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 ஏப்ரல் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது ஜம்மு காஷ்மீர ் மை்றும் பாகிஸ்தான் 

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர ் (Pak Occupied Kashmir - PoK) பகுதியில் உள்ள சல்மாபாத் மை்றும் 

சக்கன் டா பாக் ஆகியவை்றிை்கிறடயய எல்றலக் யகாடட்ுப் பகுதியில் நறடபபறும் 

வரத்்தகத்திை்கு தறட விதிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தேரே்ல் 2019 

❖ தமிழ்நாட்டில் நறடபபை்ை 38 மக்களறவத் பதாகுதிகளுக்கான யதரத்லில் சராசரியாக 

71.87 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.  

❖ இத்யதரத்லில் 2.05 யகாடி ஆண்களும் 2.11 யகாடிப் பபண்களும் 1,011 மாை்றுப் 

பாலினத்தவரக்ளும் தங்களது வாக்குகறளப் பதிவு பசய்தனர.் 

❖ தருமபுரி பாராளுமன்ைத் பதாகுதியில் அதிக அளவில் வாக்குகள் பதிவாயின. இங்கு 

80.49 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. 

❖ பதன் பசன்றன பாராளுமன்ைத் பதாகுதியில் குறைவான வாக்குகள் பதிவாயின. 

இங்கு 56.41 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. 

❖ மாநிலத்தின் தறலநகரில் உள்ள மூன்று பாராளுமன்ைத் பதாகுதிகள் மாநிலத்தில் 

உள்ள அறனதத்ுத் பதாகுதிகளிறடயய குறைவான வாக்குப் பதிறவச ்சந்திதத்ுள்ளன.  

Chennai North 63.47% 

Chennai Central 59.25% 

Chennai South 56.41% 

சட்டமன்ற இடடே் தேரே்ல் 

❖ 18 இடங்களுக்கான சட்டமன்ை இறடத் யதரத்லில் சராசரியாக 75.57 சதவிகித 

வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ சட்டமன்ை இறடத் யதரத்லில் அதிக அளவில் யசாளிங்கரில் 82.26 சதவிகித வாக்குகள் 

பதிவாகின. இதை்கு அடுதத்ு அரூரில் 82.08 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. 

❖ பபரம்பூர ் சட்டமன்ை இறடத் யதரத்லில் மிகக் குறைவான வாக்குகள் பதிவாகின. 

இங்கு 64.14 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின.  

 

தேலூர் தேரே்ல் 

❖ தி.மு.க வேடப்ாளரின் அலுேலகத்தில்  பதுக்கி வேக்கப்படட்ிருந்த அதிக அளவிலான 

நிதிவைப் பறிமுதல் செை்தவதத் சதாடரந்்து வேலூர ் சதாகுதிக்கான மக்களவேத் 

வதரத்ல் இரதத்ு செை்ைப்பட்டது. 

❖ இந்திைத் வதரத்ல் ஆவைைமானது (EC - Election Commission) அந்தத் சதாகுதிக்கானத் 
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வதரத்வல இரதத்ு செை்ேதற்கானப் பரிந்துவரவை இந்திைக் குடிைரசுத ்தவலேருக்கு 

அளித்தது. 

❖ ECI  ஆனது பின்ேரும் அதிகாரங்கவளப் பைன்படுத்தி அதச்தாகுதிக்கான வதரத்வல 

இரதத்ு செை்துள்ளது. 

o அரசிைலவமப்பின் ஷரதத்ு 324 

o 1897-ேது ெடட்க்கூறின் 21-ேது பிரிவு 

o நிைாைமான மற்றும் வநரவ்மைான வதரத்வல நடதத்ுேதற்காக 

ேழங்கப்படட்ுள்ள பிற அதிகாரங்கள்  

❖ ெட்ட விவராதப் பைப்புழக்கம் காரைமாக வதரத்ல் இரதத்ு செை்ைப்படட் முதலாேது 

மக்களவேத ்சதாகுதிைாக வேலூர ்பதாகுதி உருசேடுதத்ுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

உலக பே்திரிக்டகச ்சுேந்திரக் குறியீடு 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக பத்திரிக்றகச ் சுதந்திரக் குறியீட்டில் பமாத்தம் உள்ள 180 

நாடுகளில் இந்தியா 140-வது இடத்தில் தரவரிறசப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்றகயானது எல்றலகளை்ை பசய்தியாளரக்ள் (Reporters Without Borders) என்ை 

அறமப்பால் பவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் நாரய்வ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ பாரீறஸ அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு இயங்கும் எல்றலகளை்ை பசய்தியாளரக்ள் 

என்ை அறமப்பானது உலபகங்கிலும் உள்ள பத்திரிக்றகயாளரக்ள் மீது 

தாக்குதல்கறளத் தடுக்கும் மை்றும் ஆவணப்படுதத்ும் பணிகறள யமை்பகாள்ளும் 

ஒரு இலாப யநாக்கில்லா நிறுவனமாகும். 

 

புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றல் சான்றிேழ்கள் 

❖ புதுப்பிக்கதத்க்க ஆை்ைல் வள நிறுவனங்கள் (RECs - Renewable Energy Certificates) சரக்கு 

மை்றும் யசறவ வரியின் கீழ் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் சான்றிதழ்கள் 

பபறுவதிலிருந்து விலக்குக் யகாரி தில்லி உயர ்நீதிமன்ைத்றத நாடியுள்ளன.  

❖ REC என்பது புதுப்பிக்கக்கூடிை ஆற்றல் ேளரெ்ச்ிவை ஊக்குவிக்கும் ஒரு சகாள்வகக் 

கருவிைாகும்.  

❖ இது பின்ேருேனேற்றின் கீழ் சமாத்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்திவை 

அதிகரிப்பதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

o மின்ொரெ ்ெட்டம், 2003 

o வதசிை பருேநிவல மாற்ற நடேடிக்வகத் திட்டம் (NAPCC - National Action Plan on 

Climate Change), 2003. 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஜடமக்கா - ஆோர ்

❖ ஜறமக்கா உசச் நீதிமன்ைமானது அந்நாட்டின் “வதசிை அவடைாளம் மற்றும் பதிவுகள் 

ெட்டத்வத” (NIRA - National Identification and Registration Act) இரதத்ு செை்துள்ளது. 

❖ இது தனது முடிவிற்கு இந்திை உெெ் நீதிமன்ற நீதிபதி T.Y. ெந்திரசூட்டின் ஆதார ்

ெட்டத்தின் மீதான மாறுபட்ட தீரப்்வப வமற்வகாள் காட்டிைது. 

❖ ஜவமக்காவின் NIRA ெட்டமானது இந்திைாவின் ஆதார ்ெட்டத்வதப் வபான்றது. 

❖ இது அவனதத்ு குடிமக்களிடமிருந்துப் சபறப்படும் பவைாசமட்ரிக் தகேல்களின் 

சதாகுப்வப ஒவர இடத்தில் வெமிதத்ு வேக்க அனுமதிக்கிறது. 

 

தநபாளிசாட் – 1 

❖ வநபாளத்தின் முதலாேது செைற்வகக் வகாளான “வநபாளிொட்-1” ஆனது 

அசமரிக்காவில் உள்ள வதசிை ோனூரத்ியிைல் மற்றும் விை்சேளி நிரே்ாகத்தின் 

(National Aeronautics and Space Administration - NASA) ஏவு வமைத்திலிருந்து விை்ணுக்கு 

ஏேப்படட்து. 

 

❖ இந்தெ ் செைற்வகக் வகாளானது வநபாள நாடவ்டெ ் வெரந்்த அபாஸ் மாஸ்கீ மற்றும் 

ஹரிராம் ஸ்வரஸ்தா ஆகிை இரை்டு நபரக்ளால் ஜப்பானின் கியூசு சதாழில்நுட்ப 

நிறுேனத்தில் ேடிேவமக்கப்பட்டது.  

 

ஆசியே் தேநீர் கூட்டிடைவு 

❖ யதநீர ் வளரப்்பு மை்றும் நுகரவ்ில் முன்னணியில் இருக்கும் 5 நாடுகளின் ஒரு 

ஒன்றியமான “ஆசிைத் வதநீர ் கூட்டிவைோனது” (Asian Tea Alliance - ATA) சீனாவின் 

கியூவொவில் சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்திைத் வதநீர ் மன்றம், சீனத் வதநீர ் ெந்வதயிடல் மன்றம், இந்வதாவனஷிைத் வதநீர ்

ெந்வதயிடல் மன்றம், இலங்வகத் வதநீர ் ோரிைம் மற்றும் ஜப்பான் வதநீர ் மன்றம் 

ஆகிைவே இதன் உறுப்பு நாடுகளாகும். 
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❖ உலகத் வதநீர ் நுகரவ்ே வமம்படுதத்ும் வநாக்கதத்ுடன் இந்தக் கூட்டிவைவு 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது ஆசிைத் வதநீரின் எதிர ் காலத்திற்கான ஒரு நிவலைான 

திட்டத்வத உருோக்கும். 

❖ வதநீர ்உற்பத்தியில் இரை்டாேது இடத்தில் இந்திைா (முதலில் சீனா) உள்ளது. 

❖ உலகில் வதநீர ்நுகரவ்ில் இந்திைா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்திைாவில் தமிழ்நாடு மாநிலமானது வதநீர ்உற்பத்தியில் மூன்றாேது மிகப்சபரிை 

மாநிலமாக விளங்குகின்றது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஹீலியம் டைட்டரடு அயனி HeH+ 

❖ முதன்முவறைாக விை்சேளியில் உள்ள நமது வபரை்டத்தில் மிகப் பழவமைான ஒரு 

மூலக்கூறு ேவகவை ஆராை்ெச்ிைாளரக்ள் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இளம் பிரபஞ்சத்தில் குறைந்து வரும் பவப்பநிறலயானது பபரு பவடிப்பின்யபாது 

உருவாக்கப்பட்ட ஒளி மூலக்கூறுகறள மீண்டும் இறணக்க அனுமதிக்கிைது. 

❖ அந்த யநரத்தின் யபாது அயனியாக்கப்பட்ட றைட்ரஜன் மை்றும் நடுநிறலயான 

ஹீலியம் அணுக்கள் ஆகியறவ விறன புரிந்து HeH+ அயனிறய உருவாக்கும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கான மயில் 

❖ கான மயில் (Great Indian Bustard) இனத்தின் (அரட்ியயாடிஸ் நிக்ரிபசப்ஸ்) ஒயர 

வாழிடமாக இந்தியா விளங்குகின்ைது. இது ஒரு “உைர ்அெச்ுறுத்தல் நிவல இனமாகும்.” 

❖ வதசிைப் பசுவமத ் தீரப்்பாைமானது கான மயிலின் எை்ைிக்வக குறித்த “தகேல் 

அறிக்வகவை” ெமரப்்பிக்குமாறு மத்திை சுற்றுெ ் சூழல் மற்றும் ேனதத்ுவற 

அவமெெ்கத்வத அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

❖ இராஜஸ்தானில் உள்ள காற்றாவலத் திட்டங்கள் மற்றும் மின் பரிமாை்ை 

இறணப்புகள் ஆகிைேற்றினால் கான மயில் ெந்திக்கும் அபாைங்கள் குறிதத்ு 
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எடுதத்ுக் காடட்ுேதற்காக ேனவிலங்கு மற்றும் சுற்றுெ ்சூழல் நல வமைத்தினால் (CWEL 

- Centre for Wildlife and Environment Litigation) ஒரு மனுோனது தாக்கல் செை்ைப்பட்டது.   

❖ இராஜஸ்தானின் பாவலேன வதசிைப் பூங்காவில் 150 கான மயில்கள் மடட்ுவம 

காைப்படுகின்றன.  

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

மல்யுே்ேத் ேரேரிடச 

❖ இந்தியாறவச ்யசரந்்த பாஜ்ராங் புனியா என்பவர ்ஆண்களுக்கான 65 கியலா கிராம் 

ப்ரீஸ்றடல் பிரிவுத் தரவரிறசயில் உலகின் முதல் இடத்றத மீண்டும் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்தத் தரவரிறசயானது ஒருங்கிறணந்த மல்யுத்த அறமப்பால் பவளியிடப்பட்டது. 

 
❖ புனியா என்பவர ் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஆசியப் யபாட்டிகள் மை்றும் காமன்பவல்த் 

யபாட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்கறளயும் உலக சாம்பியன்ஷிப் யபாட்டியில் பவள்ளிப் 

பதக்கத்திறனயும் பவன்றுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

புனிே வேள்ளி 

❖ இயயசு கிறிஸ்துறவ சிலுறவயில் அறைதல் மை்றும் அவரது மரணம் ஆகியவை்றை 

நிறனவு கூறுவதை்காக கிறிஸ்துவ சமூகமானது ஏப்ரல் 19 ஆம் யததியன்று புனித 

பவள்ளிறய அனுசரித்தது. 

❖ யமலும் இது கறுப்பு பவள்ளி, சிைப்பு பவள்ளி, ஈஸ்டர ்பவள்ளி அல்லது புனித பவள்ளி 

என்றும் அறழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ புனித பவள்ளியானது யூதத் திருவிழாவான “பாவொேர“் என்ை திருவிழாவின் 

பதாடக்கதத்ுடன் ஒன்றிப் பபாருந்துகின்ைது. 

❖ புனித பவள்ளிக்கு அடுதத்ு ஈஸ்டர ் ஞாயிறு நிகழ்கின்ைது. ஈஸ்டர ் ஞாயிைானது 

இயயசுவின் இைப்பிலிருந்து அவர ்புதத்ுயிர ்பபை்ைறதக் குறிக்கின்ைது. 
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உலக சீன வமாழி தினம் 

❖ ஏப்ரல் 20 அல்லது ஏைத்தாழ அறதபயாட்டிய யததிகளில் உலக சீன பமாழி தினத்றத 

ஐக்கிய நாடுகள் அனுசரிக்கின்ைது. 

❖ இது யுபனஸ்யகாவினால் 2010 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இத்தினத்தின் யநாக்கம் பன்பமாழி வழக்கு மை்றும் கலாசச்ார பன்றமதத்ுவம் 

ஆகியவை்றை அனுசரிப்பதாகும். 

❖ யமலும் இந்த நாளானது ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் 6 

அலுவல் ரீதியிலான பமாழிகறளயும் (ரஷ்ய பமாழி, ஆங்கில பமாழி, ஸ்பபயின் 

பமாழி, அரபி பமாழி, பிபரஞ்சு பமாழி, சீன பமாழி) சமமாக ஊக்கப்படுதத்ுவறத 

யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

மிகவும் வசல்ோக்குள்ள 100 மனிேரக்ள் 

❖ ஆண்டின் உலகின் மிக பசல்வாக்குள்ள முன்யனாடிகள், தறலவரக்ள், சிைப்புத் 

தறலவரக்ள், கறலஞரக்ள், பபருந் தறலவரக்ள் ஆகியயாறரக் பகாண்ட தி றடம்ஸின் 

மிகவும் பசல்வாக்குள்ள 100 மனிதரக்ளின் பட்டியல் பவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் ரிறலயன்ஸ் பதாழிை்துறையின் தறலவரான முயகஷ் அம்பானி 

இடம் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்த பட்டியலில் இந்திய உசச் நீதிமன்ை வழக்குறரஞரக்ளான யமனகா குருசாமி 

மை்றும் அருந்ததி கட்ஜூ ஆகியயாரும் இடம் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இந்திய தண்டறனச ் சட்டத்தின் பிரிவு 377-ஐ நீக்கியதன் மூலம் ஓரினச ் யசரக்்றக 

குை்ைமில்றல என்று தீரப்்பு வழங்கப்பட்ட உசச் நீதிமன்ை வழக்கான “நவ்வதஜ் வஜாகர ்

ேழக்கில்” இருேரும் ோதாடி சேற்றி சபற்றனர.்  

 

❖ இந்தப் பட்டியலானது முதன்முறையாக 1999 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்டது. 

❖ றடம்ஸ் அறமப்பானது 5 பிரிவுகளிலிருந்து தலா 20 நபரக்றள அங்கீகரிக்கின்ைது.  
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Leaders and Revolutionaries 

Scientists and Thinkers 

Builders and Titans 

Artists and Entertainers 

Heroes and Icons 
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