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ஏப்ரல் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ தமிழ்நாடு மாநில அரசானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 ஆம் தததி முதல் சசன்னன 

சசன்ட்ரல் ரயில் நினலயமானது புரட்சித ் தனலவர ் டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் இரயில் 

நினலயமாக அனழக்கப்படுவதற்கான அதிகாரப்பூரவ் அறிவிக்னகனய 

சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு உணவு தானிய சந்னதயிடல் கூடம் மற்றும் மதுனர அசமரிக்கன் கல்லூரி 

ஆகிய இரண்டும் கரும்புச ் சாற்றிலிருந்து இரசாயனமற்ற சவல்லம் மற்றும் 

குழந்னதகளுக்கான தினண அப்பம் தபான்ற ஆதராக்கியப் பலன்கனளக் சகாண்ட 

சுனவயான பழுப்பு அரிசிப் பானல தயாரிப்பதற்காக ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

னகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ BSE (மும்னப பங்குச ் சந்னத) மற்றும் இந்திய சரவ்ததசச ் சந்னத (India INX) ஆகிய 

இரண்டும் இந்தியா மற்றும் இரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள முதலீட்டாளர ்சமூகம் 

மற்றும் நிறுவனங்கனள இனணப்பதற்காக மாஸ்தகா சந்னதயுடன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னகசயழுத்திடட்ுள்ளன.  

o BSE மற்றும் India INX ஆகிய இரண்டும் மாஸ்தகா சந்னதயுடன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் முதலாவது இந்தியப் பங்குச ்சந்னதகளாகும். 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தனன வாரியமானது (SEBI - Securities and Exchange Board 

of India) னகதபசி பணவழங்கீடுகள் நிறுவனத்தின் முதலீடு மற்றும் சசாத்து 

தமலாண்னமத் தளமான தபடிஎம் நிதி நிறுவனத்திற்கு தரகுச ் தசனவகனள 

சதாடங்குவதற்காக தனது ஒப்புதனல வழங்கியுள்ளது.  

❖ அனைதத்ு இந்தியக் கால்பந்து கூடட்னமப்பிை் தனலவராை பிரபுல் படடல் எை்பவர ்

FIFA ஆனணயத்தின் உறுப்பினராகத் ததரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் இந்தக் குழுவில் 

இடம்சபற்ற முதலாவது இந்தியராக இவர ்உருசவடுதத்ுள்ளார.்  

❖ தகவல் சதாழில்நுட்ப சதாழிற்துனற அனமப்பான நாஸ்காம் ஆனது 2019-20 ஆம் 

ஆண்டிற்கான தனது தனலவராக டபிள்யூஎன்எஸ் உலக தசனவகள் குழுவில் தனலனம 

நிரவ்ாக அதிகாரியாக உள்ள தகசவ் முருதகனஷ நியமிதத்ுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்காக இந்தியத் சதாழிற்துனறக் கூட்டனமப்பின் தனலவராக 

டதயாடா கிரத்லாஸ்கர ் தமாட்டார ் நிறுவனதத்ின் துனணத் தனலவர ் மற்றும் 

கிரத்லாஸ்கர ் சிஸ்டம்ஸின் தனலனம தமலாண் இயக்குனராக உள்ள விக்ரம் 

கிரத்லாஸ்கர ்சபாறுப்தபற்றார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பபோக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பு 

❖ டதசிய முதலீடட்ு மற்றும் உள்கடட்னமப்பு நிதியம் (NIIF - National Investment and 

Infrastructure Fund) ஒரு தனியார ்முதலீடட்ு நிறுவனமான தராடிஸ் மற்றும் உலகளாவிய 

தபாக்குவரதத்ு உள்கடட்னமப்னப சசயல்படுதத்ும் நிறுவனம் ஆகியனவ இனணந்து 

இந்தியாவில் சானலத் திட்டங்களில் 2 பில்லியன் டாலரக்ள் மதிப்பில் முதலீடு 

சசய்வதற்கான ஒரு தளத்னத உருவாக்கியுள்ளன.  
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❖ NIIF என்பது இந்தியாவின் முதலாவது தன்னிசன்சயான சசாதத்ு நிதியம் ஆகும். இது 

இந்திய அரசால் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த நிதினய உருவாக்கப்படட்தன் தநாக்கமானது புதிதாகத் சதாடங்கப்படவுள்ள 

திட்டங்கள் மற்றும் ஏற்சகனதவ சசயல்பாட்டில் உள்ள வணிக ரீதியிலான 

திட்டங்களில் உள்கடட்னமப்பு முதலீட்டின் மூலம் சபாருளாதாரத் தாக்கத்னத 

அதிகப்படுதத்ுவதாகும். 

❖ NIIF-க்கான மூலதனமானது உள்நாடட்ு மற்றும் சவளிநாட்டில் உள்ள நிறுவன 

முதலீட்டாளரக்ளிடமிருந்து சபறப்படுகின்றது. 

 

தரநிமல ைற்றுை் ஒப்புமை ைதிப்பீடு 

❖ தரநினல மற்றும் ஒப்புனம மதிப்பீடட்ுத் துனறயில் ஒதத்ுனைப்னப 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்தியத் தரநினல அனமப்பாைது டடல்லியில் உள்ள இந்தியத் 

டதாழில்நுட்ப நிறுவைதத்ுடை் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒை்றில் 

னகடயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ ஐஐடி – டடல்லி ஆைது தரநினலயாக்கத்திற்குத் டதாடரப்ுனடய ஆராய்சச்ி மற்றும் 

டமம்பாடட்ுத் திட்டங்களுக்காை உள்கட்டனமப்பு வசதினய அளிக்கும் எை்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிை்றது. BIS  (Bureau of Indian Standards) ஆனது இத்திட்டங்களுக்காக 

ஐஐடி-சடல்லிக்கு நிதியுதவினய அளிக்கும். 

❖ BIS என்பது BIS சட்டம், 2016-ன் கீழ் உருவாக்கப்படட் இந்தியாவின் ததசியத் தரநினலகள் 

அனமப்பாகும். BIS-ன் சபாது இயக்குநர ்சுரினா ராஜன் ஆவார.்  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஹயபூசோ - 2 

❖ ஜப்பாைிை் விண்கலமாை ஹயபூசா-2 ஆைது சமீபத்தில் சிறு டகாளிை் மீது ஒரு சிறிய 

குழினய ஏற்படுதத்ுவதற்காக டவடி மருந்னத அதை் மீது டமாதச ்டசய்தது. 

o இதை் டநாக்கமாைது சூரியக் குடும்பத்திை் டதாற்றம் குறிதத்ு அறிந்து 

டகாள்வதற்காக நிலத்திற்கு அடியில் உள்ள மாதிரிகனள டசகரிப்பதாகும்.  
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பதசிய அளவிலோன ஐந்தோை் தமலமுமற பிமையை் 

❖ டதை் டகாரியா நாடாைது உலகிை் முதலாவது டதசிய அளவிலாை ஐந்தாம் 

தனலமுனற பினணயத் தகவல் டதாடரன்பத் டதாடங்கியுள்ளது.  

❖ 5G ஆனது தற்சபாழுதுள்ள எல்டிஇ அனலசவண் வரினசயின் (600 சமகா செரட்ஸ்் 

முதல் 6 ஜிகா செரட்ஸ்் வனர) அதிரச்வண்னணப் பயன்படுதத்ும்.  

❖ 5G ஆனது 4G-ஐவிட 20 மடங்கு தவகமாக திறன்தபசிகளுக்கு உடனடியாக இனணப்னப 

ஏற்படுதத்ும். 

❖ இது ஒரு வினாடியில் ஒரு முழுனமயான தினரப்படத்னதயும் பதிவிறக்கம் சசய்ய 

பயனாளரக்னள அனுமதிக்கிறது. 

❖ 5G சதாழில்நுட்பமானது ஓடட்ுநர ் அல்லாத வாகனங்கள் தபான்ற சாதனங்களின் 

எதிரக்ால வளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானதாகும். 

 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

லட்சுமி விலோஸ் வங்கி 

❖ லடச்ுமி விலாஸ் வங்கி மற்றும் இந்தியா புல்ஸ் வீடட்ு வசதி நிதி மை்றங்கள் இரு 

நிறுவைங்களிை் இனணப்பிற்கு ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளை.  

❖ புதிய நிறுவைம் இந்தியா புல்ஸ் லடச்ுமி விலாஸ் வங்கி எை்று அனைக்கப்படும். 

❖ CAR (Capital adequacy ratio) என்பது இடரப்ாடுனடய நினறந்த சசாதத்ுக்கள் மற்றும் 

நடப்புக் கடன்களுக்கும் அது சதாடரப்ுனடய வங்கியின் மூலதனத்திற்கும் உள்ள 

விகிதம் ஆகும். 

❖ வணிக வங்கிகள் அதிகப்படியான நிதி எடுப்பனதத் தடுக்கவும் இந்த நனடமுனறயில் 

திவாலாவனதத ் தடுப்பதற்காகவும் இந்த விகிதமானது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் 

நிரண்யிக்கப்படுகின்றது. 
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LCR விதிமுமறகள் 

❖ வங்கிகளின் நிதி நினலனமனய தமலும் வலுப்படுத்தவும் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது 

நிதி உள்ளடக்க விகிதத்தின் விதிமுனறகனள மாற்றியனமதத்ு கடன் 

சகாடுப்பவரக்ளுக்கு 2 சதவிகித நிதி வசதினய அளிதத்ுள்ளது. 

❖ LCR  (liquidity coverage ratio) ஆனது குறுகிய கால பிரசச்னன நிதிகளுக்கு தீரவ்ு காணும் 

திறனன உறுதி சசய்வதற்காக வங்கிகளிடம் இருக்கும் உயர ் நிதியியல் 

சசாதத்ுக்களின் விகிதத்னதக் குறிக்கும்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

 ருவ மழழ கணி ்பு 

❖ தைியார ்வாைினல முை்ைறிவிப்பு நிறுவைமாை ஸ்னகடமட் ஆைது இந்த ஆண்டிை் 

பருவ மனைக் காலத்தில் இயல்னப விட குனறந்த அளவில் மனை டபய்யும் எை்று 

கணிதத்ுள்ளது. 

❖ டமலும் இந்திய வாைினலயியல் நிறுவைமாைது டதை்டமற்குப் பருவ மனைக் காலம் 

மிகவும் வலுக் குனறந்ததாக இருக்கும் எை்று கணிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த முை்ைறிவிப்பு நிறுவைமாைது 2019 ஆம் ஆண்டில் (ஜூை் – டசப்டம்பர)் பருவ 

மனையாைது 93 சதவீதமாக இருக்கும் எை்று கணித்திருந்தது. 

❖ LPA (Long period Average) என்பது 50 ஆண்டு காலத்தில் சராசரி வருடாந்திர 

மனழப்சபாழிவு என்று வனரயறுக்கப்படுகின்றது. 

Level of Rainfall on LPA 

 

Status of Rainfall 

Less than 90% Deficient 

96-104% Average or Normal 

90-96% Below Normal 

104-110% Above Normal 

Above 110% Excess 

 

பகோபைோபடோ டிபரகன் 

❖ இந்டதாடைஷியானவச ்டசரந்்த அதிகாரிகள் டகாடமாடடா சுற்றுலாப் பயணிகனளத் 

தனட டசய்யவிருக்கிை்றைர.் இந்த தீவாைது பைங்கால டகாடமாடடா டிடரகைிை் 

வாழிடமாக இருக்கிறது. பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தனலத் தடுப்பதற்காக இந்த முடிவு 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ டகாடமாடடா டிடரகைிை் இயற்னக வாழிடமாகத் திகழும் ஒடர இடம் 

இந்டதாடைஷியத் தீவுகளாகும். 
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❖ டகாடமாடடா டிடரகை் ஆைது IUCN  (International Union for Conservation of Nature) பட்டியலில் 

“பாதிக்கப்படக்கூடிய நினலயில்” உள்ளது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

பைற்கு வங்கோளை் 

❖ டதசியப் பசுனமத் தீரப்்பாயமாைது திடக் கழிவு டமலாண்னம குறித்த பிரசச்னை 

மீதாை காலாண்டு அறிக்னகனய சமரப்்பிக்குமாறு டமற்கு வங்காள மாநில அரசிற்கு 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பசுனமத் தீரப்்பாயத்திை்படி டமற்கு வங்காள மாநிலமாைது கழிவுநீர ்கங்னக 

நதியில் கலப்பதற்கு முை் 49 சதவிகிதம் மடட்ுடம சுத்திகரிக்கப்படுகிை்றது. 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக வங்கியின் புதிய தமலவர ்

❖ டிரம்ப் நிரவ்ாகத்தில் பணியாற்றிய அடமரிக்காவிை் முை்ைணி கருவூல 

அதிகாரியாை டடவிட் மால்பாஸ் எை்பவர ் உலக வங்கியிை் புதிய தனலவராக 

ஒருமைதாக டதரந்்டதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ இரண்டாம் உலகப் டபாருக்குப் பிை் டதாடங்கப்பட்ட இந்த வங்கியிை் அனைதத்ுத் 

தனலவரக்ளும் அடமரிக்கரக்ள் ஆவர.்  

❖ எந்தடவாரு நாடன்டச ் டசரந்்தவரும் உலக வங்கியின் தனலவராக முடியும். ஆனால் 

இதுநாள் வனர தவறு நாடன்டச ் தசரந்்தவரக்ள் உலக வங்கியின் தனலவராகப் 

சபாறுப்தபற்கவில்னல. 

 

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

விழளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

FIFA 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 04 அன்று சரவ்ததசக் கால்பந்து நிரவ்ாக அனமப்பான FIFA 

ஆனது  உலகக் கால்பந்து தரவரினசனய சவளியிட்டது. 

❖ இதில் இந்தியா இரண்டு இடங்கள் முன்தனறி 101-வது இடத்தில் உள்ளது. இந்தத் 

தரவரினசயில் சபல்ஜியம் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்பதசச ்சுரங்க விழிப்புைரவ்ு தினை் 

❖ சரவ்டதசச ் சுரங்க விழிப்புணரவ்ு திைம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்னகயில் உதவி 

டசய்தல் திைம் ஆகியனவ 2019 ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் 04 அை்று அனுசரிக்கப்படட்ை. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் டபாதுச ்சனபயாைது ஒவ்டவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 

04 ஆம் டததினய சரவ்டதச சுரங்க விழிப்புணரவ்ு திைமாக அனுசரிக்கப்படும் எை்று 

அறிவித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டில் கருதத்ுருவாைது, “ஐக்கிய நாடுகளானது – நினலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகள் – பாதுகாப்பான இடம் – பாதுகாப்பான இல்லம்” ஆகியவற்னற 

ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ இந்தக் கருதத்ுருவானது சுரங்க நடவடிக்னக, சுரங்க இடங்கனளப் பாதுகாப்பான 

வினளயாடட்ு னமதானமாக மாற்றுதல் மற்றும் நினலயான வளரச்ச்ி இலக்குகள் 

ஆகியவற்னறத் சதாடரப்ுபடுதத்ுகிறது.  
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