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மே – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்தியக் கல்வி மற்றும் திறன் மமம்பாட்டுத் துறை அமமசச்ர ்தரம்மந்திர பிரதான், 

ககௌகாத்தியில் உள்ள இந்தியத் கதாழில்நுட்பக் கழகத்தில் 2022 ஆம் ஆண்டு வட 

கிழக்கு ஆராய்சச்ி மாநாட்டிமன (NERC) கதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ கெரம்னியின் ஐன்ட்ராக்ட் பிராங்பரட்் கால்பந்து அணியானது, 1980 ஆம் ஆண்டு முதல் 

42 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு UEFA ஐமராப்பா லீக் என்ை தனது முதலாவது ஐமராப்பியக் 

மகாப்மபமய கவன்று உள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டில் இது ஸ்பபயின் நாட்டில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE) குரங்கு காய்சச்ல் பதிவான முதல் வமளகுடா நாடாக 

மாறியது. 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

ேபால் அலுவலகச ்மசமிப்பு முறையில் NEFT ேை்றுே் RTGS வசதி 

❖ தபால் துமறயானது, மதசிய மின்னணு நிதிப் பரிமாற்ற வசதி மற்றும் நிகழ்மநரப் 

கபருந்திரள் தீரவ்ுப் பரிமாற்ற வசதி ஆகியவற்மறத் தபால் அலுவலகச ் மசமிப்புக் 

கணக்கு மவத்திருப்பவரக்ளுக்கு கிமடக்கச ்கசய்துள்ளது. 

❖ தபால் அலுவலகச ் மசமிப்புக் கணக்கு வாடிக்மகயாளரக்ள் தற்மபாது மின்னணு 

முமறயில் பணத்மத அனுப்ப இயலும். 

❖ NEFT என்பது நிகழ்மநரப் கபருந்திரள் தீரவ்ு பரிமாற்ற வசதிமயயும், NEFT என்பது 

மதசிய மின்னணு நிதிப் பரிமாற்ற வசதிமயயும் குறிக்கிறது. 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட ABHA றகமபசிச ்சசயலி 

 

❖ மதசிய சுகாதார ஆமணயமானது, சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆயுஷ்மான் பாரத ்

சுகாதார நலக் கணக்கு மகமபசிச ்கசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது. 
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❖ ABHA கசயலியானது முன்னதாக, மதசிய எண்ணிம சுகாதாரத ்திட்டதத்ின் ஆவணப் 

பதிமவட்டுச ்கசயலி என்று அறியப்பட்டது. 

❖ ABHA கசயலியானது அதன் பயனரக்ள் தங்களது மசாதமன அறிக்மககள், மருந்துச ்

சீட்டுகள், மகா-வின் தடுப்பூசி சான்றிதழ்கள் மபான்றவற்மற அணுகவும் பகிரவும் வழி 

வமக கசய்கிறது. 

 

பாலியல் த ொழிலுக்கு த ொழில் அந்ேஸ்து 

 

❖ உசச் நீதிமன்றமானது, பாலியல் ரீதியிலான பதாழிலுக்கு "கதாழில்" என்ற ஒரு தகுதி 

நிறலயிறன வழங்கி அதமன அங்கீகரித்து உதத்ரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

❖ எனமவ, நாடு முழுவதும் உள்ள இந்தத் கதாழில் கசய்யும் நபரக்ளுக்கு இந்தியச ்

சட்டத்தின் கீழ் ஒரு சமமானப் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்ணியமான வாழ்மகயிமனப் 

கபறுவதற்கும் உரிமம உண்டு. 

❖ பாலியல் கதாழிலாளியின் குழந்மதகமள, அவரக்ளின் கதாழிலிமன மட்டுமம 

காரணம் காட்டி  தாயிடமிருந்துப் பிரிக்கக் கூடாது. 

❖ பாலியல் கதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவரக்ளின் குழந்மதகளுக்கும் கண்ணியம் மற்றும் 

நற்பாங்கு ஆகிய அடிப்பமடப் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட மவண்டும். 

 

பாரே் ஆளில்லா விோனங்கள் ேம ாே்சவ் 

 

❖ இந்தியாவில் பாரத் ஆளில்லா விமானங்கள் மம ாத்சவ் என்று அமழக்கப்படும், 2022 
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ஆம் ஆண்டு ஆளில்லா விமானங்கள் திருவிழாவானது நடத்தப்பட்டது. 

❖ படல்லியில் நடத்தப் படட் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான பாரத ்டம்ரான் மம ாத்சவ் 

(2022) இந்தியாவின் மிகப்கபரிய ஆளில்லா விமானங்கள் குறித்த ஒரு திருவிழாவாகும். 

❖ பிரதமர ்அவரக்ள் சமீபத்தில், நாடு முழுவதும் உள்ள பல்மவறு சிறு நகரங்கள் மற்றும் 

நகரங்களில் மவளாண் நிலங்கள் மீது பூசச்ிக் ககால்லிகமளத் கதளிப்பதற்காக 100 

கிசான் ட்மரான்கமள ககாடியமசத்துத் கதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ கிசான் டம்ரான் சுவிதா என்ை ஒரு திட்டமானது நாட்டின் மவளாண் துமறமய 

மமம்படுத்துவமதயும் விவசாயிகளின் வாழ்க்மகமய மாற்றுவமதயும் மநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிக உயரோன வானிறல நிறலயே் 

❖ மதசியப் புவியியல் சங்கமானது எவகரஸ்ட் சிகரத்தில் "உலகிமலமய மிக உயரமான  

வானிமல நிமலயத்மத" நிறுவியுள்ளது. 

❖ 8,830 மீட்டர ்உயரத்தில் அமமந்துள்ள இந்த வானிறல நிமலயம் பல்மவறு வானிமல 

நிகழ்வுகமளத் தன்னிசற்சயாக அளவிடுகிறது. 

❖ இந்த வானிமலக் கண்காணிப்பு அமமப்பானது, சூரிய சக்தியால் இயக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

75வது உலக சுகாோர கூடுகக 

❖ 75வது உலக சுகாதார மாநாடானது சுவிட்சரல்ாந்தின் கெனிவா நகரில் நடதத்ப் பட்டு 

வருகிறது. 

❖ மகாவிட்-19 கபருந்கதாற்று பரவத் கதாடங்கிய பிறகு மநரடியாக நடத்தப்படும் முதல் 

சுகாதார கூடுறக இதுவாகும். 

❖ "அமமதிக்கான ஆமராக்கியம், ஆமராக்கியத்திற்கான அமமதி" என்பது இந்த ஆண்டு 

மாநாட்டின் கருத்துருவாகும். 

❖ இந்தியாவில் சுகாதாரப் பாதுகாப்புச ்மசமவ வழங்கும் முன்களப் பணியாளரக்ளாக 

விளங்கும் இந்தியாவின் ஒரு மில்லியன் ஆஷா (அங்கீகாரம் கபற்ற சமூகச ்சுகாதாரப் 

ஆரவ்லர)் பணியாளரக்ள், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சுகாதாரத ்தமலவரக்ள் என்ை 
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விருது வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்டனர.் 

 

 

அறிவியல் ேை்றுே் சோழில்நுட்பே் 

பரே் சபாருள் மீே்திைன் கணினி 

 

❖ பரம் கபாருள் என்பது திருசச்ிராப்பள்ளியில் உள்ள மதசியத் கதாழில்நுடப்க் கல்விக் 

கழகத்தில் கதாடங்கப்பட்டுள்ள ஒரு அதிநவீன மீத்திறன் கணினி ஆகும். 

❖ மதசிய மீத்திறன் கணினி திட்டத்தின் 2 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் பரம் கபாருள் மீத்திறன் 

கணினி வசதியானது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ பரம் சித்தி-AI என்பது மதசிய மீத்திறன் கணினி திட்டத்தின் கீழ் கட்டமமக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் அதிவிமரவான மற்றும் 5.26 கபடாபிளாப்ஸ் திறன் ககாண்ட மீத்திறன் 

கணினி ஆகும். 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேை்றுே் நிகழ்வுகள் 

CII EXCON உறுதியான ேறலவர் விருது 

❖ கம்மின்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் அஞ்சலி பாண்மடவுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டு CII EXCON 
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விருது விழாவில் உறுதியான தமலவர ்விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ மிகவும் மாறுபட்ட, சமமான மற்றும் உள்ளாரந்்த பணியிடத்மத உருவாக்குவதற்கான 

அவரது முன்கனடுப்புகமள இந்த விருதானது அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

எவசரஸ்ட் ோழ்ேட்ட முகாறே அறடந்ே ரிேே் ோமேனியா 

❖ 10 வயது சிறுமியான ரிதம் மாமமனியா, எவகரஸ்ட் தாழ்மட்ட முகாமம (EBC) அமடந்த 

இளம் இந்திய மமலமயறும் வீரரக்ளில் ஒருவராக ஆனார.் 

❖ இவர ்தாழ்மட்ட முகாமில் ஏறுவதற்காக இளம் இந்திய மமல ஏறும் வீரரக்ள் குழுவுடன் 

இமணந்துள்ளார.் 

❖ 11 நாட்களில் 5,364 மீட்டர ்உயரத்தில் உள்ள தாழ்மட்ட முகாமிற்கு ஏறிச ்கசன்று ரிதம் 

ஒரு அரிய சாதமனமயப் பமடத்துள்ளார.் 

 

 

ராே் மோகன் ராய் அவரக்ளின் 250வது பிைந்ேநாள் 

❖ ராொ ராம் மமாகன் ராய் அவரக்ளின் 250வது பிறந்தநாளானது இந்த ஆண்டு மம 22 

ஆம் மததியன்று ககாண்டாடப்பட்டது. 

❖ இவர ்இந்திய மறுமலரச்ச்ியின் தந்மத என்று பிரபலமாக நிமனவு கூைப் படுகிறார.் 
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❖ இவர ் 1772 ஆம் ஆண்டில் 22 மம மாதத்தில் ராதாநகர ் என்னுமிடத்தில் (வங்காள 

மாகாணம்) பிறந்தார.் 

❖ இவர ்இங்கிலாந்தில் இரண்டாம் அக்பரின் சாரப்ாக முன்னின்று, அவரது ஓய்வூதியக் 

ககாரிக்றகக்காக வாதிட்டார.்  

❖ இரண்டாம் அக்பர ்இவருக்கு ‘ராொ’ என்ற பட்டத்மத வழங்கினார.் 

❖ இவர ்சதி என்னும் நமடமுமறக்கு எதிராகப் மபாராடியதால் 1829 ஆம் ஆண்டு சதி 

ஒழிப்புச ்சட்டமானது நமடமுமறக்கு வந்தது. 

❖ இவர ் சிமல வழிபாடு, அரத்்தமற்றச ் சடங்குகள் மற்றும் மூட நம்பிக்மககளுக்கு 

எதிரான அறப் மபாராட்டத்திற்காக கவண்டி 1814 ஆம் ஆண்டில் ஆத்மிய சமபமயத ்

கதாடங்கினார.் 

❖ 1817 ஆம் ஆண்டில் மடவிட் ம ர ்என்பவருடன் இமணந்து கல்கத்தாவில் ஓர ்இந்துக் 

கல்லூரிமய நிறுவினார.் 

❖ 1821 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்மாதத்தில் வில்லியம் ஆடம் மற்றும் ராம்மமாகன் ராய் 

ஆகிமயாரால் இமணந்து கல்கத்தா ஒற்றுமமக் குழு நிறுவப் பட்டது. 

❖ இவர ் 1828 ஆம் ஆண்டில் ‘பிரம்ம சமபமய' உருவாக்கினார ் (மதமபந்திரநாத் 

தாகூருடன் இமணந்து அமமக்கப்பட்டது). 

❖ இவர ் 1822 ஆம் ஆண்டில் இயந்திரவியல் மற்றும் வால்மடரின் தத்துவங்கமளக் 

கற்பித்த ஆங்கிமலய-இந்துப் பள்ளிமய நிறுவினார.் 

❖ இவர ்1825 ஆம் ஆண்டில், இந்திய முமறயிலான கற்றல், மமற்கத்தியச ்சமூகம் மற்றும் 

இயற்பியல் அறிவியல் கற்பிக்கப்பட்ட மவதாந்தக் கல்லூரிமயத் கதாடங்கினார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகளாவிய அணுகல் விழிப்புணர்வு தினே் – மே 19 

❖ குமறபாடுகள் அல்லது இயலாமமயுடன் வாழும் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான 

மக்களுக்கு டிஜிட்டல் அணுகல் மற்றும் உள்ளடக்கத்திமன அமடய வழி வமக 
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கசய்தலில் கவனம் கசலுத்துவதற்கான ஒரு விழிப்புணரவ்ு தினமாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது ஆண்டுமதாறும் மம மாததத்ின் மூன்றாவது வியாழன் அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

 

சுயொட்சி அல்லாே பிரமேசங்களின் ேக்களுடனான சர்வமேச ஒை்றுறே வாரே் - 

மே 25 முேல் 31 வறர 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்06 ஆம் மததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சமப, சுயாட்சி 

அல்லாதப் பிரமதசங்களில் உள்ள மக்களுடனான ஒற்றுமம வாரத்மத ஆண்டுமதாறும் 

கமடபிடிப்பதற்கான ஒரு அமழப்பிமன விடுத்தது. 

❖ ஒரு பிரமதசத்தின் மக்கள் இன்னும் முழு அளவிலான ஒரு சுயாட்சிறயப் பபைாத 

பிரமதசமானது சுயாட்சி அல்லாதப் பிரமதசம் என்று வமரயறுக்கப்படுகிறது. 

 

 

உலக றேராய்டு விழிப்புணர்வு தினே் - மே 25 

❖ இந்தத் தினமானது மதராய்டு மநாய்கள், அவற்றின் அறிகுறிகள், தடுப்பு மற்றும் 

சிகிசம்சகள் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் புரிதமல மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்தினமானது, ஐமராப்பியத் மதராய்டு சங்கத்தின் முன்கமாழிதலின் மபரில் 2008 

ஆம் ஆண்டில் நமடமுமறக்கு வந்தது. 

❖ மதராய்டு விழிப்புணரவ்ு வாரமானது மம 22 முதல் 28 வமர அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ சரவ்மதசத் மதராய்டுக் கூட்டமமப்பானது, “இது உங்களுக்காக அல்ல. இது உங்கள் 

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


•   
•    
 

 
 

மதராய்டிை்காக" என்ற கருத்துருவிமன 2022 ஆம் ஆண்டிை்கு வழங்கியது. 

 

 

காணாேல் மபான குழந்றேகளுக்கான சர்வமேச தினே் - மே 25 

❖ காணாமல் மபான மற்றும் கடத்தப்பட்டக் குழந்மதகளுக்குக் ககௌரவம் கசலுத்தும் 

விதமாகவும், மீட்கப்பட்டவரக்மளக் ககாண்டாடும் விதமாகவும் இந்தத் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டில், முன்னாள் அகமரிக்க அதிபர ் கரானால்ட ் ரகீன் முதன்முதலில் 

அகமரிக்காவின் காணாமல் மபான குழந்மதகளுக்கான ஒரு மதசிய தினத்மத 

அறிவித்தார.் 

❖ காணாமல் மபான மற்றும் சுரண்டப்பட்ட (ககாடுமமப் படுத்தப்பட்ட) 

குழந்மதகளுக்கான சரவ்மதச மமயம், ஐமராப்பிய ஆமணயம் மற்றும் காணாமல் 

மபான குழந்மதகள்-ஐமராப்பா ஆகியவற்றின் முயற்சிகள் மூலம் இந்தத் தினமானது 

முதன் முதலில் 2001 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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