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 ஏப்ரல் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு அக்ட ோபர ் 31 வரர பிரரக்ஸி ் ஒப்பந்தத்ரத நீ ்டிக்க ஐக்கிய 

இரோஜ்ஜியம் மற்றும் ஐடரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியரவ ஒப்புக் ரகோண்டுள்ளன. இந்த 

நீ ்டிப்போனது ரநகிழ்வுத் தன்ரமயுர யது. ரவளிடயறுவதற்கோன ஒப்பந்தமோனது 

ஐக்கிய இரோஜ்ஜியப் போரோளுமன்றத்தில் நிரறடவற்றப்ப  ்ோல் ம ட்ுடம பிரி ் ன் 

ரவளிடயற முடியும். 

❖ வோகனத ்துரற மற்றும் உயரர்க மின் எஃகு ஆகியவற்றிற்கோன மதிப்புக் கூ  ்ப்ப ்  

எஃகின் அதிக இறக்குமதி கோரணமோக மூன்று ஆண்டுகளில் முதன்முரறயோக 2018-19 

ஆம் நிதியோண்டில் எஃகின் நிகர இறக்குமதியோளரோக இந்தியோ உருரவடுதத்ுள்ளது. 

❖ போலஸ்தீனியத்தின் அதிபரோன முகமது அபோஸ் என்பவர ் முகம்மது இஸ்தோடயக் 

என்பவரர அந்நோ ்டின் பிரதமரோகத் டதரந்்ரதடுதத்ுள்ளோர.் இவர ் அபோஸிற்கு 

நீண் கோல ஆடலோசகரோகவும் அவரின் படதக் க ்சியில் மூத்த உறுப்பினரோகவும் 

இருக்கிறோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கிரரட் ரபக்யாரட்ு (புழக்கடட) பறடைக் கணக்ககடுப்பு 

❖ பங்குபபற்ற அனைதத்ு மாவட்டங்களினடயே தமிழ்நாடன்டச ் யசரந்்த யசலம் 

மாவட்டமாைது அதிக எண்ணிக்னகயிலாை பறனவகளிை் படட்ிேனல (8420) கியரட் 

யபக்ோடு (புழக்கனட) பறனவக் கணக்பகடுப்பு  (GBBC - Great Backyard Bird Count) 2019ற்கு 

சமரப்்பிதத்ுள்ளது.  

 

❖ GBBC என்பது பறரவ இனங்களின் நிகழ் டநரப் புரகப்ப த்ரத உருவோக்குவதற்கோன 

ஒரு நிகழ்வோகும். 

❖ பங்டகற்போளரக்ள் 4 நோ க்ள் நர ரபறக்கூடிய நிகழ்சச்ியின் அரனத்து நோ க்ளிலும் 
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அல்லது குனறந்தபடச்ம் ஏதோவது ஒரு 15 நிமி ங்களிலும் பறரவகரளக் கணக்கி  

டவண்டும் என்று டக ட்ுக் ரகோள்ளப்படுகிறோரக்ள். அவரக்ள் கணக்ரகடுத்த 

எண்ணிக்னகரய birdcount.org என்ற ஆன்ரலன் இரணயதளத்தில் 

ரதரிவிக்கிறோரக்ள். 

❖ இது கோரர்னல் பறரவயியல் ஆய்வகம் மற்றும் டதசிய அடுடபோன் (Audubon) 

சமூகத்தினோல் 1998 ஆம் ஆண்டில் ரதோ ங்கப்ப ் து. 

❖ GBBC என்பது கோடுகளில் வோழும் பறரவகள் பற்றிய தரவுகரளச ் டசகரிதத்ு நிகழ் 

டநரத்தில் முடிவுகரளக் கோண்பிக்கும் முதலோவது நிகழ்டநர குடிமக்கள் அறிவியல் 

தி ் மோகும். 

❖ 22-வது வரு ோந்திர GBBC ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15 முதல் பிப்ரவரி 18 வரர 

நோன்கு நோ க்ள் நர ரபற்றது.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பார்மாரகாவிஜிகலன்ஸ் திட்டம் 

❖ இந்திே பாரம்ாயகாவிஜிபலை்ஸ் திட்டத்திை் (PvPI - Pharmacovigilance Programme of India) 

யதசிே ஒத்துனழப்பு னமேமாைது பபாதுவாகப் பேை்படுத்தப்படும் 7 நுண்ணுயிரக்் 

பகால்லிகளிலிருந்து பதிவாகிக் பகாண்டிருக்கும் எதிரம்னற வினளவுகள் குறிதத்ு ஒரு 

எசச்ரிக்னகனே எழுப்பியுள்ளது.  

❖ அந்த 7 நுண்ணுயிரக்் ரகோல்லிகளோவன  

Cefotaxime Ofloxacin 

Cefixime Tranexamic Acid 

Quetiapine Sulfasalazine 

Sodium Valproate 

 

❖ மத்திய மருந்துகள் தரக் க ட்ுப்போ ட்ு அரமப்போனது இந்த மருந்துகளின் 

எதிரவ்ிரளவுகள் பற்றி மக்களுக்குத் ரதரிவிக்க மருந்துப் ரபோ ் லங்களில் அல்லது 

விளம்பரத ்ரதோகுப்புகளில் துண்டுப் பிரசுரங்கரளச ்ரசருக டவண்டும் என்று மருந்து 

உற்பத்தியோளரக்ரள அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ PvPI ஆனது மத்திய சுகோதோர அரமசச்கத்தின் கீழ் மருந்துக் கண்கோணிப்போளரோகச ்

ரசயல்படுகின்றது.  

 

பிற்காலச ்ரசரக்்டக 

❖ வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க ஒரு நிகழ்வாக மதத்ிே பபாதுப் பணிோளர ்

யதரவ்ானணேமாைது (UPSC - Union Public Service Commission) மத்திய அரசுத ்துரறகளில் 

9 ரபோதுத் துரற நிபுணரக்ரள இரணச ்ரசயலோளரக்ளோக நியமிதத்ுள்ளது. 

Name Department 
Kakoli Ghosh Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare 

Amber Dubey Civil Aviation 
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Arun Goel Commerce 

Rajeev Saksena Economic Affairs 

Sujit Kumar Bajpayee Environment, Forest and Climate Change 

Saurabh Mishra Financial Services 

Dinesh Dayanand Jagdale New and Renewable Energy 

Suman Prasad Singh Road Transport and Highways 

Bhushan Kumar Shipping 

 

❖ இந்திே ஆடச்ிப் பணி அதிகாரிகள் எை்ற பதவியில் இல்லாமல் பசேலாளரக்ளாக 

பதவி வகித்த புகழ்பபற்ற நபரக்ளில் நிதித் துனற பசேலாளராகப் பணிோற்றிே 

விஜே் யகல்கர,் வணிக மற்றும் நிதித் துனற பசேலாளராகப் பணிோற்றிே மாண்யடக் 

சிங் அலுவாலிோ ஆகியோர ்அடங்குவர.் 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

எசஆ்ர் 2123 மரசாதா 

❖ அபமரிக்கா மற்றும் இந்திோ ஆகிே நாடுகளுக்கினடயே உத்திசார ் உறனவ 

யமம்படுதத்ுவதற்காக 6 பசல்வாக்குள்ள அபமரிக்க பாராளுமை்ற உறுப்பிைரக்ள் 

அடங்கிே ஒரு இருகட்சிக் குழுவாைது ஒரு புதிே சட்ட மயசாதாவாை எசஆ்ர ் 2123 

மயசாதானவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது நினறயவற்றப்படட்ுச ் பசேல்பாடட்ுக்கு வந்தால், “ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதிக் 

க ட்ுப்போ ட்ுச ்ச ் த்தின்” டநோக்கத்திற்கோக அரமரிக்க அரசு  இந்தியோரவ  “டந ்ட ோ 

ந ்பு நோடு ” என்ற அந்தஸ்திற்கு இரணயோக ந த்தப்படுவரத அந்தச ்ச ் ம் உறுதி 

ரசய்ய டவண்டும். 

❖ இது போதுகோப்பிற்கோன ஆயுத விற்பரனயில் இந்தியோவிற்கு முன்னுரிரம 

அளிக்கப்ப  டவண்டும் என்ற ஒரு வலிரம மிக்க சமிக்ரைரய அனுப்ப 

எண்ணுகின்றது. 

 

ரஷ்ய விருது 

❖ ரஷ்ோவிை் உேரிே விருதாை “ரசயிண் ் ஆண் ர்ூ தி அப்டபோஸ்தல்” என்ற 

ப ் மோனது பிரதமர ்நடரந்திர டமோடிக்கு வழங்கி ரகௌரவிக்கப்ப  ்து.  

❖ இந்தப் ப ் மோனது இரஷ்யோவின் துறவிகளின் ஆதரவோளர ் மற்றும் ஏசுவின் முதல் 

தூதரோன ஆன் ர்ு என்ற துறவிரயக் ரகௌரவிப்பதற்கோக சார ் பீ ் ர ் தி கிடர ் 

என்பவரோல் 1698 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்ப ் து. 

❖ இது 1998 ஆம் ஆண்டில் இரஷ்யோவின் உயரிய விருதோக மீண்டும் ஏற்படுத்தப்படும் 

வரர USSR ஆட்சியில் ஒழிக்கப்ப ் து. 

❖ இந்தியோ மற்றும் இரஷ்யோ ஆகிய நோடுகளின் மக்களுக்கிர டய ந ்பு ரீதியிலோன 

உறரவ டமம்படுத்தியதற்கோகவும் இரு நோடுகளுக்கிர டய ஒரு சிறப்பு வோய்ந்த 

மற்றும் பயன் தரக்கூடிய உத்திசோர ்பங்களிப்ரப ஊக்குவிதத்தற்கோகவும் இவ்விருது 

வழங்கப்படட்ு அவர ்ரகௌரவிக்கப்ப ் ோர.்  
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ர ாரமா லூரசாகனன்சிஸ் 

❖ இதற்கு முை்பு அறிவிேலால் அறிேப்படாத ஒரு புதிே மைித மூதானதேர ்இைத்னத 

பிலிப்னபை்ஸ் நாட்டிை் லூயசாை் தீவில் உள்ள ஒரு குனகயில் ஆராே்சச்ிோளரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளைர.் 

 

❖ சிறிே மைித உருவம் பகாண்ட இந்த அனமப்பாைது 4 அடிக்கும் உேரம் 

குனறந்ததாகவும் பபரும்பாலும் யநராக நடக்கக் கூடிேதாகவும் உள்ளது எை்று 

கண்படடுக்கப்படட் புனத படிமங்கள் கூறுகிை்றை. 

❖ கண்படக்கப்படட்ப் புதிே இைமாைது ய ாயமா லூயசாபைை்சிஸ் எை்று 

பபேரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ ய ாயமா லூயசாபைை்சிஸ்ை் கண்டுபிடிப்பாைது மைிதப் பரிணாமம் ஒரு 

காலத்தில் கருதப்பட்டது யபால் யநரிேல்பு அல்ல எை்ற வளரந்்து வரும் ஆதாரத்னத 

ஆதரிக்கிறது.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

WSIS விருதுகள் 

❖ யமற்கு வங்காள அரசிை் இரண்டு திட்டங்களாை “உ க்ோரஷ்் பங்களோ” மற்றும் 

“சடபோஜ் சோதி” ஆகியரவ ஐக்கிய நோடுகளின் தரலரமயின் கீழ் தகவல் சமூகம் 

மீதோன உலக மோநோ ட்ு (WSIS - World Summit on the Information Society) விருரத 

ரவன்றுள்ளது.  

❖ இந்த WSIS விருதுகள் என்பது தகவல் ரதோ ரப்ு ரதோழில் நு ்பத்தின் சக்திரய 

டமம்படுதத்ுவதன் மூலம் வளரச்ச்ி சோரந்்த உத்திகரள நர முரறப்படுதத்ும் தனி 

நபரக்ள், அரசோங்கங்கள் மற்றும் தனியோர ் அரமப்புகரள அங்கீகரிக்கும் ஒரு 
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சரவ்டதச நிகழ்வோகும். 

❖ இந்த நிகழ்வோனது முதன்முரறயோக 2012 ஆம் ஆண்டில் நர ரபற்றது. 

உத்காரஷ்் பங்களா 

❖ இது உயரிய விருரதப் ரபற்றுள்ளது. இது திறன் வளரச்ச்ிப் பிரிவில் ரவற்றியோளரோக 

உருரவடுத்துள்ளது. 

❖ இது ஒவ்ரவோரு ஆண்டும் 6 இல ச்ம் இரளைரக்ளுக்கு டவரல வோய்ப்புகரள 

அதிகரிப்பதற்கோக திறன் வளரச்ச்ிப் பயிற்சிரய அளிக்கும் ஒரு தி ் மோகும். 

சரபாஜ் சாதி 

❖ இது மின்னணு அரசுப் பிரிவோன தகவல் ரதோழில்நு ்ப பயன்போ ்டின் கீழ் முதல் ஐந்து 

தி ் ங்களில் ஒன்றோக முதன்ரமத் தி ் மோக தரவரிரசப் படுத்தப்ப ட்ுள்ளது. 

❖ இதன் கீழ் IX முதல் XII வரர பள்ளி ரசல்லும் மோணவரக்ளுக்கு 1 டகோடி மிதிவண்டிகள் 

வழங்கப்படுகின்றன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இலண்டன் நகரத்தின் சுதந்திரம் 

❖ இந்திேப் பபாதுக் காப்பீடட்ுக் கழகதத்ிை் (General Insurance Corporation) தனலவர ்மற்றும் 

யமலாண் இேக்குைராை அபலே்ஸ் G. ரவத்தியன் என்பவருக்கு ஐக்கிய 

இரோஜ்ஜியதத்ின்  இலண் ன் நகர சுதந்திர விருது வழங்கப்ப  ்து.  

❖ இந்தியோ மற்றும் ஐக்கிய இரோஜ்ஜியம் ஆகியவற்றிற்கிர டய கோப்பீ ர்  

ஊக்கப்படுதத்ும் இவரது பணிரய அங்கீகரிக்கும் விதமோக இவருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்ப  ்து. 

❖ இலண் ன் நகரத்தின் சுதந்திரம் என்ற அங்கீகோர விருதோனது 13 ஆம் நூற்றோண்ர ச ்

டசரந்்தது.  

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

குத்துெ ்சண்டட – தங்கப் பதக்கம் 

❖ பஜரம்ைியிை் யகால்ைில் நனடபபற்ற குதத்ுச ் சண்னட உலகக் யகாப்னபயிை் 54 
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கியலா எனடப் பிரிவில் மணிப்பூனரச ் யசரந்்த மீைா குமாரி னமசைாம் எை்பவர ்

தங்கப் பதக்கத்னத பவை்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்இறுதிப் யபாட்டியில் தாே்லாந்னதச ் யசரந்்த மசச்ாே் புை்ோனுட் எை்பவனரத்  

யதாற்கடித்தார.் 

 

❖ இந்த ஆண்டிை் பதாடக்கத்தில், பல்யகரிோவிை் யசாபிோவில் நனடபபற்ற புகழ்மிக்க 

ஸ்ட்ராை்ஜா நினைவுப் யபாட்டியில் ஒரு தங்கப் பதக்கம் பவை்ற ஒயர இரண்டாவது 

இந்திேப் பபண் குதத்ுச ்சண்னட வீராங்கனைோக உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக நடுக்குைாதம் (பாரக்்கின்சன்) தினம் – ஏப்ரல் 11 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 11 ஆம் யததி உலக பாரக்்கிை்சை் திைம் 

அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

❖ இந்தத் திைமாைது பாரக்்கிை்சை் யநாே் குறித்து விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவனதயும் 

இந்த யநாே் நினலனமயிை் அதிகமாை புரிதனல 

ஊக்குவிப்பனதயும் இது எவ்வாறு ஒரு மைிதனைத் 

தாக்குகிறது எை்பது குறிதத்ு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத்ுவனதயும் யநாக்கங்களாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிை் கருதத்ுருவாைது 

“விழிப்புணரவ்ு என்பது #KeyToPD” ஆகும். 

❖ இந்த நோளோனது 1817 ஆம் ஆண்டில் “நடுங்கும் 

மு க்குவோதம் மீதோன ஒரு க ட்ுரர” என்பதில் 

போரக்்கின்சன் டநோய் குறிதத்ு விளக்கிய 

இலண் ரனச ் டசரந்்த  ோக் ர ் டஜம்ஸ் 

போரக்்கின்சன் என்பவரின் பிறந்த நோரளக் 

குறிக்கிறது.  

❖ இவர ் போரக்்கின்சன் டநோய் குறித்த 

அறிகுறிகளு ன் உள்ள  6 நபரக்ரளப் 

பரிடசோதித்து விளக்கம் அளித்தோர.் 

❖ ஒரு பிரரை்சு நரம்பியல் வல்லுநரோன ஜீன்-

மோர ்்டின் சரக்்டக ் என்பவர ் “போரக்்கின்சன் 

டநோய்” என்ற ரசோற்ரறோ ரர உருவோக்கினோர.் 
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பாதுகாப்பான தாய்டமக்கான ரதசிய தினம் – ஏப்ரல் 11 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 11 ஆம் யததி பாதுகாப்பாை தாே்னமக்காை யதசிே திைம் 

(NSMD  -National Safe Motherhood Day) அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் NSMD-ன் கருதத்ுருவோனது, “அன்ரனகளுக்கோன டபறு கோல 

உதவியோளர”் எை்பதாகும். 

❖ கஸ்தூரிபோய் கோந்தியின் பிறந்த தினத்தின் நிரனவோக 2003 ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

அரசு ஏப்ரல் 11 ஆம் டததிரய போதுகோப்போன தோய்ரமக்காை டதசிய தினமோக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தினமோனது ரபண்களின் சீரோன உ ல்நலம், கரப்்பிணி மற்றும் போலூ ட்ும் 

ரபண்களுக்கு அளிக்கப்படும் மகப்டபறு வசதிகள், ரபண்களிர டய இரத்த 

டசோரகரயக் குரறத்தல்,  மருத்துவமரனயில் குழந்ரதப் பிறப்பு, பிறப்பிற்கு முன்பு 

மற்றும் பிறப்பிற்கு பின்போன உ ல்நலம் ஆகியரவ குறிதத்ு விழிப்புணரர்வ 

ஏற்படுதத்ுவரத டநோக்கங்களோகக் ரகோண்டுள்ளது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

அறுடை சிகிசட்ச பிரசை விழிப்புணரவ்ு மாதம் 

❖ ஏப்ரல் மாதமாைது சரவ்யதச அறுனவ சிகிசன்ச பிரசவ விழிப்புணரவ்ு அனமப்பிைால் 

அறுனவ சிகிசன்ச பிரசவ மாதம் கனடபிடிக்கப்படுகிை்றது. 

❖ விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரங்களாைது இேற்னகோை குழந்னதப் பிறப்புடை் 

ஒப்பிடும்யபாது அறுனவ சிகிசன்ச முனறயிைால் பேை் அனடோமல் இருப்பவரக்ள் 

அல்லது இந்த முனற யதனவயில்னல எை்று நினைக்கும்  தாே்மாரக்ளினடயே அறுனவ 

சிகிசன்ச பிரசவத்திை் எண்ணிக்னகனேக் குனறப்பதற்காக நடத்தப்படுகிை்றது.  
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