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ஏப்ரல் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்ககா நகரில் நடடபெற்ற 2022 ஆம் ஆண்டின் WSF உலக 

இரட்டடயர ் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிெ் கொட்டியின் கலெ்பு இரட்டடயர ் பிரிவில் 

இந்திய இடண அணியினரான தீபிகா ெலிக்கல் காரத்்திக் மற்றும் சவுரவ் ககாசல் 

ஆகிகயார ்பவற்றி பெற்றனர.்  

o WSF உலக இரட்டடயர ் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிெ் கொட்டியில் இந்தியாவுக்கு 

கிடடத்த முதல் தங்கெ் ெதக்கம் இதுவாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாட்டினால் நடத்தெ்ெட உள்ள G20 உசச்ி மாநாட்டின் 

தடலடம ஒருங்கிடணெ்ொளராக, பவளியுறவுச ்பசயலாளர ்ஹரஷ்் வரத்ன் ஷ்ரிங்லா 

நியமிக்கெ்ெட்டுள்ளார.் 

o இந்த உசச்ி மாநாட்டட ஏற்ொடு பசய்வதற்காக இந்தெ் ெதவியிடன அரசு புதிதாக 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியக் கடகலாரக் காவற்ெடடயானது MK III எனெ்ெடும் கமம்ெட்ட இலகுரக 

பஹலிகாெ்டர ்(ALH) அடங்கிய ெடடெ் பிரிவு ஒன்டற நிறுவியுள்ளது. 

o இது கடல் ொதுகாெ்டெ கமலும் ெலெ்ெடுத்தும். 

❖ உமியா மாதா ககாவிலின் 14வது நிறுவன தினத்தன்று பிரதமர ் கமாடி காபணாளி 

வாயிலாக உடரயாற்றினார.் 

o உமியா மாதா ககாயிலானது குஜராத்தின் ஜூனாகத ் என்னுமிடத்தில் உள்ள ஒரு 

சமயத் தலமாகும். 

❖ சடமயல் எண்பணய் விற்ெடன நிறுவனமான ருசச்ி கசாயா, தனது நிறுவனத்தின் 

பெயடர ெதஞ்சலி ஃபுட்ஸ் லிமிபடட ்என மாற்றுவதற்கு அந்த நிறுவனத்தின் வாரியம் 

முடிவு பசய்துள்ளதாக கூறியது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மத்தியப் பல்கலலக்கழகங்களுக்கான பபாது நுலழவுத் ததர்விற்கு எதிரான 

தீர்மானம் 

 

❖ மத்தியப் ெல்கடலக்கழகங்களுக்கான பொது நுடழவுத் கதரவ்ுத் திட்டத்டத டகவிடக் 

ககாரி இந்திய அரடச வலியுறுத்தும் ஒரு தீரம்ானத்டத தமிழக அரசு நிடறகவற்றி 

உள்ளது. 

❖ ொரதிய ஜனதா கட்சிடயத ்தவிர மற்ற அடனதத்ுக் கட்சிகளும் இந்தத் தீரம்ானத்டத 
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ஒரு மனதாக ஆதரித்தன. 

❖ இத்தீரம்ானத்தில், நாடு முழுவதும் ெல்கவறு மாநிலக் கல்வி வாரியங்கள் இருெ்ெதால், 

கதசியக் கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் ெயிற்சி சடெயினுடடய ொடதத்ிட்டத்தின் 

அடிெ்ெடடயில் நடத்தெ்ெடும் இந்த நுடழவுத் கதரவ்ு அடனத்து மாணவரக்ளுக்கும் 

சமமான வாய்ெ்டெ வழங்காது என்று தமிழக சடட்சடெ கூறியது. 

❖ மத்தியப் ெல்கடலக் கழகங்களுக்கான பொது நுடழவுத ் கதரவ்ின் காரணமாக 

மாநிலத்தில் உள்ள ெல்கவறு மத்தியப் ெல்கடலக்கழகங்கள் மற்றும் அவற்றின் கீழ் 

பசயல்ெடும் இடணெ்புக் கல்லூரிகளில் ெடிக்கும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்டக 

குடறயும் என்று தமிழக அரசு பதரிவித்தது. 

❖ கமலும், சமூகத்தின் விளிம்புநிடல மாணவரக்ளின் நிடலடய மத்திய ெல்கடலக் 

கழகங்களுக்கான பொது நுடழவுத் கதரவ்ு உயரத்த்ாது என்று மாநில அரசு வாதிட்டது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பெலினா 

 

❖ உள்நாட்டிகலகய உருவாக்கெ்ெட்ட ‘பஹலினா’ எனெ்ெடும் ஒரு பஹலிகாெ்டரிலிருந்து 

ஏவெ்ெடக் கூடிய ஒரு பீரங்கி எதிரெ்்பு வழிகாட்டு ஏவுகடணயானது சமீெத்தில் 

பவற்றிகரமாக கசாதடன பசய்யெ்ெட்டது. 

❖ ொதுகாெ்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்ொட்டு நிறுவனம், இந்திய ராணுவம் மற்றும் 

இந்திய விமானெ்ெடட ஆகியவற்றின் அறிவியலாளரக்ள் குழு ஒன்றினால் இந்தச ்

கசாதடனயானது நடத்தெ்ெட்டது. 

❖ பஹலினா அதிகெட்சமாக ஏழு கிகலாமீட்டர ்பதாடலவு வடரயிலான வரம்புடடயது. 

 

காவிரி ஆற்றில் நுண் பெகிழிகள் 

❖ நுண் பநகிழிகள் கொன்ற மாசுெடுத்திகள் காவிரி ஆற்றில் வாழும் மீன்களில் எலும்பு 

வளரச்ச்ிக் குடறொடுகள் கொன்ற வளரச்ச்ிக் குடறொடுகடள ஏற்ெடுத்தக் கூடும் 

என்று ஒரு புதிய ஆய்வில் பதரியவந்துள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் நசச்ுயியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு என்ற இதழில் இந்த ஆய்வு 

பவளியிடெ் ெட்டுள்ளது. 

❖ பெங்களூரு நகரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்திடனச ் கசரந்்த உகெந்திரா 

கநாங்கதாம்ொ இந்த ஆய்விடனத ்தடலடமகயற்று கமற்பகாண்டார.் 
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❖ கநாங்கதாம்ொவின் ஆய்வகத்தில் மாணவராக இருந்த முடனவர ் ஆய்வுெ் ெட்டெ் 

ெடிெ்பு மாணவரான அெ்ொஸ் கடாொ அனிகொகவாகஷ என்ெவகர இந்த ஆய்வின் 

முதல் ஆசிரியர ்ஆவார.் 

 

 

மாதவ்பூர ்பகத் கண்காட்சி 

 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தடலவர ் ராம்நாத் ககாவிந்த், குஜராத்தின் கொரெ்ந்தர ் நகரில் 

உள்ள மாதவ்பூர ்பகத் என்ற இடத்தில் நடடபெறும் மாதவ்பூர ்பகத் கண்காட்சிடயத் 

பதாடங்கி டவத்தார.் 

❖ குஜராத ் அரசானது இந்தியக் கலாசச்ாரத் துறை அடமசச்கத்துடன் இடணந்து 

மாதவ்பூர ்பகத் கண்காட்சிடய நடத்துகிறது. 

❖ இது ெகவான் கிருஷ்ணர ் மற்றும் ருக்மணியின் புனிதமான திருமண நிகழ்டவக் 

பகாண்டாடும் வடகயிலான நிகழ்சச்ியாகும். 

 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் இெ்தியாவின் தங்க இறக்குமதி 

❖ 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில், அதிகத ் கதடவயின் காரணமாக இந்தியாவின் தங்க 

இறக்குமதி 33.34 சதவீதம் அதிகரித்து 46.14 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில், தங்க இறக்குமதி 34.62 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ளாக 

இருந்தது. 
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❖ உலகிகலகய அதிகளவில் தங்கத்டத உெகயாகிக்கும் நாடுகளின் ெட்டியலில் சீனா 

முதலிடத்தில் உள்ள நிறையிை் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு பிெ்ரவரி வடரயில் இந்திய நாட்டின் 

தங்க இறக்குமதியானது ம ொத்த அளவின் அடிெ்ெடடயில் 842.28 டன்களாக இருந்தது. 

  

இெ்தியாவின் கற்றல் பற்றாக்குலற பற்றிய உலக வங்கியின் அறிக்லக 

❖ ககாவிட்-19 பெருந்பதாற்றுக் காலத்தில் பெரும் ொதிெ்டெச ்சந்தித்த ெல துடறகளில் 

கல்வித ்துடறயும் ஒன்றாகும். 

❖ இந்தியாவின் ‘கற்றல் ெற்றாக்குடறயானது’ 70 சதவீதமாக உயரந்்துள்ளதாக உலக 

வங்கி கவடல பதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் கல்வித் துடறடய கமாசமாக்கியுள்ளதாகவும் அறிக்டகயில் கூறெ்ெட்டு 

உள்ளது. 

❖ உலக வங்கியின் உலகக் கல்வி இயக்குனர ் பஜய்கம சகவத்ரா இந்தத ் தகவடல 

பவளியிட்டார.் 

 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் 

இெ்தியாவின் விண்பவளிெ ்சிதிலங்கள் 

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் இந்தியா பசயற்டகக்ககாள் எதிரெ்்புச ்

கசாதடனகடள கமற்பகாண்டதனால் உருவாக்கெ்ெட்ட விண்பவளிச ் சிதிலங்கள் 

சிடதந்து விட்டதாக பதன்ெடுகிறது. 

❖ இது நாசாவின் சமீெத்தியத் தரவுகளில் கூறெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ இதன் காரணமாக விண்பவளிச ் சிதிலங்களில் இந்திய நாட்டின் ெங்களிெ்பு கடந்த 

நான்கு ஆண்டுகளில் மிகக் குடறந்த அளவிடன எட்டியுள்ளது. 

❖ அபமரிக்கா, சீனா மற்றும் முன்னாள் கசாவியத ் யூனியன் நாடுகள் விண்பவளியில் 

பசயலிழந்த மற்றும் பசயலில் உள்ள பசயற்டகக் ககாள்கடள அதிக 

எண்ணிக்டகயில் பகாண்டுள்ளன. 

❖ இதுவும் கமற்கூறெ்ெடட் நாடுகள் அதிக எண்ணிக்டகயிலான விண்பவளிச ்

சிதிலங்கடள உற்ெத்தி பசய்வதற்கான ஒரு காரணமாகிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் கமற்பகாள்ளெ்ெட்ட பசயற்டகக்ககாள் எதிரெ்்புச ்கசாதடனக்குெ் 
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பிறகு  நாட்டின் விண்பவளிச ்சிதிலங்களின் அளவு அதிகரித்தது. 

 

பன்லமயெ ்பெயற்லக முழங்கால் 

❖ பசன்டனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்ெக் கழக ஆராய்சச்ியாளரக்ள், இந்தியாவின் 

முதல் ென்டமயச ்பசயற்டக முழங்காடல உருவாக்கியுள்ளனர.்  

❖ இது ஆயிரக்கணக்கான மாற்றுத ்திறனாளிகளின் நிடலடய கமம்ெடுத்த உதவும். 

❖ ‘கதம்’ என்பது உயிரி மருத்துவத் பதாழில்நுட்ெக் கழகம் மற்றும் பமாபிலிடட்ி இந்தியா 

ஆகியவற்றுடன் இடணந்து உருவாக்கெ்ெட்ட முழங்கால் கமல்ெகுதிக்கான பசயற்டக 

உறுெ்ொன ென்டமய முழங்கால்  ஆகு ். 

❖ இது ‘இந்தியாவிலைலய தயாரிக்கெ்ெட்ட’ ஒரு தயாரிெ்பு ஆகும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

லதா மங்தகஷ்கர் விருது 

 

❖ பிரதமர ் நகரந்திர கமாடி அவரக்ளுக்கு முதலாவது லதா தீனாநாத் மங்ககஷ்கர ்

புரஸ்கர ்விருதானது வழங்கி பகௌரவிக்கெ்ெட உள்ளது. 

❖ இந்த அறிவிெ்பிடன மடறந்த அந்தப் ொடகியின் குடும்ெத்தினர ்அறிவித்துள்ளனர.் 

❖ மாஸ்டர ் தீனாநாத் மங்ககஷ்கர ் விருது வழங்கும் விழாவில் பிரதமர ் அவரக்ளுக்கு 
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இந்த விருதானது வழங்கெ்ெட உள்ளது. 

 

ஞானபீட விருது 

 

❖ 56வது ஞானபீட விருதானது (2021) அசாமின் நீலமணி பூகன் என்ெவருக்கு வழங்கெ் 

ெட்டது. 

❖ மாகமானி கராய்சம் ககாஸ்வாமி மற்றும் பிகரந்திர குமார ் ெட்டாசச்ாரய்ா 

ஆகிகயாருக்குெ் பிறகு, ஞானபீட விருடத பவன்ற மூன்றாவது அசாமிய நெர ்நீலமணி 

பூகன் ஆவார.் 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டில் ெத்மஸ்ரீ விருடதெ் பெற்ற எண்ெது வயதான இவருக்கு 2002 ஆம் 

ஆண்டில் சாகித்ய அகாடமியின் உறுெ்பினர ்ெதவி வழங்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்திய இலக்கியத்திற்கு ஆற்றியப் ெங்களிெ்பிற்காக 57வது ஞானபீட விருதிற்கு (2022) 

நாவலாசிரியர ்தாகமாதர ்பமௌகசா கதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ெடுக்குவாத தொய் தினம் - ஏப்ரல் 11 

 

❖ வீரியமிக்க நரம்பு மண்டலக் ககாளாறான ொரக்ின்சன் (நடுக்குவாத) கநாய் ெற்றிய 

விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுதத்ுவதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 
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❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, ‘ஒருங்கிடணக்கெ்ெட்ட சுகாதாரம்’ 

என்ெதாகும். 

❖ இலண்டடனச ் கசரந்்த டாக்டரொன கஜம்ஸ் ொரக்ின்சன் என்ெவரின் பிறந்த நாடள 

இத்தினம் குறிக்கிறது. 

❖ ொரக்ின்சன் கநாயின் அறிகுறிகடளக் பகாண்ட ஆறு நெரக்ளின் குடறொடுகள் ெற்றி 

முடறயாக விவரித்த முதல் நெர ்இவகர ஆவார.் 

❖ கமலும், ஏெ்ரல் மாதமானது ொரக்ின்சன் கநாய் விழிெ்புணரவ்ு மாதமாக அனுசரிக்கெ் 

ெடுகிறது. 

 

ெர்வததெ மனித விண்பவளிப் பயண தினம் - ஏப்ரல் 12 

❖ 1961 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் 12 ஆம் கததியன்று யூரி கொகரின் என்ெவர ் கமற்பகாண்ட 

முதல் மனித விண்பவளிெ் ெயணத்தின் ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கும் வடகயில் 

இத்தினமானது ஆண்டுகதாறும் அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ பதாழில்நுட்ெ வளரச்ச்ியால் மனிதகுலம் எவ்வளவு சாதித்துள்ளது என்ெடத 

அடடயாளம் காண உதவுவகத இந்தத ்தினத்தின் கநாக்கமாகும். 

 

 

ெம ஊதிய தினம் - ஏப்ரல் 12 

 

❖ சம ஊதிய தினமானது ொலின ஊதிய இடடபவளி குறித்த ஒரு விழிெ்புணரட்வ 

ஏற்ெடுத்துவதற்காக அனுசரிக்கெ் ெடுகிறது. 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சராசரி ஆண் சம்ொதித்த வருவாடயச ்சம்ொதிெ்ெதற்கு, ஒரு 

சராசரி பெண் 2022 ஆம் ஆண்டில் கூடுதலாக எதத்டன மாதங்கள் உடழக்க கவண்டும் 

என்ெடத இத்தினம் எடுதத்ுடரக்கிறது. 
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