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மே – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ முதன்முறையாக, அறிவியல் மை்றும் ததாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைம் - தசல் மை்றும் 

மூலக்கூறு உயிரியல் றமயத்றதச ்(Centre for Cellular and Molecular Biology - CCMB) சசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் லடச்த ்தீவுக் கூட்டங்களில் வாழும் மக்களின் மரபணு குறித்த 

ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. 

o இது லடச்த் தீவில் இருக்கும் பெரும்ொன்மமயான மனித வம்ச இனங்கள் 

பதற்காசியாவிலிருந்தும் கிழக்கு மற்றும் மமற்கு யூமரசியாவிலிருந்தும் சிறிய 

தாக்கங்களுடன்  பெறெ்ெடட்ுள்ளன என்ெமதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்ற தமலமம நீதிெதிக்கு எதிரான ொலியல் துன்புறுத்தல் குறித்து ெணி 

நீக்கம் பசய்யெ்ெடட் ஒரு பெண் அளித்த புகாரின் மீது “ஒருதமலெ் ெடச்மாக” 

விசாரிக்க மவண்டாம் என்று எஸ்.ஏ மொெ்மட தமலமமயிலான உசச் நீதிமன்றத்தின் 3 

உறுெ்பினரக்மளக் பகாண்ட உள் விவகாரக் குழுவிற்கு நீதியரசர ்DY சந்திரசூட் கடிதம் 

எழுதியுள்ளார.் 

o “ஒருதறலப் படச்ம்” (ex parte) என்பது எதிரத் ் தரப்பினரின் பிரதிநிதித்துவம் 

அல்லது அவருக்கு அறிவிக்காமல் மை்தைாரு தரப்பினறர றவத்து நடத்தப்படும் 

ஒரு சட்டப் பூரவ் நடவடிக்றகயாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு சம 07 ஆம் சததி அன்று பசவ தெயந்தி அனுசரிக்கப்பட்டது. பசவ 

தெயந்தி என்பது 12 ஆம் நூை்ைாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு இந்து சமயத்மதச ் மசரந்்த 

கன்னடக் கவிஞரான பசவண்ணாவின் பிைந்த தினமாகும். 

❖ பின்லாந்தின் சராவாதநய்மியில் நறடதபை்ை ஆரக்்டிக் ஆறணயத்தின் 

அறமசச்ரக்ளுக்கிறடசயயான 11வது சந்திப்பின் சபாது 

அரசாங்கங்களுக்கிறடசயயான மன்ைமான ஆரக்்டிக் ஆறணயத்திை்கு இந்தியா 

“பாரற்வயாளராக” மீண்டும் சதரந்்ததடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ ஈரான் அதன் யுசரனியம் தசறிவூட்டல் திட்டம் மை்றும் அணுக்கரு ஒப்பந்தம் 

ஆகியவை்றை நிறுத்துவதை்காக எடுக்கப்படட்ு வரும் தனது சில உறுதிபமாழிகமள  

குறைக்கும் என்று ததரிவித்துள்ளது. 

o 2015 ஆம் ஆண்டில் றகதயழுத்திடப்பட்ட “ஒருங்கிறணந்த கூடட்ு  

நடவடிக்றகத் திட்டம்” (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action) என்று 

அறியப்படும் பலதரப்பு ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதாக அதமரிக்கா 

அறிவித்ததை்குெ் பதிலளிக்கும் விதமாக ஈரான் இவ்வாறு ததரிவித்துள்ளது.  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது முன்னுரிறமத் துறைக்கு கடனளித்தல் திட்டத்தின் கீழ் 

தகுதியானவரக்ளுக்கு மண்டல ஊரக வங்கிகள் (RRB - Regional Rural Banks) மை்றும் சிறு 

நிதியியல் வங்கிகள் மூலம் வழங்கெ்ெடும் வீடட்ு வசதிக் கடன் வரம்புகறள 

சமம்படுத்த முடிவு தசய்துள்ளது. 

o இது இதர பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளுடன் ஒரு சபாட்டிறய 

ஏை்படுத்தும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது.  

❖ இந்திய வரத்்தக ததாழில்துறைக் கூட்டறமப்பினால் (The Federation of Indian Chambers of 

Commerce and Industry - FICCI) தவளியிடப்பட்ட “இந்தியாவின் உள்நாடட்ு சுை்றுலா: 

வாய்ப்புகறளத்  திைத்தல்” என்ை தமலெ்பு பகாண்ட ஒரு அறிக்றகயானது 

இந்தியாவின் MICE/றமஸ் (Meetings, Incentives, Conferneces, Exhibition/சந்திப்புகள், 
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சலுறககள், கருத்தரங்கங்கள், கண்காட்சி) சுை்றுலா ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 8 சதவிகிதம் 

வளரந்்துக் தகாண்டிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

o FICCI என்பது 1927 ஆம் ஆண்டில் மகாத்மா காந்தியின் ஆசலாசறனயின் சபரில் 

G.D. பிரல்ா மை்றும் புருச ாத்தம் தாஸ் தாகூர ் தாஸ் ஆகிசயாரால் 

உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் வணிக நிறுவனங்களின் ஒரு  

கூட்டறமப்பாகும்.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கட்சித் தாவல் தடடச ்சட்டே் 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது “கட்சி எதிரப்்பு நடவடிக்றககளில்” ஈடுபட்டறமக்காக 

அதிமுக சட்டமன்ை உறுப்பினரக்றள தகுதி நீக்கம் தசய்வதை்கான தமிழ்நாடு 

சட்டமன்ை சபாநாயகரின் நடவடிக்றககளுக்குத் தறட விதித்துள்ளது. 

❖ 1985 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாடாளுமன்ைத்தினால் கட்சித ்தாவல் தறடச ்சட்டம் (ADL - 

anti-defection law) நிறைசவை்ைப்பட்டது. 

❖ இந்திய அரசியலறமப்பின் 52-வது திருத்தமானது பத்தாவது அட்டவறணறய 

இறணத்துள்ளது.  

❖ ADL ஆனது கட்சித்  தாவலின் சபாது சட்டமன்ை உறுப்பினரக்றளத் தகுதி நீக்கம் 

தசய்வதை்கான நறடமுறைகறள அறிவித்துள்ளது.  

 

 

 

 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஈஸ்டர் குண்டு வவடிப்பு - இலங்டக 

❖ இலங்மகமயச ் மசரந்்த தீவிரவாத அமமெ்ொன “சதசிய தவ்ஹீத் ெமாத்” ஆனது 

இலங்றகயில் புனித ஞாயிறு (ஏப்ரல் 21) அன்று ததாடர ்தாக்குதல்கறள நிகழ்த்தியது. 

❖ இந்தத ் தாக்குதலில் 350க்கும் மமற்ெட்ட  மக்கள் தகால்லப்பட்டனர ் மை்றும் பலர ்

காயமறடந்தனர.் 

❖ இந்தத ் தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்கு தனது அமாக் தசய்தி நிறுவனத்தின் மூலம் 

இஸ்லாமிய அறமப்பு தபாறுப்சபை்ைது.  

❖ இலங்றகயில் நடந்த இந்தத ் தை்தகாறலப் பறட தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்குப் 

தபாறுப்சபை்று, அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத் துறை தசயலாளர ் சேமாசிரி 

தபரன்ாண்சடா தனது பதவியிலிருந்து விலகினார.்  

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

தகவல் டேய ஊழல் 

❖ இந்தியெ் ெங்கு மற்றும் ெரிவரத்்தமன வாரியமானது மமற்ொரம்வயிடுதலில் 

குமறொடட்ுடன் பசயல்ெட்டமமக்காக ரூ.1000 மகாடிமய அெராதத் பதாமகயாக 45 

நாடக்ளுக்குள் பசலுத்த மவண்டும் என்று மதசியெ் ெங்கு ெரிவரத்்தமன அமமெ்பிற்கு 

(NSE - National Stock Exchange of India) உத்தரவிடட்ுள்ளது.  

❖ NSE தகவல் றமய வசதியின் கீழ், இறடத் தரகரக்ள் தங்களது தகவல் சசறவயகத்றத 

(Server) பரிவரத்்தறன தகவல் றமயத்தில் றவத்துக் தகாள்ளலாம். 

❖ ஆனால் பரிவரத்்தறன தகவல் சசறவயகத்றத அணுகுவதை்கு சில இறடத ்

தரகரக்ளுக்கு முன்னுரிறம அளிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நியாயமை்ை நறடமுறையின் காரணமாக ஆயிரம் சகாடிக்கு சமல் அவரக்ள் 

இலாபம் அறடந்துள்ளனர.்  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பல்லுயிர்ப் வபருக்க  அறிக்டக 

❖ சரவ்மதச அறிவியல் அமமெ்ொன “பல்லுயிரப்் தபருக்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

சசறவகள் மீதான அரசாங்கங்களுக்கிறடசயயான அறிவியல் – தகாள்றக தளம்” 

(IBPES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) என்ை 

நிறுவனமானது உலகின் சூழலியல் அழிவு மீதான ஒரு விரிவான அறிக்றகறய 

தவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ இது மனித நடவடிக்றகயானது தை்தபாழுதுள்ள மில்லியனுக்கும் சமை்பட்ட தாவர 

மை்றும் விலங்கு இனங்கறள அசச்ுறுத்துகின்ைது  என்று கூறுகின்ைது. 
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❖ புவியின் நிலப் பரப்பில் 75 சதவிகிதமும் கடல்சார ் பரப்பில் 66 சதவிகிதமும் 

“குறிப்பிடத்தக்க வறகயில்” மாை்றியறமக்கப்படட்ுள்ளன. சமலும் 85 

சதவிகிதத்திை்கும் சமை்பட்ட ஈர நிலங்கள் பதாமலக்கப்படட்ுள்ளன.  

❖ IBPES என்பது 2012 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகளினால் உருவாக்கப்பட்ட 

அரசாங்கங்களுக்கிறடசயயான ஒரு தனிச ்சுதந்திர அறமப்பாகும். 

❖ இதன் தறலறமயகம் தெரம்னியில் உள்ள பான் நகரில் அறமந்துள்ளது. 

❖ IBPES-ன் குறிக்சகாள்கள் பின்வருமாறு 

o பல்லுயிரெ்் தபருக்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிை்கான அறிவியல்சார ்

தகாள்றக இறடமுகத்றத வலுப்படுத்தல். 

o ெல்லுயிரெ்் பெருக்கத்தின் நீடித்த ெயன்ொடு 

o நீண்ட கால மனித நலம் 

o நீடித்த வளரச்ச்ி 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சுதந்திரத்திற்கான விருது 

❖ அபமரிக்க அதிெரின் சுதந்திரத்திற்கான விருமத, அந்நாடட்ு அதிெர ் படானால்டு 

ட்ரம்ெ் குழிெ் ெந்தாட்ட வீரரான மடகர ்வுடஸ்்க்கு வழங்கினார.் 

❖ அபமரிக்காவின் புகழ்பெற்ற உயரிய குடிமக்கள் விருமதெ் பெறும் நான்காவது 

மற்றும் இமளய குழிெ் ெந்தாட்ட வீரராக 43 வயது நிரம்பிய மடகர ் வுடஸ்் 

உருபவடுத்துள்ளார.் 

❖ சுதந்திரத்திற்கான விருதானது அபமரிக்க அதிெர ் டர்ூமமனால் இரண்டாம் உலகெ் 

மொர ் பதாடரெ்ான தமலசிறந்த குடிமக்களின் சாதமனகமள பகௌரவிெ்ெதற்காக 

ஏற்ெடுத்தெ்ெட்டதாகும். 

❖ இந்த விருதானது 1963 ஆம் ஆண்டில் அதிெர ் பகன்னடியினால் மீண்டும் 

ஏற்ெடுத்தெ்ெட்டது.  

❖ இந்த விருதானது ஒருமுமற ஒரு நெருக்கு வழங்கெ்ெட்டால், மீண்டும் அவ்விருமதத் 

திரும்ெெ் பெற முடியாது. 

 

விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

ஆசியன் ஸ்குவாஷ் சாே்பியன்ஷிப் 

❖ மகாலாலம்பூரில் நமடபெற்ற ஆசிய தனிநெர ் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிெ்பில் 

ம ாஸ்னா சின்னெ்ொ மற்றும் சவ்ரவ் மகாசல் ஆகிமயார ் சாம்பியன்களாக 

உருபவடுத்துள்ளனர.் 

❖ இது பதாடரெ்ான தகவல்களுக்கு இங்மக பசாடுக்கவும். (மததி 05-04-2019) 

https://www.tnpscthervupettagam.com/ta/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%A

F%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B7%E0%AF%8D/ 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக வசஞ்சிலுடவ ேற்றுே் வசே்பிடற நாள் – தம 08 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மம 08 ஆம் மததி உலக பசஞ்சிலுமவ மற்றும் பசம்பிமற நாள் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு, “#அன்பு” என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது உதவி சதறவப்படுகின்ற  மக்களுக்கு ஈடு இறணயை்ை உதவிகறளச ்

தசய்யும் தன்னாரவ்லரக்றள தகௌரவிக்கின்ைது. 

❖ இந்தத ்தினமானது தேன்றி துனன்ட் என்பவரின் பிைந்த தினமாகும். 

❖ இவர ் 1863 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட சரவ்சதசச ் தசஞ்சிலுறவக் குழுவின் (ICRC - 

International Committee of the Red Cross) நிறுவனர ்ஆவார.் 

❖ 1901 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது சநாபல் அறமதிப் பரிறசப் தபை்ைவர ்இவராவார.் 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு சம 08  அன்று முதலாவது தசஞ்சிலுறவ தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது 1984 ஆம் ஆண்டில் “உலக தசஞ்சிலுறவ மை்றும் தசம்பிறை தினம்” என்ை 

தபயறரப் தபை்ைது.  

 

உலக தாலசீமியா மநாய் தினே் - தம 08 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மம 08 ஆம் மததி உலகம் முழுவதும் உலக தாலசீமியா மநாய் 

(இரத்த அழிவுச ்மசாமக) தினம் அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துருவானது, “உலகளவில் தரமான தாலசீமியா 

சுகாதாரச ் சசறவகறள அணுகல் : சநாயாளிகளுக்கான மை்றும் 

சநாயாளிகளுடனான  உைவுகறளக் கட்டறமத்தல்” என்பதாகும். 

❖ தாலசீமியா சநாய், அதறன வரும் முன் காத்தல் மை்றும் அதறனப் பரவாமல் தடுத்தல் 

ஆகியமவ குறித்து மக்களிறடசய விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துவதற்காக இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ தாலசீமியா என்பது குறைவான ஹீசமாகுசளாபிறனக் தகாண்ட மரபு ரீதியான 

இரத்தக் சகாளாைாகும்.  

❖ இது மத்தியத் தறரக்கடல், ததன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மை்றும் 

ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கரக்ளிறடசய தபாதுவாகக் காணப்படுகின்ைது. 

 

இரண்டாே் உலகப் மபாரின்மபாது உயிரிழந்தவரக்ளின் நிடனவு ேற்றுே் 

சேரசத்திற்கான மநரே் 

❖ 2004 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. ஆனது மம 08 மற்றும் மம 09 ஆம் மததிகமள இரண்டாம் 

உலகெ் மொரின் மொது உயிரிழந்தவரக்ளின் நிமனவு மற்றும் சமரசத்திற்கான 

தினமாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இத்தினத்தில் ஐ.நா ஆனது இரண்டாம் உலகெ் மொரின் மொது 

ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ளுக்கு தனது அமனத்து உறுெ்பினர ் நாடுகளும் மரியாமத 
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பசலுத்த மவண்டும் என்று எதிரெ்ாரக்்கின்றது.  

❖ இந்தத ்தினத்தின் கறடபிடிப்பானது பின்வரும் சநாக்கங்கறளக் தகாண்டுள்ளது. 

o எதிரக்ாலத் தறலமுறையினரக்றளெ் சபாரிலிருந்துெ் பாதுகாத்தல் 

o ஐக்கிய நாடுகளின் சாசனத்திை்கு இணங்க  அறமதியான வழிகளில் 

அறனத்துெ் பிரசச்ிறனகறளயும் தீரத்்துக் தகாள்ளுதல் 

o அறனத்து சநரங்களிலும் சரவ்சதச அறமதி மை்றும் பாதுகாப்றப 

நிறலநிறுத்துதல். 

 

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