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ஜூன் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆவின் நிறுவனம், கரப்்பிணித ் தாய்மாரக்ளுக்கான எந்த ஒரு ஊடட்ச ் சத்துக் 

கலவவவயயும் தயாரிக்கவில்வல என்று பால்வள மமம்பாட்டுத் துவை அவமசச்ர ்

நாசர ்ததளிவுபடுத்தி உள்ளார.் 

o சத்துமாவு மபான்ை ஒரு கலவவவயப் தபாதுப் பயன்பாட்டிை்காகத் தயாரிக்க 

மட்டுமம திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ உலகப் பூசச்ிகள் தினம் ஆண்டுமதாறும் ஜூன் 6 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. 

o முதல் உலகப் பூசச்ி தினம் 2017 ஆம் ஆண்டில் தகாண்டாடப்பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அதிகப்படியான காவிரி நீர் 

 

❖ ததாடரந்்து நான்காவது ஆண்டாக, முடிவவடந்த 2021-22 நீர ் ஆண்டில் காவிரி நீரின் 

அதிக அளவவத் தமிழ்நாடு தபை்றுள்ளது. 

❖ மாதாந்திர மீள் நிரப்பும் அடிப்பவடயில், நவம்பர ்மாதம்  71.57 டிஎம்சியுடன் பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ 2021 ஜூன்  முதல் 2022 மம  வவர மாநிலம் சுமார ்281 டிஎம்சி தண்ணீவரப் தபை்றுள்ளது. 

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டில், தபை்ை நீரின் அதிகப் படியான அளவு 228.18 டிஎம்சி ஆகும். 

❖ இது கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்ைத் தீரப்்பில் நிரண்யித்த 177.25 டிஎம்சி அளவவ விடக் கூடுதலாக 103.8 
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டிஎம்சி அளவு நீர ்கிவடத்துள்ளது. 

❖ 12.76 டிஎம்சிக்குப் பதிலாக 44 டிஎம்சிவயப் தபை்ை ஒரு நிவலயில் தமிழகம் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் ஜனவரி - மம மாதங்களில் எதிரப்ாராத “வரவவ” தபை்ைது. 

❖ 2022 மம மாதம் மாநிலதத்ின் நிகர அளவு இருப்பாக  22.96 டிஎம்சியாக நீவரப் தபை்ைது. 

 

கந்துவட்டி நடவடிக்கக 

 

❖ கந்துவட்டி தகாடுவமவயத் தடுக்க தமிழகம் முழுவதும் ‘ஆபமரஷன் கந்துவட்டி’ என்ை 

நடவடிக்வகவயத் ததாடங்க காவல்துவைத் தவலவம இயக்குநர ்சி. வசமலந்திர பாபு 

உத்தரவிட்டார.் 

❖ அவனத்துக் காவல் நிவலயங்களிலும் நிலுவவயில் உள்ள கந்துவட்டி வழக்குகவளத் 

திரும்ப எடுத்து, தமிழ்நாட்டின் அதிக வட்டி வசூலிக்கத் தவட விதிக்கும் சட்டம், 2003 

என்பதின் கீழ் நடவடிக்வக எடுக்கக் காவல்துவைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

S2G சகாள்முதல் நாள் முயற்சி 

❖ தமிழ்நாடு ததாழில் ததாடக்கம் மை்றும் புத்தாக்கத் திட்டம், ததாழில்முவனமவார ்

மத்தியில் டான்சிம் என்று பிரபலமாக அறியப் படுகிைது. 

❖ இது ததாழில் ததாடக்கங்கவளயும் அரசாங்கத்வதயும் இவணக்க ‘S2G Buy Day’ என்ை 

ஒரு முயை்சிவயத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இதன்படி,  அரசுத் துவைகள் மை்றும் தபாதுத் துவை நிறுவனங்கள் மாநிலதத்ில் உள்ள 

ததாழில் ததாடக்க நிறுவனங்களிடமிருந்து ரூ.50 லட்சம் வவரயிலான புத்தாக்கத் 

தயாரிப்புகள் மை்றும் மசவவகவள மநரடியாக வாங்க அனுமதிக்கப்படும். 

 

சஜயங்சகாண்டம் திட்டம் 

❖ தமிழக அரசு, வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் ததாவகவய வசூலிக்காமல் நிலதவ்த அதன் 

முன்னாள் உரிவமயாளரக்ளுக்குத் திரும்ப ஒப்பவடக்க முடிவு தசய்துள்ளது. 

❖ திட்டத்வதக் வகவிடுவதை்கான ஒரு முக்கியக் காரணம் என்பது வழங்க மவண்டிய 

இழப்பீட்டுத் ததாவக கடுவமயாக உயரந்்துள்ளமத ஆகும்.   

❖ அரியலூர ் மாவட்டத்தில் 1,600 தமகாவாட் திைன் தகாண்ட தஜயங்தகாண்டம் 

ஒருங்கிவணந்த லிக்வனட் சுரங்கம் மை்றும் மின் உை்பத்தித் திட்டத்திை்காக சுமார ்25 
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ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 3,390 தெக்மடர ்நிலம் வகயகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

4வது மாநில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 2021-2022 

 

❖ சுகாதாரம் மை்றும் குடும்ப நலத் துவை அவமசச்கம் இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு 

மை்றும் தர நிரண்ய ஆவணயம் (FSSAI) மமை்தகாள்ளும் ஒரு குறியீட்வட தவளியிட்டது. 

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்ட இது, இந்தியாவின் உணவுப் பாதுகாப்புச ்

சுை்றுசச்ூழல் அவமப்பில் ஒரு மபாட்டி மை்றும் மநரம்வையான மாை்ைத்வத 

உருவாக்கும் முயை்சியில் உள்ளது. 

❖ மாநில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு, மனித வளங்கள் மை்றும் நிறுவனத் தரவுகள், 

இணக்கம், உணவுப் பரிமசாதவன உள்கட்டவமப்பு மை்றும் கண்காணிப்பு, பயிை்சி 

மை்றும் திைன் மமம்பாடு மை்றும் நுகரம்வாருக்கு அதிகாரமளித்தல் ஆகிய ஐந்து 

அளவுருக்களில் மாநிலங்களின் தசயல்திைவன அளவிடுகிைது. 

❖ நாடு முழுவதும் தமாத்தம் 150 மாவட்டங்கள் இந்தச ்சவாலில் பங்மகை்ைன.  

❖ மாநில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் தபரிய மாநிலங்களின் 

பிரிவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்வதப் தபை்றுள்ளது. 

❖ சிறிய மாநிலங்கள் பிரிவில், மகாவா முதல் இடத்வதப் பிடித்துள்ள நிவலயில், அவதத் 

ததாடரந்்து மணிப்பூர ்மை்றும் சிக்கிம் ஆகியவவயும் உள்ளன. 

❖ ஒன்றியப் பிரமதசங்களில், ஜம்மு & காஷ்மீர ்முதலிடத்திலும், தடல்லி மை்றும் சண்டிகர ்

அடுத்தடுத்த இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ திருவள்ளூர,் காஞ்சிபுரம், மசலம், மகாயம்புத்தூர,் தசன்வன, திருதநல்மவலி, ஈமராடு, 

மதுவர, தூதத்ுக்குடி, திருப்பூர ் மை்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய 11 மாவட்டங்கள், இந்திய 

உணவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் தர நிரண்ய ஆவணயம் நடத்திய 'ஈட் வரட் மசலஞ்ச'் 
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என்ை நிகழ்சச்ியில் சிைப்பாகச ்தசயல்பட்டதை்காக விருது தபை்ைன.  

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

RBI வழங்கும் வட்டி விகிதம் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் தகாள்வகக் குழு தரப்மபா விகிதத்வத 50 அடிப்பவட 

புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.90% ஆக உயரத்்த ஒரு மனதாக வாக்களித்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் மம  மாதத்தில், ரிசரவ்் வங்கி தரப்மபா மரட் அல்லது குறுகிய கால 

கடன் விகிதத்வத 40 அடிப்பவட புள்ளிகள் அதிகரித்தது. 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் இந்த நடவடிக்வக, காரக்ள் மை்றும் வீடுகவள வாங்குவதை்குக் கடன் 

தபறுபவரக்ளுக்கும், மூலதனத்வதத் திரட்ட விரும்பும் MSME நிறுவனங்களுக்கும் கடன் 

வாங்கும் தசலவுகவள அதிகரிக்கும். 

❖ மகாவிட்-19 மூலம் பாதிப்பவடந்தப் தபாருளாதாரத்வத ஆதரிப்பதை்காக வழங்கப் 

பட்ட வசதிகவளத் திரும்பப் தபறுவதில் கவனம் தசலுத்தவும் இது முடிவு தசய்துள்ளது. 

❖ வளரச்ச்ிவய ஆதரிக்கும் அமத மவவளயில், பணவீக்கம் மமை்தகாண்டுக் குறிப்பிட்ட 

இலக்கிை்குள் இருப்பவத உறுதி தசய்வவத இது மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது 

❖ நிதிக் தகாள்வகக் குழு இந்தியாவில் வட்டி விகித இலக்குகவள நிரண்யிக்கிைது. 

❖ இந்தக் குழு ஆண்டுக்கு 4 முவையாவது கூடுகிைது. 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ்இக்குழுவின் தவலவராகச ்தசயல்படுகிைார.் 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சுற்றுெச்ூழல் செயல்திறன் குறியீடு 

❖ இது அதமரிக்காவின் மயல் மை்றும் தகாலம்பியா பல்கவலக்கழக 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் ஒரு வருடாந்திரப் பகுப்பாய்வு ஆகும். 

❖ இது உலதகங்கிலும் உள்ள நீடித்தத் தன்வமயின் நிவல பை்றியத ் தரவு சாரந்்த ஒரு 

மதிப்பீட்வட வழங்குகிைது.  

❖ 180 நாடுகவள தரவரிவசப் படுதத்ிடுவதை்காக, காலநிவல மாை்ைம், சுை்றுசச்ூழல் 

தபாது சுகாதாரம் மை்றும் பல்லுயிரத்் தன்வம ஆகியவவ இதில் பயன்படுதத்ப்படும் 40 

தசயல்திைன் காரணிகளில் அடங்கும். 
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❖ தடன்மாரக்் மை்றும் ஐக்கியப் மபரரசு மபான்ை சில நாடுகள் மட்டுமம 2050 ஆம் 

ஆண்டிை்குள் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு மநாக்கங்கவள எட்டும் பாவதயில் உள்ளன. 

❖ உலகின் மிகவும் நீடித்தத் தன்வமயுவடய நாடாக தடன்மாரக்் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ இதில் 180 நாடுகளில் இந்தியா கவடசி இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இதன்படி, சீனா, இந்தியா, அதமரிக்கா மை்றும் ரஷ்யா ஆகிய நான்கு நாடுகள், 

தை்மபாவதயப் மபாக்குகளில் ததாடரந்்தால், 2050 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய 

எஞ்சியப் பசுவமக் குடில் வாயு உமிழ்வில் பாதிக்கும் மமலானதாக இவை்றின் 

பங்களிப்பு இருக்கும். 

 

 

எத்தனால் கலப்பதில் இந்தியாவின் ொதகன 

 

❖ சமீபத்தில், நிரண்யித்த இலக்கு மததிக்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்மப, தபட்மராலில் 10 

சதவீத அளவில் எத்தனால் கலப்படத்வத இந்தியா அவடந்துள்ளது. 

❖ 10 சதவீதம் எத்தனால் கலப்பதால் காரப்ன் தவளிமயை்ைம் 27 லட்சம் டன்கள் குவைந்து 
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உள்ளது. 

❖ இதன் மூலம், எண்தணய் இைக்குமதியில், அன்னியச ் தசலாவணி தசலவில், 

இந்தியாவுக்கு ரூ41,000 மகாடி மசமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சிக்கிம் மாநில வண்ணத்துப்பூெச்ி 

❖ சிக்கிம் மாநில முதல்வர ் பி.எஸ்.மகாமல, ப்ளூ டியூக் என்ை ஒரு பட்டாம்பூசச்ிவய 

"சிக்கிமின் மாநிலப் பட்டாம்பூசச்ி" ஆக அறிவித்துள்ளார.் 

❖ ப்ளூ டியூக் என்பது சிக்கிவமத் தாயகமாகக் தகாண்ட ஒரு பட்டாம்பூசச்ி இனமாகும்.  

❖ இது சிக்கிவம அதன் இரண்டு தனித்துவமான வண்ணங்களுடன் பிரதிபலிக்கிைது. 

❖ இதில் நீல நிைம் வானதவ்தக் குறிப்பமதாடு, தவள்வள நிைம் இமயமவலயின் பனி 

மூடிய மவலகவளச ்சித்தரிக்கிைது. 

❖ ப்ளூ டியூக் என்பது பஸ்சமரானா துரக்ா என்றும் அவழக்கப்படுகிைது,  

❖ இது சிக்கிம் மை்றும் கிழக்கு இமயமவலக்குப் பிரதத்ிமயகமானது. 

❖ இது வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972 என்ை சட்டத்தின் கீழான அடட்வவண-II 

என்பதில் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இமயமவலப் பகுதியில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பட்டாம்பூசச்ி இனமாகும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மிதாலி ராஜ் 

❖ இந்தியக் கிரிக்தகட் அணியின் முன்னணி வீராங்கவனயான மிதாலி ராஜ் அவனத்து 

வவகயான சரவ்மதசக் கிரிக்தகட் விவளயாட்டுகளிலிருந்தும் ஓய்வு தபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார.் 
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❖ இவர ்சரவ்மதச மகளிர ்கிரிக்தகட்டில் அதிக ரன் குவித்தவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியப் தபண்கள் கிரிக்தகட் அணியின் மகப்டனாக 

இருந்து வருகிைார.் 

❖ 2005 முதல் 2017 வவரயிலான ஆண்டுகளில் ஒன்றுக்கும் மமை்பட்ட ICC ஒருநாள் 

சரவ்மதச உலகக் மகாப்வபக் கிரிக்தகட்  இறுதிப் மபாட்டிகளுக்குக் மகப்டனாக இருந்த 

ஒமர தபண் கிரிக்தகட ்வீராங்கவன இவர ்ஆவார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் சரவ்மதசக் கிரிக்தகட்டில் 20 ஆண்டுகவள நிவைவு தசய்த முதல் 

தபண் என்ைப் தபருவமவயயும் இவர ்தபை்ைார.் 

❖ மகளிர ் ஒருநாள் சரவ்மதசப் மபாட்டிகளில் 7,000 ரன்கவளக் கடந்த ஒமர தபண் 

கிரிக்தகட் வீராங்கவன இவமரயாவார.் 

❖ இவர ்அவனத்துக் கிரிக்தகட் வடிவங்களிலும் 10,000 சரவ்மதச ரன்கவளக் கடந்த முதல் 

இந்தியப் தபண் கிரிக்தகட் வீராங்கவன என்ைப் தபருவமயிவனயும் தபை்ைார.் 
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