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மே – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ கேரள மாநில சட்ட சபையானது இ-விதான் என்ற தனது புேழ்மிே்ேததொருத் 

திட்டத்தின் கீழ், தனது அபனதத்ுப் ைதிவுேள் மற்றும் நபடமுபறேபள டிஜிட்டல் 

மயமாே்குவதற்ோே ஒரு முன்னனடுை்பை சமீைத்தில் அறிவித்துள்ளது.  E-விதான் என்ற 

திட்டம் மாநில சட்டசபை முழுவபதயும் டிஜிடட்ல் மயமாகவும்  ோகிதமற்றதாேவும் 

மொற்றுவதற்கு எண்ணுகின்றது. 

o இந்தத் திட்டம் நபடமுபறே்கு வந்தால், உறுை்பினரே்ளால் சமரை்்பிே்ேை்ைடும் 

அறிவிை்புேள், கேள்வி-ைதில், சபையில் நபடனைறும் அலுவல்ேள் மற்றும் சபை 

னதாடரை்ானபவ கைான்ற அபனதத்ு சட்டமன்ற நபடமுபறேளும் ோகிதமற்ற 

முபறயில் னசயல்ைடவிருே்கின்றன.  

❖ 1990 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆணடு வபர 29 ஆண்டுேளாே இந்தியாவில் 

கிழே்குே் ேடற்ேபரபயை் ைாதுோை்ைதில் முே்கியை் ைங்ோற்றிய “விே்ரோ” என்ற 

இந்தியே் ேடகலாரை் ைாதுோை்புே் ேை்ைலானது (ICGS - Indian Coast Guard ship)  

விசாேை்ைட்டினத்தில் ைணியிலிருந்து விலே்ேை்ைட்டது.  

o இது மும்பையில் உள்ள மசோன் ேை்ைல் ேடட்ும் நிறுவனத்தினால் 

ேட்டபமே்ேை்ைடட் ஏழாவது ேடல் கராந்துே் ேை்ைலாகும். 2008 ஆம் ஆண்டு 

ஆேஸ்ட் மாதம் முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வபர இந்தியக் 

ேை்ைற்ைபட வீரரே்ள் மற்றும் ைணியாளரே்ள் ஆகிகயாரே்ள் இல்லொமல் இந்தே் 

ேை்ைல் மடட்ும் இலங்பே ேை்ைற்ைபடே்கு குத்தபேே்கு விடை்ைட்டது.  

❖ நாடுேளுே்ோன கசபவேள் வரத்்தே ேடட்ுை்ைாடட்ுபடபமக் குறியீடட்ிற்கு (STRI - 

Services Trade Restrictiveness Index) னைாருளாதார ஒதத்ுபழை்பு மற்றும் வளரச்ச்ி 

அபமை்பினால் (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) ஏற்றுே் 

னோள்ளை்ைட்ட முபறயானது முரண்ைடட்தாேவும் வளரச்ச்ி னைற்ற நாடுேளுே்கு 

சாதேமாே இருை்ைதாேவும் இந்தியா னதரிவித்துள்ளது.  

o இந்திய கசபவேள் துபறயானது அந்நிய கநரடி முதலீடு கைான்ற ைகுதிேளில் 

மிேவும் ேடட்ுை்ைாடு உள்ளபவயாே உள்ளது என்று STRI தரவரிபசயானது  

ோடட்ுகின்றது. ஆனால் 1991 ஆம் ஆண்டில் எல்பிஜி முறைக்குை் 

(தாராளமயமாே்ேல், தனியார ் மயமாே்ேல், உலேமயமாே்ேல்) பின்பு மிேவும் 

தாராளமயமாே்ேை்ைடட் விதிமுபறேளில் ஒன்று அந்நிய கநரடி முதலீடாகும். 

❖ இந்தியை் புவியியல் ஆய்வு நிறுவனமானது (GSI - Geological Survey of India) தனது 

அறிே்பேயில் இந்தியாவில் னமாத்த கிராபைட் வளங்ேளில் 35 சதவிகிதத்திற்கும் கமல் 

அருணாசச்லை் பிரகதசத்தில் ோணை்ைடுகிறது என்று கூறியுள்ளது. இதுவே நாட்டில் 

கிராபைட் அதிே அளவில் கண்தெடுக்கப் பெட்ுள்ள இெங்களில் ஒன்ைொகும். 

o GSI ஆனது  இரயில்கவயிற்கு நிலே்ேரி இருை்புேபளே் ேண்டறிவதற்ோே 1851 

ஆம் ஆண்டில் னதாடங்ேை்ைடட்து. இது னோல்ேத்தாபவத் தபலபமயிடமாேே் 

னோண்டு மத்திய சுரங்ே அபமசச்ேத்தின் கீழ் னசயல்ைடுகின்றது. 

❖ இந்தியா முதன்முபறயாே “இராணுவ சொரணர ்மாஸ்டரஸ்் கைாட்டிபய” (ASMC - Army 

Scouts Masters competition) நடத்தவிருே்கின்றது. இந்தை் கைாட்டியானது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் ஜூபல இறுதியிலிருந்து ஆே்ஸ்ட் மொதத்தின் பொதி வபர தெய்சொல்மர ்

இராணுவ நிபலயத்தில் இந்திய இராணுவத்தின் “கோனாரே்் ைபடயினால்” 

நடத்தை்ைடவிருே்கின்றது.  
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o ASMC ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் கநாவேொசிபிரஸ்்ே் ைகுதியில் உள்ள 

கோல்ட்கசாகவா ையிற்சி பமதானத்தில் ரஷ்யாவினால் நடத்தை்ைடும் சரவ்கதச 

இராணுவ விபளயாடட்ுேளின் ஒரு ைகுதியாகும். அது னதாடங்ேை்ைட்டதிலிருந்து 

இந்தியா அதில் ேலந்து தகொண்டுள்ளது.  

❖ கொண்ெொமிருக பொதுகொப்புத் திெெ்த்தின்கீழ் மத்திய சுை்றுசச்ூழல், ேனம் மை்றும் பருே 

நிறல மொை்ை அறமசச்கமொனது இந்தியொவில் உள்ள அறனதத்ு கொண்ெொமிருகங்களின் 

டிஎன்ஏ ேடிேங்கறள உருேொக்குேதை்கொன ஒரு திெ்ெத்திறன முன்தனடுதத்ுள்ளது. 

o 90 சதவிகிதத்திை்கும் வமலொன கொண்ெொமிருகங்கள் அசொமின் கொசிரங்கொ 

வதசியப் பூங்கொவில் உள்ளன. வேெற்ெயொடுேதிலிருந்து அேை்றைப் 

பொதுகொப்பதை்கொகவும அேை்றின் ேொழிெங்கறளப் பொதுகொப்பதை்கொகவும் 

அரசொங்கம் இேை்றில் சிலேை்றை மொனஸ் வதசியப் பூங்கொ மை்றும் வபொபிதரொ 

ேனவிலங்கு சரணொலயம் ஆகியேை்றிை்கு இெம் மொை்ை முயை்சி எடுதத்ு 

ேருகின்ைது.  

❖ சரே்வதச மருந்துகள் ஆய்வு நிறுேனத்தின் (Global Drugs Survey – GDS) 8-ேது ேருெொந்திர 

ஆய்வு அறிக்றகயொனது இந்தியரக்றள முதன்முறையொக ஆய்வு தசய்து, அதில் மது 

பொனங்கறள எடுதத்ுக் தகொள்ேறதக் குறைப்பதை்கு மை்ை நொடுகறளவிெ இந்தியரக்ள் 

அதிக உதவிறய  எதிரப்ொரக்்கின்ைனர ்என்பறதக் கண்ெறிந்துள்ளது.  

o GDS ஆனது தபொழுதுவபொக்கு வபொறதப்  தபொருள் பை்றிய மிகப்தபரிய சரே்வதசக் 

கணக்தகடுப்றப நெதத்ுகின்ைது. இது ேழக்கொன வபொறதப் தபொருள் 

பயன்பொெ்ெொளரக்ள் மை்றும் வபொறதப் தபொருள்க்றள ஏை்றுக் தகொள்ேதில் புதிய 

முறைகறள முன்வப ஏை்ை்றுக் தகொண்ெேரக்ள் ஆகிவயொரிறெவய ஏை்படும் 

பிரசச்றனகள் மை்றும் வபொறதப் தபொருள் பயன்பொெ்டின் வபொக்குகள் குறித்த 

ஒரு அநொமவதய மை்றும் நிகழ்வநர ஆய்ேொகும்.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

இந்திய நீதிபதி - பிஜி 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ை முன்னொள் நீதிபதியொன மதன் வலொகுர ்என்பேர ் இந்திய உசச் 

நீதிமன்ைத்திலிருந்து பிஜி நொெ்டின் உசச் நீதிமன்ைத்திை்கு நியமிக்கப்பெ்ெ முதலொேது 

நீதிபதியொக உருதேடுத்துள்ளொர.் 

 
❖ இேர ் தேளிநொெட்ுக் குடிமக்கள் குழுவின் ஒரு பகுதியொக 3 ஆண்டு கொலத்திை்கு 
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தசயல்பெவிருக்கின்ைொர.் 
❖ இேர ் 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய உசச்நீதிமன்ைத்தின் சமரசக் குழுவின் ஒரு 

பகுதியொக தசயல்பெ்ெொர.் 
❖ இந்த முயை்சியொனது  ஏைத்தொழ 2 லெச்ம் ேழக்குகறள முடிதத்ு றேக்க இருக்கின்ைது. 
❖ வமலும் இது குறித்த தசய்திகளுக்கு இங்வக தசொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/jamaicas-aadhar/. 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சசகாவா விருது 

❖ வபரிெர ் அபொயக் குறைப்பிை்கொன ஐக்கிய நொடுகள் அலுேலகமொனது (United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR) வபரிெர ் அபொயக் குறைப்பிை்கொக 2019 ஆம் 

ஆண்டின் “சசோவா விருதிபன” பிரகமாத ்குமார ்மிஸ்ரா என்ை இந்திய ஆெ்சிப் ைணி 

அதிகொரிக்கு வழங்கி னேௌரவித்தது.  

❖ இேர ்பிரதம மந்திரியின் கூடுதல் முதன்றமச ்தசயலொளரொக உள்ளொர.் 
❖ இது சுவிெச்ரல்ொந்தின் தெனீேொவில் நறெதபை்ை 2019 ஆம் ஆண்டின் வபரிெர ்அபொயக் 

குறைப்பிை்கொன சரே்வதசத் தளச ் சந்திப்பின் 6-ேது பதிப்பின் வபொது 

அறிவிக்கப்பெ்ெது. 
❖ வபரிெர ் அபொய வமலொண்றமயில் ஐக்கிய நொடுகளின் மிகவும் புகழ்தபை்ை விருது 

இதுேொகும். 
❖ 1989 ஆம் ஆண்டில் UNDRR மற்றும் நிை்ைான் அறே்ேட்டபள ஆகியபவ இபணந்து  

இந்த விருதிபன ஏற்ைடுத்தின. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் “சசோவா விருதின்” ேருதத்ுருவானது, “அபனவபரயும் 

உள்ளடே்கிய மற்றும் வலிபமயான சமுதாயங்ேபளக் ேட்டபமத்தல்” என்ைதாகும். 

❖ இதன் இதர னவற்றியாளரே்ள் 

சிட்கனய் புரட்ாகடா சிவில் ைாதுோை்புத ் துபறயின் இயே்குநர,் 

ோம்பினாஸ், பிகரசில் 

பிஜல் பிரேம்ைட ் இந்திய மகிளா வீடட்ுவசதி கசவா அறே்ேட்டபளயின் 

இயே்குநர ்

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

சூதாட்டே் ேற்றுே் ஊழல் 

❖ உலகக் வகொப்றப ேரலொை்றில் முதன்முறையொக, நறெதபைவிருக்கும் 2019 ஆம் 

ஆண்டின் ஐசிசி உலகக் வகொப்றபப் வபொெட்ியில் பங்வகை்கவிருக்கும் ஒே்தேொரு 

நொடும், தன் அணியுென் ஒரு பிரத்திவயக ஊழல் எதிரப்்பு அதிகொரிறயக் 

தகொண்டிருக்கும். 
❖ அேரக்ள் பயிை்சி ஆெ்ெங்களில் ததொெங்கிப் வபொெ்டியின் இறுதி ஆெ்ெம் ேறர அந்த 

அணியில் இருப்பர.் 
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❖ அேரக்ள் விறளயொெட்ு வீரரக்ள் தங்கும் விடுதியிவலவய தங்கவிருக்கின்ைனர.் வமலும் 

வீரரக்ள் பயிை்சிக்கொகவும் வபொெ்டிகளுக்கொகவும் பயணம் வமை்தகொள்ளும் வபொது 

இேரக்ளும் உென் தசல்லவிருக்கின்ைனர.் 

 

பபண் நடுவரக்ள் 

❖ ேரலொை்றில் முதல்முறையொக ஆண்கள் விறளயொடும் வபொெ்டியில் நடுேரக்ள் 

அறனேரும் தபண்களொக இருப்பர ்என்று ஆசியக் கொல்பந்து கூெ்ெறமப்பு (Asian Football 

Confederation - AFC) சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

❖ இேரக்ள் ஆண்கள் கொண்டிதனன்ெல் சங்கக் வகொப்றபப் வபொெ்டியில் நடுேரக்ளொகப் 

பங்கு தபைவிருக்கின்ைனர.் 
❖ இந்தத் தனிதத்ுே சிைப்றபப் தபறும் தபண் நடுேரக்ள் பின்ேருமொறு : ஜை்ைாபனச ்

கசரந்்த கநாமி னதசிகராஹி, கமாக ாகடா கைாகசாகனா மற்றும் கயாஷிமி 

யாமாசிட்டா ஆகிகயாரொவர.் 

❖ ஆஸ்திகரலியாபவச ்கசரந்்த னைண்மணிேளான அபலசன் ை்பளன் மற்றும் சாராே் 

கோ ஆகிகயார ் 2014 ஆம் ஆண்டில் நபடனைற்ற AFC கோை்பைை் கைாட்டியில் துபண 

நடுவரே்ளாே ைங்கு னைற்ற முதலாவது னைண்மணிேளாே உருனவடுதத்ுள்ளனர.்  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பதாலலத்பதாடரப்ு ேற்றுே் தகவல் சமூக தினே் 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டு வம 17 ஆம் வததி முதல் ஒே்தேொரு ஆண்டும் உலக ததொறலத் 

ததொெரப்ு மை்றும் தகேல் சமூக தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 
❖ இத்தினம் சரே்வதசத் ததொறலத் ததொெரப்ு ஒன்றியம் (ITU - International Telecom Union) 

உருவாே்ேை்ைட்டபதே் குறிே்கின்றது. 

 

❖ கமலும் இத்தினம் 1865 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது சரவ்கதச தந்திை் னைாறிப் 

பிரேடனத்தில் பேனயழுத்திடை்ைடட்பதே் குறிே்கின்றது. 

❖ இத்தினம் ITU-ன் தபலபமே் ேருத்தரங்கினால் 1973 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ைடுத்தை்ைட்டது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு நவம்ைர ்மாதத்தில் தேவல் சமூேம் மீதான உலே மாநாடு கம 17 ஆம் 

கததிபய உலே தேவல் சமூே தினமாே அறிவிே்குமாறு ஐ.நா. னைாதுச ் சபைபயே் 
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கேடட்ுே் னோண்டது.  

❖ 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் கம 17 ஆம் கததியானது னதாபலத் னதாடரப்ு மற்றும் தேவல் 

சமுதாயம் ஆகிய இரண்டிற்ோன தினமாே அனுசரிே்ேை்ைடுகின்றது. 

❖ இத்தினத்தின் ேபடபிடிை்ைானது இபணயை் ையன்ைாடு, தேவல் ததொெரப்ுத் ததொழில் 

நுெ்பங்கள் ஆகியறே குறிதத்ு சரே்வதச அளவில் விழிப்புணரற்ே ஏை்படுத்த 

எண்ணுகின்ைது. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுருேொனது, “தரநிபல இபடனவளிபய 

இபணத்தல்” என்ைதாகும். 

❖ இந்தே் ேருத்துருவானது பின்வருவனவற்றின் மீது ேவனத்பதச ்னசலுதத்ுகின்றது. 

o வளரச்ச்ிே்ோேத் தேவலின் வலிபம 

o சிே்ேலானத் தரவுேபள னசயல்ைடே்கூடிய தேவல்ேளாே மாற்றுவது. 

❖ தபலபமே் ேருத்தரங்கு என்ைது ITUஅபமை்பின் 4 ஆண்டு ோல னசயல்திட்டம் குறிதத்ு 

முடினவடுே்கும் ITU-ன் னோள்பே வகுே்கும் உசச் அபமை்ைாகும்.  

 

சரவ்மதச அருங்காட்சியக தினே் 

❖ ஒே்தேொரு ஆண்டும் வம 18 ஆம் வததி சரே்வதச அருங்கொெ்சியகத் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 
❖ இத்தினத்தின் வநொக்கம் கலொசச்ொரப் பரிமொை்ைங்கறள ஏை்படுதத்ும் 

அருங்கொெ்சியகத்தின் முக்கியதத்ுேம் குறிதத்ு விழிப்புணரற்ே ஏை்படுதத்ுேதொகும். 
❖ 1977 ஆம் ஆண்டில் சரே்வதச அருங்கொெ்சியகங்கள் ஆறணயமொனது முதலொேது 

சரே்வதச அருங்கொெ்சியகத் தினத்றத ஒருங்கிறணத்தது. 

 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தின் கருதத்ுருேொனது, “அருங்கொெ்சியகங்கள் கலொசச்ொர 

றமயங்களொகும் : மரபின் எதிரே்ாலம்” என்ைதாகும். 

❖ 1753 ஆம் ஆண்டில்  உலகின் முதலாவது னைாது அருங்கொெ்சியகம் பிரிெ்ெனில் 

ததொெங்கப்பெ்ெது. 
❖ 1851 ஆம் ஆண்டில் ததொெங்கப்பெ்ெ தசன்றனயில் உள்ள அரசொங்க அருங்கொெ்சியகம் 

அல்லது மதரொஸ் அருங்கொெ்சியகம் தகொல்கத்தொவில் உள்ள இந்திய 

அருங்கொெ்சியகத்திை்கு அடுதத்ு இந்தியொவின் இரண்ெொேது பழறமயொன 

அருங்கொெ்சியகமொகும்.  
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இேரச ்சசய்திகள் 

விகல்ப் திட்டே் 

❖ இந்திய இரயில்வே உணவு ேழங்கல் மை்றும் சுை்றுலொக் கழகமொனது (Indian Railway 

Catering and Tourism Corporation - IRCTC), “ோத்திருை்புை் ைடட்ியலில்” உள்ள 

ையணிேளுே்ோே “விேல்ை்” என்ற ஒரு புதிய திடட்த்பத அறிமுேை்ைடுதத்ியுள்ளது. 

❖ ஒதுே்கீடு முபறயில் ைதிவு னசய்தல் மற்றும் சலுபே முபறயில் ைதிவு னசய்தல் என்ற 

ைாகுைாடு இல்லாமல் ோத்திருை்புை் ைட்டியலில் உள்ள அபனதத்ுப் ையணிேளுே்கும் 

இது னைாருந்தும். 

❖ “விேல்ை்” திட்டத்தின் கீழ் ோத்திருை்புை் ைட்டியலில் உள்ள ையணிேள் அதிேைடச்மாே 7 

மாற்று இரயில்ேபளத்  கதரந்்னதடுே்ே முடியும். 

❖ ைதிவு னசய்யை்ைட்ட இரயில் புறை்ைட்ட 30 நிமிடங்ேள் முதல் 72 மணி கநரங்ேள் 

வபரயில் மாற்று இரயில்ேபளத் கதரந்்னதடுே்ே முடியும். 

❖ இரயில் மற்றும் ோலியாேவுள்ள ைடுே்பே வசதி ஆகியவற்பறை் னைாறுதத்ு 

ோத்திருை்புை் ைட்டியலில் உள்ள ையணிேள் உறுதி னசய்யை்ைடட் ையணச ் சீடப்டை் 

னைற முடியும். 
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