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ஜூன் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ டிஜிட்டல் மின்னணுவியல் ததொடரப்ொன உலகின் முதல் ‘பழுது பொரக்்கும் உரிமம' 

சட்டம் நியூயொரக்் சட்டமன்றத்தொல் நிமறவேற்றப் பட்டது. 

❖ பிரொன்ஸின் சொட்தடௌவரொக்ஸில் நமடதபற்ற பொரொ ஷூட்டிங் உலகக் வகொப்மபத் 

ததொடரில் தபண்களுக்கொன 10 மீட்டர ் ஏர ் மரபிள் வபொட்டியில் இந்திய வீரொங்கமன 

அேொனி தலகொரொ உலகச ் சொதமனயுடன் தங்கம் தேன்றொர.் 

❖ மத்திய அமமசச்ர ் தரவ்மந்திர பிரதொன் ‘‘Loktantra ke Swar’ & ‘The Republican Ethic என்ற 

புத்தகங்கமள தேளியிடட்ொர.் 

o இதில் இந்தியக் குடியரசுத் தமலேர ் ரொம்நொத் வகொவிந்தின் உமரகள் 

வதரந்்ததடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ புதிய தபடவ்ரொல் மற்றும் டீசல் கொரக்மள 2035 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு விற்பமன 

தசய்ேமதத் தமட தசய்ய ஐவரொப்பிய நொடொளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் ேொக்களித்து 

உள்ளனர.்  

o மின்சொர ேொகனங்களின் ஒரு விமரேொன ேளரச்ச்ியின் மூலம் கொலநிமல 

மொற்றத்திற்கு எதிரொன வபொரொட்டத்மத முடுக்கி விடுேமத இந்த நடேடிக்மக 

வநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் முதல் மனித விண்தேளிப் பயணமொன ‘ககன்யொன்’ மற்றும் முதல் 

மனிதப் தபருங்கடல் பயணத்மதத் ததொடங்கும் தனித்துேமொன சிறப்மப இந்தியொ 

அமடயும். 

❖ இந்தியத் வதசிய தநடுஞ்சொமல ஆமணயம் NH53 என்ற தநடுஞ்சொமலயில் 105 மணி 

வநரம் 33 நிமிடங்களில் ஒவர பொமதயில் 75 கிவலொமீட்டர ் பிடம்ினஸ் சொமலமய 

அமமத்து ஒரு புதிய கின்னஸ் சொதமனயினனப்  பமடத்துள்ளது. 

o NH 53 சொமலயொனது குஜரொத்தில் உள்ள ஹஜிரொமேயும் ஒடிசொவில் உள்ள பொரதீப் 

துமறமுகத்மதயும் இமணக்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் சின்னம் 

 

❖ 44ேது தசஸ் ஒலிம்பியொட் வபொட்டிக்கொன முதத்ிமர மற்றும் சின்னதம்த மு.க. 

ஸ்டொலின் தேளியிட்டொர.் 
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❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் ஜூமலயில் மொமல்லபுரதத்ில் நமடதபறும். 

❖ இந்தச ் சின்னம் தம்பி என்று அனைக்கப் படும்.  

❖ அதன் சட்னடயில் சதுரங்க நம்பிக்னக என்ற வாரத்்னத ததன்படும். 

❖ தசன்மன மொநகரொட்சியின் தமலமமயகமொன ரிப்பன் கட்டிடத்தில் ஒலிம்பியொட் 

வபொட்டிக்கொன வநரக் கணிப்பு கடிகொரத்மதயும் அேர ்தேளியிட்டொர.் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் விஸ்ேநொதன் ஆனந்த் மற்றும் வமக்னஸ் கொரல்்சன் 

இமடவயயொன உலக சொம்பியன்ஷிப் வபொட்டிக்குப் பிறகு, இது தசன்மனயின் 

இரண்டொேது தபரிய சரே்வதச தசஸ் வபொட்டியொகும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

புககயிகைக் கட்டுப்பாட்டுக்கான ஆதார கமயம் 

❖ சண்டிகரில் உள்ள முதுகமல மருத்துேக் கல்வி மற்றும் ஆரொய்சச்ி நிறுேனத்தில் 

(PGIMER) உள்ள சமூக மருத்துேம் மற்றும் தபொது சுகொதொரப் பள்ளியின் புமகயிமல 

கட்டுப்பொட்டுக்கொன ஆதொர மமயத்மத உலக சுகொதொர அமமப்பு ேழங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியொவில் புமகயிமலக் கட்டுப்பொடு ததொடரப்ொன சுற்றறிக்மககள் மற்றும் 

உத்தரவுகள், தகொள்மககள் மற்றும் சடட்ங்கள், பல்துமற தேளியீடுகள் அடங்கிய 

தகேல்கமள ேழங்குகிறது. 

 

ஆயுர்தவத ஆஹார் 

 

❖ ‘ஆயுரவ்ேத ஆஹொர’் சின்னத்மத மத்திய சுகொதொர அமமசச்ர ் மன்சுக் மொண்டவியொ 

தேளியிட்டொர.் 

❖ இது ஆங்கிலத்திலும் வதேநொகரியிலும் ஆயுரவ்ேதம் மற்றும் ஆஹொர ் என்ற 

ேொரத்்மதகளின் முதல் எழுத்துக்கமளக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ் சின்னத்தில், இந்தி எழுத்து Aa மற்றும் ஆங்கில எழுத்து 'A' ஆகியமே 

இமணக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இது ேொனம், நீர,் கொற்று, தநருப்பு மற்றும் பூமி ஆகிய ஐந்து கூறுகமளக் குறிக்கும் 5 

குறியீட்டு  இமலகமளக் தகொண்டுள்ளது. 
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❖ பசம்ச நிறம் என்பது இயற்மக, உயிரியல், ஆவரொக்கியமொனது, முழுனமயானது 

கரிமம் மற்றும் மூலிமகமயக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த சின்னம் ஆயுரவ்ேதப்  தபொருட்களின் தரத்மதயும் ேலுப்படுத்தும். 

 

காரஃீப் பயிரக்ளுக்கான குகைந்த பட்ெ ஆதரவு விகை 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கொன அமனதத்ு 14 கொரஃீப் (வகொமடக்கொல) பயிரக்ளுக்கும் 

குமறந்த பட்ச ஆதரவு விமலமய அதிகரிக்க மத்திய அமமசச்ரமே அங்கீகொரம் 

அளித்துள்ளது. 

❖ தபொது ரக தநல்லுக்கு முந்மதய ஆண்டு 1,940 ஆக இருந்த விமல ஒரு குவிண்டொலுக்கு 

2,040 ஆக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கொன அமனத்து 14 பயிரக்ளின்  விமலயொனது  2014-15 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் வபொது 46-131% அதிகமொக உள்ளது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

பிம்ஸ்சடக் அமைப்பின் 25வது ஆண்டு விழா 

❖ டொக்கொவில் உள்ள ேங்கொள விரிகுடொவின் பல்துமற ததொழில்நுடப் மற்றும் 

தபொருளொதொர ஒத்துமழப்புக்கொன (பிம்ஸ்தடக்) தசயலகம் ஜூன் 6, 2022 அன்று தமது 

25ேது ஆண்டு விழொமேக் தகொண்டொடியது. 

❖ இது 1996 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6 ஆம் வததி பொங்கொக் பிரகடனத்தில் மகதயழுத்து 

இட்டதன் மூலம் உருேொனது. 

❖ பிம்ஸ்தடக் சொசனத்தின் மகதயொப்பம் மொரச் ்30, 2022 அன்று தகொழும்பில் நமடதபற்ற 

ஐந்தொேது உசச்ி மொநொட்டின் வபொது தசய்யப் பட்டது. 

❖ இதன் தமலமமயகம் பங்களொவதஷின் டொக்கொவில் அமமந்துள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ ேங்கொள வதசம், பூடொன், இந்தியொ, மியொன்மர,் வநபொளம், இலங்மக மற்றும் 

தொய்லொந்து ஆகியமே பிம்ஸ்தடக் அமமப்பில் உறுப்பினரக்ளொக உள்ளன. 

 

 

கைாெெ்ாரப்  பருவம் 

❖ இமச வமமத ஏ.ஆர.் ரஹ்மொன் கலொசச்ொரப் பருேத்தின் (தி சீசன் ஆஃப் கல்சச்ர)் 

தூதரொக நியமிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ இது இந்திய சுதந்திரத்தின் 75ேது ஆண்டு நிமறமேக் குறிக்கிறது. 

❖ கமல, ஆங்கிலம் மற்றும் கல்வி ஆகிய துமறகளில் இந்தியொ-ஐக்கியப் வபரரசு 

ஆகியவற்றுக்கு இமடவய ஒத்துமழப்மப ேலுப்படுத்துேமத கலொசச்ொரப் பருேம் ஒரு 

வநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 

QS உைகப் பை்ககைக்கழக தரவரிகெ 2023 

 

❖ QS (Quacquarelli Symonds) சரே்வதசப் பல்கமலக்கழக தரேரிமசயின் 19ேதுப்  பதிப்மப 

தேளியிட்டுள்ளது. 

❖ QS என்பது லண்டமனத் தளமொகக் தகொண்ட உலகளொவிய உயரக்ல்வி தரேரிமச 

National rank Name of university Global rank/bracket 

1 IISc Bangalore 155 

2 IIT Bombay 172 

3 IIT Delhi 174 

4 IIT Madras 250 

5 IIT Kanpur 264 

6 IIT Kharagpur 270 

7 IIT Roorkee 369 

8 IIT Guwahati 384 

9 IIT Indore 396 

10 University of Delhi 521-30 
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ஆகும். 

❖ சரே்வதச தரேரிமச நிபுணர ் குழுவின் (IREG) அங்கீகொரத்மதப் தபற்ற ஒவர சரே்வதச 

தரேரிமச இதுேொகும். 

❖ சமீபத்தியப் பதிப்பில் 41 இந்தியப்  பல்கமலக்கழகங்கள் இடம் தபற்றுள்ளன. 

❖ ஜிண்டொல் குவளொபல் யுனிேரச்ிட்டி இந்தியொவின் முன்னணி தரேரிமசயில் உள்ள 

ஒரு தனியொர ்நிறுேனமொகும். 

❖ தரேரிமசயில் அதமரிக்கொவின் மாசொசூதசட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னொலஜி 

(எம்ஐடி) முதலிடத்மதயும், அதமனத ் ததொடரந்்து ஐக்கியப்  வபரரசில் உள்ள 

வகம்பிரிட்ஜ் பல்கமலக்கழகம் (யுவக) மற்றும் ஸ்டொன்வபொரட்் பல்கமலக்கழகம் 

(அதமரிக்கொ) ஆகியமேயும் உள்ளன. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உைக முதலீட்டு அறிக்கக 

 

❖ ஐக்கிய நொடுகளின் ேரத்்தகம் மற்றும் ேளரச்ச்ிக்கொன அமமப்பு (UNCTAD) இந்த 

அறிக்மகமய தேளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் அன்னிய வநரடி முதலீட்மட அதிகம் தபறுபேரக்ளில் இந்தியொ ஒரு 

இடம் முன்வனறி 7ேது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் ல் 64 பில்லியன் டொலரக்ளொக இருந்த 

இந்தியொவுக்கொன அந்நிய வநரடி முதலீடு 2021 ஆம் ஆண்டில் 45 பில்லியன் டொலரொக 

குமறந்துள்ளது. 

❖ அன்னிய வநரடி முதலீட்டில் அதமரிக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அதமரிக்கொவிற்கு அடுத்தபடியொக சீனொ மற்றும் ஹொங்கொங் இரண்டு மற்றும் 

மூன்றொேது இடங்களில் உள்ளன. 
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❖ முதல் 10 தபொருளொதொரங்களில், இந்தியொ மட்டுவம அதன் முதலீடட்ு ேரதத்ில் 

சரிவினனக் கண்டுள்ளது. 

 

கிரிப்தடா ரூபாய் குறியீடு 

❖ இது CoinSwitch (CRE8) என்ற நிறுேனத்தொல் ததொடங்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய ரூபொய் அடிப்பமடயிலொன கிரிப்வடொ துமறயின் தசயல்திறமன 

அளவிடுேதற்கொன இந்தியொவின் முதல் இலக்குக் குறியீடு ஆகும். 

❖ CRE8 எட்டு கிரிப்வடொ தசொதத்ுக்களின் தசயல்திறமனக் கண்கொணிக்கிறது (பிட் 

கொயின், ஈத்வதரியம், ரிப்பிள், மபனொன்ஸ் கொயின் மற்றும் கொரட்ொவனொ). 

❖ இமே இந்திய ரூபொயில் ேரத்்தகம் தசய்யப்படும் கிரிப்வடொ தசொதத்ுக்களின் 

தமொத்தச ் சந்மத மூலதனத்தில் 85%க்கும் அதிகமொகும். 

 

 

அறிவியை் மை்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

தவகமான தரடிதயா அகை  சவடிப்பு 

 

❖ ஒரு வேகமொன வரடிவயொ அமல தேடிப்பு சமீபத்தில் நிகழ்ந்துள்ளதொக ேொனியல்  

அறிவியலொளரக்ள் ததரிவித்துள்ளனர.் 
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❖ அதன் பண்புகள் முன்பு கண்டறியப்பட்ட ஒன்மறத் தவிர மற்ற எல்லொ 

தேடிப்புகளிலிருந்தும் வேறுபட்டமே ஆகும். 

❖ சமீபத்திய தேடிப்பு (FRB 20190520B என்று தபயரிடப்பட்டது) அடிக்கடி மற்றும், மீண்டும் 

மீண்டும் வரடிவயொ அமலகமள தேளியிடுகிறது. 

❖ இமே ஒரு சில மில்லி விநொடிகள் வதொன்றிப் பின்னர ் மமறந்துவிடும் ஒளியின் 

பிரகொசமொன ஒளிப் பிழம்புகள் ஆகும். 

❖ முதல் தேடிப்பு 2007 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ அதன் பிறகு, ஜூன் 2021 ேமர வமலும் 140 தேடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 

டாவின்சி திட்டம் 

❖ நொசொ டொவின்சி என்ற திட்டத்மதத் ததொடங்க உள்ளது. 

❖ DAVINCI என்பது “Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging 

Mission” என்பதன் சுருக்கமொகும். 

❖ இந்த விண்கலம் 2029 ஆம் ஆண்டில் தேள்ளிக் வகொளுக்குச ் தசன்று அதன் 

கடுமமயொன ேளிமண்டலத்மத ஆரொயும். 

❖ பிரத்திவயகமொக அனுப்பப்பட்டு அங்கு தசன்று தமரயிறங்கி தேள்ளிமய ஆய்வு 

தசய்யும் முதல் விண்கலம் இதுேொகும். 

❖ இது 2031 ஆம் ஆண்டில் ஜூன்  மாதத்தில் தேள்ளியின் வமற்பரப்மப அமடயும். 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

கபதகா திருவிழா 

❖ இது அசொம் மொநிலத்தில் தகொண்டொடப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியொவின் ரபொ என்ற பழங்குடியினரொல் தகொண்டொடப்படுகிறது. 
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❖ ரபொ என்பது ஒரு திதபதத்ிய-பரம்ன் சமூக இனக்குழு ஆகும். 

❖ இேரக்ள் வமற்கு ேங்கத்தின் கொவரொ மமலகள் மற்றும் கீழ் பகுதி  அஸ்ஸொமின்  தூர ்

பகுதி ஆகிய இடங்களில் ேசிக்கின்றனர.் 

 

 

மாநிைத்தின் முதை் ஆளிை்ைா விமானக் சகாள்கக 

❖ ‘இமொசச்ல பிரவதச ஆளில்லொ விமொனக் தகொள்மக 2022’ என்ற தகாள்னகக்கு 

அம்மாநில முதல்ேர ்தஜய் ரொம் தொக்கூர ்ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர.் 

❖ ஆளில்லொ விமொனங்களுக்கொன தகொள்மகமய அங்கீகரித்த முதல் இந்திய மொநிலம் 

இதுேொகும். 

❖ ஆளில்லொ விமொனங்கமளப் பயன்படுத்தி ஆளுமம மற்றும் சீரத்ிருத்தங்கள் (GARUD) 

என்ற அடித்தளத்தின் அடிப்பமடயில் ஒரு முழுமமயொன ஆளில்லொ விமொனங்களுக்கு 

என்று சுற்றுசச்ூழமல உருேொக்குேமத இந்தக் தகொள்மக வநொக்கமொகக் தகொண்டு 

உள்ளது. 
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