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மே – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய சிறுபான்மமயினர ் நலத்துமை அமமசச்ர ் முக்தார ் அப்பாஸ் நக்வி, உத்தரப் 

பிரததச மாநிலம் ராம்பூர ்நகரில் இந்தியாவின் முதல் 'அமிரத் சதராவர'் திட்டத்மதத் 

ததாடங்கி மவத்தார.் 

❖ லூயிஸ் உய்ட்டன் என்ற ஆடம்பர நுகரவ்ுப் தபாருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கான 

இந்தியாவின் முதல் விளம்பரத ் தூதராக நடிமக தீபிகா படுதகான் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

❖ லக்பா தெரப்ா 10வது முமையாக எவதரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறியுள்ளார.்  

o இவரது இந்த 10வது முமையிலான சாதமனயானது இத்தமகய சாதமனமயப் 

பமடத்த முதல் தபண்மணி என்ை தபருமமமய அவருக்குப் தபை்று தந்தது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர ்தெக் கலீஃபா பின் சயீத் அல் நஹ்யான் சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

o எனவே ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஒரு புதிய அதிபராக முகமது பின் சயீத ் அல் 

நஹ்யான் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

தககசால் கேர் மேயே் 

❖ மத்திய குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தர ததாழில்துமை அமமசச்ர ்நாராயண் தத்து ராவன 

தககசால் கதர ்(காதி) மமயத்திமனச ்சமீபத்தில் திைந்து மவத்தார.் 

❖ இந்தச ்சிைப்பு கதர ்மமயமானது புது தடல்லியில் உள்ள ததசிய ஆமட வடிவமமப்பு 

ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் (NIFT) அமமந்துள்ளது. 

❖ சமீபத்திய ஆமட வடிவமமப்புகமள அறிமுகப்படுத்துவது மை்றும் உலகளாவிய 

தரத்மத ஒத்த புதிய துணிகமள உருவாக்குவது, உள்நாட்டு மை்றும் தவளிநாட்டு 

நுகரத்வாரக்ளின் ததமவகமளப் பூரத்்தி தசய்வது தபான்ைமவ இந்த மமயத்தின் 

முக்கியப் பணிகளாகும். 

 

பிரேேர் கரீப் கல்யாண் அன்ன மயாஜனா திட்டே் நீட்டிப்பு 

 

❖ மத்திய அமமசச்ரமவயானது, பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா (PM-
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GKAY) திட்டத்மத 2022 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் மாதம் வமரயில் தமலும் ஆறு 

மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

❖ சமூகத்தின் பிற்படுத்தப்பட்ட மை்றும் விளிம்புநிகலப் பிரிவினருக்கான நலன் மை்றும் 

உதவிமய வழங்குவமத இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது (கட்டம் VI). 

❖ PM-GKAY திட்டத்தின் ஐந்தாம் கட்டமானது 2022 மாரச் ்மாதத்தில் முடிவமடய இருந்தது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  மாதம் முதல் நமடமுமையில் உள்ள இத்திட்டமானது, உலகின் 

மிகப்தபரிய உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும்.  

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிகவுே் ேதிப்புமிக்க நிறுவனே் 

 

❖ எண்தணய் தபருநிறுவனமான சவுதி அராம்தகா, ஆப்பிள் நிறுவனத்மதப் பின்னுக்குத் 

தள்ளி, உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக மாறியது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு முதல் முமையாக அராம்தகா நிறுவனம் சுமார ் 2.43 

டிரில்லியன் டாலர ் அளவிலான ஒரு சந்மத மூலதனத்துடன், அதன் மிக உயரந்்த 

அளவிலான வரத்்தகத்திமன தமை்தகாண்டு ஆப்பிள் நிறுவனத்மத விஞ்சியுள்ளது. 

❖ ஐதபான் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பங்கு மதிப்பானது,  5.2% சரிந்து ஒரு பங்கிை்கு 146.50 

டாலராக ஆக முடிவமடந்து, 2.37 டிரில்லியன் டாலர ்என்ற மதிப்மப எட்டியது. 

❖ இந்த நடவடிக்மக குறுகிய காலத்திை்தக நீடித்தது.  

 

இன்டர்மசாலார் ஐமராப்பா 2022 

 

❖ புதிய மை்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துமைக்கான மத்திய இமண அமமசச்ர ்
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பகவந்த ்குபா, தஜரம்னியின் முனிச ்நகரில் நகடபபறும் இன்டரத்சாலார ்ஐதராப்பா 

2022 எனும் நிகழ்வில் கலந்து பகாள்கிறார.் 

❖ முனிச ்நகரில் நமடதபை உள்ள முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிகழ்வான இந்தியாவின் சூரிய 

ஆை்ைல் சந்மத எனும் நிகழ்வில் இந்திய மத்திய அமமசச்ர ் ஒரு முக்கிய உமரமய 

ஆை்ை உள்ளார.் 

❖ இந்திய-தஜரம்ானிய ஆற்றல் மன்ைம் (IGEF) இந்த நிகழ்சச்ிமய ஏை்பாடு தசய்கிைது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சில்லமை விை்பமன பணவீக்கே் 

 

❖ இந்தியாவின் கிராமப்புைப் பகுதிகளில் உணவு விமலகள் 8.5% என்று தவகமாக 

உயரந்்தமதயடுத்து, மாரச் ் மாதத்தில் 7.7% ஆக இருந்த நுகரத்வார ் உணவு விமலக் 

குறியீடானது 8.4% ஆக உயரந்்தது. 

❖ சில்லமைப் பணவீக்கமானது ததாடரந்்து நான்காவது மாதமாக 6 சதவீதத்திை்கு தமல் 

நிமலதத்ு உள்ளது. 

❖ மாரச் ் மாதத்தில் தவறும் 8% ஆக இருந்த தபாக்குவரத்து மை்றும் தகவல் ததாடரப்ு 

சாரந்்த பணவீக்கமானது ஏப்ரல் மாதத்தில் கிட்டதத்ட்ட 11% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ ஆமடகள் மை்றும் காலணி விமலகள் குடும்பங்களுக்கு ஒரு அசச்ுறுத்தமலத ் தரக் 

கூடிய அளவிதலதய ததாடரந்்தன.  

❖ இரண்டும் இகணந்து இருந்த அதன் பணவீக்கம் மாரச் ் மாதத்தில் 9.4% என்ற 

நிகலயில் இருந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் 9.85% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ மாநில அளவில், தமை்கு வங்காளம் மை்றும் மத்தியப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்களில் 

ததசியச ்சராசரிமய விட அதிக பணவீக்க விகிதம் (9.1%) பதிவாகியுள்ளது. 

❖ அதமனத ் ததாடரந்்து ததலுங்கானா மை்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் 

பணவீக்கம் 9% ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. 
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❖ அதை்கு மாைாக, தகரளா (5.08%) மை்றும் தமிழ்நாடு (5.37%) ஆகிய மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 

மாதத்தில் மிகக் குமைந்தப் பணவீக்க விகிததம பதிவாகியுள்ளது. 

 

அறிவியல் ேை்றுே் சோழில்நுட்பே் 

நிலவின் மண்ணில் வளரக்்கப்பட்ட ோவரங்கள் 

❖ அறிவியலாளரக்ள் முதல் முமையாக நிலவின் மண்ணில் தாவரங்கமள வளரத்்து 

உள்ளனர.் 

❖ இது மனித வரலாை்றிலும் சந்திர மை்றும் விண்தவளி ஆய்விலும் ஒரு புதிய சாதமன 

ஆகும். 

❖ இது வருங்காலத்தில், நிலவில் அல்லது விண்தவளிப் பயணங்களின் தபாது உணவு 

மை்றும் ஆக்ஸிஜனுக்காக தாவரங்கமள வளரப்்பதை்கான முதல் படியாகும். 

❖ நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட அப்பல்தலா 11, 12 மை்றும் 17 ஆகிய ஆய்வுக்கலங்களின் 

மூலம் 12 கிராம் அல்லது சில ததக்கரண்டி அளவில் நிலவிலிருந்து மண் தசகரிக்கப் 

பட்டது. 

 

 

பூமிமயக் கடந்து சசன்ற குறுங்மகாள் 

 

❖ 1,600 அடி அளவுள்ள ஒரு மாதபரும் குறுங்தகாளானது, தம 15 ஆம் தததியன்று பூமிமயக் 

கடந்து தசன்றது. 
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❖ 388945 (2008 TZ3) எனப்படும் குறுங்தகாளானது தம 16 ஆம் தததியன்று நமது புவிமய 

தநருங்கி  கடந்து பசன்றது. 

❖ இந்தக் குறுங்தகாள் பூமிமய சுமார ் 2.5 மில்லியன் மமல் ததாமலவில் கடந்து 

பசன்றது. 

❖ இருப்பினும், 388945 என்ை குறுங்தகாள் நமது புவிமய தநருங்குவது இது முதல் முமை 

அல்ல. 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் பூமிக்கு மிக அருகில் 1.7 மில்லியன் மமல் 

ததாமலவில் புவிமயக் கடந்து தசன்ைது. 

❖ அறிவியலாளரக்ளின் கூை்றுப்படி, இந்த விண்தவளிப் பாமையானது சூரியமனச ்

சுை்றி வரும் தபாது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை பூமிமயக் கடந்து தசல்வது 

வழக்கமாக உள்ளது. 

❖ அடுத்த முமை இது 2024 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் புவிமய தநருங்கி வரும்.  

❖ ஆனால் தவகு ததாமலவில் 6.9 மமல் ததாமலவில் புவிமய இது கடந்து பசல்லும். 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேை்றுே் நிகழ்வுகள் 

சடே்பிள்டன் பரிசு 

❖ அதமரிக்கக் தகாட்பாட்டு இயை்பியலாளரும் எழுத்தாளருமான டாக்டர ் ஃபிராங்க் 

வில்தசக் என்பவருக்கு 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான தடம்பிள்டன் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இது உலகின் மிகப்தபரிய தனிநபர ்வாழ்நாள் சாதமனயாளர ்விருதாகும். 

❖ இவர ்ஏை்கனதவ 2004 ஆம் ஆண்டில் தநாபல் பரிசிமன (இயை்பியல்) தவன்றுள்ளார.் 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டில், ததாடங்கப்பட்டதில் இருந்து தடம்பிள்டன் பரிசிமனப் தபை்ை 6வது 

தநாபல் பரிசு தபை்ை நபர ்இவர ்ஆவார.் 

 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ோேஸ் மகாப்மப இறகுப் பந்து இறுதிப் மபாட்டி 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு தாமஸ் உதபர ்தகாப்மப இறுதிப் தபாட்டியில் 14 முமை சாம்பியன் 

பட்டம் தவன்ை இந்ததாதனஷிய அணியிமன வீழ்த்தி இந்திய அணி வரலாறு 
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பமடத்தது. 

❖ இந்திய அணி தாமஸ் தகாப்மப சாம்பியன் படட்த்திமன தவல்வது இதுதவ முதல் 

முமையாகும். 

❖ 1982 ஆம் ஆண்டு முதல், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை இந்த சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டிகள் நடத்தப்படுகின்ைன. 

 

 

ஆசிய வில்விே்மே மகாப்மபப் மபாட்டி 2022 - 2வது கட்டே் 

 

❖ ஈராக்கின் சுமலமானியா நகரில் நமடதபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிய வில்வித்மத 

தகாப்மபயின் 2 ஆம் கட்டப் தபாட்டியில் இந்திய வில்வித்மத வீரரக்ள் பங்தகை்று 

தவை்றிகரமாக விமளயாடினர.் 

❖ இந்திய வில்வித்மத வீரரக்ள் 8 தங்கம், நான்கு தவள்ளி மை்றும் இரண்டு தவண்கலம் 

என தமாத்தம் 14 பதக்கங்களுடன் ஈராக்கின் சுமலமானியா நகரில் நமடதபை்ை 2022 

ஆம் ஆண்டு ஆசிய வில்வித்மத தகாப்மபயின் 2 ஆம் கட்டப் தபாட்டியில் தங்களது 

பங்தகை்பிமன மிகவும் தவை்றிகரமாக நிமைவு தசய்தனர.் 

❖ பரனீ்த ் கவுர,் அதிதி சுவாமி மை்றும் சாக்சி தசௌத்ரி ஆகிதயார ் தகாண்ட இந்திய 

மகளிர ் அணி ஈராக்கில் நமடதபை்ை கண்ட அளவிலானப் தபாட்டியில் கஜகஸ்தான் 

அணிமய வீழ்த்தி இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கத்மத தவன்றுள்ளனர.் 

❖ பிரததமெ் ஃபுதக, ரிெப் யாதவ் மை்றும் ஜாவ்கர ்சமாதான் அடங்கிய ஆண்கள் அணி 

இந்தியாவுக்கு இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்மத தவன்றுள்ளது. 
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❖ ஆசியா வில்வித்மத தகாப்மபப் தபாட்டியில் பிரத்தமெ் ஃபுதக & பரனீ்த ் கவுர ்

ஆகிதயார ் அடங்கிய கலப்பு இமண அணி இந்தியாவிை்கான மூன்ைாவது தங்கப் 

பதக்கத்மத தவன்ைது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

திைன்மிக்க ஆை்ைல் ோை்ை மேே்பாட்டு அறிக்மக 2022  

 

❖ இது அக்தசன்சச்ர ் நிறுவனத்துடன் இமணந்து உலகப் தபாருளாதார மன்ைத்தினால் 

தவளியிடப்படட் உலக ஆை்ைல் மாை்ைம் குறித்த ஒரு சிைப்பு அறிக்மகயாகும். 

❖ தநகிழ்திைன் மிக்க ஆை்ைல் மாை்ைத்மத உறுதி தசய்வதை்குப் தபாது மை்றும் தனியார ்

துமைகளின் அவசர நடவடிக்மககமள தமை்தகாள்ள இது அமழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 

❖ மாை்ைத்திை்கான அதிகரித்து வரும் ஒரு அவசியத்துடன் தை்தபாதுள்ள ஆை்ைல் மாை்ை 

நிமல தபாருந்தவில்மல என்று இந்த அறிக்மக கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ ஆை்ைமலப் தபறும் தன்மம, ஆை்ைல் பாதுகாப்பு மை்றும் நிமலத்தன்மம ஆகியமவ 

முன்தனப்தபாமதயும் விட மிக முக்கியமானமவயாக மாறி வருகின்ைன. 

❖ எனதவ, நீண்ட காலப் பருவநிமல இலக்குகமள அமடவதை்கு என்று சரியான காலக் 

தகடுவுடன் கூடிய ஒரு விரிவான அணுகுமுமை மிகவும் முக்கியமானதாகும். 
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