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ஜுன் – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய இரயில்வே நிரே்ாகத்திற்கு, ஜெரம்னியின் ஜெரல்ின் நகரில் "சுழியக் காரெ்ன் 

உமிழ்வுத் ஜதாழில்நுட்ெத்தினனச ்சிறெ்ொன முனறயில் ெயன்ெடுதத்ுதல்" என்ற ஒரு 

பிரிவில் UIC சரே்வதச நினலயான இரயில்வே விருதுகள் (ISRA)  ேழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

o இந்த விருதானது, 25 KV திறனுள்ள மாற்று மின்வனாட்ட இழுனே அனமெ்பிற்கு 

வநரடியாக சூரியச ்சக்தினய ேழங்கும் கட்டனமெ்பிற்காக ேழங்கெ்ெட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சநகிழிக் குடுவைகளின் தனித்துைமான பயன்பாடு 

❖ அறிஞர ்அண்ணா உயிரியல் பூங்காவானது, உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்தன்று ஒரு புதிய 

முன்னனடுப்பினன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

❖ அது பூங்காவில் னெகிழிக் குடுனவ கழிவுகனளத் தூக்கி எறிதல் மற்றும் மாசுபடுத்துதல் 

ஆகியவற்னறக் கண்காணிப்பதற்காக ஒரு புதிய முனறனய அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்னதனயாட்டி, “மஞ்சப்னப” எனப்படும் பாரம்பரியத் துணிப் 

னபகள் விெியயாகிக்கப்பட்டன. 

❖ அது மிருகக்காட்சிச ்சானலக்கு வருனக தரும் பாரன்வயாளரக்ளிடமிருெ்து, ஒவ்னவாரு 

னெகிழித் தண்ணீர ்குடுனவக்கும் 10 ரூபாய் வசூலிக்கத் னதாடங்கியுள்ளது. 

❖ பாரன்வயாளரக்ள் காலியானக் குடுனவனய மிருகக்காட்சி சானலயில் உள்ள 

விற்பனனயாளரிடம் திருப்பிக் னகாடுத்து அெ்தப் பணத்னதத் திரும்பப் னபறலாம். 

❖ அறிஞர ் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவானது, வண்டலூர ் உயிரியல் பூங்கா என்றும் 

அனழக்கப் படுகிறது. 

❖ 1855 ஆம் ஆண்டு ெிறுவப்பட்ட இெ்தியாவின் முதல் னபாது உயிரியல் பூங்கா இது 

ஆகும். 

 

சொகுசுப் பயணியர் கப்பல் எம்பிரஸ் 

 

❖ “எம்பிரஸ்” என்ற னசாகுசுப் பயணியர ்கப்பலினனத் தமிழக முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் 
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அவரக்ள் னசன்னனத் துனறமுகத்தில் இருெ்து னகாடியனசத்துத் னதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ தமிழக மாெிலத்தில் இருெ்து இயக்கப்படும் முதல் னசாகுசுக் கப்பல் இதுவாகக் கருதப் 

படுகிறது. 

❖ இது புதுசய்சரி மற்றும் விசாகப்பட்டினம் ஆகிய துனறமுகங்களிலும் ெங்கூரமிட்டு 

ெிறுத்தப் படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சுற்றுெச்ூழல் தாங்கு மண்டலங்கள் குறித்த உெெ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு 

 

❖ ொடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்னவாரு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி, யதசியப் பூங்கா 

மற்றும் வனவிலங்குச ் சரணாலயம் ஆகியனவ அவற்றின் வனரயறுக்கப்பட்ட 

எல்னலயில் இருெ்து னதாடங்கி குனறெ்தபட்சம் ஒரு கியலா மீட்டர ் வனரயில் சுற்றுச ்

சூழல் தாங்கு மண்டலங்கனளக் கட்டாயமாக னகாண்டிருக்க யவண்டும் என்று உசச் 

ெீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

❖ இது பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதிகளுக்கு ஒருவித "தாங்கு மண்டலத்தினன" உருவாக்கச ்

னசய்வதற்கானதாகும். 

❖ இெ்த மண்டலங்கள் உயர ்பாதுகாப்பு உனடய பகுதிகளிலிருெ்து குனறெ்தப் பாதுகாப்பு 

உள்ள பகுதிகள் வனரயிலான பகுதிகளுக்கு மாற்று ெினல மண்டலமாக னசயல்படும். 

❖ மத்திய அரசானது 2011 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு 

மண்டலங்கள் குறித்த  வழிகாட்டுதல்கனள னவளியிட்டது. 

❖ மாெிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரயதசங்களின் ஏற்புத் தன்னமயின் அடிப்பனடயில் 

இதற்காக 10 கியலாமீட்டர ்எல்னலனய அது பரிெ்துனரத்தது. 

❖ 1986 ஆம் ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தில், "சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு 

மண்டலங்கள்" என்ற வாரத்்னத குறிப்பிடப் படவில்னல. 
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❖ 2002 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு உத்தியில் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி ஒரு 

சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு மண்டலங்கள் என்பனவ ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதினயச ்சுற்றி 

10 கியலாமீட்டரக்ள் வனரயிலான வரம்பினனக் னகாண்டிருக்கும். 

 

ஜன் ெமரத்் தளம் 

 

❖ பிரதமர ்கடன் வழங்கீட்டு அரசுத் திடட்ங்களுக்கான யதசியத் தளம் ஒன்னறத் துவக்கி 

னவத்தார.் 

❖ இது புது தில்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் ெிதி அனமசச்கம் மற்றும் னபருெிறுவன 

விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கத்தின் ‘ெினனவு வாரக் னகாண்டாட்டங்களின்’ யபாது 

னதாடங்கப் பட்டது. 

❖ ஜூன் 6 முதல் ஜூன் 11 வனரயிலான இெ்த ெிகழ்வானது, 'சுதெ்திரத் திருொள் அமுதப் 

னபருவிழாவின்' ஒரு பகுதியாக னகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ ஜன் சமரத் ்தளம் என்பது அரசாங்கக் கடன் திட்டங்கனள ஒருங்கினணக்கும் ஒற்னறச ்

சாளர டிஜிட்டல் தளம் ஆகும். 

❖ பயனாளிகனள யெரடியாக கடன் வழங்கும் ெிறுவனங்களுடன் இனணக்கும் வனகயில் 

இது முதல் தளமாகும். 

 

புதிய நாணயங்கள் 

 

❖ பிரதமர ் ெயரெ்திர யமாடி அவரக்ள் சிறப்பு ொணயத் னதாடரான ரூ.1, ரூ.2, ரூ.5, ரூ.10 
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மற்றும் ரூ.20 மதிப்புனடய ொணயங்கனள னவளியிட்டார.் 

❖ இெ்தச ் சிறப்பு ொணயங்கள் சுதெ்திரத் திருொள் அமுதப் னபருவிழா குறித்தச ்

சின்னங்கனளக் னகாண்டுள்ளன. 

❖ இெ்த ொணயங்கனளப் பாரன்வயற்றவரக்ளாலும் எளிதில் அனடயாளம் காண 

முடியும். 

 

mRube 

 

❖ இது இரெ்ெர ்ோரியத்தால் ஊக்குவிக்கெ்ெடும் ஒரு மின்னணு ேரத்்தகத் தளமாகும். 

❖ இரெ்ெர ்ோரியமானது, 1947 ஆம் ஆண்டு இரெ்ெர ்சட்டத்தின் கீழ் உருோக்கெ்ெட்ட ஒரு 

சட்டெ் பூரே் அனமெ்ொகும். 

❖ இது ேரத்்தகம் மற்றும் ஜதாழில்துனற அனமசச்கத்தின் கீழ் ஜசயல்ெடுகிறது. 

❖ இதன் தனலனம அலுேலகம் வகரளாவின் வகாட்டயத்தில் உள்ளது. 

 

ெர்ைததெெ ்செய்திகள் 

விண்சைளி நிவலயத்திற்கு மனிதரக்வள அனுப்புைதற்கான 3ைது விண்கலம் 

 

❖ சீனா தனது புதிய விண்னவளி ெினலயத்திற்கு மனிதரக்னள அனுப்புவதற்கான 
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விண்கலத்தினன னவற்றிகரமாக விண்ணில் னசலுத்தியது. 

❖ சீன விண்னவளி வீரரக்ள் னென்யசா-14 விண்கலம் மூலம் அனுப்பி னவக்கப்பட்டனர.் 

❖ மங்யகாலியாவின் யகாபி பானலவனத்தில் அனமெ்துள்ள ஜியுகுவான் ஒரு னசயற்னகக் 

யகாள் ஏவுதள னமயத்திலிருெ்து லாங் மாரச் ்2F என்ற ராக்னகட ்மூலம் இது விண்ணில் 

ஏவப் பட்டது. 

❖ டியாங்காங் விண்னவளி ெினலயத்தின் தியான்யே எனும் னமயப் னபட்டகத்தில் தங்கி 

அவரக்ள் தங்களது பணிகனளச ்னசய்வாரக்ள். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உலகின் முதல் மீன்பிடிப் பூவனக் கணக்சகடுப்பு 

 

❖ உலகின் முதல் மீன்பிடிப் பூனனக் கணக்னகடுப்பானது, ஒடிசாவில் உள்ள சிலிக்கா 

ஏரியில் யமற்னகாள்ளப் பட்டது. 

❖ இது  உலகின் முதல் மீன்பிடிப் பூனனக் கணக்னகடுப்பினன வழங்கியது. 

❖ இெ்த ஏரியில் 176 மீன்பிடிப் பூனனகள் உள்ளன. 

❖ சிலிக்கா ஏரியானது ஒடிசாவில் உள்ள ஆசியாவின் மிகப்னபரிய உவர ்ெீர ்ஏரி ஆகும். 

❖ யமற்கு வங்காள மாெிலமானது 2012 ஆம் ஆண்டில், மீன்பிடிப் பூனனகனள தனது 

மாெில விலங்காக அறிவித்தது. 

❖ சிலிக்கா அதிகாரிகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் மீன்பிடிப் பூனனகனள அெ்த ஏரியின் தூதர ்

என்று அறிவித்தனர.் 

❖ மீன்பிடிப் பூனனகள் உலகம் முழுவதும் அருகி வரும் இனமாக உள்ளன. 

❖ அனவ வாழும் ொடுகளின் எல்னலக்குள், அனவ சரவ்யதச இயற்னகப் பாதுகாப்பு 
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ஒன்றியத்தின் (IUCN) ஆபத்தான ெினலயில் உள்ள உயிரினங்கள் அடங்கிய சிவப்புப் 

பட்டியலில் பாதிக்கப்படக் கூடிய இனமாக வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ மீன்பிடிப் பூனன என்பது 1972 ஆம் ஆண்டின் வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் 

கீழான முதல் அட்டவனணயில் இடம் னபற்றுள்ள ஒரு இனமாகும். 

 

விவளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பிசரஞ்சு ஓபன் தபாட்டி 2022 

❖ பிரான்ஸ் தனலெகர ் பாரீஸில் ெனடனபற்ற 14வது பினரஞ்ச ் ஓபன் னடன்னிஸ் 

யபாட்டியில் ஸ்னபயின் ொட்னடச ்யசரெ்்த ரஃயபல் ெடால் சாம்பியன் பட்டம் னவன்றார.் 

❖ இவர ்ொரய்வ ொட்னடச ்யசரெ்்த காஸ்பர ்ரூட்னடத் யதாற்கடித்தார.் 

❖ இெ்த னவற்றியின் மூலம், அவரது சாதனனப் பட்டியல் 22வது கிராண்ட்ஸ்லாம் 

பட்டமாக விரிவனடெ்தது. 

❖ இதில் ஒரு சாதனன அளவாக 14 பினரஞ்ச ்ஓபன் பட்டங்களும் அடங்கும். 

❖ இவர ் பிரான்சின் யராலண்ட் கயராஸில் ெடெ்த யபாட்டியின் மிகவும் வயதான ஆண் 

சாம்பியன் ஆனார.் 

❖ பினரஞ்ச ்ஓபன் என்பது களிமண் தனரயில் ெடக்கும் ஒயரனயாரு னடன்னிஸ் சாம்பியன் 

ஷிப் யபாட்டி ஆகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் (WED) - ஜூன் 05 

❖ இது ஐக்கிய ொடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அனமப்பினால் (UNEP) ஏற்பாடு னசய்யப் 

படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் இத்தினமானது, 50வது உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்தினனக் 

குறிக்கிறது. 

❖ இெ்த ஆண்டு இத்தினத்தினன ஸ்வீடன் ெடத்துவயதாடு இதன் கருத்துரு, 'ஒயர ஒரு பூமி' 

என்பதாகும். 

❖ ஒயர ஒரு பூமி என்பது 1972 ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்யோம் மாொட்டின் ஒரு முழக்கமாக 

இருெ்தது. 

❖ மனித சுற்றுசச்ூழல் னதாடரப்ான ஐக்கிய ொடுகளின் மாொடு அல்லது ஸ்டாக்யோம் 
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மாொடு 1972 ஆம் ஆண்டில் ெனடனபற்றது. 

❖ சுற்றுசச்ூழனல முக்கிய ெிகழ்சச்ி ெிரலாகக் னகாண்ட முதல் உலக மாொடு இதுவாகும். 

❖ இெ்த மாொடானது, "ஆயராக்கியமான சூழலில் வாழ்வதற்கான ஒரு உரினமனய" ஒரு 

"அடிப்பனட மனித உரினம" என்று அறிவித்தது. 

❖ இதன் மூலம், உலக சுற்றுசச்ூழல் தினம் என்ற கருத்தானது முனறப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ மாரிஸ் ஸ்ட்ராங்க் என்பவரால் ெிறுவப்பட்ட ஐக்கிய ொடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திடட் 

அனமப்பினன உருவாக்கவும் இெ்த மாொடு வழி வகுத்தது. 

 

 

ெட்டவிதராத, புகாரளிக்கப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடிப்பிற்கு 

எதிரான தபாராட்டத்திற்கான ெர்ைததெ தினம் - ஜூன் 05 

 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் ஐக்கிய ொடுகள் னபாதுச ்சனப அதன் ெினலயான 

மீன்பிடித் தீரம்ானத்தில் இெ்த ொனள அறிவித்தது. 

❖ 14 ெினலயான யமம்பாட்டு இலக்குகளில் 4வது இலக்கானது 2015 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய 

ொடுகள் னபாதுச ்சனபயால் ஏற்றுக் னகாள்ளப் படட்து. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்ய சமாழி தினம் - ஜூன் 06 

❖ இது 2010 ஆம் ஆண்டில் யுனனஸ்யகா அனமப்பினால் ெிறுவப்பட்டது. 

❖ இது ரெ்யக் கவிஞரான அனலக்சாண்டர ்புெ்கின் என்பவரின் பிறெ்த ொளுடன் ஒத்துப் 

யபாகிறது. 
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❖ இவர ்ெவீன ரெ்ய னமாழியின் தெ்னத என்று கருதப்படுகிறார.் 

❖ இது ஐக்கிய ொடுகள் சனபயால் பயன்படுத்தப்படும் ஆறு அதிகாரப் பூரவ் 

னமாழிகளில் ஒன்றாகும். 

❖ அனவ ஆங்கிலம், அயரபியம், ஸ்பானியம், சீனம், ரெ்யம் மற்றும் பிரஞ்சு ஆகியனவ 

ஆகும். 

 

 

உலக உணவுப் பாதுகாப்புத் தினம் – ஜூன் 07 

❖ உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ஐக்கிய ொடுகள் சனபயால் ெிரண்யிக்கப்பட்டது. 

❖ இெ்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "பாதுகாப்பான உணவு, சிறெ்த 

ஆயராக்கியம்" என்பதாகும்.. 

❖ உலக சுகாதார அனமப்பு (WHO) மற்றும் ஐக்கிய ொடுகள் சனபயின் உணவு மற்றும் 

யவளாண்னம அனமப்பு (FAO) ஆகியனவ இனணெ்து இெ்தத் தினத்னத ஏற்பாடு னசய்து 

உள்ளன. 
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