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ஜுன் – 18  

TNPSC துளிகள் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் நகர காவல்துறையானது பெண்கறைத் துன்புறுதத்ுதல் 

மை்றும் ககலி பெய்தல் கொன்ை ெம்ெவங்கறைக் கண்காணிெ்ெதை்காக “நிரப்யா 

படைடய” அடைதத்ுள்ளது. 

❖ சரவ்ததச கிரிக்ககை்டில் இந்திய அணிக்காக அதிக சிக்ஸரக்டள (358) அடித்த வீரராக 

தராஹித் ஷரை்ா உருகவடுதத்ுள்ளார ் 

o இவர ் இந்தச ் சாதடைடயெ் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராை உலகக் தகாப்டபெ் 

தபாை்டியில் புரிந்தார.் 

❖ இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி நிறுவைைாைது முதல்முடையாக 2 கபண் 

ஆராய்சச்ியாளரக்டள சந்திரனுக்காை இந்தியாவிை் இரண்ைாவது திை்ைைாை 

சந்திரயாை் -2 திட்டத்திை்குத்  தடலறம தாங்க  நியமிதத்ுள்ளது. 

o ரிது கரிதால் இத்திை்ைத்திை் பணி இயக்குநராகவுை் முத்டதயா வைிதாஇதன்  

திை்ை இயக்குநராகவுை் பணியாை்றுவார.் 

❖ உலகக் தகாப்டபெ் தபாை்டி வரலாை்றில் முதல் ஓவடர வீசிய சுழை்பந்து வீசச்ாளராக 

கதை்ைாப்பிரிக்காவிை் இைதுடக சுழை்பந்து வீசச்ாளராை இை்ராை் தாஹிர ்

உருகவடுத்துள்ளார.் 

o இவர ்இசச்ாதடைடய 2019 ஆை் ஆண்டு உலகக் தகாப்டபயில் இங்கிலாந்துக்கு 

எதிராை  கதாைக்க ஆைை்த்தில் புரிந்தார.் 

❖ நகரப் தபருந்துகளில் பயணிக்குை் கபண் பயணிகளிை் குடைகடள நிவரத்்தி 

கசய்வதை்காக “பிங்க் சாரதி” எனுை் வாகைங்கடள கரந்ாைகா அரசாைது 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ைத்தியப் பிரததசதத்ிை் கபைட்ுல் ைாவை்ைதில் உள்ள பாஞ்சா எனுை் கிராைைாைது 

இந்தியாவிை் விைகு அடுப்புகளை்ை ைை்றுை் ஏைக்குடைய LPG எரிவாயு உருடளகை்ை 

கிராைைாக உருகவடுதத்ுள்ளது. இங்குள்ள  75 வீடுகளுை் தங்கள் சடையல் 

ததடவகளுக்குெ ்சூரிய சக்தி அடுப்புகடளதயெ ்சாரந்்துள்ளைர.் 

❖ நாகாலாந்திை் புகழ்கபை்ை சுை்றுலாத் தளைாை “சுதகாயு பள்ளதாக்கு” ஆைது உலக 

சுை்றுசச்ுழல் திைத்திடை முை்ைிைட்ு “கநகிழிகளை்ை ைண்ைலைாக” அதிகாரப் 

பூரவ்ைாக அறிவிக்கப்பைை்து.  

❖ அகைரிக்க ைக்களடவக்குத் தடலடை தாங்கிய முதல் கதை்காசிய அகைரிக்கெ் 

கபண்ைணி எனுை் கபருடைடய இந்திய-அகைரிக்க நாைாளுைை்ை உறுப்பிைராை 

பிரமிளா கெயபால் கபை்றுள்ளார.் 

❖ பஞ்சாப் ைை்றுை் ஹரியாைா உயர ்நீதிைை்ைைாைது ஹரியாைாவில் உள்ள அடைத்து 

விலங்குகளுை் ைைிதரக்டளப் தபாை்று சை்ை உரிடைகளுக்கு தகுதியாை 

சை்ைெ்பூரவ்ைாை நபரக்ள் எை தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 

o இந்த உத்தரவாைது ஹரியாைா ைாநிலத்திை்கு எதிராை கரட்ைல் கிங் ைை்றுை் 

ெலரின் வழக்கில் வழங்கப்பைை்து.  
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தேசியச ்சசய்திகள் 

ஜன் அவுஷாத் மருந்துகள் 

❖ இந்திய மருத்துவ பொதுதத்ுறை மருந்து நிறுவனங்கை் ெணியகமானது (Bureau of 

Pharma PSUs of India-BBPI), ெைவரி 2018 முதல் 18 ைருந்துத் தயாரிப்பு நிறுவைங்களிை் 25 

கதாகுதி ைருந்துகள் தரை் குடைந்தடவகளாக உள்ளதாகக் கண்ைறிந்துள்ளது. 

❖ BBPI ஆைது ைருந்தியல் துடையிை் கீழ் கசயல்படுகிை்ைது. 

❖ இது ைத்திய அரசிை் ைலிவு விடலயில்  ைருந்துகள் வழங்குை் முதை்டை திை்ைைாை 

பிரதை ைந்திரி ொரதீய ெை் அவுஷாத் பரிதயாெைாறவ  கசயல்படுதத்ுவதை்காை 

பிரதத்ிதயக அடைப்பு ஆகுை். 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்31 நிலவரப்படி நாடு முழுவதுை் 4677க்கும் அதிகமான ெை் 

அவுஷாதி தகந்திராக்கள் கசயல்படுகிை்ைை.  

 

 

சன்ரைஸ் – 2 நடவடிக்ரக 

❖ இந்தியா மை்றும் மியான்மர ் நாடட்ு இராணுவத்தினர ் இறணந்து அவரவர ் எல்றலெ் 

ெகுதியில் மூன்று வார காலத்திை்கு ஒரு ஒருங்கிறணந்த நடவடிக்றகறய 

கமை்பகாண்டுை்ைன. 

❖ இந்த கூடட்ுெ் ெயிை்சிக்கு ென்றரஸ் – 2 நடவடிக்றக எனெ் பெயரிடெ்ெடட்து. 
❖ அொம் றரபிை்ஸ் ெறடயினரும் இந்த நடவடிக்றகயில் இறணந்துக் பகாண்டனர.் 
❖ இவரக்ை் மணிெ்பூர,் நாகலாந்து மை்றும் அொம் ெகுதியில் பெயல்ெடும் ெல தீவிரவாதக் 

குழுக்கறை குறிறவதத்ு இந்த நடவடிக்றகறய கமை்பகாண்டனர.் 
❖ மியான்மரானது அொம், தீவிரவாதத்தால் ொதிக்கெ்ெட்ட நாகலாந்து மை்றும் 

மணிெ்பூருடன் 1640 கி.மீ. நீை எல்றலறயெ் ெகிரந்்து பகாை்கிைது. 
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நமஸ்தத தாய்லாந்து 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 15 – 16 ஆகிய கததிகைில் “நமஸ்கத தாய்லாந்து” எனும் இரண்டு 

நாை் திறரெ்ெட விழாவானது படல்லியில் நறடபெை்ைது. 
❖ இது தாய்லாந்து கலாெெ்ாரத்தின் ென்முகத்தன்றமறயக் பகாண்டாடும் 

பிரம்மாண்டமான தாய் பமாழித் திறரெ்ெட விழாவின் மூன்ைாம் ெதிெ்ொகும். 
❖ இது தாய்லாந்து தூதரகத்தால் ஏை்ொடு பெய்யெ்ெடட்ு இந்தியாவிை்கான தாய்லாந்தின் 

தூதரான சுடின்டாரன்் ககாங்ெக்டியால் திைந்து றவக்கெ்ெடட்து.  

 

IMD-இன் ேலைவர ்

❖ புகழ் கபை்ை விஞ்ஞாைியுை் புயல் எசச்ரிக்டக நிபுணருைாை மிருத்ஞ்கசய் ைகாபத்ரா 

இந்திய வாைிடல ஆய்வுத் துடையிை் தடலவராக நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

❖ இவர ்இந்தியாவிை் “சூைாவளி ைைிதர”் எைெ் பிரபலைாக அறியப்படுகின்ைார.்  

❖ இவருை் இவரிை் புயல் எசச்ரிக்டகக் குழுவிைருை் டபலிை் (2013), ஹுடஹ்ுட் (2014), 

டிைல்ி (2018) ஆகிய புயல்கள் குறிதத்ு துல்லியைாை முை்ைறிவிப்புகடள வழங்கிைர.் 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

இந்திய சைவ்ததச பிைம்மாண்ட வணிகக் கண்காட்சி 

❖ இந்திய ெரவ்கதெ பிரம்மாண்ட வணிகக் கண்காட்சியின் இரண்டாம் ெதிெ்பு 

பகால்கத்தாவின் பிதான்நகரில் (அல்லது ொல்ட் கலக்) ஜுன் 15 அன்று 

பதாடங்கெ்ெட்டது. 
❖ 10 நாடக்ை் நறடபெறும் இக்கண்காட்சியானது ஜுன் 23 வறர நறடபெறும். 
❖ இக்கண்காட்சியானது முதன்முதலில் 1994 ஆம் ஆண்டு பதாடங்கெ்ெடட்து. 
❖ இதன் பதாடக்கத்திலிருந்து, இது நாடு முழுவதும் உை்ை வணிகெ ் ெமூகத்திை்கு ஒரு 

முக்கிய நிகழ்வாக உருவாகியுை்ைது.  
 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

உலகின் மிக உயைந்்த வானிரல ரமயங்கள் 

❖ கதசிய புவியியல் ெங்கமானது எவபரஸ்ட் சிகரத்தில் உலகின் மிக உயரத்தில்  

பெயல்ெடும் வானிறல றமயங்கறை நிறுவியுை்ைது.  
❖ இது ஆராய்ெச்ியாைரக்ை், மறலகயறுெவரக்ை் மை்றும் பொதுமக்களுக்கு மறலயின் 

நிறலறமகறைெ் ெை்றி நிகழ்கநரத் தகவல்கறை வழங்கும். 
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❖ இந்தக் குழுவானது உலகின் மிக உயரத்தில்  பெயல்ெடும் இரண்டு தானியங்கி 

வானிறல றமயங்கறை ொல்கனி (8430 மீட்டர)் பதை்கு கணவாய் ஆகிய ெகுதிகைிலும்  

(7945) அதனுடன் கெரத்த்ு இதர 3 வானிறல றமயங்கறையும் எவபரஸ்டில் 

நிறுவியுை்ைது. 
❖ கொரட்்கெ (3810மீ), எவபரஸ்ட் அடித்தை முகாம் (5315 மீ) மை்றும் இரண்டாம் முகாம் 

(6464மீ) ஆகியறவ இதர மூன்று நிறலயங்கைாகும். 
 

UNEPயின் புதிய  தரலவை ்

❖ ஐக்கிய நாடுகைின் சுை்றுெச்ூழல் திட்டத்தின் (United Nations Environment Programme-UNEP) 

புதிய நிரவ்ாக இயக்குநராக படன்மாரக்்றகெ ்கெரந்்த இங்கர ்ஆண்டரெ்ன் ெமீெத்தில் 

பொறுெ்கெை்றுை்ைார.் 
❖ இவர ்அடுத்த 4 வருடங்களுக்கு இந்தெ் ெதவிறய வகிெ்ொர.் 

 
❖ இவர ் முன்னதாக இயை்றகெ் ொதுகாெ்பிை்கான ெரவ்கதெ ஒன்றியத்தின் பொது 

இயக்குனராக 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு கம வறர 

ெணியாை்றினார.் 
❖ றநகராபிறயத் தறலறமயகமாகக் பகாண்ட UNEP நிறுவனமாைது உலககைங்கிலுை் 

6 பிராந்திய அலுவலகங்கடளக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ தைலுை் ஐநாவிை் சுை்றுசச்ூழல் நைவடிக்டககறை ஒருங்கிடணத்தல், சுை்றுசச்ூழல் 
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ரீதியிலாை சிைந்தக் ககாள்டககள் ைை்றுை் நைவடிக்டககடள 

நடைமுடைெ்படுதத்ுவதில் வளருை் நாடுகளுக்கு உதவுதல் ஆகியடவயும்  இதை் மை்ை 

பணிகளாகுை்.  

 

பிர ைமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அக்சய ் பாத்திரம் – BBC விருதுகள் 

❖ அக்ெயெ் ொதத்ிரம் நிறுவனத்திை்கு BBC உலக தசடவயின் “உலகளாவிய சாை்பியை் 

விருது” வழங்கப்பைட்ுள்ளது.  

❖ இது இந்தியாவில் உலகிை் மிகப்கபரிய பள்ளி உணவுத ்திைை்த்திறன நைதத்ுை் இலாப 

தநாக்கைை்ை நிறுவைைாகுை். 

❖ இந்த விருதாைது பிரிஸ்தைாலில் நடைகபை்ை BBC உணவு ைை்றுை் தவளாண் விருதுகள் 

நிகழ்சச்ியில் வழங்கப்பை்ைது. 

❖ இவ்விருதாைது உலகிை் உை்ெத்தி, கசயலாக்கை், நுகரவ்ு அல்லது சிைந்த உணவு 

ஆகியவை்றிை்காக அதன் பெயல்முடைகடள ைாை்றுை் நபர ் அல்லது திை்ைத்திடை 

அங்கீகரிக்கிைது. 

 

 

நிஷான் இசுசுதீன் ேனிே்ேன்லம வொய்ந்ே ஆட்சிக்கொன விருது 

❖ பிரதமர ் நகரந்திர கமாடிக்கு மாலத்தீவு அரொல் புகழ்பெை்ை நிஷான் இசுசுதீன் 

தனித்தன்றம வாய்ந்த ஆட்சிக்கான விருதானது வழங்கெ்ெட்டது. 
❖ இந்த விருதானது இருநாடுகளுக்கும் இறடயிலான நீண்டகால மை்றும் 

இணக்கணமான உைவுகறை உறுதிெ்ெடுத்த இவர ் பெய்த கெறவகறை 

அங்கீகரிெ்ெதை்காக வழங்கெ்ெடட்ுை்ைது.  
❖ இவ்விருதானது மாலத்தீவு அரொல் பவைிநாடட்ுெ் பிரமுகரக்ளுக்கு வழங்கெ்ெடும் மிக 

உயரந்்த விருதாகும். 
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விலளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

விலரவொன 11000 ஓட்டங்கள் 

❖ விறரவாக ஒரு நாை் கிரிக்பகட் கொட்டிகைில் 11000 ஓட்டங்கை் எடுத்த ெெச்ின் 

படண்டுல்கரின் ொதறனறய விராட் ககாலி முறியடிதத்ுை்ைார.் 
❖ 276 கொடட்ிகைில் விறையாடி ெெச்ின் எடுத்திருந்த 11 ஆயிரம் ஓட்டங்கறை ககாலி 222 

கொட்டிகைிகலகய எடுத்துை்ைார.்  
❖ இந்திய அணியின் தறலவரான இவர ் இந்த புகழ்மிக்கக் குழுவில் 3வது இந்திய 

வீரராகவும் ஒடட்ுபமாத்தத்தில் ஒன்ெதாவது வீரராகவும் இறணந்துை்ைார.் 
❖ ஏறனய  2 இந்திய வீரரக்ை் 

o ெெச்ின் படண்டுல்கர ்– 18426 ஓட்டங்கை். 
o ெவுரவ் கங்குலி – 11363 ரன்கை். 
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பசிபிக் சைவ்ததச பில்லியைட்்ஸ் – பீட்டை ்கில்கிைிஸ்ட் 

❖ ெலமுறை உலக ொம்பியன் ெட்டம் பவன்ை பீட்டர ் கில்கிரிஸ்ட் இந்தியாவின் ெவுரெ் 

ககாத்தாரிறய இறுதிெ் கொட்டியில் வீழ்த்தி 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான  ெசிபிக் ெரவ்கதெ 

பில்லியரட்ஸ்்  ொம்பியன்ஷிெ் ெடட்த்திறன பவன்ைார.் 
❖ இந்தெ் கொட்டியானது ஆஸ்திகரலியாவின் பமல்கொரன்ில் நடத்தெ் ெடட்து.  

 
 

முக்கிய தினங்கள் 

நீடித்த அறுசுரவ உணவியல் தினம் – ஜுன் 18 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜுன் 18 அன்று நீடித்த அறுசுறவ உணவியல் தினம் 

அனுெரிக்கெ்ெடுகின்ைது. 
❖ இது நீடித்த அறுசுறவ உணவியலின் ெங்கு குறிதத்ு உலகம் பெலுத்த கவண்டிய 

அவசியத்றத எடுதத்ுறரக்கின்ைது. 
❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. பொதுெ ் ெறெத் தீரம்ானமாக இயை்ைெ்ெடட் ஒரு 

தீரம்ானத்தினால் ஜுன் 18 ஆம் கததி ஒரு வருடாந்திர நீடித்த அறுசுறவ உணவியல் 

தினமாகத் கதரந்்பதடுக்கெ்ெடட்து. 
❖ இத்தினம் உலகின் இயை்றக மை்றும் கலாெெ்ாரெ் ென்முகத் தன்றமயுடன் 

பதாடரப்ுறடய கலாெெ்ார பவைிெ்ொடாக அறுசுறவ உணவியறல ஒெ்புக் 

பகாை்கின்ைது.  
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சைவ்ததசச ்சுற்றுலா தினம் – ஜுன் 18 

❖ உலகம் முழுவதும் ஜுன் 18 ஆம் கததி ெரவ்கதெெ ் சுை்றுலா தினமாக 

அனுெரிக்கெ்ெடுகின்ைது. 
❖ இது 1789 ஆம் ஆண்டு பிபரஞ்சுெ் புரட்சி ஏை்ெட்டதிை்குெ் பின்னர ் பிரான்ஸில் 

முதன்முறையாகத் கதான்றியது. இங்கு மிகெ்பெரிய அைவிலான உறரயாடலுடன் 

திைந்த பவைியில் உணவும் உண்ணும் வாய்ெ்பிறன மக்கை் பெை்ைனர.் 
❖ இத்தினம் ஒருவர,் மை்ைவரக்ளுடன் இறணந்து திைந்தபவைியில் மகிழ்ெச்ியாக 

இருெ்ெறதயும், அவரக்ளுடன் இறணந்து உணவு உண்ெறதயும் அனுெரிக்கின்ைது. 

இதுகவ ொரம்ெரியமாக “சுை்றுலா” என்று அறழக்கெ்ெடுகின்ைது.  
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