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மே – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ குஜராத ்மாநிலம் பருச ்நகரில் நடைபபற்ற உத்கரஷ்் சமரரா என்ற நிகழ்வில் பிரதமர ்

அவரக்ள் உடரயாற்றினார.்  

o ரதடவயுள்ள நபரக்ளுக்கு உைனடி நிதியுதவி வழங்க உதவும் வடகயில் அந்த 

மாநில அரசு பதாைங்கிய நான்கு முக்கிய முன்பனடுப்புகளில் இந்த மாவை்ைம் 100 

சதவீதம் நிடறவு பசய்தடத இந்த நிகழ்வு நிடனவு கூறுகிறது. 

❖ பஜாஜ் ஃபின்சரவ்் லிமிபைை் என்ற நிறுவனத்தின் தடலவரான சஞ்சீவ் பஜாஜ் என்பவர ்

இந்தியத் பதாழிலகக் கூை்ைடமப்பின் (CII) தடலவர ் பபாறுப்பிடன (2022-23) ஏற்று 

உள்ளார.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

கால்நடைகள் ேற்றுே் வளர்ப்புக் மகாழிகள் பற்றிய இன வாரியான அறிக்டக 

 

❖ மத்திய மீன்வளம், கால்நடைப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துடற அடமசச்ர ்

பரச் ாத்தம் ரூபாலா கால்நடைகள் மற்றும் வளரப்்புக் ரகாழிகள் பற்றிய இன 

வாரியான அறிக்டகடய பவளியிை்ைார.் 

❖ இனம் வாரியான தரவு ரசகரிப்பானது, 20வது கால்நடைக் கணக்பகடுப்பின் ரபாது 

(2018-19) ரமற்பகாள்ளப்பை்ைது. 

❖ இந்தியாவில் முதன்முடறயாக இனம் வாரியான தரவுகள் காகித முடறயில் 

இல்லாமல் டிஜிை்ைல் முடறயில் ரசகரிக்கப் படுகிறது. 

❖ கிர ்என்ற கால்நடை இனம் 68.57 இலை்சம் என்ற அளவில் அதிக எண்ணிக்டகடயக் 

பகாண்டுள்ளது.  

❖ அடதத ்பதாைரந்்து அடுத்த நிடலயில் லக்கிமி மற்றும் சாஹிவால் ஆகிய இனங்கள் 

உள்ளன. 

❖ காரியார,் பகரிகர,் பகங்காத்தா , ரமாை்டு மற்றும் ஹரியானா ஆகிய கால்நடைகளின் 

எண்ணிக்டக அதிகளவில் குடறந்துள்ளன. 

❖ 20வது கால்நடைக் கணக்பகடுப்பின்படி பமாத்தக் கால்நடை எண்ணிக்டகயில் 36.04% 

மட்டுசம கால்நடைகள் ஆகும். 
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❖ இதில் நாை்டு மாடுகளின் எண்ணிக்டக 6% குடறந்துள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில், பமாத்தக் கால்நடை எண்ணிக்ககயில் 79% ஆக இருந்த நாை்டு 

மாடுகளின் பங்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் 73% ஆக குடறந்துள்ளது. 

 

நாை்டின் முேல் புலனுணர்வுப் பூங்கா 

❖ இந்தியாவில் முதல் முடறயாக அடனத்து வயதிற்குை்பைை் மாற்றுத ்

திறனாளிகளுக்கான புலனுணரவ்ுப் பூங்காவானது புவரனஸ்வரின் சாஹித் நகரில் 

திறக்கப் பை்ைது. 

❖ இந்தப் பூங்காவில் காப்பிைப்பை்ைப் பாடதகள், குழந்டதகளுக்கான விடளயாை்டு 

உபகரணங்கள், திறந்தபவளி உைற்பயிற்சிக் கூைம் மற்றும் அடனவரும் அணுகும் 

வடகயிலான வழிகாை்டுதல்களுக்கு இணங்கக் கூடிய பிற குழந்டதகளுக்கு ஏதுவான 

ரசடவகள் ரபான்ற வசதிகள் உள்ளன. 

 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

சவளிநாை்டுப் பண வரவிடன அதிகே் சபறுே் 7வது நாடு 

❖ உலக வங்கி இந்த வாரதத்ில் இைம்பபயரவ்ு மற்றும் ரமம்பாடு பற்றிய அறிக்டகடய 

பவளியிை்ைது. 

❖ இந்த அறிக்டகயின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் பவளிநாை்டிலிருந்து அதிகப் பண 

வரவிடனப் பபற்ற நாடுகளில் வங்காளரதசம் 7வது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ கைந்த ஆண்டு 89 பில்லியன் அபமரிக்க ைாலரக்ள் பண வரவிடனப் பபற்று இந்தியா 

இப்பை்டியலில் முதலிைதத்ில் உள்ளது.  

❖ இடதத ் பதாைரந்்து பமக்சிரகா 54 பில்லியன் அபமரிக்க ைாலரக்டளயும், சீனா 53 

பில்லியன் ைாலரக்டளயும் பபற்று அடுத்தடுத்த இைங்கடளப் பபற்றன. 

 

ேமகாலின் உைன்படிக்டக 

❖ சரவ்சதச காவல்துடற அகமப்பின், ரபாை்டியில் முன் நிரண்யம் மீதான நைவடிக்டகக் 

குழுவின் 12வது கூை்ைமானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நகடபபற்றது 

❖ இது ரபாை்டியில் முன் நிரண்யம் ரபான்ற ரமாசடிகடளத் தடுப்பதற்கான ஒத்திடசவு 
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மிக்க உலகளாவிய முன்பனடுப்பிடன ரமற்பகாள்வதற்கு சவண்டி உலக நாடுகளுக்கு 

அடழப்பு விடுத்தது.  

❖ மத்தியப் புலனாய்வு அடமப்பானது இதில் பங்ரகற்ற அடமப்புகளுள் ஒன்றாகும். 

❖ பந்தயம் மற்றும் விடளயாை்டு சாரந்்த  ் சந்டதகளில் குற்றவியல் அடமப்புகள் 

அதிகளவில் பசயல்படுவதால், பதாழில்நுை்பம், தரவுத் பதாகுப்புகள் மற்றும் சமூக 

ஊைகங்கள் ஆகியவற்றின் அதிகரித்து வரும் பயன்பாடுகள் குறித்து இதன் 

பங்ரகற்பாளரக்ள் விவாதித்தனர.் 

❖ மரகாலின் உைன்படிக்டக என்பது விடளயாை்டுப் ரபாை்டிகடளக் டகயாள்வதற்கான 

ஐரராப்பிய சடபயின் ஒரு உைன்படிக்டகயாகும். 

❖ இது ரபாை்டியில் முன் நிரண்யம் ரபான்ற பசயல்பாடுகடளக் கண்காணிப்படத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்ை ஒரு பலதரப்பு ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இது 2019  ஆம் ஆண்டு பசப்ைம்பர ்01 முதல் அமலுக்கு வந்தது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சடபயில் இந்தி சோழிப் பயன்பாை்டிற்கான ஊக்குவிப்பு 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடபடயப் பற்றி மக்களிடைரயப் பரப்புவதற்கு இந்தி பமாழிடயப் 

பயன்படுத்துவதடன  ஊக்குவிப்படத ரநாக்கமாகக் பகாண்ை முன்பனடுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக இந்திய அரசாங்கம் 800,000 அபமரிக்க ைாலரக்டள ஐக்கிய நாடுகள் 

சடபக்கு வழங்கியுள்ளது. 

❖ ‘இந்தி @ ஐநா’ திை்ைமானது, 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசினால் பதாைங்கப்பை்ைது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் பபாதுத் தகவல் துடறயுைன் இடணந்து, உலபகங்கிலும் 

உள்ள இந்தி பமாழி ரபசும் மக்கள் மத்தியில் ஐக்கிய நாடுகள் சடபடயப் பற்றிய 

தகவல்கடளப் பரப்புவதற்காக இத்திை்ைம் பதாைங்கப்பை்ைது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

மகாதுடே, சவங்காய விடேகள் ஏற்றுேதி 

❖ உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல் ஏற்பை்டுள்ளடதக் காரணம் காை்டி, அரசாங்கம் 

ரகாதுடம ஏற்றுமதிடய "தடை" பசய்துள்ளது. 
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❖ இந்தியாவின் வரத்்தகம் மற்றும் பதாழில்துடற அடமசச்கமானது பவங்காய 

விடதகளின் ஏற்றுமதிடய "தடை பசய்யப்பை்ை" பிரிவின் கீழ் ரசரத்்துள்ளது. 

❖ இந்தியா அதன் அண்டை நாடுகளுக்கு ரகாதுடமடய அதிகளவில் ஏற்றுமதி பசய்யும் 

மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாைாகும். 

❖ மனிதாபிமான அடிப்படையில் சமீபத்தில் இந்தியாவில் இருந்து அதிக அளவிலான 

ரகாதுடமப் பபாருை்கடளப் பபற்ற ஆப்கானிஸ்தாடனத ் தவிரத்்து, இந்தியாவிைம் 

இருந்து அதிகளவில் ரகாதுடமடய இறக்குமதி பசய்யும் மற்பறாரு பபரிய இறக்குமதி 

நாடாக வங்காளரதசம் உள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா சுமார ் 7 மில்லியன் ைன் ரகாதுடமடய உற்பத்தி 

பசய்தது.  

❖ அதில் கிை்ைத்தை்ை 50 சதவீதத்திடன வங்காளரதசம் இறக்குமதி பசய்தது. 

 

அறிவியல் ேற்றுே் சோழில்நுை்பே் 

அேல்தியா 

 

❖ அமல்தியா என்பது வியாழனின் 53 துடணக்ரகாள்களில் ஒன்றாகும். 

❖ இது நான்கு கலிலியன் நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை பிறகு, முதன்முதலில் கண்டு 

பிடிக்கப்பை்ை துடணக்ரகாள் ஆகும்.  

❖ ரமலும் இது மற்ற எல்லாவற்டறயும் விை பபரிதான துடணக் ரகாள் (5வது) ஆகும். 

❖ வியாழனுக்கு அருகாடமயில் உள்ள துடணக் ரகாள்களின் வரிடசயில், அமல்தியா 

அதன் மூன்றாவது  துடணக்ரகாள் ஆகும்.  

❖ இது ஒரு முடற வியாழடனச ்சுற்றி வர எடுத்துக் பகாள்ளும் சநரம் பவறும் 12 மணி 
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ரநரரம ஆகும். 

❖ 1979 ஆம் ஆண்டில் வாரயஜர ் 1 மற்றும் வாரயஜர ் 2 ஆகியவற்றாலும், 2002 ஆம் 

ஆண்டில் கலிலிரயா விண்கலம் ஆகிய மூன்று விண்கலங்களால் மை்டுரம இது 

கண்ைறியப் பை்ைது. 

❖ அமல்தியாவிற்கு இரண்டு விண்கலங்கள் மை்டுரம பசன்றுள்ளன - அடவ வாரயஜர ்

மற்றும் கலிலிரயா ஆகியனவாகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பை்டைகள் சகாண்ை சவளிர்நிற சிறுபாே்பு 

❖ நீலகிரி வனப் பிரிவில் இருந்து பை்டைகள் பகாண்ை பவளிரந்ிற சிறிய தடல பகாண்ை 

பாம்பின் (டசரலாஃபிஸ் பபரராபைை்டி) மாதிரியானது ரசகரிக்கப்பை்ைது. 

❖ இந்தப் பாம்பு ரமற்குத் பதாைரச்ச்ி மடலயின் பதற்குப் பகுதியில்  மை்டுரம காணப் 

படுகிறது. 

❖ இது பபாதுவாகக் கைல் மை்ைத்திலிருந்து 1,000 மீை்ைருக்கு ரமல் உள்ள புல்பவளி  ்

ரசாடல என்ற பல்வாழிை  ்சூழல் அடமப்புகளில் காணப்படுகிறது. 

❖ நீலகிரி காடுகளில் இருந்து  ்ரசகரிக்கப்பை்ை இனங்களில் முதல் முடறயாக பவளிர ்

நிறம் பகாண்ை இனங்கள் தற்சபாது பதிவு பசய்யப்பை்டுள்ளன. 

 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

புே்ேவனே் திை்ைே் 

❖ புத்தவனம் என்பது நல்பகாண்ைா மாவை்ைத்தில் உள்ள நாகாரஜ்ுனசாகர ் என்ற 

இடத்தில் பதலுங்கானா மாநில சுற்றுலா வளரச்ச்ிக் கழகத்தினால் உருவாக்கப்பை்ை 

ஒரு புத்தப் பாரம்பரியக் கருத்துருப் பூங்கா ஆகும். 

❖ இது 274 ஏக்கர ்பரப்பளவில் அடமந்துள்ள ஆசியாவின் மிகப்பபரியப் புத்த  ்சுற்றுலா 

டமயமாகும். 
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❖ இந்தப் பூங்கா 8 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பை்டுள்ளன.  

 

 

படழய ஓய்வூதிய திை்ைே் மீண்டுே் அேல் 

❖ சத்தீஸ்கர ்முதல்வர ்பூரபஷ் பாரகல், அம்மாநில அரசின் ஊழியரக்ளுக்கான படழய 

ஓய்வூதியத் திை்ைத்டத மீண்டும் அமல்படுத்த அம்மாநில அரசு திை்ைமிை்டுள்ளதாக 

அறிவித்தார.் 

❖ மாதாந்திர  ் சைை்மன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கான உள்ளாை்சிப் பகுதி ரமம்பாை்டுத் 

பதாடகடய நான்கு மைங்காக உயரத்்துவதாகவும் அவர ்அறிவித்தார.் 

❖ இருப்பினும், இது இந்திய ஆை்சிப்பணி அதிகாரிகள் மற்றும் இந்தியக் காவல்பணி 

அதிகாரிகள் ரபான்ற அகில இந்தியப் பணியாளரக்ளுக்கு பபாருந்தாது. 

 

விடளயாை்டுச ்சசய்திகள் 

ISSF இடளமயார் உலகக் மகாப்டபப் மபாை்டி 

 

❖ பஜரம்னியின் சுஹல் நகரில் நடைபபற்ற சரவ்ரதச துப்பாக்கிச ்சுடுதல் விடளயாை்டு 

ரபாை்டிக் கூை்ைடமப்பின் இடளரயார ் உலகக் ரகாப்டபப் ரபாை்டியில் இந்திய 
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துப்பாக்கி  ் சுடும் வீரரக்ளான ஈஷா சிங் மற்றும் சவுரப் சவுத்ரி ஆகிரயார ் கலப்பு 

அணி துப்பாக்கி  ்சுடுதல் பிரிவில் தங்கப் பதக்கத்டத பவன்றனர.் 

❖ இரத ரபாை்டியில் பாலக் மற்றும் சரப்ரஜாத் சிங் ஆகிசயார ் பகாண்ட அணியினர ்

பவள்ளிப் பதக்கத்டத பவன்றனர.் 

❖ 10 மீை்ைர ்ஏர ்டரபிள் கலப்பு குழுப் ரபாை்டியில் ரமிதா மற்றும் பாரத் ்மகிஜா ஆகிரயார ்

பவள்ளிப் பதக்கத்டத பவன்றனர.் 

❖ இந்திய அணி இதுவடர நான்கு தங்கம் உை்பை 10 பதக்கங்கடள பவன்றுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

அரிய வடக பாே்பின் 35 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழடேயான படிேே் 

❖ லைாக்கில் உள்ள பமாலாஸ் படிவுகளில் இருந்து 35 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழடம 

வாய்ந்த ரமை்ரசாயிரை என்ற  ஒரு இனத்திகன  ் ச ரந்்த பாம்பின் படிமத்டத 

அறிவியலாளரக்ள் கண்ைறிந்து உள்ளனர.் 

❖ இது முன்னர ் கணிக்கப்பை்ைடத விை நீண்ை காலமாக இந்திய துடணக்கண்ைத்தில் 

இந்த இனங்கள் வாழ்ந்தது குறித்த ஒரு தகவடல பவளிப்படுத்துகிறது. 

❖ ரமை்ரசாயிரை என்பது அழிந்து ரபான, நடுத்தர அளவு முதல் பிரம்மாண்ைமான 

அளவிலான பாம்புகளின் இனமாகும். 

❖ இடவ முதன்முதலில் கிபரை்ரைசியஸ் காலத்தின் பிற்பகுதியில் ரதான்றின.  

❖ இடவ பபரும்பாலும் ரகாண்ை்வானா நிலப்பகுதிகளில் பரவிக் காணப்பை்ைன. 

❖ பசரனாரசாயிக் காலதத்ில் இடவ வாழ்ந்ததற்கானப் பதிவுகள் மிகவும் அரிதாகரவ 

உள்ளன. 

❖ புடதபடிவப் பதிவுகளிலிருந்து, ரபலிரயாஜின் காலத்தின் மத்தியில் ரகாண்ை்வானா 

நிலப் பகுதியின் பபரும்பாலானப் பகுதிகளிலிருந்து முழு இனமும் மடறந்து விை்ைதாக 

கருதப்படுகிறது. 

❖ இருப்பினும், இந்த இனமானது ஆஸ்திரரலியாவில், ரவானாம்பி என்று கடைசியாக 

அறியப் பை்ை அதன் மற்பறாரு இனமாக, ப்ளஸ்ீரைாசீன் காலத்தின் பிற்பகுதி வடர 

உயிர ்வாழ்ந்தது. 
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