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 டிசம்பர் – 31 

TNPSC துளிகள் 

❖ தமிழக ஆளுநரால் தமிழ்நாடு டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் மருத்துவப் பல்கலலக் கழகத்தின் 

துலை வவந்தராக டாக்டர ் சுதா வேஷய்யன் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் அவர ் அடுத்த 

மூன்று ஆை்டுகளுக்கு பதவி வகிப்பார.் 

o இவர ் டாக்டர ் கீதா லடச்ுமிக்கு அடுதத்ு  அப்பல்கலலக் கழகத்தின் பத்தாவது 

துலை வவந்தராகவும், அப்பதவியை வகிக்கும் மூன்றாவது பபண் நபராகவும் 

இருப்பார.் 

❖ சாகித்ை அகாடமி விருது பபற்ற எழுத்தாளர ் சு. பவங்ககடசன் எழுதிை "வீரயுக 

நாைகன் கவள்பாரி" என்ற புத்தகத்தின்  பவளியீடட்ு விழா, பசன்யன-ராஜா 

அண்ணாமயலபுரத்தில் நடத்தப்பட்டது. இவ்விழாவில் திமுக தயலவர ் மு.க. 

ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து பகாண்டு, இந்த நூயல பவளியிட்டார.் 

❖ ேமீபத்தில் நடந்த பாராளுமன்ற வதரத்ல்களில் ஆளும் கூட்டைியானது வவற்றி 

வபற்றதன் விலளவாக வங்கவதே பிரதமர ் வஷக் ஹசீனா வரலாற்றில் 

முதல்முலறயாக வதாடரந்்து மூன்றாவது முலறயாக ஆட்சிக்குப் வபாறுப்வபற்க 

உள்ளார.் 

o ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சி 298 இடங்களில் 287 இடங்கலள வவன்றுள்ளது. 

பிரதான எதிரக்்கட்சியான வங்கவதே வதசியவாத கட்சி வவறும் 7 இடங்கலள 

மடட்ுவம வவன்றுள்ளது. 

❖ 20-வது ேரவ்வதே ஒட்டகத ்திருவிழா ராஜஸ்தானின் பிகானிரில் ஜனவரி 12 மற்றும் 13 

வததிகளில் நலடவபற இருக்கிறது. 

❖ 2016 ஆம் ஆை்டு மாரே் ் மாதத்திலிருந்து இலையதள இலைப்புகளின் 

எை்ைிக்லக இந்தியாவில் 56 ேதவிகிதம் உயரந்்து 2018 ஆம் ஆை்டில் 50 வகாடி 

இலைப்புகயளத ் தாை்டி இருப்பதாக வதரிய வந்துள்ளது. இது மூன்று 

ஆை்டுகளுக்கு முன்பு வதசிய ஜனநாயகக் கூட்டைி அரோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

இலக்குகவளாடுப் வபாருந்திப் வபாகும் வலகயிலும் இருக்கின்றது. 

o டிராயின் ேமீபத்திய தகவல்களின்படி 2018-ம் ஆை்டு வேப்டம்பர ் மாதம் 

வயரயில் இந்தியாவில் 56 வகாடி குறுகிய மற்றும் அகலக் கற்லற இலைய 

இலைப்புகள் உள்ளன. 

❖ மத்திய வீடட்ுவேதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அலமேே்கம் நகரப்்புற 

ஏலழ மக்களின் நலனிற்காக, பிரதான்  மந்திரி ஆவாஸ் வயாஜனா (நகரம்) என்ற 

திட்டத்தின் கீழ் கூடுதலாக அணுகிடத் தக்க வேதியில் 3,10,597 வீடுகலளக் கடட்ி 

தருவதற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

o இந்த ஒப்புதலானது மத்திய ஒப்புதல் மற்றும் கை்காைிப்புக் குழுவின் 41-வது 

கூடட்த்தில் அளிக்கப்படட்து. 

❖ “இந்தியாவில் இருந்து ேரக்கு ஏற்றுமதி திட்டம்” என்பதின் கீழ் வவங்காயங்களுக்கு 

அளிக்கப்படும் ஏற்றுமதி ஊக்கத ் வதாலகலய விவோயிகளின் நலன் கருதி 

தற்வபாலதய 5 ேதவிகிதத்திலிருந்து  10 ேதவிகிதமாக அரசு உயரத்்தியிருக்கின்றது. 

இது வவங்காயங்களுக்கு உள்ளூர ் ேந்லதகளில் ேரியான விலல கிலடத்திட 

உதவிடும்.  

❖ இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரை்ய ஆலையம் சில 
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மாற்றியலமக்கப்பட்ட வழிகாடட்ுதல்கலள வழங்கி இருக்கின்றது. அதன்படி வநரடி 

இலையதள உைவு மற்றும் மளிலகப் வபாருடக்ள் ஆகியவற்றுக்கான 

விநிவயாகப்பாளரக்ள் விநிவயாகே ் ேந்லதயின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் அவரக்ளால் 

விநிவயாகிக்கப்படும் உைவுப் வபாருடக்லள வோதலன வேய்ய முடியும். 

❖ இந்திய ரிேரவ்் வங்கியின் தகவலின்படி, 2015 மற்றும் 2017 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு 

இலடப்படட் காலத்தில் இந்தியாவில் வேயல்படட்ுவரும் 60 வரத்்தக வங்கிகளில், 

ஐசிஐசிஐ வங்கியானது கடந்த மூன்று வருடங்களில் வங்கி வோதத்ுக்கலளக் 

களவாடிய வலகயில் அதிகபடே் ஊழியரக்லள தை்டிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ அறிவுோர ் வோதத்ுரிலமக்கான வமல்முலறயீடட்ு மன்றம் வபருவின் தூதரகம் பதிவு 

வேய்த அந்நாடட்ு ோராய பானமான பிஸ்வகா என்பதின் மீதான புவிோர ் குறியீடட்ு 

விை்ைப்பமானது புவிோர ் குறியீடட்ுப் பதிவு முலறக்குத் தகுதியானது என்று 

தீரப்்பளிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ விருது வபற்ற இலேயலமப்பாளர ்மற்றும் இலேத் வதாகுப்பாளரான நிதின் ோஹ்னி 

ஐக்கிய ராேச்ியத்தின் வருடாந்திர புதுவருட சிறப்பு விருந்தினரக்ள் பட்டியலில் 

பல்வவறு துலறகளில் உயர ் ோதலன புரிந்த 30 இந்திய வம்ோவளியினரில் 

முதன்லமயாக இருக்கின்றார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாபாரின் 3 தீவுகள் பபயர் மாற்றம் 

❖ வநதாஜி சுபாஷ் ேந்திர வபாஸிற்கு வகௌரவமளிக்கும் வலகயில் இந்தியப் பிரதமர ்

மூன்று அந்தமான் மற்றும் நிக்வகாபார ் தீவுகளுக்குப் வபயர ் மாற்றம் 

வேய்திருக்கின்றார.் 

❖ வபயர ்மாற்றப்பட்ட தீவுகளாவன 

1. ராஸ் தீவு (பலழய வபயர)் - வநதாஜி சுபாஷ் ேந்திரவபாஸ் தீவு 

2. நீல் தீவு (பலழய வபயர)்  - ோஹீத் தீவு 

3. வஹவ்லாக் தீவு (பலழய வபயர)் - ஸ்வராஜ் தீவு 

❖ 1943 ஆம் ஆை்டு ஆோத் இந்த் அரலே ஏற்படுத்தியதாக அயமந்துள்ள சுதந்திரப் 

வபாராட்ட வீரர ் சுபாஷ் ேந்திர வபாஸின் தீரம்ானத்தின் மீதான 75வது ஆை்டு 

தினத்லத அனுேரிக்கும் வலகயில் 150 மீட்டர ் உயரமுலடய வகாடிக் கம்பதத்ில் 

பிரதமர ்வதசியக் வகாடிலய ஏற்றினார.் 

❖ வமலும் பிரதமர ் இந்த சிறப்பு நாளின் நிலனவாக சிறப்பு அஞ்ேல் தபால் 

தலலலயயும், 75 ரூபாய் நாையத்லதயும் வவளியிட்டார.் 

பின்னணி 

❖ சுபாஷ் ேந்திர வபாஸ், இரை்டாம் உலகப் வபாரின் ேமயத்தில் ஜப்பான் இந்தப் 

பகுதிகலளக் லகப்பற்றிய பிறகு 1943 ஆம் ஆை்டு டிேம்பர ்30-ம் வததி இங்கு வதசியக் 

வகாடிலய ஏற்றினார.் 

❖ வமலும் அவர ் அந்தமான் மற்றும் நிக்வகாபார ் தீவுகள் ோஹித் மற்றும் சுவராஜ் 

தீவுகள் என வபயர ்மாற்றப்பட வவை்டும் என்றும் பரிந்துலர வேய்தார.் 
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சரவ்கதச அரிசி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் பதற்காசிய பிராந்திய மமயம் 

❖ பிரதமர ் வாரைாசியில் ேரவ்வதே அரிசி ஆராய்ேச்ி நிறுவனத்தின் வதற்காசிய 

பிராந்திய லமய வளாகத்லத ஆரம்பித்தார.் 

❖ இந்த வளாகம் வதற்காசியாவில் அரிசி ஆராய்ேச்ி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஒரு 

லமயமாக வேயல்படும். 

❖ இந்த நிறுவனம் இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள விவோயிகளுக்கு குலறந்த ஸ்டாரே் ்

மூலக்கூறுகவளாடும் அதிகளவு ஊடட்ேே்தத்ு மதிப்புகவளாடும் இருக்கின்ற வலகயில் 

குலறந்த அளவு நீரில் வளரக்கூடிய வநல் வலககலள வமம்படுதத்ுவதற்கு உதவி 

வேய்திடும். 

 

 

 

க ாமிகயாபதிக்கான கதசிய ஆமணயம் 

❖ மத்திய அலமேே்ரலவ 2018 ஆம் ஆை்டு வதசிய வஹாமிவயாபதி ஆலையத்திற்கான 

வலரவு மவோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இம்மவோதா, வவளிப்பலடத் தன்லமலய உறுதி வேய்வதற்காக புதிய அலமப்பு 

ஒன்லற ஏற்படுத்திடும் வலகயில் தற்வபாலதய கடட்ுப்பாட்டாளரான 
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வஹாமிவயாபதிக்கான மத்திய குழுலவ மாற்றுவதற்கு வழிவமாழிகின்றது. 

❖ இந்த வலரவு மவோதா, வஹாமிவயாபதி கல்வி மன்றத்தால் நடத்தப்படும் 

ஒடட்ுவமாத்த வஹாமிவயாபதி கல்விலய நிரவ்கிக்கும் மூன்று தன்னாட்சி 

மன்றங்கவளாடு வதசிய ஆலையத்லத ஏற்படுத்திட வழிவகாலுகின்றது. 

 

இலட்சிய மாவட்டங்களின் படல்டா தரவரிமச  

❖ மத்திய அரசின் சிந்தலனே ் ோவடியான நிதி ஆவயாக் இலட்சிய மாவட்டங்கள் 

திட்டத்தின் வடல்டா தரவரிலேலய வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த இரை்டாவது வடல்டா தரவரிலேயானது 2018 ஜீன் 01 முதல் அக்வடாபர ் 31 

வலரயிலான காலகட்டங்களில் 111 இலட்சிய மாவட்டங்களில் அதிகரிதத்ுள்ள 

முன்வனற்றங்கலள அளவிடுகிறது. 

❖ இந்த ஆய்வானது சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டேே்தத்ு, கல்வி, விவோயம், நீரவ்ள 

ஆதாரங்கள், நிதி உள்ளடக்கல், திறன் வமம்பாடு மற்றும் அடிப்பலட உள்கடட்லமப்பு 

ஆகிய 6 வமம்பாடட்ுப் பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இதில் தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ்மாவட்டமானது முதலிடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. வமலும் 

ஒடிோவின் நாயுபடா, உத்தரப் பிரவதேத்தின் சித்தாரத்் நகர,் பீஹாரின் 

அவுரங்காபாத் மற்றும் ஒடிோவின் வகாரபுட் ஆகிய மாவடட்ங்கள் மிகவும் வமம்படட் 

மாவட்டங்களாக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சத்தமான பட்டாசுகளுக்குே் தமட 

❖ தனது தீவுக்கூட்டத்தில் வசிக்கும் தனித்துவமான விலங்கினங்கலளப் 

பாதுகாப்பதற்காக கலபவகாஸ் தீவுகளில் ஒலியை எழுப்பும் பட்டாசுகள் வவடிக்க 

தலட விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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❖ கலபவகாஸ் மாகாைத்தில் பட்டாசுகள் அல்லது வானவவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் 

இறக்குமதி, விற்பலன, விநிவயாகம் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்லறத் தலட 

வேய்யும் ஒரு தீரம்ானத்லத உள்ளூர ் ேலபயானது ஏகமனதாக ஏற்றுக் 

வகாை்டுள்ளது. 

❖ இயரசச்யல ஏற்படுத்தாமல் ஒளிலய மடட்ும் உருவாக்கும் பிற எந்த வான 

வவடிக்லககளும் தலட வேய்யப்படவில்லல. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மாற்றத்திற்கான சாம்பியன் விருது 

❖ ேம்பா நகரத்தின் காவல்துலற கை்காைிப்பாளரான வமானிகா புட்டங்குரு 

என்பவருக்கு புதுவடல்லியில் துலைக் குடியரசுத ் தலலவரால் மாற்றத்திற்கான 

ோம்பியன் விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ தனது மகத்தான பங்களிப்பு மூலம் இந்த மாவட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்லதக் 

வகாை்டு வருவதற்காக இவர ் ஆற்றிய சீரிய பைிகளுக்காக இந்த சிறப்பு வாய்ந்த 

விருது இவருக்கு வழங்கப்படட்து. 

 

 

 

ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆசியர ்

❖ ஆசியப் பத்திரிக்லகயாளர ்ேங்கத்தினால் உஸ்வபகிஸ்தானின் அதிபரான  ோவ்காத் 

மிரச்ிவயாவயவ் 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான சிறந்த ஆசியராக 

வதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ மத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கிலடவய ேமாதானத்லத நிலலநாட்டவும் 

அவற்றுக்கியடகைைான வதாடரப்ுகலள கமம்படுத்தவும் முயன்றலமக்காக 

அரசியல்வாதிகள் பிரிவில் உஸ்வபகிஸ்தானின் அதிபர ்வதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 
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❖ 2016 ஆம் ஆை்டு டிேம்பர ் மாதம் அதிபராக பதவிவயற்ற பின் இவர ் அதன் 

வபாருளாதாரத்லத பவளிநாட்டினர ்அணுகவும் மனித உரிலமகலள வமம்படுத்தவும் 

அரசியல் லகதிகலள விடுவிக்கவும் வதலவயான வகாள்லககலளச ்சீரலமத்தார.் 

❖ மற்ற இதர வவற்றியாளரக்ள் பின்வருமாறு 

o கூ வபான் மூ    - LG குழுமதத்ின் மலறந்த தலலவர ்

o பாரக்் ஹாங் - சிவயா  - வியட்நாம் வதசிய கால்பந்து அைிக்கான 

   வகாரியாலவே ்வேரந்்த பயிற்சியாளர.் 

o மக்தி ஹபீப் யாகூப்  - எகிப்திய மாரப்க ோர ்அறுலவ சிகிேல்ே  

   நிபுைர.் 

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

3-வது கதசிய மகளிர் குத்துசச்ண்மட சாம்பியன்ஷிப் 

❖ கரந்ாடகாவின் விஜயநகராவில் வதசிய மகளிர ் குதத்ுே ் ேை்லட ோம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டி வதாடங்கியது. 

❖ இந்த வபாட்டித ்வதாடரானது ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வவன்ற துப்பாக்கி சுடும் வீரரான 

அபினவ் பிந்த்ராவால் ேமீபத்தில் திறந்து லவக்கப்பட்ட JSW ஸ்வபாரட்்ஸின் 

இன்ஸ்லபயர ்விலளயாடட்ு நிறுவனத்தில் நலடவபற இருக்கின்றது. 

❖ வதசிய அளவிலான ோம்பியன்ஷிப் வபாட்டிகள் தனியாரால் நடத்தப்படும் 

விலளயாடட்ு நிறுவனத்தில் ஒரு வதசியக் கூட்டலமப்பால் நடத்தப்படுவது இதுவவ 

முதன் முலறயாகும். 

 

இேரச ்சசய்திகள்  

மிருணாள் சசன் மளறவு 

❖ பிரபல தியரப்பட இைக்குனர ் திரு. மிருணாள் பசன் நீண்ட நாள் உடல்நலக் 

குயறவால் பகால்கத்தாவில் காலமானார.்   

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில், அவர ் நாட்டின் மிக உைரந்்த பகௌரவமான தாதா சாகேப் 

பால்கக விருதியனப் பபற்றார.் 
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❖ 1983 ஆம் ஆண்டில் அவர ் இந்திைாவின் குடிமகன்களுக்கான மூன்றாவது உைரந்்த 

விருதான பத்ம பூஷன் விருதியனப் பபற்றார.் 

❖ 2012 இல் பநாை்டாவில் நயடபபற்ற ஐந்தாவது உலகளாவிை தியரப்பட விழாவில் 

வாழ்நாள் சாதயனைாளர ் விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது கமலும் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஆஸ்கார ்அகாடமியின் உறுப்பினராகவும் அவர ்நிைமிக்கப்படட்ார.் 
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