•
•

ஜுன் – 06

TNPSC துளிகள்
❖

ஜுன் 21 ஆம் தேதியன் று நடைபெறவுள் ள சர்வதேச தயோகோ தினே்டே முன்னிை்டு,
தயோகோ நிகழ் சசி
் கள் மற் றும் ெயிற் சி டமயங் கடள மக்கள் கண்ைறிவேற் கு உேவியோக
ஆயுஷ் அடமச்சகமோனது “தயோகோ இருெ் பிைம் ” ('Yoga Locator') எனும் பெயருடைய
டகெ் தெசி பசயலிடய அறிமுகெ் ெடுே்தியுள் ளது.

❖

இந்தியோ, அபமரிக்கோ, ஆஸ்திதரலியோ மற் றும் ஜெ் ெோன் ஆகிய நோடுகடள உள் ளைக்கிய
Quad என்றறியெ் ெடும் அலுவல் சோரோ மூதலோெோய குழுவின் நோற் கரெ் ெோதுகோெ் பு தெச்சு
வோர்ே்டேயோனது சமீெே்தில் ேோய் லோந்தின் ெோங் கோங் கில் நடைெ் பெற் றது.

தேசியச் சசய் திகள்
வணிகர்களுக்கான ஓய் வூதிய திட்டம்
❖

வணிகர் சமுேோயே்தினருக்கு ஓய் வூதியம் வழங் கும் புதியே் திை்ைே்திற் கு மே்திய
அடமச்சரடவயோனது ஒெ் புேல் அளிே்துள் ளது.

❖

இந்ேே் திை்ைே்தின் கீழ் அடனே்துக் கடைக்கோரர்கள் , சில் லடற வியோெோரிகள் மற் றும்
சுய

பேோழில்

பசய் ெவர்கள்

அடனவருக்கும்

60

வயதிடன

அடைந்ே

பின் பு

மோேந்தேோறும் குடறந்ேெை்சமோக 3000 ரூெோய் உறுதியோக ஓய் வூதியம் வழங் கெ் ெடும் .
❖

18லிருந்து 40 வயதுடைய மற் றும் 1.5 தகோடி ரூெோய் க்கும் குடறவோன GST வரி பசலுே்தும்
விற் ெடன

அளடவயுடைய

அடனே்து

சிறு

கடைக்கோரர்களும்

சுய

பேோழில்

புரிதவோர்களும் சில் லடற வர்ே்ேகர்களும் இே்திை்ைே்தில் தசரலோம் .

PM-KISAN திட்டே்தின் விரிவாக்கம்
❖

பிரேம மந்திரி கிசோன் சம் மோன் நிதி (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN)
திை்ைே்தின்

உள் ளைக்க

வரம் டெ

முழுடமயோக

விரிவோக்கம்

பசய் ய

மே்திய

அடமச்சரடவயோனது ஒெ் புேல் அளிே்துள் ளது.
❖

இந்ே முடிவினோல் , நிலங் கடள டவே்திருக்கும்
குடும் ெங் களும்

அடனே்து ேகுதியோன விவசோய

(இது வழக்கமோன விலக்களிெ் பு நிெந்ேடனகளுக்கு உை்ெை்ைது)

இே்திை்ைே்தின் கீழ் ெயனடைவர்.

பிரோன் மந் திரி சம் மான் நிதி
❖

விவசோயிகளுக்கு வருமோன ஆேரவு ேரும் திை்ைமோன பிரேோன் மந்திரி சம் மோன்
நிதியோனது 2019 ஆம் ஆண்டு இடைக்கோல ெை்பஜை்டில் அறிவிக்கெ் ெை்ைது.

❖

இந்ேே்

திை்ைமோனது

ெோேகமோன

வோனிடல

மற் றும்

குடறவோன

விடலகள்

வழங் கெ் ெடுவேோல் ெோதிக்கெ் ெை்ை விவசோயிகளிடைதய நிலவும் அடமதியின்டமக்கு
தீர்வு கோண்ெடேக் குறிக்தகோளோகக் பகோண்டுள் ளது.
❖

இந்ேே் திை்ைே்தின் கீழ் அரசோனது விவசோயிகளுக்கு ஆண்டுதேோறும் 6000 ரூெோடய
வழங் கும் .

•
•

கால் நடட தநாய் கடள கட்டுப் படுே்துவேற் கான புதிய முயற் சி
❖

கோல் நடை வளர்க்கும் விவசோயிகளுக்கு ஆேரவளிக்கும் வடகயில் கோல் மற் றும் வோய்
தநோய் (Foot and Mouth Disease-FMD) மற் றும் புருபசல் தலோசிஸ் (Brucellosis) ஆகியவற் டற
கை்டுெ் ெடுே்துவேற் கோன புதிய முயற் சிக்கு மே்திய அடமச்சரடவயோனது ஒெ் புேல்
அளிே்துள் ளது.

❖

அடுே்ே

ஐந்து

முழுவடேயும்

ஆண்டுகளில்

நோை்டில்

முற் றிலுமோகதக

கோல் நடைகளில்

கை்டுெ் ெடுே்துவடேயும்

ெரவும்

இந்ே

அேடனே்

தநோய்

பேோைர்ந்து

இந்தநோடய முற் றிலும் ஒழிெ் ெடேயும் இது தநோக்கமோகக் பகோண்டுள் ளது.

கால் மற் றும் வாய் தநாய் (FMD) மற் றும் புருசசல் தலாசிஸ்
❖

இந்ே தநோய் களோனது ெசு, எருடமகள் , பசம் மறி, ஆடு மற் றும்

ென் றி தெோன்ற

கோல் நடைகளில் ெரவும் பெோதுவோன தநோய் களோகும் .
❖

ெசு அல் லது எருடம இந்ே FMD தநோயோல் ெோதிக்கெ் ெை்ைோல் அேன் ேோக்கம் நோன்கு
முேல் ஆறு மோேங் கள் வடர நீ டிக்கும் . இந்ேே் ேோக்கே்தினோல் அேன் கறடவ திறன் 100
சேவீேம் வடர குடறயும் .

❖

தமலும்

புருபசல் தலோசிஸ்ஸோல்

ெோதிக்கெ் ெடும்

கோல் நடைகள்

ேங் கள்

வோழ் நோள்

முழுவதும் 30 சேவீே அளவிற் கு கறடவே் திறடன இழக்கின்றன.
❖

இந்தநோயோனது விலங் குகளிடைதய மலை்டுே் ேன்டமக்கு கோரணமோகிறது.

❖

இேன்

ேோக்கமோனது

ெண்டணே்

பேோழிலோளர்கள்

மற் றும்

கோல் நடை

உரிடமயோளர்களுக்கும் ெரவுகின்றது.

பிரேமரின் உேவிே் சோடகே் திட்டம்
❖

தேசிய ெோதுகோெ் பு நிதியே்தின் கீழ் உள் ள பிரேமரின் உேவிே் பேோடகே் திை்ைே்தில்
ஒரு மிகெ் பெரிய மோற் றே்திற் கு மே்திய அடமச்சரடவயோனது ஒெ் புேல் அளிே்துள் ளது.

❖

அடமச்சரடவயோனது உேவிே் பேோடகடய சிறுவர்களுக்கு 2000 ரூெோயிலிருந்து
ரூ2500 ஆகவும் சிறுமிகளுக்கு 2250 ரூெோயிலிருந்து ரூ.3000 ஆகவும் உயர்ே்தியுள் ளது.

•
•

❖

ெயங் கரவோே/நக்சடலை்டுகள் ேோக்குேலின் தெோது உயிர்ே் தியோகம் பசய் ே மோநில
கோவல்

துடற

அதிகோரிகளின்

குழந்டேகளுக்கும்

இந்ே

உேவிே்

பேோடகயின்

வரம் ெோனது விரிவுெடுே்ேெ் ெை்டுள் ளது.
❖

மோநிலே்தின் கோவல் துடற அதிகோரிகளுக்கோன புதிய ஒதுக்கீடு வருைே்திற் கு 500
ரூெோய் ஆக உள் ளது.

❖

இந்ே

விவகோரே்திற் கு

மே்திய

உள் துடற

அடமச்சகமோனது

ஒெ் புேல்

வழங் கு

நிறுவனமோகச பசயல் ெடும் .

தேசிய பாதுகாப் பு நிதியம்
❖

தேசிய ெோதுகோெ் பு நிதியமோனது 1962 ஆம் ஆண்டு உருவோக்கெ் ெை்ைது.

❖

இது

தேசிய

ெோதுகோெ் பு

முயற் சிடய

ஊக்குவிெ் ெடே

தநோக்கமோகக்

பகோண்டு

அளிக்கெ் ெடும் ேன்னோர்வ நன்பகோடைகடள பரோக்கமோக வசூலிெ் ெடேயும் அேன்
ெயன்ெோை்டைே் தீர்மோனிக்கும் ெணிகடளயும் தமற் பகோள் கிறது.
❖

ேற் தெோது இந்ே நிதியோனது ஆயுேெ் ெடை, துடண இரோணுவே்தினர் மற் றும் ரயில் தவ
ெோதுகோெ் புெ் ெடையினர் மற் றும் அவர்களின் குடும் ெே்தினரின் நல் வோழ் விற் கோக
ெயன்ெடுே்ேெ் ெடுகின்றது.

❖

இந்ே நிதியமோனது பிரேமடரே் ேடலவரோகவும் , ெோதுகோெ் பு, நிதி மற் றும் உள் துடற
அடமச்சர்கடள

உறுெ் பினர்களோகவும்

பகோண்ை

ஒரு

நிர்வோகக்

குழுவோல்

நிர்வகிக்கெ் ெடுகின்றது.

ஸ்விப் ட் இந் தியா மற் றும் சேற் காசியா மாநாடு
❖

ஸ்விெ் ை் இந்தியோ மற் றும் பேற் கோசியோ மோநோைோனது மும் டெயில் நடைபெற் றது.

❖

இம் மோநோைோனது

உலகளோவிய

வங் கிகளுக்கிடைதயயோன

நிதியியல்

பேோடலே்

பேோைர்புக்கோன சங் கம் (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) மூலம்
ஏற் ெோடு பசய் யெ் ெை்ைது.
❖

இம் மோநோை்டின் கருே்துருவோனது, “ெரிமோணோே்தில் டிஜிை்ைல் மயமோக்கல் : புே்ேோக்கம்
மற் றும் இடணய ெ் ெோதுகோெ் பின் எதிர்கோலம் ” என்ெேோகும் .

உட்சாதலா முன்முயற் சி
❖

கோயமுற் று

சக்கர

நோற் கோலியில்

முைங் கியிருக்கும்

இரோணுவ

வீரர்கடள

ேற் சோர்புடையவர்களோக மோற் றுவேற் கோன ஒரு முயற் சியோக “உை்சோதலோ” என்ற
முன்முயற் சிடய

இரோணுவே்தின்

முைவியல்

மறுவோழ் வு

டமயமோனது

பேோைங் கியுள் ளது.
❖

உை்சோதலோ என்ெது இரோணுவ மற் றும்

துடண இரோணுவெ் ெடைடயச் தசர்ந்ே

வீரர்களுக்கு ஒருங் கிடணக்கெ் ெை்ை ெோதுகோெ் பு கை்ைணம் மற் றும்

பிரே்திதயகே்

ேள் ளுெடிகடள வழங் கும் ஒரு ெயணே் ேளமோகும் .
❖

இது

ஊனமுற் ற

இரோணுவ

வீரர்களுக்கு

அதிகோரம்

அளிெ் ெடே

தநோக்கமோகக்

பகோண்டுள் ளது.
❖

இந்ே பிரே்திதயக முன்முயற் சியோனது சக்கர நோற் கோலியில் முைங் கியிருக்கும் ரோணுவ
வீரர்களின் வோழ் வில் ஒரு புதிய உே்திடய வழங் கியிருக்கின்றது.

•
•

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
புது சடல் லிக்கு சிவப் பு நிற எச்சரிக்டக
❖

இந்திய வோனிடல ஆரோய் ச்சி டமயமோனது தேசியே் ேடலநகரே்திற் கு சிவெ் பு நிற
எச்சரிக்டகடய வழங் கியுள் ளது.

❖

வோனிடல ஆய் வு டமயமோனது பமோே்ேமோக ெச்டச, மஞ் சள் , பெோன்னிறம் மற் றும்
சிவெ் பு ஆகிய நோன்கு எச்சரிக்டக நிறங் கடளக் பகோண்டுள் ளது.

❖

ெச்டச நிறமோனது இயல் ெோன சூழடலயும் சிவெ் பு நிறமோனது மிகவும் தமோசமோன
வோனிடலச் சூழடலயும் குறிக்கின்றது.

இந் திய இராணுவே்தின் “Go Green” முன்முயற் சி
❖

தமற் கு வங் கோளே்தில் உள் ள பகோல் கே்ேோவில் வில் லியம் தகோை்டை டமயே்தில் உள் ள
கிழக்கு கை்டுெ் ெோை்டுே் ேடலடமயகே்தில்

“பேோைர்ச்சியோன சுற் றுச்சூல்

கோற் று

கண்கோணிெ் பு அடமெ் டெ” இந்திய ரோணுவமோனது பசயல் நிடலெ் ெடுே்தியுள் ளது.
❖

இந்ே கோற் று ேர கண்கோணிெ் புெ் அடமெ் பின் பசயல் நிடலெ் ெடுே்துேலோனது இந்திய
இரோணுவே்ேோல் ஏெ் ரல் 2019-ல் நோடு முழுவதும் துவக்கெ் ெை்ை “Go Green”

என்ற

முன்முயற் சியின் ஒரு ெகுதியோகும் .
❖

இது கோற் றின் வீசும் திடச, கோற் று மோசுெோடு, சுற் றுெ் புற பவெ் ெநிடல, ஒெ் பீை்டு
ஈரெ் ெேம் , பவெ் ெக் கதிர்வீச்சு, வளிமண்ைல அழுே்ேம் மற் றும் மடழ அளடவ ஆண்டு
முழுவதும் அளவிடும் .

❖

இது பகோல் கே்ேோவின் ஆறோவது பேோைர்ச்சியோன சுற் றுச்சூழல் கோற் று கண்கோணிெ் பு
அடமெ் ெோகும் .

•
•

மாநிலச் சசய் திகள்
எலிசபண்டா திருவிழா
❖

இரண்டு

நோை்களுக்கு

நடைபெறும்

எலிபெண்ைோ

திருவிழோவோனது

மும் டெயின்

கோரோபூரி தீவில் நடைபெற் றது.
❖

இே்திருவிழோவோனது மகோரோஷ்டிர சுற் றுலோ தமம் ெோை்டு நிறுவனே்ேோல்

ஏற் ெோடு

பசய் யெ் ெை்டிருந்ேது.
❖

இந்நிறுவனமோனது

சுற் றுலோ

மற் றும்

மும் டெயின்

கலோச்சோரே்டே

தமம் ெடுே்துவேற் கோக வருைந்தேோறும் இே்திருவிழோவிடன ஏற் ெோடு பசய் கின்றது.
❖

ெோரம் ெரிய

ேளமோன

எலிபெண்ைோ

ெோரம் ெரியே்திடனயும்

பகோண்ைோடும்

குடகடய

மை்டுமல் லோமல்

இே்திருவிழோவோனது

2012

நகரே்தின்

ஆம்

ஆண்டு

பேோைங் கெ் ெை்ைது.

உேவிே்சோடக சபறுவேற் கான வருடாந் திர வருமான வரம் பு உயர்வு
❖

அஸ்ஸோம்

மோநில

அரசோனது

மோணவர்கள்

ேங் கள்

முதுகடலெ்

ெை்ைெ் ெடிெ் பு

வடரயிலோன ெடிெ் பிற் கு உேவிே் பேோடக பெறுவேற் கோக அவர்களின் பெற் தறோரின்
வருைோந்திர வருமோன உச்ச வரம் டெ 1 லை்சே்திலிருந்து 2 லை்சமோக உயர்ே்தியுள் ளது.
❖

இந்ேே்

திை்ைமோனது

அஸ்ஸோமின்

ேனியோர்

கல் லூரிகள்

மற் றும்

ெல் கடலக்

கழகங் களுக்குெ் பெோருந்ேோது.
❖

மே்திய

மற் றும்

மோநில

அரசில்

ெணிபுரியும்

பெற் தறோர்களின்

குழந்டேகளும்

இே்திை்ைே்தில் ெயனடைய ேகுதியற் றவர்கள் ஆவர்.

“ஆப் கி தபட்டி” திட்டம் - ராஜஸ்ோன்
❖

ரோஜன்ேோன் மோநில அரசோனது “ஆெ் கி தெை்டி” திை்ைே்தின் கீழ் ெள் ளிச் சிறுமிகளுக்கு
வழங் கி வந்ே நிதியுேவிடய உயர்ே்தியுள் ளது.

❖

இந்ேே் திை்ைே்தின் கீழ் வறுடமக்தகோை்டிற் கு கீதழயுள் ள மற் றும் ேோய் அல் லது ேந்டே
அல் லது

இருவடரயும்

இறந்ே

ெள் ளிச்

சிறுமிகளுக்கு

மோநிலே்தில்

நிதியிேவி

அளிக்கெ் ெடும் .
❖

உேவிே் பேோடகயோனது 1 முேல் 8 வடர ெயிலும் சிறுமிகளுக்கு 1100 ரூெோயிலிருந்து
2100 ரூெோயோகவும் 9 முேல் 12 வகுெ் பு வடர ெயிலும் சிறுமிகளுக்கு 1500 ரூெோயிலிருந்து
ரூ2500 ஆகவும் உயர்ே்ேெ் ெை்டுள் ளது.

இேரச் சசய் திகள்
சேலுங் கானா உருவான நாள் – ஜுன் 02
❖

ஒவ் பவோரு ஆண்டும் ஜுன் மோேம் 02 ஆம் நோள் பேலுங் கோனோ மோநிலம் உருவோன நோள்
பகோண்ைோைெ் ெடுகின்றது.

❖

2014 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 02 ஆம் நோள் பேலுங் கோனோவோனது, 29 ஆவது மோநிலமோக

•
•

அதிகோரெ் பூர்வமோக உருவோக்கெ் ெை்ைது.
❖

2014

ஆம்

ஆண்டு

உருவோக்குவேற் கோன

பிெ் ரவரி
ஆந்திரெ்

மோேே்தில்
பிரதேச

பேலுங் கோனோ

மோநிலே்டே

மறுசீரடமெ் புச்

சை்ைமோனது

நோைோளுமன்றே்ேோல் நிடறதவற் றெ் ெை்ைது.
❖

இது ஆந்திரெ் பிரதேசே்தின் 10 வை தமற் கு மோவை்ைங் கடள உள் ளைக்கியது ஆகும் .

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

