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ஏப்ரல் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆயுஷ் சிகிசச்சசைப் பைன்படுத்திப் பலன் பபறுவதற்காக வவண்டி இந்திைாவிற்கு 

வர விரும்பும் பவளிநாடட்ினருக்கு சிறப்பு ஆயுஷ் நுசைவு இசசவு சீட்டு வைங்கும் ஒரு 

முசறசை இந்திைா அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

o காந்தி நகரில் நசடபபற்ற உலகளாவிை ஆயுஷ் முதலீடு மற்றும் புத்தாக்க உசச்ி 

மாநாட்டிசனத்  பதாடங்கி சவக்கும் வபாது பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் இது 

குறித்து அறிவித்தார.் 

❖ குரு வதஜ் பகதூரின் 401வது பிறந்தநாசள முன்னிட்டுப் பிரதமர ் நவரந்திர வமாடி 

அவரக்ள் பசங்வகாட்சடயில் இருந்து நாட்டு மக்களிடம் உசரைாற்றினார.் 

o குரு தேஜ் பகதூர ் முகலாைரக்ள் காலத்தில் வமற்பகாள்ளப் பட்ட கட்டாை மத 

மாற்றங்கசள எதிரத்்துப் வபாரிட்டவரும்  ஒன்பதாவது சீக்கிை குருவும் ஆவார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சகாங்கு சொழர் காலத்து நடுகற்கள் – அன்னூர் 

 

❖ திருப்பூசரச ்வசரந்்த சில பதால்லிைல் ஆரவ்லரக்ள் சமீபத்தில் மூன்று நடுகற்கசளக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இசவ  வகாைம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள அன்னூரில் 11 அல்லது 12 ஆம் 

நூற்றாண்டில் ஆட்சி பசை்த பகாங்கு வசாைரக்ளின் ஆட்சிக் காலத்சதச ்வசரந்்ததாக 

இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

❖ வீர ராவஜந்திரன் பதால்லிைல் மற்றும் வரலாற்று ஆை்வு சமைத்தின் இைக்குநர ்S.ரவிக் 

குமார ் தசலசமயிலான ஒரு குழுவினர,் 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாதத்தில் 

அன்னூரில் உள்ள மன்னீஸ்வரர ் வகாயிலுக்கு அருகில் உள்ள இந்த நடுகற்கசளக் 

கண்டுபிடித்தனர.் 

❖ இந்த மூன்று நடுகற்களுள் ஒன்று ‘தசலபலி சிற்பம்’ ஆகும். 

❖ இரண்டாவது கல்லானது, இடது சகயில் ஒரு வில்லுடனும் வலது சகயில் அம்புடனும் 
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இருக்கும் ஒரு வீரரின் உருவத்சதச ்சித்தரிக்கிறது. 

❖ மூன்றாவது நடுகல்லில், ஒரு வீரன் ஓர ்எதிரிசை வாளினால் தாக்குவசதயும், அவன் 

இடது சகயில் ஒரு வில்சலப் பிடித்திருப்பசதயும் சித்தரிக்கிறது. 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

நாட்ச ால்சரக்ஸ்-VIII 

❖ இந்திைக் கடவலாரக் காவல்பசடைானது, 'நாட்வபால்பரக்ஸ்-VIII' (8வது) எனப்படும் 

இரண்டு நாள்கள் வசர நசடபபறும் வதசிை அளவிலான மாசு எதிரப்்புப் பயிற்சிசைத ் 

பதாடங்கிைது. 

❖ கடலில் கசிவு ஏற்பட்டால் வமற்பகாள்ள வவண்டிை இந்த தைாரந்ிசலப் பயிற்சிசைப் 

பாதுகாப்புச ்பசைலாளர ்டாக்டர ்அஜை் குமார ்பதாடங்கி சவத்தார.் 

❖ நாட்வபால்பரக்ஸ்-VIII பயிற்சியின் வநாக்கம் கடலில் ஏற்படும் கசிவு நிகை்வுகசள 

எதிரத்்துப் வபாராடுவதில் அசனத்து பங்குதாரரக்ளின் தைாரந்ிசல மற்றும் எதிரப்்புத் 

திறசன வமம்படுத்துவதாகும். 

 
 

நடமாடும் சூரியெக்தி சமற்கூரர அரம ்பு 

 

❖ இந்திைாவின் முதலாவது நடமாடும் சூரிைசக்தி வமற்கூசர அசமப்பு குஜராத்தின் 
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காந்தி நகரில் உள்ள சுவாமிநாராைண் அக்சரத்ாம் வகாவில் வளாகத்தில் நிறுவப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த 10 ஒளி மின்னழுத்தத் திறன் பகாண்ட PV வபாரட்் அசமப்பானது, புது படல்லியின் 

சரவ்வாபடக் பவர ்சிஸ்டம்ஸ் லிமிபடட் என்ற நிறுவனத்தினால் தைாரிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்திைா முழுவதும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆற்றல் மிக்க நகரங்கசள 

உருவாக்குவதற்காக வவண்டி, மத்திை அரசின் புதிை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தித் துசற அசமசச்கத்தினால் வமற்பகாள்ளப்பட்ட முன்பனடுப்பின் கீை் இந்த 

அசமப்புகள் நிறுவப் பட்டுள்ளன. 

 

வாக்சீர் 

❖ இந்திைக் கடற்பசடயின் P75 என்ற திட்டத்தின் ஆறாவது நீரம்ூை்கிக் கப்பலான வாக்சீர ்

என்பது சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ P75 திட்டத்தின் கீை் தைாரிக்கப்பட்ட ஸ்காரப்ிைன் ரக நீரம்ூை்கிக் கப்பல்களில் இது 

கசடசிக் கப்பலாகும். 

❖ P75 திட்டத்தின் கீை், ஐஎன்எஸ் கல்வாரி, ஐஎன்எஸ் காந்வதரி, ஐஎன்எஸ் கரஞ்ச ்மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் வவலா ஆகிைசவ பசடயில் இசணக்கப்பட்டன. 

❖ வாக்சீர ் கப்பலின் கடல்பரப்பிலான இைக்கம் குறித்தச ் வசாதசனகள் நசடபபற்று 

வருகின்றன. 

❖ சாண்ட ் ஃபிஷ் (sandfish) எனப்படும் இந்திைப் பபருங்கடலின் ஆை்கடலில் வாழும் ஒரு 

வவட்சடைாடும் மீனின் பபைசரக் பகாண்டு இதற்கு வாக்சீர ்என்று பபைரிடப்பட்டது. 

❖ ரஷ்ைாவிலிருந்துப் பபறப்பட்ட முதல் நீரம்ூை்கிக் கப்பலான வாக்சீர ்1974 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ் 26 ஆம் வததிைன்று இந்திைக் கடற்பசடயில் இசணக்கப்பட்டு, 1997 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆம் வததிைன்றுப் பசடயிலிருந்து விலக்கப் பட்டது. 

 

 

இந்தியாவின் முதலாவது தூய ்  சுரம ரைட்ரஜன் ஆரல 

❖ இந்திைாவின் முதலாவது தூைப் பசுசம சைட்ரஜன் ஆசலைானது அசாமில் உள்ள 

வஜாரை்ட் என்னுமிடத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஆயில் இந்திைா லிமிபடட் நிறுவனத்தினால் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆசலைானது, 100 kW எதிரம்ின் அைனி மாற்றச ் சவ்வு மின்னாற்பகுப்பு என்ற 
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வரிசசசை (Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyser array) பைன்படுத்தி, தற்வபாதுள்ள 

500 kW சூரிைசக்தி ஆசல மூலம் உற்பத்தி பசை்ைப்படும் மின்சாரத்தில் இருந்து பசுசம 

சைட்ரஜசன உற்பத்தி பசை்கிறது. 

 

 

உலகின் மிக உயரமான சுரங்க ் ாரத 

 

❖ எல்சலச ் சாசலகள் அசமப்பானது 16,580 அடி உைரத்தில் இமாசச்லப் பிரவதசத்தின் 

ஷிங்கு லா கணவாயில் உலகின் மிக உைரமான சுரங்கப்பாசதயிசனக் கட்டசமக்க 

உள்ளது. 

❖ இந்ேச ் சுரங்கப் பாசத லடாக்கின் ஜான்ஸ்கர ் பள்ளத்தாக்குப் பகுதிசை இமாசச்லப் 

பிரவதசத்துடன் இசணக்கும். 

❖ இந்த உைரல்ட்சிைத் திடட்த்சதச ் பசைல்படுத்தச ் பசை்வதற்காக வவண்டி மத்திை 

அரசு வைாஜக் என்ற திட்டத்திசனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தச ்சுரங்கப்பாசதயின் பதற்கு வாசல் ஷிங்கு லாவில் அசமந்திருக்கும். 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இந்தச ்சுரங்கப்பாசதயின் வடக்கு வாசல் லகாங்கில் அசமந்திருக்கும். 

 

சதசிய இரையவழி ்  ாதுகா ்பு ொர்ந்த ெம் வங்களுக்கான எதிர் ்பு ் 

 யிற்சி 

 

❖ அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிைமான துசறயின் நிறுவனங்களுக்காக வதசிை 

இசணை வழிப் பாதுகாப்பு சாரந்்த சம்பவங்களுக்கான ஒரு எதிரப்்பு பயிற்சியிசனத ்

வதசிைப் பாதுகாப்புச ்சசப பசைலகம் ஏற்பாடு பசை்துள்ளது. 

❖ நாட்டின் இசணை நிசலப்பாட்சட வலுப்படுதத்ும் ஒரு வநாக்கத்துடன் இது ஏற்பாடு 

பசை்ைப் பட்டுள்ளது. 

❖ வதசிைப் பாதுகாப்பு ஆவலாசகர ் அஜித் வதாவல் வதசிை இசணைவழிப் பாதுகாப்பு 

சாரந்்த சம்பவங்களுக்கான எதிரப்்புப் பயிற்சிசைே் பதாடங்கி சவத்தார.் 

 

காரஃீ ்  ருவம் – 2022 

 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான காரீஃப் பருவத்திற்கான வவளாண்சம குறித்த ஒரு வதசிை 

மாநாட்சட மத்திை வவளாண் அசமசச்ர ்நவரந்திர சிங் வதாமர ்பதாடங்கி சவத்தார.் 

❖ இது புதுபடல்லியில் உள்ள வதசிை வவளாண் அறிவிைல் வளாகத்தில் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ 2வது வமம்படுத்தப் பட்ட மதிப்பீடுகளின்படி (2021-22), நாட்டின் பமாத்த உணவு தானிை 

உற்பத்திைானது 3160 லட்சம் டன்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது இதுவசரயில் பதிவானசத விட அதிக வரம்பப எட்டியுள்ளது.  

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


•   
•    
 

 
 

❖ எண்பணை் வித்துகள் மற்றும் பருப்பு வசககள் ஆகிைவற்றின் உற்பத்தி முசறவை 

371.5 மற்றும் 269.5 லட்சம் டன்களாக இருக்கும். 

❖ 3 வது வமம்படுத்தப் படட் மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21 ஆம் ஆண்டில் வதாட்டக்கசல 

உற்பத்தி 3310.5 லட்சம் டன்கள் ஆக இருந்தது.  

❖ இது நாட்டின் வதாட்டக்கசலத் துசறயில் இதுவசர பதிவாகாத அளவுக்கு அதிகமாக 

உள்ளது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சநக்சஸா அட்ரட 

❖ இலண்டன் நகசரச ்வசரந்்த இசணைச ்சங்வகதப் பணம் சாரந்்த கடன் வைங்கும் ஒரு 

நிறுவனமான பநக்வஸா, உலகளாவிைக் பகாடுப்பனவு நிறுவனமான மாஸ்டரக்ாரட்ு 

நிறுவனத்துடன் சக வகாரத்்துள்ளது. 

❖ இது உலகில் முதல்முசறைாக "இசணைச ் சங்வகதப் பணம் சாரந்்த பகாடுப்பனவு 

அட்சடகசள" அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

❖ மின்னணுப் பணம் சாரந்்த ஒரு நிறுவனமான டிபாக்பகட் என்பது பநக்வஸா என்ற 

நிறுவனத்திற்கு அட்சடகசள வைங்கும் ஒரு நிறுவனமாகும். 

❖ இந்த அட்சடக்குக் குசறந்தபட்ச திருப்பிச ் பசலுத்தும் வசகயிலான பதாசகவைா, 

மாதாந்திரக் கட்டணங்கவளா அல்லது பசைலற்ற நிசலயில் இருப்பதற்கான 

கட்டணங்கவளா வதசவயில்சல. 

❖ ஒரு மாதத்திற்கு 20,000 யூவராக்கள் வசரயில் FX கட்டணம் (foreign transaction) இல்சல. 

❖ 20% அல்லது அதற்கும் குசறவான கடன் மதிப்பு விகிதத்சதக் பகாண்டிருக்கும்  

வாடிக்சகைாளரக்ளுக்கு 0% வட்டி வைங்கப்படும். 

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சதசிய உசலாகவியலாளர் விருது 2021 

❖ மத்திை எஃகு துசற அசமசச்ர ்ராம் சந்திர பிரசாத் சிங் இந்த நிகை்சச்ிக்குத் தசலசம 

தாங்குகிறார.் 

❖ உற்பத்தி, ஆராை்சச்ி மற்றும் வமம்பாடு, வடிவசமப்பு, கல்வி, கழிவு வமலாண்சம 

மற்றும் எரிசக்திப் பாதுகாப்பு ஆகிை துசறகளில் இரும்பு மற்றும் எஃகுத் துசறயில் 
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பணி புரியும் உவலாகவிைலாளரக்ள்/பபாறிைாளரக்ளின் சிறந்தப் பங்களிப்சபயும், 

ஆத்ம நிரப்ார ் என்ற ஒரு இலக்சக அசடவதில் அவரக்ள் ஆற்றும் ஒரு குறிப்பிட்டப் 

பங்களிப்சபயும் அங்கீகரிப்பசத இந்தத் திட்டம் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

ைூருன் உலக சுகாதாரத் துரறயின்  ைக்காரரக்ள்  ட்டியல் 2022 

 

❖ இந்திை சீரம் நிறுவனதத்ின் தசலவர ் மற்றும் நிரவ்ாக இைக்குநர,் டாக்டர ் சசரஸ் S. 

பூனவல்லா, 2022 ஆம் ஆண்டு ைூருன் உலக சுகாதாரத் துசறயின் பணக்காரரக்ள் 

பட்டிைலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார.் 

❖ இவர ்2022 ஆம் ஆண்டில் சுகாதாரத் துசறயில் வகாடீஸ்வரர ்என்ற ஒரு பபருசமசைப் 

பபற்றார.் 

❖ 26 பில்லிைன் டாலர ் (41% அதிகரிப்பு) என்ற அளவிலானச ் பசாத்து மதிப்புடன் இவர ்

இந்தப் பட்டிைலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார.் 
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❖ சுகாதாரத் துசறயின் பணக்காரரக்ள் பட்டிைலில் சீனா (34) முதலிடத்திலும், அதசனத் 

பதாடரந்்து அபமரிக்கா (16), சுவிட்சரல்ாந்து (15), பஜரம்னி (11), மற்றும் இந்திைா (9) 

ஆகிை நாடுகளும் உள்ளன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சதசியக் குடிரம ்  ைி தினம் - ஏ ்ரல் 21 

 

❖ நாட்டின் பல்வவறு பபாதுப் பணிச ்வசசவத் துசறகளில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகளின் 

பணிகசள அங்கீகரிக்கும் வசகயில் இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ சுதந்திர இந்திைாவின் முதல் உள்துசற அசமசச்ரான சரத்ார ் வல்லபாை் பவடல் 

அவரக்ள், 1947 ஆம் ஆண்டில், படல்லியில் உள்ள பமட்கால்ஃப் நிசலைத்தில் நிரவ்ாகச ்

வசசவ அதிகாரிகளின் தகுதிகாண் அதிகாரிகளிடம் உசரைாற்றிை ஒரு தினத்சத 

நிசனவு கூரும் வசகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அவர ்தனது உசரயில் குடிபமப் பணியாளரக்பள இந்திைாவின் எஃகுச ்சடட்கம் என்று 

அசைத்தார.் 

 

உலக ்  ரட ் ாற்றல் மற்றும் புத்தாக்க தினம் - ஏ ்ரல் 21 

 

❖ குசறகசளத் தீரப்்பதில் பசடப்பாற்றல் மற்றும் புதுசமயின் முக்கிைத்துவம் பற்றிை 

விழிப்புணரச்வ ஏற்படுத்துவசதயும், தனிப்பட்ட மற்றும் குழு நிசலகளில், ஆக்கப் 

பூரவ்மான பல்துசறச ்சிந்தசனசை ஊக்குவிப்பசதயும் இந்தத் தினம் வநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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❖ ஏப்ரல் 15 முதல் 21 வசர உலகப் பசடப்பாற்றல் மற்றும் புதுசம வாரமும் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் பசடப்பாற்றல் மற்றும் புதுசம தினத்தின் கருத்துரு, 

"ஒத்துசைப்பு" என்பதாகும். 
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