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 ஏப்ரல் – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது அதன் ஆளுநரான சக்திகாந்த தாஸால் 

ககயயழுத்திடப்பட்ட 50 ரூபாய் நநாடட்ுககைப் புழக்கத்தில் விடட்ுை்ைது. 

o இந்தப் புதிய நநாடட்ுகைின் வடிவமானது அகனதத்ு விதத்திலும் மகாத்மா 

காந்தி வரிகச யகாண்ட புதிய 50 ரூபாய் நநாடட்ுககைப் நபான்று உை்ைன. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு  ததரத்ல் 

❖ சுதந்திரத்திற்குப் பிந்ததய இதைக்கால நாைாளுமன்றத்திற்குத் ததரந்்ததடுக்கப்பை்ை  

தற்தபாழுது உயிருைன் இருக்கும் ஒதர நபரான டி.எம். காளியண்ணா என்பவர ்

நாமக்கல் ததாகுதியில் உள்ள திருசத்சங்தகாடு நகரத்தில் தனது வாக்தகப் பதிவு 

தசய்தார.் அவருதைய வயது 99 ஆகும். 

❖ தற்தபாழுதுள்ள தசலம், நாமக்கல், தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி ஆகிய 

மாவை்ைங்களிதன உள்ளைக்கிய ஒருங்கிதணந்த தசலம் மாவை்ைத்தில் இருந்து 

ததரந்்ததடுக்கப்பை்ை முதல் பாராளுமன்றவாதி இவராவார.் 

❖ ஈதராடு நாைாளுமன்றத் ததாகுதியில் 102 வயதான K. அருக்காணி என்பவர ் தனது 

வாக்குரிகமகயப் பதிவு யசய்தார.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சீ விஜில் 

❖ இதத வதகதயச ் தசரந்்த இந்தியக் கைற்பதையின் முதலாவது முன்தனடுப்பான சீ 

விஜில் பயிற்சியானது இந்தியாவின் 7516.6 கிதலா மீை்ைர ் ததாதலவு தகாண்ை கைல் 

எல்தல முழுவதிலும் பிரத்தயகப் தபாருளாதார மண்ைலத்திலும் 

தமற்தகாள்ளப்பைை்து. 

❖ தமலும் விவரங்களுக்கு கீழுள்ள இதணப்தபப் பயன்படுத்தவும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/exercise-sea-vigil/   

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 அன்று சீ விஜில் பயிற்சியானது தமற்தகாள்ளப்பைை்து. 

❖ இந்தப் பயிற்சியின்தபாது குறிப்பிைத்தக்க சாததனகதள எடுதத்ுதரத்த துதணக் 

கைற்பதை அதிகாரியான எம்எஸ் பவார ் என்பவரால் இப்பயிற்சியானது ததலதம 

தாங்கப்பை்ைது. 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ராவணா - 1 

❖ அதமரிக்காதவச ் தசரந்்த நாசாவின் விண்கல வசதிதயப் பயன்படுதத்ி 

இலங்தகயின் முதலாவது தசயற்தகக் தகாளான “ராவணா - 1”  ஆனது விண்ணுக்கு 

ஏவப்படட்து. 

❖ இந்தச ் யசயற்ககக் நகாைானது இலங்கககயச ் நசரந்்த இரண்டு ஆராய்சச்ிப் 

யபாறியாைரக்ைால் ஜப்பானில் உை்ை கியூசு யதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ில் 

வடிவகமதத்ுக் கடட்கமக்கப்பட்டது. 

❖ ராவணா – 1 யசலுதத்ுதலானது சரவ்நதச விண்யவைி உலகில் இலங்கக 

நுகழந்துை்ைகதக் குறிக்கிறது. 

 

இந்தியா-வியட்நாம் 

❖ இரு நாடுகளுக்கிதைதயயான கைல்சார ் பயிற்சியின் இரண்ைாவது பதிப்பானது 

இந்தியக் கைற்பதை மற்றும் வியை்நாம்  மக்கள் கைற்பதை ஆகியவற்றிற்கிதைதய 

வியை்நாமின் தகம் ரான்ஹ் தபயில் நதைதபற்றது.  

❖ இந்த வருைாந்திரப் பயிற்சியில் இந்தியத் தரப்பிலிருந்து ஐஎன்எஸ் தகால்கத்தா 

மற்றும் ஐஎன்எஸ் சக்தி ஆகிய இரண்டு தபாரக்் கப்பல்கள் பங்கு தபற்றன. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற்றும் வியை்நாம் ஆகிய  இரு நாடுகளுக்கிதைதயயான 

உறவானது “விரிவான உத்திசார ்பங்கைிப்பு” என்ற நிகலக்கு உயரத்்தப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியின் முதலாவது பதிப்பானது 2018 ஆம் ஆண்டில் வியட்நாமின் டா 

நாங்கில் நகடயபற்றது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஜிங்க் பற்றாக்குறற 

❖ காற்றில் அதிகரித்து வரும் காரப்ன்-தை-ஆக்தஸடின் அளவானது இந்தியப் 

பயிரக்ளில் ஜிங்க் பற்றாக்குதறக்கு காரணமாக உள்ளது. இதனால் இந்தியரக்ளால் 

உடய்காை்ைப்படும் ஊடட்சச்தத்ு அைவானது குகறந்து யகாண்டிருக்கின்றது.  

❖ ஹாரவ்ரட்ு T H சன் யபாதுச ் சுகாதாரப் பை்ைியினால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி 

இந்தியாவில் அரிசி முக்கிய உணவாக உள்ள பகுதிகைில் வாழும் மக்கைின் தினசரி 

உணவில் ஜிங்க் எடுதத்ுக் யகாை்வதில் பற்றாக்குகற உை்ைது என்பகதக் 

காடட்ுகின்றது. 

❖ பற்றாக்குகறயாக ஜிங்க் எடுதத்ுக் யகாை்ளுதலின் நதசிய விகிதமானது 1983 மற்றும் 

2012 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட கால கட்டத்தில் 17 சதவிகிதத்திலிருந்து 25 

சதவிகிதமாக அதிகரித்துை்ைது. 

❖ ஜிங்க் பற்றாக்குகறயானது யபாதுவாகக் குழந்கதகைில் மநலரியா, வயிற்றுப் 

நபாக்கு உபாகதகை், நிநமானியா நபான்ற நநாய்கை் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புககை அதிகரிக்கிறது. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
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தபரிடரக்ள் முகம் 2019 

❖ “சீடஸ்்” (SEEDS) என்ற அகமப்பால் யவைியிடப்படட் “நபரிடரக்ை் முகம் 2019” என்ற 

அறிக்ககயின்படி “சராசரி” மகழப் யபாழிவு தகவல்கைானது நாயடங்கிலும் நிலவும்  

கடுகமயான யவை்ைம் மற்றும் வறட்சி ஆகியவற்கற முழுதமயாகக் 

காைட்ுவதில்தல  என்று கூறப்படட்ுை்ைது. 

❖ “நீடித்த சுற்றுச ் சூழல் மற்றும் சூழலியல் வைரச்ச்ி சமூகத்தின்” அறிக்ககயானது 

இந்திய வானிகலயியல் அகமப்பினால் பயன்படுத்தப்படும் “வழக்கமான 

மகழப்யபாழிவு” அல்லது “சராசரி மகழப்யபாழிவு” நபான்ற யசாற்கூறுகை் நாடு 

முழுவதும் மற்றும் மாநிலங்கைில் ஏற்படும் மகழப்யபாழிவு மாறுபாடுககைக் 

கணக்கில் எடுதத்ுக் யகாை்வதில்கல என்பகதக் கண்டறிந்துை்ைது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் முதல் யசப்டம்பர ் மாதம் வகரயிலான 

பருவமகழக் காலத்தின்நபாது, பஞ்சாபில் “வழக்கமான மகழப் யபாழிவு” 

நிகழ்ந்தகத உறுதி யசய்கின்றது. 

❖ ஆனால் பஞ்சாபின் ஒரு பகுதியானது (ரூபார)் 71 சதவிகித மகழகயயும் மற்யறாரு 

பகுதியானது (யபநராஸ்பூர)் 74 சதவிகிதம் குகறவான மகழப் யபாழிகவயும் 

யபற்றுை்ைது.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சென்ெச்ுப் பழங்குடியினர ்

❖ தசன்சச்ுப் பழங்குடியினக் குடும்பங்கள் நரி வளரப்்பதில் முன்தனற்றம் 

அதைந்துள்ளனர.் இவரக்ள் நரியானது அதிக அதிரஷ்ைத்ததக் தகாண்டு வரும் என்று 

நம்புகின்றனர.் 

❖ ஆனால் நரியானது இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சை்ைம், 1972-ன் கீழ் உள்ளது. 

இசச்ை்ைத்தின்படி நரிதய தவைத்ையாடுவததா அல்லது வளரப்்பததா குற்றமாகும். 

❖ தசன்சச்ுப் பழங்குடியினர ்“குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினக் குழுக்கை்” 

ஆவர.் 

❖ இவரக்ை் காடுகைில் வாழ்பவரக்ை் ஆவர.் இவரக்ை் யதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரநதசம் ஆகிய மாநிலங்கைில் உள்ள 5 மாவட்டங்கைில் பரவிக் 

காணப்படுகின்றனர.்  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

புலிட்ெர் விருது 

❖ புலிைச்ர ் விருது என்பது அதமரிக்காவில் நாளிதழ், பத்திரிக்தக மற்றும் நிகழ்தநர 

இதழியல், இலக்கியம், இதச உள்ளைக்கம் ஆகியவற்றில் சாததன 

பதைத்தவரக்ளுக்காக வழங்கப்படும் விருதாகும். 

❖ அதமரிக்க அதிபர ் தைனால்டு டிரம்ப் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர ் குறித்து 
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தனித்தனிதய விசாரதண தமற்தகாண்ைதற்காக நியூயாரக்் தைம்ஸ் மற்றும் வால் 

ஸ்ை்ரீை் பத்திரிக்தக ஆகிய பத்திரிக்தககளுக்குப் புலிைச்ர ் விருது 

வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இது தஜாசப் புலிைச்ர ்என்பவரால் 1917 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பைை்து.  

 

ககன்தீப் காங் 

❖ ககன்தீப் காங் என்பவர ்இலண்ைனில் உள்ள “ராயல் சமூகத்தின் உறுப்பினராக” (FRS - 

fellow of the Royal Society) நதரந்்யதடுக்கப்படட்ுை்ைார.்  

❖ காங் என்பவர ் தடுப்பூசிப் பரிநசாதகனகளுக்கு உதவுவதற்காக நதசிய நராட்டா 

கவரஸ் மற்றும் கடபாய்டு கண்காணிப்பு அகமப்புகை் மற்றும் ஆய்வகங்ககை 

உருவாக்கினார.் அவர ் அங்கு நிகல 1-3 வகரயிலான தடுப்பூசிகைின் மருத்துவப் 

பரிநசாதகனககை நமற்யகாண்டார.் 

❖ இந்தப் புகழ்யபற்ற அறிவியல்சார ்நிறுவனத்தின் 359 ஆண்டுகை் வரலாற்றில் FRS ஆக 

நதரந்்யதடுக்கப்பட்ட முதலாவது இந்தியப் யபண் விஞ்ஞானி இவராவார.் 

ராயல் ெமூகத்தின் உறுப்பினர ்

❖ FRS என்பது இயற்கக அறிவு வைரச்ச்ிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியதற்காக 

இலண்டன் ராயல் சமூகம் நதரந்்யதடுக்கும் தனிநபரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு 

விருதாகும்.  

❖ இது 1603 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ FRS-ல் உறுப்பினராக உை்ை சில புகழ்யபற்ற இந்திய விஞ்ஞானிகை் பின்வருமாறு: 

Srinivasa Ramanujan Mathematics Genius 

S.Chandrasekahr 1983 Nobel Prize Awardee 

Venkatraman Ramakrishnan 2009 Nobel Prize Awardee 

 

நன்மதிப்பு விருது 

❖ ததற்கு சூைானில் ஐ.நா. திை்ைத்திற்குப் (UNMISS - UN Mission in South Sudan) பணியாற்றும் 

150 இந்திய அதமதிப் பதை வீரரக்ளுக்கு, அவரக்ளுதைய தசதவ மற்றும் 

தியாகத்திற்காக ஐ.நாவினால் நன்மதிப்பு விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பை்ைது.  

❖ ஐ.நா அகமதிப் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கு மிக அதிக அைவிலான பகடககை 

அனுப்பும் நாடுகைில் ஒன்று இந்தியா ஆகும். 

❖ தற்நபாகதயத் திடட்த்தில் 2400 இராணுவ மற்றும் காவல் துகற வீரரக்ை் பணியில் 

அமரத்்தப்படட்ுை்ைனர.் UNMISS அகமதிப் பகடக்கு வீரரக்கை அதிக அைவில் 

அனுப்பும் நாடுகைின் பட்டியலில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உை்ைது.  

❖ UNMISS ஆனது யதற்கு சூடானில் குடிமக்களுக்கு எதிரான நபாராட்டங்ககைத் 

தடுக்கும் பணியில் ஈடுபடட்ுக் யகாண்டிருக்கின்றது. இது மக்களுக்குப் பாதுகாப்பான 

சூழகல வழங்குகின்றது.  
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முக்கிய தினங்கள் 

மகாவீர் செயந்தி 

❖ மகாவீர ்தஜயந்தி என்பது 24-வது மற்றும் கதைசிச ்சமண தீரத்்தங்கரரான மகாவீரரின் 

பிறந்த தினத்தின் நிதனவாகும். 

❖ கிரிதகாரியன் நாைக்ாை்டியின்படி, இந்நாளானது மாரச் ் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் 

நிகழ்கின்றது. இந்த ஆண்டு இத்தினமானது சமணரக்ளால் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17 

அன்று தகாண்ைாைப்பைை்து. 

❖ இது சமணரக்ளின் மிக முக்கியமான மதம் சாரந்்த திருவிழாக்களில் ஒன்றாகும். 

❖ மகாவீரர ் ஆன்மீக விடுததலக்கு அகிம்தச (வன்முதறயில் ஈடுபைாதம), சத்யம் 

(உண்தம), அஸ்ததயம் (திருைாதம), பிரம்மசச்ரியம் (தூய்தம) மற்றும் அபரிகிரஹம் 

ஆகிய ஐந்தும் அவசியம் என்று தபாதித்தார.் 

❖ இவரது தபாததனகள் இந்திரபூதி தகௌதமா (ததலதமச ் சீைர)் என்பவரால் 

ததாகுக்கப்பை்ைது.  

 

முஜிப்நகர ்தினம் 

❖ ஏப்ரல் 17 அன்று வங்காள ததசமானது முஜிப்நகர ்தினத்தத அனுசரித்தது. 

❖ வங்காளத்தின் அவாமி லீக்தக நிறுவியவரான தஷக் முஜிபூர ்ரகுமான் என்பவர ்1971 

ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 25 அன்று தகது தசய்யப்பைட்ு பாகிஸ்தானிற்கு நாடு 

கைத்தப்பைை்ார.் 

❖ அதன் பின்னர ் 1971 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17 அன்று அவாமி லீக் கை்சிதயச ் தசரந்்த 

ததலவரக்ள் தபதியாநாத்தலாவில் ஒன்று கூடி வங்காள ததசத்தின் மாகாண 

அரசாங்கத்தத உருவாக்க முடிவு தசய்தனர.் 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியானது வங்காள ததசம் சுதந்திர நாைாக உருவாக வழிவகுத்தது. 

❖ இந்த வரலாற்று நிகழ்சச்ிதய நிதனவு கூரவ்தற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் 

மாம்பழத ் ததாை்ைமான தபதியாநாத்தலாவானது முஜிப்நகர ் எனப் தபயர ்

மாற்றப்பை்ைது.  

 

உலகப் பாரம்பரிய தினம் 2019 

❖ ஏப்ரல் 18 ஆம் தததி உலகப் பாரம்பரிய தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. இந்த 

ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “கிராமப்புற இயற்கக நிலம்” என்பதாகும். 

❖ “கிராமப்புற இயற்கக நிலம்” என்ற கருதத்ுருவானது, “கிராமப்புற பாரம்பரியம் 

மீதான அறிவியல்சார ்கருத்தரங்கு” என்ற கருத்துருவுடன் யதாடரப்ுகடயதாகும். 

❖ உலகப் பாரம்பரிய தினமானது சரவ்நதச நிகனவுச ் சின்னங்கை் மற்றும் இடங்கை் 

ஆகணயத்தினால் 1982 ஆம் ஆண்டில் பரிந்துகரக்கப்படட்ு யுயனஸ்நகாவின் யபாதுச ்

சகபயினால் 1983 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல் அைிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமானது கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்தின் பன்கமதத்ுவம் குறிதத்ும் அகதப் 

பாதுகாப்பதற்குத் நதகவயான முயற்சிகை் குறிதத்ும் யபாது மக்கைிடம் 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த ஒரு வாய்ப்கப வழங்குகின்றது. 
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❖ ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) ஆனது “நீலக் கவசம்” என்ற 

அகமப்பின் நிறுவன உறுப்பினர ் மற்றும் பங்காைராகும். இது நபாரக்ை் மற்றும் 

இயற்ககப் நபரிடரக்ைால் பாதிக்கப்படட் உலகின் கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்கத 

பாதுகாப்பதற்குப் பணியாற்றுகின்றது. 

❖ ICOMOS ஆனது 1965 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் தகலகமயிடம் பாரீஸ் 

ஆகும்.  
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