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ஏப்ரல் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ அமெரிக்காவின் நாடாளுமன்ற மமலவையானது, அந்த நாட்டின் உசச் நீதிென்றத்தில் 

பணியமரத்்தப்பட உள்ள முதல் கறுப்பினப் பபண் நீதிபதியாக, ககதன்ஜி பிரவுன் 

ஜாக்சன் நியமிக்கப்பட உள்ளவத உறுதிப் படுதத்ியது. 

❖ மிகவுெ் அதிகளவில் பரவக்கூடிய XE என்ற மகாகரானா வவரஸ் திரிபின் முதல் 

பதாற்றானது இந்தியாவின் முெ்வப நகரில் பதிைாகியுள்ளதாக அந்த நகர நிரவ்ாகெ் 

மதரிவித்துள்ளது. 

o மதன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து மும்வப நகரத்திற்குப் பயணம் மமற்பகாண்ட 50 

வயதுப் மபண்ணிடெ் BA.1 ெற்றுெ் BA.2 ஆகிய இரண்டு ஓமிக்ரான் திரிபின் 

கலப்பின வைரஸின் பதாற்று கண்டறியப்பட்டது. 

❖ ஹாலிவுட் திவரப்பட அகாடமியானது, வில் ஸ்மித்துக்கு ஆஸ்கர ் விருது ைழங்கும் 

விழாவில் கலந்து மகாள்ள 10 ஆண்டுகள் தவட விதித்துள்ளது. 

o அைர ்கடந்த அகாடமி விருது வழங்குெ் விழாவில் நிகழ்சச்ித் மதாகுப்பாளர ்கிறிஸ் 

ராக்வக கெவடயில் அவறந்தவதயடுத்து இந்த ஒரு நடைடிக்வகயானது மமற் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நடமாடும் வங்கிகள் – தமிழ்நாடு  

❖ 34 நடமாடும் ைங்கிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுெ் என்று தமிழ்நாட்டின் கூட்டுறவு ைசதித் 

துவற அவெசச்ர ்ஐ. பபரிய சாமி அறிவித்தார.் 

❖ தமிழ்நாடு ொநில உயரந்ிவலக் கூட்டுறவு வங்கி ெற்றுெ் அவனத்து ொவட்ட ெத்தியக் 

கூட்டுறவு வங்கிகள் சாரப்ில் இது அறிமுகப்படுத்தப்படுெ். 

❖ இவை ஏடிஎெ் (தானியங்குகிப் பண இயந்திரம்) கசவவகள் உட்பட மமலும் பல முக்கிய 

வங்கிச ்கசவவகவள வழங்கும். 

 

சென்னன மாநகராட்சி நிதிநிலை அறிக்லக 2022 

 

❖ மசன்வன ொநகராட்சி கெயர ்பிரியா ராஜன், 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ொநகராட்சி 

நிதி நிவல அறிக்வகவயத் தாக்கல் மசய்தார.் 
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❖ கெயர ்மவளியிட்ட சில முக்கிய அறிவிப்புகள் 

o ொநகராட்சி நடத்துெ் பள்ளிகளில் ொணவரக்ளுக்கு காவல சிற்றுண்டி வழங்கப் 

படுெ். 

o பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு ககெராக்கள் அவெக்கப்படுெ். 

o பள்ளிகளில் ஆங்கிலெ் கபசுவவத கெெ்படுத்த நடவடிக்வக எடுக்கப்படுெ். 

o நிரப்யா என்ற நிதியின் கீழ் ொணவிகளுக்கு சானிட்டரி நாப்கின்கள் 

(மாதவிடாய்த் துணிகள்) வழங்கப்படுெ். 

o 70 மசன்வன ொநகராட்சி உயரந்ிவல ெற்றுெ் கெல்நிவலப் பள்ளிகளுக்கு 

இவணய தள இவணப்பு ைசதி வழங்கப்படுெ். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ெணல் மூைப்சபாருள் - குனைந்தபட்ெ ஆதரவு வினல 

❖ 2022-2023 ஆம் ஆண்டின் பருைகாலத்திற்கான  சணல் மூலப்பபாருளின் குவறந்தபட்ச 

ஆதரவு விவலவய (MSP) மபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அவெசச்ரவவக் குழு 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ 2022-2023 ஆம் ஆண்டின் பருைகாலத்திற்கு சணல் மூலப்பபாருளின் குவறந்தபட்ச 

ஆதரவு விவலயானது குவிண்டாலுக்கு 4,750 ரூபாய் என்ற அளவில் நிரண்யிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது முந்வதயப் பருை காலத்திவனக் காட்டிலுெ் 250 ரூபாய் அதிகமாகும். 

 

 

முல்னலப் சபரியாறு அனணத் தீர்ப்பு 

❖ ெத்திய நீரை்ள ஆவணயத ்தவலவவர கெற்பாரவ்வக் குழுத் தவலவராக்க கவண்டுெ் 

என்று ககரளா ககாரிக்வக விடுத்திருந்தது. 

❖ இதற்கு ெத்திய அரசு எதிரப்்பு மதரிவித்தது. 

❖ கண்காணிப்புக் குழுவின் தற்கபாவதயத் தவலவவர ொற்ற கவண்டிய அவசியம் 

இல்வல என்று ெத்திய அரசு கருதியது. 

❖ முல்வலப் மபரியாறு வழக்கில் கதசிய அவணப் பாதுகாப்பு ஆவணயதத்ின் சட்டப் 

பூரவ் அதிகாரமானது, கெற்பாரவ்வக் குழுவிடெ் தற்காலிகொக ொற்றப்படுெ் என்று 

உசச் நீதிென்றெ் தீரப்்பளித்தது. 

❖ இரு மாநிலங்களிலிருந்தும் தலா ஓர ் உறுப்பினர ் அந்தக் குழுவில் மசரக்்கப்பட்டு, 

கண்காணிப்புக் குழு மமலும் பலப்படுத்தப்படுெ் என்று நீதிென்றெ் தீரப்்பளித்தது. 

❖ இந்தக் குழுவவ ெறுசீரவமப்பதற்கு ெத்திய அரசுெ் ஒப்புக் மகாண்டுள்ளது. 
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❖ ஒவ்மவாரு குழுவிலுெ் ககரளா ெற்றுெ் தமிழ்நாடு ொநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் இடெ் 

மபறுவாரக்ள். 

 

 

பனாரசி பஷ்மினா 

❖ சமீபத்தில், காதி ெற்றுெ் கிராெத ்பதாழில்துவற ஆவணயமானது (KVIC) சுய-நிவலத ்

தன்வெ ெற்றுெ் வகவிவனஞர ் பவடப்பாற்றவல மமம்படுத்தச ் பசய்ைதற்காக 

மைண்டி “பனாரசி பஷ்மினா” என்ற இவழவய அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ கல-லடாக் ெற்றுெ் ஜெ்மு & காஷ்மீர ் பகுதிகளுக்கு மவளிகய பஷ்மினா மபாருட்கள் 

உற்பத்தி மசய்யப்படுவது இதுகவ முதல் முவறயாகும். 

❖ இது கல-லடாக், மடல்லி ெற்றுெ் வாரணாசி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பல்கவறு கவலத் 

திறன்களின் ஒரு கலவவவய உருவாக்குகிறது. 

❖ இது லடாக்கில் மபண்களுக்கு நிவலயான கவவல வாய்ப்புகவள உருவாக்குவவதயுெ் 

வாரணாசியில் உள்ள பாரெ்பரிய மநசவாளரக்ளின் திறன்கவளப் பல்வவகப் 

படுதத்ுவவதயுெ் கநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

நம்பிக்லகயிை்ைாத் தீர்மானம் 

❖ பாகிஸ்தான் பிரதெர ்இெ்ரான் கான் தவலவெ குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு நெ்பிக்வக 

இல்லாத் தீரம்ான வாக்மகடுப்பில் கதால்வியவடந்த அைர ் அந்தப் பதவியிலிருந்து 

நீக்கப் பட்டார.் 

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


•   
•    
 

 
 

❖ நெ்பிக்வகயில்லாத் தீரம்ான வாக்மகடுப்பு மூலெ் பதவி நீக்கெ் மசய்யப்பட்ட முதல் 

பாகிஸ்தான் பிரதெர ்இவராவார.் 

❖ பிரதெருக்கு எதிரான நெ்பிக்வகயில்லாத் தீரெ்ானத்வத அந்நாட்டின் எதிரக்்கட்சி 

தவலவர ்ஷாபாஸ் மஷரப்ீ தாக்கல் மசய்தார.் 

 

னமத்ரி 

❖ குடியரசுத் தவலவர ் ராெ்நாத் ககாவிந்த் தனது இரு நாட்டுப் பயணத்தின் இறுதிக் 

கட்டொக ஆெ்ஸ்டரட்ாெ் நகவரச ்பசன்றவடந்தார.் 

❖ 34 ஆண்டுகளில் இைர ் மநதரல்ாந்து நாட்டிற்குப் பயணம் மமற்பகாள்ைது இதுகவ 

முதல் முவறயாகும். 

❖ இைர ் ைருவகயின் கபாது, ஒரு புதிய ெஞ்சள் துலிப் வவக மலருக்கு ‘வெத்ரி’ என்று 

அைர ்மபயரிட்டார.் 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வரி வருவாய் 

 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான ைரி ைருைாய் ஆனது மத்திய நிதிநிவல அறிக்வகயின் 

மதிப்பீட்வட விட ரூ.5 லட்சம் மகாடி அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ மத்திய நிதி நிவல அறிக்வகயில் மதிப்பிடப்பட்ட ரூ.22.17 லட்சம் மகாடிக்குப் பதிலாக, 

நிகழ்மநர மதிப்பீட்டிற்கு முந்வதயப் புள்ளி விைரங்களின்படி ைருைாய் ைசூல்  ரூ.27.07 
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லட்சம் மகாடியாக உள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் பதிவு பசய்யப்பட்ட ரூ.20.27 லட்சம் மகாடிவய விட 2021-22 ஆம் 

ஆண்டில் பதிைான ைரி ைருைாய் 34 சதவீதம் அதிகமாகும். 

 

நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குலற 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 9.9 பில்லியன் டாலராகவும் (பமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.3%) மற்றும் 2020-21 ஆெ் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில்  

2.2 பில்லியன் டாலராகவும் (பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.3%) இருந்த 

இந்தியாவின் நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குவற ஆனது 2021-22 ஆெ் ஆண்டின் 

மூன்றாெ் காலாண்டில் 23 பில்லியன் டாலராக (பமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் 2.7%) 

அதிகரித்துள்ளது.  

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் கூற்றுப்படி, 2021-22 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 

நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குவற விரிைவடந்ததற்கு அதிக ைரத்்தகப் பற்றாக்குவறமய 

ஒரு முக்கிய காரணமாகும். 

 

நிலையான லவப்பு நிதி வெதி 

 

❖ நிவலயான வைப்பு நிதி ைசதியானது அதிகப்  பணப்புழக்கத்வத திரும்பப் 

பபறுைதற்கான ஒரு ைலுைான கருவியாக கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்த ைசதி இந்திய ரிசரை்் ைங்கியால் அறிமுகம் பசய்யப் பட்டது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் உரஜ்ித் பமடல் குழுவின் அறிக்வகயால் முதலில் பரிந்துவரக்கப் 

பட்ட இந்த ஒரு கருத்தாக்கமானது, பணப்புழக்கத்வத நிரை்கிப்பதற்கான மத்திய 

ைங்கியின் பசயல் கருவித் பதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக விவரவில் மாறக்கூடும். 

❖ நிவலயான வைப்பு நிதி ைசதி என்பது பணப்புழக்கத்திவனத் திரும்பப் பபறச ்

பசய்ைதற்காக எந்தபைாருப் பிவணயமும் ைழங்க மைண்டிய அைசியமில்லாத ஒரு 

ைருைாய் தரும் ைசதியாகும். 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

குரு நாபா தாஸ் 

❖ பஞ்சாப் அரசு ஆனது, குரு நாபா தாசின் பிறந்தநாவள முன்னிட்டு, தவட பசய்யப்படட் 
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விடுமுவறப் பட்டியலில் இருந்து அதவன நீக்கி ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுவறயாக 

அதவன அறிவித்துள்ளது. 

❖ இைர ்16 ஆம் நூற்றாண்வடச ்மசரந்்த ஒரு புனிதத் துறவி ஆைார.் 

❖ இன்வறய பதலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள கம்மம் மாைட்டத்தில் பாயும் மகாதாைரி 

ஆற்றின் கவரயில் உள்ள பத்ராசலம் கிராமத்தில் 1537 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 08 ஆம் மததி 

குரு நாபா தாஸ் பிறந்தார.் 

❖ குரு நாபாதாஸ் 1585 ஆம் ஆண்டில் ‘பகத்மால்’ என்ற புத்தகத்வத எழுதினார.் 

 

 

ஆண்டின் சிறந்த உைகப் பத்திரிலகப் புலகப்படம் 

 

❖ "கம்லூப்ஸ் பரசிபடன்ஷியல் ஸ்கூல்" என்ற பபயரில் கனடா நாட்டின் புவகப்படக் 

கவலஞர ்ஆம்பர ்பிராக்பகன் (Amber Bracken) என்பைர ்எடுத்தப் புவகப்படம் ஆனது 2022 

ஆம் ஆண்டின் சிறந்த உலகப் பத்திரிவகப் புவகப்பட விருவத பைன்றுள்ளது. 

❖ இது டசச்ு அறக்கட்டவள உலகப் பத்திரிவகப் புவகப்பட அவமப்பால் ைழங்கப் பட்டது 

❖ இந்தப் புவகப்படம் சிலுவைகளில் பதாங்கவிடப்பட்ட குழந்வதகளின் ஆவடகவளப் 

படம் பிடிதத்ுக் காட்டுகிறது. 

❖ இது பிரிட்டிஷ் பகாலம்பியாவில் உள்ள கம்லூப்ஸ் இந்தியன் பரசிபடன்ஷியல் பள்ளி 

என்ற பள்ளியில் துஷ்பிரமயாகம், புறக்கணிப்பு மற்றும் மநாயால் இறந்த 

இருநூறுக்கும் மமற்பட்டக் குழந்வதகவள நிவனவு கூருகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ பிராக்கனின் புவகப்படம் ைடக்கு மற்றும் மத்திய அபமரிக்கப் பிராந்தியப் பிரிவில் 

சிங்கில்ஸ் விருவதயும் பைன்றது. 

 

ெரஸ்வதி ெம்மான் 2021 

 

❖ புகழ்பபற்றக் கவிஞரும் இலக்கியைாதியுமான மபராசிரியர ்ராம்தராஷ் மிஸ்ராவுக்கு 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்பு மிக்க சரஸ்ைதி சம்மான் விருது ைழங்கப்படவுள்ளது. 

❖ இைரது ‘பமய்ன் டூ யாஹான் ஹுன்’ என்ற கவிவதத் பதாகுப்பிற்காக இந்த விருதானது 

ைழங்கப் படவுள்ளது. 

❖ இந்த விருதிவன மகமக பிரல்ா அறக்கட்டவள அறிவித்துள்ளது. 

❖ தற்மபாவதயத் தவலைர ்டாக்டர.் சுபாஷ் C. காஷ்யப் என்பைரின் தவலவமயில் விருது 

பபறும் நபவரத் மதரவ்ுக் குழு மதரவ்ு பசய்கிறது.. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மத்திய தெமக் காவை் பலடயின் 57வது வீர தினம் - ஏப்ரை் 09 

 

❖ மத்திய மசமக் காைல் பவடயின் வீர தினம் ஆனது (பசௌரய் திைாஸ்) அப்பவடப் 

பிரிவின் துணிசச்லான வீரரக்ளுக்கு மரியாவத பசலுதத்ும் விதமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டானது மத்திய மசமக் காைல் பவடயின் 57ைது வீர தினத்வதக் குறிக்கச ்
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பசய்கிறது. 

❖ 1965 ஆம் ஆண்டில் இமத நாளில் தான், குஜராத்தின் கட்ச ் பகுதியில் அவமந்துள்ள 

சரத்ார ் காைல் முகப்பில், பல மடங்கு பபரியளவில், நாட்டினுள் பவடபயடுத்த 

பாகிஸ்தான் ராணுைத்வதத் மதாற்கடித்து, மத்திய மசமக் காைல் பவடயின் சிறிய 

பவடப் பிரிவு ைரலாறு ஒன்வறப் பவடத்தது. 

 

உைக த ாமிதயாபதி தினம் - ஏப்ரை் 10 

❖ மஹாமிமயாபதியின் நிறுைனர ் டாக்டர ் கிறிஸ்டியன் ஃப்பரட்ரிக் சாமுமைல் 

ஹானிமனின் 267ைது பிறந்தநாவள நிவனவு கூரும் ைவகயில் இந்தத் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ ஏப்ரல் மாதத்தின் 09 மற்றும் 10 ஆம் மததிகளில் ஆயுஷ் அவமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள 

மூன்று உயரம்ட்ட அவமப்புகளால் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான அறிவியல் மாநாடு 

ஒன்று ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ மத்திய மஹாமிமயாபதி ஆராய்சச்ி சவப, மதசிய மஹாமிமயாபதி ஆவணயம் மற்றும் 

மதசிய மஹாமிமயாபதி நிறுைனம் ஆகியவை இந்த மூன்று உயரம்ட்ட அவமப்புகள் 

ஆகும். 
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