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ஜூன்– 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) தற்காலிகத் தலைவராக அனிை் கண்ணா என்பவர ்

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ கரந்ாடக மாநிைத்தின் கப்பன் பூங்காவிலுள்ள ஜவஹரை்ாை் பாை் பவனிை் அலமக்கப் 

பட்டுள்ள ஊனமுற்றறாருக்கு ஏற்ற வலகயிைான முதை் பூங்காவானது சமீபத்திை் 

திறக்கப் பட்டது. 

❖ ஹஹரம்ிட் என்பது ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஐஓஎஸ் ஹசயை்பாட்டு ஹமன்ஹபாருலளக் 

ஹகாண்ட சாதனங்கலளப் பாதிக்கும் திறன் ஹகாண்ட ஒரு புதிய ஸ்லபறவர ்(ஒற்றியறி 

ஹமன்ஹபாருள்) ஆகும். 

❖ ஈரான் சமீபத்திை் "சுை்ஜானா" என்ற திட எரிஹபாருள் ராக்ஹகட்லட விண்ணிை் ஏவியது. 

o இது உள்நாட்டிறைறய வடிவலமக்கப்பட்டு, தயாரிக்கப்பட்ட கைப்பின எரிஹபாருள் 

ககொண்டு இயக்கப் படும் ஒரு ஹசயற்லகக் றகாள் ஏவுகைன் ஆகும். 

❖ டாடா பவர ்றசாைார ்சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனமானது, றகரளாவின் காயம்குளத்தின் காயை் 

(உப்பங்கழி) பகுதியிை் இந்தியாவின் மிகப்ஹபரிய 101.6 ஹமகாவாட் அளவு பீக் திறன் 

ஹகாண்ட மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் ஆலையிலன அலமக்க உள்ளது. 

o மின் ஹகாள்முதை் ஒப்பந்தம் என்ற வலகயின் மூைம் ஒரு மிதக்கும் சூரிய ஒளி 

மின்னழுத்த ஆலைலய நிறுவுதை் முதை் முலறயாக றமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ ஹசன்லன தரமணியில் லடடை் பூங்காவிை் அலமக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு றமம்பட்ட 

உற்பத்திக்கானச ் சிறப்பு லமயத்லத முதை்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திறந்து 

லவத்தார.் 

o இது இந்தியாவின் இம்மதிரியிலொன முதை் சிறப்பு லமயமாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சரக்கு மற்றும் தசவை ைரி இழப்பீட்டு வீே ைரி நீட்டிப்பு 

 

❖ மத்திய அரசானது சரக்கு மற்றும் றசலவ வரி இழப்பீட்டு வீத வரியிலன விதிக்கச ்

கசய்வதற்கான காைக் ஹகடுவிலன 2026 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 ஆம் றததி வலர 

நீட்டித்துள்ளது. 
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❖ இந்த வீத வரி விதிப்பு முறையானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் றததிறயாடு 

முடிவலடயத் திட்டமிடப் பட்டது. 

❖ இருப்பினும், சரக்கு மற்றும் றசலவ வரிச ்சலபயானது இதலன றமலும் நீடட்ிக்க முடிவு 

ஹசய்தது. 

❖ சரக்கு மற்றும் றசலவ வரியானது இந்தியாவிை் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் றததி 

முதை் அமலுக்கு வந்தது. 

❖ சரக்கு மற்றும் றசலவ வரியிலன அமை்படுத்திய 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

மாநிைங்களுக்கு ஏறதனும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டாை் அதற்கான இழப்பீடு வழங்கப் 

படும் என உறுதி அளிக்கப்பட்டது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு சரக்கு மற்றும் றசலவ வரி (மாநிைங்களுக்கு இழப்பீடு) சட்டத்தின் 

கீழ் இழப்பீட்டு வீத வரி வழங்கும் விதிமுலற உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ ஒவ்ஹவாரு மாநிைத்தின் சரக்கு மற்றும் றசலவ வரி வருவாயிை், 2015-16 ஆம் ஆண்டிை் 

வசூலிக்கப்பட்ட ஹதாலகயிை் இருந்து 14 சதவீதம் உயரவ்ு ஏற்படும் என்று இந்தச ்சட்டம் 

கருதுகிறது. 

❖ எந்தஹவாரு ஆண்டிலும் ஒரு மாநிைம் 14 சதவீதத்திற்கும் குலறவாக வரி வசூலிதத்ு 

இருந்தாை், அந்தப் பற்றாக்குலற அளவிை்கு வரியிழப்பு ஈடு ஹசய்யப்படும் என்று 

இந்தச ்சட்டத்திை் குறிப்பிடப்பட்டது. 

❖ இந்தத ் ஹதாலகயானது, தற்காலிகக் கணக்குகளின் அடிப்பலடயிை், இரண்டு 

மாதங்களுக்கு ஒரு முலற ஹசலுத்தப்படும் என்று முடிவு ஹசய்யப்பட்டது. 

❖ இழப்பீட்டு வீத வரி நிதி என்பது மாநிைங்களுக்கு ஏறதனும் வருவாய்ப் பற்றாக்குலற 

ஏற்பட்டாை் அலதப் பூரத்த்ி ஹசய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியப் சபொதுே் துவற நிறுைனங்களின் ேந்வே 

❖ V. கிருஷ்ணமூரத்்தி அவரக்ள் சமீபத்தில் தனது 97வது வயதிை் ஹசன்லனயிை் காைம் 

ஆனார.் 

❖ இவர ்இந்திய எஃகு ஆலணய நிறுவனம் மற்றும் மாருதி உத்றயாக் லிமிஹடட் (தற்றபாது 

மாருதி சுசுகி) ஆகியவற்றின் முன்னாள் தலைவர ்ஆவார.் 

❖ மாருதி 800 வாகனத்தின் உருவாக்கத்திை் இவர ்முக்கியப் பங்காற்றினார.் 

 

ஆரொய்சச்ி மற்றும் பகுப்பொய்வுப் பிரிவின் புதிய ேவைைர் 

 

❖ உளவுத்துலற அலமப்பின் ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவின் (RAW) 

ஹசயைாளராக விளங்கும் சமந்த ் குமார ் றகாயலின் பணி ஒப்பந்தமானது மத்திய 
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அரசினாை் றமலும் ஒரு ஆண்டிற்கு நீட்டிக்கப்படட்து. 

❖ ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவு என்பது ஹவளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ை 

ஆபத்துகலளக் கண்காணிக்கும் ஒரு ஹவளிப்புற உளவு அலமப்பாகும். 

❖ அண்லட நாடுகளின் ஹசயை்பாடுகள் பற்றிய இரகசியத் தகவை்கலள இந்தப் பிரிவு 

றசகரிக்கிறது. 

❖ ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவானது றநரடியாக இந்தியப் பிரதமர ்

அலுவைகத்தின் கீழ் ஹசயை்படுகிறது. 

 

ைவரவுப் சபொதுச ்சட்ட விதிகள் (GSR) அறிவிப்பு 

❖ பாரத ் NCAP என்ற திட்டத்திலன (புதிய மகிழுந்து மதிப்பீட்டுத ் திட்டம்) அறிமுகப் 

படுத்துவதற்கான வலரவுப் ஹபாதுச ்சட்ட விதிகலள அறிவிப்பதற்கு மத்திய சாலைப் 

றபாக்குவரத்து மற்றும் ஹநடுஞ்சாலைத்துலற அலமசச்ர ் நிதின் கட்கரி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளார.் 

❖ இதன்படி, இந்தியாவிை் உள்ள வாகனங்களுக்கு விபத்துச ்றசாதலனகளிை், அவற்றின் 

ஹசயை்திறன் அடிப்பலடயிை் நட்சத்திர மதிப்பீடுகள் வழங்கப் படும். 

❖ பாரத-்NCAP என்ை திடட்மானது, வாடிக்லகயாளரக்ள் மகிழுந்துகளின் நட்சத்திர 

மதிப்பீடுகளின் அடிப்பலடயிை் பாதுகாப்பான மகிழுந்துகலளத் றதரவ்ு ஹசய்ய வழி 

வலக ஹசய்யும் வலகயிை் வாடிக்லகயாளரக்லள லமயப்படுத்திய ஒரு தளமாகச ்

ஹசயை்படும். 

❖ இது இந்தியாவிை் பாதுகாப்பான வாகனங்கலளத் தயாரிப்பதிை் நை்ை முலறயிைான 

ஒரு றபாட்டிலய ஊக்குவிக்கும். 

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

SS-26 ஸ்தடொன் 

 

❖ ரஷ்யா “இஸ்கந்தர-்M என்ை ஏவுகலண அலமப்லப” ஹபைாரஸ் நாட்டிற்கு வழங்கச ்
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கசய்வதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த ஏவுகலண அலமப்பு உந்துவிலச அை்ைது சீரற்வக ஏவுகலணகலள அவற்றின் 

அணுசக்தி மற்றும் வழக்கமான வலக ஆயுதங்களிை் பயன்படுத்தைாம். 

❖ இது வட அட்ைாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பினாை் "SS-26 ஸ்றடான்" என்று ஹபயரிடப்பட்ட, 

ஹதாலைவிலிருந்து இயக்கக் கூடிய ஒரு வழிகாட்டு ஏவுகலண அலமப்பாகும். 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

உேய்ப்பூரின் 'பறவைகள் கிரொமம்' 

❖ இது ராஜஸ்தானின் புதிய ஈரநிைமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது உதய்ப்பூர ்மாவட்டத்திை் உள்ள றமனார ்எனுமிடத்திை் அலமந்துள்ளது. 

❖ இது "பறலவகள் கிராமம்" என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தற்றபாது ராஜஸ்தானிை் இரண்டு சதுப்பு நிைங்கள் ராம்சார ் தளங்களாக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளன.  

❖ அலவ பரத்பூர ் மாவட்டத்திை் உள்ள கிறயாைாடிறயா கானா மற்றும் ஹஜய்ப்பூர ்

மாவட்டத்திை் உள்ள சாம்பார ்உப்பு ஏரி ஆகியனவாகும். 

 

தகரளொவிை் உள்ள பறவைகளின் சிைப்புநிற பட்டியை் 

❖ றகரளா விலரவிை் பறலவகளின் மீதொன ஒரு சிவப்புநிறப் பட்டியலை (அசச்ுறுத்தை் 

நிலையிை் உள்ள) தயாரிக்க உள்ளது. 

❖ றகரள மொநில றவளாண் பை்கலைக் கழகம் மற்றும் இந்தியப் பறலவக் கணக்ஹகடுப்பு 

அலமப்பு தலைலமயிைான றகரளப் பறலவக் கண்காணிப்புக் குழு ஆகிய இரண்டும் 

இறணந்து இந்தப் பிராந்தியச ்சிவப்பு நிறப் பட்டியை் மதிப்பீட்லட நடத்த உள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியை் தயாரானதும், ஒரு பிராந்தியம் சாரந்்தப் பறலவகளின் சிவப்புநிறப் 

பட்டியலைக் ஹகாண்ட முதை் மாநிைமாக றகரளா திகழும். 

❖ உைக அளவிை் ஹபாதுவாகக் காணப்படும் ஓர ்இனம், பிராந்திய அளவிை் அசச்ுறுத்தை் 

நிலையிை் உள்ள  இனமாக மட்டுமம இருக்கைாம். 

❖ உைகளாவிய IUCN சிவப்புநிறப் பட்டியலின் படி, றகரளாவிை் 64 பறலவ இனங்கள் 

அழிந்து வரும் நிலையிை் உள்ளன. 

❖ அவற்றுள், சிவப்புத் தலைக் ஹகாண்ட கழுகு மற்றும் ஹவண்முதுகுக் கழுகுகள் மிகவும் 

ஆபத்தான நிலையிை் உள்ளன. 

 

கம்பளித் தேொை் சகொண்ட இரொட்சே யொவன 

❖ றதாை் மற்றும் முடியுடன் கூடிய றதாை் ஹகாண்ட இராட்சத யாலனயின் பதப்படுத்தப் 

பட்ட நிலையிைான உடை் கனடாவின் வடக்குப் பகுதியிை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஹபண் யாலன என்றும், சுமார ்30,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பனி யுகத்தின் றபாது 

இறந்திருக்கக் கூடும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. 

❖ இந்தக் கண்டுபிடிப்பொனது வடக்கு அஹமரிக்காவிை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, முதை் 

முழுலமயான மற்றும் சிறந்த முலறயிை் பாதுகாக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட 

நிலையிைான கம்பளித் றதாை் ஹகாண்ட இராட்சத யாலனலயக் குறிக்கிறது. 
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❖ கம்பளித் றதாை் ஹகாண்ட இந்தஇராட்சத யாலனயானது றஹாறைாசீன் சகாப்தத்திை் 

முழுதாக அழியும் வலரயிை் ப்ளஸ்ீறடாசீன் காைத்திை் வாழ்ந்தது. 

❖ இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் 'அழகான மற்றும் உைகிை் இதுவலர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மிகவும் நம்ப முடியாத பதப்படுத்தப்பட்ட நிலையிைான பனியுக விைங்குகளிை் ஒன்று' 

என்று அலழக்கப்பட்டது. 

 

 

மொநிைச ்சசய்திகள் 

சகம்தபகவுடொ சர்ைதேச விருது 

 

❖ கரந்ாடகாவின் முன்னாள் முதை்வர ் S.M.கிருஷ்ணா, இன்ஃறபாசிஸ் நிறுவனத்தின் 

நிறுவனர ் மற்றும் தகவை் ஹதாழிை்நுட்பத் துலறயின் மூத்த ஹதாழிைதிபர ் N.R. 

நாராயண மூரத்்தி மற்றும் முன்னாள் றபட்மிண்டன் வீரர ் பிரகாஷ் படுறகாறன 

ஆகிறயார ் 2022 ஆம் ஆண்டு ஹகம்றபகவுடா சரவ்றதச விருதிற்குத் றதரந்்ஹதடுக்கப் 

பட்டுள்ளனர.் 

❖ ஹகம்றப கவுடா ஹபங்களூரு நகரிலன வடிவலமத்தக் கட்டிடக் கலைஞர ்ஆவார.் 

❖ ஹகம்றபகவுடா விருதானது நடப்பிரபு ஹகம்றபகவுடா விருது என்றும் அலழக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இது பிருஹத் ஹபங்களூரு மகாநகர பலிறக என்ற அலமப்பினாை் ஆண்டுறதாறும் 

வழங்கப் படும் ஒரு குடிலம விருது ஆகும். 
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❖ விஜயநகரப் றபரரசின் மன்னர ் நடப்பிரபு ஹிரியா ஹகம்றப கவுடாவின் நிலனவாக 

இந்த விருதிற்கு இப்ஹபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

❖ இவர ்1537 ஆம் ஆண்டிை் ஹபங்களூரு நகலரக் கட்டலமத்தார.் 

 

ஒருமுவற மட்டும் பயன்படுே்ேக்கூடிய சநகிழிப் வபகவளத் திருப்பி ைொங்கும் 

திட்டம் 

❖ இமாசச்ைப் பிரறதச அரசானது,  "ஒருமுலற மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹநகிழிப் 

லபகலளத் திருப்பி வாங்கும் திட்டத்லத" அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இமாசச்ைப் பிரறதச அரசானது பள்ளி மற்றும் கை்லூரி மாணவரக்ளிடமிருந்து ஒரு 

முலற மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹநகிழிப் ஹபாருட்கலளத் திருப்பி வாங்கும். 

❖ இதற்காக, அம்மொநில அரசானது பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு ஒரு கிறைாவிற்கு ரூ.75 வறர 

ஹசலுதத்ும். 

 

 

விவளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

ரஞ்சிக் தகொப்வப 2022 

❖ ஹபங்களூருவிை் உள்ள M.சின்னசாமி லமதானத்திை் நலடஹபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு 
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ரஞ்சிக் றகாப்லபப் றபாடட்ியின் இறுதிப் றபாட்டியிை் மத்தியப் பிரறதச அணி ஹவற்றி 

ஹபற்று வரைாறு பலடதத்து. 

❖ இந்த அணி மும்லப அணிலய வீழ்த்தி தனது முதை் ரஞ்சிக் றகாப்லபலய ஹவன்றது. 

❖ மும்லப வீரர ்சரஃ்பராஸ் கான் ‘றபாட்டியின் நாயகனாக’ அறிவிக்கப்பட்டார.் 

❖ இந்தப் றபாட்டிகளிை் 41 ஹவற்றிகளுடன் மும்லப அதிக முலற இந்தப் றபாட்டிலய 

ஹவன்றுள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக தேொை் நிறமி இழே்ேை் தநொய் தினம் - ஜூன் 25 

 

❖ இந்த அரிய றதாை் றகாளாறாை் பாதிக்கப்பட்ட பிரபை இலசக் கலைஞர ் லமக்றகை் 

ஜாக்சனின் (பாப் மன்னர)் நிலனவாக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ றமலும், லுறகாஹடரம்ா என்றும் அறழக்கப் படும் இந்தத் றதாை் நிறமி இழத்தை் றநாய் 
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ஆனது ஒரு நாள்படட் றதாை்சாரந்்த தன்னுடை் தாக்க நிலையாகும். 

❖ றதாை் நிறமி இழத்தை் றநாயுடன் வாழ கற்றுக் ஹகாள்வது என்பது 2022 ஆம் ஆண்டின் 

இத்தினத்திற்கான கருத்துருவாகும். 
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