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ஜுன் – 24  

TNPSC துளிகள் 

❖ தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசச்சரியின் பார ் கவுன்சிலானது தமிழ்நாடு மற்றும் 

புதுசச்சரியைச ் சசரந்்தவரக்ள் தங்கயள வழக்கறிஞரக்ளாக ஆன்யலன் முயறயில்  

பதிவு சசை்யும் வசதியியன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
❖ இந்தியாவின் சபங்களூர ் நகரானது ரியல் எஸ்டேே் துறையில் எல்றல தாண்டிய 

முதலீடுகளுக்குச ் சிைந்த ஆசிய பசிபிக் நகரங்களின் பே்டியலில் முதன்முறையாக 

முதல் 10 இேங்களுக்குள் இேம் பிடிதத்ுள்ளது. 

o இந்த தரவரியசைானது CBRE ததை்காசியா லிமிதேே் ஆடலாசறன 

நிறுவனத்தின் 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான ஆசியா பசிபிக் முதலீே்ோளர ்டநாக்கக் 

கணக்சகடுப்பில் சவளிைாகியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் முதல் ஸ்மாரே்் டமாே்ோர ் றசக்கிளானது ரிசவால்ே் இன்தேலிகாரப்் 

நிறுவனத்தால் தவளியிேப்பேட்ுள்ளளது. 4G மின்னணு சிம்காரட்ு தபாருத்தப்பே்ே 

இந்த டமாே்ோர ் றசக்கிளானது இந்தியாவில் முதல் தசயை்றக நுண்ணறிவு 

தசயல்படுத்தப்பே்ே டமாே்ோர ்றசக்கிளாகும்.  

❖ மத்திய அரசானது டதசிய நதிகள் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்றத (National River 

Conservation Directorate - NRCD) சுை்றுசச்ூழல் அறமசச்கத்திேமிருந்துப் பிரிதத்ு ஜல் சக்தி 

அயமசச்கதத்ுடன் இயணதத்ுள்ளது. 

o நாடு முழுவதும் உள்ள அறனத்து நதிகறளயும் புதத்ுயிராக்கம் தசய்யும் 

தபாறுப்யப ஜல் சக்தி அயமசச்கம் சகாண்டுள்ளது. 

❖ கத்தார ் ஏரட்வஸ் நிறுவனமானது 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான ஸ்யகே்ராக்ஸ் உலக 

விமான விருதுகள் மற்றும் மிக உயரந்்த விருதான “உலகின் சிைந்த விமான நிறுவனம்”  

உள்ளிே்ே 4 விருதுகறளப் தபை்றுள்ளது. 

o இதனுேன் வரலாை்றில் 5 முறை (2011, 2012, 2015, 2017 & 2019) இவ்விருதிறனப் 

தபை்ை ஒடர விமான நிறுவனமாகவும் இது திகழ்கிைது. 

❖ எத்திடயாப்பியாவின் தறலநகரமான அடிஸ் அபாபா  நகரத்தில் குை்ைங்கறளக் 

குறைக்கும் முயை்சியின் ஒரு பகுதியாக நகரின் ததருக்களில் டமாே்ோர ்றசக்கிள்கள் 

தறே தசய்ைப்படட்ுள்ளன. 

❖ தபாதுமக்கள் மை்றும் நாோளுமன்ை உறுப்பினரக்ளின் பாதுகாப்றப உறுதி 

தசய்வதை்காக சீனாவானது இலங்றக நாோளுமன்ைத்திை்குச ் சில பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கறள வழங்கியுள்ளது.  

❖ ஆஸ்திடரலியாவின் மாநிலமான விக்டோரியாவானது கடுயமைாக சநாை் 

பாதிக்கப்பட்ட டநாயாளிகளுக்கு மருந்து சசலுத்தி கருயணக் சகாயலச ்சசை்வதற்கு 

அனுமதிக்கும் சட்டத்தியன இைற்றியுள்ளது. 

❖ ஒரு நாள் சரவ்டதச கிரிக்தகே் டபாே்டிகளில் மிக விறரவாக 1000 ரன்கயள குவித்த 

வீரர ்என்ற சாதயனயியன நியூசிலாந்து அணியின் தறலவரான டகன் வில்லியம்சன் 

நிகழ்த்தியுள்ளார.் 

o இவர ்17 இன்னிங்ஸ்களில் இந்தச ்சாதயனயியன எே்டியுள்ளார.்  

o இதற்குமுன் இந்தச ்சாதறனறய நிகழ்த்திைவர ்இந்திை வீரர ்  டராஹித ்சரம்ா 

(18 இன்னிங்ஸ்கள்) ஆவார.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சகாத்தடிமை சதாழிலாளரக்ள் முமையிமைத் தடுக்குை் முமை  
❖ மாநிலத்தில் சகாத்தடியம சதாழிலாளர ் முயறயியன முடிவுக்குக் சகாண்டு 

வருவதற்காக நியலைான இைக்க நயடமுயறக்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இது சதாழிலாளரக்ள் துயறயின் முன்சமாழிவு ஆகும் 
❖ தமிழ்நாடானது நாட்டில் ஐந்தாவது அதிக ஆடக்டத்தல் வழக்குகயளப் பதிவு 

சசை்துள்ள மாநிலம் ஆகும். 
❖ சகாத்தடியம சதாழிலாளர ் முயற (ஒழிப்பு) சட்டம் மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

சகாத்தடியம சதாழிலாளரக்ள் மறுவாழ்விற்கான மத்திை அரசின் திட்டம் 

ஆகிைவற்றின் அமலாக்க நிறுவனங்களுக்கு வழிகாடட்ும் வயகயில் அவரக்யள 

அயடைாளம்  காண்பது, மீட்பது மற்றும் மறுவாழ்வு அளிப்பது ஆகிைவற்றில் ஒசர 

மாதிரிைான நயடமுயறயை அரசு சகாண்டு வந்துள்ளது.  

 

 

பசுமை விருதுகள் 2018 

❖ சுற்றுசச்ூழயலப் பாதுகாப்பதில் முக்கிைப் பங்கு வகித்த மாவட்ட ஆட்சிைரக்ள், 

சதாழிலகங்கள் மற்றும் அலுவலரக்ளுக்கு தமிழக அரசானது பசுயம விருதுகயள 

வழங்கிைது. 
❖ இந்தப் பசுயம விருதுகயள தமிழக மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரிைமானது வழங்குகிறது. 
❖ இது தமிழ்நாட்டில் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த பங்களிப்யப அளிக்கும் 

சதாழிலகங்கயள அங்கீகரிக்கிறது. 
❖ நீலகிரியின் ஆட்சிைரான இன்னசன்ட் திவ்ைா, மதுயரயின் முன்னாள் ஆட்சிைரான G. 

வீர ராகவ ராவ் மை்றும் திருதநல்டவலியின் முன்னாள் ஆே்சியரான சந்தீப் நந்தூரி 

ஆகிடயார ்2018 ஆம் ஆண்டிை்கான விருதுகறளப் தபை்ைனர.் 

❖ 2018  ஆம் ஆண்டிை்கான திைறமயான முயறயில் மாசுத் தடுப்பு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பில் சிைந்த ததாழிலகங்களுக்கான விருது பின்வரும் நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்பேே்து. 

o அதானி கேல்சார ்கே்ேறமப்பு டமம்பாேட்ு நிறுவனம் 

o தஜய்விஷ்ணு ஜவுளி நிறுவனம்  
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o ராம்டகா சிதமண்ே்ஸ்  

❖ கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பசுறம விருதுகளானது பின்வரும் நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்பேே்து. 

o ஸ்ரீதவங்கடேஸ்வரா தபாறியியல் நிறுவனங்கள் – காஞ்சிபுரம் 

o தமப்டகா ஸ்க்தலங் தபாறியியல் கல்லூரி 

o ராம்டகா வித்யாலயா – விருதுநகர ்மாவே்ேம் 

❖ பைன்படுதத்ி வீசப்படும் தநகிழிகறளத் தறே தசய்வதை்கான மாநில அரசின்  

உத்தரறவ திைம்பே தசயல்படுத்திடயாரக்்கான பசுறம விருதுகள் 

o உணவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் மருந்துக் கேட்ுப்பாேட்ு ஆறணயர ்– P. அமுதா 

o திருதநல்டவலி மாவே்ே ஆே்சியர ்– ஷில்பா பிரபாகர ்சதீஷ். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

குடியரசுத் தமைவரின் மூன்றாவது பணியிட முன்மைாழிவு 

❖ வட கிழக்கு இந்திைாவில் குடிைரசுத் தயலவரின் மூன்றாவது பணியிடதய்த அயமக்க 

சவண்டும் என சமகாலைாவின் முதல்வரான கான்ராட் K. சங்மா மத்திய அரசிடம் 

சகாரிக்யக யவதத்ுள்ளார.்  

❖ இந்தியாவின் சிம்லாவில் உள்ள பணியிேம் மை்றும் ஐதராபாத்தின் ராஷ்ே்ரபதி 

நிறலயம் ஆகிய இரண்டும் குடிைரசுத் தயலவருக்கு தற்சபாழுது உள்ள துயணப் 

பணியிேங்களாகும். 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் டகாறேக்காலத்தில் சிம்லாவிலும், குளிரக்ாலத்தில் 

ஐதராபாத்திலும் தலா இரண்டு வாரங்கள் தங்கி குடிைரசுத் தயலவர ்பணிபுரிவார.் 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கான இைவச நுமைவு இமசவு 

❖ ஐக்கிை அரபு அமீகரகமானது சபற்சறாரக்ளுடன் அந்நாட்டிற்குச ் சுற்றுலா வரும் 18 

வைதிற்கு உட்படட் குழந்யதகளுக்கு நுயழவு இயசவுச ் சீட்டிற்கான கட்டணம் 

வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ இந்த கட்டணத் தள்ளுபடிைானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூயல மாதம் 15 ஆம் சததி 

முதல் சசப்டம்பர ் 15 வயரயிலான காலகட்டதத்ில் அமீரகத்திற்குப் பைணிக்கும் 18 

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


• 
•    
 
 

  

வைதிற்குடப்ட்ட குழந்யதகளுக்கு மடட்ுசம சபாருந்தும். 
❖ இந்த விதிவிலக்கானது முதன்முதலில் அந்நாடட்ு அயமசச்ரயவைால் கடந்த ஆண்டு 

சசப்டம்பரில் அறிவிக்கப்படட்து. 
❖ இந்த ஆண்டு இது முதன்முயறைாக சசைல்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

 

கான் குமவஸ்ட் 2019 – வருடாந்திர இராணுவப் பயிற்சி 

❖ வருடந்சதாறும் நயடசபறும் பன்னாடட்ு அயமதிப்பயட இராணுவப் பயிற்சிைான 

கான் குசவஸ்ட் 2019 ஆனது மங்சகாலிைாவில் சதாடங்கிைது. 
❖ இது மங்சகாலிைா, சீனா, சஜரம்னி மற்றும் இந்திைா உள்ளிட்ட 38 நாடுகளின் 

பங்களிப்யபக் சகாண்டுள்ளது. 
❖ சபனின், ஸாம்பிைா, மால்சடாவா, ருவாண்டா, சடாசகா, இஸ்சரல் மற்றும் சஜாரட்ான் 

ஆகிை ஏழு நாடுகளின் அயமதிப் பயடைானது முதன்முயறைாக இப்பயிற்சியில் 

பங்சகற்கின்றன. 
 

அமைரிக்க பசுமைக் கட்டிட குழுவின் பட்டியை் 

❖ அசமரிக்க பசுயமக் கட்டிடக் குழுவானது இந்திைாவில் அதிகபடச் LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design-ஆை்ைல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் வடிவறமப்பில் தறலறம) 

சான்றிதழ் தபை்ை பசுறமக் கே்டிேங்கறளக் சகாண்ே முதல் 10 மாநிலங்கறளப் 

பே்டியலிேட்ுள்ளது.  

❖ இதன் இரண்ோம் பதிப்பு அறிக்றகயின்படி மகாராஷ்டிரா முதலிேத்றதயும் 

அதறனத ்ததாேரந்்து கரந்ாேகா மை்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களும் உள்ளன. 

❖ LEED என்பது நீடித்த தன்றமயுேன் கீழ்க்காணும் சிைப்பியல்புகறளக் தகாண்ே 

கே்டிேங்களின் சரவ்டதச அறேயாளமாகும். 

o குறைந்த அளவு காரப்ன் உமிழ்வு 

o வளங்கறளப் பாதுகாத்தல் மை்றும் தசலவுகறளக் குறைத்தல் 

o நீடித்த வளங்களுக்கான நயடமுயறகளுக்கு முன்னுரிறம அளித்தல்  

o ஆடராக்கியமான சூழறல உருவாக்குதல். 
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அறிவியல் ைை்றுை் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ராவணா I மசயற்மகக்ககாள் 

❖ ராவணா I  தசயை்றகக்டகாளானது சரவ்டதச விண்தவளி நிறலயத்திலிருந்து ஜப்பான் 

மை்றும் டநபாளத்தின் இரண்டு BIRDS 3 தசயை்றகக்டகாள்களுேன் தவை்றிகரமாக 

சுை்றுப்பாறதயில் தசலுத்தப்பே்ேது. 

❖ இந்தச ் தசயை்றகக்டகாளானது அதமரிக்காவிலிருந்து சிக்னஸ் – 1 விண்கலத்தின் 

உதவியுேன் ஏப்ரல் 17 அன்று சரவ்டதச விண்தவளி றமயத்திை்கு அனுப்பப்பேே்து. 

❖ இது இலங்றக மை்றும் அதறனச ் சுை்றியுள்ள பகுதிகளின் பேங்கறளப் பிடித்தல் 

மை்றும் தசயல்பாேட்ு அணுகுமுறையை நிறலயப்படுதத்ுதல் உள்ளிே்ே ஐந்து 

பணிகறள இது நிறைடவை்றுதமன எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது. 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

கதசிய பதக்கை் மவன்ற முதை் மசவித்திறன் குமறபாடுள்ள துப்பாக்கிச ்சுடுை் 

வீரர ்

❖ துப்பாக்கிச ் சுடும் சபாட்டிகளில் சதசிை அளவிலான பதக்கம் சவன்ற முதல் 

சசவித்திறன் குயறபாடுள்ள துப்பாக்கிச ்சுடும் வீரர ்தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் (16) ஆவார.் 

❖ இவர ் 21 வைதிற்குட்படச்டாருக்கான 10 மீடட்ர ் ஏர ் யரபிள் துப்பாக்கிப் பிரிவின் 

சபாதுப்பிரிவில் பதக்கம் சவன்றுள்ளார.் 
❖ இவர ் மூத்சதார ் பிரிவில் உலக சாதயனப் பயடத்த ரஷ்ைாவின் அசலக்சாண்டர ்

மற்றும் இயளசைார ்பிரிவில் சீனாவின் யூஃசபங் வாங்க் ஆகிை வீரரக்யள விட  அதிக 

புள்ளிகயளப் சபற்றுச ்சாதயன பயடதத்ுள்ளார.் 
❖ இவர ் ஏற்கனசவ சகசலா இந்திைா வியளைாடட்ுப் சபாட்டிகளில் 21 

வைதிற்குடப்ட்சடாருக்கான 10 மீட்டர ்ஏர ்யரபிள் பிரிவில் தங்கம் சவன்றவராவார.் 
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முக்கிய திைங்கள் 

சரவ்கதச கயாகா தினை் – ஜுன் 21 

❖ தினசரி வாழ்வில் சைாகாவின் நன்யமகள் குறிதத்ு உளகளாவிை அளவில் 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்த ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜுன் 21 அன்று சரவ்சதச சைாகா 

தினமானது சகாண்டாடப்படுகின்றது. 
❖ இந்திைப் பிரதமர ் ராஞ்சியில் நயடசபற்ற நிகழ்வில் மற்ற பங்சகற்பாளரக்ளுடன் 

சைாகாப் பயிற்சியை சமற்சகாண்டார.் 
❖ 5-வது சரவ்சதச சைாகா தினத்தின் கருப்சபாருளானது “காலநிறல நேவடிக்றககள்” 

என்பதாகும்.  

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்21 ஆம் நாள் ஐ.நா. தபாதுச ்சறபைானது ஜுன் 21ஆம் நாள் 

சரவ்டதச அல்லது உலக டயாகா தினமாக அனுசரிக்கப்படும் என அறிவித்தது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சரவ்டதச டயாகா தினமானது உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்பேட்ு வருகின்ைது.  
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