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 ஏப்ரல் – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாரம்பரிய மருத்துவ சிகிசச்ச முசைகள் மீதான அறிவியல்சார ் ஆராய்சச்ி மை்றும் 

கல்விசய ஊக்குவிப்பதை்காக மத்திய ஆயுஷ் அசமசச்கமானது அறிவியல் மை்றும் 

ததாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைதத்ுடன் (CSIR - Council of Scientific and Industrial Research) ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் சகதயழுத்திடட்ுள்ளது.  

❖ ஆசியாவின் முதலாவது பலூன் தசயை்சகக் ககாளானது தஞ்சாவூரில் உள்ள தபரியார ்

மணியம்சம ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்சதச ் கசரந்்த மாணவிகளின் குழுவினால் 

ஏவப்படட்து. 

o இந்தச ் தசயை்சகக் ககாளானது எஸ்ககஐ என்எஸ்எல்வி 9 (விண்தவளி ஏவு 

வாகனத்ததப் பபோன்றது) மணியம்சமயார ்என்று தபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் நாரத்்கராப் குருமானால் வடிவசமக்கப்பட்ட அன்டாரிஸ் ஏவு 

வோகனமோனது விரஜ்ினியாவில் உள்ள நாசாவின் விண்தவளி ஏவுதளத்திலிருந்து 

சரவ்கதச விண்தவளி நிசலயத்திை்கு “சிக்னஸ் சரக்கு விண்கலத்சதச”் சுமந்து 

தசன்ைது. 

o இந்த சிக்னஸில் உள்ள 20 எலிகள் அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கு பயன்படுத்தப் 

படவிருக்கின்ைது. இதன் கநாக்கம் இழுப்பு வாத கநாய்த் தடுப்பு மருந்தின் 

திைன் குறித்து கசாதசன தசய்வதாகும். 

❖ மதராஸ் உயர ் நீதிமன்ைமானது இந்துத ் திருமணச ் சட்டத்தின்படி, “மணமகள்” என்ை 

தசால்லானது மாை்றுப் பாலினத்தவசரயும் குறிக்கும் என்றும் ஒரு தபண்ணாகப் 

பிைந்தவரக்சள மடட்ுகம அந்தச ்தசால் குறிக்காது என்றும் கூறியுள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

காலம். வாக்கியத்தின் முடிவு 

❖ பகோயம்புதத்ூதைச ் பசைந்்த சமூகத் ததோழில்முதனபவோைோன அருணோசச்லம் 

முருகோனந்தம் என்பவை ் போைச்ய்ூன் பத்திைிக்தகயினோல் தவளியிடப்படும் 2019 ஆம் 

ஆண்டின் உலகின் 50 சிறந்த ததலவைக்ளின் பட்டியலில் இடம் பிடிதத்ுள்ளோை.்  

❖ இவை ் சமீபத்தில் தவளியிடப்படட் பட்டியலில் 45-வது இடத்தில் தைவைிதசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளோை.் 

❖ இவருதடய பணிதயப் பிைதிபலிக்கும் “காலம். வாக்கியத்தின் முடிவு” என்ை ஒரு 

ஆவணப்படம் இந்த ஆண்டில் சிைந்த குறும் படப் பிரிவில் ஆஸ்கர ் விருசத 

தவன்றுள்ளது. 

❖ இவர ் குசைந்த விசலயுசடய மாதவிடாய்த் துணிகசளத் தயாரிக்கும் 

இயந்திரத்சதக் கண்டுபிடித்தார.் 

❖ இவர ்கிராமப்புை இந்தியாவில் மாதவிடாய் சுழை்சிக்கான பாரம்பரியத் தூய்சமயை்ை 

பழக்க வழக்கங்கசளப் பை்றிய விழிப்புணரச்வ உருவாக்குவதை்கான அடிப்பசட 

தசயல்முசைகசள புதுப்பித்ததை்காக பாராட்டப்படட்ார.்  
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இரயில் சுற்றுப் பயணச ்சசவவ 

❖ ததன்னிந்திய இையில்பவயோனது தசன்தன மண்டலத்தில் முதலோவது இையில் சுற்றுப் 

பயணச ்பசதவதய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ 235.5 கிபலோ மீட்டை ் நீளமுதடய நோட்டின் மிகப்தபைிய சுற்றுப் பயணப் போதத 

இதுவோகும். 

❖ தற்தபோழுது 35 கிபலோ மீட்டை ் ததோதலவு தகோண்ட தகோல்கத்தோ புறநகை ் இையில் 

போததயோனது நோட்டின் நீளமோன போததயோக இருக்கின்றது. 

 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மூன்றாம் கட்டத் சதரத்ல் 

❖ ஏப்ைல் 23 அன்று 116 இடங்களுக்கோன மக்களதவத் பதைத்லின் தபைிய மற்றும் 

மூன்றோவது கட்டத் பதைத்ல் நதடதபறுகின்றது. 

 
❖ குஜைோத் மற்றும் பகைளோ ஆகிய மோநிலங்களில் உள்ள அதனதத்ுத் ததோகுதிகளிலும் 

இத்பதைத்ல் நதடதபறுகிறது.  
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❖ பகைளோவின் வயநோடு ததோகுதியில் ைோகுல் கோந்தி பபோட்டியிடுகின்றோை.் 

❖ ஜம்மு கோஷ்மீைில் உள்ள அனந்த்நோக் ததோகுதியில் மூன்றோவது, நோன்கோவது மற்றும் 

ஐந்தோவது கட்டங்களோக மூன்று பிைிவுகளில் பதைத்ல் நதடதபற விருக்கின்றது. 

❖ நோட்டில் இபதபபோன்ற ஒபை நோடோளுமன்றத் ததோகுதி இதுவோகும்.  

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

அமரத்்தியா சசன் 

❖ இலண்டன் தபோருளோதோைப் பள்ளியோனது (LSE - London School of Economics)  

“சமதத்ுவமை்ை ஆய்வுகளுக்கான” அமரத்்தியா தசன் என்ை ஒரு ஆய்வு இருக்சக 

அசமக்கப்படுவதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ கநாபல் பரிசு தபை்ை அமரத்்தியா தசன் என்பவதை தகௌரவிப்பதை்காக இந்த முடிவு 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது. இவர ்LSE-ல் கபராசிரியராக பணியாை்றினார.் 

❖ அமரத்்தியா தசன்னின் “தபோதுநலப் தபாருளாதாரம்” குறித்த பணிகளுக்காக 

இவருக்கு 1998 ஆம் ஆண்டில் கநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

❖ தபோதுநலப் தபாருளாதாரம் என்பது சமூகத்தின் நல்வாழ்வின் மீதான 

அப்தபோருளோதோை விசளவுகளின் அடிப்பசடயில் தபாருளாதாரக் தகாள்சககசள 

மதிப்பீடு தசய்யும் தபாருளாதாரத்தின் ஒரு பிரிவாகும்.  

 

உக்வரன் அதிபர ்

❖ உக்தைன் மக்கள் 41 வயதோன ததோதலக்கோட்சி நதகசச்ுதவயோளை ்மற்றும் நடிகைோன 

பவோபலோடிதமை ் தஜலன்ஸ்தக என்பவதை தங்களுதடய புதிய அதிபைோகத் 

பதைந்்ததடுதத்ுள்ளனை.் 

❖ இவை ் “மக்களின் பணியாளர”் என்ை புகழ்தபை்ை உள்ளூர ் நசகசச்ுசவத் ததாடரில் 

“புசனவு அதிபர”் என்ை கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் பிரபலமசடந்தார.் 

❖ இஸ்கரல் நாடச்டத ்தவிரத்த்ு யூதப் பிரதமர ்(பவோபலோடிதமை ்குபைோய்ஸ்பமன்) மை்றும் 

யூத அதிபசரக் தகாண்ட உலகின் ஒகர நாடு உக்சரன் ஆகும்.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

தனித்துவம் வாய்ந்த தீயவணப்பான் 

❖ விஞ்ஞோனிகள் சுடை ் மற்றும் எைியும் தபோருடக்ளில் இருந்து உருவோகும் தீதய 

உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு தனிதத்ுவம் வோய்ந்த தீயதணப்போதன பமம்படுத்தியுள்ளனை.் 

❖ தவற்றிடத் தீயதணப்பு முதறயோனது ஜப்போனில் உள்ள பதோபயோகோசி ததோழில்நுட்பப் 

பல்கதலக் கழகத்ததச ்பசைந்்த ஆைோய்சச்ியோளைக்ளோல் வடிவதமக்கப்பட்டது.  

❖ இது விண்தவளி வோகனங்கள் மற்றும் நீைம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் பபோன்ற மிகவும் சிறப்பு 

வோய்ந்த  மூடப்பட்ட சூழல்களுக்குப் தபோருத்தமோனதோக இருக்கும். 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஆலிவ் ரிடல்ி 

❖ பதோைோயமோக 1.25 இலடச்ம் ஆலிவ் ைிடல்ி ஆதமக் குஞ்சுகள் ஒடிசோ 

கடற்கதைபயோைத்தில் உள்ள கலோம் தீவிலிருந்து கடலுக்குள் தசன்றன. 

❖ பன்னோடட்ு இயற்தக மற்றும் இயற்தக வளப் போதுகோப்பு மன்றத்தின்படி (International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN) ஆலிவ் ைிடல்ியோனது 

“பாதிக்கப்படக்கூடிய இனமாக” வசகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. கமலும் இது CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) என்ை 

அசமப்பின் பட்டியல் – 1ல் வசகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

 

❖ வன விலங்குகள் மை்றும் தாவரங்களின் ஆபத்தான இனங்களில் சரவ்கதச வரத்்தகம் 

மீதான ஒப்பந்தம் என்பது அருகிவரும் தாவரங்கள் மை்றும் விலங்குகசளப் 

பாதுகாப்பதை்கான ஒரு பன்முசன ஒப்பந்தமாகும். 

❖ கமலும் இது வாஷிங்டன் ஒப்பந்தம் என்றும் அசழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டு ஜூசல 01 அன்று CITES நசடமுசைக்கு வந்தது. 

❖ இந்தியாவில் ஆலிவ் ரிடல்ி ஆசமயின் மிக முக்கியமான அசடகாக்கும் தளங்கள் 

பின்வருமாறு: 

Gahirmatha beach Astaranga coast 

Beach of Rushikulya River Devi River mouth 
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Andhra Pradesh  Hope Island of Coringa Wildlife 

Sanctuary 

 

பாலி எரிமவல 

❖ இந்பதோபனஷியோவின் போலியில் உள்ள தசயல்படட்ுக் தகோண்டிருக்கும் அகுங்  

எைிமதலயோனது மீண்டும் தவடிதத்ுள்ளது. இது வோனில் 2 கிபலோ மீட்டை ் உயைத்திற்கு 

எைிமதலக் குழம்புகதள உமிழ்ந்துள்ளது. 

❖ அகுங் மதலயோனது பசிபிக் கடலின் “தநருப்பு வசளயத்தில்” அசமந்துள்ளது. 

❖ 25,000 சமல்கள் நீளமுசடய இந்தக் குதிசரலாட வடிவம் தகோண்ட தநருப்பு 

வசளயமானது எரிமசலச ்சங்கிலித் ததாடருக்குப் தபயர ்தபை்ைது. 

❖ உலகில் ஏை்படும் நிலநடுக்கங்களில் 90 சதவிகிதத்திை்கும் கமை்பட்டசவ இந்த 

வசளயம் அசமந்த இடத்தில் நிகழ்கின்ைது. 

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

சகாமதி மாரிமுத்து 

❖ திருசச்ிதயச ்பசைந்்த பகோமதி மோைிமுத்து என்பவை ்பதோஹோவில் நதடதபற்ற 2019 ஆம் 

ஆண்டின் ஆசியத் தடகள சோம்பியன்ஷிப் பபோட்டிகளில் இந்தியோவின் முதலோவது 

தங்கப் பதக்கத்தத தவன்றுள்ளோை.் 

❖ இவை ் 2:20.70 வினாடிகள் என்ை ஒரு தனிப்பட்ட கநரதத்ுடன் 800 மீடட்ர ் இறுதிப் 

கபாட்டியில் தவற்றி தபை்றுள்ளார.் 

❖ 30 வயது நிரம்பிய தமிழ்நாடச்டச ்கசரந்்த இந்த தடகள வீராங்கசனயின் முதலாவது 

தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.  
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சந்சதாஷ் சகாப்வப 

❖ லூதியோனோவில் நதடதபற்ற சந்பதோஷ் பகோப்தப இறுதிப் பபோடட்ியில் பஞ்சோப் 

அணிதய 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி சைவ்ீசஸ் அணி பகோப்தபதய தவன்றுள்ளது. 

❖ சந்பதோஷ் பகோப்தப என்பது பிைோந்திய மோநில மன்றங்கள் மற்றும் அைசு 

நிறுவனங்களோல் பங்கு தகோள்ளப்படும் கோல்பந்து நோக் அவுட் பபோட்டியோகும். 

❖ இது இந்தியக் கோல்பந்தின் நிைவ்ோக அதமப்போன அதனதத்ு இந்தியக் கோல்பந்து 

கூட்டதமப்பினோல் (AIFF - All India Football Federation) நடத்தப்படுகின்றது.  

❖ சந்கதாஷ் கபாட்டித ்ததாடரானது 1941 ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்படட்து. 

❖ இதற்கு சந்கதாஷின் (தை்கபாது வங்க கதசத்தில் உள்ள ஒரு இடம்) மசைந்த மகாராஜா 

சர ்மன்மத நாத ்ராய் சவுத்ரி என்பவரின் நிசனவாக இப்தபயர ்சூட்டப்படட்து. 

❖ அந்தக் காலக்கடட்த்தில் இவர ் இந்தியக் கால்பந்து மன்ைத்தின் அதிபர ் மை்றும் 

பபோட்டியின் நன்தகோதடயோளைோக விளங்கினார.் 

❖ இந்தப் கபாட்டித ் ததாடரில் முன்னணியில் உள்ள மூன்று கபாட்டியாளரக்ளுக்கு 

பின்வரும் விருதுகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன.  

 

 

Position Name of the Trophy Donor 

Winner  Santhosh Trophy Maharaja of Santhosh 

Runner-

up 

Kamla Gupta Trophy Former head of Indian 

Football association 

head S.K.Gupta 

Third 

Place 

The Sampangi Cup Karnataka State 

Football association  

 

முக்கிய தினங்கள் 
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உலக புத்தகத் தினம் 

❖ உலக புத்தகத் தினம் அல்லது உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புைிதம தினம் அல்லது 

சைவ்பதசப் புத்தக தினமோனது ஏப்ைல் 23 அன்று அனுசைிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இந்நிகழ்சச்ியோனது வோசித்தல், பிைசுைித்தல் மற்றும் கோப்புைிதம ஆகியவற்தற 

ஊக்குவிப்பதற்கோக ஐக்கிய நோடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலோசச்ோை 

அதமப்பினோல் (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) 

ஒருங்கிதணக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 23 அன்று இத்தினமோனது முதன்முதறயோக 

அனுசைிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினத்தில் புகழ்தபற்ற எழுத்தோளைக்ளோன வில்லியம் பஷக்ஸ்பியை,் மிக்யூல் 

தசைவ்ன்டிஸ் மற்றும் இன்கோ கோைச்ிலபசோ டி லோ பவகோ ஆகிபயோை ்இறந்தனை.்  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் புத்தகத் தினமோனது “பூரவ்குடி தமாழிகசளப் பாதுகாத்தல்” 

என்பவை்றில் சிைப்புக் கவனம் தசலுத்துவதுடன் இலக்கியம் மை்றும் வாசிப்சப 

தகோண்டோடுவதற்குத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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