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மே – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ H.R. கான் தலைலையின் கீழ் அலைந்த “வெளிநாடட்ுத் வதாகுப்பு 

முதலீட்டாளரக்ளுக்கான கடட்ுப்பாடுகள்” என்பதன் மீதான பணிக்குழு தனது 

அறிக்லகலை இந்திைப் பங்குப் பரிெரத்்தலன ொரிைத்திடை் சைரப்்பிதத்ு 

இருக்கின்றது. 

o 2018 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்ைாதை் இந்திை ரிசரெ்் ெங்கியின் ஓை்வு வபற்ற துலண 

ஆளுநரான H.R. கான் என்பெர ் தலைலையிை் வசபி அலைப்பு இந்த பணிக் 

குழுலெ நிைமிதத்ு இருக்கின்றது.  

❖ “ஐக்கிை நாடுகள் நீடிதத் ெளரச்ச்ி இைக்குகள் சுகாதாரத் துலறயிை் 10 மிகவுை் 

வசை்ொக்கான நபர”் என்ற விருது சுவிடச்ரை்ாந்தின் வெனீொவிை் இந்திைாவின் 

பதஞ்சலி குழுை நிறுெனங்கள் சாரப்ாக பதஞ்சலி ஆயுரவ்ெத நிறுெனதத்ின் 

வைைாண்லை இைக்குநரான ஆசச்ாரை்ா பாைகிருஷ்ணாவிற்கு ெழங்கப்பட்டது.  

❖ வடை்லியின் துலணநிலை ஆளுநரான அனிை் லபொை் புது திை்லியிை் வீர ்

நாரிகளுக்காக சஹாரா கடற்பலட விடுதி ஒன்லறத் துெக்கி லெதத்ார.் இது வீர ்

நாரிகள் எனப்படுை் கடற்பலட வீரரக்ளின் விதலெகளுக்கான ஒரு புதுலைைான 

விடுதிைாகுை். 

o இது இந்தியக் கடற்படடயில் பணியாற்றும் அவரக்ளின் கணவரக்ளது 

எதிரப்ாராத விதமான மடறவிடனயடுதத்ு  வரும் காலகட்டத்தில் கடற்பலட 

வீரரக்ளின் விதலெகள் ைற்றுை் அெரக்ளின் குடுை்பத்தினருக்கான 

ைறுொழ்விற்கு உதவிட எண்ணுகின்றது.  

❖ சீக்கிைரக்ளின் உரிலைகலளப் பாதுகாக்குை் விதைாக ஐக்கிைப் வபரரசின் அரசாங்கை் 

சைை ைற்றுை் கைாசச்ார விழாக்களின் வபாது அசச்மூகத்லதச ் சாரந்்த ைக்கள் 

கிரப்ன்கலள லெத்திருக்கவுை் அலத உபவைாகப்படுத்தவுை் இைைச ் வசை்யுை் 

ெலகயிை் ஒரு சட்டத ்திருத்தத்லத நிலறவெற்றி இருக்கின்றது. 

o ஐக்கிைப் வபரரசிை் அதிகரித்து ெருை் கத்தி சை்பந்தைான குற்றங்கலளச ்

சைாளிப்பதற்கு உதவிடுை் “ஆபத்தான (தாக்குதை்) ஆயுதங்கள்” என்ற  

ைவசாதாவிை் உள்ள ஆபத்தான ஆயுதங்கள் பட்டிைலிை் இருந்து கிரப்னுக்கு (சிறு 

கத்தி) விைக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்திைத் வதரத்ை் ெரைாற்றிை் முதை்முலறைாக 2019 பாராளுைன்றத் வதரத்லிை் 

ஆண்கள் ைற்றுை் வபண்களின் ொக்கு சதவிகிதை் ஏறக்குலறை சைைாக இருந்தது. 

o 66.79 சதவிகித ஆண்கள் ைற்றுை் 66.68 சதவிகித ஆண்கள் இந்த வதரத்லிை் 

ொக்களித்தனர.் 

❖ முதை்முலறைாக ைாதத்திற்கு 45000 ரூபாை் உதவித ் வதாலகயுடனுை், 10000 ரூபாை் 

தங்குை் ெசதிக்கான உதவியுடனுை் இரண்டு ெருட முலனெர ்பட்டத்திற்குப் பிந்டதய 

காலத்திற்கான ஒரு உதவித் வதாலகத் திட்டத்லத அண்ணாப் பை்கலைக் கழகை் 

ஆரை்பிதத்ு இருக்கின்றது. வைலுை் கூடுதைாக பைணச ் சலுலகத் வதாலகைாக ஒரு 

ைடச்ை் ரூபாயுை் ஒரு ெருடத்திற்கு அளிக்கப்படுகின்றது. 

o இந்த உதவித ் வதாலகலைப் வபறுெதற்கு அறிவிைை் ைற்றுை் வபாறியிைை் 

படிப்பு ஏவதனுை் ஒன்றிை் முலனெர ் பட்டதத்ுடன் கூடிை ஆராை்சச்ிைாளரக்ள் 

விண்ணப்பிக்க முடியுை்.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

100 மகோடிகளில் மேே்படுத்துதல் 

❖ இந்த கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் உயர ்திறன் ககாண்ட 10 அரசுப் பல்கடலக் 

கழகங்கள் 100 ககாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கமம்படுத்தப்பட இருக்கின்றன. 

❖ இந்த பல்கடலக் கழகங்கள் மத்திய  அரசின் ராஷ்ட்ரிய உசச்தார ் சிக்சா அபியான் 

என்ற திட்டத்தின் கீழ் சிறப்புத் தகுதிகடள கமம்படுத்திட கதரந்்கதடுக்கப்படட்ு 

இருக்கின்றன. 

❖ கபருடமமிகு காரக்னல், யுகபன் மற்றும் யுசி கபரக்ீகிகல உள்பட 7 அகமரிக்கப் 

பல்கடலக் கழகங்களினால் பல்கவறுபட்ட துடறகளில் அடவ வழிகாட்டப்பட 

இருக்கின்றன. 

❖ இந்தப் பல்கடலக் கழகங்கள் நிறுவனச ் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசிடம் இருந்து 

கநரடியாக நிதிகடளப் கபற்றிட சிறப்பு வளாக நிறுவனங்கடள ஏற்படுத்த 

இருக்கின்றன. 

❖ தற்கபாது முன்கமாழியப்படட்ுள்ள நிடலயானது மாரச் ் மாதம் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்குள்ளாக 100 ககாடிகள் கடட்ாயம்  கசலவு கசய்யப்படட்ு இருக்க கவண்டும்.  

❖ காலரக்குடி அழகப்பா பை்கலைக் கழகை், லஹதராபாத் உஸ்ைானிைா பை்கலைக் 

கழகை், சாவித்திரிபாை் புவை பை்கலைக் கழகை் ஆகிைன ஏற்வகனவெ தங்களது 

நிறுெனங்கலளக் வகாண்டிருக்கின்றன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

உள்நோட்டு உயிரி எரிபபோருள்  

❖ 10 சதவிகித அளவிலான உள்நாடு உயிரி விமான எரிகபாருடள உள்ளடக்கிய 

கலப்பின விமான எரிகபாருடளப் பயன்படுதத்ிப் பறந்திடுவதற்கு இந்திய விமானப் 

படடயின் AN-32 விைானத்திற்கு முலறைாக பறப்பதற்கானச ் சான்று 

அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ உள்நாடட்ு உயிரி விைான எரிவபாருளானது முதலிை் 2013 ஆை் ஆண்டிை் CSIR-IIP (Council 

of Scientific & Industrial Research - Indian Institute of Petroleum) ஆை்ெகத்தாை் வடராடூனிை் 

தைாரிக்கப்படட்தாகுை். 

❖ இது சத்தீஸ்கரின் உயிரி டீசை் வைை்பாடட்ு ஆலணைத்திடமிருந்து வகாள்முதை் 

வசை்ைப்படட் ெத்வராபா எண்வணலைப் பைன்படுத்தித ்தைாரிக்கப்படட்தாகும். 

❖ இந்த உயிரி எரிவபாருளானது விெசாயிகள் ைற்றுை் பழங்குடியினர ் பகுதிகளிை் 

இருந்து வகாள்முதை் வசை்ைப்படட் ைரத்திலிருந்துப் வபறப்படட் எண்வணயிலிருந்துத் 

தைாரிக்கப்படுை். 

❖ இதன்மூைை் இது அெரக்ளது ெருைானத்லத கணிசைான அளவு உைரத்த்ுை்.  
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புதிய இந்திய விண்பெளி நிறுெனே் 

❖ இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் ஒரு புதிய வரத்்தகப் பிரிவாக புதிய 

இந்திய விண்கவளி நிறுவனம் என்று அடழக்கப்படும் நிறுவனம் அதிகாரப்பூரவ்மாக 

கபங்களூருவில் துவங்கி டவக்கப்பட்டது.  
❖ இந்த நிறுவனம் 100 ககாடி ரூபாய் மதிப்பிலான அங்கீகாரமளிக்கப்பட்ட பங்கு 

மூலதனத்டதயும் 10 ககாடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதல் கட்ட மூலதன வழங்கடலயும் 

ககாண்டிருக்கின்றது. 
❖ விண்கவளித் துடறயின் முதல் வரத்்தக நிறுவனம் ஆண்ட்ரிக்ஸ் நிறுவனமாகும். 
❖ இது 1992 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்மாதம் இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

தயாரிப்புகடளயும் கசடவகடளயும் சந்டதப்படுத்த ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள்  

நஞ்சு முறிப்பு யுக்தி 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனம் பாம்புக் கடியினால் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் 

உயிரிழப்புகடளக் குடறத்திட ஒரு புதிய யுக்திடய கவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 
❖ விஷமுறிவு மருந்துகளின் பற்றாக்குடறயானது ஒரு உலகளாவிய கபாது சுகாதார 

அவசர நிடலடய விடரவில் உருவாக்கும் என்று இது எசச்ரிக்டக விடுத்திருக்கின்றது. 
❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்நிறுவனம் பாம்புக் கடியின் நஞ்சுப் பாதிப்டப ஒரு 

புறக்கணிக்கப்படட் கவப்பமண்டல கநாயாக வடரயறுதத்ு இருக்கின்றது. 
❖ அந்நிறுவனம் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக தகுதியான மருந்து உற்பதத்ியாளரக்ளில் 25 

சதவிகித அதிகரிப்டப ஏற்படுத்த கவண்டிய கதடவடய வலியுறுத்தி இருக்கின்றது. 
இந்தியோவில் சிகிசச்ச 

❖ பல எதிரப்்புத் தன்டம ககாண்ட பாம்பு விஷகமதிரப்்பு ஊசியானது இந்தியாவில் 

பாம்புக் கடிகளுக்கான முக்கிய சிசிசட்சயாகும். 
❖ இது நான்கு கபாதுவான உயிரினங்களான கண்ணாடி விரியன், சாதாரண நாகம், 

சாதாரண கடட்ு விரியன் மற்றும் சுருடட்ட விரியன் ஆகிய அடனத்திற்கும் எதிராக 

கசயல்திறன் உடடயதாகும். 

❖ இந்தியாவில் இருக்கும் ஆறு மிக நஞ்சுடடய பாம்புகளாவன : 

o இந்திய நாகம் 

o ராஜ நாகம் 

o இந்திய குழிவிரியன் 

o ககாரிவாலா எனப்படும் கண்ணாடி விரியன் 

o சுருடட்ட விரியன் 

o இந்திய விரியன் 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

புள்ளியியல் துசை 

❖ கதசிய ஜனநாயக் கூட்டணி அரசாங்கம் கம 23-ம் கததியிட்ட ஒரு ஆடணயில் மத்திய 

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அைைாக்கத் துலற அலைசச்த்தின் கீழ் ைத்திை புள்ளியிைை் 

நிறுெனதத்ுடன் வதசிை ைாதிரி ஆை்வு நிறுெனத்லத இலணப்பதாக அறிவித்து 

இருக்கின்றது. 

❖ ஒரு புதிை வதசிை புள்ளியிைை் நிறுெனை் அலைக்கப்படுவதற்காக வதசிை ைாதிரி 

ஆை்வு நிறுெனமுை் ைத்திை புள்ளியிைை் நிறுெனமுை் இலணக்கப்படுை்.  

❖ முன்வைாழிைப்படட்ுள்ள இந்தப் புதிை நிறுெனை், புள்ளியிைை் ைற்றுை் திட்ட 

அைைாக்கத் துலறயின் வசைைாளராை்  தலைலை தாங்கப்படுை். 

❖ ைத்திை புள்ளியிைை் நிறுெனை் ஒடட்ுவைாத்த உள்நாடட்ு உற்பதத்ி, வதாழிைக 

உற்பத்திக் குறியீடு வபான்ற வபாருளாதாரக் குறியீடுகள் மீதான தரவுகலள 

அளிக்கின்றது. 

❖ வதசிை ைாதிரி ஆை்வு நிறுெனை் நுகரவ்ொர ் வசைவு ைற்றுை் வெலைொை்ப்பின்லை 

வபான்ற விெகாரங்கள் மீது ஆை்வு நடதத்ுகின்றது. 

❖ வதசிை ைாதிரி ஆை்வு நிறுெனத்தாை் அளிக்கப்பட்ட வெலைொை்ப்பின்லை மீதான 

சமீபத்திை தரவுகளானது வைாடி அரசாை் வபாது வெளியிை் இன்னுை் 

லெக்கப்படவிை்லை. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

டபுக் டோகு 

❖ கதசிய மக்கள் கட்சியின் டபுக் டாகு அருணாசச்லப் பிரகதசத்தில் உள்ள கிழக்கு 

கசப்பா சட்டமன்றத் கதாகுதியில் தனது கபாட்டியாளரான பிகஜபிடயச ் கசரந்்த 

கவட்பாளடர மிகவும் குறுகிய வித்தியாசமான 29  வாக்குகளில் கதாற்கடிதத்ுள்ளார.் 
❖ அவர ் பிகஜபியின் ஈலிஸ் டல்லாங் என்பவருக்கு எதிராகப் கபாட்டியிடட்ு கவற்றி 

கபற்றுள்ளார.் 
❖ தபால் வாக்குகளிடமிருந்துப் கபற்ற இறுதி எண்ணிக்டகயானது அவரது கவற்றிக்குச ்

சாதகமாக எண்ணிக்டகடயத் திடச திருப்பியது. 
தபோல் ெோக்குமுசை 

❖ கதரத்ல்களில் தபால் வாக்கு முடற என்பது வாக்காளரக்ளுக்கு மின்னணு ரீதியில் 

வாக்குச ் சீட்டானது ககாடுதத்ு அனுப்பப்படட்ு தபால் மூலம் திருப்பி அனுப்பப்படும் 

தபால் வாக்குச ்சீடட்ுகடளக் ககாண்ட ஒரு வடகயான வாக்கு முடறயாகும். 
❖ தபால் வாக்குமுடற என்பது வாக்குச ் சீடட்ுகள் எவ்வாறு சமரப்்பிக்கப் படுகின்றன 

என்படத மடட்ுகம குறிப்பதன்றி எவ்வாறு வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன என்ற 

முடறடயக் குறிப்பதல்ல.  
❖ இந்தியத் கதரத்ல் ஆடணயத்தின்படி தபால் வாக்கு வசதி அரசு கசடவத் துடறயில் 

உள்ள வாக்காளருக்கு கிடடக்கும் வசதியாகும். அதாவது ஒரு வாக்காளர ் கசடவத் 

துடறத் தகுதிடயக் ககாண்டிருப்பதாகும். 
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பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அமபல் பரிசு 

❖ கடக்சாஸ் பல்கடலக்கழகத்டதச ்கசரந்்த ககரன் உஹ்கலன்கபக் எனும் கபராசிரியர ்

அகபல் பிரிசு வழங்கப்படட்ு இருக்கின்றார.்  
❖ இது கணிதத் துடறயில் வழங்கப்படும் கபருடமமிகு விருதுகளில் ஒன்றாகும். இது 

கணிதத்திற்கான கநாபல் பரிசு என கருதப்படுகின்றது. 

 
❖ இவ்விருடத கவன்ற முதலாவது கபண்மணியாகவும் ஒகர கபண்மணியாகவும் இவர ்

உருகவடுத்திருக்கின்றார.் 
❖ இது நாரக்வ நாடட்ுப் பணமான குகரானரில் 6 மில்லியன் அளவிற்கான ஒரு பரிடசக் 

ககாண்டிருக்கின்றது (~£530,000).  
துெக்கே் 

❖ அகபல் பரிசு முதலில் 1899 ஆம் ஆண்டில் கசாபஸ் டல என்பவரால் 

முன்கமாழியப்பட்டது. 
❖ கணிதத்திற்காக கநாபல் பரிசு கிடடயாது என்று கதரிந்த பிறகு இவர ் இவ்விருடத 

முன்கமாழிந்தார.் 
❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் அகபல் பரிசு ஆரம்பிக்கப்படட்து. 
❖ நாரக்வ நாடட்ுக் கணிதவியலாளரான நீல்ஸ் கஹன்ரிக் அகபல்  என்பவரது 100வது 

பிறந்த தின  ஆண்டு விழாடவ  அனுசரிப்பதற்காக இது வழங்க ஆரம்பிக்கப்படட்து. 
❖ அவரின் கபயரால் இப்பரிசு நாரக்வ அறிவியல் மற்றும் இலக்கியக் கழகத்தால் 

கபயரளிக்கப்படட்ிருக்கின்றது. (1760 ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது) 
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