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டிசம்பர் – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ நாசாவின் ஓஸ்ரிஸ்-ரரக்ஸ் (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-

Regolith Explorer-OSIRIS-REx)  விண்கலமானது ரென்னு என்ற குறுங்ககாளின் 

உட்ெகுதியில் தண்ணீர ்இருெ்ெதற்கான தடயங்களளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

o இது ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ளைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றாக இளணந்திருக்கும் 

ஆெ்ளைட்ராக்ளஸல் மூலக்கூறுகள் இருெ்ெளத ரெளிெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ தகெல் மற்றும் ஒளிெரெ்பு அளமசச்கமானது இந்திய திளரெ்ெடம் மற்றும் 

ரதாளலக்காட்சி நிறுெனத்தின் புதிய தளலெராக பிரிஜ்கஜந்திர ொல் சிங்கை 

நியமிதத்ுள்ளது. 

o இெர ் கடந்த அக்கடாெர ் மாதம் ெதவி விலகிய அனுெம் ககரக்்கு அடுத்ததாக 

ெதவிகயற்கிறார.் 

❖ நாடு முழுெதும் மின்னணு மருந்தகங்கள் மூலம் ஆன்ளலனில் மருந்துகளள விற்க 

தளட விதிதத்ு ரடல்லி உயரநீ்திமன்றம் உத்தரவிடட்ுள்ளது. கமலும் தளலளம நீதிெதி 

ராகஜந்திர கமனன் மற்றும் நீதிெதி V.K. ராெ் ஆகிகயார ் அடங்கிய அமரெ்ானது 

இதகன அமல்ெடுத்த மத்திய மற்றும் ரடல்லி அரசுகளுக்கு உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ ரிசரெ்் ெங்கியானது இளணய ொதுகாெ்பு விதிமுளறகளள மீறியதற்காக இந்தியன் 

ெங்கிக்கு 1 ககாடி ரூொய் அெராதம் விதிதத்ுள்ளது. இந்த அெராதமானது 1949 ஆம் 

ஆண்டின் ெங்கி ஒழுங்குமுளறச ்சட்டத்தின் விதிமுளறகளின் கீழ் விதிக்கெ்ெட்டது. 

❖ உலகின் 5-ெது இடத்திலுள்ள நகொமி ஒசாகா அணியின்  ெயிற்சியாளரான சஸ்சா 

ெஜின், மகளிர ் பூெ்ெந்தாட்ட கூடட்ளமெ்பின் (Women’s Tennis Association - WTA) 

ஆண்டிற்ைான சிறந்த ெயிற்சியாளர ் பட்டம் வென்ற முதல் ெயிற்சியாளராை 

ஆகியுள்ளார.்  

❖ இந்திய உலகளாவிய ெங்கிகளுக்கிளடகயயான நிதிநிளலக்குரிய ரதாளலத் 

ரதாடரப்ு சங்கமானது SBI-ன் முன்னாள் தளலெரான அருந்ததி ெட்டாசச்ாரய்ாளெ 

அதன் குழுவிற்கு புதிய தளலெராக நியமிதத்ுள்ளது. 

o இெர ்முன்னாள் ெங்கியாளரான M.V. நாயளரயடுதத்ுப் ெதவிகயற்கிறார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பங்குதாரரக்ள் கருத்தரங்கம் - 2018 

❖ புதுரடல்லியில் ெங்குதாரரக்ளின் கருத்தரங்கின் 4-ெது ெதிெ்ொனது டிசம்ெர ் 12 

அன்று பிரதமரால் துெங்கி ளெக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்த இரண்டு நாள் கருத்தரங்கானது தாய், சிசு மற்றும் குழந்ளதகள் நலத்திற்கான 

கூட்டிளணவுடன் (Partnership for Maternal, Newborn and child Health -PMNCH) இளணந்து 

இந்திய அரசால் நடத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த திட்டமானது பிளழத்தல் - ரசழித்கதாங்குதல் - மாற்றம் ஆகியெற்ளற 

கநாக்கமாகக் ரகாண்டு கட்டளமக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 
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ரஃபபல் ஒப்பந்தம் ததாடர்பான உசச்நீதிமன்ற தீர்ப்பு 

❖ 36 ரஃகெல் கொர ் விமானங்கள் ொங்குெதற்கான விெகாரத்தில் கதசிய ஜனநாயக 

கூட்டணிக்கு உசச்நீதிமன்றம் நற்சான்றிதகை ெழங்கியுள்ளது. 

❖ நீதிமன்றமானது கீழ்ை்காணும் மூன்று அம்சங்களில் நற்சான்றிதகை  ெழங்கியுள்ளது. 

o 126 ரஃகெல் விமானங்களுக்குெ் ெதில் 36 விமானங்கள் ொங்குதல் 

o ரஃகெல் கொர ்விமானங்களின் விளல 

o இந்திய இளணப் ெங்காளரக்ளின் கதரவ்ு 

❖ இந்த அமரெ்ானது ரஞ்சன் ககாைாளயத் தளலெராகவும்  S.K. கவுல் மற்றும் K.M. 

கஜாசெ் ஆகியயாகர  உறுெ்பினரக்ளாைவும் ரகாண்டது. 

 

உயர் லட்சிய மாவட்டங்களின் நல்லாட்சி மீது கவனம் தசலுத்தும் மாநாடு 

❖ 2 நாள் அளவிலான பிராந்திய உயர ்லட்சிய மாெட்டங்ைளின் நல்லாட்சி மீது ைெனம் 

வசலுத்தும் மாநாடானது ககரளாவின் திருெனந்தபுரத்தில் நிகறவுரெற்றது. 

❖ இது கீழ்க்காண்ெெற்றால் ஏற்ொடு ரசய்யெ்ெட்டிருந்தது. 

o மத்திய ெணியாளர ் நலன், ரொதுமக்கள் குளறதீரெ்்பு மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் 

அளமசச்கத்தின் நிரெ்ாக சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் ரொதுமக்கள் குளறதீரெ்்பு 

துளற (DARPG - Department of Administrative Reforms and Public Grievances) மற்றும் 

o ககரள மாநில அரசு. 

 

நீடித்த நீர் பமலாண்மமக்கான முதல் சரவ்பதச மாநாடு 

❖ 2 நாள் அளவிலான நீடித்த நீர ் யமலாண்கமை்ைான முதல் சரெ்யதச மாநாடானது 

‘நீடித்த நீர ் கமலாண்ளம’ என்ற கருதத்ுருவுடன் ெஞ்சாபின் ரமாைாலியில் உள்ள 

இந்திய ரொருளாதாரெ் ெள்ளியில் ரதாடங்கியது. 

❖ இது ெக்ரா பியாஸ் கமலாண்ளம ொரியத்தினால் மத்திய நீரெ்ளத்துளற, நதிைள் 

கமம்ொடு மற்றும் கங்ளக புத்தாக்க அளமசச்கத்தின் கதசிய நீரியல் திட்டத்தின் கீழ் 

ஏற்ொடு ரசய்யெ்ெடட்து. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

FATF-ன் உறுப்பினரானது இஸ்பரல் 

❖ இஸ்கரல் நாடானது சமீெத்தில் நிதிநிளல ரசயல்ொடட்ுெ் ெணிெ் ெளடயின் (Financial 

Action Task Force -FATF) முழுகமயான உறுெ்பினராகியுள்ளது. 

❖ இது சரெ்கதச நிதி அளமெ்பிற்கு ெண கமாசடி, ெயங்கரொதத்திற்கு நிதியளித்தல் 

மற்றும் மற்ற அசச்ுறுத்தல்ைள் ஆகியெற்றிற்கு எதிராக கொரிடும்  ஒரு சரெ்கதச 

அளமெ்பாகும். 
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❖ இஸ்கரலானது 2016 பிெ்ரெரியில் FATF-ல் ஒரு ொரள்ெயாளர ்நாடாக இகணந்தது. 

❖ இஸ்கரலானது முன்னதாக 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்த அளமெ்ொல் தளட ரசய்யெ்ெடட் 

பட்டியலில் கெை்ைப்படட்ிருந்தது. பின்னர ் 2002 ஆம் ஆண்டில் அப்ெட்டியலிலிருந்து 

நீக்கப்படட்ு தற்கொது இக்குழுவின் 38-ெது உறுெ்பினராக ஆகியுள்ளது. 

❖ இஸ்கரலின் மீதான FATF உடன்ொடட்ு அறிக்ளகயானது இஸ்யரலின் திறன் ொய்ந்த 

FATF நடெடிக்ளககளின் அடிப்பகடயில் அரமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய 

இராசச்ியத்திற்கு இளணயாக முதல் 3 முை்கிய நாடுைளின் இடத்தில் இஸ்யரகல 

தரெரிளசெ் ெடுதத்ியுள்ளது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் சச்சய்திகள் 

ENSURE - பதசிய கால்நமடத் திட்டம் - EDEG தளம் 

❖ மத்திய கெளாண் துளற அளமசச்ர ்ராதா கமாகன் சிங் ENSURE - கதசிய கால்நளடத் 

திட்டம் - EDEG (Entrepreneurship Development and Employment Generation) என்ற தளத்ளத 

அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளார.் 

❖ இது யதசிய விெசாய மற்றும் கிராமப்புற ெளரச்ச்ி ெங்கி எனப்படும் நொரட்ு 

ெங்கியால் (NABARD - National Bank for Agriculture and Rural Development)  

கமம்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது. கமலும் இது விலங்குைள்  நலம், ொல் ெளம் மற்றும் 

மீன்பிடித ்துளறயால் ரசயல்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ ககாழி ெளரெ்்பு, சிறு விலங்குகள் ெளரெ்்பு, ென்றி ெளரெ்்பு கொன்றெற்றிற்கான 

மானியத ் ரதாளகயானது கநரடி மானியத ் திட்டத்தின் மூலம் ெயனாளரக்ளின் 

ெங்கிக் கணக்கில் கநரடியாக ரசலுத்தெ்ெடும். 

❖ கதசிய கால்நளடத ் திட்டத்தின் கீழ் ெழங்கெ்ெடும் மானியத் ரதாளகயானது 

“ரதாழில்முளனகொர ் கமம்ொடு மற்றும் கெளலொய்ெ்பு உருொக்கம்” என்று 

அளழக்கெ்ெடும். 

❖ கநரடி மானியத் திட்டத்தின் நளடமுளறளய கமம்ெடட், எளிதான மற்றும் 

ரெளிெ்ெளடத ் தன்ளம ரகாண்டதாக ஏற்ெடுதத்ுெதற்கு “ENSURE” என்ற தளம் 

ெடிெளமக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

“குமறந்தபட்ச ஊதிய நடவடிக்மக” 

❖ தில்லி அரசாங்கமானது “குளறந்தெடச் ஊதிய நடெடிக்ளக” என்ற ரெயர ்ரகாண்ட 10 

நாள் சிறெ்பு கசாதளனயிடல் முகாளம அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இது யூனியன் பிரகதச அரசாங்கத்தினால் ெகுக்கெ்ெடட்ுள்ள குளறந்தெடச் ஊதிய 

விதிமுளறகளின் ரசயல்ொடுகள் குறிதத்ு ஆய்வு ரசய்ெதற்கான சிறெ்பு முகாமாகும். 

❖ இந்த சிறெ்பு முகாம் நடெடிக்ளகயானது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ் 21 ஆம் கததி 

ெளர நளடரெறும். 
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❖ இதன்மூலம் குளறந்தெடச் ஊதியச ்சட்டம், 2017-ன் ெடி விதிமீறல்களள ஆய்வு ரசய்ய 

முடியும். கமலும் இசச்ட்டத்தின்ெடி ெணியாளரக்ள் 155214 என்ற எண்ளண அளழதத்ு 

தங்களது புகாளரெ் ெதிவு ரசய்ய முடியும். 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்பாக விமளயாடிய விமளயாட்டு வீரருக்கான 

விருது 

❖ கதசிய கூளடெ்ெந்து மன்ற சாம்பியனான தங்க மாநில யபாரவ்ீரரை்ள்  அணியானது 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த விளளயாடட்ு வீரர ்அணியாக ரெயரிடெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த புகழ்ரெற்ற ரகௌரெத்கதெ் ரெறும் நான்காெது அணி இந்த தங்க மாநில 

யபாரவ்ீரரை்ள் (Golden State Warriors)  அணியாகும்.  

❖ அரமரிக்காவின் ஆண்களுக்கான ஒலிம்பிக் ைாக்கி அணி (1980), அரமரிக்காவின் 

ரெண்களுக்கான கால்ெந்து அணி (1999) மற்றும் கொஸ்டான் சிெெ்பு சாக்ஸ் அணி 

(2004) ஆகிய அணிகள் இதற்கு முன்பு இந்த விருளதெ் ரெற்றுள்ளன.  

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

BWF உலகக் பகாப்மப ் பபாட்டி 

❖ சமீெத்தில் BWF (Badminton World Federation) உலகக் ககாெ்ளெ இறுதிெ் கொட்டியானது 

சீனாவின் குொங்கசாவின் தியன்ஹியில் நடத்தப்பட்டது.  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ் 16 ஆம் கததி நகடவபற்ற BWF உலகக் ககாெ்ளெ இறுதிெ் 

கொட்டியில் ரெற்றி ரெற்ற முதலாெது இந்திய வீராங்களனயாக P.V. சிந்து 

உருரெடுத்ததன் மூலம் ெரலாற்றுச ்சாதளன புரிந்துள்ளார.் 

❖ இெர ் 2017 ஆம் ஆண்டின் உலக சாம்பியனான ஜெ்ொளனச ் கசரந்்த கநாகசாமி 

ஒகுநாராளெ இப்யபாடட்ியில் வீழ்தத்ினார.் 2018 ஆம் ஆண்டில் P.V. சிந்து ரெற்ற 

முதலாெது ெட்டம் இதுொகும். 

❖ சீனாளெச ் கசரந்்த ஷீ யூகி ஜெ்ொளனச ் கசரந்்த ரஜண்ட்கடா ரமாரமாகடாளெ 

வீழ்த்தி ஆண்களுக்கான ஒற்ளறயர ்ெட்டத்ளத ரென்றுள்ளார.் 

மற்ற தவற்றியாளரக்ள் 

❖ ஆண்களுக்கான இரடள்டயர ்பிரிவு -  லீ ஜூன்கூய் மற்றும் லியூ யூசர்சன் (சீனா). 

❖ ரெண்களுக்கான இரடள்டயர ் பிரிவு - மிசாகி மடச்ுகடாமா மற்றும் ஆயாகா 

தாகாைாஷீ (ஜப்பான்). 

❖ கலெ்பு இரடள்டயர ்பிரிவு - ொங் ரொய்லு மற்றும் ஹுொங் கடாங்பிங் (சீனா). 

 

ஹாக்கி உலகக் பகாப்மப - 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாக்கி உலகக் ககாெ்ளெெ் கொட்டியானது ஒடிசாவின் 

புெகனஸ்ெரில் உள்ள கலிங்கா ளமதானத்தில் நடத்தப் படட்து. 
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❖ ரெல்ஜியம் ைாக்கி அணியானது ரநதரல்ாந்ளத வீழ்த்தியதன் மூலம் அந்த அணி 

தங்களுளடய முதலாெது உலகக் ககாெ்ளெெ் ெட்டத்ளத ரென்றுள்ளது. 

 

❖ இெ்கொட்டியில் ரெல்ஜியம் முதல் இடத்ளதெ் பிடிதத்ுள்ளது. இெ்கொட்டியில் 

ரநதரல்ாந்து, ஆஸ்திகரலியா ஆகிய அணிகள் முளறகய இரண்டாெது மற்றும் 

மூன்றாெது இடத்ளதெ் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாக்கி உலகக் ககாெ்ளெப் கொட்டியில் இந்தியா 6ெது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தியா வநதரல்ாந்து அணியால் ைாலிறுதிப் யபாட்டியில் யதாற்ைடிை்ைப் பட்டது. 

❖ இெ்கொட்டியின் சிறந்த வீரர ்- ஆரத்ுர ்ொன் கடாரன் (ரெல்ஜியம்). 

❖ இெ்கொட்டியின் சிறந்த ககால்கீெ்ெர ்- பிரிமின் பிளாக். 

❖ கநரள்மயான விளளயாடட்ு விருது - ஸ்ரெயின் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய ஆற்றல்  ொதுகொ ்பு தினம் - 14 டிசம் ர ்

❖ யதசிய ஆற்றல் பாதுைாப்பு தினம் இந்தியாவில் டிசம்பர ் 14 அன்று ஒெ்வொரு 

ஆண்டும் அனுசரிை்ைப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டானது அதன் வைாண்டாட்டத்தின் 28ெது ஆண்கடை் குறிை்கிறது. 

❖ இந்நாளின் அனுசரிப்பானது ஆற்றல் திறன் மற்றும் ஆற்றல் பாதுைாப்பு 

ஆகியெற்றின் முை்கியதத்ுெம் பற்றிய விழிப்புணரக்ெ உருொை்குெகத  

யநாை்ைமாைை் வைாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நாளானது 2001 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் எரிசை்தி பாதுைாப்புச ் சட்டதக்த 

நிகறயெற்றிய யபாது, ஆற்றல் வசயல்திறன் அகமப்பால்  (BEE - Energy Efficiency Bureau)  

நிறுெப்படட்து. 

❖ ஆற்றல் வசயல்திறன் அகமப்பானது   மின்துகற அகமசச்ைத்தின் கீை் இயங்கும் ஒரு 

சட்டப்பூரெ் அகமப்பாகும். யமலும் இது ஆற்றல் பயன்பாட்டிகனை் குகறப்பதற்ைான 

வைாள்கை மற்றும் உத்திைகள உருொை்குகிறது. 
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இேரச ்சசய்திகள் 

ஜனா வங்கியியல் சார்ந்த  ற்று அட்மட 

❖ ஜனா சிறு நிதியியல் ெங்கியானது இந்தியக் கிரிக்ரகட் கடட்ுெ்ொடட்ு ொரியதத்ுடன் 

இளணந்து (BCCI - Board of Control for Cricket in India ) ஜனா ெங்கியியல் சாரந்்த பற்று 

அடள்டளய அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

 

❖ ஜனா சிறு நிதியியல் ெங்கியானது இந்தியாவில் விளளயாடெ்ெடுகிற அளனத்து 

விதமான கிரிக்ரகட் கொட்டிகளுக்கான BCCI-ன் அதிகாரெ்பூரெ் விளம்ெரதாரராகும். 

❖ ஆன்ளலன் (நிகழ்கநர) ெணிகம் மற்றும் உடற்தகுதி ரதாடரெ்ான நடெடிக்ளககளின் 

மீதான ெரிசுகள் மற்றும் சலுளககளள விரும்பும் கிரிக்ரகட் ரசிகரக்ளுக்காக இந்த 

பற்று  அடள்ட ெடிெளமக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

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

