•
•

ஜூன் – 05

TNPSC துளிகள்
❖

ஐக்கிய

அரபு

ஆடையம்

அமீரகத்தின்

அபுதாபியில்

அடையாளம்

உள் ள

மற் றும்

குடியுரிடமக்கான

கேரளாவைச் கசர்ந்த

பெைரல்

முதலீை்ைாளரான

யூசெ்

அலிக்கு முதலாவது தங் க வசிெ் பிை அனுமதிடய வழங் கியுள் ளது.
o

இந்தத் திை்ைம் நீ ை்ை கால முதலீை்டு இலக்குகடள உருவாக்குவதற் கும்
பசாத்துக்கடளச்

பசாந்தமாக

டவத்திருெ் ெதற் கும்

பவளிநாை்ைைர்கடள

ஊக்குவிக்கும் . ஐே்கிய அரபு அமீரேத்தின் பமாத்த மக்கள் பதாடகயில் 30
சதவிகிதத்தினர் இந்தியப் புலம் பெயர்ந்தவர்கள் ஆவார்.
❖

மதராஸ்

உயர் நீ திமன்றம் ,

இடசயடமக்கெ் ெை்ை

4500

1000

திடரெ் ெைங் களுக்கு

ொைல் களுக்கு

“சிறெ் புத்

மமல்

இடளயராஜாவால்

தார்மீக

உரிடமயாளர்”

இடளயராஜா ஆைார் என்று உத்தரவு பிறெ் பித்துள் ளது. ெதிெ் புரிடமச் சை்ைம் , 1957-ன்
பிரிவு 57-ன் கீழ் இந்த உத்தரவு பிறெ் பிக்கெ் ெை்டுள் ளது.
o

இந்தெ் பிரிவு மற் றவர்களிைம் முழுடமயாகமவா அல் லது ெகுதியாகமவா
இடசடயக் பகாடுத்த பின் னரும் அதற் ோன உரிடமடயக் மகாரும் ஒரு
இடசயடமெ் ொளரின் உரிடமடயெ் ொதுகாக்கின்றது.

❖

2019 ஆம் ஆை்டு உலக சுற் றுச்சூழல் தினத்தன்று (ஜூன் 05), மத்திய சுற் றுச்சூழல்
துடற அடமச்சர் பிரகாஷ் ஜவ் மைகர் “மரக்கன்று நடுதலுைன் ஒரு சுய புவேப் ெைம் ”
என்ற ஒரு பிரச்சாரத்டதத் பதாைங் கினார். இவர் மரக்கன்று நை்டு அடத சுயெைம்
எடுத்துப் ெதிவிை மவை்டும் என்று மக்கடளக் மகை்டுக் பகாை்ைார்.

❖

டிஜிை்ைல் ெை வழங் கீடுகள் மீதான நந்தன் நீ ல் மகனி குழுவானது இந்தியாவில்
டிஜிட்டல் ெை வழங் கீடுகடள அதிகரிெ் ெதற் காக ெைெ் ெரிமாற் றத்தின் மொது
விதிக்கெ் ெடும் கை்ைைங் கடள ஒழித்தல் , ஆர்டிஜிஎஸ் (RTGS) மற் றும் பநெ் ை்-டய
(NEFT) முழு மநரமும் பசயல் ெடுத்துதல் , விற் ெடனயின் மொது ெைம் பசலுத்தும்
இயந்திரங் களின் வரியில் லா இறக்குமதி ஆகியவற் டறெ் ெரிந்துடரத்துள் ளது.
o

மமலும்

இது

இந்தியாவிற் குப்

எளிடமெ் ெடுத்துவதற் காகவும்
உதவுவதற் காகவும்

ரூமெ

பவளி

மற் றும்

ெைம்

நாை்டில்

பிம்

யுபிஐ

ெைம்

அனுெ் புதடல
வழங் கீடுகளுக்கு

மொன்ற

இந்திய

ெை

வழங் கீடுகள் அடமெ் புகடள உலகமயமாக்குவடதயும் ெரிந்துடரத்துள் ளது.
❖

2018-19 ஆம் விவசாய ஆை்டிற் கான உைவு தானியங் கள் உற் ெத்தி 283 மில் லியன்
ைன்கள் என்று கைிக்கெ் ெை்டுள் ளது.
o

பநல் - 115 மில் லியன் ைன்கள் (இது வடர இல் லாத அளவுக்கு அதிக உற் ெத்தி);
மகாதுடம - 101 மில் லி ைன்கள் ; பருப் பு ைவேேள் – 23 மில் லியன் டன்ேள் .

❖

இந்தியக் கைற் ெடையானது இந்தியக் கைற் ெகுதியில் (IOR - Indian Ocean Region) தனது
யுத்தி அடிெ் ெடையிலான ெடைகடள நிறுத்துதடல
விமானப் பவட

ஓமனின்

சலலாஹில்

இருந்து

விரிவுெடுத்தியுள் ளது. இந்திய

ஏைன்

வடளகுைா

வடர

கைற்

பகாள் டளயிலிருந்துப் ொதுகாத்திை P-8I என்ற நீ ை்ை வரம் பு பகாை்ை கைல் சார்
கை்காைிெ் பு விமானத்டதயும் நிறுத்தியுள் ளது.
o

IOR ெகுதியின் முக்கியத்துவம் காரைமாக, இந்தியக் கைற் ெடை IOR-ல் உள் ள
கைல் ொடதகள் அல் லது சிக்கலான ெகுதிகள் ஆகியவற் றில் கை்காைிெ் பு
மற் றும்

தனது

ெடைகளின்

இருெ் டெத்

பதாைர்ந்து

மமற்

பகாை்டு

•
•

வருகின்றது.
❖

ஒடிசாவில்

உள் ள ஐசிஏஆர் - மதசிய பநல்

ஆராய் ச்சி நிறுவனத்டதச் மசர்ந்த

ஆராய் ச்சியாளர்கள் “பநல் பவடிெ் பு” மநாய் க்கு எதிரான மநாய் எதிர்ெ்புத் திறனுக்கு
உதவக் கூடிய பநல் லின் ெல் மவறு வடகயான மரெணுக்கவள கை்ைறிந்துள் ளனர்.
o

“மமக்னகபார்த்கத

ஓடரமச”

என்ற

ஒரு

பூஞ் டசயானது

பநல்

ெயிரின்

முக்கியமான மநாய் களில் ஒன்றான பநல் வைடிெ் டெ ஏற் ெடுத்துகின்றது.
❖

இந்தியக்

குடியரசுத்

தடலநகர்

இராம் நாத்

மகாவிந்த்

இதுல்

பிடிரின்

-

பகாை்ைாட்ைங் களின் மொது இந்தியே் குடிமக்களுக்கு வாழ் தது
் பதரிவித்தார்.
o

இது விரதத்தின் புனித மாதமான ரமைான் / ரம் சானின் நிடறவு பெறுவடதக்
குறிக்கும் ஒரு பகாை்ைாை்ைமாகும் . சவால் மாதத்தின் முதலாவது தினத்தில்
இது பகாை்ைாைெ் ெடுகின்றது.

❖

2019 ஆம் ஆை்டு ஜூன் 5-ஆம் மததியிலிருந்து அபமரிக்கா இந்தியாவிற் கான GSP
(பொது முன்னுரிடம அடமெ் பு) வர்த்தகெ் ெலன்கவளத் திரும் ெெ் பெற் றுள் ளது.
o

2017 ஆம் ஆை்டில் GSP திை்ைம் அபமரிக்காவிற் கு 5.7 மில் லியன்

ைாலர்

மதிெ் பிலான இந்திய ஏற் றுமதிெ் வபாருள் ேளின் வரியில் லா அணுகலுக்கு
அனுமதியளித்தது.
❖

ெள் ளிகள்

மற் றும்

கல் லூரிகளுக்கு

அருகில்

புடகயிடலப்

பொருை்களின்

விற் ெடனடயத் தடுெ் ெதற் காக “மஞ் சள் மகாடு பிரச்சாரம் ” என்ற ஒரு பிரச்சாரத்டத
மைிெ் பூர் அரசு பதாைங் கியுள் ளது.
❖

2019 ஆம் ஆை்டின் எெ் ஐஎெ் ஏ (FIFA) பெை்கள் உலகக் மகாெ் டெக்கான அதிகாரெ்
பூர்வ சின்னம் “எை்டி” என்று பெயரிைெ் ெை்டுள் ளது.

❖

புதுச்மசரி சை்ை சடெயின் துடை சொநாயகர் வி.பி. சிவே்பகாழுந்து புதுச்மசரி சை்ை
சடெயின் புதிய சொநாயகராக மதர்ந்பதடுக்கெ் ெை்டுள் ளார்.

தேசியச் சசய் திகள்
SDG பாலினக் குறியீடு
❖

நீ டித்த வளர்ச்சி இலக்குகள் ொலினக் குறியீை்டில் பமாத்தமுள் ள 129 நாடுகளில்
இந்தியா 95-வது இைத்தில் தரவரிடசெ் ெடுத்தெ் ெை்டுள் ளது.

❖

இது சர்வமதச ொலின சமத்துவத்டத அளவிடுவதற் கு உருவாக்கெ் ெை்ை ஒரு புதியே்
குறியீைாகும் .

❖

இது பிராந்திய மற் றும் சர்வமதச அடமெ் புகளின் கூை்டு முயற் சியினால் “சமத்துவ
அளவீடுகள் 2030” என்ற நிறுவனத்தினால் மமம் ெடுத்தெ் ெை்ைது.

❖

ஒவ் பவாரு

மதிெ் பீை்டிற் கும்

சமத்துவத்டத

அடைவடத

குறிக்கெ் ெை்ை
அந்தே்

இலக்குகள்

குறியீட்டில்

பதாைர்புடைய

உள் ள

100

ொலின

மதிெ் பெை்கள்

பிரதிெலிக்கின்றன.
❖

இந்தெ் ெை்டியலில் 89.3 என்ற மதிெ் பெை்ணுைன் பைன்மார்க் முதலிைத்தில் உள் ளது.
இந்தெ் ெட்டியலில் இதற் கு அடுத்து பின் லாந்து மற் றும் ஸ்வீைன் ஆகிய நாடுகள்
உள் ளன.

•
•

விமானப் பபாக்குவரத்து பமலாண்மம
❖

இந்திய விமான நிடலயங் கள் ஆடையமானது (AAI - Airports Authority of India) இந்திய
விமானெ் மொக்குவரத்து மமலாை்டமவய நவீனெ் ெடுத்தி, மமம் ெடுத்துவதற் காக
மொயிங்

நிறுவனத்துைன்

பதாழில் நுை்ெ

உதவி

ஒெ் ெந்தம்

ஒன்றில்

டகபயழுத்திை்டுள் ளது.
❖

இது விரிவான 10 ஆை்டு பதாடல மநாக்குெ் ொர்டவ பகாை்ை ஒரு ஒப் பந்தமாகும் .

❖

இந்தத்

பதாடலமநாக்குத்

திை்ைம்

அபமரிக்க

வர்த்தகம்

மற் றும்

வளர்ச்சி

ஆடையத்திலிருந்து வரும் நிதியுதவியுைன் மமற் பகாள் ளப் படவிருக்கின்றது.
❖

AAI ஆனது இந்தியா முழுவதும் 125 விமான நிடலயங் கடளச் வசாந்தமாேே் பகாை்டு
அவ் விமான நிடலயங் கடள நிர்வகிக்கின்றது.

சர்வதேசச் சசய் திகள்
சிறப் புக் காஷ்மீர் தூதர்
❖

இஸ்லாமிய ஒத்துடழெ் பு அடமெ் ொனது (OIC - Organisation of Islamic Cooperation) சவுதி
அமரபியாடவச் மசர்ந்த யூபசெ் அல் மைாபெக் என்ெவடர ஜம் மு காஷ்மீருக்கான
சிறெ் புத் தூதராக அறிவித்துள் ளது.

❖

இதன்

மூலம்

இந்த

அவமெ் ொனது

காஷ்மீர் மீதான

இந்தியா

-

ொகிஸ்தான்

பிரச்சிடனயில் தடலயிை்டு, தீர்வு காை்ெடத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள் ளது.
❖

சவுதி அமரபியாவின் பமக்காவில்

நடைபெற் ற OIC உறுெ் பு நாடுகளின் 14-வது

இஸ்லாமிய சந்திெ் பின் மொது இந்த முடிவு எடுக்கெ் ெை்ைது.
❖

இந்தியா இதற் கு கடும் எதிர்ெ்டெப் ெதிவு பசய் துள் ளது.

❖

OIC என்ெது 1969 ஆம் ஆை்டில் உருவாக்கெ் ெை்ை ஒரு சர்வமதச அடமெ் ொகும் .

❖

இது 57 உறுெ் பு நாடுகடளக் பகாை்டுள் ளது. இது சவுதி அகரபியாவின் பஜட்ைாவை

OIC

தடலடமயிைமாகக் பகாை்டுள் ளது.
❖

இதன்

மநாக்கம்

பசயல் ொடுகடள

உலபகங் கிலும்
உறுதி

உள் ள

பசய் வது

முஸ்லீம் களின்
மற் றும்

நல் வாழ் வு

அவர்களின்

மற் றும்

நலன்கடளெ்

ொதுகாெ் ெதாகும் .

ச ொருளொேொரச் சசய் திகள்
சர்வபதச ததாழில் முமனவு மாநாடு
❖

சர்வமதச பதாழில் முடனவு மாநாை்டின் (Global Entrepreneurship Summit - GES) 9-வது
பதிெ் பு வநதர்லாந்தின் மேக்கில் நைத்தெ் ெை்ைது.

❖

இது ஐமராெ் பிய ஒன்றியத்தில் முதன்முடறயாக நைத்தெ் ெை்ைது. 2019 ஆம் ஆை்டின்
GES

ஆனது

பநதர்லாந்து

ஒருங் கிடைக்கெ் ெை்ைது.

மற் றும்

அபமரிக்காவினால்

கூை்ைாக

இடைந்து

•
•

❖

2019 ஆம் ஆை்டில் GES-ல் விவசாயம் , நீ ர், ஆற் றல் , ஆமராக்கியம் மற் றும் இடைெ் பு
ஆகிய ெகுதிகளில் 33 இந்திய நிறுவனங் கள் ெங் கு பெற் றிருக்கின்றன.

மொநிலச் சசய் திகள்
நிபா மவரஸ்
❖

மகரளாவில் நிொ டவரஸ் ொதிெ் புகள் மீை்டும் ெதிவு பசய் யெ் ெை்டுள் ளன.

❖

“சீரான மருத்துவம் ” என்ற அறிவியல்

இதழில் , நிொ டவரஸ் பதாற் றிலிருந்து

குரங் குகடளெ் ொதுகாெ் ெதற் காக “பரம் டிசிவிர்” என்ற ெரிமசாதடன மருந்டதக்
கை்ைறிந்துள் ளதாக அறிவியல் விஞ் ஞானிகள் அறிவித்துள் ளனர்.
❖

தற் பொழுது நிொ டவரவசே் குைெ் ெடுத்துவதற் கான தடுப் பு மருந்து அல் லது
அனுமதியளிக்கெ் ெை்ை தடுப் பு மருந்து ஏதும் இல் டல.

❖

நிொ டவரஸ் பதாற் றுக்கான தற் பொழுதுள் ள ஒமர சிகிச்டச முடற ஓரிவை உயிர்
தற் காெ் புச் சிகிச்வச மை்டுமம உள் ளது.

முக்கிய தினங் கள்
உலக சுற் றுச்சூழல் தினம் - ஜூன் 5
❖

ஒவ் பவாரு ஆை்டும் ஜூன் 5 அன்று உலக சுற் றுச்சூழல் தினம் (WED - World Environment
Day) அனுசரிக்கெ் ெடுகின்றது.

❖

WED ஆனது 1972 ஆம்

ஆை்டு மனித சுற் றுச் சூழல்

கருத்தரங் கின்

நாளன்று

முதல்

ஐக்கிய

நாடுகள்

மீதான ஸ்ைாக்மோல் ம்
பொதுச்

சடெயினால்

உருவாக்கெ் ெை்ைது.
❖

இது 1974 ஆம் ஆை்டில் “ஒமர ஒரு பூமி” என்ற கருத்துருவுைன் முதன் முடறயாகே்
கடைபிடிக்கெ் ெை்ைது.

❖

இது நமது சுற் றுச்சூழவலப் ொதுகாெ் ெதற் கு உலகளாவிய விழிெ் புைர்வு மற் றும்
நைவடிக்டககடள ஊக்குவிெ் ெதற் கான ஒரு சர்வமதச தினமாகும் .

❖

2019 ஆம் ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு “காற் று மாசுொடு” என்ெதாகும் . இந்த
ஆை்டின் இத்தினத்டத சீனா தடலடமமயற் று நைத்துகின்றது.

❖

2018 ஆம் ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு “வநகிழி மாசுப் பாவடே் கை்டுெ் ெடுத்து”
என்ெதாகும் . இத்தினத்வத இந்தியா தடலவமமயற் று நைத்தியது.
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