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டிசம்பர் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ மெரியெ் மெப்ஸ்டர ் (Merriam-Webster) என்ற அகராதியானது 2018 ஆெ் ஆண்டிற்கான 

ொரத்்ததயாக ‘நீதி’ (Justice) எனுெ் ொரத்்தததய அறிவிதத்ுள்ளது. மெரியெ் 

மெப்ஸ்டரின்படி இந்த நீதி எனுெ் ம ால்லானது இனநீதி,  மூகநீதி ெற்றுெ் நீதியில் 

ஏற்படுெ் ததடகள் எனுெ் பல ம ாற்மறாடரக்ளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தமிழக மீனவரக்ளுக்கு இஸ்ரராவின் சாதனங்கள் 

❖ தமிழ்நாடு அர ானது 80 மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு  நாவிக் (NavIc) என்ற கருவியால் 

இயங்குெ் ம யற்தகக்ககாள் ம யலாக்கெ் மபற்ற 200 தகெல் மதாடரப்ு 

 ாதனங்கதள ெழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த  ாதனங்களானது தமிழக மீனெரக்ள் நிகழ்கநர அடிப்பதடயில் புயல் ெற்றுெ் 

ொனிதல தகெல்கதளப் மபற உதவுெ். 

❖ நாவிக் (Navigation with Indian Constellation- NavIC) என்பது அமெரிக்காவின் GPS-ன் 

(புவி ார ்இடங்காட்டி அதெப்பு) இந்திய பதிப்பு என மபாருள்  மகாள்ளலாெ். 

❖ இலெ ொக ெழங்கப்பட்ட இந்த  ாதனங்கள் மூலெ் ெழங்கப்படுெ் எ  ்ரிக்தககள் 

தமிழ்மொழியில் இருக்குெ். 

 

IRT (Indian Road Traansport) மருத்துவக் கல்லூரி நிரவ்ாகம் தமிழக அரசுக்கு 

மாற்றம் 

❖ 2019-2020 கல்வியாண்டில் இருந்து ஈகராட்டின் மபருந்துதறயில் உள்ள இந்திய 

 ாதலப் கபாக்குெரதத்ு நிறுென ெருத்துெக் கல்லூரியின் நிரெ்ாகெ் ெற்றுெ் 

கெலாண்தெதய தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கவுள்ளது. 

❖ இந்த நடெடிக்தகயானது குதறந்த நிதிகளுடன் கபாக்குெரதத்ு கழகத்தால் அததன 

நிரெ்கிக்க இயலாெல் கபானதன் காரணொக  எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதனுடன் ொநில சுகாதாரத் துதறயானது அதன் கீழ் ஏற்கனகெ உள்ள 22 ெருத்துெக் 

கல்லூரிகளுடன் க ரத்த்ு புதிதாக ஒரு கல்லூரிதயயுெ்  க ரக்்க உள்ளது. 

 

ரதசியச ்சசய்திகள் 

பாலின இடைசவளிக் குறியீடு 2018 

❖ உலக மபாருளாதார ென்றொனது (World Economic Forum-WEF) 2018 ஆெ் ஆண்டிற்கான 

பாலின இதடமெளிக் குறியீடத்ட  மீபத்தில் மெளியிடட்து.  
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❖ இதத்ரெரித ப் பட்டியலில் இந்தியாொனது 2017-ல் இருந்த அகத இடொன 108-ெது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சுகாதாரெ் ெற்றுெ் ொழ்வியல் துதணக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் இதடமெளி 

அதிகப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. கெலுெ் முதன்முதறயாக மூன்றாெ் நிதல கல்வி 

அதெப்பில்  பாலின இதடமெளிதய முழுெதுொக குதறக்க இந்தியாொல் 

முடிந்துள்ளது. 

❖ மதாடர ்ச்ியாக 10-ெது ஆண்டாக WEF-ன் பாலின இதடமெளிக் குறியீடட்ில் 

ஐஸ்லாந்து முதலிடத்ததப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ தரெரித யில் அததனத் மதாடரந்்து நாரக்ெ 2-ெது இடதத்தயுெ் ஸ்வீடன் 3-ெது 

இடத்ததயுெ், பின்லாந்து ெற்றுெ்  நிகரகுொ ஆகியதெ முதறகய 4 ெற்றுெ் 5-ெது 

இடத்ததயுெ் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்தகயின்படி உலகெ் 68% அளவிற்கு தனது இதடமெளிதயக் 

குதறதத்ுள்ளது. கெலுெ் இகத விகிதத்தில் ொற்றத்திதனத்  மதாடந்தால்  

o ஒடட்ுமொத்த பாலின இதடமெளிதயக் குதறக்க 108 ஆண்டுகளுெ், 

o பணியிடதத்ில் பாலின  ெநிதலதயக் மகாண்டு ெர 202 ஆண்டுகளுெ் ஆகுெ். 

 

சரவ்ரதசச ்சசய்திகள் 

சதரசா ரம மீதான நம்பிக்டகயில்லாத் தீரம்ானம் 

❖ ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் பிரதெரான மதர ா கெவிற்கு எதிராக அெரின் ம ாந்த 
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கட்சியான கன் ரக்ெடிெ் (பதழதெொத) கட்சி உறுப்பினரக்ளால் மகாண்டு 

ெரப்படட் நெ்பிக்தகயில்லாத் தீரெ்ானத்தில் அெர ்மெற்றி மபற்றுள்ளார.் 

❖ ரகசிய ொக்மகடுப்பில் கெவிற்கு 200 உறுப்பினரக்ள் ஆதரவு மதரிவித்துெ் 117 கபர ்

அெதர எதிரத்த்ுெ் ொக்களித்தனர.்  

❖ இெரின் இந்த மெற்றியிதனயடுதத்ு அெரின் கட்சிதய  ் க ரந்்தெரக்ளால் அடுத்த 

ஒரு ெருடத்திற்கு அெர ் மீது நெ்பிக்தகயில்லாத் தீரெ்ானத்திதனக் மகாண்டு ெர 

இயலாது. 

❖ ஆனால் ஐகராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து மெளிகயறுெ் விெகாரத்தில் 

எதிரக்்கட்சியான மதாழிலாளர ் கட்சியால் காென்  தபயில் (கீழ் தபயில்) 

நெ்பிக்தக ொக்மகடுப்பு கெற்மகாள்ள முயன்றால் அது கெவிற்கு ஒரு  ொலாக 

அதெயுெ். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை்பசச்சய்திகள் 

உலகின் பழடமயான தாவர டவரஸ் 

❖ அமெரிக்காவின்  பூரவ்ீக மதால்லியல் தளத்தில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய 

உலகின் மிகப் பழதெயான தாெர தெரஸ் ெதகதய  ் க ரந்்த  ‘ஜீயா கெ 

க்தரக ாதெரஸ் 1’ (Zea May Chryso virus 1-ZMCV1) எனுெ் மபயரிடப்படட் தெரதஸ 

அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

❖ இதற்கு முன்னர ் கண்டறியப்பட்ட பழதெயான தெரஸானது 750 ெருடத்திற்கு 

முந்ததயதாகுெ்.  

❖ இததன அமெரிக்காவின் அரிக னாவில் உள்ள  ககன்யான் டி ம ல்லி என்ற கதசிய 

நிதனவு  ் சின்னத்தில் உள்ள பழதெயான ப்யூப்கலான் இடிபாடுகளிதடகய 

ஆன்டிகலாப் எனப்படுெ் ஒரு இடத்திலிருந்து அெரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ரசாபூைன் எரிமடல சவடிப்பு 

❖ ெத்திய இந்கதாகனஷியாவின் சுகலாகெசி தீவில் உள்ள க ாபூடன் எரிெதலயானது 

இருமுதற மெடிதத்ு 7.5 கி.மீ. உயரத்திற்கு  ாெ்பல் படலங்கதள உருொக்கியுள்ளது. 

❖ இந்கதாகனசியாவில் உள்ள சுகலாகெசி தீவின் ெடக்குப் பகுதியில் க ாபூடன் 

எரிெதல அதெந்துள்ளது. 

❖ இந்கதாகனசியாவில் அதெந்துள்ள 129 உயிரப்்புள்ள எரிெதலகளில் க ாபூடன் 

எரிெதலயுெ் ஒன்றாகுெ். 

❖ மகலுட ் ெற்றுெ் கெராபி ஆகியதெ இந்கதாகனசியாவின் மிகவுெ் தீவிரொன 

உயிரப்்புள்ள  எரிெதலகள் ஆகுெ். 

❖ இந்கதாகனசியாொனது பசிபிக்கின் எரிெதல ெதளய பகுதியில் அதெந்துள்ளதால் 

அது நிலநடுக்கெ் ெற்றுெ் எரிெதல மெடிப்பால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுெ் ஒரு 

பகுதியாகுெ். 
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

ராஜஸ்தானின் முதல்வர ்

❖ ராஜஸ்தானின் 12-ெது முதலதெ  ்ராக அக ாக் மகலாட்  டி ெ்பர ்  17 அன்று 

பதவிகயற்றார.் 

❖ அகதகபால் துதண முதல்ெராக   ச்ின் தபலட் பதவிகயற்றார.் இந்த பதவிப் 

பிரொணங்கதள ஆளுநர ்கல்யாண் சிங் ம ய்து தெத்தார.் 

 

❖ 3-ெது முதறயாக முதல்ெராக பதவிகயற்குெ் அக ாக் மகலாட் ஒரு மூத்த காங்கிரஸ் 

ததலெராொர.் 

ரதரத்ல் முடிவுகள் 

❖ மொத்தமுள்ள 200 இடங்களில் 199 இடங்களில் நதடமபற்ற ொக்குப் பதிவில் 

காங்கிரஸ் 99 இடங்கதளயுெ் பாஜக 73 இடங்கதளயுெ் மபற்றன. 

 

சத்தீஸ்கரின்  முதல்வர ்

❖  த்தீஸ்கரின் ததலநகரான ராய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் ததலெர ் பூகபஷ் பகேல் 

 த்தீஸ்கரின் 3-ெது முதல்ெராக டி ெ்பர ்17 அன்று பதவிகயற்றார.் 

❖ இந்த பதவிப் பிரொண உறுதியளிப்பானது  ஆளுநர ் ஆனந்திமபன் பகடல் 

ததலதெயில் நிரெ்கிக்கப் படட்து. 
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❖ இெர ்2003 முதல் 2018 ெதர பதவி ெகித்த ராென் சிங்கிற்கு அடுத்ததாக  த்தீஸ்கரின் 

முதல்ெராக பதவிகயற்றுள்ளார.் 

ரதரத்ல் முடிவுகள் 

❖ 90 உறுப்பினரக்தளக் மகாண்ட  த்தீஸ்கரின்  ட்ட தபயில் காங்கிரஸ் கட்சி 

மிகப்மபரிய மெற்றி மபற்று 68 இடங்கதளக் தகப்பற்றியது.  பாஜக 25 இடங்கதள 

ெடட்ுகெ மபற்றது. 

 

மத்தியப் பிரரதசத்தின்  முதல்வர ்

❖ ெத்தியப் பிரகத த்தின் 18-ெது முதல்ெராக காங்கிரஸ் கட்சியின்  ததலெரான 

கெல்நாத ் டி ெ்பர ்17அன்று ெத்திய பிரகத த்தின் கான்பூரில் பதவிகயற்றார.் 

❖ ஆளுநர ் ஆனந்திமபன் பகடல் கெல்நாதத்ிற்கு  முதல்ெராக பதவிப்  பிரொணெ் 

ம ய்து தெத்தார.் 

 

❖ இெர ் 2005 முதல் 2018 டி ெ்பர ் 16 ெதர முதல்ெர ் பதவியிலிருந்த சிெராஜ் சிங் 

 வுகாதனயடுதத்ு பதவிகயற்றுள்ளார.் 

ரதரத்ல் முடிவுகள் 

❖ காங்கிரஸ் கட்சி 114 இடங்களில் மெற்றி மபற்றது. 
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❖ மொத்தமுள்ள 230  டட் தப உறுப்பினரக்ளில் 1  ொஜ்ொதி கட்சி உறுப்பினர ்

ெற்றுெ் 2 பகுஜன் ொஜ் கட்சி உறுப்பினரக்ள் ெற்றுெ் 4 சுகயடத்  உறுப்பினரக்ள் 

ஆகிகயாரின் ஆதரவுடன் மபருெ்பான்தெக்குத் கததெயான 116 உறுப்பினரக்தள 

விட அதிகொன இடங்கதள காங்கிரஸ் மபற்றது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

புதிய கூடுதல் சசாலிசிை்ைர் சஜனரல் 

❖ ெத்திய அர ாங்கத்தின் கூடுதல் ம ாலிசிட்டர ்மஜனரலாக (Additional Solicitor General-

ASG) ெழக்குதரஞர ்ொதவி ககாரதியா திொதன ெத்திய அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ ASG அலுெலகத்தில் 2020 ஜீன் 30 ெதர பதவிக் காலமுதடய இெர ் இந்திய அரசின் 

 ாரப்ாக உ  ் நீதிென்றத்தில் ொதிடுொர.் 

❖ இெர ்ASG ஆக பதவி ெகிக்குெ் மூன்றாெது மபண்ெணி ஆொர.் 

❖ மூத்த ெழக்குதரஞரான இந்திரா மஜய்சிங் இந்தியாவின் முதல் ASG ஆொர.் தற்கபாது 

ASGயாக பதவி ெகிக்குெ் பிங்கி ஆனந்த் இரண்டாெது மபண்ெணியாொர ். 

❖ ASG பதவியானது இந்திய அரசின் மூன்றாெ் நிதலயில் உள்ள  ட்ட அதிகாரியாகுெ். 

இந்திய அரசியலதெப்பில் இந்த பதவி ெற்றுெ் இது மதாடரப்ான எெ்வித 

நிபந்ததனகளுெ் குறிப்பிடப்படவில்தல. எனகெ இப்பதவி ஒரு அரசியலதெப்பு 

பதவியாகாது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சிறுபான்டமயினர் உரிடமகள் தினம் - டிசம்பர் 18 

❖ ஒெ்மொரு ஆண்டுெ் டி ெ்பர ் 18 அன்று சிறுபான்தெயினர ் உரிதெகள் தினெ் 

அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த தினொனது இந்தியாவில் மொழி,  ாதிெத ெற்றுெ் நிற அடிப்பதடயிலான 

சிறுபான்தெயினரின் நலன்கதள கெெ்படுதத்ுதல், கபணுதல் ெற்றுெ் பாதுகாத்தல் 

ஆகியெற்தற இலக்காகக் மகாண்டது. 

❖ 1992 டி ெ்பர ் 18 அன்று ஐ.நா. ொனது சிறுபான்தெயினதர ெலுப்படுதத்ுெ் 

கநாக்கதத்ுடன் கதசிய அல்லது இன, ெத, மொழி  ாரந்்த சிறுபான்தெயின ெக்களின் 

உரிதெகள் மீதான பிரகடனத்தத மெளியிடட்து. 

❖ சிறுபான்தெயினருக்கான கதசிய ஆதணயொனது ஒெ்மொரு ஆண்டுெ் டி ெ்பர ்18 

அன்று சிறுபான்தெயினர ்உரிதெகள் தினத்ததக் மகாண்டாடுகிறது. 

 

ரகாவா விடுதடல தினம் – டிசம்பர் 19 

❖ ககாொ விடுததல தினொனது  ஒெ்மொரு ஆண்டுெ் டி ெ்பர ் ொதெ் 19 அன்று 

கீழ்க்காண்பனெற்றின் நிதனொக அனு ரிக்கப்படுகிறது. அதெயாென 

o 450 ஆண்டுகால கபாரத்த்ுக்கீசியரின் காலனியாதிக்க ஆட்சியில் இருந்து 
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ககாொ விடுததல மபற்றததக் மகாண்டாடுதல். 

o 19 டி ெ்பர ்1961 அன்று நதடமபற்ற விஜய் நடெடிக்தகயின் கபாது உயிரிழந்த 

இராணுெ வீரரக்ளுக்கு ெரியாதத ம லுத்துதல். 

 

 

❖ 1987ஆெ் ஆண்டு தனி ொநில அங்கீகாரெ் ெழங்கப்பட்ட ககாொ ொநிலொனது   

ம ழிப்பான ொநிலொகவுெ், இந்தியாவில் அதிக தனிநபர ்ெருொனெ் மகாண்ட ஒரு 

ொநிலொகவுெ் விளங்கி ெருகின்றது. 

❖ இெ்ெருடெ் ககாொ விடுததல  தினத்தின் 57 ெது ஆண்டு ஆகுெ். 

❖ கபாரத்த்ுக்கீசிய ஆட்சியில் இருந்து அஞ் ாதிெ் தீவு ெற்றுெ் ககாொவின் டாென் 

ெற்றுெ் தடயூ ஆகியெற்றின் விடுததலக்காக இந்தியக் கடற்பதடயினரால் 1961 

டி ெ்பர ்19 ஆெ் கததி " விஜய் நடெடிக்தக" கெற்மகாள்ளப்பட்டது. 

❖ பதவியில் இருந்து அகற்றப்பட்ட கபார ்ச்ுகல்லின் கெரன்ர ் மஜனரல் ொனுெல் 

அன்கடானிகயா ெஸ்ஸகலா இ ஸில்ொ இந்தியாவில் அப்கபாததய இராணுெ 

ததலதெத ்தளபதி மஜனரல் பிரன் நாத் தாபரிடெ்   ரணதடந்தார.் 

 

 

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

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

