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டிசம்பர் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மருத்துவக் கல்வி அமமசச்கமானது டாக்டர ் ஜகன்நாத் 

தீக்சித்தத உடல் பருமன் எதிரப்்புப் பிரசச்ாரத்தின் விளம்பரத் தூதுவராக 

நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ சப்ரராரடா ரகாப்மப சரவ்ரதச கால்பந்து ரபாட்டியின் (இமளரயார ் சிறுவர ் பிரிவு) 

59வது பதிப்பில் ஆப்கானிஸ்தானின் அமினி பள்ளிமயத் ரதாற்கடித்து வங்காள 

ரதசத்தின் க்ரிதா சிக்சா புரராதிஸ்தான் அணி வவற்றி வபற்றது. 

❖ BFR ராக்வகட்டின் வபயமர ஸ்டாரஷ்ிப் என மாற்றுவதாக ஸ்ரபஸ் X நிறுவனத்தின் 

தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரியான எலன் மஸ்க் அறிவிதத்ுள்ளார.் 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 

சசலுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ ஆஸ்திரரலியா மற்றும் ரபாலந்து ஆகிய நாடுகள் ஏற்கனரவ நதடமுதறயில் 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 விருதிதன டாக்டர ் தமிழிமச சவுந்தரராஜன் 

வபற்றுள்ளார.் இவர ் வளரந்்து வரும் இந்திய அரசியல்வாதி என்ற பிரிவில் 

பரிந்துமரக்கப்படட்ார.் 

❖ ரசப்பாக்கத்தில் உள்ள கமலவாணர ் அரங்கத்தில் ‘தமிழ்நாடு காவல்துமறயின் 

வீரத்தியாகிகள்’ என்ற புத்தகத்மத தமிழக முதல்வர ் வவளியிடட்ார.் இந்தப் 

புத்தகமானது பணியில் இருக்கும்ரபாது உயிர ் தியாகம் வசய்த காவல்துமற 

அதிகாரிகமள வகௌரவிக்கிறது. 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

உடலுறுப்பு தானத்தில் சிறந்த சசயல்பாட்டிற்கான விருது 

❖ வவற்றிகரமான உடலுறுப்பு தான திட்டத்தின் வசயலாக்கத்திற்காக மத்திய சுகாதார 
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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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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

மிசிசிபி செனட் டதரத்ல் 

❖ மிசிசிபியில் நமடவபற்ற U.S. வசனட் ரதரத்லில் குடியரசுக் கடச்ியின் சிண்டி மைட்-

ஸ்மித் தன்தன எதிரத்்துப் ரபாடட்ியிட்ட ஜனநாயகக் கட்சியின் ரவட்பாளரான மமக் 

எஸ்பிதயத் ரதாற்கடித்தார.் 

❖ மிசிசிபியில் இருந்து வசனடட்ுக்குத் ரதரந்்வதடுக்கப்பட்ட முதல் வபண்மணி மைட் 

சுமித ் ஆவார.் வவரம்ாண்ட் மாகாணம் மடட்ுரம இதுவமர காங்கிரஸிற்கு வபண் 

உறுப்பினரக்மளத் ரதரவ்தடுக்காத ஒரர மாகாணமாக உள்ளது. 

 

❖ மைட் ஸ்மித்தின் இந்த வவற்றிமயத் வதாடரந்்து அடுத்த ஆண்டில் 24 வபண்கள் 

வசனட்டில் இடம் வபறுவர.் 

❖ இது வசனட்டில் பணிபுரியும் வபண்களுக்கான புதிய வரலாற்மற உருவாக்கும். இது 

தற்ரபாது காங்கிரஸ் அதவயில்  உள்ள உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்மகமய விட 

ஒன்று அதிகமாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெச்ெய்திகள் 

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 வைல்த்ரகர ்

(UIH) ஆகிரயாரின் கூட்டிமணவால் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இதில் தற்ரபாமதய PET ஸ்ரகனிங் முமறமயவிட 40 மடங்கு குமறவான கதிரியக்க 

அளவில் ஸ்ரகன் வசய்ய முடியும். 
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❖ இது பாசிட்ரான் உமிழ்வு தளக்கதிர ்படவியல் மற்றும் X - கதிர ்கணக்கீடு தளக்கதிர ்

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

ஒரர ரநரத்தில் படம் பிடிக்கக்கூடியது ஆகும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அமமதி, ஆயுதக் குமறப்பு 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  கமதயிதன இந்த திமரப்படம் கூறுகின்றது. 

❖ சிறந்த இயக்குநருக்கான வவள்ளி மயில் விருதிமன மமலயாளத் திமரப்படமான 

ஈ.மா.யாவு (Ee.Ma.Yau) பட இயக்குனரான லிரஜா ரஜாஸ் வபல்லிவஸரி வவன்றார.் 
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உஸ்தாத் இம்ராத் கான் மமறவு 

❖ உலகளாவிய அளவில் சித்தார ் மற்றும் சரப்ைார ் ஆகியவற்மறப் பரப்புவதற்காக 

தனது வாழ்நாமள அரப்்பணித்த பிரபல இந்திய பாரம்பரிய இமசரமமதயான 

உஸ்தாத ்இம்ராத் கான் அவமரிக்காவில் காலமானார.் 

❖ இவர ் தாமதமான அங்கீகாரமானது தனது சாதமனகமளக் குமறதத்ுவிட்டது 

எனக்கூறி பத்மஸ்ரீ விருதிமன கடந்த ஆண்டு நிராகரித்தார.் 

 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சசனகல் நாட்டிற்கு இ-ரிக்சாக்கள் பரிசு 

❖ இந்திய வவளியுறவுத் துமற அமமசச்ர ் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வசனகல் நாட்டின் 

தூதுவரிடம் 2 மின்-ரிக்சாக்கமள புதுவடல்லியில் ஒப்பமடத்தார.் 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது துய்தமயான ஆற்றல் துமறயில் இரு நாடுகளுக்கும் 

இமடரயயான கூடட்ுறவின் அமடயாளமாக உள்ளது. 

❖ வசனகல் நாட்டின் அதிபரினுதடய ரகாரிக்மகயின்படி இந்தியாவானது லித்தியம்-

அயன் மின்கலன்களுடன் கூடிய 250 இ ரிக்சாக்கமள மானிய அடிப்பமடயில் 

வழங்குகின்றது. 

❖ வசனகலுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த இ-ரிக்சாக்களானது ரகாயங்கா மின் ரமாட்டார ்

வாகனங்கள் பிமரரவட் லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்தால்  தயாரிக்கப்பட்டமவயாகும். 
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