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 ஏப்ரல் – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ அமெரிக்க அதிபர ் ட ொனால்டு டிரெ்ப் பிரசச்னனக்குரிய பகுதியான ககாலன் 

குன்றுகனை இஸ்கரலின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரித்தனதத் மதாடரந்்து, அங்கு உள்ள  

யூதக் குடியிருப்பிற்குப் மபயரிடப்பபொவதாக அந்நாட்டின் பிரதெர ் மபஞ்சமின் 

மநதன்யாகு அறிவிதத்ுை்ைார.் 

o இஸ்கரல் நாடானது அமெரிக்க அதிபனர மகௌரவிக்குெ் விதொக, 

மெருசலமின் கெற்குச ் சுவர ் அருகக தி ் மி ப்படட்ுை்ை இரயில் 

நினலயத்திற்கு அவரது மபயனர னவக்கப் கபாவதாக அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்தியப் பங்கு ெற்றுெ் பரிவரத்்தனை வாரியத்தினால் (Securities and Exchange Board of 

India) அனெக்கப்பட்ட இனையப் பாதுகாப்பு கடட்னெப்னபப் கபான்று முெ்னப பங்குச ்

சந்னதயும் (Bombay Stock Exchange - BSE) தனது உறுப்பினரக்ளுக்கு இனையப் 

பாதுகாப்புச ் கசனவகனை  அைிப்பதற்காக வனலயனெப்பு நுை்ைறிவு என்ற ஒரு 

தனியார ்நிறுவனத்னத பைியெரத்த்ியுை்ைது. 

o வனலயனெப்பு நுை்ைறிவு நிறுவனொனது உறுப்பினரக்ளுக்கு அனனத்து 

நாடக்ைிலுெ் (24x7) இனையப் பாதுகாப்பு கசனவகனை அைிப்பதற்காக தனது 

மசாந்த தளமொை “ப்ளுஸ்ககாப்” என்ற தைத்னதப் பயன்படுத்த விருக்கின்றது. 

❖ பாரத ஸ்கடட் வங்கி மபாதுக் காப்பீடட்ு நிறுவனொனது இனையத் தாக்குதல்கை் 

காரைொக நிதியியல் ெற்றுெ் மதாடர ் இழப்புகைிலிருந்து வைிகங்கனைப் 

பொதுகாப்பதற்காக “இனையப் பாதுகாப்புக் காப்பீடு” என்ற ஒரு கசனவனயத் 

மதாடங்கியுை்ைது. 

❖ கராலக்ஸ்-ொை்டீ-கொரக்லா ொஸ்டரஸ்் கபாட்டியில் ATP ொஸ்டரஸ்் 1000 என்ற 

படட்த்னத மவன்ற முதலாவது இதத்ாலியராக கபபிகயா பொக்னினி 

உருமவடுத்துை்ைார.் இவர ் மசரப்ீயானவச ் கசரந்்த தூசன் லப ொவிக் என்பவனரத் 

கதாற்கடித்தார.் 

❖ ரினலயன்ஸ் சில்லனற வரத்்தக நிறுவனொனது வருடாந்திர வருவாயில் 1 இலடச்ெ் 

ககாடிக்குெ் கெல் வருவாய் ஈட்டிய முதலாவது இந்திய சில்லனற வரத்்தக நிறுவனொக 

உருமவடுத்துை்ைது. 

o 2018–2019 ஆெ் நிதியாை்டிற்கான இதன் வருவாயின் ெதிப்பு ரூ. 1,30,556 

ககாடியாகுெ். இந்த நிறுவனத்தின் கடந்த ஆை்டு ெதிப்பான ரூ. 69,198 ககாடினய 

விட இது 89 சதவிகிதெ் அதிகொகுெ். 

❖ வட மகாரிய அதிபரான கிெ்  ொங்-உன் ெற்றுெ் இரஷ்ய அதிபரான விைாடிமிர ்புடின் 

ஆகிகயார ் பசிபிக் துனறமுக நகரமொை விைாடிகவாஸ்தொக்கில் நனடமபற்ற 

ொநாட்டில் முதன்முனறயாக சந்தித்துப் கபசினர.் 

❖ சமீபத்தில் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது கதசிய வீடட்ுவசதி வங்கி (National Housing Bank 

- NHB),  கதசிய கவைாை் ெற்றுெ் கிராெப்புற வைரச்ச்ி வங்கி (National Bank for Agriculture 

& Rural Development - Nabard) ஆகியவற்றில் உை்ை தனது மொத்தப் பங்குகனையுெ் 

ெதத்ிய அரசிற்கு விற்பனன மசய்துை்ைது. ரிசரவ்் வங்கியானது இந்த இரை்டு 

நிறுவனங்கைிடமும் னவதத்ுை்ை பங்குகை் முனறகய ரூ. 1,450 ககாடி ெற்றுெ் ரூ. 20 

ககாடிகள் ஆகுெ். 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மதராஸ் பத்திரிக்ககயாளர ்

❖ டசை்னை நகரத்திை் அரசியல் மற்றும் கலொசச்ொர வரலொறு மீதொை தைது 

எழுதத்ுகளுக்கொகப் பிரபலமொக அறியப்படுபவரொை பொரம்பரிய ஆரவ்லர ் எஸ். 

முத்னதயொ சமீபத்தில் கொலமொைொர.்  

❖ ஒவ்டவொரு ஆண்டும் ஆகஸ் ் 22 ஆம் பததி டசை்னை நகரத்தில் நன டபறும் மதரொஸ் 

திைக் டகொண் ொ ் ங்களுக்கொை முக்கியப் பங்கொளரொக இவர ்டசயல்ப ் ொர.் 

❖ இவரது பணிகளுக்கொக 2002 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் புகழ்டபற்ற பிரி ்டீஷ் பபரரசிை் 

மிக உயரிய நிபுணதத்ுவ ப ் ம் இவருக்கு வழங்கப்ப  ்து. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அகிம்ொ ஆட்டிறைெச்ி 

❖ னைதரொபொத்னத னமயமொகக் டகொண்டு டசயல்படும் டசல் மற்றும் மூலக்கூறு 

உயிரியல் னமயம் (CCMB - Centre for Cellular and Molecular Biology) மற்றும் பதசிய இனறசச்ி 

ஆரொய்சச்ி னமயம் (NRCM - National Research Centre on Meat) ஆகியனவ இனணந்து 

“அகிம்சொ இனறசச்ினய” உருவொக்கத் தி ் மி ட்ுள்ளை.  

❖ இந்தியொவிை் முதலொவது ஆய்வக இனறசச்ித் தி ் ம் இதுவொகும். 

❖ ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் விலங்குகளிை் வளரப்்பு இல்லொமபலபய குருத்தணுக்களிலிருந்து 

இனறசச்ி மற்றும் பகொழிக் கறினய உருவொக்கவிருக்கிை்றைர.் 

 

❖ டகொழுப்பு இல்லொத எலும்பற்ற இனறசச்ினய உருவொக்கும் தி ் ங்களுக்கு 

நிதியளிக்கும் உலக நொடுகள் சிலவற்றில்  இந்தியொவும் ஒை்றொகும்.  
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஜன் தன் 

❖  ை் தை் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள னவப்பு நிதிகளொைது ரூ. 1 இல ச்ம் பகொடினய 

வினரவில் அன யவிருக்கிை்றது. 

❖ ஏப்ரல் 03 ஆம் பததி நிலவரப்படி,  ை் தை் வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள டமொத்த 

நிதியிை் மதிப்பு ரூ. 97,665.66 ஆகும்.  ை் தை் வங்கிக் கணக்குகளிை் டமொத்த 

எண்ணிக்னக 35.39 பகொடிகளொகும். 

❖  ை் தை் வங்கிக் கணக்கு னவதத்ுள்ள 27.89 பகொடிக்கும் பமற்ப ் வரக்ளுக்கு ரூபப 

க ை் அ ன் கள் வழங்கப்ப ட்ுள்ளை.  

 

அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

செவ்வாய் நிலநடுக்கம் 

❖ நொசொவிை் (NASA - National Aeronautics and Space Administration) “இை்னச ்” எை்ற 

தனரயிறங்கும் விண்கலமொைது டசவ்வொய் கிரகத்தில் “டசவ்வொய் நிலநடுக்கம்” எை்று 

டபரும்பொலும் நம்பக்கூடிய ஒரு வனக நிலநடுக்கத்னதக் கண் றிந்துள்ளது. 

❖ நொசொவிை் இை்னச ் (Insight) எை்பது நிலநடுக்கம் சொரந்்த ஆய்வுகள், நிலப் பரப்பியல் 

மற்றும் டவப்பக் க த்தல் ஆகியவற்றிை் மூலம் டசவ்வொய் கிரகத்திை் உ ்பகுதினய 

ஆரொய்வது எை்பதொகும். 

❖ டசவ்வொயிை் “உ ்புறப் பகுதினய” பற்றி விரிவொக ஆய்வு டசய்யும் முதலொவது 

விண்டவளி எந்திரவியல் ஆரொய்சச்ி இதுவொகும். 

❖ உ ்புற அனமப்புகள் குறித்த இந்த ஆய்வொைது நமது சூரியக் குடும்பதத்ிை் உ ்புறப் 

பகுதியில் உள்ள பொனறக் பகொள்களிை் ஆரம்ப கொலத் பதொற்றம் குறித்த 

பகள்விகளுக்குப்  பதில் அளிக்க உதவும்.  

 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ச ன்குயின் காலனி 

❖ உலகிை் இரண் ொவது மிகப்டபரிய டபை்குயிை் கொலைியொை அண் ொரட்ிகொவில் 

உள்ள பைலி வனளகு ொப் பகுதியொைது ஏறக்குனறய அழிந்து வி ் து.  

❖ பிரி ்டீஷ் அண் ொரட்ிகொ கணக்டகடுப்பு நிறுவைத்னதச ்பசரந்்த ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் 

ஆயிரத்திற்கும் பமற்ப ்  டபை்குயிை் குஞ்சுகள் அங்கு இறந்துள்ளதொகக் 

கூறியுள்ளைர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் அண் ொரட்ிகொவிை் டவ ல் க லில் உள்ள “க ற் பைிக் 

க ்டிகளொைது” சூறொவளியிைொல் தொக்கி அழிக்கப்ப ்  பபொது ஏரொளமொை டபை்குயிை் 

குஞ்சுகள் க லில் மூழ்கி இறந்தை. 
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❖ பருவநினல மொற்றமொைது 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் மீண்டும் மீண்டும் 

சூறொவளிகனள ஏற்படுத்தி அந்த இ த்தில் ஏரொளமொை டபை்குயிை் குஞ்சுகனள 

அழிதத்ுள்ளை. 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

தாகூர் இலக்கிய விருது 

❖ ரவீந்திரநொத் தொகூர ் இலக்கிய விருதிற்கொை இரண் ொவது பதிப்பிை் “இலக்கியப்” 

பிரிவில் 2010 ஆெ் ஆை்டில் ”கசாகலா” என்ற நாவனல இயற்றிய “ராணொ தாஸ் 

குப்தாவிற்கு” தாகூர ்இலக்கிய விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த நாவலானது தனினெயாக்கல் மதாடரப்ான ஒரு கனதயாகுெ். பமலும் இது 

தற்பபொது னகயிருப்பில் இருக்கும் அனைதத்ுப் பணத்திை் இழப்பு  மதாடரப்ான ஒரு 

புதிைமும் ஆகும்.  

❖ 10,000 அமெரிக்க டாலரக்ள், தாகூர ் உருவெ் மபாறிக்கப்பட்ட ஒரு சினல ெற்றுெ் 

இலக்கியப் பங்கைிப்பிற்கான ஒரு சான்று ஆகியனவ தாஸ் குப்தாவிற்கு 

வழங்கப்படட்ை. 

❖ “சமூகத்தில் சாதனன புரிதல்” என்ற பிரிவில் இகத விருதுக்கு ெப்பானனச ் கசரந்்த 

கயாமெய் சசாகாவா என்பவர ்கதரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைார.்  

❖ மதாழுகநாய் ஒழிப்பில் இவரது பங்கைிப்பிற்காகவுெ் உலக அனெதிக்கு இவர ்ஆற்றிய 

பங்கைிப்பிற்காகவுெ் இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ வாழ்க்னகயில் ொற்றத்னத ஏற்படுத்தக் கூடிய கவினத ெற்றுெ் புத்தகங்கைின் 

ெறுெலரச்ச்ிக்காகத் தாகூர ்விருதானது ஒவ்மவாரு ஆை்டுெ் வழங்கப்படுகின்றது.  

 

விறளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் 

❖ ஆசிய த கள சொம்பியை்ஷப்பிை் 23-வது பதிப்பொைது கத்தொரிை் பதொைொவில் 

நினறவு டபற்றது. 

❖ இந்தப் பபொ ்டித் டதொ ரில் இந்தியொ 17 பதக்கங்களு ை் (3 தங்கம், 7 டவள்ளி மற்றும் 7 

டவண்கலம்) நொை்கொவது இ த்தில் உள்ளது. 
❖ 800 மீ ் ர ்பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் டவை்ற பகொமதி மொரிமுதத்ுவிை் சொதனையொைது 

டபரிதும் பொரொ ் ப்ப  ்து. 
❖ ஆண்களுக்கொை பிரிவில் பதக்கம் டவை்றவரக்ள் பிை்வருமொறு 
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Event   Gold  Silver  Bronze 

Shot Put 
Tejinder 
Pal      

1500 metres   
Ajay Kumar 
Saroj   

3000 m steeple 

chase    

Avinash 

Sable   

10,000 metres 
(Men)     Gavit Murli Kumar 

400  metres 
hurdles     

Jabir Madari 
Palliyalil 

    

❖ டபண்களுக்கொை பிரிவில் பதக்கம் டவை்றவரக்ள் 

Event   Gold  Silver  Bronze 

800 metres Gomathi     

1500 metres PU Chithra     

Javelin Throw   Annu Rani   

Heptathlon   
Swapna 
Barman   

10,000 metres     

Sanjivani 

Jadhav  

200 metres     Dutee Chand 

400 metres     
M.R. 
Poovamma 

5000 metres     

Parul 

Chowdary 

400 metres 
hurdles     

Sarita 
Gaykwad 

    
M.R. 
Poovamma   

4 x 100m Relay   Saritaben    
    V.K. Vismaya   

    Prachi   

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் – ஏப்ரல் 24 

❖ ஒவ்டவொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 24 அை்று மத்தியப் பஞ்சொயதத்ு ரொ ் அனமசச்கத்திைொல் 

பதசியப் பஞ்சொயதத்ு ரொ ் திைம் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 அை்று இந்தியொவிை் முை்ைொள் பிரதமரொை மை்பமொகை் 

சிங் இத்திைத்திை் முதலொவது டகொண் ொ ் த்னத அறிவித்தொர.் 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டிை் 73-வது அரசியலனமப்புத் திருத்தச ்ச ் ம் நன முனறக்கு வந்த 

1993 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 ஆம் பததினய இத்திைம் குறிக்கிை்றது. 

❖ இந்தத் திருத்தமொைது பஞ்சொயதத்ுகனள “தன்னாட்சி நிறுவனங்கைாக” 
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அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ இது கதனவயான அதிகாரங்களுடன் பஞ்சாயதத்ுகனைத் தன்னாட்சி நிறுவனங்கைாக 

மசயல்படுவதற்குப் பஞ்சாயதத்ுகளுக்கு உதவுகின்றது.  

 

 

உலகப் பகடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்கத் தினம் – ஏப்ரல் 21 

❖ ஒவ்டவொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21 அை்று உலகப் பன ப்பொற்றல் மற்றும் புத்தொக்கத் 

திைமொைது (WCID - World Creativity and Innovation Day) அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

❖ நீடித்த வைரச்ச்ிக்கான இலக்குகனை அனடதல் மதாடரப்ான அனனதத்ு 

பிரசச்னனகளுக்குெ் பனடப்பாற்றல் மூலெ் தீரவ்ு காை்பதற்கு பவண்டி ெக்களுக்கு 

உதவுவதற்காக இத்தினொனது அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

❖ 2018 ஆெ் ஆை்டு ஏப்ரல் 21 அன்று முதலாவது WCID தினொனது ஐ.நா.வினால் 

அனுசரிக்கப்படட்து.  
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