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மே – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆஸ்திரேலியவைச ் ரசேந்்த முன்னாள் கிரிக்ககட் ஆல்ேவுண்டர ் வீரோன ஆண்ட்ரூ 

வசமண்ட்ஸ் சமீபத்தில் காலமானாே.்  

o இைே ் 26 டடஸ்ட் ர ாட்டிகளிலும், 198 ஒருநாள் சேை்ரதசப் ர ாட்டிகளிலும் 

விவளயாடியுள்ளாே.் 

❖ ரம 15 ஆம் ரததியன்று திேிபுோ மாநிலத்தின் புதிய முதலவமசச்ோக மாணிக் சாஹா 

 தவிரயற்றாே.்  

o பி ்ல ் குமாே ் தத ் என்பவர ் பதவி விலகியததயடுத்து இைே ் முதல்ைோக 

நியமிக்க ்  ட்டாே.் 

❖ குடியேசுத் தவலைே ்இோம்நாத் ரகாவிந்த் ஜவமக்காவிற்குப்  யணம் ரமற்டகாண்டு 

ள்ளாே.்  

o இந்தக் கேீபிய நாட்டிற்குப்  யணம் ரமற்டகாண்ட முதல் இந்தியக் குடியேசுத ்

தவலைே ்இைரே ஆைாே.் 

❖ ோஜீை் ேஞ்சன் மற்றும் சித்திகாந்தா  ட்டநாயக் ஆகிரயாவே இந்திய ேிசேை்் ைங்கி 

அதன் நிேை்ாக இயக்குநேக்ளாக நியமித்துள்ளது. 

❖ டதன்ரமற்குப்  ருைமவை ரம 16 ஆம் ரததியன்று அந்தமான் & நிக்ரகா ாே ்தீவுகவள  

ரநாக்கி நகேத ்டதாடங்கியது. 

❖ டதன் டகாேிய அணியானது சீன அணிவய வீை்த்தி 2022 ஆம் ஆண்டு ர ட்மிண்டன் 

உட ே ்ரகா ்வ வய  டைன்றது 

❖ ேஷ்ய அசச்ுறுத்தலுக்கு எதிோக தேட்தடோ அதைப்பின் உறு ்பினே ்  தவிக்கு 

விண்ண ்பி ் தாக ஸ்வீடன் அேசு அதிகாே ்பூேை்மாக அறிவித்தது. 

 

மேசியச ்சசய்திகள்  

மேசிய இணையசெளித் ேடயவியல் ஆய்ெகே் 

 

❖ ஐதோ ாத ் நகேில் அவமக்க ் ட்டுள்ள ரதசிய இவணயடைளித் தடயவியல் 

ஆய்ைகத்வத (NCFL) மத்திய உள்துவற அவமசச்ே ்அமித் ஷோ திறந்து வைதத்ாே.் 

❖ இது ஐதோ ாத ் நகேின் ோமந்தபூே ் என்னுமிடத்தில் அவமந்துள்ள மதத்ியத் தடய 

அறிவியல் ஆய்ைகத்தின் ைளாகத்தில் அவமந்துள்ளது. 

❖ உள்துவற அவமசச்கத்தின் இவணயடைளி மற்றும் தகைல்  ாதுகா ்பு ் பிேிைானது, 

ட ண்கள் மற்றும் குைந்வதகளுக்கு எதிோன இவணயடைளிக் குற்றத் தடு ்புத் 
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திட்டத்தின் கீை் மத்தியத் தடய அறிவியல் ஆய்ைகத்தின் ைளாகத்தில் ரதசிய இவணய 

டைளித் தடயவியல் ஆய்ைகத்வத அவமத்துள்ளது. 

❖ ரதசிய இவணயடைளித் தடயவியல் ஆய்ைகமானது, எண்ணிம தடயவியல் துவறயில் 

உள்ள சிக்கல்கவளத் தீே ்் தற்காக தவண்டி 4 சிற ்பு உயே ்டதாழில்நுட்  அலகுகவள 

உருைாக்கியுள்ளது. 

o வகர சியுடன் இவணக்க ் ட்ட அவம ்பு ஆய்வு அலகு, 

o எண்ணிமச ்ரசமி ் க ஊடக ஆய்வு ் பிேிவு, 

o ரமம் ட்ட எண்ணிமத் தடயவியல் பிேிவு மற்றும் 

o குற்ற ேிகழ்வியல் பிேிவு. 

 

மேசியத் ேரவு ேற்றுே் பகுப்பாய்வுத் ேளே் 

 

❖ நிதி ஆரயாக் அவம ் ானது, ட ாது மக்கள் இலைசமாக ்  யன் டுதத்ும் ைவகயில் 

ரதசியத் தேவு மற்றும்  கு ் ாய்வு தளத்திவன (NDAP) டதாடங்கியது. 

❖ தேவை எளிதில் அணுகக் கூடியதாகவும், இயங்கக்கூடியதாகவும், ஊடாடக் 

கூடியதாகவும்,  யனேக்ளுக்கு ஏற்ற தளத்தில் எளிதாகக் கிவடக்கச ்டசய்ைதன் மூலம், 

ட ாது அேசாங்கத ் தேவுகளுக்கான அணுகவல மக்களுக்கு எளிதில் கிவடக்கச ்

டசய்ைவத இது ரநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ இது அேசின்  ல்ரைறு துவறகளின் அடி ் வடத் தேவுத ்டதாகு ்புகவள உள்ளடக்கி, 

அைற்வற ஒழுங்கு டுதத்ி அைற்றிற்கானப்  கு ் ாய்வு மற்றும் காட்சி ் டுத்தல் 

திறன்கவள ைைங்குகிறது. 

 

கதிசக்தி சஞ்சார் மபார்டல் 

❖ டதாவலத்டதாடேப்ுத் துவறயானது "கதிசக்தி சஞ்சாே"் என ் டும், ஒரு அனுமதி 

ைைங்கீட்டிற்கான ஒரு  வமய ் டுத்த ் ட்ட தளத்திவன அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது. 

❖ இது பிேதான் மந்திேி கதிசக்தி ரதசியப் ட ருந்திடட்த்தின் கீை் டதாடங்க ் ட்டுள்ளது. 

❖ ரதசிய அகல ் ட்ட ைேிவச இவண ்புத் திட்டதத்ின் இலக்கு ்  குதிகவளக் கருத்தில் 

டகாண்டு இந்தத் தளமானது உருைாக்க ் ட்டுள்ளது. 

❖ ஒை்டைாரு குடிமகனுக்கும் அகல ் ட்தட ைேிவச இவண ்பு ககோண்ட ஒரு உள் 
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கட்டவம ்வ  ைைங்குைரத இதன் ஒரு முக்கிய ரநாக்கமாகும். 

 

 

சர்ெமேசச ்சசய்திகள் 

SCO - பிராந்தியப் பயங்கரொே எதிர்ப்பு அணேப்புச ்சணபயின் சந்திப்பு 

 

❖ இந்திய அேசினால் நடத்த ் ட்ட இே்த மாநாட்டில்,  இந்தியா,  ாகிஸ்தான் மற்றும் 

ஷாங்காய் ஒத்துவை ்பு அவம ்பின் (SCO) பிற உறு ்பினே ் நாடுகள்  ல்ரைறு 

பிோந்தியப்  ாதுகா ்புப் பிேசச்வனகவள எதிேத்த்ு ் ர ாோடுைதில் ஒத்துவை ்வ  

ரமம் டுத்துைது குறித்து விைாதிக்க ் ட்டது. 

❖ ஷாங்காய் ஒத்துவை ்பு அவம ்பின் பிோந்தியப்  யங்கேைாத எதிே ்்புக் 

கட்டவம ்பின் (RATS) ஒரு  குதியாக இந்த மாநாடு நடத்த ் டுகிறது. 

❖ இந்தியா கடந்த ஆண்டு அக்ரடா ே ் 28 ஆம் ரததியன்று, ஷாங்காய் ஒதத்ுவை ்பு 

அவம ்பின் பிோந்தியப்  யங்கேைாத எதிே ்்பு அவம ்புச ்சவ யின் ஒரு ைருட கால 

தவலவம ் ட ாறு ்பிவன ஏற்றது. 

❖ பிோந்தியப்  யங்கேைாத எதிே ்்பு அவம ்பின் (RATS) தவலவமயகம் 
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உஸ்ட கிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகேில் அவமந்துள்ளது. 

 

முேலாெது சர்ெமேசப் புலே்சபயர்வு ேதிப்பீட்டு ேன்றே் 

 

❖ முதலாைது சேை்ரதசப் புலம்ட யேவ்ு மதி ்பீட்டு மன்றமானது ஐக்கிய நாடுகள் ட ாது 

சவ யின் சாேப்ில் நவடட ற உள்ளது. 

❖  ாதுகா ் ான, முவறயான மற்றும் ஒழுங்கான புலம்ட யேவ்ுக்கான உலகளாவிய 

ஒ ் ந்தத்வத டசயல் டுத்துைதில் உள்ளாட்சி, ரதசிய, பிோந்திய மற்றும் உலக 

அளவில் ஏற் ட்டுள்ள முன்ரனற்றத்வத மதி ் ாய்வு டசய்ைதற்கான முதன்வமயான 

அேசுகளுக்கிவடரயயான உலகளாவிய தளமாக இது டசயல் டும். 

❖ இது நான்கு தகைல்  ேிமாற்றப்  ல்நாட்டு  ங்குதாேேக்ள் ைட்ட ரமவச மாநாடு, ஒரு 

டகாள்வக உவேயாடல் மற்றும் ஒரு முழு அளவிலான கூட்டம் ஆகியைற்வறக் 

டகாண்டிருக்கும். 

 

பிரான்சு நாட்டின் முேல் சபை் பிரேேர் 

 

❖ பிோன்சு நாட்டின் டதாழிலாளே ் துவற அவமசச்ே ் எலிசட த் ர ாேன்் அந்நாட்டுப் 

பிேதமோக நியமிக்க ் ட்டுள்ளாே.் 

❖ இைே ்30 ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாக அவமசச்ே ் தவிவய ைகிக்கும் முதல் ட ண்மணி 

ஆைாே.் 

❖ ரமலும், இைே ்நவீனப் பிடேஞ்சு ைேலாற்றின் இேண்டாைது ட ண் பிேதமே ்ஆைாே.் 
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❖ எடித ்கிடேஸனுக்கு ் பிறகு, ர ாேன்் பிோன்சு நாடட்ின் முதல் ட ண் பிேதமே ்ஆவோே.் 

❖ 1991 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் முதல் 1992 ஆம் ஆண்டு ஏ ்ேல் மாதம் ைவே கிடேஸன் 

அவமசச்ேவைக்குத் தவலவம ைகிதத்ோர.் 

 

அறிவியல் ேற்றுே் சோழில்நுட்பே் 

ஐஎன்எஸ் சூரே் & ஐஎன்எஸ் உேயகிரி 

❖ உள்நாட்டிரலரயத் தயாேிக்க ் ட்ட இேண்டு  இந்தியக் கடற் வட ் ர ாேக்்க ் ல்கள் 

சமீ த்தில்  வடயில் இவணக்க ் ட்டன. 

❖ அவை,  திட்டம் 15 பி அழி ்புக் க ் லான இந்திய கடற் வடக் க ் ல் (INS) சூேத ்மற்றும் 

திட்டம் 17 ஏ ர ாேக்் க ் லான இந்தியக் கடற் வடக் க ் ல் உதயகிேி ஆகியனைாகும். 

❖ திட்டம் 15 பி அழி ்புக் க ் ல்களின் ைேிவசயில்  ‘சூேத’் நான்காைது க ் லாகும். 

❖ ஆந்திே ் பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள மவலத் டதாடேின் நிவனைாக ட யேிட ் ட்ட 

‘உதயகிேி’ திட்டம் 17 ஏ ர ாேக்் க ் ல்களின் ைேிவசயில் மூன்றாைது க ் லாகும். 

❖ இவை ரமம் டுத்த ் டட் ரேடாருக்கு ் புல ் டாத அம்சங்கள், ரமம் டட் ஆயுதங்கள் 

மற்றும் உணேவ்ிகள் மற்றும் இயங்குதள ரமலாண்வம அவம ்புகளுடன் கூடிய P17 ேக 

ர ாே ்விமானங்கவள (ஷிைாலிக் வகுப்பு ) ைேிவசயில் உருைாக்க ் ட்டவை ஆகும். 

 

 

இரட்ணட ெளிேை்டலவியல் ஆய்வுக் கலன் 

❖ பூமியின் ைளிமண்டலதத்ில் நிகழும் விண்டைளிச ் சாேந்்த ைானிவல நிகை்வுகளின் 

விவளவுகவள ்   ற்றித் தகைல் ரசகேி ் தற்காக இஸ்ரோ ஒரு இேட்வட ைளிமண்டல 

வியல் ஆய்வுக் கலவன அனு ் த் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ பூமியின் உயேடுக்கு ைளிமண்டலத்தில் விண்டைளி சாேந்்த ைானிவல நிகை்வுகளால் 

அட்சரேவக மற்றும் தீேக்்கரேவகயில் ஏற் டும் விவளவுகவள ்  ற்றிய தகைல்கவளச ்

ரசகேி ் வத இது ரநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு DISHA-H&L ஆய்வு ்  ணி எனப் ட யேிட ் ட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டத்தில் இேண்டு டசயற்வகக் ரகாள்கள்  அனு ்  ் டும். 

o உயே ்சாய்வு சுற்று ் ாவதயில் ஒன்றும் (DISHA-H) 

o தாை்மட்ட சாய்வு சுற்று ் ாவதயில் ஒன்றுமாக (DISHA-L) இவை நிவல நிறுத்த ் 
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 டும். 

❖ DISHA என் து ''Disturbed and Quiet time Ionosphere-Thermosphere systems at High Altitudes' 

என் தன் சுருக்கமாகும். 

 

 

லிே்தியே்-சல்பர் மின்கலங்கள் 

 

❖ பிலடடல்பியாவில் உள்ள ட்டேக்சல்  ல்கவலக்கைகத்தின் ட ாறியாளேக்ள் புதிய 

லித்தியம்-சல் ே ்(Li-S) டசல் (மின்கலை்) டதாழில்நுட் த்வத உருைாக்கியுள்ளனே.் 

❖ இது தற்ர ாவதய லிதத்ியம்-அயனி (லி-அயனி) மின்கலங்கவள விட திறன்மிக்க, 

நிவலயான மற்றும் டசலவு குவறந்த மின்கலங்கவள உருைாக்குைதற்கு ைழி 

ைகுக்கும். 

❖ இது லித்தியை்-அயனி மின்கலங்களில் காண ் டும் ரகா ால்ட்டுக்கு ்  திலாக 

கந்தகத்வத ்  யன் டுத்துகிறது. 
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❖ சல் ே ்(கந்தகை்) என்பது மிக அதிகமாகக் கிவடக்கக் கூடிய தனிமமாக, ஒரு மலிைான 

விவலயில் கிவடக்கிறது. 

❖ அரத சமயம் ரகா ால்ட் அேிதான மற்றும் விவல உயேந்்த ஒரு தனிமமாகும். 

❖ ரமலும், இவை அதிக ஆற்றல் அடேத்்திவயக் டகாண்டுள்ளன.  

❖ ரமலும் ைைக்கமான லிதத்ியை்-அயனி மின்கலங்கவள விட இேண்டு மடங்கு அளவு 

மின்னாற்றவலச ்ரசமிதத்ு வைத்திருக்கும்  ண்பு உவடயவையாகும். 

 

பிரபலோனெரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

பில்மபார்டு இணச விருதுகள் 2022 

❖ சிறந்த இேட்வடயே/்குழு, சிறந்தப்  ாடல் விற் வன கவலஞே ் மற்றும் அதிகம் 

விற் வனயாகும்  ாடல் உள்ளிட்ட மூன்று பிேிவுகளில் BTS குழு இவச விருதுகவள 

டைன்றது. 

❖ இக்குழுைானது 2019 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டிலும் சிறந்த இேட்வடயே/்குழு விருவத 

டைன்றது. 

❖ BTS குழு தற்ர ாது 12 பில்ர ாேட்ு இவச விருதுகவளப் ட ற்றுள்ளது.  

❖ ரமலும், 11 பில்ர ாேட்ு இவச விருதுகவள டைன்ற டடஸ்டினிஸ் வசல்டின் பல 

சாதவனகவள இக்குழு முறியடித்துள்ளது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலகளாவிய 2000 சபாது நிறுெனங்களின் பட்டியல் 

❖ ர ாே ்்ஸ் நிறுைனமானது, விற் வன, லா ம், டசாத்துக்கள் மற்றும் சந்வத மதி ்பு 

ஆகிய நான்கு அளவுருக்கவள ்  யன் டுத்தி உலகின் மிக ்ட ேிய  2000 ட ாது 

நிறுைனங்கவள தேைேிவச ்  டுதத்ுகிறது: . 

❖ முரகஷ் அம் ானியின் ேிவலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ேீஸ் லிமிடடட ்நிறுைனமானது, இந்த ் 

 ட்டியலில் இேண்டு இடங்கள் முன்ரனறி 53ைது இடத்வத ் பிடித்தது. 

❖ அவதத ் டதாடேந்்து  ாேத ் ஸ்ரடட் ைங்கி 105ைது இடத்திலும், HDFC ைங்கி 153ைது 
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இடத்திலும், ஐசிஐசிஐ ைங்கி 204ைது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ ட ேக்்சயே ்ஹாதர்ை நிறுைனம் முதல் முவறயாக இந்த ்  ட்டியலில் முதல் இடத்வத ் 

பிடித்தது. 

❖ சீனாவின் டதாழில்துவற மற்றும் ைணிக ைங்கியானது, டதாடேந்்து ஒன் து 

ைருடங்கள் இே்த ்  ட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்த பிறகு தற்ர ாது 2ைது இடத்திற்கு 

தள்ள ்  ட்டது. 

❖ சவுதி அரேபிய நாட்வடச ் ரசேந்்த எண்டணய் நிறுைனம் (சவுதி அோம்ரகா) 3ைது 

இடத்வத ் பிடித்தது. 
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