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 ஏப்ரல் – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ KIET கல்வி நிலலயக் குழுமத்லதச ் சசரந்்தவரக்ள் அடங்கிய இந்திய அணி 

அமமரிக்காவின் அலபாமாவில் உள்ள அமமரிக்க விண்மவளி மற்றும் ஏவுவாகன 

லமயத்தில் நலடமபற்ற 25-வது வருடாந்திர சராவர ் (சுற்றித் திரிபவர)் சவால் 

சபாட்டியில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான “AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) 

நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சிறந்த வடிவலமப்பு விருதிலன” மவன்று இருக்கின்றது.  

o AIAA  - அமமரிக்க விண்மவளிப் பயண மற்றும் வானவியல் நிறுவனம். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு 

❖ அரசு, வியாபாரம் மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றின் மீதான எதிரக்ால விவாதத்தத 

மமலும் அதிகப்படுதத் “அலனத்திற்கும் மசயற்லக நுண்ணறிவு” என்று 

அலைக்கப்படும் உலகின் முதன்லமயான மசயற்லக நுண்ணறிவு மாநாடல்ட ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம் நடத்த இருக்கின்றது.  

❖ இம்மாநாடு சரவ்சதச மதாலலத் மதாடரப்ு ஒன்றியம் (International Telecommunication 

Union - ITU) மற்றும் உலக அறிவுசார ் மசாதத்ு நிறுவனம் (World Intellectual Property 

Organisation - WIPO) ஆகியவற்றின் உதவியுடன் மசயற்லக நுண்ணறிவிற்கான ஐக்கிய 

அமீரகத்தின் சதசியத் திட்டத்தால் மபாலிவுறு துபாய் என்ற நிறுவனத்தின் உத்திசார ்

பங்களிப்புடன் நடத்தப்படும். 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

அமமொன் - சீனா 

❖ அமமசான் நிறுவனம் சீனாவில் அதன் உள்நாடட்ு மின்னணு வரத்்தக நடவடிக்தகதய 

மூட இருப்பதாக அறிவிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ அமமசான் சிறிய சந்தததயக் ககாண்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் தனது ஜப்பான் 

சந்ததயில் விற்பததக் காட்டிலும் சீனாவில் குதறவாக விற்கின்றது. 

❖ அமமசான் 2004 ஆம் ஆண்டில் மஜாமயா.காம் என்ற நிறுவனத்ததக் 

தகயகப்படுத்தியதன் மூலம் சீனாவில் தனது நடவடிக்தகதய ஆரம்பித்தது. 

❖ அமமசான் 2011 ஆம் ஆண்டில் மஜாமயா வரத்்தகத்தத அமமசான் சீனா என்று 

மறுகபயரிடட்து.  
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அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

டிஜிட்டல் சுைாதாரத் சதாழில்நுட்ப வழிைாட்டுதல்ைள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17-ம் மததியன்று உலக சுகாதார நிறுவனமானது நாடுகள் 

டிஜிடட்ல் சுகாதாரத் கதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்துவதற்கான 10 வழிகள் மீது 

புதிய பரிந்துதரகதள கவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ மக்களின் சுகாதார மற்றும் அத்தியாவசியச ்மசதவகதள மமம்படுத்திட தகமபசிகள், 

வதரப்படட்ிதககள் மற்றும் கணினிகள் வழியாக சுகாதாரச ் மசதவகதள அணுகச ்

கசய்திட இது எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த வழிகாடட்ுதல்கள் விளிம்பு நிதல மக்கதளச ் கசன்றதடவதின் 

முக்கியதத்ுவத்ததயும் டிஜிடட்ல் சுகாதாரம் எந்த வதகயிலும் அவரக்தளப் 

பாதிக்காது என்பதத உறுதி கசய்திடுவததயும் வலியுறுதத்ுகின்றன. 

 

HD 21749c 

❖ நாசாவின் TESS திட்டம் HD 21749c என்று அலைக்கப்படும் ஒரு புதிய மவளிக் 

சகாளிலனக் கண்டுபிடித்திருக்கின்றது. 

❖ TESS – மவளிக்சகாளிலன ஆராய்வதற்காக சுற்றிவரும் ஒரு மசயற்லகக் சகாள். 

❖ புதியதாகக் கண்டறியப்படட்ுள்ள மவளிக்சகாளானது 52 ஒளி ஆண்டுகள் மதாலலவில் 

HD 21749 என்றலைக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு நடச்த்திரத்லதச ்சுற்றி வருகின்றது. 

❖ இந்த நடச்த்திரம் HD 21749b என்றலைக்கப்படும் இரண்டாவது கிரகத்லதயும் 

மகாண்டுள்ளது. 

❖ HD 21749b ஆனது 23 முலற புவியின் நிலறலய விட அதிகமாகவும் 2.7 முலற புவியின் 

ஆரத்லத விட அதிகமாகவும் உள்ளது. 

❖ HD 21749c ஆனது ஏறக்குலறய புவியின் அளலவக் மகாண்டதாகவும் மவறும் 7.8 புவி 

தினங்களில் அந்த நடச்த்திரத்லதச ்சுற்றி வருவதாகவும் உள்ளது.  

 

மீத்மதன் ஏரி -  ெனிை் கிரைம் 

❖ சனிக் கிரகத்தின் மிகப்கபரிய நிலவு தடட்டன் என்றதைக்கப்படுகின்றது. 

❖ 100 மீட்டரக்ளுக்கும் அதிகமான ஆைத்ததக் ககாண்ட திரவ நிதலயில் உள்ள சிறிய 

ஏரிகதளச ்சனிக் கிரகம் ககாண்டிருக்கின்றது. 

❖ அறிவியலாளரக்தளப் கபாறுத்தமட்டில் தடட்டன் கிரகத்தின் அறியப்பட்ட 

இரண்டாவது மிகப்கபரிய திரவநிதல அதமப்பான லிஜியா மமர ் மீத்மதனால் 

நிரம்பியுள்ளது. 
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❖ இந்த தகவல் நாசாவின் காசினி விண்கலத்தால் அளிக்கப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ சூரியக் குடும்பத்தில் சனிக் கிரகமும் புவியும் ததரயின் மீது திரவநிதல 

அதமப்புகதள நிதலயாகக் ககாண்டிருக்கும் இரண்டு இடங்களாகும். 

❖ தடட்டன் 5150 கிமலாமீட்டர ்விட்டத்ததக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது சூரியக் குடும்பத்தின் இரண்டாவது மிகப்கபரிய நிலவு ஆகும். 

❖ சூரியக் குடும்பத்தில் வியாைன் கிரகத்தின் கானிமமடு என்பமத மிகப்கபரிய நிலவு 

ஆகும்.  

 

GSLV - நான்ைாவது நிலல 

❖ மத்திய அதமசச்ரதவ தற்மபாது கசயல்படட்ுக் ககாண்டிருக்கும் புவியிணக்கச ்

கசயற்தகக் மகாள் ஏவுவாகனத் திட்டத்தின் நான்காவது நிதலயின் கதாடரச்ச்ிக்கு 

ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) யின் இந்த நான்காவது காலக்கட்டம் 2021-2024 

காலக் கட்டத்திற்குள் 5 ஏவுவாகனப் பயணங்கலளக் மகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் மதாடரச்ச்ியானது ஆண்டிற்கு இரண்டு ஏவுதல்கள் என்ற 

வரிலசயில் மசயற்லகக் சகாள்கலள ஏவி விடுவதற்கான சதலவலய நிவரத்்தி 

மசய்யும். 

❖ GSLVயின் மதாடரல் திட்டத்திற்கு முதலில் 2003-ம் ஆண்டில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

❖ GSLV மதாடரல் திட்டம் அதிமுக்கிய மசயற்லகக்சகாள் சசலவகளுக்கும் இந்தியாவில் 

எதிரக்ால விண்மவளித் திட்டங்களுக்கும் மசலுத்தப்பட சவண்டிய மசயற்லகக் 

சகாள்களின் சதலவலய நிவரத்்தி மசய்யும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மாசுபடுத்தப்பட்ட நதிைள் – மத்திய ைண்ைாணிப்புக் குழு 

❖ மதசியப் பசுதமத் தீரப்்பாயமானது நாடு முழுவதும் பரவியுள்ள 350 நதிப் 

படுதககதள தூய்தமயற்ற நிதலயிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக ஒரு மதசிய 

அளவிலான திட்டத்ததத் தயாரிதத்ுச ் கசயல்படுதத்ுவதற்காக ஒரு மத்திய 

கண்காணிப்புக் குழுவிதன அதமதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் ஒரு மதிப்பீடட்ின்படி அதிமுக்கிய மாசுபாடு 

அதடந்த பகுதிகள் பின்வருவனவற்தற உள்ளடக்கியதாகும்.  

o மிதி நதி – மபாவாய் முதல் தாராவி வதர 

o மகாதாவரி – மசாமமஷ்வர ்முதல் ரமேத் வதர 

o சபரம்தி – மகமராஜ் முதல் வவுதா வதர 

o ஹிண்மடான் – சேரன்பூர ்முதல் காசியாபாத் வதர 

 

பின்னணி 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டுகள் முதல் மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் உயிரியல் 

ஆக்சிஜன் சதலவலய (Biochemical Oxygen Demand) முதன்லமயாக அளவிடுவதன் மூலம் 

நதிகளின் தரத்லதக் கண்காணித்திட ஒரு திட்டத்லதக் மகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ உயிரச்வதியியல் ஆக்சிஜன் சதலவ – நீரில் நிலறந்துள்ள உயிரம்ப் மபாருள்கலள 

உலடத்திட உயிரவ்ளி சவண்டுகின்ற உயிரினங்களுக்குத் சதலவப்படுகின்ற 

கலரந்திருக்கும் ஆக்சிஜனின் அளவு. 

❖ அதிகப்படியான உயிரச்வதியியல் ஆக்சிஜன் சதலவ அளவானது நதி மிகவும் 

மமாசமான நிதலயில் இருப்பததக் குறிப்பிடுகின்றது. 
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மொநிலச ்சசய்திகள் 

ஊடாடும் பறகவப் பூங்ைா - மும்கப 

❖ எஸ்கஸல் உலகம் மும்தபயில் மகாராய் பகுதியில் ஒரு ஊடாடும் பறதவப் பூங்காதவ 

ஆரம்பிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ சுதந்திரமாகத் திரியும் பறதவகள், நீரவ்ாை்ப் பறதவகள் மற்றும் ததரவாை்ப் 

பறதவகள் ஆகிய மூன்று வித்தியாசமான பறதவ வதகயினங்கதளயும் 

ககாண்டிருக்கும் முதல் பறதவப் பூங்கா இந்தியாவில் இதுமவயாகும். 

.  
❖ இது 50 வதகயினங்களுக்கும் அதிகமான அளவில் ஏறக்குதறய 400 அயலூரப்் 

பறதவகளுக்குப் புகலிடமாக விளங்குகின்றது.  

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நல்சலண்ணத் தூதர ்- சதருமவாரை் குழந்கதைளின் கிரிை்சைட் 

❖ மிதாலி ராஜ் என்பவர ்கதருமவாரக் குைந்ததகளின் கிரிக்ககட் உலகக் மகாப்தபக்கு 

இந்திய அணியின் நல்கலண்ணத் தூதராக நியமிக்கப்படட்ு இருக்கின்றார.் 
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❖ அணிதய ஆதரிப்பதில் மிதாலி ராஜ் முன்னாள் அணித் ததலவர ் சவுரவ் 

கங்குலியுடனும் ஐபில் அணியான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடனும் தக 

மகாரத்்திருக்கின்றார.் 

 

A.K. சிங் வாழ்நாள் ொதகனயாளர்  விருது 

❖ கமாகாலியில் உள்ள சண்டிகர ் பல்கதலக் கைகத்தில் நதடகபற்ற 4-வது அப்துல் 

கலாம் புத்தாக்க மாநாட்டில் டாக்டர ்A.K. சிங் வாை்நாள் சாதலனயாளர ்விருது வைங்கி 

கவுரவிக்கப்பட்டார.் 

❖ டாக்டர ் A.K. சிங் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாடட்ு நிறுவனத்தில் (Defence 

Research and Development Organisation - DRDO) உயிர ் அறிவியல் துதற இயக்குநராக 

இருக்கின்றார.் 

❖ இந்த அறிவியலாளர ் 18-க்கும் சமற்பட்ட காப்புரிலமகலளக் மகாண்டிருக்கின்றார.் 

சமலும் அவர ் சதசிய மற்றும் சரவ்சதச அளவில் 57-க்கும் சமற்பட்ட ஆராய்சச்ிப் 

பதிப்புகலள மவளியிடட்ு இருக்கின்றார.் 

❖ மதாற்றுகின்ற காயத்லதக் கண்டறிவதற்காக அவர ் டயக்சனாபாக்ட் எனும் ஒரு 

கருவிலய வடிவலமதத்ு இருக்கின்றார.் 

❖ சமலும் இவர ் மருந்து ஆராய்சச்ித் துலறயில் அணு மருத்துவப் புலகப்படத்தின் 

பயன்பாடான பாரம்சகாசின்டிகிராபி என்பலத உருவாக்கி மவளியிடட்ும் 

இருக்கின்றார.் 

❖ இம்மாநாடு உலகப் பலடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்கத் தினத்லத அனுசரிப்பதற்காக 

அந்த பல்கலலக் கைகத்தால்  அனுசரிக்கப்படட்து. 

உலை பகடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாை்ைே் தினம் – ஏப்ரல் 21 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சதப 2002 ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் 21-ம் மததிதய உலகப் 

பதடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்கத் தினமாக ஏற்றுக் ககாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்தினம் தீரவ்ு காண்பதில் புத்தாக்கம் மற்றும் பதடப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் 

பங்தகப் பற்றிய விழிப்புணரத்வ அதிகரித்திடவும் அதன் நீட்சியாக நீடித்த வளரச்ச்ி 

இலக்குகதள நிதறமவற்றிடவும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இத்தினம் லியனாரம்டா டா வின்சியின் பிறந்த தினத்திற்கு ஆறு நாடக்ள் கழிதத்ும் 

சரவ்மதசப் புவி அன்தன தினத்திற்கு ஒரு நாள் முன்பாகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலை இரத்தம் உகறயா மநாய் தினம் – ஏப்ரல் 17 

❖ மேமமாபிலியா என்பது ரத்தம் முதறயாக உதறயாத வதகயில் உள்ள ஒரு அரிதான 

மரபணு கதாடரப்ான இரத்தப் மபாக்குக் மகாளாறு ஆகும். 

❖ இதன் விதளவாக மேமமாபிலியாதவ அதமயப் கபற்றவரக்ள் ஒரு காயத்ததப் 

கபற்றதடந்த பின்பு நீண்ட காலத்திற்கும் தன்னிசத்சயான உதிரப் மபாக்கினால் 

அவதிப்படுவர.் 

❖ ஒவ்கவாரு ஏப்ரல் 17-ம் மததியும் உலக மேமமாபிலியா தினமாக 
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மேமமாபிலியாதவப் பற்றியும் இதர உள்ளாரந்்த இரத்தக் கசிவு மகாளாறுகதளப் 

பற்றியும் விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்த உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1989 ஆம் ஆண்டு உலக மேமமாபிலியா கூட்டதமப்பு (World Federation of Hemophilia - 

WFH) மூலம் உலக மேமமாபிலியா தினம் ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

துரிதே் தைவல்ைள் 

❖ ஒவ்கவாரு காயமும் எப்கபாழுதும் உயிருக்கு ஆபத்ததத் தரக்கூடியதவ ஆகாது. 

மேமமாபிலியா மநாயாளிகள் தங்கள் இரத்தத்தில் உதறய தவக்கக் கூடிய காரணி 

என்றதைக்கப்படும் ஒரு புரதம் இல்லாமலிருப்பதாமலா அல்லது அதவ ஒழுங்காக 

கசயலாற்றாததாமலா இரத்தக் கசிதவ அதடகின்றன. 

❖ கபரும்பாலும் அதிகப்படியான மக்கள் மேமமாபிலியா என்பது ஆண்கதள மடட்ுமம 

தாக்குகின்றது எனக் கருதுகின்றனர.் ஆனால் அரிதாக ஓதசயற்ற மநாய்க் 

கடத்திகளான கபண்களும் இரத்தக் கசிவிற்கான அறிகுறிகதளக் ககாண்டு 

அவதியுறுகின்றனர.்  
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