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மே – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் நர ாவாலில் உள்ள வ லாற்றுச ்சிறப்புமிக்க 

கட்டிடமான “குருநானக் மாளிககயின்” ஒரு பகுதி உள்ளூ  ் மக்களால் 

அழிக்கப்படட்ுள்ளது. அவ க்ள் அந்த மாளிககயின் புகழ்பபற்ற சாள ங்கள், கதவுகள் 

மற்றும் காற்ரறாட்ட அகமப்புகள் ஆகியவற்கற கழற்றி விற்றுள்ளன .்  

o 16 அகறகள் பகாண்ட இந்த மாளிககயின் சுவ க்ள் சீக்கிய மதத்கத 

நிறுவியவ ான குரு நானக் சிங்கின் படங்ககளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஜனநாயக சீ த்ிருத்த மன்றம் மற்றும் “புதிய ரத த்ல் கண்காணிப்பு அகமப்பு” ஆகிய 

அகமப்புகளின் ஆய்வறிக்ககயின்படி, புதிதாகத் ரத ந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ள 539 

மக்களகவ உறுப்பின க்ளில், 43 சதவிகித உறுப்பின க்ள் தங்களுக்கு எதி ாக 

குற்றவியல் வழக்குகள் இருப்பதாகத் ததரிவித்து இருக்கின்றனர.் 

❖ 17-வது மக்களகவயின் ஒர  சுரயசச்ச நாடாளுமன்ற உறுப்பினர ்  க ந்ாடகாவின் 

மாண்டியாவிலிருந்துத் ரத ந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ள சுமலதா அம்ப ீஷ் ஆவா .் 

❖ உலக சுகாதா  அகமப்பு (World Health Organization - WHO) பஜனீவாவில் சமீபத்தில் 

நிகறவு பபற்ற 72-வது உலக சுகாதா  மாநாட்டின் ரபாது “உடல் சசாரவ்ு” நிசலசை 

ஒரு மருத்துவ நிகலகமயாக முதன்முகறயாக வககப்படுத்தியுள்ளது. இந்த 

அகமப்பு இகதத ் தனது “ச வ்ரதச ரநாய்கள் வககப்பாடட்ுப்” படட்ியலில் 

இகணதத்ுள்ளது. 

o WHO ஆனது உடல் சசாரவ்ு என்பசத பவற்றிக மாக நி வ்கிக்கப்படாத, 

பணியிடதத்ில் உருவாகும் நீண்ட சநர பணிச ் சுசம  அழுத்தத்தினால் 

உருவாகும் ஒரு ரநாய் என்று வககப்படுத்தியுள்ளது.  

 

ப ொருளொதொரச ்பசய்திகள் 

பில்லியன் மின்னணு வணிக நடவடிக்கககள் 

❖ இந்த நிதிைாண்டு நிசறவு தபறும் 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் 40 பில்லிைன் 

டிஜிடட்ல் வணிக நடவடிக்சககசள சமற்தகாள்ள மத்திை மின்னணு மற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்பத் துசற அசமசச்கம் இலக்கு நிரண்யிதத்ுள்ளது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் கடந்த நிதிைாண்டின் முடிவில், 30 பில்லிைன் 

டிஜிடட்ல் வணிக நடவடிக்சககள் என்ற இலக்கு இருந்தது. இந்த இலக்கில் 90 முதல் 95 

சதவீகிதம் வசர பூரத்்தி தசை்ைப்படட்ு விட்டன. 
❖ டிஜிடட்ல் பண வழங்கீடுகளின் தவற்றிக்கான முக்கிைக் கூறாக சகசபசி 

பணப்சபகள் மற்றும் ஒருங்கிசணந்த பணவழங்கீடட்ு இசடமுகம் ஆகிைசவ 

கருதப்படுகின்றன.  

 

அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட் ச ்பசய்திகள் 

பழகேயான பனி யுகே் 

❖ சிகாசகா பல்கசலக் கழகத்சதச ் சசரந்்த ஆராை்சச்ிைாளரக்ள், பனி யுகத்சதச ்

சசரந்்த கடல் நீரின் மீதமுள்ளவற்சறக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  
❖ இவரக்ள் மாலத்தீசவ உருவாக்கும் சுண்ணாம்புக் கல் படிவுகசள ஆை்வு தசை்யும் 

சபாது இவற்சறக் கண்டுபிடித்தனர.் 
❖ இந்த ஆை்வு ஆழ்புவி மாதிரிக்கான கூடட்ுக் கடலிைல் நிறுவனங்களின் (Joint 

Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling - JOIDES)  கப்பலிலிருந்து 

சமற்தகாள்ளப்படட்து. 

❖ புவியின் கருப் பகுதியின் மாதிரிகசள சசகரிதத்ு அவற்சற ஆை்வு தசை்வதற்காக 

ஆழ்கடலின் தசரப்  பரப்பிற்குள் துசளயிடப்பட்டது. 
❖ பருவ நிசல மாற்றம், புவியிைல் அசமப்பு மற்றும் புவியின் வரலாறு ஆகிைசவப் 

பற்றி அறிந்துக் தகாள்வதற்காக ஆராை்சச்ிைாளரக்ள் இந்தத் தகவல்கசளப் 

பைன்படுதத்ுகின்றனர.்  
 

மொநிலச ்பசய்திகள் 

ஆந்திரப் பிரமேச முேலகேசச்ர் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு சம 30 ஆம் சததிைன்று விஜைவாடாவில் ஆந்திரப் பிரசதச 

மாநிலத்தின் முதல்வராக ஒை்எஸ்ஆர ்காங்கிரஸ் கட்சியின் தசலவர ்தஜகன் சமாகன் 

தரட்டி பதவிசைற்க விருக்கின்றார.் 
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❖ ஆந்திரப் பிரசதச சட்ட சசபயில் தமாத்தமுள்ள 175 இடங்களில் தஜகன் சமாகன் 

தரட்டியின் கட்சி 151 இடங்கசளக் சகப்பற்றியுள்ளது. ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் 

தமாத்தமுள்ள 25 மக்களசவ இடங்களில் 22 இடங்களில் இக்கட்சி தவற்றி 

தபற்றுள்ளது. 
❖ இவர ் தற்தபாழுது முதலசமசச்ராக இருக்கும் ததலுங்கு சதசக் கட்சிசைச ் சசரந்்த 

சந்திரபாபு நாயுடுசவ வீழ்த்தினார.் 
❖ இவர ் பிரதமர ் சமாடிசை சந்திதத்ு ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் சிறப்பு மாநில 

அந்தஸ்திற்கான சகாரிக்சகசைப் பிரதமரிடம் முன்சவத்தார.்  
சிறப்பு ோநில அந்ேஸ்து (SCS – Special Category Status) 

❖ SCS என்ற கருதத்ுருவானது 5-வது நிதி ஆகணயத்தினால் முதன்முதலாக 1969 ஆம் 

ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது சில பின்தங்கிய மாநிலங்களுக்கு மத்திய நிதியுதவி மற்றும் வ ிச ்சலுகககள் 

என்ற முகறயில் முன்னு ிகம அளித்திட வழி வகுக்கின்றது. 

❖ முதன்முதலில் அஸ்ஸாம், நாகாலாந்து மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீ  ் ஆகிய 

மாநிலங்களுக்கு SCS அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டன.  

❖ இதன் பின்ன  ் அருணாசச்லப் பி ரதசம், இமாசச்லப் பி ரதசம், மணிப்பூ ,் 

ரமகாலயா, மிரசா ம், சிக்கிம், தி ிபு ா மற்றும் உத்த காண்ட் ஆகிய 

மாநிலங்களுக்கும் SCS அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டன. 

❖ ஆனால் 14-வது நிதி ஆகணயம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று மகல 

மாநிலங்கள் (ஜம்மு காஷ்மீ ,் இமாசச்லப் பி ரதசம், உத்த காண்ட்) ஆகியவற்கறத் 

தவி த்த்ு மற்ற மாநிலங்களுக்கான “சிறப்பு மாநில அந்தஸ்கத” நீக்கியுள்ளது. 

❖ அதற்குப் பதிலாக இந்த ஆகணயம் மத்திய அ சிலிருந்து மாநிலங்களுக்கு 

வழங்கப்படும் வ ிப் பகி க்வ 32 சதவிகிதத்திலிருந்து 42 சதவிகிதமாக 

அதிக ிக்குமாறுப் ப ிந்துக தத்ுள்ளது.  

 

சிக்கிே் முேலகேசச்ர ்

❖ சிக்கிம் கரந்திகாரி சமாரச்ச்ா கட்சியின் தசலவரான பிசரம் சிங் சகாசல சிக்கிம் 

மாநிலத்தின் புதிை முதலசமசச்ராகப் தபாறுப்சபற்றார.் 
❖ இவர ் 5 முசற முதலசமசச்ராக இருந்த பவன் குமார ் சாம்லிங் என்பவசரத் 

சதாற்கடித்தார.் 
❖ சிக்கிம் சசாஹ்ைால் வம்சத்தின் கீழ் 1642 ஆம் ஆண்டில் ஒரு அரசாக  உருவானது. 
❖ இது 1890 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிசலை ஆட்சியின் கீழ் வந்தது. இது ஆங்கிசலைரக்ளால் 

பாதுகாக்கப்படும் மாநிலமாக உருதவடுத்தது. 
 

ஒடிசா முேலகேசச்ர ்

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு சம 29 அன்று பிஜூ ஜனதா தள கட்சியின் தசலவரான நவீன் 

பட்நாைக் ஒடிசா மாநிலத்தின் முதலசமசச்ராக ஐந்தாவது முசறைாகப் 

தபாறுப்சபற்கவிருக்கின்றார.் 
❖ இவர ்பதவிசைற்கவிருக்கும் நாளில், அம்மாநிலத்தின் காலிைா என்ற திட்டத்தின் கீழ் 
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உள்ள 6 முதல் 7 இலடச்ம் விவசாயிகள் சநரடிப் பைன் மாற்றத்தின் மூலம் ரூ.5000 

நிதியுதவிசைப் தபறவிருக்கின்றனர.் 
❖ இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டில் அம்மாநிலத்தில் நசடதபற்ற 23 நாடாளுமன்றத் 

ததாகுதிகளுக்கானத் சதரத்லில் 12-ல் தவற்றியும் 146 சடட்மன்ற இடங்களுக்கான 

சதரத்லில் 112-ல் தவற்றியும் தபற்றுள்ளார.் 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கசமலஷ் தினொய்கர ்

❖ பசடத் தளபதி சசசலஷ் தினாை்கர ் என்பவர ் ஐ.நாவின் தபாதுச ் தசைலாளர ்

அன்சடானிசைா குடத்டரஸால் ததற்கு சூடானுக்கான ஐ.நா திட்டத்தின் (UN Mission in 

South Sudan - UNMISS) பசடத் தளபதிைாக நிைமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இந்த மாதத்தில் UNMISS பகடத் தகலவ  ் என்ற பதவியிலிருந்து ஓய்வு பபறவுள்ள 

ருவாண்டாகவச ்ரச ந்்த பகடத் தகலவ ான பி ான்க் காமன்சி என்பவருக்கு அடுதத்ு 

இவ  ்அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படட்ுள்ளா .் 

❖ இது இ ண்டாவது மிகப் பப ிய அகமதிக் காப்பு நடவடிக்ககயாகும். 

❖ இது சூடானிலிருந்துத் பதற்கு சூடான் விடுதகல பபற்ற பின்பு 2011 ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இவ  ் UNMISS-ல் 2400 இந்திய வீ க்ள் உள்பட 16,000 அகமதிப் பகட வீர க்கள வழி 

நடத்த விருக்கின்றா .் 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டில் இந்திய இ ாணுவ கமயத்தில் பட்டப் படிப்பு முடித்த இவ ,் தனது 

தன்னிகரில்லாத ரசகவக்காக ரசனா விருது மற்றும் விஷிஷ்த ரசவா விருது 

ஆகியவற்கறப் பபற்றுள்ளா .்  

ேற்மபாகேய நிகல 

❖ இவ  ் தற்பபாழுது மர ாவில் அல்லது டாக்டர ் அம்சபத்கர ் நகரில் உள்ள இந்திய 

இ ாணுவ காலாட் பகடப் பள்ளியின் தகலவ ாகப் பணியாற்றுகின்றா .் 

❖ மத்தியப் பி ரதசத்தின் மர ாவில் உள்ள இ ாணுவப் பள்ளியானது இந்திய 

இ ாணுவத்தின்  மிகப்பப ிய மற்றும் பழகமயான இ ாணுவப் பயிற்சி கமயமாகும். 

❖ இ ாணுவப் பள்ளியின் ஒரு பகுதியான இ ாணுவ துப்பாக்கிச ் சுடுதல் பி ிவின் கீழ் 

இயங்கும் ரதசிய துப்பாக்கி சுடுதல் அணிக்கும் இந்த நிறுவனம் 

பயிற்சியளிக்கின்றது.  

 

லீ ம ாங் – ஊக் விருது 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் தபாதுச ் சுகாதாரத்திற்கான டாக்டர ் லீ சஜாங்-ஊக் நிசனவு 

விருசத இந்திை மருத்துவ ஆராை்சச்ி ஆசணைப் தபாது இைக்குநரகப் 

சபராசிரிைரான பால்ராம் பாரக்வா என்பவர ்தபற்றுள்ளார.் 
❖ தஜனீவாவில் நசடதபற்ற 72-வது உலக சுகாதார சசபக் கூட்டத்தின் சபாது இவருக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 
❖ தில்லியில் உள்ள எை்ம்ஸ் மருதத்ுவமசனயில் இருதை சநாை் நிபுணரான டாக்டர ்
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பாரக்வா என்பவருக்கு மருத்துவர,் புத்தாக்கவிைலாளர,் ஆராை்சச்ிைாளர ் மற்றும் 

பயிற்சிைாளர ்ஆகிைவற்றில் சாதசனகள் புரிந்ததற்காக இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 
இந்ே விருகேப் பற்றி 

❖ பபாதுச ் சுகாதா த்திற்கான டாக்ட  ் லீ ரஜாங்-ஊக் நிகனவு விருதானது 2008 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ பபாதுச ் சுகாதா த்திற்கு தகலசிறந்த பங்களிப்கப ஆற்றிய தனிநப க்ள், 

நிறுவனங்கள், அ சு சா ா மற்றும் அ சு சா  ் அகமப்புகளுக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இவ்விருதானது “நிறுவன ிடமிருந்து” ஒரு ரகடயம் மற்றும் 1,00,000 டாலருக்கு 

அதிகமில்லாத நிதி ஆகியவற்கறக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ WHO-ன் கீழ் வழங்கப்படும்  இத  நி ந்த  விருதுகள் பின்வருமாறு  

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக உயர் இரே்ே அழுே்ே தினே் – மம 17 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சம மாதம் 17 ஆம் சததிைன்று உலக உைர ்இரத்த அழுத்த தினம் 

(WHD - World Hypertension Day) அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது ச வ்ரதச உய  ்இ த்த அழுத்த சமூகதத்ுடன் இகணக்கப்பட்ட உலக உய  ்இ த்த 

அழுத்த அசமப்பின் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் WHD முதன்முதலில் அனுச ிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமானது உய  ்இ த்த அழுத்தம் குறிதத்ு பபாது மக்களிகடரய விழிப்புண க்வ 

ஏற்படுதத்ுவகதயும் அசமதிைாக அழிக்கக் கூடிய இந்த நவீன கால பரவும் ரநாயிகன 

கடட்ுப்படுதத் மற்றும் தடுக்க அகனதத்ு நாடுகளின் குடிமக்ககள ஊக்குவிப்பகதயும் 

ரநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “உன்னுகடய எண்ககள அறிந்து பகாள்” 

என்பதாகும். 

❖ இந்தக் கருத்துருவானது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களிடம் உய  ்இ த்த அழுத்தம் 

குறிதத்ு விழிப்புண க்வ ஏற்படுதத்ுவகதக் குறிக்கின்றது.  
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உலக எய்ட்ஸ் ேடுப்பு ேருந்து தினே் – மம 18 

❖ எசஐ்வி தடுப்பு மருந்து விழிப்புணரவ்ு தினம் என்றும் அசழக்கப்படும் உலக எை்டஸ்் 

தடுப்பு மருந்து தினம் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சம 18 ஆம் சததி அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இத்தினமானது எசஐ்விசைத் தடுப்பதற்கான மருந்சத சமம்படுதத்ும் பல 

தன்னாரவ்லரக்ள், சமூக உறுப்பினரக்ள், சுகாதாரப் பணிைாளரக்ள் மற்றும் 

ஆராை்சச்ிைாளரக்சள  அங்கீகரிக்கின்றது.  
❖ உலக எை்டஸ்் தடுப்பு மருந்து தினம் என்ற கருத்துருவானது 1997 ஆம் ஆண்டு சம 18 

அன்று அதிபர ்பில் கிளிண்டன் நிகழ்த்திை உசரயிலிருந்து உருவானது.  
❖ கிளிண்டன் நிகழ்த்திை உசரயின் நிசனவிசன அனுசரிப்பதற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு 

சம 18 அன்று முதலாவது எை்டஸ்் தடுப்பு மருந்து தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. எசஐ்வி 

ததாற்று மற்றும் எை்டஸ்் ஆகிைவற்சறத் தடுப்பதற்கான மருந்தின் சதசவ குறிதத்ு 

விழிப்புணரச்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
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