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ஏப்ரல் – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ முதலாவது கேக ோ இந்தியா - ததசிய  மகளிர ்வில்வித்தத தரவரிசைப் கபோட்டியோனது 

ஜாரே்்கண்ட் மாநிலத்தின் ஜாம்ஷெட்பூர ்நேரி ் உள்ள டாடா வில்வித்ததப் பயிற்சி 

அகாடமியில் நதடஷெற உள்ளது. 

o இந்திய வில்வித்தத ைங்ேமோனது, ஜாரே்்கண்ட் வில்வித்தத சங்கம் மற்றும் டாடா 

எஃகு நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இதணந்து இந்தப் தொட்டிதய நடத்துகிறது. 

❖ மதிய உணவுத் திட்டத்தின் கீழ், பள்ளி மோணவரே்ளுே்கு முட்தட வழங்கும் 13வது 

மாநிலமாக கரந்ாடகா மோற உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சமத்துவ தினம் 

❖ டோே்டர.்B.R. அம்கபத்ேர ்அவரே்ளின் பிறந்தநோளோனது, ‘சமத்துவ நாளாக’ ஷகாண்டாடெ் 

ெடும் என்று தமிழக முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரே்ள் அறிவித்தார.் 

❖ டாக்டர.் அம்தெத்கர ்அவரே்ளின் பிறந்தநாள் ஆனது ஏெ்ரல் 14 அன்று கேோண்டோடப் 

படுகிறது. 

❖ முத ்வர ் அவரே்ள் ைட்டைசபயி ் 110வது விதியின் கீழ் இந்த ஒரு அறிவிப்பிசன  

ஷவளியிட்டார.் 

❖ 110வது விதியின் கீழ், முத சமைை்கரோ  அல்லது எந்தகவோரு அசமைை்கரோ, எந்த ஒரு 

விவாதமும் இன்றி நிதறதவற்றக் கூடிய வசேயி ோன எந்தஷவாரு தீரம்ானத்ததயும் 

சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கதவா அல்லது ஷகாண்டு வரதவா முடியும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் காப்புரிமமப் பதிவுகள் 

❖ 11 ஆண்டுகளில் இ ் ோத அளவிற்கு முதல்முதறயாக 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முத ் 

மாரச் ் மாதம் வசரயி ோன ேோ த்தி ் இந்தியோவின் ேோப்புரிசமப் பதிவுேளோனது, 

சரவ்ததச காெ்புரிதமப் பதிவு எண்ணிே்சேசய விஞ்சியுள்ளது.  

❖ ஷமாத்தம் 19,796 காெ்புரிதம விண்ணெ்ெங்கள் தோே்ே ் ஷசய்யெ்ெட்டன. 
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❖ அவற்றுள் 10,706 விண்ணப்பங்ேள் (54%) இந்திய விண்ணெ்ெதாரரக்ளாலும் 9,090 

விண்ணப்பங்ேள் இந்தியர ் ோத விண்ணப்பதோரரே்ளோலும் தாக்கல் ஷசய்யெ்ெட்டன.  

 

 

மாணவரக்ளுக்கு இரண்டு முழு நநரக் கல்விப் படிப்புகள் 

 

❖ ெல்கதலக்கழக மானியக் குழுவோனது, மாணவரக்ள் தற்கபோது இரண்டு முழுதநரே் 

கல்விப் படிப்புேசள கநரடி முதறயில் ஷதாடர முடியும் என்று அறிவித்தது. 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள அதனத்துப் ெடிப்புேளுே்கும் இந்த வழிகாட்டுதல்கள் 

ஷொருந்தும். 

❖ மாணவரக்ள் பட்டயே் ே ்வி மற்றும் இளங்கதலப் ெட்டம், இரண்டு முதுகதலே் ே ்வி 

அல்லது இரண்டு இளங்கதலே் க ்வி ஆகியவற்றின் கைரே்்சேயி ் ஒன்சறத் ததரவ்ு 

ஷசய்யலாம். 

❖ ஒரு மாணவர ்முதுகதல ெட்டெ்ெடிெ்தெத் ஷதாடர தகுதியுதடயவராக இருந்து, தமலும் 

தவறு ஒரு பிரிவில் இளங்கதலெ் ெட்டெ்ெடிெ்பில் தசர விரும்பினால், அவர ் ஒதர 

தநரத்தில் இளங்ேச  மற்றும் முதுேச  ஆகிய இரு  ெட்டப் படிப்புேசளயும் ஷதாடர 

முடியும். 

 

பபருங்கற்கால கல் ஜாடிகள் 

❖ அசாமின் திமா ஹசாவ் என்ற மாவட்டத்தில், ெல ஷெருங்கற்கால கல் ஜாடிகள் கண்டு 

பிடிக்கெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ இந்தக் கண்டுபிடிெ்ொனது, ஷதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இந்தியாவின் வடகிழக்குப் 

ெகுதிக்கும் இதடதய, கி.மு. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுே்கு முன்பு இருந்த சி  

சாத்தியமான ஷதாடரப்ுகதள எடுத்துதரக்கிறது. 

❖ ‘அசாம் கல் ஜாடி தளங்கள் குறித்த ஷதால்ஷொருள் ஆய்வு’ என்ற தச ப்பி ் மூன்று 

தனித்துவமான வடிவ ஜாடிகள் குறித்து ஆவணெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளன. 
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❖ நைச்ு பங்ே்களோ என்ற ஒரு இடத்தி ், 546 ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டதோ ் அது நமது 

பூமியின் மிகெ்ஷெரிய இத்தசேய கபோருள் ேண்டறியப்பட்ட ஒரு தளமாகும். 

❖ லாதவாஸ், அைோம் மற்றும் இந்ததாதனஷியா ஆகியவற்றுே்கு இதடதய உள்ள இந்தே் 

கலாசச்ார உறதவெ் புரிந்து ஷகாள்வதற்கு கவண்டி கமலும் ப  ஆரோய்ைச்ிேசள 

கமற்கேோள்வதற்கு இந்த ஆய்வு வழி வகுத்துள்ளது. 

❖ இந்ததாதனஷியா மற்றும் லாதவாஸ் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் மட்டுதம இது 

தொன்ற ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கெ் ெட்டுள்ளன. 

 

 

2026 காமன்பவல்த் விமளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

 

❖ வழக்கமான ஒற்தற நேரத ்கதோகுப்பு அணுகுமுதறயிலிருந்து விலகி, காமன்ஷவல்த ்

விதளயாட்டுெ் தொட்டிகள் 2026 ஆம் ஆண்டி ் விக்தடாரியாவில் நதடஷெற உள்ளன.  

❖ ஷெரும்ொலான தொட்டிகள் அந்த நாட்டின் பிராந்திய தமயங்களால் ஏற்ொடு ஷசய்யெ் 

ெட்டு இருே்கின்றன. 

❖ 2026 ஆம் ஆண்டு மோரை் ் மோதத்தி ், ஷமல்தொரன்், ஜீலாங், ஷெண்டிதகா, ெல்லாரட் 

மற்றும் கிெ்ஸ்தலண்ட் உள்ளிட்ட ஆஸ்திதரலியாவின் ெல நகரங்கள் மற்றும் பிராந்திய 

தமயங்களில் இந்த விதளயாட்டுப் கபோட்டிேள் நசடகபற உள்ளன. 

 

நிலக்கரி எரிவாயு ஆமல 

❖ ஜிண்டால் எஃகு & எரிைே்தி ஆச  நிறுவனமோனது, சத்தீஸ்கரில் உள்ள ராய்கர ்

ஆதலயில் நிலக்கரி வாயுவாக்கும் ஒரு ஆதலதய அதமக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இது நாட்டிதலதய இரண்டாவது ஆச யோகும். 
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❖ இந்நிறுவனம் ஆனது, ஏற்கனதவ ஒடிசாவின் அங்கு ் நேரி ் உள்ள தனது ஆதலயில் 

எஃகு உற்ெத்தி ஷசய்வதற்கு கவண்டி நிலக்கரி வாயுவாக்கல் ஷதாழில்நுட்ெத்ததெ் 

ெயன்ெடுத்தை ்கைய்கிறது. 

 

 

உலக காற்று அறிக்மக 2022 

 

❖ இது உலக காற்று ஆற்ற ் சசபயினோ ் ஷவளியிடெ்ெட்டது. 

❖ இது 2005 ஆம் ஆண்டி ் நிறுவெ்ெட்டது. 

❖ இது உ ேளவி ் ேோற்று ஆற்ற ் கதோழி ்துசறயின் ஒருங்கிசணந்த அசமப்போேை ்

கைய ்படுகின்ற, காற்றாதல மின் உற்ெத்திக்கான சரவ்ததச வரத்்தகை ்சங்கமாகும். 

❖ உலகளாவியப் ெருவநிச  இலக்குகதள அதடய இந்த தசாெ்தத்திற்குள் 2021 ஆம் 

ஆண்டி ் நிறுவெ்ெட்ட 94 GW திறனிலிருந்து ஒவ்கவோர ் ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் 

உள்ள காற்றாதலேளின் உற்பத்திசய நான்கு மடங்கு அதிகரிக்க தவண்டும். 

❖ சீனோவி ் புதிய ஆச ேள் நிறுவப்படுவது குசறந்ததோ ், 2022 ஆம் ஆண்டி ் புதிதோே 

நிறுவப்பட்ட கடல்ைோர ் ஆச ேள் 2019/2020 ஆம் ஆண்டு நிதலசமகளுக்குக் கீழ் 

குதறய வாய்ெ்புள்ளது. 

 

ஸ்வாநிதி நச சம்ரித்தி திட்டம் 

❖ வீட்டுவசதி மற்றும் நகரெ்்புற விவகாரங்கள் துசற அசமைை்ேமோனது, ‘ஸ்வோநிதி தச 

சம்ரித்தி’ என்ற திட்டத்திசனத் கதோடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் 14 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்களில் கூடுதலாக 126 

நகரங்களில் இத்திட்டமோனது ஷதாடங்கெ்ெட்டது. 
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❖ இந்தத ் திட்டமோனது, நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கானத் ஷதருதவார 

வியாொரிகள் மற்றும் அவரக்ளது குடும்ெங்களுக்குை ்சமூகெ் ொதுகாெ்புெ் ெலன்கதள 

கவற்றிேரமோே வழங்ேை ் கைய்து அவரே்ளுே்கு ஏற்படும் வாழ்வாதாரம் ைோரந்்த 

அொயங்களிலிருந்து அவரக்தளெ் ொதுகாக்கிறது. 

 

 

பரபரப்பான முதல் 10 விமான நிமலயங்கள் 

❖ ைரவ்கதை விமோன நிச யை ்ைசபயோனது, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளவில் மிகவும் 

ெரெரெ்ொன முதல் 10 விமான நிதலயங்களின் ெட்டியதல ஷவளியிட்டுள்ளது. 

❖ ஹாரட்்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜாக்சன் அட்லாண்டா (அகமரிே்ேோ) சரவ்ததச விமான நிதலயம் 75.7 

மில்லியன் ெயணிகளுடன் இதி ் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இதி ் டல்லாஸ்/ஃதொரட்் ஷவாரத்் (அகமரிே்ேோ) என்ற சரவ்ததச விமான நிதலயம் 

இரண்டாவது இடத்ததயும், ஷடன்வர ் (அகமரிே்ேோ) என்ற சரவ்ததச விமான நிதலயம் 

மூன்றாவது இடத்ததயும் பிடித்துள்ளது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ெமூக அருங்காட்சியகம் 

❖  டோே்கின் க  மோவட்டத்தின் கியோ - ைகைோமோ கிரோமங்ேளி ் ைமூே அருங்ேோட்சியேம் 

ஒன்று திறே்ேப்பட்டுள்ளது. 
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❖ இது இப்பகுதியின் வளமோன ஒரு ே ோைை்ோர வர ோற்சறப் போதுேோத்து கமம்படுத்தை ்

கைய்வதற்ேோனதோகும். 

❖ இது இந்தியோவின் முத ் ைமூே அருங்ேோட்சியேம் ஆகும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக மரங்களின் நகரம் – 2021 

 

❖ ஐே்கிய நோடுேளின் உணவு மற்றும் கவளோண்சம அசமப்பு மற்றும் ஆரப்ர ் கட 

அறே்ேட்டசள ஆகியசவ இசணந்து மும்சப மற்றும் சைதரோபோத் ஆகிய 

நேரங்ேசள ‘2021 ஆம் ஆண்டின் உ ே மரங்ேளின் நேரங்ேளோே' அங்கீேரித்துள்ளன. 

❖ "ஆகரோே்கியமோன, கநகிழ்திறன்மிே்ே மற்றும் மகிழ்ைச்ியோன நேரங்ேசள உருவோே்ேை ்

கைய்திட கவண்டி நேரப்்புறங்ேளி ் மரங்ேள் நடுவதற்கும் அதன் மூ ம் பசுசமசயப் 

கபருே்குவதற்கும் பரோமரிப்பதற்குமோன அதன் உறுதிப்போட்டிற்ேோே கவண்டி" இந்த 

இரு இந்திய நேரங்ேளுே்கும் இந்த அங்கீேோரமோனது வழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

❖ முே்கியமோே சைதரோபோத் நேரம் கதோடரந்்து இரண்டோவது ஆண்டோே இந்தப் பிரிவி ் 

அங்கீேரிே்ேப் பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தே்ேதோகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டி ், '2020 ஆம் ஆண்டிற்ேோன உ ே மரங்ேளின் நேரமோே' அங்கீேோரம் 

அளிே்ேப் பட்ட இந்தியோவின் ஒகர நேரம் சைதரோபோத் ஆகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வததெ சதருதவாரக் குழந்ததகள் தினம் - ஏப்ரல் 12 

❖ உ கேங்கிலும் உள்ள மி ்லியன் ேணே்ேோன கதருகவோரே் குழந்சதேளின் வலிசம 

மற்றும் கநகிழ்திறசன அங்கீேோரம் கைய்வதற்ேோே கவண்டி, ைரவ்கதை கதருகவோரே் 
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குழந்சதேள் தினமோனது ஆண்டுகதோறும் உ ேம் முழுவதும் அனுைரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ நிசனத்துப் போரே்்ே முடியோத அளவி ் துன்பங்ேசள எதிரக்ேோண்டு வோழும் 

கதருகவோரே் குழந்சதேளின் மனிதகநயம், மரியோசத மற்றும் போதுேோப்பு ஆகிய 

சி வற்சற இந்தத் தினம் அங்கீேரிே்கிறது. 

 

 

சியாெச்ின் தினம் - ஏப்ரல் 13 

❖ கமேதூத் நடவடிே்சேயின் கீழ், இந்திய இரோணுவத்தின் சதரியத்சத நிசனவு கூரும் 

வசேயி ் இந்த தினமோனது அனுைரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ எதிரிேளிடமிருந்து கவற்றிேரமோேத் தங்ேள் தோய்நோட்டிசனே் ேோப்போற்றும் ஒரு 

முயற்சியி ் ஈடுபட்ட சியோைச்ின் கபோர ்வீரரே்சள இந்தத் தினம் கேௌரவிே்கின்றது. 

❖ 38 ஆண்டுேளுே்கு முன்பு பனி படரந்்த சியோைச்ின் என்ற சிேரத்திசனே்  சேப்பற்றை ்

கைய்யும் ஒரு கபோரோட்டத்தி ் உயிரத்் தியோேம் கைய்த ரோணுவ வீரரே்ளுே்கு அஞ்ைலி 

கைலுதத்ும் வசேயி ் ஒவ்கவோர ்ஆண்டும் இந்த தினம் அனுைரிே்ேப்படுகிறது. 

 

 

ெர்வததெ ததலப்பாதகத் தினம் - ஏப்ரல் 13 

❖ இந்தத் தினமோனது 2004 ஆம் ஆண்டு முத ் ஆண்டுகதோறும் கேோண்டோடப்படுகிறது. 

❖ சீே்கியரே்ள் தங்ேள் மதத்தின் ஒரு ேட்டோய அங்ேமோே தச ப்போசேசய அணிய  

கவண்டும் என்ற ேடுசமயோன விதி குறித்த ஒரு விழிப்புணரச்வ இந்தத் தினம் 

ஏற்படுத்தை ்கைய்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு தச ப்போசே தினமோனது, குருநோனே் கதவ்வின் 553வது பிறந்தநோள் 

மற்றும் சபைோகி பண்டிசேசயே் குறிே்கிறது. 

❖ "தஸ்தர"் அ ் து "பே்ரி" அ ் து "போே்" என்றும் அசழே்ேப்படும் தச ப்போசேயோனது 
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ஆண்ேளோலும், தமது தச சய மசறே்ே சி  கபண்ேளோலும் அணியப்படும் ஒரு 

ஆசடசயே் குறிே்கிறது. 

 

 

ஜாலியன் வாலாபாக் படுசகாதல - ஏப்ரல் 13 

❖ இது அமிரத்ைரஸ் படுகேோச  என்றும் அசழே்ேப்படுகிறது. 

❖ இது 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 13 அன்று நசடகபற்றது. 

❖ டயர ்என்ற ஒரு அதிேோரியின் உத்தரவின் கபரி ், அப்பகுதியி ் கூடியிருந்த கூட்டம் 

மீது தேவ ் கதரிவிே்ேப்படோம ் இரே்ேமற்ற முசறயி ் துப்போே்கிை ் சூடு நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு இந்தப் படுகேோச  நடந்கதறிய 103வது ஆண்டு நிசறவு தினமோனது 

அனுைரிே்ேப் படுகிறது. 
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