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ஏப்ரல் – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ கீவ்  (Kyiv) புறநகரப்் பகுதியில் இருந்து ரஷ்யப் படைகள் வெளியேறிேதைை ்வைொடரந்்து, 

உக்தரனின் புசச்ொ நகரின் வைருக்களில் வபொது மக்கள் ககொத்து ககொத்தொக இறந்து 

கிடக்கும் கொக ொளிகள் மற்றும் புடகப் படங்கள் வெளிேொகியுள்ளன. 

o இந்ைக் வகொடூரமொன படங்கள் உலகளொவிே அளவில் கண்டனை்தை ஈரை்்து 

உள்ளததொடு ரஷ்ேொவிற்கு எதிரொக விசொரதண மற்றும் ெலுெொன ைதடகடள 

விதிக்குமொறு தகொரிக்டககடளயும் விடுை்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

காவல் உதவி செயலி 

❖ முதல்வர ்மு.க.ஸ்ைொலின் அவரக்ள் கென்டன ைதலதமச ்வசேலகை்தில் ‘கொெல் உைவி’ 

என்ற ஒரு வசேலிதே கவளியிை்ைொர.் 

❖ வபொதுமக்கள் குறிப்பொக வபண்கள் அெசரக் கொலங்களில் கொெல்துதறயின் உைவிதே 

நொடும் ெதகயில், 60 அம்சங்களுடன் இந்ைச ்வசேலி வைொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ்கெயலியொனது அெசர உைவி மற்றும் கதொடலதபசி அடைப்பு வசே்யும் ெசதி 

(112/100/101) ஆகிேெற்தறக் வகொண்டுள்ளது. 

❖ இயக்கத்தில் உள்ள தபொது புகொர ்கதரிவிக்கும்  ெசதி மற்றும் இருப்பிடை்தைப் பகிரந்்து 

வகொள்ளும் ெசதியும் இதில் உள்ளது. 

 

 

மாநிலக் கல்விக் ககாள்கக 

❖ கைல்லி உேரநீ்திமன்றத்தின் ஓே்வு வபற்ற ைதலதம நீதிபதி முருயகசன் என்பவரின் 

ைதலதமயில் 13 யபர ்வகொண்ட ஒரு குழுதெ ைமிழக அரசு அதமை்ைது. 

❖ ஓரொ ்டுக்குள் புதிே கல்விக் வகொள்தகதே உருெொக்குெைற்கொன பரிந்துதரகதள 

இந்தக் குழு அளிக்கும் என முைல்ெர ்மு.க.ஸ்டொலின் அவரக்ள் வைரிவிை்துள்ளொர.் 

❖ இந்தக் குழுவின் இதர மற்ற உறுப்பினரக்ள்: சவீைொ பல்கதலக் கழகை்தின் முன்னொள் 

துதணயெந்ைர ் L. ஜெஹரய்நசன், கணிை அறிவிேல் நிறுெனை்தின் ஓே்வு வபற்ற 

யபரொசிரிேர ் R. ரொமொனுஜம், மொநில திட்டக்குழு உறுப்பினரக்ளொன சுல்தொன் 
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இஸ்மொயில் மற்றும் R . ஸ்ரீனிெொசன், யுனிவசஃப் அடமப்பின் முன்னொள் கல்வி நிபுணர ்

அரு ொ ரை்னம், தமிை் எழுத்தொளர ் S. ரொமகிருஷ்ணன், முன்னொள் உலக ெதுரங்கெ ்

சொம்பிேன் விஸ்ெநொைன் ஆனந்ை,் இதசக் கதலஞர ் T.M.கிருஷ்ணொ, கல்விேொளரக்ள் 

துளசிைொஸ் மற்றும் S.மொடசொமி, கீசச்ொங்குப்பை்தில் உள்ள அரசு ஊரொட்சி ஒன்றிே நடு 

நிதலப் பள்ளியின் ைதலதம ஆசிரிேர ் R. பொலு, அகரம் அறக்கட்டதளதேச ்யசரந்்ை 

வஜேஸ்ரீ ைொயமொைரன் ஆகிதயொர ்ஆவர.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தேரழிவுகளள ஏற்ேடுத்தும் ஆயுதங்களுக்கு நிதியளிப்பகதத் தகை 

கெய்வதற்கான மசொதா 

❖ யபரழிவுகடள ஏற்படுதத்ும் ஆயுைங்களுக்கு நிதியுைவி ெழங்கெ ் கெய்ெதைை ் ைதட 

வசே்திைவும், அை்ைதகே நடெடிக்தககளில் ஈடுபடும் மக்களின் நிதிச ் வசொைத்ுகள் 

மற்றும் வபொருளொைொர ெளங்கதள முடக்கவும், அவற்டறப் பறிமுைல் வசே்ேவும் 

அல்லது அவற்டற இதணத்துக் ககொள்ளவும் தவ ்டி மை்திே அரசுக்கு அதிகொரம் 

அளிக்கும் ஒரு மதெொதொவொனது மக்களதெயில் நிதறயெற்றப்பட்டது. 

❖ 2005 ஆம் ஆ ்டில் நிதறயெற்றப்படட் யபரழிவுகடள ஏற்படுதத்ும் ஆயுைங்கள் மற்றும் 

அெற்றின் விநியேொக முதறகள் (சட்டவியரொை நடெடிக்தககள் ைதட) ெை்ைமொனது, 

யபரழிவுகடள ஏற்படுத்தும் ஆயுைங்கதளத் ைேொரிப்பதை மட்டுயம ைதட வசே்ைது. 

 

 

ஒருங்கிகைந்த உயிரிெ ்சுத்திகரிப்பு நிகலயங்கள் திட்டம் 

❖ டொக்டர.் ஜியைந்திர சிங்,  ஒருங்கிதணந்ை உயிரிெ ் சுை்திகரிப்பு நிதலேங்கள் என்ற 

தூய எரிெக்தி முன்கனடுப்பிடனத ்கதொைங்கி டவத்தொர.் 

❖ பல்யெறு வபொது-ைனிேொர ் கூட்டணிகள் மூலம் நொடு முழுெதும் உள்ள தூய எரிசக்தி 

அடமப்புகடள யமம்படுை்துைல் மற்றும் அவற்டற விதரவுபடுை்துதல் என்ற ஒரு புதிய 
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யநொக்கை்துடன் இந்ைத் திை்ைமொனது வைொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ "புத்தொக்கத் திை்ைத்தின்" மூலம் அதடேக்கூடிே குதறந்ை கொரப்ன் உமிை்வுடைய ஒரு 

எதிரக்ொலத்திடன அடைவதற்கொன இந்திேொவின் உறுதிப்பொட்தட மனதில் வகொண்டு 

இந்ைத் திை்ைமொனது வைொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பிரகிருதி 

 

❖ ‘பிரகிருதி’ என்ற ஒரு உருவெ ்சின்னை்தை மை்திே சுற்றுசச்ூழல் அதமசச்ர ்பூயபந்திர 

ேொைெ் கவளியிைை்ொர.் 

❖ நொட்டின் எதிரக்ொலெ ் சந்ைதியினருக்கு ஏற்ற சிறந்ை சூழலுக்குப் பங்களிக்கக் கூடிே 

சிறிே மொற்றங்கள் குறிை்து நொட்டு மக்களிதடயே ஒரு விழிப்புணரத்ெப் பரப்பும் 

யநொக்கை்துடன் இந்ைச ்சின்னமொனது கவளியிைப்பை்ைது. 

❖ 'பிரகிருதி' என்ற சின்னை்தின் வெளியீடு, ஒருமுதற மட்டுயமப் பேன்படுை்ைக்கூடிே 

கநகிழிகடள ஒழிப்பைற்கொன மற்வறொரு படிதே எடுைத்ுள்ளது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

இலங்ககயின் அகமெெ்ரகவ 

❖ இலங்தகயில் ஏற்பட்டுள்ள வபொருளொைொர வநருக்கடி கொரணமொக அரசொங்கை்திற்கு 

எதிரொக மக்களின் யகொபம் அதிகரிை்துள்ள நிதலடமயில் இலங்தக நொை்டு 

அதமசச்ரதெயின் அடனத்து அதமசச்ரக்ளும் ரொஜினொமொ வசே்ேத் தீரம்ொனிை்து 
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உள்ளனர.் 

❖ இலங்டகயில் வபொது அெசரநிதலயொனது ரைத்ு வசே்ேப் படட்ு விை்டது. 

❖ பிரைமர ்மஹிந்ை ரொஜபக்தெதெை ்ைவிர ஏதனயேொர ்பைவி விலகியுள்ளனர.் 

 

சோருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ெரக்கு மற்றும் செகவ வரி 

❖ இதுெதர இல்லொை ெதகயில் வபொருளொைொரை்திற்கு மிகவும் நன்டமயளிக்கக் கூடிய 

வடகயில் மிகப்வபரிே மதிப்பிலொன ெரக்கு மற்றும் தெடவ வரியொனது மொரச் ்

மொைை்தில் ெசூலிக்கப்பட்டது. 

❖ சரக்கு மற்றும் யசதெ ெரி (ஜிஎஸ்டி) ெசூல் ஆனது, 2022 ஆம் ஆ ்டு மொரெ் ்மொதத்தில் 

கமொத்தம் ரூ.1,42,095 தகொடியொக வசூலொகியுள்ளது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆ ்டு ஜனெரி மொதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ட முந்தைே அதிகபட்சமொன 

ரூ.1,40,986 யகொடி என்ற ஒரு இலக்டக முறிேடிைத்ு உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆ ்டு மொரச் ்மொத ெருெொே் கடந்ை ஆண்டின் இயை மொைை்தை விட 15% 

அதிகமொகும். 

❖ இது 2020 ஆம் ஆ ்டு மொரச் ்மொத ெருெொதே விட 46% அதிகமொகும். 

 

 

இந்தியாவின் வரத்்தகே் பற்றாக்குகற 

❖ 2020-21 ஆம் ஆ ்டில் 102.63 பில்லிேன் அவமரிக்க ைொலரொக இருந்த இந்தியொவின் 

வரத்்தகப் பற்றொக்குடறயொனது 87.5 சைவீைம் அதிகரிை்து 2021-22 ஆம் ஆ ்டில் 192.41 

பில்லிேன் டொலரொக உேரந்்துள்ளது. 

❖ கடந்ை நிதிேொண்டில் வமொை்ை ஏற்றுமதியின் மதிப்பொனது  417.81 பில்லிேன் அவமரிக்க 

டொலர ்என்ற அளதெை் வைொட்டது.  
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❖ அயை கொலகட்டை்தில் இறக்குமதியின் மதிப்பும் 610.22 பில்லிேன் அவமரிக்க டொலரக்ள் 

என்ற அளவிடனை் வைொடட்து.  

❖ இவ்வடகயில் இது 192.41 பில்லிேன் டொலர ்ெரை்்ைக இதடவெளிதே ஏற்படுை்திேது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காற்றின் தரம் குறித்த தரவுத் தளம் 2022 

 

❖ உலக சுகொதொரத் தினத்டத முன்னிை்டு (ஏப்ரல் 7), உலக சுகொதொர அடமப்பொனது (WHO) 

2022 ஆம் ஆ ்டு கொற்றின் தரம் குறித்த தரவுத் தளத்டத கவளியிை்ைது. 

❖ கிை்ைத்தை்ை உலகிலுள்ள அடனதத்ு மக்களும் (99%) உலக சுகொதொர அடமப்பின் 

கொற்றின் தர வரம்புகடள மீறிய கொற்டறதயெ ்சுவொசிப்பதொக இது கொை்டுகிறது. 

❖ உலக சுகொதொர அடமப்பொனது முதல் முடறயொக டநை்ரஜன் டை ஆக்டெை்டின் (NO2) 

வருைொந்திரெ ்ெரொெரிெ ்கெறிவுகளின் நிலமை்ை அளவீடுகடளயும் எடுத்துள்ளது. 

❖ 10 μm (PM10) அல்லது 2.5 μm (PM2.5) என்ற மதிப்பிற்குெ ்ெமமொன அல்லது அடத விைெ ்

சிறிய விை்ைம் ககொ ்ை துகள்களின் அளவீடுகளும் இதில் அைங்கும். 

❖ "கிைக்கு மத்தியத் தடரக் கைல் மற்றும் கதன்கிைக்கு ஆசியப் பகுதிகளில் மிகவும் 

தமொெமொகவும், அடதத் கதொைரந்்து ஆப்பிரிக்கொவிலும் கொற்றின் தரம் தமொெமொக 

உள்ளதொக"  இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

❖ கிைக்கு மத்தியத் தடரக் கைல் பகுதியில் அதிக கெறிவுமிக்க டநை்ரஜன் டை ஆக்டெடு 

கொ ப் பை்ைது. 

❖ குடறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமொனம் உடைய  நொடுகளில் உள்ள 1 ெதவீதத்திற்கும் 

குடறவொன நகரங்களில் கொற்றின் தரம் உலக சுகொதொர அடமப்பினொல் பரிந்துடர 

கெய்யப் பை்ை வரம்புகளுக்கு இ ங்க உள்ளது. 

 

பிரேலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆசியாவின் ேணக்காரர் 

❖ ககௌதம் அதொனி 100 பில்லியன் ைொலர ்கெொத்து மதிப்புைன் ஆசியொவின் ப க்கொரரொக 

மொறியுள்ளொர.் 
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❖ உலகளொவியக் குறியீை்டில் அதொனி 10வது இைத்திலும், ரிடலயன்ஸ் இ ்ைஸ்ை்ரீஸ் 

தடலவர ்அம்பொனி 11வது இைத்திலும் உள்ளனர.் 

❖ ப்ளூம்கபரக்் பில்லியனரஸ்் குறியீை்டின் படி, அதொனி கென்டி பில்லியனர ்ஆகவும் மொறி 

உள்ளொர.் 

❖ கென்டி பில்லியனர ்என்பது 100 பில்லியன் ைொலர ்அல்லது அதற்கு தமல் நிகரெ ்கெொதத்ு 

மதிப்புள்ள ஒரு நபடரக் குறிக்கிறது. 

 

தேராசிரியர் அதலாக் ெக்ரவால் எழுதிய புத்தகம் 

❖ மத்தியக் கல்வி மற்றும் திறன் தமம்பொை்டுத் துடற அடமெெ்ர ் தரத்மந்திர பிரதொன், 

“பிரெ்ொ மு ்ைொ – ஜன்ஜொதிய நொயக்” என்ற ஒரு புதத்கத்டத கவளியிை்டுள்ளொர.் 

❖ இந்தப் புத்தகத்டத தபரொசிரியர ்அதலொக் ெக்ரவொல் என்பவர ்எழுதியுள்ளொர.் 

❖ இந்தப் புத்தகமொனது பகவொன் பிரெ்ொ மு ்ைொவின் தபொரொை்ைத்டதயும் சுதந்திர 

இயக்கத்தில் வனவொசிகளின் பங்களிப்டபயும் கவளிதய ககொ ்டு வருவதற்கொன ஒரு 

விரிவொன முயற்சியொகும். 

 

 

ொதமலி ததவி செயின் விருது 

 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டிற்கொன ஒரு சிறந்தப் கப ் ஊைகவியலொளருக்கொன ெொதமலி ததவி 

கஜயின் விருது ஆரிஃபொ தஜொஹொரிக்கு வைங்கப்பை்ைது. 
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❖ ஊைக அறக்கை்ைடள இந்த விருதிடன அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஆரிஃபொ தஜொஹொரி மகொரொஷ்டிரொவின் மும்டபயில் உள்ள 'ஸ்க்தரொல் நிறுவனத்தில்’ 

ப ி புரிகிறொர.்  

❖ ெொதமலி ததவி கஜயின் விருது என்பது ெமூக தமம்பொடு, அரசியல், ெமத்துவம், பொலின 

நீதி, சுகொதொரம், தபொர ்மற்றும் தமொதல்கள் மற்றும் நுகரத்வொர ்விழுமியங்கள் தபொன்ற 

கருப்கபொருள்கடளப் பற்றி அறிக்டககடளத் தயொர ் கெய்த இந்தியொவின் கப ் 

ஊைகப் பத்திரிடகயொளரக்ளுக்கு பத்திரிடகத் துடறயில் ஆ ்டுததொறும் வைங்கப் 

படுகின்ற ஒரு மிகவும் மதிப்பு மிக்க அங்கீகொரமொகும். 

 

அஸ்வினி ஸ்ரீவஸ்தவாவின் புத்தகம் 

 

❖ அஷ்வினி ஸ்ரீவஸ்தவொ எழுதிய ‘’Decoding Indian Babudom’’ என்ற ஒரு புதியப் புத்தகம், 

விைொஸ்ைொ பப்ளிஷிங் பிடரதவை் லிமிகைை் என்ற நிறுவனம் மூலம் கவளியிைப்பை்ைது. 

❖ இந்தியொவின் அதிகொரத்துவ அடமப்டபப் பற்றி ஒரு பத்திரிக்டகயொளரொல் எழுதப் 

பை்ை முதல் வடகயொன புத்தகம் இதுவொகும். 

❖ இது ஒரு ெொமொனியரின் பொரட்வயில் இந்தியொவின் நிரவ்ொக அடமப்பு மற்றும் 

நிரவ்ொகத்தின் கெயல்பொை்டை எடுத்துடரக்கிறது.. 

❖ நிரவ்ொகத்தில் வ ிகரக்ளின் நம்பிக்டகடய அதிகரிப்பதன் மூலம் முதலீை்டைக் 

ககொ ்டு வரக்கூடிய நல்ல மற்றும் பயனுள்ள நிரவ்ொகத்டத அடைய இந்த நூலின் 

ஆசிரியர ்"15 சூத்திரங்கடள" பரிந்துடரதத்ுள்ளொர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வததெ வளரெ்ச்ி மற்றும் அளமதிக்கான விளளயாட்டுத் தினம் - ஏே்ரல் 06 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் ெடபயின் கபொதுெ ்ெடபயொல் இந்த தினமொனது அறிவிக்கப்பை்ைது. 

❖ மனித உரிடமகள், ெமூகம் மற்றும் கபொருளொதொர வளரெ்ச்ி ஆகிய துடறகளில் 

விடளயொை்டு ஏற்படுத்தக் கூடிய தநரம்டறயொன தொக்கத்திற்கு ஐக்கிய நொடுகள் ெடப 
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அதிகளவில் அங்கீகொரம் அளிப்படத இந்தத் தினம் குறிக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆ ்டிற்கொன இத்தினத்தின் உலகளொவிய கருத்துரு, "அடனவருக்குமொன 

நிடலயொன மற்றும் அடமதியொன ஒரு எதிரக்ொலதட்தப் பொதுகொப்பது: விடளயொை்டின் 

பங்களிப்பு" என்பதொகும். 
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