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ஏப்ரல் – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியப் பபருங்கடல் கடற்படடக் கருத்தரங்கின் (IONS) முதலாவது கடல்சார ்பயிற்சி 

2022 என்பது ககாவா மற்றும் அரபிக்கடல் ஆகிய பகுதிகளில் நடத்தப் பட்டது. 

o மனிதாபிமான உதவி மற்றும் கபரிடர ் நிவாரண நடவடிக்டககளில் உறுப்பினர ்

நாடுகளுடடய  கடற்படடகளின் இயங்குந் தன்டமடய கமம்படுத்துவகத இந்தப் 

பயிற்சியின் ஒரு கநாக்கமாகும். 

❖ மகாராஷ்டிரா, பதலுங்கானா மற்றும் படல்லி ஆகிய மாநிலங்கள் முகக் கவசம் 

அணிவது கட்டாயம் இல்டல என அறிவித்துள்ளது. 

o ககாவிட்-19 பபருந்பதாற்று நிடலடமயில் ஏற்பட்டுள்ள நிடலயான சரிடவக் 

கருத்தில் பகாண்டு, ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்த ககாவிட்-19 விதிமுடறகடள 

முழுடமயாக தளரத்்துவதாக இந்த மாநிலங்கள் அறிவித்துள்ளன. 

❖ சாம்சங் கடட்டா சிஸ்டம் இந்தியா பிடரகவட ் லிமிபடட் மற்றும் அபிபடக் ஐடி 

பசால்யூஷன்ஸ் பிடரகவட் லிமிபடட் ஆகியவற்றுடன் மணிப்பூர ் மாநில அரசு ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திடன மமற்பகாண்டுள்ளது. 

o இது மணிப்பூர ் ஒலிம்பியன் பூங்கா மற்றும் குமான் லம்பக் விடளயாட்டு 

வளாகத்தின் களமாக ஒரு உலகத் தரம் வாய்ந்த “விடளயாட்டு ரீதியான டிஜிட்டல் 

(எண்ணிம)  அனுபவத்டத வழங்கக் கூடிய ஒரு டமயத்டத” அடமப்பதற்கான ஒரு 

ஒப்பந்தமாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வன்னியர் உள் இடஒதுக்கீடு த ொடர்பொன உசச் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு 

❖ மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர ்பிரிவிற்குட்பட்ட வன்னியர ்சமுதாயதத்ினருக்கு 

10.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வடகயில், கடந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் 

பகாண்டு வரப்பட்ட சட்டத்டத (தமிழ்நாடு சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டுச ்சட்டம் 2021) ரத்து 

பசய்து பசன்டன உயரநீ்திமன்றம் அளித்த தீரப்்டப உசச் நீதிமன்றம் உறுதி பசய்தது. 

❖ அரசு கவடல வாய்ப்புகளிலும், கல்வி நிறுவனங்களின் கசரக்்டகயிலும் இதன்மூலம் 

உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட இருந்தது. 

❖ வன்னியர ் சமூகத்தின் மீது ஒப்பீட்டளவிலான  ஒரு பின்தங்கிய நிடலடயக் காட்டச ்

பசய்வதற்குப் கபாதுமான தரவுகள் எதுவும் இல்லாமல் எண்களின் அடிப்படடயில் 

மட்டுகம இந்தச ்சடட்மானது பகாண்டு வரப்பட்டது என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறியது. 

❖ மமலும் நீதிமன்றமானது இந்த ரீதியில் சடட்ம் இயற்றுவதற்கு மாநிலத்திற்கு எந்த வித 

தடடயும் இல்டல என்றும் கூறியது. 

❖ அவ்வாறு இட ஒதுக்கீட்டுச ் சட்டம் இயற்றப் படுடகயில் சாதி ஒரு அடிப்படடயாக 

இருக்கலாம், ஆனால் அது மட்டுமம அடிப்படடயாக இருக்கக் கூடாது என்றும் அது கூறி 

உள்ளது.  

 

ஆனனகட்டி குடியிருப்பொளர் 

❖ முதுமடல புலிகள் காப்பகப் பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் உள்ள சிகூரில் உள்ள 

ஆடனகட்டி என்ற பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியினர ்ஒருவர,் 41 பபண்கள் தண்ணீர ்
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சாம்பியன்களில் ஒரு நபர ்ஆவார.் 

❖ இது இந்திய அரசு மற்றும் UNDP-SIWI நீர ்ஆளுடம வசதி ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

வர்ணிகொ 

❖ பாரதிய ரிசரவ்் வங்கி கநாட் முத்ரன் பிடரகவட் லிமிபடட் (BRBNMPL - Bharatiya Reserve 

Bank Note Mudran Private Limited) என்ற நிறுவனமானது கரந்ாடகாவின் டமசூரு நகரில் 

"வரன்ிகா" என்ற டம உற்பத்தி அலகு ஒன்டற நிறுவியுள்ளது. 

❖ இது ஆண்டுக்கு 1,500 பமட்ரிக் டன் டமயிடனத் தயாரிக்கும் திறன் பகாண்டதாகும். 

❖ இதன் மூலம் ரூபாய் கநாட்டுகளின் பாதுகாப்டப அதிகரிக்க முடியும். 

❖ BRBNMPL என்பது முழுவதும் ரிசரவ்் வங்கிக்குச ் பசாந்தமான ஒரு துடண நிறுவனம் 

ஆகும். 

❖ சக்தி காந்த தாஸ் அவரக்ள் (ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர)் இந்த டம உற்பத்திப் பிரிடவத் 

பதாடங்கி டவத்தார.் 

❖ இது ‘கமக் இன் இந்தியா’ முன்பனடுப்பிற்கான ஓர ்ஊக்கமாக அடமயும். 

 

கடல்சொர் மீட்பு ஒருங்கினணப்பு னமயம் 

❖ இந்தியா மற்றும் இலங்டக ஆகிய நாடுகள் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிடன மமற் 

பகாண்டுள்ளன. 

❖ இது பகாழும்பு நகரில், பாரத ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிபடட ் மூலம் ஒரு கடல்சார ் மீட்பு 

ஒருங்கிடணப்பு டமயத்டத அடமப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடடயிலான மமாதல் ஒரு டமயக் கட்டத்டத எட்டி 

உள்ள நிடலயில், இது இந்தியப் பபருங்கடலின் ஒரு பிராந்தியத்தில் கடல்சார ்ரீதியில் 
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பாதுகாப்பு ஒத்துடழப்டப கமம்படுத்தச ் பசய்யும் என்பதால் இந்த ஒப்பந்தம் இரு 

நாடுகளுக்கும் முக்கியமானதாகும். 

 

இந்தியொ-ஆஸ்திரரலியொ தபொருளொ ொர ஒ ்துனைப்பு மற்றும் வர ்் க ஒப்பந் ம் 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஆஸ்திகரலியா தனது சந்டதயில் உள்ள கதால், ஜவுளி, 

விடளயாட்டுப் பபாருட்கள் மற்றும் நடககள் கபான்ற 95 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான 

இந்தியப் பபாருட்களுக்கு வரியில்லா அணுகடல வழங்க உள்ளது. 

❖ ஆஸ்திகரலியாவின் 9வது பபரிய வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் வரத்்தக பங்குதார நாடுகளில், ஆஸ்திகரலியா 17வது இடத்டதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

கும்பல் தகொனலகளுக்கு எதிரொனெ ்சட்டம் 

 

❖ அபமரிக்காவில் கும்பல் பகாடலகடள பவறுக்கத்தக்க ஒரு குற்றமாக அறிவிக்கும் 

சட்டத்தில் அபமரிக்க அதிபர ்கஜா பிடன் டகபயழுத்திட்டுள்ளார.் 

❖ எம்பமட் டில் கும்பல் பகாடலகளுக்கு எதிரான சட்டம் என்று இந்தச ் சட்டத்திற்கு 

எம்பமட் டில் என்பவரின் நிடனவாக பபயரிடப்படட்து. 

❖ இவர ்14 வயது நிரம்பிய ஒரு கறுப்பினச ்சிறுவன் ஆவார.் 

❖ இவர ்1955 ஆம் ஆண்டு மிசிசிப்பியில் உள்ள ஒரு மளிடகக் கடடயில் பவள்டளயினப் 

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


•   
•    
 

 
 

பபண் ஒருவடரப் புண்படுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுக் பகாடூரமாக பகால்லப் 

பட்டார.் 

 

இலங்னகயில் அவசரநினல அறிவிப்பு 

❖ இலங்டகயின் அதிபர ்மகாத்தபய ராஜபக்கச, அந்த நாட்டில் அவசரகால நிடலடயப் 

பிரகடனப் படுத்தியுள்ளார.்  

❖ இது நாட்டின் பாதுகாப்புப் படடயினருக்கு பல்மவறு அதிகாரங்கடள வழங்குகிறது. 

❖ இலங்டக மக்கள் எதிரப்காள்ளும் பபாருளாதார பநருக்கடியின் காரணமாக எழுந்த 

ககாபத்துடன் நூற்றுக்கணக்கான குடிமக்கள் அவரது வீட்டட முற்றுடகயிட முயன்றச ்

பசய்தடத அடுதத்ு இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இலங்டக நாட்டில் பணவீக்கம் 18.7 சதவீதத்டத எட்டியுள்ளது. 

❖ உணவுப் பபாருட்களின் விடல 30.1 சதவீதம் உயரந்்துள்ளது. 

❖ டீசல் தட்டுப்பாடும் நாடு முழுவதும் பபரும் பரபரப்டப ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ மின்னியற்றிகடள இயக்க டீசல் இல்லாததால் அங்கு தினமும் 13 மணி கநரம் மின் 

பவட்டு ஏற்படுகிறது. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

RAMP திட்டம் 

 

❖ 808 மில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ள் மதிப்பிலான உலக வங்கியின் ஒரு ஆதரவுத் 

திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

❖ இது "குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் பதாழில் நிறுவனங்களின் பசயல்திறடன 

மமம்படுத்ததுதல் மற்றும் துரிதப்படுத்துதல்" (RAMP - Raising and Accelerating MSME 

Performance) திட்டம் என்று அடழக்கப்படுகிறது. 
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❖ RAMP என்பது 2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் பதாடங்கப்பட உள்ள ஒரு புதிய திட்டமாகும். 

❖ நாட்டின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பசயல்பாட்டட மமம்படுத்தச ்

பசய்வதற்கும் உதவி வழங்குவதற்கும் மவண்டி இது பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெந்திராப்பூர் - சவப்பமான நகரம் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் சந்திராப்பூர ் நகரமானது உலகின் மூன்றாவது மிக பவப்பமான 

நகரமாக எல் படாராமடா வானிடல இடணயதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நகரத்தில் அதிகபட்சமாக 45.3 டிகிரி பசல்சியஸ் பவப்பநிடல பதிவாகியுள்ளது. 

❖ மாலியின் மகயஸ் நகரம் பூமியின் பவப்பமான இடமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ மாலிடயச ்மசரந்்த பசமகாவ் என்ற நகரம் இந்தப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ பிராந்திய வானிடல டமயத்தின் தகவல் படி, விதரப்ா பகுதியின் மிகவும் பவப்பமான 

நகரமாக நாக்பூர ்உள்ள நிடலயில் அடதத் பதாடரந்்து அமகாலா நகரம் உள்ளது. 

 

121 ஆண்டுகளில் பதிவான சவப்பமான நாட்கள் 

❖ 121 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் சராசரியாக, மாரச் ் மாதத்தில் மிக பவப்பமான 

நாட்கள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிடல ஆய்வுத் துடறயின் ஒரு பகுப்பாய்வு 

கூறுகிறது. 

❖ நாடு முழுவதும் அதிகபட்ச பவப்பநிடல என்பது, இயல்டப விட 1.86 டிகிரி பசல்சியஸ் 

நிடலடயத் தாண்டியுள்ளது. 

❖ பபரும்பாலும் வடமமற்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் உள்ள அதிகபட்ச பவப்ப 

நிடலயில் மிக அதிகமான விலக்கல்கள் காரணமாக இந்த பவப்பநிடலயானது பதிவு 

ஆகி உள்ளது. 

❖ மடழப்பபாழிவு இல்லாத நிடல மற்றும் மத்திய & வடமமற்கு இந்தியாவில் வீசும் 

சூடான மற்றும் வறண்ட மமற்குக் காற்று ஆகியடவமய இதற்கான முதன்டமக் 

காரணங்களாகும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முன்னணி காய்கறி உற்பத்தியாளர் 

 

❖ காய்கறி உற்பத்தியில் உத்தரப் பிரமதச மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 
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❖ இதில் மமற்கு வங்காளத்திடன  இரண்டாம் இடத்திற்குத்  தள்ளி இந்த மாநிலம் முதல் 

இடத்டதப் பிடித்தது 

❖ பழங்கள் உற்பத்தியில் ஆந்திரப் பிரமதச மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மிகவும் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள் 

❖ இந்திய கிரிக்பகட ்வீரர ்விராட் மகாலி 2021 ஆம் ஆண்டில் பதாடரந்்து 5வது முடறயாக 

அதிக மதிப்பு மிக்க பிரபலமாகத் தரவரிடசப் படுத்தப் பட்டுள்ளார.் 

❖ டஃப் & ஃபபல்ப்ஸ் (இப்மபாது க்மரால்) என்ற நிறுவனத்தினால்  "டிஜிட்டல் முடுக்கம் 2.0" 

என்றஒரு  தடலப்பில் பவளியிடப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரபல தர மதிப்பீட்டு 

அறிக்டகயில் (7வது பதிப்பு) இந்தத் தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆலியா பட் இப்பட்டியலில் நான்காவது இடத்டதப் பிடித்துள்ளமதாடு மமலும் மிகவும் 

மதிப்பு மிக்க பபண் பிரபலமாகவும் இவர ்மாறியுள்ளார.் 

❖ இவர ்முதல் 10 இடங்களில் உள்ள இடளயப் பிரபலமும் பபண் பாலிவுட் நடிகரக்ளில் 

மிகவும் மதிப்பு மிக்க நடிடகயும் ஆவார.் 

 

 

அபராஜிதா ஷர்மா 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் 21 முதல் மாரச் ் 31, வடரயில் பெனீவா நகரில் நடடபபற 
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உள்ள சரவ்மதசத் பதாடலத்பதாடரப்ு ஒன்றியச ்சடப அமரவ்ுகளின் நிரவ்ாகம் மற்றும் 

மமலாண்டமக்கான நிடலக் குழுவின் ஒரு துடணத் தடலவராக  அபராஜிதா ஷரம்ா 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்த நிடலக்குழுவின் துடணத் தடலவராக அவர ்

பதாடரந்்து பணியாற்றுவார.் 

❖ அவர ்2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளில் அதன் தடலவராகவும்  பணியாற்றுவார.் 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

தகதலா இந்தியா பல்களலக்கழக விளளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

❖ மத்திய இடளமயார ்விவகாரங்கள் மற்றும் விடளயாட்டுத் துடற அடமசச்ர ்அனுராக் 

சிங் தாக்கூர ் மற்றும் கரந்ாடக ஆளுநர ் T.C. பகஹ்லாட் ஆகிமயார ் மகமலா இந்தியா 

பல்கடலக் கழக விடளயாட்டுப் மபாட்டிகளின் முத்திடர, பெரச்ி (ஆடட), சின்னம் 

மற்றும் கீதம் ஆகியவற்டற பவளியிட்டனர.் 

❖ இப்மபாட்டிகளுக்கான ஒரு கருத்துருப் பாடடல கன்னட ராப் பாடகர ்சந்தன் பஷட்டி 

இடசயடமதத்ுள்ளார.் 

❖ இது இரண்டாவது மகமலா இந்தியா பல்கடலக்கழக விடளயாட்டுப் மபாட்டிகள் 

ஆகும். 

❖ முதலாவது மகமலா இந்தியா பல்கடலக்கழக விடளயாட்டுப் மபாட்டிகள் 2020 ஆம் 

ஆண்டில்  ஒடிசாவில் நடத்தப்பட்டன. 
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