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வாடரகத் தாய் ஒழுங்குமுரற மடொதா 2016 .................................................................................................................................................................... 47 

ஏகரலவா மாதிரி உரறவிடப் பள்ளி ........................................................................................................................................................................................ 48 

டதசிய புற்றுடநாய் நிறுவனம் ......................................................................................................................................................................................................... 49 

விமானப் டபாக்குவரத்து பாதுகாப்பில் முன்னணி ......................................................................................................................................................... 49 

கலப்பு உயிரி – விமான எரிசபாருரளப் பயன்படுத்திய முதல் இராணுவ விமானம் ......................................................................... 50 
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செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலநடுக்கமானி - நாொ .............................................................................................................................................................. 103 

ஸ்டபஸ் எக்ஸின் முதலாவது அசமரிக்க இராணுவ செயற்ரகக் டகாள் .................................................................................................... 104 

மின்னும் ‘சூப்பர ்எரத்் ’ கண்டுபிடிப்பு ..................................................................................................................................................................................... 104 

சதாரலதூரத்தில் உள்ள சூரிய மண்டல சபாருள் ....................................................................................................................................................... 105 

தகவல் இரணவு ரமயம் ................................................................................................................................................................................................................. 106 

BizBarde செயலி .......................................................................................................................................................................................................................................... 106 

உஸ்தாட ்......................................................................................................................................................................................................................................................... 106 
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ராகுல் டிராவிடட்ின் 16 வருட சடஸ்ட ்ொதரன முறியடிப்பு .................................................................................................................................. 164 

3-வது டதசிய மகளிர ்குத்துெெ்ண்ரட ொம்பியன்ஷிப் ............................................................................................................................................. 164 

முக்கிய தினங்கள் ........................................................................................................................................................................................ 164 

ஆயுதப் பரடகள் வாரம் - டிெம்பர ்1 முதல் 7 வரர ..................................................................................................................................................... 164 

உலக எய்டஸ்் தினம் - டிெம்பர ்01 ............................................................................................................................................................................................... 164 

ெரவ்டதெ அடிரமத்தன ஒழிப்பு தினம் - டிெம்பர ்02 .................................................................................................................................................... 165 

உலக கணினி கல்வியறிவு தினம் - டிெம்பர ்02 ............................................................................................................................................................... 165 

ெரவ்டதெ மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் (IDPD - International Day of Persons with Disabilities) - டிெம்பர ்03 ..................................... 165 

இந்திய கடற்பரடத் தினம் - டிெம்பர ்04 ............................................................................................................................................................................... 166 

உலக மண் தினம் - டிெம்பர ்05 ..................................................................................................................................................................................................... 167 

ெரவ்டதெ தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் - டிெம்பர ்05 ............................................................................................................................................................. 167 

இந்திய ஆயுதப் பரட சகாடி நாள் - டிெம்பர ்07 ............................................................................................................................................................. 168 

ெரவ்டதெ விமானப் டபாக்குவரத்து தினம் - டிெம்பர ்07 ............................................................................................................................................ 168 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் தினம் - டிெம்பர ்08 .................................................................................................................................................................................... 169 

ெரவ்டதெ ஊழல் எதிரப்்பு தினம் - டிெம்பர ்09 ................................................................................................................................................................... 170 

ெரவ்டதெ மனித உரிரமகள் தினம் - டிெம்பர ்10 ........................................................................................................................................................... 170 

டநாபல் பரிசு தினம் - டிெம்பர ்10 ............................................................................................................................................................................................... 171 

ெரவ்டதெ மரல தினம் - டிெம்பர ்11 .......................................................................................................................................................................................... 172 

யுனிசெப் தினம் - டிெம்பர ்11 ......................................................................................................................................................................................................... 172 

ெரவ்டதெ அரனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்பு தினம் - டிெம்பர ்12 .................................................................................................... 172 

ெரவ்டதெ நடுநிரலரம தினம் - டிெம்பர ்12 ...................................................................................................................................................................... 173 



•   
•    
 
 
 
 

ix 
 

  

டதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு தினம் - 14 டிெம்பர ்............................................................................................................................................................... 173 

ெரவ்டதெ டதயிரல தினம் - டிெம்பர ்15 ................................................................................................................................................................................. 174 

விஜய் திவாஸ்-டிெம்பர ்16 ................................................................................................................................................................................................................ 174 

பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான ெரவ்டதெ வன்முரற தடுப்பு தினம் – டிெம்பர ்17 ......................................................... 174 

ெரவ்டதெ புலம்சபயரட்வாரக்ள்  தினம் - 18 டிெம்பர ்.................................................................................................................................................. 175 

சிறுபான்ரமயினர ்உரிரமகள் தினம் - டிெம்பர ்18 ................................................................................................................................................... 175 

டகாவா விடுதரல தினம் – டிெம்பர ்19 ................................................................................................................................................................................... 175 

ெரவ்டதெ மனித ஒற்றுரம தினம் - டிெம்பர ்20 ................................................................................................................................................................ 176 

ெகிப்புத் தன்ரமக்கான ஆண்டு - 2019 .................................................................................................................................................................................. 176 

குளிரக்ால மற்றும் டகாரடக்கால நீண்ட பகல் மற்றும் நீண்ட இரவு நாள் - டிெம்பர ்21 ................................................................ 177 

டதசிய கணித தினம் - டிெம்பர ்22 ............................................................................................................................................................................................. 177 
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TNPSC துளிகள் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மருதத்ுவக் கல்வி அமமசச்கமானது டாக்டர ் ஜகன்நாத ் தீக்சித்ரத 

உடல் பருமன் எதிரப்்புப் பிரசச்ாரத்தின் விளம்பரத் தூதுவராக நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ சப்ரராரடா ரகாப்மப சரவ்ரதச கால்பந்து ரபாட்டியின் (இமளரயார ்சிறுவர ்பிரிவு) 59வது 

பதிப்பில் ஆப்கானிஸ்தானின் அமினி பள்ளிமயத் ரதாற்கடித்து வங்காள ரதசத்தின் 

க்ரிதா சிக்ொ புரராதிஸ்தான் அணி வவற்றி வபற்றது. 

❖ BFR ராக்வகட்டின் வபயமர ஸ்டாரஷ்ிப் என மாற்றுவதாக ஸ்ரபஸ் X நிறுவனத்தின் 

தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரியான எலன் மஸ்க் அறிவித்துள்ளார.் BFR என்பது வபரிய 

ஃபால்கன் ராக்வகட் (Big Falcon Rocket) என்பதன் சுருக்கமாகும். 

❖ வடல்லி பல்கமலக்கழகம், அயரல்ாந்தின் டப்ளின் கல்லூரி பல்கமலக்கழகம் மற்றும் 

இயற்மக வரலாற்று அருங்காட்சியகம் (UK) ஆகியவற்றின் உயிரியலாளரக்ள் வடகிழக்கு 

இந்தியாவின் இமய மமலப் பிராந்தியத்தில் வகாம்புகமளயுமடய 4 

தவமளயினங்கமளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

o இந்த உயிரியியலாளரக்ளின் குழுவில் இந்தியாவின் தவமள மனிதர ் என 

அறியப்படும் S.D. பிஜுவும் உள்ளடங்குவார.் 

❖ ரதசிய வானூரத்ியியல் மற்றும் விண்வவளி நிரவ்ாகம் (NASA) ஆனது அதன் வரவிருக்கும் 

2020 ரராவர ் திட்டத்திற்கு இறங்கும் தளமாக வஜவஸரரா பள்ளத்மதத் 

ரதரந்்வதடுதத்ுள்ளது. 

o இந்த ரராவர ் திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதம் விண்ணில் 

செலுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ ஆஸ்திரரலியா மற்றும் ரபாலந்து ஆகிய நாடுகள் ஏற்கனரவ நரடமுரறயில் உள்ள 

தங்களது குடிரயற்ற வகாள்மககமள வலுவற்றதாக மாற்றும் எனக் கருதி ஐ.நா.வின் 

புலம்வபயரவ்ு உடன்படிக்மகயில் (UN pact on migration) மகவயழுத்திட மறுதத்ுவிட்டன. 

❖ அவமரிக்காவின் உலகளாவிய சமூக ஆஸ்காரிடமிருந்து இந்திய அரசியலின் வளரந்்து 

வரும் நடச்த்திரம் என்ற விருதிரன டாக்டர ்தமிழிமச சவுந்தரராஜன் வபற்றுள்ளார.் இவர ்

வளரந்்து வரும் இந்திய அரசியல்வாதி என்ற பிரிவில் பரிந்துமரக்கப்படட்ார.் 

❖ ரசப்பாக்கத்தில் உள்ள கமலவாணர ் அரங்கத்தில் ‘தமிழ்நாடு காவல்துமறயின் 

வீரத்தியாகிகள்’ என்ற புத்தகத்மத தமிழக முதல்வர ்வவளியிட்டார.் இந்தப் புத்தகமானது 

பணியில் இருக்கும்ரபாது உயிர ் தியாகம் வசய்த காவல்துமற அதிகாரிகமள 

வகௌரவிக்கிறது. 

❖ சமீபத்தில் இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு 

அமமசச்ரக்ளுக்கிமடரயயான 3-வது ரபசச்ு வாரத்்மதயானது விசாகப்பட்டினத்தில் 

நமடவபற்றது.  இது இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமமசச்ரக்ளால் இமணந்து தமலமம 

தாங்கப்பட்டது. 

o 4-வது பாதுகாப்பு அமமசச்ரக்ளின் ரபசச்ுவாரத்்மதயானது சிங்கப்பூரில் 2019 ஆம் 

ஆண்டு நமடவபறும் என அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ கடத்தலுக்கு எதிரான ரபாராட்டத்தில் திறனுள்ள ஒருங்கிமணப்மப உறுதி வசய்தல், 

எல்மல ரமலாண்மமமய ரமம்படுதத்ுதல் மற்றும் வணிகங்கமள எளிதாக்குதல் 
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ஆகியவற்றிற்காக ஹாடம்லன் (Hot Line) ஒன்மற அமமக்க இந்தியா மற்றும் ரநபாளம் 

ஆகிய நாடுகள் முடிவவடுதத்ுள்ளன. 

❖ ரநபாளத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும் இந்திய வதாழில்துமற கூடட்மமப்பு 

ஆகியமவ இமணந்து ரநபாளத்தின் காத்மண்டுக்கு அருகில் உள்ள பக்தாப்பூரில் 

கடட்ுமான உபகரணங்கள் மற்றும் வதாழில்நுட்பம் ொரந்்த மூன்று நாள் கண்காட்சிரய 

(ConMac) 2018 ஏற்பாடு வசய்திருந்தன. 

❖ முதலாவது கடற்பரப்பு காற்றாமல முதலீடட்ு மாநாடானது புதுவடல்லியில் நமடவபற்றது. 

இதில் ஐரராப்பிய முதலீடட்ு வங்கி (European Investment Bank-EIB) மற்றும் பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

(SBI) ஆகியமவ இந்தியா முழுவதும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் காற்றாற்றல் 

திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதற்கு ஒதத்ுமழப்பதாக ஒப்புக் வகாண்டன. 

❖ முன்னணி டயர ் தயாரிக்கும் நிறுவனமான அப்பல்ரலா டயரஸ்் நிறுவனமானது பிரபல 

கிரிக்வகட் வீரரான சசச்ின் வடண்டுல்கமர தனது விளம்பரத் தூதுவராக அடுத்த 5 ஆண்டு 

காலத்திற்கு நியமிதத்ுள்ளது. இந்நிறுவனமானது தனது தயாரிப்பிற்கான விளம்பரத் 

தூதுவராக பிரபலமான ஒருவமர நியமித்திருப்பது இதுடவ முதல் முமறயாகும். 

o அப்பல்ரலா டயர ்தவிர இந்தியாவில் BMW நிறுவனத்தின் விளம்பரத ்தூதுவராகவும் 

வடண்டுல்கர ் உள்ளார.் 

❖ ICC உலக T20 (ICC World T20) என்ற ரபாட்டியின் வபயமர ICC T20 உலகக் ரகாப்மப (ICC T20 

World Cup) என வபயர ்மாற்றம் வசய்துள்ளதாக சரவ்ரதச கிரிவகட் குழுமம் (ICC – International 

Cricket Council) அறிவித்துள்ளது. ஆடவர ் மற்றும் மகளிர ் ஆகிய இரண்டு கிரிக்வகட் 

ரபாட்டிகளுக்கும் இப்சபயர ்வபாருந்தும். 

❖ வகால்கத்தாவின் ஹூக்ளி ஆற்றில் சுதந்திரப் ரபாராட்ட வீரரக்ளின் வபயரிடப்படட் 

இரண்டு  விமரவு ரராந்துக் கப்பல்களான ICGS அம்ரித் கவுர ் மற்றும் ICGS கமலா ரதவி 

ஆகியவற்மற GRSE நிறுவனம் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இங்கிலாந்தின் ரகம்ப்ட்ரிஜ் அகராதியானது மகரபசியிலிருந்து பிரிக்கப்படட்தால் 

ஏற்படும் மன அழுத்தம் மற்றும் கவமலமய விவரிக்கும் வசால்லான வநாரமாரபாபியா 

(nomophobia) எனும் வசால்மல 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான மக்களின் வாரத்்மதயாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o முதல்முமறயாக 2018-க்கான சிறந்த வாரத்்மதரய வதரிவு வசய்வதற்காக 

வாக்களிக்குமாறு ரகம்ப்ரிட்ஜ் ஆசிரியரக்ள் வபாது மக்களிடம் ரகடட்ுக் 

வகாண்டனர.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சமபயானது ‘பல்கமலக்கழக நகர’ (University City) பிரிவில் 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலகளாவிய நீடித்த நகரங்கள் முன்முயற்சியில் பங்ரகற்பதற்காக 

புதுவடல்லிக்கு அருகில் உள்ள உத்திரப் பிரரதசத்தின் கவுதம புதத் நகர ் மாவட்டத்தின் 

இரடம்ட நகரங்களான வநாய்டா மற்றும் கிரரட்டர ் வநாய்டா ஆகிய நகரங்கமளத் 

ரதரந்்வதடுதத்ுள்ளது. 

o இந்தியாவில் இருந்து இமவ இரண்டு மடட்ுரம அமழக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்திய விமானப் பமட மற்றும் அவமரிக்க விமானப் பமட  ஆகியவற்றிற்கிமடரயயான 

12 நாடக்ள் நமடவபறும் இராணுவப் பயிற்சியானது ரமற்கு வங்காளத்தில் கமலக்குண்டா 

மற்றும் பனகாரக்் ஆகிய விமானத ் தளங்களில் வதாடங்கியது. இதன் ரநாக்கம் 

இருநாடுகளுக்கிமடரய வசயல்முமறொர ்ஒத்துமழப்மப ரமம்படுதத்ுவதாகும். 
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o இந்த “எக்ஸ் ரகாப் இந்தியா - 2018” என்பது இந்திய விமானப் பமட மற்றும் 

அவமரிக்க விமானப் பமட  ஆகிய இரு நாடுகளுக்கிமடரய நமடவபறும் பயிற்சித் 

வதாடரின் 4-வது பதிப்பாகும். இப்பயிற்சியானது முதன்முமறயாக இரண்டு 

விமானப் பமட தளங்களிலும் நமடவபறுகிறது. 

❖ இயற்மக எரிவாயு உற்பத்தியில் தனது கவனத்மத வசலுதத்ுவதற்காக வபட்ரராலிய 

ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டமமப்பிலிருந்து (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting 

Countries)  விலகுவதாக கத்தார ்அறிவிதத்ுள்ளது. 1961 ஆம் ஆண்டு முதல் கத்தார ்OPEC-ல் 

உறுப்பினராக உள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ரபாரப்்ஸ் இந்தியாவின் இந்தியப் பணக்கார பிரபலங்களின் 

தரவரிமசயில் 52 வயதுமடய நடிகரான சல்மான் கான் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

இவருமடய வருமானம் 253.25 ரகாடி ஆகும். இந்த தரவரிமசப் பட்டியலில் இவர ்

மூன்றாவது முமறயாக முதலிடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

o இவருக்கு அடுதத்ு இந்திய கிரிக்வகட் அணி ரகப்டன் விராட் ரகாலி இரண்டாவது 

இடத்திலும் அக்சய் குமார ்மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர.் 

❖ பாகிஸ்தான் அரசு மிக விமரவில் சிகவரட்கள் மற்றும் சரக்்கமர பானங்கள் 

ஆகியவற்றின் மீது “பாவ வரி”மய (Sin Tax) விதிக்கவிருக்கிறது. இந்த பாவ வரியின் மூலம் 

கிமடக்கும் நிதியானது சுகாதாரப் பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

o “பாவ வரி” (Sin Tax) என்பது சரவ்ரதச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசாற்கூறாகும். 

இது குறிப்பாக சமூகத்திற்கு தீங்கு விமளவிக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட வபாருடக்ளின் 

மீது விதிக்கப்படுகிறது. உதாரணம் : புமகயிமல, மிடட்ாய் வமககள், குளிர ்

பானங்கள், துரித உணவுகள், காபி மற்றும் சரக்்கமர. 

❖ இந்தியாவின் மூத்த (107 வயது) யூடியூப் கமலஞரான கரர மஸ்தானம்மா குண்டூர ்

மாவட்டத்தின் வதனாலிக்கு அருகில் தன்னுமடய வசாந்த கிராமமான குடிவாடாவில் 

காலமானார.் இவரது சமமயல் யூடியூப் ரசனலான “கண்டரி புடஸ்்”-ற்கு வமாத்தம் 12 

லடச்த்திற்கும் ரமற்பட்ட வாடிக்ரகயாளரக்ள் உள்ளனர.் 

❖ கரந்ாடக அரசாங்கத்தினால் நிரவ்கிக்கப்படும் கல்லூரிகளில் பள்ளிப்படிப்பு, 

பட்டப்படிப்பு மற்றும் முதுநிமலப் பட்டம் ஆகியவற்மறப் பயிலும் வபண் 

குழந்மதகளுக்கான கல்விச ் வசலமவ தாரம ஏற்றுக் வகாள்ள கரந்ாடக மாநில அரசு 

முடிவு வசய்துள்ளது. 

❖ வமக்சிரகாவில் நமடவபற்ற அதிபர ் ரதரத்லில் ஆண்டிரிஸ் ரமனுவல் ரலாப்ஸ் 

ஒப்ரராரடார ் (AMLO) வவற்றி வபற்று 5 மாதத்திற்குப் பின்  அந்நாட்டின் அதிபராக 

வபாறுப்ரபற்றார.்  

❖ நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவானது ஹஸ்முக் அதியாவின் ஓய்மவயடுதத்ு 

வசலவினங்களுக்கான வசயலாளரான அஜய் நாராயன் ஜாமவ நிதியமமசச்கத்தின் 

புதிய வசயலாளராக நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ அரசால் நடத்தப்படும் திமரப்பட பாதுகாப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கும் அமமப்பான இந்திய 

ரதசிய திமரப்பட ஆவணக்  காப்பகமானது (National Film Archive of India) 2200 குறும்படங்கள் 

மற்றும் ஆவணப்படங்கமள 16 மி.மீ வடிவில் அதன் வதாகுப்பில் ரசரத்த்ுள்ளது.  

o இந்த பிரதிகள் புரனவில் உள்ள மஹாராஷ்டிரா மாநில ஒலி - காட்சி கல்வியியல் 

நிறுவனத்திடம் இருந்து வபறப்படட்ன. 
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❖ ஆஸ்திரரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து பல்கமலக்கழகத்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

அமனதத்ு வமகயான புற்றுரநாய்களிலும் வபாதுவாக காணப்படக்கூடிய 

தனித்தன்ரமயான DNA நாரனா கட்டமமப்பின் அடிப்பமடயில் உடலில் கடட்ிகள் 

இருப்பமத அமடயாளம் காணக்கூடிய புதிய ரநாய் அறியும் ரசாதமனமய 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ வமக்ஸிரகா நகரின் முதல் ரதரந்்வதடுக்கப்பட்ட வபண் ரமயரான கிளாடியா 

வஷயின்பாம் ஆறு ஆண்டு காலத்திற்குப் பதவிரயற்றுள்ளார.் 

o இதற்கு முன்னதாக வமக்ஸிரகா நகரத்தின் இமடக்கால ரமயராக (1999-2000) 

வராஸாரிரயா ரராவபல்ஸ் என்ற வபண்மணி நியமிக்கப்பட்டார.் ஆனால் 

வஷயின்பாம் இப்பதவிக்கு ரதரந்்வதடுக்கப்படட் முதல் வபண்மணியாவார.் 

❖ வமாரீஷியஸ் நாடர்ட அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட SBM குழுமமானது, முழு 

உரிரமயுரடய துரண நிறுவன அரமப்பு முரறயில் நாட்டில் வசயல்படுவதற்காக 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஒப்புதமலப் வபற்றுள்ளது. 

o 2013-ல் உள்நாடட்ு இமணப்பு முரற அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு இத்தமகய 

உரிமத்மதப் வபறும் முதல் வவளிநாடட்ு வங்கி இதுரவயாகும். 

❖ 1936 ஆம் ஆண்டு ரஜாகனஸ்பரக்்கில் வதன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான வடஸ்ட் 

ரபாட்டியில் ஆஸ்திரரலியாவின் இடதுரக  சுழற்பந்து வீெெ்ாளரான கிளாரி க்ரிவமட் 36 

ரபாட்டிகளில் 200 விக்வகடட்ுகமள எடுதத்ு ொதரன பரடத்திருந்தார.் 

இெெ்ாதரனயிரன பாகிஸ்தானின் இடதுரக சுழற்பந்து வீசச்ாளரான யாசிரஷ்ா 

முறியடித்துள்ளார.்  

o அபுதாபியில் நமடவபற்ற ஆடட்த்தில் நியூசிலாந்து வீரரான வில் 

ரசாமரவ்ில்ரலவின் விக்வகடம்ட எடுத்ததன் மூலமாக ‘மிக விமரவாக 200 சடஸ்ட் 

கிரிக்சகட் விக்வகடட்ுகமள எடுத்த வீரர’் என்ற ொதரனயிரன யாசிரஷ்ா 

பமடதத்ுள்ளார.் 

❖ தனியார ்துமற வங்கியான ICICI-க்கான அரசு தரப்பு நியமனதாரராக 1995 ஆம் ஆண்டின் 

இந்திய வபாருளாதாரப் பணி அலுவலரான (Indian Economic Service) லலித் குமாமர அரசு 

நியமிதத்ுள்ளது. 

o இவர ்ரலாக் ரஞ்சமனயடுதத்ு பதவிரயற்றுள்ளார.் 

❖ முதல் இந்தியா-ஆசியான் இன்ரனாவடக் உசச்ி மாநாடு புதுவடல்லியில் நடத்தப் படட்து. 

இது அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமற (DST - Department of Science & Technology) 

மற்றும் வவளியுறவுத் துமற அமமசச்கதத்ுடன் இமணந்து இந்திய வரத்்தக மற்றும் 

வதாழில்துமற கூட்டமமப்பால் (FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) 

ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ புதுவடல்லியின் ஜன்பாத்தில் உள்ள ரதசிய அருங்காட்சியக அரங்கத்தில் ஐரராப்பிய 

ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றிற்கிரடடயயான கலாசச்ார மற்றும் பண்பாட்டுப் 

பாதுகாப்பிற்கான கூட்டிமணவின் இரண்டு நாள் மாநாடு நடத்தப் பட்டது. 

❖ 2001-2010 வமரயிலான இந்தியக் கடற்பமடயின் வரலாற்மறக் கூறும் ‘நீலக்கடல் புரட்சி’ 

எனும் நூமல கடற்பமடத் தரலரம அதிகாரியான  அட்மிரல் சுனில் லாம்பா 

புதுவடல்லியில் வவளியிட்டார.் இந்த புத்தகமானது துமண அட்மிரலான அனூப் சிங்கால் 

எழுதப்பட்டது.  



•   
•    
 
 
 
 

5 
 

  

o இந்த புத்தகமானது கடற்பமட வரலாற்மறக் கூறும் 6-வது வதாகுதியாகும். முதல் 5 

பாகங்கள் 1945 முதல் 2000 வமரயிலான காலகட்டத்மத விளக்குகின்றன. 

❖ ‘ஒரு வடல்லி ஒரு அடம்ட’ என்ற  வாசகதத்ுடன் எளிதாக பயணம் வசய்வதற்காக வடல்லி 

அரசானது ஒன் (ONE) என்ற வபாதுவான ரபாக்குவரதத்ு அடம்டமய அறிவிதத்ுள்ளது. இந்த 

அடம்டயானது நகரத்தின் ரபாக்குவரதத்ு டெரவ வழங்குநரக்ளான DMRC (Delhi Metro Rail 

Corporation), DTC (Delhi Transport Corporation) மற்றும் வடல்லி அரசு ஆகிய மூன்றின் 

இலட்சிமனகமளயும் வகாண்டுள்ளது.  

❖ மாணவரக்ள் மற்றும் பதின்ம பருவத்தினரிமடரய இமணய பாதுகாப்பு குறித்த 

விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இமணய பாதுகாப்பு குறித்த மாணவரக்ளுக்கான 

மகரயடு (A Handbook for Students on Cyber Safety) என்ற தமலப்பிலான ஆங்கிலப் 

புத்தகவமான்மற உள்துமற அமமசச்கம் வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ ஆசிய விமளயாடட்ுப் ரபாட்டியில் தங்கம் வவன்றவரான ஸ்வப்னா பரம்ாமன தனது 

டிஜிடட்ல் வசயலியான ரயாரனாவின் (You only need one-Yono) விளம்பரத ்தூதுவராக பாரத 

ஸ்ரடட் வங்கி நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ ரஜான் ரிட்ஜிரயாமன தனது புதிய தரலரம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமித்தமத 

வமானாக்ரகாவில் நமடவபற்ற IAAF (International Association of Athletics Federations) எனப்படும் 

ெரவ்டதெ தடகள விமளயாடட்ுக்கான கூட்டரமப்புெ ் சங்கத்தின் 215வது மன்றக் 

கூடட்த்தின் முதல் நாளில் IAAF கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்த பின்னர ்IAAF அந்நியமனத்ரத  

அறிவிதத்ுள்ளது.   

❖ ெரவ்டதெ துப்பாக்கி சுடுதல் விரளயாடட்ுக்  கூட்டரமப்பின் (International Shooting Sports 

Federation-ISSF) நடுவரக்ள் குழுவின் 7 உறுப்பினரக்ளில் ஒரு பதவிக்கு டதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 

முதல் இந்தியராக பவன் சிங் உருசவடுதத்ுள்ளார.் இந்த நடுவரக்ள் குழுவில் ஒரு தரலவர ்

மற்றும் 7 உறுப்பினரக்ள் இருப்பர.்  

o இது துப்பாக்கி சுடுதலுக்கான விதிகளின் சீரான பயன்பாட்டிற்கு 

சபாறுப்புரடயதாகும். டமலும் இது ெரவ்டதெ நடுவரக்ளுக்கு 

வழிகாடட்ுதல்கரளயும் வழங்குகிறது. 

❖ சடல்லியில் சீனாவின் மாஞ்ொ நூரல (பட்டம் விடும் நூல்) தரட செய்ததற்காக, 

விலங்குகரள நன்முரறயில் நடத்த விரழகின்ற மக்கள் அரமப்பு எனப்படும் பீட்டாவால் 

(PETA - People for the Ethical Treatment of Animals) சடல்லி அரசின் உணவு வழங்கல், சுற்றுெச்ூழல் 

மற்றும் வனதத்ுரற அரமெெ்ரான இம்ரான்  ுரெனுக்கு ‘விலங்குகளுக்கான நாயகன்’ 

(Hero to Animals) என்ற விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ் ஆளுநர ் ெத்யபால் மாலிக் ஜம்முவில் உள்ள ஆசிரியரக்ள் பவனில் 

‘ஆயுஷ்மன் பாரத-் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆடராக்கியா’ என்ற  திட்டத்ரதத் சதாடங்கி 

ரவத்தார.் 

❖ நாகாலாந்து மாநில அரொனது நாகாலாந்தின் மின்-நிரவ்ாக கல்வி ரமயத்ரத (e-

Governance Academy) அரமப்பதற்கான ஆடலாெரன மற்றும் சதாழில்நுட்ப அறிரவ 

வழங்குதல் ஆகியவற்றிற்காக எஸ்டடானியாவின் மின் ஆளுரம கல்வியகதத்ுடன் 5 வருட 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தசமான்றில் ரகசயழுத்திடட்ுள்ளது.  

o இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமானது டகாஹிமாவில் நரடசபற்ற இ-நாகா 

மாநாட்டின் 4-வது பதிப்பில் ரகசயழுத்திடப்படட்து. 
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❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் சிடன்ி கிரிக்சகட் ரமதானத்தில் நடந்த 4-வது சடஸ்ட் டபாட்டியில் 

தனது முதலாவது ெதத்ரத விராட் டகாலி அடித்த பின் அவர ்ரகசயாப்பமிடட்ு வழங்கிய 

டமலாரடயானது (சஜரச்ி) ஆஸ்திடரலியாவின் நியூ ெவுத் டவல்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள 

சபௌரால் நகரில் பிராட்டமன் அருங்காட்சியகத்தில் ெெச்ின் சடண்டுல்கரின் 

உருவப்படத்திற்கு அடுத்ததாக ரவக்கப்படட்ுள்ளது என்ற புதிய சிறப்புக் சகௌரவத்ரத 

டகாலி சபற்று இருக்கின்றார.் 

❖ அரமெெ்ரரவ நியமனக் குழுவானது கிருஷ்ணமூரத்்தி சுப்பிரமணியரன 2018 ஆம் 

ஆண்டு டிெம்பர ் 7ஆம் டததி முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு புதிய தரலரமப் சபாருளாதார 

ஆடலாெகராக நியமனம் செய்ய ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

o இந்த ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம் டததி இப்பதவியிலிருந்து விலகிய அரவிந்த் 

சுப்பிரமணியனுக்குப் பதிலாக இவர ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ உலக தங்க மன்றமானது அதன் அடுத்த தமலரம நிரவ்ாக அதிகாரியாக ரடவிட் மடட் 

என்பவரர  நியமிப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இவர ்கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரியாக பணியாற்றிய அரம் 

ஷிஷ்மானியன் என்பவருக்கு அடுத்ததாக பதவிரயற்கிறார.் 

❖ இந்திய கடற்பமட தளபதி (ஓடட்ுநர)் மற்றும் ரகப்டன் P. ராஜ்குமார ் ஆகிரயார ் ரகரள 

வவள்ளத்தின் ரபாது செய்த தன்னலமற்ற மீட்புப் பணி ரசமவக்காக 7-வது ‘ஆண்டிற்கான 

ஆசியன் விருது’ வழங்கி வகௌரவிக்கப்படட்னர.் 

o சிங்கப்பூரில் நமடவபற்ற ஸ்டவ்ரய்டஸ்் மடம்ஸ் குரளாபல் அவுட்லுக் கருத்தரங்கு 

2019-ல் இந்த விருது வபறுரவாரக்ள் அறிவிக்கப்படட்னர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்06 அன்று இந்தியக் கிரிக்வகட் வீரரான கவுதம் கம்பீர ்(டில்லியில் 

பிறந்த) அமனதத்ு விதமான கிரிக்வகட் ரபாட்டிகளிலும் இருந்து ஓய்வு வபறப் ரபாவதாக 

அறிவிதத்ுள்ளார.் இவர ்உள்ளூர ்கிரிக்வகட் ரபாட்டியில் வடல்லி அணிக்காக விமளயாடி 

உள்ளார.் 

o கவுதம் கம்பீர ்ஐபிஎல் கிரிக்வகட் வதாடரில் வகால்கத்தா மநட் மரடரஸ்் மற்றும் 

வடல்லி டடரவ்டவில்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக விமளயாடியுள்ளார.் 

❖ வசன்மன மாநகரில் உள்ள 1.5 இலடச்ம் சிசிடிவி ரகமராக்கமள கண்காணிப்பதற்காக 

“சிசிடிவி வசன்மன நகரம்” என்ற பிரதத்ிரயகமான மகரபசி வசயலிமய வசன்மன நகர 

காவல்துமற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ 15-வது இந்திய சுகாதார உசச்ி மாநாடானது இந்திய வதாழிற்துமறக் கூட்டமமப்பினால் 

(Confederation of Indian industry - CII) ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. இந்த மாநாடானது “இந்திய 

சுகாதாரம் -  மாறி வரும் முன்னுதாரணம்” என்ற கருதத்ுருவுடன் தில்லியில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ நாகாலாந்தின் முதல்வர ் சநய்பியு ரிடயா ரகா ுமாவில் அம்மாநிலத்தின் “சுற்றுலா 

காவல் துமறமய” அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளார.் இதன்மூலம், அருணாசச்லப் பிரரதசத்திற்கு 

அடுதத்ு சுற்றுலாத ் துமறக்வகன்ரற தனிப்படட் காவல் துமறமய உருவாக்கிய 

இரண்டாவது மாநிலமாக நாகாலாந்து உருவவடுதத்ுள்ளது. 

❖ எெ.்ஐ.வி/எய்டஸ்் மீதான ஐக்கிய நாடுகளின் திட்டமானது (UNAIDS - United Nations Programme 

on HIV/AIDS) உலகளாவிய பதின்பருவத்தினரின்  சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான 
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சிறப்புத் தூதுவராக ருவாண்டாவின் முதல் குடிமகளான திருமதி ஜீவனட் காகரமமவ 

நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ அனில் மணிபாய் நாயக் ரதசிய திறன் ரமம்பாடட்ுக் கழகத்தின் (NSDC - National Skill 

Development Corporation) புதிய தமலவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் NSDC என்பது மத்திய 

திறன் வளரச்ச்ி மற்றும் வதாழில்முமனவு அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தனிதத்ுவ 

அரசு - தனியார ்பங்களிப்புக் கழகமாகும். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (RBI – Reserve Bank of India) 24-வது ஆளுநரான டாக்டர ் உரஜ்ித் 

பரடல் தனிப்படட் காரணங்களுக்காக தனது பதவிமய டிெம்பர ் 10 ஆம் டததியன்று 

ராஜினாமா வசய்துள்ளார.்  முன்னாள்  ஆரப்ிஐ-யின் ஆளுநர ் ரகுராம் ராஜன் ஓய்வு 

வபற்றமதயடுதத்ு 2016 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்மாதம் 4ஆம் டததியன்று உரஜ்ித் பரடல் 

ஆளுநராக வபாறுப்ரபற்றார.் இவரது பதவிக் காலமானது  2019 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்

மாததத்ுடன் முடிவமடயவிருந்தது.  

o இதன் மூலம், 1990 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்பு தனது பதவிக் காலம் முடிவரடயும் 

முன்டப அப்பதவிரய இராஜினாமா வசய்த முதலாவது RBI ஆளுநர ்இவடர ஆவார.் 

❖ இந்தியப் வபாருளாதார வல்லுநரான சுரஜ்ித் பல்லா பிரதம அமமசச்ருக்கான 

வபாருளாதார ஆரலாசமனக் குழுவின் (PMEAC - Prime Minister’s Economic Advisory Council)  

உறுப்பினர ் பதவிமய ராஜினாமா வசய்வதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 5 உறுப்பினரக்ள் 

வகாண்ட பிரதம அமமசச்ருக்கான வபாருளாதார ஆரலாசமனக் குழுவானது 2017 ஆம் 

ஆண்டு வசப்டம்பர ்மாதத்தில் பிரதமரால் அரமக்கப்பட்டது ஆகும். 

o தற்வபாழுது இக்குழு மூத்த வபாருளாதார வல்லுநர ் மற்றும் நிதி ஆரயாக்கின் 

உறுப்பினரான பிரபக் ரதபராய் தமலமமயில் வசயல்படட்ு வருகிறது. 

❖ நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் தரலவர ் மற்றும் டமலாண் இயக்குநராக 

(Chairman and Managing Director  - CMD) அதுல் ெ ாரய நியமித்திருப்பதாக மத்திய அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. இவர ் ஜி. சீனிவாெனுக்கு மாற்றாக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் 5 

ஆண்டுகளுக்கு  இப்பதவியில் இருப்பார.் 

❖ 175-வது எண்சணய் மற்றும் சபட்டராலிய ஏற்றுமதி நாடுகள் கூட்டரமப்பின் (Organization 

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

மற்றும் OPEC உறுப்பினரக்ள் அல்லாத நாடுகளின் அரமெெ்ரரவ நிரலயிலான 1 நாள் 

நரடசபறும் ெந்திப்பானது ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவில் நிரறவு சபற்றது. 

❖ அடுத்த OPEC உறுப்பினரக்ள் மற்றும் OPEC உறுப்பினரக்ள் அல்லாத நாடுகளின் 

அரமெெ்ரரவ நிரலயிலான ெந்திப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் 

ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவில் நரடசபறவிருக்கிறது. 

❖ 3 நாள் நரடசபறும் 2018 ஆம் ஆண்டின் இராணுவ இலக்கியத் திருவிழாவானது (MLF - 

Military Literature Festival) பஞ்ொப்,  ரியானா மற்றும் இந்திய இராணுவம் ஆகியவற்றால் 

கூட்டாக இரணந்து ெண்டிகரில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இலண்டனின் சவஸ்ட்மின்ஸ்டர ்மாஜிஸ்டரடஸ்் நீதிமன்றமானது விஜய் மல்ரலயாரவ 

இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்த உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

 

❖ உலகின் மிகப்சபரிய அரபு ஒலி நூலகமான துபாய் ஒலி நூலகத்ரத துபாயின் 
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இளவரெரான டஷக்  ம்டன் பின் முகமது பின் ரஷீத ்அல் மக்ரடாம் வதாடங்கி மவத்தார.் 

o இது Bookshare.org வரலதளதத்ுடன் இமணந்து துபாயின் சாமலகள் மற்றும் 

ரபாக்குவரதத்ு ஆமணயம் ரமற்வகாண்ட முன்முயற்சியாகும். 

❖ இந்த வருடம் வவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்ளால் 80 பில்லியன் டாலர ் தாய்நாட்டிற்கு 

அனுப்பியதுடன் இந்தியாவானது உலகின் மிக அதிக அளவில் வவளிநாடுகளிலிருந்து 

பணம் வபறும் முதல் நாடாக இவ்வருடமும் தனது இடத்மதத் தக்க மவதத்ுக் 

வகாண்டுள்ளது. இந்தியாமவத் வதாடரந்்து சீனா, வமக்ஸிரகா, பிலிப்மபன்ஸ் மற்றும் 

எகிப்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ முதன் முமறயாக கத்தாமர முந்தி உலகின் முன்னணி திரவ இயற்மக எரிவாயு (LNG – 

Liquified Natural Gas) ஏற்றுமதியாளராக ஆஸ்திரரலியா ஆகியுள்ளது. 

o நிலக்கரி மற்றும் இரும்புத் தாது ஆகியவற்றிற்கு அடுதத்தாக LNG ஆனது 

ஆஸ்திரரலியாவின் மூன்றாவது வபரிய ஏற்றுமதி வபாருளாகும். 

❖ வதன் வகாரியாவின் இன்சியானில் நமடவபற்ற புகழ்வபற்ற சரவ்ரதச ரமமசப் பந்தாட்ட 

கூட்டமமப்பின் (ITTF - International Table Tennis Federation) நடச்த்திர விருதுகள் விழாவில் 

இந்தியாவின் மனிகா பத்ரா 'Breakthrough Table Tennis Star’ எனும் விருதிரனப் வபற்றார.்  

o இதன்மூலம் அவர ்இந்த விருதிமனப் வபற்ற முதல் இந்திய ரமமசப் பந்தாட்ட வீரர ்

ஆகியுள்ளார.் 

❖ சிங்கப்பூமர அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட செயற்ரக நுண்ணறிவு ஸ்டாரட்் அப் 

நிறுவனமான ‘வபரல்ின்’ நிறுவனமானது  நிதி ஆரயாக் உடன் இமணந்து  இந்தியாவில் 

குறிப்பிடத்தக்க சாதகமான, சமூக மற்றும் வபாருளாதாரத் தாக்கத்மத 

ஏற்படுதத்ுவதற்வகன AI (Artificial Intelligence) வசயலிகமள ரமம்படுதத்ுவதற்காக " AI 4 All 

Global Hackathon” என்ற நிகழ்ரவத் சதாடங்கியுள்ளது . 

❖ அடிவலய்டில் நமடவபற்ற நான்கு ரபாட்டிகமளக் வகாண்ட வடஸ்ட் வதாடரின் முதல் 

வடஸ்ட் ரபாட்டியில் ஆஸ்திரரலியாமவ 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ரதாற்கடித்ததன் 

மூலம்  வதன் ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரரலியா ஆகிய அணிகமள 

வடஸ்ட் ரபாட்டிகளில் ரதாற்கடித்த முதல் இந்திய அணித ் தமலவராக விராட் ரகாலி 

ஆகியுள்ளார.் 

o முன்னாள் இந்திய அணித் தமலவரக்ளான ராகுல் டிராவிட் மற்றும் M S ரதானி 

ஆகிரயார ் ஆஸ்திரரலியாமவத் தவிர இங்கிலாந்து மற்றும் வதன் ஆப்பிரிக்கா 

அணிகமள வடஸ்ட் ரபாட்டியில் வவன்றுள்ளனர.் 

❖ நாசாவின் ஓஸ்ரிஸ்-வரக்ஸ் (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith 

Explorer-OSIRIS-REx)  விண்கலமானது வபன்னு என்ற குறுங்ரகாளின் உட்பகுதியில் தண்ணீர ்

இருப்பதற்கான தடயங்கமளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

o இது ஆக்ஸிஜன் மற்றும் மஹட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றாக இமணந்திருக்கும் 

ஆப்மஹட்ராக்மஸல் மூலக்கூறுகள் இருப்பமத வவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமமசச்கமானது இந்திய திமரப்படம் மற்றும் 

வதாமலக்காட்சி நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராக பிரிஜ்ரஜந்திர பால் சிங்ரக 

நியமிதத்ுள்ளது. 

o இவர ் கடந்த அக்ரடாபர ் மாதம் பதவி விலகிய அனுபம் ரகரக்்கு அடுத்ததாக 
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பதவிரயற்கிறார.் 

❖ நாடு முழுவதும் மின்னணு மருந்தகங்கள் மூலம் ஆன்மலனில் மருந்துகமள விற்க தமட 

விதிதத்ு வடல்லி உயரநீ்திமன்றம் உத்தரவிடட்ுள்ளது. ரமலும் தமலமம நீதிபதி ராரஜந்திர 

ரமனன் மற்றும் நீதிபதி V.K. ராவ் ஆகிரயார ்அடங்கிய அமரவ்ானது இதரன அமல்படுத்த 

மத்திய மற்றும் வடல்லி அரசுகளுக்கு உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ ரிசரவ்் வங்கியானது இமணய பாதுகாப்பு விதிமுமறகமள மீறியதற்காக இந்தியன் 

வங்கிக்கு 1 ரகாடி ரூபாய் அபராதம் விதிதத்ுள்ளது. இந்த அபராதமானது 1949 ஆம் 

ஆண்டின் வங்கி ஒழுங்குமுமறச ்சட்டத்தின் விதிமுமறகளின் கீழ் விதிக்கப்பட்டது. 

❖ உலகின் 5-வது இடத்திலுள்ள நரவாமி ஒசாகா அணியின்  பயிற்சியாளரான சஸ்சா பஜின், 

மகளிர ்பூப்பந்தாட்ட கூடட்மமப்பின் (Women’s Tennis Association - WTA) ஆண்டிற்கான சிறந்த 

பயிற்சியாளர ்பட்டம் சவன்ற முதல் பயிற்சியாளராக ஆகியுள்ளார.்  

❖ இந்திய உலகளாவிய வங்கிகளுக்கிமடரயயான நிதிநிமலக்குரிய வதாமலத் வதாடரப்ு 

சங்கமானது SBI-ன் முன்னாள் தமலவரான அருந்ததி பட்டாசச்ாரய்ாமவ அதன் குழுவிற்கு 

புதிய தமலவராக நியமிதத்ுள்ளது. 

o இவர ்முன்னாள் வங்கியாளரான M.V. நாயமரயடுதத்ுப் பதவிரயற்கிறார.் 

❖ இஸ்டரல் நாட்டின் தரலநகராக டமற்கு சஜருெடலரம அங்கீகரிதத்ுள்ள சில நாடுகளில் 

ஆஸ்திடரலியாவும் ஒன்றாகியுள்ளது. எனினும் ெமாதானமான தீரவ்ு எட்டப்படும் வரர 

அதன் தூதரகமானது சடல் அவிவ் நகரிலிருந்து மாற்றப்பட மாட்டாது. 

❖ இந்திய காவல் பணி அதிகாரியான ராம்பால் பவார ்டதசிய குற்ற ஆவண அரமப்பின் 

(National Crime Records Bureau-NCRB) இயக்குநராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ மக்களரவெ ் செயலகத்தின் அடொக் குமார ் டதசிய பழங்குடியினருக்கான 

ஆரணயத்தின் (National Commission for Scheduled Tribes-NCST) செயலராக 

சபாறுப்டபற்றுள்ளார.் 

❖ டிெம்பர ்16 அன்று நரடசபற்ற விஜய் திவாஸ் நிகழ்ெச்ியின்டபாது புதுசடல்லியில் உள்ள 

JLN விரளயாட்டரங்கத்தில் தியாகிகள் மற்றும் டபாரில் காயமுற்டறாரக்ரள 

சகௌரவிக்கும் விதமாக ‘டொல்ஜரத்தான்’ எனும் சிறப்பு மாரத்தாரன விரளயாடட்ுத் 

துரற அரமெெ்ர ்கரன்ல் ராஜ்யவரத்ன் ரத்டதார ்துவங்கி ரவத்தார.் 

❖ தபால் அலுவலக டெமிப்பு வங்கி கணக்குரடய வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு இரணயதள 

வெதிரய இந்திய தபால் துரற துவங்கியுள்ளது. 

❖ பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச ்சட்டமன்றத்தில் வபண்களுக்கு 30% இட ஒதுக்கீடு ரகாரி 

தீரம்ானவமான்மற பஞ்சாப் சட்டசமபயானது ஒருமனதாக நிமறரவற்றியுள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா நாட்டின் அரசுகளுக்கிமடரயயான இராணுவ வதாழில்நுட்பக் 

கூட்டிமணவிற்கான ஆமணயத்தின் (India-Russia Inter-Governmental Commission on Military 

Technical Cooperation-IRIGC - MTC) 18-வது கூடுமக புதுவடல்லியில் நடத்தப் படட்து. 

❖ மத்திய நிதியமமசச்கதத்ின் கீழ் வசயல்படும் மத்திய மமறமுக வரி மற்றும் சுங்க வரிகள் 

வாரியமானது பரிவரத்்தமன வசலவினங்கமளக் குமறப்பதற்கும் சதாழில் 

சதாடங்குவரத எளிதாக்குவதற்கும் டவண்டி அந்நிய வசலவாணி மதிப்பிற்கான 

நாணயங்களின் பட்டியலில் வகாரியாவின் ‘டவான்’ மற்றும் துருக்கியின் ‘லிரா’ 

ஆகியவற்மற ரசரத்த்ுள்ளது.  
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❖ உலக சுகாதார அரமப்பின் 4வது உலகளாவிய மருத்துவ உபகரணங்கள் மீதான 

‘மருத்துவ உபகரணங்களின் அணுகமல அதிகரித்தல்’ என்ற கருத்தரங்கமானது 

ஆந்திரப்பிரரதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஆந்திரப் பிரரதச வமடவ்டக் 

மண்டலத்தில் முடிவமடந்தது. 

o இந்த WHO-வின் உலகளாவிய மருதத்ுவ உபகரணங்கள் மீதான கருத்தரங்கமானது 

முதன்முமறயாக இந்தியாவில் நடத்தப்படட்து. 

❖ மத்திய ஆற்றல் அமமசச்கமானது 2018 ஆம் ஆண்டின் ரதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு 

தினத்மதவயாட்டி (டிெம்பர ் 14) புதுவடல்லியில் குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கான கட்டிட 

ஆற்றல் பாதுகாப்புக் குறியீடான “எரகா நிவாஸ் சம்ஹிதா 2018” என்பரத  (ECO Niwas 

Samhita 2018) அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ வங்க ரதச தமலநகரான டாக்காவில் நமடவபற்ற கூடட்த்தில் 2020 ஆசிய ரகாப்மபப் 

ரபாட்டிமய நடதத்ும் உரிமமமய பாகிஸ்தான் கிரிக்வகட் வாரியத்திற்கு ஆசிய 

கிரிக்வகட் குழுமமானது (ACC - Asian Cricket Council) வழங்கியுள்ளது. 

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

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் தற்ரபாது தான்ொனியாவின் சான்சிபாரில் இந்தியாவின் 

தூதராக உள்ளார.் 

❖ 2016-17 வசயலாக்க ஆண்டிற்கான நாட்டின் சிறந்த வசயல்திறன் வகாண்ட 

ஒருங்கிமணந்த எஃகு ஆமலக்கான பிரதமரின் டகாப்ரபக்கான வவற்றியாளராக டாடா 

ஸ்டீல் லிமிவடட் நிறுவனம்  அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

o இதனால் இந்த சிறப்பான விருமத 4 ஆண்டுகளாக வதாடரந்்து வபறும் நிறுவனமாக 

டாடா ஸ்டீல் மாறியுள்ளது. 

❖ சமரியம் சவப்ஸ்டர ் (Merriam-Webster) என்ற அகராதியானது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வாரத்்ரதயாக ‘நீதி’ (Justice) எனும் வாரத்்ரதரய அறிவித்துள்ளது. சமரியம் 

சவப்ஸ்டரின்படி இந்த நீதி எனும் சொல்லானது இனநீதி, ெமூகநீதி மற்றும் நீதியில் 

ஏற்படும் தரடகள் எனும் பல சொற்சறாடரக்ளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ நியமனங்களுக்குக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவால் இமடக்கால சிபிஐ இயக்குநரான M. 

நாரகஸ்வர ராவிற்கு  கூடுதல் இயக்குநருக்கு இமணயான பதவி உயரவ்ு அளிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் புரன மாவட்ட நீதிமன்றமானது நீதிமன்ற மவப்பு, அபராதங்கள் 

ஆகியவற்மற மின்னணு பண வழங்கீடு முமறயில் வசலுத்த அனுமதிதத்ுள்ள முதல் 

நீதிமன்றமாக ஆகியுள்ளது. இந்த புதிய வசதியானது சிவாஜி நகர ்மாவட்ட மற்றும் கீழரம 

நீதிமன்றங்களில்    வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ பீட்டா இந்தியா அமமப்பால் 2018 ஆம் ஆண்டின்  சிறந்த மனிதராக ரசானம் கபூர ்

ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த மனிதராக அனுஷ்கா ஷரம்ா 

ரதரந்்வதடுக்கப்பட்டிருந்தார.் 

❖ தமிழில் தந்தி அனுப்பும் முமறமய கண்டறிந்தவரான A. சிவலிங்கம் திருசச்ியில் 

காலமானார.் இவர ் 1955-ல் தமிழில் தந்தி அனுப்பும் முமறமயக் கண்டறிந்து  அதரனப் 

வபாதுப் பயன்பாட்டிற்கு 1956-ல் வகாண்டு வந்தார.் டமலும் இவர ் தமிழ் தந்தி 

சிவலிங்கனார ்என்றும் அமழக்கப்பட்டார.் 
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❖ வசன்மனப் வபரு நகராட்சியானது, வசன்மன ரகாடம்டக்கு அருகில் உள்ள பிரரஸர ்

சாமலமய TNPSC சாமல என வபயர ்மாற்றம் வசய்துள்ளது. 

❖ மாநிலத்தில் உள்ள 2381 அங்கன்வாடி மற்றும் அரசு நடுநிமலப் பள்ளிகளில் 

மாண்டிசட்ொரி கல்வி சாரந்்த மழமலயர ்பள்ளி (Kinder Garden) வகுப்புகமளத் வதாடங்க 

தமிழ்நாடு அரொனது அரொரண (G.O.) ஒன்மற வவளியிடட்ுள்ளது. இதனடிப்பரடயில் 

2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 11 அன்று ெமூகநலத் துரற மற்றும் மதிய ெதத்ுணவுத ்

துரறயால் ஒரு ஆரண பிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய அமமசச்ரமவயானது தமிழ்நாடு (மதுமர) மற்றும் வதலுங்கானா (பீபீ நகர)் ஆகிய 

இரண்டு மாநிலங்களில் பிரதான் மந்திரியின் ஸ்வஸ்த்யா சுரக்ொ டயாஜனா என்ற 

திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு புதிய அகில இந்திய மருதத்ுவ அறிவியல் நிறுவனத்மத (All India 

Institute of Medical Sciences-AIIMS) அமமக்க 2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 17 ஆம் டததியன்று 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ அவமரிக்காவிற்கான இந்திய தூதுவராக ஸ்ரீ ஹரஷ்் வரத்ன் ஸ்ரீங்க்லா 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் நவ்ரதஜ் சரன்ாவுக்கு அடுத்ததாக இப்பதவியில் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ குடிரயற்றதத்ின் மீதான ஐ.நாவின் உலகளாவிய உடன்படிக்மகக்கு இவரின் அரசாங்கம் 

ஆதரவு வழங்கியதற்கு எதிர ் தரப்பினரிடமிருந்து ஏற்பட்ட மிக கடுரமயான 

எதிரப்்மபயடுதத்ு வபல்ஜியத்தின் பிரதமரான சாரல்ஸ் மமக்ரகல் தனது பதவியிலிருந்து 

விலகியுள்ளார.் 

❖ நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவானது பிரணாப் குமார ் தாரஸ மத்திய 

மமறமுக வரி மற்றும் சுங்க வரிக்கான வாரியத்தின் (Central Board of Indirect Taxes and 

Customs-CBIC) தமலவராக நியமிக்க ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

o இவர ் வரும் டிசம்பர ் 31 அன்று ஓய்வு வபறும் S. ரரமஷ்க்கு அடுதத்ு 

பதவிரயற்கவுள்ளார.் 

❖ முன்னாள் இந்திய அணியின் வதாடக்க ஆடட்க்காரரான W.V. ராமன் இந்திய சபண்கள் 

கிரிக்சகட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் உளவு பாரத்்த குற்றத்திற்காக ரகது செய்யப்படட்ு பாகிஸ்தான் 

சிமறயில் 6 ஆண்டுகள் இருந்த ஹமீத் டநஹால் அன்சாரி பாகிஸ்தானால் 2018 ஆம் 

ஆண்டு டிெம்பர ்18 அன்று விடுதமல வசய்யப்பட்டார.் 

❖ ‘Period. End of Sentence' என்ற குறும்படமானது ஆவண குறும்பட பிரிவில் 91-வது ஆஸ்கர ்

விருதுக்கு ரதரவ்ு வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

❖ புதுவடல்லியில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் வதாழில்துமற வகாள்மக மற்றும் டமம்பாடட்ுத் 

துமறயால் முதன்முதலாக வவளியிடப்பட்ட 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  வதாழில் 

வதாடங்கும் மாநிலங்கள் தரவரிரெயில் சிறப்பாக வசயலாற்றும் மாநிலமாக குஜராத் 

தரவரிரெப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ மங்ரகாலியாவிற்கான அடுத்த இந்தியத் தூதுவராக டமாஹிந்தர ் பிரதாப் சிங் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ டிஜிபுடட்ி குடியரசுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதுவராக அரசாக் குமார ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 
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❖ வசபி (SEBI) அமமப்பின் ஊழல் கண்காணிப்புத் துமற தமலமம அதிகாரியாக (Chief 

Vigilance Officer-CVO) ஆரத்்தி சாப்ரா ஸ்ரீவஸ்தவாமவ பிரதமர ் அலுவலகமானது முதல் 

கட்டமாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியமிதத்ுள்ளது. 

o CVO பணியானது அரசு அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் அலுவலரக்ளின் 

ஊழல்கரளக் கண்டறிவதற்காக பணியமரத்்தப்பட்ட மத்திய ஊழல் 

கண்காணிப்புத் துமற அமமப்பின் விரிவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரிவாக 

கருதப்படுகின்றது. 

❖ மஹதராபாத்தில் சம்ஷாபாத்திற்கு அருடக உள்ள அதானி ஏரராஸ்ரபஸ் பூங்காவில் 

இந்தியாவின் ஆளில்லா விமானங்கரளத் தயாரிக்கும் முதலாவது தனியார ் பிரிவு 

திறக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ புதுவடல்லியில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் “மாறும் இந்தியா” (Changing India) எனும் 

தமலப்பிலான தனது புத்தகத்மத முன்னாள் பிரதமரான மன்ரமாகன்சிங் வவளியிட்டார.் 

❖ CRI பம்பு நிறுவனமானது புகழ்வபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ரதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு 

விருதிரன நான்காவது முரறயாக பம்புகள் பிரிவில் வவன்றுள்ளது. 

❖ பதஞ்சலியின் “உலக மூலிமக வன” திட்டமானது ஹரியானாவின் (சண்டிகருக்கு அருகில்) 

ரமாரன்ி குன்று பகுதியில் திறக்கப்படட்து. 

❖ வசன்மனயின் ஒருங்கிமணந்த இரயில் வபட்டித் வதாழிற்சாமலயானது டீசல்-

மின்னாற்றல் மூலம் இயங்கக்கூடிய நாட்டின் முதலாவது தானியங்கி  ஆய்வு வாகனத்மத 

வவளியிடட்ுள்ளது. 

o வபாதுவாக ரசாதமனகமள டமற்சகாள்வதற்காக வசலவு மிகுந்த மற்றும் அதிக 

ரநர விரயம் ஆகக் கூடிய தனியான எஞ்சின் ஒன்று இதற்காக பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ முன்னாள் பிரதமர ் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயியின் சமாதியான ‘சதாய்வ் அடல்’ ஆனது 

அவரின் பிறந்த நாளான டிசம்பர ்25 அன்று நாடட்ுக்கு அரப்்பணம் வசய்யப்பட்டது. 

❖ ொஸ்திரா சீமா பால் (Sashastra Seema Bal-SSB) என்ற பரடப் பிரிவின்  55-வது ஆண்டு விழா 

புதுவடல்லியின் கித்ரதாரினியில் உள்ள 25-வது பமடப்பிரிவில் டிெம்பர ் 24 அன்று 

வகாண்டாடப்படட்து. 

❖ மஹாராஷ்டிராவின் ஜல்னாவில் உள்ள ஆசாத ் மமதானத்தில் நமடவபற்ற 62-வது 

மகாராஷ்டிரா ரகசரி மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் மல்யுத்த வீரரான பாலா ரபிக் 

டஷக் புரனவின் அபிஜித் கடர்கமயத் ரதாற்கடித்து 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

மகாராஷ்டிரா ரகசரி  பட்டத்மத வவன்றார.் 

❖ அவமரிக்காவின் பாதுகாப்புத் துமற துமணச ் வசயலரான ரபட்ரிக் ஷனாஹான் 2019 

ஜனவரி 1 முதல் தற்காலிக பாதுகாப்புத் துமற வசயலராக பதவிரயற்பார ்என அவமரிக்க 

அதிபர ்டிரம்ப் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ மத்திய பணியாளர ்அமமசச்கமானது P.V பாரதிமய காரப்்பரரஷன் வங்கியின் நிரவ்ாக 

இயக்குநர ் மற்றும் தமலமம வசயல் அலுவலராக 2019 பிப்ரவரி 01 முதல் அவர ் ஓய்வு 

வபறும் நாளான 2020 மாரச் ்31 வமர நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ RBI ஆனது அதன் உயரம்ட்ட ஓய்வு வபற்ற அதிகாரிகளுக்காக மூன்று ஆண்டு ஓய்வு 

காலத்மதக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இந்த காலத்திற்கு முன்னதாக அவரக்ள் ரவறு எந்த 

நிறுவனதத்ிற்கும் தமலவராகடவா அல்லது தமலமம வசயல் அலுவலராகடவா 



•   
•    
 
 
 
 

13 
 

  

பதவிரயற்க முடியாது.  

o எந்தவவாரு நிறுவனத்தின் குழுவின் இயக்குநராகவும் பதவிரயற்க உள்ள ஒரு RBI 

அதிகாரிக்கு கட்டாய ஒரு வருட ஓய்வும் வதாடரந்்து செயல்பாட்டிலிருக்கும். 

❖ இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈரானுக்கு இமடரயயான முத்தரப்பு சபாஹார ்

ஒப்பந்தத்தின் வசயல்பாட்டிமனக் கண்காணிக்கும் குழுவின் முதல் கூட்டமானது 

ஈரானின் துமறமுக நகரமான சபாஹாரில் நமடவபற்றது.  

❖ மகாராஷ்டிராவின் மும்மபக்கு அருகில் உள்ள யுரானின் கரான்ஜா கடற்பமட 

நிமலயத்தில் INHS சந்தானி என்ற 10வது கடற்பமட மருத்துவமமன கப்பமல இந்தியக் 

கடற்பமடயானது வசயல்நிமலப் படுத்தியுள்ளது.  

❖ புதுவடல்லியில் கலாசச்ாரம் மற்றும் மக்களுக்கிமடரயயான பரிமாற்றம் மீதான இந்திய-

சீன முதலாவது உயரம்ட்ட சந்திப்பில் இந்திய - சீனத் திமரப்பட விழாவிமன தகவல் 

மற்றும் ஒளிபரப்பு அமமசச்கமானது ஏற்பாடு வசய்திருந்தது.   

❖ புதுவடல்லியில் நமடவபற்ற 2018க்கான ரதசிய ஆற்றல் ரசமிப்பு விருதுகள் விழாவில் 17 

விருதுகரள இந்திய ரயில்ரவ வவன்றது.   

o ஒரர நிறுவனத்தால் வபறப்படட் அதிக எண்ணிக்மகயிலான விருதுகள் 

இதுரவயாகும். 

❖ புவரனஸ்வரில் உள்ள உடக்ல் பல்கமலக்கழகத்தில் மபகா புரட்சிக்கான ஆய்வு 

இருக்மக அமமக்கப்படும் என்று இந்தியப் பிரதமர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் ரமலும் இவர ்மபகா 

புரட்சி குறித்த நாணயம் மற்றும் அஞ்சல் தமலமய வவளியிடட்ுள்ளார.் 

o 1817 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதியான ஒடிசாவில் ஏற்பட்ட இந்த 

புரட்சியானது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் அடித்தளத்ரத ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு 

அரெதத்ுப் பாரத்்தது. 

❖ ஒடிசா கடற்கமரயில் இந்தியா தனது அணு ஆயுதத ் திறன் வகாண்ட 4000 கிரலா மீட்டர ்

வமர வசன்று எதிரி ஏவுகமணமயத் தாக்கி அழிக்கும் கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் 

ஏவுகமணயான “அக்னி IV”-ஐ வவற்றிகரமாக ரசாதமன வசய்துள்ளது. இது “அக்னி IV” 

ஏவுகமணயின் 7-வது ரசாதமனயாகும். 

❖ காஞ்சி மகாசுவாமி திருவிழாவின் ரபாது வதன் இந்தியக் கல்விக் கழகத்தின் (SEIS - South 

Indian Education Society) ஸ்ரீ சந்திரரசகரரந்திர சரஸ்வதி என்ற ரதசிய புகழ்வபற்ற விருமத 

இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர ்மன்ரமாகன் சிங் வபற்றார.் 

o வபாது வவளியில் தமலமமப் பண்பிற்கு தனது பங்களிப்மப ஆற்றியதற்காக 

இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ “அசாமின் பாடும் பறமவ” என்றறியப்படும் தீபாளி ரபாரத்ாகூர ்என்ற பாடகர ் 2018 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ் 21 அன்று காலமானார.் அவருக்கு வயது 77 ஆகும். இவர ் 1998 ஆம் 

ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ விருமதப் வபற்றுள்ளார.் ரமலும் இவர ்“அரசாமிய லதா மங்ரகஸ்கர”் 

என்றும் அறியப்படுகிறார.் 

❖ மரறந்த முன்னாள் பிரதமர ் வாஜ்பாயின் 94 வது பிறந்த நாள் விழாவில் கிராமப் 

புறங்களில் உள்ள மாணவரக்ளுக்காக ‘பாரத ரத்னா அடல் பி ாரி வாஜ்பாய்’ ெரவ்டதெ 

பள்ளிரய மகாராஷ்டிரா முதல்வர ்சதாடங்கி ரவத்தார.் 

o இந்த பள்ளிகள் மகாராஷ்டிரா ெரவ்டதெ கல்வி வாரியதத்ுடன் (Maharashtra 
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International Education Board-MIEB) இரணக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ சட்டத்தின் விதிமுமறகளின்படி பள்ளிகளானது மாணவரக்ள் ரசரக்்மகக்கு ஆதார ்

அடம்டரய கட்டாயமாக்க கூடாது என இந்திய தனிதத்ுவ அரடயாள எண் ஆரணயம் 

(UIDAI - Unique Identification Authority of India) வதளிவுபடுத்தியுள்ளது. ரமலும் இவ்வாறு 

கட்டாயமாக்குவது சமீபத்திய உசச்நீதிமன்ற தீரப்்புக்கு எதிரானதாகும். 

❖ மாநில அரசால் நடத்தப்படும் குழந்மதகள் நலனிற்கான நிறுவனங்களின் வபயரக்ள் 

ஜகன்நாத ் ஆசிரமம் என சபயர ்மாற்றப்படுவதாக ஹரியானாவின் முதல்வர ்மடனாகர ்

லால் கட்டார ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ கணித வடிவியல் மற்றும் எண் ரகாட்பாடு ஆகியவற்றில் பிரம்மாண்டமான மற்றும் 

வதாமலரநாக்குமடய பங்களிப்பிற்காக டயல் பல்கமலக்கழகத்தின் யிவபங்க் லியு 

மற்றும் ரகம்பிரிட்ஜ் பல்கமலக்கழகத்தின் ஜாக் ரதாரன்் ஆகிய 2 ரபராசிரியரக்ளுக்கு 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா- ராமானுஜன் விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ வட வசன்மனயில் ரநாயாளிகளிடமிருந்து ஆரலாசமனக் கட்டணமாக சவறும் ரூ. 2 

(பிறகு 5 ஆக உயரத்த்ப்படட்து) மடட்ுடம சபற்றுெ ் சிகிெர்ெயளித்து வந்த மக்கள் 

மருத்துவர ்(People's doctor)  என்று அமழக்கப்படும் டாக்டர ்S. வஜயெச்ந்திரன் வயது மூப்பு 

காரணமாக சமீபத்தில் காலமானார.் 

o உள்ளூர ்மக்கள் இவமர 2 ரூபாய் டாக்டர ்அல்லது ‘5 ரூபாய் டாக்டர’் என அன்ரபாடு 

அமழத்தனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நாடு முழுவதும் ஸ்மாரட்் ப்ரீவபய்டு மின்சார அளவீடட்ுக் 

கருவிமய (Electricity meters) உபரயாகித்தமல மத்திய ஆற்றல் அமமசச்கம் 

கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இந்த மாற்றமானது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் நிமறவமடயும் 

என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd (IL&FS) என்ற நிறுவனமானது ஓய்வு வபற்ற இந்திய 

ஆட்சிப்பணி அதிகாரியான பிஜய்குமாமர அதன் துமண நிரவ்ாக இயக்குநராக 

நியமிதத்ுள்ளது. 

o டமலும் இந்நிறுவனமானது N. சீனிவாசமன தனிெ ்சுதந்திரமுரடய இயக்குநராக 

நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ தற்டபாது நரடசபற்றுக் வகாண்டிருக்கும் ரதசிய முகாமில் இந்தியாவின் தமலமம 

குதத்ுசச்ண்மட பயிற்சியாளராக துரராணாசச்ரய்ா விருது வபற்ற C.A குட்டப்பா 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o இவர ் அனுபவமிக்க பயிற்சியாளரான S.R. சிங்கிற்குப் பதிலாக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ ஒருங்கிமணந்த பாதுகாப்புப் பணியாளரக்ள் (Integrated Defense Staff-IDS) 

தமலமமயகத்தின் 4 பிரிவுகளில் 3-ல் பணியாற்றிய விமானப்பமட தளபதியான ராஜீவ் 

செர்தவா ஒருங்கிமணந்த பாதுகாப்புப் பணியாளர ் அமமப்பின் (வசயல்பாடட்ு பிரிவு) 

துமணத ்தமலவராக வபாறுப்டபற்றார.்  

❖ மணிப்பூரின் முதல்வரான N.  பீடரன் சிங்கிற்கு மாற்றத்திற்கான சாம்பியன் விருது 

குடியரசு துமணத ் தமலவரால் வடல்லியில் வழங்கப்படட்து. இவர ் வடகிழக்கு 

மாநிலத்தில் ஆட்சி முமறமய மாற்றியமமப்பதில் அவரின் தமலரமதத்ுவத்திற்காக 
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இந்த அங்கீகாரத்திமனப் வபற்றார.்  

❖ இஸ்ரரலிய பாராளுமன்றமான வநசட் ஆனது மருதத்ுவத்திற்காக கஞ்சாமவ ஏற்றுமதி 

வசய்ய அனுமதியளிக்கும் சட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. இதமனயடுதத்ு 

வநதரல்ாந்து மற்றும் கனடாவிமனயடுதத்ு தனது மருத்துவ குணமுள்ள கஞ்சாமவ 

உலகளாவிய அளவில் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுதத்ும் 3-வது நாடாக இஸ்ரரல் ஆகியுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள படகா பழங்குடியின மக்கள் தங்களின் 

வருடாந்திர வஹமடயம்மன் திருவிழாமவ டிசம்பர ்26 அன்று வகாண்டாடினர.் 

❖ கரப்்பிணிப் வபண்ணுக்கு கவனக் குமறவாக HIV வதாற்றுமடய இரத்தம் வசலுத்தப்படட் 

விவகாரத்மத விசாரிப்பதற்வகன மருத்துவ ரசமவயின் கூடுதல் இயக்குநரான Dr.S. 

மாதவியின் கீழ் 6 உறுப்பினரக்மளக்  வகாண்ட குழுவிமன அரசு அமமதத்ிருக்கின்றது. 

❖ வசன்மனத் துமறமுகத்தில் புதிதாக கட்டப்படட்ுள்ள நவீன ரபாக்குவரதத்ுக் கப்பல் 

முமனயத்தில் நங்கூரமிடட்ு  நிறுத்தப்படட் முதல் சொகுசு கப்பலாக ‘MV ரல ரலவபரவுஸ்’ 

எனும் அதிநவீன ரபாக்குவரதத்ு கப்பல் உருசவடுதத்ுள்ளது. 

o இது இந்த வருடத்தில் ரராமானியாவில் கட்டப்படட் இந்தக் கப்பலின் முதல் 

வருரகயாகும். 

❖ வட குஜராதத்ின் ரமாடசா நகரில் உள்ள 16 வயது நிலான்ஷி பரடல் என்ற சிறுமி 170.5 வச.மீ 

(5 அடி 7 அங்குலம்) நீளமுரடய தரலமுடியுடன் கின்னஸ் உலக சாதமனயில் இடம் 

சபற்றுள்ளார.் 

o இதுவமர இந்த சாதமனயானது 155.5 வச.மீ. நீள தரலமுடியுமடய 17 வயது 

வகய்ரடா கவாஹாராவிடம் இருந்தது. 

❖ டிசம்பர ்25 ஆம் ரததிமய கிறிஸ்துமஸ் தினத்திற்கான ரதசிய விடுமுமற நாளாக ஈராக் 

நாட்டின் நிரவ்ாகம் அறிவிதத்ுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக கிறிஸ்துமஸ் தினமானது 

ஈராக்கின் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திற்கு மடட்ுடமயான மதம் சாரந்்த விடுமுமறயாக 

மடட்ுடம இருந்தது. 

❖ நீதிபதி சாகரி பிரவீன் குமாமர ஆந்திர மாநில உயர ் நீதிமன்றத்தின் புதிய தற்காலிக 

தமலமம நீதிபதியாக குடியரசுத ் தமலவர ் நியமிதத்ுள்ளார.் இது வரும் 2019 ஜனவரி 01 

முதல் நமடமுமறக்கு வரும். 

❖ பூட்டானின் 12-வது 5 ஆண்டு திட்டத்திற்காக 4500 ரகாடி ரூபாரய நிதி உதவியாக 

இந்தியப் பிரதமர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ ரஷ்யாவின் S-400 ஏவுகமண வான் பாதுகாப்பு அமமப்மப சீனா வவற்றிகரமாக 

பரிரசாதித்துள்ளது. ரஷ்யாவுடன் S-400 ஏவுகமணகமள வாங்குவதற்காக 2014-ல் 

அரசிற்கும் அரசிற்கும் இரடயிலான ஒரு ஒப்பந்தத்ரத  ரமற்வகாண்ட முதல் அயல்நாட்டு 

வாங்கும் நபர ்சீனாவாகும். 

❖ வதன்கிழக்கு நிலக்கரிெ ்சுரங்கங்கள் லிமிவடடட்ின் தமலவர ்மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநர ்

ஆகிய  வபாறுப்புகமள கவனிக்கும் வாய்ப்பு அம்பிகா பிரசாத ் பாண்டாவுக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மடகாஸ்கரின் முன்னாள் அதிபராக பதவி வகித்த மாரக்் ராவரலாமனானாமவத் 

ரதாற்கடித்து முன்னாள் தமலவரான ஆண்ட்ரி ராரஜாலினா அதிபர ் ரதரத்லில் வவற்றி  

வபற்றுள்ளார.் 
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❖ ஒரு துரிதமான வாக்வகடுப்பின்படி, முன்னாள் அவமரிக்க ஜனாதிபதியான பராக் ஒபாமா 

வதாடரந்்து 11-வது ஆண்டாக அவமரிக்கரக்ளால் அதிகம் விரும்பப்படும் நபராக இடம் 

பிடிதத்ுள்ளார.் தற்ரபாமதய அதிபர ்சடானால்ட் ட்ரம்ப் வதாடரந்்து 4-வது ஆண்டாக 2-வது 

இடத்தில் உள்ளார.் 

o முன்னாள் முதல் அசமரிக்க குடிமகளான மிசவ்சல் ஒபாமாவும் மிகவும் 

விரும்பப்படும் வபண்மணியாக அவமரிக்கரக்ளால் வாக்களிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ டீலாஜிக் என்ற நிறுவனத்தின் தரவுகளின் படி, இந்தியாவானது கடந்த இருபது 

ஆண்டுகளில் முதன்முமறயாக அண்மட நாடான சீனாமவ விட அதிக அளவு 

வவளிநாடட்ு முதலீடுகமளப் வபற்றுள்ளது. 

❖ மத்திய சாமலப் ரபாக்குவரதத்ு மற்றும் வநடுஞ்சாமலத் துமற அமமசச்கமானது மத்திய 

ரமாட்டார ் வாகன விதிகள் 1989-ஐ திருத்தம் வசய்து உயர ் பாதுகாப்புப் பதிவு எண் 

பலமகமய (High Security Registration Plates-HSRP) 2019 ஏப்ரல் 1 முதல் அமனதத்ு 

வாகனங்களுக்கும் கடட்ாயமாக்கியுள்ளது.  

❖ பஞ்சாப் பிரிவிமனக்கு ஆதரவான வன்முமறப் பிரசச்ாரத்தின் ரபாது நமடவபற்ற 

பயங்கரவாத சம்பவங்களில் ஈடுபட்டமமக்காக காலிஸ்தான் விடுதமலப் பமடமய 

(Khalistan Liberation Force-KLF) சட்டவிரராத நடவடிக்மககள் தடுப்புெ ் சட்டத்தின் (Unlawful 

Activities (Prevention) Act- UAPA)  கீழ் அரசு தமட வசய்துள்ளது  

o UAPA சட்டதத்ின் கீழ் தமட வசய்யப்படட் 40வது அமமப்பாக KLF உள்ளது. 

❖ நடிகரும் நாடகக் கமலஞருமான சீனு ரமாகன் சமீபத்தில் வசன்மனயில் காலமானார.் 

இவர ் 1979ல் நிறுவப்படட் கிடரஸி நாடகக் குழுவின்  ஆரம்பக் காலத்திலிருந்ரத அதன் 

உறுப்பினர ்ஆவார.் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ் உத்தரப் பிரரதசத்தின் காசிப்பூரில் ராஜ்பார ் சமூகத்மதச ் ரசரந்்த 

மகாராஜா சுகல்ரதவ் உருவம் வபாறித்த அஞ்சல் தமலமய வவளியிட்டார.் 

❖ இமணயவழிப் பாதுகாப்பின் பல்ரவறு கூறுகள் குறிதத்ு பள்ளிக் குழந்மதகளுக்குத் 

வதரிவிப்பதற்காக “பள்ளிக் குழந்மதகளுக்கான இமணயவழிப் பாதுகாப்புக் மகரயடு” 

என்ற தமலப்பு வகாண்ட சிற்ரறடம்ட மத்திய உள்துமற அமமசச்கம் வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ வடன்னிஸ் ஆஸ்திரரலியாவானது காற்றின் வவப்பநிமல, உமிழ்வு வவப்பம், ஈரப்பதம் 

மற்றும் காற்றின் ரவகம் ஆகியவற்மற அளவிடக்கூடிய புதிய “காற்று அழுத்த 

அளவுரகாமல” ரமம்படுத்தியுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது 

o இது ஆஸ்திரரலியாவின் வமல்வபரன்ில் நமடவபறவிருக்கும் ஆஸ்திரரலிய ஓபன் 

ரபாட்டியின் ரபாது பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ தற்வபாழுது வகன்யக் குடியரசிற்கான இந்திய உயர ்ஆமணயராக பணியாற்றும் இந்திய 

அயலகப்பணி அதிகாரியான ராகுல் சப்ரா என்பவர ் கூடுதல் வபாறுப்பாக டொமாலிய 

கூட்டாட்சிக் குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராகவும் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

இவர ்மநரராபியில் இருந்த வகாண்டட டொமாலிய கூடட்ாட்சிக் குடியரசின் தூதராகவும் 

வசயல்படுவார.் 

❖ தற்வபாழுது ரகாட்டி டி ஐவரி குடியரசிற்கான இந்தியத் தூதராகப் பணியாற்றும் திரு. ஒய். 

ரக. ொய்லாஸ் தங்கால் என்பவர ் கூடுதல் வபாறுப்பாக மலபிரியக் குடியரசிற்கான 

இந்தியாவின் அடுத்த தூதராகவும் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் அபிதஜ்னில் இருந்து 
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வகாண்ரட மலபிரியக் குடியரசின் தூதராகவும் வசயல்படுவார.்  

❖ சமீபத்தில் இந்தியக் குடியரசுத ்தமலவர ்மும்மபயில் நமடவபற்ற 12-வது உலக சுகாதார 

நல மாநாடம்டத ்வதாடங்கி மவத்தார.் இம்மாநாடானது இந்திய வம்சாவளிமயச ்ரசரந்்த 

அவமரிக்க இயற்பியலாளரக்ள் கூடட்மமப்பினால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ பாதுகாப்புத ்துமற அமமசச்கம் மற்றும் ரதசிய பாதுகாப்பு ஆரலாசமன வாரியம் (NSAB - 

National Security Advisory Board) ஆகியவற்றினால் அமமக்கப்படட் ஹூடா குழுவானது 

கிளரச்ச்ி எதிரப்்பு நடவடிக்மககமள ரமற்வகாள்ளும் பகுதிகளில் தகவல் வதாடரப்ான 

ரபாரக்ளுக்கான புதிய சிறப்புப் பிரிவுகமள உருவாக்க பரிந்துமர வசய்துள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு முதலமமசச்ர ் இந்தியா சிசமண்டஸ்் தரலவர ் N. சீனிவாெரனப் பற்றிய 

“Defying the Paradigm N Srinivasan: Fifty years of an extraordinary journey” என்ற தமலப்பு வகாண்ட 

வரடவற்பரற புத்தகத்மத வவளியிட்டார.் 

o இந்த புத்தகமானது கல்யாணி ரகன்டாடி என்பவரால் எழுதப்பட்டது. ரமலும் 

இதன் முதல் பிரதியானது கிரிக்வகட் வீரரான எம் எஸ் ரதானியால் வபற்றுக் 

வகாள்ளப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் விண்வவளிக்கு விண்வவளி வீரரக்மள அனுப்பும் ரநாக்கத்திற்காக 

பரிந்துமரக்கப்படட்ுள்ள விண்வவளிப் பயணத ் திட்டத்திற்கான (ககன்யான்) ரூ.10,000 

ரகாடி ரூபாய் நிதிக்கு மத்திய அமமசச்ரமவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ தமிழக ஆளுநரால் தமிழ்நாடு டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் மருதத்ுவப் பல்கமலக் கழகத்தின் 

துமண ரவந்தராக டாக்டர ்சுதா ரசஷய்யன் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் அவர ்அடுத்த மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு பதவி வகிப்பார.் 

o இவர ் டாக்டர ் கீதா லடச்ுமிக்கு அடுதத்ு  அப்பல்கமலக் கழகத்தின் பத்தாவது 

துமண ரவந்தராகவும், அப்பதவிரய வகிக்கும் மூன்றாவது சபண் நபராகவும் 

இருப்பார.் 

❖ ொகித்ய அகாடமி விருது சபற்ற எழுத்தாளர ்சு. சவங்டகடென் எழுதிய "வீரயுக நாயகன் 

டவள்பாரி" என்ற புத்தகத்தின்  சவளியீடட்ு விழா, சென்ரன-ராஜா 

அண்ணாமரலபுரத்தில் நடத்தப்படட்து. இவ்விழாவில் திமுக தரலவர ் மு.க. ஸ்டாலின் 

சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து சகாண்டு, இந்த நூரல சவளியிட்டார.் 

❖ சமீபத்தில் நடந்த பாராளுமன்ற ரதரத்ல்களில் ஆளும் கூட்டணியானது வவற்றி வபற்றதன் 

விமளவாக வங்கரதச பிரதமர ் ரஷக் ஹசீனா வரலாற்றில் முதல்முமறயாக வதாடரந்்து 

மூன்றாவது முமறயாக ஆட்சிக்குப் வபாறுப்ரபற்க உள்ளார.் 

o ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சி 298 இடங்களில் 287 இடங்கமள வவன்றுள்ளது. 

பிரதான எதிரக்்கட்சியான வங்கரதச ரதசியவாத கட்சி வவறும் 7 இடங்கமள 

மடட்ுரம வவன்றுள்ளது. 

❖ 20-வது சரவ்ரதச ஒட்டகத ் திருவிழா ராஜஸ்தானின் பிகானிரில் ஜனவரி 12 மற்றும் 13 

ரததிகளில் நமடவபற இருக்கிறது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்திலிருந்து இமணயதள இமணப்புகளின் எண்ணிக்மக 

இந்தியாவில் 56 சதவிகிதம் உயரந்்து 2018 ஆம் ஆண்டில் 50 ரகாடி இமணப்புகரளத் 

தாண்டி இருப்பதாக வதரிய வந்துள்ளது. இது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரதசிய 

ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசால் ஏற்படுத்தப்படட் இலக்குகரளாடுப் வபாருந்திப் ரபாகும் 
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வமகயிலும் இருக்கின்றது. 

o டிராயின் சமீபத்திய தகவல்களின்படி 2018-ம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்மாதம் வரரயில் 

இந்தியாவில் 56 ரகாடி குறுகிய மற்றும் அகலக் கற்மற இமணய இமணப்புகள் 

உள்ளன. 

❖ மத்திய வீடட்ுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துமற அமமசச்கம் நகரப்்புற ஏமழ 

மக்களின் நலனிற்காக, பிரதான்  மந்திரி ஆவாஸ் ரயாஜனா (நகரம்) என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

கூடுதலாக அணுகிடத ் தக்க வசதியில் 3,10,597 வீடுகமளக் கட்டி தருவதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்திருக்கின்றது. 

o இந்த ஒப்புதலானது மத்திய ஒப்புதல் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் 41-வது 

கூடட்த்தில் அளிக்கப்படட்து. 

❖ “இந்தியாவில் இருந்து சரக்கு ஏற்றுமதி திட்டம்” என்பதின் கீழ் வவங்காயங்களுக்கு 

அளிக்கப்படும் ஏற்றுமதி ஊக்கத் வதாமகமய விவசாயிகளின் நலன் கருதி தற்ரபாமதய 

5 சதவிகிதத்திலிருந்து  10 சதவிகிதமாக அரசு உயரத்்தியிருக்கின்றது. இது 

வவங்காயங்களுக்கு உள்ளூர ்சந்மதகளில் சரியான விமல கிமடத்திட உதவிடும்.  

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆமணயம் சில மாற்றியமமக்கப்படட் 

வழிகாடட்ுதல்கமள வழங்கி இருக்கின்றது. அதன்படி ரநரடி இமணயதள உணவு மற்றும் 

மளிமகப் வபாருடக்ள் ஆகியவற்றுக்கான விநிரயாகப்பாளரக்ள் விநிரயாகச ்சந்மதயின் 

எந்த ஒரு பகுதியிலும் அவரக்ளால் விநிரயாகிக்கப்படும் உணவுப் வபாருடக்மள 

ரசாதமன வசய்ய முடியும். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் தகவலின்படி, 2015 மற்றும் 2017 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு 

இமடப்படட் காலத்தில் இந்தியாவில் வசயல்படட்ுவரும் 60 வரத்்தக வங்கிகளில், ஐசிஐசிஐ 

வங்கியானது கடந்த மூன்று வருடங்களில் வங்கி வசாதத்ுக்கமளக் களவாடிய வமகயில் 

அதிகபடச் ஊழியரக்மள தண்டிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ அறிவுசார ் வசாதத்ுரிமமக்கான ரமல்முமறயீடட்ு மன்றம் வபருவின் தூதரகம் பதிவு 

வசய்த அந்நாடட்ு சாராய பானமான பிஸ்ரகா என்பதின் மீதான புவிசார ் குறியீடட்ு 

விண்ணப்பமானது புவிசார ் குறியீடட்ுப் பதிவு முமறக்குத் தகுதியானது என்று 

தீரப்்பளிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ விருது வபற்ற இமசயமமப்பாளர ் மற்றும் இமசத் வதாகுப்பாளரான நிதின் சாஹ்னி 

ஐக்கிய ராசச்ியத்தின் வருடாந்திர புதுவருட சிறப்பு விருந்தினரக்ள் படட்ியலில் பல்ரவறு 

துமறகளில் உயர ் சாதமன புரிந்த 30 இந்திய வம்சாவளியினரில் முதன்மமயாக 

இருக்கின்றார.் 

 

 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 
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உடலுறுப்பு தானத்தில் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கான விருது 

❖ வவற்றிகரமான உடலுறுப்பு தான திட்டத்தின் வசயலாக்கத்திற்காக மத்திய சுகாதார 

மற்றும் குடும்ப நல அமமசச்கத்தின் சிறந்த வசயல்பாட்டிற்கான விருதிமன தமிழ்நாடு 

சுகாதாரத ்துமற வபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த விருதிமன தமிழ்நாடானது 4-வது முமறயாக வபற்றுள்ளது. 

பிற விருதுகள் 

❖ உடல் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணரம்வ ரமம்படுதத்ுவதில் சிறந்த மாநிலம் - 

மகாராஷ்டிரா. 

❖ உடனடி உறுப்பு மாற்று சிகிசம்ச ரமற்வகாண்டவருக்கான விருது - Dr. சுப்பிரமணிய 

அய்யர,் எய்ம்ஸ் வகாசச்ி. 

❖ இந்தியாவில் முதலாவது கருப்மப மாற்று சிகிசம்ச வசய்ததற்கான விருது -                     Dr. 

மஷரலஷ் புந்தம்ரபகர,் புரன. 

 

இந்தியா டுடட விருதுகள் 

❖ 15-வது இந்தியா டுரட மாநிலங்களில் சிறந்த மாநில விருதுகள் 2018-ஐ இந்தியாவின் 

துமணக் குடியரசுத ்தமலவர ்புது வடல்லியில் வழங்கினார.் 

❖ கீழ்க்காணும் பிரிவுகளில் சிறந்த வசயலாக்கத்திற்கான விருதிமன தமிழ்நாடு வபற்றது. 

o ஒடட்ுவமாத்த வசயல்பாடு 

o சட்டம் ஒழுங்மகப் பராமரித்தல் மற்றும் 

o சுற்றுலாத ்துமற 

❖ தமிழ்நாடானது இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்வபரிய மாநில வபாருளாதாரமாக 

உருவாகியுள்ளது. இது வமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தியில் 8.4% பங்களிப்மப அளிக்கிறது. 

 

❖ இந்தியா டுரடயின் மாநிலங்களில் சிறந்த மாநில கணக்வகடுப்பு 2018 ஆனது முன்னணி 

ஆராய்சச்ி நிறுவனமான MDRA (Marketing and Development Research Associates) என்ற 

நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்டது. 
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தமிழ்நாட்டின் சுகாதார காப்பீட்டு வரம்பு உயரவ்ு 

❖ தமிழ்நாடு அரசானது முதலமமசச்ரின் விரிவான சுகாதார காப்பீடட்ுத் திட்டத்தின் (Chief 

Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme-CMCHIS) கீழ் 2 இலடச்மாக இருந்த உசச் 

வரம்மப 5 லடச்மாக உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ இது 2018 டிசம்பர ்01 ஆம் ரததி முதல் நமடமுமறக்கு வரவுள்ளது. இதன் மூலம் 1.58 ரகாடி 

குடும்பங்கள் பணமில்லா சிகிெர்ெ சபறும்  திட்டமாக இதன் மூலம் பயனமடவர.் 

❖ மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத ் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பிரதான் மந்திரி ஜன் 

ஆரராக்கிய ரயாஜனாவுடன் மாநில காப்பீடட்ுத் திட்டத்மத இமணப்பமதயடுதத்ு இந்த 

முடிவானது எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் பயனாளிகள் அரசு மருதத்ுவமமனகள் அல்லது 40% அளவில் NABH (National 

Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers) அங்கீகாரதத்ுடன் கூடிய 700-க்கும் 

ரமற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார ்மருதத்ுவமமனகளில் சிகிசம்ச வபற முடியும். 

 

டதஜாஸ் விரரவு வண்டி 

❖ இந்திய இரயில்ரவயால் நடத்தப்படும் ஒருங்கிமணந்த இரயில்வபட்டித் 

வதாழிற்சாமலயானது (ICF - Integral Coach Factory) நவீன மற்றும் பல சிறப்பம்சங்களுடன் 

கூடிய ரதஜாஸ் எனும் விமரவு வண்டிமய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 

❖ பல சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய இந்த இரண்டாவது ரதஜாஸ் விமரவு வண்டியானது 

வசன்மன மற்றும் மதுமரக்கு இமடரய இயக்கப்படுகிறது. 
❖ தமிழ்நாட்டிற்வகன ஒரு அதிநவீன இரயில் வண்டிமய நாடம தயாரிப்பது இதுரவ முதன் 

முமறயாகும். 
❖ முதல் ரதஜாஸ் இரயில் வண்டியானது 2017-ம் ஆண்டிலிருந்து மும்மப மற்றும் 

ரகாவாவுக்கு இமடரய இயக்கப்படுகிறது. 
 



•   
•    
 
 
 
 

21 
 

  

விலங்குகள் நல வாரியம் 

❖ தமிழ்நாடு அரசானது முதல்வர ் தமலமமயில் விலங்குகள் நல வாரியம் ஒன்மற 

அமமதத்ுள்ளது. 

❖ தமலமமச ் வசயலாளர ் மற்றும் பல்ரவறு துமறகளின் தமலவரக்ரள அலுவல்வழி 

உறுப்பினரக்ள் என 14 உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட இந்த வாரியத்தின் துமணத் 

தமலவராக கால்நரடத ்துமறயின் அமமசச்ர ்இருப்பார.் 

 

❖ இந்த குழுவினரால் நிறுவப்படும் மிருகவமத தடுப்புெ ் சங்கத்மதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுகின்ற வகௌரவ உறுப்பினரக்ளும் இக்குழுவில் இருப்பர.் 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது மிருகவமத தடுப்புச ் சட்டம் 1960-ஐ எழுதத்ு மற்றும் 

வசயல்வடிவத்தில் நமடமுமறப்படுதத்ுவமத உறுதி வசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. 

 

வீடட்ுப் பதிவுகள் தரவரிரெ - RERA 

❖ வசாதத்ுகள் குறிதத்ு ஆரலாசமன வழங்கும் நிறுவனமான Anarock என்ற நிறுவனமானது 

நவம்பர ்மாதம் வமர நாட்டில் உள்ள நிமலமதிப்பு ஒழுங்குமுமற ஆமணயங்களின் (RERA 

- Real Estate Regulatory Authority) வசயல்திறன் குறிதத்ு ஆய்வு வசய்தது. ரமலும் அந்நிறுவனம் 

இந்த ஆய்வு குறித்த அறிக்மகமய வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ வீடட்ுத் திட்டப் பதிவுகளில் இந்தியாவில் உள்ள நிலமதிப்பு ஒழுங்குமுமற 

ஆமணயங்களில் தமிழ்நாடு நிலமதிப்பு ஒழுங்குமுமற ஆமணயமானது தரவரிமசயில் 

8-வது இடதத்ில் உள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, பதிவுகள் குறித்த தரவரிமசயில் மஹாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. அதற்கடுதத்ு குஜராத், கரந்ாடகம், மத்தியப் பிரரதசம் மற்றும் உத்தரப் பிரரதசம் 

ஆகிய மாநிலங்கள் இந்த தரவரிமசயில் இடம் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ தமிழ்நாடு நில மதிப்பு (ஒழுங்குமுமற மற்றும் வளரச்ச்ி) விதிகள், 2018-ன் படி குமறந்த 

படச்ம் 8 அலகுகளுடன் தற்ரபாது நமடவபற்றுக் வகாண்டிருக்கும் அமனத்து வீடட்ுவசதித் 

திட்டங்களும் TNRERA-ல் (Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority - TNRERA)  கட்டாயம் பதிவு 
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வசய்யப்பட ரவண்டும்.  

 

சநல் சஜயராமன் மரறவு 

❖ தமிழ்நாட்டின் பழங்கால வநல் வமககமளப் பாதுகாப்பதிலும் பரப்புவதிலும் 

முன்ரனாடியான முன்னணி விவசாயியான வஜயராமன் வசன்மனயில் காலமானார.் 

❖ திருதத்ுரறப்பூண்டியில் வாழ்ந்த இவர ் 169-க்கும் ரமற்பட்ட வநல் வமககமள 

ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாதத்ுள்ளார.் 

❖ உள்நாடட்ு வநல் வமக மரபணுக்களின் முன் மாதிரிமய பாதுகாக்கும் துமறயில் இவர ்

ஆற்றிய ஊக்கமான பணிக்காக, 

o சிறந்த மரபணு மீட்பருக்கான ரதசிய விருது 2015 மற்றும் 

o தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த இயற்மக விவொயி விருது 2011 ஆகியமவ இவருக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ ரமலும் இவர ் வநல்லதிகாரம் மற்றும் மாமருந்தாகும் பாரம்பரிய வநல் உள்ளிட்ட பல 

புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளார.் 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு திருவாரூர ் மாவட்டத்தில் தனது வசாந்த கிராமமான ஆதிவரங்கத்தில் 

‘நமது வநல்மலப் பாதுகாப்ரபாம்’  என்ற பிரசச்ாரம் மற்றும் வநல் திருவிழா (ஒவ்வவாரு ரம 

மாதம்) ஆகியவற்மற அவர ் வதாடங்கினார.் 

 

 

 

சிறந்த  ாராளுமன்ற ச ண் உறு ்பினர் விருது 

❖ டலாக்மாட் எனும் செய்தித்தாளால் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த சபண் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினராக திமுக மாநிலங்களரவ உறுப்பினரான கனிசமாழி டதரவ்ு 

செய்யப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இந்த விருதுக்கு முரளி மடனாகர ் டஜாஷி தரலரமயிலான புகழ்சபற்ற பிரபலங்கள் 
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அடங்கிய குழு இவரரத் டதரந்்சதடுத்தது. 

 

மகாகவி பாரதி திருவிழா 

❖ சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் 136-வது பிறந்தநாள் விழா 2018 டிசம்பர ் 11 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ மூத்த திமரப்பட இயக்குநரான K. விஸ்வ நாதத்ுக்கு தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிலால் 

புரராஹித் ‘பாரதி’ விருதிமன வழங்கினார.் 

❖ வசன்மன கமலவாணர ் அரங்கத்தில் நமடவபற்ற மகாகவி பாரதி திருவிழாவின் 

வதாடக்க விழா மற்றும் ரதெ பக்தி திருவிழாவில் இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த விழாவானது தமிழ் ரமம்பாடட்ுத் துமற மற்றும் வானவில் கலாசச்ார மமயத்தினால் 

ஏற்பாடு வசய்யப்படட்து. 

 

 

திருமதி இந்தியா யுனிவரஸ்் குடளாப் 2018 

❖ ரகாயம்புதத்ூமரச ் ரசரந்்த வடிவமமப்பாளர ் மற்றும் ஒப்பமனயாளருமான சம்யுக்தா 

பிரரம் என்பவருக்கு, ‘திருமதி இந்தியா யுனிவரஸ்் குரளாப் 2018’ பட்டம் சூட்டப்பட்டது. 

❖ சமீபத்தில் மகாராஷ்டிராவின் புரனயில் நடந்த 7 நாள் அலங்கார அணிவகுப்பில் 

இவருக்கு திருமதி இந்தியா யுனிவரஸ்் பட்டம் சூட்டப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டில் தமிழ்நாடம்டப் பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ும் ஒரர பங்ரகற்பாளராக 

சம்யுக்தா இருந்தார.் 
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தமிழ் சதாழில்முரனடவாரக்ளின் ெரவ்டதெ உெச்ி மாநாடு 

❖ “தி மரஸ்” (The Rise) என்ற தமலப்பு வகாண்ட தமிழ் வதாழில் முமனரவாரக்ள் மற்றும் 

வதாழில் சாரந்்தவரக்ளின் உசச்ி மாநாடு மதுமரயில் நடத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ இது தமிழ் ரவளாண் வணிக வதாழிற்துமற மற்றும் ரசமவகள் கூட்டரமப்பு, எழுசச்ிமிக்க 

இந்தியாவுக்கான சிரக பிரகலாத்  மமயம், முதல் உலக சமூகம் மற்றும் ரமலாண்மம & 

வதாழில்முமனரவாருக்கான தூண் (பில்லர)் நிறுவனம் ஆகியவற்றால் கூட்டாக 

இமணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

 

24 x 7 சபண்களுக்கான உதவி ரமய  எண் “181” - தமிழ்நாடு 

❖ குடும்ப வன்முமற மற்றும் பாலியல் வல்லுறவு ஆகியவற்மற எதிரவ்காள்ளும் 

வபண்களுக்காக 24 மணி ரநரமும் இயங்கக்கூடிய இலவச உதவி மமய எண்ணான “181” 

என்ற எண்ரண தமிழ்நாடு அரசு வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த ரசமவ மூலம் அவரக்ள் காவல்துமற உதவி, சட்ட உதவி மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி 

உள்ளிட்ட மருதத்ுவ உதவிகள் ஆகியவற்மறப் வபற முடியும். 

❖ இசர்சமவமய வாரத்தின் அமனதத்ு நாடக்ளிலும் 24 மணி ரநரமும் அவரக்ள் வபற 

முடியும். ரமலும் இெட்ெரவரயப் பயன்படுத்தி வபண்கள் தங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய 

நலத் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கமளயும்  வபற முடியும். 
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இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியிலான அருங்காட்சியகம் 

❖ நாட்டின் முதலாவது நீருக்கடியிலான அருங்காட்சியகத்ரத அரமப்பதற்காக இந்தியக் 

கப்பற் பரடயிலிருந்து ஓய்வு சபற்ற பாண்டிெட்ெரி வகுப்புக் கப்பலான “ஐஎன்எஸ் 

கடலூரர” பாண்டிெட்ெரிக்கு அன்பளிப்பாக அளிக்க இந்தியக் கடற்பரட ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இக்கப்பரல நீருக்கடியிலான கடல்ொர ் அருங்காட்சியகமாக பயன்படுதத்ுவதற்காக 

பாண்டிெட்ெரிக் கடற்கரரயிலிருந்து 7 கி.மீ. சதாரலவிற்கு இக்கப்பல் அனுப்பப் 

படவிருக்கிறது. இது கடலுக்கு அடியில்  26 மீ ஆழத்தில் நிரல நிறுத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ இது புதுெட்ெரி யூனியன் பிரடதெத்தில் சுற்றுலாத் துரறரய டமம்படுத்த உதவும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம் இக்கப்பலானது இந்தியக் கப்பற் பரடயிலிருந்து ஓய்வு 

சபற்றது. 

 

தமிழக மீனவரக்ளுக்கு இஸ்தராவின் ொதனங்கள் 

❖ தமிழ்நாடு அரொனது 80 மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு  நாவிக் (NavIc) என்ற கருவியால் இயங்கும் 

செயற்ரகக்டகாள் செயலாக்கம் சபற்ற 200 தகவல் சதாடரப்ு ொதனங்கரள 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த ொதனங்களானது தமிழக மீனவரக்ள் நிகழ்டநர அடிப்பரடயில் புயல் மற்றும் 

வானிரல தகவல்கரளப் சபற உதவும். 

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

இடங்காட்டி அரமப்பு) இந்திய பதிப்பு என சபாருள்  சகாள்ளலாம். 

❖ இலவெமாக வழங்கப்பட்ட இந்த ொதனங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் எெெ்ரிக்ரககள் 

தமிழ்சமாழியில் இருக்கும். 
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IRT (Indian Road Traansport) மருத்துவக் கல்லூரி நிரவ்ாகம் தமிழக அரசுக்கு மாற்றம் 

❖ 2019-2020 கல்வியாண்டில் இருந்து ஈடராட்டின் சபருந்துரறயில் உள்ள இந்திய ொரலப் 

டபாக்குவரதத்ு நிறுவன மருத்துவக் கல்லூரியின் நிரவ்ாகம் மற்றும் டமலாண்ரமரய 

தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கவுள்ளது. 

❖ இந்த நடவடிக்ரகயானது குரறந்த நிதிகளுடன் டபாக்குவரதத்ு கழகத்தால் அதரன 

நிரவ்கிக்க இயலாமல் டபானதன் காரணமாக  எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதனுடன் மாநில சுகாதாரத் துரறயானது அதன் கீழ் ஏற்கனடவ உள்ள 22 மருத்துவக் 

கல்லூரிகளுடன் டெரத்த்ு புதிதாக ஒரு கல்லூரிரயயும்  டெரக்்க உள்ளது. 

 

விண்சவளி அறிவியல் சதாழில்நுட்ப காட்சிக் கூடம் மற்றும் பயிற்சி நிரலயம் 

❖ ரசலத்தின் எடப்பாடியில் உள்ள புதுப்பாமளயம் அரசு பள்ளியில் விண்சவளி அறிவியல் 

சதாழில்நுட்ப காட்சிக் கூடம் மற்றும் பயிற்சி நிரலயமானது துவங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இத்தமகய மமயமானது அரசுப் பள்ளியில் துவங்கப்பட்டிருப்பது நாட்டில் இதுரவ 

முதன்முமறயாகும். 

❖ இது இஸ்ரரா  (ISRO – Indian Space Research organization/ இந்திய விண்சவளி ஆராய்ெச்ி 

நிரலயம்) உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

சென்ரனயில் திருரவயாறு - இரெத் திருவிழா 

❖ லடச்ுமண் சுருதி இமச அமமப்பினால் ஏற்பாடு வசய்யப்படும் வருடாந்திர இமசத் 

திருவிழாவான வசன்மனயில்  திருமவயாறு என்ற நிகழ்வின் 14-வது பதிப்மபத் தமிழக 

முதல்வர ்துவங்கி மவத்தார.் 

 

❖ இவ்விழாவில் தவில் இமசரமமதயான பத்மஸ்ரீ A.K. பழனிரவலுவிற்கு வாழ்நாள் 
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சாதமனயாளருக்கான ‘இமசயாழ்வார’் விருதிரன தமிழக முதல்வர ் வழங்கினார.் 

❖ தங்கப் பதக்கத்திமனக் வகாண்ட இவ்விருதானது வசன்மனயில் திருமவயாறு விழாக் 

குழுவினரால் நிறுவப்பட்டதாகும். 

❖ வமல்லிமச மன்னர ் M.S. விஸ்வநாதன் நிமனவாக அவரின் வமழுகு சிமலயானது 

பத்மபூஷன் சரராஜா ரதவியால் இந்நிகழ்ெச்ியில் திறந்து மவக்கப்படட்து. 

 

சிறந்த 10 காவல் நிரலயங்கள் 

❖ குஜராத்தின் வகவாடியாவில் நமடவபற்ற டிஜிபி மாநாட்டில் சிறந்த 10 காவல் 

நிமலயங்கள் பட்டியலானது மத்திய உள்துமற அமமசச்ரால் வவளியிடப்பட்டது. 

❖ இதில் ரதனி நகரில் உள்ள வபரியகுளம் காவல் நிமலயமானது நாடு முழுவதும் உள்ள 

சிறந்த 10 காவல் நிமலயங்களில் ஒன்றாக இடம் பிடித்தது. 

 

❖ இந்த காவல் நிமலயமானது 8-வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்த தரவரிமசயானது கடந்த ஆண்டில் தீரக்்கப்படட் வழக்குகளின் எண்ணிமகமய 

மடட்ுமல்லாமல் அவரக்ளின் வசயல்பாடட்ுத் திறன் மற்றும் உபசரிப்பின் அளவு 

ஆகியவற்மறயும் அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது. 

 

கீழசவண்மணி ெம்பவம் 50-வது ஆண்டு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 25 ஆம் ரததியானது கீழவவண்மணி சம்பவத்தின் 50-வது 

ஆண்மடக் குறிக்கிறது. 

❖ தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழவவண்மணி என்ற கிராமம் உள்ளது. 
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❖ 1968 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 25 அன்று இந்த கிராமத்தில் 44 தலித் இன மக்கள் ஒரு 

குடிமசயில் பூட்டி மவக்கப்படட்ு, பின்னர ்அக்குடிமசக்குத் தீ மவக்கப்பட்டது. 

❖ கீழவவண்மணி சம்பவம் என்பது சுதந்திர இந்தியாவில் தலித் இன மக்கள் மீது 

நடத்தப்பட்ட முதலாவது படுவகாமலயாகும். 

❖ இது வகௌரவமான அடிப்பமட ஊதியத்மதப் வபறுவதற்காக தங்களது குரமல உயரத்்திய 

நிலமற்ற சமூகம் ஒடுக்கப்படட்மதக் குறிக்கிறது. 

❖ ஒன்றுபட்ட தஞ்சாவூர ் மாவட்டத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் கீழ் தலித் இன மக்கள் 

தங்களது குரமல உயரத்்தினர.் 

 

தமிழ் இரெத்  திருவிழா 

❖ சென்ரனயில் நரடசபற்ற 76-வது வருடாந்திர தமிழ் இமசத ்திருவிழாவில் தமிழ் இமசச ்

சங்கமானது உமமயல்புரம் ரக. சிவராமன் மற்றும் ரக. வவங்கரடசன் ஆகிய இரு இமசக்  

கமலஞரக்மளக் வகௌரவித்தது. 

❖ மிருதங்கக் கமலஞரான உமமயல்புரம் ரக. சிவராமனுக்கு “இமசப் ரபரறிஞர”் என்ற 

பட்டம் வழங்கப்படட்து. ரமலும் இமசக் கமலஞர ் ரக. வவங்கரடசனுக்கு “பன்னிமசப் 

ரபரறிஞர”் என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது. 

 

 

உலக அறிஞரக்ள் டகாப்ரப த ாட்டி 

❖ அவமரிக்காவின் டயல் பல்கமலக்கழகத்தில் நமடவபற்ற உலக அறிஞரக்ள் ரகாப்மபப் 

ரபாட்டியில் இமளரயார ் விவாத சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வவன்ற முதல் இந்தியராக 

வசன்மனமயச ்ரசரந்்த 13 வயதான ஆதி சாய் விஜய்கரன் உருசவடுதத்ுள்ளார.் 
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❖ இந்த ரகாப்மபயின் கருதத்ுருவானது “சிக்கலான உலகம்: இராஜ தந்திரம், மனித 

உறவுகள், நிமனவு அறிவியல், இலக்கியம், கமல மற்றும் இமச (An Entangled World: 

diplomacy, human relationships, the science of memory, and literature, art and music)” என்பதாகும். 

 

விஷ்ணுபுரம் விருது 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விஷ்ணுபுரம் விருதிமன தமிழ் இலக்கிய ஆராய்சச்ியாளரும் 

நாவல் எழுத்தாளருமான ராஜ் கவுதம் ரகாயம்புதத்ூரில் நரடசபற்ற விழாவில் 

வபற்றுள்ளார.்  

❖ விஷ்ணுபுரம் விருதானது 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வவாரு ஆண்டும் மூத்த தமிழ் 

எழுத்தாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ ரகாயம்புதத்ூமரச ் ரசரந்்த விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வடட்மானது ஒரு டிராபி மற்றும்  1 

லடச்ம் ரூபாய் பணப் பரிமசயும் விருது வபறுரவாரக்்கு அளிக்கிறது. 

 

டலாக் ஆயுக்தா டதடல் குழு 

❖ 3 உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட ரலாக் ஆயுக்தா ரதடல் குழுவின் தமலவராக வசன்மன 

உயர ்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுவபற்ற நீதிபதியான K. வவங்கட்ராமன் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இந்த ரதடல் குழுவானது முதலமமசச்மரத் தமலவராகக் வகாண்ட ரலாக் ஆயுக்தா 

ரதரவ்ுக் குழுவால் அமமக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ரதடல் குழுவானது ரலாக் ஆயுக்தாவின் தமலவர ்மற்றும் உறுப்பினராக நியமனம் 

வசய்யப்படுவதற்கான நபரக்ளின் வபயரக்மள ரதரவ்ுக் குழுவிற்கு சமரப்்பிக்கும் 

பணியிமன டமற்டகாள்வதற்காக அமமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மாநில அரசின் முன்னாள் தரலரம வழக்கறிஞர ் R. கிருஷ்ணமூரத்்தி மற்றும் ஓய்வு 
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வபற்ற இந்திய வருவாய் பணி அதிகாரியான A. பாரி ஆகிரயாரும் ரதடல் குழுவின் மற்ற 

உறுப்பினரக்ளாக நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 

தமிழ்நாடு அறிவியலாளர் விருது 

❖ அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமறயில் மதிப்பு மிக்க பங்களிப்புகமள 

அளித்ததற்காக தமிழ்நாடு அறிவியலாளர ் விருது (TNASA - Tamil Nadu Scientist Award) 29 

அறிவியலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படட்ு பாராட்டப்படட்னர.்  

❖ தமிழ்நாடட்ு அரசின் அறிவியல் மற்றும் வதாழில் நுட்பத் துமறயானது மாநிலம் 

முழுவதும் உள்ள அறிவியலாளரக்ளின் பங்களிப்புகமள நிரனவு கூறும் வமகயில் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இந்த நிகழ்விரன நடதத்ுகிறது. 

 

டமகதூத் விருதுகள் 2018 

❖ புதுவடல்லியில் நமடவபற்ற விழாவில் தகவல் வதாடரப்ு மற்றும் ரயில்ரவ இமண 

அமமசச்ரான  மரனாஜ் சின்ஹா 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ரமகதூத ் விருதுகமள 

வழங்கினார.் 

❖ இந்த விருதுக்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து இருவர ்ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

o திருமதி ஸ்ரீவித்யா அய்யர ்- சிறந்த வபண் பணியாளர ்

o K. கணபதி - சிறந்த அஞ்சல்காரர ்

❖ 1984 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ரமகதூத் விருதுகள் என்றறியப்படும் ரதசிய விருதுகள் 

திட்டமானது, தபால் துமற ஊழியரக்ளின் உயரத்ர வசயல்திறமன அங்கீகரிதத்ு 

அவரக்ளுக்கு ஊக்கமளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 
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திறன்டபசி பயன்பாடு - கிராமப்புறம் 

❖ சமீபத்தில் மத்திய தகவல்வதாடரப்ு துமற அமமசச்கமானது மக்களமவயில் ஒரு 

அறிக்மகமய சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ அந்த அறிக்மகயில் உள்ள தகவலின்படி, இந்தியாவில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் 

அறிதிறன்ரபசி பயன்பாட்டில் தமிழ்நாடு 2-வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ கிராமப்புறங்களில் மிக அதிக அளவிலான இமணய இமணப்புடன் கூடிய அறிதிறன் 

ரபசிகள் இமாசச்லப் பிரரதசத்தில் உள்ளன. 

 

 

 

ெப்பரம் திருவிழா (டதர)் 

❖ தமிழ்நாட்டில் உள்ள புகழ்வபற்ற மதுரர மீனாட்சி அம்மன் ரகாயிலில் மரபு சாரந்்த 

சடங்குகள் மற்றும் திருவிழாக்களுடன் தனித்தன்மம வாய்ந்த சப்பரம் (ரதரத்)் திருவிழா 

வகாண்டாடப்படட்து. 

❖ இத்திருவிழாவானது அமனதத்ு விதமான உணவுகள் மற்றும் தீவனங்கள் ஆகியவற்றின் 

முக்கியதத்ுவத்மதக் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ மீனாட்சி அம்மன் வதய்வத்தின் இத்ரதரானது வபண் பக்தரக்ளால் மடட்ுரம 

இழுக்கப்படுகிறது என்பது இத்திருவிழாவின் மற்வறாரு சிறப்பம்சமாகும். 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

6-வது இந்திய திறன்கள் அறிக்ரக 

❖ இந்திய திறன்கள் அறிக்மகயின் 6-வது பதிப்பான 2019 ஆம் ஆண்டின் அறிக்மகயின்படி 

அதிகபடச் ரவமலவாய்ப்பு திறன்களுடன் ஆந்திரப் பிரரதசமானது முதலிடத்மதப் 

பிடிதத்ுள்ளது. அதமனத ் வதாடரந்்து ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா ஆகியமவ 

இடம்வபற்றுள்ளன. 

❖ இந்தியாவில் அதிக ரவமலவாய்ப்புத் திறன்களுடன் அதிகப்படியாக ரவமலவாய்ப்பு 

உள்ள மாநிலங்களில் ஆந்திரப் பிரரதசமும் ஒன்றாகும்.  

❖ வபண்களின் ரவமலவாய்ப்புத் திறன் 46% மற்றும் ஆண்களின் ரவமலவாய்ப்புத் திறன் 

48% ஆகியவற்றுடன் வமாத்த ரவமலவாய்ப்புத் திறன் 47% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ரக கீழ்க்காண்பனவற்றின் கூடட்ு முயற்சியாகும். 

o உலகளாவிய திறன் மதிப்பீடட்ு நிறுவனமான வீபாக்ஸ் (Wheebox) 

o முன்னணி மனித வள வதாழில்நுட்ப நிறுவனமான PeopleStrong மற்றும் 

o இந்திய வதாழில்துமற கூட்டமமப்பு (Confederation of Indian Industry) 

❖ ரமலும் இது, 

o ஐக்கிய நாடுகளின் ரமம்பாடட்ுத் திட்டம் (United Nations Development Programme) 

o வதாழில்நுட்ப கல்விக்கான அமனத்திந்திய குழுமம் ( All India Council for 

Technical Education) 

o இந்தியப் பல்கமலக்கழகங்கள் கூட்டமமப்பு (Association of Indian Universities) ரபான்ற 

புகழ்மிக்க பங்காளரக்ளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது உத்திரப்பிரரதசத்தின் லக்ரனாவில் வவளியிடப்பட்டது. 

 

ரக்ஷா கயான் ெக்தி திட்டம் 

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் “ரக்ஷா கயான் சக்தி 

திட்டத்மத” புது தில்லியில் வதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ இது உள்நாடட்ுப் பாதுகாப்புத் வதாழிற்துமறயின் அறிவுசார ் வசாதத்ுரிமமக் 

கலாசச்ாரத்மத (IPR - Intellectual Property Right) ரமம்படுதத்ுவதற்காக வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது பாதுகாப்புத் துமறயில் உள்நாடட்ுத் வதாழில்நுட்பத்மத ரமம்படுதத்ுவதற்காக 

தற்ரபாது வசயல்படட்ுக் வகாண்டிருக்கும் முன்வனடுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக பாதுகாப்பு 

உற்பத்தித் துமறயால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்மத ஒருங்கிமணத்தல் மற்றும் வசயல்படுதத்ுதல் ஆகிய வபாறுப்புகள் தர 

உறுதிப்பாடு வபாது இயக்குநரகத்திடம் (Directorate General of Quality Assurance - DGQA) 

ஒப்பமடக்கப்பட்டு உள்ளது. 
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லாஜிக்ஸ் இந்தியா - இலெச்ிரன மற்றும் ரகடயடு 

❖ புது தில்லியில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான லாஜிக்ஸ் இந்தியாவின் இலசச்ிமன மற்றும் 

மகரயட்டிமன மத்திய அமமசச்ர ்சுரரஷ் பிரபு வவளியிட்டார.் 

❖ லாஜிக்ஸ் இந்தியா - 2019 ஆனது புது தில்லியில் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் ரததி 

முதல் பிப்ரவரி 02 ஆம் ரததி வமர நமடவபறவிருக்கிறது. 

❖ இது இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் கூட்டமமப்பினால் (Federation of Indian Export 

Organisations - FIEO) நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியா, உலக நாடுகளுடன் வரத்்தகம் வசய்வதற்காக தளவாடங்களின் விமல 

மதிப்பு மற்றும் வசயல்பாடட்ுத் திறன்கமள ரமம்படுதத்ுவதற்கான முக்கிய 

முன்வனடுப்பாக வசயல்படுவமத ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

ொகித்ய அகாதமி விருதுகள் 

❖ சாகித்ய அகாதமி தனது வருடாந்திர சாகித்ய அகாதமி விருதுகமள 24 வமாழிகளில் 

அறிவிதத்ுள்ளது (8-வது அட்டவமணயில் உள்ள 22 வமாழிகள் + ஆங்கிலம் + 

இராஜஸ்தானி). 

❖ 7 கவிமத நூல்கள், 6 நாவல்கள், 6 சிறுகமதகள், 3 இலக்கிய விமரச்னங்கள் மற்றும் 2 

கடட்ுமரகள் ஆகியமவ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாதமி விருதுகமள 

வவன்றுள்ளன. 

 

❖ தமிழ் எழுத்தாளர,் பயணம் ரமற்வகாள்ளுபவர,் கடட்ுமரயாளர ் மற்றும் 

உமரயாசிரியரான எஸ். இராமகிருஷ்ணன் தான் எழுதிய “சஞ்சாரம்” என்ற நாவலிற்காக 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாதமி விருதிமன வவன்றுள்ளார.் 

❖ சாகித்ய அகாடமியானது மத்திய கலாசச்ார அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் தன்னாட்சி 

வபற்ற நிறுவனமாகும். 
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ொட்சிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் 

❖ மத்திய அரசின் சாட்சிகள் பாதுகாப்புத் திடட்தத்ின் வமரவுக்கு உசச் நீதிமன்றம் ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் வகாண்டு வரப்படும் வமர அமனதத்ு 

மாநிலங்களும் இமத வசயல்படுதத்ும்படி உெெ் நீதிமன்றம் ரகடட்ுக் வகாண்டது. 

❖ இந்த திட்டமானது சாட்சிகள், வபாருத்தமான மற்றும் ரபாதுமான பாதுகாப்மபப் 

வபறுவமத உறுதி வசய்ய முயற்சிக்கிறது. 

o இந்திய தண்டமனச ் சட்டத்தின் பிரிவு 195-A சாட்சிகளின் பாதுகாப்புடன் 

வதாடரப்ுமடயது ஆகும். 

❖ இந்த சாட்சிகள் பாதுகாப்புத் திடட்மானது கீழ்க்காண்பனவற்றின் ஆரலாசமனயுடன் 

இறுதி வசய்யப்பட்டது. 

o ரதசிய சட்ட ரசமவகள் ஆமணயம் (NALSA – National Legal Services Authority)  

o காவல்துமற ஆராய்சச்ி மற்றும் ரமம்பாடட்ு அமமப்பு 

❖ இது அசச்ுறுத்தலின் அடிப்பமடயில் 3 வமக சாட்சிகமளக் சகாண்டு இருக்கின்றது. 

❖ ஏற்கனரவ அவமரிக்கா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், சீனா, இத்தாலி, கனடா, ஹாங்காங் மற்றும் 

அயரல்ாந்து ஆகிய நாடுகள் சாட்சிகள் பாதுகாப்பு திட்டத்மதக் வகாண்டுள்ளன. 

 

உறு ்பினரக்ள் நாடுகளின் மாநாடு (CoP-24 / Conference of Parties) 

❖ காலநிமல மாற்றத்திற்கான ஐ.நா. கட்டமமப்பு ஒப்பந்தத்தின் உறுப்பினர ் நாடுகளின் 24-

வது மாநாடானது ரபாலந்து நாட்டின் கட்ரடாமவஸ் நகரில் நமடவபற்றது. 

❖ 2016-இன் பாரீஸ் உடன்படிக்மகமய (Paris Agreement) நமடமுமறப் படுதத்ுவதற்கான 

வழிகாடட்ுதல்கமள இறுதி வசய்யும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுவதால் இந்த COP-24 ஆனது 

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு இந்தியக் குழுவின் கருதத்ுருவானது ‘ஒரு உலகம் ஒரு சூரியன் ஒரு 

கட்டமமப்பு’ (One World One Sun One Grid) என்பதாகும். 

❖ இந்த கருத்துருவானது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ் 02 ஆம் ரததி நரடசபற்ற சரவ்ரதச 

சூரிய சக்தி கூட்டிமணவின் முதல் கூடுமகயில் இந்தியப் பிரதமரால் வலியுறுத்தப்பட்டது 

ஆகும். 

❖ வபாருளாதாரத்தின் பல்ரவறு துமறகளில் இந்தியாவின் ரநரம்மறயான காலநிமல 

நடவடிக்மககமளப் பற்றிய விழிப்புணரம்வ உருவாக்கும் விதமாக இந்தியா தனது 

கூடாரத்ரத அரமதத்ுக் சகாண்டு இருக்கும். 

 

ராஜீவ்குமார் குழு 

❖ உள்நாடட்ு உற்பத்தியளமவ அதிகரிப்பதற்காக, கீழ்க்காணும் அரசுக்குச ் வசாந்தமான 

நிறுவனங்களின் 149 சிறு மற்றும் குறு அளவு எண்வணய் மற்றும் எரிவாயுக் கிணறுகமள, 
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தனியார ்மற்றும் வவளிநாடட்ு நிறுவனங்களுக்கு விற்பமன வசய்வதரனப் பாரர்வயிட 

6 உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட குழுமவ மத்திய அரசு அமமதத்ுள்ளது. 

o எண்வணய் மற்றும் இயற்மக எரிவாயு நிறுவனம் (ONGC) 

o எண்வணய் இந்தியா நிறுவனம் (OIL) 

❖ இந்த குழுவானது நிதி ஆரயாக்கின் துமணத் தமலவர ் ராஜீவ் குமாரால் தமலமம 

வகிக்கப்படுகிறது. 

 

ஷின்யூ ரமத்ரி 18 

❖ ஜப்பானிய தற்காப்பு விமானப்பமட மற்றும் (Japanese Air Self Defence Force -JASDF) இந்திய 

விமானப்பமட (Indian Air Force - IAF) ஆகியவற்றிற்கிமடரயயான முதலாவது இருதரப்பு 

விமானப்பமடப் பயிற்சியான ‘ஷின்யூ மமத்ரி - 18‘ ஆக்ராவில் உள்ள விமானப்பமட 

நிமலயத்தில் வதாடங்கியது. 

❖ இந்த பயிற்சியின் கருதத்ுரு: “ரபாக்குவரதத்ு விமானத்தில் இமணந்து இயங்குதல் / 

மனிதாபிமான உதவி & ரபரிடர ்நிவாரணம்” (Joint Mobility/Humanitarian Assistance & Disaster 

Relief (HADR) on Transport aircraft) என்பதாகும். 

 

ட்டராசபக்ஸ் 2019 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயானது தனது முதன்மமயான  கடரலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியான 

ட்ரராவபக்ஸ் -2019 (Theatre Level Operational Readiness Exercise -TROPEX) எனும் வபரிய 

அளவிலான பயிற்சியிரன 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் மாரச் ்வமர நடத்தவுள்ளது. 

❖ கடரலாரப் பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் முழு வலிரமயிரன ரசாதிப்பரத இந்த 

பயிற்சியின் ரநாக்கமாகும். 

❖ ட்ரராவபக்ஸ் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்தியக் கடற்பமடயானது மிகப்வபரிய 

அளவிலான கடரலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியான ‘கடல் கண்காணிப்புப் பயிற்சிமய’ 

(Exercise Sea Vigil)  நடத்தவுள்ளது. 

❖ இந்த பயிற்சியானது நிலப்பகுதி மற்றும் தீவுப் பகுதிகளில் உள்ள அமனதத்ு 

பங்குதாரரக்மளயும் உள்ளடக்கும். 

❖ இது ரமற்கு கடற்கமரப் பகுதியில் நடக்கும் வருடாந்திரப் பயிற்சியாகும். 

❖ இது இந்தியக் கடற்பமட, இந்திய ராணுவம், விமானப் பமட மற்றும் கடரலாரக் காவல் 

பமட ஆகியவற்றின் ரபாரத்் திறமனெ ்ரசாதிக்கும் வாய்ப்பிரன வழங்குகிறது. 

 

பிரொத் திட்டம் 

❖ மத்திய அரசானது நாட்டின் புனித யாத்திமர மற்றும் பாரம்பரிய தளங்கமள 

ரமம்படுதத்ுவதற்காக கீழ்க்காணும் தளங்கரள புனித யாத்திமர புனரமமப்பு மற்றும் 

பாரம்பரிய ரமம்பாடட்ு இயக்கத்தின் (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation 
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Drive - PRASAD) கீழ் இரணதத்ுள்ளது. 

o உத்திரகாண்டின் கங்ரகாத்ரி மற்றும் யமுரனாத்ரி 

o மத்தியப் பிரரதசத்தின் அமரக்ண்டாக் 

o ஜாரக்்கண்டட்ின் பராஸ்நாத ்

❖ இந்த புதிய ரசரக்்மகயுடன் பிரசாத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள தளங்களின் 

எண்ணிக்ரகயானது 25 மாநிலங்களிலிருந்து 41 என்ற அளரவ எட்டியுள்ளது. 

❖ இது மத்திய சுற்றுலா அமமசச்கத்தினால் 2014-15ல் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது அமடயாளம் காணப்பட்ட புனித யாத்திமர தளங்களின் ரமம்பாடு மற்றும் 

அழகுபடுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் கவனம் வசலுத்துகிறது. 

 

இந்திய அளவிலான ளகத சி செயலியில் சிற ்பு மகளிர்  ாதுகா ்பு அம்ெம் 

❖ 112 இந்தியா எனும் அவெரகால ரகடபசி செயலியின் கீழ் இந்தியா முழுவதிற்குமான ஒடர 

எண்ணாக 112 என்ற எண்ணின் துவக்கத்ரத மத்திய உள்துரற அரமெெ்ர ்ராஜ்நாத் சிங் 

நாகாலாந்தில் அறிவித்தார.்  

❖ அவெரகால தீரவ்ு உதவி அரமப்புடன் (Emergency Response Support System-ERSS) 

இரணக்கப்படட்ுள்ள இந்த 112 இந்தியா செயலியானது சபண்களுக்கான 

பிரதத்ிடயகமாக ‘கூெெ்லிடும்’ அம்ெதத்ுடன் கிரடக்க வழிவரக செய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது. 

 

❖ இந்த ERSS ஆனது அவெரகால எண்ணான 112 வழியாக அவெர கால டெரவகரள 

வழங்குவதற்காக காவல்துரற, தீயரணப்புத் துரற, மருத்துவம் மற்றும் 

சபண்களுக்கான உதவி எண் ஆகியவற்றுடன் ஒன்றிரணக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதனால் நாகாலாந்தானது இமாெெ்லப் பிரடதெத்ரத அடுதத்ு இந்திய அளவிலான ஒடர 

எண் சகாண்ட அவெரகால ரகடபசி செயலிரய சதாடங்கிய இரண்டாவது 

மாநிலமாகவும் முதல் வடகிழக்கு மாநிலமாகவும் உருசவடுத்துள்ளது. 
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இந்திய இந்ததாதனஷியா வரத்்தக கருத்தரங்கு 

❖ அந்தமான் மற்றும் நிக்ரகாபார ் தீவுகளின் ரபாரட்் பிரளரில் முதலாவது இந்திய 

இந்ரதாரனஷியா வரத்்தக கருத்தரங்கு நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் அந்தமான் மற்றும் நிக்ரகாபார ் தீவுகளுக்கும் இந்ரதாரனஷியாவின் 

வடக்கு சுமத்ரா தீவு மாகாணம் மற்றும் அரச ஆகியவற்றிற்கிமடரய வணிகம் மற்றும் 

மக்களுக்கு இமடரயயான வதாடரம்ப எளிதாக்குவமத ரநாக்கமாகக் வகாண்டது. 

 

மதத் 2018 

❖ ரகாவா மற்றும் காரவ்ார ் ஆகிய இடங்களின் கடல் பகுதியில் மிகப்வபரிய அளவில் 

முப்பமட ஒத்திமகயான மதத ்2018 என்ற பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடவபறும் இந்த பயிற்சியானது ஒருங்கிமணந்த 

பாதுகாப்பு பணியாளர ் தமலமமயகத்தின் (Headquarters Integrated Defence Staff-HQIDS) 

ஆரலாசமனயுடன் இந்திய கடற்பமடயின் ரமற்கு கடற்பமட ஆமணயரகத்தினால் 

(Western Naval Command) ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த பயிற்சியானது கூட்டாக ரபாரிடும் திறன்கமள வலிமமப்படுத்தல் மற்றும் 

வசயல்பாடட்ு ஒத்திமசமவ ரமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றுக்கான முயற்சியாகும். 

 

CII டவளாண் சதாழில்நுட்ப இந்தியாவின் 13-வது பதிப்பு 2018  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியத் வதாழிற்துமறக் கூடட்மமப்பின் (Confederation of Indian 

industry - CII)  ரவளாண் வதாழில்நுட்ப இந்தியாவின் 13-வது பதிப்மப இந்தியக் குடியரசுத் 

தமலவர ்சண்டிகரில் வதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ இந்த கண்காட்சியின் கருதத்ுருவானது “விவசாயத ் துமறயில் வதாழில்நுட்பம் : 

விவசாயிகளின் வருமானத்மத அதிகப்படுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

❖ இக்கண்காட்சியின் பங்காளர ்நாடாக கிரரட் பிரிட்டனும் கவன ஈரப்்பு   நாடுகளாக சீனா 

மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளும் உள்ளன. 

❖ பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகியரவ  இந்த கண்காட்சிமய நடத்திய மாநிலங்கள் 

ஆகும். 

❖ மத்திய ரவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலதத்ுரற அரமெெ்கம், மத்திய உணவுப் 

பதப்படுதத்ுதல் வதாழிற்துமற அமமசச்கம் ஆகிய இரண்டும் இந்த கண்காட்சிமய 

நடதத்ய  பங்குதாரர ்அமமசச்கங்களாகும். 
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நீரின்  தாக்கத்திற்கான  இந்திய உெச்ி மாநாடு 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் நீரின்  தாக்கத்திற்கான இந்திய உசச்ி மாநாடானது தில்லியில் 

நமடவபற்றது. 

 

❖ இந்த உசச்ி மாநாடானது ரதசிய கங்மக நதித்  தூய்மமத ்திட்டம் (NMCG - National Mission 

for Clean Ganga) மற்றும் கங்மக நதி வடிநில ரமலாண்மம மற்றும் ஆய்வுகளுக்கான 

மமயம் ( cGanga - and Centre for Ganga River Basin Management and Studies) ஆகியவற்றினால் 

கூட்டாக இமணந்து ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது  

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இந்த உசச்ி மாநாடானது நமடவபறுகிறது. இந்த ஆண்டு 

கருத்தரங்கில் கங்மக நதி வடிநில பகுதிகளின் புத்தாக்கம் குறிதத்ு விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

பீகார் மற்றும் டகரளாவில் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் - உெெ் நீதிமன்றம் 

❖ தற்ரபாது பதவியில் இருக்கின்ற மற்றும் முன்பு பதவியில் இருந்த  பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு எதிராக நிலுமவயில் உள்ள 

குற்றவியல் வழக்குகமள விசாரிப்பதற்காக பீகார ் மற்றும் ரகரளா மாநிலங்களின் 

ஒவ்வவாரு மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு நீதிமன்றங்கமள அமமக்க உசச் நீதிமன்றம் 

உத்தரவிடட்ுள்ளது. 
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❖ உசச் நீதிமன்றத் தமலமம நீதிபதியான ரஞ்சன் ரகாகாய், நீதியரசரக்ள் எஸ்.ரக. கவுல் 

மற்றும் ரக.எம். ரஜாசப் ஆகிரயாமரக் வகாண்ட அமரவ்ு இந்த உத்தரமவப் 

பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்றமானது பாராளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு எதிரான 

வழக்குகமள விசாரிப்பதற்காக இந்த இரு மாநிலங்களிலும் உள்ள மாவட்டங்களில் 

ரதமவக்ரகற்ப பல நீதிமன்றங்கமள அமமப்பதற்கான உரிமமமய வழங்கியுள்ளது. 

❖ ரமலும் உசச் நீதிமன்றமானது ஏற்வகனரவ அமமக்கப்படட்ுள்ள சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் 

உள்ள வழக்குகமள அந்தந்த எல்மலக்குட்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு திருப்பி அனுப்புமாறு 

உயர ்நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

 

சுத்தமான கடல் - 2018 

❖ இந்தியக் கடரலாரக் காவல் பமடயானது ரபாரட்் பிரளர ்கடற்பகுதியில் “சுத்தமான கடல் 

- 2018” என்ற வபயர ் வகாண்ட பிராந்திய அளவிலான கடல்சார ் எண்வணய் மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு எதிரவ்ிமனப் பயிற்சிமய நடதத்ுகிறது. 

❖ இதன் ரநாக்கம் இந்தியக் கடரலாரக் காவல் பமட, எண்சணய் வள நிறுவனங்கள் மற்றும் 

இதர பங்குதாரரக்ள் விழிப்புடன் இருப்பமத உறுதி வசய்வதற்காக நடத்தப்படட்து. 

❖ மிக முக்கிய எண்வணய்க் கசிவிற்கு எதிரவ்ிமனயாற்ற தயார ்நிமலயில் இருத்தலானது 

ரதசிய எண்வணய்க் கசிவுப் ரபரிடர ் தற்வசயல் திட்டத்தின் (NOS-DCP - National Oil Spill 

Disaster Contingency Plan) சிறப்பம்சங்களுடன் ஒன்றிப் வபாருந்துமாறு உள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் கடல்சார ் மண்டலங்களின் கடல்சார ் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிற்கு மத்திய 

பாதுகாப்பு அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய கடரலாரக் காவற்பமடயானது 

வபாறுப்பு வகிக்கிறது. 

❖ இந்தியக் கடற்பகுதியில் எண்வணய்க் கசிவிற்கு எதிரவ்ிமனயாற்றுவதற்கான 

ஒதத்ுமழப்பு நிறுவனம் இதுவாகும். 

❖ இது (ICG – Indian Coast Guard) NOS-DCP-ஐ உருவாக்கியுள்ளது. ரமலும் இது மும்மப, வசன்மன 

மற்றும் ரபாரட்் பிரளயர ் ஆகிய இடங்களில் 3 மாசுக் கடட்ுப்பாட்டு எதிரவ்ிமன 

மமயங்கரளயும்  உருவாக்கியுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெ துணிகர மூலதன உெச்ி மாநாடு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர ‘ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா துணிகர மூலதன உெச்ி 

மாநாடானது’ டகாவாவில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த மாநாடானது, 

o மத்திய வணிக மற்றும் சதாழிற்துரறயின் கீழ் இயங்கும் சதாழிற்துரறக் 

சகாள்ரக மற்றும் ஊக்கமளிப்புத் துரற (DIPP - Department of Industrial Policy and 

Promotion) 

o டகாவா அரொங்கம் 
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ஆகியவற்றின் கூடட்ு முயற்சியாகும். 

❖ இந்த உெச்ி மாநாடானது இந்தியாவிற்குள் ெரவ்டதெ முதலீடுகரள அதிக அளவில் 

ஈரப்்பரத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த உெச்ி மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது “இந்தியாவில் புத்தாக்கத்ரத 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக உலக முதலீடுகரளத் திரடட்ுதல்” என்பதாகும். 

❖ இந்த உெச்ி மாநாட்டிற்கு, 

o உலக வங்கிக் குழுவின் ெடகாதர நிறுவனமான  ெரவ்டதெ நிதியியல் கழகம் (IFC - 

International Finance Corporation) 

o இன்சவஸ்ட் இந்தியா மற்றும் 

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

equity and Venture Capital Association) 

ஆகியரவ பங்காளர ்நிறுவனங்களாக உள்ளன. 

 

கடத்தளல எதிரச்காள்வதற்காக SCord 

❖ கடத்தரல எதிரச்காள்வதற்காக வருவாய் நுண்ணறிவுப் பிரிவு  இயக்குநரகத்தின் கீழ் 

டதசிய கடத்தல் தடுப்பு ஒருங்கிரணப்பு  ரமயத்ரத அரமக்க (SCord - Anti-Smuggling 

National Coordination Centre) மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ SCord ஆனது நிகழ் டநர அடிப்பரடயில் கடத்தரலத ் தடுப்பதற்காக டதசிய கடத்தல் 

தடுப்புக் சகாள்ரகரய உருவாக்கிட  இந்தியாவிற்கு உதவும். 

❖ டமலும்  

o எல்ரலப் பாதுகாப்புப் பரட  (BSF - Border Security Force) 

o அஸ்ஸாம் பரடப் பிரிவு 

o இந்டதா திசபத்திய பரடப் பிரிவு (ITBP - Indo-Tibetan Border Police) 

o ொஸ்திர சீமா பால் (SSB - Sashastra Seema Bal) மற்றும் 

o கடடலாரக் காவற் பரடகள் 

ஆகியரவ SCord-ல் உறுப்பினராக உள்ளன. நிகழ்டநர அடிப்பரடயில் இந்த அரனதத்ு 

நிறுவனங்களும் தங்களுக்குள் ஒருங்கிரணப்புப் பணிரய டமற்சகாள்ளும். 

 

இந்திரா கடல்  யிற்சி  

❖ இந்தியக் கடற்பரட மற்றும் இரஷ்யக் கூட்டரமப்புக் கடற்பரட ஆகிய இரு 

நாடுகளுக்கிரடடயயான பயிற்சியின் 10-வது பதிப்பு விொகப்பட்டினத்தில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இதன் டநாக்கங்கள் கடல்ொர ் பாதுகாப்பிற்கான சபாதுவான புரிதல் மற்றும் 

நரடமுரறகரள டமம்படுதத்ுவது மற்றும் இரு நாடுகளுக்கிரடடய கூடட்ுெ ்
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செயல்பாட்டில் ஒதத்ுரழப்ரப அதிகரிப்பது ஆகியனவாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கானப் பயிற்சி இரண்டு நிரலகளில் 

o துரறமுக நிரலப் பயிற்சியானது விொகப்பட்டினத்திலும்  

o கடல் நிரலப் பயிற்சியானது வங்காள விரிகுடாவிலும்  

                  நரடசபறவிருக்கிறது. 

 

சிறப்பு நீதிமன்றங்கரள அரமப்பதற்கான அதிகாரம் 

❖ உள்கடட்மமப்புத் திடட்ங்களுடன் வதாடரப்ுமடய ஒப்பந்தங்கமளப் பரிசீலிப்பதற்காக 

உரிமமயியல் நீதிமன்றங்கமள சிறப்பு நீதிமன்றமாக நியமிப்பதற்கு துமணநிமல 

ஆளுநரக்ள் மற்றும் யூனியன் பிரரதச நிரவ்ாகிகள் ஆகிரயாருக்கு மத்திய அரசால் 

அதிகாரம் அளிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இது பிரதத்ிரயக நிவாரணச ்சட்டம் 1963 (1963ன் 47) பிரிவு 20Bன் கீழ் வருகிறது. 

❖ இதன் படி மாநில அரசானது உயரநீ்தி மன்றத்தின் தமலமம நீதிபதியுடன் 

கலந்தாரலாசிதத்ு 

o அதிகார எல்மலக்கு உட்படட் பகுதியின் உள்ளூர ் வரம்புகளில் ஒன்று அல்லது 

அதற்கு ரமற்பட்ட உரிமமயியல் நீதிமன்றங்கமள சிறப்பு நீதி மன்றங்களாக 

நியமிக்க முடியும். 

ரமலும் உள்கட்டமமப்புத் திட்டங்களுடன் வதாடரப்ுமடய ஒப்பந்தங்கமள இந்த 

சட்டத்தின் கீழ் வகாண்டு வர முயற்சி வசய்யலாம். 

 

NPS-க்கான பங்களிப்பு உயரவ்ு 

❖ மத்திய அரசுப் பணியாளரக்ளின் ரதசிய ஓய்வூதிய அமமப்பிற்கான  (National Pension 

System-NPS)  சதாகுப்புப்  பங்களிப்மப 10% லிருந்து 14% ஆக உயரத்த்ுவதற்கு மத்திய 

அமமசச்ரமவயானது ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இது NPS இன் கீழ் உள்ளடங்கிய அமனதத்ு மத்திய அரசுப் பணியாளரக்ளின் இறுதியாக 

திரட்டப்படட் சதாகுப்பின் வதாமகமய டமலும் அதிகரிக்கும். 

❖ ரமலும் அரசாங்கமானது NPS-க்கு முழுமமயாக வரிவிலக்கு அளிக்க தீரம்ானிதத்ுள்ளது. 

இதன் மூலம் இது மவப்புநிதித் திட்டத்திற்கு இமணயாக மாற்றப்படட்ுள்ளது. 

 

ஏவிஐந்திரா பயிற்சி 2018 

❖ இந்திய விமானப் பமட மற்றும் ரஷ்யாவின் ஏரராஸ்ரபஸ் கூட்டமமப்புப் பமட 

ஆகியவற்றுக்கு  (Russian Federation Aerospace Force-RFSAF) இரடடயயான குறிப்பிடட் ரசமவப் 

பயிற்சியான ஏவிஐந்திராவானது (AVIAINDIRA)  ராஜஸ்தானின் ரஜாத்பூரில் உள்ள 

விமானப்பமட நிமலயத்தில் நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்த பயிற்சியின் ரநாக்கமானது இருதரப்பு உறவுமுமறகளில் பயங்கரவாத எதிரப்்பு 
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நடவடிக்மககள் டநாக்கி கவனம் வசலுத்துவதாகும். 

❖ ஏவிஐந்திராவின் வதாடக்க பயிற்சியானது 2014 ஆம் ஆண்டில் நமடவபற்றது. 

❖ இந்த பயிற்சியில் அயல்நாடட்ுப் பங்ரகற்பாளரக்ள் தங்கள் விமானங்கமளக் வகாண்டு 

வராமல் பங்டகற்பது இதன் தனித்தன்மமயாகும். 

❖ இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவிற்கிமடரய இரண்டு கட்டமாக நமடவபறும் இந்த ஏவிஐந்திரா 

2018 ஆனது இருதரப்புப் பயிற்சியின் இரண்டாவது பாகமாகும். 

 

முதலாவது டவளாண் ஏற்றுமதி சகாள்ரக - 2018 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டளவில் விவசாயிகளின் வருவாமய இரட்டிப்பாக்கும் ரநாக்கத்துடன் 

முதலாவது ரவளாண் ஏற்றுமதி வகாள்மக – 2018 என்ற சகாள்ரகக்கு மத்திய 

அமமசச்ரமவயானது ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ ரமலும் இது ரவளாண் ஏற்றுமதி வகாள்மகமய அமல்படுத்தப்படுவமத 

ரமற்பாரம்வயிடுவதற்காக வரத்்தக அமமசச்கத்மத முதன்மம துமறயாகக் வகாண்ட 

கண்காணிப்புக் கட்டமமப்மப மத்திய அளவில் நிறுவுவதற்கான திட்டமதயும் 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் ரவளாண் ஏற்றுமதிமய 60 பில்லியன் டாலரக்ளாக 

உயரத்த்ுவதற்கான ரநாக்கமுரடய திட்டத்துடன் வரத்்தக அமமசச்கமானது 

இந்தியாவின் முதலாவது ரவளாண் ஏற்றுமதிக் வகாள்மகமய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த வகாள்ரகயின்படி ரசமவகளில் 12 சிறந்த துமறகமள ரமம்படுதத்ுவதற்காக 

வமாத்தமாக 1 பில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்சதாகுப்பு நிதி உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ரவளாண் ஏற்றுமதி வகாள்மகக்கான பரிந்துமரகள் கீழ்க்காணும் இரண்டு பிரிவுகளாக  

வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

o யுக்தி சாரந்்த துமற 

o வசயல்பாடட்ுத் துமற 

 

பங்குதாரரக்ள் கருத்தரங்கம் - 2018 

❖ புதுவடல்லியில் பங்குதாரரக்ளின் கருத்தரங்கின் 4-வது பதிப்பானது டிசம்பர ் 12 அன்று 

பிரதமரால் துவங்கி மவக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த இரண்டு நாள் கருத்தரங்கானது தாய், சிசு மற்றும் குழந்மதகள் நலத்திற்கான 

கூட்டிமணவுடன் (Partnership for Maternal, Newborn and child Health -PMNCH) இமணந்து இந்திய 

அரசால் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்த திட்டமானது பிமழத்தல் - வசழித்ரதாங்குதல் - மாற்றம் ஆகியவற்மற ரநாக்கமாகக் 

வகாண்டு கட்டமமக்கப்படட்ுள்ளது. 
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ரஃடபல் ஒப்பந்தம் சதாடர்பான உெெ்நீதிமன்ற தீர்ப்பு 

❖ 36 ரஃரபல் ரபார ் விமானங்கள் வாங்குவதற்கான விவகாரத்தில் ரதசிய ஜனநாயக 

கூட்டணிக்கு உசச்நீதிமன்றம் நற்ொன்றிதரழ வழங்கியுள்ளது. 

❖ நீதிமன்றமானது கீழ்க்காணும் மூன்று அம்சங்களில் நற்ொன்றிதரழ  வழங்கியுள்ளது. 

o 126 ரஃரபல் விமானங்களுக்குப் பதில் 36 விமானங்கள் வாங்குதல் 

o ரஃரபல் ரபார ்விமானங்களின் விமல 

o இந்திய இமணப் பங்காளரக்ளின் ரதரவ்ு 

❖ இந்த அமரவ்ானது ரஞ்சன் ரகாகாமயத் தமலவராகவும்  S.K. கவுல் மற்றும் K.M. ரஜாசப் 

ஆகிடயாரர  உறுப்பினரக்ளாகவும் வகாண்டது. 

 

உயர் லட்சிய மாவட்டங்களின் நல்லாட்சி மீது கவனம் செலுத்தும் மாநாடு 

❖ 2 நாள் அளவிலான பிராந்திய உயர ் லட்சிய மாவட்டங்களின் நல்லாட்சி மீது கவனம் 
செலுத்தும் மாநாடானது ரகரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் நிரறவுவபற்றது. 

❖ இது கீழ்க்காண்பவற்றால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டிருந்தது. 

o மத்திய பணியாளர ் நலன், வபாதுமக்கள் குமறதீரப்்பு மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் 

அமமசச்கத்தின் நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் வபாதுமக்கள் குமறதீரப்்பு துமற 

(DARPG - Department of Administrative Reforms and Public Grievances) மற்றும் 

o ரகரள மாநில அரசு. 

 

நீடித்த நீர் டமலாண்ரமக்கான முதல் ெரவ்டதெ மாநாடு 

❖ 2 நாள் அளவிலான நீடித்த நீர ்டமலாண்ரமக்கான முதல் ெரவ்டதெ மாநாடானது ‘நீடித்த 

நீர ் ரமலாண்மம’ என்ற கருத்துருவுடன் பஞ்சாபின் வமாஹாலியில் உள்ள இந்திய 

வபாருளாதாரப் பள்ளியில் வதாடங்கியது. 

❖ இது பக்ரா பியாஸ் ரமலாண்மம வாரியத்தினால் மத்திய நீரவ்ளதத்ுமற, நதிகள் 

ரமம்பாடு மற்றும் கங்மக புத்தாக்க அமமசச்கத்தின் ரதசிய நீரியல் திட்டத்தின் கீழ் 

ஏற்பாடு வசய்யப்படட்து. 

 

IPRI அறிக்ளக 

❖ ஸ்டாக்ட ாம் ெரவ்டதெ ெமாதான ஆய்வு நிறுவனத்தால் (Stockholm International Peace 

Research Institute - SIPRI) ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட தரவரிரெப் பட்டியலானது உலகின் 

முன்னணி 100 ஆயுத உற்பத்தியாளரக்ளில் இந்தியாவின் 4 சபாதுதத்ுரற 

நிறுவனங்கரளக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ அரவயாவன 

o இந்திய பீரங்கித்  சதாழிற்ொரலகள் (37-வது இடம்) 
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o இந்துஸ்தான் ஏடரானாட்டிக்ஸ் (38-வது இடம்) 

o பாரத ்எலக்ட்ரானிக்ஸ் (64-வது இடம்) 

o பாரத ்ரடனமிக்ஸ் (94-வது இடம்) 

❖ இந்த 4 இந்திய நிறுவனங்கள் முன்னணி ஆயுத உற்பத்தியாளரக்ள் படட்ியலில் 

தரவரிரெப்படுத்தப்படுவது இதுடவ முதன்முரறயாகும். 

 

❖ சமாத்த உலகளாவிய ஆயுத விற்பரனயில் இந்தியாவின் பங்கு 2%க்கும் குரறவாகடவ 

உள்ளது. 

 

ததசிய சவடிச ாருள் கண்டறிதல் மீதான  யிலரங்கம் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் புடனவில் உள்ள உயர ்ஆற்றல் சபாருடக்ள் ஆராய்ெச்ி ஆய்வகத்தில் 

(High Energy Materials Research Laboratory-HEMRC) சவடிசபாருள் கண்டறிதல் மீதான டதசிய 

அளவிலான முதல் பயிலரங்கமானது (National Workshop on Explosive Detection-NWED-2018) 

நடத்தப் படட்து.  

❖ HEMRC உருவாக்கியுள்ள OPX-Revelator என்ற கருவியானது இந்த பயிலரங்கத்தில் 

சவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது ெமூகத்திற்கு எதிராக செயல்படுடவாரால் பரவலாக பயன்படுதத்ும் ஏறக்குரறய 

அரனதத்ு சவடிசபாருள்கள் மற்றும் டமம்படுத்தப்படட் சவடிக்கும் ொதனங்கள் 

ஆகியவற்ரறக் கண்டறிய உதவுகின்ற  எளிதில் எடுதத்ுக் செல்லக்கூடிய, சிறிய 

அளவிலான ஒரு மின்னணு கருவியாகும். 

 

சபாதுத்துரற காப்பீட்டு நிறுவன தரலவரர நியமிப்பதற்கான குழு 

❖ வபாதுதத்ுமற காப்பீடட்ு நிறுவனங்களின் டமலாண் இயக்குநமர ரதரந்்வதடுப்பதற்காக 

ஏழு உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட குழுமவ அரசு அமமதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த குழுவானது வங்கிகள் வாரிய அமமப்பின் (Banks Board Bureau-BBB) தமலவரான B.P 

ஷரம்ாவின் தமலமமயில் வசயல்படும். 
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ஒலிவா நடவடிக்ரக 

❖ இந்திய கடரலார காவல் பமடயானது சமீபத்தில் ஒலிவா நடவடிக்மகமய துவங்கியது. 

❖ இது ஆலிவ் ரிடல்ி கடல் ஆமமகளானது ஒடிசாவின் கஹிரம்ாதா கடல் சரணாலயப் பகுதி, 

ரதவி ஆற்று முகதத்ுவாரங்கள் மற்றும் ருஷிகுல்யா கடற்கமரப் பகுதியில் 

இனப்வபருக்கத்திற்காக சிறிது காலம் தங்கி பாதுகாப்பாக திரும்பிெ ்வசல்வமத உறுதி 

வசய்யும் வருடாந்திர பணியின் ஒரு பகுதியாக வதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆமம பாதுகாப்புத் திட்டமானது ஒடிசாவின் வனத்துமறயின் ஒதத்ுமழப்புடன் 

நடத்தப்படுகிறது. 

 

 ாலின இளடசவளிக் குறியீடு 2018 

❖ உலக சபாருளாதார மன்றமானது (World Economic Forum-WEF) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

பாலின இரடசவளிக் குறியீடர்ட ெமீபத்தில் சவளியிடட்து.  

 

 

❖ இதத்ரவரிரெப் படட்ியலில் இந்தியாவானது 2017-ல் இருந்த அடத இடமான 108-வது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்வியல் துரணக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் இரடசவளி அதிகப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளது. டமலும் முதன்முரறயாக மூன்றாம் நிரல கல்வி அரமப்பில்  பாலின 
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இரடசவளிரய முழுவதுமாக குரறக்க இந்தியாவால் முடிந்துள்ளது. 

❖ சதாடரெ்ச்ியாக 10-வது ஆண்டாக WEF-ன் பாலின இரடசவளிக் குறியீடட்ில் ஐஸ்லாந்து 

முதலிடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ தரவரிரெயில் அதரனத் சதாடரந்்து நாரட்வ 2-வது இடத்ரதயும் ஸ்வீடன் 3-வது 

இடத்ரதயும், பின்லாந்து மற்றும்  நிகரகுவா ஆகியரவ முரறடய 4 மற்றும் 5-வது 

இடத்ரதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்ரகயின்படி உலகம் 68% அளவிற்கு தனது இரடசவளிரயக் குரறதத்ுள்ளது. 

டமலும் இடத விகிதத்தில் மாற்றத்திரனத்  சதாடந்தால்  

o ஒடட்ுசமாத்த பாலின இரடசவளிரயக் குரறக்க 108 ஆண்டுகளும், 

o பணியிடதத்ில் பாலின ெமநிரலரயக் சகாண்டு வர 202 ஆண்டுகளும் ஆகும். 

 

விமானம் மற்றும் கடல்ொர் இரணப்பு விதிமுளறகள் 2018 

❖ மத்திய அரசானது விமானம் மற்றும் கடல்ொர ் இரணப்பு விதிமுரறகள் 2018-ஐ 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் இந்தியப் பிராந்தியத்திற்குள் விமான மற்றும் கடல் பயணங்களின் ரபாது 

வதாமலரபசி அமழப்புகள் மற்றும் இமணயதள வசதிமய இது அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இந்தியாவில் வசயல்படும் எந்தவவாரு இந்திய அல்லது வவளிநாடட்ு கப்பல் மற்றும் 

விமான ரசமவ நிறுவனங்களானது  முமறயான உரிமம் மவதத்ுள்ள ஏடதனும் ஒரு 

இந்திய வதாமலத் வதாடரப்ு நிறுவனதத்ுடன் கூடட்ு ரசரவ்தன் மூலம் விமானப் பயணம் 

மற்றும் கடல் பயணத்தின் ரபாது குரல் மற்றும் தரவு ரசமவகமள அந்நிறுவனங்களால் 

வழங்க முடியும். 

❖ விமானப் பயணம் மற்றும் கடல்சார ்இமணப்பானது (In-Flight and Maritime Connectivity - IFMC) 

வதாமலத ் வதாடரப்ு டெரவக்காக  தமரதளத்தில் உள்ள கட்டமமப்புகள் மற்றும் 

வசயற்மகக் ரகாள்கமளப் பயன்படுத்தி அெட்ெரவயிரன வழங்க முடியும். 

❖ இந்தியாவில் உள்ள முமறயான வதாமலத் வதாடரப்ு உரிமம் வபற்ற நிறுவனத்தால் 

விண்வவளித் துமறயின் அனுமதிமயப் வபற்றுள்ள உள்நாடட்ு மற்றும் வவளிநாடட்ு 

வசயற்மகக்ரகாள்களின் மூலமாக இந்த ரசமவமய அந்நிறுவனம் வழங்க முடியும். 

❖ வசல்லிடப்ரபசியின் அமலவரிமசயுடனான தமலயீடுகரளத் தவிரப்்பதற்காக 

விமானமானது இந்திய வான்வவளியில் 3000 மீட்டர ் உயரத்மத அமடந்தவுடன் இந்த 

ரசமவகள் வசயல்படுத்தப்படும். 

 

செயல்திறன் இரடசவளி அறிக்ரக 

❖ சமீபத்தில்  உலக வங்கியானது “In the Dark: How Much Do Power Sector Distortions Cost South Asia” 

எனும் தமலப்பிலான ஒரு அறிக்மகமய வவளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் மின்உற்பத்தி துமறயின் வசயல்திறன் 

இமடவவளியானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வபாருளாதாரத்தில் 4% அளவில் செலரவ 
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ஏற்படுதத்ுகிறது. இது 2016-ஆம் நிதியாண்டில் 86 மில்லியன் டாலருக்குச ்சமமானதாகும். 

❖ 2016 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் நிலக்கரிப் பயன்பாடர்ட எதிரட்நாக்குவதில் 

ரதமவமய விட 14% பற்றாக்குமற இருந்தது.  

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்படட் மின்சாரமானது  பரிமாற்றம் மற்றும் விநிரயாகத்தின் 

ரபாது ஏறக்குமறய 20% அளவிற்கு வீணாக்கப் படட்ுள்ளது. இந்த விகிதமானது உலகின் 

மிக உயரந்்த இழப்பு விகிதமாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய ரபாட்டித்திறன் அறிக்மகயின்படி மின்சாரம் 

வழங்கலின் நம்பகத் தன்மமயில் வமாத்தமுள்ள 137 வபாருளாதாரங்களில் இந்தியா 

80வது இடதத்ில் இருந்தது. 

 

புதிய இந்தியாவிற்கான யுக்தி@75 

❖ நிதி ஆரயாக்கானது புதிய இந்தியாவிற்கான யுக்தி@75 எனும் வபயரிடப்பட்ட யுக்திசார ்

ஆவணத்மத வவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இது இந்தியாவின் வபாருளாதாரமானது 4 டிரில்லியன் டாலர ் மதிப்மப எடட்ுவதற்காக 

கட்டாயமாக எடுக்கப்பட ரவண்டிய பல்ரவறு வபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கமளப் பற்றி 

விளக்குகிறது. 

 

❖ இந்தியாவின் வளரச்ச்ிமய ஆண்டுரதாறும் 8% அதிகரிப்பதற்கும் அதரன  2022-23 ஆம்  

ஆண்டளவில் 9-10% அளவிற்கு மிக டவகமாக உயரத்த்ுவதற்கும் இத்தமகய வபாருளாதார 

சீரத்ிருத்தங்கரள டநாக்கிெ ்செல்ல டவண்டும் என்பது இதன் முக்கிய கருத்தாகும். 

 

வாடரகத் தாய் ஒழுங்குமுரற மடொதா 2016 

❖ 2018 டிசம்பர ்19 அன்று நாட்டில் வாடமகத் தாய்களின் பாதுகாப்பிற்சகன வாடமகத் தாய் 

ஒழுங்குமுமற மரசாதா 2016 என்ற மடொதாரவ மக்களமவ நிமறரவற்றியுள்ளது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது வணிக ரீதியிலான வாடமகத் தாய் முமறமய தமட வசய்து 
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கருரண அடிப்பரடயிலான வபாதுநல வாடமகத்தாய் முமறமய மடட்ுடம 

அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது வாடமகத்தாய் மற்றும் அதன்மூலம் பிறந்த குழந்மத 

ஆகிடயாருக்குப் பாதுகாப்பளிதத்ு நீதி சநறிமுமறகளின் படி அரமந்த  வாடமகத்தாய் 

முமறமய ஊக்குவிக்குகிறது. 

 

❖ வாடமகத்தாய் முமற என்பது கரப்்பம் தரிக்க இயலாத தம்பதியினர ்  மற்றும் 

வாடமகத்தாய் இருவரிமடரய அவரக்ளின் குழந்மதமய சுமக்கும் வபாருடட்ு 

வசய்யப்படும் ஒரு  ஒப்பந்தம் என வரரயரற செய்யப் பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது ஜம்மு & காஷ்மீர ் தவிர மற்ற அமனதத்ு மாநிலங்களுக்கும் 

வபாருந்தும். 

❖ ரதசிய வாடமகத்தாய் வாரியமானது, 

o சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமசச்ரரத ்தமலவராகவும் 

o இந்திய அரசின் வாடமகத்தாய் விவகாரங்கமள மகயாளும் துமறயின் வசயலரர 

- துமணத ்தமலவராகவும்  

o இதர 16 உறுப்பினரக்மளயும் உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

ஏகளலவா மாதிரி உரறவிடப் பள்ளி 

❖ வபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவானது சீரமமக்கப்பட்ட 

ஏகரலவா மாதிரி உமறவிடப் பள்ளிகள் திடட்த்திற்கு (Eklavya Model Residential Schools-EMRS) 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன்கீழ் பழங்குடியின மக்கள் 50% க்கும் அதிகமாக வசிக்கும் இடங்களிலும் குமறந்த 

படச்ம் 20,000 பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் வதாகுதிகளிலும் ஒரு ஏகரலவா பள்ளி 

அமமக்கப்படும். 

❖ நரவாதயா வித்யாலயா சமிதியின் வரிமசயில் அமமந்த ஒரு தன்னாட்சி வபற்ற 

சமூகத்தால் இந்த பள்ளிகளானது நடத்தப்படும். பழங்குடியினர ் விவகாரங்களுக்கான 

அமமசச்கத்தின் கீழ் இந்த ெமூகமானது இயங்கும். 



•   
•    
 
 
 
 

49 
 

  

❖ EMRS என்பது மத்திய அரசின்ஒரு  திட்டமாகும்.  

 

டதசிய புற்றுடநாய் நிறுவனம் 

❖ இந்தியாவின் மிகப்வபரிய புற்றுரநாய் நிறுவனமான ரதசிய புற்றுரநாய் நிறுவனமானது 

(National Cancer Institute-NCI) ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜாரில் வபாது ரசமவக்காக 

திறக்கப்படட்து. 

❖ இந்த டதசிய புற்றுடநாய் நிறுவனமானது வடல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமரனத் திட்டத்தின் 

கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

❖ டாக்டர ்G.K. ரத ்இதன் தமலவராக இருப்பார.் 

❖ இந்த NCI ஆனது இந்தியாவில் புற்றுரநாய் வதாடரப்ான அமனதத்ு நடவடிக்மககளுக்கும் 

முதன்மம நிறுவனமாகச ்வசயல்படும். 

❖ இது பிராந்திய புற்றுரநாய் மமயங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் பிற புற்றுரநாய் 

நிறுவனங்களுடன் இமணக்கப்படும். 

 

 

விமானப் டபாக்குவரத்து பாதுகாப்பில் முன்னணி 

❖ அவமரிக்காமவச ் ரசரந்்த விமானப் ரபாக்குவரதத்ு நிரவ்ாக ஒழுங்கு ஆமணயமானது 

(Federation of Aviation Administration-FAA) இந்தியாரவ விமானப் ரபாக்குவரதத்ிற்கான 
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பாதுகாப்பில் மிகவும் உயரந்்த இடத்தில் மீண்டும் ரவத்திருக்கின்றது.   

❖ ‘FAA’-ன் அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் ெரவ்டதெ விமானப் டபாக்குவரதத்ு பாதுகாப்பு 

மதிப்பீடானது வதாடரந்்து முதல் இடத்தில் “Category 1“ என்ற இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்த தரவரிமசயானது ஜூன் 2018-ல் நடத்தப்பட்ட விமானப் ரபாக்குவரதத்ுப் வபாது 

இயக்குநரகத்தின் தணிக்மகமய அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது. 

❖ இது சரவ்ரதச விமானப் ரபாக்குவரதத்ு அமமப்பால் வழங்கப்பட்ட வநறிமுமறகமள 

இந்தியா ஒழுங்காக கமடபிடிப்பரதயும் அதன்டமல்  இந்திய விமான நிறுவனங்களின் 

ரமற்பாரம்வ இருப்பமதயும் சுட்டிக் காடட்ுகிறது. 

 

கலப்பு உயிரி – விமான எரிசபாருரளப் பயன்படுத்திய முதல் இராணுவ விமானம் 

❖ உயிரி மற்றும் விமான எரிவபாருள்கள் கலந்து உருவாக்கப்பட்ட எரிவபாருள் மூலம் 

இந்தியாவின் முதல் இராணுவ விமானப் பயணத்ரத இந்திய விமானப் பமடயானது 

சண்டிகரில் அன்-32 ரக ரபாக்குவரதத்ு விமானத்தில் ரமற்வகாண்டது. 

 

❖ இந்த திட்டமானது இந்திய விமானப்பமட, DRDO (Defence Research and Development Organization 

- பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் வளரெ்ச்ி அரமப்பு), வானவியல் தர உத்திரவாத வபாது 

இயக்குநரகம் மற்றும் CSIR - இந்திய வபட்ரராலிய நிறுவனம் (CSIR-IIP/ Indian Institute of 

Petroleum) ஆகியவற்றின் கூடட்ு முயற்சியாகும். 

❖ 10% உயிரி விமான எரிவபாருள் மூலம் அன்-32 ரக விமானத்மத 2019 ஜனவரி 26 அன்று 

குடியரசு தின பறக்கும் நிகழ்வில் பறக்கவிட இந்திய விமானப் பமடயானது  

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ ஜாத்ரராபா எண்சணயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இந்த எரிவபாருளானது ெத்தீஸ்கர ்

பரயாடீெல் ரமம்பாடட்ு ஆமணயத்திலிருந்து வபறப்படட்ு ரடராடூனின் CSR-IIP ஆல் 

சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முன்னதாக 2018 ஆகஸ்ட் மாதம் வணிக விமானமான ஸ்மபஸ்வஜட் நிறுவன 

விமானமானது நாட்டில் முதல் முமறயாக உயிரி விமான எரிவபாருள் மூலம் 

இயக்கப்படும் விமானத்ரத வடல்லி மற்றும் ரடராடூனுக்கு இமடரய இயக்கியது. 
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நுகர்டவார் பாதுகாப்பு மடொதா 

❖ நுகரர்வார ் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986-க்குப் பதிலாக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான நுகரர்வார ்

பாதுகாப்புச ்சட்ட மரசாதாரவ சமீபதத்ில் மக்களமவ  நிமறரவற்றியது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது நுகரர்வாரின் உரிமமகமள அமல்படுத்தவும் சரக்கு மற்றும் 

ரசமவகளில் உள்ள குமறபாடுகளுடன் வதாடரப்ுமடய புகாரக்ரளத்  தீரப்்பதற்கான ஒரு 

அமமப்மப வழங்கவும் முயல்கிறது.  

 

❖ நிமறரவற்றப்படட் இந்த மரசாதாவின் படி நுகரர்வார ் குமற தீரப்்பு ஆமணயமானது 

ரதசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் அமமக்கப்படும். 

❖ மாவட்ட ஆமணயமானது ஒரு ரகாடி ரூபாய் வமர மதிப்புள்ள புகாரக்மள விசாரிக்கும். 

1986ஆம் ஆண்டு சட்டத்தில் இதன் வரம்பு 20 லடச்ங்களாகும். 

❖ 1 ரகாடி ரூபாயாக இருந்த மாநில ஆமணயத்தின் உெெ் வரம்பு 15 ரகாடி ரூபாய் வமர 

உயரத்்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ 15 ரகாடி ரூபாய்க்கு ரமல் மதிப்புள்ள புகாரக்ள் ரதசிய அளவிலான ஆமணயத்தால் 

தீரக்்கப்படும். 

 

உலகளாவிய  SME வரத்்தக மாநாடு 

❖ 15-வது உலகளாவிய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான (Small and medium-sized 

enterprises - SME) வரத்்தக மாநாடானது ெமீபத்தில் புதுவடல்லியில் நமடவபற்றது. 

❖ இதன் கருதத்ுருவானது - “உலகளாவிய மதிப்பு இமணப்பின் முலம் கூடட்ுப் 

பங்காண்மமரயக் கட்டமமத்தல்” (Building Partnerships through Global Value Chains) 

என்பதாகும். 

❖  2 நாடக்ளுக்கு நமடவபறும் இந்த மாநாடானது, அரசின் மின் சந்மதயுடன் இமணந்து சிறு 

குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான அமமசச்கம் மற்றும் இந்திய வதாழிலக 



•   
•    
 
 
 
 

52 
 

  

கூட்டமமப்பு ஆகியவற்றால் நடத்தப்படட்து. 

 

2018க்கான SDG இந்தியா குறியீடு 

❖ நிதி ஆரயாக்கானது சமீபத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகள் 

(Sustainable Development Goals-SDG) இந்தியா குறியீடட்ின் அடிப்பமட அறிக்மகமய 

வவளியிடட்ுள்ளது 

❖ இது SDG 2030 இலக்குகமள வசயல்படுதத்ுவதில் இந்தியாவின் மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரரதசங்கள் ஆகியவற்றின் வசயல்பாட்டிமன ஆவணப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இந்த குறியீட்டின்படி,  

o இமாசச்லப் பிரரதசம், ரகரளா 

மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய 3 

மாநிலங்கள் ஐ.நா.வின் SDG 

இலக்குகமள அமடயும் 

பாமதயில் முன்னணி 3 

இடங்களில் உள்ளன. 

o அசாம், பீகார,் உத்தரப் 

பிரரதசம் ஆகியமவ 

தரவரிமசயின் கீழ்நிமலயில் 

உள்ளன. 

❖ இந்த குறியீடானது, 

o மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் 

திட்டங்கள் அமலாக்க அமமசச்கம் 

o உலகளாவிய பசுமம வளரச்ச்ி நிறுவனம் மற்றும் 

o இந்திய ஐக்கிய நாடுகள் ஆகிரயாரால் இமணந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ குறியீடட்ு மதிப்பு 100 என்பது ஒரு மாநிலமானது 2030 ரதசிய இலக்குகமள 

அமடந்திருப்பமதக் குறிக்கிறது. இந்த SDG இலக்குகள் 2015 வசப்டம்பர ் முதல் 

நமடமுமறக்கு வந்தன. 

 

தளவாடங்கள் டமம்பாட்டுக் குழு 

❖ அரசாங்கமானது பிரதமருக்கான வபாருளாதார ஆரலாசமன சமபயின் தமலவரான 

டாக்டர ் பிரபக் ரதப்ராயின் கீழ் தளவாடங்கள் ரமம்பாடட்ுக் குழு ஒன்றிமன 

அமமதத்ுள்ளது. 

❖ இது பிரதமருக்கான வபாருளாதார ஆரலாசமன சமபயால் நிறுவப்பட்டது, 

❖ இந்த குழுவானது தளவாடங்கரள ரமம்படுதத்ுவதில்  உள்ள சவால்களின் தீரவ்ுகளுக்காக 

வசயல்படும். ரமலும் நாட்டில் வரத்்தகம் வசய்வதற்கு உகந்த நிமலக்கான வகாள்மக 

சீரத்ிருத்தங்கமளயும் அது  பரிந்துமர வசய்யும். 
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PMMVY-ன் கீழ் சிறந்த செயலாக்க மாநிலங்கள் 

❖ பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா திட்டம் (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana- PMMVY) எனும் 

மகப்ரபறு உதவித் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரரதசங்களின் 

வசயல்திறமன மகளிர ் மற்றும் குழந்மதகள் ரமம்பாடட்ு அமமசச்கமானது 

வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ ஆந்திரப் பிரரதசம், இமாசச்லப் பிரரதசம் மற்றும் மத்தியப் பிரரதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் 

இப்படட்ியலின் முன்னணியில் உள்ளன. 

 

SKOCH மாநாடு & விருதுகள் 

❖ 55-வது SKOCH மாநாடு ெமீபத்தில் புதுவடல்லியில் உள்ள இந்திய அரசியலமமப்புெ ்

சங்கத்தில் நடத்தப் படட்து. 

❖ இது சமூகப் வபாருளாதாரச ் சிக்கல்களுடன் உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ியின் மீது  கவனம் 

வசலுத்தும் சிந்தமனச ்சாவடியான SKOCH குழுவால் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்நிகழ்ெச்ியில் இந்தியா 2030 எனும் தமலப்பிலான புத்தகவமான்றும் வவளியிடப்படட்து. 

❖ ரமற்கு வங்காள மாநிலமானது பல்ரவறு துமறகளில் 31 SKOCH விருதுகமள தனது 

திறரமக்காக வவன்றது. 

பிரிவு சவற்றியாளர் 

SKOCH-ன் ஆண்டிற்கான சிறந்த முதல்வர ் ரமற்கு வங்காள முதல்வர ்மம்தா 

பானரஜ்ி 

SKOCH-ன் ஆண்டிற்கான சிறந்த நிரவ்ாகி K.T. ராமா ராவ் 

SKOCH-ன் புருலியா நீரம்ின் 

திட்டத்திற்கான விருது 

ரமற்கு வங்காள மாநில மின் 

விநிரயாக நிறுவனம் லிமிசடட ்

SKOCH-ன் ரகால்டன் ஜூபிலி ரசலஞ்சர ்

விருது 

வரத்்தகம் மற்றும் வதாழில்துமற 

அமமசச்ர ்சுரரஷ் பிரபு 

SKOCH-ன் ஆண்டிற்கான சிறந்த தகவல் 

வதாழில்நுட்ப அமமசச்ர ்

நரா ரலாரகஷ் 

SKOCH-ன் ஆண்டிற்கான ஸ்பிரிண்டர ்

விருது 

ஆந்திரப் பிரரதச முதல்வர ்                                      

M. சந்திரபாபு நாயுடு 

 

டபாகிபீல் பாலம் திறப்பு 

❖ முன்னாள் பிரதமர ்அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் பிறந்தநாள் மற்றும் நல்லாட்சித் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படும் டிசம்பர ் 25 ஆம் ரததியன்று ரபாகிபீல் பாலத்மத இந்தியப் பிரதமர ்

திறந்து மவத்தார.் 

❖ இந்திய ரயில்ரவயால் கட்டப்பட்ட இந்த பாலமானது 4.9 கி.மீ. நீளமுமடயது ஆகும். இது 
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இந்தியாவின் மிகவும் நீண்ட மற்றும் ஆசியாவின் 2-வது நீளமான ொரல மற்றும் ரயில் 

பாலமாகும். 

❖ இதுவமர 4.62 கி.மீ. நீளமுமடய ரகரளாவில் உள்ள ரவம்பநாடு ரயில்பாலம் இந்தியாவின் 

மிக நீண்ட ரயில் பாலமாக இருந்தது. 

 

❖ இதுடவ நாட்டின் முழுமமயாக பற்ற மவதத்ு கட்டப்படட் ஒரர பாலமாகும். ரமலும் 

முதன்முமறயாக ஐரராப்பாவின் குறியீடுகள் மற்றும் பற்றமவப்புத் தரநிமலகள் 

ஆகியமவ இதற்காக பின்பற்றப்படட்ுள்ளது. இது 120 வருடங்கள் ஆயுரளக் வகாண்டது. 

❖ இது இரண்டு அடுக்குகமளக் வகாண்ட பாலமாகும். இது இரண்டு ரயில் பாமதகமளக் கீழ் 

தளத்திலும் 3 தட சாமலகரள ரமல் தளத்திலும் சகாண்டுள்ளது. 

❖ அசாமின் திப்ருகார ் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரம்மபுத்திராவின் வதற்கு 

ஆற்றங்கமரமயயும் அருணாசச்லப் பிரரதசத்தின் எல்மலரயார தீமாஜி மாவட்டத்தின் 

சிலாபத்தாரரயும் இப்பாலம் இமணக்கின்றது. 

❖ இந்த பாலத்தின் ரமல் மட்ட 3 தடங்களும் விமானப் பமடயின் மூன்று தமரயிறக்க 

பாமதகளாக வசயல்படும். 

 

தவறான கண்டணாட்டக் குறியீடு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் வமாரியின் அபாய கண்ரணாட்ட ஆய்வின்படி, (MORI Perils of Perception 

Index) இந்திய நாடானது “தவறான கண்ரணாட்டக் குறியீடட்ில்” 12-வது இடத்தில் உள்ளது. 

இந்த ஆய்வானது தன்னிசம்சயான சந்மத ஆராய்சச்ி நிறுவனமான “Ipsos India” என்ற 

நிறுவனத்தால் ரமற்வகாள்ளப்படட்து. 

❖ இந்த குறியீட்டில் இத்தாலி, சிங்கப்பூர,் ஹாங்காங், வதன் வகாரியா, சிலி, அரச்ஜன்டினா 

மற்றும் இதர நாடுகமளவிட இந்தியா பின்தங்கி உள்ளது. 

❖ இந்த குறியீட்டில் தாய்லாந்து, வமக்சிரகா, துருக்கி, மரலசியா மற்றும் பிரரசில் ஆகிய 
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நாடுகள் இந்தியாமவ விட மிகவும் பின்தங்கி உள்ளன. 

 

பிரதம மந்திரி ஷ்ராம் விருதுகள் 2017 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரதம மந்திரியின் ஷ்ராம் விருதுகள் 40 வதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருதுக்கு 500 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வதாழிலாளரக்மளக் வகாண்ட வதாழில் 

துமறயின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், மத்திய & மாநில அரசின் வபாதுதத்ுமற 

நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார ் துமற நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் 

வதாழிலாளரக்ளிலிருந்து விருது சபறுபவர ்ரதரந்்வதடுக்கப்படுவர.் 

❖ இந்த ஆண்டு புகழ்வபற்ற ஷ்ராம் ரத்னா விருது யாருக்கும் வழங்கப்படவில்மல. 

 

ொகர் தாரா துவக்கம் 

❖ புதிய கடரலார ஆய்வுக் கப்பலான (Coastal Research Vessel-CRV) சாகர ் தாராவானது 

வகால்கத்தாவின் திட்டாகாரக்் ரவகன்ஸ் லிமிவடட்டின் கப்பல் தளத்தில் 

சவளியடப்பட்டது. 

 

❖ இந்த கப்பலானது மத்திய புவி அறிவியல் அமமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள ரதசிய கடல்சார ்

வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்காக உருவாக்கப்படட்து. 

❖ இது ஆய்வாளரக்ள் பல்ரவறு கடல் சாரந்்த ஆய்வுப் பணிகமள ரமற்வகாள்ள உதவும் 

சிறப்பு வாய்ந்த ஆய்வகங்கமள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ இந்த கப்பல் தளத்தில்  கடட்ப்படட் இரண்டு கடடலார ஆராய்ெச்ி கப்பல்களில் சாகர ்

தாராவானது இரண்டாவதாகும். மற்வறான்று சாகர ்அன்ரவஷிகா ஆகும். 

❖ இந்த இரண்டு கப்பல்களும் ஏற்கனரவ கடற்பமடயில் உள்ள சாகர ்பஸ்சிமி மற்றும் சாகர ்

பூரவ்ி ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக மாற்றப்படும். 
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முத்தலாக் மடொதா 

❖ பிரபலமாக முத்தலாக் மரசாதா என்றறியப்படும் இஸ்லாமிய வபண்கள் (திருமண 

உரிமமகள் பாதுகாப்பு) மரசாதாமவ மக்களமவயானது நிமறரவற்றி இருக்கின்றது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது வசப்டம்பர ் மாதம் வகாண்டு வரப்பட்ட அவசர சட்டத்திற்குப் 

பதிலாக மாற்றப்படுகின்றது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது எழுதத்ு அல்லது மின்னணு வடிவம் உள்பட அரனதத்ு வடிவத்திலும் 

முத்தலாக்ரக அறிவித்தல் வசல்லுபடியாகாதது என்றும்  சட்டவிரராதமானது (சட்டப்படி 

அமல்படுத்த இயலாது) என்றும்  அறிவிக்கின்றது. 

❖ முத்தலாக் கூறுதல் சட்டப்படியான மற்றும் அபராததத்ுடன் கூடிய 3 வருட சிமறத் 

தண்டமனயளிக்கப்படக் கூடிய ஒரு குற்றம் ஆகும். 

 

இந்தியாவில் தயாரிக்க ் ட்ட முதல் மின்ொர குவி ் ான் (e-Dumber) 

❖ இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் (Coal India Ltd-CIL) முதல்முமறயாக உள்நாட்டிரலரயத் 

தயாரிக்கப்பட்ட,  சுரங்கப்பணியில் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 205 டன் அளவுமடய 

மின்ொர குவிப்பாமன உபரயாகப்படுத்தத் வதாடங்கியுள்ளது.   

❖ உள்நாட்டிரலரயத் தயாரிக்கப்படட் இந்த குவிப்பானானது அரசுக்குச ்வசாந்தமான பாரத் 

எரத்் மூவரஸ்் லிமிசடட்  (Bharat Earth Movers Limited - BEML) என்ற நிறுவனத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

❖ இந்திய நிலக்கரி நிறுவனமானது இந்த மின்னணு குவிப்பாமன மத்தியப் பிரடதெத்தின் 

சிங்கடரலி மாவட்டத்தில்  அம்டலாஹ்ரியில் உள்ள வடக்குப் பகுதி நிலக்கரி சுரங்கத்தில் 

ரசாதமன ஓட்டத்தில் பயன்படுதத்ுகின்றது. 
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❖ தற்ரபாது இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படும் இயந்திரங்களில்  ரஷ்யாவின் 

வபலாஸ், டாடா ஹிட்டாசச்ி மற்றும் ரகட்டரப்ில்லர ் ஆகிய நிறுவனங்களால் 

தயாரிக்கப்பட்ட மின்னணு குவிப்பான்கடள அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

12வது வருடாந்திர ISDSI மாநாடு 

❖ 12-வது வருடாந்திர இந்திய துமணக்கண்ட தீரம்ான அறிவியல் நிறுவனத்தின் (Indian 

Subcontinent Decision Sciences Institute-ISDSI) மாநாடானது மும்மபயின் எஸ்.பி, சஜயின் 

டமலாண்ரம மற்றும் ஆராய்ெச்ி நிரலயம் (S.P. Jain Institute of Management and Research - 

SPJIMR) என்ற நிறுவனத்தில்  நமடவபற்றது. 

❖ இந்த சரவ்ரதச மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது “டிஜிடட்ல் யுகத்தில் தகவல்களால் வழி 

நடத்தப்படும் தீரம்ானங்கரள எடுத்தல்” (Data Driven Decision Making in the Digital Age) 

என்பதாகும். 

 

ததசிய குழந்ளதகள் அறிவியல் காங்கிரஸ் 

❖ 26-வது ரதசிய குழந்மதகள் அறிவியல் காங்கிரஸானது (Children’s Science Congress-NCSC)  

சமீபத்தில் ஒடிசாவின் முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக்கால் வதாடங்கி மவக்கப்படட்து. 

❖ இந்த ஆண்டின் NCSC-ன் கருதத்ுரு “தூய்மமயான, பசுமமயான மற்றும் சுகாதாரமான 

நாட்டிற்காக அறிவியல், வதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம்” (Science, Technology and 

Innovations for a clean, Green and Healthy Nation) என்பதாகும். 

❖ இது குழந்மதகளின் பமடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்கத்திற்கான திறமன 

வவளிப்படுதத்ுவதற்கான ஒரு தளத்மத வழங்குகிறது. 

 

இந்திய ெமூக அறிவியல் காங்கிரஸ் 

❖ 5 நாடக்ளுக்கு நமடவபறும் 42-வது இந்திய சமூக அறிவியல் காங்கிரசானது ஒடிசாவின் 

புவரனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா வதாழில்துரற வதாழில்நுட்ப நிறுவன (Kalinga Institute of 

Industrial Technology-KIIT) வளாகத்தில் நமடவபற்றது. 
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❖ இந்த கூடுமகயின் கருதத்ுருவானது டிஜிடட்ல் யுகத்தில் மனிதனின் எதிரக்ாலம் (Human 

Future in Digital Era) என்பதாகும். 

❖ அடிமட்ட நிமலயில் அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆராய்சச்ிமய ஊக்குவிப்பரத 

இதன் ரநாக்கமாகும். 

❖ இந்த நிகழ்வானது KIIT மற்றும் இந்திய சமூக அறிவியல் அகாடமியால் ஏற்பாடு 

வசய்யப்படட்ிருந்தது. 

 

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரக்ளின் உட்பிரிவுகள் - கருத்தாய்வு 

❖ இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரக்ளின் மத்தியப் படட்ியலில் உள்ள உட்பிரிவுகள் 

குறிதத்ு ஆய்வு வசய்ய அமமக்கப்படட் ஆமணயமானது சாதி வாரியான மக்கள் 

வதாமகமயக் கணக்கிடுவதற்காக நாடு முழுவதும் கருத்தாய்வு நடத்த முடிவு 

வசய்துள்ளது. 

❖ இதர பிற்படுத்த வகுப்பினரக்ளுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் சமமான பங்களிப்பிற்கான 

அளவுருக்கள் குறிதத்ு பரிந்துமரப்பதற்காக நீதிபதி G. ரராகிணி தமலமமயில் 5 நபர ்

சகாண்ட குழு ஒன்று அமமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

6-வது ததசிய அறிக்ளக - இந்தியா 

❖ சமீபத்தில் உயிரியல் பல்லுயிரப்் சபருக்கத்தின் மீதான உடன்படிக்மகயிடம் (CBD - 

Convention on Biological Diversity), இந்தியா தனது 6-வது ரதசிய அறிக்மகமய (NR6 – National 

Report 6) சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது புது தில்லியில் நமடவபற்ற மாநில பல்லுயிரப்் வபருக்க 

வாரியங்களின் (State Biodiversity Boards - SBBs) 13-வது ரதசிய சந்திப்பின் வதாடக்க 
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விழாவின் ரபாது சமரப்்பிக்கப்படட்து. 

❖ ஆசியாவில் முதலாவது மற்றும் அதிகமான உயிர ் – பன்முகத ் தன்மம சகாண்ட 

நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியா CBD தமலமமயகத்திற்கு NR6-ஐ சமரப்்பிதத்ுள்ளது. இந்த 

அறிக்மகமய CBD-ற்கு சமரப்்பித்த உலகின் முதல் 5 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. 

❖ 20 உலகளாவிய அயிசச்ி பல்லுயிரியல் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப உடன்படிக்மக 

வசயல்பாடுகளின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 12 ரதசிய பல்லுயிரப்் வபருக்க இலக்குகமள 

அமடவதற்கு NR6 ரமம்பட்ட தகவல்கமள அளிக்கிறது (NBT - 12 National Biodiversity Targets). 

சில ொதரனகள் 

❖ இந்தியாவில் 0.08% இனங்கள் மடட்ுரம “அழிவு நிமலயில் உள்ள இனங்களாக” 

வமகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

❖ உலகில் ஏறக்குமறய மூன்றில் இரண்டு மடங்கு புலிகளானது இந்தியாவில் உள்ளது. 

❖ முன்பு இந்தியக் காண்டாமிருகம் அழிவின் விளிம்பில் இருந்தது. ஆனால் தற்வபாழுது 

இவற்றின் எண்ணிக்மகயானது 2400 ஆக உள்ளது. 

 

அந்தமான் மற்றும் நிக்டகாபாரின் 3 தீவுகள் சபயர் மாற்றம் 

❖ ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திர ரபாஸிற்கு வகௌரவமளிக்கும் வமகயில் இந்தியப் பிரதமர ்மூன்று 

அந்தமான் மற்றும் நிக்ரகாபார ்தீவுகளுக்குப் வபயர ்மாற்றம் வசய்திருக்கின்றார.் 

 

❖ வபயர ்மாற்றப்பட்ட தீவுகளாவன 

1. ராஸ் தீவு (பமழய வபயர)் - ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திரரபாஸ் தீவு 

2. நீல் தீவு (பமழய வபயர)்  - சாஹீத் தீவு 

3. ரஹவ்லாக் தீவு (பமழய வபயர)் - ஸ்வராஜ் தீவு 

❖ 1943 ஆம் ஆண்டு ஆசாத ் இந்த் அரமச ஏற்படுத்தியதாக அரமந்துள்ள சுதந்திரப் 

ரபாராட்ட வீரர ்சுபாஷ் சந்திர ரபாஸின் தீரம்ானத்தின் மீதான 75வது ஆண்டு தினத்மத 

அனுசரிக்கும் வமகயில் 150 மீட்டர ் உயரமுமடய வகாடிக் கம்பத்தில் பிரதமர ் ரதசியக் 

வகாடிமய ஏற்றினார.் 

❖ ரமலும் பிரதமர ்இந்த சிறப்பு நாளின் நிமனவாக சிறப்பு அஞ்சல் தபால் தமலமயயும், 75 
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ரூபாய் நாணயத்மதயும் வவளியிடட்ார.் 

பின்னணி 

❖ சுபாஷ் சந்திர ரபாஸ், இரண்டாம் உலகப் ரபாரின் சமயத்தில் ஜப்பான் இந்தப் 

பகுதிகமளக் மகப்பற்றிய பிறகு 1943 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 30-ம் ரததி இங்கு ரதசியக் 

வகாடிமய ஏற்றினார.் 

❖ ரமலும் அவர ்அந்தமான் மற்றும் நிக்ரகாபார ்தீவுகள் சாஹித் மற்றும் சுவராஜ் தீவுகள் என 

வபயர ்மாற்றப்பட ரவண்டும் என்றும் பரிந்துமர வசய்தார.் 

 

ெரவ்டதெ அரிசி ஆராய்ெச்ி நிறுவனத்தின் சதற்காசிய பிராந்திய ரமயம் 

❖ பிரதமர ்வாரணாசியில் சரவ்ரதச அரிசி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் வதற்காசிய பிராந்திய 

மமய வளாகத்மத ஆரம்பித்தார.் 

❖ இந்த வளாகம் வதற்காசியாவில் அரிசி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஒரு மமயமாக 

வசயல்படும். 

❖ இந்த நிறுவனம் இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு குமறந்த ஸ்டாரச் ்

மூலக்கூறுகரளாடும் அதிகளவு ஊட்டசச்தத்ு மதிப்புகரளாடும் இருக்கின்ற வமகயில் 

குமறந்த அளவு நீரில் வளரக்கூடிய வநல் வமககமள ரமம்படுதத்ுவதற்கு உதவி 

வசய்திடும். 

 

 

 

ட ாமிடயாபதிக்கான டதசிய ஆரணயம் 

❖ மத்திய அமமசச்ரமவ 2018 ஆம் ஆண்டு ரதசிய ரஹாமிரயாபதி ஆமணயத்திற்கான 

வமரவு மரசாதாவிற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இம்மரசாதா, வவளிப்பமடத ்தன்மமமய உறுதி வசய்வதற்காக புதிய அமமப்பு ஒன்மற 

ஏற்படுத்திடும் வமகயில் தற்ரபாமதய கடட்ுப்பாட்டாளரான ரஹாமிரயாபதிக்கான 

மத்திய குழுமவ மாற்றுவதற்கு வழிவமாழிகின்றது. 
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❖ இந்த வமரவு மரசாதா, ரஹாமிரயாபதி கல்வி மன்றத்தால் நடத்தப்படும் ஒடட்ுவமாத்த 

ரஹாமிரயாபதி கல்விமய நிரவ்கிக்கும் மூன்று தன்னாட்சி மன்றங்கரளாடு ரதசிய 

ஆமணயத்மத ஏற்படுத்திட வழிரகாலுகின்றது. 

 

இலட்சிய மாவட்டங்களின் சடல்டா தரவரிரெ  

❖ மத்திய அரசின் சிந்தமனச ்சாவடியான நிதி ஆரயாக் இலட்சிய மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் 

வடல்டா தரவரிமசமய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்த இரண்டாவது வடல்டா தரவரிமசயானது 2018 ஜீன் 01 முதல் அக்ரடாபர ் 31 

வமரயிலான காலகட்டங்களில் 111 இலட்சிய மாவட்டங்களில் அதிகரிதத்ுள்ள 

முன்ரனற்றங்கமள அளவிடுகிறது. 

❖ இந்த ஆய்வானது சுகாதாரம் மற்றும் ஊடட்சச்தத்ு, கல்வி, விவசாயம், நீரவ்ள ஆதாரங்கள், 

நிதி உள்ளடக்கல், திறன் ரமம்பாடு மற்றும் அடிப்பமட உள்கடட்மமப்பு ஆகிய 6 

ரமம்பாடட்ுப் பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இதில் தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாவட்டமானது முதலிடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. ரமலும் 

ஒடிசாவின் நாயுபடா, உத்தரப் பிரரதசத்தின் சித்தாரத்் நகர,் பீஹாரின் அவுரங்காபாத் 

மற்றும் ஒடிசாவின் ரகாரபுட் ஆகிய மாவட்டங்கள் மிகவும் ரமம்பட்ட மாவட்டங்களாக 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

மிசிசிபி செனட் டதரத்ல் 

❖ மிசிசிபியில் நமடவபற்ற U.S. வசனட் ரதரத்லில் குடியரசுக் கட்சியின் சிண்டி மஹட்-ஸ்மித் 

தன்ரன எதிரத்த்ுப் ரபாட்டியிட்ட ஜனநாயகக் கட்சியின் ரவட்பாளரான மமக் 

எஸ்பிரயத் ரதாற்கடித்தார.் 

❖ மிசிசிபியில் இருந்து வசனடட்ுக்குத் ரதரந்்வதடுக்கப்பட்ட முதல் வபண்மணி மஹட் சுமித் 
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ஆவார.் வவரம்ாண்ட் மாகாணம் மடட்ுரம இதுவமர காங்கிரஸிற்கு வபண் 

உறுப்பினரக்மளத் ரதரவ்தடுக்காத ஒடர மாகாணமாக உள்ளது. 

 

❖ மஹட் ஸ்மித்தின் இந்த வவற்றிமயத் வதாடரந்்து அடுத்த ஆண்டில் 24 வபண்கள் 

வசனட்டில் இடம் வபறுவர.் 

❖ இது வசனட்டில் பணிபுரியும் வபண்களுக்கான புதிய வரலாற்மற உருவாக்கும். இது 

தற்ரபாது காங்கிரஸ் அரவயில்  உள்ள உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்மகமய விட ஒன்று 

அதிகமாகும். 

 

50-வது நுரரயீரல் ஆடராக்கியத்திற்கான ஐக்கிய உலக மாநாடு 

❖ 4 நாள்களுக்கு  நமடவபறும் நுமரயீரல் ஆரராக்கியம் மீதான 50-வது ஒன்றிய சரவ்ரதச 

மாநாடானது அடுத்த வருடம் ஐதராபாத்தில் நமடவபறும் என்று காசரநாய் மற்றும் 

நுமரயீரல் ரநாய்க்கு எதிரான சரவ்ரதச ஒன்றியமானது (The Union) அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இம்மாநாட்டின் கருதத்ுரு : “அவசர நிமலயின் முடிவு : அறிவியல், தமலமமதத்ுவம், 

நடவடிக்மக” (Ending the Emergency: Science, Leadership, Action) என்பதாகும். 

❖ இது TB மீதான ஐ.நாவின் முதலாவது உயரம்ட்ட கூடட்ம் மற்றும் 3-வது வதாற்றாத 

ரநாய்கள் மீதான உயரம்ட்ட கூடட்ம் ஆகியவற்றிற்குப் பின்னர ்நடத்தப்படும். 

 

மரலப்பிரடதெ மருத்துவம் மீதான 12-வது உலக காங்கிரஸ் 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடவபறும் மமலப்பிரரதச மருத்துவம் மீதான உலக 

காங்கிரஸின் 12-வது பதிப்பானது ரநபாளத்தின் காத்மண்டுவில் நமடவபற்றது. 

❖ 4 நாடக்ளுக்கு நமடவபறும் இந்த காங்கிரஸின் கருதத்ுரு: “இமயதத்ின் ரமயத்தில் 

மமலப்பிரரதச மருத்துவம்” (Mountain Medicine in the Heart of the Himalayas) என்பதாகும். 

❖ சரவ்ரதச மமலப்பிரரதச மருத்துவ சங்கத்தின் (ISMM - International Society for Mountain 

Medicine) முதன்மம நிகழ்வான இது ரநபாளத்தின் மமலப்பிரரதச மருதத்ுவெ ்சங்கத்தால் 

(MMSN - Mountain Medicine Society of Nepal) ரநபாளத்தில் முதன்முமறயாக நடத்தப்படட்து. 
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கிம்பரல்ி செயல்முரற ொன்றளிப்புத் திட்டம் - இந்தியா 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் ரததி முதல் கிம்பரல்ி வசயல்முமற சான்றளிப்புத ்

திட்டத்திற்கு (Kimberley Process Certification Scheme - KPCS) இந்தியா தமலமம வகிக்க 

இருக்கிறது. 

❖ வபல்ஜியத்தின் பிரவசல்ஸில் நமடவபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான KPCS-ன் முழுமமயான 

அமரவ்ின்ரபாது தமலமமப் வபாறுப்பானது ஐரராப்பிய யூனியனால் இந்தியாவிற்கு 

வழங்கப்படட்து.     

கிம்பரல்ி செயல்பாடு 

❖ சட்டப்பூரவ்மான அரசாங்கங்களுக்கு எதிரான கிளரச்ச்ி மற்றும் ரபாரினிற்கு நிதி 

திரடட்ுவதற்காக புரட்சிக் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படும் கடினமான மவரத ்தயாரிப்பு 

வசயல்முமறக்கு உடப்டுத்தப்படாத சட்ட விரராத மவரங்களின் மக மாறுதமல 

தடுப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட, சரவ்ரதச மவர நிறுவனங்கள், பல்ரவறு நாடுகளின் 

அரசுகள் மற்றும் சிவில் சமூகம் ஆகியவற்றிற்கிமடரயயான கூட்டிமணரவ கிம்பரல்ி 

வசயல்முமற ஆகும். 

❖ சான்றளிப்பு இல்லாத மவரங்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிமய முற்றிலுமாக KPCS 

தமட வசய்கிறது. 

❖ KPCS முரறயானது ஐ.நா சபாதுெ ் ெரபயின் தீரம்ானத்தின் மூலம் 2003 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி 1 ஆம் டததி முதல் நரடமுரறக்கு வந்தது. 

❖ KPCS-ஐ உருவாக்கிய உறுப்பு நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. 

❖ இந்தியாவில் இத்திட்டமானது மத்திய வணிக மற்றும் வதாழிற்துமற அமமசச்கத்தின் கீழ் 

வசயல்படும் வணிகத் துமறயின் மூலம் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. 

 

நீடித்த நீலப் சபாருளாதாரக் கருத்தரங்கு 

❖ முதலாவது நீடித்த நீலப் வபாருளாதாரக் கருத்தரங்கானது வகன்யாவின் தமலநகரான 

மநரராபியில் நமடவபற்றது. 

❖ இக்கருத்தரங்கானது வகன்யாவினால் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. ரமலும் ஜப்பான் மற்றும் 

கனடா ஆகிய நாடுகள் இமணந்து இக்கருத்தரங்மக நடத்தின. 

❖ இக்கருத்தரங்கின் கருத்துருவானது: “நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான நீலப் வபாருளாதாரம் மற்றும் 

2030 ஆம் ஆண்டிற்கான பணி நிரல்” என்பதாகும். 

❖ இக்கருத்தரங்கில் இந்தியாவின் சாரப்ாக மத்திய அமமசச்ர ்நிதின் கடக்ரி பங்ரகற்றார.் 

❖ நீடித்த நீலப் வபாருளாதாரம் என்பது தற்ரபாமதய தமலமுமறயினர ்மற்றும் எதிரக்ால 

தமலமுமறயினர ்ஆகிரயாருக்கான சமூக மற்றும் வபாருளாதாரப் பயன்கமள அளிக்கக் 

கூடிய கடல்சார ்வபாருளாதாரமாகும். 

❖ இது கடல்சார ் சூழல் அமமப்பிமனப் பாதுகாத்தல், அதரன தாங்கும் திறன், அதன் 

பன்முகத ் தன்மம மற்றும் உற்பத்தித் திறமனப் பராமரித்தல் ஆகியவற்மற 

மீடவ்டடுக்கிறது. 
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2022 ஆம் ஆண்டில் G-20 மாநாடு 

❖ அரவ்ஜன்டினாவின் தமலநகரான பியூரனாஸ் அயரஸ்ில் நமடவபற்ற (2018 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ்30 மற்றும் டிசம்பர ்01) 13வது  G20 மாநாட்டின் நிமறவு நிகழ்சச்ியின் ரபாது 2022 

ஆம் ஆண்டில் 17வது G20 மாநாடம்ட முதன்முமறயாக இந்தியா  நடத்தவிருப்பது உறுதி 

வசய்யப் படட்து. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 75-வது சுதந்திர தினத்மத வகாண்டாடவிருக்கிறது. 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பதிலாக 2021 ஆம் ஆண்டில் G-20 மாநாடம்ட நடதத்ுமாறு இத்தாலியிடம் 

இந்தியா ரகாரியிருந்தது. 

❖ G-20 நிமறவு மாநாட்டின்ரபாது இந்தியா தனது ஒன்பது அம்சத ்திட்டத்மத சமரப்்பித்தது. 

வபாருளாதாரக் குற்றங்களில் ஈடுபடட்ு வவளிநாடுகளுக்கு தப்பிச ் வசல்லும் 

குற்றவாளிகள் குறிதத்ு G-20 நாடுகளுக்கிமடரய வலுவான மற்றும் உயிரப்்புள்ள 

ஒதத்ுமழப்பு ஏற்படுதத்ுவமத இந்த ஒன்பது அம்சத ்திட்டம் வலியுறுதத்ுகிறது. 

❖ தகவல் பரிமாற்றம் குறித்த சரவ்ரதச ஒதத்ுமழப்பு, தக்க ரநரம் மற்றும் விரிவான தகவல் 

அறிக்மக ஆகியவற்மற ஏற்படுத்துவதில் முன்னுரிமம மற்றும்  கவனம் வசலுத்த 

ரவண்டும் என்று நிதியியல் நடவடிக்மக பணிக் குழுவிற்கு இந்தியா  பரிந்துமரத்தது (FATF 

- Financial Action Task Force). 

 

அசமரிக்கா டதரத்ல் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 06 அன்று 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அவமரிக்கத் ரதரத்ல்கள் 

நமடவபற்றன. 

❖ இந்த இமடக்காலத் ரதரத்லானது குடியரசுக் கட்சிமயச ் ரசரந்்த அவமரிக்க அதிபரான 

வடனால்டு டிரம்ப் ஆடச்ியின் இமடப்பட்ட காலத்தில் நமடவபற்றது. 

❖ அவமரிக்காவின் வசனட்டில் வமாத்தம் உள்ள 100 இடங்களில் 35 இடங்களுக்கும் 

அவமரிக்க மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவ அமவயில் வமாத்த உள்ள 435 இடங்களுக்கும் ரதரத்ல் 

நமடவபற்றது. 

❖ வசனட்டிற்குத் ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளவரக்ள் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 03 ஆம் ரததி 

முதல் 2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 03 ஆம் ரததி வமர ஆறு ஆண்டுகளுக்கு அப்பதவியில் 

இருப்பாரக்ள். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் நமடவபற்ற இமடக்காலத் ரதரத்லில், மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவ 

அமவயில் ஜனநாயகக் கட்சி வவற்றி வபற்றுள்ளது. இதன் மூலம் அடுத்த சபாநாயகமரத் 

ரதரந்்வதடுப்பதில் அக்கட்சி ஆதிக்கம் வசலுத்தவிருக்கிறது. 

❖ வசனட்டில் குடியரசுக் கட்சியானது மிகசச்ிறிய வித்தியாசத்தில் வவற்றி வபற்று 

அவமரிக்க காங்கிரசில் பிளமவ ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

❖ அவமரிக்க கூடட்ு அரசாங்கத்தின் சட்டமன்றப் பிரிவின் அடுத்த சந்திப்பானது அவமரிக்க 

காங்கிரஸின் 116-வது சந்திப்பாகும். அவமரிக்க காங்கிரஸானது வசனட் மற்றும் மக்கள் 

பிரதிநிதித்துவ அமவ ஆகியவற்மறக் வகாண்டிருக்கிறது. 
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❖ தற்ரபாமதய அவமரிக்க அதிபரான வடானால்ட் டிரம்பின் மூன்றாவது மற்றும் 

நான்காவது ஆண்டு பதவிக் காலத்தின்ரபாது அவமரிக்க காங்கிரஸின் சந்திப்பானது 2019 

ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 வமர வாஷிங்டன்  D.C.யில் 

நமடவபறவிருக்கிறது. 

2018 ஆம் ஆண்டு டதரத்ல் முடிவுகள் 

பிரதிநிதித்துவ அரவ 

o ஜனநாயகக் கட்சி - 235 

o குடியரசுக் கட்சி - 200 

செனட் 

o ஜனநாயகக் கட்சி - 45 

o குடியரசுக் கட்சி - 53 

o நியமன உறுப்பினரக்ள் – 2 

 

குற்ற விொரரண அரமப்பின் முதலாவது சபண் தரலவர் - சதன் ஆப்பிரிக்கா 

❖ வதன் ஆப்பிரிக்க அதிபர ் மசரில் ரமரபாசா வதன் ஆப்பிரிக்க குற்ற விசாரமண 

அமமப்பின் தமலவராக இந்திய வம்சாவளிமயச ் ரசரந்்த வழக்குமரஞரான ஷமிளா 

பரடாஹிமய நியமிதத்ுள்ளார.் 

❖ இப்பதவிமய ஏற்கவிருக்கும் முதல் வபண் பரடாஹி ஆவார.் இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரியில் ரதசிய குற்ற விசாரமண அமமப்பின் இயக்குநராக தனது புதிய 

வபாறுப்மப ஏற்கவிருக்கிறார ்(NDPP - National Director of Public Prosecutions). 

 

❖ இவர ் குவா சூலு நட்டல் மாகாணத்தில் முன்னாள் விசாரமணத ் தமலவராக 

பணியாற்றினார.் ரமலும் இவர ் 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் சரவ்டதச குற்றவியல் 

நீதிமன்றத்தில் (ICC - International Criminal Court) விசாரமண அதிகாரிக்கு மூத்த 

ஆரலாசகராகப் பணியாற்றினார.் 
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❖ 1995 ஆம் ஆண்டில் நிறவவறித் தாக்குதல் குறிதத்ு விசாரிப்பதற்காக வநல்சன் 

மண்ரடலாவால் நியமிக்கப்பட்ட உயரம்டட்க் குழுவில் இவரும் இடம் வபற்றிருந்தார.் 

 

உலகளாவிய ஊதிய அறிக்ரக 2018/19 

❖ சமீபத்தில் உலகளாவிய ஊதிய அறிக்மக 2018/19-ஆனது சரவ்ரதச வதாழிலாளர ்

அமமப்பால் (ILO – International Labour Organization) வவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி வதற்காசியாவில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் 

வதாழிலாளரக்ள் அதிக சராசரியுரடய  சமய்யான  ஊதிய வளரச்ச்ிமய 

(பணவீக்கதத்ிற்கு ஏற்றவாறு) வபற்றுள்ளனர ் 

 

❖ 2008-2017 காலகட்டத்தில் வதற்காசிய நாடுகளிரலரய அதிகபடச்மாக இந்தியாவின் 

உண்மமயான ஊதிய வளரச்ச்ி 5.5% ஆக இருந்தது. 

❖ இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் முமறரய 34.5% மற்றும் 34% ஆகிய அளவில் 

ஆடவர ் மற்றும் மகளிரின் வருமானத்திற்கிரடடய அதிகபடச்மான இமடவவளிமயக் 

வகாண்டுள்ளன. 

 

உலகளாவிய காலநிரல அபாய அட்டவரண 2019 

❖ ரபாலந்தின் கரடாமவஸ் நகரில் நமடவபற்ற காலநிமலக்கான வருடாந்திரக் 

கூடுமகயில் உலகளாவிய காலநிமல அபாய அட்டவமண 2019-ன் 14-வது பதிப்பு 

வவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது வஜரம்னியில் உள்ள பான் நகரத்திமன அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட சரவ்ரதச 

நிறுவனமான வஜரம்ன் வாடச் ்என்பதின் உலகளாவிய அளவிலான ஆழ்ந்த பகுப்பாய்வு 

ஆகும். 

❖ இது தீவிர வானிமல நிகழ்வுகளின் தாக்கங்கமள உயிரிழப்புகள் மற்றும் வபாருளாதார 

இழப்புகள் ஆகிய இரண்டின் அடிப்பமடயிலும் அளவிடுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, 2017 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் 

பட்டியலில் புவரட்்ரடா ரிக்ரகா, இலங்மக, வடாமினிக்கா ஆகிய நாடுகள் முன்னிமல 

வகிக்கின்றன. 

❖ இந்தியா 14-வது மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடாக தரவரிமசப்படுத்தப் படட்ுள்ளது.  

❖ கடந்த ஆண்டு தீவிர பருவநிரல நிகழ்வுகளால் ஏற்பட்ட 29% உயிரிழப்புகள் உயரவ்ுடன் 
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உலகிரலரய இரண்டாவது அதிக இறப்புகமளக் வகாண்ட நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

 

❖ 1998 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலகட்டத்தில் புவரட்்டடா ரிக்ரகா, 

ரஹாண்டுராஸ் மற்றும் மியான்மர ் ஆகிய நாடுகள் தீவிர பருவநிரல நிகழ்வுகளால் 

மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளாக உள்ளன. 

❖ ரநபாளம் (4), வங்காள ரதசம் (9) மற்றும் இந்தியா (14) ஆகிய நாடுகளில் வபரும் 

மமழப்வபாழிவால் வவள்ளப்வபருக்கு ஏற்படட்ு 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கமள 

அது பாதித்துள்ளது. 

 

உள்ளடங்கிய சொத்து அறிக்ரக 2018 

❖ உள்ளடங்கிய வசாதத்ு அறிக்மக 2018-ன் ஒரு பகுதியாக உள்ளடங்கிய வசாதத்ுக் 

குறியீடானது ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதன் பங்குதாரரக்ளால் பாரீஸில் 

வவளியிடப்பட்டது. 

❖ உள்ளடங்கிய வசாதத்ு அறிக்மகயானது ஐ.நா சுற்றுசச்ூழலால் 2 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுமற வவளியிடப்படும் அறிக்மகயாகும். 

❖ இது நீண்டகால வபாருளாதார வளரச்ச்ி மற்றும் மனித நல்வாழ்வுக்குத் ரதமவயான 

முக்கிய உள்ரநாக்குகமள வழங்குகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, உள்ளடங்கிய வசாதத்ுக் குறியீட்டின் அறிக்மகயில் தரவரிமசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ள 140 நாடுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமான நாடுகள் 1998 ஆம் 

ஆண்டு  முதல் அவற்றின் வமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்திரய  அதிகரித்துள்ளன. 

o ஆனால் அவற்றின் தனிநபர ்உள்ளடக்க சொத்தில் ெரிவு ஏற்படட்ுள்ளது. 

❖ சகாரியக் குடியரசு, சிங்கப்பூர ் மற்றும் மால்டா ஆகிய நாடுகள் மிக அதிக 

வளரெ்ச்ியரடந்த நாடுகளாக, இப்பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்கரள வகிக்கின்றன. 
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உணவு நிளலத்தன்ளமக்கான  குறியீடு (FSI) 

❖ இத்தாலியின் மிலனில் நமடவபற்ற BCFN உணவு மன்றத்தால் உணவு 

நிரலத்தன்ரமக்கான  குறியீடானது (Food Sustainability Index - FSI) சமீபத்தில் 

வவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது வபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவு மற்றும் உணவு 

மற்றும் ஊடட்சச்தத்ுக்கான பரில்லா மமயத்தால் 

வவளியிடப்பட்ட அறிக்மகயாகும். 

❖ 2018-ல் உணவு உற்பத்தியானது அதிகரித்துள்ள 

ரபாதிலும் இந்தியாவானது 67 நாடுகளில் 33-வது 

இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த உணவு நிரலத்தன்ரமக்கான குறியீடானது 3 

பரந்த பிரிவுகமள அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது. 

o உணவு இழப்பு & வீணாகுதல் 

o நீடித்த விவசாயம் மற்றும் 

o ஊடட்சச்தத்ுக்கான சவால்கள் 

❖ இது 38 குறியீடுகள் மற்றும் 90 தனிப்பட்ட 

அளவீடுகமளக் வகாண்டுள்ளது. அமனதத்ு 

அளவுருக்களும் 100 மதிப்வபண்கமள உமடயது. 

குமறந்த மதிப்வபண்ணானது குமறவான நிமலப்புத் 

தன்மமயுமடய நமடமுமறகள் ஆகும். 

❖ பிரான்ஸ் நாடானது முதலிடத்மதயும் வநதரல்ாந்து, கனடா, பின்லாந்து மற்றும் ஜப்பான் 

உள்ளிட்ட நாடுகள் உணவு நிரலத்தன்ரமயில் முதல்  5 இடங்களிலும் உள்ளன. 

 

BRI-ல் இரணந்த முதல் லத்தீன் அசமரிக்க நாடு 

❖ பனாமா நாடானது சீனாவின் அதிஉயர ்இலட்சியத் திட்டமான மண்டலம் மற்றும் பாமத 

வழித்தடம் (படர்டயும் பாரதயும் அல்லது படர்ட ஒன்று பாரத ஒன்று) என்ற  

முன்முயற்சியில் (Belt and Road Initiative - BRI) இமணந்த முதல் லத்தீன் அவமரிக்க நாடாக 

ஆகியுள்ளது. 

❖ இது சில கூடட்ுறவு ஒப்பந்தங்களில் மகவயாப்பமிட வருரக தந்த சீன அதிபர ் ஜி 

ஜின்பிங்கின்  பனாமா பயணத்திற்குப் பிறகு நமடவபற்றுள்ளது. 

❖ சீனாவானது பனாமாவுடன் கடந்த ஆண்டிலிருந்து மடட்ுடம அலுவல் ரீதியான 

உறவுகமளத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 

உலகின் டவகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்கள் 

❖ ஆக்ஸ்ரபாரட்ு வபாருளாதாரவியல்  அறிக்மகயின்படி, 2019 முதல் 2035 வமர உலகின் மிக 

ரவகமாக வளரந்்து வரும் முதல் 10 நகரங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. 
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❖ குஜராத்தின் சூரத ்அப்பட்டியலின்  

முதலிடத்தில் உள்ளது. அதமனத் 

வதாடரந்்து உத்திரப் பிரரதசத்தின் 

ஆக்ரா மற்றும் கரந்ாடகாவின் 

வபங்களூரு ஆகியமவ உள்ளன. 

❖ 2035 அளவில் ஆசிய நாடுகளின் 

வமாத்த உள்நாடட்ு 

உற்பத்தியானது அமனதத்ு வட 

அவமரிக்க மற்றும் ஐரராப்பிய 

நகர மமயங்கமள விட 17% 

அதிகமாக இருக்கும். 

❖ மும்மப உலகில் 12-வது 

பணக்கார நகரமாக  

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ அவமரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், 

வஜரம்னி மற்றும் ஐக்கிய 

இராசச்ியம் ஆகியவற்றிற்கு 

அடுதத்ு உலகின் 6-வது 

மிகப்வபரிய வளமான சந்மதயாக (வமாத்த வளங்களின் அடிப்பமடயில்) இந்தியா 

உள்ளது. 

❖ தான்சானியாவின்  துமறமுக நகரமான தார ்எஸ் சலாம் மிக ரவகமாக வளரந்்து வரும் 

ஆப்பிரிக்க நகரமாகும். அரத ரவமளயில் ஐரராப்பாவின்  முதலிடத்தில் அரர்மனியாவின் 

தமலநகரமான ரயரவன் உள்ளது. 

❖ வட அவமரிக்காவின் சிறந்த நகரமாக சிலிக்கான் ரவலிக்கு மாற்றான சான் ரஜாஸ் நகரம்  

இருக்கும். 

 

பாரஸ்ீ சுதந்திர விருது பறிப்பு 

❖ மியான்மரின் அரசியல் தமலவரான ஆங் சான் சூ கீக்கு பாரீஸ்  நகர ரமயரான அன்னி 

ஹிடால்ரகாவால் அளிக்கப்படட்ிருந்த பாரீஸ் சுதந்திர விருது (Freedom of Paris Award) 

பறிக்கப்படட்து. 
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❖ இந்த நடவடிக்மகயானது ரராஹிங்கியா என்ற சிறுபான்மமயினரின் விவகாரம் குறிதத்ு 

சூ கியின் அரசு நடவடிக்மக எடுக்க தவறியதன் காரணமாக எடுக்கப்படட்து. 

❖ இது சூ கிமய பிவரஞ்சுத் தமலநகரில் சுதந்திரத்மத இழந்த முதல் நபராக மாற்றியுள்ளது. 

❖ ஏற்கனரவ கனடாவின் வகௌரவக் குடியுரிமம மற்றும் அவரது அம்னஸ்டி 

இன்டரர்நஷனலின் மனசாட்சிக்கான தூதுவர ் விருது ஆகியமவயும் இவரிடம் இருந்து  

பறிக்கப்படட்ு விட்டன. 

 

ஆசிய பசிபிக் உெச்ி மாநாடு 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய பசிபிக் உசச்ி மாநாடானது ரநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் 

நடத்தப் படட்து. 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டின் கருத்துருவானது, “தக்க தருணத்தில் வநருக்கடியான 

சவால்கமளக் கமளதல்: சாரப்ுமடமம, பரஸ்பர வளமம மற்றும் உலகளாவிய 

விழுமியங்கள்” என்பதாகும். 

❖ இந்த உசச்ி மாநாடானது வதன் வகாரியாமவ மமயமாகக் வகாண்ட உலக அமமதிக்கான 

அறக்கட்டரளயினால் (Universal Peace Foundation) ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. ரமலும் 

இம்மாநாடானது ரநபாள அரசாங்கத்தினால் ஆதரிக்கப்படட்து. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்டில் நமடவபற்ற 4-வது பீம்ஸ்வடக் மாநாட்டிற்குப் பின்பு 

ரநபாளத்தில் நமடவபற்ற முதலாவது சரவ்ரதச மாநாடு இதுடவயாகும். 

 

இலவெ சபாதுப் டபாக்குவரத்ரத அறிமுகப்படுத்திய முதலாவது நாடு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக வபாதுப் ரபாக்குவரதத்ு மீதான  அமனதத்ு 

கட்டணங்கரளயும் ரதத்ு வசய்த முதலாவது நாடாக லக்ஸம்வபரக்் உருவவடுதத்ுள்ளது. 

❖ உலகில் மிக ரமாசமான, ரபாக்குவரதத்ு வநரிசல் அதிகமுள்ள நகரங்களில் ஒன்றான 

லக்ஸம்வபரக்ில், ரபாக்குவரதத்ு வநரிசமலக் குமறப்பதற்காக இலவச வபாதுப் 

ரபாக்குவரதத்ு அறிமுகம் வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

அனாரத இல்லக் கடத்தரல குற்றமாக்கிய நாடு - ஆஸ்திதரலியா  

❖ அடிமமத ் தனத்தின் ஒரு வடிவமான தவறான வழியில் குழந்மதகமள அனாமத 

இல்லங்களில் ரசரக்்கும் நடவடிக்மகமய குற்றமாக்கிய உலகின் முதலாவது நாடாக 

ஆஸ்திரரலியா உருவவடுதத்ுள்ளது. 

❖ அரசாங்கத்தால் நிமறரவற்றப்படட் நவீன அடிமமத்தன மரசாதாவின்படி, அனாமத 

இல்லக் கடத்தலானது கடத்தல் மற்றும் அடிமமப்படுதத்ுதல் என்ற  குற்றமாகக் 

கருதப்படும். 

❖ ஆஸ்திரரலிய அரசு எடுதத்ுள்ள இந்த நடவடிக்மகயானது உலகில் இது வதாடரப்ான 

நடவடிக்மககளில் முதலாவதாகும். 
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அனாரத இல்லக் கடத்தல் 

❖ உலவகங்கிலும் உள்ள அனாமத இல்லங்களில் 80 சதவீத குழந்மதகள் குமறந்தது 

வபற்ரறாரில் ஒருவரரயாவது வகாண்டுள்ளனர.் ஆனால் சரவ்ரதச தன்னாரவ்லரக்மள 

ஈரக்்கும் முயற்சியில் அவரக்ள் அனாமத இல்லங்களில்  இருக்கின்றனர.் 

❖ இதுடவ “அனாமத இல்லக் கடத்தல் ” என்றரழக்கப்படுகிறது. 

 

இராணுவப் பரடக்கு சபண்ரணத் தரலவராக நியமித்த முதலாவது டநட்டடா நாடு 

❖ ஸ்ரலாரவனியா அரசானது தனது இராணுவப் பமடயின் தமலவராக வபண் 

அதிகாரியான ரமஜர ்வஜனரல் அவலன்கா எரவ்மன்க்ரக நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன்மூலம், இராணுவப் பமடக்கு வபண்மணத் தமலவராக நியமித்த முதலாவது 

ரநட்ரடா நாடாக (NATO - North Atlantic Treaty Organization) ஸ்ரலாரவனியா 

உருவவடுத்துள்ளது. 

 

❖ முதலாவதாக ஸ்ரலாரவனியா யூரகாஸ்டலாவியாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. இது 2004 

ஆம் ஆண்டில் ரநட்ரடா மற்றும் ஐரராப்பிய ஒன்றியத்தில் இமணந்தது. 

❖ ரநட்ரடா என்பது 29 உறுப்பு நாடுகமளக் வகாண்ட சரவ்ரதச கூட்டிமணவாகும் 

 

தங்க விொ திட்டம் - ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் 

❖ பண ரமாசடி மற்றும் முமறப்படுத்தப்பட்ட குற்றங்கமளத் தடுப்பதற்கான முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாக, ஒன்றாவது நிமலயிலான (முதலீட்டாளர)் விசாக்கமள ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியம் ரதத்ு வசய்திருக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் புதிய பாதுகாப்பு விதிகமள உருவாக்கும் வமர இந்த விசாத் திட்டம் 

நமடமுமறயில் இருக்கும். 

❖ “தங்க விசா” என்றமழக்கப்படும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் ஒன்றாவது நிமலயிலான 

முதலீட்டாளர ்விசாவானது 2008 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியா, சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகமளச ்ரசரந்்த உயர ்மதிப்பு சகாண்ட வசல்வ 
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வளம் மிக்க தனி நபரக்ள் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில் நிரந்தரக் குடியுரிமமமயப் 

வபறுதவற்கு சாதகமான வழி இதுவாகும். 

 

தங்க விொவுக்கான விதிமுரறகள் 

❖ தங்க விசாமவப் வபறுவதற்கு, அயல்நாடம்டச ்ரசரந்்தவர ்குமறந்த படச்ம் £2 மில்லியன் 

(£ - பவுண்டு)  வதாமகமய (ஏறத்தாழ $2.5 மில்லியன்) கண்டிப்பாக பிரிட்டனில் முதலீடு 

வசய்ய ரவண்டும். 

❖ இவ்வாறு முதலீடு வசய்வதன் மூலம் ஐக்கிய இராஜ்ஜியப் பத்திரங்கள், பங்கு 

மூலதனங்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் 5 வருடங்களுக்குள் நிரந்தரக் குடியுரிமமமயப் 

வபறுவதற்கு முதலீட்டாளரக்ரள விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கும். 

❖ £5 மில்லியன் முதலீடு வசய்பவரக்ள் 3 ஆண்டுகள் கழிதத்ு நிரந்தரக் குடியுரிமமக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியும். 

❖ £10 மில்லியன் முதலீடு வசய்பவரக்ள் 2 ஆண்டுகள் கழிதத்ு நிரந்தரக் குடியுரிமமக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியும். 

 

ெரவ்ததெ தீவிரவாதத்ளத எதிரத்்து த ாராடுவதற்கான புதிய கட்டளம ்பு 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ் செயலாளர ் அண்டடானிடயா குட்டடாரஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“ஐ.நா. ெரவ்டதெ தீவிரவாதத்திற்சகதிரான ஒருங்கிரணப்பு உடன்படிக்ரக” என்ற சபயர ்

சகாண்ட புதிய கட்டரமப்ரப அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

❖ இந்தப் புதிய கடட்ரமப்பின் டநாக்கங்கள் ெரவ்டதெ தீவிரவாதத்ரத எதிரத்த்ுப் 

டபாராடுவது மற்றும் அரமதி, பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிரமகள் ஆகிய பணிகரள 

டமற்சகாள்வரத ஒருங்கிரணப்பது ஆகியனவாகும். 

❖ இது ஐ.நா. சபாதுெ ்செயலாளர,் 36 நிறுவனங்கள், பன்னாடட்ுக் காவல் பரட மற்றும் உலக 

சுங்க அரமப்பு (World Customs Organisation) ஆகியவற்றிற்கிரடடயயான ஒரு 

ஒப்பந்தமாகும். 
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❖ இந்தக் கட்டரமப்பிற்கு ஐ.நா. தீவிரவாத எதிரப்்பு அலுவலகமானது ஒருங்கிரணப்புக் 

குழுவாக செயல்படும். டமலும் இக்கட்டரமப்பின் பணிகரள இக்குழு 

டமற்பாரர்வயிடும். 

 

உலகின் 100 மிகவும் ெக்தி வாய்ந்த ச ண்கள் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் 100 மிகவும் ெக்தி வாய்ந்த சபண்கள் படட்ியரல 

டபாரப்்ஸ் ெமீபத்தில் சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இப்படட்ியலில் இடம் சபற்றுள்ள 4 இந்தியரக்ள், 

o தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் நம்பிக்ரக நடெ்த்திர  சபண்மணியான  

டராஷினி நாடார ்மல்டகாத்ரா (51-வது இடத்தில்) 

o உயிரித் சதாழில்நுட்பவியலில் முன்டனாடியான கிரண் மசும்தார ் ஷா (60-வது 

இடத்தில்) 

o ஊடகவியலாளரான டஷாபனா பாரதியா (88-வது இடத்தில்) மற்றும்  

o நடிரக பிரியங்கா டொப்ரா (94வது இடத்தில்) 

❖ இந்த பட்டியலின் 15-வது பதிப்பில் சஜரம்னியின் அதிபரான ஏஞ்ெலா சமரக்்சகல் 

முதலிடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளார.் இவர ் சதாடரந்்து 8-வது ஆண்டாக முதலிடத்ரதத் தக்க 

ரவதத்ுள்ளார.் இவர ்சமாத்தம் 13 முரற இந்த பட்டியலில் முதலிடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 

❖ இவருக்கு அடுதத்ு ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பிரதமரான சதரொ டம இரண்டாவது 

இடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளார.் இவர ் சதாடரந்்து 2-வது முரறயாக இந்த இரண்டாவது 

இடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்டியல் 6 தரலமுரறகரளத் தாண்டி இருக்கும் செல்வாக்குள்ள 

சபண்கரளக் சகாண்டு இருந்தது. 

o சடய்லர ்சிப்ட் - 28வது வயதில் சகௌரவிக்கப்படட் மிக இரளய வயது சபண்மணி 
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(68-வது இடத்தில்) 

o அரசி எலிெசபத் II - 92-வது வயதில் சகௌரவிக்கப்பட்ட மிக மூத்த வயது சபண்மணி 

(23-வது இடத்தில்). 

 

 

சதாழிலாளர் பற்றாக்குரறரய குரறக்க ெட்டம் 

❖ வதாழிலாளர ் பற்றாக்குமறமய குமறப்பதற்காக ஏப்ரல் 2019ல் இருந்து 

அயல்நாட்டவருக்கு நாட்டிற்குள் வர அனுமதி அளிப்பதற்கு ஜப்பானிய பாராளுமன்றம் 

(டதசிய டயட்) ஒரு புதிய சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இது வதாழிலாளர ் வநருக்கடிமய எதிரவ்காள்ளும் துமறகளில் உடல் உமழப்பு 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு இரண்டு புதிய வமக அனுமதி சீடட்ுக்கமள (விசா) உருவாக்குகிறது. 

o முதல் வமக - வதாழிலாளரக்ள் (குமறந்த திறன்) 5 ஆண்டுகள் வமர தங்க முடியும். 

ஆனால் அவரக்ளால் குடும்ப உறுப்பினரக்மள அமழதத்ு வர இயலாது. 

o 2-வது பிரிவு - திறமமயான அயல் நாட்டவரக்ள் அவரக்ளுடன் வசிக்க 

உறவினரக்மள அமழத்து வரக் கூடிய தகுதியுமடயவரக்ள் ஆவார.் 

 

அர்தமனியா நாடாளுமன்ற டதரத்ல்கள் 

❖ அரட்மனியாவின் வபாறுப்பு பிரதமராக பதவி வகித்த நிக்ரகால் பஷீனியன் முன்கூட்டிரய 

நமடவபற்ற தனித் ரதரத்லில் கிமடத்த வபருவாரியான வவற்றிக்கு பின்பு மீண்டும் 

பிரதமராக ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ பஷீனியனின் தமலமமயிலான சிவில் ஒப்பந்தக் கட்சியானது வமாத்த வாக்குகளில் 

70.45% வாக்குகமளப் வபற்றது. 

❖ ரம மாதத்தில் அரசுக்சகதிராக அமமதியான எதிரப்்பு ரபரணிகளினால் மூத்த 
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தமலவரான ரசரஷ்் சரக்ிஸியான் அகற்றப்பட்ட பிறகு பஷீனியன் பிரதமரானார.் 

 

ஐ.நா. குடிடயற்ற ஒப்பந்தம் 2018 

❖ பாதுகாப்பான, முரறயான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட குடிடயற்றத்திற்கான 

உலகளாவிய உடன்படிக்ரகயானது இந்தியா உள்ளிட்ட 164 நாடுகளால் ெரவ்டதெ 

அரசுகளுக்கிரடடயயான மாநாட்டில் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படட்து.  

❖ இந்த மாநாடானது வமாராக்ரகாவின் மரக்ரகஷ் என்ற இடத்தில் ஐ.நா. வபாதுச ்சமபயின் 

ஆதரவுடன் நமடவபற்றது. 

❖ இந்த மாநாடு சமாராக்ரகாவின் அரசால் நடத்தப்படட்து. 

❖ இது சரவ்ரதச குடிரயற்றத்தின் பரந்த அளவிலான பரிமாணங்கமள உள்ளடக்கிய,  

அரசுகளுக்கிமடரயயான முதல் ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது அவமரிக்காவால் எதிரக்்கப் பட்டாலும் அமனத்து ஐ.நா. உறுப்பு 

நாடுகளாலும் ஏற்றுக் வகாள்ளப்படட்து. 

❖ இது அமனதத்ு அரசுகளின் இமறயாண்மமரயயும் முழுமமயாக மதிக்கும் ஒரு 

கூடட்ுறவு  கட்டமமப்பு சகாண்ட மற்றும் கட்டாயமாக்கப்படாத ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

 

குஜராத்தில் கஜகஸ்தானின் துரணத் தூதரகம் 

❖ கஜகஸ்தான் நாடானது கூடுதல் வரத்்தக கூட்டிமணவிற்காக குஜராத் மாநிலத்தில் 

துமணத் தூதரகம் ஒன்மறத் திறந்துள்ளது. 

❖ இந்த வகௌரவ துமணத ் தூதரகமானது வதாழிலதிபரும் சந்தன் ஸ்டீல் லிமிசடட ்

நிறுவனத்தின் நிரவ்ாக இயக்குநருமான திலிப் சந்தன் தமலமமயில் வசயல்படும். 

❖ இந்த துமணத் தூதரகமானது கஜகஸ்தான் குடியரசின் 27-வது சுதந்திர தின 

நிமறமவவயாட்டித் திறக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

இலங்ளக பிரதமர ்

❖ தீவு நாடான இலங்ரகயில் சில வாரங்கள் நீடித்த அரசியல் சநருக்கடிக்குப் பின்னர ்ரனில் 

விக்கிரமசிங்டக மீண்டும் இலங்ரகயின் பிரதமராகியுள்ளார.் 

❖ 26 அக்டடாபர ் 2018 அன்று ரனில் விக்கிரமசிங்டக பிரதமர ் பதவியிலிருந்து 

அகற்றப்படட்ார.் 

❖ இவருக்குப் பதிலாக மஹிந்த ராஜபக்டெ பதவி ஏற்றார.் 

❖ இலங்ரக பாராளுமன்றத்தில் சபரும்பான்ரமரய நிரூபிக்கத் தவறியதன் பின்னர ் 2018 

டிெம்பர ்15 அன்று ராஜபக்டெ பதவி விலகினார.் 

❖ ரனில் விக்கிரமசிங்டக 5வது முரறயாக இலங்ரகயின் பிரதமராகப் பதவிடயற்றுப் புதிய 

ொதரனரயப் புரிந்துள்ளார.் 
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100 ரூபாய்க்கு டமற்பட்ட இந்திய ரூ ாய்களுக்குத் தரட 

❖ ரநபாள நாடட்ு அரசானது 100 ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள இந்திய ரூபாய் 

ரநாடட்ுகமளத்  தமட வசய்துள்ளது. 

❖ ரநபாள அரொல் இன்னும் சந்மதயில் சட்டப்பூரவ்மாக்கப்படவில்மல என்பதால் ரூ.2000, 

ரூ.500, ரூ.200 ஆகிய மதிப்புமடய இந்திய ரநாடட்ுகள் அங்டக தமட வசய்யப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது இந்திய ரூபாமயப் பரிவரத்்தமனக்காக எடுதத்ுெ ் வசல்லும் 

இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் இந்தியாவில் பணிபுரியும் ரநபாள மக்கள் 

ஆகிரயாமரப் பாதிக்கக்கூடும். 

 

சதரொ தம மீதான நம்பிக்ளகயில்லாத் தீரம்ானம் 

❖ ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் பிரதமரான சதரொ டமவிற்கு எதிராக அவரின் சொந்த கட்சியான 

கன்ெரட்வடிவ் (பரழரமவாத) கட்சி உறுப்பினரக்ளால் சகாண்டு வரப்படட் 

நம்பிக்ரகயில்லாத் தீரம்ானத்தில் அவர ்சவற்றி சபற்றுள்ளார.் 

❖ ரகசிய வாக்சகடுப்பில் டமவிற்கு 200 உறுப்பினரக்ள் ஆதரவு சதரிவிதத்ும் 117 டபர ்அவரர 

எதிரத்த்ும் வாக்களித்தனர.்  

❖ இவரின் இந்த சவற்றியிரனயடுதத்ு அவரின் கட்சிரயெ ்டெரந்்தவரக்ளால் அடுத்த ஒரு 

வருடத்திற்கு அவர ்மீது நம்பிக்ரகயில்லாத் தீரம்ானத்திரனக் சகாண்டு வர இயலாது. 

❖ ஆனால் ஐடராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து சவளிடயறும் விவகாரத்தில் எதிரக்்கட்சியான 

சதாழிலாளர ் கட்சியால் காமன் ெரபயில் (கீழ்ெரபயில்) நம்பிக்ரக வாக்சகடுப்பு 

டமற்சகாள்ள முயன்றால் அது டமவிற்கு ஒரு ெவாலாக அரமயும். 

 

ஆளில்லா விமானங்களின் உதவியுடன் தடு ்பூசிகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் விதிமுரறகளின்படி உலகிடலடய முதன்முதலாக குழந்ரதகளுக்கு 

ஆளில்லா விமானங்களின் உதவியுடன் தடுப்பூசிகரள வழங்கும் முதல் நாடாக 

வனுவாடட்ு ஆகியுள்ளது. 

❖ வனூவாடட்ுவில் ஒரு மாத வயதுரடய  குழந்ரத ஒன்றுக்கு ஆளில்லா விமானத்தின் மூலம் 

வழங்கப்படட் டநாய் எதிரப்்பு மருந்து மூலம் தடுப்பூசி டபாடப்பட்டது. 

❖ முன்னதாக நியூ ச ப்ரடஸ்் தீவுகள் என்று அறியப்படட் வனுவாடட்ு ஆனது,  சதன்டமற்கு 

பசிபிக் சபருங்கடலில் உள்ள 83 தீவுகரள உள்ளடக்கிய ஒரு தீவு நாடாகும். 

 

ச ண்டகன் தளலவர் மாட்டிஸ் பதவி விலகல் 

❖ அவமரிக்க அதிபர ்டிரம்ப்புடன் வகாண்ட வகாள்மக ரவறுபாடுகமள காரணமாக காட்டி 

பாதுகாப்புெ ்வசயலரான ஜிம் மாட்டிஸ் பதவி விலகியுள்ளார.் 

❖ சிரிய நாட்டிலிருந்து 2000 பமட வீரக்மள வவளிரயற்றுவதாக அவமரிக்க அதிபர ்



•   
•    
 
 
 
 

77 
 

  

அறிவித்த மறுநாள் இவர ்பதவி விலகி உள்ளார.் 

 

உலகளாவிய அகதிகள் மீதான உடன்படிக்ரக 

❖ சரவ்ரதச ஒற்றுமம மற்றும் அகதிகள் பாதுகாப்புக்கான ஒத்துமழப்மப உறுதிப்படுதத்ும் 

வமகயில் அகதிகள் மீதான உலகளாவிய உடன்படிக்மகக்கு ஐ.நாவின் உறுப்பு நாடுகள் 

ஒருமனதாக வாக்களிதத்ுள்ளன. 

❖ இந்த உலகளாவிய உடன்படிக்மகயானது 193 உறுப்பு நாடுகளில் 181 நாடுகளின் 

வாக்குகமள சாதகமானதாக வபற்றது. 

❖ அவமரிக்கா மற்றும் ஹங்ரகரி ஆகிய நாடுகள் மடட்ுடம இந்த உலகளாவிய அகதிகள் 

மீதான உடன்படிக்மகக்கு எதிராக வாக்களித்த நாடுகளாகும். 

❖ வடாமினியன் குடியரசு, எரித்ரியா மற்றும் லிபியா ஆகிய நாடுகள் வாக்வகடுப்மபப் 

புறக்கணிதத்ன. 

 

பத்திரிக்ரகயாளரக்ள் மீதான வன்முரற 

❖ வருடாந்திர உலகளவிலான பத்திரிக்மகயாளரக்ள் மீதான சகாடிய வன்முமறகள் 

மற்றும் தவறாக நடதத்ுதல் அறிக்மகரய எல்மலகள் கடந்த  பத்திரிக்மகயாளரக்ள் 

ெங்கம் (Reporters without Borders-RSF/ Reporters Sans Frontières) வவளியிடட்ுள்ளது  

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி 2018-ல் நடத்தப்படட் 

அளவிற்கு பத்திரிக்மகயாளரக்ள் மீது  இதுவமரயில்  

வன்முரற மற்றும் தவறான முமறயில் நடதத்ுதல் 

ஆகிய முரறகளில்  எப்ரபாதும் தாக்குதல்கள் 

நடத்தப் படட்தில்ரல.  

❖ இது 8% அளவில் உயரந்்து 80% ஐ எடட்ியுள்ளது. டமலும் 

2017ல் 55 ஆக இருந்த சகால்லப்பட்ட சதாழில்நுட்ப 

பத்திரிக்ரகயாளரக்ளின் எண்ணிக்ரக  15 ெதவீத 

அளவில் அதிகரிதத்ு 2018-ல் 63 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்த எண்ணிக்மகயானது முந்மதய 3 வருடங்களில் 

குமறந்து இருந்தது. 

❖ இது கடந்த 23 வருட வரலாற்றில் தனது வருடாந்திர 

பட்டியலில் முதன்முதலாக அவமரிக்காமவ 

ரமாசமான குற்றவாளிகள் பட்டியலில் ரசரத்த்ுள்ளது. 

❖ உலகின் அதிக அளவில் (60 ரபர)் 

பத்திரிக்மகயாளரக்மளெ ் சிமறயிலமடக்கும்  

நாடாக சீனா வதாடரந்்து முன்னிமலயில் உள்ளது. 

இந்த பட்டியலில் பத்திரிக்மகயாளரக்ரள ரமாசமாக நடதத்ும் 5-வது நாடாக இந்தியா 

உள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுரதாறும் வதாகுக்கப்படட்ு 
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வருகிறது.  

❖ இவ்வருடதத்ின் ஏப்ரல் மாதத்தில் RSF ஆனது உலக பத்திரிக்மக சுதந்திரக் குறியீடம்ட 

வவளியிட்டது. அதில் இந்தியா 138வது இடத்தில் ரவக்கப்படட்து. 

 

புருண்டியின் புதிய அரசியல் தரலநகரம் 

❖ புருண்டியின் அரசு கிடிகாமவ (Gitega) நாட்டின் புதிய அரசியல் தமலநகரமாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ புருண்டி நாட்டின் முந்மதய தமலநகரமான புஜீம்புரா நாட்டின் வபாருளாதார 

தமலநகரமாக வசயல்படும். 

❖ நாட்டின் 85% மக்கள் வதாமக  ுடட்ு இனத்மதயும், 15% மக்கள் டுடஸ்ி இனத்மதயும் 

1%க்கும் குமறவான மக்கள் துவா இனத்மதயும் ரசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 

❖ 2018க்கான உலக மகிழ்சச்ிக்கான அறிக்மகயில் உலகின் மிகக் குமறந்த மகிழ்சச்ியான 

நாடாக புருண்டி தரவரிமசப் படுத்தப்படட்து. 

 

சதன்சகாரிய தானியக் களஞ்சியத்தின் கின்னஸ் ொதரன 

❖ வதன்வகாரியாவின் பழமமயான தானியக் களஞ்சியமானது மிகப் வபரிய 

வண்ணமயமான கமலப் பமடப்பாக மாற்றப்படட்ு உலகின் மிகப் வபரிய வவளிப்புறச ்

சுவர ்ஓவியமாக கின்னஸ் சாதமன புரிந்துள்ளது. 

❖ இது துமறமுக நகரமான இன்சியானில் உள்ள மிகப்வபரிய ரசமிப்பு கலன்களின் 

வவளிப்பகுதியில் 23,688 சதுரமீட்டர ் அளவில் ஒரு இளம் வயது சிறுவனின் 

பதின்பருவத்மத ரநாக்கிய பயணதம்த சித்தரிக்கிறது. 

 

❖ அந்நகரத்தின் அரொங்க மற்றும் துமறமுக அதிகாரிகளால் திறந்து மவக்கப்படட் இது 

பமழய வதாழிற்சாமலக் கட்டிடங்களின் மீதான எதிரம்மறயான பாரம்வமய  

மாற்றுவரத ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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IWC-ல் இருந்து ஜப்பான் விலகல் 

❖ சரவ்ரதச திமிங்கல பாதுகாப்பு ஆமணயத்திலிருந்து (International Whaling Commission-IWC) 

விலகுவதாக ஜப்பானின் அரசு அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இனி ஜப்பான் நாடானது அதன் பிரதத்ிரயக வபாருளாதார மண்டலம் உட்பட அதரனெ ்

சுற்றியுள்ள கடற்பகுதியில் வணிக ரீதியாக திமிங்கலங்கமள ரவடம்டயாட முடியும். 

விலகலுக்கான காரணம் 

❖ திமிங்கலங்களின் பாதுகாப்பிற்கான உலகளாவிய அமமப்பால் இந்த கடல் 

பாலூட்டிகளின் வணிக ரீதியான ரவடம்டக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த 32 ஆண்டுகால 

தமடமய விலக்குவது வதாடரப்ாக ரடாக்கியா அரசின்  தமலமமயிலான 

முன்வமாழிதரல அந்த அரமப்பு நிராகரித்ததன் காரணமாக ஜப்பான் அதிலிருந்து 

விலகியுள்ளது. 

 

 

தாய்லாந்தில் மருத்துவத்திற்கான கஞ்ொ ெட்ட ்பூரவ்மாகுதல் 

❖ தாய்லாந்து அரசு மருதத்ுவத்திற்காக கஞ்சாமவப் பயன்படுதத்ுவதற்கு  ஒப்புதல் 

அளித்தமதத் வதாடரந்்து வதன்கிழக்கு ஆசியாவில் அதரன ெட்டப்பூரவ்மாக்கிய முதல் 

நாடாக தாய்லாந்து ஆகியுள்ளது. 

❖ இருப்பினும், இதமனப் ரபாமதக்காக பயன்படுதத்ுவதற்கு 5 வருட சிமறத் 

தண்டமனயளிக்கும் சட்டம் இன்னமும் அமலில் உள்ளது. 

 

டநபாள குடிமக்களுக்கு செலவுகளுக்கான உெெ்வரம்பு 

❖ ரநபாள நாடானது அதன் குடிமக்களுக்கு இந்தியாவில் வாங்கும் வபாருடக்ள் மற்றும் 

ரசமவகளுக்கு வசலுத்துவதற்கான இந்திய ரூபாய் ரநாடட்ுகளின் மாத 
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உபடயாகத்திற்கான  உசச் வரம்மப விதிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது இந்தியாவிற்கும் ரநபாளத்திற்கும் இரடடய தற்ரபாது உள்ள 

நடப்புக் கணக்கு பற்றாக்குமற மற்றும் பண இருப்பு ஆகியவற்றில் வளரந்்து வரும் 

சிக்கல்கமள சமாளிப்பதற்காக எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ புதிய கடட்ுப்பாடுகளின் ஒப்புதலின்படி, ஒரு ரநபாள குடிமகன் இந்தியாவில் வபாருடக்ள் 

மற்றும் ரசமவகளுக்காக  ஒரு மாதத்தில் 1 லடச்ம் ரூபாய்க்கு ரமல் வசலவிட முடியாது. 

 

6 யுன் ாய் - 2 செயற்ரகக் டகாள்கள் மற்றும் ஒரு டொதரன தகவல் சதாடரப்ு 

செயற்ரகக்டகாள் 

❖ சீனா தனது யுன்ஹாய் - 2 என்ற 6 வளிமண்டல சூழல் ஆராய்சச்ி வசயற்மகக் 

ரகாள்கமளயும் ஹாங்யான் விண்மீன் கூட்டத்திற்கான  ஒரு ரசாதமன தகவல்வதாடரப்ு 

வசயற்மகக் ரகாமளயும் விண்சவளி சுற்றுவட்டப் பாமதயில் வவற்றிகரமாக 

வசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த 6 யுன்ஹாய் - 2 வசயற்மகக் ரகாள்களானது வளிமண்டல சூழல், விண்வவளி சூழல் 

கண்காணிப்பு, ரபரிடரக்மளத் தடுத்தல் மற்றும் குமறத்தல் மற்றும் அறிவியல் சாரந்்த 

ஆய்வுகமள ரமற்வகாள்ளுதல் ஆகியமவகள் குறிதத்ு ஆய்வு வசய்யும். 

❖ ரசாதமன வசயற்மகக் ரகாளானது குமறமட்டப் புவிப் பாமதயில் உள்ள ரகடபசிகளின் 

தகவல் வதாடரப்ுகளுக்கான  வசயல்பாடுகமள உறுதி வசய்வதற்காக 

பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது (LEO - Low Earth Orbit). 

❖ ரசாதமன வசயற்மகக் ரகாளானது சீன விண்வவளித் வதாழில்நுட்ப அகாடமியின் கீழ் 

இயங்கும். வசன்வசனில் உள்ள ரடாங்ரபங்க்ரஹாங் விண்வவளி வளரச்ச்ி நிறுவனத்தால் 

இது  வடிவமமக்கப்படட்ுள்ளது. 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

RTI வரம்பின் கீழ் J&K வங்கி  

❖ தமலமம ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமணயரின் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் மாநில 

சட்டசமபயின்படி ஜம்மு & காஷ்மீர ்வங்கியானது தகவல் அறியும் உரிமமச ்சட்டத்தின் 

(RTI – Right to Information) வரம்புக்குள் வகாண்டு வரப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது ஆளுநர ் சத்யபால் மாலிக் தமலமமயிலான மாநில நிரவ்ாகக் குழுவினால் (State 

Administrative Council-SAC) இந்த முடிவானது எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த முடிவின் குறிக்ரகாளானது சிறந்த ஒன்றுபட்ட ஆட்சி முமறமய 

வலுப்படுதத்ுவதாகும். 

❖ இந்த முன்வமாழிதலின் படி, இனிரமல் ஜம்மு காஷ்மீர ் வங்கியானது வபாதுதத்ுமற 

நிறுவனமாகக் கருதப்படும். 

❖ இது பிற மாநில வபாதுதத்ுமற நிறுவனங்கமளப் ரபால மாநில சட்டசமபக்கு 

வபாறுப்புமடயதாகும். ரமலும் இது வங்கியின் வருடாந்திர அறிக்மகமய மாநில 

நிதிதத்ுமற வழியாக சடட்மன்றத்தின் முன் சமரப்்பிக்கும். 

❖ நாட்டில் ஜம்மு & காஷ்மீர ்வங்கி மடட்ுரம மாநில அரசால் 59.3% பங்குகமள வசாந்தமாகக் 

வகாண்டு செயல்படுகின்ற மாநில அரசால் ரமம்படுத்தப்படும் ஒரு வங்கியாகும். 

 

சிறந்த ஏற்றுமதி குறியீடு 

❖ உத்திரப்பிரரதசத்தின் பாரதாஹி மாவடட்த்திற்கு கம்பளம் மற்றும் இதர தமர விரிப்பான் 

வபாருடக்ள் பிரிவில் ‘சிறந்த ஏற்றுமதி’ குறியீடு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த தகுதி நிமலயானது வரத்்தக அமமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள வவளிநாடட்ு வரத்்தகத்தின் 

வபாது இயக்குநரகத்தால் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த “சிறந்த ஏற்றுமதி நகரங்கள்” குறியீட்டின் கீழ் இந்நகரத்தின் கம்பள 

தயாரிப்பாளரக்ள் மத்திய அரசிடமிருந்து நிதியுதவியிமனப் வபறுவர.் 

❖ இந்த உதவியானது நவீன இயந்திரங்கமள வாங்கவும், ஏற்றுமதி கட்டமமப்மப 

ரமம்படுத்தவும், கண்காட்சிகமள ஏற்பாடு வசய்யவும் உலகின் பல்ரவறு பகுதிகளில் 

காட்சிப்படுத்தவும் பயன்படும். 

❖ உத்திரப்பிரரதசத்தின் பாரதாஹி மாவட்டமானது மகயால் வநய்யப்பட்ட 

கம்பளங்களுக்கு உலகவமங்கிலும் பிரபலமானதாகும். 

❖ கங்மக ஆற்றின் அருகில் அமமந்துள்ள இந்த பாரதாஹி நகரமானது இந்த குறியீடம்டப் 

வபற்ற 37-வது நகரமாகும். 

 

நிதிக் சகாள்ரகக் குழு கூட்டம் 

❖ ஆரப்ிஐ ஆளுநர ் உரஜ்ித் பரடல் தமலமமயிலான 6 உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட நிதிக் 

வகாள்மகக் குழுவின் அமனதத்ு உறுப்பினரக்ளும் இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுமற 
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நமடவபறும் 5-வது நிதிக் வகாள்மக ஆய்வுக் கூடட்த்தில் அமனதத்ு வட்டி விகிதங்களிலும் 

மாற்றம் இல்லாமல் வதாடருவதற்கு ஒருமனதாக முடிவு எடுத்துள்ளனர.்  

❖ வரப்ரபா விகிதம் 6.5 சதவீதமும் ரிவரஸ்் வரப்ரபா விகிதம் 6.25 சதவீதமாகவும் வதாடரந்்து 

இருக்கும். 

 

❖ ரமலும் ஆர.்பி.ஐ (RBI) ஆனது விளிம்பு நிமல விகிதம் மற்றும் வங்கி விகிதம் ஆகிய 

இரண்டும் 6.75 சதவிகிதமாக இருக்கும் என்றும் அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இக்குழு ஆறு உறுப்பினரக்மளக் வகாண்டிருக்கும். அவரக்ள் ஆரப்ிஐயின் மூன்று 

அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட மூன்று உறுப்பினரக்ள் 

ஆவர.்  

❖ இக்குழுவில் முடிவுகள் சபரும்பான்ரம அடிப்பரடயில் அரமந்திருக்கும். முடிவுகள் 

எட்டப்படாமல் சமமான வாக்குகள் வபற்றிருந்தால் ஆரப்ிஐ ஆளுநர ் அறுதி 

வாக்குரிமமமயப் (Casting vote) பயன்படுதத்ுவார.் 

❖ இக்குழுவின் தற்ரபாமதய முடிவின்படி 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 ஆம் ரததி வமர 

வருடாந்திர பணவீக்கமானது 4 சதவிகிதமாக வதாடர ரவண்டும் என்றும் அது 6 

சதவிகிதத்திற்கு அதிகம் இல்லாமலும் 2 சதவிகிதத்திற்கு   குமறவாக இல்லாமலும் 

இருக்க ரவண்டும் என்றும் இருக்கின்றது. 

 

இ-ஏடிஎம் 

❖ தரகு நிறுவனமான ICICI பத்திரங்கள் நிறுவனம் (ISec -ICICI Securities), உடனடியாக 

வதாமகமய வரவு மவக்கும் அம்சமான இ-ஏடிஎம் வெதிரயத் வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ மும்மப பங்குச ் சந்மதயில் (BSE - Bombay Stock Exchange) பங்குகமள விற்பமன 

வசய்யும்ரபாது நிகழ்ரநரத்தில் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் வசலுத்தப்படும் வசதிமய 

இது வசயல்படுதத்ும்.  



•   
•    
 
 
 
 

83 
 

  

❖ இந்த அம்சமானது முந்மதய T+2 நாடக்ள் காத்திருப்புடன் ஒப்பிடும்ரபாது சில்லமற 

முதலீட்டாளரக்ள் BSE-ல் பங்குகமள விற்று உடனடியாக அவரக்ளுக்கு பணம் கிமடக்கெ ்

செய்கின்றது. 

❖ இந்த பண வழங்கீடானது, நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு வாடிக்மகயாளருக்கு ரூபாய்  50,000 வமர 

தினெரி வரம்பாகக் சகாண்டு, 30 நிமிடங்களுக்குள் அது ரநரடியாக  அவரவர ்வங்கிக் 

கணக்கிற்கு அனுப்பப்படும். 

 

ஒப்புதலுக்கான வாய்ப்புகள் வெதி சதாடக்கம் 

❖ Paisabazaar.com என்ற இரணய தளமானது முதன்முமறயாக ஒப்புதலுக்கான வாய்ப்புகள் 

என்ற வசதிமய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. இதன்மூலம் கடன் விண்ணப்பதாரரக்ள் 

இந்தியாவில் உள்ள தங்களுக்கு மிகவும் வபாருத்தமான கடன் வழங்குநமர ரதரவ்ு வசய்ய 

முடியும். 

❖ இந்த வசதியானது கடந்த 4 ஆண்டுகளின் கடன் தரவுகமளப் பயன்படுத்தி Paisabazaar.com 

ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரமம்பட்ட கணிப்பு வழிமுமறயாகும். 

❖ வாடிக்மகயாளரக்ள் தங்கள் கடன் விண்ணப்பத்திமன ஒப்புதல் வபறுவதற்கான 

வாய்ப்புகமள வழங்குவதற்காக வங்கிகள் மற்றும் வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனங்களின் 

கடனீடட்ு அளவுரகால்களுடன் கடன் வபறுபவரக்ளின் விவரங்கமள இது ஒப்பீடு வசய்யும். 

 

தளட செய்ய ் ட்ட ் பிரிவின் கீழ் தங்க கட்டி இறக்குமதி 

❖ மத்திய வணிகம் மற்றும் சதாழில்துரற அரமெெ்கத்தின் கீழ் இயங்கும் சவளிநாடட்ு 

வரத்்தகப் சபாது இயக்குநரகமானது தங்க கடட்ி இறக்குமதிரயத் தரட செய்யப்பட்டப் 

பிரிவின் கீழ் டெரத்த்ுள்ளது. 

❖ இதன்படி இறக்குமதியாளரக்ள் இந்த சபாருடக்ரள இறக்குமதி செய்வதற்கு தக்க 

உரிமத்திரனப் சபற டவண்டும். 

❖ தங்க கட்டி என்பது டமலும் சுத்திகரிக்கப்பட டவண்டிய அரரத் தூய்ரம நிரலயில் உள்ள 

ஒரு கலரவயாகும். 

❖ சுத்திகரிக்கப்படட் தங்கக் கட்டிகளானது இந்த தங்க கட்டிகளிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

டிப்ஸ் (TIPS) உடனடி பணவழங்கீட்டு அரமப்பு 

❖ ஐரராப்பிய மத்திய வங்கியானது (ECB – European Central Bank) இலக்கு டநாக்கிய உடனடி 

பணவழங்கீட்டு தீரவ்ு (TARGET Instant Payment Settlement-TIPS) என்றமழக்கப்படும் புதிய 

திறன்ரபசி வசயலிமய ரராமில்  வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது வங்கியின்  ரவமல ரநரத்ரதப்   சபாருட்படுத்தாமல் ஐரராப்பிய மக்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கள் தங்களுக்குள் ஒருவருக்வகாருவர ்யூரராக்கமள சில விநாடிகளில் மாற்றிக் 

வகாள்ள உதவுகிறது. 
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❖ இந்த TIPS அமமப்பானது ஐரராப்பிய யூனியன் வங்கிகளுக்கு மடட்ுரம சபாருந்தும். 

❖ இந்த தளமானது வஜரம்னி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்வபயின் ஆகிய நாட்டின் மத்திய 

வங்கிகளின் ஒதத்ுமழப்புடன் பான்கா டி இடாலியா (Banca d’Italia) என்ற நிறுவனத்துடன் 

இரணந்து  உருவாக்கப்பட்டது. 

 

கெெ்ா எண்சணய்க்கான சதாரக ரூபாயில் செலுத்தும் வெதி 

❖ வபரச்ிய வமளகுடா நாடான ஈரானில்  இருந்து இறக்குமதி வசய்யப்படும் கசச்ா 

எண்வணய்க்கான வதாமகமய ரூபாயில் வசலுதத்ுவதற்கான ஒப்பந்தம் இந்தியா மற்றும் 

ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கிமடரய மகவயழுத்தாயின. 

❖ நவம்பர ் 05 ஆம் ரததி ஈரான் மீது அவமரிக்கா வபாருளாதாரத் தமடகமள மறுமுரற 

விதித்த ரபாதிலும் இந்தியா மற்றும் ஏமனய 7 நாடுகமளத் சதாடரந்்து ஈரானில் கசச்ா 

எண்வணய்மய வாங்குவதற்கு அவமரிக்கா அனுமதியளித்தமதத் வதாடரந்்து இந்த 

ஒப்பந்தம் மகவயழுத்தானது. 

❖ ரதசிய ஈரான் எண்வணய் நிறுவனத்தின் யுரகா வங்கிக் கணக்கில் இந்திய எண்வணய் 

சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் இந்திய ரூபாய் வழங்குதமல ரமற்வகாள்வாரக்ள். 

❖ இதற்கு முன்னர ்இந்தியா தனது 3-வது வபரிய எண்வணய் வழங்கும்  நாட்டிற்கு இந்திய - 

ஐரராப்பிய வங்கிப் பாமதமயப் பயன்படுத்தி யுரராக்களில் பணம் வசலுத்தி வந்தது. 

 

சநாடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீடு மீதான கருத்தரங்கு 

❖ இக்கருத்தரங்கானது, 

o “இந்தியாவின் சநாடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீடு - பாதிக்கப்பட்ட 

சொதத்ுகளுக்கான புதிய கருத்தியல்”  
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என்ற கருத்துருவுடன் நியூயாரக்்கில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இக்கருத்தரங்கானது அசமரிக்காவில் நியூயாரக்்கில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் மற்றும் 

இந்திய சநாடித்தல் மற்றும் திவால் வாரியம் (IBBI - Insolvency and Bankruptcy Board of India) 

ஆகிடயாரால் ஒருங்கிரணக்கப்பட்டது. 

 

FATF-ன் உறுப்பினரானது இஸ்டரல் 

❖ இஸ்ரரல் நாடானது சமீபத்தில் நிதிநிமல வசயல்பாடட்ுப் பணிப் பமடயின் (Financial Action 

Task Force -FATF) முழுரமயான உறுப்பினராகியுள்ளது. 

❖ இது சரவ்ரதச நிதி அமமப்பிற்கு பண ரமாசடி, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் 

மற்ற அசச்ுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக ரபாரிடும்  ஒரு சரவ்ரதச அமமப்பாகும். 

❖ இஸ்ரரலானது 2016 பிப்ரவரியில் FATF-ல் ஒரு பாரம்வயாளர ்நாடாக இரணந்தது. 

❖ இஸ்ரரலானது முன்னதாக 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்த அமமப்பால் தமட வசய்யப்பட்ட 

பட்டியலில் ரவக்கப்படட்ிருந்தது. பின்னர ் 2002 ஆம் ஆண்டில் அப்பட்டியலிலிருந்து 

நீக்கப்படட்ு தற்ரபாது இக்குழுவின் 38-வது உறுப்பினராக ஆகியுள்ளது. 

❖ இஸ்ரரலின் மீதான FATF உடன்பாடட்ு அறிக்மகயானது இஸ்டரலின் திறன் வாய்ந்த FATF 

நடவடிக்மககளின் அடிப்பரடயில் அவமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய இராசச்ியத்திற்கு 

இமணயாக முதல் 3 முக்கிய நாடுகளின் இடத்தில் இஸ்டரரல தரவரிமசப் 

படுதத்ியுள்ளது.  

 

உலகின் மிகப்சபரிய தளடயில்லா வரத்்தக ஒப்பந்தம் 

❖ ஐரராப்பிய பாராளுமன்றமானது ஜப்பான் மற்றும் ஐரராப்பிய 

ஒன்றியத்திற்கிமடரயயான ஒரு தரடயில்லா ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புக் வகாண்டுள்ளது. 

இது உலகப் வபாருளாதாரத்தில் ஏறக்குமறய மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் வதாமகயான 

635 மில்லியன் மக்கமள உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்த ஐடராப்பிய ஒன்றிய-ஜப்பானிய சபாருளாதார கூடட்ு ஒப்பந்தமானது  ஏறக்குரறய 

அரனதத்ு டவளாண் மற்றும் சதாழில்துரற உற்பத்திகளின் வரிகரள நீக்கும். டமலும் 

டெரவத் துரற மற்றும் சகாள்முதல் துரற ஆகியவற்ரற  ஒப்பந்த நாடுகளுக்கு 

அனுமதிக்கும். 

 

சஜரம்னிரய பின்னுக்குத் தள்ளியது இந்திய பங்குெ ்ெந்ரத 

❖ கடந்த 7 ஆண்டுகளில் முதன்முமறயாக வஜரம்னிமயப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலகின் 7-

வது மிகப்வபரிய பங்குச ்சந்மதயாக இந்தியா உருவவடுத்துள்ளது. 

❖ ஐரராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் வவளிரயறிய பின்பு, தற்வபாழுது 

உலகின் முதல் 7 சபரிய வபாருளாதார நாடுகளின் பட்டியலில் ஐரராப்பிய ஒன்றியத்மதச ்

ரசரந்்த பிரான்ஸ் மடட்ுரம உள்ளது. 
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23 சபாருள்கள் மீதான GST வரி விகிதம் - குரறப்பு 

❖ சரக்கு மற்றும் ரசமவகள் வரி ஆமணயத்தால் (GST – Goods and Services Tax) திமரப்பட 

நுமழவுச ் சீடட்ுகள்,  வதாமலக்காட்சி மற்றும்  கணினி திமரகள் (monitor) உள்ளிட்ட 23 

வபாருடக்ள் மீதான சரக்கு மற்றும் ரசமவகள் வரியானது குமறக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்த புதிய சரக்கு மற்றும் ரசமவகள் வரி விகிதமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் 

ரததி முதல் அமலுக்கு வரவிருக்கிறது. 

 

CCI-ன் 3-வது உறுப்பினர் நியமனம் 

❖ இந்திய ரபாட்டி ஆமணயமானது (Competition Commission of India-CCI)  முன்னாள் இந்திய 

வபாறியியல் பணி அதிகாரியான சங்கீதா வவரம்ாமவ தனது குழுவில் 4-வது 

உறுப்பினராக இமணப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த குழுவின் மற்ற உறுப்பினரக்ள்:- 

o அரசாக் குமார ்குப்தா  - தமலவர ்

o மற்ற இரண்டு உறுப்பினரக்ள் - அகஸ்டின் பீடட்ர ்மற்றும் U C. நாட்டா 

❖ இந்த ஆமணயமானது 2003-ல் முன்னாள் தனியுரிமம மற்றும் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

வரத்்தக நமடமுமற ஆமணயத்திற்கு (Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission) 

பதிலாக நிறுவப்பட்டது. 
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HUL (Hindustan Unilever Limited) நிறுவனத்திற்கு அபராதம் 

❖ கடந்த ஆண்டில் ஜிஎஸ்டி வரி விகித குமறப்பிற்குப் பின்னரும் அதிகபடச் சில்லமற 

விற்பமன விமலமய (MRP - Maximum Retail Price) குமறக்க தவறியதற்காக ரதசிய மிமக 

லாபத் தடுப்பு ஆமணயமானது இந்துஸ்தான் யூனிலீவர ்லிமிவடட் நிறுவனத்திற்கு ரூ. 383 

ரகாடி அபராதம் விதித்துள்ளது. 

❖ இந்த டதசிய மிரக லாபத் தடுப்பு ஆமணயமானது மத்திய அரசால் உருவாக்கப்படட்து 

ஆகும். 

❖ வணிக நிறுவனங்களால் நியாயமற்ற முமறயில் லாபம் ஈடட்ும் வசயல்கமள 

சரிபாரப்்பதற்காக GST சட்டத்தின்படி ஒரு நிறுவன அமமப்பு முமறமய வழங்குவதற்காக 

இது அமமக்கப்படட்து. 

 

உலக அறிவுொர் சொத்து நிறுவன (WIPO) அறிக்ரக 

❖ உலக அறிவுசார ் வசாத்து நிறுவனத்தால் (World Intellectual Property Organization-WIPO) 2018 

ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய அறிவுசார ்வசாதத்ு குறிகாட்டி அறிக்ரக  வஜனிவாவில் 

வவளியிடப்பட்டது. 

❖ உலகளவில் 1.4 மில்லியன் காப்புரிமமகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ WIPO-இன் கூற்றுப்படி சீனாவின் காப்புரிமம ஆமணயமானது அதிகபடச் 

காப்புரிமமகமள வழங்கி உலகளவில் முன்னிமலயில் உள்ளது. அதமனத் வதாடரந்்து 

அவமரிக்கா இரண்டாமிடத்தில் உள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் வழங்கப்படட் காப்புரிமமகளின் எண்ணிக்மக 50% 

அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. ரமலும் இந்த அதிகரிப்பு நிமல வதாடரந்்து நீடிதத்ு வருகிறது. 

❖ கடந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட காப்புரிமமகளின் எண்ணிக்மகயின் அடிப்பமடயில் 

இந்தியா 10-வது இடத்தில் உள்ளது. 

 

ச ாருளாதார மூலதன கட்டரமப்பு  

❖ மத்திய வங்கியின் வபாருளாதார மூலதன கட்டமமப்மப மதிப்பாய்வு வசய்வதற்காக 

இந்திய அரசுடன் கலந்தாரலாசிதத்ு 6 உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட ஒரு குழுவிமன ரிசரவ்் 

வங்கி அமமதத்ுள்ளது. 

❖ இது ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் தமலவர ்பிமல் ஜலான்  தமலமமயில் இருக்கும். 

❖ மத்திய வங்கியானது தனது இருப்புகமள எவ்வாறு மகயாளுவது மற்றும் அரசுக்கு அதன் 

உபரித் வதாமககமள மாற்றுவதா என்பது சதாடரப்ான பரிந்துமரகமள இந்த குழு 

அரசிற்கு வதரிவிக்கும். 

❖ 6 உறுப்பினரக்மளக் வகாண்ட இந்த குழுவின் துமணத ் தமலவராக முன்னாள் ரிசரவ்் 

வங்கியின் துமணத ்தமலவர ்ராரகஷ் ரமாகன் இருப்பார.் 
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அருணாெெ்லப் பிரடதெம் - அதிக வருவாய் ஈட்டிய மாநிலம் 

❖ 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 1,598.49 ரகாடி அளவிற்கு வமாத்த வருவாமய ஈட்டி அருணாசச்லப் 

பிரரதச மாநிலம் சாதமன பமடதத்ுள்ளது. கடந்த 30 ஆண்டுகளில் அம்மாநிலம் இந்த 

புதிய உசச் நிமலமய எட்டியுள்ளது. 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டில் அருணாசச்லப் பிரரதச மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு 

வதாடரச்ச்ியாக 2 ஆண்டுகளாக 1000 ரகாடி வருவாமயக் கடந்துள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

உலகின் முதலாவது முழு உடல் ஸ்டகன் கருவி 

❖ 20-30 வினாடிகளுக்குள் முழு மனித உடமலயும் முதலாவது முமறயிரலரய ஸ்ரகன் 

வசய்து முப்பரிமாணப் படத்மத பிடிக்கக்கூடிய உலகின் முதலாவது மருத்துவ படவியல் 

ஸ்ரகனர ்உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ எக்ஸ்புரளாரர ்என அமழக்கப்படும் இக்கருவியானது, 

o அவமரிக்காவின் ரடவிஸில் உள்ள கலிரபாரன்ியா பல்கமலக்கழகத்தின் 

அறிவியலாளரக்ள் மற்றும், 

o ஷாங்காய்-ஐ அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட யுமனவடட் இரமஜிங் வஹல்த்ரகர ் (UIH) 

ஆகிரயாரின் கூட்டிமணவால் உருவாக்கப்படட்து. 

❖ இதில் தற்ரபாமதய PET ஸ்ரகனிங் முமறமயவிட 40 மடங்கு குமறவான கதிரியக்க 

அளவில் ஸ்ரகன் வசய்ய முடியும். 

 

❖ இது பாசிட்ரான் உமிழ்வு தளக்கதிர ் படவியல் மற்றும் X - கதிர ் கணக்கீடு தளக்கதிர ்

படவியல் (CT) ஆகியமவ இமணந்ததாகும். இந்த ஸ்ரகனர ்ஆனது முழு உடமலயும் ஒரர 

ரநரத்தில் படம் பிடிக்கக்கூடியது ஆகும். 
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NASI - ஸ்டகாபஸ் இளம் விஞ்ஞானிகள் விருது 

❖ இந்திய ரதசிய அறிவியல் கழகமானது (National Academy of Sciences India-NASI) 

புதுவடல்லியில் 2018-ன் ஸ்ரகாபஸ் இளம் விஞ்ஞானிகள் விருதிமன வழங்கியது. 

❖ இந்த ஆண்டு ஐந்து பல்ரவறு பிரிவுகளில் புதிய விருதுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.  

❖ இந்த பிரிவுகள் டிஜிட்டல் இந்தியா, ரமக் இன் இந்தியா, சுகாதாரமான இந்தியா மற்றும் 

சுத்தமான இந்தியா ரபான்ற ரதசிய திட்டங்களுடன் ொரந்்துள்ளன. 

❖ பன்னிரண்டாவது வருடமாக வழங்கப்படும் இந்த NASI ஸ்ரகாபஸ் இளம் விஞ்ஞானிகள் 

விருதானது கீழ்க்காண்பனவற்றின் கூட்டிமணவாகும். 

o எல்ரசவியர ்மற்றும் 

o இந்திய ரதசிய அறிவியல் கழகம்- NASI 

❖ இது இந்தியாவின் சிறந்த மற்றும் அறிவுக்கூரம்மயுமடய இளம் விஞ்ஞானிகமளெ ்

சிறப்பிக்க நடத்தப்படுகிறது 

❖ இந்த விருதுகள் திட்டமானது இந்தியாவில் இளம் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு ஆதரவளிக்கும் 

எல்ரசவியரின் உலகளாவிய முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். 

விருதுகள் சவற்றியாளரக்ள் 

ரவளாண்மம, தாவர அறிவியல் மற்றும் 

கிராமப்புற ரமம்பாடு 

Dr. ஜிதர்தந்தர ் கிரி (ரதசிய தாவர 

ஜீரனாம் ஆய்வு நிறுவனம், புதுவடல்லி) 

உயிரி மருத்துவ ஆய்வு மற்றும் சுகாதாரம் Dr. மாத்திகா சுப்பா வரட்டி 

(குழுத்தமலவர ்மற்றும் அறிவியலாளர ்

ஊழியர ்- V, CDFD ஐதராபாத)் 

சுற்றுசச்ூழலுக்குகந்த நீடித்த வளரச்ச்ி Dr. விமல் சந்திர ஸ்ரீவஸ்தவா (IIT ரூரக்்கி) 

வபாறியியல் மற்றும் இயற்பியல் 

அறிவியலில் புத்தாக்கம் 

Dr. அஜய் S. காரரகாடி (இமண 

ரபராசிரியர,் அகமதாபாத ்

பல்கமலக்கழகம், அகமதாபாத்) 

அறிவியலில் வபண்கள் Dr.ஷுமர ் ரகாஷ் (ரபாஸ் நிறுவனம், 

கல்கத்தா) 

 

டரடிடயா அதிரச்வண்ரணப் பயன்படுத்தி என்ரெம்கள் உருவாக்கம் 

❖ ACS உயிரிவபாருடக்ள் அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் பத்திரிக்மக வவளியிட்ட 

ஆய்வின்படி, அவமரிக்காவின் வாஷிங்டனில் உள்ள அறிவியலாளரக்ள் ரரடிடயா 

அதிரவ்வண் கதிரியக்கத்திமனப் பயன்படுத்தி முதன்முமறயாக என்மசம்கமள 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இது என்மசம்கள் மற்றும் காந்தத் துகள்கமள உள்ளடக்கிய சிறப்பான கலமவ மூலம் 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 
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❖ ரரடிரயா உமிழ்வானது உறிஞ்சப்படட் பின்னர ்வவப்பமாக மாற்றப்படட்ு என்மசம்களின் 

வசயல்பாடுகளானது 4 மடங்குகளுக்கும் ரமலாக அதிகரிக்கின்றன. 

❖ இவ்வாறு ரரடிரயா அதிரவ்வண்மண உபரயாகித்து உடலில் உள்ள என்மசம்களின் 

வசயல்பாட்டிமனக் கடட்ுப்படுத்தவும், வசல்லின் வளரச்ிமத மாற்றத்திமன சரி 

வசய்யவும் முடியும். 

 

மாரத்தான் 

❖ ரஷ்யாவின் அரசு விண்வவளி நிறுவனமான ரராஸ்காஸ்ரமாஸ் ஆனது மாரத்தான் எனும் 

வபயரிடப்பட்ட வசயற்மகக் ரகாள் அமமப்பிரன வதாடங்குவதன் மூலம் 

வபாருடக்ளுக்கான இமணயத்தில் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த வசயற்மகக்ரகாள் அமமப்பானது 2026-ல் முழுமமயாக நிறுவப்படும் ரஷ்யாவின் 

ஸ்பியர ்வசயற்மகக்ரகாள் குழுவின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 

பால் கலப்படத்ரதக் கண்டறிய திறன்டபசி அடிப்பரடயிலான அரமப்பு 

❖ ஐதராபாத ் IIT-யின் ஆய்வாளரக்ள் பாலில் கலப்படம் வசய்வமதக் கண்டுபிடிப்பதற்காக 

திறன்ரபசி அடிப்பமடயிலான அமமப்பு ஒன்றிமன உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் காகித நிறங்காட்டிமயப் பயன்படுத்திப் பாலின் அமிலத்தன்மமமய 

அளவிடக்கூடிய கண்டுபிடிப்பு அமமப்மப உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ ரமலும் அமிலத்தன்மமயில் ஏற்படும் மாற்றத்ரதத் துல்லியமாகக் கண்டறிவதற்காக 

திறன்ரபசியுடன் இமணக்கப்படக்கூடிய  வழிமுமறகமளயும் (Algorithms) இவரக்ள் 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ காரக்காடித் தன்ரம சுடச்டண் மற்றும் தாளின் வண்ணங்கள் ஆகியவற்ரறெ ் சுட்டிக் 

காடட்ும் உணரவ்ி சில்லு அடிப்பரடயிலான அளவிடும் இந்த முரறயானது சவவ்டவறு pH  

அளவுகரளெ ்சுட்டிக்  காடட்ும். 

❖ இந்த கலப்படத்மதக் கண்டறியும் அமமப்பில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

‘எலக்ட்டராஸ்பின்னிங்’ என்ற வசயல்முமறமயப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

 

கூகுளின் Neighbourly செயலி 

❖ கூகுளின் அடுத்த பில்லியனர ்பயனரக்ள் (NBS - Next Billion Users) குழுவானது வடல்லி மற்றும் 

வபங்களூருவில் தனது Neighbourly செயலியின் டதசிய அளவிலான சவளியீடர்ட 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது தங்களின் அயலாரக்ளிடமிருந்து அவரக்ளுரடய சுற்றுப்புறத்ரதப் பற்றிய 

தகவல்கரள எளிதாக திரட்டி தருவதன் மூலம் உள்ளூர ் தகவல்கமள எளிதில் வபற 

மக்களுக்கு உதவுகிறது. 

❖ முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட இந்த வசயலியானது 8 வட்டார வமாழிகளில் ரசமவமய 

வழங்குகிறது. இது 1 முதல் 5 கிடலாமீட்டர ்வமரயுள்ள இரடப்படட் புவியியல் வடட்த்மத 
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பயன்பாடட்ு இலக்காகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

டநாயாளிக்கான இந்தியாவின் முதல் டபசும் கருவி - அன்யா 

❖ மருத்துவத்தில் உறுதி வசய்யப்படட் தகவல்கமள சுகாதாரம் சாரந்்த வினவல்களுக்கு 

வழங்குவதற்காக ‘அன்யா’ எனும் இந்தியாவின் முதல் ரபசும் கருவிமய மருந்தியல் 

நிறுவனமான லூபின் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது வபங்களூருவில் நரடசபற்ற நீரிழிவு ஆராய்சச்ிக்கான ஆய்வு மன்றத்தின் 46-வது 

வருடாந்திர கூடுமகயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ ரநாய் ரமலாண்மமயின் ஒரு பகுதியாக, உடல்நலம் ெம்பந்தப்படட் பிரெெ்ரனகள் குறித்த 

தகவல்களுடன் ரநாயாளிகளுக்கு உதவி வசய்வதற்வகன இந்த அன்யா ரபசும் 

கருவியானது  பயிற்சியளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ சமஸ்கிருத வமாழியில் அன்யா என்ற வசால்லுக்கு வற்றாத அல்லது எல்ரலயற்ற என்று 

வபாருளாகும். 

 

புவி கண்காணிப்பு செயற்ரகக்டகாள் - ர சிஸ் 

❖ 8 நாடுகமளச ்ரசரந்்த 30 வசயற்மகக் ரகாள்களுடன் இந்தியாவின் முதல் ரமம்பட்ட புவி 

கண்காணிப்பு வசயற்மகக்ரகாளான மஹப்பர ் ஸ்வபக்ட்ரல் இரமஜிங் 

வசயற்மகக்ரகாமள (HysIS - Hyper Spectral Imaging Satellite) இஸ்ரரா வவற்றிகரமாக 

விண்ணில் வசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த வசயற்மகக் ரகாள்களானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிரகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் 

தவான் விண்வவளி மமயத்திலிருந்து இஸ்ரராவின் வசலுத்து வாகனமான PSLV C-43 மூலம் 

வசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இஸ்ரராவால் உள்நாட்டிரலரயத் தயாரிக்கப்படட் முதல் ரமம்பட்ட புவி 

கண்காணிப்பு முதல் மஹப்பர ்ஸ்வபக்ட்ரல் இரமஜிங் வசயற்மகக்ரகாளாகும். 

❖ PSLV C-43 என்பது 45-வது துருவ வசயற்மகக்ரகாள் வசலுத்து வாகனமாகும். ரமலும் இது 

PSLVயின் “Core alone” பதிப்பாகும்.  எடுதத்ுக்காட்டாக மிகக்குமறந்த எமடயுள்ள வசலுத்து 

வாகனம் என்பதாகும். 

❖ PSLV ஆனது திட மற்றும் திரவ எரிவபாருள்கமள அடுத்தடுதத்ு உரடய  நான்கு 

நிமலகமளக் வகாண்டது. 

o மஹப்பர ்ரசானிக் இரமஜிங் - டிஜிட்டல் படமாக்கல் மற்றும் ஸ்வபக்ட்ரராஸ்ரகாபி 

ஆகியவற்றின் திறன்கமள ஒன்றிமணப்பதாகும். 
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நாொவின் இன்ரெட் செவ்வாயில் தரரயிறக்கம் 

❖ நாசாவின் இன்மசட் (InSight) விண்கலமானது தனது ஆறு மாத கால பயணத்திற்குப் பிறகு 

வசவ்வாயின் ரமற்பரப்பில் எல்சியம் பிளானிடியா என்ற இடத்தில்  பாதுகாப்பாக 

தமரயிறங்கியது. 

❖ இது வசவ்வாயில் தமரயிறக்கம் வசய்வதற்கான 

நாசாவின் 9-வது முயற்சியாகும். 1976ம் 

ஆண்டிலிருந்து மவகிங் விண்கலதத்ுடன் 

டெரத்த்ு சமாத்தம் 8 விண்கலன்கள் 

வவற்றிகரமாக வசவ்வாயில்  

தமரயிறங்கியுள்ளன. 

❖ கமடசியாக 2012-ல் நாசாவின் விண்கலன் ஒன்று 

வசவ்வாயில் தமரயிறங்கியது. 

❖ இன்மசட் ஆனது ஒரு வசவ்வாய் ஆண்டான 24 

மாதங்கரள அங்கு செலவிடும். 

❖ இன்மசட் ஆனது பூமிமயத் தவிர ரவவறங்கும் 

அளவிடப்படாத ரகாள் வவப்பம் மற்றும் நிலம் 

சாரந்்த ஒலிகரளக் கண்டுபிடிக்கும் கருவிகமள 

தன்னுடன் சுமந்து வசன்றது. 

❖ இன்மசட் ஆனது புவி அதிரவ்ு (சீஸ்மிக்) ஆய்வு, 

புவிப்பரப்பியல் மற்றும் வவப்ப மாற்றம் 

ஆகியவற்ரறப் பயன்படுதத்ும்  உள்ளக 

கண்டுபிடிப்பு (Interior Exploration Using Seismic 

Investigations, Geodesy and Heat Transport) என்பதன் 

சுருக்கமாகும். 



•   
•    
 
 
 
 

93 
 

  

 

 

ஜிொட்-11 – இஸ்தரா 

❖ வதன் அவமரிக்காவில் உள்ள பிவரஞ்சு விண்வவளித் தளமான கவ்ரராவில் இருந்து  “பிக் 

ரபரட்ு” என்றமழக்கப்படும் இந்திய விண்வவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் (ISRO - Indian 

Space Research Organisation) ஜிசாட்-11 வசயற்மகக் ரகாளானது விண்வவளியில் 

வவற்றிகரமாக வசலுத்தப்படட்து. 

❖ தந்தி வடத்திலான இமணயச ் ரசமவ அளிக்கப்படாத பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு 

வசயற்மகக் ரகாள்  மூலம் இமணயத்மத வழங்க இது உதவும். 

 

❖ இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படட்ு விண்வவளியின் சுற்றுவட்டப் பாமதயில் நிமல 

நிறுத்தப்படட்ுள்ள இசவ்சயற்மகக் ரகாளானது 5854 கிரலா எமடமயக் வகாண்டுள்ளது. 

இது இந்தியாவின் மிக அதிக எமடயுள்ள வசயற்மகக் ரகாளாகும். 

❖ ஜிசாட்-11 ஆனது இந்தியாவால் விண்வவளிக்கு அனுப்பப்பட்ட அமனதத்ு வதாமலத் 

வதாடரப்ு வசயற்மகக் ரகாள்களின் ஒடட்ுவமாத்த ஆற்றலுக்கு இமணயானது. 

 

இறந்த சகாரடயாளரிடமிருந்து கருப்ரப மாற்றத்தின் மூலமான முதல் குழந்ரத 

❖ பிரரசில் நாட்டின் மருத்துவரக்ள் உலகில் முதல் முரறயாக, இறந்த 

வகாமடயாளரிடமிருந்து கருப்மபரயப் சபற்ற வபண்ணுக்கு குழந்மத பிறந்துள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

❖ 45 வயதுமடய மூமளசச்ாவு அமடந்த வபண்ணிடமிருந்து கருப்மப மாற்று சிகிசம்ச 

நமடவபற்றமதயடுதத்ு 2017-ல் ஆரராக்கியமான வபண் குழந்மத பிறந்தது. 
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❖ இந்த கருப்மப மாற்று சிகிசம்சயானது 2016 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பரில் பிரரசில் நாட்டின் 

சா ரபாரலாவில் 10 மணி ரநரம் நமடவபற்றது. குழந்ரதயானது 2017ஆம் ஆண்டு  

டிசம்பரில் பிறந்தது. 

 

டிஜிட்டல் ஸ்ரக தளம் 

❖ உள்நாடட்ு விமானப் ரபாக்குவரதத்ு அமமசச்கமானது ஆளில்லா விமானத்ரத 

இயக்குபவருக்கான பதிவுகமளத் வதாடங்குவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ‘டிஜிடட்ல் ஸ்மக’ என்றமழக்கப்படும் தளம் மூலமாக வசய்யப்படும். 

❖ டிஜிடட்ல் அனுமதியின்றி எந்த ஒரு ஆளில்லா விமானத்மதயும் பறப்பரதத்  தடுக்கும் 

விதமாக முதன்முமறயாக 'No Permission, No Take-off (NPNT) முரற இதில் 

வசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ நாரனா அளவிலான ஆளில்லா விமானங்கள் எவ்வித தமடயுமின்றி பறக்கலாம்.  

❖ மமக்ரரா மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்ட பிரிவுகரள இயக்க  அதரன இயக்குபவரக்ள் மற்றும் 

விமானிகள்  ஆகிய அமனவரும் டிஜிட்டல் ஸ்மக தளத்தில் பதிவு வசய்ய ரவண்டும். 

❖ ஆளில்லா விமான இயக்குபவர ் உரிமம் (UAOP - Unmanned Aerial Operator’s Permit) மற்றும் 

பிரத்ரயக அமடயாள எண் (UIN - Unique Identification Numbers) ஆகியவற்றிற்கான 

கட்டணங்கள் ‘பாரத ்ரகாஷ் தளம்’ வழியாக ஏற்றுக் வகாள்ளப்படும். 

❖ ‘பசம்ச மண்டலங்கள்’ என்றமழக்கப்படும் பகுதிகளில் பறப்பதற்கு விமானத்தின் ரநரம் 

மற்றும் இடம் ஆகியவற்றின் தகவல்கமள தளம் அல்லது வசயலி வழியாக அறிவித்தால் 

மடட்ும் ரபாதுமானது. 

❖ மஞ்சள் மண்டலங்கள் என்றமழக்கப்படும் பகுதிகளில் விமானங்கள் பறப்பதற்கு 

அனுமதி ரதமவ மற்றும் சிவப்பு மண்டலங்களில் பறப்பதற்கு விமானங்கள் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்மல.  
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தனியாரால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் செயற்ரகக்டகாள் 

❖ அவமரிக்காவின் கலிரபாரன்ியாவில் உள்ள வான்வடன்வபரக்் விமானப்பமடத் 

தளத்திலிருந்து ஸ்ரபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது தனியாரால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் 

முதலாவது வசயற்மகக் ரகாளான எக்ஸீடச்ாட் 1-ஐ  (ExseedSAT 1) சமீபத்தில் விண்ணில் 

செலுத்தியது. 

 

❖ இந்த செயற்ரகக்டகாள் அந்நிறுவனத்தின் மிகப்வபரிய அளவிலான ‘மரடுரஷர’் 

(rideshare) திட்டத்தின் இருமுமற மறு உபரயாகம் வசய்யப்படட் பால்கன் 9 ராக்வகட்டில் 18 

நாடுகளின் மற்ற 63 வசயற்மகக்ரகாள்களுடன் இரணந்து வசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த வசயற்மகக்ரகாளானது மும்மபமய அடிப்பமடயாகக் வகாண்டு புதிதாக 

வதாடங்கப்பட்ட எக்ஸீடுஸ்ரபஸ் (Exseedspace) என்ற சதாடக்க நிறுவனத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த வசயற்மகக்ரகாளானது ரஹம் அமலவரிமசகளில் வசயல்படும் திறந்த நிமல 

ரரடிரயா டிரான்ஸ்பாண்டர ் ஆகும். இந்த வசயற்மகக் ரகாளானது 5 ஆண்டுகால 

ஆயுமளக் வகாண்டது.  

 

தொயுஸ் - முதல் மனித விண்கலம்  

❖ இந்த வருடம் (2018) அக்டடாபர ் 11 அன்று ஏற்பட்ட டதால்விக்குப் பிறகு (Soyuz MS -10),  

ரஷ்யா, அசமரிக்கா மற்றும் கனடா நாடட்ு விண்சவளி வீரரக்ளுடன் சென்ற முதலாவது 

மனித விண்கலமான டொயுஸ் (Soyuz) வரகரயெ ் ொரந்்த டொயுஸ் MS-11 என்ற  

விண்கலமானது சவற்றிகரமாக ெரவ்டதெ விண்சவளி நிரலயத்தில் இரணந்தது. 
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❖ இந்த விண்கலத்தில் பயணித்த மூன்று விண்சவளி வீரரக்ள் 

o ரஷ்யாவின் ஓசலக் டகாடனாசனன்டகா 

o நாொவின் அன்னி சமக்கலன் 

o கனடா விண்சவளி நிறுவனத்தின் டடவிட் செயின்ட் ஜாக்கஸ் ஆகிடயாராவர.் 

❖ இவரக்ள் ெரவ்டதெ விண்சவளி நிரலயத்தில் ஆறரர மாதத்திற்குத் தங்கி இருப்பர.் 

❖ இது கடந்த (2018) அக்டடாபர ் மாதத்தில் விண்கல ஏவுதல் டதால்வியரடந்த பின்னர ்

டொவியத ் ெகாப்தத்தின் டொயுஸ் விண்கலத்தில் மனிதரக்ள் பயணம் செய்யும் முதல் 

டொயுஸ் விண்கல ஏவுதல் ஆகும். 

 

இ-திரிஷ்டி சமன்சபாருள் 

❖ இந்திய ரயில்ரவயானது இ-திரிஷ்டி என்ற வமன்வபாருமள அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. இது 

நாட்டின் எந்த ஒரு இடத்திலும் உள்ள ரயில்களின் காலந் தவறாமம,  சரக்கு மற்றும் 

பயணிகள் ரயில்கள் மூலமாக  கிமடக்கும் வருவாய் மற்றும் இதர பல விெயங்கரள  

மத்திய இரயில்ரவ அமமசச்கம்  கண்காணிக்க உதவுகிறது. 

❖ இந்த வமன்வபாருளானது இந்திய இரயில் உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலாக் கழகத்தின் 

(IRCTC - Indian Rail Catering and Tourism Corporation) சமமயலமறகடளாடு ரநரமலயில் 

இமணக்கப்படட்ுள்ளது.   

❖ ரமலும் இது முன்பதிவு செய்த மற்றும் முன்பதிவு வசய்யாத பயணிகளின் நிகழ்ரநர 

நிமலமயயும்  அளிக்கும். 

❖ இந்த வமன்வபாருளானது ரயில்ரவ தகவல் அமமப்புக்கான மமயத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

அணு ஆயுதத் திறன் சகாண்ட அக்னி - 5 ஏவுகரண – சவற்றிகரமாக டொதரன 

❖ மிக நீண்ட தூர அளவில்  கண்டம் விடட்ு கண்டம் வசன்று இலக்ரகத் தாக்கும் அக்னி-5 
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ஏவுகமணயிமன வங்காள விரிகுடாவின் ஒரிசா கடற்கரரயில் அமமந்துள்ள அப்துல் 

கலாம் தீவிலிருந்து வானில் வசலுத்தி இந்தியா வவற்றிகரமாக பரிரசாதிதத்ுள்ளது. 

 

❖ உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்ட தமரயிலிருந்துத் தமரமய ரநாக்கி இலக்ரகத் தாக்கி 

அழிக்கும் இந்த ஏவுகமணயின் 7-வது ரசாதமன இதுவாகும். கடந்த 6 மாதத்தில் 

நமடவபற்ற இரண்டாவது ரசாதமன இதுவாகும்.  

❖ அக்னி - 5 என்பது 5000 கிரலா மீட்டர ் வமர இலக்ரகத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் வபற்ற 

மூன்று நிமலமயக் வகாண்ட ஏவுகமணயாகும். 

 

கர்நாடக அணு உரல உலக ொதரன 

❖ கரந்ாடகாவின் மககாவில் அமமந்துள்ள அழுத்தப்படட் கனநீர ்உமலயானது (Pressurised 

Heavy Water Reactor -PHWR) உலகில் நிறுத்தப்படாமல் மிக நீண்ட நாள் இயங்கிய உமலயாக 

ஆகியுள்ளது. 

 

❖ உள்நாட்டிரலரய வடிவமமக்கப்படட் மககா - 1 அலகானது 2016 ஆம் ஆண்டு ரம 13 முதல் 

வதாடரந்்து 941 நாடக்ளுக்கு வசயல்பாட்டிற்கு உடப்டுத்தப்படட்ுள்ளது. 
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❖ இதற்கு முன்னர ்2016-ல் பிரிட்டமனச ்ரசரந்்த ரஹய்ஷாம் – 2 ன் 8-வது அலகு உமலயானது 

940 நாடக்ளுக்கு நிறுத்தப்படாமல் வதாடரச்ச்ியாக இயங்கி ஒரு முத்திரரரயப் பதிதத்து. 

❖ அக்ரடாபரில் இந்த அலகு ஆனது வதாடரச்ச்ியான PHWR ன் வசயல்பாட்டில் ஒரு புதிய 

உலக சாதமனமயப் புரிந்தது (895வது நாள் வதாடரச்ச்ியான செயல்பாட்டின் முடிவில்). 

❖ PHWR-க்கான முந்மதய சாதமனயானது 1994ஆம் ஆண்டில் கனடாவின் பிக்வகரிங்-இன் 

அலகு - 7ஆல் 894 நாடக்ளுக்கு இமடநில்லா இயக்கத்தினால் பரடக்கப்பட்டது. 

 

உள்துரற அரமெெ்கத்தின் சுட்டுரரக் கணக்கு 

❖ உள்துமற அமமசச்கமானது இமணயதள குற்றங்கள் 

மற்றும் எடுக்கப்பட டவண்டிய சாதாரணமான 

முன்வனசச்ரிக்மக நடவடிக்மககள் குறித்த 

விழிப்புணரம்வப் பரப்புவதற்காக சுடட்ுமர (டவ்ிட்டர)் 

கணக்கான @cyberDost ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இமணயவவளி குற்றங்கள் மற்றும் குற்ற 

தடுப்புகளுக்காக எடுக்கப்பட டவண்டிய 

முன்சனெெ்ரிக்ரக நடவடிக்மககள் குறிதத்ு மக்களின் 

அடிப்பமட அறிமவ ரமம்படுதத்ுவமத ரநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

கிராஸ் சபௌ - 18 

❖ இந்திய விமானப் பமடயானது ஆந்திரப் பிரரதசத்தின் சூரய்ாலங்காவில் உள்ள விமானப் 

பமட நிமலயத்தில் தமரயிலிருந்து வான் இலக்மகத் தாக்கும் கூடட்ு வழிகாட்டல் ஆயுத 

ஏவுதமல வவற்றிகரமாக முடித்தது. 

❖ இரண்டு நாடக்ள் நரடசபறும் இது டபான்ற முதலாவது பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக 

கிராஸ் வபௌ-18 எனும் குறியீட்டுப் சபயருடன் இது நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த பயிற்சியானது ஒருங்கிமணந்த கட்டமமப்புெ ்சூழலில் 3 நாடக்ளுக்கு இரவு மற்றும் 

பகல் ரநரங்களில் நடத்தப்படட்து.  

❖ இந்த பயிற்சியில் ஆகாஷ், ஸ்மபடர,் OSA-AK-M மற்றும் IGLA ஆகிய 4 வவவ்ரவறு வமக 

ஏவுகமணகள் வவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டன. 

 

ENSURE - டதசிய கால்நரடத் திட்டம் - EDEG தளம் 

❖ மத்திய ரவளாண் துமற அமமசச்ர ் ராதா ரமாகன் சிங் ENSURE - ரதசிய கால்நமடத் 

திட்டம் - EDEG (Entrepreneurship Development and Employment Generation) என்ற தளத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார.் 

❖ இது டதசிய விவொய மற்றும் கிராமப்புற வளரெ்ச்ி வங்கி எனப்படும் நபாரட்ு வங்கியால் 

(NABARD - National Bank for Agriculture and Rural Development)  ரமம்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ரமலும் 
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இது விலங்குகள்  நலம், பால் வளம் மற்றும் மீன்பிடித ் துமறயால் 

வசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ ரகாழி வளரப்்பு, சிறு விலங்குகள் வளரப்்பு, பன்றி வளரப்்பு ரபான்றவற்றிற்கான மானியத் 

வதாமகயானது ரநரடி மானியத ்திட்டத்தின் மூலம் பயனாளரக்ளின் வங்கிக் கணக்கில் 

ரநரடியாக வசலுத்தப்படும். 

❖ ரதசிய கால்நமடத ் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானியத ் வதாமகயானது 

“வதாழில்முமனரவார ் ரமம்பாடு மற்றும் ரவமலவாய்ப்பு உருவாக்கம்” என்று 

அமழக்கப்படும். 

❖ ரநரடி மானியத் திடட்த்தின் நமடமுமறமய ரமம்பட்ட, எளிதான மற்றும் வவளிப்பமடத் 

தன்மம வகாண்டதாக ஏற்படுதத்ுவதற்கு “ENSURE” என்ற தளம் வடிவமமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

உலகின்  ழளமயான தாவர ளவரஸ் 

❖ அசமரிக்காவின்  பூரவ்ீக சதால்லியல் தளத்தில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முந்ரதய உலகின் 

மிகப் பழரமயான தாவர ரவரஸ் வரகரயெ ்டெரந்்த  ‘ஜீயா டம க்ரரடொரவரஸ் 1’ (Zea 

May Chryso virus 1-ZMCV1) எனும் சபயரிடப்பட்ட ரவரரஸ அறிவியலாளரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.்  

❖ இதற்கு முன்னர ் கண்டறியப்பட்ட பழரமயான ரவரஸானது 750 வருடத்திற்கு 

முந்ரதயதாகும்.  

❖ இதரன அசமரிக்காவின் அரிடெனாவில் உள்ள  டகன்யான் டி செல்லி என்ற டதசிய 

நிரனவுெ ்சின்னத்தில் உள்ள பழரமயான ப்யூப்டலான் இடிபாடுகளிரடடய ஆன்டிடலாப் 

எனப்படும் ஒரு இடத்திலிருந்து அவரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 

செயலிழந்த ராக்சகட்டுகளள இஸ்தரா மீண்டும் பயன்படுத்தல் 

❖ வரலாற்றிரலரய முதன்முமறயாக இஸ்ரராவானது வசயலற்ற ராக்வகடட்ுகமள மீண்டும் 

பயன்பாட்டிற்கு வகாண்டு வர திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) அல்லது துருவ செயற்ரகக் டகாள் ஏவு வாகனத்தின் இறுதி 

நிமலமய விண்வவளி ஆராய்சச்ிக்காக பயன்படுதத்ுவதற்கான இந்த புதிய 

வதாழில்நுட்பத்திற்காக அப்பணிரய தற்டபாது இஸ்டரா டமற்சகாள்கிறது. 

❖ 2019 ஜனவரியில் மமக்ரராசாட் வசயற்மகக் ரகாமள முதன்மமயான  வசயற்மகக் 

ரகாளாக சுமந்து வசல்லும் PSLV C-44 ராக்வகடம்ட வசயல் விளக்கம் வசய்வதற்காக 

அனுப்பத் திட்டமிடப் படட்ிருக்கின்றது. 
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❖ இந்த மமக்ரராசாட் வசயற்மகக் ரகாளானது விண்வவளியில் ரமலும் பல ஆய்வுகமள 

ரமற்வகாள்ளும் வமகயில் 6 மாதத்திற்கு ராக்வகட்டின் இறுதிநிமலமய வசயல்பாட்டில் 

மவப்பதற்காக உள்ளடங்கிய மின்கலன்கள் மற்றும் சூரிய ஒளி தகடுகமளக் 

வகாண்டிருக்கும்.  

 

இராணுவ தகவல்சதாடரப்ு செயற்ரகக்டகாள் - GSAT - 7A 

❖ ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிரகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வவளி மமயத்திலிருந்து 

தகவல் வதாடரப்ு வசயற்மகக்ரகாளான GSAT-7A-ஐ வவற்றிகரமாக இஸ்ரரா விண்ணில் 

வசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இது புவியிணக்க வசயற்மகக்ரகாள் வசலுதத்ு வாகனத்தினால் (GSLV - Geosynchronous 

Satellite Launch Vehicle) விண்ணில் வசலுத்தப்பட்டது.  

❖ F11 எனப் வபயரிடப்பட்ட இந்த திட்டமானது GSLV ராக்வகட்டின் 13-வது ஏவுதலாகும். 

o F11 என்பதில் F என்பது வசயல்பாடட்ு விமானத்மதக் குறிக்கும். 

o D -  என்பது ரமம்படுத்தப்படும் விமானத்மதக் குறிக்கும். 

❖ உயர ் வதாழில்நுட்ப தகவல் வதாடரப்ு வசயற்மகக்ரகாளான GSAT-7A ஆனது 

கிரிரகாரியன் ஆண்வடனா உள்ளிட்ட புதிய வதாழில்நுட்பங்கமள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ முக்கியமாக இராணுவப் பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இது இஸ்ரராவின் 39-

வது தகவல் வதாடரப்ு வசயற்மகக்ரகாளாகும். 

❖ இஸ்ரராவின் GSAT-7A ஆனது உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்ட கிமரரயாவஜனிக் 
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எஞ்சினுடன் கூடிய மிக அதிக எமடயுள்ள (2250 கிரலா) வசயற்மகக் ரகாளாகும். 

 

 

 

 

சிக்ொ டெது ரகடபசி செயலி 

❖ தனது மாநிலத்தில் உள்ள மாணவரக்ளுக்கு உதவும் ரநாக்கதத்ுடன் சிக்ொ ரசது எனும் 

வமாமபல் வசயலிமய ஹரியானா அரசு வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த வசயலியானது கல்வி துமறயில் வவளிப்பமடத் தன்மம மற்றும் மாநிலத்தில் உள்ள 

கல்லூரிகளின் நிரவ்ாகம் ஆகியவற்றில் உதவுகிறது. 

❖ இந்த மகரபசி வசயலியானது ஹரியானா அரசு கல்லூரிகளில் உள்ள வருமகப்பதிவு, 

கட்டணங்கள், ஆன்மலன் ரசரக்்மக மற்றும் உதவிதவ்தாமக  ரபான்ற அமனதத்ுத்  

தகவல்கமளயும் வகாண்டிருக்கும். 
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டகஸ் செயலி 2019 

❖ விமானப் ரபாக்குவரதத்ு அமமசச்கமானது இந்திய விமான நிமலய ஆமணயதத்ுடன் 

இமணந்து ‘ரகஸ் 2019’ (GAS 2019) என்ற வபயரில் ஒரு வசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த வசயலியானது இமணப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ரபசச்ாளரக்ள் தங்களுடன் 

கலந்துரரயாடும் வகாள்ளும் வசதிமய வழங்கும். தவிர  கட்டமமப்பிற்கான ஒரு  

தளத்மத தனிப்பட்ட மற்றும் குழு அரடம்டகள்  மூலம் அது வழங்கும். 

❖ இது வரும் 2019 ஜனவரியில் மும்மபயில் நமடவபறவுள்ள உலகளாவிய விமானப் 

ரபாக்குவரதத்ு உசச்ி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக அறிமுகப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த இரண்டு நாள் மாநாடானது 

o விமானப் ரபாக்குவரதத்ு அமமசச்கம் 

o இந்திய விமான நிமலய ஆமணயம் 

o இந்திய வரத்்தகம் மற்றும் சதாழிலக ெரபயின் கூட்டரமப்பு ஆகிடயாரால் 

நடத்தப்படும். 

 

வானில் செயற்ரகக் டகாள் தகவல் சதாடர்பு ரமயம் 

❖ வதாமலயுணரவ்ி / புவி கண்காணிப்பு வசயற்மகக் ரகாள்களின் சதாடரெ்ச்ியான தகவல் 

பரிமாற்ற மற்றும் தகவல் சதாடரப்ு இமணப்புகமள ரமம்படுதத்ுவதற்காக இந்தியா IDRSS 

என்ற அரமப்ரப  வசலுத்த உள்ளது.  

❖ இந்திய தகவல் பரிமாற்ற வசயற்மகக்ரகாள் அமமப்பானது (Indian Data Relay Satellite System- 

IDRSS) 2022ல் திட்டமிடப்படட்ுள்ள மனிதரக்ரள விண்வவளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக வசலுத்தப்படும். 

❖ இரண்டு IDRSS வசயற்மகக் ரகாள்களானது கீழ்க்காண்பனவற்றுடன் வதாடரச்ச்ியான 

தகவல் வதாடரப்ு இமணப்மபக் வகாண்டிருக்கும். 

o இந்தியாவின் வதாமலயுணர ்/ புவியுணர ்வசயற்மகக்ரகாள்கள்  

o புவியிணக்க வசயற்மகக்ரகாள் வசலுத்து வாகனம் மாரக்் III (GSLV MKIII) 

❖ இந்த இரண்டு IDRSS வசயற்மகக் ரகாள்களும் புவிநிமல சுற்றுவட்டப் பாமதயில் நிமல 

நிறுத்தப்படும். 

❖ இந்திய வதாமலயுணர ்வசயற்மகக்ரகாள்கள்  சுற்றுவரும் பாமதயில் அமமந்துள்ள 80% 

அளவிலான இடங்கமள IDRSS வசயற்மகக்ரகாள்களால் காண முடியும். 

❖ முன்வமாழியப்படட்ுள்ள இந்த அமமப்பானது வசயற்மகக் ரகாள்கரளக்  

கண்காணிப்பதில்  தமர நிமலயங்கரளெ ்ொரந்்துள்ள நிமலரமமயக் குமறக்கும். 
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அகன்ற இரணயெ ்டெரவக்கான முதலாவது செயற்ரகக் டகாள் 

❖ உலகளவில் பயனரக்ளுக்கு அகன்ற இமணயெ ்ரசமவமய வழங்குவதற்காக சீனா தனது 

முதலாவது தகவல் வதாடரப்ு வசயற்ரகக் ரகாள் ஒன்மற விண்ணில் ஏவியுள்ளது.  

❖ வடரமற்கு சீனாவில் உள்ள ஜியுகுவான் வசயற்மகக் 

ரகாள் வசலுதத்ு மமயத்திலிருந்து லாங் மாரச் ் 11 என்ற 

ராக்வகட் வசலுத்து வாகனத்தின் மூலம் இந்த தகவல் 

வதாடரப்ு வசயற்மகக் ரகாள் விண்ணில் வசலுத்தப்பட்டது. 

❖ சீன விண்வவளி அறிவியல் மற்றும் வதாழிற்சாமல 

நிறுவனத்தினால் திட்டமிடப்பட்ட ஹாங்யுன் திட்டத்தின் 

முதலாவது வசயற்மகக் ரகாள் இதுவாகும். 

❖ விண்வவளிமய அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட தகவல் 

வதாடரப்ு அமமப்மப உருவாக்குவமத ரநாக்கமாகக் 

வகாண்ட ஹாங்யுன் திட்டமானது 2006 ஆம் ஆண்டில் 

வதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது உலகில் உள்ள, குறிப்பாக வதாமலதூரப் பகுதிகளில் 

உள்ள பயனாளரக்ளுக்கு அகன்ற இமணயச ் ரசமவமய 

அளிப்பமத ரநாக்கமாகக் வகாண்டது. 

 

செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலநடுக்கமானி - நாொ 

❖ நாசாவின் இன்மசட் விண்கலமானது, தனது முதலாவது கருவியான நிலநடுக்க மானிமய 

(SEIS - Seismometer) வசவ்வாய் கிரகத்தில் வபாருத்தியுள்ளது. 

❖ புவிமயத் தவிரத்த்ு மற்வறாரு கிரகத்தின் ரமற்பரப்பில் வபாருத்தப்படட் உலகின் 

முதலாவது கருவி இந்த நிலநடுக்கமானியாகும். இது வசவ்வாய் கிரகத்தில் ஏற்படும் 

நிலநடுக்கம் மற்றும் நில அதிரவ்ுகள் ஆகியவற்மறக் கண்காணிக்கும். 
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ஸ்டபஸ் எக்ஸின் முதலாவது அசமரிக்க இராணுவ செயற்ரகக் டகாள் 

❖ ஸ்ரபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது அவமரிக்காவின் புரளாரிடாவில் உள்ள ரகப் கனவவரல் 

விமானப் பமடத ் தளத்திலிருந்து பால்கன் 9 விண்கலத்தின் மூலம் அவமரிக்க விமானப் 

பமடயின் புதிய  ஜிபிஎஸ் III (GPS - Global Positioning System - புவியிடங்காட்டி) வசயற்மகக் 

ரகாமள ஏவியுள்ளது. 

❖ வநடு நாடக்ளாக வசயல்படட்ு வந்த 1997 ஆம் ஆண்டில் வசலுத்தப்பட்ட GPS 2R என்ற 

விண்கலத்திற்கு மாற்றாக இந்த GPS 3 வசயற்மகக்ரகாள் வசலுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ “வவஸ்புக்கி” என்று அரழக்கப்படும் இந்த  சூரிய ஆற்றல் மூலம் இயங்கும் 

விண்கலமானது ஸ்ரபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் முதலாவது அதிகாரப்பூரவ் “ரதசியப் 

பாதுகாப்பு விண்வவளித்” திட்டமாகும். 

❖ இது தற்வபாழுது உள்ள அமமப்புகமளவிட மூன்று மடங்கு சிறந்த அளவில் துல்லியத் 

தன்மம வகாண்ட தகவல்கமள அளிக்கும். ரமலும் இது எதிர ் குறுக்கீட்டழித்தலில் எடட்ு 

மடங்கு அளவிற்கு சிறந்த தகவல்கமள அளிக்கும். 

❖ “வவஸ்புக்கி” என்ற சிறப்புப் வபயர ் வகாண்ட இது அவரது சபயரால் வட மற்றும் வதன் 

அவமரிக்காவிற்குப் சபயரிடப்பட்ட அசமரிடகா வவஸ்புக்கி என்ற இத்தாலிமயச ்ரசரந்்த 

வமரபட வல்லுநர ் மற்றும் கள ஆய்வாளமரக் வகௌரவிப்பதற்காக அதற்கு 

இப்வபயரிடப்படட்து. 

❖ இது விமானப் பமடயின் பரிணாமம் வபற்ற விரிக்கத் தக்க வசலுத்து வாகனத் 

திட்டத்துடன் ஒப்பிடத ்தக்கது ஆகும். 

❖ GPS III SVO1 திட்டத்தின் வவற்றியானது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரபஸ் எக்ஸின் 21-வது மற்றும் 

2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதி ஏவுதமலக் குறிக்கிறது.  

 

மின்னும் ‘சூப்பர் எரத்் ’ கண்டுபிடிப்பு 

❖ சூரிய குடும்பத்திற்கு அப்பால் உள்ள காசிரயாடியா விண்மீன் குழுவில் ஒரு 

வவளிக்ரகாமள ஆய்வாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 
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❖ நம்மிடமிருந்து 21 ஒளியாண்டுகள் வதாமலவில் அமமந்துள்ள இந்த ரகாளானது HD 

219134b என வபயரிடப்படட்ுள்ளது. சூப்பர ் எரத் ் என அமழக்கப்படும் இது பூமியின் 

நிமறமய விட 5 மடங்கு அதிக நிமறயுமடயது.  

 

❖ பூமிமயப் ரபான்று இது மிகப்வபரிய அளவிலான இரும்பு உரலாகத்மதக் 

வகாண்டிருக்கவில்மல. இருப்பினும் கால்சியம், அலுமினியம் ஆகியவற்றுடன் 

வமக்னீசியம் மற்றும் சிலிக்காமன இந்த வவளிக்ரகாள் அதிக அளவில் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இது சிவப்பிலிருந்து நீல நிறமாக மாணிக்கத்மதப் ரபான்றும் நீலக்கற்கமளப் ரபான்றும் 

மின்னுகிறது. ஏவனனில் வவளிக்ரகாள்களில் வபாதுவாக காணப்படுவது ரபால இந்த 

கற்களும் அலுமினியம் ஆக்மசடால் ஆனமவயாகும். 

 

சதாளலதூரத்தில் உள்ள சூரிய மண்டல ச ாருள்  

❖ நமது சூரிய மண்டலத்தில் 2018 VG18 என்று அறியப்படும் மிக சதாரலதூரத்தில் உள்ள 

சபாருரள அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் இதற்கு "Farout" (நீண்ட தூரம்) என்று 

சபயரிடப்படட்ுள்ளது. 
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❖ முதன்முதலில் சூரியனிலிருந்து 100 AU (Astronomical Unit- வானவியல் அலகு) சதாரலவில் 

கிட்டத்தட்ட 120 AU அல்லது 11 பில்லியன் ரமல்கள் தூரத்தில் கண்டறியப்பட்ட சபாருள் 

இதுடவயாகும். 

❖ 1 AU என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இரடயில் உள்ள தூரம் ஆகும். 

❖ சூரியலிருந்து 80 AU சதாரலவில் உள்ள, "தி டகாப்ளின்" என்றரழக்கப்படும் மற்சறாரு 

சதாரலதூர சபாருரளயும் இவரக்ள்  கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ சூரியனிலிருந்து இரண்டாவது மிக சதாரலதூர சபாருளாக கண்டறியப்பட்ட  ஏரிஸ் 96 AU 

சதாரலவில் உள்ளது. 

❖ குறுங்டகாளான புளுட்டடா தற்டபாது 34 AU சதாரலவில் உள்ளது. 

 

தகவல் இரணவு ரமயம் 

❖ இந்தியப் வபருங்கடல் பிராந்தியத்திற்கான தகவல் இமணவு மமயத்மத ஹரியானாவின் 

குருகிராமில் உள்ள தகவல் ரமலாண்மம மற்றும் பகுப்பாய்வு மமயத்தில் (Information 

Management and Analysis Centre-IMAC) மத்திய பாதுகாப்பு அமமசச்ர ்வதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ இதன்மூலம் இப்பகுதியில் கடல்வழி ஆதிக்க வரம்பு குறித்த விழிப்புணரம்வ 

ரமம்படுதத்ுவதற்காக ‘வணிக கப்பல்கள்’ பற்றிய தகவல்கள் இந்தியப் வபருங்கடல் 

பகுதியில் உள்ள நாடுகளுடன் பரிமாறப்படும்.  

❖ IMAC என்பது கடரலார கண்காணிப்பு அல்லது ரரடார ் இமணப்புகமள இரணத்து 

கிட்டத்தட்ட 7500 கி.மீ. நீளமுமடய கடரலார பகுதியின் தமடயற்ற நிகழ்ரநர 

கண்காணிப்ரப உருவாக்குகின்ற ஒரு முதன்ரமயான ஒருமுரன ரமயமாகும்.  

 

BizBarde செயலி 

❖ மத்திய ஆசியாவில் உள்ள  தனிரமப்படுத்தப்பட்ட நாடான துரக்்சமனிஸ்தான் நாடானது 

தனது சொந்த மற்றும் முதல் துரக்்சமன் சமாழியில் செய்தியனுப்பும் செயலியான BizBarde 

என்பரதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த வசயலியானது வசய்திகள், ரகாப்புகள், புமகப்படங்கள் மற்றும் காவணாளிகமளப் 

பரிமாறிக் வகாள்ள அனுமதிக்கும். 

❖ துரக்்வமனிஸ்தான் நாடானது முன்னாள் ரசாவியத் குடியரசின் ஒரு உறுப்பு  நாடாகும்.  

இது முகநூல், கடவ்சவி அஞ்சல் மற்றும் சுடட்ுமர ரபான்ற பல ரமற்கத்திய ரசமவகமளத் 

தமட வசய்துள்ள உலகின் மிகவும் தனிமமப்படுத்தப்பட்ட ஆடச்ியரமப்புகளில் 

ஒன்றாகும். 

 

உஸ்தாட் 

❖ மத்திய இரயில்ரவயின் நாக்பூர ்பிரிவின் இயந்திரவியல் கிமளயானது உஸ்தாட் (USTAAD) 

எனும் வபயரிடப்படட் புதிய வசயற்மக நுண்ணறிவுமடய ரராரபாமவ 

உருவாக்கியுள்ளது.  
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❖ உஸ்தாட் என்பதன் விரிவாக்கம் - வசயற்மக நுண்ணறிவு உதவியுடனான இயந்திரம் 

மூலமாக அடித்தள  கருவிகள் கண்காணிப்பு (USTAAD - Undergear Surveillance through Artificial 

Intelligence Assisted Droid) என்பதாகும். 

❖ இது உயர ் வதளிவுத்திறன் உள்ள புமகப்படக் கருவி மூலம் இரயில் வபட்டிகளின் 

கருவிகமள ரசாதமன வசய்து நிகழ்ரநரத்தில் மவஃமப வழியாக தகவல் பரிமாற்றம் 

வசய்கிறது. 

❖ இது இந்திய ரயில்ரவயின் இரயில்களில் உள்ள  அடித்தள கருவிகமள ஆய்வு 

வசய்யும்ரபாது உண்டாகும் மனிதப் பிமழகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகரள குமறக்க 

உதவும். 

 

புதிய ர பர்டொனிக் அணுெக்தி ஏவுகரண 

❖ ரஷ்யாவானது புதிய அணு ஆயுதத் திறனுமடய மஹபரர்சானிக் ஏவுகரணமய 

வவற்றிகரமாக பரிரசாதமன வசய்துள்ளது. 

❖ ‘அவங்காரட்ு’ எனும் வபயரிடப்படட் இந்த அணு ஆயுதமானது ரஷ்யாவின் ஐரராப்பியப் 

பகுதியான ஓரரன்பரக்் எனும் பிராந்தியத்திலிருந்து வசலுத்தப்படட்து. 

❖ ஒலியின் ரவகத்மதவிட 20 மடங்கு ரவகமாக வசல்லும் இந்த ஏவுகமணயானது 

ரமகத்திற்கு ரமலும் கீழும் மாறி மாறி இயங்கும் திறனுரடயது மற்றும் பாதுகாப்பு 

அமமப்புகமள மீறியும் வசயல்படக்கூடியது ஆகும். 

❖ இது 2000 டிகிரி வசல்சியஸ் வமர வவப்பநிமலமயத் தாங்கக்கூடிய புதிய கலமவ 

மூலமான உடலாகங்கமளக் வகாண்டு உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

 



•   
•    
 
 
 
 

108 
 

  

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பிக்மி பால்ஸ் டகட்ஷாரக்் 

❖ பிக்மி பால்ஸ் ரகடஷ்ாரக்் (Pygmy false catshark) என்ற வபயர ்வகாண்ட ஒரு புதிய ஆழ்கடல் 

சுறா இனமானது வட இந்திய கடற் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இது சகாெச்ியில் உள்ள மத்திய கடல்சார ் மீன்பிடி ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ுடன் (Central 

Marine Fisheries Research Institute - CMFRI) இமணந்து அவமரிக்கா மற்றும் வஜரம்னி ஆகிய 

நாடுகமளச ்ரசரந்்த விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் மங்களூர ் ஹவுண்ட் சுறா கண்டுபிடிக்கப்படட் பிறகு இந்தியாவில் 

கண்டுபிடிக்கப்படட் முதலாவது சுறா இனம் இதுவாகும். 

❖ இந்த இனத்தின் அறிவியல் வபயர ்“பிரலரனானாெஸ்” என்பதாகும். “பிரலனஸ்” என்பதன் 

வபாருள் தடம்டயானது என்பதாகும். நாசஸ் என்பதன் வபாருள் “மூக்கு” என்பதாகும். 

 

சவப்பமயமாதரலத் தடுப்பதற்கான வளிமண்டல அடுக்குத்  தடுப்பு 

❖ ஹாரவ்ரட்ு பல்கமலக் கழகத்மதச ் ரசரந்்த விஞ்ஞானிகள் வளிமண்டல அடுக்குத்   

தூசிப்படல உடவ்சலுத்துதல் (SAI - Stratospheric Aerosol Injection) என்ற புவி அறிவியல் 

வபாறியியல் முமறமய வடிவமமதத்ுள்ளனர.் இது புவி  சவப்பமயமாதரல பாதியாகக் 

குரறக்கிறது.  

❖ இது புவி நிலப்பரப்பிற்கு ரமரல 20 கி.மீ. உயரத்தில்  வதளிக்கப்படட் சல்ரபட் துகள்கமளக் 

வகாண்டிருக்கும். இது சூரிய ஒளிக்கு எதிரான கவசம் ரபான்ற அமமப்மப 

உருவாக்குகிறது. 

 

இந்தியா மற்றும் கார்பன் சவளிடயற்றம் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து காரப்ன் வவளிரயற்றமானது 6.3 சதவீதம் அதிகரித்து, அதன் 

பங்களிப்பில்  மூன்றாவது மிகப்வபரிய நாடாக இந்தியா உருவவடுக்க இருக்கின்றது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக காரப்ன் வவளிரயற்றமானது எப்வபாழுதும் இல்லாத அளவிற்கு 

மிக அதிக அளவாக 37.1  பில்லியன் டன்கள் காரப்ன்-மட-ஆக்மசடு  வவளிரயற்றம் என்ற 

இலக்மக அமடய இருக்கின்றது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக அளவில் காரப்ன் வவளிரயற்றமானது 2.7 சதவீதமாக இருக்கும் 

என்று திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. இது  வதாடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக நிலக்கரி, வாயு 

மற்றும் எண்வணய் வளங்கள் ஆகியவற்றின் நீடித்த பயன்பாட்டின்  மூலம் ஏற்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆய்வானது கிழக்கு அங்கிலியா பல்கமலக்கழகத்மதச ் ரசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் சரவ்ரதச காரப்ன் திட்டம் ஆகிரயாரால் 

ரமற்வகாள்ளப்படட்து. 
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❖ சீனா, அவமரிக்கா, இந்தியா, இரஷ்யா, ஜப்பான், வஜரம்னி, ஈரான், சவுதி அரரபியா, வதன் 

வகாரியா மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் 2018 ஆம் ஆண்டில் காரப்ன் வவளிரயற்றத்தில் 

முதல் 10 இடங்கமளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

 

ஒடிொவின் கந்தமால்   ால்தி – புவிொர் குறீயீடு (GI – Geographical IndicationTag)  

❖ ஒடிசாவின் கந்தமால் ஹால்தி (மஞ்சள்) ஆனது விமரவில் புவிசார ் குறியீடம்டப் 

வபறவுள்ளது. 

 

❖ இதன் பதிவானது கந்தமால் வாெரனத் திரவியங்களுக்கான தரலரம  ெந்ரதப்படுதத்ும் 

கூட்டமமப்பால் செய்யப்படட்ு வபாருட்களுக்கான  புவிசார ் குறியீட்டு (பதிவு மற்றும் 



•   
•    
 
 
 
 

110 
 

  

பாதுகாப்பு) சட்டம் 1999-ன் கீழ் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்டது. 

❖ கந்தமால் ஹால்தியானது அதன் குணமாக்கும் மருத்துவ பண்புகளால்  

பிரபலமானதாகும். இது கந்தமாலில் உள்ள பழங்குடி மக்களின் பிரதான பணப் 

பயிராகும்.  

 

இந்தியாவின் உயரமான புலிகள் வாழிடம் 

❖ அருணாசச்லப் பிரரதசத்தின் திபாங் பள்ளத்தாக்கானது 3,630 மீட்டர ்உயரத்தில் நாட்டின் 

மிக உயரமான புலிகள் வாழிடமாக உருவவடுக்கவுள்ளது. 

 

❖ மூன்று ஆண்டுகளாக ஒளிப்படக் கருவியின் (Camera trap) மூலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 

இப்பள்ளத்தாக்கில் புலிகள் இருப்பது உறுதி வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதற்குமுன் 2012 ஆம் ஆண்டில் பூட்டானில் 4,200 மீட்டர ் உயரத்தில் புலிகள் இருப்பது 

ஒளிப்படக் கருவியில் பதிவாகியுள்ளது. 

 

கங்ரக நதிளய சுத்தம் செய்வரத கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி 

❖ கங்மக நதியின் மறுசீரமமப்புப் பணிமய ரமற்பாரம்வயிட 3 உறுப்பினரக்ள் வகாண்ட 

குழுவின் தமலவராக உத்தரகாண்ட் உயர ் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியான U.C 

தியானிமய ரதசிய பசுமமத் தீரப்்பாயம் நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ முன்னதாக 2018 ஆகஸ்ட் 06 அன்று நீதிபதி அருண் தாண்டன் ரமற்கண்ட குழுவிற்கு 

தமலவராக முதலில் நியமிக்கப்பட்டு பின்னர ்மாற்றப்பட்டார.் 

 

காலநிரலயால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நாடுகளின் கருத்தரங்கம் 

❖ முற்றிலும் இரணயதளம் வாயிலாக நரடசபறுகின்ற  காலநிரலயால் 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் நாடுகளின் (Climate Vulnerable Forum-CVF) முதலாவது 

கருத்தரங்கமானது மாரவ்ஷல் தீவுகளில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது அரசின் தமலவரக்ள் நிமலயிலான அமமசச்ரக்ள் பங்ரகற்கும் சரவ்ரதச 
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அரசுகளுக்கிமடரயயான ஒரு  கூட்டமாகும். 

❖ இது புவி வவப்பமயமாதமல அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது. ரமலும் புவியின் சவப்பம் 1.5 

டிகிரி வசல்சியஸ் அளவுக்கு ரமல் உயராமல் தக்க மவப்பமதயும் இது இலக்காகக் 

வகாண்டது. 

❖ காலநிரலயால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நாடுகளின் இந்த கருத்தரங்கானது மாலத்தீவு 

அரசால் நிறுவப்பட்டது ஆகும். ரமலும் இந்தியா இதன் பாரம்வயாளர ் நாடுகளில் 

ஒன்றாகும். 

 

கரடிகள் மீதான ெரவ்டதெக் கருத்தரங்கு 

❖ கரடிகள் மீதான சரவ்ரதசக் கருத்தரங்கானது ஆக்ராவில் முதன்முமறயாக 

நடத்தப்படட்து. 

❖ அவமரிக்கா மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகமளச ் ரசரந்்த கரடிகள் மீதான  நலக் 

குழுக்களுடன் இமணந்து லாப ரநாக்கில்லாத  வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு குழுவான 

“வனவிலங்கு எஸ்ஓஎஸ்” என்ற நிறுவனத்தால் இக்கருத்தரங்கு நடத்தப்பட்டது. 

 

❖ இக்கருத்தரங்கானது கரடிகள் நலம், வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் வன 

விலங்குகள் ரமாதல் தடுப்பு ஆகியவற்றின் மீது கவனத்மத வசலுத்தியது. 

 

உலகளாவிய ஊட்டெெ்த்து அறிக்ரக - 2018 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் சமீபத்தில் வவளியிடப்பட்ட உலகளாவிய ஊட்டசச்தத்ு 

அறிக்மக 2018 ஆனது நாட்டின் பல்ரவறு பகுதிகளில் வளரச்ச்ி குன்றிய நிமலயில் உள்ள 

பரவலான மாறுபாடுகமளெ ் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. 

❖ உலகில் உள்ள 150.8 மில்லியன் வளரச்ச்ி குன்றிய (வயதுக்கு குமறந்த உயரம்)  5 

வயதுக்குடப்ட்ட குழந்மதகளில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு குழந்மதகள் 

இந்தியாவில் வாழ்கின்றனர.்   

❖ உலகளாவிய அளவில் 5 வயதுக்குடப்ட்ட 150.8 மில்லியன் குழந்மதகள் வளரச்ச்ி குன்றியும் 

50.5 மில்லியன் குழந்மதகள் எமட குன்றியும் காணப்படுகின்றனர.் 

❖ 46.6 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வளரச்ச்ி குன்றிய குழந்மதகளுக்கான பட்டியலில் 
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இந்தியா முதலிடம் வகிக்கிறது. அதமனத ்வதாடரந்்து மநஜீரியா (13.9 மில்லியன்) மற்றும் 

பாகிஸ்தான் (10.7 மில்லியன்) ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ 25.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான எமட குன்றிய குழந்மதகளுக்கான பட்டியலில் 

(உயரத்திற்கு ஏற்ற எமட இல்லாமம) இந்தியா முதலிடத்திலும் அதமனத் வதாடரந்்து 

மநஜீரியா (3.4 மில்லியன்) மற்றும் இந்ரதாரனசியா (3.3 மில்லியன்) ஆகிய நாடுகளும் 

உள்ளன. 

❖ உலகில் உள்ள எமட குன்றிய வமாத்த குழந்மதகளில் பாதிக்கும் அதிகமாரனார ் (29.6 

மில்லியன்) வதற்காசியாவில் வாழ்கின்றனர.் 

❖ உலகில் 3 மில்லியன் குழந்மதகள் அதிக எமடயுடன் உள்ளனர.் அரத ரவமளயில் 38.9% 

வபரியவரக்ள் அதிக எமட அல்லது பருமனாக உள்ளனர.் 

❖ வயதுக்கு வந்த வபண்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வபண்கள் இரத்த ரசாமகயால் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர.் ரமலும் ஆண்கமள விட அதிக உடல் பருமன் ரநாய் 

தாக்கத்திமனக் வகாண்டுள்ளனர.் 

உலகளாவிய ஊட்டெெ்த்து அறிக்ரக 

❖ உலகளாவிய ஊடட்ெெ்தத்ு அறிக்மகயானது ஊடட்சச்தத்ு நிமல குறித்த உலகின் 

முன்னணி அறிக்மகயாகும். 

❖ 2013-ம் ஆண்டில் நரடசபற்ற முதலாவது ஊடட்சச்தத்ு வளரச்ச்ிக்கான முன்முயற்சி 

உசச்ிமாநாடம்டத் வதாடரந்்து இந்த அறிக்மக வவளியிடப்பட்டது. 

 

“சபய்ட்டி” சூறாவளி புயல் 

❖ “வபய்டட்ி” சூறாவளி புயல் என்பது 2018 ஆம் ஆண்டின் வட இந்தியப் சபருங்கடல் 

பகுதியில் உருவான ஆறாவதாக வபயரிடப்பட்டப் புயலாகும். 

❖ சாகர,் வமகுனு, லூபன், டிடல்ி மற்றும் கஜா ஆகியமவ இதற்கு முன்பு வபயரிடப்பட்ட 5 

புயல்களாகும். 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்15 அன்று வசன்மனக்கு அருரக 900 கிரலா மீட்டர ்வதாமலவில் 

வங்காள விரிகுடா கடற்பகுதியில் குமறந்த காற்றழுத்த தாழ்வான புயலாக வபய்ட்டி 
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புயல் உருவானது. 

❖ தாய்லாந்து நாட்டால் இதற்கு சபயரிடப்படட்து. 

 

தொபூடன் எரிமளல சவடி ்பு 

❖ மத்திய இந்டதாடனஷியாவின் சுடலாடவசி தீவில் உள்ள டொபூடன் எரிமரலயானது 

இருமுரற சவடிதத்ு 7.5 கி.மீ. உயரத்திற்கு ொம்பல் படலங்கரள உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்டதாடனசியாவில் உள்ள சுடலாடவசி தீவின் வடக்குப் பகுதியில் டொபூடன் எரிமரல 

அரமந்துள்ளது. 

 

❖ இந்டதாடனசியாவில் அரமந்துள்ள 129 உயிரப்்புள்ள எரிமரலகளில் டொபூடன் 

எரிமரலயும் ஒன்றாகும். 

❖ சகலுட ்மற்றும் டமராபி ஆகியரவ இந்டதாடனசியாவின் மிகவும் தீவிரமான உயிரப்்புள்ள  

எரிமரலகள் ஆகும். 

❖ இந்டதாடனசியாவானது பசிபிக்கின் எரிமரல வரளய பகுதியில் அரமந்துள்ளதால் அது 

நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமரல சவடிப்பால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படும் ஒரு பகுதியாகும். 

 

ஆசிய சிங்கங்கள் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனங்கள் மற்றும் காலநிமல மாற்றத்திற்கான அமமசச்கமானது ஆசிய 

சிங்கங்கள் பாதுகாப்புத் திட்டத்மதத் வதாடங்கி இருக்கின்றது . 

❖ இத்திட்டத்தின் குறிக்ரகாளானது உலகில் மிக நீண்ட காலமாக  சுதந்திரமாக வாழும் 

ஆசிய சிங்கங்கமளயும் அது வதாடரப்ுமடய சுற்றுெ ்சூழலியமலயும் பாதுகாப்பதற்காக 

பணி செய்வது  ஆகும். 

❖ இது மத்திய அரசால் நிதியுதவி வழங்கப்படும் திட்டமான வனவிலங்கு வாழ்விட 

ரமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் நிதியளிக்கப்படும். 

❖ இதன் வசலவானது, 60 : 40 என்ற விகிதத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசால் பகிரந்்து 

வகாள்ளப்படும். 
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❖ இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் மடட்ுரம வாழ்ந்து வரும் ஆசிய சிங்கங்களானது IUCN-

ன் (International Union for Conservation of Nature) சிவப்பு படட்ியலில் ‘அழிந்து வரும் இனமாக’ 

வமகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

சிலாடயா கஜாவுக்கு புவிொர் குறியீடு 

❖ பீகாரில் உள்ள நாளந்தா மாவட்டத்தின் பாரம்பரிய இனிப்பு சுமவயுமடய சிலாரயா 

காஜாவுக்கு வசன்மனயில் உள்ள  புவிசார ்குறியீடட்ுப் பதிரவடு மூலம் புவிசார ்குறியீடு 

அளிக்கப்படட்து. 

❖ ராஜ்கிர ் மற்றும் நாளந்தா ஆகிய புத்தமத தலங்கமளப் பாரம்வயிடும் சுற்றுலாப் 

பயணிகள் மத்தியில் இது மிகவும் பிரபலமானதாகும். 

❖ இந்த புவிசார ்குறியீடம்டப் வபறுவதற்கான விண்ணப்பமானது பீகாரின் சிலாரயா காஜா 

ஆதிரயாகிக் ஸ்வாவலம்பி சஹாகாரி ெமிதி லிமிவடட் என்ற நிறுவனத்தால் 

அளிக்கப்படட்து. 

 

 

 

இந்திய கான மயில்  றளவகளள ் பாதுகாக்க அவெர கால பிரெெ்ாரம் 

❖ சமீபத்தில் ‘உயர ் அசச்ுறுத்தல்’ என்ற படட்ியலின் கீழ் ரசரக்்கப்படட்ுள்ள இந்திய கான 

மயில் பறரவகரள (Great Indian Bustard - GIB) பாதுகாப்பதற்கான அவசர கால 

பிரசச்ாரத்மதத் வதாடங்குவதற்காக வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் 

ஒன்றிமணந்துள்ளன. 

❖ இந்த பிரசச்ாரமானது உலக அளவிலான இந்திய கான மயில் பறரவகளின்  எண்ணிக்மக 

150-ஐ விட குமறவாக உள்ள நிமலயில் அரவ அழிவு நிமலமய அமடயாமல் அதரனக் 

காப்பாற்றுவதற்காக அதிகம் ரதமவப்படுகின்ற ஒரு பிரெெ்ாரமாகும். 

❖ இந்த பறமவகள் கமடசியாக அதிக அளவில் வசிக்கும் இடமாக ராஜஸ்தான் மாநிலம் 
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உள்ளது. 

❖ 150-க்கும் குமறவான எண்ணிக்மகயிரலரய உள்ள இப்பறமவகளில் 100 பறமவகள் தார ்

பாமலவனப் பகுதியில் வசிக்கின்றன. 

❖ 10 முதல் 25 வமரயிலான எண்ணிக்மகயுடன் குஜராத் 2வது அதிக எண்ணிக்மகயுமடய 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இப்பிரசச்ாரத்மதத் துவங்கியுள்ள வனவிலங்கு நிறுவனங்களில் காரவ்பட் 

அறக்கட்டமளயுடன் இமணந்துள்ள பாதுகாப்பு இந்தியா மற்றும் இயற்மக சரணாலய 

அறக்கட்டமள  ஆகியரவயும் அடங்கும்.  

❖ சுதந்திர இந்தியாவில் முற்றிலும் அழியும் முதல் இனமாக இப்பறரவ இனம்  இருக்கும் என 

பல நிபுணரக்ள் நம்புகின்றனர.்  

❖ புல்வவளியில் வசிக்கும் இந்த உயிரினங்கள் தனது ஒடட்ுசமாத்த எண்ணிக்ரகயில் 95% 

அளவில் அழிந்து விட்டன. 

 

 

 

சடர்டமாபிஸ் சடானல்ட்டிரம்பி 

❖ பருவநிமல மாற்ற நடவடிக்மககமள ஏற்க மறுக்கும் அவமரிக்க அதிபரான வடானால்டு 

டிரம்ப்பின் நிமனவாக புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ள பாரம்வயற்ற ஈரிட வாழ்விக்கு 

இவரது வபயர ்சூட்டப்படட்ுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்மத அடிப்பமடயாகக் வகாண்டு இயங்கும் நீடித்த கடட்ுமானப் 

வபாருடக்ள் நிறுவனமான என்விரராபில்டு, புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்படட் ஈரிட 

வாழ்விக்கு ‘வடரர்மாபிஸ் வடானால்ட்டிரம்பி’ என்று வபயரிடப்படுவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ள இந்த ஈரிட  வாழ்வியானது கால்களற்ற, பாரம்வயற்ற 

மற்றும் தமரயில் தமலமயப் புமததத்ுக் வகாள்ளும் தன்மம ஆகிய சிறப்பம்சங்கமளக் 

வகாண்டுள்ளது.  



•   
•    
 
 
 
 

116 
 

  

 

 

எரிமரல சவடி ்பினால் ஏற்பட்ட சுனாமி  

❖ எந்தவவாரு முன்வனசச்ரிக்மகயும் இல்லாமல் இந்ரதாரனசியாவின் ஜாவா மற்றும் 

சுமத்திரா தீவுகளுக்கிமடரய சுந்தா ஜலசந்தியில் ஏற்பட்ட எரிமமல வவடிப்மபத் 

வதாடரந்்து சுனாமி ஏற்பட்டது. 

 

❖ இது கடரலாரப் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மற்றும் விடுமுமறயில் வந்த சுற்றுலாப் 

பயணிகளுக்கு வபருத்த ரசதத்மத ஏற்படுத்தியது. 

❖ அனக் கிராக்காடச்ு எரிமமலத் தீவின் ஒரு பகுதி கடலுக்குள் விழுந்ததால் கடலுக்கடியில் 

நிலசச்ரிவு ஏற்பட்டதன் மூலம் இந்த சுனாமி இந்ரதாரனஷியாமவத் தாக்கியது. 

❖ இந்த சுனாமியானது நிலநடுக்கத்தின் மூலம் ஏற்படாமல் எரிமமல வவடிப்பால் 

ஏற்படட்ுள்ளது. எனரவ தக்க டநரத்தில் முன்வனசச்ரிக்மகத் தகவமலத் தர முடியவில்மல. 
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இத்தாலியின் மவுண்ட் எடன்ா எரிமளல 

❖ இத்தாலியின் மவுண்ட் எடன்ா எரிமரலயானது ெமீபத்தில் சவடித்தது. இதன் விரளவாக 

4.3 அளவில் 130 க்கும் அதிகமான பூகம்பங்கள் ஏற்பட்டன. 

❖ கடந்த பத்தாண்டுகளில் முதன் முரறயாக இதன்  எரிமரலக்குழம்பு மற்றும் ொம்பல்கள் 

அதன் சதன்கிழக்கு எரிமரல பள்ளம் அருடக ஒரு புதிய பிளவில் இருந்து  சவளிடயறி  பல 

ரமல் சதாரலவிற்கு காட்சியளிக்கின்றன. 

 

❖ காக்கெஸ்-க்கு சவளிடய அரமந்துள்ள மவுண்ட் எடன்ா எரிமரலயானது ஐடராப்பாவின் 

மிக உயரந்்த மற்றும் மிகவும் உயிரப்்புள்ள எரிமரல ஆகும். 

❖ மவுண்ட் எடன்ா எரிமரலயானது ஐக்கிய நாடுகள் ெரபயின் பத்தாண்டு கால எரிமரல 

என நியமிக்கப்படட்து. 

❖ இது 2013 ஜூன் மாதத்தில் யுசனஸ்டகாவின் உலக பாரம்பரிய தளங்களின் பட்டியலில் 

டெரக்்கப்படட்து. 

 

புதிய ஆலிவ் ரிட்லிகள் அளடகாக்கும் தளம்  

❖ சமீபத்தில் ஒடிசா வனத ் துமறயானது கஞ்சம் மாவட்டதத்ில் உள்ள பஹுடா ஆற்று 

முகதத்ுவாரப்பகுதியின் கமரரயாரப் பகுதியில் உள்ள பஹுடா வசிப்பிடப் பகுதிரய 

ஆலிவ் ரிடல்ி ஆமமகள் அமடகாக்கும் தளமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ருஷிகுல்யா கடற்கமர வசிப்பிடப் பகுதியின் வதற்குப் பகுதியில் 20 கி.மீ. வதாமலவில் 

அமமந்துள்ளது. 
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❖ ஒடிசாவின் கஹிரம்ாதா கடல்சார ் சரணாலயம் மற்றும் கஞ்சம் மாவட்டத்தில் உள்ள 

ருஷிகுல்யா கடற்கமர வசிப்பிடப் பகுதி   ஆகியமவ முக்கியமான ஆலிவ் ரிடல்ி 

அமடகாக்கும் தளங்களாகும்.  

❖ இவற்றில் கஹிரம்ாதா கடல்சார ் சரணாலயமானது ஆலிவ் ரிடல்ி ஆமமகளின் 

மிகப்வபரிய அமடகாக்கும் தளமாகும். 

❖ ஒடிசாவானது உலகின் ஒடட்ுவமாத்த ஆலிவ் ரிடல்ியில் 50 சதவீதத்திற்கும் ஒடட்ுவமாத்த 

இந்திய கடல் ஆமமகளில் 90 சதவீதத்திற்கும் தாயகமாக உள்ளது. 

 

குடனா பல்பூர் ெரணாலயம் 

❖ மத்தியப் பிரரதச அரசானது குரனா பல்பூர ் வனவிலங்கு சரணாலயத்திமன ரதசிய 

பூங்காவாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது குஜராத்தின் கிர ் காடுகளிலிருந்து சிங்கங்கமள குரனா 

பூங்காவிற்கு இடமாற்றம் வசய்ய உதவும். 

❖ குரனா பல்பூர ் வனவிலங்கு சரணாலயமானது ஆசிய சிங்கங்கரள இடமாற்றும் 

திட்டத்திற்காக 413 சதுர கி.மீ அளவுக்கு ரமம்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

 

2018 ஆம் ஆண்டின் சுவக் ெர்டவக்ென் விருது - சிறந்த தரலநகரம் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் திடக் கழிவு ரமலாண்மமயின் சிறந்த தமலநகரத்திற்கான சுவச ்

சரர்வக்ென் விருதானது கிரரட்டர ்ர தராபாத் நகராட்சி கழகத்திற்கு (GHMC - Greater 

Hyderabad Municipal Corporation - GHMC) வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த நகராட்சியானது 4041 நகரங்களின் பட்டியமலக் வகாண்ட சுவச ் சரர்வக்ென் தர 

வரிமசயில் 27-வது இடதத்ில் உள்ளது. 

❖ ஆய்வின் இந்த பதிப்பானது மத்திய வீடட்ு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்களுக்கான 

அரமெெ்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட காரவ்ி குழுமம் என்ற மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தால் 

ரமற்வகாள்ளப்படட்து (MoHUA - Ministry of Housing and Urban Affairs). 
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ெத்தமான பட்டாசுகளுக்குத் தரட 

❖ தனது தீவுக்கூடட்த்தில் வசிக்கும் தனிதத்ுவமான விலங்கினங்கமளப் பாதுகாப்பதற்காக 

கலபரகாஸ் தீவுகளில் ஒலிரய எழுப்பும் படட்ாசுகள் வவடிக்க தமட விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ கலபரகாஸ் மாகாணத்தில் பட்டாசுகள் அல்லது வானரவடிக்மககள் ஆகியவற்றின் 

இறக்குமதி, விற்பமன, விநிரயாகம் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்மறத் தமட வசய்யும் 

ஒரு தீரம்ானத்மத உள்ளூர ்சமபயானது ஏகமனதாக ஏற்றுக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இரரெெ்ரல ஏற்படுத்தாமல் ஒளிமய மடட்ும் உருவாக்கும் பிற எந்த வான 

ரவடிக்மககளும் தமட வசய்யப்படவில்மல. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஜிரி டமளா 

❖ ஜம்மு மாவட்டத்தின் ஜிரி கிராமத்தில் ஒவ்வவாரு வருடமும் ஒருவார கால அளவில் 

நமடவபறும் ஜிரி ரமளாவானது நவம்பர ்30 அன்று நிமறவு வபற்றது. 

❖ இந்த திருவிழாவானது 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் நிலப்பிரபுக்களின் 

அடக்குமுமறத்தனமான ரகாரிக்மககமள எதிரத்த்ுப் ரபாராடி உயிரத்த்ியாகம் வசய்த 

விவசாயியான பாபா ஜித்துவின் தியாகத்மத நிமனவு கூறுவதற்காகக் 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ பக்தரக்ளுக்காக ஜிரி கிராமத்தில் ‘சராய்’ (தங்கும் விடுதி) கட்டப்படும் என ஆளுநர ்

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 

நாரி ொஷாக்டிகரன் ெங்கல்ப் அபியான் 

❖ உத்திரப்பிரரதசத்தின் முதல்வர ் ஒரு மாத காலம் நமடவபறும் நாரி ொஷாக்டிகரன் 

ெங்கல்ப் அபியான் அல்லது வபண்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் பிரசச்ாரம் ஒன்மற 

லக்ரனாவில் வதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ இது கல்வி, சுயரவமல வாய்ப்பு, சுகாதாரம், துப்புரவு, ஊடட்சச்தத்ு உள்ளிட்ட பல்ரவறு 

திட்டங்களின் மூலம் மாநிலத்தில் வபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பமத ரநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

ஜங்கல்ம ால் திருவிழா 

❖ ரமற்கு வங்காள மாநிலமானது, வருடா வருடம் நரடசபறும்  3 நாள் அளவிலான ஜங்கல் 

மஹால் திருவிழாமவக் வகாண்டாடியது. 

❖ இது ஜங்கல்மஹால் உத்ரயாக் என்ற அரமப்பால் துவங்கப்படட்ு ஏற்பாடு 

வசய்யப்படட்ிருந்தது. 
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❖ இந்த திருவிழாவானது ஜங்கல் மஹாலின் பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசச்ாரத்மதப் 

புதுப்பிப்பமதயும் பிரபலப்படுதத்ுவமதயும் ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

பாலி யாத்ரா 

❖ வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பாலி யாத்ரா திருவிழாவானது ஒடிசாவின் கட்டாக்கில் 

காரத்்திரக சபௌரண்மி நிகழ்மவ முன்னிடட்ு ஒடிொ மாநில நிதியமமசச்ர ்ஷஷி பூஷன் 

வபஹ்ராவால் வதாடங்கி மவக்கப்பட்டது. 

❖ 10 நாடக்ளுக்கு நமடவபறும் இந்த திருவிழாவானது ஒரிசாவின் மிகப்வபரிய 

கண்காட்சியாகும். ரமலும் இது பதத்ு லடச்த்திற்கும் அதிகமான மக்களால் 

பாரம்வயிடப்படும். 

❖ இது கட்டாக்கின் மகாநதி ஆற்றுப்படுமகயில் நமடவபற்றது. பழங்கால ொதபாஸ் 

(பண்மடய மாலுமிகள்) வாணிபம் மற்றும் கலாசச்ார விரிவாக்கத்திற்காக 

வதாமலதூரத்திற்குப் பயணத்மதத் வதாடங்கிய நாமள குறிக்கும் வமகயில் இது  

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

திறந்தநிரல டபாக்குவரத்து தரவுதளம் 

❖ ரபருந்து திரள்களின் இருப்பிடத்மத 10 விநாடி இமடவவளியில் கண்டறியும் 

www.otd.delhi.gov எனும் திறந்தநிமல தரவுதளத்மத வடல்லி அரசானது வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த தளமானது IIT வடல்லியால் வடிவமமக்கப்படட்ு உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இதனால், நகரப் டபருந்துகளின் ரபாக்குவரதத்ு தரவுகமள வவளியிடட்ுள்ள முதல் 

நகரமாக வடல்லி மாறியுள்ளது. 

 

நமது வாக்கு-நமது எதிரக்ாலம் கண்காட்சி 

❖ நமது வாக்கு - நமது எதிரக்ாலம் (Our Vote- Our Future) குறித்த 5 நாள் கண்காடச்ிமய 

வதலுங்கானா தமலமமத் ரதரத்ல் அதிகாரி டாக்டர ் ராஜத ் குமார ் ஐதராபாத்தில் 

வதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ இந்த கண்காட்சியானது தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமமசச்கத்தின் பிராந்திய எல்மல 

அமமப்பால் ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ிருந்தது.  

❖ இது வாக்களிப்பு சதவீதத்மத குமறந்தபடச்ம் 10% அளவுக்கு அதிகரிப்பமத ரநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

 ாரன்்பில் திருவிழா 

❖ நாகாலாந்தின் கிசாமா என்ற நாகா பாரம்பரிய கிராமத்தில்  ஹாரன்்பில் திருவிழா 

வதாடங்கியது. இது “திருவிழாக்களின் திருவிழா” என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

http://www.otd.delhi.gov/
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❖ ஹாரன்்பில் திருவிழாவானது நாகாலாந்தில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் மாதத்தின் 

முதலாவது வாரத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது நாட்டில் வகாண்டாடப்படும் 

உள்நாடட்ுத ்திருவிழாக்களில் மிகப் வபரிய ஒரு திருவிழாவாகும். 

 

❖ இத்திருவிழாவானது நாகாலாந்தின் மாநிலத் தினமான டிசம்பர ் 01 உடன் ஒன்றிப் 

வபாருந்துகிறது. 

❖ விழிப்புத் தன்மம மற்றும் கம்பீரத ் தன்மம ரபான்ற பண்புகளுக்காக நாகா இன 

மக்களால் ஆராதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் ரபாற்றப்படக்கூடிய ஹாரன்்பில் பறமவக்கு 

மரியாமத வசலுத்துவதற்காக இத்திருவிழா அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்திருவிழாவானது பழங்குடியினரின் கலாசச்ாரம் மற்றும் மரபு  ஆகிய இரண்மடயும் 

வவளிப்படுதத்ுகிறது. ரமலும் இது இந்திய கூடட்ாட்சி ஒன்றியத்தில் நாகாலாந்மத ஒரு 

தனிதத்ுவம் வாய்ந்த மாநிலமாக  அமடயாளப்படுதத்ுகிறது. 

❖ இத்திருவிழாவானது மாநில சுற்றுலா, கமல மற்றும் கலாசச்ாரத் துமறயினால் 

ஒருங்கிமணக்கப்படுகிறது. ரமலும் இத்திருவிழா மத்திய அரசாங்கத்தினாலும் 

ஆதரிக்கப்படுகிறது.  

 

ஸ்மாரட்் முன்முயற்சி 

❖ மகாராஷ்டிராவின் முதல்வர ்டதடவந்திர பட்நாவிஸ் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் விவசாய 

வதாழில்கள் மற்றும் கிராமப்புற மாற்றம் (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural 

Transformation ) அல்லது ஸ்மாரட்் (SMART) எனும் பிரதத்ிரயக முன்முயற்சிமயத் 

வதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ இது அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் நீடித்த விவசாயத்மத அமடவமத இலக்காகக் வகாண்டு 

10,000 கிராமங்களில் வசயல்படுத்தப்படும். 

❖ இதன் ரநாக்கம் கிராமப்புற மாற்றத்திமன ஊக்கப்படுதத்ுதல் மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு 

அளவில் விவசாயிகளின் வருமானத்மத இரண்டு மடங்காக உயரத்த்ுதல் ஆகியனவாகும். 

❖ இது உலக வங்கியால் உதவியளிக்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இந்திய வதாழில் கூட்டமமப்பானது (CII - Confederation of Indian Industry) இந்த 

முன்முயற்சியின் வதாழில்துமறப் பங்காளராகும். 
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பீத்தா 

❖ அரசின் பல்ரவறு திட்டங்களில் வவளிப்பமடத் தன்மம மற்றும் விழிப்புணரவ்ுக்காக 

‘மக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், வவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் வபாறுப்புணரம்வ 

வசயல்படுதத்ுல்’ (Peoples Empowerment Enabling Transparency and Accountability) அல்லது பீத்தா 

(PEETHA) எனும் வபயரிடப்பட்ட திடட்தம்த ஒடிசாவின் முதல்வர ்துவக்கி மவத்தார.் 

 

❖ பீத்தாவானது 3T-ஐ (Technology, Transparency and Team work) அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது 

ஆகும். இது T-வதாழில்நுட்பம், T-வவளிப்பமடத் தன்மம மற்றும் T-கூடட்ுரவமல 

ஆகியவற்றின்  மாதிரிமயக் வகாண்டது ஆகும். 

❖ இது ஒடிசா அரசின் முதன்மமத் திட்டமான அமா ரகாயான் அமா பிகாஸ் என்ற 

திட்டத்தின் (AGAB - Ama Gaon Ama Bikas Yojana) துமணத் திட்டமாகும். 

❖ இந்த முன்முயற்சியின் கீழ், 2018 டிசம்பரில் வதாடங்கி ஒவ்வவாரு மாதமும் 15 முதல் 20 

ரததி வமர கிராமப் பஞ்சாயதத்ு அளவிலான முகாம்கள் ஏற்பாடு வசய்யப்படும். 

 

RTI-ன் கீழ் அரசு தகா ்புகள் 

❖ மகாராஷ்டிரா முழுவதிலும் தகவல் அறியும் உரிரமெ ் ெட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட 

அளவிலான அலுவலகங்கள் மற்றும் ஊராட்சி அலுவலகங்களில் உள்ள பதிவுகரளப் 

பாரர்வயிட குடிமக்கரள அனுமதிக்கும் அரசு ஆரணரய  அம்மாநில அரசு 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த அரொரணயானது மகாராஷ்டிரா மாநில செயலகமான மந்திராலயாவுக்கு மடட்ும்  

நரடமுரறெ ்சிக்கல்கள் காரணமாக சபாருந்தாது. 
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இந்திய ஆந்ரதத் திருவிழா 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஆந்மதத் திருவிழாவானது மஹாராஷ்டிராவின் புரனவில் 

உள்ள புரந்தர ்தாலூக்காவில் பின்ரகாரி கிராமத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இத்திருவிழா ஆந்மத பாதுகாப்பு குறிதத்ு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காக இலா 

அறக்கட்டமளயால் நடத்தப்படட்து. 

❖ இது ஆந்மத குறித்த நமகசச்ுமவ கடட்ுமரகள் மற்றும் குறும்படங்கள் ஆகிய 

சிறப்பம்சங்கமளக் வகாண்ட நாட்டின் முதலாவது ஆந்மதத் திருவிழாவாகும். 

❖ உலகில் வமாத்தமுள்ள 262 ஆந்மத இனங்களில், 75 ஆந்மத இனங்கள் “அசச்ுறுத்தல் 

நிமலயில்” உள்ளன. 

❖ ஆந்மத இனங்கள் 1972 ஆம் ஆண்டின் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

 

சுதந்திரத்திற்கு ் பிறகான  முதல் இஸ்லாமிய நகரத் தந்ளத (டமயர)் 

❖ ரமற்கு வங்காளத்தின் நகராட்சி விவகாரங்களுக்கான அமமசச்ரான பிரஹ்த்  ாக்கிம் 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகான  வகால்கத்தாவின் முதலாவது இஸ்லாமிய ரமயராக 

ஆகியுள்ளார.் 

❖ நகரத்தின் 29-வது ரமயராக ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ள இவர ் மீனா ரதவி புரராஹித்மத 

ரதாற்கடித்தார.் 

 

ெரவ்டதெ கீளதத் திருவிழா 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் சரவ்ரதச கீரதத் திருவிழாவானது (டிசம்பர ் 03 - 07) ஹரியானாவின் 

குருரஷத்திரத்தில் நடத்தப்படட்து.  

❖ மிகப்வபரிய கலாசச்ாரத் திருவிழாவான இந்த திருவிழாவின்  மூன்றாவது ஆண்டுவிழா 

இவ்வருடம் வகாண்டாடப்படட்தாகும். ரமலும் வமாரீஷியஸ் பங்காளர ்நாடாகவும் குஜராத் 

பங்காளர ்மாநிலமாகவும் இத்திருவிழாவில் பங்கு வபற்றன. 

 

❖ ஸ்ரீமத் பகவத ் கீரதயின் உருவான தினத்மத நிமனவு கூறும் விதமாக இத்திருவிழா 

நடத்தப்படுகிறது. 

❖ ரமலும் கீரதத ் திருவிழாவானது வமாரீஷியஸில் 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 

நடத்தப்படவிருக்கிறது. 
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கண்ணூர் ெரவ்ததெ விமான நிளலயம் 

❖ டகரள முதலரமெெ்ர ்பினராயி விஜயன் மற்றும் மத்திய விமானப் டபாக்குவரதத்ுத் துரற 

அரமெெ்ரான சுடரஷ் பிரபு ஆகிடயார ்கூட்டாக கண்ணூர ்விமான நிரலயத்ரதத் திறந்து 

ரவத்தனர.் 

❖ இதன் மூலம், 4 ெரவ்டதெ விமான நிரலயங்கரளக் சகாண்ட நாட்டின் முதலாவது 

மாநிலமாக டகரளா உருசவடுதத்ுள்ளது. 

❖ திருவனந்தபுரம், சகாெச்ி மற்றும் டகாழிக்டகாடு ஆகியரவ இதர 3 விமான 

நிரலயங்களாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப புத்தாக்க நிதி 

❖ அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப புத்தாக்க நிதிக்காக 50 ரகாடி ரூபாமய ஆராய்சச்ி 

மற்றும் ரமம்பாட்டிற்கு வழங்க குஜராத் முதல்வர ்விஜய் ரூபானி ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளார.் 

❖ UGC (University Grants Commission) மற்றும் AICTE (All India Council for Technical Education) 

ஆகியவற்றால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மத்திய மற்றும் மாநில பல்கமலக் கழகங்கள் மற்றும் 

கல்லூரிகளுக்கு ரூ 50 லடச்ம் வமர உதவியாக வழங்கப்படும். 

❖ இந்த உதவியானது அதிகபடச்மாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும். 

❖ இது அறிவுதத்ிறன் அடிப்பமடயிலான சூழலியலில் யுக்தி சாரந்்த துமறகளில் பமடப்புத் 

திறன் ஆராய்சச்ி மற்றும் ரமம்பாடம்ட ஊக்குவிப்பரதாடு மமறந்துள்ள திறன்கமள 

வளரப்்பமதயும் டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ முன்னதாக மாநில அரசானது உயிரி அறிவியல் வகாள்மக மற்றும் தகவல் வதாழில்நுட்ப 

வகாள்மககளில் இரத ரபான்ற உதவிகமள அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ குஜராத் அரசின் S & T துமறயானது, குஜராத் அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பக் 

கழகதத்ிரன இந்த திட்டத்மத வசயல்படுதத்ுவதற்காக அமடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 

அருணாெெ்லப் பிரடதெத்தின் 23-வது மாவட்டம் 

❖ ஷி ரயாமி மாவட்டமானது அருணாசச்லப் பிரரதசத்தின் முதலமமசச்ரான சபமா 

காண்டுவால் அதிகாரப்பூரவ்மாக துவங்கப்படட் பின்னர ்அம்மாவட்டம்  அம்மாநிலத்தின் 

23-வது மாவட்டமாக ஆகியுள்ளது. 

❖ இது ரமற்கு சியாங் மாவடட்த்மத இரண்டாகப் பிரிதத்ு டாரடாமவ தமலமமயகமாகக் 

வகாண்டு உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ரமலும் பக்டக-வகஸாங் மற்றும் வலரப ரடா ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களும் முரறயாக 

துவக்கி  மவக்கப்படட்ு அம்மாநிலத்தின் சமாத்த எண்ணிக்ரக 25 மாவட்டங்களாக மாற 

உள்ளது. 
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“குரறந்தபட்ெ ஊதிய நடவடிக்ரக” 

❖ தில்லி அரசாங்கமானது “குமறந்தபடச் ஊதிய நடவடிக்மக” என்ற வபயர ் வகாண்ட 10 

நாள் சிறப்பு ரசாதமனயிடல் முகாமம அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது யூனியன் பிரரதச அரசாங்கத்தினால் வகுக்கப்படட்ுள்ள குமறந்தபடச் ஊதிய 

விதிமுமறகளின் வசயல்பாடுகள் குறிதத்ு ஆய்வு வசய்வதற்கான சிறப்பு முகாமாகும். 

❖ இந்த சிறப்பு முகாம் நடவடிக்மகயானது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்21 ஆம் ரததி வமர 

நமடவபறும். 

❖ இதன்மூலம் குமறந்தபடச் ஊதியச ் சட்டம், 2017-ன் படி விதிமீறல்கமள ஆய்வு வசய்ய 

முடியும். ரமலும் இசச்ட்டத்தின்படி பணியாளரக்ள் 155214 என்ற எண்மண அமழதத்ு 

தங்களது புகாமரப் பதிவு வசய்ய முடியும். 

 

ஐ.நா. காலநிளல நடவடிக்ளக விருது 

❖ உத்திரப்பிரடதெத்ரத அடிப்பரடயாகக் சகாண்ட ‘ச ல்ப்அஸ்கிரீன்’ (HelpUsGreen) எனும் 

புதிய சதாழில் நிறுவனமானது டன் கணக்கிலான பூக்கழிவுகரள மறுசுழற்சி செய்வதன் 

மூலம் கங்ரக ஆற்ரற தூய்ரமப்படுதத்ுவதற்கான பணிகளுக்காக ஐ.நா.வால் 

சகௌரவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ டபாலந்தின் கட்டடாரவஸில் நரடசபற்ற ஐ.நா. காலநிரல மாநாட்டின் டதசிய 

காலநிரல நடவடிக்ரக விருது விழாவில் இந்தியாவுடன் இரணந்து ஏரனய 14 

நாடுகளுக்கும் இந்த விருதிரன  ஐ.நா. வழங்கியது. 

❖ இது டகாவில்களிலிருந்து வரும் பூக்கழிவுகரள மறுசுழற்சி செய்வதற்காக பூரவ சுழற்சி 

செய்யும் சதாழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுதத்ுகிறது. டமலும் இதன் மூலம் மரக்கரியற்ற 

ஊதுபத்திகள், கரிம மண்புழு உரம் மற்றும் மடக்க்கூடிய சபாட்டலம் கடட்ும் சபாருடக்ள் 

ஆகியவற்ரற உற்பத்தி செய்கிறது. 

 

 

 ாலியல் சுரண்டலுக்சகதிரான ெட்டம் 

❖ ஆளுநர ் ெத்யபால் மாலிக்கால் தரலரம தாங்கப்படும்  ஜம்மு & காஷ்மீரின் மாநில 

நிரவ்ாகக் குழுவானது பணியிடங்களில் சபண்கள் பாலியல் அெச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாவரதத் தடுக்க ெட்டசமான்ரற இயற்றியுள்ளது. 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஆளுநர ்ெத்யபால் மாலிக்கின் நிரவ்ாகமானது, ரன்பீர ்தண்டரனெ ்

ெட்டத்ரத (RPC - Ranbir Penal Code) திருத்தம் செய்ய ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இதனால் பதவியிலிருப்பவரக்ள் தங்களின் கீழ் பணிபுரிபவரக்ரள பாலியல் 

சுரண்டலுக்கு உட்படுதத்ுவரதத ் தடுப்பதற்காக ெட்டம் இயற்றிய நாட்டின் முதல் 

மாநிலமாக ஜம்மு & காஷ்மீர ்ஆகியுள்ளது. 

குறி ்பு 

❖ இந்திய தண்டரனெ ்ெட்டமானது (IPC - Indian Penal code) ஜம்மு & காஷ்மீருக்குப் சபாருந்தாது. 
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அதற்குப் பதிலாக அதரனசயாத்த ரன்பீர ்தண்டரனெ ்ெட்டமானது மாநிலம் முழுவதற்கும் 

சபாருந்தும். 

 

மிடொரம் முதலரமெெ்ர் சொரம்தங்கா 

❖ அய்ஸ்வாலில் உள்ள ராஜ்பவனில் மிரசா ரதசிய முன்னணியின் தமலவரான (MNF - Mizo 

National Front) திரு. வசாரம்தங்கா மிரசாரம் மாநில முதலமமசச்ராக மூன்றாவதாக 

முமறயாக வபாறுப்ரபற்றார.் 

 

❖ 40 உறுப்பினரக்ரளக் வகாண்ட மிரசாரம் சட்ட சமபயில் மிரசா ரதசிய முன்னணியானது 

26 இடங்கமளப் பிடிதத்ுள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும் பா.ஜ.க 1 இடத்திலும் 

வவற்றி வபற்றுள்ளன. 

❖ மிரசாரம் மாநிலத்தின் துமண முதலமமசச்ராக திரு. தவுன்லியா வபாறுப்ரபற்றார.் 

 

சகாெச்ி-முசிறி ஈராண்டிற்கு ஒருமுளற நளடச றும் திருவிழா  

❖ இந்தியாவின் மிகப்வபரிய தற்கால கரலக் கண்காட்சியான வகாசச்ி-முசிறி  

ஈராண்டிற்கு ஒருமுரற நரடசபறும் திருவிழாவின் 4-வது பதிப்பானது சமீபத்தில் 

வகாசச்ியில் நமடவபற்றது. 

❖ இது பலதரப்படட் ஊடக கமலப் பணியின் மாறுபட்ட தன்மமமய சிறப்பம்சமாகக் 

வகாண்ட “அன்னியத் தன்மமயற்ற வாழ்க்மகக்கான வாய்ப்புகள்” என்ற கருதத்ுருவுடன் 

நமடவபற்றது. 

❖ இந்த ஈராண்டிற்கு ஒருமுரற நரடசபறும் திருவிழாவானது  அனிதா துரபயினால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதில் பங்குவபற்ற கமலஞரக்ளில் பாதியளவில்  வபண்கள் 

பங்குவபற்ற உலகின் முதலாவது திருவிழா இதுவாகும். 
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கிருஷி கரம்ான் விருது - ஜாரக்்கண்ட் 

❖ மத்திய ரவளாண் துமற அமமசச்கமானது “கிருஷி கரம்ான்” விருதின் அரிசி வமகப் 

பிரிவுக்கு ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்மதத் ரதரந்்வதடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது ஒரு சான்றிதழ் மற்றும் 2 ரகாடி பரிசு நிதி ஆகியவற்மறக் வகாண்டது. 

❖ இந்த மமல்கல்மல அமடந்ததற்காக அம்மாநில விவசாயிகமள பாராடட்ும் விதமாக,  

o முன்ரனறி வரும் இரு விவசாயிகளுக்கு உதாரணமாக  1 ஆண் மற்றும் 1 வபண் 

ஆகிரயாருக்கு “ரவளாண் அமமசச்ரின் கிரிஷி கரம்ான் விருது 

வழங்கப்படவிருக்கிறது”. 

❖ இவ்விருதுக்குத் ரதரந்்வதடுக்கப்படும் இரு விவசாயிகளும் சான்றிதழ் மற்றும் 2 லடச்ம் 

நிதி உதவிமயப் வபறுவாரக்ள். 

 

ராஜஸ்தானின் முதல்வர ்

❖ ராஜஸ்தானின் 12-வது முதலரமெெ்ராக அடொக் சகலாட்  டிெம்பர ்  17 அன்று 

பதவிடயற்றார.் 

❖ அடதடபால் துரண முதல்வராக ெெச்ின் ரபலட் பதவிடயற்றார.் இந்த பதவிப் 

பிரமாணங்கரள ஆளுநர ்கல்யாண் சிங் செய்து ரவத்தார.் 

 

❖ 3-வது முரறயாக முதல்வராக பதவிடயற்கும் அடொக் சகலாட் ஒரு மூத்த காங்கிரஸ் 

தரலவராவார.் 

ததரத்ல் முடிவுகள் 

❖ சமாத்தமுள்ள 200 இடங்களில் 199 இடங்களில் நரடசபற்ற வாக்குப் பதிவில் காங்கிரஸ் 99 

இடங்கரளயும் பாஜக 73 இடங்கரளயும் சபற்றன. 

 

ெத்தீஸ்கரின்  முதல்வர ்

❖ ெத்தீஸ்கரின் தரலநகரான ராய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் தரலவர ் பூடபஷ் பட ல் 
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ெத்தீஸ்கரின் 3-வது முதல்வராக டிெம்பர ்17 அன்று பதவிடயற்றார.் 

❖ இந்த பதவிப் பிரமாண உறுதியளிப்பானது  ஆளுநர ்ஆனந்திசபன் படடல் தரலரமயில் 

நிரவ்கிக்கப் பட்டது. 

 

❖ இவர ் 2003 முதல் 2018 வரர பதவி வகித்த ராமன் சிங்கிற்கு அடுத்ததாக ெத்தீஸ்கரின் 

முதல்வராக பதவிடயற்றுள்ளார.் 

ததரத்ல் முடிவுகள் 

❖ 90 உறுப்பினரக்ரளக் சகாண்ட ெத்தீஸ்கரின் ெட்டெரபயில் காங்கிரஸ் கட்சி 

மிகப்சபரிய சவற்றி சபற்று 68 இடங்கரளக் ரகப்பற்றியது.  பாஜக 25 இடங்கரள 

மடட்ுடம சபற்றது. 

 

மத்திய ் பிரததெத்தின்  முதல்வர ்

❖ மத்தியப் பிரடதெத்தின் 18-வது முதல்வராக காங்கிரஸ் கட்சியின்  தரலவரான கமல்நாத்  

டிெம்பர ்17அன்று மத்திய பிரடதெத்தின் கான்பூரில் பதவிடயற்றார.் 
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❖ ஆளுநர ்ஆனந்திசபன் படடல் கமல்நாதத்ிற்கு  முதல்வராக பதவிப்  பிரமாணம் செய்து 

ரவத்தார.் 

❖ இவர ் 2005 முதல் 2018 டிெம்பர ் 16 வரர முதல்வர ் பதவியிலிருந்த சிவராஜ் சிங் 

ெவுகாரனயடுதத்ு பதவிடயற்றுள்ளார.் 

ததரத்ல் முடிவுகள் 

❖ காங்கிரஸ் கட்சி 114 இடங்களில் சவற்றி சபற்றது. 

❖ சமாத்தமுள்ள 230 ெடட்ெரப உறுப்பினரக்ளில் 1 ெமாஜ்வாதி கட்சி உறுப்பினர ்மற்றும் 2 

பகுஜன்ெமாஜ் கட்சி உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 4 சுடயடர்ெ உறுப்பினரக்ள் ஆகிடயாரின் 

ஆதரவுடன் சபரும்பான்ரமக்குத் டதரவயான 116 உறுப்பினரக்ரள விட அதிகமான 

இடங்கரள காங்கிரஸ் சபற்றது. 

 

தகரள ெரவ்டதெ திரரப்பட விழா 

❖ ரகரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் 23-வது சரவ்ரதச திமரப்பட விழாவானது ெமீபத்தில் 

நமடவபற்று முடிந்தது. 

❖ ஈரானியத் திமரப்படமான ‘தி டாரக்் ரூம்’ ஆனது முன்னணி விருதான சுவரண் சக்கரம் - 

தி ரகால்டன் க்ரரா பியாசண்ட் விருதிமன (Suvarna Chakoram – The Golden Crow Pheasant Award) 

வபற்றது. 

❖ லிரஜா ரஜாஸ் சபல்லிடெரி தனது ஈ.மா.யாயு என்ற மமலயாளத் திமரப்படத்திற்காக  

சில்வர ்பியாசண்ட் விருதிமனப் வபற்றார.் 

❖ ரபாட்டியில் சிறந்த ஆசிய திமரப்படங்களுக்கான ஆசிய சினிமாரவ டமம்படுத்தும் 

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

சபல்லிடெரி வவன்றார.் 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் பல்ரவறு ரதசிய மற்றும் சரவ்ரதச திமரப்படங்கள்  ஒளிபரப்படும் 

இந்த விருது வழங்கும் விழாவானது 1996 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்படட்து. 

 

ஜம்மு காஷ்மீரில் குடியரசுத் தரலவர் ஆட்சி 

❖ ஆளுநரின் ஆட்சி  தனது 6 மாத காலத்ரத எட்டியரதசயாட்டி 2018 டிசம்பர ் 20 ஆம் 

ரததியிலிருந்து ஜம்மு & காஷ்மீர ்  மாநிலம் குடியரசுத ் தமலவரின் ஆட்சியின் கீழ் 

வந்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் தற்டபாது ஜம்மு & காஷ்மீர ்வதாடரப்ான அமனதத்ு வகாள்மக முடிவுகளும் 

மத்திய அமமசச்ரமவயால் எடுக்கப்படும் என்பதரன அது குறிக்கின்றது. 
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❖ தற்ரபாது சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் அமனதத்ும் நாடாளுமன்ற அதிகாரத்தின் கீழ் 

செயல்படுத்தப்படும். 

❖ தனக்சகன தனி அரசியலமமப்மபக் வகாண்டிருக்கும் ஜம்மு & காஷ்மீர ் மாநிலத்தில் 

அதன் அரசியலமமப்பின் சரதத்ு 92-ன் படி குடியரசுத ்தமலவர ்ஆட்சிமய அமல்படுதத்ும் 

முன்னர ்6 மாத கால ஆளுநர ்ஆட்சியானது கட்டாயமாகும். 

 

டமகாலயா சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம் (MHIS IV - Meghalaya Health Insurance Scheme) 

❖ மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்துடன் ஒருங்கிமணந்த ரமகாலயா சுகாதார 

காப்பீடட்ுத ் திட்டத்மத ரமகாலயாவின் முதல்வரான கான்ராட் K. சங்மா துவங்கி 

மவத்தார.்  

❖ இந்த திட்டமானது குமறந்த வருமானத்மதப் வபறும் குடும்பங்களில் அடிமட்டத்தில் 

உள்ள 40 சதவீதத்ரத  இலக்காகக் வகாண்டுள்ள மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் 

திட்டத்மதப் ரபாலல்லாமல் மாநிலத்தின் அமனதத்ு குடிமக்கமளயும் உள்ளடக்கியது 

ஆகும். 

 

டதசிய பால்ரங்க் - 2018 

❖ மாணவரக்ளின் கமலத் திறமமமய ரமம்படுதத்ுவதற்காக ரபாபாலின் இந்திரா காந்தி 

ராஷ்ட்ரிய மானவ் சங்க்ராலயாவில் (IGRMS - Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalya) ரதசிய 

பால்ரங்க் 2018 ஆனது வதாடங்கி இருக்கின்றது.  

❖ 3 நாடக்ள் நமடவபறும் இந்த கலாசச்ார விழாவானது IGRMS உடன் இமணந்து மத்தியப் 

பிரரதசத்தின் பள்ளிக் கல்வி துமறயால் ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ ‘பால்ரங்க்’ என்பது கடந்த 23 வருடமாக ரபாபாலில் நமடவபறும் ஒரு புதுரமயான  

நிகழ்சச்ி ஆகும். 

 

யுவ நாட்டிய ெமடராக் 

❖ 5 நாடக்ள் நமடவபறும் யுவ நாட்டிய சமரராக்கின் 6-வது பதிப்பானது புதுதில்லியில் உள்ள 
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கமானி அரங்கத்தில் நமடவபற்றது. 

❖ இது இந்திய அரசாங்கத்தின் கமல, கலாசச்ாரம் மற்றும் வமாழிகளுக்கான துமறயின் கீழ் 

இயங்கும் சாகித்ய கலா பரிஷத்தால் நடத்தப்பட்டது.  

❖ இது சிறந்த நவீன, புராண வரகயில் வடிவரமக்கப்படட் பாரச்ி பாங்கு வகாண்ட 

நாடகதத்ுடன் கூடிய 5 இளம் இயக்குநரக்ளின் ரமமடத ்திருவிழாவாகும். 

 

குழந்ரத ் பராமரிப்பிற்காக ஆண்களுக்கு விடுமுரற 

❖ மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது சமீபத்தில் குழந்மதகளின் பராமரிப்பிற்காக ஆண் 

ஊழியரக்ளுக்கு விடுமுமற அளிப்பதற்கான வழிமுமறகமள வழங்கியுள்ளது. 

❖ இதன்படி, அவரின் மமனவி மனநல பிரசச்ிமனகள் காரணமாக குழந்மதகமள 

கவனித்துக் வகாள்ள முடியாத ரபாடதா அல்லது டநாய்வாய்ப்படட்ு இருக்கும் டபாடதா 

அரத காலகட்டத்தில் விடுப்பு வபற மாநில அரசின் ஆண் பணியாளரக்ள் 

தகுதியுமடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ ஒரு நாள்காட்டி வருடதத்ில் 3 கட்டங்களில் எடுதத்ுக் வகாள்ள அனுமதிக்கப்படும் இதன் 

அதிகபடச் விடுப்பு காலம் 180 நாடக்ளாக இருக்கும்.  

 

கலியா திட்டம் - ஒடிொ 

❖ ஒடிசா மாநிலமானது சமீபத்தில் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வருவாமய 

அதிகப்படுதத்ுவதற்கான க்ருஷாக் 

உதவித் திட்டம்  (KALIA - Krushak Assistance for 

Livelihood and Income Augmentation) என்ற 

திட்டத்மத அறிவிதத்ுள்ளது.   

❖ இது சிறு, குறு, நிலமற்ற விவொயிகள் 

மற்றும் நிலமற்ற சதாழிலாளரக்ரள 

டமம்படுதத்ுவரத டநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த திட்டத்தின்படி காரிப் மற்றும் ராபி 

பருவங்களில் தலா 5000 ரூபாய் என 

சமாத்தமாக 10000 ரூபாய் சாகுபடி 

வசய்வதற்கான நிதியுதவியாக ஒவ்சவாரு 

குடும்பத்திற்கும் அளிக்கப்படும். 

❖ 2018 - 19 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 - 22 வமர 

மூன்று ஆண்டுகளின் 5 பயிர ்

பருவங்களுக்கு இந்த உதவி வழங்கப்படும். 

❖ இது ரநரடி பயன் பரிமாற்ற (DBT - Direct Benefit Transfer) முமறயில் வசயல்படுத்தப்படும். 
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ட்விஜிங் திருவிழா - அஸ்ஸாம் 

❖ டிசம்பர ் 26 ஆம் ரததி அஸ்ஸாமில் உள்ள சிராங் மாவட்டத்தின் அய் ஆற்றங்கமரப் 

பகுதியில் 3-வது டவ்ிஜிங் திருவிழா வகாண்டாட்டங்கள் வதாடங்கின. 

❖ 12 நாடக்ளுக்கு நமடவபறும் இந்த திருவிழாவானது, அஸ்ஸாமின் சுற்றுலாதத்ுமற மற்றும் 

டபாரடாலாந்து  சுற்றுலாத ்துமற ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டு இருந்தது. 

❖ இந்த திருவிழாவானது ஆறுகள் ொரந்்த சுற்றுலாமவ ஊக்குவிப்பதற்காக 2016-17 

ஆண்டுகளில் அய் ஆற்றுத் திருவிழாவாக டபாரடாலாந்து பிராந்திய குழுவின் கீழ் உள்ள 

கிராமப்புறங்களில் வதாடங்கப்படட்து. 

 

❖ அய் ஆற்றுப்பகுதி குளிரக்ால திருவிழா (Aie River Winter Festival) எனும் வபயரில் இது 

வதாடங்கப்பட்டது.  

❖ இந்த வபயரானது அதிகாரப்பூரவ்மாக 2017 ஆம் ஆண்டில் ரபாரடா வமாழியில் 

ஆற்றங்கமர எனும் வபாருளுமடய டவ்ிஜிங் என்ற சொல்லுக்கு  மாற்றப்பட்டது. 

 

அடல் ஆயுஷ்மான் உத்தரகாண்ட் திட்டம் 

❖ வாஜ்டபயியின் 94-வது பிறந்தநாள் விழாவில் உத்தரகாண்ட்டின் முதல்வர ்திரிடவந்திர 

சிங் ராவத் அடல் ஆயுஷ்மான் உத்தரகாண்ட் திட்டத்மத துவங்கி மவத்தார.் 

❖ இந்த திட்டம் நாட்டில் ஒரு மமலப்பிரரதச மாநிலத்ரத   அமனவமரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு 

சுகாதார திட்டத்மத  முதல்முரறயாக அறிமுகப்படுத்த வெதிபடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநிலத்தில் உள்ள ஒவ்வவாரு குடும்பமும் ஆண்டுரதாறும் ரூ.5 

லடச்ம் வமர மருத்துவ சிகிசம்சயிமனப் வபற முடியும். 

 

சவளி மாநிலங்களுக்கான பிரதிநிதிகள் நியமனம் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மாநில ரவளாண்மம சந்மதப்படுதத்ுதல் வாரியமானது (Maharashtra 

State Agricultural Marketing Board - MSAMB) பாதி அழியக்கூடிய வபாருடக்ளின் வரத்்தகத்மத 

எளிதாக்குவதற்காக தனது மாநிலத்தின் பிரதிநிதிகளாக 6 ரபமர வவளி மாநிலங்களில் 

நியமிதத்ுள்ளது. 
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❖ இந்த நடவடிக்மக மூலம் வவளி மாநிலங்களில் பிரதிநிதிகமள நியமிக்கும் முதல் 

சந்மதப்படுதத்ும் வாரியமாக MSAMB ஆகியுள்ளது. 

❖ இந்த வரத்்தகப் பிரதிநிதிகள் வபாருத்தமான சந்மதத் தகவல்கமளெ ் ரசகரிப்பரதாடு 

மடட்ுமல்லாமல் அந்த மாநிலம் முழுவதிலும் வரத்்தகம் வசய்வதற்கான வாய்ப்புகரளயும் 

அளிப்பர.் 

 

கும்பல் கலவரத்திற்கு எதிரான மடொதா  - மணி ்பூர ்

❖ மணிப்பூரின் சட்டமன்றமானது, கும்பல் கலவரத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் மணிப்பூர ்

மரசாதா 2018-ஐ ஒருமனதாக நிமறரவற்றியுள்ளது. 

❖ இந்த மரசாதாவானது கும்பலாக நடதத்ும் வன்முமறகளினால் ஒருவருக்கு மரணம் 

ஏற்பட்டால் அக்குற்றங்களில்  ஈடுபட்டவரக்ளுக்கு ஆயுடக்ால கடுங்காவல் 

தண்டமனமயப் பரிந்துமர வசய்கிறது.  

 

அடொக் ெக்ரா விருது சபற்ற 10 நபரக்ள் - சகௌரவிப்பு 

❖ ஓடிொவின் வகன்ஜஹர ்காவல் துமறயானது இந்திய அஞ்சல் துமறயுடன் இமணந்து 10 

அஞ்சல் தமலகமள வவளியிடட்ுள்ளது. ஒவ்வவாரு அஞ்சல் தமலயிலும் நாவடங்கிலும் 

காவல் துமறயிலிருந்து அரசாக் சக்ரா விருது வபற்றவரக்ளின் உருவம் 

வபாறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

❖ வகன்ஜஹர ் காவல் துமறயானது “மம ஸ்டாம்ப்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த அஞ்சல் 

தமலகமள வவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ 5 ரூபாய் மதிப்பு வகாண்ட இந்த அஞ்சல் தமலயானது ரகானாரக்்கில் உள்ள சூரிய 

ஆலயத்மதப் பின்புலமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ “பரம் வீர ்சக்ராவிற்கு” இமணயான இந்த அரசாக் சக்ரா விருதானது இந்தியாவின் உயரிய 

அமமதிக்கான விருதாகும். இது நாள் வமர இந்த விருமத 84 நபரக்ள் வபற்றுள்ளனர.் 

 

நிரந்தர NDRF பரடப் பிரிவு - அருணாெெ்லப் பிரடதெம் 

❖ அருணாசச்லப் பிரரதச மாநில அரசிற்கு ரதசியப் ரபரிடர ் மீட்புப் பமடயின் (National 

Disaster Response Force – NDRF)  நிரந்தரப் பமடப் பிரிவு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ரஹாரலாங்கியில் அமமந்துள்ள 12-வது பமடப்பிரிவிற்கான தமலமமயகத்திற்கு 

அருணாசச்லப் பிரரதச மாநில முதல்வர ்சபமா காண்டு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ அருணாசச்லப் பிரரதசத்தில் உள்ள நிரந்தரப் பமடப் பிரிவானது அம்மாநிலத்திற்கு 

மடட்ும் உதவாமல் அண்மட மாநிலமான அஸ்ஸாமிற்கும் ரதமவயான பணிகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 
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அதியத்மிக் ரவபக் 

❖ மத்தியப் பிரரதச மாநில அரசானது புதிய அதியத்மிக் மவபக் துமற (ஆன்மீகத் துமற) 

அமமக்கப்படும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ தற்வபாழுதுள்ள பல்ரவறு துமறகமள இமணப்பதன் மூலம் முன்வமாழியப்படட்ுள்ள 

இந்த புதிய துமறயானது அமமக்கப்படவிருக்கிறது. 

❖ நாட்டிரலரய முதன்முமறயாக முந்ரதய மத்தியப் பிரரதச மாநில பா.ஜ.க அரசினால் 

உருவாக்கப்பட்ட “ஆனந்த் மவபக்” (மகிழ்சச்ித் துமற) என்ற துமறயானது புதிதாக 

உருவாக்கப்படவுள்ள துமறயுடன் இமணக்கப்படவிருக்கிறது. 

 

பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அரமதி, ஆயுதக் குரறப்பு மற்றும் டமம்பாட்டிற்கான இந்திராகாந்தி பரிசு - 2018 

❖ சமீபத்தில் 2018-ம் ஆண்டிற்கான அமமதி, ஆயுதக் குமறப்பு மற்றும் ரமம்பாட்டிற்கான 

இந்திரா காந்தி பரிசிமன அறிவியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமயமானது (CSE) 

வபற்றுள்ளது. 

❖ இது மமறந்த முன்னாள் பிரதமர ் இந்திரா காந்தியின் பிறந்தநாமள முன்னிடட்ு 

ஒவ்வவாரு வருடமும் இந்திரா காந்தி அறக்கடட்மளயால் வழங்கப்படட்ு வருகிறது. 

❖ CSE (Centre for Science and Environment) ஆனது மமறந்த அனில் அகரவ்ாலின் தமலமமயில் 

1980-ல் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது காற்று மாசுபாடு, உணவுப் பாதுகாப்பு, கழிவுநீர ் ரமலாண்மம மற்றும் காலநிமல 

மாற்றம் ரபான்ற பல்ரவறு விவகாரங்களுக்காக பணியாற்றி வருகின்றது. 

 

தங்க மயில் விருது 

❖ ரகாவாவின் பனாஜியில் நமடவபற்ற 49-வது சரவ்ரதச திமரப்பட விழாவில் டான்பாஸ் 

(Donbass) திமரப்படமானது புகழ்மிக்க தங்கமயில் விருதிமனப் வபற்றது. 

❖ கிழக்கு உக்மரன் பிராந்தியத்தில் திறந்தவவளி ஆயுத ரமாதல் வதாடரப்ுமடய கலப்பினப் 

ரபாரின்  கமதயிரன இந்த திமரப்படம் கூறுகின்றது. 

❖ சிறந்த இயக்குநருக்கான வவள்ளி மயில் விருதிமன மமலயாளத் திமரப்படமான 

ஈ.மா.யாவு (Ee.Ma.Yau) பட இயக்குனரான லிரஜா ரஜாஸ் வபல்லிவஸரி வவன்றார.் 

 

உஸ்தாத் இம்ராத் கான் மரறவு 

❖ உலகளாவிய அளவில் சித்தார ்மற்றும் சரப்ஹார ்ஆகியவற்மறப் பரப்புவதற்காக தனது 

வாழ்நாமள அரப்்பணித்த பிரபல இந்திய பாரம்பரிய இமசரமமதயான உஸ்தாத் 

இம்ராத் கான் அவமரிக்காவில் காலமானார.் 

❖ இவர ் தாமதமான அங்கீகாரமானது தனது சாதமனகமளக் குமறதத்ுவிட்டது எனக்கூறி 
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பத்மஸ்ரீ விருதிமன கடந்த ஆண்டு நிராகரித்தார.் 

 

முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதி தி சீனியர் ஜாரஜ்் H.W புஷ் மளறவு 

❖ முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதிபதி ஜாரஜ்் ச ரப்ரட்் வாக்கர ்புஷ் தனது 94-வது வயதில் 

காலமானார.் 

❖ இவர ்41 வது அசமரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்தார ்  (1989-

1993). டமலும் இவர ் 43 வது அசமரிக்க ஜனாதிபதியான 

ஜூனியர ்ஜாரஜ்்  W புஷ்ஷின் தந்ரதயும் ஆவார.் 

❖ ஒடர ஒரு முரற ஜனாதிபதியாக  பதவி  வகித்த சீனியர ்

புஷ் 1991 ல் குரவத்தில் இருந்து பாரலவன புயல் 

நடவடிக்ரக (Operation Desert Storm) மூலமாக ஈராக் நாட்டின் 

பரடகரள சவளிடயற்றிய 32 நாடுகரளக் சகாண்ட 

கூட்டணியின்  பிரபல தரலவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் 1991 ல் மிக்டகல் காரப்ெட்ெவுடன் வரலாற்று சிறப்பு 

மிக்க  ‘யுக்திொரந்்த  ஆயுதக் குரறப்பு உடன்படிக்ரகரய' 

ரகசயழுத்திடட்ு டொவியத் யூனியனுடனான 

பனிப்டபாரர முடிவுக்கு சகாண்டு வந்தார.் 

 

பிசரஞ்சு லீஜியன் ஆப்  ானர ்

❖ பிவரஞ்சு அரசானது வகன்டகி ரகபிட்ரடாலில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியின் ரபாது 100 

வயமத அமடந்த ஓய்வுவபற்ற இராணுவ அதிகாரியான வில்லியம் வபால்லாரட்ிற்கு 

“பிவரஞ்சு லீஜியன் ஆப் ஹானர”் என்ற விருமத வழங்கியது. 

❖ வில்லியம் வபால்லாரட்ு இரண்டாம் உலகப் ரபாரில் பங்கு வபற்றார.் ரமலும் அவர ்

எதிரிகளால் தாக்கப்படட் கான்கிரிட் ரபாரத்் தளவாட வாகனத்தில் இருந்த 14 வீரரக்மள 

மீட்டார.் 

❖ ‘லீஜியன் ஆப் ஹானர’் விருதானது 1802 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சின் முதலாம் ரபரரசரான 

வநப்ரபாலியன் ரபானபரட்்டினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது பிவரஞ்சு குடிமகன்கள் என்ற பாகுபாடு  இல்லாமல், பிரான்சிற்கு சிறப்பான 

பங்களிப்மப அளிக்கும் நபருக்கு பிவரஞ்சு அரசாங்கத்தினால் அளிக்கப்படும் உயரிய  

குடிமகன்களுக்கான விருதாகும். 

 

ெரவ்டதெ பசுரம ஆப்பிள் விருது 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பில் சிறந்த நமடமுமறகமள 

மகயாண்டமமக்காக சரவ்ரதச பசுமம ஆப்பிள் விருதின் வவள்ளிப் பதக்கதம்த 

மணிப்பால் உயர ்கல்வி நிறுவனம் (MAHE - Manipal Academy of Higher Education) வவன்றுள்ளது.  

❖ இவ்விருதுக்கு சரவ்ரதச அளவில் 800 திட்டங்கள் பரிந்துமரக்கப்படட்ன. இத்திட்டங்களில் 
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மணிப்பால் உயர ் கல்வி நிறுவனத்தின் “பசுமம மணிப்பால்” திட்டம் இவ்விருதுக்கு 

ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ தற்வபாழுது மணிப்பால் உயர ் கல்வி நிறுவனத்தில் ஐ.நா-வின் பில்லியன் மரங்கள் 

முன்வனடுப்புத் திடட்த்தின் ஒரு பகுதியாக 100 மரங்கள் (அவற்றின் வபயரக்ரளாடு) 

நடப்படட்ுள்ளன. ரமலும் இந்நிறுவனமானது 2019 ஆம் ஆண்டின் பசுமம உலக 

விருதுகளில் பங்ரகற்கவிருக்கிறது. 

 

ஆரட்ர் ஆப் தி ஆஸ்சடக் ஈகிள் - சமக்சிடகா 

❖ இந்திய சரவ்ரதச மமயத்தில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் (IIC – India International Centre) 

வமக்சிரகாவின் ஆரட்ர ் ஆப் தி ஆஸ்வடக் ஈகிள் விருதானது ரபராசிரியரான ஷியாமா 

பிரசாத ்கங்குலிக்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ உயரிய குடிமகன்களுக்கான விருதான வமக்சிரகாவின் ஆரட்ர ் ஆப் தி ஆஸ்வடக் ஈகிள் 

விருதானது முதன்முமறயாக வவளிநாடம்டச ் ரசரந்்தவருக்கு வமக்சிரகா 

அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருமதப் வபறும் முதலாவது இந்தியக் கல்வியாளர ் ஷியாம பிரசாத ் கங்குலி 

ஆவார.் 

❖ ஸ்பானிஷ் வமாழி மற்றும் வமக்சிரகாவின் கலாசச்ாரம் ஆகியவற்மற ஆய்வு வசய்தல் 

மற்றும் பரவச ் வசய்தலில் சிறப்பாக பங்காற்றியமத அங்கீகரிப்பதற்காக கங்குலிக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

ெரவ்டதெ டஜம்ஸ் ளடென் விருது 2018 

❖ வகன்யாமவச ்ரசரந்்த யாசின் நூரானி மற்றும் சிலிமயச ்ரசரந்்த நிக்ரகாலஸ் ஒரிலானா 

ஆகிரயார ்2018 ஆம் ஆண்டின் சரவ்ரதச ரஜம்ஸ் ரடசன் விருமத வவன்றுள்ளார.் 

❖ காற்றுெ ் சுழலி என்றமழக்கப்படும் “நகரப்்புற காற்று சூழலி”யின் புத்தாக்க 

வடிவமமப்பிற்காக இருவருக்கும் இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது நாசாவின் வசவ்வாய் கிரகத்தின் சக்கரமில்லா ஊரத்ியினால் ஈரக்்கப்படட்ு, சிறு 

துமளயுடன் கூடிய ரகாள வடிவம் வகாண்ட சுழலக்கூடிய வபாருளாகும். இது காற்று 

ஆற்றமல மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. 

 

3-வது ெயாஜி இரத்னா விருது 

❖ வரதாதராவின் லடச்ுமி விலாஸ் மாளிமகயில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் திமரப்பட 

நடிகரான அமிதாப் பசச்னுக்கு 3-வது சயாஜி இரத்னா விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ உத்தரப் பிரரதசம் மற்றும் மஹாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பல 

விவசாயிகளின் கடமன வசலுத்தி சமூகப் பங்காற்றியதற்காக இவருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
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❖ இன்ரபாசிஸ் நிறுவனத்மத நிறுவியவரக்ளில் ஒருவரான என்.ஆர.் நாராயணமூரத்்தி 

மற்றும் வதாழிலதிபரான இரத்தன் டாடா ஆகிரயார ்இவ்விருது ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் 2 

ஆண்டுகளில் இவ்விருமதப் வபற்றுள்ளனர.் 

❖ இவ்விருதானது பரராடா ஆட்சியாளரான மூன்றாம் சயாஜிராவ் வகய்க்வாரட்ு என்பவரின் 

நிமனவாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. இவ்விருது மூன்றாம் சயாஜிராவ் வகய்க்வாரட்ின் 150வது 

பிறந்த தினத்மத அனுசரிப்பதற்காக 2013 ஆம் ஆண்டில் பரராடா ரமலாண்மம 

கூட்டமமப்பினால் (Baroda Management Association) ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

ISSF-ன் துரணத்  தரலவரான முதல் இந்தியர ்

❖ சரவ்ரதச துப்பாக்கி சுடும் விமளயாடட்ு கூடட்மமப்பின்  (International Shooting Sport 

Federation-ISSF) துமணத ் தமலவர ் பதவிக்குத் ரதரந்்வதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியராக 

ரனிந்தர ்சிங் ஆகியுள்ளார.் 

❖ இந்த ரதரத்லானது முனீசச்ில் நமடவபற்ற ISSF-ன் வபாதுசச்மப கூட்டத்தில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ 51 வயதான ரனிந்தர ்தற்ரபாது இந்திய ரதசிய துப்பாக்கிெ ்ெங்க  கூடட்ிமணவின் (National 

Rifle Association of India-NRAI) தமலவராக உள்ளார.் 

❖ அரத வபாதுசச்மபக் கூட்டத்தில் ISSF-ன் 7-வது தமலவராக ரஷ்யாவின் விளாடிமிர ்லிசின் 

என்பவரும் மற்றும் புதிய வபாதுச ் வசயலாளராக அவலக்சாண்டர ் ரத்ரதர ் என்பவரும்  

ரதரந்்வதடுக்கப்பட்டனர.் 

❖ ரமலும் இந்திய துப்பாக்கி சுடும் வீரரும் 2008 ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் 

வவன்றவருமான அபினவ் பிந்ரா ISSF-ன் மிக உயரந்்த சிறப்புமிக்க நீலப் படர்ட 

(ப்ளுகிராஸ்) அங்கீகாரம் வழங்கி வகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

❖ தற்ரபாது வரர துப்பாக்கி சுடுதலில் ISSF-ன் மிக உயரந்்த விருது வபற்ற முதல் இந்தியர ்

இவரரயாவார.் 

 

யுசனஸ்டகா/எமிர் ஜாபர் அல் அகமது அல் ஜா ர் அல் ொ ாக் விருது 

❖ மாற்றுத ் திறனாளிகளின் டிஜிடட்ல் ரமம்பாட்டிற்காக யுவனஸ்ரகா/எமிர ் ஜாபர ் அல் 

அகமது அல் ஜாபர ்அல் சாபாக் விருதானது, 

o வாஸ்கர ் படட்ாசாரஜ்ி - வங்க ரதசத்மதச ் ரசரந்்த மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான 

வழக்குமரஞர ் 

o வடன்வசண்ட் - சீனாமவச ்ரசரந்்த தனியார ்துமற தகவல் வதாடரப்ு வதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் 

ஆகிடயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ மாற்றுத் திறன் குறித்த தகவல் மற்றும் அறிமவ அணுகுவதற்காக தகவல் வதாடரப்ு 

வதாழில்நுட்ப பயன்பாடுகளின் மூலம் மாற்றுத் திறனாளிகமள ரமம்படுத்தியதற்கு 

தமலசிறந்த பங்களிப்மப இவரக்ள் ஏற்படுத்தியதற்காக இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
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❖ இவ்விருதானது 2018/2019 மற்றும் 2020/2021 ஆகிய இரண்டு ஆண்டு காலங்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. ரமலும் இவ்விருதானது, 

o தனிநபர ்மற்றும் 

o நிறுவனம் ஆகிய பிரிவுகளில்  சமமாகப் பிரிதத்ு வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு தனிநபர ் பிரிவில் வாஸ்கர ் பட்டாசாரஜ்ிக்கும், நிறுவனங்களுக்கான 

பிரிவில் வடன்வசன்ட் நிறுவனத்திற்கும் இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது குமவத ் நாட்டினால் மமறந்த ஆட்சியாளரான ஜாபர ் அல் அகமது அல் சாபாக் 

என்பவரது நிமனவாக வழங்கப்படுகிறது.  

 

ஐ.நா.வின் ெமூக-சபாருளாதார, கலாெெ்ாரக் குழு - பிரத்ீதி ெரண் 

❖ முன்னாள் மூத்த இந்திய அரசுத ் தூதரான பிரீத்தி சரண் ஐ.நா.வின் ஆசிய-பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கான சமூக-வபாருளாதார கலாசச்ார உரிமமக் குழுவிற்கு (CESCR - 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் 4 

ஆண்டுகள் இப்பதவியில் இருப்பார.் 

 

 

❖ 18 உறுப்பினரக்ள் வகாண்ட வல்லுநர ் குழுவிற்கான இத்ரதரத்லானது ஐ.நா.வின் 

வபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆமணயத்தால் நடத்தப்படட்து (ECOSOC - UN’s Economic and 

Social Council). 

சபாருளாதார, ெமூக மற்றும் கலாெெ்ார உரிரமகளுக்கான குழு 

❖ CESCR ஆனது 1985 ஆம் ஆண்டில் ECOSCO ஆல் ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ CESCR ஆனது வபாருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசச்ார உரிமமகள் மீதான சரவ்ரதச 

உடன்படிக்மகயின் வசயல்பாடம்டக் கண்காணிக்கும். 
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❖ CESCR சந்திப்பானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நான்கு வாரங்களுக்கு சஜனீவாவில் 

நமடவபறும். 

 

புத்தாக்க இரளடயார் உயிரச்தாழில்நுட்பவியலாளர ்விருது 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான புத்தாக்க இமளரயார ் உயிரவ்தாழில்நுட்பவியலாளர ் விருது 

ஐஐடி - மாண்டியின் துமணப் ரபராசிரியரான டாக்டர ் ரஜனீஸ் கிரிக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

❖ ஜிகா மவரஸ் புரத உமற மடிப்பு மற்றும் ரநாய்த் தடுப்பிற்கான கண்டுபிடிப்பு மீதான 

புத்தாக்க கருத்மதப் பரிந்துமரத்ததற்காக டாக்டர ்கிரி ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ ரமலும் இவர ் பல்ரவறு கட்டமமக்கப்படட் மற்றும் ஒழுங்கற்ற புரராட்டீன்களில் புரத 

மடிப்புகளின் அடிப்பமடப் பிரசச்மனகமள புரிந்து வகாள்ளுதல் மற்றும் அவற்றுக்குத் 

தீரவ்ு காண்பதில் தனது நிபுணதத்ுவத்மத நிரூபிதத்ுள்ளார.் 

❖ அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப அமமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள உயிரவ்தாழில்நுட்பத் 

துமறயானது டாக்டர ்கிரிமய இவ்விருதுக்குத் ரதரந்்வதடுதத்ுள்ளது. 

 

பாதலான் டி ஆர் விருது 2018 

❖ கால்பந்தின் வபருமமமிக்க வகௌரவமான பாடலான் டி ஆர ் (Ballon d’Or) விருதிமன 

குரராஷியாவின் நடுகள வீரரான  லூகா மாட்ரிக் வபற்றுள்ளார.்  

 

❖ குடராஷியாரவ வரலாற்றுெ ்சிறப்புமிக்க  பிஃபா உலகக் ரகாப்மப இறுதிப் ரபாட்டிக்கு 

வழி நடத்தியரம (பிரான்ஸால் ரதாற்கடிக்கப்பட்டது) மற்றும் ரியல் மாட்ரிட் கிளப்பின் 3-

வது ரநரடி சாம்பியன்ஸ் லீக் டிராபி வவற்றி ஆகியவற்றில்  அவரின் முக்கிய 

பங்களிப்பிற்காக இந்த விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இதன்மூலம் இவர ் லிரயானல் வமஸ்ஸி மற்றும் கிறிஸ்டியாரனா வரானால்ரடா 

ஆகிரயாரின் ஏறக்குரறய பத்தாண்டு கால ஆதிக்கத்ரத முடிவிற்கு சகாண்டு வந்தார.் 
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இவரக்ள் இருவரும் 2008-லிருந்து இந்த விருதுகமளத் வதாடரந்்துப் வபற்று வந்தனர.் 

❖ வபண்களுக்கான பாடலான் டிஆர ் விருதிரன நாரர்வயின் அடா வஹகர ் வபரக்் (23) 

வபற்றார.் இது வபண்களுக்கான பாடலான் டிஆர ்விருது வழங்குதலின் முதல் பதிப்பாகும். 

❖ இவர ் பிவரஞ்சு அணியான லியான் உடன் இமணந்து 3 முமற வபண்களுக்கான 

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் வவற்றி வபற்றார ் மற்றும் கடந்த பருவத்தில் ரபாட்டித ் வதாடரின்  

சாதமனயான 15 டகால்கரள அவர ்அடித்தார.் 

 

இந்த ஆண்டின் IAAF தடகள வீரரக்ள் 

❖ மாரத்தானில் உலக சாதமன பமடத்தவரான வகன்யாமவச ்ரசரந்்த  எலியுட் கிப்ரஜாக் 

மற்றும் வகாலம்பியாமவச ் ரசரந்்த நீளம் தாண்டும்  வீரரான ரகத்தரின் இபரக்ுயன் 

ஆகிரயாருக்கு இந்த ஆண்டின் உலகத ் தடகள ஆண் மற்றும் உலகத் தடகள வபண் 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

❖ இவ்விருமத இவரக்ள் இருவரும் முதன்முமறயாக வவன்றுள்ளனர.் 

❖ வமானாக்ரகாவின் கிரிமால்டி மன்றத்தில் நமடவபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ெரவ்டதெ 

தடகள விமளயாடட்ுக்கான  கூட்டமமப்புெ ் சங்க (International Association of Athletics 

Federations - IAAF) விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்சச்ியின்ரபாது இருவருக்கும் இவ்விருதுகள் 

வழங்கப்படட்ன. 

❖ ஒலிம்பிக் சாம்பியனான கிப்ரஜாக் உலக மாரத்தான் ரபாட்டியில் 78 சநாடிகளில் 

குறிப்பிடட் சதாரலரவக் கடந்து முந்ரதய உலக சாதமனமயத் தகரத்்தார.் 

❖ இபரக்ுயன் நீளம் தாண்டுதல் மற்றும் மும்முமற தாண்டுதல் (Triple Jump) ஆகிய 

இரண்டிலும் மடமண்ட் (மவர) லீக் சாம்பியன் ஆவார.் 

❖ ரமலும் எலியட் கிப்ரஜாக் 2018 ஆம் ஆண்டில் நமடவபற்ற லண்டன் மாரத்தானிலும் 

வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

❖ சுவீடமனச ் ரசரந்்த வால்ட்டர ் அரம்ாந்த் டுப்ளன்டிஸ் மற்றும் அவமரிக்காமவச ் ரசரந்்த 

சிடன்ி வமக்லாக்லின் ஆகிரயார ் முமறரய ஆண்களுக்கான எழுசச்ி நடச்த்திர விருது 

மற்றும் வபண்களுக்கான எழுசச்ி நடச்த்திர விருது ஆகியவற்மற வவன்றுள்ளனர.் 

 

“தளலசிறந்த நிகழ்வு அறிக்ளக எழுத்தாளர்” விருது 

❖ உயர ்மதிப்புரடய “தரலசிறந்த நிகழ்வு அறிக்ரக எழுத்தாளர”் விருதானது ICFAI என்ற 

வணிகப் பள்ளியின் (ICFAI Business School - IBS) ஆசிரியரக்ளுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ர தராபாத்தின்  யாட் பாரக்்கில் நரடசபற்ற வழக்கு டெகரிப்பு டமலாளரக்ள் 

ெந்திப்பின் சதாடக்க விழாவின் டபாது இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இவ்விருதானது, 

o திருமதி ெயிதா மசிகா கியூமர ்

o டாக்டர ்தீபா பிராத்தீம் புரக்ாயாஸ்தா மற்றும் 

o டாக்டர ்விஜயா என். ஜின்டனாரி (அசமரிக்காவின் சடன்வர ்பல்கரலக்கழகம்) 
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ஆகிடயாரால் எழுதப்பட்ட  “அரமதிக்கான குறியீடர்ட உரடத்தல்” என்ற வழக்கிற்காக 

இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இவ்வழக்கானது “Me Too” இயக்கத்திற்கு முன்பு சபரிதும் டபசுசபாருளாக இருந்த 

பணியிடதத்ில் பாலியல் வல்லுறவுப் பிரெெ்ரன ெம்பந்தமாக எழுதப்பட்டது ஆகும். 

பின்னணி 

❖ ஒருவர ் “தரலசிறந்த நிகழ்வு அறிக்ரக எழுத்தாளர”் என்ற விருரதப் சபறுவதற்கு, 

உலகில் உள்ள தரலசிறந்த நிகழ்வு அறிக்ரக எழுத்தாளர ் டபாட்டியில் சவற்றி சபற 

டவண்டும்.  

❖ இது எந்தசவாரு நிரவ்ாக ரீதியிலான துரறகள் ெம்பந்தமான வழக்காகவும் இருக்கலாம். 

 

கிலின்கா உலக மண் விருது 2018 

❖ ஐ.நா.வின் உணவு மற்றும் ரவளாண் அமமப்பின் (FAO - Food and Agriculture Organization) 

தமலரமயகமான ரராமில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் 2018 ஆம் ஆண்டின் கிலின்கா உலக 

மண் விருமத  ரத்தன் லால் வவன்றுள்ளார.் 

❖ நீடித்த மண் ரமலாண்மமயில் சிறப்பான பங்களிப்மப ஆற்றியதற்காக ரத்தன் லாலுக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ இவர ்ஓகிரயா மாகாணப் பல்கமலக்கழகத்தில்  மண் அறிவியல் துமறயின் புகழ்வபற்ற 

பல்கமலக்கழக ரபராசிரியர ்ஆவார.் ரமலும் இவர ்சரவ்ரதச மண் அறிவியல் மன்றத்தின் 

(IUSS - the International Union of Soil Science) தமலவராகவும் உள்ளார.்  

❖ இரஷ்யாவின் முன்ரனாடி அறிவியலாளரான வகான்ஸ்டான்டின்  டி. கிலின்கா என்பவரது 

நிமனவாக கிலின்கா உலக மண் விருது என்று இவ்விருதுக்குப் வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

ரமலும் இவ்விருது மண் அறிவியல் துமறயின் உயரிய விருதாகவும் கருதப்படுகிறது. 

❖ இவர ் உலகின் மிகவும் வசல்வாக்கான அறிவியல் அறிவு உள்ளவரக்ள் பட்டியலில் (2012) 

இடம் வபற்றுள்ளார.் ரமலும் ரவளாண் துமறயின் அமனதத்ு ஆராய்ெச்ியாளரக்ளிலும் 
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முதன்ரம விஞ்ஞானிகளின் 1 ெதவீதத்திற்குள் இவர ்இடம் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் உலக மண் தினத்மத சிறப்பாக ஒருங்கிமணத்ததற்காக வங்க 

ரதசத்தின் “நமடமுமற நடவடிக்மக” என்ற செயல்முரறக்கு  முதலாவது உலக மண் தின 

விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ FAO-ஆல் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இவ்விருதானது தாய்லாந்தால் நிதியளிக்கப்படுகிறது. 

 

டரன்ர் விருது 2018 

❖ கிளாஸ்ரகாரவெ ் டெரந்்த கமலஞரும் திமரப்படத் தயாரிப்பாளருமான சாரர்லாட் 

ப்ரராடக்ர ்ஐக்கிய ராெச்ியத்தின் லண்டனில் உள்ள ரடட் பிரிட்டன் என்ற இடத்தில் 2018 

ஆம் ஆண்டிற்கான டரன்ர ்விருதிமன வவன்றார.் 

 

❖ இவர ்தனது BRDGIT என்ற 33 நிமிட படத்திற்காக இந்த விருதிமனப் வபற்றார.் விந்மதயான 

அமடயாளங்கமள ஆராயும் இந்த படமானது ஐ-ரபானால் படம் பிடிக்கப்படட்தாகும். 

❖ இது பிரிட்டனின் புகழ்வபற்ற கமலக்கான ெமகாலத்திய  விருதாகும். 

❖ இந்த விருதானது 1984-ல் கமலப் புரவலரக்ள் (Patrons of Art) என்ற குழுவினரால் 

உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 

 

2018 பாரத் ரத்னா பண்டிட் பிம்சென் டஜாஷி வாழ்நாள் ொதளனயாளர் விருது  

❖ பிரபல புல்லாங்குழல் கமலஞரான பண்டிட் ரகசவ் ஜிண்ரடக்கு புகழ்வபற்ற 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பாரத ்ரத்னா பண்டிட ்பிம்வசன் ரஜாஷி வாழ்நாள் ொதரனயாளர ்விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. பாரம்பரிய இமசக்காக இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிரா அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த வருடாந்திர வாழ்நாள் 

ொதரனயாளர ் விருதானது பாரம்பரிய இமச மற்றும் பாடல்கள் இயற்றுபவரக்மள 

வகௌரவிக்கின்றது. 
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உலக அழகி 2018 

❖ சீனாவின் ொன்யா நகரத்தில் நரடசபற்ற புகழ்சபற்ற உலக அழகி நிகழ்ெச்ியின்  68-வது 

பதிப்பில் 2018 ஆம் ஆண்டின் உலக அழகிப் படட்த்ரத சமக்சிடகாரவெ ்டெரந்்த வடனொ 

டபான்ஸ் டி லிடயான் சவன்றுள்ளார.் 

 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு உலக அழகிப் பட்டம் சவன்ற இந்தியாரவெ ்டெரந்்த மனுஷி சில்லரால் 

26 வயதான வடனொவிற்கு உலக அழகிப் பட்டம் சூட்டப்படட்து. 

❖ தாய்லாந்ரதெ ் டெரந்்த நிக்டகாலினி பிெெ்ப்பா 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக அழகிப் 

டபாட்டியில் இரண்டாவது இடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 

ெக்திகாந்த தாஸ் ஆர்பிஐ-யின் 25-வது ஆளுநர ்

❖ இந்தியாவின் சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான முன்னாள் செயலாளரும் 

தற்சபாழுதுள்ள 15-வது நிதிக் குழுவின் உறுப்பினருமான ெக்திகாந்த தாஸ் ரிெரவ்் 

வங்கியின் அடுத்த ஆளுநராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 
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❖ நாட்டின் தரலரம வங்கியான ரிெரவ்் வங்கியின் 25-வது ஆளுநர ்இவராவார.் இவர ்2018 

ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 11 ஆம் டததி முதல் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு ரிெரவ்் வங்கியின் 

ஆளுநராக பதவி வகிப்பார.் 

❖ உரஜ்ித் படடல் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தனது ஆளுநர ் பதவிரய ராஜினாமா 

செய்தரதயடுதத்ு இவர ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

ஐ.நா தணிக்ரகயாளரக்ள் குழுவின் துரணத் தரலவர ்

❖ நியூயாரக்்கில் நமடவபற்ற வருடாந்திரக் கூட்டத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் 

தணிக்மகயாளரக்ள் குழுவின் துமணத் தமலவராக இந்தியாவின் தமலமம கணக்கு 

தணிக்மகயாளரான (CAG - Comptroller and Auditor General) ராஜிவ் வமஹ்ரிஷி 

ரதரந்்வதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ இந்தக் கூட்டத்தில் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் CAG மீண்டும் தணிக்மகயாளரக்ள் குழுவின் 

தமலவராக (2019)  ரதரந்்வதடுக்கப்பட்டார.்  

❖ அடுத்த கூட்டம் 2019-ஆம் ஆண்டு நவம்பர-்டிசம்பர ் மாதங்களில் வஜரம்னியின் பான் 

நகரில் நமடவபறும்.  

ஐக்கிய நாடுகளின் தணிக்ரகயாளரக்ள் குழு 

❖ இது 1959ல் ஐ.நா வபாதுச ்சமபயின் தீரம்ானத்தினால்  நிறுவப்பட்டது. 

❖ இதன் உறுப்பினரக்ள் வபாறுப்பான தணிக்மக முமறகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் 

பற்றிய தகவல்கமளப் பரிமாறிக் வகாண்டு தணிக்மக முரறகளில் கூடுதல் 

ஒருங்கிமணப்ரப ஏற்படுதத்ுவடத இதன் ரநாக்கமாகும். 

❖ இது ஐ.நா. மற்றும் சரவ்ரதச அணுசக்திக் கழகம் ரபான்றவற்றின் சிறப்பு நிறுவனங்களின் 

வவளிப்புற தணிக்மகயாளரக்ள் மற்றும் ஐ.நா. தணிக்மக வாரியத்தின் 

தணிக்மகயாளரக்ள் ஆகிரயாமரக் வகாண்டு உருவாக்கப்படுகிறது. 

❖ தற்ரபாது 11 நாடுகமள உள்ளடக்கிய இது ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் CAGயால் தமலமம 

தாங்கப்படுகிறது. 

 

ESCP வணிகப் பள்ளியின் சகௌரவ டாக்டர் பட்டம் ச ற்ற முதல் இந்தியர ்

❖ ESCP ஐரராப்பாவின் மிக உயரந்்த வகௌரவ “டாக்டர ் ஹாரனாரிஸ் கவுசா“ படட்த்மத 

பாரத்ி எண்டரப்ிமரசஸ் நிறுவனத்தின் தமலவரான சுனில் பாரத்ி மிட்டல் வபற்றுள்ளார.் 

❖ இவரின் புதுமமயான வதாழில்முமனவு மற்றும் கல்வித் துமறயில் இவரின் ரசமவப் 

பங்களிப்பிற்காக  இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதனால், ESCP ஐரராப்பாவின் 200 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இந்த அங்கீகாரத்துடன் 

வகௌரவிக்கப்படட் முதல் இந்தியராக மிட்டல் ஆகியுள்ளார.் 

❖ 1819ல் நிறுவப்பட்ட ESCP ஐரராப்பாவானது உலகின் முதல் வணிகப் பள்ளியாகும். இது 

வபாருளாதார அறிஞரக்ள் மற்றும் வரத்்தகரக்ளின் குழுவால் நிறுவப்படட்து. 
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பங்குகள் டமல்முரறயீட்டுத் தீர ்்பாயத்தின் தரலரம அதிகாரி 

❖ ரமகாலயா உயர ்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு வபற்ற தமலமம நீதிபதியான தருண் அகரவ்ாலா, 

மும்மபயில் உள்ள பங்குகள் ரமல்முமறயீடட்ுத் தீரப்்பாயத்தின் தமலமம அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது 70 வயதிமன எடட்ும் வமர இந்தப் பதவியில்  

இருப்பார.் 

பங்குகள் டமல்முரறயீடட்ுத் தீர்ப்பாயம் 

❖ பங்குகள் டமல்முரறயீடட்ுத் தீரப்்பாயமானது ஒரு சட்டப் பூரவ்மான அமமப்பாகும். 

❖ இது 1992 ஆம் ஆண்டு செபி  (Securities and Exchange Board of India - SEBI) எனப்படும் இந்திய 

பங்குகள் மற்றும் பரிவரத்்தமன வாரியச ்சட்டம் 1992-ன் பிரிவு 15K-ன் கீழ் நிறுவப்படட்து. 

❖ இந்த தீரப்்பாயமானது அசச்ட்டத்தின் கீழ் விொரரணகரளயும் வசபி அல்லது விசாரமண 

அதிகாரியால் வழங்கப்படட் உத்தரவுகளுக்கு எதிரான ரமல்முமறயீடுகள் மீதான 

தீரப்்புகள் வழங்கும் பணிகரளயும் டமற்சகாள்ளும். 

 

2018 மிஸ்டர் சுப்பராடநஷனல் 

❖ ரகாவாவின் பிரரதரமஷ் சமௌலிங்கர ் மிஸ்டர ்சுப்பராடநஷனல் (டதெம் கடந்தவர)் 2018 

என்ற பட்டத்மத வவன்ற முதல் ஆசியர ் மற்றும் இந்தியாமவச ் ரசரந்்தவர ் என்ற  

சாதமனரயப் புரிந்துள்ளார.் 

❖ ரபாலந்து நாட்டின் க்ரினிகா ஸ்ட்ரராஜ் என்ற நகரில் நமடவபற்ற இப்ரபாட்டியின் 3-வது 

பதிப்பில் 37 ரபாட்டியாளரக்மள வீழ்த்தி இந்த படட்த்மத அவர ்வவன்றுள்ளார.் 

 

❖ இவமரத ் வதாடரந்்து மிஸ்டர ் ரபாலந்து இரண்டாமிடத்மதயும் மிஸ்டர ் பிரரசில் 

மூன்றாவது இடத்மதயும் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ மிஸ்டர ்பிரரசில் ரமலும் மிஸ்டர ்பாப்புலாரிட்டி சாஷ் என்ற பட்டமும் அளிக்கப் சபற்றார.் 
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2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்பாக விரளயாடிய விரளயாட்டு வீரருக்கான விருது 

❖ ரதசிய கூமடப்பந்து மன்ற சாம்பியனான தங்க மாநில டபாரவ்ீரரக்ள்  அணியானது 2018 

ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த விமளயாடட்ு வீரர ்அணியாக வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த புகழ்வபற்ற வகௌரவத்ரதப் வபறும் நான்காவது அணி இந்த தங்க மாநில 

டபாரவ்ீரரக்ள் (Golden State Warriors)  அணியாகும்.  

❖ அவமரிக்காவின் ஆண்களுக்கான ஒலிம்பிக் ஹாக்கி அணி (1980), அவமரிக்காவின் 

வபண்களுக்கான கால்பந்து அணி (1999) மற்றும் ரபாஸ்டான் சிவப்பு சாக்ஸ் அணி (2004) 

ஆகிய அணிகள் இதற்கு முன்பு இந்த விருமதப் வபற்றுள்ளன.  

 

உலகளவிலான மிஸ் இந்தியா 2018 

❖ அசமரிக்காவின் நியூ சஜரச்ியின் டபாரட்ஸ்் நகரத்தில் நரடசபற்ற 27-வது வருடாந்திர 

உலகளவிலான மிஸ் இந்தியா அணிவகுப்பில் இந்திய அசமரிக்கரான ஸ்ரீ ரெனிக்கு 2018 

ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான மிஸ் இந்தியா பட்டம் சூடட்ப்பட்டது. 

❖ இது நியூயாரக்்ரகத் தரலரமயிடமாகக் சகாண்டு இயங்கும் இந்திய விழாக் குழுவினால் 

(IFC - India Festival Committee) ஒருங்கிரணக்கப்பட்டது.  

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான திருமதி இந்திய பிரிவு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான திருமதி இந்தியப் சபண்மணி என்ற  பிரிவில் 

இந்தியாவின் மன்தீப் கவுர ் ெந்து சவற்றியாளராக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 27-வது 

வருடாந்திர உலகளவிலான அணிவகுப்புப் டபாட்டியில் இவருக்கு பட்டம் சூட்டப்படட்து. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளவிலான திருமதி இந்தியப் சபண்மணி என்பதற்கான  

டபாட்டியில் மடலசியாரவெ ் டெரந்்த சஜயப் பிரியா பாண்டியன் மற்றும் 

அசமரிக்காரவெ ் டெரந்்த கவிதா மல்டகாத்ரா பாட்டானி ஆகிடயார ் முரறடய 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கரளப் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ உலகளவிலான மிஸ் இந்தியப் டபாட்டியின் அடுத்த பதிப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டில் 

மும்ரபயில் நடத்தப்பட விருக்கிறது. 

 

பிசரஞ்சு ளநட் ஆ ் தி தநஷ்னல் ஆரட்ர் ஆ ் சமரிட் 

❖ பிசரஞ்சு ரநட் ஆப் தி டநஷனல் ஆரப்ர ் ஆப் சமரிட் என்ற விருதானது சினிமாத் 

தயாரிப்பாளர ்அடொக் அமிரத் ராஜ்க்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ சினிமாவில் இவரின் பங்களிப்பிற்காகவும் இந்திய-பிசரஞ்சு சினிமாத் துரறயில் இவரின் 

டெரவக்காகவும் இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் மும்ரபயில் நரடசபற்ற திரரப்படம் மற்றும் சதாரலக்காட்சி 

துரறக்கான 2 நாள் இந்திய-பிசரஞ்சு சதாழில்ொர ் நிபுணரக்ள் ெந்திப்பின் நிரறவு 

விழாவின்டபாது இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 
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ஞானபீட  விருது 2018 

❖ புகழ்சபற்ற ஆங்கிலப் புரனவு எழுத்தாளரான அமிதவ் டகாஷ் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ஞானபீட விருதுக்குத் டதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இவருக்கு 2007 ஆம் ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கப்படட்து. டமலும் இவர ் 2009 ஆம் 

ஆண்டில் ராயல் இலக்கிய ெமூகத்தின் ெக எழுத்தாளராகவும்  

டதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

❖ ஞானபீட விருதானது 1961 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து.  

❖ பாரதிய ஞானபீட  விருதானது இந்திய அரசியலரமப்பின் எட்டாவது அட்டவரணயில் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ள 22 சமாழிகளில் ஏடதனும் ஒரு சமாழியில் எழுதும் இந்திய 

இலக்கியவாதிகரள அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ டமலும் இவர ்2015 ஆம் ஆண்டில் டபாரட்ு மன்றத்தின் மாற்றத்திற்கான கரலயின் டதாழர ்

என்ற விருதுக்கும் டதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ புகழ்சபற்ற மரலயாள எழுத்தாளரான G.S. குரூப்  முதலாவது ஞானபீட விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளார.்  

 

இந்தியாளவ  உருமாற்றுகின்ற ச ண் விருதுகள் 

❖ இந்தியாரவ  உருமாற்றுகின்ற சபண் விருதுகளின்  மூன்றாவது பதிப்பானது இந்திய 

அரொங்கத்தின் சிந்தரனயாளர ் நிறுவனமான நிதி ஆடயாக்கினால் 

ஒருங்கிரணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்த விருதின் கருதத்ுருவானது, “சபண்கள் மற்றும் 

சதாழில்முரனவு” என்பதாகும். டமலும் 15 சவற்றியாளரக்ள் இவ்விருதுக்குத் 

டதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ இவ்விருதானது மற்றவரக்ளின் வாழ்க்ரகயில் மாற்றத்ரத ஏற்படுத்திய சபண்கள் 

மற்றும் கடின உரழப்ரப டமற்சகாள்ளக்கூடிய சபண்கள் ஆகிடயாரக்ரளக் 

சகௌரவிப்பதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து. 
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மிஸ் பிரபஞ்ெம் 2018 பட்டம் 

❖ தாய்லாந்தின் வநான்தாபுரி மாகாணத்தில் நமடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான மிஸ் பிரபஞ்சம் பட்டமானது பிலிப்மபன்மஸச ் ரசரந்்த ரகத்தரிரயானா 

எலிசா கிரரவிற்கு சூட்டப்படட்து.  

❖ இவருக்கு இப்படட்மானது 2017 ஆம் ஆண்டில் மிஸ் பிரபஞ்சம் படட்த்மத வவன்ற 

வதன்னாப்பிரிக்காமவச ்ரசரந்்த வடமி வலய்க் வநல்-பீட்டரஸ்ால் சூட்டப்படட்து. 

❖ இந்த மிஸ் பிரபஞ்ச அணிவகுப்பில் இந்தியாவின் சாரப்ாக வநஹல் சுடசாமா பங்கு 

வபற்றார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் மிஸ் பிரபஞ்சம் ரபாட்டியில் வதன் ஆப்பிரிக்காமவச ் ரசரந்்த 

தமரய்ின் கிரீன் மற்றும் வவனிசுலாமவச ் ரசரந்்த ஸ்திரபனி குட்டவரஸ் ஆகிரயார ்

முமறரய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடதம்தப் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

❖ ஸ்வபயிமனச ் ரசரந்்த ஏஞ்சலா ரபான்ஸ் 2018 ஆம் அண்டில் நமடவபற்ற மிஸ் பிரபஞ்ச 

அணிவகுப்புப் ரபாட்டியில் பங்கு வபற்ற முதலாவது திருநங்மகயாக வரலாற்றுச ்

சாதமன புரிந்துள்ளார.் 

 

❖ இந்நிகழ்சச்ியானது எம்மி விருமத வவன்ற நமகசச்ுமவ நடிகரான ஸ்டீவ் ஹாரர்வயால் 

ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. 

❖ அரவ்மனியா, கிரக்ிஸ்தான் மற்றும் மங்ரகாலியா ஆகிய நாடுகள் இந்த மிஸ் பிரபஞ்சப் 

ரபாட்டியில் முதன்முமறயாகப் பங்கு வபற்றுள்ளன. 

❖ முதன்முமறயாக இப்ரபாட்டியின் நடுவரக்ளாக பங்கு வபற்றவரக்ள் அமனவரும் 

வபண்களாவர.் 
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புதிய கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜனரல் 

❖ மத்திய அரொங்கத்தின் கூடுதல் சொலிசிட்டர ்சஜனரலாக (Additional Solicitor General-ASG) 

வழக்குரரஞர ்மாதவி டகாரதியா திவாரன மத்திய அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ ASG அலுவலகத்தில் 2020 ஜீன் 30 வரர பதவிக் காலமுரடய இவர ்இந்திய அரசின் ொரப்ாக 

உெெ் நீதிமன்றத்தில் வாதிடுவார.் 

❖ இவர ்ASG ஆக பதவி வகிக்கும் மூன்றாவது சபண்மணி ஆவார.் 

❖ மூத்த வழக்குரரஞரான இந்திரா சஜய்சிங் இந்தியாவின் முதல் ASG ஆவார.் தற்டபாது 

ASGயாக பதவி வகிக்கும் பிங்கி ஆனந்த் இரண்டாவது சபண்மணியாவார ். 

❖ ASG பதவியானது இந்திய அரசின் மூன்றாம் நிரலயில் உள்ள ெட்ட அதிகாரியாகும். 

இந்திய அரசியலரமப்பில் இந்த பதவி மற்றும் இது சதாடரப்ான எவ்வித 

நிபந்தரனகளும் குறிப்பிடப்படவில்ரல. எனடவ இப்பதவி ஒரு அரசியலரமப்பு 

பதவியாகாது. 

 

ெங்கீத் மகாெம்மான் விருது 

❖ பிரபல பாடகரக்ளான ஷான் மற்றும் அரிஜித் சிங் ஆகிரயாருக்கு ரமற்கு வங்க அரசால் 

சங்கீத மகாெம்மான் விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இது வகால்கத்தாவில் நமடவபற்ற வங்காள இமச மற்றும் நாடட்ுப்புற கலாசச்ார 

விழாவின் வதாடக்க விழாவில் வழங்கப்படட்து. 

❖ 8 நாடக்ள் நமடவபறும் வங்காள சங்கீத ரமளா (வங்காள இமசத ் திருவிழா) மற்றும் 

பிஸ்வா வங்காள ரலாக் சமஸ்கிருத உத்சவ் (நாடட்ுப்புற கலாசச்ார விழா) ஆகியவற்மற 

ரமற்கு வங்க முதல்வர ்மம்தா பானரஜ்ி துவங்கி மவத்தார.் 

 

ஃபிக்கி அரமப்பின் தரலவர் & துரணத் தரலவர ்

❖ இந்திய வரத்்தக மற்றும் வதாழிலக கூட்டமமப்பின் (Federation of Indian Chambers of Commerce 

and Industry-FICCI) 2018/19-ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய தமலவராக சந்தீப் டொமானி 

ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ சங்கீதா வரட்டி FICCI-யின் முதுநிரல துமணத ் தமலவராக பதவி உயரவ்ு 

வசய்யப்படட்ுள்ளார.்  

❖ அரத ரவமளயில் தற்டபாது ஸ்டார ் இந்தியா அரமப்பின் தரலவர ் மற்றும் தரலரம 

நிரவ்ாக அதிகாரியாகவும் ஆசியாவிற்கு மடட்ுமான 21வது நூற்றாண்டு பாக்ஸ் ஆசியா 

பசுபிக் அரமப்பின் தரலவராகவும் இருக்கின்ற  உதய்சங்கர ்FICCI அமமப்பின் துமணத் 

தமலவராக இமணந்துள்ளார.் 

 

புகழ்சபற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் - பிரபஞ்ென் 

❖ தமிழ் எழுத்தாளரான எஸ். மவத்தியலிங்கம் என்ற பிரபஞ்சன் புற்றுரநாயினால் 
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பாதிக்கப்படட்ு, பாண்டிசர்சரி யூனியன் பிரடதசத்தில் உள்ள தனியார ்

மருத்துவமமனயில் காலமானார.் 

❖ தமிழ்வமாழியில் பிரபஞ்சனின் 

முதலாவது சிறுகமதத ்

வதாகுப்பானது 1961 ஆம் 

ஆண்டில் வவளியிடப்பட்டது.  

❖ இவரது முதலாவது 

சிறுகமதயான “என்ன 

உலகமடா” என்பது  தமிழ்ப் 

பத்திரிக்மகயான “பரணி”யில் 

1961 ஆம் ஆண்டில் 

பிரசுரிக்கப்பட்டது. 

❖ இவர ் “வானம் வசப்படும்” என்ற 

தான் எழுதிய நாவலுக்காக 1995 

ஆம் ஆண்டில் சாகித்ய அகாடமி 

விருமத வவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்1993 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்ப்  பத்திரிக்மகயான தினமணி கதிரில் “வானம் வசப்படும்” 

என்ற வதாடமர எழுதினார.் 

❖ மகாநதி, மானுடம் வவல்லும், சந்தியா, காகித மனிதரக்ள், கண்ணீரால் காப்ரபாம், 

வபண்மம வவல்க, பதவி மற்றும் ஈரராடு தமிழர ்உயிரராடு ரபான்றமவ இவருமடய சில 

புகழ்வபற்ற நாவல்களாகும். 

 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஓட்டுநரக்ளின் ஓட்டுநர ்

❖ லீவிஸ் ஹாமில்டன் என்பவர ்5-வது உலக ஓடட்ுநரக்ளுக்கான சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் 

வவற்றி வபற்றமதயடுதத்ு அவருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஓடட்ுநரக்ளின் 

ஓடட்ுநருக்கான விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதற்கு பின்பு வரலாற்றில் 5-வது உலகப் படட்த்மத வபற்ற 3-வது நபராக இவர ்

உருவவடுத்துள்ளார.்  

❖ இவருக்கு அடுதத்ு ரமக்ஸ் வவரஸ்்டப்பன் இரண்டாவது இடத்மதயும் வபரன்ான்ரடா 

அரலான்ரசா மூன்றாவது இடத்மதயும் வபற்றுள்ளனர.் 

 

மிதிவண்டி மூலம் டவகமாக உலரகெ ்சுற்றிய ஆசியப் சபண்மணி 

❖ 20 வயது நிரம்பிய புரனமவச ் ரசரந்்த ரவதாங்கி குல்கரன்ி என்பவர ் மிதிவண்டி மூலம் 

ரவகமாக உலமகச ்சுற்றி வந்த ஆசியப் வபண்மணியாக உருவவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் 14 நாடுகளில் 159 நாடக்ள் மிதிவண்டி மூலம் பயணம் வசய்துள்ளார.் இவர ் ஒரு 

நாமளக்கு 300 கிரலா மீட்டர ்வதாமலமவக் கடந்துள்ளார.் 

❖ இவர ் ஜூமல மாதத்தில் வபரத்்தில் தனது பயணத்மதத ் வதாடங்கினார.் இவர ் தனது 
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பயணத்மத நிமறவு வசய்வதற்காக மீண்டும் ஆஸ்திரரலிய நகரத்திற்கு வசன்றுள்ளார.் 

❖ 38 வயது நிரம்பிய பிரிட்டமனச ் ரசரந்்த துணிசச்ல் மிகுந்த வபண்மணியாக வஜன்னி 

கிரஹாம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 124 நாடக்ளில் ரவகமாக உலமகச ் சுற்றி வந்த 

வபண்மணியாக இருந்தார.் 

 

இந்திய வில்வித்ரத மன்றம் 

❖ இந்திய வில்வித்மத மன்றத்தின் தமலவராக பி.வி.பி. ராவ் ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இத்ரதரத்லானது முன்னாள் தமலமமத் ரதரத்ல் ஆமணயரான எஸ்.ஒய். குரரஷி 

ரமற்பாரம்வயில் நமடவபற்றது. 

 

❖ இந்திய வில்வித்மத மன்றத்தின் வசயலாளராக மகாசிங் ரதரவ்தடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

இந்த மன்றத்தின் வபாருளாளராக டி.ரக. வித்யாரத்்தி ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இந்த மன்றத்தின் மூத்த துமணத ்தமலவராக சுனில் சரம்ா ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

ரமலும் ராரஜந்திர சிங் ரதாமர ்மற்றும் பூரண்ிமா மகரதா ஆகிரயார ்இந்த மன்றத்தின் 

துமணத ்தமலவரக்ளாக ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 

முகமது ரஃபி விருதுகள் 

❖ மமறந்த இமசயமமப்பாளரான லடச்ுமிகாந்த் சாந்தாராம் குதல்கர ் மற்றும் பின்னணி 

பாடகர ்உஷா திடமாதி ஆகிரயாருக்கு முகமது ரஃபி விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது ஸ்பந்தன் ஆரட்்ஸ் எனும் NGO அரமப்பால்  உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 

❖ வாழ்நாள் சாதமனயாளருக்கான முகமது ரஃபி விருது லடச்ுமிகாந்த் சாந்தாராம் 

குதல்கரக்்கு  வழங்கப்படட்து. 
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சுலகிட்டி நரெம்மா மரறவு 

❖ கரந்ாடக கிராமப்புறங்களில் 15,000 குழந்மதகரள இலவசமாக சபற்சறடுக்க உதவிய 

மரபு ொரந்்த  வசவிலியரான சுலகிட்டி நரசம்மா சமீபத்தில் வபங்களூருவில் காலமானார.் 

❖ இவர ் 2013 ஆம் ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ விருதிமனயும், 2014 ஆம் ஆண்டில் தும்கூர ்

பல்கமலக்கழகத்தினால் வகௌரவ டாக்டர ்பட்டதத்ிரனயும் வழங்கப் வபற்றார.் 

❖ இவர ் முன்னாள் குடியரசுத ் தமலவர ் பிரணாப் முகரஜ்ியிடம் இருந்து வாழ்நாள் 

சாதமனயாளருக்கான ‘வரயாஸ்ரீஷ்தா சம்மான்’ விருதிமனயும் வழங்கப் வபற்றுள்ளார.் 

 

ICC  ால் ஆஃப் டபம்- ரிக்கி பாண்டிங் 

❖ ஆஸ்திரரலிய அணியின் முன்னாள் தமலவர ்ரிக்கி பாண்டிங் புகழ்சபற்ற வமல்ரபாரன்் 

கிரிவகட் மமதானத்தில் உள்ள ICC (International Cricket Council)  ஹால் ஆப் ரபமில் 

இமணக்கப்படட்ுள்ள 25-வது ஆஸ்திரரலிய கிரிக்சகட் வீரராக  ஆகியுள்ளார.் 

 

❖ இவர ் 2018 பிப்ரவரி மாதத்தில் ஆஸ்திரரலியன் கிரிக்வகட் ஹால் ஆப் ரபமிலும் 

இமணக்கப்பட்டார.் 

❖ 2018-ல் ரசரக்்கப்பட்ட  மற்ற வீரரக்ளான இந்தியாவின் ராகுல் டிராவிட் மற்றும் 

இங்கிலாந்தின் கிவளய்ர ் வடய்லர ் ஆகிரயாருடன்  டெரத்த்ு இந்த புகழ்மிக்க பட்டியலில் 

உள்ள வமாத்த நபரக்ளின் எண்ணிக்மக 87 ஆக உள்ளது.  

 

தான்சென் ெம்மான் 2018 

❖ குவாலியரில் நமடவபற்ற தான்சென் இமசவிழாவில் மத்தியப் பிரரதச அரசானது 

பிரபலமான சித்தார ் இமசக் கமலஞரான மஞ்சுரமத்தாவிற்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

தான்சென்  சம்மான் விருது வழங்கி வகௌரவித்தது. 

❖ வாரணாசியில் சங்கத் வமாசச்ான் பிரதிஷ்டான் என்பவருக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான  

ராஜா மான்சிங் ரதாமர ்விருது வழங்கி வகௌரவிக்கப்பட்டது. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதானது புதுவடல்லியின் நாட்ராங் பிரதிஷ்டான் என்பவருக்கு  வழங்கப்படட்து.  
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❖ தான்சென் இமசத ் திருவிழாவானது இந்திய வரலாற்றில் மிகப்வபரிய கமலஞரக்ளில் 

ஒருவரான தான்வசன்னின் நிமனவாக ஒவ்வவாரு ஆண்டும் மத்தியப் பிரரதசத்தின் 

கலாசச்ார மமயத்தால் ஏற்பாடு வசய்யப்படுகிறது.  

 

திருமதி இந்தியா 2018 

❖ வடல்லியில் நரடசபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான திருமதி இந்தியா எனது அமடயாளம் 

எனும் அலங்கார அணி வகுப்பின்  இறுதிெ ் சுற்றில் மத்தியப் பிரரதசத்மதச ் ரசரந்்த 

திவ்யா படிதார ்ரஜாஷி சவற்றி சபற்று திருமதி இந்தியா 2018 படட்த்மத வவன்றார.் 

 

❖ இந்த வவற்றியின் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டு நமடவபறவுள்ள திருமதி யுனிவரஸ்் 

படட்த்திற்காக இந்தியாவின் சாரப்ில் அவர ்கலந்து வகாள்வார.் 

 

ஆண்டின் சிறந்த பால்கன் தடகள வீரர் விருது 

❖ குரராஷியாவின் அணித் தமலவர ்மற்றும் ஸ்பானிஷ் கிளப் ரியல் மாட்ரிட் அணியின் மிட் 

பீல்டரான லூகா ரமாட்ரிக் ஆடவர ் வடன்னிஸ் உலகத் தரவரிமசயின் முதலிட   

ஆடட்க்காரான ரநாவாக் ரஜாரகாவிக்ரக  முந்தி ஆண்டின் சிறந்த பால்கன் தடகள 

வீரராகியுள்ளார.் 
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❖ பால்கனின் வாக்வகடுப்பில் வசரப்ியன் நாடட்ு வீரரான ரநாரவாக் ரஜாரகாவிக் 

இரண்டாவது இடத்மதயும் மகளிர ் வடன்னீஸ் ரபாட்டியின் முதலிட  ஆடட்க்காரரான 

ரராமானிய நாட்டவரான சிரமானா ஹாவலப் 3-வது இடதம்தயும் பிடித்தனர.் 

 

மாற்றத்திற்கான ொம்பியன் விருது 

❖ சம்பா நகரத்தின் காவல்துமற கண்காணிப்பாளரான ரமானிகா புட்டங்குரு என்பவருக்கு 

புதுவடல்லியில் துமணக் குடியரசுத ் தமலவரால் மாற்றத்திற்கான சாம்பியன் விருது 

வழங்கப்படட்து. 

 

❖ தனது மகத்தான பங்களிப்பு மூலம் இந்த மாவடட்த்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்மதக் 

வகாண்டு வருவதற்காக இவர ்ஆற்றிய சீரிய பணிகளுக்காக இந்த சிறப்பு வாய்ந்த விருது 

இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆசியர ்

❖ ஆசியப் பதத்ிரிக்மகயாளர ் சங்கத்தினால் உஸ்வபகிஸ்தானின் அதிபரான  சாவ்காத ்

மிரச்ிரயாரயவ் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆசியராக ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ மத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கிமடரய சமாதானத்மத நிமலநாட்டவும் 

அவற்றுக்கிரடடயயான வதாடரப்ுகமள டமம்படுத்தவும் முயன்றமமக்காக 

அரசியல்வாதிகள் பிரிவில் உஸ்வபகிஸ்தானின் அதிபர ்ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதம் அதிபராக பதவிரயற்ற பின் இவர ் அதன் 

வபாருளாதாரத்மத சவளிநாட்டினர ் அணுகவும் மனித உரிமமகமள ரமம்படுத்தவும் 

அரசியல் மகதிகமள விடுவிக்கவும் ரதமவயான வகாள்மககமளெ ்சீரமமத்தார.் 

❖ மற்ற இதர வவற்றியாளரக்ள் பின்வருமாறு 

o கூ ரபான் மூ    - LG குழுமதத்ின் மமறந்த தமலவர ்

o பாரக்் ஹாங் - சிரயா  - வியட்நாம் ரதசிய கால்பந்து அணிக்கான 

   வகாரியாமவச ்ரசரந்்த பயிற்சியாளர.் 

o மக்தி ஹபீப் யாகூப்  - எகிப்திய மாரப்க சார ்அறுமவ சிகிசம்ச  

   நிபுணர.் 
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விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

லீ நிங் BWF உலக இரளடயார் ொம்பியன்ஷிப் 2018 

❖ சமீபத்தில் கனடாவின் மாரக்்காமில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான லீ நிங் BWF உலக 

இரளரயார ்சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி நமடவபற்றது. 

❖ ஆண்களுக்கான ஒற்மறயர ் இமளரயார ் சாம்பியன்ஷிப் அமர இறுதிப் ரபாட்டியில் 

லக்ஷயா வசன் தாய்லாந்மதச ் ரசரந்்த குன்லாவுட் விட்டிடச்ரனிடம் ரதால்வியுற்றார.் 

லக்ஷயா வசன் வவண்கலப் பதக்கத்மத வவன்றார.் 

❖ இறுதிப் ரபாட்டியில் தாய்லாந்மதச ் ரசரந்்த குன்லாவுட் விட்டிடச்ரன் ஜப்பான் வீரரான 

வகாமட நரராகாமவ வீழ்த்தி ஆண்களுக்கான ஒற்மறயர ்பட்டத்மத வவன்றார.் 

❖ இந்த ஆண்டின் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் இந்தியா வவன்ற ஒரர பதக்கம் இதுவாகும். 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில் நமடவபற்ற BWF உலக இமளரயார ்சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தங்கப் 

பதக்கம் வவன்ற ஒரர இந்திய வீரர ்சாய்னா ரநவால் ஆவார.் 

❖ DI ஜிஜியான் மற்றும் WANG ஜங் ஆகிரயார ் ஆண்களுக்கான இரடம்டயர ் படட்த்மத 

வவன்றனர.் 

 

டாடா டமாட்டாரஸ்் மூத்டதாருக்கான டதசிய ொம்பியன்ஷிப் 

❖ உத்திரப்பிரரதசத்தினால் நடத்தப்பட்ட டாடா ரமாட்டாரஸ்் மூத்ரதாருக்கான மகளிர ்

ரதசிய சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியின் 57 கிரலாப் பிரிவு மல்யுத்தப் ரபாட்டியில் விக்ரனஷ் 

ரபாகாத ்தங்கப்பதக்கம் வவன்றார.் 

❖ 62 கிரலாப் பிரிவில் சாக்சி மாலிக் தங்கப் பதக்கத்திமன வவன்றார.் 

 

மகளிர் புடரா டகால்ப் சுற்றுப் பயணம் 

❖ வநாய்டாவின் ரகால்ஃப் மமதானத்தில் நமடவபற்ற ஹீரரா மகளிருக்கான புரரா 

ரகால்ஃப் சுற்றுப் பயணத்தின் 17-வது நிமலயில் புதுவடல்லிமயச ் ரசரந்்த ரிதிமா 

திலாவாரி தனது முதல் பட்டத்மத வவன்றார.் 

❖ இந்த பருவத்தின் 18-வது மற்றும் கமடசி நிமலயானது இம்மாதம் 11 முதல் 14 ஆம் ரததி 

வமர ராயல் கல்கத்தா ரகால்ஃப் கழகத்தில் நமடவபறும். 

 

FIH மகளிர ் ாக்கி ொம்பியன் டிராபி 

❖ சரவ்ரதச ஹாக்கி கூட்டமமப்பின் (International Hockey Federation-FIH) மகளிர ் ஹாக்கி 

சாம்பியன் டிராபிமய சீனாவின் சாங்ரஷாயு வுஜினில் நமடவபற்ற இறுதிப் ரபாட்டியில் 

ஆஸ்திரரலியாமவத் ரதாற்கடித்து தனது 7-வது பட்டத்மத வநதரல்ாந்து அணி வவன்றது. 
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❖ இது இறுதிப் ரபாட்டிகளில் வநதரல்ாந்தின் வதாடரச்ச்ியான 43-வது ரபாட்டித ் வதாடர ்

வவற்றியாகும். 

❖ இதனால் FIH ஹீரரா உலகத் தரவரிமசயில் வநதரல்ாந்தின் மகளிர ்அணியானது  உலக 

அளவில் முதலிடம் வகிக்கிறது. 

❖ இவரக்ள் அக்ரடாபர,் 2017 முதல் முதலிடத்தில் உள்ளனர.் 

❖ ஆஸ்திரரலியா அணி 2-ம் இடத்மதயும் அரவ்ஜன்டினா மூன்றாம் இடத்மதயும் பிடித்தன. 

❖ இந்தப் ரபாட்டித ் வதாடரானது  வநதரல்ாந்து, பிரிட்டன், ஆஸ்திரரலியா, அரவ்ஜன்டினா, 

ஆசியக் ரகாப்மப சாம்பியனான ஜப்பான் மற்றும் நடதத்ுநரான சீனா ஆகிய 6 

அணிகமள மடட்ுரம வகாண்டதாகும். 

விருதுகள் 

❖ ஈவா டி ரகாயிட் - சிறந்த வீரர ்

❖ மாரிஜின் வீன் - அதிக ரகால் அடித்தவர ்(5 ரகால்) & வளரும் வீரர ்

❖ சீனாவின் ரய ஜியாரயா - சிறந்த ரகால் கீப்பர ்விருது 

 

2018 டடவிஸ் டகாப்ரப - சடன்னிஸ் 

❖ 2018 ரடவிஸ் ரகாப்மபயின் இறுதிப் ரபாட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான பிரான்மஸத் 

ரதாற்கடித்து 13 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர ் தனது இரண்டாவது படட்தம்த குரராஷியா 

வவன்றது. 

❖ இது  BNP பரிபாஸ் வங்கியால் (Banque Nationale de Paris) ஏற்பாடு வசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ ரடவிஸ் ரகாப்மபயின் இறுதிப் ரபாட்டியில் பிரான்சின் லூகாஸ் பவுலிமயத் ரதாற்கடிதத்ு 

குரராஷியாமவச ்ரசரந்்த மரின் சிலிக் படட்த்மத வவன்றார.் 

❖ குரராஷியாவானது 2005-க்குப் பிறகு இரண்டாவது முமறயாகப் படட்த்மத தற்டபாது 

வவன்றுள்ளது. 

 

IAU-ன் 24 மணி தநர ஆசியா மற்றும் ஓசீயானியா ொம்பியன்ஷி ்-2018 

❖ ரதவானின் ரதடபயில் நரடசபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அதிவிரரவு ஓட்டத்திற்கான 

ெரவ்டதெ மன்றத்தின் (IAU - International Association of Ultra Running) 24 மணி டநர ஆசியா 

மற்றும் ஓசீயானியா ொம்பியன்ஷிப் டபாட்டியில் உல்லாஸ் நாராயண் சவண்கலப் 

பதக்கம் சவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்ெரவ்டதெ அதிவிரரவு ஓட்டப் பந்தயப் டபாட்டியில் தனிநபராக பதக்கத்ரத சவன்ற 

முதலாவது இந்திய வீரராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ ஜப்பாரனெ ் டெரந்்த ஓட்டப் பந்தய வீரரக்ளான டயாசிஹிடகா இசிகாவா (253 கிடலா 

மீட்டர)் மற்றும் சநாபுயூக்கி தக்கா ாசி (252 கிடலா மீட்டர)் ஆகிடயாருக்குப் பின்னால் 

இவர ்டபாட்டிரய நிரறவு செய்துள்ளார.் 

❖ இந்திய அணிரயெ ் டெரந்்த நாராயண், சுனில் ெரம்ா மற்றும் எல்.எல் மீனா ஆகிடயார ்
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தங்களது ஒடட்ுசமாத்த சதாரலவான 644 கிடலா மீட்டரரக் கடந்து சவண்கலப் பதக்கம் 

சவன்றுள்ளனர.் 

❖ அணிகளுக்கானப் பிரிவில் 756 கிடலா மீட்டர ் சதாரலரவ அரடந்து ஜப்பான் தங்கப் 

பதக்கத்ரதயும் 684 கிடலா மீட்டர ் சதாரலரவ அரடந்து ஆஸ்திடரலியா சவள்ளிப் 

பதக்கத்ரதயும் சவன்றுள்ளன. 

அதிவிளரவு ஓட்டம் 

❖ அதிவிரரவுப் டபாட்டியானது பாரம்பரியமான டபாட்டிகளில் உள்ள சதாரலரவவிட மிக 

நீண்ட சதாரலரவயுரடய ஓட்டம் சகாண்ட டபாட்டியாக இருக்கும். 

 

❖ டபாட்டியாளரக்ள் டபாட்டிப் பிரிவின் குறிப்பிடட் சதாரலவு அல்லது  குறிப்பிடட் டநரம் 

என்ற 2 சவவ்டவறு வரககளில் பங்டகற்கிறாரக்ள்.  

 

டாடா ஓ ன் இந்திய ெரவ்ததெ தெலஞ்ெ ்2018 

❖ ெமீபத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான டாடா ஓபன் இந்திய ெரவ்டதெ பாட்மிண்டன் டெலஞ்ெ ்

டபாட்டி மும்ரபயில் நடத்தப் பட்டது. 

 

❖ இந்தியாரவெ ்டெரந்்த லக்ெயா சென் தாய்லாந்ரதெ ்டெரந்்த குன்லாவுத் விட்டிடெ்ரரன 

வீழ்த்தி ஆண்களுக்கான ஒற்ரறயர ்பட்டத்ரத சவன்றார.் 

❖ சபண்களுக்கான ஒற்ரறயர ் பட்டதர்த சவன்றிட இந்தியாரவெ ் டெரந்்த ஆஷ்மிதா 
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ெலி ா மற்சறாரு இந்திய வீரரான  விருொலி குமாடிரய வீழ்த்தினார.் 

ஆண்கள் இரடர்டயர ்பிரிவு அரஜ்ூன் எம்.ஆர,் பி. சுமீத ்சரட்டி - இந்தியா 

சபண்கள் இரடர்டயர ்பிரிவு நிக் விங் யுங், ஏயுங் நிங்க திங் -  ாங்காங் 

 

ெரவ்டதெ அட்மிரல் டகாப்ரப ரிகாட்டா 2018 

❖ டகரள மாநிலம் கண்ணூரின் எட்டிக்குளம் கடற்கமரயில் ஏளிமலா இந்திய கடற்பமட 

அகாடமியில் நமடவபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்ரதச அட்மிரல் ரகாப்மப 

ரிகாட்டாவின் 9-வது பதிப்பில் இத்தாலி வவற்றி வபற்றது. 

❖ இப்ரபாட்டியில் சிங்கப்பூர ்இரண்டாவது இடதம்தயும் நடப்பு சாம்பியனான அவமரிக்கா 

மூன்றாவது இடத்மதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இப்ரபாட்டிமய நடத்திய இந்திய கடற்பமட அகாடமி ஒடட்ுவமாத்தமாக 4-வது இடதம்தப் 

பிடிதத்ு ரபாட்டிமய நிமறவு வசய்துள்ளது. 

❖ இப்ரபாட்டியில் பல்ரகரியா முதன்முமறயாக பங்கு வபற்றுள்ளது. 

 

முதல் தர அறிமுக ஆட்டத்தில் உலக ொதரன 

❖ இந்தூரில் நமடவபற்ற ரஞ்சி டிராபி ரபாட்டியில் ஐதராபாத்திற்கு எதிரான முதல் தர 

ரபாட்டியில் அறிமுகமான மத்தியப் பிரரதசத்மதச ் ரசரந்்த மடம்டயாளரானஅஜய் 

ரராஹரா 267 ஓட்டங்கள் எடுத்தார.் 

❖ இவர ் இதற்கு முன்னதாக J P யாதவ் எடுத்திருந்த 265 ஓட்டங்கமளக் கடந்து  மதத்ியப் 

பிரரதசத்தின் அதிகபடச் ஓட்டங்கமள எடுத்த தனிநபராகவும் ஆகியுள்ளார.் 

❖ 1994ல் பரிதாபாத ்நகரில் ஹரியானாவிற்கு எதிரான முதல் தர ஆட்டத்தில் அறிமுகமான 

அரமால் முசும்தார ் 25 வருடத்திற்கு முன் பரடத்த சாதமனமய ரராஹரா 

முறியடித்துள்ளார.் 

 

BWF உலகக் டகாப்ரப ் டபாட்டி 

❖ சமீபத்தில் BWF (Badminton World Federation) உலகக் ரகாப்மப இறுதிப் ரபாட்டியானது 

சீனாவின் குவாங்ரசாவின் தியன்ஹியில் நடத்தப்பட்டது.  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 16 ஆம் ரததி நரடசபற்ற BWF உலகக் ரகாப்மப இறுதிப் 

ரபாட்டியில் வவற்றி வபற்ற முதலாவது இந்திய வீராங்கமனயாக P.V. சிந்து 

உருவவடுத்ததன் மூலம் வரலாற்றுச ்சாதமன புரிந்துள்ளார.் 

❖ இவர ் 2017 ஆம் ஆண்டின் உலக சாம்பியனான ஜப்பாமனச ் ரசரந்்த ரநாரசாமி 

ஒகுநாராமவ இப்டபாட்டியில் வீழ்த்தினார.் 2018 ஆம் ஆண்டில் P.V. சிந்து வபற்ற 

முதலாவது பட்டம் இதுவாகும். 

❖ சீனாமவச ் ரசரந்்த ஷீ யூகி ஜப்பாமனச ் ரசரந்்த வஜண்ட்ரடா வமாவமாரடாமவ வீழ்த்தி 

ஆண்களுக்கான ஒற்மறயர ்படட்த்மத வவன்றுள்ளார.் 
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மற்ற சவற்றியாளரக்ள் 

❖ ஆண்களுக்கான இரடம்டயர ்பிரிவு -  லீ ஜூன்கூய் மற்றும் லியூ யூசவ்சன் (சீனா). 

❖ வபண்களுக்கான இரடம்டயர ்பிரிவு - மிசாகி மடச்ுரடாமா மற்றும் ஆயாகா தாகாஹாஷீ 

(ஜப்பான்). 

❖ கலப்பு இரடம்டயர ்பிரிவு - வாங் வவாய்லு மற்றும்  ுவாங் ரடாங்பிங் (சீனா). 

 

 ாக்கி உலகக் டகாப்ரப - 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஹாக்கி உலகக் ரகாப்மபப் ரபாட்டியானது ஒடிசாவின் 

புவரனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா மமதானத்தில் நடத்தப் படட்து. 

❖ வபல்ஜியம் ஹாக்கி அணியானது வநதரல்ாந்மத வீழ்த்தியதன் மூலம் அந்த அணி 

தங்களுமடய முதலாவது உலகக் ரகாப்மபப் பட்டத்மத வவன்றுள்ளது. 

 

❖ இப்ரபாட்டியில் வபல்ஜியம் முதல் இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. இப்ரபாட்டியில் வநதரல்ாந்து, 

ஆஸ்திரரலியா ஆகிய அணிகள் முமறரய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்மதப் 

பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஹாக்கி உலகக் ரகாப்மபப் ரபாட்டியில் இந்தியா 6வது இடதத்ில் 

உள்ளது. 

❖ இந்தியா சநதரல்ாந்து அணியால் காலிறுதிப் டபாட்டியில் டதாற்கடிக்கப் பட்டது. 

❖ இப்ரபாட்டியின் சிறந்த வீரர ்- ஆரத்ுர ்வான் ரடாரன் (வபல்ஜியம்). 

❖ இப்ரபாட்டியின் சிறந்த ரகால்கீப்பர ்- பிரிமின் பிளாக். 

❖ ரநரம்மயான விமளயாடட்ு விருது - ஸ்வபயின் 

 

2018 ITF (International Tennis Federation) உலக ொம்பியன்ஷி ் 

❖ ெரவ்டதெ சடன்னிஸ் மன்றமானது  
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o செரப்ியாவின் டநாவாக் டஜாடகாவிக் (ஆண்கள் ஒற்ரறயர ்பிரிவு) 

o டராமானியாவின் சிடமானா  ாசலப் (சபண்கள் ஒற்ரறயர ்பிரிவு) 

ஆகிடயாரர 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ITF உலக ொம்பியன்களாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ டஜாடகாவிக் ஆறாவது முரறயாக இவ்விருரதப் சபறுகிறார.் 

❖ சிடமானா  ாசலப் முதன்முரறயாக இவ்விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

டமலும் இவர ்2018 ஆம் ஆண்டிற்கான WTA ஷாட் ஆப் தி இயர ்விருரதயும்  சவன்றுள்ளார.் 

❖ பாரீஸின் டராலந்து டகடராஸ் நகரில் 2019 ஆம் ஆண்டின் ITF உலக 

ொம்பியன்ஸ்களுக்கான  இரவு விருந்தில் ITF  உலக ொம்பியன்கள் தங்கள் விருரதப் 

சபறவுள்ளனர.் 

ஆண்களுக்கான இரடள்டயர ்பிரிவு 

❖ அசமரிக்காரவெ ்டெரந்்த ரமக் பிரயான் மற்றும் டஜக் டொக் ஆகிடயார ்இவ்விருரதப் 

சபறவுள்ளனர.் 

❖ பிரயான் 12-வது முரறயாக இவ்விருரதப் சபறவுள்ளார.் ஆனால் டொக் முதன்முரறயாக 

இவ்விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட விருக்கிறார ்

❖ சபண்களுக்கான இரடர்டயர ்பிரிவு - பாரட்பாரா கிரிசஜசிடகாவா மற்றும் டகத்தரீனா 

சினியாடகா. 

 

டதசிய ஸ்குவாஷ் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ரதசிய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்பின் 75-வது பதிப்பானது சமீபத்தில் வநாய்டாவில் 

நடத்தப் படட்து. 

❖ ரஜாஷ்னா சின்னப்பா ஊரவ்சி ரஜாமச வீழ்த்தி ரதசிய ஸ்குவாஷ் வபண்கள் ஒற்மறயர ்

பிரிவுப் பட்டத்மத வவன்றுள்ளார.் 

❖ இது அவரது 16-வது ரதசிய பட்டமாகும். இந்த வவற்றியின் மூலம் 16 பட்டங்கமள வவன்ற 

புவரனஸ்வரி குமாரியின் சாதமனமய இவர ்சமன் வசய்துள்ளார.் 

❖ இறுதிப் ரபாட்டியில் மரகஷ் மங்ரகான்கர ் விக்ரம் மல்ரகாத்ராமவ வவன்று 

ஆண்களுக்கான ஒற்மறயர ்படட்த்மத வவன்றுள்ளார.் 

❖ இது மரகஷ் மங்ரகான்கர ்வபற்ற முதலாவது பட்டமாகும். 

 

தங்க காலணி விருது 

❖ கடந்த பருவத்ரத ஐரராப்பாவின் அதிக ரகால் அடித்த வீரராக முடிதத்ு 5வது முமறயாக 

தங்க காலணி விருதிமன லிரயானல் வமஸ்ஸி வபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் பாரச்ிரலானா அணிக்கான 68 ஆட்டங்களில் 34 ரகால்கமள அடிதத்ு லிவரப்ூல் 

அணியின் வமாகமது ெலா மற்றும் சடாட்டன்ஹாம் அணியின்  ஹாரிகான் ஆகிடயாரர  

விட முன்னிமல வபற்றார.் 
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❖ ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக 52 ஆட்டங்களில் 26 ரகால்கமள அடிதத்ு 4 முமற 

கிறிஸ்டியானா வரானால்ரடா இவ்விருமதப் வபற்றுள்ளார.் 

 

ஆசிய கண்டத்தின் சபண்கள் ொம்பியன் 

❖ பிலிப்மபன்ஸில் உள்ள மகாடி நகரில் நமடவபற்ற 17வது ஆசிய கண்டத்திற்கான  

வபண்கள் சதுரங்க சாம்பியன் டபாட்டியில் பத்மினி சரௌட் பட்டத்மத வவன்றார.்  

 

❖ ஆண்கள் பிரிவில் விதித் ெந்டதாஷ் குஜராத்தி வவண்கலப் பதக்கம் வவன்றார.் 

 

டதசிய மூத்டதாருக்கான ஓ ன் ெதுரங்க ொம்பியன்ஷிப் - 2018 

❖ ஜம்முவில் நரடசபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  டதசிய மூத்டதாருக்கான ஓபன் ெதுரங்க 
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ொம்பியன்ஷிப் டபாட்டியில் அரவிந்த் சிதம்பரம் 10 புள்ளிகளுடன் தனது முதல் பட்டத்மத 

வவன்றார.் 

❖ கிருஷ்ணா 9.5 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடத்மதப் பிடித்தார.் 

❖ 19 வயதான அரவிந்த் ஏற்கனடவ 2015-ல் கிராண்ட் மாஸ்டர ்பட்டம் வவன்றவராவார.் 

 

FIFA உலகத் தரவரிரெ 

❖ ஆண்டு முடிவில் வவளியிடப்படும் பன்னாடட்ுக் கால்பந்துெ ் சங்கங்களுக்கான 

கூட்டமமப்பின் (FIFA- The Fédération Internationale de Football Association) உலகத் தரவரிமசயில் 

வபல்ஜியம் முதலிடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இது நடப்பு உலக சாம்பியனான பிரான்மஸ விட 1 புள்ளி அதிகம் வபற்று முதலிடத்மதப் 

பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த தரவரிமசயில் பிரரசில் மூன்றாவது இடத்திலும் குரராஷியா நான்காவது 

இடத்திலும் இங்கிலாந்து ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த முன்ரனற்றம் அமடந்துள்ள அணியாக பிரான்ஸ் FIFA-வினால் 

ரதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

பனிெ ்ெறுக்கு டபாட்டிகளில் 50 உலக டகாப்ரபகரள சவன்ற முதலாவது சபண் 

❖ பிவரஞ்சு ஆல்ப்ஸில் நமடவபற்ற உலகக் ரகாப்மபப் பனிசச்றுக்கு ரபாட்டியின் சிலரலாம்  

என்ற பிரிவில் வவற்றி வபற்றதன் மூலம் 50 உலகக் ரகாப்மபகமள வவன்ற முதலாவது 

இளம்வபண்ணாக அவமரிக்காமவச ்ரசரந்்த மிக்ரகலா ஷிவ்ரின் உருவவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ ரகாரச்வ்சரவலில் நமடவபற்ற ரபாட்டியில் சவற்றி சபறுவதற்காக இவர ்

ஸ்ரலாரவகியாமவச ் ரசரந்்த வபட்ரா வவல்ரஹாயாமவ விட 0.29 விநாடிகளுக்கு 

முன்னரர அப்ரபாட்டிமய நிமறவு வசய்தார.் ரமலும் இவர ் ஸ்வீடமனச ் ரசரந்்த பிரிடா 

வஹன்ஸ்ரபாட்டமரவிட 0.37 விநாடிக்கு முன்னரர அப்ரபாட்டிமய நிமறவு வசய்து 

வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

 

இந்திய ஸ்குவாஷ் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ சிசிஐ ரமற்கு இந்திய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் மகாராஷ்டிரத்மதச ்ரசரந்்த 

ரதசிய சாம்பியனான மரகஷ் மங்ரகான்கர ் மற்றும் ரகாவாமவச ் ரசரந்்த யாஷ் ரபட்டி 

ஆகிரயார ்முமறரய ஆண்கள் மற்றும் 19 வயதுக்குடப்ட்ரடாருக்கான சிறுவரக்ள் பிரிவில் 

படட்த்மத வவன்றுள்ளனர.் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மும்மபயில் நமடவபற்ற இந்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியானது இந்திய 

ஸ்குவாஷ் ராக்ரகடஸ்் கூட்டமமப்பினால் நடத்தப்படட்து. 
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கிளப் உலகக் டகாப்ரப 

❖ ஐக்கிய அரசு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நமடவபற்ற 3-வது ரநர ் எப்ஐஎப்ஏ  

(FIFA - The Fédération Internationale de Football Association) கிளப் உலகக் டகாப்மபப் ரபாடட்ியில் 

அல்-அய்ன் அணிமய வீழ்த்தி ஐரராப்பிய சாம்பியனான ரியல் மாட்ரிட் அணி வவற்றி 

வபற்றுள்ளது. 

❖ ரியல் மாட்ரிட் அணியானது தற்வபாழுது நான்கு எப்ஐஎப்ஏ கிளப் உலகக் ரகாப்மபகமள 

சவற்றி வகாண்டுள்ளது. பாரச்ிரலானா அணிமய விட கூடுதலாக ஒரு படட்த்மத இந்த 

அணி வபற்றுள்ளது. 

 

மூத்டதாருக்கான டதசிய படடகாட்டுதல் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ 37-வது மூத்ரதாருக்கான ரதசிய படரகாடட்ுதல் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியானது புரனவின் 

இராணுவ வபாறியியல் கல்லூரியில் இராணுவ படரகாடட்ுதல் முமனயில் நிமறவு 

வபற்றது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் இராணுவ அணி சாம்பியனாக உருவவடுதத்ுள்ளது. இப்ரபாட்டியில் 

சரவ்ீசஸ் அணி இரண்டாவது இடதம்தப் பிடிதத்ுள்ளது.  

❖ ரதசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் கலப்புப் பிரிவு ரபாட்டியானது முதன்முமறயாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

ஆசிய டூர ்ஆரட்ர் ஆஃப் சமரிட் விருது 

❖ ரகால்ப் விமளயாட்டில் ஆசிய டூர ்ஆரட்ர ்ஆஃப் வமரிட் விருது (Asian Tour Order of Merit in golf) 

வபற்ற இளம்வீரர ் மற்றும் 5-வது இந்தியராக சுபாங்கர ்ஷரம்ா ஆகியுள்ளார.் 

 

❖ இவர ் இந்த ஆண்டின் இரண்டு இறுதி ஆடட்ங்கமள முடிக்கும் முன்னரர இதமன 

வவன்றுள்ளார.் 

❖ இந்த வவற்றியுடன் இவர ்ஆண்டு முழுவதும் பல்ரவறு சாதமனகமளப் புரிந்து Asian Tour 

Habitat for Humanity Standings என்ற பட்டத்திமனயும் மகப்பற்றியுள்ளார.்  
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ராகுல் டிராவிட்டின் 16 வருட சடஸ்ட் ொதரன முறியடிப்பு 

❖ இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் தமலவரான விராட் ரகாலி அயல்நாட்டில் நமடவபற்ற 

வடஸ்ட் ரபாட்டிகளில் அதிக ரன் குவித்த முன்னாள் இந்திய அணித ்தமலவரான ராகுல் 

டிராவிட்டின் 16 ஆண்டு கால சாதமனமய முறியடிதத்ுள்ளார.் 

❖ ஆஸ்திரரலியாவுக்கு எதிரான 3-வது வடஸ்ட ் ரபாட்டியின் 2-வது இன்னிங்சில் 82 

ஓட்டங்கமள எடுத்த பின்னர ்இதமன டகாலி சாதிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் அயல்நாட்டில் நமடவபற்ற வடஸ்ட் ரபாட்டியில் ராகுல் டிராவிட் 1137 

ஓட்டங்கமள எடுத்திருந்தார.் இதமன 2018-ல் விராட் ரகாலி 1138 ஓட்டங்கள் எடுதத்ு 

முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 

3-வது டதசிய மகளிர் குத்துெெ்ண்ரட ொம்பியன்ஷிப் 

❖ கரந்ாடகாவின் விஜயநகராவில் ரதசிய மகளிர ்குதத்ுச ்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டி 

வதாடங்கியது. 

❖ இந்த ரபாட்டித ் வதாடரானது ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வவன்ற துப்பாக்கி சுடும் வீரரான 

அபினவ் பிந்த்ராவால் சமீபத்தில் திறந்து மவக்கப்படட் JSW ஸ்ரபாரட்்ஸின் இன்ஸ்மபயர ்

விமளயாடட்ு நிறுவனத்தில் நமடவபற இருக்கின்றது. 

❖ ரதசிய அளவிலான சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டிகள் தனியாரால் நடத்தப்படும் விமளயாடட்ு 

நிறுவனத்தில் ஒரு ரதசியக் கூடட்மமப்பால் நடத்தப்படுவது இதுரவ முதன் முமறயாகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஆயுதப் பரடகள் வாரம் - டிெம்பர் 1 முதல் 7 வரர 

❖ இந்தியாவில் ஆயுதப் பமடகள் வகாடி தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 07 அன்று 

முதன்முமறயாக அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ 70-வது ஆயுதப்பமடகள் வகாடிகள் தினமானது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 07 அன்று 

அனுசரிக்கப்படவிருக்கிறது. 

❖ நாவடங்கிலும் இருந்து நிதிகமள ரசகரிதத்ு இந்திய ஆயுதப் பமட பணியாளரக்ளின் 

நலமனப் பாதுகாப்பமத இத்தினம் அனுெரிக்கின்றது. 

 

உலக எய்ட்ஸ் தினம் - டிெம்பர் 01 

❖ 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 01 அன்று உலக எய்டஸ்் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலக எய்டஸ்் தினத்தின் 30-வது ஆண்டின் நிமனமவ இந்த ஆண்டு (2018) குறிக்கிறது. 
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❖ எச.்ஐ.வியானது சரவ்ரதச வபாது சுகாதார பிரசச்மன என்ற வரகயில் அதரனக் குறிதத்ு 

ஒரு புரிதல், கல்வி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு ஆகியவற்ரற டமம்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “உங்களுமடய நிமலமய 

அறிந்து வகாள்ளுதல்” என்பதாகும். 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர ் 01 ஆம் ரததிமய உலக எய்டஸ்் தினமாக உலக சுகாதார 

அமமப்பானது (WHO- World Health Organization)  ரதரந்்வதடுத்தது. 

❖ இது அதிகாரப்பூரவ்மாக உள்ள 8 சரவ்ரதச வபாது சுகாதாரப் பிரசச்ாரங்களில் ஒன்றாக 

உலக சுகாதார அமமப்பினால் குறிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

ெரவ்டதெ அடிரமத்தன ஒழிப்பு தினம் - டிெம்பர் 02 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 02 அன்று சரவ்ரதச அடிமமத்தன ஒழிப்பு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது பாலியல் சுரண்டல், கட்டாயத் திருமணம், ஆள் கடத்தல் மற்றும் 

குழந்மதத ் வதாழிலாளரக்மள பணியமரத்த்ுதல் உள்ளிட்ட அடிமமத்தன ஒழிப்மப 

ரநாக்கமாகக் வகாண்டு அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டானது 32-வது அடிமம எதிரப்்புத் தினத்மதக் குறிக்கிறது. 

❖ இத்தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டில் ஆள்கடத்தல் ஒழிப்பு மற்றும் பிறமர பாலியல் 

வதாழிமல ரமற்வகாள்ளுமாறு வற்புறுதத்ுவது குறித்த ஐ.நா. பிரகடனத்மத ஏற்றுக் 

வகாண்டமதக் குறிக்கிறது. 

❖ இத்தினமானது 1986 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 ஆம் ரததி அன்று ஐ.நா. வபாதுச ்சமபயினால் 

முதன்முமறயாக அனுசரிக்கப்படட்து. 

 

உலக கணினி கல்வியறிவு தினம் - டிெம்பர் 02 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 02 அன்று உலக கணினி கல்வியறிவு தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலவகங்கிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களில் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு, இயக்கம் மற்றும் 

விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலக கணினி கல்வியறிவு தினமானது இந்திய கணினிப்வபாறி நிறுனமான என்ஐஐடி-

ஆல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதத்ினமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் அந்நிறுவனத்தின் 20-வது 

ஆண்டு நிரறவின் நிமனவாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

ெரவ்டதெ மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் (IDPD - International Day of Persons with 

Disabilities) - டிெம்பர் 03 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய நாடுகளின் சரவ்ரதச மாற்று திறனாளிகள் தினமானது 
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ஆண்டுரதாறும் உலகவமங்கிலும் டிசம்பர ்03-ம் ரததி அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

❖ இந்த வருட IDPD-யின் கருதத்ுரு: “மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல், 

அரனவருக்கும்  உள்ளடக்கிய வளரெ்ச்ி மற்றும் சமத்துவத்மத உறுதி வசய்தல்” 

(Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) என்பதாகும். 

❖ இந்த கருத்துருவானது 2030ஆம் ஆண்டிற்கான  நீடித்த ரமம்பாடட்ு வளரெ்ச்ிக்கான 

வமரவில் திட்டமிடப்படட்படி அரனவரரயும் உள்ளடக்குதல், நியாயமான மற்றும் நீடித்த 

ரமம்பாட்டிற்காக மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்றில்  கவனம் 

வசலுத்துகிறது. 

 

இந்திய கடற்பரடத் தினம் - டிெம்பர் 04 

❖ இந்திய கடற்பமடத் தினமானது கடற்பமடயின் சாதமனகமளயும் நாட்டின் 

பாதுகாப்பில் கடற்பரடயின்  பங்களிப்புகமளயும் வகாண்டாடுவதற்காக ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர ்04-ம் ரததி அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இதத்ினமானது 1971ல் இந்திய பாகிஸ்தான் ரபாரின் ரபாது ‘டிமரவடண்ட் நடவடிக்மக’ 

மூலம் வவற்றி சபற்ற கடற்பமடயின் துணிெெ்ரலயும் வலிமமமயயும் நிமனவு 

கூறுவதற்காகக் வகாண்டாடப்படுகிறது.  

 

❖ இவ்வருட கடற்பமட தினத்தின் கருதத்ுருவானது: “Indian Navy, Mission-deployed and Combat-



•   
•    
 
 
 
 

167 
 

  

ready’ என்பதாகும். 

 

உலக மண் தினம் - டிெம்பர் 05 

❖ உலக மண் தினமானது ஒவ்வவாரு வருடமும் டிசம்பர ் 05 ஆம் ரததியன்று ஐக்கிய 

நாடுகளின் உணவு மற்றும் ரவளாண்மம அமமப்பால் (Food and Agriculture Organization) 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ இது உணவுப் பாதுகாப்பு, வளமான சூழலியமமப்புகள் மற்றும் மனித நல்வாழ்வுக்காக 

மண்ணின் முக்கியதத்ுவத்மத வதரிவிப்பமத ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இவ்வருட உலக மண் தினத்தின் கருதத்ுரு: “மண் மாசுபாட்டிற்கு தீரவ்ாக இரு” (Be the 

Solution to Soil Pollution) என்பதாகும். 

❖ 2002-ல் மண் அறிவியலுக்கான சரவ்ரதச மன்றத்தால் (International Union of Soil Sciences-IUSS) 

இத்தினம் முன்வமாழியப்பட்டு 2013ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதம் நமடவபற்ற 68-வது ஐ.நா. 

வபாதுச ்சமபயில் டிெம்பர ்5ஆம் டததி உலக மண் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

ெரவ்டதெ தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் - டிெம்பர் 05 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 05 அன்று வபாருளாதார மற்றும் சமூக வளரச்ச்ிக்கான 

சரவ்ரதச தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ரமலும் இத்தினம் சரவ்ரதச 

தன்னாரவ்லரக்ள் தினம் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்ரதச தன்னாரவ்லரக்ள் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, 

“தன்னாரவ்லரக்ள் மீண்வடழக் கூடிய சமுதாயங்கமளக் கட்டமமக்கின்றனர”் 

என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது தன்னாரவ்லரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது அரமப்புகளின் அரப்்பணிப்புகள் 

மற்றும் பங்களிப்புகள் ஆகியவற்மறக் வகாண்டாடுகிறது. 
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இந்திய ஆயுத ்  ளட சகாடி நாள் - டிெம் ர் 07 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இந்தியா முழுவதும் டிெம்பர ்07 அன்று இந்திய ஆயுதப் பரட சகாடி 

நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ நாடர்ட எதிரிகளிடமிருந்து காப்பதற்காக கடுரமயாகப் டபாரிடும் இந்திய 

வீரரக்ரளயும், டபாரில் உயிரிழந்த இராணுவ வீரரக்ரளயும் சகௌரவிப்பதற்காக 

இத்தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ 1949 ஆம் ஆண்டு முதல் டிெம்பர ்07 ஆம் டததியானது இந்திய ஆயுதப் பரட சகாடி நாளாக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முன்னாள் இராணுவ வீரரின் நலன்கள் மற்றும் மறுவாழ்விற்காக “ஆயுதப் பரட சகாடி 

நாள் நிதிரய” இந்திய அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெ விமான ் த ாக்குவரத்து தினம் - டிெம் ர் 07 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ் 07 அன்று ெரவ்டதெ விமானப் டபாக்குவரதத்ு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இதன் டநாக்கம் நாட்டின் ெமூக மற்றும் சபாருளாதார வளரெ்ச்ியில் ெரவ்டதெ விமானப் 

டபாக்குவரத்தின் முக்கியதத்ுவம் குறித்த விழிப்புணரர்வ உலசகங்கிலும் ஏற்படுதத்ுதல் 

மற்றும் வலுப்படுதத்ுதல் ஆகும்.        

❖ இந்த ஆண்டிற்கான ெரவ்டதெ விமானப் டபாக்குவரத்தின் கருதத்ுருவானது, “எந்தசவாரு 

நாடும் விடுபடட்ு விடாமல் இருப்பதற்கு அரனவரும் ஒன்றிரணந்துப் பணியாற்றுதல்” 

என்பதாகும். 

❖ ெரவ்டதெ விமானப் டபாக்குவரதத்ு தினமானது 1994 ஆம் ஆண்டில் ெரவ்டதெ விமானப் 

டபாக்குவரதத்ு நிறுவனத்தின் 50-வது ஆண்டு நிரனவு தின நிகழ்ெச்ியின் ஒரு பகுதியாக 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ 1944 ஆம் ஆண்டில் 54 நாடுகரளெ ் டெரந்்த பங்டகற்பாளரக்ள் அசமரிக்காவின் 

சிகாடகாவில் கூடி ெரவ்டதெ விமானப் டபாக்குவரதத்ு மீதான ஒப்பந்தத்தில் 

ரகசயழுத்திட்டனர.் இது “சிகாடகா ஒப்பந்தம்” என்றறியப்படுகிறது. 
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❖ இது 1996 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா.வினால் அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிவிக்கப்படட்து. 

 

 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் தினம் - டிெம்பர் 08 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 08 அன்று நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் 

தினத்மத அனுசரிக்கிறது. 

❖ 1967 ஆம் ஆண்டில் இந்த தினத்தில் இந்தியாவின் முதலாவது நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான 

ஐஎன்எஸ் கல்வாரி (INS Kalvari) இந்தியக் கடற்பமடயில் இமணக்கப்பட்டமத 

நிமனவுகூறும் விதமாக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ பாக்ஸ்டிரராட் வரகரயெ ்ொரந்்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது 29 ஆண்டுகால ரசமவக்குப் 

பின்பு 1996 ஆம் ஆண்டு ரம 03 அன்று இந்தியக் கடற்பமடயிலிருந்து ஓய்வு வபற்றது. 

❖ அணு ஆயுத நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த ் நவம்பர ் 05 அன்று இந்தியக் 

கடற்பமடயில் இமணக்கப்படட்தன் மூலம் நீர,் நில மற்றும் வான்வழி ஆகிய மூன்றிலும் 

அணு ஆயுத (Nuclear trait) வல்லமமமய இந்தியா வபற்றுள்ளது நிரனவில் சகாள்ள 

டவண்டியதாகும். 
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ெரவ்டதெ ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் - டிெம்பர் 09 

❖ ஊழல் பற்றிய வபாது விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காக உலகவமங்கிலும் டிசம்பர ்09 

ஆம் நாள் சரவ்ரதச ஊழல் எதிரப்்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ஊழல்கமள திறம்பட தடுக்கவும் அதரன எதிரத்த்ுப் ரபாராடவும் டவண்டி அதற்காக  

எடுக்கப்படும் நடவடிக்மககமள வலுப்படுதத்ுதல் மற்றும் ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்மற 

ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ் 31 ஆம் டததி ஐ.நா.வின் ஊழல் தடுப்பு உடன்படிக்மக (UN 

Convention Against Corruption-UNCAC) நிமறரவற்றப்படட்  நாள் முதலாக இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

❖ UNCAC ஆனது சட்டப்பூரவ்மாக கடட்ுப்படுத்தக்கூடிய சரவ்ரதச அளவிலான முதலாவது 

ஊழல் எதிரப்்புக் கருவியாகும். இது உலகளாவிய அளவில் ஊழலுக்வகதிராக 

தீரவ்ளிப்பதற்கான வாய்ப்மப வழங்குகிறது.  

❖ ஐ.நா.வானது, ஐக்கிய நாடுகள் வளரெ்ச்ித் திட்டம் (UNDP - United Nations Development Group) 

மற்றும் ரபாமதப் வபாருள்கள் & குற்றங்கள் மீதான ஐ.நா அலுவலகம் (UN Office on Drugs 

and Crimes -UNODC) ஆகியவற்றுடன் இமணந்து ஊழல் குறித்த விழிப்புணரம்வப் 

பரப்புவதற்காக உலகளாவிய அளவிலான “ஊழல் : நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகளுக்கு ஒரு 

தமட” எனும் பிரசாரத்மத உருவாக்கியுள்ளது.  

 

ெரவ்டதெ மனித உரிரமகள் தினம் - டிெம்பர் 10 

❖ சரவ்ரதச மனித உரிமமகள் தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 10 ஆம் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ெரவ்டதெ மனித உரிமமகள் தினத்தின் கருதத்ுரு “#மனித 

உரிமமகளுக்காக குரல் சகாடு” (#StandUp4HumanRights) என்பதாகும். 

❖ ஐ.நா வபாதுச ் சமபயால் 1948 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் வகாள்ளப்படட் இத்தினமானது 10 

டிசம்பர ்2018 அன்று  உலகளாவிய மனித உரிமமகள் பிரகடனத்தின் (Universal Declaration of 
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Human Rights) 70வது வருட நிமறமவக் குறிக்கிறது.  

 

❖ உலகளாவிய மனித உரிமமகள் பிரகடனமானது உலகில் மிக அதிக அளவில் 

வமாழிவபயரக்்கப்பட்ட ஒரு ஆவணமாகும். இது 500-க்கும் அதிகமான வமாழிகளில் 

கிமடக்கின்றது. 

 

டநாபல் பரிசு தினம் - டிெம்பர் 10 

❖ டநாபல் பரிசு தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 10 ஆம் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முதல் ரநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்ட தினத்தின் நிமனமவக் வகாண்டாட இந்நாளானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முதல் ரநாபல் பரிசானது ஆல்பிரட் ரநாபலின் மமறவிற்கு (10 டிசம்பர ் 1896) 5 

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர ்1901 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்10 அன்று வழங்கப்பட்டது.  

 

❖ ரநாபல் பரிசு வபறுரவாரக்ளின் சபயரக்ள்  ஒவ்வவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர ் மாத 

வதாடக்கத்தில் அறிவிக்கப்படட்ு பின்னர ் டிசம்பர ் 10 ஆம் டததி ஸ்வீடனின் 

அரசரிடமிருந்து அவரக்ள் பரிசு வழங்கப்படுவர.் 

❖ நாரர்வயின் ஓஸ்டலாவில் இருந்து வழங்கப்படும் அமமதிக்கான ரநாபல் பரிமசத ்தவிர 

மற்ற அமனதத்ு ரநாபல் பரிசுகளும் ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்ரஹாமில் இருந்து 

வழங்கப்படுகின்றன.  
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ெரவ்டதெ மரல தினம் - டிெம்பர் 11 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ்11 அன்று சரவ்ரதச மமல தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்ரதச மமல தினத்தின் கருதத்ுருவானது “#Mountains Matter” 

என்பதாகும். 

❖ பல்லுயிரப்் வபருக்கத்தில் மமலகளின் பங்களிப்பு குறித்த விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக உணவு மற்றும் ரவளாண் நிறுவனத்தால் (FAO - The Food and Agriculture 

Organization) இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

❖ ரமலும் இத்தினத்மதக் வகாண்டாடுவதற்காக ரபாலந்தின் ரகாட்டாமவஸில் 

நமடவபற்று வரும் UNFCCCயின்  (United Nations Framework Convention on Climate Change) 

உறுப்பினர ் நாடுகள் சந்திப்பின் ஒரு பகுதியாக (COP24) “மமலகமளச ் சாரந்்திருத்தல்: 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சிகரங்கள் மற்றும் மக்கள்“ என்ற நிகழ்சச்ி நமடவபறவிருக்கிறது.  

 

யுனிசெ ் தினம் - டிெம் ர் 11 

❖ நியூயாரக்்ரகத் தரலரமயிடமாகக் சகாண்டு செயல்படும் “யுனிசெப்” அரமப்பானது 

2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்11 அன்று தனது 71-வது சதாடக்கத் தினத்ரதக் சகாண்டாடியது 

(UNICEF - United Nations International Children Emergency Fund). 

❖ 1946 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 11 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெரபயினால் “யுனிசெப்” 

அரமப்பு உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ வளரந்்துவரும் நாடுகளில் உள்ள குழந்ரதகள் மற்றும் தாய்மாரக்ளுக்கு நீண்ட 

நாடக்ளுக்கு அறப்பணி மற்றும் வளரெ்ச்ி உதவிப் பணிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்காக 

யுனிசெப் அரமப்பு உருவாக்கப்படட்து. 

 

ெரவ்ததெ அளனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்பு தினம் - டிெம்பர் 12 

❖ ெரவ்டதெ அரனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்பு தினமானது ஆண்டுடதாறும் டிசம்பர ்

12 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ இது ஒருவரரயும் விடட்ு விடாமல் ெரவ்டதெ அரனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்ரப  

அமடய வலுவான, மிகவும் நியாயமான சுகாதார அமமப்பு முமறகளுக்கு அரழப்பு 

விடுப்பதற்காக பல்ரவறு பங்குதாரரக்மளத் திரடட்ுவரத ரநாக்கமாகக் வகாண்டது. 

 

❖ இவ்வருடதத்ிற்கான கருதத்ுரு  “அரனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்புக்காக 

ஒன்றிமணதல் : இது கூடட்ு நடவடிக்மகக்கான ரநரம் (Unite for Universal Health Coverage: Now 

is the Time for Collective Action)”  என்பதாகும்.  

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சமபயானது 2017ல் தீரம்ானம் நிமறரவற்றி டிசம்பர ் 12ஐ 

அரனவருக்குமான சுகாதார பாதுகாப்பிற்கான சரவ்ரதச தினமாக பிரகடனம் வசய்தது. 

 

ெரவ்டதெ நடுநிரலளம தினம் - டிெம்பர் 12 

❖ டிசம்பர ்12ஆம் நாள் சரவ்ரதச நடுநிமலரமக்கான தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது நாடுகளுக்கிமடரய நடுநிமலமமத்தன்ரம மற்றும் அமனதத்ு விதமான ரபார ்

பங்டகற்புகமளயும் தவிரத்்தல் ஆகியவற்ரற உறுதி வசய்வதற்காக ஐ.நா சமபயால் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஐ.நா சபாதுெெ்ரபயானது 2017 பிப்ரவரி 2 அன்று ெரவ்டதெ நடுநிரலரம தினமாக 

டிசம்பர ்12-ஐ அறிவித்தது. 

 

ததசிய ஆற்றல்  ாதுகா ்பு தினம் - 14 டிெம் ர ்

❖ டதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு தினம் இந்தியாவில் டிெம்பர ் 14 அன்று ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டானது அதன் சகாண்டாட்டத்தின் 28வது ஆண்ரடக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்நாளின் அனுெரிப்பானது ஆற்றல் திறன் மற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் 

முக்கியதத்ுவம் பற்றிய விழிப்புணரர்வ உருவாக்குவரத  டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நாளானது 2001 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் எரிெக்தி பாதுகாப்புெ ் ெட்டத்ரத 

நிரறடவற்றிய டபாது, ஆற்றல் செயல்திறன் அரமப்பால்  (BEE - Energy Efficiency Bureau)  

நிறுவப்படட்து. 

❖ ஆற்றல் செயல்திறன் அரமப்பானது   மின்துரற அரமெெ்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு 
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ெட்டப்பூரவ் அரமப்பாகும். டமலும் இது ஆற்றல் பயன்பாட்டிரனக் குரறப்பதற்கான 

சகாள்ரக மற்றும் உத்திகரள உருவாக்குகிறது. 

 

ெரவ்ததெ ததயிளல தினம் - டிெம் ர் 15 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ்15 அன்று ெரவ்டதெ டதயிரல தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ டதயிரல உற்பத்தி நாடுகளில் உள்ள பணியாளரக்ள் மற்றும் விவொயிகளின் மீது 

ெரவ்டதெ டதயிரல வணிகம் ஏற்படுதத்ும் தாக்கம்  குறிதத்ு அரொங்கம் மற்றும் 

குடிமக்களின் கவனத்ரத ஈரப்்பதற்காக  இத்தினம் வடிவரமக்கப் படட்ுள்ளது. 

❖ இது 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் வங்கடதெம், இலங்ரக, டநபாளம், வியடன்ாம், 

இந்டதாடனசியா, சகன்யா, மலாவி, மடலசியா, உகாண்டா, இந்தியா மற்றும் டான்ொனியா 

ஆகிய டதயிரல உற்பத்தி நாடுகளில் அனுெரிக்கப் படுகின்றது  

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் முதலாவது டதயிரல தினம் அனுெரிக்கப்படட்து. 

 

விஜய் திவாஸ்-டிெம் ர் 16 

❖ சவற்றி தினம் என்றரழக்கப்படும் விஜய் திவாஸானது இந்தியாவில் டிெம்பர ்16 ஆம் டததி 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 16 ஆம் டததியன்று 1971 ஆம் ஆண்டில் நரடசபற்ற 

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான வங்கடதெ விடுதரலப் டபாரில் சவற்றி சபற்றதன் 47-வது 

நிரனவு தினத்ரதக் குறிக்கிறது. 

 

 ாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான ெரவ்ததெ வன்முளற தடு ்பு தினம் – 

டிெம் ர் 17  

❖ பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான ெரவ்டதெ வன்முரற தடுப்பு தினமானது  

ஆண்டுடதாறும் டிெம்பர ் 17ம் டததியன்று பாலியல் சதாழிலாளரக்ள், அவரக்ளது 

நண்பரக்ள், குடும்பத்தினரக்ள் மற்றும் கூட்டாளிகளால் அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த தினமானது உலகம் முழுவதும் உள்ள பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிராக 

அவரக்ள் மீது வன்முரறகளுக்கு வழிவகுக்கின்ற மற்றும் அவரக்ள் உள்ளடங்கியுள்ள  

ெமூகங்களிலிருந்து அவரக்ரள டவறுபடுதத்ுகின்ற வரகயில்   

o அவரக்ளுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் சவறுக்கத்தக்க குற்றங்கள் 

o ெமூகத்தில் உள்ள களங்கத்ரதயும் பாரபடெ்தர்தயும் நீக்குவதற்கான டதரவகள்  

ஆகியவற்றின் மீது  கவனம் செலுத்துகிறது.  

❖ முதன் முதலில் 2003-ல் அனுெரிக்கப்படட் இதத்ினமானது  டாக்டர ்அன்னி ஸ்பிரிங்கிள் 

மற்றும் அசமரிக்காவின் பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கான உரிரமகள் நலெெ்ங்கமான  

'பாலியல் சதாழிலாளரக்ரள சென்றரடயக்கூடிய  திட்டம்’ (Sex Workers Outreach Project USA-

Swop USA) ஆகிடயாரால் நிறுவப்படட்து. 
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❖ ஐடராப்பாவின் பாலியல் சதாழிலாளரக்ளின் உரிரமகளுக்கான ெரவ்டதெக் குழுவானது 

பாகுபாட்டின் எதிரப்்புக்கான குறியீடாக சிவப்புநிறக் குரடரய 2005-ல் ஏற்றுக் 

சகாண்டது. 

 

ெரவ்ததெ புலம்ச யர்தவாரக்ள்  தினம் - 18 டிெம் ர ்

❖ உலகளாவிய புலம்சபயரப்வரக்ளின் முயற்சிகள், பங்களிப்புகள் மற்றும் உரிரமகள் 

ஆகியவற்ரற அங்கீகரிப்பதற்காக ஆண்டுடதாறும் டிெம்பர ் 18 ஆம் டததி ெரவ்டதெ 

புலம்சபயரட்வாரக்ள்  தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு - "கண்ணியதத்ுடன் குடிடயறுதல்" (Migration with Dignity) 

என்பதாகும். 

❖ இத்தினத்ரத அனுெரிப்பதற்கான தீரம்ானத்ரத  ஐ.நா. சபாதுெெ்ரபயால் 2000 ஆம் ஆண்டு 

டிெம்பர ்4 ஆம் நாள் நிரறடவற்றப் பட்டது. 

 

சிறு ான்ளமயினர் உரிளமகள் தினம் - டிெம் ர் 18 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ் 18 அன்று சிறுபான்ரமயினர ் உரிரமகள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த தினமானது இந்தியாவில் சமாழி, ொதிமத மற்றும் நிற அடிப்பரடயிலான 

சிறுபான்ரமயினரின் நலன்கரள டமம்படுதத்ுதல், டபணுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் 

ஆகியவற்ரற இலக்காகக் சகாண்டது. 

❖ 1992 டிெம்பர ்18 அன்று ஐ.நா. வானது சிறுபான்ரமயினரர வலுப்படுதத்ும் டநாக்கத்துடன் 

டதசிய அல்லது இன, மத, சமாழி ொரந்்த சிறுபான்ரமயின மக்களின் உரிரமகள் மீதான 

பிரகடனத்ரத சவளியிட்டது. 

❖ சிறுபான்ரமயினருக்கான டதசிய ஆரணயமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ் 18 

அன்று சிறுபான்ரமயினர ்உரிரமகள் தினத்ரதக் சகாண்டாடுகிறது. 

 

தகாவா விடுதளல தினம் – டிெம் ர் 19 

❖ டகாவா விடுதரல தினமானது  ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ் மாதம் 19 அன்று 

கீழ்க்காண்பனவற்றின் நிரனவாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. அரவயாவன 

o 450 ஆண்டுகால டபாரத்்துக்கீசியரின் காலனியாதிக்க ஆட்சியில் இருந்து டகாவா 

விடுதரல சபற்றரதக் சகாண்டாடுதல். 

o 19 டிெம்பர ் 1961 அன்று நரடசபற்ற விஜய் நடவடிக்ரகயின் டபாது உயிரிழந்த 

இராணுவ வீரரக்ளுக்கு மரியாரத செலுத்துதல். 

❖ 1987ஆம் ஆண்டு தனி மாநில அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட டகாவா மாநிலமானது   

செழிப்பான மாநிலமாகவும், இந்தியாவில் அதிக தனிநபர ் வருமானம் சகாண்ட ஒரு 

மாநிலமாகவும் விளங்கி வருகின்றது. 
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❖ இவ்வருடம் டகாவா விடுதரல  தினத்தின் 57 வது ஆண்டு ஆகும். 

❖ டபாரத்த்ுக்கீசிய ஆட்சியில் இருந்து அஞ்ொதிவ் தீவு மற்றும் டகாவாவின் டாமன் மற்றும் 

ரடயூ ஆகியவற்றின் விடுதரலக்காக இந்தியக் கடற்பரடயினரால் 1961 டிெம்பர ்19 ஆம் 

டததி " விஜய் நடவடிக்ரக" டமற்சகாள்ளப்படட்து. 

❖ பதவியில் இருந்து அகற்றப்பட்ட டபாரெ்ச்ுகல்லின் கவரன்ர ் சஜனரல் மானுவல் 

அன்டடானிடயா வஸ்ஸடலா இ ஸில்வா இந்தியாவில் அப்டபாரதய இராணுவ தரலரமத் 

தளபதி சஜனரல் பிரன் நாத் தாபரிடம்  ெரணரடந்தார.் 

 

ெரவ்டதெ மனித ஒற்றுரம தினம் - டிெம்பர் 20  

❖ ஒற்றுமமயின் முக்கியதத்ுவத்மதப் பற்றிய விழிப்புணரம்வ 

உருவாக்கவும் உலகின் ரவற்றுமமயில் ஒற்றுரம என்ற 

தன்மமமயக் சகாண்டாடவும் ஆண்டுரதாறும் உலகம் 

முழுவதிலும் டிசம்பர ் 20 ஆம் நாள் ஐ.நா.வின் சரவ்ரதச மனித 

ஒற்றுமம தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலகம் முழுவதும் வறுமமமய ஒழிக்கவும் வளரும் நாடுகளில் 

குறிப்பாக அவற்றின் மக்கள் வதாமகயில் மிகவும் 

வறுமமயுற்ற பிரிவினரிமடயில் மனிதம் மற்றும் சமூக 

ரமம்பாடம்ட ஊக்குவிப்பதற்காகவும் இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

ெகிப்புத் தன்ரமக்கான ஆண்டு - 2019 

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

தன்மமக்கான ஆண்டாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது UAE-ஐ உலகளாவிய சகிப்புத ் தன்மமயின் தமலநகரமாக சுடட்ிக் காடட்ுகிறது. 
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ரமலும் உள்ளூர,் பிராந்திய மற்றும் சரவ்ரதச சமூகங்களில் ஒற்றுமம மற்றும் அமமதி 

ஆகிய விழுமியங்கரளயும்  இது  அறிவுறுதத்ுகிறது. 

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

ஆண்டாகவும் (Year of Giving) அறிவித்திருந்தது. 

❖ 2018 நவம்பரில் உலக சகிப்புத்தன்மம மாநாடு துபாயில் நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்த சகிப்புத் தன்மமக்கான ஆண்டானது ‘ஐந்து குறிக்ரகாள்கள்’ மீது கவனம் 

வசலுத்துகிறது. 

 

குளிரக்ால மற்றும் டகாரடக்கால நீண்ட பகல் மற்றும் நீண்ட இரவு நாள் - டிெம்பர் 

21 

❖ ஒரு ஆண்டின் மிக நீண்ட  மற்றும் மிக குமறந்த பகல் வபாழுமதக் வகாண்ட நாள் நீண்ட 

பகல்-இரவு நாள் (Solstices) எனப்படும். 

❖ வட துருவதத்ில் ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாளில் குமறந்த பகல் வபாழுது காணப்படுகிறது. இது 

குளிர ்கால நீண்ட இரவு நாள் எனப்படும் (Winter solstice). 

 

❖ வதன் துருவத்தில் ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாளில் நீண்ட பகல் வபாழுது காணப்படுகிறது. இது 

ரகாமடக் கால நீண்ட பகல் நாள் எனப்படும் (Summer Solstice). 

❖ ஜூன் 21 ஆம் ரததி இந்த நிமலகள் தமலகீழாக மாறுகின்றன.  அதாவது அந்த நாள் வட 

துருவத்தில் ரகாமடக் கால நீண்ட பகல் நாளாகவும் வதன் துருவத்தில் குளிர ்கால நீண்ட 

இரவு நாளாகவும் இருக்கும். 

❖ இது பூமியின் சாய்வு மற்றும் சூரியமனச ் சுற்றி அதன் நீள்வட்டப்பாரத ஆகியவற்றின் 

மூலம் ஏற்படுகிறது. 

 

டதசிய கணித தினம் - டிெம்பர் 22 

❖ புகழ்வபற்ற இந்திய கணிதவியலாளரான சீனிவாச ராமானுஜன் என்பவரின் பிறந்த 

தினத்தின் நிமனவாக ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் 22 ஆம் ரததி ரதசிய கணித தினம்  
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அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு (2018) இராமானுஜத்தின் 131 ஆம் பிறந்த தினத்மத இந்தியா அனுசரிக்கிறது. 

❖ இத்தினம் அவரின் 125வது பிறந்த ஆண்டான 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது ரமலும் இந்திய அரசாங்கமானது 2012 ஆம் ஆண்மட ரதசிய 

கணிதவியல் ஆண்டாக அறிவித்தது.  

 

❖ கணிதத ் துமறயில் இவரது பங்களிப்மப அங்கீகரிப்பதற்காகவும் வருங்கால 

கணிதவியலாளரக்மள ஊக்குவிப்பதற்காக இவரது மரமப உயிரப்்புடன் 

மவப்பதற்காகவும் இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

டதசிய விவொயிகள் தினம் - டிெம்பர் 23 

❖ இந்திய விவசாயிகளின் தமலவர ்மற்றும் இந்தியாவின் 5-வது பிரதமரான செௌத்ரி சரண் 

சிங்கின் பிறந்த தினத்தின் நிமனவாக நாவடங்கிலும் ரதசிய  விவசாயிகள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

 

❖ இத்தினத்தின் ரநாக்கமானது இந்தியாவின் சமூகப் வபாருளாதார வளரச்ச்ியில் 

விவசாயிகளின் பங்களிப்மப அங்கீகரிப்பதாகும். 
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❖ கிஸான் திவாஸ் என்றும் அரழக்கப்படும் இத்தினமானது நாவடங்கிலும் உள்ள 

விவசாயிகளின் நிமலமய ரமம்படுதத்ும் ரநாக்கத்துடன் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

டதசிய நுகர்டவாரக்ள் தினம் - டிெம்பர் 24 

❖ நாவடங்கிலும் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிசம்பர ் மாதம் 24 ஆம் ரததி அன்று ரதசிய 

நுகரர்வாரக்ள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ மத்திய நுகரர்வார ் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் வபாது விநிரயாக அமமசச்கமானது 

2018 ஆம் ஆண்டின்  ரதசிய நுகரர்வாரக்ள் தினத்மத புது தில்லியில் உள்ள டிஆரட்ிஓ 

பவனில் வகாண்டாடியது (DRDO - The Defence Research and Development Organisation).  

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் ரதசிய நுகரர்வாரக்ள் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “நுகரர்வாரக்ளின் 

புகாரக்ளுக்கு குறித்த காலத்திற்குள் தீரவ்ு காணுதல்” என்பதாகும்.   

❖ 1986 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்24 ஆம் டததி அன்று நுகரட்வார ்பாதுகாப்புெ ்ெட்டம் 1986-ற்கு 

குடியரசுத் தரலவர ் ஒப்புதல் வழங்கியதன் காரணமாக டிெம்பர ் 24 அன்று இத்தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது.   

 

நல்லாட்சி தினம் - டிெம்பர் 25 

❖ இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமரான அடல் பிகாரி வாஜ்பாயின் பிறந்த தினத்தின் 

நிமனவாக நாவடங்கிலும் டிசம்பர ் 25 ஆம் ரததி அன்று நல்லாட்சி தினம் 

அனுசரிக்கப்படட்து.  

❖ நிரவ்ாகம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் வபாறுப்புமடமம குறிதத்ு விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதன் மூலம் வாஜ்பாமய வகௌரவிப்பதற்காக இத்தினமானது 2014 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  
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❖ முன்னாள் பிரதமர ் அடல் பிகாரி வாஜ்பாயின் நிமனவாக 100 ரூபாய் நாணயத்மத 

இந்தியப் பிரதமர ்வவளியிட்டார.்  

 

சித்தா தினம் - டிெம் ர் 26  

❖ ஒவ்சவாரு வருடமும் அகத்தியரின் பிறந்த நாளன்று 

அனுெரிக்கப்படும் சிதத்ா தினமானது  இந்த ஆண்டு 

டிெம்பர ்26 ஆம் டததியன்று  அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சித்த மருத்துவத்தின் தந்ரத என அரழக்கப்படும் 

அகத்தியர ் "18 சித்தரக்ள்" வரிரெயில் முதல் 

சித்தராக கருதப்படுகிறார.்  

❖ இவர ்மாரக்ழி மாதத்தில் ஆயில்யம் நடெ்த்திரத்தில் 

பிறந்தார.் 

❖ இந்த தினமானது கடந்த ஆண்டு (2017) முதல் 

அனுெரிக்கப்படட்ு வருகிறது. 

 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

செனகல் நாட்டிற்கு இ-ரிக்ொக்கள் பரிசு 

❖ இந்திய வவளியுறவுத் துமற அமமசச்ர ்சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வசனகல் நாட்டின் தூதுவரிடம் 2 

மின்-ரிக்சாக்கமள புதுவடல்லியில் ஒப்பமடத்தார.் 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது துய்ரமயான ஆற்றல் துமறயில் இரு நாடுகளுக்கும் 

இமடரயயான கூடட்ுறவின் அமடயாளமாக உள்ளது. 

❖ வசனகல் நாட்டின் அதிபரினுரடய ரகாரிக்மகயின்படி இந்தியாவானது லித்தியம்-அயன் 
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மின்கலன்களுடன் கூடிய 250 இ ரிக்சாக்கமள மானிய அடிப்பமடயில் வழங்குகின்றது. 

❖ வசனகலுக்கு வழங்கப்படட் இந்த இ-ரிக்சாக்களானது ரகாயங்கா மின் ரமாட்டார ்

வாகனங்கள் பிமரரவட் லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்தால்  தயாரிக்கப்பட்டமவயாகும். 

 

IOC மனித உரிரமகள் ஆடலாெரனக் குழு 

❖ சரவ்ரதச ஒலிம்பிக் குழுவானது (International Olympic Committee - IOC) ஜீயித் ராத ் அல்-

 ுரென் தமலமமயில் மனித உரிமமகளுக்கான ஆரலாசமனக் குழு ஒன்மற 

அமமதத்ுள்ளது. 

❖ ஜீயித் ராத ் அல்- ுமசன் மனித உரிமமகளுக்கான முன்னாள் ஐ.நா. உயர ்

ஆமணயராவார.் 

❖ ‘மனித உரிமம தர நிமலகள்’ ஆனது 2024-ல் பாரீஸில் ஆரம்பிக்கவுள்ள  ஒலிம்பிக் 

விமளயாடட்ுகளின் நகரத் சதாகுப்பு ஒப்பந்தங்களில் ரசரக்்கப்படும். 

❖ 2022 குளிரக்ால ஒலிம்பிக் ரபாட்டிரய நடதத்ும் நாடு  பீஜிங் ஆகும். இது 40 பில்லியன் 

டாலரக்மள 2008 ஒலிம்பிக்மக நடதத்ுவதற்காக வசலவிட்டது. 

 

2023 IAAF உலக ொம்பியன்ஷிப் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் ெரவ்டதெ தடகள விமளயாடட்ுக் கூடட்மமப்புெ ் ெங்கத்தின் (IAAF - 

International Association of Athletics Federations) உலக சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டிமய 

ஹங்ரகரியின் தமலநகரான புத்தவபஸ்ட் நகரமானது நடதத்ுவது என்று 

அதிகாரப்பூரவ்மாக உறுதி வசய்யப்பட்டது. 

❖ வமானாக்ரகாவில் நமடவபற்ற IAAF ஆமணயக் கூடட்தத்ின் ரபாது இது வதாடரப்ான 

முடிவு எடுக்கப்படட்து. 

❖ ஆறு ஆண்டுகால இமடவவளிக்குப் பின்பு உலக சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியானது 

ஐரராப்பாவால் நடத்தப்படுகிறது. உலக சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியானது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் கத்தாரிலும் 2021 ஆம் ஆண்டில்  அவமரிக்காவிலும் நமடவபறவிருக்கின்றன. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டின் IAAF உலக சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியானது இங்கிலாந்தின் இலண்டன் 

நகரில் நமடவபற்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான விமளயாடட்ுகளின் ஐரராப்பியத் தமலநகரம் (European Capital of 

Sport for 2019) என்ற பட்டம் புத்தவபஸ்டிற்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 

“Heart Attack Rewind” - ஊடக ் பிரெெ்ாரம் 

❖ உணவு விநிடயாகத்தில் வதாழிற்சாமலயால் தயாரிக்கப்பட்ட மாறுபக்க வகாழுப்மப 

(trans-fat) ஒழிப்பமத ரநாக்கமாகக் வகாண்டு உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரப்படுதத்ுதல் 

ஆமணயமானது (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) “Heart Attack Rewind” என்ற 

ஊடகப் பிரசச்ாரத்மதத் வதாடங்கியுள்ளது. 
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❖ உலக சுகாதார அமமப்பினால் மாறுபக்க வகாழுப்மப ஒழிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட 

உலக இலக்கு ஆண்டிற்கு முந்மதய ஆண்டான 2022 ஆம் ஆண்டில் அரத ஒழிக்க 

முற்படும் FSSAI-ன் உலக இலக்மக இந்தியா ஆதரிக்கிறது.  

❖ இது FSSAI-ன் குறிக்ரகாளான “மாறுபக்க சகாழுப்பில் இருந்து விடுபடுவது : இந்தியா@75”  

என்பதுடன் ஒன்றிப் வபாருந்துகிறது. 

 

ெ யாத்திரி மரலப் பகுதியில் ஏறிய முதலாவது இந்தியர ்

❖ துஹின் சட்டரக்ர ்அபாயகரமான சஹயாத்திரி மமலப் பகுதியின் மூன்று சிகரங்கமள 12 

நாடக்ளில் அமடந்த முதலாவது இந்திய வீரராக உருவவடுத்துள்ளார.் 

❖ இவர ்

o ரதாடாப் 

o ஜிவ்தான் மற்றும் 

o நானிகாட் 

ஆகியவற்மற அமடந்துள்ளார.் 

❖ இந்த மூன்று முக்கிய சிகரங்கள் சத்ரபதி  சிவாஜி மஹாராஜா மற்றும் அவரது மராத்திய 

மால்வாக்களால் ஏறப்பட்டது என்றறியப்படுகிறது. 

❖ சஹ்யாத்திரி, யுவனஸ்ரகாவின் உலக பாரம்பரிய இடமான ரமற்குத் வதாடரச்ச்ியில் 

அமமந்துள்ள மமலத ்வதாடராகும். ரமலும் இது உயிரியல் பன்முகத ்தன்மமயில் உலகின்  

8 சிறந்த பகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 

 

நீதிக் கட்டரமப்பு – புத்தக சவளியீடு 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் மற்றும் உயர ்நீதிமன்றங்களின் பயணம் குறிதத்ு படங்களுடன் 

கூடிய “நீதிக் கட்டமமப்பு” என்ற புத்தகத்மத உசச் நீதிமன்றத் தமலமம நீதிபதி ரஞ்சன் 

ரகாகாய் புது தில்லியில் வவளியிட்டார.் 

 

❖ இப்புத்தகம் தந்மத மற்றும் மகனான வினய் தாக்கூர ் மற்றும் அரமாக் தாக்கூர ்

ஆகிரயாரால் எழுதப்பட்டது. 
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❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் வினய் தாக்கூர ்எழுதிய “இந்தியாவில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் : கடந்த 

காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வமர” என்ற புத்தகத்தின் வதாடரச்ச்ியாக இப்புத்தகம் 

வவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

 

 “கங்ளக கண்காட்சி” தமம் டுத்துதல் மீதான  யிரலங்கம் 

❖ “கங்ரக கண்காட்சி கருத்தாக்கத்ரத டமம்படுதத்ுதல் : இந்தியா மற்றும் ஐடராப்பா 

ஆகியவற்றிற்கிரடடயயான அனுபவங்கள் மற்றும் கருதத்ுக்கரளப் பரிமாறிக் 

சகாள்ளுதல்” என்பதன் மீதான ெரவ்டதெப் பயிலரங்கம் புது தில்லியில் நடத்தப் படட்து. 

❖ இந்த பயிலரங்கமானது இந்டதா-சஜரம்ன் டமம்பாடட்ு ஒதத்ுரழப்பின் ஒரு பகுதியாக GIZ 

- இந்தியாவுடன் இரணந்து தூய்ரமயான கங்ரகக்கான டதசியத் திட்டத்தினால் (NMCG - 

National Mission for Clean Ganga) நடத்தப்படட்து. 

 

ததசிய இரயில் அருங்காட்சியகம் - புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

❖ டதசிய தரலநகரப் பகுதியான தில்லியின் சுற்றுலாரவ டமம்படுதத்ுவதற்காக இந்திய 

இரயில்டவயின் டதசிய இரயில் அருங்காட்சியகமானது தில்லியின் டமடம் துொடஸ்் 

சமழுகு அருங்காட்சியகதத்ுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் ரகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ இது அருங்காட்சியக ஒதத்ுரழப்பில்  நாட்டின் முதலாவது அரசு-தனியார ்  பங்களிப்பு 

கூடட்ு முயற்சியாகும். 

❖ இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின்படி, டதசிய ரயில்டவ அருங்காட்சியகத்தின் 

பாரர்வயாளரக்ள் புது தில்லியில் உள்ள டமடம் துொடஸ்் சமழுகு 

அருங்காட்சியகத்திற்குெ ் சென்றால் அவரக்ளுக்கு சமாத்தத் சதாரகயில் 35% சிறப்பு 

ெலுரக அளிக்கப்படும். 

❖ டமலும் பள்ளிக் குழந்ரதகளுக்கும் இது டபான்ற ெலுரககள் அளிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியாவின் முதலாவது சமழுகு அருங்காட்சியகம் டமடம் துொடஸ்் சமழுகு 

அருங்காட்சியகமாகும். 

❖ இது இலண்டனில் உள்ள புகழ்சபற்ற டமடம் துொடஸ்ின் 23-வது சமழுகு 

அருங்காட்சியகமாகும். இது 2017-ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 

சீனாவின் மிக ் ச ரிய செல்வந்தர் - ஜு ஜியாயின் 

❖ எவர ்கிராண்ரட குழுமத்தின் உரிமமயாளரான ஜு ஜியாயின் 36.7 பில்லியன் டாலர ்நிகர 

மதிப்புடன் அலிபாபாவின் இமண நிறுவனமர முந்தி சீனாவின் மிகப் வபரிய வசல்வந்தர ்

ஆகியுள்ளார.் 

❖ ரபாரப்்ஸின் உலக பில்லியனரக்ளின் ‘நிகழ்ரநர தரவரிமசயில்’ இவர ் 20 ஆம் இடதத்ில் 

உள்ளார.் ஜாக்மாமவ விட ஒரு இடம் முன்னிரலயிலும், ஹீவாவடங்கிற்கு இரு இடங்கள் 

முன்னிமலயிலும் இவர ்உள்ளார.் 



•   
•    
 
 
 
 

184 
 

  

ஜனா வங்கியியல் ொர்ந்த  ற்று அட்ரட 

❖ ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கியானது இந்தியக் கிரிக்வகட் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியதத்ுடன் 

இமணந்து (BCCI - Board of Control for Cricket in India ) ஜனா வங்கியியல் சாரந்்த பற்று 

அடம்டமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

❖ ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கியானது இந்தியாவில் விமளயாடப்படுகிற அமனதத்ு 

விதமான கிரிக்வகட் ரபாட்டிகளுக்கான BCCI-ன் அதிகாரப்பூரவ் விளம்பரதாரராகும். 

❖ ஆன்மலன் (நிகழ்ரநர) வணிகம் மற்றும் உடற்தகுதி வதாடரப்ான நடவடிக்மககளின் 

மீதான பரிசுகள் மற்றும் சலுமககமள விரும்பும் கிரிக்வகட் ரசிகரக்ளுக்காக இந்த பற்று  

அடம்ட வடிவமமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சின்னம் 

❖ ஜப்பான் நாடானது 2018 ஆம் ஆண்டிமனக் குறிக்கும் சின்னமாக ரபரழிமவக் குறிக்கும் 

சீனாவின் எழுதத்ு வடிவத்ரதத்  ரதரவ்தடுதத்ுள்ளது. 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டானது கடும் வவள்ளம், நிலநடுக்கம் மற்றும் வவப்பப் புயல்கள் 

ஆகியவற்மற  அந்நாடு  எதிரச்காண்டரதக் கண்டது . 

❖ சமாதானத்திற்கான காஞ்சி சின்னமானது 2-ம் இடத்தில் உள்ளது. 
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❖ இந்த சின்னமானது வபாது வாக்வகடுப்பின் மூலம் ரதரந்்வதடுக்கப்பட்டது. 

❖ 2017ல் வடவகாரியாவின் ஏவுகரணகள்  ஏவப்பட்ட பிறகு ‘நாரத்்’ (North) என்ற வாரத்்ரத 

ஆனது  வாக்சகடுப்பில் வவற்றி வபற்றது. 

 

ெர் கிரக்ீ பகுதியில்  மிதரவ ஊர்தி 

❖ இந்திய கடரலாரக் காவல் பமடயினர ் சர ்கிரீக் பகுதிமயச ் சுற்றியுள்ள சரச்ம்சக்குரிய 

பகுதிகளுக்கு இரண்டு புதிய மிதமவ ஊரத்ிகரள  (Hovercrafts) அனுப்பியுள்ளனர.் 

❖ இது கண்காணிப்புத் திறன்கமள அதிகரிக்கவும் பாகிஸ்தான் பகுதியிலிருந்து  

ஊடுருவுதமலத் தடுக்கவும் பயன்படும். 

 

❖ ஒரு மிதக்கும் வாகனம் என்பது நிலம், நீர,் ரசறு, பனிக்கட்டி மற்றும் மற்ற பரப்புகளில் 50-

60 கிமீ/மணி ரவகத்தில்  பயணம் வசய்யும் திறன் வகாண்ட ஒரு ஈரிட வாகனமாகும். 

 

அஞ்ெல் துரறயின் மின்னணு வரத்்தக தளம் 

❖ மத்திய தகவல் வதாடரப்ுத் துமற அமமசச்ரான மரனாஜ் சின்ஹா அஞ்சல் துமறயின் 

மின்னணு வரத்்தக தளத்திமன வதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ இது கிராமப்புற ரகவிரனஞரக்ள், சுய உதவிக் குழுக்கள், சபண் 

சதாழில்முரனடவாரக்ள், மாநில மற்றும் மத்திய சபாதுதத்ுரற நிறுவனங்கள் மற்றும் 

தன்னாரவ் அரமப்புகள் ஆகிடயார ் தங்களின் உற்பத்திகரள நாடு முழுவதும் உள்ள 

நுகரட்வாரக்ளுக்கு விற்பரன செய்ய ஒரு மின்னணுெ ்ெந்ரதரய வழங்கும். 

 

அண்டாரட்ிகா முழுவதுமான  தனிநபர்  யணம் -  முதல் நபர ்

❖ அவமரிக்காமவச ் ரசரந்்த சாகசக்காரரான ரகாலின் ஒ பிரடி அண்டாரட்ிகா முழுவதும் 

தனி நபராக எவ்வித உதவியும் எவ்வித ஆதரவுமின்றி பயணம் ரமற்வகாண்ட முதல் 

நபராகியுள்ளார.் 
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❖ இவர ் வடக்கிலிருந்து வதற்காக இந்த உமறந்த கண்டத்தின் சுமார ் 1000 மமல்கள் (1600 

கி.மீ) தூரத்திமனக் கடந்து முடிக்க சுமார ்54 நாடக்ள் எடுதத்ுக் வகாண்டார.்  

 

டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான   க்கத்தான் 

❖ நியூயாரக்்கின் காரவ்னல் பல்கமலக் கழகத்தில் நமடவபற்ற “டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான 

ஹக்கத்தானின் வதாடக்க நிகழ்சச்ியில் இந்திய - அவமரிக்க” பதின்ம வயதினரான மகும் 

சிதக்ி (17)  வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

❖ ரநாமயக் கண்டறிதலின்ரபாது ரநாயாளிக்கு ஏற்படும் வலியின் துல்லியத் தன்மமமயக் 

கண்டறியக் கூடிய கருவிமய வடிவமமத்ததற்காக இவருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

மிருணாள் சென் மளறவு 

❖ பிரபல திரரப்பட இயக்குனர ்திரு. மிருணாள் சென் நீண்ட நாள் உடல்நலக் குரறவால் 

சகால்கத்தாவில் காலமானார.்   

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில், அவர ்நாட்டின் மிக உயரந்்த சகௌரவமான தாதா ொட ப் பால்டக 

விருதிரனப் சபற்றார.் 
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❖ 1983 ஆம் ஆண்டில் அவர ் இந்தியாவின் குடிமகன்களுக்கான மூன்றாவது உயரந்்த 

விருதான பத்ம பூஷன் விருதிரனப் சபற்றார.் 

❖ 2012 இல் சநாய்டாவில் நரடசபற்ற ஐந்தாவது உலகளாவிய திரரப்பட விழாவில் 

வாழ்நாள் ொதரனயாளர ்விருது இவருக்கு வழங்கப்படட்து டமலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

ஆஸ்கார ்அகாடமியின் உறுப்பினராகவும் அவர ்நியமிக்கப்பட்டார.் 
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