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ஜூன்– 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ குஜராத்தின் பஞ்ச மஹால் மாவட்டத்தில் உள்ள பாவகாத ் மலலயில் அலமந்துள்ள, 

புதுப்பிக்கப் பட்ட ஸ்ரீ காளிகா மாதா ககாயிலலப் பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து லவத்தார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கடற்கரைரயே் தூய்ரைப்படுே்துவேற்கான இயக்கை் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 75 கடற்கலரகலளச ் சுத்தப்படுத்தும் முன்னனடுப்பிலன மத்திய 

அரசு அறிவித்தது. 

❖ கடற்கலரலயத் தூய்லமப்படுத்துவதற்கான இயக்கமானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 

03 ஆம் கததியன்று னதாடங்கி னசப்டம்பர ்17 ஆம்  கததியன்று முடிவலடயும். 

❖ இந்த ஆண்டு, னசப்டம்பர ்17 ஆம்  கததியானது ‘சரவ்கதசக் கடற்கலரலயத் தூய்லமப் 

படுத்தும் தினமாக’ அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. 

 

முக்கியத் ேகவல் உள்கட்டரைப்பு 

❖ மின்னணு மற்றும் தகவல் னதாழில்நுட்பத் துறை அலமசச்கமானது, ICICI வங்கி, HDFC 

வங்கி மற்றும் ஒருங்கிலணந்தப் பணவழங்கீட்டு இலடமுகத்திலன நிரவ்கிக்கும் 

நிறுவனமான NPCI ஆகியவற்றின் தகவல் னதாழில்நுட்ப வளங்கலள ‘முக்கியத் தகவல் 

உள்கட்டலமப்பு’ என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ இவற்றிற்கு ஏகதனும் தீங்கு ஏற்பட்டால் அது கதசியப் பாதுகாப்பில் ஒரு தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும் என்பலத இது குறிக்கிறது. 

❖ இந்த வளங்கலள அங்கீகாரமின்றி அணுகும் எந்தனவாரு நபருக்கும் 10 ஆண்டுகள் 

வலர சிலறத் தண்டலன விதிக்கப்படலாம். 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு தகவல் னதாழில்நுட்பச ் சட்டதத்ின் கீழ், எந்தனவாரு தரவு, தரவுத ்

தளம், தகவல் னதாழில்நுட்பக் கட்டலமப்பு அல்லது தகவல் னதாடரப்ு உள்கட்டலமப்பு 
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ஆகிய டிஜிட்டல் னசாத்துக்கறைப் பாதுகாப்பதற்காக அவற்றிலன முக்கியத் தகவல் 

உள்கட்டலமப்பாக அறிவிக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசிற்கு உள்ளது. 

 

 

வீட்டு வசதி ைற்றுை் நகை்ப்புற விவகாைங்கள் துறை அரைசச்கே்தின் NIPUN 

முன்சனடுப்பு 

 

❖ "நிரம்ாண் னதாழிலாளரக்ளின் திறன்கலள கமம்படுத்தச ் சசய்வதற்கான கதசிய 

முன்னனடுப்பு (NIPUN)" என்ற புதுலமயான திட்டதத்ிலன வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்கள் அலமசச்கமானது னதாடங்கியுள்ளது. 

❖ 100,000 கட்டுமானத் னதாழிலாளரக்ளின் திறன் கமம்பாட்டுப் பயிற்சிக்காக இந்த 

முன்னனடுப்பானது னதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது "தீனதயாள் அந்த்கயாதயா-கயாஜனா கதசிய நகரப்்புற வாழ்வாதார திட்டத்தின்” 

(DAY - NULM) கீழ் னதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், புதிய திறன் மற்றும் திறன் கமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் 

கட்டுமானத ்னதாழிலாளரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

❖ நிபுன் திட்டமானது கதசிய திறன் கமம்பாட்டுக் கழகத்தினால் னசயல்படுதத்ப்படும். 

 

111 அைசியல் கட்சிகள் நீக்கை் 

❖ "நடப்பில் சசயல்பாட்டில் இல்லாத அரசியல் கட்சிகலள" கண்டறிந்து, அதில் 111 பதிவு 
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னசய்யப் பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கடச்ிகலள நீக்க கதரத்ல் ஆலணயம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

❖ "கடுலமயான நிதி முலறககடு" னதாடரப்ாக சடட் நடவடிக்லக எடுப்பதற்காக மூன்று 

கட்சிகள் குறித்த ஒரு அறிக்லகயிலன வருவாய்த் துலறக்குத் கதரத்ல் ஆலணயம் 

அனுப்பி உள்ளது. 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச ்சட்டமானது, அரசியல் கட்சிகலளப் பதிவு 

னசய்வதற்கும் அவற்றின் பதிலவ நீக்குவதற்குமான ஒரு அதிகாரத்றதத் கதரத்ல் 

ஆலணயத்திை்கு வழங்குகிறது. 

❖ பதிவு னசய்யப்பட்டக் கடச்ிகள், 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதித்துவச ் சடட்த்திலன 

மீறும் ஒரு நடவடிக்லகயானது கண்டறியப்பட்டு அவற்றிற்கு எதிராக ஒரு நடவடிக்லக 

எடுக்கப் படுவது இது இரண்டாவது முலறயாகும். 

 

சை்வதேசச ்சசய்திகள் 

இலங்ரக அைசியலரைப்புத் திருே்ேை் 

❖ இலங்லக அரசானது குடியரசுத் தலலவரின் அதிகாரங்கலளக் கட்டுப்படுத்தும் 

வலகயில் அதன் அரசியலலமப்பில் 21வது திருத்தத்திலன நிலறகவற்றியுள்ளது. 

❖ இது முன்பு இருந்தலத விட அதிக அதிகாரங்கலளப் பாராளுமன்றத்திற்கு வழங்கச ்

சசய்கிறது. 

❖ இது பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளிப்பது மட்டுமன்றி குடியரசுத் தலலவரின் 

நடவடிக்லககளுக்கு அவர ்பதில் கூறும் ஒரு னபாறுப்பிலனயும் வழங்குகிறது. 

 

சபாருளாோைச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் மிகப்சபைிய வைே்்ேகப் பங்குோை நாடு 

❖ மத்திய வரத்்தகம் மற்றும் னதாழில்துலற அலமசச்கத்தின் சமீபத்தியத் தரவுகளின் 

படி, அனமரிக்க நாடானது இந்தியாவின் மிகப்னபரிய ஒரு வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக 

மாறி உள்ளது. 

❖ அனமரிக்காவுடனான இந்தியாவின் இருதரப்பு வரத்்தக அளவானது 119.42 பில்லியன் 

அனமரிக்க டாலரக்ள் என்ற மதிப்பிலன எட்டியுள்ளது.  

❖ இது சீனாவுடனான இந்தியாவின் வரத்்தகத்லத விட அதிகமாக உள்ளது. 

❖ சீன நாடானது 2013-2014 முதல் 2017-2018 வலரயிலும், 2020-2021 வலரயிலும் 

இந்தியாவின் மிகப்னபரிய வரத்்தகப் பங்குதார நாடாகத் திகழ்ந்தது. 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சோழில்நுட்பை் 

இந்தியாவின் முேல் புவியீை்ப்பு எதிை்விரச சகாண்ட கவச உரட 

❖ னடல்லியில் உை்ை அகில இந்திய மருத்துவக் கல்வி நிறுவனமானது உலகின் முதல் 

புவியீரப்்பு எதிரவ்ிலச னகாண்ட கவச உலடலய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது விண்னவளி வீரரக்ளின் உடல் தலசகலள வலுப்படுத்தவும், எலும்புகளில் உள்ள 

தாதுக்களின் இழப்லபத் தடுக்கவும் உதவும். 

❖ இது விண்னவளியில், விண்னவளி வீரரக்ளின் எலடலய 70 சதவீதத்திற்கு கமல் 
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அதிகரித்து அவரக்ள் அங்கு மிதக்காமல் தடுக்கும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

‘ஒருமுரற ைட்டுதை பயன்படுை் சநகிழிக்குே்’ ேரட 

 

❖ மத்திய அரசானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 01 ஆம் கததி முதல் ‘ஒருமுலற மட்டுகம 

பயன்படுத்தக் கூடிய னநகிழிகளின்’ பயன்பாட்டிலனத் தலட னசய்துள்ளது. 

❖ ஒருமுலற பயன்படுத்தப்படும் னநகிழி என்பது ஒருமுலற மட்டுகம பயன்படுத்தப் 

பட்டுத் தூக்கி எறியப்படும் னநகிழிப் னபாருட்கலளக் குறிக்கிறது. 

❖ 75 லமக்ரானுக்கு கீழ் உள்ள பாலித்தீன் (னநகிழி) லபகள் ஏற்கனகவ 2021 ஆம் ஆண்டு 

னசப்டம்பர ்மாதத்தில் தலட னசய்யப் பட்டன. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதம் முதல், 120 லமக்ரானுக்குக் குலறவான பாலித்தீன் 

(னநகிழி) லபகளும் தலட னசய்யப்படும். 

 

ைாநிலச ்சசய்திகள் 

சை்வதேச இலக்கிய விழா 

 

❖ சிம்லாவில் உள்ள னகய்ட்டி திலரயரங்கில் "உன்கமஷா" என்றலழக்கப்படும் மூன்று 

நாட்கள் அளவிலான சரவ்கதச இலக்கிய விழா நலடனபற்றது. 

❖ இந்த விழாவானது, இன்று வலரயில் இந்தியாவின் மிகப்னபரிய சரவ்கதச இலக்கிய 

விழாவாகும். 

 

தகைள இடை்சபயை்வு கணக்சகடுப்பு 

 

❖ ககரள மாநிலமானது “2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான ககரள இடம்னபயரவ்ு கணக்னகடுப்பு” 

நடத்த உள்ளதாக  அறிவித்துள்ளது. 

❖ உலனகங்கிலும் உள்ள நாடுகளில் வாழும் மலலயாள னமாழி இனத்தவலரப் பற்றிய 
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தரவு வங்கிலயத் தயாரிப்பலத இது கநாக்கமாகக் னகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் கணக்னகடுப்பின் ஒரு பகுதியாக “மலலயாளி பிரவாசி தளமானது” னதாடங்கப் 

படும். 

❖ னவளிநாட்டினருக்கான காப்பீடு மற்றும் பிற நலத்திட்டங்கலள இலணப்பதற்கு இந்த 

தளமானது பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இந்தத ்தரவுத்தளத்லதத் தயாரிப்பதற்காக விரிவான உலகளாவியப் பதிவு இயக்கமும் 

நடத்தப்பட உள்ளது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் கமற்னகாள்ளப்பட்ட முதல் கணக்னகடுப்பானது, அந்தக் காலக் 

கட்டத்தில் சுமார ் 1.5 மில்லியன் ககரள மக்கள் இந்தியாவிற்கு னவளிகய னவளி 

நாடுகளில் வாழ்ந்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளுக்கு ககரளாவிலிருந்து 2.12 

மில்லியன் மக்கள் புலம்னபயரந்்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக அைிவாள் வடிவ சசல் விழிப்புணை்வு தினை் – ஜூன் 19 

 

❖ இது அரிவாள் வடிவ னசல் கநாய் மற்றும் அதன் சிகிசல்சகள் பற்றிப் னபாதுமக்களுக்கு 

உணரத்்துவலத கநாக்கமாகக் னகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்தினமானது கநாயாளிகள், அவரக்ளது குடும்பத்தினர ் மற்றும் அவரக்ளின் 

பராமரிப்பாளரக்ள் எதிரன்காள்ளும் சிரமங்கலளப் பற்றியும் எடுத்துலரக்கிறது. 

❖ அரிவாள் னசல் இரத்தகசாலக என்பது சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் சாதாரண இருபுறக் 

குழிவு வடிவத்திற்குப் பதிலாக அரிவாள் வடிவமாக மாறுகின்ற ஒரு வலகயான மரபு 

வழிக் ககாளாறாகும். 

 

உலக சைது ஓட்டப் பயிற்சி தினை் - ஜூன் 19 

❖ னமது ஓட்டப் பயிற்சியானது பிரபலமாக வளரந்்து வருவதற்கு ஏற்ற வலகயில் இந்தத் 

தினமானது முதன்முதலில் 1979 ஆம் ஆண்டில் W.T. ரகப என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இயற்லகயின் அழலக ரசித்துக் னகாண்கட னமதுவாக நடப்பதற்கு இது மக்கலள 

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


•   
•    
 

 
 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 

 

தைாேலின் தபாது நிகழுை் பாலியல் வன்முரறரய ஒழிப்பேற்கான சை்வதேச 

தினை் - ஜூன் 19 

 

❖ 15 உறுப்பினரக்லளக் னகாண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சலபயானது 2008 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 19 ஆம் கததியன்று இந்தத் தினத்திலன உருவாக்குவதற்கான ஒரு 

தீரம்ானத்லத நிலறகவற்றியது. 

❖ இந்தத் தினமானது கமாதலின் கபாது நிகழும் பாலியல் வன்முலற பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவலத கநாக்கமாகக் னகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துருவானது, ‘தடுப்பகதப் பாதுகாத்தல்: கமாதலின் கபாது 

நிகழும் பாலியல் வன்முலறயின் அலமப்பு சாரந்்த மற்றும் ஒரு னசயல்பாட்டு 

முலறயிலானத் தடுப்லப கமம்படுதத்ுதல்' என்பதாகும். 

 

ேந்ரேயை் தினை் - ஜூன் 19 

❖ தந்லதயர ்தினம் என்பது தந்லத மற்றும் தந்லதவழி பிலணப்புகலளயும், சமூகத்தில் 

தந்லதயின் னசல்வாக்லகயும் மதிக்கும் ஒரு விடுமுலற தினமாகும். 

❖ இத்தினமானது முதல் முலறயாக 1910 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது 
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ஞாயிற்றுக் கிழலமயன்று னகாண்டாடப்பட்டது. 

 

 

தேசிய வாசிப்பு தினை் - ஜூன் 19 

❖ இந்தத் தினமானது புதுலவயில் நாராயண பணிக்கர ் (PN பணிக்கர)் என்பவலரக் 

னகௌரவிப்பலத கநாக்கமாகக் னகாண்டுள்ளது. 

❖ இவர ் ககரளாவில் நூலகம் மற்றும் எழுத்தறிவு இயக்கத்தின் தந்லதயாகக் கருதப் 

படுகிறார.் 

❖ ககரள அரசானது PN பணிக்கர ் அறக்கட்டலளயுடன் இலணந்து 1996 ஆம் ஆண்டு 

ஜூன் 19 ஆம் கததியன்று வாசிப்பு தினத்திலனத் னதாடங்கியது. 

 

 

இேைச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபைிய நன்னீை்வாழ் மீன் 

❖ கம்கபாடியாவில் உள்ள மீகாங் ஆற்றில் 300 கிகலா எலடயுள்ள திருக்லக மீன் பிடிபட்டு 

உள்ளது. 

❖ அது இதுவலரயில் கண்டறியப்பட்ட மிகப்னபரிய நன்னீரவ்ாழ் மீனாகும். 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில் தாய்லாந்தில் பிடிபட்ட 293 கிகலா எலடயுள்ள மீகாங் ராட்சதக் 

னகளுத்தி மீனால் பதிவு னசய்யப்பட்ட சாதலனலய இது முறியடிதத்து. 
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❖ மீகாங் ஆற்றில் உலகிகலகய அதிகளவில் பல்கவறு மீன் வலககலளக் னகாண்டுள்ள 

மூன்றாவது ஆறாகும். 

 

 

ைனிேக் காதுகளின் ைே்தியப் பகுதி 

❖ மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதியானது மீன்களின் னசவுள்களில் இருந்து 

உருவானதாக சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 

❖ மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதியானது மூன்று சிறிய, அதிரவ்ுறும் எலும்புகளால் 

ஆனது. 

❖ இது ஒலி அதிரவ்ுகலள உள் காதுக்குள் னகாண்டு னசல்ல உதவுகிறது. 

❖ புலதபடிவ மற்றும் கருச ் சான்றுகள் என்பறை மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதி 

என்பது மீன்களின் மூசச்ுத ்துலளகளிலிருந்து உருவானது என்பலத நிரூபிக்கின்றன. 

❖ இருப்பினும், முதுனகலும்புகளின் மூசச்ுத் துலளயின் கதாற்றமானது முதுனகலும்பு 

உயிரிகளின் பரிணாம வளரச்ச்ியில் தீரக்்கப் படாத மரம்மாக உள்ளது. 
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