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ஏப் ரல் – 13

TNPSC துளிகள்
❖

தனது

குழந்ததப்

பருவம்

முதல்

க ொத்தடிதமத்

திருவண்ணொமதலதைச் சசர்ந்த 85 வைதொன

கதொழிலொளரொ

இருந்த

ன்னிைப் பன் என்பவர் தமிழ் நொடு

வருவொை் துதையினொல் மீட் ப் பட்டுள் ளொர். இவருடன் சசர்த்து இதர 50 நபர் ளும்
மீட் ப் பட்டுள் ளனர். இவர் முதல் முதைைொ
❖

முப் பது ஆண்டு ளொ

வொ ் ளி ்

சூடொனின் அதிபரொ

என்பவரது ஆட்சி ்கு எதிரொ

பல மொதங்

முடிவு கசை் துள் ளொர்.

இருந்த ஒமர் ஹொசன் அல் -பஷிர்
ளொ

நதடகபை் ை சபொரொட்டங்

தளத்

கதொடர்ந்து இவர் ஆட்சியிலிருந்து அ ை் ைப் பட்டு த து கசை் ைப் பட்டொர்.
o

அந்நொட்டின் பொது ொப் புத் துதை அதமச்சரொன அ மது அவொத் இபன் அல்
என்பவர் மூன்று மொத
ஆம்

ஆண்டின்

ொலத்திை் கு கநரு ் டி நிதலதை அறிவித்ததுடன் 2005

அரசிைலதமப் தபயையும்

இரத்து

கசை் துள் ளதொ

அறிவித்துள் ளொர்.
❖

ஆஸ்திசரலிைொவில் பிைந்தவரும் வி ்கி லீ ்தஸத் கதொடங் கிைவருமான ஜீலிைன்
அஸொஞ் சச

என்பவர்

இலண்டனில்

உள் ள

ஈகுசவடொரின்

தூதர த்தில்

த து

கசை் ைப் பட்டொர்.
o

மி ப் கபரிை

சிவு ளில்

ஒன்ைொன

அரசொங்

வத ப் படுத்தப் பட்ட தரவு ள் ஆகிைவை் றின்

இர சிைங்

ள்

சிவு கதொடர்பொ

மை் றும்

அகமரி ்

அரசின் சதிக் குை் ைச்சொட்டு தள அவர் எதிர் க ொள் கிைொர்.
❖

அகமரி ் ொவின் தனிைொர் விண்கல ஏவும்
பொல் ன்

னர

நிறுவனமொன ஸ்சபஸ்எ ்ஸ் ஆனது

ஏவு வொ னத்தின் மூலம் சவுதி அசரபிைொவின் கசைை் த

“அரப் சொட்” என்ற செைற் யகக் ககாயை ஏவி தனது முதலொவது வணி

்ச ொளொன
ரீதியிலொன

ஏவுததல சமை் க ொண்டுள் ளது.

தேசியச் சசய் திகள்
ரபபல் குறித்து இந் திய உச்சநீ திமன்றம்
❖

இந்திை

உெ்ெ

நீ திமன்றமானது

ரகேல்

ஒே் ேந்தம்

குறித்த

ேல

ஆவணங் கை்

திருடே் ேட்டயவைாக இருே் ேதால் அது குறித்து நீ திமன்றங் கைினால் விொரயண
செை் ைக்கூடாது என்ற வாதங் கயைத் தை் ளுேடி செை் துை் ைது.
❖

பிசரஞ் சு உற் ேத்திைாைரான டொல் ட் நிறுவனத்துடன் 136 ரகேல் கோர் விமானங் கயை
வாங் குவதற் காக ேல ஆண்டுகைாக சதாழில் நுட்ே விவாதங் கை்
முைற் சிகை்

நிகழ் ந்த

கோதிலும்

நயடசேற் றுக்

மற் றும்

சகாண்டிருக்கும்

ெமரெ
கேெ்சு

வார்த்யதகயைக் யகவிட 2015 ஆம் ஆண்டில் பிரதமர் முடிவு செை் தார்.
❖

இவர் முந்யதைதிலிருந்து முற் றிலும் கவறுேட்ட 36 ரகேல் கோர் விமானங் கயை
மட்டுகம வாங் குவதற் காக ஒரு புதிை அரசுகளுக்கியடகைைான ஒரு ஒே் ேந்தத்யத
அறிவித்தார்.

❖

ேல மனுதாரர்கை் இந்த ஒே் ேந்தம் குறித்து இந்திை உெ்ெ நீ திமன்றம் விொரயண நடத்த
கவண்டும் என்று ககாரிக்யக யவத்தனர். ஆனால் 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திை உெ்ெ
நீ திமன்றமானது

இதில்

தயலயிடுவதில் யல

என்று

முடிவு

செை் து

மனுக்கயை

•
•

தை் ளுேடி செை் தது.
❖

2019 ஆம் ஆண்டில் , தி இந்து நாைிதயழெ் கெர்ந்த என். இராம் என்ேவர் ோதுகாே் புத்
துயற

அயமெ்ெகத்தின்

அதிகாரிகைால்

தைாரிக்கே் ேட்ட

ஆவணங் கை்

மற் றும்

ககாே் புகயை சவைியிட்டார். அயவைாவன
o

ோதுகாே் புத் துயற அயமெ்ெகத்தின் ெமரெக் குழுவானது பிரதம அயமெ்ெரக
அலுவலகம் டொல் ட் நிறுவனத்துடன் தனிே் ேட்ட ெமரெே் கேெ்சுவார்த்யதயில்
ஈடுேட்டுை் ைதாக புகார் சதரிவித்தது.

o

இந்த

தனிே் ேட்ட

கேெ்சுவார்த்யதகைானது

இந்திைாவின்

நியலயை

வலுவிழக்கெ் செை் தது. இது ஒரு சிறந்த ஒே் ேந்தத்யதத் தயட செை் தது.
o

வங் கி உத்தரவாதங் கை்

மற் றும்

ஊழல்

தடுே் பு நடவடிக்யககை்

கோன்ற

இந்திைாவிற் கான தரநியலகளுக்கான ேகுதிகயைே் பிசரஞ் சு அரசு நீ க்க
அனுமதிக்கே் ேட்டது.
❖

2018 ஆம் ஆண்டில் தை் ளுேடி செை் ைே் ேட்ட இந்த வழக்கின் மனுதாரர், தி இந்து
நாைிதழின் ஆவணங் கைின் அடிே் ேயடயில் மீண்டும் உெ்ெ நீ திமன்றத்யத அணுகி
சீராை் வு மனுயவத் தாக்கல் செை் தார்.

❖

இந்திை

அரொனது

இந்த

ஆவணங் கை்

திருடே் ேட்டயவ

என்றும்

பிரதி

எடுக்கே் ேட்டயவ என்றும் இது குறித்து கமலும் விொரயண கமற் சகாண்டால் கதெே்
ோதுகாே் பிற் கு அெ்சுறுத்தல் ஏற் ேடும் என்றும் உெ்ெநீ திமன்றத்திடம் வாதிட்டது.
❖

இந்திை உெ்ெ நீ திமன்றம் இந்த வாதங் கயை முற் றிலும் தை் ளுேடி செை் து அதயன
மீண்டும்

சீராை் விற் கு

எடுத்துக்

சகாை் வதாக

அறிவித்தது.

தி

இந்து

நாைிதழ்

சவைியிட்ட ொன்றுகைின் நம் ேகத் தன்யமயையும் ஒே் புதயலயும் உெ்ெ நீ திமன்றம்
ெரிோர்த்தது.

சர்வதேசச் சசய் திகள்
ஆளில் லா குட்டி விமானங் கள் – பட்டுவாடா
❖

கூகுைின் தாை் நிறுவனமான ஆல் ேசேட் ஆனது “விங் ” என்று கபைரிடப் பட்ட ஆளில் லொ
குட்டி

விமொனங்

ள்

ஆஸ்திசரலிைொவில்
கதொடங்
❖

மூலம்
உள் ள

சசதவ

வழங் குததல

கான்கபரொ

ந ரத்தில்

சமம் படுத்தியுள் ளது.
சசொததன

இது

முதையில்

ப் பட்டுள் ளது.

இந்த ஆளில் லொ குட்டி விமொனங்

ள் உணவு, குளிர் பொனங்

கபொருட் ள் ஆகிைவை் தை சநரடிைொ

ள் மை் றும் மருத்துவப்

வொடி ்த ைொளரின் வீட்டிை் ச

கசன்று வழங்

விரு ்கின்ைன.

பபஞ் சமின் பநதன்யாகு
❖

இஸ்கரல் கதசிைத் கதர்தலில் பிரதமர் சேஞ் ெமின் சநதன்ைாகு 5-வது முயறைாக
சவற் றி சேற் று ொதயன ேயடத்துை் ைார்.

❖

இஸ்கரல் ோராளுமன்றமான “சநஸட்” ல்
சொரித் ததலவர் ளின் லி ்குட்
அந்த ்

கமொத்தம் உள் ள 120 இடங்

ட்சிைொனது 35 இடங்

ளில் வலது

ளில் கவை் றி கபை் றுள் ளது.

ட்சி மீண்டும் அரசு அதம ்கும் என்று எதிர்பொர் ் ப் படுகின்ைது.

•
•

❖

“கநஸட்” என்பது இஸ்சரல் பொரொளுமன்ைமொகும் .

❖

கநதன்ைொகு என்பவர் மி
பதட ் வுள் ளொர்.

நீ ண்ட

இதை் குமுன்

ொலம் பதவியிலிரு ்கும் பிரதமரொ

இஸ்சரல்

நொட்டின்

நிறுவனரொன

சொததன

சடவிட்

கபன்

குரிசைொன் என்பவர் இச்சொததனதைப் புரிந்துள் ளொர்.

சபாருளாோரச் சசய் திகள்
வளர்சசி
் - கணிப் பு
❖

ெர்வகதெ

நாணை

நிதிைத்தின்

(International

Monetary

Fund

-

IMF)

தயலயமே்

சோருைாதார அறிஞரான கீதா ககாபிநாத் என்ேவர் 2019-20 ஆம் நிதிைாண்டிற் கான
இந்திைாவின்

வைர்ெ்சி

விகிதத்யத

7.7

ெதவிகிதத்திலிருந்து

7.5

ெதவிகிதமாக

குயறத்துக் கணக்கிட்டுை் ைார்.
❖

இவர்

உண்யமைான

சமாத்த

உை் நாட்டு

உற் ேத்தியை

கணக்கிடுவதற் காக

ேைன்ேடுத்தே் ேடும் அடிே் ேயட ஆண்டு அல் லது ேணவாட்டக் காரணி குறித்துக்
கருத்து சதரிவித்துை் ைார். கமலும் இவர் அரசினால் சவைியிடே் ேடும் புை் ைியிைலில்
சவைிே் ேயடத் தன்யம இருக்க கவண்டும் என்றும் கூறியுை் ைார்.
❖

இந்திைா IMF-ன் சிைப் புத் தரவு வழங்

ல் தரத்திை் கு ஒரு உறுப் பினரொ

உள் ளது.

இந் தியாவில் புள் ளியியல்

❖

மத்திை புை் ைியிைல் மற் றும் திட்ட அமலாக்கத் துயற அயமெ்ெகமானது (Ministry of
Statistics and Programme Implementation - MOSPI) புை் ைியிைல் சதாடர்ோக அயனத்யதயும்
உை் ைடக்கிை மற் றும் தரங் கை் குறித்த அறிக்யகயை சவைியிடுகின்றது.

❖

இது புை் ைியிைல் துயற மற் றும் திட்டம் செைல் ேடுத்துதல் துயற ஆகிையவ இரண்டும்
இயணந்த பின் பு 1999 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கே் ேட்டது.

❖

கதசிைே் புை் ைியிைல் அலுவலகம் (National Statistical Office - NSO) என்று அயழக்கே் ேடும்
புை் ைியிைல் பிரிவானது பின்வருவனவற் யறக் சகாண்டிருக்கும் .

❖

o

கதசிைே் புை் ைியிைல் அலுவலகம் (Central Statistics Office - CSO)

o

கதசிை மாதிரி ஆை் வு அலுவலகம் (The National Sample Survey Office - NSSO)

o

கணினி யமைம்

திட்டம்

செைல் ேடுத்துதல்

துயறைானது

பின் வரும்

மூன்று

பிரிவுகயைக்

•
•

சகாண்டுை் ைது.
o

இருேது அம் ெத் திட்டம்

o

கட்டயமே் யே கமற் ோர்யவயிடுதல் மற் றும் திட்டத்யத கமற் ோர்யவயிடுதல்

o

ோராளுமன்ற உறுே் பினரின் உை் ளூர் ேகுதி வைர்ெ்சித் திட்டம் (MPLAD)

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பச் சசய் திகள்
கருந் துளள - பபாபவஹி
❖

முதன்முயறைாக கருந்துயை ேடம் பிடிக்கே் ேட்டுை் ைது. இது “சபொசவஹி” எனே்
கபைரிடப் பட்டுள் ளது.

❖

இந்தப்

கபைரொனது

பு ழ் கபை் ை
வழங்
❖

ஹவொை்

ஹவொை்

கசொல் லொன

கமொழிப்

“குமுலிப் சபொ”

சபரொசிரிைரொன

லாரி

என்பவை் றிலிருந்து
கிமுரொ

என்பவரொல்

ப் பட்டது.

இது 54 மில் லிைன்

ஒளிைொண்டு ளு ்கு அப் பொல்

உள் ள மி ப் கபரிை பொல் வழி

அண்டமொன கமசிைர் 87-ன் தமைத்தில் அதமந்துள் ளது.
❖

ஆரொை் ச்சிைொளர் ள்
Horizon Telescope)

நி ல் கவல் தலத் கதொதலசநொ ்கிதைப்

பைன்படுத்தி (Event

ருந்துதளயின் புத ப் படத்ததப் கபை் றுள் ளன.

நிகல் பவல் ளல பதாளலபநாக்கி

❖

நிகல் சவல் யலத் சதாயலகநாக்கி (EHT - Event Horizon Telescope) என்ேது ெர்வகதெ
கூட்டுமுைற் சியின் மூலம் பூமியில் அயமந்த 8 கரடிகைா சதாயலகநாக்கிகைின் ஒரு
சதாகுே் ோகும் .

❖

EHT ஆனது உல ம்

முழுவதும்

இதணப் பு ஏை் படுத்தும்

உள் ள 8 கதொதலசநொ ்கி தள ஒன்றிதணத்து,

ஒரு முதைைொன மி த் கதொதலவு அடிப் பதட எல் தல

க ொண்ட குறு ்கீட்டு ஒளி அளவிைதலப் பைன்படுத்திைது.
❖

இந்த

ஒன்றிதண ் ப் பட்ட

கதொதலசநொ ்கி ள்

இதணந்து

முன்னி ழ் வை் ை

உணர்திைன் மை் றும் கதளிவுத் திைனுடன் கூடிை பூமி சபொன்ை ஒரு கமை் நி ர்
கதொதலசநொ ்கிதை உருவொ ்கின.

•
•

❖

EHT கதொதலசநொ ்கி ளின் கதொகுப் பு.

Atacama Large Millimeter Array

James Clerk Maxwell
Telescope

Atacama Pathfinder Experiment

Large Millimeter Telescope

Heinrich Hertz Submillimetre Telescope

South Pole Telescope

IRAM 30m telescope

Sub-Millimeter Array

கருந் துளளகள்

❖

ருந்துதள

என்பது

அதி

அளவிலொன

ஈர்ப்பு

விதசதை ்

க ொண்டுள் ள

விண்சவைியின் ஒரு பகுதிைொகும் . இதிலிருந்து எந்தகவொரு கபொருளும் தப் பித்துச்
கசல் ல முடிைொது.
❖

ஒளி கூட

ருந்துதள ்குள் கசன்ை பின் பு தப் பித்துச் கசல் ல முடிைொது.

❖

பல நட்சத்திரங்

ளின் வாழ் நாை் முடிவின்சபொது

ருந்துதள ள் உருவொகின்ைன.

மாநிலச் சசய் திகள்
ஆந் திரப் பிரபசதம்
❖

இந்திை உெ்ெநீ திமன்ற சகாலீஜிைமானது ஆந்திரே் பிரகதெ உைர்நீதிமன்றத்தின்
முதலாவது தயலயம நீ திேதிைாக அலகாோத் உைர் நீ திமன்ற நீ திேதிைான விக்ரம்
நாத்யத ேரிந்துயரத்துை் ைது.

•
•

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
சரஸ்வதி சம் மான் விருது
❖

சதலுங் கு கவிஞரான K. சிவ கரட்டி என்பவரின் “ப ொகி ஒட்டிகிலிட்டி” என்ை ததலப் பு
க ொண்ட

விததயின் கதொகுப் பிை் ொ

2018 ஆம் ஆண்டின் பு ழ் கபை் ை சரஸ்வதி

சம் மான் விருது ்கு அவர் சதர்ந்கதடு ் ப் பட்டுள் ளொர்.
❖

இந்த விருதொனது ரூ.15 இலட்சம் நிதிதையும் ஒரு சொன்றிததழயும் ஒரு பத ் த்ததயும்
க ொண்டுள் ளது.

❖

இந்த

விருதொனது

ச .ச .

பிர்லொ

அை ் ட்டதளயினொல்

1991

ஆம்

ஆண்டில்

உருவொ ் ப் பட்டது.
❖

இந்த

விருதொனது

கவளியிடப் பட்ட
வழங்

எந்தகவொரு
ததலசிைந்த

இந்திை

கமொழியிலும்

இல ்கிைப்

டந்த

பணி ் ொ

10

ஆண்டு ளில்

ஒவ் கவொரு

ஆண்டும்

ப் படுகிைது.

தீபா மாலிக்
❖

தீோ மாலிக் என்ேவர் நியூசிலாந்து பிரதம அயமெ்ெரின் “2019 ஆம் ஆண்டிை் ொன சர்
எட்மண்டு ஹில் லொரி சதொழதம விருததப் ” கபறுபவரொ

❖

கபைரிடப் பட்டுள் ளொர்.

பொரொ ஒலிம் பி ் சபொட்டி ளில் ஒரு பத ் த்தத கவன்ை முதலொவது இந்திைப் கபண்
இவரொவார்.

❖

இவர் 2016 ஆம் ஆண்டில் நதடகபை் ை பொரொ ஒலிம் பி ் சபொட்டியில் குண்டு எறிதலில்
கவள் ளிப் பத ் த்தத கவன் ைொர்.

❖

இவர் 58 சதசிை விருது ள் மை் றும் 23 சர்வசதச விருது ள் உள் பட பத்மஸ்ரீ மை் றும்
அர்ஜூனொ விருது ஆகிைவை் தையும் கபை் றுள் ளொர்.

❖

இந்த

சதொழதமத்

திட்டமொனது

கவளிப் படுத்துவதன்

மூலம்

இரு

இந்திைொ

நொடு ளு ்கிதடசைைொன
மை் றும்

நியூசிலொந்து

நட்தப
ஆகிை

நொடு ளு ்கிதடசைைொன உைதவ வலுப் படுத்தும் சநொ ் த்துடன் 2008 ஆம் ஆண்டு
முதல் கசைல் பட்டு வருகின்ைது.

இேரச் சசய் திகள்
உலக சுகாதாரப் புள் ளியியல் 2019
❖

2019 ஆம் ஆண்டின் உலக சுகாதாரே் புை் ைியிைலானது ஏே் ரல் 07 அன்று உலக
சுகாதாரத் தினத்துடன் ஒன்றிே் சோருந்துவதற் காக உலக சுகாதார அயமே் பினால்
சவைியிடே் ேட்டது.

❖

முதன்முயறைாக உலக

சுகாதாரே் புை் ைியிைலானது ோலினத்தின் அடிே் ேயடயில்

வயகே் ேடுத்தே் ேட்டுை் ைது.
❖

உலகில் ,

குறிப் பொ

வளமி ்

வாழ் நாயைக் சகாண்டுை் ைனர்.

நொடு ளில்

ஆண் தள

விட

கபண் ள்

அதிக

•
•

❖

உயிரியிைல் , சுை் றுச் சூழல் , சமூ
தொ ் ங்
ொரணங்

❖

்

ொரணி ள் , சததவயினொல்

ஏை் படும்

சில

ள் மை் றும் சு ொதொரெ் சசதவ தள எடுத்து ் க ொள் வது ஆகிைதவ இதை் கு ்
ளொகும் .

2000 மை் றும் 2016 ை் கு இதடப் பட்ட

ொல ட்டத்தில் உலகில் பிைப் பின் சபொதான

வொழ் நொள் எதிர்பொர்ப்பொனது 66.5 ஆண்டு ளிலிருந்து 5.5 சதவிகிதம் அதி ரித்து 72.0
ஆண்டு ளொ

உள் ளது.

---------------

