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ஜூன்– 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்ததரவ்ு ஆணையதத்ின் ஒரு இணைக்காலத் தணலவராக 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி C. முனியநாதன் நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

❖ இந்தியாவில் முதல்முணையாக, ஒரு நாணளக்கு 100 மில்லியன் லிை்ைர ் ககாள்ளளவு 

வணரயில் உப்புநீணர நன்னீராக்கும் ஆணலயானது குஜராத்தின் பருச ் மாவை்ைத்தில் 

திைக்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ பாரதிய ஏரக்ைல் நிறுவனமானது பாரை்்டிணநை் கமை்ைாவரஸ்் தளத்தில் இந்தியாவின் 

முதல் பன்ணமய ஒளிபரப்பப அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ ராம் பகதூர ்ராய் எழுதிய ‘பாரத்்திய சம்விதான்: அங்கஹி கஹானி’ என்ை புத்தகத்ணத 

பிரதமர ்அவரக்ள் கவளியிை்ைார.் 

❖ இங்கிலாந்தின் மாை் ஃபிை்ஸ்தபை்ரிக் அகமரிக்க ககால்ப் ஓபன் தபாை்டியிணன கவன்று 

தனது முதல் உயரியப் பை்ைத்ணதக் ணகப்பை்றினார.் 

❖ நணைகபை உள்ள காமன்கவல்த் விணளயாை்டுப் தபாை்டியில் 37 தபர ்ககாை்ை இந்தியத் 

தைகள வீரரக்ளின் அைிக்கு தடகள வீரர ்நீரஜ் தசாப்ரா தணலணம தாங்க உள்ளார.் 

❖ உலகம் முழுவதும் சரவ்ததச சுை்றுலா தினமானது ஆை்டுததாறும் ஜூன் 18 ஆம் 

தததியன்று ககாை்ைாைப் படுகிைது. 

 

தமிழ்நாடுச ்சசய்திகள் 

சதாழிலணங்கு 

 

❖ இது தமிழ்நாடு கதாைக்க நிறுவனங்கள் மை்றும் புத்தாக்கத் திை்ைத்தின் (ைான்சிம்) ஒரு 

முன்கனடுப்பாகும். 

❖ கபருநகரங்கள் அல்லாத பகுதியில் உள்ள கபாருளாதார ரீதியில் நலிந்த பிரிணவச ்

தசரந்்தப் கபை்களிணைதய கவகுஜனத் கதாழில்முணனணவ தமம்படுத்தச ்சசய்வணத 

இது தநாக்கமாகக் ககாை்டுள்ளது. 
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❖ இது கதாைக்க நிறுவனங்களின் சூழலணமவில் உள்ள முன்தனாடிகணளயும், 

கவை்றிகரமான கதாழில்முணனதவாணரயும், நிறுவனங்கணளயும் இணைத்து, சுய 

உதவிக் குழுக்கணளத் திைன்மிகு சுய உதவிக் குழுக்களாகவும், சிறு 

நிறுவனங்களாகவும் மை்றும் கதாைக்க நிறுவனங்களாகவும் படிப்படியாக உயரத்்தச ்

சசய்கிைது. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

ததசிய தயாகா த ாட்டிகள் 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டின் ததசிய தயாகா தபாை்டிகணள மத்திய கல்வி & திைன் தமம்பாடு 

மை்றும் கதாழில்முணனதவார ்அணமசச்ர ்தரக்மந்திர பிரதான் கதாைங்கி ணவத்தார.் 

❖ இதணனக் கல்வித் துபை அணமசச்கம் மை்றும் ததசியக் கல்வி ஆராய்சச்ித் துபை 

மை்றும் பயிை்சிக் கழகம் ஆகியணவ (NCERT) ஏை்பாடு கசய்துள்ளது. 

❖ ததசியக் கல்வி ஆராய்சச்ி மை்றும் பயிை்சிக் கழகமானது ததசிய தயாகா 

தபாை்டியிணன 2016 ஆம் ஆை்டில் கதாைங்கியது. 

❖ இந்த ஆை்டிை்கான ததசிய தயாகா தபாை்டிகளுக்கான தினத்தின் கருத்துரு, "மனித 

குலத்திை்காக தயாகா" ஆகும். 

 

மன்னர் ஹமத் பின் இசா அல்-கலிஃ ா  ரிசு 

❖ மத்தியக் கல்வித் துபை அணமசச்கமானது "பிரதம மந்திரி இ-வித்யா திை்ைத்தில் 

தகவல் கதாைரப்ுகதாழில் நுை்பத்தின் பயன்பாை்டிை்காக" கிங் ஹமத் பின் இசா அல்-

கலிஃபா பரிசு என்று அணழக்கப்படும் யுகனஸ்தகாவின் அங்கீகாரத்ணத கவன்ைது. 

❖ இந்தத் திை்ைமானது எை்ைிம முணையிலான, வாகனாலி வாயிலான, இணையவழிக் 

கல்வி கதாைரப்ான அணனத்து முயை்சிகணளயும் ஒருங்கிணைக்கிைது. 

❖ கை்ைல் இழப்புகணளக் குணைப்பதை்காக கதாழில்நுை்பத்ணதப் பயன்படுதத்ி கல்விணய 

வழங்குவதை்கு என்று பன்முணை அணுகணலச ்கசயல்படுத்துவணத இது தநாக்கமாகக் 

ககாை்டுள்ளது. 
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❖ மத்தியக் கல்வித் கதாழில்நுை்ப நிறுவனத்திை்கு (CIET) 2021 ஆம் ஆை்டிை்கான கிங் 

ஹமத ்பின் இசா அல்-கலிஃபா பரிசானது வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

 

 

சங்கல் ் நடவடிக்கக 

 

❖ இந்தியக் கைை்பணையானது வணளகுைா பிராந்தியத்தில் சங்கல்ப் நைவடிக்ணகணயத் 

கதாைங்கியுள்ளது. 

❖ சங்கல்ப் நைவடிக்ணகயில் INS தல்வார ்என்ை கப்பல் ஈடுபடுத்தப்படுகிைது. 

❖ ஹாரம்ுஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியக் ககாடிதயந்தியக் கப்பல்கள் பாதுகாப்பாகச ்

கசல்வணத உறுதி கசய்வதை்காக இது கதாைங்கப்பை்ைது. 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

ஐதரா ்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் அந்தஸ்து 

❖ ஐதராப்பிய ஆணையம் உக்ணரன் மை்றும் மால்தைாவா ஆகிய நாடுகளுக்கு 

உறுப்பினர ்அந்தஸ்திணன’ வழங்கியது. 

❖ இது ஓர ்முதல்நிபல அங்கீகாரப் படியாகும்.  
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❖ ஆனால் இரு நாடுகளும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தில் முழு அளவிலான உறுப்பினரக்ளாக 

மாறுவதை்கு நீை்ை காலச ்கசயல்முணைக்கு உள்ளாக தவை்டும். 

 

 

நிதியியல் நடவடிக்கக ்  ணிக் குழுவின் 'சாம் ல் நிற ்  ட்டியல்' 

 

❖ நிதியியல் நைவடிக்ணக பைிக்குழுவின் (FATF) அதிகபை்சக் கை்காைிப்பில் உள்ள 

நாடுகளின் "சாம்பல் நிைப் பை்டியலில்" பாகிஸ்தான் கதாைரந்்து இைம் கபை்றிருக்கும். 

❖ பாரீஸ் நகரில் அணமந்துள்ள நிதியியல் நைவடிக்ணக பைிக்குழுவின் சாம்பல் நிைப் 

பை்டியலில் பாகிஸ்தான் 2018 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மாதம் முதல் இைம் கபை்றுள்ளது. 

❖ பயங்கரவாதத்திை்கு நிதியுதவி கசய்ய வழிவகுத்த பைதமாசடிணயத ் தடுக்கத் 

தவறியதாலும், 2019 ஆம் ஆை்டு அக்தைாபர ்மாதத்திை்குள் அணத முடிவுக்கு ககாை்டு 

வருவதை்கான கசயை்திைை்த்பத நிபைகவை்ைாததாலும்  இது சதாடரக்ிைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ம் 

ககயா விண்சவளி ஆய்வுத் திட்டம் 

❖ ஐதராப்பிய விை்கவளி நிறுவனத்தின் பகயா விை்கவளி ஆய்வகமானது, சமீபத்தில் 
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பல "நை்சத்திர அதிரவ்ுகணள" கை்ைறிந்தது. 

❖ அணவ சுனாமி தபான்ை அதிரவ்ுகணளப் தபாலதவ இருந்தன. 

❖ நை்சத்திர அதிரவ்ுகள் என்பது நை்சத்திரங்களின் வடிவங்கணள மாை்றுகின்ை நை்சத்திர 

தமை்பரப்பில் ஏை்படும் சிறிய இயக்கங்கள் ஆகும். 

❖ 2013 ஆம் ஆை்டு ணகயா விை்கவளி ஆய்வுத ்திைை்மானது கதாைங்கப்பைை்து. 

❖ இது பால்கவளி அை்ைதத்ிணனப் பை்றி ஆய்வு கசய்கிைது. 

❖ இந்த ஆய்வுத் திை்ைமானது அை்ைதத்ின் வணரபைத்ணத உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது நை்சத்திரங்கள் பை்றியும், நை்சத்திரங்களின் நிைம், கவப்பநிணல, வயது மை்றும் 

பிரகாச அளவு உள்ளிைை் அவை்றின் தவதியியல் பை்புகள் பை்றிய பல புதியத் 

தகவல்கணளயும் கவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

புவியில் உள்ள மிகவும் ஈரமான இடம் 

 

❖ தமகாலயாவின் கமௌசின்ராம் பகுதியில், 1966 ஆம் ஆை்டுக்குப் பிைகு ஒதர நாளில் 

அதிகபை்சமாக மணழப்கபாழிவு பதிவாகி ஒரு புதிய சாதணன அளணவ எைட்ியுள்ளது . 

❖ புவியில் அதிக ஈரப்பதம் உள்ள இைமாகத் திகழும் சிரபுஞ்சியின் சாதணனணய இது 
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முறியடித்தது. 

❖ கமௌசின்ராம் பகுதியில் 24 மைி தநரத்தில் 1003 மி.மீ. அளவு மணழ கபய்துள்ளது. 

❖ புவியின் மிக ஈரமான இைங்களில் ஒன்ைாகத் திகழும் சிரபுஞ்சியில் பதிவான மணழப் 

கபாழிவானது, 1995 ஆம் ஆை்டு முதல் ஜூன் மாதத்தில் அதிகபை்சமாகவும், 122 

ஆை்டுகளாக மூன்ைாவது அதிகபை்ச ஈரப்பதம் உள்ள இைமாகவும் இருந்தது. 

❖ சிரபுஞ்சியானது கமௌசின்ராமிலிருந்து 10 கி.மீ. கதாணலவில் அணமந்துள்ளது. 

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

FIFA உலகக் தகா ்க  2026  

 

❖ 2026 ஆம் ஆை்டு உலகக் தகாப்ணபக்கான தபாைட்ிகள் இந்தப் தபாை்டிகணள ஏை்பாடு 

கசய்யும் அகமரிக்காவில் 11 நகரங்களிலும், கமக்ஸிதகாவில் மூன்று இைங்களிலும், 

கனைாவில் இரை்டு இைங்களிலும் நணைகபை உள்ளன. 

❖ 48 அைிகள் இப்தபாை்டியில் இைம் கபறுவது இதுதவ முதல் முணையாகும். 

❖ கத்தாரில் நணைகபைவுள்ள 2022 ஆம் ஆை்டு FIFA உலகக் தகாப்ணபப் தபாை்டியில் 

தபாை்டியிடும் 32 அைிகளில் இருந்து இது 48 ஆக அதிகரிக்கவுள்ளது. 

❖ கமக்சிதகா நகரமானது 1970 மை்றும் 1986 ஆம் ஆை்டுகளில் FIFA உலகக் தகாப்ணபப் 

தபாை்டிகணள நைத்தியது. 

❖ இந்த சாம்பியன்ஷிப் பை்ைமானது நான்கு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுணை வழங்கப் 

படுகிைது. 

 

44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் த ாட்டி  

❖ 44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாை் தபாை்டிக்கான வரலாை்று சிைப்புமிக்க தஜாதிணய ஏந்திய 

சுழல் ஓை்ைத்திணனப் பிரதமர ்அவரக்ள் கதாைங்கி ணவத்தார.் 

❖ இந்த ஆை்டு, சரவ்ததச சதுரங்கக் கூை்ைணமப்பானது, ஒலிம்பிக் பாரம்பரியத்தின் ஒரு 

அங்கமான சதுரங்க ஒலிம்பியாை் தஜாதிணய முதல் முணையாக நிறுவியுள்ளது. 

❖ சதுரங்க ஒலிம்பியாை் தஜாதிணய ஏந்திய சுழல் ஓை்ைத்திணனக் ககாை்ை முதல் நாடு 
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இந்தியாவாகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகக் கடல் ஆகம தினம் - ஜூன் 16 

 

❖ இத்தினமானது, நமது சுை்றுசச்ூழல் அணமப்பில் கைல் ஆணமகளின் முக்கியதத்ுவத்ணத 

அங்கீகரித்து அவை்ணைப் பை்றி எடுத்துணரதத்ு, அவை்றின் எை்ைிக்ணகக் குணைந்து 

வருவது பை்றிய விழிப்புைரண்வப் பரப்புகிைது. 

❖ இந்தத் தினமானது, கைல் ஆணம உயிரியலின் தந்ணத மை்றும் கைல் ஆணம பாதுகாப்பு 

அணமப்பின் நிறுவனரான ைாக்ைர.்ஆரச்ச்ி கார ் என்பவருக்காக அரப்்பைிக்கப்பை்ை 

தினமாகும். 

 

நிகலயான அறுசுகவ உணவியல் தினம் - ஜூன் 18 

❖ அறுசுணவ உைவியல் (காஸ்ை்தரானமி) என்பது சில தநரங்களில் உைவின் கணல 

என்றும் அணழக்கப் படுகிைது. 

❖ இந்தத ் தினத்தின் தநாக்கம் நிணலயான உைவு நுகரவ்ு முணையுைன், குறிப்பாக நாம் 

உை்ணும் உைணவச ் தசகரிப்பது மை்றும் தயாரிப்பது பை்றிய ஒரு கணலயுைன் 

கதாைரப்ுணைய நணைமுணைகணள அங்கீகரிப்பதாகும். 
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❖ இந்தத ்தினமானது 2016 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்21 ஆம் தததியன்று ஐக்கிய நாடுகளின் 

கபாதுச ்சணபயினால் அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. 

 

 

சவறுக்கத்தக்க த சக்ச எதிர் ் தற்கான சர்வததச தினம் - ஜூன் 18 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சணபயானது 2021 ஆம் ஆை்டு ஜூணல மாதத்தில், 

“மதங்களுக்கிணையிலான மை்றும் கலாசச்ாரங்களுக்கு இணையிலான தபசச்ு 

வாரத்்ணதயிணன ஊக்குவித்தல் மை்றும் கவறுப்பூை்டும் தபசண்ச எதிரப்்பதில் சகிப்புத ்

தன்ணம” என்ை தீரம்ானதண்த ஏை்றுக் ககாை்ைது. 

❖ இந்தத ் தீரம்ானமானது ஜூன் 18 ஆம் தததியிணன கவறுக்கத்தக்க தபசண்ச 

எதிரப்்பதை்கான சரவ்ததச தினமாக அறிவித்தது. 

❖ இத்தினமானது 2022 ஆம் ஆை்டில் முதல் முணையாக அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

 

 

மன இறுக்க தநாய் நினனவு தினம் - ஜூன் 18 

❖ முதல் மன இறுக்க தநாய் நிபனவு தினம் ஆனது பிதரசில் நாட்டில் 2005 ஆம் ஆை்டில் 

முதன்முதலில் அனுசரிக்கப்பை்ைது. 
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❖ மன இறுக்க தநாய் என்பது ஒரு நபர ் சமூகத்தில் கதாைரப்ு ககாள்வது கதாைரப்ான 

அவரது திைணனப் பாதிக்கின்ை ஒரு நரம்பியல் வளரச்ச்ி நிணலக் குணைபாடு ஆகும். 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

உலகின் சிறந்த விமான நிகலயம் 2022 

 

❖ கத்தாரின் ஹமாத் சரவ்ததச விமான நிணலயமானது கதாைரந்்து இரை்ைாவது 

ஆை்ைாக உலகின் சிைந்த விமான நிணலயமாக அறிவிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ பிரான்சின் பாரீஸ் நகரில் உள்ள பயைிகள் கைரம்ினல் கை்காை்சியில் நணைகபை்ை 

2022 ஆம் ஆை்டு ஸ்ணகை்ராக்ஸ் உலக விமான நிணலய விருதுகளில் இந்த 

அறிவிப்பானது அறிவிக்கப் பை்ைது. 

❖ கபங்களூருவில் உள்ள ககம்தபகவுைா சரவ்ததச விமான நிணலயமானது, இந்தியா 

மை்றும் கதை்காசியாவின் சிைந்தப் பிராந்திய விமான நிணலயமாக அறிவிக்கப் பை்டு 

உள்ளது. 
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