
•   
•    
 

 
 

ஜூன் – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ மரண தண்டனைனை ரதத்ு செை்ை மலேசிை அரசு முடிவு செை்துள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டு லம மாதத்தில், ொம்பிைா நாடும் மரண தண்டனைனை ரத்து 

செை்யும் திட்டத்னத அறிவித்தது. 

❖ ஆசிை மற்றும் பசிபிக் துனறயிை் இைக்குநராக இந்திை வம்ொவளினைெ ் லெரந்்த 

கிருஷ்ணா சீைிவாெை் நிைமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ெரவ்லதெ நாணை நிதிைம் அறிவித்து 

உள்ளது. 

❖ பாரத ஸ்லடட ் வங்கியிை் புதிை நிரவ்ாக இைக்குநராக அலோக் குமார ் ெவுத்ரி 

என்பவர ்சபாறுப்லபற்றுக் சகாண்டார.் 

o ெவுத்ரியிை் நிைமைத்னதத ்சதாடரந்்து, பாரத ஸ்டேே் வங்கியில் தற்டபாது நாை்கு 

நிரவ்ாக இைக்குநரக்ள் உள்ளைர.் 

❖ இந்துக்களிை் ஒரு புைிதமாை பண்டினகைாை சிதே் ெஸ்தி ஒடிசாவில் சகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

o இந்த ஒரு வார காேச ்சிறப்புத் திருவிழாவானது சிவை் மற்றும் பாரவ்தி லதவியிை் 

திருமணத்னதச ்சிறப்பிதத்ுக் காட்டுகிறது. 

❖ உேகளாவிை முதை்னம அலுமிைிைத் சதாழிே்துனறனைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

ஒலர அனமப்பாை சரவ்டதச அலுமினிய நிறுவனமானது, அதை் புதிை தனேவராக 

ெதீஷ் னப என்பவரர நிைமிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

o இவர ் தற்டபாது, உேகிை் மிகப்சபரிை ஒருங்கினணந்த அலுமிைிை 

உற்பத்திைாளர ் நிறுவனங்களுள் ஒன்றான ஹிண்டாே்லகா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எை்ற 

நிறுவனத்தின் நிரவ்ாக இைக்குநராக உள்ளார.் 

❖ பீகாரிை் லமற்கு ெம்பரை் மாவட்டத்திே் உள்ள வாே்மீகி புலிகள் காப்பகத்திே் 

ைானைகள் மீட்பு னமைதத்ிரன பீகார ்வனத்துரற நிறுவியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

HomoSEP 

 

❖ இது இந்திைாவிே் னகயினால் டமற்ககாள்ளப்படும் துப்புரவுத் கதாழில்முரறரய 

ஒழிப்பதற்காக கசன்ரனயின் இந்திைத் சதாழிே்நுட்பக் கே்வி கழக 
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ஆராை்ெச்ிைாளரக்ளாே் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எந்திரமாகும். 

❖ இது இந்திைாவிே் னகயிைாே் லமற்சகாள்ளப்படும் துப்புரவுத் சதாழிே்முனறனை 

ஒழிப்பதற்காக அரப்்பணிக்கப்பட்ட ெஃபாை் கரம்ொரி அந்லதாேை் (SKA) எை்ற ஒரு 

தை்ைாரவ்த் சதாண்டு நிறுவைத்தாே் ஆதரவு வழங்கப்படுகிறது. 

❖ தற்லபாது,  துப்புரவுப் பணியிை் லபாது தனது கணவரர இழந்த நாகம்மாள் மற்றும் 

திருமதி ரூத ் லமரி ஆகிடயார ் தனேனமயிோை சுை உதவிக் குழுக்களுக்கு முதே் 

இரண்டு HomoSEP அேகுகள் வழங்கப் பட்டுள்ளை. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தேசியப் பழங்குடி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் 

❖ புது திே்லியிே் புதிதாகக் கட்டப்பே்டுள்ள லதசிைப் பழங்குடியிைர ் ஆராை்ெச்ி 

நிறுவைத்னத மத்திை உள்துனற அனமெெ்ர ்திறந்து னவத்தார.் 

❖ இது ஒரு முதை்னமைாை லதசிை அளவிோை கே்வி நிறுவைமாக இருக்கும். 

❖ பழங்குடியிைர ் ஆராை்ெச்ி நிறுவைம் (TRI) எை்பது மாநிே அளவிே் பழங்குடியிைர ்

விவகார அனமெெ்கத்திை் ஒரு ஆராை்ெச்ி அனமப்பாகும். 

 

அக்னி-4 ஏவுகணை 

 

❖ இரண்டு நிரலகள் ககாண்ே அக்ைி-4 ஏவுகனண, ஒடிொ கடற்கனரயிே் உள்ள 

டாக்டர ்APJ அப்துே் கோம் தீவிே் இருந்து லொதனை செை்ைப் பட்டது. 

❖ இது உத்திசார ்பரேப் பிரிவின் கீழ் டமற்ககாள்ளப்பே்ேது. 

❖ இது பாதுகாப்பு ஆராை்ெச்ி மற்றும் லமம்பாட்டு அனமப்பாே் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது 4,000 கி.மீ. கதாரலவு வரர கசன்று தாக்கக் கூடியது. 

❖ இது முன்னதாக அக்ைி II பினரம் எை்று அனழக்கப்பட்டது. 

❖ அக்ைி-4 மற்றும் அக்ைி-5 ஆகிைனவ முதை்னமைாக சீைாவுக்கு எதிராை எதிரப்்பு 
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நேவடிக்ரககளுக்காக உருவாக்கப் பட்டனவ ஆகும். 

❖ இந்திைாவிே் உள்ள குறுகிை தூர வரம்புரேய ஏவுகனணகள் பாகிஸ்தானுக்காக 

வடிவனமக்கப் பட்டுள்ளை. 

 

16வது குடியரசுத் தலைவர் தேரே்ல் 

 

❖ குடிைரசுத் தனேவர ் லதரத்ே் ஆனது, ஜூனே 18 ஆம் லததி நனடசபறும் எை்று 

இந்திைத் லதரத்ே் ஆனணைத்திை் தனேனமத் லதரத்ே் ஆனணைர ் ராஜீவ் குமார ்

அறிவித்தார.் 

❖ குடிைரசுத் தனேவர ்ராம்நாத் லகாவிந்திை் பதவிக் காேம் ஜூனே 24 ஆம் லததியுடை் 

முடிவனடகிறது. 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரலதெமாக மாறிை பிறகு நடக்கும் முதே் லதரத்ே் 

இதுவாகும். 

❖ இருப்பினும், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் ெே்ேமன்ற உறுப்பினரக்ள் இந்தத் லதரத்ே் 

குழுவின் ஒரு பகுதிைாக பங்டகற்க இயலாது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு லதரத்லுக்காை லதரத்ே் குழுவில் 4,809 உறுப்பிைரக்ள் அேங்குவர ் - 

இதில் 233 மாநிலங்களரவ உறுப்பினரக்ள், 543 மக்களரவ உறுப்பினரக்ள் (776 

நாோளுமன்ற உறுப்பிைரக்ள்) மற்றும் 4,033 மாநிேச ்ெே்ேசரபகளின் உறுப்பினரக்ள் 

மற்றும் கேல்லி மற்றும் புதுெல்ெரி ஒன்றியப் பிரலதெங்களிை் ெட்டெனபகளிை் 

ெட்டமை்ற உறுப்பிைரக்ள் அேங்குவர.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சமாத்த வாக்குகளிை் மதிப்பு 10,86,431 ஆக இருக்கும் (1971 

ஆம் ஆண்டு மக்கள்சதானகக் கணக்சகடுப்பிை் அடிப்பனடயிே் நாடாளுமை்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்கு 5,43,200 அே்ேது தோ 700 வாக்குகள் மற்றும் ெே்ேசரப 

உறுப்பினரக்ளுக்கு 5,43,231 வாக்குகள் ஆகும்). 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் சமாத்த வாக்காளரக்ளிை் எண்ணிக்ரகயானது  4,896 ஆக 

இருந்தது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிே், 1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள்சதானகக் கணக்சகடுப்பிை் 

அடிப்பனடயிே், ஒவ்சவாரு நாோளுமன்ற உறுப்பினரக்ளும் 709 வாக்குகனளயும், 

ெே்ேசரப உறுப்பினரக்ள் சமாத்தம் 5,49,495 வாக்குகனளயும் சபற்றிருந்தைர.் 

❖ இந்தத் லதரத்லுக்காை லதரத்ே் அதிகாரிைாக மாநிலங்களரவப் சபாதுெச்ெைோளர ்

அறிவிக்கப் பே்டுள்ளார.் 
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❖ வழக்கமாக லதரத்ே் ஆனணைம் வழங்கிை லபைானவப் பைை்படுத்தி வாக்காளரக்ள் 

வாக்களிப்பது ஒரு வழக்கமாகும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

இைங்லகக்கு மனிதாபிமான உதவி 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சரபயானது இலங்ரகக்கு நான்கு மாதக் காலத்திற்கு சுமார ் 48 

மில்லியன் ோலர ்கதாரகரய மனிதாபிமான உதவியாக வழங்கத் திே்ேமிே்டுள்ளது 

❖ உணவு, எரிகபாருள், சரமயல் எரிவாயு மற்றும் மருந்துகள் உள்ளிே்ே 

அத்தியாவசியப் கபாருே்கரள வழங்குவதற்காக ஜனவரி மாதம் முதல் 3 பில்லியன் 

ோலர ்மதிப்பிலான  நிதி உதவிரய இந்தியா வழங்கி வருகிறது. 

❖ இலங்ரகயின் கமாத்த கவளிநாே்டுக் கேன் 51 பில்லியன் ோலர ்ஆகும். 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

புதிய வளங்காப்பகங்கள் மற்றும் வனவிைங்கு ெரணாையங்கள் 

 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநில வனவிலங்கு வாரியம் ஆனது, சமீபத்தில் 12 புதிய வளங் 

காப்பகங்கள் மற்றும் 3 வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இதுவரர, மகாராஷ்டிராவில் 15 வளங்காப்பகங்கள் அறிவிக்கப்பே்டுள்ளன. 

❖ புதிய டசரக்்ரககளுேன், இந்த எண்ணிக்ரக ஆனது 27 ஆக உயரும். 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சே்ே விதிகளின்படி, மாநிலதத்ில் புதிதாக 

ஒரு பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகரள அறிவிப்பதற்கு வனவிலங்கு வாரியத்தின் ஒப்புதல் 

டதரவ ஆகும். 

❖ இந்த ஒப்புதலுேன், மாநிலத்தில் 3 புதிய வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அரமய 

உள்ளன. 

o டலானார ்வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் விரிவாக்கம் 

o கே்சிடராலியில் உள்ள டகாலமாரக்ா 

o ஜல்கானில் உள்ள முக்தாய் பவானி 

❖ கே்சிடராலியில் உள்ள டகாலமாரக்ா இேதுசாரி தீவிரவாதிகளின் நேமாே்ேத்தால் 

பாதிக்கப் பே்டுள்ளது. 

Approval was given for notification of following conservation 

reserves 

Chivatibavari and Alaldari in Dhule 

Kalwan, Muragad, Triambakeshwar and Igatpuri in 

Nashik 

Raigad and Roha in Raigad district 

Bhor in Pune 

Dare Khurd (Mahadare) in Satara 

Masai plateau in Kolhapur and 

Mogarkasa in Nagpur 
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❖ இது ஆபத்து நிரலயில் ஆசியக் காே்டு எருரமகரள சகாண்டுள்ளது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ராமகிருஷ்ணா முக்கவிை்லி 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் உலக ஒப்பந்த அரமப்பானது பத்து புதிய நிரலயான 

டமம்பாே்டு இலக்கு முன்டனாடிகரள அறிவித்துள்ளது. 

❖ இவரக்ள் நிரலயான டமம்பாே்டு இலக்குகரள (SDGs) முன்டனற்றுவதில் சிறந்து 

விளங்கும் கபருநிறுவனத் தரலவரக்ள் ஆவர.் 

❖ உலகிடலடய முதன்முரறயாக ராமகிருஷ்ணா முக்கவில்லி என்ற இந்தியர ் இந்தப் 

பே்டியலில் இேம் கபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் உலகளாவிய நீரவ்ளப் பணிக்கான நிரலயான டமம்பாே்டு இலக்கு (SDG) 

முன்டனாடியாக நியமிக்கப்பே்டுள்ளார.் 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

அயர்ன்தமன் டிலரயத்ைான் 

 

❖ ஷ்டரயாஸ் G. ஓசூர,் கஜரம்னியின் ஹாம்பரக்்கில் நரேகபற்ற கடினமான 

‘அயரன்்டமன்’ டிரரயத்லான் டபாே்டிரய நிரறவு கசய்த இந்திய ரயில்டவயின் முதல் 

அதிகாரி என்ற கபருரமரயப் கபற்றார.் 

❖ இது உலகின் கடினமான ஒற்ரற நாளில் நரேகபறும் விரளயாே்டு டபாே்டியாகக் 

கருதப் படுகிறது. 
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❖ இந்த நிகழ்வில் 3.8 கிமீ நீசச்ல், 180 கிமீ ரசக்கிள் ஓே்டுதல் மற்றும் 42.2 கிமீ ஓே்ேம் 

ஆகியரவ அேங்கும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக மூலளக் கட்டி தநாய் தினம் – ஜூன் 08 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, 'ஒற்றுரமடய வலிரம' என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது முதன்முதலில் 2000 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 08  ஆம் டததியன்று, மூரளக் 

கே்டி டநாயினால் பாதிக்கப்பே்ே டநாயாளிகரள ஆதரிப்பதற்காக கஜரம்ன் மூரளக் 

கே்டி டநாய்ச ்சங்கத்தால் அனுசரிக்கப்பே்ேது. 

❖ இரண்டு வரகயான மூரளக் கே்டிகள் உள்ளன. 

❖ அரவ புற்றுடநாய் அல்லாத வரக (தீங்கற்ற) மற்றும் புற்றுடநாய் சாரந்்த வரக 

(தீங்குரேய) ஆகியரவ ஆகும். 

 

உைகப் சபருங்கடை் தினம் - ஜூன் 08 

❖ மனித நேவடிக்ரககளின் எதிரம்ரறயான தாக்கத்ரத முன்னிரலப்படுத்தெ ்

செை்வதற்காக இத்தினமானது  அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் நரேகபற்ற சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் டமம்பாே்டுக்கான ஐக்கிய 

நாடுகள் மாநாே்டின் (UNCED) புவி உசச்ி மாநாே்டில், கனோவின் கபருங்கேல் கல்வி 

நிறுவனத்தினால் உலகளவில் கபருங்கேல் தினத்திரனக் ககாண்ோடும் கருத்தானது 

முன் ரவக்கப்பே்ேது. 
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❖ 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2008 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சரப இந்த 

தினத்திரன அனுசரிப்பதற்கான தீரம்ானத்திரன நிரறடவற்றியது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "புதத்ுயிரப்்பு: கபருங்கேலுக்கான கூே்டு 

நேவடிக்ரக" என்பதாகும். 

 

 

உைக அங்கீகார தினம் – ஜூன் 09 

❖ இது சரவ்டதச அங்கீகார மன்றம் (IAF) மற்றும் சரவ்டதச ஆய்வக அங்கீகார 

ஒத்துரழப்பு அரமப்பு (ILAC) ஆகியவற்றின் கூே்டு முயற்சிகளால் நிறுவப்பே்ேது. 

❖ உலக அங்கீகார தினமானது முதன்முரறயாக 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 09 ஆம் 

டததியன்று அனுசரிக்கப்பே்ேது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் நிரலயான டமம்பாே்டு இலக்குகரள (SDGs) கசயல்படுத்துவதில் 

அங்கீகாரம் என்பது ஒரு முக்கியப் பங்கிரன வகிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "அங்கீகாரம்: கபாருளாதார வளரச்ச்ி 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலில் நிரலத்தன்ரம" என்பதாகும். 
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