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ஜுன் – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ இலங்கையின் இரண்டு முஸ்லீம் ஆளுநரை்ள், அகமசச்ரகையில் கைபினனட் 

நிகலயில் உள்ள 4 அகமசச்ரை்ள் உள்ளிடட் அகனத்து 9 முஸ்லீம் அகமசச்ரை்ள் 

அனைவரும் கூட்டாை இகணந்து பதவி விலகியுள்ளனர.்  

o ஈஸ்டர ் ஞாயிறு தீவிரவாதத் தாக்குதல் நனடபெற்றதிலிருந்து முஸ்லீம் 

சமூகத்னதத் தவறாகச ் சித்தரிக்கெ்ெடுவதற்கு எதிராக இவரக்ள் அனைவரும் 

கூட்டாக இனைந்து இந்த முடினவ எடுதத்ுள்ளைர.்  
❖ ஐசிசி உலகக் ககாெ்னெ கிரிக்பகட் வரலாற்றில் அதிக சிக்சரக்னள அடித்த வீரராக 

கமற்கு இந்தியத் தீவுகள் அைியிை் பதாடக்க வீரர ் கிறிஸ் பகயில் 

உருபவடுத்துள்ளார.் இவர ்பதை் ஆெ்பிரிக்காவிை் முை்ைாள் அைித் தனலவராை ஏபி 

டி வில்லியரன்ஸ முந்தியுள்ளார.் பகயில் தற்கொது வனர 39 சிக்சரக்னள 

அடித்துள்ளார.்  
❖ ஜம்மு காஷ்மீனரச ் கசரந்்த 8 வயது நிரம்பிய குழந்னதனயக் கூடட்ுெ் ொலியல் 

வை்பகாடுனம பசய்து (கத்துவா கூடட்ுெ் ொலியல் வழக்கு), அந்தக் குழந்னதனயக் 

பகாை்ற மூை்று முக்கியக் குற்றவாளிகளுக்கு ரை்பீர ் குற்றவியல் நனடமுனறச ்

சட்டத்திை் கீழ் ஆயுள் தை்டனை விதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. மூை்று காவல் துனற 

அதிகாரிகளுக்கு ஐந்து ஆை்டுகள் சினறத ்தை்டனை விதிக்கெ்ெடட்ுள்ளை. 
o ரை்பீர ் குற்றவியல் நனடமுனறச ் சட்டம் மடட்ுகம காஷ்மீர ் மாநிலத்தில் 

பசல்லுெடியாகும். இது 1932 ஆம் ஆை்டில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்டது. கடாக்ரா 

அரச வம்சத்திை் ஆட்சியாளராை, ரை்பீர ்சிங்கிை் நினைவாக இதற்கு இெ்பெயர ்

னவக்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி எந்தபவாரு குனறந்தெடச் அளவிலாை  ெைத்னதயும் வங்கிக் 

கைக்கில் பதாடரந்்து னவத்திருக்க கவை்டும் எை்ற நிெந்தனை இல்லாமல் 

அடிெ்ெனட வங்கிச ் கசனவகனள அளிக்கும் “கட்டைமில்லாத  ைங்கிை் ைணை்கு” 

கைத்துள்ளைரை்ளுை்கு ைாகசாகல ைசதி மற்றும் இதரச ் கசனவைகள அளிை்ை 

ைங்கிைளுை்கு அனுமதி ைழங்கியுள்ளது. 

o அடிப்பகடச ் கசமிப்பு ைங்கி கைப்புை் ைணை்கு (BSBD - Basic Savings Bank Deposit) 

என்பது கமற்குறிப்பிடட்ுள்ளது கபான்ற ைங்கிை் ைணை்கு கைத்துள்ளைரை்ளுை்கு 

குறிப்பிட்ட சில ைசதிைகள இலைசமாை ைழங்குைதற்ைாை 

ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் அடுத்த இகடை்ைால சபாநாயைராை ொஜகனவச ்கசரந்்த பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரான வீகரந்திர குமார ் னபாறுப்கபற்ைவிருை்கின்றார.் இைர ் மத்தியப் 

பிரகதசத்தின் திைம்ைாரை்் னதாகுதியிலிருந்துத் கதரந்்னதடுை்ைப்படட்ுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக அைக்கட்டறை 

❖ தூத்துக்குடியில் உள்ள வ.உ.சி துனறமுக அறக்கட்டனள மற்றும் மத்திய கிடங்குக் 

கழகம் ஆகியனவ கநரடித் துனறமுக நுனழவு (Direct Port Entry) வசதிக்காக 
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புரிந்துைரவ்ு ஒெ்ெந்தம் ஒை்றில் னகபயழுத்திடட்ுள்ளை.  
❖ DPE ஆனது னதாழிற்சாகலைளிலிருந்துச ் சரை்குை் னைாள்ைலன் முகனயத்திற்கு 

சரை்குை் னைாள்ைலனின் கநரடி இயை்ைத்கத ஏற்படுத்தும். இது னைாள்ைலன் சரை்கு 

நிகலயத்தில் எந்தனைாரு இகடநிகல கையாளுதலும் இல்லாமல் அகனத்து 

நாடை்ளிலும் 24 மணி கநரமும் இயங்கும். 

❖ தமிழ்நாட்டின் இரண்டாைது மிைப்னபரிய துகறமுைம் ை.உ.சி துகறமுை 

அறை்ைட்டகளயாகும். இது மன்னார ்ைகளகுடாவில் அகமந்துள்ளது.  
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மாலத் தீவுகை் மை்றும் இலங்றகப் பயணம்  

❖ இந்தியத் கதரத்லுக்குெ் பிை்பு பிரதமர ்கமாடி மாலத் தீவுகள் மற்றும் இலங்னக ஆகிய 

நாடுகளுக்குெ் ெயைம் கமற்பகாை்டார.்  
❖ அவருக்கு இலங்னக அதிெர ் னமத்திரி ொலா சிறிகசைாவால் “சமாதி புத்தர ் சிகல” 

ஒன்று பரிசாை அளிை்ைப்பட்டது. 

❖ சமாதி புத்தர ்என்பது இலங்கையின் அனுராதாபுராவில் உள்ள மைாமிநைா பூங்ைாவில் 

அகமந்துள்ள ஒரு புைழ்னபற்ற சிகலயாகும். 

❖ ஈஸ்டர ் ஞாயிறு தீவிரைாதத ் தாை்குதலுை்குப் பின்பு இலங்கைை்குப் பயணம் 

கமற்னைாள்ளும் முதல் சரை்கதசத் தகலைர ்கமாடி ஆைார.் 

❖ இைர ் மாலத்தீவு அதிபர ் முைமது கசாலிை்குடன் இகணந்து பாதுைாப்பு மற்றும் 

ைடல்சார ்பாதுைாப்பு கபான்ற முை்கியப் பகுதிைள் உள்பட 6 இருநாடட்ு ஒப்பந்தங்ைளில் 

கைனயழுத்திடட்ுள்ளார.் 

❖ பிரதமர ்கமாடிை்கு மாலத் தீவின் உயரிய விருதான “நிசான் இசுதீனின் ஆட்சியாளர”் 

என்ற விருது ைழங்ைப்படட்து. 

❖ கமலும் அைர ்மாலத் தீவின் நாடாளுமன்றமான மஜ்லிஸில் உகரயாற்றினார.் 

❖ கமலும் மாலத் தீனவச ்கசரந்்த குடினமெ் ெைி அதிகாரிகளுக்குெ் ெயிற்சி வழங்கவும் 

இந்தியா ஒெ்புக் பகாை்டுள்ளது. 
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ததசியத் தகவல் கிடங்கு 

❖ மத்தியெ் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத்  துனற அனமசச்கம் ெைித்துனற 

புள்ளியியல் மீதாை ஒரு “கதசியத் தைைல் கிடங்கை” அகமை்ைெ் பரிந்துகர 

னசய்துள்ளது.  

❖ இது னபருநிகலப் னபாருளியல் திரள்களின் தரத்திகன கமலும் கமம்படுதத்ுைதற்ைாை 

னபருந்தரவுெ் பகுப்பாய்வுை் ைருவிைகளப் பயன்படுத்தவிருை்கின்றது.  

❖ கமலும் இது கதசியப் புள்ளியியல் ஆகணயம் சுதந்திரமாைச ்னசயல்படுைதற்ைாை ஒரு 

சட்டமன்றக் ைட்டகமப்கபயும்  ஏற்படுத்தவிருை்கின்றது.  

 

சவுக்கண்டி ஸ்தூபி 

❖ மத்திய கலாசச்ார அனமசச்கத்திை் கீழுள்ள இந்தியத் பதால்லியல் துனற ஆய்வகம் 

சவுை்ைண்டி ஸ்தூபிகயத் “கதசிய முை்கியத்துைம் ைாய்ந்த பாதுைாை்ைப்பட்ட ஒரு  

பகுதியாை” அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது உத்தரப் பிரகதசத்தின் சாரநாத்தில் அகமந்துள்ளது. 

❖ நான்கு பை்ைங்ைளும் சாளரங்ைள் னைாண்டு விளங்குைதால் இது சவுை்ைண்டி என்று 

அறியப்படுகின்றது. 

❖ இது புத்தருனடய எசச்ங்களிை் நிகனவுச ்சின்னமாை விளங்குகின்றது. இது சிகதந்த 

நிகலயில் ைாணப்படுகின்றது. இது அசலாக கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டில் ைட்டப்பட்டது. 

❖ இது கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்கடச ் கசரந்்த புைழ்னபற்ற சீனப் பயணியாை யுைான் 

சுைாங்கின் பதிவிலும் இடம் னபற்றுள்ளது.  
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சுவச ்சர்தவக்சான் குழு  

❖ 2020 ஆம் ஆை்டிை் சுவச ்சரக்வக்சாை் குழு (SSL 2020 - Swachh Survekshan League) வீடட்ு 

ைசதி மற்றும் நைர விைைாரங்ைளுை்ைான அகமசச்ர ் ஹரத்ீப் சிங் பூரியால் 

னதாடங்ைப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது இந்தியெ் னபருநைரங்ைள் மற்றும் சிறு நைரங்ைளின் ைாலாண்டுத் தூய்கமக் 

கைக்பகடுெ்பிற்காை ஒரு  ஆய்ைாகும். 

❖ நைரங்ைளின் தூய்கம நிகலகயத் னதாடரந்்து ைண்ைாணித்தல் என்பது SSL குழுவிை் 

ஒரு  முன்னுரிகமப் பணியாை விளங்கும்.  

 

ததசியக் கடல்சார் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம் 

❖ குஜராத்திை் கலாத்தலில் உள்ள ெழனமயாை ஹரெ்ொ நாகரகீம் ெரவியிருந்த 

இடத்திற்கு அருகில் கடல்சார ் அருங்காட்சியகத்னத அனமெ்ெதற்குெ் 

கொரச்ச்ுக்கலுடை் இனைந்து இந்தியா பசயல்ெடவிருக்கிை்றது எை்று இந்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 
❖ இது கொரச்ச்ுக்கலிை் லிஸ்ெைில் உள்ள கடற்ெனட அருங்காட்சியக மாதிரியில் 

அனமக்கெ்ெடவிருக்கிை்றது. இது கொரச்ச்ுக்கீசியக் கடற்ெனடயிைால் நிரவ்கிக்கெ் 

ெடவிருக்கிை்றது. 
❖ இந்தத் திட்டம் சாகரம்ாலா திட்டத்திை் கீழ் இந்தியத் பதால்லியல் துனற ஆய்வகம், 

இந்தியக் கடற்ெனட, குஜராத் மாநில அரசு ஆகியவற்றிை் உதவியுடை் 

பசயல்ெடுத்தெ்ெட விருக்கிை்றது.   
 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கடலில் நெகிழிப் நபாருட்கை் 

❖ கடந்த ஆை்டு கடலில் உள்ள பநகிழிெ் பொருடக்ள் பிரகடைம் குறித்து உறுதிபமாழி 

எடுத்த பிை்பு, 2021 ஆம் ஆை்டில் நாட்டில் ஒற்னறெ் ெயை்ொடு பகாை்ட பநகிழிெ்  

பொருடக்ளுக்குத் தனட விதிக்கெ்ெடும் எை்று கைடா நாட்டிை் பிரதமர ் ஜஸ்டிை் 

டிரூகடா அறிவித்துள்ளார.்   
❖ “ைடலில் உள்ள னநகிழிப் னபாருடை்ள் பிரைடனம்” என்பது உலகில் உள்ள 

பெருங்ைடல்களில் ைாணப்படும் மாசுபாடுைளுை்கு எதிராை எந்த ஒரு 

ைடட்ுப்ொடன்டயும்  விதிக்காத பிரைடனமாகும். 

❖ ைடந்த ஆண்டு கியூனபை்கில் நகடனபற்ற ஜி-7 மாநாட்டின் கபாது ஐகராப்பிய 

ஒன்றியத்துடன் இகணந்து பிரான்ஸ், னஜரம்னி, பிரிட்டன் மற்றும் இத்தாலி ஆகியகை 

இந்தப் பிரைடனம் குறித்து உறுதினமாழி எடுத்துை் னைாண்டன. 

❖ இந்தப் பிரைடனத்தில் அனமரிை்ைா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுைள் இகணயவில்கல.  
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விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

யுவராஜ் சிங் 

❖ 2011 ஆம் ஆை்டில் நனடபெற்ற உலகக் ககாெ்னெயில் சிறந்த வினளயாடன்ட 

பவளிெ்ெடுத்தியவரும் இந்தியாவிை் மிகவும் புகழ்பெற்ற கிரிக்பகட ் வீரரக்ளில் 

ஒருவருமாை யுவராஜ் சிங் சரவ்கதசக் கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறெ் கொவதாக 

அறிவித்துள்ளார.் 
❖ புற்றுகநாயிலிருந்து மீை்டு வந்தவராை இவர ் 40 படஸ்ட் கொட்டிகள், 304 ஒரு நாள் 

கொட்டிகள், 58 இருெது ஓவர ் கிரிக்பகட் கொட்டிகள் ஆகியவற்றில் 

வினளயாடியுள்ளார.் 
❖ இவர ் சவுரவ் கங்குலியிை் தனலனமயிை் கீழ் 2000 ஆம் ஆை்டில் கிரிக்பகட்டில் 

அறிமுகமாைார.் 
❖ 2007 ஆம் ஆை்டிை்  20 ஓவர ்உலகக் ககாெ்னெயில்  இங்கிலாந்து அைியிை் ஸ்டூவரட்் 

ெ்ராட் வீசிய ஒரு ஓவரில் 6 சிக்சரக்ள் அடித்ததற்காக இவர ் சிறெ்ொக 

அறியெ்ெடுகிை்றார.் இவர ் அெ்கொட்டியில் 50 ரை்கனள வினரவாகக் (12 ெந்துகள்) 

கடந்தார.்  

❖ 2011 கிரிக்பகட் உலகக் ககாெ்னெயில் இவர ் பதாடர ்நாயகை் ஆவார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக மூறைக் கட்டி தினம் – ஜுன் 08 

❖ ஒவ்பவாரு ஆை்டும் ஜுை் 08 அை்று உலக மூனளக் கட்டி திைம் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிை்றது.  
❖ பொது மக்களினடகய மூனளக் கட்டி குறித்து விழிெ்புைரன்வ ஏற்ெடுத்துவதற்காக 

பஜரம்ை் மூனளக் கட்டி மை்றம் 2000 ஆம் ஆை்டில் முதை்முனறயாக இத்திைத்னத 

அனுசரித்தது. 
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❖ மூனளக் கட்டி ஏற்ெடுவதற்காை காரைம் மற்றும் அனைவருக்குமாை ஏற்கத்தகு 

சிகிசன்ச குறிதத்ுக் கை்டறிதல் ஆகியனவ குறிதத்ுெ் பொதுமக்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி 

&  கமம்ொடட்ு நிறுவைங்களிை் ஈரெ்்னெெ் பெறுவதற்காக இத்திைம் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிை்றது.  
 

பவள முக்தகாண தினம் – ஜுன் 09 

❖ ஒவ்பவாரு ஆை்டும் ஜுை் 09 அை்று ெவள முக்ககாை திைம் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிை்றது. 
❖ இது 2012 ஆம் ஆை்டு ஜுை் 10 அை்று உலகெ் பெருங்கடல்கள் திைமாக 

முதை்முனறயாக அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 
❖ கடல் ொதுகாெ்பு, அதிலும் குறிெ்ொக ெவள முக்ககாைெ் ொதுகாெ்பு குறித்த 

விழிெ்புைரன்வ ஏற்ெடுதத்ுவதற்காக இத்திைம் அனுசரிக்கெ்ெடுகிை்றது. 
பவள முக்தகாணம் 

❖ ெவள முக்ககாைம் ஆைது உலகில் கடல்சார ் ெல்லுயிரெ்் பெருக்கத்திை் னமயமாக 

விளங்குகிை்றது. 

❖ இது கடல்களிை் அகமசாை் எைவும் அனழக்கெ்ெடுகிை்றது. 
❖ இது ஏறக்குனறய  இந்கதாகைசியா, மகலசியா, ெெ்புவா நியூ கிைியா, பிலிெ்னெை்ஸ், 

சாலமை் தீவுகள் மற்றும் திகமார ்– பலஸ்தி  ஆகிய ெகுதிகளிை் பவெ்ெ மை்டலக் கடல் 

நீரிை் முக்ககாைெ் ெகுதியாகும்.  
❖ இது காங்ககா வடிநிலம் மற்றும் அகமசாை் மனழக் காடுகள் ஆகியவற்றுடை் 

இனைந்து பூமியில் உள்ள 3 பெரிய சுற்றுசச்ூழல் மை்டலங்களில் ஒை்றாகக் 

கருதெ்ெடுகிை்றது. 
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உலக குழெ்றதத் நதாழிலாைர் எதிர்ப்பு தினம் – ஜுன் 12 

❖ ஒவ்பவாரு ஆை்டும் ஜுை் 12 அை்று உலக குழந்னதத் பதாழிலாளர ் எதிரெ்்பு திைம் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிை்றது. 
❖ இது குழந்னதத் பதாழிலாளர ்முனறனயத் தடுெ்ெதற்கு விழிெ்புைரவ்ு மற்றும் பசயல் 

நடவடிக்னககள் ஆகியவற்னற ஏற்ெடுதத்ும் கநாக்கத்திற்காக 2002 ஆம் ஆை்டில் 

முதை்முனறயாக ஏற்ெடுத்தெ்ெட்டது. 
❖ குழந்னதத் பதாழிலாளரக்ளிை் எந்தபவாரு வடிவத்திற்கும் எதிராக ஒரு உலகளாவிய 

இயக்கத்னத ஏற்ெடுத்துவனத இத்திைம் கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

 
 

இதரெ ்செய்திகள் 

கிரஷ்ீ கரன்ாட் 

❖ முதுபெரும் நடிகர,் தினரெ்ெட இயக்குநர,் வலதுசாரிக் பகாள்னககளிை் விமரச்கர,் 

கை்ைட எழுத்தாளர ் மற்றும் நாடக ஆசிரியராை கிரஷ்ீ கரை்ாட ் (1938-2019) 

காலமாைார.் 
❖ நாகமை்டலா, யயாதி மற்றும் துக்ளக் ஆகியனவ இவரது சில புகழ்பெற்றெ்  

ெனடெ்புகளாகும். 
❖ இவர ் 1974 ஆம் ஆை்டு முதல் 1975 ஆம் ஆை்டு வனர இந்தியத் தினரெ்ெட மற்றும் 

பதானலக்காட்சி நிறுவைத்திை் இயக்குநராகெ் ெைியாற்றிைார.் இவர ் 1988 ஆம் 

ஆை்டு முதல் 1993 ஆம் ஆை்டு வனர சங்கீத நாடக நிறுவைத்திை் தனலவராகெ் 

ெைியாற்றிைார.் 
❖ இவருக்கு ெத்ம ஸ்ரீ (1974), ெத்ம பூசை் (1992), இலக்கியத்தில் உயரிய விருதாை 

ஞாைபீடம் (1998) ஆகிய விருதுகள் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளை.  
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