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ஏப்ரல்  – 23  

TNPSC துளிகள் 

❖ பபொது நிரவ்ொகத்தில் சிறந்து விளங்கிய நபரக்ளுக்கொன பிரதமர ் மந்திரியின் 

விருதுகளள புது பெல்லியில் உள்ள விக்ஞொன் பவனில் பிரதமர ் நரரந்திர ரமொடி 

வழங்கினொர.் 
o குடிளமப் பணி தினத்ளத (ஏப்ரல் 21) முன்னிெ்டு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

❖ தமிழகத்தின் 4 மண்ெலங்களில் 4 ஒலிம்பிக் பயிற்சி ளமயங்களள நிறுவுவதற்கு 

தமிழக அரசு முடிவு பெய்துள்ளது. 
o ெெ்ெ ெளபயில் 110வது விதியின் கீழ் இந்த அறிவிப்பொனது பவளியிெப்பெ்டுள்ளது. 

❖ மிகவும் எதிரப்ொரக்்கப்பெ்ெ மகளிர ்கிரிக்பகெ் ரபொெ்டிக்கொன இந்தியப் பிரீமியர ்லீக் 

ரபொெ்டியொனது 2023 ஆம் ஆண்டில் பதொெங்க உள்ளது.  
o பதொெக்கப் ரபொெ்டித் பதொெரில், முகளம அடிப்பளெயிலொன அளமப்பொன இந்தப் 

ரபொெ்டியொனது, 6 அணிகளளக் பகொண்டிருக்கும்.  
❖ ப்ரொக்ெர ் & ககம்பிள் என்ற இந்திய நிறுவனமானது, இந்க ாகனசியாவில் அதன் 

வணிக ்தினன கமற்ககாண்டு வழி நட ்திய L.V.  னவ ்தியநா ன்  என்பவனை  னது 

புதிய  னைனம நிைவ்ாக அதிகாைியாக நியமி ்துள்ளது.  

o இ ன் தொய் நிறுவன ்தின் ஒரு புதியப் கபாறுப்பினன மதுசூ ன் ககாபாைன் 

என்பவை ் ஏற்க உள்ள ாை், அவனையடு ்து னவ ்தியநா ன் இந் ப் கபாறுப்னப 

ஏற்க உள்ளாை.்  

❖ டிஜிட் இன்சூைன்ஸ் நிறுவனமானது, ஜஸ்லீன் ககாலி என்பவனைத்  னது புதிய 

கமைாண்னம இயக்குநைாகவும்  னைனம நிைவ்ாக அதிகாைியாகவும் நியமி ்துள்ளது.  

o இவை ்விஜய் குமாை ்என்பவனையடு ்து இப்ப வியினன ஏற்றுள்ளாை.் 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கடலக்கழகம் 

 

❖ இந்தியொவிலுள்ள 15 மொநில கொல்நளெ மருத்துவப் பல்களலக்கழகங்களுள் தமிழ்நொடு 
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கொல்நளெ மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்களலக் கழகமொனது முதலிெத்திளனப் 

பபற்றுள்ளது.  
❖ இந்திய ரவளொண் ஆரொய்ெச்ிக் கழகத்தின் ெமீபத்திய (2020) தர வரிளெப்பெ்டியலில் 

இது தர நிளலப்படுத்தப்பெ்டுள்ளது. 
❖ இந்தப் பல்களலக்கழகமொனது, நொெ்டிலுள்ள ரவளொண்ளம, கொல்நளெ, ரதொெ்ெக்களல 

மற்றும் மீன்வளப் பல்களலக்கழகங்கள் அெங்கியப் பெ்டியலில் 12வது இெத்திளனப் 

பபற்றுள்ளது. 
❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் 41வது இெத்தில் இருந்து இந்தப் பல்களலக் கழகமொனது 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 12வது இெத்திற்கு முன்ரனறியது ஒரு குறிப்பிெத்தக்கெ ்ெொதளனயொகும்.  
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஹலலா ககாடுப்பனவு அடமப்பு 

❖ ரஷ்யொவின் மத்திய வங்கியொனது, கென் வழங்கும் நிறுவனங்களின் ரதசியப் பதிவில் 

ஹரலொ எனப்படும் ஒரு புதிய பணவழங்கீெ்டு (ககாடுப்பனவு) அளமப்பிளன ரெரத்த்ு 

உள்ளது. 

❖ டிரொன்ஸ்ரகபிெல்பொங்க் (TransKapitalBank) எனப்படும் ரஷ்ய வணிக வங்கியொனது, இந்த 

அளமப்பின் பணவழங்கீெ்டு உள்கெ்ெளமப்புெ ் ரெளவகளள இயக்கும் அளமப்பொக 

பெயல்படும். 

❖ ஹரலொ பணவழங்கீெ்டு அளமப்பொனது, பணப்பரிமொற்றப் பரிவரத்்தளனகளுக்கொன 

வழிவளக பெய்யும் பணவழங்கீெ்டுெ ் ரெளவகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் ஒரு 

பதொகுதியொகும். 
 

ொர்மை் கண்ைம் விை்டு கண்ைம் பாயும் உந்துவிடை ஏவுகடண 

 

❖ இது ெமீபத்தில் ரஷ்யொவினொல் பவற்றிகரமொகப் பரிரெொதிக்கப்பெ்ெ கண்ெம் விெ்டு 

கண்ெம் பொயும் உந்துவிளெ ஏவுகளணயொகும்.  
❖ இந்தப் புதிய ஏவுகளண பதொகுதியொனது, மிக உயரிய தந்திரரொபய மற்றும் பதொழில் 

நுெ்ப அம்ெங்களளக் பகொண்டுள்ளது.  
❖ ெொரம்ெ் எனப்படும் இந்தப் பபயரொனது ெொரம்ொடியன் எனப் படும் ஒரு நொரெொடிப் 

பழங்குடியினரின் நிளனவொக சூெ்ெப்பெ்டுள்ளது.  
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❖ இந்தப் பழங்குடியினர ் ரஷ்யொ, உக்ளரன் மற்றும் கெகஸ்தொன் ஆகிய நொடுகளின் 

தற்ரபொளதயப் பிரொந்தியங்களில் கி.மு. 6 முதல் 4 ஆம் நூற்றொண்டு வளரயிலொன 

கொலகெ்ெத்தில் வொழ்ந்தனர.் 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

விண்கெளிெ ்கைங்கற்கள் 

❖ இந்திய விண்பவளி ஆரொய்ெச்ி அளமப்பு மற்றும் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் 

ஆகியவற்ளறெ ் ரெரந்்த ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் விண்பவளிெ ் பெங்கற்களள தயொரிக்க 

பெய்யும் ஒரு முளறளய உருவொக்கியுள்ளனர.் 
❖ பொக்டீரியொ மற்றும் யூரியொ  ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்தி, பெவ்வொய்க் கிரகத்தின் 

மண்ணிலிருந்து விண்பவளிெ ்பெங்கற்களள உருவொக்குவதற்கு ரெற்று வொரப்்பு என்ற 

முளற பயன்படுத்தப் பெ்டுள்ளதொக இக்குழு பெயல்விளக்கம் அளித்தது. 
❖ இந் க் கற்களள, பெவ்வொய்க் கிரகத்தில் மனிதக் குடிரயற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் 

விதமொக கெ்டிெங்களள அளமப்பதற்குப் பயன்படுத்தலொம். 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மூன்று ைக்கர மின்ைார ொகனத் கதாழிற்ைாடல 

 

❖ பதலுங்கொனொ மொநில அரெொனது, கல்ஃரபொரன்ியொவிலுள்ள பிலிெ்டி எலக்டிரிக் (Biliti 

Electric) என்ற நிறுவனதத்ுென் இளணந்து உலகின் மிகப்பபரிய மூன்று ெக்கர மின்ெொர 

வொகனத் பதொழிற்ெொளலயிளன நிறுவ உள்ளது.  

❖ அந்த மொநிலத்தில் ஆண்டிற்கு 2.40 லெ்ெம் மின்ெொர வொகனங்களள உற்பதத்ி பெய்திெ 

ரவண்டி, பல கெ்ெங்களொக இந்த ஆளலளய அது நிறுவத் திெ்ெமிெ்டுள்ளது.  
❖ இது உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய மூன்று ெக்கர மின்ெொர வொகனத ்பதொழிற்ெொளலயொகத் 
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திகழும்.     
 

நிலமானியா பாதிப்பிடனெ ்சுழிய நிடலயாக்குெதற்கான விழிப்புணர்வு 

மற்றும் நைெடிக்டக  

 

❖ கரந்ொெகொவின் சுகொதொர மற்றும் மருத்துவக் கல்வி அளமெெ்ர ்K. சு ாகை,் நிகமானியா 

பாதிப்பினனெ ்சுழிய நினையாக்குவ ற்கான ஒரு விழிப்புணைவ்ு மற்றும் நடவடிக்னக 

பிைசச்ாை ்தினன கவற்றிகைமாக ் க ாடங்கி னவ ் ாை.்  

❖ இது 5 வயதிற்கு உடப்ட்ட குழந்ன களிடம் ஏற்படும் நிகமானியா பாதிப்பு குறி ்  ஒரு 

விழிப்புணைவ்ிளன ஏற்படு ் வும், அளத முன்கூட்டிகய கண்டறி னை உறுதி 

கசய்யவும் ரவண்டி க ாடங்கப்பட்ட ஒரு பிைசச்ாைமாகும்.  

❖ நிகமானியா என்பது னவைஸ், பாக்டீைியொ (அல்லது) பூஞ்னச ் க ாற்றின் காைணமாக 

ஏற்படும் ஒரு நுனையீைை் க ாற்றாகும்.  

❖ கைந்ாடகாவிலுள்ள 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்ன களின் உயிைிழப்பு வீ மானது 1000 

பிறப்பிற்கு 28 என்ற அளவிை் உள்ள ாக 2018 ஆம் ஆண்டின் மாதிைிப் பதிவு முனறத் 

 ைவுகள் கூறுகின்றன.  

❖ க சிய சுகா ாைக் ககாள்னக இைக்குகனள அனடவ ற்கு நிகமானியா உயிைிழப்பு 

வீ மானது 1000 பிறப்புகளுக்கு 3 உயிைிழப்புகளுக்கும் குனறவான அளவிை் 

குனறக்கப் பட கவண்டும்.  

❖ இந்தியாவிை், குழந்ன கள் ம ்தியிை் ஏற்படும் நிகமானியா பாதிப்பானது நாட்டிை் 
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பதிவாகும் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்ன களின் உயிைிழப்புகளிை் 15% பங்கினனக் 

ககாண்டுள்ளது. 
 

புழுங்கல் அரிசி விெகாரம் 

 

❖ ஒரர மொதிரியொன பநல் பகொள்முதல் பகொள்ளகளய பின்பற்றக் ரகொரி பதலுங்கொனொ 

மொநில  முதல்வர ்K. சந்திைகசகை ்ைாவ் மற்றும் அவைது அனமசச்ைனவ உறுப்பினைக்ள் 

புது தில்லியின் க லுங்கானா இை்ை ்திை் கபாைாட்டம் நட ்தினை.் 

❖ க லுங்கானா மாநிைம் அதிகளவிை் உற்ப ்தி கசய்யும் புழுங்கை் அைிசினய உபைி 

அளவிை் ககாள் மு ை் கசய்வன  நிறு ்துவ ாக ம ்திய அைசு அறிவி ் ன யடு ்து 

இந் ப் கபாைாட்டமானது நிகழ் ் ப்பட்டது.  

❖ புழுங்கை் அைிசிக்கான க னவ குனறவாக இருப்ப ாை், அ னன அதிகளவிை் ககாள் 

மு ை் கசய்து பண ்ன  வீணடிக்க இயைாது என்று ம ்திய அைசு கூறியுள்ளது. 

❖ புழுங்கை் அைிசி என்பது ஆனையிை் பிைி ்க டுக்கப்படுவ ற்கு முன்பாக, கநை்ைாக 

இருக்கும் கபாக  கவக னவக்கப் பட்ட அைிசினயக் குறிக்கிறது. 
 

டிஜிை்ைல் லபருந்து லைடெ   

❖ மகொரொஷ்டிர மொநில சுற்றுெச்ூழல் துளற அளமெெ்ர,் ஆதிதய் தொக்கரர மும்ளபயின் 

இந்திய நுளழவு வொயில் (இந்தியொ ரகெ்) முதல் ெரெ் ்ரகெ ்(ரதவொலய நுளழவு வொயில்) 

வளரயிலொன பொளதயில், முதலொவது முழுவதும் டிஜிெ்ெல் மயமொக்கப்பெ்ெ நகரின் 

முதல் ரபருந்துெ ்ரெளவளயத் பதொெங்கி ளவத்தொர.்  

❖ BEST (Brihanmumbai Electricity Supply and Transport - பிருஹன்மும்ளப மின்ெொர வழங்கீடு 
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மற்றும் ரபொக்குவரத்துக் கழகம்) முழுவதும் டிஜிெெ்ல் மயமொக்கப்பெ்ெ இந்தியொவின் 

முதல் ரபருந்துெ ்ரெளவயொகும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

T. இராமாராெ்  

❖ ஒரு மூத்த இயக்குநரும் திளரப்பெத் தயொரிப்பொளருமான ஆந்திரப் பிரரதெத்ளதெ ்

ரெரந்்த தொெ்டிரனனி இரொமொ ரொவ் கொலமொனொர.்  
❖ 84 வயதொன இவர ்பென்ளனயில் கொலமொனொர.்  
❖ இவர ்T. இரொமொ ைாவ் எனப் பிைபைமாக அறியப்படட்ாை.்   

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

விஸ்கைன் ெழங்கும் ‘ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்ககை் வீரரக்ள்’ 

❖ இந்திய அணித் தளலவர ் ரரொஹித ் ெரம்ொ மற்றும் இந்திய ரவகப்பந்து வீெெ்ொளர ்

ஜஸ்பிரித் பும்ரொ ஆகிரயொர ் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன விளளயொெ்டுத் துளறக்கொன 

விஸ்கடனின் புள்ளி விவரப் புத்தகத்தில், ‘ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்பகெ் வீரரக்ள்’ என்ற 
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பிரிவில் ரெரக்்கப்பெ்ெ 5 வீரரக்ளுள் ஒருவரொக இெம் பபற்றுள்ளனர.்  
❖ இவரக்ள் நியூசிலொந்து கிரிக்பகெ ் வீரர ் டிரவொன் கொன்ரவ, இங்கிலொந்து ரவகப்பந்து 

வீெெ்ொளர ்ஒல்ரல ரொபின்ென் மற்றும் பதன் ஆப்பிரிக்க பபண் நெ்ெத்திரக் கிரிக்பகெ் 

வீரர ்ரென் வொன் நிபகரக்் ஆகிரயொருென் இப்பெ்டியலில் இெம் பபற்றுள்ளனர.்  
❖ 2022 ஆம் ஆண்டு விஸ்பென் கிரிக்பகெ் வீரரக்ள் புள்ளி விவரப் புத்தகமொனது, ஐக்கிய 

இரொஜ்ஜியத்தில் பவளியிெப்பெ்ெ ஒரு கிரிக்பகெ் குறிப்புப் புத்தகமொகும்.  
❖ இது உலகின் மிகவும் ஒரு பிரபலமொன விளளயொெ்டுத் துளறப் புத்தகத்தின் 159வது 

பதிப்பொகும். 
❖ இது 1864 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவொர ்ஆண்டும் பவளியிெப்படுகிறது.  

 

 

இன்விக்ைஸ் லபாை்டிகள்  

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் இன்விக்ெஸ் ரபொெ்டிகள் பநதரல்ொந்தின் தி ரஹக் என்ற நகரில் 

பதொெங்கப் பெ்ென.  
❖ முதலொவது இன்விக்ெஸ் ரபொெ்டிகளொனது 2014 ஆம் ஆண்டில் இலண்ென் நகரில் 

நெத்தப் பெ்ெது.  
❖ இப்ரபொெ்டிகளொனது 2016 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்கொவின் ஓரல்ொன்கடா நகரிலும், 2017 

ஆம் ஆண்டில் கனெொவின் பெொரரொன்ரெொ நகரிலும், 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ஆஸ்திரரலியொவின் சிெ்னி நகரிலும் நெத்தப் பெெ்ன. 
❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் இன்விக்ெஸ் ரபொெ்டிகளள பஜரம்னியின் டுபெல்ரெொரஃ்ப் நகரம்  

நெத்த உள்ளது.  
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❖ மொற்றுத ்திறனொளிகளுக்கொக நெத்தப் படும் ஒலிம்பிக் ரபொெ்டிகள் ரபொன்ற வளகயில் 

இது கொயமளெந்த, பொதிப்பளெந்த மற்றும் ரநொய் வொய்ப்பெ்ெ இரொணுவப் ரபொர ்

வீரரக்ள் மற்றும் ரெளவப் பணியொளரக்ளுக்கொக ரவண்டி நெத்தப்படும் ஒரு ெரவ்ரதெ 

விளளயொெ்டுப் ரபொெ்டியொகும்.  
❖ கவிஞர ்வில்லியம் எரப்னஸ்ெ் பஹன்ரல என்பவரின் ‘இன்விக்ெஸ்’ என்ற  கவிளதளய 

உத்ரவகமொகக் பகொண்டு இப்ரபொெ்டிகள் உருவொக்கப்பெ்ென.    
 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் புவி தினம் – ஏப்ரல் 22 

❖ இத்தினமொனது ெரவ்ரதெ அன்ளனப் பூமி தினம் எனவும் அளழக்கப்படுகிறது.  
❖ புவியின் நலன் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரள்வப் பரப்பெ ் பெய்வதற்கொகவும், 

சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பிற்கு ஆதரவளிப்பதற்கு ரவண்டி மக்களள ஊக்குவிக்கெ ்

பெய்வதற்கொகவும் உலகம் முழுவதும் இத்தினம் பகொண்ெொெப்படுகிறது.  
❖ 1970 ஆம் ஆண்டிை் மு ன்முனறயாக அனுசைிக்கப்பட்டது முதல் 2022 ஆம் ஆண்டின் 

உலகப் புவி தினமொனது அதன் 52வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கிறது.  

❖ 2009 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சனபயினாை் புவி தினம் சைவ்க ச அன்னனப் 

பூமி தினம் எனப் கபயை ்மாற்றப்பட்டது.  

❖ இந்  ஆண்டிற்கான இ த்ின ்தின் கரு ்துரு என்பது, ‘நமது ககாளுக்காக மு லீடு 

கசய்யுங்கள்’ என்ப ாகும். 
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