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ஜூன்– 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜேவியர ்ஒலிவன், மெட்டா நிறுவனத்தின் (ஜேஸ்புக்) புதிய தலைலெச ்மெயை்ோட்டு 

அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார ். 

❖ உத்தரப் பிரஜதெத்திை் உள்ள கிஜரட்டர ்மநாய்டாவின் மேவார ்என்ற நகரிை் நிறுவே்ேட 

உள்ள மநாய்டா ெரவ்ஜதெ விொன நிலையத்லதக் கட்டலெே்ேதற்கான ஒே்ேந்தத்லத 

டாடா புராமேக்ட்ஸ் நிறுவனெ் மேற்றுள்ளது. 

❖ ெத்திய இலளஜயார ் விவகாரெ் ெற்றுெ் விலளயாட்டுத ் துலற அலெெெ்ர ் அனுராக் 

தாக்கூர,் உைக லெக்கிள் தினத்தன்று நாடு தழுவிய ‘ஃபிட் இந்தியா ஃே்ரீடெ் லரடர ்

லெக்கிள் ஜேரணிலய' மதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ ஒடிொவின் ரூரஜ்கைாலவெ ் ஜெரந்்த ஸ்ஜரயா மைன்கா என்ற 18 வயது சிறுமி, மதன் 

மகாரியாவின் ஒரு பிரேை ோே் இலெக்குழுவான பிளாக்ஸ்வானின் ஐந்தாவது 

உறுே்பினராகத் ஜதரந்்மதடுக்கே்ேட்டுள்ளார.் 

❖ ராேஸ்தானின் கமரௌலி ொவட்டத்திை் கரே்்பிணிே் மேண்களுக்காக ‘அஞ்ெை்’ எனே் 

ேடுெ் ஒரு சிறே்புச ் சுகாதாரே் ோதுகாே்பு அபியான் திட்டொனது மதாடங்கே் ேட்டு 

உள்ளது. 

o இதன் மூைெ் 13 ஆயிரத்துக்குெ் ஜெற்ேட்டப் மேண்கள் ேயனலடந்துள்ளனர.் 

❖ ரஃஜேை் நடாை் தனது 14வது பிமரஞ்ெ ்ஓேன் டடன்னிஸ் ேட்டத்லத டென்றதன் மூலம் 

22வது கிராண்ட்ஸ்ைாெ் ஜகாே்லேலயக் லகே்ேற்றிச ்ொதலன ேலடத்துள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இரண்டுக் கப்பல்களுக்குப் பிரியாவிடை 

 

❖ இந்தியக் கடற்ேலடயானது, அதன் இரண்டுக் கே்ேை்களான ஐஎன்எஸ் நிஷாங்க் 

ெற்றுெ் ஐஎன்எஸ் அக்சய் ஆகியவற்றிற்குப் பிரியாவிலட அளித்தது. 

❖ இரண்டுக் கே்ேை்களுெ் 32 ஆண்டுகாைச ்ஜெலவக்குே் பிறகு, கடற்ேலட கே்ேை் கட்டுெ் 

தளத்திை் ேலடயிலிருந்து விலக்கே்ேடுெ். 

❖ அலனத்துக் கடற்ேலடயினருெ் தங்கள் கே்ேை்களின் மேயரக்லளத் தங்கள் மொந்த 

அலடயாளொக மகாண்டுள்ளனர.் 

❖ ஐஎன்எஸ் நிஷாங்க் என்பது வீர ் ரக ஏவுகலணப் ோதுகாே்பு கே்ேை் வரிலெயிை் 

உருவாக்கே் ேட்ட நான்காவது கே்ேை் ஆகுெ்.  

❖ ஜெலுெ், 1971 ஆெ் ஆண்டு ஜோரிை் வீரதீரச ்மெயலிற்குே் மேயர ்மேற்ற கிை்ைர ்ேலடே் 

பிரிவின் ஒருங்கிலணந்தப் ேகுதியாக இது விளங்கியது. 
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❖ ஐஎன்எஸ் அக்சய் என்ேது 23வது ஜராந்துக் கே்ேை் ேலடயின் ஒரு ேகுதியாகுெ்.  

❖ இதன் முதன்லெே் பணி நீரம்ூழ்கிக் கே்ேை் எதிரே்்பு ெற்றுெ் கடஜைார ஜராந்து ஆகுெ். 

 

முேல் திரவ கண்ணாடி சோடலத ாக்கி 

❖ நாட்டின் முதை் ெற்றுெ் ஆசியாவிஜைஜய மிகே்மேரிய திரவக் கண்ணாடி மதாலை 

ஜநாக்கி உத்தரகாண்ட ் ொநிைத்திை் உள்ள ஜதவஸ்தை் என்ற ெலையிை் அலெக்கே் 

ேட்டுள்ளது. 

❖ மீமயாளிர ் விண் முகிை்கள், ஈரே்்புக் குவியங்கள், விண்மவளிக் குே்லேகள் ெற்றுெ் 

குறுங்ஜகாள்கள் ஜோன்ற நிலையற்ற அை்ைது ொறக் கூடியப் மோருள்கலள 

அலடயாளெ் காண்ேதற்காக இது வானிை் தற்ஜோது கண்காணிே்பு நடவடிக்லககலள 

ஜெற்மகாள்ளுெ். 

❖ இந்தியத் திரவக் கண்ணாடி மதாலைஜநாக்கி (ILMT) வானத்லத ஆய்வு மெய்ய உதவுெ்.  

❖ இது அண்டங்கள் ெற்றுெ் பிற வானியை் வளங்கலளக் கண்காணிே்ேலதச ்ொத்தியம் 

ஆக்குகிறது. 

 

 

அகமோபாே் இந்திய மேலாண்மேக் கல்வி நிறுவனத்தின் தவளாண்  ில 

விடலக் குறியீடு 

 

❖ அகெதாோத்தின் இந்திய ஜெைாண்லெக் கை்வி நிறுவனொனது ஜவளாண் 
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நிைங்களின் விலைக் குறியீட்லட உருவாக்குவதற்காக ஜவளாண் நிைங்களுக்கான 

மின்-ெந்லதயான SfarmsIndia என்ற நிறுவனத்துடன் லக ஜகாரத்்துள்ளது. 

❖ இது இந்தத் தளத்திை் ஜெற்மகாள்ளே்ேடுெ் மகாள்முதை் ெற்றுெ் விற்ேலனலய 

அடிே்ேலடயாகக் மகாண்டது. 

❖ இந்தியாவிை் ஜவளாண் நிைங்களின் விலை மீதான தரக் கட்டுே்ோடு ொரந்்த தரலவே் 

ேதிவு மெய்து வழங்குவலத ஜநாக்கொகக் மகாண்டு இந்தக் குறியீடானது 

வடிவலெக்கே் ேட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீடு, ெந்லதயிை் (SfarmsIndia) விலை ொற்றங்கலளக் கண்காணிே்ேஜதாடு, 

ொதாந்திர அடிே்ேலடயிைான ஒரு கைே்பு விலை நிரண்ய வழிமுலறலயயுெ் 

உருவாக்குெ். 

❖ இது ஆண்டிற்கு இருமுலற புதுே்பிக்கே்ேடுெ். 

❖ இதற்கு அகெதாோத்தின் இந்திய ஜெைாண்லெக் கை்வி நிறுவனெ் ெற்றுெ் SFarmsIndia 

நிை விலைக் குறியீடு (ISALPI) என்று மேயரிடே்ேடுெ். 

❖ கரந்ாடகா, ஆந்திரே் பிரஜதெெ், தமிழ்நாடு, ெகாராஷ்டிரா, உத்தரே் பிரஜதெெ், 

மதலுங்கானா ஆகிய ொநிைங்களிை் இது ஜொதலன அடிே்ேலடயிை் மதாடங்கே் ேட்டு 

உள்ளது. 

 

ஆயுஷ்மான் பாரே் டிஜிை்ைல் திை்ைே்துைன் இ-சஞ்சீவனி திை்ைம் ஒருங்கிடணப்பு 

 

❖ ஜதசிய சுகாதார ஆலணயொனது, மத்திய அரசின் ‘இ-ெஞ்சீவனி’ மதாலைதூர ெருந்து 

வழங்கீட்டுச ் ஜெலவயானது ஆயுஷ்ொன் ோரத ் டிஜிட்டை் திட்டம் என்ற திட்டத்துடன் 

ஒருங்கிலணக்கே் ேட்டுள்ளதாக அறிவித்தது. 

❖ இந்த ஒருங்கிலணே்ோனது இ-ெஞ்சீவனி ேயனாளிகள் தமது ஆயுஷ்ொன் ோரத ்

சுகாதாரக் கணக்குகலள எளிதாக உருவாக்க உதவுெ். 

❖ ேயனாளிகள் தங்களின் தற்ஜோலதயச ் சுகாதாரே் ேதிவுகலள ஒன்ஜறாமடான்று 

இலணக்கவுெ் அவற்லற முலறயாக நிரவ்கிக்கவுெ் இலதே் ேயன்ேடுத்த முடியுெ். 

❖ ேயனாளிகள் தங்கள் உடை்நைே் ேதிவுகலள இ-ெஞ்சீவனி என்ற ஜெலவ மூைெ் 

ெருத்துவரக்ளுடன் ேகிரந்்து மகாள்ள இது வழி வகுக்குெ்.  

❖ இது ெருத்துவெ் ொரந்்த சிறே்ோன முடிவிலன ஜெற்மகாள்ளவுெ், ெருத்துவச ்சிகிெல்ெ 

வழங்கீட்டின் மதாடரெ்ச்ிலய உறுதி மெய்வதற்குெ் உதவுெ். 
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❖ ஆயுஷ்ொன் ோரத ் டிஜிட்டை் திட்டொனது, இந்தியாவிை் தற்ஜோதுள்ள டிஜிட்டை் 

சுகாதாரத் தீரவ்ுகள் ெற்றுெ் ேங்குதார நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு இலடயிை் உள்ள 

இலடமவளிகலளக் குலறக்குெ் முயற்சியிை் டிஜிட்டை் கட்டலெே்புகலள உருவாக்கச ்

டசய்வலத ஜநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

இ ்திய விமானப்படைப் பாரம்பரிய டமயம் 

❖ ேை்ஜவறு ஜோரக்ளிை் இந்திய விொனே் ேலடயின் ேங்கு ெற்றுெ் அதன் ஒட்டுமொத்தச ்

மெயை்ோட்லட மவளிே்ேடுத்துெ் ோரெ்ேரிய லெயெ் ெண்டிகரிை் நிறுவே்ேட உள்ளது. 

❖ இந்திய விொனே் ேலட ெற்றுெ் ெண்டிகர ் அரசு நிரவ்ாகெ் ஆகியவற்றினாை் 

இலணந்து ‘இந்திய விொனே்ேலடப் ோரெ்ேரிய லெயொனது’ நிறுவே்ேடுெ். 

❖ இந்தப் ோரெ்ேரிய லெயத்திை் இந்திய விொனே் ேலடயின் ேை்ஜவறு அெ்ெங்கலள 

முன்னிலைே் ேடுதத்ுெ் கலைே்மோருட்கள், ொதிரிகள் ெற்றுெ் ஊடாடுெ் அலெே்புகள் 

இடெ் மேறுெ். 

 

 

புனீே் சாகர் அபியான் 

 

❖ ஜதசிய ொணவர ்ேலடயானது ‘புனீத ்ொகர ்அபியான்’ என்ற நாடு தழுவிய முதன்லெப் 

பிரெெ்ாரத்தின் ெமீேத்தியக் கட்டத்திலனத் மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது கடற்கலரகள், ஆறுகள் ெற்றுெ் ஏரிகள் உள்ளிட்ட பிற நீரந்ிலைகளிலிருந்து 

மநகிழிே் மோருட்கள் ெற்றுெ் பிற கழிவுகலளச ்சுத்தெ் மெய்வலத ஒரு ஜநாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

❖ ஜெலுெ், கடற்கலரகள் ெற்றுெ் ஆற்றின் முகே்புகலளச ் சுத்தொக லவத்திருே்ேதன் 
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முக்கியத்துவெ் குறித்து உள்ளூர ்ெக்களிலடஜய ஒரு விழிே்புணரல்வ அதிகரிே்ேதுெ் 

இதன் ஜநாக்கொகுெ். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

துருக்கியின் சபயர் மாற்றம் 

❖ இனி, ஐக்கிய நாடுகள் ெலேயிை் துருக்கி என்ற மேயர ் துரக்்கிஜய என்று அலழக்கே் 

ேடுெ். 

❖ உள்நாட்டிை், குடிெக்கள் அந்நாட்டிலன துரக்்கிஜய என்ஜற  குறிே்பிடுகிறாரக்ள்.  

❖ ஆனாை் அதன் ஆங்கிை வடிவொன 'துருக்கி' என்ற மேயஜர ெரவ்ஜதெ அளவிை் ஏற்றுக் 

மகாள்ளே் ேட்டது. 

❖ 1923 ஆெ் ஆண்டிை் இந்த நாடு சுதந்திரெ் அலடந்தலதத் மதாடரந்்து ‘துருக்கி’ என்ற 

மேயர ்ஏற்றுக் மகாள்ளே் ேட்டது. 

சபயர ்மாற்றப்பைை் பிற  ாடுகள் 

❖ மநதரை்ாந்து நாடானது அதன் முந்லதயப் மேயரான ஹாைந்து என்ேதிலிருந்து மேயர ்

ொற்றெ் மேற்றது. 

❖ ொசிஜடானியா கிரீஸ் நாட்டுடனான அரசியை் தகராறுகளாை் வடக்கு ொசிஜடானியா 

எனப் மேயர ்ொற்றெ் மேற்றது. 

❖ ஈரான் 1935 ஆெ் ஆண்டிை் மேரச்ியா என்ற அதன் மேயலர ொற்றியது. 

❖ சியாெ் அதன் மேயலரத் தாய்ைாந்து என ொற்றியது 

❖ ஜராடீசியா அதன் காைனித்துவப் ோரெ்ேரியதல்த ொற்றுவதற்காக ஜிெ்ோே்ஜவ என 

ொற்றே் ேட்டது. 

 

 

இரண்ைாம் எலிசசபே் மகாராணியின் 70 ஆே் ஆண்டுகால ஆை்சி  ிடறவு விழா 

❖ இரண்டாெ் எலிெமேத் ெகாராணியின் 70 ஆம் ஆண்டுகாை நிலறவு விழா 2022 ஆெ் 

ஆண்டிை் ஐக்கியப் பபரரசு ெற்றுெ் காென்மவை்த் நாடுகளிை் மகாண்டாடே்ேடுகிறது. 

❖ இது இராணி ேதவிஜயற்ற 70வது ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கிறது. 

❖ இரண்டாெ் எலிெமேத் ெகாராணி 1952 ஆெ் ஆண்டு பிே்ரவரி 06 ஆெ் ஜததியன்று 

அவரது தந்லதயான ென்னர ் ஆறாெ் ோரே்் இறந்ததலதயடுத்து அந்த நாட்டின் 

ராணியாகே் மோறுே்ஜேற்றார.் 
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❖ எலிெமேத்தின் முலறயான முடிசூட்டு விழா 1953 ஆெ் ஆண்டு ேூன் 02 ஆெ் ஜததியன்று 

நலடமேற்றது. 

❖ இந்த நிலைலய முதலிை் எட்டியவர ்இராணி இரண்டாெ் எலிெமேத் ஆவார.் 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ஊழியர் வருங்கால மவப்பு  ிதிக்கான வை்டி விகிேம் 

❖ 2021-22 ஆெ் ஆண்டிற்கான ஊழியரக்ளின் வருங்காை லவே்பு நிதிக்கான லவே்புத் 

மதாலக மீதான  வட்டி விகிதத்திலன 8.1 ெதவீத அளவில் அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ ஓய்வூதிய நிதி அலெே்ோன ஊழியர ்வருங்காை லவே்பு நிதி அலெே்பின் சுொர ்ஐந்து 

ஜகாடி ெந்தாதாரரக்ளுக்கு இதுவலர வழங்கே்ேட்டு வருெ் வட்டி விகிதத்திை் இது 

நாற்ேது ஆண்டுகளிை் இை்ைாத அளவு குலறவாக உள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு ொரெ் ் ொதத் மதாடக்கத்திை், 2021-22 ஆெ் ஆண்டிற்கான வருங்காை 

லவே்பு நிதிக்கான வட்டிலய 2020-21 ஆெ் ஆண்டிை் வழங்கே்ேட்ட 8.5 ெதவீதம் என்ற 

அளவிலிருந்து 8.1 ெதவீதம் என்ற அளொகக் குலறே்ேதற்கு ஊழியர ்வருங்காை லவே்பு 

நிதி அலெே்பு முடிவு மெய்திருந்தது. 

 

 

மா ிலச ்சசய்திகள் 

த ரடிே் சோைர்பற்ற வை்ைாரப் தபாக்குவரே்து அலுவலகங்கள் 

❖ ெகாராஷ்டிரா அரொனது முழுெதும் ஜநரடித் மதாடரே்ற்ற வட்டாரே் ஜோக்குவரத்து 

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


•   
•    
 

 
 

அலுவைகங்கலளத் மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ அெ்ொநிைத்தின் குடிெக்கள் ெட்டாரே் ஜோக்குவரத்து அலுவைகங்களிை் ஜநரடியாகச ்

டசல்ல ஜவண்டியதற்கான அவசியமின்றி, ஓட்டுநர ்உரிெெ் ஜோன்ற ேை வெதிகலளே் 

மேற உதவுவலத இது ஜநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ தற்ஜோது, ெகாராஷ்டிராவின் ஜோக்குவரத்துத ் துலற 118 வலகயான ஜெலவகலள 

வழங்குகிறது.  

❖ அவற்றிை் 80 ஜெலவகள் இலணய வழியிை் கிலடக்கே் மேறுெபதாடு, ஜெலுெ் 6 

ஜெலவகள் இந்தே் புதிய முன்மனடுே்பின் கீழ் ஜெரக்்கே்ேட்டுள்ளன. 
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