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மே - 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி அன்று, அகில இந்திய அளவில் மின் தேவை 

என்பது அதிகபட்ச அளவான  201.066 ஜிகாைாட் எனற அளவில் பதிவு சசய்யப் பட்டது. 

• இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 07 அன்று பதிைான 200.539 ஜிகாைாட் என்ற அதிக 

பட்ச மின் தேவைவய விஞ்சியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

புதிய முறைசார் மேறைோய்ப்புகள் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி மாேே்தில் ேமிழ்நாட்டின் முவறசார ் பணிே ் துவறயில் 

புதிோக சுமார ்1.70 லட்சம் தைவலைாய்ப்புகள் உருைாக்கப்பட்டன. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாேே்தில் இருந்ேவே விட 26 சேவீேமும் 2021 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரைரி மாேே்தில் இருந்ேவே விட 13 சேவீேமும் அதிகமாகும். 

❖ புதிோக தசரக்்கப்பட்ட இந்ே தைவலைாய்ப்புகள் ஊழியர ் ைருங்கால வைப்புநிதி 

அவமப்பில் பதிவு சசய்யப்பட்ட புதிய நிகரச ் தசரக்்வககளின் எண்ணிக்வகயின் 

அடிப்பவடயில் அளவிடப் படுகிறது. 

 

அதிக ேரி ேருோய் 

❖ 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் ேமிழக ைணிக ைரிே் துவறயின் ைருைாய் ஆனது ஒரு லட்சம் 

தகாடி என்ற ைரம்பிவனே் ோண்டியுள்ளது. 

❖ பதிவுே் துவறயானது ரூ.13,913.65 தகாடி ைருைாயிவன ஈட்டியுள்ளது. 
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❖ இந்ே இரண்டு ைசூல்களும் அந்ேந்ேப் பிரிவில் இதுைவரயில் பதிைாகாே அதிகளவு 

ைசூல் ஆகும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ேமைரியா ஒழிப்புக்கான மேசியக் கட்டறேப்பு 

 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் மதலரியா தநாவய முற்றிலும் ஒழிப்பேற்காக இந்தியா தமற் 

சகாள்ள உள்ள உே்திகவள இது எடுே்துவரக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள், அவனே்துக் குவறைான (ைவக 1) மற்றும் நடுே்ேர (ைவக 2) 

சோற்றுள்ள ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில் இருந்து மதலரியாவை 

முற்றிலும் ஒழிப்பவே இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ அவனே்து ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில் மதலரியாவின் பாதிப்பு 

வீேேவ்ே 1000 தபருக்கு 1 பாதிப்பு என்ற அளவிற்கும் கீழ் குவறப்பவேயும் இது 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் குவறந்ேது 31 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் 

மதலரியாவை ஒழிக்க தைண்டும். 

❖ 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள், அவனே்து ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலும் 

மதலரியாவின் உள்நாட்டுப் பரைல் (ைவக 3) அகற்றப்பட தைண்டும். 

 

அசுரக்ர் மகாட்றடக் குடியிருப்பு 

❖ ஒடிசாவின் கலஹண்டி மாைட்டே்தில் உள்ள அசுரக்ர ் தகாட்வட என்ற குடியிருப்பில் 

ஒரு தமம்படட்க் கதிரியக்க காரப்ன் ையது கணிப்பு முவறவயக் சகாண்டு ஆய்வு 

நடே்ேப் பட்டது. 
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❖ இேன்படி, இந்ேக் குடியிருப்புப் பகுதி கி.மு. ஒன்போம் நூற்றாண்டு அல்லது இரும்புக் 

காலே்வேச ்தசரந்்ேது என்று கணிே்துள்ளது. 

❖ இது ஒடிசாவின் பழவமயான தகாட்வடயான சிசுபால்கர ் தகாட்வடவய விட இந்ேக் 

தகாட்வட 2,500 முேல் 2,600 ஆண்டுகள் பழவமயானது என்று குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்ேக் குடியிருப்புப் பகுதியானது சமௌரியர ்காலே்வேச ்தசரந்்ேோக முன்னர ்நம்பப் 

பட்டது. 

❖ முதுகவல ைரலாற்றுே் துவறயின் சாரப்ில் 1973 ஆம் ஆண்டு N.K. சாஹு என்பைரால் 

இந்ே இடே்தில் முேல் அகழ்ைாராய்சச்ி தமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

 

ஊட்டசச்ே்து அடிப்பறடயிைான ோனியே் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் காரீஃப் பருைே்திற்காக பாஸ்பரஸ் மற்றும் சபாட்டாசியம் (P&K) 

உரங்களுக்கான ஊட்டசச்ே்து அடிப்பவடயிலான மானிய வீேங்களுக்கு மே்திய 

அவமசச்ரவை ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 
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❖ குறிப்பிட்ட P&K உரங்கவள விைசாயிகள் மானிய, மலிவு மற்றும் நியாயமான 

விவலயில் சபறவும், விைசாயே் துவறக்கு ஆேரைளிக்கவும் இது உேவும். 

❖ அரசானது உர உற்பே்தியாளரக்ள்/இறக்குமதியாளரக்ள் மூலம், யூரியா மற்றும் P&K 

உர ைவகயின் 25 தரநிலலகள் ஆகிய உரங்கவள விைசாயிகளுக்கு மானிய 

விவலயில் ைழங்குகிறது. 

 

மிக அதிகளவிை் பபாருளாோரெ ்சோை்கள் நிறைந்ே நாடுகள் 

❖ அசமரிக்காவின் ைரே்்ேகப் பிரதிநிதி அவமப்பானது சீனா, ரஷ்யா மற்றும் இேர 

நான்கு நாடுகளுடன் தசரே்்து இந்திய நாட்டிவன மீண்டும் ‘முேன்வமக் 

கண்காணிப்புப் பட்டியலில்’ தசரே்த்ுள்ளது. 

❖ தபாதிய அறிவுசார ் சசாே்துரிவமப் பாதுகாப்பு மற்றும் அமலாக்கம் இல்லாேதே 

இேற்குக் காரணம் ஆகும். 

❖ அறிவுசார ்சசாே்துரிவமப் பாதுகாப்பு மற்றும் அமலாக்கம் ரீதியாக உலகின் மிகவும் 

சைால் நிவறந்ே சபரியப் சபாருளாோரங்களில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. 

 

 

இராணுேப் பணியாளரக்ளின் துறைே் ேளபதி 

 

❖ சலப்டினன்ட் சஜனரல் பாகைல்லி தசாமதசகர ் ராஜு, தம 01 ஆம் தேதி முேல் 

இராணுைே்தின் அடுே்ே துவணே் ேளபதியாக பேவி ஏற்றுள்ளார.் 

❖ இைர ்சலப்டினன்ட் சஜனரல் மதனாஜ் பாண்தட என்பைவர அடுே்து இப்பேவிவய ஏற்க 

உள்ளார.் 
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❖ சலப்டினன்ட் சஜனரல் மதனாஜ் பாண்தட 29ைது இராணுைே ்ேளபதியாக  நியமிக்கப் 

பட்டார.்  

❖ சஜனரல் M.M. நரைதன என்பவலரத் சோடரந்்து இைர ்இப்பேவிவய ஏற்றார.் 

 

சர்ேமேசச ்பசய்திகள் 

மகாவிட்-19 ேடுப்பூசி நிறுே்ேே் 

❖ தகாவிட்-19 ேடுப்பூசித் திட்டே்வே நிறுே்தி வைே்ே உலகின் முேல் நாடாக சடன்மாரக்் 

மாறியுள்ளது. 

❖ சடன்மாரக்் நாட்டில் உள்ள  5.8 மில்லியன் மக்கள்சோவகயில் சுமார ்81 சேவீேே்தினர ்

தகாவிட்-19 ேடுப்பூசியின் இரண்டு ேைவணகவளயும் சபற்றுள்ளனர.் 

❖ 61.6 சேவீேே்தினர ்பூஸ்டர(்ஊக்கம்) ேைவணவயயும் சபற்றுள்ளனர.் 

 

உைகப் பட்டிோர் ேைிக உசச்ி ோநாடு 2022 

 

❖ உலகப் பட்டிோர ்ைணிக உசச்ி மாநாட்டிவன சூரதத்ில் பிரேமர ்சோடங்கி வைே்ோர.் 

❖ பட்டிோர ் சமூகே்தின் சமூக-சபாருளாோர ைளரச்ச்ிக்கு ஒரு உே்தைகே்வே ைழங்கச ்

சசய்ைேற்காக 'திட்டம் 2026' என்பதின் கீழ் இது ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற ஏற்பாடு சசய்யப்படுகிறது. 

❖ முேல் இரண்டு உசச்ி மாநாடுகள் 2018 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் காந்திநகரில் 

நவடசபற்றன. 

 

உைக நிைக்கரி மின் நிறையெ ்பசயை்திைன் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், கட்டவமப்புப் பணியில் உள்ள உலக நிலக்கரி (அனல் மின்) மின் 

உற்பே்தி நிவலயங்களின் எண்ணிக்வகயானது 2020 ஆம் ஆண்டில் இருந்ேவே விட 13 

சேவீேம் குவறந்துள்ளது. 

❖ உலக எரிசக்திக் கண்காணிப்பு அவமப்பு தமற்சகாண்ட ஒரு கணக்சகடுப்பில் இந்ேத் 

ேகைலானது சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், சுமார ்25,000 சமகாைாட் திறனுள்ள புதிய ஆவலகவள நிறுவி உலக 

நிலக்கரி மின்சக்தி உற்பே்தியின் விரிைாக்கே்தில் சீனா முன்னிவலயில் உள்ளது.  

❖ அவேே ் சோடரந்்து, சுமார ் 6,100 சமகாைாட் திறனுடன் இந்தியா 2ைது இடே்திவனப் 

சபற்றுள்ளது. 
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❖ சீனா, சேன் சகாரியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவை மற்ற நாடுகளில் நிறுைப்படும் 

புதிய நிலக்கரி ஆவலகளுக்குே் ோங்கள் நிதியளிப்பவே நிறுேத்ுைோக உறுதி 

அளிே்ேன. 

❖ இருப்பினும், உள்நாட்டில் புதிய நிலக்கரி ஆவலகவள நிறுவுைதில் அவனே்து 

நாடுகவளயும் விட சீனா சோடரந்்து முன்னிவலயில் உள்ளது. 

 

அறிவியை் ேை்றுே் போழிை்நுட்பே் 

புதிய ரக மீக்கடே்திப் பபாருள் 

❖ நதகாயா பல்கவலக்கழக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் துல்லியக் தகாண இரு அடுக்குத் திருகு 

கிராவபன் எனப்படும் ஒரு புதிய ைவக மீக்கடே்திப் சபாருளின் மீக்கடே்திப் 

பண்புகவள விைரிே்துள்ளனர.் 

❖ ஒரு சபாருள் மீக்கடே்தியாக சசயல்பட -270°C தபான்ற ஒரு குவறந்ே சைப்பநிவல 

தேவைப் படுகிறது. 

❖ மீக்கடே்திகள் என்பது சசயல்முவறயில் எந்ே விதமான ஒரு மின் ேவடயும் இன்றி ஒரு 

மின்தனாட்டே்வேக் கடே்தும் சபாருட்கள் ஆகும். 

 

மகாள்களின் அைிேகுப்பு 

❖ சைள்ளி, வியாழன், சசை்ைாய் மற்றும் சனி ஆகிய நான்கு தகாள்கள் 1,000 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்தின் கவடசி ைாரே்தில் ஒதர 

தநரக்்தகாட்டில் அவமந்தன. 

❖ 'தகாள்களின் அணிைகுப்பு' என்றும் பிரபலமாக அறியப்படும் இந்ே அரிய மற்றும் 

ேனிே்துைமான தகாள்களின் ஒருங்கிவணப்பானது சூரிய உேயே்திற்கு ஒரு மணி 

தநரம் முன்பாக நிகழும். 

❖ சூரியனின் ஒரு பக்கத்தில் 3 தகாள்களும் ஒதர தநரக்்தகாட்டில் அவமைது மிகவும் 

சபாதுைான நிகழ்ைாகும். 

 

  

உைகின் மிகப்பபரிய இறையேழிப் பாதுகாப்பு பயிை்சி 

❖ தி டாலின் எனப்படும் எஸ்தடானியா ைட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அவமப்பின் கூட்டுறவு 

இவணயசவளிச ்சிறப்புப் பாதுகாப்பு வமயமானது, ‘லாக்டு ஷீல்ட்ஸ் 2022’ என்ற ஒரு 

பயிற்சிவய ஏற்பாடு சசய்கிறது. 
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❖ இது உலகின் மிகப்சபரிய மற்றும் மிகவும் கடினமான ைருடாந்திர சரை்தேச இராணுை 

இவணயசவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும். 

❖ உக்வரன் மீோன ரஷ்யப் பவடசயடுப்பிவனே் சோடரந்்து அதிகரிே்து ைரும் 

இவணயே் ோக்குேல்களின் அசச்ுறுே்ேலுக்கு மேத்ியில் இந்ே ஆண்டு இந்தப் பயிற்சி 

நடே்ேப் படுைது குறிப்பிடே்ேகுந்ே அளவில் முக்கியே்துைம் ைாய்ந்ேது ஆகும். 

 

 

சுை்றுசச்ூழை் பசய்திகள் 

உைக நிைக் கை்மைாட்ட அறிக்றக 2 

 

❖ ஆப்பிரிக்காவில் நவடசபற உள்ள 15ைது உறுப்பினரக்ள் மாநாட்டிற்கு முன்னோக, 

பாவலைனமாக்குேவலத் தடுப்பேற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒப்பந்த அவமப்பானது 

2ைது நிலக் கண்தணாடட் அறிக்வகயிவன சைளியிட்டுள்ளது. 

❖ பூமியின் நிலப்பரப்பில் 40% நிலப்பரப்பானது குறிப்பாக நவீன தைளாண்வமயின் 
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காரணமாக ஏற்கனதை சீரழிந்துவிட்டது. 

❖ 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் சேன் அசமரிக்காவின் பரப்பளவிவன ஒே்ே அளவிலான 

நிலே்தின் ேரம் தமலும் சகடும் என்று இந்ே அறிக்வக கணிே்துள்ளது. 

 

இயை்றக அன்றன - ஒரு 'உயிருள்ள நபர்' 

 

❖ சசன்வன உயரநீ்திமன்றமானது இயற்வக அன்வனவய உயிர ் ைாழும் ஒரு நபரின் 

அவனே்து உரிவமகளும் கடவமகளும் சபாறுப்புகளும் சகாண்ட ஓர ் உயிரினமாக 

அறிவிே்துள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில், உே்ேரகாண்டில் உள்ள கங்வக, யமுவன, அைற்றின் துவண 

நதிகள் மற்றும் இந்ே நதிகளுக்கு நீரிவன அளிக்கும் பனிப்பாவறகள் மற்றும் நீரப்் 

பிடிப்புகள் ஒரு உயிரினமாக உரிவமகவளக் சகாண்டுள்ளன என்று உே்ேரகாண்ட் 

உயரநீ்திமன்றம் தீரப்்பளிே்ேது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், அதே உயரநீ்திமன்றம் ஒட்டு சமாத்த முழு விலங்குக் குடும்பமும் 

உயிருள்ள ஒரு நபர ்சகாண்டுள்ள  அலனத்து உரிவமகவளயும் சகாண்டுள்ளது என்று 

ஒரு தீரப்்பிலன அளிே்ேது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயரநீ்திமன்றம் ஆனது சண்டிகர ்

நகரே்தில் உள்ள சுக்னா ஏரிவய ஓர ்உயிருள்ள அவமப்பாக அறிவிே்து உேே்ரவிட்டது. 

 

விறளயாட்டுச ்பசய்திகள் 

ஆசிய ேை்யுே்ே சாே்பியன்ஷிப் மபாட்டி 

❖ 86 கிதலா எவடப் பிரிவில் தீபக் புனியா சைள்ளிப் பேக்கே்வேயும், 92 கிதலா எவடப் 

பிரிவில் விக்கி சாஹர ்சைண்கலப் பேக்கே்வேயும் சைன்றனர.் 

❖ மங்ககாலியாவின் உலான்பத்தரில் நலடசபற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

தீபக் சைன்ற நான்காைது பேக்கம் இதுைாகும்.  

❖ இேற்கு முன்பு இைர ்ஒரு சைள்ளி (2021) மற்றும் இரண்டு சைண்கலம் (2019, 2020) ஆகிய 

பேக்கங்கவள சைன்றுள்ளார.் 

❖ இந்ேப் தபாட்டியில், 17 பேக்கங்களுடன் இந்திய அணி ேனது பங்தகற்பிவன நிவறவு 
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சசய்ேது. 

❖ இந்தியாவின் சாரப்ாக ேங்கப் பேக்கம் சைன்ற ஒதர நபர ்ரவி தாஹியா ஆைார.் 
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