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ஏப்ரல் – 07  

TNPSC துளிகள் 

❖ நேபாள ோட்டிற்கான தற்நபாததய இே்தியத ் தூதரான வினய் ந ாகன் க்வாத்ரா 

என்பவதர இே்தியாவின் அடுத்த வவளியுறவுச ்வசயலாளராக இே்திய அரசு ேியமித்து 

உள்ளது. 
o தற்நபாததய வவளியுறவுச ்வசயலாளர ்ஹரஷ்்வரத்ன் ஷ்ரிங்களாவிதனயடுத்து 

இவர ்இப்பதவிதய ஏற்க உள்ளார.் 
❖ பருவேிதல  ாற்ற ் மீதான அரசுகளுக்கிதடயிலான குழு  ானது இே்தியாவில் 

 நலரியாவின் இட ் சாரே்்த பரவலில்  ாற்றங்கதளக் கணித்துள்ளது.  
o வதற்கு  ற்று ் கிழக்கு  ாேிலங்கதளயு ் நசரத்்து இ ாலய  தலப் பகுதிகளிலு ் 

அத்வதாற்று ஏற்படக் கூடியதற்கான வாய்ப்புள்ளததயு ் அக்குழு  ் எசச்ரித்தது. 
❖ வடல்லியிலுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி நேரத்திற்குப் பிறகு, பாடத் திட்டங்களுக்கு 

அப்பாற்பட்ட வசயல்பாடுகளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கு ் வதகயில் வபாழுதுநபாக்கு 

திறன் த யங்கதள வடல்லி அரசு ேிறுவியுள்ளது.  
o இே்த கூடுதல் வசயல்பாடுகதள ஊக்குவிப்பதற்கு, பள்ளி நேரத்திற்குப் பிே்ததய 

நேரத்தில் இததனப் பயன்படுத்தவு ், பள்ளியின் உள்கட்டத ப்பிதனச ் சிறே்த 

முதறயில் பயன்படுத்திக் வகாள்வதற்காக நவண்டி இே்த ேடவடிக்தகயானது 

எடுக்கப் பட்டது. 
❖ தீன்தயாள் அே்த்நயாதயா நயாஜனா – நதசிய ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டதத்ின் மூல ் 

வசயல்படுத்தப்படு ் சுய உதவிக்குழுக்கள் இதணப்பில், சிறப்பாக வசயல்படு ் 

வங்கி என HDFC வங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o தேசிய ஊரக வாழ்வாோரே் திட்டே்தின் சுய உேவிக் குழுக்களுக்குப் பங்களிக்கச ்

வசய்ேேற்காக விருது வழங்கி ககௌரவிக்கப்படும் ஒதர ேனியார ்வங்கி HDFC வங்கி 

ஆகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆதிசச்நல்லூரில் நாணயங்கள் கண்டெடுப்பு 

 

❖ கடல் ஆத யின் சின்னங்கள் வபாறிக்கப்படட் இரண்டு சங்க கால முத்திதரக் 

காசுகள் கண்வடடுக்கப்பட்ட ஒரு ேிகழ்வானது ஆதிசச்ேல்லூரின் வதால்லியல் 

வரலாற்றிநலநய  முேன்முறறயாகும். 
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❖ தூத்துக்குடி  ாவட்டத்தின் ஸ்ரீதவகுண்ட ் தாலுக்காவிலுள்ள தாமிரபரணியின் கதட 

 ட்டப் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் இே்த வரலாற்றுத் தள ் அத ே்துள்ளது. 
❖ ஆதிசச்ேல்லூர ்என்பது முது க்கள் தாழிகள் கண்வடடுக்கப்பட்டதால் இது பண்தடய 

காலப் புததயிட ாக வபரு ்பாலு ் அறியப்பட்டது.  
❖ 1876 ஆ ் ஆண்டில் டாக்டர ்ஜநகார ்எனு ் ஒரு வஜர ்ானியத் வதால்லியலாளர ்முதல் 

முதறயாக இே்த இடத்திதனக் கண்டறிே்தார.் 
❖ சமீபத்தியக் கண்டுபிடிப்புகதளக் வகாண்டு (முத்திதரக் காசுகள்) ஆதிசச்ேல்லூர ்

என்பது ோணயங்கள் தயாரிக்கு ் இட ாக இருே்திருக்கலா ் அல்லது  னிதரக்ள் 

ஆர ்பக் கட்டத்தில் குடிநயறிய இடங்களில் ஒன்றாக இருே்திருக்கலா ் எனத ்

வதால்லியல் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

HDFC லிமிடெெ் மற்றும் HDFC வங்கி 

 

❖ இே்தியாவின் மிகப்வபரிய ஒரு தனியார ்துதற வங்கியான HDFC வங்கியிறன HDFC 

கழகே்துடன் (வீட்டுவசதி தமம்பாட்டு நிதிக் கழகம்) இறைப்பேற்கு HDFC 

நிறுவனேத்ின் இயக்குநரக்ள் வாரியம் ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

❖ இந்ே ஒப்பந்ேமானது வங்கியின் வீட்டு வசதிக் கடன் துறறயிறன உருவாக்கி, அேன் 

ேற்தபாறேய நுகரத்வார ்பரவறலயும் தமம்படுே்தும். 

❖ இேன் பின்பு HDFC வங்கியானது எே்த ஒரு அதடயாள ் காணப்பட்ட ஊக்குவிப்புக் 

குழு  ் எதுவுமின்றி 100% என்ற அளவில் ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமாக மாறும். 

❖ இே்த இறைப்பு ஒப்பந்ேே்திற்குப் பிறகு, HDFC லிமிகடட்டின் ேற்தபாறேய பங்கு 

ோரரக்ள் HDFC வங்கியில் 41% பங்குகறள றவே்திருப்பாரக்ள். 

 

2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி மதிப்பு 

❖ 2021-22 ஆ ் ேிதியாண்டில் இே்தியாவின் சரக்கு ஏற்று தி 418 பில்லியன் டாலரக்தள 
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எட்டியது.  
❖ சரக்கு ஏற்று தியின் உயரவ்ில் முக்கியப் பங்கு வகித்த துதறகளில் வபாறியியல், 

வபட்நராலியப் வபாருட்கள், ேதககள், இரத்தினங்கள்,  ருே்துப் வபாருட்கள்  ற்று ் 

நவதிப் வபாருட்கள் ஆகியதவயு ் அடங்கு ். 
❖ 2021-22 ஆ ் ேிதியாண்டின் நபாது ோட்டின் சரக்கு வரத்்தக ானது, (இறக்கு தி  ற்று ் 

ஏற்று தி) 1 டிரில்லியன் டாலரக்தள எட்டியது. 
❖ இே்திய இறக்கு திகளின்  திப்பு ், ஒரு சாததன அளவான 610 பில்லியன் டாலரக்தள 

எட்டியது. 
❖ 2022 ஆ ் ஆண்டு  ாரச் ் ாதத்தில், இே்தியாவிலிருே்து வவளிோடுகளுக்கு அனுப்பப் 

பட்ட சரக்கு  திப்பு ்  ஒரு சாததன அளவான 40.38 பில்லியன் டாலரக்தள எட்டியது. 
❖ 2021-21 ஆ ் ஆண்டில், ோட்டின் சரக்கு ஏற்று தியின்  திப்பு 292 பில்லியன் டாலரக்ள் 

ஆகு ். 
❖ 2021 ஆ ் ஆண்டு ஏப்ரல்  ாத ் முதல் 2022 ஆ ் ஆண்டு  ாரச் ் ாத ் வதரயிலான 

காலக் கட்டத்தில் நவளாண் ஏற்று தியின்  திப்பு 48 பில்லியன் டாலரக்தளக் கடே்தது. 
❖ வபாருட்கள் ஏற்று தி வசய்யப்படுவதில் முன்னிதலயிலுள்ள ோடுகள்: அகமரிக்கா, 

வங்காள தேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சிங்கப்பூர,் கநேரல்ாந்து, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், 

ஹாங் காங், கஜரம்னி மற்றும் கபல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளாகும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமமகள் சமப – பருவநிமல நிபுணர் 

❖ ஐக்கிய ோடுகளின்  னித உரித கள் சதபயானது,  னித உரித கள்  ற்று ் 

பருவேிதல  ாற்ற ் வதாடரப்ான உலகின் முதல் சுயாதீன ேிபுணராக டாக்டர ்லான் 

ஃப்தர என்பவதர ேியமித்துள்ளது. 
❖ இவர ்3 ஆண்டுகளுக்கு இப்பதவியில் ேியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 
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❖ இவர ்ஆஸ்திநரலியா  ற்று ் துவாலு ஆகிய ோடுகளின்  இரட்தடக் குடியுரித தயக் 

வகாண்டுள்ளார.் 
❖ இவர ் இே்தப் பதவிதய வகிக்க உள்ள ஆஸ்திநரலிய  ற்று ் துவாலு ோடுகளின் 

நதசியக் குடியுரித தயக் வகாண்டுள்ள முதல் ேபராவார.் 

 

 

சர்வததச விமானப் தபாக்குவரத்து இமணப்புத் திெ்ெம் 

 

❖ வான்வழி (வபாது) நபாக்குவரத்து அத சச்க ானது சரவ்நதச வி ானப் நபாக்குவரத்து 

இதணப்புத் திட்டத்திதனத் வதாடங்கியுள்ளது. 
❖ சமூக – வபாருளாதார வளரச்ச்ிதய ந  ்படுத்துவதற்காக, இே்தியாவின் சில 

குறிப்பிட்ட  ாேிலங்களிலிருே்து, சில நதரே்்வதடுக்கப்பட்ட சரவ்நதச தளங்களுக்கு 

வி ானப் நபாக்குவரத்து இதணப்பிதன ந  ்படுத்து ் ஒரு நோக்கத்துடன் இே்தத் 

திட்ட ானது வதாடங்கப்பட்டது.  
❖ புதியதாகத ் வதாடங்கப்பட்ட இத்திட்டத்திற்கு சில  ாேில அரசுகள் ஆதரவு வழங்கி 

உள்ளன. 
 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரததசங்களுக்கான வழிவமகக்கான முன்பண வரம்பு 

❖ இே்திய ரிசரவ்் வங்கியானது,  ாேிலங்கள்  ற்று ் ஒன்றியப் பிரநதசங்களுக்கான 

வழி வதகக்கான முன்பண வர ்பிதன 51,560 நகாடி ரூபாயிலிருே்து 47,010 நகாடி 

ரூபாயாகக் குதறே்துள்ளது. 
❖ வழி வதகக்கான முன்பண ் என்பது, வருவாய்க்கு ் வசலவினங்களுக்கு ் இதடநய 

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


•   
•    
 

 
 

ஏற்படு ் முரண்கதளச ் ச ாளிப்பதற்கு உதவுவதற்காக நவண்டி அரசிற்கு இே்திய 

ரிசரவ்் வங்கி வழங்கு ் ஒரு குறுகிய காலக் கடனாகு ்.  

 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

புதிய தவதிக் குறிப்புப் டபாருள் 

 

❖ நதசிய ஊக்க  ருே்து நசாததன ஆய்வகத்தினால், உள்ோட்டிநலநய 6 புதிய  ற்று ் 

அரிதான குறிப்புப் வபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 
❖ இது ஊக்க  ருே்துப் பகுப்பாய்விற்காக உலக ் முழுவது ் வசயல்படுகின்ற உலக 

ஊக்க  ருே்து எதிரப்்பு முகத யின் அங்கீகார ் வபற்ற அதனத்து ஆய்வகங்களிலு ் 

நததவப் படுகின்ற தூய வடிவிலான ஒரு நவதிப் வபாருளாகு ்.  
❖ இே்த 6 நவதிக் குறிப்புப் வபாருட்கதளயு ், ஜ ்முவிலுள்ள  த்திய அறிவியல்  ற்று ் 

வதாழில்துதற ஆராய்சச்ிச ்சதபயின் – ஒருங்கிதணே்த  ருத்துவ கல்வி ேிறுவன ் 

 ற்று ் வகௌகாத்தியிலுள்ள நதசிய  ருே்தியல் கல்வி  ற்று ் ஆராய்சச்ி ேிறுவன ் 

ஆகியவற்றுடன் இதணே்துத் நதசிய ஊக்க  ருே்துப் பரிநசாததன ஆய்வக ் 
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உள்ோட்டிநலநய தயாரித்தது. 
❖ நதசிய ஊக்க  ருே்துப் பரிநசாததன ஆய்வகத்தின் ஆளுதக அத ப்பின் 15வது 

அ ரவ்ின் நபாது  த்திய இதளநயார ் விவகார ்  ற்று ் விதளயாட்டுத் துதற 

அத சச்ர ்அனுராக் தாகூர ்இவற்தற வவளியிடட்ார.் 
❖ இே்தியா இன்று வதரயில், நவதிக் குறிப்புப் வபாருட்கதள ஆஸ்திநரலியா  ற்று ் 

கனடா ஆகிய ோடுகளிலிருே்து இறக்கு தி வசய்து வே்தது.  
 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பருவநிமல மாற்றம் மீதான அரசுகளுக்கிமெயிலான குழுமத்தின் 6வது 

மதிப்பீெ்டு அறிக்மக – சிறப்பம்சங்கள்  

 

❖ பருவேிதல  ாற்ற ் மீதான அரசுகளுக்கிதடயிலான குழு த்தின் 6வது  திப்பீட்டு 

அறிக்தகயானது, அதனத்துத் துதறகளிலு ் வவளி வரு ் உமிழ்தவக் குதறக்கா ல், 

புவி வவப்ப தடததல 1.5C கவப்பநிறலக்குள் கட்டுப்படுே்துவது கடினம் என்று 

எடுே்துக் கூறியுள்ளது. 

❖ கவப்பநிறலறய 1.5 டிகிரி கசல்சியசிற்குள் கட்டுப்படுே்ே, 2025 ஆம் ஆை்டிற்கு 

முன்பாகவும் 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள்ளும் உசச்ே்றே எட்ட உள்ள பசுறம இல்ல 
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வாயுக்களின் உலகளாவிய உமிழ்விறன 43% வறர குறறக்க தவை்டும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கங்கூர் திருவிழா 

❖ இது  த்தியப் பிரநதச ், குஜராத ்  ற்று ் ந ற்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகளிலு ் 

ராஜஸ்தான்  ாேிலத்திலு ் வகாண்டாடப்படுகிறது. 
❖ இது ராஜஸ்தானின் மிக முக்கியத் திருவிழாக்களுள் ஒன்றாகு ். 
❖ இதில் வபண்கள், சிவவபரு ானின்  தனவியான வகௌரி என்ற கடவுதள வழிபடுவர.் 

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ததவிகா ரங்காசச்ாரி எழுதியப் புத்தகம் 

 

❖ விருது வபற்ற குழே்ததகளின் எழுத்தாளரு ் ஒரு வரலாற்றாசிரியரு ான நதவிகா 

ரங்காசச்ாரி “Queen of Fire” எனப்படும் புதிய ஒரு புறனவுக் கறேயிறன எழுதியுள்ளார.் 
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❖ இந்ேப் புே்ேகம் ஜான்சியின் இராைி லட்சுமி பாய் பற்றி எடுே்துறரக்கிறது. 

❖ இே்தப் புே்ேகமானது, ஓர ்இராைியாகவும், பறட வீரராகவும், அரசியல்வாதியாகவும் 

இராைி லட்சுமி பாய் கடந்து வந்ே வாழ்க்றகப் பயைே்றேப் பற்றி கூறுகிறது.  

 

கிராமி விருதுகள் 2022 – இந்திய டவற்றியாளரக்ள் 

 

❖ 64வது வருடாே்திர கிராமிய விருதுகளில் இரண்டு இே்திய இதசக் கதலஞரக்ளு ் 

விருது வபற்றனர.் 
❖ இே்திய அவ ரிக்கப் பாடகியு ் பாடலாசிரியரு ான ஃபாலு, குழே்ததகளுக்கான 

சிறே்த இதசப் பாடல் வதாகுப்புப் பிரிவில் தனது முதல் கிராமி விருதிதனப் வபற்றார.்  
❖ A colourful world என்ற ேனது பாடல் கோகுப்பிற்காக ஃபல்குனி ஷா (அ) ஃபாலு இந்ே 

விருதிறன கவன்றார.் 

❖ சிறந்ேப் புதிய கால பாடல் கோகுப்பு பிரிவில் ஸ்டீவரட்் தகாப்லிை்ட் என்பவரும், 

இறசயறமப்பாளர ்ரிக்கி தகஜ் என்பவரும் (இவரது 2வது கிராமி விருது) விருதுகறள 

கவன்றனர.்  

❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் ரிக்கி தகஜ் அவரது முேல் கிராமி விருதிறன கவன்றார.் 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மியாமி ஓபன் 2022 

 

❖ 2022 ஆ ் ஆண்டு மியாமி ஓபன் வடன்னிஸ் நபாட்டியானது 37வது ஆடவர ்  ற்று ் 

 களிர ்வடன்னிஸ் நபாடட்ியாகு ்.  
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❖ இது அவ ரிக்காவில் ஃபுநளாரிடாவின் மியாமி காரவ்டன்ஸ் பகுதியில் ேதடவபற்றது. 
❖ இே்தப் நபாட்டியானது, 2022 ஆ ் ஆண்டு ATP தபாட்டியில் ATP மாஸ்டரஸ்் 1000 

தபாட்டியாகவும், 2022 ஆம் ஆை்டு WTA தபாட்டியில்  WTA 1000 தபாட்டியாகவும் வறகப் 

படுே்ேப் பட்டது. 
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