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ஜூன் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ K.V. ரகுபதி தனது ‘The Mountain is Calling’ என்றப் புத்தகத்திற்காக சரவ்ததசப் பதனாரமா 

தகால்டன் விருதத வவன்றுள்ளார.் 

❖ குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத ்நகரின் நாரன்புரா பகுதியில் அதமக்கப்பட உள்ள ஒரு 

புதிய சரவ்ததச விதளயாட்டு வளாகத்திற்கு மத்திய உள்துதற அதமசச்ர ் அமித் சா 

அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ அறிமுக இயக்குனரான தசம் சாதிக் இயக்கிய பாகிஸ்தான் நாட்டுத் திதரப்படமான 

‘Joyland’ 75வது தகன்ஸ் திதரப்பட விருது விழாவின் வதரயதற இல்லாத சாததனப் 

பிரிவில் ஜூரி பரிதச வவன்றது. 

❖ ஸ்வபயின் நாட்டின் கால்பந்து அணியான ரியல் மாட்ரிட், 2022 ஆம் ஆண்டின் UEFA 

சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப் தபாட்டியில் லிவரப்ூல் என்ற அணிதய வீழ்தத்ி, 14வது 

ஐதராப்பியச ்சாம்பியன்  பட்டத்தத வவன்றது. 

❖ சரவ்ததசப் பாலியல் வதாழிலாளரக்ள் தினம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூன் 2 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

o இந்தத் தினமானது பாலியல் வதாழிலாளரக்தளக் வகௌரவிக்கச ் சசய்வததாடு, 

அடிக்கடிச ் சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் அவரக்ளின் தவதல நிதலக்கு ஒரு 

அங்கீகாரத்தினன அளிக்கிறது. 

❖ 15வது இந்தியப் பிரீமியர ் லீக் தபாட்டியின் நிதறவு விழாவின் தபாது மாவபரும் 

வஜரச்ிதய (66 x 44 மீட்டர ் அளவுள்ள தமலங்கிதய) காட்சிப்படுத்தியதற்காக, இந்தப் 

தபாட்டி கின்னஸ் புத்தகத்தில் பதிவு வசய்யப்பட்டது. 

❖ 17வது ஆவணப்படம், குறும்படம் மற்றும் இயங்குப் படங்கள் ஆகியப் படங்களுக்கான 

மும்தப சரவ்ததசத் திதரப்பட விழாவானது (MIFF-2022) மும்தபயில் வதாடங்கியது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வட இந்தியாவின் முேல் சோழில்துறை உயிரிே் சோழில்நுட்பப் பூங்கா 

 

❖ வட இந்தியாவின் முதல் வதாழில்துதற உயிரித் வதாழில்நுட்பப் பூங்காவானது, ஜம்மு 

காஷ்மீரின் கதுவா அருதக உள்ள காட்டி எனுமிடதத்ில் திறக்கப்பட்டது. 

❖ கதுவாவில் அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்தத ்வதாழில்துதற உயிரித ்வதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

வபாருளாதாரத்தத மாற்றியதமத்து, பருவநிதல மாற்றத்தின் சவால்கதளச ்
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சமாளிப்பதில் அறிவியலாளரக்ளுக்கு உதவும். 

❖ இந்தச ்வசயல்திறன் மிக்க உள்கட்டதமப்பானது, புதுதமயின் புதிய பிரதவசத்திற்குத் 

தூண்டுதலாக இருப்பததாடு, சுகாதாரம் & விவசாயம் முதல் அழகு சாதனப் 

வபாருட்கள் மற்றும் இதரப் வபாருட்கள் வதரயிலான பல்தவறு துதறகளில் மிகுந்தத் 

தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும். 

 

இந்தியாவில் சாறல விபே்துக்கள் - 2020 

❖ 2019 ஆம் ஆண்தட விட 2020 ஆம் ஆண்டில் சாதல விபத்துகள் வபருமளவு குதறந்து 

உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், சாதல விபத்துக்களில் உயிரிழந்தவரக்ளின் வமாத்த 

எண்ணிக்தகயானது 2019 ஆம் ஆண்டிதன விட 12.6 சதவிகிதம் குதறந்துள்ளது என்று 

இந்த அறிக்தக குறிப்பிடுகிறது. 

❖ சாதல விபத்துக்களால்  உயிரிழப்பவரக்ளின் எண்ணிக்தக 12.84 சதவீதமும், காயம் 

அதடந்தவரக்ளின் எண்ணிக்தக 22.84 சதவீதமும் குதறந்துள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் ததசிய வநடுஞ்சாதலகளில் நிகழ்ந்த அதிக எண்ணிக்தகயிலான 

சாதல விபதத்ுகள் தமிழ்நாட்டில் தான் நிகழ்ந்துள்ளன. 

❖ அதிகச ் சாதல விபதத்ுகள் பதிவான முதல் 3 மாநிலங்கள்: தமிழ்நாடு, உத்தரப் 

பிரததசம், கரந்ாடகா ஆகியனவாகும். 

 

 

ஐஎன்எஸ் தகாமதி கப்பல் கடை்பறடயிலிருந்து ஓய்வு 

❖ இந்தியக் கடற்பதடயானது, 34 ஆண்டுகாலச ் தசதவக்குப் பிறகு ஐஎன்எஸ் தகாமதி 

கப்பதல கடற்பதடயிலிருந்து ஓய்வு சபறச ்சசய்துள்ளது. 

❖ இந்தப் தபாரக்்கப்பல் ஆனது 1988 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 ஆம் தததியன்று பதடயில் 

இதணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கப்பல் தகாதாவரி ரக வழிகாட்டு ஏவுகதண எதிரப்்புக் கப்பல்களின் 
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வரிதசயில் உருவாக்கப்பட்ட மூன்றாவது கப்பலும், தமற்கத்தியக் கடற்பதடயின் ஒரு 

பழதமயான தபாரக்் கப்பலும் ஆகும். 

❖ ஐஎன்எஸ் தகாமதி கப்பலுக்கு தகாமதி நதியின் நிதனவாக இப்வபயரிடப்பட்டது. 

❖ இது தகக்டஸ் நடவடிக்தக, பராக்ரம் நடவடிக்னக மற்றும் இந்திரதனுஷ் உட்பட பல 

நடவடிக்தககளிலும், தமலும் பல இருதரப்பு மற்றும் பன்னாட்டுக் கடற்பதடப் 

பயிற்சிகளிலும் பங்தகற்றுள்ளது. 

❖ ஐஎன்எஸ் தகாமதி கப்பலுக்கு 2007-08 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முதறயும், 2019-20 ஆம் 

ஆண்டில் மீண்டும் ஒரு முதறயும் என இரண்டு முதற மதிப்புமிக்க யூனிட் சிட்தடஷன் 

என்ற விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

❖ ஐஎன்எஸ் தகாமதி கப்பலானது, லக்தனாவில் உள்ள தகாமதி ஆற்றின் அழகிய நதிக் 

கதரயில் உள்ள திறந்தவவளி அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு தவக்கப்படும். 

 

 

குழந்றேகளுக்கான PM CARES திட்டம் 

 

❖ தகாவிட்-19 வதாற்றுதநாயால் வபற்தறாதர இழந்த குழந்ததகளுக்குப் பலனளிக்கும் 

வதகயில் குழந்ததகளுக்கான PM CARES திட்டத்திதனப் பிரதமர ்அறிவித்தார.் 

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் கீழ், அடிப்பதடத் தததவகளுக்கு மாதம் 4,000 ரூபாய் உதவித் 

வதாதக, பள்ளிப் படிப்புக்கான நிதியுதவி, உயரக்ல்விக்கான உதவித்வதாதக மற்றும் 
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ரூ. 5 லட்சம் வதரயிலான இலவசச ்சிகிசத்ச பபான்றனவ அளிக்கப்படும். 

❖ தகாவிட்-19 வதாற்றுதநாயால் வபற்தறாதர இழந்த 18 முதல் 23 வயதுதடய 

இதளஞரக்ளுக்கு மாதாந்திர உதவித்வதாதக வழங்கப்படும்.  

❖ அபதாடு அவரக்ள் 23 வயதிதன எட்டும் தபாது அவரக்ளுக்கு ரூ.10 லட்சம் ரூபாய் 

உதவித ்வதாதகயும் வழங்கப்படும். 

❖ 5 லட்சம் ரூபாய் வதரயிலான சிகிசத்சக்கான இலவசச ் சிகிசத்ச வசதிதயப் வபற, 

குழந்ததகளுக்கு ‘குழந்ததகளுக்கான PM CARES திட்டத்தின்’ மூலம் ஆயுஷ்மான் 

சுகாதார அட்தட வழங்கப்படும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முன்னணி வரே்்ேகப் பங்குோரர் 

❖ இருதரப்பு வரத்்தகத்தில் இந்தியாவின் மிகப்வபரிய வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக 

அவமரிக்கா சீனாதவ விஞ்சியுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 80.51 பில்லியன் டாலராக இருந்த அவமரிக்காவுடனான  

வரத்்தகமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 119.42 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 

❖ சீனாவுடனான வருடாந்திர இருவழி வரத்்தகமானது, 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 86.4 

பில்லியன் டாலராக இருந்த நினலயில் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இது 115.42 பில்லியன் 

டாலராக இருந்தது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ேபால் விநிதயாகே்திை்கான ஆளில்லா விமானச ்தசறவ 

 

❖ இந்திய நாட்டிதலதய முதன்முதறயாக, குஜராதத்ின் கட்ச ் மாவட்டத்தில் வதாடங்கப் 

பட்ட மாதிரித ்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவின் அஞ்சல் துதற ஒரு ஆளில்லா 
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விமானத்ததப் பயன்படுத்தி அஞ்சல்கதள வழங்கியது. 

❖ ஆளில்லா விமானத்ததப் பயன்படுத்திப் புஜ் தாலுகாவில் உள்ள ஹதப கிராமத்தில் 

இருந்து அனுப்பப்படட் அஞ்சலானது, கட்ச ்மாவடட்த்தின் பசச்ாவ் தாலுகாவில் உள்ள 

வநர ்கிராமத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆளில்லா விமானமானது 46 கிதலா மீட்டரக்தள 25 நிமிடங்களில் கடந்து 

வசன்றது. 

 

புறகயிறலக் கட்டுப்பாட்டிை்கான உலக சுகாோர அறமப்பின் விருது 

 

❖ புதகயிதல நுகரத்வக் கட்டுப்படுத்தும் தனது சீரிய முயற்சிகளுக்காக ஜாரக்்கண்ட் 

மாநிலமானது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் புதகயிதல எதிரப்்புத் தின விருதிற்கு 

உலக சுகாதார அதமப்பினால் ததரந்்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஜாரக்ண்ட் மாநில சுகாதாரத ் துதறயின் மாநிலப் புதகயிதலக் கட்டுப்பாட்டுப் 

பிரிவானது, உலகப் புதகயிதல எதிரப்்புத் தினத்தத முன்னிட்டு புதுதில்லியில் 

நதடவபறும் விழாவில் இந்த விருததப் வபற உள்ளது. 

❖ ததசியப் புதகயிதலக் கட்டுப்பாட்டு திட்டமானது ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தில் 2012 ஆம் 

ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இந்த மாநிலத்தில் புதகயிதல உபதயாகத்தின் பரவல் விகிதம் சுமார ்51.1 சதவீதமாக 

இருந்தது.  

❖ இதில் 48 சதவீதத்தினர ்புதக பிடிக்காதவரக்ள் ஆவர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒரு அறிக்தகயின்படி, இந்த மாநிலத்தில் புதகயிதலனயப்  

பயன்படுத்துபவரக்ளின் எண்ணிக்தக 38.9 சதவீதமாகக் குதறந்துள்ளது.  

❖ இதில் 35.4 சதவீதத்தினர ்புதக பிடிக்காதவரக்ள் ஆவர.் 

 

விறளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

மாை்றுே் திைனாளிகளுக்கான படகுப் பந்ேய உலகக் தகாப்றபப் தபாட்டி - 

மகளிருக்கான 200 மீட்டர் படகுப் பந்ேயம் 

❖ மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் தபாட்டி நாயகி பிரசச்ி யாதவ், உலகக் 

தகாப்தபப் பதக்கத்திதன வவன்ற முதல் இந்தியப் படதகாட்டும் வீராங்கதன என்ற 
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வரலாற்றிதனப் பதடத்தார.் 

❖ தபாலந்தின் தபாஸ்னான் நகரில் நதடவபற்ற மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான படகுப் 

பந்தய உலகக் தகாப்தபப் தபாட்டியில் VL2 மகளிருக்கான 200 மீட்டர ் பந்தயத்தில் 

வவண்கலப் பதக்கத்திதன வவன்றார.் 

❖ கடந்த ஆண்டு தடாக்கிதயா நகரில் நதடவபற்ற மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான 

ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இறுதிப் தபாட்டிக்குத் தகுதி வபற்று, இறுதிப் தபாட்டி வதர 

வசன்ற முதல் இந்திய வீராங்கதன பிரசச்ி ஆவார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் சபை்தைார் தினம் - ஜூன் 01 

 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்17 ஆம் தததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சதப ஜூன் 

01 ஆம் தததியிதன உலகப் வபற்தறார ்தினமாகக் கதடப்பிடிக்கச ்சசய்வதற்கான ஒரு 

தீரம்ானத்திதன நிதறதவற்றியது. 

❖ ஒரு குழந்ததயின் வாழ்க்தகயில் வபற்தறார ்ஆற்றும் பங்களிப்பிதனக் வகௌரவிக்கச ்

சசய்யும் வதகயில் இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ உலக அதமதிக் கூட்டதமப்பு என்ற அதமப்பானது, அவரக்ளின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

தங்கள் குழந்ததகதள வளரக்்கச ்சசய்வதிலும் பாதுகாப்பதிலும் பராமரிப்பாளரக்ள் 

/ வபற்தறாரக்ள் ஆற்றும் முயற்சிகதள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

சேலுங்கானா மாநில உருவாக்கத் தினம் - ஜூன் 02 

❖ வதலுங்கானா மாநிலமானது 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 02 ஆம் தததியன்று முந்ததய 

ஒருங்கிதணந்த ஆந்திரப் பிரததசத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது. 

❖ ஆந்திரா மற்றும் வதலுங்கானா ஆகிய இரு மாநிலங்களும் ஐதராபாத் நகரத்தினன 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குத் தத்தமது ததலநகராகப் பகிரந்்து வகாள்வது என முடிவு 

வசய்யப் பட்டது. 

❖ பின்னர,் சீமாந்திரா தனது வசாந்தத் ததலநகராக அதமக்கப்படும் என அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

❖ இருப்பினும், தஹதராபாத்தின் வருவாய் வதலுங்கானா மாநிலத்திற்கு மட்டுதம 

சசன்று தசரும். 

❖ தமலும், சீமாந்திராவுக்கு எந்த சிறப்பு அந்தஸ்தும் வழங்கப்படவில்தல. 
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