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ஏப்ரல் – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒரு சமூக வலை தளமான ட்விட்டர ் (கீசச்கம்) மீதான கட்டுப்பாட்லட எலைான் மஸ்க் 

லகப்பற்றியுள்ளார.் 

o இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூைம், அவர ் சுமார ் 44 பிை்லியன் அமமரிக்க டாைரக்ள் 

வழங்கி இந்த சமூக வலைதளத்திலனக் லகப்பற்ற உள்ளார.் 

❖ மடை்லி மற்றும் பஞ்சாப் அரசுகள் ஒரு தனித்துவமிக்க தகவை் பகிரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் 

லகமயழுத்திட்டன. 

o இந்த இரு மாநிை அரசுகளும் ஒவ்மவான்றிடமிருந்தும் தங்களது அனுபவங்கலளப் 

பகிரந்்து மகாண்டு லமலும் முன்லனறுவதற்கான தகவை்கலள பகிரந்்து மகாள்ளச ்

மசய்வதற்காக லவண்டி இந்த ஒப்பந்தத்திலன லமற்மகாண்டுள்ளன. 

❖ உைகின் மிகவும் வயதான நபராக கருதப்படும் ஜப்பானியப் மபண் லகன் டனகா தனது 

119வது வயதிை் காைமானார.் 

o இவர ்ஜப்பானின் ஃபுகுலவாகா பகுதியிை் பிறந்தவர ்ஆவார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆலிவ் ரிடல்ி பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மமயம் 

 

❖ மசன்லனயிை் ஒரு சரவ்லதச ஆலிவ் ரிட்லி ஆலம (சிற்றாலம) பாதுகாப்பு மற்றும் மறு 

வாழ்வு லமயத்லதத் தமிழக அரசு நிறுவ உள்ளது. 

❖ இந்த லமயம் சிற்றாலமகள் பற்றி ஒரு ஆராய்சச்ிலய லமற்மகாள்ளச ்மசய்வலதாடு, 

அது பற்றியத் தரவுகலளச ்லசகரித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தும். 

❖ ஜப்பான் சரவ்லதச ஒத்துலழப்பு நிறுவனம் மற்றும் தமிழக அரசு ஆகியவற்றின் நிதி 
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உதவியுடன் இந்த லமயமானது நிறுவப்பட உள்ளது. 

 

தமிழகத்தில் கிராமெமபக் கூட்டங்கள் 

❖ நவம்பர ் 01 ஆம் லததிலய மீண்டும் உள்ளாட்சித் தினமாக கலடபிடிக்க உள்ளதாக 

தமிழக அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டு முதை் தி.மு.க. ஆட்சியிை் நவம்பர ்01 ஆம் லததியானது உள்ளாட்சித் 

தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 10 அளவுருக்களின் அடிப்பலடயிை் சிறப்பாகச ் மசயை்படும் கிராமப் 

பஞ்சாயத்துகளுக்கு உத்தமர ்காந்தி என்ற கிராமப் பஞ்சாயத்து விருது வழங்கப் பட்டு 

வந்த ஒரு நலடமுலறலயத் தமிழக அரசாங்கம் மீண்டும் மதாடங்க உள்ளது. 

❖ இது 2006 ஆம் ஆண்டு தி.மு.க. ஆட்சியிை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் பின்னர ்வந்த 

அதிமுக அரசாை் நிறுத்தப்பட்டது. 

❖ ஓர ்ஆண்டிை், 37 மாவட்டங்களுள் ஒரு கிராமப் பஞ்சாயத்து லதரந்்மதடுக்கப்படும். 

❖ தமிழகத்திை் இதுவலர நான்கு முலற நடத்தப்பட்டு வந்த  கிராமசலபக் கூட்டங்கள் 

இனி ஆண்டிற்கு ஆறு முலற நடத்தப்படும். 

❖ குடியரசு தினம் (ஜனவரி 26), மதாழிைாளர ்தினம் (லம 1), சுதந்திர தினம் (ஆகஸ்ட் 15) 

மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாள் (அக்லடாபர ்2) ஆகிய நாட்கலளாடு லசரத்்து, 

உைக தண்ணீர ் தினம் (மாரச் ் 22) மற்றும் உள்ளாட்சி தினம் (நவம்பர ் 1) ஆகிய 

நாட்களிை் இனி கிராம சலபக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கின்னஸ் ொதமனப் புத்தகம் – இந்தியா 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 23 ஆம் லததியன்று ஒலர லநரத்திை் 78,220 லதசியக் மகாடிகலள 

அலசத்துக் காட்டி கின்னஸ் புத்தகத்திை் இடம் பிடித்து இந்தியா ஒரு வரைாற்லறப் 

பலடத்தது. 

❖ இந்த நிகழ்வானது, மத்திய உள்துலற அலமசச்ர ் அமித் சா முன்னிலையிை் 

நடந்லதறியது. 

❖ இது பீகார ்மாநிைத்தின் லபாஜ்பூரிை் நலடமபற்ற 'வீர ்குன்வர ்சிங் விஜலயாத்சவ்' என்ற 
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ஒரு நிகழ்சச்ியிை் நிகழ்தத்ப்பட்டது. 

 

AAHAR-2022: ெர்வததெ உணவு மற்றும் விருந்ததாம்பல் கண்காட்சி 

❖ ஆசியாவின் மிகப்மபரிய சரவ்லதச உணவு மற்றும் விருந்லதாம்பை் கண்காட்சியான 

AAHAR-2022, இந்திய வரத்்தக லமம்பாட்டு அலமப்புடன் (ITPO) இலணந்து லவளாண் 

மற்றும் பதப்படுத்தப்படட் உணவுப் மபாருட்கள் ஏற்றுமதி லமம்பாட்டு ஆலணயத்தாை் 

ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ புது மடை்லியிை் உள்ள பிரகதி லமதானத்திை் இந்தக் கண்காட்சி நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது 36வது கண்காட்சி ஆகும். 

❖ இந்த கண்காட்சியானது, பாரல்வயாளரக்ளுக்கும் பங்லகற்பாளரக்ளுக்கும் லவண்டிய 

புதிய வணிக வழிகலள உருவாக்குவது குறித்த தகவை்கலளப் மபறுவதற்கு என்று ஒரு 

நிகரற்ற வாய்ப்லப வழங்கும். 

❖ நாட்டின்  ஆற்றை் மிக்க வளரந்்து வரும் சந்லதலயச ்மசயை்திறன் மிக்க முலறயிலும், 

பயனுள்ள முலறயிை் சந்லதப்படுத்தவும் இந்தக் கண்காட்சி உதவும். 

 

 

முத்தரப்பு தமம்பாட்டுக் கழக நிதி 

❖ இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய இரு நாடுகளும் புத்தாக்க 

நிறுவனங்களுக்குப் பயனளிக்கும் வலகயிை் தங்களதுப் புத்தாக்கச ்சூழைலமவிலன 

லமம்படுத்த விரும்புவதாை், இந்த இருநாடுகளும் தங்களது உைகப் புத்தாக்கக் 

கூட்டாண்லமலயத் மதாடங்கியுள்ளன. 

❖ வளரச்ச்ி மற்றும் கண்டுபிடிப்புத் துலறயிை் இந்தியாவுடன் இலணந்துப் பணியாற்ற 

விரும்பும் மஜரம்னி, ஜப்பான், ஐலராப்பிய ஒன்றியம், பிரான்ஸ் லபான்ற பிற 

நாடுகளுடனான திட்டங்களுக்கு முத்தரப்பு லமம்பாட்டுக் கழக (TDC) நிதிலயப் 

பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு மாதிரிலய இந்தக் கூட்டாண்லம வழங்கும் என்று எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது.  
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❖ இந்தக் கூட்டாண்லமக்கு இந்தியாவும் இங்கிைாந்தும் இலணந்து நிதியளிக்க உள்ளன. 

 

இந்தியா - எஃகு உற்பத்தி வளரெ்ச்ி 

❖ உைகின் முதை் பத்து எஃகு உற்பத்தி நாடுகளிை் இந்தியா மட்டுலம 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி முதை் மாரச் ்மாதம் வலரயிை், கடந்த ஆண்டு இலத காைகட்டத்திை் இருந்தலத 

விட, அதிக எஃகு உற்பதத்ிலய லமற்மகாண்டுள்ளது. 

❖ உைக எஃகு சங்கம் மவளியிட்டுள்ள தரவுகளிை் இந்தத் தகவைானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா, முந்லதய ஆண்லட விட 5.9% அதிகமாக 9 மிை்லியன் டன் எஃகிலன உற்பத்தி 

மசய்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் 9 மிை்லியன் டன் எஃகு உற்பத்தி மசய்யப்பட்டலத அடுத்து 

இந்தியாவின் வளரச்ச்ி விகிதம் 4.4 சதவீதமாக உள்ளது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் புதிய இமணய விதிகள் 

❖ ஐலராப்பிய ஒன்றியமானது உைகின் மிகப்மபரியத் மதாழிை்நுட்ப நிறுவனங்கள் தீங்கு 

விலளவிக்கும் உள்ளடக்கங்கலள அகற்ற லவண்டும் என்ற புதிய ஒரு சட்டத்லத இறுதி 

மசய்துள்ளது. 

❖ உைகின் மிகப்மபரும் இலணயதளப் மபருநிறுவனங்கலள  ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக 

ஐலராப்பிய ஒன்றியம் லமற்மகாண்ட ஒரு சமீபத்திய நடவடிக்லக இதுவாகும். 

❖ டிஜிட்டை் லசலவகள் என்ற சட்டமானது, தவறான தகவை் முதை் மவறுப்பூட்டும் லபசச்ு 

மற்றும் சிறுவர ் பாலியை் வன்மகாடுலம ஆகியவற்றின் படங்கள் உள்ளிடட்த் தலட 

மசய்யப் பட்ட உள்ளடக்கத்லத வழங்கும் இலணய தளங்களுக்குக் கடுலமயான விதி 
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முலறகலள விதிக்கும் லநாக்கத்லதக் மகாண்டுள்ளது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கிராம நூலகம் 

❖ ஜாரக்்கண்டிை் உள்ள ஜம்தாரா என்ற ஒரு மாவட்டமானது அந்த மாவட்டத்திை் உள்ள 

அலனத்து கிராமப் பஞ்சாயத்துகளிலும் சமூக நூைகங்கலளக் மகாண்டுள்ள ஒலர 

மாவட்டமாக மாறி உள்ளது. 

❖ சுமார ்எட்டு ைட்சம் மக்கள்மதாலக மகாண்ட இந்த மாவட்டத்திை் ஆறு மதாகுதிகளின் 

கீழ் மமாத்தம் 118 கிராமப் பஞ்சாயத்துகள் (ஊராட்சிகள்) உள்ளன. 

❖ ஒவ்லவார ்ஊராட்சியிலும் ஒரு நை்ை வசதியான நூைகம் உள்ளது. 

 

 

தமகாலயா சதாழில் நிறுவனங்கள் கட்டமமப்புத் திட்டம் 

❖ லமகாையாவின் திட்டமிடை் துலறயின் ஒரு முன்மனடுப்பான, “இலணய-முன்மமாழிவு 

அலமப்பு” ஆனது, ஐக்கிய நாடுகள் விருதான 2022 ஆம் ஆண்டு தகவை் சங்கத்தின் 

உைக உசச்ி மாநாடு (WSIS) மன்றப் பரிசுகலள மவன்றுள்ளது. 

❖ "இலணய-முன்மமாழிவு அலமப்பு" என்பது லமகாையா மதாழிை் நிறுவனங்கள் 

கட்டலமப்புத் திட்டத்தின் (MeghEA) ஒரு பகுதியாக இருப்பலதாடு அந்த மாநிைத்திை் 

உள்ள அலனத்து அரசாங்கத் துலறகளிலும் உள்ள லகாப்புகளின் 75 சதவீத காகிதம் 

சாரந்்த லவலைகலள இது நீக்குகிறது. 

❖ பை்லவறு டிஜிட்டை் மதாழிை்நுட்பங்களின் சக்திலயப் பயன்படுத்தி மாநிை மக்களுக்கு 
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லவண்டிய நிரவ்ாகத்லதயும் லசலவ வழங்கலையும் லமம்படுத்தச ் மசய்வலத இது 

லநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

 

காஸ்தமாஸ் மலபாரிக்கஸ் திட்டம் 

❖ ‘காஸ்லமாஸ் மைபாரிக்கஸ்’ என்று மபயரிடப்பட்டுள்ள ஒரு திட்டத்திற்காக லவண்டி 

மநதரை்ாந்துடன் லகரளா ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திலன லமற்மகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது, 18 ஆம் நூற்றாண்டு காைதத்ு லகரளாவின் வரைாற்லற லமலும் 

விளக்க உதவும். 

❖ மைப்புரம் மற்றும் மகாை்ைத்திை் ஓவியப் பயிற்சி லமயங்கலள நிறுவ லகரள மாநிைம் 

மநதரை்ாந்து அரசுடன் இலணந்து மசயை்படும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் காமன்சவல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் மலட் விருது 

 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் காமன்மவை்த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் விருதிற்கு வங்காள 
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லதசத்லதச ்லசரந்்த ‘பிதய்ானந்லதா’ என்ற கை்வித் மதாண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்

கில ார ்குமார ்தாஸ் லதரவ்ு மசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ ஒதுக்கப்பட்ட சமூகங்கலளச ்லசரந்்த குழந்லதகள் சிறந்த கை்விலயப் மபறுவதற்காக 

வாய்ப்புகலள லமம்படுத்துவதிை் இவர ் ஆற்றிய மகத்தானப் பணிக்காக இவருக்கு 

இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த விருதானது, தங்கள் சமூகத்திை் மாற்றத்லத ஏற்படுத்தும் சிறந்தத் தனிப்பட்ட 

தன்னாரவ்ைரக்லள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

M.விஜயன் 

❖ புகழ்மபற்றக் கட்டலமப்பு உயிரியைாளர ்M. விஜயன் மபங்களூரிை் காைமானார.் 

❖ இந்தியாவிை் மபருமூைக்கூறு படிகவியை் மீதான உருவாக்கத்திை் விஜயன் ஒரு 

முக்கியப் பங்கிலன வகித்தார.் 

❖ லபராசிரியர ்விஜயன் பத்மஸ்ரீ, சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர ் பரிசு ஆகிய விருதுகலளப் 

மபற்றவர ்ஆவார.் 

 

 

இந்தியப் சபாதுத் சதாடர்பு ெமூக விருதுகள் 

 

❖ லதசியக் கனிமவள லமம்பாட்டுக் கழக நிறுவனமானது, இந்தியப் மபாதுத் மதாடரப்ு 

சமூகத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு மபாதுத ்மதாடரப்ு விருது விழாவிை் நான்கு பிரிவுகளிை் 
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முதை் இடத்லதப் பிடித்தது. 

❖ ததசியக் கட்டலமப்பிலன விரிவுபடுத்தச ்மசய்வதற்கும் அதற்குப் பங்களிப்பதற்கும் 

லதசியக் கனிமவள லமம்பாட்டுக் கழக நிறுவனம் லமற்மகாண்ட ஒரு தீரம்ானமானது 

உள்நாட்டிை் ஊடகங்கள் மற்றும் மபாது மக்களுடன் ஒரு வலுவானக் கட்டலமப்பிலன 

உருவாக்குவதற்கான அதன் முயற்சிகளாை் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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