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மே – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேச சமணர ்வரே்்ேக அமமப்பின் JITO இமணப்பு 2022 என்ற நிகழ்வின் தேொடக்க 

விழொவில் பிரேமர ்நதரந்திர தமொடி அவரக்ள் உமரயொற்றினொர.் 

❖ TVS தமொட்டொர ் நிறுவனமொனது, சுேரச்ன் தவணு என்பவமரத் ேனது நிறுவனே்தின் 

நிரவ்ொக இயக்குநரொக பேவி உயரே்்துவேொக அறிவிே்துள்ளது. 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

நடோடுே் சகாள்கலன் ேருே்துவேனன 

 

❖ தரயில்தடல் கொரப்்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியொ லிமிதடட் என்ற நிறுவனமொனது "தெல்ே ்

கிளவுட்" எனப்படும் தமகக் கணிமம அமமப்பு ஒன்மற வடிவமமே்துச ்தசயல்படுே்தி 

உள்ளது. 

❖ இது ஆந்திரப் பிரதேச மருே்துவத் தேொழில்நுடப் மண்டலே்தின் விசொகப்பட்டினம் 

வளொகே்தில் அமமந்துள்ளது. 

❖ ஆந்திரப் பிரதேச மருே்துவத் தேொழில்நுட்ப மண்டலம் என்பது உலகின் முேலொவது 

ஒருங்கிமணந்ே மருே்துவச ்சொேன உற்பே்தி மமயமொகும். 

 

PM MITRA திட்டே் குறிே்ே மேசிய ோநாடு 

❖ பிரேம மந்திரி மொதபரும் ஒருங்கிமணந்ே ஜவுளிப் பிரொந்தியங்கள் மற்றும் ஆமடப் 

பூங்கொக்கள் திட்டம் (PM MITRA) குறிே்ே தேசிய மொநொடொனது சமீபே்தில் நமடதபற்றது. 

❖ PM MITRA பூங்கொக்கள் என்பவை நூற்பு, தநசவு, தசயல்முமறக்குட்படுே்துேல் / சொயம் 

இடுேல் மற்றும் அசச்ிடுேல் முேல் ஆமட உற்பே்தி வமர அமனேம்ேயும் ஒதர 

இடே்தில் தகொண்டு வந்து ஒருங்கிமணந்ே ஜவுளி மதிப்புே் தேொடர ் சங்கிலி 

அமமப்பிமன உருவொக்குவேற்கொன ஒரு வொய்ப்பிமன வழங்கும். 
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❖ இந்தே் திட்டமொனது ஒரு பூங்கொவிற்கு வீேம் சுமொர ் 1 லட்சம் தநரடி மற்றும் 2 லட்சம் 

மமறமுக தவமலவொய்ப்புகமள உருவொக்குவமே தநொக்கமொகக் தகொண்டேொகும். 

 

 

மேசிய இனளஞர் சகாள்னகயின் புதிய வனரவு 

 

❖ தேசிய இமளஞர ்தகொள்மகயின் புதிய வமரவிமன மே்திய அரசு ேயொரிேத்ுள்ளது. 

❖ ேற்தபொதுள்ள 2014 ஆம் ஆண்டு தேசிய இமளஞர ் தகொள்மகயிமன அரசொங்கம் 

மதிப்பொய்வு தசய்ே பின்னர ்இந்ேப் புதிய வமரவிமனே ்ேயொரிே்துள்ளது. 
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❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியொ அமடய விரும்பும், இமளஞரக்ளின் தமம்பொட்டிற்கொன  

பே்ேொண்டுத் தேொமலதநொக்குே் திட்டங்கள் இந்ே வமரவுக் தகொள்மகயின் மூலம் முன் 

மவக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மிகப்சபரிய சேகாராப்டர் னடமனாசர் 

❖ அரத்ஜன்டினொவின் தேொல்லியல் ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் உயிரச் ் சங்கிலியின் உயர ்

நிமலயிலுள்ள தவட்மடயொடும் மடதனொசர ்இனம் ஒன்மறக் கண்டுபிடிேத்ு உள்ளனர.் 

❖ இந்ே மடதனொசரின் அறிவியல் தபயர ் "தமய்ப் தமக்தரொதேொரஸ்" என்று சூடட்ப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்ே மடதனொசர ்படிமமொனது அரத்ஜன்டினொவின் சொண்டொ குரூஸ் மொகொணே்தில் 2019 

ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ புதிேொகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்ே மடதனொசர ் இனமொனது சுமொர ் 70 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிதரட்தடசியஸ் கொலேத்ின் இறுதிக் கட்டே்தில் ஏதேொ ஒரு 

பகுதியில் வொழ்ந்ேேொகும். 

❖ இந்ே இனம் சுமொர ்66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முற்றிலுமொக அழிந்ேது. 

 

உலகின் மிகசச்ிறிய கடல்வாழ் பாலூட்டி இனே்  

 

❖ உலகின் மிகசச்ிறிய கடல்வொழ் பொலூட்டி இனமொன 'வொக்கிடொ தபொரத்பொயிஸ்' எனப் 

படும் ஒருவமக கடல்வொழ் ஓங்கில்களொனது அேன் ஒதரய ொரு வொழ்விடமொன 

தமக்சிதகொவின் கலிதபொரன்ியொ வமளகுடொ பகுதியில் தவறும் 10 மட்டுதம உள்ளேொல் 

அமவ அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன. 

❖ சரவ்தேச இயற்மகப் பொதுகொப்பு கூட்டவமப்பு ஆனது (IUCN) அழிவின் ஆபே்தில் உள்ள 

தபொரத்பொயிஸ் இனங்கமள மீண்டும் ேனது பட்டியலில் தசரே்்துள்ளது. 
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❖ இமவ 55 கிதலொ வமர எமடயும், 1.5 மீட்டர ்நீளமும் தகொண்டதொகும்.  

❖ இது அமனே்து தசட்தடசியன்களிலும் (நீரவ்ொழ் பொலூட்டிக் குழுமம்) மிகச ்சிறியேொகும். 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

ஹாதி மிே்ராஸ் 

❖ ெொதி மிே்ரொக்கள் அல்லது 'யொமனகளின் நண்பரக்ள்' என அமழக்கப்படும் கிரொம 

வொசிகளின் குழுவொனது, உயிரிழப்புகள் மற்றும் பயிர ் இழப்மபே ் ேடுப்பேற்கொக 

வைண்டி யொமனகளின் நடமொட்டே்திமனப் பிரே்திதயகமொக கண்கொணிக்கின்றது.  

❖ மனிே-யொமன தமொேலுக்கொன புதிய பகுதியொக சே்தீஸ்கர ்உருவொகியுள்ள நிமலயில் 

இவரக்ளின் இந்ேச ்தசமவகள் மிக முக்கியமொனமவ ஆகும். 

❖ இவரக்ள் யொமனகளின் நடமொட்டே்திமனப் பற்றி மக்கமள எசச்ரிக்கச ்யச ்து, இந்ே 

தநொக்கே்திற்கொக வைண்டி உருவொக்கப்பட்ட வொட்ஸ்அப் குழுவில் ேகவல்கமள 

அனுப்பச ்யச ்கின்றனர.் 

 

சடல்லி த ொழில் சோடக்க நிறுவனங்கள் சகாள்னக 

 

❖ தடல்லி முேல்வர ் சமீபேத்ில், ‘தடல்லி யதொழில்தேொடக்க நிறுவனங்கள் தகொள்மக’ 

என்ற யகொள்வகயிமன அறிமுகப்படுே்தினொர.் 

❖ மக்கள் யதொழில் நிறுவனங்கமளே் தேொடங்குவேற்கு ஏதுவொன ஒரு சூழல் அமமப்மப 

உருவொக்குவேன் மூலம் தடல்லியில் தேொழில் முமனதவொமர ஊக்குவிப்பதே இேன் 
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தநொக்கமொகும். 

❖ தடல்லிமய "உலகின் யதொழில் தேொடக்கங்களின் மமயமொக" மொற்றுவதே அரசின் ஒரு 

தநொக்கமொகும். 

 

மநரடி சநல் வினேப்பு முனறக்கு ஊக்கே் சோனக 

❖ பஞ்சொப் அரசொனது, தநரடி தநல் விமேப்பு முமறமயே் தேரந்்தேடுக்கும் 

விவசொயிகளுக்கு ஊக்கே் தேொமக வழங்க உள்ளேொக சமீபே்தில் அறிவிே்ேது. 

❖ தநரடி தநல் விமேப்பு முமறயில், நொற்றுகமள இடம் மொற்றி நடவு தசய்யும் முமறக்குப் 

பதிலொக, விமேகள் தநரடியொக வயலில் விமேக்கப்படுகின்றன. 

❖ விமேகமள மண்ணில் விமேக்க டிரொக்டரின் உேவியுடன் இயங்கும் இயந்திரம் பயன் 

படுே்ேப் படுகிறது. 

❖ நொற்றங்கொல் விமேப்பேற்கு நிலே்திமனே ் ேயொரப்டுே்ே தவண்டியேன் அவசியம் 

இந்ே முமறயில் இல்மல. 

❖ தநரடி தநல் விமேப்பு முமறயொனது 15% முேல் 20% வமர ேண்ணீமர தசமிக்க உேவும். 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

ஐந்து சிகரங்களில் ஏறி சாேனனப் பனடே்ே முேல் இந்தியப் சபண் 

 

❖ 8,000 மீட்டருக்கு தமல் உயரம் தகொண்ட ஐந்து சிகரங்களில் ஏறி சொேமனப் பமடே்ே 

முேல் இந்தியப் தபண்மணி என்ற ஒரு தபருமமமயப் பிரியங்கொ தமொஹிதே என்பைர ்

தபற்றுள்ளொர.் 

❖ அன்னபூரண்ொ என்ற மமலச ்சிகரே்தில் ஏறிய முேல் இந்தியப் தபண்மணியும் இவதர 

ஆவொர.் 

❖ 30 வயேொன பிரியங்கொ தமொஹிதே 2020 ஆம் ஆண்டின் தடன்சிங் தநொரத்க சொகச 

விருதிமனயும் தவன்றவர ்ஆவொர.் 

❖ அந்த ஐந்து சிகரங்கள்: 

o அன்னபூரண்ொ மமலசச்ிகரம் (8,091 மீ) 

o எவதரஸ்ட் மமலசச்ிகரம் (8,849 மீ) 
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o தலொஸ்தட மமலசச்ிகரம் (8,516 மீ) 

o மகொலு மமலசச்ிகரம் (8,849 மீ) மற்றும் 

o கிளிமஞ்சொதரொ மமலசச்ிகரம் (5,895 மீ). 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக னக மீ ொன சுகாோர தினே் - மே 05 

❖ சுகொேொரப் பொதுகொப்பில் மக மீதொன சுகொேொரே்தின் முக்கியே்துவம் குறிே்து 

உலகளவில் ஊக்குவிே்ேல், தேரிவுநிமல மற்றும் நிமலே்ேன்மம ஆகியவற்மற தமற் 

தகொள்வமே இது தநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ உலக சுகொேொர அமமப்பொனது, 2009 ஆம் ஆண்டில் "உயிரக்மள கொப்தபொம்: மககமள 

சுே்ேம் தசய்தவொம்" என்ற உலகளொவிய வருடொந்திரப் பிரசச்ொரே்மேே் தேொடங்கியது.  

❖ இது அறிவிக்கப்பட்ட தினமொன தம 05 ஆம் தேதியொனது உலக மக மீதொன சுகொேொர 

தினமொக தகொண்டொடப்படுகிறது. 

❖ இந்ே ஆண்டின் இந்ேத் தினே்திற்கொன உலக சுகொேொர அமமப்பின் கருே்துரு, 

‘பொதுகொப்பிற்கொக ஒன்றுபடுதவொம் : மககமள சுே்ேம் தசய்தவொம்’ என்பேொகும். 

 

 

உணவுமுனற எதுவும் பின்பற்றொ  சர்வமேச தினே் - மே 06 

 

❖ அமனே்து வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகள் உள்ளவரக்மளயும் துயரப்படுேத்ும் உருவக் 
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தகலி தபொன்ற நடே்மேகமள ஒதுக்கி மவே்து, ேங்களது உடமல உள்ளவொதற ஏற்றுக் 

தகொள்வது குறிேத்ு மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ிவன ஏற்படுே்ேச ் யச ்வேற்கொக 

வைண்டி இே்தினமொனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உடல் பருமன், உடல் எமட அதிகரிப்பு, பலவீனம், தேொப்மப மற்றும் தகொழுப்பு தபொன்ற 

பிரசச்மனகமள மறந்து, இந்ே நொளில் மக்கள் ேங்கள் அன்மப தவளிப்படுே்ேச ்

யச ்கிறொரக்ள். 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டன் தபண்மணி தமரி எவன்ஸ் என்பவரொல் இங்கிலொந்தில் 

முேன்முமறயொக இந்ே தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

இரவீந்திரநாே் ோகூர் செயந்தி - மே 07 

 

❖ வங்கொள நொட்கொட்டியின்படி, இரவீந்திரநொே் ேொகூர ்தஜயந்தியொனது தபொயிசொக்கின் 25 

ஆம் நொளன்று தகொண்டொடப்படுகிறது. 

❖ ஆங்கில நொட்கொட்டியின்படி, இது 2022ஆம் ஆண்டு தம 07 அன்று தகொண்டொடப் 

படுகிறது. 

❖ இந்ே ஆண்டு இரவீந்திரநொே் ேொகூர ்அவரக்ளின் 161வது பிறந்ேநொளொகும். 

❖ இரவீந்திரநொே ் ேொகூர ் தகொல்கே்ேொவில் உள்ள தஜொரொசங்தகொ ேொகுரப்ொய் என்னும் 

இடே்தில் 1861 ஆம் ஆண்டு தம மொேம் 07ஆம் தேதியன்று பிறந்ேொர.் 

❖ கல்விச ்தசமவமய வழங்குவேற்கொக இவர ்சொந்திநிதகேமனே் தேொற்றுவிேே்ொர.்  

❖ பின்னர ்இது விஸ்வபொரதி பல்கமலக்கழகமொக உருமொறியது. 

❖ இவர ் கீேொஞ்சலி, பிகொரினி, கொபுலிவொலொ, அமர ் வசொனொர ் பங்களொ, ஜன கன மன 

மற்றும் பல இலக்கியங்கள், பொடல்கள் மற்றும் கவிமேகமள எழுதியுள்ளொர.் 

❖ இவர ்ேனது வொழ்நொளில் சுமொர ்2230 பொடல்கமள எழுதியுள்ளொர.் 
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❖ இவர ்ேனது வொழ்நொளின் கமடசி 13 வருடங்களில், சுமொர ்3000 ஓவியங்கமள வமரந்து 

ேனது பமடப்பொற்றமல தவளிப்படுே்தினொர.் 

 

உலக ேடகள தினே் - மே 07 

 

❖ உடற்ேகுதியின் முக்கியே்துவே்மேப் பற்றிய விழிப்புணரம்வ ஏற்படுே்துவதும், 

விமளயொட்டுகளில் குறிப்பொக ேடகளப் தபொட்டிகளில் விமளயொட ஊக்குவிப்பதும் 

இே்தினே்தின் தநொக்கமொகும். 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில், அப்தபொமேய சரவ்தேசப் பயில்முமறத் ேடகளக் கூட்டமமப்பின் 

ேமலவர ்ப்ரிதமொ தநபிதயொதலொ என்பவரொல் உலக ேடகள தினம் தேொடங்கப்பட்டது. 

 

சர்வமேச வானியல் தினே் - மே 07 

 

❖ சரவ்தேச வொனியல் தினமொனது முேன்முேலில் 1973 ஆம் ஆண்டில் டக் தபரக்ர ்

என்பவரொல் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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❖ இே்தினமொனது பரந்ே வொனியல் துமறயில் தபொது மக்களின் ஆரவ்ே்மே அதிகரிக்கச ்

யச ்ைமே தநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ சரவ்தேச வொனியல் தினமொனது, ஆண்டிற்கு இரண்டு முமற அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒருமுமற வசந்ே கொலேத்ிலும் மற்தறொரு முமற இமலயுதிர ் கொலே்திலும் இே்தினம் 

தகொண்டொடப் படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், இே்தினமொனது தம 07 மற்றும் அக்தடொபர ் 01 ஆகிய தேதிகளில் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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