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ஏப்ரல் – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ சென்னனயில் உள்ள நன்மங்கலம் பாதுகாக்கப் பட்ட காடுகள் மற்றும் அதனனெ ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சதாடரந்்து குப்னபகனளக் சகாடட்ுவனதத் 

தடுப்பதற்காகவும் ஆக்கிரமிப்னபத் தடுப்பதற்காகவும் ஒரு சுற்றுெ ் சுவர ்

அனமக்கப்பட விருக்கிறது. 

o பெரும்ொலும் முட்புதரக்ளைக் பகாண்ட காடான பென்ளனயில் உை்ை 

நன்மங்கலம் பாதுகாக்கெ் ெட்ட காடுகைானது மிகவும் அெச்ுறு நிளலயில் 

உை்ை இனமான நீண்ட அலகுளடய இந்திய ஆந்ளதகளுக்கு வாழிடமாக 

விைங்குகின்றது. 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜிய அரொனது “நிகழ்நநர ொதிெ்புகை்” மீதான பவை்ளை அறிக்ளக 

ஒன்ளற பவைியிடட்ுை்ைது. இது இளணயதை பதாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கைின் 

தனிெ்ெட்ட நிரவ்ாகிகனள, அவரக்ளது இனைய தைங்கைில் ெரவியுை்ை தீங்கு 

விளைவிக்கும் உை்ைடக்கங்களுக்கு அவரக்னள ெட்டெ் பூரவ்மாகப் பொறுெ்நெற்க 

னவப்ெதற்குத் திட்டமிடட்ுை்ைது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

காளிங்கராயன் கால்வாய் 

❖ பநகிழ்வு மற்றும் பதரம்ாக் நகால் கழிவுகை், பதாழிற்ொளலகைிலிருந்து 

பவைிநயறும் கழிவு நீர ் மற்றும் நகாழிெ் ெண்ளணக் கழிவுகை் உை்ைிட்ட கழிவுெ் 

பொருடக்ை் பதாடரந்்து பகாட்டெ் ெடுவதால் ஈநராட்டில் உை்ை 736 ஆண்டுகை் 

ெழளமயான காளிங்கராயன் கால்வாய் மாசுெடுகின்றது. 

❖ 90.5 கிநலா மீட்டர ் நீைமுை்ை இந்தக் கால்வாயானது ெவானியிலிருந்து பகாடுமுடி  

வளர கால்வாயின் இரு புறங்கைிலும் அளமந்துை்ை 15,743 ஏக்கர ் நிலத்திற்கு 

நீரெ்்ொென வெதி அைிக்கிறது. 
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❖ காளிங்கராயன் கால்வாயானது பகாங்கு மண்டலத ் தளலவரான காளிங்கராயன் 

என்ெவரால் 1283 ஆம் ஆண்டு கட்டெ்ெட்டது. 

❖ இந்தக் கால்வாயின் நீர ் ஆதாரம் ஈநராட்டில் உை்ை ெவானிக்கு அருகில் உை்ை 

காளிங்கராயன் அளணயாகும். 

❖ இந்தக் கால்வாயானது காவிரியின் இரண்டு முக்கியத் துளணயாறுகைான ெவானி 

மற்றும் பநாய்யல் ஆகியவற்ளற இளணக்கிறது.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ITBP வாக்குகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் மக்கைளவெ் பொதுத் நதரத்லுக்காக இந்நதா - திபெத்திய 

எல்ளலெ் ொதுகாெ்புெ் ெளடளயெ ்  (Indo-Tibetan Border Police - ITBP) நெரந்்த வீரரக்ை் 

முதலாவதாக வாக்கைிதத்ுை்ைனர.் இவரக்ை் ெணியாைர ் வாக்காைரக்ைாக (ெரவ்ீஸ்) 

அருணாெெ்லெ் பிரநதெத்தில் தங்கைது வாக்ளகெ் ெதிவு பெய்தனர.்  

❖ இந்திய நாட்டின் முதலாவது வாக்கானது ITBP-ன் விலங்குகை் ெயிற்சிெ் ெை்ைியின் 

தளலவரான டிஐஜி சுதாகர ்நடராஜன் என்ெவரால் ெதிவு பெய்யெ்ெடட்து. 

❖ ொதுகாெ்பு மற்றும் துளண இராணுவெ் ெளடளயெ ் நெரந்்த ெணியாைர ்

வாக்காைரக்ை் தொல் மூலநமா அல்லது அவரக்ைால் நியமிக்கப்பட்ட நபரக்ள் 

மூலமமா வாக்ளகெ் ெதிவு பெய்ய முடியும். 

சரவ்ீஸ் வாக்காளரக்ள்  

❖ ெரவ்ீஸ் வாக்காைரின் மளனவி ெரவ்ீஸ் வாக்காைராகெ் ெதிவு பெய்யெ்ெடுவார.் 

ஆனால் அவரது குழந்ளதகள் ெரவ்ீஸ் வாக்காைரக்ைாக ெதிவு பெய்யெ்ெடுவதில்ளல. 

❖ பின்வரும் பிரிளவெ ்நெரந்்தவரக்ை் ெரவ்ீஸ் வாக்காைரக்ை் ஆவர.்  

Member of Armed Forces 

Member of Assam Rifles, CRPF, BSF, ITBF, GREF in 

Border Roads Organisation and Central Industrial 

Security Force. 

Employed by the Government of India in a post outside 

India. 

Member of an armed police force of a state, and serving 
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outside that state. 

 

 

சான்றளிக்கப்படாத விளம்பரங்கள் 

❖ இந்தியத் நதரத்ல் ஆளணயமானது வாக்கைிக்கும் தினம் அல்லது அதற்கு முந்ளதய 

48 மைி மநரத்தில் நொதளனகை் குழுவால் முன்னநரெ ் ொன்றைிக்கெ்ெடட் அரசியல் 

விைம்ெரங்கை் தவிர மற்ற அளனதத்ு அரசியல்  விைம்ெரங்களையும் தளட 

பெய்துை்ைது. 

❖ ஊடக ொன்றைிெ்பு மற்றும் கண்காணிெ்புக் குழுவானது மாநில மற்றும் மாவட்ட 

அைவில் அளனதத்ு அரசியல் விைம்ெரங்களையும் ஆய்வு பெய்துெ ் ொன்றிதழ்களை 

அைிக்கும். 

❖ தற்பொழுது வாக்குெ் ெதிவு நிளறவளடய இருக்கும் முந்ளதய 48 மணி நநரத்தில் 

நதரத்ல் விைம்ெரங்களை மின்னணு ஊடகங்கைின் மூலம் நமற்பகாை்ைத் தளட 

பெய்யெ்ெடட்ுை்ைது. 

 

பசுமம மற்றும் இயற்மக நிலத் ததாற்றம் 

❖ “ெசுளம மற்றும் இயற்ளக நிலத் நதாற்றம்” என்பதன் மீதான நதசியக் 

கருத்தரங்கானது மத்தியெ் பொதுெ் ெணித ்துளறயினால் ஒருங்கிளணக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கானது வாழ்வாதாரத்ளத நமம்ெடுதத்ும் ெமூக இயற்ளக 

நிளலெ்புத் தன்ளமயில் முக்கியெ் ெங்கு வகிக்கும் ெசுளம நகரெ் ெகுதிகைின் மீது 

கவனத்ளதெ ்பெலுத்தியது. 

❖ ெசுளம நகரெ் ெகுதிகை் என்ெது பூங்காக்கை், விளையாடட்ு ளமதானங்கை், மரக் 

கடள்டகை், இயற்ளகெ் புல்பவைிகை், ஈர நிலங்கை் மற்றும் இதர நகரெ ் சுற்றுெ ்

சூழல்கை் நொன்ற இயற்ளகெ் ெகுதிகளைக் குறிக்கும். 

 

NIRF தரவரிமச 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனங்கை் மற்றும் ெல்களலக் கழகங்களுக்கான நதசிய 

நிறுவனங்களுக்கான தரவரிளெக் கட்டளமெ்பு (NIRF - National Institutional Ranking 

Framework) வரிளெளய இந்தியக் குடியரசுத ் தளலவர ் இராம்நாத் நகாவிந்த் 

பவைியிடட்ுை்ைார.்  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு பெெ்டம்ெர ் 29 அன்று NIRF ஆனது மத்திய மனித வை நமம்ொடட்ுத் 

துளற அளமெெ்கத்தினால் ஒெ்புதல் அைிக்கெ்ெடட்ு பதாடங்கெ்ெடட்து. 

❖ இதன் முதலாவது தர வரிளெெ் ெட்டியல் 2016-ஆம் ஆண்டில் பவைியிடெ்ெட்டது. 

❖ தரவரிளெ அைவுருக்கைானது கற்பித்தல், கற்றல் மற்றும் வைங்கை், ஆராய்ெச்ி 

மற்றும் சதாழில்ொர ் நளடமுளறகை், ெட்டெ் ெடிெ்பு முடிவுகை், அளனவளரயும் 

பென்றளடயக் கூடிய மற்றும் அளனவளரயும் உை்ைடக்கிய நுண்ணறிவு 

ஆகியவற்ளற உை்ைடக்கியுை்ைது.  

❖ மதராஸில் உை்ை இந்தியத் பதாழில் நுட்ெ நிறுவனமானது (The Indian Institute of 
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Technology - IIT)  உயர ் நிறுவனங்கைின் ஒடட்ு பமாத்த நதசியத் தர வரிளெயில் 

முதலிடத்தில் உை்ைது. 

 

CATEGORY TOP INSTITUTE/ UNIVERSITY 

Overall IIT Madras 

Engineering IIT Madras 

Law National Law School of India University, 

Bengaluru 

Architecture IIT Kharagpur 

Medical Institutes AIIMS New Delhi 

Colleges Miranda House 

Pharmacy Jamia Hamdard 

Indian Management institutes IIM Bangalore 

Universities IISc Bangalore 

 

❖ தரவரினெயில் முன்னினலயில் உள்ள தமிழ்நாடன்டெ ் மெரந்்த பல்மவறு கல்லூரிகள் 

பின்வருமாறு 

Category Name Rank 

COLLEGES Presidency College 3 

Loyola College 6 

UNIVERSITY Anna University 7 

Amrita Viswa Peedam 8 

ENGINEERING  

IIT Madras 1 

Anna University 9 

NIT Trichy 10 

PHARMACY JSS College, Nilgiris 10 

ARCHITECTURE 

NIT Trichy 7 

Anna University 12 

MEDICINE 

CMC, Vellore 3 

Amrita Viswa Peedam 5 

JIPMER, Pondicherry 8 

SRMC, Chennai 11 

MANAGEMENT IIM, Trichy 14 

   

OVERALL IIT Madras 1 
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ARIIA 

❖ இந்தாண்டில் (2019) முதன் முளறயாக NIRF-ன் கீழ் புத்தாக்க ொதளனகை் மீதான 

நிறுவனங்கைின் அடல் தரவரிளெயானது (ARIIA - Atal Ranking of Institutions on Innovation 

Achievements)  அறிமுகெ்ெடுத்தெ் ெடட்ுை்ைது.  

❖ இந்தியாவில் உை்ை நிறுவனங்கை் மற்றும் ெல்களலக் கழகங்களுக்கான  ARIIA தர 

வரிளெயானது மாணவரக்ை் மற்றும் ஆசிரியரக்ைிளடநய “புத்தாக்கம் மற்றும் 

பதாழில் முளனவு வைரெ்ச்ி” பதாடரெ்ான குறிகாட்டிகை் மீது பிரதத்ிநயகமாக 

வழங்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ மதராஸில் உை்ை இந்தியத் பதாழில்நுட்ெ நிறுவனமானது ARIIA-ன் தர வரிளெயில் 

முதலிடத்தில் வனகப்படுத்தப் படட்ுை்ைது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஈரான் - அமமரிக்கா 

❖ உயரடுக்கு இராணுவெ் ெளடயான ஈரானின் “இசுலாமிய புரட்சிெ் ொதுகாெ்புப் ெளட” 

(IRGC - Iran’s ‘Islamic Revolutionary Guard Corps) தீவிரவாத அளமெ்ொக 

நதரந்்பதடுக்கெ்ெடட்ுை்ைதாக அபமரிக்க அதிெர ் படானால்டு டிரம்ப் 

அறிவிதத்ுை்ைார.்  

❖ முதன் முளறயாக அபமரிக்க நாடானது பிற நாட்டின் இராணுவ அளமெ்ளெ 

தீவிரவாத அளமெ்ொக நதரந்்பதடுத்துை்ைது. 

❖ இதற்குப் ெதிலடி தரும் வளகயில், ஈரான் அபமரிக்காவின் மத்திய பனடப் பிரிவான 

மத்தியக் கிழக்கில் உை்ை அபமரிக்கெ் ெளடகளை தீவிரவாத அளமெ்ொக 

அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ IRGC ஆனது 1979 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ெட்ட இசுலாமியெ் புரடச்ிக்குெ் பின்னர ்ஈரான் மத 

குருவின் ஆட்சிளயக் காெ்ொற்றும் நநாக்கத்திற்காக உருவாக்கெ்ெட்டது. 

❖ இது தற்பொழுது ஈரானின் வலிளம மிக்க ொதுகாெ்பு அளமெ்ொக உை்ைது. 

 

லிபியா மநருக்கடி நிமல 

❖ இந்தியாவானது லிபியாவின் திரிநொலியிலிருந்து 15 மத்திய ரிெரவ்் ொதுகாெ்புெ் 

ெளட வீரரக்ளைக் பகாண்ட அளமதிெ் ெளடெ் பிரிளவெ ் நெரந்்த அளனவளரயும் 

அங்கிருந்து பவைிநயற்றியுை்ைது. 

❖ நொரினால் ொதிக்கெ்ெட்ட அந்த நாட்டின் நிளலளமயானது தற்பொழுது மிகவும் 

நமாெமளடந்துை்ைது.  

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டில் நீண்ட காலமாக ெரவ்ாதிகார ஆட்சி நடத்தி வந்த மும்மர ்

கடாபிளயப் ெதவியிலிருந்து நீக்கிய புகழ்பெற்ற கிைரெ்ச்ியுடன் பதாடங்கியது. 

❖ தற்பொழுது லிபியாவானது ெரவ்நதெ அைவில் அங்கீகரிக்கெ்ெடட் ெயிஸ்-அல்-ெராஜ் 

என்ெவரால் ஆட்சி பெய்யெ்ெடுகின்றது. 
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❖ வட ஆெ்பிரிக்க நாடான லிபியாவானது மிகெ் பெரிய எண்பணய் வைங்களைக் 

பகாண்டுை்ைது.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தகரளா 

❖ நகரைாவின் வய நாடள்டெ ் நெரந்்த 22 வயதான ஸ்ரீதன்யா சுநரஷ் என்ற பெண்மணி 

அம்மாநிலத்திலிருந்து குடிளமெ் ெணித ் நதரவ்ில் பவற்றி பெற்ற முதலாவது 

பழங்குடியினப் பெண்மணியாக (குறிெச்ியா ெமூகம்) உருபவடுதத்ுை்ைார ்

❖ இவர ்இத்நதரவ்ில் 410-வது இடத்ளதெ் பிடிதத்ுை்ைார.் 

 

 

அருணாசச்லப் பிரததசம் 

❖ இந்திய இராணுவமானது அருணாெெ்லெ் பிரநதெத்தின் நராயிங் மாவட்டத்தில் 

இரண்டாம் உலகெ் நொரின் நொது விபதத்ுக்குை்ைான அபமரிக்க விமானெ் ெளட 

விமானத்தின் உதிரி ொகங்களை மீடட்ுை்ைது. 

❖ இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு “ஹம்ெ்” (திமில் மபான்ற பகுதி) என்ற வழிளயக் 

கடக்கும் நொது ஏற்ெட்ட விமான விெத்தில் 400 அபமரிக்க வீரரக்ை் காணாமல் 

நொனதாக நம்ெெ் ெடுகின்றது. 

❖ இமயமளலயில் உை்ை ஹம்ப் ஆனது ஜெ்ொனிய வீரரக்ைால் மியான்மர ்

ளகெ்ெற்றெ்ெட்டப் பின்பு, இரண்டாம் உலகெ் நொரின் ெமயத்தில் இந்தியா மற்றும் 

சீனாவுக்கிளடநய முக்கிய  விநிநயாகெ் ொளதயாகெ ்பெயல்ெட்டது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்ததச வளரச்ச்ி மற்றும் அமமதிக்கான விமளயாட்டு தினம் 

❖ ஒவ்பவாரு ஆை்டும் ஏெ்ரல் 6 ஆம் நததி ெரவ்நதெ வைரெ்ச்ி மற்றும் அளமதிக்கான 

விளையாடட்ு தினமாக (International day of Sport for development and peace - IDSDP) 

அனுெரிக்கெ் ெடுகின்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் பொதுெ ் ெளெயினால் நிளறநவற்றெ்ெட்ட தீரம்ானத்தின் 

அடிெ்ெளடயில் இத்தினமானது 2014 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் 6-ஆம் நததி முதல் 

அனுெரிக்கெ்ெடட்ு வருகின்றது. 

❖ இத்தினமானது 1896 ஆம் ஆண்டில் ஏபதன்ஸில் (கிரீஸ்) நவீன யுகத்தின் முதலாவது 

ஒலிம்பிக் விளையாட்டின் பதாடக்கத்ளத அனுெரிக்கின்றது. 

❖ ெமூக மாற்றம், ெமூக வைரெ்ச்ி மற்றும் உலகைாவிய அளமதி மற்றும் புரிதளல 

ஊக்குவிெ்ெதற்கான விளையாடட்ுெ ்ெக்தியின் வருடாந்திரக் பகாண்டாட்டமாக IDSDP 

உை்ைது. 
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