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ஜூன் – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாரச்ச்ூன் 500 என்ற குறியீட்டின் படி, எலான் மஸ்க் 2021 ஆம் ஆண்டில் அதிக ஊதியம் 

பபறும் தலலலம நிரவ்ாக அதிகாரி ஆக இடம் பபற்றுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தலோக்போல் ேலலவர் சபோறுப்பு 

❖ குடியரசுத் தலலவர ் அவரக்ள் லலாக்பால் தலலவர ் பதவிக்கான கூடுதல் 

பபாறுப்பிலன நீதிபதி பிரதீப் குமார ்பமாகந்தியிடம் அளித்துள்ளார.் 

❖ லலாக்பால் தலலவராக இருந்த நீதிபதி பினாகி சந்திர லகாசின் பதவிக் காலம் 

நிலறவலடந்தலதயடுதத்ு இவர ்இந்தப் பதவிலய வகிக்க உள்ளார.் 

❖ லலாக்பால் ஒரு தலலவலரயும் எட்டு உறுப்பினரக்லளயும் பகாண்டதாகும். 

❖ தற்லபாது, லலாக்பாலில் ஆறு உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

❖ நீதித்துலற உறுப்பினரக்ளின் இரண்டு பதவிகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் லமலாக 

காலியாக உள்ளன. 

❖ லலாக்பால் தலலவர ் மற்றும் அதன் உறுப்பினரக்ள் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது 70 

வயலத அலடயும் வலர பதவி வகிப்பர.் 

 

செனரல் செக்ஸ்ட் மக்களோட்சிக் கட்டலமப்பு 

 

❖ இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகளுக்கான சலபயின் பத்து நாட்கள் அளவிலான ஒரு 

நிகழ்சச்ியான பெனரல் பநக்ஸ்ட் மக்களாட்சிக் கட்டலமப்பு நிகழ்சச்ி முடிவலடந்தது. 

❖ பல்வேறு ெனநாயக நாடுகலளச ் லசரந்்த இலளஞரக்ள் பென் பநக்ஸ்ட் படமாக்ரசி 

பநட்பவாரக்் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவுக்கு வருகிறாரக்ள். 

❖ இதன் நிலறவு விழாவில், கானா, வங்காள லதசம், பபரு, லநபாளம், புரூலன மற்றும் 

நாரல்வ ஆகிய ஆறு நாடுகலளச ்லசரந்்த 27 பிரதிநிதிகள் இந்தியாவுக்கு வருலக தந்த 
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அனுபவங்கலளப் பற்றிப் பகிரந்்து பகாண்டனர.் 

❖ சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கல்வி அலமசச்ரான பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத ்

அவரக்ளால் 1950 ஆம் ஆண்டில் வேளியுறவுத் துறற அறைசச்கத்தின் கீழ் இந்தியக் 

கலாசச்ார உறவுகளுக்கான சலப நிறுவப் பட்டது. 

❖ இது மற்ற நாடுகள் மற்றும் அவற்றின் மக்களுடனான கலாசச்ாரப் பரிமாற்றம் மூலம் 

இந்தியாவின் உலகளாவியக் கலாசச்ார உறவுகளில் இது பசயலாற்றி வருகிறது. 

 

பிரேம மெ்திரியின் தவலலவோய்ப்பு உருவோக்கே் திட்டம் ெீட்டிப்பு 

 

❖ பிரதம மந்திரியின் லவலலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டமானது (PMEGP) லமலும் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 2026 ஆம் நிதி ஆண்டு வலர நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இரண்டு திட்டங்கலள ஒன்றிலணத்து பிரதம மந்திரியின் லவலலவாய்ப்பு உருவாக்கத் 

திட்டம் எனப்படும் ஒரு புதிய கடன் வழங்கீட்டு மானியத் திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்த 

இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

❖ ஒன்றிறைக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு திட்டங்கள் பிரதம மந்திரி லராெ்கர ் லயாெனா 

(PMRY) மற்றும் கிராமப்புற லவலலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டம் (REGP) ஆகியனவாகும். 

 

சரக்்கலர உற்பே்தியில் முன்னணியிலுள்ள மோெிலங்கள் 

 

❖ ஐந்தாண்டு கால இலடபவளிக்குப் பிறகு, உத்தரப் பிரலதச மாநிலத்திலனப் 
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பின்னுக்குத் தள்ளி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இந்தியாவின் முன்னணிச ் சரக்்கலர 

உற்பத்தியாளராக மீண்டும் தனது இடத்லத எட்டியுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான (அக்லடாபர-்பசப்டம்பர)் இந்த மாநிலத்தின் உற்பத்தி அளவு 

138 லட்சம் டன்களாகும். 

❖ இது 2018-19 ஆம் ஆண்டில் பதிவான 107.21 லட்சம் டன்கள் என்ற உற்பத்தி அளலவ 

விஞ்சி, இதுவலர இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்திலய எட்டியுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய சபட்தரோலிய ஆரோய்சச்ி லமயம் 

❖ உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய பபடல்ராலிய ஆராய்சச்ி லமயத்திலன நிறுவுவதற்கானப் 

பணிகலளத் பதாடங்க குலவத ்அரசுத ்திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ குலவத ் நகரின் பதற்லக உள்ள அல்-அஹ்மதி என்னுமிடத்தில் கட்டப்படும் இந்த 

லமயமானது 28 ஆய்வகங்கலளக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ கனரக கசச்ா எரிபபாருள் மற்றும் அதலனாடு பதாடரப்ுலடய பிற வாயுக்கலளப் 

பிரித்பதடுப்பது உட்பட பல்லவறு பயன்பாடுகளுக்கு பதாழில்துலறயால் பயன்படுத்தக் 

கூடிய லமம்படுத்தப் படட் உற்பத்தி மற்றும் சுதத்ிகரிப்பு நுட்பங்கலள உருவாக்க இது 

முயல்கிறது. 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

நுகர்தவோர் மே்தியில் பணே்ேோள் மதிப்பீடு குறிே்ே கணக்சகடுப்பு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நுகரல்வார ் மத்தியில் பணத்தாள் மதிப்பீடு குறித்த ஒரு 

கணக்பகடுப்லப பவளியிட்டது. 

❖ ரூபாய் லநாட்டுகளில், 100 ரூபாய் மிகவும் விரும்பப்பட்டதாகவும், 2,000 ரூபாய் குலறந்த 

அளலவ விரும்பப் படுவதாகவும் உள்ளது. 

❖ புழக்கத்தில் உள்ள பமாத்த பணத்தாள்களில் 2000 ரூபாய் லநாட்டுகளின் பமாத்த 

எண்ணிக்லக 214 லகாடிகள் அல்லது 1.6 சதவீதம் மட்டுலம என்று ரிசரவ்் வங்கியின் இந்த 

கணக்பகடுப்பு கண்டறிந்துள்ளது. 

 

இெ்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வருடோெ்திர அறிக்லக 2021-22 

❖ தற்லபாலதய நிறலயில் உலகளாவிய இடரக்ள் இருந்த லபாதிலும் இந்தியப் 

பபாருளாதாரம் பபரும்பாலும் மீண்டும் எழுசச்ி பபறும் என்று மத்திய வங்கி எடுத்துக் 

காட்டியுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில், கள்ள லநாட்டுகளின் புழக்கம் சரிலவக் கண்டன.  

❖ ஆனால் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கள்ள லநாட்டுகளின் புழக்கம் 10.7 சதவீதம் அதிகரித்து 

உள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ரூ.500 மதிப்புள்ள லபாலிப் பணத் தாளின் புழக்கம் 102 சதவீதம் 

உயரந்்துள்ளது. 

❖ லமலும், லபாலி ரூ.2,000 பணத் தாளின் புழக்கம் 55 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் பணவியல் பகாள்லகயானது,  2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான 
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உண்லமயான பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளரச்ச்ி இலக்கிலன 7.2 சதவீதமாக 

மாற்றியுள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்பச ்தசய்திகள் 

முேல் மிே அதிதவக சரக்கு ரயில் 

 

❖ ‘கதி சக்தி’ எனப்படும் நாட்டின் முதல் மித அதிலவக சரக்கு இரயிலல 2022 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ் மாதத்திற்குள் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த இரயில்லவ நிரவ்ாகம் இலக்கு 

நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ மித அதிலவக சரக்கு இரயிலானது மணிக்கு 160 கி.மீ லவகத்தில் பசல்லக் கூடியதாகும். 

❖ தற்லபாது பசன்லனயில் உள்ள ஒருங்கிலணந்த இரயில் பபட்டித ் பதாழிற்சாலலயில் 

இது லபான்ற 25 இரயில்கலள உருவாக்கத் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

பரம் அனெ்ேோ மீே்திறன் கணினி 

❖ பரம் அனந்தா என்பது லதசிய மீத்திறன் கணினித் திட்டத்தின் (NSM) கீழ் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்ட குஜராத்தத்ின் காந்தி நகரில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி 
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நிறுவனத்தின் ஒரு அதிநவீன மீத்திறன் கணினி ஆகும். 

❖ இது மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறற அலமசச்கம் மற்றும் அறிவியல் & 

பதாழில் நுட்பத ்துலறயின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

❖ இந்த உள்நாட்டு பமன்பபாருள் அடுக்கு (கணினி) அலமப்பானது C-DAC என்ற ஒரு 

அலமப்பினால் உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இது இந்தியாவில் தயாரிப்வபாை்  திட்டத்தின் கீழ் லமற்பகாள்ளப்படட் ஒரு முயற்சி 

ஆகும். 

❖ இது 838 படரா ஃப்ளாப்ஸ் கணினி இயக்கத் திறன் பகாண்டதாகும். 

 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நநொய் ் டுப்பு சொம்பியன் விருது 

 

❖ பதற்கு காஷ்மீலரச ் லசரந்்த வாபனாலி நிகழ்சச்ித் பதாகுப்பாளரான உமர ் நிசார ் (RJ 

உமர)் UNICEF அலமப்பினால் வழங்கப் படும் நம்பர ் ஒன் சிறந்த உள்ளடக்க விருது 

மற்றும் லநாய்த் தடுப்பு சாம்பியன் விருது ஆகியவற்லறப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ பபருந்பதாற்றின் லபாது தனது நிகழ்சச்ியின் மூலை் விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துதல் 

மற்றும் வதந்திகள் அவரக்லள பசன்றலடயாமல் தடுத்தல் லபான்ற அவரது பணிக்காக 

உமருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ லரடிலயா4லசல்ட் என்ற அலமப்பானது, லகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றின் லபாதும்,  

தடுப்பூசி வழங்கீட்டின் லபாதும் அவரக்ளின் பாராட்டத்தக்கப் பணிக்காக நாடு 

முழுவதும் உள்ள தனியார ்வாபனாலி நிலலயங்கள் மற்றும் அலனத்திந்திய வாபனாலி 
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நிலலயத்தின் நிபுணரக்லளப் பாராட்டியது.  

 

விளளயொட்டுச ்தசய்திகள் 

IBSA ஜூநடொ கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் நபொட்டி 

 

❖ கஜகஸ்தான் நாட்டில் நூர ்சுல்தான் நகரில் நறடவபற்ற IBSA ெூலடா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

லபாட்டியில் இந்தியா தனது முதல் பதக்கத்லத பவன்றது. 

❖ இதில் லபாட்டியிட்ட 21 நாடுகளில் 18 நாடுகள் பதக்கங்கலள பவன்றன. 

❖ ஈராக், சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் இந்தியா உடப்ட பல நாடுகள் IBSA கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

லபாட்டியில் தனது முதல் பதக்கங்கலளப் பபற்றன. 

 

ISSF உலகக் தகோப்லபப் தபோட்டி 2022 

 

❖ 2022 ISSF உலகக் லகாப்லபப் லபாட்டிகளின் 10 மீடட்ர ்ஏர ்லரபிள் பிரிவில் இந்திய மகளிர ்

துப்பாக்கிச ் சுடுதல் வீராங்கலனகள் அணியானது இந்தியாவிற்கானத் தங்கப் 
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பதக்கத்திலன பவன்றது. 

❖ அஸ்வபரிஜான் நாட்டின்  பாகு நகரில் நலடபபற்று வரும் ISSF உலகக் லகாப்லபப் 

லபாட்டிகளில் இந்தியா பபறும் முதல் பதக்கம் இதுவாகும். 

❖ இந்தியாலவ லசரந்்த இளலவனில் ோலறிேன், ஸ்லரயா அகரவ்ால், ரமிதா ஆகிய 

மூவரும் படன்மாரக்் அணிலய வீழ்த்தினர.் 

 

இ ரச ்தசய்திகள் 

இந்தியொவின் மு ல் கொற்று - சூரியசக்தி கலப்பு மின் நிளலயம் 

❖ அதானி லஹப்ரிட ்எனரஜ்ி பெய்சால்மர ்ஒன் லிமிபடட் நிறுவனமானது, ராஜஸ்தானின் 
பெய்சால்மர ் நகரில் 390 பமகாவாட் திறனுள்ள காற்றாலல-சூரியசக்தி கலப்பு மின் 

நிலலயம் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த ஆலல இந்தியாவின் முதல் கலப்பு காற்றாலல-சூரிய சக்திலய உற்பத்தி பசய்யும் 

நிலலயமாகும். 

❖ சூரிய ஆற்றல் மற்றும் காற்று ஆற்றல் உற்பத்திலய இலணக்கும் கலப்பு மின் உற்பத்தி 

நிலலயமானது, மின் உற்பத்தி இலடநிலலத் தலடலய நீக்கி, அதிகரிதத்ு வரும் மின் 

லதலவலயப் பூரத்்தி பசய்ய மிகவும் நிலலயான ஒரு வாய்ப்பிலன வழங்குவதன் மூலம் 

புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றலின் முழுத் திறலனயும் பவளிக் பகாணரக்ிறது. 

 

30 வயதுக்குட்பட்ட 30 ஆசிய ெபரக்ள் பட்டியல் 

❖ ஃலபாரப்்ஸ் இதழானது, 7வது 30 வயதுக்குட்பட்ட 30 ஆசிய நபரக்ள் பட்டியலல (2022) 

பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 30 வயதுக்குட்பட்ட 30 நபரக்லள பகௌரவிக்கும் வலகயில் ஒவ்பவான்றும் 10 

பிரிவுகலளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள 22 நாடுகள் மற்றும் பிரலதசங்கலளச ் லசரந்்த 

நபரக்ள் இந்தப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளனர.் 

❖ 61 பதிவுகளுடன் இந்தியா முதலிடத்திலும், சிங்கப்பூர ்(34), ெப்பான் (33), ஆஸ்திலரலியா 

(32), இந்லதாலனசியா (30) மற்றும் சீனா (28) ஆகிய நாடுகளும் அதலனத ் பதாடரந்்து 

இடம் பபற்றுள்ளன. 

 

 

          


