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ஏப்ரல் –  29 

TNPSC துளிகள் 

❖ பருவநிலை மாற்றத்தத எதிரக்கொள்வதற்கொக ஒரு காரப்ன் விதைக் ககாள்தகதை 

ஏற்றுக் ககாண்ட அகமரிக்காவின் முதை் கபரிை புததபடிவ எரிகபாருள் உற்பத்தி 

மாகாணமாக கபன்சிை்வவனிைா மாறியுள்ளது. 

o நிைக்கரி, எண்கணை் மற்றும் இைற்தக எரிவாயு மின் நிதைைங்கள் அதவ 

கவளியிடும் ஒவ்கவாரு டன் காரப்ன் தட ஆக்தைடுக்கும் மதிப்புகலளப் கபற 

வவண்டிை நிபந்தலைகள் உள்ள 11 மாகாணங்களுள் ஒை்றொக இது இதணகிறது. 

❖ கமவனாரக்ா ஓபன் எை்ற ைதுரங்கப் வபாட்டியிை் ஒரு இந்திைக் கிராண்ட் மாஸ்டரொை  

கெை்லையிை் D.குவகஷ் கவற்றி கபற்றார.் 

o இவர ்ைமீபத்திை் ஸ்கபயினின் ைா வராடா எை்ற நகரிை் நதடகபற்ற 48வது ஓபன் 

அகெட்கரஸ் ைா வராடா ைதுரங்கப் வபாட்டியிை் கவற்றி கபற்றொர.் 

❖ விரொட் ககொலிக்குப் பிறகு, இந்திைன் பிரீமிைர ் லீக் வபாட்டியிை் 6,000 ரன்கள் குவித்த  

இரண்டாவது கிரிக்ககட் வீரர ்என்ற கபருதமதை ஷிகர ்தவான் கபற்றார.் 

o மும்தப வான்கவட தமதானத்திை் கைன்தன சூப்பர ் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 

நலடகபற்ற கபொட்டியிை் தவான் இந்தை ்ைாததனதை நிகழ்த்தினார.் 

❖ இரொணுவ ஆட்சியிை் கீழ் உள்ள மியொை்மர ்நொட்டிை் உள்ள நீதிமை்றமொைது, முன்னாள் 

ததைவர ் ஆங் ைான் சூகி மீது ஊழை் குற்றத்திலைெ ்ைாட்டி அவருக்கு 5 ஆண்டுகள் 

சிதறத் தண்டதன விதிதத்ுத் தீரப்்பளித்தது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மு. கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் 

 

❖ முன்னாள் முதை்வர ்கருணொநிதி அவரக்ளிை் பிறந்த நாளான ஜூை் 3ஆம் கததியொைது 

ஆண்டுவதாறும் அரசு விழாவாகக் ககாண்டாடப்படும் எை்று முதைலமெெ்ர ் மு.க. 

ஸ்டொலிை் அவரக்ள் ைட்டெலபயிை் அறிவித்தார.் 
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❖ இந்த ஆண்டு ஜூை் 3 ஆம் கததியை்று ஓமந்தூரார ்அரசுத் வதாட்ட வளாகத்திை் திமுக 

தலைவர ்கருணொநிதியிை் உருவெ ்சிலையொைது நிறுவப்படும். 

 

தமிழகத் தயாரிப்புப் சபாருட்கள் - புவிொர் குறியீடு 

❖ புளிைங்குடி அமிை எலுமிெல்ெ, தூைமை்லி அரிசி மற்றும் விருதுநகர ் ைம்பா வத்தை் 

(மிளகாை்) ஆகியவற்றிற்குப் புவிெொர ் குறியீடுகலள வழங்கக் ககொரி ைமீபத்திை் 

விண்ணப்பிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ கதன்காசியிை் உள்ள புளிைங்குடி கிராமம், அமிை எலுமிெல்ெ ைாகுபடிக்குப் கபைர ்

கபற்றதொகும். 

❖ தமிழகத்திை் விருதுநகர,் ராமநாதபுரம், சிவகங்தக, தூத்துக்குடி ஆகிய சிை 

மாவட்டங்களிை் மிளகாை் அதிகம் விதளகிறது. 

❖ தூைமை்லி அரிசியிை் இரும்பு, கமக்னீசிைம் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகிய ெத்துகள் 

அதிகம் உள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் ரத்து - ககந்திரிய 

வித்யாலயாக்கள் 

❖ வகந்திரிை வித்ைாைைாக்களிை் வைரக்்தகக்கான உறுப்பிைரக்லளப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள் பரிந்துதரக்கும் ஒதுக்கீடு முலறலய மத்திை அரசு ரத்து கைை்துள்ளது. 

❖ KVS சிறப்பு வைரக்்தக வழங்கீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு நொடொளுமை்ற உறுப்பிைருக்கு 

1 முதை் 9 வகுப்புகளிை் கெரக்்லகக்கொக ஒவ்கவாரு கை்விைாண்டிலும் அவரவர ்

கதாகுதிகளிை் இருந்து அதிகபட்ைமாக 10 மாணவரக்தளப் பரிந்துதரக்கும் அதிகாரம் 

இருந்தது. 

 

நிலலயான கேே்பாட்டு இலக்குகள் குறித்த ஒப்பந்தே் 

❖ பஞ்ைாைத்து ராெ் அதமைை்கம் மற்றும் ஐக்கிை நாடுகளின் வளரை்ச்ித் திட்டம் 

ஆகிைதவ நிதைைான வமம்பாட்டு இைக்குகலள உள்ளொட்சி மயமொக்குவது 

கதொடரப்ொை ஒரு கூட்டுப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் தககைழுத்திட்டன. 
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❖ இந்த ஒப்பந்தத்திை் பஞ்ைாைத்து ராெ் அலமெெ்கத்திை் கைைைாளர ் சுனிை் குமார ்

மற்றும் ஐக்கிை நாடுகளின் வளரை்ச்ித் திட்ட அலமப்பிை் உள்நொட்டுப் பிரதிநிதி 

வஷாவகா வநாடா ஆகிவைார ்தககைழுத்திட்டனர.் 

 

சிவகிரி யாத்திலர & பிரே்ே வித்யாலயா 

❖ சிவகிரி ைாத்திதரயின் 90வது ஆண்டு விழா மற்றும் பிரம்ம வித்ைாைைாவின் கபான் 

விழா ஆகிய இரண்டுக் ககாண்டாட்டங்களின் கதாடக்க விழாவிை் பிரதமர ் வமாடி 

அவரக்ள் பங்வகற்றார.் 

❖ ஓராண்டு அளவிைொை இந்த இலணக்  ககாண்டாட்டங்களுக்கான முத்திதரதையும் 

பிரதமர ்வமாடி அவரக்ள் கவளியிட உள்ளொர.் 

❖ பிரம்ம வித்ைாைைா மற்றும் சிவகிரி ைாத்திதர இரண்டும் மகத்தொை ைமூக சீரத்ிருத்த 

வாதிைான ஸ்ரீ நாராைண குருவின் ஆசியுடனும் வழிகாட்டுதலுடனும் கதாடங்கப் 

பட்டது. 

 

 

இந்தியத் திறன்மிகு நகரங்கள் கண்காட்சி 2022 

 

❖ இந்திைத் திறன்மிகு நகரங்கள் கண்காட்சி ஆைது, பசுதம கட்டிடங்கள், தூை எரிைக்தி, 

தூை சூழை், நீர,் நகரப்்புற இயக்கம் மற்றும் வளங்கதள ைரியொை முலறயிை் 

கமம்படுத்துவதற்கும் நகரங்கதளத் திறன்மிக்கதாகவும் நிலையொைதொகவும் மொற்றெ ்
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கெய்வதிை் தகவை் கதொழிை்நுட்பத்திை்  பைன்பாடு வபான்ற நகரப்்புற வமம்பாட்டின் 

முக்கிைத் தூண்களுடன் பரிமொற்றத் கதாழிை்நுடப்த்தத ஒருங்கிதணக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு இந்திைத் திறன்மிகு நகரங்கள் விருதுகள் என்பது நகரப்்புற மற்றும் 

கிரொமப்புறத் துலறகளிை் தனிநபரக்ள், ககாள்தக வகுப்பாளரக்ள், வணிக 

நிறுவைங்கள், நகராட்சிகள், அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் ைங்கங்கள் ஆகியவற்றிை் 

முைற்சிகதள மதிப்பளிதத்ு, அங்கீகரித்து, ஊக்குவிக்கும் ஒரு வதகைான தளமாகும். 

❖ கைன்தன, வகாைம்புதத்ூர,் திண்டுக்கை், ஈவராடு, மதுதர, வைைம், தஞ்ைாவூர,் 

தூத்துக்குடி, திருைச்ிராப்பள்ளி, திருகநை்வவலி, திருப்பூர ் மற்றும் வவலூர ் ஆகிைதவ 

தமிழகத்தின் 12 திறன்மிகு நகரங்களொகும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ெர்வததெ மதெ ்சுதந்திர அறிக்கக 2022 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் மிக கமொெமொை மதெ ்சுதந்திர மீறை்கள் கொரணமொக குறிப்பிட்ட 

அளவிை் கவலை ககொள்ள லவக்கும் நொடுகளிை் ஒரு பட்டியலிை் இந்தியொலவெ ்

கெரப்்பதற்கு கதொடரந்்து இரண்டொவது ஆண்டொக ெரவ்கதெ மதெ ்சுதந்திரத்திற்கொை 

அகமரிக்க ஆலணயம் பரிந்துலரத்துள்ளது. 

❖ இந்தியொவுடை் கெரத்்து, ஆப்கொைிஸ்தொை், லநஜீரியொ, சிரியொ மற்றும் வியட்நொம் 

ஆகியலவ குறிப்பிட்ட அளவிை் கவலை ககொள்ள லவக்கும் நொடுகளிை் பட்டியலிை் 

கெரக்்கப்பட பரிந்துலரக்கப்பட்ட நொடுகள் ஆகும். 

❖ மியொை்மர,் சீைொ, எரிதர்ியொ, ஈரொை், வட ககொரியொ, பொகிஸ்தொை், ரஷ்யொ, ெவுதி 

அகரபியொ, தஜிகிஸ்தொை் மற்றும் துரக்்கமைிஸ்தொை் ஆகியலவ இந்தப் பட்டியலிை் 

இருந்து விைக்குவதற்குப் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நொடுகள் ஆகும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ெச்ிக் கழகத்தின் ததசிய தநாய்த் தடுப்பு ஊக்கி 

ஆய்வியல் நிறுவனத்தின் தொதகனக் கருவி 

❖ இந்திய மருத்துவ ஆரொய்ெச்ிக் கழகத்திை் கதசிய கநொய்த் தடுப்பு ஊக்கி ஆய்வியை் 

நிறுவைமொைது, ஹீகமொபிலியொ மற்றும் வொை் விை்லிபிரொண்ட் கநொய் (Von Willebrand’s 

disease) ஆகிய கநொய்கலளப் பரிகெொதிப்பதற்கொக கவண்டி எளிய மற்றும் விலரவொை 

முடிவிலை வழங்கக் கூடிய கெொதலைக் கருவிலய உருவொக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தக் கருவியொைது, இந்தியத் தலைலம மருந்துக் கட்டுப்பொட்டகத்திடமிருந்து 
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அனுமதிலயப் கபற்று, அதிக எண்ணிக்லகயிை் உற்பத்தி கெய்வதற்கொை ஒரு 

அனுமதிலயயும் கபற்றுள்ளது.  

❖ வொை் விை்லிபிரொண்ட்ஸ் கநொயொைது  வொழ்நொள் முழுவதும் நீடிக்கும் ஓர ் இரத்தப் 

கபொக்கு கநொயொகும். 

 

 

சுயப் படிசயடுப்பு ரக எம்.ஆர்.என்.ஏ. தகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் 

 

❖ ஒரு சுயப் படிகயடுப்பு எம்.ஆர.்எை்.ஏ. தடுப்பூசி எை்பது, உட்கெலுத்தப்படட் ஆரஎ்ை்ஏ 

எை்பது உடலுக்குள் கபருகக் கூடியதொக அதமயும். 

❖ தற்கபொது நடத்தப்பட்டு வரும் சிை கெொதலைகளிை் ககொவிட்-19 கதொற்றிற்கு எதிரொை 

நம்பிக்லகத் தரக் கூடிய  முடிவுகலள அளித்துள்ளது. 

❖ ARCT-154 எை்ற இந்தத் தடுப்பூசியொைது, கலிகபொரை்ியொவிை் ெொை் டியொககொ நகரிை் 

உள்ள ஆரக்்டரஸ் கதரபியூட்டிக்ஸ் க ொை்டிங்ஸ் நிறுவைத்தொை் உருவொக்கப்பட்டது. 

❖ இதற்கொை கெொதலைகள் வியட்நொம் நகரிை் நடந்து வருகிை்றை. 

❖ இது கடுலமயொை ககொவிட்-19 மற்றும் அதை் மூைமொை இறப்புக்கு எதிரொக 95% 

பொதுகொப்லபயும், மிதமொை ககொவிட் கதொற்றுக்கு எதிரொக 55% பொதுகொப்லபயும் 

வழங்கியது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தகாங்த ாம் தினம் 

❖ ககொங்கஜொம் திைமொைது, மணிப்பூரிை் ககொங்கஜொம் கபொர ் நிலைவிட வளொகத்திை் 

அனுெரிக்கப் பட்டது. 
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❖ 1891 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிகைய-மணிப்பூரிப் கபொரிை் கபொது நலடகபற்ற ககொங்கஜொம் 

கபொரிை் ஆங்கிகையரக்ளுக்கு எதிரொக கபொரொடி மகத்தொை தியொகங்கலளெ ் கெய்த 

அரசிை் வீரத்திருமகை்களுக்கு மணிப்பூரிை் மகதத்ொை முலறயிை் அஞ்ெலி கெலுத்தப் 

பட்டது. 

❖ ஒவ்கவொர ்ஆண்டும் ஏப்ரை் 23 ஆம் கததி, மணிப்பூர ்அரெொைது ஆங்கிகையரக்ளுக்கு 

எதிரொக கபொரிட்ட மணிப்பூரி வீரரக்லள நிலைவு கூரந்்து அவரக்ளுக்கு அஞ்ெலி 

கெலுதத்ுகிறது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக எழுதுசபாருட்கள் தினம் 2022 - ஏப்ரல் 27 

 

❖ உைக எழுதுகபொருட்கள் திைமொைது ஒவ்கவொர ்ஆண்டும் ஏப்ரை் மொதத்திை் கலடசிப் 

புதை்கிழலமயை்று ககொண்டொடப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு இது ஏப்ரை் 27 ஆம் கததி அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ கணிைிலயப் பயை்படுத்தெ ் கெய்வலத விட கொகிதத்திை் எழுதுதை் மற்றும் எழுது 

கபொருட்கள் ஆகியவற்றிை் முக்கியத்துவத்லதக் குறிக்கும் வலகயிை் இந்த திைம் 

ககொண்டொடப் படுகிறது. 

❖ எழுதுகபொருள்கலளப் பொதுகொப்பதற்கும் அதை் உபகயொகத்திலை ஊக்கப் படுத்தெ ்

கெய்வதற்கும் இத்திைமொைது  உைகம் முழுவதும் உள்ள ஆரவ்ைரக்ளொை் ககொண்டொடப் 

படுகிறது. 

❖ கமக்ைொ கொரட்்டொ (மகொ ெொெைம்) உருவொக்கப்பட்டதை் 800வது ஆண்டு நிலறலவக் 
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ககொண்டொடும் வலகயிை் 2012 ஆம் ஆண்டு முதை் ஒவ்கவொர ்ஆண்டும் உைக எழுது 

கபொருள் திைம் ககொண்டொடப் படுகிறது. 

❖ பிரிட்டிஷ் வரைொற்றிை் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமொை ஆவணங்களிை் ஒை்று இந்த 

கமக்ைொ கொரட்்டொ (மகொ ெொெைம்) ஆகும். 

 

ெர்வததெ தகவல் சதாடர்பு சதாழில்நுட்பத்தில் சபண்களின் ஈடுபாடு தினம் - 

ஏப்ரல் 28 

❖ ெரவ்கதெ தகவை் கதொடரப்ு கதொழிை்நுட்பத்திை் கபண்களிை் ஈடுபொடு திைமொைது 

ஆண்டுகதொறும் ஏப்ரை் மொதத்திை் நொை்கொவது வியொழை்கிழலம அை்று அனுெரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு இந்தத் திைமொைது ஏப்ரை் 28 அை்று அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத் திைமொைது, கதொழிை்நுட்பத்திை் கபண்கள் மற்றும் மகளிரிை் பங்ககற்தப 

அதிகரிக்கெ ்கெய்வதற்கொை ஒரு உைகளொவிய இயக்கத்லத ஊக்குவிப்பலத முக்கிய 

கநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிை் இத்திைதத்ிற்கொை கருத்துரு, அணுகை் மற்றும் பொதுகொப்பு ஆகும். 

 

 

தவகலயில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆதராக்கியத்திற்கான உலக தினம் - ஏப்ரல் 28 

 

❖ உைகளவிை் நிகழும் கதொழிை் ெொரந்்த விபத்துக்கள் மற்றும் கநொய்கலளத் தடுப்பலத 

இந்தத் திைம் ஊக்குவிக்கிறது. 
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❖ பொதுகொப்பு மற்றும் ஆகரொக்கியம் ஆகிய கைொெெ்ொரத்லத கநொக்கிய ஒரு ெமூகப் கபெச்ு 

வொரத்்லதலய கமம்படுதத்ுவதிை் இது கவைம் கெலுத்துகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கொை இத்திைத்திை் கருத்துரு, "ஒரு கநரம்லறயொை பொதுகொப்பு மற்றும் 

சுகொதொர கைொெெ்ொரத்லத உருவொக்குவதிை் பங்ககற்பு மற்றும் ெமூகப் கபெச்ுவொரத்்லத" 

எை்பதொகும். 
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