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ஜூன்– 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ த ொழில்துறை அறைப்பொன இந்தியச ்தெல்லிடப் பபசி இயக்குநரகச ்ெங்க ்தின் 2022-

23 ஆை் ஆண்டிை்கொன புதியத்  றலவரொக ரிறலயன்ஸ் ஜிபயொ இன்ஃபபொகொை் என்ற 

நிறுவன ்தின்  றலவர ்பிரபைொ  ்பக மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ அதைரிக்கொவின் பாதுகாப்புத் துறறயில் றகயகப்படு ்து ல் ைை்றுை் நிறல 

நிறு ் லுக்கொன துறண உள் தெயலொளர ்ப விக்கு ஓர ்இந்திய-அதைரிக்கரொன ரொ ொ 

ஐயங்கொர ்பிளை்ப் என்பவர ்பரிந்துறரக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ ஆசியொன்-இந்தியொ ஆகியவற்றுக்கு இறடபயயொனப் பபெச்ுவொர ்்ற  உைவுகளின் 30 

ஆை் ஆண்டு நிறைறவ நிறனவு கூருை் வறகயில் ஒரு  சிைப்பு ஆசியொன்-இந்திய 

தவளியுைவு அறைெெ்ரக்ள் ெந்திப்பிறன (SAIFMM) இந்தியொ நட ்தியது. 

❖ உலதகங்கிலுை் உள்ள ை ்திய வங்கிகள், பணவியல் தகொள்றககறள 1980 ஆை் 

ஆண்டுகளில் இருந்து இதுவறர இல்லாத வறகயில் மிகவுை் விய ் கு முறையில் 

கடுறையொக்கி வருகின்ைன. 

o பணவீக்க ்தில் ஏை்படுை் எதிரப்ொரொ  உயரவ்ிறனச ் ெைொளிப்ப ை்கொன ஒரு 

முயை்சியில் தபொருளொ ொர ைந் நிறல ைை்றுை் நிதிெ ்ெந்ற கறள சீரக்ுறலக்கச ்

சசய்கின்ை வறகயில் இந்த முடிவுகள் இருக்கின்றன.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அக்னி வீரரக்ளுக்கு 10% ஒதுக்கீடு 

 

❖ ை ்திய ஆயு க் கொவை்பறடகள் ைை்றுை் அெொை் றரபிள்ஸ் பறடப் பிரிவு 

ஆகியவை்றிை்கொன ஆட்பெரப்்புகளில் அக்னி வீரரக்ளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கப் 

படுை் என்று ை ்திய அரசு அறிவி ்துள்ளது. 

❖ 17.5 மு ல் 21 வயதுக்குட்பட்ட ை ்திய ஆயு க் கொவை்பறடகள் ைை்றுை் அெொை் 

றரபிள்ஸ் பறடப் பிரிவுகளில் உள்ள அக்னி வீரரக்ளுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வறரயில் 

வயது வரம்பில்  ளரவ்ு வழங்கவுை் உள்துறை அறைெெ்கை் முடிவு தெய்துள்ளது. 

❖ ஆட்பெரப்்பின் ஆரை்ப வகுப்பினருக்கு விதிக்கப் பட்டுள்ள அதிகபட்ெ வயது வரை்பில் 
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ஐந்து ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை். 

❖ ை ்திய அரெொனது, இ ்திட்ட ்திை்கொன அதிகபட்ெ வயது வரை்றப ஒருமுறையிலொன 

வொய்ப்பொக 21 என்ற வயதிலிருந்து 23 ஆக உயர ்்தியது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்திய சநொய் அரிசியய இறக்குமதி சசய்யும் நொடு 

 

❖ இந்தியொவில் இருந்து உறடந்  (தநொய்) அரிசிறய அதிக அளவில் இைக்குைதி தெய்யுை் 

அல்லது வொங்குை் நொடொக சீனொ உருதவடு ்துள்ளது. 

❖ இந்தியொவிலிருந்து உறடந்  அரிசிறய அதிக அளவில் இைக்குைதி தெய்யுை் 

நொடுகளொகத் திகழ்ந்  ஆப்பிரிக்க நொடுகறளத் தற்பபாது சீனொ விஞ்சியுள்ளது. 

❖ தபருந்த ொை்றுக் கொல ்தில், இந்தியொவிலிருந்து உறடந்  அரிசிறய அதிக அளவில் 

இைக்குைதி தெய்யுை் நொடொக சீனொ முன்னிறல வகி ் து. 

❖ 16.34 லட்ெை் தைட்ரிக் டன்கள், அ ொவது 7.7 ெ வீ ை் அளவிலொன தநொய் அரிசி 
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சீனொவுக்கு இைக்குைதி தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2021-2022 ஆை் ஆண்டில் இந்தியொவின் தைொ ்  ஏை்றுைதி 212.10 லட்ெை் தைட்ரிக் 

டன்களொகப் பதிவொகியுள்ளது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் சமொே்ேப் புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றல் தசரக்்யக 

 

❖ இந்தியொ 2021 ஆை் ஆண்டில் 15.4 ஜிகொவொட் அளவிலொன புதுப்பிக்க ்  க்க ஆை்ைல் 

திைறன  ் னது தைொ ் ப் புதுப்பிக்க ் க்க ஆை்ைல் த ொகுப்பில் பெர ் ்து. 

❖ இதில் சீனொ (136 GW) ைை்றுை் அதைரிக்கொ (43 GW) ஆகிய நொடுகளுக்கு அடு ் படியொக 

இந்தியொ மூன்ைொவது இட ்தில் உள்ளது. 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டின் இறுதியில் ஒட்டு தைொ ் ப் புதுப்பிக்க ் க்க ஆை்ைல் திைனில் 

சீனொ உலகளவில் முன்னணியில் உள்ளது.  

❖ அற   ்த ொடரந்்து அதைரிக்கொ (398 GW), பிபரசில் (160 GW), இந்தியொ (158 GW) ைை்றுை் 

தெரை்னி (139 GW) ஆகிய நொடுகள் இடை் தபை்றுள்ளன. 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்திய நிதிகள் 

 

❖ சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்திய நொட்டிறனெ ்பெரந்்   னிநபரக்ள் ைை்றுை் நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றால் றவக்கப்பட்டுள்ள நிதியொனது, 2020 ஆை் ஆண்டில் 2.55 பில்லியன் 
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சுவிஸ் பிரொங்குகளொக (ரூ. 20,700 பகொடிக்கு பைல்) உயரந்்துள்ளது. 

❖ இது இந்தியொறவெ ்பெரந்்  கிறள நிறுவனங்கள் ைை்றுை் பிை நிதி நிறுவனங்கள் மூலை் 

றவக்கப்பட்ட நிதிகறள உள்ளடக்கிய ொகுை். 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் இறுதியில் சுவிஸ் வங்கிகளில் 899 மில்லியன் சுவிஸ் பிரொங்குகள் 

(ரூ. 6,625 பகொடி) என்ை அளவில் றவக்கப்பட்டிருந்  இந்திய வொடிக்றகயொளரக்ளின் 

தைொ ்  நிதியொனது  ை்பபொற ய அளவிை்கு அதிகரி ்துள்ளது. 

❖ இது இரண்டு ஆண்டுகளொக நடப்பில் இருந்  ெரிவு நிறலப் பபொக்றக ைொை்றியறை ்து, 

13 ஆண்டுகளில் இல்லொ  அளவிலொன உயரவ்ிை்குக் தகொண்டு தென்றுள்ளது. 

 

பணவழங்கீட்டுக் சகொள்யக 2025 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியொனது, பணவழங்கீட்டு முறைகளுக்கொன ஒரு ஆவண ்தில் 

டிஜிட்டல் (எண்ணிை) நிதிக் கட்டறைப்புக் தகொள்றகறய தவளியிட்டது. 

❖ ஒவ்தவொருப் பயனொளருக்குை் பொதுகொப்பொன ைை்றுை் ைலிவொன இறணயவழிப் பண 

வழங்கீட்டு வெதிகறள வழங்குவற  இது பநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்  ஆவணைொனதுப் பின்வருவனவை்றை உள்ளடக்கியுள்ளது: 

o பண வழங்கீட்டு வெதிகறள வழங்குை் தபரியத் த ொழில்நுட்பம் ைை்றுை் நிதித் 

த ொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கொன விதிமுறைகள் 

o  வறண முறைச ் பெறவகளுடன் கூடிய பண வழங்கீட்டு வெதிகளுக்கொன வழி 

கொட்டு ல்கள் 

o ை ்திய வங்கியின் டிஜிடட்ல் (எண்ணிை) நொணய ற்  அறிமுகப்படு ்து ல் 

o வங்கியின் கடன் அட்றடகறளயுை் வங்கியின் பிை கடன் வழங்கீட்டு 

வெதிகறளயுை் ஒருங்கிறணந் ப் பணவழங்கீட்டு இறடமுக வெதியுடன் (UPI) 

இறண ் ல். 

 

உலக வரே்்ேக அயமப்பு - உலகளொவிய வரே்்ேக ஒப்பந்ேங்கள் 

 

❖ உலக வர ்் க அறைப்பின் 12வது அறைெெ்ரக்ள் ைொநொடொனது, மீன்பிடி ் ல் குறி ்  

உறுதிப்பொடுகள், பகொவிட்-19  டுப்பூசிகளுக்கொன அறிவுெொர ்தெொ ்துரிறைகளில் (IP) 

பகுதியளவு  ள்ளுபடி ைை்றுை் சுகொ ொரை் ைை்றுை் உணவுப் பொதுகொப்பு குறி ்  உறுதி 

தைொழிகள் உள்ளிட்ட வர ்் க ஒப்பந் ங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளி ் து. 

❖ அதிகளவு ைை்றுை் அதிகபட்ெ மீன்பிடிப்புக்குப் பங்களிக்குை் சில வறகயொன மீன்பிடி 

ைொனியங்கள்  றட தெய்யப் பட்டுள்ளன.  

❖ பைலுை் இது ெட்டவிபரொ ைொன,  கவல்  அளிக்கப் படொ ,  ஒழுங்குமுறை இல்லொ  மீன் 

பிடிப்புக்குப் பங்களிக்குை் ைொனியங்கறளயுை் நீக்குகிைது. 
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❖ இது பகொவிட்  டுப்பூசிகறளத்  யொரி ்து ஏை்றுைதி தெய்வ ை்கு வளரந்்து வருை் 

நொடுகளுக்கு அனுைதி வழங்கியுள்ளது. 

 

வடக்கு அட்லொண்டிக் ஒப்பந்ே அயமப்பின் உசச்ி மொநொட்டில் ஜப்பொன் பங்தகற்பு 

 

❖ இந்  ைொ  ்தில் ஸ்சபயினின் ைொட்ரிட ்நகரில் நறடதபை உள்ள வடக்கு அட்லொண்டிக் 

ஒப்பந்  அறைப்பின் உெச்ி ைொநொட்டில் ெப்பொனியப் பிர ைர ் ஃபுமிபயொ கிஷிடொ 

பங்பகை்க உள்ளொர.் 

❖ அட்லொண்டிக் எல்றலக்கு அப்பொை்பட்ட நொடுகளுடன் அறைக்கப்பட்டுள்ள இந் க் 

கூட்டணியின் உயரை்ட்டக் கூட்ட ்தில் பங்பகை்ை மு ல் ெப்பொனியத்  றலவர ்இவர ்

ஆவொர.் 

❖ வடக்கு அட்லொண்டிக் ஒப்பந்  அறைப்பில் பெர விண்ணப்பி ்  ஸ்வீடன் ைை்றுை் 

பின்லொந்து ஆகிய நொடுகள் இந்   உெச்ி ைொநொட்டிை்குத்  ங்களதுப் பிரதிநிதிகறள 

அனுப்புகின்ைன. 

❖ த ன் தகொரியொவின் புதிய அதிபர ்யூன் சுக்-பயொல் த ன் தகொரிய நொட்டிலிருந்து இந்  

உெச்ி ைொநொட்டில் கலந்து தகொள்ளுை் மு ல்  றலவர ்ஆவொர.் 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய ேொவரம் 

 

❖ பைை்கு ஆஸ்திபரலியொவின் கடபலொரப் பகுதியில் உள்ள ஆழைை்ைப் பகுதியில் உலகின் 

மிகப்தபரிய உயிர ்வொழுை்  ொவரை் ஆனது அறடயொளை் கொணப்பட்டுள்ளது. 

❖ தபொசிபடொனியொ ஆஸ்ட்ரொலிஸ் எனப்படுை் இந்தப் பரந்து விரிந்து கிடக்குை் கடல் புல் 
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ஒரு கடல் வொழினப் பூக்குை்  ொவரைொகுை். 

❖ இது ஒரு விற யிலிருந்து, குறைந் து 4,500 ஆண்டுகளொக தபருைளவில் பரவிய ொக 

நை்பப் படுகிைது. 

❖ இது 112 றைல்களுக்கு (180 கிபலொமீட்டர)் பைலொன பரப்பளவில் விரிவறடந்து கொணப் 

படுகிைது. 

❖ இது ஒரு உலகப் பொரை்பரியத்  ளைொக பொதுகொக்கப்பட்டப் பகுதியொன சுைொ (ஷொரக்்) 

விரிகுடொவில் அறைந்துள்ளது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியப் பே்திரிக்யகச ்சயபயின் ேயலவர் 

❖ ஓய்வு தபை்ை உெெ் நீதிைன்ை நீதிபதி ரஞ்ெனொ பிரகொஷ் ப ெொய் இந்தியப் ப ்திரிக்றக 

ெறபயின் மு ல் தபண்  றலவர ்ஆனொர.் 

❖ ெை்மு ைை்றுை் கொஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரப ெ ்தின் ெட்டைன்ைத் த ொகுதிகறள ைறு 

வறரயறை தெய்வ ை்கொக ெமீப ்தில் அறைக்கப்பட்ட ெை்மு ைை்றுை் கொஷ்மீர ்மீ ொன 

எல்றல நிரண்ய ஆறணய ்திை்கு இவர ் றலறை  ொங்கினொர.் 

இந்தியப் பே்திரிக்யகச ்சயப 

❖ 1978 ஆை் ஆண்டு இந்தியப் ப ்திரிக்றகச ் ெறபச ் ெட்ட ்தின் கீழ் இந்தியப் 

ப ்திரிக்றகச ்ெறபயொனது நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது ஒரு  றலவர ்ைை்றுை் 28 உறுப்பினரக்றளக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியப் ப ்திரிக்றகச ் ெறபயொனது அெச்ு ஊடக ்தின் தெயல்பொட்றட ைட்டுபை 

கண்கொணிக்கிைது. 

❖ வொதனொலி, த ொறலக்கொட்சி ைை்றுை் இறணய ஊடகை் பபொன்ை மின்னணு 

ஊடகங்களின் தெயல்பொட்றட ைறுபரிசீலறன தெய்யுை் அதிகொரை் இ ை்கு இல்றல. 

 

 

இளம் நொடொளுமன்ற உறுப்பினரக்ளின் உலக மொநொடு 

❖ பருவநிறல ைொை்ை ்திை்குத் தீரவ்ு கொணுை் வறகயில், எகிப்தில் உள்ள ஷரை்் எல் பஷக் 

என்னுமிட ்தில் இளை் நொடொளுைன்ை உறுப்பினரக்ளின் எட்டொவது உலக ைொநொடு 

த ொடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்  இரண்டு நொட்கள் அளவிலொன ைொநொட்டிறனப் பிரதிநிதிகள் ெறப ைை்றுை் 
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நொடுகளுக்கு இறடயிலொனப் பொரொளுைன்ை ஒன்றியை் ஆகியறவ இறணந்து ஏை்பொடு 

தெய்துள்ளன. 

❖ ைொநிலங்களறவயின் உறுப்பினரொக  ் ப ரந்்த டுக்கப்பட்ட நொகொலொந்தின் மு ல் 

நொடொளுைன்ை தபண் உறுப்பினரொன S.பொங்பகொன் தகொன்யொக் இந்  ைொநொட்டில் 

இந்திய நொட்டின் ெொரப்ொகப் பங்பகை்கிைொர.் 

❖ இந்  ைொநொட்டில் ‘பருவநிறல நடவடிக்றககளுக்கொன இளை் நொடொளுைன்ை 

உறுப்பினரக்ள்’ குறி ்து அவர ் னது எண்ணங்கறளப் பகிரந்்து தகொள்ள உள்ளொர.் 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலகளொவியத் திறன் அறிக்யக 2022 

 

❖ பகொரத்ஸரொ என்ற நிறுவன ்தின் 2022 ஆை் ஆண்டிை்கொன உலகளொவியத் திைன் 

அறிக்றகயொனது ெமீப த்ில் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தியொவின் ஒட்டு தைொ ் த் திைன் வளரெ்ச்ியொனது உலக அளவில் நொன்கு இடங்கள் 

வறர ெரிந்து, 68வது இட த்ில் உள்ளது. 

❖ ஆசிய அளவில் இந்தியொ 19வது இட ்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தியொவின் த ொழில்நுட்ப ் திைன் வளரெ்ச்ியொனது ஆறு இடங்கள் முன்பனறிய ன் 
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மூலை்  னது நிறலறய வலுப்படு ்தியுள்ளற யடு ்து அ ன் அளவு 38 என்ற 

ெ வீ  ்திலிருந்து 46% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டில் 38% ஆக இருந்   ரவு அறிவியல் வளரெ்ச்ியொனது  2022 ஆை் 

ஆண்டில் 26% ஆகக் குறைந்துள்ளது. 

❖ இ னொல், இந்தப் பிரிவில் இந்தியொ 12வது இட ்திை்குத்  ள்ளப்படுவ ை்கு இது வழி 

வகு ் து. 

❖ இந்திய ைொநிலங்களில், திைன் வளரெ்ச்ிஅடிப்பறடயில் பைை்கு வங்கொளை் முன்னிறல 

வகிக்கிைது. 

❖ பைை்கு வங்கொளை் ைொநிலைொனது மூன்று களங்களிலும் இடை் தபை்ை ஒரு ைொநிலைொகத் 

 ர வரிறெயில் இடை் தபை்றுள்ளது. 
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