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 ஏப்ரல் – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேசக் கப்பற் படைப் பயிற்சி (IFR - International Fleet Review) என்பது தபோரக்் 

கப்பல்கள், விமோனங்கள் மற்றும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களின் அணிவகுப்போகும். இது 

நல்லிணக்கம், ஒேத்ுடழப்டப வலுப்படுேத்ுேல் மற்றும் அவரக்ளின் நிறுவனே் 

திறன்கடள வவளிப்படுேத்ுவேற்கோக நோடுகளோல் ஒருங்கிடணக்கப்படுகின்றது.  

o 2019 ஆம் ஆண்டில் சீனோவில் நடைவபறவிருக்கும் IFR-ல் இந்தியக் கப்பற் 

படைடயச ் தசரந்்ே தபோரக்் கப்பல்களோன ஐஎன்எஸ் வகோல்கே்ேோ மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் சக்தி ஆகியடவ கலந்து வகோள்ளவிருக்கின்றன. 

❖ இந்திய வணிகச ் சமூகே்திற்கு ரோஸ் அல் டகமோஹ் வபோருளோேோர மண்ைலத்தின் 

(RAKEZ - Ras Al Khaimah Economic Zone) பிரேத்ிதயக வபரு நிறுவனே் தூதுவரோக முன்னோள் 

கிரிக்வகை் வீரர ்ரவி சோஸ்திரி நியமிக்கப்பைட்ுள்ளோர.் 

o ரோஸ் அல் டகமோஹ் என்பது ஐக்கிய அரபு அமீரகே்டே உருவோக்கும் ஏழு 

அமீரகங்களில் ஒன்றோகும்.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோே நிலவரப்படி அடமதிக் கோப்பு நைவடிக்டககளுக்கோக 38 

மில்லியன் அவமரிக்க ைோலடர ஐக்கிய நோடுகள் இந்தியோவிற்கு வழங்குகிறது. 

இதுவடர அந்ே அடமப்போனது இந்ே நைவடிக்டகக்கோக இவ்வளவு வபரிய 

வேோடகடய எந்ேவவோரு நோை்டிற்கும் வழங்கவில்டல. 

❖ முேன்முடறயோக தபோலந்து நோைட்ைச ்தசரந்்ே இருேய அறுடவ சிகிசட்ச நிபுணரக்ள் 

தநோயோளியின் குறுகிய இருேய வோல்டவே் திறந்து, அவருடைய மோரப்ின் 

உை்பகுதிடயப் போரப்்பேற்கோக முப்பரிமோண கண்ணோடிகடளப் பயன்படுே்தினர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கடல் மட்ட உயரவ்ு 

❖ அண்ணா பல்கலலக் கழகத்தின் புவியியல் துலையினால் நடத்தப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வின்படி சசன்லனக் கடை்கலரயிலுள்ள 1.5 சதுர கிலலா மீட்டர ்நிலப் பரப்பானது 

2100 ஆம் ஆண்டில் மூழ்கிவிடும் என்று கணிதத்ுள்ளது.  

❖ கடல் மட்ட உயரவ்ு காரணமாக கடல் பரப்பானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 0.5 மீட்டர ்

அளவுக்கு நிலத்லத லநாக்கி நகரந்்து சகாண்டிருக்கும். 

❖ கடந்த 50 ஆண்டுகளில், ஒரு ஆண்டில் 3.6 மி.மீ. கடல் மட்ட உயரவ்ானது வங்காள 

விரிகுடாவில் நிகழ்ந்துள்ளது. 

❖ வங்காள விரிகுடாவில் ஏை்பட்ட கடல் மட்ட அதிகரிப்பானது இதர ஆசியப் 

பிராந்தியங்களில் ஏை்பட்டலத விட அதிகமாகும். 

❖ கடல் மடட் உயரவ்ானது கடை்கலரலயாரப் பகுதிகளில் உள்ள நிலத்தடி நீரம்ட்டத்லத 

லமல் மட்டத்திை்குக் சகாண்டு வரும்.  

❖ நிலத்தடி நீரில் உள்ள நன்னீரில் கடல் நீரானது கலந்து விடும்.  
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வீராணம் ஏரி 

❖ லமடட்ூர ் அலணயிலிருந்து திைந்து விடப்பட்ட நீரானது வீராணம் ஏரிலய 

வந்தலடந்துள்ளது. அந்த ஏரி நீரால் மூழ்கியுள்ளது. 

❖ சசன்லன நகரத்தின் நீரத்் லதலவயில் 35 சதவிகிதத்லத வீராணம் ஏரி பூரத்்தி 

சசய்கிைது. 

❖ இந்த ஏரியின் சமாத்தக் சகாள்ளளவானது 1,465 மில்லியன் கன சதுர அடியாகும் (mcft - 

million cubic feet).  

❖ ஒவ்வவோரு நோளும் இந்ே ஏரியிலிருந்து 6 mcft (180 மில்லியன் லிை்ைரக்ள்) நீரோனது 

எடுக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஒரு நோடளக்கு வசன்டன நகரே்தின் நீரே்் தேடவயோனது 0.5 mcft ஆகும். 

❖ இந்ே நீரோனது குழோய்கள் மூலம் விழுப்புரம் மற்றும் கோஞ்சிபுரம் ஆகிய மோவை்ைங்கள் 

வழியோக நகரே்டே அடைகின்றது.  

 

ஏரி - வரலாறு 

❖ வீரோணம் ஏரியோனது லபரரசுச ் தசோழரக்ளின் ஆைச்ியின் தபோது பே்ேோவது 

நூற்றோண்டில் (கி.பி. 907 – 955) கை்ைப்பை்ைது. 

❖ இது இரோஜ ஆதிே்ய தசோழனோல் உருவோக்கப்பை்ைது.  

❖ இவர ் ேனது ேந்டேயோன வீரநோரோயணன் என்ற பை்ைே்டேக் வகோண்ை முதலாம் 

பரோந்ேகச ் தசோழன் என்பவரின் நிடனவோக இந்ே ஏரிக்கு வீர நோரோயணன் என்று 

வபயரிை்ைோர.் 

❖ வீர நோரோயணன் ஏரியோனது பின்னோளில் வீரோணம் ஏரி என்று அடழக்கப்பை்ைது. 

❖ வீரோணம் ஏரியோனது கீழ் தமைட்ூர ் அடணயிலிருந்து வவளிதயற்றப்பைை் நீர ் மற்றும் 

வைவோறு நதி வழியோக வசல்லும் வகோள்ளிைம் ஆகியவற்றிலிருந்து நீடரப் 

வபறுகின்றது. 
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வவப்பத்தாற் பகுப்பு ஆலல 

❖ சபருநகர சசன்லன மாநகராட்சியானது (GCC - Greater Chennai Corporation) சநகிழிக் 

கழிவுப் சபாருடக்லளக் லகயாள்வதை்காகவும் அவை்றிலிருந்து எரிசபாருலள 

உை்பத்தி சசய்வதை்காகவும் ஒரு சவப்பத்தாை் பகுப்பு (Pyrolysis Plant) ஆடலடய நிறுவ 

முடிவு வசய்து வகோண்டிருக்கின்றது.  

❖ GCC ஆனது ஒவ்வவோரு நோளும் 500 ைன்கள் எடையுள்ள வநகிழிக் கழிவுப் வபோருைக்டள 

உற்பே்தி வசய்கின்றது. 

❖ வவப்பே்ேோற் பகுப்பு வசயல்முடறயோனது ஆக்ஸிஜன் வோயு இல்லோே நிடலயில் 

மிகவும் அதிக வவப்ப நிடலயின் கீழ் வநகிழிப் வபோருைக்ளில் உள்ள கரிமச ்

தசரம்ங்கடள சிடேேத்ு அவற்டற எரிவபோருளோக மோற்றுகின்றது. 

❖ இந்ே எரிவபோருளோனது ஒரு லிை்ைர ் ரூ.25 முேல் ரூ.35 வடர விற்கப்படுகின்றது. ஒரு 

லிை்ைர ் எரிவபோருடளே் ேயோரிப்பேற்கு 2 கிதலோ கிரோம் வநகிழிக் கழிவுப் வபோருள் 

தேடவப்படுகின்றது.  

❖ இந்ே எரிவபோருளோனது சிவமண்ை், எஃகு, வசங்கல் வேோழிற்சோடலகள் மற்றும் 

வகோதிகலன்களில் பயன்படுே்ேப் படுகின்றது. 

❖ தமலும் இந்ே எரிவபோருளோனது சரக்கு வண்டிகள், மின்னோக்கி அடமப்புகள், நீரோவிக் 

கப்பல்கள் மற்றும் இேர வோகனங்களில் பயன்படுே்ேப்படுகின்றது.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மமாடி எழுத்து வடிவம் 

❖ தஞ்சாவூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள லசாமநாதர ் லகாவிலில் மராத்தியர ் ஆட்சிக் 

காலத்லதச ் லசரந்்த லமாடி எழுத்து வடிவத்தின் ஒரு கை்பாலைக் கல்சவட்டானது 

கண்டுபிடிக்கப் படட்ுள்ளது. 

❖ லமாடி என்பது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் முதன்லமயாகப் லபசப்படும் மராத்திய 

சமாழிலய எழுதுவதை்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எழுதத்ு வடிவமாகும். 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

 

❖ இந்தக் கல்சவட்டானது கி.பி.1753 ல் பிரதாப சிம்ஹான் என்பவர ்ஆலயதத்ிை்கு அளித்த 

நன்சகாலடகலளப் பதிவு சசய்துள்ளது. 

 

வதாலலமபசி எண் 112 

❖ இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் ஒலர அவசர உதவி எண்ணான 112 என்ை 

அலமப்பில் 20 மாநிலங்கள் மை்றும் யூனியன் பிரலதசங்கள் இலணந்துள்ளன. 

❖ அவசர நிலல பதில் உதவி அலமப்பானது (ERSS - Emergency Response Support System) 

அடனேத்ு விேமோன அவசர நிடலகடளயும் சமோளிப்பேற்கு இந்தியோ முழுவதும் 

அவசர உேவி எண்ணோன “112” என்ற எண்டணக் கருதுகின்றது. 

❖ 112 என்ற உேவி எண்ணோனது கோவல் துடற (100), தீயடணப்பு (101), வபண்கள் (1090) 

ஆகிய உேவி எண்களின் ஒருங்கிடணப்போகும்.  

வபண்கள் பாதுகாப்பு 

❖ வபண்களின் போதுகோப்டப உறுதி வசய்வேற்கோக “112 இந்தியோ” என்ற டகதபசிச ்

வசயலியில் ஒரு பிரேத்ிதயக வசதியோக “ஷவுை”் (சப்தமிடு) என்ற வசதி 

அறிமுகப்படுே்ேப் பைட்ுள்ளது. 

❖ “ஷவுை்” வசதிடயப் பயன்படுே்தி, வபண்கள் பின்வருபவரக்ளிைமிருந்து உைனடி 

உேவிடயப் வபற முடியும். 

o அருகில் உள்ள பதிவு வசய்யப்பைை் ேன்னோரவ்லரக்ள். 

o அவசர நிடல உேவி டமயம் 

❖ இந்ே திை்ைமோனது நிரப்யோ நிதியின் கீழ் வசயல்படுே்ேப்படுகின்றது. 
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❖ நிரப்யோ நிதி என்பது வபண்களின் போதுகோப்டப தமம்படுேத்ுவேற்கோக 

உருவோக்கப்பை்ை திைை்ங்களுக்கோன நிதியோகும். 

 

ஐஎன்எஸ் இம்பால் 

❖ இந்தியக் கடை்பலடயானது மும்லபயில் உள்ள மசகான் கப்பல் கடட்ும் தளத்தில் 

வழிகாடட்ும் ஏவுகலண அழிப்பானான இம்பாலல அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ வட கிழக்கு மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு நகரத்தின் சபயரால் வழங்கப்படும் முதலாவது 

லபாரக்் கப்பல் இதுவாகும்.  

❖ “திை்ைம் 15-பி” என்பதின் கீழ் உருவோக்கப்பைை் மூன்றோவது கப்பல் இம்போலோகும். 

இேற்கு முன் இே்திை்ைே்தின் கீழ் விசோகப்பை்டினம் மற்றும் மரம்தகோவா ஆகியடவ 

உருவோக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ இது மசகோன் கப்பல் கைட்ும் ேளே்தில் கைற்பலடயின் கைற்படை வடிவடமப்பு 

இயக்குனரகே்ேோல் (Directorate of Naval Design) உள்நோை்டிதலதய ேயோரிக்கப்பை்ைது. 

❖ இந்தியக் கைற்படைக் கப்பல்களின் சபயரக்ள் 

கப்பல் வலக வபயர் உதாரணம் 

அழிப்போன்கள் மோநிலே ் ேடலநகரம் (அ) 

வபரும் நகரம் 

ஐஎன்எஸ் தில்லி, 

ஐஎன்எஸ் வசன்டன 

சிறிய ரக தபோரக்் கப்பல்கள் மடலே் வேோைரக்ள், நதிகள், 

(அ) ஆயுேங்கள்  

ஐஎன்எஸ் சிவோலிக், 

ஐஎன்எஸ் திரிசூல் 

வழிே ்துடணக் கப்பல்கள் சிறிய ரக ேனிப்பைை் 

ஆயுேங்கள் 

ஐஎன்எஸ் கிரப்ோன் 

ஐஎன்எஸ் கஞ்சர ்

 

வான் கண்காணிப்பு 

❖ இந்திய விமான நிலலயங்கள் ஆலணயமானது (Airports Authority of India) 

விண்சவளிலய அடிப்பலடயாகக் சகாண்ட சரவ்லதச வான் லபாக்குவரதத்ு 

கண்காணிப்பு அலமப்லப அளிக்கக்கூடிய அசமரிக்காலவச ் லசரந்்த நிறுவனமான 

ஏலரானுடன் இலணந்துள்ளது. 

❖ இந்திய வான் லபாக்குவரதத்ுக் கடட்ுப்பாட்டாளரக்ள் (air traffic controllers - ATC) 

விமானங்கள் கடை் பரப்பிை்கு லமலல பைக்கும் லபாது விமானத்லதப் பை்றிய ஒரு 

லமலான தகவலல மடட்ுலம சபறுகின்ைனர.் 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது கடை் பரப்பின் லமல் பைக்கும் விமானங்களின் துல்லியமான 

நிலலலமலயக் கண்டறிய இந்தியாவிை்கு உதவும். 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

டிசிஎஸ் – இந்திய அஞ்சல் துலற 

❖ டாடா ஆலலாசக லசலவ வழங்கும் நிறுவனமானது (TCS – Tata Consultancy Services) அஞ்சல் 

அலுவலகங்கலள ஒரு பன்முகச ் லசலவகலள அளிக்கும் டிஜிடட்ல் லமயமாக 

உருவாக்குவதை்கு பல்லாண்டு ஒப்பந்தத்தில் இந்திய அஞ்சல் துலையுடன் 
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இலணந்துள்ளது.  

❖ TCS ஆனது 1,59,000 க்கும் தமற்பை்ை அஞ்சல் அலுவலகங்கடள ஒருங்கிடணே்து 

உலகின் மிகப்வபரிய பரவலோக்கப்பை்ை மின்னணு முடறயில் அஞ்சல் அடமப்டப 

உருவோக்கவிருக்கிறது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

மரபணுத் வதாகுதி வரிலசயாக்கம் 

❖ அறிவியல் மை்றும் சதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைத்தின் (Council of Scientific and Industrial 

Research - CSIR)  இரு ஆய்வகங்கள் ஒரு மரபணுத் சதாகுதி வரிலசயாக்கத் திட்டத்லதத் 

சதாடங்கியுள்ளன. 

❖ அந்த இரு ஆய்வகங்கள் பின்வருமாறு : 

o வசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் டமயம் (Centre for Cellular and Molecular Biology - 

CCMB) 

o மரபியல் மற்றும் ஒருங்கிடணந்ே உயிரியல் டமயம் (Institute of Genomics and 

Integrative Biology - IGIB) 

❖ இடவ குடறந்ேது 10,000 இந்திய மரபணுே ் வேோகுதிகடள வரிடசயோக்கே ்

திை்ைமிைட்ுள்ளன.  

❖ மரபணுே் வேோகுதிகள் ஒரு ரே்ே மோதிரியின் அடிப்படையில் வரிடசயோக்கப் 

பைவிருக்கின்றன. 

❖ இந்ேே ்திை்ைமோனது இரண்டு தநோக்கங்கடளக் வகோண்டுள்ளது. 

o மரபணுக்களின் பயன்போடுகள் குறிேத்ு மோணவரக்ளுக்கு அறிடவப் 

புகைட்ுவது.  

o குடிமக்களின் ேனிப்பை்ை மரபு சோரந்்ே பண்புகடள நிரண்யிக்கவும் 

தநோய்க்குரிய ேன்டம (மற்றும் பின்னடைவு) ஆகியவற்டறக் 

கண்ைறியவும்.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஆக்கிரமிக்கும் வலக காலளத் தவலள 

❖ இந்திய நிலப் பகுதியில் வாழும் இந்தியக் காலளத் தவலளயானது (லஹாப்லலா 

லபட்ராசச்ஸ் டிகரினஸ்) சமீபத்தில் அந்தமான் தீவுக் கூடட்ங்கலள ஆக்கிரமிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ஒரு பரவலாக ஆக்கிரமிக்கும் இனமாக வளரந்்துள்ளது. 

❖ இது மீன்கள், பல்லிகள் மை்றும் லகாழிகள் உள்ளிட்ட உள்ளூர ் வாழ்விட  வாழும் 

விலங்குகலள உடச்காள்வதனால் அந்தமானின் உள்ளூரப்் சபாருளாதாரம் மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழலுக்கு அசச்ுறுத்தலல அது ஏை்படுத்துகின்ைது.  
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முக்கிய தினங்கள் 

மதசியக் குடிலமப் பணிகள் தினம் – ஏ ்ரல் 21 

❖ ஏப்ரல் 21 அன்று இந்தியா முழுவதும் குடிலமப் பணிகள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது குடிலமப் பணிகள் தினம் அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ இந்த நாளில் குடிலமப் பணியாளரக்ள் சபாது மக்களின் லதலவகளுக்கு தங்கலள 

அரப்்பணிதத்ுக் சகாள்கின்ைனர.் இவரக்ள் சபாதுச ் லசலவகளுக்கு தங்களுலடய 

சபாறுப்புகலள  இந்த நாளில் புதுப்பிதத்ுக் சகாள்கின்ைனர.் 

 
❖ இந்த நாளானது 1947 ஆம் ஆண்டில் புது தில்லியில் உள்ள சமட்லகப்  இல்லத்தில் 

முதலாவது பிரிலவச ் லசரந்்த குடிலமப் பணி பயிை்சி அதிகாரிகளிலடலய சரத்ார ்

வல்லபாய் பலடல் உலரயாை்றிய நாளுடன் ஒன்றிப் சபாருந்துகின்ைது. 
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❖ அவருலடய புகழ்சபை்ை உலரயில் குடிலமப் பணியாளரக்லள “இந்தியோவின் எஃகுச ்

சை்ைகம்” என்று குறிப்பிை்ைோர.் 

❖ மக்களடவே ் தேரே்ல் கோரணமோக குடிடமப் பணிகள் தினமோனது இந்ே ஆண்டு 

அனுசரிக்கப்பைவில்டல. 

 

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