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டிசம்பர் – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ இங்கிலாந்தின் கேம்ப்ட்ரிஜ் அேராதியானது கேகபசியிலிருந்து பிரிே்ேப்பட்டதால் 

ஏற்படும் மன அழுத்தம் மற்றும் ேவகலகய விவரிே்கும் ச ால்லான 

சநாகமாகபாபியா (nomophobia) எனும் ச ால்கல 2018 ஆம் ஆண்டிற்ோன மே்ேளின் 

வாரத்்கதயாே அறிவித்துள்ளது. 

o முதல்முகறயாே 2018-ே்ோன சிறந்த வாரத்்கதயை சதரிவு ச ய்வதற்ோே 

வாே்ேளிே்குமாறு கேம்ப்ரிட்ஜ் ஆசிரியரே்ள் சபாது மே்ேளிடம் கேடட்ுே் 

சோண்டனர.் 

❖ ஐே்கிய நாடுேளின்  கபயானது ‘பல்ேகலே்ேழே நேர’ (University City) பிரிவில் 2025 

ஆம் ஆண்டிற்ோன உலேளாவிய நீடித்த நேரங்ேள் முன்முைற்சியில் 

பங்கேற்பதற்ோே புதுசடல்லிே்கு அருகில் உள்ள உத்திரப் பிரகத த்தின் ேவுதம புத்த 

நேர ் மாவட்டத்தின் இரடக்ட நேரங்ேளான சநாய்டா மற்றும் கிகரட்டர ் சநாய்டா 

ஆகிய நேரங்ேகளத ்கதரந்்சதடுத்துள்ளது. 

o இந்தியாவில் இருந்து இகவ இரண்டு மடட்ுகம அகழே்ேப்படட்ுள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டின் சுகாதார காப்பீட்டு வரம்பு உயரவ்ு 

❖ தமிழ்நாடு அர ானது முதலகம  ்ரின் விரிவான சுோதார ோப்பீடட்ுத் திட்டத்தின் 

(Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme-CMCHIS) கீழ் 2 இலட ்மாே இருந்த 

உ  ் வரம்கப 5 லட ்மாே உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ இது 2018 டி ம்பர ் 01 ஆம் கததி முதல் நகடமுகறே்கு வரவுள்ளது. இதன் மூலம் 1.58 

கோடி குடும்பங்ேள் பணமில்லா சிகிசய்ச பெறும்  திட்டமாே இதன் மூலம் 

பயனகடவர.் 

❖ மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பிரதான் மந்திரி ஜன் 

ஆகராே்கிய கயாஜனாவுடன் மாநில ோப்பீடட்ுத் திட்டத்கத இகணப்பகதயடுதத்ு 

இந்த முடிவானது எடுே்ேப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் பயனாளிேள் அரசு மருத்துவமகனேள் அல்லது 40% அளவில் NABH 

(National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers) அங்கீோரத்துடன் கூடிய 

700-ே்கும் கமற்பட்ட அங்கீேரிே்ேப்பட்ட தனியார ் மருத்துவமகனேளில் சிகி க்  

சபற முடியும். 

 

ததஜாஸ் விரரவு வண்டி 

❖ இந்திய இரயில்கவயால் நடத்தப்படும் ஒருங்கிகணந்த இரயில்சபட்டித் 

சதாழிற் ாகலயானது (ICF - Integral Coach Factory) நவீன மற்றும் ெல 

சிறப்பம் ங்ேளுடன் கூடிய கதஜாஸ் எனும் விகரவு வண்டிகய 

அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ ெல சிறப்பம் ங்ேளுடன் கூடிய இந்த இரண்டாவது கதஜாஸ் விகரவு வண்டியானது 

ச ன்கன மற்றும் மதுகரே்கு இகடகய இயே்ேப்படுகிறது. 
❖ தமிழ்நாட்டிற்சேன ஒரு அதிநவீன இரயில் வண்டிகய நாமம தயாரிப்பது இதுகவ 

முதன் முகறயாகும். 
❖ முதல் கதஜாஸ் இரயில் வண்டியானது 2017-ம் ஆண்டிலிருந்து மும்கப மற்றும் 

கோவாவுே்கு இகடகய இயே்ேப்படுகிறது. 

 

 
 

விலங்குகள் நல வாரியம் 

❖ தமிழ்நாடு அர ானது முதல்வர ் தகலகமயில் விலங்குேள் நல வாரியம் ஒன்கற 

அகமதத்ுள்ளது. 

❖ தகலகம  ் ச யலாளர ் மற்றும் பல்கவறு துகறேளின் தகலவரே்யை அலுவல்வழி 

உறுப்பினரே்ை் என 14 உறுப்பினரே்களே் சோண்ட இந்த வாரியத்தின் துகணத் 

தகலவராே கால்நயைத ்துகறயின் அகம  ்ர ்இருப்பார.் 

❖ இந்த குழுவினரால் நிறுவப்படும் மிருேவகத தடுப்புச ்  ங்ேத்கதெ் 

பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுகின்ற சேௌரவ உறுப்பினரே்ளும் இக்குழுவில் இருப்பர.் 

❖ இந்த நடவடிே்கேயானது மிருேவகத தடுப்பு  ்  ட்டம் 1960-ஐ எழுத்து மற்றும் 

ச யல்வடிவத்தில் நகடமுகறப்படுதத்ுவகத உறுதி ச ய்வதற்ோே எடுே்ேப்பட்டது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெச்ெய்திகள் 

புவி கண்காணிப்பு சசயற்ரகக்தகாள் - ரைசிஸ் 

❖ 8 நாடுேகள  ்க ரந்்த 30 ச யற்கேே் கோள்ேளுடன் இந்தியாவின் முதல் கமம்பட்ட 

புவி ேண்ோணிப்பு ச யற்கேே்கோளான கைப்பர ் ஸ்சபே்ட்ரல் இகமஜிங் 

ச யற்கேே்கோகள (HysIS - Hyper Spectral Imaging Satellite) இஸ்கரா சவற்றிேரமாே 

விண்ணில் ச லுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த ச யற்கேே் கோள்ேளானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீைரிகோட்டாவில் உள்ள  தீஷ் 

தவான் விண்சவளி கமயத்திலிருந்து இஸ்கராவின் ச லுதத்ு வாேனமான PSLV C-43 

மூலம் ச லுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இஸ்கராவால் உள்நாட்டிகலகயத் தயாரிே்ேப்படட் முதல் கமம்பட்ட புவி 

ேண்ோணிப்பு முதல் கைப்பர ்ஸ்சபே்ட்ரல் இகமஜிங் ச யற்கேே்கோளாகும். 

❖ PSLV C-43 என்பது 45-வது துருவ ச யற்கேே்கோள் ச லுதத்ு வாேனமாகும். கமலும் 

இது PSLVயின் “Core alone” ெதிெ்ொகும்.  எடுதத்ுே்ோட்டாே மிேே்குகறந்த எகடயுள்ள 

ச லுத்து வாேனம் என்ெதாகும். 

❖ PSLV ஆனது திட மற்றும் திரவ எரிசபாருள்ேகள அடுத்தடுத்து உயைை  நான்கு 

நிகலேகளே் சோண்டது. 

o கைப்பர ் க ானிே் இகமஜிங் - டிஜிட்டல் படமாே்ேல் மற்றும் 

ஸ்சபே்ட்கராஸ்கோபி ஆகியவற்றின் திறன்ேகள ஒன்றிகணெ்ெதாகும். 
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நாசாவின் இன்ரசட் சசவ்வாயில் தரரயிறக்கம் 

❖ நா ாவின் இன்க ட் (InSight) விண்ேலமானது தனது ஆறு மாத ோல பயணத்திற்குப் 

பிறகு ச வ்வாயின் கமற்பரப்பில் எல்சிைம் பிைானிடிைா என்ற இைத்தில்  

பாதுோப்பாே தகரயிறங்கியது. 

❖ இது ச வ்வாயில் தகரயிறே்ேம் ச ய்வதற்ோன 

நா ாவின் 9-வது முயற்சியாகும். 1976ம் 

ஆண்டிலிருந்து கவகிங் விண்ேலதத்ுடன் 

மசரத்த்ு பமாத்தம் 8 விண்ேலன்ேள் 

சவற்றிேரமாே ச வ்வாயில்  

தகரயிறங்கியுள்ளன. 

❖ ேகடசியாே 2012-ல் நா ாவின் விண்ேலன் 

ஒன்று ச வ்வாயில் தகரயிறங்கியது. 

❖ இன்க ட் ஆனது ஒரு ச வ்வாய் ஆண்ைான 24 

மாதங்ேயை அங்கு பசலவிடும். 

❖ இன்க ட் ஆனது பூமிகயத் தவிர கவசறங்கும் 

அளவிடப்படாத கோள் சவப்பம் மற்றும் நிலம் 

 ாரந்்த ஒலிகயைக் ேண்டுபிடிே்கும் ேருவிேகள 

தன்னுடன் சுமந்து ச ன்றது. 

❖ இன்க ட் ஆனது புவி அதிரவ்ு (சீஸ்மிே்) ஆய்வு, 

புவிப்பரப்பியல் மற்றும் சவப்ப மாற்றம் 

ஆகிைவற்யறெ் ெைன்ெடுத்தும்  உள்ளே 

ேண்டுபிடிப்பு (Interior Exploration Using Seismic 

Investigations, Geodesy and Heat Transport) என்பதன் 

சுருே்ேமாகும். 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

திறந்தநிரல தபாக்குவரத்து தரவுதளம் 

❖ கபருந்து திரை்ேளின் இருப்பிடதக்த 10 விநாடி இகடசவளியில் ேண்டறியும் 

www.otd.delhi.gov எனும் திறந்தநிகல தரவுதளத்கத சடல்லி அர ானது 

சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த தளமானது IIT சடல்லியால் வடிவகமக்கெ்ெைட்ு உருவாே்ேப்பட்டது. 

❖ இதனால், நேரப் மெருந்துேளின் கபாே்குவரதத்ு தரவுேகள சவளியிடட்ுள்ள முதல் 

நேரமாே சடல்லி மாறியுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ISSF-ன் துரணத்  தரலவரான முதல் இந்தியர ்

❖  ரவ்கத  துப்பாே்கி சுடும் விகளயாடட்ு கூடட்கமப்பின்  (International Shooting Sport 

Federation-ISSF) துகணத ்தகலவர ்பதவிே்குத் கதரந்்சதடுே்ேப்படட் முதல் இந்தியராே 

ரனிந்தர ்சிங் ஆகியுள்ளார.் 

❖ இந்த கதரத்லானது முனீ ச்ில் நகடசபற்ற ISSF-ன் சபாது  ்கப கூட்டத்தில் நைத்தெ் 

ெை்ைது. 

❖ 51 வயதான ரனிந்தர ் தற்கபாது இந்திய கதசிய துெ்ொக்கிச ் சங்க  கூடட்ிகணவின் 

(National Rifle Association of India-NRAI) தகலவராே உள்ளார.் 

❖ அகத சபாது  ்கபே் கூட்டத்தில் ISSF-ன் 7-வது தகலவராே ரஷ்யாவின் விளாடிமிர ்

லிசின் என்ெவரும் மற்றும் புதிய சபாது  ் ச யலாளராே அசலே் ாண்டர ் ரத்கதர ்

என்ெவரும்  கதரந்்சதடுே்ேப்பட்டனர.் 

❖ கமலும் இந்திய துப்பாே்கி சுடும் வீரரும் 2008 ஒலிம்பிே்கில் தங்ேப் பதே்ேம் 

சவன்றவருமான அபினவ் பிந்ரா ISSF-ன் மிே உயரந்்த சிறப்புமிே்ே நீலெ் ெைய்ை 

(ப்ளுகிராஸ்) அங்கீோரம் வழங்கி சேௌரவிே்ேப்பட்டார.் 

❖ தற்கபாது வயர துப்பாே்கி சுடுதலில் ISSF-ன் மிே உயரந்்த விருது சபற்ற முதல் 

இந்தியர ்இவகரயாவார.் 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

டாடா தமாட்டாரஸ்் மூத்ததாருக்கான ததசிய சாம்பியன்ஷிப் 

❖ உத்திரப்பிரகத த்தினால் நடத்தப்பட்ட டாடா கமாட்டாரஸ்் மூத்கதாருே்ோன மேளிர ்

கதசிய  ாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியின் 57 கிகலாெ் பிரிவு மல்யுத்தப் கபாட்டியில் 

விே்கனஷ் கபாோத் தங்ேப்பதே்ேம் சவன்றார.் 

❖ 62 கிகலாெ் பிரிவில்  ாே்சி மாலிே் தங்ேப் பதே்ேத்திகன சவன்றார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

ஆயுதப் பரடகள் வாரம் - டிசம்பர் 1 முதல் 7 வரர 

❖ இந்தியாவில் ஆயுதப் பகடேள் சோடி தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ் 07 

அன்று முதன்முகறயாே அனு ரிே்ேப்படட்து. 

❖ 70-வது ஆயுதப்பகடேள் சோடிேள் தினமானது 2018 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ் 07 அன்று 

அனு ரிே்ேப்படவிருே்கிறது. 

❖ நாசடங்கிலும் இருந்து நிதிேகள க ேரிதத்ு இந்திய ஆயுதப் பகட பணியாளரே்ளின் 

நலகனெ் பாதுோப்பகத இத்தினம் அனுசரிக்கின்றது. 

 

உலக எய்ட்ஸ் தினம் - டிசம்பர் 01 

❖ 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டி ம்பர ்01 அன்று உலே எய்டஸ்் தினம் 

அனு ரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ உலே எய்டஸ்் தினத்தின் 30-வது ஆண்டின் நிகனகவ இந்த ஆண்டு (2018) குறிே்கிறது. 

❖ எ .்ஐ.விைானது  ரவ்கத  சபாது சுோதார பிர  ்கன என்ற வயகயில் அதயனக் 

குறிதத்ு ஒரு புரிதல், ேல்வி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு ஆகிைவற்யற 

மமம்படுதத்ுவதற்ோே இத்தினம் அனு ரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்ோன இத்தினத்தின் ேருத்துருவானது, “உங்ேளுகடய நிகலகய 

அறிந்து சோள்ளுதல்” என்பதாகும். 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டில் டி ம்பர ்01 ஆம் கததிகய உலே எய்டஸ்் தினமாே உலே சுோதார 

அகமப்பானது (WHO- World Health Organization)  கதரந்்சதடுத்தது. 

❖ இது அதிோரப்பூரவ்மாே உள்ள 8  ரவ்கத  சபாது சுோதாரெ் பிர  ்ாரங்ேளில் 

ஒன்றாே உலே சுோதார அகமப்பினால் குறிே்ேப்படட்ுள்ளது. 

 

சரவ்ததச அடிரமத்தன ஒழிப்பு தினம் - டிசம்பர் 02 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டி ம்பர ் 02 அன்று  ரவ்கத  அடிகமத்தன ஒழிப்பு தினம் 

அனு ரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது பாலியல் சுரண்டல், ேட்டாயத் திருமணம், ஆள் ேடத்தல் மற்றும் 

குழந்கதத ் சதாழிலாளரே்கள பணியமரத்த்ுதல் உள்ளிட்ட அடிகமதத்ன ஒழிப்கப 

கநாே்ேமாேே் சோண்டு அனு ரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டானது 32-வது அடிகம எதிரப்்புத் தினத்கதக் குறிே்கிறது. 

❖ இத்தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டில் ஆள்ேடத்தல் ஒழிப்பு மற்றும் பிறகர பாலியல் 

சதாழிகல கமற்சோள்ளுமாறு வற்புறுதத்ுவது குறித்த ஐ.நா. பிரேடனத்கத ஏற்றுே் 

சோண்டகதே் குறிே்கிறது. 

❖ இத்தினமானது 1986 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ் 02 ஆம் கததி அன்று ஐ.நா. சபாது  ்

 கபயினால் முதன்முகறயாே அனு ரிே்ேப்பட்டது. 
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உலக கணினி கல்வியறிவு தினம் - டிசம்பர் 02 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டி ம்பர ் 02 அன்று உலே ேணினி ேல்வியறிவு தினமானது 

அனு ரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ உலசேங்கிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட  மூேங்ேளில் டிஜிட்டல் ேல்வியறிவு, இயே்ேம் 

மற்றும் விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்ோே இத்தினம் அனு ரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ உலே ேணினி ேல்வியறிவு தினமானது இந்திய ேணினிப்சபாறி நிறுனமான 

என்ஐஐடி-ஆல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இத்தினமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் 

அந்நிறுவனத்தின் 20-வது ஆண்டு நியறவின் நிகனவாே ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
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