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மே – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ உயிரித் ததொழில்நுட்பத ்துறை (Department of Biotechnology - DBT) மை்றும் அணு ஆை்ைல் 

துறை (Department of Atomic Energy - DAE) ஆகியறை புை்றுந ொய்த் துறையில் இறைப்புக் 

கூடட்ு ஆரொய்சச்ித் திட்டங்கறை ஆதரிப்பதை்கொக புரி ்துைரவ்ு ஒப்ப ்தம் ஒன்றில் 

றகதயழுத்திடட்ுை்ைன. 

o DAE ஆனது, அதன் டாட்டா நினனவு னையத்தினால் பிரதிநிதிதத்ுவப் 

படுத்தப்படட்து. இது இந்தியாவில் ததசியப் புற்றுதநாய்க் கடட்ுப்பாடட்ு 

னையத்தின் சாரப்ில் ஓர ்ஒருங்கினைப்பு னையைாகவுை் சசயல்படுகின்றது. 

❖ செப் சபதசாஸ் தனலனையிலான அதைசான் நிறுவனை் “ஒதுக்கப்பட்ட சபயரக்ள் 

ைற்றுை் எை்களுக்கான இனையக் கழகத்தில்” (ICANN - Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers) ஏழு ஆை்டுகளாக நனடசபற்ற “ .amazon ” என்ற ைறலதை 

சபயனரப் சபறுை் பிரசச்னனயில் சவற்றி சபற்றுள்ளது.  

❖ உைவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுனற நிறுவனைான இ ்திய உைவுப் பொதுகொப்பு மை்றும் 

தரப்படுத்தல் ஆறையம் (FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India) வருடாந்திர 

விற்பனனயாக ரூ.12 இலடச்த்திற்குை் தைல் தங்கள் சபாருடக்னள விற்பனன சசய்யுை் 

சிறு கரிை உற்பத்தியாளரக்ள் தங்கள் சபாருடக்னள 2020 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் வனர 

சான்றிதழ் ஏதுை் இல்லாைல் நுகரத்வாரக்ளுக்குப் தபொருடக்றை விற்பனன சசய்ய 

அனுைதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ “குழந்னதகள் உரினைக் குறியீடு” என்று அனழக்கப்படுை் வருடாந்திர சரவ்ததசக் 

குறியீடு குழந்னதகளின் உரினைகனள தைை்படுதத்ுவதில் நாடுகள் எவ்வாறு ஈடுபாடு 

சகாை்டுள்ளன என்பதின் அடிப்பனடயில் நாடுகனள தரவரினசப்படுத்தியுள்ளது. 

o 181 நாடுகனளக் சகாை்ட இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா 117-வது இடத்தில் 

தரவரினசப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ தபாரப்் பனடத ்திடட்ங்களுக்குத்  தகுதி சபற்ற இந்திய விைானப் பனடயின் முதல் சபை் 

தபார ்விைானியாக விைானப் பனட அதிகாரியான பாைனா காந்த் உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

இவர ்2017 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்ைாதத்தில் தபாரப்் பனடப் பிரிவில் இனைந்தார.் இவர ்

2018 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ் அன்று மிக்-2 றபசன் என்ை விமொனத்தில் முதன்முனறயாகத் 

தனியாகப் பறந்து சாதனன பனடத்தார.் 

o தைாகனா சிங் ைற்றுை் அைனி சதுரத்வதி ஆகிதயாருடன் தசரந்்து, 2016 ஆை் 

ஆை்டில் விைானப் பனடயின் தபாரப்் பிரிவிற்கு ததரந்்சதடுக்கப்படட் 

முதலாவது சபை்களில் இவருை் ஒருவராவார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முழுமே செற்ற உசச் நீதிேன்றே் 

❖ இ ்திய உசச்  ீதிமன்ைத்திை்கு 4  ீதிபதிகை்  ியமிக்கப்படட் பின்பு, 

அனுமதியைிக்கப்பட்ட தமொத்த  ீதிபதிகைின் எை்ைிக்றகறய அ ்த அறமப்பு 

அறட ்துை்ைது. 
❖ உசச்  ீதிமன்ைத்தில் அனுமதியைிக்கப்படட் தமொத்த  ீதிபதிகைின் எை்ைிக்றக 31 
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(30 + 1) ஆகும். 
❖ இது 30 உசச்  ீதிமன்ை  ீதிபதிகறையும் 1 உசச்  ீதிமன்ைத் தறலறம  ீதிபதிறயயும் 

தகொை்டிருக்கும். 
❖ அைரக்ை் இ ்திய உசச்  ீதிமன்ைத்தில் பைியில் நசர ்்ததிலிரு ்து 65 ையது ைறர 

இப்பதவியில்  ீடிப்பர.்  
❖  ொன்கு புதிய  ீதிபதிகை்  

o நீதிபதி அனிருத்தா தபாஸ் 

o நீதிபதி சூரய் காந்த் 

o நீதிபதி A.S. தபாபை்ைா 

o நீதிபதி B.R. கவாய் 

 

மைசாட் - 2பி 

❖ நம 22 ஆம் நததியன்று இ ்திய விை்தைைி ஆரொய்சச்ி  ிறுைனம் றரசொட் – 2பி (RISAT- 

2b) என்ை சசயற்னகக் தகானள சவற்றிகரைாக விை்ைில் சசலுத்தியுள்ளது. 

❖ னரசாட் – 2 பி ஆனது தரடார ்இதைஜிங் சசயற்னகக்தகாள் – 2பி என்பனதக் குறிக்குை். 

❖ இது பின்வருை் துனறகை் ைற்றுை் பயன்பாடுகளுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படவிருக்கின்றது. 

o தவளாை்னை, தபரிடர ்தைலாை்னை ைற்றுை் வனங்கள் 

o அனனதத்ு விதைான வானினலக் கை்காைிப்பு 

o பகல் ைற்றுை் இரவு தநரங்களில் இடங்கனளப் படசைடுத்தல் 

o சிறு  சபாருடக்னள ஆய்வு சசய்து, அவற்னறக் கை்காைிப்பது. 

❖ இதர னரசாட் சசயற்னகக் தகாள்கள்  

னரசாட் – 2 கை்காைிப்புப் பயன்பாடுகளுக்காக னரசாட் வரினசயில் 

சசலுத்தப்பட்ட முதலாவது சசயற்னகக்தகாள். 

னரசாட் – 1  இந்தியாவின் முதலாவது அனனதத்ு விதைான வானினல 

கை்காைிப்பு சகாை்ட ராடார ்இதைஜிங் சசயற்னகக் தகாளாகுை். 

 

❖ னரசாட் - 2Bக்குப் பின்பு னரசாட் – 2BR1, 2BR2, னரசாட் 1A, 1B, 2A ைற்றுை் பல சசயற்னகக் 

தகாள்கள் விை்ைில் சசலுத்தப்படவிருக்கின்றன. 

❖ விை்சவளியில் உள்ள ராடார ்நபொன்ை இத்தனகய குழுக்களானது நாட்டின் மீது ஒரு 

முழுனையான கை்காைிப்னப தைற்சகாள்கிறது. 

❖ னரசாட் குறிதத்ு அறிந்து சகாள்ள இங்தக சசாடுக்கவுை் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/isros-risat-2br1/.  

 

பிைம்மோஸ் வான் ஏவுகமை 

❖ இ ்திய விமொனப் பறட தனது Su-30 MKI என்ை முன்னைி தபார ் விைானத்திலிருந்து 

பிரம்தைாஸ் வான்வழி ஏவுகனைனய சவற்றிகரைாக தசாதனன சசய்துள்ளது.  
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❖ இது ஏறத்தாழ 300 கிதலா மீட்டர ்வரை்பு சகாை்ட மீதயொலி தவகதத்ுடன் வானிலிருந்து 

நிலப் பரப்பில் உள்ள இலக்னகத் தாக்கி அழிக்குை் ஏவுகனையாகுை். 2.5 டன்கள் எனட 

சகாை்ட இந்த ஏவுகனையானது பிரம்தைாஸ் விை்சவளி நிறுவனத்தினால் (BAPL - 

BrahMos Aerospace Limited) தைை்படுத்தப்படட்தொகும். 

❖ இந்த ைறக ஏவுகனையின் இரை்டாவது  ிகழ்ந ர தசாதனன இதுவாகுை். 

❖ இந்த வனகனயச ் தசரந்்த ஒரு தாக்குதல் நடத்துை் ஏவுகனைனய 2.8 ைாக் என்ை 

காற்றின் ஒளிதவகத்தில் சசலுத்தி சவற்றிகரைாக தசாதனன சசய்த உலகின் 

முதலாவது விைானப் பனடயாக இந்திய விைானப் பனட உருசவடுதத்ுள்ளது. இது 2017 

ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்22 அன்று கடற்பரப்பில் உள்ள இலக்னக சவற்றிகரைாக தாக்கி 

அழித்தது.  

BAPL 

❖ BAPL ஆனது பின்வருவனவற்றிற்கினடதயயான ஒரு கூடட்ு நிறுவனைாகுை். 

o இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி அனைப்பு 

o ரஷ்யாவின் “சபடரல் ஸ்தடட் ஒற்னற நிறுவனமொன என்பிஓ 

ைாசிதனாஸ்ட்தராதயனியா”. 

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

பின்த ாடை்ந்து துை ்திப் பிடி ் ல் 

❖ இ ்தியக் கடநலொரக் கொைல் பறடயொனது குஜரொத் கடை்கறரநயொரத்தில் 

பொகிஸ்தொறனச ் நசர ்்த மீன்பிடிக் கப்பறலப் “பின்சதாடரந்்து துரத்திப் பிடிதத்ு” 

அதனனப் பறிமுதல் சசய்துள்ளது. 

❖ இது ரூ.600 தகாடி ரூபொய் ைதிப்பிலான தபானத ைருந்துகனளப் பறிமுதல் சசய்துள்ளது. 

❖ கடல்சார ் தகாட்பாடான “பின்சதாடரந்்து விரட்டிப் பிடித்தல்” என்ை விதியொனது 1982 

ஆை் ஆை்டில் கடல் சடட்ை் மீதான ஐ.நா. ஒப்பந்ததத்ின் (United Nations Convention on the 

Law of the Sea - UNCLOS) சரதத்ு 111-ல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது தங்கள் நாட்டின் எல்னலப் பகுதியில் ைற்றுை் நிலப் பகுதிகளில் சசயல்பாட்டில் 
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உள்ள சட்டங்கனள மீறுகின்ற சவளிநாடன்டச ் தசரந்்த கப்பல்கனளப் பறிமுதல் 

சசய்யுை் உரினைனய அங்கீகரிக்கின்றது.  

❖ இது தங்கள் நாட்டின் எல்னலக்கு அப்பால் இருக்குை் எதிரி நாடட்ுக் கப்பல்கனளப் 

பறிமுதல் சசய்து, அதன் பின்பு அதன் மீதொன விசாரனைறய  தைற்சகாள்ள 

அனுைதிக்கின்றது. 

 

செொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

மு ன்மே இடைப்ாட்டு அதிகாைி 

❖ ரூ.5000 நகொடிக்கும் நமல் தசொத்துகறை றைதத்ுை்ை ைங்கி சொரொ  ிதியியல் 

 ிறுைனங்கை் ஒரு முதன்றம இடரப்ொடட்ு அதிகொரிறய (CRO - chief risk officer)  ியமிக்க 

நைை்டும் என்று இ ்திய ரிசரை்் ைங்கி அறிவுறுத்தியுை்ைது.  

❖ சில சபரிய வங்கி சாரா நிதியியல்  நிறுவனங்கை் (NBFC - non-banking financial companies)  

சபறப்பட்ட கடன்கனளத ்திருப்பிச ்சசலுத்தாைல் இருப்பது நிதி சநருக்கடிக்கு இடட்ுச ்

சசல்லுை். (உதாரைை்) ஐஎல் ைற்றுை் ப்எஸ் (IL&FS) நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட நிதி 

சநருக்கடி. 

❖ முதன்னை இடரப்ாடட்ு அதிகாரியின் தனலயாய பைி இடரப்ாடுகனள அனடயாளை் 

காணுதல், ஆய்வு சசய்தல் ைற்றுை் அவற்னறத் தடுத்தல் ஆகுை்.  

❖ இவர ்NBFC-ன் படிநினலயில் மூத்த அதிகாரியாக இருக்க தவை்டுை். இவர ்இடரப்ாடட்ு 

தைலாை்னைத் துனறயில் தபாதுைான சதாழில்சார ் தகுதி அல்லது  அனுபவத்னதக் 

சகாை்டிருக்க தவை்டுை். 

 

ேசாலா ப ்திைங்கள் 

❖ நகரை கட்டறமப்பு முதலீடட்ு  ிதி ைொரியம் (Kerala Infrastructure Investment Fund Board - 

KIIFB) அயல் ொடட்ுச ் ச ்றதயில் இரு ்து  ிதியிறனப் தபறுைதை்கொக மசொலொப் 

பத்திரங்கறை தைைியிடட்ுை்ைது.  

❖ ைசாலாப் பத்திரங்களுக்காக சந்னதச ் சசயல்பாடுகளில் பங்சகடுதத்ுள்ள ஒரு 

முதலாவது இந்திய ைாநிலைாக தகரளா உருசவடுதத்ுள்ளது. 

❖ ைசாலாப் பத்திரை் என்பது ஒரு 

o ரூபாய் அடிப்பனடயிலான பத்திரை் 

o அசைரிக்க டாலரில் திருப்பிச ்சசலுத்தக் கூடியது 

o ஆங்கிலச ்சட்டத்திற்கு உட்படட்து.  

❖ ரூபாய் அடிப்பனடயிலான பத்திரங்கள் என்பது சவளிநாடட்ுச ் சந்னதயில் இருந்து 

நிதியினன இந்திய ரூபாயில் சபறுவதினனக் குறிக்கின்றது. 

❖ கடந்த ஆை்டில் ஏற்பட்ட சவள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட உள்கடட்னைப்புகனள 

ைறுசீரனைப்பதற்காக இந்தப் பத்திரங்களிலிருந்து ைரும் நிதியினனப் பயன்படுத்த 

தகரளா முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ KIIFB ஆனது 312 மில்லியன் டாலர ் (ரூ.2150 தகாடி) ைதிப்பிலான நிதியினனப் 

சபறுவதற்காக 17-05-2019 ஆை் தததியன்று இலை்டன் பங்குச ்சந்னதயில் ைசாலாப் 
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பத்திரங்கனளப் படட்ியலிடட்ுள்ளது.  

❖ இலை்டன் பங்குச ் சந்னத உலகளவில் ைசாலாப் பத்திரங்களின் ஒரு மிகப்சபரிய 

னையைாக விளங்குகின்றது. இது தனது சந்னதயில் இதத தபான்ற  ரூபாய் 

அடிப்பனடயிலான 49 ைசாலாப் பத்திரங்கனளப் படட்ியலிடட்ுள்ளது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்ெச ்சசய்திகள் 

நிலவில் தபை் 

❖ “ஆரட்ட்ிமிஸ்” என்ை திட்டத்னதச ் சசயல்படுதத்ுவதற்கான காலத்னத  ொசொ 

சவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ இந்தத ்திட்டத்தின் தநாக்கை் நிலவிற்கு விை்சவளி வீரரக்னள எடுதத்ுச ்சசல்வதாகுை். 

இது குறிப்பாக நிலவில் முதல் சபை் வீராங்கனன தனரயிறங்குவனத தநாக்கைாகக் 

சகாை்டுள்ளது. 

❖ அப்நபொநலொ  ிலவுத் திட்டம் கிநரக்க கடவுைொன அப்நபொநலொ  ிறனைொக 

தபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ ஆரட்்டிமிஸ் என்பது கிதரக்கப் புரொைத்தில் அப்தபாதலாவின் இரடன்டச ்சதகாதரிகள் 

ஆகுை். 

❖ திட்டமிடப்படட்ுள்ள ஆரட்்டிமிஸ் வரினசயிலொன திட்டங்கள் பின்வருைாறு 

ஆரட்்டிமிஸ் 1 நிலனவச ் சுற்றி சசலுத்தப்படவிருக்குை் ஒரு ஆளில்லா விை்தைைித ்

திட்டை் 

ஆரட்்டிமிஸ் 2 நிலனவச ் சுற்றி சசலுத்தப்படவிருக்குை் ைனிதரக்னளக் சகாை்ட ஒரு 

திட்டை் 

ஆரட்்டிமிஸ் 3 முதல் சபை் விை்சவளி வீராங்கனன உள்பட விை்சவளி வீரரக்ள் 

நிலவில் தனரயிறங்குவது 

 

❖ இந்த மூன்று திட்டங்களுை் ஒரு மிகப்சபரிய சசலுத்து வாகனைான தபாயிங் மூலமொன  

விை்சவளி சசலுத்து அனைப்பினால் சசலுத்தப்படவிருக்கின்றன. 

❖ இவற்னறத் தவிரத்த்ு, இந்தத் திட்டை் நிலவின் துனை நினலயைான “தகட்நை” எனும் 

 ிறலயத்திை்கொன கடட்ுைானத் சதாகுதிகனளயுை் சகாை்டு சசல்லவிருக்கின்றது.  

❖ இந்தத ்திட்டச ்சசலுத்துதல்கள் தனியார ்விை்சவளி நிறுவனங்களால் தைற்சகாள்ளப் 

படவிருக்கின்றன.  

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

ஆந்திைக் காமளகள் 

❖ இ ்தியத் துறைக் குடியரசுத் தறலைர ் ஆ ்திரப் பிரநதசத்தில்  றடதபை்ை ஒரு 

தனியொர ்  ிகழ்சச்ியின் நபொது ஓங்நகொல் கொறைகைின் ஒரு சுருக்கத் ததொகுப்றப 

தைைியிட்டொர.் 
❖ இைர ் உலகைவில் புகழ்தபை்ை ஓங்நகொல் கொறைகறைப் பொதுகொப்பதன் நதறை 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

குறிதத்ு அறிவுறுத்தினொர.் 
❖ இறை ஆ ்திரப் பிரநதசத்தின் பிரகொசம் மொைட்டத்தில் ைைரக்்கப்படும் உை்ளூர ்ைறக 

கொறை இனமொகும். 
❖ உை்ளூர ் ைறக கொறை இனங்கை் பின்ைரும் இரை்டு ந ொய்களுக்கு எதிரப்்புச ்

சக்திறயக் தகொை்டிருக்கும். 
o நகொமொரி ந ொய் 
o மொடட்ுப் பிதத் ந ொய் 

❖ ஓங்நகொல் இனத்றதப் பை்றிய தகைல்கை் 

 

 

தெலியங்மைாங் பழங்குடியினை ்

❖ மைிப்பூரில் உை்ை தஜலியங்நரொங்  பழங்குடியினரால் கை்டுபிடிக்கப்படட் புதிய 

தாவரங்களின் உள்ளூர ் ைருத்துவப் பயன்பாடன்ட ஆவைப்படுத்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் முயற்சிதத்ு ைருகின்றனர.் 

❖ இந்தத ்தாவரங்களின் ைருதத்ுவப் பை்புகள் இதற்கு முன்பு அறியப்படவில்னல. 

❖ கினியூரா குசிை்பா, ஹிடிதயாடிஸ் ஸ்தகசடன்ஸ், முசசயன்டா களபரா ைற்றுை் சிைா 

வாலிசச்ி ஆகியனவ இவற்றுள் சிலவாகுை். 

❖ “னபபர ் அருைாசச்ல்சலன்சிஸ்” தபான்ற சில அரிதான ைற்றுை் பாதிப்புக்கு 

உள்ளாகக் கூடிய இனங்கள் பாரை்பரிய ைருந்துகனள உருவாக்குவதற்காக 

அவரக்ளால் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.  

❖ ததைங்தலாங் ைாவட்டத்தில் வாழுை் செலியங்தராங் பழங்குடியினர ் ைைிப்பூரில் 

உள்ள 32 பழங்குடியினக்  குழுக்களில் ஒன்றாைர.் 

❖ செலியங்தராங் என்று சபாதுவாக அறியப்படுை் மூன்று பிரிவுகள் பின்வருைாறு 

o ஜீமீ 

o லியாங்ைாய் 

o தராங்தைய் 

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