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டப்பு நிகழ்வுகள் ம்தர் 16-19 முன்மத் தர்வு தோக்கில் 

 Delhi Police launches e-learning portal NIPUN to keep police to give 

online training and information to police personnel through 

specialised courses designed by experts in the field. 

 டடல்லி கோல்துமந NIPUN எணப்தடும் இமணழிக் கற்நமன கோல்துமநக்கு 

இமணழியில் கல் ற்றும் தயிற்சிம ங்குற்கோக துங்கியுள்பது. 

 Eminent journalist and Chairman of the Hindu Publishing Group, N 

Ram has been selected under prestigious award category of Raja Ram 

Mohan Roy award.  

 முன்ணனி தத்திரிக்க்மகோபோண இந்து குழுத்தின் மனர் என் ோம் ோஜோோம் 

தோகன் ோய் தத்திரிக்மக விருதுக்கோக தர்ந்டடுக்கப்தட்டுள்போர். 

 Astronomers announced the detection of a planet candidate circling 

Barnard's Star, which lies just 6 light-years from the sun. Only the 

three stars in the Alpha Centauri system, located about 4.3 light-years 

from us, are closer solar neighbors.  

 சர்தச ஆோய்ச்சிோபர்கள்  தகோல்டு சூப்தர் எர்த் எனும் சிக்கு குள்பக்தகோள் 

ஒன்று சுற்றிருோக கண்டு பிடித்துள்பணர். இன் டதர் டதர் தோர்ணோர்டு 

ட்சத்திம் எண அமக்கப்தடுகிநது, இது சூரினிலிருந்து 6 மில்லின் 

ஒளிோண்டு டோமனவில் அமந்துள்பது.  ஆல்தோ டசண்டோரி முமநயில் 

டோத்ம் மூன்று ட்சத்திக் கூட்டங்கள் உள்பண இது 4.3 ஒளிோண்டு 

டோமனவில் உள்பது 

 China has announced that its Experimental Advanced 

Superconducting Tokomak (EAST).Scientists at a Chinese institute 

announced that their nuclear fusion reactor dubbed 'artificial sun' 

reached 100 million C, the temperature required to carry out fusion 

on Earth.  
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 சீணோ டசற்மக சூரிமண உருோக்கியுள்போக அறிவித்துள்பது, டசற்மகச் 

சூரின் என்தது அனுக்கரு இமவின் மூனம் இங்கும் மிகப்டதரி அனு உமன 

ஆகும் இது 100 மில்லின் டப்த நிமனம அமடந்துள்பது. 

 India's first specialised hospital for elephants was inaugurated in 

Uttar Pradesh's Mathura district - Churmura village. 

 ோமணகளுக்கோண பித்தக ருத்துமண உத்திப் பிதசத்தில் உள்ப துோ 

ோட்டத்தின் சர்ோோ கிோத்தில் துங்கப்தட்டுள்பது 

 Union Minister for Food Processing Industries Harsimrat Kaur Badal 

inaugurated 2nd Mega Food Park in Maharashtra, in Wahegaon and 

Dhangaon village in Paithan taluka of Aurangabad district. 

 த்தி உவுப் தப்தடுத்துல் துமந அமச்சர்  ோட்டின் இண்டோது 

மிகப்டதரி உவுப் பூங்கோம கோோஷ்ட்ோவில் உள்ப ஓபங்கதோத் ோடதின் 

ோங்தகோன் கிோத்தில் துங்கி மத்ோர் 

 Nongkrem Dance Festival Celebrated In Meghalaya  

 ோங்டகம் டணத்திருவிோ தகோனோவில் டகோண்டோடப்தட்டது 

 Prime Minister Narendra Modi has assured all possible help to 

new Maldivian President Ibrahim Mohamed Solih in fulfilling his 

government 

 ோனத்தீவில் புதி அதிதோகப் தவிதற்றுள்ப இப்ோஹிம் டோகது தசோலிக்கு 

இந்திோ அமணத்து உவிகமபயும் டசய்த்ோர் எண பிர் தந்தி தோடி 

அறிவித்துள்போர் 

 The World Toilet Day is organized around the world on 19th of 

November. The theme for WTD 2018 is „When Nature Calls‟. 

 உனக கழிப்தமந திணம் ஆண்டு தோறும் ம்தர் 19 டகோண்டோடப்தடுகிநது. இந் 

ஆண்டுக்கோண கருப்டதோருள் „When Nature Calls‟.  

 One of India‟s greatest Sarod Master Ustad Amjad Ali Khan was 

presented “Sumitra Charat Ram Award for Lifetime Achievement”  
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 இந்திோவின் சிநந் சதோத் இமசக்கமனஞோண உஸ்ோத் அம்ஜத் அலிகோன் 

அர்களுக்கு சுமித் சத் ோம் ோழ் ோழ் சோமணோபர் விருது ங்கப்தட்டது. 

 India's first indigenously developed engineless train "Train 18" on 

November 18 successfully conducted its first trial run on tracks at 

Moradabad-Rampur section of Northern Indian Railways.  

 உள்ணோட்டிதனத முழுதும் ோரிக்கப்தட்ட இந்திோவின் எஞ்சின் இல்னோ 

ட்டயின் 18 அனுமட முல் தசோமண ஓட்டத்திமண டோோோதோத் ற்றும் 

ோம்பூர் ம நிமநவு டசய்து 

 The Maharashtra Cabinet approved the decision to extend reservation 

to the Maratha community.  

 ோோத்ோ சமூகத்ர்க்கு இடஒதுக்கீடு ங்குற்கு கோோஷ்ட்ோ அமச்சம 

ஒப்புல் அளித்து. 

 Sunil Mehta committee released a statement for the formation of an 

asset management company (AMC) for resolving large bad loans. 

 சுனில் தத்ோ குழு ங்கிகளின் அதிக ோக்கடமண தீர்ப்தற்கோண டசோத்து 

தனோண்ம நிறுண அமப்தது டோடர்தோக அறிக்மக ஒன்மந 

டளியிட்டுள்பது 

 The 10th joint military exercise between Indian and Russia -

EXERCISE INDRA, conducted in Uttar Pradesh. 

 இந்திோ ஷ்ோ இமடதோண 10 ஆம் ஆண்டு ோணு ஒத்திமக இந்திோ 

உத்திப்பிதசத்தில் மடடதற்நது. 

Nirbhaya Fund/ நிர்தோ நிதி 

The Ministry of Finance, Government of India had set up a dedicated 

fund called Nirbhaya Fund in 2013, for implementation of initiatives 

aimed at enhancing the safety and security for women in the country. It 

is a non-lapsable corpus fund.  
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த்தி நிதிமச்சகம் 2013 ஆம் ஆண்டு  ோடு முழுதும் டதண்களின்  

தோதுகோப்பிமண தனப்தடுத்தும் தோக்தகோடு உருோக்கப்தட்டது . இது ஒரு 

கோனோதிோக டதோது குவிப்பு நிதி ஆகும் 

Schemes of Ministry of Women and Child Development under 

Nirbhaya Fund  

Keeping in mind the need to have schematic interventions and proper 

mechanism for handholding of women in distress, 3 schemes i.e. „ One 

Stop Centre‟, „Universalisation of Women Helpline‟ and „Mahila Police 

Volunteer‟ were initiated by the Ministry of Women and Child 

Development 

Popularly known as Sakhi Centres, the One Stop Centre Scheme is being 

implemented across the country since 1st April 2015. It aims at 

establishing Centres to facilitate women affected by violence. It provides 

First aid, Medical aid, Police assistance, Legal aid and counselling 

support.  

நிர்தோ நிதி மூனம் டதண்கள் ற்றும் குந்மகள் ன அமச்சகம் டசல்தடுத்தும் 

திட்டங்கள் 

டதண்களிமண தல்தறு இன்ணல்களிலிருந்து தோதுகோக்க முமநோண நுட்தம் ற்றும் 

தனழிகமபக் மகோளுகிநது. இற்கோக மூன்று திட்டங்கமப டசல்தடுத்துகிநது, 

1. ஒன் ஸ்டோப் டசன்டர், டதண்களுக்கோண உவிமத்திமண ஒருமப்தடுத்துல் 

, கிபோ கோல் ன்ணோர்னர் திட்டங்கள், த்தி டதண்கள் ற்றும் குந்மகள் ன 

தம்தோட்டு அமச்சகத்ோல் முன்டணடுக்கப்தடுகிநது 

சக்தி தகந்திோஸ்  

ஒன் ஸ்டோப் திட்டம் சக்தி தகந்திோ எணவும் அறிப்தடுகிநது. ோடு முழுதும் 

இத்திட்டம் ஏப்ல் 1, 2015 முல் டசல்ப்டுத்ப்தடுகிநது. இனுமட தோக்கம் 
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ன்முமநோல் தோதிக்கப்தடும் டதண்களுக்கு தோதுகோப்தளிப்தது, முலுவி, ருத்து 

சதிகள், கோல் உத்வி ற்றும் சட்ட உவி ற்றும் ஆதனோசமண ங்குது 

ததோன்நமோகும். 

GROWTH-India telescope 

GROWTH-India telescope at the Indian Astronomical Observatory located 

in Hanle, Ladakh, has made its first science observation which is a 

follow-up study of a nova explosion. Novae are explosive events involving 

violent eruptions on the surface of white dwarf stars, leading to 

temporary increase in brightness of the star. 

(Global Relay of Observatories Watching Transients Happen‟ ) 

GROWTH-இந்திோ டோமன தோக்கி 

GROWTH இந்திோ டோமன தோக்கிோணது இந்திோ ோனில் ஆோய்ச்சிக்ககம் , 

ஹோன்தன, னடோக்கில் உள்பது. இது ணது முல் அறிவில் கண்டறிததிவிமண 

அோது தோதோ டடிப்பிமண ஆோந்து. தோோக்கள் என்தம டள்மபக் 

குள்பக்தகோள்கள் என்தம மிக அதிகோண எரிமனோக சிறும் ததோது 

மடடதறுதம தோோக்கள் எணப்தடும், இது ட்சத்தித்திங்களின் டண்மம 

அதிகரிப்தம. 

Today Mains Question 3 Marks  

Differentiate between works of Hydrogen bomb and Atomic Nuclear 

Bombs? மஹட்ஜன் ற்றும் அணுகுண்டு டசல்தடும் முமநம தறுதடுத்துக  

 

 


