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மே –  26 

TNPSC துளிகள் 

❖ சமீபத்தில் விண்வெளிக்குச ் வசலுத்தப்பட்ட ரைசாட்-2பி வசயற்ரகக் ககாளில், 

மிகவும் சிக்கலான கைடியல் ைிப் (ெட்டெடிவிலான விலா எலும்பு) அரலொங்கியானது 

வசயற்ரகக் ககாளிடமிருந்து  வெற்றிகைமாகப் பிைிக்கப்படட்ு சுற்றுெட்டப் பாரதயில் 

நிரல நிறுத்தப்படட்து. 
o வசயற்ரகக் ககாள் ஏவுதலின் கபாது 3.6 மீட்டை ் வகாண்ட இந்த அரலொங்கி 

மடித்து ரெக்கப்படட்ுப் பின்னை ் வெற்றிகைமாகப் பிைிக்கப்படட்ு சுற்று ெட்டப் 

பாரதயில் நிரல நிறுத்தப்பட்டது.  இது உள்நாடட்ுத் வதாழில்நுட்பதத்ுடன் 

இஸ்கைாவினால் 13 மாத காலத்தில் தயாைிக்கப்படட்தாகும். ஆனால் வபாதுொக 

இரதக் கடட்ரமக்க 3 முதல் 4 ஆண்டுகள் ஆகும். 
❖ மக்கள் பிைதிநிதிதத்ுெச ் சட்டம்,  1951-ன் பிரிவு 73-ன் கீழ் தங்களால் வழங்கப்படட் 

அறிவிக்ககயின் நககல இந்தியத் ததரத்ல் ஆகையம் குடியரசுத ் தகலவரிடம் 

சமரப்்பித்தது. 

o பிரிவு 73 ஆனது மக்களகவக்கான பபாதுத் ததரத்லின் முடிவுகள் மற்றும் 

குடியரசுத ் தகலவரால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ளின் பபயரக்ள் 

ஆகியவற்கற பவளியிடுதகலப் பற்றிக் கூறுகின்றது. இந்த அறிவிக்ககக்குப் 

பின்பு சகப அல்லது அகவ அதிகாரப் பூரவ்மாக அகமக்கப்படும்.  

❖ இந்திய அரசியலகமப்பின் சரதத்ு 75(1)-ன் கீழ், தன்னிடம் உள்ள அதிகாரத்கதப் 

பயன்படுதத்ி குடியரசுத ் தகலவர ் இராம்நாத் தகாவிந்த் இந்தியாவின் பிரதமராக 

தமாடிகய நியமித்தார.் 

o மத்திய அகமசர்கவயில் உறுப்பினரக்ளாக நியமிக்கப் படுபவரக்ளின் 

பபயரக்ள் குறிதத்ு ஆதலாசகன வழங்குமாறு பிரதமர ் நதரந்திர தமாடியிடம் 

இராம்நாத ்தகாவிந்த் தகாரிக்கக விடுதத்ுள்ளார.்  

❖ அஸ்ஸாம் கரபில்ஸின் ஒரு பகடப் பிரிவு ததசியப் தபரிடர ்பதிபலதிரப்்புப் பகடயாக 

National Disaster Response Force (NDRF) மாற்றப்படட்ு பசயல்படுவதற்கு மத்திய 

அரசாங்கம் ஒப்புதல் வழங்கியகதத் பதாடரந்்து, இந்தப்  பகடப் பிரிவு ஜம்மு 

காஷ்மீரில் விகரவில் பசயல்படவிருக்கின்றது. 

o அஸ்ஸாம் கரபில்ஸ் பகட இராணுவத்திலிருந்து வரும் அதிகாரிககளக் 

பகாை்டுள்ளது. இது மத்திய  உள்துகற அகமசச்கத்தின் கீழ் 

பசயல்படுகின்றது. 

❖ மின்னணு மற்றும் மின்சார தானியங்குச ் சாதனங்ககளத் தயாரிக்கும் பிளாஷ் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா என்ற நிறுவனம் இரு சக்கர வாகனத் தயாரிப்பாளரான 

ராயல் என்பீல்டு என்ற நிறுனத்தின் மீது காப்புரிகம மீறல் வழக்கு ஒன்கற 

அபமரிக்காவில் பதாடுதத்ுள்ளது. 

o “ஒழுங்குபடுதத்ும் -  திருதத்ும்” பபாருள் (regulator-rectifier) என்ற ஒரு முக்கியமான 

பபாருளின் உற்பத்தியில் காப்புரிகம மீறப்படட்ுள்ளதாக அந்நிறுவனம் குற்றம் 

சாட்டியுள்ளது. இது உந்துவை்டி இயந்திைங்களில்  உற்பத்தி பசய்யப்படும் ஏசி 

மின்னழுத்தத்கத உந்து வை்டியில் முழுவதுமுள்ள மின் அகமப்புககள 

இயக்குவதற்காக டிசி (DC Voltage) மின்னழுத்தமாக மாற்றுகின்றது.  
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தேசியச ்சசய்திகள் 

பெண் நாடாளுேன்ற உறுெ்பினரக்ள் 

❖ தற்வபாழுது நடந்து முடிந்த கதைத்லில் கதைந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ள 78 வபண் 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினைக்ளுடன் 17-ெது மக்களரெயானது நாடாளுமன்ற 

ெைலாற்றில் அதிக எண்ணிக்ரகயிலான வபண் உறுப்பினைக்ரளக் வகாண்டு 

விளங்குகின்றது. 
❖ இெைக்ள் கீழ் சரபயின் வமாத்த உறுப்பினைக்ளில் 14.39 சதவிகிதத்ரதக் 

வகாண்டுள்ளனை.் 
❖ வபண்கள், இதற்கு முந்ரதய மக்களரெயில் 65 பாைாளுமன்ற உறுப்பினைக்ளுடன் 12.5 

சதவிகிதத்ரதக் வகாண்டிருந்தனை.் 
❖ கமலும் வபண் கெட்பாளைக்ள் அதிகமாக வெற்றி வபறும்  தன்ரம அல்லது வெற்றி 

விகிதத்ரத வெளிப்படுத்திக் காண்பித்தனை.்   
❖ இெைக்ள் அதிகமாக வெற்றி வபறும் விகிதமான 10.89 சதவிகிதத்ரத (கபாட்டியிட்ட 716 

கெட்பாளைக்ளில் 78 வெற்றியாளைக்ள்) வகாண்டுள்ளனை.் ஆனால் ஆண் கெட்பாளைக்ள் 

வெற்றி வபறும் விகிதமாக  6.41 சதவிகிதத்ரத மடட்ுகமக்  வகாண்டுள்ளனை.் 
 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

வணிகேயோக்கல் - ஆரக்்டிக் 

❖ இைஷ்யா அணு ஆயுதத் திறன் வகாண்ட “உைால்”  என்ற ஒரு பனிக்கட்டி உகடப்பாகன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ஆரக்்டிக்கில் உள்ள வைிகம் சாரந்்த வளங்ககளக் ககப்பற்றுவதற்காக 

இரஷ்யாவின் திறகன தமம்படுதத்ும் தநாக்கில் பதாடங்கப்பட்ட முன்தனாடித் 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ அரக்்திகா (ஆரக்்டிக்) மற்றும் சிபிர ் (கசபீரியா) ஆகிய இரை்டு பனிக்கட்டி 

உகடப்பான்களும் இரஷ்யாவினால் கட்டகமக்கப்பட்டு ெருகின்றன. 

❖ பவப்பமான காலநிகலகளின் சூழலில், இரஷ்யா புதிய உள்கட்டகமப்புககள 

உருவாக்கி, தனது துகறமுகங்ககள தமம்படுத்தி ெருகின்றது. 

❖ வடக்கு கடல் பாகத என்று அகழக்கப்படும் இப்பாரதரய ஆை்டு முழுவதுமான  

கப்பல் கபாக்குெைத்திற்கு தயாராக இருக்கும் ெரகயில் இது இப்பாரதயின் ெழியாக 

அதிக கப்பற் தபாக்குவரத்திற்கு வித்திடட்ு  வருகின்றது. 

வடக்கு கடல் ொதை 

❖ ெடக்கு கடல் பாரத என்பது இைஷ்யாவினால் ெரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கடல் 

பாரதயாகும். இது கநாொயா வசம்லியாவிற்கு கிழக்கில் அரமந்துள்ளது. இது 

குறிப்பாக ரசபீைியாரெ ஒட்டி, காைா கடலிலிருந்து ைஷ்யாவின் ஆைக்்டிக் 

கடற்கரைகயாைமாகப்  பயணிதத்ுப் கபைிங் ஜலசந்திரய அரடகின்றது. 
❖ இந்தப் பாரத முழுெதும் ஆைக்்டிக் கடலில் அரமந்துள்ளது. கமலும் இது இைஷ்யாவின் 
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பிைத்திகயகப் வபாருளாதாை மண்டலத்திற்குள் (EEZ - exclusive economic zone) 

அரமந்துள்ளது. 
❖ இந்தப் பகுதிகள் ஒரு ஆை்டில் இரை்டு மாதங்கள் மடட்ுதம பனிக் கட்டிகள் 

இல்லாமல் இருக்கும். 

❖ ஆரக்்டிக் பனிக் கட்டிகள் உருகுதலானது வடக்கு கடல் பாகதயின் வைிகப் 

பயன்பாடக்டயும் தபாக்குவரத்கதயும் அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்தக் கடல் பாகத ஆரக்்டிக் கடலில் கனரக கப்பல் தபாக்குவரத்கத அதிகரிக்கும். 

தமலும் இது சூயஸ் கால்வாயில் கப்பற் தபாக்குவரத்தினால் ஏற்படும் பநரிசகலக் 

குகறக்கும். 

❖ வைிகத்தில் நிகழும் இந்தத் திட்டமிடப்பட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பகனதவ அசச்ுறுத்தல் 

நிகலயில் உள்ள ஆரக்்டிக்கின்  சுற்றுச ்சூழலுக்கு தமலும் அழுத்தத்கதக் பகாடுக்கும். 

 

 

சாமகாஸ் தீவுெ் பிரசச்ிதன 

❖ சாககாஸ் தீவுக் கூடட்ங்களிலிருந்து தனது “காலனியாதிக்க ஆட்சிகய” ஆறு 

மாதத்திற்குள் திரும்பப் பபற தவை்டும் என்று ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்கத வலியுறுதத்ும் 

ஒரு தீரம்ானத்கத ஐ.நா. பபாதுச ்சகப நிகறதவற்றியுள்ளது. 

❖ சாதகாஸ் என்பது ஆங்கில இந்தியப் வபருங்கடல் நிலப் பரப்பில் (British Indian Ocean 

Territory - BIOT) உள்ள ஒரு அதிகாரப்பூரவ்ப் பகுதியாகும். 

❖ பமாரீஷியஸ் நாடானது இத்தீவின் மீது தனது இகறயாை்கமகய மீண்டும் ஏற்படுத்த 

விரும்புகின்றது.  

பிரசச்ிதன – வரலாறு 

காலே் சாமகாஸ் தீவுக் கூட்டங்கதள யார் நிரவ்கிெ்ெது 

18வது 

நூற்றாை்டு 

சாதகாஸ் பிரான்சின் ஒரு பகுதியாகும். இது பிரான்சால் ஆட்சி 

பசய்யப்படட்து. 

1810 ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் பமாரீஷியகஷக் ககப்பற்றியது. 

1965 பமாரீஷியசின் விடுதகல. ஆனால் ஆங்கில அரசு சட்ட 

விதராதமாக இகத (BIOT) உருவாக்கியது. 
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1966 டீ’ககா காரச்ியாவில் அபமரிக்கக் கடற்பகடத் தளம் 

அகமக்கப்பட்டது. (சாதகாஸின் மிகப் பபரியத் தீவு) 

2017 ஐக்கிய நாடுகள் தகலயீடு. BIOT-ல் பிரிட்டீஷ் ஆதிக்கம் குறிதத்ு 

சட்டப் பூரவ்மாக முடிவு எடுக்குமாறு ICJரெக் தகடட்ுக் 

பகாண்டது.  

2019 சாதகாஸிலிருந்துப் பிரிட்டிஷ் விலக தவை்டும் என்ற 

“அறிவுகரகய” சரவ்ததச நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மொக்குவரை்து பநரிசலால் ஏற்ெடுே் ோசுொடு 

❖ கபாக்குெைதத்ு வநைிசலால் ஏற்படும் காற்று மாசுபாடுகளுக்கு குழந்ரதகள் 

உள்ளாகும் கபாது (TRAP - Traffic-Related Air Pollution - TRAP) TRAP – ஆனது குழந்கதகளின் 

மூகளயில் உள்ள தவதியியல் பபாருடக்கள மாற்றியகமக்கும் என்று ஒரு ஆய்வு 

கை்டறிந்துள்ளது.  

❖ இது பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் தபான்ற மன தநாய்களின் பாதிப்கப 

அதிகப்படுதத்ுகின்றது. 

❖ TRAP ஆனது பவளிப்புற காற்று மாசுபாட்டில், குறிப்பாக நகரப்்புறப் பகுதிகளில் 

முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. 

❖ அபமரிக்காவில் உள்ள சின்சினாடி பல்ககலக்கழகத்கதச ் தசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 145 குழந்கதகளின் (சராசரியாக 12 ெயது)  மூகளயில் 

காைப்படும் “கமதயா-இதனாசிதடால்” என்பவற்றின் நிகலகள் குறிதத்ு ஆய்வு 

பசய்தனர.் 

❖ “கமதயா-இதனாசிதடால்” என்பது இயற்ககயாகக் காைப்படும் ஒரு வளரச்ிகதப் 

பபாருளாகும். இது இகைப்பு உயிரணுக்கள் என்ற சிறப்புப் பபற்ற மூகள 

உயிரணுக்களில் காைப்படுகின்றது.  

❖ இது பின்வரும் பைிககள தமற்பகாள்கின்றது. 

o மூகளயில் பசல் பதாகுப்பு மற்றும் திரவ சமநிகலகயப் பராமரித்தல் 

o உடலில் உள்ள ஹாரத்மான் மற்றும் இன்சுலின் ஆகியவற்கற 

ஒழுங்குபடுதத்ுதல். 

❖ இந்த ஆராய்சச்ியின் சான்றானது காற்று மாசுபாட்டிற்கு கமய நரம்பு மை்டலம் 

குறிப்பாகப் பாதிக்கப்படும் என்று கூறுகின்றது.  

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சந்திராணி முரம்ு 

❖ பழங்குடியின சமூகத்ரதச ்கசைந்்த சந்திைாணி முைம்ு என்ற வபண்மணி மக்களரெத் 

கதைத்லில் ஒடிசாவின் கிகயான்ஜ்ஹாை ் வதாகுதியில் வெற்றி வபற்று சாதரன 

பரடதத்ுள்ளாை.் 
❖ இெை ்25 ஆண்டுகள் 11 மாதங்கள் மடட்ுகம நிைம்பிய நாடாளுமன்றத்தின்  மிக இரளய 
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ெயது உறுப்பினைாக உருவெடுதத்ுள்ளாை.் 
❖ இெை ்கிகயான்ஜ்ஹாை ்வதாகுதியில் இைண்டு முரற மக்களரெ உறுப்பினைாக இருந்த 

பிகஜபிரயச ் கசைந்்த அனந்தநாயக் என்பெரை 67,822 என்ற ொக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினாை.் 
❖ இதற்கு முன்பு ஹைியானாவின் ஹிசாை ் வதாகுதியிலிருந்துத் கதைந்்வதடுக்கப்பட்ட 

துஷ்யந்த் சவுதலா என்பெை ் மிக இரளய ெயது நாடாளுமன்ற உறுப்பினைாக 

விளங்கினாை.் இெை ்தனது 26-ெது ெயதில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினைானாை.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக தைராய்டு (மகடய) தினே் – தம 25 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் கம 25 அன்று உலக ரதைாய்டு (ககடய) தினம் 

அனுசைிக்கப்படுகின்றது. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டு, உலக ரதைாய்டு விழிப்புணைவ்ின் 11-ெது ஆண்டின் 

வகாண்டாட்டத்ரதக் குறிக்கின்றது. 

 
❖ உலக ரதைாய்டு தினம் அவமைிக்கத் ரதைாய்டு மன்றம் மற்றும் ஐகைாப்பியத் 

ரதைாய்டு மன்றம் ஆகியெற்றின் தரலரமயில் கமற்வகாள்ளப்படட் பிைசச்ாைத்தின் 

ஒரு பகுதியாக 2008 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
❖ இத்தினமானது சைெ்கதச அளவில் ரதைாய்டு கநாய் குறிதத்ு விழிப்புணைர்ெ 

ஏற்படுதத்ுெரதயும் தற்வபாழுதுள்ள புதிய சிகிசர்ச முரறகள் பற்றி கெனம் 

வசலுத்துெரதயும் அெசைமாகத் கதரெப்படும் தடுப்புத் திட்டங்களின் மீது கெனம் 

வசலுத்துெரதயும் கநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 
❖ ரதைாய்டு என்பது கழுதத்ின் ரமயத்தில் அரமந்துள்ள படட்ாம் பூசச்ி ெடிவிலான ஒரு 

சுைப்பியாகும். இது ெளைச்ிரதக்கான ஒரு சிறந்த சுைப்பியாகும். 
❖ சிகிசர்ச அளிக்கப்படாத ரஹப்கபாரதகைாடிசம் கருவுறாரம மற்றும் இதய கநாய் 

கபான்ற கடுரமயான கநாய்களுக்கு ெழி ெகுக்கும். 
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