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ஜூன் – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்  மாதத்தில் இந்தியாவின் சூரிய ஒளியினால் 

சசயல்படக்கூடிய முதலாவது கடல் படகு ககரள மாநில நீரப்் கபாக்குவரதத்ுத் 

துறையினால் (State Water Transport Department - SWTD) ஆழப்புலாவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

o இதை்கு முன்பு 2016 ஆம் ஆண்டில் SWTD துறையானது “ஆதித்யா” என்ை 

இந்தியாவின் சூரிய ஒளியினால் சசயல்படக்கூடிய முதலாவது படகிறன 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ உலக சுகாதார அறமப்பினால் (World Health Organization - WHO) சவளியிடப்படட் 

அறிக்றகயின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டில் ஆசியாறவச ்கசரந்்த 4 நாடுகள் (சீனா, ஈரான், 

மகலசியா மை்றும் றதமூர ் சலஸ்டி) மை்றும் மத்திய அமெரிக்காறைச ் சசரந்்த எல் 

சல்சைடார ்ஆகிய நாடுகளில் மகலரியா கநாய் பதிவு சசய்யப்படவில்றல. 

❖ உலகக் ககாப்றப கிரிக்சகட் கபாட்டியில் ஹாட்ரிக் விக்சகடட்ுகறள (சதாடரந்்து 3 

விக்சகடட்ுகறள) வீழ்த்திய இரண்டாவது இந்தியப் பந்து வீசச்ாளர ் என்ை 

சாதறனயிறன முகமது சமி நிகழ்த்தியுள்ளார.் இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு உலகக் 

ககாப்றபயில் ஆப்கானிஸ்தானிை்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இசச்ாதறனறய 

நிகழ்த்தினார.் 

o 1987 ஆம் ஆண்டில் நறடசபை்ை நியூசிலாந்திை்கு எதிரான கிரிக்சகட் 

கபாட்டியில் இசச்ாதறனறய நிகழ்த்திய முதலாவது இந்திய வீரர ் கசத்தன் 

சரம்ா ஆவார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

விமானப் பபாக்குவரத்து பமலாண்மம 

❖ மத்திய விமானப் கபாக்குவரதத்ு துறை அறமசச்ர ் ஹரத்ீப் சிங் பூரி விமானப் 

கபாக்குவரதத்ு பயண கமலாண்றம (ATFM - Air Traffic Flow Management) மத்திய 

கடட்ுப்பாடட்ு றமயத்றத புது தில்லியில் சதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ இது இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்சவாரு விமான நிறலயத்திலும் விமானப் 

கபாக்குவரத்தின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பயணத்றத உறுதி சசய்கின்ைது. 

❖ கமலும் இது விமான நிறலயங்கள், வான்சவளி மை்றும் பயண வழித ் தடங்களில் 

நிறலயான தகவல்களுடன் வானிறலத ்தகவல்கறளயும் அளிக்கின்ைது. 

❖ ATFM-ஐ சசயல்படுதத்ும் அசமரிக்கா, ஐகராப்பா ஆஸ்திகரலியா, சதன் ஆப்பிரிக்கா, 

ஜப்பான் மை்றும் பிகரசில் ஆகிய நாடுகறளத ்சதாடரந்்து இதறனச ்சசயல்படுதத்ும் 

7-வது நாடு இந்தியா ஆகுெ். 

 

லிட்சி மற்றும் AES 

❖ பீகாரின் முசாபரப்ூர ் மாவட்டத்தில் சகாடிய மூறளச ் சசயலிழப்பு கநாயின் (AES - 
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Acute Encephalitis Syndrome) காரணமாக 100ை்கும் கமை்பட்ட குழந்றதகள் இைந்துள்ளன. 

❖ குழந்றதகள் லிட்சிப் பழங்கறளச ் சாப்பிடுவதன் காரணமாக இந்த இைப்புகள் 

ஏை்பட்டதாக முதலில் கருதப்படட்து. 

❖ ஆனால் தை்சபாழுது லிட்சிப் பழங்கள் மை்றும் சகாடிய மூறளச ்சசயலிழப்பு கநாய் 

ஆகியவை்றிை்கிறடகய எந்தசவாரு சதாடரப்ும் இல்றல என்று முசாபரப்ூரில் உள்ள 

கதசிய லிட்சி ஆராய்சச்ி றமயத்தின் (NRCL - National Research Centre on Litchi) இயக்குநர ்

கூறியுள்ளார.் 

❖ NRCL என்பது லிட்சிப் பழங்களின் மீதான ஆராய்சச்ி மை்றும் வளரச்ச்ிப் பணிகறள 

கமை்சகாள்ளும் முதன்றம கதசிய நிறுவனமாகும். 

 

கிரிஷி விக்யான் பகந்திரா 

❖ இந்தியாவில் மாவட்ட அளவில் 713 கிரிஷி விக்யான் ககந்திராக்கறள (KVKs - Krishi 

Vigyan Kendras) இந்திய அரசு அறெக்கவுள்ளது.  

❖ இந்த ககந்திராக்கள் 2022 ஆம் ஆண்டில் விவசாயிகளின் வருமானத்றத 

இரட்டிப்பாக்குவதை்காக விவசாயச ்சமூகங்களிறடகய சதாழில் நுட்பங்கறள பரவச ்

சசய்யவிருக்கின்ைது. 

❖ KVK திட்டம் கவளாண் ஆராய்சச்ி மை்றும் கல்வித ்துறையின் கீழ் சசயல்படும் இந்திய 

கவளாண் ஆராய்சச்ி மன்ைத்தினால் (மத்திய அரசினால்) 100 சதவிகிதம் 

நிதியளிக்கப்படுகின்ைது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

சவுதி அபரபியா 

❖ நிதியியல் நடவடிக்றகப் பணிக் குழுவில் (FATF - Financial Action Task Force) முழு 

உறுப்பினர ் அங்கீகாரெ் வழங்கப்பட்ட முதலாவது அசரபிய நாடு சவுதி அகரபியா 

ஆகுெ்.  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் சவுதி அகரபியா இந்தக் குழுவில் பாரற்வயாளர ்அங்கீகாரத்றதப் 

சபை்ைது. 

FATF 

❖ FATF என்பது நிதி கமாசடி எதிரப்்பு மை்றும் தீவிரவாதத்திை்கு நிதி அளித்தறலத் 

தடுப்பதை்காக தரங்கறள நிரண்யிக்கும் ஒரு சரவ்கதச அறமப்பாகும். 

❖ இது 1989 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட்து. இதன் தறலறமயகம் பிரான்சு 

தறலநகர ்பாரீஸில் உள்ளது. 

❖ இது 37 உறுப்பு நாடுகள் மை்றும் ைறளகுடா ஒதத்ுறழப்பு ஆறணயம் மை்றும் 

ஐகராப்பிய ஆறணயம் ஆகிய 2 பிராந்திய அறமப்புகறளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

ஆள் கடத்தல் 

❖ அசமரிக்க அரசுத ் துறையானது சரவ்கதச சதாழிலாளர ் அறமப்பின் தரவுகறள 
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அடிப்பறடயாகக் சகாண்டு 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான “ஆள் கடத்தல்” மீதான தனது 

அறிக்றகறய சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ நாட்டின் கடத்தல் அளவுககாலில் “நிறல 2” என்ை இடத்தில் இந்தியா தரவரிறசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ “பாலிரக்மா நறடமுறை” என்பது ஆள்கடத்தறல, குறிப்பாக சபண்கள் மை்றும் 

குழந்றதகள் கடத்தறலத் தடுப்பது, முறியடிப்பது மை்றும் குை்ைவாளிகறள 

தண்டிக்கும் கநாக்கம் சகாண்ட ஒரு சரவ்கதச அறமப்பாகும். 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகளினால் 2000 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

நகரமயமாக்கலின் விமளவு 

❖ புவகனஸ்வரில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்றதச ் கசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கடந்த பதத்ு ஆண்டுகளில் நகரங்களின் நகரமயமாக்கல் 

எவ்வாறு உள்ளூர ்சவப்பநிறலறய மிக கவகமாக அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிதத்ு 

ஆவணப்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ 2001 – 2010 வறரயிலான கால கட்டத்தில் கடட்ாக் ெை்றுெ் புைசனஸ்ைரின் உள்ளூர ்

செை்பரப்பு மைப்பநிறலயானது 40-50 சதவிகிதெ் என்ை அளவிை்கு அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ 2001 – 2010 வறரயிலான கால கட்டத்தில் ஒடிசாவில் உள்ள நகரங்களில் உள்ளூர ்

சவப்பநிறல 0.5 டிகிரி சசல்சியஸ் அதிகரிப்பதை்கு காரணம் நகரமயமாக்கல் 

மடட்ுகம. 

❖ ஐ.நா. வாழ்விடம் (UN-HABITAT) என்ை அறமப்பின் அறிக்றகயின்படி, புவியின் 

கமை்பரப்பில் 2 சதவீதத்திை்குக் குறைவான இடத்திறன உலக நகரங்கள் 

சகாண்டுள்ளன. ஆனால் இறவ 71 முதல் 76 சதவிகித பசுறம இல்ல வாயு உமிழ்விை்கு 

காரணமாக அறமகின்ைன. 

 

ராஜாஜி புலிகள் காப்பகம் 

❖ ராஜாஜி புலிகள் காப்பகத்திை்குள் இருக்கும் கண்டி சாறல கட்டறமப்புப் பணிறய 

இனியும் சதாடராமல் நிறுத்தி றவக்கவும் மாநில அரசிை்கு அறிவிப்றப வழங்கவும் 

இந்திய உசச் நீதிமன்ைம் உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ ராஜாஜி புலிகள் காப்பகொனது உத்தரகாண்டில் உள்ள ராஜாஜி கதசியப் பூங்காவின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

❖ பரிந்துறரக்கப்படட்ுள்ள சாறலயானது புலிகள் காப்பகத்திை்கு உள்களயும் ராஜாஜி 

மை்றும் காரச்பட் புலிகள் காப்பகங்களுக்கிறடகய உள்ள வனவிலங்குப் பாறதயின் 

குறுக்ககயும் சசல்கின்ைது. 
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

ஒடிசா வவள்ள வமரபடம் 

❖ ஒடிசா மாநில முதலறமசச்ர ் நவீன் பட்நாயக் தனிதத்ுவம் மிக்க ஒரு சவள்ளப் 

கபரிடர ்வறரபடத்றத சவளியிட்டார.் 

❖ இது சிைந்த முறையில் சவள்ள கமலாண்றமறய கமை்சகாள்ள அந்த மாநிலத்திை்கு 

உதவும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த வறரபடமானது 2011-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2018-ஆம் ஆண்டு வறரயிலான 

காலகட்டதத்ில் சசயை்றகக் ககாள் மூலம் எடுக்கப்பட்ட படத்தின் மூலம் சவள்ளப் 

சபருக்கு ஏை்படும் பகுதிகள் குறித்த தரவுகறளக் சகாண்டிருக்கும். 

❖ ஒடிசாவிை்கான சவள்ளப் கபரிடர ் மண்டலம் மீதான ஆய்றவ றஹதராபாத்தில் 

உள்ள இந்திய விண்சவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் (Indian Space Research Organisation - 

ISRO) கதசியத ்சதாறலதூர உணரவ்ு றமயம் கமை்சகாண்டது. 

 

நிப்பான் அறக்கட்டமள 

❖ மணிப்பூரின் தறலநகரான இம்பாலுக்கு அருகில் சிவப்புக் குன்று எனுெ் இடத்தில்  

அறமந்துள்ள அறமதி அருங்காட்சியகத்திை்கு நிப்பான் அைக்கட்டறள 

நிதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ இரண்டாம் உலகப் கபாரின்கபாது நறடசபை்ை மிகக் கடுறமயான கபாரக்ளில் 

ஒன்ைான இம்பால் கபாரின் 75-வது நிறனவு தினத்றதக் குறிப்பதை்காக இந்த நிதி 

வழங்கப்படட்து. 

❖ 1944-ஆம் ஆண்டு, மாரச் ் மாதம் முதல் ஜுன் மாதம் வறர இம்பால் மை்றும் 

சகாஹிமாறைச ்சுை்றியுள்ள பகுதிகளில் ஜப்பாறனச ்கசரந்்த வீரரக்ள் சுபாஷ் சந்திர 

கபாஸின் இந்திய கதசிய இராணுவம் மை்றும் ஆங்கிலப் பறடகளுடன் கபாரிட்டனர.் 

❖ இந்தப் கபாரின் 50-வது நிறனவு தினத்றதக் குறிப்பதை்காக 1994-ல் சிவப்புக் குன்று 

எனுெ் இடத்தில் ஜப்பானியப் கபார ்நிறனவகம் கட்டப்படட்து. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்பதச ஒலிம்பிக் தினம் - ஜூன் 23 

❖ உலகம் முழுவதும் ஜூன் 23 அன்று சரவ்கதச ஒலிம்பிக் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.  

❖ இத்தினம் உலகம் முழுவதும் விறளயாடட்ுகளில் சபருந்திரளான பங்சகடுப்புகறள 

ஊக்குவிப்பறதயும் கநரற்மயான விறளயாடட்ு, ஒை்றுறம, மரியாறத ெை்றுெ் 

விறளயாடட்ுத் திைன் ஆகிய ஒலிம்பிக் குறிக்ககாள்கறளப் பரப்புவறதயும் 

கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ 1894 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 அன்று, ஒலிம்பிக் விறளயாடட்ுகறள உயிரூடட்ுவதை்கு 

பியரி டி கவுசபரட்்டின் என்பவரின் பரிந்துறரக்கு ஆதரைளிப்பதை்காக 12 
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நாடுகறளச ்கசரந்்தவரக்ள் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் ஒன்று கூடினர.் 

❖ இவரக்ள் சரவ்கதச ஒலிம்பிக் குழுறவ (IOC - International Olympic committee) 

அறமத்தனர.்  

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில், 1894 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 அன்று பாரீஸில் IOC 

உருவாக்கியறத அனுசரிப்பதை்காக ஒலிம்பிக் தினம் என்ை கருத்தாக்கத்திை்கு IOC 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 

சரவ்பதச ககம்செண்கள் தினம் - ஜூன் 23 

❖ சரவ்கதச றகெ்மபண்கள் தினம் என்பது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 23 அன்று 

நிகழக்கூடிய ஒரு சரவ்கதச விழிப்புணரவ்ு தினமாகும். 

❖ இத்தினம் 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளால் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமானது பல நாடுகளில், அவரக்ளது கணவரக்ளின் இைப்புக்குப் பின்னர ்

றகெ்மபண்கள் எதிரச்காள்ளும் மனித உரிறம மீைல்கள் குறிதத்ு விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுதத்ுவறத கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்தினம்  றகெ்மபண்கள் கண்ணியத்துடன் ைாழ்வதை்கு ஒரு சிைந்த ஆதரவு 

அறமப்றப ஏை்படுதத்ுவதை்கான கதறவறயக் குறிக்கின்ைது. 

 

 

UNPSC தினம் – ஜுன் 23 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜுன் 23 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் கசறவ தினம் (United 

Nations public service day) அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தினம் சமூகத்தின் மீதான சபாதுச ் கசறவயின் மதிப்பு மை்றும் வளரச்ச்ிப் 

பணியில் சபாதுச ்கசறவயின் பங்களிப்பு ஆகியவை்றை எடுதத்ுக் காடட்ுகின்ைது. 

❖ இத்தினத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்கசறவ விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

❖ 2003-ஆம் ஆண்டில் முதலாவது விருது வழங்கும் விழா நிகழ்ந்தது. 

❖ இது சிைப்புமிக்க சபாதுச ்கசறவகளின் புகழ்சபை்ை சரவ்கதச அங்கீகரிப்பாகும். 

❖ 2019-ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் கசறவக் கூட்டம் அஸ்பரச்ஜயினில் 

நறடசபை இருக்கின்ைது. 

❖ 2019-ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “சிைந்த முறையில் கசறவகறள 

வழங்குதல், புத்தாக்க முறையில் மாை்ைத்றத ஏை்படுதத்ுதல் மை்றும் சபாறுப்புள்ள 

நிறுவனங்கள் ஆகியவை்றின் மூலம் நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான இலக்குகறள அறடதல்” 

என்பதாகும். 
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இேரச ்சசய்திகள் 

மிருதங்கக் கமலஞர ்

❖ பிரபல மிருதங்கக் கறலஞரான தஞ்சாவூர ் ராமமூரத்்தி தன்னுறடய 90-வது வயதில் 

திருசச்ியில் காலமானார.் 

❖ இவர ் நான்கு தறலமுறைறயச ் கசரந்்த கரந்ாடக கறலஞரக்ளுடன் இறணந்து 

பணியாை்றிய தனிதத்ுவத்றதக் சகாண்டிருக்கின்ைார.் 

❖ இவர ் வயலின் கறலஞரான முரிங்கபூரி ககாபாலகிருஷ்ணன் என்பவருடனுெ் 

புகழ்சபை்ை பாடகரான ML வசந்தகுமாரி ஆகிசயாருடனுெ் இறணந்து 

பணியாை்றியிருக்கின்ைார.்  
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