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ஜூன் – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுக் காலத்தில் முதன்முரறயாக உலகின் வேகமாக ேளரும் 

முக்கியமானப் ப ாருளாதாை நாடு என்ற நிரலரய சீனாவிடம் இந்தியா 

இழந்துள்ளது. 

❖ 50 ஆண்டு கால வ ாைாட்டத்திற்குப் பின்பு இங்கிலாந்தின் சட்டத்தில்  ஒரு அடி ் ரட 

மாற்றம் ஏற் டட்ுள்ளது. அந்நாட்டில்  ணியின் வ ாது தரல ் ாரக அணிந்து 

பகாள்வதற்கும் தாடி ரேதத்ுக் பகாள்ேதற்கும் இருந்த தரட நீக்க ் டட்ுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வேலைோய்ப்பின்லை விகிதை் 

❖ 2017-18 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நாட்டின் வேரலோய் ்பின்ரம விகிதத்ரத வதசிய 

மாதிைி ஆய்வு அலுேலகம் (NSSO - National Sample Survey Office) பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ரகயின் டி 2017-18 ஆம் ஆண்டில் வேரல ோய் ்பின்ரம விகிதம் 6.1 

சதவிகிதமாக இருக்கின்றது. வமலும் நாட்டில் கடந்த 

45 ஆண்டு காலமாக  இல்லாத அளவிற்கு  

வேரலோய் ்பின்ரம அதிக அளவில் 

காண ் டுகின்றது.  

❖ இந்தியா முழுேதிலும் ஆண்களிரடவயக் 

காண ் டும் வேரலயின்ரம விகிதம் 6.2 

சதவிகிதமாகவும் ப ண்களிரடவயக் காண ் டும் 

வேரலயின்ரம விகிதம் 5.7 சதவிகிதமாகவும் 

உள்ளது. 

❖ வமலும் இந்த அறிக்ரக ஆண்களிரடயே 

காண ் டும்  வேரலயின்ரம விகிதம் கிைாம ்புற ் 

 குதிகளுடன் (வேரலயின்ரம விகிதம் - 5.8%) 

ஒ ்பிடும் வ ாது நகரப்்புறங்களில் (7.1%) அதிகமாகக் 

காண ் டுேரதக் காடட்ுகின்றது. 

❖ இவத வ ான்று ப ண்களிரடவயக் காண ் டும் வேரலயின்ரம விகிதம் 

கிைாம ்புறப் பகுதிகளுடன்  (வேரலயின்ரம விகிதம் - 3.8%) ஒ ்பிடும் வ ாது நகை ்் 

புறங்களில் (வேரலயின்ரம விகிதம் - 10.8) அதிகமாகக் காண ் டுகின்றது. 

 

10-ேது வதசிய அறிவியை் திலைப்படத் திருவிழா 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் ஜனேைி மற்றும் பி ்ைேைி மாதத்தில் திைிபுைா மாநிலத்தில் 10ேது 

வதசிய அறிவியல் திரை ் டத் திருவிழா (National Science Film Festival of India - NSFFI)  

நடத்த ் ட விருக்கின்றது. 

❖ அறிவியல், பதாழில்நுட் ம், புத்தாக்கம், ஆற்றல், சுற்றுசச்ூழல், விவசாயம் மற்றும் 

 ாைம் ைிய அறிவு ஆகியேற்ரற எடுதத்ுரைக்கும் வநாக்கதத்ுடன் இத்திரை ் டத் 
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திருவிழா நடத்த ் டட்ுக் பகாண்டிருக்கின்றது. வமலும் இேற்ரற எளிரமயான 

முரறயில் விைிோக்கம் பசய்ேதன் மூலம் ப ாது மக்களுக்கு அறிவியரல  

பநருக்கமாக இது பகாண்டுச ்பசல்லவிருக்கின்றது. 

❖ திரை ் டத் திருவிழாரேத் தவிை, திைிபுைாவில் தற்ப ாழுது  தவியில் உள்ள மாநில 

அைசு, ஒரு சிற ்புப் வ ாட்டித ்திறன்மிக்க திரை ் டத் தயாைி ்பு முன்பனடு ் ான 

”வசருமிடம் திைிபுைா” (Destination Tripura) என் தரனயும்  நடத்தத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ ேட கிழக்கு மாநிலத்தில் இைண்டாேது முரறயாக இத்திருவிழா 

நடத்த ் டவிருக்கின்றது. 

❖ எடட்ு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2011 ஆம் ஆண்டில் NSFFI பசன்ரனயில் நடத்த ் டட்து. 

  

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ேைியிை்ைா இறக்குைதிே் திட்டத்திற்கான தகுதி  நீக்கை் 

❖ வம 31 அன்று ேளைந்்து ேரும் நாடுகளுக்கான ேைியில்லா இறக்குமதித் 

திட்டத்திற்கான இந்தியாவின் தகுதி நிரலரய அபமைிக்கா நீக்கியுள்ளது. 

❖ அபமைிக்க ேைத்்தக சட்டங்கள் பதாடை ்ானேற்றின் கீழ் அபமைிக்க 

நிறுேனங்களுக்கு “அதன் சந்ரதகளுக்கு நியாயமான மற்றும் ஏற்றுக் பகாள்ளக் 

கூடிய ஒரு அணுகரல ேழங்கும்” என்ற உத்தைோதத்ரத இந்தியா அளிக்காததன் 

காைணமாக அபமைிக்கா இந்நடேடிக்ரகரய எடுதத்ுள்ளது. 

❖ இதன் டி, 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 05 ஆம் வததியன்று இந்தியாவிற்கான அதன் 

முன்னுைிரம ேைத்்தக முரறரய நீக்க அபமைிக்கா முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ேைியில்லாத் திட்டத்தின் மிக ்ப ைிய  யனாளி இந்தியா ஆகும். இத்திட்டத்தின் 

கீழ் ேைியில்லாமல் 120 நாடுகரளச ் வசைந்்த சில இறக்குமதிப்  ப ாருடக்ள் 

அபமைிக்காவிற்குள் நுரழகின்றன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

ஒதுக்கப்பட்ட வகாள் - NGTS 4b 

❖ பநப்ட்டியூனியன்  ாரலேனத்தில், அதன் ேளிமண்டலத்தில் ஒரு ஒழுங்கற்ற 

ேடிவிலான பேளிக்வகாள் ஒன்று கண்டுபிடிக்க ் டட்ு உள்ளதாக ோனியலாளைக்ள் 

கூறியுள்ளனை.் 

❖ “ஒதுக்க ் டட் வகாள்” என்ற குறியீட்டுப் ப யை ் பகாண்ட NGTS-4b ஆனது 

பந ்டியூரன விடச ் சிறியது ஆகும். ஆனால் இது புவியின் அளரே விட மூன்று 

மடங்கு ப ைியதாகும். 

❖ வமலும் இது ஒரு ஆண்டில் சூைியரனச ் சுற்றி ேரும் புவியின் சுற்று ்  ாரதக்கு 

சமமானதாகும். 

❖ பந ்டியூனியன்  ாரலேனத்தில் கண்டுபிடிக்க ் டட் இவத ேரகயிலான முதலாேது 

பேளிக்வகாள் இதுோகும். 

❖ பந ்டியூனிேன்  ாரலேனம் என் து பந ்டியூன் அளவிலான வகாள்கள் 
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காண ் டாதப்  குதியில் நடச்த்திைங்களுக்கு அருகில் அரமந்த ஒரு  குதியாகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பேளப் பாலறகள் - அசச்ுறுத்தை் 

❖ தூதத்ுக்குடியில் உள்ள சுகந்தி வதேதாசன் கடல்சாை ் ஆைாய்சச்ி நிறுேனத்தின் 

(Suganthi Devadason Marine Research Institute - SDMRI)   ாரற ஆைாய்சச்ிக் குழு ோரலத் 

என்ற தீவு ்  குதியில் அழிரே ஏற் டுத்தக் கூடிய பாசியின் ஊடுருேரலக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்த ஊடுருவியுள்ள இனங்கள் க ்பாப்ஹே்கூஸ் ஆல்ோைீபசே் என்று 

ப யைிட ் டட்ுள்ளன. இந்தக் கடற் ாசிகள்  ேள ்  ாரறகளின் மீது  டைந்்து 

அேற்ரற அழிக்கின்றன.  

❖ இது  ேள ்  ாரறகள் உள்ள மன்னாை ் ேரளகுடாவின் ோரலத ் தீவிற்குப் 

 ைவியுள்ளது. இது கடல்சாை ் வதசிய ் பூங்காவின் புதிய  ேள ்  ாரறகரள 

அழிக்கத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில் பேளியிட ் ட்ட அைசு ஆரணயானது, தூதத்ுக்குடி 

கரைவயாைத்தின் பதற்குப்  குதி மற்றும் பாக் ஜலசந்தியின் ேடக்கில் உள்ள 

நீை ்் குதிகள் ஆகியேற்றில் மடட்ும் கடற்  ாசிகரளப்  யிைிட 

அனுமதியளிதத்ுள்ளது.  

ஊடுருவிய இனங்கள் 

❖ ஊடுருவிய இனங்கள் என் து குறி ்பிட்ட இடத்ரத ோழிடமாகக் பகாண்டிைாத 

(இயற்ரகயாக அல்லது தீவிைமாக அறிமுக ் டுத்த ் ட்ட இனங்கள்) இனங்களாகும். 

❖ இது சுற்றுச ் சூழல், மனித ் ப ாருளாதாைம் மற்றும் மனித ேளம் ஆகியேற்றிற்கு 

யசதம் விளளவிக்கும் என நம்பப்படும் அளவிற்குப்  ைேக் கூடிய திறன் பகாண்டது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

குலறந்தபட்ச ஆதைவு விலையில் ைாற்றுப் பயிைக்ள் 

❖ ஹைியானா மாநிலத்தில் நிலத்தடி நீை ் குரறந்து ேருேதனால் நீை ் அதிகம் 

வதரே ் டும்  யிைான பநல்ளலப்  யிைிடுேரதக் குரற ் தற்கு ஹைியானா அைசு 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டுகளில் நிலத்தடி நீைக்் குரறோனது அம்மாநிலத்தில் 60 ேறட்சி 

மண்டலங்கள் உருோகக் காைணமாகியுள்ளது. இதில் 10 மாேட்டங்களில் 21 மிக 

அதிக மிக ேறட்சி மண்டலங்களும் உள்ளடங்கும். 

❖ அம்மாநில அைசு 7 ேட்டாைங்களில் ஒரு பரியசாதளனத் திட்டத்ரதத் பதாடங்க முடிவு 

பசய்துள்ளது. இத்திடட்ம் விேசாயிகளுக்கு மானியங்கள் அளிக்க ் டுேதன் மூலம் 

“மக்காச ் வசாளம்” மற்றும் ‘துேைம் பருப்பு’  யிைினங்கரளப்  யிைிடுேரத 

ஊக்குவி ் தாகும். 

❖ புதிய திடட்த்தின் கீழ் அரடயாளம் காண ் ட்ட விேசாயிகளுக்கு விரலயில்லா 
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விரதகள் ேழங்க ் ட விருக்கின்றன. விேசாயிகளுக்கு இைண்டு தேளைகளாக 

ஏக்கருக்கு ரூபாே் 2000 உதவித் பதாரக ேழங்க ் டும். 

❖ மக்காச ்வசாள ்  யிைக்் கா ்பீடட்ுத் பதாரகயானது அைசினால் ஏற்றுக் பகாள்ள ் ட 

விருக்கின்றது. 

❖ வமலும், உற் த்தி பசய்ய ் ட்ட மக்காச ் வசாளம் அைசினால் குரறந்த டச் ஆதைவு 

விரலயில் வாங்கப் டவிருக்கின்றது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வ ான் மிவைா விருது 2019 

❖ இந்திய சமகாலக் கரலஞைான நளினி மலானி என் ேை ் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 7-

ேது வஜான் மிவைா விருரத பேன்றுள்ளாை.் 

❖ உலகில் மிகவும் புகழ்ப ற்ற இந்த சமகாலக் கரல விருரத பேன்ற முதலாேது 

இந்தியக் கரலஞைாக இேை ்உருபேடுதத்ுள்ளாை.் 

❖ இந்த விருதானது  ாைச்ிவலானாரேச ் வசைந்்த  ண்டாசிவயா வஜான் மிவைாோல் 

ேழங்க ் டுகின்றது. 

❖ “உலகம் முழுேதுமுள்ள அடக்குமுளறக்கு ஆளாக்கப்படட் மற்றும் ஒதுக்க ் டட் 

நபரக்ளுக்கு அதிலும் மிகவும் குறி ் ாக ் ப ண்களுக்கு” குைல் பகாடு ் தற்கான 

ஒரு  ணியில் இேைது விேக்கத்தகுப்  ணி அரம ்புக்காக இே்விருது இேருக்கு 

ேழங்க ் டட்து. 

❖ இது ஸ்ப யிரனச ்வசைந்்த ஓவியை ்மற்றும் சிற்பியான வஜான் மிவைாவின் ோழ்க்ரக 

மற்றும்  ணி ஆகியேற்ரறப் பிரதிபலிக்கும் வளகயில் அளமந்திருக்கும் ஆய்வு, 

கை்டுபிடிப்பு, அை ்் ணி ்பு மற்றும் சுதந்திைம் ஆகியேற்ரற எடுதத்ுக் காடட்ும் 

கரலஞைக்ளின் தற்யபாரதயப்  ணிரய அங்கீகைிக்கின்றது. 

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

இந்திய ஒபன் சைே்வதசப் வபாட்டித் ததாடை ்

❖ குேஹாத்தியில் நரடப ற்ற இந்திய ஒ ன் சைே்வதச குதத்ுச ் சண்ரட ் வ ாடட்ித் 

பதாடைில் இந்தியா 12 தங்கம், 18 பேள்ளி மற்றும் 27 பேண்கலம்  ஆகியரே உள் ட 

பமாத்தம் 57  தக்கங்கரள பேன்றுள்ளது. 

❖ எம்சி வமைி வகாம்,  சிவ தா ா, எல் சைிதா வதவி மற்றும் நமன் தன்ோர ்ஆகிவயாை ்

அவரேைக்ளுரடய இறுதி ் வ ாட்டியில் தங்க ்  தக்கங்கரள பேன்றுள்ளனை.் 

❖ இந்த ் வ ாட்டித ்பதாடைில் வமைி வகாமின் இைண்டாேது தங்க ்  தக்கம் இதுோகும். 

இதற்கு முன்பு கடந்த ஆண்டு யதசிேத் தளலநகரில் நரடப ற்ற வ ாட்டியில் 48 

கிவலா எரட ் பிைிவில் இேை ்தங்கம் பேன்றுள்ளாை.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

சைே்வதச பாலியை் ததாழிைாளைக்ள் தினை் -  ூன் 02 

❖ ஒே்போரு ஆண்டும் ஜூன் 2 அன்று விளலமகள் தினம் அல்லது சைே்வதச  ாலியல் 

பதாழிலாளைக்ள் தினம் அனுசைிக்க ் டுகின்றது. 

❖ இது  ாலியல் பதாழிலாளைக்ரளயும் அேைக்ளின் அடிக்கடி சுைண்ட ் டும்  ணி 

நிரலரமகரளயும் அங்கீகைிக்கின்றது. 

❖ இத்தினமானது  ாலியல் பதாழிலாளைக்ளின் மனிதாபிமானமற்ற  ணி 

நிரலரமகள் குறிதத்ு கேனத்ரத ஈை ்் தற்காக 1975 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 02 அன்று 

லிவயான் நகரில் எக்பலே்ஸ் பசயின்ட் – நிசிர ்என்ற பகுதிளே  நூற்றுக்கும் வமற் ட்ட 

 ாலியல் பதாழிலாளைக்ள் ஆக்கிைமித்திருந்தரத நிரனவு கூைக்ின்றது. 

 

உைக மிதிேண்டி தினை் -  ூன் 03 

❖ 56 நாடுகளுடன் இரணந்து ஐக்கிய நாடுகள் அளமப்பினால் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 

03 அன்று உலக மிதிேண்டி தினம் அனுசைிக்க ் டுகின்றது. 

❖ இத்தினம் இைண்டு நூற்றாண்டுகளாகப்  யன் ாட்டில் இருக்கும் மிதிேண்டியின் 

தனிதத்ுேம், நீண்ட காலப்  யன் ாடு,  ல்துரறப் பேன்பாடு ஆகியேற்ரற 

அங்கீகைிக்கின்றது. இது ஒரு எளிரமயான, குரறந்த பசலவு பகாண்ட, நம் த் தகுந்த, 

தூய்ரமயான மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த வளகயிலான வ ாக்குேைத்தின் ஒரு 

ேரகயாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ஏ ்ைல் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் ப ாதுச ்  சர  ஜூன் 03 ஆம் 

வததிரய சைே்வதச உலக மிதிேண்டி தினமாக அறிவித்தது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

வதசிய ஸ்தபை்லிங் பீ (எழுத்துத் வதனி) வபாட்டி 

❖ கடந்த 92 ஆண்டுகளில் முதன்முரறயாக, இந்திய ேம்சாேளிரயச ் வசைந்்த 
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பமாத்தமுள்ள 8 குழந்ரதகளில் 6  குழந்ரதகள் 92-ேது ஸ்கிைி ்ஸ் வதசிய ஸ்ப ல்லிங் 

பீ (எழுதத்ுத ்வதனி) வ ாட்டியில் பேற்றி ப ற்றுள்ளனை.் 

❖ இது அபமைிக்காவின் வமைி வலண்டின் வதசியத ் துரறமுகத்தில் உள்ள வகலாரட்ு 

வதசிய விடுதியில் நடத்தப்படட்து.  

❖ வதசிய ஸ்பபல்லிங் பீ வ ாட்டி என் து உயைச்ிற ்பு மிக்க சிற ்பியல்புச ்பசாற்கரள 

பநருக்கடிோன நிளலகளின் வ ாது எழுதும் திறன் பகாண்ட ஒரு வதைே்ாகும். 

❖  ாலு நடைாஜன் என் ேை ் 1985 ஆம் ஆண்டில் இத்வதைவ்ில் பேற்றி ப ற்ற முதலாேது 

இந்திய ேம்சாேளிக் குழந்ரதயாக உருபேடுத்துள்ளாை.் 
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