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டிசம்பர் – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ புதுடெல்லியின் ஜன்பாத்தில் உள்ள ததசிய அருங்காெ்சியக அரங்கத்தில் ஐதராப்பிய 

ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றிற்கிடையயயான கலாசச்ார மற்றும் 

பண்பாை்டுப் பாதுகாப்பிற்கான கூெ்டிணணவின் இரண்டு நாள் மாநாடு நெத்தப் 

பை்ைது. 

❖ 2001-2010 வணரயிலான இந்தியக் கெற்பணெயின் வரலாற்ணறக் கூறும் ‘நீலக்கெல் 

புரெ்சி’ எனும் நூணல கெற்பணெத் தடைடம அதிகாரியான  அெ்மிரல் சுனில் லாம்பா 

புதுடெல்லியில் டவளியிெ்ொர.் இந்த புத்தகமானது துணண அெ்மிரலான அனூப் 

சிங்கால் எழுதப்பெெ்து.  

o இந்த புத்தகமானது கெற்பணெ வரலாற்ணறக் கூறும் 6-வது டதாகுதியாகும். 

முதல் 5 பாகங்கள் 1945 முதல் 2000 வணரயிலான காலகெ்ெத்ணத 

விளக்குகின்றன. 

❖ ‘ஒரு டெல்லி ஒரு அெண்ெ’ என்ற  வாசகதத்ுென் எளிதாக பயணம் டசய்வதற்காக 

டெல்லி அரசானது ஒன் (ONE) என்ற டபாதுவான தபாக்குவரதத்ு அெண்ெணய 

அறிவிதத்ுள்ளது. இந்த அெண்ெயானது நகரத்தின் தபாக்குவரதத்ு யேடவ 

வழங்குநரக்ளான DMRC (Delhi Metro Rail Corporation), DTC (Delhi Transport Corporation) 

மற்றும் டெல்லி அரசு ஆகிய மூன்றின் இலெ்சிணனகணளயும் டகாண்டுள்ளது.  

❖ மாணவரக்ள் மற்றும் பதின்ம பருவத்தினரிணெதய இணணய பாதுகாப்பு குறித்த 

விழிப்புணரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இணணய பாதுகாப்பு குறித்த 

மாணவரக்ளுக்கான ணகதயடு (A Handbook for Students on Cyber Safety) என்ற 

தணலப்பிலான ஆங்கிலப் புத்தகடமான்ணற உள்துணற அணமசச்கம் 

டவளியிெட்ுள்ளது. 

❖ ஆசிய விணளயாெட்ுப் தபாெ்டியில் தங்கம் டவன்றவரான ஸ்வப்னா பரம்ாணன தனது 

டிஜிெெ்ல் டசயலியான தயாதனாவின் (You only need one-Yono) விளம்பரத ் தூதுவராக 

பாரத ஸ்தெெ் வங்கி நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ தஜான் ரிெ்ஜிதயாணன தனது புதிய தடைடம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமித்தணத 

டமானாக்தகாவில் நணெடபற்ற IAAF (International Association of Athletics Federations) 

எனப்படும் ேரவ்யதே தைகள விணளயாெட்ுக்கான கூை்ைடமப்புே ் சங்கத்தின் 215வது 

மன்றக் கூெ்ெத்தின் முதை் நாளிை் IAAF கவுன்சிை் ஒப்புதை் அளித்த பின்னர ் IAAF 

அந்நியமனத்டத  அறிவிதத்ுள்ளது.   

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நெல் நெயராமன் மறைவு 

❖ தமிழ்நாெ்டின் பழங்கால டநல் வணககணளப் பாதுகாப்பதிலும் பரப்புவதிலும் 

முன்தனாடியான முன்னணி விவசாயியான டஜயராமன் டசன்ணனயில் காலமானார.் 

❖ திருதத்ுடறப்பூண்டியில் வாழ்ந்த இவர ் 169-க்கும் தமற்பெ்ெ டநல் வணககணள 

ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாதத்ுள்ளார.் 

❖ உள்நாெட்ு டநல் வணக மரபணுக்களின் முன் மாதிரிணய பாதுகாக்கும் துணறயில் 
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இவர ்ஆற்றிய ஊக்கமான பணிக்காக, 

o சிறந்த மரபணு மீெ்பருக்கான ததசிய விருது 2015 மற்றும் 

o தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த இயற்ணக விவோயி விருது 2011 ஆகியணவ இவருக்கு 

வழங்கப்பெட்ுள்ளன. 

❖ தமலும் இவர ்டநல்லதிகாரம் மற்றும் மாமருந்தாகும் பாரம்பரிய டநல் உள்ளிெ்ெ பல 

புத்தகங்கணள எழுதியுள்ளார.் 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு திருவாரூர ் மாவெ்ெத்திை் தனது டசாந்த கிராமமான 

ஆதிடரங்கத்தில் ‘நமது டநல்ணலப் பாதுகாப்தபாம்’  என்ற பிரசச்ாரம் மற்றும் டநல் 

திருவிழா (ஒவ்டவாரு தம மாதம்) ஆகியவற்ணற அவர ் டதாெங்கினார.் 

 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இ-ஏடிஎம் 

❖ தரகு நிறுவனமான ICICI பத்திரங்கள் நிறுவனம் (ISec -ICICI Securities), உெனடியாக 

டதாணகணய வரவு ணவக்கும் அம்சமான இ-ஏடிஎம் வேதிடயத் டதாெங்கியுள்ளது. 

❖ மும்ணப பங்குச ் சந்ணதயில் (BSE - Bombay Stock Exchange) பங்குகணள விற்பணன 

டசய்யும்தபாது நிகழ்தநரத்தில் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் டசலுத்தப்படும் 

வசதிணய இது டசயல்படுதத்ும்.  

❖ இந்த அம்சமானது முந்ணதய T+2 நாெக்ள் காத்திருப்புென் ஒப்பிடும்தபாது சில்லணற 

முதலீெ்ொளரக்ள் BSE-ல் பங்குகணள விற்று உெனடியாக அவரக்ளுக்கு பணம் 

கிணெக்கே ்சேய்கின்றது. 

❖ இந்த பண வழங்கீொனது, நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு வாடிக்ணகயாளருக்கு ரூபாய்  50,000 

வணர தினேரி வரம்பாகக் சகாண்டு, 30 நிமிெங்களுக்குள் அது தநரடியாக  அவரவர ்

வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பப்படும். 
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ஒப்புதலுக்கான வாய்ப்புகள் வசதி நதாடக்கம் 

❖ Paisabazaar.com என்ற இடணய தளமானது முதன்முணறயாக ஒப்புதலுக்கான 

வாய்ப்புகள் என்ற வசதிணய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம் கென் 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இந்தியாவில் உள்ள தங்களுக்கு மிகவும் டபாருத்தமான கென் 

வழங்குநணர ததரவ்ு டசய்ய முடியும். 

❖ இந்த வசதியானது கெந்த 4 ஆண்டுகளின் கென் தரவுகணளப் பயன்படுத்தி 

Paisabazaar.com ஆல் உருவாக்கப்பெெ் ஒரு தமம்பெ்ெ கணிப்பு வழிமுணறயாகும். 

❖ வாடிக்ணகயாளரக்ள் தங்கள் கென் விண்ணப்பத்திணன ஒப்புதல் டபறுவதற்கான 

வாய்ப்புகணள வழங்குவதற்காக வங்கிகள் மற்றும் வங்கியை்ைாத நிதி 

நிறுவனங்களின் கெனீெட்ு அளவுதகால்களுென் கென் டபறுபவரக்ளின் விவரங்கணள 

இது ஒப்பீடு டசய்யும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெச்ெய்திகள் 

தனியாரால் தயாரிக்கப்பட்ட இெ்தியாவின் முதல் நசயை்றகக்ககாள் 

❖ அடமரிக்காவின் கலிதபாரன்ியாவில் உள்ள வான்டென்டபரக்் விமானப்பணெத் 

தளத்திலிருந்து ஸ்தபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது 

தனியாரால் தயாரிக்கப்பெ்ெ இந்தியாவின் முதலாவது 

டசயற்ணகக் தகாளான எக்ஸீெச்ாை் 1-ஐ  (ExseedSAT 1) 

சமீபத்தில் விண்ணிை் சேலுத்தியது. 

❖ இந்த சேயற்டகக்யகாள் அந்நிறுவனத்தின் 

மிகப்டபரிய அளவிலான ‘ணரடுதேர’் (rideshare) 

திெ்ெத்தின் இருமுணற மறு உபதயாகம் டசய்யப்பெ்ெ 

பால்கன் 9 ராக்டகெ்டில் 18 நாடுகளின் மற்ற 63 

டசயற்ணகக்தகாள்களுென் இடணந்து 

டசலுத்தப்பெ்ெது. 

❖ இந்த டசயற்ணகக்தகாளானது மும்ணபணய 

அடிப்பணெயாகக் டகாண்டு புதிதாக டதாெங்கப்பெெ் 

எக்ஸீடுஸ்தபஸ் (Exseedspace) என்ற சதாைக்க 

நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பெெ்து. 

❖ இந்த டசயற்ணகக்தகாளானது தேம் 

அணலவரிணசகளில் டசயல்படும் திறந்த நிணல 

தரடிதயா டிரான்ஸ்பாண்ெர ் ஆகும். இந்த டசயற்ணகக் 

தகாளானது 5 ஆண்டுகால ஆயுணளக் டகாண்ெது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஒடிசாவின் கெ்தமால்  ஹால்தி – புவிொர் குறீயீடு (GI – Geographical IndicationTag)  

❖ ஒடிசாவின் கந்தமால் ோல்தி (மஞ்சள்) ஆனது விணரவில் புவிசார ் குறியீெண்ெப் 
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டபறவுள்ளது. 

❖ இதன் பதிவானது கந்தமால் வாேடனத் திரவியங்களுக்கான தடைடம  

ேந்டதப்படுதத்ும் கூெெ்ணமப்பால் சேய்யப்பைட்ு டபாருெ்களுக்கான  புவிசார ்

குறியீை்டு (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) செ்ெம் 1999-ன் கீழ் ஏற்றுக் டகாள்ளப்பெ்ெது. 

❖ கந்தமால் ோல்தியானது அதன் குணமாக்கும் மருத்துவ பண்புகளால்  

பிரபலமானதாகும். இது கந்தமாலில் உள்ள பழங்குடி மக்களின் பிரதான பணப் 

பயிராகும்.  

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஸ்மாரட்் முன்முயை்சி 

❖ மகாராே்டிராவின் முதல்வர ் யதயவந்திர பைந்ாவிஸ் மகாராே்டிரா மாநிலத்தின் 

விவசாய டதாழில்கள் மற்றும் கிராமப்புற மாற்றம் (State of Maharashtra’s Agribusiness and 

Rural Transformation ) அல்லது ஸ்மாரெ்் (SMART) எனும் பிரதத்ிதயக முன்முயற்சிணயத் 

டதாெங்கியுள்ளார.் 

❖ இது அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் நீடித்த விவசாயத்ணத அணெவணத இலக்காகக் டகாண்டு 

10,000 கிராமங்களில் டசயல்படுத்தப்படும். 

❖ இதன் தநாக்கம் கிராமப்புற மாற்றத்திணன ஊக்கப்படுதத்ுதல் மற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டு அளவில் விவசாயிகளின் வருமானத்ணத இரண்டு மெங்காக உயரத்த்ுதை் 

ஆகியனவாகும். 

❖ இது உலக வங்கியால் உதவியளிக்கப்படும் ஒரு திெ்ெமாகும். 

❖ இந்திய டதாழில் கூெ்ெணமப்பானது (CII - Confederation of Indian Industry) இந்த 

முன்முயற்சியின் டதாழில்துணறப் பங்காளராகும். 
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பீத்தா 

❖ அரசின் பல்தவறு திெ்ெங்களில் டவளிப்பணெத் தன்ணம மற்றும் விழிப்புணரவ்ுக்காக 

‘மக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், டவளிப்பணெத்தன்ணம மற்றும் டபாறுப்புணரண்வ 

டசயல்படுதத்ுல்’ (Peoples Empowerment Enabling Transparency and Accountability) அல்லது 

பீத்தா (PEETHA) எனும் டபயரிெப்பெ்ெ திெெ்தண்த ஒடிசாவின் முதல்வர ் துவக்கி 

ணவத்தார.் 

❖ பீத்தாவானது 3T-ஐ (Technology, Transparency and Team work) அடிப்பணெயாகக் டகாண்ெது 

ஆகும். இது T-டதாழில்நுெ்பம், T-டவளிப்பணெத் தன்ணம மற்றும் T-கூெட்ுதவணல 

ஆகியவற்றின்  மாதிரிணயக் டகாண்ெது ஆகும். 

❖ இது ஒடிசா அரசின் முதன்ணமத் திெ்ெமான அமா தகாயான் அமா பிகாஸ் என்ற 

திெ்ெத்தின் (AGAB - Ama Gaon Ama Bikas Yojana) துணணத் திெ்ெமாகும். 

❖ இந்த முன்முயற்சியின் கீழ், 2018 டிசம்பரில் டதாெங்கி ஒவ்டவாரு மாதமும் 15 முதல் 

20 தததி வணர கிராமப் பஞ்சாயதத்ு அளவிலான முகாம்கள் ஏற்பாடு டசய்யப்படும். 

 

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இெ்த ஆண்டின் IAAF தடகள வீரரக்ள் 

❖ மாரத்தானில் உலக சாதணன பணெத்தவரான டகன்யாணவச ் தசரந்்த  எலியுெ் 
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கிப்தஜாக் மற்றும் டகாலம்பியாணவச ் தசரந்்த நீளம் தாண்டும்  வீரரான தகத்தரின் 

இபரக்ுயன் ஆகிதயாருக்கு இந்த ஆண்டின் உலகத் தெகள ஆண் மற்றும் உலகத் 

தெகள டபண் விருதுகள் வழங்கப்பெ்ென. 

❖ இவ்விருணத இவரக்ள் இருவரும் முதன்முணறயாக டவன்றுள்ளனர.் 

❖ டமானாக்தகாவின் கிரிமால்டி மன்றத்தில் நணெடபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ேரவ்யதே தெகள விணளயாெட்ுக்கான  கூெ்ெணமப்புே ் சங்க (International Association of 

Athletics Federations - IAAF) விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்சச்ியின்தபாது இருவருக்கும் 

இவ்விருதுகள் வழங்கப்பெ்ென. 

❖ ஒலிம்பிக் சாம்பியனான கிப்தஜாக் உலக மாரத்தான் தபாெ்டியில் 78 சநாடிகளிை் 

குறிப்பிைை் சதாடைடவக் கெந்து முந்டதய உலக சாதணனணயத் தகரத்்தார.் 

❖ இபரக்ுயன் நீளம் தாண்டுதல் மற்றும் மும்முணற தாண்டுதல் (Triple Jump) ஆகிய 

இரண்டிலும் ணெமண்ெ் (ணவர) லீக் சாம்பியன் ஆவார.் 

❖ தமலும் எலியெ் கிப்தஜாக் 2018 ஆம் ஆண்டில் நணெடபற்ற லண்ென் மாரத்தானிலும் 

டவற்றி டபற்றுள்ளார.் 

❖ சுவீெணனச ் தசரந்்த வால்ெ்ெர ் அரம்ாந்த் டுப்ளன்டிஸ் மற்றும் அடமரிக்காணவச ்

தசரந்்த சிென்ி டமக்லாக்லின் ஆகிதயார ் முணறதய ஆண்களுக்கான எழுசச்ி 

நெச்த்திர விருது மற்றும் டபண்களுக்கான எழுசச்ி நெச்த்திர விருது ஆகியவற்ணற 

டவன்றுள்ளனர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்கதச தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் - டிசம்பர் 05 

❖ ஒவ்டவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 05 அன்று டபாருளாதார மற்றும் சமூக வளரச்ச்ிக்கான 

சரவ்ததச தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. தமலும் இத்தினம் சரவ்ததச 

தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்ததச தன்னாரவ்லரக்ள் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, 

“தன்னாரவ்லரக்ள் மீண்டெழக் கூடிய சமுதாயங்கணளக் கெெ்ணமக்கின்றனர”் 

என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது தன்னாரவ்லரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது அடமப்புகளின் 

அரப்்பணிப்புகள் மற்றும் பங்களிப்புகள் ஆகியவற்ணறக் டகாண்ொடுகிறது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

சஹயாத்திரி மறலப் பகுதியில் ஏறிய முதலாவது இெ்தியர ்

❖ துஹின் செ்ெரக்ர ் அபாயகரமான சேயாத்திரி மணலப் பகுதியின் மூன்று 

சிகரங்கணள 12 நாெக்ளில் அணெந்த முதலாவது இந்திய வீரராக உருடவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ இவர ்

o ததாொப் 

o ஜிவ்தான் மற்றும் 

o நானிகாெ் 

ஆகியவற்ணற அணெந்துள்ளார.் 

❖ இந்த மூன்று முக்கிய சிகரங்கள் சத்ரபதி  சிவாஜி மோராஜா மற்றும் அவரது 

மராத்திய மால்வாக்களால் ஏறப்பெ்ெது என்றறியப்படுகிறது. 

❖ சே்யாத்திரி, யுடனஸ்தகாவின் உலக பாரம்பரிய இெமான தமற்குத் டதாெரச்ச்ியில் 

அணமந்துள்ள மணலத ் டதாெராகும். தமலும் இது உயிரியல் பன்முகத் தன்ணமயிை் 

உலகின்  8 சிறந்த பகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 

 

ெீதிக் கட்டறமப்பு – புத்தக சவளியீடு 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் மற்றும் உயர ் நீதிமன்றங்களின் பயணம் குறித்து 

பைங்களுைன் கூடிய “நீதிக் கெ்ெணமப்பு” என்ற புத்தகத்ணத உசச் நீதிமன்றத் 

தணலணம நீதிபதி ரஞ்சன் தகாகாய் புது தில்லியில் டவளியிெ்ொர.் 

❖ இப்புத்தகம் தந்ணத மற்றும் மகனான வினய் தாக்கூர ் மற்றும் அதமாக் தாக்கூர ்

ஆகிதயாரால் எழுதப்பெ்ெது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் வினய் தாக்கூர ் எழுதிய “இந்தியாவில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் : 

கெந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வணர” என்ற புத்தகத்தின் டதாெரச்ச்ியாக 

இப்புத்தகம் டவளியிெப்பெட்ுள்ளது. 
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