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ஏப்ரல் – 27 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பல்கலலக்கழக துலைவேந்தரக்ள் நியமனம் 

❖ தமிழகத்தில் துணைவேந்தரக்ணை நியமிக்க மாநில அரசிற்கு அதிகாரம் அைிக்கும் 

ஒரு மவ ாதாணே (தமிழ்நாடுப் பல்கணலக்கழக  ் ட்டங்கை் திருத்தம், 2022) தமிழ்நாடு 

 ட்டமன்றம் ஏற்றுக் ககாை்டது. 

❖ இது ேணரயில் இந்த அதிகாரம் ஆளுநரிடம் இருந்தது. 

❖ இது 12 பல்கணலக்கழகங்களுக்குப் கபாருந்தும். 

❖ 1923 ஆம் ஆை்டு க ன்ணனப் பல்கணலக்கழக  ்  ட்டத்திணனத ் திருத்த ஒரு தனி 

மவ ாதா உை்ைது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் 13 பல்கணலக் கழகங்களுக்கு ஆளுநர ் வேந்தராகவும், உயரக்ல்வித் 

துணற அணம  ்ர ்இணை வேந்தராகவும் உை்ைனர.் 

❖ குஜராத்தில் 1949 ஆம் ஆை்டு முதல் இந்த அதிகாரத்ணத முதல்ேர ்மட்டுவம ககாை்டு 

உை்ைார.் 

❖ இந்த விேகாரம் கதாடரப்ாக மகாராஷ்டிராவில் கடந்த ஆை்டு இவத வபான்ற மவ ாதா 

ஒன்று நிணறவேற்றப்படட்து. 

❖ இவத நிணலணம தான் கதலங்கானாவிலும் கரந்ாடாகாவிலும் உை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் வமற்கு ேங்கம் ஆளுநரின் இந்த அதிகாரத்திணனப் பறித்தது. 

❖ 2007 ஆம் ஆை்டில் புஞ்சி ஆணையமும் இதணனப் பரிந்துணர க ய்தது. 

 

தமிழ்நாடு சிறுபான்லமயினர் உரிலம தினம் 

 

❖ தமிழக அர ானது, ஆை்டுவதாறும் டி ம்பர ் 18 ஆம் வததிணய  ் சிறுபான்ணமயினர ்

உரிணம தினமாக மாநில அைவில் கணடபிடிக்க முடிவு க ய்துை்ைது. 
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❖ இந்தத் தினமானது தமிழகத்தின் மாேட்ட அைவில்  ம்பந்தப்பட்ட அந்தந்த மாேட்ட 

ஆட்சியரின் தணலணமயின் கீழ் அனு ரிக்கப் படுகிறது. 

 

வதசியெ ்செய்திகள் 

லரசினா வபெச்ுோரத்்லத 2022 

❖ ணரசினா வப ச்ு ோரத்்ணத பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அேரக்ைால் கதாடங்கி ணேக்கப் 

பட்டதுர.் 

❖ இந்நிகழ்விற்கான ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக ஐவராப்பிய ஆணையத்தின் தணலேர ்

உரச்ுலா ோன் கடர ்வலயன் கலந்து ககாை்டார.் 

❖ இது நாட்டின் முதன்ணமயானப் புவி-கபாருைாதாரம் மற்றும் பலதரப்பு கேைியுறவுக் 

ககாை்ணக மாநாடு ஆகும். 

❖ "Terranova - Impassioned, Impatient, Imperilled" என்பது 2022 ஆம் ஆை்டின் ணரசினா வப ச்ு 

ோரத்்ணதயின் கருத்துரு ஆகும். 

 

 

ேரத்்தக மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்ெலப 

 

❖  மீபத்தில், புது கடல்லியில் ஐவராப்பிய ஆணையத்தின் தணலேர ்உரச்ுலா ோன் கடர ்

வலயனுடன் பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அேரக்ை் ஒரு இருதரப்புப் வப ச்ுோரத்ண்தயிணன 
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வமற்ககாை்டார.் 

❖ உத்தி ார ் கூட்டாை்ணமணய ேலுப்படுத்துேதற்காக வேை்டி ஐவராப்பிய ஒன்றிய-

இந்திய ேரத்்தக மற்றும் கதாழில்நுட்ப  ் ணபணய நிறுவுேதற்காக ஓர ்ஒப்பந்தமானது 

வமற்ககாை்ைப் பட்டது. 

❖ இதன் மூலம் ஐவராப்பிய ஒன்றியத்துடன் ேரத்்தகம் மற்றும் கதாழில்நுட்ப  ் ணபணய 

நிறுே உை்ை 2ேது நாடாக இந்தியா உருகேடுத்துை்ைது. 

 

உரஜ்ா பிரோஹா 

❖ இந்தியக் கடவலாரக் காேல்பணடயானது ‘உரஜ்ா பிரோஹா’ என்ற புதிய கப்பணலப் 

பணடயில் இணைதத்ுை்ைது. 

❖ இது குஜராத்தின் பரு  ்என்ற பகுதியில் பணடயில் இணைந்துை்ைது. 

 

 

ராட்டில் மற்றும் குோர் மின் நிலலயங்கள் 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் அணமக்கப்பட உை்ை 850 கமகாோட் திறனுணடய வரட்டில் ஆற்றல் 

நிணலயம் மற்றும் 540 கமகாோட் திறனுணடய குோர ் நீரம்ின் நிணலயம் 

ஆகியேற்றிற்கு பிரதமர ்வமாடி அேரக்ை்  மீபத்தில் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ இந்த அணைகை் கிஷ்தே்ார ்மாேட்டத்தில் பாயும் க னாப் ஆற்றின் குறுக்வக கட்டப் 

படும். 

 

சேளிநாட்டு ோக்காளரக்ளின் பதிவு 

❖ கேைிநாட்டில் தங்கியுை்ை இந்திய  ்  மூகத்தினணர கேைிநாட்டு ோக்காைரக்ைாக 

பதிவு க ய்யுமாறு இந்தியத் தணலணம வதரத்ல் ஆணையர ்சுஷில்  ந்திரா ேலியுறுத்தி 

உை்ைார.் 
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❖ கேைிநாடுகைில் உை்ை இந்திய ோக்காைரக்ளுக்கு மின்னணு முணறயில் அனுப்பப் 

படும் தபால் ோக்கு  ் சீட்டு முணறணய விரிவுபடுத்துேது குறித்தும் ஆவலாசிக்கப் 

படுகிறது. 

 

 

குடும்ப நுகர்வு செலவினக் கைக்சகடுப்பு 

 

❖ அணனத்திந்திய குடும்ப நுகரவ்ு க லவினக் கைக்ககடுப்பு ஆனது, கபாதுோக ஐந்து 

ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுணற வதசியப் புை்ைியியல் அலுேலகத்தால் (NSO) நடத்தப் 

படுகிறது. 

❖ இது நாட்டின் நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப்புறங்கைில் உை்ை குடும்பங்கைின் நுகரவ்ு  ்

க லவின முணறகை் பற்றியத் தகேல்கணை  ்வ கரிப்பதற்காக ேடிேணமக்கப் பட்டு 

உை்ைது. 

❖ இந்தக் கைக்ககடுப்பில் வ கரிக்கப்பட்ட தரவு  ரக்கு (உைவு மற்றும் உைவு 

அல்லாத) மற்றும் வ ணேகளுக்கான  ரா ரி  ் க லவினங்கணைப் பற்றி கதைிவு 

படுதத்ுகிறது. 

❖ நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகைில் உை்ை ேறுணம நிணலகணை மதிப்பிடுேதற்கும், கமாத்த 

உை்நாட்டு உற்பத்தி வபான்ற கபாருைாதாரக் குறிகாட்டிகணை மதிப்பாய்வு க ய்ய  ்
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க ய்ேதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

❖ 2011-12 ஆம் ஆை்டிலிருந்து தனிநபர ் குடும்ப  ் க லவுகை் குறித்த அதிகாரப்பூரே் 

மதிப்பீடுகணை இந்தியா கபற்றிருக்கவில்ணல. 

 

கிொன் பகிதாரி, பிரத்மிக்தா ஹமாரி – பிரெெ்ாரம் 

 

❖ ‘கி ான் பகிதாரி, பிரத்மிக்தா ஹமாரி’ பிர  ்ாரதண்த வேைாை் மற்றும் விே ாயிகை் 

நல அணம  ்கம் ஏற்பாடு க ய்துை்ைது. 

❖ பல்வேறு துணறகை் மற்றும் அணம  ்கங்களுடன் இணைந்து அரசின் ‘சுதந்திரத் திரு 

நாை் அமுதப் கபருவிழாவின்' கீழ் இந்தப் பிர  ்ாரம் ஏற்பாடு க ய்யப்பட்டுை்ைது. 

❖ இந்தப்  பிர  ்ாரத்தின் வபாது, வேைாை் மற்றும் விே ாயிகை் நலத் துணறயால் இந்திய 

விே ாயிகளுக்காக பிராந்திய அைவில் பல்வேறு நாடு தழுவிய நிகழ் ச்ிகை் ஏற்பாடு 

க ய்யப் படுகின்றன. 

 

ெர்ேவதெெ ்செய்திகள் 

இம்மானுவேல் மக்வரான் 

 

❖ இம்மானுவேல் மக்வரானிடம் மணரன் லு கபன் என்பேர ்வதால்வியுற்றார.் 
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❖ இம்மானுவேல் மீை்டும் பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபராக வதரந்்கதடுக்கப்பட உை்ைார.் 

❖ கடந்த 20 ஆை்டுகைில் அந்நாட்டின் அதிபர ்பதவிக்கு மறுமுறை வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

முதல் பிரான்ஸ் அதிபர ்மக்வரான் ஆோர.் 

 

உலக இராணுேெ ்செலவினம் 

 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில் உலக இராணுே  ் க லவினம் 2.1 டிரில்லியன் அகமரிக்க 

டாலரக்ணை எட்டியது. 

❖ இது ஸ்டாக்வஹாம்  ரே்வத  அணமதி ஆராய் ச்ி நிறுேனத்தின் தரவுகைில் கூறப் 

பட்டுை்ைது. 

❖ அகமரிக்கா, சீனா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகை் இராணுேத்திற்காக அதிகைவில் 

க லவு க ய்யும் முதல் மூன்று நாடுகை் ஆகும். 

❖ 76.6 பில்லியன் அமமரிக்க டாலரக்ை் மதிப்பிலான இராணுே  ்க லவினத்துடன் கடந்த 

ஆை்டு இந்தியா மூன்றாேது இடத்தில் இருந்தது. 

❖ இது 2020 ஆம் ஆை்டுடன் ஒப்பிடுணகயில் 0.9  தவீதம் அதிகமாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

செே்ோய்க் கிரகத்தில் சூரிய கிரகைம் 

❖ நா ாவின் பரச்ீகேரன்ஸ் மாரஸ்் வராேர ்என்ற உலாவி, ஃவபாவபாஸில் நிகழ்ந்த ஒரு 

கிரகைத்தின் காகைாைிணயப் படம் பிடித்துை்ைது. 

❖ வபாவபாஸ் என்பது க ே்ோய்க் கிரகத்தின் இரை்டு துணைக் வகாை்களுை் ஒன்றாகும். 

❖ இந்த க ே்ோய்க் கிரகைம் ஆனது, துணைக் வகாை்கைின் சுற்றுப்பாணதயில் 

ஏற்படும் நுட்பமான மாற்றங்கை் குறித்த புதிய கை்வைாட்டத்ணத விஞ்ஞானிகளுக்கு 

ேழங்கியுை்ைது. 
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❖ ஃவபாவபாஸ் என்ற ஒரு துணைக்வகாை் க ே்ோய்க் கிரகத்ணத வநாக்கி மிக கமதுோக 

நகரந்்து ேருேவதாடு, அது இன்னும் பல மில்லியன் கைக்கான ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு 

அக்கிரகத்துடன் வமாதும். 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தூத் ோைி ெமூக ோசனாலி நிலலயம் 

❖ குஜராத்தில் அணமக்கப்பட்டுை்ை தூத் ோைி என்ற  மூக ோகனாலி நிணலயத்ணத 

பிரதமர ்வமாடி அேரக்ை் திறந்து ணேத்தார.் 

❖ இது கால்நணட ேைரப்்புத ்துணறக்ககன பிரத்திவயகமாக கதாடங்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ பனாஸ் பால் கபாருட்கை் துணற  மூக ோகனாலி நிணலயமானது, பனஸ்கந்தா 

மாேட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாைரக்ை் ஒன்றியத்தால் நிறுேப்பட்டது.  

❖ இது பனாஸ் பால் பை்ணை என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது கால்நணட ேைரப்்பேரக்ளுக்கு மட்டுவம என்று பிரதத்ிவயகமாக கதாடங்கப்பட்ட, 

நாட்டின் முதல்  மூக ோகனாலி நிணலயமாகும். 

 

 

பிரபலமானேரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக இளம் தலலேரக்ள் பட்டியல் 

❖ எகடல்விகயஸ் பரஸ்பர நிதி நிறுேனத்தின் தணலணம நிரே்ாக அதிகாரி ராதிகா 

குப்தா, ஆம் ஆத்மி கடச்ித் தணலேர ் ராகே்  ாதா மற்றும் உக்ணரனிய துணைப் 

பிரதமர ்மற்றும் டிஜிட்டல் பரிமாற்றத் துணற அணம  ்ர ்ணமக்ணகவலா ஃகபவடாவராே் 

ஆகிவயாணர உலகப் கபாருைாதார மன்றம் தனது 2022 ஆம் ஆை்டு உலக இைம் 

தணலேரக்ை் பட்டியலில் வ ரத்த்ுை்ைது. 

❖ உலகப் கபாருைாதார மன்றமானது, இந்தப் பட்டியணல உலகின் 40 ேயதிற்குட்பட்ட 

மிகவும் நம்பிக்ணகக்குரிய 109 இைம் தணலேரக்ை் என்று விேரித்துை்ைது. 
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❖ இதில் வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட நபரக்ை் சுகாதார  ் மத்துேம், பசுணம ஆற்றல், கல்வி  ்

சீரத்ிருத்தங்கை் மற்றும் அகதிகைின் உரிணமகை் வபான்ற பல்வேறு நடேடிக்ணககைில் 

ஈடுபட்டுை்ைனர.் 

❖  மீபத்தில் கேைியிடப்பட்ட இந்தப் பட்டியலில் இந்தியரக்ளான தடகை வீராங்கணன 

மானசி வஜாஷி, இன்வனாே்8 வகாகோரக்்கிங் நிறுேனத்தின் நிறுேனர ் ரித்வதஷ் 

மாலிக், பாரத் வப நிறுேனத்தின் தணலணம நிரே்ாக அதிகாரி சுணஹல்  மீர,் சுகர ்

அழகு  ாதனப் கபாருை் தயாரிப்பு நிறுேனத்தின் தணலணம நிரே்ாக அதிகாரி வினிதா 

சிங் மற்றும் உலக இமாலயப் பயை நிறுேனத்தின் தணலணம நிரே்ாக அதிகாரி  

கஜய்தீப் பன் ால் ஆகிவயார ்அடங்குேர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக அறிவுொர் சொத்து தினம் - ஏப்ரல் 26 

 

❖ புத்தாக்கம் மற்றும் பணடப்பாற்றணல ஊக்குவிப்பதில் அறிவு ார ்க ாதத்ுரிணமகை் (IP) 

ேகிக்கும் பங்ணகப் பற்றி அறிய இந்த தினமானது அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒரு நிணலயான எதிரக்ாலத்திற்கான மாற்றத்ணத அைிக்கும் புதிய மற்றும் சிறந்த 

தீரவ்ுகணைக் கை்டறிேதில் இணைஞரக்ை் ககாை்டுை்ை கபரும் ஆற்றணல இந்த தினம் 
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அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான உலக அறிவு ார ்க ாத்து தினத்திற்கான கருத்துரு, ஒரு சிறந்த 

எதிரக்ாலத்திற்காக வேை்டி அறிவு ார ்க ாதத்ு மற்றும் இணைஞரக்ைின் புத்தாக்கம் 

மீது ஈடுபாடு க லுத்துகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது, "காப்புரிறமகள், பதிப்புரிறம, வரத்்தக முத்திறரகள் மை்றும் 

வடிேறமப்புகள் ஆகியணே அன்ைாட வாழ்க்றகயில் எவ்வாறு ஒரு தாக்கத்றத 

ஏை்படுத்துகின்ைன என்பறதப் பை்றிய ஒரு விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவதை்காக" 2000 

ஆம் ஆை்டில் உலக அறிவு ார ்க ாத்து அணமப்பினால் நிறுேப்பட்டது. 

 

ெர்ேவதெ செர்வனாபில் வபரிடர் நிலனவு தினம் - ஏப்ரல் 26 

❖ 1986 ஆம் ஆை்டில் ஏற்பட்ட க ரவ்னாபில் வபரழிவின் விணைவுகை் பற்றியும் அணு 

 க்தியின் அபாயங்கை் பற்றியும் கபாதுோன விழிப்புைரண்ே ஏற்படுத்த  ்க ய்திட 

வேை்டி ஒே்வோர ்ஆை்டும் இந்தத் தினம் அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது, மனிதனால் ஏற்படும் வபரழிவுகணைப் பற்றி நமக்குத் கதரிவிப்பது 

மட்டுமல்லாமல், அணு க்தியின் அபாயங்கணைப் பற்றி ஒரு கபாதுோன முணறயில் 

மனிதரக்ளுக்குக் கற்பிதம் க ய்கிறது. 
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