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ஜூன்– 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு விவா டெக்னாலஜி நிகழ்வில், 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்திற்குள் 

இந்தியா முழுவதும் முழு அளவிலான 5ஜி சசவவகள் வழங்கப்படும் என்று மத்தியத் 

தகவல் டதாெரப்ுத் துறை அவமசச்ர ்அஷ்வினி வவஷ்ணவ் அறிவித்தார.் 

❖ திறன் சமம்பாடு மற்றும் டதாழில்முவனசவார ் அவமசச்கம் ஒவ்டவாரு மாதமும் 

பிரதான் மந்திரி சதசியத் டதாழிற்பயிற்சி சமளாவவ ஏற்பாடு டசய்து நெத்த முடிவு 

டசய்துள்ளது. 

❖ பருவநிவல மாற்றத்தில் நெவடிக்வக எடுக்காமல் இழுபறி டசய்வவத முடிவுக்குக் 

டகாண்டு வருவதற்காக ஆஸ்திசரலிய நாொனது உயர ்லெ்சிய உமிழ்வு இலக்குகவள 

ஐக்கிய நாடுகள் சவபயிெம் சமரப்்பித்தது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சிறந்த துறறொர் முதலீடு 

❖ சமற்கு வங்காளத்வதத் பின்னுக்குத் தள்ளி, சிறுநிதி கென்களின் மீதான துவறசார ்

முதலீெ்டுப் பிரிவில்  டபரிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு உருடவடுத்துள்ளது. 

❖ இதில் சமற்கு வங்காளத்வதத ் டதாெரந்்து கரந்ாெகா, உத்தரப் பிரசதசம் மற்றும் 

மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சதாழில்துறறயில் முதல் கடன் வரிச ்தெறவ 

 

❖ CASHe என்ை நிறுவனமானது, புலனத்தில் டசயற்வக நுண்ணறிவினால் இயங்கும் 

உவரயாடுதல் வசதிவயப் பயன்படுத்தித் டதாழில்துவறயில் முதல் கென் சசவவவய 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ வாடிக்வகயாளரக்ள் தங்களது டபயவரத ்தெ்ெசச்ு டசய்வதன் மூலம் உெனடிக் கென் 

வசதிவய அணுகுவதற்கான விவரவான, தவெயற்ற மற்றும் ஏதுவான ஒரு வழிவய 

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


•   
•    
 

 
 

வழங்குவவத இது சநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

 

சதாழில்துறற கார்பன் நீக்க உெச்ிமாநாடு 2022 

 

❖ மத்திய சாவலப் சபாக்குவரத்து மற்றும் டநடுஞ்சாவலகள் துறை அவமசச்ர,் "2022 ஆம் 

ஆண்டு டதாழில்துவற காரப்ன் நீக்க உசச்ி மாநாடு" - காரப்ன் நடுநிவலவமக்கான 

டசயற் திெ்ெத்திவனத ்டதாெங்கி வவத்தார.் 

❖ இது காரப்ன் நீக்கம், டகாள்வக சிக்கல்கள், நிவலத்தன்வம, அவற்றின் சமலாண்வம 

உள்ளிெ்ெ பருவநிவல மாற்றம் டதாெரப்ான பல்சவறு ஆராய்சச்ி பிரிவுகளில் கவனம் 

டசலுதத்ுகிறது. 

 

மிட்டிகூல் குளிரெ்ாதனப் சபட்டிக்கான ொன்றிதழ் 

 

❖ "இந்தியத் தரநிவல வாரியமானது" சமீபத்தில் "களிமண்ணால் டசய்யப்பெெ் 

மின்சாரமின்றி இயங்கும் குளிரூெ்டும் கலனான அல்லது "மிெ்டிகூல் குளிரச்ாதனப் 
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டபெ்டிக்கான" இந்தியத் தரநிவலவய உருவாக்கியது. 

❖ இதற்காக உருவாக்கப்பெ்ெ தரநிவலயானது, “IS 17693: 2022” என்பது ஆகும். 

❖ குஜராத்வதச ் சசரந்்த மன்சுக் பாய் பிரஜாபதி என்பவரால் மிெ்டிகூல் குளிரச்ாதனப் 

டபெ்டியானது கண்டுபிடிக்கப்பெ்டுள்ளது. 

❖ மிெ்டிகூல் என்பது பழங்கள், காய்கறிகள், பால் மற்றும் குளிரச்ச்ியான நீர ் ஆகிய 

பபாருட்கறைச ் சசமிப்பதற்கான களிமண்ணாலான ஒரு இயற்வக குளிரச்ாதனப் 

டபெ்டியாகும். 

❖ இவதப் பயன்படுத்திச ் சசமிக்கப்பெ்ெ உணவுப் டபாருெ்கவள மின்சாரத்வதப் 

பயன்படுத்தாமல் இயற்வகயான முவறயில் குளிரச்ச்ியாக வவத்திருக்கலாம். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

தமற்கு ஆசிய நாற்கர (குவாட்) தபெச்ுவாரத்்றத 

 

❖ அடமரிக்க நாொனது, "சமற்கு ஆசிய குவாெ் சபசச்ுவாரத்்வத" என்ற புதிய நான்கு 

நாடுகளின் சபசச்ுவாரத்்வதயிவனத் டதாெங்க உள்ளது. 

❖ இதில் அடமரிக்கா, இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இஸ்சரல் ஆகியவவ 

அெங்கும். 

❖ சமற்கு ஆசிய குவாெ் சபசச்ுவாரத்்வதயானது I2U2 என்றும் அவழக்கப்படும். 

❖ I2 என்பது இந்தியா மற்றும் இஸ்சரல் ஆகியவற்றிற்கும், U2 என்பது அடமரிக்கா மற்றும் 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  ஆகியவற்றிற்கும் வழங்கப் படுகிறது. 

❖ இது சமற்கு ஆசியப் பகுதி குறித்து கவனம் டசலுத்தும். 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்சொபர ்மாதத்தில் டதாெங்கப்பெ்ெது. 

 

12வது உலக வரத்்தக அறமப்பின் அறமெெ்ரக்ள் மாநாடு – ஜெனீவா 

❖ இந்த மாநாடு ஆனது டபாதுவாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற நவெடபறும். 

❖ இதில் மீன்வள மானியங்கள் டதாெரப்ான சபசச்ுவாரத்்வதக்கான ஒரு குழுவானது 

அவமசச்ரக்ளால் முன்வவக்கப்பெ்ெ வவரவவ இறுதி டசய்துள்ளது. 

❖ குறிப்பிெப் பொத எரிடபாருள் மானியங்கவள நிறுத்த சவண்டும் என்ற இந்தியாவின் 
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சகாரிக்வகக்கு ஏற்ப இது இணங்கவில்வல. 

❖ இந்தியாவின் முன்டமாழிவான 25க்கு எதிராக, வளரந்்து வரும் நாடுகள் சில வளரும் 

நாடுகளுக்கு மானியக் குவறப்புகளிலிருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கான ஏழு ஆண்டுப் 

பரிமாற்றக் காலத்திவனக் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ பரிமாற்றக் காலம் குறிதத்ு சமீபத்தில் உறுப்பினர ் நாடுகளால் ஒரு சபசச்ுவாரத்்வத 

நெத்தப் பெ்ெது. 

 

 

ஆண்டின் சிறந்த நாடு 

 

❖ ஐசராப்பாவின் மிகப்டபரியத் டதாெக்க நிறுவன மாநாொன 2020 ஆம் ஆண்டு விவா 

டெக் என்ை மாநாடு இந்தியாவவ "ஆண்டின் சிறந்த நாடு" என்று அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் "விவாடெக் நிகழ்விற்கான ஆண்டின் சிறந்த நாொக இந்தியா 
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அங்கீகரிக்கப்பெ்ெது இந்திய நாெ்டிற்கு ஒரு மிகப்டபரியக் டகௌரவமாகும். 

❖ உலக அளவில் இந்தியத் டதாெக்க நிறுவனங்கள் ஆற்றியப் பங்களிப்சப இதற்குக் 

காரணமாகும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

‘பசுறமக் கடன்’ குறியீடு 

 

❖ அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிடெெ் நிறுவனத்தின், 700 மில்லியன் ொலர ்சுற்றுக் கென் 

வசதியிவன, சஸ்வெனலிடிக்ஸ் நிறுவனம் ‘பசுவமக் கென்’ எனக் குறிப்பிெ்டுள்ளது. 

❖ இது சுற்றுக் கென் வசதிக்கான பசுவமக் கென் கெ்ெவமப்வப உறுதி டசய்கிறது. 

 

சபண்களுக்கான ஜ ாழில் சதாடக்க ஊக்குவிப்பு ் திட்டம் 

 

❖ டபண் நிறுவனரக்ளுக்கான ஒரு பதாழில் டதாெக்க ஊக்குவிப்புத் திெ்ெத்வத கூகுள் 

நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ நிதி திரெ்டுதல் மற்றும் பணியமரத்்தல் சபான்ற சவால்கவள எதிரட்காள்ள இந்தத ்

திெ்ெம் அவரக்ளுக்கு உதவும். 

❖ டபண் நிறுவனரக்ளுக்கான டதாெக்க நிறுவன ஊக்குவிப்புத் திெ்ெமானது ஜூவல-
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2022 முதல் டசப்டம்பர-்2022 வவர டசயலில் இருக்கும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

பிருத்வி-II ஏவுகறண தொதறன 

❖ இந்திய நாொனது, அணுசக்தித் திறன் டகாண்ெ மற்றும் உள்நாெ்டிசலசய உருவாக்கப் 

பெ்ெ பிரித்வி-II ஏவுகவணவய டவற்றிகரமாகப் பரிசசாதித்தது. 

❖ பிருத்வி-II ஏவுகவணயானது பரிசசாதிக்கப்பெ்டு நிரூபிக்கப்பெ்ெ அவமப்பு மற்றும் 

கண்ெம் விெ்டு கண்ெம் பாயும் ஏவுகவண ஆகும். 

❖ இது அதிக அளவு துல்லியத்துென் இலக்குகவளத் தாக்கும் திறன் டகாண்ெது. 

❖ இந்த ஏவுகவணயானது திரவ எரிடபாருளில் இயங்கக்கூடிய ஒற்வற-நிவல ஏவுகவண 

ஆகும்.  

❖ சமலும் இது 350 கி.மீ தூர வரம்புவெயது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அதிபரின் அறிவியல் ஆதலாெகர் 

❖ அடமரிக்க அதிபர ்சஜா பிென், டவள்வள மாளிவக அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுெ்பக் 

டகாள்வக அலுவலகத்தின் தவலவராக ஆரத்தி பிரபாகவர நியமிப்பார ்என்று எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ அவர ்அடமரிக்க அதிபரின் அறிவியல் ஆசலாசகராக பணியாற்ற உை்ை முதல் டபண் 

மை்றும் முதல் கறுப்பினப் பபண் ஆவார.் 

❖ பில் கிளிண்ென் மற்றும் பராக் ஒபாமா ஆகிசயார ் அதிபராக இருந்தப் பதவிக் 
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காலங்களிலும் ஆரத்தி முக்கியப் டபாறுப்புகளில் பணியாற்றினார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் பணம் அனுப்புதலுக்கான ெர்வததெ தினம் - ஜூன் 

16 

❖ 800 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் பணம் அனுப்பும் 200 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான புலம்டபயரந்்த டதாழிலாளரக்ள், டபண்கள் மற்றும் 

ஆண்கவள இந்த நாள் டகௌரவிக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சவபயானது கெந்த ஆண்டிற்கான, குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் 

பணம் அனுப்புதலுக்கான சரவ்சதசத் தினத்திற்கான கருத்துருவான, டிஜிெெ்ல் மற்றும் 

நிதி உள்ளெக்கம் மூலம் மீெ்பு மற்றும் தாங்குதிறன் என்றக் கருத்துருவிவனசய இந்த 

ஆண்டின் தினத்திற்கும் டதாெரக்ிறது. 

 

 

ெர்வததெ ஆப்பிரிக்கக் குழந்றதகள் தினம் - ஜூன் 16 

❖ இந்தத் தினமானது டதன்னாப்பிரிக்காவின் சசாடவெ்சொ நகரில், 1976 ஆம் ஆண்டு 
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ஜூன் 16 ஆம் சததியன்று நவெடபற்ற மாணவர ்எழுசச்ிவய நிவனவு கூருகிறது. 

❖ நிறடவறியால் தூண்ெப்பெ்ெக் கல்வி முவறக்கு எதிரப்்பு டதரிவித்த ஆப்பிரிக்க 

மாணவரக்ளால் இந்த ஆரப்்பாெ்ெம் நெத்தப்பெ்ெது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆப்பிரிக்கக் குழந்வதகள் தினத்தின் கருத்துரு, "குழந்வதகவளப் 

பாதிக்கும் தீங்கான நவெமுவறகவள நீக்குதல்: 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் டகாள்வக 

மற்றும் நவெமுவறயில் முன்சனற்றம்" என்பதாகும். 

 

 

உலகப் பாறலவனமாதல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கக தினம் - 

ஜூன் 17 

 

❖ 1994 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பெ்ெ இத்தினமானது பாழான நிலத்வத ஆசராக்கியமான 

நிலமாக மாற்றுவதில் கவனம் டசலுதத்ுகிறது. 

❖ இந்தத் தினத்தின் முக்கிய சநாக்கமானது பாவலவனமாக்குதவல எதிரத்த்ுப் 

சபாராடுவதற்கான நிவறவு டசய்யக் கூடிய தீரவ்ுகவளக் கண்ெறிவதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, ‘வறெ்சியில் இருந்து ஒன்றுபெ்டு மீண்டு 

எழுசவாம்’ என்பதாகும். 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உலகளாவிய ் சதாடக்க நிறுவனச ்சூழலறமவு தரவரிறெ 

❖ உலகத் டதாெக்க நிறுவனச ் சூழலவமவு அறிக்வகயில், மலிவான திறன் டகாண்ெ 

நாடுகள் பிரிவில் ஆசியாவிசலசய சகரளா முதலிெம் பிடித்துள்ளது. 
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❖ இந்த அறிக்வகயில் உலகளாவியத் தரவரிவசயில் இந்த மாநிலம் நான்காவது 

இெத்வதப் டபற்றுள்ளது. 

❖ இது டகாள்வக ஆசலாசவன மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமான ஸ்ொரெ்்அப் ஜீசனாம் 

மற்றும் உலகத் டதாழில்முவனசவார ்கெ்ெவமப்பு ஆகியவற்றால் கூெ்ொக இறணந்து 

பெைியிடப் பெ்ெ அறிக்வகயாகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் டவளியிெப்பெெ் முதல் உலகத் டதாெக்க நிறுவனச ் சூழலவமவு 

அறிக்வகயில், சகரளா ஆசியாவில் 5வது இெத்திலும், உலகளவில் 20வது இெத்திலும் 

இருந்தது. 

❖ இந்த அறிக்வகயில் டபங்களூரு 22வது இெத்திலும், டெல்லி 26வது இெத்திலும், மும்வப 

36வது இெத்திலும் உள்ளன. 

 

 

உலகப் தபாட்டித்திறன் குறியீடு 2022 

 

❖ சமலாண்வம சமம்பாெ்டுக் கல்வி நிறுவனமானது, சமீபத்தில் வருொந்திர உலகப் 

சபாெ்டித் திறன் குறியீெ்வெத் டதாகுத்து டவளியிெ்ெது. 

❖ இதில் இந்தியா ஆறு இெங்கள் முன்சனறி, 43வது இெத்தில் இருந்து 37வது இெத்திற்கு 

உயரந்்துள்ளது. 

❖ 63 நாடுகள் டகாண்ெ இந்தப் பெ்டியலில் டென்மாரக்் முதல் இெத்தில் உள்ளது. 

❖ இதில் சுவிெ்சரல்ாந்து முதலிெத்தில் இருந்து இரண்ொவது இெத்திற்குத் தள்ளப்பெ்ெது. 

❖ அவதத ் டதாெரந்்து, இதில் ஐந்தாவது இெத்தில் இருந்த சிங்கப்பூர ் மூன்றாவது 

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


•   
•    
 

 
 

இெத்தில் உள்ளது. 

❖ இதன்படி இந்தியாவின் டதாழிலாளர ் சந்வதயானது, 15வது இெத்திலிருந்து 6வது 

இெத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது. 
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