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 ஏப்ரல் – 07  

TNPSC துளிகள் 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டில் தேொடங்கப்பட்ட சரவ்தேச தகரட் தினம் ஒவ்தவொர ்ஆண்டும் ஏப்ரல் 

04 ஆம்  நொள் தகொண்டொடப் படுகிறது.  
o தகரட்டின் நன்மமகமளப் பற்றியும் அேன் நற்பண்புகமளப் பற்றியும் உலகம் 

முழுவதும் தேரியப் படுேத்ுவேற்கொக தவண்டி இேத்ினம்  கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 
 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்திய இரயில்வே மின்னணுமயமாக்கல் : புதிய சாதனன 

❖ 2020 – 21 ஆம் ஆண்டில் இந்திய இரயில்தவ அதிக அளவிலொன பயணப் பிரிவுகமள 

மின்மயமொக்கிச ்சொேமன பமடே்துள்ளது. 
❖ இது ஒதர ஆண்டில் 6,015 கி.மீ. தேொமலவிற்குப் பொமேமய மின்மயமொக்கியுள்ளது.  
❖ இது 2019-20 ஆம் ஆண்டின் சொேமனமயவிட 37% அதிகமொகும். 

 

 

இந்தியப் பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அறிக்னக 

❖ சமீபே்தில், புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலொக்கே் துமற அமமசச்கே்தின் கீழ் 

இயங்கும் தேசியப் புள்ளி விவரங்கள் நிறுவனமொனது (National Statistical Office - NSO) 

இந்தியப் பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அறிக்ககயிகை பெளியிட்டுள்ளது. 
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❖ நாட்டில் பாலிைங்களுக்கிகடயய நிலவும் நிகலகமகயச ் சிதத்ரித்துக் காட்டும் 

முக்கிய சமூக – பபாருளாதாரக் குறிகாட்டிககள இந்த அறிக்கக ஒருங்கிகணத்து 

ெழங்குகிறது. 

மக்கள்பதானகப் புள்ளி விேரங்கள் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் உே்தேசிக்கப்பட்ட மக்கள் தேொமக 136.13 தகொடிகளொகும். 
❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் 933 ஆக இருந்ே பொலின விகிேம் 2011 ஆம் ஆண்டில் 943 ஆக 

உயரந்்துள்ளது. 
❖ பொலின விகிேே்தில் தடல்லியொனது மிக அதிக உயரம்வக் கண்டுள்ளது, அேமன 

அடுே்து சண்டிகர,் அருணொசச்லப் பிரதேசம் ஆகியமவ உள்ளன. 
❖ அதே சமயம் டொமன் மற்றும் மடயூ பொலின விகிேே்தில் மிகப்தபரிய வீழ்சச்ிமயக் 

கண்டுள்ளது. 
சுகாதார புள்ளிவிேரம் 

❖ 25 முேல் 29 வயது வமரயிலொன தபண்களில் வயது சொரந்்ே கருவுறுேல் விகிேம் 146.4 

ஆக உள்ளது. 
❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் 39 ஆக இருந்ே குழந்மே இறப்பு வீேம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 32 ஆக 

குமறந்துள்ளது. 
❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் கிரொமப்புறப் பகுதிகளில் தமொே்ே கருவுறுேல் வீேம் 

2.3 ஆக இருந்ேது.  

❖ அது 2018 ஆம் ஆண்டில் நகரப்்புறப் பகுதிகளில் 1.7 ஆக இருந்ேது.  
❖ 2007-09 ஆண்டுகளில் 212 ஆக இருந்ே ேொய்தசய் இறப்புவீேம் 2016-18 ஆண்டுகளில் 113 

ஆக குமறந்துள்ளது. 
❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் 13 ஆக இருந்ே பருவே்தினர ்கருவுறுேல் வீேம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

12.2ஆக குமறந்துள்ளது. 
❖ தேசிய குடும்பச ்சுகொேொரக் கணக்தகடுப்பு 5 என்ற ஆய்வின் படி (NHFS-5) கிட்டத்தட்ட 

100% பிறப்பு வீதமாைது யகாொ, யகரளா, லட்சத்தீவு ஆகியெற்றில் கணக்கிடப்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் 1000 யபருக்கு 0.07 ஆக இருந்த HIV பதாற்று 2019 ஆம் ஆண்டில் 0.05 

ஆக குகறந்துள்ளது.  

கல்வி  

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் 73 ஆக இருந்த இந்தியாவிை் கல்வியறிவு வீதம் 2017 ஆம்  ஆண்டில் 

77.7 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ கல்வியறிவு வீதத்தில் இராஜஸ்தாை், பீகார,் உத்தரப் பிரயசதம் ஆகிய மாநிலங்களில் 

பாலிை இகடபெளி அதிகமாக உள்ளது. 

❖ 15 ெயதாை பபண்களில் 8.3 சதவீதத்திைர ்மட்டுயம பட்டப் படிப்பு முடித்துள்ளைர.் 

❖ அயத சமயம் அயத ெயதிற்குட்பட்ட ஆண்களில் 12.8 சதவீதத்திைர ் பட்டப்படிப்பு 

முடித்துள்ளைர.் 

❖ 8% மாணவிகயள 10 ஆம் ெகுப்பு ெகர கல்விகயத் பதாடரந்்துள்ளைர.்  

பபாருளாதாரப் பங்தகற்பு 

❖ வருடொந்திர பதாழிலாளர ் சக்தி ஆய்வு (PLFS - Periodic Labour Force Survey) 2018-19 

என்பதிை் படி, கிராமப்புற பகுதிகளில் பணியிலுள்ள நபரக்ளிை் எண்ணிக்கக 

விகிதம் ஆண்களில் 52.1 மற்றும் பபண்களில் 19 ஆகும். 

❖ அது நகரப்்புற பகுதிகளில் ஆண்களில் 52.7 மற்றும் பபண்களில் 14.5 ஆகும். 
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❖ 15 ெயதுமடய பபண்கள் ஒரு மணி யநரத்திற்குப் தபறப்படும் சராசரி ஊதியமொனது 

அதிகபட்சமாக அந்தமாை் மற்றும் நியகாபர ் தீவுகளில் தபறப் படுகிறது (ஒரு மணி 

யநரத்துக்கு ரூ.147). 

❖ டாமை் மற்றும் கடயூ, ஒடிசாவில் இவரக்ள் குகறந்தபட்ச ஊதியே்மே  பபறுகிை்றைர.் 

❖ 15 ெயதுமடய ஆண்கள், ஒரு மணி யநரத்திற்குப் தபறப்படும் சராசரி ஊதியமொனது 

அதிகபட்சமாக லட்சத்தீவு மக்களொல் தபறப்படுகிறது (ஒரு மணியநரத்திற்கு ரூ.121). 

முடிவுகள் எடுப்பதில் பங்வகற்பு 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அகமசச்ரமவயில் பபண்களிை் பங்யகற்பு 9.26% ஆகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மக்களகெே் யதரத்லில், 437.8 மில்லியை் பபண் வொக்கொளரக்ள் 

இருந்தைர.் 

❖ இது 2014 ஆம் ஆண்டு யதரத்லுடை் ஒப்பிடுககயில் (397 மில்லியை்) அதிகமாகும். 

❖ பஞ்சாயத்து ராஜ் (கிராம உள்ளாட்சி) அகமப்புகளில் இராஜஸ்தாை், உத்தரகாண்ட ்

மற்றும் சத்தீஸ்கர ்ஆகிய மாநிலங்களில் பபண்களிை் பங்யகற்பு அதிகமாக கொணப் 

படுகிறது. 

 

முழுேதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயில்வே மண்டலம் 

❖ தமற்கு மே்திய இரயில்தவ மண்டலமொனது, முழுவதும் மின்மயமொக்கப்பட்ட நொட்டின் 

முேல் இரயில்தவ மண்டலமொகியுள்ளது.  
❖ இந்ே மண்டலம் ேற்தபொது 3012 கி.மீ. நீளமொன மின்மயமொக்கப்பட்ட பொமேமயக் 

தகொண்டு இயங்குகிறது. 
❖ இரயில்தவ பொமேகமள மின்மயமொக்குேல் என்பது  

o எரிதபொருள் தசமிப்பு,  

o பயண தநரே்மேக் குமறே்ேல்,  

o சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு தபொன்ற பல்தவறு நன்மமகமள வழங்கும். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

2030 ஆம் ஆண்டில் உலகம் : பபாதுக் கணக்பகடுப்பு அறிக்னக 

❖ இந்ே அறிக்மக சமீபே்தில் UNESCO அமமப்பிைால் பெளியிடப்பட்டது. 
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❖ இந்த அறிக்ககயாைது யம 2020 மற்றும் பசப்டம்பர ்2020 ஆகியவற்றுக்கு இகடப்பட்ட 

காலகட்டத்தில் யமற்பகாள்ளப்பட்ட கணக்பகடுப்பிை் அடிப்பகடயில் பெளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ககயிை்படி, 2030 ஆம் ஆண்டில் அகமதியாை சமூகத்திற்கு மிகப்பபரிய 

சொல்களாக 

o காலநிகல மாற்றம், 

o ெை்முகற மற்றும் யமாதல், 

o பல்லுயிரப்் பபருக்கத்திை் இழப்பு மற்றும் பாகுபாடு மற்றும் சமத்துெமிை்கம, 

o தண்ணீர ்மற்றும் வீட்டுெசதி, உணவுே் தட்டுப்பாடு ஆகியகெ இருக்கும். 

❖ கணக்பகடுப்பில் பங்யகற்றெரக்களப் பபாருத்தெகர 2030 ஆம் ஆண்டில் எதிர ்

பகாள்ளவிருக்கும் பல்யெறு சிக்கல்களுக்குக் கல்வி ஒை்யற முக்கிய தீரெ்ாக இருக்கும். 

❖ இருப்பினும், ெட அபமரிக்கரக்ள் (அபமரிக்கா, கைடா) கல்வியில் அல்லாது 

அறிவியமலயய நம்புகிை்றைர.் 

❖ கல்விகயத் ேவிரே்்து சரெ்யதச ஒத்துகழப்யப இேற்கு மற்றுதமொரு தீரெ்ாக இருக்கும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

னபக்கால் – GVD  

❖ சமீபே்தில்  ரஷ்ய அறிவியலொளரக்ள் மபக்கொல் – GVD (Gigaton Volume Detector) 

எைப்படும் நீருக்கு அடியில் அகமந்த உலகிை் மிகப்பபரிய நியூட்ரியைா 

பதாகலயநாக்கிகய கபக்கால் ஏரியில் அகமத்தைர.் 

❖ கபக்கால் ஏரி கசபீரியாவில் அகமந்துள்ள உலகிை் மிகவும் ஆழமாை ஏரியாகும். 

❖ இது உலகிலுள்ள நியூட்ரியைாக்ககளக் கண்டறியும் மூை்று மிகப்பபரிய 

பதாகலயநாக்கிகளுள் ஒை்றாகும்.  

❖ மற்ற இரண்டு பதாகல யநாக்கிகள், 

o பதை் துருெத்தில் அகமந்துள்ள ஐஸ்கியூப் (Ice cube) மற்றும் 

o மத்தியத் தகரக்கடலில் அகமந்துள்ள (ANTARES) அை்டாரீஸ் ஆகியைொகும். 

❖ இந்தே் பதாகலயநாக்கி நியூட்ரியைாக்கள் எைப்படும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத 

அடிப்பகடப் பபாருட்ககள (துகள்ககள) விரிொக ஆய்வு பசய்யவும் அதற்காை 

மூலப்பபாருகளே் தீரம்ாைிக்கவும் உள்ளது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகக் சகொண்டொட்ட தினம் – ஏப்ரல் 03 

❖ உலகக் தகொண்டொட்ட தினே்மேக் தகொண்டொடுவேற்கொன முேல் சிந்ேமன 1996 ஆம் 

ஆண்டில் “Flight : A Quantum Fiction Novel” எைப்படும் புதிய புதினம்  பெளிெந்தகத 

அடுத்து யதாை்றியது. 

❖ நை்கம ொய்ந்த நை்ைம்பிக்ககயுள்ள அகைத்கதயும் சரவ்தேச அளவில் 

பகாண்டாடுெமேதய இத்திைம் யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ மைிதத ் தை்கமயிகைக் பகாண்டாடும் இந்ேே ் திைமானது ஒற்றுகம, யெற்றுகம 

மற்றும் அகமதியாை சகொழ்வு யபாை்றெற்கற ஊக்குவிப்பமே தநொக்கமொகக் 
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தகொண்டுள்ளது. 

 

சுரங்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் சுரங்கம் பதாடர்பான 

நடேடிக்னககளில் உதவி ஆகியேற்றிற்கான சர்ேவதச தினம் – ஏப்ரல் 04 

❖ தபொரக்ளில் உபதயொகிக்கும் தவடிதபொருட்களில் எஞ்சியப் தபொருட்களின் தீய 

விமளவுகள்  பற்றிய விழிப்புணரம்வ மக்களிமடதய பரப்புவேற்கொக தவண்டி 

இே்தினம்  கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கொன இேத்ினே்தின் கருே்துரு, “விடாமுயற்சி, கூட்டாண்கம மற்றும் 

ெளரச்ச்ி” (Perseverance, Partnership, and Progress) எை்பதாகும். 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்08 அை்று ஐ.நா. பபாதுச ்சகபயொனது ஒெ்பொரு ெருடமும் 

ஏப்ரல் 04 ஆம் நாள் சுரங்கம் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் சுரங்கம் பதாடரப்ாை 

நடெடிக்கககளில் உதவி ஆகியெற்றிற்காை சரெ்யதச திைமாக ககடபிடிக்கப்படும் 

எை அறிவித்தது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஏப்ரல் 14 – பபாது விடுமுனற 

❖ டொக்டர ் B.R. அம்யபத்கர ் அவரக்ளின் பிறந்தநாளாை ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதியிமன ஒரு  

பபாது விடுமுகறயாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

❖ டாக்டர ்B.R. அம்யபத்கர ்இந்திய அரசியலகமப்புச ்சட்டத்திை் சிற்பி ஆொர.் 

❖ இந்தியா ஏற்கையெ ஒெ்பொரு ெருடமும் இெரது பிறந்தநாகள அம்யபத்கர ்

பஜயந்தியாக பகாண்டாடி ெருகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிலிருந்து ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள் பபாது விடுமுகறயாக ககடபிடிக்கப்படும் 

எை அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 14 ஆனது அம்யபத்கரிை் 130ெது பிறந்த தினம் ஆகும்.  
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