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ஜூன்– 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர ்பீமல் ஜலான் 'The India Story’ என்ற புதியப் 

புத்தகத்தத எழுதியுள்ளார.்  

o இந்தப் புத்தகமானது, இந்தியாவின் பபாருளாதார வரலாறு பற்றி கூறுவத ோடு, 

இந்தியாவின் அரசியல் பபாருளாதாரத்தின் எதிரக்ாலத்திற்கான ் தகவல்கதள 

வழங்குவததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கதத்ின் ததலவர ்பதவியில் இருந்து நரிந்தர ்பத்ரா ராஜினாமா 

பசய்தார.் 

❖ இந்தியாவின் வளரச்ச்ிப் பயணத்தில் ஜப்பானின் பங்களிப்தபக் பகாண்டாடும் 

விதமாக இந்தியப் பிரதமர ் ‘ஜப்பான் வாரத்தத’ பகாண்டாடுவது குறித்த ஒரு முன் 

பமாழிததல அறிவித்தார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழகத்தில் அன்னிய நநரடி முதலீடு 

❖ தமிழகத்தில் 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் 22,396 நகாடி ரூபாய் அந்நிய நநரடி முதலீடு 

பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இது 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் பதிவான 17,208 நகாடி ரூபாதய விட 30.1% அதிகமாகும். 

❖ 22 பில்லியன் டாலர ் அந்நிய நநரடி முதலீட்டுடன் கரந்ாடகா முதலிடத்திலும், 15.4 

பில்லியன் டாலரக்ளுடன் மகாராஷ்டிரா இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளது. 

❖ படல்லியில் சுமார ் 8.2 பில்லியன் டாலரக்ளும், தமிழகத்தில் 3 பில்லியன் டாலரக்ளும் 

மற்றும் குஜராத்தில் 2.7 பில்லியன் டாலரக்ளும் அந்நிய நநரடி முதலீடு பதிவாகி 

உள்ளது. 

 

நதசியெ ்செய்திகள் 

நம்கீன் நடவடிக்கக 

 

❖ நம்கீன் நடவடிக்தக என்பது நபாதத மருந்துகதளத் தடுப்பதற்காக வருவாய்ப் 

புலனாய்வு இயக்குநரகத்தினால் பதாடங்கப் பட்டதாகும். 
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❖ வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குனரகமானது, ஈரான் நாட்டில் இருந்து இறக்குமதி 

பசய்யப்பட்ட ஒரு பகாள்கலனிலிருந்து 52 கிநலா த ோ ்தகயிதன மீட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய உளவு நிறுவனமோன வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குனரகம் என்பது, கடத்தல் 

தடுப்பு உளவுதத்ுதற, விசாரதணகள் மற்றும் நடவடிக்தக ் ோன அதமப்பு ஆகும். 

 

ஐஎன்எஸ் நிர்நதசக் 

❖ இந்திய ் கடற்பதடக்காக உருவாக்கப்படும் நான்கு ஆய்வுக் கப்பல்களுள் (பபரிய) 

இரண்டாவதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கப்பலான நிரந்தசக், பசன்தனயிலுள்ள 

காட்டுப் பள்ளியில் பதடயில் இதணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கப்பலுக்கு நிரந்தசக் எனும் பழைய  ப்பல் ஒன்றின் நிதனவாக அத  பபயர ்

இடப் பட்டது. 

❖ இது ஓர ்இந்திய ் கடற்பதட ஆய்வுக் கப்பலாகும். 

❖ 32 ஆண்டுகால மகத்தான நசதவக்குப் பிறகு 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் 

நிரந்தசக் பதடயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.  

 

 

இந்தியாவின் முதல் ‘லாசவண்டர் திருவிழா' 

 

❖ இந்திய நாட்டின் முதல் ‘லாபவண்டர ் திருவிழா’ ஜம்முவின் பநதரவ்ா நகரில் 

பதாடங்கப் பட்டது. 

❖ லாபவண்டர ்சாகுபடியானது, இந்த மதலப்பாங்கானப் பகுதியின் பபாருளாதாரத்தத 

மாற்றியதமதத்ுள்ளது. 
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❖ நதாடா மாவட்டத்தில் உள்ள பநதரவ்ா நகரானது இந்தியாவில் ஊதா புரட்சித ்

பதாடங்கப் பட்ட பிறப்பிடமாகும். 

❖ ‘நறுமணப் பபாருட்கள் திட்டம் அல்லது ஊதாப் புரட்சியின்' கீழான லாபவண்டர ்

சாகுபடி ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள விவசாயிகளின் வாழ்க்தகதயநய மாற்றியுள்ளது. 

❖ இந்த ஒன்றியப் பிரநதசத்தின் விவசாயிகள் சமூகத்தின் வாழ்க்தகதய மாற்றும் 

நநாக்கில் இது மத்திய அரசினால் பதாடங்கப்பட்ட முன்பனடுப்பாகும். 

 

சநெச்ிபு சுரங்கப்பாகத 

 

❖ எல்தலச ் சாதல ள் அதமப்பானது, அருணாசச்லப் பிரநதசத்தில் அதமக்கப்பட 

உள்ள பநசச்ிபு சுரங்கப் பாததயிழன  ்நதாண்டும் பணிதய 2022 ஆம் ஆண்டு நம 20 

ஆம் நததியன்று நிதறவு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்தச ் சுரங்கப்பாததயானது வர ்ோக் என்ற திட்டத்தின் கீழ் எல்தலச ் சாதல ள் 

அதமப்பினால் கட்டதமக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தச ் சுரங்கப்பாதத கட்டதமப்புப் பணிக்கான அடிக்கல்லானது 2020 ஆம் ஆண்டு 

அக்நடாபர ்12 ஆம் நததியன்று ராஜ்நாத ்சிங் அவரக்ளால் நடப் பட்டது. 

❖ பநசச்ிபு சுரங்கப் பாதத 5,700 அடி உயரத்தில் அதமந்துள்ளது. 

❖ எல்தலச ்சாதல ள் அதமப்பானது இந்தச ்சுரங்கப்பாதத கட்டதமப்புப் பணிகதள 

நவகமாக நிதறவு பசய்வதற்கு புதிய ஆஸ்திரிய சுரங்கப் பாதத முதறதய (NATM) 

பயன்படுத்தியது. 

 

ெர்வநதெெ ்செய்திகள் 

பிசரஞ்சு ரிவியரா திகரப்பட விருது விழா 

❖ பாலிவுட் நடிகர,் நவாசுதீன் சித்திக், சினிமாத் துதறக்கு அவர ் ஆற்றியப் 

பங்களிப்பிற்காக சரவ்நதச விருதிதனப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ மதிப்புமிக்க பிபரஞ்சு ரிவியரா திதரப்பட விருது விழாவில், எம்மி விருது பபற்ற 

அபமரிக்க நடிகர ்வின்பசன்ட் டி பால், சித்திக்கிற்கு இந்த விருதிதன வழங்கினார.் 

❖ நவாசுதீன் விருதுகதளப் பபறுவது இது முதல் முதற அல்ல. 
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❖ முன்னதாக, நகன்ஸ் திதரப்பட விருது விழாவில் இந்தியாவின் சாரப்ாக விருதுகள் 

பபறும் நபரக்ளும் ஒருவராக இவர ்நதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

 

 

 அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

காெநநாய்த் சதாற்றிற்கான நதால்வழிப் பரிநொதகன 

❖ இந்தியா ‘c-TB’ எனப்படும் புதிதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட “இந்தியாவிநலநய தயாரிக்கப் 

பட்ட” காசநநாய் ் பதாற்றிற்கான நதால்வழிப் பரிநசாததனக் கருவிதய அறிமுகப் 

படுத்த உள்ளது. 

❖ இந்தச ் பசலவு குதறந்த கருவியானது மற்ற அதிக த ோய்ச ் சுழமழய ் பகாண்ட 

நாடுகளுக்கும் மகத்தானப் பயன் ழள ் தரும். 

❖ "காசநநாய் உள்ளவரக்தள ் தத்பதடுத்தல்" என்ற ஒரு புதிய முன்பனடுப்பானது இந்த 

ஆண்டில் பதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 

முதலாவது மூவர்ஸ் கூட்டணி 

 

❖ இந்தியா சமீபத்தில் முதலாவது மூவரஸ்் கூட்டணி என்ற உலகளாவிய பபாது-தனியார ்
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கூட்டு முயற்சியில் இதணந்தது. 

❖ இந்த முன்பனடுப்பானது, அபமரிக்க அதிபர ்நஜா பிடன் மற்றும் உலகப் பபாருளாதார 

மன்றம் (WEF) ஆகியவற்றால் 26வது பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டில் பதாடக்கி தவக்கப் 

பட்டது. 

❖ இதில் 50 புதியப் பபருநிறுவன உறுப்பினரக்ள் இதணந்தனர.் 

 

பூொ சமன்கம ரக நகாதுகம 1 

❖ பூசா பமன்தம ரக நகாதுதம 1 (HD 3443) என்பது இந்தியாவின் முதலாவது பமன்தம 

ரக நகாதுதம வதகயாகும். 

❖ இது தாவர வதககளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகள் உரிதமகள் ஆதணயத்தில் 

பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது அதனதத்ு மாநிலங்களிலும் வளர ஏற்றது. 

❖ இது 11.5% புரதச ் சத்து மற்றும் 8.9% பதசயம் என்ற அளவில், பெக்நடருக்கு 5 

டன்களுக்கு நமல் உற்பதத்ித ்திறன் பகாண்ட நகாதுதம வதக ஆகும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெமூக வன வள உரிகமககள அங்கீகரித்தல் 

 

❖ நதசியப் பூங்காவிற்குள் சமூக வன வள உரிதமகதள (CFR) அங்கீகரித்த இரண்டாவது 

மாநிலமாக சத்தீஸ்கர ்மாறி உள்ளது. 
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❖ பஸ்தர ் மாவட்டத்தில் உள்ள கங்நகரக்ாட்டி நதசியப் பூங்காவில் அதமந்துள்ள 

குடியாபதார ்மற்றும் நாகல்சர ்கிராமங்களின் சமூக வன வள உரிதம நகாரல்களுக்கு 

மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ நதசியப் பூங்காவில் சமூக வன வள உரிதமகதள (CFR) அங்கீகரித்த முதல் மாநிலம் 

ஒடிசா ஆகும். 

❖ இது வனவாசிகளுக்கு முடிபவடுக்கும் அதிகாரம் மற்றும் வன நிரவ்ாகத்தின் மீதான 

அதிகாரம் ஆகியவற்றிதன அளிக்கிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திப் புகனவுக் ககதக்குப் புக்கர் பரிசு 

❖ எழுத்தாளர ்கீதாஞ்சலி ஸ்ரீயின் இந்திப் புதனவுக் கததயான 'Tomb of Sand', மதிப்புமிக்க 

சரவ்நதசப் புக்கர ்பரிதச பவன்றது. 

❖ மதிப்புமிக்க இந்தப் பரிதச பவன்ற முதல் இந்திய பமாழிப் புத்தகம் இதுவாகும். 

❖ எழுத்தாளரக்ளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காக 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

❖ இது முன்னதாக சரவ்நதச நமன் புக்கர ்பரிசு என்று அதழக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஆங்கிலத்தில் பவளியிடப்படட் அல்லது ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயரக்்கப்பட்ட 

ஒரு பதடப்பிற்காக எந்தபவாரு நாட்டிதனச ் நசரந்்தச ் சமகால எழுத்தாளருக்கும் 

வழங்கப் பட்டது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயரக்்கப்பட்டு ஐக்கியப் தபரரசு 

அல்லது அயரல்ாந்தில் பவளியிடப்பட்டப் புதத்கதத்ிற்கு அங்கீ ோரம் அளிக்கும் 

வதகயில் ஒவ்நவார ்ஆண்டும் வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ெர்வநதெ குத்துெெ்ண்கட ெங்கத்தின் உலக மகளிர ்குத்துெெ்ண்கட 

ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டி 

❖ சரவ்நதச குத்துசச்ண்தடச ் சங்கத்தின் (IBA) 12வது  உலக மகளிர ் குத்துச ் சண்தட 

சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டியானது துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரில் நட ் ப் பட்டது. 
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❖ பபலோரஸ் மற்றும் ரஷ்ய நாட்டு குத்துசச்ண்தட வீரரக்ள் இந்தப் நபாட்டியில் பங்நகற்க 

அனுமதிக்கப் படவில்தல. 

❖ கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முதல் முதறயாக இந்திய அணி இதில் பமாத்தம் 3 

பதக்கங்கதள பவன்றுள்ளது. 

❖ இதில் ஒரு தங்கம் மற்றும் இரண்டு பவண்கலம் ஆகியவற்ழற ் ப ோண்டுள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பால் தினம் – ஜூன் 01 

 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் நவளாண்தம அதமப்பினால் நிறுவப்பட்டது. 

❖ உலக பால் தினமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ பால்பண்தணத் துதறயுடன் பதாடரப்ுதடய நடவடிக்தககளில் கவனத்தத ஈர ்ச ்

Rank Nation Gold Silver Bronze Total 

1 Turkey 5 - 2 7 

2 Ireland 2 - - 2 

3 Canada 1 1 0 2 

4 India 1 - 2 3 
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பசய்வதற்கான வாய்ப்தப வழங்குவநத இந்தத் தினத்தின் நநாக்கமாகும். 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

எகடக்குகறப்பு வகக நீரிழிவு நநாய் 

 

❖ ஒரு புதிய ஆய்வில், குதறந்த BMI உள்ள நீரிழிவு நநாயாளிகள் மற்ற நீரிழிவு 

நநாயாளிகளுடன் ஒப்பிடும் நபாது தனிதத்ுவமான வளரச்ிதத மாற்ற அதமப்பிதனக் 

பகாண்டுள்ளனர.்  

❖ நமலும் இது இன்னும் பல ஆய்வுகதள  நமற்பகாள்வதற்கு வழிவகுக்கக் கூடிய ஒரு 

தனித்துவமான நநாயாகவும் இருக்கலாம் என்று பதரிய வந்துள்ளது. 

❖ எதடக்குதறப்பு நீரிழிவு நநாய் என்பது வதக 1 மற்றும் வதக 2 நீரிழிவு நநாயின் 

"கலப்பின" வதகயாக இருக்கலாம். 

❖ இதனால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் உடல் நபாதுமான இன்சுலின் தயாரிக்காமல் 

இருக்கலாம் அல்லது அதற்கு சரியான எதிரவ்ிதனதய வழங்காமல் இருக்கலாம். 

❖ நீரிழிவு நநாய் ஆனது, குதறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் பகாண்ட நாடுகளில், 

குதறந்த BMI உள்ள நபரக்ளிதடநய 60 ஆண்டுகளுக்கும் நமலாக ஒரு நநாயாக 

நிலவுவதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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