
• 
•    
 
 
 
 

  

ஏப்ரல் – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ வால்மாரட்்டிற்குச ் சசாந்தமான இணையவழி வைிக நிறுவனமான பிளிப்காரட்் 

நிறுவனமானது தன்னுணடய தளத்திலிருந்துப் சபாருடக்ணள வாங்கும் 

பயனாளிகளுக்கு உடனடியாகக் கடன் வழங்குவதற்காக காசைாளி 

அடிப்பணடயிலான ‘உன்னுணடய வாடிக்ணகயாளரக்ணள அறிந்து சகாள்’ என்ற 

முறறக்கான தீரண்வகணள மமம்படுத்திக் சகாை்டிருக்கிறது. 

❖ இந்தியக் கடற்பணடயும் அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றமும் (Council of 

Scientific and Industrial Research - CSIR) இந்தியக் கடற்பணடக்காக மமம்படுத்தப்பட்ட 

சதாழில்நுட்பங்களின் ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி ஆகியவற்றில் கூட்டாக 

இணைந்து சசயல்படுவதற்கு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ணகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ சகாணடக்கானல் மணலப் பூை்டானது புவிசார ்குறியீடண்டப் சபற்றுள்ளது. இவற்றின் 

தனிதத்ுவ மருத்துவப் பை்புகள், நறுமைச ் சுறவ ஆகியவற்றின் காரைமாக 

புவிசார ்குறியீடு என்ற அங்கீகாரம் இதற்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பேம் 2 

❖ மபம் 2 (இந்தியாவில் கலப்பு மற்றும் மின்சார வாகனங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் 

துரிதமாக அவற்ணற ஏற்றுக் சகாள்ளுதல்) திட்டமானது காரீய - அமில 

மின்கலன்களால் இயங்கும் மின்சார வாகனங்கணள தனது திட்டத்தின் 

வரம்பிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. இது மமம்படுத்தப்படட் மின்கலன்களால் இயங்கும் 

வாகனங்களுக்கு மடட்ும் மானியம் வழங்க அனுமதிக்கிறது.  

 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் மததியிலிருந்து மபம் 2 அல்லது மபம் திடட்த்தின் 

இரை்டாம் நிணலயானது சசயல்படுத்தப்படுகின்றது. இது 2022 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்31 

ஆம் மததி வணர நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மபம் இந்தியாவானது மதசிய மின்சாரப் மபாக்குவரதத்ுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
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2015 ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது மானியங்கள் வழங்குவதன் மூலம் வைிக ரீதியில் இயங்கும் மின்சார 

வாகனங்களின் எை்ைிக்ணகறய அதிகரிப்பணதயும் மின்சாரப் மபாக்குவரத்ணத  

அதிகரிப்பணதயும் மநாக்கங்களாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ மபம்  திட்டமானது சதாழில்நுட்ப வளரச்ச்ி, மதணவ உருவாக்கம், மசாதணனத் 

திட்டங்கள் மற்றும் கடட்ுமானத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் மீது கவனத்ணதச ்

சசலுத்துகின்றது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஐஎன்எஸ் ககொல்கத்தொ மற்றும் ஐஎன்எஸ் சக்தி 

❖ சீனாவின் க்யூங்மடாவில் சீன மக்கள் விடுதணல இராணுவத்தின் 70-வது நிணனவு 

தினத்ணத அனுசரிக்கும் ஒரு விழாவில் இந்தியாணவச ்மசரந்்த ஐன்எஸ் “சகால்கத்தா” 

மற்றும் “சக்தி” ஆகிய இரை்டு கடற்பணடக் கப்பல்கள் பங்மகற்கவிருக்கின்றன. 

 

❖ ஐஎன்எஸ் சகால்கத்தா என்பது இந்தியக் கடற்பணடயின் சகால்கத்தா பிரிணவச ்

மசரந்்த இரகசிய வழிகாடட்ு-ஏவுகணை அழிப்பின் தணலணமக் கப்பலாகும். 

❖ இது நிலத்தில் இருக்கும் இலக்றகத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய சீரவ்வக ஏவுகணைகள் 

மற்றும் கடலில் இருக்கும் இலக்றகத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய பிரமமாஸ் 

சூப்பரவ்சானிக் ஏவுகணைகள் வபான்ற  வபாரத்் தளவாடங்கணளக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ ஐஎன்எஸ் சக்தி என்பது கப்பல் ஆயுதக் கிடங்காகவும் விநிமயாகக் கப்பலாகவும் 

உள்ளது. 

 

மொலத் தீவுகள் 

❖ மாலத ் தீவின் நாடு கடத்தப்பட்ட முன்னாள் அதிபரான முகமது நஷித் என்பவர ்

அந்நாட்டில் சமீபத்தில் நிணறவு சபற்ற மதசியத ்மதரத்லில் சவற்றி சபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த வவற்றி மாலத்தீவு ஜனநாயகக் கட்சிக்கு கிறடத்த மிகப் வபரிய வவற்றியாகும்.  

அது மக்களின் மஜ்லிஸ் என்ற அறவயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடங்கறள 

வவன்றுள்ளது. 

❖ மக்களின் மஜ்லிஸ் என்பது மாலத்தீவின்  ஒற்றற அறவ சட்ட சறப அறமப்பு ஆகும்.  
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சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

கெளிே்புற இலக்கு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது வைிக வங்கிகள் தங்களது கடன் அளிக்கும் 

விகிதங்கணள சரப்மபா விகிதம் அல்லது அரசுக் கருவூலக் கட்டை விகிதம் மபான்ற 

சவளிப்புற இலக்குகளுடன் இணைப்பதற்கான தனது பரிந்துணரணய கால 

வணரயணறயின்றி இரத்து சசய்துள்ளது. 

❖ சவளிப்புற இலக்குகள் என்பது வைிக வங்கிகள் தங்கள் வழங்கும் பல்மவறு 

வணகயான கடன்கள் மீது தாங்கள் விதிக்கும் வட்டி விகிதங்கணள சவளிப்புற வட்டி 

விகிததத்ுடன் இணைப்பதாகும். 

❖ சரப்மபா விகிதம் மபான்ற சவளிப்புற விகிதங்களுடன் வங்கி வட்டி விகிதத்தின் 

இலக்றக நிரண்யிப்பது வங்கிகளின் வாடிக்ணகயாளரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும். 

❖ இந்திய பாரத வங்கி மடட்ுமம தனது றவப்பு விகிதங்கணள சரப்மபா விகிததத்ுடன் 

இணைத்துள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

சூே்ேர்ேக் பூஞ்சசகள் 

❖ ஒரு மருந்து எதிரப்்பு சூப்பரப்க் பூஞ்ணசயான “மகை்டிடா அவுரிஸ்” ஆனது மருத்துவ 

உலகில் மவகமாகப் பரவி ஒரு எசச்ரிக்ணகணய விடுதத்ுள்ளது. 

❖ இது 2009 ஆம் ஆை்டில் ஜப்பானில் கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது மிகவும் அதி தீவீர 

பின் விணளவுகளுடன் குணறந்தது 15 நாடுகளில் பரவியுள்ளது. 

 

❖ சி.அவுரிஸ் ஆனது மிக முக்கிய பூசண எதிரப்்பு மருந்துகளினால் ஒழிக்கப் 
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படவில்ணல. 

❖ இந்தக் கிருமியானது மநாய் எதிரப்்புத் திறன் குணறவாக உள்ள மக்களிடம் எளிதில் 

பரவும். 

❖ பூசைக் சகால்லி மற்றும் பயிரக்ள் மீதான பூசச்ிக் சகால்லி ஆகியவற்றின் பரவலான 

பயன்பாடானது சி.அவுரிஸின் எழுசச்ிக்கு காரைமாக இருக்கலாம் என்று 

சந்மதகிக்கப்படுகின்றது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

பகரளொ சுற்றுலொ 

❖ மகரள சுற்றுலாத ் துணறயானது நீை்ட கால கலாசச்ாரத் திட்டத்திற்காக ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியதத்ில் உள்ள மான்சசஸ்டர ்நகரதத்ுடன் ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது. 

 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது மாநிலத்தின் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகத்ணத 

ணமயமாகக் சகாை்ட சபாறுப்புள்ள சுற்றுலாத ் துணற முன்சனடுப்புகள் 

ஆகியவற்றின் மீது கவனத்ணதச ்சசலுத்தவிருக்கின்றது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ESPN ேல்துறற  விசளயொட்டு விருதுகள் 

❖ ESPN இந்தியா பல்துறற விணளயாடட்ு விருதுகளில் இந்த ஆை்டிற்கான சிறந்த 

விணளயாடட்ு வீராங்கறனயாக ஒலிம்பிக்கில் சவள்ளிப் பதக்கம் வவன்றவரான PV 

சிந்துவும் சிறந்த விணளயாடட்ு வீரராக ஈட்டி எறியும் வீரரான நீரஜ் மசாப்ராவும்   

மதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 2018 ஆம் ஆை்டில் இவரக்ள் நிகழ்த்திய 

சாதணனகளுக்காக இவ்விருது இவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவின் துப்பாக்கிச ் சுடுதல் அைியின் பயிற்சியாளரான ஜஸ்பால் ராணா 

என்பவர ் “ஆை்டிற்கானப் பயிற்சியாளர ் விருணதயும்” 2012 ஆம் ஆை்டில் ஒலிம்பிக் 

மபாட்டியில் சவை்கலப் பதக்கதண்த சவன்றவரான சாய்னா வநவால்  ஆை்டின் 

“மீை்டு வருமவாருக்கான விருணதயும்” வவன்றுள்ளனர.் 
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விறளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

மபலசிய ஓேன் 

❖ சீனாவின் மபட்மிை்டன் வீரரான லின் டான் என்பவர ்சீனாணவச ்மசரந்்த சசன் லாங் 

என்பவணர வீழ்த்தி மமலசிய ஓபன் படட்த்ணத வவன்றார.் 

 

❖ சபை்களுக்கான ஒற்ணறயர ் பிரிவில் ணதவானின் முன்னைி வீரரான தாய் சூ இங் 

என்பவர ் ஜப்பாணனச ் மசரந்்த அமகன் யமாகுசச்ி என்பவணர வீழ்த்தியணதயடுதத்ு 

அவர ்சதாடரந்்து தனது மூன்றாவது மமலசிய ஒபன் பட்டத்ணதப் சபற்றார.் 

 

அகஸ்டொ மொஸ்டரஸ்் 

❖ அசமரிக்காணவச ் மசரந்்த சஜனிபர ் கூப்சம்சா என்பவர ் சமக்சிமகாணவச ் மசரந்்த 

மரியா பாசி என்பவணர வீழ்த்தி அகஸ்டா மாஸ்டரஸ்் குழிப் பந்தாட்டத் சதாடணர 

வவன்ற முதலாவது சபை்மைியாக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ சதாழில்சார ் குழிப் பந்தாட்டத்தின் நான்கு முக்கிய சாம்பியன்ஷிப்களில் அகஸ்டா 

மாஸ்டரச்ும் ஒன்றாகும்.  

❖ இது மபாபி மஜான்ஸ் என்பவரால் 1934 ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கப்பட்டது. இது 

எப்சபாழுதும் அசமரிக்காவின் ஜாரஜ்ியாவில் உள்ள அகஸ்டா மதசிய குழிப் 

பந்தாட்டக் கழகத்தில் மடட்ுமம நணடசபறும். 

❖ வரலாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க ஆை்கள் மடட்ுமம பங்கு சகாள்ளக் கூடிய குழிப் பந்தாட்டத் 

சதாடரில் முதன் முணறயாக 2019 ஆம் ஆை்டில் சபை்கள் குழிப் பந்தாட்ட 

வீராங்கறனகளும் பங்கு சகாள்ள அனுமதிக்கப்படட்னர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பதசிய கடல்சொர் தினம் 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஏப்ரல் 05 அன்று மதசிய கடல்சார ் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 



• 
•    
 
 
 
 

  

❖ இத்தினமானது உலசகங்கிலும் உள்ள கை்டங்களுக்கிணடமய பாதுகாப்பான மற்றும் 

சுற்றுச ் சுழலுக்கு உகந்த வைிகத்ணத ஆதரிப்பது சதாடரப்ாக விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவணத மநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “இந்தியப் சபருங்கடல் - 

வாய்ப்பிற்கான கடல்” என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது முதன் முணறயாக 1964 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் 5 அன்று 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ 1919 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் 5 அன்று மும்ணபயிலிருந்து இலை்டனிற்கு இயக்கப்படட் 

இந்தியாவின் முதலாவது கப்பலான சிந்தியா நீராவி கடற்பயை நிறுவனத்தின் 

கப்பலான எஸ்எஸ் லாயல்டியின் பயணத்தின் வாயிலாக இந்தியாவின் முதலாவது 

கடற் பயைம் சதாடங்கப் படட்து. 

❖ 1906 ஆம் ஆை்டு அக்மடாபர ் மாதத்தில் தமிழ் நாடண்டச ் மசரந்்த வ. உ. சிதம்பரம், 

தனது சுமதசி கப்பல் நிறுவனத்றதப் பதிவு சசய்தார.் அதன் முதலாவது கப்பல் 

எஸ்எஸ் கலியா என்பதாகும். 

 

உலக சுகொதொர தினம் 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO - World Health Organization) ஆதரவுடன் ஒவ்சவாரு 

ஆை்டும் ஏப்ரல் 7 ஆம் மததியன்று  உலக சுகாதார தினமானது சரவ்மதச சுகாதார 

விழிப்புைரவ்ு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ 1948 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் 7 அன்று WHO உருவாக்கப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டானது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் 70-வது ஆை்டுக் 

சகாை்டாட்டத்தின் நிணறறவக் குறிக்கிறது.  

❖ இந்த ஆை்டின் உலக சுகாதார தினத்தின் கருதத்ுருவானது “அணனவருக்கும் 

சுகாதாரம்” என்பதாகும். 

❖ இந்தியாவின் அணனவணரயும் உள்ளடக்கிய சுகாதாரத்ணத மநாக்கியப் பைியானது 

ஆயுஷ்மான் பாரத ்திட்டத்ணதயும் உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது சமுதாயத்தில் சமூகப் சபாருளாதார ரீதியாக நலிவணடந்த 

பிரிவினரக்ளின் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 இலடச் ரூபாய் அளவிலான மருத்துவ வசறவ  

வழங்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகளின் ஒரு பகுதியாக 2030 ஆம் ஆை்டில்  அணனவணரயும் 

உள்ளடக்கிய சுகாதாரத்ணத அணடவதற்கு முயற்சிக்க அணனதத்ு ஐ.நா உறுப்பு 

நாடுகளும் ஒப்புக் சகாை்டுள்ளன. 

 

பகொஹிமொப் பேொர ்

❖ இந்தியா மகாஹிமாப் மபாரின் 75-வது நிணனவு தினத்ணத ஏப்ரல் 4 அன்று 

கணடபிடித்தது. 

❖ இரை்டாம் உலகப் மபாரின் மபாது 1944 ஆம் ஆை்டில் ஜப்பானியரால் நடத்தப்பட்ட 

யு-மகா தாக்குதல் அல்லது ஆபமரஷன் சி-யின் திருப்பு முணனயாக மகாஹிமாப் மபார ்

கருதப்படுகின்றது. 

❖ இந்தப் மபாரானது 1944 ஆம் ஆை்டில் ஏப்ரல் 4 முதல் ஜூன் 22 வணர நாகாலாந்தின் 
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மகாஹிமா நகணரச ்சுற்றிலும் மூன்று நிணலகளில் நணடசபற்றது. 

❖ இந்தப் மபாரின் முடிவில் பிரிட்டிஷ் இந்தியப் பணடகள் ஜப்பானியரக்ணள 

சவற்றிகரமாக சவளிமயற்றின. 

❖ இந்தப் மபாரானது “கிழக்கின் ஸ்டாலின்கிவரடு” என்றும் அணழக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2013 ஆம் ஆை்டில், பிரிட்டின் மதசிய இராணுவ அருங்காட்சியகமானது இம்பால் 

மற்றும் மகாஹிமாவில் நணடசபற்ற மபாணர “பிரிட்டனின் சிறந்த மபார”் என்று 

கூறியது. 
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