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மே – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய இராணுவமானது 2019 ஆம் ஆண்டினன “அடுத்த உறவினரக்ளுக்கான” 

ஆண்டாக அனுசரிக்கின்றது. 

❖ இந்திய பெண்கள் கிரிக்பகட் அணியின் துனணத் தனைவரான ஸ்மிரிதி மந்தனாவின் 

அடன்டெ் ெடத்துடன் உைகின் முதைாவது பெண்கள் கிரிக்பகட்டிற்கான 

பிரதத்ியயகமான ெத்திரிக்னகயான “கிரிக்யஸான்” பவளியிடெ்ெட்டது. 

❖ இந்தியாவின் பிரெை சரவ்யதச யமாட்டார ்ெந்தய நிகழ்வின் 17-வது ெதிெ்ொன “படசரட் ்

ஸ்டாரம்் ராலி-2019” (Desert Storm Rally) ஆனது ராஜஸ்தானிை் நனடபெற்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் பனி மதநீர் விடுதி 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் லடாக் பகுதியில் உள்ள மலலக் கிராமமான கயாவில் எல்லலப்புற 

சாலல அலமப்பானது இந்தியாவின் முதலாவது பனிக்கட்டியாலான ததநீர ்விடுதிலய 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது புகழ்பபற்ற மணாலி-தல பநடுஞ்சாலலயில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 14,000 அடி 

உயரத்தில் அலமந்துள்ளது. 

❖ புத்த சமய தியான மண்டபங்களின் அலமப்லப ஒத்த இந்த பனிச ் சிற்பமானது 

இயற்லகயான முலறயில் உருவாக்கப்பட்டது.  

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஐ.நா. பபாதுச ்சபபயின் புதிய  தபலவர் 

❖ ஐ.நா. பபாதுச ்சலபயின் புதிய தலலவராக தபராசிரியரான டிஜானி முகமது பாண்தட 
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நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இவரின் நியமனமானது தற்தபாது பதவியிலிருக்கும் தலலவரான மரியா 

பபரன்ான்டா எஸ்பிதனாசா காரச்ஸ் என்பவரால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 1989 – 1990 ஆம் ஆண்டுகளில்  ஐ.நா. பபாதுச ் சலபயின் தலலவராக பதவி வகித்த 

தஜாசப் நவீன் கரப்ாவிற்கு அடுத்ததாகப் பதவிதயற்கும் இரண்டாவது லநஜீரியராக  

பாண்தட உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

 

 

ஜப்பானின் அதிவிபரவு புல்லட் ரயில் 

❖ ஜப்பானானது அதன் மணிக்கு 400 கி.மீ. தூரத்லத அனடயக்கூடிய அதிதவகமான 

ஷின்கன்பசன் புல்லட் ரயிலின் ஆல்ஃபா-X ெதிெ்பின் யசாதனன ஓட்டத்னத 

பதாடங்கியது. 

 

❖ ஆல்ஃபா-X புை்ைட் ரயிைானது (ரயிை் ெரியசாதனனகளின் முன்னணி 

நடவடிக்னககளுக்கான யமம்ெட்ட ஆய்வகங்கள்) 2030 ஆம் ஆண்டிை் தனது 

யசனவனயத் பதாடங்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ வழக்கமான தடுெ்ொன்கனளத் தவிர ஆை்ஃொ-X ஆனது கூனரமீது அலமந்த காற்று 

தடுெ்ொன்கனளயும் பமதுவாக பசை்லும்யொது ரயிலின்  யவகத்லதக்  

குனறப்பதற்காக இரயிலின் அருகிை் காந்த தடட்ுகனளயும் ெயன்ெடுத்துகின்றது.  
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ேணல் சுரங்கங்கள் மீதான UNEP அறிக்பக 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்டமானது (United Nations Environment Programme -

UNEP) சமீெத்திை் மணை் சுரங்கம் மற்றும் அதன் நுகரவ்ு குறித்த ஒரு அறிக்னகனய 

பவளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்னகயானது “மணை் மற்றும் நினைத்தன்னம : உைகளாவிய மணை் 

வளங்களின் சுற்றுசச்ூழை் ஆளுனமக்கான புதிய தீரன்வக் கண்டறிதை்” எனும் 

தனைெ்பிை் பவளியானது. 

 

❖ இது வளரந்்து வரும் மக்கள் பதானகயில் மணை் நுகரவ்ு, யதனவகள் மற்றும் ெங்கு 

ஆகியவற்றின் மாறிவரும் தபாக்கின் மீது  கவனம் பசலுத்துகின்றது.  

❖ இந்த அறிக்னகயின்ெடி, ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் கடற்கனரயயாரங்களிை் மணை் 

அள்ளுவதன் மூலம் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ெகுதிகளின் 

ெட்டியலிை் சீனா மற்றும் இந்தியா ஆகியலவ முன்னணியிை் உள்ளன. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் புவியியை் ஆய்வின்ெடி உைகளாவிய சிபமண்ட ் உற்ெத்தியிை் 

மூன்றிை் இரண்டு ெங்கு சீனாவிலும் (58.5%) இந்தியாவிலும் (6.6) நனடபெறுகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

ஜப்பானின் முதல் தனியார் ராக்பகட் 

❖ இன்படரஸ்்படல்லார ் படக்னாலஜி நிறுவனமானது தனது தமாதமா – 3 ராக்பகடல்ட 

விண்ணில் பசலுத்தியதன் மூலம்  ஜப்பானின் ராக்பகட் பசலுத்தும் முதல் தனியார ்

நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

❖ இந்நிறுவனமானது த ாக்லகதடா விண்பவளி லமயத்திலிருந்து தமாதமா-3 

ராக்பகடல்ட பவற்றிகரமாக பசலுத்தியது. 

❖ இது 2017-ல் தமாதமா 1 ராக்பகடல்ட முதலாவது தனியார ் நிறுவன ராக்பகட்டாக 

பசலுத்த முயற்சித்தது. ஆனால் அது ததால்வியலடந்தது. 

❖ 2018-இல் இதன் இரண்டாவது முயற்சியானது தமாதமா 2ன் மூலம் பசய்யப்பட்டது. 

ஆனால் அதுவும் பசலுத்தப்பட்ட 4 விநாடிகளில் பவடித்துச ்சிதறியது. 

❖ தமலும் இந்நிறுவனமானது 2020 ஆம் ஆண்டளவில் சுற்றுவட்டப் பாலதயில் சிறிய 
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பசயற்லகக் தகாலள பசலுத்தக் கூடிய முழு அளவிலான ராக்பகடல்ட உருவாக்கத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 

படங்குவிற்கு முதல் தடுப்பூசி 

❖ அபமரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாகமானது படங்கு காய்சச்லுக்கான 

முதல் தடுப்பூசியான ‘படங்க்வாக்ஸியா’விற்கு (Dengvaxia) ஒெ்புதை் அளித்துள்ளது. 

❖ ஆனாை் யநாய்த் பதாற்றினன ஏற்கனயவப் பெற்றிருக்கும் மக்களுக்கு மடட்ுயம இந்த 

படங்கு தடுெ்பூசியினனப் ெயன்ெடுத்த யவண்டும் என்ற  சிை நிெந்தனனகனளயும் 

முன்னவத்துள்ளது.  

❖ உயிருள்ள வீரியம் குனறந்த படங்கு னவரனஸக் பகாண்ட இந்தத் தடுெ்பூசியானது 

மூன்று தவனணகளிை் யநாயாளிகளுக்கு அளிக்கெ்ெடும். 

❖ CYD-TDU என்றறியெ்ெடும் இந்தத் தடுெ்பூசியானது யசானாஃபி ொஸ்டீயூர ் எனும் 

நிறுவனத்தாை் தயாரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டியையய முதன்முதலிை் இதற்கு ஒெ்புதை் அளித்த முதை் நாடு 

பமக்ஸியகா ஆகும்.  

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பழுப்பு கரடி மீள்மதான்றல் 

❖ ஒரு நூற்றாண்டிற்கும் தமலான காலங்களுக்குப் பிறகு தபாரச்ச்ுக்கலில் பழுப்பு 

கரடியின் மீள்ததான்றலானது வனவிலங்கு நிபுணரக்ளால் உறுதிபசய்யப்படட்து. 

❖ இந்தக் கரடியானது பபரும்பாலும் வடக்கு ஸ்பபயின் நாட்டில் உள்ள தமற்கு 

காண்டாபிரியன் மலலப் பகுதிலய வாழும் இடமாகக் பகாண்டது. 

❖ 19 ஆம் நூற்றாண்டிதலதய பழுப்பு கரடியானது தபாரச்ச்ுகலில் அழிந்து விடட்து. 

❖ தற்தபாது இந்தக் கரடியானது வடகிழக்கு தபாரச்ச்ுகலில் உள்ள மான்படசின்த ா 

ததசியப் பூங்கா மற்றும் ப்ரகான்கா கம்யூன் பகுதியில் காணப்படட்ுள்ளது.  
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உறுப்பினர் நாடுகளின் ோநாடு 

❖ பின்வரும் ஒப்பந்தங்களின் உறுப்பினரக்ள் நாடுகளின் மாநாட்டின் (Conference of the 

Parties- COP) பல்தவறு அமரவ்ுகள் ஸ்விடச்ரல்ாந்தில் உள்ள பஜனீவா சரவ்ததச மாநாடட்ு 

லமயத்தில் நலடபபற்றது. 

o தபசல் ஒப்பந்தத்தின் 14வது உறுப்பினர ்நாடுகளின் மாநாடு (BC COP-14)  

o தராட்டரட்ாம் ஒப்பந்தத்தின் 9வது உறுப்பினர ்நாடுகளின் மாநாடு (RC COP-9 ) 

o ஸ்டாக்த ாம் ஒப்பந்தத்தின் 9வது உறுப்பினர ்நாடுகளின் மாநாடு (SC COP-9) 

❖ இந்த மாநாட்டின் கருத்துருவானது, “தூய்னமயான யகாள், ஆயராக்கியமான மக்கள் : 

யவதிெ்பொருடக்ள் மற்றும் கழிவுகளின் சிறந்த யமைாண்னம” என்ெதாகும். 

❖ இந்த மாநாட்டிை் பநகிழில் கழிவுகனளக் கடட்ுெ்ெடுதத்ுவதற்கு 187 நாடுகள் 

உறுதியளித்தன. ஆனாை் அபமரிக்கா இந்த உறுதியளிெ்பிை் ெங்யகற்க 

மறுத்துவிட்டது. 

❖ Cop14-இல் தனடத் திருத்தத்னத நனடமுனறக்கு பகாண்டு வருவதற்கான மூயைாொய 

கட்டனமெ்பு மற்றும் அொயகரமான கழிவுகள் மற்றும் இதரக் கழிவுகளின் தடுெ்பு, 

குனறெ்பு மற்றும் மீடப்டடுெ்பு மீதான காரட்ாஜீனா பிரகடனம் ஆகியனவ உள்ளிட்ட 

ஒெ்ெந்தங்கனள நனடமுனறெ்ெடுத்துவது பதாடரெ்ான விவகாரங்கள் 

உறுெ்பினரக்ளினடயய விவாதிக்கெ்ெட்டன. 

மபசல் ஒப்பந்தே் 

❖ இது அொயகரமான கழிவுகளின் எை்னை தாண்டிய நகரவ்ுகனள கடட்ுப்ெடுத்துதை் 

மற்றும் அவற்றின் பவளியயற்றம் மீதான யெசை் ஒப்ெந்தம் எனவும் அறியெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த சரவ்ததச ஒெ்ெந்தமானது அொயகரமான கழிவுகளானது எல்லலத் தாண்டிக் 

பகாண்டு பசல்வனதக் குனறெ்ெனதயும் குறிெ்ொக வளரச்ச்ியனடந்த 

நாடுகளிலிருந்து குனறந்த வளரச்ச்ியுனடய நாடுகளுக்கு அொயகரமான கழிவுகள் 

இடமாற்றம் பசய்யெ்ெடுவனத தடுெ்ெனதயும் குறிக்யகாளாகக் பகாண்டுள்ளது.  

மராட்டர்டாே் ஒப்பந்தே் 

❖ இது சரவ்ததச அளவிலான வரத்்தகத்தில் சில அபாயகரமான தவதிப்பபாருடக்ள் 

மற்றும் பூசச்ிக் பகால்லிகள் மீதாக முன்னதர அறிவிக்கப்படட்ு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 

நலடமுலறகள் மீதான தராட்டரட்ாம் ஒப்பந்தம் எனவும் அறியப்படுகின்றது.  
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❖ இது மனித ஆதராக்கியத்லதயும் சுற்றுசச்ுழலலயும் தீங்கிலிருந்துப் 

பாதுகாப்பதற்காகவும் தவதிப்பபாருடக்லள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த  முலறயில் 

பயன்படுத்துவதற்காகவும் சில அபாயகரமான தவதிப்பபாருடக்ளின் சரவ்ததச 

வரத்்தகத்தில் பகிரந்்தளிக்கப்பட்ட பபாறுப்புகலளயும் கூடட்ுறவு முயற்சிகலளயும் 

ஊக்குவிப்பலதயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

ஸ்டாக்ம ாே் ஒப்பந்தே் 

❖ இது நிலலயான கரிம மாசுபடுத்திகளின் மீதான ஸ்டாக்த ாம் ஒப்பந்தம் எனவும் 

அறியப்படுகிறது. 

❖ இந்த சரவ்ததச ஒப்பந்தமானது நிலலயான கரிம மாசுபடுத்திகளின் உற்பத்தி மற்றும் 

பயன்பாடுகலளக் கடட்ுப்படுத்துவலத அல்லது அகற்றுவலத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பேக்காயின் நிறுவன விருது 2019 

❖ நிரப்யா கூடட்ு வண்புணரவ்ு மற்றும் பகாலல வழக்கு விசாரலணக் குழுவின் 

தலலவரான இந்திய காவல் பணி அதிகாரி சாயா ஷரம்ாவிற்கு 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான துணிவு மற்றும் தலலலமத்துவத்திற்கான பமக்காயின் நிறுவன 

விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ஆடக்டத்தல்களுக்கு எதிரான முலறப்படுத்தப்பட்ட 

பசயல்பாடட்ு நலடமுலறகள் மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கலள தயாரிப்பதில் இவர ்

முக்கிய பங்காற்றினார.் 

❖ இந்த விருதானது மனித உரிலமகள், மனிதாபிமான இரக்கம், நீதி, சுதந்திரம் மற்றும் 

மனித கண்ணியம் ஆகியவற்றிற்காக துணிசச்லாக பசயல்படுபவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ மலாலா யூசப்சாய் (2015) மற்றும் டிகம்தப முட்தடாம்தபா (2016) ஆகிதயார ்இவ்விருது 

பபற்ற மற்ற பிரபலங்களாவர.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்மதச பசவிலியர் தினே் – மே 12 

❖ சரவ்ததச பசவிலியர ் தினமானது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் தம 12 ஆம் நாள் 

பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ “விளக்குடன் கூடிய பெண்மணி” என்றறியெ்ெடும் ெ்யளாரன்ஸ் னநட்டிங்யகை் 

என்பவரின்  பிறந்தநாளின் நினனவாக இத்தினமானது அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இவ்வருட சரவ்ததச பசவிலியர ் தினத்தின் கருத்துருவானது, “பசவிலியரக்ள் – 

வழிநடத்துவதற்கான குரை் – அனனவருக்கும் நைன்” என்ெதாகும். 

❖ 1935 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்காவின் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு 

துலற அதிகாரியால் முன்பமாழியப்பட்ட இதத்ினமானது சரவ்யதச பசவிலியர ்

குழுவால் 1965 ஆம் ஆண்டிை் முதன்முதலிை் அனுசரிக்கெ்ெட்டது..  

❖ 1974 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியிை் யம 02 ஆம் யததி  சரவ்ததச பசவிலியர ் தினமாக 

அனுசரிெ்ெதாக யதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டது.  
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