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மே – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ உத்தரப் பிரததசத்தில் உள்ள முசாபரந்கர ்மாவட்டம் இதத வககயில் முதலாவதான 

குர ் மகா உற்சவத்கத (வவல்லத்  திருவிழா/ Jaggery Festival) நடத்திக் 

ககொண்டிருக்கின்றது. 

o ஆசியொவில் கெல்லத்திற்கொன மிகப்கபரிய சந்ததயொக முசாபரந்கர ்

விளங்குகின்றது. இங்கு விெசொயிகள் ஏறத்தொழ 60 ெதகயொன கெல்லங்கதள 

உற்பத்தி கசய்கின்றனர.் 

❖ “உலக கபொருளொதொர நிதலதைகள் ைற்றுை் ெொய்ப்புகள்” (WESP - World Economic Situation 

and Prospects) என்ற அறிக்தகயின்படி 2019 ஆை் ஆண்டின் அதரயொண்டின்படி 

ெலிதையொன உள்நொடட்ு நுகரவ்ுகள் ைற்றுை் முதலீடுகள் கொரணைொக 2020 ஆை் 

நிதியொண்டில் இந்தியொவின் கபொருளொதொரை் 7.1 சதவிகிதைொக ெளரச்ச்ி அதடயுை் 

என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது.  

o WESP என்பது ஐ.நொ. கபொருளொதொர ைற்றுை் சமூக விெகொரங்கள் துதற, ெரத்்தகை் 

& ெளரச்ச்ி மீதொன ஐ.நொ. கருத்தரங்கு UN Conference on Trade and Development - 

UNCTAD) ைற்றுை் ஐ.நொவின் 5 பிரொந்திய ஆதணயங்கள் ஆகியதெ இதணந்து 

கெளியிடுை் ஒரு அறிக்தகயொகுை்.  

❖ இந்தியப் பபொட்டி ஆதணயை் (CCI - Competition Commission of India), தனது ெருடொந்திர 

தினத்தத 2019 ஆை் ஆண்டு பை 20 அன்று அனுசரிதத்து. CCI ைத்திய அரசினொல் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ள 6 உறுப்பினரக்ள் ைற்றுை் 1 ததலெதரக் ககொண்டு 

வசயல்படுகின்றது.  

o CCI ஆனது பபொட்டிச ்சடட்ை், 2002-ன் விதிமுதறகளின்படி உருெொக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப் பூரெ் அதைப்பொகுை். இது 2003 ஆை் ஆண்டில் உருெொக்கப்படட்து. 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உரிதைகள் ஆதணயத்தின் (UNHRC - United Nations Human Rights 

Council) அறிக்தக குறிதத்ு HRC-ன் சிறப்புக் குழுவினருடன் எந்தவிதத ் தகெல் 

கதொடரப்ுை் இந்தியொ தெதத்ுக் ககொள்ளொது என்று ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உரிதைகள் 

ஆதணயத்திடை் இந்தியொ கதரிவிதத்ுள்ளது. 

o ைனித உரிதைகள் உயர ் ஆதணயர ் அலுெலகத்தின்  (Office of the High 

Commissioner of Human Rights - OHCHR) 2018 ஆை் ஆண்டின் ஜுன் ைொத 

அறிக்தகயானது ஜை்மு கொஷ்மீரில் ைனித உரிதை மீறல்கள் கதொடரப்ொன 

குற்றங்கதளக் கதளெதற்கொக இந்தியொவினொல் எடுக்கப்படட்ுள்ள 

நடெடிக்தககள் குறிதத்ு விசொரிதத்ுள்ளது.  

❖ மூன்று முதற பொரம்ுலொ 1 உலக சொை்பியன் படட்த்கத கென்றெருை் புகழ்கபற்ற கொர ்

பந்தய வீரருமான நிக்கி வலௌடொ என்பெர ் ஆஸ்திரியாவின் வியன்னொவில் 

கொலைொனொர.் அெருதடய ெயது 70. 

o இெர ் 1976 ஆை் ஆண்டில் நதடகபற்ற கஜரை்ன் கிரொன்ட் பிரிக்ஸின் ைத்தியில் 

நிகழ்ந்த தீக்கொயங்களொல் பொதிக்கப்படட்ொர.் இருப்பினும் விபத்தின்பபொது 

ஏற்பட்ட தீக்கொயங்களில் இருந்து மீண்டு ெந்து திரும்பவும் பபொட்டியில் கலந்து 

ககொண்ட இெருதடய எதிரத்த்ுப் பபொரொடுை் குணத்திற்கொக இெர ் நிதனவு 

கூறப்படுகின்றொர.் 

❖ உலககங்கிலுை் உள்ள கசல்ெொக்குள்ள தனி நபரக்ள் ைற்றுை் தனித்துெை் ெொய்ந்த 
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திறதையொளரக்தள ஊக்குவிக்குை் ஒரு முயற்சியொக “தங்க அடத்ட” என்ற நிரந்தர 

ெசிப்பிடத ்திட்டத்தத ஐக்கிய அரபு அமீரகை் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o தங்க அடத்டத ்திட்டை் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதைர ்பஷக் முகைது பின் 

ரஷீது அல்-ைக்பகொடட்ுை் என்பெரொல் கதொடங்கப்படட்து. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்தியொதெச ் பசரந்்த கஜொஹிந்தர ் சிங் சலொரியொ 

என்பெரொல் நிரெ்கிக்கப்படுை் ஒரு அறக்கட்டதளயொன “பிசிடி ைனிதபநயை்” என்ற 

அதைப்பு “பசி நிெொரணத் கதொகுப்பின் ஒரு நீண்ட ெரிதச” என்பகத 

ஏற்படுத்தியதற்கொக ஒரு புதிய கின்னஸ் உலக சொததனதயப் பதடதத்ுள்ளது. 

o முஸ்லீை்களின் புனிதைொன ரை்சொன் ைொதத்தின் பபொது பசி நிெொரண 

முயற்சிகளுக்கொக இந்த கருகை உதவி நடத்தப்பட்டது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தென்தெண்ணண ஆறு 

❖ 300 டன்கள் எகட வகாை்ட பகுதியளவு வசதுக்கப்பட்ட பாகற கரந்ாடகாவிற்கு 

எடுதத்ுச ் வசல்லப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கக கிருஷ்ைகிரி மாவட்டத்தின் 

தபரை்டப்பள்ளி என்ற கிராமத்தில் உள்ள வதன்வபை்கை ஆற்றின் பாகதகய 

மாற்றியகமதத்ுள்ளது. 
❖ வதன் வபை்கை ஆறு தமிழில் வதன்வபை்கையாறு என்றும் கன்னடத்தில் தக்சின 

பினகினி என்றும் அகழக்கப்படுகின்றது. தமலும் இது “கபொன்தனயொறு” என்றுை் 

அறியப்படுகின்றது. 

 

❖ இந்த ஆறு கரந்ொடக ைொநிலத்தில் கசன்னபகசெொ குன்றுகளின் கதன்கிழக்கு 

திதசயிலிருந்துை் சிக்பல்பூர ் ைொெட்டத்தில் உள்ள நந்தி குன்றுகளின் ெடபைற்கு 

திதசயிலிருந்துை் உற்பத்தியொகின்றது.  

❖ இது கரந்ொடகொ ைொநிலத்திற்குள்பள கபங்களூருவிற்கு ெடக்பக 85 கிபலொ மீட்டர ்தூரை் 

பொய்கின்றது. 

❖ இது உருெொன இடத்திலிருந்து ெங்கொள விரிகுடொவில் கலக்குை் இடமான 

தமிழ்நொட்டின் கடலூர ் ைொெட்டம் ெதர கைொத்தை் 400 கிபலொ மீட்டரக்ள் தூரை் 

பயைிக்கின்றது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

சிே்தெக்ஸ் - 19 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் தம 16 ஆம் தததி முதல் தம 22 ஆம் தததி வகர சிங்கப்பூரில் 

நகடவபற்ற “சிை்கபக்ஸ்-2019” என்ற பயிற்சியில் இந்தியக் கடற்பதடக் கப்பல்களொன 

ககொல்கத்தொ ைற்றுை் சக்தி ஆகியதெ கலந்து ககொண்டன. 

❖ சிங்கப்பூர ்இந்தியொ கடல் சொரந்்த இருநொடட்ுப் பயிற்சி (SIMPEX - Singapore India Maritime 

Bilateral Exercise) என்பது இந்தியக் கடற்பதட ைற்றுை் சிங்கப்பூர ்குடியரசின்  கடற்பதட 

ஆகியெற்றினொல் நடத்தப்படுை் இரு நொடுகளுக்கிதடபயயொன ஒரு ெருடொந்திர 

கடற்பயிற்சியொகுை். 

❖ இது 1993 ஆை் ஆண்டில் கதொடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கடற்பதடப் பயிற்சியில் ஐஎன்எஸ் ககொல்கத்தொ ைற்றுை் ஐஎன்எஸ் சக்தி 

ஆகியெற்தறத் தவிரத்்து, நீண்ட ெரை்பு ககொண்ட கடல்சொர ் பரொந்து விைொனைொன 

பபொசிபடொன் – 8I என்ற விமானமும்  கலந்து ககொண்டது.  

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

மெரெ்ல் முடிவு - வன்முணை 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு தம 21 அன்று த ாதகா விதடாதடா என்பவர ்இந்ததாதனஷியாவின் 

அதிபராக இரை்டாவது முகறயாக மீை்டும் ததரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ்தனது 

தபாட்டியாளரான பிரதபாதலா சுபியன்தடா என்பவகரத் ததாற்கடித்தார.்  
❖ எதிரக்்கட்சிகயத் தசரந்்த ஆதரவாளரக்ள் மற்றும் பிரதபாதலா சுபியன்தடா ஆகிதயார ்

இந்தத் ததால்விகய ஏற்றுக் வகாள்ளாமல் மிகப்வபரிய தபாராட்டங்கள் மற்றும் 

வன்முகறகளில் ஈடுபட்டனர.் 
❖ இந்ததாதனஷியாவின் புகழ்வபற்ற பிரிதமாப் காவல் துகறப் பிரிவின் 

தகலகமயகத்திற்கு வவளிதய மிக தமாசமான கலவரம் ஒன்று நிகழ்ந்துள்ளது. இதில் 

இதுவகர 6 தபர ்வகால்லப்படட்ுள்ளனர ்மற்றும் 250 நபரக்ள் காயமகடந்துள்ளனர.்  
 

ொரே்ெரியெ்ணெெ் ொதுகாெ்ெல் 

❖ பாரச்ி சமூகமானது, தனது மிகப் பழகமயான பாரம்பரியங்ககளப் 

பாதுகாப்பதற்காக தனது பிராத்தகனககள டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. 

❖ உலகின் நிகனவு தபான்ற முன்முயற்சிகளினால் ஈரக்்கப்படட்ு இது 

ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

❖ உலகின் நிகனவு என்ற திட்டமானது 1992 ஆம் ஆை்டில் யுவனஸ்தகாவினால் 

வதாடங்கப்பட்ட ஒரு சரவ்ததச முன்வனடுப்பாகும். 
❖ இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கம் மானிடரக்ளின் பாரம்பரியத்கத ஆவைப்படுதத்ிப் 

பாதுகாப்பதாகும். 
❖ இது எதிரக்ாலத் தகலமுகறயினரக்ளுக்காக மதிப்புமிக்க காப்பகங்கள், நூலகத் 

வதாகுப்புகள் ஆகியவற்கறப் பாதுகாக்க குரல் வகாடுக்கின்றது.  
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

மூன்ைாவது நெர ்தொறுெ்பு 

❖ காப்பீடட்ு ஒழுங்குமுகற அகமப்பான ஐஆரட்ிஏஐ (IRDAI - Insurance Regulatory and 

Development Authority of India) ஆனது ைகிழுந்துகள், இரு சக்கர ெொகனங்கள், பள்ளிப் 

பபருந்துகள் ைற்றுை் சரக்குந்துகள் ஆகியெற்றிற்கொன  மூன்றொை் நபருக்கான  வாகன 

கொப்புறுதித் கதொதகதய அதிகரிப்பதற்குப் பரிந்துதரதத்ுள்ளது.  

❖ வாகனக் காப்பீடட்ுக் ககொள்தகயொனது முக்கியைொன இரண்டு கூறுகதளக் 

ககொண்டுள்ளது. அதெயொென 

o மூன்றொை் நபர ்கபொறுப்பு 

o கசொந்தச ்பசதங்கள் 

❖ பசதங்களிலிருந்து ஏற்படுை் கடன்கள் மூன்றொை் நபருக்குப் பொதிப்தப 

ஏற்படுத்தினொல், அதெ மூன்றொை் நபர ்காப்பீடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடங்குை். 

❖ இது ெொகனங்களின் பசதை் ைற்றுை் அெற்றின் உரிதையொளர ் ஆகிபயொதர 

உள்ளடக்கொது. 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உெயோகுே் சூரியன் 

❖  ப்பானின் இரை்டாவது உயரிய ததசிய விருதான “உதயைொகுை் சூரியன், தங்கை் 

ைற்றுை் கெள்ளி நடச்த்திரை் ஆகியெற்றின் ஆதண” என்ற விருதுக்கு முன்னொள் 

இந்திய கெளியுறவுச ்கசயலொளரொன ஷியொை் சரண் பதரந்்கதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ இந்த விருது ஜப்பொதனச ் பசரந்்த அரசரொன கைய்ஜி என்பெரொல் 1875 ஆை் ஆண்டில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இரொணுெப் பைி ைற்றுை் கபொதுப் பணியில் சிறப்பொக விளங்கியதற்கொக 

ெழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்தியொ ைற்றுை் ஜப்பொன் ஆகிய நொடுகளுக்கிதடபய பரஸ்பர உறவுகதள 

பைை்படுத்தியதற்கொகவுை் யுக்திசொர ் உறவுகதள ெலுப்படுத்தியதில் இெரின் 

பங்களிப்பிற்கொகவுை் இவர ்இெ்விருது ெழங்கி ககௌரவிக்கப்பட விருக்கின்றொர.்  

❖ இெர ் 2004 ஆை் ஆண்டு முதல் 2006 ஆை் ஆண்டு ெதர இந்தியொவின் கெளியுறவுச ்
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கசயலொளரொகப் பணியொற்றினார.் 

❖ இந்தக் கொலகட்டத்தில் இந்தியொ ைற்றுை் ஜப்பொன் ஆகிய நொடுகளுக்கிதடபயயொன 

உறதெ “யுக்திசொர ் பங்கொளர”் என்ற நிதலக்கு உயரத்த்ுெதற்கு இவர ்மிக முக்கியப் 

பங்கொற்றினொர.் 

❖ 1988 ஆை் ஆண்டில் ஜப்பொனில் நடத்தப்பட்ட “இந்தியத் திருவிழொ” என்பது இெரது 

பங்களிப்புகளில் உள்ளடங்குை்.  

 

மேன்புக்கர் சரவ்மெச விருது 

❖ “விண்கெளிப் கபொருடக்ள்” என்ற புத்தகத்திற்காக தமன்புக்கர ் சரவ்ததச விருகத 

ஓமகனச ்தசரந்்த எழுத்தாளரான த ாகா அல்ஹாரத்ி என்பவர ்வவன்றுள்ளார.் 
❖ இந்த  நாவலானது “நிலவின் கபண்ைணிகள்” என்ற புத்தகைொக 2010 ஆை் ஆண்டில் 

முதன்முதலில் கெளியிடப்படட்து. 

 

❖ இந்த விருததப் கபறுை் முதல் அரொபிய கைொழி எழுத்தொளர ்இெரொெொர.் 

❖ பைன்புக்கர ் சரெ்பதசப் பரிசு என்பது தி பைன் குழுைத்தினொல் ெழங்கப்படுை் ஒரு 

சரெ்பதச இலக்கிய விருதொகுை். 

❖ இந்த விருதொனது 50,000  பவுண்டுகள் அல்லது 64,000 அகைரிக்க டொலரக்ள் என்ற நிதித் 

கதொதகதயக் ககொண்டிருக்குை். இது கெற்றி கபற்ற பதடப்பிற்கு ெழங்கப்படுை். இந்த 

விருதொனது எழுத்தொளர ் ைற்றுை் கைொழிகபயரப்்பொளர ் ஆகிபயொரக்ளுக்கிதடபய 

சரிசைைொகப் பகிரந்்து ககொள்ளப்படுை்.  

❖ ஐக்கிய இரொஜ்ஜியதத்தச ் பசரந்்த கைொழிகபயரப்்பொளரொன ைொரிலின் பூத் 

என்பெருடன் பஜொக் அல்ஹாரத்ி இந்த விருததப் பகிரந்்து ககொள்ளவிருக்கின்றொர.் 

❖ புதனவுக் கததக்கொன பைன்புக்கர ் பரிசொனது இபத குழுைத்தினொல் ஆங்கில 

வமாழியில் எழுதப்பட்ட  புத்தகங்களுக்கு ைடட்ுபை ெழங்கப்படுகின்றது.  

 

ஐக்கிய நாடுகளின் உயரிய விருது 

❖ ஐ.நா.வின் உயரிய அகமதிக் காப்பு விருதான “தனித்துவமான துைிவிற்கான 

தகப்டன் தபய் டயக்னி விருது”  மகறந்த  மலாவிய வீரரான  ான்சி சிட்டிடி 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ காங்தகாவில் எதபாலா கவரஸ் பரவுதகலத் தடுப்பதற்கான ஐ.நா.வின் 
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நடவடிக்ககயின் தபாது ஒரு கும்பலிடமிருந்து தனது சக வீரகரக் காப்பாற்றி, அந்த 

கும்பலுக்கு எதிராகப் தபாரிட்ட தபாது இவர ்உயிரிழந்தார.் 

விருது  ற்றி 

❖ தனிதத்ுவமான துைிவிற்கான தகப்டன் தபய் டயக்னி விருதானது ஐ.நா.வினால் 2014 

ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ ருவாை்டாவிற்கான ஐ.நா. திட்டம் என்ற முன்னாள் திட்டத்தில் (UN Mission in Rwanda - 

UNAMIR) தகப்டன் தபய் பைியாற்றினார.் 1994 ஆம் ஆை்டில் நகடவபற்ற இனப் 

படுவகாகலயின் தபாது ஆயிரக்கைக்கான ருவாை்டா மக்ககள அவர ் 

காப்பாற்றினார.் 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

மனக் கட்டு ் ாடு 

❖ அவமரிக்காவில் உள்ள இந்திய வம்சாவளிகயச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளர ்பக்கவாத 

தநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் தனது எை்ைங்ககளப் பயன்படுத்தி தனது 

ககயிகன நகரத்்தக் கூடிய ஒரு வதாழில்நுட்பத்கத தமம்படுத்தியுள்ளார.் 

❖ அவமரிக்கப் பாதுகாப்பின் தமம்படுத்தப்பட்ட ஆராய்சச்ித் திட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து  

(US Defence Advanced Research Projects Agency - DARPA) 20 மில்லியன் டாலரக்ள் மதிப்பிலான 

ஒப்பந்தம் இவருக்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த அகமப்பிறகு “ப்வரய்ன்ஸ்தடாரம்்ஸ்”  (காந்த மின்னியல் சமிக்கைககள 

அனுப்பும் அல்லது வபறும் மூகள அகமப்பு) என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது.  
❖ ஒரு வீரர ் ஒரு தகலக் கவசம் அைிந்து வகாை்டு பல ஆளில்லா வான்வழி 

வாகனங்ககளக் கடட்ுப்படுத்த அல்லது வவடிகுை்டுககள வசயலிழக்கச ் வசய்ய 

தனது மனகதப் பயன்படுத்திக் வகாள்ளலாம். 

❖ ஒரு நுை் ஆற்றல் மாற்றி தற்காலிகமாக ஊசி மூலமாக உடலினுள் வசலுத்தப்படும். 

இதன் மூலம் தகலக் கவசத்கத அடிப்பகடயாகக் வகாை்ட உள்வாங்கியுடன் 

(transceiver) மூகள வதாடரப்ு வகாள்ளும்.  
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