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டிசம்பர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேச துப்பாக்கி சுடுேல் விளையாடட்ுக்  கூட்டளைப்பின் (International Shooting 

Sports Federation-ISSF) நடுவரக்ை் குழுவின் 7 உறுப்பினரக்ைில் ஒரு பேவிக்கு 

தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட முேல் இந்தியராக பவன் சிங் உருதவடுே்துை்ைார.் இந்ே 

நடுவரக்ை் குழுவில் ஒரு ேளலவர ்ைற்றுை் 7 உறுப்பினரக்ை் இருப்பர.்  

o இது துப்பாக்கி சுடுேலுக்கான விதிகைின் சீரான பயன்பாட்டிற்கு 

தபாறுப்புளடயோகுை். தைலுை் இது சரவ்தேச நடுவரக்ளுக்கு 

வழிகாடட்ுேல்களையுை் வழங்குகிறது. 

❖ தடல்லியில் சீனாவின் ைாஞ்சா நூளல (பட்டை் விடுை் நூல்) ேளட தசய்ேேற்காக, 

விலங்குகளை நன்முளறயில் நடே்ே விளழகின்ற ைக்கை் அளைப்பு எனப்படுை் 

பீட்டாவால் (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals) தடல்லி அரசின் உணவு 

வழங்கல், சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் வனேத்ுளற அளைசச்ரான இை்ரான் ஹுளசனுக்கு 

‘விலங்குகளுக்கான நாயகன்’ (Hero to Animals) என்ற விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ ஜை்மு காஷ்மீர ் ஆளுநர ் சே்யபால் ைாலிக் ஜை்முவில் உை்ை ஆசிரியரக்ை் பவனில் 

‘ஆயுஷ்ைன் பாரே-் பிரோன் ைந்திரி ஜன் ஆதராக்கியா’ என்ற  திட்டே்ளேே் தோடங்கி 

ளவே்ோர.் 

❖ நாகாலாந்து ைாநில அரசானது நாகாலாந்தின் மின்-நிரவ்ாக கல்வி ளையே்ளே (e-

Governance Academy) அளைப்பேற்கான ஆதலாசளன ைற்றுை் தோழில்நுட்ப அறிளவ 

வழங்குேல் ஆகியவற்றிற்காக எஸ்தடானியாவின் மின் ஆளுளை கல்வியகேத்ுடன் 5 

வருட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேதைான்றில் ளகதயழுே்திடட்ுை்ைது.  

o இந்ே புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேைானது தகாஹிைாவில் நளடதபற்ற இ-நாகா 

ைாநாட்டின் 4-வது பதிப்பில் ளகதயழுே்திடப்படட்து. 

❖ 2015 ஆை் ஆண்டில் சிடன்ி கிரிக்தகட் ளைோனே்தில் நடந்ே 4-வது தடஸ்ட் தபாட்டியில் 

ேனது முேலாவது சேே்ளே விராட் தகாலி அடிே்ே பின் அவர ் ளகதயாப்பமிடட்ு 

வழங்கிய தைலாளடயானது (தஜரச்ி) ஆஸ்திதரலியாவின் நியூ சவுே் தவல்ஸ் 

ைாகாணே்தில் உை்ை தபௌரால் நகரில் பிராட்தைன் அருங்காட்சியகே்தில் சசச்ின் 

தடண்டுல்கரின் உருவப்படே்திற்கு அடுே்ேோக ளவக்கப்படட்ுை்ைது என்ற புதிய 

சிறப்புக் தகௌரவே்ளே தகாலி தபற்று இருக்கின்றார.் 

❖ அளைசச்ரளவ நியைனக் குழுவானது கிருஷ்ணமூரே்்தி சுப்பிரைணியளன 2018 ஆை் 

ஆண்டு டிசை்பர ்7ஆை் தேதி முேல் 3 ஆண்டுகளுக்கு புதிய ேளலளைப் தபாருைாோர 

ஆதலாசகராக நியைனை் தசய்ய ஒப்புேல் அைிேத்ுை்ைது.  

o இந்ே ஆண்டு ஜூன் 20 ஆை் தேதி இப்பேவியிலிருந்து விலகிய அரவிந்ே் 

சுப்பிரைணியனுக்குப் பதிலாக இவர ்நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

சிறந்த பாராளுமன்ற சபண் உறுப்பினர் விருது 

❖ தலாக்ைாட் எனுை் தசய்திே்ோைால் 2018 ஆை் ஆண்டிற்கான சிறந்ே தபண் 

பாராளுைன்ற உறுப்பினராக திமுக ைாநிலங்கைளவ உறுப்பினரான கனிதைாழி 
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தேரவ்ு தசய்யப்படட்ுை்ைார.் 

❖ இந்ே விருதுக்கு முரைி ைதனாகர ்தஜாஷி ேளலளையிலான புகழ்தபற்ற பிரபலங்கை் 

அடங்கிய குழு இவளரே் தேரந்்தேடுே்ேது. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்திய அளவிலான ககதபசி சசயலியில் சிறப்பு மகளிர் பாதுகாப்பு அம்சம் 

 

❖ 112 இந்தியா எனுை் அவசரகால ளகதபசி தசயலியின் கீழ் இந்தியா முழுவதிற்குைான 

ஒதர எண்ணாக 112 என்ற எண்ணின் துவக்கே்ளே ைே்திய உை்துளற அளைசச்ர ்

ராஜ்நாே் சிங் நாகாலாந்தில் அறிவிே்ோர.்  

❖ அவசரகால தீரவ்ு உேவி அளைப்புடன் (Emergency Response Support System-ERSS) 

இளணக்கப்படட்ுை்ை இந்ே 112 இந்தியா தசயலியானது தபண்களுக்கான 

பிரேத்ிதயகைாக ‘கூசச்லிடுை்’ அை்சேத்ுடன் கிளடக்க வழிவளக தசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்ே ERSS ஆனது அவசரகால எண்ணான 112 வழியாக அவசர கால தசளவகளை 

வழங்குவேற்காக காவல்துளற, தீயளணப்புே் துளற, ைருே்துவை் ைற்றுை் 

தபண்களுக்கான உேவி எண் ஆகியவற்றுடன் ஒன்றிளணக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இேனால் நாகாலாந்ோனது இைாசச்லப் பிரதேசே்ளே அடுேத்ு இந்திய அைவிலான 

ஒதர எண் தகாண்ட அவசரகால ளகதபசி தசயலிளய தோடங்கிய இரண்டாவது 

ைாநிலைாகவுை் முேல் வடகிழக்கு ைாநிலைாகவுை் உருதவடுே்துை்ைது. 
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சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

தகை சசய்யப்பை்ைப் பிரிவின் கீழ் தங்க கை்டி இறக்குமதி 

❖ ைே்திய வணிகை் ைற்றுை் தோழில்துளற அளைசச்கே்தின் கீழ் இயங்குை் தவைிநாடட்ு 

வரே்்ேகப் தபாது இயக்குநரகைானது ேங்க கட்டி இறக்குைதிளயே் ேளட 

தசய்யப்படட்ப் பிரிவின் கீழ் தசரே்த்ுை்ைது. 

❖ இேன்படி இறக்குைதியாைரக்ை் இந்ே தபாருடக்ளை இறக்குைதி தசய்வேற்கு ேக்க 

உரிைே்திளனப் தபற தவண்டுை். 

❖ ேங்க கட்டி என்பது தைலுை் சுே்திகரிக்கப்பட தவண்டிய அளரே் தூய்ளை நிளலயில் 

உை்ை ஒரு கலளவயாகுை். 

❖ சுே்திகரிக்கப்படட் ேங்கக் கட்டிகைானது இந்ே ேங்க கட்டிகைிலிருந்து 

ேயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை்பசச்சய்திகள் 

தசாயுஸ் - முதல் மனித விண்கலம்  

❖ இந்ே வருடை் (2018) அக்தடாபர ் 11 அன்று ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு (Soyuz MS -10),  

ரஷ்யா, அதைரிக்கா ைற்றுை் கனடா நாடட்ு விண்தவைி வீரரக்ளுடன் தசன்ற 

முேலாவது ைனிே விண்கலைான தசாயுஸ் (Soyuz) வளகளயச ்சாரந்்ே தசாயுஸ் MS-11 

என்ற  விண்கலைானது தவற்றிகரைாக சரவ்தேச விண்தவைி நிளலயே்தில் 

இளணந்ேது. 

 

❖ இந்ே விண்கலே்தில் பயணிே்ே மூன்று விண்தவைி வீரரக்ை் 

o ரஷ்யாவின் ஓதலக் தகாதனாதனன்தகா 

o நாசாவின் அன்னி தைக்கலன் 

o கனடா விண்தவைி நிறுவனே்தின் தடவிட் தசயின்ட் ஜாக்கஸ் ஆகிதயாராவர.் 

❖ இவரக்ை் சரவ்தேச விண்தவைி நிளலயே்தில் ஆறளர ைாேே்திற்குே் ேங்கி இருப்பர.் 

❖ இது கடந்ே (2018) அக்தடாபர ் ைாேே்தில் விண்கல ஏவுேல் தோல்வியளடந்ே பின்னர ்
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தசாவியே ்சகாப்ேே்தின் தசாயுஸ் விண்கலே்தில் ைனிேரக்ை் பயணை் தசய்யுை் முேல் 

தசாயுஸ் விண்கல ஏவுேல் ஆகுை். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

RTI-ன் கீழ் அரசு தகாப்புகள் 

❖ ைகாராஷ்டிரா முழுவதிலுை் ேகவல் அறியுை் உரிளைச ் சட்டே்தின் கீழ் ைாவட்ட 

அைவிலான அலுவலகங்கை் ைற்றுை் ஊராட்சி அலுவலகங்கைில் உை்ை பதிவுகளைப் 

பாரள்வயிட குடிைக்களை அனுைதிக்குை் அரசு ஆளணளய  அை்ைாநில அரசு 

வழங்கியுை்ைது. 

❖ இந்ே அரசாளணயானது ைகாராஷ்டிரா ைாநில தசயலகைான ைந்திராலயாவுக்கு 

ைடட்ுை்  நளடமுளறச ்சிக்கல்கை் காரணைாக தபாருந்ோது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

“தகலசிறந்த நிகழ்வு அறிக்கக எழுத்தாளர்” விருது 

❖ உயர ் ைதிப்புளடய “ேளலசிறந்ே நிகழ்வு அறிக்ளக எழுே்ோைர”் விருோனது ICFAI 

என்ற வணிகப் பை்ைியின் (ICFAI Business School - IBS) ஆசிரியரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ ளஹேராபாே்தின் ஹயாட் பாரக்்கில் நளடதபற்ற வழக்கு தசகரிப்பு தைலாைரக்ை் 

சந்திப்பின் தோடக்க விழாவின் தபாது இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இவ்விருோனது, 

o திருைதி சயிோ ைசிகா கியூைர ்

o டாக்டர ்தீபா பிராே்தீை் புரக்ாயாஸ்ோ ைற்றுை் 

o டாக்டர ்விஜயா என். ஜின்தனாரி (அதைரிக்காவின் தடன்வர ்பல்களலக்கழகை்) 

ஆகிதயாரால் எழுேப்பட்ட  “அளைதிக்கான குறியீடள்ட உளடே்ேல்” என்ற 

வழக்கிற்காக இவ்விருது வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இவ்வழக்கானது “Me Too” இயக்கே்திற்கு முன்பு தபரிதுை் தபசுதபாருைாக இருந்ே 

பணியிடேத்ில் பாலியல் வல்லுறவுப் பிரசச்ளன சை்பந்ேைாக எழுேப்பட்டது ஆகுை். 

பின்னணி 

❖ ஒருவர ் “ேளலசிறந்ே நிகழ்வு அறிக்ளக எழுே்ோைர”் என்ற விருளேப் தபறுவேற்கு, 

உலகில் உை்ை ேளலசிறந்ே நிகழ்வு அறிக்ளக எழுே்ோைர ்தபாட்டியில் தவற்றி தபற 

தவண்டுை்.  

❖ இது எந்ேதவாரு நிரவ்ாக ரீதியிலான துளறகை் சை்பந்ேைான வழக்காகவுை் 

இருக்கலாை். 
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விகளயாை்டுச ்சசய்திகள்  

IAU-ன் 24 மணி தநர ஆசியா மற்றும் ஓசீயானியா சாம்பியன்ஷிப்-2018 

❖ ளேவானின் ளேதபயில் நளடதபற்ற 2018 ஆை் ஆண்டிற்கான அதிவிளரவு 

ஓட்டே்திற்கான சரவ்தேச ைன்றே்தின் (IAU - International Association of Ultra Running) 24 

ைணி தநர ஆசியா ைற்றுை் ஓசீயானியா சாை்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் உல்லாஸ் 

நாராயண் தவண்கலப் பேக்கை் தவன்றுை்ைார.் 

❖ இவர ் சரவ்தேச அதிவிளரவு ஓட்டப் பந்ேயப் தபாட்டியில் ேனிநபராக பேக்கே்ளே 

தவன்ற முேலாவது இந்திய வீரராக உருதவடுே்துை்ைார.் 

❖ ஜப்பாளனச ்தசரந்்ே ஓட்டப் பந்ேய வீரரக்ைான தயாசிஹிதகா இசிகாவா (253 கிதலா 

மீட்டர)் ைற்றுை் தநாபுயூக்கி ேக்காஹாசி (252 கிதலா மீட்டர)் ஆகிதயாருக்குப் 

பின்னால் இவர ்தபாட்டிளய நிளறவு தசய்துை்ைார.் 

❖ இந்திய அணிளயச ்தசரந்்ே நாராயண், சுனில் சரை்ா ைற்றுை் எல்.எல் மீனா ஆகிதயார ்

ேங்கைது ஒடட்ுதைாே்ே தோளலவான 644 கிதலா மீட்டளரக் கடந்து தவண்கலப் 

பேக்கை் தவன்றுை்ைனர.் 

❖ அணிகளுக்கானப் பிரிவில் 756 கிதலா மீட்டர ்தோளலளவ அளடந்து ஜப்பான் ேங்கப் 

பேக்கே்ளேயுை் 684 கிதலா மீட்டர ் தோளலளவ அளடந்து ஆஸ்திதரலியா தவை்ைிப் 

பேக்கே்ளேயுை் தவன்றுை்ைன. 

அதிவிகரவு ஓை்ைம் 

❖ அதிவிளரவுப் தபாட்டியானது பாரை்பரியைான தபாட்டிகைில் உை்ை தோளலளவவிட 

மிக நீண்ட தோளலளவயுளடய ஓடட்ை் தகாண்ட தபாட்டியாக இருக்குை். 

❖ தபாட்டியாைரக்ை் தபாட்டிப் பிரிவின் குறிப்பிட்ட தோளலவு அல்லது  குறிப்பிட்ட 

தநரை் என்ற 2 தவவ்தவறு வளககைில் பங்தகற்கிறாரக்ை்.  
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ைாைா ஓபன் இந்திய சரவ்ததச தசலஞ்ச ்2018 

 

❖ சமீபே்தில் 2018 ஆை் ஆண்டிற்கான டாடா ஓபன் இந்திய சரவ்தேச பாட்மிண்டன் 

தசலஞ்ச ்தபாட்டி முை்ளபயில் நடே்ேப் படட்து. 

❖ இந்தியாளவச ் தசரந்்ே லக்சயா தசன் ோய்லாந்ளேச ் தசரந்்ே குன்லாவுே் 

விட்டிடச்ரளன வீழ்ே்தி ஆண்களுக்கான ஒற்ளறயர ்படட்ே்ளே தவன்றார.் 

❖ தபண்களுக்கான ஒற்ளறயர ் படட்ே்ளே தவன்றிட இந்தியாளவச ் தசரந்்ே ஆஷ்மிோ 

சலிஹா ைற்தறாரு இந்திய வீரரான  விருசாலி குைாடிளய வீழ்ே்தினார.் 

ஆண்கை் இரடள்டயர ்பிரிவு அரஜ்ூன் எை்.ஆர,் பி. சுமீே ் தரட்டி - 

இந்தியா 

தபண்கை் இரடள்டயர ்பிரிவு நிக் விங் யுங், ஏயுங் நிங்க திங் - ஹாங்காங் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 
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இந்திய ஆயுதப் பகை சகாடி நாள் - டிசம்பர் 07 

 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டுை் இந்தியா முழுவதுை் டிசை்பர ் 07 அன்று இந்திய ஆயுேப் பளட 

தகாடி நாை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ நாடள்ட எதிரிகைிடமிருந்து காப்பேற்காக கடுளையாகப் தபாரிடுை் இந்திய 

வீரரக்ளையுை், தபாரில் உயிரிழந்ே இராணுவ வீரரக்ளையுை் தகௌரவிப்பேற்காக 

இே்தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1949 ஆை் ஆண்டு முேல் டிசை்பர ் 07 ஆை் தேதியானது இந்திய ஆயுேப் பளட தகாடி 

நாைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முன்னாை் இராணுவ வீரரின் நலன்கை் ைற்றுை் ைறுவாழ்விற்காக “ஆயுேப் பளட 

தகாடி நாை் நிதிளய” இந்திய அரசு ஏற்படுே்தியுை்ைது. 

 

சரவ்ததச விமானப் தபாக்குவரத்து தினம் - டிசம்பர் 07 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டுை் டிசை்பர ் 07 அன்று சரவ்தேச விைானப் தபாக்குவரேத்ு தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இேன் தநாக்கை் நாட்டின் சமூக ைற்றுை் தபாருைாோர வைரச்ச்ியில் சரவ்தேச 

விைானப் தபாக்குவரேத்ின் முக்கியேத்ுவை் குறிே்ே விழிப்புணரள்வ உலதகங்கிலுை் 

ஏற்படுேத்ுேல் ைற்றுை் வலுப்படுேத்ுேல் ஆகுை்.        

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான சரவ்தேச விைானப் தபாக்குவரே்தின் கருேத்ுருவானது, 

“எந்ேதவாரு நாடுை் விடுபடட்ு விடாைல் இருப்பேற்கு அளனவருை் ஒன்றிளணந்துப் 

பணியாற்றுேல்” என்போகுை். 

❖ சரவ்தேச விைானப் தபாக்குவரேத்ு தினைானது 1994 ஆை் ஆண்டில் சரவ்தேச விைானப் 

தபாக்குவரேத்ு நிறுவனே்தின் 50-வது ஆண்டு நிளனவு தின நிகழ்சச்ியின் ஒரு 

பகுதியாக ஏற்படுே்ேப்பட்டது. 

❖ 1944 ஆை் ஆண்டில் 54 நாடுகளைச ் தசரந்்ே பங்தகற்பாைரக்ை் அதைரிக்காவின் 

சிகாதகாவில் கூடி சரவ்தேச விைானப் தபாக்குவரேத்ு மீோன ஒப்பந்ேே்தில் 

ளகதயழுே்திட்டனர.் இது “சிகாதகா ஒப்பந்ேை்” என்றறியப்படுகிறது. 
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❖ இது 1996 ஆை் ஆண்டில் ஐ.நா.வினால் அதிகாரப்பூரவ்ைாக அறிவிக்கப்படட்து. 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

“கங்கக கண்காை்சி” தமம்படுத்துதல் மீதான பயிரலங்கம் 

❖ “கங்ளக கண்காட்சி கருே்ோக்கே்ளே தைை்படுேத்ுேல் : இந்தியா ைற்றுை் ஐதராப்பா 

ஆகியவற்றிற்கிளடதயயான அனுபவங்கை் ைற்றுை் கருேத்ுக்களைப் பரிைாறிக் 

தகாை்ளுேல்” என்பேன் மீோன சரவ்தேசப் பயிலரங்கை் புது தில்லியில் நடே்ேப் 

பட்டது. 

❖ இந்ே பயிலரங்கைானது இந்தோ-தஜரை்ன் தைை்பாடட்ு ஒேத்ுளழப்பின் ஒரு பகுதியாக 

GIZ - இந்தியாவுடன் இளணந்து தூய்ளையான கங்ளகக்கான தேசியே் திட்டே்தினால் 

(NMCG - National Mission for Clean Ganga) நடே்ேப்படட்து. 

 

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

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

