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ஜூன்– 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ குருநாயுடு சனாபதி மெக்சிககாவில் நடைமபற்ற 2022 ஆெ் ஆண்டு IWF இடைக ார ்

உலக சாெ்பி ன்ஷிப் கபாை்டியில் இந்தி ா சாரப்ாக தங்கப் பதக்கெ் மென்றுை்ைார.் 

❖ ரிசரெ்் ெங்கியின் ெத்தி  ொரி த்தில் ஆனந்த ் ெஹிந்திரா, கெணு சீனிொசன், 

பங்கஜ் பகைல் ெற்றுெ் ரவீந்திர கதாலாக்கி ா ஆகிக ார ்பகுதி கநர இ க்குநரக்ைாக 

நி மிக்கப் பை்ைனர.் 

❖ தமிழ்நாடு மெரக்்கன்டைல் ெங்கி ானது, புதி ப் பங்கு மெைியீடு மூலெ் நிதியினைத ்

திரை்டுெதற்கு, மூலதனச ்சந்டத ஒழுங்குமுடற அடெப்பான இந்தி ப் பத்திர ெற்றுெ் 

பரிொற்ற ொரி த்தின் அனுெதிட ப் மபற்றுை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

நிர்வாக எல்லலகள் முடக்கம் 

❖ ெக்கை் மதாடகக் கணக்மகடுப்புப் பணி ானது, 2023-24 ஆெ் ஆண்டிற்கு ஒத்தி 

டெக்கப் பை்டுை்ைது. 

❖ இது முதலில் 2022 ஆெ் ஆண்டில் நடைமபறத ்திை்ைமிைப்பை்ைது. 

❖ இந்தி த் தடலடெ பதிவு அலுெலகெ் ஆனது நிரெ்ாக எல்டலகடை முைக்குெதற்கான 

காலக் மகடுடெ 2022 ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ்31 அன்று ெடர நீை்டிதத்ுை்ைது. 

 

தேசிய மின் ஆளுலம தசலவ வழங்கல் மதிப்பீடு 2021 

 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டின் கதசி  மின் ஆளுடெ கசடெ ெழங்கல் ெதிப்பீடு (NeSDA) எை்ற 

அறிக்டக ானது சமீபதத்ில் மெைியிைப்பை்ைது. 

❖ இந்த அறிக்டகயில், ஜெ்மு காஷ்மீர ்முதல் முடற ாக ெதிப்பிைப்பை்ைது. 

❖ மேலுே் ஒன்றி ப் பிரகதசங்கைில் இது முதலாெது இைத்தில் உை்ைது. 

❖ இது கதசி  மின்-ஆளுடெ கசடெ ெழங்கல் ெதிப்பீை்டில் ஒை்டு மொத்தொக 90 

சதவிகித இணக்கத்டதக் மகாண்டுை்ைது. 
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❖ ஒட்டு மேொத்தேொக, அனைத்து ேொநிலங்கள் ேற்றுே் ஒை்றியப் பிரமதசங்களிை் 

ேத்தியில் மகரளொ அதிக அளவிலொை இணக்கத்டதக் மகாண்டுை்ைது.  

❖ கெகால ா ெற்றுெ் நாகாலாந்து ஆகி டெ ஒை்டு மொத்தொக இணக்கத்துைன்  90 

சதவீதத்திற்குெ் கெலான ெதிப்புைன் கசடெ தைத்தில் முதலிைத்தில் உை்ைன. 

❖ ெைகிழக்கு ெற்றுெ் ெடலப்பாங்கான ொநிலங்களுக்கான கசடெகை் இடண  

தைங்கைில், கெகால ா ெற்றுெ் திரிபுரா ஆகி டெ முதல் இைங்கடைப் மபற்றுை்ைன. 

❖ கசடெகை் இடண  தைங்களுக்கான அைவுருக்கைில் 75 சதவீதத்திற்குெ் அதிகொன 

இணக்கத்துைன் பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் ெற்றுெ் தமிழ்நாடு ஆகி டெ முன்னணி 

ொநிலங்கைாக உை்ைன. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய பசுலம லைட்ரஜன் சூழலலமவு 

 

❖ அதானி குழுெெ் ெற்றுெ் கைாை்ைல்எனரஜ்ிஸ் ஆகி  நிறுெனங்கை் இடணந்து உலகின் 

மிகப்மபரி  பசுடெ டைை்ரஜன் சூழலடெவிடன உருொக்க உை்ைன. 

❖ இந்தி ா, உலகிகலக  அதிகைவில் கரி மில ொயுடெ மெைிக ற்றுெ் மூன்றாெது 

மபரி  நாைாக இந்தி ா திகழ்கிறது. 

❖ 2070 ஆெ் ஆண்டிற்குை் சுழி  உமிழ்வு நாடொக ொறுெதற்கு உதவுெ் ெடகயில், 2030 ஆெ் 

ஆண்டிற்குை் 5 மில்லி ன் ைன் அைவு பசுடெ டைை்ரஜடன உற்பத்தி மச ் த் திை்ைே் 

இை்டுை்ைது. 

❖ கைாை்ைல்எனரஜ்ிஸ் எை்ற நிறுெனொனது, உலகின் மிகப்மபரி  எண்மண ் ெற்றுெ் 

எரிொயு உற்பத்தி நிறுெனங்களுை் ஒன்றாகுெ். 

 

முேல் பசுலம லைட்ரஜன் எரிசபாருள் நிலலயம் 

❖ அெர ராஜா பெர ்சிஸ்ைெ்ஸ் எை்ற நிறுெனொனது கதசி  அனல் மின் கழகத்திற்காக 

நாை்டின் முதல் பசுடெ டைை்ரஜன் எரிமபாருை் நிடல த்டத அடெக்க உை்ைது. 

❖ இது லைாக்கில் உை்ை கல நகரில் கை்ைப்படுெ். 

 

இந்தியப் புலம்சபயர்வு அறிக்லக 2020-21 

❖ 2020-21 ஆெ் ஆண்டின் இந்தி ப் புலெ்மப ரவ்ு அறிக்டக ானது சமீபத்தில் 

புை்ைியி ல் ெற்றுெ் திைை் அெலாக்கத் துனற அடெசச்கத்தினால் மெைியிைப்பை்ைது. 
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❖ மபருந்மதாற்றானது நகரப்்புற இந்தி ாவில் இருந்து 51.6 சதவீத ஆண்கடைக் கிராெப் 

புறத்தில் உை்ை தங்கைது  வீடுகளுக்கு இைெ்மப ர கை்ைா ப்படுத்தியுை்ைன. 

❖ கிராெத்திலிருந்துக் கிராெத்திற்குப் புலெ்மப ருெ் ஆண்கைின் இைெ்மப ரவ்ு அைவு 

எை்பது 44.6 சதவீதொக உை்ைது. 

❖ திருெணத்திற்குப் பிறகு மபண்கை் தங்கை் கணெர ் வீை்டிற்கு இைெ் மப ரெ்தால் 

கிராெப் புறங்கைில் இருந்து கிராெப்புறங்களுக்கு புலெ்மப ருெ் மபண்கைின் இைெ் 

மப ரவ்ு அைொனது 88.8 சதவீதொக உை்ைது. 

❖ ெற்ற நாடுகைில் இருந்து கிராெப்புறங்களுக்குப் புலெ்மப ருெ் ஆண்கைின் 

எண்ணிக்டக ானது நகரப்்புறங்கைில் உை்ை 2.3 சதவீதத்திற்கு ொற்றாக 3.9% ஆக 

இருந்தது. 

❖ கிராெப்புற இைெ்மப ரவ்ு விகிதெ் ஆனது 6.5 சதவீதொகவுெ், நகரப்்புற இைெ்மப ரவ்ு 

விகிதெ் ஆனது 34.9 சதவீதொகவுெ் உை்ைது. 

❖ மொத்த இைெ்மப ரவ்ு விகிதெ் 28.9 சதவீதெ் ஆகுெ். 

 

 

உடான் திட்டே்தின் 5வது ஆண்டுவிழா 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்ைானது உகத கதஷ் கா ஆெ் நாக்ரிக் (UDAN) எை்ற திை்ைத்தின் ஐந்தாெது 

ஆண்டு நிடறடெக் குறிக்கிறது. 

❖ உைான் முன்மனடுப்பானது, பிராந்தி  இடணப்புத் திை்ைத்தின் ஒரு பகுதி ான 

பிராந்தி  விொன நிடல  கெெ்பாை்டுத் திை்ைொகுெ். 

❖ 415க்குெ் கெற்பை்ை உைான் ெழித் தைங்கை், மைலிகாப்ைர ்தைங்கை் ெற்றுெ் நீரெ்ழி 

விொன ஏவுதைங்கை் உை்ைிை்ை 66 குடறொன/கசடெ மச ் ப்பைாத விொன 

நிடல ங்கடை இடணக்கின்றன. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

BIMSTEC சோழில்நுட்பப் பரிமாற்ற லமயம் 

❖ BIMSTEC மதாழில்நுை்பப் பரிொற்ற டெ த்திடன நிறுவுெதற்காக இந்தி ா கெற் 

மகாண்ை இடணப்புப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு ெத்தி  அடெசச்ரடெ ஒப்புதல் 

அைித்துை்ைது. 

❖ இந்த டெ ெ் ஆனது இலங்டகயில் உை்ை மகாழுெ்பில் நிறுெப்படுெ். 

❖ இந்த டெ த்தால் ெழங்கப்படுெ் ெசதிகை் 
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o BIMSTEC நாடுகைில் கிடைக்குெ் மதாழில்நுை்பங்கைின் தரவு ெங்கி, 

o BIMSTEC நாடுகைிடைக த் மதாழில்நுை்பங்கடைப் பரிொற்றே் மசய்தல் ெற்றுெ் 

ப ன்படுத்துதல். 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சமாே்ே விலலப் பணவீக்கம் 

 

❖ மொத்த விடல அடிப்படையிலானப் பணவீக்கெ் கெ ொதத்தில் உயரந்்த அைொன 

15.88 சதவீதொக உ ரந்்துை்ைது. 

❖ இது 2012 ஆெ் ஆண்னட அடிப்படையொகக் மகொண்ட தற்கபாடத த் மதொடரில் மிக 

உ ரந்்த அைடெக் குறிக்கிறது 

❖ இது கனிெ எண்மண ்கை், கசச்ா மபை்கராலி ெ் ெற்றுெ் இ ற்டக எரிொயு, உணவுப் 

மபாருை்கை், அடிப்படை உகலாகங்கை், உணவு அல்லாத மபாருை்கை், இரசா னங்கை் 
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ெற்றுெ் இரசா னப் மபாருை்கை் ெற்றுெ் உணவுப் மபாருை்கைின் விடல உ ரக்ெ ஒரு 

முதன்டெ ான காரணொகுெ். 

 

இரண்டாவது சபரிய எண்சணய் வழங்கீட்டு நாடு 

 

❖ சவுதி அகரபி ாடெப் பின்னுக்குத் தை்ைி இந்தி ாவின் இரண்ைாெது மபரி  

எண்மண ் விநிக ாக நாைாக ரஷ் ா ொறியுை்ைது. 

❖ இப்பை்டி லில் ஈராக் முதலிைத்தில் உை்ைது. 

❖ அமெரிக்கா ெற்றுெ் சீனாவுக்கு அடுத்தபடி ாக, உலகின் மூன்றாெது மபரி  

எண்மண ் நுகரக்ொர ்நாைாக இந்தி ா திகழ்கிறது. 

 

அசமரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிேம் 

❖ அமெரிக்க ேத்திய வங்கி நிறுெனொனது 75 அடிப்படைப் புை்ைிகை் அல்லது 0.75 

சதவீதப் புை்ைிகை் என்ற அைவில் ெை்டி விகிதங்கடை உ ரத்்தி து. 

❖ பணவீக்கத்தின் எழுசச்ிட த் தடுக்கவுெ், ெந்தொனப் மபாருைாதாரதட்தச ் சரி 

மச ்யவுே் மவண்டி கெற்மகாை்ைப்படுெ் இது 28 ஆண்டுகைில் இல்லாத மிகப்மபரி  

உ ரெ்ாகுெ். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அசாமில் காண்டாமிருகம் மீண்டும் அறிமுகம் 

❖ 14ெது அசாெ் காண்ைாமிருக ெதிப்பீை்டின்படி, ெனாஸ் கதசி ப் பூங்காவில் உை்ை 

காண்ைா மிருகங்கை் அதிக ஆயுை்காலெ் மகாண்ைடெ ாக உை்ைன. 

❖ இருப்பினுெ், அெற்றிற்கு இைொற்ற ெசதி மிகவுே் அெசி ொகுெ். 

❖ காண்ைாமிருகக் கணக்மகடுப்பு ஆனது ‘மொத்த எண்ணிக்டக அல்லது கநரடி 

எண்ணிக்டக முடற’ மூலெ் கெற்மகாை்ைப்பை்ைது. 

❖ பூைான் எல்டலயில் உை்ை ெனாஸ் கதசி ப் பூங்காவின் கெற்குப் பகுதியில் உை்ை 

ஒற்டறக் மகாெ்பு காண்ைாமிருகங்கை் அதிக ஆயுை்காலெ் மகாண்ைடெ. 

❖ அதைொல் அெற்றின் எண்ணிக்டகயில் குறிப்பிைதத்க்க ெைரச்ச்ி ஏற்பை்டுை்ைது. 
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❖ ஆனால் இந்தி ாவில் அடெந்துை்ை பூங்காவின் பகுதியில் எண்ணிக்டகட த் தக்க 

டெக்குெ் அைவிற்கு இைெ் ெ து  ெற்றுெ் குை்டிகைின் எண்ணிக்டக இல்டல. 

❖ எனகெ, அெற்றிற்கு ஈைாக இைொற்றெ் கதடெப்படுகிறது. 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

அதிக தகால் அடிே்ே ஐந்ோவது வீரர் 

❖ இந்தி  ஆைெர ் கால்பந்து அணித் தடலெர ் சுனில் கசத்ரி 84 ககால்கை் அடித்து 

சரெ்கதசக் கால்பந்து ெரலாற்றில் அதிக ககால்கை் அடித்த ஐந்தாெது வீரர ் ஆக 

ொறினார.் 

❖ தற்கபாது, சரெ்கதசக் கால்பந்து ெரலாற்றில் 117 ககால்களுைன் அதிக ககால்கை் 

அடித்த வீரர ்என்ற மபருடெட  மரானால்கைா மபற்றுை்ைார.் 

❖ மெஸ்ஸி மொத்தெ் 86 ககால்களுைன் நான்காெது இைத்தில் உை்ைார.் 

 

ஈட்டி எறிேலில் தேசியச ்சாேலன 

❖ நீரஜ் கசாப்ரா, பின்லாந்தில் நடைமபற்ற 2022 ஆெ் ஆண்டு பாகொ நூரம்ி 

விடை ாை்டுப் கபாை்டியில், 89.30 மீை்ைர ் ஈை்டி எறிந்ததன் மூலெ் தனது மசாந்தத் 

கதசி ச ்சாதடனட  முறி டித்தார.் 

❖ நீரஜ் கசாப்ரா, 2021 ஆெ் ஆண்டு ொரச் ் ொதத்தில் கெற்மகாண்ை, தனது மசாந்தத் 

கதசி ச ்சாதடன ான 88.07 மீ என்ற சாதடன அைடெ விஞ்சியுை்ைார.் 

❖ இது உலகில் இதுெடர நடைமபற்ற கபாை்டித் மதாைரக்ைில் கெற்மகாை்ைப்பை்ை 

ஐந்தாெது சிறந்த ஈைட்ி எறிதல் சாதடன ாகுெ். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக காற்று தினம் - ஜூன் 15 

 

❖ காற்றாடல மின்சாரத்தின் சாத்தி க் கூறுகடை கண்ைறியுெ் நாைாக இது குறிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டின் உலக காற்று தினத்தின் மகாண்ைாை்ைொனாது, காற்றாடல 

ஆற்றலின் பலன்கடை அனுபவிப்பதற்காகவுெ், உலடக ொற்றுெ் காற்றின் ஆற்றல் 

ெற்றுெ் திறன் குறித்து தனிநபரக்ளுக்குக் கல்விட  ெழங்குெடத அடிப்படை ாகவுே் 
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மகாண்ைது. 

❖ முதல் காற்று தினெ் ஆனது 2007 ஆெ் ஆண்டில் ஐகராப்பி  காற்று ஆற்றல் சங்கத்தால் 

அனுசரிக்கப் பை்ைது. 

 

உலக முதிதயார் துஷ்பிரதயாக விழிப்புணர்வு தினம் – ஜூன் 15 

❖ 2006 ஆெ் ஆண்டு ஜூன் ொதத்தில் இத்தினெ் நடைமுடறக்கு ெந்தது. 

❖ உலக முதிக ார ்துஷ்பிரக ாக விழிப்புணரவ்ு தினேொனது ஐக்கி  நாடுகைின் மபாதுச ்

சடப ால் 2011 ஆெ் ஆண்டில் அதிகாரப் பூரெ்ொக அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. 

❖ அடனத்து ெ தினருக்குெ் செொன டிஜிை்ைல் பங்கீடு என்பது 2022 ஆெ் ஆண்டின் 

உலக முதிக ார ்துஷ்பிரக ாக விழிப்புணரவ்ு தினத்தின் கருத்துருொகுெ். 
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