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ஏப்ரல் – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ பா.ஜ.க. கட்சித் தலைவரும், ஒரு முன்னாள் மத்திய அலமசச்ருமான விஜய் சாம்ப்ைா 

என்பவர ்ததசியப் பட்டியை் சாதியினர ்ஆலையதத்ின் தலைவராக 2வது முறையாக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o பஞ்சாப் மாநிைத் ததரத்லுக்கு முன்னதாக சாம்ப்ைா இந்த ஆறையத்தில் தான் 

வகித்த  தலைவர ்பதவிலய ராஜினாமா சசய்து விட்டு ததரத்லிை் தபாட்டியிட்டார.் 

❖ மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிை் நிறுவனங்கள் துலறயின் அலமசச்ரான 

நாராயை் ராதன தத்து எை்டரப்ிலரஸ் இந்தியா எனப்படுகின்ற அந்த அலமசச்கம் 

நிகழ்த்தும் ஒரு மாசபரும் நிகழ்சச்ிறயத ்சதாடங்கி லவத்தார.் 

o சம்பந்தப்பட்டப் பை்தவறு அரசுத் துலறகள், அலமசச்கங்கள் மற்றும் சதாழிை் 

சங்கங்களுக்கு இலடதய ஒரு ஒருங்கிலைப்லப உருவாக்குவதத இந்த நிகழ்வின் 

ஒரு தநாக்கமாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

TNEB 2.0 திட்டம் 

 

❖ தமிழ்நாடு மின் உற்பதத்ி மற்றும் விநிதயாகக் கழகம் ஆனது ‘TNEB 2.0’ என்ை ஒரு 

திட்டத்திலனத் சதாடங்க உள்ளது. 

❖ இது அதிகரித்து வரும் மின்ததலவலயப் பூரத்்தி சசய்து 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் மின் 

விநிதயாக முலறலய நவீனமயமாக்குவதை்கான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ சிங்கார சசன்லன 2.0 தபாைதவ ‘TNEB 2.0’ திட்டமும் மாநிைத்திை் மின்சார உற்பத்திலய 

இரட்டிப்பாக்குவலதயும், தலடயிை்ைா விநிதயாகதல்த உறுதி சசய்ய மின் விநிதயாக 

முலறலய தமம்படுத்துவலதயும் தநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ 'TNEB 2.0’ திட்டமானது, 33,877 சமகா வாட்டாக உள்ள மின் உற்பத்திலய 77,153 சமகா 

வாட்டாக இரட்டிப்பாக்குவலத தநாக்கமாகக் சகாை்டதாகும். 

❖ மாநிைத்திை் உள்ள அனை், நீர ் மற்றும் எரிவாயு விலசயாழி (சுழலி) மின் உற்பத்தி 
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ஆலைகளின் மின் உற்பத்தித் திறனானது 7,175 சமகாவாட்டிலிருந்து 41,085 சமகா 

வாட்டாக உயரத்்தப் படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பரிமாற்றத் திட்டம் 

❖ இந்தியா மற்றும் மாைத்தீவுகள் ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இலடதய புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றலைப் பரிமாற்றம் சசய்யும் தநாக்கத்திற்காக தவை்டி ஒரு பரிமாற்ற இலடத் 

சதாடரல்ப அலமப்பதற்காக ஒரு ஒப்பந்தத்லத தமற்சகாை்டுள்ளன. 

❖ இதற்கானச ் சந்திப்பின் தபாது இரை்டு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தங்கள் முன்சமாழியப் 

பட்டன. 

❖ அவற்றுள் ஒன்று, ஒரு சூரியன், ஒரு உைகம், ஒரு கட்டலமப்பு (OSOWOG - One Sun, One 

World, One Grid) என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழான பரிமாற்ற இலடத் சதாடரப்ிற்கானது, 

மற்சறான்று ஆற்றை் ஒதத்ுலழப்பிற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் ஆகும். 

 

புதுமமயான தேளாண் முமற 

 

❖ நிதி ஆதயாக் அலமப்பானது, சடை்லியிை் விஞ்ஞான் பவனிை் "புதுலமயான தவளாை் 

முலற" குறித்த ததசிய அளவிைான ஒரு பயிைரங்கத்திலன ஏற்பாடு சசய்தது. 

❖ இந்தப் பயிைரங்கிை், இயற்லக தவளாை்லம முலறகளின் அடிப்பலடகள், அறிவியை் 

மற்றும் சசயை்முலறகலளப் புரிந்து சகாள்ள தவை்டியதன் ஒரு அவசியம் குறித்தும் 

எடுத்துலரக்கப்பட்டது. 

❖ இயற்லக தவளாை்லமலயப் படிப்படியாகப் பின்பற்றச ் சசய்வது குறிதத்ும் இந்தப் 

பயிைரங்கத்திை் எடுத்துலரக்கப்பட்டது. 

❖ தகாவிட்-19 சதாற்றுக் காைத்தின் தபாது நை்ை ஆதராக்கியம், சத்தான உைவு மற்றும் 

தநாய் எதிரப்்புச ்சக்தி வழங்குதை் பற்றிய விழிப்புைரவ்ு அதிகரித்தது பற்றியும் இதிை் 

சிறப்பித்துக் கூறப் பட்டது. 
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❖ சிறந்த ஊட்டசச்த்து வழங்கீட்டிலன உறுதியுடன் வழங்கச ் சசய்வதிை் காை்நலடகள் 

மற்றும் பசுக்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் இந்தப் பயிைரங்கத்திை் தபசப்பட்டது. 

❖ இயற்லக விவசாயத்திை் சதாழிை்நுட்பம் மற்றும் அறிவியலின் ஒரு முக்கியத்துவம் 

குறித்தும் இங்கு எடுத்துலரக்கப்பட்டது. 

 

ொமல விபத்துகள் குறித்த தகேல்களுக்கான ஒருங்கிமணந்த தரவுத் தளம் 

 

❖ சாலை விபத்துகள் குறித்த தகவை்களுக்கான ஒருங்கிலைந்த தரவுத் தளம் (iRAD - 

Integrated Road Accident Database) என்பது சாலைப் தபாக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்சாலை 

அலமசச்கத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ நாட்டின் சாலைப் பாதுகாப்லப தமம்படுத்துவதத இதன் தநாக்கம் ஆகும். 

❖ பை்தவறு துலறகள்/பங்குதாரர ் அலமப்புகளின் விபத்து சதாடரப்ான அலனத்துத் 

தரலவயும் ஒன்றிலைதத்ு  அணுகுவதற்கு ஒரு லமயப்படுத்தப்படட் விபத்து தரவுத் 

தளத்லத உருவாக்கச ்சசய்வதத இது உருவாக்கப்பட்டதன் பின்னைியிை் உள்ள ஒரு 

முக்கியக் குறிக்தகாள் ஆகும். 

❖ இது சமீபத்திை் சை்டிகர ்நகரிை் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ சாலை விபத்துகள் குறிதத் தகவை்களுக்கான ஒருங்கிலைந்த தரவுத் தளம் என்பது, 

இந்தியா முழுவதும் விபத்துக்குள்ளாகும் பகுதிகள் பற்றிப் பை்தவறு விபரங்கலளச ்

தசகரிப்பதற்காக தவை்டி சாலைப் தபாக்குவரதத்ு மற்றும் சநடுஞ்சாலைத் துலற 

அலமசச்கத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

 

லித்துதேனியாவில் இந்தியத் தூதரகம் 

❖ லித்துதவனியாவிை் புதிய இந்தியத் தூதரகத்லத நிறுவுவதற்கான முன்சமாழிதலுக்கு 

மத்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

❖ பாை்டிக் பிராந்தியத்திை் அலமய உள்ள  இந்தியாவின் முதை் முழு அளவிைான 

தூதரகம் இதுவாகும். 

❖ லித்துதவனியா, தனது பிராந்தியத்திை் லதவான் நாட்டின் ஒரு அதிகாரப் பூரவ்த் 

தூதரகத்லத நிறுவ  அனுமதித்தலத அடுத்து, சீனாவுடனான அரசுமுலற சை்லடயின் 

ஒரு லமயமாக உள்ளது. 
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❖ 2008 ஆம் ஆை்டிை் இந்தியாவிை் தூதரகத்லதத் திறந்த முதை் பாை்டிக் நாடு 

லித்துதவனியா ஆகும். 

 

P&K உரங்களுக்கான ஊட்டெெ்த்து அடிப்பமடயிலான மானிய வீதங்கள் 

 

❖ பாஸ்பாட்டிக் மற்றும் சபாட்டாசிக் (P&K) உரங்களுக்கு ஊட்டசச்த்து அடிப்பலடயிைான 

மானிய விலைலய மத்திய அரசு அறிவித்தது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரை் முதை் சசப்டம்பர ்வலரயிைான இந்த ஆை்டின் காரிஃப் 

பருவத்திற்கான அறிவிப்பாகும். 

❖ இது 2021 ஆம் ஆை்டு முழுலமக்கும் ரூ.57,150 தகாடியிை் இருந்து ரூ.60,939 தகாடியாக 

உயரத்்தப் படும். 

❖ இந்த மானிய உயரவ்ானது, லட-அம்தமானியம் பாஸ்தபட் மற்றும் யூரியா அை்ைாத 

பிற உரங்களின் உைகளாவிய விலை உயரவ்ிலிருந்து விவசாயிகலளப் பாதுகாக்கும். 

 

ெர்ேததெெ ்செய்திகள் 

ரஷ்யா மற்றும் UNWTO 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அலவயின் உைகச ்சுற்றுைா அலமப்பிலிருந்து ரஷ்யா விைக முடிவு 

சசய்துள்ளதாக ஐநா உைகச ்சுற்றுைா அலமப்பு அறிவித்துள்ளது. 

❖ உக்லரனுக்கு எதிராகப் தபார ் சதாடுத்ததற்காக ரஷ்ய நாட்டிலன இலட நிறுத்தம் 

சசய்வதற்காக இந்த அலமப்பிை் ஒரு வாக்சகடுப்பு தமற்சகாள்ளப் பட்டலத அடுத்து, 

இந்த அலமப்பிை் இருந்து விைக ரஷ்யா முடிவு சசய்தது. 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் அலவயின் உைகச ் சுற்றுைா அலமப்பானது, அதன் உறுப்பினர ்

நாடுகளிை் ஒன்றிலன இலட நிறுத்தம் சசய்வலதப் பற்றி விவாதிப்பதற்காக கூடியது 

இதுவவ முதல் முறையாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

அண்டங்கள் ஒன்றிமணேதன் ஒளிப்படம் 

❖ VV-689 அலமப்பிை் அலமந்துள்ள இரை்டு அை்டங்கள் ஒன்றிலைவதன் ஒரு ஒளிப் 

படத்லத நாசா சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த இரை்டு இலைந்த அை்டங்களுக்கு "ஏஞ்சை் விங்" என்ற ஒரு புலனவுப் சபயர ்

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ தமாதிக் சகாை்ட இந்த அை்டங்களின்  படமானது தகைக்ஸி சூ சிட்டிசன் (Galaxy Zoo 

citizen) என்ற கைத்தின் மூைம் எடுக்கப்பட்டது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சேற்றமறக் கழிவுநீர் அமமப்பு 

 

❖ உத்தரப் பிரததசத்திை் உள்ள ஆக்ரா நகரமானது, இந்தியாவிை் சவற்றலறக் கழிவுநீர ்

அலமப்புகலள (vacuum-based sewer systems) நிறுவிய முதை் நகரமாக மாறியுள்ளது. 

❖ இந்த சவற்றலறகள் சபாது இடங்களிை் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ தாஜ்மஹாலுக்கு அருகிை் உள்ள இது தபான்ற 240 வீடுகலள சவற்றலறச ் சாக்கலட 
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அலமப்புகளுடன் மாநகராட்சிக் கழகம் இலைத்துள்ளதாக ஆக்ரா திறன்மிகு நகர 

அதிகாரிகள் சசய்தியாளரக்ளிடம் சதரிவித்தனர.் 

❖ அலடப்பு அை்ைது தவறு ஏததனும் சிக்கை்கள் இருந்தாை் இந்த அலமப்பு தானாகதவ 

ஒரு எசச்ரிக்லகலய வழங்கும். 

 

பிரபலமானேரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ததசிய சமன்சபாருள் மற்றும் தெமே நிறுேனங்களின் ெங்கத்தின் தமலேர் 

❖ ததசிய சமன்சபாருள் மற்றும் தசலவ நிறுவனங்களின் சங்கம் (நாஸ்காம்) ஆனது, 

2022-23 ஆம் ஆை்டிற்கான தனது தலைவராக கிருஷ்ைன் ராமானுஜம் என்பவலர 

நியமித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இவர ்டாடா கன்சை்டன்சி சரவ்ீசஸ் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவன வளரச்ச்ிக் குழுவின் 

தலைவராக உள்ளார.் 

❖ இந்தியாவிை் உள்ள அக்சசன்சச்ர ் என்ற நிறுவனத்தின் தலைவரும் மூத்த நிரவ்ாக 

இயக்குநருமான தரகா M. வமனன் என்பவலரயடுத்து ராமானுஜம் இந்தப் பதவிப் 

சபாறுப்பிலன ஏற்றார.் 

❖ லமக்தராசாப்ட் இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைவர ் ஆனந்த் மதகஷ்வரி என்பவலர 

2022-23 ஆம் ஆை்டிற்கான துலைத ் தலைவராக நியமிப்பதாகவும் நாஸ்காம் 

அறிவித்தது. 

❖ இந்தப் பதவியிை் ராமானுஜத்திற்குப் பிறகு மதகஸ்வரி அப்சபாறுப்பிலன ஏற்பார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்ேததெ நடன தினம் - ஏப்ரல் 29 

❖ இந்த தினமானது நடனதத்ின் மதிப்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்லத சகாை்டாடுவதுடன், 

நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் திருவிழாக்கள் மூைம் இந்தக் கலை வடிவம் பற்றிய கை்விலயயும் 

அதன் பங்தகற்லபயும் ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ சதாழிை்துலற பயிற்சி நிறுவனத்தின் நடனக் குழுவானது 1982 ஆம் ஆை்டிை் சரவ்ததச 

நடன தினத்லத நிறுவியது. 
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❖ நவீன தபைட் என்ற நடன முலறலய உருவாக்கிய ஜீன் ஜாரஜ்ஸ் தநாவரத்ர (1727-1810) 

என்பவரின் பிறந்த நாலள இத்தினம் நிலனவு கூறுகின்றது. 

 

 

உலக கால்நமட தினம் - ஏப்ரல் 30 

❖ இந்த தினம் ஏப்ரை் மாததத்ின் கலடசி சனிக்கிழலமயன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆை்டு இத்தினம் ஏப்ரை் 30 ஆம் தததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது, உைசகங்கிலும் உள்ள காை்நலட மருத்துவரக்ளாை் தமற்சகாள்ளப் 

படும் உயிரக்ாக்கும் பைிகள் பற்றி எடுத்துலரக்கவும் அதலன ஊக்குவிக்கவும் 

தவை்டி நிறுவப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வு ஆகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டின் உைக காை்நலட தினத்தின் கருத்துரு, "காை்நலட மருத்துவத்தின் 

சநகிழ்திறலன வலுப்படுத்துதை்" என்பதாகும். 

 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத் திோஸ் - ஏப்ரல் 30 

❖ பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா என்ற திட்டமானது ஆயுஷ்மான் பாரத ்

தயாஜனாவின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். 

❖ பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் 2018 ஆம் ஆை்டிை் ஆயுஷ்மான் பாரத் தயாஜ்னா 

திட்டத்திலனத் சதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ முலறயான மருத்துவ வசதிகலள சபற  முடியாத தகாடிக்கைக்கான இந்தியரக்ளுக்கு 

சுகாதார நைன்கலள வழங்குவதற்காக இத்திட்டமானது சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ நதரந்திர தமாடி அவரக்ளின் அரசினாை் சதாடங்கப்பட்ட இந்த முதன்லமத் திட்டம், 
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ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் நிலையான தமம்பாட்டு இைக்குகளிை் (SDGs) ஒன்லறப் 

பூரத்்தி அலடயச ் சசய்வதற்காக சபாதுச ் சுகாதார திட்டத்தின் ஒரு பின்னைியிை் 

சதாடங்கப் பட்டது. 

 

 

ெர்ேததெ சிற்ப தினம் - ஏப்ரல் 30 

❖ சிற்பத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் புரிதை் மற்றும் சமூகத்திற்கு அதன் தனித்துவமான 

மற்றும் முக்கியப் பங்களிப்லப தமம்படுத்தச ்சசய்வதற்கான சரவ்ததச சிற்பக்கலை 

லமயத்தின் திட்டத்திலன ஊக்குவிப்பலத இந்தத் தினம் தநாக்கமாகக் சகாை்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த தினமானது ஒவ்தவார ்ஆை்டும் ஏப்ரை் மாதத்தின் கலடசி சனிக்கிழலமயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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