•
•

ஜுன் – 29

TNPSC துளிகள்
❖

வெளிக் ககோள் களள ஆய் வு வெய் ெதற் கோக அனுப் பப் பட்ட நோெோவின் வெயற் ளகக்
ககோளோனது (TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite) L 98–59b என்ற வபயர் வகோண்ட ஒரு
புதிய ககோளளக் கண்டுபிடித்துள் ளது.

o

TESS

ஸ்கபஸ்எக்ஸ்

நிறுெனத்தினோல்

2018

ஆம்

ஆண்டில்

விண்ணில்

வெலுத்தப் பட்டது. TESS என்பது பிரகோெமிக்க நட்ெத்திரங் களுக்கு அருகிலுள் ள
வெளிக் ககோள் களளக் கண்டுபிடிப் பதற் கோக அனுப் பப் பட்ட ஒரு ெோன்வெளித்
திட்டமோகும் .
❖

உள் நோடு மற் றும் கடற் களரகயோரக் கடல் ெோர் வதோழில் நுட்பத்திற் கோன ளமயத்ளத
அளமப் பதற் கோக கரக்பூரில்
மத்தியக்

கப் பல்

உள் ள இந்தியத் வதோழில் நுட்ப நிறுெனம்

கபோக்குெரத்துத்

துளற

அளமெ்ெகம்

மற் றும்

ஆகியெற் றிற் கிளடகய

புரிந்துணர்வு ஒப் பந்தம் ஒன்று ளகவயழுத்திடப் பட்டுள் ளது.
o

இது

கப் பலின்

ஆகியெற் றின்

ெடிெளமப் பு,
உள் நோட்டுத்

கட்டளமப் பு

மற் றும்

வதோழில் நுட்பத்தின்

பரிகெோதளன

மீது

கெனத்ளதெ்

வெலுத்தவிருக்கின்றது.
❖

வதலுங் கோனோ மோநில அரசு, மத்திய கெளோண் துளற அளமெ்ெகத்துடன் இளணந்து
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற நளடவபறும் ெர்ெகதெ விளதப் பரிகெோதளன
கூட்டளமப் பு மோநோட்ளட (ISTA - International Seed Testing Association) ளைதரோபோத்தில்
நடத்திக் வகோண்டிருக்கின்றது.
o

❖

ISTA மோநோடு முதன் முளறயோக தற் வபோழுது ஆசியோவில் நடத்தப் படுகின்றது.

லண்டனில்

உள் ள

குறிப் பதற் கோக

நோடோளுமன்ற
ஐக்கிய

நோடுகளுக்கிளடகயயோன

அளெயில்

இரோஜ் ஜியம்
“உறவில்

3-ெது
மற் றும்

புகழ் வபற் ற

வகோண்டோடுகின்றது” என்ற ஒரு பரப் புரர

இந்திய

தினத்ளதக்

இந்தியோ

100

நபர்கள் :

ஆகிய

வபண்களளக்

ஐக்கிய இரோஜ் ஜியத்தின் உள் துளறெ்

வெயலோளரினோல் வதோடங் கப் பட்டது.
o

இந்தப் பட்டியலில் ஐக்கிய இரோஜ் ஜியத்திற் கோன இந்திய உயர் ஆளணயர்
ருெ்சி

கோனோஷியோம் ,

விெகோரங் களுக்கோன

மத்திய

நிதி

அளமெ்ெர் நிர்மலோ

மற் றும்

சீதோரோமன்

வபருநிறுென
ஆகிகயோர் இடம்

வபற் றுள் ளனர்.
❖

இந்திய

கடகலோரக்

கோெற் பளடயின்

புதிய

வபோது

இயக்குநரோக

K.

நடரோஜன்

நியமிக்கப் பட்டுள் ளோர். 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 30 அன்று அப் பதவியில் இருந்து ஓய் வு
வபறவிருக்கும்

இரோகஜந்திர

சிங்

என்பெருக்குப்

பின் பு

இெர்

அப் வபோறுப் ளப

ஏற் கவிருக்கின்றோர்.
❖

இந்தியப் பத்திரிக்ரகத் துரறயில் சிறப் பு வாய் ந்த விருதானது “2019-ஆம் ஆண்டின்
பத்திரிக்ரகயாளர்”

என்ற

பிரிவில்

ரச்னா

ரகரா

(தி

டிரிபியூன்

சசய் திகள்

சசரவகள் ) என்பவருக்கு வழங் கப் பட்டது.
o

சிவப் பு ரம விருதுகள் – இந்த வருடாந்திர விருதானது மும் ரப பத்திரிக்ரகச்
சங் கத்தினால் ஏற் படுத்தப் பட்டதாகும் .

•
•

தமிழ் நாடு செய் திகள்
கடல் நீ ரைக் குடிநீ ைாக்கும் 3-வது ஆரல
❖

தமிழக அரசு வஜர்மனி நிறுெனத்துடன் இளணந்து ஒரு நோளளக்கு 150 மில் லியன்
லிட்டர் நீ ளர (MLD - million litre per day) சுத்திகரிக்கும் திறன் வகோண்ட 3-ெது
கடல் நீ ளரக் குடிநீ ரோக்கும் ஆளலளயக் கட்டத் திட்டமிட்டுள் ளது.

❖

இது கோஞ் சிபுரம் மோெட்டத்தின் கிழக்குக் கடற் களர ெோளலயின் வநம் சமலியில்
தற் வபோழுதுள் ள

கடல் நீ ளரக்

குடிநீ ரோக்கும்

ஆளலக்கு

அருகில்

கட்டப் படவிருக்கின்றது.
❖

இதற் கோக

பகுதியளவு

மோனியமோனது

நகரப்

புத்தோக்கம்

மற் றும்

உருமாற் றுதலுக்கான அடல் திட்டத்தின் (AMRUT - Atal Mission for Urban Rejuvenation and
Transformation) கீழ் வபறப் படவிருக்கின்றது.
❖

ஏற் கனகெ மீஞ் சூர் மற் றும் சநம் சமலியில் 100 MLD திறன் வகோண்ட கடல் நீ ளரக்
குடிநீ ரோக்கும் இரண்டு ஆளலகள் உள் ளன.

ததசியெ் செய் திகள்
20-வது ஆண்டு காை்கில் நிரைவு திைம்
❖

கோர்கில் கபோரின் 20-ெது ஆண்ளட அனுெரிப் பதற் கோக குெோலியர் விமோனப் பளடத்
தளத்தில் பல் கெறு நிகழ் ெசி
் களள இந்திய விமோனப் பளட (IAF – Indian Air Force)
நடத்தியது.

❖

இது கோர்கில் கபோரின் கபோது ஜம் மு கோஷ்மீரின் கோர்கில் பகுதியில் IAFன் புகழ் வபற் ற
“ளடகர் ஹில் ” தோக்குதல் குறித்து விளக்கிக் கோட்டியது.

❖

இந்தத் தோக்குதலில் இந்திய விமோனப் பளடயின் மிரோஜ் – 2000 என்ற விமோனம்
முக்கியப் பங் கோற் றியது.

❖

கோர்கில் கபோரின் கபோது இந்திய இரோணுெத்தின் “விஜய் நடெடிக்ளகயின்” ஒரு
பகுதியோக “ெகபத் ெோகர்” என்ற ஒரு நடெடிக்ளகளய IAF கமற் வகோண்டது.

அைிசி செறிவூட்டப் படல்
❖

மத்திய வபண்கள்

மற் றும் குழந்ளதகள்

நல அளமெ்ெகம் “அரிசி வெறிவூட்டல் ”

மற் றும் வபோது விநிகயோக முளறயின் மூலம் அதளன விநிகயோகித்தல் என்பதன்
மீதோன ஒரு முன்கனோடித் திட்டத்ளதத் வதோடங் கத் திட்டமிட்டுள் ளது.
❖

வெறிவூட்டல் என்பது ஊட்டெ்ெத்துக் குளறபோட்ளட எதிர்த்துப் கபோரோடுெதற் கோக
நிளறரவ உண்டோக்குகின்ற ஒரு உத்தியோகும் .

❖

ெழக்கமோன அளரக்கப் பட்ட அரிசி ெளககளில் நுண் ஊட்டெ்ெத்துகள் குளறெோக
உள் ளன. இது கோர்கபோளைட்கரட்டின் ஆதோரமோக மட்டுகம விளங் குகின்றது.

❖

அரிசி வெறிவூட்டல் என்பது ஊட்டெ்ெத்ளத அதிகரிப் பதற் கோன ஒரு முக்கியமோன
ெோய் ப் போகும் .

❖

இது ளெட்டமின்-A, ளெட்டமின்-B1, ளெட்டமின்-B12, கபோலிக் அமிலம் , இரும் பு மற் றும்

•
•

ஜிங் க் ஆகியெற் ளறக் வகோண்டுள் ளது.

ஒரு தேெம் ஒரு அட்ரட
❖

நுகர்கெோர் விெகோரங் கள் , உணவு மற் றும்
அளமெ்ெர்

ராம்

விலாஸ்

பாஸ்வான்

“ஒரு

வபோது விநிகயோகத்திற் கோன மத்திய
கதெம்

ஒரு

அட்ளட”

திட்டத்ளதச்

வெயல் படுத்துெதற் கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள் ளதோக அறிவித்துள் ளார்.
❖

இது நோவடங் கிலும் உள் ள வபோது விநிகயோக முளறயின் கீழ் இயங் கும் களடகளள
வெளி மோநிலத்ளதெ் கெர்ந்தெர்கள் (Migrants – இடப் வபயர்ெோளர்கள் ) அணுகுெளத
கநோக்கமோகக் வகோண்டுள் ளது.

❖

இந்த

நடெடிக்ளகயோனதுப்

ெோர்ந்திருப் பளதக்

பயனோளிகள்

குளறப் பளதயும்

ஊழளலத்

களட

உரிளமயோளர்களளச்

தடுப் பளதயும்

கநோக்கமோகக்

வகோண்டுள் ளது.

டிஜிட்டல் கிைாமங் கள்
❖

பிரதோன் மந்திரி கிரோமின் டிஜிட்டல் ெக்சார்த்த அபியோன் திட்டத்தின் (PMGDISHA Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan) கீழ் ஏறத்தோழ 2.22 ககோடி கிரோம
மக்களுக்கு

டிஜிட்டல்

கல் வி

ெழங் கப் பட்டுள் ளதோக

மின்னணு

மற் றும்

தகெல்

வதோழில் நுட்பத் துளற அளமெ்ெர் ரவி ெங் கர் பிரெோத் அறிவித்துள் ளோர்.
❖

மத்திய அரசு 636 பயிற் சியளிக்கும் பங் குதோரர்களளப் பதிவு வெய் துள் ளது.

❖

கிரோமப் புற

மக்கள்

3.5

இலட்ெம்

வபோதுெ்

கெளெ

ளமயங் களில்

பயிற் சியளிக்கப் பட்டுள் ளனர்.
❖

இந்திய இரயில் கெ, கிரோமப் புற நிளலயில் ஒளியியல் இளழ அளமப் ளப ஏற் படுத்தி,
இத்திட்டத்ளத கமலும் ஊக்கப் படுத்தும் என்று எதிர்போர்க்கப் படுகின்றது.

காெ தநாய் ஒழிப் பு
❖

நோவடங் கிலும் கோெ கநோய் ஒழிப் பு மற் றும் அதற் குச் சிகிெ்ளெயளிப் பு ஆகியவற் றுக்கு
உதவுெதற் கோக

உலக

ெங் கியுடன்

400

மில் லியன்

டோலர்

மதிப் பிலோன

கடன்

ஒப் பந்தத்தில் இந்தியோ ளகவயழுத்திட்டுள் ளது.
❖

இந்தத் திட்டம் 2025-ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் கோெ கநோய் ஒழிப் பிற் கோன அரசின்
கதசிய யுத்திெோர் திட்டத்திற் கு உதவும் .

•
•

❖

இந்தியோவில் ஒெ் வெோரு ஆண்டும் கோெ கநோயினோல் ஏறத்தோழ 5 இலட்ெம் மக்கள்
இறக்கின்றனர்.

ெர்வததெெ் செய் திகள்
நீ ை்மூழ் கிக் கப் பலிலிருந் துெ் செலுே்ேப் படும் ஏவுகணை JL-3
❖

நீ ர்மூழ் கிக் கப் பலிலிருந்துச் வெலுத்தப் படும் புதிய கண்டம் விட்டு கண்டம் போயும்
ஏவுகளணளயப்

பரிகெோதளன

வெய் துள் ளளத

சீனோவின்

போதுகோப் புத்

துளற

அளமெ்ெகம் உறுதி வெய் துள் ளது.
❖

இது கபோகோய் கடலிலிருந்துச் வெலுத்தப் பட்டது. இது கமற் கு சீனோவில் பல ஆயிரம்
ளமல் கள் பறந்து அதன் இலக்ளக அளடந்தது.

❖

இது நீ ர்மூழ் கிக் கப் பலிலிருந்து சசலுத்தப் பட்டு அவமரிக்கோவில் உள் ள எந்தவெோரு
பகுதிளயயும்

தோக்கும்

திறன்

வகோண்ட

ஒரு

யுத்திெோர்

ஏவுகளண

என்று

அவமரிக்கோவினோல் இது கருதப் படுகின்றது.
❖

JL-3 என்ற குறியீட்டுப் வபயர் வகோண்ட இது சீன மக்கள் விடுதளல இரோணுெத்தின்
மிகவும் இரகசியமோன இரோணுெத் திட்டங் களில் ஒன்றோகும் .

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
பணவழங் கீட்டுத் ேகவல் பாதுகாப் பு
❖

இந்தியோவில்

மட்டுகம

அளமந்துள் ள

அளமப் புகளில்

ஒரு

முழுளமயோன

பணெழங் கீடுகள் குறித்த தகெல் களளச் கெமிக்குமோறு பணவழங் கீட்டு அரமப் பு
நிறுவனங் களுக்கு மத்திய ரிசர்வ் வங் கி அறிவுறுத்தியுள் ளது.
❖

இந்தப் பணெழங் கீட்டுத் தகெல் களோனது வபயர், ளககபசி எண், ஆதோர் எண்,
ஒற் ளறப்

பயன்போட்டுக்

கடவுெ்

வெோல் ,

பயனோளர்

குறியீடு

ஆகியெற் ளறக்

வகோண்டிருக்கும் .
❖

பணெழங் கீடுகள்

வெளிநோட்டில்

கமற் வகோள் ளப் பட்டிருந்தோல் ,

வெளிநோட்டு

அளமப் புகளில் உள் ள தகெல் களள அழிக்க கெண்டும் . இத்தகெல் களள ஒரு கெளல
நோள்

அல் லது 24 மணி கநரத்திற் குள்

இந்தியோவிற் கு திரும் பக்

வகோண்டு ெர

கெண்டும் .

ைதமஷ் ெந் ே் பணிக் குழு
❖

வமோத்த

விளலக்

குறியீட்டின்

(அடிப் பளட

ஆண்டு

2011-2012)

தற் கபோளதய

நிளலளயத் திருத்தியளமப் பதற் கோக ஒரு பணிக் குழுரவ அளமக்க மத்திய அரசு
முடிவு வெய் துள் ளது.
❖

இக்குழு நிதி ஆகயோக்கின் உறுப் பினரோன ரகமஷ் ெந்த் என்பவரோல் தளலளம
தோங் கப் படவிருக்கின்றது.

❖

2011-12 ஆம் ஆண்ளட அடிப் பளடயோகக் வகோண்ட தற் கபோளதய வமோத்த விளலக்
குறியீடு 2017 ஆம் ஆண்டு கம மோதத்தில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது.

•
•

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட் ெ்செய் திகள்
75 by 75
❖

நாட்டின் 75-வது ஆண்டு சுதந்திர தினத்ரத அனுசரிப் பதற் காக சபங் களூருவில்
உள் ள இந்தியத் சதாழில் நுட்பக் காங் கிரஸ் கூட்டரமப் பு “75 by 75” என்ற ஒரு
திட்டத்ரதத் சதாடங் கியுள் ளது.

❖

அதன், “75 மாணவர்களின் 75 சசயற் ரகக் சகாள் திட்டம் 2022” என்பதன் கீழ் , இந்தியப்
பல் கரலக் கழகத்ரதச் சசர்ந்த மாணவர்களால் 75 சிறிய சசயற் ரகக் சகாள் கள்
வரர கட்டரமக்கப் பட்டு, அடுத்த ஆண்டின் இறுதியில் மற் றும் 2022 ஆம் ஆண்டில்
பல

சதாகுதிகளாகப்

பிரிக்கப் பட்டு

அரவ

விண்ணுக்குச்

சசலுத்தப் பட

இருக்கின்றன.

மாநிலெ் செய் திகள்
மராத்தா இட ஒதுக்கீடு
❖

சமூக மற் றும் சபாருளாதார ரீதியிலான பிற் படுத்தப் பட்சடார் சட்டம் 2018 என்ற
சட்டத்தின்

கீழ்

மராத்தாச்

சமூகத்தினருக்கு

இட

ஒதுக்கீடு

அளிப் பதற் கான

மகாராஷ்டிரா அரசின் முடிரவ மும் ரப உயர் நீ திமன்றம் உறுதி சசய் துள் ளது.
❖

ஆனால் இச்சமூகத்திற் கு மாநில அரசால் வழங் கப் பட்ட 16 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு
“நியாயமற் றது” (நீ திக்கு முரணானது) என்று கூறியுள் ளது.

❖

உயர் நீ திமன்றம் கல் விக்கு 12 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்ரடயும் , அரசு சவரலக்கு 13
சதவிகித இட ஒதுக்கீட்ரடயும் அளித்து முந்ரதய இட ஒதுக்கீட்டு சதவிகிதத்ரதக்
குரறத்துள் ளது.

❖

கூடுதலாக

வழங் கப் பட்ட

12-13

சதவிகித

மராத்தா

இட

ஒதுக்கீடானது,

அம் மாநிலத்தின் சமாத்த இட ஒதுக்கீட்ரட 64–65 சதவிகிதம் வரர உயர்த்தவுள் ளது.
இந்த இட ஒதுக்கீடானது, இந்திரா சசௌகானி வழக்கில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள 50

•
•

சதவிகித இட ஒதுக்கீட்ரட விடவும் அதிகமாக உள் ளது.

சஜய் ் பூர் காலைி சகாரியா
❖

சதன் சகாரியத் தூதர் பாங் கில் ஷின் மற் றும் செய் ப் பூரரச் சசர்ந்த பகவான்
மகாவீர் விக்லாங் சஹாயாதா சமிதி (BMVSS - Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti)
ஆகிசயார் இரணந்து “செய் ப் பூர் காலணி சகாரியா” என்ற முன்சனடுப் ரபத்
சதாடங் கியுள் ளனர்.

❖

சசயற் ரக

உறுப் புகள் ,

சசயற் ரகக்

ரககள் ,

முப் பரிமாண

முரறயில்

அச்சிடப் பட்டிருப் பரத ரமயமாகக் சகாண்ட தட்ரடப் பாதங் கள் ஆகியவற் ரற
அரமப் பதற் காக

மருத்துவத்

சதாழில் நுட்ப

வணிகத்துடன்

சகாரியா

இரணந்துள் ளது.
❖

1975-ஆம்

ஆண்டில்

சதாடங் கப் பட்ட BMVSS அரமப் பு 1.78 மில் லியன்

மாற் றுத்

திறனாளிகளுக்கும் சமல் மறுவாழ் வு அளிக்கும் உலகின் மிகப் சபரிய அரமப் பாகும் .
❖

இது மாற் றுத் திறனாளிகளுக்கு சசயற் ரக உறுப் புகள் , இடுக்கிகள் மற் றும் பிற
உபகரணங் கரள இலவசமாக வழங் குகின்றது.

❖

செய் ப் பூர் காலணி என்பது முழங் காலுக்குக் கீசழ ஊனமுடன் இருப் பவர்களுக்கு
இரப் பரர அடிப் பரடயாகக் சகாண்ட நீ டித்த மற் றும் எரட குரறவான சசயற் ரகக்
காலாகும் .

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

