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ஜூன் –  24 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹரியானா மாநில முதல்வர ்மனனாகர ்லால் கட்டார ்8வது சரவ்னதச னயாகா தினத்தத 

முன்னிட்டு டாக்டர ் னசானு ன ாகட் எழுதிய அஷ்டாங்க னயாகா என்ற புத்தகத்தத 

வவளியிட்டார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஒரு தேசம் ஒரு குடும்ப அட்டட 

❖ ஒரு னதசம் ஒரு குடும்  அட்தட திட்டத்தத அமல் டுத்திய 36வது மாநிலமாக அசாம் 

மாறியது. 

❖ இதன் மூலம், இந்தத் திட்டமானது 36 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய ் பிரனதசங்களில் 

வவற்றிகரமாக வசயல் டுத்த ் டுகிறது. 

❖ இத்திட்டமானது னதசிய உணவுப்  ாதுகா ்புச ்சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் வசயல் டுத்த ் 

 டுகிறது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நுகரன்வார ்விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் 

வ ாது விநினயாக அதமசச்கத்தினால் வதாடங்க ் ட்டது. 

❖ இது ஆதார ் தகவல் உள்ளடீு என ் டும் வசயல்முதறயின் மூலம்  யனாளியின் 

குடும்  அட்தடயிதனத் னதசியமயமாக்கும் ஒரு திட்டமாகும். 

❖  யனாளிகள் நாட்டின் எந்தவவாரு நியாய விதலக் கதடயிலிருந்தும் தாங்கள் வ ற 

தகுதியான உணவுத் தானியங்கதளப் வ ற்றுக் வகாள்ளலாம் என் தத ஆதார ்தகவல் 

உள்ளடீு உறுதி வசய்கிறது. 

 

 

பிரேம மந்திரி தயோகோ விருது 

❖ சரவ்னதச னயாகா தினதத்த முன்னிட்டு, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘னயாகாவின் வளரச்ச்ி 

மற்றும் ஊக்குவி ்புக்கான சிறந்த  ங்களி ்பிற்கான பிரதம மந்திரி விருதத’ வழங்க 

உள்ளதாக ஆயுஷ் அதமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 
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❖ லடாக்தகச ் னசரந்்த பிக்கு சங்கனசனா, பினரசிதலச ் னசரந்்த மாரக்ஸ் வினிசியஸ் 

னரான ா னராட்ரிக்ஸ் ஆகிய இரு தனி ந ரக்ள் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்ததச ்

னசரந்்த “தி டிதவன் தலஃ ் வசாதசட்டி” என்ற அதம ்பு மற்றும் ஐக்கிய 

ரா ்ஜியத்திதனச ்னசரந்்த பிரிட்டிஷ் வீல் ஆஃ ் னயாகா ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்கள் 

இந்த விருதுக்குத் னதரந்்வதடுக்க ் ட்டுள்ளன. 

 

 

திசரௌபதி முர்மு 

 

❖ இவர ் இந்தியாவின் முதல்  ழங்குடியின மற்றும் இரண்டாவது வ ண் குடியரசுத் 

ததலவராக மாற உள்ளார.் 

❖ முரம்ுவின் னவட்பு மனுதவப்  ா க ததலவர ்ன பி நட்டா அறிவித்தார ்

❖ இவர ்ஒடிசாதவச ்னசரந்்த சந்தால் இன ் வ ண் ஆவார.் 
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❖ இவர ்னதரந்்வதடுக்க ் ட்டால், ஐக்கிய முற்ன ாக்குக் கூட்டணியின் ஆதரவு ் வ ற்ற 

நபரான பிரதி ா  ாட்டீதலத் வதாடரந்்து (2007-12) குடியரசுத் ததலவர ்  தவிதய 

வகிக்க உள்ள இரண்டாவது வ ண் முரம்ு ஆவார.் 

 

யஷ்வந்ே் சின்ஹோ 

❖ நதடவ றவுள்ள 2022 ஆம் ஆண்டு குடியரசுத் ததலவர ் னதரத்லில் எதிரக்்கட்சி 

னவட் ாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவின் வ யர ்இறுதி வசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

❖ இவர ்1960 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஆட்சி ்  ணியில் இதணந்தார.் 

❖ அரசியலில் னசருவதற்காக 1984 ஆம் ஆண்டு இவர ் ணியில் இருந்து விலகினார.் 

❖ சின்ஹா  ாரதிய  னதா கட்சியின் மூத்தத் ததலவராக இருந்தார.்  

❖ ஆனால் 2018 ஆம் ஆண்டு ஏ ்ரல் மாதத்தில் கடச்ிதய விட்டு விலகி திரிணாமுல் 

காங்கிரஸில் னசரந்்தார.் 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

மோம்பழே் திருவிழோ – சபல்ஜியம் 

 

❖ மத்திய வரத்்தக மற்றும் வதாழில்துதற அதமசச்ர ் பியூஷ் னகாயல், பிரஸ்ஸல்ஸ் 
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நகரில் ஏற் ாடு வசய்ய ் ட்டிருந்த மாம் ழத் திருவிழாதவத் வதாடங்கி தவத்தார.் 

❖ வ ல்ஜியத்தில் இத்திருவிழா நடத்த ் டுவது இதுனவ முதல் முதறயாகும். 

❖ ஐனரா ்பியரக்ள் மத்தியில் இந்திய மாம் ழங்கள்  ற்றிய விழி ்புணரத்வ ஏற் டுத்தச ்

சசய்வதும், இந்திய மாம் ழங்களுக்கான சந்தததய ஐனரா ் ாவில் உருவாக்குவதும் 

இதன் னநாக்கமாகும். 

❖ இந்தியா உலகின் பிற  குதிகளுக்கு மாம் ழங்கதள ஏற்றுமதி வசய்வதில் வ ரும் 

 ங்கு வகிக்கிறது. 

❖ ஆனால் வ ரும் ாலான மாம் ழங்கள் ஐனரா ் ாதவ வசன்றதடவதத விட மத்தியக் 

கிழக்கு நாடுகதளனய அதிகம் வசன்றதடகின்றன. 

 

ஆப்கோனிஸ்ேோன் நிலநடுக்கம் 2022 

❖  ூன் 22 ஆம் னததியன்று ஆ ்கானிஸ்தானில் ஏற் ட்ட நிலநடுக்கம் ஆனது 2002 ஆம் 

ஆண்டிற்கு ் பிறகு ஏற் ட்ட மிக னமாசமான நிலநடுக்கம் ஆகும். 

❖  ாகிஸ்தானின் எல்தலதய ஒட்டிய வதன்கிழக்கு நகரமான னகாஸ்ட் நகரிலிருந்து 44 

கினலாமீட்டர ்வதாதலவில் நிலநடுக்கம் ஏற் ட்டது. 

 

 

டடம்ஸ் உயர் கல்வி என்ற இேழின் ஆசியப் பல்கடலக்கழக ேரவரிடச 2022 

❖ தடம்ஸ் உயர ்கல்வி என்ற இதழின் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிய ்  ல்கதலக்கழக தர 

வரிதசயானது தடம்ஸ் உயர ்கல்வி இதழினால் (THE) வவளியிட ் ட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு இத்தரவரிதசயில் இடம்வ ற்ற 118 நிறுவனங்களுள்   ் ான்  ல்கதலக் 

கழகங்கள் அதிகளவில் பிரதிநிதித்துவம் வ ற்றுள்ளன. 

❖   ் ான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்த டியாக இந்தியா மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ ஒரு  ாலஸ்தீனிய  ல்கதலக்கழகம் முதல் முதறயாக இந்தத ்தரவரிதசயில் இடம் 

வ ற்றுள்ளது. 

❖ வ ங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமானது இந்தியாவின் சிறந்த 

கல்வி நிறுவனமாகத் வதாடரந்்து இடம் வ ற்றுள்ளது. 

❖ இது 42வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ தமசூரிலுள்ள JSS உயரக்ல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ிக் கழகமானது 65வது இடத்திலும், 

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


•   
•    
 

 
 

னரா ர ் நகரிலுள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட் க் கல்வி நிறுவனம் 68வது இடத்திலும், 

இந்தூர ் நகரிலுள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட் க் கல்வி நிறுவனம் 87வது இடத்திலும் 

உள்ளன. 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

ஸ்டபனி ஹோர்ன்சடயில் 

 

❖ ஸ்த னி ஹாரன்்வடயில் என் து ஒரு தும்பி (தட்டான்) இனமாகும். 

❖ இந்த இனமானது இதுவதர னகரளாவில் காண ் டவில்தல. 

❖ இந்த இனமானது னமற்குத் வதாடரச்ச்ி மதலயில் மட்டுனம காண ் டுகின்றது 
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❖ இது இந்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில் மகாராஷ்டிராவில் கண்டுபிடிக்க ் ட்டது. 

❖ இந்த இனம்,  க்கவாட்டு மாரப்ில் உள்ள அதடயாளங்கள் மற்றும் குத 

இதண ்புகளின் விசிதத்ிரமான வடிவத்தால் மற்ற  ரம்னகாம் ஸ் இனங்களிலிருந்து 

னவறு டுகிறது. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஸ்கல்சோங் ரிக்சின் 

 

❖ இவர ்ஆக்சி ன் உதவியின்றி அன்னபூரண்ா மதலயின் உசச்ியில் ஏறிய இந்தியாவின் 

முதல் மதலனயறும் வீரர ்ஆவார.் 

❖ ஸ்கல்சாங் ரிக்சின் ஆக்ஸி ன் உதவியின்றி இரண்டு மதலச ்சிகரங்களிலும் ஏறிச ்

சாததன  தடத்துள்ளார.் 

❖ 16 நாட்கள் இதடவவளியில், ஏ ்ரல் 28 அன்று அன்னபூரண்ா மதலயில் ஏறியும் னம 14 

அன்று னலாட்னச மதலயில் ஏறியும்  இந்தச ்சாததனயானது னமற்வகாள்ள ் ட்டது. 

❖ அன்னபூரண்ா என் து வட-மத்திய னந ாளத்தின் கண்டகி மாகாணதத்ின் அன்ன 

பூரண்ா மதலத ்வதாடரில் அதமந்துள்ள ஒரு மதலயாகும். 

❖ இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 8,091 மீட்டர ்உயரத்தில் அதமந்துள்ள உலகின்  த்தாவது 

உயரமான மதலயாகும். 

❖ இந்த மதலசச்ிகரத்தில் உயிரிழ ்புகள் அதிகம் நிகழ்வதால் இது கில்லர ்மவுண்டன் 

என்றும் அதழக்க ்  டுகிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக அகதிகள் தினம் – ஜூன் 20 

❖ அகதிகளின் நிதல வதாடர ்ான 1951 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின் 50வது ஆண்டு 

நிதறதவ நிதனவு கூறும் வதகயில் இந்த தினம் முதன்முதலில் 2001 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவ ்  ட்டது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தில் கருதத்ுரு, 'யாராக இருந்தாலும், எதுவாக 

இருந்தாலும், எ ்ன ாது னவண்டுமானாலும்,  ாதுகா ்த த் னதடுவதற்கு 

அதனவருக்கும் உரிதம உண்டு' என் தாகும். 

 

 

உலக இடச தினம் - ஜூன் 21 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, "இதண ்புகளில் இதச" என் து 

ஆகும். 

❖ இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 1982 ஆம் ஆண்டு பிரான்சில் னகாதடக் கால 

சங்கிராந்தி (நீண்ட  கல் தினத்தன்று) அன்று வகாண்டாட ் ட்டது. 

❖ பிரான்சு நாட்டின் முன்னாள் கதல மற்றும் கலாசச்ாரத் துறை அதமசச்ர ்  ாக் 

லாங்னக, வமாரிஸ் ஃ ்ளூவரட்டுடன் இதணந்து  ாரீஸில் ஃன ட் டி லா மியூசிக் என்ை 

நிகழ்விறனத் வதாடங்கினார.் 

 

 

உலக நீர்நிடலயியல் தினம் - ஜூன் 21 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வ ாதுச ்சத யானது, ஒவ்வவாரு ஆண்டின்  ூன் 21 ஆம் னததியும் 

உலக நீரந்ிதலயியல் தினத்ததக் வகாண்டாடுவதற்கான ஒரு தீரம்ானத்தத  2005 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்றுக் வகாண்டது. 

❖ இது சரவ்னதச நீரந்ிதலயியல் அதம ்பினால் அங்கீகரிக்க ் ட்டு வசயல் டுத்த ் 

 ட்டது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டானது சரவ்னதச நீரந்ிதலயியல் அதம ்பு நிறுவ ் ட்டதன் 101வது 

ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "நீரந்ிதலயியல் - ஐக்கிய நாடுகளின் 

வ ருங்கடல் சாரந்்த நடவடிக்தககளின் தசா ்தத்திற்கான  ங்களி ்பு" என் தாகும். 

 

 

8வது சர்வதேச தயோகோ தினம் - ஜூன் 21 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் வ ாதுச ் சத யினால் வதாடங்க ் ட்டததத் 

வதாடரந்்து, 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுனதாறும்  ூன் 21 ஆம் னததியன்று உலகம் 

முழுவதும் இத்தினமானது வகாண்டாட ் டுகிறது. 

❖  ூன் 21 என் து வடக்கு அதரக்னகாளத்தில் நிகழும் ஆண்டின் மிக நீண்ட நாள் ஆகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'மனித குலத்திற்கான னயாகா' 

என் தாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு பிரதமர ்னமாடி அவரக்ளின் ததலதமயில் கரந்ாடகாவில் உள்ள தமசூரு 

அரண்மதன தமதானதத்ில் னயாகா நிகழ்சச்ி நதடவ ற்றது. 

 

 

சர்வதேச சங்கிரோந்திக் சகோண்டோட்டத் தினம் - ஜூன் 21 

❖ இந்தத ்தினமானது சங்கிராந்திகள் (நீண்ட  கல்) மற்றும் உத்தராயணங்கள் (சம இரவு 

 கல்) மற்றும்  ல மதங்கள் மற்றும் இனங்கள் குறித்த கலாசச்ாரங்களுக்கு அவற்றின் 

முக்கியத்துவத்தத ்  ற்றிய ஒரு விழி ்புணரத்வக் வகாண்டு வருகிறது. 
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❖ னகாதடக் காலச ் சங்கிராந்தி என் து சூரியன் ஓர ் ஆண்டில் வானத்தில் மிக உசச் 

நிதலதய அதடயும் ஒரு நாளாகும். 

❖ னகாதடக் காலச ் சங்கிராந்தி என் து வதற்கு அதரக் னகாளத்தில் ஆண்டின் மிகக் 

குறுகிய நாள் மற்றும் வடக்கு அதரக் னகாளத்தில் ஆண்டின் மிக நீண்ட நாளாகும். 

❖ இது வதற்கு அதரக் னகாளத்தில் டிசம் ர ்20 முதல் டிசம் ர ்23 வதர நிகழ்கிறது. 

 

 

உலக மடழக்கோடுகள் தினம் - ஜூன் 22 

❖ இது 2017 ஆம் ஆண்டில் மதழக்காடுகள் கூட்டாண்தம மூலம் நிறுவ ் ட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, ‘The Time is Now’ என் தாகும். 

❖ கார ்ன் தட ஆக்தசடு உள்ளிட்டத் தீங்கு விதளவிக்கும் வாயுக்கதள உறிஞ்சுவதால், 

மதழக் காடுகள் நன்னீர ் மற்றும் சுதத்மானக் காற்று ன ான்ற  ல வளங்களின் 

ஆதாரமாக உள்ளன. 

❖ பூமியின் னமற் ர ்பில் வவறும் 6 சதவீதத்தத மட்டுனம அறவ உள்ளடக்கியிருந்தாலும், 

பூமியில் காண ் டும் அதனத்து நிலவாழ்ப்  ல்லுயிரக்ளில் சுமார ் 50 சதவீதங்கள் 

மதழக் காடுகளில் காண ்  டுகின்றன. 
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