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ஏப்ரல் - 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலகின் மிகப்பபரிய விரரவுப் பபோக்குவரத்து நிறுவனமோன FedEx நிறுவனம் தனது 

புதிய தரலரமச ் பெயல் அதிகோரியோக இந்திய அபமரிக்கரோன ரோஜ் சுப்ரமணியம் 

என்பவரை நியமிக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

o இந்த நிறுவனமோனது இதற்கு முன்பு ஃபிரபெரிக் W ஸ்மித் என்பவைின் 

தரலரமயில் இருந்தது. 

❖ பெோரோண்பெோ நகைில் நரைபபற்ற பபாை்டியில் ஜரமக்கோ அணிரய 4-0 என்ற பகோல் 

கணக்கில் வீழ்த்தி 36 ஆண்டுகளில் முதல் முரறயோக கத்தோர ் நாை்டில் நரைபபறும் 

2022 ஆம் ஆண்டின் கோல்பந்து உலகக் பகோப்ரபப் பபாை்டிக்கு கனெோ தகுதி பபற்று 

உள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் பகோப்ரபக்குத் தகுதி பபறும் 20வது அணியோக 

கனெோ அணி மாறியது. 

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களில் பபரும்பாலாபனாரைப் போதிக்கும் மனநலக் 

பகோளோறு குறித்த விழிப்புணரர்வ ஏற்படுத்தச ்பசய்வதற்கோக பவண்டி மோரெ் ்30 ஆம் 

பததியன்று உலக இருமுரன (இரு துருவம்) தினம் கரெப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

o இந்த ஆண்டு உலக இருமுரனத் தினத்தின் கருதத்ுரு, #BipolarTogether என்பதாகும். 

❖ உலக கோப்புத் தினமானது ஒவ்பவோர ்ஆண்டும் மோரெ் ்31 ஆம் பததியன்று பகோண்ெோெப் 

படுகிறது. 

o பதோழில்நுெ்பத்ரத நோம் அதிகம் சாைந்்து இருப்பதால், நமது விரல மதிப்பற்ற 

டிஜிெ்ெல் (எண்ணிம) ஆவணங்கரளப் போதுகோப்பது குறித்த விழிப்புணைர்வ இந்த 

தினம் நமக்கு நிரனவூெ்டுகிறது. 

❖ ெரவ்பதெ பபோரதப்பபோருள் பைிபசாதரனத் தினமோனது 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஒவ்பவோர ்ஆண்டும் மோரெ் ்31 ஆம் பததியன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

o இந்தத் தினமானது மருந்துகளின் தீங்கு குரறப்பு முயற்சிகரள ஊக்குவிப்பது 

மற்றும் பபோரதப் பபோருள் பதோெரப்ோன அபோயங்கரளக் குரறக்கச ் பசய்வது 

பபான்றவற்ரற பநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ கோெ்டு விலங்குகளுக்குெ ்ெெ்ெப்பூரவ் உரிரம வழங்கிய உலகின் முதல் நோெோக பதன் 

அபமைிக்க நாைான ஈக்வைாை ்மோறியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சாகித்ய அகாடமி உறுப்பினர் பதவி 

❖ எழுத்தோளர ்இந்திரோ போரத்்தெோரதிக்கு ெோகித்ய அகோெமி தனது உறுப்பினை ்பதவிரய 

வழங்கியது. 

❖ இந்தியோவின் மிக உயரிய இலக்கிய பகௌரவமோன இது புகழ்பபற்ற சிறந்த இலக்கியத ்

தகுதியுரெய அறிஞரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

❖ ஒரு குறிப்பிெ்ெ பநரத்தில் அகோெமி உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்ரக 21 ஆக மெ்டுபம 

வரையறுக்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ இந்திரோ போரத்்தெோரதி பத்மஸ்ரீ விருது பபற்றவர ்ஆவாை.் 

❖ இவை ் 16 நோவல்கள், 10 நோெகங்கள் மற்றும் சிறுகரதகள் மற்றும் கெ்டுரரகளின் 
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பதோகுப்புகள் பபான்றவற்ரற பவளியிெ்டுள்ளோர.் 

❖ இவை ் 1977 ஆம் ஆண்டில் குருதிப்புனல் என்ற தனது நோவலுக்கோக ெோகித்ய அகோெமி 

விருரதப் பபற்றோர.் 

❖ ெோகித்ய அகோெமி விருது மற்றும் ெங்கீத நோெக அகோெமி விருது ஆகிய இரண்டு 

விருதுகரளயும் பபற்ற ஒபர தமிழ் எழுத்தோளர ்இவபை ஆவாை.் 

 

 

சசன்னன செட்ர ா இரயில் நிலலயத்தின் ெத்தியெ ்சதுக்கெ் 

 

❖ 'மத்தியச ்ெதுக்கம்' வளோகத்ரத முதல்வர ்மு.க.ஸ்ெோலின் அவைக்ள் திறந்து ரவத்தோர.் 

❖ இந்த வெதியானது இந்தப் பகுதியில் அரமந்துள்ள சில முக்கியமோனக் கெ்டிெங்கரள 

இரணப்பரத பநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

❖ இது ஒரு பல்முரன ரமயமோகவும் பெயல்படுகிறது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ப ெ் சக்தி 

❖ பதசிய மீத்திறன் கணினித் திை்ைத்தின் கீழ், கரக்பூரின் இந்தியத் பதாழில்நுை்பக் 

கழகத்திற்குப் பைம் சக்தி என்ற பபெ்ெோ திறன் அளவிலான மீத்திறன் கணினியோனது 

அரப்்பணிக்கப்பெ்ெது. 

❖ இது மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் பதோழில்நுெ்பத் துரற அரமெெ்கம் மற்றும் 

அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுெ்பத் துரறயின் ஒரு கூெ்டுத ்திெ்ெமோகும். 
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❖ பரம் ெக்தி மீத்திறன் கணினி வெதியோனது கணக்கீடு மற்றும் தரவு அறிவியலின் 

பல்பவறு துரறகளில் ஆரோய்ெச்ி மற்றும் பமம்போெ்டு முயற்சிகரள பமற்பகாண்டு 

வருகிறது. 

 

 

எ ிசபாருள் நி ப்புவதற்கான புதிய நிலலயம் 

 

❖ இந்தியன் ஆயில் கோரப்்பபரஷன் லிமிபெெ ்என்ற நிறுவனத்துைன் இரணந்து இந்திய 

விமோனப் பரெ ஒரு புதிய முன்பனடுப்பிரனத் பதோெங்கியுள்ளது. 

❖ இத்திை்ைத்தின் கீழ், இந்திய விமானப் பரையின் விமானங்களுக்கு அரசினோல் நைத்தப் 

படும் எரிெக்தி  எரிபபோருள் நிரலயங்களில் எரிபபோருள் நிரப்பப்படும். 

❖ போதுகோப்புத் துரற அரமெெ்கத்தின் கூற்றுப்படி, இந்திய விமோனப்பரெக்குச ்

பெோந்தமோன வாகனங்களுக்கு எரிபபோருள் நிரப்புவதற்கு வெதியோக, ‘Fleet Card-Fuel on 

Move’ என்ற வசதி உருவோக்கப்பெ்டுள்ளது. 

 

நர ந்தி  சிங் ரதாெ ் புத்தக சவளியீடு 

❖ மத்திய அரமெெ்ர ் நபரந்திர சிங் பதோமர,் “2030 ஆம் ஆண்டுக்கோன இந்திய 

பவளாண்ரம: விவெோயிகளின் வருமோனத்ரத பமம்படுத்தச ் பசய்வதற்கோன 

நைவடிக்ரககள், ஊெ்ெெெ்த்துப் போதுகோப்பு மற்றும் நிரலயோன உணவு மற்றும் 

பண்ரண அரமப்புகள்” என்று தரலப்பிைப்பை்ை ஒரு புத்தகத்ரத பவளியிெ்ெோர.் 

❖ இந்தப் புத்தகமானது நிதி ஆபயோக் மற்றும் ஐக்கிய நோடுகளின் உணவு மற்றும் 

பவளோண்ரம அரமப்பினோல் ஏற்போடு பெய்யப்பெ்ெ ஒரு நிகழ்வில் பவளியிெப்பெ்ெது. 
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❖ இந்தப் புத்தகமானது 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் உணவு மற்றும் பவளாண் அரமப்பால் 

பசயல்படுத்தப் பை்டு, நிதி ஆபயோக் மற்றும் பவளாண்ரம மற்றும் விவெோயிகள் நலம், 

மீன்வளம், கால்நரை வளைப்்பு மற்றும் பால் பண்ரண அரமெெ்கங்கள் மூலம் 

பமற்பகாள்ளப்பை்ை பதசியப் பபசச்ுவாைத்்ரதகளின் ஒரு விவோதச ் பெயல்முரறயின் 

விரளவுகரள எடுத்துரைக்கிறது. 

 

 

சகாங்கன் இரயில்தே கழகம் 

 

❖ பகோங்கன் இரயில்பவ கழகமானது, மகோரோஷ்டிரோவின் பரோஹோவில் இருந்து கரந்ோெக 

மாநிலத்தின் பதோக்கூர ் வரரயிலோன 741 கிபலோ மீெ்ெர ் போரத முழுவரதயும் மின் 

மயமோக்கியுள்ளது. 

❖ 741 கிபலோமீெ்ெர ் நீளமுள்ள இந்தப் பாரதரய மின்மயமோக்கியதன் மூலம் ரூ.150 

பகோடி எரிபபோருள் பெமிப்போகும். 

❖ இது மோசு எதுவும் இல்லோத, தரெயற்றச ் பெயல்போடுகரள உறுதி பெய்வபதோடு 

எைிபபாருளுக்காக டீெரலச ்ெோரந்்திருப்பரதயும் குரறக்கும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் டிெம்பர ் மாதத்திற்குள், இந்திய இையில்பவ தனது அகல இையில் 

பாரதக் கை்ைரமப்பிரன 100 ெதவீதம் மின்மயமோக்கும் திெ்ெங்கரளக் பகோண்டு 

உள்ளது. 

❖ பகோங்கன் இரயில்பவ மூலம் மும்ரப நகைம் மங்களூரு நகைத்துைன் இரணக்கப் பெ்டு 

உள்ளது. 

❖ பகோங்கன் இரயில் போரத ஆனது பகோவோ, மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் கரந்ோெகோ வழிபய 
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நோெ்டின் பமற்குக் கைற்கரையினூபை பெல்கிறது. 

 

INAS 316 

 

❖ பகோவோவில் நிரல நிறுதத்ப்பை்டுள்ள  ஐஎன்எஸ் ஹன்ெோ கப்பலில் நெத்தப் பை்ை ஒரு 

விழோவில் இந்தியக் கெற்பரெயின் இரண்ெோவது பி-8I ைக விமோனப் பரெயானது  

இந்தியக் கெற்பரெயில் இரணக்கப்பை்ைது.  

❖ ஐஎன்ஏஎஸ் 316 என்ற இந்த விமானத்திற்க்கு ‘கோண்பெோரஸ்்’  என்று தரலப்பிைப் பை்டு 

உள்ளது.  

❖ கோண்பெோர ்என்பது மாபபரும் இறக்ரககள் பகாண்ை, உலகின் மிகப்பபரிய பறக்கும் 

நிலப் பறரவகளில் ஒன்றோகும். 

 

5வது BIMSTEC உசச்ி ொநாடு 

 

❖ இந்த உெச்ி மோநோெோனது இலங்ரகயில் கலப்பு முரறயில் நரெபபற்றது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு BIMSTEC உசச்ி மாநாை்டில் BIMSTEC ெோெனம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பை்டு 

ரகபயழுத்திைப் பை்ைது. 

❖ இந்த ெோெனம் ஆனது, BIMSTEC குழுரவ ஒரு பகாடி, ஒரு சின்னம் மற்றும் உறுப்பினை ்

நாடுகளால் கரைபிடிக்கப்பை பவண்டிய முரறப்படி பை்டியலிைப்பை்ை பகாள்ரககள் 

பகாண்ை ஓர ்அரமப்போக முரறப்படுத்துகிறது. 

❖ BIMSTEC தரலவரக்ள் 3 பவவ்பவறு BIMSTEC ஒப்பந்தங்கள் ரகபயழுதத்ான ஒரு 



•   
•    
 

 
 

நரைமுரறரயயும் பமற்போரர்வயிெ்ெனர.் 

❖ பமலும், BIMSTEC பெயலகத்திற்கு அதன் பெயல்போெ்டு வரவு பெலவுத் திெ்ெத்ரத 

அதிகரிப்பதற்கோக 1 மில்லியன் அபமரிக்க ெோலரக்ள் இந்திய நாை்டினால் வழங்கப் 

படும்.  

❖ நோளந்தோ ெரவ்பதெப் பல்கரலக்கழகம் வழங்கும் BIMSTEC உதவித ்பதோரக திெ்ெத்தின் 

பநோக்கமும் விரிவுபடுத்தப் படுகிறது. 

❖ உறுதியோனப் பிரோந்தியத்ரத பநோக்கி, வளமோனப் பபோருளோதோரம், ஆபரோக்கியமோன 

மக்கள் (Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People) என்பது இந்த உெச்ி 

மோநோெ்டின் கருத்துரு ஆகும். 

 

ொநிலெ ்செய்திகள் 

உயிர் ோழும் ரவ ்ப் பாலங்கள் - ரெகாலயா 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலோெெ்ோர அரமப்பின் (யுபனஸ்பகோ) 

உலகப் போரம்பரியத் தளங்களின் தற்கோலிகப் பெ்டியலில் 'ஜிங்கிங் ஜ்ரி அல்லது உயிை ்

வாழும் பவைப்் பாலங்கள் (லிவிங் ரூெ் பிரிெ்ஜ்)' பெரக்்கப்பெ்டுள்ளது. 

❖ இது பமகோலயோவில் உள்ள 70க்கும் பமற்பெ்ெ கிரோமங்களில் கோணப்படுகிறது 

❖ இது மக்களுக்கும் இயற்ரகக்கும் இரெயிலோன ெமூக-கலோெெ்ோர, ெமூக மற்றும் 

தோவரவியல் பதோெரப்ுகரள எடுத்துரைக்கிறது. 

❖ நீரந்ிரலகளின் இருபுறமும் ‘ஃபிகஸ் எலோஸ்டிகோ’ என்ற மரத்ரத வளைப்்பதன் மூலம் 

இந்தக் கிரோம மக்கள் இந்த உயிை ்வோழும் பவரப்் போலங்கரள வளரக்்கின்றனர.் 

❖ சுமோர ் 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரர வளைந்்த இந்த மரங்கள் ஒரு போலம் பபான்ற 

அரமப்பிரன உருவோக்குகின்றன. 

 

 

அசாெ் ெற்றுெ் ரெகாலயா ஒப்பந்தெ் 

❖ அசாம் மற்றும் பமகோலயோ ஆகிய மாநிலங்கள் தங்களுக்கிரைபய எல்ரல பமாதல் 

நிகழ்ந்த 12 இெங்களில் ஆறு இெங்களில் 50 ஆண்டு கோல எல்ரலப் பிரெெ்ரனரயத ்

தீரக்்க ஒப்புக் பகோண்ென. 

❖ மத்திய உள்துரற அரமெெ்ர ் அமித ் ஷோ முன்னிரலயில் அெோம் மற்றும் பமகோலயோ 

முதல்வரக்ள் முரறபய ஹிமந்தோ பிஸ்வோ ெரம்ோ மற்றும் கோன்ரோெ் ெங்மோ ஆகிபயோர ்

இந்த ஒப்பந்தத்தில் ரகபயழுத்திெ்ெனர.் 



•   
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❖ இந்த இரு மோநிலங்களும் 884.9 கிபலோ மீெ்ெர ் நீளமுரைய ஒரு எல்ரலரயப் பகிரந்்து 

பகோள்கின்றன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஒடிசா தினெ் - ஏப் ல் 01 

 

❖ இது உெ்கல் திவோஸ் அல்லது உை்கலா திபோஷோ என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒரு சுதந்திர மோநிலமோக அங்கீகரிக்கப்பெ பவண்டும் என்பதற்கான ஒரு 

பபோரோெ்ெத்திற்குப் பிறகு ஒடிெோ மோநிலம் உருவோனரத நிரனவு கூரும் வரகயில் 

ஒவ்பவோர ்ஆண்டும் ஏப்ரல் 01 ஆம் பததியன்று இத்தினமானது பகோண்ெோெப்படுகிறது. 

❖ இந்தப் புதிய மாகாணம் 1936 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 1 ஆம் பததியன்று நரைமுரறக்கு 

வந்தது. 

❖ இந்த மோநிலம் ஆனது முதலில் ஒரிெோ என்பற அரழக்கப்பெ்ெது.  

❖ ஆனோல்  2011 ஆம் ஆண்டில் மாைச் ் மாதத்தில், நாைாளுமன்றத்தில் ஒரிெோ மபெோதோ 

நிரறபவற்றப் பை்டு ஒடிெோ என அது பபயை ்மாற்றப்பை்ைது. 

❖ ஒடிெோவின் முந்ரதயத் தரலநகரம் கெ்ெோக் ஆகும்.  

❖ இம்மாநிலத்தின் தற்பபோரதயத் தரலநகரம் புவபனஸ்வர ்ஆகும். 

 

          


