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ஜூன்– 30 

தேசியச ்சசய்திகள் 

மின்சார வாகனங்களின் மின்கலன்களுக்கானத் ேரநிலலகள் 

 

❖ இந்தியத் தர நிரண்ய வாரியமானது, மின்சார வாகனத்திற்கான லித்தியம்-அயனி (லி-

அயனி) இழுவவ மின்கலத் ததாகுப்புகள் மற்றும் அவமப்புகளுக்கானச ் சசாதவன 

விதிமுவறகவள (தசயல்திறன் சசாதவன) தவளியிட்டது. 

❖ இந்த மின்கலத் ததாகுப்புகள் மற்றும் அவமப்புகளுக்கான தரநிவலயான IS 17855:2022 

என்பது, ISO 12405-4: 2018 என்ற நிலையுடன் இணக்கமாக உள்ளது. 

❖ இந்தியத் தர நிரண்ய வாரியம் என்பது நுகரச்வார ் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் 

தபாது விநிசயாகத் துலற அவமசச்கத்தின் நுகரச்வார ்விவகாரங்கள் துவறயின் கீழ் 

தசயல்படும் இந்தியாவின் சதசியத் தரநிவல அவமப்பாகும். 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டு இந்தியத் தர நிரண்யச ்சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டது 

❖ இது தரப்படுத்துதல், குறியிடுதல் மற்றும் தபாருட்களின் தரச ் சான்றிதழ் ஆகிய சிை 

தசயல்பாடுகளின் இணக்கமான வளரச்ச்ிக்காக உருவாக்கப் பட்டு உள்ளது. 

❖ இது சான்றிதழ், தரக்குறியீடு (தங்க நவககள்), சுற்றுசச்ூழல் குறியீடு (சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த தபாருட்கள்), கட்டாயப் பதிவு (மின்னணு தபாருட்களுக்கு) மற்றும் ஆய்வகச ்

சசவவகவள உள்ளடக்கியது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

பே்மா பாலம் 

❖ வங்காளசதசப் பிரதமர ் சேக் ஹசீனா 6.15 கிமீ நீளம் க ாண்ட பத்மா பாலத்வதத் 

திறந்து வவத்தார.் 

❖ இது வங்காளசதசத்தின் மிக நீளமானப் பாலமாகும். 

❖ இது வங்காளசதசத்தில் பாயும் பத்மா நதியின் குறுக்சக அவமக்கப்பட்ட ஒரு பல் 
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பயன்பாட்டுச ்சாவல மற்றும் இரயில்பாவத தகாண்ட பாலமாகும். 

❖ இது தவலநகர ் டாக்காவவ அந்நாட்டின் வளரச்ச்ியவடயாத வடசமற்குப் பகுதியுடன் 

இவணக்கும். 

❖ இந்தப் பாலத்தின் மீது அவமக்கப்பட்ட இரயில் பாவத திறக்கப்பட்டதும், 

தகால்கத்தாவில் இருந்து மூன்றவர மணி சநரத்திற்குள் டாக்கா வந்தவடய முடியும். 

 

 

உலகளாவிய உள்கட்டலமப்பு மற்றும் முேலீட்டிற்கான கூட்டாண்லம (PGII) 

திட்டம் 

 

❖ அகமரி ்  அதிபர ் பிடன் மற்றும் G7 நாட்டின் தவலவரக்ள், உலகளாவிய உள் 

கட்டவமப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கான ஒரு கூடட்ாண்வமவய அதிகாரப்பூரவ்மாகத் 

ததாடங்கினர.் 

❖ இது சீனாவின் மண்டலம் மற்றும் சாவலத ் திடட்த்திற்கு எதிரான நடவடிக்வகயாக, 

வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு 600 பில்லியன் டாலர ்நிதி திரட்டும் ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இந்த உள்கட்டவமப்புத் திட்டமானது முதன்முதலில் 2021 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டனில் 

நவடதபற்ற G7 உசச்ி மாநாட்டில் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ அப்சபாது சிறப்பான உலவக மீண்டும் கட்டவமத்தல் என்று அவழக்கப்பட்ட இந்தத் 

திட்டமானது 2022 உசச்ி மாநாட்டில் புது வடிவம் தபறுவதற்கு முன்பு உலகளாவிய 
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உள்கட்டவமப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கான கூட்டாண்வமத் திட்டம் என மறுதபயரிடப் 

பட்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

யாலன எசச்ரிக்லக ஒலிக் கருவி திட்டம் - ஒடிசா 

❖ ஒடிசாவில் உள்ள ததன்கனல் வனத்துவறயானது, சதசிய தநடுஞ்சாவலக்கு அருகில் 

தானியங்கு எசச்ரிக்வக ஒலிக் கருவிகவளப் தபாருத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ விபத்துகளில் இருந்து யாவனகவளப் பாதுகாப்பது மற்றும் யாவனகளுக்கும் 

மனிதரக்ளுக்கும் இவடசய நிகழும் சமாதவல முடிவுக்குக் தகாண்டு வருவது இதன் 

சநாக்கமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், யாவனகள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் எசச்ரிக்வக ஒலிக்கருவி 

தபாருத்தப்பட்ட சகாபுரம் அவமக்கப்படும். 

❖ இந்த எசச்ரிக்வக ஒலிக்கருவி தபாருத்தப்பட்ட சகாபுரம் ஆனது ததன்கனல்-அனுகுல் 

சதசிய தநடுஞ்சாவல 55 என்ற ஒரு கநடுஞ்சாலையிவன ஒடட்ி, சசாதவனமுலற 

அடிப்பவடயில் அவமக்கப் படும். 

❖ இந்த நுண்ணுணரவ்ுக் கருவிகள் அடிப்பவடயிலான எசச்ரிக்வக ஒலிக்கருவிகள், 

யாவனகள் சாவலவயக் கடக்கும் சபாது அங்கிருந்து 1 கிசலாமீட்டர ் ததாவலவில் 

உள்ள வாகன ஓட்டுநரக்வள எசச்ரிப்பதற்காக ஒலிக்கத ்ததாடங்கும். 

❖ யாவனகள் அதன் அருகிை் வந்தவுடன் எசச்ரிக்வக ஒலிக்கருவி ஒலித்து சிவப்பு 

விளக்கு எரியும். 

❖ கபிலாஸ் மவலத்ததாடரின் அடிவாரத்தில் யாவன கடந்து தசல்லும் பாவதத் திட்டமும் 

இதன்படி தசயல்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ஒருமுலற மட்டுதம பயன்படுே்ேக்கூடிய சநகிழிக்குே் ேலட 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 01 ஆம் சததி முதல் ஒருமுவற மட்டுசம பயன்படுத்தக்கூடிய 

தநகிழிப் பயன்பாட்வடத் தவட தசய்ய மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. 

❖ ஒருமுவற மட்டுசம பயன்படுத்தக்கூடிய தநகிழித் தவடவய மீறுபவரக்ள் 1986 ஆம் 
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ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் தண்டிக்கப்படுவாரக்ள். 

❖ இதிை் 5 ஆண்டுகள் வவர சிவறத ் தண்டவனயும், ரூ.1 லட்சம் வவர அபராதமும் 

அல்லது இரண்டுசம விதிக்க இசச்ட்டம் வழிவவக தசய்கிறது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிவல மாற்றத் துலற அவமசச்கம் 2021 ஆம் ஆண்டு 

தநகிழிக் கழிவு சமலாண்வம திருத்த விதிகவள அறிவித்தது. 

❖ இந்த விதிகளானது, 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் "அதிக குப்வபகளாக குவியும் வாய்ப்புள்ள 

மற்றும் குவறந்த பயன்பாடு தகாண்ட"  குறிப்பிடட் ஒருமுவற மட்டுசம பயன்படுத்தக் 

கூடிய தநகிழிப் தபாருட்கவளத் தவட தசய்வதற்காக அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விதிகளின்படி, குறிப்பிட்ட  ஒருமுவற மட்டுசம பயன்படுத்தக்கூடிய தநகிழிப் 

தபாருட்கவள உற்பத்தி தசய்தல், இறக்குமதி தசய்தல், இருப்பு வவத்தல், விநிசயாகம் 

தசய்தல், விற்பவன தசய்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் தவட தசய்யப்படும். 

❖ இதில் பாலிஸ்டிரீன் மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டிரீன் ஆகியவவ அடங்கும். 

❖ மக்கும் தநகிழியினால் தசய்யப்படட் தபாருட்களுக்கு இந்தத ்தவட தபாருந்தாது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் 30 ஆம் சததி முதல் தநகிழிப் வபகளின் அனுமதிக்கப் 

பட்ட தடிமன் அளவு 50 வமக்ரானில் இருந்து 75 வமக்ரானாகவும், 2022 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்31 ஆம் சததி முதல் 120 வமக்ரானாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு தநகிழிக் கழிவு சமலாண்வம விதிகளின்படி, குட்கா, புவகயிவல 

மற்றும் பான் மசாலாவவச ்சசமித்து வவப்பதற்கும், தபாதிகள் தசய்வதற்கும் அல்லது 

விற்பவன தசய்வதற்கும் கூட பிளாஸ்டிக் தபாருட்கவளப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு 

முழுவமயான தவட உள்ளது. 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

அவமப்புகள் ஆகியவவ இதற்கான ் கண்காணிப்பு ஆவணயமாகும். 

❖ இவவ தவடவய ் கண்காணித்து, விதிமீறல்கவளக் கண்டறிந்து, 1986 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் கூறப்பட்டுள்ள அபராதங்கவள விதிக்கும். 

❖ இந்தியாவில், ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 9.46 மில்லியன் டன் தநகிழிக் கழிவுகள் உற்பத்தி 

ஆகின்றன.  

❖ அதில் 43% ஒருமுவற மட்டுசம பயன்படுத்தக்கூடிய தநகிழிப் தபாருட்கள் ஆகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்ட அறிக்வகயின்படி, உலகளவில் உற்பத்தி தசய்யப் 

படும் தநகிழிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஒருமுவற மட்டுசம பயன்படுத்தக்கூடிய 

தநகிழிப் தபாருட்களாக உள்ளது.  

❖ அதிை் 98% தநகிழிப் தபாருட்கள் புவதபடிவ எரிதபாருட்களிலிருந்துத் தயாரிக்கப் 

படுகின்றன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச சவப்ப மண்டலத் தினம் - ஜூன் 29 

❖ இத்தினம் 2017 ஆம் ஆண்டில் முதல் முவறயாகக் கவடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

❖ பரப்பளவில் உலகின் 95% சதுப்புநிலக் காடுகளும், 99% சதுப்புநில இனங்களும் தவப்ப 

மண்டலத்தில் அவமந்துள்ளன. 

❖ உலகின் புதுப்பிக்கத்தக்க நீரவ்ள ஆதாரங்களில் 54 சதவிகிதம் தவப்ப மண்டலத்தில் 

உள்ளது. 

❖ உலகின் தமாத்த பரப்பளவில் 40 சதவீதத்வத தவப்ப மண்டலப் பகுதி தகாண்டுள்ளது. 
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❖ இது உலகின் பல்லுயிரப்் தபருக்கத்தில் சதாராயமாக 80 சதவீதத்வதயும், உைகின் 

தபரும்பாலான தமாழி மற்றும் கலாசச்ாரப் பன்முகத்தன்வமவயயும் தகாண்டுள்ளது. 

 

 

தேசிய புள்ளியியல் நாள் - ஜூன் 29 

 

❖ மஹாலசனாபிஸ் அவரக்ளுவடயப் பிறந்தநாவள இந்திய அரசு தகாண்டாடுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'ஒரு நிவலயான சமம்பாடட்ிற்கானத் 

தரவு' என்பதாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 2007 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29 ஆம் சததியன்று 

தகாண்டாடப் பட்டது. 

❖ சமூக-தபாருளாதாரத் திட்டமிடல் மற்றும் தகாள்வக உருவாக்கத்தில் புள்ளி 

விவரங்களின் பங்கு குறித்து இவளஞரக்ளிவடசய ஒரு விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுத்தச ்

கசய்வதற்காக இந்தத ்தினம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ சபராசிரியர ் பிரசாந்த சந்திர மஹாலசனாபிஸ் இந்தியப் புள்ளியியல் துவறயின் 

தந்வத என அவழக்கப்படுகிறார.் 

❖ தற்சபாது மஹாலசனாபிஸ் ததாவலவு என அவழக்கப்படும் இரண்டு தரவுத் 

ததாகுப்புகளுக்கு இவடசயயான ஒப்பீட்டு அளவவ வகுத்தவர ்இவசர ஆவார.் 

❖ இவர ் இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்திற்காக இரண்டு துவறகளுக்கான உள்ளீட்டு-

தவளியீட்டு மாதிரிவய வழங்கினார.் 
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❖ இது பின்னர ்சநரு-மஹாலசனாபிஸ் மாதிரி என அறியப்பட்டது. 

❖ இவர ்1931 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில், தகால்கத்தா நகரில் இந்தியப் புள்ளியியல் 

நிறுவனத்வத (ISI) நிறுவினார.் 

 

சர்வதேச குறுங்தகாள் தினம் - ஜூன் 30 

❖ 1908 ஆம் ஆண்டு ரே்யாவின் வசபீரியாவில், சுமார ்2,150 சதுர கிசலாமீட்டர ்(830 சதுர 

வமல்) காடுகவள ஒரு குறுங்சகாள் அழித்த துங்குஸ்கா நிகழ்வின் ஆண்டு நிவறவு 

நாளில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ குறுங்சகாள் தினமானது ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் அவரக்ளால் இவணந்து நிறுவப்பட்டது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ் சவபயானது இந்தத் 

தினத்திவனக் தகாண்டாடுவதற்கான ஒரு தீரம்ானத்வத நிவறசவற்றியது. 

❖ விண்தவளி ஆய்வாளரக்ள் சங்கத்தினர ் முன்வவத்த, விண்தவளியின் அவமதியான 

பயன்பாடுகளுக்கான குழுவால் (COPUOS) அங்கீகரிக்கப்பட்ட, ஒரு முன்தமாழிவின் 

அடிப்பவடயில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "சிறியது அழகானது" என்பதாகும். 

 

 

சர்வதேசப் பாராளுமன்ற முலற தினம் - ஜூன் 30 

 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ் சவபயின் தீரம்ானத்தின் மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 
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❖ 1889 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு உலகளாவியப் பாராளுமன்ற அவமப்பான 

பாராளுமன்றங்களுக்கு இவடயிலான ஒன்றியதத்ின் (IPU) உருவாக்கத்வதயும் இந்தத் 

தினமானது அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ பாராளுமன்றங்களுக்கு இவடயிலான ஒன்றியமானது ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்

சவபயில் நிரந்தரப் பாரவ்வயாளர ்அந்தஸ்வதப் தபற்றுள்ளது.  

❖ சமலும் இதன் தவலவமயகம் சுவிட்சரல்ாந்தின் கெனீவா நகரில் அவமந்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், பாராளுமன்றங்களுக்கு இவடயிலான ஒன்றியம் மற்றும் இதில் 

உறுப்பினராக உள்ள பாராளுமன்றங்கள் இந்தத ் தினத்திவன ‘நாடாளுமன்றப் 

பணியில் தபாதுமக்களின் ஈடுபாடு’ என்ற கருத்துருவுடன் அனுசரிக்கின்றன. 
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