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ஜூன் – 17 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மதுக் குடுவைகவளத் திரும்ப ைாங்கும் திட்டம் 

❖ நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடடகளில் ஏற்கனவவ பயன்படுத்திய 

மதுக் குடுடவகடளத் திரும்ப வாங்கும் திட்டம் ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது, பயன்படுத்தப்பட்ட மதுக் குடுடவகடள வனப் பகுதிகளில் உள்ள 

படியே தகாட்டுவடதயும், அதன் மூலம் வனவிலங்குகளுக்கு அடவ ஏற்படுத்தும் 

அசச்ுறுத்தல்கடளத் தடுப்படதயும் வநாக்கமாகக் தகாண்டதாகும். 

 

"பாரத் சகௌரை்" விவரவு இரயில் 

❖ வகாடவயில் இருந்து ஷீரடி வடர இயக்கப்படும் ‘பாரத ் தகௌரவ்’ என்ற இரயில் 

வசடவயானது, வகாடவ வடக்கு இரயில் நிடலயதத்ில் இருந்து துவக்கப்பட்டது. 

❖ சுற்றுலா வணிகத்டத ஊக்குவிக்கவும் ஈரக்்கவும் வநாக்கமாகக் தகாண்டு, இந்திய 

ரயில்வவ பாரத் தகௌரவ் இரயில்கடள அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இது நாட்டின் முதல் தனிோர ்ரயில் யேவைோகும். 

❖ இது ஒரு கருத்துரு அடிப்படடயிலான சுற்றுப்பாடதகளில் தனியார ்நிறுவனங்களால் 

இயக்கப்படும். 

 

 

முதல் சபண் தபபதார் 

❖ தசன்டன உயரநீ்திமன்றமானது முதன்முடறயாக ஒரு தபண் தவபதாடர நியமிதத்ு 

உள்ளது. 

❖ நீதிபதி R .N.மஞ்சுளா, உேரநீ்திமன்றத்தின் முதல் தபண் தவபதார ்வசடவடய முதலில் 

பயன்படுத்தியவராவார.் 

❖ தண்டம் தாங்குபவர/்வசாப்தார ் என்ற ஒரு பதவியானது பாரம்பரியமாக ஆண்கள் 

வகிக்கும் ஒரு பதவியாகும். 

❖ இவர ் உயரதிகாரியின் அதிகாரத்டதக் குறிக்கும் ைவகயில் ஒரு உயரதிகாரிக்கு 

முன்னால் தண்டத்திடன ஏந்திச ்தசல்லும் ஓர ்பணிோளர ்ஆவார.் 

❖ நீதிமன்றங்களில், நீதிமன்ற அரங்குகளுக்கு இடடவய நீதிபதிகள் தங்கு தடடயின்றிச ்

தசல்வதற்கு இவர ்உதவுகிறார.் 

❖ தாளாளர/்வசாப்தரக்ள் உயரநீ்திமன்றத்தினால் வநரடி ஆட்வசரப்்பு மூலம் நியமிக்கப் 
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படுகிறாரக்ள். 

 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

கிராந்தி கதா 

 

❖ ‘கிராந்தி கதா’ என்பது மும்டப நகரில் நிலத்தடியில் அடமந்துள்ள, பிரிட்டிஷ் 

காலத்தியப் பதுங்கு குழிக்குள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்தியப் புரட்சியாளரக்ள் 

குறித்த ஒரு கடலக் காட்சிக் கூட்டமாகும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் ராஜ்பவனுக்கு கீவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பதுங்கு குழியில் இந்தியப் 

புரட்சியாளரக்ள் குறித்த கடலக் காட்சிக் கூட்டமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய விடுதடல இயக்கத்தின் அறியப்பட்ட மற்றும் அறியப்படாதப் 

புரட்சியாளரக்ளுக்குக் தகௌரமளிக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஒற்வறெ ்ொளர அனுமதி ைழங்கீட்டு ைெதி 

❖ நிலக்கரி அடமசச்கமானது அதன் ஒற்டறச ் சாளர அனுமதி வேங்கீட்டு வசதியின் 

திட்டத ்தகவல் மற்றும் வமலாண்டம ததாகுதிடய அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இந்திய நாட்டில் நிலக்கரிச ் சுரங்கங்கடளச ் தசயல்படுத்துவதற்கான பல்வவறு 
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அனுமதிகடளப் தபறுவதற்கான ஒரு தளத்டத உருவாக்குவடத இது வநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 

சதால்லியல் துவறக்கான மத்திய ஆபலாெவனக் குழு கூட்டம் 

 

❖ ததால்லியல் துடறக்கான மத்திய ஆவலாசடன வாரியம் ஆனது ஏறக்குடறய எட்டு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சந்திக்க உள்ளதாக இந்தியத் ததால்தபாருள் ஆய்வுத் துடற 

ததரிவித்துள்ளது. 

❖ மத்திய சுற்றுலா & கலாசச்ாரத் துவற அடமசச்ர ்கிேன் ரரடட்ி தடலடமயில் இந்தே ்

சந்திப்பானது நடடதபற உள்ளது. 

❖ நியமனம் தசய்யப்பட்ட அரசு சாரா நிபுணரக்ள் மற்றும் ஐந்து பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுடன் வசரத்்து மூன்று வருடக் காலத்திற்கு தசயல்படும் வடகயில் இது 

மறுசீரடமக்கப்பட்டது. 

❖ அகே்வாராய்சச்ிகளுக்கான முன்தமாழிவுகள் குறித்து இந்தியத் ததால்லியல் 

துடறக்குப் பரிந்துடரகடள வேங்க ததால்லியல் துடறக்கான மத்திய ஆவலாசடனக் 

குழுவின் நிடலக்குழுே ்சந்திப்பானது ஆண்டுக்கு ஒருமுடற நடடதபற்று வந்தது. 

❖ இந்தியத் ததால்லியல் துடறயானது 1861 ஆம் ஆண்டில் அதலக்சாண்டர ்

கன்னிங்ஹாம் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.  

❖ இவர ்அதன் முதல் தடலடம இயக்குநராகவும் தபாறுப்வபற்றார.் 

 

ெர்ைபதெெ ்செய்திகள் 

இந்தியா மற்றும் ஐபராப்பிய ஒன்றியம் இவடயிலான முதல் பாதுகாப்பு 

ஆபலாெவனகள் 

❖ இந்தியா மற்றும் ஐவராப்பிய ஒன்றியம் இடடயிலான முதல் பாதுகாப்பு 

ஆவலாசடனகள் பிரதசல்ஸ் நகரில் நடடதபற்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மாதத்தில் இந்திய-ஐவராப்பிய ஒன்றிய உசச்ி மாநாட்டில் 

வமற்தகாள்ளப் படட் முடிவின்படி இந்த ஆவலாசடனகள் நடடதபற்றன. 
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❖ ஐவராப்பா, இந்வதா-பசிபிக் மற்றும் இந்தியாவின் அண்டட நாடுகள் ஆகிய 

பகுதிகளில் உருவாகி வரும் பாதுகாப்பு நிடலடமகள் குறித்து இதில் விவாதிக்கப் 

பட்டது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய திைால்நிவல மற்றும் சநாடித்தல் நிவல ைாரியத்தின் விதிமுவறகளில் 

திருத்தங்கள் 

❖ இந்திய திவால்நிடல மற்றும் தநாடித்தல் நிடல வாரியமானது அதன் திவால் விதி 

முடறகடளத் திருத்தியுள்ளது.  

❖ திருத்தப்பட்ட திவால் விதிமுடறகள் ஆனது தற்வபாது, தபருநிறுவனங்களின் திவால் 

தசயல்முடறயின் வபாது, கடன் வேங்குநரக்ள் தங்களது தபருநிறுவனக் 

கடனாளிகளின் தசாத்துக்கள் மற்றும் தபாறுப்புகள் பற்றியத் தகவல்கடளயும், அது 

ததாடரப்ான பிற நிதித ் தகவல்கடளயும் தாக்கல் தசய்ய வவண்டும் என்று 

வலியுறுத்துகிறது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு திவால்நிடல மற்றும் தநாடித்தல் நிடலக் குறியீடுகள் தனிநபரக்ள், 

நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாண்டம நிறுவனங்களுக்கான திவால் மற்றும் 

தநாடித்தல் நிடல நடவடிக்டககடள நிரவ்கிக்கும் ஒரு ஒருங்கிடணந்தக் 

கட்டடமப்டப உருவாக்குகிறது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஹாப்பலாப்டிெச்ியஸ் ெஹ்யாட்ரிசயன்சிஸ் 

 

❖ இந்தியாவில் புதிதாகக் கண்டறியப்படட் நத்டதக்கு வமற்குத் ததாடரச்ச்ி மடலயின் 

தபயரிடப் பட்டது 

❖ மகாராஷ்டிராவின் வமற்குத் ததாடரச்ச்ி மடலகளில், அறிவியல் உலகிற்வக புதிதான 

ஒரு மாமிச உண்ணியான நிலவாே் நத்டத கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் வகாலாப்பூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள விஷால்காட் வளங்காப்பகத்தில் 

ஹாப்வலாப்டிசச்ியஸ் சஹ்யாட்ரிதயன்சிஸ் இனமானது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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❖ மகாராஷ்டிராவில் உள்ள வமற்குத் ததாடரச்ச்ி மடலகளின் வடக்குப் பகுதிகளிலிருந்து 

ஹாப்வலாப்டிசச்ியஸ் சஹ்யாட்ரிதயன்சிஸ் இனமானது கண்டறியப்பட்டது. 

❖ இது ஹாப்வலாப்டிசச்ியஸ் இனத்தின் மூன்றாவது பிரிவாகும். 

❖ மற்ற இரண்டு பிரிவுகளான H. அண்டாமணிக்கஸ் மற்றும் H. பிபிஐபரி ஆகியடவ 1860 

ஆம் ஆண்டுகளில் அந்தமான் மற்றும் நிக்வகாபார ்தீவுகளில் கண்டறியப்பட்டன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

துக்காராம் பகாவில் 

❖ மகாராஷ்டிராவில் உள்ள வதஹு நகரில் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் துறவியான துக்காராம் 

அவரக்ளுக்கான வகாவில் ஆனது திறக்கப் பட்டது. 

❖ இவர ்ஒரு வரக்ாரி துறவி மற்றும் கவிஞர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்பக்தி இயக்கத்தில் ஒரு முக்கிய நபராகத் திகே்ந்தார.் 

❖ இவர ்‘அபாங்க’ பக்திக் கவிடதகளுக்குப் புகே் தபற்றவர ்ஆவார.் 

❖ கீரத்்தடனகள் எனப்படும் ஆன்மீகப் பாடல்கள் மூலம் சமூகம் சாரந்்த வழிபாட்டிற்கு 

அவர ்பிரபலமாக அறியப் படுகிறார.் 

❖ இவர ்கடவுள் வித்வதாபா மீது மிகுந்த பற்றுக் தகாண்ட வரக்ாரி சம்பிரதாயத்தின் ஒரு 

துறவி ஆவார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்ைபதெ அல்பினிெம் பநாய் விழிப்புணர்வு தினம் - ஜூன் 13 

❖ அல்பினிசம் (யதால் தவளிறல்) வநாய் உள்ளவரக்ளின் மனித உரிடமகளின் 

முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்டறக் தகாண்டாடுவடத இத்தினம் குறிக்கிறது 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சரவ்வதச அல்பினிசம் விழிப்புணரவ்ு தினத்தின் கருதத்ுரு, "இந்த 

வநாய் குறித்த விழிப்புணரவ்ிடன அடனவரும் உணரும் விதமாக ஒன்றிடணந்துக் 

குரல் எழுப்புதல்" என்பதாகும். 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்18 ஆம் வததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்சடபயானது 
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2015 ஆம் ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வரும் வடகயில், இத்தினத்திடன அனுசரிப்படத 

பிரகடனப்படுத்தும் தீரம்ானத்திடன ஏற்றுக் தகாண்டது. 

❖ அல்பினிசம் என்பது பிறக்கும் வபாவத காணப்படும் ஒரு அரிய, ததாற்றாத, மரபணு 

ரீதியாகப் தபறப்பட்ட ஒரு மரபணு மாறுபாட்டு வநாயாகும். 

 

 

உலக இரத்தத் தான தினம் – ஜூன் 14 

 

❖ இது "பாதுகாப்பான இரத்தம் மற்றும் இரத்தமாற்றத்திற்கான இரத்தப் பிரிவுகளின்" 

அவசியம் பற்றிய விழிப்புணரட்வ பரப்புவவத இத்தினத்தின் வநாக்கமாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான முேக்கம் ஆனது “இரத்தத் தானம் தசய்வது ஒற்றுடமடயக் 

குறிக்கும் தசயல்" என்பதாகும். 

❖ உலக இரத்தத் தான தினமானது காரல்் வலண்ட்ஸ்தடய்னரின் பிறந்த நாடளக் 

குறிக்கிறது. 
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❖ மனித இரத்தத்டத முதன்முதலில் ஏ, பி, ஏபி மற்றும் ஓ ஆகியக் குழுக்களாக 

பிரித்ததடுத்தவர ்இவவர ஆவார.் 

❖ இவர ்1930 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்துக்கான வநாபல் பரிசிடனப் தபற்றார.் 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

வமக்பராொப்ட் நிறுைனத்தின் இன்டர்சநட் எக்ஸ்புபளாரர் 

 

❖ டமக்வராசாப்ட் நிறுவனமானது, அதன் 27 ஆண்டு கால இன்டரத்நட் எக்ஸ்புவளாரரின் 

தசயல்பாட்டிடன நிறுதத்ுவதாக அறிவித்துள்ளது.  

❖ அந்த நிறுவனத்தின் பேடமயான இந்த உலாவி ஜூன் 15 முதல் முற்றிலும் நிறுத்தப் 

படும். 

❖ டமக்வராசாப்ட ் நிறுவனமானது 1995 ஆம் ஆண்டில் இன்டரத்நட் எக்ஸ்புவளாரரின் 

முதல் பதிப்டப விண்வடாஸ் 95 இயங்கு தமன்தபாருளுக்கான கூடுதல் ததாகுப்பாக 

தவளியிட்டது. 

❖ இடணய உலாவலின் பேடமயான சகாப்தத்தில் முதன்முதலில் பரவலாக பிரபலமாக 

காணப்பட்ட தநட்ஸ்வகப் வநவிவகட்டர ்என்ற உலாவிவய ஆதிக்கம் தசலுத்தியது. 

❖ டமக்வராசாப்ட ் எட்ஜ் உலாவிோனது 2016 ஆம் ஆண்டில் இன்டரத்நட ் எக்ஸ்புவளாரர ்

உலாவியிடன அந்நிறுவனத்தின் விருப்பமான உலாவியாக மாற்றியது. 

 

ைருடாந்திரத் சதாழிலாளர் ைளக் கணக்சகடுப்பு 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திரத் ததாழிலாளர ் வளக் கணக்தகடுப்பு ஆனது 

புள்ளியியல் மற்றும் திடட் அமலாக்கத் துவற அடமசச்கத்தினால் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 4.8% என்று இருந்த வவடலைாே்ப்பின்டம விகிதமானது 0.6% 

குடறந்து 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 4.2% ஆகக் குடறந்துள்ளது. 

❖ கிராமப்புறங்களில் வவடலைாே்ப்பின்டம விகிதம் 3% ஆகவும், நகரப்்புறங்களில் 

வவடலைாே்ப்பின்டம விகிதம் 6.7% ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ வதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் ஆனது (NSO) நகரப்்புறங்களில் ததாழிலாளர ்
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பங்வகற்பு விகிதம் (LFPR), ததாழிலாளர ் எண்ணிக்டக விகிதம் (WPR) மற்றும் வவடல 

ைாே்ப்பின்டம விகிதம் ஆகியவற்டற மதிப்பிடுவதற்கு நகரப்்புறங்களில் "சுேற்சிக் 

குழு மாதிரி வடிவடமப்டப" பயன்படுதத்ுகிறது.  

❖ வமலும், நகரப்்புறங்களில் வதரந்்ததடுக்கப்பட்ட சில வீடுகளுக்கு நான்கு முடற என்ற 

அளவிலானக் கணக்தகடுப்பிற்கு வருடக தருகிறது. 

❖ நகரப்்புறங்களில் ததாழிலாளர ்பங்வகற்பு விகிதமானது, தமாத்த மக்கள் ததாடகயில் 

ததாழிலாளர ்வளத்தில் உள்ள நபரக்ளின் சதவீதம் (அதாவது வவடல தசய்யும் அல்லது 

வவடல வதடும் அல்லது வவடல தசய்யக் கூடிய தரத்தில் உள்ள)  2020-21 ஆம் ஆண்டில் 

6% ஆக இருந்தது.  

❖ அதற்கு முந்டதய ஆண்டில் இது 40.1% ஆக இருந்தது. 

❖ ததாழிலாளர ் எண்ணிக்டக விகிதமானது முந்டதய ஆண்டின் அளைான 38.2% என்ற 

அளவிவன விட அதிகமாக 39.8% என்ற அளைாக இருந்தது.  

❖ இதன் படி இடம்தபயரவ்ு விகிதம் ஆனது 28.9% ஆக இருந்தது.  

❖ தபண்களின் இடம்தபயரவ்ு விகிதம் கிராமப்புறம் மற்றும் நகரப்்புறங்களில் முவறயே 

48% மற்றும் 47.8%  என்ற விகிதமாக இருந்தது. 
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