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ஏப்ரல் – 06  

TNPSC துளிகள் 

❖ அரசு சாரா நிறுவனங்களின் நிகர சுழிய உமிழ்வு உறுதிப்பாடு குறித்த ஒரு உயரந்ிலை 

நிபுணர ்குழுவிை் அருணபா ககாஷ் (இந்தியா) என்பவலர ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் 

பபாதுச ்பசயைாளர ்அன்க ானியா கு ்க ரஸ் நியமித்துள்ளார.் 
o அருணபா ககாஷ் ஆற்றை், சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் நீர ்வளச ்சலப எனப்படும் பருவ 

நிலை மற்றும் ஆற்றை் சாரந்்த ஒரு சிந்தலனக் குழுவின் தலைலம நிரவ்ாக 

அதிகாரி ஆவார.் 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு பபாதுச ்சுகாதாரச ்சட்டம் 

 

❖ 1939 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பபாதுச ்சுகாதாரச ்ச ் த்தின் கீழ், தமிழக அரசு தான் 

விதித்த அறிக்லகயிலன திரும்பப் பபற்றுள்ளது.  
❖ இது குறிப்பி ப்ப ்  அலனத்து அலுவைகங்களிலும் ககாவி ்-19 தடுப்பு மருந்துச ்

செலுத்திய நபரக்கள உள்ளனர ்என்பலத உறுதி பசய்யும் வலகயிை் இந்த ந வடிக்லக 

என்பது கமற்பகாள்ளப்ப ் து. 
❖ பபாதுச ் சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருந்து இயக்குநரகமானது 2021 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ்18 அன்று பவளியி ப்ப ்  இந்த அறிவிப்பிலன திரும்பப் பபற்றது.  
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ஒளிபரப்பு சசவைத் தளம் 

❖ தகவை் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துலற அலமசச்ர ் அனுராக் தாகூர,் அந்த அலமசச்கத்தின் 

ஒளிபரப்பு கசலவத் தளதத்ிலனத் பதா ங்கி லவதத்ார.் 
❖ நம் நா ்டின் ஊ கம் மற்றும் பபாழுதுகபாக்குத் துலறகள் மிகவும் விலரவாக வளரந்்து 

வருகின்றன. 
❖ இது அடுத்த 2 ஆண்டுகளிை், தற்கபாதுள்ள 25 பிை்லியன்  ாைர ்மதிப்பிலனக் க ந்து 30 

பிை்லியன்  ாைர ்என்ற வரம்பிலன எ ்டும். 
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❖ இந்தியாவிை் 1762க்கும் கமற்ப  ் பை்கசலவ லமயங்கள், 900க்கும் கமற்ப  ் 

பசயற்லகக் ககாளாை் இயங்கும் பதாலைக்கா ்சி நிறுவனங்கள், 380க்கும் கமற்ப ்  

FM அலைவரிலெகள் மற்றும் 350 ெமூக ரரடிரயோ நிலையங்கள் உள்ளன. 

❖ இந்தத ்தளமோனது ரமக் இன் இந்தியோ, வணிகம் செய்தலை எளிலமயோக்கை் திட்டம் 

மற்றும் டிஜிட்டை் இந்தியோ முன்சனடுப்பு ஆகியவற்றுள் அடங்கும். 

 

 

மரபணு திருத்தப்பட்டத் தாைரங்கள் 

 

❖ மரபணு மாற்றப்ப  ்ப் பயிரக்ளுக்கு, இந்தியாவிை்  விதிக்கப்ப ்டுள்ள சிை 

கடுலமயான க ்டுப்பாடுகளிலிருந்து சிை குறியி ்  வலகயிைான மரபணு திருத்தப் 

ப ்  பயிர ் வலககளுக்கு ம ்டும் முதை்முலறயாக விைக்கு அளித்து இந்திய அரசு 

ஆலண ஒன்லறப் பிறப்பித்துள்ளது. 
❖ இவ்வலகப் பயிரக்லள உருவாக்குதை் மற்றும் அதன் ஆராய்சச்ிக்கு இந்த ஆலண ஓர ்

உத்கவகத்லத அளிக்கும். 
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❖ சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் வனத் துலற அலமசச்கமானது, SDN-1 மற்றும் SDN-2 ஆகிய 

மரபணு மோற்றப்பட்டத் தோவரங்களுக்கு சுற்றுெச்ூழை் போதுகோப்புெ ்ெட்டத்தின் 7 முதை் 

11 வலரயிைோன விதிகளிலிருந்து விைக்கு அளித்துள்ளது.  

❖ விதி – 1989 என்ற மரபணு மோற்றப்பட்ட பயிரக்ள் என்ற விதியின் கீழ் தீங்கு 

விலளவிக்கக் கூடிய நுண்ணுயிரிகலள அை்ைது மரபணு ரீதியிை் உருவோக்கப் பட்ட 

செை்கலளத் தயோரித்தை், இறக்குமதி செய்தை் (அ) பயன்படுத்துதை் (அ) ஏற்றுமதி 

செய்தை் மற்றும் ரெமித்தை் ரபோன்றவற்றிற்கோக இவற்றிற்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு முதை் நிலுலவயிலுள்ள மரபணு மோற்றப்படட்த் தோவரங்கள் 

சதோடரப்ோன வழிகோட்டுதை்களுக்கு ஒப்புதை் வழங்கி அறிவிப்பதற்கு இந்த ஆலண 

அரசிற்கு உதவும். 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டிை் மரபணுத் திருத்த முலறயோனது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

 

உப்லப்த் நடைடிக்வக 

 

❖ ச ் விகராதமான முலறயிை் பயணசச்ீ ்டு வழங்குதை் பதா ரப்ான ஒரு மாத காை 

அளவிைான ந வடிக்லகயின் (இந்தியா முழுவதுமான) ஒரு பகுதியாக, 1,459 

தரகரக்லளக் லகது பசய்து, 366 IRCTC முகவர ் அலடயோளக் குறியீடுகள் மற்றும் 6751 

தனி நபர ்அலடயோளக் குறியீடுகலள ரயிை்ரவ போதுகோப்புப் பலட முடக்கியதோக 2022 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 02 அன்று இரயிை்ரவ நிரவ்ோகம் அறிவித்தது. 

❖ திருவிழோ மற்றும் ரகோலடக்கோை சநரிெை் கோரணமோக, முன்பதிவு செய்யப்படும் 

பயணெ ்சீட்டுகளுக்கோன ரதலவ கடுலமயோக அதிகரிக்கும் என்ற எதிரப்ோரப்்புடன், 

நீண்ட தூர இரயிை் ரெலவகள் சதோடங்கப்பட்டலதத் சதோடரந்்து, இந்த நடவடிக்லக 

என்பது சதோடங்கப்பட்டது. 

 

ஹீருன் சுயமாக முன்சனறிய உலகின் மிகப்பபரிய பசல்ைந்தப் பபண்மணிகள் 

- 2022 

❖ பகயாகான் நிறுவனத்தின் கிரண் மஜூம்தார-்ஷா, லநக்கா நிறுவனத்தின் ஃபை்குனி 

நாயர ்மற்றும் கஜாக ா நிறுவனத்தின்  ராதா கவம்பு ஆகிகயார ்2022 ஆம் ஆண்டின்  

ஹீருன் சுயமாக முன்கனறிய உைகின் மிகப்பபரிய செை்வம் மிக்க பபண்மணிகள் 

என்ற ப ்டியலிை் இ ம் பபற்றுள்ளனர.் 
❖ சீனாவின் பபய்ஜிங் நகலரச ்கசரந்்த வூ யஜீன் என்ற ஒரு பசாத்து கமம்பா ்டு நிபுணர ்

இப்ப ்டியலிை் முதலி தத்ிை் உள்ளார.்  

❖ இவரின் பசாத்து மதிப்பு 17 பிை்லியன்  ாைராகும். 
❖ லநக்கா நிறுவனத்தின் தலைலம நிரவ்ாக அதிகாரியும் நிறுவனருமான ஃபை்குனி 

நாயர ் 7.6 பிை்லியன்  ாைர ் பசாத்து மதிப்பு ன் முதை் 10 இ ங்களிை் இ ம் பபற்று 
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உள்ளார.் 
❖ ராதா கவம்பு 3.9 பிை்லியன்  ாைர ் பசாத்து மதிப்பு ன் இந்தியாவின் 2வது சுயமாக 

முன்கனறிய செை்வம் மிக்க பபண்மணியாகத் திகழ்கிறார.் 
❖ ஹீருண் ப ்டியலிை் இவர ்25வது இ த்திை் உள்ளார.் 
❖ பகயாகான் பகயாைாஜிக்ஸ் மற்றும் பகயாகான் லிமிப  ் நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் 

பசயை் தலைவருமான கிரண் மஜூம்தார-்ஷா 3.8 பிை்லியன்  ாைர ்என்ற அளவிைான 

பசாதத்ு மதிப்பு ன் இப்ப ்டியலிை் 26வது இ த்திை் உள்ளார.் 

 
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

இவணய ைனவிலங்கு ைரத்்தகம் குறித்த அறிக்வக – உலக ைனவிலங்கு நிதியம் 

 

❖ மியான்மரிை் இலணயவழி வனவிைங்கு வரத்்தகம் அதிகரித்து வருவதாக உைக வன 

விைங்கு நிதியம் தனது அறிக்லகயிை் பதரிவித்துள்ளது  

❖ இது அருகி வரும் உயிரினங்களுக்கும் பபாதுச ் சுகாதாரத்திற்கும் மிகப்பபரும் ஒரு 

ஆபத்லத விலளவிக்கச ்பசய்வதாக கூறுகின்றது. 
❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் ராணுவம் ஆ ்சிலயக் லகப்பற்றியலதத் பதா ரந்்து இத்தலகயப் 

பரிவரத்்தலனகலளத் தல  பசய்வதற்கான அமைாக்க நல முலறகள் அந்த நா ்டிை் 
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பைவீனமல ந்துள்ளன. 
❖ ஒரு வரு த்திை் இத்தலகயப் பரிவரத்்தலனகள் 74% அளவிற்கு உயரந்்துள்ளன. 
❖ வரத்்தகம் பசய்யப்ப ்  173 இனங்களிை், 54 இனங்கள் உைகளவிை் அழிந்து வரும் 

நிலையிை் உள்ளன. 
❖ வனவிைங்கு வரத்்தகங்களு ன் பதா ரப்ான 639 முகநூை் கணக்குகள் அல யாளம் 

காணப் ப ்டு மு க்கப்ப ் ன. 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

இந்தியப் படகு மற்றும் கடல்சார் கண்காட்சி 

❖ 4வது இந்தியப் ப கு மற்றும் க ை்சார ்கண்கா ்சியானது ககரளாவின் பகாசச்ி நகரிை் 

உள்ள கபாை்கா ்டி அரண்மலனயிை் ந த்தப் ப ் து. 
❖ இந்தக் கண்கா ்சியோனது இந்தியாவிை் ஒகரபயாரு மற்றும் மிகவும் பசை்வாக்குமிக்க 

ப கு மற்றும் க ை்சார ்கண்கா ்சி ஆகும். 
❖ இந்த நிகழ்விலன பகாசச்ிலயச ்கசரந்்த க்ருஷ் எக்ஸ்ரபோ எனும் நிறுவனம் ஏற்பாடு 

பசய்துள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கிராமிய விருதுகள் 2022 

❖ இலசத் துலறயின் மிக உயரிய விருதான கிராமிய விருதுகள் (2022), தகுதி வாய்ந்த 

இலசக் கலைஞரக்ளுக்கு ைாஸ் கவகாஸ் நகரிை் நல பபற்ற ஒரு விழாவிை் வழங்கப் 

ப ் து.  
❖ இந்த முலற விருது வழங்கும் விழா நல பபறும் இ மானது அபமரிக்காவின் ைாஸ் 

ஏஞ்பசை்ஸிலிருந்து ைாஸ் கவகாஸ் நகருக்கு இ ம் மாற்றப்ப ் து. 

❖ டிரிகவார ்கநாவோ (Trevor Noah) இந்த நிகழ்சச்ிலயத் பதாகுத்து வழங்கினார.் 

❖ ஒலிவியா கரா ்ரிககா (Olivia Rodrigo), சிறந்தப் புதுமுக கலைஞர ் என்ற பிரிவிலும் 

சிறந்த பாப் குரலிலசப் பா ை் என்ற பிரிவிலும் கிராமிய விருதுகலள பவன்றார.் 

❖ க ாஜா கக ் மற்றும் SZA சிறந்த பாப் பா ை் இர ்ல யர/் குழு (Pop Duo/ Group) என்ற 
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பிரிவிை் விருதிலன சவன்றோர.் 

❖ இந்த ஆண்டின் சிறந்தப் போடலுக்கோன விருதிலன ஜோன் பட்டிஸ்ரட சபற்றோர.் 

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ICC மகளிர ்உலகக் சகாப்வபப் சபாட்டி 

 

❖ ஆஸ்திகரலிய அணியானது, 71 ரன்கள் வித்தியாசத்திை் இங்கிைாந்து அணிலய 
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வீழ்த்தி, 2022 ஆம் ஆண்டு ICC மகளிர ்உைகக் ரகோப்லபலயக் லகப்பற்றியது. 

❖ இது ஆஸ்திரரலிய மகளிர ்அணி பவை்லும் 7வது உைகக் ரகோப்லப ஆகும். 

❖ இந்தப் ரபோட்டியின் சிறந்த ஆட்டக் கோரர ் மற்றும் ICC மகளிர ் உைகக் ரகோப்லபப் 

ரபோட்டியின் ஆட்ட நோயகி என்றப் பட்டமோனது ஆஸ்திகரலிய அணியின் அலிெோ ஹீகை 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
 

முக்கிய தினங்கள் 

சுரங்க விழிப்புணர்வு மற்றும் சுரங்க நடைடிக்வககளில் உதவிக்கான சர்ைசதச 

தினம் – ஏப்ரல் 24 

❖ கண்ணி பவடிகள் பற்றி ஒரு  விழிப்பணரல்வ ஏற்படுத்துவதும் அவற்லற ஒழிப்பலத 

கநாக்கிய முன்ரனற்றதத்ிலனயும் இத்தினமானது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
❖ “சுரங்க நடவடிக்லக” என்பது கண்ணிசவடிகள் மற்றும் ரபோரிை் சவடிக்கோத சிை 

மருந்துகள் கபான்றவற்லற அப்புறப்படுத்துவலதயும், அபோயகரமோனப் பகுதிகலள 

அலடயோளம் கண்டு அதலன ரவலியிடுவலதயும் குறிக்கிறது.   
❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் சுரங்க ந வடிக்லக கசலவ என்ற 

அலமப்பானது “போதுகோப்போன நிைம், போதுகோப்போனப் படிகள் (போலதகள்) 

போதுகோப்போன இை்ைம்” என்ற கருத்துருவின் கீழ் இந்த தினத்லத அனுெரிக்கிறது.  

 

 

சர்ைசதச மனசாட்சி தினம் – ஏப்ரல் 05 

❖ இத்தினமானது, மக்கலளச ்சுயமாக சிந்திக்கவும், தங்களது மனசா ்சிலயப் பின்பற்ற 

பசய்யவும், நை்ை பசயை்கலளச ்பசய்யவும் நிலனவூ ்டுகிறது. 
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❖ முதைாவது சரவ்கதச மனசா ்சி தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்ப ் து.  

 

 

சதசியக் கடல்சார் தினம் – ஏப்ரல் 05 

 

❖ இந்த ஆண்டு 59வது கதசியக் க ை்சார ்தினமாகும். 
❖ உைகின் ஒரு  முலனயிலிருந்து மற்பறாரு முலனக்கு சரக்குப் பபாரு ்கலள ஏற்றிச ்

பசை்வதற்காக கவண்டி நன்கு ஒழுங்கலமக்கப்ப ் , பாதுகாப்பான மற்றும் 

உறுதியான, சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த  ஒரு அணுகுமுலறயாக, கண் ங்களுக்கு 

இல கயயான வணிகம் மற்றும் உைகப் பபாருளாதாரத்திற்கு ஆதரவளிப்பது  குறித்த 

விழிப்புணரல்வ எடுத்துலரக்கச ்பசய்வதற்காக ஒவ்கவார ்ஆண்டும் இதத்ினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Sustainable Shipping beyond Covid-19” 

என்பதோகும்.  
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