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மே – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாநிலப் பல்கலலக்கழகமான தமிழ்நாடு வேளாண்லமப் பல்கலலக்கழகத்திற்குத் 

துலணவேந்தலை நியமிப்பதற்கு மாநில அைசுக்கு அதிகாைம் அளிக்கும் ஒரு சட்ட 

மவசாதாவிலனத் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் மாநில அரசு தாக்கல் சசய்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு லசப்ைஸ் சைே்வதச தடகளப் வபாட்டியில், சபண்களுக்கான 100 

மீட்டை ் தலட ஓட்டப் பந்தயத்தில் இந்தியாவிலனச ் வசைந்்த வ ாதி யைை்ாஜி தங்கப் 

பதக்கத்லத சேன்று வதசியச ்சாதலனலயப் பலடத்தாை.் 

❖ 12ேது IBA மகளிை ்உலக குத்துசச்ண்லட சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியானது, துருக்கியின் 

இஸ்தான்புல் நகைில் சதாடங்கியது. 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

வீரதீர ேற்றுே் பிற இராணுவ விருதுகள் 

 

❖ இைாணுே நடேடிக்லககளின் வபாது அேைக்ள் ஆற்றிய துணிசச்ல் மிக்கப் 

பங்களிப்பிற்காக இந்திய ஆயுதப் பலடகளின் வீைைக்ளுக்கு 13 சசௌைய் சக்ைா 

விருதுகலள இந்தியக் குடியைசுத் தலலேை ்அேைக்ள் ேழங்கினாை.்  

❖ இேற்றுள் வீைைக்ளின் மைணத்திற்குப் பின் ேழங்கப்பட்ட ஆறு விருதுகளும் அடங்கும். 

❖ குடியைசுத் தலலேை ்மாளிலகயில் நலடசபற்ற இைாணுே விருது ேழங்கும் விழாவில், 

இைாணுேத ் தளபதி ச னைல் மவனா ் பாண்வட அேைக்ளுக்கு, அேைது சிறப்பான 

வசலேலயப் பாைாட்டி பைம் விசிஷ்ட் வசோ என்ற பதக்கம் ேழங்கப்பட்டது. 

❖ குடியைசுத் தலலேை ்அேைக்ள் 14 பைம் விசிஷ்ட ்வசோ பதக்கங்கள், நான்கு உத்தம் யுத ்
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வசோ பதக்கங்கள்  மற்றும் 24 அதி விஷிஷ்ட ் வசோ பதக்கங்கள் ஆகியேற்லற 

அவரக்ளது சிறப்பானச ்வசலேக்காக வவண்டி வீைைக்ளுக்கு ேழங்கினாை.் 

 

100 இரயில் நிலலயங்களில் அருகலல வசதி 

 

❖ சையில்சடல் நிறுேனமானது, பிைதம மந்திைி அருகலல (லேஃலப) அணுகல் ேசதி 

இலடமுகத் திட்டத்லத (PM-WANI) சதாடங்கியது. 

❖ 22 மாநிலங்களில் உள்ள 100 இையில் நிலலயங்களில் தனது சபாது அருகலல 

வசலேகளுக்கான அணுகல் ேசதிலய ேழங்குேலத இது வநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ PM-WANI அலனத்து வகாபுை ேழி அருகலல ேசதி கட்டலமப்புகலள எளிலமயாகப் 

பயன்படுத்துேதற்காகவும் சபாதுமக்களிலடவய ஆலலல ஏற்லப அதிகைிக்கச ்

சசய்வதற்காகவும் சதாலலத் சதாடைப்ுத் துலற வமற்சகாண்ட முன்சனடுப்பாகும். 

 

குழந்லேப் படுக்லக வசதி - வடக்கு இரயில்மவ அறிமுகே் 

 

❖ இந்திய இையில்வே நிைே்ாகமானது  தனது இையில்களில் 'குழந்லதப் படுக்லக 

ேசதிலய' வசைத்்துள்ளது. 
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❖ இந்த அசாதாைண அலமப்பு சபண்கள் தங்கள் குழந்லதகளுக்கு அருகில் நிம்மதியாக 

தூங்கிக் சகாண்வட இையிலில் பயணிக்க ேழி ேலக சசய்யும். 

❖ அன்லனயை ்தினத்தன்று, ேடக்கு இையில்வேயின் லக்வனா பிைிோனது, 194129/B4 என்ற 

எண் சகாண்ட ஒரு சபட்டியில், 12வது எண் மற்றும் 60ேது எண் என்று குறிப்பட்ட 

இருக்லககளில் குழந்லதப் படுக்லக ேசதிலய நிறுவி அதனனப் பைிவசாதித்தது. 

 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற உள்ளாட்சி மேரே்ல் 

 

❖ அைசியலலமப்பு ஆலணயின்படி, ஒே்சோரு மாநிலத்திலும் உள்ளாட்சி அலமப்பின் 

ஐந்தாண்டு பதவிக் காலம் முடிேதற்குள் வதைத்ல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று உசச் 

நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ மத்தியப் பிைவதச மாநிலத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் நலடசபறாமல் உள்ள 

23,000க்கும் வமற்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்புகளுக்கான வதைத்ல் பணிகலளத் 

சதாடங்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தைவிட்டது. 

❖ பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் நகைப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகளுக்கு, 73வது மற்றும் 74ேது 

அைசியலலமப்பு திருதத்ச ் சட்டங்களின்படி அேற்றின் ஒே்சோரு நிலலயிலும் 

ஐந்தாண்டுகள் பதவிக் காலம் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மேசிய முக்கியே்துவே் வாய்ந்ே மபாட்டிகள்  

❖ தகேல் மற்றும் ஒளிபைப்பு அலமசச்கமானது, பல விலளயாட்டுப் வபாட்டிகலளத் 

வதசிய முக்கியதத்ுேம் ோய்ந்ததாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது விலளயாட்டுப் வபாட்டிகள் ஒளிபைப்பு சமிஞ்னககள் (பிைசாை ்பாைதி ஊடகத்திடம் 

கட்டாயமாகப் பகிைத்ல்) என்ற சட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு மாைச் ் மாதத்தில் சேளியிடப்பட்ட முந்லதய அறிவிப்லப இந்த 
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அறிவிப்பு புதுப்பித்துள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு அறிவிப்பானது, அலனத்து ஒலிம்பிக் விலளயாட்டுகள், காமன் 

சேல்த ் விலளயாட்டுகள் மற்றும் ஆசிய விலளயாட்டுகள் ஆகியேற்லறத் வதசிய 

முக்கியத்துேம் ோய்ந்த வபாட்டிகளாக அறிவித்துள்ளது. 

 

AIM-PRIME Playbook 

 

❖ நிதி ஆவயாக் அலமப்பானது AIM-PRIME Playbook என்ற ஒன்லற சேளியிட்டுள்ளது. 

❖ அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் என்பது இந்திய நாட்டில் புதுலம மற்றும் சதாழில் 

முலனவோை ்கலாசச்ாைத்லத வமம்படுத்துேதற்கான இந்திய அைசின் முதன்லமயான 

முன்சனடுப்பாகும். 

❖ PRIME என்பது புத்தாக்கம், சந்லதத் தயாைந்ிலல மற்றும் சதாழில்முலனவு 

ஆகியேற்றில் ஆைாய்சச்ியாளைக்ளுக்கான திட்டம் என்பதாகும். 

❖ ப்வளபுக் என்பது ஆைம்ப-நிலல அறிவியல் அடிப்பலடயிலான, உள்ளாைந்்த சதாழில் 

நுட்ப வயாசலனகலள 12 மாத காலப் பயிற்சி மற்றும் ேழிகாட்டுதலின் மூலம் கலப்பு 

கற்றல் பாடத்திட்டத்லதப் பயன்படுத்தி அதனன சந்லதப்படுத்துேலத வநாக்கமாகக் 

சகாண்டது. 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

பசிபிக் கடல்பகுதியில் ேஞ்சள் நிற சசங்கல் சாலல 

 

❖ கடல்சாை ் நிபுணைக்ள் குழுசோன்று, பசிபிக் சபருங்கடலின் தனரமட்டப் பகுதியில் 

மஞ்சள்நிற சசங்கல் சாலல வபான்ற அலமப்பு இருப்பலதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ மஞ்சள்நிற சசங்கற் சாலல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் பகுதியானது சுமாை ்ஆயிைக் 

கணக்கான மீட்டை ்தூைம் கடலுக்கு அடியில் அலமந்திருந்தாலும் ேறண்டநிலலயில் 

காணப்பட்டது. 
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❖ மஞ்சள்நிற சசங்கற் சாலலயானது உண்லமயில் பண்லடயக் காலத்திய, சசயலில் 

உள்ள எைிமலலயின் புவியியல் அலமப்பிற்கு ஓை ்எடுத்துக்காட்டாகும். 

❖ கடற்பைப்பில் படிந்த இந்தப் பல பாலறத ்துண்டுகள், உயை ்ஆற்றல் சகாண்ட எைிமலல 

சேடிப்புகளில் இருந்து சேளியான எைிமலலப் பாலறயாக இருக்கலாம். 

 

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அலேப்பின் இலணயசவளிப் பாதுகாப்பு 

குழுேே்தில் இலணந்ே முேல் ஆசிய நாடு  

❖ ேடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பின் கூட்டுறவு இலணயசேளிப் பாதுகாப்புச ்

சிறப்பு லமயத்தில் இலணந்த முதல் ஆசிய நாடாக சதன் சகாைியா மாறியுள்ளது. 

❖ சதன் சகாைியாவின் வதசியப் புலனாய்வுச ்வசலே அலமப்பானது இந்த லமயத்தில் 

பங்காற்றும் பங்வகற்பு நாடாக இலணந்துள்ளது. 

❖ இப்வபாது, இந்த லமயமானது அதன் அதிகாைப்பூைே் உறுப்பினைக்ளாக 32 நாடுகலளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இதில் 27 ேடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பின் உறுப்பினை ்நாடுகள் மற்றும் 5 

ஐந்து ேடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பிலனச ் சாைாத நாடுகள் பங்வகற்பு 

நாடுகளாக உள்ளன. 

❖ சதன் சகாைியா  உலகின் மிகப்சபைிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான ேருடாந்திை 

சைே்வதச வநைடி தீவிை இலணயசேளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியான 2022 ஆம் ஆண்டு 

லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் பயிற்சியில் பங்வகற்றுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் சதாடைச்ச்ியாக இைண்டு ேருடங்கள் சதன் சகாைியா இந்தப் 

பயிற்சியில் கலந்து சகாண்டது. 

 

அறிவியல் ேற்றுே் சோழில்நுட்பே் 

சசவ்வாய்க் மகாளில் நிலநடுக்கே் 

 

❖ நாசா நிறுேனமானது, தனது இன்லசட் சசே்ோய்க் கிைக தலையிறங்கு விண்கலம், 

எந்தசோருக் கிைகத்திலும் இதுேலை பதிோகாத மிகப்சபைிய நிலநடுக்கம் சசே்ோய் 

வகாளில் பதிோனதாகக் கண்டறிந்துள்ளது என்று சதைிவித்துள்ளது. 
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❖ இந்த உலாவி விண்கலமானது, 2018 ஆம் ஆண்டு நேம்பை ் மாதத்தில் சசே்ோய் 

கிைகத்தில் முதன்முதலில் தலையிறங்கியது.  

❖ அதன் பின்னை ்1,313 நிலநடுக்கங்கலள இது பதிவு சசய்துள்ளது. 

❖ பூமியில் நிலநடுக்கங்கள் வமவலாட்டு இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் 

ஏற்படுகின்றன. 

❖ இருப்பினும், சசே்ோய்க் கிைகத்தில் வமவலாட்டு இயக்கங்கள் இல்லல என்பதால்  

அதன் வமவலாடு ஒரு மாசபரும் தட்டு வபான்ற அலமப்பாகும். 

❖ எனவே, பாலறப் பிளவுகள் அல்லது வகாளின் வமலடுக்கில் ஏற்பட்ட பிளவுகள் 

ஏற்படுத்தும் அழுத்தங்களால் ‘சசே்ோய்க் வகாளில் நிலநடுக்கம்’ ஏற்படுகிறது. 

 

டபிள்யூ மபாசான் மூலக்கூறு 

❖ அறிவியலாளைக்ள் "டபிள்யூ வபாசான்" துகள்களின் நிலறலய மீண்டும் அளவிட்டனை.் 

❖ அவரக்ள் அது நிைண்யிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிைிலயக் காட்டிலும் அதிக எலட சகாண்டது 

என்பலதக் கண்டறிந்தனை.் 

❖ புதிய அளவீடானது, டபிள்யூ வபாசானின் நிலறயின் மிக துல்லியமான அளவீடு ஆகும். 

❖ புதிய அளவீடானது, நிைண்யிக்கப்பட்ட மாதிைி முழுலமயலடயவில்லல என்று 

சதைிவிக்கிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

UNCCD COP15 

❖ வகாட் டி ஐேைி நாட்டில் நலடசபற்ற (வமற்கு ஆப்பிைிக்கா) பாலலேனமாக்கலல 

எதிைத்்துப் வபாைாடுேதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சலபயின் மாநாட்டு அலமப்பின் 

15ேது உறுப்பினரக்ள் மாநாட்டில் (COP15) இந்தியா பங்வகற்றது. 

❖ COP 15 மாநாடானது, பாலலேனமாக்கல், நிலச ்சீைழிவு மற்றும் ேறட்சி ஆகியேற்றிற்கு 
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எதிைான வபாைாட்டத்தில் ஒரு முக்கிய இயக்கமாகும். 

❖ இதற்கான கருத்துரு: 'நிலம். ோழ்வு. மைபு: பற்றாக்குலறயிலிருந்துச ் சசழிப்பினன 

வநாக்கி' என்பதாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சடல்லிப் பிைகடனமானது பாலலேனமாக்கலல எதிைத்்துப் 

வபாைாடுேதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சலபயின் மாநாட்டு அலமப்பின் 14ேது 

பங்குதாை மாநாட்டில் லகசயழுத்திடப்பட்டது. 

❖ பாலலேனமாக்கலல எதிைத்்துப் வபாைாடுேதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சலபயின் 

மாநாட்டு அலமப்பானது 1994 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. 

 

 

Drought in Numbers 2022 – அறிக்லக 

 

❖ தற்வபாது நலடசபற்று ேரும் பாலலேனமாக்கலல எதிைத்்துப் வபாைாடுேதற்கான 

ஐக்கிய நாடுகளின் சலபயின் மாநாட்டு அலமப்பின் 15ேது பங்குதாைர ்மாநாட்டில் 

(CoP15) ‘Drought in Numbers 2022’ என்ற தலலப்பிலான ஒரு அறிக்லக சேளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தச ்சமீபத்திய மதிப்பீடானது, 196 நாடுகளில் கடந்த 122 ஆண்டுகளில் பதிோன 

ேறட்சிகள் பற்றியும், ோழ்க்லக மற்றும் ோழ்ோதாைத்தின் மீதான அதன் தாக்கங்கள் 

பற்றியும் பகுப்பாய்வு சசய்தது. 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, உலகில் ேறட்சிகள் அடிக்கடி ஏற்படும் நிலலகள் மற்றும் 

அதன் கால அளவு ஆகியலே 29 சதவீதம் அதிகைித்துள்ளது. 

❖ புவியியல் ைீதியாக, இந்தியாவின் ேறட்சிப் பாதிப்பு நிலலயானது, ஆப்பிைிக்காவின்  

துலண சஹாைாப் பகுதி நாடுகளுடன் ஒப்பிடப் படுகிறது. 

❖ கடுலமயான ேறட்சியின் விலளோனது, 1998 முதல் 2017 ேலையிலான 20 

ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திலய 2முதல் 5 சதவீதம் ேலை 

குலறத்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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