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டிசம்பர் – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ நியமனங்களுக்குக்கான அமமசச்ரமைக் குழுைால் இமைக்கால சிபிஐ இயக்குநரான 

M. நாககஸ்ைர ராவிற்கு  கூடுதல் இயக்குநருக்கு இமையான பதவி உயரவ்ு அளிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் புகன மாைை்ை நீதிமன்றமானது நீதிமன்ற மைப்பு, அபராதங்கள் 

ஆகியைற்மற மின்னணு பை ைழங்கீடு முமறயில் சசலுத்த அனுமதித்துள்ள முதல் 

நீதிமன்றமாக ஆகியுள்ளது. இந்த புதிய ைசதியானது சிைாஜி நகர ் மாவட்ட மற்றும் 

கீழமம நீதிமன்றங்களில்    சதாைங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ பீை்ைா இந்தியா அமமப்பால் 2018 ஆம் ஆண்டின்  சிறந்த மனிதராக கசானம் கபூர ்

கதரந்்சதடுக்கப்பைட்ுள்ளார.் 2017 ஆம் ஆை்டிற்கான சிறந்த மனிதராக அனுஷ்கா 

ஷரம்ா கதரந்்சதடுக்கப்பை்டிருந்தார.் 

❖ தமிழில் தந்தி அனுப்பும் முமறமய கை்ைறிந்தைரான A. சிைலிங்கம் திருசச்ியில் 

காலமானார.் இவர ் 1955-ல் தமிழில் தந்தி அனுப்பும் முமறமயக் கை்ைறிந்து  

அதமனப் சபாதுப் பயன்பாை்டிற்கு 1956-ல் சகாை்டு ைந்தார.் மமலும் இைர ் தமிழ் 

தந்தி சிைலிங்கனார ்என்றும் அமழக்கப்பைை்ார.் 

❖ சசன்மனப் சபரு நகராை்சியானது, சசன்மன ககாைம்ைக்கு அருகில் உள்ள பிகரஸர ்

சாமலமய TNPSC சாமல என சபயர ்மாற்றம் சசய்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

விண்வெளி அறிவியல் வ ொழில்நுட்ப கொட்சிக் கூடம் மற்றும் பயிற்சி நிலலயம் 

❖ கசலத்தின் எைப்பாடியில் உள்ள புதுப்பாமளயம் அரசு பள்ளியில் விண்வவளி 

அறிவியல் வதாழில்நுட்ப காடச்ிக் கூடம் மற்றும் பயிற்சி நிமலயமானது 

துவங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இத்தமகய மமயமானது அரசுப் பள்ளியில் துைங்கப்பைட்ிருப்பது நாை்டில் இதுகை 

முதன்முமறயாகும். 

❖ இது இஸ்கரா  (ISRO – Indian Space Research organization/ இந்திய விண்வவளி ஆராய்சச்ி 

நிமலயம்) உதவியுைன் உருைாக்கப்பை்ைது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

விமொனம் மற்றும் கடல்சொர் இலணப்பு விதிமுறைகள் 2018 

❖ மத்திய அரசானது விமானம் மற்றும் கடல்சார ் இமணப்பு விதிமுமறகள் 2018-ஐ 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் இந்தியப் பிராந்தியத்திற்குள் விமான மற்றும் கைல் பயைங்களின் 

கபாது சதாமலகபசி அமழப்புகள் மற்றும் இமையதள ைசதிமய இது 

அனுமதிக்கின்றது. 
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❖ இந்தியாவில் சசயல்படும் எந்தசைாரு இந்திய அல்லது சைளிநாைட்ு கப்பல் மற்றும் 

விமான கசமை நிறுைனங்களானது  முமறயான உரிமம் மைதத்ுள்ள ஏமதனும் ஒரு 

இந்திய சதாமலத் சதாைரப்ு நிறுைனதத்ுைன் கூைட்ு கசரை்தன் மூலம் விமானப் 

பயைம் மற்றும் கைல் பயைத்தின் கபாது குரல் மற்றும் தரவு கசமைகமள 

அந்நிறுவனங்களால் ைழங்க முடியும். 

❖ விமானப் பயைம் மற்றும் கைல்சார ்இமைப்பானது (In-Flight and Maritime Connectivity - 

IFMC) சதாமலத் சதாைரப்ு மசமவக்காக  தமரதளத்தில் உள்ள கை்ைமமப்புகள் மற்றும் 

சசயற்மகக் ககாள்கமளப் பயன்படுத்தி அசம்சமவயிமன ைழங்க முடியும். 

❖ இந்தியாவில் உள்ள முமறயான சதாமலத் சதாைரப்ு உரிமம் சபற்ற நிறுவனத்தால் 

விை்சைளித் துமறயின் அனுமதிமயப் சபற்றுள்ள உள்நாைட்ு மற்றும் சைளிநாைட்ு 

சசயற்மகக்ககாள்களின் மூலமாக இந்த கசமைமய அந்நிறுவனம் ைழங்க முடியும். 

❖ சசல்லிைப்கபசியின் அமலைரிமசயுைனான தமலயீடுகமளத் தவிரப்்பதற்காக 

விமானமானது இந்திய ைான்சைளியில் 3000 மீை்ைர ் உயரதம்த அமைந்தவுைன் இந்த 

கசமைகள் சசயல்படுத்தப்படும். 

 

அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பெச்ெய்திகள் 

வசயலிழந்  ரொக்வகட்டுகறள இஸ்த ா மீண்டும் பயன்படுத்தல் 

❖ ைரலாற்றிகலகய முதன்முமறயாக இஸ்கராைானது சசயலற்ற ராக்சகைட்ுகமள 

மீை்டும் பயன்பாை்டிற்கு சகாை்டு ைர திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) அல்லது துருவ 

வசயற்மகக் மகாள் ஏவு வாகனத்தின் இறுதி 

நிமலமய விை்சைளி ஆராய்சச்ிக்காக 

பயன்படுதத்ுைதற்கான இந்த புதிய 

சதாழில்நுை்பத்திற்காக அப்பைிமய 

தற்மபாது இஸ்மரா மமற்வகாள்கிறது. 

❖ 2019 ஜனைரியில் மமக்கராசாை் சசயற்மகக் 

ககாமள முதன்மமயான  சசயற்மகக் 

ககாளாக சுமந்து சசல்லும் PSLV C-44 

ராக்சகைம்ை சசயல் விளக்கம் சசய்ைதற்காக 

அனுப்பத் திை்ைமிைப் படட்ிருக்கின்றது. 

❖ இந்த மமக்கராசாை் சசயற்மகக் ககாளானது 

விை்சைளியில் கமலும் பல ஆய்வுகமள 

கமற்சகாள்ளும் ைமகயில் 6 மாதத்திற்கு 

ராக்சகை்டின் இறுதிநிமலமய சசயல்பாை்டில் 

மைப்பதற்காக உள்ளைங்கிய மின்கலன்கள் 

மற்றும் சூரிய ஒளி தகடுகமளக் 

சகாை்டிருக்கும்.  
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இரொணுெ  கெல்வ ொடரப்ு வசயற்லகக்ககொள் - GSAT - 7A 

❖ ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிககாை்ைாவில் உள்ள சதீஷ் தைான் விை்சைளி 

மமயத்திலிருந்து தகைல் சதாைரப்ு சசயற்மகக்ககாளான GSAT-7A-ஐ சைற்றிகரமாக 

இஸ்கரா விை்ைில் சசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இது புவியிைக்க சசயற்மகக்ககாள் சசலுதத்ு ைாகனத்தினால் (GSLV - Geosynchronous 

Satellite Launch Vehicle) விண்ணில் சசலுத்தப்பை்ைது.  

❖ F11 எனப் சபயரிைப்பை்ை இந்த திை்ைமானது GSLV ராக்சகை்டின் 13-ைது ஏவுதலாகும். 

o F11 என்பதில் F என்பது சசயல்பாைட்ு விமானத்மதக் குறிக்கும். 

o D -  என்பது கமம்படுத்தப்படும் விமானத்மதக் குறிக்கும். 

❖ உயர ் சதாழில்நுை்ப தகைல் சதாைரப்ு சசயற்மகக்ககாளான GSAT-7A ஆனது 

கிரிககாரியன் ஆை்சைனா உள்ளிை்ை புதிய சதாழில்நுை்பங்கமள உள்ளைக்கியது 

ஆகும். 

❖ முக்கியமாக இராணுைப் பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இது இஸ்கராவின் 

39-ைது தகைல் சதாைரப்ு சசயற்மகக்ககாளாகும். 

❖ இஸ்கராவின் GSAT-7A ஆனது உள்நாை்டிகலகய தயாரிக்கப்பைை் கிமரகயாசஜனிக் 

எஞ்சினுைன் கூடிய மிக அதிக எமையுள்ள (2250 கிகலா) சசயற்மகக் ககாளாகும். 

 

 

 

 

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


•   
•    
 
 
 
 

  

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தக ள சரெ்க ச திலரப்பட விழொ 

❖ ககரளாவின் திருைனந்தபுரத்தில் 23-ைது சரை்கதச திமரப்பை விழாைானது சமீபத்தில் 

நமைசபற்று முடிந்தது. 

❖ ஈரானியத் திமரப்பைமான ‘தி ைாரக்் ரூம்’ ஆனது முன்னைி விருதான சுைரை் 

சக்கரம் - தி ககால்ைன் க்கரா பியாசை்ை் விருதிமன (Suvarna Chakoram – The Golden Crow 

Pheasant Award) சபற்றது. 

❖ லிகஜா கஜாஸ் வபல்லிமசரி தனது ஈ.மா.யாயு என்ற மமலயாளத் திமரப்பைத்திற்காக  

சில்ைர ்பியாசை்ை் விருதிமனப் சபற்றார.் 

❖ கபாை்டியில் சிறந்த ஆசிய திமரப்பைங்களுக்கான ஆசிய சினிமாமவ மமம்படுதத்ும் 

வமலப் பின்னல் (NETPAC - Network for the Promotion of Asian Cinema) என்ற விருதிமனயும்  

வபல்லிமசரி சைன்றார.் 

❖ ஒை்சைாரு ஆை்டும் பல்கைறு கதசிய மற்றும் சரை்கதச திமரப்பைங்கள்  

ஒளிபரப்படும் இந்த விருது வழங்கும் விழாவானது 1996 ஆம் ஆண்டு துைங்கப்பைை்து. 

 

ஜம்மு கொஷ்மீரில் குடியரசு ்  லலெர் ஆட்சி 

❖ ஆளுநரின் ஆை்சி  தனது 6 மாத காலத்மத எட்டியமதவயாட்டி 2018 டிசம்பர ் 20 ஆம் 

கததியிலிருந்து ஜம்மு & காஷ்மீர ்  மாநிலம் குடியரசுத ் தமலைரின் ஆை்சியின் கீழ் 

வந்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் தற்மபாது ஜம்மு & காஷ்மீர ் சதாைரப்ான அமனத்து சகாள்மக 

முடிவுகளும் மத்திய அமமசச்ரமையால் எடுக்கப்படும் என்பதமன அது 

குறிக்கின்றது. 

 

❖ தற்கபாது சை்ைமன்ற அதிகாரங்கள் அமனதத்ும் நாைாளுமன்ற அதிகாரத்தின் கீழ் 

வசயல்படுத்தப்படும். 

❖ தனக்வகன தனி அரசியலமமப்மபக் சகாை்டிருக்கும் ஜம்மு & காஷ்மீர ்மாநிலத்தில் 

அதன் அரசியலமமப்பின் சரத்து 92-ன் படி குடியரசுத் தமலைர ் ஆை்சிமய 

அமல்படுதத்ும் முன்னர ்6 மாத கால ஆளுநர ்ஆை்சியானது கை்ைாயமாகும். 
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பி பலமானவ க்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

சங்கீ ் மகொசம்மொன் விருது 

❖ பிரபல பாைகரக்ளான ஷான் மற்றும் அரிஜித் சிங் ஆகிகயாருக்கு கமற்கு ைங்க 

அரசால் சங்கீத மகாசம்மான் விருது ைழங்கப்பைை்து. 

❖ இது சகால்கத்தாவில் நமைசபற்ற ைங்காள இமச மற்றும் நாைட்ுப்புற கலாசச்ார 

விழாவின் சதாைக்க விழாவில் ைழங்கப்பைை்து. 

❖ 8 நாைக்ள் நமைசபறும் ைங்காள சங்கீத கமளா (ைங்காள இமசத் திருவிழா) மற்றும் 

பிஸ்ைா ைங்காள கலாக் சமஸ்கிருத உத்சை் (நாைட்ுப்புற கலாசச்ார விழா) 

ஆகியைற்மற கமற்கு ைங்க முதல்ைர ்மம்தா பானரஜ்ி துைங்கி மைத்தார.் 

 

விறளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

 ங்க கொலணி விருது 

❖ கைந்த பருைத்மத ஐகராப்பாவின் அதிக ககால் அடித்த வீரராக முடிதத்ு 5ைது 

முமறயாக தங்க காலைி விருதிமன லிகயானல் சமஸ்ஸி சபற்றுள்ளார.் 

❖ இைர ்பாரச்ிகலானா அணிக்கான 68 ஆை்ைங்களில் 34 ககால்கமள அடிதத்ு லிைரப்ூல் 

அணியின் சமாகமது சலா மற்றும் வடாை்ைன்ஹாம் அணியின்  ஹாரிகான் 

ஆகிமயாமர  விை முன்னிமல சபற்றார.் 

❖ ரியல் மாை்ரிை் அணிக்காக 52 ஆை்ைங்களில் 26 ககால்கமள அடிதத்ு 4 முமற 

கிறிஸ்டியானா சரானால்கைா இை்விருமதப் சபற்றுள்ளார.் 
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ஆசிய கண்ட ்தின் வபண்கள் சொம்பியன் 

❖ பிலிப்மபன்ஸில் உள்ள மகாடி நகரில் நமைசபற்ற 17வது ஆசிய கை்ைத்திற்கான  

சபை்கள் சதுரங்க சாம்பியன் மபாட்டியில் பத்மினி வரௌட் பை்ைத்மத சைன்றார.்  

❖ ஆை்கள் பிரிவில் விதித் சந்மதாஷ் குஜராத்தி சைை்கலப் பதக்கம் சைன்றார.் 

 

 

 

க சிய மூத்க ொருக்கொன ஓபன் சதுரங்க சொம்பியன்ஷிப் - 2018 

❖ ஜம்முவில் நமடவபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  மதசிய மூத்மதாருக்கான ஓபன் 

சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் அரவிந்த் சிதம்பரம் 10 புள்ளிகளுைன் தனது 

முதல் பை்ைத்மத சைன்றார.் 

❖ கிருஷ்ைா 9.5 புள்ளிகளுைன் இரை்ைாமிைத்மதப் பிடித்தார.் 

❖ 19 ையதான அரவிந்த் ஏற்கனமவ 2015-ல் கிராை்ை் மாஸ்ைர ்பை்ைம் சைன்றவராவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரெ்க ச மனி  ஒற்றுலம தினம் - டிசம்பர் 20  

❖ ஒற்றுமமயின் முக்கியதத்ுைத்மதப் பற்றிய விழிப்புைரம்ை 

உருைாக்கவும் உலகின் கைற்றுமமயில் ஒற்றுமம என்ற 

தன்மமமயக் வகாை்ைாைவும் ஆை்டுகதாறும் உலகம் 

முழுைதிலும் டிசம்பர ் 20 ஆம் நாள் ஐ.நா.வின் சரை்கதச மனித 

ஒற்றுமம தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலகம் முழுைதும் ைறுமமமய ஒழிக்கவும் ைளரும் நாடுகளில் 

குறிப்பாக அைற்றின் மக்கள் சதாமகயில் மிகவும் 

ைறுமமயுற்ற பிரிவினரிமையில் மனிதம் மற்றும் சமூக 

கமம்பாைம்ை ஊக்குவிப்பதற்காகவும் இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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சகிப்பு ்  ன்லமக்கொன ஆண்டு - 2019 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE - United Arab Emirates) 2019 ஆம் ஆை்டிமன சகிப்புத் 

தன்மமக்கான ஆை்ைாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது UAE-ஐ உலகளாவிய சகிப்புத் தன்மமயின் தமலநகரமாக சுைட்ிக் காைட்ுகிறது. 

கமலும் உள்ளூர,் பிராந்திய மற்றும் சரை்கதச சமூகங்களில் ஒற்றுமம மற்றும் 

அமமதி ஆகிய விழுமியங்கமளயும்  இது  அறிவுறுதத்ுகிறது. 

❖ முன்னதாக UAE ஆனது 2018-ஐ ஜயித் ஆை்ைாகவும் (Year of Zayed) 2017-ஐ 

தானத்திற்கான ஆை்ைாகவும் (Year of Giving) அறிவித்திருந்தது. 

❖ 2018 நைம்பரில் உலக சகிப்புத்தன்மம மாநாடு துபாயில் நைத்தப்பைை்து. 

❖ இந்த சகிப்புத் தன்மமக்கான ஆை்ைானது ‘ஐந்து குறிக்ககாள்கள்’ மீது கைனம் 

சசலுத்துகிறது. 

 

இத ெ ்செய்திகள் 

2018 ஆம் ஆண்டிை்கான சின்னம் 

❖ ஜப்பான் நாைானது 2018 ஆம் ஆை்டிமனக் குறிக்கும் சின்னமாக கபரழிமைக் 

குறிக்கும் சீனாவின் எழுதத்ு வடிவதம்தத்  கதரச்தடுதத்ுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆை்ைானது கடும் சைள்ளம், நிலநடுக்கம் மற்றும் சைப்பப் புயல்கள் 

ஆகியைற்மற  அந்நாடு  எதிரவ்காை்ைமதக் கண்டது . 

❖ சமாதானத்திற்கான காஞ்சி சின்னமானது 2-ம் இைத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்த சின்னமானது சபாது ைாக்சகடுப்பின் மூலம் கதரந்்சதடுக்கப்பை்ைது. 

❖ 2017ல் ைைசகாரியாவின் ஏவுகமணகள்  ஏைப்பை்ை பிறகு ‘நாரத்்’ (North) என்ற 

வாரத்்மத ஆனது  வாக்வகடுப்பில் சைற்றி சபற்றது. 
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