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மே – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ வாக்காளர ் சரிபாரக்்கும் காகித தணிக்ககச ் சசாதகை மற்றும் மிை்ைணு 

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களிை் செயல்பாடுகள் குறிதத்ு பபாலியான புகாரக்ளள 

அளிப்பவரக்ளுக்கு ஆறு மாதம் சிளைத ்தண்டளனயும் ரூ.1000 அபராதத ்சதாளகயும் 

விதிக்க பதரத்ல் நடத்ளத விதிமுளைகளின் 49MA எை்ற விதியாைது வழிவளக 

செய்கின்ைது. 

o இந்த விதியானது அரசியலளமப்புெ ் ெட்டதத்ிை்கு முரணானது என்று 

அறிவிப்பதை்காக மனு ஒன்று உெெ் நீதிமன்ைத்தில் தாக்கல் 

செய்யப்படட்ுள்ளது. 

❖ மான்செஸ்டர ் நகரம் மை்றும் இங்கிலாந்து அணிளயெ ் பெரந்்தவரான ரஹீம் 

ஸ்சடரல்ிங் என்பவர ் கால்பந்து எழுத்தாளரக்ள் மன்ைத்தினால் (FWA - Football Writers' 

Association) 2019 ஆம் ஆண்டின் கால்பந்து வீரராக சபயரிடப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இந்தியத் பதரத்ல் ஆளணயமானது பயங்கரவாதெ ் செயல்களில் ஈடுபட்டவர ் எை்று  

குை்ைம் சுமத்தப்பட்ட பிபேபி பவட்பாளரான ொத்வி பிராக்யா தாக்கூர ் என்பவளரப் 

பபாபாலில் 72 மணி பநரங்களுக்குப் பிரெெ்ாரம் செய்யத் தளட விதித்துள்ளது (பம 01, 

2019). 

o உயிரிழந்த இந்தியக் காவல் துளை  அதிகாரி பேமந்த் காரக்பர மை்றும் பாபர ்

மசூதி இடிப்பு குறித்த இவரது ெமீபதத்ிய கருதத்ுகளுக்கு இவருக்கு கண்டனம் 

சதரிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளை நளடசபறும் உலக படபிள் சடன்னிஸ் 

ொம்பியன்ஷிப் பபாட்டியின் 2024 ஆம் ஆண்டின் பதிப்ளப நடதத்ுவதை்கான ஏலத்தில் 

கலந்து சகாள்ள இந்திய படபிள் சடன்னிஸ் கூட்டளமப்பு முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ பதசிய இளணய அளமப்பிலிருந்து தனது நாட்டின் இளணயத்ளதத் 

தனிளமப்படுத்துவதற்கு ரஷ்ய அதிகாரிகளுக்கு அனுமதியளிப்பதை்காகவும் ஒரு 

புதிய பதசிய இளணய அளமப்ளப உருவாக்குவதை்காகவும் ஏற்படுத்தப் படட்ுள்ள ஒரு 

ெட்டத்தில் ரஷ்ய அதிபர ் விளாடிமிர ் புடின் 2019 ஆம் ஆண்டு பம 01 அன்று 

ளகசயழுத்திட்டார.்  

o இந்தெ ் ெட்டத்தின் பநாக்கமானது நிகழ்பநர (ஆன்ளலன்) தகவல் 

சதாடரப்ுகளளத் தளட செய்வதாகும். 

❖ இலங்ளக அதிபர ்ளமத்திரிபாலா சிறிபெனா முகத்ளத மளைக்கக் கூடிய புரக்ா, முகத ்

திளர அல்லது மனிதரக்ளின் அளடயாளத்ளத கண்டுபிடிப்பளதத் தடுக்கும் 

எந்தசவாரு சபாருளின் மீதும் தளட விதிக்கப்படுவதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ தமது தீவின் கட்டளமப்புக் கடட்ுப்பாடுகள் மை்றும் புவி சவப்பமயமாதல் காரணமாக 

இந்பதாபனஷியாவின் தளலநககர ேகரத்்தாவிலிருந்து ோவா தீவின் சநரிெலான 

பகுதிகளுக்கு அப்பால் இடம் மாற்றி அளமக்க அந்நாடட்ு அதிபர ்போபகா விபடாபடா 

திட்டமிடட்ுள்ளார.் 

❖ இந்திய நாட்டின் கலாெெ்ார பாரம்பரியத்ளதக் குறிக்கும் எல்ச ாராக் குளகயின் 

உருவத்கத தை் பிை்புறத்தி ் ககாண்ட  புதிய 20 ரூபாய் பநாடட்ுகள் புழக்கத்தில் 

விடப்பட விருக்கின்ைன. இந்த பநாடட்ுகளின் அடிப்பளடயான வண்ணம் பசுளம 

கலந்த மஞ்ெளாகும். 
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o இது இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் ஆளுநரான ெக்தி காந்த தாஸ் என்பவரால் 

ளகசயழுத்திடப்பட விருக்கின்ைது.  

❖ சவளிநாடட்ு சநகிழிக் கழிவுப் சபாருடக்ளின் இைக்குமதி மீதான சீன அரசின் 

தளடயானது ெரவ்பதெ சநகிழிப் சபாருடக்ள் மறுசுழை்சி சதாழிை்ொளலகள் மை்றும் 

சநகிழிக் கழிவுப் சபாருடக்ளள அப்புைப்படுதத்ுதல் ஆகியவை்ளைப் பாதிதத்ுள்ளது. 

o வளரந்்த நாடுகள் தங்களது சநகிழிக் கழிவுப் சபாருடக்ளள சதன்கிழக்கு 

ஆசிய நாடுகள் மை்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் சகாடட்ுவதற்குத்  

தீரம்ானிதத்ுள்ளன. 

❖ இந்திய மருத்துவ ஆளணயமானது எம்பிபிஎஸ் படிப்பிை்குப் புதிய பாடத ் திடட் 

வளரளவத ் தயாரித்துள்ளது. இந்தப் புதிய  பாடத ் திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து செயல்பாடட்ுக்கு வரவிருக்கின்ைது. 

o எம்பிபிஎஸ் படிப்பிை்கான பாடத ் திட்டமானது 21 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு 

தை்சபாழுது திருத்தியளமக்கப் படுகின்ைது. 

❖ வாக்காளரக்ளால் ளகசயழுத்திடப்பட்ட “திரும்பப் சபறும் மனுவின்” சவை்றிளயத் 

சதாடரந்்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படட் ஐக்கிய இராே்ஜியத்தின் முதலாவது 

பாராளுமன்ை உறுப்பினராக பிபயானா ஒனாென்யா உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

o தண்டளனக்குள்ளான பாராளுமன்ை உறுப்பினளரப் பதவியிலிருந்து 

நீக்குவதை்கு பதிவு செய்யப்பட்ட தகுதியான வாக்காளரக்ளி ் 10 ெதவீதம் பபர ்

திரும்பப் சபறும் மனுவில் ளகசயழுத்திட பவண்டும்.  

❖ தன்னிெள்ெயாக இயங்கும் ஒரு கூட்டரசு ஆளணயமான ெரவ்பதெ மதெ ்

சுதந்திரத்திை்கான அசமரிக்க ஆளணயத்தின் அறிக்ளகயின்படி, “2018 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் மதெ ்சுதந்திர நிளலயானது ஒடட்ுசமாத்த ெரிளவக் கண்டுள்ளது” என்று 

அந்த அளமப்பு கூறியுள்ளது.   

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

திருப்பூர் - முன்னிலை 

❖ சமீபத்தி ் கவளியிடப்பட்ட பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பை்ைிரண்டாம் வகுப்பு கபாதுத் 

சதரவ்ுகளி ் திருப்பூர ்மாவட்டம் அதிக சதரச்ச்ி சதவிகிதத்கதப் கபற்றுள்ளது. 

❖ சதரச்ச்ி விகிதத்தி ் முத ் 3 இடங்ககளப் கபற்ற மாவட்டங்கள் பிை்வருமாறு 

❖ 12 ஆம் வகுப்பு சதரவ்ு முடிவுகள் 

o திருப்பூர ்- 95.37 % 

o ஈசராடு - 95.23 % 

o கபரம்பலூர ்- 95.15 % 

❖ 10 ஆம் வகுப்பு சதரவ்ு முடிவுகள் 

o திருப்பூர ்- 98.53 % 

o இராமநாதபுரம் - 98.48 % 

o நாமக்க ் - 98.45 % 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

சரவ்மேசே் தீவிரவாதி 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு மை்றமாைது (UNSC - United Nations Security Council) 

பாகிஸ்தாகைச ்சசரந்்த கெய்ஷ்-இ-முகமது அகமப்பிை் தக வராை மசூத் அசாகர 

சரவ்சதசத் தீவிரவாதியாக அறிவித்துள்ளது.  

❖ இந்த முடிவானது UNSC-ன் 1267 அல் சகாய்தா மீதாை தளடக் குழுவினால் 

எடுக்கப்படட்து.  

❖ அொர ் மை்றும் அவரது அளமப்புகள் சொதத்ுகள் முடக்கம், பயணம் 

பமை்சகாள்ளுவதை்குத் தளட மை்றும் ஆயுதங்கள் ளவத்திருப்பதை்குத் தளட 

ஆகியவை்ளை எதிரச்காள்ள விருக்கின்ைன. 

❖ மசூத் அொளரக் கறுப்புப் பட்டியலில் ளவப்பதை்கான முந்ளதய 4 முயை்சிகளுக்கு 

சீனா தளட விதித்திருந்தது.  

❖ இந்தத ் தளடெ ் செய்யப்படட்வரக்ளின் பட்டிய ாைது தை்சபாழுது 262 தனிப்பட்ட 

நபரக்ளின் சபயரக்ள் மை்றும் 83 அளமப்புகள் ஆகியவை்ளைக் சகாண்டிருக்கின்ைது. 

❖ 1267 அல் சகாய்தா மீதாை தளடக் குழுவின் பநாக்கமானது அல் சகாய்தா மை்றும் 

இஸ்லாமிய அளமப்புடன் சதாடரப்ுளடய அளமப்புகள் மை்றும் தனிநபரக்ளுக்கு 

எதிராக மிகவும்  கடுளமயாை நடவடிக்ளகககள எடுப்பளத பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது.  

சமீபே்திய ோக்குேை்கள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14 அன்று மசூத் அொரின் அளமப்பானது இந்தியாவில் 

புல்வாமா தீவிரவாதத ்தாக்குதளல நடத்தியது. 

❖ அொரால் நிகழ்த்தப்படட் மிகக் சகாடுளமயான தாக்குதல்கள் பின்வருமாறு 

o 2008 ஆம் ஆண்டின் மும்ளப தீவிரவாதத ்தாக்குதல். 

o 2016 ஆம் ஆண்டின் பதான்சகாட் விமான தளத ்தாக்குதல் மை்றும் பிை. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஹாரம்ூஸ் நீரிணைப் பகுதி  

❖ அகமரிக்காவுடை் அதிகரித்து வரும் பதற்றம் காரணமாக, மிக முக்கியதத்ுவம் 

வாய்ந்த ஹாரம்ூஸ் நீரிகணப் பகுதிகய மூடப் சபாவதாக ஈராை் எசச்ரிக்கக 

விடுதத்ுள்ளது. 

❖ ஹாரம்ூஸ் நீரிகணப் பகுதியாைது எண்கணய் உற்பத்தி கசய்யும் மதத்ியக் கிழக்கு 

நாடுககளயும் ஆசியா, ஐசராப்பா, வட அகமரிக்கா மற்றும் அதற்கு அப்பா ் உள்ள 

சந்கதககளயும் இகணக்கும் ஒரு முக்கியமாை நீரவ்ழிப் பாகதயாகும். 

❖ இந்த நீரிகணப் பகுதியாைது தைது குறுகிய பாகதயி ் 33 கிச ா மீட்டரக்ள் வகர 

பரவியுள்ளது. 

❖ இந்த நீரிகணப் பகுதியிை் பயணப் பாகதயாைது இரு திகசகளிலும் 3 கிச ா மீட்டர ்

அக த்கத மடட்ுசமக் ககாண்டுள்ளது. 
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❖ ஏறத்தாழ ஐந்தி ் ஒரு பங்கு உ க எண்கணய் வரத்்தகமாைது ஹாரம்ூஸ் நீரிகணப் 

பகுதியிை் வழிசய நகடகபறுகிை்றது. 

❖ கத்தாரிைா ் தயாரிக்கப்படும் அகைதத்ு திரவ இயற்கக வாயுக்களும் (LNG - Liquefied 

Natural Gas) இந்தப் பாகதயிை் வழிசய அனுப்பப்படுகிை்றை.   

❖ உலகி ் அதிக அளவில் LNG-ஐ உை்பத்தி செய்யும் நாடு கத்தார ்ஆகும்.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

எவரரஸ்ட் ேலையிை் உள்ள கழிவுப் ரபாருட்கள் 

❖ சநபாளமாைது 45 நாடக்ள் நகடகபறும் எவகரஸ்ட் மக கயச ் சுத்தப்படுதத்ும் 

முகாகமத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது எவகரஸ்ட் மக யிலிருந்து 3000 கிச ாகிராம் எகட ககாண்ட திடக் கழிவுககளச ்

சசகரிதத்ுள்ளது. 

❖ சம 29 அை்று இந்த முகாமாைது நிகறவு கபறவிருக்கிை்றது. 

❖ 1953 ஆம் ஆண்டி ் எட்மண்ட் ஹி ் ரி மற்றம் கடை்சிங் நாரச்க ஆகிசயாரா ் 

எவகரஸ்ட் மக யிை் முத ாவது மாநாடு நடத்தப்பட்டது. இது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 

சம 29 அை்று அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

 

ஊடகே் ேற்றுே் பருவ நிலை ோற்றே் 

❖ பருவ நிக  நடவடிக்கக மற்றும் சபரிடகர எதிரக்காள்ளுத ் மீதாை ஆசிய-பசிபிக் 

ஒளிபரப்பு கூட்டகமப்பு (ABU - Asia Pacific Broadcasting Union) ஊடக மாநாட்டிை் 5-வது 

பதிப்பாைது காத்மாண்டுவி ் நடத்தப்பட்டது.  

❖ இரண்டு நாள் மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது, “நீடித்த எதிரக்ாலத்திை்கான ஊடகத் 

தீரவ்ுகள்: உயிரக்ளளப் பாதுகாத்தல், வலிளமயான ெமூகங்களளக் கடட்ளமத்தல்” 

என்பதாகும். 

 

❖ இந்த மாநாடானது பின்வருவனவை்ளை பநாக்கங்களாகக் சகாண்டுள்ளது. 

o பருவ நிளல நடவடிக்ளக மை்றும் பபரிடளர எதிர ் சகாள்ளுதளல 

ஊக்குவிப்பதை்கு ஊடகத்தின் திைளனப் பயன்படுதத்ுதல். 

o ஒதத்ுளழப்பு மை்றும் கூடட்ு செயல்முளைத் திட்டங்களுக்காக 

பங்குதாரரக்ளள ஊடக உறுப்பினரக்ளுடன் இளணத்த ். 

❖ ABU ஆனது 1964 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்படட்து. இதன் தளலளமயகம் 
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பகாலாலம்பூரில் அளமந்துள்ளது.   

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சாரம்ினார் - மசேே் 

❖ சமீபத்தி ் கஹதராபாத்தி ் உள்ள சாரம்ிைாரிை் ஒரு பகுதியாைது 

சசதமகடந்துள்ளது.  

❖ 4 மிைாரக்ளி ் அ ங்காரமாை சாந்துப் பணி ககாண்ட ஒரு மிைாரிை் ஒரு 

பகுதியாைது இடிந்து விழுந்துள்ளது.  

❖ சாரம்ிைாராைது முகமது கூலி குதுப் ஷா எை்பவரா ் 1591 ஆம் ஆண்டி ் கட்டப்படட்து. 

❖ இவர ்கஹதராபாத்திை் அடித்தளமாக இகத கடட்ிைார.் 

❖ இவர ்குதுப் சாஹி வம்சத்திை் 4-வது அரசர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்சகா ்ககாண்டா சகாடக்டகயயும் கடட்ியுள்ளார.்  

 

விணளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ரேரிலிமபான் கிரிக்ரகட் சங்கே் (MCC) 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 01 அன்று இங்கிலாந்தின் சமரிலிபபான் கிரிக்சகட் ெங்கத்தின் 

(Marylebone Cricket Club - MCC)  தளலவராக இலங்ளக கிரிக்சகட் அணியின் முன்னாள் 

தளலவரான குமார ்ெங்ககாரா நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இெெ்ங்கத்திை்குத் தளலளமபயை்கும் முதலாவது பிரிட்டீஷ் அல்லாத நபராக 

ெங்ககாரா உருசவடுத்துள்ளார.்  

வரைாறு 

❖ 1787 ஆம் ஆண்டி ் கமரிலிசபாை் கிரிக்ககட் சங்கம் கதாடங்கப்படட்து. 

❖ MCC என்பது உலகின் மிகவும் புகழ்சபை்ை கிரிக்சகட் ளமதானமாை தி லாரட்ஸ்ின் 

உரிளமயாளர ்ஆகும். 

❖ MCC என்பது கிரிக்சகட் ெட்டங்களின் காப்பாளர ்மை்றும் காப்புரிளம உரிளமயாளர ்

ஆகும். 

❖ இது 1993 ஆம் ஆண்டு வளர இங்கிலாந்து, பவல்ஸ் மை்றும் உலகக் கிரிக்சகடள்ட 

நிரவ்கித்தது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி (ICC – International Cricket Council – சரவ்சதச கிரிக்ககட் குழுமம்) 

ஆனது MCCயிடமிருந்து உலக கிரிக்சகட் நிரவ்ாகத்ளத எடுதத்ுக் சகாண்டது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக பே்திரிக்லக சுேந்திர தினே் 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சம மாதம் 05 ஆம் சததியை்று உ க பத்திரிக்கக சுதந்திர திைம் 
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அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

❖ இந்த ஆண்டிை் கருதத்ுருவாைது, “மக்களுக்கான ஊடகம் : பதரத்ல் பநரத்தில் பபாலித் 

தகவல் பரப்பப்படும் பபாது பத்திரிக்ளகத் துளை” எை்பதாகும். 

❖ இந்தக் கருத்துருவானது பின்வருவனவை்ளை விவாதிக்கின்ைது. 

o பதரத்ல் காலத்தில் ஊடகங்களினால் எதிரச்காள்ளப்படும் தை்பபாளதய 

ெவால்கள் 

o அளமதி மை்றும் ெமரெ செயல்முளைகளளஅதிகரிப்பதி ் ஊடகத்தின் திைன். 

❖ யுசனஸ்பகாவின் பரிந்துளரகளளத் சதாடரந்்து 1993 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதத்தில் 

உலக பத்திரிக்ளக சுதந்திர தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெளபயினால் பளை 

ொை்ைப்பட்டது. 

❖ பம மாதம் 03 ஆம் பததியானது விண்ட்ஹூக் பிரகடனத்தின் நிளனவு தினமாகும்.  

❖ உலசகங்கிலும் இந்தத ்தினமானது உலக பத்திரிக்ளக சுதந்திர தினமாக அனுெரிக்கப் 

படுகின்ைது. 

❖ விண்ட்ஹூக் பிரகடனம் என்பது 1991 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிரிக்க தினெரி 

பத்திரிக்ளககளால் அறிவிக்கப்படட் பத்திரிக்ளக சுதந்திரக் சகாள்ளககளின் 

அறிக்ளகயாகும்.  

ேகவை் 

❖ ெரவ்பதெப் பத்திரிக்ளகயாளரக்ள் கூட்டளமப்பினால் சவளியிடப்பட்ட 

அறிக்ளகயின்படி, பத்திரிக்ளக சுதந்திரத்ளதக் காப்பதை்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் 95 

பத்திரிக்ளகயாளரக்ள் சகால்லப்பட்டனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ேனவரி மாதத்திலிருந்து இதுவளர 18 பத்திரிக்ளகயாளரக்ள் 

சகால்லப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ “ரிப்பபாரட்்டரஸ்் ென்ஸ் பிராண்டியரஸ்்” (எ ்க ககளக் கடந்த பத்திரிக்கக 

நிருபரக்ள்) என்ை அளமப்பினால் சவளியிடப்பட்ட பத்திரிக்ளக சுதந்திரக் குறியீட்டில் 

சமாத்தமுள்ள 180 நாடுகளி ் 140-வது இடதத்ில் இந்தியா தரவரிளெப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது.  
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