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 ஏப்ரல் – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ பிஎஸ்என்எல் நிறுவனமானது சரவ்தேச அளவில் கைதேசிச ் தசகவகை 

வழங்ைை்கூடிை பிரிட்டிஷ் தேொகலே் தேொடரப்ு தசைற்கைை் தைொள் நிறுவனமொன 

இன்மொரச்ொட்டிடமிருந்து வொன்வழி மற்றும் ைடல்சொர ்இகைே்பிற்ைொன அனுமதிகைே்  

(“in-flight and maritime connectivity” - IFMC) தேற்றுள்ளது. 

o இது இந்திை வொன்தவளியில் ேறை்கும் விமொனங்ைளில் ேைைிை்கும் 

ேைைிைளுை்கு கவ-கே இகைே்பு வசதிகை வழங்குவேற்கு உேவுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆதிசச்நல்லூர ்

❖ தூதத்ுக்குடி மாவட்டத்தின் ஆதிசச்நல்லூரிலிருந்து கண்டடடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் 

காரப்ன் காலக் கணிப்பின் மூலம் இந்த மாதிரிகள் கி.மு. 905 முதல் கி.மு. 696ற்கு 

இடடப்படட் காலத்டதச ்சசரந்்தடவ என்று உறுதி டசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ டதால் டகவிடனப் டபாருடக்ளின் காரப்ன் காலக் கணிப்பானது அடமரிக்காவின் 

புசளாரிடாவில் உள்ள பீட்டா அனலடிக் பரிசசாதடன ஆய்வகத்தில் நடடடபற்றது.  

❖ தமிழ் எழுத்துருக்கடளக் டகாண்ட இந்தத் டதால் டகவிடனப் டபாருடக்ளின் மூலம் 

தமிழ் டமாழி பிராகிருத டமாழிடய விடப் பழடமயானது என்படத உறுதி டசய்ய 

முடியும். சமலும் இதன் காலம் கி.மு. 268 முதல் கி.மு. 232 வடர ஆகும்.  
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க ோவில் போது ோப்பு 

❖ இந்து சமய அறநிடலயத் துடறயானது (The Hindu Religious and Charitable Endowments - 

HR&CE) மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பாரம்பரியக் சகாவில்களின் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு 

டகசயடட்டத் தயார ்டசய்துள்ளது. 

 

❖ சகாவில்களின் கட்டடமப்புகள் பலவீனமாக இல்டல என்படத உறுதி 

டசய்வதற்காகவும் நவீனத் டதாழில்நுட்பத்தின் உதவி இல்லாமல் அதன் 

பராமரிப்டபத் டதாடருவடத உறுதி டசய்வதற்காகவும் இதுசபான்ற ஒரு அறிவியல் 

அணுகுமுடறயுடன் கூடிய டகசயடு சதடவப்படுகின்றது.  

❖ HR & CE துகறைொனது ேமிழ்நொடு முழுவதும் ஏறே்ேொழ 36,700 தைொவில்ைகள 

நிரவ்கிை்கின்றது. 

❖ இந்ேை் தைொவில்ைளில் 50 சேவிகிேே்திற்கும் தமற்ேட்ட தைொவில்ைள் ேொரம்ேரிை 

ைட்டகமே்கேை் தைொை்டுள்ளது. இை்தைொவில்ைள் 100 ஆை்டுைள் ேழகமைொனேொகும்.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

AFSPA – அருணோசச்லப் பிரகேசம் 

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்கமானது அருணாசச்லப் பிரசதசத்தில் டமாத்தம் உள்ள 9 

மாவட்டங்களில் மூன்று மாவட்டங்களிலிருந்து விமரச்னத்திற்குரிய ஆயுதப் படடகள் 

சிறப்பு அதிகாரச ் சட்டத்டத (AFSPA - Armed Forces Special Powers Act) திரும்ேே் 

தேறுவேற்ைொன உே்ேரகவே் பிறே்பிேத்ுள்ளது.  

❖ குடிகமே் ேைிைொளரை்ளுை்கு உேவுவேற்ைொை ஆயுேே் ேகடைள் தேகவே்ேடும் 

ேகுதிைளில் AFPSA பிறே்பிை்ைே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ AFSPA சட்டேத்ின் பிரிவு 3-ன் கீழ் யூனிைன் பிரதேசே்தின் ஆட்சிைொளர ்அல்லது மொநில 

அரசு அல்லது மே்திை அரசு ஆகிைவற்றினொல் “ேொதிை்ைே்ேடட் இடங்ைள்” என்று 

அறிவிை்ைே்ேட்ட இடங்ைளில் மடட்ும் இசச்ட்டம் தேொருந்தும். 

❖ 1987 ஆம் ஆை்டு பிே்ரவரி 20 அன்று அருைொசச்லே் பிரதேசம் தனி மொநிலமொை 
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உருதவடுே்துள்ளது. அன்றிலிருந்து AFSPA சட்டமொனது அருைொசச்லே் பிரதேசே்தின் 

சில ேகுதிைளில் தசைல்ேடுே்ேே்ேடட்து. 

AFSPA 

❖ AFSPA ஆனது 1942 ஆம் ஆை்டின் ஆயுேே் ேகடைள் சிறே்பு அதிைொரங்ைள் 

அவசரநிகலச ்சட்டேத்ின் அடிே்ேகடயில் வடிவகமை்ைே் ேடட்ுள்ளது. 

❖ “ேொதிை்ைே்ேட்ட ேகுதிைளொை” அறிவிை்ைே்ேட்ட ேகுதிைளில் இந்திை ஆயுேே் ேகடைள் 

தசைல்ேடுவேற்கு முழு அதிைொரங்ைகள அளிை்ைை்கூடிை இந்ேச ்சட்டமொனது இந்திை 

நொடொளுமன்றே்ேொல் இைற்றே்ேடட்ேொகும். 

❖ AFSPA சட்டங்ைள் பின்வருமொறு கூறே்ேடட்ுள்ளன. 

REGION STATUS 

Armed Forces Special Powers (Assam and Manipur) Act, 

1958  

(Extended to all 7 North East states later) 

Tripura, Meghalaya – 

Withdrawn 

 Rest of the States - Partially   

Withdrawn 

The Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special 

Powers Act, 1983 

Withdrawn in 1997 

The Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers 

Act, 1990 

Active 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வட்டி விகிே ் குறைப்பு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது தனது டரப்சபா விகிதத்டத 0.25 புள்ளிகடளக் குடறத்து 

6 சதவிகிதமாக நிரண்யிதத்ுள்ளது. சமலும் இது தற்சபாடதய நிதியாண்டிற்கான                

GDP-ன் முந்கேை ைைிே்ேொன 7.4 சதவிகிதத்திலிருந்து குகறத்து GDP-ஆனது 7.2 

சேவிகிேமொை இருை்கும் என்று ைைிேத்ுள்ளது. 

❖ தரே்தேொ விகிேம் என்ேது இந்திை ரிசரவ்் வங்கிைொனது மற்ற வைிைம்சொர ்

வங்கிைளுை்கு ைடன் வழங்கும் விகிேமொகும். 

❖ இந்திை ரிசரவ்் வங்கியின் புதிை ஆளுநரொன சை்திைொந்ே ேொஸின் கீழ் தேொடரந்்து 

இரை்டொவது முடறயாக தமற்தைொள்ளே்ேடும் விகிேை் குகறே்பு இதுவாகும். 

 

வளரச்ச்ி முன் ணிப்பு 

❖ ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியானது (Asian Development Bank - ADB) 2019-20 ஆம் 

நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் வளரச்ச்ி விகிதமானது 7.2 சதவிகிதமாக இருக்கும் 

என்று கணிதத்ுள்ளது. இதற்குமுன் இது இந்தியாவின் வளரச்ச்ி விகிதம் 7.6 

சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று கணித்திருந்தது.  

❖ உள்நொட்டில் ஏற்ேட்ட வருவொை்ே் ேற்றொை்குகற மற்றும் உலை தேகவைளில் ஏற்ேட்ட 
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மொறுேொடுைள் ஆகிைவற்றின் ைொரைமொை இது நிைழ்ந்துள்ளது. 

❖ ADB ஆனது 1966 ஆம் ஆை்டு டிசம்ேர ் 19 ஆம் தேதியில் உருவொை்ைே்ேடட் பிரொந்திை 

வளரச்ச்ி வங்கிைொகும். இேன் ேகலகமயிடம் பிலிே்கேன்ஸின் மைிலொ 

தமட்தரொவின் மை்டல்யுைொங் நைரே்தில் உள்ளது.  

❖ இது தேொடங்ைே்ேடட் தேொது உறுே்பினரை்ளின் எை்ைிை்கை 31 ஆை இருந்ேது. ஆனொல் 

ேற்தேொழுது இது 68 உறுே்பு நொடுைகளை் தைொை்டுள்ளது. இதில் 49 நொடுைள் ஆசிைொ 

மற்றும் ேசிபிை் பிரொந்திைே்கேச ் தசரந்்ேேொைவும் மீேமுள்ள 19 நொடுைள் மற்ற 

ேகுதிைகளச ்தசரந்்ேேொைவும் உள்ளன. 

❖ ADB-ன் ேற்தேொகேைத் ேகலவர ்ேஹிதைொ நதைொவொ ஆவொர.் 

 

முன்கூட்டிய விறலநிரண்ய ஒப்பந்ேங் ள் - CBDT 

❖ மத்திய சநரடி வரிகள் வாரியமானது (Central Board of Direct Taxes - CBDT) 3 இருநாடட்ு 

முன்கூட்டிய விடல நிரண்ய ஒப்பந்தங்கள் உள்பட 18 முன்கூட்டிய விடல நிரண்ய 

ஒப்பந்தங்களில் ( Advance Pricing Agreements - APA) கைதைழுே்திடட்ுள்ளது. 

❖ CBDT ஆல் கைதைழுே்திடே்ேடட்ுள்ள APA-ன் தமொே்ே எை்ைிை்கை ேற்தேொழுது 271 

ஆை உள்ளது. 

❖ APA என்ேது வருங்ைொலே்தில் வருமொன வரி தசலுே்துேவரை்ளின் சரவ்தேச நிதிே் 

ேரிமொற்றங்ைகளை் ைைை்கிடுவேற்ைொன ேரிமொற்ற நிதி முகறகைே் 

தீரம்ொனிை்ைை்கூடிை வரி தசலுே்துதவொர ் மற்றும் வரி வசூலிை்கும் அகமே்பு 

ஆகிைவற்றிற்கிகடதைைொன ஒரு ஒே்ேந்ேமொகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

நநோதி ள்  ே்ேரிப்போன் 

❖ உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் டமயத்டதச ்(CCMB - Centre for Cellular & Molecular 

Biology) சசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பாக்டீரியாக்களின் டசல் சுவரக்டள 

உடடப்பதில் உதவுகின்ற ஒரு புதிய “முதரை்ன் தேே்டிடைொஸ்” என்ற தநொதிகைை் 

ைை்டுபிடிேத்ுள்ளனர.்  

❖ இது ஏற்தைனதவ உள்ள நுை்ணுயிரை்் தைொல்லி மருந்துைள் மூலமொை ேொை்டீரிைொ 

எதிரே்்பு விகளவுைகளே ் ேடுை்கும் ஒரு புதிை மருந்து விநிதைொை வழிகை 

வழங்குகிறது. 

❖ தநொதிைள் ைே்திரிே்ேொன் என்ேது ேொை்டீரிைொை்ைளில் உள்ள தசல் சுவரை்ளின் 

வளரச்ச்ிகை ஒழுங்குேடுேத்ும் ஒரு தநொதிைொகும். 

❖ மருந்து விநிதைொைே்தின் இந்ே முகறைொனது “தநொதிைள் ைே்திரிே்ேொன்” 

தசைல்ேடுவதிலிருந்து அதடனத் ேடுை்கின்றது. 

❖ இேற்கு மொறொை தேன்சிலின் தேொன்ற நுை்ணுயிர ்எதிரே்்பு மருந்துைள் ேொை்டீரிைொவின் 

தசல் வளரச்ச்ிகைே் ேடுை்ை தசல்ைள் கூட்டிகைே்பின் இறுதி நிகலகை மடட்ுதம குறி 

கவை்கின்றன. 

❖ தநொதிைகளே ் ேடுே்ேேன் மூலம் நுை்ணுயிரிைகளே ் ேொை்ை ஒரு புதிை வழிகை 

ஏற்ேடுே்ே முடியும். தமலும் இது தநொை் எதிரே்்பு மருந்துைளின் உற்ேே்தியில் புதிை 
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ேொை்ைே்திற்கு வழிவகுை்கும். 

CCMB 

❖ CCMB ஆனது நவீன உயிரிைல் மற்றும் உயிரிைல் துகறைளுை்கு இகடதை 

ஒழுங்குேடுே்ேே்ேட்ட எல்கலே் ேகுதிைளில் உைரே்ர அடிே்ேகட ஆரொை்சச்ி மற்றும் 

ேயிற்சிைகள நடேத்ுகின்றது. 

❖ கைேரொேொே்கே கமைமொைை் தைொை்ட இந்ே நிறுவனமொனது 1977 ஆம் ஆை்டில் 

தேொடங்ைே்ேட்டது. இது அறிவிைல் மற்றும் தேொழில்துகற ஆரொை்சச்ிக் குழுவின் கீழ் 

இைங்குகின்றது. 

❖ இது யுதனஸ்தைொவின் உலைளொவிை மூலை்கூறு மற்றும் தசல் உயிரிைல் 

அகமே்பினொல் “சிறே்புமிகு கமைமொை” தேரந்்தேடுை்ைே்ேடட்ுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

குதி ்கும் சிலந்தி ள் 

❖ ராசேஷ் சனாப், டாக்டர ் ோன் கலீப் மற்றும் உயிரியலாளர ் அனுராதா ோக்சலகர ்

ஆகிசயார ் தடலடமயிலான சிலந்தி ஆய்வுக் குழுவானது குதிக்கும் சிலந்திகளின் 

புதிய இனதட்தக் கண்டறிந்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ கண்டுபிடிக்கப்படட் புதிய இனத்தின் டபயர ்டேரஜ்ிசகா சுனிலிமாசய என்பதாகும். 

 

❖ சிலந்திகள் நுண்வாழிட சிறப்பு வாய்ந்தடவகள். அதன் வாழிடங்களில் ஏற்படும் திடீர ்

மாற்றங்களினால் டபரிதும் பாதிப்புக்கு சிலந்திகள் உள்ளாவதால் அடவ சீரக்மைொன 

சுற்றுச ்சூழகலை் ைொடட்ுகின்றன. 

❖ சிலந்திைள் ஒரு முை்கிைமொன உயிரினமொை இருே்ேேொல் பூசச்ிை் ைடட்ுே்ேடுே்திைளொை 

விளங்குகின்றன. 

❖ சிலந்திைள் நுை்வொழிட உலகின் புலிைள் தேொன்றகவைொகும். 

❖ சிலந்திைடள அவற்றின் வொழிடங்ைளிலிருந்து அைற்றினொல் சுற்றுசச்ூழல் 

சமநிகலயின்கம ஏற்ேடும். 
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❖ சிலந்திைள் மற்றும் சிலந்தி இனங்ைகளே் ேற்றிே் ேடிே்ேவரை்ள் சிலந்தி 

ஆரொை்சச்ிைொளரை்ள் என்று அகழை்ைே்ேடுகின்றனர.் 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஜயிே் பே ் ம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 04 அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தனது உயரிய விருதான 

“ஜயிே் ேேை்ைே்கே” இந்திைே் பிரேமர ்நதரந்திர தமொடிை்கு வழங்கி தைௌரவிே்ேது. 

❖ இந்ே விருேொனது இரு நொடுைளுை்கிகடதைைொன உறவில் பிரேமர ் “முை்கிைே் 

ேங்ைொற்றிைகே” தைௌரவிை்கும் விேமொை வழங்ைே்ேடட்ுள்ளது. 

 

அநலம்போ இம்சுங் ர ்

❖ நாகாலாந்து மாநிலத்தின் வனக் காவலரான “அதலம்ேொ இம்சுங்ைர”் என்ேவருை்கு 

“புவி நொள் அகமே்பு நடச்ே்திர விருது” வழங்கி தைௌரவிை்ைே்ேட்டது. 

❖ இந்ே விருேொனது அதமரிை்ைொகவ அடிே்ேகடைொைை் தைொை்டு இைங்கும் சரவ்தேச 

சுற்றுசச்ூழல் அரசு சொரொ அகமே்ேொன புவி நொள் அகமே்பினொல் வழங்ைே்ேட்டது.  

❖ இவர ் நொைொலொந்தின் கிே்ைைர ் மொவட்டேத்ில் உள்ள ேை்கிம் வன விலங்கு 

சரைொலைே்தில் வனை் ைொவலரொைே் ேைிைொற்றுகிறொர.் 

❖ இவர ் வனவிலங்கு சரைொலைம் மற்றும் அவற்கறச ் சுற்றியுள்ள ேகுதிைளில் 

ேல்லுயிரே்் தேருை்ைே் ேொதுைொே்பிற்கு அவர ் எடுே்ே முைற்சிைளுை்ைொை இந்ேே் 

புைழ்தேற்ற விருது வழங்கி தைௌரவிை்ைே்ேட்டொர.் 

❖ புவி நொள் அகமே்ேொனது 1970 ஆம் ஆை்டு ஏே்ரல் 22 அன்று முேலொவது புவி நொளின் 

தேொது ஏற்ேடுே்ேே்ேட்டது. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஸ்குவோஷ் 

❖ உலகின் முதல் 10 இடங்களுக்கான பட்டியலில் இடம் பிடித்த முதலாவது இந்திய ஆண் 

வீரராக இந்தியாவின் முன்னிடல ஸ்குவாஷ் வீரரான சவ்ரவ் சகாசல் 

உருடவடுத்தடதயடுதத்ு சாதடன புத்தகத்தில் இடம் பிடிதத்ார.் 
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❖ சோஸ்னா சின்னப்பா மற்றும் தீபிகா பல்லீகல் ஆகிய இரண்டு தமிழ்நாடட்ு டபண் 

வீராங்கடனகள் உலகின் முதல் 10  இடங்களுக்கான பட்டியலில் இடம் பிடிதத் 

முதலாவது இந்தியரக்ள் ஆவர.் ஆனால் அவரக்ள் அடதத் தக்க டவதத்ுக் டகாள்ள 

தவறி விட்டனர.்  
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