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ஏப்ரல் – 21  

TNPSC துளிகள் 

❖ இமாசச்லப் பிரதேசே்தில் அமமந்துள்ள ஷிங்கு லா கணவாயில் உலகின் மிக உயரிய 

சுரங்கப் பாமேமய எல்மலச ்சாமலகள் அமமப்பானது கட்டமமக்கவுள்ளது.  
o இது இமாசச்லப் பிரதேசம் மற்றும் லடாக் ஆகிய பகுதிகமள இமணக்கும் 

வமகயில் 16,580 அடி உயரே்தில் நிறுவப்படும். 
❖ இளம் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான சசன்மனயிமனச ் தசரந்்ே D. குகேஷ் 

ஸ்சபயினில் நமடசபற்ற 48வது லா க ாடா ச வ்கேச ஓபன் சது ங்ேப் கபாட்டியில் 

வவற்றி வபற்றா .் 

o இதில் R. பி ே்ஞானந்ோ 3வது இடே்தினனப் வபற்றா .் 

❖ அணுசே்தி ஆனையே்தின் ேனலவ  ் வபாறுப்பினன வகிே்கும் ேமகலஷ் நீல்ேந்ே் 

வியாசின் பேவிக் ோலே்தினன கமலும்  ஓ  ்ஆை்டிற்கு நீட்டிே்ே அ சு அனுமதி வழங்கி 

உள்ளது. 

o 2018 ஆம் ஆை்டு வசப்டம்ப  ்மாேே்தில் இப்பேவிே்கு முேன்முனறயாே நியமிே்ேப் 

பட்ட இவ து பேவிக் ோலமானது 2வது முனறயாே நீட்டிே்ேப்பட்டுள்ளது.  
  

தேசியச ்சசய்திகள் 

மிதவை ைானூர்தி நிவலயம் – ஓகா  

❖ இந்தியக் கடதலாரக் காவற்பமடயின் ேமலமம இயக்குநர ் V.S. போனியா என்பவர ்

ஓகா என்னுமிடே்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிேமவ வானூரத்ி நிமலயே்திமனே ்

திறந்து மவே்ோர.்  

❖ தமலும், அவர ் வாதினார ் என்னுமிடே்தில் நிறுவப்பட உள்ள கடதலாரக் காவல் 

பமடயின் படகுே் துமறக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார.் 
❖ இரு மமயங்களும் குஜராே்தின் கடதலாரே் தேவபூமியான துவாரகா மாவட்டே்தில் 

அமமந்துள்ளன. 
❖ மிேமவ வானூரத்ி நிமலயம் என்பது தேமவயுள்ள இடங்களுக்குப் பயண வசதியிமன 

அளிப்பேற்கும், மிேமவ வானூரத்ிகள் ேமரயிறங்க இமசவு சசய்யும் வமகயிலான 

உள்கட்டமமப்பிமனக் சகாண்ட ஒரு முமனயமாகும்.  

 

வித்யா சமிக்சா ககந்த்ரா 

 

❖ குஜராே் மாநிலக் கல்விே் துமறயானது, காந்தி நகரில் ஒரு வழிகாட்டு மற்றும் 
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கட்டுப்பாட்டு  மமயம் அல்லது விே்யா சமிக்சா என்ற தகந்ே்ராவிமன நிறுவியுள்ளது.  
❖ இது தசரக்்மக, வருமக, கற்றல் பயன்கள், இமடநிற்றல் மற்றும் பள்ளியின் 

அங்கீகாரம் ஆகியவற்மறக் கண்காணிே்து, பள்ளிகள் ஆசிரியரக்ள் மற்றும் சோகுதி 

& வோகுப்பு நினல வள னமய ஒருங்கினைப்பாள ே்னளே் ேை்ோைிே்கிறது. 

❖ இந்ே னமயமானது, ேற்றல் பயன்ேனள கமம்படுேத்ுவேற்ோே ே வு மற்றும்  வோழில் 

நுட்பே்தினனப் பயன்படுே்துவனே கநாே்ேமாேே் வோை்டுள்ளது.  

 

பாரம்பரிய மருத்துை வமயம் 

 

❖ குஜராே்தின் ஜாம்நகரில் நிறுவப்பட்டுள்ள உலக சுகாோர அமமப்பின் உலகப் 

பாரம்பரிய மருே்துவ மமயே்திமன பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி திறந்து மவக்க உள்ளார.்  
❖ இது உலகிதலதய இதே தபான்ற வமகயிலான ஒரு முேல் மமயமாகும். 
❖ சோழில்நுட்ப தமம்பாடுகள் மற்றும் சான்றுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயிலான 

ஆராய்சச்ி ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிமணப்பேன் மூலம் பாரம்பரிய மருே்துவே்தின் 

சசயல்திறமன சவளிக் சகாணரவ்மே இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ைழங்கும் சசயல்முவறயில் மாற்றங்கள் 

 

❖ மே்திய சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிமல மாற்றே் துமற அமமசச்கமானது, 

தமம்பாட்டுே் திட்டங்களுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்கும் சசயல்முமறயில் 

சில மாற்றங்கமள அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது.  

❖ அதே சமயம் இேர சில திட்டங்களுக்கு இேன் அதிகார வரம்பிலிருந்து முற்றிலும் 
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விலக்கு அளிப்பேற்கு இது முன்சமாழிந்துள்ளது.  
❖ இேற்கு சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ள் கண்டனம் சேரிவிே்து வருகின்றனர.்  
❖ இதில் 39 வமகயான தமம்பாட்டுே் திட்டங்களுக்குச ் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுேல் 

என்பது கட்டாயமாகும்.  
❖ அவற்றுள் நீரம்ின் நிமலயம், சுரங்கம் மற்றும் அனல்மின் நிமலயம் தபான்றமவ உள் 

அடங்கும். 
❖ இந்ே அனுமதி வழங்கல் சசயல்முமறயானது 2006 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுசச்ூழல் ோக்க 

மதிப்பீட்டு அறிவிப்பின் மூலம் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 

அவைத்து திறை்மிகு நகரங்களிலும் ஒருங்கிவைந்த ைழிகாட்டு மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு வமயம் 

❖ இந்தியாவில் திறன்மிகு நகரங்கள் திட்டே்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டு வரும் 100 

நகரங்களுள், 20 நகரங்களில் சில ஒருங்கிமணந்ே வழிகாட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

மமயங்கள் ஏற்கனதவ நிறுவப்பட்டுள்ளன.  
❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேம் 15 ஆம் தேதிக்குள் மீேமுள்ள நகரங்களிலும் இந்ே 

மமயங்கள் நிறுவப்படும். 
❖ இந்ே மமயங்கள் திறன்மிகு நகரங்கள் திட்டே்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.  
❖ இந்ேே் திட்டமானது 100 சுய நிமலே்ேன்மமயுமடய, குடிமக்களுக்கு உகந்ே நகரப்் 

புறக் குடியிருப்புகமள உருவாக்குவமே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  
❖ உள்துமற அமமசச்கமானது ஒருங்கிமணந்ே வழிகாட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மமய 

மாதிரியிமன இறுதி சசய்து, மகாராஷ்டிரா, உே்ேரப் பிரதேசம், மே்தியப் பிரதேசம், 

கரந்ாடகா, ேமிழ்நாடு மற்றும் இராஜஸ்ோன் ஆகிய மாநிலங்களில் இேமன ஒரு 

மாதிரிே் திட்டமாக அமல்படுே்துவமே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

ஆக்டிைிசமை்ஸ் ககாயாஸ் 

 

❖ இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிச ் சமபயிமனச ் தசரந்்ே தேசிய மீன் மரபணு வள 

வாரியே்தின் அறிவியலாளரக்ள் புதிய இறால் இனம் ஒன்மறே் கண்டறிந்துள்ளனர.் 
❖ இந்ேப் புதிய இனே்திற்கு ஆக்டினிசமன்ஸ் தகாயாஸ் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
❖ புதிோகக் கண்டறியப்பட்ட இந்ே இறால் இனமானது அேட்டி என்ற தீவின் பவளே் 

திட்டுப் பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டது. 
❖ அேட்டி தீவானது லட்சே்தீவின் ஓ  ்அங்கமாகும். 
❖ A. தினே ன், புருகசாே்ேமன் ப மசிவம், குல்தீப், K. லால் மற்றும் T.T. அஜிே்குமா  ்
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ஆகிகயா  ்அடங்கிய ஒரு குழுவினால் இந்ே இனமானது ேை்டறியப்பட்டது.  

 

இ-தார் தளம் 

❖ சட்டே்தின் கீழ் தகாரப்படும் தமாட்டார ் வாகன விபே்துகள் மற்றும் தகாரிக்மககள் 

மீோன ேரவுகமள சநறிமுமறப் படுே்துவேற்கான e-DAR எனப்படும் ஒரு இனைய 

ேளே்தின் வசயல்விளே்ேமானது சமீபே்தில் உசச்நீதிமன்றே்திடம் வழங்ேப்பட்டது. 

❖ E-DAR (வி ிவான இனைய வழி விபே்து அறிே்னே) என்பது ோப்பீட்டு நிறுவனங்ேளின் 

ஆே கவாடு சானலேள், கபாே்குவ ே்து மற்றும் வநடுஞ்சானலேள் அனமசச்ேே்தினால் 

உருவாே்ேப்பட்டது.  

❖ இது சில புனேப்படங்ேனளே் வோை்டு சானல விபே்துேள் பற்றிய உடனடிே் 

ேேவல்ேனளே ் ேந்து, விபே்து இழப்பீட்டுக் கோ ிே்னேேனளே் து ிேப் படுே்ேவும், 

பாதிே்ேப் பட்டவ ே்ளின் குடும்பங்ேளுே்கு நிவா ைம் அளிே்ேவும் உேவும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சைப்பமை்டலப் புயல் கமகி 

❖ தமகி எனப்படும் ஒரு சவப்பமண்டலப் புயலானது பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டில் நிலசச்ரிவு 

மற்றும் சவள்ளப் பாதிப்பிமன ஏற்படுே்தி குமறந்ேபட்சம் 167 தபரின் உயிமரப் 

பறிே்துப் சபரும் தசேே்மே ஏற்படுே்தியது.  
❖ தேசியப் தபரிடர ் அமமப்பின் ேகவல்படி, தமலும் 110 நபரக்ள் காணாமல் தபாய் 

விட்டோகவும் 1.9 மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப் பட்டுள்ளோகவும் சேரிய வந்துள்ளது. 
❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் பசிபிக் பகுதியில் புயல் உருவாகும் பருவே்தின் 3வது சவப்ப 

மண்டலே் ோழ் அழுே்ே நிமல மற்றும் 2வது சவப்பமண்டலப் புயலாகும்.  

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ஆப்பிரிக்கப் பை்றிக் காய்சச்ல் 

 

❖ திரிபுராவிலுள்ள அரசு பன்றி வளரப்்புப் பண்மணயில் ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக் காய்சச்ல் 

பாதிப்பு கண்டறியப் படட்து. 
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❖ இேன் மூலம் சமாே்ேம் 63 வயது முதிரந்்ே பன்றிகள் உயிரிழந்துள்ளன. 

❖ இந்ேப் பண்மணயானது சசபாஹிஜாலா (Sepahijala) மாவட்டே்தின் தேவிப்பூர ்என்னும் 

இடே்தில் அமமந்துள்ளது. 

❖ இது மாநில விலங்கு வள தமம்பாட்டுே் துமறயினால் இயக்கப்படுகிறது. 

 

L-மூலம் வையக விரிவு ைவல ைழங்கி (சசயல்பாட்டகம்) 

❖ இந்தியாவிதலதய முேன்முமறயாக L-மூலம் என்ற ஒரு வசயல்பாட்டேே்தினனப் வபற 

உள்ள மாநிலம் இ ாஜஸ்ோன் ஆகும். 

❖ இது ேனடயற்ற இனைய வசதி மூலம், முேன்னமயான எை்ைிமச ்கசனவேள் மற்றும் 

மின்னாளுனேனயச ்வசயல்படுே்துேனல கமற்வோள்வேற்கு மாநில அ சிற்கு உேவும்.  

❖ இதில் அறிவிே்ேப்பட்டப் வபய ே்ள் மற்றும் எை்ேளுே்ோன இனையே் ேழேே்துடன் 

இனைந்து, வஜய்ப்பூ ிலுள்ள இ ாஜஸ்ோனின் பாமாஷா மாநிலே் ே வு னமயே்தில் 

இந்ேச ்வசயல்பாட்டேமானது நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

❖ ேற்கபாது மும்னப, புதுவடல்லி மற்றும் கோ ே்பூ  ்ஆகிய நே ங்ேளில் மூன்று J – மூலம் 

வசயல்பாட்டேங்ேளும், வோல்ேே்ோ மற்றும் மும்னப ஆகிய நே ங்ேளில் 2 L – மூலம் 

வசயல்பாட்டேங்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திய இராணுைத்திை் தவலைர் 

 

❖ நரவாதனமவயடுே்து சஜனரல் மதனாஜ் முகுந்ே் இராணுவப் பணியாளரக்ளின் 29வது 

ேமலவராக சலப்டினட் சஜனரல் மதனாஜ் பான்தட சபாறுப்தபற்றுள்ளார.்  

❖ இவர ்இந்திய இராணுவேத்ின் ேமலவர ்பேவியில் சபாறுப்தபற்ற முேல் சபாறியாளர ்

ஆவார.் 
❖ இராணுவப் பணியாளரக்ளின் ேமலவர ் என்பவர,் இராணுவே் ேமலவர ் என்றும் 

அமழக்கப் படுகிறார.் 
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❖ இவர ் இந்திய இராணுவே் ேமலமமயகங்களின் ேமலவரும் இந்திய இராணுவே்தின் 

உயரந்ிமல அதிகாரியும் ஆவார.் 
 

இராகேஷ் தல்ைார் எழுதிய புத்தகம் 

❖ இராதஜஷ் ேல்வார ்எழுதிய “The Boy who wrote a Constitution : A play for children on Human 

Rights” என்ற புே்ேேமானது வவளியிடப்பட்டுள்ளது.  
❖ இது பீம்ராவ் இராம்ஜி அம்தபே்கர ் அவரக்ளின் குழந்மேப்பருவ நிமனவுகமள (அ) 

உண்மமே் ேகவல்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட ஒரு புே்ேகமாகும். 
❖ இது டாக்டர ் B.R. அம்கபேே்  ்அவ ே்ளின் 131வது பிறந்ே நாளன்று வவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ ேல்வா  ்எழுதிய மற்றப் புே்ேேங்ேள், “The vanishing of Subash Bose, Gandhi, Ambedkar and four 

legged scorpion” மற்றும் “Aurangzeb” ஆகியனவாகும்.  

 

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

கதசிய மூத்கதார் ஆடைர் பிரிவு ஹாக்கி சாம்பியை்ஷிப் 

 

❖ 12வது தேசிய மூே்தோர ்ஆடவர ்பிரிவு ஹாக்கி சாம்பியன்சிப் தபாட்டியில் ஹரியானா 

அணி சவற்றி சபற்றுள்ளது. 
❖ ஹ ியானா மாநிலம் ேமிழ்நாடு அணிமய வீழ்ே்தி இந்ே வவற்றினயே் னேப்பற்றியது  
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❖ இந்ேப் தபாட்டி தபாபால் நகரில் நமடசபற்றது. 
❖ 2011 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு முேல்முமறயாக ஹரியானா இந்ேக் தகாப்மபமய 

சவன்றுள்ளது. 
 

முக்கிய தினங்கள் 

ஐக்கிய நாடுகளிை் சீை சமாழி திைம் – ஏப்ரல் 20 

 

❖ கங்ஜீ என்பவருக்கு மரியாமேச ்சசலுே்தும் விேமாக இே்தினமானது தேரந்்சேடுக்கப் 

பட்டது. 
❖ கங்ஜீ என்பவர ்சுமார ்5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன சமாழி எழுேத்ுகமளக் கண்டு 

பிடிே்ேவராகக் கருேப்படும் ஒரு புராண நபர ்ஆவார.் 
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