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ஜூன் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐர ோப்பிய ஆணையம் மற்றும் ஐர ோப்பிய மதத்ிய வங்கி ஆகியணவ குர ோஷியோ 

யூர ோவை அந்நாட்டின் நாணயமாகப் பயன்படுத்துைதற்குத் தங்களது ஒப்புதவை 

அளித்துள்ளன. 

o இது 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவ ி 01 ஆம் ரததி முதை்  யூர ோவைப் பயன்படுதத்ும். 

❖ 75வது ர ோகோ ர்னோ திண ப்பட விருது விழோவின் ரபோது இந்தியத் திண ப்படத் 

தயோ ிப்போள ோன கீதோஞ்சலி  ோவ் என்பவருக்கு விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தியக் குடிய சுத் தண வ  ்அவ க்ள், மத்தியப் பி ரதசத்தின் உஜ்ணஜன் நக ி ் 

அகி ப் போ திய ஆயு ர்வத மகோ சம்ரமளனத்தின் 59வது மகோ அதிரவஷன் என்ற 

நிகழ்விணனத் ததோடங்கி ணவத்தோ .் 

❖ சசச்ின் தடை்டு ்க  ்ஐக்கிய நோடுகள் சணபயின் குழந்ணதகள் நிதியதத்ின் (UNICEF) 

‘ந ்த ை்ைத் தூத ோக’ 20வது ஆை்டோகத் ததோட ந்்துச ்தசய ்பட உள்ளோ .் 

❖ 14 வயது இந்திய அதம ிக்க ோன ஹ ிணி ர ோகன் 2022 ஆம் ஆை்டு ஸ்கி ிப்ஸ் ரதசிய 

எழுத்துக் கூறு ரபோட்டியி ் தவன்றோ .் 

 

தமிழ்நாடுசச்சய்திகள் 

ஓய்வூதியதாரரக்ளுக்கான டிஜிட்டல் வாழ்க்ககச ்சான்றிதழ் 

 

❖ அஞ்ச ் துணறயின் வீடு ரதடி ரசணவகள் வழங்கும் வசதி மூ ம் ஓய்வூதியம் 

தபறுரவோ ிடமிருந்து வோழ்க்ணகச ்சோன்றிதணழப் தபறுவதற்கோக இந்திய அஞ்ச ் பண 

ைழங்கீட்டு வங்கியுடன் (IPPB) தமிழ்நோடு அ சு ஒரு பு ிந்துை வ்ு ஒப்பந்தத்திணன ரமற் 

தகோை்டுள்ளது. 
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❖ இந்த வங்கி ஒரு டிஜிட்ட ் வோழ்க்ணகச ்சோன்றிதழுக்கு ரூ. 70 என்ற கட்டைத்தி ் வீடு 

ரதடி ரசணவகள் வழங்கும் ஒரு வசதிணய வழங்கும். 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

மிதாலி இரயில் சசவை  

❖ இந்தியோ மற்றும் வங்கோளரதசத்ணத இணைக்கும் ஒரு இ யி ் போணதயோன, புதிய 

ஜ ்ணபகு ி-டோக்கோ இ ோணுவக் குடியிருப்புப் பகுதியி ் இயங்க உள்ள ‘மிதோலி இ யி ் 
சசவை’ துவக்கி ணவக்கப்பட்டது. 

❖ ரமற்கு வங்கத்தி ் உள்ள புதிய ஜ ்ணபகு ி மற்றும் வங்கோளரதசத்தின் டோக்கோ 

இ ோணுவக் குடியிருப்புப் பகுதி ஆகியணவ இணடரய சுமோ  ்513 கிமீ தூ த்திற்கு இந்த 

இ யி ் இயக்கப்படும். 

❖ தகோ ்கத்தோ நக ிணன டோக்கோ மற்றும் கு ்னோ ஆகியவற்றுடன் இணைக்கும் மற்ற 

இ யி ்கள் ணமத்  ீமற்றும் பந்தன் விண வு இ யி ் ஆகியணவ ஆகும். 

 

 

புதிய விண்கலத் தயாரிப்புப் பிரிவு 

❖ இஸ்ர ோவின் தண வ  ் ரசோமநோத், க ந்ோடகோவி ் அணமக்கப்பட்டுள்ள அனந்த் 

தடக்னோ ஜிஸ் நிறுவனதத்ின் விை்க த் தயோ ிப்புப் பி ிணவத ்திறந்து ணவத்தோ .் 

❖ இந்தப் புதிய அதிநவீன விை்க த் தயோ ிப்புப் பி ிவோனது, ஒர  ரந தத்ி ் நோன்கு 

தப ிய விை்க ங்கணள ஒருங்கிணைத்து, அவற்ணறச ்ரசோதணன தசய்யும் அளவிற்கு 

வசதி உணடயதாகும். 

❖ இது 1992 ஆம் ஆை்டி ் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, இந்தியோவி ் இது ரபோன்ற பி ிவு 

ததோடங்கப் படுவது இது முத ் முணறயோகும். 

 

இந்தியாவின் முதல் சுயச ்சார்பு திருமணம் 

❖ வரடோத ோணவச ்ரச ந்்த க்ஷமோ பிந்து என்ற 24 வயது இளம்தபை் தன்ணனத் தோரன 

திருமைம் தசய்து தகோை்டுள்ளோ .் 

❖ இது நோட்டின் முத ் 'சுயச ்சாரப்ு திருமைம்' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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❖ ரசோர ோகோமி அ ் து தன்ணனத் தோரன திருமைம் தசய்து தகோள்வது என்பது சுயச ்

சாரப்ு திருமைத்திற்கோன ஒரு மோற்றுச ்தசோ ் ஆகும். 

 

 

மகிளா சுரக்சா நடவடிக்கக 

 

❖ தபை்களின் போதுகோப்ணப உறுதி தசய்வதற்கோக "மகிளோ சு க்சா நடவடிக்ணக" என்ற 

ஒரு அகி  இந்திய நடைடிக்வகயானது ததோடங்கப்பட்டது. 

❖ தபை்களுக்கோக ஒதுக்கப்பட்ட தபட்டிகளி ் பயைித்த 7000க்கும் ரமற்பட்ட அனுமதி 

தபறோத பயைிகணள இ யி ்ரவ போதுகோப்புப் பணடயின  ்ணகது தசய்தன .் 

❖ இந்த ஒரு மோத கோ  அளவிைான நடவடிக்ணகயின் ரபோது 150 சிறுமிகள்/தபை்கள் ஆள் 
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கடத்தலுக்கு ஆளோகோம ் கோப்போற்றப்பட்டன .் 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

ஈராக்கின் பழகமயான நகரம் 

❖ ஈ ோக் நோட்டின் தகமுரனவின் கு த்ிஸ்தோன் என்ற பகுதியி ் ஒரு பழணமயோன ஈ ோக் 

நக ம் கை்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது சுமோ  ் 3,400 ஆை்டுகள் பழணமயோன தவை்க க் கோ த்திணனச ்ரச ந்்தது என 

கைிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஈ ோக்கின் மிகப்தப ிய நீ த்்ரதக்கத்தி ் நீ ம்ட்டம் குணறய கோ ைமோன வறட்சி தோன் 

இந்த நக ம் திடீத ன ததன்படுவதற்கோன ஒரு கோ ைமோகும். 

❖ கி..மு 1550 முத ் கி.மு. 1350 ஆம் ஆை்டு வண  ஆட்சி தசய்த மிட்டோனிப் ரப  சின் 

ஆட்சியின் ரபோது இந்தப் பை்ணடய நக ம் ஒரு முக்கிய ணமயமோக இருந்ததோக ததோ ் 

தபோருள் ஆ ோய்சச்ியோள க்ள் குழு கூறியுள்ளது. 

 

 

ஏமனில் இருந்து எகிப்துக்கு வணிக விமானம் 

❖ முத ் வைிக விமோனம் ஏமனின் சனோ விமோன நிண யத்திலிருந்து எகிப்தின் 

தகய்ர ோ நக த்திற்கு இயக்கப்பட்டது 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சணபயினோ ் நடுைாண்வம ைகிக்கப்பட்ட சபசச்ுைாரத்்வதயின் 

அடிப்பவடயிை்   இயக்கப்பட்ட ஏழோவது விமோனம் இதுவோகும். 

❖ 2014 ஆம் ஆை்டி ், நோட்டின் தண நக ோன சனோணவ ஹூதி அணமப்பின  ்

ணகப்பற்றிய பின்ன ,் ஏமன் நோட்டி ் உள்நோட்டுப் ரபோ  ்தவடித்தது.  

❖ 2015 ஆம் ஆை்டின் ததோடக்கத்தி ், அ சோங்கத்ணத மீட்தடடுக்கும் முயற்சியி ் சவூதி 

தண ணமயி ோன கூட்டைி ரபோ ிணனத் ததோடங்கியது. 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

சரக்கு மற்றும் தசகவ வரி இழப்பீட்டு நிலுவை  

❖ மதத்ிய அ சோனது, ச க்கு மற்றும் ரசணவ வ ி இழப்பீட்டிற்கோக மோநி  அ சுகளுக்கு 
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ரூ.86,912 ரகோடிணய ைழங்கியுள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டு ஜூண  01 ஆம் ரததியன்று ச க்கு மற்றும் ரசணவ வ ி அம ்படுத்தப் 

பட்டணதத ் ததோட ந்்து, அ சோங்கம் ஆை்டுக்கு 14% வருவோய் வள ச்ச்ிணய எதி  ்

ரநோக்கியது. 

❖ மோநி ங்கள் இழந்த வருவோணய ஈடு தசய்வதற்கோக, ப ்ரவறு ஆடம்ப ப் தபோருட்கள் 

மீது நிதி தி ட்டுவதற்கோக தீங்கு தரும் தபோருட்கள் என்று அணழக்கப்படும் தபோருட்கள் 

மீதும் தசஸ் (வீத வ ி) விதிக்கப் பட்டது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

உலகின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மீத்திறன் கணினி  

 

❖ உ கின் சக்தி வோய்ந்த முத ் 500 மீத்திறன் கைினிகளின் மீதான 59வது படட்ியலிணன 

தஜ ம்னி தவளியிட்டுள்ளது. 
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❖ தஹவ்த ட் ரபக்கோ ட்் எை்ட ப்ிண ஸ் நிறுைனதத்ின் கட்டணமப்ணபப் பயன்படுத்தி 

உருவோக்கப் பட்ட அதம ிக்கோணவச ்ரச ந்்த ORNL என்ற நிறுவனத்தின் ஒரு மீத்திறன் 

கைினியான  ஃபி ோன்டிய  ்முத ் இடத்திணனப் தபற்றது. 

❖ எனரவ, இது ஜப்போனின் ஃபுகோகுணவ விஞ்சி உள்ளது. 

❖ இது உ கின் சக்தி வோய்ந்த மீத்திறன் கைினியோக மோறியது. 

  

அஸ்திரா Mk-1 

 

❖ போதுகோப்புத் துவற அணமசச்கம் ணஹத ோபோத்ணதச ் ரச ந்்த ஒரு தபோதுத் துணற 

நிறுவனமோன போ த் ணடனமிக்ஸ் லிமிதடட் நிறுவனத்துடன் அஸ்ட் ோ மோ க்்-1 என்ற 

ஏவுகணைணய வழங்குவதற்கோன ஒரு ஒப்பந்தத்தி ் ணகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ அஸ்திரா Mk-1 என்பது கை்ணுக்குப் பு ப்படும் எ ்ண க்கு அப்போற்பட்ட ததோண வு 

வ ம்புணடய வோன்வழிரய போயக்கூடிய ஏவுகணையோகும். 

❖ கை்ணுக்குப் பு ப்படும் எ ்ண க்கு அப்போற்பட்ட ததோண வு வ ம்புணடய 

ஏவுகணைகள் 20 கட ் ணம ்கள் அ ் து 37 கிர ோமீட்ட  ்தூ ம் வண  தசன்று தோக்கும் 

திறன் தகோை்டணவ ஆகும். 

❖ அஸ்ட் ோ Mk-1 ஏவுகணையின் வ ம்பு சுமோ  ்110 கி.மீ. ஆகும். 

❖ 150 கிமீக்கு ரம ் வ ம்புணடய Mk-2 ஏவுகணை உருவோக்கப்பட்டு வருகிறது.  

❖ நீை்ட தூ  வ ம்புணடய Mk-3 திட்ட உருவோக்க நிண யி ் உள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஸ்டாக்த ாம் மாநாட்டின் 50வது ஆண்டு நிகறவு 

❖ 1972 ஆம் ஆை்டு ஜூன் 05 முத ் ஜூன் 16 வண யி ் ஸ்வீடன் நாட்டின் ஸ்டோக்ரஹோம் 

நக ி ் மனித சுற்றுசச்ூழ ் ததோட ப்ோன ஐக்கிய நோடுகளின் மோநோடு நணடதபற்றது. 

❖ 122 நோடுகள் இந்த மோநோட்டி ் பங்ரகற்றன. 

❖ 'ஒர  ஒரு பூமி' என்ற கருதத்ுருவுடன், புவியின் சுற்றுசச்ூழ ் ததோட ப்ோக உ க நோடுகள் 

இது ரபோன்று ஒன்று கூடுவது இதுரவ முத ் முணறயோகும். 
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❖ 122 பங்ரகற்போள க்ளி ் 70 வள ந்்து வரும் மற்றும் ஏணழ நோடுகள் ஸ்டோக்ரஹோம் 

பி கடனத்ணத ஏற்றுக் தகோை்டன. 

முக்கியத்துவம் 

❖ 1972 ஆம் ஆை்டு வண  எந்த நோட்டிலும் சுற்றுசச்ூழ ் அணமசச்கம் இ ்ண . 

❖ முதலிை், நோ ர்வ மற்றும் ஸ்வீடன் நாடுகசள சுற்றுசச்ூழலுக்கோன அணமசச்கங்கணள 

நிறுவின. 

❖ இந்தியோ தனது சுற்றுசச்ூழ ் மற்றும் வனத் துவற அணமசச்கத்ணத 1985 ஆம் ஆை்டி ் 

நிறுவியது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

உலகின் முதல் திரவ நுண் யூரியா ஆகல 

 

❖ குஜ ோத்தின் கர ோ ் நக ி ் அணமக்கப்பட்டுள்ள நோட்டின் முத ் தி வ நுை் யூ ியோ 

ஆண ணயப் பி தம  ்அவ க்ள் ததோடங்கி ணவத்தோ .் 

❖ இது நுை் துகள் வடிவி ் உள்ள யூ ியோ ஆகும். 

❖ தி வ நுை் யூ ியோணவ ரந டியோக இண களி ் ததளிப்பதோ ் அது ரந டியோகச ்

தசடியோ ் உறிஞ்சப் படும். 
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❖ யூ ியோ ஒரு இ சோயன ணநட் ஜன் உ மோகும்.  

❖ இது தோவ ங்களுக்கு மிகவும் ரதணவயோன ஒரு முக்கிய ஊட்டமோன ணநட் ஜணனச ்

தசயற்ணகயோக வழங்குகிறது. 

❖ உ கிர ரய அதிகளவி ் யூ ியோவிணனப் பயன்படுத்தும் இ ை்டோவது தப ிய நோடு 

இந்தியோ ஆகும்.  

❖ ஆனோ ் யூ ியோ உற்பத்தியி ் மூன்றோவது இடத்திர ரய உள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சிதாரா-இ-பாகிஸ்தான் விருது 

❖ ரமற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்ககட் அைியின் முன்னோள் அைித் தண வ  ்ரட ன் சமிக்கு 

போகிஸ்தோனுக்கு அவ  ் வழங்கியச ் ரசணவக்கோக சித்தோ ோ-இ-போகிஸ்தோன் விருது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 38 வயதோன ஆ ்- வுை்ட ோன இவ  ்ச வ்ரதச கி ிக்தகட்டி ் போகிஸ்தோன் அணியின் 

பங்ரகற்வப மீை்டும் தகோை்டு வ  உதவுவதி ் அவ  ்ஆற்றியப் பங்கிற்கோக இந்த 

விருதோனது வழங்கப் படட்து. 

❖ இது போகிஸ்தோன் அ சினோ ் வழங்கப்படும் மூன்றோவது உய ியக் குடிணம விருது 

ஆகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டு மோ ச் ்மோதத்தி ், போகிஸ்தோனின் மிக உய ியக் குடிணம விருதோன 

நிஷோன்-இ-போகிஸ்தோன் என்ற விருதிணனப் தபற்றோ .் 

❖ போகிஸ்தோன் அதிபராை் இவருக்குக் தகௌ வப் போகிஸ்தோன் குடியு ிணமயும் வழங்கப் 

பட்டது. 

 

 

கடம்ஸ் இதழின் வணிக விருது 2022 

❖ ருசச்ி ஃபுட்ண ன் என்ற நிறுவனத்தின் இயக்குன  ்  ஷ்மி சோஹூவுக்கு 2022 ஆம் 

ஆை்டிற்கோன ணடம்ஸ் இதழின் வைிக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ கிழக்கு இந்தியோவின் ஒரு முன்னைி உடனடி உைவுத ் தயோ ிப்புப் பி ிவி ் இந்த 

விருதோனது வழங்கப் படட்து. 
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