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 மே – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் 1267 தீரம்ானம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 

அல் ககாய்தா தணைவிதிப்புக் குழுவானது  ஐஎஸ்ஐஎஸ் ககாராசன் மீது தணைகணள 

விதித்துள்ளது. 

o ஐஎஸ்ஐஎஸ் - கக என்பது பாகிஸ்தாணனச ் கசரந்்தவரால் 2015 ஆம் ஆை்டில் 

ஏற்படுத்தப்பை்ை ஒரு தீவிரவாத அணமப்பாகும். இது ஐஎஸ்ஐஸ் அணமப்பின் 

கதற்கு ஆசியக் கிணள என்றும் அணைக்கப்படுகின்றது. 

❖ நீலகிரி உயிரக்்ககாளக் காப்பகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியான ககரளாவில் உள்ள 

வயநாடு வனவிலங்கு சரைாலயமானது (Wayanad Wildlife Sanctuary - WWS) அதிகமான 

புலிகணளக் ககாை்டுள்ளது. அம்மாநிலத்தில் கமாத்தமுள்ள 176 புலிகளில், 75 புலிகள் 

WWS-ல் கை்ைறியப்பைட்ுள்ளன. 

o இந்த உயிரக்்ககாள முக்கியப் பகுதியானது கரந்ாைகாவில் உள்ள நாகரக்கால், 

வைகிைக்கில் பந்திப்பூர ் மற்றும் கதன்கிைக்கில் முதுமணல ஆகிய 

பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகளின்  வலலப் பின்னலினால் சூைப்பைட்ுள்ளது.  

❖ இந்திய சிறு கதாழிற்சாணலகள் வளரச்ச்ி வங்கியானது (Small Industries Development Bank 

of India - SIDBI) சிறு கதாழில்களுக்கு நிதியளிக்கின்ற மற்றும் வருமானத்ணதத் 

தருகின்ற இதர  நைவடிக்ணககளில் ஈடுபட்டுக் ககாண்டிருக்கும் புதுணமக் கால 

நிதியியல் கதாழில்நுைப் நிறுவனங்களான வங்கிப் பைி அல்லாத நிதியியல் 

நிறுவனங்களுக்கு (NBFC - non-banking finance companies) ரூ.10 ககாடி வணர நிதியுதவித் 

கதாணகணய நீை்டிப்பதற்காக ச ாதலனத் திை்ைம் ஒன்ணறத் கதாைங்கியுள்ளது. 

o நிதியியல் கதாழில்நுை்பம்சார ் NBFC-களானது டிஜிை்ைல் முணறயில் 

கைனளிக்கும் நிறுவனங்களாகும். இணவ நிதித் கதாணகயிணன எளிதான 

முணறயிலும் விணரவாகவும் அணுகுவதற்குத் தகவல் கதாழில்நுை்பத்ணதப் 

பயன்படுத்துகின்றன. 

❖ இந்தியத ் தணலணமக் கைற்பணைத ் தளபதியான சுனில் லம்பா இந்தியக் 

கைற்பணையின் முதலாவது முழுணமயான கதரவ்ு வாரியத்திணன (SSB - Service Selection 

Board) ககால்கத்தாவிற்கு அருகிலுள்ள ணைமை்ை் ஹாரப்ரில் கதாைங்கி ணவத்தார.்  

o இதன் கதாைக்க விைாவில் இந்தியத் துணைக் கைற்பணைத் தளபதி கரம்பீர ்சிங், 

தணலணமக் ககாடி அதிகாரி, கிைக்கு மை்ைலத் தணலணமத் தளபதி ஆகிகயார ்

கலந்து ககாை்ைனர.் 

❖ புவியின் ஆைமான பகுதியான மரியானா அகழியில் வாழும் கைல்சார ்

உயிரினங்களில் கதிரியக்கக் காரப்ன் இருப்பதற்கான தையங்கணள 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கை்ைறிந்துள்ளனர.் 

o இந்தக் கதிரியக்கக் காரப்ன் 20 ஆம் நூற்றாை்டில் நிகை்த்தப்பைை் அணு 

ஆயுதச ்கசாதணனயின் கபாது வளிமை்ைலத்தில் கவளியிைப்பை்ைதாகும். 

❖ கதசியத் தூய்ணம கங்ணகத் திை்ைம், எசச்ிஎல் நிறுவனம் (HCL) மற்றும் இந்தியாவில் 

கதசியக் கணல மற்றும் கலாசச்ாரப் பாரம்பரிய அறக்கை்ைணள (Indian National Trust for 

Art and Culture Heritage - INTACH)  ஆகியணவ “நமாமி கங்ணக” திை்ைத்தின் கீை் 

உத்தரகாை்டில் ருத்ராக்  மரங்கணள நடுவதற்காக முத்தரப்புப் புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ணககயழுத்திைட்ுள்ளன. 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஸ்மேம ோ (SPARROW) திட்டே் 

❖ இந்திய அரசு தற்கபாழுது “ஸ்சபசரா திட்டம்” என்ற ஒரு புதிய முன்கனடுப்லபத் 

கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஸ்கபகரா (SPARROW) என்ற வாரத்்லத ஆனது “சிறப்பான கசயல்பாடு குறிதத் நிகழ்சநர  

பதிவுச ்சாளர மதிப்பீைட்ு அறிக்ணக” என்பணதக் குறிக்கும். 

❖ இது பின்வருவனவற்ணற அணைய எை்ணுகின்றது. 

o மத்திய மணறமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (Central Board of Indirect Tax and 

Customs) 46,000த்திற்கும் கமற்பை்ை குரூப் B மற்றும் குரூப் C அதிகாரிகளுக்கான 

வருைாந்திர கசயல்பாைட்ு மதிப்பீைட்ு அறிக்ணககணள (APARs - Annual Performance 

Appraisal Reports) நிகழ்சநரத்தில் பதிவு கசய்தல்  

o மத்திய ஜிஎஸ்டி மற்றும் CBIC-ன் சுங்கப் பைிகளில் பைியாற்றும் கபரும் 

பைியாளரக்ளின் கமாத்த திறணமணயயும் மன உறுதிணயயும் கமம்படுத்துதல். 

❖ இந்திய வருவாய்ப் பைி அதிகாரிகளுக்கான SPARROW-ன் APARsகணள நிகை் கநரத்தில் 

பதிவு கசய்தலானது 2016-17 ஆம் ஆை்டில் ஏற்ககனகவ கசயல்படுத்தப்பைை்து.  

 

குழந்தை இறே்பு விகிைே் 

❖ ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் புளூம்கபரக்் கபாது  ் சுகாதார நிறுவனத்லத  ் ச ரந்்த 

ஆராய் ச்ியாளரக்ள் இந்தியாவில் 5 வயதிற்கும் கீழுள்ள குழந்லதகளிலடசய நிகழும் 

இறப்புகள் குறிதத்ு “லான்கசை ்சரவ்கதச சுகாதாரம்” என்ற பத்திரிக்ணகயில் ஒரு புதிய 

ஆய்ணவ கவளியிைட்ுள்ளனர.் 

❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் 5 வயதிற்கு கீை் கமாத்தம் 1.2 மில்லியன் குைந்ணதகள் (1000 

குைந்ணதகளுக்கு 47.8 குைந்ணதகள்)  இறந்துள்ளனர.்  

❖ உலகில் மிக அதிகமான குைந்ணதகள் இந்தியாவில் இறந்துள்ளனர.் 

❖ குைந்ணத இறப்பு விகிதமானது அஸ்ஸாமில் அதிகமாக உள்ளது. இங்கு 1000 

குைந்ணதகளுக்கு 73.1 குைந்ணதகள் இறந்துள்ளனர.் ககாவாவில் இந்த விகிதம் 9.7 ஆக 

உள்ளது. 

❖ குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்சப குழந்லத பிறத்தலில் ஏற்படும் பிர  ்லனகள் மற்றும் 

தடுக்கக் கூடிய கதாற்று சநாய்கள் ஆகியலவ குழந்லதகளின் இறப்புக்கு முக்கியக் 

காரணங்களாகும். 

❖ சநாய்த் தடுப்பூசி அளிதத்ல், குழந்லதப் பிறப்லப சமம்படுத்துதல் மற்றும் புதிதாகப் 

பிறந்த குழந்லதகளின் நலன் சமம்பாடு ஆகிய நடவடிக்லககள் மூலம் இந்த 

இறப்புகலளத் தடுக்க முடியும். 
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

எதட குதறவோன குழந்தைகள் 

❖ “லான்கசை ் சரவ்கதச சுகாதாரம்” என்ற பத்திரிக்லகயில் கவளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய 

ஆராய் ச்ி ஆய்வின்படி, 20 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குழந்லதகள் குலறந்த 

எலடயுடன் (2500 கிராம் அல்லது 5.5 பவுண்டுகள்) பிறக்கின்றன.  

❖ உலகில் எலட குலறவாகப் பிறக்கும் குழந்லதகளில் பாதிக்கும் சமல் கதற்கு 

ஆசியாவில் பிறக்கின்றன. இங்கு 2015 ஆம் ஆண்டில் 9.8 மில்லியன் குழந்லதகள் 

குலறந்த எலடயுடன் பிறந்துள்ளன.  

❖ உலகில் புதிதாகப் பிறக்கும் 2.5 மில்லியன் குழந்லதகளில் 80  தவிகிதத்திற்கும் 

அதிகமான குழந்லதகள் குலறந்த எலடயினால் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இறக்கின்றன. 

❖ கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா 834 புதிதாகப் பிறக்கும் குழந்லதகள் நல 

லமயங்கலளக் கட்டலமத்ததன் மூலம் புதிதாகப் பிறக்கும் குழந்லதகளின் நலலன 

சமம்படுத்த சிறப்பாக க யலாற்றுகின்றது.  

கோ ணமுே் விதளவுே் 

❖ குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்சப குழந்லத பிறப்பது (கரப்்ப காலமான 37 வாரங்களுக்கு 

முன்பு) அல்லது மிக  ் சிறியதாகப் பிறப்பது (கருப்லபயிசலசய வளர ்ச்ி 

கடட்ுப்படுத்தப் படுகின்றது) அல்லது இலவ இரண்டுடன் பிறப்பது ஆகியலவ 

குழந்லதகளின் குலறவான எலடக்குக் காரணமாகும்.  

❖ குழந்லதகள் குலறவான எலடயுடன் பிறப்பதற்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு 

o தாய்மாரக்ளின் வயது (பருவப் கபை்கள் மற்றும் வயதான கபை்கள்) 

o கநாய்த் கதாற்றுகள், உைற் பருமன் மற்றும் ஊை்ைசச்தத்ுப் பற்றாக்குணற 

o புணகப்பிடித்தல் மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகுதல் 

o பலமுணற கருத்தரித்தல் மற்றும் மருத்துவம் சாராத அறுலவ  ்சிகி ல்   முணற. 

❖ குணறந்த எணையுைன் பிறக்கும் குைந்ணதகள் குணறந்த வளரச்ச்ி மற்றும் கமாசமான 

வளரச்ச்ி பாதிப்புகளுக்கு அதிகம் உை்படுகின்றன.  

 

கிறிஸ்துவ மைவோலய அதழே்பு  

❖ பிகரஞ்சு அதிபர ்இமானுசவல் கமக்ரான் மற்றும் நியூசிலாந்தின் பிரதமர ்கஜசிந்தா 

ஆரக்டரன்் ஆகிசயார ் “கிறிஸ்துவ சதவாலய அலழப்பு” என்ற ஒரு புதிய 

முன்கனடுப்லபத் கதாடங்கவிருக்கின்றனர.் 

❖ இது யாலரயும் கைட்ுப்படுத்தாத வலகயிலான ஒப்பந்தங்களின் கதாகுப்பாகும். இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் அரசாங்கக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியமான கதாழில்நுை்ப 

நிறுவனங்கள் ணககயழுத்திைவிருக்கின்றன. 

❖ தனியார ் நிறுவனங்கள் மற்றும் முக்கியமான அரசாங்கங்கள் ஆகிய இரை்டும் 

ணககயழுத்திடும் இது சபான்ற வணகணயச ்கசரந்்த முதலாவது ஆவைம் இதுவாகும்.  

❖ இது ணககயாப்பமிைப்பைை் நாடுகணள தீவிரவாத ஒழிப்பு, சமூக ஊைகம் மற்றும் இதர 

ஊடகங்களினால் ஏற்படும் தீவிரவாத பாதிப்லப ஒழிப்பது ஆகியலவ குறித்து 

உறுதிகமாழி ஏற்குமாறு ககைட்ுக் ககாள்ளவிருக்கின்றது. 
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❖ இந்தியா இந்த ஒப்பந்ததத்ில் ணககயழுத்திைட்ுள்ளது. 

❖ நியூசிலாந்தின்  கிறிஸ்ட ்ர ் ்மசூதித் தாக்குதல்கள் என்பது 2019 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்

மாதம் 15 ஆம் கததி கவள்ளிக் கிழலமத் கதாழுலகயின் கபாது, நியூசிலாந்தின்  

கிறிஸ்ட ்ர ்ச்ில் உள்ள மசூதிகளில் நிகை்தத்ப்பை்ை 2 கதாைர ் தீவிரவாதத் 

தாக்குதல்கள் ஆகும். 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

டிஜிட்டல் ைோக்கே் 

❖ இந்திய ரி ரவ்் வங்கியானது 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வலரயிலான 

க யல்முலறகலள எடுதத்ுக் காடட்ும் வலகயில்  “இந்தியாவின் பை வைங்கீடுகள் 

மற்றும் தீரவ்ு அணமப்புகளுக்கான” தனது கதாணலகநாக்கு ஆவைத்ணத 

கவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் கதாணலகநாக்கு ஆவைத்தின் முக்கியக் கருதத்ுருவானது, “விதிவிலக்கான 

மின்னணு பைவைங்கீடுகள் அனுபவத்ணத கமம்படுத்துதல்” என்பதாகும். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பைத்ணத அதிகம் பயன்படுத்தாமல் டிஜிை்ைல் முணறணய 

அதிகம் பயன்படுத்தும் ஒரு சமூக நிணலலய  அணைவதற்குத் திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ இது கதாணலகநாக்குப் பாரண்வக் காலத்தில் யுபிஐ/ஐஎம்பிஎஸ் கபான்ற 

பைவைங்கீடுகள் அணமப்புகளில் சராசரி வருைாந்திர வளரச்ச்ி 100 சதவிகிதம் 

அணைவணதயும் NEFT மூலம் 40 சதவிகிதம் பைப் பரிமாற்றம் நிகை்வணதயும் 

எதிரப்ாரக்்கின்றது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாதத்தின் 2,069 ககாடி டிஜிை்ைல் பைப் 

பரிமாற்றங்களானது 2021 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் 8,707 ககாடியாக 

அதிகரிக்கும் என்று கைித்துள்ளது. 

❖ பைவைங்கீைட்ு அணமப்புகள் கதாணலகநாக்குப் பாரண்வ – 2021 ஆனது ஒரு குறிப்பிை்ை 

கசயல் திைை்ங்கணளயும் 12 குறிப்பிை்ை தீரவ்ுகணளயும் ககாை்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

புதிய ைதலமுதற நநகிழிே் நேோருட்கள் 

❖ லாரன்ஸ் கபரக்்சல சதசிய ஆய்வகத்லத  ் ச ரந்்த அகமரிக்க 

ஆராய் ச்ியாளரக்லளக் ககாண்ட ஒரு குழுவானது மறுசுழற்சி க ய்யப்படக்கூடிய 

புதிய தலலமுலற கநகிழிகலள உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது பாலி லடக்சடாஎனலமன் அல்லது பிடிசக கநகிழி என்று கபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இவற்லறத் தரம் மற்றும் க யல்பாட்டின் இழப்பு இல்லாமல் நிறம், வடிவம் மற்றும் 

உருவம் ககாண்ட ஒரு புதிய கபாருளாக மறுசுழற்சி க ய்ய முடியும். 

இது எவ்வோறு மவறுேடுகின்றது? 

❖ நலடமுலறயில் உள்ள கநகிழிகளானது பாலிமரக்ளால் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ சமாகமரக்ள் எனப்படும் மீண்டும் நிகழும் குலறந்த அளவு காரப்ன் அலகுகலளக் 
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ககாண்டுள்ள கபாருடக்லள பாலிமரக்ள் ககாண்டிருக்கும். 

❖ இந்த சமாகமரக்ளுடன் ச ரக்்கப்படும் கூடுதலான இர ாயனங்கள் பிரிக்க முடியாத 

பிலணப்புகலள ஏற்படுத்துகின்றன. 

❖ மிக அதிகமாக மறுசுழற்சி க ய்யப்படும் PET (பாலி எத்திலீன் கைரப்தகலை்) என்ற 

கநகிழியும் கூை 20-30 சதவிகிதம் என்ற அளவில் தான் மறுசுைற்சி கசய்யப்படுகின்றது. 

❖ ஆனால் PDK கநகிழியில் உள்ள கமாகனாகமரக்ணள அதிக அமிலத் தன்ணம ககாை்ை 

கணரசலில் ணவத்து எடுப்பதன் மூலம் கூைட்ுச ் கசரக்்ணகப் கபாருைக்ளிலிருந்து 

பிரிதக்தடுக்க முடியும்.  

 

 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

நவங்கோயே், பூண்டு, முட்தட ஆகியதவ இல்லோை உணவு 

❖ கரந்ாடக அரசு பள்ளிக் குழந்லதகளுக்கு ஊட்ட  ்த்து மிக்க மதிய உணவிலன 

அளிப்பதற்காக அட ்ய பாத்திரம் என்ற அறக்கட்டலளயுடன் ஒப்பந்தம் க ய்துள்ளது. 

❖ இந்த அறக்கட்டலளயானது இந்து மதத்தின் அடிப்பலடயில் உணவில் முடல்ட, 

கவங்காயம் மற்றும் பூண்டு ஆகியவற்லறத் தவிரத்்துள்ளது.  

❖ சதசிய ஊட்ட  ்த்து நிறுவனமானது (NIN - National Institute of Nutrition) இந்த 

அறக்கை்ைணளக்கு ஆதரவாக அரசாங்கத்திைம் அறிக்ணக ஒன்ணற சமரப்்பித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ணகணய எதிரத்்தும் குைந்ணதகளுக்கு வைங்கப்படும் ஊை்ைசச்தத்ு 

உைவின் குணறவான தரம் குறித்தும் ஆரவ்லரக்ள் குரகலழுப்புகின்றனர.் 

NIN 

❖ NIN ஆனது சர ் ராபரை்் கமக்கரிசன் என்பவரால் 1918 ஆம் ஆை்டு குன்னூரில் உள்ள 

பாஸ்ைர ்நிறுவனத்தில் கதாைங்கப்பை்ைது.  

❖ NIN ஆனது ஊை்ைசச்தத்ு  ஆராய்சச்ியின் பல்கவறு அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு 

கமற்ககாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது. இது குறிப்பாக புரத சக்தி 

ஊை்ைசச்த்து குணறபாை்டின் மீது தனிக் கவனத்ணதச ்கசலுத்துகின்றது. 
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❖ இது 1958 ஆம் ஆை்டில் ணஹதராபாத்திற்கு இடம் மாற்றப்பை்ைது.  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

மவோய்னிச ்தகநயழுை்துே் பி தி 

❖ பிரிஸ்சடால் பல்கலலக் கழகத்லத  ்ச ரந்்த கஜராரட்ு க ல யர ்என்பவர ்சவாய்னி  ்

லககயழுத்துப் பிரதிலயப் படிக்கும் முலறலயக் கண்டறிந்துள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளார.் 

❖ இது வரலாற்றின் இலடக்காலத்தின் சபாது மத்தியத் தலரக் கடற்பகுதியில் 

பயன்படுத்தப்பட்ட முந்லதய சராமானிய கமாழி என்று இவர ்கூறியுள்ளார.் 

❖ இது ஸ்கபயினின் அரசகான் இராணியின் சமற்சகாளுக்கு ஒரு ஆதாரமாக 

கடாமினிகன் கன்னியாஸ்திரிகளால் கதாகுக்கப்பட்டது. 

 

ஏன் இது ைனிை்துவே் வோய்ந்ைைோகக் கருைே்ேடுகின்றது? 

❖ சவாய்னி  ் என்பது 15 ஆம் நூற்றாண்லட  ் ச ரந்்த அழிந்து சபான கமாழியில் 

எழுதப்பட்ட ஒரு லககயழுத்துப் பிரதியாகும். 

❖ இது உலரகள் மற்றும் விளக்கப் படங்களுடன் ககண்லடக் காலின் சதாலின் (கவல்லும்) 

மீது எழுதப்பட்டதாகும். 

❖ இரகசியக் குறியீடல்டக் கண்டுபிடிப்பவரக்ள், கமாழியியலாளரக்ள் மற்றும் கணினி 

நிரல் எழுதுபவரக்ளால் ஏறக்குலறய ஒரு நூற்றாண்டுக் கால அளவிற்கு இதலனப் 

புரிந்து ககாள்ள முடியவில்லல. 

 

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