
•   
•    
 
 
 
 

  

டிசம்பர் – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலகின் மிகப்பபரிய அரபு ஒலி நூலகமான துபாய் ஒலி நூலகத்தத துபாயின் 

இளவரசரான ஷேக் ஹம்டன் பின் முகமது பின் ரஷீத ் அல் மக்ட ோம் ததோ ங்கி 

வைத்தோர.் 

o இது Bookshare.org ைதலதளதத்ு ன் இவைந்து துபோயின் சோவலகள் மற்றும் 

டபோக்குைரதத்ு ஆவையம் டமற்தகோை்  முன்முயற்சியோகும். 

❖ இந்த ைரு ம் தைளிநோடுைோழ் இந்தியரக்ளோல் 80 பில்லியன்  ோலர ் தோய்நோ ்டிற்கு 

அனுப்பியது ன் இந்தியோவானது உலகின் மிக அதிக அளவில் தைளிநோடுகளிலிருந்து 

பைம் தபறும் முதல் நோ ோக இை்ைரு மும் தனது இ த்வதத் தக்க வைதத்ுக் 

தகோை்டுள்ளது. இந்தியோவைத் ததோ ரந்்து சீனோ, தமக்ஸிடகோ, பிலிப்வபன்ஸ் மற்றும் 

எகிப்து ஆகிய நோடுகள் உள்ளன. 

❖ முதன் முவறயோக கத்தோவர முந்தி உலகின் முன்னைி திரை இயற்வக எரிைோயு (LNG 

– Liquified Natural Gas) ஏற்றுமதியோளரோக ஆஸ்திடரலியோ ஆகியுள்ளது. 

o நிலக்கரி மற்றும் இரும்புத் தோது ஆகியைற்றிற்கு அடுதத்தாக LNG ஆனது 

ஆஸ்திடரலியோவின் மூன்றோைது தபரிய ஏற்றுமதி தபோருளோகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அளமப்பதற்கான அதிகாரம் 

❖ உள்க  ்வமப்புத் தி ் ங்களு ன் ததோ ரப்ுவ ய ஒப்பந்தங்கவளப் 

பரிசீலிப்பதற்கோக உரிவமயியல் நீதிமன்றங்கவள சிறப்பு நீதிமன்றமோக 

நியமிப்பதற்கு துவைநிவல ஆளுநரக்ள் மற்றும் யூனியன் பிரடதச நிரை்ோகிகள் 

ஆகிடயோருக்கு மத்திய அரசோல் அதிகோரம் அளிக்கப்ப ட்ுள்ளது.  

❖ இது பிரதத்ிடயக நிைோரைச ்ச ் ம் 1963 (1963ன் 47) பிரிவு 20Bன் கீழ் ைருகிறது. 

❖ இதன் படி மோநில அரசோனது உயரநீ்தி மன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியு ன் 

கலந்தோடலோசிதத்ு , 

o அதிகோர எல்வலக்கு உ ப் ்  பகுதியின் உள்ளூர ்ைரம்புகளில் ஒன்று அல்லது 

அதற்கு டமற்ப ்  உரிவமயியல் நீதிமன்றங்கவள சிறப்பு நீதி மன்றங்களோக 

நியமிக்க முடியும். 

டமலும் உள்க ் வமப்புத் தி ் ங்களு ன் ததோ ரப்ுவ ய ஒப்பந்தங்கவள இந்த 

ச ் த்தின் கீழ் தகோை்டு ைர முயற்சி தசய்யலோம். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ததாழிலாைர் பற்றாக்குளறளை குளறக்க சட்டம் 

❖ ததோழிலோளர ் பற்றோக்குவறவய குவறப்பதற்காக ஏப்ரல் 2019ல் இருந்து 
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அயல்நோ ் ைருக்கு நோ ்டிற்குள் வர அனுமதி அளிப்பதற்கு ஜப்போனிய 

போரோளுமன்றம் (ஷதசிய டயட்) ஒரு புதிய ச ் தத்ிற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ததோழிலோளர ் தநருக்கடிவய எதிரத்கோள்ளும் துவறகளில் உ ல் உவழப்பு 

ததோழிலோளரக்ளுக்கு இரை்டு புதிய ைவக அனுமதி சீடட்ுக்கவள (விசோ) 

உருைோக்குகிறது. 

o முதல் ைவக - ததோழிலோளரக்ள் (குவறந்த திறன்) 5 ஆை்டுகள் ைவர தங்க 

முடியும். ஆனோல் அவரக்ளால் குடும்ப உறுப்பினரக்வள அவழதத்ு ைர 

இயலாது. 

o 2-ைது பிரிவு - திறவமயோன அயல் நோ ் ைரக்ள் அைரக்ளு ன் ைசிக்க 

உறவினரக்வள அவழத்து ைரக் கூடிய தகுதியுவ யைரக்ள் ஆவார.் 

 

அர்தமனிைா நாடாளுமன்ற ததரத்ல்கை் 

❖ அரஷ்மனியோவின் தபோறுப்பு பிரதமரோக பதவி வகித்த நிக்டகோல் பஷீனியன் 

முன்கூ ்டிடய நவ தபற்ற தனித் டதரத்லில் கிவ த்த தபருவாரியான தைற்றிக்கு 

பின்பு மீை்டும் பிரதமரோக டதரந்்ததடுக்கப்ப ட்ுள்ளோர.் 

❖ பஷீனியனின் தவலவமயிலான சிவில் ஒப்பந்தக் க ்சியானது தமோத்த ைோக்குகளில் 

70.45% ைோக்குகவளப் தபற்றது. 

❖ டம மோதத்தில் அரசுக்பகதிரோக அவமதியோன எதிரப்்பு டபரைிகளினோல் மூத்த 

தவலைரோன டசரஷ்் சரக்ிஸியோன் அகற்றப்ப ்  பிறகு பஷீனியன் பிரதமரோனோர.் 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

கர்நாடக அணு உளல உலக சாதளன 

❖ கரந்ோ கோவின் வககோவில் அவமந்துள்ள அழுத்தப்ப ்  கனநீர ் உவலயோனது 

(Pressurised Heavy Water Reactor -PHWR) உலகில் நிறுத்தப்ப ோமல் மிக நீை்  நோள் 

இயங்கிய உவலயோக ஆகியுள்ளது. 

 

❖ உள்நோ ்டிடலடய ைடிைவமக்கப்ப  ் வககோ - 1 அலகோனது 2016 ஆம் ஆண்டு டம 13 

முதல் ததோ ரந்்து 941 நோ க்ளுக்கு தசயல்போ ்டிற்கு உ ்படுத்தப்ப ்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்னர ் 2016-ல் பிரி ் வனச ் டசரந்்த டேய்ஷோம் – 2 ன் 8-ைது அலகு 

உவலயோனது 940 நோ க்ளுக்கு நிறுத்தப்ப ோமல் ததோ ரச்ச்ியோக இயங்கி ஒரு 

முத்திதரதயப் பதித்தது. 
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❖ அக்ட ோபரில் இந்த அலகு ஆனது ததோ ரச்ச்ியோன PHWR ன் தசயல்போ ்டில் ஒரு புதிய 

உலக சோதவனவயப் புரிந்தது (895ைது நோள் ததோ ரச்ச்ியோன பசயல்பாட்டின் 

முடிவில்). 

❖ PHWR-க்கோன முந்வதய சோதவனயோனது 1994ஆம் ஆை்டில் கன ோவின் பிக்தகரிங்-

இன் அலகு - 7ஆல் 894 நோ க்ளுக்கு இவ நில்லோ இயக்கத்தினோல் பதடக்கப்ப ் து. 

 

உை்துளற அளமசச்கத்தின் சுட்டுளரக் கணக்கு 

❖ உள்துவற அவமசச்கமோனது இவையதள குற்றங்கள் 

மற்றும் எடுக்கப்பட ஷவண்டிய சோதோரைமோன 

முன்தனசச்ரிக்வக ந ைடிக்வககள் குறித்த 

விழிப்புைரவ்ைப் பரப்புைதற்கோக சு ட்ுவர (டவ்ிட்டர)் 

கைக்கான @cyberDost ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இவையதைளி குற்றங்கள் மற்றும் குற்ற 

தடுப்புகளுக்கோக எடுக்கப்பட ஷவண்டிய 

முன்பனசச்ரிக்தக ந ைடிக்வககள் குறித்து மக்களின் 

அடிப்பவ  அறிவை டமம்படுதத்ுைவத டநோக்கமோகக் 

தகோை்டுள்ளது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

அறிவிைல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப புத்தாக்க நிதி 

❖ அறிவியல் மற்றும் ததோழில்நு ்ப புத்தோக்க நிதிக்காக 50 டகோடி ரூபோவய ஆரோய்சச்ி 

மற்றும் டமம்போ ்டிற்கு வழங்க குஜரோத் முதல்ைர ் விஜய் ரூபானி ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளோர.் 

❖ UGC (University Grants Commission) மற்றும் AICTE (All India Council for Technical Education) 

ஆகியவற்றால் அங்கீகரிக்கப்ப  ் மத்திய மற்றும் மோநில பல்கவலக் கழகங்கள் 

மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு ரூ 50 ல ச்ம் ைவர உதவியாக ைழங்கப்படும். 

❖ இந்த உதவியோனது அதிகப ச்மோக மூன்று ஆை்டுகளுக்கு ைழங்கப்படும். 

❖ இது அறிவுத்திறன் அடிப்பவ யிலோன சூழலியலில் யுக்தி சோரந்்த துவறகளில் 

பவ ப்புத் திறன் ஆரோய்சச்ி மற்றும் டமம்போ வ்  ஊக்குவிப்படதோடு மவறந்துள்ள 

திறன்கவள ைளரப்்பவதயும் ஷநாக்கமோகக் தகோை்டுள்ளது. 

❖ முன்னதோக மோநில அரசோனது உயிரி அறிவியல் தகோள்வக மற்றும் தகைல் 

ததோழில்நு ்ப தகோள்வககளில் இடத டபோன்ற உதவிகவள அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ குஜரோத் அரசின் S & T துவறயோனது, குஜரோத ் அறிவியல் மற்றும் ததோழில்நு ்பக் 

கழகதத்ிதன இந்த தி ் த்வத தசயல்படுதத்ுைதற்கோக அவ யோளம் கை்டுள்ளது. 
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பிரபலமொனவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஐ.நா தணிக்ளகைாைரக்ள் குழுவின் துளணத் தளலவர ்

❖ நியூயோரக்்கில் நவ தபற்ற ைரு ோந்திரக் கூ ் த்தில் ஐக்கிய நோடுகள் சவபயின் 

தைிக்வகயோளரக்ள் குழுவின் துவைத் தவலைரோக இந்தியாவின் தவலவம 

கைக்கு தைிக்வகயோளரோன (CAG - Comptroller and Auditor General) ரோஜிை் தமே்ரிஷி 

டதரந்்ததடுக்கப்ப ் ோர.் 

❖ இந்தக் கூ ் த்தில் ஐக்கிய ரோஜ்ஜியத்தின் CAG மீை்டும் தைிக்வகயோளரக்ள் 

குழுவின் தவலைரோக (2019)  டதரந்்ததடுக்கப்ப  ்ோர.்  

❖ அடுத்த கூ ் ம் 2019-ஆம் ஆை்டு நைம்பர-்டிசம்பர ்மோதங்களில் தஜரம்னியின் போன் 

நகரில் நவ தபறும்.  

ஐக்கிை நாடுகைின் தணிக்ளகைாைரக்ை் குழு 

❖ இது 1959ல் ஐ.நோ தபோதுச ்சவபயின் தீரம்ோனத்தினோல்  நிறுைப்ப ் து. 

❖ இதன் உறுப்பினரக்ள் தபோறுப்போன தைிக்வக முவறகள் மற்றும் கை்டுபிடிப்புகள் 

பற்றிய தகைல்கவளப் பரிமோறிக் தகோண்டு தைிக்வக முதறகளில் கூடுதல் 

ஒருங்கிவைப்தப ஏற்படுதத்ுவஷத இதன் டநோக்கமோகும். 

❖ இது ஐ.நோ. மற்றும் சரை்டதச அணுசக்திக் கழகம் டபோன்றைற்றின் சிறப்பு 

நிறுைனங்களின் தைளிப்புற தைிக்வகயோளரக்ள் மற்றும் ஐ.நோ. தைிக்வக 

ைோரியத்தின் தைிக்வகயோளரக்ள் ஆகிடயோவரக் தகோை்டு உருைோக்கப்படுகிறது. 

❖ தற்டபோது 11 நோடுகவள உள்ளடக்கிய இது ஐக்கிய ரோஜ்ஜியதத்ின் CAGயோல் தவலவம 

தோங்கப்படுகிறது. 

 

ESCP வணிகப் பை்ைியின் தகௌரவ டாக்டர் பட்டம் சபற்ற முேல் இந்தியர ்

❖ ESCP ஐடரோப்போவின் மிக உயரந்்த தகௌரை “ ோக் ர ்ேோடனோரிஸ் கவுசோ“ ப  ்த்வத 

போரத்ி எை் ரப்ிவரசஸ் நிறுைனத்தின் தவலைரோன சுனில் போரத்ி மி  ்ல் 

தபற்றுள்ளோர.் 

❖ இைரின் புதுவமயோன ததோழில்முவனவு மற்றும் கல்வித் துவறயில் இைரின் டசவைப் 

பங்களிப்பிற்கோக  இை்விருது ைழங்கப்ப ட்ுள்ளது. 

❖ இதனோல், ESCP ஐடரோப்போவின் 200 ஆை்டு கோல ைரலோற்றில் இந்த அங்கீகோரத்து ன் 

தகௌரவிக்கப்ப  ் முதல் இந்தியரோக மி ் ல் ஆகியுள்ளோர.் 

❖ 1819ல் நிறுைப்ப  ் ESCP ஐடரோப்போைோனது உலகின் முதல் ைைிகப் பள்ளியோகும். இது 

தபோருளோதோர அறிஞரக்ள் மற்றும் ைரத்்தகரக்ளின் குழுைோல் நிறுைப்ப  ்து. 

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

முதல் ேர அறிமுக ஆட்டத்தில் உலக சாதளன 

❖ இந்தூரில் நவ தபற்ற ரஞ்சி டிரோபி டபோ ்டியில் ஐதரோபோத்திற்கு எதிரோன முதல் தர 

டபோ ்டியில் அறிமுகமோன மத்தியப் பிரடதசத்வதச ் டசரந்்த ம வ் யாளரானஅஜய் 

டரோேரோ 267 ஓ ் ங்கள் எடுத்தோர.் 
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❖ இைர ் இதற்கு முன்னதாக J P யோதை் எடுத்திருந்த 265 ஓ ் ங்கவள கடந்து  மத்தியப் 

பிரடதசத்தின் அதிகப ச் ஓ ் ங்கவள எடுத்த தனிநபரோகவும் ஆகியுள்ளோர.் 

❖ 1994ல் பரிதோபோத ் நகரில் ேரியோனோவிற்கு எதிரோன முதல் தர ஆ  ்த்தில் 

அறிமுகமோன அடமோல் முசும்தோர ் 25 ைரு தத்ிற்கு முன் பதடத்த சோதவனவய 

டரோேரோ முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்தேச அளனவருக்குமொன சுகாதார பாதுகாப்பு தினம் - டிசம்பர் 12 

❖ சரவ்ஷதச அதனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்பு தினமோனது ஆண்டு ஷதாறும் 

டிசம்பர ்12 அன்று உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ஒருவதரயும் விடட்ு விடாமல் சரவ்ஷதச அதனவருக்குமான சுகாதார 

பாதுகாப்தப  அவ ய ைலுைோன, மிகவும் நியோயமோன சுகோதோர அவமப்பு 

முவறகளுக்கு அதழப்பு விடுப்பதற்கோக பல்டைறு பங்குதோரரக்வள திர ட்ுவதத 

டநோக்கமோகக் தகோை் து. 

 

❖ இை்ைரு தத்ிற்கான கருதத்ுரு  “அதனவருக்குமான சுகோதோர போதுகோப்புக்கோக 

ஒன்றிவைதல் : இது கூ ட்ு ந ைடிக்வகக்கோன டநரம் (Unite for Universal Health Coverage: 

Now is the Time for Collective Action)”  என்பதாகும்.  

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சவபயோனது 2017ல் தீரம்ோனம் நிவறடைற்றி டிசம்பர ் 12ஐ 

அதனவருக்குமான சுகாதார போதுகோப்பிற்கோன சரை்டதச தினமோக பிரக னம் 

தசய்தது. 

 

சரவ்ததச நடுநிளலளம தினம் - டிசம்பர் 12 

❖ டிசம்பர ்12ஆம் நோள் சரை்டதச நடுநிவலதமக்கோன தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது நோடுகளுக்கிவ டய நடுநிவலவமத்தன்தம மற்றும் அவனதத்ு விதமான டபோர ்

பங்ஷகற்புகவளயும் தவிரத்்தல் ஆகியவற்தற உறுதி தசய்ைதற்கோக ஐ.நோ சவபயோல் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஐ.நா பபாதுசச்தபயானது 2017 பிப்ரைரி 2 அன்று சரவ்ஷதச நடுநிதலதம தினமோக 

டிசம்பர ்12-ஐ அறிவித்தது. 
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