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ஜுன் – 15  

TNPSC துளிகள் 

❖ நிலத்தடி நீர ் மேலாண்மே ததாடரப்ாக ஆஸ்திமரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து 

ோகாணத்திலிருந்து இறுதி ஒழுங்குமுமை அனுேதிமய குஜராத்மதச ்மசரந்்த அதானி 

குழுேே் தபை்றுள்ளது. இதன் மூலே் அந்நிறுவனே் விேரச்னத்திை்குள்ளான தனது 

காரம்ிசச்ல் நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டே் மீதான பணிமயத் ததாடங்குே் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது. 
o தபருந் தடுப்புப் பவளத் திட்டிை்குப் பாதிப்மப ஏை்படுதத்ுதல் ேை்றுே் 

அதிகப்படியான காரப்ன் உமிழ்வுகள் ஆகியமவ இத்திட்டத்திை்கு எதிராக 

எழுப்பப்படட் விேரச்னங்களாகுே். 

❖ புதிதாகப் பதவிமயை்றுள்ள மோடி அரசு, ததாமலத் ததாடரப்ு அமலவரிமசயின் மிகப் 

தபரிய அளவிலான ஏலத்திை்குத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  இந்த ஏலத்தின் மூலே் ஏைத்தாழ ரூ. 

6 லடச்ே் மகாடி நிதிமயத் திரட்ட அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது. இது கிராேப்புைப் பகுதிகளில் 

இமழயிலிருந்து வீட்டிை்கு இமணய வசதிமய அளித்தல் உள்ளிட்ட ஐந்தாே் 

தமலமுமை மசமவகமள ேலிவு விமலயில் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கின்ைது. 
❖ ேத்தியக் கலாசச்ாரத் துமை அமேசச்ரான பிரகலாத் சிங் பமடல், “அஸ்தித்வா : 

பிரபாகர ் பாரவ்வயின் சாராம்சம்” என்ற ஒரு கண்காட்சியை புது தில்லியில் உள்ள 

வதசிை நவீனக் கயலக் கூடத்தில் ததாடங்கி யவத்தார.் 

o 1976 ஆம் ஆண்டு லலித் கலா விருது தபற்றவரான பிரபாகர ் பாரவ்வ என்பவர ்

நவீன இந்திை ஓவிைத்தின் முன்வனாடிைாக விளங்கினார.் 

❖ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான தசைல்திட்டம் குறிதத்ு விவாதிப்பதற்காக 

அரியானாவின் குருகிராமில் ஸ்வீப் (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation 

program) என்ை திட்டத்திை்கான பிரதத்ிவைக அதிகாரிகளுக்கான இரண்டு நாடக்ள் 

கருத்தரங்கானது இந்திைத் வதரத்ல் ஆயணைத்தால் நடத்தப்படட்து. 

o வாக்காளரக்ளுக்கான முயறசாரந்்த கல்வி மற்றும் வதரத்ல் பங்தகடுப்புத ்

திட்டம் (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation program - SVEEP) என்பது 

இந்திைத் வதரத்ல் ஆயணைத்தின் தயலயமத ் திட்டமாகும். 

❖ கம்வபாடிைாவின் தகவல் துயற அயமசச்கம் மற்றும் ஒளிபரப்பு வளரச்ச்ிக்கான 

ஆசிை-பசிபிக் நிறுவனம் (AIBD - Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development) ஆகிையவ 

இயணந்து 2019 ஆம் ஆண்டின் 16-வது ஆசிை ஊடக மாநாடய்ட கம்வபாடிைாவின்  

சிவைம் ரீப் மாகாணத்தில் நடத்தின.  

o வபாலிச ் தசை்திகயளத் தடுப்பதற்குத் வதயவைான நடவடிக்யககயள 

கண்டறிவதற்காக ஓராண்டு கால அளவுயடை ஒரு ஆராை்சச்ித் திட்டமான 

”அங்வகார ் வபாலிச ் தசை்திகள் முன்தனடுப்பு’ என்ற ஒரு திட்டமுே் அப்மபாது 

ததாடங்கப்படவிருக்கின்றது. 

❖ கிரக்ிஸ்தானின் தயலநகரான பிஷ்தகக்கில், அந்நாட்டின் உைரிை விருதான 

“முதலாவது பிரிவின் மானஸ் ஆயண” என்ற பட்டம் சீன அதிபர ் சி ஜின்பிங்கிற்கு 

வழங்கப்படட்து. 

o 2019 ஆம் ஆண்டின் ஜுன் 14 ஆம் வததியில் ததாடங்கி நயடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கும் “ஷாங்காை் ஒதத்ுயழப்பு அயமப்பின்” மாநாடய்ட 

கிரக்ிஸ்தான் நடத்திக் தகாண்டிருக்கின்றது. 
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❖ ஹரிைானாவின் குருகிராமில் இந்திைக் கடற் பிராந்திைத்தின் தகவல் பியணப்பு 

யமைத்தின் கீழ் “2019 ஆம் ஆண்டின் கடல்சார ் தகவல் பகிரவ்ுப் பயிலரங்கத்யத” 

இந்திைக் கடற்பயட நடத்திைது. 

o இரண்டு நாடக்ள் நயடதபறக்கூடிை இந்தப் பயிலரங்கம் கடற்பயட 

அதிகாரிகளுக்கான துயணத ் தயலவர ் மற்றும் கடற்பயட துயணத் 

தளபதிைான எம்எஸ் பவார ்என்பவரால் ததாடங்கி யவக்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிை நாடுகளின் சரவ்வதச குழந்யதகள் 

நிதிைத்தின் (UNICEF - United Nations International Children’s Fund) அதமரிக்கப் பிரிவினால் 

அதன் பனித ்திவயலப் பந்து நிகழ்வின் வபாது (Snowflake Ball) அந்த அமேப்பின் வடனி 

காவை மனித வநை விருதானது நடியக பிரிைங்கா வசாப்ராவிற்கு 

வழங்கப்படவிருக்கின்றது.  

o UNICEF அயமப்பானது இரண்டாம் உலகப் வபாரின் வபாது பாதிக்கப்படட் 

நாடுகளில் உள்ள குழந்யதகளுக்கு நிவாரண உதவிகயள அளிப்பதற்காக 1946 

ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் தயலயமைகம் நியூைாரக்்கில் 

அயமந்துள்ளது. 

❖ பைனாளியின் அந்தரங்கதயத மீறக்கூடிை ஒரு கடத்சவிப் பியழயைக் 

கண்டறிந்ததற்காக, 2019 ஆம் ஆண்டின் முகநூல் வாழ்த்தரங்கில்  (ஹால் ஆப் வபம்) 

மணிப்பூயரச ்வசரந்்த ஒரு கட்டிடப் தபாறிைாளரான வசாதனல் சவ்காை்ஜாம் என்பவர ்

இயணந்துள்ளார.் 

o கடத்சவி வழிைாக வபசச்ுத் ததாடரப்ின் வபாது இந்தப் பியழைானது அடுத்த 

முயனயில் உள்ளவரின் அனுமதி மற்றும்  தகவல் எதுவுே் தபறாமவல அந்தப் 

வபசச்ுத ்ததாடரய்ப காதணாளித் ததாடரப்ாக மாற்றுகின்றது. 

❖ ஐக்கிை அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் நயடதபற்ற அமீரக மறுசுழற்சி விருதுகளின்                         

22-வது பதிப்பின் வபாது “மறுசுழற்சி விருதுகளின் சுற்றுசச்ூழல் தவற்றிைாளரக்ள்” 

என்ற விருது 8 வைது நிரம்பிை இந்திை வம்சாவளியைச ் வசரந்்த நிைா வடானி 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

o தமாத்தம் 14,914 கிவலா கிராம் அளவுள்ள காகிதக் கழிவுகயளச ்

வசகரித்ததற்காகத் தனிநபர ் பிரிவின் காகிதப் பிரிவில் இவர ் இந்த விருயத 

தவன்றுள்ளார.் 

❖ இந்திை ரிசரவ்் வங்கிைானது (RBI - Reserve Bank of India) கானா மற்றும் தமாசாம்பிக் 

ஆகிை நாடுகளுக்கு விவசாைம் மற்றும் இரயில்வவத் திட்டங்களுக்கு 245 மில்லிைன் 

டாலரக்ள் மதிப்பிலான கடயன இந்திை ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி வழங்குே் என்ை 

அறிவிக்யகயை தவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ வபாரப்்ஸ் பத்திரிக்யகயினால் ததாகுக்கப்படட் “உலகின் மிகப்தபரிை 2000 தபாது 

நிறுவனங்களின்” பட்டிைலில் முவகஷ் அம்பானி தயலயமயிலான ரியலைன்ஸ் 

ததாழிற் நிறுவனோனது இந்திை அளவில் முதலாவது இடத்திலும் சரவ்வதச அளவில்                    

71-வது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

o இந்த சரவ்வதசப் பட்டிைலில் ததாடரந்்து 7-வது முயறைாக சீன ததாழிற்துயற 

மற்றும் வணிக வங்கி முதலிடத்தில் உள்ளது.  
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ப ொருளொதொரச ்பசய்திகள் 

உலக முதலீட்டு அறிக்கக 

❖ 2019 ஆே் ஆண்டின் உலக முதலீடட்ு அறிக்மக வணிக ேை்றுே் வளரச்ச்ி மீதான ஐக்கிய 

நாடுகள் கருத்தரங்கினால் (UNCTAD - United Nation Conference on Trade and Development) 

தவளியிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திைாவிற்குள் நுயழந்த அந்நிை வநரடி முதலீடானது (FDI - 

Foreign Direct Investment) 6 சதவிகிதம் அதிகரித்து 42 பில்லிைன் அதமரிக்க டாலராக 

வளரந்்துள்ளது என்று கூறுகின்றது.  

❖ 2017-18 ஆம் ஆண்டுகளில் FDI தபை்ைதை்கான முன்னியலயில் உள்ள 20 தபரும் 

தபாருளாதாரங்களியடவை இந்திைா தரவரியசப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ உற்பத்தி, ததாயலத் ததாடரப்ு மற்றும் நிதியிைல் வசயவ ஆகிை துயறகள் இவற்றில் 

முன்னியல வகிக்கின்றன.  

UNCTAD 
❖ 195 உறுப்பு நாடுகயளக் தகாண்டுள்ள இந்த அயமப்பு 1964 ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இதன் முக்கிைப் பணி வளரந்்து வரும் நாடுகளின் வரத்்தகம், முதலீடு மற்றும் வளரச்ச்ி 

வாை்ப்புகயள அதிகரிக்கச ்தசை்வதாகும். 

❖ வமலும் இது உலகப் தபாருளாதாரத்தில் வளருே் நாடுகள் ஒருங்கியணவதற்காக அந்த 

நாடுகளின் முைற்சிகளுக்கு உதவுகின்றன.  

 

அரசுத் ததொழிலொளர் கொப்பீடு 

❖ அரசுத் ததாழிலாளர ் காப்பீடட்ு (Employees State Insurance - ESI) சட்டத்தின் கீழ், தனது 

பங்களிப்மப 6.5 சதவிகிதத்திலிருந்து 4 சதவிகிதோக அரசு குமைதத்ுள்ளது. 

❖ பணியளிப்பவரக்ளின் பங்களிப்பு 4.75 சதவிகிதத்திலிருந்து 3.25 சதவிகிதோகக் 

குமைக்கப்படுகின்ைது. 
❖ ததாழிலாளரக்ளின் பங்களிப்பு 1.75 சதவிகிதத்திலிருந்து 0.75 சதவிகிதோகக் 

குமைக்கப்படுகின்ைது. 
❖ இது 3.6 மகாடி ததாழிலாளரக்ளுக்குே் 12.85 இலடச்ே் பணியளிப்பவரக்ளுக்குே் 

பயன்படவிருக்கின்ைது. 
❖ இந்தக் குமைக்கப்படட் பங்களிப்பு விகிதோனது ESI திட்டத்தின்கீழ் அதிகப் 

பணிைாளரக்யளயும் முயறசார ் துயறயில் அதிக ததாழிலாளரக்யளயும் தகாண்டு 

வரவிருக்கின்றது. 

ESI 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டின் ESI சட்டமானது காப்பீடு தசை்ைப்பட்ட நபரக்ளுக்கு மருத்துவம், 

நிதி, மகப்வபறு, மாற்றுத் திறன் மற்றும் பிைமரச ் சாரந்்துள்ளவரக்ள் 

ஆகிவைாரக்ளுக்குப் பைன்கயள அளிக்கின்றது. 

❖ மத்திை ததாழிலாளர ்மற்றும் வவயலவாை்ப்பு அயமசச்கத்தின் மூலம் இந்திை அரசு ESI 

சட்டத்தின் கீழ் பங்களிப்பு விகிதத்யத நிரண்யிக்கின்றது.  
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IBBI 

❖ தயலயமப் தபாருளாதார ஆவலாசகர ் கிருஷ்ணமூரத்்தி சுப்பிரமணிைன் மற்றும் 

ஐடிபிஐ வங்கியின் முன்னாள் வமலாண் இைக்குநர ் மற்றும் தயலயம நிரவ்ாக 

அதிகாரிைான B. ஸ்ரீராம் ஆகிவைார ் இந்திை தநாடித்தல் மற்றும் திவால் நியல 

வாரிைத்தின் (IBBI - Insolvency and Bankruptcy Board of India) பகுதி வநர உறுப்பினரக்ளாக 

நிைமிக்கப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ IBBI என்பது 2016 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்01 அன்று உருவாக்கப்படட் ஒரு தநாடித்தல் 

ஒழுங்குமுயற ஆயணைமாகும். 

❖ இதற்கு 2016 ஆம் ஆண்டின் தநாடித்தல் மற்றும் திவால் நியலச ் சட்டத்தின் மூலம் 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரங்கள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) ஆனது தனிநபரக்ள், நிறுவனங்கள், பங்காளர ்

நிறுவனங்கள் மற்றும் குயறவாக தபாறுப்புள்ள பங்காளர ் நிறுவனங்கள் 

ஆகிைவற்யற உள்ளடக்கியுள்ளது. இது பின்வரும் 2 தீரப்்பாைங்கயளப் பைன்படுத்தி 

வழக்குகயளக் யகைாளுகின்றது. 

o வதசிை நிறுவனச ்சட்டத ்தீப்பாைம் (National company law tribunal - NCLT)  

o கடன் மீட்புத் தீரப்்பாைம் (Debt recovery tribunal - DRT). 

 

சுற்றுசச்ூழல் பசய்திகள் 

ஆசியத் தங்கப் பூகனகள் 

❖ இலண்டன் விலங்கியல் சமூகத்மதச ்மசரந்்த இந்திய விஞ்ஞானிகள் “ஆசிைத ்தங்கப் 

பூயனயின்” 6 வண்ண வடிவங்கயள அருணாசச்லப் பிரவதசத்தின் திபாங் 

பள்ளத்தாக்கில் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்  

❖ அதன் வண்ண வடிவங்கள் சீரற்ற மரபணு மாற்றங்களியடமிருந்துத் வதான்றுகின்றன 

என்று கருதப்படுகின்றது. இது இைற்யகத் வதரவ்ின் மூலம் அந்த இனத்தில் 

காணப்படுகின்றது. 

❖ ஆசிை தங்கப் பூயனைானது சரவ்வதச இைற்யகப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின் 

அசச்ுறுத்தல் நியலயில் உள்ள இனங்களுக்கான சிவப்புப் படட்ிைலில் “அண்யம 

அசச்ுறு நியலயில் உள்ள இனமாக” வயகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சொகித்ய அகொதமி விருதுகள் 

❖ சாகித்ய அகாதமி நிறுவனே் 2019 ஆே் ஆண்டிை்கான பால் சாகித்ய புரஸ்கார ்

விருதிை்காக 22 எழுத்தாளரக்மளயுே் 2019 ஆே் ஆண்டின் யுவ புரஸ்கார ்விருதிை்காக 

23 எழுத்தாளரக்மளயுே் மதரந்்ததடுதத்ுள்ளது. 
❖ மேதிலி தோழிக்கான பால் சாகித்ய புரஸ்கார ் ேை்றுே் யுவ புரஸ்கார ் விருதுகள் 

பின்னாளில் அறிவிக்கப்படவிருக்கின்ைன. 
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❖ பால் சாகித்ய புரஸ்காரானது விருது வழங்கப்படுே் ஆண்டிை்கு முந்மதய ஆண்டுக் 

காலத்தில் (ஜனவரி, 01, 2003 – டிசம்பர ் 31, 2017) முதன்முயறைாக தவளியிடப்பட்ட 

புத்தகங்களுக்கு வழங்கப் படுகின்றது.  

❖ இது எட்டாவதுப் படட்ிைலில் உள்ள அயனதத்ு தமாழிகளுக்கும் ஆங்கில தமாழிக்கும் 

வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ யுவ புரஸ்கார ் என்பது ஆங்கிலம் மற்றும் இராஜஸ்தானி ஆகிை தமாழிகளுடன் 

மசரத்த்ுப் பட்டிைலிடப்பட்ட 22 தமாழிகள் என தோத்தே் 24 தமாழிகளில் ஏதாவது ஒரு 

தயலசிறந்தப் பங்களிப்யப வழங்கிய இளம் எழுத்தாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு 

வருடாந்திர இலக்கிை விருதாகும். 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட் யுவ புரஸ்கார ் விருது 35 வைதிற்குட்பட்ட இளம் 

எழுத்தாளரக்யள அங்கீகரிக்கின்றது.  

❖ தமிழ்நாட்டிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான யுவ புரஸ்கார ் விருதிை்கு எழுத்தாளர ்

சாமிநாதனும் பால சாகித்ை புரஸ்கார ் விருதிை்குத் வதவி நாசச்ிைப்பனும் 

வதரந்்ததடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்ட “வால்” என்ற ஒரு கவியதத் ததாகுப்பிற்காக 

சபரிநாதனுக்கும் குழந்யத இலக்கிைங்களில் நாசச்ிைப்பனின் பங்களிப்பிற்காக 

அவருக்கும் இவ்விருதுகள் வழங்கப் படுகின்றன. 

 

விளளயொட்டுச ்பசய்திகள்  

ககொபொ அதெரிக்கொ 

❖ 2020 ஆே் ஆண்டின் மகாபா அதேரிக்கா மபாட்டியில் கலந்து தகாள்ளுோறு 

ஆஸ்திமரலியா ேை்றுே் கத்தார ் ஆகிய நாடுகளுக்கு ததன் அதேரிக்கக் கால்பந்தின் 

நிரவ்ாக அமேப்பான “வகான்வமவபால்” அயழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 

❖ வகாபா 2020  வபாட்டித ் ததாடரானது அரத்ஜன்டினா மற்றும் தகாலம்பிைா ஆகிை 

நாடுகளால் இயணந்து நடத்தப்படவிருக்கின்றது. 

❖ இது 1916 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு பழயமைான, சரவ்வதச,  

கண்டங்களுக்கிமடமயயான கால்பந்துப் வபாட்டிைாகும். 

❖ இது 10 ததன் அதமரிக்கக் கண்ட  நாடுகள் மற்றும் 2 சிறப்பு 

அயழப்பாளரக்ளுக்கியடவை தபாதுவாக வியளைாடப்படுகின்றது. 

❖ பிவரசிலில் நயடதபறவிருக்கும் 2019 ஆம் ஆண்டின் வகாபா வபாட்டியில் கத்தார ்

மற்றும் ஜப்பான் ஆகிை நாடுகள் சிறப்பு அயழப்பாளரக்ளாகப் பங்கு 

தபறவிருக்கின்றன.  
 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகக் கொற்று தினெ் – ஜுன் 15 

❖ உலகக் காை்று தினே் என்பது ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் ஜுன் – 15 அன்று நிகழக்கூடிய ஒரு 

உலகளாவிய நிகழ்சச்ியாகுே். 
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❖ இது விண்ட் ஐமராப்பா ேை்றுே் சரவ்மதச காை்று ஆை்ைல் ஆமணயத்தால் 

ஒருங்கிமணக்கப்படுகின்ைது.  
❖ இது காை்று ஆை்ைல், அதன் வலிமே ேை்றுே் வாய்ப்புகள் குறிதத்ு குழந்மதகள் ேை்றுே் 

இளே் பருவத்தினர ்அறிந்து தகாள்வதை்காக அனுசரிக்கப்படுே் ஒரு தினோகுே். 
❖ 2009 ஆே் ஆண்டில் இந்த நிகழ்வு ஒரு சரவ்மதச அனுசரிப்பு தினோகத் ததாடங்கப் 

பட்டது.  

 
 

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