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   மே – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ லெபனானின் தலெநகரான லபய்ரூட் நகரமானது 24 மணி நநரத்திெ் நகரத்திெ் அதிக 

எண்ணிக்லகயிொன நதசியக் லகாடிகலை உயரத்்தியதற்காக புதிய கின்னஸ் உெக 

சாதலனலயப் பலடதத்ுை்ைது. இங்கு 26,852 நதசியக் லகாடிகை் உயரத்்தப்படட்ன. 

❖ இஸ்நரலிெ் உை்ை லெடிலபாருை் குன்றிெ் இந்தியாவின் முன்னாை் பலடத ்

தைபதியான JFR நேக்கப் என்பெரின் லபயலர லபயரப்் பெலகயிெ் லபாறித்து 

அந்நாடு கவுரெப்படுத்தியுை்ைது.  

o 1971 ஆம் ஆண்டு ெங்க நதசத்தின் விடுதலெப் நபாருக்குப் பின்னர ்டாக்காவிெ் 

பாகிஸ்தான் பலடகை் சரணலடய இெர ் நபசச்ு ொரத்்லதகலை 

நமற்லகாண்டார.்  

❖ கிரக்ிஸ்தான் நாட்டின் பிஸ்நகக் நகரிெ் நலடலபற்ற ஷாங்காய் ஒதத்ுலைப்பு 

அலமப்பின் (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) பாதுகாப்பு அலமசச்ரக்ை் சந்திப்பிெ் 

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அலமசச்ர ்நிரம்ொ சீதாராமன் கெந்து லகாண்டார.்  

o இசச்ந்திப்பின் ஒரு பகுதியாக இெர ் சீனாவின் பாதுகாப்புத ் துலற 

அலமசச்ரான லெய் லபன்ஜி என்பெலர சந்தித்துப் நபசினார.்   

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முக்கிய புவியியல் தளங்கள் 

❖ இந்தியப் புவியியெ் கை ஆய்வு நிறுெனமானது (Geological Survey of India) நமகாெயாவிெ் 

உை்ை 2 முக்கியப் புவியியெ் தைங்கை் குறிதத்ு விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுதத்ுெதற்காக 

முயற்சிகலை  எடுதத்ுை்ைது. 

❖ கிைக்கு காசி குன்று மாெடட்த்தின் நசாப்ஹாரிெ் உை்ை லதரியாகாட் மற்றும் மாமலுக் 

குலக ஆகியலெ அந்த இரண்டு புவியியெ் தைங்கைாகும். 

❖ இந்தியத் துலணக் கண்டத்தின் புவியியெ் காெகட்டம் குறித்த ஆதாரங்கைாக 

விைங்குெதாெ் இலெ முக்கியதத்ுெம் ொய்ந்த தைங்கைாக விைங்குகின்றன. 

ோேலுக் குகக 

❖ இந்தத ் தளமானது 4200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த ஒரு முக்கியமான 

காலநிலல நிகழ்வின் ஆதாரமாக விளங்குகின்றது. 

❖ மாமலுக் குலகயில் உள்ள பபாங்கூசிப் பாலறயானது (stalagmite) சரவ்ததச 

பாலறயடுக்குப் பிரிவு மற்றும் தைமாக (GSSP - Global Stratotype Section and Point) 

அலடயாைப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவின் புவியியல் காலகட்டத்தின் அலடயாளமாக அதிகாரப்பூரவ்மாக 

ஏற்றுக் பகாள்ளப்படட் முதெ் குலகயாகும். 

ததரியாகாட ்

❖ இந்தத் தளமானது கிரட்டசிதயாஸ் (K) – தபலிதயாஜீனின் (Pg) என்ற லபரும் அழிவு 

நிகழ்லவக் குறிக்கின்றது. 
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❖ பதரியாகாட் தளமானது இந்தியாவில் கிரட்டசிதயாஸ் – தபலிதயாஜீன் (K- Pg) எல்லல 

மாற்றத்தின் முழுலமயான பதிவுகலளக் பகாண்டிருக்கின்றது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஜப்பான் மபரரசர ்

❖ ேப்பானின் புதிய நபரரசர ் நருஹிநடா அந்நாட்டின் கிரிசாந்திமம் (Chrysanthemum) 

எனும்   சிம்மாசனத்திெ் அரியலண ஏறினார.்  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 01 ஆம் நததியிெ் இருந்து லரய்ொ சகாப்தம் அதிகாரப்பூரெ்மாகத் 

லதாடங்கியது. 

❖ லபாதுொக ேப்பானின் சகாப்தங்கை் சீனாவின் பாரம்பரியத்திற்குப் பின்னர ்

லபயரிடப்படுகின்றன.  

❖ கடந்த 1300 ஆண்டுகைிெ்  ‘லரய்ொ’ (Reiwa) என்பது ேப்பானின் பாரம்பரிய 

இெக்கியத்திற்குப் பின்பு லபயரிடப்பட்ட முதொெது சகாப்தமாகும். 

❖ நபரரசர ்நருஹிநடா ேப்பானின் 126-ெது நபரரசர ்ஆொர.் 

❖ இது 5 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து லதாடரந்்து ெரும் உெகின் பைலமயான பரம்பலர 

முடியாட்சி ஆகும். 

❖ நருஹிநடாவிற்கு முன்னர ் அஹிகிட்நடா என்பெர ் நபரரசராக இருந்தார.் 

லரய்ொவிற்கு முன்பு லஹய்சி (Heisi) சகாப்தம் இருந்தது.  

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

உருகளக் கிழங்குகள் 

❖ லபப்சிநகா நிறுெனமானது FC5 உருலளக் கிழங்கு வலகலயப் பயிரிட்டதற்காக  

குஜராத்லதச ்தசரந்்த 4 விவசாயிகள் மீது வழக்கு பதாடரந்்துள்ளது.  

❖ பபப்சிதகா நிறுவனமானது காப்புரிலம மீறுதலுக்காக அந்த விவசாயிகள் மீது குற்றம் 

சுமத்தியுை்ைது. 

❖ பபப்சி நிறுவனமானது தனது தலஸ் (Lay’s) என்ற உருலளக் கிழங்கு சாரந்்த லநாறுக்குத் 

தீனிக்காக FC5 வலக உருலளக் கிைங்குகலை பிரதத்ிதயகமாகப் 

பயன்படுதத்ுகின்றது. 

❖ FC5 வலக உருலளக் கிழங்கானது குலறந்த ஈரப்பதத் தன்லமலயக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ குலறந்த ஈரப்பதத் தன்லமயானது இந்த வலக உருலைக் கிைங்குகலை பநாறுக்குத் 

தீனிகளாக மாற்றுெலத எைிதாக்குகின்றது.  

❖ PPV & FR (Protection of Plant Variety and Farmers Right) சட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் பதிவு 

பசய்யப்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 151 பயிர ் ெலககைிெ் உருலளக் கிழங்கும் 

ஒன்றாகும்.  

தாவர வகக ேற்றுே் விவசாயிகளின் உரிகேகள் பாதுகாப்பிற்கான சட்டே் 

❖ இந்தச ்சட்டமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் நிலறதவற்றப்படட்து. 
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❖ இந்த சட்டத்தின் குறிக்தகாள்கள் பின்வருமாறு: 

o தாெர ெலககைின் பாதுகாப்பு 

o விெசாயிகை் மற்றும் நெைாண் பயிரக்லை ெைரப்்பெரக்ைின் உரிலமகலைப் 

பாதுகாத்தெ் 

o புதிய நெைாண் பயிரக்லைப் பயிரிடுதெ் மற்றும் ெைரச்ச்ிலய ஊக்குவித்தெ். 

 

வரி ஏய்ப்பு 

❖ ெருமான ெரித்துலற மற்றும் சரக்கு மற்றும் நசலெகை் ெரி அலமப்பு (Goods and 

Services Tax Network - GSTN) ஆகியலெ ெரி ஏய்ப்லபக் கண்டறிெதற்காக ஒன்றிலணந்து 

பணியாற்றத் திட்டமிருக்கின்றன.  

❖ இரண்டு அலமப்புகளின் தகவல்கலளயும் பபாருத்திப் பாரப்்பதற்காக இரு 

அலமப்புகலளயும் அனுமதிப்பதற்காக ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் லகலயழுத்தாக 

உை்ைது.  

❖ வருமான வரி மற்றும் GST ஆகியவற்றின் கீழ் சமரப்்பிக்கப்படட் வருமானத ்

பதாலகயானது தசாதலன பசய்யப்படட்ு சரிபாரக்்கப்பட விருக்கின்றது.  

❖ வருமான வரித ் துலறயின் உத்தரவானது இது தபான்ற தகவல்கலள GSTN 

அலமப்புடன் தானியங்குப் பரிமாற்றத்திற்கு அனுமதிக்கின்றது.  

GSTN 

❖ GSTN ஆனது இலாப தநாக்கில்லா நிறுவனமாக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் 

கூட்டாக பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 8-ன் கீழ் ஒரு நிறுவனமாகப் பதிவு 

லசய்யப்படட்ுை்ைது. 

❖ GSTN அலமப்பின் பணி சரக்கு மற்றும் நசலெ ெரியிலன (GST) 

பசயல்படுதத்ுவதற்காக தகவல் பதாழில்நுட்ப கட்டலமப்பு மற்றும் நசலெகலை 

ெைங்குெதாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

ஷீபாக்ஸ் தசயற்ககக் மகாள் 

❖ லின்க் ஸ்நபஸ் என்ற சீனா ஸ்டாரட்் அப் நிறுெனத்லதச ் நசரந்்த லபாறியாைரக்ை் 8 

மீட்டர ்உயரமுலடய, மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஒரு விண்லெைிக் கெலன கடந்த 

ொரம் பரிநசாதித்தனர.் 

❖ இந்த விண்லெைிக் கெலனப் பயன்படுத்தி மிகச ் சிறிய, விலெ குலறந்த ஷீபாக்ஸ் 

எனும் லசயற்லகக் நகாலை விண்ணுக்கு அனுப்ப அெரக்ை் திட்டமிடட்ுை்ைனர.் 

❖ இதன் எலட 10 கிநொ கிராமிற்கு குலறொக இருப்பதாெ் ஷீபாக்ஸ் (காெனிப்லபட்டி) 

என்று இது அலைக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது நபான்ற ஷீபாக்ஸ் லசயற்லகக் நகாை்களுக்கு அதிக நதலெ இருக்கும் என்று 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் எதிரப்ாரக்்கின்றனர.்  
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❖ இெற்லற விமானங்களுக்கான அதிநெக இலணய ெசதி, நிெக்கரி ஏற்றுமதிகலை 

கண்காணித்தெ், பை்ைிகை்/கெ்லூரிகை் நடதத்ும் பரிநசாதலனகை் நபான்ற 

நசலெகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியும்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தகாண்கடக் கடகல – மர ணு  ன்முகே் ேன்மம 

❖ லகாண்லடக் கடலெயின் (Cicer arietinum) மரபணு பன்முகத் தன்லமயிலன சரெ்நதச 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கூடட்ு நிறுெனங்கை் 

o பகுதியைவு ெறண்ட லெப்ப நிலெப் பகுதிக்கான இந்தியாவின் சரெ்நதசப் 

பயிரக்ை் ஆராய்சச்ி நிறுெனம் (International Crops Research Institute for the Semi-Arid 

Tropics - ICRISAT) 

o சீனாவின் பிஜிஐ-லசன்லசன்.  

❖ இந்தியாவிெ் விலையும் லகாண்லடக் கடலெயின் 176 ெரிலசகை் உை்ைிட்ட 429 

மரபணுக்கைின் ெரிலசயாக்கத்லத ஆராய்சச்ியாைரக்ை் நிலறவு லசய்துை்ைனர.் 

❖ இந்தத் திட்டமானது பின்ெரும் பண்புகலைக் லகாண்ட லகாண்லடக் கடலெயின் 

புதிய இனங்கலை உருொக்குெலத நநாக்கமாகக் லகாண்டுை்ைது. 

o அதிக மகசூெ் 

o நநாய் மற்றும் பூசச்ிகலை எதிரத்்தெ் 

o பருெநிலெ மாற்றத்லத எதிரத்்தெ் 

❖ லகாண்லடக் கடலெ என்பது உெகிெ் மிகப் பரெொக ெைரும் அெலர ெலககைிெ் 

இரண்டாம் இடத்திெ் உை்ைது.  

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

சாந்துச ்சிற்பங்கள் 

❖ லதலுங்கானாவின் பானிகிரியிெ் ஒரு அரிதான முழு அைவுலடய புத்த மத சாந்துச ்

சிற்பங்கலை லதாெ்லியொைரக்ை் கண்டுபிடிதத்ுை்ைனர.்  

❖ இது 1.73 மீடட்ர ்உயரமுலடயதாகவும் 35 லச.மீ. அகெத்லதயும் லகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்தச ் சிற்பமானது ோதகா சக்ராலெச ் நசரந்்த ஒரு நபாதிச ் சதத்ுொலெக் 

குறிக்கின்றது. 

❖ இதுநாை் ெலர இந்தியாவிெ் கண்டுபிடிக்கப்படட் மிகப்லபரிய புத்த சாந்துச ்

சிற்பங்கைிெ் இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ இதர கண்டுபிடிக்கப்படட் லதாெ்லபாருடக்ை் பின்ெருமாறு: 

மகாஸ்தூபம் இது புத்தத் துறவிகளின் தனிப்பட்ட விவரங்கலளக் 

பகாண்ட ஒரு பரிதபாஜிக ஸ்தூபமாகும். 
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தவாட்டிவ் ஸ்தூபம் புத்தத் துறவிகளின் உடெ்கலைக் பகாண்ட 

அலரக்தகாள அலமப்பாகும் 

அப்சிதல் லசத்ய கிரகங்கள் வழிபாடட்ுக் கூடம் 

சன்னல் மண்டபங்கள் கி.மு. 1 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி பசய்த 

சாதவாகனர ்காலகட்டத்லதச ்தசரந்்தது 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மகால்டுமேன் சுற்றுசச்ூழல் பரிசு 

❖ 6 சுற்றுசச்ூைெ் ஆரெ்ெரக்ை் புகை்லபற்ற நகாெ்டுநமன் சுற்றுசச்ூைெ் விருதிலனப் 

லபற்றுை்ைனர.் 

❖ நகாெ்டுநமன் விருதானது “பசுலம தநாபல் விருது” என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த விருது 6 கண்டங்கலளச ் தசரந்்த 6 சுற்றுசச்ூைெ் ஆரெ்ெரக்ளுக்கு 

ெைங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த விருதானது அலமரிக்காலெச ்நசரந்்த நன்லகாலடயாைரக்ைான நராடா மற்றும் 

ரிசச்ரட்ு நகாெ்டுநமன் ஆகிநயாராெ் 1989 ஆம் ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ புகை்லபற்ற சமூக ஆரெ்ெரான நமத்தா படக்ர ் இந்த விருலத 1992 ஆம் ஆண்டிெ் 

லபற்றார.் 

❖ குேராத்திெ் உை்ை நரம்லதப் பை்ைத்தாக்கு ெைரச்ச்ித் திட்டத்திற்கு எதிராக 

நபாராடியதற்காக இெருக்கு இெ்விருது ெைங்கப்பட்டது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் லெற்றியாைரக்ை் : 

தவற்றியாளர் நாடு 

பாயரஜ்ரக்ால் அக்வாண்ட் பசரீன் மங்தகாலியா 

அல்பபரட்் ப்பரௌன்பவல் லலபீரியா 

அல்பபரத்டா குராமில் சிலி 

ஜாக்குலின் எவான்ஸ் குக் தீவுகள் 

லிண்டா காரச்ியா அபமரிக்கா 

அனா தகாதலாவிக் பலதசாஸ்கா வட மாசிதடானியா 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மே தினே் – தம 01 

❖ நம 01 ஆம் நததியானது சரெ்நதசத் லதாழிொைர ்தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

இது நம தினம் என்றும் அலைக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது லதாழிொைரக்ை் மற்றும் பணிக்குச ் லசெ்நொரக்லை 

லகாண்டாடுகிறது. 

❖ இந்தியாவிெ் முதொெது லதாழிொைர ் தினமானது எம். சிங்காரநெெர ் என்பெராெ் 

லசன்லனயிெ் 1923 ஆம் ஆண்டிெ் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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❖ இந்தியாவின் முதொெது லதாழிற் சங்கத்லத சிங்காரநெெர ்லதாடங்கினார.் 

❖ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலயத் லதாடங்கியெரக்ைிெ் சிங்காரநெெரும் ஒருெராொர.்  

வரலாறு 

❖ பதாழிலாளர ் தினமானது அபமரிக்காவிெ் பதாழிலாளர ் சங்க இயக்கத்தின் தபாது 

ததாற்றுவிக்கப்படட்து. 

❖ 1886 ஆம் ஆண்டு நம 01 அன்று சிகாநகா நகரிெ் நலடலபற்ற நஹமாரக்்லகட் 

விெகாரத்லத நிலனவு கூறுெதற்காக நம 01 ஆம் நததி சரெ்நதசத் லதாழிொைரக்ை் 

தினமாகத் நதரந்்லதடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த நாைிெ் ஒரு நாைிெ் 15 மணி நநரத்திற்குப் பதிொக 8 மணி நநரத்லதப் பணி 

நநரமாக நெண்டி லபாது நெலெ நிறுத்தம் நலடலபற்றது. 

❖ சிகாநகா காெெ் துலறயானது அங்கு துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்தி பெலரக் லகான்றது. 

 

சரவ்மதச ஜாஸ் (ஒரு வகக இகச) தினே் 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் ஏப்ரெ் 30 அன்று சரெ்நதச ோஸ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது ோஸ் குறிதத்ும் உெலகங்கிலும் உை்ை மக்கலை ஒன்றிலணப்பதிெ் 

அதன் முக்கியப் பங்கு குறிதத்ும்  எடுதத்ுலரப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றது.  

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திெ் ஐக்கிய நாடுகை் லபாதுச ் சலபயானது தனது 

அதிகாரப்பூரெ் நாடக்ாட்டியிெ் சரெ்நதச ோஸ் தினத்லத அதிகாரப் பூரெ்மாக 

அங்கீகரித்தது. 

❖ யுலனஸ்நகா அலமப்பானது ோஸ் தினக் லகாண்டாட்டத்லத 2005 ஆம் ஆண்டின் 

“கலாசச்ார பவளிப்பாடட்ு பன்முகத் தன்லமயின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊக்குவிப்பு” 

மீதான ஒப்பந்ததத்ுடன் (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions) பதாடரப்ுபடுதத்ுகின்றது.  
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