
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 27 

TNPSC துளிகள் 

 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் 5 ஆம் தததி முதல் 8 ஆம் தததி வரர இந்திய சரவ்ததச 

அறிவியல் திருவிழாவின் 65வது பதிப்பானது ககால்கத்தாவில் நடத்தப்பட 

இருக்கின்றது.  

o இத்திருவிழாவின்தபாது பிஸ்லா பங்களா மாநாட்டு ரமயம் மற்றும் அறிவியல் 

நகரம் ஆகியவற்றில் பல்தவறு நிகழ்சச்ிகள் நடத்தப்பட இருக்கின்றன. 

 பஞ்சாப் ததசிய வங்கியானது (Punjab National Bank - PNB) சிறந்த நரடமுரறகரள 

ஊக்குவிப்பதற்காகவும் நரடமுரறச ் சிக்கல்கரளக் கண்காணிப்பதற்காகவும் 

தங்களின் பணியாளரக்ளுக்காக ஒரு தடுப்புக் கண்காணிப்புத் தளத்ரதத ்

கதாடங்கியுள்ளது. 

o இதத வரகரயச ் தசரந்்த ஒரு முதலாவது முன்கனடுப்பு இதுவாகும். இது 

“தநரர்ம – வாழ்வின் ஒரு வழி” என்ற PNBயின் ரமயக் கருத்துருரவ 

ஊக்குவிப்பரத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

காெத ாய் எதிரப்்புப் பிரெெ்ாரம் : காெத ாய் ஹரிகா தேஷ் ஜீடிகா 

 மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துரற அரமசச்ரான டாக்டர ்ஹரஷ் வரத்ன் 

“காசதநாய் ஹரிகா ததஷ் ஜீடிகா” என்ற ஒரு பிரசச்ாரத்ரத சமீபத்தில் கதாடங்கினார.் 

 இந்தப் பிரசச்ாரமானது இந்தியாவிலிருந்து காசதநாரய ஒழிப்பரத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 தமலும் இவர ்அடுதத் 6 மாதங்களில் நாடு முழுவதும் ஒரு ஆய்ரவ நடத்துவதற்காக 25 

ததசிய காச தநாய் ஆய்வு வாகனங்கரளயும் கதாடங்கி ரவதத்ார.்  

 இந்தியா 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் காச தநாரய ஒழிப்பதற்கு இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

ஐக்கிய நாடுகள் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் காசதநாரய ஒழிப்பதற்கு இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 

பிரேமரின் சபாருளாோர ஆத ாெனனக் குழு மீளனமப்பு  

 இந்தியப் பிரதமருக்கான கபாருளாதார ஆதலாசரனக் குழுரவ (Economic Advisory 

Council to the Prime Minister - PMEAC) மத்திய அரசு திருத்தியரமதத்ுள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 26 ஆம் தததி முதல் அடுத்த இரண்டு ஆண்டு 

காலதத்ிற்கு கசயல்பட இருக்கின்றது. 

 திருத்தியரமக்கப்பட்ட PMEACன் தரலவராக டாக்டர ்பிகபக் கதப்ராயும் உறுப்பினர ்

கசயலாளராக ரதத்ன் பி வாட்டலும் கதாடரந்்து நீடிப்பர.் 

 இக்குழுவில் உள்ள 2 பகுதி தநர உறுப்பினரக்ளான ரதத்ின் ராய் மற்றும் ஷாமிகா ரவி 

ஆகிதயார ்கவளிதயற்றப்பட்டனர.் 

இதுபற்றி 

 PMEAC என்பது இந்திய அரசிற்கு அதிலும் குறிப்பாக இந்தியப் பிரதமருக்கு 

கபாருளாதார ஆதலாசரனகரள வழங்குவதற்காக அரமக்கப்பட்ட 

அரசியலரமப்புச ்சாராத நிரந்தரமற்ற ஒரு தனிச ்சுதந்திர அரமப்பாகும். 
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 PMEAC ஆனது ஒரு தரலவரால் தரலரம தாங்கப்படுகின்றது. இது புகழ்கபற்ற 

கபாருளாதார நிபுணரக்ரள உறுப்பினரக்ளாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 PMEACன் உறுப்பினரக்ள் மற்றும் பணியாளரக்ள் ஆகிதயாரின் எண்ணிக்ரக குறிதத்ு 

எந்தகவாரு வரரயரறயும் வரரயறுக்கப் படவில்ரல. 

 

 

16வது குறு,  டுே்ேர  ிறுவனங்கள் மா ாடு, புது தி ்லி 

 மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துரற (Micro, Small and Medium 

Enterprises - MSME) அரமசச்ர ்நிதின் கட்காரி 2019 ஆம் ஆண்டின் 16வது குறு, நடுத்தர 

நிறுவனங்கள் மாநாட்ரடப் புது தில்லியில் கதாடங்கி ரவதத்ார.்  

 இந்த மாநாடானது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மத்திய MSME அரமசச்கம் மற்றும் இந்தியத ்

கதாழிற் துரறக் கூட்டரமப்பு ஆகியவற்றினால் ஒருங்கிரணக்கப்படுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, “இந்திய MSMEகரள உலகளவில் 

தபாட்டிமிக்கதாக அரமத்தல்” என்பதாகும். 

 MSME அரமசச்கமானது விரரவில் “பாரத் மாரட்்” என்ற ஒரு புதிய மின் வணிகம் 

கதாடரப்ான வரல தளத்ரத அறிமுகப்படுதத் வாக்குறுதி அளித்துள்ளது. 

 கமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் MSMEன் பங்கு = 29%. 

 ஏற்றுமதியில் MSMEன் பங்கு = 49%. 

 

முே ாவது இ ்தியா - தகரிகாம் ெ ்திப்பு 

 அகமரிக்காவில் நரடகபற்ற முதல் இந்தியா - தகரிகாம் தரலவரக்ளின் உசச்ி 

மாநாட்டின் தபாது பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி கரீபியன் சமூகம் மற்றும் கபாதுச ்

சந்ரதக் குழுவின் (Caribbean Community and Common Market - CARICOM) தரலவரக்ரளச ்
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சந்தித்தார.் 

 இந்தச ் சந்திப்பானது காலநிரல மாற்றத்ரத எதிரத்த்ுப் தபாராடுவதிலும் அந்தக் 

குழுவுடன் இந்தியாவின் பங்களிப்ரப அதிகரிப்பதிலும் கவனம் கசலுதத்ியது. 

 அண்ரமயில் தடாகரய்ன் சூறாவளியின் தபாது பஹாமாஸுக்கு இந்தியா 1 மில்லியன் 

டாலரர உடனடி உதவியாக வழங்கியது. 

இதுபற்றி 

 CARICOM குழுவில் 15 உறுப்பினர ் நாடுகள் மற்றும் ஐந்து இரண உறுப்பு நாடுகள் 

உள்ளன. 

 இது 1973 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 பிராந்தியதத்ிற்கான ககாள்ரககரள வடிவரமப்பதற்கும் கபாருளாதார வளரச்ச்ி 

மற்றும் வரத்த்கத்ரத ஊக்குவிப்பதற்கும் கூட்டாக இரணந்து கசயல்படும் ஒரு 

கபாருளாதார மற்றும் அரசியல் சமூகமாக இது நிறுவப்பட்டது. 

 CARICOM உறுப்பு நாடுகள் 

o ஆன்டிகுவா & பாரப்ுடா, பஹாமாஸ், பாரப்டாஸ், கபலிஸ், கடாமினிகா, 

கிகரனடா, கயானா, ரஹட்டி, ஜரமக்கா, கசயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் கநவிஸ், 

கசயிண்ட் லூசியா, கசயிண்ட் வின்கசன்ட் & கிகரனரடன்ஸ், சுரினாம், 

டிரினிடாட் மற்றும் கடாபாதகா. 

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

தராஹியங்காக்கள் மீோன முே்ேரப்பு ஒப்ப ்ேம் 

 இடம் கபயரந்்த தராஹிங்கியா மக்கள் தங்களின் கசாந்த நாட்டிற்குத ்

திரும்புவதற்காக எடுக்கப்படும் நடவடிக்ரககரள கண்காணிப்பதற்காகவும் 

மதிப்பிடுவதற்காகவும் முத்தரப்பு நரடமுரற ஒன்ரற ஏற்படுத்த மூன்று நாடுகள் 

ஒப்புக் ககாண்டுள்ளன. 

 அந்த நாடுகளாவன 

o வங்க ததசம் 

o சீனா 

o மியான்மர.் 

 தராஹிங்கியா மக்கள் தங்களது கசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்புவதற்கான இரண்டு 

முயற்சிகளும் ததால்வியுற்றன. 

 நாடு திரும்புவதற்கு உகந்த சூழ்நிரல ரரகன் மாகாணதத்ில் ஏற்படாத 

காரணதத்ினால் தராஹிங்கியா மக்கள் தங்களது கசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்பிச ்

கசல்ல விரும்பவில்ரல. 

இதுபற்றி 

 தராஹிங்கியா மக்கள் என்பவரக்ள் மியான்மரின் ரரகன் மாகாணத்தில் 

குடியிருக்கும் ஒரு நாடற்ற இந்ததா-ஆரிய இனக் குழுரவச ்தசரந்்தவரக்ளாவர.் 

 இவரக்ளில் கபரும்பாலாதனார ்இஸ்லாம் மதத்ரதப் பின்பற்றுகின்றனர.் அதில் சிலர ்

இந்து மதத்ரதப் பின்பற்றுகின்றனர.் 

 இவரக்ள் மியான்மர ்அரசாங்கதத்ினால் துன்புறுதத்ப்பட்டனர.் இவரக்ள் வங்க ததசம், 

சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட பல்தவறு நாடுகளில் அகதிகளாக தஞ்சமரடந்தனர.் 

 2013 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சரபயானது மிகவும் துன்புறுதத்ப்பட்ட 
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சிறுபான்ரமயினரக்ளில் ஒருவராக தராஹிங்கியா மக்கரள அறிவித்தது. 

 

அறிவிய ் மற்றும் சோழி ்நுட்பெ ்செய்திகள் 

உ கின் மிகப்சபரிய தபாக்குவரே்து விண்சவளிக் கப்ப ் – ெரவ்தேெ 

விண்சவளி  ின யம் 

 ஜப்பான் நாடானது சரவ்ததச விண்கவளி நிரலயத்ரத தநாக்கி ஒரு ஆளில்லா 

விண்கவளிக் கலரன கவற்றிகரமாகச ்கசலுதத்ியுள்ளது. 

 ஜக்சாவின் (ஜப்பான் – விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம்) H – 2B என்ற விண்கலனானது 

ககௌதனாதடாரி 8 என்ற சரக்கு விண்கவளிக் கப்பலுடன் விண்ணுக்குப் பாய்ந்தது. 

 ககௌதனாதடாரி 8 (HTV-8 என்றும் அரழக்கப்படுகின்றது) உலகின் மிகப்கபரிய 

தபாக்குவரதத்ு சரக்குக் கப்பல் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இ ்தியாவின் முே ாவது உள் ாட்டு எரிசபாருள் மின்க ம் 

 இந்தியக் குடியரசுத் தரலவர ் ராம்நாத் தகாவிந்த் இந்தியாவின் முதலாவது 

உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட உயர ் கவப்பநிரல எரிகபாருள் மின்கல 

அரமப்ரப கவளியிட்டார.் 

 இது கதாரலத் கதாடரப்ு தகாபுரங்கள், கதாரலதூர இடங்கள் மற்றும் உத்தி சாரந்்த 

பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றிற்கான திறனுள்ள, சுதத்மான மற்றும் நம்பகமான காப்பு 

மின்சக்தி உற்பத்தி அரமப்பின் ததரவரயப் பூரத்த்ி கசய்யும். 

 இந்த 5.0 கிதலாவாட் திறனுள்ள எரிகபாருள் மின்கல அரமப்பானது 

கமதத்னால்/உயிரி மீதத்தன் ஆகியவற்ரறப் பயன்படுதத்ி பசுரம முரறயில் மின் 

சக்திரய உற்பதத்ி கசய்கின்றது. 

 டீசலால் இயங்கும் மின் உற்பத்தி சாதனங்கரள உருவாக்கும் அரமப்புகரள 

மாற்றுவதற்கும் காற்று மாசுபாட்ரடக் குரறப்பதற்கும் இது உதவுகின்றது. 

 இது 3 தனியார ்நிறுவனங்களுடன் இரணந்து அறிவியல்சார ்மற்றும் கதாழில் துரற 

ஆராய்சச்ி மன்றம் - ததசிய தவதியியல் ஆய்வகம், புதன; CSIR – ததசிய இயற்பியல் 

ஆய்வகம், புது தில்லி & CSIR - மதத்ிய மின் தவதியியல் ஆராய்சச்ி நிறுவனம், 

காரரக்குடி ஆகியவற்றினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 பயன்பாடுகள்: சிறிய அலுவலகங்கள், வணிக அலகுகள் மற்றும் தரவு ரமயங்கள். 

 

சுற்றுெச்ூழ ் செய்திகள் 

தேசிய  ீரே்் திட்ட விருதுகள் -2019 

 மத்திய ஜல் சக்தித் துரற அரமசச்கத்திற்கான மத்திய அரமசச்ர ் கதஜந்திர சிங் 

கஷகாவத் 2019 ஆம் ஆண்டின் ததசிய நீரத்் திட்ட விருதுகரள வழங்கினார.் 

 ‘ததசிய நீரத்் திட்ட விருதுகள்’ என்பது ததசிய நீரத்் திட்டம் (NWM - National Water Mission), 

நீர ் வளத் துரற, நதிகள் தமம்பாடு மற்றும் கங்ரக புனரரமப்பு, ஜல் சக்தித் துரற 

அரமசச்கம் ஆகியவற்றின் ஒரு முயற்சியாகும். 

 இந்த விருதானது நீரப்் பாதுகாப்பு, திறனுள்ள நீரப்் பயன்பாடு மற்றும் நிரலயான நீர ்

தமலாண்ரம நரடமுரறகள் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்குவரத தநாக்கங்களாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 
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NWM பற்றி 

 NWM என்பது காலநிரல மாற்றத்திற்கான ததசிய கசயல் திட்டத்தின் (NAPCC - National 

Action Plan on Climate Change) கீழ் உள்ள 8 திட்டங்களில் ஒன்றாகும். 

 இதன் தநாக்கங்கள் 

o நீரப்் பாதுகாப்பு 

o நீர ்வீணாவரதக் குரறதத்ல் 

o ஒருங்கிரணந்த நீரவ்ள தமம்பாடு மற்றும் தமலாண்ரம ஆகியவற்றின் மூலம் 

மாநிலங்களுக்குள்ளும் மாநில எல்ரலகளிலும் சமசச்ீரான நீர ்விநிதயாகத்ரத 

உறுதி கசய்தல். 

 

பிரப மானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும்  ிகழ்வுகள் 

ொ ்தி ஸ்வரூப் பட்னாகர் விருதுகள் 2019 

 சாந்தி ஸ்வரூப் பட்னாகர ்விருதுகரள இந்தியக் குடியரசுத் தரலவர ் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இந்த விருதுகள் இந்தியாவின் மிக உயரந்்த பன்முக அறிவியல் விருதுகளாகும். 

 இது ஒரு வருடாந்திர விருதாகும். 

 இந்த விருதுகள் அறிவியல்சார ் மற்றும் கதாழில் துரற ஆராய்சச்ி  மன்றத்தினால் 

(Council of Scientific and Industrial Research - CSIR) வழங்கப் படுகின்றன.  

 இந்த விருரதப் கபறுபவரக்ளின் கபயரக்ள் வழக்கமாக CSIRன் நிறுவன தினமான 

கசப்டம்பர ்26 அன்று அதன் தரலரம இயக்குநரால் அறிவிக்கப் படுகின்றன. 

 இந்த விருது ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றது. அந்தப் பிரிவுகளாவன 

o இயற்பியல் அறிவியல் 

o தவதியியல் அறிவியல் 

o உயிரியல் அறிவியல் 

o மருத்துவ அறிவியல் 

o கணித அறிவியல் 

o கபாறியியல் அறிவியல் 

o பூமி, வளிமண்டலம், கபருங்கடல் மற்றும் கிரக அறிவியல். 

 CSIRன் முதலாவது தரலரம இயக்குநரும் பல்கரலக்கழக மானியக் குழுவின் 

முதலாவது தரலவருமான சாந்தி ஸ்வரூப் பட்னாகரின் (1894 - 1955) நிரனவாக இந்த 

விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 இவருக்கு 1954 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூஷண் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

அமிோப் பெெ்ன் - ோோ ொதஹப் பா ்தக விருது 

 அமிதாப் பசச்னுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தாதா சாதஹப் பால்தக விருது 

வழங்கப்படும் என்று மத்தியத் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துரற அரமசச்ர ்பிரகாஷ் 

ஜாவ்தடகர ்கதரிவிதத்ுள்ளார.் 

 புகழ்கபற்ற திரரப்படத் தயாரிப்பாளர ் மற்றும் இயக்குனரான தாதசாதகப் 

பால்தகவின் நிரனவாக தாதாசாதகப் பால்தக விருது ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 இது சினிமாத் துரறயில் இந்தியாவின் மிக உயரந்்த விருதாகும். இது 1969 ஆம் 
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ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 இந்த விருரத முதன்முதலில் கபற்றவர ்ததவிகா ராணி ஆவார.் 

 

இேரெ ்செய்திகள் 

IIFL செ ்வ ஹுருன் இ ்தியா - செ ்வ ்ேர் பட்டிய ் 

 IIFL கசல்வ ஹுருன் இந்தியா என்ற அரமப்பானது கசல்வந்தரக்ள் பட்டியரல 

கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 ரிரலயன்ஸ் கதாழில் துரறயின் தரலவரான முதகஷ் அம்பானி கதாடரந்்து 

எட்டாவது ஆண்டாக கசல்வம் மிக்க இந்தியரக்ளின் பட்டியலில் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளார.் இவரின் நிகர கசாதத்ு மதிப்பு ரூ 3,80,700 தகாடி ஆகும். 

 இந்தப் பட்டியலில் ரூ 1,86,500 தகாடி கசாதத்ு மதிப்புடன் லண்டரனச ் தசரந்்த எஸ்பி 

இந்துஜா & குழுமமானது இரண்டாவது இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது. 

 அரதத் கதாடரந்்து இந்தப் பட்டியலில் ரூ 1,17,100 தகாடி கசாத்து மதிப்புடன் விப்தரா 

நிறுவனர ்ஆசிம் பிதரம்ஜி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார.் 

 கரங்கள் 

 இந்தப் பட்டியலில் உள்ள 246 தனிநபரக்ள் அல்லது 26 சதவீதம் தபர ்

கதாழில்முரனதவாருக்கு உகந்த நகரமாக மும்ரபரயத் ததரந்்கதடுத்துள்ளனர.் 

 அரதத் கதாடரந்்து இந்தப் பட்டியலில் கடல்லி (175), கபங்களூரு (77) ஆகிய நகரங்கள் 

கதாழில்முரனதவாருக்கு உகந்த நகரங்களாக உள்ளன. 
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