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ஏப்ரல் – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ முதன்முறையாக ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது இந்தியாறைச ்சசரந்்த இந்துத் தந்றத 

மை்றும் முஸ்லீம் தாய்க்குப் பிைந்த 9 மாதங்கள் நிரம்பிய ஒரு பெண் குழந்றதக்கு 

பிைெ்புச ்சான்றிதறழ ைழங்கியுள்ளது. 

o ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது ஒரு சகிெ்புத் தன்றம உறைய நாை்டிை்கான 

உதாரணமாகத் தான் திகழ்ைறத எடுதத்ுக் காைட்ுைதை்காக 2019 ஆம் 

ஆண்றை “சகிெ்புத் தன்றமக்கான ஆண்டாக” அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ கலிசொரன்ியா ெல்கறலக் கழகத்றதச ் சசரந்்த நரம்பியல் துறை 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உதடுகள், தாறை மை்றும் நாக்கு ஆகியைை்றுைன் கூடிய 

பமய்நிகர ்குரல் ைறளயெ் ொறதறய உருைாக்கியுள்ளனர.் இதன் மூலம் மூறளயின்  

சமிக்றைகறளெ் ெயன்ெடுத்தி இயை்றகயான குரறலெ் சொன்று பசயை்றகயான 

குரறல ஏை்ெடுத்த முடியும். 

o இது விெதத்ுகள், ெக்க ைாதம் அல்லது நரம்பு சாரந்்த குறைொடுகள் 

ஆகியைை்றினால் ொதிக்கெ்ெைட்ு செச முடியாமல் இருெ்ெைரக்ளுக்கு உதை 

இருக்கின்ைது. 

❖ இரண்டு சொை்டிகறளக் பகாண்ை ஐசிசி உலக கிரிக்பகை் லீக் பிரிவின் 

ஆண்களுக்கான ஒருநாள் சரை்சதசெ் சொை்டியில் ெங்கு பெறும் முதலாைது பெண் 

நடுைராக ஆஸ்திசரலியாறைச ்சசரந்்த கிறளரி சொசலாசாக் உருபைடுத்துள்ளார.் 

❖ தனது எதிரப்்பபத் ததரிவிக்கும் விதமாக தபய்ஜிங்கில் நறைபெை்ை மண்ைலம் 

மை்றும் ொறத ைழித்தை மன்ை (Belt and Road Forum) மாநாைற்ை இரண்ைாைது 

முறையாக இந்தியா தவிரத்த்ுள்ளது. 

o மண்ைலம் மை்றும் ொறத ைழித்தைத ் திை்ைத்தின் முக்கியக் கூைான சீன-

ொகிஸ்தான் பொருளாதார பெருைழிெ் ொறதக்கு (China-Pakistan Economic 

Corridor - CPEC) எதிரான நிறலெ்ொை்டில் இந்தியா உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் அறிவுசார ் பசாதத்ுரிறம கை்ைறமெ்பில் “சொதிய அளவிைத ் தகுந்த 

முன்சனை்ைங்கள்” ஏை்ெைாத காரணத்தினால் அபமரிக்க ைரத்்தகெ் பிரதிநிதிகள் 

(USTR - The US Trade Representatives) இந்தியாறை “முன்னுரிறம கண்காணிெ்புெ் 

ெை்டியல்” இல் றைதத்ுள்ளனர.்  

o தனது பசாந்தச ் சை்ைமான “பிரிவு 301 அறிக்றக” அல்லது உலக ைரத்்தக 

அறமெ்பின் ைழிமுறைகள் ஆகியைை்றின் அடிெ்ெறையில் இந்தியாவிை்கு 

எதிரான நைைடிக்றகறய சமை்பகாள்ளெ் சொைதாக அபமரிக்கா 

அசச்ுறுதத்ுகின்ைது. 

❖ சகரளாவின் விழிை்சியம் துறைமுகத்தில் நறைபெை்ை ஒரு நிகழ்சச்ியில் “எல் அண்ை் 

டி” என்ை நிறுைனத்தால் கை்ைறமக்கெ்ெை்ை “ICGS C-441” என்ை இறைமறிெ்புக் 

கெ்ெலானது இந்தியக் கைை்ெறைெ் ொதுகாெ்புெ் ெணியில் இறணந்தது. இது 

உள்நாை்டிசலசயத் தயாரிக்கெ்ெைை்க் கெ்ெலாகும். 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பாரதி எழுத்து வடிவம் 

❖ ஐஐடி – மதராஸ் நிறுைனத்றதச ் சசரந்்த விை்ைானிகள் அடங்கிய ஒரு குழுைானது 

ென்பமாழி ஒளியியல் ெண்பு பகாண்ை அங்கீகாரத் திை்ைத்திறனெ் ெயன்ெடுதத்ி 

ொரதி எழுத்து ைடிைத்தில் உள்ள ஆைணங்கறளெ் ெடிெ்ெதை்கான ஒரு முறைறய 

சமம்ெடுத்தியுள்ளனர.் 

❖ ொரதி என்ெது இந்தியாவிை்காக ஒரு பொது எழுதத்ு ைடிைமாகெ் 

ெரிந்துறரக்கெ்ெைட்ிருக்கும் ஒன்ெது இந்திய பமாழிகளுக்கான ஒரு ஒருங்கிறணந்த 

எழுதத்ு ைடிைமாகும். 

❖ ஒருங்கிறணக்கெ்ெை்ை எழுதத்ு ைடிைங்கள் பின்ைருமாறு : 

o Tamil 

o Kannada 

o Telugu 

o Malayalam 

o Devanagri 

o Bengali 

o Oriya 

o Gujarathi 

o Gurmukhi 

❖ சராமன் எழுதத்ு ைடிைமானது ெல ஐசராெ்பிய பமாழிகளுக்கான (ஆங்கிலம், 

பிபரை்சு, பெரம்ன், இத்தாலி சொன்ை) ஒரு பொது எழுதத்ு ைடிைமாகெ் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்ைது. 

❖ அசதசொன்று ொரதி எழுதத்ு ைடிைமானது, ஒரு பொது எழுதத்ு ைடிைதத்ுைன் 

இந்தியாவின் தகைல் பதாைரப்ுத் தறைகறள ஒழிக்க எண்ணுகின்ைது.  

❖ ொரதி எழுத்து ைடிைத்தின் கீழ் ஆங்கிலம் மை்றும் உருது ஆகிய தமாழிகளின் எழுத்து 

ைடிைங்கள் ஒருங்கிறணக்கெ்ெைவில்றல. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மலேரியா ல ாயற்ற இ ்தியா 

❖ இந்திய மருத்துை ஆராய்சச்ி மன்ைமானது (ICMR - Indian Council of Medical Research) 

இந்திய “மசலரியா ந ாய் ஒழிெ்பு ஆராய்சச்ிக் கூை்டிறணபைத்” (MERA - Malaria 

Elimination Research Alliance) பதாைங்கியுள்ளது.  

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் 25 அன்று உலக மசலரிய தினக் பகாண்ைாை்ைத்தின் சொது 

இந்தக் கூை்டிறணவு பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

❖ ”தகாசுவின்  மூலம் பரப்பப்படும் சநாய்கறளக் கைட்ுெ்ெடுத்துைதற்கான  சதசிய 

திை்ைமானது” (NVBDCP - National Vector Borne Diseases Control Program) 2030-ஆம் ஆண்டில் 
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மசலரிய சநாயை்ை இந்தியாறை உருைாக்க எண்ணுகின்ைது.  

❖ NVBDCP ஆனது மசலரியாறை ஒழிெ்ெதை்கான ஆராய்சச்ி சாரந்்த திை்ைங்களின் மீது 

கைனத்றதச ்பசலுதத்ுகின்ைது. 

❖ சமரா இந்தியா என்ெது மசலரியாறை ஒழிெ்ெதை்காக ஆராய்சச்ிகறள 

அதிகரிக்கவும் அதை்காக திை்ைமிைவும் இறணந்துப் ெணியாை்ை ெங்களிெ்ொளரக்ள் 

ஒன்று கூடுைதாகும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

வவளிலயற்ற விொ 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சரை்சதசத் பதாழிலாளர ் அறமெ்ொனது 2019-ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் அறனதத்ு அயல்நாைட்ுெ் ெணியாளரக்ளுக்கான மிகவும் 

விமரச்னத்திை்குள்ளாகிக் தகாண்டிருக்கும் பைளிசயை்ை விசா அறமெ்றெ கத்தார ்

ஒழிக்கவிருக்கிைது என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ 2018-ஆம் ஆண்டு பசெ்ைம்ெர ்மாதத்தில், கத்தார ்சை்ை மன்ைமானது ”கெ்லா” அல்லது 

” ிதி ஆதரவுத்  திை்ைத்றத” ஒழிெ்ெதை்காக ஒெ்புதல் ைழங்கியது. 

❖ கெ்லா என்ெது அயல்நாைட்ுெ் ெணியாளரக்ள் ெணியிலிருந்து மாறுைதை்நகா, ஒரு 

நாை்டிை்குள் நுறழயநைா அல்லது பைளிசயைநைா தங்கள் சமலதிகாரியிைம் அனுமதி 

பெை சைண்டும். 

❖ 2022-ஆம் ஆண்டு உலகக் சகாெ்றெ கால்ெந்துப் சொை்டி நறைபெறுைறத நிறனவில் 

றைதத்ு பதாழிலாளர ்சீரத்ிருத்தங்கள் அங்கு சமை்பகாள்ளெ் ெடுகின்ைன. 

❖ கத்தார ்நாடு 2022-ஆம் ஆண்டு கால்ெந்து உலகக் சகாெ்றெறய நைத்த இருக்கின்ைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெச்ெய்திகள் 

குவாண்டம் வவப்ப  ிலேமானி 

❖ புது தில்லியின் ொமியா மிலியா இஸ்லாமியப் ெல்கறலக் கழகத்றதச ் சசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உயர ் நுண் உணரவ்ியான குைாண்ைம் பைெ்ெ நிறலமானிறய 

சமம்ெடுத்தியுள்ளனர.் 

❖ இது பைெ்ெ நிறலயில் ஏை்ெடும் நுண் பகல்வின் மாை்ைங்கறள அளவிடும். இது 

விறரைாக முடிவுகறள அளிக்கும். 

❖ இந்த உயர ் நுண் உணரவ்ி குைாண்ைம் பைெ்ெ நிறலமானியானது கிராறென் 

குைாண்ைம் புள்ளிகறளெ் ெயன்ெடுத்தி சமம்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

கிராலபன் குவாண்டம் புள்ளிகள் 

❖ கிராறென் குைாண்ைம் புள்ளிகள் (GQDs - graphene quantum dots) ஆனது கிராறெனின் 

ஒை்றை அடுக்கிலிருந்துப் ெல அடுக்குகறளக் பகாண்ை குறைைான துண்டுகள், 

அளவில் சிறியறை அல்லது களங்கள் ஆகியைை்றைக் குறிக்கும். 

❖ GQDs ஆனது உயிரியல், ஒளி மின்னணுவியல், ஆை்ைல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

ெயன்ொடுகள் ஆகியைை்றில் ெயன்ெடுகின்ைது. 
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வபப்பி வகாலும்லபா 

❖ ஐசராெ்பிய மை்றும் ெெ்ொனிய விண்பைளி நிறுைனங்கள் ஏரியான் 5 

விண்கலனானது பெப்பி பகாலும்சொ விண்பைளிக் கலத்றத பைை்றிகரமாக 

சுை்றுைை்ைெ் ொறதக்கு எடுதத்ுச ்பசன்ைதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது புதன் கிரகத்திை்கான ஒரு கூைட்ுத ்திை்ைமாகும். 

 

❖ இந்த விண்கலமானது இத்தாலிய விை்ைானியான கியூசிபி ”பெப்பி” பகாலும்சொ 

என்ெைரின் நிறனைாக பெயரிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ பெப்பி பகாலும்சொைானது புதன் கிரகத்தின் சமை்ெரெ்பு மை்றும் ஈரெ்்பு விறசறய 

தன்னிசற்சயாக ஆராய்ந்து முடிவுகறள அளிக்கவிருக்கின்ைது. 

o பெப்பி – ஐசராெ்பிய விண்பைளி நிறுைனத்தால் சமம்ெடுத்தெ்ெைை்து. 

o மிசயா – ெெ்ொன் விண்பைளி ஆராய்சச்ி நிறுைனத்தால் சமம்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

நிரந்தர உலறபனி 

❖ ”சநசச்ர ் கம்யூனிசகசன்ஸ்” என்ற  ிறுைனத்தால் பைளியிைெ்ெைை் ஒரு புதிய 

ஆய்வின்ெடி, ஆரை்ட்ிக்கில் உருகிக் பகாண்டிருக்கும்  ிர ்தர உறைெனியானது 

மீத்சதன் மை்றும் காரெ்ன்-றை-ஆக்றஸடு ஆகிய ைாயுக்கறள பைளியிடும் என்று 

கூைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இது புவி பைெ்ெ மயமாதறல மிகெ்பெரிய அளவில் அதிகெ்ெடுதத்ும். சமலும் இது 

உலகில் டிரில்லயன் ைாலர ்மதிெ்பில் சசதங்கறளயும் விறளவிக்கும். 

❖  ிர ்தர உறைெனி (Permafrost) என்ெது குறைந்தது பதாைரந்்து இரண்டு ஆண்டுகளாக 

கடும் குளிரம்ிக்க அல்லது முழுறமயாக உறைந்த நிறலயில் காணெ்ெடும் 

எந்தபைாரு ெகுதிறயயும் குறிப்பதாகும்  (32° F  அல்லது 0° C).  

❖  ிர ்தர உறைெனியின் சமை்ெகுதியின் மீதுள்ள மண்ணின் அடுக்கானது ஆண்டு 
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முழுைதும் உறைந்த நிறலயில் காணெ்ெடுைதில்றல.  

❖ சகாறைக் காலங்களின் சொது உருகியும் மை்ை காலங்களில் உறைந்தும் 

காணெ்ெடுகின்ை இந்த அடுக்கானது ”பசயல்ொைட்ு அடுக்கு” என்று 

அறழக்கெ்ெடுகின்ைது. 

 

காகாலபா கிளி 

❖ காகாசொ சிசராக்சகா என்ெது நியூசிலாந்தில் காணெ்ெடும் உயர ் அசச்ுறுத்தல் 

நிறலயில் உள்ள கிளி இனங்களில் ஒரு ைபகயான  உலகின் பெருத்த கிளியாகும். 

❖ இந்த இனத்தில் பெண் கிளிகள் இனெ்பெருக்க பசயல்முறைகறள 

கைட்ுெ்ெடுதத்ுகின்ைன. 

 

❖ நியூசிலாந்தில் ைளரும் ரீமு மரங்களில் கனிகள் நிறைந்து காணெ்ெடும் சமயத்தில் 

இந்த கிளிகள் 2 முதல் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கூடுகின்ைன. 

❖ ஒசர காலத்தில் இந்தக் கிளியினால் 249 முைற்ைகள் இைெ்ெடுகின்ைன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அரஜ்ுனா விருதுகள் 

❖ இந்தியக் கிரிக்பகை் கைட்ுெ்ொைட்ு ைாரியமானது (BCCI - Board of Control for Cricket in 

India) முகமது சமி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவீந்திர ெசைொ மை்றும் பூனம் யாதை் 

ஆகிசயாறர அரெ்ுனா விருதுக்காகெ் ெரிந்துறர பசய்துள்ளது. 

❖ அரெ்ுனா விருதின் சநாக்கமானது சரை்சதச அளவில் விறளயாைட்ுத் துறையில் 

சிைந்து விளங்கும் சாதறனயாளரக்றள பகௌரவிெ்ெதாகும். 

❖ இது மத்திய இறளைர ்விைகாரங்கள் மை்றும் விறளயாைட்ுத் துறை அறமசச்கத்தால் 

ைழங்கெ்ெடுகின்ைது. 

❖ இது 1961-ஆம் ஆண்டில் ஏை்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ அரெ்ுனா விருதிறனெ் பெை்ை முதலாைது கிரிக்பகை் வீரர ்சலீம் துரானி ஆைார.் 

❖ இதுைறர 53 கிரிக்பகை் வீரரக்ள் அரெ்ுனா விருதிறனெ் பெை்றுள்ளனர.் 
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விருதுக்கான தகுதி  ிலேகள் 

❖ கைந்த 4 ஆண்டுகளில் சரை்சதச அளவில் சிைெ்ொன விறளயாைற்ை 

பைளிெ்ெடுதத்ுதல். 

❖ தறலறமத்துைெ் ெண்பு, விறளயாைட்ு வீரருக்குரிய தகுதி நிறலகள் மை்றும் 

ஒழுக்கம் ஆகியைை்றை பைளிெ்ெடுதத்ுதல். 

❖ எந்த ஒரு நெரும் இரண்ைாைது முறையாக இந்த விருதிறனெ் பெைவில்றல. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ோ லிகா பட்டம் 

❖ ஸ்பெயினின் கால்ெந்துக் கூை்டிறணைான ”லா லிகா” சொை்டியின் இறுதி ஆைை்த்தில் 

ொரச்ிசலானிய அணி பைை்றி பெை்றுள்ளது. 

❖ இைரக்ள் பலைண்டி அணிக்கு எதிராக 

விறளயாடி பைை்றி பெை்றுள்ளனர.் 

❖ ொரச்ிசலானியாவின் நைச்த்திர வீரரான 

லிசயானல் பமசி அ ்த அணி பைை்றி 

பெறுைதை்கான ஒரு சகாபல அடித்தார.் 

அதுநை அந்த அணியின் பமாத்த சகாலும்  

ஆகும். 

❖ ொரச்ிசலானிய அணி இதுைறர 26 முறை ”லா 

லிகா” ெைை்த்றத பைன்றுள்ளது. 

❖ ”லா லிகா” என்ெது ஸ்பெயின் கால்ெந்துக் 

கூை்டிறணவு அறமெ்பின் ஆண்களுக்கான 

முன்னணி பதாழில்சார ் கால்ெந்துெ் 

பிரிைாகும். 

❖ இது 1929-ல் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உஸ்தாத் அே்ோ ரக்கா 

❖ ஏெ்ரல் 29 அன்று புகழ்பெை்ை தசெலா கறலைரான 

உஸ்தாத் அல்லா ரக்காவின் (1919, ஏெ்ரல் 29 – 2000 

பிெ்ரைரி 3) பிைந்த தினம் பகாண்ைாைெ்ெைை்து. 

❖ இைர ் தசெலாக் கறலறய இறசதத்ு உலகம் முழுைதும் 

அறத புகழ்பெைச ்பசய்தார.் 

❖ அல்லா ரக்கா என்ெைர ் சித்தார ் கறலைரான ெண்டிை் 

ரவி சங்கருைன் இறணந்து சமை்கு நாடுகளில் இந்தியெ் 

ொரம்ெரிய இறசறய புகழ்பெைச ்பசய்தார.்  

❖ இைர ் தசெலா இறசயின் ெை்சாெ் கரானாவின் தீவிர 
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ஆதரைாளர ்ஆைார.் 

❖ ெை்சாெ் கரானா என்ெது அக்ெர ்செரரசில் இருந்த இறசக் கறலைரக்ளில் ஒருைரான 

லாலா ெைானி தாஸ் என்ெைரால் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ அல்லா ரக்காவின் மகனான ொஹிர ்ஹுறசன் என்ெைர ் இந்தியாவின் புகழ்பெை்ை 

தசெலாக் கறலைர ்ஆைார.் 

 

உேக ல ாய்த் தடுப்பு வாரம் 

❖ ஒை்பைாரு ஆண்டும் ஏெ்ரல் மாதத்தின் கறைசி ைாரத்தில் உலக சநாய்த் தடுெ்பு 

ைாரம் அனுசரிக்கெ்ெடுகின்ைது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான கருதத்ுருைானது, ”அறனைறரயும் ொதுகாெ்ெது: சநாய் தடுெ்பு 

மருந்துகளின் ெணி” என்ெதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான கருதத்ுருவின் இலக்குகளானது குழந்றதகள், சமூகங்கள் 

மை்றும் உலகம் ஆகியைை்றின் சுகாதாரத்திை்கான சநாய்த் தடுெ்பு மருந்துகளின் 

மதிெ்றெ பைளிக் பகாணரை்தாகும். 

 

❖ சநாய்த் தடுெ்ொனது குழந்றதெ் ெருைம் முதல் ையது மூெ்பு ைறர 25 ைறகயான 

பதாை்று சநாய்களிலிருந்து காக்கின்ைது. 

❖ உலக சுகாதார அறமெ்ொனது தனது 2012-ஆம் ஆண்டு, சம மாதச ்சந்திெ்பின் சொது 

உலக சநாய்த ்தடுெ்பு ைாரக் கறைபிடிெ்பிறன அங்கீகரித்தது. 
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