
•   
•    
 
 
 
 

  

டிசம்பர் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய விமானப் படை மற்றும் அமமரிக்க விமானப் படை  

ஆகியவற்றிற்கிடையயயான 12 நாைக்ள் நடைமபறும் இராணுவப் பயிற்சியானது 

யமற்கு வங்காளத்தில் கடலக்குண்ைா மற்றும் பனகாரக்் ஆகிய விமானத் தளங்களில் 

மதாைங்கியது. இதன் யநாக்கம் இருநாடுகளுக்கிடையய மெயல்முடறசார ்

ஒதத்ுடைப்டப யமம்படுதத்ுவதாகும். 

o இந்த “எக்ஸ் யகாப் இந்தியா - 2018” என்பது இந்திய விமானப் படை மற்றும் 

அமமரிக்க விமானப் படை  ஆகிய இரு நாடுகளுக்கிடையய நடைமபறும் 

பயிற்சித் மதாைரின் 4-வது பதிப்பாகும். இப்பயிற்சியானது முதன்முடறயாக 

இரண்டு விமானப் படை தளங்களிலும் நடைமபறுகிறது. 

❖ இயற்டக எரிவாயு உற்பத்தியில் தனது கவனத்டத மெலுத்துவதற்காக மபை்யராலிய 

ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூை்ைடமப்பிலிருந்து (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting 

Countries)  விலகுவதாக கத்தார ்அறிவிதத்ுள்ளது. 1961 ஆம் ஆண்டு முதல் கத்தார ்OPEC-

ல் உறுப்பினராக உள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான யபாரப்்ஸ் இந்தியாவின் இந்தியப் பணக்கார பிரபலங்களின் 

தரவரிடெயில் 52 வயதுடைய நடிகரான ெல்மான் கான் முதலிைத்தில் உள்ளார.் 

இவருடைய வருமானம் 253.25 யகாடி ஆகும். இந்த தரவரிடெப் பை்டியலில் இவர ்

மூன்றாவது முடறயாக முதலிைத்டதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

o இவருக்கு அடுதத்ு இந்திய கிரிக்மகை் அணி யகப்ைன் விராை் யகாலி 

இரண்ைாவது இைத்திலும் அக்ெய் குமார ்மூன்றாவது இைத்திலும் உள்ளனர.் 

❖ பாகிஸ்தான் அரசு மிக விடரவில் சிகமரைக்ள் மற்றும் ெரக்்கடர பானங்கள் 

ஆகியவற்றின் மீது “பாவ வரி”டய (Sin Tax) விதிக்கவிருக்கிறது. இந்த பாவ வரியின் 

மூலம் கிடைக்கும் நிதியானது சுகாதாரப் பயன்பாை்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்பைவிருக்கிறது. 

o “பாவ வரி” (Sin Tax) என்பது ெரவ்யதெ அளவில் அங்கீகரிக்கப்பைை் 

மொற்கூறாகும். இது குறிப்பாக ெமூகத்திற்கு தீங்கு விடளவிக்கக்கூடிய 

குறிப்பிைை் மபாருைக்ளின் மீது விதிக்கப்படுகிறது. உதாரணம் : புடகயிடல, 

மிை்ைாய் வடககள், குளிர ் பானங்கள், துரித உணவுகள், காபி மற்றும் 

ெரக்்கடர. 

❖ இந்தியாவின் மூத்த (107 வயது) யூடியூப் கடலஞரான கயர மஸ்தானம்மா குண்டூர ்

மாவை்ைத்தின் மதனாலிக்கு அருகில் தன்னுடைய மொந்த கிராமமான குடிவாைாவில் 

காலமானார.் இவரது ெடமயல் யூடியூப் யெனலான “கண்ைரி புைஸ்்”-ற்கு மமாத்தம் 12 

லைெ்த்திற்கும் யமற்பை்ை வாடிக்ககயாளரக்ள் உள்ளனர.் 

❖ கரந்ாைக அரொங்கத்தினால் நிரவ்கிக்கப்படும் கல்லூரிகளில் பள்ளிப்படிப்பு, 

பை்ைப்படிப்பு மற்றும் முதுநிடலப் பை்ைம் ஆகியவற்டறப் பயிலும் மபண் 

குைந்டதகளுக்கான கல்விெ ்மெலடவ தாயம ஏற்றுக் மகாள்ள கரந்ாைக மாநில அரசு 

முடிவு மெய்துள்ளது. 

❖ மமக்சியகாவில் நடைமபற்ற அதிபர ் யதரத்லில் ஆண்டிரிஸ் யமனுவல் யலாப்ஸ் 

ஒப்யராயைார ் (AMLO) மவற்றி மபற்று 5 மாதத்திற்குப் பின்  அந்நாை்டின் அதிபராக 

மபாறுப்யபற்றார.்  
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தேசியச ்சசய்திகள் 

சாகித்ய அகாதமி விருதுகள் 

❖ ொகித்ய அகாதமி தனது வருைாந்திர ொகித்ய அகாதமி விருதுகடள 24 மமாழிகளில் 

அறிவிதத்ுள்ளது (8-வது அை்ைவடணயில் உள்ள 22 மமாழிகள் + ஆங்கிலம் + 

இராஜஸ்தானி). 

❖ 7 கவிடத நூல்கள், 6 நாவல்கள், 6 சிறுகடதகள், 3 இலக்கிய விமரெ்னங்கள் மற்றும் 2 

கைட்ுடரகள் ஆகியடவ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ொகித்ய அகாதமி விருதுகடள 

மவன்றுள்ளன. 

 

❖ தமிை் எழுத்தாளர,் பயணம் யமற்மகாள்ளுபவர,் கைட்ுடரயாளர ் மற்றும் 

உடரயாசிரியரான எஸ். இராமகிருஷ்ணன் தான் எழுதிய “ெஞ்ொரம்” என்ற 

நாவலிற்காக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ொகித்ய அகாதமி விருதிடன மவன்றுள்ளார.் 

❖ ொகித்ய அகாைமியானது மத்திய கலாெெ்ார அடமெெ்கத்தின் கீை் இயங்கும் 

தன்னாை்சி மபற்ற நிறுவனமாகும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டில் G-20 மாநாடு 

❖ அரம்ஜன்டினாவின் தடலநகரான பியூயனாஸ் அயரஸ்ில் நடைமபற்ற (2018 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்30 மற்றும் டிெம்பர ்01) 13வது  G20 மாநாை்டின் நிடறவு நிகை்ெச்ியின் 

யபாது 2022 ஆம் ஆண்டில் 17வது G20 மாநாைட்ை முதன்முடறயாக இந்தியா  

நைதத்விருப்பது உறுதி மெய்யப் பை்ைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 75-வது சுதந்திர தினத்டத மகாண்ைாைவிருக்கிறது. 2022 

ஆம் ஆண்டிற்குப் பதிலாக 2021 ஆம் ஆண்டில் G-20 மாநாைட்ை நைதத்ுமாறு 

இத்தாலியிைம் இந்தியா யகாரியிருந்தது. 

❖ G-20 நிடறவு மாநாை்டின்யபாது இந்தியா தனது ஒன்பது அம்ெத ் திை்ைத்டத 

ெமரப்்பித்தது. மபாருளாதாரக் குற்றங்களில் ஈடுபைட்ு மவளிநாடுகளுக்கு தப்பிெ ்
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மெல்லும் குற்றவாளிகள் குறிதத்ு G-20 நாடுகளுக்கிடையய வலுவான மற்றும் 

உயிரப்்புள்ள ஒதத்ுடைப்பு ஏற்படுதத்ுவடத இந்த ஒன்பது அம்ெத ் திை்ைம் 

வலியுறுதத்ுகிறது. 

❖ தகவல் பரிமாற்றம் குறித்த ெரவ்யதெ ஒதத்ுடைப்பு, தக்க யநரம் மற்றும் விரிவான 

தகவல் அறிக்டக ஆகியவற்டற ஏற்படுதத்ுவதில் முன்னுரிடம மற்றும்  கவனம் 

மெலுத்த யவண்டும் என்று நிதியியல் நைவடிக்டக பணிக் குழுவிற்கு இந்தியா  

பரிந்துடரத்தது (FATF - Financial Action Task Force). 

 

அமமரிக்கா ததரத்ல் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்06 அன்று 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அமமரிக்கத் யதரத்ல்கள் 

நடைமபற்றன. 

❖ இந்த இடைக்காலத் யதரத்லானது குடியரசுக் கை்சிடயெ ் யெரந்்த அமமரிக்க 

அதிபரான மைனால்டு டிரம்ப் ஆைச்ியின் இடைப்பை்ை காலத்தில் நடைமபற்றது. 

❖ அமமரிக்காவின் மெனை்டில் மமாத்தம் உள்ள 100 இைங்களில் 35 இைங்களுக்கும் 

அமமரிக்க மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவ அடவயில் மமாத்த உள்ள 435 இைங்களுக்கும் 

யதரத்ல் நடைமபற்றது. 

❖ மெனை்டிற்குத் யதரந்்மதடுக்கப்பைட்ுள்ளவரக்ள் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 03 ஆம் 

யததி முதல் 2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 03 ஆம் யததி வடர ஆறு ஆண்டுகளுக்கு 

அப்பதவியில் இருப்பாரக்ள். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் நடைமபற்ற இடைக்காலத் யதரத்லில், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ 

அடவயில் ஜனநாயகக் கை்சி மவற்றி மபற்றுள்ளது. இதன் மூலம் அடுத்த 

ெபாநாயகடரத் யதரந்்மதடுப்பதில் அக்கை்சி ஆதிக்கம் மெலுத்தவிருக்கிறது. 

❖ மெனை்டில் குடியரசுக் கை்சியானது மிகெச்ிறிய வித்தியாெத்தில் மவற்றி மபற்று 

அமமரிக்க காங்கிரசில் பிளடவ ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

❖ அமமரிக்க கூைட்ு அரொங்கத்தின் ெை்ைமன்றப் பிரிவின் அடுத்த ெந்திப்பானது 

அமமரிக்க காங்கிரஸின் 116-வது ெந்திப்பாகும். அமமரிக்க காங்கிரஸானது மெனை் 

மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவ அடவ ஆகியவற்டறக் மகாண்டிருக்கிறது. 

❖ தற்யபாடதய அமமரிக்க அதிபரான மைானால்ை் டிரம்பின் மூன்றாவது மற்றும் 

நான்காவது ஆண்டு பதவிக் காலத்தின்யபாது அமமரிக்க காங்கிரஸின் ெந்திப்பானது 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 வடர வாஷிங்ைன்  

D.C.யில் நடைமபறவிருக்கிறது. 

       2018 ஆம் ஆண்டு யதரத்ல் முடிவுகள் 

       பிரதிநிதிதத்ுவ அடவ 

o ஜனநாயகக் கை்சி - 235 

o குடியரசுக் கை்சி - 200 

      மெனை ்

o ஜனநாயகக் கை்சி - 45 

o குடியரசுக் கை்சி - 53 
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o நியமன உறுப்பினரக்ள் – 2 

 

குற்ற விசாரணண அணமப்பின் முதலாவது மபண் தணலவர் - மதன் ஆப்பிரிக்கா 

❖ மதன் ஆப்பிரிக்க அதிபர ் டெரில் ரமயபாொ மதன் ஆப்பிரிக்க குற்ற விொரடண 

அடமப்பின் தடலவராக இந்திய வம்ொவளிடயெ ்யெரந்்த வைக்குடரஞரான ஷமிளா 

பயைாஹிடய நியமிதத்ுள்ளார.் 

❖ இப்பதவிடய ஏற்கவிருக்கும் முதல் மபண் பயைாஹி ஆவார.் இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரியில் யதசிய குற்ற விொரடண அடமப்பின் இயக்குநராக தனது புதிய 

மபாறுப்டப ஏற்கவிருக்கிறார ்(NDPP - National Director of Public Prosecutions). 

 

❖ இவர ் குவா சூலு நை்ைல் மாகாணத்தில் முன்னாள் விொரடணத் தடலவராக 

பணியாற்றினார.் யமலும் இவர ் 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் ெரவ்ததெ குற்றவியல் 

நீதிமன்றத்தில் (ICC - International Criminal Court) விொரடண அதிகாரிக்கு மூத்த 

ஆயலாெகராகப் பணியாற்றினார.் 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டில் நிறமவறித் தாக்குதல் குறிதத்ு விொரிப்பதற்காக மநல்ென் 

மண்யைலாவால் நியமிக்கப்பை்ை உயரம்ைை்க் குழுவில் இவரும் இைம் மபற்றிருந்தார.் 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

நிதிக் மகாள்ணகக் குழு கூட்டம் 

❖ ஆரப்ிஐ ஆளுநர ் உரஜ்ித் பயைல் தடலடமயிலான 6 உறுப்பினரக்டளக் மகாண்ை 

நிதிக் மகாள்டகக் குழுவின் அடனதத்ு உறுப்பினரக்ளும் இரு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடற நடைமபறும் 5-வது நிதிக் மகாள்டக ஆய்வுக் கூைை்த்தில் அடனதத்ு வை்டி 

விகிதங்களிலும் மாற்றம் இல்லாமல் மதாடருவதற்கு ஒருமனதாக முடிவு 

எடுதத்ுள்ளனர.்  

❖ மரப்யபா விகிதம் 6.5 ெதவீதமும் ரிவரஸ்் மரப்யபா விகிதம் 6.25 ெதவீதமாகவும் 

மதாைரந்்து இருக்கும். 

❖ யமலும் ஆர.்பி.ஐ (RBI) ஆனது விளிம்பு நிடல விகிதம் மற்றும் வங்கி விகிதம் ஆகிய 

இரண்டும் 6.75 ெதவிகிதமாக இருக்கும் என்றும் அறிவிதத்ுள்ளது. 
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❖ இக்குழு ஆறு உறுப்பினரக்டளக் மகாண்டிருக்கும். அவரக்ள் ஆரப்ிஐயின் மூன்று 

அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய அரொங்கத்தால் நியமிக்கப்பை்ை மூன்று உறுப்பினரக்ள் 

ஆவர.்  

❖ இக்குழுவில் முடிவுகள் பபரும்பான்கம அடிப்பகடயில் அகமந்திருக்கும். முடிவுகள் 

எை்ைப்பைாமல் ெமமான வாக்குகள் மபற்றிருந்தால் ஆரப்ிஐ ஆளுநர ் அறுதி 

வாக்குரிடமடயப் (Casting vote) பயன்படுதத்ுவார.் 

❖ இக்குழுவின் தற்யபாடதய முடிவின்படி 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் 31 ஆம் யததி வடர 

வருைாந்திர பணவீக்கமானது 4 ெதவிகிதமாக மதாைர யவண்டும் என்றும் அது 6 

ெதவிகிதத்திற்கு அதிகம் இல்லாமலும் 2 ெதவிகிதத்திற்கு   குடறவாக இல்லாமலும் 

இருக்க யவண்டும் என்றும் இருக்கின்றது. 

 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் சச்சய்திகள் 

ஜிசாட்-11 – இஸ்தரொ 

❖ மதன் அமமரிக்காவில் உள்ள பிமரஞ்சு விண்மவளித் தளமான கவ்யராவில் இருந்து  

“பிக் யபரட்ு” என்றடைக்கப்படும் இந்திய விண்மவளி ஆராய்ெச்ி நிறுவனத்தின் (ISRO - 

Indian Space Research Organisation) ஜிொை்-11 மெயற்டகக் யகாளானது விண்மவளியில் 

மவற்றிகரமாக மெலுத்தப்பைை்து. 

❖ தந்தி வைத்திலான இடணயெ ் யெடவ அளிக்கப்பைாத பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு 

மெயற்டகக் யகாள்  மூலம் இடணயத்டத வைங்க இது உதவும். 

❖ இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பைட்ு விண்மவளியின் சுற்றுவை்ைப் பாடதயில் நிடல 

நிறுத்தப்பைட்ுள்ள இெம்ெயற்டகக் யகாளானது 5854 கியலா எடைடயக் 

மகாண்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் மிக அதிக எடையுள்ள மெயற்டகக் யகாளாகும். 

❖ ஜிொை்-11 ஆனது இந்தியாவால் விண்மவளிக்கு அனுப்பப்பைை் அடனதத்ு மதாடலத் 

மதாைரப்ு மெயற்டகக் யகாள்களின் ஒைட்ுமமாத்த ஆற்றலுக்கு இடணயானது. 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

இந்தியா மற்றும் கார்பன் மவளிதயற்றம் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து காரப்ன் மவளியயற்றமானது 6.3 ெதவீதம் அதிகரிதத்ு, அதன் 

பங்களிப்பில்  மூன்றாவது மிகப்மபரிய நாைாக இந்தியா உருமவடுக்க இருக்கின்றது. 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக காரப்ன் மவளியயற்றமானது எப்மபாழுதும் இல்லாத 
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அளவிற்கு மிக அதிக அளவாக 37.1  பில்லியன் ைன்கள் காரப்ன்-டை-ஆக்டெடு  

மவளியயற்றம் என்ற இலக்டக அடைய இருக்கின்றது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக அளவில் காரப்ன் மவளியயற்றமானது 2.7 ெதவீதமாக 

இருக்கும் என்று திை்ைமிைப்பைட்ுள்ளது. இது  மதாைரந்்து இரண்ைாவது ஆண்ைாக 

நிலக்கரி, வாயு மற்றும் எண்மணய் வளங்கள் ஆகியவற்றின் நீடித்த பயன்பாை்டின்  

மூலம் ஏற்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆய்வானது கிைக்கு அங்கிலியா பல்கடலக்கைகத்டதெ ் யெரந்்த 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் மற்றும் ெரவ்யதெ காரப்ன் திை்ைம் ஆகியயாரால் 

யமற்மகாள்ளப்பைை்து. 

❖ சீனா, அமமரிக்கா, இந்தியா, இரஷ்யா, ஜப்பான், மஜரம்னி, ஈரான், ெவுதி அயரபியா, 

மதன் மகாரியா மற்றும் கனைா ஆகிய நாடுகள் 2018 ஆம் ஆண்டில் காரப்ன் 

மவளியயற்றத்தில் முதல் 10 இைங்கடளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

ஹாரன்்பில் திருவிழா 

❖ நாகாலாந்தின் கிொமா என்ற நாகா பாரம்பரிய கிராமத்தில்  ஹாரன்்பில் திருவிைா 

மதாைங்கியது. இது “திருவிைாக்களின் திருவிைா” என்றும் அடைக்கப்படுகிறது. 

❖ ஹாரன்்பில் திருவிைாவானது நாகாலாந்தில் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ்மாதத்தின் 

முதலாவது வாரத்தில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. இது நாை்டில் மகாண்ைாைப்படும் 

உள்நாைட்ுத் திருவிைாக்களில் மிகப் மபரிய ஒரு திருவிைாவாகும். 

 

❖ இத்திருவிைாவானது நாகாலாந்தின் மாநிலத ் தினமான டிெம்பர ் 01 உைன் ஒன்றிப் 

மபாருந்துகிறது. 

❖ விழிப்புத் தன்டம மற்றும் கம்பீரத ் தன்டம யபான்ற பண்புகளுக்காக நாகா இன 

மக்களால் ஆராதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் யபாற்றப்பைக்கூடிய ஹாரன்்பில் 

பறடவக்கு மரியாடத மெலுத்துவதற்காக இத்திருவிைா அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்திருவிைாவானது பைங்குடியினரின் கலாெெ்ாரம் மற்றும் மரபு  ஆகிய 

இரண்டையும் மவளிப்படுதத்ுகிறது. யமலும் இது இந்திய கூை்ைாை்சி ஒன்றியத்தில் 

நாகாலாந்டத ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த மாநிலமாக  அடையாளப்படுதத்ுகிறது. 

❖ இத்திருவிைாவானது மாநில சுற்றுலா, கடல மற்றும் கலாெெ்ாரத் துடறயினால் 
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ஒருங்கிடணக்கப்படுகிறது. யமலும் இத்திருவிைா மத்திய அரொங்கத்தினாலும் 

ஆதரிக்கப்படுகிறது.  
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