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ஏப்ரல் – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ பங்குகளின் மதிப்பில் ஜப்பானைப் பிை்னுக்குத் தள்ளி உலகிை் மூை்றாவது 

மிகப்பபரிய பங்குச ்சந்னதயாக ஹாங்காங்கிை் பங்குச ்சந்னத உருபவடுதத்ுள்ளது. 

முதல் மற்றும் இரண்டாவது இடங்களில் முனறயய அபமரிக்கா மற்றும் சீைா ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளை. 

❖ இலண்டைில் நனடபபற்ற சரவ்யதசத் தண்ணீர ்மாநாட்டிை் யபாது யதசியத் தூய்னம 

கங்னகத் திட்டம் (National Mission for Clean Ganga - NMCG) அல்லது நமாமி கங்னகயாைது 

சரவ்யதசத் தண்ணீர ் நுண்ணறிவு அனமப்பிைால் “ஆண்டிை் பபாதுத் தண்ணீர ்

நிறுவைத்திற்காை” சிறப்புத் தகுதிநிலைலைப் பபற்றுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசாைது பசு பாதுகாப்பிடங்கள் பதாடரப்ாை விவரங்கள் மற்றும் அதன் 

நிரவ்ாகக் கடட்ுப்பாடுகள், விலங்குகளுக்கு இனைக்கப்படும் பகாடுனமகனளத் 

தடுத்தல் மற்றும் அதை் நிரவ்ாக ரீதியிலாை சட்டங்கள் ஆகியவற்னற சுற்றுச ் சூைல் 

அனமசச்கத்திலிருந்து யவளாண் அனமசச்கத்திற்கு மாற்றியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பாதரச அளவுகள் 

❖ அண்ணாப் பை்கலைக் கழகத்தின் கடை் மேைாண்லேக்கான நிறுவனோனது (Institute 

for Ocean Management - IOM) சென்லனயிை் வாயு நிலையிலுள்ள பாதரெத்தின் 

அளவானது 3.5 நாமனா கிராே் /மீ3 என்பதிலிருந்து  8.5 நாமனா கிராே் /மீ3 வலரயிைான 

அளவிை் உள்ளதாகக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 
❖ வளிேண்டைத்திை் வாயு நிலையிலுள்ள பாதரெத்தின் ெரவ்மதெெ ்ெராெரி அளவானது   

1.5 நாமனா கிராே் /மீ3 ஆகுே். 

❖ சதாழிற்ொலை ோசுபாடல்டத் தவிர, பாதரெத்தின் மிகப் சபரிை இைற்லக இருப்பான 

கடலுக்கு அருகிை் உள்ள பாதரெோனது நகரத்திை் காற்றிை் வாயு நிலையிலுள்ள 

பாதரெத்தின் அதிக அளவிற்குக் காரணே் என்று ெந்மதகிக்கப் படுகின்றது.  

❖ ோசுபாடட்ு அளவானது காலை 3 ேணி முதை் காலை 8 ேணி வலர அதிகோகவுே் 

குளிர ்காைத்லத விடக் மகாலடக் காைத்திை் அதிகோகவுே் உள்ளது.  
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ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய நகரங்கள் மற்றும் காற்று  மாசுபாடு  

❖ இந்திை நகரங்களிை் உள்ள அபாைகரோன காற்று ோசுபாடட்ு நிலைலை எடுதத்ுக் 

காடட்ுவதற்காக “2014-2019 ஆகிை வருடங்களுக்கு இனடப்படட் ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவில் காற்றிை் தரம் மீதாை அரசியல் தனலவரக்ளிை் நினல மற்றும் 

நடவடிக்னககள்” எை்ற தனலப்பு பகாண்ட அறிக்னகனய காலநினல 

யபாக்குகளுக்காை சுற்றுசச்ூைல் குழு என்ற அலேப்பு பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது பிரதமர ் நயரந்திர யமாடியிை் மக்களனவத ் பதானகயாை வாரணாசியாைது 

உலக சுகாதார நிறுவைத்திை் மிகவும் மாசுபடட்ுள்ள 15 நகரங்களிை் பட்டியலில் 

மூை்றாவது இடத்தில் உள்ளது எை்று கூறுகிறது. 

❖ இது வாரணாசியில் நினலனம யமாசமனடந்துள்ளது எை்று கூறுகிறது. ஆைால் அரசு  

அதன் அைகுபடுத்தல் மற்றும் கட்டனமப்பு ஆகியவற்றில் ேடட்ுமே கவைத்னதச ்

பசலுத்துவதாகக்  கூறுகிறது.  

❖ வாரணாசி நகரத்தில் அதிக அளவிலாை கடட்ுப்பாடற்ற கடட்ுமாைத்திை் காரணமாக 

ஒவ்வானம மற்றும் சுவாசப் பிரசச்னைகளால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள மக்களிை் 

எண்ணிக்லக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ வாரணாசியிை் காற்றுத ் தரக் குறியீடாைது 2017 ஆம் ஆண்டில் 490 எை்ற மிகவும் 

அபாயகரமாை நினலயிலும் 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் 384 எை்ற மிகவும் 

யமாசமாை நினலயிலும் இருந்தது.  

Air Quality Index Status 

0 – 50 Good 

51 – 100 Satisfactory 

101 – 200 Moderate 

201 – 300 Poor 

301 – 400 Very Poor 

401 – 500 Severe 

❖ லக்யைா மற்றும் காை்பூர ் ஆகிய பாராளுமை்றத் பதாகுதினயச ் யசரந்்த 

உறுப்பிைரக்ள் தங்கள் பதாகுதிகளில் காற்று மாசுபாடட்ுப் பிரசச்ினை குறித்து 

எதுவும் கண்டு பகாள்வதில்னல எை்று அந்த அறிக்னக கூறுகிறது. 

❖ மத்திய உள்துனற அனமசச்ராை ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் மூத்த பாஜக தனலவராை 

முரளி மயைாகர ் யஜாஷி ஆகியயார ் முனறயய லக்யைா மற்றும் காை்பூர ்

பாராளுமை்றத் பதாகுதிகளிை் உறுப்பிைரக்ளாவர.்  
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வீர் பரிவார் சசயலி 

❖ இந்திைக் குடிைரசுத் தலைவர ் ேத்திை ரிெரவ்் காவற்பலடயின் (CRPF - Central Reserve 

Police Force) 54-வது வை்ைலே தினக் சகாண்டாட்டத்தின் மபாது (ஏப்ரை் 09) “வீர ்பரிவார ்

பசயலினயத்” பதாடங்கி னவத்தார.்  

❖ இது எல்னலப் பகுதிகளில் பணியாற்றும் யபாது பகால்லப்பட்ட CRPF வீரரக்ளிை் 

குடும்பங்களுக்காை ஒரு னகயபசிச ்பசயலியாகும். 

❖ வீர ்பரிவார ்பசயலியாைது பகால்லப்பட்ட வீரரக்ளிை் குடும்பங்களிை் னகயபசிகளில் 

பாதுகாப்பாை முனறயில் நிறுவப்பட விருக்கிறது. இது பசயலிப் படட்ியலில் (Stores) 

இருக்காது. 

❖ இந்தச ் பசயலியாைது பண வைங்கீடுகள், ஓய்வூதிய நலை்கனள வைங்குதல் 

ஆகியனவ பதாடரப்ாக இறந்த CRPF வீரரக்ளிை் குடும்பங்களுக்கு நிகை்யநர உதவினய 

அளிக்கும். 

 

வளரச்ச்ி உதவி 

❖ மநபாளத்திை் 25 படுக்லக வெதி சகாண்ட ேகப்மபறு ேருதத்ுவேலனலை இந்திைா 

கட்டியுள்ளது. இந்த ேருத்துவேலன ெந்திர நாராைண் ைாதவ் நிலனவு ேகப்மபறு 

ேருத்துவேலன என்று அலழக்கப் படுே்.  

❖ இந்த ேருத்துவேலனைானது இந்திை அரசின் சிறு வளரெ்ச்ித் திட்டத்தின் கீழ் (SDP - 

Small Development Projects Scheme) கட்டப்படட்ுள்ளது.  

❖ SDP ஆைது ஆப்காைிஸ்தாை், யநபாளம், பூடாை், வங்காள யதசம் மற்றும் மியாை்மர ்
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யபாை்ற அண்னட நாடுகளுக்கு இந்திய வளரச்ச்ி உதவியிை் ஒரு தூணாக உள்ளது. 

❖ இந்திை சவளிநாடட்ுக் சகாள்லகயின் ஒரு முக்கிை அே்ெே் வளரெ்ச்ி உதவிைாகுே். 

 

ரயில்வயர ்வவ-வப 

❖ முே்லபயிை் உள்ள ொந்தாகுரூஸ் இரயிை் நிலைைோனது ரயிை்வைர ் லவ-லப 

ேண்டைத்லதப் சபற்ற 1600-வது இரயிை் நிலைைோக உருசவடுதத்ுள்ளது. 

❖ ரயிை்வைர ்என்பது ரயிை் சடை்லின் ஒரு வணிக அலைவரிலெ முன்சனடுப்பாகுே்.  

❖ ஏற்கனமவ இரயிை் சடை் என்ற அலேப்பானது 985 இரயிை் நிலைைங்களுக்கு அதிமவக 

லவ-லப வெதிலை வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்திை ரயிை்சடை் கழகோனது இந்திை அரசின் மினிரத்னா சபாதுதத்ுலற 

நிறுவனோகுே். 

❖ இது நாட்டிை் மிகப்சபரிை நடுநிலைைான சதாலைத் சதாடரப்ு கட்டலேப்பு 

வழங்குநரக்ளிை் ஒன்றாகுே். 

  

ஷரத்து 324 

❖ இந்திைத் மதரத்ை் ஆலணைோனது ஷரதத்ு 324-ன் கீழ் உள்ள அதிகாரங்கலளப் 

பைன்படுதத்ி நாடாளுேன்றத் மதரத்ை் நிலறவுலடயுே் வலர மூன்று அரசிைை் ொரந்்த 

திலரப் படங்களுக்குத் தலட விதித்துள்ளது. 

❖ அரசிைைலேப்பின் ஷரதத்ு 324-ன் கீழ், மதரத்லை நடதத்ுவது ேற்றுே் 

கடட்ுப்பாடுகலள விதிப்பது ஆகிை அதிகாரங்கள் மதரத்ை் ஆலணைத்திற்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. மேலுே் அலனதத்ு மவட்பாளரக்ளுக்குே் ஒரு ெேநிலைலை 

உருவாக்குவதற்குத் மதலவைான நடவடிக்லககலள மேற்சகாள்வதுே் இதன் 

பணிைாகுே். 

❖ 2013 ஆே் ஆண்டிை் சிவிை் உரிலேகளுக்கான ேக்கள் ஒன்றிைே் எதிர ் இந்திை அரசு  

என்ற வழக்கிை் இந்திை உெெ் நீதிேன்றோனது நிைாைோன ேற்றுே் மநரல்ேைான 

மதரத்ைானது இந்திை அரசிைைலேப்பின் “அடிப்பனடக் கட்டனமப்பிை்” ஒரு பகுதி 

எை்று தீரப்்பு வைங்கியுள்ளது. 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

இலங்வக – புதிய ரயில்தவ பாதத  

❖ இைங்லகயின் கடற்கலர நகரோன ோத்தலற ேற்றுே் ஹே்பன்சதாட்டா 

Movie  Personality 

Udyama Simham K Chandrasekar Rao 

Lakshmi’s NTR NT Rama Rao 

PM Narendra Modi Narendra Modi 
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ோகாணத்திை் உள்ள சபலிைாட்டா ஆகிைவற்லற இலணக்குே் வலகயிை் சீனாவின் 

உதவியுடன் கட்டப்படட்ுள்ள ஒரு புதிை இரயிை் பாலதலை இைங்லக திறந்து 

லவதத்ுள்ளது. 

❖ 26.75 கிமைா மீட்டர ் சதாலைவு சகாண்ட ோத்தலற - சபலிைாட்டா இரயிை் 

பாலதைானது 1948 ஆே் ஆண்டிலிருந்து இைங்லகயிை் கட்டப்படட் முதைாவது இரயிை் 

பாலத நீட்டிப்பாகுே்.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

மரபணு திருத்தம் 

❖ ஜாரஜ்ிைா பை்கலைக் கழகத்லதெ ் மெரந்்த ஆராை்ெச்ிைாளரக்ள் 4 சவளிறிை 

பை்லிகலள உருவாக்குவதற்காக அமனாலிஸ் ொக்மரை் பை்லிகளின் நிறமேற்ற 

ேரபணுக்கலள திருத்தியுள்ளனர.் 

❖ இந்த ஆராை்ெச்ிைாளரக்ள் CRISPR புரதங்கனள பல்லிகளிை் கருப்னபகளில் உள்ள 

பல்யவறு முதிரச்ச்ியனடயாத முடன்டகளில் நுண் உடப்சலுதத்ுதல் மூலம் 

பசலுத்தியுள்ளைர.் இது னடயராசீயைஸ் மரபணுனவத் திருத்தம் பசய்யும். 

❖ னசயராசீயைஸ் மரபணுவாைது அதன் சவளிறிய நிறத்திற்குக் காரணமாகும். 

❖ இனவ சாதாரணப் பல்லிகளிலிருந்து அல்பியைா பல்லிகனள உருவாக்கியுள்ளை. 

❖ இந்த ஆராய்சச்ிக்காக CRISPR-Cas9 பதாழில்நுட்பமாைது ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் 

பயை்படுத்தப்படட்து. 

 

CRISPR 

❖ CRISPR எை்பது “குழுக்களாக, ஒழுங்காை இனடபவளியில் அனமந்த, குறுகிய இரு வழிப் 

பானத யபாை்ற அல்லது CRISPR பதாடரப்ுனடய புரதம்-9 அனமப்பு” எை்பனதக் 

குறிக்கும். 

❖ CRISPR பதாழில்நுட்பம் எை்பது பபாதுவாக ஒரு மரபணு – திருத்தத் 

பதாழில்நுட்பமாகும். இது மரபணுவிை் பவளிப்படுத் திறனை மாற்றுவதற்கும் ஒரு 

உயிரிைத்திை் மரபணுனவ மாற்றுவதற்குே் பயை்படுத்தப் படுகிை்றது. 

❖ இது குனறபாடுனடய மரபணுக்கனள சரி பசய்வது, யநாய்களுக்குெ ் சிகிசன்ச 

அளிப்பது மற்றும் யநாய்கள் பரவாமல் தடுப்பது, பயிரக்னள யமம்படுதத்ுவது 

உள்ளிட்ட பயை்பாடுகனளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ CRISPR-ஐப் பயை்படுத்தி மைிதக் கருக்கனளக் னகயாளும் யபாது பநறிமுனற சாரந்்த 

பிரசச்னைகள் எழுப்பப்பட்டை. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

 

பருப்சபாருளின் புதிய நிவல 

❖ ஸ்காடை்ாந்தின் எடின்பரக்் பை்கலைக் கழகத்லதெ ்மெரந்்த ஆராை்ெச்ிைாளரக்ள் ெக்தி 

வாை்ந்த கணினி ஒப்புருவாக்கத்லதப் பைன்படுத்தி உருகிை ெங்கிலி நிலை என்ற ஒரு 

புதிை பருப்சபாருளின் நிலைலைக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 

❖ உருகிை ெங்கிலி நிலையின் மபாது, அணுக்கள் ஒமர மநரத்திை் திட ேற்றுே் திரவோக 

இருக்குே். 

❖ மொடிைே் ேற்றுே் பிஸ்ேத் உள்ளிட்ட 6-க்குே் மேற்பட்ட கூறுகள் புதிதாக 

கண்டுபிடிக்கப்படட் நிலையிை் இருக்குே் திறன் சகாண்டதாக இருக்குே் என்று 

கருதப்படுகின்றது.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஜாமியா மிலியா பல்கவலக் கழகம் 

❖ ஜாமிைா மிலிைா பை்கலைக்கழகத்தின் துலண மவந்தராக மபராசிரிைர ்நஜ்ோ அக்தர ்

நிைமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இப்பை்கலைக் கழகத்தின் துலண மவந்தராக நிைமிக்கப்படட் முதைாவது சபண் 

இவராவார.் 

❖ 1920 ஆே் அண்டிை் ஆங்கிமைை ஆட்சியின் மபாது இந்திைாவின் ஒன்றுபட்ட ஐக்கிை 

ோகாணதத்ிை் உள்ள அலிகார ் நகரத்திை் ஜாமிைா மிலிைா இசுைாமிைப் பை்கலைக் 

கழகே் உருவாக்கப்படட்து. 

❖ இது 1988 ஆே் ஆண்டிை் இந்திை நாடாளுேன்றெ ்ெட்டத்தின் மூைே் ேத்திைப் பை்கலைக் 

கழகோக ோற்றப்பட்டது. 

❖ உருது சோழியிை் ஜாமிைா என்பது பை்கலைக் கழகத்லதயுே் மிலிைா என்பது 

மதசிைத்லதயுே் குறிக்கிறது. 

❖ இந்திை மதசிைக் காங்கிரலஸெ ் மெரந்்த மதசிைத் தலைவரான அபுை் கைாே் ஆொத் 

என்பவர ்இதன்  சதாடக்க காை ஆதரவுத் தலைவரக்ளிை் ஒருவராவார.் 
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விதளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஹாக்கி பயிற்சியாளர ்

❖ ஆஸ்திமரலிைாலவெ ் மெரந்்த கிரஹாே் சரை்டு என்பவர ் இந்திை ஆண்கள் ஹாக்கி 

அணியின் புதிை பயிற்சிைாளராக நிைமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் 1992 பாரச்ிமைானா ஒலிே்பிக்ஸ் மபாட்டியிை் சவள்ளிப் பதக்கத்லத சவன்ற 

ஆஸ்திமரலிை அணிலைெ ் மெரந்்தவராகவுே் 1984, 1985, 1989 ேற்றுே் 1990 ஆே் 

ஆண்டுகளிை் சதாடரந்்து ொே்பிைன்ஷிப் டிராபிப் படட்தல்த சவன்ற ஆஸ்திமரலிை 

அணிலைெ ்மெரந்்தவராகவுே் இருந்துள்ளார.்  

 

இதரெ ்செய்திகள் 

புவகயிவலயின் தவறான பயன்பாடு 

❖ உைக சுகாதார நிறுவனத்தின்படி (WHO - World Health Organisation) 2017 ஆம் ஆண்டில் 

விற்பனையாைது $700 பில்லியைாக இருந்தது. இது WHO ஆைது மைித உடல்நலத்னத 

பாதுகாக்க மவண்டி செைவிட  நினைத்தனத விட 250 மடங்கு அதிகமாைதாகும். 

❖ புனகயினல எை்பது அதிக எண்ணிக்னகயிலாை அதை் பயைாளரக்னளக் பகால்லும் 

ஒயர சட்ட ரீதியிலாை யபானதப் பபாருளாகும். 

❖ இந்தியப் புனகயினல நிறுவைத்திை் தரவுப்படி புனகயற்ற புனகயினலயிை் 

உலகளாவிய நுகரவ்ுகளில் 84 சதவிகிதத்னத இந்தியா பகாண்டுள்ளது.  
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