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ஏப்ரல் – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அரசின் பணியாளரக்ள் மற்றும் பயிற்சித் துறறயின் மின்னணு கற்றல் 

பயிற்சித் திட்டத்தில் ததலுங்கானாவானது ததாடரந்்து இரண்டாவது வருடமாக 

முதலிடம் தபற்றுள்ளது. 

❖ ஹீரரா ரமாட்டாரஸ்் நிறுவனத்தின் தறலவரான Dr. பவன் முஞ்சால் ஆசிய ரகால்ப் 

விறளயாட்டிற்கு ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக ஆசிய சுற்றுலா நிறுவனத்தால் 

சிறப்புச ்சாதறனயாளர ்விருது வழங்கப்படட்ு தகௌவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 56 வயதான முன்னாள் தெடரல் வழக்குறரஞரான தலாரி றலட்ஃபூட் சிக்காரகாவின் 

முதல் கறுப்பினெ் தபண் ரமயராக ரதரந்்ததடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

o இவர ்இந்நகரத்தின் முதல் தன்பாலின (தலஸ்பியன்) தறலவருமாவார.் 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஆப்பிரிக்கச ்சிங்கம் 2019 பயிற்சி 

❖ தமாராக்ரகா மற்றும் அதமரிக்கா ஆகிரயார ் ஆதரவளிக்கும் ஆப்பிரிக்கச ் சிங்கம் 

(African Lion) 2019 பயிற்சியானது மாரச் ் 16 முதல் ஏப்ரல் 7 வறர தமாராக்ரகாவில் 

நறடதபற்றது. 

❖ இந்த ஒத்திறகயானது பயங்கரவாத எதிரப்்பு நடவடிக்றககள், வான்வழி மற்றும் 

நிலெ்பரப்பு பெோரெ்் பயிற்சிகள் மற்றும் தந்திரராபாயத் தூண்டல் ஆகிய 

பயிற்சிகறள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ கூடுதலாக, கனடா, ஸ்தபயின், பிரிட்டன், தசனகல் மற்றும் துனிசியா ஆகிய 

நாடுகளின் இராணுவப் பிரிவினரக்ளும் இந்த 16வது பதிப்பில் பங்ரகற்றனர.் 

 

ஆஸ்திரரலியா மற்றும் 7 நாடுகளின் இராணுவப் பயிற்சி 

❖ இந்தியா, இலங்றக, மரலசியா, தாய்லாந்து, வியட்நாம், இந்ரதாரனசியா மற்றும் 

சிங்கப்பூர ் ஆகிய 7 நாடுகளுடன் ஆஸ்திரரலியாவானது இந்தியெ் தபருங்கடல் 

இராணுவப் பயிற்சிறய நடதத்ுகிறது. 

❖ இதறன மிகப்தபரிய பயிற்சிகளில் ஒன்றாக நடதத்ுவதற்காக ஆஸ்திரரலியாவானது 

1000 இராணுவ வீரரக்ளுடன்  4 கடற்பறடக் கப்பல்கள் மற்றும் ஒரு இராணுவ 

விமானம்  ஆகியவற்றற ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது இந்தியப் தபருங்கடலில் சீனாவின் தசல்வாக்கு அதிகரிப்றெத்  

தடுப்பறத ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திரரலியெ் பறடயினர ் இலங்றகயிலிருந்துத் ததாடங்கி பின்னர ் இந்தியாறவ 

அறடந்து அதன் பிறகு மற்ற பங்ரகற்பாளர ் நாடுகளுக்கும் தசன்று இரண்டறர 

மாதங்களுக்குெ் பின்பு அவரக்ள் தங்கள் நோட்டிற்குத்  திரும்புவர.் 
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ரபரிடர் தாங்குதிறன் மீதான ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியின் அறிக்கக 

❖ ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியானது சமீபத்தில் “ஆசிய வளரச்ச்ிக் கண்ரணாட்டம் 2019: 

ரபரிடர ்தாங்கு திறறன வலுப்படுதத்ுதல்” எனும் அறிக்றகறய தவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்றகயோனது, 2016 முதல் 2030 காலகடட்த்தில் வளரும் ஆசியாவில் ரபரிடர ்

தாங்கு திறன் தகாண்ட உள்கடட்றமப்றப உருவாக்கத் ரதறவயான முதலீடற்ட 26 

ட்ரில்லியன் டாலரக்ளாக மதிப்பிடட்ுள்ளது. 

❖ ஏதனன்றால் ஆசியாவில் வளரந்்து வரும் தபாருளாதாரங்களானது இயற்றகெ் 

ரபரிடரக்ளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட கூடியறவ ஆகும். ரமலும் 2000 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து அது சுமார ்644 பில்லியன் டாலரக்ள்  அளவிற்கு பசதமறடந்துள்ளன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

புதிய சவளிக்ரகாள்  TOI – 197.0 

❖ நாசாவின் விண்தவளி ததாறலரநாக்கியான தடஸ்-இன் தரவுகறளப் பயன்படுத்தி 5 

மில்லியன் ஆண்டுகள் பழறமயான  மற்றும் பூமிறய விட 60 மடங்கு தபரிய 

அளவுறடய புதிய ரகாறள அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ TOI-197.0 என அறியப்படும் இந்தக் ரகாளானது தற்ரபாது சிறப்பாக விளக்கப்படட்ுள்ள 

தவளிக்ரகாள்களுள் ஒன்றாகும். 

❖ அறிவியலாளரக்ள் இறத ‘சூடான சனி’ என அறழக்கின்றனர.் ஏதனனில் இது சனிக்  

ரகாளின் அளவிறனதயோத்தது ஆகும். ஆனால் இது சனிறய விட மிகவும் 

தவப்பமானதோகும். 

❖ ஏதனன்றால் சனிக் ரகாளோனது சூரியறனச ் சுற்றி வரும் சுற்றுப் பாறதறய விட 

இந்த புதியக் ரகாளானது தோன் சுற்றி வரும் நடச்த்திரதத்ுடன் மிகவும் அண்றமயில் 

அறமந்துள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மிதக்கும் சுத்திகரிப்புே் தீவுகள் 

❖ தடல்லியின் நீர ் வாரியமானது மாசுக்கறள உறிஞ்சவும், நீறர சுத்திகரிக்கவும் நீர ்

நிறலகளில் மிதக்கும் தீவுகறள அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தீவுகளானது ஹாரர்மான் முறறயில் தீரவ்ளிக்கும் தாவரங்களின் 

ததாகுப்பாக உள்ளது. 

❖ சிறு தீவுகள் அளவிலோன இந்த மிதக்கும் சதுப்பு நிலங்களானது நீர ்நிறலகளில் உள்ள 

ஊடட்ச ்சதத்ுக்கறள உறிஞ்சும் தாவரங்கறளக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த உள்நோடட்ுெ் புத்தாக்கமானது, நீரிறன மீன்களுக்கு ஏற்றதோக மோற்றவும் அந்த 

ஏரிச ்  சூழலியறலத் தன்றனத்  தோபன சுயமோக சுத்தம் தசய்யக் கூடியறவயாகவும் 

மோற்றக் கூடியது ஆகும்.  
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ஆரளம் சரணாலயத்தில் இரண்டு புதிய பறகவயினங்கள் 

❖ ஆரளம் வனவிங்கு சரணாலத்தில் ரமற்தகாள்ளப்படட் 19-வது பதிப்பு பறறவகள் 

கணக்தகடுப்பில் 2 புதிய பறறவயினங்கள் காணப்படட்ுள்ளது. 

❖ கம்பளி கழுதத்ுறடய நாறர மற்றும் தவள்றள வயிறுறடய கருங்குருவி ஆகியறவ 

புதிதாக காணப்பட்ட பறறவயினங்களாகும். 

 

❖ இறவயிரண்டும உலர ் நில இனங்களாகும். ரமலும் இவற்றுடன் இந்த 

பாதுகாக்கப்பட்டெ் பகுதியில் காணப்பட்ட பறறவயினங்களின் தமாத்த 

எண்ணிக்றக 246-ஐ ததாடட்ுள்ளது. 

❖ ஆரளம் வனவிலங்குச ் சரணாலயமானது ரமற்குத் ததாடரச்ச்ி மறலகளின் ரமற்கு 

சரிவில் ரகரளாவின் வடக்கு முறனயில் அறமந்துள்ள சரணாலயம் ஆகும். 
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பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மகரிஷி பத்ரொயன் வியாஸ் சம்மான் 2019 

❖ புதுதடல்லியில் துறணக் குடியரசுத ் தறலவர ் தவங்றகயா நாயுடு, குடியரசுத் 

தறலவர ்விருதுச ்சான்றிதழ் மற்றும் மகரிஷி பத்ரோயன் வியாஸ் சம்மான் விருதுகள் 

ஆகியவற்றற வழங்கினார.் 

❖ பாலி தமாழி அறிஞரான Dr.கியானாதித்யா ஷாக்யா, குடியரசுத் தறலவரின் மகரிஷி 

ெத்ரோயன் வியோஸ் சம்மோன் விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

குடியரசுத் தகலவர் விருதுச ்சான்றிதழ்  

❖ இவ்விருதானது 60 வயதிற்கு ரமற்பட்ட பல்ரவறு அறிஞரக்ளின் சிறந்தெ் 

பங்களிப்பிறன அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இது 1958 ஆம் ஆண்டு சமஸ்கிருதம், அரபு மற்றும் பாரசீக தமாழி அறிஞரக்றள 

தகௌரவிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ பின்னர ் இது பாலி / பிராகிருதம், தசம்தமாழிகளான ஒடியா, கன்னடா, ததலுங்கு,  

தமிழ் மற்றும் மறலயாளம் ஆகியவற்றிற்கும் விரிவாக்கம் தசய்யப்பட்டது. 

மகரிஷி பத்ராயன் வியாஸ் சம்மான் விருதுகள் 

❖ இந்த விருதானது சமஸ்கிருதம், பாரசீகம், அரபு, பாலி, பிராகிருதம், 

தசம்தமாழிகளான ஒடியா, கன்னடா, ததலுங்கு மற்றும் மறலயாளம் ஆகிய 

தமாழிகளில் கணிசமானெ் பங்களிப்றப அளித்தவரக்றள அங்கீகரிப்பதற்காக 

வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இவ்விருதானது 2002 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இவ்விருது 30 முதல் 45 வயது வறர உறடய இளம் அறிஞரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இவ்விரு விருதுகளும் மனித வள ரமம்பாடட்ு அறமசச்கத்தால் வழங்கப்படுகின்றன. 

 

ஆண்டிற்கான உலகளாவிய சிறந்த கசடு நிறுவன விருது 

❖ டாடா எஃகு நிறுவனமானது 14-வது உலகளாவிய கசடு மாநாடு மற்றும் 

கண்காட்சியில் இந்த ஆண்டிற்கோன சிறந்த உலகளோவிய கசடு நிறுவனமாக 

ரதரந்்ததடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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❖ எஃகு தயாரிப்பின் துறணப் தபாருடக்ளுக்கான புதிய பயன்பாடுகறள 

உருவாக்குவதில் புத்தாக்க நறடமுறறகளுக்காக இவ்விருதானது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ரமலும் ஆரத்சலார ் மிட்டல், CHC வள நிறுவனம், பகோன்ட்ரா ஸ்டீல், எரகாதசம், 

ஹாரஸ்்ரகா தமட்டல்ஸ் & மினரல்ஸ், ரகாரர்யா கசடு சிதமண்ட் ரகா.லிட் மற்றும் 

பல உலகளாவிய நிறுவனங்களும் இவ்விருதிறனப் தபற்றன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாரக்வயின்கமே் தடுப்பு வாரம் 2019 - ஏப்ரல் 01 முேல் 07 

❖ ெோரற்வயின்றமத் தடுெ்பு வாரமானது ஏப்ரல் 1 (திங்கள்) முதல் ஏப்ரல் 7 (ஞாயிறு) 

வறர கறடபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரமானது பாரற்வயற்ரறார ் மீதான விழிப்புணரற்வ அதிகரிக்கும் 

ரநாக்கில் இந்திய அரசால் திட்டமிடப்படட்தாகும். 

 

❖ இது முதன்முதலில் 1960 ஆண்டில் ஜவஹரல்ால் ரநரு மற்றும் ராஜ்குமாரி அம்ரித் கவுர ்

ஆகிரயாரால் 1860 ஆம் ஆண்டின் சங்கங்கள் பதிவுச ் சட்டத்தின் கீழ் 

ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ “விஷன் 2020: பாரற்வக்கான உரிறம” எனும் மற்தறாருெ் பிரசச்ாரமானது 1999 ஆம் 

ஆண்டில் உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் பாரற்வயின்றமறயத் தடுப்பதற்காக 

ததாடங்கப்பட்டது. 

 

1994 ஆம் ஆண்டு ருவாண்டா இனப் படுககாகல மீதான பிரதிபலிப்பிற்கான 

சரவ்ரதச தினம் - ஏப்ரல் 07 

❖ ருவோண்டோ இனெ் ெடுதகோறல மீதோன பிரதிெலிெ்பிற்கோன சரவ்பதச தினமோனது 

ஐ.நா சறபயால் ஏப்ரல் 07 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1994 ஆண்டில் நறடதபற்ற ருவாண்டா இனப் படுதகாறலறய நிறனவு கூறும் 



• 
•    
 
 
 
 

  

சரவ்ரதச தினமாக இந்த தினமோனது 2004 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 அன்று ஐ.நா 

சறபயில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டானது, மனித வரலாற்றில் இருண்ட அத்தியாயங்களில் ஒன்றான 

ருவாண்டாவில் டுடஸ்ிகளுக்கு எதிரான இனப் படுதகாறலயின் 25-வது வருட 

நிறனவு  நாறளக் குறிக்கின்றது. 

 

❖ டுடஸ்ி, மிதவாத ஹிடட்ு, துவா மற்றும் இனப் படுதகாறலகறள எதிரக்்கும் இதர இன 

மக்கள் என 8 லடச்த்திற்கும் ரமற்பட்ரடார ் மூன்று மாதங்களுக்குள் தனியோன 

முறறயில் தகால்லப்பட்டனர.் 

 

ரதசிய ககத்தறி வாரம் - ஏப்ரல் 07 முேல் 14 

❖ பதசிய றகத்தறி வாரமானது ஏப்ரல் 07 முதல் 14 வறர இந்த ஆண்டு 

கறடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ ரதசிய றகத்தறித் தினமானது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 7 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. ரமலும் ரதசிய றகத்தறி வாரமானது கடந்த ஆண்டு 2018 டிசம்பரில் 
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அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ இந்நிகழ்வில் அவரலான் ஃரபாதரிங்காம் என்ெவரோல் எழுதப்படட் ‘இந்தியாவின் 

ஜவுளி ஆதார நூல்’ ஏப்ரல் 9 அன்று தவளியிடப்பட விருக்கின்றது . 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

சிலம்கபாலி சு.கசல்லப்பன் 

❖ தமிழ் அறிஞரும் தசாற்தபாழிவாளருமான சிலம்தபாலி சு. தசல்லப்பன் தனது 91வது 

வயதில் தசன்றனயின் திருவான்மியூரில் காலமானார.் 

❖ இவர ் தமிழ் ரமம்பாட்டுத் துறறயின் இயக்குநராகவும் உலகத் தமிழ் ஆய்வு 

றமயத்தின் நிறுவனர ்- இயக்குநராகவும் பதவி வகித்தார.் 

 

❖ இவர ்சிலம்தபாலி, சிலெ்பதிகாரச ்சிந்தறனகள், சங்க இலக்கியத் ரதன் மற்றும் பல 

புத்தகங்கறள எழுதியுள்ளார.் 

❖ தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் தமாழிக்கும் அவரதுெ் பங்களிப்புகறள 

அங்கீகரிப்பதற்காக மாநில அரசு மற்றும் தமிழ்ச ் சங்கம் ஆகியறவ அவருக்கு 

விருதுகறள வழங்கியுள்ளன. 

❖ மூத்த்த தமிழ் அறிஞரான R.P. ரசதுெ் பிள்றள இவரின் தபயருக்கு முன்தனாட்டாக 

சிலம்தபாலிறயக் குறிப்பிட்டார.் இதுரவ காலம் முழுவதும் அவருடன் 

நிறலத்திருந்தது. 
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