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மே – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ அமெரிக்காவில் உள்ள சிக்காககா பல்கலலக் கழகத்லதச ் கசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் லெனஸ் 23 டிகிரி மசல்ஷியஸ் மெப்ப நிலலயில் கடதத்ுெ் திறன் 

மகாண்ட “லாந்தனெ் சூப்பரல்ைடல்ரடஸ்்” என்ற ஒரு மீக்கடத்திலய உருொக்கி 

சாதலன பலடதத்ுள்ளனர.் 

o இதற்கு முன்பு லெனஸ் 73 டிகிரி மசல்சியஸ் வெப்ப நிலலயில் கடத்துெ் திறன் 

மீக்கடத்திலய உருொக்கியதே சாதலனயாக இருந்தது.  

❖ இந்திய கதசிய திலரப்படக் காப்பகத்தினால் உருொக்கப்பட்ட மின்னணு ெடிவிலான 

“டிஜிட்டல் லடலொ” (இரண்டக நிலல) என்பதின் இந்திப் பதிப்லப ஆஸ்கர ்

நிறுெனதத்ின் தலலெரான ஜான் மபய்லி மதாடங்கி லெத்தார.் 

o பல மொழிகளில் மொழிமபயரக்்கப்பட்ட இந்த டிஜிடட்ல் இரண்டக 

நிலலயானது மில்ட் மெல்ட்கடான் ெற்றுெ் ஆண்டி ொல்டஸ்் ஆகிகயாரால் 

எழுதப்பட்டோகும். இது தற்மபாழுது திலரப்படத ் மதாழிலில் முக்கியொன 

டிஜிடட்ல் தரவுகலள கசமிதத்ு அலத அணுகுெ் முலற குறிதத்ு விொதிக்கின்றது. 

❖ பின்லாந்தின் மைல்சிங்கியில் நலடமபற்ற சுற்றுசச்ூழல் நசச்ுவியலாளரக்ளின் 

கருத்தரங்கின் கபாது மெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, உலகிலுள்ள நதிகள் 

நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பிகளால் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்தப் பாதிப்பு சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு உசச் ெரெ்லப விட 300 ெடங்கு அதிகரித்துள்ளது. உதாரணெ் : 

இலண்டனின் கதெ்ஸ் நதியில் உள்ள அதிக அளவிலான கதால் ெற்றுெ் சிறுநீரகே் 

மதாற்று நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பியான சிப்கராப்களாக்ஸாசின். 

o ெங்க கதசெ், மகன்யா, கானா, பாகிஸ்தான் ெற்றுெ் லநஜீரியா ஆகிய 

நாடுகளில் நுண்ணுயிரி எதிரப்்பிகளால் நதிகள் ொசுபடுதல் அதிக அளவில் 

உள்ளது.  

❖ கெ 25 அன்று நலடமபற்ற 72-ெது ககன்ஸ் திலரப்படத் திருவிழாவின் கபாது மதன் 

மகாரியாலெச ் கசரந்்த திலரப்பட இயக்குனரான கபாங் கஜான் கை என்பெரின் 

“பாரலைட்” என்ற திலரப்படத்திற்காக அெர ் “பால்ெ் டி ஓர”் என்ற விருது ெழங்கி 

மகௌரவிக்கப்படட்ார.் ககன்ஸில் ெழங்கப்படுெ் மிகவுெ் புகழ்மபற்ற விருது 

இதுொகுெ். 

o 1946 ஆெ் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்ட ககன்ஸ் திலரப்படத் திருவிழாொனது 

பிரான்சின் ககன்ஸில் நலடமபறுெ் ஒரு ெருடாந்திரத் திலரப்படத் 

திருவிழாொகுெ். மிகப்மபரிய மூன்று திலரப்படத் திருவிழாக்களான “மெனீஸ் 

திலரப்படத் திருவிழா ெற்றுெ் மபரல்ின் சரெ்கதசத் திலரப்படத் திருவிழா” 

ஆகியெற்றுடன் இதுவுெ் ஒன்றாகுெ்.  

❖ ெத்தியப் பிரகதசத்தின் பன்தேல்கண்ட் பகுதியில் உள்ள ஓரச்ச்ா நகரெ் 

யுமனஸ்ககாவின் உலகப் பாரெ்பரியத் தளங்களுக்கான உத்கதசப் படட்ியலில் 

கசரக்்கப்படட்ுள்ளது.  

o யுமனஸ்ககாவின் உலகப் பாரெ்பரியத ்தளங்களின் பட்டியலில் ஏற்மகனகெ 37 

இந்தியப் பாரெ்பரியத் தளங்கள் உள்ளன. சாஞ்சியில் உள்ள புத்த நிலனவுச ்

சின்னங்கள், பிெ்தபே்காவின் பாலறக் குலககள் ெற்றுெ் கஜுராத ா 

நிலனவுச ்சின்னக் குழுக்கள் ஆகியலெ ெத்தியப் பிரகதசத்தில் உள்ள சரெ்கதச 
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அளவில் புகழ்மபற்ற பாரெ்பரியத் தளங்களாகுெ். 

❖ 2019 ஆெ் ஆண்டின் ஐசிசி கிரிக்மகட் உலகக் ககாப்லபயின் ஒரு பகுதியாக சசச்ின் 

ரசிகர ் சுதிர ் மகௌதெ், ககாலி ரசிகர ் சுகுொர,் பாகிஸ்தானின் சசச்ா அப்துல் ஜலீல், 

ெங்க கதசத்தின் கசாயப் அலி, இலங்லகயின் கயன் கசனன்நாயகக 

ஆகிகயாரக்ளுக்கு முதல் உலக விலளயாடட்ு ரசிகர ்விருது ெழங்கப்பட விருக்கின்றது. 

o 2019 ஆெ் ஆண்டு கெ 30 அன்று ஐசிசி உலகக் ககாப்லபப் கபாட்டி 

மதாடங்கவிருக்கின்றது. 

❖ சுவிடச்ரல்ாந்தின் கிரிமயன்ஸில் நலடமபற்ற கசகிசூய் ஓபனில் ெககெ் ெங்ககான்கர ்

இரண்டாெது முலறயாக மெற்றி மபற்றுள்ளார.் இெர ்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

இப்கபாட்டியில் முதன்முலறயாக மெற்றி மபற்றிருந்தார.் 

o கசகிசூய் ஓபன் என்பது இெ்விலளயாடல்ட நிரெ்கிக்குெ் உலக அலெப்பான 

மதாழில்சார ் ஸ்குொெ் ென்றத்தின் (Professional Squash Association - PSA) ஒரு 

கசலஞ்சர ் மதாடர ் கபாட்டியாகுெ். ெககஸ் ஸ்மபயின் நாடல்டச ் கசரந்்த 

மபரன்ாட் ஜெ்மீ என்பெலரத்  கதாற்கடித்தார.் 

❖ ெலாவி நாடல்டச ்கசரந்்த இலளஞர ்ெற்றுெ் உரிலெகளுக்கான ஆரெ்லரான சாரல்ஸ் 

ககஜாகலாகெகா என்பெர ்நீடித்த ெளரச்ச்ி இலக்கு – 16 என்பதிற்கான (SDG - Sustainable 

Development Goal) ஐ.நாவின் இலளத ார ்தூதராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளலத  அெர ்உறுதி 

மசய்தார.்  

o SDG-16 ஆனது அலெதி, நீதி ெற்றுெ் ெலிலெயான நிறுெனங்கள் ஆகியெற்லறக் 

குறிப்பிடுகின்றது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சென்னன குடிநீரப்் பிரெெ்னன 

❖ ேமிழக அரசு 5 சிறி  உப்பு நீக்க ஆலலகலள வைன்லனயில் அலமக்கே் 

திே்ேமிேட்ுள்ளது. இந்ே ஆலலகள்  ஒெ்வொன்றும் 1 மில்லி ன் லிே்ேர ் வகாள்ளளவு 

வகாண்ேது. 

 
❖ ஒெ்வொரு ஆலலயும் 120 தகாடி வைலவில் காசிதமடு, திருவொற்றியூர,் 

திருெல்லிக்தகணி, எம்ஆரச்ி நகர ் மற்றும் திருொன்மியூர ் ஆகி  இேங்களில் 
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அலமக்கப்பேவிருக்கின்றது. 
 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ச ொழுே்பு துனைமு ே் 

❖ இலங்லகயின் வகாழும்பு துலறமுகே்தில் உள்ள கிழக்கு ைரக்கு வகாள்கலன் 

முலன ே்லே (ECT - East Container Terminal) கூே்ோக தமம்படுே்ே இலங்லக, ஜப்பான்  

மற்றும் இந்தி ா ஆகி லெ ஒரு ஒப்பந்ேம் ஒன்றில் லகவ ழுே்திேட்ுள்ளன.  

❖ ECT ஆனது மகாழுெ்புவில் உள்ள சீனாவினால் நிதியளிக்கப்படுெ் சரெ்கதச நிதியியல் 

நகரதத்ிற்கு மிக அருகில் அலெந்துள்ளது. இது துலறமுக நகரெ் என்றுெ் 

அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ முக்கியொன இடதத்ில் அலெந்துள்ள ECTயில் நலடமபறுெ் பரிொற்றத ் மதாழிலில் 

(ெணிகப் பரிொற்றெ்) 70 சதவிகிதத்திற்குெ் கெல் இந்தியாவுடன் 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நி ழ்மநர சபருந்திரள் தீரவ்ு 

❖ இந்தி  ரிைரெ்் ெங்கி அதிக அளவிலான நிதிப் பரிமாற்றங்கலள ஏற்படுேத்ுெேற்காக 

நிகழ்தநர வபருந்திரள் தீரவ்ின் (Real Time Gross Settlement - RTGS) மூலம் 

ொடிக்லக ாளரக்ளின் நிதிப் பரிமாற்றங்களுக்கான கால அளலெ நீே்டிேத்ுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 01 ஆம் தேதியிலிருந்து நிதிப் பரிமாற்றே்திற்கான தநரம் 

ஒன்றலர மணி தநரம் நீே்டிக்கப்படும். அோெது மாலல 4.30 மணியிலிருந்து 6.00 மணி 

ெலர அது நீட்டிக்கப்படுெ். 

❖ இங்கு நிகழ் கநரெ் என்பது ெங்கிப் பணியாளரக்ள் தாங்கள் மபற்ற 

அறிவுறுத்தல்கலள மசயல்படுதத்ுெலதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இங்கு “மபருந்திரள் தீரவ்ு” என்பது நிதிப் பரிொற்ற மசயல்முலறகள், அறிவுறுத்தல்கள் 

ஆகியலெ தேசி  மின்னணு பணப் பரிெரே்்ேலன (National Electronic Fund Transfer – NEFT) 

கபான்று மதாகுப்புகளாக அல்லாமல் தனித்தனியாக நிகழ்ெலதக் குறிக்கின்றது. 

❖ RTGS திடட்த்தின் ெழியாக பரிொற்றப்படுெ் நிதிக்கு எதுவுெ் “உசச் ெரெ்பு” 

நிரண்யிக்கப்படவில்லல. 

 

எஸ்சி / எஸ்டி ச ொழில்முனனம ொர ்ள் 

❖ 2019 – 20 ஆம் ஆண்டிற்காக தேசி  சிறு வோழிற்ைாலலகள் கழகம் (NSIC - National Small 

Industries Corporation) ெத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுென அலெசச்கதத்ுடன் 

(MSME – Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise) ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தெ் ஒன்றில் 

லகமயழுத்திடட்ுள்ளது.  

❖ இந்ேப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்தின் தநாக்கம் வபாதுே் துலறக் வகாள்முேலில் 

எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினரின் பங்களிப்லப அதிகரிக்கும் தநாக்கேத்ுேன் அெரக்ளின் 
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வோழில்முலனவுக்கான ெைதிகலள அளிப்போகும். 
❖ NSIC என்பது மினி ரத்னா என்ற பிரிவின் கீழ் உள்ள ஒரு இந்திய அரசு நிறுெனொகுெ். 

❖ இது 1955 ஆெ் ஆண்டில் உருொக்கப்பட்டது. 

❖ இது MSME அலெசச்கத்தின் கீழ் மசயல்படுகின்றது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

ஆந் ்மரொமபொசீன்  ொலே் 

❖ ஆந்ே்தராதபாசீன் பணிக் குழுவில் உள்ள  34 உறுப்பினரக்ள் ஒரு புதி  புவியி ல் 

ைகாப்ேமான ஆந்ே்தராதபாசீன் காலகே்ேே்லேே் தேரந்்வேடுப்பேற்கு ஆேரொக 29-4 

என்ற கணக்கில் ொக்களிேத்ுள்ளனர.் 
❖ இது 11,700 ஆண்டுகளுக்கு முன் வோேங்கி  த ாதலாசீன் காலகே்ேே்தின் முடிலெக் 

குறிக்கின்றது. 
❖ ஆந்ே்தராதபாசீன் என்ற வைாற்கூறானது தநாபல் பரிசு வபற்றெரான பால் குரூேவ்ைன் 

மற்றும் யூஜுன் ஸ்தோரவ்மன் ஆகித ாரால் 2000 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுே்ேப்பேே்து.  
❖ ஆந்ே்தராதபாசீன் காலகே்ேம் மனிே நேெடிக்லககள் பூமியின் மீது உள்ள பல 

நிலலலமகள் மற்றும் வை ல்முலறகள் ஆகி ெற்லற மாற்றியுள்ளலேக் குறிக்கக் 

கூடி  ேற்தபாலே  புவியி ல் காலகே்ேமாகும். 
❖ ஆரா ்ைச்ி ாளரக்ள் ஆந்ே்தராதபாசீன் காலகே்ேே்லே உருொக்கி  “தங்கக் 

குறியீேல்ே” எதிரப்ாரத்த்ு ஆய்வு மசய்து ெருகின்றனர.் 

❖ தங்கக் குறியீடு என்பது புதிய சகாப்தத்லத உருொக்கத் தூண்டுெ் ஒரு சரெ்கதச 

அளவிலான குறியீடாகுெ். 

❖ உதாரணமாக  1950 ஆெ் ஆண்டுகளின் மதாடக்கத்தில் இருந்து  நிகழ்த்தப்பட்ட 

அணுகுண்டு கசாதலனயினால் உலகெ் முழுெதுெ் பரவிய மசயற்லக கதிரியக்கை ்

சிலதவு மூலமான அணுக்கரு நிகழ்வு.  

அதி ொரப் பூர ் அனேப்பு ள் 

❖ இந்தப் பரிந்துலர சரெ்கதச பாலற அடுக்கியல் ஆலணயத்திற்கு (International 

Commission on Stratigraphy) அனுப்பப்படவிருக்கின்றது. இது அதிகாரப் பூரெ் புவியியல் 

காலகட்ட அட்டெலணலய நிரெ்கிக்கின்றது. 

❖ இறுதி ஒப்புதலானது சரெ்கதசப் புவியியல் அறிவியல் ஒன்றியத்தினால் 

ெழங்கப்படுெ்.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

30 ஆயிரே் அடி உயர ்தில் கூட்ட சநரிெல் 

❖ எெவரஸ்ே் மலலயின் உைச்ில  அலேயும் ஒரு மு ற்சியின் தபாது கேந்ே 10 

நாேக்ளில் “கூட்ட மநரிசல்” அல்லது “அதிக நபரக்ள் கூடுதல்” என்ற நிகழ்வின் 

காரணொக 3 இந்தியரக்ள் உள்பட 11 நபரக்ள் மகால்லப்படட்ுள்ளனர.் 
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❖ உயரெ் அதிகரிக்குெ் கபாது ஏற்படுெ் கநாய்கள், குலறொன ஆக்ஸிஜன் உள்ள 

இடத்தில் நீண்ட கநரெ் காத்திருத்தல், மிகவுெ் கடுலெயான நிலப்பரப்பு ெற்றுெ் 

பனிக்கட்டி உள்ள இடதத்ில் நீண்ட ெரிலசயில் காத்திருத்தல் ஆகியலெகளின் 

காரணொக இறப்புகள் ஏற்படட்ுள்ளன. 

❖ கநபாள அரசினால் ெழங்கப்பட்ட கடட்ுப்பாடற்ற உரிெங்களினால் இந்த இறப்புகள் 

ஏற்படட்ுள்ளதாக குற்றெ் சாட்டப்படட்ுள்ளது.  

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

9 டொடஸ்் விருது 

❖ இந்தி  எழுே்ோளரான அன்னி லைதி என்பெர ் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 9 ோேஸ்் 

விருதின் வெற்றி ாளராக அறிவிக்கப்பேட்ுள்ளார.் 
❖ 9 ோேஸ்் விருது என்பது ைமகால ைமூகப் பிரைை்லனகலள எதிரவ்காள்ெேற்கான 

பலேப்பாக்கக் கருே்திற்காக ெழங்கப்படும் ஒரு விருோகும். 

 
❖ இந்ே விருதின் வப ரானது வகாடுக்கப்பேட்ுள்ள குறிப்புகலளே் ேவிரே்த்ு அதிக 

அளவில் சிந்திேத்ு எழுதும் திறன் வகாண்ே ஒரு பக்கொேட்ில் சிந்திேத்ு 

விலே ளிக்கும் புதிரான 9 ோேஸ்் புதிலரக் குறிக்கின்றது.  
❖ இந்ே விருோனது தகம்பிரிே்ஜ் பல்கலலக்கழகம் மற்றும் தகம்பிரிே்ஜ் பல்கலலக்கழக 

ஊேகம் ஆகி ெற்றின் ஆேரவுேன் கோஸ் விருது அறக்கே்ேலளயினால் 

ெழங்கப்படுகின்றது. 
 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர ்ம ெ எ சரஸ்ட் தினே் – தம 29 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் தம 29 அன்று ைரெ்தேை எெவரஸ்ே் மலல தினம் 

அனுைரிக்கப்படுகின்றது.  
❖ இது 1953 ஆம் ஆண்டு தம 29 அன்று நியூசிலாந்லேை ்தைரந்்ே எே்மண்ே் ஹிலாரி மற்றும் 

தநபாளே்லேை ்தைரந்்ே வேன்சிங் தநாரத்க வெரப்ா  ஆகித ார ்எெவரஸ்ே் மலலயின் 
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உைச்ில  முேன்முலற ாக அலேந்ேதின் நிலனொக இே்தினம் 

அனுைரிக்கப்படுகின்றது.  

 

❖ புகழ்மபற்ற ெலல ஏறுெ் வீரரான ஹிலாரி காலொன பின்பு 2008 ஆெ் ஆண்டு முதல் 

இத்தினத்லத சரெ்கதச எெமரஸ்ட் தினொக அனுசரிக்க தநபாளெ் முடிவு மசய்தது. 

❖ 1852 ஆெ் ஆண்டில் ெங்காளத்லதச ் கசரந்்த கணிதவியலாளரான ராதாநாத் சிக்தார ்

என்பெர ்XV என்ற சிகரத்தின் உயரத்லதக் கணக்கிட்டார.் 

❖ இது இெயெலலயில் உள்ள ஒரு பனிச ் சிகரொகுெ். உலகில் உள்ள ெலலகளில் 

மிகப்மபரிய ெலல இதுொகுெ். 

❖ இது 1830 முதல் 1843 ஆெ் ஆண்டு ெலர இந்திய நில அளலெ இயக்குனராகப் 

பணியாற்றிய சர ் ஜாரஜ்் எெமரஸ்ட் என்பெரின் நிலனொக எெமரஸ்ட் என்று 

பின்னாளில் மபயரிடப்பட்டது.  

 

இதரெ ்செய்திகள் 

முர்மர ச ல் மேன் 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டில் தநாபல் பரிசு வபற்ற இ ற்பி ல் ெல்லுநரான முரத்ர வகல் தமன் 

என்பெர ்அவமரிக்காவில் உள்ள நியூ வமக்சிதகாவில் காலமானார.் அெருலே  ெ து 

89 ஆகும். 

❖ இெர ்அணுெகே் துகள்களின் சுழலும் ேன்லம, மின் ேன்லம மற்றும் இேர பண்புகலள 

அடிப்பலே ாகக் வகாண்டு அணுெகே் துகள்கலள 8 எளிலம ான குழுக்களாக 

ெலகப்படுேத்ுெேற்கான ஒரு முலறல க் கண்ேறிந்ோர.்  

❖ அறிவொளில ப் வபறுெேற்கான புே்ேரின் எண்ெழிப் பாலேகளின் நிலனொக, இெர ்

இந்ே முலறக்கு “எண் ெழிகள்” என்று வப ரிே்ோர.்  

❖ இ ற்பி ல் முலறயில் பிரபஞ்ைம் குறிே்ே நமது புரிேலுக்கு ஒரு அடிப்பலேல  

உருொக்கும் ‘குொரக்்ஸ்’ என்ற ககாட்பாடல்ட உருொக்கிய முதலாெது அறிவியலாளர ்

இெராொர.் 
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