
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 05 

TNPSC துளிகள் 

 கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திை் உள்ள அதன் கணினி அலமப்புகளிை் மாை்வேர ்

(தரவுகலளத் திருடுேது) இருப்பலத இந்திய அணுசக்திக் கழகம் (Nuclear Power 

Corporation of India - NPCIL)  உறுதிப் படுதத்ியுள்ளது. NPCIL ஆனது அணுசக்தித் துலையின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு அலமப்பாகும். அணுசக்தித் துலையானது பிரதம மந்திரி 

அலுேைகத்தின் கீழ் ேருகின்ைது. 

 நிதி அலமசச்ர ் நிரம்ைா சீதாராமன் பரமஹம்ச வயாகானந்தாவின் 125ேது பிைந்த 

நாலளக் குறிக்கும் ேலகயிை் அேர ் குறிதத் ஒரு சிைப்பு நிலனவு நாணயத்லத 

வேளியிட்டுள்ளார.் வயாகானந்தா வமை்கு நாடுகளிை் வயாகாவின் தந்லத என்று 

அறியப் படுகின்ைார.் 

 சமீபதத்ிை் புஷ்கர ் கண்காட்சியானது ராஜஸ்தானிை் நடத்தப் பட்டது. இது புஷ்கர ்

(ராஜஸ்தான், இந்தியா) நகரிை் ஒே்வோரு ஆண்டும் பை நாட்கள் நலடவபறும் 

காை்நலடக் கண்காட்சி மை்றும் கைாசச்ார விழாோகும். இது ஒட்டகம், குதிலர மை்றும் 

காை்நலட குறித்த இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கண்காட்சிகளிை் ஒன்ைாகும். 

 கிருஷ்ணகிரிக்கு அருகிலுள்ள வேப்பன ஹை்லியிை் 2000 ஆண்டுகள் பழலமயான 

பாலைக் கீைை்கள் சமீபத்திை் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன. இது தமிழ்நாட்டின் ேரைாை்றிை் 

மிகப் பழலமயானது மை்றும் மிகப் வபரியது என்று கருதப் படுகின்ைது. 

 1 கிவைா அரிசிக்கு 1 கிவைா வநகிழிக் கழிவுகலளச ் வசகரிக்கும் பணிலய 

வதலுங்கானாவின் முலுகு மாேட்ட நிரே்ாகம் வதாடங்கியுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் ஷாரஜ்ா சரே்வதசப் புத்தகக் கண்காட்சியானது ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்திை் உள்ள ஷாரஜ்ாவிை் நடத்தப் பட்டது. இது உைகின் சிைந்த புதத்க 

வேளியீட்டு நிகழ்வுகளிை் ஒன்ைாக அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. இது அரபு நாடுகளிை்  

மிகப்வபரிய ஒரு நிகழ்ோக கருதப் படுகின்ைது. 

 "வசனாப் பள்ளதத்ாக்கு பகுதியிை் அலமதி மை்றும் வசழிப்லப ஊக்குவிக்கும்" 

வநாக்கதத்ுடன் ஜம்மு-காஷ்மீரின் வதாடா மாேட்டத்திை் நலடவபை்ை திருவிழா 'சங்கம் 

2019-20' ஆகும். 

o இந்த ஆண்டுக்கான  கருப்வபாருள் “நம் வதசத்லத உருோக்குவோம்” 

என்பதாகும். 

 ைடாக் யூனியன் பிரவதசமானது “ஜி.பி பந்த் இமயமலை சுை்றுசச்ூழை் மை்றும் 

வமம்பாட்டு நிறுேனத்தின்” ஒரு புதிய பிராந்திய லமயத்லதப் வபறுகிைது. 

o இந்நிறுேனத்தின் தலைலமயகம் வகாசி-கட்டரம்ாலிை் (உதத்ரகாண்ட்) உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்திை்குள் முதை் தனுஷ் பலடப் பிரிலேப் வபைவும், 2022 

ஆம் ஆண்டுை்குள் அலனதத்ு 114 துப்பாக்கிகலளயும் வபைவும் இந்திய ராணுேம் 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

o தனுஷ் 1980 ஆம் ஆண்டுகளிை் இைக்குமதி வசய்யப்பட்ட ஸ்வீடிஷ் வபாபரஸ்் 

ேலகத் துப்பாக்கியின் மாதிரிலயக் வகாண்டு உள்நாட்டிை் வமம்படுதத்ப்பட்ட 

ேலகயாகும். 
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தேசியச ்சசய்திகள் 

நிணநீர ்யானைக்கால் தநாய் (யானைக்கால் தநாய்) பற்றிய தேசியக் 

கருே்ேரங்கு 

 “யாலனக்காை் வநாலய ஒழிப்பதை்காக ஒன்றிலணதை்” என்ை கருப்வபாருள் வகாண்ட  

ஒரு வதசியக் கருதத்ரங்கானது மதத்ிய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நைத் துலை 

அலமசச்ர ்ஹரஷ் ேரத்னாை் வதாடங்கி லேக்கப் பட்டது. 

 வமலும் ‘2021 ஆம் ஆண்டிை்குள் யாலனக்காை் வநாலய ஒழிப்பதை்காக எடுக்கப்பட 

வேண்டிய நடேடிக்லக மீதான அலழப்பிலும்’ மதத்ிய அலமசச்ர ்லகவயழுத்திட்டார.் 

 நிணநீர ்யாலனக்காை் வநாயானது வபாதுோக யாலனக்காை் வநாய் என்று அலழக்கப் 

படுகின்ைது. இது ஒரு புைக்கணிக்கப்பட்ட வேப்பமண்டை வநாயாகக் கருதப் 

படுகின்ைது. 

 இது ஒரு வநாய்ப் பரப்பியின் மூைம் பரவும் வநாயாகும். இது ஃபிைாரிவயாடிடியா 

குடும்பத்லதச ் வசரந்்த உருலளப் புழுக்கள் என ேலகப்படுத்தப்பட்ட 

ஒட்டுண்ணிகளின்  வதாை்று காரணமாக ஏை்படுகிைது. 

 

தேசிய யுைாைி மருே்துவ ஆராய்சச்ி நிறுவைம் 

 மத்திய ஆயுஷ் அலமசச்கத்தின் இலணயலமசச்ரான ஸ்ரீபத் நாயக் என்பேர ் (தனிப் 

வபாறுப்பு) வதாை் வநாய்களுக்கான வதசிய யுனானி மருத்துே ஆராய்சச்ி 

நிறுேனத்லதத் திைந்து லேத்தார.் 

 இந்த நிறுேனமானது லஹதராபாத்திை் உள்ள மதத்ிய யுனானி மருத்துே ஆராய்சச்ி 

நிறுேனதத்ிலிருந்து வமம்படுத்தப் பட்டதாகும். 

 ஆயுஷ் ஆனது ஆயுரவ்ேதம், வயாகா, இயை்லக மருத்துேம், யுனானி, சித்தா மை்றும் 

வஹாமிவயாபதி ஆகியேை்லை உள்ளடக்கிய 6 இந்திய மருதத்ுே முலைகலள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஷாங்காய் ஒே்துனைப்பு கூட்டனமப்பு நாடுகளிை் அரசாங்கே் ேனலவரக்ள் 

மை்றக் கூட்டம் 

 உஸ்வபகிஸ்தானிை் உள்ள தாஷ்கண்டிை் நலடவபை்ை ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு 

கூட்டலமப்பு (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) நாடுகளின் அரசாங்கத ்

தலைேரக்ள் மன்ைதத்ின்  18ேது கூட்டத்திை் இந்தியப் பாதுகாப்புத் துலை அலமசச்ர ்

ராஜ்நாத் சிங் உலரயாை்றினார.் 

 இந்த மாநாட்டிை் பிரதமர ் வமாடியின் சிைப்புத ் தூதராக அேர ் பிரதிநிதிதத்ுேப் 

படுதத்ினார.் 

 இந்தக் கூட்டதத்ின் வபாது, 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஷாங்காய் ஒதத்ுலழப்பு கூட்டலமப்பு 

நாடுகளின் அரசாங்கத் தலைேரக்ள் மன்ைத்தின் அடுத்த கூட்டம் இந்தியாவிை் 

நடத்தப் பட வேண்டும் என்று முடிவு வசய்யப்பட்டது. 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டின் வபாது ரஷ்யாோை் நடத்தப்பட்ட SCO கூட்டு இராணுேப் 

பயிை்சியான “CENTER 2019” என்ை இராணுேப் பயிை்சியானது  வகௌரேப்படுதத்ப் 

பட்டது. 

 SCO ஆனது எட்டு முழு உறுப்பினர ் நாடுகலளயும் ஆறு "கைந்துலரயாடை் 
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நாடுகலளயும்" மை்றும் நான்கு "பாரல்ேயாளர ்நாடுகலளயும்" வகாண்டுள்ளது. 

 

 

UNFCCCை் 25வது மாநாடு 

 இந்த ஆண்டின் காைநிலை மாை்ைம் மீதான ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டலமப்பு ஒப்பந்தம் 

(United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) அை்ைது ஐ.நா. காைநிலை 

மாநாட்லட நடத்துேதை்கு சிலிக்குப் பதிைாக ஸ்வபயின் நாடு மாட்ரிட் நகலரத ்

வதரந்்வதடுத்துள்ளது. 

 இந்த ஆண்டானது ஐக்கிய நாடுகள் காைநிலை மாை்ைத்தின் 25ேது மாநாடாகும். 

 கடந்த ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் காைநிலை மாநாடானது வபாைந்தின் 

வகாட்வடாலேஸிை் நடத்தப் பட்டது. 

 அலமதியின்லமலய எதிரவ்காண்டுள்ள சிலி அரசாங்கமானது நேம்பர ் மாததத்ிை் 

ஆசிய - பசிபிக் வபாருளாதார ஒதத்ுலழப்பின் (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) 

வபாருளாதார உசச்ி மாநாட்லட நடத்துேலதயும் லக விட்டுள்ளது. 

மாநாட்டிை் முக்கிய நிகை்வுகள் பிை்வருமாறு: 

o UNFCCC உறுப்பு நாடுகளின் 25ேது மாநாடு. 

o கிவயாட்வடா வநறிமுலைக்கான உறுப்பு நாடுகளின் 15ேது கூட்டம் (Kyoto Protocol 

- CMP15). 

o பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திை்கான உறுப்பு நாடுகளின் இரண்டாேது கூட்டம் Paris 

Agreement (CMA2). 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

புதிய தேசிய ஓய்வூதியே் திட்ட விதிகள் 

 தை்வபாழுது வேளிநாடு ோழ் இந்தியரக்ள் (OCI - Overseas Citizens of India) வதசிய 

ஓய்வூதியத் திட்டதத்ிை் (National Pension System - NPS) முதலீடு வசய்ய அனுமதிக்கப்பட 

இருக்கின்ைாரக்ள். 

 வதசிய ஓய்வூதிய முலைலம என்பது இந்தியாவிை் தன்னாரே்ப் பங்களிப்பு முலையிை்  

ேலரயறுக்கப்பட்ட ஒரு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய முலையாகும். 

 2004 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 1க்குப் பிைகு வசரந்்த இந்திய அரசின் கீழ் பணியாை்றும் 
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அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் ேலரயறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியப் பயன்கலள 

நிறுதத்ுேதை்கான இந்திய அரசின் முடிவின் காரணமாக NPS வதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டம் ஆரம்பத்திை் அரசு ஊழியரக்ளுக்காக மட்டுவம ேடிேலமக்கப் 

பட்டிருந்தாலும், 2009 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 18 முதை் 60 ேயதுக்குட்பட்ட இந்தியாவிை் 

உள்ள அலனதத்ுக் குடிமக்களுக்கும் இதிை் அனுமதியளிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுலை ஆலணயமான ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுலை 

மை்றும் வமம்பாட்டு ஆலணயமானது (Pension Fund Regulatory and Development Authority - 

PFRDA) 2003 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 23 அன்று இந்திய அரசாை் நிறுேப் பட்டது. 

 PFRDA ஆனது வதசிய ஓய்வூதிய முலைலமலய ஒழுங்குபடுத்தி அதலன 

நிரே்கிக்கின்ைது. வமலும் இது இந்திய அரசாங்கதத்ாை் உத்தரோதம் அளிக்கப்பட்ட,  

அலமப்புசாரா துலைக்காக ேலரயறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டப் பைன்களான 

அடை் ஓய்வூதியத் திட்டத்லதயும் நிரே்கிக்கின்ைது. 

 

நிரவ்ிக் திட்டம் 

 இந்தியாவின் ஏை்றுமதி கடன் உத்தரோதக் கூட்டு ஸ்தாபனம் ஆனது கடன் 

கிலடப்பலத வமம்படுதத்ுேதை்கும் கடன் ேழங்கும் பணிலய எளிதாக்குேதை்கும் 

நிரவ்ிக் எனப்படும் ஒரு ஏை்றுமதி கடன் காப்பீட்டு திட்டத்லத அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 இது 90% அசை் மை்றும் ேட்டிலய உள்ளடக்கி இருக்கும் ஒரு காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு 

உத்தரோதமாகும். 

 இந்தக் காப்பீட்டு அட்லடயிை் காப்பீட்டிை்கு முந்லதய மை்றும் பிந்லதய கடன்கள் 

அடங்கும். 

 ஏை்றுமதி கடன் உதத்ரோதக் கூட்டு ஸ்தாபனம் ஆனது முை்றிலும் மதத்ிய ேணிக 

மை்றும் வதாழிை்துலை அலமசச்கதத்ிை்கு வசாந்தமானது. 

 

சேை்கிைக்கு ஆசியாவிற்காை சபாருளாோரக் கண்தணாட்டம்  

 வதன்கிழக்கு ஆசியா, சீனா மை்றும் இந்தியாவுக்கான வபாருளாதாரக் கண்வணாட்டம் 

ஆனது ேளரந்்து ேரும் ஆசியாவிை் பிராந்திய வபாருளாதார ேளரச்ச்ி, வமம்பாடு 

மை்றும் பிராந்திய ஒருங்கிலணப்பு குறிதத்ு இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலை 

வேளியிடப்படும் அறிக்லகயாகும். 

 இந்த அறிக்லகயானது வபாருளாதார ஒதத்ுலழப்பு மை்றும் வமம்பாட்டு 

அலமப்பினாை் வேளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்லகயின்படி, இந்தியாவின் வமாதத் உள்நாட்டு உை்பதத்ி 2020-24 ஆம் 

ஆண்டுகளிை் 6.6% ேளரச்ச்ியலடயக் கூடும். இது 2013-17 ஆண்டுகளுக்கான வமாதத் 

உள்நாட்டு உை்பதத்ியின் சராசரியான 7.4% ஐ விடக் குலைோக உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

L2ப்தரா இந்தியா – னகதபசிச ்சசயலி 

 L2ப்வரா இந்தியா (உங்களது கண்டுபிடிப்புகலளப் பாதுகாக்கவும் அதிகரிக்கவும் 

கை்றுக் வகாள்ளுங்கள்) என்பது அறிவுசார ் வசாத்துரிலம மீதான ஒரு லகவபசிச ்

வசயலியாகும். 

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


   
    
 

 
 

 வஜரம்னி, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம், இதத்ாலி மை்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகளிை் L2ப்வரா 

என்ை வசயலி வேை்றிகரமாக வசயை்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

இை்டிசெை் (IndiGen) - அறிவியல் மற்றும் சோழிலக ஆய்வு மை்றே்திை் திட்டம் 

 இது ஒரு நபரின் மரபணுக்கலளத்  தலடயிை்ைாமை் முழுலமயாக 

ேலரபடமாக்குேதை்காக அறிவியை் மை்றும் வதாழிைக ஆய்வு மன்ைதத்ினாை் (Council 

of Scientific and Industrial Research – CSIR) நிரே்கிக்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும். 

 CSIR – மரபியை் மை்றும் ஒருங்கிலணந்த உயிரியை் லமயம் (Institute of Genomics and 

Integrative Biology - IGIB) மை்றும் CSIR - வசை் & மூைக்கூறு உயிரியை் லமயம் (Centre for 

Cellular and Molecular Biology - CCMB) ஆகியலே இத்திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக 

விளங்குகின்ைன. 

 மனித மரபணு ஆனது சுமார ்3.2 பிை்லியன் அடிப்பலட இலணகலளக் வகாண்டுள்ளது. 

 

சடக்சாகர் 

 வடக்சாகர ் என்பது இந்தியாவின் இலணய வதாழிை்நுட்ப திைன்களின் ஒரு 

சக்திோய்ந்த வதசியக் களஞ்சியமாகும். 

 இது இந்திய இலணயப் பாதுகாப்பு ஆலணயதத்ுடன் இலணந்து வதசிய இலணயப் 

பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ்அலுேைகத்தாை் வதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்திய இலணயப் பாதுகாப்பு ஆலணயம் என்பது இந்தியாவிை் தரவுப் பாதுகாப்பு 

குறிதத்ு  நாஸ்காம் அலமப்பாை் அலமக்கப்பட்ட, ைாப வநாக்கை்ை, ஒரு வதாழிை்சார ்

அலமப்பு ஆகும். 

 

சுற்றுசச்ூைல் சசய்திகள் 

காலநினல மாற்றம் சோடரப்ாை 29வது BASIC அனமசச்ரனவக் கூட்டம் 

 காைநிலை மாை்ைம் குறிதத் BASIC (பிவரசிை், வதன்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா, சீனா) 

நாடுகளின் 29ேது அலமசச்ரலேக் கூட்டமானது சீனாவின் வபய்ஜிங்கிை் 

நலடவபை்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆண்டுவதாறும் 100 பிை்லியன் அவமரிக்க டாைரக்லள 

வேளிப்பலடயான மை்றும் மானிய அடிப்பலடயிைான முலையிை் ேழங்குேதை்காக 

காைநிலை நிதிக்கான வபாறுப்புகலள நிலைவேை்றுமாறு ேளரந்்த நாடுகலள 

அலமசச்ரலேக் கூட்டமானது வகட்டுக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்தியா 30ேது BASIC அலமசச்ரலேக் கூட்டத்லத நடத்த உள்ளது. 

BASIC பற்றி 

 BASIC நாடுகள் என்பலே புதிதாக வதாழிை்மயமாக்கப்பட்ட நான்கு வபரிய நாடுகளான 

பிவரசிை், வதன்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் ஒரு 

குழுமமாகும். 

 அேரக்ளின் வபாதுோன குலைந்தபட்ச வதலே ேளரந்்த நாடுகளாை் பூரத்த்ி 

வசய்யப்படா விட்டாை் ஒன்றுபட்டு வேளிநடப்பு வசய்ேது உட்பட, கூட்டாகச ்வசரந்்து  

வசயை்பட 2009 ஆம் ஆண்டின் வகாபன்வஹகன் காைநிலை உசச்ி மாநாட்டிை் இந்த 

நான்கு நாடுகளும் உறுதி பூண்டுள்ளன. 
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

திப்பு சுல்ோை் – பாடே் திட்டே்திலிருந்து நீக்கம் 

 கரந்ாடக மாநிை அரசானது திப்பு சுை்தான் பை்றிய  அதத்ியாயங்கலள தனது மாநிைப் 

பள்ளி பாடத் திட்டத்திலிருந்து நீக்கியுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு திப்பு வஜயந்தி விழாவிலன ரதத்ு வசய்ய அம்மாநிை அரசு ஏை்கனவே 

முடிவு வசய்துள்ளது. இந்த விழாோனது 2015 ஆம் ஆண்டிை் வதாடங்கப்பட்டது. 

 லமசூரப்் புலி என்றும் அலழக்கப்படும் திப்பு சுை்தான் 1782 ஆம் ஆண்டு முதை் 1799 

ஆம் ஆண்டு ேலர முந்லதய லமசூரப்் பகுதியின் ஆட்சியாளராக இருந்தார.் 

 

மூங்கில் சோழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் 

 மத்திய ேட கிழக்குப் பகுதி அலமசச்கமானது (North Eastern Council - NEC) ஜம்மு காஷ்மீர ்

மை்றும் ைடாக் ஆகிய ஒன்றியப் பிரவதசங்களிை் புதிய மூங்கிை் வதாழிை்நுட்பப் 

பூங்காக்கலள அலமக்க இருக்கின்ைது. 

 NEC அலமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள CBTC (பிரம்பு மை்றும் மூங்கிை் வதாழிை்நுட்ப லமயம் - 

Cane and Bamboo Technology Centre) ஆனது இந்தத் திட்டத்லதச ்வசயை்படுத்தும் தலைலம 

அலமப்பாகும். 

 ஜம்மு, ஸ்ரீநகர ்மை்றும் வை ஆகிய இடங்களிை் மூன்று புதிய மூங்கிை் வதாழிை்நுட்பப் 

பூங்காக்கள் அலமய இருக்கின்ைன. 

 

6 லட்சம் தீபங்கள்  

 ஆறு ைட்சதத்ுக்கும் வமை்பட்ட தீபங்கலள சரயு ஆை்ைங்கலரயிை் ஒளிரச ் வசய்து 

அவயாதத்ி நகரிை் புதிய ேரைாறு ஒன்று உருோக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த அரிய வசயலின் மூைமாக உதத்ரப் பிரவதச அரசு ஏை்கனவே எண்வணய் 

விளக்குகலள மிகப் வபரிய அளவிை் காட்சிப்படுதத்ிய தனது வசாந்த கின்னஸ் உைக 

சாதலனலய முறியடிதத்ுள்ளது.  

 இந்த ஆண்டிை் சரயு ஆை்ைங்கலரயிை் ஏை்ைப் பட்ட மண் விளக்குகளின் 

எண்ணிக்லகயானது கடந்த ஆண்டிை் ஏை்ைப் பட்ட தீபங்களின்  எண்ணிக்லகயான   

மூன்று ைட்சம் என்பதை்கும் அதிகமாக இருந்தது. 

 

ஆந்திராவில் தகாட்டிப்தராலு 

 இன்லைய ஆந்திர மாநிைத்திை் சுமார ் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ேரண்முகி 

ஆை்றின் கலரயிை் ஒரு கடை்சார ்வதாழிை்  லமயம் இருந்தலத இந்திய வதாை்வபாருள் 

ஆய்வு நிறுேனம் சமீபத்திை் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இங்கு கிலடக்கப்பட்ட வசங்கை்களின் அளவுகள் கிருஷ்ணா பள்ளதத்ாக்கிை் ஆட்சி 

வசய்த சாதோஹனரக்ள்/இசச்ோகு மன்னரக்ள் ஆகிவயார ்  காைதத்ிை்கு 

இலணயானலே. 

 வமலும், விஷ்ணுவின் ஆயுதவமந்திய நான்குச ்  சிை்பங்கலளயும் இந்தக் குழு இங்கு 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. அதன் தலைக் கேசம் மை்றும் ஆலடகளின் பகுப்பாய்வின் படி 

இந்தச ் சிை்பங்கள் பை்ைேர ் காைத்லதச ்வசரந்்தலே என அறியப் படுகின்ைன. 
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பிரபலமாைவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகை்வுகள் 

2019 SEED விருதுகள் 

 2019 ஆம் ஆண்டின் சமபங்கு அதிகாரம் மை்றும் வமம்பாட்டிை்காக அறிவியை் (SEED - 

Science For Equity Empowerment and Development) என்ை விருதிை்குப் பதினான்கு ஸ்டாரட்் 

அப் நிறுேனங்கள் வதரந்்வதடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

 2002 ஆம் ஆண்டிை் வஜாஹன்னஸ்பரக்்கிை் நடதத்ப்பட்ட நீடித்த ேளரச்ச்ி மீதான உைக 

உசச்ி மாநாட்டின் வபாது ஐக்கிய நாடுகளின் சுை்றுசச்ூழை் திட்டம் (UN Environment), 

ஐக்கிய நாடுகளின் வமம்பாட்டுத் திட்டம் (United Nations Development Programme - UNDP) 

மை்றும் பன்னாட்டு இயை்லகப் பாதுகாப்புச ்சங்கம் (International Union for Conservation of 

Nature - IUCN) ஆகியேை்ைாை் SEED விருது நிறுேப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டின் பிரிவுகள் SEED குலைந்த காரப்ன், SEED ஆப்பிரிக்க விருதுகள், SEED 

வதன்னாப்பிரிக்க காைநிலைத ் தழுேை் விருதுகள் மை்றும் SEED பாலின சமதத்ுே 

விருது ஆகியேை்லை உள்ளடக்கியுள்ளன. 

 SEED குலைந்த காரப்ன் பிரிவின் கீழ், உத்தரப் பிரவதசத்தின் கான்பூரிை் அலமந்துள்ள 

ஐக்யா ஆரக்ானிக்ஸ் என்ை அலமப்பானது இந்தியாவிை் இருந்து இந்த விருலத 

வேன்றுள்ளது. 

 ஐக்கியா என்ை அலமப்லபத் தவிர, ஸ்வடான்சூப், ஆவராஹனா சுை்றுசச்ூழை் சமூக 

வமம்பாடு, சுை்றுசச்ூழை் தீரவ்ுகள் மை்றும் விேசாயிகள் புதிய மண்டைம் வபான்ைலே 

உள்ளிட்ட நான்கு அலமப்புகள் இந்தியாவிை் இருந்து இந்த விருதுக்குத் வதரவ்ு வசய்யப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 

2019 ஆம் ஆண்டுக்காை சிறப்பு நடவடிக்னகப் பேக்கம் 

 வடை்லி காேை்துலை சிைப்புப் பிரிவு மை்றும் இந்வதா-திவபத்திய எை்லைக் 

காேை்துலை பலட ஆகிய பலடகளுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய உள்துலை 
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அலமசச்ரின் சிைப்பு நடேடிக்லகப் பதக்கம் ேழங்கப் பட்டது. 

 மதிப்பு மிக்க உள்துலை அலமசச்ரின் சிைப்புச ் வசயை்பாட்டு பதக்கம் 2018 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் மாதத்திை் நிறுேப் பட்டது. 

 இந்தியாவிை் மாநிை மை்றும் ஒன்றியப் பிரவதச காேை்துலை மை்றும் மதத்ியப் 

புைனாய்வு அலமப்புகளிை் குை்ைங்கலள விசாரிப்பதை்கான உயர ் வதாழிை்முலை 

தரங்கலள வமம்படுதத்ுேலத இது வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

வியாஸ் சம்மை் 

 பிரபை இந்தி வமாழிக் கவிஞர ் லீைாதர ் ஜகூரி, “ஜிட்வன ைாக் உட்வன பிவரம்” என்ை 

அேரின் கவிலதத் வதாகுப்பிை்காக 2018 ஆம் ஆண்டின் 28ேது வியாஸ் சம்மன் 

விருலதப் வபை்ைார.் 

 வியாஸ் சம்மன் என்பது இந்தியாவிை் 1991 ஆம் ஆண்டு முதைாக ேழங்கப்படும்  ஒரு 

இைக்கிய விருது ஆகும். 

 வக.வக. பிரை்ா அலமப்பானது கடந்த 10 ஆண்டுகளிை் இந்தியராை், இந்தி வமாழியிை் 

எழுதி வேளியிடப்பட்ட ஒரு சிைந்த இைக்கியப் பலடப்பிை்காக ஆண்டுவதாறும் இந்த 

விருதிலன ேழங்கி ேருகின்ைது. 

 

வினளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

17 வயதிற்கு உட்பட்தடாருக்காை FIFA தகாப்னபயிை்  – சிை்ைம் 

 17 ேயதிை்கு உட்பட்வடாருக்கான FIFA மகளிர ்உைகக் வகாப்லபயின் அதிகாரப் பூரே் 

சின்னம் வேளியிடப்பட்டது. 

 

 இது 17 ேயதிை்குட்பட்வடாருக்கான FIFA மகளிர ் உைகக் வகாப்லபயின் 7ேது 

பதிப்பாகும். இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலை நலடவபறும் சரே்வதசப் 
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வபண்கள் இலளவயார ்காை்பந்து சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியாகும். 

 இந்தப் வபாட்டியானது 2020 ஆம் ஆண்டு நேம்பர ்மாதத்திை் இந்தியாவிை் நலடவபை 

இருக்கின்ைது. 

 இது  FIFA மகளிர ் காை்பந்துப் வபாட்டிலய இந்தியா முதை்முலையாக நடதத்ுேலதக் 

குறிக்கும். 

 

முக்கிய திைங்கள் 

இந்திய நிலக்கரி அனமப்பிை் நிறுவை திைம் - நவம்பர் 1 

 இந்திய நிைக்கரி அலமப்பானது (Coal India Limited - CIL) நேம்பர ்1 ஆம் வததியன்று தனது 

45ேது நிறுேன தினத்லதக் வகாண்டாடியது. 

 இந்தக் வகாண்டாட்டதத்ின் வபாது, மதத்ிய நிைக்கரி மை்றும் சுரங்கத் துலை 

அலமசச்ரான பிரஹைாத் வஜாஷி இந்திய நிைக்கரி அலமப்பானது 2020-21 

நிதியாண்டிை் 750 மிை்லியன் டன் நிைக்கரிலய உை்பத்தி வசய்யும் என்றும் 2023 - 24 

ஆம் நிதியாண்டிை் அதை்கும் அதிகமாக ஒரு பிை்லியன் டன் அளவிை்கு நிைக்கரிலய 

உை்பத்தி வசய்யும் என்றும் கூறினார.் 

 நாட்டின் நிைக்கரி உை்பதத்ியிை் 82% அளவிை்கு, அதாேது 660 மிை்லியன் டன் 

நிைக்கரிலய உை்பத்தி வசய்யக் கூடிய இைக்கானது தை்வபாது CIL நிறுேனத்திை்கு  

ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ிை் மத்திய அரசானது நிைக்கரித் துலையிை் வநரடி முலையின் கீழ் 100% அந்நிய 

வநரடி முதலீட்லட அனுமதித்துள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

குரு நாைக்கிை் 550வது பிறந்ே திைே்னே முை்ைிட்டு பாகிஸ்ோை் 

சவளியிட்டுள்ள நாணயம் 

 குருநானக்கின் 550ேது பிைந்த தினதத்ின் நிலனோக பாகிஸ்தான் அரசு ஒரு வேள்ளி 

நாணயத்லத வேளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த நாணயதத்ின் மதிப்பு 50 ரூபாய் ஆகும். 
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கரே்ார்பூர் சாஹிப் சபருவழிப் பானே ஒப்பந்ேம் 

 சரே்வதச எை்லையான வதரா பாபா நானக் அருவக ஜீவரா பாயிண்டிை் வதாடங்கும் 

கரத்ாரப்ூர ் சாஹிப் வபருேழிப் பாலதலயச ் வசயை்படுத்துேதை்காக இந்தியா 

சமீபதத்ிை் பாகிஸ்தானுடன் ஒரு ஒப்பந்ததத்ிை் லகவயழுதத்ிட்டது. 

 இது இப்வபாது இந்தியாவிை் இருந்து கரத்ாரப்ூர ் வசை்லும் சீக்கியரக்ளுக்கு விசா 

இை்ைாத ஒரு வபருேழிப் பாலதயாகக் கருதப் படுகிைது. 

 இந்தப் வபருேழிப் பாலதயானது பஞ்சாப் – குரத்ாஸ்பூரிை் (இந்தியா)  உள்ள வதரா 

பாபா நானக் கிராமதத்ிலிருந்து குருத்ோரா தரப்ார ்சாஹிப், கரத்ாரப்ூர ்(பாகிஸ்தான்) 

ேலர வமம்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 1539 ஆம் ஆண்டிை் குருநானக் இைக்கும் ேலர அேர ் தங்கி இருந்த  இறுதி இடமாக 

கரத்ாரப்ூர ்சாஹிப் கருதப் படுகிைது. 
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