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மே – 06  

TNPSC துளிகள் 

❖ எந்தவ ொரு தனிநபரையும் தடுப்பூசி பபொடு தற்கு கட்டொயப்படுத்த கூடொது என்றும், 

அைசியலரமப்பின் 21 து சட்டப்பிைிவின் கீழ் ஒரு நபைின் உடல் மீது அவர ்க ொண்டு 

உள்ள  ண்ணியம் அவரது உைிரம என்றும், இது தடுப்பூசிரய மறுக்கும் ஒரு 

உைிரமரயயும் உள்ளடக்கியது என்றும் உசச் நீதிமன்றம் கூறியது. 

❖ யூனியன் பபங்க் ஆஃப் இந்தியொ வங்கியொனது கணக்குத் கதொகுப்புச ்சூழல் அமமவில் 

கசயல்படத் கதொடங்கிய  முதல் வபொதுதத்ுரற  ங்கி ஆ  மொறியது. 

❖ எஸ்பொன்யயொல் என்ற அணி ்கு எதிைொக நமடகபற்ற 35 து ஸ்பொனிஷ் லீக்  ொல்பந்துப் 

யபொட்டியில் ைியல் மொட்ைிட் என்ற அணி கவற்றி கபற்றது.  

❖ யரொனி ஓ சுல்லிவன் தனது ஏழொ து உலக ஸ்னூக்கை ்பட்டத்ரத வ ன்று சொதரனப் 

பரடத்தொை.்  

o இதன் மூலம், 1999 ஆம் ஆண்டில் ஏழு உலக ஸ்னூ ் ர ் பட்டங்கரள வ ன்ற 

ஸ்டீபன் வென்ட்ைியின் சொதரனரய இவர ்சமன் கசய்துள்ளொர.் 

❖ ஓபன் எனப்படும் ஒரு புதிய வணி முமற நிதித் கதொழில்நுட்பத் தளமொனது, அதன் 

மதிப்ரப ஒரு பில்லியன் டொலைக்ளுக்கு பமல் உயரத்்துவதற் ொ  புதிய மூலதனத்ரத 

திரட்டியமதத் கதொடரந்்து இந்தியொவின் 100 து யூனி ொரன்் நிறுவனமொ  இது மொறி 

உள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலக சுகாோர அமைப்பின் த ொற்றும ொய் ஒப்ப ் ே் 

 

❖ இந்திய மற்றும் உல   ல்லுநைக்ள் முதல் கதொற்றுயநொய் ஒப்பந்தத்திற் ொன முதல் 

சுற்றுப் வபொது  ருத்து ் ய ட்பில் பல்ப று பைிந்துரைகரள  ழங்கியுள்ளனை.் 

❖ இந்தப் வபொது விசொைரணகள் மற்றும் பல கூட்டங்களின் முடிவுகள் 2024 ஆம் ஆண்டில் 

நரடவபற உள்ள 77 து உலக சுகொதொைச ்சரபயின் பபொது சமைப்்பிக்கப்படும். 

❖ உல  சு ொதொரச ் சமபயொனது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மொதத்தில், வதொற்றுபநொய் 
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ஒப்பந்தத்ரத உரு ொக்கு தற்கொன ஒரு உலகளொவியச ்வசயல்முரறரயத ்வதொடங்க 

ஒப்புக் வகொண்டது. 

❖ பகொவிட்-19 வபருந்கதொற்று ஆனது, உல  சுகொதொை அரமப்புகளின் குரறபொடுகரள 

வ ளிப்படுத்தியமத அடுத்து, புதுப்பிக்கப்பட்ட விதிகளின் பதர  உணைப்பட்டது. 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டில் உல  சு ொதொரச ்சமப நிறு ப்பட்டதிலிருந்து, அதன் இைண்டொ து 

சிறப்பு அமரவ்ில் 'The World Together' என்ற தரலப்பில் ஒரு முடிர  ஏற்றுக்வகொண்டது. 

 

சூரிய ஒளிச ்மேமிப்பு ம ரே் 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மொதம் முதல் பகல்யநர சூரிய ஒளிச ் பசமிப்பு பநைத்ரத 

நிைந்தைமொக்கும் ஒரு குறிக்பகொளுடன், 2022 ஆம் ஆண்டு மொைச் ்மொதத்தில்  அகமரி ்  

யமலமவயொனது சூரிய ஒளிப் பொதுகொப்புச ்சட்டதத்ிற்கு (Sunshine Protection Act) ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

❖  ழக்கமொக, மொைச் ்மொதத்தின் இைண்டொ து ஞொயிற்றுக்கிழரம அன்று அதிகொரல 2 

மணிக்கு, கடிகொைங்கள் ஒரு மணி பநைம் முன்பனொக்கியும், பின்னை ் ந ம்பை ்

மொதத்தின் முதல் ஞொயிற்றுக்கிழரம அன்று அதிகொரல 2 மணி ்கு இயத யபொன்று 

 டி ொரங் ள் ஒரு மணி யநரம் முன்யனொ ்கியும் மொற்றி அமம ் ப்படும். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் தைை்பாட்டுே் திட்ட அமைப்பின் டிஜிட்டல் உ ்தி 2022 

 

❖ 2022-2025 ஆம் ஆண்டிற் ொன ஐக்கிய நொடுகள் பமம்பொட்டுத் திட்ட அரமப்பின் 

டிஜிட்டல் உத்தி என்பது ஐ ்கிய நொடு ள் யமம்பொட்டுத் திட்ட அமமப்பு மற்றும் அதன் 

பங்கு ர நொடு ள் ஆகியயொரிமடயய ஏற்கனப  உரு ொக்கப் பட்டுள்ள ஒரு உத்யவ ச ்

கசயல் திட்டத்திமன பமம்படுத்துவமதயும் துரிதப்படுத்துவமதயும் பநொக்கமொக ் 

க ொண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தப் புதுப்பிக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் உத்தியொனது, ஓர ் உத்தி சொரந்்தத் திட்டத்ரத 

உரு ொக்குகிறது.  

❖ பமலும், இது டிஜிட்டல் முமற என்பது மக்களுக்கும் உலகிற்கும் ஓர ்அதிகொைமளிக்கும் 

சக்தியொக இருக்கும் என்ற கருத்திமன முன்ர க்கிறது. 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் பமம்பொட்டுத் திட்ட அரமப்பொனது, தனது அமமப்பிற்குள் டிஜிட்டல் 

மொற்றத்ரதப் பயன்படுதத்ுவதற் ொ  யவண்டி தனது முதல் டிஜிட்டல் உத்திரய 2019 

ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அமைப்பின் பயிற்சிகள் 

 

❖  டக்கு அட்லொண்டிக் ஒப்பந்த அரமப்பு (பநட்படொ) டிஃவபன்டை ்ஐபைொப்பொ 2022 (DE22) 

மற்றும் ஸ்விஃப்ட் வைஸ்பொன்ஸ் 2022 (SR22) ஆகிய பயிற்சிகரள நடத்துகிறது. 

❖ டிஃவபன்டை-்ஐபைொப்பொ 22 என்ற ஒரு பயிற்சியொனது,  டக்கு அட்லொண்டிக் ஒப்பந்த 

அரமப்பு உடனொன அவமைிக்கொவின் அரசக்க முடியொத ஒரு உறுதிப்பொட்ரட பமற 

சொற்றுகிறது. 

❖ ஸ்விஃப்ட் வைஸ்பொன்ஸ் பயிற்சியொனது, 6 து  ொன் ழிப் பரடப்பிைிவு என்பது  ொன் 

 ழி நடவடி ்ம  மள நடத்தும் பரடகளின் மு ்கியப் பமடப்பிரிவொ  இருக்கும். 

❖ பபொலந்து நொட்டில் வதொடங்கிய இந்தப் பயிற்சியொனது, 8 நொடுகளில் நரடவபறவுள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிகப்தபரிய  ிகழ்ம ர பணப் பரிவர ்் னனகள் 

❖ கடந்த ஆண்டில், இந்தியொவின் பணவழங்கீட்டு அமமப்பில் 48 பில்லியன் மதிப்பில் 

உலகிபலபய அதிக எண்ணிக்ரகயிலொன நிகழ்பநை பணப் பைி ைத்்தரனகள் பதிவு 

வசய்யப் பட்டுள்ளன. 

❖ 18 பில்லியன் மதிப்பிலொன நிகழ்பநை பணப் பரிவரத்்தமன ள் பதிவொன சீனொர  

இந்தியொ விஞ்சியது. 

❖ பமலும், இது அவமைிக்கொ, கனடொ, இங்கிலொந்து, பிைொன்ஸ் மற்றும் வெைம்னி ஆகிய 
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நொடு ளில் கூட்டொ  யமற்க ொள்ளப்பட்ட பரிவரத்்தமன மள விட 6.5 மடங்கு 

அதி மொகும். 

 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

மைட்ரஜன் எரிசபாருளில் இயங்குை் இந்தியாவின் முேல் மின்சாரக் கப்பல் 

❖ துமறமு ங் ள்,  ப்பல் யபொ ்குவரத்து மற்றும் நீரவ்ழித் துமற அமமசச் மொனது, 

க ொசச்ி  ப்பல்  ட்டும் நிறுவனத்தில், உள்நொட்டியலயய தயொரி ் ப்பட்ட மைட்ரஜன் 

எரிகபொருளில் இயங்கும் இந்தியொவின் முதல் மின்சொர ்  ப்பல் மள வடிவமமத்து 

உருவொ ்  உள்ளது. 

❖ மைட்ரஜன் மூலம் எரிச ்திமயப் கபறும்  எரிகபொருள்  லன் ள் ஒரு திறன்மி ் , 

சுற்றுசச்ூழலு ்கு உ ந்த, சுழிய உமிழ்வு க ொண்ட ஒரு யநரடி மின்யனொடட் ஆற்றல் 

மூலமொகும். 

❖ இது ஏற் னயவ  னர ப் யபருந்து, சர ்குந்து மற்றும் இரயில் ளில் பயன்படுத்தப் 

பட்டது.  

❖ யமலும், தற்யபொது  டல்சொர ்பயன்பொடு ளு ் ொ  உருவொ ் ப்பட்டு வருகிறது. 

 

இந்தியக் கடதலாரக் காவல்பமடக் கப்பல் 'கைலா தேவி' 

❖ சமூ ச ் சீரத்ிருத்தவொதியும் ஒரு சுதந்திரப் யபொரொட்ட ஆரவ்லருமொன  மலொயதவி 

சட்யடொபொத்யொயொவின் நிமனவொ  விமரவு யரொந்து ்  ப்பலொன இந்திய ்  டயலொர ் 

 ொவல்பமட ்  ப்பலு ்கு  மலொ யதவி என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஐந்து விமரவு யரொந்து  ப்பல் வரிமசயில் நொன் ொவது  ப்பலொ   மலொ யதவி 

உருவொ ் ப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஆனொல் 2021 ஆம் ஆண்டில், நொன் ொவது  ப்பலொனது SCG PS யசொரொஸ்டர ் ப்பல் ஆ  

கசஷல்ஸ் குடியரசிற்கு ஏற்றுமதி கசய்யப்படட்தொல் இது ஐந்தொவது  ப்பலொ  ் 

 ண ்கிடப் பட்டது. 

கைலாதேவி சடத்டாபாே்யாய் 

❖ நொடு முழுவதும் உள்ள ம விமனஞர ்ள் மற்றும்  மலஞர ்ளின் யமம்பொட்டிற் ொ  

இவர ்பணியொற்றினொர.் 
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❖ இவர ் இந்தியொவில் கபண் ளின் சமூ -கபொருளொதொர யமம்பொட்டிற் ொ வும் பணி 

ஆற்றினொர.் 

❖ இவரு ்கு பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன் மற்றும் ரொமன் ம யசயச விருது ள் ஆகிய 

விருது ள் வழங் ப்பட்டன. 

 

P-75I ைற்றுை் காற்று சாரா உந்துவிமசே் சோழில்நுட்பை் 

 

❖ பிரொன்சு நொட்டின்  டற்பமட ் குழுவொனது, இந்திய ்  டற்பமடயின் P-75I நீரம்ூழ்கி ் 

 ப்பல்  ட்டமமப்புத் திடட்த்தில் இருந்து விலகுவதொ  அறிவித்துள்ளது. 

❖  P-75I (திட்டம் 75 இந்தியொ) ர  நீரம்ூழ்கி ்  ப்பல் ள் டீசல்-மின்சொர நீரம்ூழ்கி ் 

 ப்பல் ள் பிரிவில்  ட்டத் திட்டமிடப்பட்ட  ஒரு  ப்பலொகும். 

❖ P-75I திட்டம் ஆனது உதத்ிசொர ் கூட்டொண்மம மொதிரியின் கீழ் யமற்க ொள்ளப்படும் 

இந்தியொவின் முதல் திட்டமொகும். 

❖ வளிமண்டல ஆ ்சிஜமனப் பயன்படுத்தொமல் அணுச ்தி சொரொ நீரம்ூழ்கி ்  ப்பமல 

இய ் ச ்கசய்யும் கதொழில்நுட்பயம  ொற்று சொரொ உந்துவிமசத் கதொழில்நுட்பம் ஆகும். 

பின்னணி 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டில், பொது ொப்பு ் ொன அமமசச்ரமவ ் குழுவொனது, 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 24 நீரம்ூழ்கி ்  ப்பல் மள உள்நொட்டியலயய உருவொ ்கிப் பமடயில் 

இமணப்பதற் ொன ஒரு 30 ஆண்டு  ொலத்  திட்டதத்ிமனத் கதொடங்  இந்திய ்  டற் 

பமட ்கு ஒப்புதல் அளிதத்து. 

❖ முதல்  ட்டத்தில், P-75 மற்றும் P-75I என்ற இரண்டு  ப்பல்  ட்டமமப்புத் திட்டங் ள் 

உருவொ ் ப் பட்டன. 

❖ ஒவ்கவொரு திட்டத்தின் கீழும் ஆறு நீரம்ூழ்கி ்  ப்பல் ள் உருவொ ் ப்படும். 

❖ P-75 திட்டத்தின் கீழ் உருவொ ் ப்பட்ட முதல் நீரம்ூழ்கி ்  ப்பலொனது 2017 ஆம் 

ஆண்டில் பமடயில் இமண ் ப்பட்டது. 
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❖ இத்திட்டத்தின் கீழ் உருவொ ் ப்பட்ட இறுதி நீரம்ூழ்கி ்  ப்பலொன வொ ்சீர ் 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மொதத்தில் பமடயில் இமண ் ப்பட்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலக காடுகளின் நிமல அறிக்மக – 2022 

 

❖ இது ஐ ்கிய நொடு ள் சமபயின் உணவு மற்றும் யவளொண்மம அமமப்பினொல் 

கவளியிடப்படும் ஒரு முதன்மமயொன அறி ்ம யொகும். 

❖ இரண்டு ஆண்டு ளு ்கு ஒருமுமற இந்த அறி ்ம  கவளியிடப்படுகிறது. 

❖ பூமியின் புவியியல் பரப்பில், 4.06 பில்லியன் வெக்படை ் (31%) பரப்பில்  ொடு ள் 

அமமந்துள்ளன. 

❖  ொடு ளின் அழிப்பு  ொரணமொ   டந்த 30 ஆண்டு ளில் (1990 மற்றும் 2020 

ஆண்டு ளு ்கு இமடயில்) உலகிலுள்ள கமொத்த ்  ொடு ளில் சுமொர ் 10.34% (420 

மில்லியன் வெக்படை)்  ொடு ள் அழிந்துள்ளது. 

❖ 2015 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டு ளு ்கு  இமடயில் ஒவ்யவொர ்ஆண்டிலும் 10 மில்லியன் 

கை ்யடர ்அளவிலொன  ொடு ள் அழி ் ப்படுகின்றன. 
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❖  ொடு ளின் மீதொன மனித அழுத்தம் கதொடரந்்து அதி ரித்தொல், அடுத்த சில 

தசொப்தங் ளில் புதிய விலங்கு ள் மூலம் பரவ ்கூடிய மவரஸ் யநொய் ளு ் ொன மி ப் 

கபரிய மமயமொ  இந்தியொவும் சீனொவும் உருவொ லொம். 

 

ைாநிலச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முேல் எே்ேனால் ஆமல 

❖ பீ ொர ் மொநிலம் பூரன்ியொ மொவட்டத்தில் அமம ் ப்பட்டுள்ள இந்தியொவின் முதல் 

எத்தனொல் ஆமலமயப் பீ ொர ்முதல்வர ்நிதிஷ் குமொர ்திறந்து மவத்தொர.் 

❖ இது நொட்டின் முதல் தொனிய அடிப்பமடயிலொன எத்தனொல் ஆமல ஆகும். 

❖ பீ ொரில், 17 எத்தனொல் உற்பத்தி ஆமல ள் அமம ் ப்பட்டு வருகின்றன.  

❖ இமவ ஒவ்யவொர ்ஆண்டும் 35 ய ொடி லிட்டர ்எரிகபொருமள உற்பத்தி கசய்யும் என எதிர ்

பொர ்் ப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆமல ள்  ரும்பு, கவல்லப்பொகு, ம ் ொசய்சொளம் மற்றும் உமடந்த அரிசி 

ஆகியவற்மற எரிகபொருள் உற்பத்தி ்குப் பயன்படுத்துகின்றன. 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ேமலவரக்ள், அரசியல்வாதிகள், குடிைக்கள் - புே்ேகை் 

❖ தமலவர ்ள், அரசியல்வொதி ள், குடிம ் ள்: இந்திய அரசியலில் தொ ் த்மத 

ஏற்படுத்திய ஐம்பது நபர ்ள் என்ற ஒரு புத்த த்திமன எழுத்தொளரும் பத்திரி ்ம த்  

துமறயொளருமொன ரஷீத ்கித்வொய் எழுதியுள்ளொர.் 

❖ இது இந்திய அரசியலில் தொ ் த்மத ஏற்படுத்திய 50 நபர ்ள் பற்றிய ்   மத மளத் 

கதொகுத்து வழங்குகிறது. 

❖ யதஜி பசச்ன், பூலொன் யதவி, இந்திரொ  ொந்தி, ரொஜீவ்  ொந்தி, கஜயலலிதொ, APJ அப்துல் 

 லொம் மற்றும்  ருணொநிதி உள்ளிட்ட 50 நபர ்ளின்  மத ள் இந்தப் புத்த த்தில் 

இடம் கபற்றுள்ளன  

 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ஏழாவது சந்தோஷ் டிராபி தபாட்டி 

❖ ய ரள அணியொனது யமற்கு வங் ொள அணிமய வீழ்த்தி, 2022 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் 
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பட்ட 75வது சந்யதொஷ் டிரொபி யபொட்டியில் கவன்றது. 

❖ இது இந்த அணி கவன்ற ஏழொவது சந்யதொஷ் டிரொபி பட்டமொகும். 

❖ யமலும், தனது கசொந்த மண்ணில் நமடகபற்ற சந்யதொஷ் டிரொபி யபொடட்ியில் இந்த 

அணி  கபற்ற மூன்றொவது கவற்றி இதுவொகும். 

❖ இதற்கு முன்னதொ , 1973-74 மற்றும் 1992-93 ஆம் ஆண்டு ளில் க ொசச்ியில் 

நமடகபற்ற  இரண்டு யபொட்டி ளிலும் இந்த அணி கவற்றி கபற்றது. 

 

 

          

 

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

