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ஜுன் – 06  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜுன் 21 ஆம் தேதியன்று நடைபெறவுள்ள சரவ்தேச தயோகோ தினே்டே முன்னிைட்ு, 

தயோகோ நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் ெயிற்சி டமயங்கடள மக்கள் கண்ைறிவேற்கு உேவியோக 

ஆயுஷ் அடமசச்கமோனது “தயோகோ இருெ்பிைம்” ('Yoga Locator') எனும் பெயருடைய 

டகெ்தெசி பசயலிடய அறிமுகெ்ெடுே்தியுள்ளது.  

❖ இந்தியோ, அபமரிக்கோ, ஆஸ்திதரலியோ மற்றும் ஜெ்ெோன் ஆகிய நோடுகடள உள்ளைக்கிய 

Quad என்றறியெ்ெடும் அலுவல்சோரோ மூதலோெோய குழுவின் நோற்கரெ் ெோதுகோெ்பு தெசச்ு 

வோரே்்டேயோனது சமீெே்தில் ேோய்லோந்தின் ெோங்கோங்கில் நடைெ்பெற்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வணிகரக்ளுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் 

❖ வணிகர ் சமுேோயே்தினருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் புதியே் திை்ைே்திற்கு மே்திய 

அடமசச்ரடவயோனது ஒெ்புேல் அளிேத்ுள்ளது.  
❖ இந்ேே் திை்ைே்தின் கீழ் அடனேத்ுக் கடைக்கோரரக்ள், சில்லடற வியோெோரிகள் மற்றும் 

சுய பேோழில் பசய்ெவரக்ள் அடனவருக்கும் 60 வயதிடன அடைந்ே பின்பு 

மோேந்தேோறும் குடறந்ேெைச்மோக 3000 ரூெோய் உறுதியோக ஓய்வூதியம் வழங்கெ்ெடும். 
❖ 18லிருந்து 40 வயதுடைய மற்றும் 1.5 தகோடி ரூெோய்க்கும் குடறவோன GST வரி பசலுே்தும்  

விற்ெடன அளடவயுடைய அடனேத்ு சிறு கடைக்கோரரக்ளும் சுய பேோழில் 

புரிதவோரக்ளும் சில்லடற வரே்்ேகரக்ளும் இே்திை்ைே்தில் தசரலோம். 

 

PM-KISAN திட்டே்தின் விரிவாக்கம் 

❖ பிரேம மந்திரி கிசோன் சம்மோன் நிதி (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN) 

திை்ைே்தின் உள்ளைக்க வரம்டெ முழுடமயோக விரிவோக்கம் பசய்ய மேத்ிய 

அடமசச்ரடவயோனது ஒெ்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

❖ இந்ே முடிவினோல், நிலங்கடள டவே்திருக்கும் அடனேத்ு ேகுதியோன விவசோய 

குடும்ெங்களும் (இது வழக்கமோன விலக்களிெ்பு நிெந்ேடனகளுக்கு உை்ெைை்து) 

இே்திை்ைே்தின் கீழ் ெயனடைவர.்  
பிரோன் மந்திரி சம்மான் நிதி 

❖ விவசோயிகளுக்கு வருமோன ஆேரவு ேரும் திை்ைமோன பிரேோன் மந்திரி சம்மோன் 

நிதியோனது 2019 ஆம் ஆண்டு இடைக்கோல ெைப்ஜை்டில் அறிவிக்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்ேே் திை்ைமோனது ெோேகமோன வோனிடல மற்றும் குடறவோன விடலகள் 

வழங்கெ்ெடுவேோல் ெோதிக்கெ்ெை்ை விவசோயிகளிடைதய நிலவும் அடமதியின்டமக்கு 

தீரவ்ு கோண்ெடேக் குறிக்தகோளோகக் பகோண்டுள்ளது.  

❖ இந்ேே் திை்ைே்தின் கீழ் அரசோனது விவசோயிகளுக்கு ஆண்டுதேோறும் 6000 ரூெோடய 

வழங்கும். 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

 

கால்நடட தநாய்கடள கட்டுப்படுே்துவேற்கான புதிய முயற்சி 

❖ கோல்நடை வளரக்்கும் விவசோயிகளுக்கு ஆேரவளிக்கும் வடகயில் கோல் மற்றும் வோய் 

தநோய் (Foot and Mouth Disease-FMD) மற்றும் புருபசல்தலோசிஸ் (Brucellosis) ஆகியவற்டற 

கைட்ுெ்ெடுேத்ுவேற்கோன புதிய முயற்சிக்கு மே்திய அடமசச்ரடவயோனது ஒெ்புேல் 

அளிேத்ுள்ளது. 

❖ அடுே்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் நோை்டில் கோல்நடைகளில் ெரவும் இந்ே தநோய் 

முழுவடேயும் முற்றிலுமோகதக கைட்ுெ்ெடுேத்ுவடேயும் அேடனே் பேோைரந்்து 

இந்தநோடய முற்றிலும் ஒழிெ்ெடேயும் இது தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

கால் மற்றும் வாய் தநாய் (FMD) மற்றும் புருசசல்தலாசிஸ் 

❖ இந்ே தநோய்களோனது ெசு, எருடமகள், பசம்மறி, ஆடு மற்றும் ென்றி தெோன்ற 

கோல்நடைகளில் ெரவும் பெோதுவோன தநோய்களோகும். 

❖ ெசு அல்லது எருடம இந்ே  FMD தநோயோல் ெோதிக்கெ்ெை்ைோல் அேன் ேோக்கம் நோன்கு 

முேல் ஆறு மோேங்கள் வடர நீடிக்கும். இந்ேே் ேோக்கே்தினோல் அேன் கறடவ திறன் 100 

சேவீேம் வடர குடறயும். 

❖ தமலும் புருபசல்தலோசிஸ்ஸோல் ெோதிக்கெ்ெடும் கோல்நடைகள் ேங்கள் வோழ்நோள் 

முழுவதும் 30 சேவீே அளவிற்கு கறடவே் திறடன இழக்கின்றன. 

❖ இந்தநோயோனது விலங்குகளிடைதய மலைட்ுே ்ேன்டமக்கு கோரணமோகிறது. 

❖ இேன் ேோக்கமோனது ெண்டணே் பேோழிலோளரக்ள் மற்றும் கோல்நடை 

உரிடமயோளரக்ளுக்கும் ெரவுகின்றது.  

 

 

பிரேமரின் உேவிே் சோடகே் திட்டம் 

❖ தேசிய ெோதுகோெ்பு நிதியே்தின் கீழ் உள்ள பிரேமரின் உேவிே் பேோடகே் திை்ைே்தில் 

ஒரு மிகெ்பெரிய மோற்றே்திற்கு மே்திய அடமசச்ரடவயோனது ஒெ்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 
❖ அடமசச்ரடவயோனது உேவிே் பேோடகடய சிறுவரக்ளுக்கு 2000 ரூெோயிலிருந்து 

ரூ2500 ஆகவும் சிறுமிகளுக்கு 2250 ரூெோயிலிருந்து ரூ.3000 ஆகவும் உயரே்்தியுள்ளது. 
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❖ ெயங்கரவோே/நக்சடலைட்ுகள் ேோக்குேலின் தெோது உயிரே்் தியோகம் பசய்ே மோநில 

கோவல் துடற அதிகோரிகளின் குழந்டேகளுக்கும் இந்ே உேவிே் பேோடகயின் 

வரம்ெோனது விரிவுெடுே்ேெ்ெைட்ுள்ளது. 
❖ மோநிலே்தின் கோவல் துடற அதிகோரிகளுக்கோன புதிய ஒதுக்கீடு வருைே்திற்கு 500 

ரூெோய்  ஆக உள்ளது.  
❖ இந்ே விவகோரே்திற்கு மே்திய உள்துடற அடமசச்கமோனது ஒெ்புேல் வழங்கு 

நிறுவனமோகச பசயல்ெடும். 
தேசிய பாதுகாப்பு நிதியம் 

❖ தேசிய ெோதுகோெ்பு நிதியமோனது 1962 ஆம் ஆண்டு உருவோக்கெ்ெை்ைது. 
❖ இது தேசிய ெோதுகோெ்பு முயற்சிடய ஊக்குவிெ்ெடே தநோக்கமோகக் பகோண்டு 

அளிக்கெ்ெடும் ேன்னோரவ் நன்பகோடைகடள பரோக்கமோக வசூலிெ்ெடேயும் அேன் 

ெயன்ெோைட்ைே்  தீரம்ோனிக்கும் ெணிகடளயும் தமற்பகோள்கிறது.  
❖ ேற்தெோது இந்ே நிதியோனது ஆயுேெ்ெடை, துடண இரோணுவே்தினர ்மற்றும் ரயில்தவ 

ெோதுகோெ்புெ் ெடையினர ் மற்றும் அவரக்ளின் குடும்ெே்தினரின் நல்வோழ்விற்கோக 

ெயன்ெடுே்ேெ்ெடுகின்றது. 
❖ இந்ே நிதியமோனது பிரேமடரே் ேடலவரோகவும், ெோதுகோெ்பு, நிதி மற்றும் உள்துடற 

அடமசச்ரக்டள உறுெ்பினரக்ளோகவும் பகோண்ை ஒரு நிரவ்ோகக் குழுவோல் 

நிரவ்கிக்கெ்ெடுகின்றது.  
 

ஸ்விப்ட் இந்தியா மற்றும் சேற்காசியா மாநாடு 

❖ ஸ்விெ்ை் இந்தியோ மற்றும் பேற்கோசியோ மோநோைோனது மும்டெயில் நடைபெற்றது. 

❖ இம்மோநோைோனது உலகளோவிய வங்கிகளுக்கிடைதயயோன நிதியியல் பேோடலே் 

பேோைரப்ுக்கோன சங்கம்  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) மூலம் 

ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெைை்து.  

❖ இம்மோநோை்டின் கருேத்ுருவோனது, “ெரிமோணோே்தில் டிஜிை்ைல் மயமோக்கல் : புே்ேோக்கம் 

மற்றும் இடணய ெ்ெோதுகோெ்பின் எதிரக்ோலம்” என்ெேோகும். 

 

உட்சாதலா முன்முயற்சி 

❖ கோயமுற்று சக்கர நோற்கோலியில் முைங்கியிருக்கும் இரோணுவ வீரரக்டள 

ேற்சோரப்ுடையவரக்ளோக மோற்றுவேற்கோன ஒரு முயற்சியோக “உைச்ோதலோ” என்ற 

முன்முயற்சிடய இரோணுவே்தின் முைவியல் மறுவோழ்வு டமயமோனது 

பேோைங்கியுள்ளது.  

❖ உைச்ோதலோ என்ெது இரோணுவ மற்றும் துடண இரோணுவெ் ெடைடயச ் தசரந்்ே 

வீரரக்ளுக்கு ஒருங்கிடணக்கெ்ெை்ை ெோதுகோெ்பு கை்ைணம் மற்றும் பிரே்திதயகே் 

ேள்ளுெடிகடள வழங்கும் ஒரு ெயணே் ேளமோகும். 

❖ இது ஊனமுற்ற இரோணுவ வீரரக்ளுக்கு அதிகோரம் அளிெ்ெடே தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

❖ இந்ே பிரேத்ிதயக முன்முயற்சியோனது சக்கர நோற்கோலியில் முைங்கியிருக்கும் ரோணுவ 

வீரரக்ளின் வோழ்வில் ஒரு புதிய உேத்ிடய வழங்கியிருக்கின்றது. 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

புது சடல்லிக்கு சிவப்பு நிற எசச்ரிக்டக  

❖ இந்திய வோனிடல ஆரோய்சச்ி டமயமோனது தேசியே் ேடலநகரே்திற்கு சிவெ்பு நிற 

எசச்ரிக்டகடய வழங்கியுள்ளது. 

❖ வோனிடல ஆய்வு டமயமோனது பமோே்ேமோக ெசட்ச, மஞ்சள், பெோன்னிறம் மற்றும் 

சிவெ்பு ஆகிய நோன்கு எசச்ரிக்டக நிறங்கடளக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ ெசட்ச நிறமோனது இயல்ெோன சூழடலயும் சிவெ்பு நிறமோனது மிகவும் தமோசமோன 

வோனிடலச ்சூழடலயும் குறிக்கின்றது. 

 

இந்திய இராணுவே்தின் “Go Green” முன்முயற்சி 

❖ தமற்கு வங்கோளே்தில் உள்ள  பகோல்கே்ேோவில் வில்லியம் தகோைட்ை டமயே்தில் உள்ள  

கிழக்கு கைட்ுெ்ெோைட்ுே் ேடலடமயகே்தில் “பேோைரச்ச்ியோன சுற்றுசச்ூல் கோற்று 

கண்கோணிெ்பு அடமெ்டெ” இந்திய ரோணுவமோனது பசயல்நிடலெ் ெடுே்தியுள்ளது.  

❖ இந்ே கோற்று ேர கண்கோணிெ்புெ் அடமெ்பின் பசயல்நிடலெ் ெடுேத்ுேலோனது இந்திய 

இரோணுவே்ேோல் ஏெ்ரல் 2019-ல் நோடு முழுவதும் துவக்கெ்ெை்ை “Go Green”  என்ற 

முன்முயற்சியின் ஒரு ெகுதியோகும். 

❖ இது கோற்றின் வீசும் திடச, கோற்று மோசுெோடு, சுற்றுெ்புற பவெ்ெநிடல, ஒெ்பீைட்ு 

ஈரெ்ெேம், பவெ்ெக் கதிரவ்ீசச்ு, வளிமண்ைல அழுே்ேம் மற்றும் மடழ அளடவ ஆண்டு 

முழுவதும் அளவிடும்.  

❖ இது பகோல்கே்ேோவின் ஆறோவது பேோைரச்ச்ியோன சுற்றுசச்ூழல் கோற்று கண்கோணிெ்பு 

அடமெ்ெோகும். 
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

எலிசபண்டா திருவிழா 

❖ இரண்டு நோைக்ளுக்கு நடைபெறும் எலிபெண்ைோ திருவிழோவோனது மும்டெயின் 

கோரோபூரி தீவில் நடைபெற்றது.  
❖ இே்திருவிழோவோனது மகோரோஷ்டிர சுற்றுலோ தமம்ெோைட்ு நிறுவனே்ேோல் ஏற்ெோடு 

பசய்யெ்ெைட்ிருந்ேது. 
❖ இந்நிறுவனமோனது சுற்றுலோ மற்றும் மும்டெயின் கலோசச்ோரே்டே 

தமம்ெடுேத்ுவேற்கோக வருைந்தேோறும் இே்திருவிழோவிடன ஏற்ெோடு பசய்கின்றது. 
❖ ெோரம்ெரிய ேளமோன எலிபெண்ைோ குடகடய மைட்ுமல்லோமல் நகரே்தின் 

ெோரம்ெரியே்திடனயும் பகோண்ைோடும் இே்திருவிழோவோனது 2012 ஆம் ஆண்டு 

பேோைங்கெ்ெை்ைது. 
 

உேவிே்சோடக சபறுவேற்கான வருடாந்திர வருமான வரம்பு உயரவ்ு 

❖ அஸ்ஸோம் மோநில அரசோனது மோணவரக்ள் ேங்கள் முதுகடலெ் ெை்ைெ்ெடிெ்பு 

வடரயிலோன ெடிெ்பிற்கு உேவிே் பேோடக பெறுவேற்கோக அவரக்ளின் பெற்தறோரின் 

வருைோந்திர வருமோன உசச் வரம்டெ 1 லைச்ே்திலிருந்து 2 லைச்மோக உயரே்்தியுள்ளது. 
❖ இந்ேே் திை்ைமோனது அஸ்ஸோமின் ேனியோர ் கல்லூரிகள் மற்றும் ெல்கடலக் 

கழகங்களுக்குெ் பெோருந்ேோது. 
❖ மே்திய மற்றும் மோநில அரசில் ெணிபுரியும் பெற்தறோரக்ளின் குழந்டேகளும் 

இே்திை்ைே்தில் ெயனடைய ேகுதியற்றவரக்ள் ஆவர.் 
 

“ஆப்கி தபட்டி” திட்டம் - ராஜஸ்ோன் 

❖ ரோஜன்ேோன் மோநில அரசோனது “ஆெ்கி தெை்டி” திை்ைே்தின் கீழ் ெள்ளிச ்சிறுமிகளுக்கு 

வழங்கி வந்ே நிதியுேவிடய உயரே்த்ியுள்ளது. 

❖ இந்ேே ்திை்ைே்தின் கீழ் வறுடமக்தகோை்டிற்கு கீதழயுள்ள மற்றும் ேோய் அல்லது ேந்டே 

அல்லது இருவடரயும் இறந்ே ெள்ளிச ் சிறுமிகளுக்கு மோநிலே்தில் நிதியிேவி 

அளிக்கெ்ெடும்.  

❖ உேவிே ் பேோடகயோனது 1 முேல் 8 வடர ெயிலும் சிறுமிகளுக்கு 1100 ரூெோயிலிருந்து 

2100 ரூெோயோகவும் 9 முேல் 12 வகுெ்பு வடர ெயிலும் சிறுமிகளுக்கு 1500 ரூெோயிலிருந்து 

ரூ2500 ஆகவும் உயரே்்ேெ்ெைட்ுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

சேலுங்கானா உருவான நாள் – ஜுன் 02 

❖ ஒவ்பவோரு ஆண்டும் ஜுன் மோேம் 02 ஆம் நோள் பேலுங்கோனோ மோநிலம் உருவோன நோள் 

பகோண்ைோைெ்ெடுகின்றது. 
❖ 2014 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 02 ஆம் நோள் பேலுங்கோனோவோனது, 29 ஆவது மோநிலமோக 
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அதிகோரெ்பூரவ்மோக உருவோக்கெ்ெைை்து. 
❖ 2014 ஆம் ஆண்டு பிெ்ரவரி மோேே்தில் பேலுங்கோனோ மோநிலே்டே 

உருவோக்குவேற்கோன ஆந்திரெ் பிரதேச மறுசீரடமெ்புச ் சை்ைமோனது 

நோைோளுமன்றே்ேோல் நிடறதவற்றெ்ெை்ைது. 
❖ இது ஆந்திரெ் பிரதேசேத்ின் 10 வை தமற்கு மோவை்ைங்கடள உள்ளைக்கியது ஆகும்.   
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