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ஜுன் – 21  

TNPSC துளிகள் 

❖ மின்சாரம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துறறக்கான மத்திய 

இறையறமசச்ர ் சூரிய / காற்றாறலத் துறறக்கான பிரசச்றனக்குத் தீரவ்ு காணும் 

குழுவிறன (Dispute Resolution Committee - DRC) அறமப்பதற்கான பரிந்துறரக்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளார.்  

o இது காற்றாறல / மின் ஆற்றல் உற்பத்தியாளரக்ள் மற்றும் இந்திய சூரிய  ஒளி 

ஆற்றல் கழகம் (Solar Energy Corporation of India - SECI) அல்லது ததசிய அனல் மின் 

நிறுவனம் ஆகியயாரக்ளுக்கிடையய ஒப்பந்த உைன்படிக்டககளுக்கு அப்பால் 

ஏற்படும் எந்தவ ாரு எதிரப்ாராத பிரசச்டனகளுக்கும் தீரவ்ு காணும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கைபேசிே் திருட்டு 

❖ ததாறலத் ததாடரப்ுத் துறற அறமசச்கம் மத்திய கருவிகள் அறடயாளப் பதிவுகறள 

(Central Equipment Identity Register - CEIR) தவளியிட முடிவு தசய்திருக்கின்றது. 

❖ நாதடங்கிலும் றகதபசிகளின் திருடட்ு மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

தபாலிக் றகதபசிகறளக் கடட்ுப்படுதத்ுவதற்காக இந்த நடவடிக்றக தமற்தகாள்ளப் 

படுகின்றது. 
❖ CEIR என்பது ஒ ்வ ாரு டகயபசி சாதனத்டதயும் பிரதத்ியயகமாகக் கண்ைறியக்கூடிய 

15 இலக்க எண்கடளக் வகாண்ை சர ்யதச டகயபசிக் கருவி அடையாளங்களின் (IMEI - 

International Mobile Equipment Identities) தரவுதளமாகும். 

❖ இந்த தரவுதளம் பின்வரும் மூன்று பை்டியலில் டகயபசிகடளக் வகாண்டிருக்கும்.  

o வெள்களே் ேட்டியல் : வ ள்டளப் பை்டியலில் IMEI எண்களுைன் இருக்கும் 

டகயபசிகள் பயன்படுதத்ு தற்கு அனுமதிக்கப்படும். 

o ைறுே்புே் ேட்டியல் : கறுப்புப் பைட்ியலில் உள்ள டகயபசிகள் திருைப்பைை் 

டகயபசிகளாக பதிவு வசய்யப்பை்டிருக்கும். இந்த டகயபசிகள் 

 டலயடமப்டப அணுக அனுமதிக்கப் படு தில்டல. 

o சாம்ேல் நிறே் ேட்டியல் : இந்தப் பை்டியலில் உள்ள டகயபசிகள் குறிப்பிைை் 

தரங்கடள பூரத்்தி வசய்யாமல் உள்ளன. இட  யமற்பாரட் யின் கீழ் 

 டலயடமப்டப அணுக அனுமதிக்கப்படும்.  

 

மை்ைளகெ சோநாயைர ்

❖ 17-வது மக்களறவயின் சபாநாயகராக ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின்  தகாட்டாவிலிருந்து 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட பாஜக  கட்சிறயச ் தசரந்்த  நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான ஓம் 

பிரல்ா ஒருமனதாக ததரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 
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❖ சபாநாயகராக ஒருவறரத் ததரந்்ததடுக்கப்படுவதற்கு எந்ததவாரு தகுதி 

நிறலறயயும் அரசியலறமப்பு குறிப்பிடவில்றல. 
❖ ஒருவர ் மக்களறவயின் உறுப்பினராக இருந்தாதல சபாநாயகராகத் 

ததரந்்ததடுக்கப்படலாம். 
❖ மக்களறவயின் சபாநாயகர ் மற்றும் துறை சபாநாயகர ் ஆகிதயார ் மக்களறவ 

உறுப்பினரக்ளிறடதய, ததரத்ல் நறடதபறும் நாளில் மக்களறவக்கு வந்திருக்கும் 

மற்றும் ஓடத்டடுப்பில் பங்தகடுத்த உறுப்பினரக்ளின் வாயிலாக சாதாரை 

தபரும்பான்றமயின் மூலம் ததரந்்ததடுக்கப்படுகின்றனர.்  
 

யாகனைளுை்ைான சிகிசக்ச 

❖ மூடட்ு வீக்கம் (அழற்சி), மூடட்ு வலி மற்றும் கால்கள் நலிவறடதல் ஆகியவற்றினால் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ள யாறனகளுக்காக, தனது முதலாவது சிறப்பு நீர ் மருத்துவத்றத 

இந்தியா ததாடங்கியுள்ளது. 
❖ இது உத்தரப் பிரததசத்தின் மதுராவில் யமுடன நதிக்கடரயில் வனவிலங்கு SOS என்ற 

அடமப்பின் யாடனகள் பாதுகாப்பு மற்றும் நல டமயத்திற்கு (ECCC - Elephant 

Conservation and Care Centre) அருகில் அடமந்துள்ளது. 

❖ இது தற்வபாழுது மீைக்ப்பைை் 20 யாடனகடளக் வகாண்டுள்ளது. உத்தரப் பிரயதச 

 னதத்ுடற மற்றும் அரசு சாரா அடமப்பான  னவிலங்கு SOS ஆகியட  கூை்ைாக 

இடணந்து இதடன நிர ்கிக்கின்றது.  

 
 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ேல்ைகலை்ைழை தரெரிகச 

❖ சமீபத்திய QS உலக பல்கடலக்கழக தர ரிடசகளின் பை்டியலில் அவமரிக்காவில் 

உள்ள மாசாசுவசைஸ்் வதாழில்நுை்ப நிறு னம் முதலிைத்தில் தர ரிடசப் 

படுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியப் பல்கடலக் கழகங்களின் தர ரிடசப் பைட்ியலில் மும்டபயில் உள்ள 

இந்தியத் வதாழில்நுை்ப நிறு னம் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தப் பை்டியலில் முதல் 500 இைங்களில் 9 இந்தியப் பல்கடலக் கழகங்கள் உள்ளன. 

❖ வபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறு னம், ஐந்தாண்டு காலத்தில் 

1,00,000க்கும் யமற்பை்ை முடற அதன் ஆராய்சச்ி யமற்யகாள் காை்ைப்படட் முதல் இந்திய 

நிறு னம் ஆகும்.  

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

 

 

ஹாங்ைாங் போராட்டம் 

❖ ஹாங்காங்கிலிருந்து சீனாவிற்கு நாடு கடத்துவதற்கு அனுமதிக்கும் ஒரு 

பரிந்துறரக்கப்படட்  மதசாதாறவ ஹாங்காங் தறலவரான தகரி லாம் 

காலவறரயறறயின்றி ஒத்தி றவத்துள்ளார.் 

 
❖ பரிந்துறரக்கப்படட் நாடு கடத்துதல் மதசாதாவானது ஹாங்காங் நாடட்ுடன் நாடு 

கடத்துதல் ஒப்பந்தம் தசய்யப்படாத  பகுதிகளுக்கு குற்றவாளிகறள நாடு 

கடத்துவதற்காக ஹாங்காங் அரறச அனுமதிக்கின்றது. 
❖ ஹாங்காங்கில் சீனாவின் ஆதிக்கத்றத இந்த மதசாதா அதிகரிக்கும் என்று சிவில் 

சமூக அறமப்புகள் மற்றும் ஹாங்காங்கின் மக்களாட்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் 

ஆரவ்லரக்ள் எசச்ரிக்றக விடுதத்ுள்ளனர.்  
❖ 1997 ஆம் ஆை்டு ஹாங்காங் பிரிட்டிஷ் நாட்டினால் சீனாவிற்கு வழங்கப்படட் தபாது, 

பிரிட்டிஷ் சட்டத்தின்படி, ஹாங்காங் முழுவதும் துறைநிறல  தன்னாட்சிப் பகுதி 

தகாை்ட  நகரமாக ததாடரும் என்று ஒப்புக் தகாள்ளப்படட்து. 
❖ சீனா மற்றும் ஹாங்காங் ஆகியவற்றிற்கிறடதய தற்தபாழுதுள்ள “ஒரு யதசம் இரண்டு 

நிர ்ாகம்” என்ற மாதிரிடய இசச்ை்ைம் சிடதக்கவிருக்கின்றது. 
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ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவில் வமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்திை் ைணை்கீடு 

❖ இந்தியப் பிரதமருக்கான தபாருளாதார ஆதலாசறனக் குழு, “இந்தியாவில் வமாத்த 

உள்நாைட்ு உற்பத்தி (GDP - gross domestic product) மதிப்பீடு: முன்யனாக்குகள் மற்றும் 

தக ல்கள்” என்ற ஒரு அறிக்டகடய வ ளியிைட்ுள்ளது.  

❖ 2015 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மாதத்தில் தமம்படுத்தப்பட்ட GDP மதிப்பீைட்ு முடறக்கு 

இந்தியா மாறியதற்கான வதளி ான காரணத்டத இது அளிக்கின்றது. 

❖ இந்தப் புதிய முறற பின்வரும் 2 முக்கியமான தமம்பாடுகளுடன் 2011-12 ஆம் ஆை்றட 

அடிப்பறட ஆை்டாகப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 
o MCA21 தரவுத் தளத்திடன இடணத்தல்  
o ததசிய கைக்கு அறமப்புகள், 2008-ன் பரிந்துறரகறள இறைத்தல். 

 

FSDC 

❖ நிதியியல் நிடலத்தன்டம மற்றும் யமம்பாைட்ு ஆடணயத்தின் (FSDC - Financial Stability 

and Development Council) 20- து சந்திப்பானது மத்திய நிதி மற்றும் வபருநிறு ன 

வி காரங்களுக்கான அடமசச்ரான நிரம்லா சீதாராமன் தடலடமயில் 

நடைவபற்றது.  

❖ 2010 ஆம் ஆண்டில் FSDC உரு ாக்கப்பை்ைது. 

❖ நிதியியல் நிடலப்புத் தன்டமடயப் பராமரித்து, அ ற்டற  லுப்படுதத்ுதல் மற்றும் 

ஒழுங்குமுடறகளுக்கிடையய அதன் ஒருங்கிடணப்டப யமம்படுதத்ுதல் ஆகியட  

இதன் யநாக்கங்களாகும். 

❖ FSDC-ன் உறுப்பினரக்ள் 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

கசபீரிய ஓநாய் 

❖ பற்கள் மற்றும் தராமங்களுடன் பாதுகாக்கப்பட்ட 40,000 ஆை்டுகள் பழறமயான 

RBI Governor IBBI Chairman Finance Secretary 

SEBI Chairman Chief Economic Adviser Secretary, Corporate 

Affairs 

IRDA Chairman Secretary, DEITY Secretary, Financial 

Services 

PFRDA Chairman Revenue Secretary Minister of State of 

Dept. of Economic 

Affairs 
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துை்டிக்கப்பட்ட ஓநாய் தறல ஒன்று கிழக்கு றசபீரியாவில் கை்டுபிடிக்கப்படட்து. 
❖ இது ரஷ்யாவின்  றசபீரியாவில் யகுதிப் பகுதியில் உள்ள றடயரத்கத்யாக் நதிக் 

கறரயில் கை்டுபிடிக்கப்படட்து. 
❖ இது பனி ஊழிக் காலத்தின் ப்றளட்தடாசீன் சகாப்தத்தின்தபாது (Pleistocene era) 

வாழ்ந்துள்ளது. 

❖ புவி தவப்பமறடதல் மற்றும் நிரந்தரமாக இருக்கும் பனிகள் உருகுதல் ஆகியவற்றின் 

காரைமாக இது தபான்றறவகள் கை்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. 
❖ இந்த ஆை்டின் ததாடக்கத்தில் பனிகட்டிகளுக்குள் உறறந்த நிறலயில் திரவ இரத்தம் 

மற்றும் சிறுநீர ் கழிவுகளுடன் 42,000 ஆை்டுகள் பழறமயான இளங்குதிறர ஒன்று 

கை்டுபிடிக்கப்படட்தாக விஞ்ஞானிகள் அறிவிதத்ுள்ளனர.் இது நிரந்தரப் 

பனிக்கட்டியில் றவதத்ு பாதுகாக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஒரு பனி யுகம் என்பது பூமியின் தமற்பரப்பு மற்றும் வளிமை்டலத்தின் 

தவப்பநிறலயில் நீை்ட நாள் குறறவாகும். இதன் விறளவாக கை்ட மற்றும் துருவ 

பனிக்கடட்ிகள், ஆல்றபன் பனிப்பாறறகள் அங்கு உருவாகின்றன அல்லது 

விரிவறடகின்றன. 

❖ பூமி தற்தபாது  நான்காம் நிறல பனிப் பாறறயாக்கத்தில் உள்ளது. இது பிரபலமாக 

பனி யுகம் என்று அறழக்கப்படுகின்றது. 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மகலைள் உருகுதல் 

❖ அறிவியல் தமம்பாடுகள் என்ற ஒரு பத்திரிக்றகயில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வின்படி, இமயமறலயில் உள்ள பனிப் பாறறகள் நூற்றாை்டின் ததாடக்கத்திற்கு 

முன்பு இருந்தறத விட இரு மடங்கு வறரயில்  இப்தபாது உருகி வருகின்றன. 
❖ இவரக்ள் 40 ஆை்டு கால தசயற்றகக்தகாள் தகவல்கள், இந்தியா முழுவதும் 2000 

கிதலா மீட்டரக்ள், சீனா, தநபாளம் மற்றும் பூட்டான் ஆகியவற்றறக் கை்காைித்தனர.் 
❖ இவரக்ள் 2000 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்தவாரு ஆை்டும் பனிக்கட்டியின் ஒரு அடி 

மற்றும் அறர அடிக்கு நிகரான பனிப்பாறறகளின் இழப்றபக் கை்டறிந்துள்ளனர.்  
❖ சராசரி தவப்பநிறல அதிகரிப்பு 1975 முதல் 2000 ஆம் ஆை்டு வறர இருந்தறத விட 

2000 முதல் 2016 ஆம் ஆை்டு வறர 1.8 டிகிரி பாரன்ஹீட் என்ற அளவில் 
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அதிகரித்திருக்கின்றது.  

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

IOC - தகட நீை்ைம்  

❖ எந்ததவாரு சரவ்ததச விறளயாடட்ுப் தபாட்டிகறளயும் நடதத்ுதல் மற்றும் அவற்றிற்கு 

ஆதரவளித்தல் ததாடரப்ாக இந்தியாவின் மீது விதிக்கப்பட்ட அறனத்துத் 

தறடகறளயும் சரவ்ததச ஒலிம்பிக் குழு (IOC - International Olympic Committee) 

நீக்கியுள்ளது.  

❖ சர ்யதசப் யபாை்டிகளில் தகுதி வபறும் அடனதத்ு விடளயாைட்ு வீரரக்டளயும் 

இந்தியாவிற்குள் நுடழய அனுமதிப்பதாக ஒரு எழுதப்பைை் உறுதிவமாழிடய இந்திய 

அரசு IOC-யிைம்  ழங்கியது. 

❖ பாகிஸ்தான் மற்றும் வகாசாவா உள்ளிை்ை அடனத்து நாடுகடளச ் யசரந்்த 

விடளயாைட்ு வீரரக்ளும் இந்தியாவில் நடைவபறவிருக்கும் IOC விடளயாைட்ுப் 

யபாை்டிகளில் பங்யகற்க அனுமதிக்கப்பைவிருக்கின்றனர.்  
 

முக்கிய தினங்கள் 

சசச்ரவுகளின் போேொன  ோலியல் ென்வைாடுகமைகள ஒழிே்ேதற்ைான 

சரெ்பதச தினம் – ஜுன் 19 

❖ ஜுன் 19 அன்று சசச்ரவுகளின் தபாதான பாலியல் வன்தகாடுறமகறள 

ஒழிப்பதற்கான சரவ்ததச தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுசச்றப இத்தினத்றத பறறசாற்றியது. 
❖ இத்தினம் உலதகங்கிலும் பாலியல் வன்தகாடுறமகளினால் பாதிக்கப்படட்வரக்ள் 

மற்றும் அவற்றில் இருந்து மீை்டு உயிர ் வாழ்பவரக்றளக் தகௌரவிப்பதற்காக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ தமலும் இந்தக் குற்றங்கறள ஒழிப்பதற்காக எதிரத்த்ு நின்று தபாராடி உயிர ்

நீத்தவரக்ள் மற்றும் துைிவுடன் தங்களது வாழ்றவ அரப்்பைித்தவரக்ள் 

ஆகிதயாரக்ளுக்கு இத்தினம் மரியாறத தசலுத்துகின்றது. 
 

உலை அைதிைள் தினம்  - ஜுன் 20 

❖ ஒவ்தவாரு ஆை்டும் ஜுன் 20 அன்று உலக அகதிகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இந்த ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு, “அகதிகளுைன்  ாழுங்கள், உலக அகதிகள் 

தினத்தின் யபாது அதற்கான முயற்சிடய எடுங்கள்” என்பதாகும். 

❖ இத்தினம் அகதிகளின் பங்களிப்புகள் மற்றும் நிடலகடள (கடதகடள) 

அனுசரிக்கின்றது. இத்தினம் அகதிகள் நிடலகள் குறிதத்ு விழிப்புணரட்  

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

❖ அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயர ்ஆடணயரின் தக லின்படி, கைந்த ஆண்டின் 
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இறுதியில் 70.8 மில்லியன் குழந்டதகள், வபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆகியயார ்

கை்ைாயமாக வ ளியயற்றப்பைட்ுள்ளனர.் 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சடப ஜுன் 20 ஆம் யததிடய உலக 

அகதிகள் தினமாக அனுசரிப்பதற்கான ஒரு தீரம்ானத்டத நிடறய ற்றியது. 

 

உலை இகச தினம்  - ஜுன் 21 

❖ ஒவ்தவாரு ஆை்டும் ஜுன் 21 அன்று உலக இறச தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இது வட துருவத்தில் ஆை்டின் மிக நீை்ட பகல் தபாழுது தகாை்ட 

தகாறடக்காலத்தின்  நீை்ட பகல் தினத்தின் ததாடக்கத்றதக் குறிக்கின்றது. 
❖ உலக இறச தினம் பிரான்சில் முதன்முறறயாக அனுசரிக்கப்படட்து. ஆனால் 

தற்தபாழுது இத்தினம் உலகம் முழுவதும் இந்தியா உள்ளிடட் 120 நாடுகளில் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்படட்ுள்ளது.  
❖ இது அதமரிக்க நடிகரான தஜாயல் தகாதஹன் தபக் என்பவரால் 1976 ஆம் ஆை்டில் 

முதன்முறறயாக பரிந்துறரக்கப்படட்து. 
❖ 1982 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 21 அன்று முதலாவது உலக இறச தினம் நிகழ்ந்தது. 
❖ இத்தினம் இறச மற்றும் இறசக் கறலஞரக்றள அனுசரிக்கின்றது. 
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