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மே – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியா இரண்டு எம்ஐ-24 என்ற தாக்குதல் ரக வானூரத்ிகளை ஆப்கானிஸ்தானிற்கு 

வழங்கியது. மேலுே் 2 வானூரத்ிகளை கூடுதலாக இந்தியா அந்நாட்டிற்கு அனுப்பி 

ளவக்கவிருக்கின்றது. இந்த வானூரத்ிகை் 2015 ஆே் ஆண்டில் இந்தியாவினால் 

ஆப்கானிஸ்தானிற்குப் பரிசாக வழங்கப்பட்டன. 
o ஒரு முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இந்தியா பபலாரஸ் நாட்டிடமிருந்து 

வானூரத்ிகளை விளலக்கு வாங்கி, அளத ஆப்கானிஸ்தானிற்கு வழங்க ஒப்புக் 

பகாண்டது. 
❖ முே்ளபயில் உை்ை இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்ளதச ் மசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் எந்தபவாரு துணி வளகயிலுே் பபாருத்தப்படக் கூடிய 

“அணியத்தகு சிறப்புமிகு மின்ததக்கியய” உருவாக்கியுள்ளனர.் இதத தபான்ற மற்ற 

சாதனங்கயளக் காட்டிலும் இது அதிக அளவிலான மின் ஆற்றயல தசமிதத்ு அந்த 

ஆற்றயல விநிதயாகிக்கும்.  

o இந்த சிறப்புமிகு மின்ததக்கியயப் புவியிடங்காட்டி பபாருத்தப்பட்ட 

சாதனங்களுக்கு மின்சாரம் அளித்தல், LED விளக்கு அல்லது சிறிய மின்னணு 

சாதனங்களுக்கு மின்சாரம் அளித்தல் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுத்த முடியும். 

❖ புக்கபாடன்ாவில் (தும்கூரு மாவட்டம்) இரண்டாவது சிங்காரா மான் (பகசல்தல 

பபன்னீடி/ சிறுமான் – Chinkara Deer) வனவிலங்கு சரணாலயத்யத 

உருவாக்கவிருப்பதாக கரந்ாடக மாநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. கரந்ாடகா 2016 ஆம் 

ஆண்டில் பாகல்தகாட் மாவட்டத்தில் இவ்வளகயிலான முதலாவது வனவிலங்கு 

சரணாலயத்யத உருவாக்கியது.  

o சரவ்ததச அளவில் சிங்காரா மானின் எண்ணிக்யகயில் 60 சதவிகிதத்திற்கும் 

தமலான அைவில்  தற்மபாது தமற்கு இராஜஸ்தானில் காணப்படுகின்றது.  

❖ ஆசியாவிதலதய முதல்முயறயாக தன்பாலினத ் திருமணத்யத சட்டப் பூரவ்மாக்கும் 

ஒரு மதசாதாயவ யதவான் பாராளுமன்றம் நியறதவற்றியுள்ளது.  

o இந்த மதசாதா “பிரதத்ிதயகமான நிரந்தர தே்பதிகளை” உருவாக்குவதற்கு ஒதர 

பாலினத ் தம்பதிகயள அனுமதிக்கின்றது. தமலும் இம்மதசாதா இத்தம்பதிகை் 

“திருமணப் பதிவுகளுக்கு” விண்ணப்பிப்பதற்கும் அனுமதிக்கின்றது. 

❖ அண்ணா பல்கயலக் கழகம் தேது பல்கயலக் கழகப் பிரிவுகள், சுயநிதி 

நிறுவனங்கள் மற்றும் சுயநிதியற்ற பல்கயலக்கழகங்களின் கீழ் இயங்கும் கல்வி 

நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவரக்ளின் பதிவுகயள ததசியப் பாதுகாப்புக் 

களஞ்சியத்தின் இயணய தளத்தில் பதிதவற்றுவதற்காக ததசியப் பாதுகாப்புக் 

களஞ்சிய (National Academic Depository - NAD) நிறுவனதத்ுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

யகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o பல்கயலக்கழகம் தற்பபாழுது வயர 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படட் 

பட்டப்படிப்புச ்சான்றிதழ்கயள NAD இயணய தளத்தில்  பதிதவற்றியுள்ளது. NAD 

ஆனது மத்திய மனிதவள தமம்பாடட்ுத ் துயற அயமசச்கத்தினால் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் முன்பனடுக்கப்படட்து.  

❖ பிரான்சில் உள்ள சிஎன்ஆரஎ்ஸ் ஆராய்சச்ி யமயத்தின்படி, 1 எம்பி மின்னஞ்சயல 

அனுப்புவதற்கு 25 வாட் மின்சாரே் (ஒரு மணி தநரத்திற்கு 25 வாட்) மதளவப்படுகிறது  
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என்றும் 20 கிராம் காரப்ன் யட ஆக்யஸடு உமிழ்வுகயள உருவாக்குகிறது என்றுே் 

கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

o தகவல் பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பங்களிலிருந்து பவளியிடப்படும் பசுயம இல்ல 

வாயுக்கள் உமிழ்வுகளானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 4 சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது. தானியங்கி பதாழிற்துயற (2018 ஆம் ஆண்டில் 8%) 

மற்றும் விமானப் தபாக்குவரதத்ுத் துயற  (2018 ஆம் ஆண்டில் 2%) 

ஆகியவற்ளறக் காட்டிலுே் தகவல் பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பத் துளறயானது 

அதிக அளவிலான காரப்ன் உமிழ்வுகயள ஏற்படுத்த இது  வழிவகுக்கும்.  

❖ நாட்டிமலமய இது மபான்ற நடவடிக்ளகயில் முதல்முயறயாக ததசிய மாணவர ்

பயடயயப் தபான்தற சட்ட மாணவர ் பயட  ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தில்  உருவாக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

o இந்த நடவடிக்யகயானது சட்டப் பூரவ்க் கல்வியய நிரந்தரப் பள்ளிக் கல்வியின் 

ஒரு பகுதியாக ஏற்படுத்துவதன் மூலம், பள்ளி மாணவரக்ளியடதய, குறிப்பாக 9 

ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வயர பயிலும் மாணவரக்ளியடதய, சடட்ம் 

குறித்த விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

NCERT பாடத் திட்டே் – ேறு ஆய்வு 

❖ மதசியக் கல்வி கட்டளேப்பு – 2005ஐ (NCF - National Curriculum Framework) ேறு ஆய்வு 

பசய்யத் திட்டமிடட்ிருப்பதாக மதசியக் கல்வி ஆராய்சச்ி ேற்றுே் பயிற்சி 

ஆளணயத்தின் (NCERT - National Council of Educational Research and Training) இயக்குநர ்

அறிவிதத்ுை்ைார.்  

 

❖ NCF ஆனது பள்ளிப் பாடத் திட்டத்யத உருவாக்குவதற்கும் பாடப் புத்தகங்கயள 

எழுதுவதற்குோன ஒரு  கட்டயமப்யப அளிக்கின்றது. 

❖ தமலும் இது இந்தியாவில் கற்பித்தல் நயடமுயறகள் குறித்த வழிகாடட்ுதல்கயள 
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வழங்குகின்றது. 

❖ 1975, 1988, 2000 மற்றும் 2005  ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு ததசியக் கல்விக் 

கட்டயமப்புகள் பவளியிடப்படட்ுள்ளன. 

❖ பள்ளிப் பாடத ் திடட்தய்த மறு ஆய்வு பசய்வதற்கான பணிக் குழு வியரவில் 

ஏற்படுத்தப்பட விருக்கின்றது.  

 

ேருந்துகளின் விலைக் கட்டுப்பாடு 

❖ மதசிய ேருந்து விளல நிரண்ய ஆளணயே் (NPPA - National Pharmaceutical Pricing Authority)  

பட்டியலிடப்படாத 9 புற்றுமநாய் மருந்துகளின் வியலயய 87 சதவிகிதம் அளவிற்கு 

குயறதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் இந்திய அரசாங்கம் 42 புற்றுதநாய் மருந்துகளின் 

வியலயய 30 சதவிகித அளவிற்கு குயறத்தது. 

❖ NPPA ஆனது 1997 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது மத்திய இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள்  அயமசச்கத்தின் மருந்துகள் 

துயறயின் கீழ் பசயல்படுகின்றது. 

❖ NPPA ஆனது மருந்து வியலக் கடட்ுப்பாடட்ு விதிகளின்படி (DPCO - Drug Price Control 

Orders) மருந்துகளின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் அதிகபடச் விற்பயன வியல 

குறித்தப் படட்ியயல பவளியிடுகின்றது. 

 

நிலப் பரப்பிலிருந்து வானில் உள்ள இலக்ககே் ோக்கி அழிக்கும் நடுே்ேர 

வரம்புகைய ஏவுககை 

❖ இந்தியக் கடற்பளடயானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ேற்றுே் வைரச்ச்ி அளேப்பு ேற்றுே் 

இஸ்மரல் விண்பவைி பதாழிற்துளற நிறுவனதத்ுடன் இளணந்து நிலப் பரப்பிலிருந்து 

வானில் உை்ை இலக்ளகத் தாக்கி அழிக்குே் நடுத்தர வரே்புளடய ஏவுகளணளய 

(MRSAM - Medium Range Surface to Air Missile) பவற்றிகரோக மசாதளன பசய்துை்ைது.  

 

❖ இந்த MRSAM ஏவுகளணகைானது பின்வருவனவற்ளற மேே்படுதத்ுகின்றது. 

o இந்தியக் கடற்பளடயின் வான் எதிரப்்பு மபாரத்் திறன். 
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o ஒடட்ுபோத்த மபாரத்் திறன் நடவடிக்ளககை்.  

❖ இந்த நிலப் பரப்பிலிருந்து வானில் உை்ை இலக்ளகத் தாக்கி அழிக்குே் 

ஏவுகளணகைானது பகால்கத்தா பிரிவு அழிப்புக் கப்பல்கைில் பபாருத்தப்பட 

விருக்கின்றது. மேலுே் இது எதிரக்ாலத்தில் இந்தியக் கடற்பளடயில் 

இளணயவிருக்குே் அளனதத்ு முக்கியோன கப்பல்கைிலுே் 

பபாருத்தப்படவிருக்கின்றது.  

 

வறட்சி குறித்த ஆமைாசலன 

❖ ேத்திய அரசு ேகாராஷ்டிரா, குஜராத், கரந்ாடகா, ஆந்திரப் பிரமசதே், பதலுங்கானா 

ேற்றுே் தமிழ்நாடு ஆகிய 6 ோநிலங்களுக்கு வறட்சி குறித்த ஆமலாசளனளய 

வழங்கியுை்ைது. 
❖ கடந்த 10 ஆண்டுகைில் நீர ் மசமிப்பு புை்ைி விவரங்கைின் சராசரிளய விட 20 

சதவிகிதத்திற்குே்  குளறவான நீர ் தற்சேயே் நீரத்்மதக்கங்கைில் இருப்பின் ேத்திய 

அரசு வறடச்ி குறித்த ஆமலாசளனளய அந்த ோநிலங்களுக்கு வழங்குே். 
❖ அளணகை் மீண்டுே் நிரே்புே் வளர தற்சேயே் அதில் உை்ை நீளர குடிநீரத்் 

மதளவக்காக ேடட்ுே் பயன்படுதத்ுோறு ோநிலங்களுக்கு இந்த ஆமலாசளன 

பரிந்துளரத்துை்ைது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

அமேரிக்காவில் புைே் மபயரத்ை் 

❖ அபேரிக்க அதிபர ் படானால்டு டிரே்ப் தகுதியின் அடிப்பளடயில் புலே்பபயரவ்ு 

அளேப்ளப உருவாக்குவதற்கான ஒரு சட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுை்ைார.் 
❖ இது ேக்கைின் வயது, அறிவு, பணி வாய்ப்புகை் ேற்றுே் உை்ளூர ் நிளலகை் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் ேக்களுக்கு இருப்பிடத்ளத அைிக்கின்றது. 
❖ புலே்பபயரவ்ாைரக்ை் அபேரிக்காவில் வாழ அனுேதி அைிக்கப்படுவதற்கு முன் 

அவரக்ை் ஆங்கிலத்ளதக் கற்றுே் அங்குை்ை பபாதுத் மதரவ்ில் மதரச்ச்ி பபற்றுே் 

இருக்க மவண்டுே். 
❖ தற்பபாழுதுை்ை புலே்பபயரவ்ு அளேப்பானது அபேரிக்காவுடன் குடுே்ப ரீதியிலான  

பதாடரப்ு பகாண்டுை்ை விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு சாதகோக விைங்குகின்றது. 
❖ இந்தியத் பதாழில்சார ் பணியாைரக்ை் ேற்றுே் திறன்மிகு பணியாைரக்ை் 

பபாதுவாகப் பயனைிக்கக் கூடிய பசள்ச அடள்டகை் அல்லது நிரந்தர சட்டப்பூரவ் 

இருப்பிடச ்சான்றிதழ்களைப் பபறுவதற்காகக் காத்திருக்கின்றனர.்  

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

பதிவு மசய்யாேலிருக்குே் வாராக் கடன் 

❖ யூனியன் மபங்க் ஆப் இந்தியா, இந்தியன் வங்கி ேற்றுே் பசன்ட்ரல் வங்கி ஆகிய 

மூன்றுே் “வாராக் கடன்” குறித்த ேதீப்பீடட்ில்  “யடவரஜ்ன்ஸ்” (விலகல்) நியலயில் 
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உள்ளதாக அறிவிதத்ு இருக்கின்றன.  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி எப்பபாழுது பின்வருவனவற்யற வங்கிகைிடே் கண்டகின்றமதா 

அப்மபாது “யடவரஜ்ன்ஸ்” நிகழும்.  

o துல்லியமான மதிப்புடன் இல்லாமல் அயதவிடக் குயறவான மதிப்புடன் பதிவு 

பசய்யப்படட் வாராக் கடன்கள் 

o பதிவு பசய்யப்படாத வாராக் கடன்கள் 

❖ இந்த வங்கிகள் இழப்யபச ் சந்திதத்ுள்ளதாக அறிக்ளக அைித்ததன் காரணமாக RBI 

ஆனது அவ்வங்கிகைின் 2018-19 ஆம் நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டு 

அறிக்யகயின் தபாது “யடவரஜ்ன்ஸ்” நிளலளயக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ 2017-18 ஆம் நிதியாண்டில் இந்த வங்கிகள் பழயமயான வாராக் கடன்களுக்காக 

“அதிக அளவு நிதிகயள ஒதுக்கியதன்” காரணமாக இந்த இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் 

கூறப்படட்ுள்ளது.  

 

ஒதுக்கீடுகள் என்றால் என்ன? 

❖ பகாடுத்த கடன் திருப்பி பசலுத்தப்படா விட்டால், வங்கியானது இந்த நிதியய இலாபம் 

தபான்ற பிற ஆதாரங்களில் இருந்து மீடப்டடுக்க தவண்டும். 

❖ வங்கிகள் மேற்கூறியவாறான இழப்யப ஈடுகடட்ுவதற்காக வருகின்ற இலாபத்தின் 

ஒரு பகுதி நிதியய ஒதுக்கி யவத்தல் என்பது  ஒதுக்கீடுகள் (Provisions) எனப்படும். 

❖ வங்கிகள் இழப்பிலிருந்துத் தப்பிப்பதற்காக ஒதுக்கீடுகயள தமற்பகாள்கின்றன.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

எை்நிமனா மோமடாக்கி 

❖ இந்திய பவப்ப ேண்டல வானிளலயியல் நிறுவனோனது 2020 ஆே் ஆண்டிலிருந்து 

இந்தியாவில் ஏற்படவிருக்குே் எல்நிமனா மோமடாக்கி பின்வருே் விளைவுகளை 

ஏற்படுதத்ுே் என்று கணிதத்ுை்ைது. 
o பவப்ப அளலகைின்  நிகழ்வுகளை அதிக அைவில் ஏற்படுத்துே் 
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o பவப்ப அளலகைின் (அனல் காற்று) காலங்களை அதிகப்படுதத்ுே். 
❖ பதன் இந்தியா ேற்றுே் கடமலாரப் பகுதிகை் ஆகியளவ அதிக அைவு பவப்ப 

அளலயினால் பாதிக்கப்படுே் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றன.  
❖ இந்தியாவில் பவப்ப அளலகைானது பபாதுவாக எல் நிமனா நிகழ்வுகை் ஏற்பட்ட பின்பு 

நிகழ்கின்றது.  
❖ எல் நிமனா என்பது கிழக்கு பசிபிக் பபருங்கடல் பவப்பேளடதல் ஆகுே். 
❖ ஆனால் எல் நிமனா மோமடாக்கி என்பது ேத்திய பசிபிக் பபருங்கடல் பவப்பேளடதல் 

ஆகுே்.  
❖ எல் நிமனா மோமடாக்கி நிகழ்வுகளுடன் இந்தியாவில் எதிரக்ாலத்தில் நிகழுே் பவப்ப 

அளலகளுடன் பதாடரப்ுளடய ஒரு ஆராய்சச்ிளய மேற்பகாை்வது இதுமவ முதல் 

முளறயாகுே். 
❖ பவப்ப அளலகை் மிக அதிக அைவில் நிகழ்வதற்குப் பின்வருே் கூடுதல் காரணிகை் 

காரணங்கைாக இருக்குே் என்று ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கணிதத்ுை்ைனர.் 
o ேண்ணின் ஈரப்பதே் குளறதல் 

o பூமியிலிருந்து வைிேண்டலத்திற்கு பவப்பே் கடத்தப்படுதல்.  

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

அருணாசச்ைப் பிரமதசே் - பக்மக 

❖ ளேசூளரச ் மசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் அருணாசச்லப் பிமதசத்தின் பக்மக புலிகை் 

காப்பகத்தில் உை்ை இருவாசச்ிப் பறளவகை் (Hombill)  குறிதத்ு ஒரு ஆய்யவ 

தமற்பகாண்டனர.் 

❖ இவரக்ை் இருவாசச்ிப் பறளவகை் குறிதத்ு பின்வருவனவற்ளறக் கண்டுபிடித்தனர.்  
o அதிக அைவில் விளதகளைப் பரப்புதல்  
o பழங்களை உண்ணுே் மிகப் பபரிய உருவே் பகாண்ட பறளவகை் (Frugivores). 

❖ வியதகயளப் பரப்புவதற்காகவும் தனது பகுதியியன விரிவுபடுதத்ுவதற்காகவும் 

தாவரங்கள் இந்தப் பழங்கயள உண்ணும் பறயவகயளச ்சாரந்்துள்ளன. 

❖ பழங்களை உண்ணும் பறயவகளின் வீழ்சச்ியானது (குயறகின்ற நிளல) சுற்றுச ்

சூழயல மிகக் கடுயமயாக பாதிக்கும்.  
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இேரச ்சசய்திகள் 

உைக சாதலன மபற்ற விற்பலன 

❖ பிபரஞ்சுக் களலஞரான கிைாட் மோபனட்டின் 1890 ஆே் ஆண்ளடச ் மசரந்்த 

“மியூபலஸ்” என்ற கயலப் பணியானது 110.7 மில்லியன் டாலரக்்கு என்ற சாதயன 

விளலக்கு விற்பயன பசய்யப் படட்ுை்ைது. 

❖ இது தமாதனட்டின் “தேஸ்டாக்ஸ்” வயக ஓவிய வரியசகளின் சிறந்த 

எடுதத்ுக்காடட்ுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. 

❖ “மியூபலஸ்” என்ற களலப் பபாருை் ஏலத்தின் தபாது 100 மில்லியன் டாலருக்கு தமல் 

விற்பயனயான “தனித்தன்யம வாய்ந்த கயலயின்” ஒரு முதல் பளடப்பாக  

உருபவடுத்துள்ளது. 

தனித்தன்லே வாய்ந்த கலை 

❖ “தனித்தன்யம வாய்ந்த கயல” (Impressionism)  என்பது 19 ஆம் நூற்றாண்டின் 

பிற்பகுதியில் வாழ்ந்த பிபரஞ்சுக் கயலஞரக்ளுடன் பதாடரப்ுயடய ஓவியப் 

பாணியாகும். 

❖ காட்சி பதாடரப்ுயடய தனித்தன்யம வாய்ந்த ஓவியமானது கயலஞரக்ளின் அல்லது 

பாரய்வயாளரக்ளின் பபாதுத் ததாற்றத்யத மீண்டும் உருவாக்க எண்ணுகின்றது. 
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