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 ஏப்ரல் – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ அங்க ோலோவைத ் தோய மோ  ் க ோண்ட இசோத ் மோங்கனி இனமோனது உத்தர 

 ன்னடோவில் மி வும் அரிதோன பழ வககயாக மாறி அசச்ுறு நிவலயில் உள்ளது. 

❖ சீனோ மற்றும் போகிஸ்தோன் ஆகிய நோடு வள ஒட்டிய எல்வலப் பகுதியில் கைடி 

கபோருட ்வள கசமிதத்ு வைப்பதற் ோ  நிலத்து ்கு அடியில் குவ  வள அவம ்  

இந்திய இரோணுைம் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o கபோதுத் துவற நிறுைனமோன கதசிய நீரம்ின் திறன்  ழ மோனது (NHPC - National 

Hydroelectric Power Corporation) இத்திட்டத்தின் பங் ோளர ்நிறுைனமோகும். 

❖ இந்தியத் கதோழிற் துவற ைளரச்ச்ி ைங்கியோனது (IDBI - Industrial Development Bank of India) 

ஈரோனுடன் ைரத்்த ம் கமற்க ோள்ளும் இந்திய ஏற்றுமதியோளர ்ளு ்கு ைணி ப் 

பரிமோற்ற ைசதி வள ஏற்படுத்தித் தருைதற் ோ  இந்தியோவில் உள்ள 5 ந ரங் ளில் 

ஈரோன் ைரத்்த ப் பிரிவு வளத் கதோடங்கியுள்ளது. 

o மும்வப, க ோல் த்தோ, தில்லி, இந்தூர ் மற்றும் அ மதோபோத் ஆகியவை 

இதற்காக கதரந்்கதடு ் ப்படட் 5 ந ரங் ளோகும்.  

❖ அறிவியல்சோர ் மற்றும் கதோழில  ஆரோய்சச்ி மன்றம் (Council of Scientific & Industrial 

Research) மற்றும் கசல் & மூல ்கூறு உயிரியல் வமயம் ஆகியைற்வறச ் கசரந்்த 

ஆரோய்சச்ியோளர ்ள் “எசிடன்ோ” எனப்படுகின்ற ஒரு முடவ்டயிடும் போலூட்டியின் 

போலில்  ோணப்படும் ஒரு நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் புரதத்வதப் பிரிதக்தடுதத்ுள்ளனர.் 

o இந்தப் புரதங் ளோனது  ோல்நவட ளில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர ்் 

க ோல்லி ளு ்கு மோற்றோ ப் பணியோற்றும்.  

❖ ஐ ்கிய நோடு ள் குழந்வத ள் நிதியத்தின் இந்தியப் பிரிவு மற்றும் நிதி ஆகயோ ்கின் 

அடல் புத்தோ ் த் திட்டமோனது பல்கைறு சமூ ங் வளச ்கசரந்்த குழந்வத ளிவடகய 

பங்க ற்பு, திறன் மற்றும் அதி ோரமளிப்பு ஆகியைற்வற ஊ ்குவிப்பதற்கு ஒரு 

திறந்தகைளித ் தளத்வத உருைோ ்குைதற் ோன உறுதி ்  டிதம் ஒன்றில் 

வ கயழுத்திடட்ுள்ளன. 

o இத்திட்டமோனது அடல் புத்தோ ் த் திட்டத்தின் கீழ் உருைோ ் ப்பட்ட அடல் 

இகைமு  ஆய்ை த்தின் மூலம் கசயல்படுத்தப்படும். 

❖ அகமரி ் ோவில் பயண இவசவு ்  ோலம் முடிந்த பிறகும் தங்கி இருப்பைர ்ள் மற்றும் 

அகமரி ் ோவிலிருந்து கைளிகயற்றப்படும் ம ் வள போகிஸ்தோன் ஏற்  மறுப்பதோல் 

அந்நோட்டின் மீது அகமரி ் ோ தவட வள விதித்துள்ளது. 

❖ கதன்கமற்கு பசிபி ் நோடோன பப்புைோ நியூ கினியோைோனது கிரி ்க ட் உல  ் 

க ோப்வபயின் இரண்ைாவது பிரிவு  கபோட்டியில் 45 ரன் ள் வித்தியோசத்தில் ஓமகன 

வீழ்த்தியதன் மூலம் சரை்கதசக் கிரி ்க ட் ஆவணயத்தில் ஒரு இடத்வதயும் ஒரு நோள் 

சரை்கதசத ்தர நிவலவயயும் கபற்றுள்ளது.  
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தேசியச ்சசய்திகள் 

ஏவுகணை ஒப்பந்தம் 

❖ ஏவுககண ககாள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள  கநருக்கடி கால அதிகாரங்ககள இந்திய 

இராணுவம் கெயல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ பாதுகாப்புத ்துகற அகமெெ்கமானது முன்னுரிகம அடிப்பகையில் ரூ.300 ககாடி வகர 

ககாள்முதல் கெய்ய அனுமதி அளிதத்ுள்ளது. 

❖ ககாள்முதல் கெய்யப்பைவிருக்கும் ஆயுதங்கள் பின்வருமாறு   

o இஸ்கரலிைமிருந்து ஸ்கபக் - LR பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவு வணகள் 

o இரஷ்யோவிடமிருந்து மி வும் குறுகிய ைரம்பு க ோண்ட ைோன் போது ோப்பு 

அவமப்போன இ ்லோ – S. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

குணைதீர்ப்புத் திட்டம் 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது குகறதீரப்்புத் திை்ைத்தின் எல்கலகய 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

❖ இது தற்கபாழுது கவப்புத் கதாககககள ஏற்காத வங்கிப் பணியல்லாத நிதியியல் 

நிறுவனங்ககளயும் (NBFCs/Non-Banking Finance Company) உள்ளைக்கியுள்ளது. 

❖ ரூ. 100 க ோடி அல்லது அதற்கும் அதி மோன கசோதத்ு மதிப்வப ் க ோண்ட NBFC ஆனது 

இந்த ் குவறதீரப்்பு திடட்த்வதப் கபறும். 

❖ இது ைோடி ்வ யோளர ்ளு ்கு எளிதோன மற்றும் விவரைோன குவறதீரப்்பு 

கசயல்முவறவய அளி ்கின்றது. 

❖ கபோது கமலோளர ் என்ற தகுதிநிகலக்கு கீகழ இல்லோத ஒரு இந்திய ரிசரை்் ைங்கி 

அதி ோரி குவறதீரப்்பு அதி ோரியோ  நியமி ் ப்படவிரு ்கின்றோர.்  

 

மின்னணு முணையிலான ரசீது  அணமப்பு 

❖ மின்னணு முகறயிலான ரசீது  என்பது ெரக்குகள் கபாக்குவரத்தின் உரிகமயாளரால் 

ககாண்டு கெல்லப்படும் ஒரு கதகவயான ஆவணத்தின் மின்னணு வடிவமாகும். 

❖ அனுப்பப்பைை் ெரக்கின் கமாத்த மதிப்பு ரூ. 50 ஆயிரத்திற்கும் கமல் இருப்பின் இந்த 

ரசீது உருவாக்கப்பை கவண்டும். 

❖ இந்திய நிதி அகமெெ்கமானது மின்னணு முகறயிலான ரசீது அகமப்பில் சில 

மாற்றங்ககள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்த மின்னணு முகறயிலான ரசீது அகமப்பானது ெரக்குகள் அனுப்பப் படுவதற்கு 

முன்னதாக  ஏற்படுத்த கவண்டும். 

❖ இது ெரக்குகள், ெரக்கு அனுப்புநர,் கபறுபவர ் மற்றும் ெரக்கு ககாண்டு கெல்பவர ்

ஆகிகயாகரப் பற்றிய விவரங்ககளக் ககாண்டிருக்க கவண்டும். 

❖ இந்த மின்னணு முகறயிலான ரசீகத அளிக்கத் தவறினால் ரூ.10,000 அபராதகமா 
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அல்லது வரி ஏய்ப்புத் கதாகககயா அவற்றில் எது கபரியகதா அது வசூலிக்கப்படும். 

 

டீசல் மகிழுந்துகள் நிறுே்ேம்  

❖ நாை்டின் மிகப்கபரிய வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசூகியானது டீெல் 

வாகனத் தயாரிப்கப நிறுத்தப் கபாவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று நகைமுகறக்கு வரவிருக்கும் புதிய பாரத் – VI 

உமிழ்வு விதிமுவற ள்  ோரணமோ  இந்த நடைடி ்வ  கமற்க ோள்ளப்படட்ுள்ளது. 

❖ போரத ் நிவல உமிழ்வுத் தரங் ளோனது இந்திய அரசோல் உருைோ ் ப்பட்ட உமிழ்வுத் 

தரங் ளோகும். 

❖ இந்தியோவில் உமிழ்வு விதிமுவற ளின் ைரலோறு பின்வருமாறு  

 

பாரத் நிணல VI 

❖ தற்கபோழுதுள்ள போரத ் நிவல IV (BS-IV) மற்றும் BS-VI எரிச ்தி விதிமுவற ள் 

ஆகியைற்றின் தரங் ளிகைகய காணப்படும் மு ்கிய கைறுபோடோனது அைற்றில் 

உள்ள சல்பரோகும். 

❖ BS-VI எரிகபோருளோனது 80 சதவிகித அளவிற்கு, தற்கபோழுதுள்ள 50 ppm நிகலயிலிருந்து 

10 ppm என்ற நிகலக்கு,  சல்பவர ் குவற ்கும் என்று எதிரப்ோர ்் ப் படுகின்றது. 

❖ வநட்ரஜன் ஆ ்வஸடு ளின் உமிழ்ைோனது டீசல் மகிழுந்து ளில் 70 சதவிகிதம் என்ற 

அளவிற்கும் கபட்கரோல் மகிழுந்து ளில் 25 சதவிகிதம் என்ற அளவிற்கும் குவறயும் 

என்று எதிரப்ோர ்் ப் படுகின்றது.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

காை்று மாசுபாடு 

❖ மத்திய சுற்றுெச்ூழல் துகற அகமெெ்கமானது கதசியத் தூய காற்றுத் திை்ைத்கதெ ்

(National Clean Air Programme - NCAP) கெயல்படுதத்ுவதற்காக ஒரு குழுகவ 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது 20% - 30% என்ற அளவில் து ள்மப் கபோருள் மோசுபோடவ்ட குவற ்  

எண்ணுகின்றது. 
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❖ இது 2024 ஆம் ஆண்டில் குவறந்தது 102 ந ரங் வளெ ் கென்றகைய இல ் ோ  ் 

க ோண்டுள்ளது. 

❖ NCAP ஆனது 5 ஆண்டு கசயல்திட்டமோ  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டோனது அத்திட்டத்தின் முதலோைது ஆண்டோகும்.  

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

ஆசிய மல்யுத்தப் பபாட்டி 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் கபாை்டியானது சீனாவின் 

சியானில் நகைகபற்றது. 

❖ பதக்கப் பைட்ியலில் இந்தியா எை்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தியா கமாத்தம் 16 பதக்கங்ககள கவன்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பதக்கங்கள்: 1 தங் ம், 6 கைள்ளி மற்றும் 9 கைண் லம். 

❖ பஜ்ரங் புனியோ என்பைர ் 65 கிகலோ எவடப் பரிவில் இந்தியாவின் ஒகரகயாரு தங் ப் 

பத ் த்வத கைன்றுள்ளோர.் 

❖ இந்தப் கபோட்டித ் கதோடரோனது ஆசியத ் கதோடரப்ு மல்யுத்த ் குழுவினோல் (Asian 

Associated Wrestling Committee - AAWC) ஒருங்கிவண ் ப்பட்டது.  

❖ 1979 ஆம் ஆண்டில் ஜலந்தரில் முதலோைது கபோட்டித ்கதோடரோனது நடத்தப்பை்ைது. 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில் கபண் ளு ் ோன கபோட்டித ் கதோடரோனது முதன்முவறயோ  

நடத்தப்பை்ைது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஆயுஷ்மான் பாரத் திவாஸ் 

❖ ஏப்ரல் 30 அன்று நாடு முழுவதும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திவாஸ் அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தத் திை்ைமானது நாை்டின் அணுக முடியாத பகுதிகளில் கதகவயான மற்றும் 

வாங்கத்தகு மருத்துவ வெதிககள மிக எளிதான முகறயில் அளிப்பதற்கு 

எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்தத் திை்ைமானது ஒரு ஆண்டில் ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.5 இலைெ்ம் மதிப்பிலான 

மருத்துவப் பலன்ககள அளிக்க எண்ணுகின்றது. 

 

உலகளாவிய கலாசச்ார தினம் 

❖ ஏப்ரல் 15 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள பல நாடுகள் ஆண்டுகதாறும் 

ககைபிடிக்கப்படும் உலக கலாெெ்ாரத் தினத்கத அனுெரித்தன.  

❖ இந்தத் தினமானது 1935 ஆம் ஆண்டில் “கரோரிச ்ஒப்பந்தம்” ஏற்று ் க ோள்ளப்படட்வத 

நிவனவு கூறுைதற் ோ  உருைோ ் ப்பட்டது. 
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❖ இது  வல, அறிவியல், நிறுைனங் ள் மற்றும் ைரலோற்று நிவனவுச ் சின்னங் ளின் 

போது ோப்பு மீதோன அகமரி ் ர ்ளு ்கிவடகயயோன ஒரு ஒப்பந்தமோகும். 

❖ ரஷ்ய ்  வலஞர ் மற்றும் ஓவியரோன நி ்க ோலஸ் கரோரிச ் என்பைரின் நிவனைோ  

இத்தினத்திற்கு இப்கபயர ்சூட்டப்பட்டது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் உல   லோசச்ோர மன்றமோனது இத்தினத்தின் முதலோைது 

க ோண்டோட்டத்வதத் கதோடங்கியது.  

 

சரவ்பதச சசர்பனாபில் பபரழிவு நிணனவு தினம் 

❖ ஏப்ரல் 26 அன்று உலகம் முழுவதும் ெரவ்கதெ கெரக்னாபில் கபரழிவு நிகனவு 

தினமானது அனுெரிக்கப்பைை்து. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுெ ்ெகபயானது ஏப்ரல் 26 

ஆம் கததிகய ெரவ்கதெ கெரக்னாபில் கபரழிவு நிகனவு தினத்கத 

அனுெரிப்பதற்கான ஒரு தீரம்ானத்கத ஏற்றுக் ககாண்ைது. 

❖ இத்தினமானது 1986 ஆம் ஆண்டில் உக்கரனின் கெரக்னாபில் அணுெக்தி ஆகலயில் 

ஏற்பை்ை விபத்கத அனுெரிக்கின்றது. 

❖ மூன்று நாடுகளில் உள்ள ஏறத்தாழ 8.4 மில்லியன் மக்கள் இந்தக் கதிரவ்ீெச்ினால்  

பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப் பை்ைனர.்  

 

சரவ்பதச நடன தினம் 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21 அன்று ெரவ்கதெ நைன தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது உலகம் முழுவதும் நைனக் ககலகய ஊக்குவிப்பகத கநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது ஜுன் – ஜாரஜ்ஸ் கநாவிரி என்பவரின் பிறந்த தினத்கதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இவர ்நவீனக் கூைட்ு நைனத்கத உருவாக்கியவராவார.் 

❖ இத்தினமானது ெரவ்கதெ கமகை நிறுவனத்தின் (ITI - International Theatre Institute) நைனக் 

குழுவின் முன்கனடுப்பாகும். 

❖ யுகனஸ்க ோவின் நி ழ்தத்ு ்  வல ளு ் ோன மு ்கியப் பங் ோளர ் ITI நிறுவனம் 

ஆகும். 

❖ 1982 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தின் முதலோைது க ோண்டோட்டமோனது நி ழ்த்தப் பைை்து. 

❖ ஒை்கைோரு ஆண்டும் நடனத் தினத்தின் கபோது தவல சிறந்த நடனப் பயிற்சியோளர ்

அல்லது நடன ்  வலஞரின் த ைலானது உல ம் முழுைதும் பரப்பப் படுகின்றது. 

❖ அந்த நபர ்அந்த ஆண்டின் த ைல்  வலஞரோ  கதரந்்கதடு ் ப் படுகின்றோர.் 

❖ இந்தியோவைச ்கசரந்்த ஒகர த ைல்  வலஞர ்இந்திய நடன ்  வலஞரோன கசத்னோ 

ஜலன் ஆைோர.் 

❖ 1986 ஆம் ஆண்டில் இைர ்நடன தினத் த ைவல உல ம் முழுைதும் அனுப்பினோர.்  
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