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ஏப்ரல் – 03  

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கஞ்சா வேட்டட – 2.0 

 

❖ கஞ்சா மற்றும் பான் மசாலாப் பபாருட்கள் விற்பனனக்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் 

ஒரு மாத கால அளவிலான சசாதனனனை சமற்பகாள்ளுமாறு காவல்துனற தனலனம 

இைக்குநர ்னசசலந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள்ளார.் 
❖ இதற்கு கஞ்சா சவட்னட – 2.0 நடவடிக்னக என்று பபைரிடப்பட்டுள்ளது. 
❖ தற்சபானதை இந்த நடவடிக்னகைானது மாரச் ் 28 முதல் ஏப்ரல் 27 வனர நனடபபற 

உள்ளது. 
❖ முன்பு, கஞ்சா மற்றும் பான் மசாலாப் பபாருட்கனள விற்பனன பசை்வனதத் தனட 

பசை்வதற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி வனரயில் இசத 

சபான்ற ஒரு நடவடிக்னகயினனக் காவல்துனற சமற்பகாண்டது. 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ேருணா – 2022 

 

❖ இந்திைக் கடற்பனட  மற்றும் பிரான்சு நாட்டுக் கடற்பனட ஆகிை இரண்டிற்குமினடசை 

சமற்பகாள்ளப்படும் 20வது இருதரப்புக் கடற்பனடப் பயிற்சிைான வருணா பயிற்சி 

2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்30 முதல் ஏப்ரல் 03 வனரயில் அரபிக்கடலில் நடத்தப்பட்டது. 
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❖ இரு நாடுகளின் கடற்பனடகளுக்கு இனடசை சமற்பகாள்ளப்படும் இந்த இருதரப்புக் 

கடற்பனடப் பயிற்சிைானது 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 
❖ இந்தப் பயிற்சிக்கு 2001 ஆம் ஆண்டில் வருணா எனப் பபைரிடப்பட்டது. 

 

வடாக்ரா படடப்பிரிவு 

 

❖ இராணுவ அதிகாரிகளின் தனலவரான பஜனரல் M.M. நரவனன, ன ோக்ரோ பட ப் 

பிரிவின் இரு பட ப் பிரிவுகளுக்கு மதிப்பு மிக்க குடிைரசுத் தனலவரின் வண்ணம் 

என்ற oru விருதிடன வழங்கினோர.் 

❖ அந்த இரு பட ப் பிரிவுகளோவன  20 சடாக்ரா மற்றும் 21 சடாக்ரா ஆகிைனவாகும். 
❖ உத்தரப் பிரசதசத்தின் னபசாபாத் நகரில் உள்ள சடாக்ரா பனடப்பிரிவு னமைத்தில் 

நடத்தப் பட்ட ஒரு அணிவகுப்பில் இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 
 

ஆயுதப்படடகள் சிறப்பு அதிகாரச ்சட்டம் 

❖ இந்திைாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில், ஆயுதப்பனடகள் சிறப்பு அதிகாரச ்

சட்டத்தின் கீழ் வரும் பகுதிகனளக் குனறக்க உள்ளதாக மத்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 
❖ அந்தப் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களாவன; அசோம், நோகோலோந்து, அருணோசச்லப் 

பிரனதசம் மற்றும் மணிப்பூர ்ஆகியனவோகும். 

❖ நோடு முழுவதும் உள்ள, னமோதல்களோல் போதிக்கப்ப ்  அடனத்துப் பகுதிகடளயும் ஒரு 

க ்டுப்போ ்டிற்குள் ககோண்டு வரும் ஒரு னநோக்கத்து ன் 1958 ஆம் ஆண்டில் இந்தச ்

ச ் மோனது இயற்றப்ப  ்து. 

❖ அசோம் மோநிலத்தில் உள்ள 23 மோவ ் ங்களில் இசச் ் ம் முழுடமயோக நீக்கப்ப ்டு, 

ஒரு மோவ ் த்தில் ம ்டும் பகுதியளவில் விதிக்கப்படும். 

❖ மணிப்பூர ் மோநிலத்தில் உள்ள 6 மோவ ் ங்களிலுள்ள 15 கோவல்நிடலயங்களில் 

ஆயுதப் பட கள் சிறப்பு அதிகோரச ்ச ் த்தின் கீழோன அதிகோரங்கள் விலக்கப்படும். 

❖ இந்த மோநிலத்திலுள்ள மற்றுகமோரு மோவ ் த்தில் உள்ள இரு கோவல் நிடலயங்களின் 

அதிகோர வரம்னபோடு 3 மோவ ் ங்களில் ம ்டும் இசச் ் ம் கசல்லுபடியோகும். 
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❖ நோகோலோந்து மோநிலத்தின் 7 மோவ ் ங்களிலுள்ள 15 கோவல் நிடலயங்களில் இந்தச ்

ச ்டத்தின் கீழோன அதிகோர வரம்புகள் விலக்கப்படும். 

 

 

FASTER மமன்மபாருள் 

 

❖ இந்திைத் தனலனம நீதிபதி N.V. ரமணோ “மின்னணு ஆவணங்களின் விடரவோன 

மற்றும் போதுகோப்போனப் பரிமோற்றம்” என்ற ஒரு தளத்திடன கவளியி ் ோர.் 

❖ இது ஒரு போதுகோப்போன மின்னணு ஊ கம் வழியோக,  இட க்கோல தட  உத்தரவுகள், 

தட  உத்தரவுகள் மற்றும் ஜோமீன் உத்தரவுகடள சரியோன அதிகோரிகளுக்கு அனுப்ப 

உசச் நீதிமன்றத்திற்கு வழிவடக கசய்கிறது. 

❖ உசச் நீதிமன்றப் பதிவகமோனது னதசியத் தகவல் டமயத்து ன் இடணந்து இந்த FASTER 

அடமப்பிடன உருவோக்கியுள்ளது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

உலகின் மிகப்மபரிய மின்சாரப் பயணக் கப்பல் 

❖ உலகின் மிகப்பபரிை மின்சாரப் பைணக் கப்பலானது ைாங்சச நதியில் தனது முதல் 

பைணத்னத முடித்துக் பகாண்டு, சீனாவின் மத்திை ஹிசப மாகாணத்திலுள்ள யிசாங் 
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என்ற துனறமுகத்னத வந்தனடந்துள்ளது. 
❖ இந்தப் பைணக் கப்பலானது, 7,500 கிசலாவாட் – மணி திறன் பகாண்ட ஒரு மாபபரும் 

கடல் சார ்மின்கலனால் ஆற்றனலப் பபறுகிறது. 

❖ இந்தக் கப்பலின் பபைர ்ைாங்சச நதி த்ர ீகாரஜ்ஸ் 1 (Yangtze River Three Gorges 1) என்பது 

ஆகும். 

❖ இந்தக்  கப்பலானது முக்கிைமான சுற்றுலாப் பைணங்கனள சமற்பகாள்ள சவண்டிப்  

பைன்படுத்தப் படும். 

 

 

உலக மக்கள்மதாடக நிடல அறிக்டக 2022 

 

❖ ஐக்கிை நாடுகள் மக்கள்பதானக நிதிைம் என்ற அனமப்பானது, ஆண்டுசதாறும் உலக 

மக்கள்பதானக நினல அறிக்னகயினன பவளியிடுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்னகைானது “Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended 

pregnancy “என்று தடலப்பி ப்ப ்டு கவளியி ப்ப ்டுள்ளது. 

❖ 2015 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வடரயில், உலகளவில் ஆண்டுனதோறும் சுமோர ் 121 

மில்லியன் என்ற அளவில் னதடவயற்ற கருத்தரிப்புகள் அதிகரித்துள்ளதோக இந்த 

அறிக்டக கூறுகிறது. 
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❖ உலகம் முழுவதும் நவீன மற்றும் போதுகோப்போன கருத்தட  முடறகள் இல்லோததோல், 

சுமோர ் 257 மில்லியன் கபண்கள் கருத்தரிப்பிடனத ் தவிரப்்பதற்கோன கருத்தட  

முடறகடள உபனயோகிக்கோமல் உள்ளனர.் 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சிறுவசமிப்புத் திட்டங்கள் மீதான ேட்டி வீதங்கள் 

❖ 2022-23 ஆம் நிதிைாண்டின் முதலாம் காலாண்டிற்கான (ஏப்ரல்-ஜுன் 2022) சிறு 

சசமிப்புத் திட்டங்கள் (அ) தபால் நினலை சசமிப்புத்  திட்டங்கள் மீதான வட்டி 

வீதங்கனள மாற்றாமல் னவத்திருக்க மத்திை நிதி  அனமசச்கம் முடிவு பசை்துள்ளது. 
❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் – ஜுன் மாதங்களுக்கான பல்சவறு திட்டங்கள் மீதான வட்டி 

வீதங்கள் 4.0% முதல் 7.6% வனர என்ற வரம்பிசலசை உள்ளது.  
❖ சிறுசசமிப்புத ் திட்டங்களுக்கான வட்டி வீதங்கனள அரசு காலாண்டு அடிப்பனடயில் 

அறிவிக்கிறது. 
❖ சிறுசசமிப்புத் திட்டங்கள் மீதான வட்டி வீதங்கள் பதாடரந்்து 8வது காலாண்டாக 

மாற்றப் படாமல் உள்ளது.  

 

 

ஆக்சிஸ் ேங்கி – சிட்டி ேங்கி ஒப்பந்தம் 

 

❖ ஆக்சிஸ் வங்கிைானது, சிட்டிவங்கியின் இந்திை நுகரவ்ு வணிகத்தினன 1.6 பில்லிைன் 

டாலர ்பதானகக்கு, ஓர ்அனனத்துப் பண ஒப்பந்ததத்ின் மூலம் னகைகப்படுத்துவதாக 

சிட்டி குழுமம் அறிவித்துள்ளது.  
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❖ இந்தப் பரிமாற்றமானது சில்லனற வங்கி, கடன் அட்னடகள், நுகரச்வார ் கடன்கள் 

மற்றும் பசாதத்ு சமலாண்னம ஆகிைவற்னற உள்ளடக்கிை, சிட்டி வங்கி இந்திைப் 

பிரிவின் நுகரச்வார ்வங்கி வணிகங்கனள உள்ளடக்கும். 
❖ சிட்டி வங்கி இந்திைப் பிரிவின் சுமார ் 3600 நுகரச்வார ் வணிக ஊழிைரக்ள், இந்த 

ஒப்பந்தம் நினறவு பபற்ற பிறகு ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு இடம் மாற்றப்படுவர.் 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

வினய சமரஷ்யா வயாஜனா 

❖ கரந்ாடக அரசானது வினை சமரஷ்ைா சைாஜனா என்ற திட்டத்னத  அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ இது அந்த மாநிலத்தின் கிராமப் பஞ்சாைத்துகளில் நிலவும் சாதிப் பாகுபாடுகளுக்கு 

எதிராக ஒரு பபாது விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்கான ஒரு பிரசச்ாரமாகும்.  
❖ இது ஏப்ரல் 14 அன்று டாக்டர ்B.R.அம்னபத்கர ்அவரக்ளின் பிறந்தநோள் விழோவின் னபோது 

முடறயோகத் கதோ ங்கப்படும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு கசப் ம்பர ்மோதத்திை மடழயிலிருந்துத் தன்டனக் கோப்பதற்கோக, 

கரந்ோ கோவின் னகோப்பல் என்ற மோவ ் த்திலுள்ள மியோபூர ்குக்கிரோமத்திலுள்ள ஒரு 

ஆலயத்தினுள் தஞ்சம் புகுந்த வினய் என்ற 3 வயது தலித் சிறுவனின் நிடனவோக இந்த 

முன்கனடுப்பிற்கு இப்கபயரோனது சூ ் ப்ப ்டுள்ளது. 

 

 

இராஜஸ்தான் நிறுவன தினம் 

 

❖ மாரச் ்30 அன்று, இராஜஸ்தான் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டனத நினனவு கூறும் விதமாக 

இராஜஸ்தான் திவாஸ் (இராஜஸ்தான் நிறுவன தினம்) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ 1949 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்30 அன்று, இந்திை ஒன்றிைத்துடன் இரஜபுத்தினப் பகுதிகனள 

இனணத்தனதைடுத்து இராஜஸ்தான் மாநிலமானது உருவாக்கப்பட்டது. 
❖ இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் 73வது நிறுவன தினமானது இந்த ஆண்டு பகாண்டாடப் 

பட்டது. 
❖ இந்திைாவில் பரப்பளவில் மிகப்பபரிை மாநிலமாக திகழ்வது இராஜஸ்தான் மாநிலம் 
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ஆகும். 
❖ இந்திைாவின் 4% புவியிைல் பரப்பினன இராஜஸ்தான் பகாண்டுள்ளது. 
❖ மக்கள்பதானக ரீதிைாக இராஜஸ்தான் இந்திைாவின் 7வது பபரிை மாநிலமாகும். 
❖ இம்மாநிலத்தில் ரந்தம்பூர ் சதசிைப் பூங்கா (சவாை் மசதாபூர)், சரிஸ்கா புலிகள் 

காப்பகம் (ஆல்வார)் மற்றும் முகுந்தரா மனல புலிகள் காப்பகம் (சகாட்டா) என்று 3 

சதசிைப் புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன.. 
❖ இராஜஸ்தான் அரசரக்ளின் நிலம் எனவும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

அல் ரிஹ்லா 

❖ இது அடிடாஸ் நிறுவனத்தினால் 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA கத்தோர ்உலகக் னகோப்டபப் 

னபோ ்டிக்கோக சவண்டி அதிகோரப் பூரவ்மோக கவளியி ப்ப ்  ஒரு பந்தோகும். 

❖ இது அடி ோஸ் நிறுவனதத்ின் 14வது உலகக் னகோப்டபப் பந்தோகும். 

❖ இது மற்ற உலகக் னகோப்டபப் பந்துகடள வி  னவகமோக பறக்கும் என்பதோல் 

னவகமோன அனனத்து விடளயோ ்டு னவகங்களுக்கும் ஈடு ககோடுக்கும் வடகயில் இது 

வடிவடமக்கப் ப ்டுள்ளது. 

❖ இது முழுவதுமோக நீரச்ோரந்்த டமகள் மற்றும் படசகடளக் ககோண்டு உருவோக்கப் 

ப ் து. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்ேவதச குழந்டதகள் புத்தக தினம் – ஏப்ரல் 02 

❖ இத்தினமானது 1967 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுசதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ இது சரவ்சதச இளம் நபரக்ளுக்கான புத்தக வாரிைத்தினால் ஏற்பாடு பசை்ைப் 

படுகிறது. 
❖ இந்த வாரிைமானது, சிறுவர ் புத்தகங்கள் மீதான கவனத்னத ஈரப்்பதற்காகவும் 

வாசிப்பு ஆரவ்த்னதத் தூண்டுவதற்காகவும் பசைல்படும் ஒரு சரவ்சதச மற்றும் இலாப 

சநாக்கமற்ற அனமப்பாகும். 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் “கடதகள் என்பது நீங்கள் ஒவ்கவோரு நோளும் னமனல உயர உதவும் 

சிறகுகள்” என்ற கருத்துருவில் கன ோ இத்தினத்டத ஏற்போடு கசய்கிறது. 

 

 

உலக மன இறுக்க விழிப்புணர்வு தினம் - ஏப்ரல் 02 

 

❖ இது ஐக்கிை நாடுகள் அனமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளால் ஆண்டுசதாறும் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள மன இறுக்கக் குனறபாட்டு சநாைால் (Autism) பாதிக்கப்பட்ட 

நபரக்ள் குறித்த விழிப்புணரன்வ குடிமக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதற்காக சவண்டி 

இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது ஐக்கிை நாடுகளின் உலகத் தகவல்பதாடரப்ுத் துனற மற்றும் ஐக்கிை 

நாடுகளின் பபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக  விவகாரங்கள் துனற ஆகிைவற்றால் 

நடத்தப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “அடனவருக்கும் உள்ளோரந்்த தரமோன 

கல்வி” (Inclusive Quality Education for All) என்பதோகும். 
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