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டிசம்பர் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாநிலத்தில் உள்ள 2381 அங்கன்வாடி மற்றும் அரசு நடுநிலலப் பள்ளிகளில் 

மாண்டிசச் ாரி கல்வி சாரந்்த மழலலயர ் பள்ளி (Kinder Garden) வகுப்புகலளத் 

ததாடங்க தமிழ்நாடு அர ானது அர ாணை (G.O.) ஒன்லற தவளியிடட்ுள்ளது. 

இதனடிப்பணையில் 2018 ஆம் ஆை்டு டி ம்பர ் 11 அன்று  மூகநலத் துணை மை்றும் 

மதிய  தத்ுைவுத் துணையால் ஒரு ஆணை பிைப்பிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய அலமசச்ரலவயானது தமிழ்நாடு (மதுலர) மற்றும் ததலுங்கானா (பீபீ நகர)் 

ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில் பிரதான் மந்திரியின் ஸ்வஸ்த்யா சுரக் ா சயாஜனா 

என்ை திட்டத்தின் கீழ் இரை்டு புதிய அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 

நிறுவனத்லத (All India Institute of Medical Sciences-AIIMS) அலமக்க 2018 ஆம் ஆை்டு 

டி ம்பர ்17 ஆம் சததியன்று ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ அதமரிக்காவிற்கான இந்திய தூதுவராக ஸ்ரீ ஹரஷ்் வரத்ன் ஸ்ரீங்க்லா 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் நவ்ததஜ் சரன்ாவுக்கு அடுத்ததாக இப்பதவியில் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ குடிதயற்றதத்ின் மீதான ஐ.நாவின் உலகளாவிய உடன்படிக்லகக்கு இவரின் 

அரசாங்கம் ஆதரவு வழங்கியதை்கு எதிர ் தரப்பினரிைமிருந்து ஏை்பை்ை மிக 

கடுணமயான எதிரப்்லபயடுதத்ு தபல்ஜியத்தின் பிரதமரான சாரல்ஸ் லமக்தகல் 

தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார.் 

❖ நியமனங்களுக்கான அலமசச்ரலவக் குழுவானது பிரணாப் குமார ்தாணை மத்திய 

மலறமுக வரி மற்றும் சுங்க வரிக்கான வாரியத்தின் (Central Board of Indirect Taxes and 

Customs-CBIC) தலலவராக நியமிக்க ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

o இவர ் வரும் டிசம்பர ் 31 அன்று ஓய்வு தபறும் S. ரதமஷ்க்கு அடுதத்ு 

பதவிதயற்கவுள்ளார.் 

❖ முன்னாள் இந்திய அணியின் ததாடக்க ஆட்டக்காரரான W.V. ராமன் இந்திய 

பபை்கள் கிரிக்பகை் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 2012 ஆம் ஆை்டில் உளவு பாரத்்த குற்றத்திற்காக ணகது ப ய்யப்பைட்ு பாகிஸ்தான் 

சிலறயில் 6 ஆண்டுகள் இருந்த ஹமீத் சநஹால் அன்சாரி பாகிஸ்தானால் 2018 ஆம் 

ஆை்டு டி ம்பர ்18 அன்று விடுதலல தசய்யப்பட்டார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சசன்னனயில் திருனையாறு - இனசத் திருவிழா 

❖ லைச்ுமண் சுருதி இலச அலமப்பினால் ஏற்பாடு தசய்யப்படும் வருடாந்திர இலசத் 

திருவிழாவான தசன்லனயில்  திருலவயாறு என்ை நிகழ்வின் 14-வது பதிப்லபத் 

தமிழக முதல்வர ்துவங்கி லவத்தார.் 

❖ இவ்விழாவில் தவில் இலசதமலதயான பத்மஸ்ரீ A.K. பழனிதவலுவிற்கு வாழ்நாள் 

சாதலனயாளருக்கான ‘இலசயாழ்வார’் விருதிணன தமிழக முதல்வர ் வழங்கினார.் 

❖ தங்கப் பதக்கத்திலனக் தகாண்ட இவ்விருதானது தசன்லனயில் திருலவயாறு 
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விழாக் குழுவினரால் நிறுவப்பட்டதாகும். 

❖ தமல்லிலச மன்னர ் M.S. விஸ்வநாதன் நிலனவாக அவரின் தமழுகு சிலலயானது 

பத்மபூஷன் சதராஜா ததவியால் இந்நிகழ் ச்ியில் திறந்து லவக்கப்படட்து. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சசயல்திறன் இனைசைளி அறிக்னக 

❖ சமீபத்தில்  உலக வங்கியானது “In the Dark: How Much Do Power Sector Distortions Cost South 

Asia” எனும் தலலப்பிலான ஒரு அறிக்லகலய தவளியிடட்து. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, இந்தியாவின் மின்உற்பத்தி துலறயின் தசயல்திறன் 

இலடதவளியானது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தபாருளாதாரத்தில் 4% அளவில் ப லணவ 

ஏை்படுதத்ுகிைது. இது 2016-ஆம் நிதியாண்டில் 86 மில்லியன் டாலருக்குச ்

சமமானதாகும். 

❖ 2016 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் நிலக்கரிப் பயன்பாைண்ை எதிரச்நாக்குவதில் 

ததலவலய விட 14% பற்றாக்குலற இருந்தது.  

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்படட் மின்சாரமானது  பரிமாற்றம் மற்றும் 

விநிதயாகத்தின் தபாது ஏறக்குலறய 20% அளவிை்கு வீணாக்கப் பைட்ுள்ளது. இந்த 

விகிதமானது உலகின் மிக உயரந்்த இழப்பு விகிதமாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய தபாடட்ித்திறன் அறிக்லகயின்படி மின்சாரம் 

வழங்கலின் நம்பகத் தன்லமயில் தமாத்தமுள்ள 137 தபாருளாதாரங்களில் இந்தியா 

80வது இடதத்ில் இருந்தது. 

 

புதிய இந்தியாவிற்கான யுக்தி@75 

❖ நிதி ஆதயாக்கானது புதிய இந்தியாவிற்கான யுக்தி@75 எனும் தபயரிடப்படட் 

யுக்திசார ்ஆவணத்லத தவளியிடட்ு இருக்கின்ைது. 

❖ இது இந்தியாவின் தபாருளாதாரமானது 4 டிரில்லியன் டாலர ் மதிப்லப 
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எடட்ுவதற்காக கட்டாயமாக எடுக்கப்பட தவண்டிய பல்தவறு தபாருளாதார 

சீரத்ிருத்தங்கலளப் பற்றி விளக்குகிறது. 

 

❖ இந்தியாவின் வளரச்ச்ிலய ஆண்டுததாறும் 8% அதிகரிப்பதை்கும் அதணன  2022-23 

ஆம்  ஆண்டளவில் 9-10% அளவிை்கு மிக சவகமாக உயரத்த்ுவதை்கும் இத்தலகய 

தபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கணள சநாக்கி  ்ப ல்ல சவை்டும் என்பது இதன் முக்கிய 

கருத்தாகும். 

 

ைாைனகத் தாய் ஒழுங்குமுனற மசசாதா 2016 

❖ 2018 டிசம்பர ்19 அன்று நாட்டில் வாடலகத் தாய்களின் பாதுகாப்பிை்பகன வாடலகத் 

தாய் ஒழுங்குமுலற மதசாதா 2016 என்ை மச ாதாணவ மக்களலவ 

நிலறதவற்றியுள்ளது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது வணிக ரீதியிலான வாடலகத் தாய் முலறலய தலட தசய்து 

கருணை அடிப்பணையிலான தபாதுநல வாடலகத்தாய் முலறலய மடட்ுசம 

அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது வாடலகதத்ாய் மற்றும் அதன்மூலம் பிறந்த குழந்லத 

ஆகிசயாருக்குப் பாதுகாப்பளிதத்ு நீதி பநறிமுலறகளின் படி அணமந்த  

வாடலகத்தாய் முலறலய ஊக்குவிக்குகிறது. 
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❖ வாடலகத்தாய் முலற என்பது கரப்்பம் தரிக்க இயலாத தம்பதியினர ்  மற்றும் 

வாடலகத்தாய் இருவரிலடதய அவரக்ளின் குழந்லதலய சுமக்கும் தபாருடட்ு 

தசய்யப்படும் ஒரு  ஒப்பந்தம் என வணரயணை ப ய்யப் பை்டிருக்கின்ைது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது ஜம்மு & காஷ்மீர ் தவிர மற்ற அலனதத்ு மாநிலங்களுக்கும் 

தபாருந்தும். 

❖ ததசிய வாடலகத்தாய் வாரியமானது, 

o சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அலமசச்ணரத் தலலவராகவும் 

o இந்திய அரசின் வாடலகத்தாய் விவகாரங்கலள லகயாளும் துலறயின் 

தசயலணர - துலணத் தலலவராகவும்  

o இதர 16 உறுப்பினரக்லளயும் உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

ஏகலைவா மாதிரி உனறவிைப் பள்ளி 

❖ தபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அலமசச்ரலவக் குழுவானது சீரலமக்கப்பட்ட 

ஏகணலவா மாதிரி உலறவிடப் பள்ளிகள் திடட்த்திற்கு (Eklavya Model Residential Schools-

EMRS) ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன்கீழ் பழங்குடியின மக்கள் 50% க்கும் அதிகமாக வசிக்கும் இைங்களிலும் 

குலறந்த படச்ம் 20,000 பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் ததாகுதிகளிலும் ஒரு ஏகணலவா 

பள்ளி அலமக்கப்படும். 

❖ நதவாதயா வித்யாலயா சமிதியின் வரிலசயில் அலமந்த ஒரு தன்னாட்சி தபற்ற 

சமூகத்தால் இந்த பள்ளிகளானது நடத்தப்படும். பழங்குடியினர ்

விவகாரங்களுக்கான அலமசச்கத்தின் கீழ் இந்த  மூகமானது இயங்கும். 

❖ EMRS என்பது மத்திய அரசின்ஒரு  திட்டமாகும்.  

 

சதசிய புற்றுசநாய் நிறுைனம் 

❖ இந்தியாவின் மிகப்தபரிய புற்றுதநாய் நிறுவனமான ததசிய புற்றுதநாய் 

நிறுவனமானது (National Cancer Institute-NCI) ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜாரில் தபாது 

தசலவக்காக திறக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த சதசிய புை்றுசநாய் நிறுவனமானது தடல்லி எய்ம்ஸ் மருதத்ுவமணனத் 

திட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

❖ டாக்டர ்G.K. ரத ்இதன் தலலவராக இருப்பார.் 

❖ இந்த NCI ஆனது இந்தியாவில் புற்றுதநாய் ததாைரப்ான அலனத்து 

நடவடிக்லககளுக்கும் முதன்லம நிறுவனமாகச ்தசயல்படும். 

❖ இது பிராந்திய புற்றுதநாய் லமயங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் பிற புற்றுதநாய் 

நிறுவனங்களுடன் இலணக்கப்படும். 
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விமானப் சபாக்குைரத்து பாதுகாப்பில் முன்னணி 

❖ அதமரிக்காலவச ்தசரந்்த விமானப் தபாக்குவரதத்ு நிரவ்ாக ஒழுங்கு ஆலணயமானது 

(Federation of Aviation Administration-FAA) இந்தியாணவ விமானப் தபாக்குவரத்திை்கான 

பாதுகாப்பில் மிகவும் உயரந்்த இைதத்ில் மீை்டும் ணவத்திருக்கின்ைது.   

❖ ‘FAA’-ன் அறிக்லகயின்படி, இந்தியாவின்  ரவ்சத  விமானப் சபாக்குவரதத்ு 

பாதுகாப்பு மதிப்பீடானது ததாடரந்்து முதல் இைத்தில் “Category 1“ என்ை இைத்தில் 

உள்ளது. 

❖ இந்த தரவரிலசயானது ஜூன் 2018-ல் நடத்தப்பட்ட விமானப் தபாக்குவரதத்ுப் தபாது 

இயக்குநரகத்தின் தணிக்லகலய அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது. 

❖ இது சரவ்ததச விமானப் தபாக்குவரதத்ு அலமப்பால் வழங்கப்பட்ட தநறிமுலறகலள 

இந்தியா ஒழுங்காக கலடபிடிப்பணதயும் அதன்சமல்  இந்திய விமான 

நிறுவனங்களின் தமற்பாரல்வ இருப்பலதயும் சுை்டிக் காடட்ுகிறது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஆளிை்ைா விமானங்களின் உதவியுடன் தடுப்பூசிகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் விதிமுணைகளின்படி உலகிசலசய முதன்முதலாக 

குழந்ணதகளுக்கு ஆளில்லா விமானங்களின் உதவியுைன் தடுப்பூசிகணள வழங்கும் 

முதல் நாைாக வனுவாைட்ு ஆகியுள்ளது. 

❖ வனூவாைட்ுவில் ஒரு மாத வயதுணைய  குழந்ணத ஒன்றுக்கு ஆளில்லா விமானத்தின் 
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மூலம் வழங்கப்பைை் சநாய் எதிரப்்பு மருந்து மூலம் தடுப்பூசி சபாைப்பைை்து. 

❖ முன்னதாக நியூ பெப்ரைை்் தீவுகள் என்று அறியப்பை்ை வனுவாைட்ு ஆனது,  

பதன்சமை்கு பசிபிக் பபருங்கைலில் உள்ள 83 தீவுகணள உள்ளைக்கிய ஒரு தீவு 

நாைாகும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெச்ெய்திகள் 

சிக்ொ சசது னகசபசி சசயலி 

❖ தனது மாநிலத்தில் உள்ள மாணவரக்ளுக்கு உதவும் தநாக்கதத்ுடன் சிக் ா தசது எனும் 

தமாலபல் தசயலிலய ஹரியானா அரசு ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த தசயலியானது கல்வி துலறயில் தவளிப்பலடத் தன்லம மற்றும் மாநிலத்தில் 

உள்ள கல்லூரிகளின் நிரவ்ாகம் ஆகியவை்றில் உதவுகிறது. 

❖ இந்த லகதபசி தசயலியானது ஹரியானா அரசு கல்லூரிகளில் உள்ள வருலகப்பதிவு, 

கட்டணங்கள், ஆன்லலன் தசரக்்லக மற்றும் உதவிதத்தாலக  தபான்ற அலனத்துத்  

தகவல்கலளயும் தகாண்டிருக்கும். 

 

சகஸ் சசயலி 2019 

❖ விமானப் தபாக்குவரதத்ு அலமசச்கமானது இந்திய விமான நிலலய 

ஆலணயதத்ுடன் இலணந்து ‘தகஸ் 2019’ (GAS 2019) என்ற தபயரில் ஒரு தசயலிலய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த தசயலியானது இலணப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தபசச்ாளரக்ள் தங்களுைன் 

கலந்துணரயாடும் தகாள்ளும் வசதிலய வழங்கும். தவிர  கட்டலமப்பிை்கான ஒரு  

தளத்லத தனிப்பட்ட மற்றும் குழு அரடல்டகள்  மூலம் அது வழங்கும். 

❖ இது வரும் 2019 ஜனவரியில் மும்லபயில் நலடதபறவுள்ள உலகளாவிய விமானப் 

தபாக்குவரதத்ு உசச்ி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக அறிமுகப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த இரை்டு நாள் மாநாடானது 

o விமானப் தபாக்குவரதத்ு அலமசச்கம் 

o இந்திய விமான நிலலய ஆலணயம் 

o இந்திய வரத்்தகம் மை்றும் பதாழிலக  ணபயின் கூை்ைணமப்பு ஆகிசயாரால் 

நைத்தப்படும். 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

ஆசிய சிங்கங்கள் பாதுகாப்புத் திை்ைம் 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனங்கள் மற்றும் காலநிலல மாற்றத்திற்கான அலமசச்கமானது 

ஆசிய சிங்கங்கள் பாதுகாப்புத் திட்டத்லதத் ததாடங்கி இருக்கின்ைது . 

❖ இத்திட்டத்தின் குறிக்தகாளானது உலகில் மிக நீை்ை காலமாக  சுதந்திரமாக வாழும் 

ஆசிய சிங்கங்கலளயும் அது ததாடரப்ுலடய சுை்று  ் சூழலியலலயும் 
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பாதுகாப்பதை்காக பைி ப ய்வது  ஆகும். 

❖ இது மத்திய அரசால் நிதியுதவி வழங்கப்படும் திட்டமான வனவிலங்கு வாழ்விட 

தமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் நிதியளிக்கப்படும். 

❖ இதன் தசலவானது, 60 : 40 என்ற விகிதத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசால் பகிரந்்து 

தகாள்ளப்படும். 

❖ இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் மடட்ுதம வாழ்ந்து வரும் ஆசிய சிங்கங்களானது 

IUCN-ன் (International Union for Conservation of Nature) சிவப்பு படட்ியலில் ‘அழிந்து வரும் 

இனமாக’ வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

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