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மே – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ இண்டர ்குள ோப் எனப்படும் வோன்வழிப் ளபோக்குவரத்து (இண்டிளகோ) நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக் ் குழுவோனது, பீட்டர ்எல்பரஸ்ை அதன் தஸலஸம நிரவ்ோக அதிகோரியோக 

நியமித்து ் து. 

❖ முன்னோ ் தஸலஸமத் ளதரத்ல் ஆஸணயரோன சுனில் அளரோரோ, கிரோம் உன்னதி 

வோரியத்தின் புதிய நிரவ்ோகம் சோரோ தஸலவரோக நியமிக்கப்பட்டு ் ோர.் 

❖ வரலாற்றில் முதன்முறறயாக, 96 வயதோன இரோணி எலிசபபத்துக்குப் பதிலோக 

பிரிட்டன் இ வரசர ் சோரல்ை் இங்கிலாந்து போரோளுமன்றத் கூட்டத்தின் பதோடக்க 

விழோவில் வழக்கமோக இரோணி வழங்கும் உஸரஸய வழங்கினோர.் 

❖ ை்விட்சரல்ோந்தில் உ ்  ள ோல்சிம் எனப்படும் பன்னோட்டு நிறுவனம் அம்புஜோ 

சிபமண்ட்ை் ளபோன்ற இந்திய நிறுவனங்க ின் மீது பகோண்டு ்  பங்குகஸ  அதோனி 

குழுமம் வோங்க உ ் து. 

❖ பிரிட்டன் நோட்டிஸனச ்ளசரந்்த மஸல ஏறும் வீரரோன பகன்டன் கூல் என்பவர,் உலகின் 

மிக உயரமோன மஸலஸய 16வது முஸறயோக ஏறி, அதிகமுஸற எவபரை்ட ்சிகரத்தில் 

ஏறிய முதல் பவ ிநோட்டு மஸல ஏறும் வீரர ்என்ற பபருஸமஸயப் பபற்றோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ராஜீவ் காந்தி படுசகாலை வழக்கு 

❖ உசச்நீதிமன்றம் முழுஸமயோன நீதிஸய வழங்குவதற்கோக வவண்டி அதன் அசோதோரண 

அதிகோரங்கஸ ப் பயன்படுத்தி, A.G. ளபரறிவோ ஸன விடுதஸல பசய்ய உதத்ரவிட்டது. 

❖ மின்கலன்கஸ  வோங்கியதற்கோக வவண்டி 1991 ஆம் ஆண்டில் ஸகது பசய்யப்பட்ட 

ளபோது ளபரறிவோ னுக்கு வயது 19 ஆகும். 

❖ அறவ முன்னோ ் பிரதமர ் ராஜீவ் காந்திறயக் பகோன்ற ஒரு பபல்ட ் பவடிகுண்ஸட 

பவடிக்கச ்பசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகும் 

❖ நீதிபதி L. நோளகை்வர ரோவ் தஸலஸமயிலோன உசச் நீதிமன்ற அமரவ்ோனது, இந்த 

வழக்கில் தண்டஸன பபற்ற 7 ளபஸரயும் முன்கூட்டிளய விடுதஸல பசய்யக் ளகோரி 

தமிழக அஸமசச்ரஸவ வழங்கிய ஒரு அறிவுஸரக்கு ஆளுநர ்கட்டோயமோக கட்டுப்பட 

ளவண்டும் என்று கூறியது. 

❖ இதத்ீரப்்ஸப வழங்கும் ளபோது, "முழுஸமயோன நீதிஸய" வழங்குவதற்கு வவண்டி 

நிலுஸவயில் உ ்  எந்தபவோரு வழக்கு அல்லது விவகோரத்தில் அதன் சிறப்பு 

அதிகோரங்கஸ ப் பயன்படுத்துவதற்கு அதிகோரம் வழங்கும் 142வது சரத்றத உசச் 

நீதிமன்றம் பயன்படுத்தியது. 

❖ 1980 ஆம் ஆண்டின் மாரு ராம் வழக்கானது மாநில அறமசச்ரறவயால் வழங்கப் படும் 

அறிவுறர மற்றும் ஆவலாசறனயிறன ஆளுநர ்ஏற்று நடக்க வவண்டும். 

❖ ஒருவவறை அந்த அறிவுறர ஏற்றுக் ககாை்ைப் படவில்றலகயனில், ஆளுநர ்அதறனத் 

திரும்பப் பரிசீலிக்கக் வகாரி திரும்பவும் மாநிலதத்ிற்வக அனுப்ப வவண்டும். 

142வது சரத்தின் கீழ் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ேற்ற வழக்குகள் 

❖ ளபோபோல் விஷவோயுக் கசிவு துயர சம்பவம் குறித்த வழக்கின் ளபோது, போதிக்கப் 

பட்டவரக்ளுக்கு 470 மில்லியன் டோலர ்இழப்பீடு வழங்குமோறு அபமரிக்கோஸவச ்ளசரந்்த 

யூனியன் கோரஸ்படு நிறுவனத்திற்கு உசச்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 
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❖ இரோமர ் ளகோவில் வழக்கின் தீரப்்பில் அந்தக் ளகோவில் நிலத்ஸதப் பிரிக்க மறுத்து, 

அதற்குப் பதிலோக அந்த நிலத்தின் சரச்ஸ்சக்குரியப் பகுதியோன 2.77 ஏக்கர ்நிலத்ஸத 

கமாத்தமாக இந்து சமூகத்திஸனச ்ளசரந்்தப் பிரிவினருக்கு வழங்கியது. 

 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியப் பருத்திச ்ெலப 

❖ மத்திய அரசோனது, பருத்தி மற்றும் நூல் ஆகியவற்றின் விஸல நிரண்யம் பதோடரப்ோன 

பிரசச்ஸனகஸ த் தீரக்்கவும், அத்துஸறயில் உறுதியோன வ ரச்ச்ிஸய ஏற்படுத்தவும் 

இந்தியப் பருத்திச ்சஸபயிஸன அஸமத்து ் து. 

❖ இசச்ஸபக்கு மூத்த பதோழிலதிபர ்சுளரஷ் போய் ளகோடக் தஸலஸம வகிக்க உ ் ோர.் 

❖ இந்தியப் பருத்திச ்சஸபயின் முதல் சந்திப்போனது, 2022 ஆம் ஆண்டு ளம 28 ஆம் ளததி 

அன்று நஸடபபற உ ் து. 

❖ அதன் முதல் சந்திப்பின் ளபோது, இத்துஸறயில் உறுதியோன வ ரச்ச்ிஸயக் பகோண்டு 

வருவது குறித்து விவோதித்து, ஆளலோசித்து, ஒரு வலுவோன பசயல் திட்டத்ஸத இசச்ஸப 

தயோரிக்கும் என எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 

❖ உலக விலோன பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியோ முதலிடத்தில் உ ் து. 

❖ குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியவற்றற உை்ைடக்கிய வமற்கு மண்டலம் 

இந்தியாவில் பருத்தி உற்பத்தியில் முதல் இடத்தில் உை்ை மண்டலம் ஆகும்.  

❖ இந்தியோவின் பருத்தி உற்பத்தியில் இரண்டோவது இடத்தில் உ ்  பகுதி கரந்ோடகோ, 

பதலுங்கோனோ, ஆந்திரப் பிரளதசம் மற்றும் தமிழ்நோடு ஆகிய மோநிலங்கஸ  

உ ் டக்கிய பதற்கு மண்டலம் ஆகும். 

 

அறிவியை் ேற்றுே் சதாழிை்நுட்பே் 

கப்பை் எதிர்ப்பு ஏவுகலை 

❖ போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் ளமம்போட்டு அஸமப்போனது, உ ்நோட்டில் உருவோக்கப் 

பட்ட கப்பல் எதிரப்்பு ஏவுகஸணயின் முதல் ளசோதஸனஸய பவற்றிகரமோக ளமற் 

பகோண்டது. 

❖ இந்த ஏவுகஸண ஒடிசோவில் உ ்  போலளசோர ் என்னுமிடத்திலு ்  ஒருங்கிஸணந்த 
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ளசோதஸனத் த த்தில் (ITR) இருந்து சீக்கிங் 42B எனும் கடற்பஸட ப லிகோப்டர ்மூலம் 

கசலுத்திப் பரிளசோதிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியக் கடற்பஸடக்கோக உ ்நோட்டிளலளய தயோரிக்கப்பட்ட, விமோனம் மூலம் ஏவப் 

படக் கூடிய முதல் கப்பல் எதிரப்்பு ஏவுகஸண அஸமப்பு இதுவோகும். 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

சிமயாை் வனப் பிரகடனே் 

❖ 15வது உலக வனவியல் மோநோடோனது, கதன் ககாரியாவின் சிளயோல் நகரில் 

நஸடபபற்றது.  

❖ அதில் சிளயோல் வனப் பிரகடனம் ஏற்றுக் பகோ ் ப் பட்டது. 

❖ இந்நிகழ்சச்ிஸய பதன் பகோரிய அரசோங்கம் சிளயோல் நகரில் நடத்தியது. 

❖ உலக வனவியல் மோநோடோனது ஐந்து நோட்களுக்கு நடத்தப்பட்டது.  

❖ உணவு மற்றும் ளவ ோண்ஸம அஸமப்பு (FAO) இந்த மோநோட்டிஸன நடத்தியது. 

❖ பல்லுயிரத்் தன்ஸம இழப்பு, பருவநிஸல மோற்றம் மற்றும் போஸலவனமோக்கல் ளபோன்ற 

உலக ோவிய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் பதோடரப்ோன பிரசச்ஸனகஸ ப் பகிரந்்து 

பகோ ்ளும் ளநோக்கத்துடன் இந்த நிகழ்வு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுஸற நடத்தப் 

படுகிறது. 

❖ ளமலும், இந்த நிகழ்வில் பல்ளவறு தீரவ்ுக ் வகுக்கப்பட்டு விவோதிக்கப்படுகின்றன. 

❖ சிளயோல் வனப் பிரகடனமோனது, சரவ்ளதச அ வில் ஒப்புக் பகோ ் ப்பட்ட 

இலக்குகஸ  2030 ஆம் ஆண்டிற்கு ் அஸடய, உலகம் முழுவதும் உ ்  நிலப்பரப்பு 

மற்றும் வனங்க ின் மறுசீரஸமப்புக்கோன முதலீடட்ிஸன மூன்று மடங்கோக அதிகரிக்க 

ளவண்டும் என்பஸத எடுத்துஸரக்கிறது. 
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❖ முதல் உலக வனவியல் மோநோடோனது 1926 ஆம் ஆண்டில் இத்தோலி நகரில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 

 

இந்தியாவின் 52வது புலிகள் காப்பகே் 

 

❖ இரோஜை்தோனில் உ ்  ரோம்கர ் விஷ்தோரி சரணோலயமோனது, இந்தியோவின் 52வது 

புலிக ் கோப்பகமோக அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இது ரந்தம்ளபோர,் சரிை்கோ மற்றும் முகுந்த்ரோ ஆகியவற்றிஸன அடுத்து, 

இரோஜை்தோனின் நோன்கோவது புலிக ் கோப்பகமோக மோறியு ் து. 

❖ ரோம்கர ்விஷ்தோரி சரணோலயமோனது, வடகிழக்கில் ரந்தம்பூர ்புலிக ் கோப்பகத்திற்கும் 

பதற்ளக முகுந்த்ரோ மஸலக் குன்றுக ் புலிக ் கோப்பகத்திற்கும் இஸடயில் உ ்  

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


•   
•    
 

 
 

புலிக ின் வோழிடத்ஸத உ ் டக்கியதோகும். 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

இத்தாலிய ஓபன் மபாட்டி 2022 

❖ இத்தோலிய ஓபன் ளபோட்டியோனது, ஆடவருக்கோன "ளரோம் மோை்டரை்்" என்றும் 

அஸழக்கப் படுகிறது. 

❖ உலகின் முன்னணி வீரரோன ளநோவக் ளஜோளகோவிச,் ை்படபளனோை் சிட்சிபோை் 

என்பவஸர வீழ்த்தி 79வது இத்தோலிய ஓபன் பட்டதத்ிஸன பவன்று ் ோர.் 

❖ ஓபன் பிரிவு ளபோட்டிக ில் பமோத்தம் 1,000 ளபோட்டிக ில் பவற்றிகஸ ப் பபற்ற 

ஐந்தோவது வீரரோக ளநோவக் ளஜோளகோவிச ்ஆனோர.் 

❖ மக ிர ் ஒற்ஸறயர ் பிரிவில், இகோ ை்வியோபடக் ஒன்ை் ஜபியூர ் என்பவஸர வீழ்த்தி 

இத்தோலிய ஓபன் பட்டத்ஸத பவன்று ் ோர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வமதெ ஒளி தினே் - மே 16 

 

❖ இத்தினமோனது, அறிவியலோ ரும் பபோறியோ ருமோன திளயோடர ்ஸமமன் அவரக் ோல் 

1960 ஆம் ஆண்டில் பவற்றிகரமோக ளமற்பகோ ் ப்பட்ட முதல் ளலசர ்பசயல்முஸறஸய 

நிஸனவு கூருகிறது. 

Category Winner Runner-up 

Men’s singles Novak Djokovic (Serbia) Stefanos Tsitsipas (Greece) 

Women’s singles Iga Świątek (Poland) Ons Jabeur (Tunisia) 

Men’s doubles Nikola Mektić and Mate Pavić 
(Croatia) 

John Isner (United States) &  
Diego Schwartzman (Argentina) 

Women’s doubles Veronika Kudermetova and A
nastasia Pavlyuchenkova (Ru

ssia) 

Gabriela Dabrowski (Canada) &  
Giuliana Olmos (Mexico) 
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❖ தகவல் பதோடரப்ு, சுகோதோரம் மற்றும் பல துஸறக ில் அறிவியல் முன்ளனற்றம் ஒரு 

சமூகத்திற்கு எவ்வோறு உதவக்கூடும் என்பதற்கு ளலசர ் ஒரு முக்கிய எடுத்துக் 

கோட்டோகும். 

❖ இத்தினமோனது, அறிவியல் சோரந்்த ஒத்துஸழப்ஸப வலுப்படுத்துவதற்கும், அஸமதி 

மற்றும் நிஸலயோன ளமம்போட்டிஸன உருவோக்குவதில் அதன் திறஸனப் பயன்படுத்தச ்

கசய்வதற்குமோன ஓர ்அஸழப்போகும். 

 

சிக்கிே் ோநிை உருவாக்க தினே் - மே 16 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டு ளம 16 ஆம் ளததியன்று சிக்கிம் இந்திய ஒன்றியத்துடன் இஸணந்தது. 

❖ 1950 ஆம் ஆண்டில், இந்திய-சிக்கிம் ஒப்பந்தம் ஸகபயழுத்தோனது. 

❖ இதன் மூலம், சிக்கிம் இந்தியோவினோல் போதுகோக்கப்படும் பகுதியோக மோறியது. 

❖ சிக்கிம் பகுதிஸய, 1975 ஆம் ஆண்டு வஸரயில் நம்கியோல் வம்சத்தினர ் ஆட்சி 

பசய்தனர.் 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டில் சிக்கிம் பிரதமர,் இந்திய ஒன்றியத்தில் சிக்கிம் மாநிலம் இஸணய 

விரும்புவதோக இந்தியோவிடம் ளவண்டுளகோ ் விடுத்தோர.் 

❖ இதஸனயடுத்து ஒரு பபோது வோக்பகடுப்பு நடத்தப்பட்ட நிறலயில் அதில் 97.5% மக்க ் 

மன்னரோட்சிஸய ஒழிதத்ு சிக்கிம் இந்தியோவுடன் இஸணவதற்கு ஆதரவ ிதத்னர.் 

❖ 35வது சட்டத் திருத்தமோனது, சிக்கிம் மோநிலத்ஸத "இஸண மோநிலமோக" மோற்றியது. 

❖ இந்த அந்தை்திஸனப் பபற்ற ஒளர மோநிலம் சிக்கிம் மட்டுளம ஆகும். 

❖ 36வது சட்டத் திருத்தமோனது, 35வது சட்டத்திருத்தத்ஸத ரத்து பசய்து சிக்கிஸம முழு 

மோநிலமோக மோற்றியது. 

 

 

உைக சதாலைத்சதாடர்பு ேற்றுே் தகவை் ெங்க தினே் – மே 17 

❖ சரவ்ளதச பதோஸலத்பதோடரப்ு ஒன்றியம் (ITU) நிறுவப்பட்டஸதயும், 1865 ஆம் ஆண்டில் 

முதலோவது சரவ்ளதச தந்தி ஒப்பந்தம் ஸகபயழுத்தோனஸதயும் உலக பதோஸலத ்

பதோடரப்ு தினம் நிஸனவு கூருகிறது. 

❖ உலகத் தகவல் தினமோனது, தகவல் பதோழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவத்ஸதயும், உலக 
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தகவல் சங்க (WSIS) உசச்ி மோநோட்டில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு பரந்த அ விலோன 

பிரசச்ிஸனகஸ யும் எடுத்துஸரக்கிறது. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மோதத்தில், இவ்விரண்டு தினங்களுக்கோன தகுந்த 

நிகழ்சச்ிக ் ஒருங்கிஸணந்து ஏற்போடு பசய்யப்பட்டு, அதன் பிறகு ஆண்டுளதோறும் 

ஒளர நோ ில் பகோண்டோடப்படுகின்றன. 

 

 

உைக உயர் இரத்த அழுத்த தினே் – மே 17 

❖ உலக உயர ் இரத்த அழுத்த தினமோனது, உயர ் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் அதன் 

அறிகுறிக ் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரஸ்வ ஏற்படுதத்ுவதஸன ளநோக்கமோகக் பகோண்டு 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இரத்த அழுத்தம் 140/90 என்ற ஆளரோக்கியமற்ற நிஸலஸய எட்டும் ளபோது உயர ்இரத்த 

அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. 

❖ இரத்த அழுத்த அ வீடு 180/120 என்ற நிஸலக்கு ளமல் பசல்லும் ளபோது இது ஆபத்தோன 

நிஸலஸய எட்டியதோகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருத்துரு - 'உங்க து இரத்த அழுத்தத்ஸத 

துல்லியமோக அ விட்டு, கட்டுப்படுத்தி, நீண்ட நோட்க ் உயிர ்வோழுங்க ்' என்பதோகும். 
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