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ஏப்ரல் – 2022

1. தமிழ்நாடு

1) சமத்துவ நாள்: தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர் பி.ஆர். அம்பபத்கர் அவர்களின்  பிறந்த நாளள
(14 ஏப்ரல் 2022) 'சமத்துவ நாளாக' அறிவித்துள்ளது. இபதபபால்,

 சமூக நீதி நாள் – பபரியார் பிறந்த நாள் - பசப்டம்பர் 17

 தனிப்பபருங்கருளை நாள் – இராமலிங்க அடிகளாரின் (வள்ளலார்) பிறந்த நாள்
- அக்படாபர் 5

 கல்வி வளர்ச்சி நாள் – காமராஜர் பிறந்த நாள் - ஜூளல 15

2) தமிழகத்தில் கிராமசளப கூட்டங்கள் : தமிழகத்தில் கிராமசளப கூட்டங்கள் இனி ஆண்டுக்கு
ஆறு முளற நடத்தப்படும் , இதுவளர நான்கு நாட்கள் நடத்தப்பட்டு வந்தது.

 குடியரசு தினம் – ஜனவரி 26

 பதாழிலாளர் தினம் – பம 1

 சுதந்திர தினம் – ஆகஸ்ட் 15

 மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாள் – அக்படாபர் 2

 உலக தண்ைரீ் தினம் – மார்ச் 22

 உள்ளாட்சி தினம் – நவம்பர் 1

3) புவியியல் குறியடீு (GI):

 புளியங்குடி அமில எலுமிச்ளச

 தூயமல்லி அரிசி மற்றும்

 விருதுநகர் சம்பா வத்தல் புவியியல் குறியடீிற்காக விண்ைப்பித்துள்ளனர்

4) ‘காவல் உதவி’ பசயலி:  காவல்துளறயின் உதவிளய பபாதுமக்கள், குறிப்பாக பபண்கள்
உடனடியாகப் பபறும் வளகயில், 60-க்கும் பமற்பட்ட சிறப்பம்சங்களுடன்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘காவல் உதவி’ பசயலியின் பயன்பாட்ளட முதல்வர் ஸ்டாலின்
பதாடங்கி ளவத்தார்.



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

2 
 

5) கீழடியில் பகட்ட தாலாட்டுகள்: ஈபராடு தமிழன்பன் எழுதிய “கீழடியில் பகட்ட” என்ற நூளல 

முதல்வர் ஸ்டாலின் பவளியிட்டார். 

6) தமிழ்நாடு பதாழில்நுட்பவியல் துளறயின் பபயர் “தகவல் பதாழில்நுட்பவியல் மற்றும் 

டிஜிட்டல் பசளவகள் துளற” என மாற்றப்படும் என அளமச்சர் மபனா தங்கராஜ் 

பதரிவித்தார்.  

7) தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பபரியார் நிளனவு சமத்துவபுரத்ளத விழுப்புரம் மாவட்டம், 

பகாழுவாரி கிராமத்தில் திறந்து ளவத்தார் 

8) ஆப்பிளின் ஐபபான் 13 உற்பத்தி இந்தியாவில் ஸ்ரீபபரும்புதூரில் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது 

9) பசன்ளனயில் சர்வபதச ஆலிவ் ரிட்லி ஆளம பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு ளமயத்ளத 

தமிழக அரசு அளமக்கவுள்ளது . 

10) CUET (பபாதுப் பல்களலக்கழக நுளழவுத் பதர்ளவ) திரும்பப் பபற மத்திய அரளச 

வலியுறுத்தி தமிழக சட்டசளபயில் தீர்மானம் நிளறபவற்றப்பட்டது . 

11) நடிகர் மாதவனின் மகனான 16 வயதுளடய  பவதாந்த் மாதவன் படனிஷ் ஓபன் நீச்சல் 

பபாட்டியில் ஆண்களுக்கான 1500 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்ளடல் பபாட்டியில் பவள்ளிப் பதக்கம் 

பவன்றார். 

12) தமிழக அரசு ஆண்டுபதாறும் டிசம்பர் 18 ஆம் பததிளய “சிறுபான்ளமயினர் உரிளம 

தினமாக” மாநில அளவில் களடப்பிடிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

13) தமிழ்நாடு கால்நளட மருத்துவ அறிவியல் பல்களலக்கழகம் (TANUVAS) பதன்காசி 
மாவட்டத்தில் அளமக்க முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. நாடு நாய்களள ஆராய்ச்சி 
பசய்வதற்காக அளமக்கப்படவுள்ளது. ராஜபாளளயம், சிப்பிப்பாளற, கன்னி, பகாம்ளப 

ஆகிய நாய்களள இனப்பபருக்கம் பசய்து விற்பளன பசய்ய முடிவு பசய்துள்ளது. 

14) மூன்று புதிய சரைாலயங்கள் அளமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது: 

 பறளவகளுக்காக திருப்பூரில் உள்ள நஞ்சன்ராயன் குளத்தில்  

 கிருஷ்ைகிரியில் யாளனகளுக்காக மற்றும் 

 திண்டுக்கல்லில் பதவாங்கிற்காக (slender loris) 
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15) ஒவ்பவாரு வருடமும் பாபவந்தர் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள்  ( ஏப்ரல்  92  தமிழ் 

கவிஞர் தினமாக  பகாண்டாடப்படுகிறது. 

16) பாக் ஜலசந்தி வழியாக  06 கிபலாமீட்டர் தூரம் நீந்தி முதல் இந்தியர் என்ற 

சாதளனளய பளடத்துள்ளார் என் சிபனகன்  .  

17) அரசுப் பள்ளிகளின் தரத்ளத பமம்படுத்த “நம் பள்ளி நம் பபருளம  திட்டத்ளத” 

முதல்வர் பதாடங்கி ளவத்தார்  .  

18) விமான பபாக்குவரத்து அளமச்சகம் பசன்ளனக்கு அருகிலுள்ள பரந்தூர் மற்றும் 

பண்ணூர் இரண்டாவது விமான நிளலயத்திற்கு பதர்வு பசய்துள்ளது 

19) தமிழ்நாடு பதாழில் துளறயின் பபயர்  ' பதாழில் ,முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

வைிகத் துளற 'என மாற்றப்படும் என்று தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. 

20) ஆறு பசயற்ளகக்பகாள் நகரங்கள் :மதுளர அருபக பதாப்பூர்-உச்சப்பட்டி ,

திருமழிளச ,மீஞ்சூர் ,திருவள்ளூர் ,பசங்கல்பட்டு , காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் 

அளமக்கப்படும் என வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துளற அளமச்சர் 

பதரிவித்தார். 

21) விருதுநகரில்  0666 ஏக்கரில் பமகா ஜவுளி மற்றும் ஆளட பூங்கா அளமக்க 

தமிழக அரசு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது  .  

22) பிரதமர் பமகா ஒருங்கிளைந்த ஜவுளிப் பகுதிகள் மற்றும் ஆளட பூங்காக்கள் 

(MITRA )திட்டத்தின் கீழ் ஜவுளி பூங்கா அளமக்கப்படும் 
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2.  மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் 

(i) பதசியம் 

1) சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அண்டார்டிக் ஒப்பந்தத்தில் முதன்முதலில் 

ளகபயழுத்திட்ட, “இந்திய அண்டார்டிக் மபசாதா- 9699” ஐ இந்திய அரசாங்கம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

2) பபங்களூரில், இன்ஃபபாசிஸ் மற்றும் பரால்ஸ் ராய்ஸ் இளைந்து 'ஏபராஸ்பபஸ் 

இன்ஜினியரிங் மற்றும் டிஜிட்டல் இன்பனாபவஷன் பசன்டர்' பதாடங்கியுள்ளது. 

3) குஜராத்தின் மிஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் திட்டத்திற்கு ஆசிய உள்கட்டளமப்பு 

முதலீட்டு வங்கியும் (AIIB) உலக வங்கியும் 7,500 பகாடி ரூபாய் கடளன வழங்குகின்றன. 

4) மின்சார வாகன (EV) பகாள்ளகயின் கீழ் இ-ளசக்கிள்களள ஊக்குவிக்க படல்லி அரசு முடிவு 

பசய்துள்ளது. முதல் 10,000 நபர்களுக்கு, ஊக்கத்பதாளகயாக ரூ.5,500 வளர MRP-யில் 

25 சதவதீம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். 

5) அஸ்ஸாமின் திமா ஹசாவ் மாவட்டத்தில், பபருங்கற்காலத்ளதச் பல கற் ஜாடிகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன 

6) இந்தியாவின் 14 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்களில் கூடுதலாக 126 

நகரங்களில் ‘SVANidhi se Samriddhi’ program வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார 

அளமச்சகத்தால் (MoHUA) பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

7) 2021 உலகின் மர நகரம்: 

 ஒரு 'மர நகரமாக' அங்கீகரிக்கப்பட, ஒரு நகரம் அதன் காடுகளளயும் மரங்களளயும் 

பராமரிப்பதில் அதன் அர்ப்பைிப்ளபக் காட்டும் ஐந்து முக்கியத் தரங்களளச் சந்திக்க 

பவண்டும். 

 ளஹதராபாத் பதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக இந்தப் பட்டியலில் 

இடம்பபற்றுள்ளது. 

8) மாநில அளவில் தடையில்லா இடைய சேடவகளுக்காக எல்-ரூட் ேர்வடை நிறுவிய நாட்டிசலசய முதல் 
மாநிலம் ைாஜஸ்தான். 
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9) உலகின் மிக உயைமான சுைங்கப்பாடத: இமாச்ேல பிைசதேத்டத லைாக்குைன் இடைக்கும் வடகயில் 
16,580 அடி உயைத்தில் ஷிங்கு லா கைவாயில் உலகின் மிக உயைமான சுைங்கப்பாடதடய பார்ைர் 
சைாட்ஸ் அடமப்பு அடமக்கவுள்ளது. 

10) இந்தியாவின் 52வது புலிகள் காப்பகம்: ைாஜஸ்தானில் உள்ள பூண்டியில் உள்ள ைாம்கர் விஷ்தாாி 
ேைைாலயம் 

11) பபாருளாதாை விவகாைங்களுக்கான அடமச்ேைடவக் குழு (CCEA) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீாின் கிஷ்த்வார் 
மாவட்ைத்தில் உள்ள பேனாப்பில் 540 பமகாவாட் குவார் நீர்மின் திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது . 

12) மகாைாஷ்டிைாவின் விதர்பா மற்றும் மைாத்வாைா பகுதிகளில் பவப்பம் வாட்டி வடதக்கிறது. கைந்த இைண்டு 
மாதங்களில் இது நான்காவது பவப்ப அடலயாகவும், ஏப்ைல் மாதத்தில் இைண்ைாவது பவப்ப அடலயாகவும் 
உள்ளது. ஏப்ைல் 26 அன்று, விதர்பா நாட்டிசலசய மிகவும் பவப்பமான பகுதி. 

13) மத்திய அைசு நிர்ையித்த 2030 இலக்டக விை மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாக, 2027க்குள் மசலாியாடவ 
ஒழிக்க கர்நாைகா இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. 

14) ைாட்டில் மற்றும் குவார் மின் திட்ைங்கள்: 

 சஜ & சக இல் 850 பமகாவாட் சைட்டில் பவர் திட்ைம் மற்றும் 540 பமகாவாட் குவார் 
டைட்சைா திட்ைத்திற்கு பிைதமர் ேமீபத்தில் அடிக்கல் நாட்டினார் . 

 இந்த அடைகள் கிஷ்த்வார் மாவட்ைத்தில் பேனாப் ஆற்றின் மீது கட்ைப்படும். 

15) ஜம்முவின் ேம்பா மாவட்ைத்தில் உள்ள பள்ளி (Palli) கிைாமம், கார்பன் நியூட்ைலாக மாறிய நாட்டின் முதல் 
பஞ்ோயத்து என்ற பபருடமடயப் பபற்றுள்ளது 

16) அடனத்து வீட்டு நுகர்சவாருக்கும் 300 யூனிட் இலவே மின்ோைம் வழங்கப்படும் என பஞ்ோப் அைசு 
அறிவித்துள்ளது 
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அண்ளம நிகழ்வுகளின் பதாகுப்பு 

(i)  முக்கிய தினங்கள் 

நாள் நிகழ்வுகள் கருத்துரு/முக்கியத்துவம் 

ஏப்ரல் 1 உட்கல் திவாஸ் அல்லது 

உடகலா திபாஷா 
சுதந்திர மாநிலமாக அங்கீகரிக்கப்பட பவண்டும் என்ற 

பபாராட்டத்திற்குப் பிறகு ஒடிசா மாநிலம் உருவானளத 

நிளனவுகூரும் வளகயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 1ஆம் 

பததி பகாண்டாடப்படுகிறது 

ஏப்ரல் 2 உலக ஆட்டிசம் 

விழிப்புைர்வு தினம் 

THEME: “Inclusive Quality Education for All” 

ஏப்ரல் 5 பதசிய கடல்சார் தினம் THEME: “Sustainable Shipping beyond Covid02’’. 

ஏப்ரல் 6 வளர்ச்சி மற்றும் 

அளமதிக்கான சர்வபதச 

விளளயாட்டு தினம் 

THEME: “Securing a Sustainable and Peaceful Future for All: 

The Contribution of Sport” 

ஏப்ரல் 7 உலக சுகாதார தினம் THEME: “Our Planet, Our Health” 

ஏப்ரல் 10 உலக பஹாமிபயாபதி தினம் Dr Christian Friedrich Samuel Hahnemann அவர்களின் 

பிறந்தநாள் 

ஏப்ரல் 11 மகாத்மா பஜாதிராவ் பூபல 

பிறந்தநாள் 

 பஜாதிராவ் பூபல 1827 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11 ஆம் பததி 
பிறந்தார். 

 அவரது மளனவி சாவித்திரிபாய் உடன் இளைந்து சாதி 
எதிர்ப்பு சீர்திருத்தவாதம் மற்றும் சமூக நலத் 

பதாண்டுகளள. புபல, ஒதுக்கப்பட்ட சமூகங்களின் 

குழந்ளதகள் மற்றும் பபண்களின் பமம்பாட்டிற்காக 

பாடுபட்டார், பமலும் பபண்களின் கல்விளய ஊக்குவித்தார். 
 அவர் மகாராஷ்டிராளவ பசர்ந்தவர் 

 உலக பார்க்கின்சன் தினம் THEME: “Integrated healthcare” 

ஏப்ரல் 12 மனித விண்பவளி 
விமானத்தின் சர்வபதச 

தினம் 

ஏப்ரல் 12, 1961 இல் பசாவியத் யூனியனின் யூரி ககாரின் 

வரலாற்று சிறப்புமிக்க விண்பவளிப் பயைத்ளத 

நிளனவுகூருகிறது. 

ஏப்ரல் 13 ஜாலியன் பாக் படுபகாளல 

நடந்து  103 ஆண்டுகள் 

நிளறவளடந்துள்ளன 

 103 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 

ஆம் பததி, பயங்கரமான ஜாலியன் வாலா பாக் படுபகாளல 

நடந்தது. 

 இன்றுவளர, இது வரலாற்றில் இருண்ட நாளாகபவ 

கருதப்படுகிறது 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

7 
 

ஏப்ரல் 14 உலக சாகஸ் பநாய் தினம் சாகஸ் பநாய், “அளமதியான பநாய்” என்று 

அளழக்கப்படுகிறது, இது முக்கியமாக சுகாதார வசதி இல்லாத 

ஏளழ மக்களள பாதிக்கிறது. 

ஏப்ரல்61 சமாதானத்தில் ஒன்றாக 

வாழும் சர்வபதச தினம் 

 

ஏப்ரல்  61  உலக ஹீபமாபிலியா தினம் THEME: "Access for All: Partnership. Policy. Progress. 

Engaging your government, integrating inherited bleeding 

disorders into national policy". 

ஏப்ரல்  61  உலக பாரம்பரிய தினம் THEME: "Heritage and Climate". 

ஏப்ரல  16  சிவில் சர்வஸீ் தினம்  

ஏப்ரல்  12  பதசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் 

தினம் 

73வது அரசியலளமப்பு திருத்தச் சட்டம், 1992 

நிளறபவற்றப்பட்டளத நிளனவுகூரும் வளகயில் 

ஏப்ரல்  12  உலக மபலரியா தினம் THEME: "Harness innovation to reduce the malaria disease 

burden and save lives" 

ஏப்ரல்  11  உலக அறிவுசார் பசாத்து 

தினம் 

THEME: “IP and Youth: Innovating for a Better Future” 

ஏப்ரல்  11  பவளலயில் பாதுகாப்பு 

மற்றும் 

ஆபராக்கியத்திற்கான உலக 

தினம் 

THEME: ‘Act together to build a positive safety and health 

culture’ 

 
 உலக சநாய்த்தடுப்பு வாைம் 2022: ஏப்ைல் 24 முதல் 30 ஏப்ைல் 2022 வடை 

 THEME: “Long Life for All” 
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(ii) மாநாடுகள் மற்றும் கருத்தரங்குங்கள் 

மாநாடுகள் / கருத்தரங்குகள் பநாக்கம் / கரு / பவளிப்பாடு இடம் 

இந்தியா-அபமரிக்கா 2 பிளஸ் 2 

அளமச்சர்கள் பபச்சுவார்த்ளத 

இந்தியாவும் அபமரிக்காவும் 2 பிளஸ் 2 

பாதுகாப்பு மற்றும் பவளியுறவு அளமச்சக 
உளரயாடளல ஏப்ரல் 11, 2022 அன்று 
நடத்தப்பட்டது 

வாஷிங்டன் 

நீர்வழிப் பபாக்குவரத்து மாநாடு 

2022 

இந்த மாநாட்டின் பநாக்கம் நாட்டின் 
வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் சர்வபதச மற்றும் 
உள்நாட்டு நீர்வழி சுற்றுச்சூழல் அளமப்பின் 
திறளனப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் 
பசலுத்துவதாகும். 

திப்ருகர், அசாம் 

“அம்ரித் சமகம்” சுற்றுலா மற்றும் 

கலாச்சார அளமச்சர்களின் மாநாடு 

 மத்திய உள்துளற அளமச்சர் அமித் ஷா 

துவக்கி ளவத்தார். 

 ஆசாதி கா அமிர்த் மபஹாத்சவின் 
முன்பனற்றம் குறித்து விவாதிப்பபத 
மாநாட்டின் குறிக்பகாள். 

“அம்ரித் சமகம்” 

சுற்றுலா மற்றும் 

கலாச்சார 

அளமச்சர்களின் 

மாநாடு 

பசமிகான் 2022 மாநாடு இந்தியாவின் முதல் பசமிகான் 2022 மாநாடு 
THEME: Design and Manufacture in India, 

for the World: Making India a 

"Semiconductor Nation" 

பபங்களூரு 

(iii) நியமனங்கள் மற்றும் பசய்திகளில் வந்த நபர்கள் 

நபர்கள் பபாறுப்பு / பதவி 

அபலக்சாண்டர் வுசிக் பசர்பியாவின் ஜனாதிபதி 

பகதன்ஜி பிரவுன் ஜாக்சன் பகதன்ஜி பிரவுன் ஜாக்சன் பதவி உயர்வு பபற்ற முதல் 
கறுப்பினப் பபண் என அபமரிக்க பசனட் உறுதி பசய்துள்ளது. 

பஷபாஸ் பஷரீப் பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமர் 

இம்மானுபவல் மக்பரான்  பிரான்சின் குடியரசு தளலவர் 

எலிசபபத் பபார்ன்  பிரான்ஸ் பிரதமர் 
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(iv)  பசயலிகள் மற்றும் இளையவாயில்கள் 

பசயலிகள் மற்றும் இளையவாயில்கள் 

'Flipkart Health+' APP: மருந்துவ மற்றும் சுகாதார பசளவகளுக்கான அணுகளல வழங்க 
Flipkart. 'Flipkart Health+' பசயலிளய அறிமுகப்படுத்துகிறது 

யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா அதன் UnionNXT மற்றும் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்பமஷன் 
திட்டமான SAMBHAV என பபயரிடப்பட்ட அதன் சூப்பர்- ஆப்ளப அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது 

நடப்பு நிதியாண்டில் 2022-23 (FY23) க்கு சுமார் ரூ. 1,000 பகாடி முதலீட்டில் பசலவாகும். 

டாடா குழும நிறுவனமான Tata Digital Tata Neu என்ற சூப்பர் பசயலிளய 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

Migration Tracking System (MTS) APP: 

 மகாைாஷ்டிைா அைோங்கம் புலம்பபயர்ந்த பதாழிலாளர்களின் நைமாட்ைத்டத கண்காைிக்க இைம்பபயர்தல் 
கண்காைிப்பு அடமப்பு (MTS) பேயலிடய உருவாக்கியுள்ளது. 

 ஒருங்கிடைந்த குழந்டதகள் சமம்பாட்டு சேடவகளின் (ICDS) பதாைர்ச்ேிடய பைாமாிக்க ஊட்ைச்ேத்து வழங்கல், 
சநாய்த்தடுப்பு மற்றும் சுகாதாை பாிசோதடன. 

e-DAR சபார்ைல்: 

 ோடலகள், சபாக்குவைத்து மற்றும் பநடுஞ்ோடலகள் அடமச்ேகம் (MoRTH) 'e-DAR' (e-விாிவான விபத்து 
அறிக்டக) என்ற சபார்ட்ைடல உருவாக்கியது. 

 இந்த சபார்ைல் ோடல விபத்துகள் பற்றிய உைனடி தகவல்கடள வழங்குகிறது மற்றும் விபத்து இழப்பீடு 
சகாாிக்டககடள விடைவுபடுத்த உதவுகிறது, பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாைைம் அளிக்கிறது 
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3. விளளயாட்டு 

1) உலக இரட்ளடயர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்: தீபிகா பல்லிக்கல்,  சவுரவ் பகாசல் மற்றும் 

பஜாஷ்னா சின்னப்பா உடன் இளைந்து உலக இரட்ளடயர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்பில் 

கலப்பு இரட்ளடயர் மற்றும் பபண்கள் இரட்ளடயர் சாம்பியன்ஷிப்ளப பவன்றார்.. 

2) 2026 காமன்பவல்த் விளளயாட்டு: ஆஸ்திபரலியா விக்படாரியா மாநிலத்தில் 2026 

காமன்பவல்த் பபாட்டிகளள நடத்தவுள்ளது. 

3) ஐஸ்லாந்தில் நளடபபற்ற பரய்காவிக் ஓபன் பசஸ் பபாட்டியில் இந்தியாளவச் பசர்ந்த  ஆர். 

பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் பவன்றார். 

4) 2005ல் ரஃபபல் நடால் அவர்களுக்கு அடுத்து முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுளழந்த இளம் 
வரீர் கார்பலாஸ் அல்கராஸ் 

 

4) திட்டங்கள் / பயாஜனாக்கள் 

திட்டங்கள் / பயாஜனாக்கள் பநாக்கம் அளமச்சகம் / அளமச்சரளவ 

/ மாநிலம் 

 ‘Airport as Venue for 

Skilled Artisans of the 

Region’ )AVSAR) திட்டம் 

ளகவிளனஞர்கள், பபண்கள் மற்றும் 
ளகவிளனஞர்களின் திறளமகளள 
ஊக்குவித்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு 
சரியான வாய்ப்புகளள வழங்குதல். 

 

ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் 
அபியான் (RGSA) 

பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் 
பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளள 
பல்பவறு தளலளமப் பபாறுப்புகளுக்கு 
அதிகாரம் அளிப்பதில் இந்தத் திட்டம் 
கவனம் பசலுத்தும் 

மத்திய அரசு 
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4. பபாருளாதாரம் 

1) பிரதான் மந்திரி சங்கரஹாலயா : பிரதமர் பமாடி பிரதான் மந்திரி சங்க்ரஹாலயாளவ புது 

படல்லியில் உள்ள டீன் மூர்த்தி பதாட்டத்தில் திறந்து ளவத்தார்; நாட்டின் 14 முன்னாள் 

பிரதமர்களின் வாழ்க்ளக மற்றும் பங்களிப்புகளள உள்ளடக்கியது .  

2) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி அவுட்லுக் 2022 இன் படி, இந்தியப் பபாருளாதாரம் 2022-23ல் 7.5%, 

2023-24ல் 8% வளரும்: 

3) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் டிஜிட்டல் வங்கி அலகுகளள (DBUs) 

அளமப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களள நாட்டில் உள்ள அளனத்து வங்கிகளுக்கு 

பவளியிட்டுள்ளது. 

4) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அளனத்து ஏடிஎம்களிலும் ஏ டி எம் அட்ளட இல்லாமல் பைம் 

எடுக்கும் வசதி பசய்யப்பட்டுள்ளது. வங்கிளயப் பபாருட்படுத்தாமல் யுனிஃளபட் பபபமன்ட் 

இன்டர்ஃபபஸ் (UPI) மூலம் இந்த வசதி கிளடக்கும் 

5) NITI Aayog CEO மாநில ஆற்றல் மற்றும் காலநிளல குறியடீ்ளட (SECI) பவளியிடுகிறது; 

பபரிய மாநிலங்களில் குஜராத் முதலிடம், சிறிய மாநிலங்களில் பகாவா 

6) உலக வங்கி இந்தியாவின் FY23 GDP வளர்ச்சிளய 8.7% இல் இருந்து 8% ஆக குளறத்தது 

 

5. அறிவியல் & பதாழில்நுட்பம் 

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பநாக்கம் இடம் / மூலம் 

ளமக்பராபிளாஸ்டிக்ஸ் ளமக்பராபிளாஸ்டிக்ஸ் பபான்ற மாசுபாடுகள் காவிரி 

ஆற்றின் மீன்களில் எலும்புக்கூடு சிளதவு பபான்ற வளர்ச்சி 
குளறபாடுகளள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று ஒரு புதிய ஆய்வில் 

பதரியவந்துள்ளது  

 

பலசர் கம்யூனிபகஷன்ஸ் 
ரிபல படமான்ஸ்ட்பரஷன் 
(LCRD) 

 நாசா சமீபத்தில் அதன் பலசர் கம்யூனிபகஷன்ஸ் 
ரிபல படமான்ஸ்ட்பரஷன் (LCRD) பசய்து காட்டியது. 
இது டிசம்பர் 2021 இல் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது, இந்த நிறுவனத்தின் முதல் பலசர் தகவல் 

நாசா 
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பதாடர்பு அளமப்பு ஆகும். 

 LCRD ஆனது விண்பவளியில் ஒளியியல் 
தகவல்பதாடர்ளப பசாதிக்க நிறுவனத்திற்க்கு உதவும். 

முதல் சிறிய சூரிய கூளர 
அளமப்பு (First portable 

solar rooftop system) 

 குஜராத்தின் காந்திநகரில் முதல் ளகயடக்க சூரிய 
கூளர அளமப்பு இப்பபாது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 புதிய 10 PV பபார்ட் சிஸ்டம் மிகவும் பசலவு 
குளறந்ததாகவும், குளறந்த பராமரிப்பு 
பதளவப்படும்தாகவும், ஒரு நபரால் 
நிறுவக்கூடியதாகவும் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

காந்திநகர், குஜராத் 

  

(i)  பாதுகாப்பு & விண்பவளித்துளற 

பாதுகாப்பு & 

விண்பவளித்துளற 

பநாக்கம் நாடு / மாநிலம் / 

அளமப்பு 

AUKUS: Collaboration on 

Hypersonic Weapons 
 ஆஸ்திபரலியா, UK and USA மூவரும் 

ளஹபர்பசானிக் ஏவுகளைகளில் தங்கள் 

ஒத்துளழப்ளப AUKUS இன் சமீபத்திய பாதுகாப்பு 

கூட்டைியின் விரிவாக்கமாக அறிவித்தனர். 

 இந்த பாதுகாப்பு கூட்டைியின் கீழ், 

ஆஸ்திபரலியாவும் அணுசக்தியால் இயங்கும் 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுடன் பபாருத்தப்படும், இதனால் 

அளவ சீனாவின் வளர்ந்து வரும் இராணுவ 

பசல்வாக்ளக எதிர்பகாள்ள முடியும். 

 இந்த மூவரும் ளஹப்பர்பசானிக் மற்றும் எதிர்-
ளஹப்பர்பசானிக் ஏவுகளைத் துளறயில் 

பைியாற்றுவதற்கும், மின்னணுப் பபாரின் திறன்களள 

அதிகரிப்பதற்கும் ஒத்துளழத்து வருகின்றனர். 

 

Solid Fuel Ducted Ramjet 

(SFDR) booster 
 ஒடிசா கடற்களரயில் சந்திப்பூரில் உள்ள 

ஒருங்கிளைந்த பசாதளன பரஞ்சில் Solid Fuel 

Ducted Ramjet (SFDR) booster - ளர பசாதளன 

பசய்கிறது. 
 SFDR – அடிப்பளடயிலான உந்துவிளசயானது 

DRDO 
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சூப்பர்பசானிக் பவகத்தில் மிக நீண்ட தூரத்தில் 

வான்வழி அச்சுறுத்தல்களள இளடமறிக்க 

ஏவுகளைக்கு உதவுகிறது. 

சர்வபதச விண்பவளி 
நிளலயத்திற்கு பசல்லும் 

ஆர்வலர்கள் 

ஸ்பபஸ்எக்ஸ் 3 விண்பவளி சுற்றுலாப் பயைிகளள 

சர்வபதச விண்பவளி நிளலயத்திற்கு தலா $55 

மில்லியனுக்கு பகன்னடி ஸ்பபஸ் பசன்டர், பகப் 

கனாபவரல், புபளாரிடா (அபமரிக்கா) என்ற 

இடத்திலிருந்து ஒரு வாரம் தங்க ளவக்கிறது. 

SpaceX 

K2-2016-BLG-0005Lb  வியாழனின் ஒபர மாதிரியான இரட்ளடக் பகாளள 

வானியலாளர்கள் சமீபத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 
 புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வியாழன் இரட்ளடயும் 

அதன் நட்சத்திரத்திலிருந்து வியாழனுக்கும் 

சூரியனுக்கும் இளடயிலான தூரத்ளதப் பபான்ற 

பதாளலவில் அளமந்துள்ளது.  

நாசாவின் பகப்லர் 
விண்பவளி 
பதாளலபநாக்கி 

ஆக்சியம் மிஷன் 1 (ஆக்ஸ்-

1) 

ஆக்சியம் மிஷன் 1 (ஆக்ஸ்-1) என்பது ஆக்ஸியம் 

ஸ்பபஸால் இயக்கப்படும் சர்வபதச விண்பவளி 
நிளலயத்திற்கு (ஐஎஸ்எஸ்) ஒரு குழுவினர் பைியாகும். 

 

SpaceX விண்பவளி 
நிளலயத்திற்கு 

பார்ளவயாளர்களள 

அறிமுகப்படுத்தியது 

SpaceX மூன்று பைக்கார பதாழிலதிபர்களுடன் மற்றும் 

விண்பவளி வரீர்களுடன் 8 ஏப்ரல் 2022 அன்று சர்வபதச 

விண்பவளி நிளலயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

நாசா 

Gaofen-3 03   ஏப்ரல் 7, 2022 அன்று சீனா ஒரு புதிய புவி கண்காைிப்பு 

பசயற்ளகக்பகாளள விண்ைில் பசலுத்தியது 

சீனா 

 

HELINA HELINA, Anti-Tank Guided Missile (ATGM) 12 ஏப்ரல் 

2022 அன்று பசாதிக்கப்பட்டது. 
 

பநப்டியூன் குரூஸ் 

ஏவுகளை 

 இந்த ஏவுகளை அளமப்பு பபாக்குவரத்து கப்பல்கள் 

மற்றும் பமற்பரப்பு பபார்க்கப்பல்களள அழிக்கும் 

வளகயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஏவுகளை அளமப்பு மார்ச் 2021 இல் 

உக்பரனிய கடற்பளடயின் பசளவயில் நுளழந்தது
  

உக்பரனிய 

கடற்பளட 

 

மிஷன் ோகர் IX  பகாவிட்-19 பதாற்றுபநாய்களின் பபாது இந்தியப் 
பபருங்கடலின் களரபயாரங்களில் உள்ள 
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நாடுகளுக்கு உதவுவதற்கான இந்தியாவின் 
முன்முயற்சி மிஷன் சாகர் ஆகும். 

 இது மிஷன் சாகரின் 9வது பதிப்பாகும், இது 
இலங்ளகக்கு முக்கியமான மருத்துவ உதவிகளள 
வழங்குவளத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

கிரக அைிவகுப்பு  நமது சூரிய குடும்பத்தின் நான்கு கிரகங்கள் - 
வனீஸ், பசவ்வாய், சனி மற்றும் வியாழன் ஒபர 
பநர்பகாட்டில் ஒன்றாக அளமந்துள்ளன. 

 இது 1,000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நளடபபறும் ஒரு 
அரிய மற்றும் தனித்துவமான வானியல் நிகழ்வு, 
இது பிரபலமாக 'கிரக அைிவகுப்பு' என்று 
அளழக்கப்படுகிறது. 

 

மிகப்பபரிய ராணுவ பசலவு 
பசய்பவர் 

இங்கிலாந்து மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு அடுத்தபடியாக 
உலகில் ராணுவத்திற்கு அதிக பசலவு பசய்யும் 
நாடுகளில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது 

 

சர்மத் (Sarmat) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகளை (ICBM) ரஷ்யா 

வாக்ஷரீ்  இந்திய கடற்பளடயின் பி75 திட்டத்தின் ஆறாவது 
நீர்மூழ்கிக் கப்பலான வாக்ஷீர் சமீபத்தில் 
பதாடங்கப்பட்டது. 

 P75 திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்கார்பனீ் 
வகுப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இது களடசியாக 
உள்ளது. 

 P75 இன் கீழ், ஐஎன்எஸ் கல்வாரி, ஐஎன்எஸ் 
கந்பதரி, ஐஎன்எஸ் கரஞ்ச் மற்றும் ஐஎன்எஸ் 
பவலா ஆகியளவ இயக்கப்பட்டன. 

இந்திய கடற்பளட 

 

(ii)  பநாய்கள் & பகாவிட் - 19 பசய்திகள் 

ஜபீரா -பகாவிட் பகாள்ளக சீனாவின் ஜபீரா – பகாவிட் பகாள்ளகயானது, பகாவிட்-19 ளவரஸின் 

உள்ளூர் பரவளல அகற்றுவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பதளவயான 

ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்ளககள் மற்றும் பகாள்ளககளளப் பயன்படுத்துவளத 

உள்ளடக்கியது. 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

15 
 

ARRA-622  கலிஃபபார்னியாளவச் பசர்ந்த மருந்து நிறுவனம், பகாவிட்-19 
பநாய்த்பதாற்றுக்கு எதிராக சுய-பபருக்கி mRNA தடுப்பூசியான ARCT-154 ஐ 
உருவாக்கியுள்ளது. 

6. விருதுகள் 

விருதுகள் / பரிசுகள் நபர் / அளமப்பு 

சங்கீதம் நாடக அகாடமி விருது  பபற்றவர்கள்  பசானல் மான்சிங் 

 ஜடின் பகாஸ்வாமி 

 ஜாகிர் ஹுளசன் 

 திருவிளடமருதூர் குப்ளபயா கல்யாைசுந்தரம் 

பதாழுபநாய்க்கான சர்வபதச காந்தி விருது 2021 சண்டிகளர பசர்ந்த டாக்டர். பூஷன் குமார் 

லதா தீனாநாத் மங்பகஷ்கர் விருது பிரதமர் நபரந்திர பமாடி 

7. புயல்கள் 

பவப்பமண்டல புயல் பமகி பிலிப்ளபன்ஸ் 

 

8.  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் 

இனங்கள்   /
சுற்றுச்சூழல் 

வடக   / சநாக்கம் இைம்   / மூலம் 

பேன்னா 
ஸ்பபக்ைபிலிஸ் 

பேன்னா ஸ்பபக்ைாபிலிஸ் என்பது நீலகிாி உயிர்க்சகாள 
காப்பகத்தின் காடுகளில் பபரும்பாலும் காைப்படும் ஒரு 
ஆக்கிைமிப்பு இனமாகும். 

சமற்கு பதாைர்ச்ேி 
மடல 

 

 

 

9.  சர்வபதசம் 
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1) கருங்கடல் உயிர்க்பகாளக் காப்பகம்: 

 உக்ளரன் மீதான ரஷ்ய பளடபயடுப்பின் பபாது இந்த காப்பகம் பசதமளடந்தது. 

 பளடபயடுப்பின் பபாது, இந்த பகுதியில் கடுளமயான சண்ளடகள் நடந்தன, இது 

இந்த பிராந்தியத்தில் பல தீளய ஏற்படுத்தியது 

2) ரஷ்ய பபார்க்கப்பலான பமாஸ்க்வா கருங்கடலில் மூழ்கியது 

3) பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் இந்திய-பாகிஸ்தான் எல்ளலக் காட்சி ளமயத்ளத மத்திய 
உள்துளற அளமச்சர் அமித் ஷா திறந்து ளவத்தார் . 

4) இலங்ளக: ஜனாதிபதி பகாட்டாபய ராஜபக்பச ஏப்ரல் 1, 2022 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட 

அவசரகால நிளலளய திரும்பப் பபற்றார் 

5) 193 உறுப்பினர்களளக் பகாண்ட ஐ.நா பபாதுச் சளபயினால் ஐ.நா மனித உரிளமகள் 

பபரளவயிலிருந்து ரஷ்யா இளடநிறுத்தப்பட்டது; வாக்களிப்பு: ஆதரவாக 93 , எதிராக 24, 

இந்தியா உட்பட 58 வாக்களிக்கவில்ளல 

6) பாமாயில் பநருக்கடி: பாமாயிலின் மிகப்பபரிய உற்பத்தியாளரும், ஏற்றுமதியாளருமான 

இந்பதாபனசியா, உள்நாட்டில் பற்றாக்குளறளய மிகவும் அனுபவித்து வருகிறது, இதனால் 

அரசாங்கம் ஏற்றுமதிகளளக் கட்டுப்படுத்தவும் விளலக் கட்டுப்பாட்ளட அறிமுகப்படுத்தவும் 

கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

7) காலநிளல மாற்றத்ளத எதிர்பகாள்ள கார்பன் விளலக் பகாள்ளகளய ஏற்றுக்பகாண்ட 
அபமரிக்காவின் முதல் பபரிய புளதபடிவ எரிபபாருள் உற்பத்தி மாநிலமாக 
பபன்சில்பவனியா மாறியுள்ளது. 

8) குாில் தீவுகள்: 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஜப்பானின் டிப்சலாசமடிக் புளூபுக், குாில் தீவுகடள (ஜப்பான் 
வைக்கு பிைசதேங்கள் எனவும் மற்றும் ைஷ்யா பதற்கு குாில்ஸ் என்று அடழக்கப்படுகிறது) ைஷ்யாவின் 
"ேட்ைவிசைாத ஆக்கிைமிப்பின்" கீழ் இருப்பதாக விவாித்துள்ளது. 
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முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் 1 ஆண்டுகால ஆட்சி 

 முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் திமுக அரசு 07-05-2022 அன்று இரண்டாம் ஆண்டில் 

அடிபயடுத்து ளவக்கும் தருைத்தில், ஐந்து புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்களால் மாநிலம் வளம் 

பபற்றது. 
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ஓர்ஆண்டு ோதடனகள் 
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