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 ஏப்ரல் – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ செசெல்ஸ் ப ோன்ற தீவு நோடுகளோல் எதிரச்கோள்ள ் டும் உலக  செ ் மயமோதலின் 

உடனடி ்  ோதி ்புகளள எடுதத்ுக் கோடட்ுெதற்கோக கடற்களரயின் ஆழமான ் 

 குதியிலிருந்து அந்நோட்டின் அதி ரோன படனி பாரே உளர நிகழ்த்தினோர.் 

o பிரிட்டன் நடத்திய “சநக்படோன் திட்டம்” என்ற அறிவியல்  யணத்திற்கோக 

அெர ் சென்ற ப ோது இந்த உளர நிகழ்த்த ் ட்டது. இந்தத ் திட்டமோனது 

இந்தியக் கடற் குதியின் ஆழம் குறிதத்ு ஆய்வு நடதத்ுெளத பநோக்கமோகக் 

சகோண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய- சிபிக் சநகிழ்திறன் நகரங்கள் கோங்கிரஸின் (Resilient 

Cities Asia-Pacific 2019 - RCAP) 4-ெது  தி ் ோனது உள்ளூர ் சுற்றுெ ் சூழல் 

முன்சனடு ்புகளுக்கோன ெரெ்பதெ மன்றத்தினோல் ஒருங்கிளணக்க ் ட்டது (ICLEI - 

International Council for Local Environmental Initiatives). இது சதற்கு தில்லி நகரோட்சிக் 

கழகத்தினோல் புது தில்லியில் நடத்த ் ட்டது. 

❖ அசமரிக்கோளெ ளமயமோகக் சகோண்ட பநோயின் ப ோக்கு, ச ோருளோதோரம் மற்றும் 

சகோள்ளககளுக்கோன ளமயத்தினோல் (CDDEP - Center for Disease Dynamics, Economics & 

Policy) நடத்த ் ட்ட இந்தியரக்ளின் சுகோதோர நலம் குறித்த ஒரு ஆய்வின்  டி, 

இந்தியோவில் 6,00,000 மருதத்ுெரக்ள் மற்றும் 20,00,000 செவிலியரக்ள்  ற்றோக்குளறயோக 

உள்ளனர ்என்று கணிக்க ் டட்ுள்ளது. 

❖ மூன்று ந ரக்ளின் டிஎன்ஏளெ ்  யன் டுத்தி ஒரு குழந்ளத பிறந்துள்ளதோக கிரீஸ் 

மற்றும் ஸ்ச யின் ஆகிய நோடுகளைெ ் பெரந்்த மருத்துெக் குழுவினர ்

சதரிவிதத்ுள்ளனர.் இந்த ஆண் குழந்ளதயோனது இரண்டு ச ண் மற்றும் ஒரு ஆண் 

ஆகிபயோரிடமிருந்து மர ணுளெ ் ச ற்றுள்ளது. 

❖ ஏ ்ரல் 13 அன்று ஆந்திர ் பிரபதெத்தின் விெோக ்  டட்ினத்தில் உள்ள கடற் ளட 

தளதத்ில் நளடச ற்ற ஒரு விழோவின் ப ோது இந்தியக் கடற் ளடக் க ் லோன 

பகோழிக்பகோடு  ணியிலிருந்து விலக்க ்படட்து. 

❖ கண்ணம்மோ திட்டம் என் து மோணவிகளுக்கு சுகோதோரத் துணிகளை ெழங்குதற்கோன 

ெட மதரோஸ் பரோட்டரி ெங்கத்தின் ஒரு முன்சனடு ் ோகும். 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ் தளலெர ்இரோம்நோத ் பகோவிந்த் விமோன ்  ளடத ் தள தியோன 

அரஜ்ன் சிங் என் ெரின் 100-ெது பிறந்த தினத்தின் ப ோது அெளர நிளனவு கூரந்்தோர.் 

o அரஜ்ன் சிங் என் ெர ் (15.04.19 – 16.07.19) 5 நடெ்தத்ிரத் தரெரிளெளய ் ச ற்று 

இந்திய விமோன ்  ளடயின்  ளடத ்தள தியோக  தவி உயரவ்ு ச ற்ற IAF ன் 

(Indian Air Force) முதலோெது மற்றும் ஒபர அதிகோரி ஆெோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மீன்பிடிப்பிற்குத் தடை 

❖ இனப்பபருக்கக் காலத்ளத முன்னிடட்ு தமிழ்நாடு கடற்களே பநடுகிலும் வருடாந்திே 

61 நாடக்ை் மீன்பிடி தளடக் காலமானது ஏப்ேல் 15 ஆம் ரததி முதல் நளடமுளறக்கு 

வந்தது. 
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❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தளடக் காலமானது 45 நாடக்ைிலிருந்து 60 நாடக்ைாக 

உயேத்்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ இோமநாதபுேம், தூதத்ுக்குடி, நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூே ் உை்ைிட்ட மாநிலத்தின் 

13 மாவட்டங்கைில் உை்ை ஏறத்தாழ 12,000 இயந்திேப் படகுகை் இந்தத் தளடக் 

காலத்தின் ரபாது கடலுக்குை் மீன் பிடிக்கச ்பசல்லாது. 

❖ இந்தத் தளடயானது நாடட்ுப் படகுகளுக்குப் பபாருந்தாது. அளவ வழக்கம் ரபால மீன் 

பிடித்தளல ரமற்பகாை்ளும். 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலமானது 1076 கிரலா மீட்டே ்கடற்களே எல்ளலளயக் பகாண்டுை்ைது. 

கடல் மீன் உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலங்கைில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு விைங்குகிறது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

IMD (India Meteorological Department) – பருவ மடை முன்கணிப்பு 

❖ இந்திய வானிளலயியல் துளறயானது நீண்ட காலச ் சோசேி என்ற அைவில்  

திட்டமிடப்பட்ட மளழ அைவு குறித்த தனது பருவமளழ முன்கணிப்ளப 

பவைியிடட்ுை்ைது. இது நீண்ட கால சோசேி அைவில் 96 சதவிகிதம் மளழ பபய்யும் 

என்று கணிதத்ுை்ைது. 

❖ LPA-ன் (Long Period Average) 96 ெதவிகிதம் என் து ெோதோரண மளழ ் ச ோழிளெ விடக் 

குளறவு என் ளதக் குறிக்கிறது. 

❖ பமலும் தகெல்களுக்கு பின்வரும் இளண ்ள  ்  யன் டுத்தவும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/monsoon-prediction/ 

 

நிர்பய் 

❖ பாதுகாப்பு ஆோய்சச்ி மற்றும் ரமம்பாடட்ு அளமப்பானது (Defence Research and 

Development Organisation) குளறஒலி ரவகம் பகாண்ட “நிர ்ய்” என்ற ஏவுகளணளய 

ஒடிெோவின் ெந்தி ்பூரில் உள்ள ஒருங்கிளணந்த பெோதளனத் தளத்திலிருந்து 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
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செற்றிகரமோக பெோதளன செய்துள்ளது. 

❖  ல்பெறு தளங்களிலிருந்து ஏெ ் டக் கூடிய திறன் சகோண்ட இது நீண்ட சதோளலவு 

சென்று தோக்கி அழிக்கும் குளறஒலி பெகம் சகோண்ட ஏவுகளணயோகும். 

❖ நிர ்ய் ஏவுகளணயோனது ஒரு கல ்பு ஏவுகளணயோகும். ெோனூரத்ித் 

சதோழில்நுட் மோனது ஏவுகளண ப ோன்று இது செங்குத்தோக பமசலழும்புெதற்கும் 

விமோனம் ப ோன்று கிளடமட்டமோக  ற ் தற்கும் அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இது ெோன்  குதியில் 100 மீட்டருக்கும் கீழோன உயரத்தில் மாக் 0.7 என்ற பெகத்தில் 

 யணிக்கும் திறன் சகோண்டது. 

❖ இந்த ஏவுகளணயோனது சிறிது பநரம் இலக்ளக பநோக்கி சுற்றித் திரிந்து, இலக்ளகத் 

பதடி அதன் பின் இலக்கானது சதன் ட்டவுடன் அளதத ்தோக்கி அழிக்கும். 

❖ இந்த ஏவுகளணயில் ெழிகோடட்ு, கடட்ு ் ோடட்ு மற்றும் ஊடுருெல் அளம ் ோனது 

புவியிடங் கோட்டியுடன் கூடிய உள்நோட்டிபலபய தயோரிக்க ் ட்ட ெளளய பலெர ்

கிளரபயோஸ்பகோ ் மற்றும் எம்இஎம்எஸ்-ஐ அடி ் ளடயோகக் சகோண்ட அளெெற்ற 

ஊடுருெல் அளம ்பு ஆகியெற்ளறெ ்சுற்றி ெடிெளமக்க ் டட்ுள்ளது.  

 

 

ததரத்ல் நைத்டத விதிமீறல் 

❖ ஏப்ேல் 15-ம் ரததியன்று இந்தியத் ரதேத்ல் ஆளணயமானது ரதேத்ல் நடத்ளதகளை 

மீறியதற்காக பின்வரும் தளலவேக்ை் மீது அவேக்ை் பிேசச்ாேம் பசய்வதிலிருந்து ஒரு 

தற்காலிகமான தளடளய விதிக்க ஆளணயிடட்ு இருக்கின்றது. 

Offender Time Period 

UP CM Yogi Adityanath 72 hours 

Mayawati  48 hours 

Union Minister Maneka Gandhi 48 hours 

Azam Khan, Samajwadi Party 72 hours 

❖ மக்கை் பிேதிநிதித்துவச ் சட்டத்தின் பிேிவு 123 (ஊழல் பசயல்பாடுகை்) என்பளத 

மீறியதற்காக இந்தியத் ரதேத்ல் ஆளணயம் ஒரு தனிப்பட்ட உத்தேவில் 

மாயாவதிளயக் கண்டிதத்ுை்ைது. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
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❖ ஒரு ரவட்பாைரோ அல்லது அவேது பிேதிநிதிரயா இனம், மதம், சாதி மற்றும் 

சமூகத்தின் அடிப்பளடயில் வாக்கு அைிக்கரவா அல்லது வாக்கு அைிக்கக் கூடாது 

என்ரறா தூண்டுவது என்பது பிேிவு 123 என்பதின் கீழ் ஊழல் பசயல்பாடு என்று 

வளேயறுக்கப்படட்ிருக்கின்றது. 

 

இந்திய பசிபிக் பிரிவு 

❖ பவைியுறவுத் துளற விவகாேங்கை் அளமசச்கமானது தனது முந்ளதய மூன்று 

பிேிவுகளை ஒன்றிளணப்பதன் மூலம் இந்திய பசிபிக் பிேிவு ஒன்ளற 

உருவாக்கியிருக்கின்றது. 

DIVISION FOCUS 

QUAD DIVISION India’s joint maritime strategy with Australia, Japan 

and the US  

ASEAN Issues concerning the 10 Member countries of South-

East Asian grouping 

IORA (INDIAN 

OCEAN RIM 

ASSOCIATION) 

2 dozen odd Indian Ocean Littoral countries with the 

marked exception of Pakistan and China. 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் ஷாங்ேி லா கருத்தேங்கில் பிேதமே ் நரேந்திே ரமாடியால் 

எடுதத்ுளேக்கப்படட் இந்தியப் பசிபிக் பகாை்ளகரயாடு இது ஒதத்ுப் ரபாகின்றது. 

 

❖ இந்தியா ஹாேம்ஸ் நீேிளணயிலிருந்து மலாக்கா நீேிளணப் பகுதி வளே உை்ை 

கடல்சாே ்வளைவுப் பகுதிளய தனது பசல்வாக்கு நிளறந்த பகுதியாகக் கருதுகின்றது. 

❖ இந்த நடவடிக்ளகயின் மூலம் இந்தியா தனது பசல்வாக்ளக ரமற்குப் பசிபிக் 

பிோந்தியத்திற்கு நீட்டிக்க எண்ணுகின்றது. 

❖ சமீபத்தில் அபமேிக்காவும் தனது பசிபிக் பளடப் பிேிவுப் பகுதிளய இந்திய பசிபிக் 

பளடப்பிேிவு என்று மறுபபயேிடட்ு இருக்கின்றது. இது தனது இந்திய-பசிபிக் 

பகாை்ளகக்கு வலிளம பகாடுத்திட எண்ணுகின்றது.  
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

தநோை்ரி தைம் தீ  

❖ புதுப்பித்தல் மற்றும் மறுசீேளமப்புப் பணிகைின்ரபாது “ ோரீசின் நமது ச ண்மணி” 

என்று ச ோருள் டும்  ோரீசின் பநோட்ரி படம் ரதவாலயத்தில் தீ பற்றிக் சகோண்டது. 

இதனோல் அது குறி ்பிடத்தக்க அளவில் பெதத்ளதயும் கண்டது. 

❖ பெதோரங்கள் ஒடட்ு சமோத்த கூளர மற்றும் முக்கிய கூம்பு ்  குதியின் தகரள்ெயும் 

உை்ைடக்கியதாகும். 

❖ பிசரஞ்சு பகோதிக் கட்டிடக் களல முளறயின் ஒரு மிகெ ் சிறந்த மோதிரியாக இந்த 

ரதவாலயம் கருத ் டுகின்றது.  

❖ இதன் கடட்ுமோனம் 1160 ஆம் ஆண்டில் பிஷ ் பமௌளேஸ் டி சுல்லி என் ெரது 

தளலளமயில் சதோடங்க ் டட்ு 1260 ஆம் ஆண்டு ெோக்கில் ச ருமளவில் கட்டி 

முடிக்க ் டட்து. இருந்தோலும் பின்சதோடரந்்து வந்த நூற்றோண்டுகளில் இது அடிக்கடி 

புனரளமக்க ் டட்து. 

❖ இந்தத் ரதவாலயத் தளம் பிரோன்சின் மன்னர ் என்ற முளறயில் சந ்ப ோலியன் தி 

கிபரட் என்ற மன்னரின் முடிசூடட்ு விழோ நடந்த தளமோகும். 

 

❖ 1831 ஆம் ஆண்டில் ரதவாலயத்தின் புதுளமயோன கட்டளம ்ள ப்  ோதுகோ ் தற்கோன 

விழி ்புணரள்ெ ்  ர ்பிட பெண்டி விக்டர ் ஹியூபகோவின் புகழ்ச ற்ற நோெலோன 

“பநோட்ரி படமின் கூன்முதுகு” (The Hunchback of Notre-Dame) என்ற புதினம் 

எழுத ் ட்டது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

முப்பரிமோண முடறயில் அசச்ிைப்பை்ை இருதயம் 

❖ இஸ்ரேலில் அறிவியலாைேக்ை் மனிதத் திசுக்கை் மற்றும் நாைங்களைப் பயன்படுத்தி 

முப்பேிமாண முளறயில் அசச்ிடப்படட் ஒரு இருதயத்ளத உருவாக்கியுை்ைனே.் இது 

மருத்துவத் துளறயின் முதலாவதும் மற்றும் மிகப் பபேியதுமான ஒரு சாதளன எனக் 

கட்டியம் கூறப்படுகின்றது. 
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❖ மனித இருதயத்ளத அசச்ிடுவதற்காக அறிவியலாைேக்ை் ரசாதளனக்கான மனித 

நபேக்ைின் பகாழுப்பு நிளறந்த திசுக்கைிலிருந்துப் பபறப்பட்ட “தனிப் 

பயனாக்கப்பட்ட ளஹடர்ோபெல்” என்பதளனப் பயன்படுதத்ினே.் ரமலும் பரயாஇங்க் 

என்பதளனயும் உருவாக்கினே.் 

❖ பசல்கை், இேத்த நாைங்கை், இதயக் கீழளறகை் மற்றும் அளறகை் உை்ைடங்கிய ஒரு 

முழுளமயான இருதயம் பவற்றிகேமாக வடிவளமக்கப்படட்ு அசச்ிடப்படட்ிருப்பது 

இதுரவ முதன்முளறயாகும். இது எந்த ஒரு தனி நபோலும் இதுவளே நிகழ்த்தப் 

படவில்ளல. 

 

பயன்கள் நிடறந்த போக்டீரியோ 

❖ மேியானா அகழியில் ஒரு புதுளமயான எண்பணளய உண்ணும் பாக்டீேியத்ளத 

அறிவியலாைேக்ை் கண்டுபிடிதத்ு இருக்கின்றனே.் 

❖ ளஹட்ரோ காேப்ளனச ் சிளதக்கும் இந்த பாக்டீேியா எண்பணயில் உை்ைளதப் 

ரபான்று மூலக்கூறுகளை உண்கின்றது. 

❖ எண்பணய்க் கசிவுகளை நீடிதத்ு நிளலக்கக் கூடிய வளகயில் சுத்தம் பசய்வதற்கான 

வழிகளைக் கண்டறிவதிற்கு இந்த பாக்டீேியாவால் உதவ முடியும்.  

 

மரியோனோ அகழி 

❖ இது மேியானா தீவுகளுக்கு கிழக்கில் ரதாோயமாக 200 கிரலா மீட்டே ் பதாளலவில் 

ரமற்கு பசிபிக் கடலில் அளமந்துை்ைது. 
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❖ ரசலஞ்சே ் ஆழமான பகுதி என்று அறியப்படும் இப்பகுதி உலகில் ஆழமான 

இயற்ளகயான அகழிளயக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 

 

தடுப்பூசிக்கோன எதிரப்்புப் பிரசச்ோரம் 

❖ உலக சுகாதாே நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி, கடந்த ஆண்டின் இரத காலக் கடட்த்ரதாடு 

ஒப்பிடுளகயில் உலகம் முழுவதுமாக தட்டம்ளம ரநாய் 2019 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

மூன்று மாதங்கைில்  300 சதவிகித அைவிற்கு உயேந்்துை்ைது. 

❖ அந்ரநாயின் மிதமிஞ்சிய அதிகேிப்பானது சமூக ஊடகதத்ின் மூலம் குறிப்பாகப் 

பேப்பப்படும் தடுப்பூசிக்கான எதிேப்்புப் பிேசச்ாேங்கைின் தாக்கத்தின் காேணமாக 

உருவாகும் கவளலகைினால் உருவானதாக அறியப்படுகின்றது. 

❖ தட்டளம ரநாயற்ற ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் என்று 

அறிவிப்பதற்கான அடிப்பளடயானது:  

Criteria Status 

Absence of endemic measles 

virus transmission in a 

region for more than 12 

months 

ELIMINATED 

Transmission is sustained 

continuously for more than a 

year. 

NOT 

ELIMINATED 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இமோசச்லப் பிரததச தினம் 

❖ ஏப்ேல் 15-ம் ரததியன்று இமாலய மாநிலமான இமாசச்லப் பிேரதசம் 72-வது இமாசச்ல 

தினத்ளதக் பகாண்டாடியது. 

❖ இமாசச்ல தினம் 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் 15-ம் ரததி அது உருவாக்கப்பட்டளத 

நிளனவில் பகாை்வதற்காக பகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 

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