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ஏப்ரல் – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆசிய ஆப்பிரிக்கக் கூட்டமைப்புடன் இமைந்து நடத்தப்பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

இந்திய சரவ்தேச மாநாட்டில், ததொழிலதிபர ் பபிதொ சிங் உலக அமைதிே் தூதரொக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

o கல்வி, விமளயொட்டு, கமல, கலொசச்ொரை் ைற்றுை் இரொஜதந்திரை் ஆகியவவ மூலை் 

அமைதிமய மைை்படுத்தியதற்கொக இவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ ஒவ்தவார ் ஆை்டுை் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியன்று, உலகில் இரண்டாவது அதிகம் தபசப் 

படும் மமாழியான ஸ்பானிய மமாழிவயக் மகாண்டாடும் விேமாக ஸ்பொனிய தைொழி 

தினை் தகொை்டொடப்படுகிறது. 

o மிகவுை் புகழ்தபற்ற ஒரு ஸ்பானிய எழுத்தொளரான மிகுவல் டி தசரவ்ொை்டஸ் 

சொமவத்ரொமவ (Miguel De Cervantes Saavedra) தகௌரவிக்குை் விேமாகவும் இே்தினம் 

மகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ பிரிட்டிஷ் பிரதைர ்மபொரிஸ் ஜொன்சன், குஜரொத்தின் வதடாதரொ அருமக உள்ள ஹதலால் 

எனுமிடே்தில் அவமக்கப்பட்டுள்ள, ஏற்றுைதிமய மையைொகக் தகொை்டு நிறுவப்பட்ட 

JCB நிறுவனத்தின் புதிய ததொழிற்சொமலமயத் திறந்து மவத்தொர.் 

o இந்தத் ததொழிற்சொமல உலகளொவிய உற்பே்திகளுக்கான பொகங்கமள தயாரிக்கச ்

மசய்யும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முதலாவது சர்வததச பயணியர் கப்பல் மாநாடு 

 

❖ இந்தியொவின் முதலொவது சரவ்மதச பயைியர ்கப்பல் மாநாடானது (2022) முை்மபயில் 

நடே்ேப்பட உள்ளது. 

❖ இந்ே இரை்டு நொள் நிகழ்சச்ிமயே் துமறமுகங்கள், கப்பல் மபொக்குவரத்து ைற்றுை் 

நீரவ்ழிகள் அமைசச்கை், முை்மபே் துமறமுக ஆமையை் ைற்றுை் இந்திய வரத்்தக 
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ைற்றுை் ததொழில்துமறக் கூட்டமைப்பு ஆகியவவ இவணந்து மும்வபயில் ஏற்பொடு 

தசய்துள்ளன. 

 

உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு மற்றும் புே்ோக்க உசச்ி மாநாடு 2022 

❖ குஜரொத்தின் கொந்திநகரில் உள்ள ைகொத்ைொ மந்திர ் எனுமிடே்தில் நவடமபற உள்ள 

இந்ே உசச்ி ைொநொட்மட பிரதைர ்நமரந்திர மைொடி அவரக்ள் ததொடங்கி வவக்க உள்ளார.் 

❖ இந்ே மூன்று நொள் அளவிலான மாநாடானது முக்கிய தகொள்மக வகுப்பொளரக்ள், 

ததொழில்முமனமவொர,் முதலீட்டொளரக்ள், புே்ோக்க நிறுவனங்கள் ைற்றுை் பிற மதசிய 

ைற்றுை் சரவ்மதச நிறுவனங்கள் ஆகியவற்வற ஒன்றிமைக்குை். 

❖ அவரக்ள் புத்தொக்க கருே்துகவளப் பற்றி விவொதிக்கவுை் இந்திய நாட்டிவனே் ததொழில் 

முமனமவொருக்கொன உலகளொவிய ஆயுஷ் மையைொக எவ்வொறு ைொற்றலொை் என்பது 

பற்றி விவொதிக்கவும் இந்த உசச்ி ைொநொடு உதவுை். 

 

 

திறன்மிகு நகரங்கள், திறன்மிகு நகரமயமாக்கல் மாநாடு 

❖ மூன்று நொட்கள் கால அளவிலான “திறன்மிகு நகரங்கள், திறன்மிகு நகரையைொக்கல் 

மாநாடானது” சூரத் நகரில் ததொடங்கியது. 

❖ சூரத ்திறன்மிகு நகரக் கழக நிறுவனத்துடன் இவணந்து வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகரப்்புற 

விவகொரங்கள் துவற அமைசச்கை் இந்த நிகழ்மவ ஏற்பொடு தசய்துள்ளது. 

❖ சூரே் மற்றும் இந்தூர ்ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த நகரத்திற்கொன விருதும், உே்ேரப் பிரதேச 

மாநிலே்திற்குச ்சிறந்த ைொநிலத்திற்கொன விருதும் இதில் வழங்கப்பட்டன. 

 

இந்தியாவின் குழந்தேகளின் நிதல  

❖ பல்பரிமாணக் குழந்வே தமம்பாட்டு நிவல மற்றும் தபாக்குகள் எனப்படும் 

இந்தியொவின் குழந்மதகளின் நிமல குறித்த சமீபத்திய ஒரு அறிக்வகயானது நிதி 

ஆமயொக் ைற்றுை் யுனிமசஃப்  இந்தியொ ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்டு மவளியிடப் 

பட உள்ளது. 

❖ இந்தியொவின் குழந்மதகள் நிமல குறித்த இந்தியொவின் முதல் அறிக்மக இதுவொகுை். 

❖ அவனே்து மாநிலங்களிலும் சுகொதொரை் ைற்றுை் ஊட்டசச்த்து, கல்வி, நீர ் ைற்றுை் 
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சுகொதொரை், வீட்டு வொழ்க்மகத் தரை் ைற்றுை் குழந்மதகளுக்கு ஏதுவான சூழல் 

ஆகியவற்மறப் புரிந்து தகொள்வதற்கு ஏதுவான ஒரு கட்டமைப்மப இந்த அறிக்மக 

உருவொக்குை். 

 

 

ததலதை அறிவியல் ஆதலாசகர் 

 

❖ ைத்திய அரசின் தமலமை அறிவியல் ஆமலொசகரொகப் பிரபல இயற்பியலொளர ் அஜய் 

குைொர ்சூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ இவர ்பிரதைரின் அறிவியல், ததொழில்நுட்பை் ைற்றுை் புத்தொக்க ஆமலொசமனக் குழுவில் 

உறுப்பினரொக உள்ளொர.் 

❖ இவர ்மூன்று வருட பணிக் கொலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ இவர ்கிராவபன் பற்றிய இவரது பைிக்கொக பிரபலமாக அறியப்படுகிறொர.்  

❖ மைலுை், இவரத்பங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி கழகத்தில் இயற்பியல் 

மபரொசிரியரொகவுை் உள்ளொர.் 

❖ இந்தப் பணி நியைனதத்ிற்கு மே்திய அமைசச்ரமவயின் நியைனக் குழு ஒப்புதல் 
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அளித்து உள்ளது. 

❖ இவர ் புகழ்தபற்ற உயிரியலொளர ் K.விஜயரொகவமன அடுே்து இந்ேப் பேவிவய ஏற்க 

உள்ளார.் 

 

2022 ஆை் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் எண்ணணய் உற்பத்தி 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 அன்று முடிவமடந்த நிதியொை்டில் இந்தியொவின் கசச்ொ 

எை்தைய் உற்பத்தி 2.67 சதவீதை் குமறந்துள்ளது. 

❖ ONGC நிறுவனே்தின் உற்பே்தியானது அேன் இலக்மக விட குமறவொக இருந்தது.  

❖ ஆனொல், ரிமலயன்ஸ்-பாரே் மபட்தராலியம் நிறுவனே்தின் கிருஷ்ணா தகாோவரி 

எண்மணய்க் கிணற்றின்  இயற்மக எரிவொயு உற்பத்தி உயரந்்துள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் (ஏப்ரல் 2020 முதல் ைொரச் ்2022 வமர) கசச்ொ எை்தைய் உற்பத்தி 

29.69 மில்லியன் டன்களொக இருந்தது.  

❖ இது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இருந்ே 30.5 மில்லியன் டன் உற்பத்திமய விட 2.63 சதவீதை் 

குமறவொகுை். 

❖ நொட்டின் கசச்ொ எை்தைய் உற்பத்தி குமறவதற்கு முதன்மைக் கொரைை், உற்பே்திக் 

காலம் கடந்ே ேளங்களில் இயற்மகயான உற்பதத்ி குமறந்து வருவதே ஆகும். 

 

ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தில் UPI 

 

❖ இந்திய தேசிய மகாடுப்பனவுக் கழகே்தின் சரவ்தேச பணவழங்கீட்டு நிறுவனமானது, 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முழுவதுை், BHIM எனும் பண வழங்கீட்டு இவடமுக அவமப்பு 

NEOPAY முமனயங்களில்  மநரடியொக கிவடக்கப் மபறும் என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த முன்தனடுப்பொனது, ஐக்கிய அரபு அமீரகே்திற்குச ் தசல்லுை் மில்லியன் 

கைக்கொன இந்தியரக்ள் வசதியொன ைற்றுை் பொதுகொப்பொன முமறகளில் பைை் 

தசலுதத்ுவதற்கொன ஒரு வசதிவய அளிக்குை். 

❖ NEOPAY வசதி மபற்ற வைிக வளாகங்கள் ைற்றுை் கமடகள் என அவனே்திலும் BHIM 

UPI அவமப்வபப்  பயன்படுத்திப் பைை் தசலுத்தலொை். 

❖ NEOPAY என்பது ைஷ்தரக் வங்கியின் ஒரு பணவழங்கீட்டுே் துமை நிறுவனை் ஆகும். 
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❖ அந்ே நொட்டில் UPI வசதிவய ஏற்றுக் தகொள்ளுை் உள்கட்டமைப்மப உருவொக்க இந்திய 

தேசியக் மகாடுப்பனவுக் கழகே்தின் சரவ்தேசப் பணவழங்கீட்டு நிறுவனமானது 2021 

ஆம் ஆண்டில் NEOPAY உடன் மக மகொரத்்தது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சீனா-சாலைன் தீவுகள் பாதுகாப்பு ஒப்பந்ேை் 

 

❖ சீனாவிற்கும் சாலமன் தீவுகளுக்கும் இவடதய ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்ேம் வகமயழுேத்ு 

ஆனது. 

❖ சாலமன் தீவுகளுடன் ேற்தபாதுள்ள ஒே்துவழப்பு ஏற்பாடுகவள தமம்படுேத்ுவேற்காக 

இந்ே ஒப்பந்ேம் வகமயழுே்திடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ே ஒப்பந்ேம் மேற்கு பசிபிக் பிராந்தியே்தில் சீன அரசிற்கு ஒரு வலுவான ஊன்று 

தகாலாக அவமயும் என்போல், இந்ே ஒப்பந்ேே்தின் ோக்கம் குறிே்து பல  அதிருப்திகள் 

அதிகரிே்து வருகின்றன. 

 

இதணய வழிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிகள் 

 

❖ வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அவமப்பானது, எஸ்தடானியா நாட்டில் லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் 

எனப்படும் இவணயவழிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிகவள நடே்தியது. 

❖ வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அவமப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இவணய 

அவமப்பானது, உலகின் மிகப்மபரிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான "live-fire" எனப்படும் 

இவணயப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிகவள தமற்மகாள்ளும். 

❖ நிகழ்தநரே் ோக்குேல்களுக்கு எதிராக தேசியே் ேகவல் மோழில்நுட்ப அவமப்புகள் 

மற்றும் முக்கிய உள்கட்டவமப்பு ஆகியவற்வறப் பாதுகாக்கும் இவணயப் பாதுகாப்பு 
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நிபுணரக்ளின் திறன்கவள தமம்படுே்துவேற்காக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற 

நவடமபறும் இந்ே லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் நிகழ்வு வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ஃபின்க்ளூதவஷன் 

❖ இந்தியே் ேபால் பணவழங்கீட்டு வங்கியானது (IPPB - India Post Payments Bank) 

ஃபின்க்ளூதவஷன் (Fincluvation) என்ற ஒரு முன்மனடுப்பிவனே ் மோடங்க உள்ளோக 

அறிவிே்துள்ளது 

❖ ஃபின்க்ளூதவஷன் என்பது, நிதி உள்ளடக்கே்திற்கான சில தீரவ்ுகவள இவணந்து 

உருவாக்கவும், புதுவமயான தீரவ்ுகவள உருவாக்கவும் தவண்டி நிதிே் மோழில்நுட்பப் 

புே்ோக்க நிறுவனங்களுடன் இவணந்து தமற்மகாள்ளப்படும் ஒரு கூட்டு முயற்சி 

ஆகும். 

❖ ஃபின்க்ளூதவஷன் என்பது, நிதி உள்ளடக்கே்வே இலக்காகக் மகாண்ட மதிப்புமிக்க 

நிதிே் ேயாரிப்புகவள உருவாக்குவேற்காக மோடக்க நிறுவனச ்சமூகங்கவள ஒன்று 

திரட்டுவேற்கான ஒரு சக்தி வாய்ந்ே ேளே்வே உருவாக்குவேற்காக தவண்டி இந்ேே ்

மோழில்துவற தமற்மகாள்ளும் முேல் முயற்சியாகும். 

❖ ஃபின்க்ளூதவஷன் என்பது இதில் பங்கு மபறும் சிலப் புே்ோக்க நிறுவனங்களுடன் 

இவணந்து நிதிே் தீரவ்ுகவள உருவாக்குவேற்கான இந்தியே் ேபால் பணவழங்கீட்டு 

வங்கியின் ஒரு நிரந்ேரே் ேளமாக இருக்கும். 

 

 

ைாநிலச ்சசய்திகள் 

உலகே் ேரை் வாய்ந்ே ேரவு தையை் 

❖ திரிபுரா மாநிலே்தில் ஒரு சரவ்தேச ேரே்திலான ேரவு வமயே்வே நிறுவுவேற்காக  

அம்மாநில அரசுக்கும் NIXI-CSC என்ற ேரவுச ் தசவவ வமயே்திற்கும் இவடதய  ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் தமற்மகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

❖ முன்மமாழியப்பட்ட இந்ேத் ேரவு வமயே்வே நிறுவுவேற்காக தவண்டி, CSE எனும் 

மின்னாளுவகச ் தசவவ அவமப்பு மற்றும் இந்தியே் தேசிய இவணயப் பரிமாற்ற 

அவமப்பு ஆகியவவ கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 

❖ இந்ே சரவ்தேசே் ேரேத்ிலான ேரவு வமயமானது திரிபுராவின் இந்திரா நகரில் 
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அவமக்கப்பட உள்ளது. 

 

விதளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ஆசிய ைல்யுே்ே சாை்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 

❖ சரிோ தமார ் (59 கிதலா) மற்றும் சுஷ்மா தஷாக்கீன் (55 கிதலா) ஆகிதயார ் 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஆசிய மல்யுே்ே சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் மபண்களுக்கான ஃப்ரீஸ்வடல்  

பிரிவுகளில் இந்தியாவிற்கான மவண்கலப் பேக்கங்கவள மவன்றனர.் 

❖ மங்தகாலியாவின் உலான்பே்ேர ்என்ற இடே்தில் இப்தபாட்டியானது நவடமபற்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் புே்ேகை் ைற்றுை் பதிப்புரிதை தினை் - ஏப்ரல் 23 

 

❖ புே்ேகங்கவளப் படிப்பேன் நன்வமகள் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுே்துவேற்காக 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இது 1995 ஆம் ஆண்டு முேல் யுமனஸ்தகா அவமப்பினால் ஒரு வருடாந்திர விழாவாக 

நடே்ேப் படுகிறது. 

❖ இந்நாளில் இறந்ே வில்லியம் தஷக்ஸ்பியர,் மிகுவல் மசரவ்ாண்டஸ் மற்றும் இன்கா 

காரச்ிலாதசா டி லா தவகா தபான்ற புகழ்மபற்ற எழுே்ோளரக்ளுக்கு மரியாவே 

மசலுேத்ுவேற்காக இந்ே தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்ே ஆண்டு, மமக்சிதகாவின் குவாடலஜாரா நகரம் உலகப் புே்ேக ேவலநகரம் என்ற 

மபருவமவயப் மபற்றது. 

❖ இந்த ஆை்டிற்கொன கருத்துரு ‘Read, so you never feel low’ என்பதொகுை். 

 

ஆங்கில சைாழி தினை் - ஏப்ரல் 23 

 

❖ ஆங்கில மமாழிவய ஆராய்வேன் மூலம்  பன்மமாழிே்துவம் மற்றும் ஒரு கலாசச்ாரப் 

பன்முகே் ேன்வமவயக் மகாண்டாடுவவே இந்ே தினம் தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆங்கில மமாழி தினமானது, புகழ்மபற்ற எழுேே்ாளர ் வில்லியம் தஷக்ஸ்பியரின் 

பிறந்ே நாள் மற்றும் இறந்ே நாள் ஆகிய இரண்வடயும் குறிக்கிறது. 
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