
• 
•    
 
 
 
 

  

மே – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜப்பானின் மிகப்பபரிய முடட்ட உற்பத்தியாளரான ஐஎஸ்இ புடஸ்் (ISE Foods) என்ற 

நிறுவனத்துடன் இந்தியா புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் டகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o இந்தியா முழுவதும் உள்ள ககாழிப் பண்டணகளில் கழிவு கமலாண்டம, 

கநாயிடனக் கண்டறிதல் மற்றும் முடட்டகளின் தரத்திடன உயரத்்துதல் 

ஆகியடவ இதன் கநாக்கங்களாகும். 

❖ இந்தியாவில் இறக்குமதி பெய்யப்படும் பபாருடக்டளெ ் ொரந்்திருப்படத 

குடறப்பதற்காக “AJIT” (அஜித்) என்ற ஒரு நுண்பெயலிடய மும்டபயில் உள்ள இந்தியத ்

பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்டதெ ்ொரந்்த பபாறியாளரக்ள் உருவாக்கியுள்ளனர.் 

o கமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்கக பொடுக்கவும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/indias-first-indigenous-microprocessor/   (கததி : 

10.11.2018). 

❖ இந்திய வருவாய்ப் பணி அதிகாரி மற்றும் முன்னாள் கபாடதப் பபாருள்கள் துடற 

ஆடணயரான ஜகஜித் பவாடியா ஐக்கிய நாடுகள் பபாருளாதார மற்றும் ெமூக 

ஆடணயத்தினால் ெரவ்கதெப் கபாடதப் பபாருடக்ள் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திற்கு 

(INCB - International Narcotics Control Board) 5 ஆண்டு காலத்திற்கு மீண்டும் 

கதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

o INCB ஆனது ஐக்கிய நாடுகளின் மருந்து ஒப்பந்தங்கடள 

பெயல்படுத்துவதற்காக  1961 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட தனிெ ் சுதந்திர 

மற்றும் பகுதி நீதித்துடற ொர ்அடமப்பாகும். 

❖ “பமாத்தச ் சுற்றுெச்ூழலுக்கான அறிவியல்” என்ற பத்திரிக்டகயில் ஆஸ்திகரலிய 

மற்றும் வங்க கதெ ஆராய்ெச்ியாளரக்ளால் பவளியிடப்படட் ஒரு அறிக்டகயானது 

கால நிடல மாற்றம் மற்றும் கடல்மட்ட உயரவ்ு ஆகிய இரண்டும் சுந்தரவனப் 

பகுதிகடள அழித்து விடும் என்று எெெ்ரிதத்ுள்ளது. 

o சுந்தரவன ெதுப்பு நிலக் காடுகள் உலகின் மிகப்பபரிய ஈரநிலக் காடுகளாகும். 

இந்த வளமான சுற்றுெச்ூழலானது அெச்ுறுத்தல் நிடலயில் உள்ள விலங்கான 

வங்கப் புலி உள்ளிட்ட பலநூறு விலங்கினங்களுக்கு அடைக்கலம் 

அளிக்கின்றது.  

❖ நீண்ட கால இலக்கான ஒலிம்பிக் விடளயாடட்ுகளில் கலந்து ககாள்ளும்  

கநாக்கத்துடன் இந்திய டகப்பந்து கபாட்டியில் ஆண்களுக்கான கதசிய அணிப் 

பிரிவின் தடலடமப் பயிற்சியாளராக பெரப்ியாடவெ ்கெரந்்த டிராகன் மிடககலாவிக் 

என்பவடர இந்தியக் டகப்பந்துக் கூட்டடமப்பு நியமித்துள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு கம 03 ஆம் கததி முதல் கம 05 ஆம் கததி வடர இந்தியா, பிகரசில் 

மற்றும் பதன் ஆப்பிரிக்கா (India, Brazil and South Africa - IBSA) ஆகிய நாடுகடளெ ்கெரந்்த 

பெரப்ாக்களின் (பிரதிநிதிகள்) ெந்திப்பானது ககரளாவின் பகாெச்ியில் நடடபபற்றது.  

o IBSA இன் பெரப்ாக்களின் ெந்திப்பிற்கு முன்பு, இகத இடத்தில் 9-வது IBSAவின் 

அடமெெ்ரக்ளுக்கிடடகயயான முத்தரப்பு ெந்திப்பு நடத்தப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் பதாழிலாளர ்தினத்தின் (கம 01) கருத்துருவானது, “ெமூக மற்றும் 

பபாருளாதார முன்கனற்றத்திற்காக பதாழிலாளரக்டள ஒன்றிடணத்தல்” 

என்பதாகும். 
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❖ ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்தின் வளமான கடல் மற்றும் நீடித்த கடல்ொர ்

(நீலப்) பபாருளாதாரத்திற்காக 5 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான பெயல் திட்டத்டத 

ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கி (ADB - Asian Development Bank) பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ அபமரிக்க விமானப் படட ஆய்வகமானது நியூ பமக்சிககாவில் உள்ள அபமரிக்க 

இராணுவத்தின் பவள்டள நிலப்பரப்பு ஏவுகடண கொதடனப் பகுதியில் “சுய 

பாதுகாப்பு பகாண்ட அதிக ஆற்றலுடடய கலெர ் பெயல்முடற விளக்கம்” (Self-Protect 

High Energy Laser Demonstrator - SHiELD) என்ற ஒரு கலெர ் அடமப்டப பரிகொதடன 

பெய்தது.  

o இது பறந்து ககாண்டிருக்கும்  பபாது பல்பவறு ஏவுகடணகடள கவற்றிகரமாக 

சுைட்ு வீழ்த்தியது. 

❖ ரிடலயன்ஸ் பதாழிற்துடற நிறுவனமானது ஏறத்தாழ ரூ.620 ககாடி மதிப்பிலான 259 

ஆண்டுகள் பழடம வாய்ந்த பிரிட்டடனெ ் கெரந்்த பபாம்டம தயாரிக்கும் 

நிறுவனமான கேம்கலய்டஸ டகயகப்படுத்த விருக்கின்றது. 

o கேம்கலய்ஸ் நிறுவனம் 1760 ஆம் ஆண்டில் “கநாகா ஆரக்்” என்ற ஒற்டறக் 

கடைடயக் ககாண்ை  நிறுவனமாக பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ பாகிஸ்தான் கிரிக்பகட் அணியின் முன்னாள் தடலவர ் மற்றும் நைச்த்திர 

ஆல்ரவுண்டரான ொகித் அப்ரிடி “விடளயாடட்ட மாற்றுபவர”் என்ற தனது 

சுயெரிடதடய எழுதியுள்ளார.் இந்தப் புத்தகமானது அப்ரிடி மற்றும் 

பத்திரிக்டகயாளரான வஜாகத் S கான் ஆகிகயாரால் இடணந்து எழுதப்படட்து.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ம ோப்பில் முகேது மீரோன் 

❖ நாகரப்காவிடலச ்பசரந்்த தமிழ் எழுத்தாளரான பதாப்பில் முகமது மீரான் சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

❖ இவர ் எழுதிய “ொய்வு நாற்காலி” என்ற நாவலுக்காக 1997 ஆம் ஆண்டில் ொகித்ய 

அகாடமி விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இவருடடய புகழ்பபற்ற பணிகள் பின்வருமாறு: 
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சோகி ்ய அகோடமி 

❖ 1954 ஆம் ஆண்டில் சாகித்ய அகாைமி உருவாக்கப்பை்ைது. 

❖ சாகித்ய அகாைமி விருதானது இலக்கியத்தில் மிகவும் தடலசிறந்த புத்தகங்கடள 

எழுதிய எழுத்தாளரக்ளுக்கு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வழங்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தப் புத்தகங்கள் இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான 24 இந்திய பமாழிகளில் ஏதாவது 

ஒன்றில் பிரசுரிக்கப் படட்ிருக்கலாம்.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அமயோ ்தியோப் பிரசச்னன 

❖ அபயாதத்ியாப் பிரசச்டன குறித்து ஆராய இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தால் 

அடமக்கப்பை்ை 3 உறுப்பினரக்டளக் ககாண்ை நடுவர ்குழுவானது பம 06 அன்று தனது 

இடைக்கால அறிக்டகடய ஒரு மூைப்பை்ை உடறயில் டவத்து இந்திய உசச் 

நீதிமன்றத்திைம்  சமரப்்பித்தது. 

❖ இந்தக் குழுவின் அறிக்டக அதன் முயற்சியில் பதால்வி அடைந்தது எனில் இந்திய 

உசச் நீதிமன்றத ் தடலடம நீதிபதி ரஞ்சன் பகாகாய் தடலடமயிலான 

அரசியலடமப்பு அமரவ்ு இது குறித்து பமலும் விசாரிக்கும்.  

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு கசப்ைம்பர ் 30 அன்று அலகாபாத் உயரநீ்திமன்றம் அளித்துள்ள 

தீரப்்புக்கு எதிரான மனுக்களின் மீது உசச் நீதிமன்றம் விசாரிக்கும். அலகாபாத் 

உயரநீ்திமன்றம் 2.77 ஏக்கர ்ககாண்ை இந்த பிரசச்ிடனக்குரிய நிலத்டதப் பின்வரும் 3 

பிரிவினர ்பகிரந்்து ககாள்ள பவண்டும் என்று தீரப்்பளித்தது. 

o நிரப்மாகி அக்ஹாரா பிரிவு 

o சன்னி மத்திய வக்ஃபு வாரியம், உத்தரப் பிரபதசம் 

o ராம்லாலா விரஜ்மான் கைவுள் 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

த ன் சீனக் கடல்பயிற்சி 

❖ இந்தியா, அகமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் பிலிப்டபன்ஸ் ஆகிய நாடுகடளச ் பசரந்்த 

பபாரக்் கப்பல்கள் பிரசச்ிடனக்குரிய கதன்சீனக் கைலில் 6 நாைக்ள் (கம 03 - 09) 

நடைகபறும் கைற்படைப் பயிற்சிடய நைத்துகின்றன.  

❖ இந்த பயிற்சிக் குழுவில் உள்ள நாடுகளின் கப்பல்கள் பின்வருமாறு: 

நோடு கப்பல் 

இந்தியா ஐஎன்எஸ் பகால்கத்தா - தாக்கி அழிக்கும் கப்பல், எண்பணய்க் 

கப்பலான ஐஎன்எஸ் ெக்தி 

அபமரிக்கா USS வில்லியம்ஸ் P லாரன்ஸ் - தாக்கி அழிக்கும் கப்பல் 

ஜப்பான் பஜஎம்எஸ்டிஎப் இகொகமா விமானம் தாங்கிக் கப்பல் 

பிலிப்டபன்ஸ் BRP ஆண்டிரிஸ் கபானிபாசி பீரங்கிக் கப்பல்  

❖ கமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்கக பொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/indonesia-renamed-part-of-south-china-sea/ பததி: 18.07.17. 

 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஸ்விகி மற்றும் மசோேோட்மடோ 

❖ இைப்கபயரவ்ு கதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒரு முன்னணி நகரமாக தில்லி 

உருகவடுத்துள்ளது. இவரக்ள் இந்தியாவின் தற்காலிக (நிடலயற்ற - gig economy) 

கபாருளாதாரத்துைன் இடணந்துள்ளனர.் இதில் கபங்களுரு நகரம் இரண்ைாவது 

இைத்தில் உள்ளது. 

❖ 2018 – 19 ஆம் நிதியாண்டின் கடைசி 6 மாதத்தில் தில்லி மற்றும் கபங்களுரு ஆகிய 

நகரங்கள் முடறபய 5,60,600 மற்றும் 2,52,300 மக்கடள தனது நிடலயற்றப் 

கபாருளாதாரத்தில் இடணத்துள்ளது. 

❖ நிடலயற்றப் கபாருளாதாரமானது உணவு விநிபயாக நிறுவனங்களான ஸ்விகி, 

பசாமாபைா மற்றும் வாைடக மகிழுந்து நிறுவனங்களான உபபர,் ஒலா 

ஆகியவற்றினால் நடைகபறுகின்றது.  

பணிகள் 

❖ நிடலயற்றப் கபாருளாதாரத்தில் தற்காலிக மற்றும் கநகிழ்வுத் தன்டம ககாண்ை 

பணிகள் ஆகியடவ கபாதுவான பணிகளாகும். 

❖ நிறுவனங்கள் முழு பநரப் பணியாளரக்ளுக்கு மாற்றாகத் தனித்து கசயல்பைக் கூடிய 

ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் பகுதி பநரப் பணியாளரக்டள அதிக அளவில் 

பணியமரத்்துகின்றன. 

❖ பணியாளரக்ள் சிறிய அளவிலான பணிப் பாதுகாப்பு மற்றும் குடறந்த அளவிலான 
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பயன்கள் ஆகியவற்றுைன் பணியாற்றுகின்றனர.் 

❖ இது மிக அரிதாகப் பணியிைம் மாறுகின்ற மற்றும் எதிரக்ால வாழ்க்டக குறித்து 

கவனம் கசலுத்தாமல் இருக்கின்ற முழு பநரப் பணியாளரக்ளின் பாரம்பரியப் 

கபாருளாதாரத்டத வலுகுன்றச ்கசய்கின்றது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ேோறுபக்கக் தகோழுப்புகள் 

❖ கதாழிற்சாடலகளில் தயாரிக்கப்பை்ை மாறுபக்கக் ககாழுப்புகடள ஒழிப்பதற்காக 

உலக சுகாதார நிறுவனமானது சரவ்பதச உணவு மற்றும் பானக் கூை்டிடணவுைன் (IFBA 

- International Food and Beverage Alliance) இடணந்துள்ளது.  

❖ பதப்படுத்தப்பட்ட உணவின் சுடவ, அடமப்பு மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்டற 

கமம்படுத்துவதற்காக பெயற்டகயான மாறுபக்கக் பகாழுப்புகடளப் உணவுத ்

தயாரிப்பாளரக்ள் பயன்படுத்துகின்றனர.் 

❖ இந்த உணவு வடககளில் மாறுபக்கக் பகாழுப்பானது, “பகுதி டஹட்ரஜகனற்றப்பட்ட 

எண்பணய்கள்” என்று பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ டேட்ரஜகனென் ஆனது திரவ எண்கணய்கடள திைமாக்கும். அது அவற்டறக் 

பகாண்டிருக்கும் உணவின் ஆயுட் காலம் மற்றும் சுடவடய அதிகரிக்கும்.  

❖ கமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்கக பொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/awareness-of-trans-fatty-acids-tfa/ பததி: 18.02.19. 

தீய வினளவுகள் 

❖ மாறுபக்கக் பகாழுப்புகளானது குடறந்த அைரத்்தி ககாண்ை தீய லிப்பபா புரதங்கள் 

(LDL - Low density lipoproteins) பகாழுப்பு மற்றும் அதிக அைரத்்தி ககாண்ை லிப்பபா நல்ல  

புரதங்கள் (HDL  - High density lipoproteins) ஆகியவற்டறக் குடறக்கின்றது. 

❖ அதிகபைச் LDL பகாழுப்பானது இருதய கநாடய ஏற்படுத்துகின்றது. 

❖ இதயத் தமனி கநாயினால் உலக அளவில் 5,00,000 இறப்புகளுக்கு மாறுபக்கக் 

பகாழுப்பு காரணமாக அடமகின்றது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

புதிய வகக குழிப் போே்பு 

❖ அபசாக் பகப்ைன் தடலடமயிலான ஊரவ்ன அறிவியடலச ் பசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சிவப்பு நிறம் ககாண்ை ஒரு புதிய வடக குழிப் பாம்பு 

இனங்கடளக் கண்ைறிந்துள்ளனர.் 

❖ இடத அவரக்ள் அருணாசச்லப் பிரபதசத்தின் பமற்கு காகமங் வனப் பகுதிகளில் 

கண்ைறிந்துள்ளனர.் 

❖ இது ைட்ரகமரிசுரூஸ் அருணாசச்கலன்சின் என்று கபயரிைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ அருணாசச்லப் பிரபதசதத்ின் கபயரில் குழிப் பாம்டபக் ககாண்ை ஒபர மாநிலம் இந்த 

மாநிலம் மைட்ுபம. 
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❖ அருணாசச்லப் பிரபதசதத்ில் கண்டுபிடிக்கப்பை்ை இந்தப் பாம்பு இனத்திற்கு முன்பு 4 

இந்தியா பழுப்பு நிறப் பாம்புகடளக் ககாண்டு இருந்தது.  

❖ ஊரவ்ன அறிவியல் என்பது ஊரவ்ன மற்றும் ஈரிை வாழ்விகடளக் குறித்துப் படிக்கும் 

விலங்கியலின் ஒரு பிரிவாகும்.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ொரத்ாம் பயணே் 

❖ உலகின் புகழ்கபற்ற சாரத்ாம்  பயணம் உத்தரகாண்டில் கதாைங்கியது. 

❖ இந்துப் புனிதப் பயணிகள் இந்தப் பயணத்டத பமற்ககாள்கின்றனர.் 

❖ உத்தரகாண்டின் மிகப்கபரும் இமய மடலயில் உள்ள 4 புனித இைங்கள் பசரந்்து 

சாரத்ாம் என்று அடழக்கப்படுகின்றன.  

❖ அடவயாவன 

இடே் கடவுள் 

யமுகனாத்ரி யமுடனக் கடவுள் 

கங்ககாத்ரி கங்டகக் கடவுள் 

ககதாரந்ாத் சிவா 

பத்ரிநாத் விெ்ணு 

 

 

விகளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

கு ்துச ்சண்னட 

❖ பபாலந்தின் வாரஷ்ாவில் நடைகபற்ற 36-வது கபலிக்ஸ் ஸ்ைாம் சரவ்பதசக் குத்துச ்

சண்டைப் பபாை்டித் கதாைரில் இந்தியக் குத்துச ் சண்டை வீரரக்ள் 6 பதக்கங்கடள 

கவன்றுள்ளனர.் 

❖ 52 கிபலா கிராம் எடைப் பிரிவில் கவுரவ் பசாலங்கி இங்கிலாந்டதச ்பசரந்்த வில்லியம் 

கவ்பல என்பவடர வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் கவன்றார.் 

❖ 60 கிபலா கிராம் எடைப் பிரிவில் ககௌசிக் என்பவர ் கமாராக்பகாடவச ் பசரந்்த 

முகமது கம்பமாத் என்பவடர வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் கவன்றார.் 

❖ இதர இந்தியக் குத்துச ் சண்டை வீரரக்ள் ஒரு கவள்ளி மற்றும் 3 கவண்கலப் 

பதக்கங்கடள கவன்றுள்ளனர.்  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சோனலப் போதுகோப்பு வோரே் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 06 ஆம் பததியிலிருந்து 12 ஆம் பததி வடர 5வது உலக 
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சாடலப் பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருத்துருவானது, “ொடலப் பாதுகாப்பிற்கான தடலடமப் பண்பு” 

என்பதாகும். 

❖ நமது வாழ்வு பாதுகாப்பாக இருந்தால் மடட்ுகம ெரவ்கதெ இலக்குகடள அடடய 

முடியும் என்று ஐ.நா. நம்புகின்றது. 

❖ இது நடடபபற்று வரும் “உயிரக்டளப் பாதுகாத்தல் #அதுகுறித்து கபசு” என்ற 

பிரெெ்ாரத்தின் மூலம் நடவடிக்டகடயத் பதாடங்கியுள்ளது.  

❖ உலக சுகாதார நிறுவனமானது ொடலப் பாதுகாப்பு வாரத்தின் கபாது ஒரு 

அறிக்டகடய பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது 5 வயது முதல் 29 வயது வடர உள்ள மக்களின் இறப்புக்கு மிக முக்கியக் காரணம் 

ொடல விபதத்ுகள் என்று கூறுகின்றது.  
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