
•   
•    
 

 
 

ஜூன் – 16 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் 

 

❖ திருவள்ளூரில் ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்தத தமிழக முதல்வர ்அவரக்ள் ததொடங்கி 

தவத்தொர.் 

❖ இது 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள், தமிழ்நொட்டில் உள்ள எட்டு வயதுக்குட்பட்ட அதைதத்ு 

மொணவரக்ளும் புரிந்து தகொண்டு படிக்கும் திறை் மற்றும் அடிப்பதட எண்கணிதத் 

திறை்கதளக் தகொண்டிருப்பதத உறுதி தெய்வதத இலக்கொகக் தகொண்ட திட்டமொகும். 

❖ இந்தத் திட்டமொைது, இந்தக் கல்வியொண்டில் ததொடங்கி மூை்று ஆண்டுகளுக்கு அரசு 

மற்றும் அரசு உதவி தபறும் பள்ளிகளில் தெயல்படுத்தப்படும். 

❖ இத்திட்டம் கற்றலில் உள்ள இதடதவளிதயக் குதறப்பதத நநொக்கமொகக் தகொண்டு 

உள்ளது. 

 

11வது உலகத் தமிழாராய்ெச்ி மாநாடு 

 

❖ 11வது உலகத் தமிழொரொய்ெச்ி மொநொடொைது 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூதல மொதத்தில் 
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ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஷொரஜ்ொ நகரில் நதடதபறவுள்ளது. 

❖ தமிழ் ஆய்வுகள் குறித்த இந்தக் கருத்தரங்கொைது இதணய யுகத்தில் தமிழ் தமொழி 

எதிர ்தகொள்ளும் ெவொல்கதள தமயப்படுத்துகிறது. 

 

எழுத்தாளர் சின்னப்ப பாரதி 

❖ முற்நபொக்குத் தமிழ் எழுதத்ொளர ்K .சிை்ைப்ப பொரதி ெமீபத்தில் கொலமொைொர.் 

❖ இவர ் தொகம், ெங்கம், ெரக்்கதர, பொவளொயி, ததலமுதற மொற்றம், சுரங்கம் மற்றும் 

பொதல நில நரொஜொ ஆகிய ஏழு புதிைங்கதள எழுதியுள்ளொர.் 

❖ நமற்கு வங்கம் மற்றும் ஜொரக்்கண்ட் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத ்

ததொழிலொளரக்ளிை் நபொரொட்டங்கதளப் பற்றிய ‘சுரங்கம் (தி தமை்)’ எை்ற 

புத்தகமொைது அவருக்குப் புகதழப் தபற்று தந்தது. 

❖ தொகம் எை்ற புத்தகமொைது விவெொயத் ததொழிலொளரக்ளிை், குறிப்பொக தலித்துகளிை் 

துயரங்கதள விவரிக்கிறது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய மக்களின் ஆயுட்காலம் 

❖ 2015-2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திய மக்களிை் பிறப்பின் பபோது எதிரப்ோரக்்கப்படும் ஆயுட ்

கொலம் 69.7 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்தியொவில் 1970-75 ஆம் ஆண்டில் 49.7 ஆக இருந்த பிறப்பு ஆயுட்கொலம் ஆைது 20 

ஆண்டுகள் கழித்து, 2015-2019 ஆம் ஆண்டில் 69.7 ஆக உள்ளது. 

❖ இருப்பினும், இது இை்னும் 72.6 எை்ற  உலக ெரொெரி மதிப்பிற்குக் கீநழ தோன் உள்ளது. 

❖ மோதிரிப் பதிவு அமமப்பு மூலம் இந்தத ்தரவொைது தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது உள்துமை அமமசச்கத்தின் பபோதுப் பதிவோளர ் மை்றும் மக்கள்பதோமகக் 

கணக்பகடுப்பு ஆமணயர ்மூலம் பவளியிடப் பட்டது. 

❖ பிறப்பின் பபோதோன ஆயுட்கொலம் மற்றும் ஒரு வருடம் அல்லது ஐந்து வருடங்களின் 

பபோதோன ஆயுட்கொலம் ஆகியவை்றுக்கு இதடநய உள்ள இதடதவளி மதத்ியப் 

பிரநதெம் மற்றும் உத்தரப் பிரநதெம் நபொை்ற மொநிலங்களில் அதிகமொக உள்ளது. 

❖ மத்தியப் பிரநதெத்தில் குழந்தத இறப்பு விகிதம் அதிக அளவொக 43 உள்ளது. 
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❖ உத்தரப் பிரநதெமொைது 38 எை்ற குழந்தத இறப்பு விகிதத்துடை் இதில் இரண்டொவது 

இடத்தில் உள்ளது 

❖ ஒடிெொவில் 45.7 ஆக இருந்த பிறப்பு ஆயுட்கொலம் ஆைது 69.8 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ ஒடிெொதவத் ததொடரந்்து தமிழகத்தில் 49.6 ஆக இருந்த பிறப்பு ஆயுட்கொலம் ஆைது 72.6 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரநதெம், 65.6 ஆண்டுகள் எை்ற பிறப்பு ஆயுட்கொலத்துடை் 2வது மிகக் 

குதறந்த ஆயுட்கொலத்திமனக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ ெத்தீஸ்கர ்மொநிலத்தில் பிறப்பின் பபோதோன ஆயுட்கொலம் ஆைது 65.3 ஆக உள்ளது. 

❖ தபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆகிய இருபொலர ்பிரிவிலும் நகரப்்புறத்தத விட கிரொமப் 

புறத்தில் பிறப்பின் பபோதோன ஆயுட்கொலமோைது அதிகமொக உள்ள ஒநர மொநிலம் 

நகரளொவொகும். 

❖ நகரப்்புறம் மற்றும் கிரொமப்புறங்களில் தபண்கதள விட ஆண்களிை் ஆயுட்கொலம் 

அதிகமொக இருக்கும் மொநிலங்கள் பீகொர ் மற்றும் ஜொரக்்கண்ட் ஆகியதவ மட்டுநம 

ஆகும். 

 

 

திரரக் கட்டுருவாக்க அலகு 

❖ இந்தியொவிை் முதல் திதரக் கட்டுருவொக்க அலகொைது தைதரொபொத் நகரில் நிறுவப் 

பட உள்ளது. 
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❖ இது மிை்ைணு மற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்பத் துமை அதமெெ்கத்திை் இந்திய குதறக் 

கடத்திகள் திட்டத்திை் கீழ் அதமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ வதரபட்டிதக கணிைிகள், திறை்நபசிகள் மற்றும் மடிக்கணிைிகளுக்கொை அடுத்தத் 

ததலமுதற ெொரந்்தத் ததொழில்நுட்பத்திதைக் தகொண்ட திதரகதளத் தயொரிக்கச ்

பசய்வதற்கொக 6வது ததலமுதறத் ததொழில்நுடப் AMOLED என்ை திதரத் தயொரிப்பு 

அலகொைது தைதரொபொத் நகரில் அதமக்கப்பட உள்ளது. 

 

அக்னிபாத் திட்டம் 

❖ அக்ைிபொத் எை்பது இந்திய ஆயுதப் பதடகளுக்கொை புதிய ஆட்நெரப்்புத் திட்டமொகும். 

❖ இத்திட்டத்திை் கீழ், இதளஞரக்ள் ஆயுதப்பதடகளில் "அக்ைிவீரரக்ள்" எை்ற பிரிவில் 

பணியொற்ற வொய்ப்பு வழங்கப்படும். 

❖ 17.5 வயது முதல் 21 வயது வதர உள்ளவரக்ள் 4 ஆண்டுகளுக்கு அக்ைிவீரரக்ள் எை்ற 

பிரிவில் ஆயுதப் பதடயில் நெரத்்துக் தகொள்ளப் படுவொரக்ள். 

❖ நொை்கு ஆண்டுப் பதவிக் கொலத்திமன நிதறவு தெய்த பிறகு, சுமொர ்25 ெதவீத அக்ைி 

வீரரக்ள் குதறந்தபட்ெம் 15 ஆண்டுகளுக்கு வழக்கமொைப் பணியொளரக்ளொக ஆயுதப் 

பதடகளில் பதிவு தெய்யப் படுவொரக்ள். 

❖ அக்ைிவீரரக்ள் பதடப் பிரிவிலிருந்து தவளிநயறும் நபொது ₹ 11.71 லட்ெம் நெவொ நிதி 

ததொகுப்பொக வழங்கப்படும். 

❖ இதற்கு வருமொை வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். 

❖ எைினும், இதில் ஓய்வூதியப் பலை்கள் கிதடக்கப் தபறொது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

இந்திய-இந்ததாதனசிய ஒருங்கிரணந்த தராந்துப் பயிற்சி 

❖ 38வது கொரப்ொட் எை்பது தபருந்ததொற்றிற்குப் பிறகு இரு நொடுகளுக்கு இதடநய 

நதடதபறும்  முதல் ஒருங்கிதணந்த நரொந்து (CORPAT) பயிற்சி ஆகும். 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இதில், நபொரட்் பிநளயரில் உள்ள அந்தமொை் & நிக்நகொபொர ் பதடப் பிரிவிற்கு 

இந்நதொநைசியக் கடற்பதடப் பிரிவுகள் வருதக தந்தை. 

❖ இரு நோட்டுக் கடற்பதடகளும் 2002 ஆம் ஆண்டு முதல் தங்கள் ெரவ்நதெ கடல் எல்தலக் 

நகொட்டுப் பகுதியில் கொரப்ொட்  பயிற்சிதய நமற்தகொண்டு வருகிை்றை. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஆம்னிகார்டு 

❖ ஆம்ைிகொரட்ு எை்பது நொடு முழுவதும் பணம் எடுப்பதற்கொை முதலொவது இந்திய 

ரிெரவ்் வங்கியிை் உரிமம் தபற்ற PPI (முை்கட்டண வழங்கீட்டுக் கருவி) ஆக மொறியது. 

❖ உரிமம் தபற்ற வங்கி ெொரொத நிறுவைங்களுக்கு டிஜிட்டல் நகொப்புகளிலிருந்துப் பணம் 

எடுப்பதற்கு ரிெரவ்் வங்கி அனுமதி வழங்கியதத அடுத்து இந்த நடவடிக்தக எடுக்கப் 

பட்டது. 

 

 

ஏர ்ஏசியா இந்தியா நிறுவனக் ரகயகப்படுத்துதல் 

 

❖ ஏர ் ஏசியொ இந்தியொ லிமிதடட் நிறுவைத்திை் முழுப் பங்குகதளயும் ஏர ் இந்தியொ 

லிமிதடட் நிறுவைம் தகயகப்படுத்த இந்தியப் நபொட்டி ஆதணயம் ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 

❖ ஏர ் இந்தியொ லிமிதடட ் எை்பது டொடொ ெை்ஸ் பிதரநவட் லிமிதடட் நிறுவைத்திற்கு 

மதறமுகமொை முதறயில் முழுவதும் தெொந்தமொை ஒரு துதண நிறுவைமொகும். 
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❖ இந்த ஆண்டு ஜைவரி மொதத்தில் ஏர ்இந்தியொ மற்றும் ஏர ்இந்தியொ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய 

நிறுவைங்கதள டொடொ நிறுவைம் தகப்பற்றியது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

ஸ்ட்ராசபரி சூப்பர்மூன் 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூை் மொதத்தில் வரும் முழு நிலவொைது நொை்கு ததொடரெ்ச்ியொை 

சூப்பர ்மூை்களில் இரண்டொவதொகும். 

❖ சூப்பர ்மூை் எை்பது பூமியிலிருந்து தவகு ததொதலவில் இருக்கும் நபொது முழு நிலதவ 

விட ெற்றுப் தபரியதொக நதொை்றும். 

❖ ஜூை் மொதத்தில் வரும் முழு நிலவொைது தபொதுவொக 'ஸ்ட்ரொதபரி மூை்' எை்று 

அதழக்கப் படுகிறது.  

❖ இந்தப் தபயரொைது பூரவ்ீக அதமரிக்கரக்ளொல் உருவொக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியொவில் இது வட் பூரண்ிமொ எை்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

தபாதகஸ்வரா யாரன  

 

❖ ஆசியொவிநலநய மிக நீளமொை தந்தங்கதளக் தகொண்ட நபொநகஸ்வரொ எை்ற யொதை 

ெமீபத்தில் கரந்ொடகொவிை் பந்திப்பூர ் புலிகள் கொப்பகத்தில் உள்ள குண்டந்ர மதலத ்

ததொடரில் உயிரிழந்தது. 
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❖ இந்தக் கொட்டு யொதையொைது, மிஸ்டர ்கபிைி எை்றும் அதழக்கப் படுகிறது. 

❖ நபொநகஸ்வரிை் தந்தங்கள் 2.54 மீட்டர ்மற்றும் 2.34 மீட்டர ்நீளம் தகொண்டதவயொகும். 

 

மூழ்கும் நகரம் - மும்பப  

 

❖ மும்தப ஓர ் ஆண்டுக்குச ் ெரொெரியொக 2 மி.மீ. வதர மூழ்கி வருவதொகச ் ெமீபத்திய 

ஆய்வுகள் கூறுகிை்றை. 

❖ நிலத்தடியில் இருந்து நீர ் எடுத்தல், சுரங்கம், இயற்தக ஈரநிலங்கதளச ் சீரதமத்தல், 

உள்கட்டதமப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் சீரக்ுதலவுகள் பபோன்ைமவ "நிலம் 

மூழ்குவதற்கு" வழி வகுக்கிறது. 

❖ சீைொவில் உள்ள டியொை்ஜிை் நகரமொைது, ஆண்டுக்கு 5.2 தெ.மீ எை்ற விகிதத்தில் 

உலகிநலநய நவகமொக மூழ்கி வரும் கடற்கதர நகரமொக உள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

FRUITS’ சமன்சபாருள் 

 

❖ கரந்ொடக அரெொைது,  ‘உழவர ் பதிவு மற்றும் ஒருங்கிதணந்தப் பயைொளிகள் தகவல் 
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அதமப்பு’ அல்லது FRUITS எை்ற தெயலிதய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது திட்டங்களுக்கொை ஆதொர ்எண் அடிப்பதடயிலொை, ஒற்தறெ ்ெொளரப் பதிவுக்கொை 

தமை்தபொருள் ஆகும். 

❖ இது ஆதொர ் அட்தட மற்றும் கரந்ொடகொவிை் பூமி டிஜிட்டல் மயமொக்கப்பட்ட நிலப் 

பதிநவடு எனும் முதறதயப் பயை்படுத்தி உரிதமதய அங்கீகரிக்கும் ஒரு ஒற்தறப் 

பதிவு முதறதய எளிதொக்கும். 

 

விரளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

தகதலா இந்தியா இரளஞர் விரளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் நகநலொ இந்தியொ  இதளஞர ்விதளயொட்டுப் நபொட்டிகளில் இந்தப் 

பபோட்டிதய நடத்திய ைரியொைொ அணி 52 தங்கப் பதக்கங்களுடை் பட்டத்திதை 

தவை்றது. 

❖ ைரியொைொ அணியொைது 39 தவள்ளி மற்றும் 46 தவண்கலப் பதக்கங்கதளயும் 

தவை்றுள்ளது.  

❖ பமலும் இதை் ஒட்டு தமொத்தப் பதக்க எண்ணிக்தக 137 ஆகும். 

❖ மகொரொஷ்டிரொ அணி 45 தங்கம், 40 தவள்ளி, 40 தவண்கலப் பதக்கங்கதளப் தபற்று 125 

பதக்கங்களுடை் பதக்கப் பட்டியலில் இரண்டொவது இடத்ததப் பிடித்துள்ளது. 

❖ கரந்ொடகொ அணியொைது, 22 தங்கம், 17 தவள்ளி, 28 தவண்கலம் எை 67 பதக்கங்களுடை் 

மூை்றொவது இடத்ததப் பிடித்தது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

Web5 இயங்குதளம் 

 

❖ ட்விட்டர ் ஊடக நிறுவைத்திை் முை்ைொள் ததலதம நிரவ்ொக அதிகொரி ஜொக் நடொரச்ி 
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ட்விட்டரில் ‘Web5 ’ எை்ற புதிய தளத்தத அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ இது பிட்கொயிை் பிளொக்தெயிைில் கட்டதமக்கப்பட்ட Web3 மற்றும் Web 2.0 

ஆகியவற்றிை் கலதவயொகும். 

❖ தைிப்பட்ட தரதவப் பொதுகொப்பதில் உள்ள சிக்கதலெ ்ெரி தெய்வதொக இந்த இயங்கு 

தளம் உறுதியளிக்கிறது. 

❖ Web5 ஆைது நடொரச்ியிை் பிளொக் நிறுவைத்தில் (முை்பு ஸ்தகொயர ்எைப்படட்து) உள்ள 

பிட்கொயிை் வணிகப் பிரிவுகளில் ஒை்றொை தி பிளொக் தைட் (TBH) நிறுவைத்திைொல் 

உருவொக்கப் பட்டது. 
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