•
•

ஜூன் –04

TNPSC துளிகள்
❖

டெல் லி

அரசானது

தபருந்துகளில்

தேசிய

ேலலநகரப்

டபண்களுக்கு

பகுதியில்

இலவசப்

மெெ்தரா

பயணங் களள

ரயில்

மற் றும்

அளிப் பேற் கான

முன்டமாழிேலுக்கு ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.
❖

ONGC நிறுவனமானது இந்தியன் ஆயில் நிறுவனே்லேப் பின்னுக்குத் ேள் ளி நாட்டின்
மிகவும் இலாபகரமான டபாதுே்துலற நிறுவனமாக உருடவடுே்துள் ளது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
மூன்றாம் பாலினத்தவர் - பல் ந ாக்கு மருத்துவமனன
❖

டசன்லனயில் உள் ள ராஜீவ் காந்தி அரசு டபாது மருே்துவமலனயானது மூன்றாம்
பாலினே்ேவருக்கான சுகாோரப் பாதுகாப் புத்

தேலவகளுக்டகன இயங் கும் ஒரு

முழுதநர சிறப் புப் பிரிலவே் டோெங் கியுள் ளது.
❖

நாெ்டில்

மூன்றாம்

பாலினே்ேவருக்காக

ேனிப்

பிரிலவ

ஒரு

மருே்துவமலன

டகாண்டிருப் பது இதுதவ முேல் முலறயாகும் .

❖

இந்ே மருே்துவமலனயானது எல் லா நாெ்களிலும்

திருநங் லககளுக்கு சுகாோர

தசலவகலள வழங் குெ் .
❖

பே்து வருெங் களுக்கு முன்பு 2009 ஆம் ஆண்டு இதே மருே்துவலனயில் முேன்
முலறயாக திருநங் லகக்குப் பாலியல் மாற் று அறுலவ சிகிச்லச டசய் யப் பெ்ெது.

•
•

ததசியெ் செய் திகள்
பஞ் சாப் மமயில் இரயிலின் 107 வது வருடம்
❖

பஞ் சாப் டமயில் இரயிலானது நாெ்டின் மிகப் பழலமயான டோலலதூரம் டசல் லும்
ரயில் களில் ஒன்றாகும் .

❖

இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1 அன்று ேனது 107 ஆம் வருெே்லே நிலறவு டசய் ேது.

❖

முன்னர்

பஞ் சாப்

லிமிெ்டெெ்

என்று

அலழக்கப் பெ்ெ

இந்ே

இரயிலானது

மும் லபயிலிருந்து டபஷாவர் வலரயிலான ேனது முேல் பயணே்லே 1912 ஆம்
ஆண்டு ஜூன் 1 அன்று டோெங் கியது.

❖

டபஷாவர் நகரம் ேற் தபாது பாகிஸ்ோனில் உள் ளது.

❖

இது ஆங் கிதலயர் காலே்திய இந்தியாவின் அதிதவக இரயிலாக அறியப் பெ்ெது.

❖

பிரிவிலனக்கு முன்னோக இந்ே இரயிலானது மும் லபயின் டபல் லார்டு பியர் தமால்
நிலலயே்திலிருந்து

டபஷாவர் வலரயிலான

2496

கி.மீ

டோலலலவ

47

மணி

தநரே்தில் கெந்து டசன்றது.
❖

ேற் தபாது சே்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா நிலலயே்திலிருந்துத் டோெங் கி தராஷ்பூர்
கண்தொன்மெண்ெ் வலரயிலான இேன் வெக்கு தநாக்கிய 1930 கி.மீ தூர பயணே்லே
இது 34 மணிதநரம் 15 நிமிெே்தில் கெக்கிறது.

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பெ்செய் திகள்
ிலவில் நூலகம் – தபர்ஷீட்
❖

உலகின் முேல் நிலவில் அலமந்துள் ள நூலகமானது 30 மில் லியன் பக்கங் கலளக்
டகாண்டுள் ளது.

❖

இது இஸ்தரல் நாெ்டிலிருந்து அனுப் பெ்டு நிலவில் தமாதி ேலரயிறங் கிய தபர்ஷீெ்
விண்கலே்திலிருந்து ஏப் ரல் 12 அன்று பறக்கவிெப் பெ்ெது.

❖

இது 5 மில் லியன் ஆண்டுகளுக்கு அங் கு இருக்கும் .

•
•

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
எட்னா எரிமனல
❖

இந்ே வருெே்தில் முேல் முலறயாக எெ்னா எரிமலல டவடிே்துள் ளது.

❖

இே்ோலிய நாட்டின் தீவான சிசிலியில் உள் ள இந்த மலலயானது கெந்ே இரண்டு
ஆண்டுகளாக டவடிக்காே நிலலயில் இருந்ேது.

❖

இது ஐரராப் பாவில்
எரிமலலயான

மசயல் படுெ்

விசுவியஸ்

நிளலயில்

எரிெளலளய

இருக்குெ்

விெ

இரண்ொவது உயரமான

இரண்டளர

மெங் கு

அதிகொன

டசயல் படும் நிளலளயக் மகாண்ட எரிமலலயாகும் .

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
மமக்ஸிநகா
❖

ாட்டின் மவளி ாட்டவர்களுக்கான உயரிய குடிமகன் விருது

முன்னாள்

இந்திய

டமக்ஸிகானா

டெல்

குடியரசுே்
அகுயிலா

ேலலவரான

பிரதிபா

அஸ்டெகா”

(அஸ்டெக்

பாெ்டீலுக்கு
ஈகீள்

“ஆர்ென்

ஆர்ெர்)

எனும்

டமக்ஸிதகா நாெ்டு அரசால் டவளிநாெ்ெவருக்கு வழங் கப் படும் உயரிய குடிமகன்
விருது வழங் கப் பெ்டுள் ளது.
❖

S.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அடுே்ேோக இந்ே டகௌரவே்லேப்

டபறும்

இரண்ொவது

இந்தியக் குடியரசுே் ேலலவர் இவரரயாவார்.
❖

பிரதிபா பாெ்டில் 2007-2012 ஆம் ஆண்டுகளில் குடியரசுே் ேலலவராக இருந்ே முேல்
டபண் ஆவார்.

•
•

நதசிய பாதுகாப் பு ஆநலாசகர்
❖

ஓய் வு டபற் ற இந்திய காவல் பணி அதிகாரியான அஜிே் தோவலல இந்திய அரசானது
தேசிய பாதுகாப் பு ஆரலாசகராக மீண்டும் நியமிே்துள் ளது.

❖

இவருக்கு காபிமனட் அலமச்சருக்கு நிகரான ேகுதி வழங் கப் பெ்டுள் ளது.

❖

முன்னுரிலம வரிலச அெ்ெவலணயில் அலமச்சருக்கு நிகரான தகுதி நிலலலயப்
டபற் ற முேல் தேசிய பாதுகாப் பு ஆதலாசகராக இவர் உருடவடுே்துள் ளார்.

❖

இவரின் முந்லேய தேசிய பாதுகாப் பு ஆதலாசகர் பணிக் காலே்தில் இவருக்கு
இலண அலமச்சர் நிலலக்கு நிகரான நிளல வழங் கப் பெ்டிருந்ேது.

❖

இந்ே தேசிய ஆதலாசகர் பேவியானது 1998 ஆம் ஆண்டு அெல் பிஹாரி வாஜ் பாய்
பிரேமராக இருந்ே தபாது உருவாக்கப் பெ்ெதாகுெ் .

❖

இந்திய மவளியறவுப் பணி அதிகாரியான பிரரேஷ் மிஸ்ரா இந்தியாவின்

முதல்

தேசிய பாதுகாப் பு ஆதலாசகர் ஆவார்.
❖

1968 ஆண்டின் IPS அதிகாரியான அஜிே் ரதாவல் உளவுத் துலறயின் இயக்குநராக
2005 ஆம் ஆண்டு பணி ஓய் வு டபற் றார்.

விளளயாட்டுெ் செய் திகள்
400-வது கிராண்ட் ஸ்லாம் நபாட்டி
❖

தராஜர் டபெரர் கிராண்ெ் ஸ்லாம் தபாெ்டியில் ேனது 400-வது ஆெ்ெே்லே தகஸ்டபர்
ருெ்டுக்கு எதிராக விலளயாடினார்.

❖

சுவிெ்சர்லாந்லேச் தசர்ந்ே இவர் இந்ே லமல் கல் லல அலெந்ே முேல் ஆண் அல் லது
டபண் வீராக உருடவடுே்துள் ளார்.

•
•

❖

இந்ேப் பெ்டியலில் அதிக கிராண்ெ் ஸ்லாம் தபாெ்டிகளில் விலளயாடிய இரண்ொவது
வீரராக டசரினா வில் லியம் ஸ் உள் ளார்.

❖

ஜப் பானின்

குருமி

நராலவ

பிடரஞ் ச ்

ஓபன்

தபாெ்டியின்

இரண்ொம்

சுற் றில்

தோற் கடிே்ே ஆெ்ெமானது டசரினா வில் லியம் ஸின் 382வது தபாெ்டியாகும் .
❖

தநாதவாக் தஜாதகாவிக் மற் றும் ரதபல் நொல் ஆகிதயார் அதிக கிராண்ெ் ஸ்லாம்
தபாெ்டிகளில் விலளயாடிய மூன்றாவது மற் றும் நான்காவது வீரர்களாக உள் ளனர்.

நிஹால் ெரின் - 2800 எநலா புள் ளிகள் மதிப் பீடு
❖

இந்தியாலவச் தசர்ந்ே நிஹால் சரின் FIDE மதிப் பீட்டுப் பெ்டியலில் 2600 எதலா
புள் ளிகலளப் டபற் ற உலகின் மூன்றாவது இள வயது வீரராக உருடவடுே்துள் ளார்.

❖

14 வயோன இவர் தகரளாலவச் தசர்ந்ேவராவார்.

❖

தமலும் இவர், 2009 ஆம் ஆண்டில் 15 வயோன பரிமாராஜன் தநகி புரிந்ே சாேலனலய
முறியடிே்ே இந்தியாவின் இளம் வயது வீரராவார்.

இ ் திய சதுரங் க தரவரினச

❖

ஐந்து முலற உலக சாம் பியனான விஸ்வநாேன் ஆனந்ே உலகளவில் 9 ஆம் இெே்தில்
உள் ளார்.

❖

இவருக்கு அடுே்து 25 வது இெே்தில் டபண்டியாலா ஹரிகிருஷ்ணா உள் ளார்.

❖

விதித் குஜராே்தி, B அதிபன் மற் றும் கிருஷ்ணா சசிகிரண் ஆகிதயார் முேல் 100
இெங் களில் உள் ள பிற இந்தியர்கள் ஆவர்.

❖

நிஹால் 240 ஆம் இெே்தில் உள் ளார்.

❖

நார்தவலயச் தசர்ந்ே உலக சாம் பியனான மாக்னஸ் கார்ல் சன் உலகின் முேல்
இடத்தில் டோெருகின்றார்.

❖

இந்தியாவின் டகாதனரு ஹம் பி டபண்கள் வரிலசயில் உலகளவில் 4-வது இெே்தில்
உள் ளார்.

❖

துதராணாவள் ளி ஹர்கா 14வது இெே்தில் உள் ளார்.

•
•

2 0 வயதிற் கு உட்பட்ட யூதரசியன் தடகள சாம் பியன்ஷிப்
❖

கஜகஸ்ோனின்

அல் மாடி

நகரில்

2

நாட்கள்

நலெடபற் ற

20

வயதிற் கு

உெ்பெ்தொருக்கான யூரரசியன் ேெகள சாம் பியன்ஷிப் தபாெ்டியில் இந்திய தடகள
வீரர்கள் 5 ேங் கப் பேக்கம் மற் றும் 3 டவள் ளிப் பேக்கங் களள மவன்றனர்.
❖

ேமிழ் நாெ்லெச் தசர்ந்ே ஸ்ரீகிரண் நந்ேகுமார் ஆண்களுக்கான 300 மீெ்ெர் தபாெ்டியில்
ேங் கப் பேக்கம் டவன்றார்.
வீரர்கள்

வினளயாட்டு

குரிந்ேர் வீர்சிங்

100 மீெ்ெர்

ேங் கெ்

விக்ராந்ே் பஞ் சால்

400 மீெ்ெர்

ேங் கெ்

ஸ்ரீகிரண்

800 மீெ்ெர்

ேங் கெ்

அப் து ரசாக்

4  400 மீெ்ெர்

ேங் கெ்

பிரிஸ்ஸில் லா தெனியல்

பதக்கம்

கலப் பு ஓெ்ெம்

ப் ரளாரன்ஸ் பர்லா
விக்ராந்ே் பஞ் சால்
தராஹிே் யாேவ்

ஈெ்டி எறிேல்

ேங் கெ்

அப் துல் ரஸாக்

400 மீெ்ெர்

டவள் ளி

பிரிஸில் லா தெனியல்

800 மீெ்ெர்

டவள் ளி

சாஹில் ஸில் வால்

ஈெ்டி எறிேல்

டவள் ளி

UEFA சாம் பியன்ஷிப் - லிவர்பூல்
❖

தொெ்ென்ஹாலம 2-0 என்ற கணக்கில்

வீழ் ே்தி லீவர்பூல்

அணியானது 6 வது

முலறயாக ஐதராப் பாவின் சாம் பியனாக உருடவடுே்துள் ளது.
❖

முகமது சலா மற் றும் டிதவாக் ஆரிகி ஆகிரயார் ேலா 2 தகால் கள் அடிே்ேனர்.

❖

கெந்ே ஏழு ஆண்டுகளில் லிவர்பூல் அணிக்கு கிளடே்ே முேல் டிராபி இதுதவயாகும் .

•
•

முக்கிய தினங் கள்
ிதியியல் கல் வி வாரம் : ஜூன் 3-7
❖

நிதியியல் கல் வி வாரமானது ஒவ் டவாரு ஆண்டும் ஒரு முக்கியத் ேலலப் புகளின் கீழ்
விழிப் புணர்லவ

ஏற் படுே்துவேற் கான

ரிசர்வ்

வங் கியின்

லமயப் படுே்ேப் பெ்ெப்

பிரச்சாரமாகும் .
❖

இவ் வருெ நிதியியல் கல் வி வாரொனது ‘விவசாயிகள் ’ மீதுெ் முலறயான வங் கி
அலமப் பின்

ஒரு

அங் கமாக

இருப் பேன்

மூலம்

அவர்கள்

எவ் வாறு

பயன்

டபறுகிறார்கள் என்பேலன விளக்குவதன் மீதுெ் ளெயெ் மகாண்ட கருே்துருளவ
அடிப் பளடயாகக் டகாண்ெது.
❖

விவசாயிகளுக்கு

அே்தியாவசிய

நிதியியல்

விழிப் புணர்வுச்

டசய் திகலளப்

பரப் புவேற் காக RBI வங் கியானது ஜூன் மாேே்தில் தூர்ேர்ஷன் மற் றும் அகில இந்திய
வாடனாலி

ஆகியவற் றின்

மூலம்

லமயப் படுே்ேப் பெ்ெ

டவகு

ஜன

ஊெகப்

பிரச்சாரே்லே தமற் டகாள் கிறது.

ஆக்கிரமிப் பால் பாதிக்கப் பட்ட அப் பாவி குழ ் னதகளுக்கான சர்வநதச தினம் –
ஜுன் 4
❖

ஆக்கிரமிப் பால் பாதிக்கப் பட்ட அப் பாவி குழந்ளதகளுக்கான சர்வரதச தினமானது,
ஒவ் டவாரு ஆண்டும் ஜூன் 4 அன்று ஐக்கிய நாடுகளால் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.

❖

இந்ே நாளானது உலடகங் கிலும் உள் ள உெல் , மன மற் றும் உணர்வுப் பூர்வமாக
பாதிக்கப் பெ்ெ குழந்லேகளின் வலிலய அங் கீகரிக்கின்றது.

❖

இந்நாளானது 1982 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ெ் 19 அன்று ஏற் படுே்ேப் பெ்ெது.

❖

இது உண்லமயில் 1982 ஆம் ஆண்டின் மலபனான் தபாரினால் பாதிக்கப் பெ்தொரின்
மீது

கவனம்

டசலுே்தியது.

பின் னர்

உலகளாவிய

உருவாக்கப் பெ்ெது.

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

அளவில்

இத்தினெ்

