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மே – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ ரவீந்திர ஜடேஜா ஏப்ரல் 30 ஆம் டேதியன்று, ோன் வகிே்ே சென்னன சூப்பர ் கிங்ஸ் 

அணியின் ேனலனமப் சபாறுப்பினனே் துறந்ேனேயடுே்து, 2022 ஆம் ஆண்டு டம 01 

அன்று  அந்ே அணியின் ேனலவராக M.S.டோனி மீண்டும் சபாறுப்டபற்றார.் 

❖ இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளினேடய  2022 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரி 18 ஆம் டேதியன்று னகசயழுே்ோன விரிவானப் சபாருளாோர கூே்ோண்னம 

ஒப்பந்ேமானது 2022 ஆம் ஆண்டு டம 01 அன்று முேல் நனேமுனறக்கு வந்ேது. 

o இந்ே ஒப்பந்ேமானது பல்டவறு சபாருே்கள் மீோன சுங்க வரிக்கு விலக்கு அளிே்து 

உள்ளது. 

❖ அமெரிக்காவின் மே்தியப் புலனாய்வு அனமப்பானது, இந்திய-அசமரிக்கத் ேகவல் 

சோழில்நுே்ப நிபுணரான நந்ே ்முல்ெந்ேனி என்பவனர அேன் முேலாவது ேனலனமத் 

சோழில்நுே்ப அதிகாரியாக நியமிே்துள்ளது. 

❖ ‘னமோனம் - டகரளாவில் கால்பந்ோே்ேப் டபாே்டிகளின் கனே' எனும் முேல் இந்திய 

வினளயாே்டு குறித்த ஆவணப் பேமானது 2022 ஆம் ஆண்டு டம 01 அன்று FIFA+ 

ஊேகே்தில் டநரனலயாக ஒளிபரப்பப் பே்ேது. 

❖ ஆசிய டபே்மிண்ேன் ொம்பியன்ஷிப் டபாே்டியில் இந்தியாவினனெ ்டெரந்்ே P.V. சிந்து 

ேனது இரண்ோவது ஆசிய சவண்கலப் பேக்கே்னே சவன்றார.் 

❖ இந்தியாவின் புதிய சவளியுறவுத் துறைச ் செயலாளராக வினய் டமாகன் குவாே்ரா 

சபாறுப்டபற்றுள்ளார.்  

o இப்பணியில் இருந்து ஓய்வு சபற்ற ஹரஷ்் வரே்ன் ஷ்ரிங்லாவினன அடுே்து இவர ்

இப்சபாறுப்பினன ஏற்றுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உஜ்வாலா திவாஸ் 

 

❖ உஜ்வாலா டயாஜனா என்ை திே்ேமானது 2016 ஆம் ஆண்டு டம 01 அன்று உே்ேரப் 

பிரடேெே்தில் உள்ள பாலியா எனும் நகரில் பிரேமர ்அவரக்ளால் சோேங்கி னவக்கப் 

பே்ேது. 
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❖ சபே்டராலியம் மற்றும் இயற்னக எரிவாயு அனமெெ்கமானது 2022 ஆம் ஆண்டு டம 01 

ஆம் டேதினய உஜ்வாலா திவாஸ் ஆக சகாண்ோே முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ பிரோன் மந்திரி உஜ்வாலா டயாஜனா திே்ேமானது வறுனமக் டகாே்டிற்குக் கீழ் உள்ள 

ஒவ்சவாரு குடும்பே்திற்கும் இலவெ LPG இனணப்பினன வழங்குவனே டநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ பிரோன் மந்திரி உஜ்வாலா டயாஜனா அல்லது உஜ்வாலா ெனமயல் எரிவாயுத் 

திே்ேே்தின் இரண்ோம் கே்ேே்னே 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ே் மாேே்தில் பிரேமர ்

சோேங்கி னவே்ோர.் 

❖ இப்டபாது இந்தே் திே்ேேத்ின் இரண்ோம் கே்ேே்தில் டமலும் 10 மில்லியன் அளவிலான 

பயனாளிகனளச ்டெரப்்பனே உஜ்வாலா 2.0 திே்ேம் டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் மருந்து ஏற்றுமதி 2021-22 

 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மருந்துே் துனறயானது ஏற்றுமதியில் சிறப்பான 

முனறயில் செயல்பே்டுள்ளது. 

❖ 2013-14 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து இந்தியாவின் மருந்தியல் துனற 103% வளரெ்ச்ினயக் 

கண்டுள்ளது. 

❖ உலகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ேடுப்பூசிகளில் 60 ெேவீேமும் இனெ்சார ்

(மெனிரிக்) மருந்துகளில் 20 ெேவீேமும் இந்தியாவிலிருந்து வருவோல், இந்தியா 

மருந்துப் சபாருே்களின் முக்கிய ஏற்றுமதியாளராக திகழ்கிறது. 

❖ ஆப்பிரிக்காவின் இனெ்சார ்மருந்துகளுக்கான டேனவகளில் 50 ெேவீேே்திற்கும் டமல் 

இந்தியா ஏற்றுமதி செய்கிறது. 

❖ இந்திய நாோனது DPT, BCG மற்றும் ேே்ேம்னம ேடுப்பூசி ஆகியவற்னற வழங்குவதில் 

முன்னணியில் உள்ளது 

❖ உலக சுகாோர அனமப்பின் 70% அளவிலான ேடுப்பூசிகள் (அே்தியாவசிய டநாய்ே ்

ேடுப்பு அே்ேவனணயின் படி) இந்தியாவில் இருந்து சபறப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியா ‘உலகின் மருந்ேகமாக’ செயல்பே்டு வருகிறது. 
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❖ இந்திய மருந்துே் துனறயானது, உலகளவில் அளவீே்டில் 3வது இேே்திலும், மதிப்பின் 

அடிப்பனேயில் 14வது இேே்திலும் உள்ளது. 

 

பல்லுயிர் சபருக்கே்தேப் பாதுகாப்பேற்கான மரபணு வங்கி 

❖ மகாராஷ்டிர ொநில அனமெெ்ரனவயானது, இந்தியாவிடலடய முேல்முனறயாக ேனது 

மாநிலே்தில் மரபணு வங்கினய நிறுவுவேற்கான திே்ேே்திற்கு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

❖ இது இயற்னக வளங்கள் அடுே்ே ேனலமுனறக்குக் சகாண்டு செல்லப்படுவனே உறுதி 

செய்வேற்காக பூரவ்ீகப் பல்லுயிர ் சபருக்கே்தினனப் பாதுகாப்பனே டநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இே்திே்ேமானது கேல்ொர ் பல்லுயிரப்் சபருக்கம்; பூரவ்ீகப் பயிர ் வினேகள்; உள்ளூர ்

கால்நனே இனங்கள்; நன்னீர ் பல்லுயிரப்் சபருக்கம்; ேரிசு நிலம், டமய்ெெ்ல் நிலம் 

மற்றும் புல்மெளிப் பல்லுயிரப்் சபருக்கம்; வன நிலங்கனளப் பாதுகாே்ேல் மற்றும் 

டமலாண்னம; மற்றும், வன நிலங்கள் புத்துயிராக்கெ் ஆகிய ஏழு பிரிவுகனள 

அனேயாளம் கண்டுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகப் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பு  

 

❖ சீன அதிபர ் ஜி ஜின்பிங், 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய வருோந்திர மாநாே்டிற்கான 

டபாவா மன்றே்தில் ஒரு புதிய உலகப் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பினன முன்சமாழிந்து 

உள்ளார.் 

❖ இந்ே முன்சனடுப்பானது உலகில் உள்ள அனனவருக்கும் பாதுகாப்னப ஊக்குவிக்கச ்

மசய்ெதும், ஒருேனல பே்ெம் மற்றும் குழு அரசியல் மற்றும் சோகுதி நாடுகளின் 

டமாேல் ஆகியவற்னற எதிரப்்பேற்குமானோகும். 
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❖ இந்ே முன்சனடுப்பானது, அசமரிக்காவின் இந்டோ-பசிபிக் மூடலாபாய உே்திகள், 

குவாே ்அனமப்பு மற்றும் AUKUS (ஆஸ்திடரலியா - ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் - அசமரிக்கா) 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்ேம் டபான்ற டமற்கு நாடுகளின் சில முன்சனடுப்புகனள எதிர ்

சகாள்வனே டநாக்கமாகக் சகாண்ேோகும். 

 

இதையசவளிக் குற்றங்கள் குறிே்ே கட்டாய அறிக்தகத் ோக்கல் 

 

❖ நாே்டில் நிகழும் அனனே்து ெறகயிலான இனணயசவளிப் பாதுகாப்பு குை்ைச ்

ெம்பவங்கள் குறிே்தும் அந்ேந்ே நிறுவனங்கள் ஆறு மணிடநர காலக் சகடுவிற்குள் 

இந்திய கணினி அவெர நினலச ்செயல்பாே்டுக் குழுவிற்கு (CERT-In) அறிக்னகயிறனே் 

ோக்கல் செய்ய டவண்டும். 

❖ இந்தியாவில் இயங்கும் இனேே்ேரகு நிறுவனங்கள், டெனவ வழங்குநரக்ள், சசறெ 

நிறுவனங்கள், ேரவு னமயங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் டபான்ற அனனேத்ு 

நிறுவனங்களுக்கும் இந்ேப் புதிய வழிகாே்டுேல்கனளக்  கே்ோயமாக்கியுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சமே்ேனால் கலந்ே சபட்தரால் ம ோதனை  

 

❖ இந்தியன் ஆயில் காரப்்படரஷன் நிறுவனமானது அொமின் தின்சுகியா மாவே்ேே்தில் 
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M15 சபே்டரானலச ்டொேனன அடிப்பனேயில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

❖ M15 என்பது 15% சமே்ேனால் மற்றும் 85% சபே்டரால்  ஆகியவற்றின் கலனவயாகும். 

❖ இது பசுனம இல்ல வாயுக்களின் சவளிடயற்றேன்ே 5% முேல் 10% அளவு வனரயில் 

குனறக்க உேவுகிறது. 

❖ சபே்டராலில் 15% சமே்ேனானலக் கலப்பது, நுண்துகள்கள், NOx மற்றும் Sox ஆகிய 

மூலக்கூறுகளின் அடிப்பனேயில் பசுனம இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்னவ 20% அளவு 

வனர குனறக்கும். 

❖ சமே்ேனால் என்பது CH3OH வாய்ப்பாே்டினனக் சகாண்ே ஒரு திரவ இரொயனமாகும். 

❖ இது ஒரு மிேமான, ஆவியாகும் தன்றெ மகாண்ட, நிறமற்ற மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக் 

கூடிய திரவமாகும். 

 

இந்ே ஆை்டின் முேல் சூரியக் கிரகைம் 

❖ இந்ே ஆண்டின் முேல் சூரியக் கிரகணமானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆம் டேதி 

ெனிக் கிழனமயன்று உலகின் சில பகுதிகளில் சேன்பே்ேது. 

❖ சூரியக் கிரகணம் என்பது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இனேயில் ெந்திரன் கேந்து 

செல்லும் ஒரு நிகழ்வாகும். 

❖ இது பூமியின் சில பகுதிகளில் சூரிய ஒளினய முழுனமயாகடவா பகுதியாகடவா 

ேடுே்து ஓர ்இருள் சூழ்ந்ே நினலனய உருவாக்குகிறது. 

❖ இது மாேே்தின் இரண்ோவது அமாவானெ அல்லது கருப்பு நிலவு என்றும் அனழக்கப் 

படுகின்ற மற்சறாரு வான் நிகழ்வுேன் இனணந்து நிகழ்ந்ேது. 

 

 

PK2 மூலக்கூறு 

❖ மண்டியிலுள்ள இந்தியத் சோழில்நுே்பக் கல்விக் கழகே்தின் ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

நீரிழிவு டநாய்க்கு சிகிென்ெயளிக்கப் பயன்படும் சிைப்பு மருந்து மூலக்கூறு ஒன்னற 

அனேயாளம் கண்டுள்ளனர.் 

❖ PK2 எனப்படும் இந்ே மூலக்கூறானது, கனணயே்தின் இன்சுலின் சுரப்பினனே் தூண்ேக் 

கூடியது. 

❖ இந்ே மருந்தினன நீரிழிவு டநாய்க்கு வாய்வழியாக வழங்கப்படும் ஒரு மருந்ோகப் 

பயன்படுே்ேலாம். 

❖ PK2 ஆனது இன்சுலின் உற்பே்திக்கு அவசியமான ஒரு உயிரணுவான பீே்ோ செல் 

இழப்னபே் ேடுக்கவும் மற்றும் மாற்றியனமக்கவும் செய்கிறது.  
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❖ இது வனக 1 நீரிழிவு மற்றும் வனக 2 நீரிழிவு டநாய்க்குச ் சிகிென்ெ அளிப்பேற்குப் 

பயன் உள்ளோக இருக்கும். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

தடம்ஸ் உயரக்ல்வி நிறுவனே்தின் பல்கதலக்கழகே் ோக்கம் குறிே்ே ேரவரிதச 

2022 

 

❖ இந்திய நாே்டிலுள்ள அனனே்து மே்திய மற்றும் மாநில அரசு உேவி சபறும் சபாதுப் 

பல்கனலக் கழகங்களில் கல்கே்ோ பல்கனலக்கழகம் முேலிேே்னேப் சபற்றுள்ளது. 

❖ 'சிறப்பான பணி மற்றும் சபாருளாோர டமம்பாடு' என்ற துனணப் பிரிவில் இந்தப் 

பல்கனலக் கழகம் உலகளவில் 14வது இேே்னேப் சபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிலிருந்து 64 பல்கனலக் கழகங்கள் இந்ேே ்ேரவரினெயில் இேம் சபற்றுள்ள 

ெறகயில் இது இந்தியானவ இே்துனறயில் நான்காவது சிறந்ே நாோக மாற்றியது. 

❖ இந்தே் ேரவரினெயில் இந்திய நாே்டினனெ ்டெரந்்ே எே்டு பல்கனலக்கழகங்கள் உலக 
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அளவில் முேல் 300 இேங்களில் இேம் சபற்றுள்ளன. 

❖ அமிரே் விஷ்வ விே்யாபீேம் பல்கனலக்கழகமானது ஒே்டு சமாே்ேப் பே்டியலில் 41வது 

இேே்னேயும், 3வது நினலயான டமம்பாே்டு இலக்கு (நல்ல ஆடராக்கியம் மற்றும் 

நல்வாழ்வு) மற்றும் 5வது நினலயான டமம்பாே்டு இலக்கு (பாலினச ் ெமே்துவம்) 

ஆகியவற்றில் எே்ோவது இேே்னேப் சபற்றுள்ளது. 

 

உலகப் பே்திரிதக  ்சுேந்திரக் குறியீடு 2022 

❖ எல்னலகறளக் கடந்த நிருபரக்ள் எனும் அனமப்பானது, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

உலகப் பே்திரினகச ்சுேந்திரக் குறியீே்டினன சவளியிே்டுள்ளது. 

❖ இது 180 நாடுகள் மற்றும் பிரடேெங்களில் உள்ள பே்திரினககளின் நினலனமனய  

மதிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்தப் பே்டியலில் பாகிஸ்ோன் 157வது இேே்தில் உள்ள நிறலயில் இந்தியா 150வது 

இேே்திற்குத் ேள்ளப் பே்டுள்ளது. 

❖ மூன்று நாரட்ிக் நாடுகளான நாரட்வ முேல் இேே்னேயும், அனேே் சோேரந்்து 

சேன்மாரக்் மற்றும் ஸ்வீேன் ஆகிய நாடுகளும் முன்னணியில் இேம் சபற்றுள்ளன. 

❖ அடேெமயம், பே்திரினகச ் சுேந்திரக் குறியீே்டில் கீழ் நிறலயில் உள்ள முேல் 10 

நாடுகளுள் சீனா, வே சகாரியா, ஈரான், கியூபா மற்றும் மியான்மர ்டபான்ற நாடுகள் 

அேங்கும். 
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