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மே – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ ப்ரதீ்தி ஷெனாய் “A Place Called Home” என்ற புதிய நாவலை ஷவளியிட உள்ளார.்  

o இந்தப் புதிய நாவை் ‘இரகசியங்கள், குடும்பம் மற்றும் சுய தேடல்’ ஆகியவற்லறப் 

பற்றியது ஆகும். 

❖ மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவை் ஷதாழிை்நுட்பத் துலற அலமசச்ர ் அஷ்வினி 

வைஷ்ணை், லடாக்கின் லை நகரிை் லதசிய மின்னணுவியை் மற்றும் தகவை் ஷதாழிை் 

நுட்பக் கழக (NIELIT) லமயத்லதத ்திறந்து லவத்தார.் 

❖ பாரத்ி ஏரஷ்டை் நிறுவனத்தின் வாரியமானது லகாபாை் விட்டல் என்பைவை, அேன் 

லமைாண்லம இயக்குனர ் மற்றும் தலைலம நிரவ்ாக அதிகாரியாக லமலும் ஐந்து 

ஆண்டுக் காைத்திற்கு மீண்டும் நியமித்துள்ளது. 

❖ ஷடை்லியின் துலணநிலை ஆளுநர ்அனிை் லபஜாை், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகப் 

பேவி விலகுவதாக குடியரசுத் தலைவர ்ராம்நாத் லகாவிந்த் அவரக்ளிடம் தனது பேவி 

விலகல் கடிதத்திலன ஒப்பலடத்தார.் 

❖ பதஞ்சலி ஆயுரல்வத நிறுவனத்தின் உணவுப் பிரிவிலன, சலமயை் எண்ஷணய் 

உற்பத்தி நிறுவனமான ருசச்ி லசாயா லகயகப்படுத்த உள்ளது. 

❖ பணியாளர,் ஷபாதுமக்கள் குலறகள் மற்றும் ஓய்வூதியத் துலற அலமசச்ர ்ஜிலதந்திர 

சிங், 'Civil List – 2022 of IAS officers' என்ற புதிய இலணயப் புத்தகத்திலன ஷவளியிட்டார.் 

❖ துருக்கியிை் நலடஷபற்ற மகளிர ் உைக குத்துசச்ண்லட சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியிை் 

இந்தியாவின் நிகத் ஜரீன் ஷவற்றி ஷபற்று உள்ளாை.் 

o இைை ் உைகச ் சாம்பியன் பட்டம் ஷவன்ற ஐந்தாவது இந்தியப் ஷபண்மணி என்ற 

ஷபருலமலயப் ஷபற்றுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மேட்டூர ்அணை திறப்பு 

 

❖ லம 24 ஆம் லததியன்று, லமட்டூர ் அலணயிை் இருந்து தண்ணீர ் திறப்பதற்கு தமிழக 
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முதை்வர ்அவரக்ள் உத்தரவிட்டார.் 

❖ அந்ே அலணயின் முழுக் ஷகாள்ளவான 120 அடியிை், அதன் நீரம்ட்டம் 115.35 அடியாக 

இருந்தது. 

❖ சுதந்திரம் ஷபற்ற பிறகு லமட்டூர ் அலண லம மாதம் திறக்கப் படுவது இதுலவ முதை் 

முலறயாகும். 

 

12,000வது லிங்க் ஹடிோனி புஷ் இரயில் சபட்டி 

❖ மத்திய ரயிை்லவ அலமசச்ர ் அஷ்வினி வைஷ்ணை் ஷசன்லனயிை் உள்ள 

ஒருங்கிலணந்த இரயிை் ஷபட்டித் ஷதாழிற்சாலையிை் 12,000வது லிங்க் ஹடிமானி புெ் 

(LHB) இரயிை் ஷபட்டிலய (ICF) ஷதாடங்கி லவத்தார.்  

❖ லிங்க் ஹடிமானி புெ் இரயிை் ஷபட்டிகள் தயாரிப்பிை் இத்தலகய அந்தஸ்திலனப் 

ஷபற்ற இந்திய இரயிை்லவயின் முதை் உற்பதத்ிப் பிரிவு ஒருங்கிலணந்த இரயிை் 

ஷபட்டித் ஷதாழிற்சாலை ஆகும். 

❖ லமலும், வந்லத பாரத ் விலரவு இரயிை் ஷபட்டிகளானது கட்டுமானே் ஷதாழிற் 

சாலையின் லிங்க் ஹடிமானி புெ் இரயிை் ஷபட்டிே் தயாரிப்பு முலனயத்திை் 

தயாரிக்கப் படுகின்றன. 

 

 

124வது ஊட்டி ேலர்க் கை்காட்சி 

 

❖ ஊட்டியிை் உள்ள அரசுே் தாவரவியை் பூங்காவிை் அலமக்கப்பட்டுள்ள 124வது மைரக்் 

கண்காட்சிலயே் தமிழக முதை்வர ்அவரக்ள் ஷதாடங்கி லவத்தார.் 
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❖ நீைகிரி உருவாக்கப்பட்ட 200 ஆண்டுகலளக் குறிக்கும் வலகயிை் ஊட்டி 200 என்ற 

சின்னம் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டிை், மலறந்த முன்னாள் முதை்வர ் J.ஷஜயைலிதா அவரக்ள் 100வது 

மைரக்் கண்காட்சி மற்றும் அரசு லராஜாப் பூங்கா ஆகியவற்லறே் ஷதாடங்கி 

லவத்தார.் 

❖ 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2017 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளிை் நடத்தப்பட்ட இந்த 

நிகழ்சச்ிகலள முன்னாள் முதை்வர ் எடப்பாடி K.பழனிசாமி அவரக்ள் ஷதாடங்கி 

லவத்தார.் 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

ெரக்கு ேற்றுே் மெணவ வரிச ்ெணபயின் பரிந்துணரகள் 

❖ சரக்கு மற்றும் லசலவ வரிச ் சலபயின் பரிந்துலரகளுக்கு மத்திய மற்றும் மாநிை 

அரசுகள் கட்டுப்பட்டதை்ை என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

❖ அரசியைலமப்புச ் சட்டதத்ின் 279A என்ற பிரிவு எந்தஷவாரு தலடயற்ற விதியுடனும் 

ஷதாடங்கப் படவிை்லை என்று நீதிமன்ற அமரவ்ு கூறியது. 

❖ லமலும், 246A என்ற பிரிவு எந்தஷவாரு முரண்பாடான விதிமுலறலயயும் வலியுறுத்த 

விை்லை என்றும் அது கூறியது. 

 

எத்தனால் கலந்த சபட்மரால் 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் உயிரி எரிஷபாருள் மீதான லதசியக் ஷகாள்லகயிை் லமற்ஷகாள்ளப் 

பட்ட திருத்தங்களுக்கு மத்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

❖ எரிஷபாருள் நிறுவனங்கள், ஷபட்லராலிை் எத்தனாை் கைப்பதற்கான சதவீதத்லத 20% 

ஆக உயரத்்த லவண்டியதற்கான காை வரம்பிலன 2030 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2025 ஆம் 

ஆண்டாக நிரண்யிப்பதலன இது லநாக்கமாகக் ஷகாண்டுள்ளது. 

❖ ஷபட்லராலிை் 20% எத்தனாலைக் கைக்கும் விதிமுலறயானது ஷகாள்லக 2023 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரை் 01 முதை் அமலுக்கு வர உள்ளது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 13 லததி நிைவரப்படி இந்தியா 9.45% எத்தனாை் கைப்பு என்ற 

நிலை அலடந்துள்ளதாக ஷபட்லராலியம் மற்றும் இயற்லக எரிவாயுே் துவை 

அலமசச்கம் கூறுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் இது 10% ஆக உயரும் என்று மதத்ிய அரசு 

கணித்துள்ளது. 

 

பாரத் குழாய் திட்டே் 

❖ பிளம்ஷபக்ஸ் இந்தியக் கண்காட்சி விழாவிலன, வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்கள் துலற அலமசச்ர ்S.ஹரத்ீப் சிங் பூரி அவரக்ள் ஷதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ இவர ்நீரப்் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான லமம்பாட்டின் புதிய சகாப்தத்திை் இந்தியா 

நுலழவதற்கு உதவும் குலறநீர ் ஓட்டத்திற்கானச ் சாதனங்கள் மற்றும் கழிவலற நீர ்

குழாய்கள் தயாரிப்பதற்கான பிரசச்ாரமான பாரத ் குழாய் என்ை ஒரு திடட்த்லதயும் 

அறிவித்தார.் 

❖ பிளம்ஷபக்ஸ் இந்தியா என்பது புது திை்லியிை் உள்ள பிரகதி லமதானத்திை் நடே்ேப் 

ஷபறும் மூன்று நாட்கள் அளவிைான ஒரு நிகழ்வு ஆகும். 

❖ இது குழாய் அவமப்பு, தண்ணீர ் மற்றும் கழிவலற நீரக்் குழாய்கள் மீதான நாட்டின் 

மிகப்ஷபரிய தனித்துவமான கண்காட்சியாகும். 

 

 

ெர்வமதெெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் புதிய மேே்பாட்டு வங்கி 

❖ பிரிக்ஸ் நாடுகளின் புதிய லமம்பாட்டு வங்கியானது, குஜராத ் சரவ்லதச நிதியியை் 

ஷதாழிை்நுட்ப நகரிை் (GIFT City) இந்தியாவின் பிராந்தியப் புதிய லமம்பாட்டு வங்கி 

அலுவைகத்லதத் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் உள்கட்டலமப்பு மற்றும் நிலையான வளரச்ச்ிே் லதலவகலளப் பூரத்்தி 

ஷசய்வலத லநாக்கமாகக் ஷகாண்டுள்ளது. 

❖ புதிய லமம்பாட்டு வங்கியானது ொங்காய் நகலரத ் தலைலமயிடமாகக் ஷகாண்ட 

பிரிக்ஸ் நாடுகளாை் நிறுவப்பட்டது. 
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❖ புதிய லமம்பாட்டு வங்கியானது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திை் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக திறக்கப்பட்டது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

அன்னிய மநரடி முதலீட்டு வரவானது வரலாறு காைாத உசச்ம்  

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் வருடாந்திர அன்னிய லநரடி முதலீட்டு வரவானது 

முன்பு "எப்லபாதும் இை்ைாத"அளவான 83.57 பிை்லியன் டாைராக பதிவாகியுள்ளது . 

❖  2020-21 ஆம் ஆண்டிை், அன்னிய லநரடி முதலீட்டு வரவு 81.97 பிை்லியன் டாைராக 

இருந்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் உற்பத்தித ்துலறயிை் அன்னிய லநரடி முதலீட்டு பங்கு வரவானது 

76% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்முதை் 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்வலரயிைான லகாவிட் ஷபருந் 

ஷதாற்றிற்குப் பிந்லதய காைகட்டத்திை் அன்னிய லநரடி முதலீடு 22% அதிகரித்து 171.84 

பிை்லியன் டாைலர எட்டியது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதை் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வலரயிைான லகாவிட ்

ஷபருந் ஷதாற்றிற்கு முந்லதய காைகட்டத்திை் அன்னிய லநரடி முதலீடு வரவுகள் 141.10 

பிை்லியன் டாைராக பதிவாகியுள்ளன. 

  

 

அறிவியல் ேற்றுே் சதாழில்நுட்பே் 

உலகின் முதல் உயிர்வாழத் தகுந்த கிரகே் 

 

❖ விண்ஷவளியிை் பயணிக்கும் ஷதாலைலநாக்கி மூைம் வானத்லத ஆய்வு ஷசய்யும் 

விண்ஷவளிே் திட்டத்லத சீன அறிவியைாளரக்ள் முன்ஷமாழிந்துள்ளனர.் 
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❖ பூமியிை் இருந்து சுமார ்32 ஒளியாண்டுகள் ஷதாலைவிை் உள்ள சூரியக் குடும்பத்திற்கு 

ஷவளிலய வாழும் பூமி லபான்ற கிரகங்கலளக் கண்டறிவலத இது லநாக்கமாகக் 

ஷகாண்டுள்ளது. 

❖ க்லளாஸ்லப வாழத்தகுந்த புறக்லகாள் ஆய்வு (க்லளாஸ்லப ஹாபிடபிள் எக்லஸா 

பிளாஷனட் சரல்வ (CHES) என்று இத்திட்டத்திற்கு ஷபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ அருகிலுள்ள சூரியலனப் லபான்ற நட்சத்திரங்கலளச ்சுற்றி உயிர ்வாழத் தகுந்த நிைப் 

பரப்பு லகாள்கலளத் லதடுவதற்காக தைண்டிப் பிரதத்ிலயகமாக வடிவலமக்கப்பட்ட 

முதை் விண்ஷவளிப் பயணமாக இது இருக்கும். 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

வாழ்நாள் ொதணனயாளர் விருது 

❖ A.R. ஷவங்கடாசைபதி, கனடாலவச ் லசரந்்த தமிழ் இைக்கியத ் லதாட்டத்தின் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வாழ்நாள் சாதலனயாளர ் விருதிற்கு (இயை் விருது) லதரவ்ு ஷசய்யப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ இவர ் ஷசன்லன லமம்பாட்டுக் கை்வி நிறுவனத்திை் (MIDS) வரைாற்றாசிரியர ் மற்றும் 

லபராசிரியராக உள்ளார.் 

❖ தமிழ் இைக்கியம் மற்றும் தமிழ்க் கைாசச்ாரத்லத ஷவளி நாடுகளிை் உள்ள மக்களிடம் 

ஷகாண்டு ஷசை்வதிை் இவர ்ஷபரும் பங்கு வகித்தவர ்ஆவார.் 

❖ கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வரைாறு, ஷமாழி, கைாசச்ாரம், சமூகம் மற்றும் அரசியை் 

குறித்து எழுதி வரும் இவர,் 60க்கும் லமற்பட்ட புத்தகங்கள் மற்றும் கட்டுலரகலள 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ நீதியைசை ்சந்துருவும் ‘நான் நீதிபதியாதனன்’ என்ை புே்ேகே்திை்காக இயல் விருதுக்கு 

தேைந்்தேடுக்கப்பட்டாை ்

 

 

கோை்டர் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எே்பயர் 

❖ பிரமை் குழுமத்தின் தலைவர ் அஜய் பிரமாை் இங்கிலாந்து அைசியின் ஷபயரிை் 

கமாண்டர ் ஆஃப் தி ஆரட்ர ் ஆஃப் தி பிரிட்டிெ் எம்பயர ் (CBE) என்ற ஒரு ஷகளரவ 

விருதிலனப் ஷபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்தியா இலணத ் தலைவராக விளங்கும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம்-இந்தியா தலைலம 

நிரவ்ாக அதிகாரிகள் மன்றத்திற்கும் இங்கிைாந்து-இந்தியா வரத்்தக உறவுகளுக்கும் 

இவர ்ஆற்றியச ்லசலவகளுக்கான இந்த விருலதப் ஷபற்றார.் 
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❖ இவ்விருதானது 1917 ஆம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஜாரஜ்் மன்னராை் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உலகப் சபாருளாதார நிணல ேற்றுே் வாய்ப்புகள் 

 

❖ உைகப் ஷபாருளாதார நிலை மற்றும் வாய்ப்புகள் (WESP) என்ை ஒரு அறிக்லகயானது, 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயாை் ஷவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது, ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் ஷபாருளாதார மற்றும் சமூக 

விவகாரங்கள் துலறயினாை் (DESA) ஷவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு உைகப் ஷபாருளாதாரம் 3.1 சதவீதம் மட்டுலம வளரச்ச்ி அலடயும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  
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❖ முன்னதாகக் கணிக்கப்பட்ட ஜனவரி மாத வளரச்ச்ி 4.0 சதவீதமாகும். 

❖ ரெ்யா-உக்லரன் லமாதை் உைகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளின் ஷமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்திலயப் பாதித்தாலும், இந்தியா இன்னும் உைகின் லவகமாக வளரந்்து வரும் 

ஷபரிய ஷபாருளாதாரமாகலவ உள்ளது என்பலத இந்த அறிக்லக எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியா 6.4 சதவீதம் வளரச்ச்ி அலடயும் என இந்த அறிக்லகயிை் 

கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டிை் கணிக்கப்பட்ட 8.8 சதவீதத்லத விட மிகவும் ஷமதுவான 

வளரச்ச்ியாகலவ உள்ளது. 
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