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மே – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ்நரரந்திர ரமோடியின் பதவிரயற்பு விழோவில் கலந்து ககோள்ளுமோறு 

பிம்ஸ்கெக் உறுப்பு நோடுகளுக்கு இநதியோ அழழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 

o இது இந்தியோவின் “முதலில் அண்ழெ நோடுகள்” என்னும் ககோள்ழகயில் கவனம் 

கெலுத்துகின்றது.  

❖ ரம 29 அன்று அருணோெெ்லப் பிரரதெத்தின் முதலழமெெ்ரோக ரபமோ கோந்து என்பவர ்

இரண்ெோவது முழறயோகப் பதவி ஏற்றோர.் 

❖ சீனாவின் நோனிங்கில் நழெகபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகக் கலப்பு அணி 

ரபெ்மிண்ென் ெோம்பியன்ஷிப் ரபோெ்டியோன சுதிரர்மன் ரகோப்ழபழய சீனோ 

கவன்றுள்ளது. 

o சீனோ ஆண்கள் இரெழ்ெயர ் பிரிவு, கபண்கள் ஒற்ழறயர ் பிரிவு மற்றும் 

ஆண்கள் ஒற்ழறயர ் பிரிவு ஆகியவற்றில் ஜப்போழன வீழ்த்தி 11-வது 

முழறயோக இந்தப் பெெ்த்ழத கவன்றுள்ளது. ஜப்போன் இதுவழர சுதிரர்மன் 

ரகோப்ழபழய கவன்றதில்ழல. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ் ஈழ விடுதலைப் புலிகள் – தீர்ப்பாயம் 

❖ இந்திய அரசு தற்கபோழுது பணியோற்றிக் ககோண்டிருக்கும் தில்லி உயர ் நீதிமன்ற 

நீதிபதியோன ெங்கீதோ திங்ரோ கெஹல் என்பவரின் தழலழமயின் கீழ் ெெ்ெவிரரோத 

நெவடிக்ழககள் (தடுப்பு) தீரப்்போயத்ழத அழமத்துள்ளது. 

❖ இது தமிழ் ஈழ விடுதழலப் புலிகழள (LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam) ெெ்ெ விரரோத 

அமைப்பாக அறிவிப்பதற்கு ரபோதிய கோரணம் உள்ளதோ அல்லது இல்ழலயோ என்பது 

குறிதத்ு விெோரிக்கவிருக்கின்றது. 

❖ ெமீபத்தில் மத்திய உள்துழற அழமெெ்கம் LTTE மீதோன தழெழய ரமலும் 5 

ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிதத்ு அதற்கோன அறிவிக்ழகழய கவளியிெ்டது. 

❖ 1991-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியோவில் LTTE அழமப்போனது ெெ்ெ விரரோத 

நெவடிக்ழககள் (தடுப்பு) ெெ்ெம், 1967ன் கீழ் ெெ்ெ விரரோத அமைப்பாக   
அறிவிக்கப்பெட்ுள்ளது. 

 

காவிரி நீர ்

❖ கோவிரி நீர ் ரமலோண்ழம வோரியம் (CWMA - Cauvery Water Management Authority) ஜுன் 

மோதத்தில் தமிழகத்திற்கு வழங்க ரவண்டிய 9.19 டிஎம்சி கோவிரி நீழரத் திறந்துவிெ 

ரவண்டும் என்று கரந்ோெக மோநிலத்திற்கு உத்தரவிெட்ுள்ளது. 

❖ இந்த கோவிரி நீரோனது தற்கபோழுது அமடயாளை் கண்ெறியப்பெட்ுள்ள 

பில்லிகுண்டுலு பகுதி மற்றும் நீர ் விடுவிப்புப் பகுதி என்ற இரு 
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மோநிலங்களுக்கிழெரயயோன இழணப்புப் பகுதியிலிருந்து திறந்து விெப்பெ 

இருக்கின்றது. 

❖ ரமலும் இது குறித்த கெய்திகளுக்கு இங்ரக கெோடுக்கவும் - 

https://www.tnpscthervupettagam.com/cauvery-water-dispute-verdict/. 

❖ எஸ். மசூத் ஹழென் என்பவர ்CWMA-ன் தழலவரோக நியமிக்கப்பெட்ுள்ளோர.்  

❖ இதன் உறுப்பினரக்ள் பின்வருமோறு  

 

 

❖ நவீன் குமோர ் என்பவர ் கோவிரி நதிநீர ் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் தழலவரோக 

நியமிக்கப்பெட்ுள்ளோர.்  

❖ இதன் உறுப்பினரக்ள் பின்வருமோறு : 

https://www.tnpscthervupettagam.com/cauvery-water-dispute-verdict/
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மதசியெ ்செய்திகள் 

கார்கிை் பபாரிை் மரணமலைந்தவரக்ளுக்கு அஞ்சலி சசலுத்துதை் 

❖ பஞ்ெோபின் பதின்ெோவில் உள்ள பிசியோனோ விமோனப் பழெத் தளத்திலிருந்து இந்திய 

விமோனப் பழெயின் தழலழமத் தளபதியோன பி.எஸ். தரனோவா தழலழமயில் 4 மிக்-

21 விமோனத்தில் பறந்து கென்று கோரக்ில் ரபோரில் மரணமழெந்தவரக்ளுக்கு அஞ்ெலி 

கெலுத்தப்பெ்ெது. 

❖ கோரக்ில் ரபோரின் ரபோது மரணமழெந்தவரக்ழளக் குறிக்கும் விதமோக இரு 

விமோனங்களிழெரய ஒரு இழெகவளியுென் கூடிய ஒரு ரதோற்றம் ஏற்படுத்தப்பெ்ெது. 

இது ஒரு வில் ரபோன்ற ஒரு அழமப்போகும். 

❖ இது கோரக்ிலில் ெகபத் ெோகர ் நெவடிக்ழகயின் ரபோது உயிரத்் தியோகம் கெய்த 

வீரரக்ழளக் ககௌரவிப்பதற்கோக நெத்தப்பெ்ெது. 

❖ ெகபத் ெோகர ் நெவடிக்ழக என்பது கோரக்ில் ரபோரின் ரபோது தழரப் பழெயுென் 

இழணந்துப் ரபோரிெ்ெ இந்திய விமோனப் பழெயின் பணிக்கு வழங்கப்பெெ் ஒரு 

குறியீெட்ுப் கபயரோகும். 

 

ஆகாஷ் எம்பக–1 எஸ் 

❖ போதுகோப்பு ஆரோய்ெச்ி மற்றும் வளரெ்ச்ி அழமப்போனது (Defence Research and 

Development Organisation - DRDO)  ஒடிெோவின் ெந்திப்பூரிலிருந்து ஆகோஷ் எம்ரக–1 எஸ் 

என்ற ஒரு ஏவுகழணழய கவற்றிகரமோக ரெோதழன கெய்துள்ளது. 

❖ ஆகோஷ் எம்ரக–1 எஸ் என்பது ரமம்படுத்தப்பெெ் வோன்பரப்பு இலக்குகழளச ்சீரோக்கி 

அழிக்கும் திறன் ககோண்ெ ஒரு ஏவுகழணயோகும். இது நிலப்பரப்பிலிருந்து வோன் 

பரப்பிலுள்ள இலக்குகழளத் தோக்கி அழிப்பதற்கோக ஏவப்படுகின்றது. 

❖ இந்த மீயயாலி ரவகம் ககோண்ெ ஏவுகழணயோனது 25 கிரலோ மீெ்ெர ் வழர கென்று 

இலக்ழகத் தோக்கும் திறன் ககோண்ெது. இது 18,000 மீெ்ெர ் உயரம் வழர கென்று 

இலக்ழகத் தோக்கி அழிக்கும். 
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❖ ரமம்படுத்தப்பெெ் துல்லியத் தன்ழம மற்றும் அதிக வரம்பு ககோண்ெ இந்த 

வழகழயெ ் ரெரந்்த பிற ஏவுகழணகளோன ஆகோஷ் எம்ரக–1, ஆகோஷ் எம்ரக–2 

ஆகியழவ DRDOவினோல் வடிவழமக்கப்பெட்ுள்ளது. 

 

முழு உைை் பாதுகாப்புக் கருவி 

❖ முதன்முழறயோக இந்தியோவிலுள்ள கபண் கோவலரக்ள் மற்றும் துழண இரோணுவப் 

பழெ வீரரக்ள் “கபண்கழள ழமயமோகக் ககோண்ெ” உெல் போதுகோப்புக் கவெம் 

அல்லது முழு உெல் போதுகோப்புக் கருவிழயப் (FBP - full body protector) 

கபறவிருக்கின்றனர.் 

❖ இது பல்ரவறு அெச்ுறுத்தல்கழளத் தோங்கிக் ககோள்ளும் திறன் ககோண்ெது. இது 

கத்தியோல் தோக்குவதிலிருந்து தப்பித்தல், கிழிெல் எதிரப்்பு, தோக்கத்திலிருந்து 

தப்பித்தல், தீ மற்றும் அமிலத்ழத எதிரத்்தல் ஆகியவற்ழற ரமற்ககோள்கின்றது. 

❖ இது புது தில்லியில் உள்ள உெலியல் மற்றும் அது ெோரந்்த அறிவியலுக்கோன 

போதுகோப்பு ழமயத்தினோல் (DIPAS - Defence Institute of Physiology & Allied Science) 

ரமம்படுத்தப்பெெ்து.  

❖ DRDOவின் கீழ் இயங்கும் DIPAS அமைப்பு 1962-ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பெ்ெது. 

❖ இது பல்ரவறு கதோழில்ெோர ் சூழலில் உெலியல், உயிர ் ரவதியியல், ஊெெ்ெ ் ெதத்ு 

மற்றும் பணிெச்ூழலியல் அணுகுமுழறகழளப் பயன்படுத்தி மனித கெயல்திறழன 

ரமம்படுதத்ுவதற்கோக பணியோற்றுகின்றது. 

❖ DRDO ஆனது இப்கபோருள்கழள அதிக அளவில் உற்பத்தி கெய்வதற்கோன 5 

உரிமங்கழள வழங்கவிருக்கின்றது. 
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ெரவ்மதெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் மனிதக் குடியிருப்பு ோநாடு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ரம 27 அன்று ககன்யோவின் ழநரரோபியில் நழெகபற்ற ஐக்கிய 

நோடுகளின் மனிதக் குடியிருப்பு ைாநாடட்ுத ் திெ்ெத்தின் (UN-Habitat Assembly) 

முதலோவதான ஒரு முழு அமரவ்ுெ ் ெந்திப்பின் ரபோது, அந்த அழமப்பின் நிரவ்ோக 

வோரியத்திற்கு இந்தியோ ரதரந்்கதடுக்கப்பெட்ுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் மனிதக் குடியிருப்பு ைாநாடட்ுத் திெ்ெத்தின் ஒரு சிறப்புக் 

கருதத்ுருவோனது “நகரங்கள் மற்றும் ெமுதோயங்களில் சிறந்த வோழ்க்ழகத் 

தரத்திற்கோன புத்தோக்கம்” என்பதோகும். 

❖ இந்த அழமப்போனது ழநரரோபிழயத் தழலழமயிெமோகக் ககோண்டு 1978 ஆம் 

ஆண்டில் கதோெங்கப்பெ்ெது. 

❖ இது அழனவருக்கும் இருப்பிெத்ழத அளிக்கும் இலக்குென் ெமூகம் மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல்கள் ரீதியில் நீடித்த சிறுநகரங்கள் மற்றும் கபருநகரங்கழள 

ஏற்படுதத்ுவமத ஊக்குவிக்கக் கூடிய ஐ.நோ.வின் ஒரு அழமப்போகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மாதவிைாய் சுகாதார தினம் – மே 28 

❖ மோதவிெோய் சுகோதோர தினம் என்ற ஒரு வருெோந்திர விழிப்புணரவ்ுத் தினமோனது ரம 

மோதம் 28 ஆம் ரததி அனுெரிக்கப்பெெ்து. 

❖ இது சிறந்த மோதவிெோய் சுகோதோர ரமலோண்ழமயின் (menstrual hygiene management - 

MHM) முக்கியதத்ுவத்ழத எடுதத்ுக் கோெட்ுகின்றது. 

❖ இது கஜரம்னியில் உள்ள அரசு ெோரோ அழமப்போன வோஷ் யுழனகெெ் (WASH United) 

என்ற அழமப்போல் 2014 ஆம் ஆண்டில் கதோெங்கப்பெெ்து. 

❖ இத்தினமோனது MHMவிற்கோக ெரவ்ரதெ, ரதசிய மற்றும் உள்ளுர ் அளவிலான 
ககோள்ழககள் மற்றும் திெ்ெங்கழள ஒருங்கிழணப்பதற்கு குரல் ககோடுப்பதற்கோன 

ஒரு வோய்ப்பிழன வழங்குகின்றது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜப்போனின் கதோழிலோளர ் ெெ்ெங்கள் கபண்களுக்கு 

மோதவிெோய் கோலத்தில் விடுப்புகழள அளிக்கின்றது. 

❖ இத்தினக் ககோண்ெோெ்ெத்தின் ரபோது, தமிழ்நோடு அரசு கென்ழனயில் உள்ள அரசு 

பல்ரநோக்கு சிறப்பு மருத்துவமழனயில் ரூ.5 மதிப்புழெய சுகோதோரத ் துணிகள் 

விற்பழன இயந்திரத்ழத நிறுவியுள்ளது. 
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காணாமை் பபாய்க் சகாண்டிருக்கும் குழந்லதகளுக்கான சரவ்பதச தினம் – மே 

25 

❖ ஒவ்கவோரு ஆண்டும் ரம 25 அன்று கோணோமல் ரபோய்க் ககோண்டிருக்கும் 

குழந்ழதகளுக்கோன ெரவ்ரதெ தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினத்தின் சிறப்புக் குறியீடு “என்ழன மறந்து விடு – பூக்கழள அல்ல” 

என்பதோகும். 

❖ 1983-ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்க அதிபர ் கரோனோல்டு ரீகன் ரம 25-ஆம் ரததிழய 

கோணோமல் ரபோய்க் ககோண்டிருக்கும் குழந்ழதகளுக்கோன ரதசிய தினமோக 

அறிவித்தோர.் 

❖ 2001-ஆம் ஆண்டில், முதல் முழறயோக ரம 25-ஆம் ரததி கோணோமல் ரபோய்க் 

ககோண்டிருக்கும் குழந்ழதகளுக்கோன ெரவ்ரதெ தினமோக அதிகோரப் பூரவ்மோக 

அங்கீகரிக்கப்பெெ்து. 

❖ இந்தத ் தினமோனது குழந்ழதக் கெத்தல் கதோெரப்ோன பிரெெ்ழனழய எடுத்துக் 

கோெட்ுகின்றது. இது கண்டுபிடிக்கப்பெோத கோணோமல் ரபோன குழந்ழதகழளக் 

ககௌரவிக்கின்றது. இது, தங்கள் குழந்ழதகழளப் போதுகோப்பதற்கோக 

கபற்ரறோரக்ளுக்கு கல்வியறிவு ஏற்படுத்திெ முயற்சிக்கின்றது. 

❖ 23 நோடுகழளெ ் ரெரந்்த ஒரு அழமப்போன “ெரவ்ரதெ கோணோமல் ரபோய்க் 

ககோண்டிருக்கும் குழந்ழதகளின்” அழமப்போனது ெரவ்ரதெக் குழந்ழத மீெ்பில் 

முன்னிழல வகிக்கின்றது. 

 

உைகத் தாய்மாரக்ள் தினம் – மே 12 

❖ ஒவ்கவோரு ஆண்டும் ரம மோதத்தின் இரண்ெோவது ஞோயிறன்று உலகத் தோய்மோரக்ள் 

தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டு இத்தினமோனது ரம 12 அன்று அனுெரிக்கப்பெெ்து. 

❖ இது உலகம் முழுவதுமுள்ள அழனத்து தோய்மோரக்ளுக்கும் மரியோழத 

கெலுத்துவதற்கோகவும் தோய்ழமழயக் ககௌரவிப்பதற்கோகவும் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1872 ஆம் ஆண்டில் எழுத்தோளர ்ஜுலியோ வோரட்ு ஹோவ் என்பவர ்தோய்மோரக்ள் தினம் 
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குறித்த ஒரு கருத்ழத முதன்முதலில் கதரிவித்ததற்கோக அறியப்படுகின்றோர.் 

❖ 1908 ஆம் ஆண்டில் அண்ணோ ஜோரவ்ிஸ் என்பவர,் ெமூக ைற்றுை் சுகோதோர ஆரவ்லரோன 

தனது தோழயக் ககௌரவிப்பதற்கோக அகமரிக்கோவின் ரதசிய விடுமுழறக்கோக ஒரு 

பிரெெ்ோரத்ழத ரமற்ககோண்ெோர.் 

❖ பிறகு 1914-ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்கோவின் முன்னோள் அதிபரோன உெ்ரரோ வில்ென் 

தோய்மோரக்ள் தினம் குறித்த அதிகோரப்பூரவ் ஆவணதத்ில் ழககயழுத்திெட்ு, ரம 

மோதத்தின் இரண்ெோவது ஞோயிற்ழறத் தோய்மோரக்ள் தினமோகத் ரதரந்்கதடுத்தோர.் 

இவர ்  தோய்மோரக்ழளக் ககௌரவிப்பதற்கோக இத்தினத்ழத ரதசிய விடுமுழறயோக 

அறிவித்தோர.் 

❖ பின்னோளில் தோய்மோரக்ள் தினைானது உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப் படுவது 

நழெமுழறக்கு வந்தது. 

 

உைகக் கைை் ஆலம தினம் – மே 23 

❖ ரம 23 அன்று உலகக் கெல் ஆழம தினம் அனுெரிக்கப்பெ்ெது. 

❖ இது அகமரிக்க ஆழம மீெ்பு (ATR - American Tortoise Rescue) நிறுவனத்தினோல் 2000 ஆம் 

ஆண்டில் கதோெங்கப்பெ்ெது. 

❖ ATR அமைப்பானது அழனதத்ு விதமோன ஆழமகள் மற்றும் கெல் ஆழம இனங்களின் 

மீெ்பு, மறுவோழ்வு, ததக்தடுப்பு மற்றும் போதுகோத்தல் ஆகிய பணிகழள 

ரமற்ககோள்கின்றது. 

❖ இத்தினமோனது உலககங்கிலும் அழிந்து வரும் கெல் ஆழமகள் மற்றும் அழவகளின் 

வோழ்விெங்கள் ஆகியவற்ழறப் போதுகோக்கவுை் அவற்ழறக் யகாண்டாட மக்களுக்கு 

உதவவுை்  ஒரு வருெோந்திர அனுெரிப்போக ஏற்படுத்தப்பெ்ெது. 

 

சரவ்பதச ஐ.நா. அலமதிப் பலை வீரரக்ள் தினம் – மே 29 

❖ ஒவ்கவோரு ஆண்டும் ரம 29 அன்று ெரவ்ரதெ ஐ.நோ. அழமதிப் பழெ வீரரக்ள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 
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❖ இத்தினமோனது ஐ,நோ.வின் அழமதிக் கோப்புப் பணிகளுக்கு மதிப்பிெ இயலோத 

பங்களிப்புகழள அளித்த சீருழெ மற்றும் குடிமக்கள் பணியோளரக்ளுக்கு மரியோழத 

கெலுத்துவதற்கோன ஒரு வோய்ப்பிழன வழங்குகின்றது. 

❖ இது  1948 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐ.நோ.வின் கீழ் பணியோற்றி உயிரிழந்த 3800க்கும் 

ரமற்பெ்ெ அழமதிக் கோப்பு வீரரக்ழளக் ககௌரவிக்கின்றது 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு ரம 29 அன்று முதலோவது ஐ,நோ. அழமதிக் கோப்புத் திெ்ெம் 

ஏற்படுத்தப்பெ்ெது. 

❖ இது இஸ்ரரல் மற்றும் அதன் அண்மையில் உள்ள அரபு நோடுகளுக்கிழெரயயோன 

தற்கோலிகப் ரபோர ்நிறுத்த ஒப்பந்தத்ழத கண்கோணிக்கும் பணிழய ரமற்ககோண்ெது. 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் இத்தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

சதாைரும் சபாருந்துலம 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு “குடிமக்கழளப் போதுகோத்தல், 

அழமதிழயப் போதுகோத்தல்” என்பதோகும். 

❖ குடிமக்களின் போதுகோப்போனது ஐ,நோ.வின் அழமதிக் கோப்பின் ழமயமோக 

விளங்குகின்றது. 

❖ குடிமக்கழளப் போதுகோப்பதற்கோக 90 ெதவிகிதத்திற்கும் ரமற்பெ்ெ ஐ,நோ. அழமதிக் 

கோப்பு வீரரக்ள் ஏறக்குமறய 8 நோடுகளில் மெட்ுமை பங்ககடுதத்ுள்ளனர.் அந்த 

நோடுகளோவன  

அரபய் மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 

டாரப்ர ் கதற்கு சூெோன் 

கலபனோன் கோங்ரகோ மக்களோெ்சிக் குடியரசு 

மோலி மைத்தி 
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