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ஏப்ரல் – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அமமசச்ர ்G. கிஷான் ரரட்டி, புதுரடல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி ததசியக் 

கமல மமயத்தில் ‘ஈஷான் மந்தன்’ எனப்படும் ஒரு மூன்று நாட்கள் அளவிலான வட 

கிழக்குப் பகுதிக்கான ஒரு திருவிழாமவத் ரதாடங்கி மவத்தார.் 

o மூன்று நாட்கள் வமர நமடரபறும் ஈஷான் மந்தன் நிகழ்சச்ியானது வடகிழக்கு 

இந்தியாவின் வளமான இனம் மற்றும் வண்ணமயமானச ் சிறப்பம்சங்கமள 

ரகாண்டாடும் ஒரு தினமாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஸ்ட்ரீட ் மசல்ட் அல்லது தெருவ ாரக் குழந்தெகளுக்கான உலகக் 

தகாப்மபக் கிரிக்ரகட் தபாட்டிமய நடத்துவதற்கு இந்தியா தயாராக உள்ளது. 

o ஸ்ட்ரீட் மசல்ட் யுமனரடட் மற்றும் தசவ் தி சில்ட்ரன் இந்தியா ஆகிய சில 

அமமப்புகளால் இந்த உலகக் தகாப்மபப் தபாட்டியானது நடத்தப்படுகிறது. 

❖ ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதும் ஓபியம் பாப்பி எனப்படும் கஞ்சா உள்ளிட்ட தபாமதப் 

ரபாருட்கமளப் பயிரிடுவதற்கு தலிபான் அமமப்பு தமட விதித்துள்ளது. 

o ஆப்கானிஸ்தான் நாடானது உலகிதலதய அதிகளவு கஞ்சா உற்பத்தி ரசய்யும் 

நாடாக, உலகளாவிய உற்பத்தியில் 85 சதவீதம் என்ற அளவில், உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முதல் நீண்ட கால மதிப்பீட்டு முன்னறிவிப்பு 

❖ இந்திய வானிமல ஆய்வு மமயமானது, ஜூன் முதல் ரசப்டம்பர ்வமரயிலான காலப் 

பகுதியில் ரதன்தமற்குப் பருவக் காலத்தின் மமழப் ரபாழிவிற்கான ஒரு நீண்ட கால 

முன்னறிவிப்மப ரவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு மமழப்ரபாழிவானது இயல்பாக இருக்கும் என்றும் இந்த மதிப்பீட்டில் 

கூறப் பட்டுள்ளது. 

❖ ரவளியிடப்பட்டுள்ள இந்த முன்னறிவிப்பின்படி, நீண்ட கால சராசரி மதிப்பீட்டில் (LPA) 

ரதன்தமற்குப் பருவமமழ 96 முதல் 104 சதவீதம் வமர இயல்பானதாக இருக்கும். 

 

கிருபன் சக்தி பயிற்சி  

 

❖ தமற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரிக்கு அருகில் உள்ள தீஷ்தா களச ் தசாதமனத் தளத்தில் 

திரிசக்தி பமடப்பிரிவு, கிருபன் சக்தி என்றப் பயிற்சியிமன நடத்தியது. 
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❖ இந்தப் பயிற்சியானது, தபாரில் ஒருங்கிமணந்து ஈடுபடச ் ரசய்வதற்காக இந்திய 

ராணுவம் மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காவல் பமட ஆகிய ற்றின் சில ரசயல்திறன்கமள 

ஒருங்கிமணப்பமத தநாக்கமாகக் ரகாண்டது. 

 

பருத்தி இறக்குமதிக்கு சுங்க வரி விலக்கு 

❖ பருத்தி விமலமயக் குமறக்க, பருத்தி இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட அமனத்து சுங்க 

வரிகளிலிருந்தும் விலக்கு அளிப்பதற்கு இந்திய அரசு முடிவு ரசய்துள்ளது. 

❖ அரசினால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வரி விலக்கானது, துணி, நூல், முழுெ் தயாரிப்புகள் 

மற்றும் ஆமடகள் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய ஜவுளி விநிதயாகப் பிரிவிற்குப் பலன் 

அளிக்கும் என்றும், நுகரத்வார ்மற்றும் ஜவுளித ்ரதாழிலுக்கு தவண்டிய ஒரு உதவிமய 

அளிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

❖ கசச்ா பருத்தி மீது விதிக்கப்பட்ட 5 சதவீத விவசாய உள்கட்டமமப்பு & தமம்பாட்டு வரி 

மற்றும் 5 சதவீத அடிப்பமடச ் சுங்க வரி ஆகியமவயும் நீக்கப்பட தவண்டும் என்று 

ரதாழில்துமறயினர ்தகாரியுள்ளனர.் 

❖ பருத்தி இறக்குமதி மீதான தவளாண் உள்கட்டமமப்பு தமம்பாட்டு உள்வரி மற்றும் 

சுங்க வரி விலக்கானது  மத்திய மமறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தினால் 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

டடார்னியர் 228 விமானம் 

 

❖ அமலயன்ஸ் ஏர ்எனப்படும் விமானெ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தினால் இந்தியாவிதலதயெ் 

தயாரிக்கப்பட்ட தடாரன்ியர ் 228 என்ற விமானமானது திப்ருகர-்பாசிகாட் வழித் 

தடத்தில் தனது முதல் வணிகப் பயணத்மத தமற்ரகாண்டது. 

❖ அமலயன்ஸ் ஏர ் என்ற விமானப் வபாக்கு ரெத்ு நிறுவனமானது, ரபாதுமக்கள் 

தபாக்குவரத்திற்காக இந்தியாவிதலதயெ் தயாரிக்கப்பட்ட விமானங்கமள இயக்கிய 
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இந்தியாவின் முதல் வணிக விமானப் வபாக்கு ரெ்து நிறுவனம் ஆகும். 

❖ இதன் முதல் பயணம் அசாமில் உள்ள திப்ருகர ்மற்றும் அருணாசச்லப் பிரததசத்தில் 

உள்ள பாசிகாட் ஆகிய நகரங்களுக்கு இமடயில் இயக்கப்பட்டது. 

 

பபாருளாதாரச ்பசய்திகள்  

2022 ஆம் நிதியாண்டிற்கான பசாத்துப் பணமாக்கல் திட்ட இலக்கு 

 

❖ 2022 ஆம் நிதியாண்டில் மத்திய அரசு தனது ரசாத்துப் பணமாக்கல் இலக்கான 88,000 

தகாடிமயெ் தாண்டியுள்ளதாக ஒரு மதிப்பீட்டில் கூறியுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசு 96,000 தகாடி மதிப்பிலான அளவிற்கு ஒப்பந்தங்கமளச ்ரசய்துள்ளது. 

❖ சாமலகள், மின்சாரம், நிலக்கரி மற்றும் கனிமச ் சுரங்கம் ஆகியமவ ரசாதத்ுப் 

பணமாக்குதலில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்மபச ் ரசய்துள்ள சில ரதாழில் 

துமறகள் ஆகும். 

 

விகாஸ் சிரி சம்பத் - 1111 திட்டம் 

 

❖ கரந்ாடக விகாஸ் கிராமீனா என்ற வங்கியானது 1,111 நாட்கள் அளவிலான மவப்புத் 

திட்டத்திமன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ கரந்ாடகா விகாஸ் கிராமீனா வங்கி என்பது தாரவ்ாட் என்ற நகரில் அமமந்துள்ள ஒரு 

பிராந்தியக் கிராமப்புற வங்கியாகும். 
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❖ 1,111 நாட்கள் அளவிலான இந்ெ மவப்புத ் ரதாமகத் திட்டமானது ரபாது மக்களுக்கு 

5.70 சதவீதமும் முதிதயாருக்கு 6.20 சதவீதமும் வட்டி வீதங்கமள வழங்குகிறது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது குமறந்தபட்சமாக பத்தாயிரம் ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக 

இரண்டு தகாடி ரூபாய் வமரயிலான மவப்புத ்ரதாமகக்கு அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்தியப் பிராந்தியக் கிராமிய வங்கியான கரந்ாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கிக்கு 

கனரா வங்கி நிதியுதவி ரசய்கிறது. 

❖ இது இந்திய அரசின் நிதி அமமசச்கத்திற்குச ்ரசாந்தமானதாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் 

HD1 - இதுவரர கண்டறியப்படாத பதாரலதூர அண்டம் 

 

❖ HD1 எனப் ரபயரிடப்படட் ஓர ் அண்டமானது இதுவமர வானியலாளரக்ளால் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்ட ஒரு மிக ரதாமலதூர அண்டமாக இருக்கலாம் என்று கருதப் படுகிறது. 

❖ இந்த அண்டத்தின் பிரகாசத் தன்மமக்கு அதன் மமயத்தில் இருக்கும் ஒரு ரபரிய 

கருந்துமள காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது ஆதியில் ததான்றிய சில மிகப்ரபரிய 

நட்சத்திரங்களின் உருவாக்கம் காரணமாக இருக்கலாம். 

❖ அதமரிக்காவின் மாசசூரசட்ஸில் உள்ள ஹாரவ்ரட்்-ஸ்மித்தசானியன் வானியற்பியல் 

மமயத்தின்  ஃதபபிதயா பக்குசி (Fabio Pacucci) என்பவர ் தனது சக ஊழியரக்ளுடன் 

இமணந்து HD1 அண்டதத்ிமனக் கண்டுபிடித்தார.் 

 

சுற்றுசச்ூழல் பசய்திகள்  

பவப்ப பநகிழ்திறரன விரிவரடயச ்பசய்தல் அறிக்ரக 

❖ இந்தியாவின் நகரங்கள் மற்றும் மாவட்டங்கள், தகாமடக்காலத்தில் பாதிக்கப்படக் 

கூடிய மக்கமளப் பாதுகாப்பதற்கான தனது முயற்சிகமள அதிகரிக்க தவண்டும். 

❖ இது ‘ரவப்ப ரநகிழ்திறமன விரிவமடயச ் ரசய்தல்,’ என்ற தமலப்பிலான ஒரு புதிய 

அறிக்மகயில் இந்தத் தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ நாட்டின் பல்தவறு நகரங்கள் ரவப்ப அமலகளால் தவித்து வருவதாக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

❖ தகரளா மற்றும் இமாசச்லப் பிரததசம் ஆகிய சில மாநிலங்களில் தீவிர ரவப்ப நிமல 

என்பது பதிவாகி வருகிறது. 
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❖ இந்த மாநிலங்களில் ரவப்ப அமலகள் நிலவியதாக வரலாற்றில் பதிவுகள் இல்மல. 

 

காட்டுத் தீ பற்றிய ஆய்வு 

❖ கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் காட்டுத ் தீயின் தீவிரம், அடிக்கடி காட்டுெ் தீ ஏற்படும் 

தன்மம மற்றும் காட்டுத ் தீ ஏற்படும் மாதங்களின் எண்ணிக்மக ஆகியமவ 

அதிகரித்துள்ளதாக ஓர ்ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது ஆற்றல், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நீர ்வளச ்சமபயினால் ரவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆய்விற்கு ‘மாறி வரும் பருவநிமலயில் காட்டுத ்தீ நிகழ்வுகமள தமலாண்மம 

ரசய்தல்’ என்று தமலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் காட்டுத ்தீ ஏற்படும் நிகழ்வுகள்  பத்து மடங்கு அதிகரித்து 

உள்ளதாக இந்த ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள 62 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மாநிலங்கள் அதிதீவிரமான 

காட்டுத ் தீயால் பாதிக்கப்படக் கூடியமவ என்றும் இந்த ஆய்வில் கண்டறியப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ மத்தியப் பிரததசம், உதத்ரகாண்ட் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய சில மாநிலங்களில் 

குறிப்பிடத் தக்க அளவில் காட்டுத ்தீ பதிவாகியுள்ளது. 

 

மாநிலச ்பசய்திகள் 

ஹிம் பிரஹாரி திட்டம் 

❖ உத்தரகாண்ட் அரசானது ‘ஹிம் பிரஹாரி’ என்ற திட்டத்மதச ்ரசயல்படுத்த உள்ளது. 

❖ ஹிம் பிரஹரி என்ற திடட்ம் முன்னாள் ராணுவத்தினர ் மற்றும் இமளஞரக்ளுக்கான 

ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இது அந்ெ மாநிலத்தில் இருந்து மக்கள் இடம்ரபயரவ்மதெ் தடுத்து நிறுதத்ுவமத ஒரு 

தநாக்கமாகக் ரகாண்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பதால்காப்பியம் 

 

❖ சமீபத்தில் ரதால்காப்பியத்தின் இந்தி ரமாழிரபயரப்்பிமனயும், ரசம்ரமாழி தமிழ் 

இலக்கியத்தின் 9 பமடப்புகளின் மீொன கன்னட ரமாழிரபயரப்்புகமளயும் மாநிலக் 
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கல்வித ்துமற அமமசச்ர ்ரவளியிட்டார.் 

❖ தமிழ் இலக்கியக் கவிஞரக்ள் சமபயின் (சங்கம்) காரணமாக இவ்வாறு ரபயரிடப்பட்ட 

தமிழ் இலக்கியமானது சங்க காலத்மதச ்தசரந்்ததாகும். 

❖ ரதால்காப்பியம் எனும் ஒரு நூல் ரதால்காப்பியரால் இயற்றப்பட்டவொடு அது தமிழ் 

இலக்கியத்தின் முதல் பமடப்பாகவும் இது கருதப்படுகிறது. 

❖ அது தமிழ் இலக்கணம் பற்றிய ஒரு பமடப்பாக இருந்தாலும், அக்கால அரசியல் 

மற்றும் சமூகப் ரபாருளாதார நிமலமமகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகமளயும் வழங்கச ்

தசய்கிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இமாசச்லப் பிரடதச தினம் - ஏப்ரல் 15 

 

❖ இந்நாளில் தான் இமாசச்லப் பிரததசம் ஒரு முழு அளவிலான மாநிலமாக மாறியது. 

❖ மண்டி, சம்பா, மஹாசு மற்றும் சிரம்ூர ்ஆகிய நான்கு மாவட்டங்கள், 24க்கும் தமற்பட்ட 

சுததச அரசுகளுடன் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு, 1948 ஆம் ஆண்டில் இமாசச்லப் பிரததசம் 

ஓர ்ஒன்றியப் பிரததசமாக உருவானது. 

❖ பல தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு,1971 ஆம் ஆண்டில் இமாசச்லப் பிரததசம் சிம்லாமவ 

அதன் தமலநகராகக் ரகாண்டு இந்தியாவின் 18வது மாநிலமாக மாறியது. 

 

உலக குரல் தினம் - ஏப்ரல் 16 

❖ அமனத்து மக்களின் அன்றாட வாழ்விலும் குரலின் மகத்தான முக்கியத்துவத்மதப் 

பற்றி எடுத்துமரப்பதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு, உலக குரல் தினத்தின் கருத்துரு, ‘உங்கள் குரமல உயரத்்துங்கள்’ என்பது 
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ஆகும். 

 

 

யாரனகரளப் பாதுகாத்தல் தினம் - ஏப்ரல் 16 

 

❖ யாமனகள் எதிரர்காள்ளும் ஆபத்துகள் மற்றும் உயிரவ்ாழ்வதற்காக அமவ எதிர ்

ரகாள்ள தவண்டிய பல்தவறு சிரமங்கள் குறித்து ஒரு விழிப்புணரவ்ிதன ஏற்படுத்தச ்

தசய்வதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ தாய்லாந்மதச ் தசரந்்த எலிபண்ட ்ரஇீன்டரடக்சன் (யாமனகமள மீண்டும் அறிமுகப் 

படுத்தல்) என்ற அறக்கட்டமளயால் இந்தெ் தினமானது நிறுவப்பட்டது. 
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