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 ஏப்ரல் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹரியானாவில் உள்ள ச ானிபட் மாவட்டத்தில் கனரக வாகனங்கள் இயங்குவதன் 

மூலம் யமுனாவின் வவள்ளப் வபருக்குப் பகுதியில் அரிப்பு ஏற்படுகிறது எனக் 

கூறப்படுவதத ஆராயத் சதசியப் பசுதமத ் தீரப்்பாயமானது ஒரு குழுதவ 

அதமதத்ுள்ளது. 

o இந்தக் குழுவானது NGT-ன் ததலவரான நீதிபதி ஆதரஷ்் குமார ் சகாயல் 

என்பவரின் ததலதமயில் அதமக்கப்படட்ுள்ளது . 

❖ மத்தியப் பிரசத த்தின் துரஜ்ான்பூர ்எனும் கிராமத்தத ஷிவ்தாம் என வபயர ்மாற்றம் 

வ ய்ய மத்திய அரசு அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ ஜாலியன்வாலா பாக் படுவகாதலயைப் பற்றி நானக் சிங்கால் எழுதப்பட்ட 100 

வருடத்திற்கு முந்ததய புத்தகமான “கூனி தவ ாகி” எனும் நூலின் ஆங்கில வமாழிப் 

வபயரப்்பானது அபுதாபியில் வவளியிடப்பட்டது. 

o இந்தப் புத்தகத்தத வமாழி வபயரத்த்ுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கான 

இந்திய தூதரான நவ்தீப் சிங் சூரி இப்புத்தக வவளியீடத்ட நடத்தினார.் 

❖ வடன்மாரக்்கின் சகாபன்ஹேகனில் நதடவபறும் 2030 ஆம் ஆண்டின் குறிக்சகாள்கள் 

மற்றும் பாரீசு ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றிற்கிதடசயயான ஒத்தித வு மீதான 

உலகளாவிய முதலாவது மாநாட்டில் தூய்தமயான மற்றும் திறன் வாய்ந்த 

குளிரவ்ித்தல் மீதான உலகளாவிய முதலாவது கூட்டணி வதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் நவம்பர ்மாதத்தில் G20 குழுமத் ததலவரக்ளின் 15-வது வருடாந்திர 

மாநாடத்ட  வுதி அசரபியா நடத்தவுள்ளது. 

❖ காஸ்மிக் கதிரக்தளக் கண்டறிய விண்வவளிக்கு அனுப்பப்படும் சிறிய ஆய்வு 

வ யற்தகக் சகாளான க்யூப் ாட் குழுவிற்கு இந்திய அவமரிக்க மாணவரான சக வ் 

ராகவனின் ததலதமயிலான குழுவிதன நாசா சதரந்்வதடுத்துள்ளது.  

❖ இங்கிலாந்து கார ் பந்தய ஓடட்ுநரான லூயிஸ் ஹாமில்டன் சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

சபாட்டியில் பாரம்ுலா ஒன்-இன் 1000-வது சபாட்டியில் தனது 75-வது வாழ்நாள் 

படட்த்தத வவன்றுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கடலலோர கப்பற்படட கப்பல் - வீரோ 

❖ இந்திைக் கடஹலாரக் காவல்பயட கப்பலான வீராவானது ஜெனரல் பிபின் ராவத்-ஆல் 

ஆந்திரப் பிரஹதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கிழக்கு கடற்பயடத் தளத்தில் 

ஜசைல்நியலப் படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த வீரா கப்பலானது லாரச்ன் & டூப்ஹரா நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிசலசயத் 

தயாரிக்கப்படும் புதிய ததலமுதறக் கப்பல்களில் மூன்றாவது கப்பலாகும். 

 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஆப்பிரிக்கோவில் லேே்போட்டுே் திட்டங்கள் 

❖ ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டு அபிவிருத்தி திட்டங்கயள உருவாக்க இந்திைாவானது 

ெப்பான் மற்றும் ஐக்கிை அரபு அமீரகம் ஆகிை நாடுகளுடன் இயணைவுள்ளது.  

❖ இது ஆப்ரிக்கக் கண்டதத்ில் வளரந்்துவரும் ஜபாருளாதாரத்தில் தனது தடத்தியன 

விரிவுபடுத்தவும் அப்பிராந்திைத்தில் வளரந்்துவரும் சீனாவின் ஜசல்வாக்கியன 

எதிரஜ்காள்ளவும் முற்படுகிறது. 
❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி இந்திைாவானது  

o ெப்பானுடன் இயணந்து ஜகன்ைாவில் புற்றுஹநாை் மருத்துவமயனயை 

அயமக்கவுள்ளது. 
o UAE-உடன் இதணந்து எத்திசயாப்பியாவில் தகவல் மற்றும் வதாதலத் வதாடரப்ு 

வதாழில்நுட்ப தமயத்திதன அயமக்கவுள்ளது.  
 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

பகுதி – மேய்நிகர் நோணயே் 

❖ தனிைார ் சங்கிலித் ஜதாடர ் மற்றும் பகுதி-ஜமை்நிகர ் நாணைத்தியன 

ஜதாடங்குவதற்காக சரவ்ஹதச நாணை நிதிைம் மற்றும் உலக வங்கி ஆகிையவ 

இயணைவுள்ளன.  

❖  “Learning Coin” என்றறிைப்படும் இதயன வாஷிங்டயன அடிப்பயடைாகக் ஜகாண்ட 

பன்னாடட்ு நிறுவனங்களுக்குள் மடட்ுஹம அணுக முடியும். 

❖ இதற்கு நாணை மதிப்பு இல்யலஜைன்பதால் இது உண்யமைான ஜமை்நிகர ்நாணைம் 

அல்ல. 
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எட்ேணி – நிதிச ்லேடைகள் மேயலி 

❖ இந்திைாவின் மிகப்ஜபரிை நிதியிைல் ஹசயவகளுக்கான ஜசைலிைான எட்மணிைானது 

(ETMONEY) ஒருங்கியணந்த பண வழங்கீடு முகயம (Unified Payment Interface UPI) என்ற 

அயமப்புடன் ஒரு பணவழங்கீடு முயறைாக இயணந்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அதன் மாதாந்திரப் பைனாளரக்ளின் 

எண்ணிக்யகயை இரண்டு மடங்காக மாற்றுவஹத இதன் ஹநாக்கமாகும். 

❖ இந்த ஒருங்கியணப்பானது மில்லிைன் கணக்கான எட்மணி பைனரக்ளுக்கு பரஸ்பர 

நிதிப் பண வழங்குதயல எளிதாக்குகிறது. 

❖ எட்மணி ஜசைலிைானது யடம்ஸ் குழுவின் ஒரு பகுதிைான யடம்ஸ் இயணைத் 

தளத்திற்கு ஜசாந்தமானதாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

குறுங்தகொள் மீது ேொக்குேல் நடே்தும் திட்டம்  

❖ ஸ்ஹபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது இரடய்டக் குறுங்ஹகாள் தியச மாற்ற ஹசாதயன (Double 

Asteroid Redirection Test - DART) என்ற கிரக பாதுகாப்புத் திட்ட வாகனத்யதச ்ஜசலுத்தும் 

என நாசா ஜதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2021 ெுன் மாதம் கலிஹபாரன்ிைாவிலிருந்து ஃபால்கன் 9 ராக்ஜகட் மூலம் இந்த DART 

கிரகப் பாதுகாப்புத் திடட்மானது ஜசலுத்தப்படும். 

 

❖  இந்த விண்கலமானது பூமிக்கருகில் உள்ள டிடிஹமாஸ் எனும்  குறுங்ஹகாளின் 

துயணக்ஹகாளும் பூமியிலிருந்து சுமார ் 4 மில்லிைன் யமல்கள் ஜதாயலவில் 

அயமந்துள்ளதுமான 540 அடி அகலமுயடை (165 மீட்டர)் டிடிமூன்  2022 ஆம் ஆண்டு 

அக்ஹடாபர ்மாதம் மீது ஹமாதும். 

❖ இந்தத் திட்டத்திற்கு பின்னர ் 2023-ல் “ஜேரா” என்றயழக்கப்படும் ஐஹராப்பாவின் 

திட்டமானது டிடிஹமாஸ் அயமப்யப ஹநாக்கிச ் ஜசலுத்தப்படட்ு 2026-ல் அங்கு 
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ஜசன்றயடயும். 

❖ சமீபத்தில் ெப்பானின் ேைாபூசா 2 விண்கலமானது விண்ஜவளிப் பாயறைான 

ருயுகுவின் மீது அதன் புறப் பரப்பிலிருந்து ஆதிப்ஜபாருயள ஆை்வுக்கு எடுப்பதற்காக 

தாமிர ஜவடிப் பந்தியன ஹமாதச ்ஜசை்தது.  

 

மகப்ளர் – 47 அடேப்பு 

❖ ஜகப்ளர ்- 47 அயமப்பில் ஒரு புதிை ஹகாளியன அறிவிைலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

இதற்கு ஜகப்ளர ்– 47d எனப் வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ நா ாவின் வகப்ளர ் விண்வவளித் வதாதல சநாக்கியின் தரவுகதளப் பயன்படுத்தி 

ஏற்கனசவ அறியப்பட்ட ஜகப்ளர ் – 47b மற்றும் 47c ஆகிய இரண்டு சகாள்களுக்கு 

நடுசவ சுற்றி வரும் வநப்டியூன் முதல்  னி அளவுதடய இந்தப் புதிய சகாளிதன 

அவரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ புதிய ஆய்வின்படி வகப்ளர ் 47d ஆனது பூமிதயவிட ஏழு மடங்கு வபரியது. சமலும் 

இரண்டு சூரியன்கதள  ்சுற்றிவரும் அதமப்பான ஜகப்ளர ் – 47 அயமப்பின் மூன்று 

ஹகாள்களிலும் இதுஹவ மிகப் ஜபரிைதாகும்.  

மகப்ளர் – 47 அடேப்பு 

❖ ஜகப்ளர ் - 47 என்ற அயமப்பானது சுமார ் 3.5 பில்லிைன் ஆண்டுகள் பழயமைானது. 

ஹமலும் இது சிக்னஸ் விண்மீன்த் திரளின் தியசயில் 3,340 ஒளிைாண்டுகள் 

ஜதாயலவில் அயமந்துள்ளது. 

 
❖ ஜகப்ளர ் – 47d கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர ் தற்சபாது இரண்டு சூரியதன  ் சுற்றி 

வருகின்ற ஜகப்ளர ்– 47 அதமப்பில் 3 சகாள்கள் உள்ளன.  

❖ ஜகப்ளர ்– 47 அதமப்பானது இரடத்ட நட ்த்திர அதமப்தபக் வகாண்டதாகும். சமலும் 

அறியப்பட்ட வயகயில் இது ஒன்ஹற பல சகாள்கதளக் வகாண்ட சுற்று இருயம 

அதமப்பாகும். 

❖ இரண்டு நடச்த்திரங்கயளச ் சுற்றி வரும் ஹகாள்கயளச ் சுற்று இருயமக் ஹகாள்கள் 

எனலாம்.  
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முதல் ஆயுேந் ேொங்கிய நீர்-நில ஆளில்லோ ் படகு 

❖ “மயரன் லிசாட்” (Marine Lizard) எனும் ஜபைருயடை நீரிலும் நிலத்திலும் ஜசல்லக்கூடிை 

உலகின் முதலாவது ஆயுதங்கள் ஜகாண்ட ஆளில்லாப் படகானது சீனாவால் 

ஹசாதிக்கப்பட்டது. 

❖ இது சீனாவின் ஜபை்ஹடா வழிகாடட்ும் ஜசைற்யகக் ஹகாள் அயமப்பால் வழி 

நடத்தப்படுகின்றது. 

 
❖ நிலம் மற்றும் நீரில் தாக்குதல் நடவடிக்யககளுக்குப் பைன்படுத்தக்கூடிை இது 

வான்வழி ஆளில்லா விமானங்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா கப்பல்களுக்கு எதிராகப் 

ஹபார ்முயனைத்யத உருவாக்கும் திறயனக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ இதனால் தாஹன பைணித்தல், தயடகயளத் தவிரத்்தல், பாயதகயளத் திட்டமிடல் 

ஹபான்ற வசதிகளுடன் மின்னணு ஒளியிைல் அயமப்பு மற்றும் ஹரடார ் அயமப்பு 

ஆகிைவற்யறயும் இது உள்ளடக்கிைது.  

 

பனி ்மபோழிவிலிருந்து மின்ேோரே் 

❖ கலிஹபாரன்ிைா பல்கயலக் கழகத்தின் ஆை்வாளரக்ள் பனிப்ஜபாழிவிலிருந்து 

மின்சாரம் தைாரிக்கக்கூடிை முப்பரிமாண வடிவில் அசச்ிடப்பட்ட கருவியை 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்தச ் ஜசலவு குயறந்த கருவிைானது   சிறிை, ஜமலிதான மற்றும் வயளைக்கூடிை 

வயகயில் ஜநகிழித் தாள் ஹபான்றது. இதற்கு மின்கலன் ஹதயவயில்யல என்பதாலும் 

இது தனது ஜசாந்த சக்தியை வழங்குவதாலும் எந்த இடத்திலும் உபஹைாகப்படுத்தப் 

படக்கூடிைது. 

❖ இந்தக் கருவிைானது பனி அடிப்பயடயிலான சிறிை ரக உராை்வு மின்னிைற்றி அல்லது 

“snow TENG “ என அதழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது நிதலமின் ாரம் வழியாக மின்னூட்டத்திதன உற்பத்தி வ ய்து எலக்ட்ரான் 

பரிமாற்றங்களிலிருந்து ஆற்றதல உற்பத்தி வ ய்கிறது.  
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பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

யுமனஸ்லகோ / குயிலர்லேோ கோலனோ பத்திரிக்டக சுதந்திர விருது 2019 

❖ ராை்ட்டரஸ்் நிறுவனத்தின் பத்திரிக்யகைாளரக்ளான கிைாவ் ஹசாயி ஓ மற்றும் வா 

ஹலான் ஆகிஹைார ்2019 ஆம் ஆண்டின் யுஜனஸ்ஹகா / குயிலரஹ்மா காஹனா பத்திரிக்யக 

சுதந்திர விருதுக்காகத் ஹதரவ்ு ஜசை்ைப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ இந்த விருதானது ஜவளிப்பயட சுதந்திரத்திற்கான தங்களின் உறுதிப்பாடு, யதரிைம் 

மற்றும் எதிரப்்யபத் தாங்குதல் ஆகிைவற்யற அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இவரக்ள் தற்ஹபாது 2017 டிசம்பர ்12 முதல் மிைான்மரின் ரகசிை காப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் 

ஏழு ஆண்டு சியறத் தண்டயனயை அனுபவித்து வருகின்றனர.்  

❖ இந்த விருதானது, எத்திசயாப்பியாவில் சம 03 ஆம் சததி உலகப் பத்திரிக்தக சுதந்திர 

தினம் அனு ரிக்கப்படுவதன் ஒரு பகுதியாக சம 02 ஆம் சததி வழங்கப்படும்.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பூமி தினே் – ஏ ்ரல் 22 

❖ உலக பூமி தினம் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 22 ஆம் நாள் உலகம் முழுவதும் 

ஜகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 ஆம் நாள் அன்று ஜகாண்டாடப்பட்ட முதல் உலக பூமி 

தினமானது சுற்றுச ் சூழலுக்கு ஏற்பட்ட ஹசதத்திற்கு எதிராக 22 மில்லிைன் 

அஜமரிக்கரக்ள் ஆரப்்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தினத்யதக் குறிக்கும் நாளாகும். 

 
❖ நமது எதிரக்ால தயலமுயறயினருக்காக இந்தக் ஹகாளியன ஒரு சிறந்த இடமாக 

மாற்றுவதற்கு நமது சுற்றுச ் சூழயலப் பாதுகாப்பதற்கும் ஹபணிக் காப்பதற்குமான 

ஹதயவயை நமக்கு நியனவூடட்ுவதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் கருதத்ுருவானது, “நமது இனங்கயளப் பாதுகாப்ஹபாம்” 

என்பதாகும். உலகம் முழுவதிலும் வியரவாக அழிந்துவரும் இனங்களின் மீது 
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கவனத்தியன ஈரப்்பஹத இதன் ஹநாக்கமாகும். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ரோல ோரி தினே் – ஏப்ரல் 13 

❖ ராஹொரி மாவடட்த்தின் விடுதயலக்காக தங்கள் உயிரியனத் திைாகம் ஜசை்த பயட 

வீரரக்ளின் துணிசச்யலயும் வீரதத்ியனயும் நியனவு கூறும் விதமாக ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 13 ஆம் நாள் ராஹொரி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ெம்மு காஷ்மீர ் இந்திைாவுடன் இயணக்கப்படட்ப் பிறகு ஹமற்கு மாவட்டப் 

பகுதிகளிலிருந்து கிளரச்ச்ிைாளரக்ளுடன் இயணந்து பாகிஸ்தானானது 

பயடஜைடுதத்ு 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 07 அன்று ராஹொரி மாவட்டத்தியனக் 

யகப்பற்றிைது.  

❖ எல்யலப் பகுதியிலிருந்து ஊடுருவிை கிளரச்ச்ிைாளரக்ள் மற்றும் பாகிஸ்தான் 

இராணுவத்தினரிடமிருந்து 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று ராஹொரி மீண்டும் 

யகப்பற்றப்பட்டது.  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

