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ஏப்ரல் – 12  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒவ்வவோர ் ஆண்டும் ஏப்ரல் 10 ஆம் வேதியன்று உலக வ ோமிவயோபதி தினமோனது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
o இந்தியோவில் இந்ே ஆண்டின் இந்ேே் தினே்திற்கோன கருே்துரு, “People’s Choice For 

Wellness” என்பதாகும். 

❖ அமமரிக்காவில் ஒவ்வவார ் ஆண்டின் ஏப்ரல் 11 ஆம் வததியானது வதசியச ் மெல்லப் 

பிராணிகள் தினமாகக் மகாண்டாடப்படுகிறது.  

o இந்த நாளில், மக்கள் தங்களது ஓய்வற்ற வவலல வநரத்தில் சிறிது வநரம் ஒதுக்கி 

தங்களது மெல்லப் பிராணிகளுக்குக் கூடுதல் கவனம், அன்பு மற்றும் அக்கலற 

மெலுதத்ுவர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மின்னணு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டிற்கான மலிவான அந்நிய மநரடி 

முதலீட்டு நகரம் 

 

❖ சசன்னனயில் 50 வபர ் சகோண்ட ஓர ் ஆரோய்சச்ி மற்றும் வமம்போட்டு னமயே்திற்கு 

ஆண்டிற்கு 1.24 மில்லியன் டோலர ்சசலவோகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
❖ இது உலகிவலவய மிகக் குனறவோனச ்சசலவினமோகும். 
❖ பினோங் என்ற மவலசிய நகரம் 2வது இடே்தில் உள்ளது. 
❖ இேனனே் சேோடரந்்து குரக்ோன் மற்றும் புவன ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. 

❖ வமலும், ேமிழகே்தில் வமற்சகோள்ளப்படும் அந்நிய வநரடி முேலீடோனது 41.5% உயரந்்து 

உள்ளது. 

❖ இதில் சிவயாலுக்கு அடுத்தபடியாக மென்லன இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது 
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❖ இந்ேே் ேரவரினசயில் சசன்னனனயயடுே்து குவோங்வசோ மற்றும் சசன்சசன் வபோன்ற 

சீன நகரங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

❖ இந்ேப் பட்டியலின் முேல் 10 இடங்களில் இடம் சபற்றுள்ள மற்ற 3 இந்திய நகரங்கள் 

மபங்களூரு, புவன மற்றும் குரக்ான் ஆகியனவாகும்.  

  

ததசியெ ்செய்திகள் 

Tour of Duty திட்டம் 

❖ இரோணுவ விவகோரங்கள் துனறயோனது “Tour of Duty” (TOD) திட்டத்திலன உறுதி மெய்து 

உள்ளது. 

❖ இது இராணுவப் பலடகளில் வருங்காலத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் ஆள் வெரப்்பிற்கான 

ஒரு தீவிரமான திட்டமாகும். 

❖ இந்ேத் திட்டத்தின் கீழ் அவெரத் வதலவயின் அடிப்பலடயில் 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

மட்டுவம இலளஞரக்ள் இராணுவ வீரரக்ளாக நியமிக்கப் படுவர.் 

❖ இது இராணுவ நவீனமயமாக்கல் மெயல்முலறலய வமாெமாகப் பாதிக்கின்ற அதிக 

ெம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியெ ்மெலவுகலளக் கட்டுக்குள் மகாண்டு வரும். 

❖ இத்திட்டமானது அவரக்ளுக்கு எந்தமவாரு ஓய்வூதியப் பயன்கலளயும் வழங்காது. 

❖ ‘அக்னிபாத்’ பணி வெரப்்பு என்ற அலழக்கப்பட உள்ள இத்திட்டமானது, ஆரம்பத்தில் 

வொதலன அடிப்பலடயில் மதாடங்கப்பட உள்ளது.  

 

 

மதசிய சுகாதார ஆணையத்தின் சுகாதார நலத் திட்டம் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன புதிய சுகோேோர நலே்திட்டமோனது, ஆயூஷ்மோன் போரே் பிரேோன் 

மந்திரி ஜன் ஆவரோக்ய வயோஜனோ திட்டே்தின் கீழ் வேசிய சுகோேோர ஆனணயே்தினோல் 
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சேோடங்கப் பட்டுள்ளது. 
❖ வேசிய சுகோேோர ஆனணயே்தின் சுகோேோர நலே் திட்டே்தின் புதிய அறிவிப்பில் 365 

புதிய நனடமுனறகள் வசரக்்கப்பட்டனேயடுே்து, இந்ேே் திட்டே்தின் கீழோன சமோே்ே 

மருே்துவ வசதிகளின் எண்ணிக்னக 1949 ஆக உயரந்்ேது. 
❖ இந்ேே் திட்டே்தின் கீழ், நகரே்தின் வனக மற்றும் மருே்துவ நலன் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பனடயில் வனகயீட்டு வினலயோனது நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 
❖ இே ்திட்டமோனது ேமிழ்நோட்டின் மகோபலிபுரே்தில் நனடசபற்ற 2 நோட்கள் அளவிலோன 

சந்திப்பில் சேோடங்கப்பட்டது. 
 

அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோேம் வனரயில் அடல் புே்ேோக்கே் திட்டே்தினனே் சேோடரச ்

சசய்வேற்கு மே்திய அனமசச்ரனவ ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 
❖ 10,000 அடல் வமம்போட்டு ஆய்வகங்கனளயும் 101 அடல் புே்ேோக்கக் கோப்பு 

னமயங்கனளயும் உருவோக்குேல் மற்றும் அடல் புதிய இந்தியோ சவோல்கள் திட்டம் 

மூலம் 200 சேோழில்முனனவவோருக்கு ஆேரவளிே்ேல் உள்ளிட்ட இலக்குகனள இந்ேே் 

திட்டம் சகோண்டுள்ளேோக அறிக்னகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
❖ பள்ளிகள், பல்கனலக் கழகம், ஆரோய்சச்ி, குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர சேோழில் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் சேோழில்துனற நினலகளில் ஈடுபடுவேன் மூலம் நோடு 

முழுவதும் புே்ேோக்கம் மற்றும் சேோழில்முனனவிற்கோன ஒரு சூழலனமவினன 

உருவோக்குவவே இேன் இலக்கோகும். 

 

 

குழாய் வழிச ்சசல்லும் இயற்ணக எரிவாயுவில் பசுணம ணைட்ரஜன் 

❖ கவோஸ் என்னுமிடே்திலுள்ள வேசிய அனல்மின் கழகே்திற்குச ் சசோந்ேமோன குஜரோே் 

எரிவோயு லிமிசடட ் நிறுவனே்தின் குழோய்வழிச ் சசல்லும் இயற்னக எரிவோயுக் 

கட்டனமப்பில் பசுனம ன ட்ரஜனன கலக்கும் ஒரு முயற்சியினன வேசிய அனல்மின் 

கழகம் வமற்சகோண்டுள்ளது.  
❖ இந்ே அற்புேமோனே் திட்டமோனது நோட்டிவலவய இதுவபோன்ற முேல் முயற்சியோகும். 
❖ இது சனமயல் துனறனயக் கோரப்ன் இல்லோே ஒரு துனறயோக மோற்றி இந்தியோவினன 

ஆற்றல் திறனில் ேன்னினறவு அனடயச ்சசய்வேற்கோன ஒரு நடவடிக்னகயோகும். 
 

AVSAR முன்சனடுப்பு 

❖ இந்திய விமோனநினலய ஆனணயமோனது, “AVASAR” என்ற ஒரு முன்மனடுப்பிலன 
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மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது மபண்கள், கலலஞரக்ள் மற்றும் லகவிலனஞரக்ளின் திறலமகலள ஊக்குவித்து, 

அவரக்ளுக்கானச ்ெரியான வாய்ப்புகலள வழங்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ AVSAR என்பதன் விரிவாக்கம், “Airport as Venue for Skilled Aritisans of the Region“ (விமோன 

நினலயே்தினனக் னகவினனஞரக்ளுக்கோன இடமோக மோற்றுேல்) என்பேோகும். 
 

BRBNMPL நிறுவனத்தின் கற்றல் மற்றும் மமம்பாட்டு ணமயம் 

❖ கரந்ோடகோவின் னமசூரு நகரில் போரதிய ரிசரவ்் வங்கிப் பண முேர்ன் நிறுவனே்தின் 

கற்றல் மற்றும் வமம்போட்டு னமயே்திற்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஆளுநர ்சக்தி கோந்ே 

ேோஸ் அடிக்கல் நோட்டினோர.் 
❖ இந்ே நிறுவனமோனது முழுவதும் இந்திய ரிசரவ்் வங்கிக்குச ்சசோந்ேமோன அேன் ஒரு 

துனண நிறுவனமோகும். 
❖ இந்தியப் பே்திர அசச்டிப்பு மற்றும் நோணயே் ேயோரிப்புக் கழக நிறுவனம் மற்றும் 

இந்திய வங்கிப் பணே்ேோள் ஆனல (ேனியோர)் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஒரு தீவிர 

ஆேரவுடன் இந்ேக் கற்றல் மற்றும் வமம்போட்டு னமயமோனது நிறுவப்படுகிறது. 
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

மபரிடணரத் தாங்கும் உள்கட்டணமப்பிற்கான கூட்டைி 

 

❖ வபரிடனரே ்  ேோங்கும் உள்கட்டனமப்பிற்கோன கூட்டணியில் மடகோஸ்கர ்இனணந்து 

உள்ளது. 
❖ இக்கூட்டணியில் இனணந்துள்ள 30வது நோடோக இது மோறியுள்ளது. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ் மோேே்தில் நனடசபற்ற ஐக்கிய நோடுகள் பருவநினல 

நடவடிக்னக உசச்ி மோநோட்டில் பிரேமர ் நவரந்திர வமோடி அவரக்ள் உனரயோற்றிய 

வபோது இக்கூட்டணினயே ்சேோடங்கி னவே்ேோர.் 
❖ வபரிடனரே ்ேோங்கும் உள்கட்டனமப்பிற்கோன கூட்டணி என்பது பல்வவறு நோடுகளின் 

அரசுகள், ஐக்கிய நோடுகள் அனவயின் முகனமகள், பலேரப்பு வமம்போட்டு வங்கிகள் 

மற்றும் நிதிமுனறனமகள்,   ேனியோர ்துனற மற்றும் அறிவுசோர ்நிறுவனங்கள் ஆகிய 

சிலவற்றின் கூட்டினணவோகும். 

❖ இது நீடிே்ே நினலயோன வளரச்ச்ிக்கு ஆேரவோக வவண்டி பருவநினல மற்றும் வபரிடர ்

ஆபே்துகளில் புதிய மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள உள்கட்டனமப்பின் மீேோன எதிரத்ிறனன 

வமம்படுே்ே எண்ணுகின்றது. 

❖ இக்கூட்டனமப்பின் ேனலனமயகமோனது இந்தியோவின் புதுசடல்லி நகரில் அனமந்து 

உள்ளது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோேம் வனரயில் 23 நோடுகளின் அரசுகள் மற்றும் 7 

அனமப்புகள் அடங்கிய 30 உறுப்பினர ்நோடுகள் இக்கூட்டனமப்பில் இனணந்துள்ளன. 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மிகக்குணறவான மவணலவாய்ப்பின்ணம வீதம் – சத்தீஸ்கர்  

 

❖ சே்தீஸ்கர ் மோநிலமோனது மோரச் ் மோேே்தில் குனறவோன வவனலவோய்ப்பின்னம 

வீேே்துடன் இந்தியோவிவலவய முேலிடே்தில் உள்ளது.  
❖ இந்தியப் சபோருளோேோர அனமப்புகனள கண்கோணிக்கும் னமயே்தினோல் சமீபே்தில் 

சவளியிடப் பட்ட வவனலவோய்ப்பின்னம அறிக்னகயில் இே்ேகவலோனது கூறப்பட்டு 

உள்ளது.  
❖ சே்தீஸ்கரில் வவனலவோய்ப்பின்னம வீேம் ஆனது இதுவனரயில் இல்லோே அளவில் 

குனறவோன நினலனய (0.6%) எட்டியுள்ளது. 
❖ இந்திய நோட்டின் வவனலவோய்ப்பின்னம வீேம் 7.5% ஆகும். 
❖ இதில் நகரப்்புற வவனலவோய்ப்பின்னம 8.5% மற்றும் கிரோமப்புற வவனல 

வோய்ப்பின்னம 7.1% ஆகும். 
குறிப்பு 

❖ கிரோமங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் இனடயிலோன ஒரு சபோருளோேோர இனணப்பினன 

அதிகரிப்பனே வலியுறுேத்ும் வநோக்கில், உள்ளோரந்்ே வளரச்ச்ி என்ற ஒரு இலக்கினன 

நிறுவும் நடவடிக்னகயில், மகோே்மோ கோந்தியின் ‘கிராம் சுவராஜ்’ என்ற வநாக்கத்திற்கு 

இணங்க 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ெத்தீஸ்கர ்அரசு ஒரு புதிய மாதிரிலய நலடமுலறப் 

படுத்தியது. 

❖ ெத்தீஸ்கர ்மாநிலத்தில் அடுத்து வரும் 5 ஆண்டுகளில் 12 முதல் 15 லட்ெம் வலரயிலான 

புதிய வவலலவாய்ப்புகலள உருவாக்கும் வநாக்கில் வராஸ்கர ்(வவலலவாய்ப்பு) என்ற 

ஒரு திட்டமானது மெயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  

 

நந்தினி ஷீரா சம்ரிதி கூட்டுறவு வங்கி 

❖ கரந்ோடக முேல்வர ்பசவரோஜ் சபோம்னம, நந்தினி ஷீரோ சம்ரிதி கூட்டுறவு வங்கியினன 

நிறுவியுள்ளோர.் 
❖ இது போல் உற்பே்தியோளரக்ளுக்கு மோசபரும் நிதி ஆேரனவ வழங்கும் ஒரு புரட்சிகர 

முன்சனடுப்போகும். 
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❖ போல் உற்பே்தியோளரக்ளுக்கோகோ ஒரு பிரே்திவயக வங்கியினன நிறுவிய ஒவர மோநிலம் 

கரந்ோடகோவோகும்.  
❖ மே்திய உள்துனற அனமசச்ர ்அமிே்ஷோ “நந்தினி ஷீரா ெம்ரிதி ெஹாகர ் வங்கியின்” 

சின்னத்திலன மவளியிடட்ார.் 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விமனாத் ராய் எழுதிய புத்தகம் 

 

❖ விவனோே் ரோய், “Not Just A Night  Watchman : My Innings with BCCI” என்ற புே்ேகே்தினன 

எழுதியுள்ளோர,் 
❖ இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்போட்டு வோரியே்தில், ேோன் ஆற்றிய 33 மோே பணிகனளப் 

பற்றி இப்புே்ேகே்தில் அவர ்கூறியுள்ளோர.் 
❖ இவர ்இந்தியோவின் முன்னோள் கணக்குே் ேணிக்னகயோளர ்ஆவோர.்  
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❖ வமலும் இவர ்2017 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றே்தினோல் நியமிக்கப்பட்ட நிரவ்ோகக் 

குழுவின் ேனலவர ்ஆவோர.் 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 2022 

❖ இந்திய பூப்பந்ேோட்ட வீரர ்மிதுன் மஞ்சுநோே், 2022 ஆம் ஆண்டு ஆரல்ியன்ஸ் மோஸ்டரஸ்் 

வபோட்டியின் ஆடவர ்ஒற்னறயர ்பிரிவு இறுதிப்  வபோட்டியில் சவள்ளிப் பேக்கே்தினன 

சவன்றோர.் 
❖ இப்வபோட்டி பிரோன்ஸ் நோட்டில் நடே்ேப் பட்டது. 
❖ இவர ்பிரோன்சின் வேோமோ ஜுனியர ்வபோப்வபோங் என்பவரிடம் வேோல்வியுற்றோர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாதுகாப்பான தாய்ணமக்கான மதசிய தினம் – ஏப்ரல் 11 

❖ இே்தினமோனது இந்தியோவில் ஆண்டுவேோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
❖ மகப்வபறிற்கு முன்பும், மகப்வபறின் வபோதும், அேற்குப் பின்பும் ஒரு கரப்்பிணிப் 

சபண்ணிற்குே் வேனவப்படும் நலம் வபணுேல் குறிே்ே விழிப்புணரன்வ ஏற்படுே்ேச ்

சசய்வவே இே்தினே்தின் வநோக்கமோகும். 
❖ இே்தினமோனது சவண் பட்னட கூட்டனமப்பினோல் சேோடங்கப்பட்ட முன்சனடுப்போகும். 
❖ 2022 ஆம் ஆண்டோனது 19வது போதுகோப்போன ேோய்னமக்கோன வேசிய தினமோகும்.  
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