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 ஏப்ரல் – 01 

TNPSC �ளிகள் 

 ஊழல் எ�ரப்்� ேவடப்ாளரான �சானா கப்�ேடாவா என்பவர ் �ேலாேவ�யா�ன் 
அ�பர ் ேதரத்�ல் ெவற்� ெபற்� அந்நாட்�ன் �தலாவ� ெபண் அ�பராக 
உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

மக்களைவத் ேதரத்�ல் வாக்�ப்ப�� �ட்�கள் 

 2019 ஆம் ஆண்� நைடெப�ம் மக்களைவத் ேதரத்�ல் ஒட�் ெமாத்த நா�ம் �ன்ன� 
வாக்�ப்ப�� இயந்�ரம் �லமாக வாக்களிக்க உள்ள நிைல�ல் ெத�ங்கானா�ன் 
நிஜாமாபாத் ப�� மக்கள் மட�்ம் வாக்�ப் ப��ச�்ட�் �லம் வாக்களிக்க உள்ளனர.் 

 2019 மக்களைவத் ேதரத்�ல் நிஜாமாபாத் மக்களைவ ெதா���ல் 185 ேவட்பாளரக்ள் 
ேபாட்����ன்றனர.் 

 ஒ� �ன்ன� வாக்�ப்ப�� இயந்�ரத்�ல் 16 ேவட்பாளரக்ைள மட�்ேம இடம் ெபறச ்
ெசய்ய ���ம். ேம�ம் ஒ� வாக்�ச ் சாவ��ல் அ�கபடச்மாக 4 இயந்�ரங்கள் 
மட�்ேம பயன்ப�த்த ���ம். 

 எனேவ ேதரத்ல் ஆைணயமான� பைழய �ைறயான வாக்�ச ் �ட�்�ைறக்� 
��ம்�ச ்ெசல்ல ேவண்�ய கட்டாயத்�ல் உள்ள�.  

 

�ப்பைடகளின் இரண்டாவ� �ட்�த் தளவாட �ைனயம் 

 �ப்பைடகளின் இரண்டாவ� �ட�்த் தளவாட �ைனயமான� மகாராஷ்�ரா�ன் 
�ம்ைப�ல் உள்ள கடற்பைடத் தளத்�ல் ெசயல்பாட்�ற்� வந்�ள்ள�. 

 இ� �ன்� பா�காப்�ப் பைடக�க்�ம் தளவாட ஆதரைவ அளிப்பேதா� மனித 
வளம், வளங்கைளப் பயன்ப�த்�தல், ேபா�கைள அகற்�தல் ஆ�யவற்ைற 
ேமம்ப�த்��ற�. 

 �ப்பைடகைள�ம் உள்ளடக்�ய �தல் �ைனயமான� 2018-ம் ஆண்�ல் அந்தமான் 
மற்�ம் நிேகாபார ்��களில் அைமக்கப்பட்ட�. 

 இந்�ய இரா�வம் மற்�ம் �மானப் பைட ஆ�யவற்ைற மட�்ேம உள்ளடக்�ய 
�ன்றாவ� �ைனயமான� அசா�ன் க�காத்��ல் வர�ள்ள�.  

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

5G ேசைவையப் ெப�ம் �தல் மாவட்டம் 

 5G �ைணயத்�ன் ேசாதைனைய நடத்� உல�ன் �தல் 5G ேசைவ அகலப் படை்ட 
மற்�ம் �காைபட ் அைமப்� ஆ�யவற்ைறப் ெபற்�ள்ள �தல் மாவட்டமாக  
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�னா�ன் ஷாங்காய் மாகாணமான� உள்ள� . 

 5G �ைணயத்�ன் இந்த ேசாதைனயான� ஷாங்கா�ன் ஹாங்ேகாவ் மாவட்டத்�ல் 
ெதாடங்� உள்ள�. 

 4G LTE �ைணயங்கைள �ட 10 �தல் 100 மடங்� ேவகமான ப��றக்க ேவகங்க�டன் 
��ய 5G ஆன� ெசல்�லார ்ெதா�ல்�ட்பத்�ன் அ�த்த தைல�ைறயா�ம்.  

 

 

ஆ�யா�ன் �கப்ெபரிய ஆற்றல் ேச�ப்� அைமப்� 

 ஆற்றல் ேதைவையக் �ைறக்க�ம் அவசர கால காப்� ஆற்றைல இர�ல்க�க்� 
வழங்க�ம் ஜப்பானின் ஒசாகா இர�ல் நிைலயத்�ல் ஆ�யா�ன் �கப்ெபரிய 
ஆற்றல் ேச�ப்� அைமப்� ஒன்ைற ெடஸ்லா நி�வனமான� உ�வாக்��ள்ள�.  

 இ� ஜப்பானின் ஒசாகா�ன் இர�ல் ேசைவைய இயக்�ம் நி�வனமான �ன் 
ெடட�்�டன் இைணந்� ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�.  

 இந்த 7 ெமகாவாட ் - மணிேநர அைமப்பான� ஆ�யா�ன் �கப்ெபரிய ஆற்றல் 
ேச�ப்�த் �ட்டம் மட�்மல்லாமல் ஆ�ய - ப��க் �ராந்�யத்�ல் உள்ள நான்காவ� 
�கப் ெபரிய ேச�ப்�த் �ட்ட�மாக உள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

ெடா��ைன பய�ள்ள ெபா�ட்களாக மாற்�தல்  

 ெசன்ைன இந்�ய ெதா�ல்�ட்ப நி�வனத்�ன் இ�வர ் ��வான� 
ெபட்ேரா�யத்�ன் க��ப் ெபா�ளான ெடா��ைன ெபன்ேசா�க் அ�லமாக 
மாற்�யைமத்�ள்ள�. 

 கரிம அ�லங்க�க்�ப் ப�லாக ப�ைம ஆக்�ஜேனற்� மற்�ம் தண்ணீர ்ஆ�யைவ 
இந்த ெசயல்பாட்�ல் பயன்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 
 
 
 

  

 ெபன்ேசா�க் அ�லமான� உண� பதப்ப�த்தல் (E210) மற்�ம் �ஞ்ைச / பாக்�ரியா 
ெதாற்�ற்� ம�ந்தாக�ம் பயன்ப��ற�. 

 

நாசா�ன் ெசவ்வாய்க்கான ெஹ�காப்டர ்

 நாசா�ன் ெசவ்வாய் ேகா�க்கான ெஹ�காப்டர ்ஆன� பலவரிைச ேசாதைனகைள 
ெவற்�கரமாக ��த்� �வப்�க் ேகாளின் �� பறப்பதற்�த் தயாராக உள்ள�. 

 இந்த ெஹ�காப்டர ் ஆன� ெசவ்வாய் ஊர�் 2020-ன் தைர�றங்� அைமப்�டன் 
இைணக்கப்பட�் ெசவ்வாய் ேகாைள ேநாக்�ச ்ெசல்�ற�. 

 90ºC அள� �ைறந்த ெவப்ப நிைல�ைடய இர� ேநரங்கள் உட்பட �க�ம் �ளிர ்
ெவப்ப நிைலகளி�ம் இந்த ெஹ�காப்டரால் ெசயல்பட ���ம்.  

 

 

 

�ன்ஷூட் ��� 

 X Prize அறக்கட்டைளயான� 1 �ல்�யன் டாலர ்ெதாைக�ைடய �ன்ஷூட் ��ைத 
அ��த்�ள்ள�. 

 இந்த ��தான� இஸ்ேர�ன் ஸ்ேபஸ்இல்-க்� அதன் ெபரஷ்ூட் �ண்கலமான� 
அ�த்த மாதம் ெவற்�கரமாக சந்�ரனில் தைர�றங்க ��ந்தால் வழங்கப்ப�ம். 

 இ� ��ளின் �னார ்X பரி�ற்�ம் ேபாட்��ட ைவக்கப்படட்�. 

 இந்தப் ேபாட்�யான� �தன்�த�ல் தனியார ் நி�வனத்தால் தயாரிக்கப்பட�் 
நில�ல் தைர�றங்� அதன் பரப்�ல் �ைறந்த படச்மாக 500 � அள�ற்�ப் 
பயணித்� �ைகப்படம் மற்�ம் காெணாளிையத் ��ம்ப அ�ப்�ம் �ண்கலத்�ற்� 
20 �ல்�யன் டாலர ்அள�ற்� �கப்ெபரிய பரிைச வழங்��ன்ற�.  
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�தல்�ைற வாக்களிப்பவரக்�க்கான ெசய� 

 அசா�ல் உள்ள ேபாங்காய்ேகாயான் மாவடட் நிரவ்ாகமான� ��ப்பாக �தன்�ைற 
வாக்களிக்�ம் வாக்காளரக்ைளச ் ெசன்றைடவதற்காக ‘சங்கல்ப்’ எ�ம் அைலேப� 
ெசய�ைய உ�வாக்��ள்ள�. 

 இ� �தன்�ைற வாக்காளரக்ைள ஊக்��ப்பதற்காக ேத�ய தகவல் ைமயத்�ன் 
உத��டன் அசா�ன் ேபாங்காேகாயான் மாவட்ட நிரவ்கத்தால் உ�வாக்கப்படட்�. 

 இந்த ெசய��ன் உத��டன் அவரக்ள் வாக்களிக்�ம் நாளில் தங்கள் வாக்�கைள 
அளிப்பதாக உ��யளித்� ��ட்டல் �ைற�லான சங்கல்ப் பத்�ரத்�ல் 
ைகெயாப்ப�ட ���ம். 

 

�ெரய்��ல் வாக்�ச ்�ட்� 

 ேமகாலயா�ல் �தன்�தலாக ேதரத்ல் ஆைணயமான� 800க்�ம் அ�கமான 
பாரை்வயற்ற வாக்களாரக்�க்� இரக�ய வாக்�ப் ப�� �ைற�ல் வாக்களிக்�ம் 
வச�ைய அளிக்க�ள்ள�. 

 மாநிலத்�ல் உள்ள அைனத்� வாக்�ச ் சாவ�களி�ம் �ெரய்� �ைற  
ெசயல்ப�த்தப்பட்ட வாக்�ச ் �ட�்கைள வழங்க ேதரத்ல் ஆைணயம் ஏற்பா� 
ெசய்�ள்ள�. 

 �ன்ன� வாக்�ப்ப�� எந்�ரங்களில் ஒட்டப்பட�்ள்ள வாக்�ப்ப��ச ் �ட�்கள் 
ேவட்பாளரக்ளின் ெபயரக்ள் மற்�ம் �ன்னங்கள் ஆ�யவற்ைறப் �ெரய்� �ைற�ல் 
ெகாண்��க்�ம்.  
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நடமா�ம் ெமத்தேடான் வாகனங்கள் 

 எய்ம்ஸ் ம�த்�வமைனயான� நாட்�ல் �தன்�ைறயாக உள்நாட்�ன் 
�ற்�ப்�றங்களில் உள்ள ஓ�ேயாய்�க்� அ�ைமயானவரக்�க்� ��சை்ச 
அளிக்�ம் வைக�ல் நடமா�ம் ெமத்தேடான் வாகனங்கைள 
அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 எய்ம்ஸ்-ன் ேத�ய ேபாைதக்� அ�ைமயாேனார ் ��சை்ச ைமயம் �ழக்� 
ெடல்��ல் ஒ� ��ய ேசைவைய ேசாதைனத் �ட்டமாகத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 தற்ேபா� உல�ன் �ல ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட வளரந்்த நா�களான அெமரிக்கா, 
ேபாரச்�்க்கல், ஸ்ெப�ன்,  கனடா மற்�ம் ெநதரல்ாந்� ஆ�ய நா�களில் மட�்ேம 
இ� ேபான்ற நடமா�ம் வாகனங்கள் ேசைவ�ல் உள்ளன. 

 இந்தச ் ேசைவைய ெதற்கா�யப் �ராந்�யத்�ல் ெதாடங்�ய �தல் நா� இந்�யா 
ஆ�ம்.  

 

 

�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

�ரவா� பார�ய சம்மான் ���  

 RUJ ��மத்�ன் நி�வனர ்மற்�ம் தைலவரான Dr. ராேஜந்�ர �மார ்ேஜா� �ரவா� 
பார�ய சம்மான் ���ைனப் ெபற்�ள்ளார.் 

 இந்த ��தான� அ��யல், கல்� மற்�ம் ம�த்�வம் ஆ�ய �ைறகளில் அவரின் 
பங்களிப்�ற்காக�ம் இந்�யா�ன் ெப�ைமைய�ம் ெகௗரவத்ைத�ம் 
ஊக்��த்ததற்காக�ம் வழங்கப்ப��ற�. 

 ��டச்ரல்ாந்�ல் உள்ள இந்�யத் �தரகமான� இந்�யக் ��யர�த் தைலவரின் 
சாரப்ாக பாராட�் க�தத்ைத�ம் பதக்கத்ைத�ம் அவ�க்� வழங்�ய�. 

�ரவா�  பார�ய சம்மான் ���   

 �ரவா� பார�ய சம்மான் ��தான� இந்�யக் ��யர�த் தைலவரால் ெவளிநா� 
வாழ் இந்�யரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் �க உயரந்்த ெகளரவமா�ம். 

 இ� 2003 ஆம் ஆண்�ல் ெவளிநா� வாழ் இந்�யரக்ள் �வகாரத் �ைற 
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அைமசச்கத்தால் உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 இ� இந்�யா�ற்� ெகௗரவத்ைத�ம் �கைழ�ம் ெகாண்� வ�வ�ல் அவரக்ளின் 
�க்�யப் பங்�ைன அங்�கரிக்�ன்ற�.  

 

 

�பா� ெதா�ல்சார ்சாதைனயாளர் ��� 

 �த்த ந�ைகயான ரீட்டா ேமாேரனா 2019 ஆம் ஆண்�ற்கான �பா� ெதா�ல்சார ்
சாதைனயாளர ்���ைனப் ெபற்�ள்ளார.் 

 
 இந்த ��தான� �ன்ன� ஊடகத்�ல் ஆற்�ய பணி மற்�ம் ெபா�ப்�ன் �லம்  

அந்தத் �ைற�ல் அ�யாத அைடயாளத்ைத �ட�்ச ் ெசன்றவரக்�க்� வழங்கப் 
ப�வதா�ம். 

 இந்த ��தான� 78-வ� வ�டாந்�ர �பா� ��� �ழா�ல் ேகாேகா ேகாலா 
நி�வனத்�டன் இைணந்� ெமர�்�ஸ் ெபன்ஸ் நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட�. 

 ேமாேரனா ஏற்கனேவ ஆஸ்கார,் ேடானி, எம்�ஸ் மற்�ம் �ரா� உட்பட பல 
���கைள ெவன்�ள்ளார.் 
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 ேம�ம் இவர ் உயர�க்� ���களில் EGOT �வாரெ்டட் என்ற ��ைதப் ெபற்ற 15 
நபரக்ளில் ஒ�வராவார.் 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

அஸ்லான் ஷா ஹாக்� ேகாப்ைப 

 2019 ஆண்�ன் �ல்தான் அஸ்லான் ஷா ேகாப்ைப�ன் இ��ப் ேபாட்��ல் ெதன் 
ெகாரியா அணி ெபனால்� ேகால் வாய்ப்�களில் ேகால் அ�த்� இந்�யாைவத் 
ேதாற்க�த்த�.  

 மேல�யா�ன் இேபாக்�ல் நைடெபற்ற �ல்தான் அஸ்லான் ஷா ேகாப்ைபப் 
ேபாட்��ல் உலகத் தரவரிைச�ல்  17-வ� இடத்�ல் உள்ள ெதன் ெகாரியாவான� 5-
வ� இடத்�ல் உள்ள இந்�யாைவ �ழ்த்� ேகாப்ைபைய ெவன்ற�. 

 

 

 

�க்�ய �னங்கள் 

ஒ�சா �னம் – ஏப்ரல் 01 

 உடக்ல் �வாஸ் அல்ல� ஒ�சா �னம் ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 01 அன்� 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 இந்தத் �னமான� �ரிட்�ஷ் ஆட�்�ன் ேபா� ஒ�சா மகாகாணம் (தற்ேபாைதய 
ஓ�ஸா மாநிலம்) உ�வாக்கப்பட்டைத ��க்�ம் வைக�ல் ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 ஒ�சா மாகாணமான� 1936 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 01 ஆம் நாள் மக்களின் ெமா� 
அ�ப்பைட�ல் உ�வாக்கப்பட்ட�.  

 இந்�ய �தந்�ரத்�ற்� �ன்பாக உ�வாக்கப்பட்ட இந்�யா�ன் �தல் ெமா�வாரி 
மாகாணம் இ�வா�ம். 

 இ� �ன்னதாக வங்காளம் மற்�ம் �கார ் ஆ�ய மாகாணங்க�டன்  �ரிக்கப்பட�் 
இ�ந்த�.  
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