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டிசம்பர் – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 06 அன்று இந்தியக் கிரிக்ககட் வீரரான கவுதம் கம்பீர ்

(டில்லியில் பிறந்த) அனனதத்ு விதமான கிரிக்ககட் பபாட்டிகளிலும் இருந்து ஓய்வு 

கபறப் பபாவதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் இவர ் உள்ளூர ் கிரிக்ககட் பபாட்டியில் கடல்லி 

அணிக்காக வினளயாடி உள்ளார.் 

o கவுதம் கம்பீர ் ஐபிஎல் கிரிக்ககட் கதாடரில் ககால்கத்தா னநட் னரடரஸ்் 

மற்றும் கடல்லி டேரக்டவில்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக வினளயாடியுள்ளார.் 

❖ கசன்னன மாநகரில் உள்ள 1.5 இலடச்ம் சிசிடிவி பகமராக்கனள 

கண்காணிப்பதற்காக “சிசிடிவி கசன்னன நகரம்” என்ற பிரத்திபயகமான னகபபசி 

கசயலினய கசன்னன நகர காவல்துனற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ 15-வது இந்திய சுகாதார உசச்ி மாநாடானது இந்திய கதாழிற்துனறக் 

கூட்டனமப்பினால் (Confederation of Indian industry - CII) ஒருங்கினணக்கப்பட்டது. இந்த 

மாநாடானது “இந்திய சுகாதாரம் -  மாறி வரும் முன்னுதாரணம்” என்ற 

கருதத்ுருவுடன் தில்லியில் நேத்தப் பே்ேது. 

❖ நாகாலாந்தின் முதல்வர ்நெய்பியு ரிடயோ பகாஹுமாவில் அம்மோெிலத்தின் “சுற்றுலா 

காவல் துனறனய” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார.் இதன்மூலம், அருணாசச்லப் 

பிரபதசத்திற்கு அடுதத்ு சுற்றுலாத் துனறக்ககன்பற தனிப்பட்ட காவல் துனறனய 

உருவாக்கிய இரண்டாவது மாநிலமாக நாகாலாந்து உருகவடுதத்ுள்ளது. 

❖ எச.்ஐ.வி/எய்டஸ்் மீதான ஐக்கிய நாடுகளின் திட்டமானது (UNAIDS - United Nations 

Programme on HIV/AIDS) உலகளாவிய பதின்பருவத்தினரின்  சுகாதாரம் மற்றும் 

நல்வாழ்வுக்கான சிறப்புத் தூதுவராக ருவாண்டாவின் முதல் குடிமகளான திருமதி 

ஜீகனட் காகபமனவ நியமிதத்ுள்ளது. 

  

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ் ததொழில்முனைவ ொரக்ளிை் சர ்வதச உசச்ி மொநொடு 

❖ “தி னரஸ்” (The Rise) என்ற தனலப்பு ககாண்ட தமிழ் கதாழில் முனனபவாரக்ள் மற்றும் 

கதாழில் சாரந்்தவரக்ளின் உசச்ி மாநாடு மதுனரயில் நடத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ இது தமிழ் பவளாண் வணிக கதாழிற்துனற மற்றும் பசனவகள் கூே்ேமமப்பு, 

எழுசச்ிமிக்க இந்தியாவுக்கான சிபக பிரகலோத்  னமயம், முதல் உலக சமூகம் மற்றும் 

பமலாண்னம & கதாழில்முனனபவாருக்கான தூண் (பில்லர)் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றால் கூட்டாக இனணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

CII வ ளொண் ததொழில்நுட்ப இந்தியொவின் 13- து பதிப்பு 2018  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்தியத் கதாழிற்துனறக் கூட்டனமப்பின் (Confederation of 
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Indian industry - CII)  பவளாண் கதாழில்நுட்ப இந்தியாவின் 13-வது பதிப்னப இந்தியக் 

குடியரசுத ்தனலவர ்சண்டிகரில் கதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ இந்த கண்காட்சியின் கருதத்ுருவானது “விவசாயத ் துனறயில் கதாழில்நுட்பம் : 

விவசாயிகளின் வருமானத்னத அதிகப்படுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

❖ இக்கண்காட்சியின் பங்காளர ் நாடாக கிபரட் பிரிட்டனும் கவன ஈரப்்பு   நாடுகளோக 

சீனா மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளும் உள்ளன. 

❖ பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகியமவ  இந்த கண்காட்சினய நடத்திய மோெிலங்கள் 

ஆகும். 

❖ மத்திய பவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துமற அமமசச்கம், மத்திய உணவுப் 

பதப்படுதத்ுதல் கதாழிற்துனற அனமசச்கம் ஆகிய இரண்டும் இந்த கண்காட்சினய 

நடதத்ய  பங்குதோரர ்அனமசச்கங்களாகும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஆசிய பசிபிக் உசச்ி மொநொடு 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய பசிபிக் உசச்ி மாநாடானது பநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் 

நேத்தப் பேே்து. 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது, “தக்க தருணத்தில் கநருக்கடியான 

சவால்கனளக் கனளதல்: சாரப்ுனடனம, பரஸ்பர வளனம மற்றும் உலகளாவிய 

விழுமியங்கள்” என்பதோகும். 

❖ இந்த உசச்ி மாநாடானது கதன் ககாரியானவ னமயமாகக் ககாண்ட உலக 

அனமதிக்கோன அறக்கே்ேமளயினால் (Universal Peace Foundation) 

ஒருங்கினணக்கப்பட்டது. பமலும் இம்மாநாடானது பநபாள அரசாங்கத்தினால் 

ஆதரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்டில் நனடகபற்ற 4-வது பீம்ஸ்கடக் மாநாட்டிற்குப் பின்பு 

பநபாளத்தில் நனடகபற்ற முதலாவது சரவ்பதச மாநாடு இதுடவயோகும். 

 

இல ச தபொதுப் வபொக்கு ரத்னத அறிமுகப்படுத்திய முதலொ து நொடு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளோக கபாதுப் பபாக்குவரதத்ு மீதோன  அனனத்து 

கட்டணங்கமளயும் ரதத்ு கசய்த முதலாவது நாடாக லக்ஸம்கபரக்் 

உருகவடுத்துள்ளது. 

❖ உலகில் மிக பமாசமான, பபாக்குவரதத்ு கநரிசல் அதிகமுள்ள நகரங்களில் ஒன்றான 

லக்ஸம்கபரக்ில், பபாக்குவரதத்ு கநரிசனலக் குனறப்பதற்காக இலவச கபாதுப் 

பபாக்குவரதத்ு அறிமுகம் கசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

அைொனத இல்லக் கடத்தனல குற்றமொக்கிய நொடு - ஆஸ்திதரலியா  

❖ அடினமத ் தனத்தின் ஒரு வடிவமான தவறான வழியில் குழந்னதகனள அனானத 

இல்லங்களில் பசரக்்கும் நடவடிக்னகனய குற்றமாக்கிய உலகின் முதலாவது நாடாக 

ஆஸ்திபரலியா உருகவடுதத்ுள்ளது. 
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❖ அரசாங்கத்தால் நினறபவற்றப்படட் நவீன அடினமத்தன மபசாதாவின்படி, அனானத 

இல்லக் கடத்தலானது கடத்தல் மற்றும் அடினமப்படுதத்ுதல் என்ற  குற்றமாகக் 

கருதப்படும். 

❖ ஆஸ்திபரலிய அரசு எடுதத்ுள்ள இந்த நடவடிக்னகயானது உலகில் இது கதாடரப்ான 

நடவடிக்னககளில் முதலாவதாகும். 

அைொனத இல்லக் கடத்தல் 

❖ உலககங்கிலும் உள்ள அனானத இல்லங்களில் 80 சதவீத குழந்னதகள் குனறந்தது 

கபற்பறாரில் ஒருவமரயோவது ககாண்டுள்ளனர.் ஆனால் சரவ்பதச 

தன்னாரவ்லரக்னள ஈரக்்கும் முயற்சியில் அவரக்ள் அனானத இல்லங்களில்  

இருக்கின்றனர.் 

❖ இதுடவ “அனானத இல்லக் கடத்தல் ” என்றமைக்கப்படுகிறது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

கசச்ொ எண்தணய்க்கொை ததொனக ரூபொயில் தசலுத்தும் வெதி 

❖ கபரச்ிய வனளகுடா நாேோன ஈரோனில்  இருந்து இறக்குமதி கசய்யப்படும் கசச்ா 

எண்கணய்க்கான கதானகனய ரூபாயில் கசலுத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் இந்தியா 

மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கினடபய னககயழுத்தாயின. 

❖ நவம்பர ்05 ஆம் பததி ஈரான் மீது அகமரிக்கா கபாருளாதாரத் தனடகனள மறுமுமற 

விதித்த பபாதிலும் இந்தியா மற்றும் ஏனனய 7 நாடுகனளத் நதோேரெ்்து ஈரானில் 

கசச்ா எண்கணய்னய வாங்குவதற்கு அகமரிக்கா அனுமதியளித்தனதத் கதாடரந்்து 

இந்த ஒப்பந்தம் னககயழுத்தானது. 

❖ பதசிய ஈரான் எண்கணய் நிறுவனத்தின் யுபகா வங்கிக் கணக்கில் இந்திய 

எண்கணய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் இந்திய ரூபாய் வழங்குதனல 

பமற்ககாள்வாரக்ள். 

❖ இதற்கு முன்னர ் இெ்தியோ தனது 3-வது கபரிய எண்கணய் வைங்கும்  நாே்டிற்கு 

இந்திய - ஐபராப்பிய வங்கிப் பானதனயப் பயன்படுதத்ி யுபராக்களில் பணம் 

கசலுத்தி வெ்தது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கங்னக நதியய சுத்தம் தசய் னத கண்கொணிக்க உயர் நீதிமை்ற நீதிபதி 

❖ கங்னக நதியின் மறுசீரனமப்புப் பணினய பமற்பாரன்வயிட 3 உறுப்பினரக்ள் 

ககாண்ட குழுவின் தனலவராக உத்தரகாண்ட் உயர ் நீதிமன்ற முன்னாள் 

நீதிபதியான U.C தியானினய பதசிய பசுனமத் தீரப்்பாயம் நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ முன்னதாக 2018 ஆகஸ்ட் 06 அன்று நீதிபதி அருண் தோண்டன் பமற்கண்ட குழுவிற்கு 

தனலவராக முதலில் நியமிக்கப்பட்டு பின்னர ்மாற்றப்பட்டார.் 
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கொலநினலயொல் பொதிப்புக்குள்ளொகும் நொடுகளிை் கருத்தரங்கம் 

❖ முற்றிலும் இமணயதளம் வோயிலோக ெமேநபறுகின்ற  கோலெிமலயோல் 

போதிப்புக்குள்ளோகும் ெோடுகளின் (Climate Vulnerable Forum-CVF) முதலாவது 

கருத்தரங்கமானது மாரக்ெல் தீவுகளில் நேத்தப் பே்ேது. 

❖ இது அரசின் தனலவரக்ள் நினலயிலான அனமசச்ரக்ள் பங்பகற்கும் சரவ்பதச 

அரசுகளுக்கினடபயயான ஒரு  கூட்டமாகும். 

❖ இது புவி கவப்பமயமாதனல அடிப்பனடயாகக் ககாண்டது. பமலும் புவியின் நவப்பம் 

1.5 டிகிரி கசல்சியஸ் அளவுக்கு பமல் உயராமல் தக்க னவப்பனதயும் இது இலக்காகக் 

ககாண்டது. 

❖ கோலெிமலயோல் போதிப்புக்குள்ளோகும் ெோடுகளின் இந்த கருத்தரங்கானது மாலத்தீவு 

அரசால் நிறுவப்பட்டது ஆகும். பமலும் இந்தியா இதன் பாரன்வயாளர ் நாடுகளில் 

ஒன்றாகும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சுதந்திரத்திற்கு ் பிறகான  முதல் இஸ்லொமிய நகரத் தந்யத (வமயர)் 

❖ பமற்கு வங்காளத்தின் நகராட்சி விவகாரங்களுக்கான அனமசச்ரான பிரஹ்த் 

ஹோக்கிம் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகோன  ககால்கத்தாவின் முதலாவது இஸ்லாமிய 

பமயராக ஆகியுள்ளார.் 

❖ நகரத்தின் 29-வது பமயராக பதரந்்கதடுக்கப்படட்ுள்ள இவர ் மீனா பதவி 

புபராஹித்னத பதாற்கடித்தார.் 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டரை்ர் விருது 2018 

❖ கிளாஸ்பகாமவச ் டசரெ்்த கனலஞரும் தினரப்படத் தயாரிப்பாளருமான சாரப்லாட் 

ப்பராடக்ர ் ஐக்கிய ரோசச்ியத்தின் லண்டனில் உள்ள படட் பிரிட்டன் என்ற இேத்தில் 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான டரன்ர ்விருதினன கவன்றார.் 

❖ இவர ் தனது BRDGIT என்ற 33 நிமிட படத்திற்காக இந்த விருதினனப் கபற்றார.் 

விந்னதயான அனடயாளங்கனள ஆராயும் இந்த படமானது ஐ-பபானால் படம் 

பிடிக்கப்படட்தாகும். 

❖ இது பிரிட்டனின் புகழ்கபற்ற கனலக்கான சமகாலத்திய  விருதாகும். 

❖ இந்த விருதானது 1984-ல் கனலப் புரவலரக்ள் (Patrons of Art) என்ற குழுவினரால் 

உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 
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முக்கிய தினங்கள் 

சர ்வதச ஊழல் எதிர்ப்பு திைம் - டிசம்பர் 09 

❖ ஊழல் பற்றிய கபாது விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்காக உலககமங்கிலும் டிசம்பர ்

09 ஆம் நாள் சரவ்பதச ஊழல் எதிரப்்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ஊழல்கனள திறம்பட தடுக்கவும் அதமன எதிரத்்துப் பபாராடவும் டவண்டி 

அதற்கோக  எடுக்கப்படும் நடவடிக்னககனள வலுப்படுதத்ுதல் மற்றும் ஊக்குவித்தல் 

ஆகியவற்னற பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 31 ஆம் டததி ஐ.நா.வின் ஊழல் தடுப்பு உடன்படிக்னக 

(UN Convention Against Corruption-UNCAC) நினறபவற்றப்பே்ே  நாள் முதலோக 

இத்தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ UNCAC ஆனது சட்டப்பூரவ்மாக கடட்ுப்படுத்தக்கூடிய சரவ்பதச அளவிலான 

முதலாவது ஊழல் எதிரப்்புக் கருவியாகும். இது உலகளாவிய அளவில் 

ஊழலுக்ககதிராக தீரவ்ளிப்பதற்கான வாய்ப்னப வழங்குகிறது.  

❖ ஐ.நா.வானது, ஐக்கிய ெோடுகள் வளரச்ச்ித் திே்ேம் (UNDP - United Nations Development 

Group) மற்றும் பபானதப் கபாருள்கள் & குற்றங்கள் மீதான ஐ.நா அலுவலகம் (UN Office 

on Drugs and Crimes -UNODC) ஆகியவற்றுடன் இனணந்து ஊழல் குறித்த 

விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்காக உலகளாவிய அளவிலான “ஊழல் : நீடித்த வளரச்ச்ி 

இலக்குகளுக்கு ஒரு தனட” எனும் பிரசாரத்னத உருவாக்கியுள்ளது.  

 

 

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


•   
•    
 
 
 
 

  

 

 

சர ்வதச மைித உரினமகள் திைம் - டிசம்பர் 10 

 

❖ சரவ்பதச மனித உரினமகள் தினமோனது ஒவ்நவோரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 10 ஆம் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு சரவ்டதச மனித உரினமகள் தினத்தின் கருத்துரு “#மனித 

உரினமகளுக்காக குரல் நகோடு” (#StandUp4HumanRights) என்பதோகும். 

❖ ஐ.நா கபாதுச ்சனபயால் 1948 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் ககாள்ளப்படட் இதத்ினமானது 10 

டிசம்பர ் 2018 அன்று  உலகளாவிய மனித உரினமகள் பிரகடனதத்ின் (Universal 

Declaration of Human Rights) 70வது வருட நினறனவக் குறிக்கிறது.  

❖ உலகளாவிய மனித உரினமகள் பிரகடனமோனது உலகில் மிக அதிக அளவில் 

கமாழிகபயரக்்கப்பட்ட ஒரு ஆவணமாகும். இது 500-க்கும் அதிகமான கமாழிகளில் 

கினடக்கின்றது. 
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வநொபல் பரிசு திைம் - டிசம்பர் 10 

 

❖ டெோபல் பரிசு தினமோனது ஒவ்நவோரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 10 ஆம் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முதல் பநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்ட தினத்தின் நினனனவக் ககாண்டாட இந்நாளானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முதல் பநாபல் பரிசானது ஆல்பிரட் பநாபலின் மனறவிற்கு (10 டிசம்பர ் 1896) 5 

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர ்1901 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்10 அன்று வழங்கப்பட்டது.  

❖ பநாபல் பரிசு கபறுபவாரக்ளின் நபயரக்ள்  ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் மாத 

கதாடக்கத்தில் அறிவிக்கப்பேட்ு பின்னர ் டிசம்பர ் 10 ஆம் டததி ஸ்வீடனின் 

அரசரிடமிருந்து அவரக்ள் பரிசு வழங்கப்படுவர.் 

❖ நாரப்வயின் ஓஸ்டலோவில் இருந்து வழங்கப்படும் அனமதிக்கான பநாபல் பரினசத் 

தவிர மற்ற அனனதத்ு பநாபல் பரிசுகளும் ஸ்வீடனின் ஸ்ேோக்பஹாமில் இருந்து 

வழங்கப்படுகின்றன.  

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