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ஜூன்– 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ தி குள ோபல் மெரச்ி எனப்படுெ் உலகின் மிகப்மபரிய மபோது ெருத்துவெனனக் கப்பல் 

மெனகலில் உ ்  டக்கோர ்துனைமுகத்தில் மதோடங்கி னவக்கப்பட்டது. 

❖ ஜகோரத்்தோ நகரில் நனடமபை்ை 2022 ஆெ் ஆண்டு ஆசியக் ளகோப்னப ஆடவர ்ஹோக்கி 

ளபோட்டியில் இந்திய அணி ஜப்போன் அணியினன வீழ்த்தி மவண்கலப் பதக்கத்னத 

மவன்ைது. 

o இதன் இறுதி ஆட்டத்தில் மலலசியாவைத் லதாற்கடித்து ததன் தகாரிய நாடானது 

தனது 5ைது பட்டத்வத தைன்றது. 

❖ மெட்டோ நிறுவனத்தில் 14 ஆண்டுக ோக இரண்டோவது உயர ்தரவரினெ நிரவ்ோகியோக 

வி ங்கி வந்த அதன் தனலனெ நிரவ்ோக அதிகோரி மெரில் ெோண்ட்மபரக்் அந்தப் 

பதவியிலிருந்து விலகுவதோக அறிவித்து ் ோர.் 

❖ இந்தியக் கிரிக்மகட் கட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் தனலவருெ், முன்னோ ் இந்திய 

கிரிக்மகட ்வீரருெோன ெவுரவ் கங்குலி உலக ோவிய அளவில் கல்விக்கானச ்மெயலி 

ஒன்னை அறிமுகப் படுத்தியு ் ோர.் 

❖ இங்கிலோந்து கிரிக்மகட ் வீரர ் மெோயீன் அலி, கிரிக்மகட்டில் அவர ் ஆை்றியச ்

ளெனவகளுக்கோக குயின்ஸ் பி ோட்டினெ் ஜூபிலி என்ற விருதுக ் பட்டியலில் இடெ் 

மபை்ைனதயடுத்து, ஆரட்ர ்ஆப் தி பிரிட்டிெ் எெ்பயர ்என்ற விருதினனப் மபை்ைோர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஹர் கர் ேஸ்ேக் 2.0 பிரசச்ாரம் 

❖ இந்தப் பிரெெ்ோரெோனது ெோநிலங்க ் ெை்றுெ் ஒன்றியப் பிரளதெங்க ் முழுவதுெ் 

ளகோவிட் 19 தடுப்பூசி வழங்கீட்டின் ளவகெ் ெை்றுெ் அதன் பரவனல வினரவு படுத்தச ்

தசய்வனத ளநோக்கெோகக் மகோண்டு ் து. 

❖ இது ‘திட்டம் சார ் தசயல்முனையில்’ மெயல்படுத்தப்படுெ். 

❖ தகுதியு ்  அனனதத்ுப் பயனோ ிகளுக்குெ் தடுப்பூசி வழங்குவதன் மூலெ் முழு 

அ விலோன ளகோவிட் 19 தடுப்பூசிப் பரவல் என்ை இலக்னக ளநோக்கி நகரவ்தை்கோன ஒரு 

தீவிரெோன உந்துதனல அ ிக்குெோறு ெோநிலங்க ் ெை்றுெ் ஒன்றியப் பிரளதெம் 

ஆகியைற்றிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு ் து. 

 

வீரதீர விருதுகள் பட்டியல் 2022 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ்அவரக் ், புது தில்லியில் 2022 ஆெ் ஆண்டு போதுகோப்புத் 

துவறயின் உள்நுவைவு விழோவின் ளபோது, வீரதீர விருதுக ் ெை்றுெ் சிைப்புமிக்கச ்

ளெனவ விருதுக ் ஆகியவை்னை வழங்கினோர.் 

❖ இந்த வீரதீர விருதுக ் பரெ் வீர ்ெக்ரோ, அளெோக ெக்ரோ, ெகோவீர ்ெக்ரோ, கீரத்்தி ெக்ரோ, வீர ்

ெக்ரோ ெை்றுெ் மெௌரியச ்ெக்ரோ என்ற ஐந்து விருதுகன  உ ் டக்கியது. 

❖ ெவறவிை்குப் பின் ஒரு கீரத்்தி ெக்ரோ ெை்றுெ் ெவறவிை்குப் பின்னோன எட்டு விருதுக ் 

உ ் ிட்ட 14 மெௌரய் ெக்ரோ விருதுக ் ஆயுதப் பனட வீரரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ 14 பரெ் விசிெ்ட் ளெவோ பதக்கங்க ் ெை்றுெ் 29 அதி விஷிெ்ட் ளெவோ பதக்கங்களுெ் 

வழங்கப் பட்டு ் ன.  
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❖ இனவ வீரரக்ளால் அளிக்கப் படும் அனெதிக் கோலத்திற்கான மிகவும் ஒரு ெகத்தோனச ்

ளெனவனய அங்கீகரிப்பதை்கோக லைண்டி அைரக்ளுக்கு வழங்கப்படுெ் ஒரு இரோணுவ 

விருதுக ் ஆகுெ். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்திய துரம் ரக தகாதுமம நிராகரிப்பு 

 

❖ துருக்கிய ளவ ோண் ெை்றுெ் வனதத்ுனை அனெெெ்கெோனது, இந்தியக் ளகோதுனெச ்

சரக்குப் தபட்டகத்திவன நிரோகரித்தது. 

❖ அந்தச ்ெரக்குக ில் இந்திய ரூமபல்லோ என்ற ளநோய் கண்டறியப்பட்டது 

❖ ரூமபல்லோ என்பது னவரஸோல் ஏை்படுெ் ஒரு விதத் மதோை்று ளநோயோகுெ். 

❖ மதோை்று உ ்  ஒரு நபர ்இருமினோளலோ அல்லது துெ்மினோளலோ, கிருமிக ் நினைந்த 

சிறு து ிக ் கோை்றிலுெ் பிற பரப்புக ிலுெ் பரவுகிைது. 

❖ 1960 ஆண்டு வனரயில், ரூமபல்லோ ஒரு மபோதுவோன குழந்னதப் பருவ ளநோய்த் 

மதோை்ைோகளவ இருந்தது. 
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❖ ஆனோல் MMR தடுப்பூசியானது ெந்னதயில் பயன்போட்டிை்கு வந்த பிைகு, 2004 ஆெ் 

ஆண்டில் அமெரிக்கோவில் அந்த னவரஸ் பரவல் முை்றிலுெோக ஒழிந்தது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதி 

❖ இந்தியோ ஆனட ெை்றுெ் ஜவு ி ஏை்றுெதியில் இதுவனர இல்லோத அ விற்கு 44.4 

பில்லியன் அமெரிக்க டோலரக் ோக தனது ஏற்றுமதியிவனப் பதிவு மெய்து ் து. 

❖ இந்திய நோட்டின் ஜவு ிப் மபோருட்க ் ஏை்றுெதியில் அமெரிக்கோ முதலிடத்தில் 

உ ் து.  

❖ இது அனனதத்ு ஆனடக ் ெை்றுெ் ஜவு ி ஏை்றுெதியில் 27 ெதவீதெோகுெ். 

❖ மெோத்த ஜவு ிப் மபோருட்க ் ஏை்றுெதியில் ஐளரோப்பிய ஒன்றியத்திை்கு ளெை்மகோ ் ப் 

படுெ் ஏை்றுெதியோனது 18 ெதவீதெோக இருந்தது. 

❖ மெோத்த ஜவு ிப் மபோருட்க ் ஏை்றுெதியில் வங்காள ளதெத்திை்கு ளெை்மகோ ் ப்படுெ் 

ஏை்றுெதியோனது 12 ெதவீதெோக இருந்தது. 

❖ மெோத்த ஜவு ிப் மபோருட்க ் ஏை்றுெதியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திை்கு ளெை்மகோ ் ப் 

படுெ் ஏை்றுெதியோனது 6 ெதவீதெோக இருந்தது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

தகாள்களின் அணிவகுப்பு 

 

❖ புதன், மவ ் ி, மெவ்வோய், வியோழன், ெனி ஆகிய ளகோ ்க ் ஜூன் ெோதத்தின் விடியை் 

கோனல வோனத்தில் ஓர ்அரிய வோனியல் நிகழ்வோக ஒளர ளநரக்்ளகோட்டில் வர உ ் ன. 

❖ புதன், மவ ் ி, மெவ்வோய், வியோழன் ெை்றுெ் ெனி ஆகியனவ கனடசியோக இளத 

ளபோன்று ஒளர ளநரக்் ளகோட்டில் 2004 ஆெ் ஆண்டு டிெெ்பர ்ெோதத்தில் வந்தன. 
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❖ முன்னதோக 2022 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் ெோதத்தின் கனடசி வோரத்தில் மவ ் ி, வியோழன், 

மெவ்வோய் ெை்றுெ் ெனி ஆகிய நோன்கு கிரகங்க ் 1,000 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ஒலர 

ளநரக்் ளகோட்டில் வந்தன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ராஜீவ் காந்தி தகல் ரே்னா விருது – ராஜஸ்தான் 

❖ ரோஜஸ்தோன் ெோநிலத்தில் பல்ளவறு வின யோட்டு வீரரக்ளுக்கு ரோஜீவ் கோந்தி ளகல் 

ரத்னோ விருது வழங்குெ் முனை அறிமுகப்படுத்தப்படுெ் என்று அந்த ெோநிலத்தின் 

முதலனெெெ்ர ்அறிவித்து ் ோர.் 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29 ஆெ் ளததியன்று, ரோஜீவ் கோந்தி கிரோெப்புை ஒலிெ்பிக் 

ளபோட்டிக ் அங்கு மதோடங்க உ ் ன. 

 

சாதி அடிப்பமடயிலான மக்கள்சோமக கணக்சகடுப்பு – பீகார் 

❖ பீகோர ் ெோநிலத்தில் ெோதி அடிப்பனடயிலோன ஒரு கணக்மகடுப்பினனத் மதோடங்கச ்

தசய்வதை்கோன ஒரு முன்மெோழிவிை்கு பீகோர ்அனெெெ்ரனவ ஒப்புதல் அ ித்து ் து. 

❖ இந்த ெக்க ்மதோனக கணக்மகடுப்போனது ெோநில அ வில் மபோது நிரவ்ோகத் துனை 

மூலம் ளெை்மகோ ் ப்படுெ். 

❖ ெோவட்ட நீதிபதிக ் முனனய அதிகோரிக ோகச ்மெயல்படுவலதாடு அைரக்ள் தத்தெது 

ெோவட்டங்க ில் உ ்  பணியோ ரக்ன  இதற்கானக் கணக்கோ ரக் ோக இந்தப் 

பணியில் ஈடுபடுதத்ுவர.் 

 

ACB 14400 சசயலி 

 

❖ ஆந்திரப் பிரளதெ முதலனெெெ்ர ்அவரக் ் “ACB 14400” என்ை ஒரு மெயலினய அறிமுகப் 

படுத்தியு ் ோர.் 

❖ ெோநிலெ் முழுவதுெ் உ ்  அரசு அலுவலகங்க ில் ஊழனலத ்தடுப்பதை்கோக ளவண்டி 

இந்தச ்மெயலியோனது மதோடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தெ ்மெயலினய ஊழல் தடுப்புப் பணியகெ் உருவோக்கியு ் து. 
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❖ இதை்கு முன், 14400 என்ை இலவெ எண்ணில் ெக்க ் புகோர ்அ ிக்கலோெ்.  

❖ ஆனோல் அவரக் ் அந்தப் புகோரக்ளுடன் ஆதோரங்கன ச ்ெெரப்்பிக்க இயலவில்னல. 

 

இமணயப் பே்திரங்கள் வசதி 

❖ பஞ்ெோப் அரெோனது கோகிதெ் ெோரந்்தப் பத்திரத ்தோ ்கன  ரத்து மெய்து ் து. 

❖ இது அதிக மெயல்திைனனக் மகோண்டு வருவனதயுெ், அரசிற்கான வருவோய் மீதான  

திருட்னடத் தடுப்பனதயுெ் ளநோக்கெோகக் மகோண்டு ் து. 

❖ இதன் பிைகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிக ் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திர 

விை்பனன நபரக் ிடமிருந்து எந்தமவோரு ெதிப்பினனயுெ் உனடய பத்திரத ்

தோ ்கன யுெ் இனணயப் பத்திரங்க ் (கணினிெயெோக்கப்பட்ட நகல்) ைசதி மூலெ் 

தை்ளபோது மபை இயலுெ்.  

❖ இெ்ெோநிலத்தில் இனணயப் பத்திரங்க ் வெதியோனது முன்னதோக 20,000 ரூபோய்க்கு 

ளெல் உ ்  ெதிப்புகளுக்கு ெட்டுளெ மபோருந்துெ். 

❖ புதிய விதிக ின்படி, ஒரு ரூபோய் முதல் அனனத்து ெதிப்புகளுக்குெ் இந்த வெதி 

விரிவுப்படுத்தப்பட்டு ் து. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சுேந்திரப் தபாராட்ட வீராங்கமன அஞ்சமல சபான்னுசாமி 

❖ கோலனித்துவப் பிரித்தோனியோவிடெ் இருந்து இந்தியோ சுதந்திரெ் மபறுவதை்கோகப் 

ளபோரோடிய சுதந்திரப் ளபோரோட்ட வீரோங்கனன அஞ்ெனல மபோன்னுெோமி ெமீபத்தில் 

கோலெோனோர.் 

❖ இவர ்தனது 21 வயதில், இந்தியத் ளதசிய இரோணுவத்தின் ெக ிர ்பனடப் பிரிவோன 

ஜோன்சி ரோணி பனடப்பிரிவில் ளெரந்்தோர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக மிதிவண்டி தினம் – ஜூன் 03 

❖ மிதிவண்டினயப் பயன்படுத்துவதோல் ஏை்படுெ் நன்னெக ் குறித்த விழிப்புணரன்வப் 

பரப்புவதை்கோக இந்தத ்தினெோனது அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

❖ ஐக்கிய நோடுக ் ெனபயின் கூை்றுப்படி, இந்தத ்தினெோனது "மிதிவண்டியின் மீதான 

தனித்துவெ், அதன் நீண்ட நோ ் உனழக்குெ் திைன் ெை்றுெ் பல்ைவக உபலயாகம்" 
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ஆகியவை்னை எடுத்துனரக்கிைது. 

❖ ஐக்கிய நோடுக ் ெனபயின் 72வது அெரவ்ில் தீரெ்ோனெ் நினைளவை்ைப்பட்ட பின்னர ்

2018 ஆெ் ஆண்டு முதல் இத்தினெோனது அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

 

 

வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவிக் குழந்மேகளுக்கான சர்வதேச தினம் - 

ஜூன் 04 

 

❖ உடல்ரீதியோகவுெ் ெனரீதியோகவுெ் போதிக்கப்பட்டக் குழந்னதக ் பை்றிய ஒரு விழிப்பு 

உணரவ்ினன ஏை்படுத்துவனத இத்தினெ் ளநோக்கெோகக் மகோண்டு ் து. 

❖ கடுனெயோன தோக்குதலோல் போதிக்கப்பட்ட அப்போவிக் குழந்னதகளுக்கோன முதல் 

ெரவ்ளதெ தினெோனது 1982 ஆெ் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 ஆெ் ளததியன்று அனுெரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ அந்தச ்ெெயத்தில், மலபனோன் ளபோரில் போதிக்கப்பட்டவரக்ன  னெயெோகக் மகோண்டு 
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இந்தத் தினெ் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

மடம்ஸ் உயர் கல்வி இேழின் ஆசிய பல்கமலக்கழகே் ேரவரிமச 2022 

❖ னடெ்ஸ் உயர ்கல்வி (THE) இதழோனது 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கான ஆசியப் பல்கனலக் 

கழகத ்தர வரினெயினன மவ ியிட்டது. 

❖ இந்தத ்தரவரினெயோனது, 31 நோடுக ் ெை்றுெ் பிரளதெங்கன ெ ்ளெரந்்த 616 பல்கனலக் 

கழகங்கன  உ ் டக்கியது. 

❖ 71 பல்கனலக் கழகங்க ் இந்தப் பட்டியலில் இடெ் மபை்று ் னதயடுதத்ு, இந்தியோ 

அதிக எண்ணிக்னகயிலோன பல்கனலக் கழகங்க ் இடெ் மபை்ை மூன்ைோவது நோடோக 

உ ் து. 

❖ மபங்களூரு நகரிலு ்  இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனெோனது (IISc) 42வது 

இடத்தினனப் மபை்றுள்ளது.  

❖ அது முதல் 50 இடங்க ில் இடெ் பிடித்த ஒளர நிறுவனெோக ெோறியது. 

❖ னெசூரு நகரிலு ்  JSS என்ற உயரக்ல்வி ெை்றுெ் ஆரோய்ெச்ி நிறுவனெோனது 65வது 

இடத்னதப் பிடித்து ் து. 

❖ ளரோபர ்நகரிலு ்  இந்தியத் மதோழில்நுட்பக் கழகெ் 68வது இடத்திலுெ், இந்தூர ்நகரில் 

உ ்  இந்தியத் மதோழில்நுட்பக் கழகெ் 87வது இடத்திலுெ் உ ் ன. 
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