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ஏப்ரல் – 09 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தாய்க்குரிய ந ாய்த் தடுப்பாற்றல் பகுப்பாய்வு 

❖ சென்னனயில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பன்னனாக்கு உயர ்சிறப்பு மருத்துவமனனயில் 

தாய்க்குரிய னநாய்த் தடுப்பாற்றல் பகுப்பாய்வு இயந்திரம் மற்றும் மாநில உடல்நல 

மன்றத்  திட்டத்னத முதல்வர ்ஸ்டாலின் சதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ இது மருத்துவமனனயில் முதன்னம உடல்நலப் பரினொதனன என்ற திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

❖ இதன் மூலம் 11-14 வாரங்கள் கரப்்பமாக இருக்கும் சபண்களுக்கு, அவரக்ள் சுமக்கும் 

கருவில் மரபணுக் குனறபாடுகள் எதுவும் உள்ளதா எனப் பரினொதிக்க முடியும். 

❖ பின்னர,் தாய்மாரக்ளும் அவரக்ளது குடும்பத்தினரும் கரப்்பம் தரிக்க னவண்டுமா 

அல்லது கனலக்க னவண்டுமா என்பனத முடிவு செய்யலாம். 

❖ இயல்பிற்கு முரணாகப் பிறக்கும் குழந்னதகனள இது தடுக்க உதவும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அரசியலமைப்பு (பட்டியலிடப்பட்டெ ்சாதிகள் ைற்றுை் பழங்குடியினர்) 

ஆமைகள் (இரை்டாவது திருத்தை்) ைநசாதா, 2022 

❖ உத்தரப் பிரனதெத்தின் நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள னகாண்ட ் ெமூகத்னத ஒரு 

பட்டியலினச ் ொதியினர ் என்ற பட்டியலில் னவப்பதற்காக இயற்றப்பட்ட 1950 ஆம் 

ஆண்டு அரசியலனமப்பு (பட்டியலிடப்படட்ச ்ொதிகள்) ஆனணனய இது திருத்துகிறது. 

❖ இந்த நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள னகாண்ட், துரியா, நாயக், ஓஜா, பதரி மற்றும் 

ராஜ்னகாண்ட் ெமூகங்கனளப்  பழங்குடியினர ்பட்டியலில் னெரக்்க இது முயல்கிறது. 

❖ ஜாரக்்கண்டில் உள்ள படட்ியலிடப்பட்டச ்ொதிகள் பட்டியலில் இருந்து னபாக்தா (Bhogta) 

என்ற ெமூகத்னதத் தவிரக்்கவும் இது திருத்தம் செய்கிறது. 

 

3வது நதசிய  ீர் விருதுகள் 

❖ இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் னகாவிந்த் மூன்றாவது னதசிய நீர ் விருதுகனள வழங்கி 

உள்ளார.் 

❖ நீரவ்ள னமலாண்னமத் துனறயில் முன்மாதிரியான ஒரு பணிக்காக இது வழங்கப் 

படுகிறது. 

❖ னமலும் அவர ்‘ஜல் ெக்தி அபியான்: 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மழை நீழரச ்சசமியுங்கள் 

பிரெெ்ாரம்’  என்ற பிரசச்ாரத்திழனப் புது தில்லியில் சதாடங்கினார.் 

❖ உத்தரப் பிரனதெம் முதல் பரினெயும், அதனனத் சதாடரந்்து ராஜஸ்தான் மற்றும் 

தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் முனறனய இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசினனயும் 

சபற்றுள்ளன. 

❖ தமிழ்நாட்டின் மதுனர மாநகராட்சி, "சிறந்த நகரப்்புற உள்ளாட்சி அனமப்பு" பிரிவில் 

விருது சபற்ற மாநகராட்சிகளுள் ஒன்றாகும். 

❖ செங்கல்பட்டு மாவட்டதத்ின் சவள்ளப் புத்தூர ் ஊராட்சி தமிழ்நாடு "சிறந்த கிராம 

ஊராட்சி" என்ற பிரிவில் விருது சபற்ற ஊராட்சிகளுள் ஒன்றாகும். 
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❖ புதுென்ெரி கானவரிப்படட்ினம் அரசு சபண்கள் னமல்நினலப் பள்ளி, திருவள்ளூர ்

அமனலாற்பவம் லூரத்ு அகாடமி, உத்தரப் பிரனதெ மாநிலம் சநாய்டாவில் உள்ள 

அமிட்டி இன்டரன்நஷனல் பள்ளி ஆகியன சிறந்தப் பள்ளி என்ற பிரிவில் விருதுகனள 

சவன்றன. 

 

 

சன்சத் ரத்னா விருது 2022 - 12வது பதிப்பு 

 

❖ இது பினரம் பாயின்ட ்என்ற அறக்கட்டனளயால் வழங்கப்பட்டது. 

❖ ென்ெத் ரத்னா விருதுகள் குழுவுக்கு நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான இனண 

அனமெெ்ர ் அரஜ்ுன் ராம் னமக்வால் தனலவராகவும் இந்தியாவின் முன்னாள் 

தனலனம னதரத்ல் ஆனணயர ் டி எஸ் கிருஷ்ணமூரத்்தி இனணத் தனலவராகவும் 

இருந்தனர.் 

❖ PRS இந்தியா என்ற ஒரு அழமப்பு வழங்கிய தரவுகளின் அடிப்பனடயில் 17வது 

மக்களனவயின் சதாடக்கத்தில் இருந்து 2021 ஆம் ஆண்டின் குளிரக்ாலக் கூட்டத ்

சதாடர ் முடியும் வனர அவரக்ளின் ஒட்டு சமாதத்ச ் செயல்திறனின் அடிப்பனடயில் 

1) Nationalist Congress Party – Sule (Maharashtra) 

2) Revolutionary Socialist Party - N K Premachandran (Kerala) 

3) Shiv Sena - Shrirang Appa Barne (Maharashtra) 

4) Trinamool Congress - Saugata Roy (West Bengal)  

5) Congress MP Kuldeep Rai Sharma (Andaman and Nicobar Islands)   

6) Bharatiya Janata Party - Bidyut Baran Mahato (Jharkhand)  

7) Bharatiya Janata Party - Heena Vijayakumar Gavit (Maharashtra)  

8) Bharatiya Janata Party - Sudhir Gupta (Madhya Pradesh) 

9) Biju Janata Dal - Amar Patnaik (Odisha) 

10) Nationalist Congress Party - Fauzia Tahseen Ahmed Khan 

(Maharashtra) 

11) Communist Party of India (Marxist) K K Ragesh (Kerala) 
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விருது சபற்றவரக்ள் னதரந்்சதடுக்கப் பட்டனர.் 

❖ இந்தப் பதிப்பின் புதிய அம்ெமான வாழ்நாள் ொதனனயாளர ் ஏபினஜ அப்துல் கலாம் 

விருதானது தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் சுகாதாரத ் துனற அனமெெ்ரான எெ ் வி 

ஹண்னடவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ கரந்ாடக முன்னாள் முதல்வர ்வீரப்ப சமாய்லிக்கும் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பதிப்பில் சமாத்தம் 11 பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் சகௌரவிக்கப்பட்டனர.் 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

5வது ஐக்கிய  ாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் சமப 

 

❖ இந்த ெனபயானது 193 ஐநா உறுப்பு நாடுகளால் ஆனது. 

❖ இது உலகளாவிய சுற்றுெச்ூழல் நிரவ்ாகத்னத முன்னனற்றுவதற்காக சவண்டி இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற கூடுகிறது. 

❖ இது சகன்யாவின் னநனராபியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது நினலயான வளரெ்ச்ி இலக்குகனள அனடந்திடச ்சசய்வதற்காக  இயற்னகக்கான 

நடவடிக்னககனள வலுப்படுத்த 14 தீரம்ானங்களுடன் முடிவனடந்தது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்னட முடிவுக்குக் சகாண்டு வருவதற்கான 

ெரவ்னதெ ெட்டப்பூரவ் ஒப்பந்தத்னத உருவாக்குவதற்கான ஆனணயுடன் அரசுகளுக்கு 

இனடனயயான ஒரு னபெச்ுவாரத்்னதக் குழுனவ நிறுவ ெனப ஒப்புக் சகாண்டது. 

❖ இனதத ்சதாடரந்்து UNEP@50 என்ற நிகழ்வு நனடசபற்றது. 

❖ 1972 ஸ்டாக்னஹாம் மாநாட்டின் ஒரு முன்முயற்சியாக ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுெ ்

சூழல் திடட்ம் (UNEP - United Nations Environment Programme) நிறுவப்பட்டதன் 50வது 

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


•   
•    
 

 
 

ஆண்டு விழானவ உலக நாடுகள் சகாண்டாடின. 

❖ னநனராபியில் இத்திட்டதத்ின் தனலனமயகத்னத நிறுவுவதற்கான ஒரு முடிவு 1972 ஆம் 

ஆண்டில் ஐ.நா.வால் எடுக்கப்பட்டது. 

❖ னநனராபியில் உள்ள இந்த ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவலகமானது சதற்கு அனரக் 

னகாளத்தில் உள்ள ஒனர UN தனலனமயகமாக உள்ளது. 

❖ ஓனொன் அடுக்னகச ்சசதப்படுத்தும் சபாருட்களின் மீதான மாண்ட்ரியல் என்ற சநறி 

முனறனய ஏற்க உதவும் வழகயில் 1987 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவியத் தீரன்வ ஏற்றுக் 

சகாள்வதற்கு UNEP பங்களித்தது. 

 

பாகிஸ்தான் ந ருக்கடி 

❖ 342 உறுப்பினரக்னளக் சகாண்ட பாகிஸ்தான் னதசியச ்ெட்டமன்றத்தில் பாகிஸ்தான் 

பிரதமர ்இம்ரான் கான் சபரும்பான்னமனய இழந்தார.் 

❖ பாகிஸ்தான் பிரதமர ் கானுக்கு எதிராக எதிரக்்கட்சிகள் இழணந்து சகாண்டு வந்த 

நம்பிக்னகயில்லாத் தீரம்ானத்னத பாகிஸ்தான் துனண ெபாநாயகர ் சூரி தள்ளுபடி 

செய்தார.் 

❖ இது பாகிஸ்தானின் அரசியலனமப்பு மற்றும் விதிகளுக்கு எதிரானது என அவர ்

குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

❖ அதன்பிறகு, னதசிய ெட்டமன்றத்னதக் கனலக்குமாறு ஜனாதிபதி ஆல்விக்கு இம்ரான் 

கான் அறிவுறுத்தினார.் 

❖ இதற்கினடயில், ஜனாதிபதி ஆல்வி இரு ெனபகனளயும் கனலத்தார.் 

❖ 90 நாட்களுக்குள் புதிய னதரத்ல் நடத்தப்படும் என்றார.் 

❖ பாகிஸ்தான் பிரதமர ் இம்ரான் கானுக்கு எதிரான நம்பிக்னக வாக்சகடுப்பு 

நிராகரிக்கப் பட்டனத எதிரத்்து அந்நாட்டு உெெ் நீதிமன்றம் விொரனண நடத்தி 

வருகிறது. 

❖ அந்நாட்டின் தற்னபானதய அரசியல் சூழ்நினலனயக் கருத்தில் சகாண்டு தனலனம 

நீதிபதி உமர ்அதா பண்டியல் தானாக முன்வந்து (suo motu cognizance) இந்த வைக்கிழன 

எடுத்துக் சகாண்டார.் 

❖ இதற்கினடயில், ஜனாதிபதி ஆல்வி தற்காலிகப் பிரதமனர நியமிக்கும் வனர இம்ரான் 

கான் பாகிஸ்தான் பிரதமராக சதாடரலாம். 

❖ ஆனால், முன்னாள் தனலனம நீதிபதி குல்ொர ் அகமதுனவத் தற்காலிகப் பிரதமர ்

பதவிக்கு இம்ரான் கான் பரிந்துனரத்தார.் 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

முதல் பாதுகாப்பு  ிதி 

❖ HDFC பரஸ்பர நிதியின் முதல் பாதுகாப்பு நிதியானது பரஸ்பர நிதிகள் துனறயில் 

இம்மாதிரியான வழகயில் முதல் வனகயாகும் இருக்கும். 

❖ HDFC பரஸ்பர நிதி நிறுவனமானது இதற்காக இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தனன 

வாரியத்திடம் மனு ஒன்ழறத் தாக்கல் செய்துள்ளது. 

❖ இது பாதுகாப்பு மற்றும் அது ொரந்்த துனறகளில் உள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு 

செய்யும். 
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❖ HDFC பரஸ்பர நிதி நிறுவனமானது நாட்டின் மூன்றாவது சபரியச ் சொதத்ு னமலாளர ்

நிறுவனம் ஆகும். 

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரிட்ஸ்கர் பரிசு 2022 

 

❖ பிரான்சிஸ் னகனர இந்தப் பரினெ சவன்ற முதல் ஆப்பிரிக்கர ்மற்றும் முதல் கறுப்பின 

நபர ்ஆவார.் 

❖ அவர ்ஆப்பிரிக்காவின் பரக்ினா பானொவில் (Burkina Faso) பிறந்தார.் 

❖ இது ஹயாட ்அறக்கட்டனளயால் 1979 ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்காவில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது வாழும் கட்டிடக் கனலஞனரக் சகௌரவிப்பதற்காக சவண்டி ஆண்டுனதாறும் 

வழங்கப் படும் விருதாகும். 

❖ இது சபரும்பாலும் கட்டிடக்கனலக்கான னநாபல் பரிசு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

பில்லி எலிஷ் 

❖ இவர ்21 ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்து ஆஸ்கார ்விருது சபறும் முதல் கனலஞர ்ஆவார.் 

❖ ‘னநா னடம் டு னட’ என்ற பாடலுக்காக இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இவர ்ஒரு அசமரிக்கானவெ ்னெரந்்த பாடகி மற்றும் பாடலாசிரியர ்ஆவார.் 
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❖ 94வது அகாடமி விருதுகளில் ‘னநா னடம் டு னட’ என்ற பாடலுக்காக பில்லி எலிஷ் 

மற்றும் ெனகாதரர ்ஃபின்னியாஸ் ஆஸ்கார ்விருனத சவன்றனர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சுகாதார தினை் - ஏப்ரல் 07 

 

❖ உடல்நலம் சதாடரப்ான பிரெெ்னனகனள விவாதிக்கச ் சசய்யும் னநாக்கதத்ுடன் இது 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட உலக சுகாதார அனமப்பின் நினனவாக 1950 ஆம் 

ஆண்டில் முதல் உலக சுகாதார தினம் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ "நமது கிரகம், நமது ஆனராக்கியம்" என்பது இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு ஆகும். 

 

ருவாை்டாவில் 1994 இனப் படுநகாமல பற்றிய சர்வநதச ் பிரதிபலிப்பு தினை் - 

ஏப்ரல் 07 

❖ ருவாண்டாவில் டுட்சி (Tutsi) இன மக்களுக்கு எதிரான இனப் படுசகானலனய இது 

நினனவு கூரக்ிறது. 

❖ இது ருவாண்டாவில் உள்ள ஹுட்டு (Hutu) என்ற தீவிரவாத தனலனமயிலான அரொல் 

நடத்தப் பட்டது. 
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