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மே – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒருங்கிணைந்த வாழ்வாதார மதிப்பீட்டிற்கான பசுணம மதிப்பீடட்ு ஆணையமானது 

(Green Rating for Integrated Habitat Assessment - GRIHA) இந்தியா முழுவதும் தற்ப ொழுதுள்ள 

 ள்ளிகளின் சுற்றுசச்ூழல் பசயல் ொடுகளள மதி ்பீடு பசய்வதற்கொக 

“தற்பபாழுதுள்ள பள்ளிகளுக்கான GRIHA” என்ற ஒரு தர நிரை்யக் குறியீடண்டத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

o இது சுற்றுசச்ூழல் மீதான தங்கள் பள்ளிகளின் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் குறித்து 

மாைவரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கு கல்வியறிணவ ஏற்படுத்துவணத 

நநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

❖ வட பகாரியாவின் அதிபரான கிம் ஜாங் - உன் தணலணமயின் கீழ் அந்நாடு பல்நவறு 

குணறந்த வரம்புள்ள ஏவுகணைகணள ஜப்பான் கடற்பகுதிக்குள் ஏவியுள்ளது. 

❖ மும்ணபயில் உள்ள டாடா அடிப்பணட ஆரொய்சச்ி நிறுவனத்ணதச ் நசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அழுத்தத்ணதப் நபாக்கும் பசரந்ராநடானின் (நவதியியல் பபயர ்: 

5 – ளைட்ராக்ஸிடண்ரட்டணமன்) ஒரு புதிய பசயல்பாடண்டக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

o இது நரம்பியல்சார ்நநாய்களுக்குச ்சிகிசண்சயளிப்பதற்கு உதவும். 

❖ முதன்முணறயாக, ரவீந்திரநாத ் தாகூரின் அரிதான எை்பைய் ஓவியங்களில் 

ஒன்றான “நமக்பபத்திலிருந்து மூன்று மந்திரவாதிகள்” என்ற ஒரு ஓவியம் 

கல்கத்தொவில் உள்ள இரவீந்திர பாரதி பல்கணலக் கழகத்தின் வளாகத்தில் உள்ள 

அபநிந்திரநாத் தாகூர ்அரங்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப் படவிருக்கின்றது. 

o இந்த ் பாரண்வயிடக்கூடிய ஓவியச ் நசமிப்பு அரங்கமானது இரவீந்திரநாத் 

தாகூரின் 158-வது பிறந்த தினக் பகாை்டாட்டத்தின் நபாது திறக்கப்பட 

இருக்கின்றது. 

❖ ஏப்ரல் 17 அன்று, ஏறத்தாழ 192.8 மில்லியன் தகுதி வாய்ந்த வாக்காளரக்ளுடன் எடட்ு 

இலடச்த்திற்கும் நமற்படட் வாக்குச ் சாவடி ணமயங்களில் இந்நதாநனசியா தனது 

அதிபர ்மற்றும் சட்ட சணபத் நதரத்ல்கணள நடத்தியது. 

o இந்நதாநனசியாவின் நதசியத ் நதரத்ல் ஆணையத்தின் அறிக்ணகயின்படி, 

நதரத்ணல நடத்தியதற்கு உதவியதொல் ஏற் ட்ட  ணிச ்சுளமயின் கொரணமொக  

311 நதரத்ல் அதிகாரிகள் இறந்துள்ளனர ் என்றும் 2232 மக்கள் உடல்நலம் 

பாதிக்கப் படட்ுள்ளனர ்என்றும் கூறப்படட்ுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் பனாமாவில் நணடபபற்ற நதரத்லில், அந்நாடட்ு மக்கள் ஜனநாயக ் 

புரட்சிகர மாற்றம் என்ற  கட்சியின்  நவட்பாளரான “லாரன்டிநனா நகாரட்ிநசா” 

என்பவணர தங்களது அதிபராகத ்நதரந்்பதடுத்துள்ளனர.் 

❖ நராஹிங்யா பிரசச்ணன குறித்து பசய்தி பவளியிட்டதற்காக 500 நாடக்ளுக்கு நமல் 

சிணறயில் இருந்த ராய்ட்டரஸ்் பத்திரிக்ணகணயச ் நசரந்்த 2 மியான்மர ்

பத்திரிக்ணகயாளரக்ளான வா நலான் மற்றும் கியாவ் நசா ஓ ஆகிநயார ் விடுதணல 

பசய்யப்படட்ுள்ளனர.்  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

புற்றும ோய் எதிர்ப்பு கோளோன் 

❖ தமிழ்நொட்டின் மமற்குத ் பதொடரச்ச்ி மளலயில் கொண ் டும் ஒரு கொளொன் 

வளகயிலிருந்து புற்றுமநொய் ் ப ொருடக்ளள ் பிரிதப்தடு ் தற்கொக கொ ்புரிளம 

வழங்க ் டட்ுள்ளது. 

❖ இது மதரொஸ்  ல்களலக் கழக ் ம ரொசிரியர ் பவங்கமடசன் கவியரசன் மற்றும் 

அவரது மொணவரொன முளனவர ் ட்டத்திற்கு முயலும்  பெ. மஞ்சுநொதன் ஆகிமயொரொல் 

கண்டுபிடிக்க ் ட்டது.  

❖ பலன்டினஸ் டியூ ரப்ரஜியம் என் து அவரக்ளொல் கண்டுபிடிக்க ் ட்ட கொளொன் 

வளகயொகும்.  

❖ இந்தக் கொளொனில் உள்ள 2 உயிர ்்புள்ள ப ொருள்கள் (LT1 மற்றும் LT2) புற்றுமநொய் 

எதிர ்்பு ்  ண்புகளள பவளி ் டுத்துகின்றன.  

❖ 1970 ஆம் ஆை்டுகளில் “பலன்டினஸ் எநடாபீஸ்” என்ற ஒரு ஜப்பானிய காளான் 

வணகயானது புற்றுநநாய் எதிரப்்புப் பை்புகணள பவளிப்படுதத்ுகிறது என்று உறுதி 

பசய்யப்பட்டது. 

❖ பின்னர ் அபமரிக்காவின் உைவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாகத்தினரால் (Food and Drug 

Administrator - FDA) இணதப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.  

தமிழ் ோட்டில் உள்ள பபோதுவோன கோளோன் வகககள் 

❖ திருவனந்தபுரம் மற்றும் திருபநல்மவலி ஆகிய மொவட்டங்களில் உள்ள உள்ளூர ்

கொய்கறி சந்ளதகளில் “அரிசிக் காளான்” (படரம்ிநடாணமபசஸ் ணமக்நராகாரப்ஸ்) 

மற்றும் “புற்றுக் காளான்” (படரம்ிநடாணமபசஸ் பெய்மி) ஆகியணவ 

விற்கப்படுகின்றன.  

❖ கன்னியாகுமரி வனங்களில் வாழும் கொணி ் பழங்குடி இன மக்கள், தங்களின் 

அன்றாட உைவில் காளான்கணளப் பயன்படுதத்ுகின்றனர ்என்று அறியப்படுகின்றது. 

 

பழுப்பு ேகல அணில் 

❖ முதன்முளறயொக  ழு ்பு மளல அணிலின் 300க்கும் மமற் ட்ட கூடுகள் 

ஆரொய்சச்ியொளரக்ளொல் கண்டறிய ் டட்ுள்ளன. 

❖ இதன் அறிவியல் ப யர ்ரத்து ொ மக்மரொரொ என் தொகும். 

❖ தமிழ்நொட்டின் பசஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள (கிழக்குத் பதொடரச்ச்ி மளல)  க்கமளல 

கொ ்பு கொடுகளில் இளவ கொண ் டட்ுள்ளன. 

❖ தமிழ்நொடு அரசொனது 1988 ஆம் ஆண்டில்  ழு ்பு மளல அணில் வனவிலங்கு 

சரணொலயத்ளத ஏற் டுதத்ியது. 

❖ இதன் ப ரும் குதி விருதுநகர ் மொவட்டத்திலும் (குறி ் ொக ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர)் இதன் 

ஒரு  குதி மதுளர மொவடட்த்திலும் அளமந்துள்ளது. 

❖ இது ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர ்வனவிலங்கு சரணொலயம் என்றும் அளழக்க ் டுகின்றது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

மதன் திட்டே் 

❖ கொதி மற்றும் கிரொம ்புற பதொழிற்சொளலகள் ஆளணயமொனது (Khadi and Village Industries 

Commission - KVIC) இந்தியொ முழுவதும் உள்ள விவசொயிகள் மற்றும் மவளல வொய் ் ற்ற 

இளளஞரக்ளுக்கு ஒரு இலடச்த்திற்கும் மமற் ட்ட மதனீ ் ப ட்டிகளள வழங்கியுள்ளது.  

❖ இது “நதன் திட்டம்” என்ற முன்பனடுப்பின் கீழ் நமற்பகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது பிரதமர ் நநரந்திர நமாடியினால் 2017 ஆம் ஆை்டில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இவர ் இணத “இந்தியொவில் இனிப்புப் புரட்சியின்” பதாடக்கம் என்று அறிவித்தார.்  

KVIC 

❖ KVIC என்பது காதி மற்றும் கிரொமப்புற பதாழிற்சாணலகள் ஆணையத்தின் சடட்ம், 1956-

ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூரவ் அணமப்பாகும். 

❖ இது நதசிய அளவில் பிரதம மந்திரி நவணலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்ணதச ்

பசயல்படுத்தும் தணலணம நிறுவனமாகும். 

 

ஐஎன்எஸ் மவலோ 

❖ இந்தியக் கடற் ளடயொனது “ஐஎன்எஸ் நவலா” என்ற 4-வது புலப்படாத ஸ்காரப்ீன் 

வணக நீரம்ூழ்கிக் கப்பணல அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது மும்ணபயில் உள்ள மசகான் டாக் கப்பல் கடட்ும் நிறுவனத்தினால் 

கட்டணமக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ எம்எஸ் கடற் ளடக் குழுமமொனது பிரொன்ளசச ் மசரந்்த இதன் கூட்டொளி 

நிறுவனமொகும். 

❖ 1973 ஆம் ஆண்டில் இந்தியக் கடற் ளட ்  ணியில் இளணக்க ் ட்ட மசொவியத்ளதச ்

மசரந்்த “ஐஎன்எஸ் நவலா” என்ற நீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் பபயணரயடுதத்ு இந்தக் 

கப்பலுக்கு இப்பபயர ்ணவக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ஐஎன்எஸ் நவலா என்ற நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது “திட்டம்-75” என்பதின் கீழ் 
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கட்டணமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ஸ்காரப்ீன் வணக என்பது கடந்த இரை்டு தசாப்தங்களில் இந்தியக் கடற்பணடயின் 

முதலாவது நவீன மரபு சாரந்்த டீசல்-மின் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் வரிணசயாகும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

போஜிரோவ் 

❖ பசயற்ணகச ்சூழலில் ணவத்து வளரக்்கப்பட்ட கணடசியான ஒரு பவள்ணளப் புலியானது 

மும்ணபயில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி நதசியப் பூங்காவில் சமீபத்தில் இறந்தது. 

❖ பவள்ணளப் புலியானது புலிகளின் ஒரு தனித்த துணை இனங்கள் அல்ல. 

❖ இந்தப் புலிகள் பின்வரும் காரைங்களினால் பவள்ணளயாக இருக்கின்றன. 

o சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறமுணடய “பிநயாபமலணனன்” என்ற நிறமி 

குணறவாக இருத்தல். 

o தனித்துவ ஒடுங்கு மரபணுக்கள் காைப்படுதல். 

❖ தற்பபாழுது இயற்ணக வாழிடங்களில் பவள்ணளப் புலி இனங்கள் இல்ணல. 

❖ பவள்ணளப் புலியானது மத்தியப் பிரநதசத்தின் நரவா வனப் பகுதியில் கணடசியாக 

இயற்ளகயொன முளறயில் காைப்பட்டது. 

சஞ்சய் கோ ்தி மதசியப் பூங்கோ 

❖ மும்ள த் தளலநகர ் குதிக்குள் தற்ப ொழுது அளமந்திருக்கும் முக்கியமொன மதசிய ் 

பூங்கொக்களில் இதுவும் ஒன்றொகும். 

❖ இந்த ் பூங்கொவொனது  ொளறக் குன்றுகளிலிருந்து பசதுக்க ் ட்ட 2400 ஆண்டுகள் 

 ழளம வொய்ந்த கன்மைரி குளககளளக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த இடமொனது மிக முக்கியமொன புத்த மதக் கல்வி ளமயமொகும். 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சுழிய  ிலுகவ  ீதிேன்றங்கள் 

❖ சுழிய நிலுளவ நீதிமன்றங்கள்  என் து தில்லியில் உள்ள கீழளம நீதிமன்றங்களில் 

பதொடங்க ் டட்ுள்ள ஒரு மசொதளனத் திட்டமொகும். 

❖ இந்தத் திட்டமொனது வழக்குகளுக்கொன உகந்த கொல அளவுகளளக் பகொண்டு 

வருவதற்கு “வழக்குகளின் கொல அளவுகள்” குறித்து ஆய்வு நடதத்ுவளத மநொக்கமொகக் 

பகொண்டுள்ளது. 

முக்கியக் குறிப்புகள் 

❖ இந்தியொவில் நீதித்துளற சொர ் நிலுளவகள் பமொத்த உள்நொடட்ு உற் தத்ியில் 1.5 

சதவிகித இழ ்ள  ஏற் டுத்துகின்றன.  

❖ படல்லியில் ஒரு ஆண்டில் நிலுளவயில் உள்ள அளனத்து வழக்குகளளயும் தீர ்் தற்கு 
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43 கூடுதல் நீதி திகள் மதளவ ் டுகின்றனர.் இங்கு தற்ப ொழுது 143 நீதி திகள் 

உள்ளனர.்  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ராபர்ட் தகாசவன்டர் 

❖ பதன் ஆ ்பிரிக்கொவில் வசிக்கும் இந்திய வம்சொவளிளயச ் மசரந்்த 

 த்திரிக்ளகயொளரொன G.D. ரொ ரட்் மகொபவன்டர,் ஐக்கிய இரொெ்ஜியத்தில் 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கொன V.K. கிருஷ்ண மமனன் விருது வழங்கி பகௌரவிக்க ் ட்டொர.் 

❖ கொலனிய எதிர ்்பு  தத்ிரிக்ளகத் துளறயின் முன்மனொடியொக இவர ் ஆற்றிய 

 ங்களி ்பிற்கொக இவர ்இவ்விருது வழங்கி பகௌரவிக்க ் ட்டொர.் 

❖ ரொ ரட்் மகொபவன்டர ்1930 ஆம் ஆண்டில் பதன் ஆ ்பிரிக்கொவில் பிறந்தொர.் 

❖ பதன் ஆ ்பிரிக்கொவில் “பவள்ளளயரக்ள் மடட்ுமம கலந்து பகொள்ளும் விளளயொடட்ு 

அணிகளின்” புறக்கணி ்பிற்கு அளழ ்பு விடுத்த முதல்  த்திரிக்ளகயொளர ்

இவரொவொர.்  

V.K. கிருஷ்ண தமனன் 

❖ பிரிட்டனுக்கொன இந்தியொவின் முதலொவது உயர ் ஆளணயர ் V.K. கிருஷ்ண மமனன் 

ஆவொர.் 

❖ இவர ்1957 ஆம் ஆண்டு ஏ ்ரல் முதல் 1962 ஆம் ஆண்டு அக்மடொ ர ்வளர இந்தியொவின் 

 ொதுகொ ்பு அளமசச்ரொக ்  ணியொற்றினொர.் 

❖ இவர ்ஐ.நொ.  ொதுகொ ்பு ஆளணயத்தில் (UNSC - UN Security Council) மிக நீண்ட மநரம் (8 

மணி மநரங்கள்) உளரயொற்றிச ்சொதளன  ளடத்தொர.்  

❖ இவர ் 1957 ஆம் ஆண்டில் தனது UNSC உளரயில் கொஷ்மீர ் மீதொன இந்தியொவின் 

இளறயொண்ளம குறிதத்ு விவொதித்தொர.்  

 

முக்கியத் தினங்கள் 

உலக தடகள விளளயாட்டு தினம் – தம 07 

❖ ஒவ்பவொரு ஆண்டும் மம 07 அன்று உலக தடகள விளளயொடட்ு தினம் 

அனுசரிக்க ் டுகின்றது. 

❖ இத்தினம் பின்வரும் மநொக்கங்களளக் பகொண்டுள்ளது. 

o இளளஞரக்ளிளடமய விளளயொடட்ுகளள ் பிர லமொக்குதல் 

o  ள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் தடகள விளளயொடள்ட முதன்ளம 

விளளயொட்டொக ஊக்குவித்தல். 

o தடகள விளளயொட்டில் புதிய திறளமயுள்ளவரக்ள் மற்றும் இளளஞரக்ளள 

அறிமுக ் டுத்துதல் மற்றும் ஊக்குவித்தல். 

❖ உலகளொவிய தடகளக் கூட்டளம ் ொன “சரவ்மதச தடகள மன்றக் கூட்டளம ்புகளின்” 

(International Association of Athletics Federations - IAAF) முன்னொள் தளலவரொன பிளரம ொ 
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பநபிமலொ என் வர ்1996 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்ளதத் பதொடங்கி ளவத்தொர.் 

 

உலக ஆஸ்துமா தினம் 

❖ ஒவ்பவொரு ஆண்டும் மம மொதத்தின் முதலொவது பசவ்வொய்க் கிழளம அன்று உலக 

ஆஸ்துமொ தினம் அனுசரிக்க ் டுகின்றது. 

❖ இந்த வருடொந்திர தினமொனது ஆஸ்துமொவிற்கொன சரவ்மதச முன்பனடு ்பு 

அளம ்பினொல் ஒருங்கிளணக்க ் டுகின்றது. 

❖ இது உலகம் முழுவதும் ஆஸ்துமொவிற்கொன சிகிசள்ச மற்றும் விழி ்புணரள்வ 

ஏற் டுத்துவளத மநொக்கங்களொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ உலக ஆஸ்துமொ தினத்தின் முதலொவது பகொண்டொட்டமொனது 1948 ஆம் ஆண்டில் 

நடத்த ் ட்டது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் உலக ஆஸ்துமொ தினத்தின் கருத்துருவொனது, “ஆஸ்துமொளவ 

நிறுத்துதல்” என் தொகும். 

❖ இந்தக் கருத்துருவில் உள்ள நிறுத்தமொனது “அறிகுறி  மதி ்பீடு, மசொதளன 

 திபலதிர ்்பு, கவனிதத்ு மதி ்பிடுவது மற்றும் சிகிசள்ச முளறக்கு உட் டுதல்” 

என் ளதக் குறிக்கும்.  

 

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