
• 
•    
 
 
 
 

  

ஜுன் – 13  

TNPSC துளிகள் 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட ேிலேடுக்கத்தின் நபாது அங்குள்ள ேவகாட் 

மற்றம் நகாரக்ா மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்படட் வீடுகளள மறுகட்டளமப்பதற்காக  

அங்கு வாழும் 50,000 மக்களுக்கு உதவுவதற்காக 1.6 பில்லியன் நேபாள ரூபாய் 

மதிப்பிலான ேிதியுதவிளய நேபாள ோட்டிற்கு இே்தியா ேீட்டிதத்ுள்ளது. 
❖ மத்திய சமூக ேீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத் துளற அளமசச்ரான தாவரச்ே்த் ககலாட் 

பிநேபியின் ோடாளுமன்றக் கட்சிக்கான மாேிலங்களளவயின் தளலவராக 

ேியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் மாேிலங்களளவயில்  பிநேபியின் ோடாளுமன்றக் 

கட்சிக்கான துளணத் தளலவராக மத்திய இரயில்நவ மற்றும் வணிகத் துளற 

அளமசச்ரான பியுஷ் நகாயல் கசயல்படவிருக்கின்றார.்  
o மக்களளவயில் பிநேபி கட்சியின் தளலவராக ேநரே்திர நமாடி 

பணியாற்றுகின்றார.் இக்கட்சியின் துளணத் தளலவராக ராே்ோத் சிங் 

கசயல்படவிருக்கின்றார.் 
o மக்களளவயின் தளலளமக் ககாறடாவாக சஞ்சய் கேய்ஸ்வாலும் 

மாேிலங்களளவயின் தளலளமக் ககாறடாவாக ோராயண் லால் 

பஞ்சாரய்ாவும் கசயல்படவிருக்கின்றனர.் 
❖ மிகக் கடுளமயான சூறாவளிப் புயலான “வாயுப் புயல்” குஜராத் கடற்கரரயயாரத்தில் 

கரரரயக் கடக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

o இந்தப் புயலின் பபயரான “வாயு” என்பது இந்தியாவினால் பபயரிடப்படட்து. 

கஜா புயல் இலங்ரகயினால் பபயரிடப்படட்ுள்ளது. ஒக்கி மற்றும் பானி 

புயல்கள் வங்க நதசத்தினால் பபயரிடப்படட்ுள்ளன. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டில் அரனவருக்கும் தூய்ரமயான குடிநீர ் வழங்க இந்திய அரசு 

இலக்கு நிரண்யிதத்ுள்ளதாக ஜல் சக்தித ்துரற அரமசச்ர ்கயஜந்திர சிங் பெகாவத் 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

o தற்பபாழுது கிராமப்புறக் குடும்பங்களில் 18 சதவிகிதத்தினர ்மடட்ுயம குழாய் 

மூலமான குடிநீரரப் பபறுகின்றனர.் 

❖ மூத்த இந்தியக் காவல் துரற அதிகாரியான VS கமுதி என்பவர ் காவல்துரற 

ஆராய்சச்ி மற்றும் யமம்பாடட்ு அரமப்பின் (BPR&D - Bureau of Police Research and 

Development) பபாது இயக்குநராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o இந்த அரமப்பு 1970 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட்து. இந்த அரமப்பானது 

நாட்டில் காவல்துரறயினர ் சந்திக்கும் பிரசச்ரனகளிலிருந்து அவரக்ள் 

மீண்டு வருவதற்குப் பரிந்துரரகரள உருவாக்கும் ஆராய்சச்ிப் பணிரய 

யமற்பகாள்கின்றது. 

❖ நிரய்பந்திர மிஸ்ரா மற்றும் பியக மிஸ்ரா ஆகியயார ்முரறயய முதன்ரமச ்பசயலாளர ்

மற்றும் கூடுதல் முதன்ரமச ்பசயலாளராக மீண்டும் நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

o பிரதமர ் நயரந்திர யமாடியின் பதவிக் காலத்நதாடுப் கபாருே்திப் நபாகும் 

வளகயில் இவரக்ளது நியமனங்கள் யமற்பகாள்ளப் படவிருக்கின்றன. 

இவரக்ளுக்கு யகபிபனட் அரமசச்ரக்ளுக்கான தகுதிநிரல  வழங்கப்பட 

விருக்கின்றது. 

❖ உலக வங்கி வரரயரறயின்படி தனி ேபர ் தலா வருமானம் 2,000 டாலரக்ள் என்ற 
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மதிப்புடன் கீழ்நிரலயில் உள்ள நடுத்தர வருமானம் ஈடட்ும் நாடு இந்தியா வளரயளற 

கசய்யப்படட்ிருக்கின்றது. 

❖ தானியங்கி பணமளிப்பு இயே்திரம் மூலம் வங்கிகளுக்கு இளடநயயான  பரிமாற்றக் 

கட்டண அரமப்பு குறிதத்ு ஆய்வு பசய்வதற்காக இந்திய வங்கிகள் மன்றத்தின் 

தரலரம நிரவ்ாக அதிகாரியான விஜி கண்ணன் தரலரமயில் 6 நபரக்ள் பகாண்ட 

ஒரு குழுரவ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி அரமதத்ுள்ளது.  

o இது வங்கிச ் யசரவ இல்லாத பகுதிகளில் ஏடிஎம் இயந்திரங்கரள 

அரமப்பதற்கு ஊக்கம் அளித்தரல யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ வாராக் கடன் கசாதத்ுக்களள  ஒருங்கிரணப்பதற்கு உதவுவதற்காக பிஎன்பி வங்கித் 

தரலவரான சுனில் யமத்தா தரலரமயிலான குழுவினால் பரிே்துளர 

அளிக்கப்படட்ும் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் ஆதரிக்கப்பட்டும் வழங்கப்படட்  

பரிே்துளரகளுக்கு “சசாக்த் திட்டம்” என்று கபயரிடப்படட்ு இருக்கின்றது.  

❖ நீண்ட காலமாக பதவியிலிருந்த கஜகஸ்தானின் முன்னாள் அதிபர ் நுரச்ுல்தான் 

நசரப்யயவ் என்பவளரயடுதத்ு அந்நாட்டின் புதிய அதிபராக நோமாரத் ்யடாக்காயயவ் 

யதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o 1991 ஆம் ஆண்டில் யசாவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து கஜகஸ்தான் 

பிரிந்ததிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டு தனது பதவியிலிருந்து விலகும் வரர அவர ்

அந்நாட்டிரன ஆட்சி பசய்து வந்தார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

NASAMS – II 

❖ அபமரிக்காவானது நிலப்பரப்பிலிருந்து வான் இலக்ரகத் தாக்கி அழிக்கும் யதசிய 

யமம்படுத்தப்படட் ஏவுகரண அரமப்பு – II (NASAMS-II) என்பதிளன இந்தியாவிற்கு 

விற்பரன பசய்ய ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.   

 

❖ இது வான்பவளித ் தாக்குதல்களிலிருந்து யதசியத் தரலநகரப்் பகுதிரயப் 

பாதுகாப்பதற்கான யமம்படுத்தப்படட் வான் பாதுகாப்பு அரமப்பாகும்.  

❖ எதிரி நாட்டின் விமானம், ஆளில்லா குட்டி விமானம் அல்லது வளரந்்து வரும் 

ஏவுகரண அரமப்புகளிலிருந்து ஏற்படும் அசச்ுறுத்தல்கள் ஆகியவற்ரற 

விரரவாகக் கண்டறிந்து, அவற்ரற அழிக்கும் திறரன இது அதிகரிக்கும்.  
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விண்வெளிப் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி அமைப்பு  

❖ பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி தரலரமயிலான பாதுகாப்பிற்கான அரமசச்ரரவக் 

குழுவானது விண்பவளிப் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி அரமப்ரப (DSRA - Defence Space 

Research Agency) அரமக்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ DSRA ஆனது விண்பவளிப் யபார ் சாரந்்த ஆயுத அரமப்புகள் மற்றும் பதாழில் 

நுட்பங்கள் ஆகியவற்ரற உருவாக்கும் பணிரய யமற்பகாள்ளும். 

❖ இது விண்பவளிப் பாதுகாப்பு அரமப்பிற்கு (DSA - Defence Space Agency) பாதுகாப்பு 

மற்றும் யமம்பாடட்ு உதவிரய அளிக்கவிருக்கின்றது.  

❖ DSA ஆனது விமானப் பரடயின் துரணத ்தளபதி நிரலயில் உள்ள அதிகாரியின் கீழ் 

பபங்களுருவில் அரமக்கப்படவிருக்கின்றது. இது முப்பரடகளின் விண்பவளி 

சாரந்்த திறன்களள படிப்படியாக யமற்பகாள்ளவிருக்கின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில், பசயற்ரகக்  யகாள்கரள சுடட்ு வீழ்தத்ும் திறன் 

பகாண்ட பசயற்ரகக் யகாள் எதிரப்்புப் பரியசாதரனரய இந்தியா பவற்றிகரமாக 

நிகழ்த்தியது.  

 

கீர் பொனி மைளா 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜிநயஸ்தா அஸ்தமியின் யபாது காெ்மீரரச ்யசரந்்த பண்டிடக்ள் 

ரக்னியா யதவி என்ற கபண் கடவுரள வணங்குவதற்காக காெ்மீரில் உள்ள 5 

யகாவில்களுக்குப் பயணம் யமற்பகாள்கின்றனர.்  

❖ ஸ்ரீநகருக்கு அருகில் துல்முல் கிராமத்தில் உள்ள கீர ் பவானி யகாவில் இந்தியா 

முழுவதும் இடம்பபயரந்்து வாழும் 60,000 காெ்மீர ் பண்டிடக்ளுக்கான ஒரு மிக 

முக்கியமான யகாவிலாகும்.  

❖ கீர ் பவானி யமளா என்பது பண்டிடக்ளுக்கான ஒரு முக்கியமான வருடாந்திரத் 

திருவிழாவாகும்.  

❖ மாதா கீர ் பவானி கடவுளின் பக்தரக்ள் யம அல்லது ஜூன் மாதத்தின் முழு நிலவு 

சமயத்தில் 8 நாடக்ள் இங்குக் கூடி விரதம் இருப்பர.்  

❖ கீர ் என்பது கடவுரள வணங்குவதற்காக யகாவிலில் அரமந்துள்ள சுருளில் 

வழங்கப்படும் பநல் களிளயக் குறிக்கின்றது.  

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

வைக்சிமகா சரெ்மேச புே்ேகக் கண்காட்சி 

❖ கமக்சிநகாவில் ேளடகபற்ற 33வது ககௌதலோரா சரவ்நதச புத்தகக் கண்காட்சியில் 

“சிறப்பு விருந்தினர ்நாடாக” இந்தியா யதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் புத்தகக் கண்காட்சியில் இந்தியக் காடச்ிக் கூடம் 35 இந்திய எழுத்தாளரக்ள், 

கரலஞரக்ள், நாட்டின் பண்ரடயக் கால வரலாறு மற்றும் கலாசச்ாரப் பாரம்பரியம் 

ஆகியவற்ரறக் காட்சிப்படுத்த விருக்கின்றது. 
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இந்ேக் கண்காட்சிமயப் பற்றி 
❖ பகௌதலஜாரா சரவ்யதச புத்தகக் கண்காட்சி என்பது அபமரிக்காவின் மிகப்பபரிய 

புத்தகக் கண்காட்சியாகும். 

❖ பிராங்பரட்் புத்தகக் கண்காட்சிக்குப் பின்பு உலகின் இரண்டாவது மிகப்பபரிய 

புத்தகக் கண்காட்சி இதுவாகும்.  

❖ இது 1987 ஆம் ஆண்டில் பகௌதலஜரா பல்கரலக் கழகத்தினால் பதாடங்கப்படட்து. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் அதன் முதலாவது சிறப்பு விருந்தினர ்நாடு பகாலம்பியா ஆகும்.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அமிேெ் மகாஷ் 

❖ இே்தியாவில் முன்னிளலயில் உள்ள சமகால ஆங்கில எழுத்தாளரக்ளில் ஒருவரான 

அமிதவ் நகாஷ் என்பவருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டின் ஞானபீட விருது வழங்கி 

ககௌரவிக்கப்படட்து. இலக்கியத்தில் அவருளடய தளலசிறே்தப் பங்களிப்பிற்காக 

இே்த விருது அவருக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 
❖ இே்த விருது நகாபால கிருஷ்ண காே்தியினால் வழங்கப்பட்டது. 
❖ இவர ் இதற்கு முன்பு “நிழல் வரிகள்” (1998) என்ற தன்னுரடய நாவலுக்காக சாகித்ய 

அகாதமி விருரதப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ கண்ணாடி மாளிரக, பசி அரல, இபிஸ் என்ற மூன்று நாவல் பதாகுதியான “ஸீ ஆப் 

பாப்பீஸ்” ஆகியரவ இவருரடய இதரப் பளடப்புகளாகும். 

ஞானபீட விருது பற்றி 

❖ ஞானபீட விருது இலக்கியம் மற்றும் ஆராய்சச்ி அரமப்பான பாரதிய ஞானபீடம் என்ற 

அரமப்பினால் வழங்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 1944 ஆம் ஆண்டில் சாகு சாந்தி பிரசாந்த் பஜயின் என்பவரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ முதலாவது ஞானபீட விருது 1965 ஆம் ஆண்டில் G. சங்கரா குரூப் (மரலயாளம்) 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த வருடாந்திர விருது ஆங்கிலம் மற்றும் இந்திய அரசியலரமப்பின் எட்டாவது 

பட்டியலில் உள்ள இந்திய பமாழிகளில் எழுதும் இந்திய எழுத்தாளரக்ளுக்கு மடட்ும் 

வழங்கப்படுகின்றது. 
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❖ மூரத்்தி யதவி விருது மற்றும் நவயலகான் விருது ஆகியரவ இந்த அரமப்பினால் 

வழங்கப்படும் இதர விருதுகளாகும்.  

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ITTF ஹாங்காங் ஓபன் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ITTF  உலக ஹாங்காங் ஓபன் யபாட்டித ் பதாடரில் ஒற்ரறயர ்

பிரிவில் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் மற்றும் இரடர்டயர ் பிரிவில் இரண்டு தங்கப் 

பதக்கங்கள் என அரனத்து 4 தங்கப் பதக்கங்கரளயும் சீனா பவன்றுள்ளது. 

❖ வாங் இடி என்பவர ்ஜப்பாரனச ்யசரந்்த  மிமா இயடா என்பவரர வீழ்த்தியதன் மூலம் 

முதலாவது பபண்கள் ஒற்ரறயர ்பட்டத்ரத பவன்றுள்ளார.் 

❖ ஹாங்காங் ஓபன் என்பது 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து விரளயாடப்படட்ு வரும் ஒரு 

யடபிள் படன்னிஸ் யபாட்டியாகும். இது 2018 ஆம் ஆண்டிலிருே்து  ITTF உலகப் யபாட்டித ்

பதாடரின் ஒரு பகுதியாக விரளயாடப்பட்டு வருகின்றது.  

❖ இது சரவ்யதச யடபிள் படன்னிஸ் கூட்டரமப்பின் (ITTF - International Table Tennis Federation) 

கீழ் ஹாங்காங் யடபிள் படன்னிஸ் மன்றத்தினால் நடத்தப்படுகின்றது. 

 

உலகே் ேடகளை் 

❖ சரவ்யதசத ்தடகளக் கூட்டரமப்பு மன்றம் (International Association of Athletics Federations), 

“உலகத் தடகளம்” என்று தனது பபயரரத் தாயன மாற்றிக் பகாண்டுள்ளது. இது தனது 

பபயர ் மாற்றத்திளனப் பிரதிபலிப்பதற்காக ஒரு புதியச ் சின்னத்ரத 

பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய சின்னத்தில் “World” என்பதில் “W” ஆனது யபாட்டியில் பவற்றி பபற்ற 

பின்பு வீரர ் தனது ரகரய உயரத்த்ுவரதயும் “Athletics” என்பதில் “A” ஆனது தடகள 

வீரரின் கவனத்ரதயும் குறிக்கின்றது. “W” மற்றும் “A” ஆகியவற்றின் யமல் வில் 

யபான்ற ஒரு அரமப்பு தடகள சமூகம் ஒன்றிரணந்து வருவரதயும் குறிக்கின்றது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

சரெ்மேச வெளிறல் விழிப்புணரவ்ு தினை் – ஜூன் 13 

❖ ேூன் 13 அன்று உலக அளவில் சரவ்நதச கவளிறல் விழிப்புணரவ்ு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இது கவளிறல் குறித்த கதான்மத்ளத அகற்றுவதற்கும், அது குறித்த களங்கத்ளத 

குளறப்பதற்கும், சிறே்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கும், கவளிறலுடன் வாழும் 

மக்களுக்கு எதிரான வன்முளறளயக் குளறப்பதற்கும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இது கவளிறலுடன் வாழும் மக்களின் உரிளமகளளப் பாதுகாத்து ஊக்கப் 

படுதத்ுவதற்காக ஐக்கிய ோடுகளின் கபாதுச ் சளபயின் தீரம்ானத்தினால் 2015 ஆம் 

ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்படட்ு வருகின்றது. 
❖ இே்த ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “இன்னும் உறுதியுடன் எழுந்து நில்” 

என்பதாகும்.  
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