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மே – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ க ோவிட்-19 த ோடரப்ோ  அதெரி ் ோ நட ்திய இரண்டோவது உல ளோவிய  ோதணோளி 

வோயிலோன உசச்ி ெோநோட்டில் பிர ெர ்நகரந்திர கெோடி அவர ்ள் உரரயோற்றினோர.் 

❖ இெ்போலில் உள்ள குெோன் லெ்போ ் விரளயோட்டு ரெ ோன ்தில் நரடதபற்ற 12வது 

இந்திய சப்-ஜூனியர ் (மி  இரளகயோரு ் ோன) க சிய ெ ளிர ் ஹோ ்கி 

சோெ்பியன்ஷிப் (2022) கபோட்டிரய ெணிப்பூர ் மு ல்வர ் N.பிகரன் சிங் த ோடங்கி 

ரவ ் ோர.் 

❖ ெகிந்  ரோஜப ்கச ப வி விலகியர  அடு ்து இலங்ர யின் முன்னோள் பிர ெர ்

ரணில் வி ்ரெசிங்க , இலங்ர யின் புதிய பிர ெரோ  நியமி ் ப்பட்டுள்ளோர.் 

❖ ெ ்தியப் பிரக ச ெோநில ்தின்  ோர ் ெோவட்ட ்தில் உள்ள கபோஜ்ஷோலோ நிரனவுச ்

சின்னெ் த ோடரப்ோன சரச்ர்ச குறித்த ெனு மீது இந்தியத் த ோல்லியல் துரற, ெ ்திய 

அரசு ெற்றுெ் ெோநில அரசு ஆகியவற்றுக்கு ெ ்தியப் பிரக ச உயர ் நீதிென்றெ் 

அறி ்ர  ஒன்றினன அனுப்பியுள்ளது. 

o கபோஜ்ஷோலோ என்பது வோ ்க வியின் (சரஸ்வதி க வி) க ோவில் என்று இந்து ் ள் 

கூறும் சமயத்தில் முஸ்லீெ் சமூ  ்தினர ்இ ரனக்  ெல் தெௌலோ ெசூதியோ  ் 

 ருதுகின்ற வனகயில் இது இந்தியத் த ோல்லியல் துரறயினோல் போது ோ ் ப்பட்ட 

11 ஆெ் நூற்றோண்டிரனச ்கசரந்்  ஒரு நிரனவுச ்சின்னெோகுெ்.  

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

SSR ேற்றுே் SRIMAN வழிகாட்டுேல்கள் 

 

❖ த ோழில்நுட்பத் தின ்ர  முன்னிட்டு SSR ெற்றுெ் SRIMAN ஆகிய வழி ோட்டு ல் ள் 

தவளியிடப் பட்டன. 

❖ அறிவியல் ெற்றுெ் த ோழில்நுட்பச ் சூழல் அரெப்ரபச ் சமூ  ் க ரவ ளு ்குப் 

பங் ளி ் ச ் சசய்யுெ் வர யில் அறிவியல் ெற்றுெ் சமூ  இரணப்பு ரள வலுப் 

படு ் ச ்சசய்வ ற்கு அறிவியல் சமூ ப் தபோறுப்பு (SSR) இன்றியரெயோ  ோகுெ். 

❖ இந்  வழி ோட்டு ல் ள் மு ன்ரெயோ  அறிவியல்-சமூ ெ், அறிவியல்-அறிவியல் 
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ெற்றுெ் சமூ ெ்-அறிவியல் ஆகியரவ இரடயிலோன இரடதவளி ரள ் குரறப்பர  

உள்ளட ்கியது.  

❖ இ ன் மூலெ் சமூ  இல ்கு ரள அரடவ ற்கு விரரவோன வி  ்தில் அறிவியலின் 

நெ்ப  ்  ன்ரெ, கூட்டோண்ரெ ெற்றுெ் தபோறுப்ரப தவளி ் த ோணர முடியுெ். 

❖ SRIMAN என்பது அறிவியல் ஆரோய்சச்ி உள் ட்டரெப்புப் பகிரவ்ு கெலோண்ரெ ெற்றுெ் 

 ட்டரெப்பு ள் (Scientific Research Infrastructure Sharing Maintenance and Networks) என்ப ன் 

சுரு ் ெோகுெ். 

❖ இந்  வழி ோட்டு ல் ள் நோடு முழுவதுெ் உள்ள அறிவியலோளர ்ள், 

ஆரோய்சச்ியோளர ்ள் ெற்றுெ் த ோழில் வல்லுநர ்ள் ஆரோய்சச்ி உள் ட்டரெப்பிரனத் 

திறன்மி ்  முரறயில் பயன்படு ்து ல் ெற்றுெ் பரவலோன முரறயில் அணு ச ்

தசய் ல் ஆகியவற்ரற கெெ்படு ்துவர  கநோ ் ெோ  ் த ோண்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் ேற்றுே் சோழில்நுட்பே் 

கருந்துளளயின் முேல் புளகப்படே் 

 

❖ வோனியலோளர ்ள் நெது போல்தவளி அண்ட ்தின் ரெய ்தில் உள்ள மி ப்தபரிய  ருந் 

துரளயின் மு ல் புர ப்பட ்ர  தவளியிட்டுள்ளனர.் 

❖ உல ளோவிய கரடிகயோ த ோரலகநோ ்கி ள் வரலயரெப்பின் ஆய்வு ரளப் 

பயன்படு ்தி, ஈதவன்ட ்ஹோரிஸோன் த ோரலகநோ ்கி (EHT) கூட்டரெப்பு எனப்படுெ் 

உல ளோவிய ஆரோய்சச்ி ் குழுவோல் இந் ப் புர ப்படெ் எடு ் ப்பட்டது. 

❖ இது Sgr A* அல்லது சாகிட்டரியஸ் A எனப்படுெ் நெது போல்தவளி அண்ட ்தின் 

ரெய ்தில் உள்ள ஒரு மி ப்தபரிய  ருந்துரளயோகுெ். 

❖ இந்   ருந்துரள இருப்ப ற் ோன மு ல் கநரடிக்  ோட்சி சோரந்்  ஆ ோரெ் இதுவோகுெ். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலகளாவிய வருடாந்திரே் முேல் பே்ோண்டு கால பருவநிளல ேகவல் 

அறிக்ளக  

❖ உல ளோவிய வருடோந்திரெ் மு ல் ப ் ோண்டு  ோல பருவநிரல   வல் அறி ்ர  

என்பது சமீப ்தில் உல  வோனிரல அரெப்பினோல் தவளியிடப்பட்டது. 
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❖ அடு ்  ஐந்து ஆண்டு ளில் உல ெ் 1.5 டிகிரி தசல்சியஸ் தவப்பெயெோ ல் என்ற ஒரு 

வரெ்பிரன ்  ற் ோலி ெோ  மீறுவ ற்கு 50 ச வீ  வோய்ப்பு உள்ளது. 

❖ 2022 ெற்றுெ் 2026 ஆகிய ஆண்டு ளு ்கு இரடயில் குரறந் பட்செோ  ஒரு ஆண்டோவது 

2016 ஆெ் ஆண்டிற்குப் பதிலோ  மிகவும் தவப்பெோன ஆண்டோ  ெோற 93 ச வீ  வோய்ப்பு 

உள்ளது. 

❖  ற் ோலி ெோ  1.5 டிகிரி தசல்சியஸ் என்ற தவப்பநிரலரய ்  ோண்டுவ ற் ோன ஒரு 

வோய்ப்பு 2015 ஆெ் ஆண்டில் அது பூஜ்ஜிய ்ர  தநருங்கியதில் இருந்து படிப்படியோ  

உயரந்்து உள்ளது. 

❖ உல  அளவில் 2022 ஆெ் ஆண்டு ெற்றுெ் அடு ்  நோன்கு ஆண்டு ளில் இயல்ரப விட 

குரறவோன தவப்பநிரல பதிவோகுெ் என  ணி ் ப்பட்டுள்ள நோடு ளில் சில 

பகுதி ளில் இந்தியோவுெ் இடெ் தபறலோெ். 

❖ இது  டந் ப் ப ் ோண்டு ளில் நிலவிய ெரழப் தபோழிவு ளின் ஒரு சோ த்ியெோன 

அதி ரிப்பு  ோரணெோ வுெ் இரு ் லோெ்.  

❖ இந்தியோவின் பல பகுதி ளில் இயல்ரப விட அதி ெோ  ெரழ தபய்யுெ்.  

❖ இது தவப்ப நிரலரய குரறவோ  ரவ ்திரு ்குெ். 

 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

முேல் ‘புளக இல்லாே ோநிலே்’ 

 

❖ இெோசச்லப் பிரக செ் ெோநிலெோனது, அனனவருக்கும் LPG இரணப்பிரன வழங்கிய 

மு ல் ெோநிலெோ வுெ், புர  இல்லோ  மு ல் ெோநிலெோ வுெ் ஆனது. 
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❖ ெ ்திய அரசின் உஜ்வோலோ திட்டெ் ெற்றுெ் கிரஹினி சுவி ோ கயோஜனோ ஆகியவற்றின் 

 ோரணெோ  இந் ச ்சோ ரன எட்டப்பட்டது. 

❖ ெோநில ்திரனப் புர  இல்லோ ெோநிலெோ  ெோற்றுவ ற் ோ  உஜ்வோலோ திட்டெ் ெோநில 

அரசோல் அறிமு ப்படு ் ப்பட்டது. 

❖ கிரோெப்புறப் தபண் ளு ்கு உ வுெ் வர யில் கிரஹினி சுவி ோ திட்டெ் அறிமு ப் 

படு ் ப் பட்டது. 

 

அசானி ேற்றுே் கரீே் சூறாவளி 

 

❖ புவியின் வட ்கு அரர ்க ோள ்தில் ஒன்றுெ், த ற்கு அரர ்க ோள ்தில் ஒன்றுெோ  

இந்தியப் தபருங் டல் பகுதியில் ஒரு இரணப் புயல் ள் உருவோயின. 

❖ இவற்றிற்கு முரறகய அசோனி ெற்றுெ்  ரீெ் சூறோவளி என்று தபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இரவ ஒகர தீர ்் கரர யில் க ோன்றி  ற்கபோது ஒன்று ்த ோன்று விலகிச ்தசல்லுெ் 

இரட்ரடப் புயல் ளோகுெ். 

❖ ‘அசோனி’ இடஞ்சுழி திரசயிலுெ், அ ன் இரட்ரடயோன ‘ ரீெ்’ பூெ ்திய கரர  ்கு 

த ற்க  வலஞ்சுழி திரசயிலுெ் சுழல்கின்றன. 

❖ அசோனி என்ற தபயர ்இலங்ர யோலுெ், ‘ ரீெ்’ என்ற தபயர ்த ன்னோப்பிரி ்  நோடோன 

சசசல்ஸ் நோட்டினோலுெ்  வழங் ப்பட்ட தபயர ்ளோகுெ். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மேசியத் சோழில்நுட்ப தினே் – மே 11 

❖ இந் த் தினெோனது 1998 ஆெ் ஆண்டில் கெ ெோ  ்தில் நட ் ப்பட்ட தபோ ்ரோன் அணு 

ச ்திச ்கசோ ரன ளின் (தபோ ்ரோன்-II) ஆண்டு நிரறரவ ் குறி ்கிறது. 

❖ இரவ 1998 கெ 11 மு ல் 13 வரர ரோஜஸ் ோனின்  ோர ்போரலவன ்தில் உள்ள இந்திய 

இரோணுவ ்தின் தபோ ்ரோன் கசோ ரன ்  ள ்தில் டோ ்டர.் A.P.J. அப்துல்  லோெ் 

அவர ்ளின் நிரவ்ோ  ்தின் கீழ் நட ் ப்பட்ட ஐந்து அணுகுண்டு கசோ ரன ளோகுெ். 

❖ ஆபகரஷன் ச ்தி என்பது தபோ ்ரோன்-II அணுச ்தி கசோ ரனக்கு வழங் ப்பட்ட ஒரு  
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குறியீட்டுப் தபயரோகுெ் 

❖ 1974 ஆெ் ஆண்டில் இந்தியோ அரசினோல் மு ல் அணுகுண்டு கசோ ரன நட ் ப்பட்டது. 

❖ இ ற்கு ஸ்ரெலிங் பு ் ோ (சிரி ்குெ் பு ் ர)் என்ற குறியீட்டுப் தபயர ்இடப்பட்டது. 

❖ க சியத் த ோழில்நுட்ப தினெ் மு ன் மு லில் 1999 ஆெ் ஆண்டு கெ 11 அன்று 

அனுசரி ் ப் பட்டது. 

 

 

சர்வமேச சசவிலியர் தினே் - மே 12 

 

❖ இது தசவிலியர ்ளின் கசரவ ரளக் த ௌரவிப்பர  கநோ ் ெோ  ் த ோண்டுள்ளது. 

❖ இது ஆங்கிகலயச ் சமூ ச ் சீரத்ிரு ் வோதியுெ், புள்ளியியல் நிபுணருெ், நவீனச ்

தசவிலிய ்திரன நிறுவியவருமான புகளோரன்ஸ் ரநட்டிங்க லின் பிறந் நோளோகுெ். 
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❖ இவர ்கலடி வி ் தி லோெ்ப் என்றுெ் அரழ ் ப்பட்டோர.் 

❖ இந்  ஆண்டு தசவிலியர ்தின ்தின்  ரு ்துரு, "Nurses: A Voice to Lead – Invest in Nursing and 

respect rights to secure global health" என்ப ோகுெ்.  

 

சர்வமேச ோவர ஆமராக்கிய தினே் - மே 12 

 

❖  ோவர ஆகரோ ்கிய ்ர ப் போது ோப்பது பசிரய ஒழி ் வுெ், வறுரெரய ் குரற ் ச ்

சசய்யவுெ், பல்லுயிர ்் ன்ரெ ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழரலப் போது ோ ் ச ் சசய்யவுெ், 

தபோருளோ ோர கெெ்போடட்ிரன அதி ரி ் வுெ் எவ்வோறு உ வுெ் என்பது குறி ்  ஒரு 

உல ளோவிய விழிப்புணரர்வ ஏற்படு த்ுவர  இது கநோ ் ெோ  ் த ோண்டுள்ளது. 

❖ ஐ ்கிய நோடு ளின் தபோதுச ்சரபயோனது, (UNGA) 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்ெோ  ்தில் 

இந்   ்தின ்திரன அனுசரிப்ப ற் ோன ஒரு தீரெ்ோன ்ர  நிரறகவற்றியது. 

❖ 2020 ஆெ் ஆண்டோனது, ஐ ்கிய நோடு ள் சரபயினோல், சரவ்க ச  ோவர ஆகரோ ்கிய 

ஆண்டோ  (IYPH) அறிவி ் ப்பட்டது. 

❖ இருப்பினுெ், த ோகரோனோ ரவரஸ் தபருந்த ோற்றினோல்  டுரெயோ  போதி ் ப்பட்டு, 

நிலுரவயில் உள்ள தசயல்போடு ரள முடிப்ப ற் ோ  சரவ்க ச  ோவர ஆகரோ ்கிய 

ஆண்டோனது 2021 ஆெ் ஆண்டு ஜூரல 01 வரர நீட்டி ் ப்பட்டது. 

 

உலக புலே்சபயர் பறளவ தினே் - மே 14 

❖ புலெ்தபயர ் பறரவ ள் ெற்றுெ் அவற்றின் வோழ்விடங் ரளப் போது ோப்ப ன் 
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அவசிய ்ர  எடு ்துரரப்பதுெ் அது குறி ்  விழிப்புணரர்வ ஏற்படு ்துவதுெ் இ ன் 

கநோ ் ெோகுெ். 

❖ புலெ்தபயர ்பறரவ ள் எதிரத் ோள்ளுெ் அசச்ுறு ் ல் ள், அவற்றின் சுற்றுசச்ூழலின் 

மு ்கிய ்துவெ் ெற்றுெ் அவற்ரறப் போது ோப்ப ற்கு வவண்டி சரவ்க ச 

ஒ ்துரழப்பின் அவசியெ் குறி ்து  வன ்ர  ஈரப்்பக  இந்  நோளின் ஒரு மு ்கிய 

கநோ ் ம் ஆகுெ். 

❖ ஆண்டு ்கு இருமுரற என்ற வனகயில் கெ ெோ ெ் ெற்றுெ் அ ்கடோபர ் ெோ ெ் 

ஆகியவற்றின் இரண்டோவது சனி ்கிழரெயன்று இ ்தினெ் த ோண்டோடப்படுகிறது. 

❖ "புலெ்தபயர ் பறரவ ள் மீது ஒளி ெோசுபோட்டின்  ோ ் ெ்" என்பது இந்  ஆண்டின் 

உல  புலெ்தபயர ்பறரவ தின ்தின்  ரு ்துருவோகுெ். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ோேவிடாய் விடுப்பு 

 

❖  டுரெயோன ெோ விடோய் வலி உள்ள தபண் ளு ்கு ெோ  ்திற்கு மூன்று நோட் ள் ஒரு 

ெரு ்துவ விடுப்பு வழங்குெ் முரறரய அறிமு ப்படு ்திய மு ல் ஐகரோப்பிய நோடோ  

ஸ்தபயின் ெோற உள்ளது. 

❖ சில சூழ்நிரல ளில் இந்  விடுப்பு ஐந்து நோட் ளு ்கு ் கூட நீட்டி ் ப்படலோெ். 
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❖ இந்தியோ, ஜப்போன், ர வோன், இந்க ோகனசியோ, த ன் த ோரியோ ெற்றுெ் ஜோெ்பியோ 

கபோன்ற நோடு ளுெ் ெோ விடோய் விடுப்பு ரள வழங்குகிறது. 

❖ இந்தியோவில், தபண் ளு ்கு ெோ விடோய் விடுப்பு தபறச ்சட்டப்பூரவ் உரிரெ இல்ரல.  

❖ ஆனோல் பீ ோர ்ெோநில ்தில், ெோ விடோய்க்  ோல த்ில் அரசோங்  ் ோல் அங்கீ ரி ் ப் 

பட்ட வனகயில் இரண்டு நோட் ள் விடுப்பு வழங் ப்படுகிறது. 
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