
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 29  

TNPSC துளிகள் 

 28.11.2019 அன்று வேலூர ்மாேட்டத்திலிருந்துப் பிரிக்கப் பட்டுள்ள திருப்பதத்ூர ்மற்றும் 

ராணிப்வபட்டட ஆகிய இரண்டு புதிய மாேட்டங்கடள தமிழக முதல்ேர ் ததாடங்கி 

டேத்தார.்  

o இதனால் தமிழ்நாட்டின் தமாதத் மாேட்டங்களின் எண்ணிக்டக 37 ஆக உள்ளது. 

 யாடனக்கால் வநாடய (ஃபிவலரியாசிஸ்) ஒழிப்பதற்காக உத்தரப் பிரவதச அரசு 47 

மாேட்டங்களில் ஒரு மூன்று ோர தீவிரப் பிரசச்ாரத்டத முன்தனடுத்துள்ளது. இந்த 

பிரசச்ாரம் ஆனது 2021 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவிலிருந்து யாடனக்கால் வநாடய 

ஒழிப்பதற்கான மதத்ிய அரசின் திட்டதத்ுடன் ஒதத்ிடசந்துள்ளது. 

 அருணாசச்லப் பிரவதசதத்ின் வடலி வேலி ேனவிலங்கு சரணாலயத்தில் “டிராசச்ிசியம் 

ஆப்டீய்” என்ற தபயர ்தகாண்ட விஷம் இல்லாத பாம்டப ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டு 

பிடித்துள்ளனர.் 

o நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு கடல் உயிரியலாளரும், மும்டப இயற்டக ேரலாற்றுச ்

சங்கதத்ின் இயக்குனருமான தீபக் ஆப்வதவின் பங்களிப்டபக்  தகௌரவிக்கச ்

தசய்ேதற்காகவே அதற்கு இே்ோறு தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 லிதத்ியம் அயனி தகாண்ட மின்கல உற்பதத்ி ததாழில்நுட்பத்டத ோங்குேதற்காக 

பாரத் தெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிதடட் (BHEL) நிறுேனமானது இஸ்வராவுடன் ஒரு 

ததாழில்நுட்பப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

o விண்தேளி-தர மின்கலமானது வதடேக்குத் தகுந்தோறு மாற்றி 

அடமக்கப்படும். இடே அதிக அளவில் உற்பதத்ி தசய்யப்பட்டு  பல்வேறு 

துடறகளில் பயன்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 

 மத்திய அடமசச்ரடேயானது மத்திய அரசுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடடயில் ேரி 

மற்றும் பிற ேளங்கடளப் பிரிப்பது குறிதத்ு முடிவு தசய்ய இருக்கும் 15ேது நிதி 

ஆடணயத்தின் காலத்டத நீட்டிதத்ுள்ளது.  இது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்30 ஆம் 

வததி ேடர ஒரு ேருடம் நீட்டித்துள்ளது. 

o இந்த ஆடணயத்தின் தடலடமப் தபாறுப்டப ேகிப்பேர ்என்.வக. சிங் ஆோர.் 

அக்குழு 2021-22 முதல் 2025-26 ேடரயிலான நிதி ஆண்டுகளுக்குத்  வதடேப் 

படும் நிதிடயப் பகிரந்்து அளிக்கச ் தசய்திடும் ஒரு இறுதி அறிக்டகடயச ்

சமரப்்பிக்கும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கடல் அமலாக்கப் பிரிவு 

 112 பணியாளரக்ளுடன், விடரவில் ஒரு பிரத்திவயக கடல் அமலாக்கப் பிரிடே 

தமிழ்நாடு உருோக்க இருக்கின்றது. 

 இது கடலில் வராந்து, மீன்பிடி விதிமுடறகடள அமல்படுத்துதல், சட்டவிவராத & அழிவு 

ஏற்படுதத்ும் விதமான மீன்பிடித்தல் மற்றும் தடட தசய்யப்பட்ட ேடலகடளப் 

பயன்படுதத்ுதல் ஆகியேற்டறத் தடுக்கும். 

 இதற்கு தமிழ்நாடு காேல் துடறயிலிருந்து நியமிக்கப் பட்ட ஒரு காேல் துடற 

கண்காணிப்பாளர ்தடலடமத ்தாங்குோர.் 

 1983 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுடறச ் சட்டத்டத மாநிலதத்ின் 
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கடற்கடரவயாரங்களில் அமல்படுதத்ுேதில் இந்தப் பிரிவு மாநில மீன்ேளத் துடறக்கு 

ஆதரேளிக்கும். 

 

ஃபால் ஆரம்ி என்னும் புழுவால் ஏற்படும் பயிரெ் ்செதம் 

 மக்காச ் வசாளத்டத வசதப்படுத்தும் ஒரு ஆக்கிரமிப்பு உயிரினமான ஃபால் ஆரம்ி 

என்னும் புழு  தமிழ்நாட்டில் சுமார ் 1.2 லட்சம் தெக்வடர ் பரப்பளவில் வசதத்டத 

ஏற்படுதத்ி இருக்கின்றது.  

 2019 ஆம் ஆண்டில், தபரம்பலூர,் விருதுநகர,் வசலம், திருதநல்வேலி, ஈவராடு, 

திண்டுக்கல் மற்றும் திருசச்ி மாேட்டங்களில் இந்தப் புழுோல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

IFC-IOR இன் முதலாவது ெரவ்சதெ சதாடர்பு அதிகாரி 

 ெரியானாவின் குருகிராமில் உள்ள “தகேல் இடணவு டமயம்-இந்தியப் தபருங்கடல் 

பிராந்தியம்” (Information Fusion Centre-Indian Ocean Region - IFC-IOR) டமயத்தில் முதல் 

சரே்வதச ததாடரப்ு அதிகாரியாக ஒரு பிதரஞ்சுக் கடற்படட அதிகாரி நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 இந்தியப் தபருங்கடல் பிராந்தியதத்ில் கடல் பாடதகள் குறிதத்த் தரவுகடள இந்த 

டமயம் வசகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 உலகின் கடல் ேரத்த்கத்தில் 75% மற்றும் உலகளாவிய எண்தணய் ேரத்்தகதத்ில் 50% 

ஆகியன இந்தியப் தபருங்கடல் பிராந்தியத்தின்  ேழியாக நடடதபறுகின்றது. 

 IFC-IOR ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் ததாடங்கப் பட்டது. 

 

நுசென் சமாபிலிட்டி உெச்ி மாநாடு - 2019 

 மாவனசரில் உள்ள  சரே்வதச தானியங்கித்  ததாழில்நுட்ப டமயமானது “2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கான நுதென் தமாபிலிட்டி உசச்ி மாநாட்டட” நடத்தியது. 
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 மூன்று நாள் நடடதபற்ற இந்த மாநாடானது இதுேடர இந்தியாவில் நடந்த ஒரு 

மிகப்தபரிய ோகனத்  ததாழில்நுட்ப நிகழ்வு ஆகும். 

 இந்தியா உட்பட 15 நாடுகடளச ்வசரந்்த ோகனத்  ததாழில்நுட்ப ேல்லுநரக்ள் 120க்கும் 

வமற்பட்ட ததாழில்நுட்ப ஆய்வுக் கட்டுடரகடள இந்த மாநாட்டில் ேழங்கினர.் 

 

உணவுத் தானியங்கள் & ெரக்்கரரப் சபாருட்கள் -  ெணலில் சபாதி கட்டுதல்  

 தபாருளாதார விேகாரங்களுக்கான மதத்ிய அடமசச்ரடேக் குழுோனது உணவு 

தானியங்கள் மற்றும் சரக்்கடரப் தபாருட்கடள சணல் தபாருட்களில் தபாதி கட்டுதல் 

(வபக்வகஜிங்) தசய்ேடதக் கட்டாயமாக்க ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது சணல் ததாழிற்துடறடயப் பல்ேடகப்படுதத்ுேடத வநாக்கமாகக் தகாண்டு 

இருக்கின்றது. 

 இந்த ஒப்புதலானது நாட்டின் கிழக்கு மற்றும் ேடகிழக்குப் பிராந்தியங்களில் உள்ள 

விேசாயிகள் மற்றும் ததாழிலாளரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும். 

 

ஆசியா 2020க்கான QS உலகப் பல்கரலக்கழக தரவரிரெ 

 ஆசியா 2020க்கான சமீபத்திய QS உலகப் பல்கடலக்கழக தரேரிடசயில், ஆசியக் 

கண்டதத்ில் உள்ள 550 இடங்களில் 96 இந்திய நிறுேனங்கள் இடம் பிடிதத்ுள்ளன. 

 சிங்கப்பூர ் வதசியப் பல்கடலக்கழகம் ததாடரச்ச்ியாக இரண்டாேது ஆண்டாக 

ஆசியாவின் சிறந்த பல்கடலக் கழகதத்ிற்கான முதலிடத்டதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 அடதத் ததாடரந்்து சிங்கப்பூரின் நான்யாங் ததாழில்நுட்பப் பல்கடலக்கழகம் 

மற்றும் ொங்காங் பல்கடலக்கழகம் ஆகியன இதில் உள்ளன. 

 இந்தியாவில் இருந்து சிறப்பாக தசயல்படும் நிறுேனமாக பம்பாய் இந்தியத ்

ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் (34ேது இடம்) இடம் பிடிதத்து. 

 அடதத் ததாடரந்்து தடல்லி இந்தியத ் ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் 43ேது இடதத்ிலும், 

மதராஸ் இந்தியத்  ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் 50ேது இடதத்ிலும் உள்ளன. 

 இதுவபான்ற முதலாேது QS தரேரிடசயானது 2009 ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப் பட்டது. 
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செரவகள் குறித்த 5வது உலகளாவியக் கண்காட்சி  

 உலகளாவியப் பாரட்ேயாளரக்ளுக்கு முன்பாக பல்வேறு வசடேத் துடறகளில் 

இந்தியாவின் திறன்கடள தேளிப்படுத்துேதற்காக வசடேகள் குறிதத் 5ேது 

உலகளாவியக் கண்காட்சி (Global Exhibition on Services - GES) தபங்களூரில் நடடதபற்றுக் 

தகாண்டு இருக்கின்றது. 

 இந்தியாவின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வசடேத் துடறயானது 60 சதவீதம் 

பங்களிக்கின்றது. 

 இந்தியாவில் அந்நிய வநரடி முதலீட்டில் 55 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானடே வசடேத ்

துடறடயச ்வசரந்்தடேயாக உள்ளது. 

 முதல் GES கண்காட்சியானது புது தில்லியில் 2015 ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்றது. 

 

ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

உலக இடம்சபயரவ்ு அறிக்ரக 2020 

 ஐ.நா. சடபயின் இடம்தபயரவ்ுக்கான சரே்வதச அடமப்பு ஆனது 2020 ஆம் 

ஆண்டுக்கான உலக இடம்தபயரவ்ு அறிக்டகடய தேளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்டகயானது சரே்வதச அளவில் இடம்தபயரந்்வதாரின் எண்ணிக்டக 270 

மில்லியனாக இருப்பதாக மதிப்பிடுகின்றது. 

 சுமார ் 51 மில்லியன் இடம்தபயரந்்வதாரக்டளக் தகாண்டு அதமரிக்காோனது 

இடம்தபயருபேரக்ள் வதரந்்ததடுக்கும் நாடுகளில் முதலிடம் ேகிக்கின்றது. 

 இந்தியாவிலிருந்து 17.5 மில்லியன் மக்கள் சரே்வதச அளவில் இடம்தபயரந்்துள்ளனர.் 

இடம்தபயரவ்ோர ்அதிகம் உள்ள நாடுகளில் இந்தியா முதலிடம் ேகிக்கின்றது.  

 தேளிநாடுகளில் ேசிக்கும் மக்களிடம் இருந்து பணம் தசலுத்துடக அதிகம் தபற்ற 

நாடுகளின் ேரிடசயில் அதிகபட்சமாக 78.6 பில்லியன் டாலர ்பணம் தபற்று இந்தியா 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அதடனயடுத்து சீனா (67.4 பில்லியன் டாலர)் மற்றும் 

தமக்ஸிவகா (35.7 பில்லியன் டாலர)்ஆகிய  நாடுகள் உள்ளன. 

 பணம் அனுப்பும் நாடுகளில் அதமரிக்கா (68.0 பில்லியன் டாலர)், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

(44.4 பில்லியன் டாலர)் மற்றும் சவுதி அவரபியா (36.1 பில்லியன் டாலர)் ஆகிய நாடுகள் 

முன்னிடலயில் உள்ளன. 

 அகதிகடள உருோக்கும் நாடுகளில் சிரியா (6 மில்லியன்) முதலிடத்திலும் 

அதடனயடுதத்ு ஆப்கானிஸ்தானும் உள்ளன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

LB -1 கருந்துரள  

 சீனாவின் வதசிய ோனியல் ஆய்ேகத்தின் விஞ்ஞானிகள் LB -1 என்ற தபரிய 

அளவிலான கருந்துடளடயக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இப்வபாது ேடர, விஞ்ஞானிகள் நமது பால்தேளி அண்டத்தில் சூரியடன விட 20 

மடங்குக்கும் அதிகமாக உருேளவு தகாண்ட ஒரு தனி நட்சதத்ிர கருந்துடளடயக் 

கண்டறிந்ததில்டல. 

 ஆனால் LB -1 ஆனது சூரியடன விட 70 மடங்கு அளவில் தபரியது. 

 இது நட்சதத்ிரங்களின் பரிணாம ேளரச்ச்ியின் தற்வபாடதய மாதிரிகள் குறித்த 
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ஆராய்சச்ிகடள தசய்ய உதவுகின்றது. இதன் தபரிய உருேம் குறித்து ஆராய்சச்ி 

வமலும் ததாடர இருக்கின்றது. 

 

 

நீருக்கடியில் சராவர் BRUIE 

 பனிக்கட்டிகளின் அடியில் உயிரினங்கள் இருப்பதற்கான சாத்தியக் கூறுகடள 

ஆராய்ேதற்காக அண்டாரட்ிகாவில் BRUIE (Buyyant Rover for Under-Ice Exploration) 

எனப்படும் நீருக்கடியிலான வராேர ்வசாதடன வமற்தகாள்ளப் படுகின்றது. 

 

 அண்டாரட்ிக் நீரானது பூமியில் பனிக்கட்டிகளால் ஆன ஒரு கடல் வபான்றதாகும். 

 இந்த வராேடர நாசா அடமப்பின் - தெட் உந்துவிடச ஆய்ேகத்தில் தபாறியாளரக்ள் 

உருோக்கியுள்ளனர.் 

 நீரில் மூழ்கக் கூடிய இந்த ேடக வராவபா மூலமாக யூவராபா (வியாழன்) மற்றும் 

என்தசலடஸ் (சனி) வபான்ற துடணக்வகாள்களில் உள்ள பனி மூடிய கடல்கடள ஒரு 
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நாள் ஆராய முடியும். 

 

மர மாரப்க சநாய் – இரறெச்ிக் சகாழி  

 விஞ்ஞானிகள் இடறசச்ிக் வகாழிகளில் “மர மாரப்க வநாடய” ஏற்படுத்தக் கூடிய 

‘லிப்வபா புவராட்டீன் லிவபஸ்’ எனப்படும் ஒரு தநாதிடயக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இடறசச்ிக் வகாழிகளில் ஏற்படும் மர மாரப்க வநாய் என்பது ஒரு ேளரச்ிடத மாற்றக் 

வகாளாறு ஆகும். இது இடறசச்ிக் வகாழியின் மாரப்கத் தடச திசுக்களில் உண்டாகும் 

அசாதாரண தகாழுப்புக் குவிப்பால் ஏற்படுகிறது. 

 இந்வநாய் இடறசச்ிக் வகாழிகடளப் பாதிக்கும்வபாது, அது இடறசச்ிடய 

கடினமாகவும் தமல்லத் தக்கதாகவும் மாற்றுகின்றது. 

 இந்வநாய் பறடேகடள சந்டதப்படுதத் முடியாததாக மாற்றி, அதடன 

ேளரப்்பேரக்ளுக்கு இழப்டப ஏற்படுதத்ும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய காலநிரல நடவடிக்ரக விருதுகள் 2019 

 இந்த விருடத மஹிலா ெவுசிங் வசோ டிரஸ்ட் என்ற தன்னாரே் ததாண்டு 

நிறுேனதத்ின் தடலடமயிலான ஒரு திட்டம் தேன்றுள்ளது. 

 காலநிடல மாற்றத்தின் தாக்கங்கள் மீதான பின்னடடடே அதிகரிப்பதற்காக 

குடறந்த ேருமானம் தகாண்ட குடும்பங்களில் உள்ள தபண்கடள ஒழுங்கடமதத்ு, 

அதிகாரம் அளித்ததற்காக இந்தத் ததாண்டு நிறுேனம் பாராட்டப் பட்டது. 

 இது இதுேடர இந்தியா, பங்களாவதஷ் மற்றும் வநபாளம் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள ஏழு 

நகரங்களில் ரூ 25,000க்கும் குடறோன ேருமானம் தகாண்ட குடும்பங்களுக்கு 

உதவியுள்ளது. 

 டிசம்பர ் 10 ஆம் வததி ஸ்தபயினில் மாட்ரிட்டில் சிலி அரசு நடத்தவிருக்கும் ஐக்கிய 

நாடுகளின் காலநிடல மாற்ற மாநாட்டில் (COP 25) இந்த விருது ேழங்கப்பட 

இருக்கின்றது. 

 COP25 மாநாடானது டிசம்பர ்மாதம் 2 முதல் 12 ஆம் வததி ேடர நடடதபற உள்ளது. 

 

50வது இந்திய ெரவ்சதெ திரரப்பட விழா, சகாவா 

 இந்திய சரே்வதச திடரப்பட விழாவின் (International Film Festival of India - IFFI) தபான்விழா 

பதிப்பானது வகாோவில் நடந்தது. 

 50 ஆண்டுகடள நிடறவு தசய்ததற்காக, யுதனஸ்வகா அடமப்பு ேழங்கிய ஐ.சி.எஃப்.டி-

யுதனஸ்வகா ஃதபலினி பதக்கம் ஆனது IFFI அடமப்புக்கு ேழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருடத முதன்முதலில் யுதனஸ்வகா அடமப்பு  1994 ஆம் ஆண்டில் மகாத்மா 

காந்தியின் 125ேது ஆண்டு விழாவில் ேழங்கியது. 

 விருதுகள் 

o சிறந்த படம்: பிவளஸ் ொரிசன் இயக்கிய 'துகள்கள்' என்னும் படம்  

o சிறந்த இயக்குனர:் “ெல்லிக்கட்டு” படத்திற்காக லிவொ வொஸ் தபல்லிதசரி 

o சிறந்த நடிகர:் மரிதகல்லா படதத்ிற்காக சியு ொரெ்் 
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o சிறந்த நடிடக: ‘டம காட்’ என்ற மராத்தி படத்திற்காக உஷா ொதே் 

 அடுத்த IFFI தனது அடுதத் ஆண்டு விழாவிற்கான கருப்தபாருளாக சதய்ஜித் வரவின் 

நூற்றாண்டடக்  தகாண்டாடும் தபாருட்டு அேரது திடரப்படங்கடளக் தகாண்டாட 

இருக்கின்றது. 
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