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டிசம்பர் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர ் மற்றும் மமைாண் இயக்குநராக 

(Chairman and Managing Director  - CMD) அதுை் சஹாலய நியமித்திருப்பதாக மத்திய 

அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. இவர ் ஜி. சீனிவாசனுக்கு மாற்றாக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

இவர ்5 ஆண்டுகளுக்கு  இப்பதவியிை் இருப்பார.் 

❖ 175-வது எண்ணணய் மற்றும் ணபட்மராலிய ஏற்றுமதி நாடுகள் கூட்டலமப்பின் 

(Organization of Petroleum Exporting Companies - OPEC) 2 நாள் கருத்தரங்கு மற்றும் 5-வது 

OPEC உறுப்பினரக்ள் மற்றும் OPEC உறுப்பினரக்ள் அை்ைாத நாடுகளின் 

அலமசச்ரலவ நிலையிைான 1 நாள் நலடணபறும் சந்திப்பானது ஆஸ்திரியாவின் 

வியன்னாவிை் நிலறவு ணபற்றது. 

❖ அடுத்த OPEC உறுப்பினரக்ள் மற்றும் OPEC உறுப்பினரக்ள் அை்ைாத 

நாடுகளின் அலமசச்ரலவ நிலையிைான சந்திப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரலிை் ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவிை் நலடணபறவிருக்கிறது. 

❖ 3 நாள் நலடணபறும் 2018 ஆம் ஆண்டின் இராணுவ இைக்கியத் திருவிழாவானது (MLF - 

Military Literature Festival) பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் இந்திய இராணுவம் 

ஆகியவற்றாை் கூட்டாக இலணந்து சண்டிகரிை் நடத்தப்படட்து. 

❖ இைண்டனின் ணவஸ்ட்மின்ஸ்டர ் மாஜிஸ்மரடஸ்் நீதிமன்றமானது விஜய் 

மை்லையாலவ இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்த உதத்ரவிடட்ுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியிலான அருங்காட்சியகம் 

❖ நாட்டின் முதைாவது நீருக்கடியிைான அருங்காட்சியகத்லத அலமப்பதற்காக 

இந்தியக் கப்பற் பலடயிலிருந்து ஓய்வு ணபற்ற பாண்டிசம்சரி வகுப்புக் கப்பைான 

“ஐஎன்எஸ் கடலூலர” பாண்டிசம்சரிக்கு அன்பளிப்பாக அளிக்க இந்தியக் கடற்பலட 

ஒப்புக் ணகாண்டுள்ளது. 

❖ இக்கப்பலை நீருக்கடியிைான கடை்சார ் அருங்காட்சியகமாக பயன்படுதத்ுவதற்காக 

பாண்டிசம்சரிக் கடற்கலரயிலிருந்து 7 கி.மீ. ணதாலைவிற்கு இக்கப்பை் அனுப்பப் 

படவிருக்கிறது. இது கடலுக்கு அடியிை்  26 மீ ஆழத்திை் நிலை நிறுத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ இது புதுசம்சரி யூனியன் பிரமதசத்திை் சுற்றுைாத் துலறலய மமம்படுத்த உதவும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் இக்கப்பைானது இந்தியக் கப்பற் பலடயிலிருந்து 

ஓய்வு ணபற்றது. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

சரவ்ததச துணிகர மூலதன உசச்ி மாநாடு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர ‘ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா துணிகர மூைதன உசச்ி 
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மாநாடானது’ மகாவாவிை் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த மாநாடானது, 

o மத்திய வணிக மற்றும் ணதாழிற்துலறயின் கீழ் இயங்கும் ணதாழிற்துலறக் 

ணகாள்லக மற்றும் ஊக்கமளிப்புத ்துலற (DIPP - Department of Industrial Policy and 

Promotion) 

o மகாவா அரசாங்கம் 

ஆகியவற்றின் கூடட்ு முயற்சியாகும். 

❖ இந்த உசச்ி மாநாடானது இந்தியாவிற்குள் சரவ்மதச முதலீடுகலள அதிக அளவிை் 

ஈரப்்பலத மநாக்கமாகக் ணகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது “இந்தியாவிை் புத்தாக்கத்லத 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக உைக முதலீடுகலளத் திரடட்ுதை்” என்பதாகும். 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டிற்கு, 

o உைக வங்கிக் குழுவின் சமகாதர நிறுவனமான  சரவ்மதச நிதியியை் கழகம் (IFC 

- International Finance Corporation) 

o இன்ணவஸ்ட் இந்தியா மற்றும் 

o இந்தியத் தனியார ் பங்கு மற்றும் துணிகர முதலீடட்ு மன்றம் (IVCA - The Indian 

private equity and Venture Capital Association) 

ஆகியலவ பங்காளர ்நிறுவனங்களாக உள்ளன. 

 

கடத்தலல எதிரச்காள்வதற்காக SCord 

❖ கடத்தலை எதிரண்காள்வதற்காக வருவாய் நுண்ணறிவுப் பிரிவு  இயக்குநரகத்தின் 

கீழ் மதசிய கடத்தை் தடுப்பு ஒருங்கிலணப்பு  லமயத்லத அலமக்க (SCord - Anti-

Smuggling National Coordination Centre) மத்திய அரசு ஒப்புதை் வழங்கியுள்ளது. 

❖ SCord ஆனது நிகழ் மநர அடிப்பலடயிை் கடத்தலைத ் தடுப்பதற்காக மதசிய கடத்தை் 

தடுப்புக் ணகாள்லகலய உருவாக்கிட  இந்தியாவிற்கு உதவும். 

❖ மமலும்  

o எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலட  (BSF - Border Security Force) 

o அஸ்ஸாம் பலடப் பிரிவு 

o இந்மதா திணபத்திய பலடப் பிரிவு (ITBP - Indo-Tibetan Border Police) 

o சாஸ்திர சீமா பாை் (SSB - Sashastra Seema Bal) மற்றும் 

o கடமைாரக் காவற் பலடகள் 

ஆகியலவ SCord-ை் உறுப்பினராக உள்ளன. நிகழ்மநர அடிப்பலடயிை் இந்த 

அலனதத்ு நிறுவனங்களும் தங்களுக்குள் ஒருங்கிலணப்புப் பணிலய 

மமற்ணகாள்ளும். 

 

இந்திரா கடல் பயிற்சி  

❖ இந்தியக் கடற்பலட மற்றும் இரஷ்யக் கூடட்லமப்புக் கடற்பலட ஆகிய இரு 
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நாடுகளுக்கிலடமயயான பயிற்சியின் 10-வது பதிப்பு விசாகப்படட்ினத்திை் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இதன் மநாக்கங்கள் கடை்சார ் பாதுகாப்பிற்கான ணபாதுவான புரிதை் மற்றும் 

நலடமுலறகலள மமம்படுதத்ுவது மற்றும் இரு நாடுகளுக்கிலடமய கூடட்ுச ்

ணசயை்பாட்டிை் ஒதத்ுலழப்லப அதிகரிப்பது ஆகியனவாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கானப் பயிற்சி இரண்டு நிலைகளிை் 

o துலறமுக நிலைப் பயிற்சியானது விசாகப்பட்டினத்திலும்  

o கடை் நிலைப் பயிற்சியானது வங்காள விரிகுடாவிலும்  

                  நலடணபறவிருக்கிறது. 

 

சரவ்ததசச ்சசய்திகள் 

சரவ்ததச தீவிரவாதத்லத எதிரத்்து தபாராடுவதற்கான புதிய கட்டலமப்பு 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் ணபாதுச ் ணசயைாளர ் அண்மடானிமயா குட்மடாரஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“ஐ.நா. சரவ்மதச தீவிரவாதத்திற்ணகதிரான ஒருங்கிலணப்பு உடன்படிக்லக” என்ற 

ணபயர ்ணகாண்ட புதிய கட்டலமப்லப அறிமுகப்படுத்தினார.் 

❖ இந்தப் புதிய கட்டலமப்பின் மநாக்கங்கள் சரவ்மதச தீவிரவாதத்லத எதிரத்த்ுப் 

மபாராடுவது மற்றும் அலமதி, பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிலமகள் ஆகிய 

பணிகலள மமற்ணகாள்வலத ஒருங்கிலணப்பது ஆகியனவாகும். 

❖ இது ஐ.நா. ணபாதுச ்ணசயைாளர,் 36 நிறுவனங்கள், பன்னாடட்ுக் காவை் பலட மற்றும் 

உைக சுங்க அலமப்பு (World Customs Organisation) ஆகியவற்றிற்கிலடமயயான ஒரு 

ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இந்தக் கட்டலமப்பிற்கு ஐ.நா. தீவிரவாத எதிரப்்பு அலுவைகமானது ஒருங்கிலணப்புக் 

குழுவாக ணசயை்படும். மமலும் இக்கட்டலமப்பின் பணிகலள இக்குழு 

மமற்பாரல்வயிடும். 

 

உலகின் 100 மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சபண்கள் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகின் 100 மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ணபண்கள் படட்ியலை 

மபாரப்்ஸ் சமீபத்திை் ணவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இப்படட்ியலிை் இடம் ணபற்றுள்ள 4 இந்தியரக்ள், 

o தகவை் ணதாழிை்நுட்ப நிறுவனத்தின் நம்பிக்லக நடச்த்திர  ணபண்மணியான  

மராஷினி நாடார ்மை்மகாத்ரா (51-வது இடத்திை்) 

o உயிரித் ணதாழிை்நுட்பவியலிை் முன்மனாடியான கிரண் மசும்தார ் ஷா (60-வது 

இடத்திை்) 

o ஊடகவியைாளரான மஷாபனா பாரதியா (88-வது இடத்திை்) மற்றும்  

o நடிலக பிரியங்கா மசாப்ரா (94வது இடத்திை்) 

❖ இந்த பட்டியலின் 15-வது பதிப்பிை் ணஜரம்னியின் அதிபரான ஏஞ்சைா ணமரக்்ணகை் 

முதலிடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் இவர ்ணதாடரந்்து 8-வது ஆண்டாக முதலிடத்லதத் தக்க 
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லவதத்ுள்ளார.் இவர ் ணமாத்தம் 13 முலற இந்த பட்டியலிை் முதலிடத்லதப் 

பிடிதத்ுள்ளார.் 

 

❖ இவருக்கு அடுதத்ு ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பிரதமரான ணதரசா மம இரண்டாவது 

இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் இவர ் ணதாடரந்்து 2-வது முலறயாக இந்த இரண்டாவது 

இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்டியை் 6 தலைமுலறகலளத் தாண்டி இருக்கும் 

ணசை்வாக்குள்ள ணபண்கலளக் ணகாண்டு இருந்தது. 

o ணடய்ைர ் சிப்ட் - 28வது வயதிை் ணகௌரவிக்கப்படட் மிக இலளய வயது 

ணபண்மணி (68-வது இடத்திை்) 

o அரசி எலிசணபத ் II - 92-வது வயதிை் ணகௌரவிக்கப்பட்ட மிக மூத்த வயது 

ணபண்மணி (23-வது இடத்திை்). 
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சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

சநாடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீடு மீதான கருத்தரங்கு 

❖ இக்கருத்தரங்கானது, 

o “இந்தியாவின் ணநாடித்தை் மற்றும் திவாை் குறியீடு - பாதிக்கப்படட் 

ணசாதத்ுகளுக்கான புதிய கருத்தியை்”  

என்ற கருத்துருவுடன் நியூயாரக்்கிை் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்திை் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இக்கருத்தரங்கானது அணமரிக்காவிை் நியூயாரக்்கிை் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் 

மற்றும் இந்திய ணநாடித்தை் மற்றும் திவாை் வாரியம் (IBBI - Insolvency and Bankruptcy 

Board of India) ஆகிமயாராை் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

கண்ணூர் சரவ்ததச விமான நிலலயம் 

❖ மகரள முதைலமசச்ர ் பினராயி விஜயன் மற்றும் மத்திய விமானப் மபாக்குவரதத்ுத் 

துலற அலமசச்ரான சுமரஷ் பிரபு ஆகிமயார ் கூட்டாக கண்ணூர ் விமான 

நிலையத்லதத் திறந்து லவத்தனர.் 

❖ இதன் மூைம், 4 சரவ்மதச விமான நிலையங்கலளக் ணகாண்ட நாட்டின் முதைாவது 

மாநிைமாக மகரளா உருணவடுதத்ுள்ளது. 

❖ திருவனந்தபுரம், ணகாசச்ி மற்றும் மகாழிக்மகாடு ஆகியலவ இதர 3 விமான 

நிலையங்களாகும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக அழகி 2018 

❖ சீனாவின் சான்யா நகரத்திை் நலடணபற்ற புகழ்ணபற்ற உைக அழகி நிகழ்சச்ியின்  68-

வது பதிப்பிை் 2018 ஆம் ஆண்டின் உைக அழகிப் படட்த்லத ணமக்சிமகாலவச ்மசரந்்த 

வமனசா மபான்ஸ் டி லிமயான் ணவன்றுள்ளார.் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு உைக அழகிப் பட்டம் ணவன்ற இந்தியாலவச ் மசரந்்த மனுஷி 

சிை்ைராை் 26 வயதான வமனசாவிற்கு உைக அழகிப் பட்டம் சூட்டப்பட்டது. 

❖ தாய்ைாந்லதச ்மசரந்்த நிக்மகாலினி பிசச்ப்பா 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக அழகிப் 

மபாட்டியிை் இரண்டாவது இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 
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சக்திகாந்த தாஸ் ஆர்பிஐ-யின் 25-வது ஆளுநர ்

❖ இந்தியாவின் ணபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான முன்னாள் ணசயைாளரும் 

தற்ணபாழுதுள்ள 15-வது நிதிக் குழுவின் உறுப்பினருமான சக்திகாந்த தாஸ் ரிசரவ்் 

வங்கியின் அடுத்த ஆளுநராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ நாட்டின் தலைலம வங்கியான ரிசரவ்் வங்கியின் 25-வது ஆளுநர ் இவராவார.் இவர ்

2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 11 ஆம் மததி முதை் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு ரிசரவ்் 

வங்கியின் ஆளுநராக பதவி வகிப்பார.் 

❖ உரஜ்ித் பமடை் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தனது ஆளுநர ் பதவிலய ராஜினாமா 

ணசய்தலதயடுதத்ு இவர ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

யுனிசசப் தினம் - டிசம்பர் 11 

❖ நியூயாரக்்லகத் தலைலமயிடமாகக் ணகாண்டு ணசயை்படும் “யுனிணசப்” 

அலமப்பானது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 11 அன்று தனது 71-வது ணதாடக்கத் 

தினத்லதக் ணகாண்டாடியது (UNICEF - United Nations International Children Emergency Fund). 

❖ 1946 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 11 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் ணபாதுச ் சலபயினாை் 

“யுனிணசப்” அலமப்பு உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ வளரந்்துவரும் நாடுகளிை் உள்ள குழந்லதகள் மற்றும் தாய்மாரக்ளுக்கு நீண்ட 

நாடக்ளுக்கு அறப்பணி மற்றும் வளரச்ச்ி உதவிப் பணிகளுக்கு ஆதரவு 

அளிப்பதற்காக யுனிணசப் அலமப்பு உருவாக்கப்படட்து. 
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இதரச ்சசய்திகள் 

ததசிய இரயில் அருங்காட்சியகம் - புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

❖ மதசிய தலைநகரப் பகுதியான திை்லியின் சுற்றுைாலவ மமம்படுதத்ுவதற்காக 

இந்திய இரயிை்மவயின் மதசிய இரயிை் அருங்காட்சியகமானது திை்லியின் மமடம் 

துசாடஸ்் ணமழுகு அருங்காட்சியகதத்ுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் 

லகணயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ இது அருங்காட்சியக ஒத்துலழப்பிை்  நாட்டின் முதைாவது அரசு-தனியார ் பங்களிப்பு 

கூடட்ு முயற்சியாகும். 

❖ இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின்படி, மதசிய ரயிை்மவ அருங்காட்சியகத்தின் 

பாரல்வயாளரக்ள் புது திை்லியிை் உள்ள மமடம் துசாடஸ்் ணமழுகு 

அருங்காட்சியகத்திற்குச ்ணசன்றாை் அவரக்ளுக்கு ணமாத்தத் ணதாலகயிை் 35% சிறப்பு 

சலுலக அளிக்கப்படும். 

❖ மமலும் பள்ளிக் குழந்லதகளுக்கும் இது மபான்ற சலுலககள் அளிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியாவின் முதைாவது ணமழுகு அருங்காட்சியகம் மமடம் துசாடஸ்் ணமழுகு 

அருங்காட்சியகமாகும். 

❖ இது இைண்டனிை் உள்ள புகழ்ணபற்ற மமடம் துசாடஸ்ின் 23-வது ணமழுகு 

அருங்காட்சியகமாகும். இது 2017-ை் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
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