
   
    
 

 
 

நவம்பர்– 28 

TNPSC துளிகள் 

 முகேஷ் அம்பானி தலைலமயிைான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனமானது ரூ 10 

ைட்சம் கோடி சந்லத மூைதனத்லதே் ேடந்த “முதைாவது இந்திய நிறுவனமாே” 

உருவவடுத்துள்ளது. 

o இந்தியாவிை் உள்ள இரண்டாவது மதிப்புமிே்ே நிறுவனம் டாடா ஆகைாசே 

கசலவ நிறுவனமாகும். இதன் சந்லத மூைதனதத்ின் மதிப்பு ரூ. 7.81 ைட்சம் 

கோடி ஆகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பிஎஸ்எல்வி - சி47 / கார்தடாசாட் - 3 திட்டம் 

 துருவ வசயற்லேே்கோள் ஏவு வாேனமான பிஎஸ்எை்வி - சி 47 என்ற விண்ேைமானது 

அவமரிே்ோவிற்ோன பிற வணிேப் பயன்பாடு வோண்ட நாகனா வசயற்லேே் 

கோள்ேளுடன் ோரக்டாசாட் - 3 என்ற வசயற்லேே் கோலள விண்ணுே்கு எடுத்துச ்

வசன்றது. 

 ோரக்டாசாட் – 3 மற்றும் 13 நாகனா வசயற்லேே் கோள்ேள் ஆகியவற்லற இஸ்கரா 

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து வவற்றிேரமாே ஏவியுள்ளது. 

 ோரக்டாசாட் - 3 வசயற்லேே்கோள் ஆனது மூன்றாம் தலைமுலறலயச ் கசரந்்த 

அதிதிறன் வாய்ந்த கமம்பட்ட வசயற்லேே்கோள் ஆகும். இது உயர ் வதளிவுத்திறன் 

வோண்ட இகமஜிங் (உருவமாே்ேை்) திறலனே் வோண்டுள்ளது. 

 ோரக்டாசாட் - 3 வசயற்லேே் கோளின் ஆயுட் ோைம் 5 ஆண்டுேளாகும். 

 இது இஸ்கரா அலமப்பாை் உருவாே்ேப்பட்ட ோரக்டாசாட் வசயற்லேே் கோள் 

வதாடரின் 9வது வசயற்லேே்கோளாகும். 

 ோரக்டாசாட் – 3 வசயற்லேே் கோளின் புலேப்படே்ேருவிேளிை் ஒன்று நிைப் பரப்பிை் 

25 வச.மீ வலரயிை், வதளிவுத்திறன் வோண்ட புலேப்படங்ேலள எடுத்து, அவற்லற 

ேட்டுப்பாட்டேத்திற்கு அளிே்கின்றது. 

 அரசாங்ேம் மற்றும் அரசு அங்கீோரம் வபற்ற நிறுவனங்ேள் மட்டுகம 1 மீ வதளிவுத ்

திறனுே்குே் குலறவாே உள்ள இஸ்கராவின் உயர ் வதளிவுத் திறன் வோண்ட 

புலேப்படங்ேலள அணுே முடியும். 

 ோரக்டாசாட்டின் நலடமுலறப் பயன்ேள்: வபரிய அளவிைான நேரப்்புறத் திட்டமிடை், 

கிராமப்புற வளங்ேள் & உள்ேட்டலமப்பு கமம்பாடு, ேடகைார நிைப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிைப்பரப்பு கபான்றலவ. 

 இகத திட்டதத்ிை் ோரக்டாசாட் வசயற்லேே் கோலளத் தவிர, அவமரிே்ோவின்  

வணிேப் பயன்பாடு வோண்ட 13 நாகனா வசயற்லேே் கோள்ேளும் 

கதரந்்வதடுே்ேப்பட்ட சுற்றுப்பாலதயிை் வவற்றிேரமாேச ்வசலுதத்ப்பட்டன. 
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மிே்ரா சக்தி VII: இந்தியா – இலங்கக 

 இந்தியா மற்றும் இைங்லே ஆகிய நாடுேளுே்கிலடகய நடத்தப்படும் கூட்டுப்  

பயிற்சியின் ஏழாவது பதிப்பான 2019 ஆம் ஆண்டின் “மித்ரா சே்தி” என்ற 

பயிற்சியானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் டிசம்பர ் 01 முதை் 14 வலர புகனவிை் உள்ள 

வவளிநாட்டு பயிற்சி முலனயதத்ிை் நடத்தத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 மித்ரா சே்தி என்ற பயிற்சியானது இந்தியா மற்றும் இைங்லே ஆகிய நாடுேளின் 

இராணுவ உறவுேள் மற்றும் இருநாட்டுப் பலடேளுே்கு இலடகயயான வதாடரப்ுேள் 

ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாே ஆண்டுகதாறும் நடதத்ப்படுகின்றது. 

 

தலாக்பால் - புதிய குறிக்தகாள் மற்றும் இலசச்ிகை 

 ‘மா கிரிதா ேஸ்யஸ்விதானம்’ என்பது கைாே்பாை் அலமப்பின் புதிய குறிே்கோளாகும். 

இது ஆங்கிைத்திை் “யாருலடய வசை்வத்திற்கும் கபராலச வோள்ளாமை் இருதத்ை்” 
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என்று வபாருள்படும். 

 இது ‘இஷபகசாஉபனிஷத’் என்ற சுகைாேதத்ிலிருந்து எடுே்ேப்பட்டுள்ளது. 

 கைாே்பாை் அலமப்பிற்ோே ஒரு புதிய இைசச்ிலனயும் ஏற்றுே் வோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

 இந்த இைசச்ிலனயானது இந்திய சட்டதத்ின் படி நீதிலய நிலைநாட்டுவதன் மூைம் 

கைாே்பாை் அலமப்பானது இந்திய மே்ேலள எவ்வாறு பாதுோே்கின்றது மற்றும் 

ேவனிதத்ுே் வோள்கின்றது என்பலதே் குறிே்கின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்திை் கைாே்பாை் அலமப்பின் தலைவர ் மற்றும் 

உறுப்பினரே்ள் நியமிே்ேப்பட்டப் பின்னர ்இந்த அலமப்பு வசயை்படத் வதாடங்கியது. 

 கைாே்பாை் அலமப்பின் தற்கபாலதயத் தலைவர ்ஓய்வு வபற்ற இந்திய உசச் நீதிமன்ற 

நீதிபதி பினாகி சந்திர கோஸ் ஆவார.் 

 

மே்திய மைிேவள தமம்பாட்டு அகமசச்கே்திை் காரே்்ேவாயா ேளம் 

 மாணவரே்ளுே்ோே மாதாந்திரே் ேட்டுலரப் கபாட்டிேலள நடத்துவதற்ோே 

kartavya.ugc.ac.in என்ற இலணய தளத்லத மத்திய மனித வள கமம்பாட்டு அலமசச்ேம் 

வதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த இலணய தளமானது உயர ் ேை்வி நிறுவனங்ேளிை் உள்ள மாணவரே்ளுே்ோே 

மாதாந்திர ேட்டுலரப் கபாட்டிேள், வினாடி வினாே்ேள், சுவவராட்டி தயாரித்தை், 

விவாதங்ேள் கபான்றவற்லற நடத்த முதன்லமயாேப் பயன்படுதத்ப்பட 

இருே்கின்றது. 

 கதசியே் ேட்டுலரப் கபாட்டிேளின் 11 சுற்றுேள் ஒரு ஆண்டிை் நடத்தப்பட 

இருே்கின்றது. 

 இந்தே் ேட்டுலரப் கபாட்டியின் தலைப்புேள் ஒவ்வவாரு மாதமும் ஒரு அடிப்பலடே் 

ேடலமயின் அடிப்பலடயிை் அலமந்திருே்கும். 

 

முே்ரா கடை் – வாராக் கடை் அதிகரிப்பு 

 பிரதம மந்திரி முத்ரா கயாஜனா (Pradhan Mantri MUDRA Yojana - PMMY) என்ற திட்டதத்ிை் 

வாராே் ேடன்ேள் உயரந்்து வருவதாே இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ேவலை வதரிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாததத்ிை் வதாடங்ேப்பட்டது. 

 இது சிறு வணிேங்ேளுே்கு ரூ. 50,000 முதை் ரூ. 10 ைட்சம் வலர அளவிைான 

ேடனுதவிலய வழங்குகின்றது. 
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FSSAI அகமப்பிை் உணவுப் பாதுகாப்பு அறிக்கக 

 இந்திய உணவுப் பாதுோப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆலணயமானது (Food Safety and 

Standards Authority of India - FSSAI) விதிமுலறேளின் அமைாே்ேம் குறித்த 2018-19 ஆம் 

ஆண்டிற்ோன தரலவ வவளியிட்டுள்ளது. 

 பாதுோப்பற்ற, தரமற்ற மற்றும் வபயரிடை் குலறபாடுேள் ஆகியவற்றிற்ோேத ் 

தனிதத்னியாேத் வதாகுே்ேப்பட்ட தரவுேலள வவளியிடுவது இதுகவ முதை் 

முலறயாகும். 

 இதிை் உத்தரோண்ட், கோவா, பீோர,் சிே்கிம், குஜராத் மற்றும் வதலுங்ோனா உள்ளிட்ட 

பத்து மாநிைங்ேள் / ஒன்றியப் பிரகதசங்ேள் சிறப்பாேச ் வசயை்பட்டன என 

அறிவிே்ேப்பட்டுள்ளன. 

 இதிை் நாோைாந்து, உத்தரப் பிரகதசம், தமிழ்நாடு, ஜாரே்்ேண்ட், ஜம்மு ோஷ்மீர,் 

ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியலவ மிேவும் கமாசமாேச ் வசயை்பட்ட பத்து 

மாநிைங்ேளின் வரிலசயிை் உள்ளன. 

ேமிழ்நாடு 

 தமிழ்நாட்டிை் உள்ள உணவு மிேவும் பாதுோப்பற்றது என்று FSSAI அறிே்லே 

கூறுகின்றது. 

 தமிழ்நாட்டிை் 45% உணவு மாதிரிேள் கதலவயான தரங்ேலளப் பூரத்்தி 

வசய்யவிை்லை. 

 தமிழ்நாட்டிை் 12.7% உணவு மாதிரிேள் ேைப்படம் வசய்யப்பட்டுள்ளன மற்றும் 

நுேரவ்ுே்குப் பாதுோப்பற்றலவ என இந்த அறிே்லே குறிப்பிடுகின்றது. 
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

உலகிை் மிகப்சபரிய இராஜேந்திரப் பணியகமப்பு - சீைா 

 வரைாற்றிை் முதை்முலறயாே, உைகின் மிேப்வபரிய இராஜதந்திர பணி அலமப்லப 

சீனா நிறுவியுள்ளது. இது அவமரிே்ோலவ விட வபரியதாகும். 

 சிட்னிலய தலைலமயாேே் வோண்ட கைாவி நிறுவனத்தின் படி, உைேளவிை் சீனாவிை் 

276 இராஜதந்திரப் பதவிேள் உள்ளன. இது அவமரிே்ோலவ விட மூன்று அதிேமாகும். 

 இந்த உைேத் தரவரிலசப் பட்டியலிை் இந்தியா 12வது இடத்திை் உள்ளது. 

 இந்தியாவானது 123 தூதரேங்ேள் / உயர ்ஆலணயங்ேள், 54 துலணத் தூதரேங்ேள், 5 

நிரந்தரத் திட்டங்ேள் மற்றும் 4 பிற பிரதிநிதித்துவங்ேள் ஆகியவற்லறே் 

வோண்டுள்ளது. 
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WATEC மாநாடு 2019 – இஸ்தரல் 

 ஜை் சே்தித் துலறே்ோன மத்திய அலமசச்ர ் ேகஜந்திர சிங் வசோவத், 2019 ஆம் 

ஆண்டிை் நடதத்ப்பட்ட 8வது WATEC (நீரத் ் வதாழிை்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் 

ேட்டுப்பாடு) மாநாட்டிை் இந்தியாலவப் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ினார.் 

 இந்த மாநாடானது இஸ்கரலின் வடை் அவிவிை் உள்ள கடவிட் இன்டரே்ான்டிவனன்டலிை் 

நடத்தப்பட்டது. 

 இது நீர ் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் கமைாண்லமத ் வதாடரப்ான முே்கியப் கபாே்குேள் 

மற்றும் தற்கபாலதய நிலை பற்றிய தேவை்ேலளப் பரப்புவலத கநாே்ேமாேே் 

வோண்டுள்ளது. 

 இந்த மாநாட்டின் ேருப்வபாருள், “நீர ்கமைாண்லம மற்றும் புதத்ாே்ேம் - வபாறுப்பான 

திட்டமிடை் கமைாண்லம மற்றும் நீர ் பாதுோப்பு ஆகியலவ குறித்த உைேளாவிய 

தலைலமலய இயே்குதை்” என்பதாகும். 

 

ஒரு சிறந்ே வகலயகமப்கப உருவாக்குேல் (www) - டிம் சபரை்ரஸ்் லீ 

 உைேளாவிய வலையலமப்பின் ேண்டுபிடிப்பாளரான டிம் வபரன்ரஸ்் லீ என்பவர ்

உைவேங்கிலும் உள்ள 80 நிறுவனங்ேள் மற்றும் அரசாங்ேங்ேள் ஆகியவற்றுடன் 

இலணந்து இலணயதத்ிற்ோன ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்லத அறிவித்துள்ளார.் 

 அலனத்து பங்குதாரரே்ளுே்கும் ஒரு "சிறந்த" வலையலமப்லப உருவாே்குவதற்கு ஒரு 

உைேளாவிய வசயை் திட்டத்லத உருவாே்குவகத இந்தே் ேருதத்ின் கநாே்ேமாகும். 

 இந்த ஒப்பந்தமானது அரசாங்ேங்ேள், குடிமே்ேள் மற்றும் நிறுவனங்ேள் 

ஆகியவற்றிற்கு தைா மூன்று வோள்லேேள் என்று, வமாதத்ம் 9 வோள்லேேலளே் 

வோண்டுள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உமிழ்வு இகடசவளி அறிக்கக – 2019 

 ஐே்கிய நாடுேள் சுற்றுசச்ூழை் திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டிற்ோன தனது 10வது 

உமிழ்வு இலடவவளி அறிே்லேலய வவளியிட்டுள்ளது. இந்த அலமப்பு இந்த 

அறிே்லேலய ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வவளியிடுகின்றது. 

 இந்த அறிே்லேயானது 2030 ஆம் ஆண்டிை் எதிரப்ாரே்்ேப்படும் உமிழ்வுேளுே்கும் 

பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் 1.5° C மற்றும் 2° C என்ற இைே்குேளுடன் வபாருந்தே்கூடிய 

உமிழ்வுேளுே்கு இலடயிைான இலடவவளிலய மதிப்பிடுகின்றது. 

இந்ே அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டகவகள் 

 பசுலம இை்ை வாயு வவளிகயற்றமானது ேடந்த பதத்ு ஆண்டு ோைதத்ிை் ஒரு 

ஆண்டிற்கு 1.5 சதவீதம் என்ற அளவிை் உயரந்்துள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிை் உமிழ்வுேள் = CO2ே்கு சமமான 55.3 ஜிோ டன்ேள். 

 பாரிஸ் ஒப்பந்தம் வசயை்படுத்தப்பட்டாலும், வதாழிை்துலற வளரச்ச்ிே்கு முந்லதய 

அளலவ விட வவப்பநிலையானது 3.2° C ஆே உயரும் என்று எதிரப்ாரே்்ேப்படுகின்றது. 

இலக்கு 

 பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் 1.5° C என்ற வவப்பநிலை இைே்கிற்குள் வவப்பநிலைலயே் 

ேட்டுப்படுதத், 2020 மற்றும் 2030ே்கு இலடப்பட்ட ோை ேட்டதத்ிை் உைேளாவிய பசுலம 

இை்ை வாயு உமிழ்வானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 7.6 சதவீதம் குலறய கவண்டும். 
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மாசுபடுே்துவதில் முை்ைணியில் உள்ள நாடுகள்  

 அதிே மாசுபடுதத்ும் நாடுேளான அவமரிே்ோ மற்றும் சீனாவுே்கு அடுத்து முலறகய 

மூன்றாவது வபரிய பசுலம இை்ை வாயு உமிழ்வு நாடாே  இந்தியா விளங்குகின்றது. 

 இந்தியாவின் தனிநபர ் உமிழ்வானது அவமரிே்ோ, சீனா மற்றும் ஜி20 அலமப்பிை் 

உள்ள நாடுேளின் உமிழ்வுேலள விடே் குலறவாே உள்ளது. 

 ஜி20 (19 நாடுேலளே் வோண்ட குழு மற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றியம்) அலமப்பானது 78% 

என்ற அளவிை் அலனத்து உமிழ்வுேளுே்கும் ோரணமாே உள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மாற்றே்திற்காை நீர ்– தகாழிக்தகாடு 

 ஆறு முே்கிய நிறுவனங்ேளின் ஆதரவுடன் நீரவ்ள கமம்பாடு மற்றும் கமைாண்லம 

லமயமானது “நீர ்4 மாற்றம்” என்ற ஒரு புதிய திட்டத்லத அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. 

 இது முதலிை் கோழிே்கோட்டிை் கசாதலன அடிப்பலடயிை் வசயை்படுத்தப்பட்டு 

பின்னர ் பூஜ், கபாபாை் மற்றும் சிம்ைா ஆகிய நேரங்ேளிை் விரிவுபடுத்தப்பட 

இருே்கின்றது. 

 இது ஒரு விரிவான நேரப்்புற நீர ்கமைாண்லமத் திட்டமாகும். 

 

பிரபலமாைவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

DRDO ேகலவர் – RAeSை் தோழகம விருது 

 ைண்டனிை் உள்ள ராயை் ஏகராநாட்டிேை் சங்ேமானது (RAeS - Royal Aeronautical Society) 

2019 ஆம் ஆண்டிற்ோன அசச்ங்ேத்தின் வேளரவ கதாழலம விருலத பாதுோப்பு 

ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அலமப்பின் தலைவரான ஜி. சதீஷ் வரட்டிே்கு 

வழங்கியுள்ளது. 

 ேடந்த 100 ஆண்டுேளிை் இந்த மதிப்புமிே்ே விருலதப் வபற்ற முதைாவது இந்தியர ்

இவராவார.் 
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 இந்தியாவின் முன்னணி இராணுவ அலமப்புேள் மற்றும் உைேத் தரம் வாய்ந்த 

ஏவுேலணத் வதாழிை்நுட்பங்ேளுே்ோன பங்ேளிப்புேளுே்ோே இவர ்

அங்கீேரிே்ேப்பட்டார.் 

இந்ே விருது பற்றி 

 இந்தத் கதாழலம விருதானது விண்வவளித ் துலறயிை் கநாபை் பரிசாேே் 

ேருதப்படுகின்றது. 

 இது உைகின் மிேவும் உயரந்்த தனித்துவ விருதாகும். விண்வவளித் துலறே்கு மிேவும் 

சிறப்பானப் பங்ேளிப்புேலள ஆற்றிகயாருே்கு மட்டுகம இந்த விருது 

வழங்ேப்படுகின்றது. 

 முதைாவது வேௌரவத் கதாழலம விருதானது 1917 ஆம் ஆண்டிை் வழங்ேப்பட்டது. 
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