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ஜூலை – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ அங்காராவின் (துருக்கி) பாதுகாப்புப் பிரசச்னனகனை நிவரத்்தி சசய்யும் முத்தரப்பு 

ஒப்பந்தத்தில் னகசயழுத்திட்ட பிறகு, வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அனமப்பில் 

இணைய ஸ்வீடன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகியவற்றிற்கு துருக்கி ஒப்புதல் அைித்து 

உை்ைது. 

❖ CO2 உமிழ்னவக் குனறக்கும் முயற்சியில், 2035 ஆம் ஆண்டிற்குை் ஐரராப்பாவில் எரிப்பு 

இயந்திரங்கை் சகாண்ட வாகனங்கைின் விற்பனனனய முடிவுக்குக் சகாண்டு வரும் 

திட்டத்னத ஐரராப்பிய ஒன்றியம் அங்கீகரித்துை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

‘வணிகம் செய்வலத எளிதாக்குதை்' தரவரிலெ 

 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு 'வணிகச ்சீரத்ிருத்தச ்சசயல் திடட்ம் (BRAP) ஆனது சமீபத்தில் மத்திய 

நிதி அனமசச்கத்தினால் சவைியிடப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு வணிகச ்சீரத்ிருத்தச ்சசயல் திடட்மானது 15 வணிக ஒழுங்குமுனறப் 

பகுதிகனை உை்ைடக்கிய 301 சீரத்ிருத்த மதிப்புகனை உை்ைடக்கியது. 

❖ வணிகச ் சீரத்ிருத்தச ் சசயல் திட்டத்தின் அமலாக்கத்தின் அடிப்பனடயில் முதல் ஏழு 

சாதனனயாைரக்ைின் பட்டியலில் தமிழ்நாடும் இடம் சபற்றுை்ைது. 
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❖ முன்பு 14வது இடத்தில் இருந்த தமிழகம் தற்ரபாது மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்ரனறி 

உை்ைது. 

❖ ஆந்திரா 98% மதிப்புடன் முதலிடத்திலும், குஜராத ் 97.7% மதிப்புடன் இரண்டாம் 

இடத்திலும் தமிழ்நாடு 97% மதிப்புடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உை்ைன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

GOAL திட்டம் 

 

❖ சமட்டா நிறுவனமானது (முன்னதாக ரபஸ்புக்) பழங்குடியினர ் விவகாரங்கள் துணை  

அனமசச்கத்தின் ஒத்துனழப்புடன் 'Going Online as Leaders - GOAL' திட்டத்தின் இரண்டாம் 

கட்டத்னதத் சதாடங்கியது. 

❖ GOAL என்பது ஒரு எண்ணிமக் கல்வியறிவு மற்றும் வழிகாட்டல் முன்சனடுப்பாகும். 

❖ இது எண்ணிம அதிகாரமைித்தல் அறக்கட்டனையுடன் (இந்தியா) உடன் இனணந்து 

ரபஸ்புக் நிறுவனம் ரமற்சகாண்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ இது நாட்டின் பழங்குடிச ் சமூகங்கனைச ் ரசரந்்த 10 லட்சம் இனைஞரக்ை் மற்றும் 

சபண்கனை எண்ணிம முனற அறிவில் ரமம்படுத்துதல், இனணதத்ல் மற்றும் 

அவரக்ளுக்கு அதிகாரம் அைித்தல் ஆகியவை்ணை ரநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

 

வன (வளங்காப்பு) விதிகள் – 2022 

 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநினல மாற்ற அனமசச்கமானது 2022 ஆம் ஆண்டு 
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வன (வைங்காப்பு) விதிகனை சவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இது 1980 ஆம் ஆண்டு வன (வைங்காப்பு) சட்டத்தின் 4வது பிரிவினால் வழங்கப் 

படுகிறது. 

❖ ரமலும், இது 2003 ஆம் ஆண்டு வன (வைங்காப்பு) விதிகளுக்கான பதிலீட்டு விதிகை் 

ஆகும். 

விதிமுலைகள்  

❖ மாநிலம்/ஒன்றியப் பிரரதசத்தில் ஒரு ஆரலாசனனக் குழு, ஒரு பிராந்திய அைவில் 

அதிகாரமைிக்கப் பட்ட குழு மற்றும் ஒரு ஆய்வுக் குழுனவ அனமத்தல். 

❖ இது 40 செக்ரடர ் வனரயிலான நிலம் மற்றும் 0.7 வனரயிலான ரமல்பரப்பு கினை 

அடரத்்தி சகாண்ட வன நிலங்கனைப் பயன்படுத்தும் அனனத்து முற்ரபாக்குத் 

திட்டங்கனையும் (எடுதத்ுக்காட்டாக சானலகை், சநடுஞ்சானலகை் ரபான்றனவ) 

ஆய்வு சசய்யும். 

❖ ஒவ்சவாரு திட்டத்னதயும் வினரவாக மதிப்பாய்வுச ் சசய்வதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட 

ரநரம் வழங்கப்படும். 

❖ வனவாசிகைின் வன உரினமகை் சாரப்ானப் பிரசச்னனகனை (வன உரினமச ்சட்டம், 

2006) தீரத்்து னவப்பதற்கும், வன நிலங்கைின் பல்பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்கச ்

சசய்வதை்கும் வவை்டி மாநிலங்களுக்கு இதில் சபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ ஒரு சபரியப் பரப்பைனவ உை்ைடக்கிய சில திட்டங்களுக்கு வவை்டி, அந்தக் 

குழுவிற்கு 100 செக்ரடருக்கு ரமல் உை்ை சுரங்கப் பணி சாராதத் திட்டங்களுக்கு 120 

நாட்களும், சுரங்கத் திட்டங்களுக்கு 150 நாட்களும் வழங்கப்படும் என்ை அளவில் 

இன்னும் சில கால அவகாசங்கை் வழங்கப்படும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

QS சிைந்த மாணவரக்லளக் சகாண்ட நகரங்களின் தரவரிலெ 

 

❖ QS அனமப்பின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த மாணவரக்னைக் சகாண்ட 

நகரங்கைின் தரவரினசயானது சமீபத்தில் சவைியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தத ்தரவரினசயில் இலண்டன் சிறந்த நகரமாக இடம் சபற்றுை்ைது. 

❖ அனதத ்சதாடரந்்து சிரயால் மற்றும் முனிச ்ஆகியனவ முனறரய இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது இடங்கைில் உை்ைன. 

❖ மிக அதிக தரத்தினனப் சபற்ற மாணவரக்னைக் சகாண்ட இந்திய நகரம் மும்னப 

ஆகும். 
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❖ உலக அைவில் இது 103வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ இதில் மும்னபனயத் சதாடரந்்து சபங்களூரு 114 வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ சசன்னன மற்றும் சடல்லி ஆகிய நகரங்கை் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பிடிதத்ு முனறரய 

125வது மற்றும் 129வது இடத்தில் உை்ைன. 

 

அசமரிக்காவிை்கு தகாதவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி வழங்கீடு 

 

❖ இந்திய சீரம் நிறுவனமானது ரகாரவாவாக்ஸ் என்ற தனது ரகாவிட்-19 தடுப்பூசியின் 

32.4 லட்சம் தடுப்பூசி மருந்துகணள நுவாரஷாவிட் என்ற ஒரு தயாரிப்புப் சபயரின் கீழ் 

அசமரிக்காவிற்கு வழங்க அரசாங்கம் அனுமதிதத்ுை்ைது. 

❖ ஒரு இந்திய உற்பத்தி நிறுவனத்தினால் அசமரிக்க நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி சசய்யப்படும் 

முதல் தடுப்பூசி இதுவாகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 28 ஆம் ரததியன்று, ரகாரவாவாக்ஸ் தடுப்பூசியினன 

சபரியவரக்ை் மீது அவசரகாலச ்சூழ்நினலகைில் மட்டுரம பயன்படுத்துவதற்கு என்று 

இந்தியத் தனலனம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டகம் (DCGI) அங்கீகரித்தது. 

 

லநஜீரியாவிை் லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு 

 

❖ சமீபத்தில், னநஜீரிய நாட்டில் உயரத்ர லித்தியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ ரமற்கு ஆஸ்திரரலியாவில் உை்ை கிரீன்புசசஸ் சுரங்கம் ஆனது உலகின் மிகப்சபரிய 
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கடின ரக லித்தியச ்சுரங்கமாகும். 

❖ சதன் சகாரியா, சீனா, ஜப்பான், அசமரிக்கா மற்றும் சபல்ஜியம் ஆகியனவ 

லித்தியத்னத அதிக அைவில் இறக்குமதி சசய்கின்ற நாடுகை் ஆகும். 

❖ லித்தியம் இயற்னகயில் ஸ்ரபாடுமீன் மற்றும் சலபிரடானலட் ஆகிய இரண்டு 

தாதுக்கைில் ரபாதுமான அைவு சசறிவில் காணப்படுகிற ஒரு தனிமம் ஆகும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நிதிச ்தெலவ நிறுவனங்கள் வாரியம் 

 

❖ மத்திய அரசானது "வங்கிகை் குழு வாரியத்தினன (BBB)" "நிதிச ் ரசனவகை் 

நிறுவனங்கை் வாரியமாக (FSIB)" மாற்றியுை்ைது. 

❖ நிதிச ்ரசனவ நிறுவனங்கை் வாரியத்தின் ஆரம்பக் கட்டத ்தனலவராக பானு பிரதாப் 

சரம்ானவ நியமிப்பதற்கு அனமசச்ரனவயின் நியமனக் குழுவானது ஒப்புதல் அைித்து 

உை்ைது. 

❖ இவர ்இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு இப்பதவியில் பணியாற்றுவதற்கு நியமிக்கப் பட்டு 

உை்ைார.் 

❖ இவர ்வங்கிகை் குழு வாரியத்தின் முன்னாை் தனலவராகப் பணியாற்றினார.் 

❖ நிதிச ் ரசனவகை் நிறுவனங்கை் வாரியமானது வங்கிகை் மற்றும் நிதி 

நிறுவனங்கைின் முழுரநர இயக்குநரக்ை் மற்றும் நிரவ்ாகம் சாராதத் தனலவரக்ைின் 

நியமனங்களுக்கான பரிந்துனரகனை ரமற்சகாை்ளும். 

❖ சபாதுத்துனற சபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கைின் தனலனம ரமலாைரக்ை் மற்றும் 

இயக்குநரக்னைத் ரதரந்்சதடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் தற்ரபாது நிதிச ்

ரசனவகை் நிறுவனங்கை் வாரியத்தின் ஒரு பணியாகும். 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்ெக்தி ஆலைத் திட்டம் 

❖ ரதசிய அனல்மின் கழகத்தினால் சதலுங்கானாவில் உை்ை இராமகுண்டத்தில் 

அனமக்கப் பட்டுை்ை இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் உற்பத்தி 

நினலயமானது முழுனமயாக இயங்கத் சதாடங்கியது. 
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❖ இந்த சூரிய மின் உற்பதத்ி ஆனலயின் திறன் 100 சமகாவாட் ஆகும். 

❖ இது ரமம்பட்டத் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ற வனகயிலான சில 

அம்சங்களுடன் இயங்குகிறது. 

❖ இதில் மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் தகடுகை் இருப்பதால் நீரந்ினலகைில் இருந்து நீர ்

ஆவியாதல் வீதம் குனறக்கப்படும். 

❖ இதனால், நீரவ்ைங்காப்பு ரநாக்கத்திற்கு இது உதவும். 

 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

அசமரிக்க உெெ் நீதிமன்ைத்திை் முதை் கருப்பினப் சபண் நீதிபதி 

❖ ரகதான்ஜி பிரவுன் ஜாக்சன் அசமரிக்க உசச் நீதிமன்றத்தின் முதல் கருப்பினப் சபண் 

நீதிபதி ஆனார.் 

❖ இவர ் அசமரிக்க உசச் நீதிமன்றத்தின் முதலாவது முன்னாை் அரசுத ் தரப்பு 

வழக்கறிஞர ்ஆவார.் 

❖ அசமரிக்க வரலாற்றிரலரய ஒரு கறுப்பினப் சபண்மணி ஒருவர ் அந்நாட்டின் உசச் 

நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் சபாறுப்ரபற்பது இதுரவ முதல் முனறயாகும். 

 

 

ெரஸ்வதி ெம்மான் 2021 

❖ ரபராசிரியர ்ராம்தராஷ் மிஸ்ராவுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான மதிப்புமிக்க சரஸ்வதி 

சம்மான் விருது வழங்கப்படவுை்ைது. 

❖ இது அவரது ‘சமய் டு யொன் ெுன்’ என்ற கவினதத ் சதாகுப்பிற்காக வழங்கப் 

படுகிறது. 
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❖ சரஸ்வதி சம்மான் விருது 1991 ஆம் ஆண்டில் KK பிரல்ா அைக்கட்டணளயால் நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க இலக்கிய விருதுகைில் ஒன்றாகும். 

❖ இந்த விருதானது இந்தியக் குடிமகன் ஒருவரால் ஒரு இந்திய சமாழியில் எழுதப்பட்டு 

கடந்த 10 ஆண்டுகைில் சவைியிடப்படட் சிறந்த இலக்கியப் பனடப்பிற்கு ஒவ்ரவார ்

ஆண்டும் வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

நீரஜ் தொப்ராவின் ததசியச ்ொதலன 

 

❖ நீரஜ் ரசாப்ரா, ஸ்வீடன் நாட்டின் ஸ்டாக்ரொம் டயமண்ட் லீக் ரபாட்டியில் 89.94 மீட்டர ்

தூரம் வனர ஈடட்ி எறிந்து ஒரர மாதத்தில் இரண்டாவது முனறயாக ஒரு புதிய ரதசியச ்

சாதனனனயப் பனடத்துை்ைார.் 
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❖ இதனால் சமீபத்தில், 89.30 மீட்டர ் தூரம் வனர ஈட்டி எறிந்த தனது முந்னதயச ்

சாதனனனய ரசாப்ரா முறியடித்தார.் 

❖ தனது மூன்றாவது முயற்சியில் 90.31 மீட்டர ் தூரம் வனர ஈட்டி எறிந்த கிசரனடாவின் 

ஆண்டரச்ன் பீட்டரஸ்் என்பவருக்கு அடுத்தபடியாக ரசாப்ரா இரண்டாவது இடத்னதப் 

சபற்றார.் 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சநகிழ்திைன் மிக்க மக்களாட்சி அறிக்லக 2022 

❖ G7 நாடுகைின் உசச்ி மாநாட்டில் பிரதமர ்அவரக்ை் கலந்து சகாண்டனதயடுத்து "2022 

ஆம் ஆண்டு சநகிழ்திறன்மிக்க மக்கைாட்சி அறிக்னக" னகசயழுத்தானது. 

❖ இந்தியாவுடன் ரசரந்்து, சஜரம்னி, அரச்ஜன்டினா, கனடா, பிரான்ஸ், இந்ரதாரனசியா, 

இத்தாலி, ஜப்பான், சசனகல், சதன்னாப்பிரிக்கா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், அசமரிக்கா 

மற்றும் ஐரராப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய நாடுகளும் இந்த அறிக்னகயில் னகசயழுத்திட்டு 

உை்ைன. 

❖ னகசயாப்பமிடட் நாடுகை், குடிமக்கை் மற்றும் ரதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு 

ஒரர மாதிரியான சட்டப்பூரவ்மான தன்னம, சவைிப்பனடத்தன்னம, சபாறுப்பு மற்றும் 

பதிலைிக்க ரவண்டிய கட்டாயம் ஆகியவற்றினன ரமம்படுத்தச ்சசய்யும் வனகயில், 

"சவைிப்பனடயான சபாது விவாதம், சுதந்திரமான மற்றும் பன்னமத்துவ ஊடகங்கை்" 

மற்றும் "இனணயதை மற்றும் ரநரடி தகவல்கனை தனடயற்ற முனறயில் வழங்குதல்" 

ஆகியவற்னற மக்கைாடச்ி சசயல்படுதத்ும் என்று கூறுகின்ைன. 
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