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ஏப்ரல் – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜம்முவின் சம்பா மாவடட்த்தில் உள்ள பாலி என்ற கிராமம், கரிமச ்சுழிய நிலலயிலன 

அலடந்த நாட்டின் முதல் பஞ்சாயத்து ஆக மாறியது. 

o இந்தக் கிராமமானது, முழுவதுமாக சூரிய சக்தியால் இயங்குகிறது. 

❖ இலங்லக நாடு எரிபபாருலளக் பகாள்முதல் பசய்வதற்கு உதவுவதற்காக இந்தியா 

கூடுதலாக 500 மில்லியன் டாலர ்நிதியுதவிலய வழங்க உள்ளது. 

o இது இலங்லக அரசு பபட்ரராலியம் பகாள்முதல் பசய்வதற்கு இந்தியா வழங்கிய 

இரண்டாவது 500 மில்லியன் டாலர ்மதிப்பிலான கடனாகும். 

❖ இலங்லக மிகவும் ரமாசமான ஒரு பபாருளாதார பநருக்கடியில் சிக்கித் தவிப்பதால்,  

அதன் 51 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான பவளிநாட்டுக் கடலனத் திருப்பிச ் பசலுத்த 

இயல வில்லல. 

o இறக்குமதிக்கான அன்னியச ்பசலாவணி முழுவதுமாக தீரந்்து விட்டலத அடுத்து 

இந்த அறிவிப்பானது விடுக்கப் பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கிராமெ ்செயலகங்கள் 

❖ தமிழக அரசு தனது திட்டங்கலளக் கிராமப்புறங்களில் பசயல்படுத்துவதற்கு உதவும் 

வலகயில் ‘கிராமச ்பசயலகங்கலள’ அலமக்க உள்ளது. 

❖ கிராமச ் பசயலகங்களில் இலணயதள இலணப்பு, ஊராட்சி மன்றத் தலலவரக்ள், 

பசயலாளரக்ள், கிராம நிரவ்ாக அலுவலரக்ள் தங்குவதற்கான அலறகள், கூட்ட 

அரங்குகள், அடிப்பலட வசதிகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று 

முதலலமசச்ர ்ஸ்டாலின் அவரக்ள் பதரிவித்தார.் 

❖ இந்த ஆண்டு, முதல் கட்டமாக பமாத்தம் 600 கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில் இத்திட்டம் 

பசயல்படுத்தப்படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

முப்பரிமாண அெெ்ாக்க உற்பத்தி சகாள்கக 

 

❖ பபாருள், இயந்திரம் மற்றும் பமன்பபாருளுக்கான 50 இந்தியா சாரந்்த பதாழில் 
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நுட்பங்கள், முப்பரிமாண அசச்ாக்கத்திற்கான 100 புதியப் புத்தாக்க நிறுவனங்கள் 

மற்றும் 500 புதியத் தயாரிப்புகள் ரபான்ற சில இலக்குகலள அலடவலத இந்தியா ஒரு 

இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் முப்பரிமாண அசச்ாக்கத்திலன உருவாக்கலுக்கான ரதசிய 

உத்தியின் படி இந்த இலக்குகள் நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ பநகிழி, பிசின், பதரர்மாபிளாஸ்டிக் (பவந்பநகிழி), உரலாகம், இலழ அல்லது பீங்கான் 

ரபான்ற பபாருட்களின் பதாடர ்அடுக்குகலள அடுக்கி, பபாருட்களின் முன்மாதிரிகள் 

அல்லது பசயல்பாட்டு மாதிரிகலள உருவாக்க 3D அசச்ாக்கம் அல்லது முப்பரிமாண 

அசச்ாக்கம் கணினியின் வடிவலமப்பு முலறலயப் பயன்படுத்துகிறது. 

 

அணு மின் நிகலயங்கள் 

❖ எதிரக்ாலத்தில் அணுமின் நிலலயங்கலள நிறுவுவதற்காக ஐந்து புதிய இடங்களுக்கு 

அரசு பகாள்லக ரீதியிலான ஒரு ஒப்புதலல வழங்கியுள்ளதாக டாக்டர ்ஜிரதந்திர சிங் 

கூறியுள்ளார.் 

❖ ரசாதலன முலறயில் அலமக்கப்பட உள்ள 10 உள்நாட்டு 700 பமகா வாட் அழுத்தம் 

பகாண்ட கனரக நீர ்உலலகலளக் கட்டலமப்பதற்கான நிரவ்ாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி 

அனுமதிலய அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது. 

❖ அணுசக்தித் திறன் 2031 ஆம் ஆண்டிற்குள் 22,480 பமகா வாட் திறலன எட்டும் என்று 

இதன் மூலம் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

மத்திய குடிகமப் பணி ததர்வில் மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்பதாரரக்ள் 

 

❖ குடிலமப் பணியின் எழுத்துத் ரதரவ்ில் ரதரச்ச்ி பபற்ற மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்ப 

தாரரக்ளுக்கு உசச் நீதிமன்றம் தனது இலடக்கால உத்தரவில் அனுமதி அளித்துள்ளது. 

❖ இந்திய இரயில்ரவ பாதுகாப்புப் பலடப் பணி (IRPFS), இந்தியக் காவல்துலறப் பணி 

ஆகியவற்றுடன் ரசரத்்து படல்லி, டாமன் & லடயூ, தாத்ரா மற்றும் நகர ் ஹரவலி, 

அந்தமான் மற்றும் நிக்ரகாபார ் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவு காவல் பணி 

ஆகியவற்றிற்கும் அவரக்ள் தற்ரபாது தற்காலிகமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று உசச் 
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நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 

செல்லி இந்தியத் சதாழில்நுெ்பக் கல்விக் கழகம் - Posoco நிறுவனம் 

❖ பவர ் சிஸ்டம் ஆபரரஷன் காரப்்பரரஷன் லிமிபடட் (Posoco) என்ற நிறுவனத்தின் 

வடக்குப் பிராந்திய சரக்கு அனுப்புலக லமயமானது, படல்லியின் இந்தியத் பதாழில் 

நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் மின்துலற பதாடரப்ான பிரசச்ிலனகள் குறித்த ஒரு ஆராய்சச்ிலய 

ஊக்குவிப்பதற்கும் கல்வித்துலறக்கும் பதாழில்துலறக்கும் இலடயிலான சில 

பதாடரப்ுகலள வலுப்படுத்துவதற்குமான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

டிஜிெ்ெல் வங்கி அலகுகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, "டிஜிட்டல் வங்கி அலகுகலள நிறுவுதல்" குறித்த வழி 

காட்டுதல்கலள பவளியிட்டது. 

❖ இது நமது நாட்டின் 75வது சுதந்திரத் தின அமுதப் பபருவிழா தினத்லத (ஆசாதி கா 

அம்ரித் மரஹாத்சவ்) நிலனவு கூரும் வலகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த வழிகாட்டுதல்கள் உள்நாட்டில் பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து வணிக 

வங்கிகளுக்கும் (பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள், பணவழங்கீட்டு வங்கிகள் மற்றும் 

உள்ளூர ்வங்கிகள் தவிரத்்து) பபாருந்தும். 

❖ இந்த டிஜிட்டல் வங்கி அலகுகள், டிஜிட்டல் வங்கித் தயாரிப்புகள் மற்றும் ரசலவகலள 

வழங்குவதற்கான குறிப்பிட்ட குலறந்தபட்ச டிஜிட்டல் உள்கட்டலமப்லபக் பகாண்ட 

நிலலயான சிறப்பு வணிக அலகு/ லமயமாக திகழும். 

❖ இது தற்ரபாதுள்ள நிதித் தயாரிப்புகள் மற்றும் ரசலவகளுக்கும் டிஜிட்டல் முலறயில் 

தனது ரசலவலய விரிவுபடுத்தும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுெ்பெ ்செய்திகள் 

ஆக்ஸியம் ஸ்தபஸ் ஆக்ஸ்-1 விண்சவளித் திெ்ெம் 

❖ சரவ்ரதச விண்பவளி நிலலயத்திற்குப் பயணிக்க உள்ள முதல் தனியார ்விண்பவளி 

பசயல்திட்டமாக ஆக்ஸியம்-1 உருவெடுத்துள்ளது. 
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❖ இது ஆக்ஸியம் ஸ்ரபஸ் எனப்படும் தனியார ்விண்பவளி நிறுவனத்தினால் திட்டமிடப் 

பட்டுச ்பசயல்படுத்தப்பட்டது. 

❖ ஆக்ஸியம்-1 நாசாவிடமிருந்து அனுமதிலயப் பபற்று, ஸ்ரபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் 

டிராகன் விண்கலத்லதப் பயன்படுத்தி,  சரவ்ரதச விண்பவளி நிலலயத்திற்கான 

தனது விண்கலத்திலன பவற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்தியது. 

❖ விண்பவளிப் பயணதல்த வணிக ரீதியாகச ் சாத்தியமாக்குவதன் மூலம், 

விண்பவளிக்கு ஆராய்சச்ியாளரக்லளக் பகாண்டு வந்து விண்பவளி மற்றும் மனித 

உடலலப் பற்றிய நமது புரிதலல ரமம்படுத்த முடியும் என்று ஆக்ஸியம் ஸ்ரபஸ் 

நிறுவனம் நம்பிக்லக வதரிவித்துள்ளது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மணிப்பூர் - நாகாலாந்து எல்கலப் பிரெச்ிகன 

 

❖ பதற்கு அங்காமி பபாது மக்கள் அலமப்பானது, மாரச் ்மாத பதாடக்கத்தில் ஒரு  முழு 

அலடப்பிலன அறிவித்தது. 

❖ சரச்ல்சக்குரிய பகரசால்ட்சா பகுதியில் இருந்து ஆயுதரமந்தியப் பணியாளரக்ள் 

மற்றும் நிரந்தரக் கட்டலமப்புகலள திரும்பப் பபறுவதில் மணிப்பூர ் அரசு ததோல்வி 

அலடந்தரத இதற்கு ஒரு காரணமாகும். 

❖ பதற்கு அங்காமி பபாது மக்கள் அலமப்பு நாகாலாந்தின் ஒரு பழங்குடி அலமப்பாகும். 

❖ நாகாலாந்தின் அங்காமிகளுக்கும், மணிப்பூரின் மாரவாஸ் மற்றும் மராம்கள் ஆகிய 
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மூன்று நாகா இனப் பழங்குடியினருக்கும் இலடயிலான ஒரு பலழய நிலவுலடலமத் 

தகராரற இதற்கான மூலக் காரணம் ஆகும். 

❖ பகரசால்ட்சா ஆனது, நாகாலாந்து மற்றும் மணிப்பூர ் ஆகியவற்றின் எல்லலயில் 

உள்ள அழகிய சுரகா என்ற பள்ளத்தாக்கின் புறப்பரப்பில் அலமந்த அடரந்்த காடுகள் 

நிலறந்த ஒரு பகுதியாகும். 

❖ சுரகா பள்ளத்தாக்கு முழுவதுரம நாகாலாந்திற்குச ் பசாந்தமானது என்று பதற்கு 

அங்காமி பபாது மக்கள் அலமப்ரப கூறினாலும், நாகலாந்து மாநில அரசு அவ்வாறு 

ரகாரவில்லல. 

 

விகளயாெ்டுெ ்செய்திகள்  

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் தபாெ்டி 2022 

❖ இந்திய மல்யுத்த வீரர ்ரவிக்குமார ்தாஹியா, மங்ரகாலியாவின் உலான்பாதர ்என்னும் 

இடத்தில் நடத்தப் பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டு  ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் 

தங்கப் பதக்கம் பவன்றார.் 

❖ இது ரவிக்குமார ்தாஹியா பபற்ற மூன்றாவது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் படட்மாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பவன்ற 

ஒரர இந்திய வீரர ்தாஹியா ஆவார.் 

❖ மற்ற இந்திய மல்யுத்த வீரரக்ளான பஜ்ரங் புனியா மற்றும் கவுரவ் பாலியன் ஆகிரயார ்

இந்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியின் இறுதிப் ரபாடட்ியில் ரதால்வியலடந்து பவள்ளிப் 

பதக்கத்லத மட்டுரம பவன்றுள்ளனர.் 

❖ இதர இந்திய மல்யுத்த வீரரக்ளான நவீன் மற்றும் சத்யவாரட்் காடியன் ஆகிரயார ்

கான்டிபனன்டல் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தலா ஒரு பவண்கலப் பதக்கத்லத 

பவன்றனர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சபன்குயின் தினம் - ஏப்ரல் 25 

❖ இந்தத் தினமானது புவியில் வாழும் தனித்துவமான பல்ரவறு பறலவகளில் ஒன்லற 

அங்கீகரிக்கிறது. 
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❖ இந்தக் கவரச்ச்ியான பறக்க இயலாப் பறலவ இனங்கலளக் பகாண்டாடுவதற்கான 

தினம் இதுவாகும். 

❖ புவியில் 17 வலக பபன்குயின் இனங்கள் உள்ளன. 

 

 

ெர்வததெப் பிரதிநிதிகள் தினம் - ஏப்ரல் 25 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சலபயில் உறுப்பினர ் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் 

பிரதிநிதிகளின் பசயல்பாடு குறித்த ஒரு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சரவ்ரதச அலமப்பு குறிதத் ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு என்றும் அலழக்கப்படும் சான் 

பிரான்சிஸ்ரகா மாநாட்டின் முதல் நாளானது சரவ்ரதச பிரதிநிதிகள் தினமோனோக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ ஐம்பது நாடுகலளச ் ரசரந்்த பிரதிநிதிகள் 1945 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25 அன்று 

பிரான்சிஸ்ரகா நகரில் நலடபபற்ற முதல் கூட்டத்தில் பங்ரகற்றனர.் 

 

உலக மதலரியா தினம் - ஏப்ரல் 25 

 

❖ மனித குலத்திற்கு ஆபதத்ாக இருக்கும் இந்த உயிருக்கு ஆபத்தான ரநாய் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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❖ மரலரியா உலக மக்கள்பதாலகயில் பாதிக்கும் ரமற்பட்டவரக்லளப் பாதிக்கிறது. 

❖ ஏலழ நாடுகளில் வாழும் மக்களுக்கு இந்ரநாய் பாதிப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் 

கணிசமாக அதிகம் ஆகும். 

❖ மரலரியாலவ உண்டாக்கும் பிளாஸ்ரமாடியம் என்ற ஒட்டுண்ணியால் பாதிக்கப்பட்ட, 

பபண் அரனாபிலிஸ் பகாசு கடிப்பதன் மூலம் மரலரியா பரவுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "மரலரியா ரநாயின் அதிகரிப்லபக் 

குலறக்கவும், உயிரக்லளக் காப்பாற்றவும் ரவண்டி புதுலமகலளப் பயன்படுத்துதல்" 

என்பதாகும். 

 

ததசிய டிஎன்ஏ தினம் - ஏப்ரல் 25 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டில் மனித ஜீரனாம் திட்டம் நிலறவலடந்தலதயும் 1953 ஆம் ஆண்டில் 

டிஎன்ஏவின் (மரபணுவின்) இரட்லடச ்சுருள் வடிவலமப்பு கண்டுபிடிக்கப் பட்டலதயும் 

நிலனவு கூரும் வலகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1953 ஆம் ஆண்டு இரத நாளில், ரஜம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் பிரான்சிஸ் க்ரிக் ஆகிரயார ்

ரநசச்ர ்என்ற ஒரு அறிவியல் இதழில் டிஆக்ஸிலரரபாநியூக்ளிக் அமிலத்லத (டிஎன்ஏ) 

கண்டுபிடித்ததாக அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவித்தனர.் 
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