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ஏப்ரல் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ மின்னணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்பத் துறை அறைசச்கைானது நிபுணரக்ள் 

அடங்கிய ஆலலொசனனக் குழு ஒன்றை அறைத்துள்ளது. 

o குனற கடத்திகளின் உற்பத்தி, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வடிவனமப்பில் இந்தியொனவ 

உலகளவில் ஒரு முன்னணி நாடாக மொற்றுவதற்கொன இந்திய அரசொங்கத்தின் 

திட்டங்கனள முன்தனடுத்துச ் சசயல்படுத்துவதை்காக இந்தக் குழு அனமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு 7.5 ஒதுக்கீடு 

 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டின் அக்லடொபர ் ைாதத்தில் நினறலவற்றப்பட்ட மொநிலச ்சடட்த்திறன 

அரசியலனமப்புச ் சட்டதத்ின் கீழ் அதன் சசல்லுபடியாகுை் தன்றைறய தசன்னன 

உயரநீ்திமன்றம் உறுதி தசய்தது. 

❖ இதன்படி அரசுப் பள்ளிகளில் லதரச்ச்ி தபற்று லதசிய தகுதி நுனைவுத் லதரவ்ில் (NEET) 

லதரச்ச்ி தபறும் மொணவரக்ளுக்கு மருத்துவச ்லசரக்்னகயில் 7.5% உள் ஒதுக்கீடு வைங்க 

லவண்டும். 

❖ இது கறலயரசன் குழு அளித்த பரிந்துறரகளின் பபரில் அளிக்கப் பட்டது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் தேளாண் ஏற்றுமதி 

❖ 2021-22 ஆை் நிதியொண்டில் (FY22) முதல் முனறயொக இந்தியாவின் பவளாண் ஏற்றுமதி 

ைதிப்பு என்பது 50 பில்லியன் அசைரிக்க டொலர ்மதிப்னபத் தொண்டியது. 

❖ அரிசி (9.65 பில்லியன் டாலர)், லகொதுனம (2.19 பில்லியன் டாலர)், சரக்்கனர (4.6 
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பில்லியன் டொலர)் மற்றும் பிற தொனியங்கள் (1.08 பில்லியன் டாலர)் லபொன்ற முக்கியப் 

தபொருட்கள் இதுவனர இல்லொத அளவுக்கு அதிகளவில் ஏற்றுமதி தசய்யப் பட்டுள்ளன. 

❖ உலக அரிசிச ் சந்னதயில் இந்தியொ கிட்டத்தட்ட 50% வரத்்தகத்றதக் னகப்பற்றி 

உள்ளது. 

 

 

சுகாதார முன்னனாடித் திட்டம் 

 

❖ இந்திய அரசின் கொல்நனடப் பரொமரிப்பு மற்றும் பொல்பண்னணத் துனறயொனது உத்தர 

கொண்டில் ஒரு சுகொதொரக் கட்டனமப்னப சுகொதொர ஆதரவு அலகு மூலம் தசயல்படுத்தச ்

சசய்வதற்கொன ஒரு முன்லனொடித் திட்டத்னதத் ததொடங்கியுள்ளது. 
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❖ இந்த ஒரு முன்பனாடித் திட்டத்தின் மூலம் கற்றுக் தகொண்ட பல அனுபவங்களின் 

அடிப்பனடயில் லதசிய சுகொதொரச ்தசயல்திட்டத்னத உருவொக்குவலத இதன் முக்கிய 

குறிக்லகொள் ஆகுை். 

❖ இந்திய அரசின் தறலறை அறிவியல் ஆலலொசகர ் தனலனமயில் அறைக்கப்பட்ட 

அனமசச்கங்களுக்கு இனடலயயொன ஒரு சுகொதொரக் குழுவானது இந்த சுகொதொர ஆதரவு 

அலகிறனச ்சசயல்படுதத்ுை். 

 

செவிலியர் மற்றும் மக்கள் ததாகக விகிதம் 

❖ இந்தியொவில், 1000 மக்கள்ததொனகக்குத் தை்பபாதுள்ள தசவிலியரக்ளின் விகிதமொனது 

1.96 : 1000 ஆகும். 

❖ இந்தத் தகவறல மத்திய சுகொதொர அனமசச்கம் மொநிலங்களனவயில் ததரிவித்தது. 

❖ இந்தியச ்தசவிலியர ்சறபயின் ஆவணங்களின் படி, இந்தியொவில் சுமொர ்33.41 லட்சம் 

பதிவு சசய்யப்பட்ட தசவிலியரக்ள் உள்ளனர.் 

 

கஞ்சர் 2022 

❖ இந்தியொ ைை்றுை் கிரக்ிஸ்தொன் ஆகிய நாடுகளுக்கு இறடயிலான 9வது கூட்டுச ்

சிறப்புப் பனடப் பயிை்சியானது இைாசச்லப் பிரபதசத்தின் பக்பலாவில் உள்ள சிறப்புப் 

பனடப் பயிற்சிப் பள்ளியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இப்பயிை்சியில் இந்தியொ மற்றும் கிரக்ிஸ்தொனனச ்லசரந்்த சிறப்புப் பனடக் குழுக்கள், 

பைாதலின் பபாது ஏை்படுை் தை்பபாறதய ைை்றுை் வளரந்்து வருை் அசச்ுறுத்தல்கறள 

எதிரச்காள்வதை்கான தந்திலரொபொயங்கள், நுட்பங்கள் மற்றும் நறடமுறைகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் தங்கள் அனுபவத்னதயும் சிறந்த நனடமுனறகனளயும் 

பகிரந்்து தகொண்டன. 

 

 

இந்தியெ ்சுதந்திரப் னபாராட்டம் குறித்த கண்காட்சி 

❖ இந்தியச ் சுதந்திரப் லபொரொட்டத்னத விளக்கும் கண்கொட்சி ஒன்று பாராளுைன்ை 

நூலகத்தில் ஏற்பொடு தசய்யப் பட்டிருந்தது. 

❖ கல்வி அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள இந்திய வரலொற்று ஆரொய்சச்ிச ்சறபயானது இந்த 

கண்கொட்சினய ஏற்பொடு தசய்துள்ளது. 
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❖ இந்தக் கண்கொட்சி 1757 முதல் 1947 வனரயிலொன இந்திய நொட்டு ைக்களின் சுதந்திரப் 

லபொரொட்டத்னத கொட்சிப்படுத்தியது. 

 

ெர்ேததெெ ்செய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டின் பாடத் திட்டத்தின் படியான QS உலகப் பல்ககலக்கழக தர 

வரிகச 

❖ ஐக்கியப் பபரரசின் QS (குவாக்கபரலி றசைண்ட்ஸ்) நிறுவனைானது 12வது பொடத ்

திட்டத்தின் படியான QS உலகப் பல்கனலக்கைக தரவரினச 2022 என்ை தரவரிறசறய 

தவளியிட்டது. 

❖ உலதகங்கிலும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களின் பொடம் வொரியொன தரவரினசயொனது பல 

பட்டியல்களின் ததொகுப்பொகும். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட பொடத்தில் முன்னணியில் உள்ள  பல்கனலக்கைகங்கனள எதிரக்ால 

மொணவரக்ள் அனடயொளம் கொண உதவுவதற்கொக, பாடத்திட்டத்தின் அடிப்பனடயில் QS 

உலகப் பல்கனலக்கைக தரவரினச ஆண்டுலதொறும் சவளியிடப் படுகிைது. 

❖ சபாறியியல் ைை்றுை் சதாழில்நுட்பப் பிரிவின் கீழ் முதல் 100 இடங்களில் இடை் சபை்று 

உள்ள இந்திய நிறுவனங்கள் முை்றபயின் இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனை் 

(65வது இடத்னதயும்), தடல்லியின் இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனை் (72வது 

இடத்னதயும்) ஆகியனவாகுை். 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு QS உலகப் பல்கனலக்கைக தரவரினசயில் முதல் 3 இடதத்ில் உள்ள 

கல்வி நிறுவனங்கள் 

o ைாசொசூதசட்ஸ் ததொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், 

o ஆக்ஸ்லபொரட்ு பல்கனலக்கைகம், 

o ஸ்டொன்லபொரட்் பல்கனலக்கைகம் & லகம்பிரிட்ஜ் பல்கனலக்கைகம். 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் அவேயின் மனித உரிவமகள் ெவபயில் இருந்து  ரஷ்யா 

இகடநீக்கம் 

❖ உக்னரனில் மனித உரினமகனள மீறியதொக அந்நொட்டு ரொணுவ வீரரக்ள் மீது குற்றம் 

சொட்டப் பட்டனதயடுத்து, ஐநொ மனித உரினமகள் சறபயில் (UNHRC) இருந்து ரஷ்யொ 

இனட நீக்கம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் தபொதுச ் சனபயின் (UNGA) உறுப்பினர ் நொடுகள் ரஷ்யொனவ இறட 

நீக்கை் சசய்வதை்கு ஆதரவாக வொக்களித்தன. 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சறப தனது உறுப்பினர ் நாடாக திகழுை் கொலத்தில் மனித 

உரினம மீறல்கனள தசய்த சறபயின் எந்த ஒரு உறுப்பினர ் நாட்டிறனயுை் இனட 

நீக்கம் தசய்ய முடியும். 

❖ ஓர ்உறுப்பினர ் நாட்டிறன இனடநீக்கம் தசய்ய ஐக்கிய நாடுகள் தபொதுச ்சனபக்கு 

மூன்றில் இரண்டு பங்கு தபரும்பொன்னம வொக்குகள் லதனவப்படுகிறது. 

❖ இந்த வைக்கில் இதை்கு ஆதரவொக 93 வொக்குகளும், எதிரொக 24 வொக்குகளும், 58 

வொக்குகள் எதை்குை் வொக்களிக்கொமலுை் பதிவொகின. 

❖ இதில் இந்தியா வாக்களிப்பில் கலந்து சகாள்ளாைல் சவளிநடப்பு சசய்தது. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரிெர்ே் ேங்கியின் நாணய சரப்தபா விகிதங்கள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் சகாள்றகக் குழு, சதாடரச்ச்ியாக 11வது முறையாக 

சரப்பபா ைை்றுை் ரிவரஸ்் சரப்பபா வட்டி விகிதங்கறள ைாை்ைாைல் றவத்திருப்பதை்கு 

ஆதரவாக வாக்களித்தது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ்சக்தி காந்த தாஸ் கூறுறகயில், 4 சதவீத சரப்பபா 

வட்டி விகிதத்றத ைாை்ைாைலிருக்க  இந்தக் குழு ஒருைனதாக வாக்களித்துள்ளது. 

❖ பைலுை் விளிை்பு நிறல வசதி என்ை நிதிமுறை (MSF - Marginal Standing Facility) விகிதை் 

ைை்றுை் வங்கி விகிதை் ஆகியனவுை் 4.25 சதவீதைாக ைாைாைல் உள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆை் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 16.2%, இரண்டாை் காலாண்டில் 6.2%, 

மூன்ைாை் காலாண்டில் 4.1%, ைை்றுை் நான்காை் காலாண்டில் 4.0% என தை்பபாறதய 

உண்றையான GDP வளரச்ச்ி ஆனது  7.2% என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

வியாழன் ேடிவிலான இரட்வடக் தகாள் கண்டுபிடிப்பு  

❖ K2-2016-BLG-0005Lb என அறழக்கப்படுை் வியாழனின் ஒபர ைாதிரியான ஒரு இரட்றடக் 

பகாளிறன வானியலாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இது வியாழன் பகாளிறன ஒத்த நிறைறயக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ வியாழன் பகாளானது நைது சூரியனிலிருந்து (462 மில்லியன் றைல் சதாறலவில்) 

இருப்பது பபால இந்தக் பகாளானது அதன் நட்சத்திரத்திலிருந்து (420 மில்லியன் றைல் 
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சதாறலவில்) ஏறக்குனறய அபத சதாறலவில் உள்ளது.   

❖ இந்த ஆய்வு பை்றியத் தகவல்கள் ArXiv.org என்ை தளத்தில் முன் அசச்ாக சவளியிடப் 

பட்டது  

❖ இது ராயல் வானியல் சங்கத்தின் ைாதாந்திர அறிவிப்புகள் என்ை இதழில் சவளியிடச ்

சசய்வதை்காக சைரப்்பிக்கப்பட்டது. 

❖ பூமியிலிருந்து சுைார ் 17,000 ஒளி ஆண்டுகள் சதாறலவில் உள்ள இந்த புைக்பகாள் 

ஆனது, 2016 ஆை் ஆண்டு சகப்ளர ்என்ை விண்சவளித் சதாறலபநாக்கி மூலை் முதன் 

முறையாக கண்டறியப்பட்டது. 

❖ இந்தக் பகாறளக் கண்டறிய, விஞ்ஞானிகள் ஆல்பரட்் ஐன்ஸ்டீனின் சாரப்ியல் ைை்றுை் 

ஈரப்்பு நுண்குவிதல் பபான்ை பகாட்பாடுகறளப் பயன்படுத்தினர.் 

❖ K2-2016-BLG-0005Lb என்பது விண்சவளி அடிப்பறடயிலான தரவுகளிலிருந்து கண்டு 

பிடிக்கப்பட்ட முதல் பிறணப்பு சாரந்்த நுண்குவியப் புைக்பகாள் ஆகுை். 

 

 

உலகக் காற்று அறிக்வக 2022 

 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டில் காை்ைாறல ஆை்ைல் துறை அதன் இரண்டாவது சிைந்த ஆண்டாக 

இருந்தது.  

❖ ஆனால் காை்ைாறல ஆை்ைல் நிறுவப்படுதல் நிகர சுழிய இலக்குகளுடன் இது இணங்கி 

இருக்குை் வறகயில் வியத்தகு முறையில் அதிகரிக்கப்பட பவண்டுை். 

❖ காை்ைாறல ஆை்ைலுக்கான ஒட்டு சைாத்த திைன் 837 ஜிகாவாட்டாக வளரந்்தது. 
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❖ இது 2022 ஆை் ஆண்டு உலக காை்று அறிக்றகயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

❖ உலக காை்று ஆை்ைல் சறபயானது இந்த அறிக்றகறய சவளியிட்டுள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சடல்லி மாநகராட்சிக் கழக (திருத்தம்) மதொதா 

 

❖ ைாநிலங்களறவயானது இந்த ைபசாதாறவ நிறைபவை்றியது. 

❖ இந்த ைபசாதா சடல்லியின் மூன்று ைாநகராட்சிகறள ஒருங்கிறணக்குை் பநாக்கத்தில் 

உருவாக்கப்பட்டது (வடக்கு, சதை்கு, கிழக்கு). 

❖ இது ஒருங்கிறணக்கப்பட்ட ைை்றுை் மூபலாபாயத் திட்டமிடல் ைை்றுை் வளங்களின் 

உகந்தப் பயன்பாட்டிை்கான வலுவான ஓர ்அறைப்றப உருவாக்கச ்சசய்வறத உறுதி 

சசய்வதை்கானதாகுை். 

❖ இதை்கு முன்பாக, 1957 ஆை் ஆண்டு சடல்லி ைாநகராட்சிக் கழகச ்சட்டத்தில் திருத்தை் 

சசய்யுை் இந்த ைபசாதாறவ ைக்களறவ நிறைபவை்றியது. 

 

ொர்ஹுல் திருவிழா 2022 

 

❖ சாரஹ்ுல் என்பது ஜாரக்்கண்ட் ைாநிலத்தின் உள்ளூறரச ்பசரந்்த சாரன்ா என்ை ஒரு 

ைதத்தின் ஒரு பகுதியாக பழங்குடிச ்சமூகங்களால் சகாண்டாடப்படுை் புத்தாண்டுப் 
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பண்டிறகயாகுை். 

❖ இது அைாவாறச நாளுக்கு அடுத்த மூன்று நாட்களுக்குப் பிைகு இந்து ைாதைான 

றசத்ராவில் சகாண்டாடப்படுகிைது. 

❖ இது வசந்த காலத்தின் சதாடக்கத்தின் சகாண்டாட்டத்திை்கான ஒரு தினைாகுை். 

❖ "சரஹ்ுல்" (Sarhul) என்ை வாரத்்றத ைர வழிபாட்டுடன் சதாடரப்ுறடயது ஆகுை். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்ேததெ தராமானி தினம் - ஏப்ரல் 08 

 

❖ 1990 ஆை் ஆண்டில் முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட பிைகு, ஒவ்பவார ்ஆண்டுை் இந்தத் 

தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ சரவ்பதச பராைானியத் தினைானது உலகளவில் உள்ள  பராைானிய சமூகங்கள் மீதான 

பாகுபாடுகள் குறித்து கவனத்றத ஈரக்்கிைது.  

❖ இது அறனவரின் ைனித உரிறைகளுை் ைதிக்கப்பட பவண்டுை் ைை்றுை் கறடபிடிக்கப் 

பட பவண்டுை் என்று அறழப்பு விடுக்கிைது. 
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