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 ஏப்ரல் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலக் காவல் துறை பங்கு ககாள்ளும் ததரத்ல் கதாடரப்ான பணிகளுக்கு 

தமிழ்நாடட்ுக் காவல் துறையின் கபாது இயக்குனராக இந்தியக் காவை்பணி 

அதிகாரியான அஸ்ததாஷ் சுக்லாறவ இந்தியத் ததரத்ல் ஆறணயம் (Election 

Commission) நியமிதத்ுள்ளது. இவர ்உடனடியாக இப்கபாறுப்றப ஏை்கவிருக்கிைார.் 

o மாநில காவல்துறை அதிகாரிகள் சிறைத ் துறை தறலவரான சுக்லா 

தறலறமயில் கெயல்படவிருக்கின்ைனர.் 

❖ முதன்முறையாக ததரத்ல் ஆறணயமானது சீரத்ிருத்தப்பட்ட  மை்றும் குடும்பத்தால் 

றகவிடப்படட் 192 நபரக்ளுக்காக கென்றனயில் உள்ள மனநல நிறுவனத்தில் ஒரு 

வாக்குப் பதிவு றமயத்றத அறமக்கவிருக்கிைது.  

o ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்கபனியானது “மனநிறல பாதிக்கப்படட்வரக்ள் 

தங்கும் இல்லத்தின்” கபாறுப்பாளராக அறுறவ சிகிெற்ெ மருத்துவரான 

தவலன்றடன் ககாதனாலியை நியமித்தது. 1875 ஆம் ஆண்டில் இந்நிறுவனம் 

கதாடங்கப்பட்டது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ம ோடி திரரப்பட ் - தரட 

❖ ததரத்ல் காலத்தின் தபாது பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி குறித்தத் தியரப்படத்யதத் 

தியரயிடுவதற்கு (தியரப் படத்தின் பபைர ் - PM Narendra Modi) இந்திைத் ததரத்ல் 

ஆயைைம் தயட விதித்துள்ளது. 

❖ இது எந்தபவாரு அரசிை கட்சியைதைா அல்லது தனி நபரக்யளதைா காட்சிப்படுதத்ும் 

இது தபான்ற தியரப்படங்கயள மின்னணு ஊடகங்களில் தியரயிடக் கூடாது என்று 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

பிரத ர் - வருத்த ் ததரிவித்தல் 

❖ ஏப்ரல் 13 அன்று நிகழும் ஜாலிைன் வாலாபாக் படுபகாயலயின் 100-வது நியனவு 

தினத்யத முன்னிடட்ு பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் அந்நாடட்ு பிரதமர ் பதரசா தம 

வருத்தம் பதரிவித்தார.் 

❖ ராைி எலிசபபத் இந்த நிகழ்யவ, இந்திைாவுடனான பிரிட்டனின் கடந்த கால 

வரலாற்றில் "துைரத்யத ஏற்படுத்தக் கூடிை ஒரு உதாரைம்" என்று கூறிைதாக பதரசா 

தம கூறினார.் 

❖ ஆனால் அந்நாட்டின் பஜரம்ி தகாரய்பன் தயலயமயில் பசைல்படும் எதிரக்் 

கட்சிைான பதாழிலாளர ் கட்சிைானது, ஜாலிைன் வாலாபாக் படுபகாயலக்காக 

அந்நாட்டின் பாராளுமன்றத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசானது “முழு மனதுடன் மன்னிப்பு 

தகடக் தவை்டும்” என்று கூறியுள்ளது. 
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முதல் கட்ட வோக்குப்பதிவு 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் 11 அன்று நாடாளுமன்றத் ததரத்லுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப் 

பதிவு பதாடங்கியிருக்கின்றது. 2019 ஆம் ஆை்டு தம 19 அன்று நாடாளுமன்றத் 

ததரத்லுக்கான 7-வது மற்றும் இறுதிக் கட்ட வாக்குப் பதிவு நயடபபறவிருக்கின்றது.  

 
❖ ஆந்திரப் பிரததசம் (25), பதலுங்கானா (17), உத்தரகாை்ட் (5), தமகாலைா (2) மற்றும் 

அருைாசச்லப் பிரததசம் (2) உள்பட 20 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிைப் பிரததசங்களில் 

பமாத்தம் 91 இடங்களுக்கான வாக்குப் பதிவு பதாடங்கியிருக்கின்றது.  

 

பள்ளிக் குழந்ரதகளின் சுகோதோர ் 

❖ சுகாதார நல ஆதலாசயன வழங்கக் கூடிை பகுதிகளில் பைிைாற்றும் ஒரு 

அயமப்பான ஜரம்ா பவல்னஸ் அயமப்பானது பல்தவறு சமூக-பபாருளாதார 

பின்னைியைக் பகாை்ட பள்ளி பசல்லும் 2 இலடச்ம் குழந்யதகளியடதை ஒரு 

சுகாதார ஆை்யவ நடதத்ிைது.  

❖ இது “பள்ளிகளின் திைன் மை்றும் தாக்கங்கறள தமம்படுதத்ுதல்: பள்ளி சுகாதார முதல் 

கட்ட தொதறனத் திட்டத்திலிருந்து கபைப்பட்ட நுண்ணறிவு” என்ை தறலப்றபக் 

ககாண்ட ஒரு அறிக்றகறய கவளியிடட்ுள்ளது. 

முடிவுகள் 

❖ உடல் பருமன், பாரற்வக் குறைபாடு மை்றும் பல் கதாடரப்ான பிரெெ்றனகள் 

தபான்ைறவ இந்தியா முழுவதும் 2 வயது முதல் 17 வயது வறர உள்ள பள்ளி கெல்லும் 

குழந்றதகள் எதிரக்காள்ளும் பிரெெ்றனகளாகும். 

❖ 30.4 ெதவிகித மாணவரக்ள் இயல்பை்ை பிஎம்ஐ (உடல் கபாருண்றம எண்) 

ககாண்டவரக்ளாக உள்ளனர.் இரண்டு மாணவரக்ளில் ஒருவருக்கு மூக்குக் கண்ணாடி 

ததறவப்படுகின்ைது.  
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

லோரட்ு ஹோவ் தீவு 

❖ இந்த ஆை்டில் கடல் பவப்ப நியல அதிகரிப்பின் காரைமாக உலகின் பதன்தகாடி 

முயனயில் அயமந்துள்ள பவளப் பாயறைான லாரட்ு ஹாவ் தீவின் பவளப் 

பாயறைானது நிறம் பவளிறலினால் பாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ யுபனஸ்தகாவானது லாரட்ு ஹாவ் தீயவ உலக இைற்யக முக்கிைதத்ுவம் வாை்ந்த 

உலக பாரம்பரிை இடமாக வயகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த மீதமுள்ள எரிமயலத் தீவானது ஆஸ்திதரலிைா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிை 

நாடுகளுக்கியடதை தாஸ்மான் கடலில் அயமந்துள்ளது. 

பவளப் பாறைகள் 

❖ பவளப் பாயறகள் என்பது “சூொந்ததல” எனும் நுண்ணுயிர ் பாசிகளுடன் 

ஒன்றுக்ககான்று உதவிக் ககாள்ளும் பண்புடன் (பவளதத்ிை்குள் வாழும்) வாழும் 

விலங்குகளாகும்.  

❖ சூொந்ததல ஆனது சூரிய ஒளிறய உணவாக மாை்றுகிைது மை்றும் பவளங்களுக்கு 90 

ெதவிகித ஆை்ைல் ததறவறயப் பூரத்்தி கெய்கிைது. இது பவளங்களுக்குத் ததறவயான 

நிைத்றதக் ககாடுக்கிைது.   

 

பவள நிற ் தவளிறல் 

❖ பவப்ப நியல தபான்ற பாதிக்கக் கூடிை நியலயமகள் ஏற்படும் தபாது இந்த உறவு 

முறிந்து நிறம் பவளிறல் ஏற்படுகின்றது. இதன் வியளவாக பவளங்கள் அதன் 

சூசாந்ததலக்கயள பவளிதைற்றுகின்றன. 

❖ இது பவளத்யதப் பபரும்பாலும் நிறமற்றதாக ஆக்குகிறது. இது பவளத்தின் 

பிரகாசமான பவள்யள நிறத் ததாற்றத்யத பவளிப்படுதத்ுகின்றது. 

❖ ஒன்றுக்பகான்று உதவிக் பகாள்ளும் தன்யமயுயடை அதன் பாசிகளின் இழப்பு 

என்பது பவளிறிை பவளங்கள் வலுவற்றதாக இருக்கும்.  
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சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ரைட்டிரிடிம ோர மகோசிஸ் 

❖ யசட்டிரிடிதைாயமதகாசிஸ் என்பது நீர ் நில வாழ்விகயள (ஈரிட வாழ்விகள்) 

பாதிக்கக் கூடிை ஒரு பகாடிை பதாற்றும் தநாைாகும். 

❖ இது “பாடராதொசிடிரியம் கடன்ட்தராதபட்டிடிஸ்” என்ை பூஞ்றெயினால் 

ஏை்படுகின்ைது.  

❖ இந்தப் பூஞ்றெயானது தவறளகள், ததறரகள் மை்றும் ஈரிட வாழ்விகளின் ததாறலத் 

தாக்குகிைது.  

 

❖ இந்த உயிரினங்கள் சுவாசிக்கவும் உடலில் உள்ள நீரின் அளறவ ஒழுங்குபடுத்தவும் 

ததாறலப் பயன்படுதத்ுகின்ைன. இந்த தநாயினால் ஏை்படும் பாதிப்பானது இறுதியில் 

இதயச ்கெயலிழப்பு மை்றும் மரணத்றத ஏை்படுதத்ுகின்ைது. 

❖ இது “முதலாவது உலகளாவிய ககாடிய தநாய் பிரெெ்றன”  என்று 

விவரிக்கப்படுகின்ைது. இதன் விறளவாக 90 இனங்கள் முற்றிலும் அழிந்து தபாயின.  

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

தபரி ோர் நதி நிற  ோற்ற ் 

❖ தகரள மாநிலத்தில் உள்ள பபரிைார ்நதிைானது பாதாளம் கடட்ுப்பாடட்ு பாலத்திற்கு 

அருகில் கறுப்பு நிறமாக மாறியுள்ளது. 

❖ நீரின் தமாசமான தரத்தின் காரைமாக பாசிவழி நீர ்மாசு ஏற்படட்ுள்ளதால் இந்த நிற 

மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.  

❖ நீர ் நியலகளுக்கு அதிக அளவிலான கழிவுகள் பசன்றயடவதால் பாசிகள் 
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வளரச்ச்ிக்கு இது வழி வகுக்கும். 

❖ சில நாடக்ளுக்குப் பின்னர,் இந்தப் பாசிகள் இறந்து, சியதந்து விடும். இதன் 

வியளவாக ஒரு அருவருக்கத்தக்க வாசயன மற்றும் நீரின் நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படும். 

❖ இந்த மாசுபாட்டிற்குத் பதாழிற்சாயலக் கழிவுகள் மற்றும் வீடுகளிலிருந்து 

பவளிதைறும் கழிவு நீர ்ஆகிையவ சமபங்கு வகிக்கின்றன.   

தபரி ோர் நதி 

❖ பபரிைார ் நதிைானது தகரளாவில் உள்ள மிகப் பபரிை நீயர பவளிதைற்றும் திறன் 

பகாை்ட நீளமான நதிைாகும். 

❖ முல்யலைார ் நதி, முத்திரப்புழா நதி, பசருததானி நதி, பபரின்ஞன்குட்டி நதி மற்றும் 

எடமயல நதி ஆகிையவ இதன் முக்கிைத் துயைைாறுகளாகும். 

முல்ரலப் தபரி ோர் அரை 

❖ பபரிைார ் ததக்கடி ஏரி மற்றும் நீரத்்ததக்கம் ஆகிைவற்யற உருவாக்குவதற்காக  

பபரிைார ் மற்றும் முல்யலைாறு ஆகிை நதிகள் இயையும் இடத்தில்  கட்டப்பட்ட 

அயை  முல்யலப் பபரிைார ்அயைைாகும். 

❖ இவற்றிலிருந்து மயலயிடுக்கின் வழிைாக தமிழ்நாட்டிற்கு நீரானது திருப்பி விடப் 

படுகின்றது. இந்தத் திருப்பி விடப்பட்ட நீரானது மின்சாரத்யத  உற்பத்தி பசை்ைப் 

பைன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ பின்னர ் இது சுருளிைார ் (யவயக நதியின் ஒரு துயைைாறு) நதியில் கலக்கின்றது. 

இதன் வியளவாக நீரானது வடிநிலப் பாசனத்திற்கு பைன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ தமல் நீரார ் அயை மற்றும் கீழ் நீரார ் அயை ஆகிையவ பபரிைார ் வடிநிலப் 

பகுதியின் தமிழ்நாட்டின் எல்யலக்குள் அயமந்த அயைகளாகும். 

❖ முல்யலப் பபரிைாறு அயைைானது ஜான் பபன்னி குயிக் என்பவரால் 1887 மற்றும் 

1895 கால கட்டத்தில் கடட்ப்பட்டது. 

❖ தகரளாவின் மிகப்பபரிை நீரம்ின் திறன் திட்டமான இடுக்கி அயைைானது பபரிைார ்

நதியின் மீது அயமந்துள்ளது. 

 

தகோன் ோக் நடன ் 

❖ ஏறத்தாழ 4,700 பகான்ைாக் நாகா பபை்கள் ஒன்றியைந்து “மிகப்கபரிய பாரம்பரிய 

ககான்யாக் நடனதய்த” கின்னஸ் உலக ொதறனப் பறடப்பதை்காக நடனமாடினர.்  

❖ ககான்யாக் என்பது 16 நாகா பழங்குடி இனங்களில் ஒன்ைாகும். இந்தெ ் ெமூகத்றதெ ்

தெரந்்த மக்கள் கபரும்பாலும் நாகாலாந்தின் மான் மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ைனர.் 
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❖ ொதறன பறடப்பதை்கான இந்த அதிகாரப்பூரவ் முயை்சியானது நாகாலாந்தின் 

ககான்யாக் அலியாங் மை்றும் சிறு இருவாய்ெச்ிப் பறயவ  திருவிழாவின் தபாது 

தமை்ககாள்ளப்படட்து. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

கிரிக்தகட் வீரர் - மகோலி 

❖ சிறந்த வியளைாடய்ட பவளிப்படுத்திைதற்காக, பதாடரந்்து மூன்ைாவது முறையாக 

விஸ்கடனின் “ஆண்டின் முன்னணி கிரிக்ககட் வீரராக” தகாலி 

ததரந்்கதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

❖ கபண்களுக்கான “ஆண்டின் முன்னணி கிரிக்ககட் வீரராக” ஸ்மிரிதி மந்தனா 

ததரந்்கதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ கதாடரந்்து இரண்டாவது முறையாக “ஆண்டின் 20 ஓவர ்முன்னணி கிரிக்ககட் வீரராக” 

ஆப்கானிஸ்தாறனெ ்தெரந்்த ரஷித் கான் ததரந்்கதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ விஸ்டன் கிரிக்ககட் வீரரக்ளின் அலமன்க்கின் 156-வது பதிப்பின் பவளியீட்டின் தபாது 
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இந்த விருதுகள் அறிவிக்கப்படட்ன. 

விஸ்டன் அல ன்க் 

❖ விஸ்டன் கிரிக்பகட் வீரரக்ளின் அலமன்க் அல்லது பபாதுவாக விஸ்டன் என்பது 

ஐக்கிை இராஜ்ஜிைத்தில் ஒவ்பவாரு ஆை்டும் பவளியிடப்படும் ஒரு கிரிக்பகட் 

குறிப்புயரப் புத்தகமாகும்.  

❖ விஸ்டனானது இங்கிலாந்து கிரிக்பகட் வீரரான ஜான் விஸ்டனால் (1826-84) 1864 ஆம் 

ஆண்டு ஏை்படுத்தப்படட்து.  

❖ இன்றைய காலகட்டத்தில் இதன் வருடாந்திர கவளியீடானது எவ்வித தறடயுமின்றித ்

கதாடரக்ிைது. இது நீண்ட காலமாக விறளயாட்டிை்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 

கவளியிடப்படுவதால் வரலாை்றில் இடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில், விஸ்டன் விறளயாடட்ு வீரரக்ள் அலமன்க்கின் இந்தியப் 

பதிப்பானது கதாடங்கப்பட்டது (2013). 

❖ முந்றதய தகாறடக் காலத்தின் தபாது இங்கிலாந்தில் சிைப்பாகச ் கெயல்பட்ட 

வீரரக்றளக் ககௌரவிப்பதை்காக 1889 ஆம் ஆண்டில் “ஆண்டின் கிரிக்ககட் 

வீரரக்ளுக்கான விருதுகறள” விஸ்டன் அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ ஒரு வீரர ்வாழ்நாளில் ஒருமுறை மடட்ுதம இந்த விருறதப் கபை முடியும். 

❖ கவை்றிகளின் எண்ணிக்றகயின் மீது எந்த விதக் கடட்ுப்பாடும் இல்லாமல் ெரவ்ததெ 

விறளயாடட்ுகளில் சிைப்பாகச ்கெயல்பட்டவரக்றள “ஆண்டின் முன்னணி கிரிக்ககட் 

வீரரக்ளுக்கான விருதுகள்” ககௌரவிக்கிைது. இது ெமீபத்தில் இருந்து தான் 

வழங்கப்படட்ு வருகின்ைது.  
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