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     ஜுன் – 20  

TNPSC துளிகள் 

❖ “ஒரே பதவி, ஒரே ஓய்வூதியம்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியத்தின் அடுத்த 

திருத்தத்தத செயல்படுதத்ுதலுக்கான நதடமுதற மற்றும்  செயல்முதறகள் குறிதத்ு 

ஆராய்வதற்காக குழு ஒன்தறப் பாதுகாப்புத ் துதற அதமெெ்ர ் ராஜ்நாத் சிங் 

அதமதத்ுள்ளார.் 
❖ அொம் மாநிலப் பபாக்குவரதத்ுக் கழகமானது பயணிகளுக்கான பலசதாகுதி 

மாதிரிப் பயணத் திடட்ம் மற்றும் பபருந்துகளின் இருப்பிடம் குறிதத் நிகழ்பநரத் 

தகவல் ஆகியவற்தற வழங்கவிருக்கும் “சர ோ சசயலி” என்ற ஒரு சசயலியய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஹிரேோசிமோ ப ்கய க் கழகத்யதச ் ரசேந்்த ஜப்போனிய ஆேோய்சச்ியோளேக்ள் 

வியளயோடட்ு வீேேக்ளுக்கோக ஒரு புதிய வயக குளிரூடட்ும் உயடயய 

உருவோக்கியுள்ளனே.் இது அதிகமோன வியேய்வதய உண்டோக்கும் ரகோயடக் 

கோ ங்களி ் வீரரக்ள் போதுகோப்போக இருப்பதற்கு உதவும். 

o உடலின்  சவப்ப நிய  மிக அதிக அளவுக்கு உயரும் ரபோது நீேெ்ெ்தத்ுக் குதறவு,  

உடல் சசய ்போடட்ுக் குயறவு மற்றும் மூயள சசய ்போட்டுக் குயறவு  ஆகியன  

ஏற்படும் அபோயம் உள்ளது. 

❖ ஐக்கிய இேோஜ்ஜியத்தின் இ ண்டனி ் 2019 ஆம் ஆண்டின் நீடித்த வளேச்ச்ிக்கோன 

கோமன்சவ ்த் சபோதுச ்சசய ோளேின் புத்தோக்க விருதியன இந்தியப் சபோறியோளேோன 

நிதீஷ் குமோே ்ஜோங்கீே ்சபற்றுள்ளோே.் 

o இவே ் குயறமோதக் குழந்யதகளுக்கோக “சோன்ஸ்” என்ற குயறந்த சச வு 

சகோண்ட சுவோசத்திற்கு உதவும் கருவியயக் கண்டுபிடிதத்தற்கோக “மக்கள் 

பிேிவி ்” இந்த விருயதப் சபற்றுள்ளோே.் 

❖ இயணய தளத்யதப் பயன்படுத்தி இயணயதளப் சபோருடக்ளுக்கோன சோதனங்கள் 

மற்றும் கட்டயமப்பு ரம ோண்யமக்கு தேங்கள் மற்றும் சதோழி ்நுட்பத்யத 

ரமம்படுதத்ுவதற்கோக சேவ்ரதச இயணயதள அயமப்போன நியமிக்கப்படட் சபயேக்ள் 

மற்றும் எண்களுக்கோன இயணயதளக் குழுமமும் (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers - ICANN) இந்தியத் தகவ ் சதோழி ்நுட்ப துயறக்கோன தய யம 

அயமப்போன நோஸ்கோம் அயமப்பும் இயணந்துள்ளதோக அந்த அயமப்புகள் 

அறிவிதத்ுள்ளன. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஒரு தேசம் ஒரு தேரே்ல் 

❖ “ஒரு ரதசம் ஒரு ரதேத் ்” என்ற கருத்து குறிதத்ு விவாதிப்பதற்காக நாடாளுமன்றத்தின் 

அதனதத்ுக் கட்சிக் கூடட்ம் ஒன்றிற்குப் பிரதமர ்பமாடி அதழப்பு விடுதத்ுள்ளார.் 
❖ நாடாளுமன்றத்தில் சமாத்தமுள்ள 40 கட்சிகளில் 21 கட்சிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் 

கலந்து சகாண்டன. 
❖ இந்தக் கருத்தின் ொத்தியத் தன்தம குறிதத்ு ஆராய்வதற்காக ஒரு குழு 
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அதமக்கப்படும் என்று பிரதமர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 
❖ இதற்கு முன்பு, ெட்டமன்றத்திற்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட பதரத்தல நடதத்ுவது என்பது 

விதிவிலக்கு தாபனயன்றி அது ஒரு கட்டாய விதி அல்ல என்று ெட்ட ஆதணயம் தனது 

170வது அறிக்தகயில் கூறியுள்ளது. 

 

 

உணவுப் சபொருள் பங்கீட்டு முறை  

❖ அதமதிப் பகுதிகளில் பணியாற்றும் இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு “உணவுப் சபாருள் 

பங்கீடட்ு முதறகதள” மீண்டும் சகோண்டு வருவதற்கோன மத்தியப் போதுகோப்புத் துயற 

அயமசச்கத்தின் பேிந்துயேக்கு இந்திய அேசு ஒப்புத ் வழங்கியுள்ளது.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூய  01 அன்று போதுகோப்பு அதிகோேிகளுக்கு இ வச உணவுப் 

சபோருள் பங்கீடட்ு முதறகளுக்கு மோற்றோக சி  சலுயககயள அளிக்க ோம் என்ற 

மத்திய அேசு முடிவு எடுத்திருந்தது. 

❖ தற்சபோழுது இந்தப் பேிந்துயே ேதத்ு சசய்யப்படட்ு, மீண்டும் பழயமயோன முயறரய 

பின்பற்றப்படுகின்றது.  

 

நியமனக் குழு 

❖ நியமனங்களுக்கான அதமெெ்ரதவக் குழுவானது (ACC - Appointments Committee of 

Cabinet) மூத்த அதிகாரியான அபலாக் வரத்ன் என்பவதர சவளிநாடட்ு வரத்்தகப் 

சபாது இயக்குநரகத்தின் (Directorate General of Foreign Trade) சபாது இயக்குநராக 3 மாத 

காலத்திற்குப் பணி நீட்டிப்பு செய்துள்ளது. 

❖ ACC ஆனது இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள முக்கியப் பதவிகளுக்கான நியமனங்கள் 

குறிதத்ு முடிசவடுக்கின்றது. 

❖ இந்தக் குழுவின் ததலவர ்பிரதமர ்பமாடி ஆவார ்

❖ இந்தக் குழுவின் உறுப்பினர ்உள்துதற அதமெெ்ராவார.் 
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ஓட்டுநர் ேகுதிநிறை 

❖ மத்திய ொதலப் பாதுகாப்பு மற்றும் சநடுஞ்ொதலத் துதற அதமெெ்கமானது நாட்டில் 

பபாக்குவரதத்ு வாகன ஓடட்ுநரக்ளுக்கான குதறந்தபடெ் கல்வித் தகுதிதய நீக்க 

முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ தற்சபாழுது 1989 ஆம் ஆண்டின் மத்திய பமாட்டார ்வாகன விதிமுதறகள் ஒரு வாகன 

ஓடட்ுநர ் எட்டாம் வகுப்பில் கண்டிப்பாக பதரெ்ச்ி சபற்றிருக்க பவண்டும் என்று 

கூறுகின்றது. 
❖ இந்த நடவடிக்தகயானது நாட்டின் பபாக்குவரதத்ு மற்றும் தளவாடத் துதறயில் 

இருக்கும் 22 இலடெ்ம் ஓடட்ுநரக்ளின் பற்றாக்குதறதயப் பபாக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது.  
 

நிதியுேவி – றநஜீரியொ  

❖ ஆப்பிேிக்க ஒன்றிய மோநோட்டியன நடதத்ுவதற்கோக தநஜீரியாவிற்கு 15 மி ்லியன் 

டோ ே ்நிதியுதவியய இந்தியோ அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்த மாநாடு 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூய  7-8 ஆம் ரததிகளி ் யநஜீேியோவின் 

தய நகேோன நியோரமயி ் நயடசபறவிருக்கின்றது. 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டி ் யநஜீேியோவின் நியோரமயி ் இந்தியக் குடியுேியமத் தூதேகத ்

திட்டம் சதோடங்கப்படட்து.  

❖ நிதியுதவியின் மூ ம் நியோரமயி ் மகோத்மோ கோந்தி சேவ்ரதச தீேவ்ு யமயத்யதயும்  

உருவோக்க இந்தியோ திட்டமிடட்ுள்ளது. 
 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

அனனவருக்குமான துப்புரவு  

❖ “குடிநீே,் துப்புேவு மற்றும் உட ் ந  இய ் : 2000 – 2017 : போகுபோடுகள் மீதோன சிறப்புக் 

கவனம்” என்ற ஒரு அறிக்தக ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்டது.  
❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் குழந்ததகள் நிதியம் (UNICEF - United Nations Children’s Fund) மற்றும் 

உ க சுகோதோே அயமப்பு (WHO - World Health Organization) ஆகியவற்றினோ ் 

சவளியிடப்பட்டது.  

முக்கிய அம்சங்கள் 

❖ உ கம் முழுவதும் 2.2 பி ்லியன் மக்கள் போதுகோப்போன குடிநீே ் கியடக்கோம ் 

உள்ளனே.் 

❖ 4.2 பி ்லியன் மக்கள் சுகோதோேச ்ரசயவகயளப் சபற முடியோமலும் 3 பி ்லியன் மக்கள் 

அடிப்பயடயோன யககழுவும் வசதிகயளப் சபறோமலும் உள்ளனே.் 

❖ உ சகங்கிலும் உள்ள 650 மி ்லியன் மக்கள் 2000 மற்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கியடரயத் திறந்தசவளிக் கழிப்பிட முயறயய நிறுத்தியுள்ளனே.் இதி ் 

மூன்றி ் இேண்டு பங்கினே ்இந்தியோயவச ்ரசேந்்தவேக்ள் ஆவர.்  

❖ ஆனோ ் 44 சதவிகித இந்தியக் குடும்பங்கள் மடட்ுரம குழோய் மூலமான குடிநீதரப்  

சபறுகின்றன.  
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சிப்ரி ஆண்டறிக்னக 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் சிப்ரி ஆண்டறிக்தகயின் சிறப்பம்ெங்கதள ஸ்டாக்ப ாம் 

ெரவ்பதெ அதமதி ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் (Stockholm International Peace Research Institute - 

SIPRI) சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது ரபோேக்் கருவிகள், ஆயுதக் குயறப்பு மற்றும் சேவ்ரதசப் போதுகோப்பு ஆகியவற்யற 

மதிப்பிடுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சதோடக்கத்தி ் அசமேிக்கோ, இேஷ்யோ, ஐக்கிய இேோஜ்ஜியம், 

பிேோன்ஸ், சீனோ, இந்தியோ, போகிஸ்தோன், இஸ்ரே ் மற்றும் வட சகோேியோ ஆகிய 

நோடுகள் 13,865 அணு ஆயுதங்கயளக் சகோண்டிருந்தன. 

❖ இந்த அறிக்யகயோனது இந்தியோ 2018 ஆம் ஆண்டில் சகாண்டிருந்தததப் ரபோ ரவ       

2019 ஆம் ஆண்டிலும் 130-140 இதே ரபோேக்்கருவிகதளக் சகாண்டிருக்கின்றது என்று 

கூறுகின்றது.  

 
 

மொநிைச ்சசய்திகள் 

இமாசச்ல மனலதயற்றம் 

❖ இமாெெ்லப் பிரபதெ அரசு எந்தசவாரு சநருக்கடி நிதலதயயும் எதிர ்சகாள்வதற்காக 

புவியிடங்காட்டி (GPS - Global Positioning System) ொதனத்தத மதலபயற்ற வீரரக்ள் 

கட்டாயமாக சகாண்டுெ ்செல்ல பவண்டும் என்று கூறியுள்ளது. 

❖ இந்த அரசு ராம்பூர ் மற்றும் மாண்டி நகரங்களில் பதசியப் பபரிடர ் பதிசலதிரப்்புப் 

பதடக்கான மீட்பு மற்றும் நிவாரணத் தளத்தத அதமக்க முடிவு செய்துள்ளது. 
❖ குல்லு மாவட்டம் மற்றும் டல்ச சி நகரம் ஆகியவற்றில் முன் அறிவிப்பு அதமப்புகள் 

அதமக்கப்படவிருக்கின்றன. 
❖ மதலபயற்ற வீரரக்ளிதடபய இமாெெ்லப் பிரபதெம்  புகழ்சபற்று விளங்குகின்றது.  
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பாரம்பரிய நினலக்கான பரிந்துனரகள் 

❖ காக்கிநாடாவிற்கு அருகில் பகாரிங்கா வனவிலங்கு ெரணாலயத்தில் உள்ள 

பகாதாவரி ெதுப்பு நிலக் காடுகளுக்கு யுசனஸ்பகாவின் உலகப் பாரம்பரியத் 

தளத்திற்கான நிதலதயப் சபறுவதற்கான நதடமுதறதய ஆந்திரப் பிரபதெ அரசு 

சதாடங்கியுள்ளது. 
❖ பகாரிங்கா வனவிலங்கு ெரணாலயமானது 24 மர இனங்களுடன் இந்தியாவில் உள்ள 

இரண்டாவது மிகப்சபரிய ெதுப்பு நிலக் காடாகும். 
  

விறளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

உலக டடன்னிஸ் ேரவரினச 

❖ சபண்கள் சடன்னிஸ் மன்றத்தின்  (WTA - Women’s Tennis Association) தேவேியசயி ் 

ஜப்போயனச ்ரசேந்்த ரநோமி ஒசோகோ என்பவே ்முதலிடத்தி ் உள்ளோே.் 

❖ சபண்கள் சடன்னிஸ் ரபோட்டியய நிேவ்கிப்பதற்கோக WTA ஆனது மி ்லி ஜீன் கிங் 

என்பவேோ ் 1973  ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ சடன்னிஸ் சதோழி ்சோே ் மன்றத்தின் (ATP - Association of Tennis Professionals) 

தேவேியசயி ் சசேிபியோயவச ்ரசேந்்த ரநோவோக் ரஜோரகோவிக் முதலிடதத்ி ் உள்ளோே.்  

❖ ஆண்கள் சடன்னிஸ் ரபோட்டியய நிேவ்கிப்பதற்கோக ATP-ஆனது ரஜக் கிேோமே,் 

சடோனோ ்டு சட ் மற்றும் கிளிப் டியேஸ்டன் ஆகிரயோேோ ் 1972 ஆம் ஆண்டி ் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

கூனடப் பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

❖ ஆண்கள் மற்றும் சபண்களுக்கான சபடபரென் பகாப்தப கூதடப் பந்து ொம்பியன் 

ஷிப்பின் 33வது பதிப்பு கிபரட்டர ் சநாய்டாவில் உள்ள சகௌதம் புத்தா பல்கதலக் 

கழகதத்ில் நடத்தப்பட்டது. 
❖ பஞ்ொப் காவல் துதற இந்திய இராணுவத்தத வீழ்த்தி ஆண்கள் பட்டத்தத 

சவன்றுள்ளது. 
❖ கிழக்கு இரயில்பவ தமிழ்நாடு அணிதய வீழ்த்திப் சபண்கள் படட்த்தத சவன்றுள்ளது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

தகாவா புரட்சி தினம் – ஜுன் 18 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 18 அன்று பகாவா புரட்சி தினம் அனுெரிக்கப்படட்து. 
❖ 1961 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்19 அன்று பகாவா பபாரெ்ச்ுகலிடமிருந்து விடுததல சபற்றது. 
❖ ஆனால் 1946 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 18 அன்று பபாரெ்ச்ுக்கீசியரிடமிருந்து பகாவா 

விடுததல சபறுவதற்கான பபாராட்டத்தத ராம் மபனாகர ்பலாகியா சதாடங்கினார.் 
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❖ பலாகியாவினால் சதாடங்கப்பட்ட காலனியாதிக்க ஆட்சிக்கு எதிரான பபாராட்டம் 

சதாடங்கிய பததியின் நிதனவாக  இத்தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 
 

மன இறுக்க உரினமகள் தினம்  - ஜுன் 18 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 18 அன்று மன இறுக்க உரிதமகள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இத்தினம் மன இறுக்கத்தத சகாண்டுள்ளவரக்ளுக்கு செறுக்கின் முக்கியதத்ுவதத்த 

அங்கீகரிக்கின்றது.  

❖ இது மன இறுக்கதத்ிற்கான உரிதமகள் குறிதத்ுப் சபாது மக்களிதடபய 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுதத்ுகின்ற “விடுதய க்கோன ஆஸ்யபஸ்” என்ற ஒரு 

குழுமத்தினோ ் ஏற்படுத்தப்படட்து.  
❖ மன இறுக்கத்திற்கான சதளிவான காரணம் கண்டறியப்பட வில்தல. ஆனால் இது 

மரபணு மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் காரணிகளுடன் சதாடரப்ுதடயது என்று 

அறியப்படுகின்றது. 
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உலக அரிவாள் உயிரணு (டசல்) தினம் – ஜுன் 19 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 19 அன்று உலக அரிவாள் உயிரணு (செல்) தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ உலக அரிவாள் உயிரணு பநாய் (SCD - Sickle cell disease) குறிதத்ும் அதன் சிகிெத்ெ 

முதறகள் குறிதத்ும் சபாது மக்களிதடபய  விழிப்பணரத்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இத்தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ SCD  என்பது ஹீரமோகுரளோபினின் மேபுவழி மேபணு ஒழுங்கின்யமயோகும்.  

❖ 2008 ஆம் ஆண்டி ் ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ் சயபயோனது SCD-ஐ ஒரு சபோதுச ்

சுகோதோேப் பிேசச்ியன என்றும் உ கின் மிக முக்கியமோன மேபணு ரநோய்களி ் SCD 

ஒன்று என்றும் அங்கீகேிக்கக் கூடிய ஒரு தீேம்ோனத்யத ஏற்றுக் சகோண்டது. 

❖ இது 2009 ஆம் ஆண்டு முத ் அனுசேிக்கப்படுகின்றது.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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