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 ஏப்ரல் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ புரட்சித் தலைவர ்டாக்டர ்எம்.ஜி. இராமசச்ந்திரன் மத்திய இரயிை்வவ நிலையமானது 

உைகின் மிக நீளமான இரயிை் நிலையத்தின் பெயர ் என்ற சிறெ்புதத்ுவத்லத ஒரு 

வாரத்்லதயின் முைம் இழந்துள்ளது. 

o ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் வவை்ஸ்ஸிை் உள்ள இரயிை் நிலையமானது 

“LlanFairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” என்ற பெயராை் 

வழங்கெ்ெடுகிறது. உைகச ் சாதலனெ் பெற்ற இந்த இரயிை் நிலையத்தின் 

பெயரானது 58 வாரத்்லதகலளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரை் மாத இறுதியிை் நலடபெறவிருக்கும் அபுதாபி சரவ்வதச 

புத்தகத ் திருவிழாவின் வொது (ADIBF - Abu Dhabi International Book Fair)  “நன்மதிெ்பு 

விருந்தாளி” நாடாக இந்தியா கைந்து பகாள்ளும் என்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

அறிவிதத்ுள்ளது. ADIBF ஆனது 1981 ஆம் ஆண்டிை் பதாடங்கெ்ெட்டது. 

❖ வொரப்்ஸின் உைகின் சிறந்த வங்கிக் கணக்பகடுெ்பின்ெடி, இந்தியாவிை் 

வாடிக்லகயாளரக்ளாை் முன்னணி வங்கியாக எசட்ிஎெ்சி வங்கி 

கண்டறியெ்ெடட்ுள்ளது. வொரப்்ஸ் நாளிதழானது 23 நாடுகளிை் ஆய்லவ நடத்தியது. 

இந்தத ் தரவரிலசயிை் ஐசிஐசிஐ வங்கியானது இரண்டாம் இடத்திலும் எஸ்பிஐ 

வங்கியானது 11-வது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

❖ ஆண்டின் தலைசிறந்த பொதுத் துலற நிறுவனத்திற்கான புகழ்பெற்ற “2019 ஆம் 

ஆண்டின் AIMA (The All India Management Association - AIMA) வமைாண் இந்திய விருலத” 

இந்திய எண்பணய்க் கழகம் பெற்றுள்ளது. அலனதத்ு இந்திய வமைாண்லமக் 

கழகமானது நாட்டிை் வமைாண்லம பதாழிற் ெண்ெட்டவரக்ளுக்கான தலைலம 

அலமெ்ொகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆளில்லா விமானம் - ச ாதனன 

❖ விமானப் பபாக்குவரதத்ு பபாது இயக்குனரகமானது (The Directorate General of Civil Aviation  

- DGCA) பதாலைதூர விமான ஓட்டிகளுக்கான விமான அலமப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 

(Remotely Piloted Aircraft System - RPAS) பவலூர,் பேைம், பகாயம்புதத்ூர ்ஆகிய நகரங்கலை 

ஆைிை்ைா விமானங்களுக்கான புதிய போதலன  இடங்கைாக அறிவித்துை்ைது. 

❖ சிவிை் பதாலைதூர விமான ஓட்டிகளுக்கான விமான அலமப்பு 2018 ஆம் ஆண்டின்  

பேயை்பாட்டிற்கான பதலவகைானது விமானப் பபாக்குவரத்லத உறுதி 

பேய்வதற்காக ஆைிை்ைா வான்வழி விமானங்கைின் பேயை்பாடுகலை 

ஒழுங்குபடுதத்ுகிறது மற்றும் கடட்ுப்படுதத்ுகிறது. 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

 

❖ ஆைிை்ைா விமானங்கை் பேயை்பாட்டிற்கு வரும் முன்னர ் அலனத்து ஆளிை்ைா 

விமானங்களும் “டிஜிடட்ை் ஸ்லக” என்ற தளத்திை் DGCA – உடன் ெதிவு பசய்வது 

கட்டாயமாகும். 

❖ RPAS ஆனது ஆளிை்ைா விமானங்களுக்குத் தலட விதிக்கெ்ெடட்ுள்ள மண்டைங்களாக 

விமான நிலையங்கலளச ்சுற்றியுள்ள ெகுதிகள், சரவ்வதச எை்லைக்கு அருகிை் உை்ை 

பகுதிகை், திை்லியிை் உள்ள விஜய் சவுக், மாநிைத ் தலைநகரங்களிை் அலமந்துள்ள 

தலைலமச ் பசயைக வளாகம், உதத்ிசார ் முக்கியமான / இராணுவத் தளவாடங்கள் 

அலமந்துள்ள இடங்கள் ஆகியவற்லற அறிவிதத்ுள்ளது.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சதரத்ல் பத்திரத் திட்டம்  

❖ இந்திய உேே்நீதிமன்றமானது அலனதத்ு அரசியை் கட்சிகளும் தாங்கை் பபற்ற 

பதரத்ை் பத்திரங்கை் விவரங்கலை மூடிய உலறயிை் லவதத்ு பதரத்ை் ஆலணயத்திடம் 

ேமரப்்பிக்க பவண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுை்ைது. 

❖ பமலும் தகவை்களுக்கு இந்த இலணப்லபப் பயன்படுத்தவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/sbi-to-issue-and-encash-electoral-bonds/ . 

 

குனைகள் 

❖ வதரத்ை் ெத்திரங்கலள தவறாகெ் ெயன்ெடுதத்ுவதற்கு அதிக வாய்ெ்புள்ளன. 

ஏபனனிை் வதரத்ை் ெத்திரங்கலை வாங்கும் தனிநெரக்ள் அதலன 

பவளிெ்ெடுதத்ுவதற்கு குலறந்த வாய்ெ்புகவள உள்ளன. 
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❖ வதரத்ை் ெத்திரங்களானது வதரத்ை் நிதியுதவி வழங்குதலை மிகவும் சிக்கைாக 

மாற்றுகின்றது. இது அரசியை் துலறயிை் மிக  அதிக அளவிைான கறுெ்புெ் ெணதல்த 

உள்வள பகாண்டு வரும்.  

❖ நிறுவனங்கள் வரி விதிக்காத நாடுகளிை் ெதுக்கி லவதத்ுள்ள தங்களது கறுெ்புெ் 

ெணத்லத மீண்டும் அலத அரசியை் கட்சிக்கு பகாடுெ்ெதற்கு ஒரு சட்டவழிெ் 

ொலதயாக இலதெ் ெயன்ெடுதத்ுகின்றன. 

❖ வதரத்ை் ெத்திரங்கள் நிறுவன நன்பகாலடகளின் மீது அதிகெடச்மாக 7.5 சதவிகித 

உசச் வரம்லெ ஒழிக்கிறது. அதாவது இழெ்பு ஏற்ெடுதத்ும் நிறுவனங்கள் வரம்ெற்ற 

நன்பகாலடகலள அளிக்க முடியும். 

 

அஸ்ஸாம் னரபில்ஸ் 

❖ “வடகிழக்கு மாநிைங்களின் பசன்டினை்கள்” என்று அலழக்கப்படும் அஸ்ஸாம் 

லரபிை்ஸானது இந்தியாவின் பழலமயான துலண இராணுவப் பலடயாகும். 

❖ இது பிரிடட்ிஷாராை் 1835 ஆம் ஆண்டிை் “கசச்ா பைவி” என்று அலழக்கெ்ெடும் ஒரு 

துலண இராணுவெ் ெலடயாக உருவாக்கெ்ெட்டது.  

❖ அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸின் ஆங்கிவையரை்ைாத முதைாவது பொது இயக்குநர ் கரன்ை் 

சிதிமான் ராய் எம்சி என்ற ெலடத் தளெதி ஆவார.் 

 

❖ இந்திய அரசு (துலறகலள ஒதுக்குதை்) விதிகள், 1961 ஆனது அஸ்ஸாம் லரபிை்லஸ 

தலைலம “காவை் துலற”யாக லவதத்ுள்ளது. ஆனாை் அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸின் 

குறிக்வகாள்கள் மற்றும் பசயை்ொடுகள் இராணுவம் மற்றும் துலண இராணுவெ் 

ெலடலயெ் வொன்றதாகும். 

❖ அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸின் நிரவ்ாகக் கடட்ுெ்ொடு உள்துலற அலமசச்கத்திடமும் 

பசயை்முலறக் கடட்ுெ்ொடு ொதுகாெ்பு அலமசச்கத்திடமும் உள்ளது. 

❖ இரடல்டக் கடட்ுெ்ொடுகளுக்கு முற்றுெ்புள்ளி லவெ்ெதற்காக அலனதத்ு இந்திய 

அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸ் முன்னாள் வசலவெ் ெணியாளர ் நை மன்றமானது திை்லி உயர ்

நீதி மன்றத்திை் வழக்கு ஒன்லறத் பதாடுதத்ுள்ளது.  
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உலகின் மிகப்பபரிய விமானம் 

❖ உைகின் மிகப்பபரிய விமானமானது ஒரு விண்பவைி நிறுவனமான 

ஸ்ட்ராட்படாைான்ே ் என்பதனாை் பமம்படுத்தப்படட்ுை்ைது. இது தனது முதைாவது 

விமானப் பயணே ்போதலனலய பவற்றிகரமாக நிலறவு பேய்துை்ைது. 

 

❖ ஸ்ட்ராட்படாைான்ே ்என்ற நிறுவனமானது லமக்பரா ோப்ட்டின் இலண நிறுவனரான 

பாை் அபைன் என்பவராை் 2011 ஆம் ஆண்டிை் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விமானம் ஒரு மணி பநரத்திை் அதிகபடே்மாக 189 லமை் பவகத்திை் பறந்து 

ோதலன பலடதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த விமானம் கலிபபாரன்ியாவிை் உை்ை பமாஜாபவ பாலைவனத்திை் 17,000 அடி 

உயரத்திை் இரண்டலர மணி பநரம் பறந்துை்ைது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ப ாத்துகள் இனைப்பு 

❖ “ெணவமாசடி” மற்றும் “திட்டமிடெ்ெட்ட குற்றம் சாரந்்த நடவடிக்லககளிை் இருந்து” 

பெறெ்ெட்ட கலறெடிந்த பசாதத்ுக்கலள இலணெ்ெது என்ற வழக்கிை் பிஎம்எை்ஏவின் 

வரம்ொனது (PMLA) ஆரப்ிடிஏ (RBDA), சரவ்ெசி (SARFAESI) மற்றும் திவாை் குறியீடு 

ஆகியவற்லற விட அதிகபடே் அதிகாரம் பபற்று இருக்கும் என்று திை்லி உயர ்

நீதிமன்றம் கூறியுை்ைது. 

❖ பிஎம்எை்ஏ-வின் 71-வது பிரிவானது ஏற்பகனவவ உள்ள மற்ற சட்டங்கலள மீறுவதாக 

உள்ளது.  

 

Abbreviation Year Objective 

Recovery of Debt and 

Bankruptcy Act 

1993 To establish Tribunals for expeditious 

adjudication and recovery of debts due to 

banks and financial institutions 

Prevention of Money 

Laundering Act 

2002 To prevent money-laundering and to 

provide for confiscation of property 

derived from money-laundering 
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The Securitisation and 

Reconstruction of Financial 

Assets and Enforcement of 

Securities Interest Act 

2002 It allows banks and other financial 

institution to auction residential or 

commercial properties (of Defaulters) to 

recover loans 

The Insolvency and 

Bankruptcy Code 

2016 It is also a bankruptcy law which seeks 

to consolidate the existing framework by 

creating a single law for insolvency and 

bankruptcy. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

பதின் பருவத்தினருக்கான சிைந்த உைவு 

❖ ேரவ்பதே இரோயன நிறுவனங்கைான பபாடுபாண்ட் மற்றும் BASF ஆகியலவ ெதின் 

ெருவத்தினருக்கான சிறந்த உணவுகலளத் தயாரிெ்ெதற்காக மனித ொை் 

ஒலிகாசசச்லரடு (HMO - Human milk oligosaccharide) என்ற ஒரு பொருளின் உற்ெத்திக்கு 

மிை்லியன் கணக்கிை் முதலீடு பசய்கின்றன.  

❖ HMO என்ெது மனிதெ் ொலிை் இயற்லகயாகக் காணெ்ெடும் பேறிக்க முடியாத ஒரு 

சரக்்கலரயாகும். 

 

❖ HMO ஆனது பசரிமானத்திலிருந்து தெ்பிதத்ுப் பெருங்குடலை அலடந்து அங்குை்ை 

பயனுை்ை ொக்டீரியாலவ எடுத்துக் பகாை்கின்றது. இதன் மூைம் தாய்ெ்ொை் 

பகாடுக்கும் குழந்லதகளுக்கு சிறந்த ஆவராக்கியத்லத உறுதிெ்ெடுதத்ுகின்றது.  

 

முதலாவது “குளிரத்் பதளிப்பு” ஸ்மாரட்் ஆய்வகம் 

❖ மதராஸிை் உை்ை இந்தியத் பதாழிை்நுட்ப நிறுவனமானது விமான என்ஜின் (இயந்திர) 

பபாருடக்ளுக்கான பமம்படுத்தப்படட் பேலவகை் பதாழிை்நுட்பத்லத வைரே்ச்ி பபறே ்

பேய்வதற்கு ஒரு ஆய்வகத் துலறலய அலமக்க அபமரிக்காலவே ் பேரந்்த 

காங்குபைாமீரட் பஜனரை் எைக்ட்ரிக் என்ற நிறுவனதத்ுடன் இலணந்துை்ைதாக 

அறிவிதத்ுை்ைது. 
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❖ “குளிரத்் பதளிெ்பு” ஸ்மாரட்் (வமற்ெரெ்பு மாற்றம் மற்றும் வசரப்ொருள் ஆராய்சச்ித் 

பதாழிை் நுட்ெங்கள்) ஆய்வகம் என்ெது இந்தியாவிை் உள்ள எந்தபவாரு கை்விசார ்

நிறுவனங்களிலும் அலமக்கெ்ெடாத இவத வலகலயச ் வசரந்்த முதைாவது 

ஆய்வகமாகும். 

❖ இது வமம்ெட்ட உற்ெத்தி மற்றும் வசலவகளுக்கான ஒரு வளரந்்து வரும் 

பதாழிை்நுட்ெமாகும். இது விமான என்ஜின் ெயன்ொடுகளுக்கான பசயை்முலறகலள 

ஒருங்கிலணக்கெ் ெயன்ெடும். 

❖ குளிரத்் பதளிெ்புத் பதாழிை்நுட்ெமானது மற்ற ெரவைாகெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் 

பவெ்ெத் பதளிெ்பு பசயை்முலறகளிலிருந்து வவறுெடட்ுள்ளது. இதிை் பொடிகளின் 

உருகுதை் தன்லம மற்றும் விஷத் தன்லம ஆகியலவ இை்லை. 

❖ எனவவ உயர ்ரகெ் பூசல்ச ஏற்ெடுத்த முடியும்.  

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

னடகர் - பவை்றி 

❖ லடகர ்உடஸ்் என்பவர ்அகஸ்டா மாஸ்டரஸ்் பதசிய பகாை்ப் பதாடலர பவன்றுை்ைார.் 

❖ இவர ் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் 1997 ஆம் ஆண்டிை் தனது முதைாவது மாஸ்டரஸ்் 

பதாடலர பவன்று ோதலன பலடத்தார.் அப்பபாது அவருலடய வயது 21 ஆகும். 

 

❖ அகஸ்டாவிை் இவர ் பபற்ற இந்த பவற்றியானது 15 பதாழிை்ோர ் முக்கியப் 

பட்டங்கலைப் பபற்றுத் தந்துை்ைது. இவர ் முழு பநர பகாை்ப் வீரரான பஜக் நக்ைாஸ் 

என்பவலர விட 3 பட்டங்கை் குலறவாகப் பபற்றுை்ைார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அம்சபத்கர் பெயந்தி – ஏ ்ரல் – 14 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரை் 14 ஆம் பததி அம்பபத்கர ் பஜயந்தி 

அனுேரிக்கப்படுகின்றது. 
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❖ இந்த நிகழ்வானது டாக்டா அம்பபத்கரின் பிறந்த தினதத்ுடன் ஒன்றிப் பபாருந்துகிறது. 

2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 14 ஆம் பததியானது அம்பபத்கரின் 128-வது பிறந்த 

தினமாகும். 
❖ இந்திய அரசியைலமப்பின் வலரவுக் குழுவின் தலைவர ்டாக்டர ்அம்பபத்கர ்ஆவார.் 

 
❖ இந்திய ேமுதாயத்திை் அவரது அோதாரண திறலம மற்றும் மகத்தான 

பங்கைிப்பானது இந்தியா முழுவதும் மதிக்கப் படுகின்றது. 
 

இதரெ ்செய்திகள் 

னம  ரக்ிள் (My Circle) ப யலி 

❖ பபண்கைின் பாதுகாப்பிற்கு உதவுவதற்காக FICCI மகளிர ் அலமெ்புடன் (FLO - FICCI 

Ladies Organisation) இலணந்து ொரதி ஏரப்டை் நிறுவனத்தாை் லம சரக்ிள் என்ற 

பசயலியானது அறிமுகெ்ெடுத்தெ் ெடட்ுள்ளது.  

❖ இந்தே ்பேயலியானது அவசர காை சூழ்நிலைகளின் வொது, இடத்லதக் குறிெ்பிடட்ுக் 

காடட்ும் வசதியுடன் பெண்கள் தங்களது குடும்ெம் அை்ைது நண்ெரக்ளுக்கு SOS 

எசச்ரிக்லகலய அனுெ்ெ அனுமதிக்கிறது. இது ஆங்கிைம் மற்றும் தமிழ் உள்ளிட்ட 13 

பமாழிகளிை் எசச்ரிக்லகலய அனுெ்ெ அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்தச ் பசயலியானது ஏரப்டை் மற்றும் ஏரப்டை் அை்ைாத ஆகிய இரண்டு பதாலைத் 

பதாடரப்ு வசலவ அலமெ்புடன் உள்ள பதாலைவெசிகளிை் பசயை்ெடும்.  
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