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மே – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய சமூக அறிவியல் மற்றும் ஆராய்சச்ி மமயத்தின் (Indian Council of Social Science 

Research - ICSSR) ப ான்விழாக் பகாண்டாட்டங்கமை இந்தியத் துமணக் குடியரசுத் 

தமலவர ்பவங்கய்யா நாயுடு பதாடங்கி மவத்தார.் மத்திய மனித வை மமம் ாடட்ு 

அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்நிறுவனம் 1969 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்க ் ட்டது.  

o ICSSR நிறுவனம் இந்தியாவில் சமூக அறிவியலில் ஆராய்சச்ியய 

ஊக்குவிப்பதற்காக திட்டங்கள், சமூகங்களின் உறுப்பினரக்ள், சரவ்ததசக் 

கூடட்ுச ் சசயல்பாடு, திறன் கட்டயமப்பு, ஆய்வுகள், சவளியீடுகள் 

ஆகியவற்றிற்காக நிதி உதவிகயள அளிக்கின்றது. 

❖ தம 15 முதல் 22 வயர ஆசிய நாடுகளுக்கியடதய கலாசச்ாரப் பகிரம்ானங்கயள 

ஊக்குவிப்பதற்காக ஆசிய நாகரிகங்களின் பகிரம்ானங்கள் மீதான கருதத்ரங்யக 

சீனா சபய்ஜிங்கில் நடதத்ுகின்றது. 

o இந்தக் கருத்தரங்கின் கருத்துருவானது, “எதிரக்ாலப் பகிரம்ானத்துடன் கூடிய 

ஒரு சமூகம் மற்றும் ஆசிய நாகரகீங்களுக்கியடதயயான பரஸ்பர கல்வி 

மற்றும் பரிமாற்றம்” என்பதாகும். இது ஆசியத ் தீரவ்ுகைானது அதன் 

மக்களுக்குப் பயன்படுவயதயும் ஆசிய அறிவானது அரசியல் வளரச்ச்ியய 

ஊக்குவிப்பயதயும் ஒப்புக் சகாள்கின்றது. 

❖ மாஹி என்ற குயறவான எயட சகாண்ட (LSA - Light Sports Aircraft) வியளயாடட்ுப் 

தபாட்டிகளுக்கான விமானத்தில் தனி நபராக அடல்ாண்டிக் ப ருங்கடயலக் கடந்த 

உலகின் முதலாவது சபண்மணியாக இந்தியாயவச ் தசரந்்த பயடத் தயலவரான 

ஆதராகி பண்டிட ்உருசவடுத்துள்ளார.்  

o இந்தச ் சாதயனயானது இவரின் தற்தபாயதய “சபண்களுக்கான 

அதிகாரமளிப்புப் பயணத்தின்” ஒரு பகுதியாகும். LSA ஆனது 400 கிதலா கிராம் 

எயட, ஒற்யற என்ஜின், மிகக் குயறந்த எயட சகாண்ட இயந்திரம் ஆகிய 

அம்சங்கயளக் சகாண்டது. இந்த விமானம் ஸ்தலாதவனியாவில் 

தயாரிக்கப்பட்டதாகும். மாஹி இந்திய விமானப் தபாக்குவரத்து ் சபாது 

இயக்குனரகத்தின் கீழ் பதிவு சசய்யப்பட்ட முதலாவது LSA ஆகும்.  

❖ இந்திய அரசு அயனத்து கயடகளிலும் ஒருங்கியணந்த பண வழங்கீடுகள் 

இயடமுகத்யத (UPI - Unified Payments Interface) பயன்படுத்தி வியரவு பதிசலதிரப்்பு 

குறியீடு அடிப்பயடயிலான பண வழங்கீடட்ு முயறயய நயடமுயறப்படுத்த 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ தநபாளத்யதச ்தசரந்்த 49 வயதாகிய முன்னாள் செரப்ாவான (பிரதிநிதி) “காமி ரீட்டா” 

என்பவர ் இமயமயலயய 23-வது முயறயாக அயடந்து உலக சாதயன 

பயடத்துள்ளார.் 

o 2018 ஆம் ஆண்டில் 22-வது முயறயாக இமய மயலயய அயடந்த சாதயனயய 

இவதர முறியடித்துள்ளார.் 

❖ இரகசியப் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, முக்கியத்துவம் அல்லாத குற்றங்கயளச ்

சசய்த குற்றவாளிகள் மற்றும் முக்கியக் குற்றவாளிகயள கண்டுபிடிப்பதற்கு காவல் 

துயற மற்றும் இதர நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் “முக அங்கீகார 

சமன்சபாருள்” தயட சசய்ய ் ட்ட முதலாவது அசமரிக்க நகரமாக சான் 
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பிரான்சிஸ்தகா உருசவடுத்துை்ைது. 

❖ சீனா, தனது நாட்டில் நிகழ்தநர (ஆன்யலன்) கயலக் களஞ்சியமான  விக்கி ்பீடியா 

வமலதைத்தின் அயனத்து சமாழி வடிவங்கயளயும் அணுகுவதற்குத் தயட 

விதித்துள்ளதாக விக்கிமீடியா நிறுவனம் சதரிவிதத்ுள்ளது. 

o 2015 ஆம் ஆண்டு முதல், சீனாவின் “கிதரட் பயரவ்ால்” (Great Firewall) ஆனது 

விக்கி ்பீடியாவின் சீன சமாழி வடிவத்யத அணுகுவதற்குத் தயட 

விதித்திருந்தது. நீண்ட காலமாக சீனப் பயன்பாடட்ாளரக்ள் முகநூல், சுடட்ுயர, 

இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் இதர சமூக ஊடகங்கயளப் பயன்படுத்தாமல் 

இருகின்றனர.்   

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அபயாஸ் – இலக்ககத் தாக்குே் ஆளில்லா குட்டி விோனே் 

❖  ாதுகா ்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம் ாடட்ு அமம ் ானது (Defence Research and 

Development Organisation - DRDO) “அபயாஸ்” என்ற அதிதவக இழக்கத்தக்க வானில் உள்ள 

இலக்யகத் (HEAT - High-speed Expendable Aerial Target) தாக்கும் ஆளில்லா குட்டி 

விமானத்யத சவற்றிகரமாகச ்தசாதயன சசய்துள்ளது. 

❖ இந்தச ் தசாதயனயானது ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள இயடக்கால தசாதயன 

நியலயத்தில் நடத்தப்படட்து. 

❖ அபயாஸ், தனது கண்காணிப்பு மற்றும் வழிகாடட்ுதல் ஆகியவற்றிற்காக 

உள்நாட்டிதலதயத் தயாரிக்கப்பட்ட எம்இஎம்எஸ் (MEMS) என்ற கண்காணிப்பு 

அயமப்யப ் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

❖ இது இலக்யகத் தாக்கும் ஒரு ஆளில்லா குட்டி விமானமாகும். 

❖ இலக்யகத் தாக்கும் இந்தக் குட்டி விமானங்களானது இயடமறிப்பு ஏவுகயணயின் 

வரம்பு மற்றும் கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் ஏவுகயண பாதுகாப்பு அயமப்புகள் 

ஆகியவற்றின் வளரச்ச்ியில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. 

❖ அபயாஸ் ஆனது உட்புற வளிமண்டலத்தில் நயடசபறும் வான் பயிற்சிகள் மற்றும் 

நிலப் பரப்பிலிருந்து வான்தநாக்கி சசன்று இலக்யக இயடமறிக்கும் பயிற்சிகள் 

ஆகியவற்றிற்காக விமானத்யதப் தபான்று வடிவயமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ உட்புற வளிமண்டல ஏவுகயண என்பது புவியின் வளிமண்டலத்திற்குள் (100 கிதலா 

மீட்டருக்கும் குயறவான உயரத்தில்) சசயல்படும் ஒரு ஏவுகயணயாகும்.  
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திகைப்பட நிறுவனே் 

❖ அமனத்து இந்திய பதாழில்நுட் க் கல்வி ஆமணயம் (AICTE - All India Council for Technical 

Education) புதனவில் உள்ள இந்தியத ்தியரப்பட மற்றும் சதாயலக்காட்சி நிறுவனத்தின் 

(Film and Television Institute of India - FTII) 5 படிப்புகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ இந்தப் படிப்புகளானது புதிதாக உருவாக்கப்படட்ுள்ள “சசயல்முயறக் கயலகள் 

மற்றும் யகதச்தாழில்” என்ற பிரிவின் கீழ் AICTE-யினால் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இயக்கம், மின்னணு தியரப்படவியல், காசணாைித் சதாகுப்பு மற்றும் ஒலிப்பதிவு & 

சதாயலக்காட்சி ் சபாறியியல் ஆகியயவ சதாயலக்காட்சிப் பிரிவில் உள்ள 4 

படிப்புகளாகும். 

❖ தியரப்படத் தியரக்கயத வசனம் எழுதுதல் என்ற ஒரு படிப்பானது தியரப்படம் என்ற  

பிரிவில் உள்ளது. 

❖ FTII ஆனது AICTE-யினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனித்துவம் வாய்ந்த ஒதர தியரப்பட 

நிறுவனமாகும். 

❖ புதன நகரில் உள்ள FTII ஆனது 1960 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய அரசின் மதத்ியத ்தகவல் மற்றும் ஒைிபரப்புத் துயற அயமசச்கத்தின் கீழ் 

இயங்கும் ஒரு தனிச ்சுதந்திர நிறுவனமாகும்.  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிகசச்ிறியப் படப்புள்ளிகள் (Pixel) 

❖ “அறிவியல் முன்தனற்றங்கள்” என்ற  த்திரிக்மகயில் பவைியிடட்ுை்ை ஆராய்சச்ி 

அறிக்மகயின் டி, ஆராய்சச்ியாைரக்ை் உலகின் மிகச ் சிறிய  ட ் புை்ைிகமைக் 

கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இந்த ்  ட ் புை்ைிகை் சாதாரணத் திறன்ம சி  ட ் புை்ைிகமை விட மில்லியன் 

மடங்கு மிகச ்சிறியது.  

❖ இவற்மற ் பிரகாசமான சூரிய ஒைியில் காண முடியும். எனமவ இமவ ஆற்றமலச ்

மசமிக்கும் திறன் பகாண்டது. 

❖ இந்த ் புை்ைிகை் தங்கத்தின் மிகசச்ிறிய துகை்கைிலிருந்து தயாரிக்க ் டுகின்றன 

(அைவு-மீட்டமர விட  ல மில்லியன் மடங்கு குமறவு). 
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❖ இந்த ் புை்ைிகை்  ாலிஅனிமலனின் பமல்லிய ஒடட்ும் பூசச்ுடன் பிரதி லி ்பு ் 

 ர ்பில் சிக்கிக் பகாை்கின்றன. 

❖ இந்த ் பூசச்ானது மின்சாரம் பசலுத்த ் ட்டவுடன் இரசாயனமாக மாறுகின்றது. 

இதனால்  ட ் புை்ைிகைானது நிறமாமல முழுவதும் அமனத்து வண்ணங்கமையும் 

காண்பிக்கின்றது.  

 

விகல குகைவான மநாயறிதல் மசாதகன 

❖ மும்ம யில் உை்ை மதசிய மநாய்த்தடு ்பு ஆய்வியல் நிறுவனமானது 

பின்வருவனவற்யறக் கண்டறிவதற்காக வியல குயறவான “பாய்ன்ட ்ஆப் தகர”் என்ற 

வியரவான தநாயறிதல் தசாதயனயய வடிவயமதத்ுள்ளது. 

o மிகக் கடுயமயான ஹீதமாபிலியா A 

o தவான் வில்லிபிராண்ட் தநாய் (VWD - Von Willebrand Disease) 

❖ தமதல குறிப்பிடட்ுள்ள 2 தநாய்கயளக் சகாண்ட தநாயாளிகள் மூயளயிலிருந்து 

இரத்தக் கசிவு, இயரப்யபயிலிருந்து இரத்தக் கசிவு, மூக்கு அல்லது ஈறுகளிலிருந்து 

இரத்தக் கசிவு தபான்ற உயிருக்கு ஆபத்து வியளவிக்கும் வியளவுகயளக் 

சகாண்டிருப்பாரக்ள். 

❖ இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் குழுவின்படி இந்த பரிதசாதயனப் சபாருடக்ளின் 

மதிப்பு ரூ.50 ஆகும். ஆனால் இவற்றின் தற்தபாயதய மதிப்பு ரூ.4000 முதல் ரூ.10,000 

வயரயாக உள்ளது. 

VWD 

❖ இது காணப்படாத அல்லது குயறபாடு சகாண்ட தவான் வில்லிபிராண்டு 

காரணியினால் (Von Willebrand Factor - VWF) ஏற்படக்கூடிய ஒரு மரபணுக் தகாளாறாகும். 

❖ VWF என்பது ஒரு இரத்தக் கசிவுப் புரதமாகும்.  

❖ இரத்தப்தபாக்கு ஏற்படும்தபாது VWF ஆனது இரத்தத் தடய்ட அணுக்கயள ஒன்றாக 

இயணப்பதற்கும் இரத்தப் தபாக்யகத் தடுக்க ஒரு உயறயவ உருவாக்குவதற்கும் 

உதவுகின்றது. 

❖ குயறபாடு உள்ள மக்கள் தபாதிய VWF-ஐக் சகாண்டிருப்பதில்யல.  

❖ எனதவ, இது இரத்தம் உயறயவும் இரத்தக் கசியவத் தடுக்கவும் அதிக தநரத்யத 

எடுத்துக் சகாள்ளும்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சசன்டாய் கட்டகேப்பு 

❖ ஒரு சரவ்மதச ஆய்வு அறிக்மகயானது ம ரிடர ் அ ாயக் குமற ்பிற்கான ஐக்கிய 

நாடுகை் அலுவலகத்தினால் (United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR) 

பவைியிட ் ட்டது. 

❖ இது மிக அதிகமான கால நிமல மாற்றங்கைின் காரணமாக புதிய மற்றும் 

மிக ்ப ரிய பிரசச்மனகமை உருவாக்கும் என்று எசச்ரித்துை்ைது. இது குறி ் ாக 

ஆசிய  சிபிக் ப ாருைாதாரங்கமை இந்த அறிக்மகயில் குறி ்பிட்டுை்ைது. 
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❖ பின்வருவனவற்றிலிருந்து மனிதரக்ளுக்கு அ ாயங்கை் நிகழும் என்று இது 

கூறியுை்ைது. 

o காற்று மாசுபாடு 

o உயிரியல் அபாயங்கள் 

o சவள்ளம், நிலசச்ரிவு மற்றும் நில நடுக்கம் தபான்ற இயற்யகப் தபரிடரக்ள். 

❖ நாடுகள் தபரிடர ்அபாயக் குயறப்பு நடவடிக்யகயில் முதலீடு சசய்யாவிடட்ால் அதன் 

வருடாந்திர சமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தியில் 4 சதவிகித அளவிற்கு சபாருளாதார 

இழப்புகள் ஏற் டும் என்று இது கணிதத்ுள்ளது. 

❖ உலகைாவிய மதீ ்பீடட்ு அறிக்யகயானது (GAR - Global Assessment Report) சசன்டாய் 

கட்டயமப்யப உடனடியாக நயடமுயறப்படுத்த தவண்டும் என்று கூறுகின்றது. 

சசன்டாய் கட்டகேப்பு 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டில்  ஐ.நா. உறு ்பு நாடுகைால் ஏற்றுக் பகாை்ை ் ட்டது. 

❖ இது ம ரழிவினால் மரணங்கமையும் ப ாருைாதார இழ ்புகமையும் குமற ் மத ் 

 ற்றி விவரிக்கின்றது. 

❖ இது முன் எசச்ரிக்மக அமம ்பில் முதலீடு பசய்வதன் மூலம் அ ாய நிரவ்ாகத்மத 

 ல ் டுத்துவமத மநாக்கமாகக் பகாண்டுை்ைது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

மதைத்ல் - வன்முகை 

❖ இதற்கு முன் நமடப றாத ஒரு நிகழ்வாக, மமற்கு வங்கத்தின் 9 பதாகுதிகளுக்கான 

7வது மற்றும் கமடசிக் கட்டத் மதரத்லுக்கான ் பிரசச்ாரத்மத இந்தியத் மதரத்ல் 

ஆமணயம் இரத்து பசய்துை்ைது. இது 16-05-2019 அன்று இரவு 10 மணியிலிருந்து 

நமடமுமறக்கு வரவிருக்கின்றது. 

❖ மதரத்லுக்கு முன் ான  48 மணி மநர அமமதிக் காலமானது 17-05-2019 அன்று தான் 

பதாடங்கவிருக்கிறது. 

❖ இந்தியத் மதரத்ல் ஆமணயம் அரசியலமம ்பின் சரத்து 324-ன் கீழ் இந்த 

நடவடிக்மகமய எடுத்துை்ைது. 

❖ இந்த சரத்தானது “மதரத்மல மமற் ாரம்வயிடுதல், வழிகாடட்ுதல் மற்றும் மதரத்மல 

நடத்துதல்”  ஆகியவற்றிற்காக இந்தியத் மதரத்ல் ஆமணயத்திற்கு அதிகாரத்தியன 

வழங்குகின்றது. 

❖ இந்தியத் மதரத்ல் ஆமணயமானது இதுதபான்ற நடவடிக்யககளால் அரசியல் 

கட்சிகளியடதய ஏற்படும் ததரத்ல் குறித்த வன்முயறகமைத் தடுப்பயத 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ மமலும் இது குறித்த பசய்திகளுக்கு இங்மக பசாடுக்கவும் : 

https://www.tnpscthervupettagam.com/article-324/. 
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இேரச ்சசய்திகள் 

அதிக ஊதியே் சபறுே் ககலஞைக்ள் 

❖ ஹருண் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது ஹருண் இந்தியக் கமல ்  ட்டியலின் முதலாவது 

 தி ்ம  பவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு ஏ ்ரல் மாதம் முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் வமர 

கமலஞரக்ை், தங்கைது ்  மட ்புகமை ப ாது ஏலத்தில் விற் மன பசய்ததன் 

அடி ் மடயில் சமகாலத்தில் வாழும் இந்தியக் கமலஞரக்மை தர 

வரிமச ் டுத்தியுை்ைது. 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்மதச ் மசரந்்த  சிற்பியான அனிஷ் கபூர ் என் வர ் இந்த ் 

 ட்டியலில் முதலிடத்தில் உை்ைார.் இவரது  மட ்புகை் ரூ. 168.25 மகாடிக்கு 

விற் மனயாகின.  

 

❖ இவருக்கு அடுத்து இந்த ்  ட்டியலில் அக் ர ் த்மஸி (ரூ.45.84 மகாடி) மற்றும் கிரிமஷன் 

கண்ணா (ரூ.9.48 மகாடி) ஆகிய கமலஞரக்ை் உை்ைனர.் 

❖ கிரிதென் கண்ணா என்பவர ் உலகம் முழுவதும் உள்ள 100 கயலஞரக்ளினால் 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட “தாெ் கீ பட்டி” என்ற பணியில் இவரது பங்களிப்பிற்காக 

சிறப்பாக அறியப்படுகின்றார.் 

 

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

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

