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மே – 03  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஏழை மக்களின் ஆர ோக்கியத்ழதயும் நல்வோை்ழவயும் ரமம்படுத்துவதற்கோகவும் 

அவ க்ளுக்குப் பயனளிக்கும் வழகயில் கோப்பீட்டு உதவிகழள வைங்குவதற்கோகவும் 

ரவண்டி ஏப் ல் 30 அன்று ஒவ்வவோரு ஆண்டும் ஆயுஷ்மோன்  போ த் திவோஸ் 

வகோண்டோடப் படுகிறது.  

o 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப் ல் மோதம் ஆயுஷ்மோன் போ த ்திட்டம் வதோடங்கப்பட்டது. 

❖ வட அட்லோண்டிக் ஒப்பந்த அழமப்போனது (NATO - North Atlantic Treaty Organization) 

அல்ரபனியோவில் “DEFENDER – Europe 21” எனப்படும் கூட்டு இ ோணுவப் பயிற்சியிழனத ்

வதோடங்கியுள்ளது. 

o ரமற்கு போல்கன் நோட்டில் இ ண்டோம் உலகப்ரபோருக்குப் பின்ன  ்நழடவபறும் இது 

ரபோன்ற மிகப்வப ிய முதலோவது இ ோணுவப் பயிற்சியோனது அவம ிக்கோ மற்றும் 

மற்ற பிற நோடுகளின் ஆயி க்கணக்கோன இ ோணுவப் பழடகளுடன் வதோடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கான உேவி எண் 

❖ வபண்களுக்கோன ரதசிய ஆழணயமோனது சமீபதத்ில் க ப்்பிணிப் வபண்களுக்கோன 

கட்வசவி அஞ்சல் (வோட்ஸ்அப்) உதவி எண்ணிழன வவளியிட்டது. 

❖ அந்த உதவி எண் 9354954224 ஆகும். 

❖ இந்த எண்ணிற்குக் குறுஞ்வசய்தி மட்டுரம அனுப்ப முடியும். 

❖ இந்த எண் நோடு முழுவதுமுள்ள மகப்ரபறு நிழலயில் உள்ள தோய்மோ க்ளுக்கு 

மருத்துவ உதவி வைங்குவதற்கோக நோள் முழுவதும் வசயல்படும் வழகயிலோனதோகும்.  

❖ வபண்களுக்கோன ரதசிய ஆழணயமோனது 1992 ஆம் ஆண்டில் வபண்களுக்கோன 

ரதசிய ஆழணயச ்சட்டதத்ின் கீை் இயற்றப்பட்டது.  

 

மகாவிட்-19 ோதிரிகளளச ்மசகரிக்குே் புதிய சோழில்நுட்பே் 

❖ வசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயி ியல் ழமயத்தின் இயக்குந ோன  ோரகஷ் மிஷ் ோ, 

ரகோவிட் – 19 மோதி ிகழளச ் ரசக ிப்பதற்கோன ஒரு புதிய உல ந்்த ஸ்வோப் வதோழில் 

நுட்பத்ழத உருவோக்கியுள்ளதோக கூறியுள்ளோ .் 

❖ உல ந்்த ஸ்வோப் வதோழில்நுட்பத்தின் மூலம் ரகோவிட்-19 மோதி ிகழளச ் ரசக ிக்கும் 

முழறயோனது ரநோய்க்கிருமிழய ஒரு ஊடகம் மூலம் எடுத்துச ் வசல்லும் 

முழறயிழனப் ரபோன்று அல்லோது நோசியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்வோப் மோதி ிகழள 

உல  ்நிழலயில் ழவத்து ரசோதழனக்குக் வகோண்டு வசல்லும் முழறயோகும்.  

❖ ரநோய்க்கிருமிழய ஒரு ஊடகம் மூலம் எடுத்துச ் வசல்லும் முழறயில் (Viral Transport 

Medium – VTM) ழவ ஸ் ரமலும் ப வுவதற்கோன சோதத்ியக் கூறுகள் உள்ளன. 

❖ உல ந்்த ஸ்வோப் மூலம் மோதி ி ரசக ித்தல் (Dry Swab Technique) முழறயோனது 

போதுகோப்போன, விழ வோன, மலிவோன மற்றும் மிகவும் துல்லியமோன முழறயோகும். 
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நிகர பூஜ்ஜிய பசுளே இல்ல வாயு சவளியீடு – விப்மரா  

❖ 2040 ஆம் ஆண்டுக்குள் பசுழம இல்ல வோயுக்களின் வவளியீட்டிழன நிக  பூஜ்ஜியம் 

என்ற அளவில் (Net Zero) குழறப்பதற்கோன தனது உறுதிவமோழியிழன விப்ர ோ 

நிறுவனமோனது அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது வவப்பநிழல உய வ்ிழன 1.5oC எனும் வ ம்பில் ழவத்திருப்பதற்கோன போ ீஸ் 

உடன்படிக்ழகயின் குறிக்ரகோளுடன் ஒத்திருக்கிறது. 

❖ 2016-17 எனும் அடிப்பழட ஆண்டுடன் ஒப்பிடுழகயில் பசுழம இல்ல வோயுக்களின் 

முழுழமயோன வவளியீடுகழள 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 55% என்ற அளவிற்குக் 

குழறப்பதற்கோன இழடநிழல இலக்கிழனயும் இந்நிறுவனம் நி ண்யித்துள்ளது.  

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

இந்தியா – ரஷ்யா 2+2 அளேசச்ரளவகளுக்கு இளடமயயான மபசச்ுவாரே்்ளே 

❖ சமீபத்தில் 2+2 என்ற அழமசச் ழவகளுக்கு இழடரயயோன ரபசச்ுவோ த்்ழதயிழன 

ரமற்வகோள்வதற்கு பி தம  ்நர ந்தி  ரமோடி மற்றும்  ஷ்ய அதிப  ்விளோடிமி  ்புதின் 

ஆகிரயோ  ்ஒப்புக் வகோண்டுள்ளன .்  

❖ “2+2 எனும் அழமசச் ழவகளுக்கு இழடரயயோன ரபசச்ுவோ ழ்தயோனது” போதுகோப்பு 

அழமசச் க்ள் மற்றும் வவளியுறவுத் துழற அழமசச் க்ள் ஆகிரயோ ிழடரய 

ரமற்வகோள்ளப் படும் ஒரு ரபசச்ுவோ த்்ழத முழற ஆகும். 

❖ இந்தியோ இது ரபோன்ற ரபசச்ுவோ த்்ழதகழள அவம ிக்கோ, ஆஸ்திர லியோ, மற்றும் 

ஜப்போன் ரபோன்ற நோடுகளுடன் ரமற்வகோள்கிறது. 

❖ இந்திய நோடோனது இம்மோதி ியில் ரபசச்ுவோ ழ்த ரமற்வகோள்ளும் முதல் குவோட் 

(QUAD) அழமப்பின் உறுப்பின ல்லோத நோடு  ஷ்யோவோகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ- ஷ்யோ இருத ப்பு உசச்ிமோநோட்டிழன நடத்துவதற்கோக 

 ஷ்ய அதிப  ்விளோடிமி  ்புதின் இந்தியோவிற்கு வருழக த  உள்ளோ .்  

❖ இந்த உசச்ி மோநோடு இந்தியோவில் ஒருமுழறயும் மற்வறோரு முழற  ஷ்யோவிலும் என 

மோறி மோறி நடத்தப்படுகிறது. 

❖ தற்ரபோது இந்தியோவிற்கு அதிகளவில் போதுகோப்புக் கருவிகழள வைங்கும் நோடு 

 ஷ்யோவோகும்.  

 

உலகளாவிய மின்சார வாகனக் கண்மணாட்ட அறிக்ளக 

❖ ச வ்ரதச எ ிசக்தி முகழமயோனது (IEA - International Energy Agency) சமீபத்தில்  

உலகளோவிய மின்சோ  வோகனக் கண்ரணோட்ட அறிக்ழகயிழன வவளியிடட்து. 

❖ இந்த அறிக்ழகயின்படி  

o 2020 ஆம் ஆண்டில் 3 மில்லியன் புதிய மின்சோ  கோ க்ள் பதிவு வசய்யப் பட்டு 

உள்ளன.  

o இது 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவோனழத விட 41% அதிகமோகும். 

o உலகிரலரய அதிக எண்ணிக்ழகயில் ழைட ்ஜன் கோ க்ழள விநிரயோகம் 

வசய்துள்ள நோடு வதன் வகோ ியோவோகும். 

o 2030 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் விற்பழன வசய்யப்பட உள்ள கோ க்ளில் 30% 

கோ க்ள் மின்சோ  கோ க்ளோக இருக்கும். 
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சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

நிதிே்துளைளயப் பசுளே ேயோக்குவேை்கான பிளணயே்  

❖ சமீபத்தில் நிதித்துழறழயப் பசுழம மயமோக்குவதற்கோன பிழணயத்தில் (Network 

Greening the Financial System – NGFS) இந்திய  ிச வ்் வங்கி இழணந்துள்ளது.  

❖ இதில் இழணவதன் மூலம், இந்திய  ிச வ்் வங்கியோனது உலகளோவிய கோலநிழல 

ஆபத்து ரமலோண்ழமயில் பங்களிப்பதற்கும் அதிலிருந்து சில கருத்துகழள 

கற்பதற்கும் இயலும். 

❖ இறுதியோக, நீடித்தப் வபோருளோதோ ம் ரநோக்கிய மோற்றத்ழத அழடவதற்கு RBI உலக 

நோடுகளுடன் இழணந்து வசயல்படும். 

❖ நிதித்துழறழயப் பசுழமமயமோக்குவதற்கோன பிழணயத்துடன் 83 மத்திய வங்கிகள் 

ஈடுபட்டுள்ளன. 

❖ இவற்றுள் 75 நோடுகள் உறுப்பின ோகவும் 13 நோடுகள் போ ழ்வயோள  ் நோடுகளோகவும் 

(Observer) உள்ளன. 

❖ பசுழம நிதியத்ழத அதிக ிப்பதும் விழ வோக ஏற்படுத்தச ் வசய்வதுரம இதன் 

முக்கிய ரநோக்கம் ஆகும்.  

❖ நிதித்துழறயில் கோலநிழல வகோள்ழககழள ஏற்படுத்தவும் கோலநிழல ஆபத்துக் 

கோல  வநகிை்திறழன ரமம்படுத்தவும் உறுப்பின க்ளுக்கு உதவுவரத இதன் ரநோக்கம் 

ஆகும்.  

 

 

உலகின் பழளேயான நீர் – கனடா  

❖ போ ப் ோ ரச வ்ுட் ரலோல்ல  ்(Barbara Sherwood Lollar) எனும் புவிசோ  ்ரவதியியலோள  ்

உலகின் ஆைமோன சில சு ங்கங்களில் சுற்றித் தி ிந்து பல மில்லியன் ஆண்டுகள் 

கோலத்திய பைழமயோன நீ ிழனக் கண்டறிந்து அதழனப் பி ித்வதடுப்பதிரலரய 

தனது வபரும்போலோன வோை்ழவக் கழித்தோ .்  

❖ ரநசச்  ்கம்யூனிரகசன் எனும் இதழில் வவளியிடப்பட்ட ஆய்வில் 2009 ஆம் ஆண்டில் 

கனடோவின் ஒரு சு ங்கதத்ிலிருந்து அவ  ்பி ித்வதடுத்த நீ  ்1.6 பில்லியன் ஆண்டுகள் 

பைழமயோனது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது நமது ரகோளில் கண்வடடுக்கப்பட்ட மிகப் பைழமயோன நீ ோகும். 
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பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள், ேை்றுே் நிகழ்வுகள் 

ளேக்மகல் மகாலின்ஸ் ேளைவு  

❖ நிலவுக்கு அனுப்பப் பட்ட அப்பல்ரலோ 11 திட்டத்திற்கு விண்கல வீ  ோக (Pilot) இருந்து 

வழி நடத்திய அவம ிக்க விண்வவளி வீ  ோன ழமக்ரகல் ரகோலின்ஸ் சமீபத்தில் 

கோலமோனோ .்  

❖ இவ  ்தனது 90வது வயதில் உயி ிைந்தோ .் 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டில் மூன்று வீ  க்ளுடன் அனுப்பப் பட்ட அப்பல்ரலோ 11 திட்டத்தில் 

அந்த விண்கலத்துடன் இழணக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுப்போட்டுப் வபட்டகத்திழன (Module) 

இயக்கிட ரகோலின்ஸ் அனுப்பப் பட்ட ரந த்தில்,  நீல் ஆம்ஸ்ட் ோங் மற்றும் புஷ் 

ஆல்ட் ின் ஆகிய இரு விண்வவளி வீ  க்ளும் நிலவில் நடந்த முதல் மனித க்ள் எனும் 

வபருழமழயப் வபற்றன .்  

❖ மற்ற இரு வீ  க்ளும் திரும்பி வரும் வழ  ரகோலின்ஸ் அந்தக் கட்டுப்போட்டுப் 

வபட்டகத்தினுள்ரளரய 21 மணி ரந ம் தனியோக இருந்தோ .்  

❖ ழமக்ரகல் எழுதிய சுயச ிழத “Carrying The Fire” என்பதோகும்.  

 

 

மசாலி ஜஹாங்கீர் சசாராப்ஜி ேளைவு  

❖ மூத்த வைக்குழ ஞரும் முன்னோள் இந்திய அ சுத் தழலழம வைக்குழ ஞருமோன 

ரசோலி ஜைோங்கீ  ்வசோ ோப்ஜி சமீபத்தில் கோலமோனோ .் 

❖ அவ  ் இந்திய அ சுத் தழலழம வைக்குழ ஞ ோக 1989 முதல் 1990 வழ யிலோன 

கோலத்திலும் மீண்டும் 1998 முதல் 2004 வழ யிலோன கோலத்திலும் பணியோற்றினோ .் 

❖ இவ  ்பத்மவிபூசன் விருது (2002) வபற்றவ ோவோ .் 

❖ இவ  ்தனது 91வது வயதில் உயி ிைந்தோ .்   
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“Order of Rising Sun” விருது 

❖ ஜப்போனிய அ சு சமீபத்தில் வபங்களூருழவச ் ரச ந்்த ஜப்போனிய வமோழி 

ஆசி ிய ோன சியோமளோ கரணஷ் அவ க்ளுக்கு “Order of Rising Sun” (உதிக்கும் 

சூ ியனின் ஆழண) என்ற விருதிழன வைங்கியது.  

❖ ஜப்போனியக் கலோசச்ோ  ரமம்போடு, ச வ்ரதச உறவுகளில் சோதழன, அவ க்ள் 

துழறயின் முன்ரனற்றம், மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் வளங்கோப்பு ரபோன்றவற்றில் 

மகத்தோன பணி ஆற்றியவ க்ளுக்கோக இந்த விருது வைங்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த விருது ஜப்போனிய அ சோல் வைங்கப்படும் மூன்றோவது உய ிய விருதோகும்.   

 

முக்கிய தினங்கள் 

ேகாராஷ்டிரா ேை்றுே் குஜராே் தினே் – மே 01 

 

❖ ரம 01 ஆம் ரததியோனது மகோ ோஷ்டி  மோநில தினமோகவும் குஜ ோத் மோநில 

தினமோகவும் வகோண்டோடப் படுகிறது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டில்  பலவமோழிகழள வகோண்டிருந்த பம்போய் மோநிலத்ழத குஜ ோத் 

மற்றும் மகோ ோஷ்டி ோ என இரு மோநிலங்களோகப் பி ிப்பதற்கோன பம்போய் 

மறுசீ ழமப்புச ்சட்டத்ழத இந்தியப் போ ோளுமன்றம் நிழறரவற்றியது. 

❖ இசச்ட்டம் 1960 ஆம் ஆண்டு ரம 01 முதல் நழடமுழறக்கு வந்தது.  

❖ இதற்கு முன்பு பம்போய் மோநிலமோனது ம ோத்தி, குஜ ோத்தி, வகோங்கனி மற்றும் கட்ச ்

ஆகிய வவவ்ரவறு வமோழிகழளப் ரபசும் மக்கழளக் வகோண்ட ஒரு மோநிலமோக 

இருந்தது.  

❖ 1950களின் இழடப்பட்டக் கோலங்களில் சம்யுக்தோ மகோ ோஷ்டி ோ அந்ரதோலன் எனும் 

ஒரு இயக்கமோனது ம ோதத்ி ரபசும் மக்களுக்வகன ஒரு தனி மோநிலத்திழனக் ரகோ த் 

வதோடங்கியது. 
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❖ மகோ குஜ ோத ்இயக்கமோனது குஜ ோத்தி ரபசும் மக்களுக்கோன ஒரு தனி மோநிலத்ழத 

உருவோக்குவழத ரநோக்கமோகக் வகோண்டிருந்தது. 

❖ இந்த இயக்கங்களின் ரகோ ிக்ழககளினோல் பம்போய் மறுசீ ழமப்புச ்சட்டம் இயற்றப் 

பட்டது. 

 

சர்வமேச உளழப்பாளரக்ள் தினே்  - மே 1 

❖ ரம தினமோனது ச வ்ரதச உழைப்போள க்ள் தினம் (அ) வதோழிலோள  ்தினம் எனவும் 

அழைக்கப் படுகிறது. 

❖ இத்தினமோனது வதோழிலோள  ் வ க்்கத்தின் ரபோ ோட்டத்ழதயும் அ ப்்பணிப்ழபயும் 

ஈடுபோட்டிழனயும் வகோண்டோடுவரதோடு, வபரும்போலோன நோடுகளில் இதத்ினமோனது 

வருடோந்தி ப் வபோது விடுமுழறயோகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ அவம ிக்கோவின் சிகோரகோவும் மற்ற சில நக ங்களும் 1886 ஆம் ஆண்டு ரம 01 ஆம் 

ரததியன்று 8 மணி ரந  ரவழலநோள் ரகோ ிக்ழகயிழன முன் ழவதத் வழகயில் 

வதோழிற்சங்கப் ரபோ ோட்டங்களின் முக்கிய ழமயங்களோக இருந்தன. 

❖ 1889 ஆம் ஆண்டில் ச வ்ரதசப் வபோதுவுடழம மோநோடோனது ரைமோ க்்வகட் நிகை்வின் 

நிழனவோக ரம 01 ஆம் ரததியிழன உழைப்போள க்ளுக்கோன ச வ்ரதச 

விடுமுழறயோக (ச வ்ரதச உழைப்போள க்ள் தினம்) கழடபிடிக்கப்படும் என 

அறிவித்தது. 

❖ இந்தியோவில் முதல் உழைப்போள  ் தினமோனது 1923 ஆம் ஆண்டில் சிங்கோ ரவலு 

வசட்டியின ோல் ஆ ம்பிக்கப் பட்ட ரலப  ் கிசோன் கட்சியினோல் வசன்ழனயில் 

கழடபிடிக்கப் பட்டது.  

❖ இது வதோழிலோள  ்சங்க இயக்கத்தினோல் (Labour Union Movement) வதோடங்கப்பட்டது. 
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