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மே – 02  

TNPSC துளிகள் 

❖ ப்ளூம்பபரக்் ககோடீஸ்வரரக்ள் பட்டியலில், அதோனி குழுமத்தின் தலைவர ் ககௌதம் 

அதோனி உைகின் நோன்கோவது பணக்கோரர ்ஆக இடம் கபற்றுள்ளார.் 

❖ ரஷ்ய ராணுவம் உக்ரரனின் மரிய பபால் எனும் முற்றுரகயிடப் பட்ட துரறமுக நகரர 

அண்லமயிை் தனது கட்டுப்போட்டின் கீழ் பகோண்டு வந்துள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மூன்று புதிய சரணாலயங்கள் 

❖ தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டில் பின்வரும் மூன்று புதிய சரணாலயங்கள் உருவாக்கப்படும் 

என்று தமிழக வனத்துரற அரமசச்ர ்கூறியுள்ளார.் அரவயாவன  

o திருப்பூரிை் உள்ள நஞ்சன்ரோயன் ஏரியில் பறரவகளுக்கான சரணாலயம் ஒன்றும்  

o கிருஷ்ணகிரியிை் ஒரு யாரனகள் சரணாலயமும்  

o திண்டுக்கை்லிை் பதவாங்கு எனும் விலங்குகளுக்கு மூன்றோவது சரணோையமும் 

❖ பதவாங்கு எனப்படும் ஸ்பைண்டர ்கைோரிஸ் என்ற விலங்கானது பதன்னிந்தியோ மற்றும் 

இலங்ரக ஆகிய நாடுகளில் வாழும் ஒரு வட்டார இனமோகும். 

 

இறந்த உடலில் இருந்து கல்லீரல் ோற்று அறுவை சிகிசவ்ச 

 

❖ கடந்த இரண்டு வோர கோலத்தில், கசன்ரன ஸ்டோன்லி அரசு மருத்துவக் கை்லூரி 

மருத்துவ மலனயிை் இரண்டோவது முரறயாக இறந்த உடலில் இருந்து  கை்லீரை் மோற்று 

அறுலவ சிகிசல்ச கமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

❖ கசன்ரன கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியில், இறந்த உடலில் இருந்து உறுப்பு தானம் 

கசய்யப் படுவது இதுபவ முதல்முரற என்று தமிழ்நாடு உடலுறுப்பு தான ஆரணய 

அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர.்  
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❖ COVID-19 பபருந்கதாற்றிற்குப் பிறகு ஸ்டோன்லி மருத்துவமலனயிை் கமற்ககாள்ளப்பட்ட 

இரண்டோவது கை்லீரை் மோற்று அறுலவ சிகிசல்ச இதுவோகும். 

 

உணவு தானிய உற்பத்தியில் நிறறவுற்ற நிவல 

❖ முந்ரதய ஆண்ரடக் காட்டிலும் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தின் உணவு தானிய 

உற்பத்தி 9% அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது.  

❖ இது தமிழகத்தின் உணவு தானிய உற்பத்தி நிரறவுற்ற ஒரு நிரலரய அரடந்தரதக் 

காட்டுகிறது. 

❖ தமிழகத்தில், 2011-12 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சரோசரியோக ஆண்டுக்கு 100 ைட்சம் டன்கள் 

உணவு தானிய உற்பத்தி பதிவாகியுள்ளது. 

❖ 2014-15 ஆம் ஆண்டில் அதிகபட்சமோக 127.95 ைட்சம் டன்கள் உற்பத்தியும், கடந்த 

ஆண்டில் சுமோர ்118 ைட்சம் டன்கள் உற்பத்தியும் பதிவாகியுள்ளது.  

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கோன இைக்காக சுமோர ்126 ைட்சம் டன்களோக நிரண்யிக்கப் பட்டு 

உள்ளதாக மாநில அரசு கூறியுள்ளது. 

 

குட்வட வறக நாட்டு ோடுகளுக்கான ைளங்காப்பு வேயே் 

 

❖ கோட்டுப்பாக்கம் என்னுமிடத்தில் குட்லட வலக நோட்டு மோடுகளுக்கோன ஒரு போதுகோப்பு 

லமயத்திரன நிறுவ உள்ளதாக தமிழ்நோடு கோை்நலட மருத்துவ மற்றும் கோை்நலட 

அறிவியை் துலற முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இது பசங்கை்பட்டு, கோஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர ்மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்களிை் 

பரவைோகக் கோணப்படும் ஒரு கோை்நலட இனமோகும். 

❖ கோங்ககயம், புலியூர,் பரக்ூர,் உம்பளசக்சரி மற்றும் ஆைம்போடி ஆகிய கால்நரட 

இனங்கரள அழிவிலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்கான சில வளங்காப்பு லமயங்களும் 

ஏற்பகனகவ அலமக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

மலலரியா அற்ற நிறலறய லநாக்கி நகரும் தமிழகம் 

❖ 2015-2021 ஆம் ஆண்டுகளில் மகைரியோ ஒழிப்பிை் தமிழகத்தின் சிறப்பான பசயை்திறன் 

மற்றும் இரண்டாவது நிரலயிலிருந்து முதல் நிரலக்கு தமிழகம் முன்பனறியுள்ளரம 

ஆகியவற்ரற அங்கீகரித்து, கதசிய கநோய்த் பதோற்றுக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் ஒரு 

சோன்றிதரழ வழங்கியது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இரண்டாம் நிரல என்பது மபலரியா அற்ற நிரலக்கு முந்லதயக் கட்டத்லதயும், முதல் 

நிரலயானது மபலரியா அற்ற ஒரு கட்டத்லதயும் குறிக்கிறது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் மகைரியோலவ ஒழிக்க கவண்டும் என்று இந்திய அரசு இலக்கு 

நிரண்யித்துள்ள நிரலயில் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் மகைரியோலவ ஒழிப்பதற்கு தமிழகம் 

இைக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ 38 மோவட்டங்களுள், 31 மோவட்டங்களிை் பூஜ்ஜிய அளவு பாதிப்புகபள பதிவாகியுள்ளது. 

 

ெர்வலதெெ ்செய்திகள் 

பபாது ைான்பைளியில் ஆளில்லா விமானங்கள் 

❖ கபாது வான்கவளியில் ஆளில்லா விமோனங்கலள அனுமதித்த முதை் நோடு இஸ்கரை் 

ஆகும். 

❖ இதற்கானச ் சான்றிதரழ பெரம்்ஸ் ஸ்டோரல்ைனர ் என்ற ஒரு ஆளிை்ைோ விமான 

நிறுவனத்திடம் இஸ்கரலியப் பபோது விமோனப் கபோக்குவரத்து ஆரணயம் வழங்கியது. 

❖ விவசோயம், சுற்றுசச்ூழை், பபோது நைன், பபோருளோதோர நடவடிக்லக மற்றும் குற்றங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு எதிரோக இந்த ஆளில்லா விமானங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ெர்வலதெ விண்சவளி நிறலயத்திற்கான முதல் தனியார் பயணம்  

❖ மூன்று பதோழிைதிபரக்ள் மற்றும் நாசாவின் முன்னாள் விண்பவளி வீரர ்ஆகிபயார ் ஒரு 

விண்கவளிப் பயணத்ரத முடிதத்ு அகமரிக்காவின் புகளோரிடோ கடற்கரரயில் வந்து 

இறங்கினர ். 

❖ அவரக்ள் இரண்டு வோரங்களுக்கும் கமைோக சரவ்கதச விண்பவளி நிலையத்திை் தங்கி 

உள்ளனர.் 
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❖ இது வணிகத் துலறக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பயணமாகும். 

 

 

பழவேயான ேற்றுே் பதாவலதூர நட்சத்திரே் 

❖ புதிதாக கண்டறியப்படட் எகரண்டல் என்ற நட்சத்திரமானது இதுவரரயில் கண்டறியப் 

பட்டதில் பதோலைதூரத்தில் உள்ள நட்சத்திரமோகும். 

❖ இது நமது புவியில் இருந்து 12.9 பிை்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் பதோலைவிை் இருப்பதோக 

கருதப் படுகிறது. 

❖ புதிதாக கண்டறியப்பட்ட இந்த நட்சத்திரமானது கபருகவடிப்பு நிகழ்ந்த ஒரு பிை்லியன் 

ஆண்டுகளுக்குள் உருவோன ஆரம்பகோை நட்சத்திரங்களிை் ஒன்றாகும். 

ஈர்ப்புப் புல  ஒளிவிலகல் 

❖ ஈரப்்புப் புை ஒளிவிைகை் எனப்படும் ஒரு நிகழ்வின் கோரணமோக மட்டுகம இந்த 

குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்ரதக் கண்டறிய முடிந்தது. 

❖ ஒரு நட்சத்திரம் அை்ைது ஒரு அண்டத்திலிருந்து  வரும் ஒளியோனது மற்பறோரு அண்டம், 

கருந்துலள அை்ைது ஏகதனும் ஒரு பபரும்பரப்பு கபோன்ற ஒரு கபரும்கபாருளின் 

அருகிை் பசை்லும் கபோது, அது ஈரப்்பு விலசயோை் வலளகிறது என்பது இதிலிருந்து 

அறியப் படுகிறது. 

❖ இதனோை் ஒளி மூைத்தின் உருவம் அதன் அசல் வடிவிலிருந்து சிலதந்து கதோன்றைோம். 

❖ இந்த நிகழ்வு ஈரப்்புப் புை ஒளி விைகை் என்று அலழக்கப் படுகிறது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் அமிரத் ெலராவர் 

❖ உத்தரப் பிரபதச மாநிலம் ராம்பூரில் உள்ள படவாய் எனும் கிராமப் பஞ்சாயதத்ுப் 

பகுதியில்  `அம்ரித் சபராவர்̀  முன்கனடுப்பின் கீழ், முதல் நீரந்ிரலயானது சீரரமத்து 

முடிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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❖ அம்ரித் சபராவர ்என்ற திட்டத்தின் கீழ், சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் கபருவிழாவின்  ஒரு 

பகுதியாக ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் 75 நீரந்ிரலகள் பமம்படுத்தப்பட்டு அரவ 

புணரரமக்கப் படும். 

❖ ராம்பூரில் உள்ள எழுபதர்தந்து குளங்கள் அம்ரித் சபராவராக உருவாக்குவதற்காகத் 

பதரந்்கதடுக்கப் பட்டன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஃலபார்ப்ஸ் லகாடீஸ்வரரக்ள் பட்டியல் 2022 

 

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள பகாடீஸ்வரரக்ரளப் பட்டியலிடும் வருடாந்திர 36வது தர 

வரிரசரயப் பபாரப்்ஸ் நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் கடஸ்லா மற்றும் ஸ்பபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் தரலரம நிரவ்ாக 

அதிகாரி எலான் மஸ்க் முதலிடம் கபற்றுள்ளார.் 

❖ எலான் மஸ்க் முதல் முரறயாக இப்பட்டியலில் முதலிடத்ரதப் கபற்றுள்ளார.் 

❖ ரிரலயன்ஸ் நிறுவனதத்ின் தரலவர ் முபகஷ் அம்பானி 10வது இடத்ரதப் கபற்று 

உள்ளார.் 

❖ இந்தப் பட்டியலின் முதல் 10 இடங்களில் இடம் கபற்றுள்ள ஒபர இந்தியர ் முபகஷ் 

அம்பானி மட்டுபம ஆவார.் 

 

விறளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

வில்வித்றத உலகக் லகாப்றப முதல் நிறலப் லபாட்டி  

❖ துருக்கியில் நரடகபற்ற வில்வித்ரத உலகக் பகாப்ரப முதல் நிரலப் பபாட்டியில் 

இந்திய வீரரக்ள் 2 தங்கப் பதக்கங்கரள கவன்றுள்ளனர.் 

❖ ஆண்கள் கூட்டு அணிப் பிரிவில் அபிபஷக் வரம்ா, ரஜத் சவுகான் மற்றும் அமன் ரசனி 

ஆகிபயார ்தங்கப் பதக்கம் கவன்றனர.் 
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❖ கலப்பு குழுப் பபாட்டியில் தருண்தீப் ராய் மற்றும் ரிதி ஆகிபயார ் மற்கறாரு தங்கப் 

பதக்கத்ரத கவன்றனர.் 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் லாரஸ் விறளயாட்டு வீரர் 

❖ F1 சாம்பியனான பமக்ஸ் கவரஸ்்டப்கபன்  2022 ஆம் ஆண்டின் லாரஸ் விரளயாட்டு 

வீரராக பதரந்்கதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ ஜரமக்கா நாட்டின் ஒலிம்பிக் ஓட்டப்பந்தய வீராங்கரன எரலன் தாம்சன்-பேரா 

ஆண்டின் சிறந்த விரளயாட்டு வீராங்கரனயாக பதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ விருது கபற்ற மற்ற வீரரக்ள் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

லம தினம் – லம 01 

❖ பம தினமானது, சரவ்பதச கதாழிலாளர ் தினம் அல்லது கதாழிலாளர ் தினம் என்றும் 

அரழக்கப் படுகிறது. 

❖ பேமாரக்்ககட்டில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகரள நிரனவு கூரும் வரகயில் பம 01 ஆம் பததி 

என்பது பதரந்்கதடுக்கப் பட்டது. 
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❖ இந்த நிகழ்வானது, அகமரிக்காவின் சிகாபகா நகரில் 1886 ஆம் ஆண்டு பம 04 அன்று 

நடந்தது. 

❖ இந்தியாவில் முதல் கதாழிலாளர ் தினமானது 1923 ஆம் ஆண்டில் கசன்ரனயில் 

கதாழிலாளர ் கிசான் கட்சியினால் சிங்காரபவலரின் தரலரமயில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 

 

மகாராஷ்டிரா தினம் - லம 01 

 

❖ இத்தினமானது, மகாராஷ்டிரா மாநிலம் உருவான நாரள நிரனவு கூறுகின்றது. 

❖ பம்பாய் மாநிலம் ஆனது 1960 ஆம் ஆண்டில் குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா என இரு 

மாநிலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 

❖ குஜராத்தி மற்றும் கசச்ி பபான்ற கமாழி பபசும் மக்கள் வாழும் பகுதி குஜராத் என்ற 

மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ ககாங்கணி மற்றும் மராத்தி ஆகிய கமாழிகரளப் பபசும் மற்ற பிற பகுதிகள் 

மகாராஷ்டிரா மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

 

உலக சிரிப்பு தினம் - லம 01 

❖ பம மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக் கிழரமயானது உலக சிரிப்பு தினமாக ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

❖ இது 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் கரடபிடிக்கப்படுகிறது. 
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❖ சிரிப்பு மற்றும் அதன் பல குணப்படுத்தும் நன்ரமகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரர்வ 

ஏற்படுத்துவரத இத்தினம் பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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