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ஏப்ரல் – 01  

TNPSC துளிகள் 

❖ உள்கட்டமைப்பு, ஏலை் ைற்றுை் நிதிச ் சசமைகள் என்ற ைாரியத்தின் தமலைர ்

பதவியிலிருந்து விலகுைதாக உதய் சகாடக் அறிவித்துள்ளார.் 
o இந்த ைாரியத்தின் சைலாண்மை  இயக்குநரான C.S. ராஜன் என்பவரர அதன் 

தரைவர ்மற்றும் மமைாண்ரம இயக்குநராக 6 மாத காைத்திற்கு  நியமிதத்ுப் பபரு 

நிறுவன விவகாரங்கள் துமற அரமசச்கம் ஆரண ஒன்மறப் பிறப்பித்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்28 அன்று,  மக்களரவயிை் 2022 ஆம் ஆண்டு அரசியைரமப்பு 

(பட்டியலினப் பழங்குடியினர)் ஆரண (திருத்தை்) மமசாதாவானது நிரறமவற்றப் 

பட்டது. 

o இந்த  மமசாதாவானது, திரிபுராவின் பட்டியலினப் பழங்குடியினர ்பட்டியலிலுள்ள 

‘குகி’ பிரிவினரின் கீழ் ‘டாரம்ைாவ்’ என்ற சமூகத்தினமர ஒரு உட்பிரிவினராகச ்

மசரப்்பதற்கு முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

லூலூ குழும ஒப்பந்தம் – தமிழ்நாடு  

❖ ைத்தியக் கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி சசய்ைதற்காக சகாள்முதல் சசய்யப்படுை் 

சைளாண் சபாருட்கமளப் பதப்படுதத்ுைதற்கான உணவுப் பதப்படுத்துதல் ைற்றுை் 

தளைாடங்கள் மையங்கமள லூலூ குழுைை் நிறுை உள்ளது. 
❖ தமிழகத்தில் ைணிக ைளாகங்கள்,  பல்சபாருள் அங்காடிகள் ைற்றுை் உணவு தளைாடப் 

பூங்கா ஆகியைற்மற நிறுவுைதற்காக லூலூ குழுைை் தமிழகத்தில்  3,500 சகாடி ரூபாய் 

முதலீடு சசய்ய உள்ளது. 
❖ இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் கீழான முதலாைது ைணிக ைளாகைானது 

சசன்மனயில் 2024 ஆை் ஆண்டில் நிறுைப்படுை்.  

❖ அசத சையை் முதல் பல்சபாருள் அங்காடியானது சகாயை்புத்தூரிலுள்ள லட்சுமி மில்ஸ் 

ைளாகத்தில் நிறுைப்படுை். 

 

 

துறைப் பரிமாை்ைம் 

❖ R.S. ராஜகண்ணப்பன் ைற்றுை் S.S. சிைசங்கர ்ஆகிய அமைசச்ரக்ளின் துமறகள் இடை் 

ைாற்றப் பட்டுள்ளன. 
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❖ இராஜகண்ணப்பன் மகயாண்டு ைந்த சபாக்குைரத்து, சதசியையைாக்கப்பட்டப் 

சபாக்குைரத்து ைற்றுை் சைாட்டார ் ைாகனச ் சட்டத் துமறயானது S.S. சிவசங்கரிடம் 

ஒப்பரடக்கப்பட்டது.  

❖ சிவசங்கர ் ரகயாண்டு வந்த “பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ் நைன், மிகவும் 

பிற்படுத்தப் பட்ட வகுப்பினர ் நைன் மற்றும் சீரை்ரபினர ் நைன்” என்ற துரறயானது 

இராஜ கண்ணப்பனிடம் ஒப்பரடக்கப்படும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய நறை ைண்ைாட்சி றமயை் ைட்டிடம் 

 

❖ பியூஷ் சகாயல் அைரக்ள் துபாய் நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நமக கண்காட்சி 

மையக் கட்டிடத்திமனத ்திறந்து மைத்தார.் 
❖ இதன் திறப்பு விழாவின் சபாது, ைருடாந்திர ஏற்றுைதி இலக்கிமனத் தற்சபாதுள்ள 35 

பில்லியன் டாலர ் ைதிப்பிலிருந்து 100 பில்லியன் டாலரக்ளாக உயரத்்துை் ைமகயில் 

சசயல்படுைாறு இரத்தினக்கற்கள் ைற்றுை் நமக ஏற்றுைதிச ் சமபயின் ஏற்றுைதி 
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உறுப்பினரக்ளிடை் அமைசச்ர ்ைலியுறுத்தினார.்  
 

ததாட்டப் பயிரை்ள் – 2020-21 ஆம் ஆண்டின் இறுதி மதிப்பீடுைள் 

 

❖ பல்சைறு சதாட்டப் பயிரக்ளின் 2020-21 ஆை் ஆண்டின் இறுதி ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் 2021-

22 ஆை் ஆண்டிற்கான முன்கூட்டிய ைதிப்பீடுகள் குறித்தத் தகைல்கமள சைளாண் 

ைற்றுை் விைசாயிகள் நலத் துமறயானது சைளியிட்டுள்ளது.  
❖ 2019-20 ஆை் ஆண்டில் சுைார ்14.13 மில்லியன் டன்களாக (4.4%) இருந்த சைாதத் சதாட்டப் 

பயிரக்ள் உற்பத்தியானது 2020-21 ஆை் ஆண்டில் 334.60 மில்லியன் டன்களாக 

(ைதிப்பிடப் பட்டது) உயரந்்துள்ளது. 
❖ பழங்கள் உற்பத்தி : 102.48 மிை்லியன் டன் (ைதிப்பிடப்பட்டது), 2019-20 ஆை் ஆண்டில் 

இதன் அளவு 102.08 மில்லியன் டன்களாக இருந்தது.  
❖ 2019-20 ஆை் ஆண்டில் 188.28 மில்லியன் டன்களாக இருந்த காய்கறி உற்பத்தியானது, 

2020-21 ஆை் ஆண்டில் 6.5% உயரந்்து 200.45 மில்லியன் டன்களாக (ைதிப்பிடப் பட்டது) 

உள்ளது.  
❖ சைங்காய உற்பத்தி : 26.64 மிை்லியன் டன், இது 2019 ஆம் ஆண்டிை் 26.09 மிை்லியன் 

டன்களாக இருந்தது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டின் உருரளக்கிழங்கு உற்பத்தியானது அந்த ஆண்டு அளரவ விட 

7.61 மிை்லியன் டன்கள் உயரந்்து 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 56.17 மிை்லியன் டன்களாக 

(மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது) உயரந்்துள்ளது. 

❖ தக்காளி உற்பத்தி : 21.18 மிை்லியன் டன், இது 2019-20 ஆம் ஆண்டிை், 20.55 மிை்லியன் 

டன்களாக இருந்தது. 

❖ நறுமணை் மற்றும் மருத்துவப் பயிரக்ள் : 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் 0.73 மிை்லியன் 

டன்களாக இருந்த இதன் உற்பத்தி 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 0.83 மிை்லியன் டன்களாக 

உயரந்்துள்ளது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் 16.12 மிை்லியன் டன்களாக இருந்தத் மதாட்டப் பயிரக்ள் உற்பத்தி 

2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 16.63 மிை்லியன் டன்களாக உயரந்்துள்ளது.  

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிை், 10.14 மிை்லியன் டன்களாக இருந்த மசாைாப் பபாருட்களின் 

உற்பத்தியானது, 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 9.7% உயரந்்து 11.12 மிை்லியன் டன்களாக 

உயரந்்துள்ளது.  
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❖ 2020-21 (இறுதி ைதிப்பு) ஆம் ஆண்டிை் இருந்த மதிப்ரப விட 0.4% உயரந்்து 2021-22 ஆம் 

ஆண்டின் பமாத்தத் மதாட்டப்பயிரக்ள் உற்பத்தியின் மதிப்பானது 333.3 மிை்லியன் 

டன்கள் (மதிப்பீடு) என்ற அளவில் சுமார ்1.35 மிை்லியன் டன்கள் உயரந்்துள்ளது.  

 

இரயில் பாறதைளில் யாறனைள் உயிரிழப்பறதத் தடுப்பதை்ைான ஒரு நிரந்தர 

அறமப்பு 

❖ இரயில்பாமதகளில் யாமனகள் உயிரிழப்பமதத ்தடுப்பதற்காக சைண்டி, இரயில்சை 

அமைசச்கை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்கை் ஆகியைற்மற உள்ளடக்கிய நிரந்தர 

ஒருங்கிமணப்புக் குழு ஒன்றிமன ைத்திய சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்கை் அமைத்துள்ளது.  
❖ இந்தியா முழுைதுை், 2018-19 ஆை் ஆண்டில் 19 யாமனகளுை், 2019-20 ஆை் ஆண்டில் 14 

யாமனகளுை், 2020-21 ஆை் ஆண்டில் 12 யாமனகளுை் இரயில்பாமதகளில் விபத்திற்கு 

உள்ளாகி உயிரிழந்துள்ளன. 
❖ யாமனகளின் இயற்மகக்கு புறை்பான உயிரிழப்பிற்கான 2ைது மிகப்சபரிய காரணை் 

இரயில் பாமதகளில் ஏற்படுை் விபத்துகசளயாகுை். 
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

பலிை்ைட்டான் இராணுவப் பயிை்சி 2022 

❖ அசைரிக்க இராணுைை் ைற்றுை் பிலிப்மபன்ஸ் இராணுைை் ஆகியமை இமணந்து 2022 

ஆை் ஆண்டு பலிக்கட்டான் என்ற இராணுைப் பயிற்சியிமனத் சதாடங்கியுள்ளன. 
❖ பிலிப்மபன்ஸ் தமலமையில் நமடசபறுை் இந்த ைருடாந்திரப் பயிற்சியானது 

தாய்ைான் அருசக உள்ள பிலிப்மபன்ஸ் பகுதியின் லூசான் எனுமிடத்தில் நமடசபற 

உள்ளது. 
❖ சுைார ்8,900 பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றுை் அசைரிக்கப் பமடகள் பங்சகற்குை் இந்த ராணுைப் 

பயிற்சியானது மிகப்சபரிய  ஒரு பலிக்காட்டான் ராணுைப் பயிற்சியாகுை்.  

 

 

HURUN சுயமாை உருவான U40 உலைக் தைாடீஸ்வரரை்ள் 2022 

❖ ஹுருன் ஆராய்சச்ி நிறுைனைானது, ஹுருன் சுயைாக உருைான 40 ையதிற்குட்பட்ட 

சகாடீஸ்ைரரக்ளின் பட்டியமல சைளியிட்டுள்ளது.   
❖ 40 ையது ைற்றுை் அதற்குை் கீழான சுயைாக உருைான உலகக் சகாடீஸ்ைரரக்மள 
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(அசைரிக்க டாலர ்ைதிப்பில்) இது தரைரிமசப்படுத்துகிறது. 
❖ இது 40 ையது ைற்றுை் அதற்குை் கீழான, சுயைாக உருைான 80 சகாடீஸ்ைரரக்மளப் 

பட்டியலிடுகிறது. 
❖ இப்பட்டியலில் இந்தியா 4ைது இடத்தில் உள்ளது. 
❖ 37 நபரக்ளுடன் அசைரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. 
❖ 25 நபரக்ளுடன் சீனா 2ைது இடத்திலுை், ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் (8), இந்தியா (6) ைற்றுை்  

ஸ்வீடன் (3) ஆகிய நாடுகளுை் முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன. 
❖ 76 பில்லியன் டாலர ் சசாத்து ைதிப்புடன் சைட்டா நிறுைனத்தின் தமலமை நிரை்ாக 

அலுைலர ் ைாரக்் சுகரச்பரக்், சுயைாக உருைான 40 ையதிற்குட்பட்ட உலகின் மிகப் 

சபருை் பணக்காரராக திகழ்கிறார.் 
❖ இைமரத் சதாடரந்்து, மபட் டான்ஸ் நிறுைனத்தின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி சாங் 

யிமிங், FTX நிறுவனத்தின் தரைரம நிரவ்ாக அதிகாரி சாம் பாங்க்மமன் பிரரடு, 

ஏரப்ின்பி நிறுவனத்தின் தரைரம நிரவ்ாக அதிகாரி பிமரயன் பசஸ்கி, முகநூை் 

நிறுவனத்தின் இரண நிறுவனர ்டஸ்டின் மாஸ்மகாவிட்ஸ் ஆகிமயார ்உள்ளனர.்  

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மறழநீர் தேமிப்புப் பிரேே்ாரம் (Catch the Rain) – 2022   

 

❖ ைணிப்பூர ் ைாநில முதல்ைர ் N. பிமரன் சிங் 2022 ஆை் ஆண்டின் ஜல் சக்தி அபியான் 
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“மரழநீர ்மசமிப்பு” என்ற பிரசச்ாரத்திரனத ்பதாடங்கி ரவத்தார.் 

❖ மணிப்பூரிலுள்ள அரடயாளம் காணப்பட்ட நீரப்்பற்றாக் குரறயுரடய மாவட்டங்கள் 

மற்றும் மண்டைங்களிை் நீரவ்ளங்காப்பு குறித்த பை்மவறு நடவடிக்ரககரளத் தீவிரப் 

படுத்தும் மநாக்கத்துடன் இந்தப் பிரசச்ாரமானது பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் கருத்துரு, “மரழ பபாழியும் மபாமத, பபாழியும் இடத்திமைமய 

அரதச ்மசமியுங்கள்” என்பதாகும்.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டியூன் – நமித் மல்த ாத்ரா 

❖ டிசைாதி சலாசைட ் ைற்றுை் சசன்டாயா ஆகிசயார ் நடித்த அறிவியல் ரதீியான ஒரு 

புமனவுக் கமதயில் உருைான டியூன் திமரப்படை் இந்த ஆண்டிற்கான ஆஸ்கார ்

விருதில் 6 பிரிவுகளில் விருதிமன சைன்றுள்ளது. 
❖ இந்தத் திமரப்படைானது 10 பிரிவுகளில் பரிந்துமரக்கப்பட்டு, அைற்றுள் 6 பிரிவுகளில் 

விருதுகமள சைன்றது.  
❖ நமித் ைல்சஹாத்ரா அைரக்ளால் இந்த சைற்றி இந்தியாவிற்குை் சபருமை சசரக்்கிறது. 
❖ இைர ் டபுள் சநகடிை் நிறுைனத்தின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி ைற்றுை் தமலைர ்

ஆைார.் 
❖ இந்த படப்பிடிப்புக் கூடை் நிறுைனை் தான் இத்திமரப்படத்திற்கான VFX பணிகரள 

மமற்பகாண்டது. 

 

 

இந்தியப் தபட்மிண்டன் ேங்ைத்தின் தறலவர் 

❖ இந்தியப் சபட்மிண்டன் சங்கத்தின் தற்சபாமதய தமலைரான ஹிைந்தா ஃபீஷ்ைா 

சரை்ா, 2022 முதல் 2026 ைமரயிலான 4 ஆண்டுக் காலத்திற்கு 2ைது முமறயாகப் 

சபாட்டியின்றித் சதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  
❖ இைர ்அசாை் ைாநிலத்தின் தற்சபாமதய முதல்ைர ்ஆைார.் 
❖ இைர ்இசச்ங்கத்தின் தமலைராக 2017 ஆை் ஆண்டில் முதன்முதலாகத் சதரந்்சதடுக்கப் 

பட்டார.் 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இது தவிர, இைர ்ஆசியப் சபட்மிண்டன் அமைப்பின் துமணத ்தமலைராகவுை், உலகப் 

சபட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் நிரை்ாகச ் சமபயின் உறுப்பினராகவுை் பணியாற்றச ்

சசய்கிறார.் 

 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஜியா ராய் 

❖ முை்மபமயச ் சசரந்்த 13 ையது சிறுமியான ஜியாராய், சைறுை் 13 ைணி மநரம், 10 

நிமிடங்களில் பாக் நீரச் ் சந்திமய கடந்த இளை் நபர ் என்ற ஒரு சாதமனமயப் 

பமடத்துள்ளார.்  
❖ இைர ்சைற்றிகரைாக 29 கி.மீ. சதாமலமைக் கடந்துள்ளார.் 
❖ இதற்கு முன்பாக, புலா சசௌத்ரி என்பைர ்13 ைணி மநரம், 52 நிமிடங்களில் பாக் நீரச் ்

சந்திமயக் கடந்து சாதமனமயப் பமடத்திருந்தார.் 
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