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ஜூன் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய தேசிய விண்வெளி ஊக்குவிப்புே் துறை மை்றும் அங்கீகார றமயம் (IN-SPACe) 

அகமோபாே ்நகரில் நிறுெப்பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சாகர்மாலா இளம் நிபுணே்துவே் திட்டம் 

 

❖ துறைமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குெரே்து மை்றும் நீரெ்ழிகள் துறை அறமசச்கமானது, 

“சாகரம்ாலா இளம் நிபுணே்துெே் திட்டம்” என்ை திட்டே்றேே ்வோடங்கியுள்ளது. 

❖ அறமசச்கே்தின் பல்தெறு பிரிவுகளில் திைறமயான, திைன்மிக்க மை்றும் ஒரு 

முை்தபாக்குச ் சிந்ேறனயுள்ள இளம் வோழில் ெல்லுநரக்றள ஈடுபடுே்துெறே இது 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இது வபாதுொனப் பிரசச்றனகள் பை்றிய விழிப்புணரற்ெ அதிகரிக்கவும், நீண்ட 

காலத் தீரவ்ுகறளக் கண்டறிெேை்கான கூட்டுே் தீரம்ானே்றே தமம்படுே்ேவும் உேவும். 

 

புவியிடச ்சுய-சான்றளிப்புத் ேளம் 

 

❖ அறிவியல் மை்றும் வோழில்நுட்பே் துறையானது, "புவியிடச ் சுய-சான்ைளிப்புத் 

ேளே்திறன" வோடங்கியது. 

❖ ேனிநபரக்ள், அறமப்புகள், நிறுெனங்கள் மை்றும் அரசு நிறுெனங்கள் ஆகியறெ 
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புவியிட ெழிகாட்டுேல்களின் விதிமுறைகறளக் கறடபிடிக்கச ் சசய்வறே இது 

கண்காணிக்கும். 

❖ இந்தியாவில் புவிசார ் வோழில்துறைறயத் ோராளமயமாக்குெேை்கு இது ஒரு 

குறிப்பிடே் ேக்க நடெடிக்றகயாகும். 

 

இராஷ்ட்ரிய புருஸ்கார் ேளம் 

 

❖ இந்திய அரசின் பல அறமசச்கங்கள் ஆனது, ேங்கள் துறைகளில் சிைப்பானப் 

பங்களிப்பிறன ஆை்றிய மை்றும் சிைந்து விளங்கும் நபரக்றள அங்கீகரிப்பேை்காக, 

பல்தெறு குடிறம விருதுகறள நிறுவியுள்ளன. 

❖ பல்தெறு விருதுகளுக்கான பரிந்துறரகறள வபறுெேை்காக, ஒரு வபாதுொன 

‘ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார ்ேளே்திறன’ அரசு உருொக்கியுள்ளது. 

❖ இது பல்தெறு அறமசச்கங்கள் அல்லது துறைகள் அல்லது முகறமகளின் 

விருதுகளுக்கான அறனே்துப் பரிந்துறரகறளயும் ஒதர எண்ணிமத் ேளே்தின் கீழ் 

வகாண்டு ெரும். 

❖ இந்ேே ் ேளமானது வெளிப்பறடே்ேன்றம மை்றும் வபாதுக் கூட்டாண்றமறய உறுதி 

வசய்ய உேவும் (ஜன் பகிோரி). 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அசமரிக்க உசச்ி மாநாடு 2022 

 

❖ ஒன்போெது அவமரிக்க உசச்ி மாநாடு (2022) சமீபே்தில் அசமரிக்காவின் 

கலிபபாரன்ியாவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடத்தப் பட்டது. 
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❖ இந்ே உசச்ி மாநாட்டின் கருே்துருொனது, "ஒரு நிறலயான, வநகிழ்திைன்மிக்க மை்றும் 

சமமான எதிரக்ாலே்றே உருொக்குேல்" என்போகும். 

❖ அவமரிக்கா இந்ே உசச்ி மாநாடு நறடவபறுெேை்கான இடே்றேயும் அேன் 

பங்தகை்பாளரக்றையும் ஒரு புரெலராக தேரந்்வேடுக்கிைது. 

❖ இந்ே ஆண்டின் உசச்ி மாநாட்டிை்கு, கியூபா, நிகரகுொ மை்றும் வெனிசுலா ஆகிய 

நாடுகறள அவமரிக்கா அறழக்கவில்றல.  

❖ ஏவனனில், இந்ே நாடுகளில் ஜனநாயகே்திை்கு விதராேமான முறையில் தேரந்்து 

எடுக்கப் பட்ட ேறலெரக்ள் இருப்போக குை்ைம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

குடியரசு அமமசச்ர் 

❖ ஆஸ்திதரலிய நாடானது, “குடியரசுக்கான துறண அறமசச்றர” நியமிே்ேது. 

❖ இது இரண்டாம் எலிசவபே் மகாராணியின் ேறலறமே்துெே்திறன முடிவுக்குக் 

வகாண்டு ெருெறே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ எனதெ, பிரிே்ோனிய மன்னர ்இனி அரசின் ேறலெராகக் கருேப்படமாட்டார.் 

❖ ஆஸ்திதரலியாவின் முடியாட்சி என்பது ஆஸ்திதரலியாவில் தமை்வகாள்ளப்படும் ஒரு 

ெறக அரசாட்சியாகும்.  

❖ இது ஆஸ்திதரலிய இறையாண்றம மை்றும் அரசத் ேறலெரால் உருெகப் படுே்ேப் 

படுகிைது. 

❖ இரண்டாம் எலிசவபே் ஆஸ்திதரலியாவின் ேை்தபாறேய அரசின் தறலவர ் மை்றும் 

இராணி ஆொர.் 

❖ ஆஸ்திதரலிய அரசியலறமப்பின்படி, ஆஸ்திதரலியாவில் இெரின் சாரப்ாக ேறலறம 

ஆளுநர ்வபாறுப்தபை்று அரசிறன நடே்துொர.் 

❖ ேறலறம ஆளுநரக்ள் மை்றும் ஆளுநரக்ள் ஆகிதயார ் முறைதய மாநில மை்றும் 

மே்திய அரசின் ஆதலாசறனயின் தபரில் அரசியால் நியமிக்கப்படுகிைாரக்ள். 

 

பன்சமாழிே் ேன்மம மீோன தீர்மானம் 

❖ இந்தி வமாழிறய உள்ளடக்கிக் குறிப்பிடுகின்ை பன்வமாழிே் ேன்றம குறிேே் இந்தியா 

முன் றெே்ே ஒரு தீரம்ானே்திறன ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சறபயானது முேன் 

முறையாக ஏை்றுக் வகாண்டது. 

❖ இந்ேே ்தீரம்ானமானது, இந்தி உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூரெ் மை்றும் அதிகாரப்பூரெ்மை்ை 

வமாழிகளில் முக்கியமான ேகெல்வோடரப்ுகள் மை்றும் வசய்திகறளத் வோடரந்்துப் 

பரப்புெேை்கு ஐக்கிய நாடுகள் சறபயிறன ெலியுறுே்துகிைது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் தீரம்ானமானது, உருது மை்றும் ெங்காளம் ஆகிய வமாழிகறளயும் 

முேன்முறையாக குறிப்பிடுகிைது. 

 

உலக வரே்்ேக அமமப்பின் அமமசச்ரக்ள் மாநாடு 

❖ உலக ெரே்்ேக அறமப்பின் 12ெது அறமசச்ரக்ள் மாநாடானது சமீபே்தில் 

வோடங்கியது. 

❖ இது உலக ெரே்்ேக அறமப்பின் தறலறமயகமான சுவிட்சரல்ாந்தின் செனீவாவில் 

நடத்தப் பட்டது. 
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❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டில் நறடவபை இருந்ேது.  

❖ ஆனால் தகாவிட் -19 வோை்றுதநாய் காரணமாக இது ஒே்தி றெக்கப்பட்டது. 

❖ ேடுப்பூசி விநிதயாகம், ெரே்்ேக ெசதி, ஏை்றுமதிக்கான கட்டுப்பாடுகள் மை்றும் 

மருே்துெ விநிதயாகச ்வோடரில் தமம்படுே்ேப்பட்ட வெளிப்பறடே்ேன்றம பை்றி இந்ே 

மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும். 

❖ இந்ே மாநாடானது வபாதுொக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நறடவபறும். 

 

 

ஷங்ரி-லா தபசச்ு வாரே்்மே 

 

❖ 19ெது ஷாங்க்ரி-லா தபசச்ுொரே்்றேயானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 

சிங்கப்பூரில் நடே்ேப்படட்து. 

❖ ஆசியாவின் முேன்றமயான இந்ேப் பாதுகாப்பு உசச்ி மாநாடானது தகாவிட்-19 

வோை்றுதநாய் காரணமாக நிறுே்ேப் பட்டது. 

❖ இது சரெ்தேச உே்திசார ்ஆய்வுகள் நிறுெனே்ோல் (IISS) நடே்ேப்படுகிைது. 

❖ இது ஆண்டுதோறும் நடேே்ப் பட்டாலும் 2020 மை்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் இதறன 

நடே்ே முடியவில்றல. 

❖ ஷங்ரி-லா தபசச்ுொரத்்றேயானது அதிகாரப்பூரெ்மாக ஆசியப் பாதுகாப்பு உசச்ி 

மாநாடு என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

விண்சவளியில் சூரியசக்தி ஆமல 

❖ விண்வெளியில் சூரிய மின் உை்பே்தி நிறலயே்றேத் வோடங்கும் திட்டே்றேச ்சீனா 

முன்வமாழிந்துள்ளது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் விண்வெளியில் 1 வமகாொட் திைன் வகாண்ட சூரியசக்தி மின் 

நிறலயே்றே நிறுெ சீனா திட்டமிட்டிருந்ேது. 
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❖ இந்ே வசயை்றகக்தகாள் ஆனது 400 கி.மீ. உயரே்தில், விண்வெளியில் இருந்து ேறரக்கு 

கம்பியில்லா மின் பரிமாை்ைத் வோழில்நுட்பே்றேப் பரிதசாதிக்கும். 

❖ இது சூரிய ஆை்ைறல நுண் அறல அல்லது தலசர ்கை்றையாக மாை்றும் 

❖ தலசரக்றளப் பயன்படுே்தி, இயக்கே்தில் உள்ள வசயை்றகக்தகாள்கள் மை்றும் 

பூமியில் உள்ள நிறலயான இடங்கள் உட்பட பல்தெறு இலக்குகளுக்கு ஆை்ைல் 

கை்றைகள் வசலுே்ேப்படும். 

 

 

விலங்குகளுக்கான COVID-19 ேடுப்பூசி 

 

❖ தெளாண்துறை அறமசச்கமானது, விலங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முேல் தகாவிட்-

19 ேடுப்பூசியான “அதனாதகாொக்ஸ்” என்ை ேடுப்பூசியிறன வெளியிட்டது. 

❖ ஹரியானாவின் ஹிசார ்என்னுமிடே்தில் அறமந்துள்ள தேசிய குதிறரகள் ஆராய்சச்ி 

றமயே்ோல் ேடுப்பூசி உருொக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது வகாதரானா றெரஸின் வடல்டா மை்றும் ஓமிக்ரான் ஆகிய திரிபுகளுக்கு எதிராக 

விலங்குகறளப் பாதுகாக்கும். 

❖ இந்ேத் ேடுப்பூசிறய நாய்கள், சிறுே்றேகள், எலிகள், சிங்கங்கள் மை்றும் 

முயல்களுக்குப் பயன்படுே்ேலாம்.  
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❖ இது வடல்டா ெறக திரிபின் வோை்று பகுதிறயப் பயன்படுே்தி உருொக்கப்பட்டுள்ள 

ஒரு வசயலிழந்ே நசச்ு வறக ேடுப்பூசியாகும். 

❖ இந்தியாவில் விலங்குகளுக்காக உருொக்கப்பட்ட முேல் தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி இது 

ஆகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

இராட்சே ஆமம இனம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் உயிருடன் கண்டறியப்பட்ட ஒரு மாவபரும் ஆறம இனமானது, 

கலபதகாஸ் இனே்றேச ்தசரந்்ேது என ேை்தபாது உறுதி வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ கலபதகாஸ் தீவுகை் ஈகுவடார ்குடியரசின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இந்ே இனமானது நீண்டக் காலே்திை்கு முன்தப அழிந்து விட்டோக நம்பப்பட்டது. 

❖ ஃவபரன்ாண்டினா தீொனது இந்ே உயிரினங்களின் ோயகமாக இருப்போல், இந்ே 

இராட்சே இனே்திை்குப் வபரன்ாண்டா என்று வபயரிடப்பட்டது. 

 

 

கனடா கார்பன் உமிழ்வுச ்சந்மே 

❖ காரப்ன் மாசுபாட்டிறனக்  குறைக்கும் முயை்சியில் கனடா அரசாங்கம் "கனடாவின் 

பசுறம இல்ல ொயு ஈட்டுக் கடன்  முறைறய" அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. 

❖ கனடாவில் 7 சேவீே பசுறம இல்ல ொயு உமிழ்விை்குக் காரணமான கழிவுகளிலிருந்து 

பசுறம இல்ல ொயுக்கறளக் குறைே்ேல்  என்பது இதன் பநாக்கமாகும். 

❖ இது கனடாவின் உமிழ்வுக் குறைப்பு இலக்குகறள அறடெேை்கான முக்கிய அங்கம் 

ஆகும். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சுரக்சா-மிே்ரா திட்டம் 

❖ தகரள மாநிலே்தில் சுரக்சா-மிே்ரா திட்டம் வசயல்படுே்ேப் பட்டுள்ளது. 

❖ சுரக்சா-மிே்ரா திட்டம் ஒரு ொகனக் கண்காணிப்பு அறமப்பாகும். 

❖ ஏதேனும் விபே்து ஏை்பட்டால் இந்ே அறமப்பு அது குறிே்ே வசய்திகறள அனுப்புகிைது. 
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❖ தமாட்டார ்ொகனே் துறையானது நிரப்யா என்ை திட்டே்தின் கீழ் இந்ேே் திட்டே்றேே ்

வோடங்கியுள்ளது. 

❖ பயணே்தின் தபாது ஏதேனும் அசம்பாவிேங்கள் ஏை்பட்டால், இந்ே அறமப்பு 

உரிறமயாளரக்ளின் றகதபசிகளுக்கு அது குறிே்ேச ்வசய்திறய அனுப்பும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மாவட்டத் திறன் தமம்பாட்டுே் திட்டே்தில் விருதுகள் 

 

❖ சமீபே்தில், 2ெது “2022ஆம் ஆண்டில் மாெட்டத் திைன் தமம்பாட்டுே் திட்டமிடலில் 

சிைந்து விளங்குெேை்கான விருதுகள்” ெழங்கும் ஒரு விழாொனது ஏை்பாடு வசய்யப் 

பட்டது. 

❖ திைன் தமம்பாட்டில் வகாண்டு ெரப்பட்ட புதுறமயான சிைந்ே நறடமுறைகளுக்காக, 

முேல் 30 மாெட்டங்களுக்கு விருதுகள் ெழங்கப்பட்டன. 

❖ ராஜ்தகாட் (குஜராே்), கசச்ார ் (அசாம்) மை்றும் சோரா (மகாராஷ்டிரா) ஆகியறெ 
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முறைதய முேல் மூன்று மாெட்டங்களாக இடம் வபை்றுள்ளன. 

❖ இந்ே விருதுகள் சங்கல்ப் திட்டே்தின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதத்தில் நிறுெப் 

பட்டன. 

❖ SANKALP என்பேன் விரிொக்கம், "ொழ்ொோர தமம்பாட்டிை்கான திைன் றகயகப் 

படுேத்ுேல் மை்றும் அறிவுசார ்விழிப்புணரவ்ு" என்போகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச இருப்புப் பாமே கடவு விழிப்புணர்வு தினம்- ஜூன் 09 

❖ இது இருப்புப் பாறே கடவில் பாதுகாப்பிை்கான விழிப்புணரற்ெ ஏை்படுேத்ுெேை்கான 

ஒரு முயை்சியாகும். 

❖ இந்ேப் பிரசச்ாரமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் சரெ்தேச இரயில்தெச ் சங்கே்ோல் 

வோடங்கப் பட்டது. 

 

 

குழந்மேத் சோழிலாளர் முமறக்கு எதிரான உலக தினம் - ஜூன் 12 

 

❖ குழந்றேே் வோழிலாளர ் மை்றும் மனிேரக்றளக் கடே்துேல் ஆகியறெ பை்றிய ஒரு 

விழிப்புணரற்ெ ஏை்படுேத்ுெேை்காக இந்ேே் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்ேே ்தினமானது 2002 ஆம் ஆண்டில் சரெ்தேச வோழிலாளர ்அறமப்பால் அதிகாரப் 

பூரெ்மாக ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் குழந்றேே ் வோழிலாளர ் முறைக்கு எதிரான உலக தினே்தின் 

கருே்துரு, "குழந்றேே் வோழிலாளர ் முறைறய முடிவுக்குக் வகாண்டு ெருெேை்கான 

உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு" என்போகும். 
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