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ஏப்ரல் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ டென்மாரக்்கின் ககாபன்கேகன் நகரில் நடெடபற்ற கெனிஷ் ஓபன் என்ற நீசச்ல் 

கபாெ்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி நீசச்ல் வீரர ் சஜன் பிரகாஷ் ஆெவருக்கான 200 

மீெ்ெர ்பெ்ெரப்ிடை பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் டவன்றார.் 

❖ இந்கதாகனசியா நாொனது இந்தியாவில் இருந்து கவைாண் டபாருெ்கடை இறக்குமதி 

டசய்வடத நிறுத்தியுை்ைது. 

o உணவுப் பாதுகாப்டப மதிப்பிெ்டுப் பகுப்பாய்வுச ்சான்றிதழ்கடை வழங்கும் சில 

ஆய்வகங்கடைப் பதிவு டசய்வதில் புதுடெல்லி அரசு அதிகாரிகை் தவறியடத அது 

கமற்ககாைிெ்டுக் காெ்டியுை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வேதாந்த் மாதேன் 

❖ கெனிஷ் ஓபன் நீசச்ல் கபாெ்டியில் ஆண்களுக்கான 1500 மீெ்ெர ்ஃப்ரீஸ்டெல் பிரிவில், 

16 வயதான கவதாந்த் மாதவன் டவை்ைிப் பதக்கம் டவன்றார.் 

❖ இப்கபாெ்டி டென்மாரக்்கின் ககாபன்கேகன் நகரில் நடெடபற்றது. 

❖ இவர ்நடிகர ்மாதவனின் மகன் ஆவார.் 

❖ இவர ் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் நடெடபற்ற லாெ்வியா ஓபன் கபாெ்டியில் 

டவண்கலப் பதக்கம் டவன்றார.் 

❖ கெந்த ஆண்டு நடெடபற்ற ஜூனியர ் கநஷனல் அக்வாடிக் சாம்பியன்ஷிப் என்ற 

கபாெ்டியிலும் நான்கு டவை்ைி மற்றும் மூன்று டவண்கலம் உை்பெ 7 பதக்கங்கடை 

இவர ்வென்றுள்ளார.் 

 

 

வதசியெ ்செய்திகள் 

உடான் திட்டம் 

❖ உொன் (உகெ கதஷ்கா ஆம் நகரிக்) எனப்படும் பிராந்திய இடணப்புத் திெ்ெம்  (Ude 

Deshka Aam Nagrik) ஆனது, “புத்தாக்கம் (டபாது) – டமயப் பிரிவு” என்ற பிரிவின் கீழ் 2020 

ஆம் ஆண்டிற்கான டபாது நிரவ்ாகத்தில் சிறந்து விைங்குவதற்கான பிரதமரின் 

விருதுக்குத் கதரந்்டதடுக்கப்பெ்டுை்ைது. 
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❖ இது டபாது விமானப் கபாக்குவரத்து அடமசச்கத்தின் முதன்டமத ்திெ்ெமாகும். 

❖ இத்திெ்ெமானது, அைவுரு சாரந்்த இலக்குகடை அடெவடத விெ, தரமான நிரவ்ாகம், 

தரமான சாதடனகை் மற்றும் டதாடலதூர இடணப்பு ஆகியவற்றின் மீது ஈடுபாடு 

டசலுதத்ுகிறது. 

 

 

செமிகான் இந்தியா மாநாடு 2022 

 

❖ முதலாவது டசமிகான் இந்தியா மாநாொனது (2022) டபங்களூரு நகரில் நடெடபற 

உை்ைது. 

❖ இந்த மாநாெ்டிடன மின்னணு மற்றும் தகவல் டதாழில்நுெ்பத் துடற அடமசச்கம் 

ஏற்பாடு டசய்கிறது. 

❖ உலகின் கதடவக்ககற்ப இந்தியாவில் வடிவடமத்து உற்பத்தி டசய்தல் : இந்தியாடவக் 

குடறகெத்தி உற்பத்தியாைர ்நாொக மாற்றுதல் என்பது இதன் கருத்துருவாகும். 

❖ டசமிகான் இந்தியா – 2022 என்பது உலகைாவியக் குடறகெத்தி மதிப்புச ்சங்கிலியில் 
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இந்தியாடவ ஒரு குறிப்பிெத்தக்க சந்டதயாக மாற்றுவடத கநாக்கமாகக் டகாண்டு 

உை்ைது. 

 

மமன்ோக்ஸ் 

❖ இந்தியாவில், ககாவிெ்-19 அல்லது SarsCov2 டவரசிற்கு எதிரான ஒரு புதிய தடுப்பூசி 

உருவாக்கப்படுகிறது.  

❖ இது குைிரப்தனம் அல்லது டதாெர ் குைிரப்தனச ் கசமிப்பககமா கதடவப்பொத ஒரு 

தடுப்பூசி ஆகும். 

❖ 'டவரசஸ்' என்ற இதழில் டவைிவந்த ஓர ் ஆய்வின்படி, எலியின் மீது கமற்டகாை்ைப் 

பெ்ெ கசாதடனகைில், இந்தத் தடுப்பூசி டவரஸின் பல்கவறு திரிபுகளுக்கு  எதிராக 

கநாய் எதிரப்்புப் டபாருை்கடை அல்லது ஆன்டிபாடிகடை உருவாக்கியுை்ைது. 

❖ இந்த ‘வாரம்்’ (warm) என்றத் தடுப்பூசிடய டபங்களூருவில் உை்ை இந்திய அறிவியல் 

கழகத்தினால் உருவாக்கப்பெ்ெ டபங்களூருடவச ் கசரந்்த டமன்வாக்ஸ் ஆய்வகம் 

என்ற நிறுவனம் உருவாக்கி வருகின்றது. 

❖ இது 37 டிகிரி டசல்சியஸ் டவப்பநிடலயில் நான்கு வாரங்கை் வடரயிலும் 100 டிகிரி 

வசல்சியஸ் டவப்பநிடலயில் 90 நிமிெங்கை் வடரயும் கசமிக்கப்பெக்கூடிய தனித்துவ 

மிக்க ஒரு தடுப்பூசியாகும். 

 

யமுமன நதியில் அம்வமானியா 

❖ யமுடன ஆற்றில் அம்கமானியாவின் அைவு அதிகமாக இருந்ததால் டெல்லியின் சில 

பகுதிகைில் மீண்டும் தண்ணீர ்விநிகயாகம் தடெபெ்ெது. 

❖ அந்த ஆற்று நீரில் இருந்த அம்கமானியாவின் டசறிவு 7.4  ppm (மில்லியனில் ஒரு பகுதி) 

ஆகும். 

❖ இது டெல்லி ஜல் வாரியத்தின் நீரச் ் சுத்திகரிப்பு நிடலயங்கை் டசயல்முடறக்கு 

உெ்படுத்தக் கூடிய அைவான சுமார ்1 ppm அைடவ விெ ஏழு மெங்கு அதிகம் ஆகும். 

 

இந்தியாவில் நிலவும் தீவிர ேறுமம பற்றிய உலக ேங்கியின் அறிக்மக 

 

❖ உலக வங்கியின் ஒரு ஆய்வு அறிக்டகயின்படி, 2011 ஆம் ஆண்டில் 22.5 சதவீதமாக 

இருந்த இந்தியாவின் தீவிர வறுடம நிடலயானது 2019 ஆம் ஆண்டில் ககாவிெ்-19 

டதாற்றிற்கு  முந்டதய நிடலயில் 10.2 சதவீதமாகக் குடறந்துை்ைது. 
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❖ கமலும், இந்தியாவின் நகரப்்புறங்கடை விெ  கிராமப்புறங்கைில் வறுடம குடறவதன் 

கவகம் அதிகமாக உை்ைது. 

❖ 2011 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு ெரரயிலான காலகட்டத்தில், நகரப்்புற மற்றும் கிராமப் 

புறங்கைில், வறுடம நிடலகை் முடறகய 7.9 சதவீதம் மற்றும் 14.7 சதவீதம் குடறந்து 

உை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், வறுடம நிடல ஆனது கிராமப்புறங்கைில் 11.6 சதவீதமாகவும், 

நகரப்்புறங்கைில் 6.3 சதவீதமாகவும் இருந்தது. 

❖ பணமதிப்பு இழப்பு டசய்யப்பெ்ெ ஆண்ொன 2016 ஆம் ஆண்டில் நகரப்்புற வறுடம 2 

சதவிகிதம் உயரந்்துை்ை நிடலயில் 2019 ஆம் ஆண்டில் கிராமப்புற வறுடம  10 

புை்ைிகை் உயரந்்தது. 

 

வரடிவயா அக்ஸ் 

❖ பாரட்வயற்கறாருக்கான இந்தியாவின் முதல் கரடிகயா (வாடனாலி) அடலவரிடச, 

‘கரடிகயா அக்ஸ்’ என்ற டபயரில் மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர ்நகரில் டதாெங்கப் பெ்டு 

உை்ைது. 

❖ நாக்பூடரச ்கசரந்்த 96 வருெங்கை் படழடமயான நிறுவனமான நாக்பூர ்தி பிடைண்ெ ்

ரிலீஃப் அகசாசிகயஷன் மற்றும் சம்த்ருஷ்டி சமதா விகாஸ் அவம் அனுசந்தன் மண்ெல் 

ஆகியடவ இந்தக் கருத்தாக்கத்திடன உருவாக்கிய நிறுவனங்கை் ஆகும். 

❖ இந்த அடலவரிடசயானது பல்கவறு இடணய வாடனாலி தைங்கைில் இலவசமாகக் 

கிடெக்கப் டபறும். 

 

ெர்ேவதெெ ்செய்திகள் 

77 மில்லியன் வபர் ேறுமமயில் தவிப்பு 

❖ உக்டரன் கபாருக்கு முன்பாககவ, கெந்த ஆண்டு, கூடுதலாக 77 மில்லியன் மக்கடை 

இந்த டபருந்டதாற்று நிடலயானது கடுடமயான வறுடமயில் தை்ைியது. 

❖ பல வைரந்்து வரும் நாடுகை் அதிக கென் சுடம காரணமாக இதிலிருந்து மீை 

இயலாமல் உை்ைன. 

❖ 2019 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகைில் 812 மில்லியன் மக்கை் ஒரு நாடைக்கு 1.90 ொலர ் 

அல்லது அதற்கும் குடறவான அைவில் கடுடமயான வறுடமயில் வாழ்ந்தனர.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் சடபயினால் டவைியிெப்பெ்டுை்ை ஒரு அறிக்டகயில் இந்தத் தகவல் 

குறிப்பிெப் பெ்டுை்ைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

சபர்னார்டிசனல்லி - சபர்ன்ஸ்டீன் ோல் நட்ெத்திரம் 

❖ சமீபத்தில், நாசா நிறுவனத்தின் ேப்பிை் விண்டவைித் டதாடலகநாக்கியானது, மிகப் 

டபரிய டபரன்ாரட்ிடனல்லி-டபரன்்ஸ்டீன் என்ற வால் நட்சத்திரம் என்பது வானியல் 

அறிஞரக்ைால் இதுவடர கண்ெறியப்பொத ஒரு மிகப்டபரிய பனித்துகை்கைால் ஆன 

ஒரு வால் நெ்சத்திரக் கரு என்படத உறுதிப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இந்த அணுக்கரு C/2014 UN271 என அடழக்கப்படுவகதாடு இது சுமார ்129 கிகலாமீெ்ெர ்

விெ்ெம் டகாண்ெது. 
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❖ இந்தக் கருவானது இதுவடர கண்ெறியப்பெ்ெ வால் நெ்சத்திரங்கடைக்  காெ்டிலும் 50 

மெங்கு டபரியதாக இருப்பகதாடு அதன் நிடறயானது, சுமார ்500 டிரில்லியன் ென்கை் 

என மதிப்பிெப் பெ்டுை்ைது. 

❖ இந்த வால் நெ்சத்திரமானது, டபெ்கரா டபரன்ாரட்ிடனல்லி மற்றும் ககரி டபரன்்ஸ்டீன் 

ஆகிகயாரால் சிலியில் உை்ை ஒரு வானியல் ஆய்வகத்தில் ொரக்் எனரஜ்ி மதிப்பீெ்டில் 

(Dark Energy Survey) இருந்து டபறப்பெ்ெ கசமிப்புப் பெங்கைில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப் 

பெ்ெது. 

❖ இது 2010 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பெ்ெது முதல் தீவிரமாக 

ஆய்வு டசய்யப்பெ்ெது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மிக உயரமான இந்திய வதசியக் சகாடி 

 

❖ மணிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர ்மாவெ்ெத்தில் உை்ை டமாய்ராங் எனுமிெத்தில் உை்ை இந்திய 

கதசிய ராணுவத்தின் (ஐஎன்ஏ) தடலடமயக வைாகத்தில் 165 அடி உயர இந்திய 

கதசியக் டகாடி நிறுவப்படும்  என்று மணிப்பூர ்முதல்வர ்N.பிகரன் சிங் அறிவித்தார.் 
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❖ இது வெகிழக்குப் பகுதியில் உை்ை மிக உயரமான கதசிய டகாடியாகத் திகழும். 

 

பிரபலமானேரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆண்டின் சிறந்த இயக்குனர் விருது 

❖ சாடலப் கபாக்குவரத்து மற்றும் டநடுஞ்சாடலத்துடற அடமசச்ர ் நிதின் கெ்கரி, 

டெல்லியில் நடெடபற்ற விழாவில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான, பல பிரிவுகளுக்கான AIMA 

கமகனஜிங் இந்தியா விருதுகடை வழங்கினார.் 

❖ திடரப்பெப் பிரிவில், ஷூஜித் சிரக்ார ் சரத்ார ் உதம் திடரப்பெத்திற்காக ஆண்டின் 

சிறந்த இயக்குனருக்கான விருடதப் டபற்றார.் 

❖ இந்த ஆண்டு, 12வது AIMA கமகனஜிங் இந்தியா விருது விழாவானது, 7வது கதசியத் 

தடலடமத்துவ மாநாெ்டுென் இடணந்து, கநரடியாக ஏற்பாடு டசய்யப்பெ்டுை்ைது. 

 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஐபிஎல் வபாட்டிகளில் 150 விக்சகட்டுகள் வீழ்த்திய வீரர் 

 

❖ இந்தியன் பிரீமியர ் லீக் வரலாற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆெ்ெத்தில் 

சன்டரசரஸ்் டேதராபாத் அணியின் நெ்சத்திர கவகப்பந்து வீசச்ாைர ் புவகனஷ்வர ்

குமார ்150 விக்டகெ்டுகடை வீழ்த்திப் புதிய ஒரு டமல்கல்டல எெ்டியுை்ைார.் 

❖ இது கபான்ற சாதடனடயப் படெத்த முதல் இந்திய கவகப்பந்து வீசச்ாைர ்என்ற ஒரு 

டபருடமடயயும் இவர ்டபற்றார.் 

❖ ொக்ெர.் DY.பாெ்டீல் டமதானத்தில் நரடவெற்ற கபாெ்டியில் ஷிகர ் தவான், லியாம் 

லிவிங்ஸ்கொன் மற்றும் ஷாருக் கான் ஆகிகயாரது விக்டகெ்டுகடை இழக்கச ்டசய்து 

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


•   
•    
 

 
 

புவகனஷ்வர ்தனது 150வது விக்டகெ்டெ எடுத்தார.் 

❖ கமற்கிந்திய ஆல்ரவுண்ெரான டுடவன் பிராகவா (174) மற்றும் இலங்டகயின் புகழ் 

டபற்ற லசித ் மலிங்கா (170) ஆகிகயாருக்குப் பிறகு, ஐபிஎல் பொட்டிகளில் 150 என்ற 

அைவில் விக்டகெ்டுகடை வீழ்த்திய மூன்றாவது கவகப்பந்து வீசச்ாைர ் சன்டரசரஸ்் 

டேதராபாத் அணியின் நெ்சத்திர வீரர ்ஆவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக கல்லீரல் தினம் - ஏப்ரல் 19 

❖ கல்லீரடல முழுவதுமாக பராமரித்துக் டகாை்வதற்காக கவண்டி கல்லீரல் 

கநாய்க்கான காரணங்கை் மற்றும் அடதத் தடுப்பதற்கான வழிமுடறகை் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரட்வப் பரப்புவதற்கு இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ மூடைக்கு அடுத்தபடியாக உெலில் இரண்ொவது டபரிய மற்றும் இரண்ொவது மிகவும் 

சிக்கலான உறுப்பு கல்லீரல் ஆகும். 

❖ இது உெலில் முக்கியமான சில டசயல்பாடுகடை கமற்டகாை்கிறது.  

❖ கமலும், இது ஒரு மனித உெலின் டசரிமானம், கநாய் எதிரப்்புச ் சக்தி, வைரச்ிடத 

மாற்றம் மற்றும் ஊெ்ெசச்த்துச ்கசமிப்பு ஆகியவற்றுென் டதாெரப்ுடெயது. 

❖ கல்லீரல் இரத்தத்தில் சரக்்கடரயின் அைடவ ஒழுங்குபடுத்துதல், உெலில் இருந்து 

நசச்ுப் டபாருெ்கடை நீக்குதல், இரத்தம் உடறவதற்கு உதவுதல் மற்றும் டகாழுப்பின் 

அைடவக் கெ்டுப்படுத்துதல் ஆகியவற்டறச ்டசய்கிறது. 
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