
• 
•    
 
 
 
 

  

ஜுன் – 01  

TNPSC துளிகள் 

❖ பஞ்சாப் மாநில அரசு, இணைய தள உைவு விநியயாகிக்கும் நிறுவனங்களிடம் பதிவு 

சசய்யப்படட்ுள்ள மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்படட்ுள்ள அணனதத்ு உைவு 

விடுதிகளிலிருந்துப் சபறப்படும் உைவுகளில் இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

தரங்கள் ஆணையத்தின் (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) “தூய்மைத் 

தரை்” என்ற இலசச்ிணனணயக் காடச்ிப்படுத்த வேண்டுை் என்று நிகழ்வநர (ஆன்மைன்) 

முணறயில் உணவு ேழங்குை் அமனதத்ு நிறுேனங்களுக்குை் உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கி தற்பபொழுதுள்ள “இந்திய அடைொனப் பத்திரங்களின்” நிமைமய 

ஆய்வு பசய்ேதற்கொகவுை் அமத விரிவுபடுதத்ுேதற்குமான நடேடிக்மககமளப் 

பரிந்துமரப்பதற்கொகவுை் பபயின் அண்ட் வகொ நிறுேனத்தின் மூத்த ஆவைொசகரொன 

ஹரஷ்் ேரத்ன் தமைமையிை் 6 நபரக்ள் பகொண்ட ஒரு குழுமே அமைதத்ுள்ளது.  

o இது “வீடட்ு நிதி பத்திரச ் சந்மத ேளரச்ச்ிக் குழு” என்று பபயரிடப்படட்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ வதசிய ைொதிரி ஆய்வு அமைப்மப அடிப்பமடயொகக் பகொண்ட ஒரு ஆய்வின்படி, 10,000 

ைக்களுக்கு 20.6 சுகொதொரப் பணியொளரக்மள இந்தியொ பகொண்டுள்ளது. உைக சுகொதொர 

அமைப்பின் படி 10,000 ைக்களுக்கு 22.8 சுகொதொரப் பணியொளரக்ள் இருக்க வேண்டுை்.  

o 80 சதவிகிததத்ிற்குை் வைற்பட்ட ைருதத்ுேரக்ள், 70 சதவிகிதத்திற்குை் வைற்பட்ட 

பசவிலியரக்ள் ைற்றுை் வபறுகொை உதவியொளரக்ள் தனியொர ் துமறயிை் 

பணியொற்றுகின்றனர.்  

❖ வதசியப் பசுமைத ் தீரப்்பொயை் (National Green Tribunal - NGT) ஒரு லிட்டர ் நீரிை் 

கமரந்துள்ள பைொத்தத் துகள்கள் (TDS - total dissolved solids) 500 மிை்லி கிரொமிற்கு 

குமறேொக இருப்பின் எதிர ்சே்வூடு பரேை் முமறயிைொன நீர ்சுத்திகரிப்பொன்கமளப் 

பயன்படுதத்ுேதற்கு தமட விதிக்குைொறு ைத்திய சுற்றுச ் சூழை் ைற்றுை் ேனங்கள் 

அமைசச்கத்மத அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

o TDS ஆனது ஒரு லிட்டர ் நீரிை் 500 மிை்லி கிரொமிற்கு குமறேொக இருப்பின் எதிர ்

சே்வூடு பரேை் முமற பயன்படொது. மாறாக இது நீரிை் உள்ள முக்கியைொன 

கனிைங்கமள நீக்கிவிடுை். வைலுை் இது நீரிை் வதமேயற்ற கழிவுகமள 

ஏற்படுதத்ுை். 80 சதவிகித நீர ்எதிர ்சே்வூடு முமறயிைொன சுத்திகரிப்பொன்களிை் 

வீணொகின்றது. 

❖ விைொனப் பமடப் பணியொளரக்ளின் தமைேர ்ைற்றுை் இந்திய விைொனப் பமடத ்தளபதி 

மபவரந்தரச்ிங் தவனொேொ இராணுவப் பணியொளர ் குழுத் தமைமையின் (COSC - 

Chairman of the Chief of Staff Committee) புதிய தமைேரொக ஆகியுள்ளொர.்  

o பொதுகொப்புத ் துமற அமைசச்ருக்கு ஆவைொசமனகமள ேழங்குவதும் 

அமைசச்ரமேயின் கவனத்திற்குத் வதமேப்படும் அமனதத்ு இரொணுே 

விேகொரங்கமளயுை் பொதுகொப்புத ் துமற அமைசச்ரின் மூைை் அரசியை் 

விேகொரங்களுக்கொன அமைசச்ரமேக் குழுவிற்கு அளிப்பதும் இதன் 

பணியொகுை். 

❖ சமீபதத்ிை் பேளியிடப்பட்ட சரே்யதச குழந்மதப் பருே அறிக்மகயின்படி, தற்பபொழுது 

பிறக்குை் குழந்மதகள், முன் எப்யபாதும் இல்லாத அளவில் கடந்த கொைங்கமளவிட 

ஆவரொக்கியைொக வளர, கல்வியறிவு பகொண்டதொக, பாதுகாப்பானதாக இருப்பதற்கு 
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அதிக வாய்ப்புகணளக் சகாை்டிருக்கும். 

o இது குழந்மதகள் உரிமைகளின் கை்வி ைற்றுை் பொதுகொப்பிற்கொகப் 

பணியொற்றுை் ஒரு அரசு சொரொ நிறுேனைொன “குழந்மதகணளக் கொப்பொற்றுதல்” 

(Save the Children) என்ற நிறுேனத்தினொை் பேளியிடப்பட்டது. இந்தப் பட்டியலிை் 

சிங்கப்பூர ்முதலிடத்திை் உள்ளது. இதிை் இந்தியொ 113-ேது இடதத்ிை் உள்ளது.  

❖ ஆப்பிரிக்க நொடுகள், இரஷ்யொ ைற்றுை் சீனொ ஆகியமே எதிரத்்த வபொதிலுை் பதற்கு 

சூடொன் மீதொன ஆயுதத் தமடமய ஐ.நொ. பொதுகொப்பு ஆமணயை் வைலுை் 1 ஆண்டு 

கொைத்திற்கு நீட்டிதத்ுள்ளது. 

o 15 உறுப்பினரக்ள் பகொண்ட பொதுகொப்பு ஆமணயத்திை் தீரை்ொனங்கமள 

நிமறவேற்றுேதற்கு குமறந்த படச்ை் 9 உறுப்பினரக்ளின் ஆதரவு வதமே. 

❖ சிலியின் நேரிவனொ தீவிை் உள்ள துமறமுகை் ைற்றுை் கப்பற்பமடத் தளைொன 

பியூரவ்டொ விை்லியை்ஸ்,  தற்பபொழுது உைகின் மிகவும் பதன்வகொடியிை் அமைந்துள்ள 

ஒரு நகரைொக உருபேடுதத்ுள்ளது. 

o இதற்கு முன் அரப்ென்டினொவின் யுசியொ என்ற நகரை் இந்த சிறப்புதத்ுேத்மதப் 

பபற்றிருந்தது.  

❖ ேருடொந்திரைொக 1.2 வகொடி பயணிகமளக் மகயொளுை் திறன் பகொண்ட உத்தரப் 

பிரவதசத்திை் முன்சமாழியப் படட்ுள்ள பெவார ் விைொன நிமையை் 2023 ஆை் 

ஆண்டிலிருந்துச ்பசயை்பொட்டிற்கு ேருை் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகின்றது. 

o இது வதசியத்  தமைநகரப் பகுதிக்கொன இரண்டொேது விைொன நிமையைொக 

பசயை்படவிருக்கின்றது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ராபரட்் பூட்டி 

❖ 1863 ஆம் ஆை்டு யம 30 அன்று ஆங்கியலயப் புவியியல் வல்லுநர ்ஜாரஜ்் பூட்டி என்பவர ்

சசன்ணனயில் உள்ள பல்லாவரத்தில் பழங் கற்காலக் கருவிகணளக் கை்டுபிடித்தார.் 
❖ இவர ்இந்தப் பகுதியில் பழங்கால மனிதரக்ள் வாழ்ந்தனர ்என்பணதக் கை்டறிந்தார.்  
❖ இது இந்தியாவின் முதலாவது சதால்லியல் துணற ஆய்வாகக் கருதப்படுகின்றது. 
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❖ இவர ் அதிரம்பாக்கத்தில் 1.5 மில்லியன் ஆை்டுகள் பழணமயான கற்கருவிகணளக் 

கை்டறிந்தார.் 
❖ இவர ் சசன்ணனயில் உள்ள அரசாங்க அருங்காட்சியகத்திற்கு 4000ற்கும் யமற்பட்ட 

சதான்ணமயான ணகவிணனப் சபாருடக்ணள வழங்கியுள்ளார.் 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இரண்டாவது முறை  

❖ நயரந்திர யமாடி அடுத்த ஐந்து ஆை்டுக் காலத்திற்கு இந்தியாவின் பிரதமராக 

சதாடரந்்து 2 முணறயாக யம 30 அன்று பதவியயற்றுள்ளார.் 
❖ மத்திய அணமசச்ரக்ளுக்கு ஒதுக்கப்படட்ுள்ள துணறகள் பின்வருமாறு : 24 யகபிசனட் 

அணமசச்ரக்ள், தனிப் சபாறுப்புடன் கூடிய 9 இணை அணமசச்ரக்ள், 24 இணை 

அணமசச்ரக்ள்.  
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

நாணய (கரன்சி) கண்காணிப்புப் பட்டியல் 

❖ அசமரிக்காவின் டிரம்ப் நிரவ்ாகம், தனது முக்கியமான வரத்்தகப் பங்காளரக்ளின் 

நொணய (கரன்சி) கண்கொணிப்புப் பட்டியலிலிருந்து இந்தியொ ைற்றுை் சுவிடச்ரை்ொந்து 

ஆகிய நொடுகமள நீக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் சீனொ, பெரை்னி, ெப்பொன், பதன் பகொரியொ ஆகிய நொடுகள் 

பதொடரந்்து நீடிக்கின்றன. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் இந்தியொ 2018 ஆை் ஆண்டிை் இமணக்கப்பட்டது. 

❖ இதன் விமளேொக 2018 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியொவின் அந்நிய பசைேொணி 

பகொள்முதலின் அளவு ைற்றுை் சகாள்முதல் யமற்சகாள்ளப்படும் கொைை் ஆகியமே 

குமறந்திருந்தன.  

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இரண்டாம் நிறல சந்றை 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியொனது கனரொ ேங்கியின் தமைேரான TM மயனாகரின் கீழ் ஒரு 

பணிக் குழுமே உருேொக்கியுள்ளது.  

❖ இது பபருநிறுேனக் கடன்களுக்குத் யதணவயான  “இரண்டொை் நிமைச ் சந்மதயின்” 

ேளரச்ச்ிக்குத் வதமேயொன பகொள்மககள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுமற தமையீடுகள் 
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ஆகியவற்ணறக் குறிதத்ுப் பரிந்துமரக்குை் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தியாவில் இரண்டொை் நிமை கடன் சந்மதயொனது பசொதத்ுகள் ைறுகட்டமைப்பு 

நிறுேனங்களுக்கு விற்பமனக்கொன பகுதியிை் ைடட்ுவை வைற்பகொள்ளப்படுை்.  

❖ இமத விரிவுபடுத்த எந்தபேொரு முமறப்படுத்தப்பட்ட நமடமுமறயுை் 

வைை்படுத்தப்படவிை்மை.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

ககன்யான் 

❖ இந்திய விண்பேளி ஆரொய்சச்ி நிறுேனை் (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

ககன்யொன் திட்டத்திற்கொன வீரரக்மளத் வதரந்்பதடுத்தை் ைற்றுை் அேரக்ளுக்குப் 

பயிற்சியளித்தை் ஆகியேற்றிற்கொக இந்திய விைொனப் பமடயுடன் (IAF - Indian Air Force) 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் ஒன்றிை் மகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டை் 2022 ஆை் ஆண்டிை் பசயை்படுத்தத் திட்டமிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ IAFன் இந்திய விண்பேளி ைருத்துே நிறுேனை் (IAM - Institute of Aerospace Medicine) 

விண்பேளி வீரரக்ளின் வதரவ்ு ைற்றுை் வீரரக்ளுக்கானப் பயிற்சி ஆகியேற்மற 

வைற்பகொள்ளுை்.  

❖ இது ககன்யொன் திட்டத்திற்கொன பயிற்சிக்கொக மூன்று விண்பேளி வீரரக்மளக் 

பகொண்ட 3 குழுக்கமள (9 உறுப்பினரக்ள்) வதரந்்பதடுக்கவிருக்கின்றது.  

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ெனேரி 30 அன்று, ISRO தனது தமைமையகைொன பபங்களுரூவிை் 

ைனித விண்பேளி மையத்மத அமைதத்ுள்ளது.  

❖ இது எதிரக்ொைத் பதொழிை்நுட்பங்களுக்குப் பரிவசொதமனகள் ைற்றுை் 

பசயை்முமறகமள வைற்பகொள்ேதற்கொக இந்தியொவிற்கு என்று விண்பேளியின் ஒரு  

தனிதத்ுே நுண் ஈரப்்பு அமைப்மப அளிக்கின்றது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காை்று மாசுபாடு 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அணமசச்கம் காற்று மாசுபாடு குறிதத்ு விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக “ஹேொ ஆனா தி” என்ற பொடமை பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெுன் 05 அன்று “உைக சுற்றுசச்ூழை் தினை்” 

பகொண்டொடப்படவிருக்குை் நிமையிை் இந்தப் பொடை் பேளியிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ வதசியத ் தூய்மைக் கொற்றுத்  திட்டை் ைத்திய சுற்றுசச்ூழை் அமைசச்கத்தினொை் 102 

நகரங்களிை் PM 2.5 ைற்றுை் PM 10 அளவிைொன ைொசுக்கமள 20 – 30 சதவிகிதை் ேமர 

குமறக்குை் வநொக்கதத்ுடன் பதொடங்கப்படட்து.  

❖ 84 நகரங்கள், தங்களது ேமரவு பசயை் திட்டங்கமளச ்சைரப்்பிதத்ுள்ளன. 
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புதிய குளவி இனங்கள் 

❖ சமீபத்தில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் யகாவாவில் உள்ள மரபணுக்கணளச ் யசரந்்த புதிய 

குளவி இனங்கணளக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 
❖ இது யமற்குத் சதாடரச்ச்ி மணலக் காடுகளில் சதற்கு யகாவாவில் அணமந்துள்ள 

யகாட்டியகா வனவிலங்குச ்சரைாலயத்திலிருந்து கை்சடடுக்கப் பட்டது. 
❖ இது யகாவாணவச ் யசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரான “பரொக் ரங்வனக்கர”் என்பேரின் 

நிமனேொக “குடகுருமியொ ரங்வனக்கர”் என்றுப் பபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இேர ்வைற்குத் பதொடரச்ச்ி மணலப் பகுதிகளிை் 220 வணக படட்ொை் பூசச்ி இனங்கமளப் 

பதிவு பசய்துள்ளொர.் இதிை் 13 இனங்கள் இதற்கு முன்பு கண்டறியப்படவிை்மை. 

❖ குளவிகள் பூசச்ிகமளக் கடட்ுப்படுதத்ுை் திறன் பகொண்டணவ. எனவே இணவ  

பயிரக்மளப் பொதுகொப்பதற்கொக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மின்னணு சிகரரட்டுகள் 

❖ சமீபத்தில் இராஜஸ்தான் மாநில அரசு அம்மாநிலதத்ில் இ-சிகசரட்டின் உற்பத்தி, 

விநியயாகம், விளம்பரம் மற்றும் விற்பணன ஆகியவற்ணறத் தணட சசய்வதற்கான 

தனது முடிணவ அறிவிதத்ுள்ளது.  
❖ இது ஆன்ணலன் (நிகழ் யநரம்) மற்றும் கணடகள் ஆகிய இரை்டு முணறயிலும் இ-

சிகசரடட்ுகளின் விற்பணன, யசமிதத்ு ணவத்தல், உற்பத்தி, விநியயாகம் மற்றும் 

விளம்பரம் ஆகியவற்ணறத் தணட சசய்துள்ளது. 

 

அருணாசச்லப் பிரதைசம் – புதிய முைலறமசச்ர ்

❖ பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தணலவர ் யபமா காை்டு அருைாசச்லப் பிரயதசத்தின் 

10வது முதலணமசச்ராகப் சபாறுப்யபற்றார.் 
❖ முதன்முணறயாக பதவியயற்பு விழாவானது ராஜ்பவனில் நடத்தப்படுவதற்குப் 

பதிலாக இடட்ாநகரின் முக்கிய இடமான  சமூகநல மன்ற ணமயத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

அந்த இடத்திற்கு இவரது தந்ணதயான யடாரஜ்ி காை்டுவின் சபயர ்

ணவக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பால் தினம் – ஜூன் 1 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 01 அன்று உலக பால் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இத்தினமானது 2001 ஆம் ஆை்டில் ஐ.நாவின் உைவு மற்றும் யவளாை் அணமப்பினால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ இது சரவ்யதச உைவுப் சபாருளாக பால் இருப்பதற்கான முக்கியதத்ுவத்ணத 

அங்கீகரிக்கின்றது. 
❖ இத்தினமானது பாலின் மீது கவனம் சசலுதத்ுவதற்கும் ஆயராக்கியமான உைவுகள், 

சபாறுப்பான உைவு உற்பத்தி, வாழ்வாதாரம் மற்றும் சமூகத்ணத ஆதரிப்பதில்  

பாலின் பங்கு குறித்த விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பிணன 

அளிக்கின்றது.  
 

சரவ்தைச ரபை்தைாரக்ள் தினம் – ஜூன் 1 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 01 அன்று சரவ்யதசப் சபற்யறாரக்ள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இத்தினமானது 2012 ஆம் ஆை்டில் ஐ.நா. சபாதுச ்சணபயினால் பணற சாட்டப்பட்டது.  
❖ இத்தினமானது சபற்யறாரக்ள் மற்றும் குழந்ணதகள் ஆகியயாருக்கிணடயயயான 

உறணவ வளரப்்பதில் சபற்யறாரக்ள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவணதயும் 

அரப்்பைித்ததற்காகவும் குழந்ணதகளுக்கான அவரக்ளது தன்னலமற்ற 

பங்களிப்புகளுக்காகவும் உலசகங்கிலும் அணனதத்ுப் பகுதிகளிலும் உள்ள 

சபற்யறாரக்ணளப் பாராடட்ுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பிணன வழங்குகின்றது.  
❖ குடும்பம் சாரந்்த சகாள்ணககள் ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகள் 1 

முதல் 5 வணரயுள்ளவற்ணற அணடய முக்கியப் பங்காற்றும்.  
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