
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 14 

TNPSC துளிகள் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் நடைபெறவிருக்கும் ''தீவிரவாதத்திற்கான நிதிடைத் தடுத்தல்'' 

என்ற மாநாை்டின் அடுதத்ெ் ெதிெ்டெ இந்திைா நைத்த இருக்கின்றது.  

o இது 100க்கும் மமற்ெை்ை நாடுகடைச ் மசரந்்த நிதியிைல் புலனாை்வுெ் 

பிரிவுகைால் (Financial Intelligence Units - FIUs) ஏற்ொடு பசை்ைெ்ெை்டுை்ைது. இந்த 

நாடுகை் கூை்ைாக மசரந்்து “தி எக்மாண்ை் குழுமம்” என்று அடைக்கெ்ெடுகின்றது. 

 இந்திைத் தகவல் பதாழில்நுை்ெத் துடறயின் சமூகெ் பிரிவான நாஸ்காம் அடமெ்பு 

மற்றும் பெங்களூடரச ்மசரந்்த பமன்பொருை் நிறுவனமான எம்ஃொஸிஸ் ஆகிைடவ 

11வது நாஸ்காம் சமூகெ் புத்தாக்க மன்ற (NASSCOM Social Innovation Forum - NSIF) விருதின் 

பவற்றிைாைரக்டை அறிவிதத்ுை்ைன. 

 உை்நாை்டு கிரிக்பகை் மொை்டியில், ராஞ்சியில் உை்ை சரவ்மதச அரங்க வைாகத்தில் 

நைந்த திமைாதர ்டிராபியின் இறுதிெ் மொை்டியில் இந்திைா ‘பி’ அணிைானது இந்திைா 

‘சி’ அணிடை 51 ரன்கை் வித்திைாசத்தில் வீை்த்திைது. 

 உலகைாவிைெ் பிரசச்ிடனகளுக்கான தீரவ்ுகடை மநாக்கமாகக் பகாண்ை இரண்டு 

நாை் நடைபெறும் விவாத அமரவ்ான ொரிஸ் அடமதி மன்றதத்ின் இரண்ைாவது 

ெதிெ்ொனது ொரிஸில் நடைபெற்றது. 

 உலகக் கருடண (இரக்க) தினமானது நவம்ெர ் 13 அன்று அனுசரிக்கெ்ெடும் ஒரு 

சரவ்மதச அனுசரிெ்புத் தினமாகும். 

o இது ெல்மவறு நாடுகைின் கருடண சாரந்்த அரசு சாரா நிறுவனங்கைின் 

கூை்ைணிைான “உலகக் கருடண இைக்கத்தால்” 1998 ஆம் ஆண்டில் 

அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ேகவல் அறியும் உரிமமச ்சட்டே்தின் கீழ் இந்திய உசச் நீதிமன்றே் ேமலமம 

நீதிபதியின் அலுவலகம் 

 இந்திை உசச் நீதிமன்றத் தடலடம நீதிெதியின் அலுவலகமானது தகவல் உரிடமச ்

சை்ைத்தின் கீை் உை்ை ஒரு பொது ஆடணைம் என்று இந்திை உசச் நீதிமன்றம் 

கூறியுை்ைது. 

 இந்த முக்கிைமானத் தீரெ்்ொனது இந்திைத் தடலடம நீதிெதி ரஞ்சன் மகாமகாை் 

தடலடமயிலான ஐந்து நீதிெதிகை் பகாண்ை அரசிைலடமெ்பு அமரவ்ினால் 

அறிவிக்கெ்ெை்ைது. 

 நிைமனம் பசை்வதற்காக பகாலீஜிைதத்ினால் ெரிந்துடரக்கெ்ெை்ை நீதிெதிகைின் 

பெைரக்டை மை்டுமம பவைியிை முடியும் என்றும் அதற்குரிை காரணங்கடை 

பவைியிை முடிைாது என்றும் உசச் நீதிமன்ற அமரவ்ு கூறியுை்ைது. 

 முன்னதாக, 2010 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 அன்று, இந்திைத் தடலடம நீதிெதியின் 

அலுவலகமானது தகவல் அறியும் உரிடம (Right to Information - RTI) சை்ைதத்ின் 

வரம்பிற்குை் வரும் என்று தில்லி உைர ்நீதிமன்றம் தீரெ்்பு வைங்கிைது. 

 அதன் பின்னர ் உைர ் நீதிமன்றம் மற்றும் மத்திை தகவல் ஆடணைதத்ின் (central 

information commission's - CIC's) உத்தரவுகளுக்கு எதிராக உசச் நீதிமன்ற தடலடமச ்

பசைலாைர ்மற்றும் அதன் மத்திைெ் பொது தகவல் அதிகாரி ஆகிமைாரால் 2010 ஆம் 
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ஆண்டில்  மமல்முடறயீை்டு மனுக்கை் தாக்கல் பசை்ைெ்ெை்ைன. 

 உசச் நீதிமன்றத் தடலடம நீதிெதியின் அலுவலகத்திடன  தகவல் அறியும் உரிடமச ்

சை்ைத்தின் கீை் பகாண்டு வருவதற்கான நைவடிக்டகைானது தகவல் அறியும் 

ஆரவ்லரான எஸ்.சி.அகரவ்ால் என்ெவரால் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 

கிராமப்புற மற்றும் விவசாய நிதி சோடரப்ான 6வது உலக மாநாடு 

 கிராமெ்புற மற்றும் விவசாை நிதி பதாைரெ்ான 6வது உலக மாநாைானது சமீெத்தில் 

புது தில்லியில் நைத்தெ்ெை்ைது. 

 இது ஆசிை - ெசிபிக் கிராம மற்றும் மவைாண் கைன் சங்கம் (APRACA - Asia-Pacific Rural and 

Agricultural Credit Association), மதசிை மவைாண் மற்றும் ஊரக வைரச்ச்ி வங்கி (National Bank 

for Agriculture and Rural Development - NABARD) மற்றும் இந்திை அரசின் மதத்ிை மவைாண் 

துடற அடமசச்கம் ஆகிைவற்றால் இடணந்து நைத்தெ் ெடுகின்றது. 

 இந்த மாநாை்டின் 6வது ெதிெ்பில், கிராமெ்புற மற்றும் விவசாை நிதிகைின் 

சாத்திைமானெ் ெங்கைிெ்புகடைக் கடைவதற்காக நைத்தெ்ெடும் ஊைாடும் 

விவாதங்கைில் ஈடுெடும் உலபகங்கிலுமிருந்து 300 பிரதிநிதிகை் கலந்து பகாண்ைனர.் 

 

கரே்ார்பூர் சபருவழிப் பாமே 

 ெஞ்சாபின் குருதாஸ்பூரில் உை்ை கரத்ாரப்ூர ் சாஹிெ் பெருவழிெ் ொடதயில் 

அடமந்துை்ை ஒருங்கிடணந்த மசாதடனச ்சாவடிடை பிரதமர ்திறந்து டவத்தார.் 

 கரத்ாரப்ூர ் பெருவழிெ் ொடதைானது ொகிஸ்தானில் உை்ை குருத்வாரா தரெ்ார ்

சாஹிெ்டெ இந்திைாவின் ெஞ்சாபில் உை்ை மதரா ொொ நானக் ஆலைதத்ுைன் 

இடணக்கின்றது. 

 

 கரத்ாரப்ூர ் பெருவழிெ் ொடதைானது ொகிஸ்தான் பிரதமரான இம்ரான் கான் 

அவரக்ைால் 2019 ஆம் ஆண்டு  நவம்ெர ் 9 அன்று திறக்கெ்ெை்ைது. இதத்ினமானது 

பெரல்ின் சுவர ்இடிெ்பின் நிடனவு தினத்டதக் குறிக்கின்றது. 
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 ொகிஸ்தான் - இந்திைா எல்டலயிலிருந்து 4.7 கிமலாமீை்ைர ் பதாடலவில் உை்ை 

கரத்ாரப்ூரில் அடமந்திருக்கும் குருத்வாராடவ இந்திைாவில் இருக்கும் சீக்கிை மதம் 

சாரந்்த ெக்தரக்ை் நுடைவு இடசவு இல்லாமல் பசன்று வர அனுமதிக்கும் மநாக்கில் 

இந்த நடைொடதைானது அடமக்கெ்ெை்டுை்ைது. 

 குரு நானக் மதவ் என்ெவர ் 1539 ஆம் ஆண்டில் தான் இறக்கும் வடர, பமாதத்ம் 18 

ஆண்டுகை் கரத்ாரப்ூரில் உை்ை குருதவ்ாரா தரெ்ார ்சாஹிெ்பில் வாை்ந்தார.் 

 மமலும் இது உலகின் மிகெ்பெரிை குருதவ்ாராவாகவும் விைங்குகின்றது. 

 

COCSSO மாநாடு 

 மத்திை மற்றும் மாநில புை்ைிவிவர அடமெ்புகைின் (Conference of Central and State 

Statistical Organizations - COCSSO) 27வது மாநாைானது பகால்கத்தாவில் நைத்தெ்ெை்ைது. 

 இந்த மாநாை்டின் கருெ்பொருை், “நீடிதத் வைரச்ச்ிக்கான இலக்குகை்” (Sustainable 

Development Goals - SDGs) என்ெதாகும். 

 இந்த மாநாைானது நீடிதத் வைரச்ச்ி இலக்குகளுக்கான வலுவான கண்காணிெ்பு 

பநறிமுடறக்காக, மதத்ிைெ் புை்ைிவிவர மற்றும் திை்ைச ் பசைல்ெடுதத்ுதல் துடற 

அடமசச்கத்தினால் (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) 

எடுக்கெ்ெை்ை நைவடிக்டககடை எடுதத்ுக் காை்டுகின்றது. 

COCSSO 

 இந்த வருைாந்திர நிகை்வானது முதன்முதலில் 1971 ஆம் ஆண்டில் MoSPI ஆல் ஏற்ொடு 

பசை்ைெ்ெை்ைது. 

 COCSSO என்ெது மதத்ிை மற்றும் மாநில புை்ைிவிவர நிறுவனங்களுக்கு இடைமை 

ஒருங்கிடணெ்டெ உருவாக்கும் ஒரு முக்கிைமான மதசிை மன்றமாகும். 

 

 

இந்தியா-ஆசியான் வரே்்ேக உசச்ி மாநாடு 

 2 நாை் நடைபெறும் 2019 ஆம் ஆண்டின் இந்திைா-ஆசிைான் (பதன்கிைக்கு ஆசிை 

நாடுகைின் சங்கம்) வணிக உசச்ி மாநாைானது புது தில்லியில் நைதத்ெ்ெை்ைது. 

 இந்த உசச்ி மாநாை்டின் கருெ்பொருை், “இன்று, நாடை, ஒன்றிடணந்து” என்ெதாகும். 

 இந்திைா மற்றும் ஆசிைான் நாடுகளுக்கு இடையிலான இரு தரெ்பு வரத்்தக 
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உறவுகடை புதிை அைவில் மமம்ெடுதத்ுவமத இந்த உசச்ி மாநாை்டின் முதன்டம 

மநாக்கமாகும். 

 

 

 சுவாசே்திற்கான தபாராட்டம் - 2019 ஆம் ஆண்டின் அறிக்மக 

 யுனிபசஃெ் அடமெ்பினால் “சுவாசத்திற்கான மொராை்ைம் - குைந்டதெ் ெருவ 

நிமமானிைா மீதான நைவடிக்டகக்கான அடைெ்பு” என்ற ஒரு அறிக்டக 

பவைியிைெ்ெை்டுை்ைது. 

 இந்த அறிக்டகயின்ெடி, நிமமானிைா இந்திைாவில் உை்ை குைந்டதகடைெ் ொதித்து, 

அவரக்ளுக்கு மரணத்டத ஏற்ெடுதத்ுவதில் முன்னணி வகிக்கின்றது. 2018 ஆம் 

ஆண்டில் ஒவ்பவாரு மணி மநரதத்ிற்கும் 5 வைதிற்குை்ெை்ை 14ற்கும் மமற்ெை்ை 

குைந்டதகை் இறந்துை்ைனர ்என்று இந்த அறிக்டக கூறுகின்றது. 

 ஊை்ைசச்த்துக் குடறொடு (53%) மற்றும் மாசுொடு (பவைிெ்புறக் காற்று மாசுொடு - 27% 

& உை்புற காற்று மாசுொடு - 22%) ஆகிைவற்றுைன் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து 

வைதுக்குை்ெை்ை 1,27,000க்கும் மமற்ெை்ை குைந்டதகடைக் பகான்றுை்ைது. 

 குைந்டத நிமமானிைா இறெ்புகைில் ொதிக்கும் மமற்ெை்ை இறெ்புகை் டநஜீரிைா 

(162,000), இந்திைா (127,000), ொகிஸ்தான் (58,000), காங்மகா ஜனநாைகக் குடிைரசு (40,000) 

மற்றும் எதத்ிமைாெ்பிைா (32,000) ஆகிை நாடுகைில் நிகை்ந்துை்ைன. 

 நிமமானிைா மற்றும் வயிற்றுெ்மொக்கிற்கான உலகைாவிை பசைல் திை்ைதத்ின் ெடி, 

2025 ஆம் ஆண்டிற்குை் ஐந்து வைதுக்குை்ெை்ை குைந்டதகளுக்கு நிமமானிைா இறெ்பு 

விகிதத்திற்கான உலகைாவிை இலக்கானது பிறக்கும் 1000 குைந்டதகளுக்கு மூன்று 

ஆக நிரண்யிக்கெ்ெை்டுை்ைது. 

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


   
    
 

 
 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

விண்மீன்களுக்கிமடப்பட்ட பகுதியில் வாதயஜர் 2 நுமழவு 

 நாசாவின் வாமைஜர ்2 ஆனது ஹீலிமைாஸ்பிைரிலிருந்து (சூரிைன்சூை் வான்மண்ைலம்) 

பவைிமைறிை மனிதனால் உருவாக்கெ்ெை்ை இரண்ைாவது விண்கலமாக (சூரிைக் 

காற்றினால் உருவாக்கெ்ெை்ை குமிழி) உருபவடுதத்ுை்ைது. 

 வாமைஜர ்1 விண்கலமானது இந்த எல்டலடை 2012 ஆம் ஆண்டில் கைந்தது. 

 

 வாமைஜர ் விண்கலமானது நமது சூரிை மண்ைலத்தில் உை்ை அடனத்து 

கிரகங்களுக்கும் அெ்ொல் ெறக்கும் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது விண்கலம் ஆகும். 

 விைாைன், சனி, யுமரனஸ் மற்றும் பநெ்டியூன் ஆகிை மிகெ்பெரிை நான்கு வாயுக் 

கிரகங்களுக்கும் பசன்ற ஒமர விண்கலம் வாமைஜர ்2 விண்கலம் ஆகும். 

 வாமைஜர ் 1 மற்றும் வாமைஜர ் 2 ஆகிை இரண்டு ஆை்வு விண்கலமானது 

ஹீலிமைாஸ்பிைடர விை்டு பவைிமைறிவிை்ைன. ஆனால் அடவ சூரிைனின் ஈரெ்்பு 

விடசயிலிருந்து இன்னும் பவைிமைறாததால் சூரிை மண்ைலத்டத விை்டு 

பவைிமைறவில்டல. 
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இே்திட்டம் பற்றி 

 வாமைஜர ் 2 விண்கலமானது 1977 ஆம் ஆண்டு  ஆகஸ்ை் 20 அன்று பசலுத்தெ்ெை்ைது. 

வாமைஜர ்1 விண்கலமானது 1977 பசெ்ைம்ெர ்5 அன்று பசலுதத்ெ்ெை்ைது. 

 இந்த விண்கலமானது ஐந்து ஆண்டுகை் வடர ஆை்வு பசை்யும் வடகயில் 

கை்ைெ்ெை்டுை்ைது. இது விைாைன் மற்றும் சனி ஆகிை கிரகத்தில் மிக பநருக்கமாக 

பசன்று ஆை்வுகடை மமற்பகாை்ளும். 

 வாமைஜர ்2 ஆனது நாசாவின் மிக நீண்ை காலமாக இைங்கும் ஒரு திை்ைமாகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

IndAIR 

 மதசிைச ் சுற்றுசச்ூைல் பொறியிைல் ஆராை்சச்ி நிறுவனமானது (National Environmental 

Engineering Research Institute - NEERI) அறிவிைல் மற்றும் பதாழிற்துடற ஆராை்சச்ி 

மன்றத்துைன் (Council of Scientific and Industrial Research - CSIR) இடணந்து கைந்த 60 

ஆண்டுகைில் மமற்பகாை்ைெ்ெை்ை காற்றின் தர ஆை்வுகடை ஆவணெ்ெடுதத்க் கூடிை 

இந்திைாவின் முதலாவது வடலக் கைஞ்சிைத்டத அறிமுகெ்ெடுதத்ியுை்ைது. 

 இது IndAIR (இந்திை காற்றுத் தர ஆை்வுகை் ஊைாடும் கைஞ்சிைம்) என்று 

பெைரிைெ்ெை்டுை்ைது. 

 

 அடனவருக்கும் காற்றுத் தர ஆராை்சச்ிடை கிடைக்கச ் பசை்வமத இத்திை்ைதத்ின் 

மநாக்கமாகும். 

 1905 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இைற்றெ்ெை்ை நாை்டின் அடனதத்ு முக்கிைமான சை்ைங்களும் 

இதில் அைங்கும். 

 CSIR-NEERI என்ெது மதத்ிை அறிவிைல் மற்றும் பதாழில்நுை்ெ அடமசச்கதத்ின் கீை் 

பசைல்ெடும் இந்திை அரசால் உருவாக்கெ்ெை்ை மற்றும் நிதிைைிக்கெ்ெடும் ஒரு 

ஆராை்சச்ி நிறுவனம் ஆகும். 

 இது 1958 ஆம் ஆண்டில் நாக்பூரில் நிறுவெ்ெை்ைது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளின் ேகுதி நீக்கம்  

 கரந்ாைகாவில் 17 சை்ைமன்ற உறுெ்பினரக்ை் தகுதி நீக்கம் பசை்ைெ்ெை்ைடத இந்திை 

உசச் நீதிமன்றம் உறுதி பசை்துை்ைது. ஆனால் அம்மாநிலதத்ில் நடைபெறவிருக்கும் 

இடைத் மதரத்ல்கைில் அவரக்ை் மொை்டியிை உசச் நீதிமன்றம் அனுமதி வைங்கியுை்ைது. 
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 மூன்று நீதிெதிகை் பகாண்ை அமரவ்ானது, 2023 ஆம் ஆண்டு வடர சை்ைமன்ற 

உறுெ்பினரக்ைின் முழுெ் ெதவிக் காலத்திற்கும் அவரக்டைத் தகுதி நீக்கம் பசை்ை 

சொநாைகருக்கு அதிகாரம் இல்டல என்று கூறியுை்ைது. 

 சொநாைகர,் இந்த சை்ைமன்ற உறுெ்பினரக்டை 16வது கரந்ாைக சை்ைெ் மெரடவயில் 

இருந்து இந்த ஆண்டு ஜூடல 25 மற்றும் 28 ஆகிை மததிகைில் அரசிைலடமெ்பின் 

ெத்தாவது அை்ைவடண அல்லது கை்சித ் தாவல் தடைச ் சை்ைதத்ின் கீை் தகுதி நீக்கம் 

பசை்தார.் 

 மமலும், தற்மொடதை சை்ைமன்றத்தின் ஆை்சிக் காலத்தின் மொது அவரக்ை் மதரத்லில் 

மொை்டியிைவும் சொநாைகரால் தடை விதிக்கெ்ெை்டிருந்தது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கங்மக உே்சவ் 

 மதசிை தூை்டம கங்டகத் திை்ைமானது மதத்ிை ஜல்சக்தி அடமசச்கதத்ுைன் 

ஒருங்கிடணந்து மதசிைத ் தடலநகரில் உை்ை மமஜர ் தைான்சந்த் டமதானதத்ில் 

‘கங்கா உதச்வ்’ என்ற ஒன்டற ஏற்ொடு பசை்தது. 

 இந்தத் தினத்தில் கங்டக நதிைானது நாை்டின் மதசிை நதிைாக அறிவிக்கெ்ெை்ைதால் 

நவம்ெர ்4 ஆம் மததிைன்று கங்டக உதச்வ் பகாண்ைாைெ்ெடுகின்றது. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் கங்டகைானது மதசிை நதிைாக அறிவிக்கெ்ெை்ை 11வது நிடனவு 

தினத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் இந்த உதச்வ் பகாண்ைாைெ்ெடுகின்றது. 

 கங்டக நதிடையும் அதன் துடண நதிகடையும் சுத்தம் பசை்வதற்கான முைற்சிகைில் 

விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுதத்ுவதற்காகவும் பொது மக்கைின் ெங்கைிெ்டெ 

ஏற்ெடுதத்ுவதற்காகவும் இந்த நிகை்வு ஏற்ொடு பசை்ைெ்ெை்டுை்ைது. 
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