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ஏப்ரல் – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ MH-60 ‘ர ோமிர ோ’ என்ற பல்பயன்பாட்டு ஹெலிகோப்டர  இ க்கச ் சசய்வதற்கோன 

ஒரு பயிற்சிர  இந்தி க் கடற்பரடயின் முதல் ஹதோகுதி விமோனப் பரடயின  ்

அஹம ிக்கோவில் நிரறவு சசய்துள்ளனர.் 

o இந்தி ோ அஹம ிக்கோவிடமிருந்து 24 MH-60R ஹெலிகோப்ட க்ரை வோங்குகிறது. 

❖ சமீபத்தில் நோக்பூ  ்மற்றும் மகோ ோஷ்டி ோவின் பிற பகுதிகைில் இ வு நேரதத்ின் நபாது 

சுடர ் விட்டு எரியும் ஒளிக் கற்றற ஒன்று வாறனக் கிழித்துக் சகாண்டு சசன்ற ஒரு 

அ ி  நிகழ்வு ேிகழ்ே்தது. 

o சில  ்இரத விண்கற்கை் ஹபோழிவு என்றும், மற்ற சிலர ்இது உண்ரமயில் ஒரு சீன 

 ோக்ஹகட் விண்ணிலிருே்து புவியினுள் நுறழயும் ஹச ல் என்றும் கூறுகிறோ க்ை். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தேசிய சீனியர் கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் ப ாட்டி 

❖ 71வது நதசிய சீனி   ்கூரடப்பந்து சோம்பி ன்ஷிப் ஆடவ  ்பி ிவில் தமிழ்நோடு அணி 

87-69 என்ற புை்ைிக் கணக்கில் நடப்பு சோம்பி னோன பஞ்சோப் அணிறய வீழ்த்தி 

சோம்பி ன் பட்டத்ரத ஹவன்றது. 

❖ ஹபண்கை் பி ிவில் இந்தி  இ யில்நவ அணி 131-82 என்ற புை்ைிக் கணக்கில் 

ஹதலுங்கோனோ அணிறய வீழ்த்தி சோம்பி ன் பட்டத்ரத ஹவன்றது. 

 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

மரணத் ேண்ைடன குறிே்ே முக்கியத் தீர்ப்பு 

❖ உசச் நீதிமன்றத்தின் ஓ  ்அமரவ்ானது, மரணத் தண்டரன விதிக்கப்பட்ட  ரகதியின் 

உைவி ல் மதிப்பீட்ரட நமற்சகாள்வறதக் கட்டோ மோக்கியுை்ைது. 

❖ தூக்குத் தண்டரன மட்டுரம ஒரு ஹபோருத்தமோன தண்டரன ோக இருக்கிறதோ என்று 

ஆ ோயும் ரந த்தில் ரகதியின் நடத்ரத குறித்த அறிக்ரகர யும் சம ப்்பிக்குமோறு 
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உசச்ேீதிமன்றம் ரகோ ியுை்ைது. 

 

 

பஞ்சாப் தேசிய வங்கி நிறுவிய தினம் 

 

❖ பஞ்சோப் ரதசிய வங்கி ோனது 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று தனது 128வது ேிறுவிய 

தினத்ரதக் ஹகோண்டோடி து. 

❖ இது இந்தி ோவின் இ ண்டோவது ஹப ி  வங்கி ோகும். 

❖ தரலசிறந்த சுதந்தி ப் ரபோ ோட்ட வீ  ோன லோலோ லஜபதி  ோ ் அவரக்ளால் 1894 ஆம் 

ஆண்டில் இந்த வங்கி ோனது நிறுவப்பட்டது. 

❖ இவர ்நேர-்இ-பஞ்சோப் (பஞ்சோப் சிங்கம்) என்று ஹபருரமயுடன் அரழக்கப்படுகிறோ .் 

❖ இந்த வங்கியானது, சுரதசி இ க்கத்தின் தோக்கத்திற்குட்பட்ட முதல் சுரதசி வங்கி 

ஆகும். 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் ெமூக ் ச ாருளாதார சடபயின் 4 அடமப்புகளில் இந்தியா 

❖ ரமம்போட்டிற்கோன அறிவி ல் மற்றும் ஹதோழில்நுட்ப ஆரண ம் உடப்ட ஐக்கி  

நோடுகைின் ஹபோருைோதோ  மற்றும் சமூகச ்சரபயின் நோன்கு முக்கி  அரமப்புகளுக்கு 

இந்தி ோ ரத ந்்ஹதடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ ஹபோருைோதோ , சமூக மற்றும் கலோசச்ோ  உ ிரமகளுக்கோன குழுவிற்கு, தூத  ்பி தீ்தி 
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ச ண் மீண்டும் ரத ந்்ஹதடுக்கப்பட்டுை்ைோ .் 

❖ இந்தி ோ உறுப்பினராகத ்ரத ந்்ஹதடுக்கப்பட்ட 4 அரமப்புகை் 

o ஹபோருைோதோ , சமூக மற்றும் கலோசச்ோ  உ ிரமகளுக்கோன குழு 

o சமூக ரமம்போட்டு ஆரண ம் 

o அ சு சோ ோ நிறுவனங்களுக்கோன  குழு மற்றும் 

o ரமம்போட்டிற்கோன அறிவி ல் மற்றும் ஹதோழில்நுட்ப ஆரண ம் ஆகும். 

 

 

இந்தியா - எகிப்து நாட்டிற்கு பகாதுமை இறக்குமதி 

 

❖ உக்ர ன் மற்றும்  ஷ் ோ ஆகிய ோடுகளிலிருந்து உலகிரலநய அதிகளவில் ரகோதுரம 

இறக்குமதி ஹச ்யும் எகிப்து ோடானது, தனது ோட்டில் நகாதுறம இறக்குமதி 

சசய்வதற்கு  இந்தி  ோட்டிற்கு ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

❖ இந்தி ோ சுமோ  ் ஒரு மில்லி ன் டன் ரகோதுரமர  அந்நோட்டிற்கு ஏற்றுமதி சசய்ய 

உள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகைோவி  ரகோதுரம உற்பத்தியில் இந்தி ோ 14.14 சதவீத 

பங்ரகக் ஹகோண்டு உலகின் இ ண்டோவது ஹப ி  ரகோதுரம உற்பத்தி ோை ோக 

இருந்தது. 
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❖ பஞ்சோப், உத்த ப் பி ரதசம், மத்தி ப் பி ரதசம், ெ ி ோனோ, பீகோ ,்  ோஜஸ்தோன் 

மற்றும் குஜ ோத் ஆகி ரவ ரகோதுரம விரையும் முக்கி  மோநிலங்கை் ஆகும். 

 

மின்னணு ரசீது வசதி 

❖ மத்தி  நிதி மற்றும் ஹபருநிறுவன விவகோ ங்கள் துறறக்கோன அரமசச்  ் நி ம்லோ 

சீதோ ோமன் மின்னணு  சீது வழங்கும் முரறர த் ஹதோடங்கி ரவத்தோ .் 

❖ இது 46வது ஹபோதுக் கணக்குத் தினத்ரத முன்னிட்டுத் ஹதோடங்கப்பட்டது. 

❖ மின்னணு  சீது முரற என்பது கட்டணம் சசலுத்துதல் முறறயில் சவளிப்பறடத ்

தன்றமறயக் சகாண்டு வருவதற்காக வணிகம் ஹச ்வரத எைிதோக்கல் மற்றும் 

டிஜிட்டல் இந்தி ோ சூழல் அரமப்பின் ஒரு பகுதி ோகும். 

 

 

ஒற்டற அசச்ு சூரியசக்தி இடண ்பு அடமப்பு 

 

❖ டோடோ ஆற்றல் நிறுவனமோன டோடோ பவ  ்  ினீவபிை்ஸ் நிறுவனமோனது குஜ ோத்தில் 

உை்ை ரதோரல ோவில் 300 ஹமகோவோட் ரசோலோ  ்ஆரலர  இயக்கத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தி ோவின் மிகப்ஹப ி  ஒற்ரற அசச்ு சூ ி சக்தி இரணப்பு அரமப்போகும். 
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❖ இந்த ஆரலயானது, ஆண்டுக்கு 774 MU (million units) திறறன உற்பத்தி சசய்யும்.  

❖ ரமலும், இது ஆண்டிற்கு ரதோ ோ மோக 704340 ஹமட் ிக் டன் என்ற அளவிற்கு கோ ப்ன் 

ஹவைிர ற்றத்ரதக் குரறக்கும். 

 

108 அடி ஹனுமான் சிடல 

❖ ஹனுமான் செயே்திறய முன்னிட்டு, குஜ ோத்தின் ரமோ ப்ி நக ில் அரமக்கப் பட்டு 

உை்ை  108 அடி உ   ெனுமோன் சிரலர ப் பி தம  ்நர ந்தி  ரமோடி அவரக்ள் திறந்து 

ரவத்தோ .் 

❖ 'ெனுமோன்ஜி சோ த்ோம்' என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ோக, இந்தி ோவின்  நோன்கு 

திரசகைிலும் கட்டப்படும் நோன்கு சிரலகைில் இது  இ ண்டோவது சிரல ோகும். 

❖ இமாசச்லப் பிரநதசத்தின் சிம்லோவிலும் இரத ரபோன்ற ஒரு அனுமன் சிரல அரமக்கப் 

பட்டுை்ைது. 

❖  ோரமஸ்வ ம் மற்றும் ரமற்கு வங்கோைம் ஆகிய இரு இடங்களிலும் ரமலும் இ ண்டு 

சிரலகை் நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுை்ைது. 

 

 

டீசல் இரயில் என்ஜின்கள் உயிரி - டீசல் மூலை் இயக்கை் 

 

❖ இந்தி  இ யில்ரவ, தனது டீசல் எஞ்சின்கரை உயிரி டீசரலப் ப ன்படுத்தி இ க்கத் 

திட்டமிட்டுை்ைது. 
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❖ ஆ ோ ்சச்ி வடிவரமப்புகை் மற்றும் த  நி ண்  அரமப்பு (RDSO) மூலம் டீசல் 

எஞ்சின்கரை இ க்குவதற்கு B-5 உயி ி டீசல் ரசோதரன ஹச ் ப்பட்டுை்ைதோக 

இந்தி  இ யில்நவ நோடோளுமன்றத்தில் ஹத ிவித்துை்ைது. 

❖ உயி ி-டீசல் ப ன்போடு இ யில்ரவயின் டீசல் ஹசலரவச ்ரசமிக்க உதவும். 

❖ உயி ி-டீசல், உமிழ்ரவக் குரறக்கவும் உதவுவதால் மோசுபோடு குரறகிறது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சிறு நிதிக் கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுமை கட்டமை ்பு 

 

❖ இே்திய ரிசரவ்் வங்கி ோனது சிறுேிதி கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுறறக் கடட்றமப்றப 

அறிவித்தது. 

❖ இே்திய ரிசரவ்் வங்கி, வங்கி சாரா ேிதி நிறுவனங்கைோன சிறு ேிதி ேிறுவனங்கள்  

வழங்கும் சிறு நிதிக் கடன்களின் மதிப்பு ேிரண்யம் சசய்வதற்கான வரம்புகறள ேீக்கி 

உள்ளது. 

❖ முன்னதாக, சிறு ேிதிக் கடன் நிறுவனங்கை் வசூலிக்கும் வட்டி விகிதத்தில் வரம்பு 

இருே்தது. 

❖ அதிகபட்ச வட்டி விகிதமோனது, ேிறுவனத்தால் ஏற்படும் ேிதிச ் சசலறவ விட 10-12% 

அதிகமாகும் அல்லது முதல் ஐே்து சபரிய வணிக வங்கிகளின் சராசரி அடிப்பறட 

விகிதத்றத விட 2.75 மடங்கு (இவற்றுள் எது குறறநவா) ஆகும். 

❖ இப்நபாது, இந்த வரம்புகறள அகற்றுவது வங்கி சாரா ேிதி ேிறுவனங்களான சிறு ேிதி 

ேிறுவனங்கரை, வங்கிகள் நபான்ற மற்ற கடன் வழங்கும் ேிறுவனங்களின் ேிறலக்கு 

சகாண்டு வருகிறது. 

❖ நமலும், நுண்கடன் சபறத் தகுதியுறடயக் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ₹3 லட்சமாக 

உயரத்்தப் பட்டுள்ளது. 

 

அசைரிக்க ைத்திய வங்கி விகித உயர்வு 

❖ வட்டி விகிதத்றத உயரத்்துவதற்கான அசமரிக்க சபடரல் ரிசரவ்் வங்கியின் ஒரு 

முடிவோனது, இே்தியாவில் ஒரு குறிப்பிடட் அளவு விறளறவ மட்டுநம ஏற்படுத்தும், 

ஏசனனில் இே்தியச ் சே்றதகள் சபரும்பாலும் அதன் தாக்கத்திறன றவத்நத விறல 
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ேிரண்யம் சசய்துள்ளன என்பதால். 

❖ இனி பணவியல் சகாள்றகயானது உலகளாவியக் காரணிகறள விட உள்ோட்டுப் 

ஹபரும் சபாருளாதார ேிறலகறள றவதந்த சதாடரே்்து நி ண்யிக்கப்படும். 

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

கர்நாடக 'ஒருங்கிமை ்பு தினை்' 

 

❖ கடக்கில் உள்ள சதாண்டதாரய் மடத்தின் ஸ்ரீ சித்தலிங்க சுவாமியின் பிறந்த ோள் 

என்பது, அே்த மாேிலம் முழுவதும் ‘ஒருங்கிறணப்பு தினமாக’ சகாண்டாடப்படும் 

என்று கரே்ாடக முதல்வர ்பசவராெ் சபாம்றம அவ க்ை் அறிவித்தார.் 

❖ ஐக்கிய மண்டபத்றதத் திறே்து றவத்த பிறகு இது குறித்த அறிவிப்பிறன பசவராெ் 

சபாம்றம அவ க்ை் சவளியிட்டார.் 

❖ இந்த மண்டபம், கடக்கில் உள்ள சதாண்டதரய்ா மடத்தின் நிலத்தில் அே்த தீ க்்க 

த ிசியினது உடல் அடக்கம் சசய்யப்பட்ட இடதற்தச ்சுற்றி கட்டப்படட் ஒரு கட்டிடம் 

ஆகும். 

 

பஞ்சாப் ைாநிலத்தில் 300 யூனிட் இலவெ மின்ொரை் 

 

❖ பஞ்சாப் மாேிலத்தில் ெூறல 01 ஆம் நததி முதல் ஒவ்சவாரு வீட்டுக்கும் ஒவ்சவாரு 
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மாதமும் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என அம்மாேில முதலறமசச்ர ்

பகவே்த் மன் அறிவித்துள்ளார.் 

❖ மாதே்நதாறும் 200 யூனிட் வழங்கப் பட்டு வே்த பட்டியல் சாதியினர,் பிற்படுத்தப்பட்ட 

சாதியினர,் வறுறமக் நகாட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்கள் மற்றும் சுதே்திரப் 

நபாராட்ட வீரரக்ள் ஆகிநயாருக்கு இனி மாதே்நதாறும் 300 யூனிட் மின்சாரம் 

இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் அவ  ்கூறினார.் 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் பகா ்ம யின் சின்னை் - 2023 

❖ ஒடிசா முதல்வர ்ேவீன் பட்ோயக், மோநிலத் தறலேகர ்புவநனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா 

ரமதோனத்தில் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான FIH ஆடவர ் ஹாக்கி உலகக் நகாப்றபயின் 

சின்னத்திரன சவளியிடட்ார.் 

❖ ோட்டின் மிகப்சபரிய ஹாக்கி ரமதோனம் கடட்ப்பட்டு வரும் புவநனஸ்வர ் மற்றும் 

ரூரந்கலா ஆகிய ேகரங்களில் 15வது உலகக் நகாப்றபப் நபாட்டியானது ேறடசபற 

உள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ஹீபைாபிலியா தினை் - ஏ ்ரல் 17 

 

❖ இே்தத் தினமோனது ஹீநமாபிலியா பற்றிய ஒரு விழிப்புணரற்வ ஏற்படுதத்ுவறத ஒரு 

நோக்கமாகக் சகாண்டுள்ளநதாடு ஃபிராங்க் ே்னாபலின் என்பவரின் பிறே்த 
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ோறளயும் குறிக்கச ்சசய்கிறது. 

❖ ஃபிராங்க் ே்னாசபல் உலக ஹீநமாபிலியா கூட்டறமப்றப ேிறுவியவர ்ஆவார.் 

❖ இே்தத் தினமோனது மற்ற இரத்தப் நபாக்கு நகாளாறுகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரற்வ 

ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ இே்த ஆண்டு இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, Access for All: Partnership. Policy. Progress. Engaging 

your government, integrating inherited bleeding disorders into national policy என்பதாகும். 
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