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மே – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாநில காவல் துறையானது தனது நக்சல் எதிரப்்புப் பறைப் பிரிவான 

மாவை்ை ரிசரவ்் பாதுகாப்புப் பறைப் பிரிவில் பபண் கமாண்டைாக்கறை 

முதன்முறையாக இறணத்துை்ைது.  

o இது துறண காவல்துறைக் கண்காணிப்பாைரான திடனஸ்வரி நந்த் என்பவரின் 

தறலறமயில் 30 பபண் கமாண்டைாக்கறைக் பகாண்டுை்ைது. இவரக்ை் 

வனங்கைில் டபார ்பசய்வதை்கான விரிவான பயிை்சிறயப் பபை்றுை்ைனர.் 

❖ குரங்கு அம்றம றவரஸின் முதலாவது பாதிப்பானது சிங்கப்பூரில் சமீபதத்ில் பதிவு 

பசய்யப்பை்ைது. சிங்கப்பூர ் வந்த றநஜீரியாறவச ் டசரந்்த ஒருவரால் இந்த றவரஸ் 

பரவியது. 

o இது வன விலங்குகை் அல்லது குரங்குகை், பவௌவால்கை், பகாறிக்கும் 

விலங்குகை் ஆகிய விலங்குகைின் மாமிசத்தினால் பரவுகின்ைது. 

வனவிலங்குகைின் மாமிசமானது சில ஆப்பிரிக்க நாடுகைில் புரதத்தின் 

முக்கிய மூலமாக பசயல்படுகின்ைது.  

❖ கத்டதாலிக்க டதவாலயத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல் அைிப்பதாக ஒருவர ் மீது 

சந்டதகம் ஏை்பை்ைால் உைனடியாக டதவாலய அதிகாரிகைிைம் புகார ்அைிக்கக் கூடிய 

ஒரு வரலாை்றுச ்சிைப்புமிக்க ஆவணத்றத டபாப் பிரான்சிஸ் பவைியிை்ைார.் 

o டபாப்பின் இந்த முன்முயை்சியானது “டமாடூ ப்டராபிரிடயா” என்று 

அறைக்கப்படுகிைது. இது கத்டதாலிக்க பமாழியில் டபாப்பின் 

முன்முயை்சியிறன எடுதத்ுக் காைட்ும் விதமாக, அவரால் றகபயழுத்திைப்பைட்ு 

வைங்கப்பை்ை ஆவணம் என்பறதக் குறிக்கும். 

❖ அடயாதத்ியா நிலம் குறித்த வைக்கின் விசாரறணயானது இந்திய உசச் 

நீதிமன்ைத்தினால் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 ஆம் டததிக்கு தை்ைி 

றவக்கப்பைட்ுை்ைது.  டமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்டக பசாடுக்கவும்: 

https://www.tnpscthervupettagam.com/ayodhya-dispute/.  

❖ 2019  ஆம் ஆண்டு டம 09 அன்று, பிரிை்ைனுக்கு அடுத்து பருவ நிறல குறித்த பநருக்கடி 

நிறலறய அறிவிக்கும் இரண்ைாவது நாைாக அயரல்ாந்து உருபவடுத்துை்ைது. இதை்கு 

முன் பிரிை்ைன் பருவநிறல குறித்த பநருக்கடி நிறலறய அறிவித்துை்ைது.  

o இந்த பநருக்கடி நிறலயானது 2030 ஆம் ஆண்டில் பசுறம இல்ல வாயுக்கைின் 

உமிை்வுகறை அதிக அைவில் குறைக்கவும் சை்ைத்தினால் ஏற்படும் 

மாை்ைங்கறை விறரவாக கண்காணிக்கவும் அரசாங்கத்திை்கு 

அறிவுறுத்துகின்ைது. 

❖ அபமரிக்க மருத்துவக் கூை்ைறமப்பின் பத்திரிக்றகயில் பவைியிைப்பை்ை ஒரு 

அறிக்றகயானது சூரிய ஒைிக் கதிரக்றை உறிஞ்சக் கூடிய உைலில் இைப்படும் 

கைிம்புகைில் பயன்படுதத்ப்படும் இரசாயனங்கை் இரத்த ஓை்ைத்தில் நுறைந்து அதிக 

அைவிலான தீங்குகறை ஏற்படுத்தும் என்று கண்ைறிந்துை்ைது. 

o அடவாபபன்டசான், ஆக்டைாகிறரலீன், ஆக்சிபபன்டசான் மை்றும் எகாம்சுடல 

ஆகியறவ இந்த இரசாயனங்கைாகும். 

❖ காஷ்மீர ் பகுதியில் இஸ்லாமிய தீவிரவாத இயக்கத்றதச ் டசரந்்தவரக்ளுக்கும் 
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இந்தியப் பாதுகாப்புப் பறைகளுக்கும் இறைடய நிகை்ந்த டமாதறலயடுத்து 

இந்தியாவில் ஒரு பகுதியில் தங்கை் அறமப்றப நிறுவியுை்ைதாக அந்த தீவிரவாதக் 

குழு முதன்முறையாக அறிவித்துை்ைது. 

o இந்தப் பகுதியிறன “விலாயாக் ஆப் ஹிந்த”் என்று அவரக்ை் பபயரிைட்ுை்ைனர.் 

இது ஒரு சந்டதகத்திை்கிைமான கூை்று என்ைாலும் பாதுகாப்புத் துறை 

வல்லுநரக்ை் இது குறித்து எசச்ரிக்றக விடுத்துை்ைனர.் 

❖ அடமசான் மை்றும் விண்பவைி நிறுவனமான “ப்ளு ஆரிஜின்” ஆகிய இரண்டு 

நிறுவனங்கைின் தறலவரான “பெப் பபடசாஸ்” என்பவர ்“ப்ளூ மூன்” (நீல நிலவு) என்று 

பபயரிைப்பை்ை நிலவில் தறரயிைங்கும் ஒரு சாதனத்றத பவைியிைட்ுை்ைார.் 

o இது 2024 ஆம் ஆண்டில் நிலவின் பதன் துருவத்திை்கு மனிதரக்றையும் 

கருவிகறையும் எடுத்துச ்பசல்ல பயன்படுத்தப்பை விருக்கின்ைது. 

❖ நிதியியல் டசறவகறை அைிக்கும் “ஸ்ைான்ைரட்ு சாரை்்ைரட்ு” என்ை நிறுவனத்தினால் 

பவைியிைப்பைை் அறிக்றகயின்படி, இந்தியா, வங்க டதசம், வியை்நாம், மியான்மர ்

மை்றும் பிலிப்றபன்ஸ் ஆகிய நாடுகைில் 2020 ஆம் ஆண்டில் நிறலயான 

பபாருைாதார வைரச்ச்ியானது 7 சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்ைது. 

o 7 சதவிகிதப் பபாருைாதார வைரச்ச்ியானது ஒவ்பவாரு 10 ஆண்டுகைிலும் 

பமாத்த உை்நாைட்ு உை்பத்தி இரு மைங்காவறதயும் தலா வருமானம் 

உயருவறதயும் குறிக்கின்ைது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு டம 11 அன்று, இந்தியாவினால் வாங்குவதை்கு றகபயழுத்திைப்பை்ை 

22 அப்பாசச்ி வகக பாதுகாப்பு வானூரத்ிகைில் முதலாவது ஒன்றை இந்திய விமானப் 

பறைக்கு டபாயிங் நிறுவனம் வைங்கியுை்ைது. 

o இந்திய விமானப் பறைத ் தைபதியான ஏ.எஸ். பூை்டைாவா, வானூரத்ி 

வைங்கப்படும் விைாவில் கலந்து பகாை்வதை்காக  அமமரிக்காவின் அரிச ானா 

மாகாணத்தின் பமசாவில் உை்ை டபாயிங் வானூரத்ித் தயாரிப்பு நிறுவனத்திை்கு 

பயணம் டமை்பகாண்ைார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சுகாதாரே் துறையில்  பற்றாக்குறற 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத் (World Health Organisation - WHO) தரவுகளின்படி, இந்தியா 

சுகாதார ச கவககள அளிப்பவரக்ளின் பற்றாக்குகறகய எதிர ்

மகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ 5 மில்லியன் பணியாளரக்ள் இருந்த சபாதிலும் திறன்மிக்க சுகாதாரப் 

பணியாளரக்ளின்  மமற்ற பணியமரத்்துதலின் காரணமாக பை்ைாக்குறை 

ஏை்படுகின்ைது. 

❖ பீகார,் ொரக்்கண்ை், உத்தரப் பிரடதசம் மை்றும் இராெஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கை் மிக 

அதிக அைவிலான சுகாதாரப் பணியாைரக்ைின் பை்ைாக்குறைறய 

எதிரப்காண்டிருக்கின்ைன.  

❖ தில்லி, டகரைா, பஞ்சாப் மை்றும் குெராத் ஆகிய மாநிலங்கைில் சுகாதாரப் 

பணியாைரக்ைின் எண்ணிக்றக சிைந்த நிறலயில் உை்ைது. 
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❖ WHO ஆனது மருத்துவம் சாரா டசறவகறை அைிக்கும் பல்டவறு 

வறகயினரக்ளுக்கான படிப்புகறை இந்தியா உருவாக்க டவண்டும் என்றும் 

பரிந்துறரத்துை்ைது.  

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

WTO அறேசச்ரறை நிறையிைான சந்திப்பு 

❖ 16 வளரந்்து வரும் நாடுகள் மற்றும் 6 மிகக் குகறந்த வளர ்ச்ி மபற்ற நாடுககள (Least 

Developed Countries - LDCs) ச ரந்்தவரக்ளின் உலக வரத்்தக நிறுவனத்தின் (WTO - World 

Trade Organisation) அறமசச்ரறவ நிறலயிலான சந்திப்பானது இந்தியாவினால் 2019 

ஆம் ஆண்டு டம 13-14 ஆம் டததிகைில் புது தில்லியில் நைத்தப்பட்டுக் 

மகாண்டிருக்கின்ைது.  

❖ இந்தச ்சந்திப்பின் டபாது முக்கியமான பிரசச்றனகை் விவாதிக்கப்பை விருக்கின்ைன. 

o WTO-ன் டமல்முறையீைட்ு அறமப்பிை்கான உறுப்பினரக்ைின் நியமனத்தில்  

உை்ை சிக்கல்கள் 

o WTO சீரத்ிருத்தங்கை் 

❖ ஒரு நாைானது பமாத்த டதசியத் தனிநபர ் வருமானம், மனித சக்திக் குறியீடு மை்றும் 

பபாருைாதார மந்தநிறலக் குறியீடு ஆகியவை்றின் அடிப்பறையில் LDC ஆக 

அறிவிக்கப்படுகின்ைது.  

 

அறிவியல் மை்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

ஆரச்சனிக் சுைாசித்தை் 

❖ வாஷிங்டன் பல்ககலக் கழகத்கத  ் ச ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ள் பசிபிக் கடலின் 

சமற்புறத்தில் ஆரம் னிக்கக சுவாசிக்கும் உயிரினங்ககளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

இந்தப் பகுதியில் ஆக்ஸிஜன் முற்றிலும் காணப்படுவதில்கல. 

❖ ஆரம் னிக் சுவாசித்தலானது பூமியில் உயிரக்ளின் பரிணாம வளர ்ச்ியின் சபாது 

சமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

❖ அந்தக் காலகட்டத்தில் கடல் மற்றும் காற்று ஆகிய இரண்டிலும் ஆக்ஸிஜன் அளவு 

குகறவாக இருந்தது. 

❖ சில உயிரியலாளரக்ள் இந்த வகக உயிரினங்கள் சுற்று ச்ூழலுக்குப் புதிதல்ல என்றும் 

இகவ பரிணாம வளர ்ச்ியின் மதாடக்கத்திலிருந்சத இருப்பதாகவும் கருதுகின்றனர.் 

 

மீச ாளிர ்விண்மீன் சைடிப்புகள் (Supernovas) 

❖ டாடா அடிப்பகட ஆராய் ச்ி நிறுவனத்கத  ்ச ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ள் மீமயாளிர ்

விண்மீன் மவடிப்பு உருவாக்கத்திற்கான காரணத்கதக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இவரக்ள் சில விண்மீன்கள் மவடிப்பதற்கு விகரவான நியூட்ரிசனா அகலவுகள் 
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காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர.் 

❖ விண்மீன் மவடிப்பானது மீசயாளிர ்விண்மீன் மவடிப்பாக மவளிப்படுகின்றது. 

❖ இது விண்மவளியில் ஏற்படும் மிகப்மபரிய மவடிப்பாகும். 

விறரைான நியூட்ரிமனா அறைவுகள் 

❖ எலக்ட்ரான் நியூட்ரிசனா, மியான் நியூை்ரிடனா மை்றும் தவ் நியூை்ரிடனா ஆகியறவ 3 

வறகயான நியூை்ரிடனாக்கைாகும். 

❖ நியூை்ரிடனாக்கை் குறைவான நிறைறயக் பகாண்டுை்ைன. இறவ ஒன்றிலிருந்து 

மை்பைான்றிை்கு மாறும் தன்றம பகாண்ைது. இது நியூை்ரிடனா அறலவுகை் என்று 

அறைக்கப்படுகின்ைது.  

❖ பல்டவறு வறகயான நியூை்ரான்கை் பவவ்டவறு திறசகைில் உமிைப்படும் டபாது 

விறரவான நியூை்ரான் அறலவுகை் ஏை்படுகின்ைன.  

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஆசி  சிங்கே் 

❖ ஆசிய  ் சிங்கத்தின் ஒடட்ு மமாத்த மரபணுவானது கைதராபாத்தில் உள்ள  

சிஎஸ்ஐஆர ்– பசல் மை்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் றமயத்றதச ்(CSIR-Centre for Cellular and 

Molecular Biology) டசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ைால் முதன்முகறயாக 

வரிறசயாக்கப்பை்ைது. 

❖ இது ஆசியச ் சிங்கங்கைின் பரிணாம வைரச்ச்ிறய அறிந்து பகாை்ளுவதை்கும் இந்த 

இனங்கைின் சிைந்த டமலாண்றமறய ஏை்படுதத்ுவதற்கும்  ஆராய்சச்ியாைரக்ளுக்கு 

உதவும். 

❖ ஆசிய  ் சிங்கங்கைில் ஒரு  குறிப்பிைத்தக்க அம்சம் அதன் அடிவயிை்றின் வழிடய 

பசல்லும் டதாலின் நீைமான மடிப்பு ஆகும். இது ஆப்பிரிக்க சிங்கங்கைில் 

காணப்படுவதில்றல. 

❖ ஆசியச ் சிங்கங்கைின் ஒடர வாழிைம் கிர ் டதசியப் பூங்கா மை்றும் வன விலங்கு 

சரணாலயம் ஆகும்.  
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மொநிலச ்சசய்திகள் 

சமூக நீதி 

❖ இந்திய உ  ் நீதிமன்றம் பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பினர ் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட 

பழங்குடியினத்கத  ்(SC/ST) ச ரந்்த பணியாளரக்ளுக்கு மூப்பு மற்றும் பதவி உயரவ்ில் 

இட ஒதுக்கீடு அளிக்க வழிவகக ம ய்யும் கரந்ாடக அரசின் 2018 ஆம் ஆண்டு  ்

 ட்டத்கத உறுதி ம ய்தது.  

❖ அரசியலறமப்பு அமரவ்ானது இைஒதுக்கீடு அைிக்கும்டபாது பின்வரும் விதிகறைக் 

கறைபிடிக்க டவண்டும் என்று கூறியுை்ைது. 

o நிரவ்ாகத் திைன் பாதிக்கப்பைக் கூடாது. 

o தகுதி அடிப்பறையில் அல்லாமல் மை்ைவை்றின் அடிப்பறையில் 

நியமிக்காதிருத்தல். 

❖ குறிப்பிட்ை அளவிடத்தக்க தகவல்களுைன் SC/ST பணியாைரக்ைின் பின்தங்கிய நிறல 

மை்றும் பிரதிநிதித்துவப் பை்ைாக்குறை என்ை ஒன்கற உருவாக்கிய இந்தியாவின் 

முதலாவது மாநிலமாக கரந்ாைகா உருபவடுத்துை்ைது. 

❖ இது 2017 ஆம் ஆண்டில் தறலறமச ் பசயலாைரின் கீை் ஒரு குழுறவ அறமத்தது. 

இக்குழு பணியில் உை்ை SC/ST பணியாைரக்ைின் தரவுகறை  ் டசகரித்து அதறனப் 

பகுப்பாய்வு பசய்தது. 

❖ கைந்த 32 ஆண்டுகைில் கரந்ாைக மாநில குடிறமப் பணிகைில் 10.65 சதவிகிதம் SC 

பிரிவினரும் 2.92 சதவிகிதம் ST பிரிவினரும் பணியில் ச ரந்்துை்ைனர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மதசி த் சதாழிை்நுட்ப தினே் 

❖ சம 11 அன்று இந்தியா முழுவதும் சதசியத் மதாழில்நுட்ப தினம் 

அனு ரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு சம 11 அன்று  க்தி நடவடிக்கக – 98 (மபாக்ரான் அணுக்கரு 

ச ாதகன) நடத்தப்பட்டது. 

❖ இத்தினத்தில் இந்தியா 3 அணுக்கரு ச ாதகனககள நடத்தியது. 

❖ இகதத் மதாடரந்்து அப்சபாகதய இந்தியப் பிரதமர ் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் 

இந்தியாகவ ஒரு முழு அணு ஆயுத நாடாக அறிவித்தார.் 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு சம 11 அன்று நிகழ்த்தப்பட்ட மற்ற  ாதகனகள் 

o திரிசூல் ஏவுககணயின் மவற்றிகரமான ச ாதகன  

o மபங்களூருவில் நடத்தப்பட்ட இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாடட்ுத் 

மதாழில்நுட்பத்தில் வடிவகமக்கப்பட்ட ைன் ா-3 விமானத்தின் ச ாதகன. 
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❖ இத்தினமானது இந்தியாவின் மதாழில்நுட்ப சமம்பாடுகள் மற்றும்  ாதகனககள 

அனு ரிக்கின்றது. 

❖ இந்தியத் மதாழில்நுட்ப வளர ்ச்ி வாரியமானது இத்தினத்தில் அறிவியல் மற்றும் 

மதாழில் நுட்பத் துகறயில் சிறந்த பங்களிப்கப ஏற்படுத்திய தனிநபரக்ளுக்கு சதசிய 

விருதுககள வழங்கி இதத்ினத்கத அனு ரிக்கின்றது.  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

SDG - தூதுைரக்ள் 

❖ இந்திய நடிகக தியா மிர ்ா மற்றும் அலிபாபா நிறுவனத்தின் இகண நிறுவனரான 

ஜாக் மா ஆகிசயார ்ஐ.நா.வின் மபாது  ் ம யலாளர ்அண்சடானிசயா குட்சடரசினால் 

ஐ.நா.வின் சிறப்புமிகு நீடித்த வளர ்ச்ி இலக்குகளுக்கான  (SDG - Sustainable Development 

Goals) புதிய தூதுவரக்ளாக நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ SDG தூதுவரக்ை் விழிப்புணரற்வ அதிகரித்தல், உயரந்்த இலை்சியத்றத ஊக்குவித்தல், 

உலகைாவிய அரசியல் விருப்பத்றத உறுதிப்படுத்துதல், SDG-ஐ அறைவதை்காக 

விறரவான நைவடிக்றககறை டமை்பகாை்ளுதல் ஆகிய பணிகறை 

டமை்பகாை்ளுவாரக்ை் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது.  

❖ பல்டவறு நாடுகைிலிருந்து பமாத்தம் 17 தூதுவரக்ை் நியமிக்கப்பைட்ுை்ைனர.்  
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