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ஏப்ரல் – 15 

TNPSC �ளிகள் 

 மத்�ய �காதார அைமசச்கத்�ல் �காதார ேசைவ  ெபா� இயக்�நராக (ெபா�ப்�) 
(Director General Health Services) டாக்டர ் �ேரா�லா �ப்தா நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 
�காதார ேசைவ ெபா� இயக்�நரகத்�ல் தற்ேபா� �காதார ேசைவ ெபா� 
இயக்�நர ் ெபா�ப்��ள்ள டாக்டர ் D.B அதானிக்� அ�த்�  தற்ேபா� �ேரா�லா 
�ப்தா நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ICBM சர்மாட் ஏ�கைண 

 RS-28 சரம்ாட ் (RS-28 Sarmat) எ�ம் தன� ந�ன அ�சக்� வல்லைம�ைடய 
கண்டங்க�க்�ைடேயயான ஏ�கைணைய (Inter-Continental Ballistic Missile-ICBM) 
இரஷ்யா ெவற்�கரமாக ேசாதைன ெசய்�ள்ள�. 

 ஆர�்க் மண்டலத்�ற்� அ�காைம�ல் அைமந்�ள்ள �ெளேஸடஸ்்க் 
காஸ்ேமா�ேராம் (Plesetsk Cosmodrome) எ�ம் ேமற்� இரஷ்யா�ல் அைமந்�ள்ள 
�ண்ெவளி தளத்���ந்� இந்த ஏ�கைண  ேசாதைன ெசய்யப்பட�்ள்ள�.  

 உல��ைடய எந்தப் ப���ைன�ம் அைட�ம் �றன் ெகாண்ட� இந்த ICBM RS-28 
சாரம்ாட ் ஏ�கைண. இந்த ஏ�கைண 2021 ஆம் ஆண்�  பா�காப்� ேசைவ�ல் 
ெசயல்பாட்�ற்� வர உள்ள�. RS-28 சரம்ாட ் ஏ�கைணயான� ஓர ் அ�க �ரவ 
எரிெபா�ள் உந்�த�ைடய (heavy liquid-propellant) அ� ஆ�தங்கைள ஏந்�ச ்ெசல்ல 
வல்ல கண்டங்க�க்�ைடேயயான ஏ�கைணயா�ம் 

 1988 ஆம் ஆண்� �தல் இரஷ்யா�ன் ஒேர அ�ந�ன பா�காப்� �க்�யத்�வம் 
வாய்ந்த ஏ�கைண அைமப்பாக உள்ள R-36M2 ேவாேயேவாடா (R-36M2 Voyevoda) எ�ம் 
கண்டங்க�க்�ைடேயயான ஏ�கைண அைமப்ைப மாற்�வேத இந்த சரம்ாட் 
ஏ�கைண கண்���ப்�ன் ேநாக்கமா�ம்.  

 தற்ேபாைதய ரஷ்யா, உக்ைரன், கஜகஸ்தான் நிலப் �ராந்�யங்களில் �.� . 6 ஆம் 
�ற்றாண்� �தல் 4 ஆம் �ற்றாண்� வைர�லானா இைடப்பட்ட காலத்�ல் வாழ்ந்த 
சரம்ாட்�யன் எ�ம் நாேடா� பழங்���னரக்ளின் (Nomadic Sarmatian tribes) ெபயர ்
ெகாண்� அதன் அ�ப்பைட�ல் இந்த ஏ�கைணக்� சரம்ாட ் (Sarmat) எனப் 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 
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பாபர் ஏ�கைண - பா�ஸ்தான் 

 உள் நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்பட்ட, நீர�்ழ்� கப்பல்களி��ந்� ஏவத்தக்க �ரே்வக 
கப்பல் ஏ�கைணயான (Indigenously developed Submarine Launched version of Cruise Missile-
SLCM) பாபர-்3 ஏ�கைணைய (BABUR Missile) பா�ஸ்தான் கடற்பைட ெவற்�கரமாக 
ேசாதைன ெசய்�ள்ள�. 

 பாபர ் – 3 ஏ�கைணயான� பல்ேவ� வைகயான ஆ�தங்கைள �மந்� ெசன்� 
�நிேயா�க்க வல்லதா�ம். இ� நீ�க்க��லான கட�்ப்ப�த்தப்படட் உந்�தல் 
அைமப்ைப (Underwater controlled propulsion) பயன்ப�த்��ன்ற�. 

 அர�க் கட�ல் பா�ஸ்தானி�ைடய கடற்ப���ன் நீ�க்க��லான நிைல�ல்லா 
நக�ம் ஏ� ேமைட���ந்� (Underwater Dynamic Platform) இந்த ஏ�கைண ஏவப்பட�் 
ேசாதைன ெசய்யப்பட�்ள்ள�. ெபா� ெவளி�ல் �லப்படாத இடத்�ல் 
ெபா�த்தப்பட்ட இலக்ைக இந்த ஏ�கைண தாக்� அ�த்த�. 

 நீர�்ழ்� கப்பல்களி��ந்� ஏவவல்ல இந்த பாபர-்III ஏ�கைணைய ேசாதைன 



•   
•    
 
 
 
 

  

ெசய்�ள்ளதாக பா�ஸ்தான் அ��த்��ப்ப� இ� இரண்டாவ� �ைற 
மட�்ேமயா�ம். இதற்� �ன் இத�ைடய �தல் ேசாதைன 2017 ஆம் ஆண்� 
ஜனவரி�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

�� உ�ப்� 

 ேதா�க்� அ��ல் இண்டரஸ்்��யம் (interstitium) எ�ம்  ��ய உ�ப்� ஒன்ைற 
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்� ��த்�ள்ளனர.்  

 

 
 �ைர�ரல்கள், இரத்த நாளங்கள், தைசகள் மற்�ம் �டல் நாளங்கள் ஆ�யவற்ைற 

�ற்��ள்ள ��க்களில் இந்த படலம் காணப்ப��ன்ற�. 

 இந்த இண்டரஸ்்��யம் படலமான� எப்ப� �ற்�ேநாய் ெசல்கள் உட�ல் 
பர��ன்றன என �ரிந்� ெகாள்ள உத�ம். ேம�ம் ேநாய் கண்ட� க��யாக�ம் 
பயன்ப�ம் வா�ம் ��க்கள் �தான ஆராய்ச�் அ�ப்பைட�லான கான்ேபாகல் 
ேலசர ் எண்ேடாைமட்ேராஸ்ேகா� (probe-based confocal laser endomicroscopy on a living 
tissue) எ�ம் ெதா�ல்�ட்பத்�ன் பயன்பாட்�ன் �லம் இண்டரஸ்்��யம் எ�ம் இந்த 
படல உ�ப்� கண்���க்கப்பட�்ள்ள�.   

 ேதா�ற்� நிைலத்தன்ைம�ம் (Durability) ெந�ழ்ச�்த் தன்ைம�ம் (Elasticity) த��ன்ற 
ெகால்லாஜன் (collagen), எலாஸ்�ன் (elastin), மற்�ம் �ரதங்கள் ேபான்றவற்ைற 
இப்படலம் ெகாண்�ள்ள�.  

 இப்படலத்ைத கண்���த்�ள்ள ஆராய்ச�்யாளர ் ��வான� இப்படலமான� 
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அ�ரச்�் உ�ஞ்�களாக (shock absorbers) �ட ெசயல்ப�ெமன ெதரி�த்�ள்ள�. 
அதன் �லம் ேசதங்களி��ந்� உடற் ��க்கைள இப்படலம் பா�காக்�ம்.  

 இப்படலமான� ஓர ் உடற் உ�ப்பா அல்ல� இல்ைலயா என உ�� ெசய்ய 
ஆராய்ச�்கள் ெதாடரந்்� ேமற்ெகாள்ளப்பட�் வ��ன்றன. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ஓய்� ெப�வதற்கான வய� உயர�் 

 மத்�ய �ரேதச மாநிலத்��ைடய அர� ஊ�யரக்ளின் ஓய்� ெப�வதற்கான வய� 
வரம்ைப 60 வய���ந்� 62 வயதாக உயரத்்��ள்ளதாக அம்மாநில �தலைமசச்ர ்
�வராஜ் �ங் ெசௗஹான் அ��த்�ள்ளார.்  

 அைனத்� ஊ�யரக்�ம் தங்க�ைடய �ைறயான பணி உயரை்வப் (due promotions) 
ெப�வைத உ�� ெசய்வதற்காக இம்��� ேமற் ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 

கடக்நாத் ேகா�கள் – மத்�யப் �ரேதசம் – ��சார ்���� 

 ெசன்ைன�ல் அைமந்�ள்ள ��சார ்���� ப�� மற்�ம் அ��சார ்ெசாத்�ரிைம 
இந்�யா (Geographical Indication Registry and Intellectual Property India) அ�வலகமான� 
மத்�யப் �ரேதச மாநிலத்�ன் கடக்நாத் ேகா�க�க்� (Kadaknath chicken) ��சார ்
���டை்ட (Geographical Indication) வழங்��ள்ள�.  

 தங்க�ைடய க�ைமநிற இற�கள் காரணமாக �� க�ைமநிறம் ேதாற்றம் 
ெகாண்டைமயால் கடக்நாத் ேகா� இனமான� தனித்�வம் வாய்ந்ததாக 
க�தப்ப��ற�.  

 ெமலனின் நிற�களின் (Melanin pigment) ப��கள் காரணமாக கடக்நாத் ேகா�கள்  
க�ப்� நிறத்�ல் காணப்ப��ன்றன. 
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 மத்�யப் �ரேதச மாநிலத்�ன் அ�ராஜ்�ர,் ஜ�வா ேபான்ற பழங்���ன 
மாவட்டங்கள் கடக்நாத் ேகா�களின்  �ர�்க (Native) இடங்களா�ம். 

 கடக்நாத் ேகா�களான� அவற்��ைடய தகவைமப்�த்தன்ைம (adoptability) மற்�ம் 
க�ைமநிற, நற்�ைவ�ைடய இைறச�் காரணமாக �க�ம் �ரபலமானைவயாக 
காணப்ப��ன்றன. ேம�ம் இதன் இைறச�்யான�  ம�த்�வ �ணங்கள் 
உைடயைவ என நம்பப்ப��ன்ற�.  

 அண்ைம�ல், கடக்நாத் ேகா�களின் �ற்பைனக்காக மத்�யப் �ரேதச அரசான� 
“MP கடக்நாத்” (MP Kadaknath’) எ�ம் ைகேப� ெசய�ைய ெதாடங்�ய� 
��ப்�டத்தக்க�.  

 கடக்நாத் ேகா�களின் ேமல் ��சார ் ���ைடப் ெபற இ� மாநிலங்க�ம் 
அவற்��ைடய �ர�்க இடத்�ன் ��  உரிைம ேகாரியதால் மத்�யப் �ரேதசம் 
மற்�ம் சத்�ஸ்கர ் மாநிலங்களிைடேய அண்ைம�ல் சசச்ர� உண்டான� 
��ப்�டத்தக்க� 

��சார் ���� (Geographical Indication - GI) 

 ���ன் ஒ� ��ப்�ட்ட இடத்ைதேயா அல்ல� ேதாற்றத்ைதேயா ��ப்��ம் 
ெபா�டக்�க்� அங்�காரம் த�ம்வைக�ல் அவற்�ன் �� பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஓர ்
ெபயர ்அல்ல� �ன்னேம ��சார ்���� எனப்ப�ம். 

 �றப்�த் தரங்க�ம், ெசாந்த இடத்�ன் நன்ம�ப்ைப�ம் உைடய ேவளாண் 
ெபா�டக்ள், இயற்ைக மற்�ம் தயாரிப்�ப் ெபா�டக்�க்� இக்���� இந்�ய 
காப்�ரிைம அ�வலகத்தால் வழங்கப்ப��ற�. 

 ��சார ் ���ட�் அைடயாளம் 10 ஆண்�க�க்� ெசல்லத்தக்க�. அதற்� �ற� 
ப��ப் ��ப்�ப்� ேதைவ. 

 ெதா�ற்�ைற ெசாத்�க்கள் பா�காப்�ற்கான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்�ன் (Paris Convention 
For Protection Of Industrial Property) �ழ் அ��சார ் ெசாத்�ரிைம�ன் ஒ� ப��யாக GI 
உட்ேசரக்்கப்பட�்ள்ள�. 

 சரவ்ேதச அள�ல், உலக வரத்்தக நி�வனத்�ன் (WTO-World Trade Organisation) 
அ��சார ் ெசாத்�ரிைமகளின் வணிகம் ெதாடரப்ான அம்சங்கள் ��த்த 
ஒப்பந்தத்தால் (TRIPS-Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights) GI 
நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 

 இந்�யா�ல் GI 1999-ஆண்�ன் பலவைக ெபா�டக்�க்கான ��சார ் ����கள் 
மற்�ம் பா�காப்� சடட்த்�ன் (Geographical Indications of Goods (Registration and Protection 
Act,1999-GI Act) �ழ் இந்�ய காப்�ரிைம அ�வலகத்தால்  வழங்கப்ப��ற�. 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

ஊழல் எ�ர்ப்� �ரி� தைலவர் – BCCI  

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான இந்�யன் �ரி�யர ்�க் ெதாடங்க உள்ள நிைல�ல் இந்�ய 
�ரிக்ெகட ் கட�்ப்பாட�் வாரியமான� (Board of Control for Cricket in India- BCCI) 
ராஜஸ்தானின் �ன்னாள் காவல் �ைற இயக்�நரான (ex-Director General of Police) 
அ�த் �ங்-ைக 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான தன� ஊழல் எ�ரப்்�ப் �ரி�ன் (Anti-
Corruption unit) தைலவராக நிய�த்�ள்ள�.  
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 BCCI-��ைடய ஊழல் எ�ரப்்�ப் �ரி�ன் (Anti-Corruption unit) தைலவராக இ�ந்� 
வ�ம் ெடல்��ன் �ன்னாள் காவல்�ைற ெபா� இயக்�நரான நீரஜ் �மா�க்� 
ப�லாக தற்ேபா� அ�த் �ங் நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.்  ேம�ம் நீரஜ் �மார ்2018 ஆம் 
ஆண்�ன் மாரச் ் 31 ஆம் ேத� வைர இந்�ய �ரிக்ெகட் கட�்ப்பாட�் வாரியத்�ன்   
ஊழல் எ�ரப்்�ப் �ரி�ன் ஆேலாசகராக நியமக்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

ISSF �னியர் உலகக் ேகாப்ைப 

 ஒன்ப� தங்கம், ஐந்� ெவள்ளி, எட�் ெவண்கலம் என ெமாத்தம் 22 பதக்கங்கைள 
ெவன்� பதக்கப்பட�்ய�ல் இரண்டாவ� இடத்ைதப் ��த்� இந்�யா 
ஆஸ்�ேர�யா�ன் �டன்ி நகரில் நைடெபற்� வந்த ISSF �னியர ்உலகக் ேகாப்ைபப் 
ேபாட்�ைய ெவற்�கரமாக நிைற� ெசய்�ள்ள�.  

 

 ஒன்ப� தங்கம், 8 ெவண்கலம், 8 ெவள்ளி என ெமாத்தம் 25 பதக்கங்கைள ெவன்� 
பதக்கப் பட�்ய�ல் �னா �த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 �ன்� தங்கப் பதக்கங்க�டன் இத்தா� �ன்றாவ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 தங்கப் பதக்கத்ைத ெவன்ற 4 நா�க�ள் ேபாட்�ைய நடத்�ய நாடான 
ஆஸ்�ேர�யா ஓர ்தங்கத்ைத ெவன்� 4வ� இடத்�ல் உள்ள�.  

இப்ேபாட்��ல் பதக்கங்கள் ெவன்ற இந்�ய �ரரக்ள்.  

 தங்கப் பதக்கம் ெவன்றவரக்ள் : அனிஷ், இளேவனில் வள�வன், ம� பேகர,் 
�ஷ்கான். 

 ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன்றவரக்ள் : ரானா ெகௗரவ் 

 ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்றவரக்ள் : ப�தா அரஜ்ூன், அன்ேமால், க�ர ் �வான், 
ெசேகான் கெனமத்.  

  



•   
•    
 
 
 
 

  

 

�க்�ய �னங்கள் 

ஒ�ஸா �னம் – ஏப்ரல் 01 

 உத்கல் �வாஸ் (Utkal Divas) எனப்ப�ம் ஒ�ஸா �னம் ஆண்�ேதா�ம் ஒ�ஸா 
மாநிலம் ��வ�ம் ஏப்ரல் ஒன்றாம் ேத� அன்� ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 1936 ஆம் ஆண்� ஒ�ஸா மாநிலமான� ஒ�ங்�ைணந்த ெபங்கால்-�கார ் – ஒரிஸா 
மாகாணத்���ந்� �ரிக்கப்பட�் தனி மாநிலமாக (combined Bengal-Bihar-Orissa 
province) உ�வாக்கப்பட்டைத நிைன� �ரவ்தற்காக இத்�னம் ஒ�ஸா மாநிலம் 
��வ�ம் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 

 1568-ஆம் ஆண்� ஒ�ஸா�ன் கைட� இந்� அரசரான ��ந்த ேத��ைடய ேதால்� 
மற்�ம் இறப்�ற்�ப் �ற� ஒ�ஸா தன� �� அர�யல் அைடயாளத்ைத�ம் 
இழந்த�. �ன் இ� பல்ேவ� ஆண்�களாக வங்காள மாகாணத்�ற்�ட்படட் 
ப��யாக இ�ந்� வந்த�. 

 �ன் ஒ�ஸா மாநிலமான� ஏப்ரல் 1, 1936 ஆம் ஆண்� ெமா� அ�ப்பைட�ல் 
�ரிட்�ஷ் ஆட்��ன் �ழ் ஓர ்தனிமாநிலமாக உ�வாக்கப்படட்�. 

 ம��தன் தாஸ், ேகாபபந்�தாஸ், மகாராஜா ��ஷ சந்�ர கஜப�, ப�ர ் ேமாகன் 
ேசனாப�, ெகௗரி ஷங்கர ் ேர ேபான்ற பல தைலவரக்ள் �ரிட்�ஷ் ஆட்��ன் �ழ் 
ெமா� அ�ப்பைட�ல் ஒ�ஸாைவத் தனி மாநிலமாக உ�வாக்�வ�ல் �க்�யப் 
பங்காற்�னர.் 
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