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ஜூன் – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் ப ாதுச ் பசயலாளர,் மூத்த இந்திய அரசுமுறை அதிகாரியான 

அமந்தீ ் சிங் கில் என் வறரத் தனது பதாழில்நுட ்த் தூதராக நியமித்துள்ளார.் 

❖ நாரவ்வ பசஸ் குரூ ் ஏ ஓ ன் சதுரங்க ் வ ாட்டியில் இளம் இந்தியக் கிராண்ட்மாஸ்டர ்

R. பிரக்ஞானந்தா பவை்றி ப ை்ைார.் 

❖ பதலங்கானாறவச ் வசரந்்த ராகுல் ஸ்ரீவத்சவ் இந்தியாவின் 74வது கிராண்ட்மாஸ்டர ்

ஆனார.் 

❖ பதாழிலதி ர ்ரத்தன் டாடாவிை்கு மகாராஷ்டிராவின் ஆளுநர ் பகத்சிங் ககோஷியோரி 

இலக்கியத்திை்கான பகளரவ டாக்டர ் ட்டத்திறன வழங்கினார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

எல்லலகளுக்கிலைதயயானப் தபருந்து தசலை 

 

❖ வங்காளவதசம் மை்றும் இந்தியா ஆகிய நோடுகளுக்கு இறடவயயான எல்றலகளுக்கு 

இறட ் ட்ட ஒரு வ ருந்து வசறவயானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ் பிைகு மீண்டும் 

பதாடங்கியது. 

❖ வகாவிட்-19 ப ருந்பதாை்று காரணமாக இந்தச ்வசறவயானது இறடநிறுத்தம் சசய்ய ் 

 ட்டது. 

❖ இந்தப் வ ருந்து வசறவகள் பின்வரும் நகரங்களுக்கு இறடவய இயக்க ்  டுகிைது.  

• அகரத்லா-அபகௌரா & ICP ஹரிதாஸ்பூர-் ப னாவ ால். 
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• அகரத்லா-டாக்கா-பகால்கத்தா-அகரத்லா 

 

தேசிய சுங்க வரி மற்றும் சரக்கு மற்றும் தசலை ைரி அருங்காை்சியகம் 

 

❖ மத்திய நிதியறமசச்ர ் வகாவாவில் நிறுவ ் ட்டுள்ள "தவராஹர"் என ் டும் வதசிய 

சுங்க வரி மை்றும் சரக்கு மை்றும் வசறவ வரி அருங்காட்சியகத்றதத் திைந்து 

றவத்தார.் 

❖ தவராஹர ்இந்தியாவில் உள்ள இம்மோதிரியிலோன அருங்காட்சியகங்களில் ஒன்ைாகும். 

❖ இது இந்திய சுங்கத் துறையினரால் றக ் ை்ை ் ட்ட பதால்ப ாருட்கறளக் காட்சி ் 

 டுத்தச ் சசய்வவதாடு மட்டுமல்லாமல், சுங்கத் துறையின்  ல்வவறு  ணிகறளயும் 

சித்தரிக்கிைது. 

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

பால்டிக் கைலில் கைற்பலைப் பயிற்சிகள் 

❖  ால்டிக் கடலில் அபமரிக்கோவின் தறலறமயில் 16 நாடுகளுடனான ஒரு கடை் றட ் 

 யிை்சி பதாடங்கியது. 

❖ வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒ ் ந்த அறம ்பின் உறு ்பினர ் நாடுகளான பின்லாந்து 

மை்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் இதில் அடங்கும். 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்க ் ட்ட  ாலடோ ்ஸ் என ் டும் இந்த வருடாந்திரக் 

கடை் றட ்  யிை்சியானது, எந்தபவாருக் குறி ்பிட்ட ஆ த்துக்கும் எதிராக 
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நடவடிக்றக எடுக்கும் வறகயில் வமை்பகாள்ள ்  டவில்றல. 

 

எக்ஸ் கான் குசைஸ்ை் 2022 

 

❖ “எக்ஸ் கான் குபவஸ்ட் 2022” என ் டும்  ன்னாட்டு அறமதி கா ்புப்  யிை்சியானது 

மங்வகாலியாவில் பதாடங்கியது. 

❖ இதில் 16 நாடுகறளச ்வசரந்்த இராணுவ ்  றடகள்  ங்வகை்ைன. 

❖ கான் குபவஸ்ட ்2022 என் து மங்வகாலியாவில் நடத்த ் டும் ஒரு  ன்னாட்டு அறமதி 

கா ்பு நடவடிக்றகப்  யிை்சியாகும். 

 

கஞ்சா உபதயாகே்திலனச ்சை்ைப்பூர்ைமாக்குேல் 

 

❖ ஆசியாவில் கஞ்சா உ வயாகத்திறனச ்சடட் ்பூரவ்மாக்கிய முதல் நாடு தாய்லாந்து 

ஆகும். 

❖ இரு ்பினும், இதனன வ ாறத ் ப ாருளோக  யன் டுத்து வரக்ளுக்குக் கடுறமயான 
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தண்டறனகள் இன்னும் விதிக்க ் டுகின்ைன. 

❖ தாய்லாந்து நாடானது மருத்துவ வநாக்கங்களுக்காக மட்டும் கஞ்சா உ வயாகத்திறன 

ஊக்குவிக்க உள்ளது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சலபயின் நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினரக்ள் 

 

❖ ஈக்வடார,் ஜ ் ான், மால்டா, பமாசாம்பிக் மை்றும் சுவிட்சரல்ாந்து ஆகிய நாடுகள் 

ஐக்கிய நாடுகள்  ாதுகா ்புச ் சற க்கு 2023-2024 ஆம் ஆண்டுக் காலத்திை்கான 

நிரந்தரமை்ை உறு ்பினரக்ளாக வதரந்்பதடுக்க ் ட்டுள்ளன. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள்  ாதுகா ்புச ் சற யின் நிரந்தரமை்ை உறு ்பினராக இந்தியாவின் 

இரண்டாண்டு கால  தவிக் காலம் 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம் ர ்மாதத்தில் நிறைவறடய 

உள்ளது. 

❖ இது ஒவர வநரத்தில் அதிகாரம் வாய்ந்த இந்த  ஐக்கிய நாடுகள் அறம ்பின் 

தறலறம ்  தவிறயயும் வகிக்கிைது. 

 

மகாே்மா காந்தி தேசிய ஊரக தைலலைாய்ப்பு உறுதிே் திை்ைே்திற்கான குலற 

தீர்ப்பாளர ் 

 

❖ N.J. ஓஜா என் வர ் மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவறலவாய் ்பு உறுதித ்

திட்டத்திை்கான குறைதீர ்் ாளராக இரண்டு வருடக் காலத்திை்கு நியமிக்க ்  ட்டு 

உள்ளார.் 

❖ மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவறலவாய் ்பு உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் 
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பதாழிலாளரக்ளிடமிருந்துப் புகாரக்றள ் ப ை இவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 

❖ இவர ் அத்தறகயப் புகாரக்றளப்  ரிசீலிதத்ு, புகார ் ப ை ் ட்ட நாளிலிருந்து 30 

நாட்களுக்குள் அதை்கானத் தீரவ்ுகறள வழங்குவார.்  

❖ வமலும், வநரில் விசாரறண நடத்துவதை்கான வழிகாட்டுதறலயும் இவர ்வழங்குவார.் 

❖ தாமதமாக ஊதியம் வழங்குவது அல்லது வவறலயின்றமக்கான உதவித் பதாறகறய 

வழங்காதது பதாடர ்ான பிரசச்றனகள் உட் ட ஏவதனும் குறைகள் இருந்தால் இவர,் 

'தாமாகவவ' முன்வந்து அதை்கான நடவடிக்றககறளத் பதாடங்கலாம். 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுை்பம் 

புற்றுதநாய் மருந்திற்கான தசாேலன – த ோஸ் ர்லிமோப் 

 

❖ புை்றுவநாய் சிகிசற்சக்கான மருந்தின் வசாதறனயானது, கட்டிகறள அகை்றுவதிலும், 

வநாயாளிகளுக்கு புை்றுவநாய் மீண்டும் வருவறதத ்தடு ் திலும் 100% பவை்றிறயத ்

தந்துள்ளது. 

❖ இந்தச ்கசோதனனயோனது அசமரிக்கோவின் மன்ஹோட்டனில் நடத்தப் பட்டது 

❖ புை்றுவநாய் பசல்களின் வமை் ர ்பினன ்  ை்றி அறிவறதயும் அதறன பவளிக் 

பகாணரவ்றதயும் வநாக்கமாகக் பகாண்ட இந்த மருந்தானது, உடலின் வநாபயதிர ்்பு 

அறம ்பு அவை்றை இயை்றகயாகவவ அறடயாளம் கண்டு அழிக்க வழி வறக 

பசய்கிைது. 

❖ இத்தறகய மருந்துகள், 'பசக் ாயிண்ட் இன்ஹிபிடட்ரக்ள்' (ஒரு குறி ்பிட்ட ்  குதியில் 
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இயங்கும் விறனத ்தடு ்பிகள்) என்று அறழக்க ் டுகின்ைன. 

 

புதிய சோலலதநாக்கிலயே் ோக்கிய நுண்ணிய விண்கல் 

❖ வஜம்ஸ் பவ ் விண்பவளித் பதாறலவநாக்கியானது விண்பவளியில் உள்ள நுண்ணிய 

விண்கை்களால் தாக்க ் ட்டது. 

❖ இது நாசாவின் அடுத்தத் தறலமுறைத் பதாழில்நுட் ம் பகாண்ட ஒரு பதாறல 

வநாக்கியாகும். 

❖ இது வ ரண்டத்திறன ்  ை்றி வமலும் ஆராய்வதை்காகவும், ப ருபவடி ்பு ஏை் ட்ட 

வ ாது உருவான நட்சத்திரங்கள் மை்றும் விண்மீன் திரள்கறளக் காண் தை்காகவும் 

வடிவறமக்க ் ட்டுள்ளது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

புற்றுதநாய் ஆராய்சச்ி லமயம் 

 

❖ புை்றுவநாய்க் கண்டறிதல் மை்றும் ஆராய்சச்ி றமயத்றத வகரள முதல்வர ்அவரக்ள் 

சகோசச்ியில் திைந்து றவத்தார.் 

❖ இது விரிவான நினலயில் புை்றுவநாய்க் கண்டறியும் வசறவகளுக்கான நாட்டின் முதல் 
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புை்றுவநாயியல் ஆய்வகமாக உருவாக்க ் ட்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மார்ை்டின் என்னல்ஸ் விருது 2022 

 

❖ இந்தியச ் சமூக ஆரவ்லர ்  ாதிரியார ் ஸ்டான் சுவாமிக்கு அவரது மரணத்திை்கு ் 

பின்னதாக மாரட்்டின் என்னல்ஸ் என்ற விருது வழங்க ் ட்டது. 

❖ சுவிட்சரல்ாந்தின் செனீவா நகரில் அறமந்துள்ள மாரட்்டின் என்னல்ஸ் அைக்கட்டறள 

ஆனது இந்த விருதிறன வழங்குகிைது. 

❖ இது மனித உரிறம ்  ாதுகாவலரக்ளுக்கான வநா ல்  ரிசாகக் கருத ் டுகிைது. 

❖  ாதிரியார ்சுவாமி ஒரு கிறித்துவ ்  ாதிரியார ்மை்றும் சமூக ஆரவ்லர ்ஆவார.்  

❖ இவர ்ஜாரக்்கண்டில் ஆதிவாசிகளின் உரிறமகறள வமம் டுத்துவதை்காக கவண்டி 

 ல அறம ்புகறள நிறுவினார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு பீமா வகாவரகான் வன்முறையுடன் பதாடரப்ுறடயதாகக் கூை ் ட்டு, 

சட்டவிவராத நடவடிக்றககள் (தடு ்பு) சட்டத்தின் கீழ் இவர ்றகது பசய்ய ் ட்டார.் 

❖ இந்த விருதிறன ் ப ை்ை மை்ை ந ரக்ள் 

•  ாம் வதாவன் ட்ராங் - முன்னணிப்  த்திரிறகயாளர ்

• டாக்டர.் தாவுடா டியல்வலா - மருந்தாளுநர ் 

• அ ்துல்-ஹாதி அல்-கவாஜா 

 

நீண்ை காலம் ஆை்சி சசய்ே 2ைது அரசி 

❖ பிரிட்டனின் இராணி இரண்டாம் எலிசப த், பிரான்சின்   தினான்காம் லூயிஸ் 

அவரக்ளுக்கு ் பிைகு, வரலாை்றில் உலகிவலவய மிக நீண்ட காலம் ஆடச்ி பசய்த 

இரண்டாவது அரசி என்ை ப ருறமறய ் ப ை்ைார.் 

❖ தை்வ ாது இவர ்சுமார ் 70 ஆண்டுகள் ஆட்சி பசய்த தாய்லாந்தின் மன்னர ்பூமிவ ால் 

அதுல்யவதஜ் அவரக்ளின் சாதறனறய முந்தியுள்ளார.் 

❖ 1643 முதல் 1715 வறரயில் 72 ஆண்டுகள் மை்றும் 110 நாள் ஆட்சி பசய்து, பிரான்சின் 
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 தினான்காம் லூயிஸ் நீண்ட காலம் ஆட்சி பசய்த ஒரு மன்னராக வரலாை்றில் 

திகழ்கிைார.் 

 

 

விலளயாை்டுச ்சசய்திகள் 

ஒரு நாள் தபாை்டியில் 3 சோைர் சேங்கள் 

 

❖  ாகிஸ்தான் அணித் தறலவர ் ா ர ்அசாம், வமை்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான ் 

வ ாட்டியில் சதம் அடித்து சாதறனயினனப்  றடத்துள்ளார.் 

❖ இதன்மூலம், ஒரு நாள் வ ாட்டிகளில் இரண்டு பவவ்வவறு சந்தர ்் ங்களில் பதாடரந்்து 

மூன்று சதங்கள் அடித்த முதல் மட்றட ்  ந்து வீரர ்என்ை ப ருறமறய இவர ்ப ை்ைார.் 

❖ ஒரு நாள் வ ாட்டிகளில்  ா ர ்பதாடரந்்து மூன்று சதங்கள் அடி ் து இது இரண்டாவது 

முறையாகும். 

❖ இவர ் முன்னதாக, 2016 ஆம் ஆண்டில் வமை்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிராக 

நறடப ை்ை வ ாட்டித ் சதோடரில் 120, 123 மை்றும் 117 என்ை கணக்கில் அடுத்தடுத்த 
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இன்னிங்ஸ்களில் மூன்று சதங்கள் அடித்து ரன்கறளக் குவித்தார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

அசாோரணமான லைதனாசர் முை்லை 

 

❖ ஒரு தனித்தன்றம வாய்ந்த, ஒரு முட்றடக்குள் மை்பைான்று அறடகா ் து வ ான்ை 

வறகயில் அறமந்தப் புறத டிவ றடவனாசர ்முட்றடகள் சமீ த்தில் கண்டுபிடிக்க ் 

 ட்டன. 

❖ இது மத்தியப் பிரவதசதத்ின் தார ் மாவட்டத்தில் உள்ள வதசிய றடவனாசர ்  டிமப் 

பூங்காவில் கண்டுபிடிக்க ் ட்டது. 

❖ ஒரு முட்றடக்குள் மை்பைாரு முட்றடகள் இரு ் து ஒரு அரிதான நிகழ்வாகும். 

❖ இம்மாதிரியான அறம ் ானது, இதுவறர  ைறவகளில் மட்டுவம காண ்  டுவகதோடு 

ஊரவ்னவை்றில் இது வ ான்ை அறம ்புகள் இதுவறர கண்டறிய ்  டவில்றல. 

❖ இந்த விலங்குகளின்  டிமங்கள் குஜராத், மதத்ிய ் பிரவதசம் மை்றும் வமகாலயா 

ஆகிய  குதிகளில் கண்டுபிடிக்க ் ட்டுள்ளன. 

 

ஆற்றல் முன்தனற்ற அறிக்லக 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் '7வது நிறலயான வமம் ாட்டு இலக்கிறனக் கண்காணித்தல்: 

ஆை்ைல் முன்வனை்ை அறிக்றகயானது' சமீ த்தில் பவளியிட ் ட்டது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் அறனவருக்கும் மலிவு விறலயில் நவீன ஆை்ைல் 

விநிவயாகத்றத உறுதி பசய்யும் நிறலயான வமம் ாட்டு இலக்றக (SDG 7) அறடயச ்

சசய்வதை்காக உலக நாடுகள் வமை்பகாள்ளும் முயை்சிகறள இது கண்காணிக்கிைது. 

❖ இந்த ஆய்வானது 7வது நிறலயான வமம் ாட்டு இலக்கின்  ாதுகாவலர ்முகறமகள் 

என அறழக்க ் டும் ஐக்கிய நாடுகள் சற யின் நிறுவனங்கள் மை்றும்  ங்குதார 

அனமப்புகளால் கமற்சகோள்ள ் ட்டது. 

❖ உலகளவில் 733 மில்லியன் மக்கள் மின்சார வசதி இல்லாமல் உள்ளனர.் 

❖ 2.4 பில்லியன் மக்கள் இன்னும் தங்கள் ஆவராக்கியத்திை்கும் சுை்றுசச்ூழலுக்கும் தீங்கு 

விறளவிக்கும் எரிப ாருறள ்  யன் டுத்திவய சறமக்கிைாரக்ள். 

❖ 568 மில்லியன் மக்கள் மின்சார வசதி ப ைாத நிறலயில், உலகில் மிகக் குறைந்த 
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மின்சார வசதி ப ை்ைவரக்ளாக ஆ ்பிரிக்கரக்ள் உள்ளனர.் 

 

 

பாராலிசேரிசிதனாசசாரஸ் ஜதபானிகஸ் 

 

❖ கமகல கூறப்பட்ட இந்த உயிரினமோனது 66 மில்லியன் ஆண்டுகள் முதல் 145 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆசியாவின் கறரவயார ்  குதிகளில் வாழ்ந்ததாக ஒரு புதிய 

ஆய்வில் பதரிய வந்துள்ளது. 

❖ இது இரு கால்கள் பகாண்ட ஒரு றடவனாசர ்இனமாகும். 

❖ ஜ ் ானின் வடக்குத் தீவான பஹாக்றகவடாவில் கண்டுபிடிக்க ் ட்டப் புறத 

 டிவங்களிலிருந்து இது அறடயாளம் காண ் டட்து. 

❖ ஆசியாவில் முதன்முறையாக கடல்  டிவுகளில் இருந்து கண்டறிய ் ட்ட முதல் புறத 

 டிவம் இதுவாகும். 

❖ இரு கால் மை்றும் முதன்றமயாக தாவரங்கறள உண்ணுகின்ை மூன்று விரல்கள் 

பகாண்ட இந்த றடவனாசரக்ள் பதரிசிவனாசரக்ள் என ் டும் ஒரு குழுறவச ்

வசரந்்தறவயாகும். 
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❖ இந்த இனத்தின் மிகவும் ஒரு குறி ்பிடத்தக்க அம்சம் என்னபவன்ைால், இறவ வாள் 

வ ான்ை நகங்கறளக் பகாண்டிருந்தன என் வதயாகும். 
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