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ஏப்ரல் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசியத் தீயணைப்புச ்தேணை தினமானது  ஏப்ரல் 14 அன்று அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

o 1944 ஆம் ஆண்டில் இந்த தினத்தன்று  நிகழ்ந்த ஒரு துரதிரஷ்்டைேமான விபே்தின் 

தபாது 71 தீயணைப்புப் பைியாளரக்ள் ஆற்றிய மாபெரும் அரப்்பைிப்பு மற்றும் 

தியாகே்திற்கு மரியாணே சேலுே்தும் ைணகயில் ஒவ்வவார ்ஆை்டும் இந்ேத் தினம் 

அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மாநில வளரச்ச்ிக் கடன்கள் - தமிழ்நாடு 

❖ 2022-23 ஆம் நிதியாை்டின் முேல் காலாை்டில் 23,500 தகாடி ரூொய் கடன் சபறப் 

தபாைோக ேமிழக அரசு சேரிவிே்துள்ளது. 

❖ ஏப்ரல்-ஜூன் 2022 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் முதல் ஜூன் வரரயிலான காலக் கட்டே்தில் 

மாநில ைளரே்ச்ிக் கடன்கள் (SDLs) எனப்படும் பேத்ிரங்கணள சைளியிடுைேன் மூலம் 

மாநில அரசுகள்/ஒன்றியெ் பிரவதச அரசுகள் 1,90,375 தகாடி ரூொய் கடன் ைாங்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டின் முேல் காலாை்டில் ஒெ்பீட்டுக் காலக் கட்டே்தில், ேமிழக அரசு 

23,450 தகாடி ருொரயக் கடனாகப் சபறுைோகக் குறிப்பிட்டது.  

❖ ஆனால் உை்ணமயில் திரட்டப்பட்ட சோணக ேற்று அதிகமாக 24,000 தகாடி ரூொயாக 

இருந்ேது. 

❖ ICRA லிமிபடட் எனெ்ெடும் மதிெ்பீட்டு நிறுைனமானது, 2023 ஆம் நிதியாை்டின் முேல் 

காலாை்டில் மகாராஷ்டிரா அதிகபட்ேமாக 32,000 தகாடி ரூொய் அளவிற்குக் கடன் 

ைாங்கி உள்ளோக கூறுகிறது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பிரதான்மந்திரி ெங்க்ரஹாலயா 

 

❖ பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் சடல்லியில் பிரோன் மந்திரி ேங்க்ரஹாலயா எனும் 

அருங்காட்சியகத்திரனத் திறந்து ணைே்ோர.் 
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❖ புகழ்சபற்ற தீன் மூரே்்தி ைளாகே்தில் அணமந்துள்ள ேங்கரஹாலயா, சுதந்திரத் 

திருநாள் அமுதெ் பெருவிழாவின் (ஆோதி கா அம்ரிே் மதஹாே்ேை்) ஒரு பகுதியாக 

திறக்கப் பட்டது. 

❖ இந்த அருங்காட்சியகம் ஜவஹரல்ால் வநரு முதல் மன்வமாகன்சிங் வரரயிலான 14 

பிரதமரக்ளின் ெதவிக் காலத்திரன ஞாெகெ் ெடுதத்ுகிறது. 

❖ இது சுதந்திரம் வாங்கியதில் இருந்து இந்தியாவின் அரனத்துெ் பிரதமரக்ளுக்கான 

ஒரு நிரனவிடமாக இருக்கும் 

❖ இந்ே அருங்காட்சியகமானது, ஒை்சைாரு பிரேமரும் எதிரச்காை்ட துன்பங்கணளயும், 

அைற்ணறச ்ேமாளிே்து புதிய இந்தியாவிற்கான அடிே்ேளே்ணே அரமெ்ெதில் அவரக்ள் 

எவ்வாறு பவற்றியரடந்தாரக்ள் என்பணேயும் இரளஞரக்ள் அறிய வழிவரக பசய்யும் 

வரகயில் இணளஞரக்ளுக்கு உே்தைகம் அளிக்கும் ஒரு மூல ஆதாரமாகத் திகழும். 

 

நிதி ஆதயாக் அமைப்பின்  மாநில ஆற்றல் மற்றும் பருவநிமைக் குறியீடு 

 

❖ நிதி ஆதயாக் அணமப்பின் மாநில ஆற்றல் மற்றும் பருவநிரலக் குறியீடட்ின் முதல் 

சுற்றில், 50.1 மதிெ்புடன் சபரிய மாநிலங்கள் பிரிவில் குஜராே ்முேலிடே்ணேப் சபற்று 

உள்ளது. 

❖ குஜராே்ணேே ்சோடரந்்து தகரளா மற்றும் பஞ்ோப் ஆகியரவ முரறவய இதே பிரிவின் 

கீழ் இரை்டு மற்றும் மூன்றாைது இடங்களில் உள்ளன. 

❖ மாநில ஆற்றல் மற்றும் பருைநிணலக் குறியீடானது ஆற்றல் பசயல்திறன், விநிவயாக 
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நிறுவனங்களின் சேயல்திறன் மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் நிணலே்ேன்ணம உள்ளிட்ட ஆறு 

அளவுருக்களின் அடிப்பணடயில் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியெ் பிரதேேங்கணளத் ேர 

ைரிணேப் படுேத்ுைணே தநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பட்டியலில் ேமிழ்நாடு மாநிலம் 43.4 மதிப்சபை்களுடன் 9ைது இடே்தில் 

உள்ளது. 

 

நீர்வழிப் பாமதகள் மாநாடு 2022 

 

❖ இந்த மாநாடானது, அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள திப்ரூகரில் இந்திய உள்நாட்டு நீர ்

ைழிகள் ஆணையே்தினால் ஏற்பாடு சேய்யப்பட்டது. 

❖ இந்ே மாநாட்டின் வநாக்கமானது, இந்திய நாட்டின் ைடகிழக்குெ் பகுதியில் உள்ள 

ேரை்தேே மற்றும் உள்நாட்டு நீரை்ழிெ் ொரதகளின் சுற்றுேச்ூழல் அணமப்பிற்கானத ்

திறணனத் திறம்ெடெ் பயன்படுே்துைதில் கைனம் சேலுேத்ுைதேயாகும். 

❖ இந்ே மாநாட்டின் சோழில்துரறக்கான பங்குோரர ்அரமெ்பு இந்திய ைரே்ே்க மற்றும் 

சோழில்துணறக் கூட்டணமப்பு ஆகும். 

 

InTranSE -II திட்டம் 

❖ இந்திய நகரங்களுக்கான நுை்ைறிவு சார ்தபாக்குைரே்து அணமப்பு முன்சனடுப்பின் 

இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், இந்தியெ் தபாக்குைரே்துச ் சூழலணமவிற்கான உள் 

நாட்டிதலதய உருவாக்கெ்ெட்ட நுை்ைறிவுெ் தபாக்குைரே்து அணமப்புகள் என்ற ஒரு 

தீரவ்ிரன அரோங்கம் சோடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்திய நகரங்களுக்கான நுண்ணறிவு சார ் வொக்குவரத்து அரமெ்பு முன்பனடுெ்பு 

(InTranSe) என்பது தேசிய அளவிலான கூட்டு ஆராய்ேச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுே் திட்டம் 

ஆகும். 

❖ InTranSE-II என்பது இந்திய மின்னணுவியல் மற்றும் ேகைல் சோழில்நுட்பத் துரற 
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அணமேே்கே்தின் (MeitY) ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

 

பிரபைைானவரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

இக்பால் சிங் லால்புரா 

❖ பஞ்ோப் ெணிெ் பிரிவிரனச ் வசரந்்த ஓய்வு பெற்ற இந்தியக் காவல்ெணி அதிகாரி 

இக்பால் சிங் லால்புராணை வதசிய சிறுொன்ரமயினர ் ஆரணயத்தின் தரலவராக 

மே்திய அரசு மீண்டும் நியமிே்துள்ளது. 

❖ கடந்ே ஆை்டு சேப்டம்பர ்மாதத்தில்  லால்புரா முதன்முதலாக இந்த ஆரணயத்தின் 

ேணலைராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

❖ இவர ்தராபர ்என்ற ேட்டமன்றே் சோகுதியில் (வொட்டியிட்டுத் வதால்வியுற்றார)் பாஜக 

தைட்பாளராக தபாட்டியிட டிேம்பர ் மாதத்தில் தனது பேவிணய ராஜினாமா சேய்ய 

தைை்டியிருந்ேது. 

 

 

ததாழுநநாய்க்கான சர்வநதச காந்தி விருது - 2021 

❖ M. சைங்ணகயா நாயுடு அவரக்ள், குஜராே்தின் ேஹ்தயாக் குஷ்ோ யக்னா அறக் 

கட்டரள மற்றும் புது தில்லியின் ேை்டிகர ் நகரரச ் தேரந்்ே டாக்டர ் பூஷன் குமார ்

ஆகிதயாருக்கு 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான சோழுதநாய்க்கான ேரை்தேே காந்தி 

விருதிணன ைழங்கினார.் 

❖ இது காந்தி நிணனவு சோழுதநாய் அறக்கட்டணள மூலம் ஆை்டுதோறும் ைழங்கப் 

படும் ஒரு விருது ஆகும். 

 

80வது SKOCH உசச்ிமாநாடு 2022 - NMDC 

❖ எஃகு அணமேே்கே்தின் கீழ் பசயல்ெடும், தேசியக் கனிமவள வமம்ொட்டுக் கழகமானது 

(NMDC - National Mineral Development Corporation), 80ைது SKOCH உேச்ி மாநாடு மற்றும் 

SKOCH விருது விழாவில் ஒரு ேங்கம் மற்றும் ஒரு சைள்ளிப் பேக்கே்ணே சைன்றது. 

❖ இேற்கான நிகழ்ேச்ி ேமீபே்தில் புதுதில்லியில் நடதத்ெ் ெட்டது. 

❖ SKOCH உேச்ி மாநாட்டின் கருெ்பொருள் 'வங்கிகள், நிதிச ்தேணைகள் மற்றும் காெ்பீட்டு 

நிறுவனங்கள் & பொதுத ்துரற நிறுவனங்களின் நிணல' என்ெதாகும். 

❖ தேசியக் கனிமைள தமம்பாட்டு கழகத்தின் சத்தீஸ்கரின் ேை்தடைாடா மாைட்டே்தில் 

உள்ள பன்சி இந்தியத் பதாழில்துரறெ் ெயிற்சி நிறுவனம் மூலம் சோழில்நுட்பக் 

கல்வி மற்றும் திறன் தமம்பாட்டிணன ஊக்குவித்தல் திட்டமானது ேமூகப் சபாறுப்பு 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

பிரிவில் ேங்கெ் பதக்கத்திரனெ் சபற்றது. 

❖ பெருநிறுவன மூல வளங்களின் திட்டமிடரலச ்சேயல்படுே்ேலுக்கான ஒரு திட்டமான 

‘கல்பேரு’ என்ற ஒரு திட்டமானது, எண்ணிம (டிஜிட்டல்) உள்ளடக்கம் என்ற பிரிவில் 

சைள்ளி பதக்கத்திரனெ் சபற்றது. 

 

 

பிநரம் ராவத் எழுதிய புத்தகம் 

 

❖ இந்திய எழுே்ோளர ் பிதரம் ராைே ் ‘Hear Yourself’ என்ற ஒரு புே்ேகே்ணே மும்ரெயில் 

சைளியிட்டார.் 
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❖ புகழ்பெற்ற நியூயாரக்் ணடம்ஸின் அதிகம் விற்ெரனயாகும் இந்தெ் புதத்கமானது 

ஏற்கனதை 58 நாடுகள் மற்றும் ஐந்து சமாழிகளில் கிணடக்கிறது.  

❖ இந்தெ் புே்ேகமானது, மக்கள் ேங்களது சோந்ேச ் சேயல்திறணனப் புரிந்து சகாள்ள 

உேவும். 

❖ இந்தெ் புே்ேகம் மக்களுக்குச ்சிறந்ே சுய புரிேணல வளரெ்்ெதற்கும் உேவும். 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சரய்க்ஜாவிக் ஓபன் ெதுரங்கப் தபாட்டி 

❖ ஐஸ்லாந்தின் பரய்க்ஜாவிக் நகரில் நரடபெற்ற புகழ்பெற்ற பரய்க்ஜாவிக் ஓென் 

சதுரங்கெ் வொட்டியில்  R. பிரக்ஞானந்ோ சாம்பியன் ெட்டம் பவன்றுள்ளார.் 

❖ இதற்கான இறுதிெ் வொட்டியானது இரண்டு இந்திய வீரரக்ளுக்கு இரடவய நடத்தெ் 

ெட்டது. 

❖ இறுதிச ்சுற்றில் தனது சகநாட்டவரான கிராண்ட்மாஸ்டர ்D.குதகஷ் என்ெவரர வீழ்த்தி 

R. பிரக்ஞானந்ோ பவற்றி பெற்றார.் 

 

 

FIH இமளதயார் ைகளிர் ஹாக்கி உைகக் தகாப்மப 2022 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு FIH இரளவயார ்மகளிர ்ஹாக்கி உலகக் வகாெ்ரெெ் வொட்டிகளில் 

நான்காவது முரறயாக பநதரல்ாந்து அணி ெட்டத்ரத பவன்றுள்ளது. 

❖ பதன்னாெ்பிரிக்காவின் வொட்பசஃெ்ஸ்ட்ரூம் நகரில் நரடபெற்ற ஒரு வொட்டியில், 

பஜரம்னி அணிரய வீழ்த்தி பநதரல்ாந்து அணி இந்தே ்சாதரனரயெ் ெரடத்தது. 

❖ இெ்வொட்டியில், இந்திய அணிரய வீழ்த்தி மூன்றாமிடத்ரதெ் பெற்ற இங்கிலாந்து 

அணியானது பவண்கலெ் ெதக்கத்ரத பவன்றது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் உக்ரரன் மீது ரஷ்யா வமற்பகாண்ட ெரடபயடுெ்பின் காரணமாக 

2022 ஆம் ஆண்டு மகளிர ்FIH ஹாக்கி இரளவயார ்உலகக் வகாெ்ரெெ் வொட்டிகளில் 

ெங்வகற்ெதற்கு ரஷ்ய நாட்டிற்கு FIH அரமெ்பு தரட விதித்துள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் நரடபெற உள்ள இந்தெ் வொடட்ியானது 10வது மகளிர ்FIH ஹாக்கி 

இரளவயார ்உலகக் வகாெ்ரெெ் வொட்டியாகும்.  

❖ இது சிலியின் சாண்டியாவகா நகரில் நடத்தெ் ெட உள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அை்தபத்கர் சஜயந்தி - ஏப்ரை் 14 

 

❖ இந்த தினமானது பீம் பஜயந்தி என்றும் அரழக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ ொொ சாவகெ் டாக்டர ்பீம் ராவ் அம்வெத்கர ்அவரக்ளின் பிறந்தநாரள நிரனவுகூரும் 

வரகயில் இந்த தினமானது பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த தினம் 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியா முழுவதும் அதிகாரெ்பூரவ்ெ் பொது 

விடுமுரற தினமாக கரடபிடிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் ொொ சாவகெ் அவரக்ளின் 131வது பிறந்தநாள் பகாண்டாடெ் 

ெடுகிறது. 

❖ டாக்டர ்அம்வெத்கர ்இந்திய அரசியலரமெ்பின் தந்ரத (தரலரம வடிவரமெ்ொளர)் 

என்று அரழக்கெ் ெடுகிறார.்  

❖ சுதந்திரத்திற்குெ் பிறகு நாட்டின் முதல் சட்டம் மற்றும் நீதித்துரற அரமசச்ராகவும் 
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இவர ்ெணியாற்றினார.் 

❖ டாக்டர ் பீம் அவரக்ளுக்கு 1990 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் உயரியக் குடிரம விருதான 

ொரத ரத்னா  (மரணத்திற்குெ் பிறகு) வழங்கெ்ெடட்து. 

 

உைக ொகாஸ் தநாய் தினை் - ஏப்ரை் 14 

 

❖ இரத்த ஒட்டுண்ணி (சாகாஸ்) வநாய் ெற்றியும், அந்வநாய் ெற்றியெ் புரிதரலயும், இந்த 

வநாரயத் தடுெ்ெதற்கும், கட்டுெ்ெடுத்துவதற்கும் அல்லது நீக்குவதற்கும் வதரவயான 

வள ஆதாரங்கள் ெற்றியும் மக்களிரடவய ஒரு பொது விழிெ்புணரர்வ ஏற்ெடுத்தச ்

பசய்வதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இது அபமரிக்கன் டிரிெவனாவசாமியாசிஸ் அல்லது அரவமற்ற ஒரு வநாய் என்றும் 

அரழக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ 'சாகாஸ் வநாரய ஒழிெ்ெதற்கு ஒவ்பவாரு வநாய்ெ் ொதிெ்பிரனயும் கண்டறிந்து ெதிவு 

பசய்தல்' என்ெவத  2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு ஆகும். 

 

உைக கமை தினை் - ஏப்ரை் 15 

 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் நரடபெற்ற யுபனஸ்வகா அரமெ்பின் பொது மாநாட்டில் இந்தத் 

தினம் ெற்றி அறிவிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தத் தினமானது, ஒரு கரலயின் வளரச்ச்ி, ெரவல் மற்றும் ரசரன ஆகியவற்ரற 

ஊக்குவிக்கச ்பசய்வதற்கான ஒரு பகாண்டாட்டமாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது இத்தாலியெ் ெல்கரலக் கழக நிபுணர ்லிவயானாரவ்டா டா வின்சி 
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அவரக்ளின் பிறந்த நாரளக் குறிக்கிறது. 
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