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பிப்ரவரி – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ பிரிட்டிஷ் ப ொருளொதொர நிபுணர ் மேக்நொத ் மதசொய் "The Poverty of Political Economics" 

என்ற புதியப் புத்தகத்தத எழுதியுள்ளொர.் 

❖ அதொனி குழுேே் ஆனது, இஸ்மரலின் உத்திசொர ் முக்கியத்துவே் வொய்ந்த தைஃ ொ 

துதறமுகத்திதன 1.2 பில்லியன் அபேரிக்க டொலரக்ளுக்கு வொங்கியுள்ளது.  

o தைஃ ொ துதறமுகே் இஸ்மரலின் பகொள்கலன் க ் ல் ம ொக்குவரத்தின் 

அடி ் தடயில் இரண்டொவது ப ரிய துதறமுகே் ேற்றுே் சுற்றுலொ  யணக் 

க ் ல்கள் ம ொக்குவரத்தில் மிக ்ப ரிய துதறமுகேொகுே். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஒதர தேரே்லில் இரண்டு இடங்களில் தபோட்டியிடுேல் 

 

❖ ஒமர மநரத்தில் இரண்டு பதொகுதிகளில் ம ொட்டியிடச ் சசய்வதற்கு மவட் ொளரக்தள 

அனுேதிக்குே் வதகயிலொன மதரத்ல் சட்ட விதிதய நீக்க உசச்நீதிேன்றே் ேறுத்து 

உள்ளது. 

❖ இதற்கொக தொக்கல் பசய்ய ் ட்ட ேனுவில், ேக்கள் பிரதிநிதித்துவச ்சட்டத்தின் 33(7) 

என்ற ஒரு பிரிதவச ்பசல்லொதது ேற்றுே் அதிகொர வரே்பிற்கு அ ் ொற் டட்து என்று 

அறிவிக்க மவண்டுே் என்று நீதிேன்றத்தில் மகொர ் ட்டிருந்தது. 

❖ ஆனொல், இந்த விவகொரத்திதன நொடொளுேன்றத்தின் நடவடிக்தகயின் கீழ் விட்டு 

விடுவதற்கு நீதிேன்றே் முடிவு பசய்தது. 

❖ மதரத்ல் ஆதணயேொனது 2018 ஆே் ஆண்டில் தனது உறுதிச ் சொன்று மூலே் இந்த 

ேனுதவ ஆதரித்தது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ 2004 ஆே் ஆண்டு ஜூதல ேொதத்தில் 33(7)வது பிரிவில் திருத்தே் பசய்ய முன் பேொழிய ் 

 ட்டதொக உசச் நீதிேன்றத்தில் அது பதரிவித்திருந்தது. 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

கூடுேல் கண்கோணிப்புச ்சசயல்முறை 

❖ மதசியப்  ங்குச ்சந்தத முகதேயொனது, அதொனி நிறுவனங்கள், அதொனி துதறமுகே் 

ேற்றுே் அே்புஜொ சிபேண்ட்ஸ் ஆகியவற்தறத் தனது கூடுதல் கண்கொணி ்புச ்பசயல் 

முதறயின் கீழ் தவத்துள்ளது. 

❖ இதன் ப ொருள் அவற்றின்  ங்குகளில் வரத்்தகே் பசய்வதற்கு 100% சதொகை மததவ. 

❖ இது ஊக வணிகங்கள் ேற்றுே் குதறந்த நேரத்தில்  ங்கு விற் தன ஆகியவற்றிதனத ்

தடு ் தத மநொக்கேொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ சந்ததயில் உள்ள ஏற்ற இறக்கே் ேற்றுே்  ங்கு விதலயில் ஏற் டுே் அசொதொரண 

ேொற்றங்களிலிருந்து முதலீட்டொளரக்தள ்  ொதுகொக்குே் ஒரு மநொக்கத்துடன் 2018 ஆே் 

ஆண்டு ேொரச் ்26 ஆே் மததியன்று இே்முதற அறிமுக ் டுத்த ் ட்டது. 

 

 

அறிவியல் மை்றும் சேோழில்நுட்பம் 

முேலோவது கோமோ-கதிர் கிரகணங்கள் 

❖ நொசொவின் ஃப ரம்ி கொேொ-கதிர ்விண்பவளி பதொதலமநொக்கியின் சில தரவுகதள ் 

 யன் டுத்தி ஒரு சிற ்பு வதக இருே விண்மீன் அதே ்பில் நிகழ்ந்த முதல் கொேொ-

கதிர ்கிரகணங்கதள அறிவியலொளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இத்ததகய வதல ் பின்னல் அதே ்பு என்று அதழக்க ்  டு தவ ஒவ்பவொன்றிலுே், 

பேதுவொக அதன் இதண ்  குதிதய முற்றிலுே் சிகதக்கின்ற ஒரு மீபயொளிர ்

விண்மீன் பவடி ்பு நிகழ்வில் பவடித்துச ் சிதறிய மிகுமவக சுழற்சி பகொண்ட 

துடி ் ொன ேற்றுே் மவகேொகச ்சுழலுே் விண்மீன் அதே ்புகளின் எஞ்சிய  ொகங்கள் 

உள்ளன. 

❖ ஒரு இருே விண்மீன் அதே ்பில் உள்ள ஒரு நட்சத்திரே் அதன் இதண விண்மீன் 

அதே ்பிதன விட மவகேொகப்  ரிணமி ் தொல் வதல ் பின்னல் அதே ்புகள் 

உருவொகின்றன. 
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❖ இருே விண்மீன் அதே ்பு என் து அதவ ஒன்றுக்பகொன்று ஈர ்்பு விதசயொல் 

பிதணக்க ்  ட்டுள்ள ேிகலயில் இரண்டு நட்சத்திரங்கள் ஒரு ப ொதுவொன 

தேயத்ததச ்சுற்றி வருகின்ற அதே ் ொகுே். 

❖ மிகுமவக சுழற்சி விண்மீன் அதே ்புகள் மவகேொக சுழலுே் நியூட்ரொன் நட்சத்திரங்கள் 

ஆகுே். 

❖ கிட்டத்தட்ட முற்றிலுே் நியூட்ரொன்களொல் ஆனதவ என்பநதொடு அகை 20 கி.மீ. (12 

தேல்கள்) அல்லது அதற்குே் குதறவொன விட்டே் பகொண்டதவ என்பதொல் அதவ 

மிகவுே் அடரத்்திமிகு நட்சத்திரங்கள் ஆகுே். 

❖ அதவ விண்பவளி முழுவதுே் பசறிவுமிக்க கதிரவ்ீசச்ிதன பவளியிடுகின்றன. 

 

 

கோல்நறடகளில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் பயன்போடு குறிே்ே ஆய்வு 

❖ இந்த ஆய்வறிக்தகயொனது PLoS குமளொ ல்   ்ளிக் பைல்த் என்ற இதழில் பவளியிட ் 

 ட்டுள்ளது. 

❖ ேனிதரக்ள் ேற்றுே் விலங்குகளில் ஏற்படும் மநொய்த் பதொற்றுகதள எதிரத்்து ் 

ம ொரொடுவதற்கொன நுண்ணுயிர ்எதிர ்்பு ேருந்துகதள அறிவியலொளரக்ள் உருவொக்கி 

உள்ளனர.் 

❖ ஆனொல் 2019 ஆே் ஆண்டில் பூமியில் விற்க ் டுே் அதனதத்ு நுண்ணுயிர ் எதிர ்்பு 

ேருந்துகளில் 73% ேருந்துகள் உணவுக்கொக என்று வளரக்்க ் டுே் விலங்குகளில் 

 யன் டுத்த ்  ட்டது. 

❖ இந்தியொவில் நுண்ணுயிர ்எதிர ்்பு ேருந்துகளின்  யன் ொட்டு (AMU) அளவொனது 2020 

ஆே் ஆண்டிமலமய உலகச ்சரொசரிதய விட 43% அதிகேொக இருக்குே் என ேதி ்பிட ் 

 ட்டது. 

❖ இது 2030 ஆே் ஆண்டில் சரொசரிதய விட 40% அதிகேொக இருக்குே் என எதிர ்ொரக்்க ் 

 டுகிறது. 

❖ இந்தியொவிற்குள்மளமய, கிழக்கு ேற்றுே் பதன்னிந்தியொவில் அதிக ்  யன் ொடுகள் 

உள்ள  குதிகதள ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் அதடயொளே் கண்டுள்ளனர.் 
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❖ இந்தியொவில் உள்ள  ல  ண்தண உரிதேயொளரக்ள் அறுவதட மநரத்தத ஒரு வொரே் 

என்ற அளவிற்கு குதறை்ைச ் சசய்ைதற்கொக சி ்மரொஃ ்மளொக்சசின் ேற்றுே் என்மரொஃ 

 ்மளொக்சசின் என ் டுே் இரண்டொே் ததலமுதற பதொழில்நுட் ே் சொரந்்த நுண்ணுயிர ்

எதிர ்்பு ேருந்துகதள ்  யன் டுத்துகின்றனர.் 

❖ இந்தியொவின் சுகொதொரே் ேற்றுே் குடுே்  நலத்துகற அதேசச்கேொனது, நுண்ணுயிர ்

எதிர ்்த க் கட்டு ் டுதத்ுவதற்கொக நைண்டி 2017 ஆே் ஆண்டில் ஒரு ‘மதசிய பசயல் 

திட்டத்தத’ அறிமுக ் டுத்தியது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ் பிறகு, உணவு உற் த்திக்கொக  யன் டுத்த ்  டுே் 

அதனத்து விலங்குகளிலுே் பகொலிஸ்டின் என்ற ஒரு ேருந்திதன ்  யன் டுத்துவதத 

அரசொங்கே் ததட பசய்தது. 

 

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஆசிய நீர்ப்பைறவகள் கணக்சகடுப்பு 2023 

 

❖ சரவ்மதச நீர ்்  றதவகள் கணக்பகடு ்பு என் து 143 நொடுகளில் உள்ள சது ்பு 

நிலங்களில் கொண ் டுே் நீர ்் றதவகளின் எண்ணிக்தக  ற்றியத் தகவல்கதளச ்

மசகரிக்குே் ஒரு கண்கொணி ்புத் திட்டேொகுே். 

❖ ஒவ்மவொர ்ஆண்டின் குளிரக்ொலத்தின் நடு ் குதியில் மேற்பகொள்ள ் டுே் ஆசிய நீரப்் 

 றதவகள் கணக்பகடு ்பின் கீழொன இந்த கண்கொணி ்புத் திட்டத்தின் ஓர ்அங்கேொக 

இந்தியொவுே் இடே் ப ற்றுள்ளது. 

❖ இது உலகளவிலொன ஈரநிலங்கள் ேற்றுே் நீர ்்  றதவகளின்  ொதுகொ ்பு ேற்றுே் 

மேலொண்தேதய ஆதரிக்குே் குடிேக்கள்-அறிவியல் சொரந்்த ஒரு திட்டேொகுே். 

❖ இந்தக் கணக்பகடு ்பு குறித்த தகவல்கள் eBird பசயலியில்  திவு பசய்ய ் ட்டுள்ளன. 
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❖ மகரளொவின் ஆல ்புழொ என்ற  குதிக்கு வருதக தருே் சில புலே்ப யரந்்த நீர ்் 

 றதவகளின் எண்ணிக்தகயொனது, குறி ் ொக வொத்து இனங்களின் எண்ணிக்தக 

என்பது குதறந்து வருவதத இந்த அறிக்தக குறி ்பிடுகிறது. 

❖ முந்ததய ஆய்வுகளில் கொண ் ட்ட தட்தடவொயன் வொத்து என ் டுே் நொரத்ரன்் 

மஷொவலர,் கிளுதவ ேற்றுே் நொேத்ததல வொத்து ம ொன்ற வொத்து இனங்கள் இந்த 

முதற இங்கு முற்றிலுே் கொண ்  டவில்தல. 

 

பண்றடய கோலே்தில் இருந்ே ‘கடல் முேறலயின்’ புறேப்படிமம் 

❖ புதத ் டிே ஆரொய்சச்ியொளரக்ள், நவீன கொல முததலயின்  ழங்கொல "இதண 

இனேொன" தலட்மடொசூசியன் என்ற புதிய ஒரு இனத்தின் புதத ் டிவத்திதனக் கண்டு 

பிடித்துள்ளனர.் 

❖ இது சுேொர ் 185 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த ஆரே் கொல ஜுரொசிக், 

மற்றும்  ்ளியன்ஸ் ொசச்ியன் கொலத்ததச ்மசரந்்தது. 

❖ இது இதுவதர கண்டுபிடிக்க ் ட்ட இத்ததகய வதககளில் மிக ்  ழதேயொனதொக 

இருக்கலொே். 

❖ தலட்மடொசுசச்ியன்கள் என்பகை ம சச்ு வழக்கில் 'உ ்புநீர ்முததலகள்' அல்லது 'கடல் 

முததலகள்' என்று குறி ்பிட ் டுகின்றன. 

❖ ஆனொல் அதவ க்மரொமகொடிலியொ குடுே் த்திதனச ்மசரந்்ததவ அல்ல. 

 

 

அறிக்றககள் மை்றும் குறியீடுகள் 

வணிக தமலோண்றமக் கல்வி நிறுவனங்களின் ேரவரிறச 2023 

❖ இந்திய நிறுவன தரவரிதசை் கட்டதே ்பு ஆனது (IIRF) இந்தியொவில் உள்ள 2023 ஆே் 

ஆண்டின் சிறந்த வணிக ேற்றுே் மேலொண்தே கல்வி நிறுவனங்களின்  ட்டியலிதன 

பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ அகேதொ ொத ் இந்திய மேலொண்தேை் கல்வி நிறுவனே், ப ங்களூரு இந்திய 

மேலொண்தேை் கல்வி நிறுவனே் ேற்றுே் இந்திய மேலொண்தேை் கல்வி நிறுவனே், 

பகொல்கத்தொ ஆகியதவ இந்தியொவில் முன்னணியில் உள்ள 3 வணிகக் கல்வி 

நிறுவனங்களொகுே். 

❖ முன்னணியில் உள்ள 3 தனியொர ்வணிகக் கல்வி நிறுவனங்கள் 
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o மசவியர ்பதொழிலொளர ்உறவுகள் கல்வி நிறுவனே், ஜொே்பஷட்பூர,் ஜொரக்்கண்ட ்

o மேலொண்தே மேே் ொட்டுை் கல்வி நிறுவனே், குருகிரொே், ைரியொனொ 

o சிே் மயொசிஸ் வணிகக் கல்வி மேலொண்தேக் கல்வி நிறுவனே், புமன. 

❖ உலகளவில் முன்னணியில் உள்ள 3 வணிகக் கல்வி நிறுவனங்கள் 

o லண்டன் வணிகக் கல்வி நிறுவனே், ஐக்கிய ் ம ரரசு 

o ப ன்சில்மவனியொவின் வொரட்ன்  ல்கதலக்கழகே், அபேரிக்கொ 

o ைொரவ்ரட்ு வணிகக் கல்வி நிறுவனே், அபேரிக்கொ. 

 

 

மோநிலே் சசய்திகள் 

லடோக்கின் முேல் பல்லுயிர்ப் போரம்பரியத் ேளம் 

 

❖ யொயொ மசொ ஏரியொனது, உயிரியல்  ன்முகத் தன்தேச ் சட்டத்தின் கீழ், லடொக்கின் 

முதல்  ல்லுயிரப்்  ொரே் ரியத் தளேொக அறிவிக்க ்  ட்டுள்ளது. 

❖ லடொக்கில் 4,820 மீட்டர ்உயரத்தில் இந்த அழகிய ஏரி அதேந்துள்ளதொல், யொயொ மசொ 

ஏரியொனது  றதவகளின் பசொரக்்கே் என்று அறிய ்  டுகிறது. 
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❖ இது வரித்ததல வொதத்ு, கருங்கழுத்து பகொக்கு ேற்றுே் பிரொமினி வொதத்ு ம ொன்ற 

ஏரொளேொன  றதவகள் ேற்றுே் விலங்குகளுக்கு இன ்ப ருக்க இடேொக விளங்ைச ்

சசய்கிறது. 

❖ இந்தியொவில் கருங்கழுத்து பகொக்குகள் அதிக அளவில் இன ்ப ருக்கே் பசய்யுே் 

இடங்களில் இதுவுே் ஒன்றொகுே். 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

பர்தவஸ் முஷோரப் 

 

❖  ொகிஸ்தொனின் முன்னொள் அதி ர ்பஜனரல்  ரம்வஸ் முஷொர ் (79, ஓய்வு) சமீ த்தில் 

கொலேொனொர.் 

❖ 1999 ஆே் ஆண்டில் மேற்பகொள்ள ் ட்ட பவற்றிகரேொன ைன்முகறயற்ற இரொணுவப் 

புரட்சிை்கு ் பிறகு  ொகிஸ்தொனின்  த்தொவது அதி ரொக இவர ்ப ொறும ற்றொர.் 

❖ அவர ்1998 ஆே் ஆண்டு முதல் 2001 ஆே் ஆண்டு வதர  ொகிஸ்தொனின் 10வது ரொணுைை் 

குழுேத்தின் ததலவரொகவுே், 1998 ஆே் ஆண்டு முதல் 2007 ஆே் ஆண்டு வதர 7வது 

உயரே்ட்டத் ததலவரொகவுே்  ணியொற்றினொர.் 

❖ ஸ்ரீநகரில் இருந்து மல  குதியின் இதண ்புகதள துண்டி ் தற்கொக இந்தியொவுக்குள் 

நுதழய தனது வீரரக்ளுக்கு உத்தரவிட்டதன் ைகையில் அவர ்கொரக்ில் ம ொரின் சிற்பி 

என்று அறிய ் ட்டொர.் 

❖  ரம்வஸ் முஷொர ் அதி ரொக இருந்த ம ொது தொன் 2001 ஆே் ஆண்டு ஜூதல ேொதத்தில் 

இந்தியொ வந்தொர.் 

❖ ேருத்துவச ்சிகிசத்சக்கொக 2016 ஆே் ஆண்டு ேொரச் ்ேொதத்தில் து ொய் பசன்ற பஜனரல் 

முஷொர ்,  ொகிஸ்தொனுக்குத் திருே் வில்தல. 

❖ 2019 ஆே் ஆண்டு டிசே் ர ்ேொதத்தில்,  ொகிஸ்தொனின் சிற ்பு நீதிேன்றே் ஆனது 2007 

ஆே் ஆண்டில்  ொகிஸ்தொனின் அரசியலதே ்த  இதடநிறுத்தியதற்கொக பஜனரல் 

 ரம்வஸ் முஷொர ்புக்கு ேரண தண்டதன விதிதத்து. 
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❖ முஷொரஃ ் இந்த உத்தரதவ எதிரத்்து வழக்கு தொக்கல் பசய்தொர.்  

❖ லொகூர ்உயர ் நீதிேன்றே் ஆனது 2020 ஆே் ஆண்டு ஜனவரி ேொதத்தில் இந்த ேரணத் 

தண்டதனதய ரத்து பசய்து, முந்ததய விசொரதணயிகன அரசியலதே ்பிற்கு 

முரணொனது என்று தீர ்்பு வழங்கியது. 
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