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 ஜுன் – 10 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஆட்சிப்பணியாளரக்ளின் ஓய்வூதிய விதிகள் திருே்ேம் – மே்திய அரசு 

❖ பணியாளர,் பபாது மக்கள் குறைதீரப்்பு மை்றும் ஓய்வூதியத் துறை அறமசச்கம் 

ஆனது 1972 ஆம் ஆண்டு மத்திய ஆட்சிப்பணி (ஓய்வூதியம்) விதிகள் திருத்தப்பட 

உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  

❖ பாதுகாப்பு மை்றும் உளவுத்துறை அறமப்புகளில் ஓய்வு பபை்ை எந்தப ாரு  

அதிகாரியும் அ ரக்ளின் அனுப ங்கள் பை்றியும் அந்த நிறு னங்களில் அ ரக்ள் 

பபை்ை நிபுணத்து ம் உள்ளிட்ட தக ல்கறளயும் அந்த நிறு னத்தின் 

தறல ருறடய அனுமதியின்றி ப ளியிடக் கூடாது என புதிதாக திருத்தப்பட்ட 

ஆட்சிப் பணி ஓய்வூதிய விதிகளில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த விதிகறள கறடப்பிடிக்கத் த றினால் அ ரக்ளது ஓய்வூதியம் நிறுதத்ப்படலாம் 

அல்லது முழு தும்  திரும்பப் பபைப்படலாம்.  

 

குறைந்ேபட்ச ஊதியே்றே நிர்ணயிப்பேை்கான குழு 

❖ மத்திய பதாழிலாளர ் மை்றும் வ றல ாய்ப்புத் துறை அறமசச்கமானது குறைந்த 

பட்ச ஊதியத்றத நிரண்யிப்பதை்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியத்திை்கான வதசிய 

அளவிலான ஒரு  ரம்பிறன நிரண்யிப்பதை்கும் வ ண்டி ஒரு நிபுணர ் குழுற  

அறமத்துள்ளது.  

❖ மூன்று ஆண்டு காலதத்ிை்கு நிரண்யிக்கப்படட் இக்குழுவிை்குப் பபாருளாதார 

 ளரச்ச்ி நிறு னத்தின் இயக்குநரான வபராசிரியர ் அஜித் மிஷ்ரா அ ரக்ள் 

தறலறம தாங்கு ார.்  

❖ இந்த முடி ானது மத்திய அரசின் 2019 ஆம் ஆண்டு ஊதிய விதிகறள அமல்படுத்தும் 

நட டிக்றகயின் ஓர ்அங்கமாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஊதிய விதிகளானது சட்டரீதியிலான வதசிய ஊதிய  ரம்பிறன 

கட்டாயமாக்குகிைது.  

 

E-100 எே்ேனால் திட்டம் 

❖ பிரதமர ்வமாடி அ ரக்ள் E-100 திட்டத்றதத் பதாடங்கி ற த்தார.் 

❖ இந்தியாவில் எத்தனால் உை்பத்தி மை்றும்  ழங்கீடு வபான்ை ை்றிை்கான ஒரு 

பிறணயத்றத உரு ாக்கும் வநாக்கில் இந்தத் திடட்மானது பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ வமலும் இந்தியாவில் எத்தனால் கலற  திட்டத்திை்கான பசயல்திடட்ம் மீதான 

நிபுணர ்குழுவின் அறிக்றகயிறனயும் (2020-2025) பிரதமர ்ப ளியிட்டார.் 

❖ இது உலக சுை்றுசச்ூழல் தினத்தின் கருத்துரு ான “சிைப்பான சுை்றுசச்ூழலுக்காக  

வ ண்டி உயிரி எரிபபாருட்களின் பயன்பாட்றட ஊக்குவித்தல்” என்பதை்கு இணங்க 

ப ளியிடப் பட்டுள்ளது.  

குறிப்பு 

❖ வமலும் பூனாவின் மூன்று இடங்களில் எத்தனால்  ழங்கீட்டு றமயங்கறள 

அறமப்பதை்காக E-100 எனும் முதன்றமத் திட்டதத்ிறனயும் பிரதமர ்வமாடி அ ரக்ள் 

பதாடங்கி ற த்தார.் 
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❖ 2025 ஆம் ஆண்டிை்குள் பபட்வராலுடன் 20 சதவீதம் எத்தனாறலக் கலந்து 

பயன்படுத்து தை்கான ஒரு இலக்கிறன அரசு மாை்றியறமதத்ுள்ளது. 

❖ இதை்கு முன்பாக இந்த இலக்றக அறட தை்கான கால நிரண்யமானது 2030 ஆம் 

ஆண்டாக நிரண்யிக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

யூன்தடப் திட்டம் 

❖ லடாக் ஒன்றியப் பிரவதசத்தின் மாணாக்கரக்ளிறடவய டிஜிட்டல்  அல்லது இறணய 

 ழி மூலமான கை்ைறல ஊக்குவிப்பதை்காக Yountab (யூன்வடப் திட்டம்) எனும் 

திட்டத்றத லடாக்கின் துறணநிறல ஆளுநர ்அ ரக்ள் பதாடங்கி ற த்தார.் 

❖ இது பள்ளிக் கல்வித் துறையின் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ் முன்வப பதிவ ை்ைப்பட்ட ஆன்றலன் (இறணயதள) மை்றும் 

ஆஃப்றலன் (அறண ரி) உள்ளடக்கங்களுடன் கூடிய 12,300  றரபட்டிறககள் (tablets) 

மாணாக்கரக்ளுக்கு  ழங்கப்படும்.  

❖ இதில் பாடப்புத்தகங்கள், காபணாலி  ாயிலான பாடங்கள் மை்றும் இறணயதள 

 குப்புச ்பசயலிகள் வபான்ைற யும் இடம் பபை்றிருக்கும். 

❖ இது அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாண ரக்ளான 6 ஆம்  குப்பு முதல் 12 ஆம்  குப்பு 

 றரயிலான மாண ரக்ளுக்கு  ழங்கப்படும்.  

 

 

சசயல்திைன் ேரக் குறியீடு 

 

❖ கல்வி அறமசச்கமானது 2019-20 ஆம் ஆண்டிை்கான  பசயல்திைன் தரக் குறியீட்டிறன 

ப ளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது பள்ளிக் கல்வி பதாடரப்ான 70 குறிகாட்டிகள் ரீதியாக அறனத்து மா ட்டங்கள் 

மை்றும் ஒன்றியப் பிரவதசங்கறள தரநிறலப்படுத்தும் ஒரு பசயல்முறையாகும்.  

❖ இது 2017-18 ஆம் ஆண்டிறன அடிப்பறட ஆண்டாகக் பகாண்டு 2019 ஆம் ஆண்டில் 

முதன்முதலாக ப ளியிடப்பட்டது.  
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முக்கியே் ேகவல்கள் 

❖ பஞ்சாப், சண்டிகர,் அந்தமான் மை்றும் நிவகாபர ்தீவுகள் மை்றும் வகரளா ஆகியற  

2019-20 ஆம் ஆண்டு குறியீட்டில் A++ எனும் உயரத்ரப் பிரிவில் இடம் பபை்றுள்ளன. 

❖ படல்லி, குஜராத், ஹரியானா, இராஜஸ்தான், புதுசவ்சரி, தாத்ரா & நகர ் ஹவ லி 

ஆகியற  A+ எனும் பிரிவில் இடம்பபை்றுள்ளன. 

❖ பஞ்சாப் மாநிலமானது ஆளுறக மை்றும் வமலாண்றம ரீதியாக அதிக மதிப்புகறளப் 

பபை்றுள்ளது. 

❖ பீகார ் மை்றும் வமகாலயா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்கட்டறமப்பு மை்றும்  சதிகள் 

என்ை அடிப்பறடயில் குறை ான மதிப்பிறனவய பபை்றுள்ளன.  

 

 

றரதமானா காப்புக் காடு 

❖ வகாக்ரஜ்ஹர ் மா ட்டத்திலுள்ள றரவமானா காப்புக் காடானது அசாமின் 6 து 

வதசியப் பூங்கா ாக தரம் உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் காடானது பூடான் நாட்டின் எல்றலயினூவட அறமந்த வபாவடாலாந்து என்ை  

ஒரு பிராந்தியப் பகுதியின் எல்றலக்கு உட்பட்டதாகும்.  

❖ அசாமில் ஏை்கனவ  ஐந்து வதசியப் பூங்காக்கள் உள்ளன.அற யா ன  

o காசிரங்கா வதசியப் பூங்கா, 

o மனாஸ் வதசியப் பூங்கா, 

o நவமரி வதசியப் பூங்கா, 

o ஒராங் வதசியப் பூங்கா மை்றும் 

o திப்ரூ றசக்வகா ா வதசியப் பூங்கா 
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சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

I - familia 

❖ இது காணாமல் வபான நபரக்றளக் கண்டறி தை்கான ஓர ் உலகளாவியத் தரவுத ்

தளமாகும்.  

❖ இது பன்னாட்டுக் கா லகத்தினால் (Interpol) பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் மரபணுற க் பகாண்டு காணாமல் வபான 

நபரக்றளக் கண்டறிய உதவுகிைது.  

❖ வமலும், உறுப்பினர ்நாடுகளில் உள்ள தீரக்்கப்படாத குை்ைவியல்  ழக்குகறள (Cold 

cases) தீரக்்கவும் வ ண்டி இது கா லரக்ளுக்கு உதவும்.  

 

 

துல்சா படுசகாறல 

❖ 1921 ஆம் ஆண்டு நறடபபை்ை துல்சா என்ை படுபகாறலறயப் பதவியிலிருக்கும் 

வபாது அதிகாரப் பூர ்மாக ஒப்புக் பகாண்ட முதல் அபமரிக்கத் தறல ர ் அதிபர ்
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வஜா றபடன் ஆ ார.் 

❖ இது அபமரிக்காவின் நவீனகால  ரலாை்றில் நிகழ்ந்த இனப றி சாரந்்த வமாசமான 

சம்ப ங்களில் ஒன்ைாகும். 

❖ துல்சா நகரமானது ஆப்பிரிக்க அபமரிக்கரக்ளுக்கான ஓர ் அதிகாரப்பூர ்மை்ைப் 

புகலிடமாக திகழும் நகரமாக அறியப் படுகிைது. 

❖ இது அபமரிக்காவின் ‘Black Wall Street’ (கறுப்பு தடுப்புத் பதரு) எனவும் அறழக்கப் 

படுகிைது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

உலக ஆை்ைல் முேலீட்டு அறிக்றக 2021 

❖ சர ்வதச எரிசக்தி முகறமயானது 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக ஆை்ைல் முதலீட்டு 

அறிக்றகயிறன ப ளியிட்டுள்ளது. 

❖ உலகளாவிய ஆை்ைல் முதலீடானது இந்த ஆண்டு முதல் மீண்டும் எழுசச்ி பபை்று 

ஆண்டுக்கு 10% என்ை அளவிை்கு அதிகரித்து 1.9 டிரில்லியன் டாலராக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படு தாக இந்த அறிக்றக கூறுகிைது. 

❖ பபரும்பாலான முதலீடுகள்  ழக்கமான புறதபடிம எரிபபாருள் உை்பத்தித ்

துறையிலிருந்து மறட மாை்ைப் பட்டு ஆை்ைல் மை்றும் உை்பத்திப் பயன்பாடு வபான்ை 

துறைகளில் வமை்பகாள்ளப் படும்.  

❖ உலகளாவிய ஆை்ைல் வதற யானது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஏை்பட்ட குறைவிறன ஈடு 

கட்டும்  றகயில் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஆண்டுக்கு 4.6% எனும் வீதத்தில் உயரும் என 

கணிக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ புறதபடிம எரிபபாருள்களின் விறலயானது ஒரு தறடக் கல்லாக நிலவினாலும் 

ஆை்ைல் பசயல்திைன் துறையானது அதன் முதலீட்டில் 10% உயரவ்ிறனக் காணும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சபாருளாோர அறிவுே் திட்டம் – தகரளா  

❖ வகரளாவில் ஒவர திட்டத்தின் கீழ் கல்வி பயின்ை ரக்ளுக்கு வ றல ாய்ப்புகறள 

 ழங்கு தை்கான முயை்சிகறள அதிகரிக்கவும் அறிவு சாரந்்த பதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உதவி  ழங்கவும் வ ண்டி இந்தத் திட்டமானது பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ வகரள வமம்பாட்டு மை்றும் புத்தாக்க உத்தி மன்ைமானது இத்திட்டத்திை்குத் தறலறம 
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தாங்குகிைது. 

❖ திட்டத்தின் அமலாக்கத்திை்காகவும் நிதிப் பயன்பாட்டு வநாக்கங்களுக்காகவும் 

வ ண்டி “அறிவுப் பபாருளாதார நிதி” என்ை நிதியானது உரு ாக்கப்படும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

2021 ஆம் ஆண்டிை்கான தநசச்ர் TTL புறகப்பட விருதுகள் 

❖ வகரளாற ச ் வசரந்்த தாமஸ் விஜயன் என்ப ருக்கு 2021 ஆம் ஆண்டின் வநசச்ர ் TTL 

புறகப்பட விருதுகள்  ழங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது அ ர ்புறகப்படபமடுத்த, மரத்தில் பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கும் ஓராங்குட்டான் 

என்ை ஒரு குரங்கின்  புறகப்படத்திை்காக  ழங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ “The World is Going Upside Down” என இந்தப் புறகப்படத்திை்குத் தறலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 8000 வபாட்டியாளரக்ளின் பட்டியலிலிருந்து விஜயன் வதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ வநசச்ர ் TTL என்பது உலகின் முன்னணி இறணயதள இயை்றக சாரந்்த புறகப்பட 

மூலாதாரத் தளமாகும்.   

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

BIMSTEC தினம் – ஜுன் 06 

❖ 24 து BIMSTEC தினத்றத முன்னிட்டு பிரதமர ்ஜுன் 06 அன்று தனது  ாழ்த்துகறளத ்

பதரிவித்தார.்  

❖ பல்துறைத் பதாழில்நுடப்ம் மை்றும் பபாருளாதார ஒத்துறழப்பிை்கான  ங்காள 

விரிகுடா முன்பனடுப்பானது (Bay of Bengal initiative Multi-Sector Technical and Economic 

Cooperation – BIMSTEC) ஒரு பிராந்தியப் பலதரப்பு அறமப்பாகும். 

❖ இது ஏழு பதை்கு மை்றும் பதை்காசிய நாடுகறள உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ இற  இந்தியா,  ங்காளவதசம், வநபாளம், பூடான், இலங்றக, தாய்லாந்து மை்றும் 

மியான்மர ்ஆகியற யாகும்.  

❖ இந்தியாவின் தடுப்பூசி றமத்ரி முன்பனடுப்பின் கீழ், இந்திய நாடானது BIMSTEC 
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அறமப்பில் உறுப்பினராக உள்ள தமது அண்றட நாடுகளுக்கு முன்னுரிறம 

அடிப்பறடயில் உயிர ்காக்கும் மருந்துகறள அனுப்பி உள்ளது.  

❖  ங்காளவதசம், மியான்மர,் வநபாளம், பூடான் மை்றும் இலங்றக உள்ளிட்ட ஐந்து 

BIMSTEC உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கு இந்த மருந்துகள் அனுப்பி ற க்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

உலகப் சபருங்கடல் தினம் – ஜுன் 08 

❖ நமது  ாழ்வில் பபருங்கடல்கள் பகாண்டுள்ள முக்கியத்து ம் பை்றியும் அதறனப் 

பாதுகாப்பதை்கான  ழிமுறைகள் பை்றியும் உலக மக்களிறடய விழிப்புணரற்  

ஏை்படுத்து தை்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான உலகப் பபருங்கடல் தினத்தின் கருத்துரு, “பபருங்கடல் : 

 ாழ்வு மை்றும்  ாழ் ாதாரங்கள்” (The Ocean: Life and Livelihoods) என்பதாகும். 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் ரிவயாடி பஜனீரிவயாவில் நறடபபை்ை புவி உசச்ி மாநாட்டில் 

உலகப் பபருங்கடல் தினம் எனும் ஒரு கருத்றத கனட நாட்டு அரசு முன்ற த்தது. 
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இேரச ்சசய்திகள் 

2021 ஆம் ஆண்டு ஆசியப் பல்கறலக்கழகே் ேரவரிறச – றடம்ஸ் உயர் கல்வி 

இேழ் 

❖ பபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறு னம், ரூபாரின்  இந்தியத் பதாழில் 

நுட்பக் கல்வி நிறு னம், இந்தூரின் இந்தியத் பதாழில் நுட்பக் கல்வி நிறு னம் 

ஆகியற  ஆசியாவின் 10 முன்னணிப் பல்கறலக் கழகங்கள் பட்டியலில் இடம் 

பபை்றுள்ளன. 

❖ பபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறு னமானது 37 து இடத்தில் உள்ளது. 

❖ ரூபாரின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறு னமானது 55 து இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தூரின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறு னமானது 78 து இடத்தில் உள்ளது.  

❖ சீனாவின் சிங்க் ா (Tsinghua University) பல்கறலக்கழகமானது 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான  

ஆசியப் பல்கறலக்கழகத் தர ரிறசயில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அதில் இரண்டா து இடத்திறனயும் சீனாவிலுள்ள பீகிங் பல்கறலக்கழகவம (Peking 

University) பபை்றுள்ளது.  
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