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ஜூன்– 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாநிலத்தில் உள்ள வளமான நிலங்களள பாளலவனமாக்கும் சில நடவடிக்ளககளள 

நிறுத்தி, அவற்ளற மாற்றியளமப்பதன் மூலம் மண்ளணக் காப்பாற்றுவதற்காக 

ராஜஸ்தான் அரசானது ஈஷா அவுட்ரசீ ்நிறுவனத்துடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திளன 

மமற்ககாண்டுள்ளது. 

o குஜராத்ளத அடுத்து, இந்த அறக்கட்டளளயுடன் இத்தளகயப் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தில் ளககயழுத்திட்ட இரண்டாவது இந்திய மாநிலமாக ராஜஸ்தான் 

மாறியுள்ளது. 

❖ இன்ஸ்டாகிராம் ஊடகத்தில் 200 மில்லியன் பின்கதாடரப்வரக்ளளக் ககாண்ட முதல் 

இந்தியர ்என்றப் கபருளமளய இந்தியக் கிரிக்ககட் வீரர ்விராட் மகாலி கபற்றார.் 

❖ வாட்ஸப் நிறுவனமானது, வாட்ஸப் வணிக கசயலி  மபான்ற டிஜிட்டல் ஊடகங்களளப் 

பயன்படுத்த உதவுவதன் மூலம் சிறு வணிகங்களள ஆதரிப்பளத மநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ள SMBSaathi Utsav என்ற ஒரு முன்கனடுப்பிளன அறிமுகப்படுதத்ியது. 

❖ நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் கபாதுத்துளற வங்கிகளுக்கான EASE 5.0 (மமம்படுத்தப் 

பட்ட அணுகல் மற்றும் சிறப்புச ் மசளவ) ‘கபாதுச ் சீரத்ிருத்தச ் கசயல்பாட்டு நிரளல’ 

கவளியிட்டார.் 

❖ மும்ளபயில் உள்ள சரவ்மதச விளளயாட்டு மற்றும் மமலாண்ளம நிறுவனமானது 

(IISM), வினித ் கரன்ிக் எழுதிய “Business of Sports: The Winning Formula for Success” என்ற 

தளலப்பிலான விளளயாட்டுத ் துளறயில் சந்ளதப்படுத்துதல் குறித்த இந்தியாவின் 

முதல் புத்தகத்ளத கவளியிட்டது. 

❖ மாருதி சுஸுகி இந்தியா ஹரியானாவில் உள்ள மமனசரில் அளமந்துள்ள தனது 

உற்பத்தி அலகில் 20 கமகாவாட் திறன் ககாண்ட சூரியசக்தியினால் இயங்கும் கார ்

நிறுத்தத்திளன நிறுவியுள்ளது. 

o பிசினஸ் இதழின் ஒரு அறிக்ளகயின்படி, இது ஆசியாவின் மிகப்கபரிய சூரிய 

சக்தியினால் இயங்கும் ஒரு கார ்நிறுத்தம் ஆகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய BPM (வணிக கசயல்முளற மமலாண்ளம) மசளவ 

வழங்கீட்டு நிறுவனங்கள் பட்டியலில் TCS நிறுவனம் தனது பத்தாவது இடத்ளதத ்தக்க 

ளவத்துக் ககாண்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அலங்கார மீன்களில் வைரஸ் பாதிப்பு 

❖ மகாய் காரப்் என்ற ஒரு அலங்கார மீன் வளகளயப் பாதிக்கும் ளவரஸ் ஆனது, 

இந்தியாவில் முதன்முளறயாகப் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் அலங்கார மீன் வரத்்தகத்தின் மையைான சசன்மன சகாளத்தூரின் 

பல்வவறு இடங்களில் ஒரு ஆய்வு வைற்சகாள்ளப் பட்டது. 

❖ இது கடுளமயான இறப்பு விகிதம் மற்றும் கபாருளாதார இழப்ளப ஏற்படுதத்ுகிறது, 

❖ மகாய் கஹரக்பஸ் ளவரஸ் (KHV) அல்லது ளசப்ரினிட் கஹரக்பஸ் ளவரஸ்-3 (CyHV-3) 

என்பது முதன்முதலாக 1998 ஆம் ஆண்டில் இஸ்மரல் மற்றும் கஜரம்னி ஆகிய 

நாடுகளில் பதிவாகியது. 

❖ ளசப்ரினஷ் காரப்ிமயா மகாய், கபாதுவாக "மகாய் அல்லது மகாய் காரப்்" என்று 
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அளழக்கப் படுகிறது.  

❖ இது அதன் வண்ணங்கள், வடிவம் மற்றும் கசதில் வடிவளமப்பு காரணமாக உலகம் 

முழுவதும் வரத்்தகம் கசய்யப்படும் ஓர ்அலங்கார மீன் வளக ஆகும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ததசிய ைான்ைழி விவளயாட்டுத் துவைக் சகாள்வக 2022 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்திய நாட்டிளனச ்சிறந்த விளளயாட்டு நாடுகளில் ஒன்றாக 

மாற்றுவதற்கான 2022 ஆம் ஆண்டின் மதசிய வான்வழி விளளயாட்டுத ் துளறக் 

ககாள்ளகயானது கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் பாதுகாப்பான, மலிவான, அணுகக்கூடிய, மகிழ்சச்ிகரமான மற்றும் 

நிளலயான வான்வழி விளளயாட்டுகளள வழங்குவளத இந்தக் ககாள்ளக உறுதி 

கசய்கிறது. 

❖ வான்வழி விளளயாட்டுகள் என்பது காற்று ஊடகத்தில் நளடகபறுகின்ற பல்மவறு 
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விளளயாட்டு நிகழ்வுகளள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

பாலிைர்சிட்டி 

❖ இன்பரம்மஷன் மடட்டா சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனமானது பாரத ்கதாடரச்ங்கிலி கட்டளமப்பு 

(அகாடமிக் பிளாக்கசயின் கன்மசாரட்ியம்) & பாலிவரச்ிட்டி (கல்வி சார ்முப்பரிமாணக் 

கட்டளமப்பு) ஆகியவற்ளற கவளியிட்டது. 

❖ பாலிவரச்ிட்டி என்பது இந்தியாவின் மிகப்கபரிய ஒரு கல்வி சார ் முப்பரிமாணக் 

கட்டளமப்பாகும். 

❖ 100க்கும் மமற்பட்டக் கல்வி நிறுவனங்கள் கல்விளய அணுகக் கூடியதாகவும், அதி 

மவகமாகவும், அரத்்தமுள்ளதாகவும் மாற்றுவதற்காக கமய்நிகர ் வளாகங்களள 

நிறுவுகின்றன. 

 

ரக்த் ெந்திரன் நடைடிக்வக 

❖ வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குனரகமானது, ரக்த ் சந்திரன் நடவடிக்ளகயின் கீழ் 840 

சிவப்பு சந்தனம் அல்லது சசை்மரக் கட்ளடகளளப் பறிமுதல் கசய்தது. 

❖ இது 1962 ஆம் ஆண்டு சுங்கச ்சட்டத்தின் கீழ் பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ நாட்டின் கவளிநாட்டு வரத்்தகக் ககாள்ளகயின்படி இந்த மரக்கட்ளடகளின் ஏற்றுமதி 

தளட கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

முதலாைது வையப்படுத்தப்பட்ட குளிரூட்டப்பட்ட இரயில்தை முவனயை் 

 

❖ நாட்டின் முதலாவது ளமயப்படுத்தப்படட் குளிரூட்டப்பட்ட முளனயமானது, 

கரந்ாடகாவின் கபங்களூரு நகரில் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த இரயில் நிளலயதத்ிற்குப் பாரத ரத்னா விருது கபற்ற இந்தியக் கட்டிடப் 

கபாறியாளர ்சர ்M. விஸ்மவஸ்வரய்யா அவரக்ளின் கபயர ்சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 

சுை்றுலா இரயில் மூலை் நாடுகவள இவைத்தல் 

❖ இந்திய இரயில்மவ நிரவ்ாகத்தின் பாரத ் ககௌரவ் திட்டத்தின் கீழ் சுற்றுலா இரயில் 

மூலம் இரு நாடுகளள இளணக்கும் இந்தியாவின் முதல் நிறுவனமாக இந்திய 
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இரயில்மவ சளமயல் மசளவ மற்றும் சுற்றுலாக் கழகமானது விளங்கும். 

❖ புது கடல்லியிலிருந்து ஸ்ரீ ராமாயண யாத்திமரச ்சுற்றில்  இந்த இரயில் இயக்கப்படும். 

❖ சப்தரஜ்ங் இரயில் நிளலயத்தில் இருந்து புறப்படும் இரயில் இந்தியா மற்றும் மநபாளம் 

இளடமய சுமார ்8,000 கி.மீ. கதாளலவு பயணிக்கும். 

❖ ஸ்வமதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்தின் கீழ் அளடயாளம் காணப்பட்ட ராமாயண யாதத்ிமர 

சுற்றுப் பாமதயில் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். 

 

ஊடுருைவலக் கை்டறிைதை்கான அவைப்பு 

❖ இந்தியாவில் உள்ள அதிகளவுத் தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகும் நிளலயில் உள்ள 

அளனத்து விமான நிளலயங்களிலும் 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திற்குள் 

சுற்றுப்புற ஊடுருவல் கண்டறிதல் அளமப்ளப நிறுவப்படுை். 

❖ இந்த அளமப்பானது, விமான நிளலயத்தின் எல்ளலச ் சுவரக்ள் வழியாக எந்த 

வளகயிலும் நிகழும் ஊடுருவல்  குறித்துப் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு எசச்ரிக்ளக 

கசய்ய உதவும் ஒரு உணரவ்ி ஆகும். 

❖ பிளணய அளமப்பில் நிகழும் சந்மதகத்திற்கிடமானச ் கசயல்பாடுகளள இந்தக் 

அமைப்பு கண்காணிக்கிறது மற்றும் அத்தளகயச ் கசயல்பாடுகள் கண்டறியப்படும் 

மபாது எசச்ரிக்கவும் கசய்கிறது. 

 

ெர்ைததெெ ்செய்திகள் 

ஆஸ்திதரலியா-இந்தியா நீர்ைளப் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பு 

❖ ஆஸ்திமரலியா-இந்தியா நீரப்் பாதுகாப்பு முன்கனடுப்பிற்கான ஒரு கதாழில்நுட்ப 

ஒத்துளழப்புக்காக மமற்ககாள்ளப்பட்ட இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திமரலியா ஆகிய 

நாடுகளுக்கு இளடமயயான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அளமசச்ரளவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இது ஒருங்கிளணந்த நீரச் ்சுழற்சியின் முழுளமயான நிரவ்ாகத்ளத அடிப்பளடயாகக் 

ககாண்ட நீரவ்ளப் பற்றாக்குளற ஏற்பட வாய்ப்புள்ள நகரத்திளன மமம்படுத்துதல் 

என்ற இலக்ளக மநாக்கிப் பணியாற்றுவளத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த முன்கனடுப்பானது, இந்தியாவின் நீரவ்ள நிரவ்ாகத்ளத வலுப்படுதத்ுவமதாடு, 

கீழ்க்காண்பவற்றிளன வழங்கும் முதலீடுகளளயும் இது மமற்ககாள்ளும். 

o நகரப்்புற நீரச் ்மசளவகள், 

o நம்பகமான, பாதுகாப்பான நீர ் மற்றும் சுகாதாரச ் மசளவகளள அணுக 

பின்தங்கியச ்சமூகங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குதல். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உயிரித் சதாழில்நுட்ப சதாடக்க நிறுைனக் கை்காட்சி 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உயிரித் கதாழில்நுட்ப கதாடக்க நிறுவனக் கண்காட்சியிளனப் 

பிரதமர ்கதாடங்கி ளவதத்ார.் 

❖ இது நாட்டில் உயிரித் கதாழில்நுட்பத் துளறயின் விரிவான வளரச்ச்ியின் மீதான ஒரு 

பிரதிபலிப்பாகும். 
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❖ உயிரித் கதாழில்நுட்பத் துளற மற்றும் உயிரித ் கதாழில்நுட்பத் கதாழில்துளற 

ஆராய்சச்ி உதவிக் குழு ஆகியவற்றினால் உயிரித் கதாழில்நுட்பத் கதாழில்துளற 

ஆராய்சச்ி உதவி அமைப்பின் பத்து ஆண்டுகள் நிளறவளடந்தளதக் குறிக்கும் 

வளகயில் இந்த கண்காட்சியானது ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதற்கான கருத்துரு: 'உயிரித் கதாழில்நுட்ப கதாடக்க நிறுவனப் புத்தாக்கங்கள்: 

ஆத்மநிரப்ர ்பாரதத்ளத மநாக்கியப் பயணம்' என்பதாகும். 

 

 

அறிவியல் ைை்றுை் சதாழில்நுட்பை் 

நிலவின் விரிைான விளக்க ைவரபடை் 

❖ நிலவின் ஒரு புதிய புவியியல் வளரபடத்ளதச ்சீனா கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்காவினால் கவளியிடப்பட்ட வளரபடை் ைற்றுை், இன்று 

வளரயில் கவளியான இதரவற்ளறயும் விட நிலவின் மமற்பரப்பின் மிக நுணுக்கமான 

விவரங்களளப் பதிவு கசய்து கவளியிட்ட மிகவும் விரிவான வளரபடம் இதுவாகும். 

❖ இதற்கு முன் கண்டறியப்படாத பள்ளங்கள் மற்றும் கட்டளமப்புகளின் அளனத்து 

விவரங்களளக் ககாண்ட இந்தப் புதிய வளரபடமானது, நிலவிளனக் குறித்த எதிரக்ால 

ஆராய்சச்ிக்கு உதவும். 

❖ அறிவியல் ஆராய்சச்ி, ஆய்வு மற்றும் நிலவில் தளர இறங்கும் தளத் மதரவ்ுக்கு இது 

உதவும். 

 

சுை்றுப்பாவதயில் உள்ள 10 தகைல் சதாடர்பு செயை்வகக் தகாள்கள் 

❖ சுற்றுப்பாளதயில் உள்ள பத்து தகவல் கதாடரப்ு கசயற்ளகக்மகாள்களள கபாதுத ்

துளற வணிக நிறுவனமான  NSIL நிறுவனத்திடம்  வழங்கச ் சசய்வதற்கு மத்திய 

அளமசச்ரளவ அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தச ்கசாத்துக்களள NSIL நிறுவனத்திற்கு மாற்றும் நடவடிக்ளகயானது, மூலதனம் 

சாரந்்த திட்டங்கள்/திட்டங்களளச ்கசயல்படுத்த நிறுவனத்திற்குத் மதளவயான நிதிச ்

சுயாட்சிளய வழங்கும். 
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❖ ஒரு ஒற்ளறச ் சாளர இயங்கு நிறுவனமான NSIL நிறுவனத்தின் பங்கு விண்கவளித் 

துளறயில் வணிகத்ளத எளிதாக்கும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீஹரிக் மகாட்டாவிலிருந்து அமமசானியா-1 மற்றும் 18 இதர 

கசயற்ளகக் மகாள்களள கவற்றிகரமாக விண்ணில் கசலுத்தியமபாது இந்த வணிக 

நிறுவனமானது அதன் முதல் பணிளயத் கதாடங்கியது. 

 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

யாங்க்டி குடி பள்ளத்தாக்கு 

❖ 52 ஆயிரம் ஆண்டுகளாக யாங்க்டி குடி பள்ளத்தாக்கில் பல பனிப்பாளற உருவாக்க 

நிகழ்வுகள் காணப் படுகின்றன.  

❖ அளவ பருவநிளல மாறுபாட்டுடன் ஒத்திளசகின்றன. 

❖ குடி பள்ளத்தாக்கு என்பது இந்தியாவின் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் குமாமவான் 

பிரிவில் உள்ள பித்மதாராகர ் மாவட்டத்தில் அளமந்துள்ள ஒரு இமயமளலப் பள்ளத ்

தாக்கு ஆகும். 

 

 

பசுவை ஆை்ைல் தவடயை்ை அணுகல் விதிகள் 2022 

❖ மத்திய அரசானது 2022 ஆம் ஆண்டின் பசுளம ஆற்றல் தளடயற்ற அணுகல் விதிகளள 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்களள இது துரிதப்படுதத்ும். 

❖ கழிவிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி கசய்யும் ஆளலகள் மூலம் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் 

உள்ளிட்ட பசுளம ஆற்றலின் உற்பத்தி, ககாள்முதல் மற்றும் நுகரவ்ு ஆகியவற்ளற 

மமம்படுத்துவளத இது மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ பசுளம மின்சாரத்திற்கான தளடயற்ற அணுகலுக்கான ஒரு எளிளமயான 

நளடமுளறளயயும் இந்த விதிகள் கசயல்படுத்துகின்றன. 

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

பீகார் ைகாத்ைா காந்தி பாலை் 

❖ மகாத்மா காந்தி மசதுவுக்கான மமற்கட்டுமான மாற்றீட்டுப் பாலமானது சமீபத்தில் 
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திறக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தப் புதிய வளகப் பணியானது முதன்முளறயாக இந்தியாவில் கசயல் படுத்தப் 

பட்டது. 

❖ இது பாட்னா வழிமய பாயும் கங்ளக ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட நான்கு வழிப் பாலை் 

ஆகும். 

❖ இது 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் பீகார ்அரசால் கட்டப்பட்டு 1982 ஆம் ஆண்டு மம மாதத்தில் 

திறக்கப் பட்டது. 

❖ இது 1982 முதல் 2017 வளர இந்தியாவின் மிக நீளமான ஆற்றுப் பாலமாக திகழ்ந்தது. 
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