
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 26 

TNPSC துளிகள் 

 கல்வி நிபுணர,் ஆசிரியர ் மற்றும் ககரளப் பல்கலலக் கழகத்தின் பதிப்பகத்  

துலறயின் தலலவரான எம்.எம். குழிகவலி என்பவலர ககௌரவிப்பதற்காக அவரது 

உருவம் கபாறித்த ஒரு அஞ்சல் தலலலய இந்திய அஞ்சல் துலற கவளியிட்டுள்ளது. 

o இவர ் “விஜ்னனம்” என்ற முதலாவது கலலக் களஞ்சியத்லத மலலயாளதத்ில் 

கவளியிட்டுள்ளார.் இவர ் குழந்லதகளின் இலக்கியத்திற்காக சிறப்பாகப் 

பங்காற்றியுள்ளார.் 

 இந்தியக் கடற்பலடக்கும் ஜப்பானியக் கடல்சார ் தற்காப்புப் பலடக்கும் இலடகய 

கவடி கபாருள்கலள கசயலிழக்கச ்கசய்தல் மற்றும் சுரங்க எதிரப்்பு நடவடிக்லககள் 

ஆகியலவ குறித்த ஒரு முதலாவது இருதரப்புப் பயிற்சியானது ககாசச்ியில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 வடகிழக்குப் பிராந்திய வளரச்ச்ித் துலறக்கான மத்திய அலமசச்ரான ஜிகதந்திர சிங் 

என்பவர ்4 நாட்கள் நலடகபறும் ‘வடகிழக்கு இலக்கு’ என்ற ஒரு நிகழ்சச்ிலய உத்தரப் 

பிரகதசத்தின் வாரணாசியில் கதாடங்கி லவத்தார.் 

o இந்தத் திருவிழாவானது  வடகிழக்கில் உள்ள 8 மாநிலங்களின் கலாசச்ாரம் 

மற்றும் லகவிலனப் கபாருள்களின் கவலலப்பாடு ஆகியவற்லற எடுதத்ுக் 

காட்டுகின்றது. 

 ரூபாயின் சரவ்கதச மயமாக்கலல அதிகரிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய 

ரிசரவ்் வங்கியானது ஒரு சிறப்பு வம்சாவளி ரூபாய் கணக்குகலளத்  (special non-resident 

rupee - SNRR) கதாடங்குவதற்கான விதிமுலறகலளத் தளரத்்தியுள்ளது. இந்த 

கணக்குகளுக்கு இந்தியாவில் இருந்து கநரடியாக பணம் அனுப்ப இந்த வங்கி அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசியப் பழங்குடியின ககவிகனக் கண்காட்சி – 2019 

 ஒடிசா மாநில முதல்வரான நவீன் பட்நாயக் 2019 ஆம் ஆண்டின் கதசியப் 

பழங்குடியின லகவிலனக் கண்காட்சியிலன புவகனஸ்வரில் திறந்து லவதத்ார.் 

 இந்த லகவிலனக்  கண்காட்சியானது பாரம்பரியப் பழங்குடியினக் கலலகள் மற்றும் 

லகவிலனகள் ஆகியவற்லற கமம்படுத்துதல் மற்றும் பிரபலப் படுத்துதல் என்ற 

கநாக்கத்துடன் ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட கபாருட்கள்: இரும்பு, மூங்கில் கபாருட்கள், 

கபாம்மலாட்டங்கள், சியாலி லகவிலனப் கபாருட்கள், பழங்குடி ஜவுளிகள் மற்றும் 

பூத்லதயல் கவலலப்பாடு ககாண்ட கபாருள்கள் கபான்றலவயாகும். 

 

PMGSY திட்டே்தின் கீழ் மிக அதிகே் சோகைவு சகாண்ட சாகை வசதி – ஜம்மு 

காஷ்மீர்  

 இந்த ஆண்டில் ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரகதசமானது பிரதான் மந்திரி கிராமீன் 

சதக் கயாஜனா (Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana - PMGSY) என்ற திட்டதத்ின் கீழ் 

நாட்டில் மிக அதிகத் கதாலலவு ககாண்ட சாலல வசதிகலள ஏற்படுத்தி சாதலன 

பலடத்து இருக்கின்றது. 
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 இப்பகுதியானது இதுவலரயில் 1,838 வாழ்விடங்கலள உள்ளடக்கிய 11,400 கிகலா 

மீட்டர ்சாலல வசதிலயக் ககாண்டிருக்கின்றது. 

 PMGSY என்பது நாட்டில் சாலல வசதியால் இலணக்கப்படாத கிராமங்களுக்கு சிறந்த, 

அலனத்து வானிலலகலளயும் தாங்கக் கூடிய சாலல இலணப்லப வழங்குவதற்காக 

மத்திய அரசால் கதாடங்கப்பட்ட ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 இது 2000 ஆம் ஆண்டில் அப்கபாலதயப் பிரதமரான ஏபி வாஜ்பாயின் ஆட்சிக் 

காலத்தில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 

ஆவாஸ் ேளம் 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரத் துலற அலமசச்ரான ஹரத்ீப் சிங் பூரி 

கடனுதவியுடன் இலணக்கப்பட்ட மானியச ் கசலவகலள வழங்கும் ஆவாஸ் என்ற 

இலணய தளத்லதத் (Credit-linked Subsidy Services Awas Portal - CLAP) கதாடங்கி லவத்தார.் 

 இந்தத் தளமானது கடனுதவியுடன் இலணக்கப்பட்ட மானியச ் கசலவலயப் (credit-

linked Subsidy Service - CLSS) கபறும் பயனாளிகளுக்கு ஒரு கவளிப்பலடயான மற்றும் 

வலுவான நிகழ்கநர (ஆன்லலன்) வலல அடிப்பலடயிலான கண்காணிப்லப 

வழங்குகின்றது. 

 CLSS என்பது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் கயாஜனாவின் கீழ் உள்ள ஒரு அங்கமாகும். 

வங்கிகளிடமிருந்து வீட்டுக் கடன் வாங்குபவரக்ளுக்கு வட்டி மானியத்லத மத்திய 

அரசு வழங்குகிறது. 

 

சுமன் பிை்ைா இந்திய ஆட்சிப் பணி @ UNWTO 

 ககரள மாநிலப் பிரிலவச ்கசரந்்த மூத்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான சுமன் 

பில்லா என்பவர ்ஸ்கபயினின் மாட்ரிட்டில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் உலகச ்சுற்றுலா 

அலமப்பின் (United Nations World Tourism Organisation - UNWTO) தலலலமயகத்தில் 

பணியாற்ற இருக்கின்றார.் 

 இவர ் அடுத்த வாரம் UNWTO அலமப்பில் கதாழில்நுட்ப ஒத்துலழப்பு மற்றும் பட்டு 

சாலல கமம்பாட்டுப் பிரிவின் இயக்குநராக கபாறுப்கபற்க இருக்கின்றார.் 

 இது கபாறுப்பான, நிலலயான மற்றும் உலகளவில் அணுகக் கூடிய சுற்றுலாலவ 

கமம்படுத்துவதற்கு கபாறுப்பு வகிக்கும் ஒரு சிறப்பு நிறுவனமாகும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

உைகளாவிய விரிவான வளகமக் குறியீடு 

 கபாருளாதார மற்றும் சமூக உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில், உலகில் 

உள்ள 113 நகரங்களில் இந்தியாவில் உள்ள கபங்களூரு நகரமானது நாட்டின் மிகவும் 

முன்னணியில் உள்ள ஒரு தரவரிலசப் படுத்தப்பட்ட நகரமாக (அந்நகரின் தரவரிலச 

83) உருகவடுத்துள்ளது. 

 வளலம மற்றும் உள்ளடக்கல் நகர முத்திலர மற்றும் விருதுகள் (Prosperity & Inclusion City 

Seal and Awards - PICSA) குறியீடானது முதன்முலறயாக பாஸ்க் நிறுவனங்கள் மற்றும் டி 

& எல் பங்காளரக்ள் ஆகியவற்றால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 நகரங்களில் உள்ள அலனத்து குடிமக்களுக்கும் விரிவான மற்றும் வளமான 

சூழல்கலள உருவாக்குவதற்கான தங்களது முயற்சிகளுக்காக உலகில் உள்ள 

முக்கியமான நகரங்கள் முதன்முலறயாக இதில் தரவரிலசப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
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 இந்தப் பட்டியலில் ஜூரிச ் (சுவிட்சரல்ாந்து) முதலிடத்திலும் வியன்னா (ஆஸ்திரியா) 

இரண்டாவது இடத்திலும் ககாபன்கஹகன் (கடன்மாரக்்) மூன்றாவது இடத்திலும் 

உள்ளன. 

 இந்தப் பட்டியலில் தில்லி 101வது இடத்திலும் மும்லப 107 இடத்திலும்  உள்ள மற்ற 

இந்திய நகரங்களாகும். 

 

10வது காமன்சவை்ே் இகளஞர் பாராளுமன்றம் @ திை்லி சட்டமன்றம் 

 தில்லி சட்டமன்றத்தில் 10வது காமன்கவல்த் இலளஞர ்நாடாளுமன்றத்தின் கதாடக்க 

கூட்டத் கதாடரில் மக்களலவ சபாநாயகரான ஓம் பிரல்ா இந்தியா மற்றும் 

காமன்கவல்த் நாடுகலளச ்கசரந்்த இலளஞரக்ளிலடகய உலரயாற்றினார.் 

 காமன்கவல்த் இலளஞர ் பாராளுமன்றம் என்பது காமன்கவல்த் நாடாளுமன்றச ்

சங்கத்தினால் (Commonwealth Parliamentary Association - CPA) நடத்தப்படும் ஒரு 

வருடாந்திரக் கூட்டமாகும். 

 காமன்கவல்த் நாடுகலளச ் கசரந்்த இலளஞரக்ள் (வயது 18-29) இந்தக் கூட்டத்தில் 

பங்ககற்று, விவாதிதத்னர.் 

 காமன்கவல்த் இலளஞர ்பாராளுமன்றத்லத இந்தியச ்சட்டமன்றம் நடத்துவது இதுகவ 

முதல் முலறயாகும். 

 

வங்க தேசே்திை் மிேக்கும் பள்ளிே் திட்டம் 

 வங்க கதசத்தில் ‘தி ஆரக்கடியா கல்வித ்திட்டம்’ என்ற கபயலரக் ககாண்ட மிதக்கும் 

பள்ளித் திட்டமானது ஆகா கான் கட்டிடக்கலல விருதிலன கவன்றுள்ளது. 

 மலழக் காலத்தில் மூழ்காத பள்ளிகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கும் கிராமப்புற 

மாணவரக்ளின் வாழ்வாதாரத்லத கமம்படுத்துவதற்கும் வங்க கதச அகதியான 

ரசியா ஆலம் ஒரு முடிவு கசய்தார.் 

 சரவ்கதசப் புகழ்கபற்ற கட்டிடக் கலலஞரான லசஃப் உல் ஹக் உள்ளூர் 

கபாருட்கலளப் பயன்படுத்தி இந்த திட்டத்லத உருவாக்கினார ்

 இப்பள்ளியானது வறண்ட காலங்களில் நிலத்தில் இருக்கும். மலழக்காலத்தின் கபாது 

இப்பகுதி நீரில் மூழ்கி இருந்தால் இந்தப் பள்ளி தண்ணீரில் மிதக்கும். 
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அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பச ்சசய்திகள் 

சசக்ரடதகாஜின் - உடை் பருமனாை் தூண்டப்படட் நீரிழிவு தநாய் 

 லஹதராபாத்தில் உள்ள கசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயத்லதச ் (Centre for 

Cellular and Molecular Biology - CCMB) கசரந்்த விஞ்ஞானிகள் கசக்ரடககாஜின் (secretagogin - 

SCGN) என்ற ஒரு புதிய புரதத்லத கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 SCGN என்பது நீரிழிவு கநாயாளிகளில் இன்சுலினின் கசயல்திறலன அதிகரிக்க 

உதவும் ஒரு சிறப்பு வலகப் புரதமாகும். 

 இது உடலில் இன்சுலின் கசயல்பாட்லட அதிகரிக்கின்றது. இது உடலின் இரத்தத்தில் 

உள்ள சரக்்கலர அளலவக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. 

 இது மில்லியன் கணக்கான (10 இலட்சத்திற்கும் கமற்பட்ட) மக்கலளப் பாதிக்கும் 

நீரிழிவு கநாலயக் கட்டுப்படுதத்ுவதில் ஒரு திருப்புமுலனயாக மாற இருக்கின்றது. 

 

வயிற்றுப்தபாக்கிற்கு எதிரான ETVAX ேடுப்பூசி 

 வங்ககதசத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு மருத்துவப் பரிகசாதலனயில் 

என்கடாகராடாக்சிகஜனிக் ஈ. ககாலல வயிற்றுப்கபாக்கிற்கு (E. coli diarrhoea - ETEC) 

எதிராக வழங்கப்பட்ட வாய்வழி, கசயலிழக்கப்பட்ட தடுப்பூசியானது பசச்ிளங் 

குழந்லதகளுக்கும் சிறுவரக்ளுக்கும் பாதுகாப்பாக உள்ளது என்று கண்டறியப் 

பட்டுள்ளது. 

 ETEC பாக்டீரியாவானது வயிற்றுப்கபாக்கிற்கு ஒரு முக்கியக் காரணமாக விளங்கி 

வருகின்றது. 

 இலவ குலறந்த மற்றும் நடுதத்ர வருமானம் ககாண்ட நாடுகளில் உள்ள 

குழந்லதகளுக்கு வயிற்றுப்கபாக்கு ஏற்படுவதற்கும் அக்குழந்லதகளின் இறப்பிற்கும் 

காரணமாக திகழ்கின்றது. 

 இந்தத் தடுப்பூசியானது ஸ்வீடனின் ககாதன்பரக்் பல்கலலக் கழகத்தினால் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தற்கபாது வலர வயிற்றுப்கபாக்கிற்கு தடுப்பூசி ஏதும் கண்டுபிடிக்கப் படவில்லல. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

சநகிழிப் பூங்காக்கள் 

 நாட்டின் பல்கவறு பகுதிகளில் 6 கநகிழிப் பூங்காக்கள் நிறுவப்படும் என்று மத்திய 

இரசாயன மற்றும் உரத் துலற அலமசச்ரான டி.வி.சதானந்த கவுடா அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இந்தப் பூங்காக்கள் அசாம், மத்தியப் பிரகதசம், ஒடிசா, ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் தமிழ்நாடு 

ஆகிய மாநிலங்களில் அலமய இருக்கின்றது. 

 மத்திய பிரகதசத்தின் தகமாட்டில் உள்ள ஒரு கநகிழிப் பூங்காவானது ஏற்கனகவ 

கசயல்பாட்டில் உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது அபாயகரமான கழிவு கமலாண்லம, பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி, 

கருவிகலள உருவாக்குதல், வடிவலமத்தல் கபான்றவற்றிற்கான பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி 

அலகுகலள ஆதரிக்க ஒரு “கபாதுவான உள்கட்டலமப்லப” வழங்குகின்றது. 
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எந்ேசவாரு உயிரினமும் வசிக்காே பகுதி - டை்தைாை், எே்திதயாப்பியா 

 எத்திகயாப்பியாவில் உள்ள டல்கலால் புவிகவப்பப் பகுதியில் எந்தகவாரு உயிரினமும் 

வசிக்காத ஒரு நீரவ்ாழ் சூழல் அலமப்லப ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 டல்கலால் புவிகவப்பப் பகுதியில் சூடான, உப்புத் தன்லமயுலடய, அதிக அமிலம் 

ககாண்ட குளங்களில் எந்த வலகயான நுண்ணுயிரிகளும் காணப் படவில்லல. 

 டல்கலால் பகுதியானது பூமியின் வறண்ட மற்றும் கவப்பமான இடங்களில் ஒன்றாகக் 

கருதப் படுகின்றது. 

 கமலும் இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 125 மீ (410 அடி) கீகழ அலமந்துள்ள மிகத் தாழ்வான 

நிலப்பரப்புகளில் ஒன்றாகும். 

 ஒரு கிரகத்தில் நீர ்இருப்பது மட்டுகம உயிர ்வாழ்வதற்குத் தகுதியானதாக இருக்காது 

என்று இந்த ஆராய்சச்ி எடுதத்ுக் காட்டுகின்றது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

குரு காசிோஸ் தேசியப் பூங்கா புலிகள் காப்பகம் – சே்தீஸ்கர் 

 சத்தீஸ்கர ் மாநிலத்தின் ககாரியா மாவட்டத்தில் உள்ள குரு காசிதாஸ் கதசியப் 

பூங்காலவப் புலிகள் காப்பகமாக அறிவிக்க அம்மாநில அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 தற்கபாது அம்மாநிலத்தில், பிஜப்பூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள இந்திராவதி, காரியாபந்தில் 

உள்ள உதந்தி - சீதனாடி மற்றும் பிலாஸ்பூரில் உள்ள அசச்னக்மர ்ஆகிய மூன்று புலி 

காப்பகங்கள் உள்ளது. 

 

மாற்றுே் திறனாளிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு - சே்தீஸ்கர் பஞ்சாயே்துே் 

தேர்ேை்கள்  

 1993 ஆம் ஆண்டு மாநில பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தில் திருதத்ம் கசய்ய சத்தீஸ்கர ்

மாநில அலமசச்ரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அலனத்துப் பஞ்சாயத்துகளிலும் மாற்றுத் திறன் ககாண்ட 

ஒருவர ்இருப்பது கட்டாயமாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்லக அலனத்துப் பஞ்சாயதத்ுகளிலும் மாற்றுத ் திறன் 

உறுப்பினரக்லளக் ககாண்ட ஒகர மாநிலமாக அம்மாநிலதல்த மாற்ற இருக்கின்றது. 
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 ஒவ்கவாரு பஞ்சாயத்துக்கும் இனிகமல் கதரந்்கதடுக்கப்பட்ட அல்லது நியமிக்கப்பட்ட 

மாற்றுத் திறன் ககாண்ட உறுப்பினரக்ள் இருப்பாரக்ள். 

 கதரத்ல் கசயற்பாட்டின் மூலம் மாற்றுத் திறனாளி உறுப்பினரக்ள் கதரந்்கதடுக்கப் 

படாவிட்டால், ஒரு உறுப்பினர ் (ஆண் அல்லது கபண்) பஞ்சாயத்து உறுப்பினராக 

அங்கு நியமிக்கப் படுவர.் 

 

தபாதடாஸ் இயக்கம் மீோன ேகட நீட்டிப்பு 

 சட்டவிகராத நடவடிக்லககள் (தடுப்புச)் சட்டம், 1967ன் கீழ் அசாலமத் தலலலம 

இடமாகக் ககாண்டுச ்கசயல்படும் கிளரச்ச்ிக் குழுவான NDFB (National Democratic Front 

of Bodoland - கபாகடாலாந்தின் கதசிய ஜனநாயக முன்னணி) மீதான தலடலய மத்திய 

அரசு கமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

 கபாகடாலாந்தின் கதசிய ஜனநாயக முன்னணியானது வன்முலற நடவடிக்லககளில் 

ஈடுபட்டதற்காகவும் இந்திய எதிரப்்பு சக்திகளுடன் லகககாரத்்ததற்காகவும் தலட 

கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 கபாகடாஸ் என்பது அசாமில் உள்ள ஒரு மிகப்கபரிய பழங்குடியினச ் சமூகமாகும் 

(அம்மாநில மக்கள் கதாலகயில் 5-6%). 

 ஆயுதப் கபாராட்டத்லத லகயில் எடுத்த, பிரிவிலனவாத ககாரிக்லககளின் நீண்ட 

வரலாற்லற இவரக்ள் கபற்றிருக்கிறாரக்ள். 
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