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ஏப்ரல் – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ இமாசச்லப் பிரதேசே்தில் 125 அலகுகள் வரரயில் அம்மாநில மக்களுக்கு இலவசமாக 

மின்சாரம் வழங்கப் படும் என்று அந்ே மாநில முேல்வர ் ஜெய்ராம் ோக்கூர ்அறிவிே்து 

உள்ளார.் 

o தமலும், அந்ே மாநிலே்தின் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கும் குடிநீர ்

கட்டணம் ஜசலுே்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் அவர ்கூறினார.் 

❖ சரவ்தேச நாணய நிதியமானது இந்தியாவின் பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யான் அன்ன 

தயாெனா திட்டே்ரேப் பாராட்டியுள்ளது. 

o தகாவிட்-19 பெருந்பதாற்றின் தபாது நாட்டில் அதிகரிே்து வந்த தீவிர வறுரம 

தமலும் பரவுவரே இது ேடுே்ேது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசிய இசைவு வழங்கலுக்கான தேர மதிப்பீட்டு ஆய்வு 2022 

 

❖ மே்திய மரறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம் (CBIC - Central Board of Indirect Taxes and 

Customs) சமீபே்தில் நடே்ேப்பட்ட இரசவு வழங்கலுக்கான தநர மதிப்பீட்டு ஆய்வு (TRS - 

Time Release Studies) குறிே்ே ஒரு ஜோகுப்பு அறிக்கககய பவளியிட்டது. 

❖ இரசவு வழங்கலுக்கான தநர மதிப்பீடு என்பது ஜசயல்திறரன அளவிடுவேற்கான 

ஒரு கருவியானதோடு, இது சரவ்தேச வரே்்ேகே்தின் சரக்கு இகைவு ஜசயல்முரறரய 

மதிப்பிடுகிறது. 
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❖ உலக வரே்்ேக அகமெ்ொனது, உலக சுங்க அரமப்பு மற்றும் வரே்்ேக வசதி ஒப்பந்ேம் 

ஆகியவற்றின் கீழ் இந்த ஆய்வு முரறரயப் பரிந்துரரக்கிறது. 

❖ இந்தச ் பையல்முகறயானது, சரக்குகளின் சராசரி ஜவளியீட்டு தநரே்ரே, அதாவது 

ைரக்குப் ஜபாருள் சுங்க நிரலயே்ரே வந்ேரடவேற்கும் இறக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதி 

பையல்முகறக்கு அனுப்பப் படுவேற்கும் ஆகும் நநரே்ரேப் பொருத்து அரமகிறது. 

 

 ‘சகுே்ேலா’ சசயற்ககக்தகாள் 

 

❖ ஜபங்களூர ்நகரரே ்ேரலரமயிடமாகக் ஜகாண்ட ஒரு விண்ஜவளிே் ஜோழில்நுட்பப் 

புே்ோக்க நிறுவனமான பிக்ஸ்ஜசல் நிறுவனம் ேனது முதலாவது முழு அளவிலான 

வணிகச ்ஜசயற்ரகக் தகாரள ஜவற்றிகரமாக விண்ணில் ஜசலுே்தியோக அறிவிே்து 

உள்ளது. 

❖ இது ஸ்நெஸ்எக்ஸ் நிறுவனே்தின் பால்கன்-9 ரரடத்ேர ்ஏவுே் திட்டே்தில் இடம்ஜபறே் 

திட்டமிடெ்ெட்டுள்ள 36-பையற்ககக்நகாள் பதாகுெ்பின் ஒரு ெகுதியாக இருக்கும். 

❖ 'சகுந்ேலா' ஜசயற்ரகக் தகாளானது விண்ஜவளிக்கு இதுவரரயில் விண்ணில் 

ஜசலுே்ேப் பட்ட உயர-்ஜேளிவுே்திறன் ஜகாண்ட அதி நிறமாரல வணிக ஒளிெ்ெடக் 

கருவியில் ஒன்ரற ஏந்திை ்ஜசல்கிறது,  

❖ இது கிரகே்திற்கான 24x7 மணி தநர சுகாோரக் கண்காணிப்பு அரமப்ரப  உருவாக்கச ்

ஜசய்வதற்கான ஒரு முயற்சியில் இந்த நிறுவனே்ரே தமலும் ஒரு படி முன்நனற்றிச ்

ஜசல்கிறது. 

❖ 15 கிதலாவுக்கும் குரறவான எரட ஜகாண்ட சகுந்ேலா ஜசயற்ரகக் நகாளானது, 

புலப்ெடக்கூடியது முேல் அகசச்ிவப்பு நிறமாரல வகரயிலான 150க்கும் தமற்பட்ட 

வண்ணப் பட்ரடகளில் சுற்றுப் பாரேச ் சாரந்்ே படங்கரளப் படம்பிடிக்கும் திறன் 

ஜகாண்டோகும். 

❖ இது விண்ஜவளிே் துரறயில் இந்தியாவின் ேனியார ்நிறுவனங்களின் வளரந்்து வரும் 

பங்ரகக் குறிக்கிறது. 

 

AB-PMJAY 

❖ ஆயுே்மான் பாரே் பிரோன் மந்திரி ென் ஆதராக்யா தயாெனா (AB-PMJAY) திட்டத்தின் 
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கீழ், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சுகாோரப் பயன்கள் திட்டத்தின் புதிய பதிப்ரபே் தேசிய 

சுகாோர ஆரணயம் அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது. 

❖ இதில் 365 புதிய நகடமுகறகள் நைரக்்கெ் பட்டரே அடுே்து, இேன் புதிய ஜமாே்ே 

எண்ணிக்ரக 1,949 ஆக உயரந்்தது. 

 

 

ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் அபியான் 

 

❖ 2022  ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முேல் 2026 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 வரரயிலான காலக் 

கட்டே்தில் ஜசயல்படுே்துவேற்காக தவண்டி, மே்திய அரசின் நிதி உேவிரயப் ஜபறும், 

புதுப்பிக்கப் பட்ட ராே்டர்ிய கிராம் ஸ்வராெ் அபியான் என்ற திட்டே்ரேே் ஜோடரப் 

ஜபாருளாோர விவகாரங்களுக்கான அரமசச்ரரவக் குழு ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

❖ இந்ேே் திட்டம் இப்தபாது 15வது நிதிக்குழுவின் பேவிக் காலே்துடன் ஒன்றிகணந்து 

இயங்குகிறது. 

❖ இந்ேே் திட்டம் பஞ்சாயேத்ு ராெ் நிறுவனங்களின் நிரவ்ாகே் திறன்கரள தமம்படுே்ேச ்

ஜசய்வரே தநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்ேே் திட்டமானது முேலில் 2018-19 முேல் 2021-22 வரர ஜசயல்படுே்துவேற்காக 2018 

ஆம் ஆண்டில் அரமசச்ரரவயால் முேன்முரறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

கழிவுேீர் சுே்திகரிப்பு ேிகலயம் - ஓக்லா 

❖ ெல் சக்தி அரமசச்ர ்கதெந்திர சிங் ஜேகாவே் சமீபே்தில், ஜடல்லியில் கட்டுமானே்தில் 

உள்ள, ஒரு நாரளக்கு 564 மில்லியன் லிட்டர ்கழிவுநீரரச ்சுே்திகரிப்பு ஜசய்யும் ஓக்லா 

கழிவுநீர ்சுே்திகரிப்பு ஆரலரய ஆய்வு ஜசய்ோர.் 

❖ இது யமுரனரயச ் சுே்ேம் ஜசய்யும் பணியில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ இந்ே ஆரல ஆசியாவிதலதய மிகப்ஜபரிய ஆரலயாக இருக்கும் 

❖ இது கழிவுநீரில் இருந்து மாசுபட்டப் ஜபாருட்கரள  அகற்றி, அரேச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுச ்

சூழலில் ஜவளிதயற்றுவேற்கு ஏற்ற ஒரு கழிவுநீரர உற்பே்தி ஜசய்வரே அல்லது 

அேரன மறுபயன்பாட்டிற்கு உபதயாகிே்து, அேன் மூலம் நீர ்மாசுபடுவரேே் ேடுக்கச ்

ஜசய்வரே தநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

ஹுனார் ஹாே் 

 

❖ மே்திய அரமசச்ர ் அனுராக் ோக்கூர,் மும்ரபயில் நரடஜபற உள்ள 40வது ஹுனார ்

ஹாே் மன்றே்திரனே ்ஜோடங்கி ரவக்க உள்ளார ். 

❖ ஹுனார ் ஹாே் என்பது உள்ளூர ் கரலஞரக்ள் மற்றும் ரகவிரனஞரக்ரளப் 

பாதுகாே்து தமம்படுே்துவேற்கான ஒரு மன்றமாகும். 

❖ "உள்ளூர ் உற்பே்திக்கு ஆேரவு ோருங்கள்" மற்றும் "ஆே்ம நிரப்ர ் பாரே"் 

ஆகியவற்றுக்கான பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி அவரக்ளின் தவண்டுதகாரள "ஹுனார ்

ஹாே"் வலுப்படுேத்ுகிறது. 

❖ இது நாடு முழுவதிலும் இருந்து குரறந்ேது 1,000 கரலஞரக்ள் மற்றும் ரகவிரனக் 

கரலஞரக்ரள ஒன்றிரணக்கும். 

 

தேசிய ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுே் ேளம் 

❖ நிதி ஆதயாக் அரமப்பானது, தேசிய ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுே் ேளே்ரேே் ஜோடங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இது அரசாங்கே் ேரரவப் பயனரக்ளுக்கு உகந்ே முரறயில் வழங்குவதோடு, ேரவு 

சாரந்்ே முடிஜவடுே்ேல் மற்றும் ஆராய்சச்ிரய ஊக்குவிக்கும். 
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❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்ேே் ேளமானது, அரசாங்க மூல ஆோரே் 

ேரவுகள் முழுவதும் ேரப்படுே்துவரேயும், பல ேரவுே்  ஜோகுப்புகரளப் பயன்படுே்தி 

பயனரக்ரள எளிோகப் பகுப்பாய்வு ஜசய்ய அனுமதிக்கும் ஜநகிழ்திறன் மிக்க 

பகுப்பாய்வுகரள வழங்குவரேயும் தநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

 

புலம்சபயர்வு கண்காணிப்பு அகமப்பு 

❖ பருவகாலே்தினால்  எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய புலம்ஜபயர ் ஜோழிலாளரக்ளின் 

ஒரு இடப்ஜபயரவ்ிரனே்  ேனிப்பட்ட அரடயாள எண்கள் மூலம் வரரபடமிடுவேற்கு 

தவண்டி இரணய ேள அடிப்பரடயிலான புலம்ஜபயரவ்ு கண்காணிப்பு அரமப்புப் 

பயன்பாட்ரட மகாராே்டிரா அரசாங்கம் உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது நாட்டிதலதய முேன்முரறயாக உருவாக்கப்பட்ட இது தபான்ற முேல் திட்டமாகும். 

❖ இந்ேே் திட்டே்தில், புலம்ஜபயரந்்ேப் பயனாளிகளுக்கு ஊட்டசச்ே்து வழங்கல், தநாய்ே் 

ேடுப்பு, சுகாோரப் பரிதசாேரன தபான்ற ஒருங்கிரணந்ே குழந்ரே தமம்பாட்டுச ்

தசரவகளின் ஜோடர ்பயன்கள் வழங்கே் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

மானிலிருே்து மனிேனுக்கு தகாவிட்-19 பரவல் 

 

❖ ஒரு மானிடமிருந்து மனிேனுக்குப் பரவிய கதரானா ரவரசின் முேல் பாதிப்பானது 

கனடாவில் பதிவாகியுள்ளது. 
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❖ ஜவள்ரள வால் ஜகாண்ட ஒரு மானிடம் SARS-CoV-2 மரெணுக்களின் சில பிறழ்ந்த 

அகமெ்புகள் கண்டறியப்பட்டோக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கூறுகின்றனர.்  

❖ மான் ஒரு விலங்கு ரவரஸ் தேக்கியாக ஜசயல்பட முடியும் என்பரே இது குறிக்கிறது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ஆசிய வளரச்ச்ிக் கண்தணாட்ட அறிக்கக 2022 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 8.9% என்று மதிெ்பிடெ்ெட்ட  இந்தியாவின் ஜமாே்ே உள்நாட்டு 

உற்பே்தியின் வளரச்ச்ியானது, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 7.5 சேவீேமாக இருக்கும் என்று 

ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கி கணிே்துள்ளது. 

❖ 2023-2024 ஆம் ஆண்டில் வளரச்ச்ி தமலும் அதிகரிே்து 8 சேவீேே்ரே எட்டும் என்றும் 

அந்ே அறிக்ரகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ ரே்யா-உக்ரரன் தமாேரல இந்திய நாட்டிற்கான மதிப்பீட்டில் ஒரு காரணியாக 

ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கி எடுே்துக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்ே ஜநருக்கடியால் எண்ஜணய் விரல உயரும். 

❖ தகாவிட்-19 ஜோற்றுதநாயின் தீவிரமும் ேடுப்பூசி வழங்கீட்டு வீேே்தின் அதிகரிப்பின் 

காரணமாக குரறயும். 

❖ தமலும் சீனா 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 5 சேவீேமும், 2023-24 ஆம் ஆண்டில் 4.8 சேவீேமும் 

வளரச்ச்ிரயக் காணும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

சிலே்தி இனங்கள் 

❖ 50,000 என்ற அளவில் அறியப்பட்ட பல்தவறு வரகயான சிலந்தி இனங்கள் பூமியில் 

வாழ்வோக உலகச ்சிலந்திப் பட்டியல் அறிவிேத்ுள்ளது. 

❖ இது சுவிஸ் நாட்டின் ேரலநகர ் ஜபரன்ில் அரமந்துள்ள இயற்ரக வரலாற்று அருங் 

காட்சியகே்தில் அரமந்துள்ளது. 
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❖ இன்னும் சுமார ் 50,000 சிலந்தி இனங்கள் கண்டறியப்பட உள்ளன என்று மதிப்பிட்டு 

உள்ளோக இந்ேப் பட்டியரல ஜவளியிடட் அரமப்பு கூறியது.  

❖ குரியுரியஸ் மினுவாதனா என்பது உலகம் முழுவதும் தசரே்்து கண்டறியப்பட்ட 50,000 

என்ற சிலந்தி இனமாகப் பதிவு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் ேிகழ்வுகள் 

மால்கம் ஆதிதசஷய்யா விருது 2022 

 

❖ பிரபல இந்தியப் ஜபாருளாோர நிபுணரும் அரசியல் விமரச்கருமான பிரபாே ்

பட்நாயக், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மால்கம் ஆதிதசேய்யா என்ற விருதுக்குே் தேரந்்து 

எடுக்கப் பட்டு உள்ளார.் 

❖ இவ்விருது ஆண்டுதோறும் மால்கம் மற்றும் எலிசஜபே் ஆதிதசேய்யா என்ற ஒரு அறக் 

கட்டரளயால்  வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இது ஒரு சிறந்ே சமூக அறிவியலாளருக்கு  வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்ே விருதில் சான்றிேழும், ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான பரிசுே் ஜோரகயும் அடங்கும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் பாரம்பரியே் தினம் - ஏப்ரல் 18 

 

❖ மனிேப் பாரம்பரியே்ரே பாதுகாப்பேற்காகவும், அேற்காகச ் ஜசயல்படும் சில  

அரமப்புகளின் முயற்சிகரள அங்கீகரிப்பேற்காகவும் தவண்டி இந்ே தினம் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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❖ நிரனவுச ்சின்னங்களும், பழங்காலக் கட்டிடங்களும் உலகே்தின் ஒரு ஜசாே்ோகும். 

❖ இரவ தேசே்தின் வளமானப் பாரம்பரியே்ரே உருவாக்குகின்றன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகப் பாரம்பரியே் தினேத்ின் கருே்துரு "மரபு மற்றும் பருவ 

நிரல" என்போகும். 

❖ இந்தியாவில் ஜமாே்ேம் 3691 நிரனவுச ்சின்னங்கள் மற்றும் ேளங்கள் உள்ளன. 

❖ இவற்றில் 40 ேளங்கள் யுஜனஸ்தகாவின் உலகப் பாரம்பரியே் ேளங்களாக அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 
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