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மே– 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாநில நநடுஞ்சாலலகள் மமம்பாட்டில் முன்னாள் முதல்வர ் கருணாநிதி அவரக்ள் 

ஆற்றியப் பங்களிப்லப மபாற்றும் வலகயில் நசன்லன - மகாபலிபுரம் கிழக்குக் 

கடற்கலரச ்சாலலக்கு முத்தமிழ் அறிஞர ்கலலஞர ்கருணாநிதி சாலல என்று நபயர ்

சூட்டப்படும் என்று தமிழக முதல்வர ்அவரக்ள் அறிவித்தார.் 

❖ நசன்லன மாநகராட்சியானது நசன்லனயில் உள்ள ஒரு நதருவிற்கு மலறந்த 

நடிகரும் பத்மஸ்ரீ விருது நபற்றவருமான விமவக் அவரக்ளின் நபயலர சூடட்ியுள்ளது. 

o அவர ் வாழ்ந்த வீடு உள்ள சசன்னன விருகம்பாக்கம் சதருவிற்கு சின்னக் 

கனைவாணர ்விவவக் சானை எனப் சபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ நபாதுப் பிரிவினரின் கலடசி மதிப்சபண்னண விட அதிக மதிப்நபண்கள் நபறும் இட 

ஒதுக்கீடுப் பிரிவிலனச ் மசரந்்த விண்ணப்பதாரரக்ள் நபாதுப் பிரிவின் கீழ் இட 

ஒதுக்கீடு/பதவிலயப் நபறத் தகுதியுலடயவரக்ள் என்று உசச் நீதிமன்றம் தீரப்்பு 

அளித்துள்ளது. 

❖ பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அவரக்ள் 2022 ஆம் ஆண்டு நசமிகான் இந்தியா என்ற 

மாநாட்டிலனத் நதாடங்கி லவக்க உள்ளார.்  

o மூன்று நாட்கள் வலர நலடநபறும் இந்த மாநாட்டிலனப் நபங்களூரு ஏற்பாடு 

நசய்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இதுவரை இல்லாத அளவிலான அதிகபட்ச மின்சாை நுகை்வு 

 

❖ ஏப்ரல் 28 ஆம் மததியன்று தமிழ்நாட்டில் இதுவலர இல்லாத அளவிலான அதிகபட்ச 

மின்சார நுகரவ்ு (387.047 மில்லியன் அலகுகள்) பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பாக இந்த ஆண்டு மாரச் ் 29 அன்று தமிழகத்தில் 378.328  மில்லியன் 

அலகுகள் என்ற அளவில் அதிகபட்ச மின்சார நுகரவ்ு பதிவாகியிருந்தது. 

❖ இதுவலரயில் பதிவான மாநிலத்தின் அதிகபட்ச மின் மதலவயானது மாரச் ்29 அன்று 
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பதிவு நசய்யப்பட்ட 17,196 நமகாவாட் (MW) என்பதாகும்.  

❖ தமிழகத்தின் மின் மதலவயானது ஏப்ரல் 28 அன்று 17,370 நமகாவாட் அலகிலனத் 

நதாட்டது. 

 

மதசியச ்சசய்திகள் 

அதிகபட்ச சைக்கு ேற்றுே் மசரவ வைி வசூல்  

 

❖ சிறப்பான வரிவிதிப்பு இணக்கம் மற்றும் விலரவானப் நபாருளாதார மீட்சி 

ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏப்ரல் மாதத்தில், சரக்கு மற்றும் மசலவ வரி வசூலானது 

இது வலர இல்லாத அளவிற்கு ரூ.1,67,540 மகாடிலய எட்டியது. 

❖ தற்மபாது பதிவான வசூலானது, மாரச் ் மாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ட முந்லதய அதிக 

பட்ச வசூலான ரூ.1,42,095 மகாடிலய விட ரூ.25,000 மகாடி அதிகமாகும். 

❖ 2022 ஏப்ரல் மாதத்தில், அதிகபட்சமாக ஏப்ரல் 20 அன்று ஒமர நாளில் அதிக வரி வசூல் 

நசய்யப் பட்டது. 

❖ மாநில வாரியாக, மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக ரூ.27,495 மகாடியும், அதலனத ்

நதாடரந்்து கரந்ாடகா (ரூ.11,820 மகாடி), குஜராத் (ரூ.11,264 மகாடி), உத்தரப் பிரமதசம் 

(ரூ.8,534 மகாடி), ஹரியானா (ரூ.8,197 மகாடி) ஆகிய மாநிலங்களில் முலறமய வரி வசூல் 

அளவானது பதிவாகியது. 
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❖ மிகக் குலறவான அளவில் சரக்கு மற்றும் மசலவ வரி வசூலித்த மாநிலங்களில் 

மிமசாரம் நவறும் 46 மகாடி என்ற வரி வசூலுடன் கலடசி இடத்திலனயும் அதனனத் 

சதாடரந்்து நாகாலாந்து (ரூ 68 மகாடி), மணிப்பூர ்(ரூ 69 மகாடி), திரிபுரா (ரூ 107 மகாடி), 

மற்றும் அருணாசச்லப் பிரமதசம் (ரூ 196 மகாடி) வபான்ற மாநிைங்களும் உள்ளன. 

 

கை்ேமயாகி திட்டத்திற்கு உலக வங்கி நிதி 

 

❖ இந்திய அரசின் கரம்மயாகி திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்கான 47 மில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிலான  திட்டத்திற்கு உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 18 மில்லியன் அரசு ஊழியரக்ள் பணியமரத்்தப் பட்டு 

உள்ள நினையிை் அவரக்ளுள் ஏறத்தாழ மூன்றில் இரண்டு பங்கு பணியாளரக்ள் 

மாநில அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி நிலலயில் பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவில் உலக வங்கியின் நான்கு பிரிவுகளில் ஒன்றாக நபாதுத்துலற 

நிறுவனங்கலள வலுப்படுத்தச ் சசய்வலத உள்ளடக்கிய FY18-22 இந்தியத் மதசியக் 

கூட்டாண்லமக் கட்டலமப்பினுடன் இத்திட்டம் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மதசியப் பாடத்திட்டக் கட்டரேப்பின் உறுதிப்பாட்டு  ஆவணே் 

 

❖ மத்தியக் கல்வி, திறன் மமம்பாடு மற்றும் நதாழில்முலனவு அலமசச்ர ் தரவ்மந்திர 

பிரதான் மதசிய கல்விக் நகாள்லகயின் கீழ் மதசியப் பாடத்திட்டக் கட்டலமப்பிற்கான 
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உறுதிப்பாட்டு  ஆவணத்லத நபங்களூரு நகரில் நவளியிட்டார.் 

❖ உறுதிப்பாட்டு ஆவணம் என்பது மதசியக் கல்விக் நகாள்லக மற்றும் மதசியப்  பாடத ்

திட்டக் கட்டலமப்பிற்கு இலடயிலான ஒரு முன்மனற்றப் படிநிலல ஆகும். 

❖ புதிய மதசிய அளவிலானப் பாடத்திட்டம் மற்றும் பாடப்புத்தகங்கலள உருவாக்கச ்

சசய்வதற்கான ஒரு படியாக இந்த உறுதி ஆவணம் விளங்குவதாக அவர ்குறிப்பிடச ்

சசய்தார.் 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

சாகை் IX திட்டே்  

❖ தற்மபாது இலங்லகயில் நிலவி வரும் நநருக்கடியான காலகட்டத்தில் இலங்லகக்குத் 

மதலவயான மருத்துவ உதவிகலள வழங்கும் ஒரு மநாக்குடன் நதாடங்கப்பட்ட சாகர ்

IX திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக INS கரியால் எனும் ஒரு கப்பலானது நகாழும்பு நகலரச ்

நசன்று அலடந்தது. 

❖ இது 760 கிமலாவுக்கும் அதிகமான அளவிை் 107 வலகயான உயிரக்ாக்கும் மருந்துகலள 

இலங்லகயிடம் வழங்கியது. 

❖ இந்தக் கப்பலல இலங்லக சுகாதார அலமசச்ர ்சன்ன நஜயசுமணா வரமவற்றார.் 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சிசேண்ட் கலரவயில் ஒற்றறப் பயன்பாட்டு முகக்கவசங்களின் பயன்பாடு 

❖ அதிக நாட்கள் நீடிக்கக் கூடிய மற்றும் வலிலமயான கற்காலரயிலன உருவாக்கச ்

சசய்வதில், சிநமண்ட் கலலவயில் ஒருமுலற உபமயாகித்துத் தூக்கி எறியப்படும் 

முகக் கவசங்கலளப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுலறலய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

நசயல் விளக்கம் சசய்து காட்டினர.் 

❖ முகக்கவசம் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இலழகலளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப் 

பட்ட சிநமண்ட ்கலலவயானது, நபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சிநமண்லட விட 47 
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சதவீதம் வலிலமயானது. 

❖ மறுசுழற்சி நசய்யப்படாவிட்டால், ஒருமுலற உபமயாகித்துத் தூக்கி எறியப்படும் 

முகக் கவசங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு மமல் சிலதயாமை் உள்ளதாை் அலவ சுற்றுச ்

சூழலுக்குப் நபரும் ஆபதல்த ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாைிரய மீண்டுே் பணியேைத்்திய அைசு 

 

❖ இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி ஷா லபசலின் விண்ணப்பத்லத அரசாங்கம் ஏற்றுக் 

நகாண்டலதயடுத்து அவர ்மீண்டும் பணியில் மசரக்்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஃலபசல் தனது ராஜினாமாலவச ்சமரப்்பித்தார.் 

❖ அவர ்2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் உருவான ஒரு அரசியல் கட்சியான ஜம்மு & 

காஷ்மீர ்மக்கள் இயக்கத்திலன  நிறுவியவர ்ஆவார.் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்தின் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து நசய்யப்பட்ட உடமன அவர ்
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கடுலமயானப் நபாது பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் லகது நசய்யப்படட்ார.் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 03 அன்று அவர ்காவலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார.் 

 

பிைபலோனவைக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

விட்லி தங்க விருது 

 

❖ ஒரு பனிசச்ிறுத்லத நிபுணரும் வனவிலங்கு வளங்காப்பாளருமான சாருதத ் மிஸ்ரா 

மதிப்பு மிக்க விட்லி தங்க விருதிலன நவன்றுள்ளார.் 

❖ இது பசுனம ஆஸ்கார ்விருது என அனழக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது ஐக்கியப் வபரரசினனச ் வசரந்்த விட்லி இயற்லகக்கான நிதியம் என்ற ஒரு 

அனமப்பாை் வழங்கப் படுகின்றது, 

❖ ஆசியாவின் உயரிய மலலசச்ூழல் அலமவுகளில் வாழும் நபரிய பூலன இனங்கலளச ்

மசரந்்த இந்த விலங்கிலனப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மீட்டல் நடவடிக்லககளில் பழங்குடி 

சமூகங்கலள ஈடுபடுத்துவதில் அவர ் ஆற்றிய ஒரு பங்களிப்லப அங்கீகரித்து இந்த 

விருதானது வழங்கப்படட்து. 

❖ இது இவரது இரண்டாவது விட்லி இயற்லக நிதியதத்ின் விருது ஆகும். 

❖ இவர ்2005 ஆம் ஆண்டில் முதல் விருலதப் நபற்றார.் 

 

சிறந்த உள்கட்டரேப்புத் திட்ட விருது 

 

❖ எல்லலச ்சாலலகள் அலமப்பினால் கட்டலமக்கப்பட்ட அடல் சுரங்கப் பாலதயானது, 

இந்தியக் கட்டிட மாநாட்டு அலமப்பின் ‘சிறந்த உள்கட்டலமப்புத் திட்டம்’ விருதிலனப் 

நபற்றது. 
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❖ இது இமாசச்லப் பிரமதசத்தின் மராஹ்தாங் என்னுமிடத்தில் அலமந்துள்ளது. 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்03 அன்று திறந்து லவக்கப்பட்டது. 

 

சபரு நாட்டின் உயைிய இைாஜதந்திை விருது 

 

❖ மும்லபயில் உள்ள நபருவின் முன்னாள் நகளரவத் தூதர ்அரம்தஷிர ்P.K. துபாஷ் "நபரு 

மஜாஸ் கிரிமகாரிமயா பாஸ் மசால்டனின் இராஜதந்திரப் பணி விருது” என்ற ஒரு 

விருதிலனப் நபற்றுள்ளார.் 

❖ துபாஷ், 1973 ஆம் ஆண்டில் நபருவின் நகளரவத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

❖ தி ஆரட்ர ்ஆஃப் நமரிட ்விருதானது 2004 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  

❖ இதற்கு சபருவின் முன்னாள் பிரதமரான மஜாஸ் கிரிமகாரிமயா பாஸ் மசால்டனின் 

நிலனவாகப் நபயரிடப்பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சூரை மீன் தினே் - மே 02 

 

❖ சூலர மீன்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தச ்சசய்வதற்காக 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயால் இந்தத ்தினமானது நிறுவப்பட்டது. 
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❖ சூலர மீன்கலளப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களிலடமய விழிப்பு 

உணரல்வப் பரப்புவலத இத்தினம் மநாக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. 

❖ சூலர மீன்களில் ஒமமகா 3, லவட்டமின் பி12, புரதங்கள் மற்றும் பிற தாதுக்கள் மபான்ற 

பல வளமான சத்துக்கள் நிலறந்துள்ளன. 

❖ இந்த ஆண்டு "நமது  சூலர மீன்  வலக, நமது பாரம்பரியம்" என்ற கருத்துருவின் கீழ் 

இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலகப் பத்திைிரகெ ்சுதந்திை தினே் – மே 03 

❖ பத்திரிக்லகச ் சுதந்திரம் மற்றும் கருத்துச ் சுதந்திரம் ஆகியலவ அடிப்பலட மனித 

உரிலமகள் என்பலத அறிவிப்பமத இத்தினத்தின் மநாக்கமாகும். 

❖ பணியாற்றும் மபாது தங்கள் உயிலரப் பணயம் லவத்த அல்லது தங்கள் உயிலர 

இழந்த ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு அஞ்சலி நசலுதத்ும் விதமாகவும் இந்தத் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "டிஜிட்டல் முலற சூழ்ந்த உலகில் 

பத்திரிலகயியல்" என்பதாகும். 

❖ யுநனஸ்மகா அலமப்பானது, 1993 ஆம் ஆண்டு மம 3 ஆம் மததியன்று  விண்ட்மஹாக் 

என்ற பிரகடனத்லத ஏற்றுக் நகாண்டது. 

❖ அது தலடயற்ற, சுதந்திரமான மற்றும் பன்லமத்துவப் பத்திரிலக அனமப்பிலன 

உருவாக்குவலத மநாக்கமாகக் நகாண்டதாகும். 

 

  

உலக ஆஸ்துோ தினே் – மே 03 

❖ இத்தினமானது ஒவ்மவார ்ஆண்டும் மம மாதத்தின் முதல் நசவ்வாய்க் கிழலமயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

❖ இந்த ஆண்டு இத்தினம் மம 03 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஆஸ்துமாவிற்கான சிகிசல்ச வசதிகளின் நிலல குறித்த ஒரு விழிப்புணரல்வ 
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ஏற்படுத்துவது மற்றும் ஆஸ்துமா சிகிசல்சக்கான சிறந்த சுகாதார வசதிகலளக் 

நகாண்டு வருவது ஆகியவற்னற மநாக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, 'ஆஸ்துமா சிகிசல்சயில் நிலவும் 

இலடநவளிகலளக் குலறத்தல்' என்பதாகும். 
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