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மே – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது “டிஜிட்டல் முறையில் பணவழங்கீடுகறை 

ஊக்குவிப்பதை்குப்  பரிசீலறனகறை அைிப்பதை்காக” குழு ஒன்றை நியமிதத்ுை்ைது. 

o இக்குழு நந்தன் நீலேககனி தறலறையில் அறைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தியாவிே் 

பண வழங்கீடுகை் ைை்றுை் தீரவ்ு அறைப்புகறை ஊக்குவிப்பது மீதான தனது 

பரிந்துறரகறை இக்குழு சைரப்்பிதத்ுை்ைது. 

❖ ைத்திய அரசு ைத்திய பபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான அறைசச்கத்தின் எை்சிஏ 21 

தைத்தில் பசயை்றக நுண்ணறிவு அறைப்றப அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிடட்ுை்ைது. 

o இது தகவிணக்கத்திை்கான பசயல்முறைறய எைிதாக்குதல் ைை்றுை் 

தன்னியக்க முறையில் வழக்கைான நறடமுறை பசயல்கை் 24 ைணி கநரமுை் 

நறடபபறுவறத உறுதி பசய்தல் ஆகியவை்றிை்காக அறிமுகப்படுத்தப் 

படவிருக்கின்ைது.  

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் இத்தாலிய ஓபன் இறுதிப் கபாட்டியில் ரகபல் நடால், கநாவாக் 

க ாககாவிக்றக வீழ்த்தி 34-வது ATP ைாஸ்டரச்ின் 1000வது  படட்த்றத பவன்று 

சாதறனப் பறடதத்ுை்ைார.் இது அவருறடய ஒன்பதாவது கராை் பட்டைாகுை். 

❖ அபைரிக்காவின் பிரதிநிதிகை் அறவயின் சபாநாயகரான நான்சி பபகலாசி என்பவர ்

2019 ஆை் ஆண்டின் துணிவிை்கான  ான் எப் பகன்னடி சுயவிவர விருது வழங்கி 

பகௌரவிக்கப்படட்ார.் 

❖ சமீபத்தில் கண்டை் விடட்ு கண்டை் பாயுை் ஏவுகறணகறை எதிரத்்துத் தாக்கி 

அழிக்குை் வககயிோன ஏவுகறணகறை பதன் பகாரியா ைை்றுை்  ப்பான் ஆகிய 

நாடுகளுக்கு விை்பறன பசய்ய அபைரிக்கா ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. விை்பறன 

பசய்யப்படவிருக்குை் இந்த ஏவுகறணகைின் பைாத்த ைதிப்பானது 600 மில்லியன் 

டாலரக்ளுக்கும் கைலானதாகுை். வடபகாரியாவுடன் அதிகரித்து வருை் பதை்ைத்தின் 

பின்னணியில் இந்த ஏவுகறணகை் விை்பறன பசய்யப்படவிருக்கின்ைன.  

o வான்பவைிப் பரப்பில் ஏை்படுை் அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிராக அபைரிக்கக் 

கப்பல்கைினால் பயன்படுத்தப்பட்ட “நிரந்தர ஏவுகறண – 2” (SM-2) என்ை 

வறகறயச ் கசரந்்த 92 ஏவுகறணகளுை் “கைை்படுத்தப்பட்ட நடுத்தர 

வரை்புறடய வானிலிருந்து வாறன கநாக்கிப் பாயுை் ஏவுகறண” என்ை 

வறகறயச ் கசரந்்த 160 வான் எதிரப்்பு ஏவுகறணகளுை் அபைரிக்காவினால் 

விை்பறன பசய்யப்பட்டன.   

 

அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்பச ்தசய்திகள் 

மிகப்பபரிய திட்டங்கள் 

❖ இந்திய விண்வவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

சந்திரயான் – 2 உள்ளிட்ட ஏழு மிகப்வபரிய திட்டங்களுக்குத் திட்டமிடட்ுள்ளதாக 

சமீபத்திே் அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ இகவ அடுத்த பதத்ு ஆண்டு காேத்திே் விண்வவளியிே் வசலுத்தப்படவிருகின்றன. 
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❖ லமலும் இது அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கான வதாகேலநாக்குத் திட்டத்கதயும் 

தயாரித்துள்ளது. 
❖ திட்டமிடப்படட்ுள்ளத்   திட்டங்கள் பின்வருமாறு 

திட்டே் ஆய்வின் ம ோக்கே் 

சந்திரயான் – 2 நிலவு 

ைங்கை்யான் – 2 பசவ்வாய் 

ஆதித்யா – எல் 1 சூரியன் 

பவை்ைித ்திட்டை் பவை்ைி 

சந்திர துருவ ஆய்வு நிலவு 

எக்ஸ்கபாசாட் (XPOSAT) அண்டக் கதிரியக்கை் 

பவைி உலகிை்கு அப்பால் 

(Exoworlds) 

சூரியக் குடுை்பத்திை்கு அப்பால் 

நிகழ்த்தப்படுை் ஆய்வு 

❖ ISRO நிறுவனை் சந்திரயான் – 2, XPOSAT ைை்றுை் ஆதிதய்ா – எல்1 ஆகிய மூன்று 

திட்டங்கறை ைடட்ுகை பசயல்படுதத்ுவதாக அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ ைை்ை அறனதத்ுத் திட்டங்களுை் திட்டமிடப்படும் நிறலயில் உை்ை மற்றும் இறுதி 

வடிவை் பபைாத திட்டங்கைாகுை்.  

 

அல்டிேோ துமல  

❖ அே்டிமா துலே என்ற விண்வபாருளின் லமற்பரப்பிே் பனிக்கட்டி நீர,் வமத்தனாே் 

மற்றும் கரிம மூேக்கூறுகள் ஆகிய தனிதத்ுவம் வாய்ந்த கேகவ இருப்பதற்கான 

ஆதாரத்கத நாசா கண்டறிந்துள்ளது. 
❖ தற்வபாழுது வகர விண்கேத்தினாே் ஆய்வு வசய்யப்பட்ட பனிப் வபாருடக்ளிலிருந்து 

மிகவும் லவறுபடட்தாக இந்தக் கேகவ உள்ளது. 
❖ அே்டிமா துலே என்பது வதாகேதூரத்திே் உள்ள ஒரு அறியப்படாத உேகம் என்பகதக் 

குறிக்கும் ஒரு கிலரக்க - இேத்தீன் வசாற்கூறாகும்.  
❖ இதன் அறிவியே் வபயர ்2014MU69 என்பதாகுை். 

❖ இது தை்பபாழுது பசயல்படட்ுக் பகாண்டிருக்குை் நியூ ஹாரிசன்ஸ் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக ஹபிை் விண்பவைி பதாறலகநாக்கிறயப் பயன்படுத்தி ைாரக்் பூய் 

என்பவரால் 2014 ஆை் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இது பநப்டியூனுக்கு அப்பால் குயுப்பர ் படற்டயில் (Kuiper belt) அறைந்துை்ை ஒரு 

விண்வபாருளாகும். 

❖ நியூ ஹாரிசன் திட்டைானது குயுப்பர ் படற்டயிே் உள்ள பபாருடக்றைக் 

கண்டறிவதை்காக 2006 ஆை் ஆண்டில் பதாடங்கப்படட்து.  

ககப்பர் படக்ட 

❖ குயுப்பர ்படற்ட என்பது சூரிய ைண்டலத்திை்கு பவைிப் புைத்தில் உை்ை தடட்ு கபான்ை 

ஒரு அறைப்பாகுை். 

❖ இது பூமியிலிருந்து கதாராயைாக 6.4 பில்லியன் கிகலா மீட்டர ் பதாறலவில் 

அறைந்துை்ைது.  
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❖ இது ைனிதனால் இதுவறர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகத் பதாறலவில் உை்ை ஒரு 

உலகைாகுை். 

❖ குயுப்பர ் படற்டயானது அதிகாரப் பூரவ்ைாக அங்கீகரிக்கப்படட் பின்வருை் மூன்று 

குறுங்ககாை்களுக்குத் தாயகமாக விைங்குகின்ைது.  

o புளூட்கடா  

o ஹவ்மியா 

o கைக்கைக் 

❖ புளூட்கடா முதலில் ஒரு ககாைாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால் குயுப்பர ்படற்டயின் ஒரு 

பகுதியாக புளூட்கடாவானது 2006 ஆை் ஆண்டில் ஒரு குறுங்ககாைாக மீண்டுை் 

வறகப்படுத்தப்படட்து.  

❖ குயுப்பர ் படற்டயினுை் இருக்குை் பபாருடக்ை் பநப்டியூனிை்கு அப்பால் உை்ை 

பபாருடக்ைாகக் கருதப்படுகின்ைன. 

  

மொநிலச ்தசய்திகள் 

அஸ்ஸோே் பிரசச்ிகன 

❖ அயே்நாட்டவர ் தீரப்்பாயத்தின் ஒரு தீரப்்பான “ஒரு நபகர சட்டவிலராத 

வவளிநாட்டவர”் என்று அறிவிப்பது அறனவகரயும் கடட்ுப்படுதத்ுை் (binding)  என்று 

இந்திய உசச்நீதிைன்ைை் அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ அஸ்ஸாமின் கதசியக் குடிைக்கை் பதிகவட்டிலிருந்து (National Register of Citizens - NRC) 

ஒரு நபரின் பபயறர நீக்குை் அல்லது கசரக்்குை் அஸ்ஸாை் அரசின் முடிறவ விட இது  

அதிக அதிகார மிக்கறவயாக விைங்குகின்ைது. 

❖ அஸ்ஸாை் அரசின் இறணயதைத்தின் படி ஏைத்தாழ 100 பவைிநாட்டவர ்

தீரப்்பாயங்கை் பசயல்படட்ுக் பகாண்டிருக்கின்ைன. 

❖ பின்வருை் 2 சட்டப் பிரிவுகைின் கீழ் இந்தத் தீரப்்பாயத்தின் உறுப்பினரக்ைாக 

நீதிபதிகை் ைை்றுை் வழக்குறரஞரக்ை் நியமிக்கப்படுகின்ைனர.்  

o பவைிநாட்டவரக்ை் தீரப்்பாயச ்சட்டை், 1941 

o பவைிநாட்டவரக்ை் தீரப்்பாய ஆறண, 1964 

❖ கைலுை் இந்திய உசச் நீதிைன்ைை், பகுதி நீதிசார ்நிறுவனைாக விைங்குை் NRC-ஐ விட 

பவைிநாட்டவரக்ை் தீரப்்பாயத்தின் தீரப்்புகை் அதிக அதிகாரை் மிக்கறவயாக 

விைங்குை் என்றுை் கூறியுை்ைது.  

❖ கதசிய குடிைக்கை் பதிகவடுகை் என்பது அஸ்ஸாமில் உை்ை  இந்தியக் குடிைக்கைின் 

பட்டியலாகுை். 

❖ வங்க கதசை் ைை்றுை் அண்றட நாடுகைிலிருந்து இந்தியாவிை்குை் புலை்பபயருை் 

சட்டவிகராதக் குடிகயை்ைங்கறைக் கறைவதை்காக இது புதுப்பிக்கப்படட்ு 

வருகின்ைது. 
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பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தி இ ்து 

❖ தி இந்து குழுமமானது புகழ்வபற்ற சரவ்லதச வசய்திகள் ஊடக மன்றத்தின் (INMA - 

International News Media Association) உேக ஊடக விருதுகளிே் இரண்டு விருதுககளப் 

வபற்றுள்ளது.  

❖ “வாடிக்றகயாைருக்கான சிைந்த சந்றதயிடல் தீரவ்ுகை்” என்ை பிரிவில் தி இந்துவிற்கு 

இரண்டாை் இடை் அைிக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ கைலுை் இது “அசச்ு வாசகரக்ை் அல்லது பங்கு பகாை்வகத ஊக்குவிப்பதை்கான ஒரு 

சிைந்த லயாசறன” என்ை பிரிவில் மூன்ைாவது இடத்றதப் பிடிதத்ுை்ைது.  

❖ INMA என்பது பசய்தி ஊடக நிறுவனங்கை்  எவ்வாறு பாரற்வயாைரக்ளுடன் வதாடரப்ு 

வகாள்கின்ைன என்றும் பல் ஊடகச ்சூழலில் அகவ எவ்வாறு வருவாறய அதிகரிப்கப 

உருவாக்குகின்றன என்றும் கண்டறிகின்ற சந்றதயிே் முன்னணியிே் உள்ள பசய்தி 

ஊடக நிறுவனங்கைின் ஒரு உலகைாவிய சமூகைாகுை்.  

 

விளளயொட்டுச ்தசய்திகள்  

புதிய போட்மிண்டன் வடிவே் 

❖ உேக பாட்மிண்டன் கூட்டகமப்பானது (Badminton World Federation - BWF) பாட்மிண்டன் 

விகளயாட்டின் இரண்டு புதிய முகறககள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அகவயாவன 

o ஏர ்பாட்மிண்டன் 
o டிரிபிே்ஸ் 

❖ பாரம்பரியமாக விகளயாடப்படட்ு வரும் லபட்மிண்டன் லபாட்டியானது (பூப்பந்து) ஒரு 

உள்ளரங்க விகளயாட்டாகும்.  ஆனாே் ஏர ் லபட்மிண்டன் விகளயாட்டானது பரந்த 

வவளி அரங்கிே் விகளயாடப்படுவதாகும். 
❖ ஏர ் லபட்மிண்டன் விகளயாடட்ு மற்றும் ஒரு புதிய இறகுப் பந்து விகளயாடட்ு 

ஆகியகவ சீனாவின் குவான்லசாவிே் வதாடங்கப்பட்டன. 
❖ வவளிப்புற முகறயிோன விகளயாட்டானது மண் மற்றும் சிறிய பரிமாணமுள்ள 

திடே்கள் லபான்ற அனுமதிக்கப்பட்ட கமதானங்களிே் வவறுங்காலுடன் 

விகளயாடப்படுவதாகும்.  
❖ “டிரிபில்ஸ்” முறையில் ஒவ்பவாரு அணியுை் 3 வீரரக்றைக் பகாண்டிருக்குை். அவை்றிே் 

ஒருவர ்கட்டாயை் ைகைிராக இருக்க கவண்டுை்.  
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முக்கிய தினங்கள் 

உகரயோடல் ேற்றுே் வளரச்ச்ிக்கோன உலக கலோசச்ோரப் பன்முகத் தன்கே தினே் 

– மம 21 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் லம 21 அன்று உேக கோசச்ாரப் பன்முகத் தன்கம தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  
❖ 2001 ஆை் ஆண்டில் யுபனஸ்ககா அறைப்பு கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்றை மீதான 

உலகைாவியப் பிரகடனத்றத ஏை்றுக் பகாண்டது. 

❖ 2002 ஆை் ஆண்டில் ஐ.நா. அறைப்பு கை 21 ஆை் கததிறய உலக கலாசச்ார பன்முகத் 

தன்றை தினைாக அறிவித்தது. 

❖ இத்தினைானது கலாசச்ாரப் பன்முகத ் தன்றையின் ைதிப்புகை் குறித்த நைது 

புரிதல்கறை அதிகப்படுத்த ஒரு வாய்ப்றப நைக்கு வழங்குகின்ைது. 

 

பவசோக் - முழு  ிலவு தினே் – மம 17 

❖ லம மாதத்தின் முழு நிேவு தினமான வவசாக் ஆனது, உேகம் முழுவதும் மிே்லியன் 

கணக்கிே் வாழும் புத்தத் துறவிகளுக்கான  ஒரு புனிதமான நாளாகும்.  
❖ இந்த ஆண்டு இத்தினமானது லம 17 அன்று அனுசரிக்கப்படட்து. 
❖ 1999 ஆம் ஆண்டிே் ஐ.நா. வபாதுச ் சகபயானது மானுடதத்ின் ஆன்மீகத்திற்கு புத்த 

மதத்தின் பங்களிப்கப அங்கீகரிப்பதற்காக சரவ்லதச அளவிே் வவசாக் தினத்கத 

அங்கீகரித்தது. 
❖ வவசாக் தினத்தின் லபாது 

o புத்தர ்பிறப்வபடுத்தார ்
o புத்தர ்ஞானத்கதப் வபற்றார ்
o அவருகடய 80வது வயதிே் மரணமகடந்தார.்  

 

உலக அளவியல் தினம் – மம 20 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் லம 20 அன்று உேக அளவியே் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ 1875 ஆம் ஆண்டு லம 20 ஆம் லததியிே் லமற்வகாள்ளப்படட் அளவியே் ஒப்பந்தமானது 

சரவ்லதச எகட மற்றும் அளவுகள் அகமப்கப ஏற்படுத்தியது. 
❖ இது உேகளாவிய ஒரு ஒத்திகசவு அளவீடட்ு முகறக்கான அடிப்பகடகய வழங்கியது. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துருவானது, “சரவ்கதச அலகுகைின் 

அறைப்புகை் – அடிப்பறடயில் சிைந்தது” என்பதாகுை். 
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❖ 2018 ஆை் ஆண்டு நவை்பரில் நறடபபை்ை எறடகை் ைை்றுை் அைவுகை் மீதான பபாதுக் 

கருத்தரங்கின் கபாது 1875 ஆை்  ஆண்டில் உருவாக்கப்படட் சரவ்கதச அைவு 

அறைப்புகறை “திருத்தியறைக்க” ஒப்புக் பகாை்ைப்பட்டதன் காரணைாக இந்தக் 

கருதத்ுரு கதரந்்பதடுக்கப்படட்து. 

❖ SI அறைப்பில் உை்ை 7 அடிப்பறட அலகுகை் பின்வருைாறு: 

 

❖ தை்பபாழுது நாை் அைவிடுை் 4 அடிப்பறட அலகுகை் அளவிடும் முகற பின்வருைாறு  

மறுவகரயகற வசய்யப் பட்டிருக்கின்றது. அகவயாவன கிகலாகிராை், பகல்வின், 

கைால் ைை்றுை் ஆை்பியர.் 

❖ இதற்குப் பிறகு முதே் SI அலகுகை் பின்வருை் ைாறிலிகைினால் குறிப்பிடப்படுை்.  

 

 

உலக மதன ீதினே் – மம 20 

❖ லம 20 அன்று உேக லதனீ தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இத்தினமானது மகரந்த பரப்பிகள், அகவ எதிரவ்காள்ளும் பிரசச்கனகள்  மற்றும் 

நீடித்த வளரச்ச்ிக்கு அகவகளின் பங்கு ஆகியவற்றின் முக்கியதத்ும் குறிதத்ு 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது. 
❖ லதனீ தினமானது அண்ட்லடான் ஜன்சா என்பவரின் பிறந்த தினத்துடன் ஒன்றிப் 
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வபாருந்துகின்றது. 
❖ 18 ஆம் நூற்றாண்டிே் அவர ்தனது தாயகமான ஸ்லோலவனியா நாட்டிே் நவீனத் லதனீ 

வளரப்்பு நுடப்ங்ககள முதன்முகறயாக அறிமுகப்படுத்தினார.்  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திே் லம 20 ஆம் லததிகய உேக லதனீ தினமாக 

அறிவிக்கும் ஸ்லோலவனியா நாட்டின் பரிந்துகரக்கு ஐ.நா. உறுப்பு  நாடுகள் ஒப்புதே் 

அளித்தன. 
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