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மே – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ மேடவாக்கத்தில் அமேக்கப்பட்டுள்ள 2.3 கிமீ நீளோன மூன்று தடங்கள் ககாண்ட 

கென்மனயின் மிக நீளோன ஒருவழிப் பாமத மேே்பாலத்திமன தமிழக முதல்வர ்

அவரக்ள் திறந்து மவத்தார.் 

o இது தாே்பரத்திலிருந்து மவளெம்ெரி வமர வாகனங்கள் கநரிெலின்றி மவகோகெ ்

கெல்வதற்கு வழி அளிக்கும். 

❖ இரண்டாே் உலகப் மபாரில் கெரே்னியின் நாஜிப் பமடகளுக்கு எதிரான தனது 

கவற்றிமைக் ககாண்டாடுே் வமகயில் மொவிைத் யூனிைன் மே 09 ஆே் மததியிமன 

ரஷ்ைாவின் கவற்றி தினோகக் ககாண்டாடுகிறது. 

❖ ஏர ் இந்திைா நிறுவனத்தின் புதிை தமலமே நிரவ்ாக அதிகாரி (CEO) ேற்றுே் 

மேலாண்மே இைக்குனராக (MD) காே்ப்கபல் வில்ென் என்பவமர டாடா குழுேே் 

நிைமித்துள்ளது. 

❖ மொவிைத ்ஒன்றிைத்தின் வீழ்ெச்ியின் மபாது உக்மரன் நாட்டிமன விடுதமலப் கபறெ ்

கெை்து அதன் முதல் அதிபராகப் பணிைாற்றிை லிமைானிட ்கிராவ்சுக் காலோனார.் 

❖ 2022 ஆே் ஆண்டு தாை்லாந்து மடலண்ட் மகாப்மப மபாட்டியில் முதலிடத்ததப்  பிடித்து, 

கென்மனமைெ ்மெரந்்த இளே் வாகன ஓட்டிைான ெரத்க் ெவான், ம ாண்டா மரசிங் 

இந்திைா நிறுவனத்தின் ொரப்ாக புதிை ொதமனமைப் பமடத்தார.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

புதிய ேலைலேத் மேரே்ை் ஆலையர் 

❖ மதரத்ல் ஆமணைர ் ராஜீவ் குோர ் அடுத்தத் தமலமேத் மதரத்ல் ஆமணைராக  

நிைமிக்கப் பட்டார.் 

❖ இவர ்2020 ஆே் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ோதத்தில் மதரத்ல் ஆமணைராக நிைமிக்கப்பட்டார.் 

❖ குடிைரசுத் தமலவர ்அவரக்ள் தமலமே மதரத்ல் ஆமணைர ்ேற்றுே் இதரத் மதரத்ல் 

ஆமணைர ்ஆகிமைாமர நிைமிக்கிறார.் 

❖ இவரக்ள் ஆறு ஆண்டுகள் வமர அல்லது 65 வைது வமர நிரே்புே் வமர இவற்றுள் எது 

முந்மதைமதா அது வமர அந்தப் பதவியில் வகிப்பர.் 

 

உயிரி எரிவாயு மூைே் இயங்குே் இந்தியாவின் முேை் மின்சார வாகன 

மின்மனற்ற நிலையே் 

 

❖ உயிரி எரிவாயு மூலே் இைங்குே் இந்திைாவின் முதல் மின்ொர வாகன மின்மனற்ற 
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நிமலைோனது ேகாராஷ்டிராவின் முே்மப நகரில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆற்றல் ஆமலைானது, கதரு விளக்குகமள இைக்கவுே், மின்ொர வாகனங்கமள 

மின்மனற்றே் கெை்ைவுே் பைன்படுத்தப்படுே். 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

ஆசியத் மேரே்ை் ஆலையங்களின் சங்கே் ேலைலே 

❖ 2022-2024 ஆே் ஆண்டிற்கான ஆசிைத் மதரத்ல் ஆமணைங்களின் ெங்கத்தின் (AAEA) 

புதிை தமலமேைாக இந்திைா ஒருேனதாக மதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ேணிலாவின் மதரத்ல் ஆமணைம் இந்த ெங்கத்தின் தற்மபாமதைத் தமலதமயாக 

உள்ளது. 

❖ புதிை நிரவ்ாகக் குழுவில் தற்மபாது ரஷ்ைா, உஸ்கபகிஸ்தான், இலங்மக, ோலத்தீவு, 

ததவான் ேற்றுே் பிலிப்மபன்ஸ் ஆகிை நாடுகள் இடே் கபற்றுள்ளன. 

❖ இந்திைத் மதரத்ல் ஆமணைத்தின் 3 மபர ்ககாண்ட குழு துமணத் மதரத்ல் ஆமணைர ்

நித்மதஷ் விைாஸ் தமலமேயில், ேணிப்பூரின் தமலமே மதரத்ல் ஆமணைர ் ராமெஷ் 

அகரவ்ால் ேற்றுே் ராெஸ்தான் தமலமே மதரத்ல் ஆமணைர ் பிரவீன் குப்தா 

ஆகிமைாருடன் உள்ளது. 

 

கடுலேயான மேசிய அவசரநிலை அறிவிப்பு  

 

❖ வட ககாரிை நாட்டில் முதலாவது மகாவிட்-19 பாதிப்பு உறுதி கெை்ைப் பட்டமதைடுத்து, 

"கடுமேைான மதசிை அவெரநிமலமை" அந்நாட்டு அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2020 முதல் அந்நாட்டு அரொங்கே் அதன் எல்மலகளில் கடுமேைான ககாமரானா 

மவரஸ் தடுப்பு விதிமுமறகமள விதித்து இருந்த நிமலயில், இந்த நாட்டில் மகாவிட்-19 

பாதிப்பு ஒரு மபாதுே் பதிவானதில்மல. 

❖ வட ககாரிைா அதன் 25 மில்லிைன் ேக்களில் ைாருக்குே் தடுப்பூசி வழங்கவில்மல 
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என்று நிபுணரக்ள் கருதுகின்றனர.் 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனே், சீனா ேற்றுே் ரஷ்ைா ஆகிைமவ வழங்கிை தடுப்பூசி மீதான 

ெலுமககமள இந்த நாடு நிராகரித்தது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ேனிே உரிலேகள் சலபயிை் ரஷ்யாவிற்கு ோற்று 

❖ ஐக்கிை நாடுகள் ேனித உரிமேகள் ெமபயில் ரஷ்ைாவிற்குப் பதிலாக கெக் 

குடிைரசிமன நிைமிக்க ஐக்கிை நாடுகள் கபாதுெ ்ெமப பபரும்பான்தமயாக வாக்கு 

அளித்துள்ளது. 

❖ ஐக்கிை நாடுகள் ேனித உரிமேகள் ெமப என்பது உலகளாவிை அமேப்பின் ஒரு 

முன்னணி ேனித உரிமேகள் அமேப்பாகுே். 

❖ கடந்த ோதே் கபாதுெ ் ெமபயில் மேற்ககாள்ளப்பட்ட வாக்ககடுப்பு மூலே் ரஷ்ைா 

ெமபயிலிருந்து இமடநீக்கே் கெை்ைப்பட்டது. 

❖ ரஷ்ைா உலகச ்சுற்றுலா அமேப்பிலிருந்துே் இமடநிறுத்தம் பசய்யப் பட்டது. 

 

பிரபைோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

சிறப்பு வங்காள அகாடமி விருது 

❖ மேற்கு வங்க முதல்வர,் ேே்தா பானரஜ்ி அவரக்ள் தனது "தளராத இலக்கிைப் 

பணிக்காக" வங்காள அகாடமி விருதிமனப் கபற்றார.் 

❖ ொகித்ை அகாடமியினால் இந்த ஆண்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட இந்த விருதானது, 

பானரஜ்ியின் “கபிதா பிதான்” என்ற புத்தகத்திற்காக அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ மேற்கு வங்காளத்தின் சிறந்த எழுத்தாளரக்ளுக்குப் பாராட்டு கதரிவிக்குே் வமகயில் 

இந்தப் புத்தகே் எழுதப் பட்டுள்ளது. 

❖ பரிசு வழங்கும் மேமடயில் இருந்த மபாதிலுே், ேே்தா பானரஜ்ி இந்த விருமதத் தான் 

ஏற்க வில்தல.  

❖ அந்த விருதிமன அவரின் ொரப்ாக ோநிலக் கல்வி அமேெெ்ர ்பிரத்ைா பாசு கபற்றுக் 

ககாண்டார.் 

 

உைகின் மூே்ே சசஸ் கிராை்ட்ோஸ்டர் 

 

❖ உலகின் மிக மூத்த கிராண்ட் ோஸ்டரான யூரி அகவரப்ாக் தனது 100வது வைதில் 
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காலோனார.் 

❖ இவர ்1949 ஆே் ஆண்டில் நமடகபற்ற ோஸ்மகா ொே்பிைன்ஷிப் மபாட்டியில் பவற்றிப் 

பட்டத்மதயும் 1952 ஆே் ஆண்டில் கிராண்ட்ோஸ்டர ்பட்டத்மதயும் கபற்றார.் 

❖ ெரவ்மதெ ெதுரங்கக் கூட்டமேப்பினால் வழங்கப்பட்ட கிராண்ட ் ோஸ்டர ்

பட்டத்திமனயுே் இவர ்கபற்றார.் 

 

Modi @20: Dreams Meeting Delivery - புே்ேகே் 

❖ குடிைரசுத் துமணத் தமலவர ் M.கவங்மகைா நாயுடு அவரக்ள் புதுதில்லியில் “Modi 

@20: Dreams Meeting Delivery” என்ற புத்தகத்மத கவளியிட்டார.் 

❖ மோடி அவரக்ளின் உத்தியில் அதிகளவில் கவளிப்பட்ட வித்திைாெோன சிந்தமனச ்

கெைல்முமற, முன்மனாடித்துவே், ொரப்ு-கெைல்பாட்டு அணுகுமுமற ேற்றுே் மிகெ ்

சிறந்தப் பரிோற்றத் தமலமேத்துவ பாணி ஆகிைவற்றுடன் கதாடரப்ுமடை  பல்மவறு 

உண்மேகமள இப்புத்தகே் முன்மவக்கிறது. 

 

 

அரசே் ேங்கப் பேக்கே் 2022 

 

❖ 94 வைதான, புகழ்கபற்ற கட்டிடக் கமலஞர ்பால்கிருஷ்ணா விட்டல்தாஸ் மதாஷிக்கு, 

2022 ஆே் ஆண்டின் ேதிப்புமிக்க ராயல் தங்கப் பதக்கே் வழங்கப்பட்டது. 
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❖ கட்டிடக்கமலத் துமறக்கான உலகில் மிக உைரிை ககௌரவோக இது கருதப்படுகிறது. 

❖ கட்டிடக்கமல துமறயில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கத் தாக்கத்மத ஏற்படுத்திை ஒரு நபரின் 

வாழ்நாள் அளவிலான சிறப்பானப் பணிமை அங்கீகரித்து ககௌரவிப்பதற்காக இந்த 

விருது வழங்கப் படுகிறது. 

❖ 2018 ஆே் ஆண்டில், பிரிட்ஸ்கர ்கட்டிடக்கமல பரிமெப் கபற்ற முதல் இந்திைர ்என்ற 

கபருமேமை இவர ்கபற்றார.் 

❖ இந்திை அரொனது, 2020 ஆே் ஆண்டில் இவருக்கு பத்ே பூஷன் விருது வழங்கிைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக ேலாசீமியா தினே் – மே 08 

 

❖ தலாசீமிைா ஒரு இரத்தம் பதாடரப்ுதடய பிழற்சி என்பததக் குறித்துே் அந்த மநாை் 

கதாடரப்ான கட்டுக்கமதகள் குறித்து விழிப்புணரம்வப் பரப்புவது ேற்றுே் அந்த 

மநாைாளிகள் தங்களது இைல்பான வாழ்க்மகமை நடத்த உதவுவது ஆகியவற்தறக் 

குறித்தும் இத்தினே் மநாக்கோகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆே் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "விழிப்புடன் இருங்கள். பகிரந்்து 

ககாள்ளுங்கள். கவனிதத்ுக் ககாள்ளுங்கள் : தலாசீமிைா குறித்த அறிமவ மேே்படுத்த 

உலகளாவிைச ்ெமூகத்துடன் இமணந்து பணிைாற்றுதல்" என்பதாகுே்.  

 

உைக லூபஸ் தினே் - மே 10 

❖ லூபஸ் என்பது உலகே் முழுவதுே் 5 மில்லிைனுக்குே் அதிகோன ேக்கமளப் பாதிக்குே் 

ஒரு ககாடிை மநாைாகுே். 

❖ சிஸ்டமிக் லூபஸ் எரிதிேமடாெஸ் என்றுே் அமழக்கப்படுே் இந்தத் தன்னுடல் தாங்கு 

திறன் மநாமைப் பற்றிை ஒரு விழிப்புணரம்வ உருவாக்குே் மநாக்கத்துடன் இந்தத ்
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தினோனது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்மநாை் பற்றிை விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துே் மநாக்கில் 2004 ஆே் ஆண்டு லூபஸ் 

கனடா என்பவரால் இந்தத ்தினோனது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த மநாை் ஏற்படுவதற்கான ெரிைான காரணே் இன்னுே் அறிைப்படவில்மல.  

❖ ஆனால் இது ேரபணுக்கள்,  ாரம்ோன்கள் ேற்றுே் சுற்றுெச்ூழல் மபான்ற சிலபல 

காரணிகளால் உருவாகலாே் என்று கருதப்படுகிறது. 

 

 

சர்வமேச அரக்ானியா தினே் - மே 10 

 

❖ ஐக்கிை நாடுகள் ெமபைானது, 2022 ஆே் ஆண்டு மே 10 ஆே் மததிமை இரண்டாவது 

ெரவ்மதெ அரக்ானிைா  தினோக அனுெரித்தது. 

❖ இந்தத ்தினோனது ஆரக்ன் ேரத்மத ேனிதகுலத்தின் ஒரு விைத்தகுக் கலாெெ்ாரப் 
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பாரே்பரிைோகவுே், கநகிழ்திறன் ேற்றுே் நிமலைான மேே்பாட்டின் ஒரு மூதாமதை 

ஆதாரோகவுே் சித்தரிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினோனது “ஆரக்ன் ேரே், கநகிழ்திறனின் சின்னே்” என்ற 

கருத்துருவின் கீழ் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ ஆரக்ன் ேரே் (அரக்ானிைா ஸ்பிமனாொ) ஆப்பிரிக்காவின் கதன்மேற்குப் பகுதியில் 

உள்ள கோராக்மகாவின் துமண-ெ ாரா பகுதிமைப் பூரவ்ீகோகக் ககாண்ட ஒரு 

இனோகுே். 

❖ இது வறண்ட ேற்றுே் அமர வறண்டப் பகுதிகளில் வளருே் தன்மேக் ககாண்டது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

மிகப்சபரிய சவள்லளநிற லவரே் 

❖ தி ராக் எனப்படுே் உலகின் மிகப்கபரிை கவள்மள மவரோனது, 18.6 மில்லிைன் சுவிஸ் 

பிராங்குகளுக்கு (18.8 மில்லிைன் டாலர)் ஏலே் மபானது. 

❖ ஆனால் இது மபான்ற ஒரு இரத்தினத்திற்கான முந்மதை ஏலப்பதிமவ விட இது மிகவுே் 

குமறவாகுே்  

❖ சுவிட்சரல்ாந்தின் கெனீவாவில் உள்ள கிறிஸ்டிைன் என்ற ஒரு ஏல நிறுவனமானது, 

மகால்ஃப் பந்மதக் காட்டிலுே் கபரிை அளவிலான 228.31 காரட் எமடயுமடை இந்தக் 

கல்மல விற்றது. 
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