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ஜுன் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான பாரத ் நிலை – VI  என்ற தகுதி நிலைக்கான 

விதிமுலைகள் வவளியிடப்படட்ுள்ளன. 

o சரவ்ததச வாகனத ் வதாழிை்நுட்ப லையத்தின் இயக்குநரான திதனஷ் தியாகி 

என்பவர ்பாரத் நிலை – VI விதிமுலைகளுக்கான இந்தியாவின் முதைாவது வலக 

ஒப்புதை் சான்றிதலை வவளியிட்டார.் அவர ் இதலன ஹீதரா தைாட்டாரக்ாரப்் 

நிறுவனத்திடை் சைரப்்பித்தார.் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டிை்கான சரவ்ததச தயாகா தினக் வகாண்டாட்டங்களின் முக்கிய 

நிகை்சச்ி இந்த ைாததத்ின் 21 ஆை் தததியன்று ராஞ்சியிை் உள்ள பிரபாத் தாராவிை் 

நடத்தப்படவிருக்கின்ைது. 

o இந்தியப் பிரதைர ்நதரந்திர தைாடி இந்த முக்கியைான நிகை்சச்ிக்குத் தலைலை 

தாங்கவிருக்கின்ைார.் 

❖ பாய்சச்ுங் பூட்டியாலவப் பின்னுக்குத் தள்ளி மிகவுை் தலைசிைந்த காை்பந்து வீரராக 

சுனிை் தசத்திரி உருவவடுத்துள்ளார.் பாய்சச்ுங் பூட்டியா 107 சரவ்ததசப் தபாட்டிகளிை் 

விலளயாடியுள்ளார.் 

❖ வசயின்ட் பீட்டரஸ்்வபரக்் சரவ்ததசப் வபாருளாதார ைன்ைை் என்பது சரவ்ததசப் 

வபாருளாதாரத்  துலைக்கான ஒரு வருடாந்திர ரஷ்ய வணிக ைை்றுை் முதலீடட்ு 

நிகை்வாகுை்.  

o இது 1997 ஆை் ஆண்டு முதை் வசயின்ட் பீட்டரஸ்்வபரக்்கிை் நடத்தப்படட்ு 

வருகின்ைது. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டு முதை் 2023 ஆை் ஆண்டு வலரயிைான 4 ஆண்டுகளுக்கு உைகச ்

சுகாதார நிறுவனத்தின் (World Health Organization - WHO) வவளித ் தணிக்லகயாளராக 

இந்தியத ் தலைலைக் கணக்குத ் தணிக்லகயாளரான இராஜீவ் வைஹரிஷி 

ததரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

o வெனீவாவிை் நலடவபை்ை 72வது உைக சுகாதாரச ் சந்திப்பின் தபாது 

வபருை்பான்லையான வாக்குகளுடன் இவர ்ததரந்்வதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ கலிதபாரன்ியாலவச ் தசரந்்த ஒரு சீக்கியரான ஜீவன்தீப் தகாலி என்பவர ் எை்ஜிபிடி 

சமூகத்திை்கு ஆதரவு வதரிவிப்பதை்காக வானவிை் வண்ணத்திைான தலைப் 

பாலகலய அணிந்து, அவை்லைப் படை் எடுதத்ுப் பதிதவை்றியதை்காக சரவ்ததச 

அளவிை் கவனத்லதப் வபை்ைார.் 

❖ அவைரிக்கா ைை்றுை் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடதயயான உைவுகளுக்கு தனது 

பங்களிப்புகலள அங்கீகரிக்குை் விதைாக அரசியை் தைலதலைக்கான ொரெ்் எச.் 

டபிள்யூ புஷ் விருலத அவைரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர ் ஜிை்மி காரட்்டர ்

வபை்றுள்ளார.் 

❖ புகை்வபை்ை கிரிக்வகட் தபாட்டி ஒளிப்பரப்பாளரான ஆஷிஷ் தர என்பவர ்“கிரிக்வகட் 

உைகக் தகாப்லப: இந்தியாவிை்கான சவாை்” என்ை ஒரு புதிய புத்தகத்லத 

வவளியிடட்ுள்ளார.் 

o 1975 ஆை் ஆண்டு நலைபபற்ற முதை் உைகக் தகாப்லபயின் வதாடக்கப் 

பதிப்பிலிருந்து இந்தியக் கிரிக்வகட்டின் பயணை் குறித்து இவர ்எழுதியுள்ளார.் 
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❖ இந்திய இராணுவை் ைை்றுை் இந்திய விைானப் பலட ஆகியலவ கூட்டாக இலணந்து 

பஞ்சாப் சைவவளிகளிை் “கரக்ா பிரகார”் என்ை வபயர ் வகாண்ட ஒரு பயிை்சிலய 

நடத்தின.  

o இந்தப் பயிை்சி பை முக்கியைான வசயை்பாடட்ு அை்சங்கலள உறுதிபடுத்தியது. 

இது கரக்ா என்ற பலடப் பிரிவின் உயர ் வசயை்பாடட்ுத் தயார ் நிலைலய 

எடுத்துக் காட்டியது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் சரவ்ததச தயாகா தினக் வகாண்டாட்டங்களுக்கு வலு தசரக்்குை் 

விதைாக இரண்டு நாடக்ள் நலடவபைக் கூடிய ஒரு “தயாகா ைகாஉத்சவத்லத” ஆயுஷ் 

அலைசச்கை் புது திை்லியிை் நடத்தியது. 

❖ சஹாரா குழுைை் சமீபதத்ிை் “சஹாரா எதவாை்ஸ்” என்ை புதிய குறியீடட்ுப் வபயரின் 

கீை் மின்சார வாகனத் தயாரிப்பிை் ஈடுபடத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o இந்த நிறுவனை் மின்சார இரு சக்கர வாகனங்கள், மின்சார உந்து வண்டிகள், 

மின்சார மூன்று சக்கர வாகனங்கள் ைை்றுை் மின்சார சரக்கு வாகனங்கள் 

ஆகியவை்லை வைங்கவிருக்கின்ைன.  

❖ இந்தியாவின் மிகப்வபரிய வகாலடயாளர ்ைை்றுை் வியாபாரப் புள்ளிகளிை்  ஒருவரான 

அசிை் பிதரை்ஜி ெூலை 30 ஆை் தததியன்று விப்தராவின் நிரவ்ாகத ்தலைவர ்ைை்றுை் 

தைைாண்லை இயக்குநர ்ஆகிய பதவிகளிலிருந்து ஓய்வு வபைவிருக்கின்ைார.் 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் தபாக்குவரத்து வநரிசை் குறியீடானது ஆை்ஸ்டரத்டலைச ் தசரந்்த 

தடாை்தடாை் என்ை நிறுவனத்தினாை் வவளியிடப்பட்டது. இது வதாடரந்்து இரண்டாவது 

முலையாக உைகின் மிகவுை் தபாக்குவரத்து வநரிசை் மிக்க நகரைாக முை்லபலயத் 

தரவரிலசப் படுத்தியுள்ளது. இந்தப் பட்டியலிை் திை்லி நகரம் நான்காவது இடத்திை் 

உள்ளது. 

❖ புகை்வபை்ை நாடக ஆசிரியர,் திலரப்பட வசன எழுத்தாளர ் ைை்றுை் “கிதரஸி 

கிரிதயஷன்ஸின்” நிறுவனரான கிதரஸி தைாகன் காைைானார.் இவரது இயை்வபயர ்

தைாகன் இரங்காசச்ாரி என்பதாகுை். 

o சாக்வைட் கிருஷ்ணா என்பது இவருலடய புகை்வபை்ை ைை்றுை் மிகவுை் 

அறியப்படுகின்ை ஒரு நாடகைாகுை்.  

❖ 5 முலை சட்டசலப உறுப்பினராகப் பணியாை்றிய ைை்றுை் புதுசத்சரியின் முன்னாள் 

முதைலைசச்ரான RV ொனகிராைன் சமீபத்திை் காைைானார.் 

❖ இராெஸ்தானிை் உள்ள சுரு நகரிை் 50.8 டிகிரி வசை்ஷியஸ் வவப்ப நிலை 

பதிவாகியுள்ளது. இது நாை்டிலும் அை்ைாநிைத்தின் வெய்ப்பூர ் வானிலை 

லையத்தாலும் பதிவு வசய்யப்பட்ட அதிகபடச் வவப்பநிலையாகுை்.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வெளிநாட்டெருக்கான  தீர்ப்பாயங்கள் 

❖ ைத்திய உள்துலை அலைசச்கைானது பகுதியளவு நீதித்துலை சாரந்்த  

வவளிநாட்டவரக்ளுக்கான தீரப்்பாயங்கலள அலைப்பதை்காக அலனத்து 

ைாநிைங்கள் ைை்றுை் ஒன்றியப் பிரததசங்களிை் உள்ள ைாவட்ட ஆட்சியரக்ளுக்கு 

அதிகாரை் வைங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தீரப்்பாயங்கள் இந்தியாவிை் சட்டவிதராதைாகத் தங்கியுள்ள நபரக்ள் 
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வவளிநாட்டவரா அை்ைது இை்லையா என்பது குறித்து முடிவவடுக்குை். 

❖ இதை்கு முன்பு ைத்திய அரசு ைடட்ுதை இந்த அதிகாரத்லதக் வகாண்டிருந்தது. 

❖ தைலுை் இது தனிநபரக்ள் தீரப்்பாயங்கலள அணுகுவதை்குை் அதிகாரங்கலள 

வைங்கியுள்ளது. 

❖ இதை்கு முன்பு சந்ததகத்திை்கிடைான வவளிநாடட்வரக்ளுக்கு எதிராக ைாநிை அரசு 

ைடட்ுதைத் தீரப்்பாயத்லத நாட முடியுை். 

❖ மமலும் இது குறித்த தகவை்களுக்கு இங்தக வசாடுக்கவுை் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/assam-crisis/. 

 

நீண்ட காலமாகப் பணியாற்றிக் வகாண்டிருக்கும் அமைசச்ரமைச ்வெயலாளர் 

❖ தை்தபாலதய அலைசச்ரலவச ் வசயைாளரின் பதவிக் காைத்லத நீட்டிப்பதை்காக 60 

ஆண்டுப் பைலையான விதிமுலைலய ைத்திய அரசு திருத்தியுள்ளது. 

❖ அலைசச்ரலவச ் வசயைாளர ் (தகபிவனட)் இரண்டு ஆண்டுப் பதவிக் காைத்திை்கு 

நியமிக்கப்படுகின்ைார.் 

❖ ைத்திய அரசு அலைசச்ரலவச ்வசயைாளரின் வைாத்த பதவிக் காைத்லதயுை் தசரத்த்ு 

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மிகாைை் அவருக்கு பணி நீட்டிப்பு வைங்குை். 

❖ திருத்தியலைக்கப்பட்ட விதிமுலையின்படி, பிரதீப் குைார ் சின்ஹாவிை்கு கூடுதைாக 

மூன்று ைாத காை பணி நீட்டிப்பு வைங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ தை்தபாலதய அலைசச்ரலவச ்வசயைாளர ்பிரதீப் குைார ்சின்ஹா இந்திய வரைாை்றிை் 

வசயைாளர ் பணியிை் நீண்ட காைைாகப் பணியாை்றுை் அதிகாரியாக 

உருவவடுத்துள்ளார.் 

 

மாநில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு ைை்றுை் தரங்கள் ஆலணயைானது (Food Safety and Standards 

Authority of India - FSSAI) முதைாவது ைாநிை உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடல்ட 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டிை் சண்டிகர ்முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ உைக உணவுப் பாதுகாப்பு தினக் வகாண்டாட்டத்தின் தபாது FSSAI-யினாை் 

வதாடங்கப்பட்ட இதர முன்வனடுப்புகள் பின்வருைாறு 

o ராைன் 1.0 - வகாழுப்புகள், வநய் ைை்றுை் சாப்பிடக் கூடிய எண்வணய் 

ஆகியவை்றிை் கைப்படதத்ிலன விலரவாகக் (ஒரு நிமிடத்திை்குக் குலைவாக) 

கண்டறியுை் பணியிலன தைை்வகாள்ளுை் தபடட்ரியின் உதவியுடன் லகயினாை் 

இயக்கப்படக் கூடிய ஒரு சாதனை். 

o உணவுப் பாதுகாப்பு ைாயப் வபட்டி – உணவுக் கைப்படத்திலனச ் தசாதலன 

வசய்வதை்காக லகதயடு ைை்றுை் தசாதலனப் வபாருலளக் வகாண்டிருக்குை் 

நபரக்ள் அவரக்ளாகமவ தசாதலன வசய்யப்படக் கூடிய உணவுப் 

பரிதசாதலனப் வபட்டி. 

o சரியான உணவு உண்ணுை் விருதுகள் – பாதுகாப்பான ைை்றுை் ஆதராக்கியைான 

உணவுப் வபாருடக்லளத ் ததரந்்வதடுப்பதை்கு குடிைக்களுக்கு 
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அதிகாரைளிப்பதை்காக உணவு நிறுவனங்கள் ைை்றுை் தனிப்பட்ட 

நபரக்ளினாை் தைை்வகாள்ளப்பட்ட பங்களிப்புகலள அங்கீகரிப்பதாகுை். 

 

காணாமல் பபான ஏஎன்–32 விமானம் 

❖ ெுன் 3 அன்று, ஏஎன்–32 என்ை ஒரு தபாக்குவரத்து விைானை் அஸ்ஸாமின் 

தொரக்ாட்டிை் இருந்து அருணாசச்ைப் பிரததசை் தநாக்கிப் பைக்கத் வதாடங்கிய சிை 

நிமிடங்களிை் காணாைை் தபானது. இந்த விைானதத்ிை் 13 இந்தியரக்ள் பயணித்தனர.் 

❖ காணாைை் தபான விைானத்லதக் கண்டுபிடிப்பதை்காக தகாஸ்பாஸ் – சாரச்ாட் 

என்பதின் கீை் புவிக் கண்காணிப்புச ் வசயை்லகக் தகாள்களினாை் எடுக்கப்பட்ட 

புலகப்படங்கள் ைை்றுை் அவை்றினாை் அனுப்பப்பட்ட தகவை்கலள இந்திய விைானப் 

பலட ைை்றுை் இதர மீடப்ுப் பலைகள் ஆராய்ந்து வருகின்ைன. 

❖ இது ஒரு சரவ்ததச வசயை்லகக் தகாள் அடிப்பலடயிைான ததடுதை் ைை்றுை் மீட்பு 

அலைப்பாகுை்.  

❖ இது பின்வருை் அலைப்புகலளப் பயன்படுத்தி கப்பை்கள், விைானங்கள் ைை்றுை் 

தனிநபரக்ளினாை் எடுத்துச ் வசை்ைப்பட்ட அவசரகாை உணரவ்ிகலளத் ததடி, 

அவை்லைக் கண்டறிவதை்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

o வசயை்லகக் தகாள்கள் 

o பூமியிை் உள்ள நிலையங்கள் 

o திட்டக் கடட்ுப்பாடட்ு லையங்கள் 

o மீட்பு ஒருங்கிலணப்பு லையங்கள் 

❖ ரஷ்ய வைாழியிை் தகாஸ்பாஸ் (COSPAS) என்பது “வநருக்கடியிை் உள்ள கப்பலைத் 

ததடுவதை்கான விண்வவளி அலைப்பு” என்பதாகுை். 

❖ சாரச்ாட் (SARSAT) என்பது ததடுதை் ைை்றுை் மீட்பிை்கான வசயை்லகக் தகாள் 

உதவியுடன் கண்காணித்தை் என்பதாகுை். 

 

சரை்தேசச ்சசய்திகள் 

பேசிய நலன் 

❖ ததசிய நைனுக்கான திட்டமுலை 2031 என்ற ஒன்லற ஐக்கிய அரபு அமீரக 

அலைசச்ரலவ ஏை்றுக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டை் அதிக அளவிைான முக்கியைான குறிக்தகாள்கள் மற்றும் 

முன்வனடுப்புகள் ஆகியவை்றின் மூைை் வாை்க்லகத் தரத்திை் உைகத் தலைலம 

நாைாக, அந்த நாடல்ட உருவாக்குவலத தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துலண அதிபர,் பிரதைர ் ைை்றுை் துபாய் ஆடச்ியாளரான 

தஷக் முகைது பின் ரசீத ் அை் ைக்தடாை் என்பவர ் அபுதாபியிை் இதத்ிட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தினார.் 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

PET – மறுசுழற்சி 

❖ ைகாராஷ்டிராலவச ் தசரந்்த பாலிவென்டா வதாழிை்நுட்ப நிறுவனத்தின் உதவியுடன் 

சரவ்ததச விலளயாடட்ுக்கான ஆலடகலளத் தயாரிக்குை் அடிடாஸ் என்ை நிறுவனை் 

2024 ஆை் ஆண்டிை், தனது வபாருடக்ளிை் இயை் வநகிழிை்களின் (இதை்கு முன் 

பயன்படுத்தப்படாத வநகிழிகள்) பயன்பாடல்ட ஒழிப்பலத தநாக்கைாகக் 

வகாண்டுள்ளது.  

❖ கழிவுப் வபாருடக்ளாக ஒதுக்கப்பட்ட PET பாட்டிை்களிலிருந்து நூலிலைலயத ்

தயாரிக்குை் இந்தியாவிை் உள்ள இதத வலகயிைான ஒதர நிறுவனை் இதுமவயாகுை். 

❖ பாலி எத்திலீன் வடரிப்தாதைட் (PET - Polyethylene Terephthalate) பாட்டிை்கள் சரவ்ததச 

ைை்றுை் இந்திய அளவிை் வநகிழிக் கழிவுகளுக்கு மிக முக்கியப் பங்காை்றுகின்ைன. 

❖ இது PET என்பலத அதன் அடிப்பலடப் வபாருளான எஸ்தராக ைாை்றுகின்ைது. 

❖ இதன் பின்பு, இது பாலிபயஸ்டர ் வைை்லிலை நூலைத் தயாரிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 

விமளயாடட்ுச ்சசய்திகள்  

பிவரஞ்சு ஓபன் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் பிவரஞ்சு ஓபனின் வபண்களுக்கான ஒை்லையர ் பிரிவிை் 

ஆஸ்திதரலியாலவச ்தசரந்்த ஆஸ்தை பாரட்ியுை் ஆண்களுக்கான ஒை்லையர ்பிரிவிை் 

ஸ்வபயிலனச ்தசரந்்த ரதபை் நடாலுை் வவை்றி வபை்றுள்ளனர.் 

❖ ரதபை் நடாை் 12 வது முலையாக பிவரஞ்சு ஓபன் பட்டத்லதப் வபை்றுள்ளார.் 

❖ ஆண்களுக்கான இரடல்டயர ்பிரிவிை் வெரை்னிலயச ்தசரந்்த வகவின் கிராவவய்டஸ்் 

ைை்றுை் ஆண்டிரியாஸ் மியஸ் ஆகிதயார ்வவை்றி வபை்றுள்ளனர.் 

❖ வபண்களுக்கான இரடல்டயர ் பிரிவிை் ஹங்தகரிலயச ் தசரந்்த லடைா பாதபாஸ் 

ைை்றுை் பிவரஞ்லசச ் தசரந்்த கிறிஸ்டினா மிைாவடதனாவிக் ஆகிதயார ் வவை்றி 

வபை்றுள்ளனர.் 

இப்பபாட்டியயப் பற்றி 

❖ பிவரஞ்சு ஓபன் தபாட்டியின் 123-வது பதிப்பு பாரிஸிை் உள்ள தராைாண்டு தகதராஸிை் 

நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது ஆண்டின் இரண்டாவது வடன்னிஸ் கிராண்ட ்ஸ்ைாை் தபாட்டியாகுை். 

❖ இது வவளியரங்கிை் களிைண் தலரயிை் விலளயாடப்படுகின்ைது. 

❖ ஆஸ்திதரலியன் ஓபன், விை்பிள்டன் ைை்றுை் அவைரிக்க ஓபன் ஆகியலவ ஆண்டின் 

இதர கிராண்ட் ஸ்ைாை் தபாட்டிகளாகுை். 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டிற்கான இதன்  இதர நிகை்வுகள் ைை்றுை் வவை்றியாளரக்ள் 

பின்வருைாறு 
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