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 ஏப்ரல் – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று சரவ்தேச கிரிக்ககட் ஆணணயே்தின் புதிய 

ேணலணம நிரவ்ாக அதிகாரியாக இந்தியாணவச ் தசரந்்ே மனு சவ்கானி 

கபாறுப்தபற்றார.் தமலும் இவர ் மான்கசஸ்டர ் யுனிகடட் நிறுவனே்தின் ேணிக்ணகக் 

குழுவின் உறுப்பினர ் மற்றும் நிரவ்ாகப் பணியல்லாே இயக்குநர ் ஆகிய 

கபாறுப்புகளிலும் பணியாற்றுகிறார.் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் உே்ேரவுப் படி, 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01-லிருந்து விஜயா 

வங்கி மற்றும் தேனா வங்கி ஆகியவற்றின் அணனேத்ுக் கிணளகளும் தபங்க ஆப் 

பதராடாவின் கிணளகளாக கசயல்படுகின்றன. 

o இணணக்கப்பட்ட இந்ே 2 வங்கிகளின் வாடிக்ணகயாளரக்ள் தபங்க் ஆப் 

பதராடாவின் வாடிக்ணகயாளரக்ளாகக் கருேப்படுவாரக்ள். 

❖ ரிணலயன்ஸ் ஜிதயா டிஜிட்டல் தசணவ நிறுவனமானது தேப்டிக் ேகவல் கோழில்நுட்ப 

நிறுவனே்ணேக் ணகயகப்படுே்தியுள்ளது. தேப்டிக் ேகவல் கோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

என்பது உணரயாடல், தபசச்ு மற்றும் பிராந்திய கமாழிகளில் இந்தியாவின் 

மிகப்கபரிய கசயற்ணக நுண்ணறிவு உேவி நிறுவனே்ணேக் கட்டணமப்பேற்கான ஒரு 

உணரயாடும் வசதி ககாண்ட கசயற்ணக நுண்ணறிவுே் ேளமாகும்.  

❖ மியான்மரில் உள்ள சிறுபான்ணம தராஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நிகழ்ந்ே 

மனிே உரிணம விதி மீறல்கள் குறிேத்ு விசாரிக்கும் விசாரணணக் குழுவின் 

ேணலவராக அகமரிக்காவின் அரசுே் ேரப்பு வழக்குணரஞரான நிக்தகாலஸ் 

ககாம்ஜியான் என்பவணர ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் கசயலாளர ் அண்ட்தடானிதயா 

குடக்டரஸ் நியமிேத்ுள்ளார.் 

❖ கம்பியில்லா கசயகலல்ணலணய வணரயறுப்பதில் நிபுணேத்ுவம் வாய்ந்ே 

நிறுவனமான ஓபன் சிக்னலின் அறிக்ணகயானது இந்தியாவில் மிக அதிகமாக 4G 

அணலவரிணச கிடைக்கும் நகரமாக தன்பாத்டத (95.3%) அறிவிதத்ுள்ளது. இதற்கு 

அடுத்த இைத்தில் ராஞ்சி (95%) உள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

த ொலலதூர தெயல்பொட்டு வொகனம் 

❖ உள்நாட்டிதலதயே் ேயாரிக்கப்படட் நீரூக்கடியிலான ஒரு கோணலதூர கசயல்பாடட்ு 

வாகனமானது கசன்ணனயில் உள்ள தேசியக் கடல் கோழில்நுட்ப நிறுவனே்தினால் 

(NIOT - National Institute of Ocean Technology) வடிவடமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த வாகனத்திற்கு மத்திய அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுை்ப அடமசச்கத்தின் கீழ் 

இயங்கும் ததசிய ஆராய்சச்ி வளரச்ச்ிக் கழகத்தினால் (NRDC - National Research 

Development Corporation) “ததசிய தமசச்த்தக்க புத்தாக்க விருது” வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ROV ஆனது அந்தமானில் உள்ள பவளப் பாடறகள், அதரபியக் கைலில் உள்ள கைல் 

கடளகள் மற்றும் அண்ைாரட்ிகாவில் உள்ள பிரியதரஷ்னி ஏரி ஆகியவற்றில் 

பருவநிடல மாற்றம் குறித்த ஆய்வுகடள நைதத்ும் இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு 

உதவுகிறது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

கடற்கண்கொணிப்பு தெலிகொப்டரக்ள் 

❖ அகமரிக்க நாடானது  பல பயன்பாடு ககாண்ட எம்எச-்60 “தராமிதயா” என்ற 

கைற்கண்காணிப்பு தெலிகாப்ைரக்ள் 24-ஐ இந்தியாவிற்கு விற்படன தசய்ய ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கடளே்  தாக்கி அழித்தல், நிலப்பகுதியில் உள்ளடதே் தாக்கி 

அழித்தல், கண்காணிப்பு, தகவல் நிடல உணரத்்தி, தபாரின் தபாது ததடுதல் மற்றும் 

மீை்பு, கைற்படை ஆயுத ஆதரவு மற்றும் தளவாை உதவி ஆகியவற்றிற்காக இந்த வடக 

தெலிகாப்ைரக்டள லாக்ஹீட் மாரை்்டின் என்ற நிறுவனம் வடிவடமக்கிறது.  

 

கம்கொஸொ 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கிணடதய 

நணடகபற்ற 2+2 தபசச்ுவாரே்்ணேயின் தபாது ேகவல் கோடரப்ு இணக்கப் பாடு மற்றும் 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்ேம் ணககயழுே்திடப்படட்து. 

❖ இது அகமரிக்காவிலிருந்து ேகவல் கோடரப்ு பாதுகாப்புக் கூறுகணள இந்தியாவிடம் 

பரிமாறிக் ககாள்ள வழி வகுக்கிறது. 

❖ இந்ே ஒப்பந்ேே்தின்படி, முேலாவது பாதுகாப்பான ேகவல் கோடரப்ு இணணப்பானது 

இந்தியக் கடற்பணடே் ேணலணமயகம் மற்றும் மே்திய அகமரிக்க மற்றும் பசிபிக் 

கடற்பணடே் ேணலணமயிடம் ஆகியவற்றிற்கிணடதய ஏற்படுே்ேப்படட்து. 

❖ இது இந்தியா பின்வரும் வசதிகணளப் கபற வழிவணக கசய்கிறது. 

o முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே பாதுகாப்புே் கோழில்நுட்பங்கணள 

அகமரிக்காவிடமிருந்துப் கபற 
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o அகமரிக்க ஆயுேப் பணடகள் மற்றும் நிகழ்தநர அகமரிக்க உளவுேத்ுணற 

ஆகியவற்றின் முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே ேகவல் கோழில்நுட்ப அணமப்ணப 

அணுக. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

உணவுப் பற்றொக்குலற மீ ொன ெரவ்த ெ அறிக்லக 

❖ ஐதராப்பிய ஒன்றியம், ஐ.நா.வின் உணவு மற்றும் தவளாண் அணமப்பு (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations - FAO) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் உலக உணவுே் 

திட்டம் ஆகியணவ ஒன்றிணணந்து உணவுப் பற்றாக்குணற மீோன சரவ்தேச 

அறிக்ணகணய கவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டில் 53 நாடுகளில் ஏறே்ோழ 113 மில்லியன் மக்கள் மிகக் 

கடுணமயான உணவுப் பற்றாக்குணறணய எதிர ் ககாண்டிருந்ேனர ் என்பணேக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

 

❖ ஏறே்ோழ பட்டினிணய எதிரக்காண்டிருக்கும் மூன்றில் இரண்டு பகுதி மக்கள் 8 

நாடுகளில் உள்ளனர.் அந்ே நாடுகளாவன: ஆப்கானிஸ்ோன், காங்தகா, 

எே்திதயாப்பியா, ணநஜீரியா, கேற்கு சூடான், சூடான், சிரியா மற்றும் ஏமன் 

ஆகியணவயாகும்.  

❖ மிகக் கடுடமயான உணவுப் பற்றாக்குடற என்பது பை்டினியின் மிகக் தகாடிய 

வடிவமாகும். 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வரவு மற்றும் தெலவு ஆகியவற்றுக்கான முன்சதாகக 

❖ இந்திய அரசின் ஆதலாசணனயுடன் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது 2019-20 

நிதியாண்டின் முேல் பகுதிக்கான வரவு மற்றும் கசலவு ஆகியவற்றுக்கான 

முன்கோணகயின் (WMA - Ways and Means Advances) வரம்ணப ரூ.7500 தகாடியாக 

நிரண்யிக்க முடிவு கசய்துள்ளது.  

❖ WMA மீதான வை்டி விகிதமானது தரப்தபா விகிதமாகவும் அேணன மீறிய 

கோணகயானது தரப்தபா விகிதத்டத விை 2 சதவிகிதம் அதிகமாகவும் இருக்கும். 
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❖ WMA வரம்பு மீறப்படட்ால் RBI மத்திய அரசுைன் கலந்தாதலாசிதத்ு அந்ே மீறிய 

வரம்பிற்கான தசலவீனே் கோணகணய அளிக்கும். 

❖ WMA என்பது RBI-யினால் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு தற்காலிக நிதியளிக்கப் 

படும்  வசதியாகும். 

❖ WMA திை்ைமானது அரசின் வரவுகள் மற்றும் பண வழங்கீடுகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தற்காலிக தபாருத்தமின்டமடயக் கடளவதற்காக 1997 ஆம் ஆண்டில் 

அறிமுகப்படுத்தப் பைை்தாகும். 

 

எதிரக்் குவிப்பு ்  டுப்பு வரி 

❖ சீனா, மதலசியா, சவுதி அதரபியா மற்றும் ோய்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து சூரிய 

ஒளிணய  உற்பே்தி கசய்ய மின்கலன்களில் பயன்படுே்ேப்படும் கபாருடக்ளின் 

இறக்குமதி மீது டன்னுக்கு USD 1559 வடர எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு வரிடய ஐந்து 

ஆண்டு காலத்திற்கு இந்தியா விதிதத்ுள்ளது. 

❖ தமற்குறிப்பிை்ை நாடுகளிலிருந்து மிகக் குடறவான விடலயில் எத்திலீன் விடனல் 

அசிை்தைை் தாள் இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்றன. இது சூரிய ஒளி  மின்கலங்கடளத் 

தயாரிக்கும் உள்நாைட்ு உற்பத்தியாளரக்ளுக்குப் பாதிப்டப ஏற்படுத்துகின்றது. 

❖ வணிக அடமசச்கத்தின் விசாரடண அடமப்பான வணிகத் தீரவ்ுகளுக்கான தபாது 

இயக்குனரகத்தின் (Directorate General of Trade Remedies - DGTR) பரிந்துடரயின் 

அடிப்படையில் இந்த எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு வரி விதிக்கப்படுகின்றது. 

❖ எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு வரியானது நியாயமான வணிக நடைமுடறகடள உறுதி 

தசய்வடதயும் உள்நாைட்ு உற்பத்தியாளரக்ளுக்கு ஒரு சரியான தளத்டத 

உருவாக்குவடதயும் தநாக்கங்களாகக் தகாண்டுள்ளது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

மின்னணு கழிவுப் தபொருளொ ொரம் 

❖ உலக வங்கிக் குழுவின் ஒரு உறுப்பினரான சரவ்தேச நிதியியல் கழகமானது 

“இந்தியாவில் மின்னணு கழிவு தமலாண்ணம : கோணலதநாக்குப் பாரட்வ” மீதான 

கருத்தரங்டக நைத்தியது. 

❖ மின்னணு கழிவுகளானது இந்தியப் தபாருளாதாரத்திற்கு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. 

தமலும் இது தவடலவாய்ப்டப உருவாக்குகிறது. 
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❖ மின்னணு கழிவுத் துடறயானது 2025 ஆம் ஆண்டில் 4.5 இலைச்ம் தநரடி தவடல 

வாய்ப்புகடள உருவாக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. தமலும் அது சாரந்்த 

துடறகளான தபாக்குவரதத்ு மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றில் தமலும் 1.8 இலைச்ம் 

தவடல வாய்ப்புகடள உருவாக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ மின்னணுக் கழிவுகளானது மின் அல்லது மின்னணு சாதனங்களிலிருந்துப் 

பிரிதத்தடுக்கப்படுகின்றது. 

 

யூதரொ VI எரிதபொருள் 

❖ கடல்லிணயே் கோடரந்்து தேசியே் ேணலநகரப் பகுதியில் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் 

ஆக்ராடவச ்சுற்றியுள்ள நகரங்களில் தூய யூதரா VI நிடலயிலான தபை்தரால் மற்றும் 

டீசல் ஆகியவற்றில் மைட்ுதம வாகனங்கணள இயக்க தவண்டும் என்று 

உே்ேரவிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ யூதரா VI நிடல எரிதபாருளானது 10 பிபிஎம் சல்படரக் தகாண்டுள்ளது. யூதரா IV-ல் 50 

பிபிஎம் சல்பர ்உள்ளது.  

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஆசிய கொற்று ் துப்பொக்கி ெொம்பியன்ஷிப் 

❖ ணேதபயில் உள்ள ணேயுவானில் நணடகபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான காற்றுே் 

துப்பாக்கி சாம்பியன்ஷிப் தபாடட்ியில் இந்தியா 16  ேங்கம், 5 கவள்ளி மற்றும் 4 

கவண்கலப் பேக்கங்கள் உள்பட கமாே்ேம் 25 பேக்கங்கணள கவன்றுள்ளது. 

❖ இணளதயாருக்கான 10 மீ காற்றில் துப்பாக்கி சுடுேல் பிரிவில் யாஷ் வரே்ன் மற்றும் 

ஸ்தரயா அகரவ்ால் ஆகிதயார ்முணறதய ஆண்கள் மற்றும் கபண்கள் பிரிவில் ேங்கப் 

பேக்கம் கவன்றுள்ளனர.் 

 

ெதுரங்கம் 

❖ 14 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான கபண்கள் பிரிவில் உலகின் முேலாவது 
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கபண்மணியாக 13 வயதுணடய திவ்யா தேஷ்முக் உருகவடுே்துள்ளார.் இந்ே 

இடே்ணேப் பிடிே்ே ககாதனரு ேம்பிக்குப் பிறகு இந்ே இடே்ணேப் பிடிே்ே இரண்டாவது 

கபண்மணியாக இவர ்உருகவடுே்துள்ளார.் 

 

ஐசிசி தடஸ்ட்  ரவரிலெ 

❖ இந்தியா ஐசிசி கடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் படட்ேண்ேே்  ேக்க ணவேத்ுக் ககாண்டுள்ளது. 

2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 ஆம் தேதியன்று ஐசிசி கடஸ்ட் ேரவரிணசயில் முேலிடம் 

பிடிே்ேணேே் கோடரந்்து, கோடரந்்து மூன்றாவது முணறயாக ரூ.1 மில்லியணன 

இந்தியா கவன்றுள்ளது.  

 

 

அஸ்லொன் ஷொ ெொக்கிக் தகொப்லப 

❖ மதலசியாவின் இபாக்கில் உள்ள அஸ்லான் ஷா அரங்கே்தில் நணடகபற்ற சுல்ோன் 

அஸ்லான் ஷா ோக்கிக் தகாப்ணபப் தபாட்டியின் 28-வது பதிப்பில் 17-வது இடே்தில் 

உள்ள கேன் ககாரிய அணியானது 5-வது இடே்தில் உள்ள இந்தியாணவ வீழ்ே்தியது. 

❖ கபனால்டி  ஆடட்ே்தில் 4-2 என்ற கணக்கில் இந்தியா வீழ்ந்ேது. 

❖ இது 1983 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுணற நணடகபறும் தபாட்டியாகே் 

கோடங்கியது.  

❖ இப்தபாட்டியின் வளரச்ச்ி மற்றும் சிறப்புே் ேன்ணம ஆகியவற்ணறே் கோடரந்்து 1998 

ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஒரு வருடாந்திர நிகழ்சச்ியாக இது உருகவடுே்ேது.  

❖ இந்ே தபாட்டிக்கு ோக்கிப் தபாட்டியின் ரசிகரான மதலசியாவின் 9-வது மன்னரான 

யாங்-டி-கபரட்ுலான் அதகாங்கான் சுல்ோன் அஸ்லான் ஷா என்பவரின் நிணனவாக 

இப்கபயர ்ணவக்கப்படட்து. 

 

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