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மே – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ பிரிட்டனைச ் சசரந்்த சண்சட னடம்ஸ் எை்ற பதத்ிரிக்னக வெளியிடட்ுள்ள 2019 ஆம் 

ஆண்டிை் வசல்ெம் மிக்கெரக்ளிை் பட்டியலில், 22 பில்லியை் பவுண்டுகள் வசொத்து 

மதிப்புடை் ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்திை் மிகவும் வசல்ெம் மிக்கெரக்ளொக இந்திய 

ெம்சொெளினயச ் சசரந்்த ஹிந்துஜொ சசகொதரரக்ள் உருவெடுத்துள்ளைர.் இெரக்ள் 

வதொடரந்்து மூை்றொெது முனறயொக  இந்தப் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளைர.் 

o ஜிம்பாபபவில் பிறந்த வபலரி பமாரன் என்பவர ் டைம்ஸ் செல்வம் 

மிக்கவரக்ளின் பை்டியலில் தரவரிடெப்படுத்தப்பை்ை முதலாவது கறுப்பினப்  

சபண் சதாழில் முடனபவாராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ பதசியத் சதாழில்நுை்ப தினத்தின் கருத்துருவானது (பம 11, 2019), “மக்களுக்கொக 

அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கொக மக்கள்” எை்பதொகும். 

❖ தகெல் வதொழில்நுட்ப நிறுெைத்திை் இலொப சநொக்கில்லொ முை்வைடுப்பு எை்ற 

நிறுெைத்திைொல் னெக்கப்பட்ட வதொடர ் சகொரிக்னககனளயடுத்து இை்சபொசிஸ் 

கூட்டனமப்பிை் வெளிநொடட்ுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுனறெ ் சட்ட உரிமதன்த (FCRA - 

Foreign Contribution Regulation Act) மத்திய உள்துனற அனமசச்கம் இரத்து வசய்துள்ளது.  

o FCRA ஆைது வெளிநொடட்ு நிதிகனளப் வபற கூட்டனமப்பு மற்றும் அரசு சொரொ 

நிறுெைத்திற்கு அனுமதியளிக்கிை்றது. சமலும் இந்த நிறுெைங்கள் 

வெளிநொடட்ு நிதிகனளப் வபற FCRA-ை் கீழ் கட்டொயம் பதிவு வசய்ய செண்டும். 

❖ ரொயல் ஆஸ்திசரலிய கடற்பனடனயச ் சசரந்்த ஒரு பீரங்கிக் கப்பலொை எசஎ்ம்ஏஎஸ் 

சடொசெொம்பொ ஆைது தீவிரெொத எதிரப்்பு, கடற்வகொள்னள எதிரப்்பு மற்றும் விரிெொை 

கடல்சொர ் பொதுகொப்பு முை்வைடுப்புகள் ஆகியெற்றிற்கொக வசை்னை 

துனறமுகத்திற்கு ெருனக புரிந்துள்ளது. சமலும் இது குறித்த வசய்திகளுக்கு இங்சக 

வசொடுக்கவும் https://www.tnpscthervupettagam.com/ausindex-19/. 

❖ சகொனடக்கொல சுற்றுலொவிை் சபொது வபொது மக்கள் மற்றும் கொெல் துனற 

ஆகிசயொரக்ளுக்கு உதவுெதற்கொக “நீலகிரி பனடப் பிரிவு” எை்ற 60 வீரரக்ள் வகொண்ட 

ெலினமயொை தை்ைொரெ்லரக்ள் பனடனய நீலகிரி மொெட்டக் கொெல் துனற 

உருெொக்கியுள்ளது. 

❖ அஸ்ஸொம் ெை அதிகொரி ஒருவர ் இந்தியொவிை் மிகசச்ிறிய மந்தொனரகளில் (Orchid) 

ஒை்றொை “வலக்கசைொரச்ச்ிஸ் னதெொைியொைொ” எை்பனதக் கண்டறிந்துள்ளொர.் இது 

குறுகிய கொலத்தில் பூக்கும் தை்னமயுனடய தொெரமொகும். இது மிகசச்ிறிய 

அளவுனடயதொகும். இது முதை்முனறயொக தற்வபொழுது பதிவு வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

o இந்த மந்தொனரயொைது னமக்சகொவெட்சரொடிசரொப் எை்ற ஒரு ஒடட்ுண்ணித ்

தொெரமொகும். இது உணவிற்கொக ஒளிசச்சரக்்னகனயச ் சொரந்்து அல்லொமல் 

பூஞ்னசனயச ்சொரந்்து உள்ளது. 

❖ பொகிஸ்தொைிை் வெளிநொடட்ுக் கடை் சதனெகனளப் பூரத்்தி வசய்ெதற்கொக அடுத்த 

மூை்று ஆண்டு கொலத்திற்கு 6 பில்லியை் டொலரக்னள அந்நொட்டிற்கு கைனாக 

ெழங்குெதற்கொக சரெ்பதச நொணய நிதியமொைது (IMF - International Monetary Fund) 

அந்நொடட்ுடை் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒை்றில் னகவயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ ஐசிசி வபண்கள் சொம்பியை்ஷிப்பிை் 3ெது ஒரு  நொள் சபொட்டித ் வதொடரில் 

ஆஸ்திசரலியொவிற்கு எதிரொை சபொட்டியில் 147ெது விக்வகடன்ட வீழ்த்தியடதயடுத்து  
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வபண்களுக்கான ஒரு நொள் சரெ்சதசப் சபொட்டிகளில் வெற்றிகரமொை சுழற்பந்து 

வீசச்ொளரொக பொகிஸ்தொனைச ் சசரந்்த சுழற்பந்து வீசச்ொளர ் சொைொ மிர ்

உருவெடுத்துள்ளொர.் 

❖ உலகிை் முை்ைினல வடை்ைிஸ் வீரரொை சநொெொக் சஜொசகொவிக் 2019 ஆம் ஆண்டிை் 

சமட்ரிட் ஓபை் பட்டத்னத வெை்றுள்ளொர.் இெர ்கிரீனஸச ்சசரந்்த வடை்ைிஸ் வீரரொை 

ஸ்வடபொசைொஸ் சிசீபொஸ் எை்பெனர 6-3, 6-4 எை்ற இரண்டு சநர ் செைக்ளில் 

வீழ்த்திைொர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

IGST கட்டணங்கள் 

❖ தமிழ்நாடு அரசு, ஒருங்கிடணந்த ெரக்கு மற்றும் பெடவ வரியில் (IGST - Integrated Goods 

and Service Tax) தனது பங்டக விடரந்து சகாடுக்குமாறு மத்திய நிதித்துடற 

அடமெெ்கத்டத பகைட்ுக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ தமிழ்நொடு 2017-18 ஆம் நிதியொண்டிற்கொை நிலுனெயில் உள்ள ரூ.5453.82 சகொடினய 

வபறவிருக்கிை்றது. 

❖ IGST எை்பது சரக்கு மற்றும் சசனெகடள ஒரு மொநிலத்திலிருந்து மற்வறொரு 

மொநிலத்திற்குக் வகொண்டு வசல்லும் சபொது விதிக்கப்படும் ஒரு ெரியொகும். 

❖ சரத்து 269A-ை் கீழ் இதுசபொை்ற ெரிகள் மத்திய அரசொல் ெசூலிக்கப்படுகிை்றை. 

❖ ெசூலிக்கப்பட்ட IGST-ல் 50 சதவிகிதத்னத மத்திய அரசு னெத்துக் வகொள்ளும். 

மீதமுள்ள 50 சதவிகிதம் மொநிலங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரசதசங்களுக்கு 

பகிரந்்தளிக்கப் படுகிை்றது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

விடுமுறைக் கால அேரவ்ு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 13 ஆம் பததியிலிருந்து ஜுன் 30 ஆம் பததி வடர வருைாந்திர 

பகாடைக்கால விடுமுடறக்காக இந்திய உெெ்நீதிமன்றம் விடுமுடற அளிக்கப்பை 

விருக்கின்றது. 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றத் தடலடம நீதிபதி உெெ்நீதிமன்ற விதிகள், 2013-ன் கீழ் 

ஆடண II-ை் படி விதி 6-ை் கீழ் சிறப்பு விடுமுனறக் கொல அமரவ்ுகடள 

அனமத்துள்ளொர.் 

❖ இந்திய உசச்நீதிமை்றமொைது விடுமுனறக் கொலத்திை் சபொதும் “முக்கியமொை ெழக்கு” 

எை்று ஒை்னறக் கருதினால் அது குறித்து விசொரனணடய சமற்வகொள்ளும். 

❖ இது வபொதுெொக அடிப்பனட உரினமகனள வசயல்படுத்தக்கூடிய ஆடவ்கொணரவ்ு நீதிப் 

சபரொனண, ஆெணக் சகட்பு ஆனண, தனட ஆனண, தகுதிப் சபரொனண வதொடரப்ுனடய 

ெழக்குகனள விசொரனணக்கு எடுத்துக் வகொள்ளும். 

❖ முதை்முனறயொக, சம 25 ஆம் சததி முதல் சம 30 ஆம் சததி ெனர விடுமுனறக் கொல 

அமரவ்ிற்கு இந்திய உசச் நீதிமை்றத் தனலனம நீதிபதிசய தனலனம 

ெகிக்கவிருக்கிை்றொர.் 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

மேபாளத்திை்கு இரயில் செட்டிகள்  

❖ பநபாள நாைானது 2 டீெல் - எலக்ை்ரிக் பன்னலகு இரயில் அடமப்புகடள 

வாங்குவதற்காக சகாங்கன் இரயில்பவயுைன் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

டகசயழுத்திைட்ுள்ளது.  

❖ இந்த இரயில்களொைது பீகொரில் உள்ள வஜய்நகர ் மற்றும் சநபொளத்தில் உள்ள குரத்ொ 

ஆகிய நகரங்கனள இனணக்கக்கூடிய 34 கிசலொ மீட்டர ் நீள இரயில்செ பொனதயில் 

இயக்குெதற்குப் பயை்படுத்தப்பட விருக்கிை்றது. 

❖ இந்த இரயில்களொைது தமிழ்நொட்டிை் வசை்னையில் உள்ள ஒருங்கினணந்த இரயில் 

வபட்டித் வதொழிற்சொனலயிைொல் தயொரிக்கப்பட விருக்கிை்றது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ெெ ்செய்திகள் 

ோனவ் வறரபடே் 

❖ உயிரித் சதாழில்நுை்பத் துடறயானது “மொைெ் : மைித ெனரபட முை்வைடுப்பு” எை்ற 

ஒரு புதிய திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ மைித உடலிை் அனைத்துப் பகுதிகனளயும் ெனரபடமிடும் முதலொெது திட்டம் 

இதுெொகும்.  

❖ இத்திட்டமொைது உயிரி அறிவியல் பொடத்திை் பிை்ைணியுடை் பட்டப் படிப்பில் 

இறுதியொண்டு அல்லது அதற்கு சமல் படித்துக் வகொண்டிருக்கும் மொணெரக்ளொல் 

சமற்வகொள்ளப்படவிருக்கிை்றது. 

❖ இந்த ெனரபடமொைது சொதொரண நினல மற்றும் சநொயிை் நினல ஆகிய மைித 

உடலியலிை் இரண்டு நினலகள் குறித்த தகெல்கனளக் வகொண்டிருக்கும். 

❖ இந்த ெனரபடமொைது பிை்ெருெைெற்றில் உதெவிருக்கிை்றது. 

o சநொய்க்கொை கொரணங்கனளக் கண்டறிதல் 

o குறிப்பிட்ட ெழிகனளப் புரிந்து வகொள்ளுதல் 

o வசல்கள் மற்றும் திசுக்களுடை் வதொடரப்ுனடய உடலில் உள்ள சநொயிை் 

நினலனயக் கண்டறிதல். 

❖ ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் மற்றும் மருத்துெவியலொளரக்ள் ஆகிபயாரக்டளத் தவிரத்்து 

இந்த ெனரபடமொைது மருந்து உற்பத்தியொளரக்ளுக்கும் உதெவிருக்கிை்றது.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உயிரிவழிெ ்சீராக்கம் 

❖ சிஎஸ்ஐஆர ்– பதசியத் தாவரவியல் ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் (CSIR-National Botanical Research 

Institute – CSIR/NBRI) மற்றும் லக்பனா பல்கடலக் கழகத்டதெ ் பெரந்்த 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் மண்ணில் உள்ள ஆரச்ெனிக் கழிவுகடள நீக்குவதற்காக 2 

உள்நாைட்ு பாக்டீரியாக்கடளப் பயன்படுத்தினர.்  

❖ இந்த 2 பாக்டீரியாக்கள் பபசிலஸ் பிசலக்ஸ் மற்றும் அசிபனாபாக்ைர ் ஜுனி என்று 

சபயரிைப்பைட்ுள்ளன. 

❖ இடவ ஆரெ்னிக் கழிவுகள் உள்ள மண்ணில் உள்ள தாவரங்களின் பவரக்ளில் 

ஒன்றுக்சகான்று உதவிக் சகாள்ளுதல் என்ற முடறயின் கீழ் வாழ்கின்றன. இடவ 

நெச்ுத ் தன்டமடய ஏற்படுத்தாமல் பதடவயான ஊை்ைெ ் ெத்துகடள தாவரங்கள் 

எடுத்துக் சகாள்ள உதவுகின்றன.  

❖ பமலும் இடவ தாவர வளரெ்ச்ிடய ஊக்குவிக்கின்றன. 

❖ உயிரிவழிெ ் சீராக்கமானது மண் மற்றும் இதர சுற்றுெச்ூழல்களில் கலந்துள்ள 

கழிவுகடள நீக்குவதற்கு நுண் உயிரிகள், தாவரங்கள், தாவர சநாதிகடளப் 

பயன்படுத்துகின்றது. 

 

இறெ்பிலிருந்து இரண்டு முறற மீளுதல் 

❖ சுமார ் 1,36,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழிந்து பபான அல்ைப்ரா சவள்டளத் 

சதாண்டையுடைய சரயில் (Aldabra white-throated rail) பறடவயானது இருமுடறயாக 

மீண்டும் பிறப்சபடுத்துள்ளது. 

❖ இதடன ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் பன்முடறப் பரிணாமம் என்று சபயரிைட்ுள்ளனர.் 

 

❖ இது சவவ்பவறு காலகை்ைங்களில் அபத மூதாடதயரிலிருந்து அபதபபான்ற அல்லது 

அதற்கு இடணயான உைல் அடமப்புகள் மீண்டும் பரிணாமம் சபறுவதாகும். 

❖ இது இந்தியப் சபருங்கைலின் அல்ைப்ரா பவளத் தீவில் வாழும் பகாழி அளவிலான ஒரு 

பறக்க முடியாத பறடவயாகும். 

❖ இது மைகாஸ்கரில் மைட்ுபம காணப்படுகின்றது. ஆனால் இந்தப் பறடவயின் புடத 
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புடிவங்கள் பின்வரும் காலகை்ைத்தில் அல்ைப்ரா பவளத் தீவில் காணப்பை்ைன. 

o இரண்டு சவவ்பவறு கால கை்ைங்கள் 

o பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒவ்சவான்றும் தனியாக பிரிந்த கால 

கை்ைங்கள்.  

❖ புடதபடிவ ஆதாரத்துைன் இடணந்து அல்ைப்ராவின் தனித்துவ மற்றும் பழடமயான 

சதால்லியல் துடற பதிவுகளானது கைல் மை்ைங்களின் மாற்றங்கள் இந்தப் பறடவ 

இனம் அழிந்து பபாவதற்கும் மற்றும் மறுகுடிபயற்ற நிகழ்வுகளுக்கும் காரணமாக 

இருப்படதக் காைட்ுகின்றது.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தனித்துவ ேகளிர் குழுக்கள் 

❖ “சுயம்சித்தொ” என்ற ஒரு சிறப்புத் திை்ைத்டத ஒடிொ மாநிலம் சதாைங்கியுள்ளது. 

❖ இத்திை்ைத்தின்கீழ், ஒடிொவின் கஞ்ஜம் மாவை்ை நிரவ்ாகமானது பபரிைர ்

பமலாண்டமயில் மகளிர ்சுய உதவிக் குழுக்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கவிருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் சபண்கள் இயற்டகப் பபரிைரின் பபாது, குறிப்பாகப் புயலின் பபாது மக்கடள 

சவளிபயற்றுதல், மீை்பு, மறுசீரடமப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகியடவ குறித்து 

பயிற்சியளிக்கப்பை விருக்கின்றனர.் 

❖ “சுயம்சித்தொ”விை் கடட்ுப்பொடட்ு அனறயொைது மொெட்டத ் தனலநகரொை சத்ரொபூரில் 

வசயல்படவிருக்கிை்றது. 

❖ இதற்குமுை் சகரள அரசு 2018 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்திை்சபொது 

மறுசீரனமப்பு மற்றும் மறுெொழ்வுப் பணிகளுக்கொக மகளிர ்சுய உதவிக் குழுக்கனள 

வெற்றிகரமொகப் பயை்படுத்தியது. 

 

சிலிக்கா ஏரி 

❖ மிகக் கடுடமயான ஃபானி புயலானது சிலிக்கா ஏரியில் புதிய 4 முகத்துவாரங்கடள 

உருவக்கியுள்ளது. 

❖ இதற்குமுன் இந்த ஏரியில் வங்காள விரிகுைாபவாடு இடணயும் வடகயில்   

செயல்பாை்டிலிருக்கும் 2 முகத்துவாரங்கள் மைட்ுபம இருந்தன. 

❖ நதி முகத்துவாரம் என்பது நதியானது கைலில் கலக்கும் இைத்டதக் குறிப்பதாகும். 

❖ ஆசியாவின் மிகப்சபரிய உவர ்நீர ்ஏரி சிலிக்காவாகும். 

❖ சிலிக்கா உப்பங்கழியானது இந்தியாவில் உள்ள மிகப்சபரிய கைபலார 

உப்பங்கழியாகும். 

❖ ஆஸ்திபரலியாவில் உள்ள தி நியூ காலிபைானியன் பவளப் பாடறயடுக்கானது உலகில் 

உள்ள மிகப்சபரிய உப்பங்கழியாகும். 
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விறளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

பிரமீியர் லீக் 

❖ மான்செஸ்ைர ்நகரமானது சதாைரந்்து இரண்ைாவது முடறயாக ஆங்கில பிரீமியர ்லீக் 

(EPL - English Premier League) கால்பந்துப் பை்ைத்டத சவன்றுள்ளது. இந்த லீக் சதாைரில்  

லீவரப்ூல் அணியானது இரண்ைாவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது.  

❖ “தி பிரீமியர ் லீக்” எை்று அனழக்கப்படும் ஆங்கில பிரீமியர ் லீக்கொைது 1992 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரெரி 20 அை்று வதொடங்கப்பட்டது. 

 

❖ இது இங்கிலொந்தில் கொல்பந்து வதொடரிை் முை்ைணி நினலனயக் குறிக்கிை்றது. 

❖ EPL ஆைது 20 சங்கங்களிைொல் பங்கு வகொள்ளப்படுகின்றது. ஒெ்வெொரு அணியும் 

ஒடட்ுவமொத்தமொக 38 சபொட்டிகளில் வினளயொடும் (ஒரு அணியொைது உள்ளூர ்மற்றும் 

வெளியூர ்சபொட்டிகளில் 19 அணியிைனர எதிரத்்து வினளயொடும்). 

❖ ஒெ்வெொரு வதொடரும் ஆகஸ்ட் முதல் சம மொதம் ெனர நனடவபறுகிை்றது. 
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http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

