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மே – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ கேப்டன் அபிலாஷா பராே், தனது பயிற்சியை வெற்றிேரமாே நியறவு வெை்து, 

இராணுெ விமானப் பயடயில் கபார ் விமானிைாே கெரந்்த முதல் வபண் அதிோரி 

என்றப் வபருயமயைப் வபற்றார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

முன்கூட்டிமய வாரத்்சதடுக்கப்பட்ட அமேப்மபப் பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்ட 

வீடுகள் 

 

❖ சென்னன வபரும்பாே்ேத்தில் முன்கூட்டிகை ொரத்்வதடுே்ேப்பட்ட அயமப்யபப் 

பைன்படுத்திே் ேட்டப்படட் 1,152 வீடுேயைப் பிரதமர ்அெரே்ை் திறந்து யெத்தார.் 

❖ முன்கூட்டிகை ொரத்்வதடுே்ேப்பட்ட அயமப்பில், தூண்ேை், தூண் தாங்கிேை், 

அடுே்குேை் கபான்ற ேட்டயமப்புேை் வதாழிற்ொயலயில் தைாரிே்ேப்பட்டு, பிறகு 

ேட்டுமான இடத்திற்கு அனை வோண்டு ெரப்படுகின்றன. 

❖ வபரும்பாே்ேம் திட்டமானது, உலே வீட்டு ெெதித் வதாழில்நுட்பெ ் ெொலின் கீழான 

னைட் ஹவுஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாகும். 

❖ தமிழேத்தின் வபரும்பாே்ேம் திட்டம் உட்பட வமாதத்ம் ஆறு னைட் ஹவுஸ் திட்டங்ேை் 

உை்ைன. 

❖ மற்ற ஐந்து திட்டங்ேளும் குஜராத,் ஜாரே்்ேண்ட், மத்திைப் பிரகதெம், உத்தரப் பிரகதெம் 

மற்றும் திரிபுரா ஆகிை இடங்ேைில் வெைல்படுத்தப்படுகின்றன. 

❖ ஆறு திட்டங்ேளுை் தமிழ்நாட்டில் வெைை்படுத்தப்படும் வபரும்பாே்ேம் திட்டத்தில் 

தான் அதிே எண்ணிே்யேயிலான வீடுேை் ேட்டயமே்ேப்பட்டுை்ைன. 

 

மு.கருணாநிதி சிமை 

❖ வென்யன ஓமந்தூரார ் அரசினர ் கதாட்டத்தில் அயமே்ேப்பட்டுை்ை 

மு.ேருணாநிதியின் 16 அடி உைரெ ்சியலயை இந்திைே் குடிைரசுத் துயணத்தயலெர ்

வெங்யேைா நாயுடு அெரே்ை் திறந்து யெத்தார.் 
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❖ இகத ொயலயில், ேருணாநிதி அெரே்ை் உயிருடன் இருந்தகபாது 1975 ஆம் ஆண்டில் 

அெருே்கு சியல நிறுெப்பட்டது. 

❖ இருப்பினும், 1987 ஆம் ஆண்டில் இந்தெ ்சியல அேற்றப்பட்டது. 

 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

சபட்மராை், டீெை் மீதான கைாை் வரி குமைப்பு 

 

❖ கம 21 ஆம் கததிைன்று, வபட்கரால் மற்றும் டீெல் ஆகிைெற்றின் மீதான ேலால் ெரியை 

முயறகை லிட்டருே்கு ரூ.8 மற்றும் ரூ.6 ெயர குயறப்பதாே அரொங்ேம் அறிவித்தது. 

❖ இந்த நடெடிே்யேைானது வபடக்ரால் வியல லிட்டருே்கு ரூ.9.5 ஆேவும், டீெல் வியல 

லிட்டருே்கு ரூ.7 ஆேவும் குயறே்ேப்பட ெழி ெகுத்தது. 

❖ நான்கு வபருநேரங்ேளுை், மும்யபயில் தான் எரிவபாருை் வியல அதிேமாே உை்ைது. 

❖ மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ெரி ோரணமாே மாநிலங்ேை் முழுெதும் ெரி விகிதங்ேை் 

மாறுபடுகிறது. 

 

அறிவியை் ெமூகப் சபாறுப்பு வழிகாட்டுதை்கள் 

❖ அறிவிைல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துயறைானது, ெமீபத்தில் அறிவிைல் ெமூேப் 
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வபாறுப்பு ெழிோட்டுதல்ேயை வெைியிட்டது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் நயடவபற்ற இந்திை அறிவிைல் மாநாட்டின் 104ெது அமரெ்ானது, 

அறிவிைல் ெமூேப் வபாறுப்பு ெழிோட்டுதல்ேயை அறிமுேப்படுத்த கெண்டிைதன் ஒரு 

அெசிைத்யதயும் ெலியுறுத்திைது. 

❖ அறிவிைல் ெமூேப் வபாறுப்பு ெழிோட்டுதல்ேை் அயனத்து நியலேைிலும் 

ெமூேத்துடன் அறிவிைல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத்தின் அதிேைவு ஒருங்கியணப்பியன 

உறுதி வெை்ெயத கநாே்ேமாேே் வோண்டுை்ைன. 

❖ அறிவிைல் ெமூேப் வபாறுப்பு ெழிோட்டுதல்ேை் என்பது, அறிவிைலின் நன்யமேயை 

ெமூேத்திற்கு ெழங்குெது பற்றிை அறிவிைலாைரே்ைின் ஒரு தாரம்ீேே் ேடயமயை 

அடிப்பயடைாேே் வோண்டதாகும். 

❖ எனகெ, அறிவிைல் அறிவு மற்றும் ெமூே உைெெ்ான்றின் ஒருங்கியணப்பாே அறிவிைல் 

ெமூேப் வபாறுப்பு ெழிோட்டுதல்ேை் விைங்கும். 

 

 

ெர்வமதெெ ்செய்திகள் 

உைகப் சபாருளாதார ேன்ைத்தின் வருடாந்திர அேர்வு 

 

❖ உலேப் வபாருைாதார மன்றத்தின் ெருடாந்திர அமரெ்ானது, வபருந்வதாற்று ஏற்பட்ட 

ோலத்திற்குப் பிறகு நடத்தப்படும் உலேத் தயலெரே்ைின் முதல் கநரடிெ ்ெந்திப்பாே  

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


•   
•    
 

 
 

2022 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்ெரை்ாந்தின் டாகொஸ் நேரில் நிேழ உை்ைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு உலேப் வபாருைாதார மன்றத்தின் ெருடாந்திர அமரவ்ின் ேருத்துரு 

"ஒன்றுபட்டுெ ்வெைலாற்றி, நம்பிே்யேயை மீட்வடடுத்தல்" என்பதாகும். 

❖ வபாதுப் பிரமுேரே்ை் மற்றும் உலேத் தயலெரே்ை் மீண்டும் இயணெதற்கும், 

நுண்ணறிவுேயைப் பரிமாறிே் வோை்ெதற்கும், புதிை முன்கனாே்குே் ேருத்துேயைப்  

வபறுெதற்கும், தீரவ்ுேயை முன்வனடுப்பதற்கும் கநரில் ெந்திே்கும் ஒரு உத்தி ொரந்்த 

இடத்தில் இந்த அமரவ்ு நயடவபறுகிறது. 

 

சுை்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

தமைமே நிர்வாக அதிகாரிகளின் பருவநிமை நடவடிக்மகக்கான 

தமைவரக்ளின் கூட்டணி 

 

❖ தயலயம நிரெ்ாே அதிோரிேைின் பருெநியல நடெடிே்யேே்ோன தயலெரே்ைின் 

கூட்டணியின் இந்திை அமரெ்ானது உலேப் வபாருைாதார மன்றத்தினால் வதாடங்ேப் 

பட்டுை்ைது. 

❖ இது இந்திைாவின் ோரப்ன் நீே்ேம் மற்றும் பருெநியல நடெடிே்யே முைற்சிேயை 

கமம்படுத்துெயத கநாே்ேமாேே் வோண்டுை்ைது. 

❖ 2070 ஆம் ஆண்டிற்குை் நிேர சுழியம் என்ற இந்திைாவின் இலே்யே அயடெதற்ோே, 

இந்தக் கூட்டணியின் இந்திை அமரெ்ானது ெணிேங்ேை், அரொங்ேம் மற்றும் பல்கெறு 

முே்கிைப் பங்குதாரரே்யை ஒன்றியணே்கிறது. 

 

ோநிைெ ்செய்திகள் 

காட்டுப்பன்றிகமள மவட்மடயாடுதை் 

❖ கெைாண் பயிரே்ளுே்கு அல்லது மனித உயிருே்கு அெச்ுறுத்தலாே இருே்கும் ோட்டுப் 

பன்றிேயை அழிப்பதற்ோே உை்ைாட்சி அயமப்புேளுே்கு கேரை அரசு அதிோரம் 

அைித்துை்ைது. 

❖ ெம்பந்தப்பட்ட உை்ைாட்சி அயமப்புேைின் வெைலாைரே்ை் இதற்ோன பிரதிநிதித்துெ 

அதிோரிேைாே வெைல்படுொரே்ை். 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டு ெனவிலங்குப் பாதுோப்புெ ் ெடட்மானது, அதன் அட்டெயண I, II, III 

மற்றும் IV ஆகிைெற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை எந்தவொரு ோட்டு விலங்குேயையும் 

கெட்யடைாடுெயதத் தயட வெை்கிறது. 

❖ இந்த அட்டெயணயின் கீழ் பட்டிைலிடப்பட்டுை்ை ெனவிலங்குேயை மாநிலத்தின் 

தயலயம ெனவிலங்குக் ோப்பாைரிடம் அனுமதி வபற்ற பின்னகர கெட்யடைாடெ ்
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செய்யலாம்/வோல்லலாம். 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டு ெனவிலங்குப் பாதுோப்புெ ் ெட்டத்தின் 62ெது பிரிவின் கீழ், 

மாநிலங்ேை் அெற்யறே் குறிப்பிட்டு கெட்யடைாடுெது என்று அறிவிே்ே கெண்டிய 

ைனகயிை், ென விலங்குேைின் பட்டிையல மத்திை அரசிற்கு அனுப்பலாம். 

 

 

பிரபைோனவரக்ள், விருதுகள் ேை்றுே் நிகழ்வுகள் 

75வது மகன்ஸ் திமரப்பட விருது விழா 

 

❖ இந்திைத் தியரப்படத ் தைாரிப்பாைர ் வஷௌனே் வென்னின் 'ஆல் தட் ப்ரதீஸ்்' தியரப் 

படமானது, 75ெது கேன்ஸ் தியரப்பட விருது விழாவில் ஆெணப் படங்ேளுே்ோன 

உைரிை விருதான லிவைால் டி ஓர ்2022 விருயத வென்றது. 

❖ தில்லியின் ெசிராபாத் அருகே ஒரு அடித்தைத்தில் ோைமயடந்தப் பறயெேயை 

குறிப்பாே கரும் பருந்துேயை மீட்டுெ ் சிகிெய்ெ அைிே்கும் இரண்டு ெகோதரரே்ைின் 

ொழ்ே்யேயைப் பற்றி இந்தப் படம் சித்தரிே்கிறது. 

❖ சிறப்பு நடுெர ் விருதானது  லிதுகெனிைன் தியரப்படத் தைாரிப்பாைர ் மன்டாஸ் 

குகெடராவிசிைஸின் இறுதிப் படமான மரியுகபாலிஸ் 2 என்ற தியரப்படத்திற்கு 

ெழங்ேப் பட்டது. 

❖ லிவைால் டி ஓர ்என்பது 2015 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்ட ஒரு ஆெணத் தியரப்பட விருது 

ஆகும். 

❖ இது முதல் முயறைாே 2015 ஆம் ஆண்டு கம 23 ஆம் கததிைன்று ெழங்ேப்பட்டது. 

❖ கேன்ஸ் தியரப்பட விழாவின் ஒரு பிரிவில் தியரயிடப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஆெணப் 
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படத்திற்கு இந்த விருது ெழங்ேப்படுகிறது. 

 

முதை் தலித் சபண் மேயர் 

❖ இங்கிலாந்தின் எதிரே்்ேட்சிைான வதாழிலாைர ்ேட்சியைெ ்கெரந்்த இந்திை ெம்ொெைி 

அரசிைல்ொதிைான வமாஹிந்தர ்கே மிதா கமற்கு லண்டனில் உை்ை ஈலிங் ெயபயின் 

கமைராே கதரந்்வதடுே்ேப்பட்டுை்ைார.் 

❖ தலித் ெமூேத்யதெ ் கெரந்்த முதல் வபண் கமைராே லண்டன் உை்ைாட்சி ெயபயிை் 

இெர ்நிைமிே்ேப்பட்டுை்ைார.் 

 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஐபிஎை் 2022 

 

❖ அேமதாபாத்தில் உை்ை நகரந்திர கமாடி யமதானத்தில் நயடவபற்ற கபாட்டியில் 

வதாடே்ேெ ் ொம்பிைன் அணியான ராஜஸ்தான் ராைல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி குஜராத ்

யடட்டன்ஸ் அணி 2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்யபயை வென்றது. 

Category Winners 

IPL 2022 Champions Gujarat Titans 

Emerging Player of the Season Umran Malik 

Super Striker of the Season Dinesh Karthik 

Game Changer of the Season Jos Buttler 

Perfect Catch of the Season Evin Lewis 

Purple Cap Yuzvendra Chahal 

Orange Cap Jos Buttler 

Most Valuable Player Jos Buttler 

Super Striker of the Season Jos Buttler 

Fairplay Award Gujarat Titans and Rajasthan Royals 

Runner-up trophy Sanju Samson 

Fastest Delivery of the Season Lockie Ferguson 

Let’s Crack it Sixes Award Jos Buttler 

Powerplay of the Season Jos Buttler 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் விருதுேயை வென்ற வெற்றிைாைரே்ைின் முழு படட்ிைல் 

 

முக்கிய தினங்கள்  

ஆப்பிரிக்கா தினே் - மே 25 

❖ ஆப்பிரிே்ோ தினமானது, 1963 ஆம் ஆண்டு கம 25 ஆம் கததிைன்று ஆப்பிரிே்ே 

ஒற்றுயம அயமப்பு நிறுெப்பட்டயத நியனவு கூறும் ெயேயில் அனுெரிே்ேப் 

படுகிறது. 

❖ இது ஆப்பிரிே்ேக் ேண்டத்தில் உை்ை பல்கெறு நாடுேைிலும், உலேம் முழுெதும் 

வோண்டாடப் படுகிறது. 

❖ இந்த அயமப்பானது, வதன்னாப்பிரிே்ோவின் டரப்ன் நேரில் 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூயல 

09 அன்று ஆப்பிரிே்ே ஒன்றிைமாே மாற்றப்பட்டது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் அமேதி காப்பு வீரரக்ளுக்கான ெர்வமதெ தினே் - மே 29 

 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு முதல் நீலே் வோடி என்றப் பிரிவின் கீழ் பணிைாற்றிை ஒரு 

மில்லிைனுே்கும் அதிேமான பணிைாைரே்ைின் கெயெ மற்றும் திைாேத்யத 

அங்கீேரிப்பதற்ோே இந்த தினமானது அனுெரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டில் முதலாெது ஐே்கிை நாடுேை் அயமதி ோே்கும் திட்டமானது நிறுெப் 

பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டின் ஐே்கிை நாடுேைின் அயமதிப் பனட வீரரே்ளுே்ோன ெரெ்கதெ 
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தினத்திற்ோன ேருத்துரு, “மே்ேை். அயமதி. முன்கனற்றம். கூட்டாண்யமேைின் ெே்தி" 

என்பதாகும். 

 

மகாவா ோநிை உருவாக்க தினே் - மே 30 

❖ 1961 ஆம் ஆண்டில், இந்திை அரொனது ஆபகரஷன் விஜை் என்ற நடெடிே்யேயைத் 

வதாடங்கி, டாமன் மற்றும் யடயூ தீவுேை் மற்றும் கோொயெ இந்திை நிலப்பரப்புடன் 

இயணத்தது. 

❖ இந்திைாவில் ஒெ்கொர ் ஆண்டும் டிெம்பர ் 19 ஆம் கததிைன்று கோொ சுதந்திர 

தினமானது அனுெரிே்ேப்படுகிறது. 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டு கம 30 ஆம் கததிைன்று, இந்தப் பிரகதெம் பிரிே்ேப்பட்டு கோொ 

உருொே்ேப் பட்டது.  

❖ டாமன் மற்றும் யடயூ ஒன்றிைப் பிரகதெமாேகெ இருந்தது. 
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