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மே – 25  

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேச தேயிலை தினம் ஆண்டுதேோறும் தம 21 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

o இது உைகம் முழுவதும் தேயிலையின் நீண்ட கால வரைோறு மற்றும் அேன் 

ஆழமோன கைோசச்ோர மற்றும் பபோருளோேோர முக்கியே்துவம் பற்றி விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுே்துவலே தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

CORPAT ம ோந்துப் பயிற்சி 

❖ இந்தியக் கடற்பலட மற்றும் வங்கோளதேசக் கடற்பலட ஆகியவற்றின் நான்காவது 

ஒருங்கிலணந்ே தரோந்துப் பயிற்சியானது (CORPAT) பேோடங்கியது. 

❖ இந்ே த ாந்துப் பயிற்சியானது வங்கக் கடலின் வடக்குப் பகுதியில் பேோடங்கியது. 

❖ இரு நோடுகளும் சரவ்தேச கடை் எை்லைப் பகுதியில் கூட்டு தரோந்துப் பணியிை் ஈடுபட 

உள்ளன. 

❖ இேற்கு முன்னோக இந்தியக் கடற்படட மற்றும் வங்காளதேசக் கடற்படடகளின் 

CORPAT தரோந்துப் பயிற்சியானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடோபர ் மாேேத்ில் நடே்ேப் 

பட்டது.  

 

முேலாவது பல் ேருத்துவக் கோப்பீடு திட்டே் 

❖ PNB மமட்டலஃப் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனமானது, இந்தியோவின் முேல் பை் 

மருே்துவக் கோப்பீட்டுே் திட்டே்லே அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. 

❖ நிலையோன பயன் பகோண்ட, புறதநோயோளிகளுக்கான பசைவுகலள உள்ளடக்கிய, 

ஒட்டு பமோே்ேப் பை் ஆதரோக்கியம் பேோடரப்ோன பசைவுகளுக்கான நிதி உேவிடய 

வழங்கும் இந்தியோவின் முேை் கோப்பீட்டுே் திட்டம் இதுவோகும். 

 

இந்தியோவில் சேத்துவமின்மே நிமல அறிக்மக 

❖ இந்தியோவின் சமே்துவமின்லம நிலை அறிக்லகலயப் பிரேமருக்கோன பபோருளோேோர 

ஆதைோசலனக் குழு (EAC-PM) பவளியிட்டது. 

❖ சுகோேோரம், கை்வி, குடும்ப நிடல மற்றும் பேோழிைோளர ் சந்லே ஆகிய துலறகளிை் 

உள்ள சமேத்ுவமின்லம பற்றியே் ேகவை்கலள இந்ே அறிக்லக பேோகுே்து 

வழங்குகிறது. 

❖ இந்ே அறிக்லகயானது, பபோருளோேோர அம்சங்கள் மற்றும் சமூக-பபோருளோேோர 

மதிப்பீடுகள் என இரண்டு பகுதிகலளக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இேன் ஐந்து முக்கியப் பகுதிகள்: இலவ வருமோனப் பங்கீடு, பேோழிைோளர ் சந்லே 

மோற்றங்கள், சுகோேோரம், கை்வி மற்றும் குடும்ப நிடல ஆகியனவாகும். 

❖ இந்ே அறிக்லகயானது, கீழ்க்காணும் பை்தவறு கணக்மகடுப்புகளிலிருந்துப் பபறப் 

பட்ட ேரவுகளின் அடிப்பலடயிை் அலமந்துள்ளது. 
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o வருடாந்தி  பேோழிைோளர ்வளக் கணக்பகடுப்பு (PLFS),  

o தேசியக் குடும்பம் மற்றும் சுகோேோர ஆய்வு (NFHS) மற்றும்  

o கை்வி பிளஸ் என்ற நிடலக்கான ஒருங்கிடணந்ேே் ேகவை் அலமப்பு. 

முக்கிய ேகவல்கள் 

❖ இந்தியோவின் தவலையின்லம விகிேம் 4.8% (2019-20) மற்றும் பேோழிைோளரக்ளின் 

எண்ணிக்டக விகிேம் 46.8% ஆகும். 

❖ நகரப்்புறங்களிை் 44.4% பசை்வச ்பசறிவானது மிக உயரடுக்கில் உள்ள மக்களிடம் 20 

சேவிகிேம் உள்ள நிடலயில் கிரோமப்புறங்களிை் இது 7.1% மட்டுதம உள்ளது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோவிை் 1,72,608 ஆக இருந்ே பமோே்ே சுகோேோர லமயங்களின் 

எண்ணிக்டகயானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் அதிக ிேத்ு 1,85,505 ஆக உள்ளது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டில், 95 சேவிகிே அளவிலான பள்ளிகளின் வளோகே்திை் மசயல் 

பாட்டில் உள்ள கழிப்பலற வசதிகள் உள்ளன. 

❖ 2018-19 மற்றும் 2019-20 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடடயில் 3 நிலைகளிலும் மமாே்ேச ்

தச க்்டக விகிேம் ஆனது அதிகரிே்துள்ளது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆஸ்திம லியோவின் புதிய பி தே ் 

❖ ஆஸ்திதரலியோவின் புதிய பிரேமரோக பேோழிைோளர ்கட்சியின் ேலைவர ்அந்தேோணி 

அை்பனீஸ் பேவிதயற்றுள்ளோர.் 

❖ அந்நோட்டின் 31வது பிரேமரோக இவ  ்பேவிதயற்றுள்ளா .் 

❖ ஆஸ்திதரலிய நாட்டின் ேலைவர ்ஆஸ்திதரலியோவின் இரோணி (இங்கிலாந்து), தப  சி 

இரண்டோம் எலிசபபே் ஆவோர.் 

❖ ஆஸ்திதரலிய நாட்டின் அரசியைலமப்புச ் சடட்ே்தின் கீழ், அந்நாட்டின் நிரவ்ோக 

அதிகோரம் தப  சியின் பிரதிநிதியோன கவரன்ர ்பெனரைோை் உபதயாகிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஆஸ்திதரலியப் பிரேமரின் ஆதைோசலனயின் தபரிை் தப  சி கவரன்ர ் பெனரடல 

நியமிக்கிறா .் 
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❖ பிரேமர ்அந்நாட்டு அரசோங்கே்தின் ேலைவர ்ஆவா .் 

 

 

கு ங்கு கோய்சச்லுக்குக் கட்டாயே் தனிமேப்படுத்தல் 

 

❖ குரங்கு கோய்சச்ைோை் போதிக்கப்பட்டவரக்டளக் கட்டோயமாக ேனிலமப்படுே்ே 

தவண்டும் என்ற விதிமுடறடய அறிமுகப்படுேத்ிய முேை் நோடு பபை்ஜியம் ஆகும். 

❖ அந்நோட்டிை் யோதரனும் இந்ேக் காய்சச்லால் பாதிக்கப்பட்டால், அவ க்ள் கட்டாயமாக 

21 நோட்கள் (மூன்று வோரங்கள்) ேனிலமப்படுே்ேப்பட தவண்டும். 

❖ உலக சுகாோ  அடமப்பானது, 12 பவவ்தவறு நோடுகளிை் 100 உறுதிப்படுே்ேப்பட்ட 

குரங்கு கோய்சச்ல் பதிவோகியுள்ளோக மே ிவிே்துள்ளது. 

❖ குரங்கு காய்சச்ல் என்பது ஒரு அரிய லவரஸ் பேோற்று ஆகும்.  

❖ இது பபோதுவோக தமற்கு மற்றும் மே்திய ஆப்பிரிக்கோவின் பவப்பமண்டைப் பகுதிகளிை் 

ப வுகிறது. 

❖ இது முேன் முடறயாக 1958 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ மனிே க்ளில் இந்ே தநாய்ே் மோற்றானது, முேை்முடறயாக 1970 ஆம் ஆண்டில் 

கோங்தகோ ெனநோயகக் குடியரசிை் பதிவோனது. 

❖ அபமரிக்கோ மற்றும் இங்கிைோந்து ஆகிய நாடுகளில் முலறதய 2003 மற்றும் 2018 ஆம் 
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ஆண்டுகளிை் முேை் போதிப்பானது பதிவோகியுள்ளது. 

 

ஆளில்லா விமானங்கள் ேற்றுே் பறக்குே் கோ க்ளுக்கோன முதல் விேோன 

நிமலயே் 

❖ மின்சோரே்தில் இயங்கும் ஆளில்லா விமானங்கள் மற்றும் பறக்கும் கோரக்ளுக்கோன 

உைகின் முேை் விமோன நிலையம் ஐக்கியப் தப  சிை் உள்ள ஒரு நகரே்தின் லமயப் 

பகுதியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ போப்-அப் ஏர-்ஒன் என்ற இந்ே விமான நிடலயமானது தகோபவன்ட்ரி நகரிை் 

கட்டடமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது பூெ்ஜிய உமிழ்வு அம்சே்திடனக் மகாண்ட மின்சோரே்தில் இயங்கும் ஆளில்லா 

விமானங்கள் மற்றும் வாடடக விமோனச ்தசடவகள் ஆகியவற்றிற்காக வடிவலமக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ தமலும், இந்ே விமோன நிலையதம லைட்ரென் எரிபபோருள் கலன்கள் மூைம் இயக்கப் 

படுகிறது. 

❖ பநரிசை் மற்றும் கோற்று மோசுபோட்லடக் குலறப்பதில் நகரப்்புற வோன்வழிப் 

தபாக்குவ ே்துே் திறலனப் படறசாற்றுவடே தநாக்கமாகக் மகாண்டு இந்ே திட்டம் 

மோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

தநரடி சநல் விதேப்புக்கு ஊக்கம் 

❖ தந டி மநல் விடேப்பு மோழில்நுட்பே்டேப் பயன்படுே்தி மநல் பயி ிடும் 

விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.1,500 ஊக்கே் மோடக வழங்க பஞ்சாப் அடமசச் டவ 

ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

❖ குடறந்ே அளவு ேண்ணீட ப் பயன்படுே்தும் மற்றும் மிகவும் மசலவு குடறந்ே தந டி 

மநல் விடேப்பு நுட்பே்டே உபதயாகிக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிப்படே இது 

தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது,  

❖ இது நீ ப்்பாசனே்திற்கு கணிசமாக குடறந்ே அளவுே் ேண்ணீட ப் பயன்படுே்துகிறது, 

ஊடுருவடல அதிக ிக்கிறது, பண்டண மோழிலாள க்ளின் பங்களிப்பிடன சா ந்்து 

இருப்படே குடறக்கிறது  

❖ தமலும் இது மண்ணின் ஆத ாக்கியே்டே தமம்படுே்ேச ்மசய்வதோடு, மநல் மற்றும் 
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தகாதுடம ஆகியவற்றின் விடளசச்டல 5 முேல் 10% வட  அதிக ிக்கிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வில்லியம் E. தகால்பி விருது 2022 

❖ எழுே்ோளரும் பே்தி ிடகயாளருமான மவஸ்லி தமா க்ன், ேனது இ ாணுவ மற்றும் 

உளவுே ் துடற பற்றியப் படடப்பிற்காக 2022 ஆம் ஆண்டு வில்லியம் E. தகால்பி 

விருதிடன மவன்றுள்ளா .் 

❖ "The Hardest Place: The American Military Adrift in Afghanistans Pech Valley" என்ற இவ து 

புே்ேகே்திற்காக இவருக்கு இந்ே விருோனது வழங்கப்பட்டது. 

❖ மவ ம்ான்ட்டின் நா ே்்ஃபீல்டு நக ில் உள்ள நா வ்ிச ் பல்கடலக் கழகே்தினால் 

தகால்பி விருோனது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ தகால்பி விருோனது 1999 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படட்து. 

 

 

விதளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

36வது சரய்காவிக் ஓபன் தபாட்டி 2022 

 

❖  தமஷ்பாபு பி க்ஞானந்ோ ேனது 16 வயதில் ஐஸ்லாந்தில் நடடமபற்ற 2022 ஆம் 

ஆண்டு ம ய்க்ஜாவிக் ஓபன் தபாட்டியில் மவற்றி மபற்றுள்ளா .் 

❖ உலகச ் சாம்பியனான தமக்னஸ் கா ல்்சடனே் தோற்கடிே்ே இடளய வீ   ் என்ற 

மபருடமடய இவ  ்மபற்றா .் 
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❖ 3 மாேங்களுக்குள் இ ண்டாவது முடறயாக உலகச ்சாம்பியன் தமக்னஸ் கா ல்்சடன 

இவ  ்மவன்றுள்ளா .் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், பி க்ஞானந்ோ 8 வயதுக்குட்பட்டவ க்ளுக்கான உலக இடளதயா  ்

சது ங்க சாம்பியன்ஷிப் பட்டே்டே மவன்றா .்  

 

முக்கிய தினங்கள் 

அருகி வருே் உயி ினங்களுக்கோன மதசிய தினே் – மே 20  

 

❖ அருகி வரும் உயி ினங்களுக்கான தேசிய தினமானது, ஒவ்தவா  ் ஆண்டும் தம 

மாேே்தின் மூன்றாவது மவள்ளிக்கிழடமயன்று அனுச ிக்கப்படுகிறது. 

❖ இே்தினமானது, 2006 ஆம் ஆண்டில் தடவிட ்  ாபின்சன் மற்றும் அருகி வரும் 

உயி ினங்கள் கூட்டணி ஆகியவற்றால் இந்ே தினமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ அழிந்து வரும் உயி ினங்கடளப் பாதுகாப்பேன் முக்கியே்துவம் மற்றும் அவற்றின் 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் அவற்டறப் பாதுகாக்கே் தேடவயான நடவடிக்டககடள தமற் 

மகாள்வேன் முக்கியே்துவம் குறிே்ே ஒரு விழிப்புண ட்வ ப ப்புவடே இந்ேே் தினம் 

தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

தபசச்ுவாரே்்தே மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான கலாசச்ாரப் பன்முகே்ேன்தமக்கான 

உலக தினம் - தம 21 

❖ இந்ேே் தினமானது, உலகக் கலாசச்ா ங்களின் மசழுடமடயக் மகாண்டாடுவடேயும், 

அடமதி மற்றும் நிடலயான தமம்பாட்டிடன அடடவேற்கான உள்ளடக்கம் மற்றும் 

தந ம்டறயான மாற்றே்தின் முகடமயாக விளங்குகின்ற அேன் பன்முகே் 

ேன்டமயின் முக்கியே்துவே்டே முன்னிடலப்படுே்ேச ்மசய்வடேயும் தநாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்ோனில் உள்ள  பாமியான் புே்ே  ்சிடலகடள அழிக்கப் 

பட்டேன் விடளவாக யுமனஸ்தகா அடமப்பானது 2001 ஆம் ஆண்டிை் கலாசச்ா  

பன்முகே் ேன்டம குறிேே் உலகளாவியப் பி கடனே்டே ஏற்றுக் மகாண்டது. 

❖ பின்ன  ்2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்ப  ்மாேே்தில், ஐக்கிய நாடுகள் மபாதுச ்சடபயானது, 

தம 21 ஆம் தேதியானது தபசச்ுவா ே்்டே மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான கலாசச்ா ப் 
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பன்முகே் ேன்டமக்கான உலக தினமாக அறிவிே்ேது. 

 

 

பயங்கரவாே எதிர்ப்புே் தினம் – தம 21 

❖ 1991 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில்ோன்  இந்தியாவின் முன்னாள் பி ேம  ் ாஜீவ் காந்தி 

அவ க்ள் படுமகாடல மசய்யப்படட்ா .் 

❖ மக்கள் மே்தியில் அடமதி, மனிேதநயம், ஒற்றுடம, நல்லிணக்கம் தபான்ற 

மசய்திகடளப் ப ப்புவதும், பயங்க வாேே்தின் சமூக வித ாேச ் மசயல்கள் குறிே்து 

அவ க்ளுக்கு விழிப்புண வ்ிடன ஏற்படுே்துவதுதம பயங்க வாே எதி ப்்பு தினே்டேக் 

கடடபிடிப்பேன் தநாக்கமாகும். 
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