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ஜுன்  – 04  

TNPSC துளிகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மம மாதத்திற்கான சரக்கு மற்றும் மசவை ைரி ைசூல் ரூ.1.41 லட்சம் 

மகாடியாக பதிைாகியுள்ளது.  

o இது ஏப்ரல் மாத ைசூவல விட 16% குவறைாகும். 

❖ அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் குவறந்தபட்சம் நிலக்கரியில் இருந்து செய்யப்படும் 81 

மின் உற்பத்தி நிலையங்கலைக் குவறக்க இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ சனந்த் நகரில் உள்ள ஃமபாரட்ு பயணியர ் ைாகன உற்பத்தி அலகிவனக் வகயகப் 

படுத்துைதற்காக ஃமபாரட்ு இந்தியா மற்றும் குஜராத ் அரசுடன் டாடா மமாட்டாரஸ்் 

நிறுைனம் ஒரு முத்தரப்புப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் வகயயழுத்திட்டது. 

❖ ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் வகயயழுத்திட்டதன் மூலம், ஹங்மகரி அரசு சரை்மதச 

சூரியசக்தி கூட்டணியில் உறுப்பினரானது. 

❖ ஜூன் 21 ஆம் மததியன்று இந்தியாவிலும் உலயகங்கிலும் அனுசரிக்கப்படும் எட்டாைது 

சரை்மதச மயாகா தினதத்ின் கருத்துருைாக 'மனித குலத்திற்காக மயாகா' என்பது 

மதரந்்யதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ KK என்று அவைக்கப்படும் பாலிவுட ் பாடகர ் கிருஷ்ணகுமார ் குன்னத் சமீபத்தில் 

சகொை்கத்தொவிை் காலமானார.் 

❖ கனடா அரசானது, பல தசாப்தங்களாக இல்லாத ைவகயில், நாட்டின் வகத்துப்பாக்கி 

யகாள்முதல் மற்றும் அதன் விற்பவனயிவன "முடக்குதல்" உை்ைிட்ட "சில 

கடுவமயான துப்பாக்கி உபயயொகக் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்வககவள" யசயல் 

படுத்துகின்ற ஒரு புதியெ ்சட்டத்வத நிவறமைற்றியது. 

❖ நாரம்ை யசஸ் மபாட்டியில் விஸ்ைநாதன் ஆனந்த் சீனாவின் ைாங் என்பைவர வீை்த்தி 

தரைரிவசப் பட்டியலில் தனது முன்னிலையிடத்வதத ்தக்க வைத்துக் யகாண்டார ்

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஜல் ஜீவன் திட்டே்தின் பரவல் 

 

❖ ஜை் ஜீவன் திட்டமொனது, 50 ெதவீத கிரொமப்புறக் குடும்பங்கை் குழொய் நீர ் இலைப்பு 

வெதிகலைப் சபற்றதன் மூைம் புதிய லமை்கை்லை எட்டியுை்ைது. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ ‘ஹர ்கர ்ஜை்’ திட்டமொனது, ஜை் ெக்தி அலமெெ்கத்தின் கீழொன ஜை் ஜீவன் திட்டத்தின் 

கீழ் செயை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ யகொவொ, சதலுங்கொனொ, அந்தமொன் மற்றும் நிக்யகொபொர ் தீவுகை், தொத்ரொ & நகர ்

ஹயவலி மற்றும் டொமன் & லடயூ, புதுெய்ெரி மற்றும் ஹரியொனொ ஆகியலவ ஏற்கனயவ 

100 ெதவீத அைவிைொன குடிநீர ்குழொய் இலைப்பு வெதிகலைப் சபற்றுை்ைன. 

❖ பஞ்ெொப், குஜரொத், இமொெெ்ைப் பிரயதெம் மற்றும் பீகொர ் ஆகிய மொநிைங்கைிை் 90 

ெதவீதத்திற்கும் அதிகமொன வீடுகை் குடிநீர ்குழொய் இலைப்பு வெதிகலைக் சகொை்டு 

உை்ைன. 

 

தேசியக் கல்வி அமைசச்ரக்ள் ைாநாடு 

❖ குஜரொத் மொநிை அரெொனது இரை்டு நொட்கை் அைவிைொன யதசிய கை்வி அலமெெ்ரக்ை் 

மொநொட்டிலன நடத்தியது. 

❖ இந்தக் கூட்டத்திை் மத்தியக் கை்வி அலமெெ்ர ் தரய்மந்திர பிரதொன் மற்றும் மத்திய 

அலமெெ்ரக்ை் மற்றும் மொநிைங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் பிரயதெங்கைின் கை்வி 

அலமெெ்ரக்ை் பங்யகற்றனர.் 

❖ இந்த மொநொட்டின் யபொது நொட்டின் கை்விெ ்சூழலை எவ்வொறு யமம்படுதத்ுவது என்பது 

குறித்த ஆயைொெலனகை் நலடசபற்றன. 

 

காப்பீட்டுே் திட்டங்களின் ேவமைே் சோமகயில் திருே்ேை் 

❖ பிரதொன் மந்திரி ஜீவன் யஜொதி பீமொ யயொஜனொ (PMJJBY) மற்றும் பிரதொன் மந்திரி சுரக்ெொ 

பீமொ யயொஜனொ (PMSBY) ஆகிய இரை்டு முக்கியெ ்ெமூகப் பொதுகொப்புத் திட்டங்கைின் 

தவலைக் கட்டைங்கலை அரெொங்கம் திருத்தியுை்ைது. 

❖ PMJJBY திட்டத்தின் தவலை விகிதங்கை் முந்லதய ஆை்டுக்கொன 330 ரூபொயிை் 

இருந்து 436 ரூபொயொக மொற்றப்பட்டுை்ைன. 

❖ PMSBY திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட தவலைக் கட்டைமொனது, ஆை்டுக்கு தற்யபொதுை்ை 

12 ரூபொய்க்கு பதிைொக 20 ரூபொயொக நிரை்யிக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ 2015 ஆம் ஆை்டிை் இந்த இரை்டு திட்டங்களும் சதொடங்கப்பட்டதிலிருந்து தவலைக் 

கட்டைங்கைிை் யமற்சகொை்ைப்படும் முதை் திருதத்ம் இதுவொகும். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

முேலாவது அதரபிய ேமடயற்ற வரே்்ேக ஒப்பந்ேை் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் யபொன்ற அரபு நொட்டுடனொன தனது முதை் தலடயற்ற வரத்்தக 

ஒப்பந்தத்திை் இஸ்யரை் லகசயழுத்திட்டுை்ைது. 

❖ இது இரு நொடுகளுக்கு இலடயிை் நலடசபறும் 96% வரத்்தகத்திை்  உைவு, விவெொயம், 
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அழகுெொதனப் சபொருட்கை், மருத்துவ உபகரைங்கை், மருந்துகை் மற்றும் பை 

சபொருட்கை் மீதொன சுங்க வரிக்கு விைக்கு அைிக்கிறது. 

 

 

அதிக நபரக்ளுக்கு தகாவிட் ேடுப்பூசிகமள வழங்கிய நாடு 

❖ 11.7 யகொடிக்கும் அதிகமொன தனிநபரக்ை் அை்ைது வங்கொையதெத்தின் மக்கை் 

சதொலகயிை் கிட்டத்தட்ட 69 ெதவீதம் யபர ் இரை்டு தவலை தடுப்பூசிலயப் சபற்று 

உை்ைனர.் 

❖ வங்கொையதெத்திை் வழங்கப்படும் தவலைகைிை் 62 ெதவீதத்திற்கும் அதிகமொனலவ 

யகொவொக்ஸ் மூைம் வழங்கப்படுகிறது. 

❖ யகொவொக்ஸ் வெதியொனது, சதொற்றுயநொய்க்கொன தயொரந்ிலை கை்டுபிடிப்புக்கொன 

கூட்டைி, கவி என்ற அலமப்பு மற்றும் உைக சுகொதொர அலமப்பு ஆகியவற்றின் மூைம் 

யமற்சகொை்ைப் படட் ஒரு உைகைொவிய முயற்சியொகும். 

 

 

பிட்காயிமன அதிகாரப்பூர்வ நாையைாக ஏற்றுக் சகாை்ட நாடு 

❖ பிட்கொயிலன அதிகொரப்பூரவ் நொையமொக ஏற்றுக் சகொை்ட உைகின் இரை்டொவது 

நொடு மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரெொகும். 

❖ பிட்கொயிலன அதிகொரப்பூரவ் நொையமொக ஏற்றுக் சகொை்ட முதை் ஆப்பிரிக்க நொடும் 

இதுவொகும். 
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❖ மத்திய ஆப்பிரிக்கப் பிரொங்க் என்பது மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு உை்ைிட்ட 6 

நொடுகைின் அதிகொரப்பூரவ் நொையம் ஆகும். 

❖ எை் ெொை்வடொர ் பிட்கொயிலன அதிகொரப்பூரவ் நொையமொக ஏற்றுக் சகொை்ட முதை் 

நொடொகும். 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

100 யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் 

 

❖ இந்தியொவின் சதொடக்க நிறுவனங்கை் பிரிவிை் 100 யூனிகொரன்் நிறுவனங்கை் என்ற 

புதிய லமை்கை் எை்ைிக்லகலய இந்தியொ எட்டியுை்ைது. 

❖ யுனிகொரன்் நிறுவனங்கை் என்பலவ தனியொரொை் நடத்தப்பட்டு, 1 பிை்லியன் டொைர ்

மதிப்லப எட்டிய துைிகர-மூைதன ஆதரவுடன் இயங்கும் சதொடக்க நிறுவனங்கை் 

ஆகும். 
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❖ 2013 ஆம் ஆை்டிை், இந்த வொரத்்லதலய உருவொக்கியப் சபருலம அசமரிக்க துைிகர 

முதலீட்டொைர ்ஐலீன் லீக் என்பவலரெ ்ெொரும். 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டிை் இருந்த 17 யூனிகொரன்் நிறுவனங்கைின் எை்ைிக்லகயொனது, 2020 

ஆம் ஆை்டிை் 38 ஆக உயரந்்தயதொடு, 2021 ஆம் ஆை்டிை் 71 ஆக அதிகரித்து உை்ைது. 

 

 உள்நாட்டு கசச்ா எை்சைய் உற்பே்தி – இந்தியா 

❖ 2014-15 நிதியொை்டிை் இருந்து உை்நொட்டு கெெ்ொ எை்சைய் உற்பத்தியொனது ெரிலவெ ்

ெந்தித்து வருகிறது. 

❖ இது 2022 ஆம் நிதியொை்டிை் சவறும் 28.4 மிை்லியன் டன்கைொக (MT) குலறந்துை்ைது. 

❖ இது 1994 ஆம் நிதியொை்டிற்குப் பிறகு பதிவொன மிகக் குலறவொன அைவொகும். 

❖ 2021-22 ஆம் ஆை்டிை் பதிவொன உற்பத்தியொனது 1995 ஆம் நிதியொை்டிை் பதிவொன 32.2 

சமட்ரிக் டன்னிை் இருந்து 11.8 ெதவீதம் ெரிவு ஏற்பட்டுை்ைலதக் குறிக்கிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சேன்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு சிறுே்மேகள் இடைாற்றை் 

 

❖ சதன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் நமீபியொ ஆகிய நொடுகைிலிருந்து சிறுத்லதகலை இடம் 

மொற்றம் செய்வதற்கொன ஒப்பந்தங்கலை இந்தியொ உறுதி செய்துை்ைது 

❖ இது சிறுத்லதகலை கை்டம் தொை்டிய இடமொற்றம் என்ற இந்தியொவின் ஒரு ைட்சிய 

யநொக்குத் திட்டத்லதத் சதொடங்கி லவக்கிறது. 
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❖ சதொடக்கத்திை், சதன்னொப்பிரிக்கொவிலிருந்து 12 சிறுத்லதகளும் நமீபியொவிலிருந்து 

எட்டு சிறுத்லதகளும் இடம் மொற்றப்படும். 

❖ இந்திய அரசு அந்தெ ்சிறுத்லதகலை மத்தியப் பிரயதெத்தின் ஷியயொபூர ்மொவட்டத்திை் 

உை்ை குயனொ பொை்பூரின் கொடுகளுக்கு அனுப்பி லவக்க உை்ைது. 

 

ைாநிலச ்சசய்திகள் 

கிராைப்புற பழங்குடியினருக்கான முேல் சோழில்நுட்பப் பயிற்சிே் திட்டை் 

❖ மத்தியப் பிரயதெ அரெொனது, கிரொமப்புறப் பழங்குடியினருக்கொன நொட்டின் முதைொவது 

சதொழிை்நுட்பப் பயிற்சிலயப் யபொபொை் நகரிை் சதொடங்கியது. 

❖ இது பழங்குடியின இலைஞரக்ளுக்கொன 'பொரொளுமன்ற வைொகத் திட்டத்தின்' கீழ் 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ 'பொரொளுமன்ற வைொகத் திட்டத்திை்', கிரொமப்புறப் பழங்குடியின இலைஞரக்ளுக்கு 

சதொழிை் நுட்பப் பயிற்சி அைிக்கப்படும். 

❖ இந்தப் பயிற்சித ் திட்டமொனது முதலிை் மத்தியப் பிரயதெத்திை் ஒரு யெொதலனத ்

திட்டமொகத் சதொடங்கப் பட்டுை்ைது. 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

கப்பல் ைனிேர் தேைசச்ந்திர ராவ் 

❖ அஞ்ெை் தலை யெகரிப்பொைர ், T. யஹமெெ்ந்திர ரொவ் ெமீபத்திை் கொைமொனொர.் 

❖ அவர ்"கைங்கலர விைக்க மனிதர"் என்று அலழக்கப்படுகிறொர,்  

❖ யமலும் இவர ்பக்கிங்கொம் கொை்வொயிை் அதிகொரியொக இருந்தொர.் 

❖ இவர ்தனது வீட்லட ஒரு கடை்ெொர ்பொரம்பரிய அருங்கொட்சியகமொக மொற்றினொர.் 

❖ சென்லனத் தின நிகழ்வுகைின் ஒரு பகுதியொக இருக்க ஆரவ்மொக இருந்த இவர ்

அன்லறய தினம் சிை சிறப்பு அறிக்லககலையும் தயொர ்செய்தொர.் 

 

 

சிறந்ேே் திட்டே்திற்கான விருது 

❖ யமகொையொ அரெொங்கத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பொனது, "யமம்பொட்டிை் தகவை் சதொடரப்ுத் 

சதொழிை்நுட்பங்கலை யமம்படுத்துவதிை் அரெொங்கங்கைின் பங்கு" என்ற ஒரு பிரிவிை் 
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சிறந்தத் திட்டத்திற்கொன விருலதப் சபற்றது. 

❖ இந்த முன்சனடுப்பின் சபயர ்யமகொையொ சபருநிறுவன உை்கட்டலமப்பு ஆகும். 

❖ தகவை் ெமூக மன்றம் குறித்த 2022 ஆம் ஆை்டிற்கொன ஐக்கிய நொடுகைின் உைக உெச்ி 

மொநொட்டிை் இந்த விருதொனது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதிலனப் சபறும் ஒயர இந்தியத் திடட்ம் யமகொையொ சபருநிறுவன உை் 

கட்டலமப்பு (MeghEA) திடட்ம் மட்டுயம ஆகும். 

 

 

ைை்வளப் பாதுகாப்பிற்கான ஒப்பந்ேை் 

 

❖ குஜரொத்தின் பருவநிலை மொற்றத் துலறயொனது உைகைொவிய ‘மை் வைங்கொப்பு’ 

முன்சனடுப்பிை் இலைவதற்கொன ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் லகசயழுத்து 

இட்டுை்ைது. 

❖ ஈஷொ அவுட்ரெீ ் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனரொன ெத்குரு மற்றும் குஜரொத் மொநிை 

முதை்வர ்  பூயபந்திர பயடை் ஆகியயொர ் அகமதொபொத் நகரிை் இந்தப் புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திை் லகசயழுத்திட்டனர.் 
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