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மே – 01  

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசிய சுகாோர இயக்கே்தின் 2021-22  ஆம் ஆண்டிற்கான ‘காயகல்ப்’ என்ற திட்டே்தில் 

மாநில அளவில் ‘தூய்மமயான மருே்துவமனன’ என்ற ஒரு பிரிவில் மணப்பானை அரசு 

மருத்துவமமன முேலிடம் பபை்ைது. 

❖ டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் பசயல் ேனலவர ்N. சந்திரதசகரன், டாடா டிஜிட்டல் நிறுவனே ்

ேனலவராக அதிகாரப் பூரவ்மாகப் பபாறுப்தபை்றுள்ளார.் 

o அயல்நாட்டு முேலீட்டாளரக்ளிடமிருந்து நிதிமயத் திரட்டுவதற்கான எதிரக்ாலே் 

திட்டங்கனளக் கருே்தில் ககாண்டு இந்த நியமனமானது ஒரு முக்கியே்துவம் 

வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ம ோட்டக்கலை ேற்றுே் வேளாண் கை்லூரிகள் 

 

❖ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜீவூரில் அமமக்கப்பட்டுள்ள தோட்டக் கனலக் கல்லூரி மை்றும் 

ஆராய்சச்ி னமயே்னே ேமிழக முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

❖ கரூர,் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்தவளூர ்மை்றும் சிவகங்னக மாவட்டம் பசட்டிநாடு 

ஆகிய இடங்களில் அமமக்கப்பட்டுள்ள தவளாண் கல்லூரி மை்றும் ஆராய்சச்ி 

னமயங்கமளயும் அவர ்திைந்து னவே்ோர.் 
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❖ ஈதராடு மாவட்டம் பவானிசாகரில் அமமக்கப்பட்டுள்ள மஞ்சள் ஆராய்சச்ி 

னமயத்திமனயும் திரு.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

❖ ேமிழ்நாடு தவளாண்னமப் பல்கனலக்கழகே்தில் நம்மாழ்வார ்இயை்னக தவளாண்னம 

ஆராய்சச்ி னமயே்னேயும் முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

 

சி ்  ேரு ்துவப் பை்கலைக்கழகே் 

❖ ேமிழகே்தில் ஒரு சிே்ே மருே்துவப் பல்கமலக்கழகத்திமன நிறுவுவதற்கான மதசாோ 

ேமிழக சட்டசனபயில் நினைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் அதன் வவந்தராக கெயல்படுவார.் 

❖ பல்கனலக் கழகே்தின் தவந்ேர ்என்ை முனையில், வதடல் குழுவால் தேரந்்பேடுக்கப்பட்ட 

மூன்று பபயரக்ளின் படட்ியலில் இருந்து அதன் துனணதவந்ேனர முேல்வர ் அவரக்ள் 

நியமிப்பார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ேமிழ்நாடு சிே்ே மருே்துவப் பல்கனலக்கழகச ்ெட்டத்தின்படி, 

சுகாோரம் மை்றும் குடும்ப நலே்துனை அனமசச்ர ் அதன் இமணநிமல வவந்தராக 

கெயல்படுவார.் 

 

வதசியெ ்செய்திகள் 

19 ைட்சே் ெந்தத மூலதனத்திதன எட்டிய மு ை் இந்திய நிறுவனே் 

❖ ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிபடட் நிறுவனமானது, தினெரி வரே்்ேகே்தில் ரூ.19 

லட்சம் தகாடி சந்னே மதிப்பீட்னட எட்டிய முேல் இந்திய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

❖ கனரகெ ் ெந்மத வரத்்தகத்தின் பங்குகள் 1.85 சேவீேம் உயரந்்து, மும்மப பங்குெ ்

ெந்மதயில் 2,827.10 ரூபாயாக உயரந்்ேது. 

 

உள்நோட்டு வழிகாட்டு அலேப்பு - ககன் 

❖ ககன் (GAGAN) எனப்படும் ஒரு உள்நாட்டு வழிகாட்டு அமமப்மபப் பயன்படுே்தித் ேனது 

விமானே்னேத் ேனரயிைக்கிய ஆசியாவின் முேல் விமான நிறுவனமாக இன்டிவகா 

மாறியது. 

❖ இது இந்தியப் பபாது விமானப் தபாக்குவரத்திற்கான ஒரு மாகபரும் முயற்சி   மை்றும் 

ஆே்ம நிரப்ர ்பாரே ்தநாக்கிய ஒரு உறுதியான முயற்சியாகும். 

❖ ேற்வபாது அபமரிக்கா மை்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகமள அடுத்துத் ேனக்ககன ஒரு 

கெயற்மகக் வகாள் ொரந்்த இமணப்பு (SBAS) என்ற அனமப்னபக் பகாண்ட உலகின் 

மூன்ைாவது நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

 

ஆயுஷ்ேோன் போர ் பிர ோன் ேந்திரி ஜன் ஆமரோக்கிய வயாஜனா - SEHAT திட்டே் 

❖ ஜம்மு வகாட்டத்தின் சம்பா மாவட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரே ் பிரோன் மந்திரி ஜன் 

ஆதராக்கிய தயாஜனா (ABPMJAY) - SEHAT என்ற திடட்ே்தின் கீழ் 100% குடும்பங்கமளயும் 

இமணத்த இந்தியாவின் முேல் மாவட்டமாக மாறியுள்ளது. 

❖ ABPMJAY SEHAT திட்டமானது, அரசாங்கே்ோல் முழுனமயாக நிதியளிக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்பபரிய மருே்துவக் காப்பீட்டுே் திட்டமாகும்.  

❖ தமலும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், இந்தியா முழுவதும் உள்ள அமனத்து அரசு மற்றும் பதிவு 

கெய்யப் பட்ட தனியார ் மருத்துவமமனகளிலும் ஆயுஷ்மான் பாரே ் தகால்டன் காரட்ு 
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(தங்க நிற அட்மட)  உள்ளவரக்ள் ரூ. 5 லட்சம் வனர இலவச சிகிசன்சனயப் பபறுவர.் 

 

 

மீன்பிடிப்பு ேற்றுே் மீன்வளர்ப்பு கோப்பீடு பற்றிய உைக ேதிப்போய்வு 2022 

 

❖ உணவு மை்றும் வவளாண் அனமப்பு ஆனது 'மீன்பிடிப்பு மை்றும் மீன்வளரப்்புக் காப்பீடு' 

பை்றிய 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மதிப்பாய்னவ பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டில் சீனா, இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் அகமரிக்கா ஆகிய நான்கு 

நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட மதிப்பாய்வுகளின் ேகவல்கமள முன்னவக்கிைது.   

❖ இந்திய மீன்வளம் மை்றும் மீன்வளரப்்புே் துனையில் காப்பீட்டு வெதிகளின் வழங்கீடு 

குனைவாக உள்ளது. 

❖ எனதவ, இந்ேே ் துனைனய மீடக்டடுப்பதற்காக வவண்டி பபாது மை்றும் ேனியார ்

காப்பீட்டு நிறுவனங்கமள ஒன்றிமணந்துெ ் கெயல்படுமாறு இந்த அறிக்மகயில் 

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


•   
•    
 

 
 

பரிந்துமரக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியாவின்  இந்த தேசிய அளவிலான அறிக்னகனய மூே்ே அறிவியலாளர ் ஷிதனாஜ் 

பரப்புரே்து என்பவர ்ேயாரித்துள்ளார.் 

❖ மீன்பிடிக் கப்பல்கள், கடதலார அனசயாெ ்பசாேத்ுக்கள் மை்றும் மீன்வளரப்்பு அலகுகள் 

ஆகியவற்றிற்குெ ்ெரியான காப்பீட்டு வெதிகள் வழங்கப்படவில்மல. 

 

டிஜிட்டை் இந்தியோ RISC-V திட்டே் 

 

❖ டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V (DIR-V) என்ற திட்டத்திமனத் கதாடங்க உள்ளதாக இந்திய அரசு 

அறிவித்தது. 

❖ இந்திய நாட்டின் மை்றும் உலகின் எதிரக்ாலே்திை்காக நுண்பசயலிகனள உருவாக்கும் 

ஒரு தநாக்கே்துடன் இத்திட்டமானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ அடுே்ேத் ேனலமுனைத் கதாழில்நுட்பம் ககாண்ட நுண்பசயலிகளுக்கான வடிவமமப்பு 

மற்றும் போழில்துனை ேரத்திற்கான வணிக ரீதியான சிலிக்கான் ஆகிய இலக்குகமள 

அனடவனேயும் இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

MSME நிறுேனங்களுக்கான நிதலத்தன்தை சோன்றி ழ் திட்டே் 

 

❖ மத்திய குறு, சிறு மை்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்கள் அனமசச்ர ்குறு, சிறு மை்றும் நடுே்ேர 
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போழில் நிறுவனங்களுக்கான நினலே்ேன்னம சான்றிேழ் திட்டே்னேே் போடங்கி 

மவத்தார.் 

❖ இந்திய நாட்டின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர கதாழில் நிறுவனங்களின் உலகளாவியப் 

தபாட்டித ்தன்மமக்கான ஒரு பசயல்திட்டத்மத வழங்குவனே இத்திட்டம் தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது, பசயல்திைன் மை்றும் உை்பே்திே்திைனன தமம்படுதத்ுவதற்கான 

ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ இத்திட்டம் உற்பத்தி நிறுவனங்கமள சுை்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு ககாண்டமவயாக 

மாற்ற முயற்சிக்கும். 

❖ இந்ேத் திட்டமானது, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர கதாழில் நிறுவனங்கள் சுழிய மாசுபாடு 

மற்றும் சுழிய விமளவு நனடமுனைகனளெ ்பசயல்படுத்துவதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் 

உேவுகிைது. 

 

ெர்ேவதெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் வபரிடர் அபாயக் குதைப்பு அலுேலகத்தின் உலக ைதிப்பீட்டு 

அறிக்தக 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வபரிடர ் அபாயக் குமறப்பு அலுவலகம் ஒரு உலக மதிப்பீட்டு 

அறிக்மகமய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டில், இந்த உலகம் ஆண்டுக்கு சுமார ்560 வபரழிவுகமள எதிரக்காள்ளும் 

என்று இந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ கடந்த 20 ஆண்டுகளில், பூமி ஆண்டுவதாறும் 350 முதல் 500 நடுத்தரம் முதல் கபரிய 

அளவிலான வபரழிவுகமள ெந்தித்து வருகிறது. 

❖ இது கடந்த 30 ஆண்டுகளில் பதிவாகியமத விட ஐந்து மடங்கு அதிகமாகும். 

❖ வபரழிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவது அதிகரித்துள்ளதற்கு வபாதுமான வபரிடர ்

வமலாண்மம இல்லாமம மற்றும் பருவநிமல மாற்றம் ஆகியமவ காரணமாக 

இருக்கலாம். 

❖ வமாெமான வபரிடர ் வமலாண்மம அமமப்புகளும் நிரவ்ாகமும் அமனதத்ுெ ் ெமூக-

கபாருளாதார ஆதாயங்கமளயும் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகின்ற ஒரு உண்மமயான உலக 
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ஆபத்து நிமலமயக் குமறத்து மதிப்பிடுகின்றன.  

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

ைவலரியா அை்ை ைாநிலைாக ைாை கர்நாடகா இலக்கு 

❖ 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள் மவலரியாமவ முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கு கரந்ாடகா அரசு இலக்கு 

நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ மத்திய அரசு இலக்காக நிரண்யித்த 2030 ஆம் ஆண்டிற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான 

ஒரு இலக்மக கரந்ாடக அரசு நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ மவலரியா என்பது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்மத விமளவிக்கக் கூடிய, ஒட்டுண்ணிகளால் 

ஏற்படுகின்ற ஒரு வநாயாகும்.  

❖ அந்த ஒட்டுண்ணிகள் பாதிக்கப்பட்ட கபண் அவனாபிலிஸ் என்ற ககாசுக்கள் மூலம் 

மக்களுக்குப் பரவுகிறது. 

 

பிரபலைானேரக்ள், விருதுகள், ைை்றுை் நிகழ்வுகள் 

பத்ை பூஷன் விருது சபை்ை விவனாத் ராய் எழுதிய புத்தகை் 

 

❖ பத்ம பூஷன் விருது கபற்ற விவனாத் ராய் "Not Just A Nightwatchman: My Innings in the BCCI" 

என்ற தமலப்பில் ஒரு புதியப் புத்தகத்மத எழுதியுள்ளார.் 

❖ இவர ்இந்தியாவின் முன்னாள் (11வது) தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ்ஆவார.் 
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❖ உெெ் நீதிமன்றம் நியமிதத் இந்தியக் கிரிக்ககட ்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் நிரவ்ாகிகள் 

குழுவில் தான் ஆற்றிய 33 மாத காலப் பணி அனுபவங்கமள இந்தப் புத்தகத்தில் அவர ்

குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

❖ இந்தப் புத்தகத்மத ரூபா பப்ளிவகஷன்ஸ் இந்தியா பிமரவவட ் லிமிகடட ் நிறுவனம் 

கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ குடிமமப் பணிக்காக அவருக்கு 2016 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் இவர ் வங்கிகள் வாரியப் பணியகத்தின் முதல் தமலவராக 

நியமிக்கப் பட்டார.் 

 

இந்திய ஹஜ் குழு – ததலேர் 

 

❖ இந்திய ஹஜ் குழுவின் தமலவராக ஏ.பி.அப்துல்லா குட்டி வதரவ்ு கெய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ வமலும் முதன்முமறயாக இந்த குழுவின் துமணத் தமலவரக்ளாக இரு கபண்கள் வதரவ்ு 

கெய்யப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ இவரக்ள் முன்னாவாரி வபகம் மற்றும் மஃபுஜா காதுன் ஆகிவயார ்ஆவர.் 

❖ இந்தியாவில் ஹஜ் யாதத்ிமரமய நடத்துவதற்கான ஒரு முதன்மமயான அமமெெ்கம் 

சிறுபான்மமயினர ்விவகாரங்கள் துமற  அமமெெ்கமாகும். 

❖ இந்திய யாத்திமரயாளரக்ளுக்கான ஹஜ் யாத்திமரயானது இந்திய ஹஜ் குழு (HCoI) 

மூலமாகவவா அல்லது அமமெெ்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹஜ் குழு 

அமமப்பாளரக்ள் மூலமாகவவா (HGOs) வமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

 

இந்திய ைருந்து ைை்றுை் இந்திய ைருத்துேெ ்ொதனங்கள் விருதுகள் 2022 

❖ இரொயனம் மற்றும் உரங்கள் துமற அமமெெ்கத்தின் இமண அமமெெ்ர ்பக்வந்த் குபா 

இந்திய மருந்து விருதுகள் 2022 மற்றும் இந்திய மருத்துவெ ் ொதன விருதுகள் 2022 

ஆகியவற்மற வழங்கினார.் 

❖ மருத்துவம் மற்றும் மருந்துெ ்ொதனங்கள் துமறயில், பல்வவறு துமற ொரந்்தவரக்ளுக்கு 
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இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 
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