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ஜூன் – 26 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நாளளய திறன் திட்டம் 

❖ தமிழக அரசானது நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்தினனச ்சமீபத்தில் ததாடங்கியது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், தமிழக அரசு தற்பபாது நானைய திறன் என்ற திடட்த்தினனத ்

ததாடங்கியுை்ைது. 

❖ இந்தத ் திட்டத்தில் 50,000 கல்லூரி மாணவரக்ை் கணினி அறிவியல், மின்னணுவியல் 

மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்பத் துனறகைில் ஒரு அறிவுசார ் பயிற்சியினனப் தபற  

உை்ைாரக்ை். 

❖ இந்தப் பல்முனனயத் திடட்ம் ஆனது நாஸ்காம், தகவல் ததாழில்நுட்ப அகாடமி மற்றும் 

திறன் பமம்பாட்டுக் கழகம் ஆகியவற்றினால் இனணந்து உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியப் 

பிரிவினருக்கான சதாடக்க நிறுவன நிதி 

 

❖ தமிழ்நாடு ததாடக்க நிறுவனங்கை் மற்றும் புத்தாக்கத் திட்டமானது பட்டியலிடப்பட்ட 

சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் ஆகிய சமுதாயப் பிரிவுகனைச ் பசரந்்த ததாழில் 

முனனபவாரிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கனைக் பகாரியுை்ைது. 

❖ இது ததாடரப்ாக, இந்த நிதியானது அனமக்கப்படட்து. 

❖ இது பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் ஆகிய சமுதாயப் 
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பிரிவுகனைச ் பசரந்்த ததாழில்முனனவு நிறுவனரக்ைால் உருவாக்கப்பட்ட ததாடக்க 

நிறுவனங்களுக்கான ஒரு பிரதத்ிபயக நிதியாகும். 

❖ இது முதலீட்டுக் குழுவின் ஒரு மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துனரயின் அடிப்பனடயில் பங்கு 

அல்லது கடன் வடிவில் வழங்கப்படும். 

❖ இந்த நிதியுதவினயப் தபறுவதற்கு, ஒரு நிறுவனதத்ில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான 

பங்குகனைப் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ்மற்றும் பழங்குடியினர ்ஆகியப் பிரினவச ்

பசரந்்த ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட நபரக்ை் னவத்திருக்க பவண்டும். 

❖ ஒரு ததாழில்முனனபவார ் தமிழ்நாட்னடப் பூரவ்ீகமாக தகாண்டவராகபவா அல்லது 

தமிழின வம்சாவைினயச ்பசரந்்தவரக்ைாகபவா இருக்க பவண்டும்.  

❖ பமலும் தங்கைது முதன்னமயானச ் தசயல்பாட்டுத் தைத்னதத் தமிழ்நாட்டிற்குை் 

தகாண்டவரக்ளுக்கு முன்னுரினம அைிக்கப்படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சடல்லி விமான நிளலயம் 

 

❖ முழுக்க முழுக்க நீரம்ின் ஆற்றல் மற்றும் சூரிய சக்தியினால் இயங்கும் நாடட்ின் முதல் 

விமான நினலயம் என்ற தபருனமனய தடல்லி விமான நினலயம் தபற்றுை்ைது. 

❖ இது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குை் நிகர சுழியக்  காரப்ன் உமிழ்வு நினலனயப்   தபற்ற ஒரு 

விமான நினலயமாக மாறும் உயர ் லட்சிய இலக்னக அனடவதற்கான முக்கியப் படி 

நினலயாகும். 
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❖ தடல்லி விமான நினலயத்திற்கு 2036 ஆம் ஆண்டு வனர நீரம்ின் ஆற்றல் மூலம் 

மின்சாரம் வழங்குவதற்காக இமாசச்லப் பிரபதசத்னதச ் பசரந்்த நீரம்ின் உற்பத்தி 

நிறுவனத்துடன் ஒரு நீண்ட கால மின் தகாை்முதல் ஒப்பந்தத்தில் தடல்லி விமான 

நினலயம் னகதயழுத்திட்டுை்ைது. 

❖ தடல்லி சரவ்பதச விமான நினலய லிமிதடட ் (DIAL) என்பது GMR உை்கட்டனமப்பு 

நிறுவனத்தின் தனலனமயிலான ஒரு கூட்டனமப்பு ஆகும். 

 

ததசியப் புலனாய்வு அளமப்பு 

 

❖ பஞ்சாப்பின் முன்னாை் தனலனம காவல் இயக்குநர ் தீன்கர ் குப்தா பதசியப் 

புலனாய்வு அனமப்பின் புதிய தனலனம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

❖ பதசியப் புலனாய்வு அனமப்பு என்பது இந்தியாவின் ஒரு முதன்னமயான தீவிரவாத 

எதிரப்்புப் பணிக்குழு ஆகும். 

❖ உை்துனற அனமசச்கத்தின் ஒரு எழுத்துப்பூரவ் அறிவிப்பின் கீழ், மாநிலங்கைின் 

எந்ததவாரு சிறப்பு அனுமதியும் தபறாமல், பயங்கரவாதம் ததாடரப்ான குற்றங்கனை 

இது விசாரிக்கிறது. 

❖ இது 2008 ஆம் ஆண்டு பதசியப் புலனாய்வு முகனமச ் சட்டத்தின் மூலம் 2008 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது மும்னபயில் நிகழ்ந்த 26/11 தீவிரவாதத் தாக்குதலின் வினைவாக உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 

சபாதுப் பல்களலக்கழக நுளழவுத் ததர்வு 2022 

❖ வடகிழக்கு மாநிலங்கை் மற்றும் உத்தரகாண்டில் உை்ை மத்தியப் பல்கனலக் 

கழகங்களுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டு தபாதுப் பல்கனலக்கழக நுனழவுத் பதரவ்ு விதி 

முனறகைில் இருந்து விலக்கு அைிக்கப்பட்டுை்ைன. 

❖ இதற்கான முக்கியக் காரணங்கை் புவியியல் அனமப்புகை், மனலப்பாங்கான நிலப் 

பரப்பு, ததானலதூர இடம், வனரயறுக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் (எண்ணிம) இனணப்பு, 

உை்கட்டனமப்பு ஆகியனவாகும். 
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❖ அனனத்து னமயப் பல்கனலக்கழகங்களும் 2022-23 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 

பசரக்்னகக்குப் தபாதுப் பல்கனலக்கழக நுனழவுத் பதரவ்ின் மதிப்தபண்கனைக் 

கருத்தில் தகாை்ை பவண்டும் என்பனத அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுை்ைது. 

❖ இது தனியார ் மற்றும் அரசு உதவி தபறும் பல்கனலக்கழகங்கை் என இரண்டிற்கும் 

தபாருந்தும். 

 

 

ததசிய திளனகள் மாநாடு 

 

❖ மத்திய உணவு பதப்படுத்தல் ததாழில்துனற இனண அனமசச்ர ்பிரஹலாத ்சிங் பபடல் 

பதசிய தினனகை் மாநாட்டினனத ்ததாடங்கி னவத்தார.் 

❖ புதுதில்லியில் நனடதபற்ற இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுரு, ‘இந்தியாவுக்கான சிறந்த எதிர ்
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கால உணவு வனக’ என்பதாகும். 

❖ இது உணவு பதப்படுத்தல் ததாழில்துனற அனமசச்கத்தின் ஆதரவுடன் ASSOCHAM 

என்ற ததாழில்துனற அனமப்பினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

❖ உலகைவிலான தினன ஏற்றுமதியில் இந்தியா தற்பபாது 5வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டானது சரவ்பதச தினன ஆண்டாகும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

G20 மற்றும் இந்தியா 

 

❖ G20 அனமப்பின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்திப்புகனை ஜம்மு காஷ்மீர ்நடதத் உை்ைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்01 முதல் G20 அனமப்பின் தனலனமப் தபாறுப்பினன வகிக்க 

இந்தியா உை்ைது.  

❖ பமலும் இந்தியா 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் G20 நாடுகைினுனடய தனலவரக்ைின் உசச்ி 

மாநாட்னட நடத்த உை்ைது.   

❖ வரத்்தகம் மற்றும் ததாழில்துனற அனமசச்ர ் பியூஷ் பகாயல், G20 அனமப்பிற்கான 

ஏற்பாடுகனை பமற்தகாை்ளும் இந்தியாவின் சாரப்ான அரசுமுனற அதிகாரியாக 2021 

ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ்மாதத்தில் நியமிக்கப்படட்ார.் 

 

பாரத் சகௌரவ் சுற்றுலா இரயில் 

❖ இந்தியா முதல் பநபாைம் வனர இயக்கப்படும் முதலாவது பாரத் தகௌரவ் சுற்றுலா 

இரயில் தகாடியனசத்துத் ததாடங்கி னவக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியா மற்றும் பநபாைத்தில் உை்ை ராமாயண வட்டாரப் பகுதிகளுடன் 
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ததாடரப்ுனடய இடங்கனை இனணக்கும் வனகயில் இனணக்கப்படும். 

❖ இது புது தடல்லியில் உை்ை சப்தரஜ்ங் இரயில் நினலயத்தில் இருந்து தகாடியனசத்துத்  

ததாடங்கி னவக்கப்பட்டது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

ஓக்லா நிறுவனத்தின் உலகளாவிய செயல்தவகெ ்தொதளனக் குறியீடு 

 

❖ வனலயனமப்பு நுண்ணறிவு மற்றும் இனணப்பு நுண்ணறிவுச ் பசனவ வழங்கும் 

நிறுவனமான ஓக்லா என்ற ஒரு நிறுவனம், உலகைாவிய தசயல்பவகச ் பசாதனனக் 

குறியீட்டினன தவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இந்தியாவில் கடந்த பம மாதத்தில் 14.28 Mbps என்ற அைவில் சராசரி னகபபசிப் 

பதிவிறக்க பவகம் பதிவாகியுை்ைதாக இந்தக் குறியீடு குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இதன் மூலம், இந்த உலகைாவியத் தரவரினசயில் இந்தியா மூன்று இடங்கை் 

முன்பனறி 115வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ உலகைாவியக் னகபபசி தசயல்பவகத்தில் நாரப்வ மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகியனவ 
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முதலிடத்தில் உை்ைன. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

திதயாமாரக்ரிட்டா மாக்னிஃபிகா 

 

❖ கரீபியன் சதுப்புநிலப் பகுதியான குவாடலூப் என்ற தீவில் உலகின் மிகப்தபரியப் 

பாக்டீரியாவினன அறிவியலாைரக்ை் கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இது கிட்டத்தட்ட மனித இனமகைின் அைவில், தவை்னை நிற இனழகைின் வடிவத்தில் 

அனமந்துை்ைது. 

❖ இது தவற்றுக் கண்கைால் காணும் வனகயிலான முதல் பாக்டீரியாவாகும். 

❖ தபாதுவாக, பாக்டீரியாக்கை் மிகவும் சிறியனவயாதலால் அவற்னற நுண்பணாக்கி 

மூலம் மட்டுபம பாரக்்க முடியும். 

❖ இதுவனர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்தபரிய ஒற்னற தசல் பாக்டீரியா இதுவாகும். 

❖ இது ஒரு தபரிய நுண்குமினழக் தகாண்டுை்ைது.  

❖ அது சில தசல் தசயல்பாடுகனை தசல் முழுவதும் அல்லாமல் ஒரு குறிப்பிடட்க் கட்டுப் 

பாட்டிற்குட்பட்ட சூழலில் நடக்க வழிவனக தசய்கிறது. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணித்தளலவர் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மகைிருக்கான ஹாக்கி உலகக் பகாப்னப மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு 

காமன்தவல்த் வினையாட்டுப் பபாட்டிகைில் பங்பகற்க உை்ை இந்திய மகைிர ்ஹாக்கி 

அணிக்கு இந்திய பகால்கீப்பர ் சவிதா புனியா அணித் தனலவராக தபாறுப்பபற்க 

உை்ைார.் 

❖ நீண்ட காலம் இந்திய அணித் தனலவராகப் பணியாற்றிய ராணி ராம்பால் இந்தப் 

பபாட்டிகைின் பபாது பங்பகற்கமாட்டார.் 

❖ டீப் கிபரஸ் எக்கா இந்திய அணியின் துனணத ்தனலவராக தசயல்படுவார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான காமன்தவல்த் வினையாட்டுப் பபாட்டிகை் இங்கிலாந்தில் 

உை்ை பரம்ிங்காம் நகரில் ஜூனல 28 ஆம் பததி ததாடங்க உை்ைது. 

❖ 15வது FIH மகைிருக்கான ஹாக்கி உலகக் பகாப்னப 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 

மாதத்தில் ஸ்தபயின் மற்றும் தநதரல்ாந்து ஆகிய இடங்கைில் நனடதபற உை்ைது. 
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❖ இது சரவ்பதச ஹாக்கிக் கூட்டனமப்பால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட உை்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வததெ விதளவகள் தினம் - ஜூன் 23 

 

❖ விதனவகளுக்கு ஆதரனவச ் பசகரிப்பது மற்றும் அவரக்ைின் நினலனம குறித்த  

விழிப்புணரன்வப் பரப்புவது இத்தினத்தின் பநாக்கமாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "விதனவகைின் நிதிச ்சுதந்திரத்திற்கான 

நினலயான தீரவ்ுகை்" என்பதாகும். 

❖ விதனவ விவகாரம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்காக லூம்பா என்ற 

அறக்கட்டனையினால் இந்த தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

❖ 1954 ஆம் ஆண்டின் இபத நாைில்தான் லூம்பா பிரபுவின் தாயார ்புஷ்பாவதி லூம்பா 

விதனவயானார.் 

❖ இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகை் சனபயால் 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் கனடப்பிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 

ெர்வததெ ஒலிம்பிக் தினம் - ஜூன் 23 

 

❖ இந்தத ் தினமானது முதன்னமயாக நவீன ஒலிம்பிக் வினையாட்டுகைின் 

பதாற்றத்தினன நினனவு கூரும் வனகயில் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ சரவ்பதச ஒலிம்பிக் குழு பதாற்றுவிக்கப்பட்ட நானை இத்தினம் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “அனமதியான உலகத்திற்காக 
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ஒன்றுபடுங்கை்” என்பதாகும். 

❖ சரவ்பதச ஒலிம்பிக் குழுவின் தனலனமயகம் என்பது சுவிட்சரல்ாந்தின் லுசாபன 

நகரில் அனமந்துை்ைது. 

❖ சரவ்பதச ஒலிம்பிக் குழுவானது 1894 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 ஆம் பததியன்று பிரான்சின் 

பாரீஸ் நகரில் நிறுவப்படட்து. 

❖ முதலாவது ஒலிம்பிக் தினமானது 1948 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 ஆம் பததியன்று 

தகாண்டாடப் பட்டது. 

❖ இத்தினமானது, சுவிட்சரல்ாந்தின் தசயின்ட் பமாரிட்ஸ் நகரில் நனடதபற்ற சரவ்பதச 

ஒலிம்பிக் குழுவின் 42வது அமரவ்ில் முதன்முதலில் ஏற்றுக் தகாை்ைப் பட்டது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுெ ்தெளவ தினம் - ஜூன் 23 

 

❖ உலதகங்கிலும் உை்ை அனனத்துத் துனறகைின் வைரச்ச்ியிலும் தபாதுச ்பசனவயின் 

பங்கைிப்பு மற்றும் பங்னக இத்தினம் எடுத்துனரக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “COVID-19 தபருந்ததாற்றில் இருந்து 

மீண்டும் சிறப்பாக உருவாக்குதல்: நினலயான வைரச்ச்ி இலக்குகனை அனடய 

புதுனமயான கூட்டாண்னமகனை பமம்படுத்துதல்” என்பதாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் தபாதுச ்சனப 2002 ஆம் ஆண்டில் இந்த நானைத் பதரந்்ததடுத்தது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் தபாதுச ்சனபயானது 2003 ஆம் ஆண்டில் தபாதுச ்பசனவ விருதுகை் 

(UNPSA) திட்டத்னத நிறுவியது. 
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