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மே – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆசிய ஒத்துழைப்பு கலந்துழையாடல் கூடுழகயின் 16-வது அழைசச்ைக்ளின் 

ைாநாடானது கத்தாை ் நாட்டில் நழடபபற்றது. இை்ைாநாட்டின் கருத்துரு, 

“முன்னனற்றத்தில் பங்குதாரரக்ள்” என்பதாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஃபானி புயல் 

❖ அைிதினுை் அைிதான வழகழயச ் சாைந்்ததுை் கடுழையான ைழைப் பபாழிவுக்கு 

காைணைானதுைான கடுழையான புயலான ஃபானி புயலானது ைணிக்கு 240 கிமீக்குை் 

அதிகைான வவகத்தில் ஒடிசாவின் கடற்கழைவயாைப் பகுதிகழள கடந்த வை 03 ஆை் 

வததி தாக்கியது. 

❖ இது வலுவிைந்து வைற்கு வங்காளத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்னதாக ஒடிசாவில் 

மிகப்பபைிய அளவில் கட்டழைப்புகளின் வசதத்திற்கு காைணைானது.  

❖ இந்திய வானிழல ஆைாய்சச்ி ழையைானது, ஃபானி புயழல மிகவுை் கடுழையான 

புயல் காற்று என வழகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தப் புயலுக்கு ஃபானி எனுை் பபயை ்வங்காள வதசத்தினால் பைிந்துழைக்கப்பட்டது. 

ஃபானி என்றால் பாை்பு என்று பபாருள். 

❖ இந்திய வானிழல ஆய்வு ழையத்தின் “கிடட்த்தட்ட மிக துல்லியமான” 

எசச்ரிக்கககனள நிைவ்ாக அதிகாரிகளின் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ைக்கழள  

வெளினயற்றுை் திட்டங்களுக்கு உதவி புரிந்து உயிரிழப்கப குகறக்க உதவியது என 

வபைிடை ்குழறப்பிற்கான ஐ.நாவின் நிறுவனைானது கருதத்ு வதரிவிதத்ுள்ளது. 
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ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் 

❖ இந்திய கடற்பழடயின் முன்னணி ஏவுகழண அழிப்பு கப்பலான INS ரஞ்சித ்தனது 36 

ஆண்டுகால னசகெக்குப் பின்னர ் ஓய்வு வபற்று விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள 

கடற்பகட கப்பற்தளத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டு இகணக்கப்பட்ட இது முன்னாள் னசாவியத் ஒன்றியத்தில் கட்டப்பட்ட 

ஐந்து காஷின் ெகுப்பு அழிப்பு கப்பல்களில் மூன்றாெது கப்பலாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒனர ஒரு காஷின் ெகுப்பு அழிப்பு கப்பல் மடட்ுனம ரஷ்யாவின் 

கடற்பகடயில் னசகெயில் உள்ளது. மற்ற 5 கப்பல்களும் இந்திய கடற்பகடயிடம் 

ராஜ்புத் ெகுப்பு அழிப்புக் கப்பல்களாக உள்ளன. 

❖ வமாத்தமுள்ள 5 ராஜ்புத் ெகுப்பு அழிப்புக் கப்பல்களில் னசகெயிலிருந்து 

நிறுத்தப்படும் முதல் கப்பல் இதுனெயாகும். 

❖ இக்கப்பலானது 1979 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 16 ஆம் நாள் அதிகாரப்பூரெ்மாக “சுறுசுறுப்பு” 

எனும் வபாருள்படும் “லெ்க்லி” எனும் ரஷ்ய வபயருடன் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ னமலும் இது இந்திய அகமதிப்பகட பிரிவு நடெடிக்கககள் மற்றும் 1999 ஆம் ஆண்டில் 

காரக்ில் னபாரின் னபாதான தல்ொர ் நடெடிக்கக உட்பட பல முக்கிய 

நடெடிக்கககளில் பயன்படுத்தப்படட்து.   

ராஜ்புத் வகுப்பு அழிப்பு கப்பல்கள் 

❖ காஷின் II ெகுப்பு அல்லது திட்டம் 61E என அறியப்படும் ைாஜ்புத் வகுப்பு அழிப்பு 

கப்பல்கள் ஆனது னசாவியத்தின் காஷின் ெகுப்பு அழிப்பு கப்பல்களின் 

மாற்றியகமக்கப்பட்ட வழகக் கப்பல்களாகும். 

❖ இது INS ராஜ்புத், INS ராணா, INS ரஞ்சித,் INS ரன்வீர,் INS ரன்விஜய் ஆகியெற்கற 

உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ பிரம்னமாஸ் மீவயாலி ஏவுககணகள் முதன்முதலில் ராஜ்புத் ெகுப்பு அழிப்புக் 

கப்பல்களினலனய  வபாருத்தப்பட்டன. 
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

வன்முறையினால் ஏற்பட்ட ேரணங்களின் சரவ்மதச பதிவு 

❖ ஸ்டாக்வ ாை் சைவ்வதச அழைதி ஆய்வு நிறுவனைானது (SIPRI - Stockholm International 

peace research institute) வன்முழறயினால் ஏற்பட்ட ைைணங்களின் சைவ்வதச பதிவு எனுை் 

புதிய முன்பனடுப்ழபத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது உலகளாவிய அளவில் வன்முழறகளால் ஏற்படுை் ைைணங்களின் 

எண்ணிக்ழகழய கணக்பகடுப்பழத வநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது அழனதத்ு வழகயான வன்முழறகளாலுை் ஏற்படுை் இறப்புகழளக் கணக்கிடட்ு 

திறந்த நிழல தைவு தளத்தில் பவளியிடுை். 

❖ இது 2030 ஆை் ஆண்டுக்குள் “அழனதத்ு வழகயான வன்முழறகழளயுை் அது 

சை்பந்தப்பட்ட இறப்பு விகிதங்கழளயுை் குழறப்பது” என்ற உலக நாடுகளின்  

இலக்கில் (SDG – இலக்கு 16) ஏற்படுை் முன்வனற்றத்ழதக் கண்காணிக்க உதவுகிறது.  

❖ இந்த தரவு தளமானது னநரம், இடம், குற்றொளி, பாதிக்கப்பட்டெர ் மற்றும் 

ென்முகறயின் ெகக உட்பட அகனதத்ு வழகயான ென்முகறயினால் ஏற்பட்ட 

இறப்புகழளயுை் உள்ளடக்கியது ஆகுை். 

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு ஸ்வீடனின் னபாஸ்ட்வகாடு 

அறக்கட்டகளயினாலும் ஐக்கிய ராசச்ியத்தின் சரெ்னதச னமம்பாடட்ுத் 

துகறயினாலும் நிதியளிக்கப்படுகிறது. 

SIPRI 

❖ ஸ்வீடகன அடிப்பகடயாகக் வகாண்ட இந்த சரெ்னதச அகமப்பானது 1966 ஆம் 

ஆண்டு நிறுெப்பட்டது. 

❖ இது னமாதல்கள், ஆயுதங்கள், ஆயுதக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் ஆயுதக் குகறப்பு 

ஆகியெற்றின் மீது ஆய்வு னமற்வகாள்ெதற்காக அரப்்பணிக்கப்படட்து.  

❖ இது திறந்த நிகல ஆதாரங்களின் அடிப்பகடயில் வகாள்கக ெகுப்பாளரக்ள், 

ஆய்ொளரக்ள், ஊடகங்கள் மற்றும் ஆரெ்முள்ள வபாதுமக்களுக்கு தரவுகள், 

பகுப்பாய்வு மற்றும் பரிந்துகரககள ெழங்குகிறது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

இஸ்மராவின் றரசாட் – 3BRI 

❖ இஸ்னராொனது அதன் னரடார ் வழைபட வசயற்ககக் னகாளான கரசாட் - 2BRI ஐ 

ஆந்திைப் பிைவதசத்தின் ஸ்ரீ ைிவகாட்டாவில் இருந்து பசலுத்தவுள்ளது. 

❖ இந்த ஏவுதலானது ழைசாட் - 2A க்குப் பிறகு 2020 ஆை் ஆண்டில் பசலுத்துவதாக 

திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்னபாது முன்கூட்டினய வசலுத்தப்படவுள்ளது. 

❖ வதாகலயுணர ் வசயற்ககக் னகாளான கரசாட் ஆனது சிந்வதடிக் அவபரச்ச்ர ்

னரடாகரப் பயன்படுத்தி அகனதத்ு காலநிகலகளிலும் கண்காணிப்கப 

ெழங்குகின்றது. 
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❖ கரசாட் வசயற்ககக் னகாள்களானது இஸ்னராவின் அகனதத்ு காலநிகலயிலும் 

கண்காணிக்கும் தன்கமயுகடய முதலாவது வசயற்ககக் னகாள்களாகும். 

❖ இகெ பாதுகாப்புப் பகடகளுக்கு எல்கலப் பகுதி ஊடுருெல்ககள கண்டறிய இரவு 

மற்றும் பகல் னநரங்களில் பூமியின் மீது வதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்கப ெழங்கும் 

ெககயில் ெடிெகமக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்தச ் வசயற்ககக் னகாளானது இஸ்னராவுக்குச ் வசாந்தமான துருெ வசயற்ககக் 

னகாள் வசலுதத்ு ொகனமான PSCLV-C46-ன் மூலம் வசலுத்தப்படவுள்ளது. 

❖ னமலும் இஸ்னராொனது அதன் நிலப்படவியல் வசயற்ககக்னகாளான காரன்டாசாட் – 3 

ழய மற்ற சிறிய பாதுகாப்பு வசயற்ககக் னகாள்களுடன் வசைத்த்ு  வசலுத்த 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

றரசாட ்சசயை்றகக் மகாள்கள் 

❖ கரசாட் ஆனது இஸ்னராொல் வசலுத்தப்பட உள்ள அகனதத்ு காலநிகலகளிலும் 

பூமிகயக் கண்காணிக்கும் வசயற்ககக் னகாள் வழகயின் முதல் வைிழச ஆகும். 

❖ இந்த னரடார ்வழைபட வசயற்ககக் னகாள்களானது சிந்வதடிக் அவபரச்ச்ர ்னரடாகரப் 

பயன்படுதத்ி அகனத்து காலநிகலகளிலும் பூமிகயக் கண்காணிக்கும் ெககயில் 

ெடிெகமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20 ஆம் நாள் கரசாட் - 2 ஆனது கரசாட் - 1க்கு முன்னதாகனெ 

சுற்றுப்பாகதயில் நிகல நிறுத்தப்பட்டது. 

❖ கரசாட்-1 ஆனது PSLV-C19 மூலம் 2012 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 அன்று 5 ஆண்டு கால 

வசயல்பாட்டிற்காக வெற்றிகரமாக விண்ணில்  வசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இஸ்னரா மூலம் ெடிெகமக்கப்படட்ு உருொக்கப்பட்ட முதல் உள்நாடட்ு 

கமக்னரானெெ் வதாகலயுணர ்வசயற்ககக் னகாளாகும்.  

 

ISSக்குப் சபாருட்களள சகாண்டு சசல்லுே் திட்டே் 

❖ ஸ்னபஸ் X நிறுெனமானது நாசாவிற்காக சைவ்வதச விண்பவளி ழையத்திற்கு 

(International Space Station-ISS) பபாருடக்ழள வகாண்டுச ் வசல்ெதற்காக டிராகன் 

விண்கலத்கத வெற்றிகரமாக விண்ணில் வசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இது பால்கன் 9 ராக்வகட் மூலம் ப்னளாரிடாவின் னகப் னகனாவெரலில் இருந்து 

வசலுத்தப்பட்டது. முதன்முகறயாக இந்த ராக்வகட் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது ISS-ல் தங்கி பணிபுரியும் விண்வெளி வீரைக்ளுக்கான ஆய்வுப் பபாருடக்ள், 

வபாருடக்ள் மற்றும் ென்வபாருடக்ள் ஆகியெற்கற 17ெது மீள்ெழங்குத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக சுமந்து வசன்றுள்ளது. 

❖ இது 1900 கினலாவுக்கும் அதிகமான அளவில் ஆய்வுப் வபாருடக்ள் மற்றும் இதை 

பபாருட்களுடன் திருை்பி ெருெதற்கு முன்னதாக 4 ொர காலம் அங்கு தங்கி இருக்கும். 
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

ராணி அபாக்கா பறட 

❖ ைங்களூருவின் காவல் துழற கண்காணிப்பாளைான சந்தீப் பாட்டில் ைாணி அபாக்கா 

பழட எனுை் பபயைிடப்பட்ட அழனதத்ு ைகளிை ்காவல் வைாந்து அலகிழனத் பதாடங்கி 

ழவத்தாை.் 

❖ இது குைந்ழதகள் ைற்றுை் பபண்கள் பதாடைப்ான அழனதத்ு விவகாைங்கழளயுை் 

ழகயாளுை் வநாக்கமுழடயது. 

❖ இப்பழடயானது 16-ை் நூற்றாண்டில் வபாைத்த்ுக்கீசியழை எதிைத்்துப் வபாைிட்ட 

கைந்ாடகாவின் கடவலாைப் பகுதியான  ைங்களூருவிற்கு அருகில் உள்ள உள்ளால் என்ற 

பகுதியின் ைாணியான அபாக்காவின் பபயைிடப்படட்ுள்ளது.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

PC சந்திர புரஸ்கார் 2019 

❖ இந்தியாவின் மிகப் பிைபலைான இதய அறுழவச ்சிகிசழ்சயாளைான டாக்டை ் வதவி 

பிைசாத் பெட்டிக்கு 27வது PC சந்திர புரஸ்கார ்விருது ெழங்கப்படட்து. 

❖ இது பிஸ்ொ ெங்காள மாநாடட்ு கமயத்தின் PC சந்திரா குழுமத்தால் ெருடந்னதாறும் 

ெழங்கப்படும் னதசிய அளவிலான விருதாகும். 

❖ இெர ்“வதய்வீகக் ககககளக் வகாண்ட மனிதர”் என்றும் அகழக்கப்படுகிறார.்  

❖ இெர ்ைருத்துவத் துழறக்காக 2003 ஆம் ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ விருதிகனயும் 2013 ஆம் 

ஆண்டில் பத்ம பூஷன் விருதிகனயும் வபற்றுள்ளார.்  
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விளளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ஆசிய இறளமயார ்ேகளிர் றகப்பந்து சாே்பியன்ஷிப் - 2019 

❖ 2019 ஆை்  ஆண்டின் ஆசிய இழளவயாை ் ைகளிை ் ழகப்பந்து சாை்பியன்ஷிப் 

வபாட்டியின் 8வது பதிப்பானது ஆகஸ்ட் 21 முதல் 30 வழை பஜய்ப்பூைில் 

நழடபபறவுள்ளது.  

❖ இப்புகை்மிக்க வபாட்டிழய பஜய்ப்பூை ்நடதத்ுவது இதுவவ முதன்முழறயாகுை். 

❖ 2015 ஆை் ஆண்டு இப்வபாட்டிழய இந்தியா  நடத்தி அதில் 7-வது இடத்ழதப் பபற்றது. 

❖ இது ஆசிய ழகப்பந்து கூட்டழைப்பினால் ஏற்பாடு பசய்யப்படுகின்றது. 

❖ இதுவழை நழடபபற்ற 7 வபாட்டிகளிலுை் சாை்பியன் பட்டை் பவன்றுள்ள 

பதன்பகாைியாவானது இப்வபாட்டித் பதாடைில் பதாடைந்்து ஆதிக்கை் பசலுத்தி 

வருகின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நிலக்கரிச ்சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள் தினே் – மே 04 

❖ கடினைான பணிழய வைற்பகாள்ளுை் ைற்றுை் நிலக்கைிச ் சுைங்கங்களில் 

பணியாற்றுை் ைக்கழள முன்னிழலப்படுத்த நிலக்கைி சுைங்கத் பதாழிலாளைக்ள் 

தினைானது ஒவ்பவாரு ஆண்டுை் வை 04 அன்று அனுசைிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த நாளில் நிலக்கைி சுைங்கப் பகுதிகளில் உள்ள பிற நிறுவனங்களுக்காகவுை்  

பதாழிலாளைக்ளுக்காகவுை் பல நிறுவனங்கள், சமூகங்கள் நிதிகழளத் திைட்டி 

விழிப்புணைழ்வ அதிகைிக்கின்றன. 

❖ இந்த வருடாந்திை நிலக்கைி சுைங்கத் பதாழிலாளைக்ள் தினைானது 1975 ஆை் ஆண்டு 

பதாடங்கியது.  
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இேரச ்சசய்திகள் 

ேகாராஷ்டிரா மற்றும்  குஜராே் தினே் – மே 01 

❖ னம முதல் நாளானது மகாராஷ்டிரா ைற்றுை் குஜராத் தினமாகக் 

வகாண்டாடப்படுகின்றது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டு பாம்பாய் மறுசீரகமப்புச ்சட்டமானது இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் 

நிகறனெற்றப்படட்ுப் பன்வமாழி மாநிலமான பம்பாய் ஆனது குஜராத ் மற்றும் 

மகாராஷ்டிராொக பிரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தச ்சட்டமானது னம 01, 1960ல் நகடமுகறக்கு ெந்தது. 

 

❖ பம்பாய் மாநிலமானது முன்னதாக மராத்தி, குஜராத்தி, வகாங்கணி, ைற்றுை் கட்சச்ி 

ஆகிய வமாழி னபசும் மக்ககளக் வகாண்டிருந்தது. 

❖ 1950களின் இழடப்பட்ட பகுதியில் சம்யுக்தா மகாராஷ்டிரா அந்னதாலன் 

என்றகழக்கப்படட் இயக்கமானது மராத்தி னபசும் தனி மாநிலத்கதக் னகாரியது. 

❖ அனத சமயம் மகாகுஜராத்தி இயக்கமானது குஜராத்தி னபசும் மக்களுக்கு தனி 

மாநிலத்திகன உருொக்கும் னநாக்கத்திகனக் வகாண்டிருந்தது. 

❖ இந்த இயக்கங்களானது பம்பாய் மறுசீரகமப்புச ் சட்ட உருொக்கத்தில் 

முடிெகடந்தது.  

 

 

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

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

