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டிசம்பர் – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ இஸ்ரேல் நாட்டின் தலலநகோக ரேற்கு ஜெருசரலலே அங்கீகேிதத்ுள்ள சில 

நாடுகளில் ஆஸ்திரேலியாவுே் ஒன்றாகியுள்ளது. எனினுே் சோதானோன தீேவ்ு 

எட்டப்படுே் வலே அதன் தூதேகோனது ஜடல் அவிவ் நகேிலிருந்து ோற்றப்பட 

ோட்டாது. 

❖ இந்திய காவல் பணி அதிகாேியான ோே்பால் பவாே ்ரதசிய குற்ற ஆவண அலேப்பின் 

(National Crime Records Bureau-NCRB) இயக்குநோக நியமிக்கப்படட்ுள்ளாே.் 

❖ ேக்களலவச ் ஜசயலகத்தின் அரசாக் குோே ் ரதசிய பழங்குடியினருக்கான 

ஆலணயத்தின் (National Commission for Scheduled Tribes-NCST) ஜசயலோக 

ஜபாறுப்ரபற்றுள்ளாே.் 

❖ டிசே்பே ் 16 அன்று நலடஜபற்ற விெய் திவாஸ் நிகழ்சச்ியின்ரபாது புதுஜடல்லியில் 

உள்ள JLN விலளயாட்டேங்கத்தில் தியாகிகள் ேற்றுே் ரபாேில் காயமுற்ரறாேக்லள 

ஜகௌேவிக்குே் விதோக ‘ரசால்ெேத்தான்’ எனுே் சிறப்பு ோேத்தாலன விலளயாடட்ுத் 

துலற அலேசச்ே ்கேன்ல் ோெ்யவேத்ன் ேத்ரதாே ்துவங்கி லவத்தாே.் 

❖ தபால் அலுவலக ரசமிப்பு வங்கி கணக்குலடய வாடிக்லகயாளேக்ளுக்கு இலணயதள 

வசதிலய இந்திய தபால் துலற துவங்கியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

SIPRI அறிக்கக 

❖ ஸ்டாக்ர ாே் சேவ்ரதச சோதான ஆய்வு நிறுவனத்தால் (Stockholm International Peace 

Research Institute - SIPRI) சமீபத்தில் ஜவளியிடப்பட்ட தேவேிலசப் படட்ியலானது உலகின் 

முன்னணி 100 ஆயுத உற்பத்தியாளேக்ளில் இந்தியாவின் 4 ஜபாதுதத்ுலற 

நிறுவனங்கலளக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ அலவயாவன 

o இந்திய பீேங்கித்  ஜதாழிற்சாலலகள் 

(37-வது இடே்) 

o இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் (38-வது 

இடே்) 

o பாேத ்எலக்ட்ோனிக்ஸ் (64-வது இடே்) 

o பாேத ்லடனமிக்ஸ் (94-வது இடே்) 

❖ இந்த 4 இந்திய நிறுவனங்கள் முன்னணி 

ஆயுத உற்பத்தியாளேக்ள் படட்ியலில் 

தேவேிலசப்படுத்தப்படுவது இதுரவ 

முதன்முலறயாகுே். 

❖ ஜோத்த உலகளாவிய ஆயுத விற்பலனயில் இந்தியாவின் பங்கு 2%க்குே் குலறவாகரவ 

உள்ளது. 
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தேசிய செடிசபொருள் கண்டறிேல் மீேொன பயிலரங்கம் 

❖ ேகாோஷ்டிோவின் புரனவில் உள்ள உயே ் ஆற்றல் ஜபாருடக்ள் ஆோய்சச்ி 

ஆய்வகத்தில் (High Energy Materials Research Laboratory-HEMRC) ஜவடிஜபாருள் கண்டறிதல் 

மீதான ரதசிய அளவிலான முதல் பயிலேங்கோனது (National Workshop on Explosive 

Detection-NWED-2018) நடத்தப் பட்டது.  

❖ HEMRC உருவாக்கியுள்ள OPX-Revelator என்ற கருவியானது இந்த பயிலேங்கத்தில் 

ஜவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது சமூகத்திற்கு எதிோக ஜசயல்படுரவாோல் பேவலாக பயன்படுதத்ுே் ஏறக்குலறய 

அலனதத்ு ஜவடிஜபாருள்கள் ேற்றுே் ரேே்படுத்தப்பட்ட ஜவடிக்குே் சாதனங்கள் 

ஆகியவற்லறக் கண்டறிய உதவுகின்ற  எளிதில் எடுதத்ுக் ஜசல்லக்கூடிய, சிறிய 

அளவிலான ஒரு மின்னணு கருவியாகுே். 

 

சரெ்தேசச ்சசய்திகள் 

இலங்கக பிரேமர ்

❖ தீவு நாடான இலங்லகயில் சில வாேங்கள் நீடித்த அேசியல் ஜநருக்கடிக்குப் பின்னே ்

ேனில் விக்கிேேசிங்ரக மீண்டுே் இலங்லகயின் பிேதேோகியுள்ளாே.் 

❖ 26 அக்ரடாபே ் 2018 அன்று ேனில் விக்கிேேசிங்ரக பிேதேே ் பதவியிலிருந்து 

அகற்றப்படட்ாே.் 

❖ இவருக்குப் பதிலாக ேஹிந்த ோெபக்ரச பதவி ஏற்றாே.் 

❖ இலங்லக பாோளுேன்றத்தில் ஜபருே்பான்லேலய நிரூபிக்கத் தவறியதன் பின்னே ்

2018 டிசே்பே ்15 அன்று ோெபக்ரச பதவி விலகினாே.் 

❖ ேனில் விக்கிேேசிங்ரக 5வது முலறயாக இலங்லகயின் பிேதேோகப் பதவிரயற்றுப் 

புதிய சாதலனலயப் புேிந்துள்ளாே.் 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

ஐ.நொ. கொலநிகல நடெடிக்கக விருது 

❖ உத்திேப்பிேரதசத்லத அடிப்பலடயாகக் ஜகாண்ட ‘ஜ ல்ப்அஸ்கிேீன்’ (HelpUsGreen) 

எனுே் புதிய ஜதாழில் நிறுவனோனது டன் கணக்கிலான பூக்கழிவுகலள ேறுசுழற்சி 

ஜசய்வதன் மூலே் கங்லக ஆற்லற தூய்லேப்படுதத்ுவதற்கான பணிகளுக்காக 

ஐ.நா.வால் ஜகௌேவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ரபாலந்தின் கட்ரடாலவஸில் நலடஜபற்ற ஐ.நா. காலநிலல ோநாட்டின் ரதசிய 

காலநிலல நடவடிக்லக விருது விழாவில் இந்தியாவுடன் இலணந்து ஏலனய 14 

நாடுகளுக்குே் இந்த விருதிலன  ஐ.நா. வழங்கியது. 

❖ இது ரகாவில்களிலிருந்து வருே் பூக்கழிவுகலள ேறுசுழற்சி ஜசய்வதற்காக பூலவ 

சுழற்சி ஜசய்யுே் ஜதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ுகிறது. ரேலுே் இதன் மூலே் 

ேேக்கேியற்ற ஊதுபத்திகள், கேிே ேண்புழு உேே் ேற்றுே் ேடக்க்கூடிய ஜபாட்டலே் 
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கடட்ுே் ஜபாருடக்ள் ஆகியவற்லற உற்பத்தி ஜசய்கிறது. 

 

பொலியல் சுரண்டலுக்சகதிரொன சட்டம் 

❖ ஆளுநே ்சத்யபால் ோலிக்கால் தலலலே தாங்கப்படுே்  ெே்மு & காஷ்மீேின் ோநில 

நிேவ்ாகக் குழுவானது பணியிடங்களில் ஜபண்கள் பாலியல் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாவலதத் தடுக்க சட்டஜோன்லற இயற்றியுள்ளது. 

❖ ெே்மு & காஷ்மீேின் ஆளுநே ் சத்யபால் ோலிக்கின் நிேவ்ாகோனது, ேன்பீே ்

தண்டலனச ்சட்டத்லத (RPC - Ranbir Penal Code) திருத்தே் ஜசய்ய ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இதனால் பதவியிலிருப்பவேக்ள் தங்களின் கீழ் பணிபுேிபவேக்லள பாலியல் 

சுேண்டலுக்கு உட்படுதத்ுவலதத ் தடுப்பதற்காக சட்டே் இயற்றிய நாட்டின் முதல் 

ோநிலோக ெே்மு & காஷ்மீே ்ஆகியுள்ளது. 

குறிப்பு 

❖ இந்திய தண்டலனச ் சட்டோனது (IPC - Indian Penal code) ெே்மு & காஷ்மீருக்குப் 

ஜபாருந்தாது. அதற்குப் பதிலாக அதலனஜயாத்த ேன்பீே ் தண்டலனச ் சட்டோனது 

ோநிலே் முழுவதற்குே் ஜபாருந்துே். 

 

பிரபலமொனெரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலகளவிலொன மிஸ் இந்தியொ 2018 

❖ அஜேேிக்காவின் நியூ ஜெேச்ியின் ரபாேட்ஸ்் நகேத்தில் நலடஜபற்ற 27-வது வருடாந்திே 

உலகளவிலான மிஸ் இந்தியா அணிவகுப்பில் இந்திய அஜேேிக்கோன ஸ்ரீ லசனிக்கு 

2018 ஆே் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான மிஸ் இந்தியா பட்டே் சூட்டப்படட்து. 

❖ இது நியூயாேக்்லகத் தலலலேயிடோகக் ஜகாண்டு இயங்குே் இந்திய விழாக் 

குழுவினால் (IFC - India Festival Committee) ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது.  

2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலகளவிலொன திருமதி இந்திய பிரிவு 

❖ 2018 ஆே் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான திருேதி இந்தியப் ஜபண்ேணி என்ற  பிேிவில் 

இந்தியாவின் ேன்தீப் கவுே ் சந்து ஜவற்றியாளோக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளாே.் 27-வது 

வருடாந்திே உலகளவிலான அணிவகுப்புப் ரபாடட்ியில் இவருக்கு பட்டே் 

சூட்டப்படட்து. 

❖ 2018 ஆே் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான திருேதி இந்தியப் ஜபண்ேணி என்பதற்கான  

ரபாட்டியில் ேரலசியாலவச ் ரசேந்்த ஜெயப் பிேியா பாண்டியன் ேற்றுே் 

அஜேேிக்காலவச ் ரசேந்்த கவிதா ேல்ரகாத்ோ பாட்டானி ஆகிரயாே ் முலறரய 

இேண்டாவது ேற்றுே் மூன்றாவது இடங்கலளப் பிடிதத்ுள்ளனே.் 

❖ உலகளவிலான மிஸ் இந்தியப் ரபாட்டியின் அடுத்த பதிப்பானது 2019 ஆே் ஆண்டில் 

முே்லபயில் நடத்தப்பட விருக்கிறது. 

 

பிசரஞ்சு கநட் ஆப் தி தநஷ்னல் ஆரட்ர் ஆப் சமரிட் 

❖ பிஜேஞ்சு லநட் ஆப் தி ரநஷனல் ஆேப்ே ்ஆப் ஜேேிட் என்ற விருதானது சினிோத் 
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தயாேிப்பாளே ்அரசாக் அமிேத் ோெ்க்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ சினிோவில் இவேின் பங்களிப்பிற்காகவுே் இந்திய-பிஜேஞ்சு சினிோத ் துலறயில் 

இவேின் ரசலவக்காகவுே் இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் முே்லபயில் நலடஜபற்ற திலேப்படே் ேற்றுே் ஜதாலலக்காட்சி 

துலறக்கான 2 நாள் இந்திய-பிஜேஞ்சு ஜதாழில்சாே ் நிபுணேக்ள் சந்திப்பின் நிலறவு 

விழாவின்ரபாது இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

ஞொனபீட  விருது 2018 

❖ புகழ்ஜபற்ற ஆங்கிலப் புலனவு எழுத்தாளோன அமிதவ் ரகாஷ் 2018 ஆே் 

ஆண்டிற்கான ஞானபீட விருதுக்குத் ரதேந்்ஜதடுக்கப்படட்ுள்ளாே.் 

❖ இவருக்கு 2007 ஆே் ஆண்டில் பத்ே ஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. ரேலுே் இவே ்2009 ஆே் 

ஆண்டில் ோயல் இலக்கிய சமூகத்தின் சக எழுத்தாளோகவுே்  

ரதேந்்ஜதடுக்கப்படட்ுள்ளாே.் 

 

❖ ஞானபீட விருதானது 1961 ஆே் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து.  

❖ பாேதிய ஞானபீட  விருதானது இந்திய அேசியலலேப்பின் எட்டாவது அடட்வலணயில் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ள 22 ஜோழிகளில் ஏரதனுே் ஒரு ஜோழியில் எழுதுே் இந்திய 

இலக்கியவாதிகலள அங்கீகேிக்கிறது. 

❖ ரேலுே் இவே ் 2015 ஆே் ஆண்டில் ரபாேட்ு ேன்றத்தின் ோற்றத்திற்கான கலலயின் 

ரதாழே ்என்ற விருதுக்குே் ரதேந்்ஜதடுக்கப்படட்ுள்ளாே.் 

❖ புகழ்ஜபற்ற ேலலயாள எழுத்தாளோன G.S. குரூப்  முதலாவது ஞானபீட விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளாே.்  

 

இந்தியொகெ  உருமொற்றுகின்ற சபண் விருதுகள் 

❖ இந்தியாலவ  உருோற்றுகின்ற ஜபண் விருதுகளின்  மூன்றாவது பதிப்பானது இந்திய 

அேசாங்கத்தின் சிந்தலனயாளே ் நிறுவனோன நிதி ஆரயாக்கினால் 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்த விருதின் கருதத்ுருவானது, “ஜபண்கள் ேற்றுே் 
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ஜதாழில்முலனவு” என்பதாகுே். ரேலுே் 15 ஜவற்றியாளேக்ள் இவ்விருதுக்குத் 

ரதேந்்ஜதடுக்கப்படட்ுள்ளனே.் 

❖ இவ்விருதானது ேற்றவேக்ளின் வாழ்க்லகயில் ோற்றத்லத ஏற்படுத்திய ஜபண்கள் 

ேற்றுே் கடின உலழப்லப ரேற்ஜகாள்ளக்கூடிய ஜபண்கள் ஆகிரயாேக்லளக் 

ஜகௌேவிப்பதற்காக 2016 ஆே் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து. 

 

விகளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

2018 ITF (International Tennis Federation) உலக சொம்பியன்ஷிப் 

❖ சேவ்ரதச ஜடன்னிஸ் ேன்றோனது  

o ஜசேப்ியாவின் ரநாவாக் ரொரகாவிக் (ஆண்கள் ஒற்லறயே ்பிேிவு) 

o ரோோனியாவின் சிரோனா  ாஜலப் (ஜபண்கள் ஒற்லறயே ்பிேிவு) 

ஆகிரயாலே 2018 ஆே் ஆண்டிற்கான ITF உலக சாே்பியன்களாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ ரொரகாவிக் ஆறாவது முலறயாக இவ்விருலதப் ஜபறுகிறாே.் 

❖ சிரோனா  ாஜலப் முதன்முலறயாக இவ்விருது வழங்கி ஜகௌேவிக்கப்படட்ுள்ளாே.் 

ரேலுே் இவே ் 2018 ஆே் ஆண்டிற்கான WTA ஷாட ் ஆப் தி இயே ் விருலதயுே்  

ஜவன்றுள்ளாே.் 

❖ பாேீஸின் ரோலந்து ரகரோஸ் நகேில் 2019 ஆே் ஆண்டின் ITF உலக 

சாே்பியன்ஸ்களுக்கான  இேவு விருந்தில் ITF  உலக சாே்பியன்கள் தங்கள் விருலதப் 

ஜபறவுள்ளனே.் 

ஆண்களுக்கொன இரடக்டயர ்பிரிவு 

❖ அஜேேிக்காலவச ்ரசேந்்த லேக் பிேயான் ேற்றுே் ரெக் ரசாக் ஆகிரயாே ்இவ்விருலதப் 

ஜபறவுள்ளனே.் 

❖ பிேயான் 12-வது முலறயாக இவ்விருலதப் ஜபறவுள்ளாே.் ஆனால் ரசாக் 

முதன்முலறயாக இவ்விருது வழங்கி ஜகௌேவிக்கப்பட விருக்கிறாே ்

❖ ஜபண்களுக்கான இேடல்டயே ் பிேிவு - பாேர்பாோ கிேிஜெசிரகாவா ேற்றுே் 

ரகத்தேீனா சினியாரகா. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரெ்தேச தேயிகல தினம் - டிசம்பர் 15 

❖ ஒவ்ஜவாரு ஆண்டுே் டிசே்பே ் 15 அன்று சேவ்ரதச ரதயிலல தினே் 

அனுசேிக்கப்படுகிறது. 

❖ ரதயிலல உற்பத்தி நாடுகளில் உள்ள பணியாளேக்ள் ேற்றுே் விவசாயிகளின் மீது 

சேவ்ரதச ரதயிலல வணிகே் ஏற்படுதத்ுே் தாக்கே்  குறிதத்ு அேசாங்கே் ேற்றுே் 

குடிேக்களின் கவனத்லத ஈேப்்பதற்காக  இத்தினே் வடிவலேக்கப் படட்ுள்ளது. 

❖ இது 2005 ஆே் ஆண்டு முதல் வங்கரதசே், இலங்லக, ரநபாளே், வியடன்ாே், 

இந்ரதாரனசியா, ஜகன்யா, ேலாவி, ேரலசியா, உகாண்டா, இந்தியா ேற்றுே் 
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டான்சானியா ஆகிய ரதயிலல உற்பத்தி நாடுகளில் அனுசேிக்கப் படுகின்றது  

❖ 2005 ஆே் ஆண்டு புது தில்லியில் முதலாவது ரதயிலல தினே் அனுசேிக்கப்படட்து. 

 

விஜய் திெொஸ்-டிசம்பர் 16 

❖ ஜவற்றி தினே் என்றலழக்கப்படுே் விெய் திவாஸானது இந்தியாவில் டிசே்பே ்16 ஆே் 

ரததி அனுசேிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆே் ஆண்டு டிசே்பே ் 16 ஆே் ரததியன்று 1971 ஆே் ஆண்டில் நலடஜபற்ற 

பாகிஸ்தானுக்கு எதிோன வங்கரதச விடுதலலப் ரபாேில் ஜவற்றி ஜபற்றதன் 47-வது 

நிலனவு தினத்லதக் குறிக்கிறது. 

 

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

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

