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மே – 08 

TNPSC துளிகள்  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் ககொள்ககக் குழுவொனது, கரப்பபொ விகிதத்கத 40 

புள்ளிகள் உயரத்்தி 4.40 சதவிகிதம் என்ற அளவிற்கு உயரத்்தி அந்த உயரவ்ொனது 

உடனடியொக அமலுக்கு வருவதொகவும் ரிசரவ்் அறிவித்ததுள்ளது. 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

சதாரக் நடவடிக்கக 

❖ இரயில்பவப் பொதுகொப்புப் பகடயொனது சமீபத்தில் சதாரக் என்ற  நடவடிக்ககயிகனத் 

கதொடங்கியுள்ளது. 

❖ “சதாரக் நடவடிக்ககயின்” கீழொன ஈடுபொட்டு நடவடிக்கககள் 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

05 முதல் ஏப்ரல் 30 ஆம் பததி வகர பமற்ககொள்ளப்பட்டன. 

❖ வரி ஏய்ப்பு மற்றும் கடத்தல் ஆகிய பநொக்கத்திற்கொக இரயில்பவ அகமப்பின் மூலம் 

கடத்தப் படும் சட்டவிபரொதமொன மதுபொனம்/பபொலி இந்திய ரூபொய் பநொட்டுகள் / சட்ட 

விபரொதமொன புககயிகலப் கபொருட்கள்/கணக்கில் கொட்டப்படொத தங்கம் மற்றும் பிற 

கபொருட்கள் மீது நடவடிக்கக எடுப்பகத இது பநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் குடிகேப் பதிவு முகை பை்றிய அறிக்கக 

 

❖ பிறப்பு மற்றும் இறப்பு அறிக்கககளின் அடிப்பகடயில் 2020 ஆம் ஆண்டின் குடிகமப் 

பதிவு முகற அறிக்ககயிகன மத்திய அரசு கவளியிட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்கட விட 2020 ஆம் ஆண்டில் இறப்புப் பதிவு 4.75 லட்சம் அதிகரித்து 

உள்ளதொக இந்த அறிக்கக கூறுகிறது. 

❖ பீகொரில் இறப்பு விகிதமொனது அதிகபட்சமொக 18.3 சதவீதமும், அதகனத் கதொடரந்்து 

மகொரொஷ்டிரொவில் 16.6 சதவீதமும், அசொமில் 14.7 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது. 
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❖ இறப்பு விகிதத்தில், மணிப்பூர ் மொநிலமொனது 25.4 சதவிகிதமும், சண்டிகர ்

மொநிலமொனது 22.1 சதவிகிதமும் சரிவிகனக் கண்டுள்ளன.  

❖ கதலுங்கொனொ மொநிலத்தில் இறப்பு விகிதம் 1.0 சதவீதம் வகர குகறந்துள்ளது. 

❖ அதிகபட்ச பிறப்புப் பொலின விகிதம்: 2020 ஆம் ஆண்டில், லடொக் முதலிடதத்ிலும் (1104) 

அகதத ்கதொடரந்்து அருணொசச்லப் பிரபதசம் (1011), அந்தமொன் & நிக்பகொபொர ்தீவுகள் 

(984), திரிபுரொ (974) மற்றும் பகரளொ (969) ஆகியகவயும் இதில்  இடம்கபற்றுள்ளன. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் பதிவொன குகறந்தபட்ச பிறப்புப் பொலின விகிதம் பதிவொன முதல் 

ஐந்து மொநிலங்களின் படட்ியலில் மணிப்பூர ்முதலிடத்திலும் (880), அகதத் கதொடரந்்து 

தொத்ரொ & நகர ்ஹபவலி மற்றும் டொமன் & கடயூ (898), குஜரொத ் (909), ஹரியொனொ (916) 

மற்றும் மத்தியப் பிரபதசம் (921) ஆகியகவயும் இதில் இடம் கபற்றுள்ளன. 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

சநாடிே்ேல் ேை்றுே் திவால்நிகல பை்றிய சர்வமேச ஆராய்சச்ி ோநாடு 

 

❖ கநொடித்தல் மற்றும் திவொல்நிகல பற்றிய முதலொவது இரண்டு நொட்கள் அளவிலொன 

சரவ்பதச ஆரொய்சச்ி மொநொடொனது சமீபத்தில் இந்தியொவில் ஏற்பொடு கசய்யப்பட்டது. 

❖ இது அஹமதொபொத்தின் இந்திய பமலொண்கமக் கழகத்துடன் (IIMA) இகணந்து இந்திய 

கநொடித்தல் மற்றும் திவொல்நிகல வொரியத்தினொல் (IBBI) ஏற்பொடு கசய்யப்படட்து. 

❖ கடகனத ்திருப்பி கசலுதத்ப் பபொதியச ்கசொத்துக்கள் இல்லொததொல் கடகன அகடக்க 

முடியொமல் ஏற்படும் நிகலதொன் கநொடித்தல் நிகலயொகும். 

❖ திவொல் நிகல என்பது கநொடித்தல் நிகல ஏற்பட்டுள்ளதொக அறிவித்து, திவொலொகி 

விட்டதொக அறிவிக்கக் பகொரி ஓர ்அதிகொரியிடம் விண்ணப்பிக்கும் சூழ்நிகலயொகும். 

 

பசுகே ேை்றுே் நீடித்த மேே்பாட்டிை்கான இந்திய- செர்ோனியக் கூட்டாண்கே 

❖ நபரந்திர பமொடி மற்றும் கஜரம்ன் அதிபர ் ஓலொஃப் ஸ்பகொல்ஸ் ஆகிபயொர ் பசுகம 

மற்றும் நீடித்த பமம்பொட்டுக் கூட்டொண்கமகய நிறுவுவதற்கொன கூட்டு பநொக்க (JDI) 

ஒப்பந்தத்தில் கககயழுத்திட்டனர.் 

❖ இது இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு ஒத்துகழப்கப தீவிரப்படுத்துவகதயும், பருவ 

நிகலகயப் பொதுகொப்பதற்கொன நடவடிக்ககககள துரிதப்படுத்தச ் சசய்வகதயும் 

பநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் கூட்டொண்கமயின் கீழ், இந்தியொவில் பருவநிகல மொற்றம் கதொடரப்ொன 

திட்டங்களில் 10 பில்லியன் யூபரொக்ககள முதலீடு கசய்வதற்கொன தனது உறுதிப் 
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பொட்டிகன கஜரம்னி வழங்கியது. 

 

இரண்டாவது இந்திய-நார்டிக் நாடுகள் உசச்ி ோநாடு 

❖ கடன்மொரக்் தகலநகர ்பகொபன்பஹகனில் நகடகபற்ற இரண்டொவது இந்திய-நொரட்ிக் 

நொடுகள் உசச்ி மொநொட்டில் பிரதமர ்பங்பகற்றொர.் 

❖ முதல் இந்திய-நொரட்ிக் நொடுகள் உசச்ி மொநொடொனது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடன் 

நொட்டின் ஸ்டொக்பஹொம் நகரில் நகடகபற்றது. 

❖ அகமரிக்கொகவத் தவிர, நொரட்ிக் நொடுகள் உசச்ி மொநொடுகள் அளவிலொன பல 

ஈடுபொடுககள பமற்ககொண்டிருக்கும் ஒபர நொடு இந்தியொவொகும். 

 

 

அறிவியல் ேை்றுே் சோழில்நுட்பே் 

நாசா ேனிே ஆய்வு ஊர்திக் கல சவால் 2022 

 

❖ பஞ்சொப் மற்றும் தமிழ்நொட்கடச ் பசரந்்த இரண்டு இந்திய மொணவர ் அணிகளொனது 

மனித ஆய்வு உலொவிக் கல சவொல் பபொட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளன. 

Award Winners 

STEM Engagement 

Award 

High School Division: Decent Children 

Model Presidency School, Punjab, India 
 
 
College/University Division: Institute 
Tecnologico de Santa Domingo, Santa 
Domingo, Dominician Republic 

Social Media Award High School Division: Bledsoe Country 
High School, Pikeville, Tennessee 
 
College/University Division: Vellore 
Institute of Technology, Vellore, India 
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❖ 33 உயரந்ிகலப் பள்ளிகள் மற்றும் 58 கல்லூரிகள் உட்பட 91 அணிகள் இந்தச ்சவொலில் 

பங்பகற்றன. 

 

சவள்ளிக் மகாளுக்கான இஸ்மராவின்  திட்டே் 

 

❖ இந்திய விண்கவளி ஆரொய்சச்ி நிறுவனமொனது கவள்ளிக் பகொளின் பமற்பரப்பிற்கு 

கீபழ உள்ள கூறுககளப் பற்றி ஆய்வு கசய்வதற்கொக ஒரு விண்கலத்கத அனுப்ப 

உள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மொதத்தில் இஸ்பரொ இந்த விண்கலத்திகன அனுப்ப உள்ளது.  

❖ அதற்கடுத்து ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, அதனனச ் சுற்றும் விண்கலப் பணிகயத் 

கதொடங்க அது திடட்மிட்டுள்ளது. 

❖ சுற்றும் விண்கலப் பணி என்பது விண்கலத்தின் சுற்றுப்பொகதகய மொற்றுவதற்கு 

உந்து விகச அகமப்புககளப் பயன்படுத்துவதொகும். 

❖ இது ஒரு விண்கலத்கத ஒரு கிரகத்தின் சுற்றுப்பொகதயில் நுகழயச ்கசய்கிறது. 

❖ சல்பூரிக் அமிலத்தின் பமகங்கள் இந்தக் கிரகத்கத மூடியுள்ளதொல், நசச்ுத்தன்கமயும் 

அரிக்கும் தன்கமயும் ககொண்ட கவள்ளியின் வளிமண்டலத்கதப் பற்றி ஆரொய்வபத 

இத்திட்டத்தின் பநொக்கமொகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நிலக்கரி சுரங்கே் சோழிலாளர் தினே் - மே 04 

 

❖ நமது எரிசக்தி பதகவககளப் பூரத்்தி கசய்வதில் நிலக்கரி சுரங்கத் கதொழிலொளரக்ள் 
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ஆற்றும் பங்களிப்பிகனக் ககௌரவிக்கும் வககயில் இந்த தினமொனது ககொண்டொடப் 

படுகிறது. 

❖ நிலக்கரிச ்சுரங்கத் கதொழிலொளரக்ள் இதுநொள்வகரயில் கசய்த சொதகனகள் மற்றும் 

தியொகங்ககள இந்த தினம் பபொற்றுகிறது. 

❖ முதலொவது நிலக்கரிச ் சுரங்கமானது 1575 ஆம் ஆண்டில் ஸ்கொட்லொந்தின் கொரன்ொக் 

நககரச ்பசரந்்த ஒன் ஜொரஜ்் புரூஸ் என்பவரொல் திறக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியொவில், நிலக்கரி சுரங்க வணிகமொனது 1774 ஆம் ஆண்டில் மமற்கு வங்கத்தின் 

ரொணிகஞ்ச ்நிலக்கரி சுரங்கப்பகுதியில் கதொடங்கியது. 

 

சர்வமேச தீயகணப்பு வீரரக்ள் தினே் - மே 4 

❖ பணியின் பபொது உயிரநீ்த்தத் தீயகணப்பு வீரரக்ளுக்கு மரியொகத கசலுத்தும் 

வககயில் இந்த தினமொனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 அன்று ஆஸ்திபரலியொவின் லிண்டன் நகரில் நடந்பதறிய 

ஒரு துயரச ்சம்பவத்திற்குப் பிறகு இத்தினம் உருவொக்கப்பட்டது. 

❖ பம 04 ஆம் பததியொனது கசயிண்ட ்ஃப்பளொரியன் தினமொகவும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ கசயிண்ட ்ஃப்பளொரியன் தீயகணப்பு வீரரக்ளின் ஒரு புரவலர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ் ஒரு பரொமொனிய பகடப்பிரிவின் முதல்நினல தீயகணப்பு வீரரக்ளில் 

ஒருவரொகவும் பல உயிரக்களக் கொப்பொற்றியவராகவும் கூறப்படுகின்றார ்

 

 

உலகப் மபாரே்்துகீசிய சோழி தினே் - மே 05 

 

❖ இது பபொரத்்துகீசிய கமொழி பபசும் நொடுகளின் சமூகத்தொல் 2009 ஆம் ஆண்டில் 

அதிகொரப் பூரவ்மொக  நிறுவப்பட்டது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், யுகனஸ்பகொவின் கபொது மொநொட்டின் 40வது அமரவ்ொனது, ஒவ்பவொர ்

ஆண்டும் பம 05 ஆம் பததிகய "உலகப் பபொரத்்துகீசிய கமொழி தினமொக" அனுசரிக்க 

முடிவு கசய்தது. 

❖ இம்கமொழி அகனதத்ு கண்டங்களிலும் 265 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன மக்களொல் 

பபசப் படுகிறது. 

 

சர்வமேசப் மபறுகால உேவியாளர ்தினே் - மே 05 

❖ பபறுகொல உதவியொளரக்ளின் பணிகய அங்கீகரிப்பதற்கொகவும், தொய்மொரக்ளுக்கும் 

அவரக்ளுக்குப் பிறந்த குழந்கதகளுக்கும் அவரக்ள் வழங்கும் அத்தியொவசியப் 

பரொமரிப்பிற்கொக பபறுகொல உதவியொளரக்ளின் நிகல குறித்த ஒரு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுத்தவும் இந்தத் தினமொனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் சரவ்பதசப் பபறுகொல உதவியொளரக்ள் கூட்டகமப்பொல் (ICM) 

சரவ்பதசப் பபறுகொல உதவியொளரக்ள் தினம் ஆனது நிறுவப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு சரவ்பதசப் பபறுகொல உதவியொளரக்ள் கூட்டகமப்பின் நூற்றொண்டு 

விழொவொகும்.  

❖ எனபவ இகதக் ககொண்டொடும் வககயில், இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, 100 ஆண்டு கொல 

முன்பனற்றம் என்று  நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

  

இேரச ்சசய்திகள் 

மகன்ஸ் திகரப்பட விழா 2022 

❖ பிரொன்சில் நகடகபற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டு பகன்ஸ் திகரப்பட விழொ உடன் ஏற்பொடு 

கசய்யப் படும் மொரச்ப்சஸ் டு திகரப்பட விழொவில் இந்தியொ அதிகொரப்பூரவ் ‘ககௌரவ 

பங்பகற்பொளர ்நொடொக’ பங்பகற்க உள்ளது. 

❖ ஒரு நொட்டிற்கு இத்தககய ககௌரவம் வழங்கப்படுவது இதுபவ முதல் முகறயொகும். 
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❖ இந்த ஆண்டு இந்தியொ சுதந்திரம் அகடந்து 75 ஆண்டுகள் நிகறவகடந்த அபத 

சமயம், பகன்ஸ் திகரப்பட விழொவின் 75வது ஆண்டு விழொவும் ககொண்டொடப்படுகிறது. 

 

 

உலக உணவு சநருக்கடிகள் பை்றிய அறிக்கக 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலக உணவு கநருக்கடிகள் குறித்த ஒரு அறிக்ககயொனது 

சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்டது.  

❖ இது உலகளவில் கடுகமயொன உணவுப் பொதுகொப்பின்கம நிலவுவகத எடுத்துக் 

கொட்டுகிறது. 
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❖ உணவு கநருக்கடிகளுக்கு எதிரொன உலகக் கட்டகமப்பு இந்த அறிக்கககய 

கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 53 நொடுகள் அல்லது பிரபதசங்களில் உள்ள சுமொர ் 193 மில்லியன் மக்கள் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் கநருக்கடிக் கொலம் அல்லது பமொசமொன சூழ்நிகலகளில் கடுகமயொன 

உணவுப் பொதுகொப்பின்கமகய எதிரக்கொண்டனர.் 

❖ எத்திபயொப்பியொ, கதற்கு மடகொஸ்கர,் கதற்கு சூடொன் மற்றும் ஏமன் ஆகிய நொடுகளில், 

சுமொர ்6 லட்சம் பபர ்கடுகமயொன உணவுப் பொதுகொப்பின்கமயின் மிகக் கடுகமயொன 

கட்டத்தில் இருந்ததொக வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ இதற்கொன மூன்று முக்கிய கொரணிகள் பமொதல், பமொசமொன வொனிகல, கபொருளொதொர 

கநருக்கடிகள் ஆகியனவொகும். 
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