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மே – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசிய மற்றும் மாநில நநடுஞ்சாலலகளில் உள்ள கலைகள், வணிக நிறுவனங்கள், 

வணிக லமயங்கள், அலனேத்ு விடுதிகள், நெை்த ால் நிலலயங்கள், 

மருே்துவமலனகள், உணவகங்கள் ஆகியலவ 24 மணி தந மும் நசயல்ெடுவேற்கு 

அனுமதிெ்ெேற்காக குஜ ாே் விற்ெலனக் கூைங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் திருே்ேச ்

சை்ைம், 1948 ஆனது திருே்ேெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய  ிச வ்் வங்கியானது ஒழுங்குமுலற வழிகாைட்ுேல்கலள ச ியாகக் 

கலைபிடிக்காமல் இருந்ேமைக்காக தவாைதொன் எம்.தெசா, நவஸ்ை ன்் யூனியன், 

மணி கி ாம் உள்ெை முன்ெண ெணவழங்கீைட்ு தசலவகலள வழங்கும் 5 நிறுவனங்கள் 

மீது அெ ாேங்கலள விதிேத்ுள்ளது. 

❖ தேசியே ்திறந்ேநவளிெ் ெள்ளி நிறுவனமானது (National Institute of Open Schooling - NIOS) 

கற்ெவ க்ளுக்கு துமை ைருத்துவ ொைெ் பி ிவுகளில் “திறன் கல்விலயப்” 

ெயிற்றுவிெ்ெேற்காக இந்திய மருே்துவ கூட்டமைப்புடன் (Indian Medical Association) 

பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்ேம் ஒன்றில் லகநயழுே்திைட்ுள்ளது. 

o NIOS ஆனது உய ந்ிலல, தமல்நிலல மற்றும் நோழில் துலறெ் பி ிவுகளில் 2.7 

மில்லியன் மாணவ / மாணவிகலளக் நகாண்டுள்ளது. இது உலகின் மிகெ்நெ ிய 

திறந்ேவவளி கல்வி அலமெ்ொக விளங்குகின்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

மேோடி எழுத்து வடிவே் – அழிவு நிலை 

❖ தற்வபொழுது மைொடி எழுத்து வடிவைொனது அழிவு நிமலயில் உள்ளது. 

❖ இது ைரொத்திய வைொழிமய எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுை் இரை்டு எழுத்து 

வடிவங்களில் ஒன்றொகுை். 

❖ இது ைரொத்திய வைொழிமய எழுதுை் கூடவ்டழுதத்ு முமறமயச ்சொரந்்ததொகுை். 

❖ இது 1400 ஆை் ஆை்டுகளில் மைை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது “ம ாே்திய நமாழிலய” எழுதும் சுருக்நகழுே்து வடிவம் என்றும் 

அலழக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ ம ாே்திய வைொழிமய எழுதுவேற்கு உகந்ே நொதுவான எழுேத்ு வடிவம் தேவநக ி 

ஆகும். 

❖ “ம ாே்தி” நமாழியிலிருந்துப் நெறெ்ெை்ை தமாடி என்ற வா ே்்லேயானது “உலைந்ே” 

என்ற நொருலளக் குறிக்கும் 

❖ தமாடி எழுேத்ு வடிவம் குறிே்ே ேமிழ்நாடு நோை ெ்ான நசய்திகளுக்கு இங்தக 

நசாடுக்கவும். https://www.tnpscthervupettagam.com/modi-script/   (மததி: 

21.04.19) 
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10 வோனூரத்ிகள் 

❖ இந்தியக் கடற்பமடக்கொக கமைொவ் கொ – 31 என்ற வமகமயச ் மசரந்்த 10 ரஷ்ய 

வொனூரத்ிகமள வொங்குவதற்குப் பொதுகொப்பு வகொள்முதல் ஆமையை் (DAC - Defence 

Acquisition Council) ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ DAC ஆனது ொதுகாெ்புே ் துலற அலமசச்  ் நி ம்லா சீோ ாமன் ேலலலமயின் கீழ் 

நசயல்ெடுகின்றது. 

❖ இந்ே வானூ த்ிகள் (நெலிகாெ்ை க்ள்) வான்வழி முன்னறிவிெ்பு மற்றும் கைட்ுெ்ொைட்ு 

வானூ த்ிகளாகும். 

❖ எனதவ, கைற்ெலையின் விமானம் ோங்கிக் கெ்ெல் மற்றும் தொ க்் கெ்ெல்களில் இலவ 

நொருே்ேெ்ெைவிருக்கின்றன. 

❖ விமானம் ோங்கிக் கெ்ெல்கள் பின்வரும் ெணிகலள தமற்நகாள்ளும்தொது வான் 

ெகுதிலய ஆக்கி மிேத்ுப் ொதுகாெ்ெேற்கு இது ெயன்ெடுே்ேெ்ெைவிருக்கின்றது. 

o திறந்ேநவளி கைற்ெகுதிகளில் ொதுகாெ்பு நைவடிக்லககள் 

o நீ ம்ூழ்கி எதி ெ்்புப் தொ  ்சா ந்்ே நைவடிக்லககள் 

 

தரப்ோர் நகரவ்ு - கோஷ்மீர ்

❖ ஜை்மு கொஷ்மீர ் ைொநிலத்தின் தமலமைச ் வசயலகை் ைற்றுை் இதர அரசு 

அலுவலகங்கள் ஆகியமவ ஸ்ரீநகரில் மீை்டுை் திறக்கப்படவிருக்கின்றன. 

❖ ஜை்மு கொஷ்மீரின் மகொமடக் கொலத் தமலநகர ் ஸ்ரீநகர ் ஆகுை். இது மை ைொதை் முதல் 

அக்மடொபர ்ைொதை் வமர மகொமடக் கொலத் தமலநகரொக விளங்குை். 

❖ நவை்பர ்ைொதை் முதல் ஏப்ரல் ைொதை் வமர ஜை்மு கொஷ்மீரின் குளிரக்ொலத் தமலநகர ்

ஜை்மு ஆகுை். 

❖ ஒவ்வவொரு ஆை்டுை் ஜை்மு கொஷ்மீரில் இரை்டு முமற நமடவபறுை் ஸ்ரீநகர ் ைற்றுை் 

ஜை்மு ஆகியவற்றிற்கிமடமயயொன  தமலநகர ் ைொற்றைொனது “ே ெ்ா  ் நக வ்ு” 

என்றலழக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ இது 1872 ஆம் ஆண்டில் தோெ் ா அ ச  ் மொ ாஜா  ன்பீ  ் சிங் என்ெவ ால் 

நோைங்கெ்ெை்ைது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

புதிய விேோனே் தோங்கிப் மபோரக்்கப்பை் 

❖ ஒரு புதிய சிறப்பு வொய்ந்த விைொனை் தொங்கிப் மபொரக்் கப்பமல கட்டமைப்பதற்கொக 

ஐக்கிய இரொஜ்ஜியை் இந்தியொவுடன் மபசச்ு வொரத்்மதயில் ஈடுபடட்ுள்ளது. 

❖ இது ஐஎன்எஸ் விஷொல் என்று வபயரிடப்படட்ு 2022இல் இந்தியக் கடற்பமடயில் 

இமைக்கப்பட விருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டை் “இந்தியாவில் ேயா ிெ்தொம்” என்ற திை்ைே்தின் ஒரு ெகுதியாகும். 

❖ 65,000 ைன்கள் எலை நகாண்ை எலிசநெே்  ாணி (HMS Queen Elizabeth) என்ற தொ க்் 

கெ்ெலலெ் தொன்தற இக்கெ்ெலலக் கை்ைலமக்க  திை்ைமிைெ் ெை்டிருக்கின்றது.  

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


• 
•    
 
 
 
 

  

❖ HMS Queen Elizabeth என்ெது 60 தொ  ்விைொனங்கமள எடுேத்ுச ்நசல்லும் திறன் நகாண்ை 

பி ிை்ைனின் மிகெ்நெ ிய விமானம் ோங்கிெ் தொ க்் கெ்ெலாகும். 

❖ இேற்கு முன்பு, 1987 ஆம் ஆண்டில் பி ிை்ைன் HMC நெ ம்ீஸ் என்ற கெ்ெலல 

இந்தியாவிற்கு விற்ெலன நசய்ேது. 

❖ இது INS வி ாே ்என்று நெய ிைெ்ெைட்ு 2017 ஆம் ஆண்டு வல  ெயன்ெடுே்ேெ்ெைை்து.  

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

ஆமைோசகர் - நிதி ஆலையே் 

❖ இந்திய அரசின் தமலமைப் வபொருளொதொர ஆமலொசகரொன டொக்டர ் கிருஷ்ைமூரத்்தி 

சுப்பிரைைியன் 15-வது நிதிக் குழுவின் (FC - Finance Commission) ஆமலொசக 

ஆமையத்தின் 12வது உறுப்பினரொக நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.்  

❖ இவ  ் நிதி ஆலணயே்தின் “ஆய்வு வல யலறகள்” நோை ெ்ான எந்ேநவாரு 

குறிெ்புகள் அல்லது ேகவல்கள் மீது FCக்கு ஆதலாசலன வழங்குவா  ் என்று 

எதி ெ்ா க்்கெ் ெடுகின்றது. 

நிதி ஆலையே் 

❖ 1952 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் 06 அன்று KC நிதயாகி ேலலலமயின் கீழ் முேலாவது நிதி 

ஆலணயம் ஏற்ெடுே்ேெ்ெை்ைது. 

❖ இது இந்தியக் குடிய சுே ்ேலலவ ினால் ச ேத்ு 280-ன் கீழ் ஏற்ெடுே்ேெ்ெடுகின்றது. 

❖ FC ஆனது மே்திய, மாநில மற்றும் மாநிலங்களுக்கிலைதயயான வ ி வருமானெ் 

ெங்கீடுகள் குறிேத்ு முடிவு எடுக்கின்றது. 

❖ இது 5 ஆண்டு காலே்திற்கு அலமக்கெ் ெடுகின்றது. 

❖ இது ஒரு ேலலவ  ்மற்றும் இே  4 உறுெ்பின க்லள உள்ளைக்கிய 5 உறுெ்பின க்மளக் 

நகாண்ை ஒரு அலமெ்ொகும். 

❖ 15-வது நிதி ஆலணயம் குறிே்ே ேகவல்களுக்கு இங்தக நசாடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/15th-finance-commission-

constituted/ (மததி: 08.11.17) 

 

சசச்ோரின் 

❖ இந்மதொமனஷியொவிலிருந்து இறக்குைதி வசய்யப்படுை் சசச்ொரின் என்ற வபொருளின் 

மீது எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு வரிமய இந்தியொ விதிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த வரியொனது அரசினொல் இரதத்ு வசய்யப்படவில்மல எனில் 5 ஆை்டு கொலத்திற்கு 

இமத நிமல நீடிக்குை். 

❖ சசச்ொரின் என்பது ஊடட்ச ்சதத்ு அற்ற ஒரு இனிப்பு சுமவயூட்டியொகுை். 

❖ இது கருை்புச ் சரக்்கமரக்கு ைொற்றொக கமலொரி குமறந்த இனிப்பு சுமவயூட்டியொகக் 

கருதப்படுகின்றது. 

❖ இது பின்வருை் பல்மவறு வதொழிற்சொமலகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

o உைவு ைற்றுை் பொனை் 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

o சுய  நலன் சொரந்்த வபொருடக்ள் 

o இனிப்பு சுமவயூடட்ிகள் 

o மின்முலொை் பூசுதமல மிளிரச ்வசய்பமவ  

o ைருத்துவப் வபொருடக்ள்  

எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு வரி 

❖ ஒரு வபொருளின் எப்வபொழுதுை் விற்கப்படுை் விமலமயக் கொட்டிலுை் குமறந்த 

விமலக்கு ஒரு நொட்டிலிருந்து ைற்வறொரு நொட்டிற்கு அந்தப் வபொருளொனது ஏற்றுைதி 

வசய்யப்படட்ொல் அது குவிப்பு என்று அமழக்கப்படுை். 

❖ இது ஒரு நியொயைற்ற வரத்்தக நமடமுமறயொகுை். 

❖ இது சரவ்மதச வரத்்தகத்தில் ஒரு பரவலொன விமளமவ ஏற்படுதத்ுகின்றது. இது 

உள்நொடட்ு வரத்்தகத்மதயுை் பொதிக்கின்றது. 

❖ எதிரக்் குவிப்பு என்பது இந்தச ் சூழ்நிமலமய சரி வசய்து நியொயைொன வரத்்தகத்மத 

ஏற்படுதத்ுை் ஒரு முமறயொகுை். 

❖ எதிரக்் குவிப்பு முமறயிமன நியொயைொன மபொட்டியின் கருவியொகப் 

பயன்படுத்தப்படுதலொனது உலக வரத்்தக நிறுவனத்தினொல் 

அனுைதிக்கப்படுகின்றது.  

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

இலைப்பு நீர்ப் போசனே் 

❖ பொரத் மிகுமின் நிறுவனைொனது வதலுங்கொனொவின் கொமலஸ்வரை் இமறப்பு 

நீரப்்பொசனத் திட்டத்மத வவற்றிகரைொக வசயல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இமறப்பு நீரப்் பொசனத்தில், நீர ் இயற்மகயொன ஓட்டத்தில் அல்லொைல் குழொய்கள் 

அல்லது தூக்குக் குழொய்கள் மூலை்  இமறக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்த நீரொனது நீரப்் பொசனத்திற்கொகப் பயன்படுத்தப் படவிருக்கின்றது. 

❖ ஸ்ரீபடொ எல்லை்பள்ளி நீரத்்மதக்கத்தில் இருந்து 89 கியூவைக்ஸ் (ஒரு வினொடிக்கு 89 கன 

மீட்டரக்ள்) நீரொனது 106 மீட்டர ்அளவிற்கு உயரத்்தப்படட்ு மைடொரொை் நீரத்் மதக்கத்திற்கு 

வகொை்டு வசல்லப்படவிருக்கின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக சிரிப்பு (நலகப்பபோலி) தினே் 

❖ உலக சிரிப்பு தினைொனது ஒவ்வவொரு ஆை்டுை் மை ைொதத்தின் முதலொவது ஞொயிற்றுக் 

கிழமை அன்று நிகழ்கின்றது. 

❖ 1998 ஆை் ஆை்டு மை 10 அன்று இத்தினத்தின் முதலொவது வகொை்டொட்டை் முை்மபயில் 

நடத்தப் படட்து. 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியொனது டொக்டர ்ைதன் கட்டொரியொ என்பவரொல் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டது. 

❖ இவர ்உலகளொவிய நமகப்வபொலி மயொகொ இயக்கத்தின் நிறுவனர ்ஆவொர.் 
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❖ இந்தத் தினத்தின் மநொக்கை் சிரிப்பின் மூலை் ஒரு உலகளொவிய சமகொதரதத்ுவை் 

ைற்றுை் நட்பு என்ற உைரவ்ு நிமலமயக் கடட்மைப்பதொகுை். 

❖ இந்தியொவிற்கு வவளிமய முதலொவது உலக சிரிப்பு தினைொனது 2000 ஆை் ஆை்டில் 

வடன்ைொரக்்கில் உள்ள மகொப்பன்மேகனில் நடத்தப்பட்டது. 

 

உைக கடவுச ்பசோை் தினே் 

❖ ஒவ்வவொரு ஆை்டுை் மை ைொதத்தின் முதலொவது வியொழன் அன்று உலக கடவுச ் வசொல் 

தினை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினைொனது சிறந்த கடவுசவ்சொல் பொதுகொப்பின் மதமவ குறிதத்ு விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவமதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இன்வடல் பொதுகொப்பு நிறுவனை் 2013 ஆை் ஆை்டு மை ைொதத்தில் முதலொவது உலகக் 

கடவுசவ்சொல் தினத்மத அனுசரிப்பதற்கு ஒரு முன் முயற்சிமய எடுத்தது. 

❖ அவொஸ்ட் பொதுகொப்பு நிறுவனத்தின்படி, ஒன்றிமைக்கப்பட்ட உலகளொவிய ைக்கள் 

வதொமகயில் 50 சதவிகிதத்தினர ் பல்மவறு கைக்குகளுக்கு ஒமர கடவுச ் வசொல்மலப் 

பயன்படுதத்ுகின்றனர.்  

 

சரவ்மதசே் தீயலைப்போளரக்ள் தினே் – தம 04 

❖ ஒவ்வவொரு ஆை்டுை் மை 04 அன்று சரவ்மதசத் தீயமைப்பொளரக்ள் தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 1999 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 04 அன்று ஆஸ்திமரலியொவினொல் உலகை் முழுவதுை் 

மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்பட்ட பரிந்துமரக்குப் பின்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இந்த முக்கியைொன நொளில் ஆஸ்திமரலியொவின் புதர ் தீயில் 5 தீயமைப்பு வீரரக்ள் 

உயிரிழந்தனர.் 

❖ இந்த நொளொனது தீயமைப்பொளரக்ளின் உயிரத்் தியொகங்கமள நிமனவு கூரக்ின்றது. 

❖ இத்தினைொனது ஒவ்வவொரு நொளுை் உயிரக்ள் ைற்றுை் வசொதத்ுக்கமளப் 

பொதுகொப்பதற்கொக தங்கள் உயிமரப் வபொருட்படுத்தொைல் வசயல்படுை் தீயமைப்பு 

வீரரக்ளுக்கொக அரப்்பைிக்கப்படுகின்றது. 

❖ சரவ்மதச தீயமைப்பொளரக்ள் தினத்தின் குறியீட்டில் உள்ள சிவப்பு ைற்றுை் நீல 

நிறங்களொனது முமறமய வநருப்பு ைற்றுை் நீமரக் குறிக்கின்றது. 

 

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

 

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

