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டிசம்பர் – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ அனில் மணிபாய் நாயக் தேசிய திறன் தமம்பாடட்ுக் கழகே்தின் (NSDC - National Skill 

Development Corporation) புதிய ேலலவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் NSDC என்பது 

மே்திய திறன் வளரச்ச்ி மற்றும் தோழில்முலனவு அலமசச்கே்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு 

ேனிேத்ுவ அரசு - ேனியார ்பங்களிப்புக் கழகமாகும். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (RBI – Reserve Bank of India) 24-வது ஆளுநரான டாக்டர ்உரஜ்ிே் 

பதடல் ேனிப்படட் காரணங்களுக்காக ேனது பேவிலய டிசம்பர ் 10 ஆம் தேதியன்று 

ராஜினாமா தசய்துள்ளார.்  முன்னாள்  ஆரப்ிஐ-யின் ஆளுநர ் ரகுராம் ராஜன் ஓய்வு 

தபற்றலேயடுேத்ு 2016 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் மாேம் 4ஆம் தேதியன்று உரஜ்ிே் 

பதடல் ஆளுநராக தபாறுப்தபற்றார.் இவரது பேவிக் காலமானது  2019 ஆம் ஆண்டு 

தசப்டம்பர ்மாேேத்ுடன் முடிவலடயவிருந்ேது.  

o இேன் மூலம், 1990 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்பு ேனது பேவிக் காலம் முடிவடையும் 

முன்தப அப்பேவிடய இராஜினாமா தசய்ே முேலாவது RBI ஆளுநர ் இவதர 

ஆவார.் 

❖ இந்தியப் தபாருளாோர வல்லுநரான சுரஜ்ிே் பல்லா பிரேம அலமசச்ருக்கான 

தபாருளாோர ஆதலாசலனக் குழுவின் (PMEAC - Prime Minister’s Economic Advisory Council)  

உறுப்பினர ் பேவிலய ராஜினாமா தசய்வோக அறிவிேத்ுள்ளார.் 5 உறுப்பினரக்ள் 

தகாண்ட பிரேம அலமசச்ருக்கான தபாருளாோர ஆதலாசலனக் குழுவானது 2017 

ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ்மாேே்தில் பிரேமரால் அடமக்கப்படட்து ஆகும். 

o ேற்தபாழுது இக்குழு மூேே் தபாருளாோர வல்லுநர ்மற்றும் நிதி ஆதயாக்கின் 

உறுப்பினரான பிதபக் தேபராய் ேலலலமயில் தசயல்படட்ு வருகிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

24 x 7 பபண்களுக்கான உதவி மமய  எண் “181” - தமிழ்நாடு 

❖ குடும்ப வன்முலற மற்றும் பாலியல் வல்லுறவு ஆகியவற்லற எதிரத்காள்ளும் 

தபண்களுக்காக 24 மணி தநரமும் இயங்கக்கூடிய இலவச உேவி லமய எண்ணான 

“181” என்ற எண்டண ேமிழ்நாடு அரசு தோடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்ே தசலவ மூலம் அவரக்ள் காவல்துலற உேவி, சட்ட உேவி மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் 

வசதி உள்ளிட்ட மருே்துவ உேவிகள் ஆகியவற்லறப் தபற முடியும். 

❖ இசத்சலவலய வாரே்தின் அலனேத்ு நாடக்ளிலும் 24 மணி தநரமும் அவரக்ள் தபற 

முடியும். தமலும் இசத்சடவடயப் பயன்படுே்தி தபண்கள் ேங்களுக்கு 

பயன்படக்கூடிய நலே் திட்டங்கள் குறிே்ே ேகவல்கலளயும்  தபற முடியும். 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

நீரின்  தாக்கத்திற்கான  இந்திய உசச்ி மாநாடு 2018 

 

 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் நீரின்  ோக்கே்திற்கான இந்திய உசச்ி மாநாடானது தில்லியில் 

நலடதபற்றது. 

❖ இந்ே உசச்ி மாநாடானது தேசிய கங்லக நதிே்  தூய்லமே் திட்டம் (NMCG - National 

Mission for Clean Ganga) மற்றும் கங்லக நதி வடிநில தமலாண்லம மற்றும் 

ஆய்வுகளுக்கான லமயம் ( cGanga - and Centre for Ganga River Basin Management and Studies) 

ஆகியவற்றினால் கூட்டாக இலணந்து ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது  

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் இந்ே உசச்ி மாநாடானது நலடதபறுகிறது. இந்ே ஆண்டு 

கருே்ேரங்கில் கங்லக நதி வடிநில பகுதிகளின் புே்ோக்கம் குறிேத்ு 
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விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

பீகார் மற்றும் ககரளாவில் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் - உசச் நீதிமன்றம் 

❖ ேற்தபாது பேவியில் இருக்கின்ற மற்றும் முன்பு பேவியில் இருந்ே  பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

குற்றவியல் வழக்குகலள விசாரிப்பேற்காக பீகார ் மற்றும் தகரளா மாநிலங்களின் 

ஒவ்தவாரு மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு நீதிமன்றங்கலள அலமக்க உசச் நீதிமன்றம் 

உே்ேரவிடட்ுள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்றே் ேலலலம நீதிபதியான ரஞ்சன் தகாகாய், நீதியரசரக்ள் எஸ்.தக. 

கவுல் மற்றும் தக.எம். தஜாசப் ஆகிதயாலரக் தகாண்ட அமரவ்ு இந்ே உே்ேரலவப் 

பிறப்பிேத்ுள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்றமானது பாராளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு எதிரான 

வழக்குகலள விசாரிப்பேற்காக இந்ே இரு மாநிலங்களிலும் உள்ள மாவட்டங்களில் 

தேலவக்தகற்ப பல நீதிமன்றங்கலள அலமப்பேற்கான உரிலமலய வழங்கியுள்ளது. 

❖ தமலும் உசச் நீதிமன்றமானது ஏற்தகனதவ அலமக்கப்படட்ுள்ள சிறப்பு 

நீதிமன்றங்களில் உள்ள வழக்குகலள அந்ேந்ே எல்லலக்குட்படட் மாவட்டங்களுக்கு 

திருப்பி அனுப்புமாறு உயர ்நீதிமன்றங்களுக்கு உே்ேரவிடட்ுள்ளது. 

 

 

 

சுத்தமான கடல் - 2018 

❖ இந்தியக் கடதலாரக் காவல் பலடயானது தபாரட்் பிதளர ் கடற்பகுதியில் “சுே்ேமான 

கடல் - 2018” என்ற தபயர ் தகாண்ட பிராந்திய அளவிலான கடல்சார ் எண்தணய் 

மாசுக் கைட்ுப்பாை்டு எதிரவ்ிலனப் பயிற்சிலய நடேத்ுகிறது. 

❖ இேன் தநாக்கம் இந்தியக் கடதலாரக் காவல் பலட, எண்ணணய் வள நிறுவனங்கள் 

மற்றும் இேர பங்குோரரக்ள் விழிப்புடன் இருப்பலே உறுதி தசய்வேற்காக 

நடே்ேப்படட்து. 

❖ மிக முக்கிய எண்தணய்க் கசிவிற்கு எதிரவ்ிலனயாற்ற ேயார ் நிலலயில் 

இருே்ேலானது தேசிய எண்தணய்க் கசிவுப் தபரிடர ்ேற்தசயல் திட்டே்தின் (NOS-DCP - 

National Oil Spill Disaster Contingency Plan) சிறப்பம்சங்களுடன் ஒன்றிப் தபாருந்துமாறு 

உள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் கடல்சார ் மண்டலங்களின் கடல்சார ் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிற்கு 
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மே்திய பாதுகாப்பு அலமசச்கே்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய கடதலாரக் 

காவற்பலடயானது தபாறுப்பு வகிக்கிறது. 

❖ இந்தியக் கடற்பகுதியில் எண்தணய்க் கசிவிற்கு எதிரவ்ிலனயாற்றுவேற்கான 

ஒேத்ுலழப்பு நிறுவனம் இதுவாகும். 

❖ இது (ICG – Indian Coast Guard) NOS-DCP-ஐ உருவாக்கியுள்ளது. தமலும் இது மும்லப, 

தசன்லன மற்றும் தபாரட்் பிதளயர ் ஆகிய இடங்களில் 3 மாசுக் கைட்ுப்பாை்டு 

எதிரவ்ிலன லமயங்கடளயும்  உருவாக்கியுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

இராணுவப் பமடக்கு பபண்மணத் தமலவராக நியமித்த முதலாவது கநட்கடா 

நாடு 

 

❖ ஸ்தலாதவனியா அரசானது ேனது இராணுவப் பலடயின் ேலலவராக தபண் 

அதிகாரியான தமஜர ்தஜனரல் அதலன்கா எரத்மன்க்டக நியமிேத்ுள்ளது. 

❖ இேன்மூலம், இராணுவப் பலடக்கு தபண்லணே் ேலலவராக நியமிே்ே முேலாவது 

தநட்தடா நாடாக (NATO - North Atlantic Treaty Organization) ஸ்தலாதவனியா 

உருதவடுே்துள்ளது. 

❖ முேலாவோக ஸ்தலாதவனியா யூதகாஸ்தலாவியாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்ேது. இது 

2004 ஆம் ஆண்டில் தநட்தடா மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியே்தில் இலணந்ேது. 

❖ தநட்தடா என்பது 29 உறுப்பு நாடுகலளக் தகாண்ட சரவ்தேச கூட்டிலணவாகும் 

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 
 
 
 

  

தங்க விசா திட்டம் - ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் 

 

❖ பண தமாசடி மற்றும் முலறப்படுே்ேப்படட் குற்றங்கலளே் ேடுப்பேற்கான 

முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, ஒன்றாவது நிலலயிலான (முேலீட்டாளர)் விசாக்கலள 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ரேத்ு தசய்திருக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் புதிய பாதுகாப்பு விதிகலள உருவாக்கும் வலர இந்ே விசாே் 

திட்டம் நலடமுலறயில் இருக்கும். 

❖ “ேங்க விசா” என்றலழக்கப்படும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியே்தின் ஒன்றாவது நிலலயிலான 

முேலீட்டாளர ்விசாவானது 2008 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியா, சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகலளச ் தசரந்்ே உயர ் மதிப்பு ணகாண்ை 

தசல்வ வளம் மிக்க ேனி நபரக்ள் ஐக்கிய இராஜ்ஜியே்தில் நிரந்ேரக் குடியுரிலமலயப் 

தபறுேவற்கு சாேகமான வழி இதுவாகும். 

     ேங்க விசாவுக்கான விதிமுலறகள் 

❖ ேங்க விசாலவப் தபறுவேற்கு, அயல்நாடல்டச ் தசரந்்ேவர ் குலறந்ே படச்ம் £2 

மில்லியன் (£ - பவுண்டு)  தோலகலய (ஏறே்ோழ $2.5 மில்லியன்) கண்டிப்பாக 

பிரிட்டனில் முேலீடு தசய்ய தவண்டும். 

❖ இவ்வாறு முேலீடு தசய்வேன் மூலம் ஐக்கிய இராஜ்ஜியப் பேத்ிரங்கள், பங்கு 

மூலேனங்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் 5 வருடங்களுக்குள் நிரந்ேரக் குடியுரிலமலயப் 

தபறுவேற்கு முேலீட்டாளரக்டள விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கும். 

❖ £5 மில்லியன் முேலீடு தசய்பவரக்ள் 3 ஆண்டுகள் கழிேத்ு நிரந்ேரக் குடியுரிலமக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியும். 

❖ £10 மில்லியன் முேலீடு தசய்பவரக்ள் 2 ஆண்டுகள் கழிேத்ு நிரந்ேரக் குடியுரிலமக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெச்ெய்திகள் 
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அணு ஆயுதத் திறன் பகாண்ட அக்னி - 5 ஏவுகமண – சவற்றிகரமாக கசாதமன 

❖ மிக நீண்ட தூர அளவில்  கண்டம் விடட்ு கண்டம் தசன்று இலக்டகே் ோக்கும் அக்னி-

5 ஏவுகலணயிலன வங்காள விரிகுடாவின் ஒரிசா கடற்கடரயில் அலமந்துள்ள 

அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து வானில் தசலுே்தி இந்தியா தவற்றிகரமாக 

பரிதசாதிே்துள்ளது. 

❖ உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட ேலரயிலிருந்துே் ேலரலய தநாக்கி இலக்டகே் 

ோக்கி அழிக்கும் இந்ே ஏவுகலணயின் 7-வது தசாேலன இதுவாகும். கடந்ே 6 

மாேே்தில் நலடதபற்ற இரண்டாவது தசாேலன இதுவாகும்.  

❖ அக்னி - 5 என்பது 5000 கிதலா மீட்டர ்வலர இலக்டகே் ோக்கி அழிக்கும் திறன் தபற்ற 

மூன்று நிலலலயக் தகாண்ட ஏவுகலணயாகும். 

 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கரடிகள் மீதான சரவ்கதசக் கருத்தரங்கு 

❖ கரடிகள் மீோன சரவ்தேசக் கருே்ேரங்கானது ஆக்ராவில் முேன்முலறயாக 

நடே்ேப்படட்து. 

❖ அதமரிக்கா மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகலளச ் தசரந்்ே கரடிகள் மீோன  நலக் 

குழுக்களுடன் இலணந்து லாப தநாக்கில்லாே  வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு 

குழுவான “வனவிலங்கு எஸ்ஓஎஸ்” என்ற நிறுவனே்ோல் இக்கருே்ேரங்கு 
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நடேே்ப்படட்து. 

❖ இக்கருே்ேரங்கானது கரடிகள் நலம், வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் வன 

விலங்குகள் தமாேல் ேடுப்பு ஆகியவற்றின் மீது கவனே்லே தசலுே்தியது. 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சரவ்கதச கீததத் திருவிழா 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் சரவ்தேச கீடேே ் திருவிழாவானது (டிசம்பர ் 03 - 07) 

ஹரியானாவின் குருதஷே்திரே்தில் நடே்ேப்பட்டது.  

❖ மிகப்தபரிய கலாசச்ாரே் திருவிழாவான இந்ே திருவிழாவின்  மூன்றாவது 

ஆண்டுவிழா இவ்வருைம் தகாண்டாடப்பட்டோகும். தமலும் தமாரீஷியஸ் பங்காளர ்

நாடாகவும் குஜராே் பங்காளர ்மாநிலமாகவும் இே்திருவிழாவில் பங்கு தபற்றன. 

❖ ஸ்ரீமே் பகவே ் கீடேயின் உருவான தினே்லே நிலனவு கூறும் விேமாக இே்திருவிழா 

நடே்ேப்படுகிறது. 

❖ தமலும் கீடேே ் திருவிழாவானது தமாரீஷியஸில் 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாேம் 

நடே்ேப்படவிருக்கிறது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

2018 பாரத் ரத்னா பண்டிட் பிம்பசன் கஜாஷி வாழ்நாள் ொததனயாளர் விருது  

❖ பிரபல புல்லாங்குழல் கலலஞரான பண்டிட் தகசவ் ஜிண்தடக்கு புகழ்தபற்ற 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பாரே ் ரே்னா பண்டிட் பிம்தசன் தஜாஷி வாழ்நாள் சாேடனயாளர ்

விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. பாரம்பரிய இலசக்காக இவருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிரா அரசாங்கே்ோல் ஏற்படுே்ேப்பட்ட இந்ே வருடாந்திர வாழ்நாள் 

சாேடனயாளர ் விருோனது பாரம்பரிய இலச மற்றும் பாடல்கள் இயற்றுபவரக்லள 

தகௌரவிக்கின்றது. 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 
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சரவ்கதச மமல தினம் - டிசம்பர் 11 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ்11 அன்று சரவ்தேச மலல தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்தேச மலல தினே்தின் கருேத்ுருவானது “#Mountains 

Matter” என்போகும். 

❖ பல்லுயிரப்் தபருக்கே்தில் மலலகளின் பங்களிப்பு குறிே்ே விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுேத்ுவேற்காக உணவு மற்றும் தவளாண் நிறுவனே்ோல் (FAO - The Food and 

Agriculture Organization) இே்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ தமலும் இே்தினே்லேக் தகாண்டாடுவேற்காக தபாலந்தின் தகாட்டாலவஸில் 

நலடதபற்று வரும் UNFCCCயின்  (United Nations Framework Convention on Climate Change) 

உறுப்பினர ்நாடுகள் சந்திப்பின் ஒரு பகுதியாக (COP24) “மலலகலளச ்சாரந்்திருே்ேல்: 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சிகரங்கள் மற்றும் மக்கள்“ என்ற நிகழ்சச்ி 

நலடதபறவிருக்கிறது.  
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