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டிசம்பர் – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச ் சட்டமன்றத்தில் பபண்களுக்கு 30% இட ஒதுக்கீடு 

ககாரி தீரம்ானபமான்றற பஞ்சாப் சட்டசறபயானது ஒருமனதாக 

நிறறகேற்றியுள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா நாட்டின் அரசுகளுக்கிறடகயயான இராணுே 

பதாழில்நுட்பக் கூடட்ிறணவிற்கான ஆறணயதத்ின் (India-Russia Inter-Governmental 

Commission on Military Technical Cooperation-IRIGC - MTC) 18-ேது கூடுறக புதுபடல்லியில் 

நடத்தப் படட்து. 

❖ மத்திய நிதியறமசச்கதத்ின் கீழ் பசயல்படும் மத்திய மறறமுக ேரி மற்றும் சுங்க 

ேரிகள் ோரியமானது பரிேரத்்தறன பசலவினங்கறளக் குறறப்பதற்கும் ததொழில் 

ததொடங்குவதத எளிதாக்குேதற்கும் வவண்டி அந்நிய பசலோணி மதிப்பிற்கான 

நாணயங்களின் பட்டியலில் பகாரியாவின் ‘வவொன்’ மற்றும் துருக்கியின் ‘லிரா’ 

ஆகியேற்றற கசரத்த்ுள்ளது.  

❖ உலக சுகொதொர அதைப்பின் 4ேது உலகளாவிய மருத்துே உபகரணங்கள் மீதான 

‘மருத்துே உபகரணங்களின் அணுகறல அதிகரித்தல்’ என்ற கருத்தரங்கமானது 

ஆந்திரப்பிரகதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஆந்திரப் பிரகதச பமடப்டக் 

மண்டலத்தில் முடிேறடந்தது. 

o இந்த WHO-வின் உலகளாவிய மருத்துே உபகரணங்கள் மீதான 

கருத்தரங்கமானது முதன்முறறயாக இந்தியாவில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ ைத்திய ஆற்றல் அறமசச்கமானது 2018 ஆம் ஆண்டின் கதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு 

தினத்றதபயாட்டி (டிசை்பர ் 14) புதுபடல்லியில் குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கான 

கட்டிட ஆற்றல் பாதுகாப்புக் குறியீடொன “எககா நிோஸ் சம்ஹிதா 2018” என்பதத  

(ECO Niwas Samhita 2018) அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ ேங்க கதச தறலநகரொன டொக்கொவில் நறடபபற்ற கூடட்த்தில் 2020 ஆசிய ககாப்றபப் 

கபாட்டிறய நடதத்ும் உரிறமறய பாகிஸ்தான் கிரிக்பகட் ோரியத்திற்கு ஆசிய 

கிரிக்பகட் குழுமமானது (ACC - Asian Cricket Council) ேழங்கியுள்ளது. 

❖ கினியா (Guinea) குடியரசிற்கான புதிய இந்தியாவின் தூதுேராக T.C. பருபால் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இேர ் தற்கபாது தொன்சொனியொவின் சான்சிபாரில் 

இந்தியாவின் தூதராக உள்ளார.் 

❖ 2016-17 பசயலாக்க ஆண்டிற்கான நாட்டின் சிறந்த பசயல்திறன் பகாண்ட 

ஒருங்கிறணந்த எஃகு ஆறலக்கான பிரதமரின் வகொப்தபக்கொன பேற்றியாளராக 

டாடா ஸ்டீல் லிமிபடட் நிறுவனை்  அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

o இதனால் இந்த சிறப்பான விருறத 4 ஆண்டுகளாக பதாடரந்்து பபறும் 

நிறுேனமாக டாடா ஸ்டீல் மாறியுள்ளது. 
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தேசியச ்சசய்திகள் 

பபொதுத்துறை கொப்பீட்டு நிறுவன தறைவறர நியமிப்பதை்கொன குழு 

❖ பபாதுதத்ுறற காப்பீடட்ு நிறுேனங்களின் வைலொண் இயக்குநறர 

கதரந்்பதடுப்பதற்காக ஏழு உறுப்பினரக்றளக் பகாண்ட குழுறே அரசு 

அறமதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த குழுோனது ேங்கிகள் ோரிய அறமப்பின் (Banks Board Bureau-BBB) தறலேரான 

B.P ஷரம்ாவின் தறலறமயில் பசயல்படும். 

 

ஒலிவொ நடவடிக்றக 

❖ இந்திய கடகலார காேல் பறடயானது சமீபத்தில் ஒலிோ நடேடிக்றகறய 

துேங்கியது. 

❖ இது ஆலிே் ரிடல்ி கடல் ஆறமகளானது ஒடிசாவின் கஹிரம்ாதா கடல் சரணாலயப் 

பகுதி, கதவி ஆற்று முகதத்ுோரங்கள் மற்றும் ருஷிகுல்யா கடற்கறரப் பகுதியில் 

இனப்பபருக்கத்திற்காக சிறிது காலம் தங்கி பாதுகாப்பாக திருை்பிச ் பசல்ேறத 

உறுதி பசய்யும் ேருடாந்திர பணியின் ஒரு பகுதியாக பதாடங்கப்படட்து. 

❖ இந்த ஆறம பாதுகாப்புத் திட்டமானது ஒடிசாவின் ேனதத்ுறறயின் ஒத்துறழப்புடன் 

நடத்தப்படுகிறது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

100 ரூபொய்க்கு மமை்பட்ட இந்திய ரூபாய்களுக்குே் தறட 

❖ கநபாள நாடட்ு அரசானது 100 ரூபாய்க்கும் அதிகமான ைதிப்புள்ள இந்திய ரூபாய் 

கநாடட்ுகறளத்  தறட பசய்துள்ளது. 

❖ கநபாள அரசொல் இன்னும் சந்றதயில் சட்டப்பூரே்மாக்கப்படவில்றல என்பதால் 

ரூ.2000, ரூ.500, ரூ.200 ஆகிய மதிப்புறடய இந்திய கநாடட்ுகள் அங்வக தறட 

பசய்யப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்த நடேடிக்றகயானது இந்திய ரூபாறயப் பரிேரத்்தறனக்காக எடுதத்ுச ்பசல்லும் 

இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் இந்தியாவில் பணிபுரியும் கநபாள மக்கள் 

ஆகிகயாறரப் பாதிக்கக்கூடும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

உைகின் மிகப்பபரிய ேடையில்லா வரத்்தக ஒப்பந்தம் 

❖ ஐகராப்பிய பாராளுமன்றமானது ஜப்பான் மற்றும் ஐகராப்பிய 

ஒன்றியத்திற்கிறடகயயான ஒரு ததடயில்லொ ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புக் 

பகாண்டுள்ளது. இது உலகப் பபாருளாதாரத்தில் ஏறக்குறறய மூன்றில் ஒரு பங்கு 

மக்கள் பதாறகயான 635 மில்லியன் மக்கறள உள்ளடக்கியது. 
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❖ இந்த ஐவரொப்பிய ஒன்றிய-ஜப்பொனிய தபொருளொதொர கூடட்ு ஒப்பந்தைொனது  

ஏறக்குதறய அதனத்து வவளொண் ைற்றுை் ததொழில்துதற உற்பத்திகளின் வரிகதள 

நீக்குை். வைலுை் வசதவத் துதற ைற்றுை் தகொள்முதல் துதற ஆகியவற்தற  ஒப்பந்த 

நொடுகளுக்கு அனுைதிக்குை். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

“பபய்ை்டி” சூைொவளி புயை் 

❖ “பபய்டட்ி” சூறாேளி புயல் என்பது 2018 ஆம் ஆண்டின் ேட இந்தியப் தபருங்கடல் 

பகுதியில் உருோன ஆறாேதாக பபயரிடப்பட்டப் புயலாகும். 

❖ சாகர,் பமகுனு, லூபன், டிடல்ி மற்றும் கஜொ ஆகியறே இதற்கு முன்பு பபயரிடப்பட்ட 5 

புயல்களாகும். 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 15 அன்று பசன்றனக்கு அருகக 900 கிகலா மீட்டர ்

பதாறலவில் ேங்காள விரிகுடா கடற்பகுதியில் குறறந்த காற்றழுத்த தாழ்ோன 

புயலொக பபய்ட்டி புயல் உருோனது. 

❖ தொய்லொந்து நொட்டொல் இதற்கு தபயரிடப்படட்து. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மிமசொரம் முதைறமசச்ர் பசொரம்தங்கொ 

❖ அய்ஸ்வொலில் உள்ள ராஜ்பேனில் மிகசா கதசிய முன்னணியின் தறலேரான (MNF - 

Mizo National Front) திரு. பசாரம்தங்கா மிகசாரம் மாநில முதலறமசச்ராக 

மூன்றாேதாக முறறயாக பபாறுப்கபற்றார.் 

❖ 40 உறுப்பினரக்தளக் பகாண்ட மிகசாரம் சட்ட சறபயில் மிகசா கதசிய 

முன்னணியானது 26 இடங்கறளப் பிடிதத்ுள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும் 

பா.ஜ.க 1 இடத்திலும் பேற்றி பபற்றுள்ளன. 

❖ மிகசாரம் மாநிலத்தின் துறண முதலறமசச்ராக திரு. தவுன்லியா பபாறுப்கபற்றார.் 
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பகொசச்ி-முசிறி ஈராண்டிற்கு ஒருமுடற நடைசபறும் திருவிழா  

❖ இந்தியாவின் மிகப்பபரிய தற்கால கதலக் கண்காட்சியான பகாசச்ி-முசிறி  

ஈரொண்டிற்கு ஒருமுதற நதடதபறுை் திருவிழொவின் 4-ேது பதிப்பானது சமீபத்தில் 

பகாசச்ியில் நறடபபற்றது. 

❖ இது பலதரப்படட் ஊடக கறலப் பணியின் மாறுபட்ட தன்றமறய சிறப்பம்சமாகக் 

பகாண்ட “அன்னியத் தன்றமயற்ற ோழ்க்றகக்கான ோய்ப்புகள்” என்ற 

கருதத்ுருவுடன் நறடபபற்றது. 

❖ இந்த ஈரொண்டிற்கு ஒருமுதற நதடதபறுை் திருவிழொவொனது  அனிதா துகபயினால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதில் பங்குபபற்ற கறலஞரக்ளில் பாதியளவில்  பபண்கள் 

பங்குபபற்ற உலகின் முதலாேது திருவிழொ இதுோகும். 

 

கிருஷி கரம்ொன் விருது - ஜொரக்்கண்ட் 

❖ மத்திய கேளாண் துறற அறமசச்கமானது “கிருஷி கரம்ான்” விருதின் அரிசி ேறகப் 

பிரிவுக்கு ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்றதத் கதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது ஒரு சான்றிதழ் மற்றும் 2 ககாடி பரிசு நிதி ஆகியேற்றறக் 

பகாண்டது. 

❖ இந்த றமல்கல்றல அறடந்ததற்காக அம்மாநில விேசாயிகறள பாராடட்ும் 

விதமாக,  

o முன்கனறி ேரும் இரு விேசாயிகளுக்கு உதாரணைொக  1 ஆண் மற்றும் 1 

பபண் ஆகிகயாருக்கு “கேளாண் அறமசச்ரின் கிரிஷி கரம்ான் விருது 

ேழங்கப்படவிருக்கிறது”. 

❖ இே்விருதுக்குத் கதரந்்பதடுக்கப்படும் இரு விேசாயிகளும் சான்றிதழ் மற்றும் 2 

லடச்ம் நிதி உதவிறயப் பபறுோரக்ள். 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மிஸ் பிரபஞ்சம் 2018 பட்டம் 

❖ தாய்லாந்தின் பநான்தாபுரி மாகாணத்தில் நறடபபற்ற நிகழ்சச்ியில் 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான மிஸ் பிரபஞ்சம் பட்டமானது பிலிப்றபன்றஸச ் கசரந்்த 

ககத்தரிகயானா எலிசா கிகரவிற்கு சூட்டப்படட்து.  

❖ இேருக்கு இப்படட்மானது 2017 ஆம் ஆண்டில் மிஸ் பிரபஞ்சம் பட்டத்றத பேன்ற 

பதன்னாப்பிரிக்காறேச ்கசரந்்த படமி பலய்க் பநல்-பீட்டரஸ்ால் சூட்டப்படட்து. 

❖ இந்த மிஸ் பிரபஞ்ச அணிேகுப்பில் இந்தியாவின் சாரப்ாக பநஹல் சுடசாமா பங்கு 

பபற்றார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் மிஸ் பிரபஞ்சம் கபாட்டியில் பதன் ஆப்பிரிக்காறேச ் கசரந்்த 

தமரய்ின் கிரீன் மற்றும் பேனிசுலாறேச ் கசரந்்த ஸ்திகபனி குட்டபரஸ் ஆகிகயார ்

முறறகய இரண்டாேது மற்றும் மூன்றாேது இடதற்தப் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

❖ ஸ்பபயிறனச ் கசரந்்த ஏஞ்சலா கபான்ஸ் 2018 ஆம் அண்டில் நறடபபற்ற மிஸ் 

பிரபஞ்ச அணிேகுப்புப் கபாட்டியில் பங்கு பபற்ற முதலாேது திருநங்றகயாக 

ேரலாற்றுச ்சாதறன புரிந்துள்ளார.் 

❖ இந்நிகழ்சச்ியானது எம்மி விருறத பேன்ற நறகசச்ுறே நடிகரொன ஸ்டீே் 

ஹாரக்ேயால் ஒருங்கிறணக்கப்பட்டது. 

❖ அரப்மனியா, கிரக்ிஸ்தான் மற்றும் மங்ககாலியா ஆகிய நாடுகள் இந்த மிஸ் 

பிரபஞ்சப் கபாட்டியில் முதன்முறறயாகப் பங்கு பபற்றுள்ளன. 

❖ முதன்முறறயாக இப்கபாட்டியின் நடுேரக்ளாக பங்கு பபற்றேரக்ள் அறனேரும் 

பபண்களாேர.் 
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விடளயாை்டுச ்சசய்திகள்  

மதசிய ஸ்குவொஷ் சொம்பியன்ஷிப் 

❖ கதசிய ஸ்குோஷ் சாம்பியன்ஷிப்பின் 75-ேது பதிப்பானது சமீபத்தில் பநாய்டாவில் 

நடத்தப் படட்து. 

❖ கஜாஷ்னா சின்னப்பா ஊரே்சி கஜாறச வீழ்த்தி கதசிய ஸ்குோஷ் பபண்கள் 

ஒற்றறயர ்பிரிவுப் பட்டத்றத பேன்றுள்ளார.் 

❖ இது அேரது 16-ேது கதசிய பட்டமாகும். இந்த பேற்றியின் மூலம் 16 பட்டங்கறள 

பேன்ற புேகனஸ்ேரி குமாரியின் சாதறனறய இவர ்சமன் பசய்துள்ளார.் 

❖ இறுதிப் கபாட்டியில் மககஷ் மங்ககான்கர ் விக்ரம் மல்ககாத்ராறே பேன்று 

ஆண்களுக்கான ஒற்றறயர ்படட்த்றத பேன்றுள்ளார.் 

❖ இது மககஷ் மங்ககான்கர ்பபற்ற முதலாேது பட்டமாகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாலியல் சோழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான சரவ்தேச வன்முடற ேடுப்பு தினம் – 

டிசம்பர் 17  

❖ பொலியல் ததொழிலொளரக்ளுக்கு எதிரொன சரவ்வதச வன்முதற தடுப்பு தினைொனது  

ஆண்டுவதொறுை் டிசை்பர ் 17ை் வததியன்று பொலியல் ததொழிலொளரக்ள், அவரக்ளது 

நண்பரக்ள், குடுை்பத்தினரக்ள் ைற்றுை் கூட்டொளிகளொல் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த தினைொனது உலகை் முழுவதுை் உள்ள பொலியல் ததொழிலொளரக்ளுக்கு எதிரொக 

அவரக்ள் மீது வன்முதறகளுக்கு வழிவகுக்கின்ற ைற்றுை் அவரக்ள் உள்ளடங்கியுள்ள  

சமூகங்களிலிருந்து அவரக்தள வவறுபடுதத்ுகின்ற வதகயில்   

o அவரக்ளுக்கு எதிரொக நடத்தப்படுை் தவறுக்கத்தக்க குற்றங்கள் 

o சமூகத்தில் உள்ள களங்கத்ததயுை் பொரபடச்த்ததயுை் நீக்குவதற்கொன 

வததவகள்  

ஆகியவற்றின் மீது  கவனை் தசலுத்துகிறது.  

❖ முதன் முதலில் 2003-ல் அனுசரிக்கப்படட் இத்தினைொனது  டொக்டர ்அன்னி ஸ்பிரிங்கிள் 

ைற்றுை் அதைரிக்கொவின் பொலியல் ததொழிலொளரக்ளுக்கொன உரிதைகள் 

நலசச்ங்கைொன  'பொலியல் ததொழிலொளரக்தள தசன்றதடயக்கூடிய  திடட்ை்’ (Sex Workers 

Outreach Project USA-Swop USA) ஆகிவயொரொல் நிறுவப்பட்டது. 

❖ ஐவரொப்பொவின் பொலியல் ததொழிலொளரக்ளின் உரிதைகளுக்கொன சரவ்வதசக் 

குழுவொனது பொகுபொட்டின் எதிரப்்புக்கொன குறியீடொக சிவப்புநிறக் குதடதய 2005-ல் 

ஏற்றுக் தகொண்டது. 

 

சரவ்தேச புலம்சபயர்தவாரக்ள்  தினம் - 18 டிசம்பர ்

❖ உலகளொவிய புலை்தபயரப்வரக்ளின் முயற்சிகள், பங்களிப்புகள் ைற்றுை் உரிதைகள் 

ஆகியவற்தற அங்கீகரிப்பதற்கொக ஆண்டுவதொறுை் டிசை்பர ் 18 ஆை் வததி சரவ்வதச 

புலை்தபயரவ்வொரக்ள்  தினைொனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ 2012 ஆை் ஆண்டிற்கொன கருதத்ுரு - "கண்ணியதத்ுடன் குடிவயறுதல்" (Migration with 

Dignity) என்பதொகுை். 

❖ இத்தினத்தத அனுசரிப்பதற்கொன தீரை்ொனத்தத  ஐ.நொ. தபொதுசச்தபயொல் 2000 ஆை் 

ஆண்டு டிசை்பர ்4 ஆை் நொள் நிதறவவற்றப் படட்து. 
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