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மே – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ மணிப்பூர ் மாநிலத்தில் வாழும் பபௌமாய் பழங்குடியினர,் பபாததப் பபாருளுக்கு 

எதிரான அம்மாநில அரசின் நடவடிக்தககளுக்கு ஆதரவளிக்கும் விதமாக, பபௌமாய் 

மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் பபாததப் பபாருள் இல்லாத ஒரு மண்டலமாக திகழும் 

என்று அறிவித்துள்ளனர.்  

❖ பம 09 ஆம் பததி பமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆரம்ப கட்ட வரத்்தகத்தில் அபமரிக்க டாலருக்கு 

நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அதன் மதிப்பிழப்பிதன அதிகரிதத்ு வரலாறு 

காணாத அளவில் 77.42 என்ற குறைந்த மதிப்பிதனத் பதாட்டது. 

❖ இலங்தகயின் பிரதமர ் மகிந்த ராஜபக்பே பம 09 ஆம் பததியன்று ராஜினாமா 

பேய்தததயடுத்து, இலங்தக அரசியலதமப்பின் படி அந்நாட்டு அதமேே்ரதவ 

கதலக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியக் கிராண்ட்மாஸ்டர ் D.குபகஷ், புன்டா ப்தரமாவில் நதடபபற்ற முதலாவது 

பேேபிள் ேன்பவ ஃபாரப்மன்படரா ஓபன் பேஸ் பபாட்டியில் (2022) ோம்பியன் பட்டம் 

பவன்றார.்  

o இது இவர ்பபற்ற ததாடரச்ச்ியான மூன்ைாவது (ஹாட்ரிக்) பட்டம் ஆகும். 

❖ லாரே்ன் & டியூப்பரா குழுமத்தின் கீழான பட்டியலிடப்பட்ட இரண்டு சுயாதீன தகவல் 

பதாழில்நுட்பச ் பேதவ நிறுவனங்களான L&T இன்பபாபடக் மற்றும் தமண்ட் ட்ரீ 

ஆகியதவ இந்தியாவின் ஐந்தாவது பபரிய தகவல் பதாழில்நுட்பச ் பேதவ வழங்கு 

நிறுவனமாகத் திகழ உள்ள ஒரு மாபபரும் நிறுவன இதணப்பு குறிதத்ு அறிவித்தது.  

o இந்த ஒருங்கிதணந்த நிறுவனமானது, "LTIMindtree" என்று அதழக்கப்படும். 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

உசச் நீதிேன்றே்தின் புதிய நீதிபதிகள் 

 

❖ நீதிபதி சுதன்ஷு துலியா மற்றும் நீதிபதி ஜாம்பஷட் பரப்ஜார ்பரத்ிவாலா ஆகிபயார ்

உேே் நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளாக பதவிபயற்றனர.் 

❖ உசச் நீதிமன்றத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்தகதய நிதறவு 

பேய்யும் வதகயில் இவரக்ள் 33வது மற்றும் 34வது நீதிபதிகளாக பேயல்படுவர.் 
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❖ நீதியரேர ் பரத்ிவாலா இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் ததலதம 

நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட உள்ளார.் 

❖ நீதிபதி பரத்ிவாலா உேே் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பபாறுப்பபற்ற ஆறாவது பாரச்ி 

ேமூகத்தினர ்ஆவார.் 

 

வருடாந்திரத் சோழிலாளர் வளம் மீதான கணக்சகடுப்பு 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்படாபர ் முதல் டிேம்பர ் வதரயிலான காலகட்டத்தில், 

இந்தியாவின் நகரப்்புறங்களில் உள்ள 15 வயது மற்றும் அதற்கு பமற்பட்டவரக்ளுக்கு 

இதடபய நிலவிய பவதலயின்தம விகிதமானது 10.3 ேதவீத அளவிை்குச ்ேரிந்தது. 

❖ இது ஓர ்ஆண்டிற்கு முன்பு இபத காலாண்டில் 8.7 ேதவீதமாக இருந்தது. 

❖ வருடாந்திரத் பதாழிலாளர ் வளத்தின் மீதான கணக்பகடுப்பானது பதசியப் 

புள்ளியியல் அலுவலகதத்ினால் பவளியிடப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் ஜூதல முதல் பேப்டம்பர ் வதரயிலான காலகட்டத்தில், 

இந்தியாவின் நகரப்்புறங்களில் உள்ள 15 வயது மற்றும் அதற்கு பமற்பட்டவரக்ள் 

மத்தியில் நிலவிய பவதலயின்தம விகிதமானது, 9.8 ேதவீதமாக இருந்தது. 

❖ இது 13வது வருடாந்திரத் பதாழிலாளர ் வளத்தின் மீதான கணக்பகடுப்பில் (PLFS) 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ நகரப்்புறங்களில், 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்படாபர ் முதல் டிேம்பர ் வதரயிலான 

காலாண்டில் தற்பபாறதய வாராந்திர நிதலயில் பதாழிலாளர ் மக்கள் பதாதக 

விகிதமானது 43.2 ேதவீதமாக உள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

வருவாய்ப் பற்றாக்குறற ோனியே் 

❖ நிதி அதமேே்கத்தின் பேலவினங்கள் துதறயானது 14 மாநிலங்களுக்கு வருவாய்ப் 

பற்றாக்குதற மானியமாக ரூ.7,183.42 பகாடிதய வழங்கியது. 

❖ இது மாநிலங்களுக்குப் பகிரந்்தளிக்கப்பட்ட வருவாய்ப் பற்றாக்குதற மானியத்தின் 

2வது மாதத ்தவதணயாகும். 

❖ மதிப்பிடப்பட்ட நிதிப் பகிரத்வக் கருத்தில் பகாண்டு ஒரு மாநிலத்தின் வருவாய் 

மதிப்பீட்டிற்கும் பேலவினங்களின் மதிப்பீட்டிற்கும் இதடபய உள்ள இதடபவளியின் 

அடிப்பதடயில் மாநிலங்கள் எவ்வளவு நிதியிறனப் பபற பவண்டும் என்ற ஒரு 

தகுதிதயப் பதிதனந்தாவது நிதிக்குழு ஆதணயம் நிரண்யம் பேய்தது. 

❖ இந்திய அரசியலதமப்பின் 275வது விதியிவின் படி, மாநிலங்களுக்குப் பகிரந்்து 

அளிக்கப் பட்ட வருவாய்ப் பற்றாக்குதற மானியம் வழங்கப்படுகிறது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலகப் பறறவகளின் நிறல 

❖ உலகப் பறதவகளின் நிதல என்பது சுற்றுேச்ூழல் வளங்களின் மீதான ஒரு 

வருடாந்திர மதிப்பாய்வு ஆகும். 

❖ இது BirdLife International என்ை நிறுவனத்தின் புகழ்வாய்ந்த ஒரு அறிவியல் பதிப்பாகும். 

❖ ‘உலகப் பறதவகளின் நிதல’ என்ற ஓர ் புதிய மதிப்பாய்வின்படி, உலகளவில் 
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தற்பபாதுள்ள பறதவ இனங்களில் பதாராயமாக 48% இனங்களின் எண்ணிக்தக 

வீழ்ேச்ிதய எதிரப்காண்டுள்ளதாக அறியப்படுகிறது அல்லது கருதப்படுகிறது. 

❖ கண்டறியப்படட் 10,994 பறதவ இனங்களில் ஏறக்குதறயப் பாதி இனங்கள் இயற்தக 

மற்றும் பருவநிதல மாற்றம் ஆகியவற்றில் விரிவதடந்து வரும் மனிதத் தாக்கம் 

காரணமாக இந்த அேச்ுறுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ 146 இனங்கள் மீதான ேமீபத்திய வருடாந்திரப் பபாக்குகள் கணக்கிடப்பட்ட நிறலயில் 

இந்தியாவில் பறதவகளின் பன்முகத்தன்தம குதறந்து வரும் பபாக்கு மிக ஆபத்தான 

ஒன்ைாக உள்ளது. 

❖ இவற்றுள், கிட்டத்தட்ட 80% அளவிலான பைறவ இனங்கள் எண்ணிக்தகயில் குதறந்து 

வருவபதாடு, கிட்டத்தட்ட 50% அளவிலான பைறவ இனங்கள்  வலுவான ேரிவிதனக் 

கண்டுள்ளன. 

❖ ஆய்வு பேய்யப்படட் உயிரினங்களில் 6 ேதவீதத்திற்கும் பமலானதவ நிதலயான 

எண்ணிக்தகதயக் பகாண்டுள்ளபதாடு, பமலும், 14% இனங்களின் எண்ணிக்தக 

அதிகரித்து வரும் பபாக்குகதளக் பகாண்டுள்ளன. 

❖ உலகில் எஞ்சியிருக்கும் பறதவ இனங்களில் 14 ேதவீதத்திதன மனிதரக்ள் உணவாக 

உட்பகாள்கின்றனர.் 

 

 

ோநிலச ்சசய்திகள்  

ேக்காளி காய்சச்ல் 

❖ பகரளாவின் பகால்லம் நகரில், தற்பபாது 82 பபருக்கு தக்காளி காய்ேே்ல் ஏற்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ தக்காளி புளு காய்ேே்ல் என்றும் அதழக்கப்படும் இந்த பநாய் 5 வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்ததகதளப் பாதிக்கும் ஓர ்அரிய வதக தவரஸ் பதாற்றாகும். 

❖ தக்காளி காய்ேே்லின் முக்கிய அறிகுறிகளாவன போறி, பதால் எரிேே்ல் மற்றும் 

நீரிழப்பு ஆகியதவ ஆகும். 

❖ தக்காளிக் காய்ேே்லால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ததகளுக்கு, கிட்டத்தட்ட தக்காளி அளவு 

உள்ள சிவப்பு நிறத் தடிப்புகள் பதான்றுவதுடன் நாக்கில் நீரிழப்பு பபான்ற சில 
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அறிகுறிகளும் பதன்படும். 

 

 

றைலி சசயலி 

❖ பகரள அரோனது, ‘தஷலி’ எனப்படும் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பேயலிதய அறிமுகப்படுத்த 

உள்ளது. 

❖ இது பகரள மாநில மக்களிதடபய நிலவும் வாழ்க்தகமுதற ோரந்்த பநாய்கதளக் 

கண்டறிந்து அததனக் கட்டுப்படுத்துவதத பநாக்கமாகக் பகாண்டதாகும். 

❖ நவ பகரள கரம்ா என்ை திட்டத்தின் கீழ் சுகாதாரத ் துதறயினால் பதாடங்கப்பட்ட 

மக்கள் பதாதக அடிப்பதடயிலான பரிபோததனத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த 

பேயலி அறிமுகப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

கமி ரீட்டா சைர்பா 

❖ பநபாளத்திதனே ் பேரந்்த கமி ரடீ்டா பஷரப்ா என்பவர ் உலகின் மிக உயரமான 

மதலேச்ிகரமான எவபரஸ்ட் சிகரத்தில் 26வது முதறயாக ஏறி ஒரு புதிய உலகச ்

ோததனதயப் பதடத்துள்ளார.் 

❖ இவர ்தனது முந்ததய உலகச ்ோததனதய முறியடித்துள்ளார.் 

❖ 1994 ஆம் ஆண்டில் இவர ்முதன்முதலாக இந்தே ்சிகரத்தில் ஏறினார.்  

❖ இவர ்ஏறக்குதறய ஒவ்பவார ்ஆண்டும் எவபரஸ்ட ்சிகரத்தில் ஏறியுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இரண்டாே் உலகப் மபாரின் மபாது உயிர் இழந்ேவரக்ளுக்கான நிறனவு ேற்றுே் 

நல்லிணக்க மநரே் - மே 08/09 

❖ இரண்டாம் உலகப் பபாரில் உயிரிழந்த அதனவருக்கும் இந்த தினத்தில் அஞ்ேலி 

பேலுத்தப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டானது இரண்டாம் உலகப் பபாரின் 77வது ஆண்டு நிதறவு விழாவாகும். 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு மாரே் ் 02 ஆம் பததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுே ் ேதப ஒரு 
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தீரம்ானத்தின் மூலம் பம 08-09 ஆகிய பததிகதள இதற்கான ஒரு நிதனவு தினமாக 

அறிவித்தது. 

 

 

உலகச ்சசஞ்சிலுறவ தினே் - மே 08 

 

❖ பேஞ்சிலுதவே ் ேங்கம் மற்றும் ேரவ்பதேச ் பேஞ்சிலுதவே ் ேங்கம் ஆகியவற்றின் 

நிறுவனரான பஹன்றி டுனான்ட் என்பவரின் பிறந்தநாதள நிதனவு கூரும் விதமாக 

இத்தினமானது அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இவர ்1828 ஆம் ஆண்டு பம 08 ஆம் பததியன்று தெனீவா நகரில் பிறந்தார.்  

❖ பமலும், இவர ்அதமதிக்கான பநாபல் பரிசிதனப் பபற்றவர ்ஆவார.் 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு பம 08 ஆம் பததியன்று உலகம் முதலாவது பேஞ்சிலுதவ தினத்ததக் 

பகாண்டாடியது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘மனித பநயமாக இருத்தல்’ என்பது 

ஆகும். 

 

அன்றனயர் தினே் - மே 08 

❖ ஒவ்பவார ் ஆண்டும் பம மாதத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழதமயன்று 

அன்தனயர ்தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு இத்தினம் பம 08 ஆம் பததியன்று கிட்டத்தட்ட 100 நாடுகளில் 

அனுேரிக்கப் பட்டது. 
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❖ அன்தன ஜாரவ்ிஸ் என்பவர ் 1908 ஆம் ஆண்டில் தன்தனயும் "அதனத்துத் 

தாய்மாரக்தளயும்" பகௌரவிக்கும் விதமாக அன்தனயர ் தினத்திதனத ்

பதாற்றுவித்தார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ராக்கிகர்ஹி ஹரப்பா ேளே் 

❖ பழதமயான சிந்து ேமபவளித் தளங்களில் ஒன்றான ஹரியானாவின் ராகிகரஹ்ி 

கிராமத்தில் இந்தியத் பதால்லியல் துதற முக்கியமானச ் சுவடுகறளக் கண்டறிந்து 

உள்ளது. 

❖ பதால்பபாருள் ஆராய்ேச்ியாளரக்ள் இப்பகுதியில் பேம்பு மற்றும் தங்கம் 

ஆகியவற்றால் ஆன பபாருட்கபளாடு பேரத்்து, பதால்பபாருள்கள், மணிகள், பமாதிப் 

எனப்படும் முத்திதரயிடப்பட்ட எழுதத்ு வடிவம் மற்றும் ஹரப்பன் எழுத்து வடிவங்கள் 

& யாதன உருவங்களுடன் கூடிய கூதரகள் ஆகியவற்தறக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இங்கு பமற்பகாள்ளப்படட் அகழ்வாராய்ேச்ிகள் பல அடுக்குமாடி வீடுகள், பாததகள் 

மற்றும் வடிகால் அதமப்பு ஆகியவற்றின் கட்டதமப்பு இங்கு இருந்ததத பவளிப் 

படுத்தியுள்ளன. 

❖ இந்த அகழாய்வுத் தளத்தில் உள்ள ஏழு குவியல்களுள் மூன்றில் பேம்பு மற்றும் தங்க 

நதககள், படரபகாட்டா (சுடுமண்) பபாம்தமகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான களி 

மண் பாதனகள் மற்றும் முத்திதரகள் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்த இடமானது,  5000 ஆண்டுகள் பழதமயான நதககள் தயாரிக்கும் இடமாக இருந்து 

இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 
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