•
•

ஜுன் – 28

TNPSC துளிகள்
❖

ஹங் கேரியில்

நடைபெற் ற

37-வது

ொலகைான்

சர்வகேச

பசஸ்

திருவிழாவில்

இந்தியாவின் 63-வது கிராண்ை் மாஸ்ைர் ெை்ைே்டே ேர்நாைோவின் டமசூடரச் கசர்ந்ே
கிரிஷ் பேௌசிே் பெற் றுள் ளார்.

தேசியச் சசய் திகள்
5 நீ திபதிகள் – பபொது நல வழக்குகள்
❖

பொது நல வழே்கு விவோரங் ேடள இந்திய உச்ச நீ திமன்றே்தின் 5 நீ திெதிேள்
விசாரிெ் ொர்ேள் என்ற ஒரு புதிய ெணிெ் ெை்டியடல இந்திய உச்ச நீ திமன்றே்
ேடலடம நீ திெதி ரஞ் சன் கோோய் அறிவிே்துள் ளார்.

❖

இேற் கு முன்பு, புதிோே ோே்ேல் பசய் யெ் ெடும் பொது நல வழே்குேள் இந் தியே்
ேடலடம

நீ திெதியினாலும் ,

அவருே்கு

அடுே்ே

இைே்தில்

இருே்கும்

மூே்ே

நீ திெதியினாலும் விசாரிே்ேெ் ெை்டு வந்ேன.

இந் திய பிரமரின் ஜப் பொன் பயணம்
❖

இந்தியெ் பிரேமர் நகரந்திர கமாடி, அவருடைய சே இடணயான ஜெ் ொனியெ் பிரேமர்
ஷின்கசா அகெவுைன் விரிவான கெச்சுவார்ே்டே நைே்தினார்.

❖

ஜெ் ொனின் கரவா சோெ் ேே் போைே்ேம் மற் றும் கமாடி இரண்ைாவது முடறயாே
பிரேமராேெ் ெேவிகயற் பு ஆகியவற் றின் பிறகு இரு நாை்டுே் ேடலவர்ேளுே்கிடைகய
நடைபெற் ற முேலாவது சந்திெ் பு இதுவாகும் .

•
•

❖

அே்கைாெரில் நடைபெறவிருே்கும் ஜெ் ொனியெ் கெரரசர் நருஹிை்கைாவின் முடிசூை்டு
விழாவில் இந்தியே் குடியரசுே் ேடலவர் இராம் நாே் கோவிந்ே் ேலந்து போள் வார்
என்று பிரேமர் அறிவிே்ோர்.

உள் ளூர்பமொழிக்கான பமொழிபபயர்ப்பு மீதொன ததசியத் திட்டம்
❖

மே்திய

மின்னணு

மற் றும்

உள் ளூர்பமாழியில்

ேேவல்

போழில் நுை்ெே்

பமாழிபெயர்ெ்பிற் ோன

ஒரு

துடற

அடமச்சேம்

ெரிந்துடரடய

மே்திய

அடமச்சரடவ முன்பு சமர்ெ்பிே்ே விருே்கின்றது.
❖

இது ஆங் கிலம் மற் றும் உள் ளூர் பமாழி ஆகிய இரண்டிலும் ேற் பிே்ேல் மற் றும்
ஆராய் ச்சிே்

கூறுேடள

ஏற் ெடுே்துவேன்

மூலம்

அடனவரும்

அறிவியல்

போழில் நுை்ெே்டே அணுகும் ெடி பசய் வடே கநாே்ேமாேே் போண்டுள் ளது.
❖

இடே

அடைவேற் ோே

பமாழிபெயர்ெ்பு

இயந்திர

ஆகியவற் டற

பமாழிபெயர்ெ்பு
கூை்ைாே

மற் றும்

இடணே்துெ்

மனிேர்ேள்

மூலம்

ெயன்ெடுே்ே

அரசு

திை்ைமிை்டுள் ளது.
❖

உள் ளூர்

பமாழிே்ோன

பமாழிபெயர்ெ்புே்

ேவிர,

இந்ே

அடமெ் பினால்

ேண்ைறியெ் ெை்ை பிற திை்ைங் ேள் பின்வருமாறு:

o
o
o
o
o
o

குவாண்டம் எல் லல
செயற் லை நுண்ணறிவு
தேசிய பல் லுயிர்ப் சபருை்ைே் திட்டம்
மின்ொர வாைனங் ைள்
மனிேெ் சுைாோரே்திற் ைான உயிரி – அறிவியல்
ஆழ் ைடல் ஆய் வு

ஜல் சக்தி அபியொன்
❖

ஜூடல

01

ஆம்

மாவை்ைங் ேளில்

கேதியிலிருந்து
மடழநீ ர்

ேண்ணீரெ
் ்

கசேரிெ் பு

மற் றும்

ெற் றாே்குடற
நீ ர்ெ்

அதிேமுள் ள

ொதுோெ் பு

255

முயற் சிேடள

துரிேெ் ெடுே்துவேற் ோே ஜல் சே்தி அபியான் என்றெ் பிரச்சாரே்டேே் போைங் ே

•
•

மே்திய அரசு திை்ைமிை்டுள் ளது.
❖

2018 ஆம் ஆண்டில் அமல் ெடுே்ேெ் ெை்ை கிராம சுவராஜ் அபியான் மாதிரிடயெ்
பின் ெற் றி இந்ேெ் பிரச்சாரம் போைங் ேெ் ெை இருே்கின்றது.

❖

இந்ேெ் பிரச்சாரம் ஜூடல 01 முேல் பசெ் ைம் ெர் 15 வடர பேன்கமற் குெ் ெருவமடழ
பெறும் மாநிலங் ேளில் பசயல் ெடுே்ேெ் ெை விருே்கின்றது.

❖

ெருவமடழ திரும் புேல் /பின் வாங் குேல் அல் லது வை கிழே்குெ் ெருவமடழயின் கொது
மடழ பெறும் மாநிலங் ேளில் அே்கைாெர் 01 முேல் நவம் ெர் 30 வடர இெ் பிரச்சாரம்
பசயல் ெடுே்ேெ் ெடும் .

❖

Indiawater.gov.in என்ற இடணய ேளே்தில் உள் ள நிைழ் தநர ைட்டுப் பாட்டைம் மற் றும்
லைதபசி

செயலிைளின்

மூலம்

நிைழ் தநரே்தில்

இேன்

செயல் பாடுைள்

ைண்ைாணிை்ைப் பட விருை்கின்றன.

கொவல் நிலலயங் களின் தரவரிலச - 2018
❖

2018 ஆம் ஆண்டிற் ோன ோவல் நிடலயங் ேளின் ேரவரிடசடய மே்திய உள் துடற
அடமச்சேம் பவளியிை்டுள் ளது.

❖

இராஜஸ்ோனின் பிோனிர் மாவை்ைே்தில் உள் ள ேலு ோவல் நிடலயம் நாை்டின் சிறந்ே
ோவல் நிடலயமாே ேர வரிடசெ் ெடுே்ேெ் ெை்டுள் ளது.

❖

இே்ேரவரிடசயில் அந்ேமான் நிே்கோொரில் உள் ள கேம் பெல் வடளகுைா ோவல்
நிடலயம் இரண்ைாவது இைே்தில் ேரவரிடசெ் ெடுே்ேெ் ெை்டுள் ளது.

❖

ேமிழ் நாை்டின் கேனியில் உள் ள பெரியகுளம் ோவல் நிடலயம் 8-வது இைே்தில்
உள் ளது.

❖

2017 ஆம் ஆண்டில் ேமிழ் நாை்டின் கோயம் புே்தூரில் உள் ள ஆர்எஸ் புரம் ோவல்
நிடலயம் சிறந்ே ோவல் நிடலயமாே ேரவரிடசெ் ெடுே்ேெ் ெை்டிருந்ேது. இேற் கு
அடுே்ே இைங் ேளில் டஹேராொே்தின் ெஞ் சகுை்ைா ோவல் நிடலயமும் லே்கனாவின்
குைம் ொ ோவல் நிடலயமும் இருந்ேன.

•
•

பபண் குழந் லதகளுக்கொன தற் கொப் புப் பயிற் சி
❖

இந்திய அரசு சமே்ரா சிே்சா என்ற திை்ைே்தின் கீழ் பெண் குழந்டேேளுே்ோன
ேற் ோெ் புெ் ெயிற் சிடய அறிமுேெ் ெடுே்தியுள் ளது.

❖

பெண் குழந்டேேள் மற் றும் பெண்ேளுே்கு எதிரான குற் றங் ேள் அதிேரிே்து வருவடே
நிடனவில் போண்டு பெண்ேளின் ொதுோெ் டெ உறுதிெடுே்துவேற் ோே இே்திை்ைம்
போைங் ேெ் ெை்டுள் ளது.

❖

ேற் ோெ் புெ்

ெயிற் சியானது

ேஸ்தூரிொ

ோந்தி

ொலிோ

விே்யாலயாே்ேளிலும்

அளிே்ேெ் ெடுகின்றது.
❖

மே்திய பெண்ேள் மற் றும் குழந்டேேள் நல அடமச்சேே்தின் கீழுள் ள நிர்ெயா
நிதியின் மூலம் இே்திை்ைே்திற் ோே மாநிலங் ேளுே்கு நிதி ஒதுே்ேெ் ெடும் .

❖

“ெமை்ரா

சிே்சா”

என்பது

பள் ளிை்

ைல் வி

மற் றும்

எழுே்ேறிவுே்

துலறயினால்

சோடங் ைப் பட்ட பள் ளிை் ைல் விை்ைான ஒரு ஒருங் கிலணை்ைப் பட்ட திட்டமாகும் .

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பச் சசய் திகள்
அவிஸ்கர் லைபர்லூப்
❖

மேராஸ்

இந்தியே்

உள் நாை்டிகலகயே்

போழில் நுை்ெ

ேயாரிே்து

நிறுவனே்டேச்

கமம் ெடுே்ேெ் ெை்ை

ஒரு

கசர்ந்ே

டஹெ் ெர்லூெ்

குழுவினர்
பெை்டிடய

ஸ்கெஸ்எே்ஸ் அடமெ் ொல் நைே்ேெ் ெடும் ஒரு கொை்டியின் இறுதிச் சுற் றில் பவளியிைே்
திை்ைமிை்டு இருே்கின்றனர்.
❖

இது இந்தியாவில் முேன்முேலில் சுயமாே இயங் ேே்கூடிய, முழுடமயான, மற் றும் ஒரு
ேன்னிச்டச வாய் ந்ே டஹெர்லூெ் பெை்டிடயே் ேை்ைடமெ் ெேற் ோே உள் நாை்டிகலகய
வடிவடமே்ேெ் ெை்டு கமம் ெடுே்ேெ் ெை்ை ஒரு சாேனமாகும் .

❖

டஹெர்லூெ் என்ெது கொே்குவரே்தின் 5-வது முடறடமயாகும் . இது பவற் றிைே்
குழாயில் பசல் லே்கூடிய ஒரு அதிகவே இரயிலாகும் .

•
•

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
பொலலவன லடதனொசர் - பவர்பபர்சவ் ரூஸ்
❖

ொடலவனே்தில் வாழே்கூடிய மாமிச வடே டைகனாசர் இனம் ஒன்று (மடறந்து
கொன விலங் கு வடே) பேற் கு பிகரசிலில் ேண்டுபிடிே்ேெ் ெை்டுள் ளது.

❖

90 மில் லியன் ஆண்டுேளுே்கு முன்பு டைகனாசர்ேள் , நேங் ேடளெ் ெயன்ெடுே்தி சிறிய
அளவிலான இடரடயெ் பிடிே்ேன.

❖

பவர்பெர்சவ் ரூஸ் ெரானாஎன்சிஸ் என்ற உயிரின வடேயின்
பிதரசிலில் ைண்டுபிடிை்ைப் பட்டுள் ளன.

புடேபடிவங் ைள்

•
•

மாநிலச் சசய் திகள்
கொதலஸ்வரம் ஏற் று நீ ர்ப்பொசனத் திட்டம்
❖

ஜுன் 21 அன்று ோகலஸ்வரம் ஏற் று நீ ர்ெ் ொசனே் திை்ைமானது (KLIP - Kaleshwaram Lift
Irrigation Project) பேலுங் ோனா மாநில முேலடமச்சர் K. ெந்திரதெைர் ராவால் சோடங் கி
லவை்ைப் பட்டது.

❖

உலகின் மிைப் சபரிய மற் றும் பலெடி நிலல சைாண்ட இந்ே பல பயன்பாட்டு ஏற் று
நீ ர்ப்பாெனே் திட்டமானது தைாோவரி நதியின் குறுை்தைே் ைட்டப் பட்டுள் ளது.

❖

KLIP ஆனது நீ லர அலர கிதலாமீட்டர் உயரே்திற் கு ஏற் றம் செய் யும் .

❖

இது மிைை்குறுகிய ைாலே்தில் முடிை்ைப் சபற் ற இதே வலைலயெ் தெர்ந்ே உலகின்
சபரிய திட்டமாைை் ைருேப் படுகின்றது.

அம் மொ தவொடித் திட்டம் நீ ட்டிப் பு – ஆந் திரப் பிரததசம்
❖

அரசு மற் றும் ேனியார் ேல் லூரிேள் ஆகியவற் றிலும் உடறவிைெ் ெள் ளிேள் மற் றும்
விடுதிேள் ஆகியவற் றிலும் ெயிலும் இடைநிடல மாணவர்ேளுே்கும் அம் மா கவாடிே்
திை்ைம்

நீ ை்டிே்ேெ் ெை்டுள் ளோே

ஆந்திரெ்

பிரகேச

மாநில

முேலடமச்சர்

அறிவிே்துள் ளார்.
❖

அம் மா கவாடிே் திை்ைே்தின் கீழ் , ேம் முடைய குழந்டேேடளெ் ெள் ளிேள் மற் றும்
ேல் லூரிேளுே்கு அனுெ் பும் ஒவ் பவாரு ோய் மார்ேளுே்கும் வருைாந்திர நிதியுேவியாே
ரூ.15,000 அளிே்ேெ் ெைவிருே்கின்றது.

சிந் து தர்ஷன் திருவிழொ
❖

2019 ஆம் ஆண்டின் சிந்து ேர்ஷன் திருவிழாவின் 23-வது ெதிெ் ொனது ோஷ்மீரின் கல
என்ற ெகுதியில் உள் ள சிந்து ோை் கஷய் என்ற இைே்தில் அனுசரிே்ேெ் ெை்ைது.

❖

1997

ஆம்

ஆண்டு

அே்கைாெர்

மாேே்தில்

இே்திருவிழா

முேன்முடறயாே

அனுசரிே்ேெ் ெை்ைது.
❖

இது இந்தியாவின் ஒற் றுடம, அடமதியாே வாழ் ேல் , மே நல் லிணே்ேம் மற் றும்
நாை்டின்

வலிடமயான

வீரர்ேளுே்கு

மரியாடே

பசலுே்துேல்

ஆகியவற் றின்

•
•

குறியீைாே சிந்து நதிடய அடையாளெ் ெடுே்துவடே கநாே்ேமாேே் போண்டுள் ளது.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
இரஞ் சித் சிங் சிலல - லொகூர்
❖

மோராஜா இரஞ் சிே் சிங் கின் 180வது நிடனவு தினே்தின் கொது, இவருடைய சிடல
லாகூர் கோை்டையில் திறே்ேெ் ெை்ைது.

❖

மோராஜா இரஞ் சிே் சிங் என்ெவர் ெஞ் சாெ் பின் ஒரு புேழ் பெற் ற ஆை்சியாளர் ஆவார்.

❖

இச்சிடலே் திறெ் பு விழாவிற் ோே ஏறே்ோழ 500 நெர்ேள் வாோ எல் டலடயே் ேைந்துச்
பசன்றனர்.

❖

இேன் முே்கிய விழாவானது குருே்வாரா கேரா சாஹிெ் பில் நடைபெறவிருே்கின்றது.

•
•

லசரஸ் பூனொவொலொ – ஆக்ஸ்தபொர்டு பகௌரவப் பட்டம்
❖

பசரம் இந்தியா நிறுவனே்தின் நிறுவனர் மற் றும் ேடலவர் டசரஸ் பூனாவாலா
ஆவார்.

❖

உயிர்ோே்கும்
கொன்ற

மருந்து

துடறேளில்

ஆே்ஸ்கொர்டு

மற் றும்

மே்ேள்

இவருடையெ்

கசடவ

ெணிே்ோே,

ெல் ேடலே்ேழேே்திலிருந்து

பேௌரவெ் ெை்ைே்டே இவர் பெற் றுள் ளார்.
❖

1966

ஆம்

நிறுவனம்

ஆண்டில்
அதிே

உருவாே்ேெ் ெை்ை
அளவிலான

பசரம்

வீரியே்டேே்

போண்ை உயிர்ோே்கும் மருந்துேடளே் ேயாரிே்கும்
உலகின்

ஒரு

மிேெ் பெரிய

மருந்துே்

ேயாரிெ் பு

நிறுவனமாகும் .
❖

இேன் ேடலடமயேம் – புகன, இந்தியா.

விளளயாட்டுச் சசய் திகள்
மிக விலரவொன 20,000 ரன்கள்
❖

2019 ஆம் ஆண்டின் உலேே் கோெ் டெே் கிரிே்பேை் கொை்டியில் மான்பசஸ்ைரில்
நடைபெற் ற கமற் கு இந்தியே் தீவுேளுே்கு எதிரான இந்தியாவின் 6-வது ஆை்ைே்தில் ,
விராை் கோலி 37 ரன்ேடள எடுே்ேகொது சர்வகேச அளவில் 20,000 ரன்ேடள மிே
விடரவாேே் ேைந்ே வீரர் என்ற பெருடமடயெ் பெற் றார்.

❖

கோலி ேன்னுடைய 417-வது கொை்டியில் 20,000 ரன்ேடள எை்டினார் (131 பைஸ்ை்
கொை்டிேள் , 223 ஒரு நாள் கொை்டிேள் , 62 இருெது ஓவர் கொை்டிேள் ).

❖

சச்சின் பைண்டுல் ேர் மற் றும் பிடரயன் லாரா ஆகிகயார் இச்சாேடனடய நிேழ் ே்ே
453 கொை்டிேடள எடுே்துே் போண்ைனர்.

❖

ரிே்கி ொண்டிங் ேன்னுடைய 468-வது கொை்டியில் 20,000 ரன்ேடள எை்டினார்.

•
•

❖

ஒை்டுபமாே்ேமாே, சர்வகேச அளவில் 20,000 ரன்ேடள எை்டிய சச்சின் பைண்டுல் ேர்
மற் றும் ராகுல் டிராவிை் ஆகிகயாருே்கு அடுே்து, இச்சாேடனடய நிேழ் ே்திய 3-வது
இந்திய வீரர் மற் றும் உலகின் 12-வது கெை்ஸ்கமன் விராை் கோலி ஆவார்.

AIBA-வின் ஒலிம் பிக் அங் கீகாரம் மீோன ேற் காலிகே் ேளட
❖

சர்வகேச ஒலிம் பிே் குழு, AIBA-ன் (சர்வகேச குே்துச் சண்டைே் கூை்ைடமெ் பு - International
Boxing Association) ஒலிம் பிே் அங் கீோரே்திற் குே் ேற் ோலிேே் ேடை விதிே்ே முடிவு
பசய் துள் ளது.

❖

கமலும் , 2020 ஆம் ஆண்டின் கைாே்கிகயா விடளயாை்டுேளுே்ோன ேகுதிெ் கொை்டி
மற் றும் இறுதிெ் கொை்டிே் போைர்ேடள நைே்தும் பொறுெ் பிடன இே்குழு ஏற் றுே்
போண்டுள் ளது.

❖

AIBA என்ெது போழில் சாரா குே்துச் சண்டைெ் கொை்டிேள்

(ஒலிம் பிே் கொன்ற),

விருதுேள் , உலே மற் றும் துடணநிடல சாம் பியன்ஷிெ் ேடள அங் கீேரிே்கும் ஒரு
விடளயாை்டு அடமெ் ொகும் .
❖

சுவிை்சர்லாந்தின் லவ் சானிடயே் ேடலடமயிைமாேே் போண்ை இந்ே அடமெ் பு 1946
ஆம் ஆண்டில் ஏற் ெடுே்ேெ் ெை்ைது.

முக்கிய தினங் கள்
உலக நீ ர்நிளலயியல் தினம் – ஜூன் 21
❖

2006 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஜுன் 21 அன்று உலே நீ ர்நிடலயியல்
தினம் அனுசரிே்ேெ் ெடுகின்றது.

❖

இந்ே முன்பனடுெ் ொனது சர்வகேச நீ ர்நிடலயியல் அடமெ் பினால் போைங் ேெ் ெை்ைது.

❖

இது நீ ர்நிடலயாளர்ேளின் ெணி மற் றும் நிர்நிடலேளின் முே்கியே்துவம் குறிே்து
விழிெ் புணர்டவ ஏற் ெடுே்துவேற் ோே அனுசரிே்ேெ் ெடுகின்றது.

❖

இே்தினம்

ொதுோெ் ொன

ெயணம் ,

போழில் நுை்ெ

நிடலேள்

மற் றும்

ேைல் சார்

•
•

சுற் றுச்சூழலின் ொதுோெ் பு குறிே்து விழிெ் புணர்டவ அதிேரிெ் ெடே கநாே்ேமாேே்
போண்டுள் ளது.
❖

இந்ே ஆண்டிற் ோன இே்தினே்தின் ேருே்துரு, “ேைல் சார் அறிடவ இயே்கும் நீ ர்நிடலே்
ேேவல் ” என்ெோகும் .

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

