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ஏப்ரல் – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ அமேசான் இந்தியா நிறுவனமானது, '2022 ஆம் ஆண்டு சம்பவ் த ாழில்முனனம ார ்

சவாலினன' அறிவி ்துள்ளது. 

o இந்  முன்முயற்சியானது, இதில் பங்கேற்கும் நாடட்ில் உள்ள பல்கவறுப் புதத்ாே்ே 

நிறு னங்களுக்கு  ங்கள்  ணிக முன்தோழின  வவளிப்படுத்துவதற்ோன ஒரு 

 ாய்ப்னப  ழங்குே். 

❖ இந்தியப் பளுதூக்குே் வீராங்கனன மீராபாய் சானு 2021 ஆே் ஆண்டிற்கான பிபிசி 

இந்திய வினளயாட்டு வீராங்கனனயாக ம ரவ்ு தசய்யப்பட்டார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பாலின ஆய்வகம் 

 

❖ தசன்னன தபருநகர ோநகராட்சியானது ஒரு பாலின ஆய் க ்ன த் திறந்து ன  ்து 

உள்ளது. 

❖ இந்தியாவிகலகய ஒரு நகரப்்புற உள்ளாட்சி அனேப்பால் வதாடங்ேப்பட்ட இது மபான்ற 

மு ல் முயற்சி இதுவாகும். 

❖ இந்   சதினயத் வதாடங்குவதற்ோன முதல் ேட்டமாே மூன்று நிபுணரக்னள இந்த 

அனேப்பு நியமி ்துள்ளது. 

❖ அனனவரும் வபண்ேளாே நியமிே்ேப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று நிபுணரக்ள் குழு, தபாது 

இடங்களில் தபண்களின் பாதுகாப்னப மேே்படு  ்ச ்வசய்  ற்கான ோற்றங்கனள 

பரிந்துனரப்பதற்ோே ஒ ்த ாரு வபாது உள்கட்டனேப்புத் திட்ட ்ன யுே் ேதிப்பாய்வு 

வசய்ய உள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய அண்டார்டிக் மச ாதா 2022 

❖ 'அண்டாரட்ிக் ேமசா ான ',  சமீபத்தில் அரசு மே்ேளனவயில்  ாக்கல் தசய் து. 

❖ அண்டாரட்ிகாவிற்கு கமற்வோள்ளப்படும் பயணங்ேள் ேற்றுே் வசயல்பாடுேள், 

அந்தே் கண்ட ்தில் வசிே்கும் உயிரினங்ேளுே்குனடகய ஏற்படக்கூடிய சா ்தியோன 

மோ ல்கள் ஆகியவற்னற ஒழுங்குமுனறப் படுதத்ுவனத  இது வலியுறுத்துகிறது 
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❖ இந்  ேமசா ா இந்தியே் குடிமே்ேளுே்கும் அங்கு வசிே்கும் த ளிநாட்டுே் 

குடிேக்களுக்குே் தபாருந்துே். 

❖ இது அண்டாரட்ிக் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அது சாரந்்த மற்றும் அதகனாடு வதாடரப்ுனடய 

சுற்றுசச்ூழல் அனமப்புேனளப் பாதுோப்பதற்ோே ம சிய நட டிக்னககனள  ழங்கச ்

வசய் ன  மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியக் காண்டாமிருகத்தின் எண்ணிக்கக 

 

❖ காசிரங்கா ம சியப் பூங்கா ேற்றுே் புலிகள் காப்பக ்தில் உள்ள தபரிய ஒற்னறக் 

தகாே்பு அல்லது இந்தியே் காண்டாமிருகங்ேளின் எண்ணிே்னேயானது நான்கு 

ஆண்டுகளில் 200 வனர அதிகரி ்துள்ளது. 
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❖ கடந்  2018 ஆே் ஆண்டில் நட ் ப்பட்ட காண்டாமிருகக் கணக்தகடுப்பின்படி, இந்  

எண்ணிக்னகயானது 2,413 ஆக இருந் து. 

❖ இந்தியே் காண்டாமிருகே் ஆனது தபரிய ஒற்னறே் தகாே்பு காண்டாமிருகே் ேற்றுே் 

தபரிய இந்தியே் காண்டாமிருகே் என்றுே் அனழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியத் துனணக்கண்ட ்ன த்  ாயகோகக் தகாண்ட காண்டாமிருகே் ஆகும். 

❖ இது சரவ்கதச இயற்னே வளங்ோப்பு அனமப்பின் சி ப்புப் பட்டியலில் பாதிே்ேப்படே் 

கூடிய இனம் என்றுே், 1972 ஆம் ஆண்டு  னவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தில் 

முதலாவது  அட்டவனணயிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

திருத்தப்பட்ட MGNREGA ஊதியங்கள் 

 

❖ ேகா ்ோ காந்தி ம சிய ஊரக ம னலவாய்ப்பு உறுதிச ்சட்ட ்தின் கீழ் புதிய ஊதிய 

விகி ங்கனள ே ்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது 2022-23 ஆம் நிதியாண்டுக்கான ஊதிய விகிதம் ஆகும். 

❖ 34 ஒன்றியப் பிரம சங்கள் ேற்றுே் மாநிலங்ேளுள், 21 ஒன்றியப் பிரம சங்கள் 5 

ச வீ  ்திற்குே் குனற ான ஊதிய விகித உயரன் ப் தபற்றுள்ளன. 

❖ 10 மாநிலங்ேளில்  5 ச வீ ே் ஊதிய விகிதமானது உயர ்் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ மிமசாரே், ேணிப்பூர,் திரிபுரா ஆகிய ோநிலங்களுக்கு எ ்வி  உயரவ்ுகளுே்  ழங்கப் 

படவில்னல. 

❖ ஊதிய விகி ங்களில் கமற்வோள்ளப்பட்ட இந்  ோற்றமானது ஒன்றிய ஊரக  ளரச்ச்ி 

அனேசச்க ் ால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டில் மகா ா மாநிலத்தில் ஊதிய விகித உயரவ்ானது 7.14 ச வீ ே் 

அதிகரி ்து ஒரு நானளக்கு ரூ.315 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ மேகாலயா மாநிலத்தில் ஊதிய விகிதமானது, 1.77 ச வீ ே் அதிகரி ்து ஒரு நானளக்கு 

ரூ.230 என்ற அளவில் மிகக் குனறந்  உயரன்வகய கண்டுள்ளது. 

❖  மிழ்நாடு, அசாே், புதுசம்சரி ஆகிய மாநிலங்ேளில் 2 ச வீ ே் மு ல் 3 ச வீ ே் என்ற 

அளவிலான உயரவ்ினனே் ேண்டுள்ளன. 

❖ ஒரு நானளே்கு ரூ. 331 என்ற விகிதத்தில் அதிக ஊதிய விகிதத்னத தபறுே் ஹரியானா 

மாநிலத்னதத் வதாடரந்்து, மகா ா ரூ. 315 என்ற விகிதத்திலும், அன  ் த ாடரந்்  

இடத்தில் மகரளா, கரந்ாடகா ேற்றுே் அந் ோன் & நிக்மகாபார ்தீவுகள் ஆகிய ஐந்து 

ஒன்றியப் பிரகதசங்ேள் மற்றும் மாநிலங்ேள் உள்ளன. 

❖ குனறந்  ஊதிய விகிதம் வோண்ட 5 ஒன்றியப் பிரம சங்கள் ேற்றுே் ோநிலங்கள் 

என்ற பிரிவில் திரிபுரா (ரூ.212), பீகார ் (ரூ 210) ஆகியனவயும் அன  ் த ாடரந்்து 
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ஜாரே்்கண்ட், ச ்தீஸ்கர ்ேற்றுே் ே ்தியப் பிரம சே் ஆகிய மாநிலங்களுே் உள்ளன. 

 

இந்தியப் பணவழங்கீட்டுெ ்ெகபயின் தலலவர் 

❖ விஸ் ாஸ் பமடல், 2022 ஆே் ஆண்டில் இரண்டா து முனறயாக இந்தியப் பண 

 ழங்கீட்டுச ்சனபயின்  னல ராக மீண்டுே் ம ரந்்த டுக்கப்பட்டார.் 

❖ இவர ் இதற்கு முன்ன ாக 2018 ஆே் ஆண்டில் இந்தச ் சனபயின்  னல ராக 

ம ரந்்த டுக்கப் பட்டார.் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், இவர ்இசச்னபயின் இனண ்  னல ராக பணியாற்றினார.் 

❖ இந்தியப் பணவழங்கீட்டுச ்சனப என்பது ஒரு கட்டணச ்சூழல் த ாழில்துனற அனேப்பு 

ஆகுே்.  

❖ கமலும், இது இந்தியாவின் இனணயே் ேற்றுே் னேகபசி சங்க ்தின் ஓர ்அங்ேமாகும். 

❖ இந்தியப் பணவழங்கீட்டுச ் சனப, பணமில்லாத பரி ர ்் னனச ் சமூக ்ன  

மேே்படு ்து ன யுே், இந்தியாவில் டிஜிட்டல் எண்ணிமே் கட்டண ்ன  கமம்படுத்தச ்

வசய்வதற்ோன குறிே்கோளினனயும் மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

 

புத்தாக்க நிறுவனங்களின் நிறுவனரக்ள் லமயம் 

 

❖ இந்தியாவில் உள்ள புத்தாே்ே நிறுவனங்ேளின் நிறு னரக்ளுக்காக னேக்மராசாப்ட ்

நிறுவனம் ஒரு புதிய டிஜிட்டல் ேற்றுே் உள்ளாரந்்த  ள ்ன  அறிமுகப்படு ்தியது. 

❖ இந்  தளமானது, ‘புத்தாே்ே நிறுவனங்ேளின் நிறுவனரே்ள் னமயத்திற்ோன னமே்கரா 
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சாப்ட்’ என்று அனழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியாவிலுள்ள புத்தாே்ே நிறு னரக்ளின் த ாடக்க ோலத்தியப்  பயண ்தின் 

ஒ ்த ாரு கட்ட ்திலுே் அவரே்ளுே்கு ஆ ர ளிக்குே். 

❖ த ாழில்  ல்லுநரக்ள் ேற்றுே் னேக்மராசாஃப்ட் ேற்றல் தளம் ஆகியவற்றின் மூலே் 

 ழிகாட்டு ல் ேற்றுே் திறன் சாரந்்த  ாய்ப்புகனளப் தபற இந்  முயற்சி புத்தாே்ே 

நிறுவனங்ேளுே்கு உ வுே். 

 

மாநிலங்களலவயில் பாஜக 100 இடங்களுக்கும் தமல் ககப்பற்றல் 

❖ அசாே், திரிபுரா ேற்றுே் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்ேளில்  லா ஒரு த ாகுதியில் 

த ற்றி தபற்ற பிறகு, 1990 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ோநிலங்களன யில் 100 

இடங்கனள எட்டிய மு ல் கட்சி என்ற தபருனேனயப் பாஜக தபற்றது. 

❖ ஆறு ோநிலங்களில் உள்ள 13 மாநிலங்ேளனவ இடங்களுக்குச ்சமீப ்தில் நனடதபற்ற 

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நனடவபற்றத் ம ர ்லில், பஞ்சாப்பில் பாஜக  னது 

வலுவான ஒரு இட ்ன  இழந் து.  

❖ ஆனால் அது மூன்று  டகிழக்கு ோநிலங்கள் ேற்றுே் இோசச்லப் பிரம ச ்தில்  லா 

ஒரு இட ்ன ப் தபற்றது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் கடன் மதிப்பீடு 

 

❖ வபாருளாதாரத்தின் மறுமலரச்ச்ிே்ோன வருவாய் இனடவவளினயப் பூரத்த்ி 

வசய்வதற்கு நிதியளிப்பதற்ோே, 2022-23 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் ேடன்ேள் 

மூலம் ரூ.8.45 லட்சம் கோடினயத் திரட்டுவதற்கு இந்திய அரசு இலே்கு நிரண்யித்து 

உள்ளது. 
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❖ அடுத்த நிதியாண்டில் வமாத்தச ்சந்னதே் ேடன் ரூ.14.31 லட்சம் கோடியாே இருே்கும் 

என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஏப்ரல் முதல் வசப்டம்பர ்வனரயிலான ோலே் ேடட்த்தில் ரூ.8.45 லட்சம் கோடி ேடன் 

வாங்ே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்ோன ேடனில் 60 சதவீதம் இந்த நிதியாண்டின் முதல் ஆறு 

மாதங்ேளில் முடிே்ேப்படும். 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் வபறப்பட்ட வமாத்தே் ேடன் ரூ.12,05,500 கோடி ஆகும். 

 

தமாெடி ெம்பவங்கள் 

❖ டிசம்பர ்மாதத்துடன் முடிவனடந்த ஒன்பது மாதே் ோலே் ேட்டத்தில், 27 பட்டியலிடப் 

பட்ட வணிே வங்கிேள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்ேளில் 96 கமாசடி சம்பவங்ேள் பதிவு 

வசய்யப் பட்டுள்ளன. 

❖ இதன் மதிப்பு வமாத்தம் ரூ.34,097 கோடியாகும். 

❖ பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கியில் ரூ.4,820 கோடி மதிப்பிலான கமாசடி நடந்துள்ளது. 

❖ கபங்ே் ஆப் இந்தியா வங்கியில் தான் அதிேபட்சமாே 13 கமாசடிேள் நடந்துள்ளன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ககதிகளுக்கு தனிநபர் கடன் 

 

❖ னேதிேள் வங்கிேளிடமிருந்துத் தனிநபர ்ேடன்ேனளப் வபற அனுமதிே்கும் திட்டத்னத 

மோராஷ்டிர அரசு அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது னேதிேளின் குடும்பங்ேளுே்கு அவரே்ளின் வாழ்ே்னே நினலனமேனள 

கமம்படுத்துவதற்கும் அவரே்ளின் சட்ட விவோரங்ேள் வதாடரப்ான வசலவுேனளச ்

சந்திப்பதற்கும் உதவுகிறது. 

❖ இது நம் நாட்டில் கமற்வோள்ளப்படும் இது கபான்ற முதல் வனே முயற்சியாகும். 

❖ மோராஷ்டிரா மாநிலே் கூட்டுறவு வங்கியானது இத்திட்டத்தின் கீழ், 7% என்ற வடட்ி 
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விகிதத்தில் 50,000 வனர ேடன் வழங்கும். 

❖ இந்த வனே ேடன் "ேவ்தி" ேடன் என்று அனழே்ேப்படுகிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆனந்தி தகாபால் த ாஷி 

 

❖ பம்பாய் மாோணத்தின் ஆனந்தி கோபால் க ாஷியின் 157வது பிறந்தநாள் 2022 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ்31 ஆம் கததியன்று அனுசரிே்ேப்படட்து. 

❖ கமற்ேத்திய மருத்துவத்தில் பயிற்சி வபற்ற இந்தியாவின் முதல் வபண் 

மருத்துவரே்ளில் இவரும் ஒருவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்அவமரிே்ோவின் வபன்சில்கவனியாவின் மேளிர ்மருத்துவே் ேல்லூரியில்  தனது 

21 வது வயதில் மருத்துவப் பட்டம் வபற்றார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இராணுவ மருத்துவப் பகட நிறுவன தினம் - ஏப்ரல் 03 

❖ இராணுவ மருத்துவப் பனடயின் நிறுவன தினத்னத நினனவுகூரும் வனேயில் 

ஒவ்கவார ்ஆண்டும் இத்தினமானது அனுசரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ வங்ோள மாோண மருத்துவச ் கசனவ ஆனது 1764 ஆம் ஆண்டு  னவரி 01 ஆம் 

கததியன்று நிறுவப் பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவில் உள்ள மூன்று மாோணங்ேளின் முதல் ராணுவச ்கசனவ அனமப்பு 

ஆகும். 

❖ இந்திய மருத்துவச ் கசனவ, இந்திய மருத்துவத் துனற மற்றும் இந்திய மருத்துவ 

மனனப் பனட ஆகியனவ இனணே்ேப்பட்டு 1943 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 03 ஆம் கததி 

அன்று இந்திய இராணுவ மருத்துவப் பனட உருவாே்ேப்பட்டது. 

❖ இந்திய ராணுவ மருத்துவப் பனடயானது சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு  ராணுவ மருத்துவப் 

பனட என மறுவபயரிடப்பட்டது. 
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❖ இராணுவ மருத்துவப் பனடயின் முழே்ேம் சரக்வ சாந்து நிராமயா (அனனவரும் கநாய் 

மற்றும் இயலானமயிலிருந்து விடுபடலாம்) என்பதாகும். 
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