
• 
•    
 
 
 
 

  

மே – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ அனைதத்ு மிை் வாகைங்களுக்கும், அவற்னற வாங்கப்பட்ட ஆண்டுகனைக் கணக்கில் 

எடுதத்ுக் ககாை்ைாமல், பசன்ச நிறத்தாலாை எண் தகடுகனைப் கபாருதத்ுவனதக் 

கட்டாயமாக்குமாறு மத்திய அரசாங்கமாைது அனைதத்ு மாநில அரசுகைிை் 

பபாக்குவரதத்ுத் துனறகனையும் பகடட்ுக் ககாண்டுை்ைது. 

❖ முை்ைாை் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிை் ஆளுநர ் மற்றும் கபாருைாதார வல்லுநராை 

டாக்டர ் ரகுராம் ராஜை் “மூன்றாவது தூண் : சந்தைகள் மற்றும் நாடுகள் ஆகியனவ 

சமூகங்கதள எவ்வாறு பின்னுக்குை் ைள்ளுகின்றன” என்ற ஒரு புை்ைகை்தை 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பருவநிதல நநருக்கடி நினலயினை 

அறிவிதத்ுை்ைது. இத்தனகய கநருக்கடி நினலயினை அறிவிக்கும் முைலாவது தைசிய 

அரசாங்கம் இதுவாகும். 

o இந்ை நநருக்கடி நிதலயானது அதனைத்ு அரசாங்கக் நகாள்தககளிலும் பருவ 

நிதல மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்ை நகாள்தககளுக்கு முக்கியைத்ுவம் 

அைிக்கப்படுவனதக்  குறிக்கின்றது. 

❖ மும்தப பங்குச ்சந்தையானது (Bombay Stock Exchange) ைனது முைலாவது சுைந்திரமாக 

நசயல்படக்கூடிய இயக்குனராக நஜயஸ்ரீ வியாஸ் எை்பவனர நியமிைத்ுள்ளது.  

❖ சரவ்பதச கிரிக்ககட் கவுை்சில் கவைியிட்ட தரவரினசப் படட்ியலில் ஒருநாை் 

அணியில் இங்கிலாந்து அணி முதலிடத்னதயும் கடஸ்ட் தரவரினசயில் இந்திய அணி 

முதலிடத்னதயும் தக்க னவதத்ுை்ைது.  

❖ பிஎஸ்என்எல் நிறுவைமாைது புல்வாமா பகுதியில் முதை்முதலாக ஒளியியல் 

மிை்ைினையினைப்  பயை்படுத்தி அதிதவக அகலக் கற்தற தசதவயினை  தைது 

‘Bharath Fibre’ எனும் திட்டத்திை் மூலமாக வைங்குகிறது. 

o  காஷ்மீர ் பள்ளை்ைாக்கில் ஏற்படுை்ைப்பட்ட முைலாவது பநரடி மிை்ைினை 

பசனவ (FTTH - fibre-to-the-home) இதுவாகும். 

❖ 14-வது வருடாந்திர சீன-இந்திய எல்தல வரை்்ைகமானது நாதுலா நுதழவு வாயிலிை் 

திறப்புடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இைை்ருணை்தில் எல்தலப் பகுதியில் உள்ள இந்திய 

மற்றும் சீன அதிகாரிகள் சால்தவகதளப் பரிமாறிக் நகாண்டனர.் 

o சீன வரை்்ைகரக்ள் ைங்களது நபாருடக்தள விற்பதன நசய்வைற்காக நாதுலா 

கணவாய்க்கு அருகிலுள்ள இந்தியாவின் நஷரைாங் பகுதிக்கு வருகின்றனர.் 

இந்திய வரை்்ைகரக்ள் ைங்களது நபாருடக்தள விற்பதன நசய்வைற்காக 

திநபை ்ைன்னாட்சி உரிதமயுதடய ரிகசங்காங்  பகுதிக்கு வருகின்றனர.் 

❖ ஸ்ரீதவஷ்ணவ பாரம்பரியை்தைச ் சாரந்்த புகழ்நபற்ற ைை்துவவியலாளரான “ஸ்ரீ 

தவைாந்ை தைசிகன்” என்பவரின் 750-வது பிறந்ை தினை்தின் நிதனவாக தம மாைம் 02 

ஆம் தைதியன்று இந்தியை் துதணக் குடியரசுை ்  ைதலவர ் ைபால் தனல ஒை்றினை 

நவளியிட்டார.் 

o இதை நிகழ்சச்ிதய 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூதல அன்று ஐக்கிய இராஜ்ஜியை்தின் 

இலண்டை் நகரில் உள்ள நபாது அதவ வளாகை்தில் பிரிட்டீஷ் 

பாராளுமன்றவாதிகள் ஒன்றிதணந்து நகாண்டாடினர.் 
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❖ மகாை்மா காந்தியின் 150-வது பிறந்ை தினை்தை அனுசரிப்பைற்காக, முைன்தம 

அறிவியல் ஆதலாசகர ்அலுவலகம் மற்றும் நடல்லியில் உள்ள இந்தியை் நைாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் ஆகியதவ ஒன்றிதணந்து இந்தியாவில் கழிவு தமலாண்தமதய 

நசயல்படுைத்ுவைற்காக “கழிவுப் நபாருளிலிருந்துப் பயனுை்ை நபாருடக்தள 

உற்பை்தி நசய்யப்படும் நைாழில்நுட்பை்திற்கான சிறப்புமிகு தமயைத்ை” (“Centre of 

Excellence for Waste to Wealth Technologies”) அதமக்கவுள்ளது.  

❖ 1979 ஆம் ஆண்டு பம 04 அை்று ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திை் முதல் கபண் பிரதமராக 

மாரக்கரட் தாடச்ர ்பதரந்்கதடுக்கப்பட்டார.்  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வாடகை நீதிேன்றங்ைள் 

❖ தமிைக அரசு மாநிலத்தில் உை்ை அனைதத்ு மாவட்டங்கைிலும் வாடனக 

நீதிமை்றங்கனை அனமப்பதற்காை அறிவிக்னகனய கவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ கசை்னை மாவட்டத்திற்கு 7 வாடனக நீதிமை்றங்கை் ஒதுக்கப்படட்ுை்ைை. 

❖ இனவ தமிை்நாடு உரினமகை் ஒழுங்குமுனறகை் மற்றும் குத்தனகயாைர ் & நில 

உரினமயாைரக்ைிை் கபாறுப்புகை் சடட்ம், 2017-ை் பிரிவு 32-ை் படி 

அனமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இசச்ட்டத்திை்படி, எழுதத்ு வடிவிலாை குத்தனக உடை்படிக்னககை் கபறுவது  

கட்டாயமாகும். 

❖ இந்த ஒப்பந்தமாைது அதற்காக அனமக்கப்பட்ட நீதிப் பரிபாலை வாடனக 

ஆனணயதத்ிடம் பதிவு கசய்யப்பட பவண்டும். 

❖ நில உரினமயாைரக்ை் மற்றும்  குத்தனகதாரரக்ை் ஆகிபயாரக்ளுக்கு இனடபய 

ஏற்படும் பிரசச்னைகை் கதாடரப்ாை விவகாரங்கனை வாடனக நீதிமை்றங்கை் 

மடட்ுபம விசாரித்து முடிவு எடுக்கும் உரினமனயப் கபற்றிருக்கும். 

❖ இத்தனகய சரச்ன்சகனைத் தீரப்்பதில் உரினமயியல் நீதிமை்றங்களுக்கு எந்தவித 

அதிகாரமும் இல்னல. 

பிரசச்னைகளுக்குத் தீரவ்ு காணும் கசயல்முனற. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

வாஹன் தரவுத்தளே் 

❖ வாஹை் எை்பது டிஜிட்டல் முனறயில் வாகைங்கை் பதிவு கசய்யப்படும் பதசிய 

அைவிலாை தைமாகும். 

❖ இது நிறம், ஆற்றல், வணிகர,் அடிசச்ட்டக எண் மற்றும் எரிவாயு வனக உை்ைிட்ட 28 

வனகயாை வாகைங்கைிை் தரவுகனை ககாண்டிருக்கிை்றது.  

❖ மத்திய சானலப் பபாக்குவரதத்ு மற்றும் கநடுஞ்சானலத் துனற அனமசச்கமாைது 

இந்தத் தரவுகனை தவறாகப் பயை்படுத்தப்படுவனத தடுப்பதற்காக புதிய 

விதிமுனறகனை உருவாக்கியுை்ைது. 

❖ இது இந்தத் தகவல்கனைப் பிை்வரும் நிறுவைங்கைால் மடட்ுபம பயை்படுத்த முடியும்.  

o இந்தியாவில் பதிவு கசய்யப்படட் நிறுவைங்கை் 

o 50 சதவிகித நிறுவை பங்கினை இந்தியரக்ை் ககாண்டிருந்தால் மடட்ுபம 

பயை்படுத்த முடியும். 

❖ நிறுவைங்கைால் அணுகக்கூடிய இதுபபாை்ற அனைதத்ுத் தகவல்களும் இந்தியாவில் 

உை்ை தகவல் வைங்கும் அனமப்பில் (Server) பசமிக்கப்பட பவண்டும். 

❖ வணிகப் பயன்பாட்டிற்காக இதுதபான்ற ைகவல்கதளப் பயன்படுைத்ும் நிறுவனங்கள் 

ஆண்டுக் கட்டணமாக ரூ.3 தகாடிதய நசலுை்ை தவண்டும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ம ாயா ஜிரை்ா 

❖ ஆப்காைிஸ்தாை் தைது  அரிதாை மற்றும் மிகப்கபரிய பலாயா ஜிரக்ானவ சமீபத்தில் 

நடத்தியது.  

❖ பாஸ்பதா கமாழியில் பலாயா ஜிரக்ா எை்பது “மிகப்நபரிய கூட்டம்” என்று 

நபாருள்படும். 

❖ இந்ைக் கூடட்மானது ஆப்கானிஸ்ைானிலிருந்து நவளிநாடட்ுப் பதடகதள திரும்பப் 

நபறுவைற்கான சாை்தியக் கூறுகள் குறிைத்ு முடிவு எடுப்பைற்காக நடை்ைப்படட்து. 

❖ இந்ைப் பதடகள் திரும்ப அதழக்கப்படுைலானது நிரந்ைரப் தபார ் நிறுை்ைம் மற்றும் 

பல்தவறு ைாலிபான் பனடகைிை் உறுதிநமாழிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் 

தமற்நகாள்ளப்படவிருக்கின்றது.  

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ததாழி ்நுட்ப துணிகள் 

❖ “நைாழில்நுட்ப துணிகை்” மீதாை பதசிய கருத்தரங்காைது பகாயம்புதத்ூரில் 

நனடகபற்றது. 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கில், மத்திய ஜவுைித் துனற அனமசச்கமாைது கதாழில்நுட்ப 
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துணிகை் மீதாை இரண்டு அறிக்னககனை சமரப்்பிதத்ுை்ைது. 

❖ இது கதாழில்நுட்பத் துணிகைிை் திறனை கவைிக் ககாண்டு வருவனதயும் அனத 

எவ்வாறு பயை்படுதத்ுவது எை்பைவற்னறயும் பநாக்கங்கைாகக் ககாண்டுை்ைது. 

❖ கதாழில்நுட்பத் துணி எை்பது அைகியல் சாராத பயை்பாடுகளுக்காகவும் ஒரு 

குறிப்பிடட் கசயல்பாடட்ுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட ஆனட வனகயாகும். 

❖ பிை்வருபனவ கதாழில்நுட்பத் துணிகைில் அடங்கும் 

வகை பயன்பாடு 

மருை்துவ ஆதடகள் உடந்பாருை்திகள் 

தவளாண் ஆதடகள் பயிரப்் பாதுகாப்பிற்கான ஆதடகள் 

புவியியல் ஆதடகள்  நீரிதனத் தைக்கி தவக்கும் கதரயிதன வலுவூடட்ுைல் 

பாதுகாப்பு ஆதடகள் தீயிலிருந்துப் பாதுகாக்கும் ஆதடகள், 

தைாட்டாக்களிலிருந்துப் பாதுகாக்கும் ஆதடகள், 

விண்நவளியில் பயை்படுதத்ும் ஆதடகள் 

வாகைத் துதறக்கான 

ஆதடகள் 

விரிப்பான்கள், உட்பூசச்ுப் நபாருடக்ள்  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

99942 அமபாபிஸ் குறுங்மைாள் 

❖ தற்கபாழுது வனர கண்டுபிடிக்கப்படட்ுை்ை ஆபத்னத ஏற்படுதத்ும் திறனுை்ை 2000 

குறுங்பகாை்கைில் 99942 அபபாபிஸ் குறுங்பகாளும் ஒை்றாகும். 

❖ இது 2004 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்படட்து.  

❖ இது பூமிக்கு அருகில் உை்ை ஒரு குறுங்பகாைாகும். 

❖ எைபவ, அதை் சுற்றுப் பானதயாைது இந்தக் குறுங்பகானைப் பூமிக்கு அருகில் 

ககாண்டு வரும். 

❖ 2029 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 அை்று பூமியிை் பானதயில் இது வருவதற்கு 2.7 சதவிகித 

வாய்ப்புகை் உை்ைை. 

❖ இந்த வாய்ப்பாைது கதாரிபைா அைவுபகாலில் அதிக மதிப்பீட்டினைப் கபற்றுை்ைது.  

ததாரிமனா அளவுமைா ் 

❖ நைாரிதனா அளவுதகால் என்பது குறுங்தகாள்கள் மற்றும் வால் நடச்ை்திரங்கள் 

தபான்ற பூமிக்கு அருகில் உள்ள கபாருடக்ை் தாக்குவதற்காை ஆபத்தினை 

வனகப்படுதத்ும் முதறயாகும். 
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❖ இந்ை அளவுதகாலில் 0 முைல் 10 வதரயில் மதிப்புகள் உள்ளன. 

❖ மிகவும் அபாயகரமான நிகழ்வுகள் மிக அதிக நைாரிதனா அளவுதகால் மதிப்பினால் 

குறிக்கப்படுகின்றன. 

 

விோனத்திற்குள் இகையச ்மசகவ வழங்ைப்பட ்  

❖ அடுத்த மூை்று மாதங்கைில் சரவ்பதச விமாை நிறுவைங்கை் இந்திய வாை்பகுதியில் 

பறக்கும் பபாது பயணிகளுக்கு இனணயச ்பசனவனய அைிக்கவிருக்கிை்றை. 

❖ உை்நாடட்ு விமாைங்கை் இனதச ் கசயல்படுதத்ுவதற்கு கூடுதல் கால அவகாசம் 

எடுதத்ுக் ககாை்ளும். 

 
❖ 3000 மீட்டர ் உயரத்திற்கு பமல் விமாைம் கசை்ற பிை்பு புவிநினலத் துனணக்பகாை் 

மூலம் இனணயச ்பசனவனயப் கபறும்.  

❖ இந்தச ் கசயற்னகக் பகாை்கை் விமாைத்திை் அனல வாங்கிக்கு பநரடியாக 

சமிக்னஞகனை அனுப்பும். 

❖ இந்தியாவிை் இை்சாட் கசயற்னகக் பகாை் மடட்ுபம இந்தப் பயை்பாட்டிற்காக 

அனுமதிக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ கசயற்னகக் பகாை்கைிை் மூலம் இனணயத்திை் பநரடி கதாடரப்ாைது 

பிை்வருவைவற்றிை் மூலம் பமற்ககாை்ைப்படவிருக்கிை்றது. 

o Ku கற்தற – 12-18 ஜிகாநெரட்ஸ்் (GHz) 

o Ka கற்தற – 26-40 ஜிகாநெரட்ஸ்் (GHz). 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

புதுசம்சரி - தி ்லி 

❖ கமட்ராஸ் உயர ் நீதிமை்றமாைது ஆட்சியாைர ் / துனண நினல ஆளுநராகச ்

கசயல்படுபவர ் புதுசப்சரி அரசாங்கத்திை் நடவடிக்னகயில் தை்ைிசன்சயாகபவா, 

மனறமுகமாகபவா தனலயிட அதிகாரம் இல்னல எை்று கூறியுை்ைது. 

❖ இந்திய அரசியலனமப்பிை் சரதத்ு 239AA ஆனது தில்லி சட்டமன்றை்தின் மீது பல்தவறு 

கடட்ுப்பாடுகதள விதிக்கின்றது. 

❖ எனதவ சட்ட ஒழுங்கு மற்றும் நிலம் ஆகியவற்றின் மீது பதரத்ல் மூலம் 

தைரந்்நைடுக்கப்பட்ட தில்லி சட்டமன்றை்திற்கு எந்ை அதிகாரமும் இல்தல. 

❖ ஆனால் சரைத்ு 239A ஆனது புதுசத்சரி சட்டமன்றை்தின் மீது எந்ைநவாரு 

நவளிப்பதடயான கடட்ுப்பாடத்டயும் விதிக்கவில்தல. 

 

❖ ஆனால் இந்ைச ்சட்டமானது ஒன்றியப் பிரதைசை்தின் ஆட்சியாளருக்கான எந்ைநவாரு 

சிறப்பு அதிகாரங்கள் குறிைத்ும் குறிப்பிடவில்தல.  

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விசாரகைப் பத்திரிை்கையாளர் விருது 

❖ பகரவை் பத்திரிக்னகனயச ்பசரந்்த நிலீைா.எம்.எஸ். எை்பவருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிை் 

விசாரனணப் பத்திரிக்னகயாைருக்காை புகை்கபற்ற ஏசிகஜ விருது வைங்கப்படட்து. 

❖ ஏசிகஜ விருதாைது ஒரு பகாப்னப, சாை்றிதை் மற்றும் ரூ.2 இலடச்ம் நிதி 

ஆகியவற்னறக் ககாண்டதாகும். 

❖ ஆசியப் பத்திரிக்னகத் துனற கல்லூரியாைது கசை்னையில் உை்ை பத்திரிக்னகத ்

துனறப் பை்ைியாகும்.  

❖ இது இந்தியை் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்திைால் 1994 ஆம் ஆண்டு கதாடங்கப்பட்டது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உ ை சூகர மீன் தினே் – தம 02 

❖ பம 02 அை்று உலக சூனர மீை் திைம் அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ இத்திைமாைது சூனர மீைிை் முக்கியதத்ுவம் குறிதத்ு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத்ுவனதயும் நீடித்த மீை்பிடி கசயல்முனறகனை ஊக்குவிப்பனதயும் 

பநாக்கங்கைாகக் ககாண்டுை்ைது. 
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❖ 2017 ஆம் ஆண்டு பம 02 ஆம் பததி அை்று உலக சூனர மீை் திைமாைது 

முதை்முனறயாக சரவ்பதச அைவில் அங்கீகரிக்கப்படட்து.  

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகை் கபாதுச ் சனபயாைது 

இத்திைத்னத அதிகாரப்பூரவ்மாக கனடப்பிடிப்பதற்கு வாக்கைித்தது.  

 

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