
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 17 

TNPSC துளிகள் 

 ஐந்து நாட்கள் நடடபெறக் கூடிய “கால நிடலக்கு உகந்த வேளாண்டை ைற்றுை் 

உலகளாவிய உணவு & ோழ்ோதாரெ் ொதுகாெ்பிற்கான ைண் & நீர ்ேள வைலாண்டை 

பதாடரெ்ான சரே்வதச ைாநாடானது” புது தில்லியில் உள்ள வதசிய வேளாண் 

அறிவியல் டைய ேளாகத்தில் நடடபெற்றது. 

o இந்த ைாநாடானது இந்திய ைண் ொதுகாெ்புச ் சங்கதத்ினால் கூட்டாக 

இடணந்து ஒருங்கிடணக்கெ் ெடுகின்றது. 

 இந்தியக் கடவலார காேற் ெடடயானது (Indian Coast Guard - ICG) வகாோ கடற்கடரயில் 

நடத்தெ்ெட்ட 2019 ஆை் ஆண்டின் பிராந்திய அளவிலான வதடல் ைற்றுை் மீட்புெ் 

ெட்டடற ைற்றுை் ெயிற்சியின்  (Regional Level Search and Rescue Workshop and Exercise 2019 - 

ReSAREX- 19) வொது அதன் பசயல்திறடனயுை் தயார ் நிடலடயயுை் வசாதித்துெ் 

ொரத்்தது. 

o ICGயின் ெங்வகற்பு: ICGயின் 5 கெ்ெல்கள், 2 வசடக் ோனூரத்ிகள் ஆகியடே இந்தெ் 

ெட்டடறக்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டன. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

காலாபாணி பிரதேசம் 

 சமீெதத்ில் பேளியிடெ்ெட்ட இந்திய அரசியல் ேடரெடத்தில், ஜை்மு காஷ்மீர ் (Jammu 

and Kashmir - J&K) ைாநிலை் இரண்டாகெ் பிரிக்கெ்ெட்ட பின்னர,் காலாொணி 

பிரவதசைானது இந்தியாவிற்குை் வநொளத்துக்குை் இடடயிலான வைாதல் வொக்கின் 

டையெ் ெகுதியாக உருபேடுதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் சமீெதத்ிய அரசியல் ேடரெடத்தில், டரச்ச்ுலா ைாேட்டத்தில், வநொளை் 

தனது பசாந்தெ் பிரவதசைாகக் கருதுை் பிராந்தியத்தின் மீதான  தனது உரிடைகடள 

இந்தியா மீண்டுை் ேலியுறுதத்ியுள்ளது. 

 இந்தியாடேெ் பொறுதத் ேடர, ேரலாற்றுச ் சிறெ்புமிக்க காலாொணி ெகுதியானது 

உத்தராகண்ட் ைாநிலதத்ின் ஒரு ெகுதியாகுை். 

காலாபாணி பற்றி 

 காலாொணி என்ெது உத்தராகண்ட் ைாநிலதத்ின் பித்வதாரகாரஹ்் ைாேட்டத்தின் ஒரு 

ெகுதியாக, இந்தியாவினால் நிரே்கிக்கெ்ெடுை் ஒரு ெள்ளதத்ாக்குெ் ெகுதியாகுை். 

 இது டகலாஷ் ைன்சவராேர ்ொடதயில் அடைந்துள்ளது. 

 காலாொணி பிராந்தியதத்ில் உள்ள காளி நதியானது இந்தியாவிற்குை் 

வநொளத்துக்குை் இடடயிலான எல்டலெ் ெகுதிடயெ் பிரிக்கின்றது. 

 1816 ஆை் ஆண்டில் வநொள அரசாங்கை் ைற்றுை் பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஆகியேற்றினால் 

(ஆங்கிவலய - வநொள வொருக்குெ் பிறகு) டகபயழுத்திடெ்ெட்ட சுபகௌலி 

ஒெ்ெந்தைானது காளி நதிடய இந்தியாவுடனான வநொளத்தின் வைற்கு எல்டலயாக 

ேடரயறுத்துள்ளது. 
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சமுே்திர சக்தி - பயிற்சி  

 இந்தியாவுை் இந்வதாவனசியாவுை் ேங்காள விரிகுடாவில் “சமுத்திர சக்தி” என்ற ஒரு 

இருதரெ்புக் கடல் ெயிற்சிடய வைற்பகாண்டுள்ளன. 

 இந்தக் கூட்டுெ் ெயிற்சியானது கடல் வொரெ்் ெயிற்சிகள், ோன் ொதுகாெ்புெ் 

ெயிற்சிகள், துெ்ொக்கி சுடுை் ெயிற்சிகள், பஹலிகாெ்டர ் நடேடிக்டககள் ைற்றுை் 

எதிரிக் கெ்ெலுக்குள் பசன்று தாக்கி அழிக்குை் ராணுே பசயல்ொடுகள் ஆகியேற்றில் 

கேனை் பசலுதத்ியது. 

 கருடா சக்தி என்ெது இந்தியாவிற்குை் இந்வதாவனசியாவிற்குை் இடடயிலான ஒரு 

கூட்டு இராணுேெ் ெயிற்சியாகுை். 

 

எஃகு கழிவுே் துகள் மறுசுழற்சிக் சகாள்கக 2019 

 ைத்திய எஃகுத் துடற அடைசச்கைானது 2019 ஆை் ஆண்டின் எஃகு கழிவுத் துகள் 

ைறுசுழற்சிக் பகாள்டகடய பேளியிட்டுள்ளது. 

 கழிவுத் துகள் ேடிேதத்ில் உள்ள ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட அல்லது மீண்டுை் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட எஃகு ஆனது இந்திய எஃகு பதாழில் துடறக்கு இரண்டாை் நிடல 

மூலெ் பொருளாக விளங்குகின்றது. 

 எஃகு கழிவுத் துகளின் தற்வொடதய விநிவயாகைானது உள்நாட்டு அடைெ்புசாரா எஃகு 

கழிவுத் துகள் பதாழிற் சாடலயிலிருந்து 25 மில்லியன் டன்களாகவுை் எஃகு கழிவுத ்

துகளின் இறக்குைதியிலிருந்து 7 மில்லியன் டன்களாகவுை் விளங்குகின்றது. 

 2017 ஆை் ஆண்டின் வதசிய எஃகுக் பகாள்டகயானது 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் ஒரு 

ஆண்டிற்கு 300 மில்லியன் டன் எஃகு உற்ெத்தித ் திறடன உருோக்குேதன் மூலை் 

உலகளவில் வொட்டிமிக்கதாக எஃகுத ் பதாழிற் துடறடய உருோக்குேடத 

வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
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சிறப்பம்சங்கள் 

 இது எஃகுக் கழிவுத் துகள் இறக்குைதிடயச ்சாரந்்திருெ்ெடதக் குடறக்க இருக்கின்றது. 

இது ஆயுட்காலை் முடிந்த ோகனங்களிடமிருந்து இந்திய நகரங்களின் பநரிசடலக் 

குடறக்கின்றது. 

 இந்தக் பகாள்டகயானது இந்தியாவில் உவலாக எஃகுக் கழிவுத் துகள் டையங்கடள 

நிறுவுேடத ஊக்குவிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது சுற்றுசச்ூழலின் மீது கேனத்டதச ்பசலுதத்ுகின்றது. 

o இந்தக் பகாள்டகயானது 6Rகளின் அடிெ்ெடடயில் பசயல்ெட இருக்கின்றது: 

குடறத்தல், ைறுெயன்ொடு, ைறுசுழற்சி, மீட்பு, ைறுேடிேடைெ்பு ைற்றுை் ைறு 

உற்ெத்தி. 

o இது ெசுடை இல்ல ோயு உமிழ்டேக் குடறெ்ெடத வநாக்கைாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

o வைலுை் இது ைதத்ிய சுற்றுசச்ூழல், ேன ைற்றுை் காலநிடல ைாற்ற 

அடைசச்கத்தினால் பேளியிடெ்ெட்ட 2016 ஆை் ஆண்டு அொயகரைான ைற்றுை் 

பிற கழிவுகள் (வைலாண்டை ைற்றுை் எல்டல கடந்த இயக்கை்) விதிகளுக்கு 

இணங்க, எஃகின் வைலுடறடய நீக்குதல் ைற்றுை் துண்டாக்குதல் 

ஆகியேற்றிலிருந்து உற்ெத்தி பசய்யெ்ெடுை் கழிவு நீர ் ைற்றுை் அதன் 

கழிவுகடள அகற்றுேதற்காக ஒரு பநறிமுடறடய உருோக்குேடதயுை் 

வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

CARAT - 2019: அசமரிக்க - வங்க தேசம் ஆகிய நாடுகளுக்கிகைதயயான 

கைற்பகைப் பயிற்சி 

 “மிதக்குை் கெ்ெலின் தயார ்நிடல ைற்றுை் ெயிற்சிக்கான ஒதத்ுடழெ்பு (CARAT) – 2019” 

என அடழக்கெ்ெடுை் ஒரு மிகெ்பெரிய அபைரிக்க - ேங்க வதசை் ஆகிய 

நாடுகளுக்கிடடவயயான கடற்ெடடெ் ெயிற்சியானது ேங்க வதசதத்ின் 

சட்வடாகிராமில் (அல்லது சிட்டகாங் நகரை்) நடடபெற்றுக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 CARAT என்ெது ேங்க வதசை் ைற்றுை் அபைரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் கடற் ெடடகளுக்கு 

இடடவய ஆண்டுவதாறுை் ேங்காள விரிகுடாவில் நடத்தெ்ெடுை் ஒரு மிகெ்பெரிய 

ெயிற்சியாகுை். 

 இந்தெ் ெயிற்சியின் முதலாேது ெதிெ்ொனது 2011 ஆை் ஆண்டில் நடதத்ெ்ெட்டது. 

 

IORA அகமசச்ரக்ள் கூை்ைம் 

 அபுதாபியில் நடடபெற்ற இந்தியக் கடவலார நாடுகள் கூட்டடைெ்பின் (Indian Ocean Rim 

Association - IORA) 19ேது கூட்டத்தில் ைத்திய பேளியுறவுத் துடற அடைசச்ரான 

வி.முரளிதரன் கலந்து பகாண்டார.் 

 இந்தக் கூட்டத்தின் கருதத்ுரு, "இந்தியெ் பெருங்கடலில் பசழிெ்புக்கான ொடதடயயுை் 

ெகிரெ்ெட்ட வநாக்கதத்ிடனயுை் ஊக்குவித்தல்" என்ெதாகுை். 

 இந்த அடைசச்ரடேக் கூட்டத்தின் வொது, ஐக்கிய அரபு அமீரகைானது 

பதன்னாெ்பிரிக்காவிடமிருந்து IORAன் தடலேர ் பொறுெ்பிடன ஏற்க இருக்கின்றது. 

இது இரண்டு ஆண்டு காலதத்ிற்கு, அதாேது 2021 ஆை் ஆண்டு ேடர அந்த அடைெ்பின் 

தடலேராகெ் ெணியாற்ற இருக்கின்றது. 
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IORA பற்றி 

 IORA என்ெது இந்தியெ் பெருங்கடலின் எல்டலடய ஒட்டி அடைந்துள்ள 22 கடவலார 

நாடுகடள உள்ளடக்கிய ஒரு சரே்வதச அடைெ்ொகுை். 

 இந்த அடைெ்ொனது முதன்முதலில் 1995 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் ைாதத்தில்  

பைாரஷீியஸில் இந்தியக் கடவலார நாடுகளின் முன்பனடுெ்ொக நிறுேெ்ெட்டது. 

பின்னர ் இது 1997 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்ைாததத்ில் முடறயாகத் பதாடங்கெ்ெட்டது. 

 தடலடையகை்: பைாரஷீியஸ். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

நிதியியல் நிகலே்ேன்கம மற்றும் தமம்பாை்டு ஆகணயம் 

 நிதியியல் நிடலதத்ன்டை ைற்றுை் வைை்ொட்டு ஆடணயத்தின் (Financial Stability and 

Development Council - FSDC) 21ேது கூட்டைானது சமீெத்தில் நடத்தெ்ெட்டது. 

 இது நிதி சாரந்்த கல்வியறிவு ைற்றுை் நிதியியல் உள்ளடக்கல் ஆகியேற்றின் மீது 

கேனை் பசலுத்துகின்றது. 

 FSDC ஆனது 2010 ஆை் ஆண்டில் நிறுேெ்ெட்டது. இதன் தடலேர ்ைத்திய நிதி அடைசச்ர ்

ஆோர.் 

 இந்த அடைெ்பில் உள்ள உறுெ்பினரக்ள் பின்ேருைாறு: 

o நிதித் துடற ஒழுங்குமுடற நிறுேனங்களின் தடலேரக்ள் (ரிசரே்் ேங்கி, 

இந்தியெ் ெங்கு ைற்றுை் ெரிேரத்்தடன ோரியை், ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்காற்று 

ைற்றுை் வைை்ொட்டு ஆடணயை் ைற்றுை் இந்தியக் காெ்பீடு ஒழுங்காற்று ைற்றுை் 

ேளரச்ச்ி முகடை), 

o நிதித் துடறச ்பசயலாளர,் பொருளாதார விேகாரங்கள் துடற, 

o பசயலாளர,் நிதிச ்வசடேகள் துடற, 

o தடலடைெ் பொருளாதார ஆவலாசகர,் 

o பநாடிதத்ல் ைற்றுை் திோல் ோரியத்தின் தடலேர.் 

 FSDCன் துடணக் குழுோனது ரிசரே்் ேங்கியின் ஆளுநரால் தடலடை 

தாங்கெ்ெடுகின்றது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுை்பச ்சசய்திகள் 

DRDOன் பற்ற கவப்பு வளாகம் @ புதன 

 ொதுகாெ்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வைை்ொட்டு அடைெ்பின் ெற்ற டேெ்பு ேளாகைானது 

புவனவில் உள்ள உயர ் ஆற்றல் பொருட்கள் ஆராய்சச்ி ஆய்ேகத்தில் (High Energy 

Materials Research Laboratory - HEMRL) திறக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

HEMRL மற்றும் பற்றகவப்பு நிகழ்வு பற்றி 

 HEMRL என்ெது DRDOன் ஒரு முதன்டையான ஆய்ேகைாகுை். 

 இது ராக்பகட் & துெ்ொக்கி உந்து சக்திகள், ோன்வேடிக்டகச ் சாதனங்கள், அதிக 

செ்ததத்ுடன் பேடிக்குை் அடைெ்புகள் ைற்றுை் உயர ் ஆற்றல் மூலக்கூறுகளின் 

பதாகுெ்பு ஆகியேற்டற உருோக்குேதில் முதன்டையாக ஈடுெட்டுள்ளது. 

 அக்னி, பிருத்வி, ஆகாஷ், நாக், பினாகா, நீண்ட ேரை்பு பகாண்ட புவிெ்ெரெ்பிலிருந்து 

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


   
    
 

 
 

ோனில் உள்ள இலக்டகத் தாக்கி அழிக்குை் ஏவுகடண வொன்றேற்றுக்கான ெற்ற 

டேெ்பு அடைெ்பு HEMRLல் ேடிேடைக்கெ்ெட்டு, உருோக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மின்னல் ோக்குேல் நிகழ்வுகள் – இந்தியா 

 இந்திய ோனிடல ஆய்வு டையதத்ின் (India Meteorological Department - IMD) ெடி, 2019 ஆை் 

ஆண்டு ஏெ்ரல் 1 முதல் ஜூடல 31 ஆை் வததி ேடர 9 லட்சை் மின்னல் தாக்குதல் 

நிகழ்வுகள் இந்தியாவில் நிகழ்ந்துள்ளன. 

 நாடு முழுேதுை் பைாதத் மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்வுகள் குறிதத்த ் தரவுகடள 

ோனிடலக் கண்காணிெ்பு அடைெ்பு பேளியிடுேது இதுவே முதல்முடறயாகுை். 

 ஏெ்ரல் ைாதை் முதல் ஜூடல ைாதை் ேடரயிலான தரவுகளானது IMDயின் காலநிடல 

பநகிழ்திறன் கண்காணிெ்பு அடைெ்புகள் ஊக்குவிெ்பு ைன்றத்தால் (Climate Resilient 

Observing Systems Promotion Council - CROSPC) பதாகுக்கெ்ெட்டது. 

 மின்னல் பநகிழ்திறன் இந்தியா என்ற பிரசச்ாரதத்ின் கீழ் மூன்று ஆண்டு ஆய்வுக் 

காலதத்ின் ஒரு ெகுதியாக இந்த அறிக்டக தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

அந்ே அறிக்ககயில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் 

 நாட்டிவலவய ஒடிசாவில் அதிக மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்வுகள் ெதிோகியுள்ளன. ஜை்மு 

காஷ்மீரில் மிகக் குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்வுகள்  

ெதிோகியுள்ளன. 

 மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்வுகளால் அதிக எண்ணிக்டகயிலான இறெ்புகள் உதத்ரெ் 

பிரவதச ைாநிலதத்ில் ெதிோகியுள்ளன. 

 ஜாரக்ண்டின் கிழக்கு சிங்பூை் ைாேட்டத்தில் உள்ள வசாட்டாநாக்பூர ்பீடபூமியில் அதிக 

பசறிவு பகாண்ட மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தன. 

 ஒரு ைாேட்டதத்ிற்கான அதிக ெட்ச மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்வுகடள இெ்ெகுதி 

பெற்றுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

RBS இந்தியா – புவிே் ேகலவரக்ளுக்கான விருதுகள் 

 ராயல் ொங்க் ஆெ் ஸ்காட்லாந்தின் (RBS) புத்தாக்கை் ைற்றுை் பசயல்ொட்டு டையைான 

RBS இந்தியா என்ற அடைெ்ொனது காலநிடல ைாற்றத்டத எதிரெ்்ெதில் 

குறிெ்பிடத்தக்கெ் ெங்களிெ்புகடளச ் பசலுத்திவயாருக்கான RBS புவித ்

தடலேரக்ளுக்கான (RBS Earth Heroes Awards - REHA) விருதுகளின் பேற்றியாளரக்டள 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 2019 ஆை் ஆண்டானது REHAவின் 9ேது ெதிெ்ொகுை். 

 2019 ஆை் ஆண்டு விருதுகளுக்கான கருத்துரு, ‘காலநிடல ைாற்றை்’ என்ெதாகுை். 

2019 ஆம் ஆண்டின் RBS புவிே் ேகலவரக்ளுக்கான விருதுகளின் சவற்றியாளரக்ள் பின்வருமாறு: 

o ொரத்பூரின் (ராஜஸ்தான்) வொலு அெ்ரார ்கான்: ெசுடை வீரர,் 

o அசாமின் திை்வெஸ்ேர ்தாஸ்: கிரன்ீ வீரர,் 

o எலா அறக்கட்டடள (புவன): புவிெ் ொதுகாேலர,் 

o ஐஸ்ேரய்ா ைவகஸ்ேரி (உத்தரெ் பிரவதசை்): இனங்கடளெ் ொதுகாதத்ல்,  
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o சதீஷ் (தமிழ்நாடு): இனங்கடளெ் ொதுகாதத்ல், 

o ஜலால் உத் தின் ொொ (ஜை்மு காஷ்மீர)்: ஊக்குவிதத்ல், 

o பிரமிளா பிவசாய் (ஒடிசா): ோழ்நாள் சாதடன. 

 

குரு நானக்கின் தபாேகனககளப் பற்றிய 3 புே்ேகங்கள் 

 ைத்திய ைனித ேள வைை்ொட்டுத் துடற அடைசச்ரான ரவைஷ் பொக்ரியால் ைற்றுை் 

உணவுெ் ெதெ்ெடுதத்ுதல் துடற அடைசச்ரான ஹரச்ிை்ரத் கவுர ்ஆகிவயார ்குரு நானக் 

வதே் ெற்றிய வதசியெ் புத்தக அடைெ்பின் 3 புகழ்பெற்ற புதத்கங்கடள 

பேளியிட்டனர.் 

 குரு நானக் வதவின் 550ேது ஆண்டட நிடனவுகூறுை் ேடகயில் பின்ேருை் புதத்கங்கள் 

பேளியிடெ்ெட்டுள்ளன. 

o குரு நானக் ொனி, 

o நானக் ொனி & 

o சாகியன் குரு நானக் வதே். 

 குரு நானக் வதவின் வொதடனகடள இந்திய துடணக் கண்டத்தில் உள்ள 

ோசகரக்ளிடடவய ெரெ்புேதற்காக இந்த 3 புத்தகங்கள் பேளியிடெ்ெட்டுள்ளன. 
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