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டிசம்பர் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ தென் த ொரியொவின் இன்சியொனில் நடைதெற்ற பு ழ்தெற்ற சரவ்தெச தேடசெ் 

ெந்ெொை்ை கூை்ைடேெ்பின் (ITTF - International Table Tennis Federation) நைச்ெ்திர விருது ள் 

விழொவில் இந்தியொவின் ேனி ொ ெெ்ரொ 'Breakthrough Table Tennis Star’ எனும் விருதினனப் 

தெற்றொர.்  

o இென்மூலே் அவர ்இந்ெ விருதிடனெ் தெற்ற முெல் இந்திய தேடசெ் ெந்ெொை்ை 

வீரர ்ஆகியுள்ளொர.் 

❖ சிங் ெ்பூடர அடிெ்ெடையொ  ் த ொண்ை செயற்னை நுண்ணறிவு ஸ்ைொரை்் அெ் 

நிறுவனமான ‘தெரல்ின்’ நிறுவனமானது  நிதி ஆதயொ ் உடன் இடணந்து  

இந்தியொவில் குறிெ்பிைெ்ெ ்  சொெ ேொன, சமூ  ேற்றுே் தெொருளொெொரத் ெொ ் ெ்டெ 

ஏற்ெடுெத்ுவெற்த ன AI (Artificial Intelligence) தசயலி டள தேே்ெடுெத்ுவதற்ைாை " AI 4 

All Global Hackathon” என்ற நிைழ்னவத் சதாடங்கியுள்ளது . 

❖ அடிதலய்டில் நடைதெற்ற நொன்கு தெொை்டி டள ் த ொண்ை தைஸ்ை் தெொைரின் முெல் 

தைஸ்ை் தெொை்டியில் ஆஸ்திதரலியொடவ 31 ரன் ள் விெ்தியொசெ்தில் தெொற் டிெ்ெென் 

மூலே்  தென் ஆெ்பிரி ் ொ, இங்கிலொந்து ேற்றுே் ஆஸ்திதரலியொ ஆகிய அணி டள 

தைஸ்ை் தெொை்டி ளில் தெொற் டிெ்ெ முெல் இந்திய அணிெ ்ெடலவரொ  விரொை் த ொலி 

ஆகியுள்ளொர.் 

o முன்னொள் இந்திய அணித் ெடலவர ்ளொன ரொகுல் டிரொவிை் ேற்றுே் M S தெொனி 

ஆகிதயொர ்ஆஸ்திதரலியொடவெ் ெவிர இங்கிலொந்து ேற்றுே் தென் ஆெ்பிரி ் ொ 

அணி டள தைஸ்ை் தெொை்டியில் தவன்றுள்ளனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

NPS-க்கான பங்களிப்பு உயரவ்ு 

❖ ேெ்திய அரசுப் ெணியொளர ்ளின் தெசிய ஓய்வூதிய அடேெ்பிற்ைான  (National Pension 

System-NPS)  சதாகுப்புப்  ெங் ளிெ்டெ 10% லிருந்து 14% ஆ  உயரெ்த்ுவெற்கு ேெ்திய 

அடேசச்ரடவயொனது ஒெ்புெல் அளிெத்ுள்ளது. 

❖ இது NPS இன் கீழ் உள்ளைங்கிய அடனெத்ு ேெ்திய அரசுப் ெணியொளர ்ளின் 

இறுதியொ  திரை்ைெ்ெைை் சதாகுப்பின் தெொட டய மமலும் அதி ரி ்குே். 

❖ தேலுே் அரசொங் ேொனது NPS- ்கு முழுடேயொ  வரிவில ்கு அளி ்  

தீரே்ொனிெத்ுள்ளது. இென் மூலே் இது டவெ்புநிதித் திை்ைெ்திற்கு இடணயொ  

ேொற்றெ்ெைட்ுள்ளது. 

 

ஏவிஐந்திரா பயிற்சி 2018 

❖ இந்திய விேொனெ் ெடை ேற்றுே் ரஷ்யொவின் ஏதரொஸ்தெஸ் கூை்ைடேெ்புப் ெடை 

ஆகியவற்றுை்கு  (Russian Federation Aerospace Force-RFSAF) இனடமயயான குறிெ்பிை்ை 

தசடவப் ெயிற்சியொன ஏவிஐந்திரொவானது (AVIAINDIRA)  ரொஜஸ்ெொனின் தஜொெ்பூரில் 

உள்ள விேொனெ்ெடை நிடலயெ்தில் நடத்தப்படட்து. 
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❖ இந்ெ ெயிற்சியின் தநொ ் ேொனது இருெரெ்பு உறவுமுடற ளில் ெயங் ரவொெ எதிரெ்்பு 

நைவடி ்ட  ள் மநாை்கி  வனே் தசலுெ்துவெொகுே். 

❖ ஏவிஐந்திரொவின் தெொை ்  பயிற்சியானது 2014 ஆே் ஆண்டில் நடைதெற்றது. 

❖ இந்ெ ெயிற்சியில் அயல்நொைட்ுப் ெங்த ற்ெொளர ்ள் ெங் ள் விேொனங் டள த ொண்டு 

வரொேல் பங்மைற்பது இதன் ெனிெ்ென்டேயொகுே். 

❖ இந்தியொ மற்றும் ரஷ்யொவிற்கிடைதய இரண்டு  ை்ைேொ  நடைதெறுே் இந்ெ 

ஏவிஐந்திரொ 2018 ஆனது இருெரெ்புப் ெயிற்சியின் இரண்ைொவது ெொ ேொகுே். 

 

முதலாவது வவளாண் ஏற்றுமதி ககாள்கக - 2018 

❖ 2022 ஆே் ஆண்ைளவில் விவசொயி ளின் வருவொடய இரை்டிெ்ெொ ்குே் தநொ ் ெத்ுைன் 

முெலொவது தவளொண் ஏற்றுேதி த ொள்ட  – 2018 என்ற சைாள்னை ்கு ேெ்திய 

அடேசச்ரடவயொனது ஒெ்புெல் அளிெத்ுள்ளது. 

❖ தேலுே் இது தவளொண் ஏற்றுேதி த ொள்ட டய அேல்ெடுெ்ெெ்ெடுவடெ 

தேற்ெொரட்வயிடுவெற் ொ  வரெ்்ெ  அடேசச் ெ்டெ முென்டே துடறயொ  ் 

த ொண்ை  ண் ொணிெ்புை்  ை்ைடேெ்டெ ேெ்திய அளவில் நிறுவுவெற் ொன 

திை்ைடெயுே் அங்கீ ரிெத்ுள்ளது. 

❖ 2022 ஆே் ஆண்டில் இந்தியொவின் தவளொண் ஏற்றுேதிடய 60 பில்லியன் ைொலர ்ளொ  

உயரெ்த்ுவெற் ொன தநொ ் முனடய திை்ைெ்துைன் வரெ்்ெ  அடேசச் ேொனது 

இந்தியொவின் முெலொவது தவளொண் ஏற்றுேதி ் த ொள்ட டய உருவொ ்கியுள்ளது. 

❖ இந்ெ த ொள்னையின்ெடி தசடவ ளில் 12 சிறந்ெ துடற டள தேே்ெடுெத்ுவெற் ொ  

தேொெ்ெேொ  1 பில்லியன் அதேரி ்  ைொலர ்சதாகுப்பு நிதி உருவொ ் ெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ தவளொண் ஏற்றுேதி த ொள்ட  ் ொன ெரிந்துடர ள் கீழ்ை்ைாணும் இரண்டு 

பிரிவு ளாை  வனைப்படுத்தெ்ெைட்ுள்ளன. 

o யு ்தி சொரந்்ெ துடற 

o தசயல்ெொைட்ுத் துடற 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஐ.நா. குடிவயற்ற ஒப்பந்தம் 2018 

❖ பாதுைாப்பான, முனறயான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட குடிமயற்றத்திற்ைான 

உலைளாவிய உடன்படிை்னையானது இந்தியா உள்ளிட்ட 164 நாடுைளால் ெரவ்மதெ 

அரசுைளுை்கினடமயயான மாநாட்டில் ஏற்றுை் சைாள்ளப்படட்து.  

❖ இந்ெ ேொநொைொனது தேொரொ ்த ொவின் மரை்த ஷ் என்ற இைெ்தில் ஐ.நொ. தெொதுச ்

சடெயின் ஆெரவுைன் நடைதெற்றது. 

❖ இந்ெ ேொநொடு சமாரா ்த ொவின் அரசொல் நைெ்ெெ்ெைை்து. 

❖ இது சரவ்தெச குடிதயற்றெ்தின் ெரந்ெ அளவிலொன ெரிேொணங் டள உள்ளை ்கிய,  

அரசு ளு ்கிடைதயயொன முெல் ஒெ்ெந்ெேொகுே். 

❖ இந்ெ ஒெ்ெந்ெேொனது அதேரி ் ொவொல் எதிர ்் ெ் ெை்ைொலுே் அடனெத்ு ஐ.நொ. உறுெ்பு 

நொடு ளொலுே் ஏற்று ் த ொள்ளெ்ெைை்து. 
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❖ இது அடனெத்ு அரசு ளின் இடறயொண்டேனயயும் முழுடேயொ  ேதி ்குே் ஒரு 

கூைட்ுறவு   ை்ைடேெ்பு சைாண்ட ேற்றுே்  ை்ைொயேொ ் ெ்ெைொெ ஒரு ஒெ்ெந்ெேொகுே். 

 

குஜராத்தில் கஜகஸ்தானின் துகணே் தூதரகம் 

❖  ஜ ஸ்ெொன் நொைொனது கூடுெல் வரெ்்ெ  கூை்டிடணவிற் ொ  குஜரொெ் ேொநிலெ்தில் 

துடணத் தூெர ே் ஒன்டறத் திறந்துள்ளது. 

❖ இந்ெ த ௌரவ துடணெ ் தூெர ேொனது தெொழிலதிெரும் சந்ென் ஸ்டீல் லிமிசடை் 

நிறுவனெ்தின் நிரவ்ொ  இய ்குநருேொன திலிெ் சந்ென் ெடலடேயில் தசயல்ெடுே். 

❖ இந்ெ துடணத் தூெர ேொனது  ஜ ஸ்ெொன் குடியரசின் 27-வது சுெந்திர தின 

நிடறடவதயொை்டித் திற ் ெ்ெைட்ுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

கிராஸ் கபௌ - 18 

❖ இந்திய விேொனெ் ெடையொனது ஆந்திரெ் பிரதெசெ்தின் சூரய்ொலங் ொவில் உள்ள 

விேொனெ் ெடை நிடலயெ்தில் ெடரயிலிருந்து வொன் இல ்ட த் ெொ ்குே் கூைட்ு 

வழி ொை்ைல் ஆயுெ ஏவுெடல தவற்றி ரேொ  முடிெ்ெது. 

❖ இரண்டு நொடை்ள் நனடசபறும் இது மபான்ற முெலொவது ெயிற்சியின் ஒரு ெகுதியொ  

கிரொஸ் தெௌ-18 எனுே் குறியீட்டுப் சபயருடன் இது நைெ்ெெ்ெை்ைது. 

❖ இந்ெ ெயிற்சியொனது ஒருங்கிடணந்ெ  ை்ைடேெ்புெ ் சூழலில் 3 நொை ்ளு ்கு இரவு 

ேற்றுே் ெ ல் தநரங் ளில் நைெ்ெெ்ெை்ைது.  

❖ இந்ெ ெயிற்சியில் ஆ ொஷ், ஸ்டெைர,் OSA-AK-M ேற்றுே் IGLA ஆகிய 4 தவவ்தவறு வட  

ஏவு டண ள் தவற்றி ரேொ  ஏவெ்ெை்ைன. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலகளாவிய ஊட்டசச்த்து அறிக்கக - 2018 

❖ உலை சுைாதார நிறுவனத்தால் சமீெெ்தில் தவளியிைெ்ெை்ை உல ளொவிய ஊை்ைசச்ெ்து 

அறி ்ட  2018 ஆனது நொை்டின் ெல்தவறு ெகுதி ளில் வளரச்ச்ி குன்றிய நிடலயில் 

உள்ள ெரவலொன ேொறுெொடு டளெ ் சுை்டிை்  ொை்டியுள்ளது. 

❖ உலகில் உள்ள 150.8 மில்லியன் வளரச்ச்ி குன்றிய (வயது ்கு குடறந்ெ உயரே்)  5 

வயது ்குைெ்ை்ை குழந்டெ ளில் கிை்ைெ்ெை்ை மூன்றில் ஒரு ெங்கு குழந்டெ ள் 

இந்தியொவில் வொழ்கின்றனர.்   

❖ உல ளொவிய அளவில் 5 வயது ்குை்ெைை் 150.8 மில்லயன் குழந்டெ ள் வளரச்ச்ி 

குன்றியுே் 50.5 மில்லியன் குழந்டெ ள் எடை குன்றியுே்  ொணெ்ெடுகின்றனர.் 

❖ 46.6 மில்லியனு ்குே் அதி ேொன வளரச்ச்ி குன்றிய குழந்டெ ளுை்ைான பட்டியலில் 

இந்தியொ முெலிைே் வகி ்கிறது. அெடனெ் தெொைரந்்து டநஜீரியொ (13.9 மில்லியன்) 

ேற்றுே் ெொகிஸ்ெொன் (10.7 மில்லியன்) ஆகிய நொடு ள் உள்ளன. 
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❖ 25.5 மில்லியனு ்குே் அதி ேொன எடை குன்றிய குழந்டெ ளுை்ைான பட்டியலில் 

(உயரெ்திற்கு ஏற்ற எடை இல்லொடே) இந்தியொ முெலிைெ்திலுே் அெடனெ் தெொைரந்்து 

டநஜீரியொ (3.4 மில்லியன்) ேற்றுே் இந்தெொதனசியொ (3.3 மில்லியன்) ஆகிய நொடு ளுே் 

உள்ளன. 

❖ உலகில் உள்ள எடை குன்றிய தேொெ்ெ குழந்டெ ளில் ெொதி ்குே் அதி ேொதனொர ்(29.6 

மில்லியன்) தெற் ொசியொவில் வொழ்கின்றனர.் 

❖ உலகில் 3 மில்லியன் குழந்டெ ள் அதி  எடையுைன் உள்ளனர.் அதெ தவடளயில் 

38.9% தெரியவர ்ள் அதி  எடை அல்லது ெருேனொ  உள்ளனர.் 

❖ வயது ்கு வந்ெ தெண் ளில் மூன்றில் ஒரு ெங்கு தெண் ள் இரெ்ெ தசொட யொல் 

ெொதி ் ெ்ெைட்ுள்ளனர.் தேலுே் ஆண் டள விை அதி  உைல் ெருேன் தநொய் 

ெொ ் ெ்திடன ் த ொண்டுள்ளனர.் 

உலகளாவிய ஊட்டசச்த்து அறிக்கக 

❖ உல ளொவிய ஊடட்ெெ்தத்ு அறி ்ட யொனது ஊைை்சச்ெத்ு நிடல குறிெ்ெ உலகின் 

முன்னணி அறி ்ட யொகுே். 

❖ 2013-ே் ஆண்டில் நனடசபற்ற முெலொவது ஊை்ைசச்ெத்ு வளரச்ச்ி ் ொன முன்முயற்சி 

உசச்ிேொநொைட்ைத் தெொைரந்்து இந்ெ அறி ்ட  தவளியிைெ்ெை்ைது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

அருணாசச்லப் பிரவதசத்தின் 23-வது மாவட்டம் 

❖ ஷி தயொமி மாவட்டமானது அருணொசச்லெ் பிரதெசெ்தின் முெலடேசச்ரொன சபமா 

ைாண்டுவால் அதிைாரப்பூரவ்மாை துவங் ெ்ெைை் பின்னர ் அம்மாவட்டம்  

அம்மாநிலத்தின் 23-வது ேொவை்ைேொ  ஆகியுள்ளது. 

❖ இது தேற்கு சியொங் ேொவை்ைெ்டெ இரண்ைொ ப் பிரிெத்ு ைொதைொடவ 

ெடலடேய ேொ  ் த ொண்டு உருவொ ் ெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ தேலுே் ெ ்மை-த ஸொங் ேற்றுே் தலதெ ரைொ ஆகிய இரண்டு ேொவை்ைங் ளும் 

முனறயாை துவை்கி  டவ ் ெ்ெடட்ு அம்மாநிலத்தின் சமாத்த எண்ணிை்னை 25 

ேொவை்ைங் ளொ  ேொற உள்ளது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பங்குகள் வமல்முகறயீட்டுே் தீரப்்பாயத்தின் தகலகம அதிகாரி 

❖ தே ொலயொ உயர ் நீதிேன்றெ்தின் ஓய்வு தெற்ற ெடலடே நீதிெதியொன ெருண் 

அ ரவ்ொலொ, முே்டெயில் உள்ள ெங்கு ள் தேல்முடறயீைட்ுத் தீரப்்ெொயெ்தின் 

ெடலடே அதி ொரியொ  நியமி ் ெ்ெைட்ுள்ளொர.் 

❖ இவர ்அடுெ்ெ 5 ஆண்டு ளு ்கு அல்லது 70 வயதிடன எைட்ுே் வடர இந்ெெ் ெெவியில்  

இருெ்ெொர.் 

பங்குகள் வமல்முகறயீடட்ுே் தீர்ப்பாயம் 

❖ பங்குைள் மமல்முனறயீடட்ுத் தீரப்்பாயமானது ஒரு சை்ைெ் பூரவ்ேொன அடேெ்ெொகுே். 
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❖ இது 1992 ஆே் ஆண்டு செபி  (Securities and Exchange Board of India - SEBI) எனப்படும் 

இந்திய ெங்கு ள் ேற்றுே் ெரிவரெ்்ெடன வொரியச ் சை்ைே் 1992-ன் பிரிவு 15K-ன் கீழ் 

நிறுவெ்ெைை்து. 

❖ இந்ெ தீரெ்்ெொயேொனது அசச்ை்ைெத்ின் கீழ் விொரனணைனளயும் தசபி அல்லது 

விசொரடண அதி ொரியொல் வழங் ெ்ெைை் உெ்ெரவு ளு ்கு எதிரொன 

தேல்முடறயீடுைள் மீதான தீரப்்புைள் வழங்கும் பணிைனளயும் மமற்சைாள்ளும் . 

 

2018 மிஸ்டர் சுப்பரொவநஷனல் 

❖ த ொவொவின் பிரதெதேஷ் சமௌலிங் ர ் மிஸ்ைர ் சுப்பராமநஷனல் (மதெம் ைடந்தவர)் 

2018 என்ற ெை்ைெ்டெ தவன்ற முெல் ஆசியர ்மற்றும் இந்தியொடவச ்தசரந்்ெவர ்என்ற  

சொெடனனயெ் புரிந்துள்ளொர.் 

❖ தெொலந்து நொை்டின்  ்ரினி ொ ஸ்ை்தரொஜ் என்ற நைரில் நடைதெற்ற இப்தெொை்டியின் 3-

வது ெதிெ்பில் 37 தெொை்டியொளர ்டள வீழ்ெ்தி இந்ெ ெை்ைெ்டெ அவர ்தவன்றுள்ளொர.் 

 

❖ இவடரெ ் தெொைரந்்து மிஸ்ைர ் தெொலந்து இரண்ைொமிைெ்டெயுே் மிஸ்ைர ் பிதரசில் 

மூன்றொவது இைெ்டெயுே் பிடிெத்ுள்ளனர.் 

❖ மிஸ்ைர ் பிதரசில் தேலுே் மிஸ்ைர ் ெொெ்புலொரிை்டி சொஷ் என்ற ெை்ைமுே் அளிை்ைப் 

சபற்றார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

சீனாவின் மிகப் சபரிய கசல்வந்தர் - ஜு ஜியாயின் 

❖ எவர ்கிரொண்தை குழுேெ்தின் உரிடேயொளரொன ஜு ஜியாயின் 36.7 பில்லியன் ைொலர ்

நி ர ேதிெ்புைன் அலிபாபாவின் இடண நிறுவனடர முந்தி சீனொவின் மி ெ் தெரிய 

தசல்வந்ெர ்ஆகியுள்ளொர.் 

❖ தெொரெ்்ஸின் உல  பில்லியனர ்ளின் ‘நி ழ்தநர ெரவரிடசயில்’ இவர ் 20 ஆே் 

இைெ்தில் உள்ளொர.் ஜொ ்ேொடவ விை ஒரு இைே் முன்னினலயிலுே், ஹீவொதைங்கிற்கு 

இரு இைங் ள் முன்னிடலயிலுே் இவர ்உள்ளொர.் 
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