
•   
•    
 

 
 

ஜூன்– 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேசத் தேொழிலொளர ்மொநொட்டின் 110வது அமரவ்ில் பிரதிநிதிகள் தெனீவொ நகரில் 

நேரடியான முறையிலும் மை்றும் மமய்ேிகர ்முறையிலும் கலந்து தகொண்ட வறகயில் 

ேடே்தது.  

❖ தநேரல்ொந்து அணிக்கு எதிரொக நறடதெை்ை ஒருநொள் சரவ்தேசெ் தெொட்டியில் 

இங்கிலொந்து அணி 498-4 என்ை உலக அளவிலொனச ்சொேறன ஓட்ட அளறவ எட்டியது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

மிகப்சபரிய விமானந் ோங்கிக் கப்பல் 

❖ இந்திய-ெசிபிக் பிரொந்தியே்தில் ேனது கடை்ெறடயின் வரம்றெ விரிவுெடுே்தும் 

முயை்சியில் சீனொ "புஜியன்" என்ை ேனது மூன்ைொவது விமொனே் ேொங்கிக் கெ்ெறல 

அறிமுகெ் ெடுே்தியுள்ளது. 

❖ புதிேொக அறிமுகெ்ெடுே்ேெ்ெட்ட விமொனே் ேொங்கிக் கெ்ெலொனது, மிகவும் தமம்படுத்தப் 

ெட்ட மை்றும் "முழுறமயொக உள்நொட்டிதலதய கட்டறமக்கெ்ெட்ட முேல் கடை்ெறடக் 

கெ்ெல் ஆகும். 

❖ இது உள்நொட்டில் வடிவறமக்கெ்ெட்ட மை்றும் கட்டறமக்கெ்ெட்ட முேல் உந்துவிறச 

விமொனே் ேொங்கிக் கெ்ெல் ஆகும். 

❖ சீனொவின் முேல் விமொனே் ேொங்கிக் கெ்ெல் ஆனது லிதயொனிங் ஆகும். 

❖ சீன நொடொனது உள்நொட்டிதலதய ‘ஷொண்தடொங்’ என்ை 2வது விமொனே் ேொங்கிக் கெ்ெறல 

உருவொக்கியது. 

 

 

ஒற்றுமம - 2023 

❖ இந்தியொவும் ஷொங்கொய் ஒே்துறைெ்பு அறமெ்பின் (SCO) மை்ை உறுெ்பினர ்நொடுகளும் 

இறணந்து சீனொவின் இே்த முன்தனடுெ்பிை்கு ஆேரவளிே்ேன. 

❖ இந்ே முன்தனடுெ்ெொனது, உறுெ்பினர ் நொடுகளின் எல்றலப் ெொதுகொெ்பு 

நிறுவனங்களுக்கொக அடுே்ே ஆண்டில்  ‘Solidarity (ஒை்றுறம) - 2023’ என்ை கூட்டு எல்றல 
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சொர ்நடவடிக்றகயிறன ஏை்ெொடு தசய்வறே தநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 

 

அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர் ஆமையே்தின் உலகப் தபாக்குகள் 

அறிக்மக 

 

❖ அகதிகளுக்கொன ஐக்கிய நொடுகளின் உயர ்ஆறணயமொனது, "2022 ஆம் ஆண்டிை்கொன 

வருடொந்திர உலகப் தெொக்குகள் அறிக்றகறய" சமீெே்தில் தவளியிட்டது . 

சிறப்பம்சங்கள் 

❖ உக்றரனில் நறடதெை்ை வன்முறை மை்றும் தெொர ்கொரணமொக 2021 ஆம் ஆண்டில் 100 

மில்லியன் மக்கள் ேங்களது வீடுகளுக்குே் திரும்ெ தவண்டிய கட்டொயம் ஏை்ெட்டது. 

❖ தெரழிவுகள் கொரணமொக உலகம் முழுவதும் 23.7 மில்லியன் புதிய உள்நொட்டு இடெ் 

தெயரவ்ுகள் ஏை்ெட்டன. 

❖ இது கடந்ே ஆண்றட விட ஏழு மில்லியன் அல்லது 23 சேவீேம் குறைந்துள்ளது. 

❖ பூமியில் வொழும் ஒவ்தவொரு 78 நெரக்ளுள் ஒருவர ்ேை்தெொது இடம் தெயரந்்துள்ளனர.் 

❖ தெரழிவுகள் கொரணமொக 2021 ஆம் ஆண்டில் சீனொவில்  6 மில்லியன் அளவிலொன மிகெ் 

தெரிய இடெ் தெயரவ்ு ஏை்ெட்டது. 

❖ இறேே ் தேொடரந்்து பிலிெ்றென்ஸ் (5.7 மில்லியன்) மை்றும் இந்தியொ (4.9 மில்லியன்) 

ஆகிய நொடுகள் உள்ளன. 
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❖ இந்தியொவில், 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏை்ெட்ட தெரழிவுகள் மை்றும் ெருவநிறல மொை்ைம் 

கொரணமொக சுமொர ்ஐந்து மில்லியன் மக்கள் உள்நொட்டிதலதய இடம் தெயரந்்துள்ளனர.் 

 

ஹான்ஸ் தீவு & நதரஸ் ஜலசந்தி 

❖ ஹொன்ஸ் தீவின் மீேொன 50 ஆண்டுகொலப் பிரசச்ிறனறய முடிவுக்குக் தகொண்டு வர 

தடன்மொரக்்கும் கனடொவும் ஒரு ஒெ்ெந்ேம் தசய்துள்ளன. 

❖ இது ஆரக்்டிக் தெருங்கடலில் உள்ள ஒரு ேரிசுத் தீவொகும். 

❖ இது நதரஸ் ெலசந்தியில் உள்ள தகன்னடி கொல்வொயின் றமயே்தில் கனடொ மை்றும் 

கிரீன்லொந்து ஆகிய ோடுகளுக்கு இறடதய அறமந்துள்ளது. 

❖ வொஷிங்டன் தலண்ட ் கடை்கறரயில் உள்ள தகன்னடி கொல்வொயில் உள்ள மூன்று 

தீவுகளில் இது மிகச ்சிறியேொகும். 

❖ நதரஸ் ெலசந்தி என்ெது எல்தலஸ்மியர ் தீவுக்கும் கிரீன்லொந்திை்கும் இறடதய உள்ள 

ஒரு நீரவ்ழியொகும். 

❖ இது அட்லொண்டிக் தெருங்கடலில் உள்ள ெொஃபின் விரிகுடொவின் வடக்குெ் ெகுதிறய 

ஆரக்்டிக் தெருங்கடலில் உள்ள லிங்கன் கடலுடன் இறணக்கிைது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

பரிவரே்்ேமனகளுக்கான இமைய வழி ஆமைகளின் வரம்பு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியொனது, கூடுேல் அங்கீகொரக் கூறுகளுக்கொன வரம்பிறன ஒரு 

ெரிவரே்்ேறனக்கு 5,000 ரூெொயில் இருந்து 15,000 ரூெொயொக உயரே்்தியுள்ளது. 

❖ கடன் அட்றடகள், முன்ெண வைங்கீட்டு கருவிகள் மை்றும் ஒருங்கிறணந்ேப் ெண 

வைங்கீட்டு இறடமுகம் ஆகியவை்றின் மீேொன இறணயவழி ஆறணகளுக்கு இது 

தெொருந்தும். 

❖ ஒரு ெரிவரே்்ேறனக்கு ரூ.15,000 தசலுே்துவேை்கு கூடுேல் அங்கீகொரம் தேறவயில்றல 

என்ெறே இது குறிக்கிைது. 

 

மிகவும் மதிப்புமிக்க உலகளாவியத் ேயாரிப்புகள் 

❖ கந்ேொர ்பிரொண்ட்ஸ் மதிெ்பீட்டு நிறுவனே்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு மிகவும் மதிெ்புமிக்க 

உலகளொவியத் ேயொரிெ்புகள் ேரவரிறசயில் ஆெ்பிள் நிறுவனம் முேலிடே்றேெ் 

பிடிே்ேது. 
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❖ கூகுள் நிறுவனம் இரண்டொம் இடே்திை்கு முன்தனறி, இே்தத் ேரவரிறசயில் தவகமொக 

உயரந்்து வருகிைது. 

❖ இதில் அதமசொன் நிறுவனம் மூன்ைொவது இடே்தில் உள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

டரான்டுலா சநபுலா 

 

❖ வொனியலொளரக்ள் டரொன்டுலொ தநபுலொவிறன ஆரொய்ந்ேேன் மூலம் ஒரு நட்சே்திர 

உருவொக்கே்தின் இயக்கவியல் ெை்றிய ஒரு புதியப் புரிேறலெ் தெை்றுள்ளனர.் 

❖ டரொன்டுலொ தநபுலொ மொதெரும் மொதகல்லொனிக் கிளவுட ் என்று அறைக்கெ்ெடும் 

ெொல்தவளி அண்டே்தில் அறமந்துள்ளது. 

❖ இது 600 ஒளியொண்டுகள் தேொறலவிலொன விட்டம் தகொண்ட வொயு மை்றும் தூசிகளொல் 

ஆன நட்சே்திரங்கள் ஆகும். 

❖ இது பூமியிலிருந்து சுமொர ்1,70,000 ஒளி ஆண்டுகள் தேொறலவில் அறமந்துள்ளது. 
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❖ இேை்கு முறையொக 30 தடொரொடஸ் என்று தெயரிடெ்ெட்டது.  

❖ இது தடொரொதடொ விண்மீன் மண்டலே்தின் திறசயில் உள்ள விண்தவளிக் கூறுகளின் 

ெட்டியல் எண்றணக் குறிக்கிைது. 

 

குவ்ஸ்குல் ஏரி தேசியப் பூங்கா 

❖ மங்தகொலியொவின் குவ்ஸ்குல் ஏரி தேசியெ் பூங்கொவொனது சமீெே்தில் யுதனஸ்தகொவின் 

உலக உயிரக்்தகொளக் கொெ்ெகங்களின் கட்டறமெ்பில் தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ பிரொன்சின் ெொரீஸ் நகரில் நறடதெை்ை மனிேன் மை்றும் உயிரக்்தகொளம் திட்டே்தின் 

சரவ்தேச ஒருங்கிறணெ்புச ் சறெயின் 34வது அமரவ்ின் தெொது இந்ே முடிவொனது 

எடுக்கெ் ெட்டது. 

❖ குவ்ஸ்குல் ஏரி ரஷ்ய எல்றலக்கு அருகில் அறமந்துள்ள வடக்கு மங்தகொலியொவில் 

அறமந்துள்ளது. 

❖ மங்தகொலியொவின் நன்னீரில் கிட்டே்ேட்ட 70 சேவீேம் இந்ே ஏரியில் உள்ளது. 

 

 

கிளிஸ்தராபஸ் தமகலாயனஸ் 

 

❖ தமகொலயொவில் கிளிஸ்தரொெஸ் தமகொலயொனஸ் என்ை மூங்கிலில் வொழும் ஒரு புதிய 

தவௌவொல் இனமொனது கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தியொவில் மட்டுமின்றி தேை்கொசியொவிலும் ேடிே்ே கட்றடவிரல் தகொண்ட இே்த 

தவௌவொல் இனமானது கண்டறியெ்ெடட்திறனப் ெை்றி குறிெ்பிடட் முேல் அறிக்றக 

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


•   
•    
 

 
 

இதுவொகும். 

❖ இது அளவில் சிறியது மட்டுமல்லாமல் கந்ேக மஞ்சள் நிை வயிறுடன் கூடிய அடர ்

ெழுெ்பு நிைம் தகொண்டது ஆகும். 

❖ இந்ேெ் புதியக் கண்டுபிடிெ்பின் மூலம் இந்தியொவில் இதுவறர அறியெ்ெடட் தவௌவொல் 

இனங்களின் தமொே்ே எண்ணிக்றக 131 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

பாலிகா பஞ்சாயே்து முன்சனடுப்பு 

 

❖ குெரொே்தில் உள்ள கட்ச ்மொவட்டே்தின் ெல கிரொமங்களில் இந்தியொவின் முேல் தெண் 

ெஞ்சொயே்து என்ை, "ெொலிகொ ெஞ்சொயேத்ு" என்பது தேொடங்கெ்ெட்டது. 

❖ இது தெண்களின் சமூக மை்றும் அரசியல் தமம்ெொட்டிறன ஊக்குவிெ்ெதேொடு, 

அரசியலில் தெண்களின் தீவிரப் ெங்களிெ்றெ உறுதி தசய்வறேயும் தநொக்கமொகக் 

தகொண்டுள்ளது. 

❖ இது ‘தெட்டி ெசச்ொதவொ தெட்டி ெேொதவொ’ என்ை பிரசச்ொரே்தின் கீை் தேொடங்கெ்ெட்டது. 

❖ "ெொலிகொ ெஞ்சொயே்து" என்ெது 11 முேல் 21 வயதுறடயவரக்ளொல் நிரவ்கிக்கெ் 

ெடுகிைது. 

❖ கிரொமப் ெஞ்சொயேத்ு தெொலதவ ெொலிகொ ெஞ்சொயே்து உறுெ்பினரக்ளும் நியமனம் 

தசய்யெ் ெடுகின்ைனர.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

வீட்டுப் பைியாளரக்ள் பற்றிய அறிக்மக 

❖ இது சரவ்நதச மதாழிலாளர ்அறமப்பால் மவளியிடப் பட்டது. 

❖ உலதகங்கிலும் உள்ள வீட்டுெ் ெணியொளரக்ளில் 6% தெர ் மட்டுதம விரிவொன சமூகெ் 

ெொதுகொெ்பு வசதிறயப் தெறுகின்ைனர.் 

❖ தமொே்ே வீட்டுெ் ெணியொளரக்ளில் தெண்கள் 76.2% ஆக உள்ளனர.்  

❖ தமலும் அவரக்ள் தெொதுமொன சமூக நல வசதிகள் இல்லொே நிறலயில் குறிெ்ெொக 

மிகவும் அதிகளவில் ெொதிக்கெ் ெடுகின்ைனர.் 

❖ ஐதரொெ்ெொ மை்றும் மேத்ிய ஆசியொவில் உள்ள 57.3% வீட்டுெ் ெணியொளரக்ளுக்கு 
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அறனே்துச ்சலுறககளும் சட்டெ்பூரவ்மொகக் கொெ்பீடு தசய்யெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ அதமரிக்கொவில் அந்ே அளறவ விட 10 சேவீேே்திை்கும் சை்நை அதிகமொதனொர ்

அே்ேறகய உரிறமறயக் தகொண்டுள்ளனர.் 

❖ அரபு நொடுகள், ஆசியொ, ெசிபிக் மை்றும் ஆெ்பிரிக்கொவில் ஏைக்குறைய எவருக்கும் 

முழுறமயொகெ் ெொதுகொெ்பு வைங்கெ்ெடவில்றல. 

 

 

சகாள்மள தநாய் 

 

❖ சமீெே்திய ஆய்வின்ெடி, தகொள்றள தநொய் என்ெது 1338-1339 ஆம் ஆண்டில் நவீனகொல 

வடக்கு கிரக்ிஸ்ேொனில் தேொன்றியது. 

❖ 1346 முேல் 1353 ஆம் ஆண்டு வறரயில் தமை்கு ஆசியொ, வடக்கு ஆப்பிரிக்கொ, மே்தியக் 

கிைக்கு மை்றும் ஐதரொெ்ெொவில் ெரவிய புதெொனிக் பிதளக் தநொறய தகொள்றள தநொய் 

என்ை தசொல் குறிக்கிைது. 
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❖ தயரச்ினியொ தெஸ்டிஸ் என்ை ெொக்டீரியொவொல் தகொள்றள தநொய் ஏை்ெட்டது. 

❖ இது தகொறிே்துண்ணிகளொல் ெரெ்ெெ்ெடும் உண்ணிகளொல் ெரவியது. 

 

பூமியின் கை்டே் ேட்டுகளின் புதிய வமரபடம் 

❖ சமீெே்தில், ஆஸ்திநரலிய ோட்டின் ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் பூமியின் கண்டே் ேட்டுகளின் 

புதுெ்பிக்கெ் ெட்ட வறரெடே்றே உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய ஆய்றவ தமை்தகொண்டனர.் 

❖ வொல்ெரொ என்பது ெல ஆண்டுகளொகே ்தேொடரந்்து பிரிந்து மை்ை தெரும் கண்டங்கறள 

உருவொக்கியது.  

❖ அதில் கறடசியொக 335-65 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானது ெொஞ்ஜியொ 

ஆகும். 

❖ வொல்ெரொ என்ெது ஆரக்்கியன் கொலே்தில் இருந்ே பூமியின் முேல் தெரும் கண்டே்தின் 

தெயரொகும். 

❖ இதில் 26 மறல உருவொக்கச ்தசயல்முறைகள் உள்ளன. 

❖ இவை்றுள் ெல தெரும் கண்டங்களின் உருவொக்கே்துடன் தேொடரப்ுறடயறவயொகும். 

❖ மறல உருவொக்கச ் தசயல்முறை என்ெது புவிக்குழிவுெ் ெகுதிகளில் நிகழும் ஒரு 

மறலறய உருவொக்குகின்ை நிகை்வு ஆகும். 
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