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டிசம்பர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக தங்க மன்றமானது அதன் அடுத்த தலலமை நிரவ்ாக அதிகாரியாக டேவிே் 

லேே் என்பவமை  நியமிப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இவர ்கேந்த 10 ஆண்டுகளாக தலலலம நிரவ்ாக அதிகாரியாக பணியாற்றிய 

அரம் ஷிஷ்மானியன் என்பவருக்கு அடுத்ததாக பதவிடயற்கிறார.் 

❖ இந்திய கேற்பலே தளபதி (ஓேட்ுநர)் மற்றும் டகப்ேன் P. ராஜ்குமார ்ஆகிடயார ்டகரள 

வவள்ளதத்ின் டபாது செய்த தன்னலைற்ற மீே்புப் பணி டேலவக்காக 7-வது 

‘ஆண்டிற்கான ஆசியன் விருது’ வழங்கி வகௌரவிக்கப்பேே்னர.் 

o சிங்கப்பூரில் நலேவபற்ற ஸ்ேவ்ரய்ேஸ்் லேம்ஸ் குடளாபல் அவுே்லுக் 

கருத்தரங்கு 2019-ல் இந்த விருது வபறுடவாரக்ள் அறிவிக்கப்பேே்னர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மகாகவி பாரதி திருவிழா 

❖ சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் 136-வது பிறந்தநாள் விழா 2018 டிேம்பர ் 11 அன்று 

வகாண்ோேப்படுகிறது. 

❖ மூத்த திலரப்பே இயக்குநரான K. விஸ்வ நாத்துக்கு தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிலால் 

புடராஹித் ‘பாரதி’ விருதிலன வழங்கினார.் 

❖ வேன்லன கலலவாணர ் அரங்கத்தில் நலேவபற்ற மகாகவி பாரதி திருவிழாவின் 

வதாேக்க விழா மற்றும் டதெ பக்தி திருவிழாவில் இவ்விருது வழங்கப்பேே்து. 

❖ இந்த விழாவானது தமிழ் டமம்பாேட்ுத் துலற மற்றும் வானவில் கலாேே்ார 

லமயத்தினால் ஏற்பாடு வேய்யப்பேே்து. 
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திருமதி இந்தியா யுனிவரஸ்் குள ாப் 2018 

❖ டகாயம்புதத்ூலரே ் டேரந்்த வடிவலமப்பாளர ் மற்றும் ஒப்பலனயாளருமான 

ேம்யுக்தா பிடரம் என்பவருக்கு, ‘திருமதி இந்தியா யுனிவரஸ்் குடளாப் 2018’ பேே்ம் 

சூே்ேப்பே்ேது. 

❖ ேமீபத்தில் மகாராஷ்டிராவின் புடனயில் நேந்த 7 நாள் அலங்கார அணிவகுப்பில் 

இவருக்கு திருமதி இந்தியா யுனிவரஸ்் பே்ேை் சூே்ேப்பே்ேது. 

❖ இந்த ஆண்டில் தமிழ்நாேல்ேப் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ும் ஒடர பங்டகற்பாளராக 

ேம்யுக்தா இருந்தார.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய இந்ததாதேஷியா வரத்்தக கருத்தரங்கு 

❖ அந்தமான் மற்றும் நிக்டகாபார ் தீவுகளின் டபாரே்் பிடளரில் முதலாவது இந்திய 

இந்டதாடனஷியா வரத்்தக கருத்தரங்கு நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் அந்தமான் மற்றும் நிக்டகாபார ் தீவுகளுக்கும் 

இந்டதாடனஷியாவின் வேக்கு சுமத்ரா தீவு மாகாணம் மற்றும் அடே 

ஆகியவற்றிற்கிலேடய வணிகை் ைற்றுை் மக்களுக்கு இலேடயயான வதாேரல்ப 

எளிதாக்குவலத டநாக்கமாகக் வகாண்ேது. 
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மதத் 2018 

❖ டகாவா மற்றும் காைவ்ார ் ஆகிய இேங்களின் கேல் பகுதியில் மிகப்வபரிய அளவில் 

முப்பலே ஒத்திலகயான மதத் 2018 என்ற பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலேவபறும் இந்த பயிற்சியானது 

ஒருங்கிலணந்த பாதுகாப்பு பணியாளர ் தலலலமயகத்தின் (Headquarters Integrated 

Defence Staff-HQIDS) ஆடலாேலனயுேன் இந்திய கேற்பலேயின் டமற்கு கேற்பலே 

ஆலணயரகத்தினால் (Western Naval Command) ஒருங்கிலணக்கப்பேே்து. 

❖ இந்த பயிற்சியானது கூே்ோக டபாரிடும் திறன்கலள வலிலமப்படுத்தல் மற்றும் 

வேயல்பாேட்ு ஒத்திலேலவ டமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றுக்கான முயற்சியாகும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

BRI-ல் இணைந்த முதல் லத்தீன் அமமரிக்க நாடு 

❖ பனாமா நாடானது சீனாவின் அதிஉயை ் இலே்சியத் திே்ேமான மண்ேலம் மற்றும் 

பாலத வழித்தேம் (படம்டயுை் பாமதயுை் அல்லது படம்ட ஒன்று பாமத ஒன்று) என்ற  

முன்முயற்சியில் (Belt and Road Initiative - BRI) இலணந்த முதல் லத்தீன் அவமரிக்க 

நாோக ஆகியுள்ளது. 

❖ இது சில கூேட்ுறவு ஒப்பந்தங்களில் லகவயாப்பமிே வருமக தந்த சீன அதிபர ் ஜி 

ஜின்பிங்கின்  பனாமா பயணத்திற்குப் பிறகு நலேவபற்றுள்ளது. 

❖ சீனாவானது பனாமாவுேன் கேந்த ஆண்டிலிருந்து ைடட்ுமை அலுவல் ரீதியான 

உறவுகலளத் வதாேங்கியுள்ளது. 

 

உலகின் ளவகமாக வ ர்ந்து வரும் நகரங்க ் 

❖ ஆக்ஸ்டபாரட்ு வபாருளாதாரவியல்  அறிக்லகயின்படி, 2019 முதல் 2035 வலர உலகின் 

மிக டவகமாக வளரந்்து வரும் முதல் 10 நகரங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. 

❖ குஜராத்தின் சூரத ் அப்பே்டியலின்  

முதலிேத்தில் உள்ளது. அதலனத் 

வதாேரந்்து உத்திரப் 

பிரடதேத்தின் ஆக்ரா மற்றும் 

கரந்ாேகாவின் வபங்களூரு 

ஆகியலவ உள்ளன. 

❖ 2035 அளவில் ஆசிய நாடுகளின் 

வமாத்த உள்நாேட்ு 

உற்பத்தியானது அலனதத்ு வே 

அவமரிக்க மற்றும் ஐடராப்பிய 

நகர லமயங்கலள விே 17% 

அதிகமாக இருக்கும். 

❖ மும்லப உலகில் 12-வது 
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பணக்கார நகைைாக  அறிவிக்கப்பேட்ுள்ளது. 

❖ அவமரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், வஜரம்னி மற்றும் ஐக்கிய இராேச்ியம் ஆகியவற்றிற்கு 

அடுதத்ு உலகின் 6-வது மிகப்வபரிய வளமான ேந்லதயாக (வமாத்த வளங்களின் 

அடிப்பலேயில்) இந்தியா உள்ளது. 

❖ தான்ோனியாவின்  துலறமுக நகைைான தார ் எஸ் ேலாை் மிக டவகமாக வளரந்்து 

வரும் ஆப்பிரிக்க நகரமாகும். அடத டவலளயில் ஐடராப்பாவின்  முதலிேத்தில் 

அரட்மனியாவின் தலலநகரமான டயரவன் உள்ளது. 

❖ வே அவமரிக்காவின் சிறந்த நகரமாக சிலிக்கான் டவலிக்கு ைாற்றான ோன் டஜாஸ் 

நகைை்  இருக்கும். 

 

பாரஸ்ீ சுதந்திர விருது பறிப்பு 

❖ மியான்மைின் அைசியல் தலலவரான ஆங் ோன் சூ கீக்கு பாரீஸ்  நகர டமயரான 

அன்னி ஹிோல்டகாவால் அளிக்கப்பே்டிருந்த பாரீஸ் சுதந்திர விருது (Freedom of Paris 

Award) பறிக்கப்பேே்து. 

❖ இந்த நேவடிக்லகயானது டராஹிங்கியா என்ற சிறுபான்லமயினைின் விவகாைை் 

குறிதத்ு சூ கியின் அரசு நேவடிக்லக எடுக்க தவறியதன் காரணமாக எடுக்கப்பே்ேது. 

❖ இது சூ கிலய பிவரஞ்சுத் தலலநகரில் சுதந்திரத்லத இழந்த முதல் நபராக 

மாற்றியுள்ளது. 

❖ ஏற்கனடவ கனோவின் வகௌரவக் குடியுரிலம மற்றும் அவைது அம்னஸ்டி 

இன்ேரட்நஷனலின் மனோே்சிக்கான தூதுவர ்விருது ஆகியலவயுை் இவைிடை் இருந்து  

பறிக்கப்பேட்ு விட்டன. 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

டிப்ஸ் (TIPS) உடனடி பைவழங்கீட்டு அணமப்பு 

❖ ஐடராப்பிய மத்திய வங்கியானது (ECB – European Central Bank) இலக்கு மநாக்கிய உேனடி 

பணவழங்கீட்டு தீரவ்ு (TARGET Instant Payment 

Settlement-TIPS) என்றலழக்கப்படும் புதிய 

திறன்டபசி வேயலிலய டராமில்  

வதாேங்கியுள்ளது. 

❖ இது வங்கியின்  டவலல டநரத்மதப்   

சபாருே்படுத்தாமல் ஐடராப்பிய மக்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கள் தங்களுக்குள் ஒருவருக்வகாருவர ்

யூடராக்கலள சில விநாடிகளில் மாற்றிக் வகாள்ள 

உதவுகிறது. 

❖ இந்த TIPS அலமப்பானது ஐடராப்பிய யூனியன் 

வங்கிகளுக்கு மேட்ுடம சபாருந்துை். 

❖ இந்த தளமானது வஜரம்னி, பிரான்ஸ் மற்றும் 

ஸ்வபயின் ஆகிய நாே்டின் மத்திய வங்கிகளின் 

ஒதத்ுலழப்புேன் பான்கா டி இோலியா (Banca 

d’Italia) என்ற நிறுவனதத்ுடன் இமணந்து  

உருவாக்கப்பே்ேது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெச்ெய்திகள் 

இ-திரிஷ்டி மமன்மபாரு ் 

❖ இந்திய ரயில்டவயானது இ-திரிஷ்டி என்ற வமன்வபாருலள அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

இது நாே்டின் எந்த ஒரு இடத்திலுை் உள்ள ரயில்களின் காலந் தவறாலம,  ேரக்கு 

மற்றும் பயணிகள் ையில்கள் மூலைாக  கிலேக்கும் வருவாய் மற்றும் இதை பல 

விெயங்கமள  மத்திய இரயில்டவ அலமேே்கை்  கண்காணிக்க உதவுகிறது. 

❖ இந்த வமன்வபாருளானது இந்திய இரயில் உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலாக் 

கழகத்தின் (IRCTC - Indian Rail Catering and Tourism Corporation) ேலமயலலறகமளாடு 

டநரலலயில் இலணக்கப்பேட்ுள்ளது.   

❖ டமலும் இது முன்பதிவு செய்த மற்றும் முன்பதிவு வேய்யாத பயணிகளின் நிகழ்டநர 

நிலலலயயுை்  அளிக்குை். 

❖ இந்த வமன்வபாருளானது ரயில்டவ தகவல் அலமப்புக்கான லமயத்தால் 

உருவாக்கப்பே்ேது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இந்தியாவிே் உயரமாே புலிகள் வாழிடம் 

❖ அருணாேே்லப் பிரடதேத்தின் திபாங் பள்ளத்தாக்கானது 3,630 மீேே்ர ் உயரத்தில் 

நாே்டின் மிக உயரைான புலிகள் வாழிேமாக உருவவடுக்கவுள்ளது. 

 

❖ மூன்று ஆண்டுகளாக ஒளிப்பேக் கருவியின் (Camera trap) மூலம் நேத்தப்பே்ே ஆய்வில் 

இப்பள்ளத்தாக்கில் புலிகள் இருப்பது உறுதி வேய்யப்பே்டுள்ளது. 

❖ இதற்குமுன் 2012 ஆம் ஆண்டில் பூே்ோனில் 4,200 மீே்ேர ்உயரத்தில் புலிகள் இருப்பது 

ஒளிப்பேக் கருவியில் பதிவாகியுள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

இந்திய ஆந்ணதத் திருவிழா 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஆந்லதத் திருவிழாவானது மஹாராஷ்டிராவின் புடனவில் 

உள்ள புரந்தர ்தாலூக்காவில் பின்டகாரி கிராமத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இத்திருவிழா ஆந்லத பாதுகாப்பு குறிதத்ு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இலா 

அறக்கே்ேலளயால் நேத்தப்பேே்து. 

❖ இது ஆந்லத குறித்த நலகேச்ுலவ கேட்ுலரகள் மற்றும் குறும்பேங்கள் ஆகிய 

சிறப்பம்ேங்கலளக் வகாண்ே நாே்டின் முதலாவது ஆந்லதத் திருவிழாவாகும். 

❖ உலகில் வமாத்தமுள்ள 262 ஆந்லத இனங்களில், 75 ஆந்லத இனங்கள் “அேச்ுறுத்தல் 

நிலலயில்” உள்ளன. 

❖ ஆந்லத இனங்கள் 1972 ஆை் ஆண்டின் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்புே ் ேே்ேத்தின் 

கீழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

 

பிர லமாேவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கிலின்கா உலக மை் விருது 2018 

❖ ஐ.நா.வின் உணவு மற்றும் டவளாண் அலமப்பின் (FAO - Food and Agriculture Organization) 
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தலலமையகைான டராமில் நலேவபற்ற நிகழ்ேச்ியில் 2018 ஆம் ஆண்டின் கிலின்கா 

உலக மண் விருலத  ரத்தன் லால் வவன்றுள்ளார.் 

❖ நீடித்த மண் டமலாண்லமயில் சிறப்பான பங்களிப்லப ஆற்றியதற்காக ரத்தன் 

லாலுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பேட்ுள்ளது. 

❖ இவர ் ஓகிடயா மாகாணப் பல்கலலக்கழகத்தில்  மண் அறிவியல் துலறயின் 

புகழ்வபற்ற பல்கலலக்கழக டபராசிரியர ் ஆவார.் டமலும் இவர ் ேரவ்டதே மண் 

அறிவியல் மன்றத்தின் (IUSS - the International Union of Soil Science) தலலவராகவும் 

உள்ளார.்  

❖ இரஷ்யாவின் முன்டனாடி அறிவியலாளரான வகான்ஸ்ோன்டின்  டி. கிலின்கா 

என்பவரது நிலனவாக கிலின்கா உலக மண் விருது என்று இவ்விருதுக்குப் 

வபயரிேப்பேட்ுள்ளது. டமலும் இவ்விருது மண் அறிவியல் துலறயின் உயரிய 

விருதாகவுை் கருதப்படுகிறது. 

❖ இவர ் உலகின் மிகவும் வேல்வாக்கான அறிவியல் அறிவு உள்ளவரக்ள் பே்டியலில் 

(2012) இேம் வபற்றுள்ளார.் டமலும் டவளாண் துலறயின் அலனதத்ு 

ஆைாய்ெச்ியாளைக்ளிலுை் முதன்மை விஞ்ஞானிகளின் 1 ெதவீதத்திற்குள் இவர ் இேம் 

பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் உலக மண் தினத்லத சிறப்பாக ஒருங்கிலணத்ததற்காக வங்க 

டதேத்தின் “நலேமுலற நேவடிக்லக” என்ற செயல்முமறக்கு  முதலாவது உலக மண் 

தின விருது வழங்கப்பேட்ுள்ளது. 

❖ FAO-ஆல் புதிதாக உருவாக்கப்பேே் இவ்விருதானது தாய்லாந்தால் 

நிதியளிக்கப்படுகிறது. 

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சரவ்ளதச அட்மிரல் ளகாப்ணப ரிகாட்டா 2018 

❖ மகைள ைாநிலை் கண்ணூைின் எே்டிக்குளம் கேற்கலரயில் ஏளிமலா இந்திய கேற்பலே 

அகாேமியில் நலேவபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ேரவ்டதே அே்மிரல் டகாப்லப 

ரிகாே்ோவின் 9-வது பதிப்பில் இத்தாலி வவற்றி வபற்றது. 
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❖ இப்டபாே்டியில் சிங்கப்பூர ் இரண்ோவது இேத்லதயும் நேப்பு ோம்பியனான 

அவமரிக்கா மூன்றாவது இேத்லதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இப்டபாே்டிலய நேத்திய இந்திய கேற்பலே அகாேமி ஒேட்ுவமாத்தமாக 4-வது 

இேத்லதப் பிடிதத்ு டபாே்டிலய நிலறவு வேய்துள்ளது. 

❖ இப்டபாே்டியில் பல்டகரியா முதன்முலறயாக பங்கு வபற்றுள்ளது. 

 

முக்கிய திேங்கள் 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் தினம் - டிசம்பர் 08 

❖ இந்தியக் கேற்பலேயானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிேம்பர ்08 அன்று நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் 

தினத்லத அனுேரிக்கிறது. 

❖ 1967 ஆம் ஆண்டில் இந்த தினத்தில் இந்தியாவின் முதலாவது நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான 

ஐஎன்எஸ் கல்வாரி (INS Kalvari) இந்தியக் கேற்பலேயில் இலணக்கப்பே்ேலத 

நிலனவுகூறும் விதமாக இத்தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

❖ பாக்ஸ்டிடராே் வமகமயெ ் ொைந்்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது 29 ஆண்டுகால 

டேலவக்குப் பின்பு 1996 ஆம் ஆண்டு டம 03 அன்று இந்தியக் கேற்பலேயிலிருந்து 

ஓய்வு வபற்றது. 

❖ அணு ஆயுத நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த ் நவம்பர ் 05 அன்று இந்தியக் 

கேற்பலேயில் இலணக்கப்பேே்தன் மூலம் நீர,் நில மற்றும் வான்வழி ஆகிய 

மூன்றிலும் அணு ஆயுத (Nuclear trait) வல்லலமலய இந்தியா வபற்றுள்ளது நிமனவில் 

சகாள்ள மவண்டியதாகுை். 
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