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ஜூலை – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ இத்தாலியின் நப்பபாலியில் நடைபபற்ற 30-வது உலகப் பல்கடலக் கழக 

விடையாைட்ுப் பபாை்டிகைில் தமிழ்நாைட்ைச ் பசரந்்த துப்பாக்கிச ் சுடும் வீரர ்

இைபவனில் வைரிவான் என்பவர ் 10 மீ துப்பாக்கி சுடுதல் பிரிவில் ஒரு பவை்ைிப் 

பதக்கத்டத பவன்றுை்ைார.் 

o இைபவனில் இளைபயார ்உலகக் பகாப்டபப் பபாட்டியில் தங்கப் பதக்கத்டத 

மூன்று முடற பபற்றுை்ைார.் 

❖ காரக்ில் பபாரில் உயிர ்நீத்தவரக்ை் மற்றும் பபாரில் பங்பகற்றவரக்ளுக்கு பகௌரவம், 

மரியாடத மற்றும் அஞ்சலி பசலுதத்ுவதற்காக காரக்ில் பபாரின் 20-வது ஆண்டு 

நிடனவின் பபாது இராணுவத்தின் தடலடமத ் தைபதி பிபின் ராவத் ஒரு சிறப்பு 

அஞ்சலிப் பாடல் பவைியிைட்ுை்ைார.் 

o இது புகழ்பபற்ற இந்திக் கவிஞரான சமீர ் அஞ்சன் என்பவரால் 

இடசயடமக்கப்பைட்ு சதாதர்ு கபீர ்என்பவரால் பாைப்பை்ைது. 

❖ வங்க பதசத்தின் ைாக்காவில் உை்ை உலகின் மிகப் பபரிய  தீக்காயம் மற்றும் 

ஒைட்ுறுப்பு அறுடவச ்சிகிசட்ச டமயம் தனது பசயல்பாைட்ைத் பதாைங்கியுை்ைது. 

❖ சரவ்பதச நாணய நிதியத்தின் (IMF - International Monetary Fund) தற்பபாடதயத் 

தடலவரான கிறிஸ்டினி லகாரப்ை என்பவர ்ஐபராப்பிய மதத்ிய வங்கிக்கு தடலடம 

வகிக்கும் முதலாவது பபண்மணியாக நியமிக்கப்பைட்ுை்ைார.் 

o 2011 ஆம் ஆண்டில் IMF-ன் தடலவராக நியமிக்கப்பைை் முதலாவது 

பபண்மணி இவராவார.் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது “உன்னுடைய வாடிக்டகயாைரக்டை அறிந்து பகாை்” 

என்பதற்கான விதிமுடறகை் மற்றும் நைப்புக் கணக்குகடைத் பதாைங்குவதற்கான 

விதிமுடறகை் ஆகியவற்டற சரியாகக் கடைபிடிக்காததற்காக 4 பபாதுத ் துடற 

வங்கிகை் மீது 1.75 பகாடி அபராதத்டத விதிதத்ுை்ைது. 

o பஞ்சாப் பதசிய வங்கி, அலகாபாத் வங்கி, யூபகா வங்கி மற்றும் 

காரப்்பபரஷன் வங்கி ஆகியடவ இந்த 4 வங்கிகைாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சிச ோபெரினியோ மரெணு 

❖ இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திபரலியா ஆகிய நாடுகடைச ் பசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 

கூை்ைாக இடணந்து சிபசாபபரினியாவுைன் பநரடியாக பதாைரப்ுை்ை ஒரு 

மரபணுடவக் கண்ைறிந்துை்ைனர.் 

❖ குயின்ஸ்லாந்துப் பல்கடலக் கழகத்டதச ் பசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் குழு மற்றும் 

R. தாரா என்பவரின் தடலடமயில் இயங்கும் பசன்டனயில் உை்ை சீபசாபபரினியா 

ஆராய்சச்ி அடமப்பு ஆகியடவ பசன்டனயில் உை்ை 3000ற்கும் பமற்பை்ைவரக்ைின் 

மரபணுக்கடை ஆய்வு பசய்துை்ைன. 

❖ இவரக்ை் சிபசாபபரினியாவுைன் பநரடியாகத ் பதாைரப்ுை்ை “NAPRT1” என்ற ஒரு 
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மரபணுடவக் கண்ைறிந்துை்ைனர.் 

❖ சிபசாபபரினியா என்பது ஒரு நபரின் சிந்திக்கும் திறன், உணருதல் மற்றும் 

நைத்டதகடைப் பாதிக்கக் கூடிய நாை்பை்ை வளகயிலான  ஒரு மன பநாயாகும்.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பிரோந்திய பமோழிகளில் RRB சேரவ்ுகள் 

❖ மண்ைல ஊரக வங்கிகைின் (Regional Rural Banks - RRB) ஆை்பசரப்்புத் பதரவ்ானது 

ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி ஆகிய பமாழிகளுைன் பசரத்த்ு 13 பிராந்திய பமாழிகைிலும் 

நைத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ தமிழ், அசாமி, வங்க பமாழி, குஜராத்தி, கன்னைம், பகாங்கணி, மடலயாைம், 

மணிப்பூரி, மராத்தி, ஒடியா, பஞ்சாபி, பதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகியடவ இந்த 13 

பமாழிகைாகும். 

❖ தற்பபாழுது நாை்டில் 90 ஆயிரம் வங்கிப் பணியாைரக்ளுைன் 45 மண்ைல ஊரக 

வங்கிகை் பசயல்பைட்ுக் பகாண்டிருக்கின்றன. 

 

வங்க சே  அதிகோரிகளுக்கு முச ோரியில் ெயிற்சி 

❖ தற்பபாழுது பகுதியைவு பணிக் காலத்டத நிடறவு பசய்துப் பணியாற்றிக் 

பகாண்டிருக்கும் 1800 வங்க பதச குடிடமப் பணி அதிகாரிகளுக்கு 2019-2025ற்கு 

இடையிலான கால கை்ைத்தில் முபசாரியில் உை்ை பதசிய நல்லாை்சி டமயத்தில் 

பயிற்சியைிக்கப்பை உை்ைது. 

❖ 30 குடிடமப் பணி அதிகாரிகடைக் பகாண்ை முதல் குழுவானது முபசாரியில் 2 வாரம் 

நடைபபறக் கூடிய பயிற்சித் திை்ைத்தில் கலந்து பகாண்டிருக்கின்றது. இக்குழு 

ைாக்காவில் உை்ை இந்திய உயர ்ஆடணயர ்அலுவலத்திற்குச ்பசன்றுை்ைது. 

❖ இது இரு நாடுகளுக்கிடைபயயான உறவுகடை பமலும் வலுப்படுதத்ும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

பென்லி கடவு  ்சீட்டுக் குறியீடு 

❖ சமீபத்தில் பவைியிைப்பை்ை 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான பென்லி கைவுச ் சீைட்ுக் 

குறியீைட்ில் 58 பயணப் புை்ைிகளுைன் 86 வது இைத்தில் இந்தியக் கைவுச ் சீைட்ு 

தரவரிடசப்படுத்தப் பைட்ுை்ைது. 

❖ இந்தப் புை்ைிகை் இந்தியக் கைவுச ் சீைட்ு டவத்திருப்பவரக்ை் முன்கூை்டிபய 

வழங்கப்படும் நுடழவு இடசவு இல்லாமல் 58 நாடுகளுக்குச ் பசல்ல முடியும் என்று 

கூறுகின்றது. 

❖ இந்தப் பை்டியலில் 189 பயணப் புை்ைிகளுைன் ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய 

நாடுகை் முதலிைத்தில் உை்ைன. 
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❖ இந்தத ் தரவரிடசயானது சரவ்பதச விமானப் பபாக்குவரதத்ுக் கூை்ைடமப்பிலிருந்து 

(IATA - International Air Transport Association) பபறப்பைை் தரவுகைின் அடிப்படையில் 

பமற்பகாை்ைப்பைட்ுை்ைது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பைை் பென்லி கைவுச ்சீைட்ுக் குறியீைானது, தங்கைது 

குடிமக்களுக்கான பயணச ் சுதந்திரத்தின்படி நாடுகடை சரவ்பதச அைவில் 

தரவரிடசப் படுதத்ுவதாகும். 

 

பிரோன்சினோல் முகநூல், கூகுள் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு வரி விதிப்பு 

❖ கூகுை், அபமசான்  மற்றும் முகநூல் பபான்ற இடணயதை நிறுவனங்கைின் மீது 

சிறிய அைவிலான, ஒரு முன்பனாடி வரிடய விதிக்க பிரான்ஸ் நாைாளுமன்றத்தின் 

கீழ் சடப ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. 

❖ இந்த மபசாதாவானது பதாழில்நுை்ப பன்னாைட்ு நிறுவனங்கை் வரி குடறவான 

ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடுகைில், தங்கைது தடலடமயிைங்கடை அடமப்பதன் மூலம் 

வரி பசலுதத்ுவதிலிருந்து தப்பிதத்ுக் பகாை்கின்றன. இந்த மபசாதா இடதத் 

தடுப்படத பநாக்கமாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ பிரான்ஸ் பபான்ற நாடுகைில் தற்பபாழுது அதிக அைவு விற்படனடயக் 

பகாண்டிருக்கும் இந்த நிறுவனங்கை், அந்நாடுகைில் வரி பசலுத்துவதில்டல. 

 

சமற்கு ஆெ்பிரிக்கோவின் கடற் பகோள்ளளயரக்ள் 

❖ சரவ்பதசக் கைல்சார ் அடமப்பின்படி (IMB - International Maritime Bureau), 2018 ஆம் 

ஆண்டில் உலகில் கைற் பகாை்டையரக்ைால் மிகவும் பாதிக்கப்பைை் கைலாக பமற்கு 

ஆப்பிரிக்காவின் கினியா வடைகுைா உை்ைது. 

❖ இந்தப் பகுதியானது 2018 ஆம் ஆண்டில் 72 தாக்குதல்கடை எதிரப்காண்டுை்ைது. 2019 

ஆம் ஆண்டு ததாடங்கியதிலிருந்து தற்பபாழுது வடர இந்தப் பகுதி 30 

தாக்குதல்கடைச ்சந்திதத்ுை்ைது. 

❖ 1981 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பைை் IMB ஆனது சரவ்பதச வணிகக் கூைை்டமப்பின் 

(International Chamber of Commerce - ICC) ஒரு சிறப்புத் துடறயாகும். 

❖ இதன் பணி கைல்சார ் வரத்்தகம் மற்றும் பயணம் ததாடரப்ானவற்றில்  அதிலும் 

குறிப்பாக கைற் பகாை்டை பதாைரப்ானவற்றில் தபருங் குற்றங்கடைத் 

தடுப்பதாகும். 

 

UNFAO – சீன நோட்ளட  ்ச ர்ந்ே ேளலவர ்

❖ சீனாவின் துடண பவைாண் துடற அடமசச்ரான குயு பைாங்யூ என்பவர ் ஐக்கிய 

நாடுகை் உணவு மற்றும் பவைாண் அடமப்பின் (Food and Agriculture Organization – FAO) 

பபாது இயக்குநராகத் பதரந்்பதடுக்கப்பைட்ுை்ைார.் 

❖ இந்த அடமப்பிற்குச ் சீனாவிலிருந்து பதரந்்பதடுக்கப்படும் முதலாவது தடலவர ்

இவராவார.் இதற்கு முன்பு இப்பதவியில் பிபரசிடலச ் பசரந்்த பஜாஸ் கிராஸியபனா 

ைா சில்வா என்பவர ்இருந்தார.் 

❖ இவரது நான்கு ஆண்டுகாலப் பதவிக் காலம் ஆகஸ்டு 1 ஆம் பததியிலிருந்து 
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பதாைங்கவிருக்கின்றது. 

FAO  

❖ FAO என்பது பை்டினிடய ஒழிப்பதற்காக சரவ்பதச முயற்சிகளுக்கு தடலடமபயற்கும் 

ஐக்கிய நாடுகைின் ஒரு சிறப்பு நிறுவனமாகும். 

❖ இத்தாலியின் பராடமத் தடலடமயிைமாகக் பகாண்ை இது 1945 ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்படுத்தப்பை்ைது. 

❖ ஏறத்தாழ 11,500 பணியாைரக்ளுைன் பசயல்படும் இந்த அடமப்பு ஐக்கிய நாடுகைின் 

ஒரு மிகப் பபரிய பதாழில்நுை்ப நிறுவனமாகும். 

❖ FAO ஆனது பவைாண்டமடய நவீனப்படுதத்ுதல் மற்றும் பமம்படுதத்ுதல், வனங்கை், 

மீன்பிடித ் பதாழில்கை், சிறந்த ஊை்ைசச்த்டத உறுதி பசய்தல் மற்றும் 

அடனவருக்குமான உணவுப் பாதுகாப்பு பபான்றவற்றில் வைரும் நாடுகளுக்கு 

உதவுகின்றது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஆேோர் மற்றும் ெோன் 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய நிதிநிடல அறிக்டகயானது ஆதார ் தகவடல 

நிரந்தர கணக்கு எண்ணுடன் (பான் தகவலுைன்) பரிமாற்றிக் தகாை்வதற்குப் 

பரிந்துடரத்துை்ைது. 

❖ இது வருமான வரித ் தாக்கல் பசய்வதற்குப் பான் அைட்ை இல்லாமல் ஆதார ்

எண்டணப் பயன்படுதத்ி வரித் தாக்கல் பசய்ய மக்கடை அனுமதிக்கின்றது. 

❖ எந்த இைங்கைில் எல்லாம் பான் எண் பகைக்ப்படுகின்றபதா, அங்பகல்லாம் ஆதார ்

எண்டணப் பயன்படுதத்ிக் பகாை்ைலாம். 

❖ மத்திய பநரடி வரிகை் வாரியத்தின் தரவின்படி, 42 பகாடி பான் அைட்ைகைில் 23 

பகாடி பான் அைட்ைகை் மைட்ும் ஆதாருைன் இடணக்கப்பைட்ுை்ைன. 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெச்ெய்திகள் 

மிகப்சபரும் பேன் அபமரிக்க கிரகணம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஒபர ஒரு முழுளமயான சூரிய கிரகணம் பதன் அபமரிக்கக் 

கண்ைத்தில் நிகழ்ந்தது. 
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❖ நிலவின் இருண்ை நிழல் சூரியனின் பிரகாசமான சூரிய ஒைிடய முழுவதுமாக 

மடறக்கும்பபாது இந்த முழு சூரிய கிரகணம் நிகழ்கின்றது. 

❖ ஒரு முழு கிரகணத்தின் பபாது மங்கலான சூரிய ஒைிவை்ைம் மைட்ுபம பதரிகின்றது. 

இதுபவ முழுடமயான கிரகணம் என்று அடழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த கிரகணத்தின் முழுப் பாடதயானது சிலியின் லா பசரீனா நிலப்பரப்பில் 

பதாைங்கி அரப்ஜன்டினாவின் பியூனஸ் அயரஸ்ில் முடிவடைந்தது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

 ரவ்சே  சிறெ்புமிகு விருதுகள் 2019 

❖ அபமரிக்கா - இந்தியா உத்திசார ் பங்காைர ் மன்றமானது (US-India Strategic Partnership 

Forum - USISPF), தனது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்பதச சிறப்புமிக்க விருதுக்காக 

மாஸ்ைர ் காரட்ு நிறுவனத்தின் தடலடமச ் பசயல் அதிகாரி மற்றும் தடலவரான 

அஜய் பங்கா மற்றும் விப்பராவின் தடலவரான அசிம் பிபரம்ஜி ஆகிபயாடரத் 

பதரந்்பதடுதத்ுை்ைது.  

❖ இந்தப் புகழ்மிக்க விருதானது அபமரிக்கா மற்றும் இந்தியா ஆகிய 

நாடுகளுக்கிடைபயப் பபாருைாதாரத்டத வலுப்படுதத்ுவதற்கு இவரக்ைால் 

பமற்தகாை்ைப்பைை் பங்கைிப்புகளுக்காக இவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ அபமரிக்க அதிபரின் மூத்த ஆபலாசகரான ஜாபரை் குஸ்பனர ் என்பவர ் இசச்ந்திப்பு 

நடைபபறும் பபாது இந்த விருதுகடை தவற்றியாைரக்ளுக்கு வழங்கவிருக்கின்றார.் 

USISPF 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பை்ை இந்த இலாப பநாக்கில்லா அடமப்பானது 

அபமரிக்கா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கிடைபய இருநாட்டு மற்றும் 
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உத்திசார ்பங்காைர ்உறவுகடை வலுப்படுதத்ுவடத பநாக்கமாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 11 அன்று USISPFவின் 2வது வருைாந்திர தடலடமத்துவ 

மாநாைானது வாஷிங்ைன் D.C யில் நளடதபற இருக்கின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

 ரவ்சே க் கூட்டுறவு தினம் – ஜூளல 6 

❖ சரவ்பதசக் கூைட்ுறவு தினம் என்பது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூடல 06 அன்று 

நிகழக்கூடிய ஒரு வருைாந்திர அனுசரிப்பாகும். 

❖ இது 1923 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மாதத்தின் முதலாவது சனிக் கிழடமயன்று முதன் 

முடறயாக அனுசரிக்கப்பைை்து. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகம் முழுவதும் ஜூடல மாதத்தின் முதலாவது சனிக் 

கிழடமயானது ஐக்கிய நாடுகை் சரவ்பதசக் கூைட்ுறவு தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த நிகழ்வானது ஐக்கிய நாடுகைினால் அடிக்பகாடிைட்ு காை்ைப்பை்ை முக்கியமான 

பிரசச்டனகளுக்குத் தீரவ்ு காண்பதில் கூைட்ுறவு இயக்கத்தின் பங்கைிப்புகடை 

எடுதத்ுக் காைட்ுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “நாகரீகமான பவடலக்கான கூைட்ுறவு” 

என்பதாகும.  

 

உலக விலங்குவழி சநோய்கள் தினம் - ஜூளல 06 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூடல 06 அன்று உலக விலங்குவழி பநாய்கை் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது லூயிஸ் பாஸ்ைர ் என்பவர ்பரபிஸ் என்ற ஒரு விலங்கு வழி பநாய்க்கு 

எதிரான முதலாவது தடுப்பூசிளயக் கண்டுபிடித்த 1885 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 6 ஆம் 

பததிடய அனுசரிக்கின்றது. 

❖ இத்தினம் விலங்கு வழி பநாயின் அபாயம் குறிதத்ு விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

❖ புதிய அல்லது வைரந்்து வரும் பநாய்கைில் 75 சதவிகிதம்  விலங்குகைில் இருந்து 

உருவாகின்றன. 

❖ மனிதரக்ைில் கண்ைறியப்பை்ை பதாற்று பநாய்கைில் பவறி நாய்க்கடி, பைரத்ாமடர 

மற்றும் சால்பமானல்லா பபான்ற 60 சதவிகிதத்திற்கும் பமற்பை்ை ததாற்றுபநாய்கை் 

விலங்குகைிைமிருந்துப் பரவுகின்றன. 
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