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ஏப்ரல் – 13  

TNPSC துளிகள் 

❖ முதலமைசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் பிலிப்பாக்குட்மட என்னுமிடத்தில் அமைக்கப் 

பட்டுள்ள பபரியார ்நிமனவு சைத்துவபுரத்திமனத் திறந்து மவத்தார.் 
o பிலிப்பாகுட்மட பகுதியானது நாைக்கல் ைாவட்டத்தின் நாைகிரிப்பபட்மட என்ற 

பஞ்சாயத்து ஒன்றியத்தில் அமைந்துள்ளது.  
❖ பாகிஸ்தான் எதிரக்்கட்சித் தமலவர ் பசபாஷ் பசரஃீப், பாகிஸ்தானின் புதிய 

பிரதைராகத் பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 
o 70 வயதான இவர ் 3 முமற பிரதைராக பதவி வகித்த நவாஷ் பசரஃீப் என்பவரின் 

இமளய சபகாதரர ்ஆவார.் 
❖ டாக்டர ்ைபனாஜ் பசானி என்பவர ்ைத்திய குடிமைப் பணி ஆமணயத்தின் தமலவராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 
o இந்த ஆமணயத்தின் முந்மதய தமலவர ்பிரதீப் குைார ்பஜாசி என்பவமரயடுத்து 

இவர ்அப்பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.்  
 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியா – அமெரிக்கா 2 + 2 அமெசச்ரக்ள் பபசச்ுவாரத்்மத 

 

❖ இந்தியா ைற்றுை் அபைரிக்கா ஆகியன தங்களுக்கு இமடயிலான 2+2 பாதுகாப்பு 

ைற்றுை் பவளியுறவுத் துமற அமைசச்கத்தின் பபசச்ுவாரத்்மதயிமன வாசிங்டன் 

நகரில் நடத்தின. 
❖ பிபடன் ஆட்சியின் கீழ் நமடபபறுை் இத்தமகய முதல் பபசச்ுவாரத்்மத இதுவாகுை். 
❖ இந்தப் பபசச்ுவாரத்்மதமயத் பதாடரந்்து, விண்பவளி சாரந்்த சூழலியல் விழிப்பு 

உணரவ்ு பதாடரப்ான ஒரு ஒப்பந்தமுை் மகபயழுத்தாக உள்ளது.  
 

பினாகா mk-1 பெெ்படுத்தப்பட்ட ராக்மகட் அமெப்பு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி அமைப்பு ைற்றுை் இந்திய ராணுவம் ஆகியமவ 

இமணந்து பினாக்கா ராக்பகட் அமைப்பின் புதிய வடிவமைப்பிமன, பபாக்ரான் 

பசாதமன தளத்தில் மவத்து பவற்றிகரைாக பரிபசாதமன பசய்தது. 
❖ இதில் பினாகா mk-1 மமம்படுத்தப்பட்ட ராக்ககட் அமமப்பு மற்றும் நிலப் பரப்பிமை 

மகயகப்படுத்துதமைத் தவிரக்்கும் பிைாகா ராக்ககட் ஆயுத அமமப்பு ஆகியமை 
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அடங்கும்.  

❖ இதை்மூைம், பினாகா mk-1 மமம்படுத்தப்பட்ட ராக்ககட ் அமமப்பிை் கதாழிை்நுட்ப 

ஆய்வுகளுக்காை முதை் கட்டமாைது கைற்றிகரமாக நிமறைமடந்தது.  

❖ மமலும் இந்த அமமப்பிமைப் பரிம ாதமை க ய்ைதற்கும் கதாடர ் உற்பத்தி 

க ய்ைதற்கும் கதாழிை் துமற நிறுைைங்கள் தயாராக உள்ளை. 

 

 

திட எரிமபாருள் குழாயுமடய ராெ்மெட் உந்துவிமச கருவி 

 

❖ திட எரிபபாருள் குழாயுமடய ராை்பஜட் உந்துவிமச ஏவுகமண அமைப்பிமன 

இந்தியா பவற்றிகரைாகப் பரிபசாதித்தது. 
❖ இந்தப் பரிபசாதமனயானது, ஒடிசாவின் சந்திப்பூரிலுள்ள ஒருங்கிமணந்தப் 

பரிபசாதமன தளத்தில் பைற்பகாள்ளப்பட்டது. 
❖ இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி அமைப்பானது இந்த ஏவுகமண 

அமைப்பிமன உருவாக்குை் பணிமய 2017 ஆை் ஆண்டில் பதாடங்கியது.  
 

பதசியப் புலிகள் வளங்காப்பு ஆமையத்தின் அெர்வு 

❖ அருணாசச்லப் பிரபதசத்தில் நடத்தப் படட் பதசியப் புலிகள் வளங்காப்பு 

ஆமணயத்தின் 20வது அைரவ்ிற்கு ஒன்றிய சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்ர ்பூபபந்தர ்யாதவ் 

தமலமை ஏற்றார.் 
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❖ இந்த அைரவ்ானது, அருணாசச்லப் பிரபதசத்தின் பக்பக புலிகள் காப்பகத்தில் நடத்தப் 

பட்டது. 
❖ பதசியத் தமலநகமரத ் தவிரத்்து பவறு ஓர ் இடத்தில் பதசியப் புலிகள் வளங்காப்பு 

ஆமணயத்தின் அைரவ்ு நமடபபறுைது இதுபவ முதல்முமறயாகுை். 
❖ புலிகள் வளங்காப்பகங்களுக்கான ஒரு காட்டுத் தீ தணிக்மக பநறிமுமறமய இந்த 

ஆமணயை் பவளியிட்டுள்ளது. 
❖ முழு சுழற்சி அளவில் காட்டுத்தீ நிகழ்வுகளுக்கான தயாரந்ிமல ைற்றுை் பைலாண்மை 

பசய்தல் ஆகியவற்மற ைதிப்பீடு பசய்வதில் இது புலிகள் வளங்காப்பு பைலாண்மை 

அதிகாரிகளுக்கு உதவுை். 

 

 

சீொ தர்ஷன் திட்டப் பைி 

 

❖ ைத்திய உள்துமற ைற்றுை் கூட்டுறவுத ்துமற அமைசச்ர ்அமித ்ஷா சீைா தரஷ்ன் திட்ட 

பணிகமளத் பதாடங்கி மவத்தார.் 
❖ இது குஜராத்தின் பனாஷ்கந்தா ைாவட்டத்தில் அமைந்த இந்திய-பாகிஸ்தான் 

எல்மலயில் அமைந்துள்ள நாதாபபட் என்னுமிடத்தில் பதாடங்கப்பட்டது. 
❖ இது நைது எல்மலயில் பணி புரியுை் எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமடயினரின் வாழ்க்மக 

ைற்றுை் பணியிமனப் பற்றி ைக்கள் புரிந்து பகாள்ள வழிவமக பசய்யுை் ஒரு 

பநாக்கத்துடன் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  
 

இந்தியக் கடற்கமரயின் நிமல 

❖ இந்திய முதன்மை நிலப்பரப்பில் கடற்கமரயின் நிமல குறித்து புவி அறிவியல் துமற 
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அமைசச்கைானது ைக்களமவயில் பதரிவித்தது. 
❖ பதசியக் கடற்கமர ஆராய்சச்ி மையைானது 1990 ஆை் ஆண்டு முதல் பதாமல உணரவ்ு 

தரவு ைற்றுை் புவியிடங்காட்டி வமரபடத் பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்திக் 

கடற்கமர அரித்தல் நிகழ்விமனக் கண்காணிதத்ு வருகிறது. 
❖ இந்தியாவின் 6907.18 கி.மீ. நீள கடற்கமரயானது 1990 ஆை் ஆண்டு முதல் 2018 ஆை் 

ஆண்டு வமரயில் ைதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 
❖ இந்த முதன்மை நிலப் பரப்பில் உள்ள 6907.18 கி.மீ. நீள கடற்கமரயில், 

o 34% பல்பவறு வமக அரித்தல் நிகழ்விற்கு உட்பட்டுள்ளது. 
o 26% ஆனது திரளாகுை் தன்மையுமடயது. 
o மீதமுள்ள 40% ஆனது நிமலயானதாகவுை் உள்ளது.  

❖ 534.35 கி.மீ. நீள கடற்கமரமயக் பகாண்ட பைற்கு வங்காள ைாநிலத்தில், 1990 முதல் 2018 

வமரயில் சுைார ்60.5% கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  
❖ இதமனத் பதாடரந்்து பைற்குக் கடற்கமரயில் 592.96கி.மீ. நீள கடற்கமரக் பகாண்ட 

பகரள ைாநிலத்தில் 46.4% கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  
❖ 991.47கி.மீ. நீளமுள்ள தமிழகக் கடற்கமரயானது 42.7% கடல் அரிப்பிமனச ் சந்தித்து 

உள்ளது.  
❖ மிக நீளைான கடற்கமரமயக் பகாண்ட குஜராத் ைாநிலத்தில் 27.06% கடல் அரிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. 
❖ 41.66 கி.மீ. நீளமுள்ளப் புதுசப்சரி ஒன்றியப் பிரபதசத்தில் 56.2% கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு 

உள்ளது.  

 
 

மசறிவூட்டப்பட்ட அரிசிக்கான திட்டெ் 

❖ பபாருளாதார விவகாரங்கள் மீதான ைத்திய அமைசச்ரமவக் குழுவானது, 2024 ஆை் 

ஆண்டுக்குள் அரசுத் திட்டங்களின் கீழ், பசறிவூடட்ப்பட்ட அரிசியிமன விநிபயாகை் 

பசய்வதற்கான ஒரு திட்டத்திற்கு  ஒப்புதல் அளித்தது. 
❖ பிரதைர ்தமலமையிலான ைத்திய அமைசச்ரமவயானது, கீழ்க்கண்ட அமைப்புகளின் 

மூலை் பசறிவூட்டப்படட் அரிசியிமன விநிபயாகை் பசய்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 
o பதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழான இலக்கு நிரண்யிக்கப்படட் பபாது 
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விநிபயாக அமைப்பு, 
o ஒருங்கிமணந்த குழந்மத பைை்பாட்டுச ்பசமவ அமைப்பு, 
o பிரதான் ைந்திரி பபாஷன் சக்தி நிரை்ான – PM POSHAN (முை்ைதாக மத்திய உணவுத் 

திட்டம் எை்றமைக்கப்படட்து) மற்றும் 

o அமைத்து மாநிைங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரமத ங்களிை் பை கட்டங்களாக 

க யை்படுத்தப்படும் இந்திய அரசிை் இதர நைத்திட்டங்கள்.  

❖ இந்த முை்கைடுப்பாைது 3 கட்டங்களாக அமை்படுத்தப்படும்  

o முதை் கட்டம் – 2022 ஆம் ஆண்டு மார ் ்மாதத்திற்குள், இந்தியா முழுைதும் PM 

POSHAN மற்றும் ஒருங்கிமணந்த குழந்மத பைை்பாட்டுச ் பசமவ அமைப்புத் 

திட்டங்கள் க யை்படுத்தப்படும். 

o இரண்டாம் கட்டம் – பசியாை் ைாழும் அதிக சுமமயுள்ள மாைட்டங்களிை் 

(கமாத்தம் 291 மாைட்டங்கள்) உள்ள இதர அரசுத ் திட்டங்கள் மற்றும் இலக்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்ட பபாது விநிபயாக அமைப்பு திட்டங்களுடை் முதை் கட்டத் 

திட்டமும் அமை்படுத்தப்படும்.  

o மூை்றாம் கட்டம் – 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் மீதமுள்ள மாைட்டங்களிை் இரண்டாம் 

கட்டத்மதாடுச ்ம ரத்்து இத்திட்டம் அமை்படுத்தப்படும். 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ஒருங்கிமைந்தப் பைவழங்கீட்டு இமடமுகெ் மூலெ் பைெ் எடுத்தல் 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது அமனதத்ு தானியங்கிப் பண இயந்திர மையங்களிலுை் 

அட்மட இல்லாைல் பணை் எடுக்குை் வசதியிமன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ இந்த வசதியானது எந்த வங்கிமயயுை் சாராைல் ஒருங்கிமணந்தப் பணவழங்கீட்டு 

இமடமுகத்திமனப் பயன்படுத்திப் பணை் எடுக்குை் வமகயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் பகாள்மகக் குழுவானது இந்த ஒரு முடிமவ பைற் 

பகாண்டுள்ளது. 
❖ அமனத்து வங்கிகளுக்குை், தானியங்கிப் பண இயந்திர மையங்கள் மூலை் அட்மட 

இல்லாைல் பணை் எடுக்குை் வசதியிமன அறிமுகப்படுத்த இந்திய ரிசரவ்் அனுைதி 

வழங்கியுள்ளது. 
 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

காங்க்ரா பதயிமல 

 

❖ இைாசச்லப் பிரபதசத்தின் காங்க்ரா பதயிமல வமகயானது விமரவில் ஐபராப்பிய 

ஆமணயத்தின் புவிசார ்குறியீட்டிமனப் பபற உள்ளது. 
❖ இந்தக் குறியீடானது இதப்தயிமல வமக ஐபராப்பியச ் சந்மதயில் நுமழவதற்கு ஒரு 

வாய்ப்பிமன வழங்குை்.  
❖ காங்க்ரா பதயிமலக்கு 2005 ஆை் ஆண்டில் இந்தியாவின் புவிசார ் குறியீடானது 

வழங்கப் பட்டது. 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஹர்பகாபிந்த் பகாரானா 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டானது  பநாபல் பரிசு பபற்ற பவதியியலாளர ் ஹர ் பகாபிந்த் 

பகாரானாவின் 100வது பிறந்தநாள் நிமறமவக் குறிக்கிறது.  
❖ இவர ் இந்தியாவின் ராய்ப்பூர ் நகரில் (தற்பபாது பாகிஸ்தானிலுள்ள ராய்ப்பூர)் 1922 

ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 09 அன்று பிறந்தார.் 
❖ இவர ் சர ் அபலக்சாண்டர ் படாட் என்பவரின் தமலமையின் கீழ் பகை்பிரிட்ஜ் 

பல்கமலக் கழகத்தில் உறுப்பினர ்பபாறுப்பிமன ஏற்றிருந்த பபாது நியூக்ளிக் அமிலை் 

குறித்த ஒரு ஆராய்சச்ியிமனத் பதாடங்கினார.் 
❖ இவர ் 1968 ஆை் ஆண்டில் ைாரஷ்ல் W. நிகரை்கபரக்் மற்றும் ராபரட்் W. ஹாை்லி 

ஆகிமயாருடை் இமணந்து மருத்துைம் அை்ைது உடலியை் துமறக்காை மநாபை் 
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பரிசிமைப் கபற்றார.் 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய அரசு இைருக்கு பத்ம விபூ ை் விருது ைைங்கியது. 

 

 

அெர் மித்ரா – எழுத்தாளர்  

 

❖ மூத்த வங்காள பைாழி எழுத்தாளர ்அைர ்மித்ராவிற்கு 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர ்

எழுதிய ஒரு சிறுகமதக்கான இந்த ஆண்டின் O. கஹை்றி பரி ாைது ைைங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ ைங்காள கமாழியிை் எழுதப்பட்ட காை்புமரா எை்ற அைரது முதை் சிறுகமதக்கு இந்த 

விருதாைது ைைங்கப் படட்து. 

❖ முை்ைதாக அது ஆங்கிைத்திை் (The Old Man of Kusmapur) கமாழிகபயரக்்கப் பட்டது. 

❖ கமாழிகபயரக்்கப் பட்ட இந்த  ்சிறுகமதயாைது 2020 ஆம் ஆண்டிை் அகமரிக்க இதை் 

ஒை்றிை் கைளியிடப்பட்டது. 

❖ இைருக்கு 2006 ஆம் ஆண்டிை்  ாகித்திய அகாடமி விருதாைது ைைங்கப்படட்து. 

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

தாய்லாந்து ஓபன் சர்வபதச குத்துசச்ை்மட பபாட்டி 2022 

❖ 15 நபரக்ள் பகாண்ட இந்தியக் குத்துச ்சண்மட அணியானது புக்பகட் நகரில் நடத்தப் 
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பட்ட 2022  ஆை் ஆண்டின் தாய்லாந்து ஓபன் சரவ்பதச குத்துசச்ண்மடப் பபாட்டியில் 10 

பதக்கங்கமள பவன்று தனது பங்பகற்பிமன நிமறவு பசய்தது.  
❖ இதில் 3 தங்கை், 4 பவள்ளி ைற்றுை் 3 பவண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்குை். 
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