
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 24 

TNPSC துளிகள் 

 மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் மாதர்ுபூமி வைளியீட்டுக் குழுமதத்ின் தவலைரும் 

மற்றும் அதன் மமலாண் இயக்குநருமான எம்.பி வீமேந்திே குமாே ் எழுதிய 

“இமயமவலயின் நீண்ட வநடிய பயணம்” என்ற ஒரு புத்தகத்வத இந்தியத் துவணக் 

குடியேசுத் தவலைே ்வைங்கய்ய நாயுடு வைளியிட்டாே.் 

o “இமயமவலயின் நீண்ட வநடிய பயணம்” என்ற புத்தகமானது குமாேின் 

மவலயாளப் புத்தகமான வைமாைதாப் - ைுவிலியின் ஆங்கில 

வமாழிவபயேப்்பாகும். இது மகந்திே சாகித்ய அகாடமி மற்றும் மகேள சாகிதய் 

அகாடமி ஆகிய விருதுகவள வைன்றுள்ளது. 

 குஜோதத்ில் ைதந்கேில் சிறுைனாக இருந்து புது தில்லியின் 7, மலாக் கல்யாண் 

மாேக்்கில் இந்தியாவின் 14ைது பிேதமோக இருக்கும்  நமேந்திே மமாடியின் கடந்து ைந்த 

ைாழ்க்வகப் பயணத்வதக் குறிப்பிடும் ஒரு சிதத்ிேம் சாேந்்த புதத்கமான  

'வகாந்தளிப்பு & வைற்றி: மமாடியின் ஆண்டுகள்' என்ற ஒரு புதத்கம் வைளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

o இந்தப் புத்தகம் ோகுல் அகேை்ால் மற்றும் பாேதி எஸ் பிேதான் ஆகிமயாோல் 

எழுதப்பட்டது. 

 ரூ 1.8 லட்சம் ைவே ைருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்களுக்கு மருத்துை காப்பீடு ைழங்கக் 

கூடிய ஆயுஷ்மான் பாேத் அட்வடவய ைழங்க ைேியானா மாநில அேசு முடிவு 

வசய்துள்ளது. 

o ஆயுஷ்மான் பாேத் பிேதான் மந்திேி ஜன் ஆமோக்கியா என்ற திட்டத்தின் கீழ், 

தகுதியான பயனாளிகள் மதேவ்ு வசய்யப்பட்ட மருத்துைமவனகளில் ரூ 5 லட்சம் 

ைவே இலைசமாக மருத்துை சிகிசவ்சவயப் வபறலாம். 

 ேஷ்யாவின் விளாடிமைாஸ்டாக்கில் நடத்தப்பட்ட 10ைது ஆசிய-பசிபிக் இவளஞே ்

விவளயாட்டு இறகுப் பந்து  மபாட்டியில் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்வதச ்வசலுதத்ி, 

சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் தங்கப் பதக்கத்வத வைன்றது. 

o இறகுப் பந்து வீேேக்ளான பிேணை் மற்றும் மமக்னா ஆகிமயாே ்முவறமய சிறுைே ்

மற்றும் சிறுமியருக்கான ஒற்வறயே ் பட்டங்கவள வைன்வறடுக்க ஒரு 

அற்புதமான விவளயாட்வட வைளிப்படுதத்ினே.் 

 வபய்ஜிங்கில் 2022 ஆம் ஆண்டில் நவடவபற இருக்கும் குளிேக்ால ஒலிம்பிக் 

விவளயாட்டுகளுக்கான ஒலிம்பிக் சின்னமாக பிங் டுவைன் டுவைன் என்று அவழக்கப் 

படும்  ஒரு மகிழ்சச்ிகே பாண்டா மதேவ்ு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய ஒலிம்பிக் 

சின்னமானது குளிேக்ால விவளயாட்டுகளுக்கான தூதோகப் பணியாற்ற 

இருக்கின்றது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள்  

தமிழ்நாடு அரசு இசெ மற்றும் கவின்கசைப் பை்கசைக் கழகம் 

 தற்மபாது வைளியிடப்பட்டுள்ள அேசு ஆவணயின் படி, தமிழ்நாடு அேசு இவச மற்றும் 

கவின்கவல பல்கவலக் கழகமானது வஜ.வஜயலலிதா என்ற வபயருடன் மசேக்்கப்  

பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாடு அேசு இவச மற்றும் கவின்கவலப் பல்கவலக் கழகச ் சட்டம் 2013 ஆனது 

விவேவில் திருத்தப்படும் என்றும் அந்த உத்தேவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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 இது 2013 ஆம் ஆண்டில் வஜயலலிதா அைேக்ளால் நிறுைப்பட்டது. மமலும் இைே ்அதன் 

முதல் மைந்தோகவும் பணியாற்றினாே.் இது வசன்வன, மதுவே, மகாயம்புத்தூே ்

மற்றும் திருவையாறு ஆகிய இடங்களில் தனது கல்லூேிகவளக் வகாண்டுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

BLEU கூட்டுப் சபாருளாதார ஆசையக் கூட்டம் 

 இந்தியா - வபல்ஜியம் லக்வசம்பேக்் வபாருளாதாே ஒன்றியதத்ின் (India-Belgium 

Luxembourg Economic Union - BLEU) கூட்டுப் வபாருளாதாே ஆவணயதத்ின் (Joint Economic 

Commission - JEC) 16ைது அமேவ்ு சமீபத்தில் நடதத்ப்பட்டது. 

 BLEU ஆனது 1997 ஆம் ஆண்டில் நிறுைப்பட்டது. 

 ஐமோப்பிய ஒன்றியமானது இந்தியாவின் மிகப்வபேிய ைேத்்தக பங்காளே ்

அவமப்பாகும். 

 ஐமோப்பிய ஒன்றியதத்ில் உள்ள 28 உறுப்பு நாடுகளில், வபல்ஜியம் இந்தியாவுடன் 

மூன்றாைது மிகப்வபேிய ைேத்்தகத்வதக் வகாண்டுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாடு இந்தியாவுடன் வைேங்கள், மருந்துகள், ேசாயனங்கள், 

உணவுப் வபாருட்கள் மற்றும் இயந்திேங்கள் ஆகியைற்வற உள்ளடக்கிய 12.8 

பில்லியன் யூமோ மதிப்புள்ள ைேத்த்கத்வதக் வகாண்டிருந்தது. 

 ஆதாே ்மபான்ற ஒரு மின்னணு அவடயாள அட்வடவயப் பயன்பாட்டிற்குக் வகாண்டு 

ைந்த உலகின் முதலாைது நாடு வபல்ஜியம் ஆகும். 

 

கதரா ெம்பவ் - சபாதி கட்டுதலின் கழிவு தமைாை்சம 

 சந்வதயில் முன்னணியில் உள்ள நுகேம்ைாே ் தயாேிப்பு நிறுைனங்களான மகாமகா 

மகாலா இந்தியா, வபப்சிமகா இந்தியா மற்றும் பிஸ்வலேி மபான்ற நிறுைனங்கள் 

நாட்டில் இமத ைவகவயச ் மசேந்்த முதன்முவறயாக வபாதி கட்டுதலின் கழிவு 

மமலாண்வம என்ற ஒரு திட்டத்வதத் வதாடங்கியுள்ளன.  

 இந்தத் திட்டம் கமோ சம்பை் என்று அவழக்கப்படுகின்றது. 

 நுகேம்ைாேக்ள் வபாதியில் உள்ள வபாருள்கவளப் பயன்படுத்திய பின்னே ் அந்த 

கழிவுப் வபாதிகவளச ்மசகேிப்பதற்கும் வபாருள்களின் மறுசுழற்சி வசயல்முவறகவள 

மமம்படுதத்ுைதற்கும் முவறயான ஒரு சூழல் அவமப்வப உருைாக்குைதில் இது 

கைனம் வசலுதத் இருக்கின்றது. 

 கமோ சம்பை் என்பது ஒரு தயாேிப்பாளே ்தவலவமயிலான மற்றும் அந்தத் தயாேிப்பு 

நிறுைனங்களால்  வசயல்படுத்தப்படும் ஒரு திட்டமாகும். இது 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

மறுசுழற்சி வசய்யக்கூடிய வபாதிகளின் கழிவுப் வபாருட்கள் நிலப்பேப்பில் 

வகாட்டப்படாமல் இருப்பவத மநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 ஏறதத்ாழ 90 சதவீத பாலி எத்திலீன் வடேிப்தாமலட் புட்டிகள் மறுசுழற்சி 

வசய்யப்படுைதாகவும் 200 மில்லி லிட்டே ் அளவுள்ள புட்டிகவளத் தவட வசய்ய 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்தக் குளிேப்ானத ் தயாேிப்பு நிறுைனங்கள் 

கூறுகின்றன. 

 

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


   
    
 

 
 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

NaVIC ஐ சகதபசிகளிை் பயன்படுத்த ஒப்புதை் அளிக்கப்பட்டது 

 

 வகமபசி வதாவலமபசிக்கான வநறிமுவறகவள உருைாக்கும் உலகளாவிய தேங்கள் 

அவமப்பான 3 ஜிபிபி ஆனது இந்தியாவின் பிோந்திய ைழிவசலுதத்ல் அவமப்பான 

மநவிக் (இந்திய வசயற்வகக் மகாள்களின் வதாகுப்பு) என்பதற்கு ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

 NaVIC (Navigation with Indian Constellation) ஆனது இந்திய விண்வைளி ஆோய்சச்ி 

அவமப்பால் உருைாக்கப்பட்டது. 

 இந்தியப் பகுதிக்கான இடஞ்சுட்டி வசயற்வகக்மகாள் அவமப்பு (Indian Regional 

Navigation Satellite System - IRNSS) அல்லது NaVIC ஆனது இந்தியா மற்றும் அதவனச ்சுற்றி 

1,500 கி.மீ ைவேயில் உள்ள பிோந்தியதத்ில் பயனேக்ளுக்கு இடம் குறித்தத ்தகைவலத ்

துல்லியமாக ைழங்க ைல்லது. 

 3GPP ஆல் NavIC ஏற்றுக் வகாள்ளப் படுதலானது 4G, 5G மற்றும் இவணயங்களுக்கான 

வபாருள்கள் (IoT) ஆகியைற்றில் NavICஐ பயன்படுத்துைதற்காக NavIC 

வதாழில்நுட்பத்வத ைணிகச ்சந்வதக்கு வகாண்டு ைே இருக்கின்றது. 

 உற்பத்தியாளேக்ள் இப்மபாது NaVIC உடன் இணக்கமான ைழிவசலுத்தல் 

சாதனங்கவளப் வபருமளவில் உற்பதத்ி வசய்ய முடியும். இதனால் இந்த 

சாதனங்களின் பயனேக்ள் புவி இடங்காட்டி அல்லது NaVIC சமிக்வககவள எளிதாக 

அணுக முடியும். 
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 3GPP ஆனது தற்மபாது வசல்லுலாே ் நிவலப்படுதத்ு அவமப்புகளுக்காக BDS (சீனா), 

கலிலிமயா (ஐமோப்பா), GLONASS (ேஷ்யா) மற்றும் GPS எனப்படும் புவியிடங்காட்டி 

(அவமேிக்கா) ஆகியைற்றிலிருந்து உலகளாவிய ைழிவசலுத்தல் வசயற்வகக்மகாள் 

அவமப்பின் ஆதேவைக் வகாண்டுள்ளது. 

 

எலும்பு தபான்ற பற்கசளக் சகாை்ட பறசவகள் - சபைதகாரன்ிதிட்ஸ் 

 உலகின் பழவமயான பறவை இனங்களில் ஒன்றின் புவதபடிைங்கவள 

விஞ்ஞானிகள் நியூசிலாந்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனே.் 

 இது சுமாே ் 62 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வடமனாசேக்ள் இறந்த 

காலத்வதயடுதத்ு ைாழ்ந்திருந்தது. 

 புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கடற்பறவை புவதபடிைதத்ிற்கு 

புமோட்மடாமடான்மடாபவடேிக்ஸ் ருதம்த என்று வபயேிடப்பட்டுள்ளது. 

 முன்னதாக எலும்பு மபான்ற பற்கவளக் வகாண்ட பறவைகள் ைடக்கு அவேக் 

மகாளதத்ிலிருந்து மதான்றியதாகக் கருதப்பட்டன. 

 நியூசிலாந்திலிருந்து ைந்த இந்த புவதபடிைதத்ின் காேணமாக இது இப்மபாது தைறு 

என்று நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

மிகவும் சபரிய நியூட்ரான் நட்ெத்திரம் - J0740 + 6620 

 வதாவலதூே நட்சத்திே அவமப்வப ஆோயும் ைானியலாளேக்ள் இதுைவே 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்வபேிய நியூட்ோன் நட்சத்திேம் எது என்பவத அவடயாளம் 

கண்டுள்ளனே.் 

 புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட J0740 + 6620 மபான்ற நியூட்ோன் நட்சத்திேங்கள் இறந்த 

நட்சத்திேங்களின் மீதமுள்ளவைகளாகும். 

 நட்சத்திேங்கள் மில்லியன் அல்லது பில்லியன் ஆண்டுகளாக இருக்கின்றன. ஆனால் 

அவை இறுதியில் எேிசக்தி இல்லாமல் மபாய் விடுகின்றன. 

 பின்னே ்அவை பின்ைரும் மூன்றில் ஒன்றாக மாறுகின்றன. 

o சிறிய நட்சத்திேங்கள் வைள்வள நிறம் வகாண்ட குள்ளக் மகாள்களாக 

(சூேியவனப் மபால) மாறுகின்றன.  

o வபேிய நட்சதத்ிேங்கள் கருந்துவளகளில் கலந்து விடுகின்றன. 

o 8 மற்றும் 29 என்ற சூேிய நிவறகளுக்குச ் சமமான நிவறகவளக் வகாண்ட 
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நட்சத்திேங்கள் நியூட்ோன் நட்சதத்ிேங்களாகின்றன. 

J0740 + 6620 பற்றி 

 MSP J0740 + 6620 ஆனது சூேியவன விட 2.14 மடங்கு வபேியது ஆகும். 

 ஆனால் இதன் விட்டம் 15 வமல்களுக்கும் குவறைானது ஆகும். 

 "ஷாபிமோ மநே தாமதம்" என்ற வகாள்வகவயப் பயன்படுதத்ி இதன் நிவற 

தீேம்ானிக்கப் படுகின்றது. 

 MSP J0740 + 6620இன் தீவிே அடேத்்தி காேணமாக அது விவேவில் கருந்துவளக்குள் 

விழக்கூடும். 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

தத்பார் செயலி - திை்லி காவை் துசற 

 தில்லி காைல் துவறயானது ‘தத்பாே’் என்ற வசயலிவயத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 குடிமக்கவள வமயமாகக் வகாண்ட 50க்கும் மமற்பட்ட மசவைகவள 

அணுகுைதற்கான ஒமே இடமாக இது விளங்குகின்றது. இது தில்லி காைல் துவறயின் 

அவனத்து ைவல தளங்கவளயும் வகமபசிச ்வசயலிகவளயும் ஒருங்கிவணக்கின்றது. 

 இந்தச ் வசயலியில் மின்னணு முவறயிலான முதல் தகைல் அறிக்வகவயப் பதிவு 

வசய்தல், மபாக்குைேத்துக் கட்டணங்கவளச ்வசலுத்துதல், காணாமல் மபான வகமபசி 

குறிதத்ு புகாே ்அளித்தல், காைல் துவற அனுமதியளிப்புச ்சான்றிதழ்கவளப் வபறுதல் 

மபான்றைற்வற மக்கள் மமற்வகாள்ள முடியும். 

 விருப்பமான அைசேத் வதாடேப்ு எண்ணிற்கு அவழப்பு விடுக்க அல்லது 100ஐ 

விவேைாக அழுத்தி காைல்துவறக் கட்டுப்பாட்டு அவறயுடன் வதாடேப்ு வகாள்ள இது 

ஒரு SOS வபாதத்ாவனக் வகாண்டுள்ளது. 
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விசரவு எதிரவ்ிசன குறியீட்சடக் (QR code)  சகாை்ட பட்டாசுகள் – திை்லி 

 மதசியத் தவலநகேப்் பகுதியான தில்லியில் 2019 ஆம் ஆண்டின் தீபாைளிக்கான 

பட்டாசுப் வபட்டிகளில் தனித்துைமான இலசச்ிவன மற்றும் விவேவு எதிேவ்ிவனக் 

குறியீடு ஆகியைற்றுடன் பட்டாசுகள் விற்பவன வசய்யப்பட இருக்கின்றன. 

o பட்டாசுப் வபட்டிகளில் இருக்கும் இந்த தனிதத்ுைமான இலசச்ிவனயானது 

மக்கள் குவறந்த உமிழ்வு வகாண்ட பசுவமயான பட்டாசுகவள 

ைாங்குகின்றாேக்ளா அல்லது ைழக்கமாக அதிக மாசுபடுதத்ுகின்ற 

பட்டாசுகவள ைாங்குகின்றாேக்ளா என்பவத அவடயாளம் காண உதவுகின்றது. 

o QR குறியீடுகளில் பட்டாசுகளின் உற்பத்தி மற்றும் உமிழ்வுச ்மசாதவன மபான்ற 

விைேங்கள் இருக்கும். 

 இந்தப் பசுவமயான பட்டாசுகள் ஒலி மற்றும் ஒளி ஆகிய இேண்வடயும் 

வகாண்டிருக்கும். 

 மதசியத் தவலநகேப்் பகுதியான தில்லியில் பசுவமயான பட்டாசுகவள மட்டுமம 

வைடிக்க மைண்டும் என்று உசச் நீதிமன்றம் முன்பு அறிவுறுத்தி இருந்தது. 

பசுசமயான பட்டாசுகள் 

 அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துவற ஆோய்சச்ி கவுன்சிலின் கூற்றுப்படி பின்ைரும் 

பட்டாசுகள் “பசுவமயான பட்டாசுகளாகும்”. 

o 30-35% ைவே குவறந்த உமிழ்வை ஏற்படுதத்ும் நுண் துகள்கவளக் (PM10 மற்றும் 

PM2.5) வகாண்ட பட்டாசுகள். 

o 35-40% ைவேயிலான குவறந்த உமிழ்வைக் வகாண்ட சல்பே ் வட ஆக்வசடு 

மற்றும் வநட்ேஜன் ஆக்வசடு ஆகியைற்வறக் வகாண்ட பட்டாசுகள். 

 இவை குவறந்த அளவிலான அலுமினியத்வதக் வகாண்டுள்ளன. மபேியம் உப்புகள் 

மற்றும் உலேத்த்ும் வபாருளாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாம்பல் ஆகியவை இந்த 

பட்டாசுகளில் தவட வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

  

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ததசியப் புவி அறிவியை் விருது – 2018 

 இந்தியாவில் புவி அறிவியல், சுேங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடேப்ுவடய துவறகளில் 

சிறப்பாகப் பங்காற்றியதற்காக மதேந்்வதடுக்கப்பட்ட 22 விஞ்ஞானிகளுக்கு 2018 ஆம் 

ஆண்டின் மதசியப் புவி அறிவியல் விருதுகள் ைழங்கப்பட்டன. 

 நாடாளுமன்ற விைகாேத் துவற அவமசச்ே ் பிேைலாத் மஜாஷி புது தில்லியில் இந்த 

விருதுகவள அைேக்ளுக்கு ைழங்கினாே.் 

 இந்த விருதுகள் 10 பிேிவுகளின் கீழ் ைழங்கப்பட்டன. 

 முக்கியமான 2  விருதுகள் 

o நீேை்ாழ் உயிே ் புவி மைதியியல் ஆோய்சச்ித் துவறயில் தனது குறிப்பிடத்தக்க 

உலகளாவியப் பங்களிப்புகளுக்காக மபோசிேியே ் வசயத் ைாஜி அை்மண்ட் 

நக்வி என்பைருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டின் மதசியப் புவி அறிவியல் விருது ைழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

o எேிமவல, புவி மைதியியல் மற்றும் பாவறயியல் ஆகிய துவறகளில் 

குறிப்பிடத்தக்கப் பணிகவள ஆற்றியதற்காக மகாைா பல்கவலக் கழகத்வதச ்

மசேந்்த டாக்டே ் மசாஹினி கங்குலிக்கு 2018 ஆம் ஆண்டின் இளம் விஞ்ஞானி 

விருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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