
• 
•    
 
 
 
 

  

 ஏப்ரல் – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ கடல ோரப் பிரோந்தியங்களி ் உள்ள சிறிய சதுப்புநி ப் பகுதிகளள கண்டறிந்து 

அவற்றறப் படமெடுதத்ு உறுதி சசய்யவுெ்  கடல ோர வோழ்வோதோரத் திட்டங்களின் 

மூ மோக அவற்ளறப் போதுகோக்கவும் முதன்முளறயோக இஸ்லரோவோனது மத்தியக் 

கட ்சோர ்மீன்வள ஆரோய்சச்ி நிறுவனதத்ுடன் இளணந்துள்ளது. 

o இது கோ நிள  மோற்றங்களின் விளளவுகளுக்கு எதிரோக ஒரு வலுவோன 

கட்டளமப்ளப அளமப்பதற்கோக இளணந்துள்ளது. 

❖  க்லனோவின் கிறிஸ்தவ சளபக் க ்லூரியோனது 2019 ஆம் ஆண்டு மக்களளவத ்

லதரத்லி ் தங்களது மோணவரக்ளின் சபற்லறோரக்ள் வோக்களிக்கும் படச்த்தி ் 

அவரக்ளின் இறுதித்லதரவ்ி ் பதத்ு மதிப்சபண்கள் கூடுத ோகச ் லசரக்்கப்படும் என 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ அரசிய ளமப்பு சறபயில் டோக்டர.் பீமோரோவ் அம்லபத்கரின் உளரகளில் 

லதரந்்சதடுக்கப்பட்ட உளரகளின் ளகலயடள்டப் பிரசோர ் போரதியின் தறலவரோன 

சூரய்ப் பிரகோஷ் புதுசட ்லியி ் சவளியிட்டோர.் 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ் தள வரோன ரோம்நோத் லகோவிந்தின் சபோலிவியோ நோடட்ுப் 

பயணத்தின் லபோது அந்நோடோனது சரவ்லதச சூரிய ஆற்ற ் கூட்டிளணவி ் 122-வது 

உறுப்பினரோவதற்கோன ஒப்பந்தத்தி ் ளகசயோப்பமிடட்ுள்ளது. 

❖ கூகுள் நிறுவனமோனது எந்த இடத்திலிருந்தும் சசயலிகளள இயக்கவும் நிரவ்கிக்கவும் 

வசதியாக ‘அந்லதோஸ்’ எனும் புதிய கிளவுட் அடிப்பளடயி ோன திறந்தநிள  தளத்ளத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o அந்லதோஸ் ஆனது சபோது கிளவுடி ் அ ் து ஏற்கனலவ வன்சபோருளி ் 

நிறுவப்படட்ுள்ள சசயலிகளள இயக்க பயனோளிகளுக்கு அனுமதியளிக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய அமீரகத்தி ் உள்ள துபோயின் அமீரக இஸ் ோமிய வங்கியோனது கடச்சவி 

(WhatsApp) வழியோக வோடிக்ளகயோளரக்ளுக்கு உறரயாடல் வங்கிச ் லசளவகளள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இதன் மூ ம் கடச்சவி வழியோக வங்கிச ் லசளவளயத் சதோடங்கிய முத ் 

இஸ் ோமிய வங்கியோக இது மோறவுள்ளது.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மஞ்சள் வானிலல எசச்ரிக்லக 

❖ இொசச்லப் பிரததசத்திற்கு இடிமின்னலுடன் கூடிய ஒரு ெஞ்சள் வானிறல 

எசச்ரிக்றகறய வானிறல ஆய்வுதத்ுறற விடுத்துள்ளது. 

❖ வானிறல ஆய்வு றெயொனது தசதத்திறன ஏற்படுத்தக் கூடிய அல்லது பரவலான 

இறடயூறு அல்லது உயிருக்கு ஆபத்து விறளவிக்க சாத்தியமுள்ள வானிறலகளுக்கு 

முன்னதரப் மபாதுெக்கறள எசச்ரிக்றக மசய்வதற்மகன வண்ணங்களுடன் கூடிய 

எசச்ரிக்றககறள மவளியிடுகிறது.  

❖ அடுத்த சில நாடக்ளுக்கு மபாதுெக்களுக்குப் பாதிப்றப ஏற்படுத்தக்கூடிய 
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கடுறெயான வானிறல இருக்குமென்பறத குறிக்குெ் ெஞ்சள் வண்ணொனது 

குறறந்த ஆபதத்ுறடயதாகுெ். 

 

24 x 7 மாசு வசூல் லமயம் 

❖ லண்டன் ொநகரொனது உலகின் முதல் சிறப்புத் தீவிரொன குறற உமிழ் 

ெண்டலத்றத (Ultra Low Emission Zone-ULEZ) மசயல்படுத்தியுள்ள நகரொக ொறியுள்ளது. 

❖ இது உமிழ்வு வறரயறறகறள எட்டாத பறழய வாகனங்களுக்கு நுறழவுக் 

கட்டணத்றத வசூலிக்கின்றது. 

❖ இது காற்று ொசுபாடற்ட குறறப்பததாடு மபாது சுகாதாரத்திறனப் 

பாதுகாப்பதற்கான முயற்சியாகுெ். 

❖ இந்த ULEZ ஆனது வோரத்தின் ஏழு நோடக்ளிலும் 24 மணி லநரமும் சசய ்படும். 

 

முதல் நேரம்லை காரப்ன் கிராமம் 

❖ ெணிப்பூரின் இெ்பாலில் உள்ள தெற்குப் பகுதியில் உள்ள பாமயங் கிராெொனது 

இந்தியாவின் முதல் தநரெ்றற காரப்ன் குடிதயற்றப் பகுதியாக ொறியுள்ளது. 

❖ இந்தக் கிராெொனது அட்டவறணப்படுத்தப்பட்ட பிரிவான சக்பா சமூகத்தினர ்

வாழுெ் கிராெொகுெ். 

❖ பல்தவறு ொநிலங்களுக்கான காலநிறல ொற்ற தாக்கத்தினால் ஏற்படுெ் 

ொற்றங்களின் தகவலறெப்பிற்கான ெத்திய அரசின் திட்டொன காலநிறல 

ொற்றத்திற்கான ததசிய தகவறெப்பு நிதியத்தின் கீழ் இக்கிராெ குடியிருப்பாளரக்ள் 

கிராெத்றத ொற்றியுள்ளனர.் 

❖ ஒரு கிராெொனது அது மவளியிடுெ் காரப்றனவிட அதிக அளவில் தசகரித்தல், 

குறறந்த அளவு பசுறெயக வாயுக்கறள திரடட்ுதல் ெற்றுெ் காலநிறல 

ொற்றத்திற்கான வாய்ப்புகறள குறறத்தல் ஆகியவற்றற மசயல்படுத்தினால் 

தநரெ்றற காரப்ன் கிராெெ் எனுெ் குறியீடு அதற்கு அளிக்கப்படுெ். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

M3 பதிப்பு EVM கருவிகள் 

❖ மதலுங்கானாவின் நிசாொபாத் மதாகுதியில் தபாட்டியிட்ட 185 தவட்பாளரக்ளுக்குெ் 

இடெளிக்குெ் வறகயில்  இந்திய ததரத்ல் ஆறணயொனது M3 பதிப்பு மின்னணு 

வோக்குப்பதிவு இயந்திரங்களளப் பயன்படுத்தியது. 

❖ லமலும் லதரத் ் அதிகோரிகள் ஒலர சதோகுதியி ் அதிகபடச்மோன வோக்குப்பதிவு 

இயந்திரங்களளப் பயன்படுத்தியளத அங்கீகரிக்க கின்னஸ் சோதளனப் 

புத்தகத்திளனயும் அணுகியுள்ளனர.் 

❖ 1778 வோக்குச ் சோவடிகளிலும் 12 வோக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் றவக்கப்படட்ு அறவ 

ஒவ்சவோரு லதரத் ் ளமயத்திலும் உள்ள கடட்ுப்போடட்ு அ குடன் இளணக்கப்பட்டன.  

❖ நோட்டி ் அதிகபடச்மோன லவட்போளரக்ளளக் (185) சகோண்ட வோக்குப்பதிவு 
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இயந்திரங்களுடன் வோக்குப்பதிவு நடத்திய முத ் சதோகுதியோக இது அளமந்தது. 

M3 பதிப்பு EVM  

❖ இந்தப் புதிய M3 பதிப்பு மின்னணு வோக்குப்பதிவு இயந்திரங்களானது 2013 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு சவளிவந்தன. இது NOTA உட்பட 384 லவட்போளரக்ளள உள்ளிடும் 

அளவிற்கு அதிகபடச் திறளனக் சகோண்டது. 

❖ லமலும் இது தள யீடுகளளக் கண்டறித ் மற்றும் சுய பிளழயறித ் லசோதளன 

லபோன்ற கூடுத ் அம்சங்களளக் சகோண்டது. 

❖ இது இந்திய மின்னணுவிய ் நிறுவனம் மற்றும் போரத ் மின்னணுவிய ் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றோ ் உருவோக்கப்படட்து. 

 

முதல் ISO சான்றிதழ் பபை்ை இரயில் ேிலலயம் 

❖ அசாமின் கவுகாத்தி இரயில் நிறலயொனது இந்திய ரயில்தவயில் முதல் ISO தரச ்

சோன்றிதழ் சபற்ற இரயி ் நிள யமோக மோறியுள்ளது. 

 

❖ இந்தச ் சோன்றிதழோனது லதசிய பசுளமத் தீரப்்போயத்தினோ ் சுத்தமோன மற்றும் 

சுகோதோரமோன சூழலியலி ் பயணிகளுக்கு வசதிகளள வழங்குவதற்கோக 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ப ்லவறு வளகயோன ISO (தர நிரண்யத்திற்கோன சரவ்லதச அளமப்பு) சோன்றிதழ்கள் 

உள்ளன. அவற்றி ் கவுகோத்தி இரயி ் நிள யம் சபற்றுள்ள சோன்றிதழோனது ISO-14001 

ஆகும். 

❖ ISO 14001:2015 என குறிக்கப்படும் இந்த நிள யத்தின் சோன்றிதழோனது 2015 ஆம் 

ஆண்டி ் லமம்படுத்தப்படட் சரவ்லதச விதிமுளறகளின் கீழ் சுற்றுசச்ூழ ் 

லம ோண்ளம முளறறெக்கோனது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக பத்திரிக்லக புலகப்பட விருதுகள் 2019 

❖ அமெரிக்க – மெக்ஸிதகா எல்றலக்கு அருதக உதவியின்றி அழுது மகாண்டிருக்குெ் 

குழந்றதயின் புறகப்படொனது புகழ்மபற்ற உலக பத்திரிக்றக புறகப்பட விருறத 

மவன்றது. 

❖ ‘எல்றலயில் அழுெ் மபண்’ எனுெ் தறலப்பிடப்பட்ட  இந்தப் புறகப்படொனது மகட்டி 

புறகப்பட நிறுவனத்தின்  மூத்த புறகப்படவியல் ஊழியரான ஜான் மூர ்என்பவரால் 

2018 ஆெ் ஆண்டு ஜூன் 12 அன்று எடுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தப் புளகப்படமோனது அசமரிக்காவின் மெக்கமலன் எ ்ள ப்புற அதிகோரிகளோ ் 

தசாதறனயிடப்பட்ட சோன்ட்ரோ சோன்சசஸ் எனுெ் தாய்க்கு  அருகி ் நின்று அழுது 

சகோண்டிருக்கும் அவரின் குழந்ளதயோன யோசன ோ சோன்சசஸ்-ஐ கோடட்ுகிறது. 

❖ இந்த விருதோனது சநதர ்ோந்தின் ஆம்ஸ்டரட்ோமி ் நளடசபற்ற நிகழ்சச்ியி ் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு முத ் உ க பத்திரிக்ளகப் புளகப்படப் லபோட்டியோனது கடந்த 

ஆண்டி ் போரள்வயிடப்பட்ட பத்திரிக்ளகயியலி ் சிறந்த பங்களிப்ளப சசய்த 

புளகப்படத்தின் புளகப்பட நிபுணரக்ளள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ஆசியக் நகாப்லப நமலசப் பே்தாட்ட நபாட்டித் பதாடர் 2019 

❖ 2019ஆெ் ஆண்டிற்கான ஆசியக் தகாப்றப தெறசப் பந்தாட்ட தபாட்டித் மதாடரில்  

ஆடவர ்ெற்றுெ் ெகளிர ்ஒற்றறயர ்பிரிவு என இரண்டு பிரிவிலுெ் இறுதிப் படட்த்திறன  

சீனாவின் வீரரக்ள் றகப்பற்றினர.் 

❖ 2019 ஆெ் ஆண்டின் தபாட்டித் மதாடரானது ஜப்போனின் லயோலகோஹோமோவி ் 

நளடசபற்றது. 
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❖ ஜப்போனி ் 4-வது முளறயோக நளடசபறுெ் இது 32-வது லபோடட்ித ்சதோடரோகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மனித விண்சவளிப் பயணத்திற்கான  சரவ்ததச தினம்- ஏப்ரல் 12  

❖ ெனிதனின் முதல் விண்மவளிப் பயணத்றத நிறனவுகூறுெ் விதொக ஒவ்மவாரு 

ஆண்டுெ் ஏப்ரல் 12 ெ் நாள் ெனித விண்மவளிப் பயணத்திற்கான சரவ்ததசத் தினொக 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1961 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று  தசாவியத் யூனியனின் குடிெகனான மலப்டிமனன்ட் 

யூரி காகரின் ெனித வரலாற்றில் முதல் முறறயாக "வஸ்ததாக்" விண்கலத்தில் 

பூமியின்  சுற்றுப் பாறதயில் பயணித்தார.் 

 

❖ விண்மவளி ஆராய்சச்ியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சாதறனகளின் நிறனவாக 2001 ஆெ் 

ஆண்டு முதல், உலக விண்மவளி விருந்து என்று அறழக்கப்படுெ் யூரியின் இரவு 

ஆனது  உலகெ் முழுவதுெ் ஒவ்மவாரு ஏப்ரல் 12 ெ் தததியுெ் நறடமபறுகிறது. 

❖ 2011 ஏப்ரல் 7  அன்று, ஐ.நா. மபாதுச ் சறபயானது ஏப்ரல் 12 ஐ ெனித விண்மவளிப் 

பயணத்திற்கான சரவ்ததசத் தினொக  அறிவித்து  தீரெ்ானத்றத நிறறதவற்றியது. 

 

ஜாலியன்வாலா பாக் படுசகாளல தினம்  - ஏப்ரல் 13 

❖ ஏப்ரல் 13 ெ் தததி ஜாலியன்வாலா பாக் படுமகாறல தினொனது  பஞ்சாபின் 

ஜாலியன்வாலா பாக்கில் 1919 ஆெ் ஆண்டு நடந்த அமிரத்சரஸ் படுமகாறல 

நிறனவாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அளனதத்ுப் பக்கங்களிலும் சுவரோ ் சூழப்படட்ு 7 ஏக்கர ்பரப்பளவி ் பரந்து விரிந்து 

கோணப்படும் பிரப மோன மபாதுப் பூங்கோவான ஜாலியன்வாலா பாக்கின் சபயரிளன 

இது சகோண்டுள்ளது. 

Event Gold Silver Bronze 

Men's Singles  
 Fan Zhendong  Ma Long  Koki Niwa 

Women's 

Singles  Zhu Yuling  Chen Meng  Kasumi Ishikawa 
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❖ சத்யபால் ெற்றுெ் சாய்புதீன் கிசல்ு ஆகிய இரு ததசியத் தறலவரக்ள் றகது 

மசய்யப்படட்றதயுெ் அவரக்ள் நாடு கடத்தப்பட்டறதயுெ் கண்டிதத்ு ஒரு 

அறெதியான தபாராட்டத்திற்காக ெக்கள் இங்கு ஒன்று திரண்டிருந்தனர.் 

 

❖ கரன் ் சரஜினோ ்டு டயரின் கடட்ுப்போடட்ின் கீழிருந்த ஆங்கில ய இந்திய 

ரோணுவத்தினர ்இந்த இந்தியரக்ள் கூடட்த்தின் மீது துப்போக்கிச ்சூடு நடத்தினர.் 

❖ ஆங்கில யரக்ளின் அதிகோரப்பூரவ் விசோரளணயின் லபோது 379 மரணங்கள் என 

சதரிவித்திருந்த லபோதிலும் இறப்பின் எண்ணிக்ளகயோனது சுமோர ்1000 என்ற அளவி ் 

கோங்கிரஸோ ் கூறப்படட்து. 

❖ 2019 ஆெ் ஆண்டானது இந்திய சுதந்திரப் தபாராட்ட வரலாற்றின் கருப்பு நிகழ்வான 

இதன் நூறாவது ஆண்டாகுெ். 

❖ தெலுெ், 100 வது ஆண்டிறன நிறனவுகூறுெ் வறகயில் அஞ்சல் தறலறயயுெ் ஒரு 

நாணயத்றதயுெ்  இந்தியாவின் குடியரசு துறணத் தறலவர ்மவளியிட்டார.் 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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