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 ஏப்ரல் – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ மும்பையில் நபைபைற்ற விழாவில் பிரைல எழுத்தாளரான சலீம் கான், ததசிய விருது 

பைற்ற திபரை்ைைத் தயாரிை்ைாளரான மதூர ் பண்டாரக்ர ் மற்றும் நடிபக பெலன் 

ஆகிதயாருக்குப் புகழ்மிக்க மாஸ்ைர ்தீனநாத் மங்தகஷ்கர ்விருது வழங்கை்ைைை்து. 

❖ தவறுதலாக விைத்தில் சிக்கிய தகாழிக் குஞ்சிபனக் காை்ைாற்றியதற்காக 

மிதசாரபமச ்தசரந்்த ததராக் சி லால்சச்ன்ஹிமாவிற்கு விலங்குகளை நன்முபறயில் 

நைத்த விபழகின்ற மக்கள் அபமை்ைானது (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals) 

‘2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருபணயுள்ள குழந்பத’ என்ற விருபத அந்த சிறுவனுக்கு 

வழங்கியுள்ளது.  

❖ பசன்பனயில் தமிழ்நாடு விபளயாைட்ுச ் பசய்தியாளரக்ள் சங்கம் மற்றும் இந்தியா 

சிபமண்ை்ஸ் ஆகிதயார ் இபணந்து நைத்திய வருைாந்திர விருதுகள் மற்றும் உதவித் 

பதாபக வழங்கும் விழாவில் பிரைல தமபசை் ைந்தாை்ை வீரரான சரத ் கமலுக்கு 2019 

ஆம் ஆண்டின் சிறந்த விபளயாைட்ு வீரர ்ைை்ைம் வழங்கை்ைைை்து. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

2019 ஆம் ஆண்டின் QS EMBA தரவரிசை  

❖ பபங்களூருவின் இந்திய மேலாண்ளே கல்வி நிறுவனத்தின் (IIM-B)  நிறுவன 

மேலாண்ளேயின் மேல்நிளல பட்டப்படிப்புக் கல்வியானது ஆசிய பசிபிக் தர 

வரிளையில் 12-வது இடதள்தப் பிடிதத்ுை்ைது. 

❖ மேலுே் 2019 ஆே் ஆண்டிற்கான QS Executive MBA தரவரிபசயில் உலகளாவிய அளவில் 

61-வது இைதப்தயும் இது பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இதனால் உலகளவில் உள்ள 100 முன்னணிப் பைாருளாதாரக் கல்வியகங்களில் இைம் 

பிடித்த ஒதர இந்திய பைாருளாதாரக் கல்வியகமாக இது மாறியுள்ளது.  

❖ தமலும் IIM-B ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டின் ததசிய கல்வியக கை்ைபமை்புத் தர 

வரிபசயிலும் முதலிைத்பதை் பிடிதத்ுள்ளது. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

பசுசம மகிழுந்து கடன் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் 22 அன்று அனுசரிக்கை்ைை்ை உலக பூமி தினத்பத முன்னிைட்ு 

ைாரத ஸ்தைை் வங்கியானது இந்தியாவின் மின் வாகனங்களுக்கான முதலாவது 

“ைசுபம ேகிழுந்து கைபன” பதாைங்கியுள்ளது. 

❖ இது வாடிக்பகயாளரக்பள மின் வாகனங்கை் வாங்குவதற்கு ஊக்குவிை்ைபத 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய திை்ைமானது ஏற்கனதவ உள்ள ேகிழுந்து கைன்களுக்கான வை்டி 

விகிதத்பத விை 20 அடிை்ைபைப் புள்ளிகள் குபறவாக கைன்கபள வழங்கும்.  
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அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

குறுங்க ோளில் முதல் சையற்ச  ் பள்ளம்  

❖ ஜப்பானின் ஆய்வாைரக்ை் முதன்முளறயாக குறுங்மகாைில் பையற்ளகயான 

முளறயில் பவற்றிகரோக ஒரு பை்ைத்ளத உருவாக்கியுை்ைனர.் 

 
❖ இது சூரியக் குடுே்பத்தில் ஏற்பட்ட ோற்றே் குறித்த சில தடயங்களை அைிக்குே். 

❖ ஹயபுைா 2 என்ற விண்கலத்திலிருந்து மபஸ்பால் அைவுளடய பவடிபபாருைானது 

பவைியிடப்படட்ு குறுங்மகாைின் மீது கணிைோன அைவுக்கு ஒரு பை்ைத்ளத 

ஏற்படுதத்ுே் வளகயில் இந்த மோதல்  மேலாண்ளே பைய்யப்படட்து. 

❖ ஹயபுைா 2 விண்கலோனது பூமியில் இருந்து 340 மில்லியன் கிமலாமீட்டரக்ை் 

பதாளலவில் உை்ை யுகு என்ற குறுங்மகாைின் மீது ஒரு ஏவுகளணளய பவடிக்கை ்

பைய்தது. 

❖ இது உயிரக்ைின் பதாடக்கே் ேற்றுே் சூரியக் குடுே்ப பரிணாே வைரை்ச்ி 

ஆகியவற்ளறக் கண்ைறிவபத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர ் மாதம் பதாைங்கை்ைைை் இந்த திை்ைமானது 2020 ஆம் 

ஆண்டில் மாதிரிகளுைன் பூமிக்குத் திரும்புே் வளகயில்  திை்ைமிைை்ைைட்ுள்ளது.  
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

95 மில்லியன் வருடத்திற்கு முந்சதய நண்டு இனம் 

❖ ஆல்பபரட்்டா பல்களலக் கழகத்தின்  புளதப் படிவியலாைரக்ை் 95 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முந்ளதய, நாணய அைவுளடய, காரட்ட்ூனில் உை்ைது மபான்ற 

கண்களுளடய கால்லிசிோயிராபபரப்்பலக்ஸா எனுே் நண்டு இனத்ளதக் 

கண்டறிந்துை்ைனர.் 

 
❖ இந்த நண்டு இனோனது ேத்திய கிரிட்டாசியஸ் காலகட்டத்ளதை ் மைரந்்ததாக 

இருக்கலாே் எனவுே் இது தற்மபாளதய பகாலே்பியா, வட ஆப்பிரிக்கா ேற்றுே் 

மயாமிங் மபான்ற பகுதிகைிலிருந்து வந்துை்ைதாகவுே்  நே்பப்படுகிறது. 

❖ சிறிய ைடள்டப்ளப அைவுளடய இந்த நண்டானது இறால் மபான்ற பேல்லிய 

மேமலாடள்டயுே் பபரிய அைவிலான துடுப்பு மபான்ற தடள்டயான கால்களையுே் 

பவுண்ட் நாய்க் குடட்ிகளைப் மபான்றுத் தளலயிலிருந்துத் துருத்திக் பகாண்டிருக்குே் 

கண்களையுே் உளடயது.  

 

சநகிழியற்ற முதல் விமோனம் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தின் எத்திமஹட் ஏரம்வஸ் ஆனது பறக்குே் பபாழுது  ஒற்ளறப் 

பயன்பாடட்ு பநகிழியற்றதாக பையல்படுகின்ற வளைகுடாப் பகுதியின் முதலாவது 

விோனோக ோறியுை்ைது. 

❖ உலக பூமி தினத்தன்று ோசுபாடுகை் குறித்த விழிப்புணரள்வ அதிகரிக்குே் 

மநாக்கதத்ுடன் இது பபாருந்திப் மபாகின்றது.  

❖ இது 2022 ஆே் ஆண்டின் இறுதிக்குை் விோனத்தில் ேடட்ுேல்லாேல் ஒடட்ு போத்த 

நிறுவனத்திலுே் 80% அைவிற்கு ஒற்ளற உபமயாக பநகிழிளயக் குளறப்மபாே் என்ற 

எத்திமஹட் விோன மைளவயின் உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகுே்.  

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கதசிய அறிவுைோர் சைோத்துரிசம விருது - 2019 

❖ பகாைச்ிளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்ட அரஜ்ூனா மநைச்ுரல் லிமிபடட்டின் கிளை 

மேலாண் இயக்குநர ் ேற்றுே் இளண நிறுவனரான டாக்டர.் பபன்னி ஆண்டனி 2019 

ஆே் ஆண்டின் மதசிய அறிவுைார ்பைாதத்ுரிளே விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டார.்  
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❖ இவர ் காப்புரிளே ேற்றுே் வரத்்தக ேயோக்குதலுக்கான சிறந்த தனிநபர ் எனுே் 

பிரிவில் இவ்விருதிளனப் பபற்றார.் 

❖ இவர ் உலகின் காப்புரிளேப் பபற்ற ேஞ்ைை் ைாளற உருவாக்குே் BCM 95 என்ற 

முன்னணி பையல்முபறயின் கண்டுபிடிை்ைாளராவார.் 

 

❖ தமலும் இவரிைம் சரவ்ததச அளவிலான 80 காை்புரிபமகள் உள்ளன. 

❖ இந்த விருதுைன், இந்திய அறிவுசார ் பசாத்துரிபம அலுவலகம் மற்றும் உலக 

அறிவுசார ் பசாதத்ுரிபமக் கழகம் ஆகியபவ இபணந்து இவருக்கு 

கண்டுபிடிை்ைாளரக்ளுக்கான WIPO-இன் விருதிபன வழங்கி கவுரவித்தது. 

 

71வது உல ப் பத்திரி ்ச  சுதந்திரே்தின் நொயகன்  

❖ பாகிஸ்தானின் டான் பத்திரிக்ளகயின் ஆசிரியருே் கடட்ுளரயாைருோன சிரில் 

அல்பேய்டா ைரவ்மதை பத்திரிக்ளக நிறுவனத்தின் (IPI - International Press Institute) 2019 

ஆே் ஆண்டிற்கான 71வது உலகப் பத்திரிக்ளகை ் சுதந்திரத்தின் நாயகன் விருளதப் 

பபற்றுை்ைார.் 

 
❖ இவ்விருதானது பாகிஸ்தானின் அரசு ேற்றுே் இராணுவத்தினருக்கிளடமயயான 

உறவுகைின் மீதான விேரை்னே் ேற்றுே் உறுதியான உை்ைடக்கே் ஆகியவற்றிற்காக 

இவருக்கு  வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த விருதானது 2019 ஆே் ஆண்டின் ஜுன் 05 அன்று உலக அறிவுைார ்பைாதத்ுரிளே 

தினத்தன்று பஜனீவாவில் நளடபபறவுை்ை IPI-ன் வருைாந்திர கூடுபக மற்றும் பைாதுச ்

சபை நிகழ்சச்ியில் வழங்கை்ைைவுள்ளது. 
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விளளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

ISSF உல க் க ோப்சப 2019 - பீஜிங் 

❖ சீனாவின் பீஜிங் நகரில் நளடபபற்ற ைரவ்மதை துப்பாக்கிை ் சுடுே் விளையாடட்ுக் 

கூட்டளேப்பின் (International Shooting Sport Federation - ISSF) 2019 ஆே் ஆண்டிற்கான 

உலகக் மகாப்ளபப் மபாட்டித ்பதாடரின் இறுதி ஆடட்த்தில் இந்திய துப்பாக்கிை ்சுடுே் 

இளணகைான ைவுரப் ைவுத்ரி ேற்றுே் ோனு பாக்கர ்ஆகிமயார ்10 மீட்டர ்காற்று ளகத் 

துப்பாக்கிை ்சுடுதலின் கலப்புப் பிரிவில் தங்கப் பதக்கே் பவன்றனர.் 

❖ இமத மபாட்டித் பதாடரில் 10 மீட்டர ் காற்று துப்பாக்கிை ் சுடுதலின் கலப்புக் குழுப் 

மபாட்டியில் அஞ்சுே் பேௌடக்ில் ேற்றுே் திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார ் ஆகிமயார ்

இளணந்து சீனாளவத் மதாற்கடித்து தங்கப் பதக்கே் பவன்றனர.் 

 
❖ இதற்கு முன்பாக 2019 பிப்ரவரியில் நளடபபற்ற உலகக் மகாப்ளபத் துப்பாக்கிை ்

சுடுதல் மபாட்டியின் படல்லி பதிப்பில் ைவுத்ரி ேற்றுே் பாக்கர ் இளணயானது இமத 

பிரிவில் தங்கே் பவன்றது குறிப்பிடத் தக்கது.  

 

ஆசிய குத்துைை்ண்சட ைோம்பியன்ஷிப் 2019 

❖ ஆசிய குதத்ுைை்ண்ளட ைாே்பியன்ஷிப் ஆனது தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் உை்ை 

ஹீவாோரை் ்உை்ைரங்கத்தில் நளடபபற்றது. 

❖ முதன்முளறயாக ஆடவர ்ேற்றுே் ேகைிர ்குதத்ுைை்ண்ளட ைாே்பியன்ஷிப் மபாட்டிகை் 

ஒன்றாக நடத்தப்பட்டன.  

❖ இந்தப் மபாட்டியானது ைரவ்மதை குத்துை ்ைண்ளடை ்ைங்கத்தால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவானது இந்த மபாட்டித் பதாடளர 2 தங்கப் பதக்கே், 4 பவை்ைிப் பதக்கே் 

ேற்றுே் 7 பவண்கலப் பதக்கே் என போத்தோக 13 பதக்கங்களுடன் முடித்தது. 

❖ ஹரியானாவின் அமீத் பங்கால் 52 கிமலா எளடப் பிரிவில் பவன்று இப்மபாட்டியில் 

தனது முதல் தங்கப் பதக்கத்ளத பவன்றார.் 

❖ 81 கிமலா எளடப் பிரிவில் நடப்பு உலக ைாே்பியனான சீனாவின் வாங் லீனாளவ 

வீழ்த்தி பூஜாராணி தங்கப் பதக்கதள்த பவன்றார.் 

❖ ஆசிய குதத்ுை ்ைண்ளட ைாே்பியன்ஷிப் மபாட்டித் பதாடரில் 81 கிமலா எளடப் பிரிவில் 

இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கே் இதுமவயாகுே்.  
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முக்கிய தினங்கள் 

உல   ோல்நசட தினம் – ஏப்ரல் 27 

❖ உலக கால்நளட தினோனது ஒவ்பவாரு ஆண்டுே் ஏப்ரல் 27 அன்று உலகைவில் 

அனுைரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது உலகைாவிய அைவில் உை்ை கால்நளட ேருதத்ுவரக்ை் பைய்யுே் உயிர ் காக்குே் 

பணியிளன ஊக்குவிக்கவுே் முன்னிளலப்படுத்தவுே் அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

 
❖  உலக கால்நளட தினோனது 2000 ஆே் ஆண்டில் உலக கால்நளட ைங்கத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆே் ஆண்டிற்கான உலக கால்நளட தினத்தின் கருதத்ுருவானது “தடுை்பூசிகளின் 

மதிை்பு” என்ைதாகும். 

 

பணியில் போது ோப்பு மற்றும் சு ோதோரத்திற் ோன உல  தினம் – ஏப்ரல் 28 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டுே் ஏப்ரல் 28 ஆே் நாை்  பணியில் பாதுகாப்பு ேற்றுே் 

சுகாதாரத்திற்கான உலக  தினோக அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

❖ பணியாைரக்ைின் வாழ்ளவப் பாதிக்கக் கூடிய பணியிட விபதத்ுக்கை் ேற்றுே் 

மநாய்கை் தடுப்பு குறிதத் விழிப்புணரள்வ உருவாக்குவமத இதன்  மநாக்கோகுே். 
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❖ இந்தத ்தினோனது உலகைாவிய அைவில் பதாழில்ைார ்விபதத்ுகை் ேற்றுே் மநாய்கை் 

தடுப்பிளன ஊக்குவிப்பதற்காக ைரவ்மதை பதாழிலாைர ் அளேப்பால் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இந்த தினோனது 2003 ஆே் ஆண்டிலிருந்து ைரவ்மதை பதாழிலாைர ் அளேப்பால் 

அனுைரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருவானது “எதிரக்ாலத்தில் பாதுகாப்புே் சுகாதாரமுே் 

பணியின் முக்கியப் பகுதி” என்பதாகுே். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உல  ஒவ்வோசம வோரம்  

❖ உலக ஒவ்வாளே வாரே் என்பது 2011 ஆே் ஆண்டிலிருந்து உலக ஒவ்வாளே 

அளேப்பினால் வருடந்மதாறுே் களடபிடிக்கப்படுே் ஒரு உலகைாவிய முன்பனடுப்பு 

ஆகுே்.  

❖ இது 2019 ஆே் ஆண்டின் ஏப்ரல் 07 முதல் 13-ே் மததி வளர களடபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருவானது  “உணவு ஒவ்வாளே என்பது உலகைாவிய 

பிரைை்ளன” என்பதாகுே். 

❖ உலக ஒவ்வாளே அளேப்பானது இராண்டாண்டிற்கு ஒருமுளற நளடபபறுே் உலக 

ஒவ்வாளேக்கான கூடுளகயுடன் இளணந்து 2005 ஆே் ஆண்டு ஜூளல ோதே் உலக 

ஒவ்வாளே தினத்ளத நடத்தியது. இத்தினே் ஆண்டுமதாறுே் ஜூளல 08 அன்று 

அனுைரிக்கப்படுகிறது.  

 

 

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