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மே – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொதுத் ததரத்லில் 

முதலாவது வாக்டகெ் ெதிவு பெய்த இமாெெ்ல பிரததெத்டதெ ் தெரந்்த 102 வயது 

நிரம்பிய ஷியாம் ெரண் தநஹி என்ெவர ்2019 ஆம் ஆண்டின் ொராளுமன்றத் ததரத்லில் 

மண்டி மக்களடவத ்பதாகுதியில் மீண்டும் தனது வாக்டகெ் ெதிவு பெய்தார.் 

❖ கபில் சரம்ா என்பவர ் இலண்டனின் உலக புத்தகப் பதிவுகள் என்ற அமமப்பினால் 

வவளிநாட்டிலும் இந்தியாவிலும் மிகவும் பாரம்வயிடப்படட் மமமடச ்

சிரிப்புமரயாளர ் என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளார.் இவர ் பல்மவறு நமகசச்ுமவத் 

வதாடரக்ளின் மூலம் மமமடச ் சிரிப்புமரயாளராகத் தனது வாழ்க்மகமயத் 

வதாடங்கினார.்  இவர ்“கபிலுைன் நடகெச்ுடவ இரவுகள்” என்ற பதாைரிலிருந்து புகழ் 

பெற்றார.் 

❖ இந்தியத் தர நிரண்யங்கள் அடமெ்பினால் (Bureau of Indian Standards - BIS) ொன்று 

அளிக்கெ்ெைை்ால் மைட்ுதம புதுெ்பிக்கெ்ெை்ை டகதெசிகடள இறக்குமதி பெய்ய 

அனுமதி அளிெ்ெதற்கு இந்தியா முடிவு பெய்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவிற்கான தனது புதிய உயர ் ஆடணயராக பமாய்ன் உல் ஹக் என்ற 

இராஜாங்க அதிகாரிடய ொகிஸ்தான் நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ இலங்டகயில் ெல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த உள்நாைட்ுெ் மபாரில் ஏறத்தாழ 

1,00,000 மக்கள் இறந்தனர.் இந்த உள்நாைட்ுெ் மபார ் முடிவடைந்து 10 ஆண்டுகள் 

ஆனடத இலங்டக தற்பொழுது அனுெரித்தது. இருதரெ்பினாலும் தமற்பகாள்ளெ்ெை்ை 

தொரக்் குற்றங்கள் குறிதத்ு விொரிக்க தவண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் 

இலங்டகடய வலியுறுதத்ுகின்றது. 

❖ ெல்கடலக்கழக மானியக் குழு (University Grants Commission - UGC) இடளஞரக்டள 

தீவிரவாதத்திலிருந்து விலக்கி டவக்கும் ஒரு நைவடிக்டகயாக தம 21 ஆம் தததிடய 

தீவிரவாத எதிரெ்்புத் தினமாக அனுெரிக்குமாறு ெல்கடலக் கழகங்கள் மற்றும் உயர ்

கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சுற்றறிக்டக ஒன்டற அனுெ்பியுள்ளது.  

o விவாதங்கள், கலந்தாய்வுகள், கருத்தரங்குகள், உறுதிபமாழி ஏற்கும் 

நிகழ்வுகள், திடரெ்ெைங்கடளக் காை்சிெ்ெடுதத்ுதல் ஆகியடவ இந்த நாளில் 

தமற்பகாள்ள அறிவுறுத்தெ்ெைட்ுள்ளன. இந்த நாள் முன்னாள் பிரதமர ்இராஜீவ் 

காந்தியின் இறந்த தினத்டதக் குறிக்கின்றது. 

❖ முகநூல் நிறுவனம் இந்தியத் ததரத்ல்களின் தொது தவறான தகவல்கள் ெரவுதடலக் 

குடறெ்ெதற்காக பெயற்டக நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திரக் கற்றல் முடறயிலான 

அங்கீகாரக் கருவிகள் (Artificial Intelligence and Machine Learning - AIML) ஆகியவற்டறெ் 

ெயன்ெடுதத்ியதாகக் கூறியுள்ளது.  

o தற்பொழுது AIML கருவிகளானது தவறானமவ, அவமதித்தல், தளத்தின் 

விதிமுடறடய மீறுதல் ஆகிய காரணங்களுக்காக ஒரு நாடளக்கு 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான  முகநூல் கணக்குகடள நீக்க அல்லது தடை பெய்ய 

அந்த நிறுவனத்திற்கு உதவுகின்றது.  

❖ 46 நாைக்ள் நடைபெறும் ஐசிசி ஆண்கள் கிரிக்பகை் தொை்டித ் பதாைரின் 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலகக் தகாெ்டெத் பதாைரானது தம மாதம் 30 ஆம் தததியிலிருந்து 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் 11 இைங்களில் நடைபெறவிருக்கின்றது. 
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o உலகக் தகாெ்டெயில் பவற்றி பெறும் அணி பணமாக சுமார ் 4 மில்லியன் 

அவமரிக்க ைாலரக்டளப் பரிசுத் வதாமகயாக (சுமார ் 28 தகாடி ரூபாய்கள்) 

பெறும். தொை்டித ் பதாைரின் வரலாற்றில் அதிகமான ெரிசுத ் பதாடக 

அளிக்கெ்ெடுவது இதுமவயாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

நாடாளுேன்றத் மதரத்ல் 2019 

❖ 17வது மக்களமவக்கு உறுப்பினரக்மளத் மதரந்்வதடுப்பதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டின் 

இந்தியப் வபாது மதரத்ல் ஏப்ரல் 11 மததி முதல் மம 19 ஆம் மததி வமர ஏழு கட்டங்களாக 

நமடவபற்றது. 
❖ 900 மில்லியன் இந்தியக் குடிமக்கள் இதம்தரத்லில் வாக்களிக்கத் தகுதி 

வபற்றிருந்தனர.் 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் வபாதுத் மதரத்லில் 67.11 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. 

இந்தியப் வபாதுத் மதரத்ல்கள் வரலாற்றில் இதுமவ அதிகமானதாகும்.  

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் நமடவபற்ற வபாதுத் மதரத்லில் 66.4 சதவிகித வாக்குகள் 

பதிவாகியிருந்தன. இது இந்தியாவில் நமடவபற்ற வபாதுத் மதரத்ல்களில் இரண்டாவது 

அதிகபடச் வாக்கு சதவிகிதமாக தற்வபாழுது விளங்குகின்றது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

அபாயகரோன ஹீமேய் ககமபசிகள் 

❖ பாதுகாப்புக் காரணங்கள் மற்றும் அவமரிக்காவின் ஆமண ஆகியவற்றின் 

காரணமாக கூகுள் நிறுவனமானது வதாமலத் வதாடரப்ு நிறுவனமான ஹீமவய் 

நிறுவனத்திற்கு வழங்கி வந்த வபாது மக்களுக்கு அல்லாத வன்வபாருள் மற்றும் வமன் 

வபாருள் மசமவகமள நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்நடவடிக்மக புதிய திறன் மபசிகமள உருவாக்குகின்ற மற்றும் பழமமயான திறன் 

மபசிகமள மமம்படுதத்ுகின்ற சீனாவின் மகமபசி வடிவமமப்பாளரக்மள 

கடுமமயாகப் பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 
❖ சாம்சங் நிறுவனத்திற்கு அடுதத்ு ஆண்டராய்டு சாதனங்கமள வழங்கும் இரண்டாவது 

முன்னணி நிறுவனம் ஹீமவய் நிறுவனம் ஆகும். 
❖ இது சீன மக்கள் விடுதமல இராணுவத்தில் பணியாற்றிய ஒரு வபாறியாளரான பரன் 

பெங்பெய் என்ெவரால் பென்பஹனில் 1987 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ சீனாவிற்கு பவளிதய ஹீதவயின் முதலாவது ஆராய்ெச்ி மற்றும் வளரெ்ச்ி டமயம் 1999 

ஆம் ஆண்டில் பெங்களூருவில் ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது.  

 

அனுேதியளிப்பு அட்கடகள் 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜிய அரசாங்கமானது ஐமராப்பிய வபாருளாதாரப் பகுதிக்கு (EEA - 
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European Economic Area) வவளிமய உள்ள நாடுகளிலிருந்து ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திற்கு 

வரும் சரவ்மதசப் பயணிகளால் முழுமமயாக பூரத்்தி வசய்யப்படட் அனுமதி 

அடம்டகமள மவத்திருக்க மவண்டும் என்ற நமடமுமறடய நீக்கியுள்ளது.   

❖ இது பிரிைை்னிற்குள் எளிடமயான முடறயில் நுடழய தவண்டும் என்ற 

தநாக்கத்திற்காக எடுக்கெ்ெைை் நைவடிக்டககளின் ஒரு ெகுதியாகும்.  

❖ நுடழவின் தொது நிரெ்ெெ்ெைை் அனுமதி அைட்ைகடள டவத்திருெ்ெதற்கு 

இந்தியரக்ளுக்கும் விலக்கு அளிக்கெ்ெைட்ுள்ளது.  

EEA 

❖ ஐதராெ்பிய பொருளாதாரெ் ெகுதி மீதான ஒெ்ெந்தமானது 1994 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 

அன்று நடைமுடறக்கு வந்தது. 

❖ EEA மீதான ஒெ்ெந்தமானது பின்வருவனவற்டற ஒன்றிடணக்கின்றது. 

o ஐதராெ்பிய ஒன்றிய உறுெ்பு நாடுகள் 

o 3 EEA நாடுகள் : ஐஸ்லாந்து, லிெவ்சபைன்ஸ்டைன், நாரத்வ 

❖ இந்த நாடுகள் “உள்நாைட்ுச ் ெந்டத” என்றறியெ்ெடும் ஒரு பொதுெ ் ெந்டதடய 

உருவாக்குகின்றன. 

❖ சுவிைெ்ரல்ாந்து EEA ஒெ்ெந்தத்தில் இைம் பெறவில்டல. 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

உலக ேரத்்தக அகேப்பு - குளறுபடிகள் 

❖ உலக வரத்்தக அமமப்பின் (WTO - World Trade Organizations)  “பிரெெ்டனகளுக்குத் தீரவ்ு 

காணும் அடமெ்பில்” நிகழும் குளறுெடிகடளத ் தடுெ்ெதற்கான வழிகள் குறித்து 

விவாதிெ்ெதற்காக 20ற்கும் தமற்ெை்ை வளரந்்து வரும் நாடுகள் புது தில்லியில் 

சமீபத்தில் ெந்தித்தன.  

 

❖ WTO தமல்முடறயீைட்ு அடமெ்பு என்ெது 7 உறுெ்பினரக்டளக் பகாண்ை ஒரு நிடலக் 

குழுவாகும். 

❖ WTO உறுெ்பினரக்ளால் பகாண்டு வரெ்ெைை் வரத்த்கம் பதாைரெ்ான பிரெெ்டனகளில் 

வழங்கெ்ெைை் தீரெ்்புகளின் தமல்முடறயீடுகடள இந்த அடமெ்பு விொரிக்கின்றது.  

❖ WTOவின் பிரெெ்டனக்குத் தீரவ்ு காணும் நடைமுடறயானது ெரவ்ததெ வரத்்தகம் சீராக 
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நடைபெறுவதற்கு முக்கியமான ஒன்றாகெ் ொரக்்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ கைந்த 2 ஆண்டுகளாக ததடவெ்ெடும் 7 உறுெ்பினரக்ளுக்குெ் ெதிலாக இந்த 

அடமெ்பின் உறுெ்பினர ் அடமெ்பில் உறுெ்பினரக்ள் எண்ணிக்மக மூன்றாகக் 

குடறக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இதற்குக் காரணம் WTO ஆனது தனக்கு எதிராகச ் பெயல்ெடுகின்றது என்று 

அபமரிக்கா நம்புகின்றது. எனதவ அபமரிக்கா இந்த அடமெ்பின் நியமனங்கடளத் 

தடை பெய்துள்ளது. 

❖ இந்தியா இதுவடர 54 பிரெெ்டனகளில் தநரடியாகக் கலந்து பகாண்டுள்ளது. 158 

பிரெெ்டனகளில் இந்தியா மூன்றாவது நெராகெ் ெங்கு பெற்றுள்ளது.  

 

இந்திய ரிசரே்் ேங்கி – புதிய பணி நிகலகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI - Reserve Bank of India) “தமற்ொரட்வயாளரக்ள் கல்லூரி”  

என்றறியப்படும் ஒரு புதிய நிறுவனத்மத மும்மபயில் அமமக்கத் திட்டமிடட்ுக் 

வகாண்டிருக்கின்றது.  

❖ இது நிதியியல் அடமெ்பில் தமற்ொரட்வயாளர ் நிடலயில் உள்ள 

ெணியாளரக்ளுக்குப் ெயிற்சி வழங்கி, அவரக்டளக் கை்ைடமக்கும். 

❖ இந்த நிறுவனம் RBI ெணியாளரக்ளுக்காக 1 வருை சிறெ்புெ் ெயிற்சித ் திை்ைத்டத 

அளிக்கவிருக்கின்றது. 

❖ இந்த நிறுவனத்தில் ெயிற்சி பெறும் அதிகாரிகள் பதாழில்நுை்ெத்தில் நிகழும் 

எந்தபவாரு மாற்றத்டதயும் ஏற்றுக் பகாள்ளும் வடகயில் ஒவ்பவாரு 5 

ஆண்டுகளுக்கும் மறு ொன்றிதடழெ் பெற தவண்டும்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சட்ட விமராதோன ேனவிலங்குகள் ேரத்்தகே் 

❖ சரவ்மதச உயிரியல் பன்முகத் தன்மம தினதத்ுடன் வதாடரப்ுமடய ஒரு 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரம் இந்தியாவில் பின்வரும் அமமப்புகளால் 

வதாடங்கப்பட்டது.  
o ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் இந்தியா 
o இந்தியாவின் வனவிலங்குகள் மீதான குற்றத் தடுப்பு அமமப்பு 

❖ “அமனதத்ு விலங்குகளும் தன் விருப்பத்தின் மபரில் இடம் வபயருவதில்மல” என்ற  

முழக்கம் இந்தியாபவங்கிலும் உள்ள முக்கியமான விமான நிடலயங்களில் 

காை்சிெ்ெடுத்தெ் ெைவிருக்கின்றது. 

❖ இந்தெ் பிரெெ்ாரத்தின் தநாக்கம் ெை்ை விதராதமான வன விலங்குகள் வரத்்தகம் 

குறிதத்ு விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுதத்ுவதாகும்.  

சசன்கன விோன நிகலயே் 

❖ விலங்குகள் ொதுகாெ்பு அடமெ்பான டிராபிக் (வரத்்தகத்தில் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் வரத்்தகெ் ெதிவுகள் மீதான ஆய்வு - இந்தியா) என்ற அடமெ்பின்ெடி 

பதற்கு ஆசியா மற்றும் பதன் கிழக்கு ஆசியாவில் ெை்ைவிதராத வனவிலங்கு 
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வரத்்தகத்தின் டமயமாக பென்டன மாறி வருகின்றது. 

❖ இந்திய நைெ்த்திர ஆடமகள், சிவெ்பு பெவி பகாண்ை  ஸ்டலைர ்ஆடமகள், எறும்புத் 

திண்ணி, சுறா மீன் உறுெ்புகள் ஆகியடவ பென்டனயிலிருந்து அதிகமாகக் 

கைத்தெ்ெைை் விலங்குகளாகும். 

❖ பென்டனயிலிருந்து கைத்தெ்ெை்ை மிகெ் பெரும்ொன்டமயான விலங்குகள் பதன் 

கிழக்கு ஆசியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளில் ொரம்ெரிய மருந்துகள் தயாரிெ்பில் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. எ.கா. சுறா மீன் உறுெ்புகள். 

 

❖ பென்டன விமான நிடலயத்திலிருந்து ெமீெத்தில் ெறிமுதல் பெய்யெ்ெைை்டவ 

பின்வறுமாறு  

மததி பிடிபட்ட விலங்கு 

மாரெ் ்25, 2019 2 காண்ைாமிருக உடும்புகளுைன் ஆெ்பிரிக்க நாைட்ைெ ்

தெரந்்த குழிெ் ொம்புகள், 3 ொடற உடும்புகள், எகிெ்டதெ ்

தெரந்்த 22 ஆடமகள், நீல நாக்கு பகாண்ை 4 அரடணகள் 

மற்றும் 3 ெெட்ெ மரத ்தவடளகள். 

பிெ்ரவரி 02, 2019 தெங்காக்கிலிருந்து வந்த நெரிைம் இருந்து டகெ்ெற்றெ்ெைை் 

சிறுத்டதக் குை்டி 

டிெம்ெர ்20, 2018 தெங்காக்கிலிருந்து வந்த இரண்டு ெயணிகளிைம் இருந்து 

டகெ்ெற்றெ்ெை்ை 4,800 சிவெ்பு பெவி பகாண்ை ஸ்மலைர ்

ஆடமகள். 

ஏெ்ரல் 06, 2018 தெங்காக்கிலிருந்து வந்த ஒரு நெரிைம் இருந்து 

டகெ்ெற்றெ்ெை்ை 65 நைெ்த்திர ஆடமகள். 

   

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மடக் ஹமொர்ஸ்க்ம ால்டு விருது 

❖ இராணுவம், காவல் துமற மற்றும் குடிமக்கமளச ் மசரந்்த 119 நபரக்ளில் இந்திய 

அமமதிப் பமட வீரரான இந்திய காவற்துமற அதிகாரி ஜித்மதந்தர ் குமார ் என்பவர ்

இந்த ஆண்டின் மடக் ஹமாரஸ்்க்மஜால்டு விருது வழங்கி வகௌரவிக்கப் 

படவிருக்கின்றார.் 
❖ இது பணியின் மபாது துணிவுடனும் தியாகதத்ுடனும் பணியாற்றிச ் மசமவ 

வசய்பவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஐ.நா.வின் ஒரு உயரிய விருதாகும். 
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❖ இவர ் மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான காங்மகாவில் நமடவபற்ற மபாரில் ஐ.நா.வின் 

அமமதி நிமலப்படுதத்ுதல் திடட்த்தில் பணியாற்றிக் வகாண்டிருக்கும் மபாது 

உயிரிழந்தார.் 
❖ 1997 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்படட் இந்த விருதானது ஐக்கிய நாடுகளின் 

இரண்டாவது வபாதுச ் வசயலாளரான மடக் ஹமாரக்்ஸ்மஜால்டு என்பவரின் 

நிமனவாக வழங்கப்படுகின்றது. 
❖ இவர ் 1961 ஆம் ஆண்டில் காங்மகா மபாரின் சமயத்தில் மபார ் நிறுத்தப் மபசச்ு 

வாரத்்மதக்காகச ்வசல்லும் மபாது ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார.் 
இந்திய அகேதிப் பகடத் திட்டங்கள் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரே்மதச உயிரியல் பன்முகத் தன்கே தினே் – தம 22 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் மம 22 ஆம் மததி சரவ்மதச உயிரியல் பன்முகத்  தன்மம தினமாக  

(IDB - International Day for Biological Diversity) அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “நமது ெல்லுயிரெ்் பெருக்கம், நமது 
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உணவு, நமது ஆதராக்கியம்” என்ெதாகும். 

❖ இந்தத ் தினமானது மனிதன் புவியில் நலமுைன் வாழ்வதற்காக நமது இயற்டக 

அடமெ்புகளால் அளிக்கெ்ெைை் ென்முகத ்தன்டமடய அனுெரிக்கின்றது. 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர ்மாதம் தம 22 ஆம் தததிடய IDB தினமாக ஐக்கிய நாடுகள் 

ஏற்றுக் பகாண்ைது.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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