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மே – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ முதன்முறையாக பிடஸ்்பெரக்் ெல்கறலக் கழகத்றதச ்சசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

நுண்ணுயிரக்் பகால்லி எதிரெ்்பு சநாய்த ் பதாை்றுடன் இருக்கும் ஒரு சநாயாளிக்கு 

சிகிசற்சயளிெ்ெதை்காக மரெணு மாை்ைெ்ெட்ட றைரஸ்கறளெ் ெயன்ெடுத்தினர.் 

o இது 2019-ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 8-ஆம் சததி இயை்றக மருத்துைம் என்ை 

ெத்திரிக்றகயில் பிரசுரிக்கெ்ெட்டது. 

❖ ஐஸ்லாந்து ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் தறலறமயிலான ஒரு ென்னாடட்ுக் குழுைானது 

காரெ்ன்-றட-ஆக்றஸடு ைாயுறைப் ொறையாக மாை்ைக் கூடிய ஒரு முறைறயக் 

கண்டறிந்துள்ளது. இந்தெ் ொறையானது புவி பைெ்ெமயமாதலுக்குக் காரணமாக 

விளங்கும் தீய உமிழ்வுகள் கலந்துள்ள காை்றைச ்சுத்தமாக்கும். 

o இைரக்ளின் இந்த முறையானது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு சமல் நறடபெை்றுக் 

பகாண்டிருக்கும் எரிமறலெ் ொறையினால் காரெ்ன் உறிஞ்செ்ெடுகின்ற  

இயை்றக முறைறயப் பிரதிெலிக்கின்ைது. 

❖ ஆஸ்திசரலியாவின் காந்தாஸ் என்ை விமான நிறுைனம்  QF739 என்ை பெயருறடய 

உலகின் முதலாைது சுழியக் கழிவு பகாண்ட ஒரு ைணிக விமானத்றத 

சிடன்ியிலிருந்து அடிபலய்டு ைறர இயக்கியது. இது தனது அறனத்துக் 

கழிவுகறளயும் மடக்ச ்பசய்தல், மீண்டும் அைை்றைப் ெயன்ெடுத்துதல், மறுசுழை்சி 

ஆகிய முறறகளின் மூலம் அெ்புைெ்ெடுத்தியது. 

❖ லடச்த ் தீவுகள் ஒன்றியெ் பிரசதசம், தனது பதன்றன மரங்களின் விறளசச்றல 

அழித்துக் பகாண்டிருக்கும் எலிகளின் எண்ணிக்றகறயக் கடட்ுெ்ெடுதத்ுைதை்காக 

பகாறிக்கும் விலங்குகள் சமலாண்றமத் திட்டதத்ின் கீழ் சகரளாவிலிருந்து மூன்று 

ச ாடி கூறக ஆந்றதகறள ைாங்கியுள்ளது. 

❖ மத்திய மறைமுக ைரிகள் மை்றும் சுங்க ைாரியமானது (Central Board of Indirect Taxes and 

Customs - CBIC) உலக சுங்க அறமெ்பின் (WCO - World Customs Organization) ஆசிய – 

ெசிபிக் பிராந்தியத்றதச ் சசரந்்த 33 உறுெ்பினரக்ளுக்காக ஒரு சந்திப்றப  

பகாசச்ியில் ஏற்பாடு சசய்தது. WCO-ஆனது எல்றல தாண்டிய ைரத்்தகம் மை்றும் 

சரை்சதச ைரத்்தகப் பபாக்குவரத்றத சமம்ெடுத்துைறத ைலியுறுத்துகின்றது. 

o WCO ஆனது உலகின் 98 சதவிகித ைரத்்தகத்றத நிரை்கிக்கின்ைது. இது 183 

உறுெ்பினரக்ளுடன் புரூசல்றஸக் தறலறமயிடமாகக் பகாண்டு 

பசயல்ெடுகின்ைது. 

❖ AFRASIA ைங்கியின் 2019-ஆம் ஆண்டின் உலக பசல்ை இடெ்பெயரவ்ு மறு ஆய்வின்ெடி 

2018-ஆம் ஆண்டில் அதிகச ் பசல்ைம் மிக்க 5000 தனிநெரக்ள் (HNI - High Net Worth 

Individuals) அல்லது இந்தியாவின் மிகவும் பசல்ைம் மிக்கைரக்ளில் 2 சதவிகிதத்தினர ்

இந்தியாவிலிருந்து இடம் பெயரந்்துள்ளனர.் 

o 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலகின் பசல்ைம் மிக்க இடம்பெயரை்ாளரக்ள் 

இடம்சபயரும் நாடுகளில் ஆஸ்திசரலியா முதலிடத்தில் உள்ளது (12,000). 

இதை்கு அடுத்து அபமரிக்கா (10,000) மை்றும் கனடா (4,000) ஆகிய நாடுகள் 

உள்ளன. 

❖ இந்தியத ் தறலறம நீதிெதி ரஞ்சன் சகாகாய் தறலறமயிலான உசச் நீதிமன்ைக் 
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பகாலீஜியமானது நீதியரசர ்அனிருத்தா சொஸ் மை்றும் நீதியரசர ் A.S. சொெண்ணா 

ஆகிசயாரக்றள உசச் நீதிமன்ை நீதிெதிகளாக நியமிெ்ெதை்குப் ெரிந்துறரத்துள்ளது. 

ஆனால் இந்திய அரசு இைரக்ள் இருைரின் நியமனத்திை்கும் ஒெ்புதல் 

அளிக்கவில்றல. 

o அரசின் இந்த முடிைானது இந்தியத் தறலறம நீதிெதியினால் ஏை்றுக் 

பகாள்ளெ்ெடவில்றல. இைர ் உசச் நீதிமன்ைத்தின் பமாத்தமுள்ள 31 

நீதிெதிகறளயும் நிரெ்பும் பொருடட்ு இைரக்ளது பெயறர மீண்டும் அரசிை்கு 

அனுெ்பியுள்ளார.் 

❖ இந்தியெ் ெணி நியமனக் கூட்டறமெ்பின்ெடி (ISF - Indian Staffing Federation) இந்தியத் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுைனங்கள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 3 மில்லியன் புதிய 

சைறலைாய்ெ்புகறள உருைாக்கும். ISF என்ெது “சநகிழும் தன்றம” சகாண்ட 

சைறலவாய்ப்புகளுக்கான ஒரு அறமெ்ொகும். 

o பசயை்றக நுண்ணறிவு, இயந்திரங்கறளெ் ெை்றிக் கை்ைல், பொருடக்ளின் 

இறணயம், தரவு அறிவியல், ெகுெ்ொய்வு, பெருந் தரவு, பதாடர ் சங்கிலி 

மை்றும் புறன சமய்யாக்கம்  ஆகிய துறைகளில் புதிய சைறலைாய்ெ்புகள் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுகின்ைன. 

❖ அறனத்து இந்தியக் கால்ெந்து கூட்டறமெ்ொனது குசராஷியாறைச ் சசரந்்த 

முன்னாள் சரை்சதச வீரரான இசகார ் ஸ்டிமாக்றக இந்திய ஆண்கள் கால்ெந்து 

அணியின் ெயிை்சியாளராக நியமிக்கப் ெரிந்துறர பசய்துள்ளது. 

o 51 ையதான ஸ்டிமாக் என்ெைர ்1998-ஆம் ஆண்டில் FIFA உலகக் சகாெ்றெயில் 

மூன்ைாைது இடம் பிடித்த குசராஷியாவின் “தங்கத் தறலமுறையின்” ஒரு 

ஒருங்கிறணந்த ெகுதியாக விளங்குகின்ைார.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

கறுப்புப் பட்டியல் ககவிடப் படுேல்  

❖ மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது இந்திய ைம்சாைளிறயச ் சசரந்்த மக்களின் 

மீதான தனது “உள்ளூர ்ொதகப் ெட்டியல்கறளக்” றகவிடட்ுள்ளது. 

❖ இது பெரும்ொலும் இந்திய ைம்சாைளி மக்களின் “கறுெ்புெ் ெட்டியல்” என்று 

அறழக்கெ்ெடுகின்ைது. 

❖ இந்தெ் ெட்டியலானது பைளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தினால் நிரை்கிக்கெ் 

ெடுகின்ைது. 

❖ இந்தெ் ெட்டியலானது இந்தியாவில்  குை்ைம் சாடட்ெ்ெடட்ு, பைளிநாடு பசன்று தஞ்சம் 

அறடந்தைரக்ளின் பெயரக்றளக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்தெ் ெட்டியலில் உள்ள மக்களுக்கு பைளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியத ்

தூதரகத்தினால் நுறழவு இறசவு சசறைகள் மறுக்கெ்ெடுகின்ைன. 

❖ இந்த மாை்ைத்திை்குெ் பின்னர,் சாதாரண இந்திய நுறழவு இறசறைெ் ெயன்ெடுத்தி 2 

ஆண்டுகள் ைாழ்ந்த பிைகு அைரக்ள் பைளிநாடுைாழ் இந்தியரக்ளுக்கான 

குடியுரிறமறயெ் பெை அனுமதிக்கெ்ெடுகிைாரக்ள். 
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சரவ்மேசச ்சசய்திகள் 

பபோலிச ்சசய்திகள் 

❖ நாட்டில் சொலிச ்பசய்திகறளப் பிரசுரிெ்ெறதக் குை்ைமாக்கக் கூடிய ஒரு சட்டத்றத 

(நிகழ்சநர சொலித ் தகைல்கள் மை்றும் றகயாளுதலிலிருந்துப் ொதுகாெ்ெதை்கான 

மசசாதா) சிங்கெ்பூர ்நிறைசைை்றியுள்ளது. 

❖ இது சொன்ை சொலிச ் பசய்திகறள முடக்கி அைை்றை நீக்க அரசாங்கத்திை்கு இது 

அனுமதியளிக்கின்ைது. 

❖ இது சிங்கெ்பூருக்குத் தீங்கு விறளவிக்கக் கூடிய சொலிச ் பசய்திகள் அல்லது 

சதரத்லில் தாக்கத்றத ஏை்ெடுத்தக் கூடிய சொலிச ்பசய்திகறளத் தறட பசய்கின்ைது. 

 

குடியரசுத் துணைத் தணலவர் – வியட்நோம் பயணே்  

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு சம 9 அன்று இந்தியக் குடியரசுத் துறணத ் தறலைர ் 4 நாடக்ள் 

சுை்றுெ் ெயணமாக வியடந்ாம் பசன்ைார.் 

❖ இைர ்தாம் சக் ெசகாடாவில் ஐ.நா.வின் 16-ைது “சவசாக் தினக்” பகாண்டாட்டத்தில் 

கலந்து பகாள்ள இருக்கின்ைார.் 

❖ சவசாக் (புத்த ப யந்தி அல்லது புத்த பூரண்ிமா என்றும் அறழக்கெ்ெடுகின்ைது) 

என்ெது புத்தரின் பிைெ்பு, அைர ் ஞானம் அறடதல் மை்றும் அைரது இைெ்பு 

ஆகியைை்றை அனுசரிெ்ெதை்காகக் பகாண்டாடெ்ெடுகின்ைது. 

❖ இந்தத ் தினமானது ஒை்பைாரு ஆண்டும் சந்திர நாடக்ாட்டியின் அடிெ்ெறடயில் 

நிகழ்கின்ைது. 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

மிளகோய்த் தூள் 

❖ இந்தியாறைச ் சசரந்்த மிளகாய்கறள சீனாவிை்கு ஏை்றுமதி பசய்ைதை்கான ஒரு 

நறடமுறை ஒெ்ெந்தத்தில் இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் 

றகபயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ மிளகாய்த் தூள் என்ெது மிளகாயிலிருந்து எண்பணய் பிரிதப்தடுக்கெ்ெட்ட பின்பு 

மீதமிருக்கும் பொருளாகும். 

❖ இது மிளகாய்க் குழம்பு மை்றும் இதரைை்றை உை்ெத்தி பசய்ைதில் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் ஒரு மூலெ் பொருளாகும். 

❖ மிளகாறய உை்ெத்தி பசய்தல், நுகரத்ல் மை்றும் ஏை்றுமதி பசய்தல் ஆகியைை்றில் 

உலகின் மிகெ்பெரிய நாடாக இந்தியா விளங்குகின்ைது. 

❖ மிளகாயானது இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவில் ஏை்றுமதி பசய்யெ்ெடும் ஒரு 

நறுமணெ் பொருளாகும். 

❖ சீனா ஏை்கனசை பின்ைரும் இந்திய உணவுத் தயாரிெ்புகறள தங்களது சந்றதயில் 

விை்ெறன பசய்ய அனுமதியளித்துள்ளது. 
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சபோருள் 

ஒப்பந்தம் 

பமற்சகோள்ளப்பட்ட 

ஆை்டு 

மாம்ெழம் 2003 

ொகை்காய் 2005 

திராடற்செ் ெழம் 2005 

கடுகு எண்சணய் உணவு 2015 

ொசுமதி அரிசி 2006 

ொசுமதி மை்றும் ொசுமதியை்ை 

அரிசி  
2018 

மீன் உணவு / எண்பணய் 2018 

புறகயிறல இறலகள் 2019 

மிளகாய்த் தூள் உணவு  2019 

 

பிரிவு நடவடிக்ணக வழக்கு 

❖ சதசிய நிறுைன சட்டத் தீரெ்்ொய (2-ைது திருதத்ம்) விதிகள், 2019-ஆனது மத்திய 

பெருநிறுைன விைகாரங்களுக்கான அறமசச்கத்தினால் 

பைளியிடெ்ெடட்ிருக்கின்ைன. 

❖ இது பிரிவு நடைடிக்றக ைழக்குகறள (CAL - Class Action Lawsuits) ெதிவு பசய்ைதை்குத் 

சதறையான ைரம்புகறளக் குறிெ்பிடட்ு இருக்கின்றது. 

o நிறுைனத்தில் உள்ள உறுெ்பினரக்ளில் குறைந்தது 5 சதவிகிதம் அல்லது 100 

உறுெ்பினரக்ள் இைை்றில் எது குறைைாக இருக்கிைசதா அைை்றை எடுத்துக் 

பகாள்ளலாம். 

o இசத விதிகள் நிதி றைெ்ொளரக்ள் மை்றும் றைெ்புத் பதாறகறய எடுக்கும் 

நிறுைனங்கள் ஆகியைை்றிை்கும் பொருந்தும். 

CAL என்பது என்ன? 

❖ CAL என்ெது அசத சொன்று அசத எதிரை்ாதியினால் ொதிக்கெ்ெட்ட அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான உறுெ்பினரக்ள் பதாடரப்ுறடயதாக இருக்கும் சொது தாக்கல் 

பசய்யெ்ெடும் ைழக்காகும். 

❖ ஒரு நிறுைன விைகாரங்களின் நடத்றத மை்றும் சமலாண்றம ஆகியறை ஒருதறலெ் 

ெடச்மாக இருெ்ெதாக உணரந்்தால், முதலீட்டாளரக்ள் CAL-ஐெ் ெதிவு பசய்ய முடியும். 

❖ உதாரணம் : 2006-ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்க ஆை்ைல் நிறுைனமான என்சராறனச ்

சசரந்்த நிரை்ாகிகளால் சமை்பகாள்ளெ்ெட்ட ஊழலானது அதன் திைால் தன்றம 

மை்றும் ெங்குதாரரக்ளின் பசல்ை இழெ்புக்கு காரணமாக அறமந்தது. 

o எனசை, முதலீட்டாளரக்ள் அந்த நிறுைனத்திை்கு எதிராக CAL-ஐெ் ெதிவு பசய்து 
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$7.2 பில்லியன் இழெ்பீடட்ுத் பதாறகறயெ் பெை்ைனர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக இடப்சபயரவ்ு பறணவ தினம் 

❖ ஒை்பைாரு ஆண்டும் சம 11 அன்று உலக இடெ்பெயரவ்ு ெைறை தினம் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகின்ைது. 

❖ இது இடெ்பெயரவ்ு ெைறைகள் மை்றும் அதன் ைாழிடங்களின் ொதுகாெ்பின் 

சதறைறய எடுதத்ுக் காடட்ும் ஒரு ைருடாந்திர விழிெ்புணரற்ை ஏை்ெடுத்தும் 

பிரசச்ாரமாகும். 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துருைானது, “ெைறைகறளப் ொதுகாத்தல்: 

பநகிழி மாசுொட்டிை்கான ஒரு தீரவ்ு” என்பதாகும். 

❖ ெைறைகளினால் உடப்காள்ளெ்ெடும் பநகிழ்வுகளானது ெட்டினி குறித்த நீண்டகால 

உணரற்ைத் தருகின்ைது. சமலும் இது எந்தவித ஊட்டசச்தத்ும் இல்லாமல் 

ெைறைகளுக்கு ையிறு நிரம்பிய ஒரு உணரற்ைத் தருகின்ைது. 

❖ ஒை்பைாரு ஆண்டும் பநகிழிெ் பொருடக்ளின் தாக்கத்தினால் இைக்கும் 

கடை்ெைறைகளின் எண்ணிக்றகயானது தை்பொழுது 1 மில்லியனாக உள்ளது. 

 

 

பிரபலேொனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

ரோமோனுஜர் சஜயந்தி 

❖ ராமானு ரின் பிைந்த தினமானது ஸ்ரீ ராமானு ர ் ப யந்தி என்றும் அறழக்கெ் 

ெடுகின்ைது. 

❖ இது தமிழ் சூரிய நாடக்ாட்டியின் அடிெ்ெறடயில் அனுசரிக்கெ்ெடுகின்ைது. 

❖ இது சித்திறர மாதத்தின் திருைாதிறர நடச்த்திரத ்தினத்தன்று நிகழ்கின்ைது. இது 

2019-ஆம் ஆண்டு சம 9 அன்று நிகழ்கின்ைது. 

❖ இைரது சமயம் சாரந்்த பசயல்ொடுகள் மை்றும் பகாள்றககள் ஆகியறை பின்ைரும் 

முக்கியமான 2 றைணை றமயங்களில் ெரெ்ெெ் ெடுகின்ைன. 
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o திருசச்ியின் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள திருைரங்கநாதர ்ஆலயம் 

o ஆந்திரெ் பிரசதசத்தின் திருெ்ெதியில் உள்ள பைங்கசடஷ்ைரர ்ஆலயம் 

❖ றைணைத ் ததத்ுை ஞானியான இராமானு ர ் ஒரு புரட்சிகர சமூக சீரத்ிருத்தைாதி 

ஆைார.் 

❖ இைர ் ொலினம், சதசியைாதம், சாதி, மதம், இனம், சமூகம், கலாசச்ாரம் மை்றும் 

பொருளாதார நிறல ஆகியைை்றின் அடிெ்ெறடயில் ொகுொடு காட்டப் படாமல் 

ஒை்பைாரு மனிதரும் சமம் என்ை தனது பகாள்றகறய ஊக்குவித்தார.் 

❖ விஷிஷ்ட அத்றைதா தத்துைத்தின் சிைந்த ஆதரைாளராக ஸ்ரீ ராமானு ர ்

விளங்குகின்ைார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

சட்டப்பூரவ்க் கல்வி 

❖ “நவீனச ் சட்டெ்பூரை்க் கல்வியின் தந்றத” என்று அறழக்கெ்ெடும் ெத்மஸ்ரீ விருது 

பெை்ை டாக்டர ் N.R. மாதை சமனன் திருைனந்தபுரத்தில் காலமானார.் இைருறடய 

ையது 84 ஆகும். 

❖ இைர ் சட்டக் கல்வியின் முன்சனாடியாகத் திகழ்ந்தார.் சமலும் இைர ் 

பின்ைருைனைை்றை உருைாக்கினார.் 

o இந்தியாவில் உள்ள சதசிய சட்டெ் ெள்ளிகள் 

o 5 ஆண்டு ெடிெ்ொன ஒருங்கிறணந்த LLB (இளநிறல சட்ட ெ் ெடிப்பு) 

❖ இைர ் 1987-ஆம் ஆண்டில் உருைாக்கெ்ெட்ட இந்தியாவின் முதலாைது சட்டெ் 

ெள்ளியான பெங்களூருவில் உள்ள சதசிய இந்திய ெல்கறலக்கழக  சட்டெ் ெள்ளியின் 

நிறுைனர ்மை்றும் இயக்குநர ்ஆைார.் 
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