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மே – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய இடைநிடைக் கை்வி வாரியத்தின் (CBSE) தடைவராக மூத்த இந்திய ஆை்சிப் 

பணி அதிகாரி நிதி சிபபர ்நியமிக்கப் பை்டுள்ளார.் 

❖ புத்தாக்கம் மற்றும் பதாழிை்நுை்பத்துைன் கூடியப் பாதுகாப்பான மற்றும் நீடித்தப் 

பபாக்குவரத்து மீதான 6வது சாடைப் பாதுகாப்பு மாநாடு புதுதிை்லியிை் நடைபபற்றது. 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

சேொங்குே் பொலே் 721 

 

❖ பசக் குடியரசு நாை்டிை் அடமக்கப்பை்டுள்ள உைகின் மிகப்பபரியத் பதாங்கும் 

பாைமானது சுற்றுைாப் பயணிகளின் பாரட்வக்காகத் திறக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பாைமானது இரண்டு மடை முகடுகடள இடணக்கிறது.  

❖ பமலும் ஒரு பள்ளத்தாக்கிற்கு பமபை 95 மீை்ைர ் (312 அடி) உயரத்திை் பதாங்கும்படி 

அடமக்கப் பை்டுள்ளது.  

❖ ஒரு கம்பி வை வாகனம் மூைமாக இந்தப் பாைத்திை் பயணிக்கைாம். 

❖ இது 721 மீை்ைர ்அை்ைது 2,365 அடி நீளம் பகாண்ைது. 

❖ சுற்றுைாப் பயணிகள் இப்பாைத்திை் 1,125 மீை்ைர ்உயரத்திை் உள்பள நுடைந்து அதத 

விட 10 மீை்ைர ்உயரத்திை் இருந்து பவளிபயறும் வடகயிை் இப்பாைம் அடமக்கப் பை்டு 

உள்ளது. 

❖ பசக் குடியரசு நாை்டிை் உள்ள இந்தப் பாைம், பநபாளத்தின் பாக்ைங் பரப்த ்நடைபாடத 

பமம்பாைத்டத விை 154 மீை்ைர ்நீளமானதாகும். 

❖ தற்பபாது பநபாளத்தின் பாக்ைங் பரப்த் நடைபாடத உைகின் மிக நீளமான ததொங்கு 

நடைபாடத மமம்பாைம் என்ற கின்னஸ் உைகச ்சாதடனடயப் பபற்றுள்ளது. 

 

அறிவியல் ேற்றுே் சேொழில்நுட்பே் 

திட ஏவுகல உந்திகள் மசொேனைகள் 

❖ இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது, HS200 எனப்படும் திை ஏவுகை உந்திகள் 
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பசாதடனகள் நிடைச ்பசாதடனடய பவற்றிகரமாக பமற்பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ்பசாதடனடய பவற்றிகரமாக முடித்தது இஸ்பராவின் புகை்பபற்ற ககன்யான் 

மனித விண்பவளிப் பயணத ்திை்ைத்திற்கு ஒரு முக்கியமான டமை்கை் ஆகும். 

❖ HS200 என்ற உந்தியானது திருவனந்தபுரத்திை் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்பவளி 

டமயத்தினாை் வடிவடமக்கப் பை்டு உருவாக்கப்பை்ைது.  

❖ அபத சமயம் உந்திகளின் வாரப்்புச ்பசயை்முடற ஸ்ரீஹரிக்பகாை்ைாவிை் உள்ள சதீஷ் 

தவான் விண்பவளி டமயத்திை் நிடறவு பசய்யப்பை்ைது. 

❖ S200 பமாை்ைார ்என்பது LVM3 ஏவுகைத்தின் முதை் நிதையிை் தசயை்படும். 

❖ இது 4,000 கிபைா எடையுள்ள ஒரு பசயற்டகக் பகாடளப் புவிநிடைப் பரிமாற்ற சுற்றுப் 

பாடதயிை் நிடை நிறுதத்ுவதற்கான கூடுதைாக பபாருத்தப்பை்ை ஏவுகை உந்திகளாக 

வடிவடமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 

 

பிரபலேொைவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

உலகிை் சிறந்ே சசவிலியர் 

 

❖ அன்னா கபாபை துபா முதைாவது ஆஸ்ைர ்காரட்ியன் உைகளொவிய சிறந்த பசவிலியர ்

விருடத பவன்றார.் 

❖ இவர ் மாரச்பிை் கவுண்டி பரஃபரை் என்ற மருத்துவமடனயிை் பணி புரியும் பகன்ய 

நாை்டிடனச ்பசரந்்த ஒரு பசவிலியர ்ஆவொர.் 
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❖ இது இவரின் கை்விடய அங்கீகரிப்பதற்கும், பபண் பிறப்புறுப்புச ் சிடதவு பபான்ற 

பைங்காைக் கைாசச்ார நடைமுடறகளுக்கு எதிராக இவர ் பமற்பகாண்ை பிரசச்ாரம் 

ஆகியவற்றிற்குமொன ஒரு அங்கீகாரமாகும். 

 

புைிேரொக அறிவிக்கப்பட்ட முேல் இந்தியப் பொேரர் 

❖ பதவ சகாயம், புனிதராக அறிவிக்கப்பை்ை முதை் இந்தியப் பாமரர ்ஆனார.் 

❖ இவர ் 1745 ஆம் ஆண்டிை் கிறித்தவ மதத்டதத் தழுவிய பிறகு "ைாசரஸ்" என்ற ஒரு 

பபயடரப் பபற்றொர.் 

❖ மபொததன பசய்யும் பபாது,  அடனத்து மக்களும் சமதத்ுவத்டதப் பபண பவண்டும், 

குறிப்பாக சாதி பவறுபாடுகள் இருந்தாலும், என அவர ்வலியுறுத்தினார.் 

❖ இது உயர ்வகுப்பினரிடைபய பவறுப்டபத ்தூண்டியது.  

❖ இதனாை் இவர ்1749 ஆம் ஆண்டிை் டகது பசய்யப்பை்ைார.் 

❖ அதிகளவு துன்பங்கடள எதிரத்கொண்ட இவர,் 1752 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 அன்று சுட்டு 

தகொை்ைப் பட்டொர.் 

❖ பதவ சகாயம் 2014 ஆம் ஆண்டிை் பபாப் பிரான்சிஸ் அவரக்ளாை் அங்கீகரிக்கப்பை்ைார.்  

❖ இது இவர ்2022 ஆம் ஆண்டிை் புனிதர ்பை்ைத்திடனப் பபறுவதற்கான பாடதக்கு வழி 

வகுத்தது. 

❖ பதவ சகாயத்துைன் பசரத்்து நான்குப் பபண்கள் உை்பை ஒன்பது பபர ் புனிதரக்ளாக 

அறிவிக்கப் பை்ைனர.் 

 

 

வினளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

அதிக ஊதியே் சபறுே் வினளயொட்டு வீரரக்ள் பட்டியல் 2022 

❖ ஃபபாரப்்ஸ் பத்திரிதகயின் அதிக ஊதியம் பபறும் விடளயாை்டு வீரரக்ள் பை்டியலிை் 

(2022) 130 மிை்லியன் ைாைர ் வருமானத்துைன் லிபயானை் பமஸ்ஸி முதலிைத்திை் 

உள்ளார.் 

❖ அவடரத் பதாைரந்்து கூடைப்பந்தாை்ை  வீரர ் பைப்ரான் பஜம்ஸ் 121.2 மிை்லியன் 

ைாைரக்ளுைன் இரண்ைாமிைத்திலும், கிறிஸ்டியாபனா பரானாை்பைா 115 மிை்லியன் 

ைாைரக்ளுைன் மூன்றாவது இைத்திலும் உள்ளனர.் 

❖ பரிசுத ் பதாடக, ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத் பதாடக மற்றும் நிதித ் திரை்டுதை் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

பதாைரப்ான ஒப்பந்த விடளயாை்டுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிை் இந்த 

மதிப்பீடுகடள பபாரப்்ஸ் கணக்கிடுகிறது. 

 

 

முக்கிய திைங்கள் 

சர்வமேச குடுே்ப திைே் - மே 15 

 

❖ சரவ்பதச குடும்ப தினமானது,  ஆபராக்கியமான மற்றும் சமநிடையான குடும்பத்தின் 

மதிப்டப ஊக்குவிப்பது மை்டுமை்ைாமை், குடும்பங்களிை் குறிப்பிை்ைத் தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும் பபாருளாதார, மக்கள்பதாடக மற்றும் சமூக காரணிகள் பற்றிய ஒரு 

புரிதடையும் அதிகரிக்கிறது. 

❖ உைக அடமதிக் கூை்ைடமப்பானது, முழுச ் சமூகத்தின் ஒரு நுண்ணிய வடிவமாகக் 

குடும்பத்டத கருதுவதாை் இந்தத ்தினத்திடனக் கடைப்பிடிக்கிறது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டிை், ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ்சடபயானது பம 15 ஆம் பததியானது 

சரவ்பதச குடும்பங்கள் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் என அறிவித்தது. 

❖ ‘குடும்பங்கள் மற்றும் நகரமயமாக்கை்’  என்ற இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் 

கருத்துருவானது குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற வடகயிைான ஒரு நகரக் பகாள்டகடய 

வகுத்தலின் அவசியத்டதப் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவடத பநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

சவசொக் திைே் - மே 16 

❖ இந்த ஆண்டு பவசாக் தினம் அை்ைது புத்த பூரண்ிமா  தினம் பம 16 ஆம் பததியன்று 
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பகாண்ைாைப் பை்ைது. 

❖ "பவசாக்" என்பது பம மாதத்திை் வரும் ஒரு முழு நிைவு நாளாகும். 

❖ 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கி.மு. 623 ஆம் ஆண்டின் பவசாக் தினத்தன்று, பகௌதம 

புத்தர ்அவரக்ள் பிறந்தார.் 

❖ புத்தர ்ஞானம் அடைந்ததும் இந்த பவசாக் நாளிபைபய ஆகும்.  

❖ மமலும் புத்தர ்தனது எண்பதாம் வயதிை் உயிர ்துறந்ததும் இந்த பவசாக் நாளிபைபய 

ஆகும். 

 

 

மேசிய சடங்கு திைே் - மே 16 

 

❖ பைங்கு மற்றும் அதன் தடுப்பு நைவடிக்டககள், பநாய் பரவும் பருவம் பதாைங்கும் முன், 

பநாய்த் பதாற்று கிருமிகளாை் பரவும் இந்த பநாடயக் கை்டுப்படுத்துவதற்கான தயார ்

நிடை ஆகியவற்டறப் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துதடை இது பநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ பபண் பகாசு (ஏடிஸ் எஜிப்தி) கடிப்பதன் மூைம் பைங்கு பரவுகிறது. 

❖ இந்தக் பகாசுக்கள் பமற்கு டநை் டவரஸ் பநாய் மற்றும் மஞ்சள் காய்சச்டை 

ஏற்படுத்தும் டவரஸ்கடளப் பரப்புகின்றன. 
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❖ பைங்கு என்பது பகாசுக்களாை் பரவும் ஒரு பநாயாகும்.  

❖ இது பைன்-1, பைன்-2, பைன்-3 மற்றும் பைன்-4 ஆகிய நான்கு வடகயான குருதி 

நுண்ணுயிர ்வடககடளக் பகாண்ை பைங்கு டவரஸாை் ஏற்படுகிறது. 

 

அனேதியுடை் ஒற்றுனேயொக வொழ்வேற்கொை சர்வமேச திைே் - மே 16 

 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிை், ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் பபாதுச ் சடபயானது, உள்ளைக்கம், 

ஒருடமப்பாடு மற்றும் அடமதி ஆகியவற்டற ஊக்குவிப்பதற்காக மவண்டி பம 16 ஆம் 

பததிடய அடமதியுைன் ஒற்றுடமயாக வாை்வதற்கான ஒரு சரவ்பதச தினமாக 

அனுசரிக்க உள்ளதாக அறிவித்தது. 

❖ இந்தத் தினம் பை்வடகத் தன்டம மற்றும் பவற்றுடமயிை் ஒற்றுடமடயக் குறிக்கும் 

தினமாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் பபாதுச ் சடபயானது, 2001 முதை் 2010 ஆம் ஆண்டு 

வடரயிைான ஆண்டுகடள "உைகக் குைந்டதகளுக்கான அடமதி மற்றும் அகிம்டச 

கைாசச்ாரத்திற்கான சரவ்பதசப் பத்தாண்டு" என்று அறிவித்தது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலகளொவிய மநொய்ே் சேொற்று ேடுப்பு ேற்றுே் கட்டுப்பொடு பற்றிய அறிக்னக 

 

❖ உைக சுகாதார அடமப்பின் புதிய அறிக்டகயானது, நை்ை டக சுகாதாரம் மற்றும் பிற 
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திறன்மிக்க  நடைமுடறகடளப் பின்பற்றினாை், பநாய்த் பதாற்றுகள் 70% வதர 

தடுக்கப் பைைாம் என்று குறிப்பிடுகிறது. 

❖ சுகாதார நைன் சாரந்்த பநாய்த்பதாற்றுகள் சுகாதாரச ் பசடவ வைங்கீை்டின் பபாது 

அடிக்கடி ஏற்படும் பாதகமானப் பதிப்புகளிை் ஒன்றாகும். 

❖ அதிக வருமானம் உள்ள நாடுகளிை் சராசரியாக 7% பநாயாளிகளும், குடறந்த மற்றும் 

நடுத்தர வருமானம் உள்ள நாடுகளிை் 15% பநாயாளிகளும் மருத்துவமடனயிை் 

அவரக்ள் இருக்கும் காைத்திை் சுகாதார நைன் சாரந்்த பநாய்த் பதாற்றுகடளப் 

பபறுவர.் 

❖ மருத்துவமடனயிை் சிகிசட்ச அளிக்கப்படும் பதாற்றுப் பதிவுகளிை் ஏறத்தாை 

நான்கிை் ஒன்று மற்றும் வயது வந்பதாருக்கான தீவிர சிகிசட்சப் பிரிவுகளிை் 

சிகிசட்ச அளிக்கப் படும் உறுப்புச ்பசயலிைப்புைன் கூடிய பதாற்றுப் பாதிப்புகளிை் 

கிை்ைத ்தை்ை பாதியளவு சுகாதார நை வைங்கீை்டுைன் பதாைரப்ுடையடவயாகும். 

 

உலகளொவிய உணவுக் சகொள்னக அறிக்னக 2022 

 

❖ சரவ்பதச உணவுக் பகாள்டக ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது, 2022 ஆம் ஆண்டின் 

உைகளாவிய உணவுக் பகாள்டக அறிக்டகயிடன பவளியிை்ைது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் உணவு உற்பத்தி 16% குடறயைாம் என்றும், பருவ 

நிடை மாற்றத்தின் காரணமாக பை்டினியாை் பாதிக்கப் படுபவரக்ளின் எண்ணிக்டக 

23% அதிகரிக்கைாம் என்றும் இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை்  பைட்ினியாை் பாதிக்கப்படும் இந்தியரக்ளின் எண்ணிக்டக  73.9 

மிை்லியனாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தியா முழுவதும் நிைவும் சராசரி பவப்பநிடையானது 2100 ஆம் ஆண்டிை் 2.4°C 

முதை் 4.4°C வடர உயரும் என கணிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ இபத பபாை், இந்தியாவிை் வீசும் பகாடை பவப்ப அடைகள் 2100 ஆம் ஆண்டிை் மூன்று 

மைங்காக உயரும் என்றும் கணிக்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ பருவநிடை மாற்றத்தின் பின்னணியிை் 2050 ஆம் ஆண்டிை் உைகளாவிய உணவு 

உற்பத்தி 2010 ஆம் ஆண்டிை் இருந்த அளடவ விை சுமார ்60% அதிகரிக்கும். 
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❖ கிைக்கு மற்றும் பதன்னாப்பிரிக்காவிை் 28 மிை்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் உை்பை 

உைகளவிை், பருவநிடை மாற்றத்தின் காரணமாக சுமார ் 70 மிை்லியன் மக்கள் 

பசியாை் பாதிக்கப் படுவாரக்ள். 
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