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 ஏப்ரல் – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆப்பிரிக்க நாடான மலாவியானது மாஸ்குயிரிக்ஸ் எனும் வணிகப் பபயரின் கீழ் 

உலகின் மிகவும் மமம்படுத்தப்படட் மமலரியத் தடுப்பூசிக்காக பபரிய அளவில் 

முன்மனாட்ட ம ாதனனகனள செய்ய உள்ளது. 

o தடுப்பூசியின் 4 அடுத்தடுத்த வழங்கீடுகளானது செயல்புரிவதற்கு, முனறயான 

கால அளவில் வழங்கப்படட்ு நிரவ்கிக்கப்பட மவண்டும். 

❖ வங்காள மத த்தின் மதரத்ல் ஆனணயமானது அந்நாட்டின் உள்ளாட்சி மதரத்ல்கனள 

உயர ்பதாழில்நுட்ப மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் மூலம் நடத்த திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய சுகாதார அனம  ்கமானது ‘பகமிஸ்ட்’ (chemist) மற்றும் ‘ட்ரக்கிஸ்ட்’ (druggist) 

எனும் ப ாற்கனள ‘பாரம்ஸி’  (pharmacy) எனும் வாரத்்னதனயக் பகாண்டு மாற்றுவதாக 

முடிபவடுத்துள்ளது.  

o இது மருத்துவப் பபாருடக்னள விற்கும் கனடகனள பாரம்ஸி எனப் பபயரிடும் 

 ரவ்மத  நனடமுனறகளுடன் ஒத்தின கிறது. 

❖ பள்ளிப் பருவத்திலிருக்கும் இந்திய வம் ாவளினய  ் ம ரந்்த 15 வயது சிறுவனான 

ரன்வீர ் சிங்க் ொந்து ஒரு கணக்கியல் நிறுவனத்னத அனமத்து பிரிட்டனின் இளம் 

வயது கணக்கராகப் புகழ்பபற்றுள்ளார.் 

❖ சபருவின் முன்னாள் அதிபர ் ஆலன் காரச்ியா ஒடேப்டரசிே் முறைடகே்டில் 

சுமத்தப்பேே் ஊழல்  குை்ைெெ்ாேட்ுகளின் காரணமாக தன்றனத் தாடன சுேட்ுக் 

சகாண்ோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுகள் 

❖ தஞ்ொவூர ் பிரகதீஸ்வரர ் டகாவிலில் உள்ள தமிழ் கல்சவேட்ுகள் இந்தி 

கல்சவேட்ுகளால் மாை்ைப்பேட்ு வருகின்ைன எனும் டபாலி செய்தி பரவியது. 

❖ உண்றமயில் இந்தக் கல்சவேட்ுக்கள் இந்தி சமாழிக்கும் மராத்தி சமாழிக்கும்   

பயன்படுத்தப்படும் டதவநகரி எழுத்து வடிவில் எழுதப்பேட்ுள்ளன. 

❖ டமலும் தகவல்களுக்கு இங்டக சொடுக்கவும் 

o https://www.tnpscthervupettagam.com/modi-script/ 

❖ தஞ்ொவூர ்சபரிய டகாவிலில் உள்ள கல்சவேட்ுகளின் பே்டியல் 

அரெரக்ள் கல்செட்டுக்களின் எண்ணிக்கக 

ராஜ ராஜ டொழன் 64 

ராடஜந்திர டொழன் 21 

ராஜ ராஜ டொழன் II 1 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/modi-script/


• 
•    
 
 
 
 

  

குடலாதத்ுங்க டொழன் - I 1 

குடலாதத்ுங்க டொழன் - III 1 

ராடஜந்திர டொழன் - III 1 

பாண்டியன் காலம் 2 

விஜயநகர நாயக்கரக்ள் காலம் 4 

மராே்டிய ஆே்சியாளரக்ள் காலம் 4 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

3100 மருத்துெ கருவிப் வபட்டிகள் 

❖ மத்திய உள்துறை அறமெெ்கமானது மாநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரடதெங்களுக்கு 

3100 பாலியல் குை்ைங்கள் சதாேரப்ான ஆதாரங்கறள டெகரிக்கும் கருவிப் 

சபே்டிகறள வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது வன்புணரவ்ு விொரறண கருவிப் சபே்டி எனவும் அறழக்கப்படுகிைது. 

❖ இதறனப் பயன்படுதத்ி இரத்த மாதிரிகள், விந்தணு மாதிரிகள் மை்றும் இதர 

ஆதாரங்கறள டெகரித்து உேனடியாக மருத்துவ மை்றும் ெே்ே விொரறணகறள 

டபாலீொர ்டமை்சகாள்ள முடியும். 

❖ இந்த கருவிப் சபே்டிகளானது மத்திய அரசின் சபண்கள் நலம் ொர ் திே்ேமான 

‘நிரப்யா நிதி’யிலிருந்து அளிக்கப்பே்ே நிதியுதவியின் மூலம் வாங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

புற்றுந ாய் முன்நனற்பாடு 

❖ சபாருளாதார நுண்ணறிவு அலகு (Economist Intelligence Unit-EIU) எனும் அறமப்பு  

சவளியிேட்ுள்ள புை்றுடநாய் முன்டனை்பாடு குறியீே்டில் (Index of Cancer Preparedness-ICP) 

உள்ள 28 நாடுகளில் இந்தியா 19-வது இேத்தில் உள்ளது. 

 

❖ ICP குறியீோனது “உலபகங்கிலும் புற்றுமநாய்க்பகதிரான தயாரந்ினல:ஒரு 

உலகளாவிய பதாற்றுமநாய்க்காக மதசிய தயார ் நினல” எனும் அறிக்னகயின் ஒரு 

பகுதியாக பவளியிடப்படட்ுள்ளது. 
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❖ ICP ஆனது கீழ்க்காணும் மூன்று விரிவான களங்கள் வாரியாக புற்றுமநாய்க்பகதிரான 

தயார ்நிறலயிறன ஆராய்கிறது. 

o பகாள்னக மற்றும் திட்டமிடல். 

o மருத்துவ கவனிப்பு வழங்குதல். 

o சுகாதார அனமப்புகள் மற்றும் ஆளுனம. 

 

கங்கக – தனித்துெ பண்புகள்  

❖ கங்றகயின் தனிதத்ுவமான பண்புகறள கண்ேறிய மத்திய நீரவ்ளதத்ுறை 

அறமெெ்கமானது ஒரு ஆய்விை்கு உத்தரவிேட்ுள்ளது. 

❖ நாக்பூறர அடிப்பறேயாகக் சகாண்ே NEERI (National Environmental Engineering Research 

Institute) குழுவானது பாகிரதீ மற்றும் கங்றக ஆகிய நதிகளில்  உள்ள 20 மாதிரி 

னமயங்களிலிருந்து நீரின் தரத்தினன மதிப்பீடு ப ய்துள்ளது.  

❖ இந்த ஆய்வானது கதிரியக்கம், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரியல் தரவுருக்களின் 

அடிப்பறேயில் டமை்சகாள்ளப்படட்து. 

❖ தனினமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியானவ விட மூன்று மடங்கு அதிகமான அளவில் 

பாக்டீரியா உண்ணிகளின் பதாகுதினயக் கங்றகயின் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

பகாண்டிருந்தன. 

❖ பாக்டீரியா உண்ணிகள் என்பது பாக்டீரியானவ பகால்லும் ஒருவனக னவரஸ் ஆகும். 

❖ இனவ பபாதுவாக ஓம்புயிரிக்கு மடட்ுமல்லாமல் இதர நன்னமயளிக்கும் 

பாக்டீரியாவிற்கும் எவ்விதமான பாதிப்னபயும் ஏற்படுதத்ுவதில்னல. 

நதசிய சுற்றுசச்ூழல் வபாறியியல் ஆய்வு  ிறுெனம்-NEERI 

❖ நீர ் வழங்கல், கழிவு நீர ் அகற்றல் மற்றும் பதாற்று மநாய்கள் ஆகியவற்றின் மீது 

கவனம் ப லுத்துகின்ற இந்த அறமப்பானது 1858 ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப்படட்து. 

❖ NEERI ஆனது சுற்று ச்ூழல் அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் துனறயில் ஒரு முன்மனாடி 

ஆய்வகமாகும். 

 

வபண் சிசுக் வகாலல 

❖ சிங்கப்பூரில் உள்ள ஆய்வாளரக்ள் குழுவால் உலக மக்கள்சதாறகயின் டபாக்கு 

மீதான ஒரு ஆய்வு நேதத்ப்பேே்து. 

❖ இந்த அறிக்றகயானது டதசிய அறிவியல் அகாேமியின் முயை்சியில் 

சவளியிேப்பே்ேது. 
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❖ இந்த ஆய்வானது டதரந்்சதடுக்கப்பேே் பாலின கருக்கறலப்பு காரணமாக  

உலகசமங்கிலும் குறைந்தபேெ்ம் 23 மில்லியன் சபண் குழந்றதகள் காணாமல் டபாய் 

உள்ளதாக கண்ேறிந்துள்ளது. 

❖ காணமல் டபானவரக்ளில் சபரும்பான்றமயிடனார ் சீனா மை்றும் இந்தியாறவெ ்

டெரந்்த சபண்களாவர.் 

❖ காணாமல் டபான சபண்கள் என்ைறழக்கப்படுபவரக்ளில் டதாராயமாக 10.6 

மில்லியன் டபர ்இந்தியாறவயும் 11.9 மில்லியன் டபர ்சீனாறவயும் டெரந்்தவரக்ள். 

❖ சீனாவின் ஒரு “குடும்பம் ஒரு குழந்றத சகாள்றக” மை்றும் ஆண் குழந்றதகள் மீதான 

விருப்பம் ஆகியறவ இந்தெ ்சிக்கறல மிகவும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது.  

 

ெரெ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஈரான் - பாகிஸ்தான் 

❖ ஈரான் மை்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இறணந்து ஒரு கூேட்ு எல்றல விறரவு 

பதிசலதிரப்்புப் பறேறய (joint border rapid reaction force) உருவாக்க ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளன. 

 

❖ இந்த நாடுகளில் ஈரானிய சிஸ்தான் மாகாணத்திை்கும் பாகிஸ்தானின் பலுசிஸ்தான் 

மாகாணத்திை்கும் இறேயிலான வன்முறைக்குள்ளான எல்றலப் பகுதியில் 

கிளரெ்ச்ியாளரக்ளின் தாக்குதல் மை்றும் வன்முறைகள் அதிகரித்துள்ளன. 
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ஈரானிய எண்வணய் 

❖ ஈரானில் இருந்து எண்சணய் இைக்குமதி செய்வது மீதான அதன் சபாருளாதாரத் தறே 

விலக்குகள் புதுப்பிக்கப்பே மாே்ோது என அசமரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ இந்த தறே விலக்கு தள்ளுபடியானது ஈரான் நாே்டின் மீது அதிகபேெ் சபாருளாதார 

அழுத்தத்றத உருவாக்கி அந்நாே்டிறன தனிறமப்படுதத்ும் டநாக்கில் 

டமை்சகாள்ளப்பேே்து. 

❖ இந்தியா, சீனா மை்றும் அசமரிக்க கூே்ோளிகளான ஜப்பான், சதன்சகாரியா மை்றும் 

துருக்கி ஆகிய நாடுகள் இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்பேக்கூடிய நாடுகளாகும். 

❖ சீனாறவயடுதத்ு ஈரானிேம் அதிக அளவில் கெெ்ா எண்சணய் வாங்கும் இரண்ோவது 

நாடு இந்தியாவாகும். 

❖ தை்டபாது இந்தியாவானது கீழ்க்காணும் இரண்டிை்கும் அசமரிக்காவிேமிருந்து 

விலக்கு அளிக்கப்பே்ே அனுமதிறயப் சபை டவண்டும். 

o எண்சணய் இைக்குமதி 

o ொபாஹார ்துறைமுக டமம்பாடு 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

புதிய பறலெ இனம் 

❖ அந்தமான் மை்றும் நிக்டகாபார ் தீவுத் சதாேரக்ளின் கிடரே் நிக்டகாபார ் தீவுகளில் 

ஹாரஸ்்பீல்டு கரும்பெற்ெ குயில்கள் (Horsfield’s Bronze Cuckoo bird) காணப்பேே்தாக 

ஆசிய பைறவகள் கவனிப்பு (Birding ASIA) எனும் நூலில் சவளியிேப்பேட்ுள்ள ெமீபத்திய 

ஆய்வு சதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன் தாயகம் ஆஸ்திடரலியா மை்றும் நியூ கினியா ஆகும். 

 

❖ இந்தப் பைறவ இந்தியாவில் காணப்படுவது இதுடவ முதன்முறையாகும். 

❖ நாே்டின் நிலப்பகுதியில் 0.25 ெதவீத பரப்றப மேட்ுடம சகாண்ே அந்தமான் 

நிக்டகாபார ் தீவுகளானது சுமார ் 350 சவளிநாேட்ுப் பைறவகளுக்குப் புகலிேமாக 

உள்ளது.  
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பிரபலமானெரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலகளாவிய திறன் சொல் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய திைன்கள் ெவாலில் (Global Skills Challenge) இந்தியா 

இரண்டு சவள்ளி மை்றும் இரண்டு சவண்கலப் பதக்கங்கறள சவன்றுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய திைன்கள் ெவால் டபாே்டி ஆஸ்திடரலியாவில் 

நேத்தப்பேே்து. 

❖ இந்த டபாே்டிகள்  உலக சதாழிை்ொர ் திைன்களுக்கான ொம்பியன்ஷிப்றப ஏை்பாடு 

செய்யும் WorldSkills எனும் அறமப்பால் நேத்தப்பே்ேது. 

❖ இது இரண்ோண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உலகின் சவவ்டவறு பகுதிகளில் 

நேத்தப்படுகிைது. 

❖ முதல் உலகளாவிய திைன் ெவால் டபாே்டி 1950 ஆம் ஆண்டு மாே்ரிே் நகரில் 

நறேசபை்ைது.  

❖ World Skills ஆனது திறனமயான மக்கனள அனடயாளம் காண்பறதயும் பபாருளாதார 

வளர ்ச்ினய அனடவதில் திறன்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பனத 

பவளிக்காடட்ுவனதயும் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

நபாட்டியாளரக்ள் பதக்கம் திறன் 

சுமந்த் மற்றும்  

மஞ்சுநாத மதசுராகரா 
பவள்ளி எந்திர மின்னணுவியல் 

 ஞ் ய் பிரமாணிக் பவண்கலம் ஆபரண வடிவனமப்பு 

 வுரப் பாமகல் பவண்கலம் 
அடுமனன மற்றும்  

இனிப்பு வனக தயாரிப்பு 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மகளிருக்கு அரசியல் அதிகாரமளிக்கும்  ாள்- ஏப்ரல் 24 

❖ மகளிருக்கு அரசியல் அதிகாரமளிக்கும் நாளானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 24-ம் 

நாள் இந்தியாவில் அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 
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❖ அரசியலில் சபண்கள் பிரதிநிதித்துவத்தின் டதறவறயப் பை்றி கவனம் செலுத்தும் 

டயாெறனறய சகாண்டு வருவடத இதன் டநாக்கமாகும். 

❖ இந்திய அரசியலறமப்பின் 9-ஆம் அே்ேவறணயில் 1993 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ம் நாள் 

சகாண்டுவரப்பே்ே 73-வது அரசியலறமப்பு திருத்தெ ் ெே்ேமானது, உள்ளாே்சி 

அறமப்புகளில் சபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கிை்கு குறையாமல் இேங்கறள 

ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ புது சேல்லியில் உள்ள ெமூக அறிவியல் நிறுவனமானது 1994 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

ஏப்ரல் 24 ஆம் நாறள சபண்களுக்கு அரசியலில் அதிகாரமளிக்கும் நாளாக 

அனுெரிதத்ு வருகிைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் அனுெரிக்கப்படும் இந்த 25-வது மகளிருக்கு அரசியல் 

அதிகாரமளிக்கும் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “மபரழிவு மமலாண்னமயில் 

பஞ் ாயதத்ுகள்” என்பதாகும். 

 

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