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ஜூன் – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ குடியரசுத் தலைவர ் ராம்நாத் க ாவிந்த், சந்த்  பீரு ்கு ஒரு பு ழஞ்சலியிலைச ்

சசலுத்தி விட்டு, சந்த்  பீர ்அ ாடமி & ஆராய்சச்ி லமயம் மற்றும் ஸ்வகதஷ் தரஷ்ை் 

கயாஜைா ஆகியவற்லற உத்தரப் பிரகதச மாநிைத்திை், ம ர ்எை்ற இடதத்ிை் உள்ள  

 பீர ்சசௌரா தாம் எை்ற பகுதியிை் திறந்து லவத்தார.் 

❖ சரவ்கதச ் கிரி ்ச ட்டிை் 17,000 ரை் லள ்  டந்த முதை் இங்கிைாந்து வீரர ்எை்ற ஒரு 

சபருலமலய இங்கிைாந்து வீரர ்கஜா ரூட் சபற்றார.் 

o சடஸ்ட் கிரி ்ச ட்டிை் 10,000 ரை் அை்ைது அதற்கு கமை் அடித்த மற்ற இங்கிைாந்து 

வீரர ்முை்ைாள் இங்கிைாந்து அணியிை் தலைவர ்அலைஸ்டர ்கு ் ஆவார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசிய உணவு ஆய்வகம் 

❖ பீ ாரிை் உள்ள ர ்சசௌை் எை்ற இடத்திை், மத்தியச ்சு ாதாரம் & குடும்ப நைம் மற்றும் 

இரசாயைங் ள் & உரங் ள் ஆகிய துலற ளு ் ாை அலமசச்ர ் திரு. மை்சு ் 

மாண்டவியா, FSSAI அலமப்பிை் கதசிய உணவு ஆய்வ த்லதத் திறந்து லவத்தார.் 

❖ இந்தியா-கநபாளம் இலடகயயாை இருதரப்பு ஒப்பந்தத்திை் கீழ், கநபாளத்திை் இருந்து 

ர ்சசௌலு ்கு இற ்குமதி சசய்யப்படும் உணவு மாதிரி ளிை் கசாதலை கநரத்லத ் 

குலற ்  இந்த ஆய்வ ம் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இந்திய உணவுப் பாது ாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆலணயம் (FSSAI) எை்பது இந்திய 

அரசிை் சு ாதாரம் மற்றும் குடும்ப நைத ்துலற அலமசச் த்திை் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு 

சட்டப் பூரவ் அலமப்பாகும். 

❖ FSSAI ஆைது உணவுப் பாது ாப்பு மற்றும் தரநிலைச ்சட்டம், 2006 எை்பதிை் கீழ் நிறுவப் 

பட்டது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழலுக்கான வாழ்க்கக முகற (LiFE) இயக்கம் 

❖ இந்த உை ளாவிய முயற்சிலயப் பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி சதாடங்கி லவதத்ார.் 
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❖ நமது க ாளு ்கு தீங்கு விலளவி ் ாது அதனுடை் ஒத்துப் கபாகும் ஒரு வாழ் ்ல  

முலறலய வாழ்வகத இதை் கநா ் மாகும். 

 

 

ஹார்பிங்கர் 2021 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியாைது தைது முதை் உை ளாவிய "ஹாரப்ிங் ர ் 2021 - 

மாற்றத்திற் ாை  ண்டுபிடிப்பு" எனும் கஹ ் த்தாலை அறிமு ப்படுத்தியது.  

❖ இதை்  ருத்துரு ‘Smarter Digital Payments’ எை்பதாகும்.  

❖ பிை்தங்கியப் பிரிவிைரு ்கு டிஜிட்டை் முலறயிை் பணவழங்கீடு லள அணு  ் கூடிய 

வல யிை் தீரவ்ு ள் மற்றும்/அை்ைது வணி  மாதிரி லள ்  ண்டறிந்து அவற்லறச ்

சசயை்படுத்துவலத இது கநா ் மா  ் ச ாண்டுள்ளது. 

 

சம்ப்ரிதி-எக்ஸ் தபார்ப் பயிற்சி 

❖ இது இந்தியா-வங் ாளகதச இருதரப்புப் பாது ாப்பு ஒத்துலழப்பு ் ாை ஒரு கூட்டு 

ராணுவப் பயிற்சியாகும். 
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❖ இது வங் கதசத்திை் உள்ள ஜகஷார ்ராணுவ நிலையத்திை் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

❖ ஐ.நா ஆலணயத்திை் கீழ் பயங் ரவாத எதிரப்்பு, மைிதாபிமாை உதவி மற்றும் 

கபரிடர ்நிவாரணம் மற்றும் ஐ.நா அலமதிப் பலட கபாை்ற பை உருவ ப் படுத்தப் பட்ட 

 ாட்சி ளிை் இரு நாடு ளும் தமது நிபுணத்துவத்லதப் பகிரந்்து ச ாள்ளும். 

 

 

My Pad My Right திட்டம் 

 

❖ கவளாண்லம மற்றும் கிராமப்புற கமம்பாட்டு ் ாை கதசிய வங்கி (நபாரட்ு வங்கி) 

ைடா ்கிை் கை எை்ற பகுதியிை் " My Pad My Right  எனும் திட்டத்லத" சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஏழலர ைட்சம் ரூபாய் சசைவிை் இயந்திரங் ள் மற்றும் சபாருட் ளுடை் நபாரட்ிை் 

நாப் பவுண்கடஷை் மூைம் இது சதாடங் ப்பட்டது. 

❖ இந்தத் தைித்துவமாை திட்டத்திை் கீழ், விருது சபற்ற துப்புரவு துணி ள் தயாரி ்கும் 
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இயந்திரங் ள் சுய உதவி ் குழு ் ளிை் அலமப்பு மூைம் நிறுவப்படும். 

❖ மாதவிடாய்ச ் சு ாதாரம் மூைம் கிராமப்புறப் சபண் ளிை் சபாருளாதார 

கமம்பாட்டிற் ா  இந்த முயற்சி ள் நடந்து வருகிை்றை. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ப்ளூம்சபரக்் பில்லியனரக்ள் பட்டியல் 2022 

❖ ரிலையை்ஸ் குழுமத் தலைவர ் முக ஷ் அம்பாைி மீண்டும் இந்தியா மற்றும் 

ஆசியாவிை் பண ் ாரர ்எை்ற இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ அதாைி குழுமத்திை் தலைவர ் ச ௌதம் அதாைியிை் முதலிடத்லத இவர ் பிடித்து 

உள்ளார.் 

❖ அதாைி தற்சபாழுது ஒை்பதாவது இடத்திை் உள்ளார.்  

❖ சடஸ்ைா நிறுவைத் தலைவர ் எைாை் மஸ் ் உைகிை் மி ப் சபரியப் பண ் ாரரா  

உள்ளார.் 

❖ அகமசாைிை் தலைவர ்சஜஃப் சபகசாஸ் இரண்டாவது சபரியப் பண ் ாரர ்ஆவார.் 

 

 

சர்வதேச செகிழிக் கண்தணாட்டம் : 2060 ஆம் ஆண்டிற்கான சகாள்கக 

ெிகலகள் 

 

❖ இது சபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மற்றும் கமம்பாட்டு அலமப்பு (OECD) சவளியிட்டுள்ள 
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ஒரு அறி ்ல  ஆகும். 

❖ 2060 ஆம் ஆண்டு ்குள் உை ளவிை் உற்பத்தியாகும் சநகிழி ்  ழிவு ளிை் அளவு 

மூை்று மடங் ா  உயரும் எை்று இதிை்  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதிை் சுமார ்பாதி நிைப்பரப்பிை் குவி ் ப்படும் எை்றும் இதிை் ஐந்திை் ஒரு பங்கிற்கும் 

குலறவா கவ மறு சுழற்சி சசய்யப்படும் எை்றும் மதிப்பிடப் படுகிறது. 

❖ 2060 ஆம் ஆண்டிை் கிட்டத்தட்ட மூை்றிை் இரண்டு பங்கு சநகிழி ்  ழிவு ள் லபய ப் 

படுத்துதை், குலறந்த விலைப் சபாருட் ள் மற்றும் ஜவுளி ள் கபாை்ற குறுகிய  ாை 

உபகயா ப் சபாருட் ளிலிருந்து உருவாகியிரு ்கும். 

❖ ஆப்பிரி ் ா மற்றும் ஆசியாவிை் வளரும் மற்றும் வளரந்்து வரும் நாடு ளிை், இந்த 

வளரச்ச்ி மி  கவ மா  இரு ்கும். 

❖ இருப்பினும், 2060 ஆம் ஆண்டிை் OECD அை்ைாத நாடு லள விட (77 கிகைா) OECD 

நாடு ள் தைி நபர ்வீதத்திை் அதி  சநகிழி ்  ழிவு லள (வருடத்திற்கு சராசரியா  238 

கிகைா) உற்பத்தி சசய்யும் எை்று இந்த அறி ்ல  எடுத்து ்  ாட்டுகிறது. 

❖ சபரும்பாைாை மாசுபாடு ள் கம ்கராபிளாஸ்டி ்ஸ் எைப்படும் சபரிய அளவிைாை 

குப்லப வல  ளிலிருந்து வருகிறது. 

❖ ஆைாை் சதாழிை்துலற சநகிழித் து ள் ள், ஜவுளி ள் மற்றும் டயர ் துண்டு ள் 

கபாை்ற சபாருட் ளிலிருந்து லம ்கரா பிளாஸ்டி ்ஸ் வல  (5 மிமீ விட்டம் ச ாண்ட 

சசயற்ல ப் பாலிமர ்ள்)  சிவதும் ஒரு தீவிர  வலையா  உள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இெ்தியாவில் டிஜிட்டல் பணவழங்கீடுகள் 

 

❖ இந்த அறி ்ல யாைது ‘இந்தியாவிை் டிஜிட்டை் பணவழங்கீடு ள்: $10 டிரிை்லியை் 

வாய்ப்பு ள்’ எை்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிை் டிஜிட்டை் முலறயிை் பணம் சசலுத்தும் சந்லத மதிப்பாைது வரும் நாை்கு 

ஆண்டு ளிை், 2026 ஆம் ஆண்டிை் தற்கபாலதய மூை்று டிரிை்லியை் டாைர ்ளிலிருந்து 

பத்து டிரிை்லியை் டாைர ்ளா  மூை்று மடங்கு அதி ரி ்கும் எை்று எதிரப்ார ்் ப் 

படுகிறது. 
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❖ Boston Consulting Group எை்ற அலமப்புடைாை ஒரு இலணப்பிற்குப் பிறகு PhonePe எை்ற 

அலமப்பு சவளியிட்ட ஒரு அறி ்ல யாை் இது உறுதிப்படுத்தப் பட்டது. 

 

இெ்தியாவின் முேல் வங்கி சமட்டாதவர்ஸ் கியாவர்ஸ் 

 

❖ கியாவரஸ்் இந்தியாவிை் முதை் சமய்நி ர ்உை  வங்கி ஆகும். 

❖ உை ளவிை் நிதி நிறுவைங் ள் மற்றும் அரசாங் ங் ளு ்குச ் கசலவ வழங்கும் 

டிஜிட்டை் தீரவ்ு ள் வழங்குநராை Kiya.ai எை்ற நிறுவைம் இலத அறிவித்தது. 

❖ அவதார ்(சமய்நி ர ்மைித உருவம்) அடிப்பலடயிைாை ஊடாடை் ள் மூைம் நிஜ உை  

வங்கிலய சமய்நி ர ்உை  வங்கியுடை் இலணப்பதற் ாை நி ழ்வு லள கியாவரஸ்் 

பயை்படுத்துகிை்றது. 

❖ சமய்நி ர ்வழித் சதாடரப்ு லளச ்சசயை்படுத்த வங்கி ள் மற்றும் வங்கியை்ைாத நிதி 

நிறுவைங் ளாை் (NBFCs) இது பயை்படுத்தப்படும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் ெிகழ்வுகள் 

மும்கப சர்வதேசே் திகரப்பட விழா (MIFF) 

 

❖ டசச்ு நாட்டிை் ஆவணப் படமாை “டரை்் யுவர ்பாடி டு தி சை்” MIFF 2022 ஆம் ஆண்டிை் 

சிறந்த ஆவணப்படத்திற் ாை மதிப்புமி ்  தங் ச ்சங்கு விருலத சவை்றுள்ளது. 
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❖ இந்த விருது பழம்சபரும் திலரப்படத் தயாரிப்பாளர ் வி சாந்தராம் எை்பவரிை் 

நிலைவா  நிறுவப் பட்டது 

❖ புலைவு குறும்படப் பிரிவிை், மலையாளத் திலரப்படமாை ‘சா ்சத் ாரம்’ சவள்ளிச ்

சங்கு விருலத சடை்மார ்்கிை் ஃபகரா தீவு ளிை் குட்மண்ட் சஹை்ம்சலிை் ‘பிரதர ்

ட்கராை்’ எை்ற திலரப்படத்துடை் பகிரந்்து ச ாண்டது. 

❖ வங் ாள கதசத்திை் 50 ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்லத நிலைவு கூரும் வல யிை் அது இந்த 

ஆண்டிை்  ' வைம் சசலுத்தும் நாடா ' கதரந்்சதடு ் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ மும்லப சரவ்கதசத் திலரப்பட விழாவாைது சதற் ாசியாவிை் முழு நீளம் ச ாண்டு 

இை்ைாத திலரப்படங் ளு ் ாை மி ப் பழலமயாை மற்றும் மி ப்சபரியத் திலரப்பட 

விழாவாகும். 

 

சர்வதேச இெ்தியே் திகரப்பட அகாடமி விருதுகள் (IIFA) 

❖ இது ஐ ்கிய அரபு அமீர த்திை் தலைந ராை அபுதாபியிை் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு IIFA 2022 நி ழ்லவ சை்மாை்  ாை், மணீஷ் பாை் மற்றும் ரித்கதஷ் 

கதஷ்மு ் ஆகிகயார ்சதாகுத்து வழங்கிைர.் 

❖ சித்தாரத்் மை்கஹாத்ராவிை் சஷரஷ்ா படம் ஐந்து பிரிவு ளிை் சவை்று இந்த ஆண்டிை் 

விருது ளிை் ஆதி ் ம் சசலுத்தியது. 

 

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

FIFA தகாப்கப 2022 

❖ 1958 ஆம் ஆண்டு ்குப் பிறகு கவை்ஸ் நாடு முதை் முலறயா  FIFA உை  ் க ாப்லபலய 

எட்டியுள்ளது. 

List of the winners of IIFA 2022 

Best Actor (Male): Vicky Kaushal (Sardar Udham) 

Best Actor (Female): Kriti Sanon (Mimi) 

Best Director: Vishnuvaradhan (Shershaah) 

Best Film:  Shershaah 

Best Playback Singer Female: Asees Kaur for ‘Raataan Lambiyan’, (Shershaah) 

Best Playback Singer Male: Jubin Nautiyal for song ‘Raataan Lambiyan’, (Shershaah) 

Best Lyrics: Kausar Munir for ‘Lehra Do’, 83 

Best Music Direction: A R Rahman for Atrangi Re and Jasleen Royal, Javed-Mohsin, 

Vikram Montrose, B Praak, Jaani for Shershaah 

Best Male Debut: Ahan Shetty (Tadap) 

Best Female Debut: Sharvari Wagh (Bunty Aur Babli 2) 

Best Story Adapted: Kabir Khan, Sanjay Puran Singh Chauhan for 83 

Best Original Story: Ludo by Anurag Basu 

Best Supporting Actor Female: Sai Tamhankar (Mimi) 

Best Supporting Actor Male: Pankaj Tripathi (Ludo) 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் FIFA உை  ் க ாப்லப FIFA உை  ் க ாப்லபப் கபாட்டியிை் 22வது 

சதாடரா  நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது  த்தாரிை் முதை்முலறயா  நலடசபற உள்ளது. 

❖ அரபு நாடு ளிை் நலடசபறும் முதை் உை  ் க ாப்லப இதுவாகும். 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டு சதை் ச ாரியா மற்றும் ஜப்பாைிை் நலடசபற்ற கபாடட்ி ளு ்குப் 

பிறகு, முழுலமயா  ஆசியாவிை் நலடசபறும் இரண்டாவது உை  ் க ாப்லப இது 

ஆகும். 

❖ கூடுதைா , 2026 ஆம் ஆண்டு அசமரி ் ா, சம ்சிக ா மற்றும்  ைடாவிை் நலடசபறும் 

கபாட்டியிை் 48 அணி ள் பங்க ற்கும் நிலையிை், 32 அணி ள் பங்க ற்கும்  லடசிப் 

கபாட்டியா வும் இது இரு ்கும். 

❖  த்தாரிை்  டுலமயாை ் க ாலட சவப்பம்  ாரணமா , இந்த உை  ் க ாப்லப 

நவம்பர ்பிற்பகுதியிை் இருந்து டிசம்பர ்நடுப்பகுதி வலர நலடசபறவுள்ளது.  

❖ இதைாை்  இதுகவ கம, ஜூை் அை்ைது ஜூலை மாதங் ளிை் நலடசபறாத முதை் கபாட்டி 

ஆகும். 

 

 

தபாலட் டர்லிகாதனாவ் தகாப்கப 

 

❖ இது  ஜ ஸ்தாைிை் அை்மாட்டியிை் நலடசபற்ற ஒரு மை்யுத்தப் கபாட்டியாகும். 

❖ ரிகயா ஒலிம்பி ்கிை் சவண் ைப் பத ் ம் சவை்ற சா ்சி மாலி ் இந்த ் க ாப்லபயிை் 
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தைது முதை் சரவ்கதசத் தங் ப் பத ் த்லத சவை்றார.் 

❖ இந்தியா இந்த சரவ்கதச மை்யுத்தத்திை் தரவரிலசத் சதாடலர 12 பத ் ங் ளுடை் 

இரண்டாவது இடத்திை் முடித்தது. 

❖ ஈராை் இதிை் 14 பத ் ங் ளுடை் பத ் ப் பட்டியலிை் முதை் இடத்திலைப் பிடித்தது. 
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