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ஜூன் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ அடித்தடட்ுப் பயனாளரக்ளுக்கு தரமான மற்றும் மலிவு விலையிை் மருந்துகலள 

வழங்குவதற்காக ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் அரசானது அலனதத்ு மருத்துவக் கை்லூரி 

மருத்துவமலனகள் மற்றும் மாநிைத்தின் முக்கியத் ததாடரப்ுலடய 

மருத்துவமலனகளிை் 18 அம்ரித் கலடகலளத ்திறக்க திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o மலிவு விலை மருந்துகள் மற்றும் நம்பகமான உள்லவப்புகள் (Affordable Medicines 

and Reliable Implants for Treatment-AMRIT) மருந்தகங்களானது சுகாதார மற்றும் 

குடும்ப நை அலமசச்கத்தின் கீழ் தசயை்படுகின்றன. 

❖ அசாமிை் உள்ள CSIR-NEIST பை்கலைக்கழகத்தின் அறிவியைாளரக்ள் குழுவானது 

புற்றுநநாய் தசை்கலளக் கண்டறிய உதவும் வலகயிை் “தூய்மையற்ற” நிைக்கரிலய 

உயிரி மருத்துவப் புள்ளியாக மாற்றும் ஒரு நவதியியை் தசயை்முலறலய 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ நதசியக் கை்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் குழுவானது  பள்ளிக் குழந்லதகளுக்கான 

நதசிய நயாகாப் நபாட்டிகளின் நான்காவது பதிப்லப ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 

o 2016 ஆம் ஆண்டு முதை் அனுசரிக்கப்படட்ு வரும் இந்த நபாட்டியானது 

அறிவியை் பூரவ்மான மற்றும் முழுலமயான வாழ்க்லக முலற குறித்த 

விழிப்புணரல்வ உருவாக்குவலத நநாக்கமாகக் தகாண்டது. 

❖ முன்பு SKS சிறு கடன் நிறுவனதமன்று அறியப்பட்ட இந்தியாவின் முன்னணி சிறு கடன் 

நிறுவனைான BFIL நிறுவனத்லத இண்டஸ்இந்த் வங்கியானது வாங்கியுள்ளது.  

o நதசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்பாயமானது இந்த இலணப்புக்கு ஆதரவாக 

தீரப்்பளிதத்ு ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

புதிய கடற்படட நீரம்ூழ்கி கப்பல்கள் 

❖ ஆறு நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கலள கடட்ுவதற்கான, இந்திய யுக்திசார ் பங்காளரக்லள 

இறுதி தசய்வதற்காக விருப்பத் நதலவகளின் பட்டியலை இந்திய அரசு 

தவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இலவ இந்தியக் கடற்பலடயின் P-75 (I) திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும்.  

❖ நமலும் இலவ யுக்திசார ் கூடட்ு மாதிரியின் (strategic partnership model-SPM) கீழ் 

கட்டப்படவுள்ளன. 

யுக்திசார் கூட்டு மாதிரி 

❖ இது “இந்தியாவிை் தயாரிப்நபாம்” திடட்த்தின் கீழ் உள்ள ஒரு முன்முயற்சியாகும். 

❖ இது இந்தியாவிை் நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்களின் உள்நாடட்ு வடிவலமப்பு மற்றும் 

கடட்ுமானத் திறலன அதிகரிப்பலத நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இதன் கீழ் ஒரு தனியார ் இந்திய நிறுவனமானது தவளிநாட்டின் அசை் 

உபகரணங்கமைத் தயாரிக்கும் நிறுவனதத்ுடன் கூடட்ு நசரும். 
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❖ இதில் இந்திய நிறுவனங்களானது 51% உரிலமலயக் தகாண்டிருக்கும் 

 

சங்கல்ப் நடவடிக்டக 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயானது பாரசீக வலளகுடா மற்றும் ஓமன் வலளகுடாவிை் 

இந்தியக் தகாடிலயத் தாங்கிய கப்பை்கள் பாதுகாப்பாகச ் தசை்வலத 

உறுதிப்படுதத்ுவதற்காக  சங்கை்ப் நடவடிக்லகலயத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ நாரந்வ மற்றும் ஜப்பானின் இரண்டு எண்தணய்க் கப்பை்கள் இப்பகுதியிை் சமீபத்திை் 

தாக்கப்படட்ன. 

❖ ஓமன் வலளகுடாவானது அரபிக்கடை் மற்றும் இந்தியப்  தபருங்கடலிருந்து பாரசீக 

வலளகுடாவிற்கான ஒநர நுலழவு வாயிலை வழங்குகின்றது. 

❖ பாரசீக வலளகுடாவானது அநரபிய தீபகற்பம் மற்றும் ஈரான் ஆகியவற்றிற்கிலடநய 

அலமந்துள்ளது. இது ஷாத் அை் அராப் தடை்டா பகுதியிலிருந்து ஹாரம்ஸ் நீரச்ச்ந்தி 

வலர பரவியுள்ளது. 

❖ இப்பகுதியிை் INS தசன்லன ைற்றுை்  INS சுமனனா ஆகிய இந்தியக் கடற்பலடக் 

கப்பை்கள் கடை்சார ் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள நமற்தகாள்ள இந்தப் 

பிராந்தியத்தில்  நிறுத்தப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயின் இந்தியப் தபருங்கடை் பிராந்திய தகவை் இலணவு 

மையமானது இந்த வலளகுடாப் பிராந்தியத்தில் கப்பை்களின் நடமாட்டங்கலள 

உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கின்றது. 

 

 

ககோல்ஹாபுரி சசருப்பிற்குப் புவிசோர் குறியீடு 

❖ மகாராஷ்டிரா மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிைங்கைின் தலா 4 ைாவட்டங்களுக்கு  

நகாை்ஹாபுரிடின் பாரை்பரிய ததால் தசருப்புகளுக்காக புவிசார ் குறியீடானது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிராவில் நகாை்ஹாபூர,் சாங்லி, நகாைாப்பூர ் மற்றும் சதாரா ஆகிய 

மாவட்டங்கை் 

❖ கரந்ாடகாவில் தபை்ஹாம், தாரவ்ாட், பாகை்நகாட், மற்றும் பீஜ்பூர ் ஆகிய 

மாவட்டங்கை். 
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❖ நகாை்ஹாப்பூலரச ் நசரந்்த சத்ரபதி ஷாஹு மகாராஜா இதன் உற்பத்திலய 

ஊக்குவித்தார.் நமலும் அவரின் ஆட்சியின் நபாது நகாை்ஹாப்பூரிை் 29 நதாை் 

பதனிடும் லமயங்களுை் திறக்கப்படட்ன. 

 

 

போலககோட் தோக்குதலின் சங்ககதப் சபயரக்ள் 

❖ பாைநகாட் தாக்குதைானது இந்திய விமானப்பலடயாை் “பந்தர ் நடவடிக்லக” என 

சங்நகதப் தபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய இராணுவமானது அதன் உயரந்்த தசயை்பாடட்ு எசச்ரிக்லக மற்றும் எை்லைப் 

பகுதியின் பாதுகாப்பு நடவடிக்லகக்கு ‘ஜாஃப்ரான் நடவடிக்லக’ எனப் 

தபயரிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயானது ஏற்கனநவ தசயை்பாட்டிற்குத் தயாராகுை் டத்ராபபக்ஸ்-

2019 (Tropex-2019) பயிற்சியிை் ஈடுபட்டிருந்ததால் அரபிக்கடலிை் நபாரக்் கப்பை்கள் 

மற்றும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கலள நிலை நிறுதத்ியதற்கு எந்த குறிப்பிட்ட தபயலரயும் 

இடவிை்லை. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

குத்தி மகசோதோ 

❖ நநபாள அரசின் சரச்ல்சக்குரிய “குத்தி மநசாதாலவ” (Guthi Bill) நீக்கக் நகாரியுை் 

அதற்கு  எதிரப்்பு ததரிவிதத்ும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தபாராட்டை் நடத்தினர.் 

❖ குத்திகள் என்பலவ பாரம்பரிய சமூகப் தபாருளாதார அறக்கடட்லள 

நிறுவனங்களாகும்.  

❖ இலவ சாகுபடி தசய்யப்படட் அை்ைது குத்தமகக்கு விடப்பட்ட நிை உமடமைகளின் 

வருமானத்லதப் பயன்படுத்தி சமயம், தபாதுச ் நசலவ அை்ைது சமூகப் பணிகலள 

தசய்கின்றன. 

❖ தநபாள அரசானது இவற்மறத் நதசிய மயமாக்க திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த நடவடிக்லகயானது நநபாளத்தின் பை நூற்றாண்டுகள் பழலமயான 

கைாசச்ாரம் மற்றும் மரபுகளுக்கு அசச்ுறுத்தைாகவும் நிை ஆக்கிரைப்பாைரக்ளுக்கு  
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ஆதரவாகவும் இருக்கும் என மக்கள் இதற்கு  எதிரப்்பு ததரிவித்தனர.்  

  

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

IGST திரும்பப் சபறுேல்  

❖ மத்திய மலறமுக மற்றும் சுங்க வரிகளுக்கான வாரியமானது IGST பணத்லதத் 

திரும்பப் பபறுவதில் நமாசடிகள் மற்றும் இழப்புகலளத் தவிரக்்க ைனிதரக்ைால் 

நசாதலன தசய்வலத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ அலனவரும் சரியான நநரத்திை் முழுவதும் தானியங்கி முலறயிை் IGST பணத்லத 

திரும்பப் தபறைாம் என அரசு அலனத்து ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்கும் 

உறுதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ IGST ஆனது மாநிைங்களுக்கிலடயிைான தபாருடக்ைின் பரிமாற்றத்தின் மீது  

விதிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இது மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளிலடநய பகிரந்்து தகாள்ளப்படுகின்றது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

நுண்ணுயிரக்் சகோல்லி எதிரப்்பு 

❖ உைக சுகாதார அலமப்பானது அலனதத்ு நாடட்ு அரசுகளும் “AWaRe” (for Access, Watch, 

and Reserve) எனும் கருவிலய ஏற்றுக் தகாள்ளுமாறு ஒரு உைகளாவிய விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரத்லதத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது நுண்ணுயிரக்் தகாை்லி எதிரப்்பு, அதன் பரவை், அதன்  பாதகமான விமைவுகள் 

மற்றும் அதனால் ஏற்படுை் தசைவுகலளக் குலறப்பலத நநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

❖ WHO-ன் அத்தியாவசிய மருந்துகள் பட்டியைாை் உருவாக்கப்பட்ட இந்தக் கருவியானது 

அதிகரித்து வருை் நுண்ணுயிரக்் தகாை்லி எதிரப்்மபத் தடுக்கவுை் நுண்ணுயிர ்

எதிரப்்புப் பபாருடக்மைப் பாதுகாப்பாகவுை் மிகுந்த திறனுமடயதாகவுை் 

பயன்படுத்தக் கூடியதாக ைாற்றுை். 

❖ இது நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் தபாருடக்லள மூன்று குழுவாக வலகப்படுதத்ுகின்றது 

o அணுகுதை்  : மிகவும் தபாதுவான மற்றும் தீவிரமான ததாற்று நநாய்களுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் தபாருடக்மைக் பகாண்டது 

o கண்காணிப்பு : சுகாதார அலமப்பிை் அலனதத்ு நநரங்களிலும் கட்டாயமாக 

கிலடக்க நவண்டிய நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் பபாருடக்மைக் பகாண்டது. 

o பாதுகாக்கப்பட்டலவ : மிகக்குலறவான அளவிை் பயன்படுத்தப்பட 

நவண்டியலவ அை்ைது பாதுகாக்கப்பட நவண்டியலவ மற்றும் கலடசி 

முயற்சியாக மடட்ுநம பயன்படுத்தப்பட நவண்டிய தபாருடக்மைக் பகாண்டது.  
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

சோதிக்பூர் சிச ௌலி 

❖ இந்திய ததாை்தபாருள் ஆய்வு லமயமானது உத்திரப் பிரநதசத்தின் சாதிக்பூர ்

சிதனௌலிலயத் நதசிய முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த இடமாக அறிவிப்பதற்கான 

பணிலயத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த தளமானது கி.மு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளின் ஆரம்பத்திை் இருந்த  பிந்லதய 

ஹரப்பா நாகரீகக்  காைத்திை் இறந்தவரக்லளப் புலதக்குை் மிகப்தபரிய இடமாக 

இருந்தது. 

❖ மூன்று நதரக்ள், காை்கலளயுலடய சவப்தபட்டிகள், நகடயங்கள், வாள் மற்றும் 

தலைக்கவசங்கள் ஆகியன இந்த இடத்திலிருந்துக் கண்டறியப்பட்ட சிை 

தபாருடக்ளாகும். 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கயோகா கமம்போட்டு விருது 

❖ நயாகா நமம்பாடு மற்றும் அதன் முன்தனற்றத்திற்கான சிறந்த பங்களிப்பிற்காக 

வழங்கப்படும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரதமரின் விருதுகள் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்த விருதுகளானது நயாகாலவ நமம்படுதத்ுவதற்காகவும் அமத 

முன்நனற்றுவதற்காகவும் அளிக்கப்பட்ட சிறந்த பங்களிப்பிற்காக 

வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ குஜராத்லதச ் நசரந்்த லைப் மிஷனின் சுவாமி ராஜாஸ்ரீ முனி, இத்தாலியின் 

அன்நடானீட்டா, பீகாரின் நயாகாப் பள்ளி, ஜப்பாலனச ் நசரந்்த முங்கர ் மற்றும் 

ஜப்பான் நயாகா நிநகதன் ஆகிதயார ்இவ்வருட விருதிலனப் தபறுை் நபரக்ைாவர.் 

 

 

ICAO-க்கோ  இந்திய பிரதிநிதி 

❖ கனடாவின் மாண்டிரியலிை் உள்ள சரவ்நதச உை்நாடட்ு  விமானப் நபாக்குவரதத்ு 

நிறுவனக் குழுவிற்கான (International Civil Aviation Organisation-ICAO) இந்தியாவின் 

பிரதிநிதியாக  மூத்த அதிகாரியான தஷபாலி ஜீனிஜா நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ ICAO ஆனது ஐக்கிய நாடுகைின் ஒரு சிறப்பு நிறுவனைாகுை்  

❖ ICAO ஆனது விமானப் பயணங்கலள ஒருங்கிலணத்தை் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதை் 

ஆகியவற்றுடன் ததாடரப்ுலடயது ஆகும். 

❖ இது 1944 ஆம் ஆண்டிை் சரவ்நதச உை்நாடட்ுப்  நபாக்குவரதத்ு ஒப்பந்தத்தின் (சிகாநகா 

ஒப்பந்தம்) மூைம் உருவாக்கப்படட்து. 

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

கககலோ இந்தியோ 

❖ நாடு முழுவலதயும் உள்ளடக்கும் விதமாக “நகநைா இந்தியா திட்டத்தின்” வரம்லப 
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விரிவுபடுத்த புதிய அரசு முடிவு தசய்துள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர ் ராம் நாத் 

நகாவிந்த் ததரிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ நாடாளுமன்றத்தின் இரு அலவகளின் கூடட்ு அமரவ்ிை் உலரயாற்றிய நபாது இதலன 

அவர ்அறிவித்தார.் 

❖ தற்தபாது இந்தத ் திட்டத்தின் கீழ் 2500 திறலமமிக்க வீரரக்ள் நதரவ்ு தசய்யப்படட்ுப் 

பயிற்சி தபறுகின்றனர.் கூடுதைாக ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 2500 வீரரக்ள் 

இவ்வசதியிலனப் தபறுவர.் 

கககலோ இந்தியோ விடளயோட்டுகள் 

❖ இது இந்தியாவின் விலளயாடட்ுக் கைாசச்ாரத்லத அடிமட்ட அளவிலிருந்துப் 

புதுப்பிப்பலத நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ வருடந்நதாறும் நலடதபறும் இந்நிகழ்வின் முதை் பதிப்பானது தடை்லியிலும் (2018) 

இரண்டாம் பதிப்பு (2019) புநனவிலும் நலடதபற்றது.  

❖ நகதலா இந்தியா விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகளிலிருந்து 1000 விலளயாடட்ு வீரரக்ள் 

நதரவ்ு தசய்யப்படட்ு அவரக்ளுக்கு உதவித ் ததாலகயாக வருடந்நதாறும் 5 ைடச்ம் 

ரூபாய்  அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ககோடடக்கோலே்தின்  நீண்ட பகல் நோள் - ஜூ ் 21  

❖ இவ்வருடதத்ின் ஜூன் ைாதை் 21 ஆம் நாளானது 2019 ஆம் ஆண்டின் நீண்ட பகலை 

உலடய நாளாகும். 

❖ பூமத்திய நரலகக்கு வடக்நக உள்ள பகுதிகளுக்கு இது நகாலடக்காைத்தின் 

ததாடக்கமாகும். 

❖ பூமியின் வரைாற்றிை் மிக நீண்ட நாளானது 1912 ஆம் ஆண்டிை் நிகழ்ந்ததாக 

அறிவியைாளரக்ள் மதிப்பிடட்ுள்ளனர.் 

❖ சூரியனானது கடக நரலக அை்ைது 23.5 வட அடச் நரலகக்கு நமை் நநரடியாக 

இருக்கும் நபாது தகாமடக்காலத்தின்  நீண்ட பகல் ஏற்படுகின்றது. 

❖ வடக்கு அலரக் நகாளத்திை் அதிகபடச்மான சூரிய ஒளி விழுை் நாைானது எந்தபவாரு  

வருடத்திலும் தபாதுவாக ஜூன் 20, 21 அை்ைது 22 அன்று நிகழ்கிறது. 
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