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மே – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ பத்திரிக்ககயாளரான சபா நக்வி 2019 ஆம் ஆண்டின் மக்களகைத் ததரத்லுக்கு 

பிந்கதய கூட்டணி அரசு அகமைதின் ைாய்ப்புககளத் திறனாய்வு சசய்து “ஜூகாத் 

அரசியல் : அரசியல் கூட்டணி ககதயடு” எனும் புத்தகதத்த எழுதியுள்ளார.் 

❖ கிரக்ிஸ்தானில் உள்ள பிஷ்தகக்கில் ஷாங்காய் ஒதத்ுதைப்பு அகமப்பின் பாதுகாப்பு 

அகமசச்ரக்ளுக்கான மாநாடு நகடசபற்றது. 

❖ உலக நிரை்ாக அகமப்பினால் உலக ஹாக்கி கூட்டகமப்பின் சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குழுவின் தகலைராக நியமிக்கப்படட்ுள்ள முதல் இந்தியராக பிஹு 

கல்யாண் நாயக் ஆகியுள்ளார.் 

❖ பிப்ரைரி 27 அன்று இந்திய விமானப் பகட தமற்சகாண்ட நடைடிக்கககளுக்கு 

எதிரான பாகிஸ்தான் விமானப் பகடயின் பதிசலதிரப்்பு நடைடிக்ககயானது 

‘Operation Swift Retort’ என நிதைவு கூறப்படும் எை்று பாகிஸ்தானின் விமானப் பகடத் 

தகலைர ்சதரிவிதத்ுள்ளார.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா சோலைம ாக்குப் பாரல்ை  - 2024 

❖ ைரத்்தக மற்றும் சதாழில் துகற அகமசச்கமானது ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா 

ததாதலநநாக்குப் பாரத்ையிை் ஒரு பகுதியாக சதாழில் சதாடங்குபைரக்கள 

ஊக்குவிக்கும் ைககயில் ைரிச ் சலுகககள் தபான்ற ஊக்குவிப்பு நடைடிக்ககககள 

முன்சமாழிந்துள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டில் 50,000 புதிய சதாழில் சதாடக்கங்ககள உருைாக்க 

ைழிைகக சசய்ைதும் 20 இலடச்ம் தநரடி மற்றும் மகறமுக தைகல ைாய்ப்புககளயும் 

உருைாக்குைதுநே  இந்த சதாகலதநாக்குப் பாரத்ையிை் தநாக்கமாக உள்ளது. 

❖ இந்த ஆைணமானது ைரத்்தகம் மற்றும் சதாழில்துதை அகமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள 

சதாழில்துதை ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நாடட்ு ைரத்்தக தமம்பாடட்ுத் துகறயினால் 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

ஸ்டார்-அப் இந்தியா 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதம் சதாடங்கப்படட் இந்தத் திட்டமானது இந்திய 

அரசின் முதன்கம முன்சனடுப்பாகும். 

❖ இது சதாழில் சதாடக்கங்களின் ைளரச்ச்ிக்கு ைலுைான சூழகல உருைாக்குைகதயும் 

தைகல ைாய்ப்புககள உருைாக்குைதன் மூலம் நீடித்த சபாருளாதார ைளரச்ச்ிகய 

அகடைகதயும் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ ஸ்டார-்அப் இந்தியா திட்டமானது ைரிச ் சலுகக உட்பட இதர பல சலுககககளயும் 

ைழங்குகிறது. 
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சரை்மேசச ்சசய்திகள் 

உலகளாவிய உணவுக் ககாள்கக அறிக்கக 

❖ சரை்ததச உணவுக் சகாள்கக ஆராய்சச்ி நிறுைனமானது (International Food Policy 

Research Institute-IFPRI) சமீபத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய உணவுக் 

தகாள்தக அறிக்தகதய சைளியிடட்ுள்ளது. 

❖ IFPRI-இன் இந்த முதன்கம அறிக்ககயானது 2018 ஆம் ஆண்டிை்காை உணவுக் 

சகாள்ககயில் உள்ள முக்கிய சிக்கல்கள், தமம்பாடுகள் மற்றும் முடிவுகள் 

ஆகியைற்கற மறு ஆய்வு சசய்கிறது. தமலும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

சைால்ககளயும் ைாய்ப்புககளயும் கைனத்தில் சகாள்கிறது. 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

❖ உலகின் சமாத்த மக்கள் சதாககயில் 45.3% மக்கள் கிராமப் புறங்ககளச ்

தசரந்்தைரக்ள். 

❖ உலக மக்கள் சதாககயில் குகறந்த படச்மாக 70% தபர ் மிகவும் ைறுகமயில் 

உள்ளனர.்  

❖ உலகம் முழுைதும் உள்ள கிராமப்புற இகளஞரக்ளில் சுமார ்  50% தபர ் எந்தசைாரு 

அதேப்புசார ் துதையிலுே் நைகலயின்றி உள்ளனர.் நேலுே் அைரக்ள் 

தைகலயின்றிநயா அல்லது தகுதிக்கு குகறந்த தைகலயிநலா உள்ளனர.் 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டின் நீடித்த ைளரச்ச்ி இலக்குககள அகடைதை்காை பாகதக்கு 

உலகம் இன்னும் தயாராகவில்கல. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலகில் மிக தைகமாக ைளரந்்து ைரும் பிராந்தியமாக 

சதற்காசியா உள்ளது. 

❖ இந்தப் பிராந்தியத்தின் 70 சதவீத கிராமப்புற மக்கள் சதாககக்கு இந்தியா 

தாயகமாக உள்ளது. 

 

இந்தியா-பிரான்ஸ் கடற்பகட கூட்டுப் பயிற்சி 

❖ இந்தியா ேை்றுே் பிரான்சு நாடட்ுக் கடற்பகடகள் இகணந்து ைருணா 19.1 எனும் 

கூடட்ுப் பயிற்சிகய நடதத்ுகின்றை. 

❖ இது தம மாதம் 1 முதல் 10 ைகரயில் தகாைாவின் கடற்ககரப் பகுதியில் 

நகடசபறுகிறது.  

❖ இது இருதரப்பு கடற்பகடப் பயிற்சியின் 17ைது பதிப்பாகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது இரண்டு கட்டமாக நகடசபறுகிறது. 

❖ இருதரப்பு சந்திப்பு, சதாழில் முகற நிபுணரக்ளிை் கலந்துகரயாடல்கள், மற்றும் 

விகளயாடட்ு நிகழ்வுகள் ஆகியகை உள்ளிட்ட துகறமுகப் பயிற்சிக்காை 

பகுதியானது தகாைாவில் நகடசபறும். 

❖ கடற்பயிற்சிப் பகுதியானது கடற்பகட நடைடிக்கககளின் பல்தைறு தரப்புப் 

பயிை்சிககள உள்ளடக்கியது. 

❖ 2-ைது கடட் கடற்பகடப் பயிற்சியான ைருணா 19.2 ஆனது தம மாத இறுதியில் 

டிஜிதபாட்டியில் நடத்த  திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 
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❖ 1983 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த இருதரப்பு கடற்பகடப் பயிற்சியானது  2001 

ஆம் ஆண்டில் ைருணா என்று சபயரிடப்பட்டது. 

 

ADMM plus கடை் பாதுகாப்பு ேற்றுே் பயங்கரைாே எதிரப்்பு பயிற்சி -  

பன்னாட்டுப் பயிற்சி 

❖ இந்தியக் கடற்பகடயின் INS சகால்கத்தா மற்றும் INS சக்தி ஆகியகை ADMM plus 

(ஆசியாை் ேை்றுே் இதர நாடுகளிை் பாதுகாப்பு அதேசச்ரக்ள் கூடுதக - ASEAN 

Defence Ministers’ Meeting Plus) நாடுகளிை் பை்ைாடட்ுப் பயிை்சியில் கலந்து 

சகாள்ைதற்காக புருதனகயச ்சசன்றகடந்துள்ளது. 

❖ தம மாதம் 1 முதல் 9 ைகர நகடசபறும் இது கடல் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரைாத 

எதிரப்்புப் பயிற்சியாகும். 

❖ இந்த ADMM plus கடல்சார ் பாதுகாப்பு ேை்றுே் பயங்கரைாத எதிரப்்பு மீதாை 

பயிை்சியாைது (ADMM plus Ex MS & CT) ADMM Plus நாடுகள் குழுவின் பன்னாடட்ுப் 

பயிற்சியாகும்.  

❖ இந்தப் பதிப்பானது புருதனவில் சதாடங்கி சிங்கப்பூரில் முடிைகடயும்.  

❖ இந்தப் பயிற்சியின் தபாது இந்தியக் கடற்பகடயாைது பயிற்சியில் கலந்து 

சகாள்ளும் பல்தைறு ஆசியான் மற்றும் அதை் பிற உறுப்பு நாடுகளின் 

கடற்பகடகளுடன் துகறமுக மற்றும் கடற்பரப்புகளில் ஏை்படுே் பல சிக்கலான 

நடைடிக்கககள் பை்றிய  நிபுணதத்ுை கலந்துதரயாடல்களில் ஈடுபடுே். 

ADMM Plus 

❖ ADMM Plus ஆனது 10 நாடுககளக் சகாண்ட தளமாகும். 

❖ இது ஆசியான் மற்றும் அதை் இதர கலந்துதரயாடல் நாடுகதளக் சகாண்டதாகும். 

❖ குழு உறுப்பினரக்ளின் மத்தியில் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒதத்ுகழப்கப 

ைலுப்படுதத்ுைதத இதன் தநாக்கமாகும். 

 

உலக இராணுவ கெலவு அறிக்கக 

❖ ஸ்டாக்தஹாே் சரை்ததச அகமதி ஆராய்சச்ி நிறுைனமானது (Stockholm International 

Peace Research Institute-SIPRI) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக இராணுை தசலவு 

அறிக்தககய சைளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த புதிய அறிக்ககயின்படி உலகளாவிய அளவில் ஒடட்ு சமாத்த இராணுை 

சசலவினங்களானது கடந்த ஆண்கட விட 2.6 சதவீதம் உயரந்்துள்ளது. 

❖ அசமரிக்கா, சீனா, சவுதி அதரபியா இந்தியா மற்றும் பிரான்சு ஆகியகை 2018 ஆம் 

ஆண்டில் அதிக சசலவு சசய்த 5 நாடுகள் ஆகும். 

❖ அசமரிக்காைானது 2010 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு முதன் முகறயாக தசலதை 

அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 24 ஆண்டுகளாக சதாடரந்்து சீனாவின் சசலவுகள் 

அதிகரித்து ைருகின்றை. 
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17வது உலகப் கபாருளாதார மன்றம் 

❖ உலகப் சபாருளாதார மன்றத்தின் 17ைது பதிப்பானது மத்திய கிழக்கு ேை்றுே் ைட 

ஆப்பிரிக்காவில் தஜாரட்ானின் சாக்கடல் பகுதியில் நகடசபற்றது. 

❖ இந்த கூடுககயானது கீழ்க்காணும் 3 முக்கிய சதாகலதநாக்குப் பாரக்ைக்காை  

கருதத்ுருவிை் கீை் நடத்தப் பட்டது. 

o தைகல ைாய்ப்புககள உருைாக்குதல், 

o அதரபிய சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், 

o மிகவும் தைிதத்ுைமான சதாழில் சதாடக்கங்ககள ஊக்குவித்தல். 

 

அறிவியை் ேற்றுே் சோழிை்நுட்பசச்சய்திகள் 

டியான்ஹூ II-01 கெயற்ககக் ககாள்கள் 

❖ சீனாைானது இரண்டு டியாை்ஹூ II-01  சசயற்ககக் தகாள்ககள தைது Base 25 

என்றறியப்படும் கதயூயான் சசயற்ககக் தகாள் ஏவு தளத்திலிருந்து 

சசலுத்தியுள்ளது. 

❖ அறிவியல் ஆய்வுகள், நில ைளங்கள், புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ைகரபடமிடல் 

ஆகியகை இந்த சசயற்ககக் தகாள்களின் முக்கிய தநாக்கங்களாகுே். 

❖ இந்தச ் சசயற்ககக் தகாள்களானது சாங் சசங் 4B என்றறியப்படும் லாங் மாரச் ் 4B 

(Long March 4B) எை்ை சசலுத்து ைாகனம் மூலம் சசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது லாங் மாரச் ் 4B (Long March 4B) சசலுத்து ைாகனத்தின் 303ைது சைற்றிகரமான 

சசலுத்தல் ஆகும். 
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விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ஆசிய ொகல பாரா - மிதிவண்டி ஓட்டுதல் ொம்பியன் 2019 

❖ ஆசிய சாதல பாரா - மிதிைண்டி ஓடட்ுதல் சாே்பியை் ஆனது உஸ்சபகிஸ்தானின் 

தாஷ்கண்டில் 28 நாடுகளின் பங்தகற்புடன் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தியாகைச ் தசரந்்த பாரா-மிதிைண்டி ஓடட்ுநரக்ள் ஒரு சைள்ளி மற்றும் இரண்டு 

சைண்கலப் பதக்கங்ககள சைன்றனர.் 

❖ திை்ஜி ஷா C5 பிரிவில் சதாடரச்ச்ியாக தைது  மூன்றாைது சைள்ளிப் பதக்கத்திகன 

சைன்றார.் 

❖ ஆசிய பாரா விகளயாடட்ு நபாட்டிகளில் சைண்கலப் பதக்கம் சைன்றைரான 

குரல்ால் சிங் ஆசிய அளவிலான விகளயாடட்ுகளில் C4 பிரிவில் சைண்கலத்கத 

சைன்ற முதல் மிதிைண்டி ஓடட்ுநராகியுள்ளார.் 

❖ மகாராஷ்டிராகைச ் தசரந்்த கக மிதிைண்டி ஓடட்ுநராை சுதாகர ் மராத்தத H5 

பிரிவில் இந்தியாவிற்காக சைண்கலப் பதக்கத்திகன சைன்றார.் 

 

 

கவரஜ்ின் மணி லண்டன் மாரத்தான் - 2019 

❖ இங்கிலாந்தின் லண்டனில் நகடசபற்ற 2019 ஆே் ஆண்டிை்கான புகழ்சபற்ற 

சைரஜ்ின் ேணி லண்டன் மாரத்தான் தபாட்டியில் இந்திய மாரத்தான் வீரரான 

நிததந்திரா சிங் ராைத் 2 மணி தநரம் 15 நிமிடம் 59 வினாடிகளில் தூரத்ததக் கடந்து 

27ைது நபராக நபாட்டிதய முடித்தார.் 

❖ இது இைரின் ைாழ்நாள் பந்தயங்களில் 4ைது தைகமான மற்றும் இந்த பருைத்தின் 

இரண்டாைது தைகமான பந்தயமாகும். 

❖ 32 ையதான ராைத் சசப்டம்பர ் - அக்தடாபரில் நதாகாவில் நகடசபறவுள்ள உலக 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிக்குத் தகுதி சபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த மாராத்தான் தபாட்டியில் சதாடரந்்து 4ைது முகறயாக சகன்யாகைச ் தசரந்்த 

எலியுட் இப் தசாஜ் சைற்றி சபற்றார.் 
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இேரச ்சசய்திகள் 

#Oneday4Children 

❖ சரை்ததச கிரிக்சகட் ைாரியமானது யுனிசசப் உடன் கூட்டிகணந்து #Oneday4Children ஐ 

எை்ை நிகை்தை அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ இது உலக தகாப்கபத ் சதாடரில் ஒை்சைாரு குழந்கதக்குோை  சிறந்த உலகத்கத 

உருைாக்க உதவுைதற்கு கிரிக்சகட் உலகத்கத ஒதர குழுைாக சகாண்டு 

ைருைதற்கான ஒரு தபாட்டித் சதாடர ்அளவிலான பிரசச்ாரமாகும்.  

❖ இந்த நிகழ்வின் அகனதத்ு 48 தபாட்டிகளிலும் #Oneday4Children இை் சசயல்பாடுகள் 

இருக்கும்.  

❖ இதன் மூலம் சபறப்படும் பணமானது கிரிக்சகட் விகளயாடும் நாட்டில் உள்ள 

குழந்கதகள் அை்விகளயாடக்டக் கற்பதற்கும் ஆதராக்கியமாக இருப்பதற்கும் 

உதவும் யுனிசசப்பின் பணிக்கு உறுதுகணயாக இருக்கும்.  
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