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மே – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ “சிப்பா” எனும் படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த குழந்தத நடச்த்திரத்திற்கான 

விருதிதை 11 வயதாை கை்ைி பவார ்19வது நியூயாரக்் இந்தியத்  திதரப்பட விழாவில் 

வவை்றுள்ளார.் 

❖ முப்பதடகளிை் கமாண்டடாக்கதளயும் உள்ளடக்கிய நாட்டின் முதல் முப்பதட 

சிறப்பு நடவடிக்தகப் பிரிவிை் முதல் ததலவராக டமஜர ் வஜைரல் A.K. திங்கரா 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்காை சியட் (CEAT) கிரிக்வகட் தரவரிதசயில் ஆண்டிற்காை சிறந்த 

சரவ்டதச கிரிக்ககட் வீரருக்கான விருதிதை இந்திய அணியிை் ததலவராை விராட் 

டகாலியும் ஆண்டிற்காை சிறந்த சரவ்ததச கிரிக்ககட் வீராங்கனனக்கான விருதிதை 

ஸ்மிரிதி மந்தைாவும் வவை்றுள்ளைர.் 

❖ வகாரியக் கால்பந்துக் கூட்டதமப்பானது 2023 ஆம் ஆண்டிை் ஆசியக் டகாப்தபப் 

டபாட்டிதய நடதத்ும் தனது முயற்சியிலிருந்து விலகியதால் மற்வறாரு ஒடர 

ஏலதாரராை சீைாவுக்கு எவ்வித தனடயுமின்றி அந்தப் தபாட்டினை நடதத்ும் வாய்ப்பு 

கிட்டியுள்ளது. 

o வகாரியக் கால்பந்துக் கூட்டதமப்பாைது 2023 ஆம் ஆண்டிை் வபண்கள் உலகக் 

டகாப்தபப் டபாட்டிதய வடவகாரியாவுடை் இதணந்து நடதத்ும் முயற்சியில் 

கவைம் வசலுத்தவிருப்பதால் தாம் அதிலிருந்து விலகியிருப்பதாகக் 

கூறியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

புல் ஸ்ட்ரைக் பயிற்சி 

❖ தனரப்பனட கடற்பனட மற்றும் விமானப்பனட அனனதத்ும் இனணந்த இந்திைாவின் 

ராணுவப் பனடகளானது அந்தமான் நிக்தகாபார ் பகுதியின் கதரசா தீவில் புல் 

ஸ்டன்ரக் (Exercise Bull Strike) எனும் கூடட்ுப் பயிற்சினை நடத்திைது.  
❖ இப்பயிற்சிைானது தற்தபாது நாடு எதிரக்காள்ளும் முக்கிைப் பாதுகாப்பு சவால்கனள 

னகைாள்வதில் அவரக்ளின் ஒருங்கினணப்னப தமம்படுதத்ுவனதயும் முப்பனடகளின் 

கூடட்ு நடவடிக்னகத் திறன்கனள கவளிப்படுதத்ுவனதயும் மற்றும் அதன் 

கசைல்பாடட்ு ஒருங்கினணப்னப அதிகரிப்பனதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டது.  
 

ககொசுக்கடி ம ொய்ப் பொதுகொப்புக் காப்பீடு  

❖ HDFC ERGO என்ற வபாதுக் காப்பீடட்ு நிறுவைமாைது, “வகாசுக்கடியால் ஏற்படும் 

டநாய்ப் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு காப்பீடட்ுத்  திட்டத்திதைத்” வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது வகாசுவால் மனிதரக்ளுக்குப் பரவும் வபாதுவாை டநாய்களாை வடங்கு காய்சச்ல், 

மடலரியா, சிக்குன்குைியா, ஜப்பாைிை மூனளக் காை்சச்ல், கருங் காை்சச்ல், நிணநீர ்

ைானனக்கால் விைாதி மற்றும் ஜிகா தவரஸ் டபாை்ற தநாை்கனள உள்ளடக்கும்.  
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❖ டதசிய சுகாதார தரவுதள விவரம் வவளியிடட்ுள்ள 2018 ஆம் ஆண்டிற்காை 

அறிக்தகயிை் படி 2009-2017 ஆகிை காலகட்டங்களில் இந்தியாவில் 300 சதவிகித 

அளவிற்கு வடங்கு காய்சச்லின் பாதிப்பு கடுனமைாக அதிகரித்துள்ளது. 

  

சர்வதேசச் சசய்திகள் 

முன்னுைிரே அளிக்கப்பட்ட இகொேொ – சவுதி குடியுைிரே அட்ரட 

❖ முதன்முனறைாக சவுதி அதரபிைாவின் அனமசச்ரனவைானது சில குறிப்பிடட் 

கவளிநாட்டவரக்ளுக்கு நிலபுலன் தபான்ற கசாதத்ுக்கனள னவத்துக் ககாள்ள 

அனுமதிைளிக்கும் கபாருடட்ு நிரந்தர வசிப்பிட உரினமனை வழங்க 

அனுமதிைளிதத்ுள்ளது. 
❖ அவரக்ள் சவுதியின் ஆதரவாளரக்ள் (காஃபீல்) உதவியின்றி தங்கள் குடும்பதத்ுடன் 

வசிக்கத் தகுதியுனடைவரக்ள் ஆவர.் 
❖ இந்தப் புதிை முனறனமக்கு “முை்னுரிதம அளிக்கப்படட் இகாமா” எைப்  

வபயரிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்த முை்னுரிதமயளிக்கப்பட்ட இகாமா முதறதமயிை் கீழ் வசாந்தமாக உள்ள   

வசிப்பிடதன்த வருடந்டதாறும் புதுப்பிக்க முடியும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது கபாதுவாக சவுதி குடியுரினம அடன்ட என அனழக்கப்படுகின்றது. 
❖ 3 வருடங்களுக்கு முன்னதாக இளவரசர ் முகமது பின் சல்மானால் 2030-க்கான  

கதானலதநாக்குத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக இது முதன்முனறைாக 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

புதிய வழி டத்தப்படுே் ஏவுகரை அழிப்பொன்கள் 

❖ சீனாவின் கடற்பனடைானது தாலியாைில் “சீைாவிை் டகடயம்” எை்றதழக்கப்படும் 

இரண்டு புதிை 052D வதக லூயாங் III வகுப்பு வழிநடத்தப்படும் ஏவுகனண 

அழிப்பான்கனள வசயல்நிதலப் படுத்தியுள்ளது.  

❖ தாங்ஷாை் மற்றும் சுடஷாய் எனும் வபயரிடப்படட் இவ்விரு கப்பல்களும் இந்த 

வகுப்பிை் முதறடய 19வது மற்றும் 20வது கப்பல்களாகும். 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

❖ சீைா தற்டபாது வசயல்பாட்டிடலா அல்லது விதரவில் டசதவக்கு வரும் நிதலயிடலா 

20 வதகயாை 052D கப்பல்கனளக் ககாண்டு இருக்கின்றது. 

❖ இந்த அழிப்பாை்களாைது டவகமாைதாகும். டபாரக்் கப்பல்களானது  நீண்ட 

தூரத்திற்கு இயக்கக் கூடியதாகும். டமலும் இவற்னற விமாைந் தாங்கியுடை் டசரத்த்ும் 

பயை்படுத்தலாம். 

❖ சீைாவிை் வரலாற்றிடலடய முதை்முதறயாக சீைாவிை் கடற்பதடயாைது தைது 

கடற்பதடத் தளவாட தமயத்தத இந்தியப் வபருங்கடலில் உள்ள  டிஜிடபாட்டி எனும் 

தீவில் வகாண்டுள்ளது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

பிைபஞ்சத்தின் குளிைில் இரு ்து மின்சொைே் 

❖ ஸ்டான்ஃதபாரட்ு பல்கனலக்கழகத்தின் அறிவிைலாளரக்ள் முதன்முனறைாக 

பிரபஞ்சத்தின் குளிரின் அகசச்ிவப்பு ஒளிமின் இருவாயிலிருந்து அளவிடக் கூடிை 

அளவிற்கு மின் உற்பத்தி கசை்வது சாத்திைம் என கசைல்முனற விளக்கம்  

அளிதத்ுள்ளனர.்  
❖ இந்த அகசச்ிவப்பு குனறக்கடத்திகளானது  மின்சார உற்பத்திக்காக  பூமிக்கும் 

விண்கவளிக்குமினடதைைான கவப்பநினல தவறுபாடன்டப் பைன்படுதத்ுகின்றது. 
❖ இந்தப் புதிை சாதனமானது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 64 நாதனா வாடஸ்் என்ற அளவிற்கு 

மின்சாரத்னத உற்பத்தி கசை்கின்றது. 

 
 

உலகின் முதல் கபற்மறொை் வொைியொன ேைபணு 

❖ ததசிை பால்கபாருடக்ள் தமம்பாடட்ு வாரிைமானது உலகில் முதல்முனறைாக   “NDDB 

ABRO Murrah” என்றனழக்கப்படக்கூடிை நதிநீர ் எருனமகளின் ஒரு முழுனமைான 

சந்ததியினர ்வாரிைான மரபணுத் கதாகுப்னப உருவாக்கியுள்ளது. 
❖ இது உள்நாடட்ு கால்நனடயினங்கள் மற்றும் அவற்றின் கலப்பினங்களுக்ககன 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திருத்திைனமக்கப்பட்ட மரபுவழி சில்லுவான இந்து சிப் 

(INDUSCHIP) என்பதின் கவற்றிகரமான துவக்கத்திற்குப் பிறகு கண்டறிைப்படட்ுள்ளது. 
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❖ சிறந்த துல்லிைத் தன்னமனை உறுதி கசை்வதற்காக, முதன்முனறைாக ஒரு 

எருனமயின் தனி முனறனமனைப் பிரிப்பதற்காக தாை், தந்னத, சந்ததி ஆகிை 

மூன்னறயும் ககாண்ட  முப்பினணப்பு முனறைானது பைன்படுத்தப்படட்து. 

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

IAAF உலகே் சோடர் ஒட்டே் 2019 

❖ சரவ்ததச தடகள கூட்டனமப்புச ்சங்கத்தின் (International Association of Athletics Federation -

IAAF) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகத் கதாடர ் ஓட்டமானது ஜப்பானின் 

தைாதகாஹாமாவில் உள்ள நிசான் னமதானத்தில் நனடகபற்றது. 
❖ இரண்டு நாடக்ள் நனடகபற்ற இப்தபாட்டியில் 43 நாடுகள் பங்தகற்றன. 
❖ இந்தப் தபாட்டிைானது  சரவ்ததச தடகள கூடட்னமப்புச ் சங்கத்தினால் ஏற்பாடு 

கசை்ைப்படட்ிருந்தது. 
❖ இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நனடகபறும் இப்தபாட்டிைானது கனடசிைாக 2017 

ஆம் ஆண்டில் பஹாமாஸ் தீவில் உள்ள நசாயுவில் நனடகபற்றது.   

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மதசிய கடங்கு தினே் -  மே 16 

❖ சுகாதாரம்  மற்றும் குடும்ப நல அனமசச்கத்தினால் கதாடங்கப்படட் ததசிை கடங்கு 

தினமானது வருடந்ததாறும் தம 16 அன்று  அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ னவரஸ் தநாைான கடங்கு மற்றும் அதன் தடுப்பு நடவடிக்னககள் பற்றிை 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதத இதன் தநாக்கமாகும்.  
❖ இந்திைாவில் கதாற்றுயிரிகளால் பரவும் தநாை்த் தடுப்புத் திட்டத்திற்கான ததசிை 

இைக்குநரகமானது கடங்குவின் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பிற்கான முதன்னம 

னமைமாகும்.  
❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்திை அரசானது “India Fights Dengue” எனும் னகதபசி கசைலினை 

அறிமுகப்படுத்திைது. 
❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் அதிகபடச்மான கடங்கு காை்சச்ல் கதாற்றானது 

தமிழ்நாட்டிலிருந்துப் பதிவு கசை்ைப்படட்து. 
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❖ கடங்கு காை்சச்லானது ஏடிஸ் எஜிப்தி (லிை்டையஸ்) எனும் வபண் ககாசுவால் ஏற்படும் 

வகாசுக் கடியால் பரப்பப் படுகிை்ற 1 – 4 இரத்த நுண்ணுயிரிவதக DENV எனும் வடங்கு 

தவரஸால் ஏற்படுகின்றது. 

 

 

சைவ்மதச ஒளி தினே் – மே 16 

❖ உலகளாவிை அளவில் தம 16 ஆனது  சரவ்ததச ஒளி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ இது சரவ்ததச ஒளி தினத்தின் இரண்டாவது வருட பதிப்பாகும். 
❖ அறிவிைல், கலாசச்ாரம், கனல, கல்வி, நீடித்த வளரச்ச்ி, மருத்துவம், தகவல் கதாடரப்ு 

மற்றும் ஆற்றல் ஆகிைவற்றில் ஒளியின் பங்கினனப் தபாற்றிட தவண்டி   

யுகனஸ்தகாவானது இந்தத் தினத்னத அதிகாரப் பூரவ்மாக கனடபிடிதத்ு வருகின்றது. 

 

 

சேொதொனத்துடன் இரை ்து வொழ்வதற்கொன சைவ்மதச தினே் – மே 16 

❖ சமாதானத்துடன் இனணந்து வாழ்வதற்கான சரவ்ததச தினமானது தம 16 அன்று 

ககாண்டாடப்படுகின்றது. 
❖ இந்தத் தினமானது ஐ.நா கபாதுச ் சனபைால் அதன் தீரம்ானம் எண் 72/130 ஆல்   

பிரகடனம் கசை்ைப்பட்டது. 
❖ இந்த தினமானது சமாதானம், சகிப்புத் தன்னம, உள்ளடக்கம், ஒற்றுனம மற்றும் உலக 

அளவிலான புரிதல் ஆகிைவற்னற தமம்படுதத்ுவதற்காக வருடந்ததாறும் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ சமாதானத்துடன் இனணந்து வாழ்வதற்கான சரவ்ததச தினமானது முதன்முனறைாக 

2018 ஆம் ஆண்டு தம 16 அன்று அனுசரிக்கப்படட்து.  
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இேரச ்சசய்திகள் 

சிக்கிமின் 44வது ேொ ில தினே் – மே 16 

❖ சிக்கிம் மாநிலமானது தம 16 அன்று அதன் 44-வது மாநில தினத்னத ககாண்டாடிைது.  
❖ 1950 ஆம் ஆண்டின் உடன்படிக்னகயின் படி தகவல் கதாடரப்ு, பாதுகாப்பு, கவளிநாடட்ு 

விவகாரங்கள் மற்றும் சிக்கிமின் பிராந்திை ஒருனமப்பாடு ஆகிைவற்னற இந்திைா 

கவனித்து வந்தது. 

 
❖ 1975 ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் 14 அன்று நனடகபற்ற வாக்ககடுப்பில் இந்திைாவுடன் 

இனணவதற்கு ஆதரவாக சிக்கிம் மக்கள் வாக்களித்தனர.் 
❖ 1975 ஆம் ஆண்டு தம 16 அன்று  அதிகாரப் பூரவ்மாக இந்திைாவின் 22வது மாநிலமாக 

சிக்கிம் மாநிலம் இந்திைாவுடன் இனணந்தது. 
❖ கதாடக்கத்தில் தவறு எந்த மாநிலத்திற்கும் வழங்கப்படாத ஒரு சிறப்பு நினலைான 

“கூடட்ு மாநிலமாக” அதனன அதமப்பதற்காை விதிமுதறகதள 35வது 

அரசியலதமப்பு சட்டத் திருத்தம் வழங்கிைது. 

❖ ஒரு மாதத்திற்குப் பிை்ைர ் வகாண்டு வரப்பட்ட 36வது அரசியலதமப்பு சடட்த் 
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திருத்தமாைது 35வது அரசியலதமப்பு சட்டத் திருத்தத்தத மாற்றி சிக்கிதம ஒரு 

முழுனமைான  மாநிலமாக மாற்றியது. 

❖ 2019 ஏப்ரல் 29, அன்று, சிக்கிமின்  முதல்வரான  பவன் குமார ்சாம்லிங், நீண்ட காலம் 

(23 ஆண்டுகள் 4 மாதங்கள் மற்றும் 17 நாடக்ள்) பதவி வகித்த முதலனமசச்ர ்  எனும் 

புதிை சாதனனனைப் பனடத்தார.் 

❖ கடந்த வருடம், உலகின் முதல் 100 சதவிகித கரிம மாநிலமாக மாறிைதற்காக "சிறந்த 

ககாள்னககளுக்கான ஆஸ்கார"் என அறிைப்படும் ஐ.நா. உணவு மற்றும் தவளாண் 

அனமப்பின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  “எதிரக்ால ககாள்னக விருது” சிக்கிமிற்கு 

வழங்கப்படட்து. 
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