
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 08 

TNPSC துளிகள் 

 இந்தியத் துணைக் குடியரசுத் தணைவரான எம்.வவங்ணகயா நாயுடு வென்ணனயிை் ஒரு 

பழணமயான வதன்னிந்திய இணெக் கருவிகளின் கணை மற்றும் அறிவியலின் அரிய 

பணைப்பான ‘மிருதங்கதத்ின் சிறப்புமிகு இணெ’ என்ற ஒரு தனிக் கை்டுணரணய 

வவளியிை்டுள்ளார.் 

o இந்தத் தனிக் கை்டுணரயானது புகழ்வபற்ற மிருதங்கக் கணைஞரான ைாக்ைர ்

உணமயாள்புரம் சிவராமன், விஞ்ஞானி ைாக்ைர ்டி.ராமொமி மற்றும் ைாக்ைர ்

நரரஷ் ஆகிரயாராை் தயாரிக்கப் பை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆை்டின் முதை் எை்டு மாதங்களிை், இந்தியாவின் காரப்ன்-ணை-ஆக்ணெடு 

உமிழ்வுகளின் அதிகரிப்பு வவகுவாகக் குணறந்துள்ளது. கிை்ைதத்ை்ை 20 ஆை்டுகளிை் 

இந்தியா அதன் மிகக் குணறந்த வருைாந்திர அதிகரிப்ணபப் பதிவு வெய்துள்ளது. 

o   இது தற்வபாழுது 2% ஆக இருக்கின்றது. இது கைந்த காைகை்ைத்திை் ஒரு 

ஆை்டுக்குெ ்ெராெரியாக 5% ஆக இருந்தது. 

 ஏபிரே அப்துை் கைாமின் பிறந்த நாணள (அக்ரைாபர ்15) உைக மாைவரக்ள் தினமாக 

அனுெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ெணபயாை் எந்த அறிவிப்பும் வவளியிைப்பைவிை்ணை 

என்று ஐ.நா வதளிவுபடுதத்ியுள்ளது. 

 பூவபன் ஹொரிகாவின் எை்ைாவது ஆை்டு நிணனவு விழாணவவயாை்டி வங்க 

ரதெதத்ின் ரதசிய கீதமானது ெமஸ்கிருத வமாழியிை் தயாரிதத்ு வவளியிைப் 

பை்டுள்ளது. 

 வபை்களுக்கான 10 மீை்ைர ் துப்பாக்கி சுடுதை் ரபாை்டியிை் மனு பாக்கர ் தங்கப் 

பதக்கம் வவன்றுள்ளார.் ஆசியத் துப்பாக்கி சுடுதை் ொம்பியன்ஷிப் ரபாை்டியிை் 

இணளரயார ்ை்ராப் கைப்புப் ரபாை்டியிை் விவான் கபூர ்மற்றும் மனிஷா கீர ்ஆகிரயார ்

வவை்கைப் பதக்கம் வவன்றுள்ளனர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

விலங்குகளுக்கான நடமாடும் மருத்துவ ஊர்தி - 1962 

 ஏறக்குணறய இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு முன்பு அறிமுகப்படுதத்ப்பை்ை 

விைங்குகளுக்கான நைமாடும் மருதத்ுவ ஊரத்ி (AMMA - Animal Medical Mobile Ambulance) 

ரெணவயானது கைந்த சிை மாதங்களாக நிறுத்தி ணவக்கப்பை்டு இருந்தது. 

 தற்ரபாது இது மீை்டும் தமிழக முதை்வராை் துவக்கி ணவக்கப் பை்டிருக்கின்றது. 

 இதற்கான கை்ைைமிை்ைா எை் 1962 ஆகும்.  

 இது முன்னாள் முதை்வர ் வேயைலிதாவாை் 2016 ஆம் ஆை்டிை் துவங்கி ணவக்கப் 

பை்ைது 

 விைங்குகளுக்கு,  அதிலும் குறிப்பாகக் காை்நணைகளின் இருப்பிைங்களுக்ரகெ ் வென்று 

சிகிெண்ெ அளிப்பதற்காக அம்மா ரெணவயானது அறிமுகப் படுதத்ப்பை்ைது. 

 தமிழ்நாடு காை்நணை மற்றும் விைங்கு அறிவியை் பை்கணைக் கழகமானது இந்தத ்

திை்ைதத்ிற்கான தணைணம நிறுவனம் ஆகும். 

 இந்தத் திை்ைதத்ிற்கு ரதசிய ரவளாை் ரமம்பாை்டுத் திை்ைதத்ாை் நிதியுதவி அளிக்கப் 

படுகின்றது. 
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 இந்தத் திை்ைத்திை் காை்நணைப் பராமரிப்புத ்துணற பங்கு வகாள்ளவிை்ணை. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

திறன் கட்டமமப்புத் தளம் 

 மத்தியத் திறன் ரமம்பாடு மற்றும் வதாழிை்முணனரவார ் துணற அணமெெ்கமானது 

ஐபிஎம் நிறுவனத்துைன் இணைந்து திறன் கை்ைணமப்புத் தளத்ணதத ்வதாைங்கியுள்ளது. 

 டிஜிை்ைை் தளமான “MyInnerGenius” மூைம் அறிவாரந்்தத் திறன்கள் மற்றும் ஆளுணம 

பற்றிய தனிப்பை்ை மதிப்பீை்ணை மாைவரக்ளுக்கு வழங்க இருக்கின்றது. 

 இந்தத் திை்ைதத்ின் ஒரு பகுதியாக, ஐபிஎம் அணமப்பினாை் தயாரிக்கப்பை்ை தகவை் 

வதாழிை்நுை்பம், வநை்வவாரக்்கிங் (வணையமாக்கம்) மற்றும் கிளவுை் கம்ப்யூை்டிங் 

(ரமகக் கைினி) ஆகிய துணறகளிை் இரை்டு ஆை்டு ரமம்பை்ை டிப்ளமா (பை்ையப் 

படிப்பு) படிப்பானது வதாழிை்துணறப் பயிற்சி நிறுவனங்கள் (Industrial Training Institutes - 

ITIs) மற்றும் ரதசியத ்திறன் பயிற்சி நிறுவனங்கள் (National Skill Training Institutes - NSTIs) 

ஆகியவற்றிை் வழங்கப்பை இருக்கின்றது. 

 இந்தத் தளமானது வெயற்ணக நுை்ைறிவிை் திறன்கணள வளரப்்பது குறிதத்ு ITIs 

மற்றும் NSTIs ஆகிய நிறுவனங்களிை் ஆசிரியரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்காக 

விரிவுபடுதத்ப்பை இருக்கின்றது. 

 

ெரவ்ததெப் பயணிகளுக்கு உதவும் புதிய செயலி 

 இறக்குமதி வெய்யப்பை்ை வபாருை்களின் சுங்கத் துணற அனுமதியளிப்ணப 

ரமம்படுதத்ுவதற்கும் கை்காைிப்பதற்கும் ICEDASH மற்றும் ATITHI ஆகிய இரை்டு 

புதிய தகவை் வதாழிை்நுை்ப முன்வனடுப்புகணள இந்திய அரசு  வவளியிை்டுள்ளது. 

 ரமலும் இந்த முன்வனடுப்புகளானது இந்தியாவிற்கு வரும் ெரவ்ரதெப் பயைிகளின் 

பயை உணைணமகள் மற்றும் நாைய அறிக்ணககணள மின்னணு முணறயிை் தாக்கை் 

வெய்வதற்கும் உதவ இருக்கின்றது. 

 மத்திய மணறமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் மூைம் ICEDASH  வணைதளத்ணத 

அணுக முடியும். 
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 ATITHI என்பது ெரவ்ரதெப் பயைிகளின் சுங்க அறிவிப்ணப முன்கூை்டிரய தாக்கை் 

வெய்வதற்கான ஒரு ணகப்ரபசிெ ்வெயலியாகும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

பரஸ்பர தளவாடங்கள் ஆதரவு மீதான ஒப்பந்தம் 

 இராணுவம் மற்றும் இராணுவ வதாழிை்நுை்ப ஒத்துணழப்பு மீதான இந்தியா - ரஷ்யா 

ஆகிய நாடுகளின் அரொங்கங்களுக்கு இணைரயயான ஆணையத்தின் 19வது 

ெந்திப்பானது ரஷ்யாவிை் நணைவபற்றது. 

 இந்தக் கூை்ைமானது இந்தியப் பாதுகாப்புத் துணற அணமெெ்ரான ராே்நாத் சிங்காை் 

தணைணம தாங்கப்பை்ைது. 

 இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் முக்கியப் பாதுகாப்பு தளவாைங்களின் விற்பணனக்குப் 

பின்பான ஆதரவிற்காக குறிப்பிை்ை பைிக் குழுக்கணள அணமக்க ஒப்புக் 

வகாை்டுள்ளன. 2021-2030 ஆம் ஆை்டிற்கான ஒதத்ுணழப்புத் திை்ைத்ணத இறுதி 

வெய்வதற்கான முயற்சிகணள இந்த இரு நாடுகளும் தீவிரப் படுதத்ியுள்ளன. 

 இந்தத் தளவாை ஒப்பந்தமானது இந்தியக் கைற்பணைக்குப் பயனளிக்கும். இந்தியப் 

ரபாரக்் கப்பை்கள் எரிவபாருணள நிரப்புவதற்கும் வபாருை்கணள எடுத்துெ ்

வெை்வதற்கும் இரு நாடுகளின் துணறமுகங்கள் மற்றும் பிரதத்ிரயகப் வபாருளாதார 

மை்ைைங்கள் ஆகியவற்ணற அணுக முடியும். 

 மறுமுணனயிை், மும்ணப, விொகபை்டினம் ரபான்ற துணறமுகங்கணள ரஷ்யா 

பயன்படுத்தைாம். ரமலும் துணறமுகங்கள் தவிர, இந்தியாவிை் உள்ள விமான 

தளங்கணளயும் ரஷ்யா அணுக முடியும். 

 

நாடாளுமன்ற ெபாநாயகரக்ளின் 6வது உெச்ி மாநாடு 

 ஜி20 நாடுகணளெ ்ரெரந்்த நாைாளுமன்ற ெபாநாயகரக்ளின் 6வது உெச்ி மாநாைானது 

ேப்பானின் ரைாக்கிரயாவிை் நணைவபற்றது. 

 இந்த உெச்ிமாநாைானது ஜி20 நாடுகணளெ ் ரெரந்்த நாைாளுமன்றங்களின் 

ெபாநாயகரக்ளாை் கைந்து வகாள்ளப் பை்ைது. 

 நாைாளுமன்ற உெச்ி மாநாைானது அதிகாரப்பூரவ்மற்ற முணறயிை் பி20 என்று 

அணழக்கப் படுகிறது. 

 இந்த மாநாைானது பாராளுமன்றங்களுக்கு இணைரயயான ஒன்றியம் மற்றும் 

ேப்பானின் ரதசிய நாைாளுமன்ற (ையை்) உறுப்பினரக்ள் மன்றம் ஆகியவற்றாை் 

இணைந்து நைத்தப்பை்ைது. 

 இந்த உெச்ி மாநாைானது வரத்த்கம், வதாழிை்நுை்பம் மற்றும் நீடிதத் வளரெ்ச்ி 

வதாைரப்ான தனிதத்னிக் கருப்வபாருள்கள் பற்றிய அமரவ்ுகணளக்  வகாை்டிருந்தது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

நின்றபடிதய செல்லக் கூடிய ெக்கர நாற்காலி 

 மதராஸிை் உள்ள இந்தியத் வதாழிை்நுை்ப நிறுவனத்தின் (IIT-M) புனரவ்ாழ்வு ஆராய்ெச்ி 

மற்றும் ொதன ரமம்பாை்டிற்கான டிடிரக ணமயதத்ிை் (Rehabilitation Research and Device 

Development - R2D2) ‘Arise’ எனப்படும் ‘நின்றபடிரய வெை்ைக் கூடிய ெக்கர நாற்காலி’ 
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ஒன்று உருவாக்கப் பை்டுள்ளது. 

 Arise ஆனது மதத்ிய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத் துணற அணமெெ்ரான 

தாவரெ்ந்த் வகஹ்ைாை் என்பவராை் முணறயாக வவளியிைப்பை்ைது. 

 இந்தெ ் ெக்கர நாற்காலியானது இங்கிைாந்ணதத ் தளமாகக் வகாை்டு வெயை்படும் 

வவை்கம் அணமப்பின் ஆதரவுைன் ஃபீனிக்ஸ் வமடிக்கை் சிஸ்ைம்ஸ் என்ற 

நிறுவனத்துைன் இணைந்து IIT-M ஆை் உள்நாை்டிரைரய வடிவணமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 Arise ஐப் பயன்படுதத்ி, ஒரு மாற்றுத் திறனாளி நபர ்தனியாகரவா அை்ைது மற்றவரின் 

உதவியுைரனா நிற்கும் நிணையிை் இருந்து உை்காரந்்த நிணைக்கும் உை்காரந்்த 

நிணையிலிருந்து நிற்கும் நிணைக்கும் மாறைாம்.  

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

தரிசு நில வமரபடத்தின் 5வது பதிப்பு - 2019 

 மத்திய ரவளாை் துணற அணமெெ்ரான நரரந்திர சிங் ரதாமர ்2019 ஆம் ஆை்டிற்கான 

தரிசு நிை வணரபைதத்ின் 5வது பதிப்ணப வவளியிை்ைார.் 

 இந்த வணரபைமானது நிை வளங்கள் துணற மற்றும் ரதசியத ்வதாணைநிணை உைரவ்ு 

ணமயம் ஆகியவற்றாை் இணைந்து வவளியிைப்பை்டுள்ளது. இந்த வணரபைமானது 

தரிசு நிைம் குறிதத் வலுவான புவியியை் தகவை்கணள வழங்குகின்றது. 

 இது பை்ரவறு நிை ரமம்பாை்டு திை்ைங்களின் மூைம் தரிசு நிைங்கணள உற்பதத்ி 

நிணைக்கு (நை்ை நிணை) மாற்றுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். 

 தரிசு நிை வணரபைம் – 2019 ஆனது நாை்டிை் உள்ள பை்ரவறு மாநிைங்கள் மற்றும் 

மாவை்ைங்களிை் இருக்கும் பை்ரவறு வணகயான தரிசு நிைப் பகுதிகள் பற்றிய  

தகவணை வழங்குவரதாடு, நிைெ ்சீரழிணவ நிவரத்த்ி வெய்வதற்கும்  அணவ உதவியாக 

இருக்கும். 

 

காலநிமல அவெரநிமல 

 உயிரி அறிவியை் இதழிை் வவளியிைப்பை்ை ஒரு ஆய்வறிக்ணகயிை், 11,258 பங்காளரக்ள் 

(இந்தியாவிலிருந்து 69) உைகளாவிய காைநிணை அவெர நிணைணய அறிவித்துள்ளனர.் 

 அவரக்ள் காைநிணை மாற்றம் குறிதத்ப் ரபாக்குகள் மற்றும் இந்த அெச்ுறுத்தணைத ்
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தைிப்பதற்கான வழிமுணறகள் ஆகியவற்ணற முன்ணவதத்னர.் 

 இந்த அறிக்ணகயின் தணைப்பு “உைக விஞ்ஞானிகள்” என்பதாகும். 

 விஞ்ஞானிகள் காைநிணை மாற்றத்ணத சிறந்த முணறயிை் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்தும் 

"முக்கிய அறிகுறிகள்" என்று அணழக்கப்படும் நைவடிக்ணககளின் பை்டியணை 

முன்ணவக்கின்றனர.் 

 

புதிய மரத் தவமள கண்டுபிடிப்பு 

 ஊரவ்ன அறிவியை் துணறணயெ ் ரெரந்்த ஆராய்சியாளரக்ள் ரமற்கு வங்கத்திை் ஒரு 

புதிய வணக மரத் தவணளணயக் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இதற்கு பிரவுன் பிளாை்ெட்ு வபங்காை் மரத ்தவணள (பாலிபிரைை்ஸ் வபங்காவைன்சிஸ்) 

என்று வபயரிைப் பை்டுள்ளது. 

 இது வதற்கு மற்றும் வதன்கிழக்கு ஆசியா முழுவதும் காைப்படும் மரத் தவணளயின் 

ஒரு வணகயான பாலிபிரைை்ஸ் இனத்ணதெ ்ரெரந்்தது. 

 இந்த வணகத் தவணளயின் உைை் நிறமானது மஞ்ெள்-பழுப்பு முதை் பெண்ெ-பழுப்பு 

வணர இருக்கும். 

 

சதற்காசியெ ்சுற்றுெச்ூழல் ஒத்துமழப்புத் திட்டம் - SACEP 

 வங்க ரதெத்தின் ைாக்காவிை் நணைவபற்ற வதற்காசியெ ் சுற்றுெச்ூழை் ஒதத்ுணழப்புத ்

திை்ைதத்ின் (SACEP - South Asia Co-operative Environment Programme) 15வது கூை்ைதத்ிை் 

மத்திய சுற்றுெச்ூழை் மற்றும் வன & காைநிணை மாற்றத் துணற அணமெெ்ர ் பிரகாஷ் 

ேவ்ரைகர ்கைந்து வகாை்ைார.் 

 இது இைங்ணகயின் வகாழும்பு நகணரத ் தணைணமயிைமாகக் வகாை்ை, 

அரொங்கங்களுக்கிணைரயயான ஒரு அரசு அணமப்பாகும். 

 இது ஆசியப் பகுதியிை் சுற்றுெச்ூழலின் பாதுகாப்பு, ரமைாை்ணம மற்றும் 

ரமம்பாை்ணை ரமம்படுதத்ுவதற்கும் ஆதரிப்பதற்கும் 1982 ஆம் ஆை்டிை் வதற்காசியா 

அரொங்கங்களாை் நிறுவப்பை்ைது. 

 SACEP அணமப்பிை் ஆப்கானிஸ்தான், வங்க ரதெம், பூைான், இந்தியா, மாைத்தீவு, 

ரநபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இைங்ணக ஆகிய நாடுகள் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளன. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுெச்ூழை் திை்ைதத்ின் பிராந்தியக் கைை் திை்ைதத்ின் கீழ் வரும் 

வதற்காசியக் கைை் திை்ைதத்ிற்கான வெயைகமாகவும் SACEP வெயை்படுகின்றது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

குஜராத் தீவிரவாத எதிரப்்புெ ்ெட்டம் 

 குேராத் தீவிரவாதக் கை்டுப்பாடு மற்றும் முணறொர ் குற்றங்கள் (Gujarat Control of 

Terrorism and Organised Crime - GCTOC) என்ற மரொதாவுக்கு இந்தியக் குடியரசுத் தணைவர ்

ராம்நாத் ரகாவிந்த் தனது ஒப்புதணை வழங்கியுள்ளார.் 

 புதிய ெை்ைத்தின் முக்கிய அம்ெங்களிை் ஒன்று இணைமறிதத்ு ரகை்கப்பை்ை 

வதாணைரபசி உணரயாைை்கள் ஆகும். இது தற்வபாழுது ஒரு ெை்ைப்படியான 

ொன்றாகக் கருதப்படும். 

 இந்த மரொதாவானது ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்ணத உருவாக்குவதற்கும் சிறப்பு அரசு 

வழக்குணரஞரக்ணள நியமிப்பதற்கும் வழிவணக வெய்கின்றது. 
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 முன்னதாக குேராத் முணறொர ்குற்றக் கை்டுப்பாடு மரொதா (Gujarat Control of Organised 

Crime - GUJCOC) என்று வபயரிைப்பை்ை இந்த மரொதாவானது 2004 ஆம் ஆை்டு முதை் 

மூன்று முணற குடியரசுத் தணைவர ்ஒப்புதணைப் வபறத் தவறிவிை்ைது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விஞ்ஞானிகா - ெரவ்ததெ அறிவியல் இலக்கிய விழா 

 வகாை்கத்தாவிை் நைத்தப்பை்ை 5வது இந்திய ெரவ்ரதெ அறிவியை் விழா 2019 இன் (India 

International Science Festival - IISF) ஒரு பகுதியாக, விஞ்ஞானிகா என்ற ெரவ்ரதெ அறிவியை் 

இைக்கிய விழா ஏற்பாடு வெய்யப்பை்ைது. 

 IISF 2019 ஆனது மதத்ிய அறிவியை் & வதாழிை்நுை்பத் துணற அணமெெ்கம் மற்றும் 

மத்திய புவி அறிவியை் அணமெெ்கம் மற்றும் விஞ்ஞான பாரதி ஆகியவற்றாை் 

இணைந்து நைத்தப்படும் ஒரு வருைாந்திர நிகழ்ெச்ியாகும். 

 இது அறிவியை் மற்றும் வதாழிைக ஆய்வு மன்றம் - ரதசிய அறிவியை் தகவை் வதாைரப்ு 

மற்றும் தகவை் வள நிறுவனம் (CSIR-NISCAIR), விஞ்ஞானப் பிரொர ்மற்றும் விஞ்ஞானப் 

பாரதி ஆகிய அணமப்புகளினாை் ஒருங்கிணைக்கப் படுகின்றது. 

 இந்த ஆை்டுத் திருவிழாவின் கருப்வபாருள் “RISEN (Research, Innovation, and Science 

Empowering the Nation) இந்தியா - ஆராய்ெச்ி, கை்டுபிடிப்பு மற்றும் அறிவியை் 

அதிகாரமளிக்கும் ரதெம்” என்பதாகும். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள்  

மிகப்சபரிய வான் இயற்பியல் சதாகுப்பிற்கான உலக ொதமன 

 வகாை்கத்தாவின் அறிவியை் நகரதத்ிை் வகாை்கதத்ா மாைவரக்ளாை் நிகழ்த்தப்பை்ை 
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மிகப்வபரிய வானியை் இயற்பியை் பாைம் (45 நிமிைங்கள்) மற்றும் 

அணைமாணைரநாக்கிகளின் வதாகுப்பு ஆகியவற்றுக்கான கின்னஸ் உைக 

ொதணனகள் வவற்றிகரமாக நிகழ்த்தப்பை்ைன. 

 2019 ஆம் ஆை்டின் 5வது இந்திய ெரவ்ரதெ அறிவியை் விழாவின் முதைாவது நாளிை் 

இந்த ொதணன நிகழ்தத்ப் பை்ைது. இதிை் 1,598க்கும் ரமற்பை்ை மாைவரக்ள் 

பங்ரகற்றனர.் 

 இந்த அமரவ்ானது ரமக்நாத் ொஹா மற்றும் ெந்திரரெகர வவங்கைராமன் 

ஆகிரயாருக்கு அரப்்பைிக்கப் பை்ைது. 

 இந்த அமரவ்ானது வானியை் மற்றும் வானியற்பியை் வதாைரப்ான பை்கணைக் 

கழகங்களுக்கிணைரயயான ணமயத்தினாை் ஏற்பாடு வெய்யப் பை்ைது. 
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