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மே – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாணவரக்ளின் மாற்றுச ்சான்றிதழில் அவரின் சாதியைக் குறிப்பிட வவண்டாம் என்று 

அயனத்துப் பள்ளி முதல்வரக்ளுக்கும் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித ் துயற இைக்குநர ்

சுற்றறிக்யக ஒன்யற அனுப்பியுள்ளார.் 

o இந்தச ்சான்றிதழானது மாணவரின் சாதி குறிதத் தகவல் இடம்பபற வவண்டிை 

இடத்தில் “வருமான அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட சாதிச ் சான்றிதயழப் 

பாரக்்கவும்” என்பயதக் பகாண்டிருக்கும்.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கயடபிடிக்கப்பட்ட இந்திை ஆட்சிப் பணி, இந்திை காவல் 

பணி அதிகாரிகளுக்கான பணிநியல ஒதுக்கீடட்ியன இரத்து பசை்யும் தில்லி உைர ்

நீதிமன்றத்தின் தீரப்்பியன எதிரத்்து இந்திை உசச் நீதிமன்றத்தில் மத்திை அரசு 

பதாடுத்த வமல்முயறயீடட்ு வழக்கியன 2019 ஆம் ஆண்டு வம 13 அன்று விசாரிக்க 

உசச் நீதிமன்றம் ஒப்புக் பகாண்டுள்ளது.  

o புதிை பணிநியல ஒதுக்கீடட்ு பகாள்யகயின்படி தரவரியசப் பட்டிைலில் 

முன்னணியில் உள்ளவரக்ளுக்கு முன்னுரியமப் பணிநியலைானது 

மறுக்கப்படுகின்றது. ஆனால் தரவரியசப் பட்டிைலில் பின்நியலயில் 

உள்ளவரக்ளுக்கு முன்னுரியமப் பணிநியல ஒதுக்கப்படுகின்றது. 

❖ “தி லான்பசட்” என்ற ஒரு மருத்துவப் பத்திரிக்யகயில் பவளியிடப்பட்ட 

முதன்முயறைாக இது பபோன்ற ஒரு ஆை்வின்படி, ஆண்டுவதாறும் ஹீவமாபதரபி 

சிகிசய்ச வதயவப்படும் புற்றுவநாைாளிகளின் எண்ணிக்யகைானது 2018 ஆம் 

ஆண்டில் 9.8 மில்லிைனிலிருந்து 2040 ஆம் ஆண்டில் 15 மில்லிைனாக உைரும் என்று 

கூறப்படட்ுள்ளது.  

o 2040 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் ஹீவமாபதரபி சிகிசய்சைானது நுயரயீரல் புற்று 

வநாை் (16.4%), மாரப்கப் புற்று வநாை் (12.7%) மற்றும் மலக்குடல் புற்று வநாை் 

(11.1%) ஆகிை வநாை்களுக்குத் வதயவப்படும் என்று கண்டறிைப்படட்ுள்ளது.  

❖ விரிவான அணு ஆயுதப் பரவல் தடுப்பு ஒப்பந்த அயமப்பின் (Comprehensive Test Ban 

Treaty Organization - CTBTO) நிரவ்ாகச ்பசைலாளர ்இந்திைாயவ CTBT-ல் பாரய்வைாளராக 

பசைல்படுவதற்கு அயழப்பு விடுத்துள்ளார.் 

o இந்த அயமப்பில் பாரய்வைாளராக இருப்பதனால் சரவ்வதசக் கண்காணிப்பு 

அயமப்பிலிருந்து (IMS - International Monitoring System) இந்திைா தகவல்கயள 

அணுக முடியும். IMS ஆனது உலகம் முழுவதும் 337 உணரவ்ிகயளக் 

பகாண்டுள்ளது. இது CTBT விதிமுயறகயள மீறி எந்தபவாரு நாட்டினாலும் 

வமற்பகாள்ளப்படும் அணு ஆயுத வசாதயனயைக் கண்டறியும். 

❖ இந்திைாயவச ் வசரந்்த G.S. லடச்ுமி என்பவர ் ஐசிசி வபாட்டியின் நடுவரக்ளுக்கான 

சரவ்வதசக் குழுவிற்கு நிைமிக்கப்பட்ட முதலாவது பபண் நடுவராக 

உருபவடுத்துள்ளார.் இவர ்உடனடிைாக சரவ்வதசப் வபாட்டிகளில் நடுவராக பசைல்பட 

தகுதி பபறவிருக்கின்றார.் 

o இவர ்2008-09 ஆம் ஆண்டுகளில் முதன்முயறைாக உள்ளூர ்பபண்கள் கிரிக்பகட் 

வபாட்டியில் வபாட்டியின் நடுவராக பசைல்பட்டார.் இவர ் பபண்களுக்கான 3 

ஒருநாள் வபாட்டிகள் மற்றும் பபண்களுக்கான 3 T20 ஓவர ் வபாட்டிகளில் 

நடுவராகச ் பசைல்படட்ார.் ஆண்களுக்கான ஒரு நாள் வபாட்டிகளில் 
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இடம்பபற்ற முதலாவது பபண் நடுவராக கடந்த மோதம் ஆஸ்திபேலியோவின் 

கிளாரி வபாவலசாக் உருபவடுத்துள்ளார.் 

❖ மத்திை அரசு சட்டவிவராத நடவடிக்யககள் (தடுப்புச)் சட்டம், 1967-ன் பிரிவு 3-ன் 

துயணப் பிரிவுகளான (1) மற்றும் (3)-ன் கீழ் தமிழ்ப் பிரிவியனவாத அயமப்பான தமிழ் 

ஈழ விடுதயலப் புலிகள் அயமப்பின் மீதான தயடயை அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. இது உடனடிைாக நயடமுயறக்கு வந்துள்ளது.  

❖ நாசாவின் சந்திரன் ஆை்வுப் பணி விண்கலத்தினால் (Lunar Reconnaissance Orbiter-LRO) 

எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தின்படி, நிலா ஆனது சீராகச ்சுருங்குகின்றது. எனவவ அதனால் 

நிலவின் வமற்பரப்பு மீது சுருக்கம் மற்றும் நடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

o நிலவானது 4.5 பில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவான வபாதிலிருந்து  தனது  

பவப்பத்யத பமதுவாக இழந்து வருகின்றது. இதனோல் கண்டத்திடட்ு நகரவ்ுகள் 

நிலவில் ஏற்படுகின்றன. இதனால் நிலவின் வமற்பரப்பானது 50 மீட்டரக்ளுக்கு 

வமல் சுருக்கம் அயடந்துள்ளது. 

❖ ரஹிபாை் வசாமா வபாப்வர குறித்த மூன்று நிமிடம் ஓடக்கூடிை “சீடு மதர”் (Seed Mother) 

என்ற ஆவணப் படமானது 2019 ஆம் ஆண்டின் வகன்ஸ் தியரப்படத் திருவிழாவில் 

தியரயிடப்பட விருக்கின்றது. 

o இவர ் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தனது பசாந்த கிராமமான பகாம்பால்னியில் 

காை்கறிகள், பல்பேறு வியத வயககள் மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் 

ஆகியேற்றற விருத்தி சசய்ேதற்கோன பதறே குறித்த விழிப்புணரய்வ 

ஏற்படுத்தினார.்  

❖ அபமரிக்காவின் ஓை்வு பபற்ற கடற்பயட அதிகாரிைான விக்டர ் பவஸ்வகாவவா 

என்பவர ்புவியின் ஆழமான பகுதிைான பசிபிக் கடலின் மரிைானா அகழியில் உள்ள 

வசலஞ்சர ்ஆழப் பகுதியில் 6.8 யமல்களுக்கு (35,853 அடி / 10,928 மீட்டரக்ள்) கீவழ நீரில் 

மூழ்கி சாதயன பயடதத்ுள்ளார.்  

o புதிை உயிே ் இனங்கள் தவிர, இவர ் கடலின் அடிப்பரப்பில் பநகிழிக் கழிவுப் 

பபாருடக்யளக் கண்டறிந்துள்ளார.் கடலில் 100 மில்லிைன் டன்களுக்கு வமலான 

பநகிழிப் பபாருடக்ள் பகாட்டப்படட்ுள்ளது என்று கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு உற்பத்தி மற்றும் விநிவைாகக் கழகமானது பசன்யன அண்ணா சாயலயில் 

உள்ள துயண நியலைதய்த 33 கிவலா வவால்ட்/11 கிவலா வவால்ட் என்ற அளவில் 

வமம்படுத்துவதற்கு பகாள்யக அளவில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இது பசன்யன 

நகரத்தின் முதலாவது ஆளில்லா துயண மின்  நியலைமாக உருபவடுத்துள்ளது.  

o திண்டுக்கல், மதுயர மற்றும் திருபநல்வவலி ஆகிை மாவட்டங்கள் ஏற்பகனவவ 

ஆளில்லா துயண மின் நியலைங்கயளக் பகாண்டுள்ளன.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

செயற்கை நுண்ணறிவு – ஆளில்லா குட்டி விோனங்ைள் 

❖ பபேிடேக்ளின்பபோது மீடப்ுப் பணிகளுக்கோக முப்பேிமோண முறறயில் அசச்ிடப்பட்ட 

செக்சோகோப்டே ் என்ற ஒரு ஆளில்லோ குட்டி விமோனத்றத சசன்றனயில் உள்ள 

இந்தியத் சதோழில்நுட்ப நிறுேனத்றதச ் பசேந்்த ஆேோய்சச்ியோளேக்ள் 

ேடிேறமத்துள்ளனே.் 

❖ இந்தக் குட்டி விமோனத்தினோல் பறக்க முடியும். இது முக அங்கீகோேத் 
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சதோழில்நுட்பத்றதப் பயன்படுத்தி மனிதேக்றளத் தோனோகபே கண்டறியும். 

❖ இது பசைற்பாடட்ு அங்கீகாரத ் பதாழில்நுட்பத்யதப் பைன்படுத்தி வபரிடர ்

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உடனடிைாக மருத்துவ உதவி வதயவப்படும் தனி 

நபரக்யளக் கண்டறியும்.  

❖ இது வியரவான மீட்புப் பணி நடவடிக்யககளுக்காக நிகழ்வநரத்தில் மக்களின் 

இருப்பிடம் குறித்த தகவல்கயளத் தயலயம நியலைத்திற்கு அனுப்பும்.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கிராேப்புற ஸ்டார்ட் அப் (புதிதாை சதாழில் சதாடங்கும ார்) 

❖ பதசிய பேளோண் மற்றும் கிேோமப்புற ேளேச்ச்ி ேங்கியோனது (National Bank for Agriculture 

and Rural Development - NABARD)  பின்ேருேனேற்றிற்கோக ரூ.700 பகோடி மதிப்பிலோன 

துணிகே முதலீடட்ு நிதிறய அறிவித்துள்ளது. 

o பேளோண் துறறயில் பங்கு மூலதனங்கள் 

o கிேோமப் புறத்தில் உள்ள ஸ்டோேட்் அப்-களின் மீது கேனம் சசலுத்துதல். 

❖ இந்த நிதியோனது நபோேட்ின் ஒரு துறண நிறுேனமோன நோப் துணிகே மூலதே 

நிறுேனத்தினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ விேசோயம், உணவு மற்றும் கிேோமப்புற ேளேச்ச்ி பபோன்ற துறறகளில் ஈடுபடட்ுள்ள  

ஸ்டோேட்் அப் நிறுேனங்கள் முன்னுேிறம சபறவிருக்கின்றன.  

NABARD 

❖ நபாரட்ு என்பது கிராமப்புற பகுதிகளில் வளரச்ச்ி நடவடிக்யககயள 

ஊக்குவிப்பதற்காக முதலீடுகள் மற்றும் உற்பத்திக்கான கடன்கயள வழங்கும் 

நிறுவனங்களுக்கான ஒரு தயலயம நிதியிைல் அயமப்பாகும். 

❖ இது 1982 ஆம் ஆண்டில் B. சிவராமன் குழுவின் பரிந்துயரகளின் அடிப்பயடயில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது குடியசத ் பதாழில், சிறு பதாழில் மற்றும் கிராமப்புறத் பதாழில் ஆகிைவற்றின் 

வளரச்ச்ியியன வமற்பாரய்வயிடுகின்றது. 

❖ நபாரட்ு பின்வருவனவற்யற வமற்பாரய்வயிடுகின்றது. 

o மாநில கூடட்ுறவு வங்கிகள் 

o மாவட்ட கூடட்ுறவு மத்திை வங்கிகள் 

o மண்டல கிராமப்புற வங்கிகள் 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உள்நாட்டு யாக் எருதுகள்  இறப்பு 

❖ மிகக் கடுறமயோன பனிப் சபோழிவிறனத் சதோடேந்்து சிக்கிமில் உள்ள முகுதங் 

பள்ளத்தோக்கில் குறறந்தது 300க்கும் பமற்பட்ட நீண்ட முடிகள் சகோண்ட யோக் 

எருதுகள் இறந்து விட்டன. 
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❖ ஒே்சேோரு ஆண்டும் 10 முதல் 15 யோக் எருதுகள் இறக்கும். ஆனோல் இந்த ஆண்டு இந்த 

எண்ணிக்றகயோனது உயேந்்துள்ளது. 

❖ இமயமறல, திசபத்திய பீடபூமி மற்றும் மங்பகோலியோ ஆகிய பகுதிகளில் உள்ளூே,் 

போல், போல் சோேந்்த சபோருடக்ள், பபோக்குேேத்து மற்றும் கம்பளி ஆகியேற்றின் 

ஆதோேமோக யோக் எருதுகள் விளங்குகின்றன.  

 

மழழழய விரும்பும் பாம்பு 

❖ ஊேே்ன அறிவியறலச ் பசேந்்த 7 உறுப்பினேக்ள் சகோண்ட ஒரு குழுேோனது 

மிபசோேமில் விஷம் அற்ற போம்பின் ஒரு புதிய ேறகறயப் பதிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இதற்கு ஸ்மித்பதோபிஸ் அடம்பபோேோலிஸ் எனப் சபயேிடப்படட்ுள்ளது. இது ஒரு முக்கிய 

உயிேே்ோழ் உயிேினமோகும். 

❖ இந்திய ஊேே்ன அறிவியலுக்கு முக்கியப் பங்கோற்றியப் பிேிட்டறனச ்பசேந்்த ஊேே்ன 

அறிவியலோளேோன மோல்பகோம் ஆேத்ுே ்ஸ்மித் என்பேேின் நிறனேோக இதற்கு இேேது 

சபயே ்றேக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இது உள்ளூேில் சபோதுேோக ருகம்ரூல் அல்லது மறழறய விரும்பும் போம்பு என்று 

அறழக்கப்படுகின்றது. 

❖ ேடகிழக்கு இந்தியோவில் சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போம்புகள்: 

மிவசாரம் ஸ்மித்வதாம்பிஸ் அடம்வபாராலிஸ் நசச்ுத் தன்யமைற்றது 

அருணாசச்லப் பிரவதசம் அழும் தண்ணீர ்பாம்பு நசச்ுத் தன்யமைற்றது 

அருணாசச்லப் பிரவதசம் சிவப்பு பழுப்பு குழிப் பாம்பு நசச்ுத் தன்யம பகாண்டது 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தா ர உண்ணிைள் - ைணை்சைடுப்பு 

❖ குஜேோத் மோநில ேனத் துறறயோனது கிே ்ேனப் பகுதி மற்றும் இதே போதுகோக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் தோேே உண்ணிகள் மீதோன கணக்சகடுப்றப நடத்துகின்றது. 

❖ இந்த கணக்சகடுப்பு குளம்பு ேறக மிருகங்களோன புள்ளி மோன், நீல மோன், கடமோன், 

இந்திய குேங்குகள், மயில், இந்திய மோன், நோற்சகோம்பு மோன் மற்றும் கோடட்ுப் பன்றி 

ஆகிய உயிேினங்கறள கணக்சகடுக்கின்றது. 

❖ ஆசியச ் சிங்கங்களின் முக்கிய உணேோக ேனப் போலூட்டிகள் மற்றும் குேங்குகள் 

விளங்குகின்றன. 

❖ இந்த குளம்பு ேறக மிருகங்களின் கணக்சகடுப்போனது சிறுத்றத, கழுறதப் புலி, 

சிங்கம் பபோன்ற விலங்குண்ணிகளுக்கோன உணவு குறித்த தகேல்கறள தருகின்றது.  

 

விழளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

வீரரை்களை் ைண்ைாணித்தல் 

❖ பிசிசிஐ ஆனது விறளயோடட்ு வீேேக்றளக் கண்கோணிப்பதற்கோக தடகள பமலோண்றம 
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அறமப்பு (AMS - Athlete Management System) என்ற ஒரு சமன்சபோருறளயும் 

புவியிடங்கோட்டி சபோருத்தப்பட்ட அணியத் தகுந்த சோதனங்கறளயும் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ AMS ஆனது வியளைாடட்ு வீரரக்ளின் வசாரவ்ு மற்றும் காைங்கள் குறித்து 

கண்காணிப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் நயடபபற்ற ஆசிைக் வகாப்யபத் 

பதாடரிலிருந்துப் பைன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ நீண்ட நாடக்ள் நயடபபறும் ஐபிஎல் பதாடரின் வபாது வீரரக்ளின் வமலாண்யம மிக 

முக்கிைமான ஒன்றோக மோறியது.  

❖ AMS ஆனது பசைற்யக நுண்ணறியவச ் சாரந்்துள்ளது. இது வீரரக்ளுக்குத்  

வதயவப்படும் உறக்கம் குறித்தும் கண்காணிக்கும். 

❖ பிசிசிஐ ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகக் வகாப்யபக்கான தைார ் நியல மற்றும் 

ஒவ்பவாரு வீரரின் தற்வபாயதை தகுதிநியலத் தகவல்கயளப் பராமரிக்கின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர ்மதெ குடுே்பங்ைள் தினே் 

❖ ஒே்சேோரு ஆண்டும் பம 15 ஆம் பததி சேே்பதச குடும்பங்கள் தினம் (IDF - International 

Day of Families) அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா பபாதுச ்சயபைானது இதத்ினத்தின் முதலாவது அனுசரிப்யப 

பயறசாற்றிைது. 

❖ இத்தினம் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது குடும்பங்களுடன் இயணக்கப்பட்டிருக்கும் சரவ்வதச சமூகத்யத 

சமுதாைத்தின் அடிப்பயட அலகுகளாக மோற்றுேது  மற்றும் குடும்பப் 

பியணப்புகளின் மதிப்பு ஆகிைவற்றின் முக்கிைதத்ுவத்யதப் பிரதிபலிக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் IDF-ன் கருத்துருவானது, “குடும்பங்கள் மற்றும் பருவநியல 

நடவடிக்யக: SDG 13 மீதான கவனம்” என்பதாகும்.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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