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மே – 04  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பினால் சூமை மீனின் (tuna fish) முக்கியத்துவை் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணைவ்ிமன ஏற்படுத்துவதற்காக மை 02 ஆை் மததியானது உலகளவில் உலக 

சூமை மீன் தினைாக அனுசைிக்கப்படுகிறது. 

o இந்த தினை் முதல்முமறயாக 2017 ஆை் ஆண்டில் கமைபிடிக்கப்பை்ைது.  

❖ பாதசாைிகளுக்கான உலகின் மிகவுை் நீளைான ததாங்குை் பாலைானது மபாைச்ச்ுகல் 

நாை்டில் திறக்கப் பை்டுள்ளது. 

o இது மபவா என்ற நதிக்கு மைல் 175 மீை்ைை ்உயைத்தில் அமைந்துள்ளது.  

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

மேரே்ல் முடிவுகள் 2021 

❖ மைற்கு வங்கை், அசாை், தமிழ்நாடு, மகைளா ைற்றுை் புதுசம்சைி ஆகிய ைாநிலச ்

சை்ைைன்றங்களுக்கான 2021 ஆை் ஆண்டின் மதைத்ல் முடிவுகள் மை 02 ஆை் மததி 

அறிவிக்கப் பை்ைன. 

மேற்கு வங்காளே் (294 சோகுதிகள்) 

❖ மைற்கு வங்காளத்தில் திைிணாமுல் காங்கிைஸ் ைாதபருை் தவற்றிமயப் தபற்றுள்ளது. 

❖ மைற்கு வங்காளத்தில் ததாைைந்்து மூன்றாவது முமறயாக திைிணாமுல் காங்கிைஸ் 

ஆை்சி அமைக்க உள்ளது. 

ேமிழ்நாடு (234 இடங்கள்) 

❖ தமிழ்நாை்டில் திைாவிை முன்மனற்றக் கழகத்தின் தமலவைான மு.க. ஸ்ைாலின் ைாநில 

முதல்வைாக தபாறுப்மபற்க உள்ளாை.் 

 

மகரளா (140 சோகுதிகள்) 

❖ பினைாயி விஜயன் தமலமையிலான இைதுசாைி ஜனநாயக முற்மபாக்கு அைசானது 

அதிகாைத்மதத் தக்க மவத்துக் தகாண்டு  வைலாறு பமைத்துள்ளது. 

❖ இங்கு 40 ஆண்டுகளில் ஒமை அணியானது ததாைைந்்து இைண்ைாவது முமறயாக ஆை்சி 

அமைப்பது இதுமவ முதல்முமறயாகுை்.  
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அசாே் (126 சோகுதிகள்) 

❖ அசாமில் பாைதிய ஜனதா கை்சியானது ஆை்சிமயத ்தக்க மவத்துக் தகாண்டுள்ளது. 

புதுசம்சரி (30 சோகுதிகள்) 

❖ NR காங்கிைஸ் ைற்றுை் அதன் கூை்ைணிக் கைச்ியான பா.ஜ.க உள்ளிை்ை மதசிய 

ஜனநாயக கூை்ைணியானது 30 உறுப்பினைக்மளக் தகாண்ை சைை்ைன்றத்தில் தனது 

ஆை்சியிமன அமைக்க உள்ளது. 

 

புதிய மசாயா அவரர வரக 

❖ இந்திய அறிவியலாளைக்ள் சமீபத்தில் “MACS 1407” எனப்படுை் புதிய (மசாயா பீன்) 

மசாயா அவமை வமகயிமன உருவாக்கியுள்ளனை.் 

❖ இந்தப் புதிய வமகயானது பூனாவின் அகாைக்ை ்ஆைாய்சச்ி நிறுவனை் ைற்றுை் இந்திய 

மவளாண் ஆைாய்சச்ிக் கழகை் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பை்ைது. 

❖ MACS 1407 மசாயா அவமை வமகயானது 2022 ஆை் ஆண்டு காைிப் பருவ காலத்தின் 

மபாது விவசாயிகளுக்கு கிமைக்கப் தபறுை். 

 

ோநிலப் மபரிடர் நிவாரண நிதி 

❖ நிதி அமைசச்கை் சமீபதத்ில் ைாநிலப் மபைிைை ்நிவாைண நிதியின் முதல் தவமணமய 

வழங்கியுள்ளது.  

❖ நிதி ஆமணயத்தின் பைிந்துமையின்படி, இந்த நிதியானது 2021 ஆை் ஆண்டு ஜுன் 

ைாதத்தில் வழங்கப்பை இருந்தது.  

❖ தற்மபாது இந்த நிதியானது முன்னதாகமவ வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆை் ஆண்டிற்காக வழங்கப்படுை் தைாதத் ைாநிலப் மபைிைை ் நிவாைண நிதித ்

ததாமக ரூ.8,873 மகாடியாகுை். 

❖ நிதி அமைசச்கைானது இந்த நிதியின் 50% ததாமகயிமன அதாவது ரூ.4,436.8 

மகாடியிமன ைாநிலங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

❖ ைாநிலப் மபைிைை ் நிவாைண நிதியானது 2005 ஆை் ஆண்டு மபைிைை ் மைலாண்மைச ்

சை்ைத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பை்ைது.  

 

உணவு ோனிய உற்பே்தி 

❖ 2021-2022 ஆை் பயிை ் ஆண்டிற்கான உணவு தானிய உற்பத்தி இலக்கிமன 307.31 

மில்லியன் ைன்களாக அைசு நிைண்யிதத்ுள்ளது. 

❖ இதனுள்,  

o காைிப் (மகாமைகால)  பருவகாலத்தின் மபாது 151.43 மில்லியன் ைன்களுை் 

o ைாபி (குளிைக்ால) பருவகாலத்தின் மபாது 155.88 மில்லியன் ைன்களுை்  

உற்பத்தி தசய்யப்பை இலக்கு நிைண்யிக்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ கைந்த ஆண்டு ைதிப்பிைப்பை்ை 303.34 மில்லியன் ைன் அளவிலான உணவு தானிய 

உற்பத்திமய விை இந்த ஆண்டு நிைண்யிக்கப்பைை் உற்பத்தியானது1.3% அதிகைாகுை்.  
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சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய விோனே் 

❖ ஸ்ை்ைாை்மைாலாஞ்ச ் என்ற நிறுவனத்தால் (Stratolaunch) கை்ைமைக்கப்பை்ை உலகின் 

மிகப்தபைிய விைானைானது சமீபத்தில் அதைைிக்காவின் கலிமபாைன்ியாவிலுள்ள 

தைாஜாமவ விைானை் ைற்றுை் விண்தவளி துமறமுகத்திலிருந்து தனது இைண்ைாவது 

மசாதமன ஓை்ைத்மத நிமறவு தசய்துள்ளது. 

❖ இந்த விைானத்திற்கு “ROC” எனப் தபயைிைப்பை்டுள்ளது. 

❖ ஸ்ை்ைாை்மைாலாஞ்ச ் நிறுவனைானது 2011 ஆை் ஆண்டில் பால் ஆதலன் என்பவைால் 

ததாைங்கப் பை்ைது. 

❖ இவை ் மைக்மைா சாப்ை ்நிறுவனத்தின் இமண நிறுவனைாவாை.்  

 

விலங்குகளுக்கான சகாமரானா ேடுப்பூசி 

❖ ைஷ்யா சமீபத்தில் விலங்குகளுக்கான தகாமைானா தடுப்பூசியின் முதல் 

ததாகுதியிமன உற்பத்தி தசய்தது. 

❖ அந்த தடுப்பூசியின் தபயை ்காைன்ிவாக்–மகாவ் என்பதாகுை். 

❖ ைனிதைக்ளுக்குை் மவைஸ்களுக்குமிமைமய மவைஸ் பைவுவதற்கான சாத்தியை் 

உள்ளதாக உலக சுகாதாை அமைப்பானது சமீபதத்ில் உறுதிபடுத்தியது. 

❖ காைன்ிவாக்-மகாவ் தடுப்பூசியானது ைஷ்யாவிலுள்ள கால்நமை ைற்றுை் தாவை நலக் 

கண்காணிப்புக்கான (Veterinary and Phytosanitary Surveillance) ஒரு கூை்ைாை்சி மசமவ 

அமைப்பான மைாசல்மகாஸ்னாை்ஸை ்(Rosselkhoznadzor) என்ற அமைப்பால் உருவாக்கப் 

பை்ைது.  

 

உலகளாவிய வன இலக்குகள் அறிக்ரக 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சமபயானது சமீபத்தில்  2021 ஆை் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய வன 

இலக்குகள் அறிக்மகமய தவளியிை்ைது. 

❖ பல நாடுகளில் மகாவிை்-19 ததாற்றானது காடுகமள நிைவ்கிப்பதில் உள்ள 

சவால்கமள அதிகைித்துள்ளது என இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

❖ இந்த அறிக்மகயின் படி  

o 1.6 மில்லியன் ைக்கள் காடுகமள சாைந்்துள்ளனை.்  

o இது உலக ைக்கள் ததாமகயில் 25% ஆகுை்.  

o உலகிலுள்ள கிைாைப்பகுதிகளில் 40% ைக்கள் சவானா (புல்தவளி) பகுதிகளிலுை் 

காடுகளிலுை் வாழ்கின்றனை.் 

o இது உலக ைக்கள்ததாமகயில் 20% ஆகுை். 

❖ இந்திய நாைானது ஆண்டுக்கு 2,00,000 தெக்மைை ் அளவுக்கு ைைங்கள் ைற்றுை் 

காடுகளின் பைவமல அதிகைிப்பமத இலக்காக நிைண்யித்துள்ளது.  

 

பிராண்ட் ரபனான்ஸ் காப்பீடு 100 அறிக்ரக – 2021  

❖ அைசுக்குச ் தசாந்தைான தபருை் காப்பீை்டு நிறுவனைான “ஆயுள் காப்பீை்டு கழகை் 

(LIC)” நிறுவனைானது உலகளவில் மூன்றாவது வலுவான ைற்றுை் பத்தாவது ைதிப்பு 
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மிக்க ஒரு காப்பீை்டு நிறுவனைாக உருதவடுத்துள்ளது.  

❖ இது 2021 ஆை் ஆண்டு பிைாண்ை் மபனான்ஸ் காப்பீடு 100 என்ற அறிக்மகயின்படி 

கூறப்பை்டு இருக்கிறது.  

❖ இந்த வருைாந்திை அறிக்மகயானது லண்ைனிலுள்ள பிைாண்ை ்மபனான்ஸ் எனப்படுை் 

ஒரு ைதிப்பீை்டு ஆமலாசமன நிறுவனத்தினால் தவளியிைப்படுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது உலகளவிலான ைதிப்பு மிக்க வலுவான காப்பீை்டு 

நிறுவனங்கமள அமையாளை் காண்கிறது.  

குறிப்பு 

❖ மிகவுை் ைதிப்பு மிக்க உலகளாவிய காப்பீை்டு நிறுவனை் – பிங் ஆன் காப்பீடு (Ping An 

Insurance), சீனா. 

❖ மிகவுை் வலுவான உலகளாவிய காப்பீை்டு நிறுவனை் – மபாஸ்மத இத்தாலியாமன 

(Poste Italiane), இத்தாலி. 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள், ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

குரு மேக் பகதூரின் 400வது பிரகாஷ் பூரப் 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டு மை 01 அன்று இந்தியா குரு மதக் பகதூைின் 400வது பிைகாஷ் பூைப் 

தினத்திமனக் தகாண்ைாடியது. 

❖ இவை ்9வது சீக்கிய ைத குரு ஆவாை.் 

❖ இவை ்1621 ஆை் ஆண்டில் பஞ்சாபிலுள்ள அமிைத்சைசில் பிறந்தாை.் 

 

❖ இவை ்குரு ெைம்காபிந்த் சிங்கின் இமளய ைகனாவாை.் 

❖ இவை ் 115 பாைல்கமள எழுதியுள்ளாை,் அமவ குரு கிைந்த் சாகிப்பில் மசைக்்கப் பை்டு 

உள்ளன. 

❖ ஔைங்கசீப்பின் ஆமணயின்படி குருமதக் பகதூருக்கு ைைண தண்ைமன விதிக்கப் 

பை்ைது. 

❖ குரு மதக் பகதூருக்கு குருத்துவாைா சிஷ் கஞ்ச ் சாகிப் (Gurudwara Sis Ganj Sahib) எனுை் 

இைத்தில் ைைண தண்ைமன நிமறமவற்றப்பை்ைது.  

❖ குருமதக் பகதூைின் உைல் குருத்துவாைா ைக்கப் கஞ்ச ்சாகிப் (Gurudwara Rakab Ganj Sahib) 

எனுை் இைத்தில் தகனை் தசய்யப்பை்ைது. 

❖ இவைது தியாகைானது ‘குரு மதக் பகதூைின் சாஹீதி திவஸ்’ (Shaheedi Divas of Guru Tegh 

Bahadur) என நிமனவு கூறப்படுகிறது.  

❖ இது ஒவ்தவாரு ஆண்டுை் நவை்பை ்24 ஆை் மததி அனுசைிக்கப் படுகிறது.  
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக சிரிப்பு தினே் – மே 02 

❖ உலக சிைிப்பு தினைானது ஒவ்தவாரு ஆண்டுை் மை ைாதத்தின் முதல் ஞாயிறு அன்று 

தகாண்ைாைப்படுகிறது. 

❖ சிைிப்பு பற்றியுை் சிைிப்பதனால் ஏற்படுை் பல ஆமைாக்கியப் பலன்கள் பற்றியுை் ஒரு 

விழிப்புணைம்வ ஏற்படுதத் இத்தினைானது தகாண்ைாைப்படுகிறது.  

❖ 2021 ஆை் ஆண்டில் இத்தினைானது, மை 02 அன்று தகாண்ைாைப்படுகிறது. 

❖ இத்தினைானது ‘Laughter Yoga’ என்ற உலகளாவிய இயக்கத்தின் நிறுவனைான ைாக்ைை ்

ைதன் கை்ைாைியாவின் முயற்சியினால் 1998 ஆை் ஆண்டு மை 10 அன்று முை்மபயில் 

முதன்முமறயாக அனுசைிக்கப்பை்ைது. 

 

உலக பே்திரிக்ரகச ்சுேந்திர தினே் – மே 03 

❖ உலக பத்திைிக்மகச ் சுதந்திை தினைானது உலக பத்திைிக்மக தினை் எனவுை் 

அமழக்கப் படுகிறது. 

❖ இத்தினைானது தனது உயிமை இழந்த பத்திைிக்மகயாளைக்ளுக்கு அஞ்சலி 

தசலுதத்ுவதற்காகவுை் கமைபிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டின் உலக பதத்ிைிக்மகச ்சுதந்திை தினத்திற்கான கருத்துரு, ‘Information as a 

Public Good’ (தகவல் என்பது ஒரு தபாதுச ்சைக்கு) என்பதாகுை். 

 

❖ ஆப்பிைிக்கப் பத்திைிக்மகயின் சுதந்திைத்மத மைை்படுத்துவதற்காக 1993 ஆை் 

ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் தபாதுச ்சமப உலக பத்திைிக்மகச ்சுதந்திை தினத்மத 

நிறுவியது. 

❖ இதமனயடுத்து சுதந்திைைான அளவில் பத்திைிக்மகமய நைத்துவதற்காக மவண்டி 

உருவாக்கப்பை்ை வின்ை்ெுக் பிைகைனை் (Windhoek Declaration) நிமறமவற்றப் பை்ைமத 

அடுத்து இத்தினை் அறிவிக்கப் பை்ைது.  

❖ இந்தப் பிைகைனை் மை 03 அன்று அறிவிக்கப்பை்ைதால் இந்தச ் சிறப்பு தினைானது 

ஒவ்தவாரு ஆண்டுை் மை 03 அன்று கமைபிடிக்கப்படுகிறது.  
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இேரச ்சசய்திகள் 

பேப்படுே்ேப்பட்ட கர்ப்பிணிப் சபண்ணின் உடல் 

❖ மபாலந்து நாை்டின் ஆைாய்சச்ியாளைக்ள் சமீபதத்ில் முதலாவது பதப்படுத்தப்பை்ை 

கைப்்பிணிப் தபண்ணின் உைலிமனக் கண்டுபிடித்துள்ளனை.்  

❖ பதப்படுத்தப்பை்ை உைலில் அறிவியலாளைக்ள் ஒரு கருமவக் கண்ைறிந்தது உலக 

வைலாற்றில் இதுமவ முதல்முமறயாகுை். 

❖ இந்த பதப்படுத்தப்பை்ை உைல் மதமபசிலுள்ள ைாயல் மைாை்பில் (ைாஜ கல்லமற) 

கண்தைடுக்கப் பை்ைது. 

❖ மதபீஸ் எனுை் இைை் மநல் நதிமயாைத்தில் அமைந்த ஒரு பண்மைய எகிப்து 

நகைைாகுை். 

❖ 1826 ஆை் ஆண்டில் இந்த உைல் முதலில் வாைச்ாவிற்கு தகாண்டு வைப்பை்ைது.  
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