
   
    
 

 
 

மே – 12 

TNPSC துளிகள் 

 தங்களது நெருங்கிய உறவினரக்ளின் இறுதிச ் சடங்கில் கலெ்து நகொள்வதற்கொக 

ககதிகளுக்குத் தற்கொலிக விடுப்பு வழங்கும் ெகடமுகறகய எளிதொக்கும் வககயில், 

1982 ஆம் ஆண்டு குண்டர ்சட்டத்தின் விதிகயத் திருத்தி அகமப்பதற்கொன ஒரு சட்ட 

மசசொதொவிகனத் தமிழக அரசு சட்டசகபயில் தொக்கல் நசய்தது. 

 அதொனி வில்மர ்லிமிநடட் என்ற ெிறுவனமொனது, ஹிெ்துஸ்தொன் யூனிலீவர ்லிமிநடட ்

என்ற ெிறுவனத்கத விஞ்சி இெ்தியொவின் மிகப்நபரிய அதிகமொக விற்பகனயொகும் 

நுகரவ்ுப் நபொருடக்ள் ெிறுவனமொக மொறியது. 

 பொதுகொப்புத் துகற அகமசச்ர ் ரொஜ்ெொத் சிங் ‘INDO-PAK WAR 1971- Reminiscences of Air 

Warriors’ என்ற புத்தகத்கத நவளியிட்டொர.் 

 செ்தூர ்வித்வொன் பண்டிட் ஷிவ்குமொர ்சரம்ொ சமீபத்தில் கொலமொனொர.்  

o இவர ் 1991 ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருதிகனயும் 2001 ஆம் ஆண்டில் பத்ம 

விபூஷன் விருதிகனயும் நபற்றவர ்ஆவொர.் 

 அசயொத்தி ெகரில் ஒரு முக்கியத்துவம் வொய்ெ்த கடவுப் பொகத உருவொக்கப்படட்ு, 

அதற்கு மகறெ்த புகழ்நபற்றப் பொடகி பொரத ரத்னொ லதொ மங்சகஷ்கரின் ெிகனவொக 

நபயரிடப் படும். 

 இெ்திய உணவு மற்றும் சுற்றுலொச ் சசகவக் கழகமொனது தனது முதலொவது  பொரத் 

நகௌரவ் சுற்றுலொ இரயிகல செபொளத்தின் ஜனக்பூரில் ஒரு ெிறுத்தத்துடன் இயக்கத் 

நதொடங்கியுள்ளது.  

o இெ்த இரயில் ஸ்வசதஷ் தரஷ்ன் என்ற திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ள 

இரொமொயண வட்டொரப் பகுதிகயச ்சுற்றியப்  பகுதிகளில் இயக்கப்படும். 

 இெ்தியொவின் அவினொஷ் சசபிள், 5000 மீட்டர ்ஓட்டப் பெ்தயத்தில் பகதூர ்பிரசொத் 1992 

ஆம் ஆண்டு பகடத்திருெ்த ஒரு 30 ஆண்டுகொலச ்சொதகனகய முறியடித்து, ஒரு புதிய 

சதசியச ்சொதகனகயப் பகடத்தொர.் 

 ரிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ ெிறுவனத்தின் வருவொயொனது 2022 ஆம் ெிதியொண்டில் 100 

பில்லியன் டொலரக்களத் தொண்டி, இெ்த கமல்கல்கல எட்டிய முதல் இெ்திய 

ெிறுவனம் என்ற நபருகமகயப் நபற்றுள்ளது. 

 தற்சபொது ெகடநபற்று வரும் 24வது கொது சகளொசதொருக்கொன ஒலிம்பிக் சபொட்டியின் 

துப்பொக்கிச ் சுடுதல் சபொட்டியில், இெ்தியொவிகனச ் சசரெ்்த அபினவ் சதஷ்வொல் 

இெ்தியொவிற்கொன இரண்டொவது தங்கப் பதக்கத்திகன நவன்றுள்ளொர.் 

 ெொன்கொவது AFI இெ்திய ஓபன் ஈட்டி எறிதல் சபொட்டியில் தங்கம் நவன்று உத்தரப் 

பிரசதசத் தடகள வீரொங்ககன அன்னு ரொணி தொன் பகடத்த நசொெ்தத் சதசியச ்

சொதகனகய முறியடித்தொர.் 

 புகழ்நபற்ற ஒடியொ இலக்கிய எழுத்தொளர ்ரஜத் குமொர ்கர ்சமீபத்தில் கொலமொனொர.்  

o இலக்கியம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றிற்கொக 2021 ஆம் ஆண்டில் இவர ் பத்மஸ்ரீ 

விருதிகனப் நபற்றொர.் 

 F1 பெ்தய உலகச ்சொம்பியனொன சமக்ஸ் நவரஸ்்நடப்பன் 2022 ஆம் ஆண்டு நதொடக்க 

மியொமி கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டத்கத நவன்றுள்ளொர.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

காலைெ ்சிற்றுண்டி திட்டே் 

 அரசுத் நதொடக்கப் பள்ளிகளில் 01 முதல் 05 ஆம் வகுப்பு வகர பயிலும் அகனத்து 

மொணவரக்ளுக்கும் அகனத்துப் பள்ளி சவகல ெொடக்ளிலும் சத்தொன கொகலச ்

சிற்றுண்டி வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர ்அறிவித்துள்ளொர.் 

 மதிய உணவுத் திட்டத்துடன் சிற்றுண்டி உணகவயும் வழங்கும் முதல் மொெிலமொக 

தமிழ்ெொடு உருவொக உள்ளது. 

 மொெகரொட்சி மற்றும் ெகரொட்சி எல்கலக்குள் ஒருங்கிகணெ்த ெகரப்்புறச ் சுகொதொர 

கமயங்ககளத் நதொடங்குவதும் இத்திட்டத்தில் அடங்கும். 

 பள்ளி அகமெ்துள்ள தூரம் மற்றும் குடும்பச ் சூழ்ெிகலயின் கொரணமொக பள்ளிக்குச ்

நசல்லும் சபொது கொகல உணகவத ் தவிரக்்கும் பள்ளிக் குழெ்கதகளுக்கு இெ்தத ்

திட்டம் உதவும். 

 

 

தமிழகத்திை் இருே்புக் காைே் 

 கிருஷ்ணகிரி மொவட்டத்தில் உள்ள மயிலொடும்பொகற பகுதியில் தமிழகத் 

நதொல்லியல் துகற சமற்நகொண்ட அகழ்வொரொய்சச்ியில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்சப 

தமிழகத்தில் இரும்புக் கொலத்தின் நதொடக்கம் உள்ளது என்பது நதரிய வெ்துள்ளது. 

 நதொல்லியல் துகறயொனது, ‘மயிலொடும்பொகற - சவளொண் சமுதொயத்தின் ஆரம்பம்; 

தமிழகத்தில் 4,200 ஆண்டுகள் பழகமயொன இரும்புக் கொலசக கலொசச்ொரம்’ என்ற 

தகலப்பிலொன அறிக்கககய நவளியிட்டது. 

 வயது கணக்கிடப்பட்ட கொலத்தில் ெிலமட்டத்திற்குக் கீசழ 25 நசன்டிமீட்டர ்வகரயில் 

கலொசச்ொரத்திகனக் கொடட்ும் படிமங்கள் இருப்பதொல், கி.மு 2200 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் 
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அங்கு கற்கொலத்தின் பிற்பகுதிகயச ்சசரெ்்த கலொசச்ொரம் ெிலவியதொகக் கண்டறியப் 

பட்டது. 

 சகரளொவின் பட்டணம், கரெ்ொடகொவின் தலக்கொடு, ஆெ்திரொவின் நவங்கி மற்றும் 

ஒடிசொவின் பொலூர ் ஆகிய இடங்களில் தமிழகத் நதொல்லியல் துகற அகழொய்வு சமற் 

நகொள்ளும் என்றும் அத்துகற அறிவித்தது. 

 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

துதி நடவடிக்லக 

 

 துகண ரொணுவப் பகடயொன அசொம் கரபிள்ஸ் துதி ெடவடிக்ககயில் உயிர ்பிகழத்த 

வீரரக்களப் நகௌரவித்தது. 

 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்ெகடநபற்ற இெ்த ெடவடிக்கக இெ்தியொவின் மிக நவற்றி 

கரமொன பதில் எதிரப்்பு ெடவடிக்ககயொக ெொட்டின் பொதுகொப்பு வரலொற்றில் குறிப்பிடப் 

படுகிறது. 
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 1991 ஆம் ஆண்டில், ஜம்மு & கொஷ்மீரில் ஒசர ஒரு பதில் எதிரப்்பு ெடவடிக்ககயில் 72 

தீவிரவொதிககள அசொம் கரபிள்ஸ் அழித்தது. 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள்  

பாண்டனை் ஈரநிைே் 

 நதன் அநமரிக்கொவில் உள்ள பொண்டனல் எனப்படும் உலகின் மிகப்நபரிய சதுப்பு 

ெிலமொனது அழிெ்து விடும் அபொயத்தில் உள்ளது. 

 இது பூமியிசலசய அதிகளவு பல்லுயிரத்் தன்கமகயக் நகொண்டிருக்கும் 

அகமப்புகளில் ஒன்றின் மீதொன ஒடட்ுநமொத்தத் தொக்கத்கத கருத்தில் நகொள்ளத் 

தவறிய உள்ெொடட்ு மற்றும் நவளிப்பகடயொன சில சிறிய முடிவுகசள இதற்குக் 

கொரணமொகும். 

 இது பிசரசில், பரொகுசவ மற்றும் நபொலிவியொ ஆகிய ெொடுகளில் 179,000 கிசலொ 

மீட்டருக்கும் அதிகமொன பரப்பளவில் பரவிக் கொணப்படுகிறது. 

 

 

பிரபைோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

ஆர்டர் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எே்பயர் உறுப்பினர் அந்தஸ்து 

 நபன்சலொன் ெிறுவனத்தின் தகலகம ெிரவ்ொக அதிகொரி குருசுவொமி கிருஷ்ண 

மூரத்்தி, மிகவும் மதிப்புமிக்க 2022 ஆம் ஆண்டு ஆரட்ர ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ்

(குடிகமப் பிரிவு) விருகத (ஆரட்ர ் ஆஃப் தி பிரிடட்ிஷ் எம்பயர ் நகௌரவ உறுப்பினர ்

அெ்தஸ்து) நபற உள்ளொர.் 

 குருசுவொமி கிருஷ்ணமூரத்்தி இெ்தியொவின் தமிழக மொெிலத்திலுள்ள மதுகரகயச ்

சசரெ்்தவர ்ஆவொர.் 

 இெ்தப் பிரிட்டிஷ் நகளரவ விருதுகளொனது, முதலில் புத்தொண்டிலும், ரொணியின் 

அதிகொரப்பூரவ் பிறெ்த ெொள் மொதமொன ஜூன் மொதத்திலும் என ஆண்டிற்கு இரண்டு 

முகற வழங்கப்படுகிறது. 

 குருசுவொமி, நபன்சலொன் ெிறுவனத்கத கமயமொகக் நகொண்டு உருவொக்கப்பட்ட 
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குழுமத்தில் அடங்கிய ெிறுவனக் குழுமங்களுக்குத் தகலகம வகிக்கிறொர.் 

 இெ்த ெிறுவனம் மூலம் 12 வொரங்களில் 11,700 நசயற்கக சுவொசக் கருவிகள் ஐக்கியப் 

சபரரசுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

 

மராசேய்ன் மராைண்ட் புத்தகப் பரிசு 2022 

 ஐெ்தொவது நரொகமன் சரொலண்ட ் புத்தகப் பரிசொனது (2022) ஒரு பிநரஞ்சு ெொவலொன 

"நமரச்ொவொல்ட் கொன்நடர ்எங்குசவட்" (நமரச்ொவொல்ட் விசொரகண) என்ற புத்தகத்தின் 

வங்கொள நமொழிநபயரப்்புக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இெ்த விருதொனது நமொழிநபயரப்்பொளர ் திரிெஞ்சன் சக்ரவரத்்தி மற்றும் பத்ர பொரதி 

என்ற அசச்க ெிறுவனத்தின் தகலவர ்ஈஷொ சொட்டரஜ்ி ஆகிசயொருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் ெிறுவப்பட்ட சரொநமய்ன் சரொலண்ட ் புத்தகப் பரிசொனது, 

ஆங்கிலம் உட்பட எெ்தநவொரு இெ்திய நமொழியிலும் நமொழிநபயரக்்கப் படும் ஒரு 

பிநரஞ்சுப் புத்தகத்தின் சிறப்பொன நமொழிநபயரப்்பிற்கு  வழங்கி நகௌரவிக்கப் 

படுகிறது. 

 

 

புலிட்ெர் பரிசு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்கொன புலிடச்ர ்பரிசொனது பத்திரிகக, புத்தகங்கள், ெொடகம் மற்றும் 

இகச ஆகிய துகறகளில் சொதகனப் பகடத்தவரக்ளுக்கு சமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

 நவற்றியொளரக்ள் பட்டியலில் நசய்தித் தொள் பிரிவில் இெ்தியரொன அடன்ன் அபிதி, 

சன்னொ இரஷ்ொத் மடட்ூ, அமித ் சடவ் மற்றும் ரொய்ட்டரஸ்் இதழின் மகறெ்த சடனிஷ் 

சித்திக் ஆகிசயொர ்உட்பட வொஷிங்டன் சபொஸ்ட் பத்திரிக்ககயும் இடம் நபற்றது. 

 இெ்தியொவில் இரண்டொவது சகொவிட்-19 நபருெ்நதொற்றின் சபொது ெகரும் புககப் 

படங்ககள எடுத்ததற்கொக சடனிஷ் சித்திக் இரண்டொவது முகறயொக 2022 ஆம் 

ஆண்டில் புலிடச்ர ்பரிசிகனப் நபற்றொர.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன புலிடச்ர ்பரிசு இவரது  மரணத்திற்குப் பின் வழங்கப்பட்டது.  

 இவர ்2021 ஆம் ஆண்டு ஜூகல 16 அன்று தனது 38 வயதில் கொலமொனொர.் 
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 இெ்த மதிப்பிற்குரியப் புககப்படக்ககலஞர ் ஆப்கொனிஸ்தொனில் தலிபொன்கள் அெ்த 

ெொடக்டக் ககப்பற்றியது குறித்து நசய்தி சசகரிக்கும் சபொது உயிரிழெ்தொர.் 

 

 

விலளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

ோட்ரிட் ஓபன் மபாட்டி 2022 

 கொரச்லொஸ் அல்கரொஸ் (ஸ்நபயின்) 2022  ஆம் ஆண்டு மொட்ரிட ் ஓபன் சபொட்டியில் 

ஆண்கள் ஒற்கறயர ்பிரிவில் நவற்றி நபற்றொர.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு மியொமி சபொட்டிக்குப் பிறகு இவர ் நபற்ற இரண்டொவது மொஸ்டரஸ்் 

1000 பட்டம் இதுவொகும்.  

 சமலும் இெ்த ஆண்டில் இவர ்நபறும் ெொன்கொவது பட்டம் இதுவொகும். 

 WTA 1000 சபொட்டியின் ஒற்கறயர ் பிரிவில் நவன்ற முதல் ஆப்பிரிக்க வீரொங்ககன 

என்ற நபருகமகய ஓன்ஸ் ஜபியர ்(துனிசியொ) ககப்பற்றியுள்ளொர.் 

Category Winner 

Men’s singles:  Carlos Alcaraz (Spain) 

Women’s singles: Ons Jabeur (Tunisia) 

Men’s doubles: 
Wesley Koolhof (Netherlands) &  

Neal Skupski (United Kingdom) 

Women’s doubles: 
Gabriela Dabrowski (Canada) &  

Giuliana Olmos (Mexico) 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

ேகாராணா பிரதாப் செயந்தி 2022 

 இரொஜஸ்தொனில் மகொரொணொ பிரதொப் நஜயெ்தி நகொண்டொடப்படுகிறது 

 ஆங்கில ெொடக்ொட்டியின்படி சமவொரின் 13வது அரசர ்மகொரொணொ பிரதொப்பின் பிறெ்த 

ெொள் ஆனது 1540 ஆம் ஆண்டு சம 09 அன்று நகொண்டொடப்பட்டது. 

 பிரதொப்பின் தெ்கத, இரண்டொம் உதய் சிங், சமவொர ் வம்சத்தின் 12வது ஆட்சியொளர ்
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மற்றும் உதய்ப்பூகர ெிறுவியவர ்ஆவொர.் 

 மகொரொணொ பிரதொப் முகலொயரக்ளுடன் பல சபொரக்ளில் ஈடுபட்டொர.்  

 ஆனொல் அவற்றுள் மிகவும் வரலொற்று முக்கியத்துவம் வொய்ெ்த சபொர ் 1576 ஆம் 

ஆண்டில் ெகடநபற்ற ஹல்திகட்டி சபொர ்ஆகும். 
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