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டிசம்பர் – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ முன்னணி டயர ் தயாரிக்கும் நிறுவனமான அப்பல்லலா டயரஸ்் நிறுவனமானது 

பிரபல கிரிக்ககட் வீரரான சசச்ின் கடண்டுல்கரர தனது விளம்பரத் தூதுவராக 

அடுத்த 5 ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிதத்ுள்ளது. இந்நிறுவனமானது தனது 

தயாரிப்பிற்கான விளம்பரத் தூதுவராக பிரபலமான ஒருவரர நியமித்திருப்பது 

இதுவவ முதல் முரறயாகும். 

o அப்பல்லலா டயர ் தவிர இந்தியாவில் BMW நிறுவனத்தின் விளம்பரத ்

தூதுவராகவும் கடண்டுல்கர ் உள்ளார.் 

❖ ICC உலக T20 (ICC World T20) என்ற லபாட்டியின் கபயரர ICC T20 உலகக் லகாப்ரப (ICC 

T20 World Cup) என கபயர ் மாற்றம் கசய்துள்ளதாக சரவ்லதச கிரிககட் குழுமம் (ICC – 

International Cricket Council) அறிவிதத்ுள்ளது. ஆடவர ் மற்றும் மகளிர ் ஆகிய இரண்டு 

கிரிக்ககட் லபாட்டிகளுக்கும் இப்பபயர ்கபாருந்தும். 

❖ ககால்கத்தாவின் ஹூக்ளி ஆற்றில் சுதந்திரப் லபாராட்ட வீரரக்ளின் கபயரிடப்படட் 

இரண்டு  விரரவு லராந்துக் கப்பல்களான ICGS அம்ரித் கவுர ்மற்றும் ICGS கமலா லதவி 

ஆகியவற்ரற GRSE நிறுவனம் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

மலைப்பிரதேச மருே்துவம் மீோன 12-வது உைக காங்கிரஸ் 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரற நரடகபறும் மரலப்பிரலதச மருதத்ுவம் மீதான 

உலக காங்கிரஸின் 12-வது பதிப்பானது லநபாளத்தின் காத்மண்டுவில் நரடகபற்றது. 

❖ 4 நாடக்ளுக்கு நரடகபறும் இந்த காங்கிரஸின் கருதத்ுரு: “இமயத்தின் மமயத்தில் 

மரலப்பிரலதச மருத்துவம்” (Mountain Medicine in the Heart of the Himalayas) என்பதாகும். 

❖ சரவ்லதச மரலப்பிரலதச மருத்துவ சங்கத்தின் (ISMM - International Society for Mountain 

Medicine) முதன்ரம நிகழ்வான இது லநபாளத்தின் மரலப்பிரலதச மருத்துவச ்

சங்கத்தால் (MMSN - Mountain Medicine Society of Nepal) லநபாளத்தில் முதன்முரறயாக 

நடத்தப்படட்து. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

பாை் கைப்படே்லேக் கண்டறிய திறன்தபசி அடிப்பலடயிைான அலமப்பு 

❖ ஐதராபாத் IIT-யின் ஆய்வாளரக்ள் பாலில் கலப்படம் கசய்வரதக் 

கண்டுபிடிப்பதற்காக திறன்லபசி அடிப்பரடயிலான அரமப்பு ஒன்றிரன 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் காகித நிறங்காட்டிரயப் பயன்படுத்திப் பாலின் அமிலத்தன்ரமரய 

அளவிடக்கூடிய கண்டுபிடிப்பு அரமப்ரப உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ லமலும் அமிலத்தன்ரமயில் ஏற்படும் மாற்றத்மதத் துல்லியமாகக் கண்டறிவதற்காக 
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திறன்லபசியுடன் இரணக்கப்படக்கூடிய  வழிமுரறகரளயும் (Algorithms) இவரக்ள் 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ காரக்காடித் தன்மம சுடப்டண் மற்றும் தாளின் வண்ணங்கள் ஆகியவற்மறச ்சுடட்ிக் 

காடட்ும் உணரவ்ி சில்லு அடிப்பமடயிலான அளவிடும் இந்த முமறயானது 

பவவ்வவறு pH  அளவுகமளச ்சுடட்ிக்  காடட்ும். 

❖ இந்த கலப்படத்ரதக் கண்டறியும் அரமப்பில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

‘எலக்ட்வராஸ்பின்னிங்’ என்ற கசயல்முரறரயப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

 

கூகுளின் Neighbourly சசயலி 

❖ கூகுளின் அடுத்த பில்லியனர ் பயனரக்ள் (NBS - Next Billion Users) குழுவானது கடல்லி 

மற்றும் கபங்களூருவில் தனது Neighbourly பசயலியின் வதசிய அளவிலான 

பவளியீடம்ட அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது தங்களின் அயலாரக்ளிடமிருந்து அவரக்ளுமடய சுற்றுப்புறத்மதப் பற்றிய 

தகவல்கமள எளிதாக திரட்டி தருவதன் மூலம் உள்ளூர ் தகவல்கரள எளிதில் கபற 

மக்களுக்கு உதவுகிறது. 

❖ முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட இந்த கசயலியானது 8 வட்டார கமாழிகளில் 

லசரவரய வழங்குகிறது. இது 1 முதல் 5 கிவலாமீட்டர ் வரரயுள்ள இமடப்படட் 

புவியியல் வட்டத்ரத பயன்பாடட்ு இலக்காகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

த ாயாளிக்கான இ ்தியாவின் முேை் தபசும் கருவி - அன்யா 

❖ மருத்துவத்தில் உறுதி கசய்யப்பட்ட தகவல்கரள சுகாதாரம் சாரந்்த வினவல்களுக்கு 

வழங்குவதற்காக ‘அன்யா’ எனும் இந்தியாவின் முதல் லபசும் கருவிரய மருந்தியல் 

நிறுவனமான லூபின் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது கபங்களூருவில் நமடபபற்ற நீரிழிவு ஆராய்சச்ிக்கான ஆய்வு மன்றத்தின் 46-

வது வருடாந்திர கூடுரகயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ லநாய் லமலாண்ரமயின் ஒரு பகுதியாக, உடல்நலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரசச்மனகள் 

குறித்த தகவல்களுடன் லநாயாளிகளுக்கு உதவி கசய்வதற்ககன இந்த அன்யா 

லபசும் கருவியானது  பயிற்சியளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ சமஸ்கிருத கமாழியில் அன்யா என்ற கசால்லுக்கு வற்றாத அல்லது எல்மலயற்ற 

என்று கபாருளாகும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

 ாரி சாஷாக்டிகரன் சங்கை்ப் அபியான் 

❖ உத்திரப்பிரலதசத்தின் முதல்வர ் ஒரு மாத காலம் நரடகபறும் நாரி சாஷாக்டிகரன் 

சங்கல்ப் அபியான் அல்லது கபண்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் பிரசச்ாரம் ஒன்ரற 

லக்லனாவில் கதாடங்கியுள்ளார.் 
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❖ இது கல்வி, சுயலவரல வாய்ப்பு, சுகாதாரம், துப்புரவு, ஊடட்சச்தத்ு உள்ளிடட் 

பல்லவறு திட்டங்களின் மூலம் மாநிலத்தில் கபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பரத 

லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

ஜங்கை்மஹால் திருவிழா 

❖ லமற்கு வங்காள மாநிலமானது, வருடா வருடம் நமடபபறும்  3 நாள் அளவிலான 

ஜங்கல் மஹால் திருவிழாரவக் ககாண்டாடியது. 

❖ இது ஜங்கல்மஹால் உத்லயாக் என்ற அமமப்பால் துவங்கப்படட்ு ஏற்பாடு 

கசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ இந்த திருவிழாவானது ஜங்கல் மஹாலின் பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசச்ாரத்ரதப் 

புதுப்பிப்பரதயும் பிரபலப்படுதத்ுவரதயும் லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

பாலி யாே்ரா 

❖ வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பாலி யாத்ரா திருவிழாவானது ஒடிசாவின் கட்டாக்கில் 

காரத்்திமக பபௌரண்மி நிகழ்ரவ முன்னிடட்ு ஒடிசா மாநில நிதியரமசச்ர ் ஷஷி 

பூஷன் கபஹ்ராவால் கதாடங்கி ரவக்கப்படட்து. 

❖ 10 நாடக்ளுக்கு நரடகபறும் இந்த திருவிழாவானது ஒரிசாவின் மிகப்கபரிய 

கண்காட்சியாகும். லமலும் இது பதத்ு லடச்த்திற்கும் அதிகமான மக்களால் 

பாரர்வயிடப்படும். 

❖ இது கடட்ாக்கின் மகாநதி ஆற்றுப்படுரகயில் நரடகபற்றது. பழங்கால சாதபாஸ் 

(பண்ரடய மாலுமிகள்) வாணிபம் மற்றும் கலாசச்ார விரிவாக்கத்திற்காக 

கதாரலதூரத்திற்குப் பயணத்ரதத் கதாடங்கிய நாரள குறிக்கும் வரகயில் இது  

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரரஞ்சு லீஜியன் ஆப் ஹானர ்

❖ பிகரஞ்சு அரசானது ககன்டகி லகபிட்லடாலில் நரடகபற்ற நிகழ்சச்ியின் லபாது 100 

வயரத அரடந்த ஓய்வுகபற்ற இராணுவ அதிகாரியான வில்லியம் கபால்லாரட்ிற்கு 

“பிகரஞ்சு லீஜியன் ஆப் ஹானர”் என்ற விருரத வழங்கியது. 

❖ வில்லியம் கபால்லாரட்ு இரண்டாம் உலகப் லபாரில் பங்கு கபற்றார.் லமலும் அவர ்

எதிரிகளால் தாக்கப்படட் கான்கிரிட் லபாரத் ் தளவாட வாகனத்தில் இருந்த 14 

வீரரக்ரள மீட்டார.் 

❖ ‘லீஜியன் ஆப் ஹானர’் விருதானது 1802 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சின் முதலாம் 

லபரரசரான கநப்லபாலியன் லபானபரட்்டினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது பிகரஞ்சு குடிமகன்கள் என்ற பாகுபாடு  இல்லாமல், பிரான்சிற்கு சிறப்பான 

பங்களிப்ரப அளிக்கும் நபருக்கு பிகரஞ்சு அரசாங்கத்தினால் அளிக்கப்படும் 

உயரிய  குடிமகன்களுக்கான விருதாகும். 
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சரவ்தேச பசுலம ஆப்பிள் விருது 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பில் சிறந்த நரடமுரறகரள 

ரகயாண்டரமக்காக சரவ்லதச பசுரம ஆப்பிள் விருதின் கவள்ளிப் பதக்கதர்த 

மணிப்பால் உயர ் கல்வி நிறுவனம் (MAHE - Manipal Academy of Higher Education) 

கவன்றுள்ளது.  

❖ இவ்விருதுக்கு சரவ்லதச அளவில் 800 திட்டங்கள் பரிந்துரரக்கப்படட்ன. 

இத்திட்டங்களில் மணிப்பால் உயர ் கல்வி நிறுவனத்தின் “பசுரம மணிப்பால்” 

திட்டம் இவ்விருதுக்கு லதரந்்கதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ தற்கபாழுது மணிப்பால் உயர ் கல்வி நிறுவனதத்ில் ஐ.நா-வின் பில்லியன் மரங்கள் 

முன்கனடுப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 100 மரங்கள் (அவற்றின் கபயரக்லளாடு) 

நடப்படட்ுள்ளன. லமலும் இந்நிறுவனமானது 2019 ஆம் ஆண்டின் பசுரம உலக 

விருதுகளில் பங்லகற்கவிருக்கிறது. 

 

ஆரட்ர் ஆப் தி ஆஸ்ரடக் ஈகிள் - ரமக்சிதகா 

❖ இந்திய சரவ்லதச ரமயத்தில் நரடகபற்ற நிகழ்சச்ியில் (IIC – India International Centre) 

கமக்சிலகாவின் ஆரட்ர ் ஆப் தி ஆஸ்கடக் ஈகிள் விருதானது லபராசிரியரான 

ஷியாமா பிரசாத ்கங்குலிக்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ உயரிய குடிமகன்களுக்கான விருதான கமக்சிலகாவின் ஆரட்ர ் ஆப் தி ஆஸ்கடக் 

ஈகிள் விருதானது முதன்முரறயாக கவளிநாடர்டச ் லசரந்்தவருக்கு கமக்சிலகா 

அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருரதப் கபறும் முதலாவது இந்தியக் கல்வியாளர ் ஷியாம பிரசாத ் கங்குலி 

ஆவார.் 

❖ ஸ்பானிஷ் கமாழி மற்றும் கமக்சிலகாவின் கலாசச்ாரம் ஆகியவற்ரற ஆய்வு 

கசய்தல் மற்றும் பரவச ் கசய்தலில் சிறப்பாக பங்காற்றியரத அங்கீகரிப்பதற்காக 

கங்குலிக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

சரவ்தேச தஜம்ஸ் டடசன் விருது 2018 

❖ ககன்யாரவச ் லசரந்்த யாசின் நூரானி மற்றும் சிலிரயச ் லசரந்்த நிக்லகாலஸ் 

ஒரிலானா ஆகிலயார ் 2018 ஆம் ஆண்டின் சரவ்லதச லஜம்ஸ் மடசன் விருரத 

கவன்றுள்ளார.் 

❖ காற்றுச ் சுழலி என்றரழக்கப்படும் “நகரப்்புற காற்று சூழலி”யின் புத்தாக்க 

வடிவரமப்பிற்காக இருவருக்கும் இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது நாசாவின் கசவ்வாய் கிரகத்தின் சக்கரமில்லா ஊரத்ியினால் ஈரக்்கப்படட்ு, சிறு 

துரளயுடன் கூடிய லகாள வடிவம் ககாண்ட சுழலக்கூடிய கபாருளாகும். இது காற்று 

ஆற்றரல மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. 
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3-வது சயாஜி இரே்னா விருது 

❖ வலதாதராவின் லடச்ுமி விலாஸ் மாளிரகயில் நரடகபற்ற நிகழ்சச்ியில் திரரப்பட 

நடிகரான அமிதாப் பசச்னுக்கு 3-வது சயாஜி இரத்னா விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ உத்தரப் பிரலதசம் மற்றும் மஹாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பல 

விவசாயிகளின் கடரன கசலுத்தி சமூகப் பங்காற்றியதற்காக இவருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இன்லபாசிஸ் நிறுவனத்ரத நிறுவியவரக்ளில் ஒருவரான என்.ஆர.் நாராயணமூரத்்தி 

மற்றும் கதாழிலதிபரான இரத்தன் டாடா ஆகிலயார ் இவ்விருது ஏற்படுத்தப்பட்ட 

முதல் 2 ஆண்டுகளில் இவ்விருரதப் கபற்றுள்ளனர.் 

❖ இவ்விருதானது பலராடா ஆட்சியாளரான மூன்றாம் சயாஜிராவ் ககய்க்வாரட்ு 

என்பவரின் நிரனவாக ஏற்படுத்தப்படட்து. இவ்விருது மூன்றாம் சயாஜிராவ் 

ககய்க்வாரட்ின் 150வது பிறந்த தினத்ரத அனுசரிப்பதற்காக 2013 ஆம் ஆண்டில் 

பலராடா லமலாண்ரம கூட்டரமப்பினால் (Baroda Management Association) 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

விடளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

லீ  ிங் BWF உைக இலளதயார் சாம்பியன்ஷிப் 2018 

❖ சமீபத்தில் கனடாவின் மாரக்்காமில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான லீ நிங் BWF உலக 

இமளலயார ்சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டி நரடகபற்றது. 

❖ ஆண்களுக்கான ஒற்ரறயர ் இரளலயார ் சாம்பியன்ஷிப் அரர இறுதிப் லபாட்டியில் 

லக்ஷயா கசன் தாய்லாந்ரதச ்லசரந்்த குன்லாவுட் விட்டிடச்ரனிடம் லதால்வியுற்றார.் 

லக்ஷயா கசன் கவண்கலப் பதக்கத்ரத கவன்றார.் 

❖ இறுதிப் லபாட்டியில் தாய்லாந்ரதச ் லசரந்்த குன்லாவுட் விட்டிடச்ரன் ஜப்பான் 

வீரரான ககாரட நலராகாரவ வீழ்த்தி ஆண்களுக்கான ஒற்ரறயர ் படட்தர்த 

கவன்றார.் 

❖ இந்த ஆண்டின் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் இந்தியா கவன்ற ஒலர பதக்கம் 

இதுவாகும். 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில் நரடகபற்ற BWF உலக இரளலயார ் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் 

தங்கப் பதக்கம் கவன்ற ஒலர இந்திய வீரர ்சாய்னா லநவால் ஆவார.் 

❖ DI ஜிஜியான் மற்றும் WANG ஜங் ஆகிலயார ் ஆண்களுக்கான இரடர்டயர ் படட்த்ரத 

கவன்றனர.் 
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