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மே – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ டெல்லி தலலநகரின் துலை நிலல ஆளுநராக வினய் குமார ் சக்சசனா நியமிக்கப் 

பெ்டுள்ளார.் 

❖ மத்திய ஆயுஷ் அலமசச்கமானது லமசூர ் நகரில் 8வது சரவ்சதச சயாகா தினம் 

நடத்தப் படும் என்பதத உறுதி டசய்துள்ளது. 

❖ மான்டசஸ்ெர ் சிெ்டி கால்பந்து அைியானது 2021/22 ஆம் ஆை்டு பிரீமியர ் லீக் 

சாம்பியன் பெ்ெத்திலன டவன்றுள்ளது. 

o இது கடந்த ஐந்து பபாட்டிகளில் நான்காவது முலையான வெற்றியாகும். 

❖ இம்பால் நகரில் நலெடபை்ை இந்திய ஹாக்கி மகளிருக்கான சப்-ஜூனியர ் (மிக 

இலளசயாருக்கான) சதசிய சாம்பியன்ஷிப் சபாெ்டியில் ஜாரக்்கை்ெ் அைிலய 

வீழ்த்தி ஹரியானா அைி டவை்றி டபை்ைது. 

❖ சுவிட்சரல்ாந்தின் டஜனிவா நகரில் நலெடபை்ை 75வது உலக சுகாதார மாநாெ்டில் 

சுகாதார அலமசச்ர ்மன்சுக் மாை்ெவியா உலரயாை்றினார.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

ோநிலங்களுக்கு இடைமயயான குழு அமைப்பு  

❖ கூெ்டுைவு கூெ்ொெ்சிக் டகாள்லகலய சமம்படுத்தச ் வசய்வதை்காக டசயல்படும் 

மாநிலங்களுக்கு இலெசயயான குழுதெ மத்திய அரசு  அலமத்துள்ளது. 

❖ பிரதமர ் தலலலமயிலான இந்தச ் சலபயானது, ஆறு மத்திய அலமசச்ரக்லள 

உள்ளெக்கியதாகும். 

❖ தவிர, இது 28 மாநிலங்களின் முதலலமசச்ரக்ள் மை்றும் செெ்மன்ைத்திலனக் டகாை்ெ 

ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் மை்றும் செ்ெமன்ைம் இல்லாத ஒன்றியப் பிரசதசங்களின் 

நிரவ்ாகிகள் ஆகிபயாதரக் வகாண்டதாகும். 

❖ இதில் 10 மத்திய அலமசச்ரக்ள் நிரந்தர உறுப்பினரக்ளாக விளங்குவர.் 

❖ உள்துலை அலமசச்லரத ்தலலவராகக் டகாை்ெ ஒரு நிலலக்குழுலவயும் அரசு மறு 

சீரலமத்துள்ளது. 

 

CUET 2022 விதிமுடைகள் 

❖ வெகிழக்கு மாநிலங்கள் மை்றும் உத்தரகாை்டில் உள்ள மத்தியப் பல்கலலக் 

கழகங்களுக்கு CUET 2022 விதிமுலைகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பெ்டுள்ளது. 

❖ புவியியல் நிலலலமகள், மலலப்பாங்கான நிலப்பரப்பு, டதாலலதூரப் பகுதி, 

வலரயறுக்கப்பெ்ெ டிஜிெ்ெல் இலைப்பு, உள்கெ்ெலமப்பு சபான்ைவை்றின் 

காரைமாக இந்த விலக்கானது அளிக்கப்பெ்டுள்ளது. 

 

முேலீை்டு ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்ேே் 

❖ இந்தியா மை்றும் அடமரிக்கா ஆகியலவ ஜப்பானின் சொக்கிசயா நகரில் முதலீெ்டு 

ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்தத்தில் லகடயழுத்திெ்ென. 
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❖ இது 1997 ஆம் ஆை்டில் இரு நாடுகளுக்கும் இலெசய லகடயழுத்தான முதலீெ்டு 

ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்தத்திை்குப் பதிலாக சமை்டகாள்ளப்படுகிைது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது, சமம்பாெ்டு நிதிக் கழகமானது, இந்தியாவில் முதலீெ்டு 

ஆதரலவத் டதாெரந்்து வழங்குவதை்கு ஒரு செ்ெப்பூரவ்மானத் சதலவயாகும். 

 

 

இந்திய எரிவாயு பரிோை்ைச ்சந்டேயில் ONGC 

 

❖ எை்டைய் மை்றும் இயை்லக எரிவாயுக் கழக நிறுவனமானது, இந்திய எரிவாயு 

பரிமாை்ைச ் சந்லதயில் வீெ்டு உபசயாக எரிவாயுலவ வரத்்தகம் டசய்யும் 

இந்தியாவின் முதல் ஆய்வு மை்றும் உை்பத்தி நிறுவனமாக மாறியது. 

❖ ONGC என்பது அரசுக்குச ் டசாந்தமான எை்டைய் மை்றும் எரிவாயு ஆய்வு மை்றும் 

உை்பத்தி நிறுவனம் ஆகும். 

❖ இது 1956 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பெ்ெபதாடு, இதன் தலலலமயகம் புது டெல்லியில் 

உள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவின் கசச்ா எை்டையில் 70 சதவீதத்திலனயும் அதன் இயை்லக 

எரிவாயுவில் 84 சதவீதத்திலனயும் உை்பத்தி டசய்கிைது. 

❖ இந்திய எரிவாயு பரிமாை்ைச ்சந்லத என்பது இந்தியாவின் முதல் சதசிய அளவிலான 

தானியங்கு எரிவாயு பரிமாை்ைச ்சந்லதயாகும். 
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❖ இது டகாள்முதல் டசய்சவார ் மை்றும் விை்பலனயாளர ் ஆகிய இரு தரப்பினரும் 

எரிவாயு வரத்்தகம் டசய்வதை்கு ஏை்ை இெமாகும். 

❖ இது டபெ்சராலியம் மை்றும் இயை்லக எரிவாயு ஒழுங்குமுலை வாரியதத்ின் ஒழுங்கு 

முலைக் கெ்ெலமப்பின் கீழ் டசயல்படுகிைது. 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

குவாை் உசச்ி ோநாடு 2022 

 

❖ சமீபத்தில் இது ஜப்பானின் படாக்கிபயா நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ குவாெ ் அல்லது நாை்கரப் பாதுகாப்புப் சபசச்ுவாரத்்லத அலமப்பு என்பது இந்தியா, 

ஜப்பான், அடமரிக்கா மை்றும் ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நான்கு நாடுகலள உள்ளெக்கிய 

குழுவாகும். 

❖ இது அவ்வப்டபாழுது நலெடபறும் உசச்ிமாநாடுகள், தகவல் பரிமாை்ைம் மை்றும் 

இராணுவ பயிை்சிகலளக் டகாை்ெ ஒரு உத்திசார ்மன்ைமாகும். 

❖ பயங்கரவாதம், தவைான தகவல் மை்றும் பிராந்தியத் தகராறுகள் சபான்ை 

அசச்ுறுத்தல்கலளப் பை்றி முன்னிலலப்படுத்தும் ஓர ் இந்சதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்திலன உருவாக்குவசத இந்த உசச்ிமாநாெ்டின் முக்கிய லமயக் 

கருத்தாகும். 

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

நீல நிை வயிருடைய குக்ரி வடக பாே்பு  

❖ நீல நிை வயிருலெய குக்ரி (பலனயன்) வலக பாம்பானது (ஒலிசகாென் டமலனியஸ் 

வால்) மனாஸ் சதசியப் பூங்காவில் மீை்டும் கை்டுபிடிக்கப்பெ்ெது. 

❖ ஒலிசகாென் டமலனியஸ் வலக பாம்பானது 112 ஆை்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும் 

கை்ெறியப் பெ்டுள்ளது. 

❖ இது கலெசியாக 1908 ஆம் ஆை்டு ஜூலல மாதம் சமை்கு வங்காளத்தில், மனாஸிை்கு 

சமை்சக 267 கிமீ டதாலலவில் உள்ள திை்ொரியா என்ற பகுதியில் இருந்து கை்ெறியப் 

பெ்ெது. 

❖ இது கிழக்கு இந்தியப்  பகுதிலயப் பூரவ்ீகமாகக் டகாை்ெது.  
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❖ 1909 ஆம் ஆை்டில் ஃபிராங்க் வால் என்பவரால் டின்ொரியா, ொரஜ்ிலிங் மை்றும் 

லை்ென் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து சசகரிக்கப்பெ்ெ இரை்டு மாதிரிகளின் 

அடிப்பலெயில் இந்த இனங்கள் குறித்து விவரிக்கப்பெ்ெது. 

 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேை்றுே் நிகழ்வுகள் 

சங்கீே கலாநிதி விருதுகள் 2020-22 

❖ மதராஸ் சங்கீத அகாடமி  இந்த விருதுகதள அறிவித்தது.  

❖ சந்தான சகாபாலன் 2020 ஆம் ஆை்டிை்கான சங்கீத கலாநிதி விருலதப் டபை 

உள்ளார.் 

❖ பக்தவத்சலம் 2021 ஆம் ஆை்டிை்கான சங்கீத கலாநிதி விருதிை்குத் சதரவ்ு டசய்யப் 

பெ்டுள்ளார.் 

❖ கிருஷ்ைன் மை்றும் அவரது சசகாதரி விஜயலெ்சுமி ஆகிசயார ் 2022 ஆம் 

ஆை்டிை்கான சங்கீத கலாநிதி விருலதப் டபை உள்ளனர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டிை்கான சங்கீத கலா ஆசச்ாரய்ா விருதிை்கு நாதஸ்ெர கலலஞர ்கீழ் 

சவளூர ்G.கசைசன் சதரவ்ு டசய்யப்பெ்டுள்ளார.் 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டிை்கான விருதிை்குப் பாெகரும் இலசயலமப்பாளருமான ரதீ்தா ராஜன் 

சதரவ்ு டசய்யப்பெ்டுள்ளார.் 

❖ இலசயலமப்பாளர ் லவனிகா R.S.டஜயலெ்சுமி 2022 ஆம் ஆை்டிை்கான விருதிை்கு 

சதரவ்ு டசய்யப்பெ்டுள்ளார.் 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டிை்கான TTK விருது பாெகர ் தாமரக்காடு சகாவிந்தன் நம்பூதிரிக்கு 

வழங்கப் பெ உள்ளது. 

❖ மிருதங்கம் மை்றும் ஜலதரங்கம் கலலஞர ் சநமைி சசாமயாஜுலு 2021 ஆம் 

ஆை்டிை்கான விருலதப் டபை உள்ளார.் 
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❖ கஞ்சிரா கலலஞர ்A.V.ஆனந்த் 2022 ஆம் ஆை்டிை்கான விருலதப் டபை உள்ளார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிை்கான இலசக்கலலஞர ்விருதானது V.பிசரமலதாவுக்கு வழங்கப்பெ 

உள்ளது. 

❖ நிருத்ய கலாநிதி விருது டபறுபவரக்ள் ராம லவத்தியநாதன் (2020), நரத்்தகி நெராஜ் 

(2021) மை்றும் பிரகா டபஸ்ஸல் (2022) ஆகிசயார ்ஆவர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சபண்களின் ஆமராக்கியே்திை்கான சர்வமேச நைவடிக்டக தினே் - மே 28 

❖ டபை்களின் ஆசராக்கியம் மை்றும் உரிலமகள் பை்றிய விழிப்புைரல்வ பரப்புவசத 

இந்தத ்தினத்தின் முக்கிய சநாக்கமாகும். 

❖ சரவ்சதச மகளிர ் சுகாதார தினமானது 1987 ஆம் ஆை்டில் டதன்னாப்பிரிக்க 

அரசாங்கம் இதலன அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரித்தலதத் டதாெரந்்து 

நலெமுலைக்கு வந்தது. 

 

 

உலக ோேவிைாய் சுகாோர தினே் – மே 28 

 

❖ இத்தினமானது ஆசராக்கியமான மாதவிொய் சுகாதர நலன் சபணுதல் குறித்த 

முக்கியத்துவத்திலன உலகளவில் முன்னிலலப்படுத்தச ் வசய்வலத சநாக்கமாகக் 
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டகாை்டுள்ளது. 

❖ இது 2014 ஆம் ஆை்டில் டஜரம்னியில் உள்ள வாஷ் யுலனடெெ ் என்ை தன்னாரவ்த் 

டதாை்டு நிறுவனத்தினால் டதாெங்கப்பெ்ெது. 

 

உலக பட்டினி தினே் - மே 28 

❖ உலகளவில் 820 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் நீை்ெகாலப் பெ்டினியால் 

வாடுவலதப் பை்றிய விழிப்புைரல்வ ஏை்படுதத்ுவசத இந்தத ்தினத்தின் ஒரு சநாக்கம் 

ஆகும். 

❖ இத்தினமானது 2011 ஆம் ஆை்டு முதல் கலெபிடிக்கப்படுகிைது. 

❖ இத்தினமானது நாள்பெ்ெ பட்டிளியின் துயரத்லதப் பை்றிய விழிப்புைரல்வ பரப்பச ்

வசய்வசதாடு, நிலலயான முயை்சிகள் மூலம் படட்ினி மை்றும் வறுலமலயத் தீரப்்பது 

குறித்தும் விழிப்புைரல்வ ஏை்படுத்துவலத சநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

மவடல நிடல பை்றிய அறிக்டக 

❖ சரவ்சதச டதாழிலாளர ் அலமப்பு ஒன்பதாவது உலக சவலல பை்றிய சரவ்சதச 

டதாழிலாளர ்அலமப்பின் அறிக்லகலய டவளியிெ்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டின் கலெசி காலாை்டிை்கும் 2022 ஆம் ஆை்டின் முதல் 

காலாை்டிை்கும் இலெயில் 2 சகாடி சவலலகள் இழக்கப்பெ்டிருக்கலாம். 

❖ குலைந்த & நடுத்தர வருமானம் டகாை்ெ நாடுகளில் 2020 ஆம் ஆை்டின் இரை்ொம் 

காலாை்டில் சவலல சநரங்களில் நிலவும் பாலின இலெடவளியில் சரிவு 

ஏை்பெ்டுள்ளது. 

❖ டபருந்டதாை்றிை்கு முன்னர,் அறிக்லகயில் கருத்தில் டகாள்ளப்பெ்ெ முழு கால 

கெ்ெத்திலும் பைி புரிந்த ஒவ்டவாரு 100 டபை்களுக்கும் சராசரியாக 12.3 டபை்கள் 

தங்கள் சவலலலய இழந்திருப்பர.் 

❖ டபருந்டதாை்றிை்கு முன்னர,் அறிக்லகயில் கருத்தில் டகாள்ளப்பெ்ெ முழு கால 

கெ்ெத்திலும்  பைி புரிந்த ஒவ்டவாரு 100 ஆை்களுக்கும், சராசரியாக 7.5 ஆை்கள் 

சவலலலய இழந்திருப்பர.் 

❖ "பைக்கார மை்றும் ஏழ்லமயான நாடுகளுக்கு இலெசய ஒரு டபரிய மை்றும் வளரந்்து 

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


•   
•    
 

 
 

வரும் சவறுபாடு" மீெ்சியிலனக் குறிப்பிெப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 

 

டைே் இேழின் மிகவுே் சசல்வாக்கு மிக்க 100 நபரக்ளின் பை்டியல் 

❖ இந்தப் பெ்டியலானது முன்சனாடிகள், சிைப்பு நபரக்ள், கலலஞரக்ள், லெெ்ென்ஸ், 

கை்டுபிடிப்பாளரக்ள் மை்றும் தலலவரக்ள் என ஆறு வலககளாகப் பிரிக்கப் பெ்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தியத் டதாழிலதிபர ்டகௌதம் அதானி, உசச் நீதிமன்ை வழக்கறிஞர ்கருைா நுை்டி, 

காஷ்மீலரச ் சசரந்்த  மனித உரிலம ஆரவ்லர ் குரர்ம் பரச்வஸ் ஆகிசயார ் இந்தப் 

பெ்டியலில் இெம் டபை்றுள்ளனர.் 

 

பயணே் ேை்றுே் சுை்றுலா மேே்பாை்டுக் குறியீடு 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டு பயைம் மை்றும் சுை்றுலா சமம்பாெ்டுக் குறியீெ்டில் இந்தியா 54வது 

இெத்தில் உள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் இந்தியா 46வது இெத்தில் இருந்தது. 

❖ இது உலகப் டபாருளாதார மன்ைத்தால் டவளியிெப்பெ்ெது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டு குறியீெட்ில், ஜப்பான் முதல் இெதல்தப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இதை்கு அடுத்தப்படியாக அடமரிக்கா, ஸ்டபயின், பிரான்ஸ், டஜரம்னி ஆகிய நாடுகள் 
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இெம் டபை்றுள்ளன. 
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