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மே – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ பெருநிறுவன சமூகெ் பெொறுெ்புடைடை (Corporate Social Responsibility - CSR) என்ற 

திை்ைத்தின் ஒரு ெகுதியொக எல்ஐசி வீைட்ுவசதி நிதியியல் நிறுவனை், லலொக் ெொரதி 

என்ற கல்வி நிறுவனதத்ுைன் இடைந்து “உதயம்” என்று பெயரிைெ்ெைை் ஒரு 

திறனளிக்குை் டையத்டத பெங்களூருவில் பதொைங்கியுள்ளது. 

❖ சரவ்லதச கிரிக்பகை் குழுைைொனது (International Cricket Council - ICC) ஒரு 

விரிவுெடுத்தெ்ெை்ை ஆை்களுக்கொன 20 ஓவர ் கிரிக்பகை் லெொை்டியின் சரவ்லதசத் 

தரவரிடசடய பவளியிைட்ிருக்கின்றது. இந்தத் தரவரிடசயில் பைொத்தை் 80 அைிகள் 

ெங்கு பெற்றுள்ளன.  

o சமீெத்திய ெை்டியலில் இந்தியொ 260 புள்ளிகளுைன் மூன்று இைங்கள் பின்தங்கி 5-

வது இைதத்ில் உள்ளது. இந்தெ் ெை்டியலில் ெொகிஸ்தொன் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மம 02 ஆம் மததியின்படி இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான 91 நீரத்் 

மதக்கங்களின்  நீர ்மேமிப்பு அளவானது 40.592 BCM ஆக உள்ளது என்று மத்திய நீர ்வளத் 

துறை அறமேே்கம் ததரிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த அளவானது இந்த நீரத்் மதக்கங்களின் தமாத்த மேமிப்புத் திைனில் 25 

ேதவிகிதம் மடட்ுமம ஆகும். 

❖ ேரவ்மதேத ் தரவுக் கழகத்தின் (International Data Corp) புள்ளியியல் அறிக்றகயின்படி 

சீனாறவே ்மேரந்்த மின்னணு தபருநிறுவனமான ஹுவாய் ஆனது உலகளவில் திைன் 

மபசி விை்பறனயில் ஆப்பிள் நிறுவனத்றதப் பின்னுக்குத் தள்ளி 2 ஆம்  இடத்றதப் 

பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ ததாடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக, இந்தியாவிை்கு கேே்ா எண்தணறய அளிக்குை் 

முன்னணி நாடாக ஈராக் உருதவடுத்திருக்கின்ைது. 

o 2018-19 ஆை் நிதியொை்டில் இந்தியக் கசச்ொ எை்பைய்த் லதடவயில் 5-ல் ஒரு 

ெங்குக்குை் லைற்ெை்ை எை்பைடய ஈரொக் இந்தியொவிற்கு ஏற்றுைதி 

பசய்கின்றது (46.61 மில்லியன்  ைன்கள்). 

❖ இந்தியக் கெ்ெற்ெடைக்கொக குடறந்த ஆழத்தில் ெயைிக்கக் கூடிய 8 நீரம்ூழ்கி 

எதிரெ்்பு லெொரக்் கெ்ெல்கடள (ASWSWC - Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts) 

கை்ைடைெ்ெதற்கொக ரூபாய் 6,000 மகாடி மதிப்பிலான ஒரு ஒப்பந்தத்றத 

தகால்கத்தாறவே ்மேரந்்த “காரட்ன் ரீே ்ஷிப் பில்டரஸ்் மை்றும் இன்ஜீனியரஸ்்” என்ை 

நிறுவனத்திை்கு மத்தியப் பாதுகாப்புத் துறை வழங்கியுள்ளது. 

o இந்தக் கப்பல்கள் கடலில் உள்ள நிலத்தடி இலக்குகறளத் தடுதத்ு அவை்றைத் 

தாக்கி அழிக்கும் திைன் தபை்றிருக்கும். 

❖ மநாபல் இலக்கியப் பரிறே வழங்கும் ஸ்வீடன் நிறுவனமானது மபராசிரியர ் மமடஸ்் 

ைொல்ம் என்பவறரத் தனது புதிய நிரந்தர தேயலாளராக நியமிதத்ுள்ளது. இவர ் 2018 

மை்றும் 2019 ஆகிய இரு ஆண்டுகளுக்கான இலக்கியத்திை்கான மநாபல் பரிசிறன 

அறிவிக்கும் குழுவின் தறலவராக இருக்கின்ைார.் 

o கடந்த 70 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக 2018 ஆம் ஆண்டில் 

இலக்கியத்திை்கான மநாபல் பரிசு வழங்கப்படவில்றல. 

❖ மநபாளத்றதே ்மேரந்்த 18 வயதான பந்தானா மநபாள் என்ை ஒரு தபண் ததாடரந்்து 126 
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மணி மநரங்கள் நடனமாடி, “ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் நீண்ட மநர நடன மராத்தான்” 

என்ை பிரிவில் உலக கின்னஸ் ோதறனறயெ் பறடத்திருக்கின்ைார.் 

o 2011 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாறவே ்மேரந்்த கலாமண்டலம் மேை்லதா என்பவர ்

நிகழ்த்திய ோதறனறய இவர ்முறியடித்திருக்கின்ைார.் மேை்லதா 123 மணி 

மநரம் 15 நிமிடங்கள் ததாடரந்்து நடனமாடி ோதறன நிகழ்த்தியிருந்தார.்  

❖ மதசியத ் தூய்றம கங்றகத் திட்டத்தின் (National Mission for Clean Ganga - NMCG) 

இறணயதளம் மீதான ஒரு அறிக்றகயின்படி, 2015 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு நமாமி 

கங்றக திட்டத்தின் கீழ் ததாடங்கப்பட்ட 100 கழிவுநீர ்கட்டறமப்புத் திட்டங்களில் 10 

திட்டங்கறள மடட்ுமம மமாடி தறலறமயிலான அரசு நிறைவு தேய்துள்ளதாகக் 

கூறியுள்ளது. 

❖ மதசிய நிறுவனே ் ேட்ட மமல்முறையீடட்ுத் தீரப்்பாயமானது (National Company Law 

Appellate Tribunal - NCLAT) ஐஎல்&எப்எஸ் மை்றும் அதன் குழும நிறுவனங்கள் தொங்கள் 

வொங்கிய கடன் ததாறகறய குறித்த காலத்திை்குள் தேலுத்தாமல் இருப்பின் 

அவரக்ளது வங்கிக் கணக்குகறள வாராக் கடன்களாக (NPA - non-performing assets) 

அறிவிப்பதை்கு வங்கிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

o கடனாக அல்லது முன்ததாறகயாகக் தகாடுக்கப்படட்ிருக்கும் நிதியின் அேல் 

அல்லது வட்டித ்ததாறக ததாடரந்்து 90 நாடக்ளாக தேலுத்தப்படாமல் இருப்பின் 

அறவ வாராக் கடன் எனப்படும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் ேரக்கு மை்றுை் மேறவகள் வரி வசூலானது 

எப்தபாழுதும் இல்லாத அளவுக்கு ரூ. 1.13 இலடே்ம் மகாடிறய எட்டியுள்ளது. 

o மாரே் ்மாதத்தில் அரோங்கமானது 1.06 இலடே்ம் மகாடிறய வசூலிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்திய பாரத வங்கியானது மேமிப்பு கணக்கு மை்றும் குறுகிய காலக் கடன்கள் மீதான 

தனது வடட்ி விகிதத்றத இந்திய ரிேரவ்் வங்கியின் தரப்லெொ விகிதத்துடன் 

இறணதத்ுள்ளது. 

o 1 இலடே்த்திை்கும் குறைவாக உள்ள மேமிப்புக் கணக்கிை்கான வட்டி விகிதம் 

3.5 ேதவிகிதமாகும். 1 இலடே்த்திை்கும் அதிகமாக உள்ள மேமிப்புக் 

கணக்கிை்கான வட்டி விகிதம் 3.25 ேதவிகிதமாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

1 இலட்சே் உணவு  

❖ ைத்திய உைவுத் பதொழில்நுை்ெ ஆரொய்சச்ி நிறுவனைொனது (CFTRI - Central Food 

Technological Research Institute) 1 இலைச்த்திற்குை் லைற்ெை்ை சொெ்பிடுவதற்குத் தகுந்த 

உைவுகடளத் தயொரித்துக் பகொை்டிருக்கின்றது.  

❖ இந்த உணவு பானிெ் புயலால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள ஒடிோ, ஆந்திரப் பிரமதேம் மை்றும் 

மமை்கு வங்க மாநிலங்களில் வழங்கப்பட விருக்கின்ைது. 

❖ CFTRI என்பது அறிவியல் மை்றும் ததாழிலக ஆராய்ேச்ி ஆறணயத்தின் கீழ் இயங்கும் 

ஆய்வகங்களில் ஒன்ைாகும். 

❖ இது 1950 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்21 அன்று கரந்ாடகாவின் றமசூரில் திைக்கப்பட்டது. 
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ேறக்கப்பட்ட நெசவு முறறகள் 

❖ தில்லிடயச ் லசரந்்த எழுத்தொளரொன ரொதிகொ சிங் என்ெவர ் “சுராயா ோேன் மபாஸ் : 

ஒரு பாரம்பரியத்றத பநய்தல்” என்ை தறலப்பு தகாண்ட ஒரு புத்தகத்றத 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ இது மைக்கடிக்கப்படட் 2 தநேவு முறைகளுக்குெ் புதத்ுயிர ் அளித்ததை்காக 

தகௌரவிக்கப்படட் சுராயா ோேன் மபாறஸப் பை்றியது. 

o ஹிம்மரா – பாரசீக படட்ு தநேவு முறை 

o மஸ்ரூ – படட்ு மை்றும் பருத்தி தநேவு 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

நெனஸ்ீ கறல விழா 

❖ இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுடற நடைபெறுை் பவனீஸ் கடல விழொவின் 58-வது 

ெதிெ்ெொனது இத்தொலியின் பவனீஸ் நகரில் நடைபெறவிருக்கின்றது.  

❖ உலகின் மிகெ் பெரிய கடல விழொக்களில் இதுவுை் ஒன்றொகுை். 

❖ ஹரிபுரொ ைொநொைட்ைச ் லசரந்்த 400 சுவபரொை்டிகளில் 16 சுவபரொை்டிகள் 

இந்தியொவினொல் அங்கு கொை்சிெ்ெடுத்தெ் ெைவிருக்கின்றன. 

❖ 1938 ஆை் ஆை்டில் நடைபெற்ற ஹரிபுரொ கொங்கிரஸ் ைொநொை்டில் ஹரிபுரொ 

சுவபரொை்டிகள் முதன்முடறயொக ஒை்ைெ்ெை்ைன. 

❖ இந்தச ் சுவபரொை்டிகடள உருவொக்குைொறு புகழ்பெற்ற ஓவியரொன நந்தலொல் லெொஸ் 

என்ெவடர கொந்தி லகைட்ுக் பகொை்ைொர.் 

❖ ஹரிபுரொ கொங்கிரஸ் ைொநொைொனது சுெொஷ் சந்திர லெொஸ் என்ெவரொல் தடலடை 

தொங்கெ்ெை்ைது.  

 

தேட்மடா பறடத் தறலெர ்

❖ அபைரிக்கொடவச ் லசரந்்த வொன் ெடை பெனரல் லதொை் D. மவால்ட்டரஸ்் என்பவர ்

மநட்மடாவின் 19-வது ஐமராப்பிய உயரிய மநே நாடுகளின் பறடத ் தறலவராகப் 

தபாறுப்மபை்ைார.்  

❖ வட அடல்ாண்டிக் ஒப்பந்த அறமப்பு (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) என்பது வட 

அதமரிக்கா மை்றும் ஐமராப்பாறவே ் மேரந்்த 29 நாடுகளின் ஒரு இராணுவ 

கூட்டிறணவாகும்.  

❖ மநட்மடா அறமப்பானது கூடட்ுப் பாதுகாப்பின் ஒரு அறமப்பாக விளங்குகின்ைது. 

❖ இது எந்ததவாரு எதிரி நாடுகளும் தாக்குதல் நடத்தினால் அதை்குெ் பதிலடி தரும் 

வறகயிலான தபாதுப் பாதுகாப்பிை்கு அறனதத்ு உறுப்பு நாடுகளும் ஒதத்ுக் 

தகாண்டுள்ளன என்பறதக் குறிக்கிைது. 

❖ இது 1949 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4 அன்று அறமக்கப்படட்து. 

❖ இதன் தறலறமயகம் தபல்ஜியத்தின் புரூேல்ஸ் நகரில் அறமந்துள்ளது.  
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❖ தென்ஸ் ஸ்மடால்தடன்தபரக்் என்பவர ் மநட்மடாவின் தபாதுே ் தேயலாளராக 

இருக்கின்ைார.்  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

ஆதித்யா LI 

❖ இந்திய விண்தவளி ஆராய்ேச்ி நிறுவனமானது (Indian Space Research Organization - ISRO) 

அடுத்த ஆண்டின் ததாடக்கத்தில் சூரியறன ஆய்வு தேய்வதை்காக “ஆதித்யா L1” 

என்ை தபயரிடப்பட்ட ஒரு விண்தவளிக் கலறன விண்ணுக்கு அனுப்பத் 

திட்டமிடட்ிருக்கின்ைது. 

❖ சூரியறன ஆய்வு தேய்வதை்கான இந்தியாவின் முதலாவது திட்டம் இதுவாகும்.  

❖ இது சூரிய-புவி அறமப்பின் தலக்ராஞ்சியன்  (L1) என்ற புள்ளிடயே ்சுை்றியுள்ள சுை்று 

வட்டப் பாறதயில் இறணக்கப்படவிருக்கின்ைது. 

❖ L1 சுை்று வடட்ப் பாறதயில் நிறல நிறுத்தப்பட்ட தேயை்றகக் மகாள்களால் மடட்ுமம 

கிரகணங்கள் இன்றி சூரியடனத் ததாடரந்்து காண முடியும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ெறண்டு நகாண்டிருக்குே் ெடகிழக்கு இெ்தியா 

❖ இந்தியொவின் ஈரெ்ெதை் மிக்க ெகுதிகளில் வைகிழக்கு இந்தியொவுை் ஒன்றொகுை். 

❖ ஆனொல் இது கைந்த 30 ஆை்டுகளொக மிக லவகைொக வறை்டு பகொை்டிருக்கின்றது. 

❖ புலனவில் உள்ள இந்திய பவெ்ெைை்ைல வொனிடலயியல் நிறுவனை்  ைற்றுை் 

அஸ்ஸொை் ெல்கடலக்கழகை் ஆகியவற்டறச ்லசரந்்த ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் இதற்கொன 

கொரைத்டத ஆய்வு பசய்தனர.் 

❖ குடறந்த ெருவ ைடழெ் பெொழிவொனது துடை பவெ்ெைை்ைலெ் ெசிபிக் கைலின் 

இயற்டக மாை்ைங்களுடன் ததாடரப்ுறடயது என்று அவரக்ள் கூறியுள்ளனர.் 
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பத்தாண்டு கால பசிபிக் அறலவுகள் 

❖ பத்தாண்டு கால பசிபிக் அறலவுகள் (PDO - Pacific decadal oscillation) என்பது குறிப்பாக 

வட பசிபிக் கடலில் நிகழும் அறலவுகளின் அறமப்பாகும்.  

❖ இது வடகிழக்கு இந்தியாவின் மகாறடக்கால பருவமறழப் தபாழிறவெ் 

பாதிக்கின்ைது. 

❖ PDO என்பது எல்நிமனா, லா நிமனாறவப் மபான்ை ஒரு கடல் நிகழ்வாகும். 

❖ ஆனால் இதன் தாக்கமானது பத்தாண்டு காலத்திை்கு நீடிக்கின்ைது.  

 

மொேிலச ்சசய்திகள் 

அதிக எறடயுள்ள பள்ளி புத்தகப் றபகள் 

❖ கரந்ொைக ைொநில அரசு அதிக எடையுள்ள ெள்ளிெ் புத்தகெ் டெகடள எடுதத்ுச ்

பசல்வதனொல் ஏற்ெடுை் சுகொதொரச ் சீரல்கடுகளிலிருந்து ெள்ளிக் குழந்டதகடளெ் 

ெொதுகொெ்ெதற்கொக விதிமுடறகடள அறிமுகெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ குழந்டதயின் எடையில் 10 சதவிகிதத்திற்குை் லைலல ெள்ளிெ் புத்தகெ் டெகளின் எடை 

இல்லொைல் இருெ்ெடத உறுதி பசய்ய லவை்டுை் என்று ெள்ளிகளுக்கு 

அறிவுறுத்தெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ ஒன்றொை் ைற்றுை் இரை்ைொை் வகுெ்டெச ்லசரந்்த குழந்டதகளின் புத்தகெ் டெகளின் 

எடை ஏறத்தொழ 1.5 கிலலொ கிரொமிலிருந்து 2 கிலலொ கிரொமிற்குள்ளொக ைைட்ுலை இருக்க 

லவை்டுை். 

❖ மூன்றொை், நொன்கொை் ைற்றுை் ஐந்தொை் வகுெ்டெச ் லசரந்்த குழந்டதகளின் ெள்ளி 

புத்தகெ் டெகளின் எடையொனது 2 கி.கி.லிருந்து 3 கி.கி. வடர ைைட்ுலை இருக்க 

லவை்டுை். 

❖ ெள்ளிகள் ஒவ்பவொரு ைொதத்தின் 3-வது சனிக்கிழடைடய “புத்தகப் றபகளை்ை 

தினமாக” கட்டாயம் கறடபிடிக்க மவண்டும்.  
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பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் ேிகழ்வுகள் 

நசொலியர் விருது 

❖ இஸ்லரொவின் முன்னொள் தடலவரொன A.S. கிரண் குமாருக்கு பிரான்சின் உயரிய 

விருதான “தேவாலியர ் டி 1 ஆரட்ிரி மநஷனல் டி லா லீஜியன் லொ ோனியர”் என்ை 

விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியா – பிரான்சு விண்தவளி ஒதத்ுறழப்பிை்கு தொன் ஆை்றிய பங்களிப்பிை்காக 

இவர ்இவ்விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்படட்ார.் 

❖ இந்த விருதானது 1802 ஆம் ஆண்டு தநப்மபாலியன் மபானபரட்்டால் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இது பிரான்சு நாட்டிை்கு தறலசிைந்த மேறவறய அளித்தவரக்ளுக்காக பிரான்சு 

அரசினால் வழங்கப்படும் ஒரு உயரிய குடிமக்கள் விருதாகும். 

❖ விருறதப் தபறுபவர ்எந்த நாடற்டே ்மேரந்்தவராக இருப்பினும் அவருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படுகின்ைது.  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

தாய்லாெ்து அரசரின் முடிசூட்டு விழா 

❖ “மிகெ்பெருை் பவற்றிக்கொன ைகுைை்” என்ற ெை்ைதத்ுைன் தாய்லாந்து நாட்டின் புதிய 

அரேராக மகா வெ்ஜிரலாங்மகாரன்் என்ெவருக்கு தொய்லொந்து அதிகாரப் பூரவ்மாக 

முடிசூட்டியது. 

❖ இவர ் 1972 ஆம் ஆண்டில் இளவரேராகவும் அரேரின் அதிகாரப்பூரவ் வாரிோகவும் 

ஆனார.்  

❖ தை்தபாழுது இவர ் “தாய்லாந்தின் பத்தாவது ராம அரேர”் என்று 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 1782 ஆம் ஆண்டு முதல் தாய்லாந்தில் ேக்ரி வம்ேம் ஆட்சி தேய்து வருகின்ைது. 

❖ ேக்ரி வம்ேத்தின் 10-வது அரேர ்இவராவார.் 

❖ தாய்லாந்து அரசியலறமப்பு ோரந்்த முடியரறேக் தகாண்டிருக்கின்ைது. 

❖ இதை்கு முன்பு 1950 ஆம் ஆண்டு இந்த அரேரின் தந்றதயான பூமிமபால் அதுல்யாமதெ் 

என்பவருக்கு முடிசூடட்ு விழா கறடசியாக நடத்தெ்ெைை்து.  
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