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ஜுன் – 14  

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அமமசச்ரமை “ஆதார ் மற்றும் இதர சட்டங்கள் (திருத்தம்) மசசாதா 2019” 

என்பதனன நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப் படுதத்ுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o “இந்த மசசாதா ஆதார ் சட்டத்னத வலுப்படுதத்ுவனதயும் நீதியரசர ் B.N. 

கிருஷ்ணா குழுவின் பரிந்துனரகள் மற்றும் உசச் நீதிமன்றத்தின் 

வழிகாடட்ுதல்கனள நனடமுனறப்படுதத்ுவனதயும் சநாக்கங்களாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ மத்திய அனமசச்ரனவ இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் (திருத்தம்) மசசாதா, 2019 

என்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இது நாட்டில் மருத்துவக் கல்வி நிரவ்ாகத்தின் கவளிப்பனடத் தன்னம, 

கபாறுப்புனடனம மற்றும் தரம் ஆகியவற்னற உறுதி கசய்வனத 

சநாக்கங்களாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ மத்திய பழங்குடியினர ்விவகாரத் துனற அனமசச்ர ்அரஜ்ீன் முண்டா பட்டியலிடப்படட் 

பழங்குடியினர ்நலத் திட்டங்களுக்காக மின்னணு முனறயிலான நிரவ்ாக (e-governance) 

முன்கனடுப்புகனளத் கதாடங்கியுள்ளார.் 

o பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்நலத் திட்டங்கனள நனடமுனறப்படுதத்ுதலில் 

சிறப்பான மின்னணு முனறயிலான நிரவ்ாகத்னதக் ககாண்டு வருவதற்காக 

“சநரடிப் பயன் பரிமாற்றப் பழங்குடியினர”் மற்றும் “அரசு சாரா அனமப்பு 

வழங்கும் நிகழ்சநர கசயலி மற்றும் பின்கதாடர ் அனமப்பு “ என்ற நிகழ்சநரத் 

தளங்கள் அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

❖ “ப்னளக்ஸ்சகம்” (Flygskam) என்ற கசால்லானது ஸ்காண்டிநேவியன் ோடுகள் மற்றும் 

உலக நாடுகளில் இளம்பருவ சுற்றுசச்ுழல் ஆரவ்லரான கிசரட்டா துன்கபரக்் 

என்பவரின் முயற்சியால் புகழ்கபற்று விளங்குகின்றது. 

o இது விமானத ் கதாழிற்துனறயினால் ஏற்படும் அதிகப்படியான மாசுபாடு 

காரணமாக மக்கள் விமானப் சபாக்குவரத்னதத் தவிரத்த்ு இரயில் 

சபாக்குவரத்னதப் பயன்படுதத்ுவனத ஊக்குவிக்கின்றது.  

❖ இந்திய ைாகனக் கூட்டனமப்புச ்சமூகம் (Society of Indian Automobile Association - SIAM)  2023 

ஆம் ஆண்டில் மின்சாரம் அல்லாத மூன்று சக்கர வாகனங்களின் விற்பனனனயயும் 

2025 ஆம் ஆண்டில் 150சிசிகும் குனறவாக உள்ள இரு சக்கர வானங்களின் 

விற்பனனனயயும் தனட கசய்யும் மத்திய அரசின் பரிந்துனரனய எதிரத்்துள்ளது. இது 

குறிப்பிடட் காலத்தில் கசயல்படுத்த முடியாதனவ என்றும் நனடமுனறக்கு உகந்தனவ 

அல்ல என்றும் அந்த அனமப்பு கூறியுள்ளது. 

❖ மத்திய நீர ் ஆனணயம் (CWC - Central Water Commission) மற்றும் மத்திய  சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வனங்கள் துனற அனமசச்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

கபறுவதில் ஏற்படட்ுள்ள பிரசச்னனகள் காரணமாக ஆந்திரப் பிரசதச அரசின் 

சகாதாவரி-பபண்ணாறு நதிநீர ் இனணப்புத் திட்டங்களுக்கு சதசிய பசுனமத் 

தீரப்்பாயம் (National Green Tribunal - NGT) இனடக்காலத் தனட விதிதத்ுள்ளது. 

❖ நீதியரசர ்ஆதரஷ்் குமார ்தனலனமயிலான சதசிய பசுனமத ்தீரப்்பாயம் (NGT) உணவுப் 

கபாருடக்னள கநகிழிப் கபாருடக்ளால் கடட்ுவதற்கு விதிக்கப்படட்ுள்ள 

கடட்ுப்பாடுகளுக்கு சமலும் விதிமுனறகள் சதனவயா என்பது குறித்து 
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விசாரிப்பதற்காக வல்லுநர ்குழு ஒன்னற அனமதத்ுள்ளது. 

o இந்தக் குழுவானது இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் ஆனணயம் 

(FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India), இந்தியத் தரங்கள் அனமப்பு, 

மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் மற்றும் சுகாதார சசனவகளின் கபாது 

இயக்குநரகம் ஆகியைற்றிலிருே்து உறுப்பினரக்மளக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ மத்திய அகமரிக்க நாடான எல் சால்சவடார ் காடுகனள “வாழும் அனமப்புகளாக” 

அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த நாடன்டச ் சசரந்்த குடிமக்கள் தற்கபாழுது காடுகனள 

சட்டப்பூரவ்மாகப் பாதுகாக்கக் கடனமப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ அதிக ஊதியம் கபறும் வினளயாடட்ு வீரரக்ளுக்கான சபாரப்்ஸ் – 2019 

அறிக்னகயின்படி, கால்பந்து வீரரான லிசயானல் கமஸ்ஸி ஊதியம் மற்றும் இதர 

ஒப்பந்தங்கள் ஆகியைற்மறச ்  சசரத்த்ு பமாத்தம் 127 மில்லியன் டாலருடன் இந்தப் 

பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

o இந்தப் பட்டியலில் இடம்கபற்ற ஒசர இந்திய வினளயாடட்ு வீரர ் மற்றும் 

கிரிக்ககட் வீரர ்விராட் சகாலி ஆவார.் இவர ்இந்தப் படட்ியலில் 100-வது இடத்தில் 

தரவரினசப் படுத்தப்படட்ுள்ளார.் 2019 ஆம் ஆண்டில் இவருனடய கமாத்த 

ஊதியம் 25 மில்லியன் டாலரக்ள் ஆகும்.  

❖ பிரதமர ் நசரந்திர சமாடி தனலனமயிலான மத்திய அனமசச்ரனவயானது இந்திய 

அரசியலனமப்புச ் சடட்த்தின் சரத்து 356(4)-ன் கீழ் ஜம்மு காஷ்மீரில் அடுத்த 6 மாத 

காலத்திற்குக் குடியரசுத ் தனலவர ் ஆட்சினய அமல்படுதத்ுவதற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 03 ஆம் சததியிலிருந்து நனடமுனறக்கு 

வரவிருக்கின்றது. 

o ஜம்மு காஷ்மீரில் குடியரசுத் தனலவர ் ஆட்சினய நீட்டிப்பதற்கான தீரம்ானம் 

வருகின்ற நாடாளுமன்றக் கூடட்த ் கதாடரில் இரு அனவகளிலும் 

அறிமுகப்படுத்தப் படவிருக்கின்றது.  

❖ இே்திய  ரிசரவ்்  வங்கியிடம் உபரியாக உள்ள நிதினய மத்திய அரசிற்கு 

வழங்குவதற்கு வழிகாடட்ுதல்கனளப் பரிந்துனரக்க அனமக்கப்பட்ட பீமல் ஜலன் 

தனலனமயிலான இந்திய ரிசரவ்் வங்கிக் குழு (இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் 

ஆளுநர)் தமது உறுப்பினரக்ளினடசய கருதக்தாற்றுனம ஏற்படாததால், அே்த 

அறிக்னகனய சமரப்்பிப்பதில் கால தாமதம் ஏற்படட்ுள்ளது. 

o முதலில் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இக்குழு தனது அறிக்னகனயச ்

சமரப்்பிக்கவிருந்தது. 

❖ இந்தியாவில் இரயில் நினலய வளரச்ச்ித் திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக இந்திய 

இரயில் நினலய வளரச்ச்ிக் கழகம் (IRSDC - Indian Railway Station Development Corporation) 

பிகரஞ்சு சதசிய இரயில்சவ (SNCF - French National Railways) மற்றும் AFD என்ற ேிறுைனம் 

ஆகிவற்றுடன் முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னககயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o 245 கிசலா மீட்டர ்கதானலவு ககாண்ட தில்லி – சண்டிகர ்கபருவழிப் பானதயில் 

மணிக்கு 200 கிசலா மீட்டர ் சவகதத்ில் இரயினல இயக்குவதற்கான சவக 

சமம்பாடட்ு ஆய்வு, லூதியானா மற்றும் அம்பாலா இரயில் நினலய வளரச்ச்ிப் 

பணிகள் ஆகியனவ இதற்கு முன்பு பிகரஞ்சு உதவியுடன் சமற்ககாள்ளப்படட்ன. 

❖ வியாபாரக் குறியீடட்ுப் பாகுபாடட்ு நிறுவனமான டீஅரஏ் ஆராய்சச்ி அனமப்பினால் 

கவளியிடப்படட்ுள்ள அறிக்னகயின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மிகவும் 

நம்பிக்னக கபற்ற குறியீடட்ு நிறுவனமாக “கடல்” நிறுவனம் உருகவடுதத்ுள்ளது. 

o ைாகன நிறுவனமான ஜீப், எல்ஐசி, அநமசான், ஆப்பிள் ஆகியனவ முனறசய 2, 3, 
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4, மற்றும் 5-வது இடங்களில் மிகவும் நம்பிக்னக கபற்ற நிறுவனங்களாக 

தரவரினசப் படுத்தப்படட்ுள்ளன.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சரவ்தேச அமைதிக் குறியீடு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சரை்நதச அமமதிக் குறியீடட்ில் 163 ோடுகள் பகாண்ட படட்ியலில் 

இே்தியா 5 இடங்கள் சரிே்து 141-ைது இடத்தில் உள்ளது. 
❖ மிகவும் அமமதியான ோடாக ஐஸ்லாே்து பதாடரே்்து ேீடிதத்ு ைருகின்றது. மிகவும் 

அமமதியற்ற ோடாக ஆப்கானிஸ்தான் விளங்குகின்றது. 
❖ பூடான் ோடு இே்த அமமதிக் குறியீட்டில் 15-ைது இடம் பிடிதத்ு பதற்காசியாவில் 

முன்னிமலயில் உள்ளது. 
❖ அே்தே்த ோடுகளில் ேிலவும் அமமதி ேிமலயின்படி ஆஸ்திநரலியாமைச ் நசரே்்த 

சிே்தமனச ் சாைடியான “கபாருளாதார மற்றும் அனமதி நிறுவனம்”  நாடுகனளத் 

தரவரினசப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது சரை்நதச அமமதி ேிறுைனங்கள் மற்றும் சிே்தமனச ்சாைடிகளில் உள்ள சரை்நதச 

அமமதி ைல்லுேரக்ள் குழுவுடன் கலே்தாநலாசிதத்ுப் பபாருளாதார நுண்ணறிவுப் 

பிரிவினால் (Economist Intelligence Unit - EIU) நசகரித்து மைக்கப்படட் தகைல்களுடன் 

இமணதத்ு உருைாக்கப்படட்தாகும்.   

❖ தற்கபாழுது நனடகபற்று வரும் உள்நாடட்ு மற்றும் சரவ்சதசப் பிரசச்னனகள், 

இராணுவமயமாக்கல், சமூகப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் இந்த 

நாடுகள் தரவரினசப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 

HSTDV 

❖ ஒடிசா கடற்கனரயில் உள்ள டாக்டர ் அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து மீசவகத் 

கதாழில்நுட்ப கசயல்முனற வாகனத்தின் (HSTDV - Hypersonic Technology Demonstrator 

Vehicle) முதலாவது சசாதனனனயப் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பு 

(DRDO) நிகழ்த்தியுள்ளது. 

 

❖ HSDTV திடட்த்தின் கீழ் DRDO “ஸ்கரம் கஜட் இன்ஜினனால்” இயக்கப்படக் கூடிய மீசவக 
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வாகனத்னத சமம்படுதத்ுகின்றது.  

❖ இதனனக் குனறந்த கசலவில் கசயற்னகக் சகாள்கனள ஏவுவதற்குப் பயன்படுத்த 

முடியும். 

❖ இதனன எதிரக்ாலத்தில் நீண்ட கதானலவு ககாண்ட ஏவுகனண அனமப்புகளிலும் 

பயன்படுத்த முடியும். 

 

மகலாஷ் ைானசதராவர் யாே்திமர 

❖ இே்த ஆண்டின் மகலாஷ் மானசநராைர ் யாத்திமரக்காக, புது தில்லியிலிருே்து 

முதலாைது பிரிவு புனிதப் பயணத்மத பைளியுறவுத் துமற அமமசச்ர ்S. கஜய்சங்கர ்

கதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ புனிதப் பயண ஏற்பாட்டிற்காக தில்லியில் நமற்பகாள்ளப் படும் 3 நாள் பணிகள் 

உள்பட ஒவ்கவாரு பிரிவுக்கும் புனிதப் பயணதத்ிற்கான காலம் 24 நாடக்ளாகும். 

❖ இந்தப் புனிதப் பயணம் 1981 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப் படட்து. 

❖ னகலாஷ் மானசசராவர ் யாத்தினர பின்வரும் இரண்டு பானதகளில் சமற்ககாள்ளப் 

படுகின்றது. 

o உத்தரகாண்டில் உள்ள லிபுசலக் கணவாய் - மனலப் பகுதியின் வழியாக இந்தப் 

பானத கசல்கின்றது. 

o சிக்கிமில் உள்ள நாதுல்லா கணவாய் - முழுவதும் வாகனத்தினால் 

பயணிக்கக்கூடிய பானத. மூத்த குடிமக்களுக்கு இப்பானத உதவிகரமாக 

இருக்கும். 

❖ இந்த யாத்தினர இந்தியா, சநபாளம் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் எல்னலகனள 

கடந்து கசல்லக் கூடிய ஒரு சிக்கலான பானதனயக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ தில்லி, உத்தரகாண்ட் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங்களின் உதவியுடனும் இந்சதா-

திகபத்திய எல்னலப் பாதுகாப்புப் பனடயின் ஒதத்ுனழப்புடனும் இந்த யாத்தினர 

ஒருங்கினணக்கப்படுகின்றது.  
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ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

வரிே் ேகவல் பரிைாற்றை் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 21 அன்று மாரஷ்ல் தீவுடன் ைரிப் பரிமாற்ற ஒப்பே்தம் (TIEA - tax 

information exchange agreement) ஒன்றில் ஈடுபடட்ுள்ளதாக இந்தியா அறிவிக்னக ஒன்மற  

கவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது வரி கதாடரப்ான விைகாரங்கள் மீதான தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக ஒரு சிறந்த 

கட்டனமப்னப அளிக்கின்றது. இது வரி ஏய்ப்பு மற்றும் வரித ்தவிரப்்பு ஆகியவற்னறத் 

தடுக்க உதவும். 

❖ மாரஷ்ல் தீவுகள் ஹவாய் மற்றும் பிலிப்னபன்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்குகினடசய, பசுபிக் 

கடலில் உள்ள எரிமனலத் தீவுகள் மற்றும் பவளத ்தீவுகளின் சங்கிலித் கதாடராகும்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மிக்ரிலலட்டா அய்சானி 

❖ ைடகிழக்கு இே்தியாவில், அதிலும் குறிப்பாக அஸ்ஸாம் மாேிலத்தில் “கநல் தவனள” 

என்ற ஒரு புதிய இனத்தினன ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இது மிக்ரிகலட்டா அய்சானி என்று கபயரிடப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ சமஸ்கிருதத்தில் அய்சானி  என்பது ைடகிழக்மகக் குறிக்கும். 

❖ மிக்ரிகலட்டா சபரினத்தின் கீழ் உலக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இனங்களில் 5-வது 

இனமாக அய்சானி தவனள உருகவடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் சபரினங்கள் குறுகிய வாய் ககாண்ட தவனளக் குழுக்களாகும். இது கநல் 

தவனள என்று கபாதுவாக அறியப்படுகின்றது. இது கதற்கு ஆசியாவில் 

முதன்னமயாகவும் பரவலாகவும் காணப்படுகின்றது.  
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மொநிலச ்சசய்திகள் 

ேங்க நிறமுமடய வால் குரங்குகள் 

❖ காநகாய்ஜானா காப்புக்  காடுகளில் பகாய்யாப் பழம், மாம்பழம், ோைற் பழம் மற்றும் 

இதர கனிகமள அளிக்கக்கூடிய மரங்கமள ேடுைதற்காக மகாத்மா காே்தி நதசிய 

கிராமப்புற நைமல ைாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGA) கீழ் ரூ. 27.24 இலடச்ம் 

மதிப்புமடய ஒரு திட்டத்திமன அஸ்ஸாமின் நபாங்காய்நகான் மாைட்ட ேிரை்ாகம் 

பதாடங்கியுள்ளது. 
❖ உணவுத் நதடலின்நபாது மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழக்கக் கூடிய மிகவும் அரிதான தங்க 

ேிற ைால் உமடய குரங்குகமளப் பாதுகாதத்ு, அைற்றிற்குத் நதமையான உணமை 

அளிக்க இதன் மூலம்  திட்டமிடட்ுள்ளனர.் 
❖ MGNREGA திட்டத்தின் கீழ் பாலூட்டிகளுக்கு உணவு வழங்குதலில் கவனத்னதச ்

கசலுத்திச ்கசயல்படுத்தப்படுைது இதுநை முதல்முமறயாகும்.  

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகக் குருதிக் லகாமடயாளர் தினை்  - ஜுன் 14 

❖ ஒை்பைாரு ஆண்டும் ஜுன் 14 அன்று உலகம் முழுைதும் உலக குருதிக் பகாமடயாளர ்

தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது 
❖ இே்த ேிகழ்வு, உயிர ்காக்கும் இரத்தத்மதத் தானாகநை முன்ைே்து பகாடுக்கும் குருதிக் 

பகாமடயாளரக்ளுக்கு ேன்றி பசலுதத்ுகின்றது. இது பதாடரே்்து இரத்தம் ைழங்குதல் 

குறிதத்ு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுகின்றது. 
❖ இே்த ஆண்டின் உலகக் குருதிக் பகாமடயாளர ்தினத்மத ேடத்தும் ோடு ருைாண்டா 

ஆகும். 
❖ இே்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “அனனவருக்குமான பாதுகாப்பான 

இரத்தம்” என்பதாகும். 
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❖ 58-வது உலக சுகாதார சனப ஜீன் 14 ஆம் சததினய வருடாந்திர அளவில்  நனடகபறக் 

கூடிய நிகழ்சச்ியாக உலகக் குருதிக் ககானடயாளர ்தினத்மதத் சதரந்்கதடுத்தது. 

❖ இது 2005 ஆம் ஆண்டு முதன்முனறயாக அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ உலக சுகாதார தினம், உலக காசநோய் தினம், உலக நோய்த் தடுப்பு ைாரம், உலக 

மநலரியா தினம், உலக புமகயிமல எதிரப்்புத்  தினம், உலக கல்லீரல் அழற்சி தினம் 

மற்றும் உலக எய்டஸ்் தினம் நபான்ற  உலக சுகாதார அனமப்பினால் நடத்தப்படும் 8 

சரவ்சதச கபாதுச ்சுகாதாரப்  பிரசச்ாரங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.  
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