•
•

ஜுன் – 08

TNPSC துளிகள்
❖

மத்திய உள் துறை அறமச்சகம் வெளிநாட்டு நன்வகாறட ஒழுங் குமுறைச் சட்டம் , 2010
என்ை சட்டத்தின் கீழ் (Foreign Contribution Regulation Act - FCRA) அறனத்து அரசு சாராக்
குழுக்கறளயும் ஒரு மாதத்திை் குள் ளாக, அெர்களது அலுெலர்கள் மை் றும் முக்கியப்
பணியாளர்களின் சசர்க்றக, நீ க்கம் மை் றும் மாை் ைங் கள் பை் றியத் தகெல் கறளச்
சமர்ப்பிக்கும் படி அறிவுறுத்தியிருக்கின்ைது.
o

இச்சட்டம் இந்தியாவில் அரசு சாரா அறமப் புகளால் வபைப் படும் வெளிநாட்டு
நன்வகாறடயின் ெரவு மை் றும்

பயன்பாடு ஆகியெை் றை ஒழுங் குமுறைப்

படுத்துகின்ைது.
❖

மத்தியப் பிரசதசத்தில் உள் ள இரசாயனம் மை் றும் மருந்துத் துறை வதாடர்பான 4
நிறுெனங் கள் மீது ரூ.74 சகாடி அபராதத் வதாறகறய இந்தியப் சபாட்டி ஆறணயம்
(Competition Commission of India – CCI) விதித்துள் ளது. சபாட்டிச் சட்டம் , 2002 ன்
விதிமுறைகறள

இந்த

4

நிறுெனங் களும்

மீறியுள் ளதால்

இந்த

அபராதம்

விதிக்கப் பட்டுள் ளது.
o

CCI

என்பது

இந்தியா

முழுெதும்

சபாட்டிச்

சட்டம் ,

2002

ஐ

வசயல் படுத்துெதை் காகப் பணியாை் றும் இந்திய அரசின் ஒரு சட்டப் பூர்ெ
அறமப் பாகும் . இது சபாட்டியின் மீது கடுறமயான தாக்கத்றத ஏை் படுத்தும்
நடெடிக்றககறளத் தடுக்கின்ைது.
❖

வடல் லி அரசால் முன்வமாழியப் பட்ட திட்டத்தின்படி வபண்கள் வடல் லி வமட்சராவிலும்
சபருந்துகளிலும் அெர்கள் சமை் வகாள் ளும் பயணத்திை் கு கட்டணம் ஏதும் வசலுத்த த்
சதறெயில் றல.
o

இந்த

நடெடிக்றக

வபண்களின்

பாதுகாப் பு

மை் றும்

நலறனக்

கருத்தில்

வகாண்டு எடுக்கப் பட்டிருக்கின்ைது.
❖

அவமரிக்க அரசாங் கம் அறனத்து விசா விண்ணப் பதாரர்கறளயும் கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகளாக

அெர்கள்

வபயர்கறளயும் ,
அெர்களது

பயன்படுத்திய

மின்னஞ் சல்

விசா

அெர்களது

முகெரிகறளயும் ,

விண்ணப் பப்

படிெத்தில்

சமூக

வதாறலசபசி

ஊடக

பயனர்

எண்கறளயும்

அளிக்கும் படி

சகட்டுக்

வகாண்டிருக்கின்ைது.
o

வடானால் ட் டிரம் ப் நிர்ொகம் அவமரிக்காவிை் கு ெரும் பயணிகள் மை் றும்
தகுதியான குடிசயை் ைொசிகளுக்கான மிகக் கடுறமயான சரிபார்ப்புகறள
உறுதி வசய் திட எண்ணுகின்ைது.

❖

ஏைத்தாழ 1,26,000 ஆண்டுகள் முதல் 1,17,000 ெறரயிலான முந்றதய காலத்தில் நீ டித்த
கறடசியான பனிக் காலத்தின் சபாது ெடகிழக்கு றசபீரியாவில் ொழ் ந்த ஒரு வபயர்
வதரியாத பழறமயான மக்கள் கூட்டத்றதப் பரிமாண மரபணுவியலாளர்கள் குழு
ஒன்று கண்டறிந்திருக்கின்ைது.
o

இக்குழு அந்த மக்கள் கூட்டத்றதப் பண்றடய ெடக்கு றசபீரியர்கள் என்றுப்
வபயரிட்டு அெர்களது இருப் பிறன உள் நாட்டு அவமரிக்க ெம் சாெளியில்
“காணாமல் சபான வதாடர்பு” என்று ெறரயறுத்திருக்கின்ைது.

❖

சுகாதார மை் றும் குடும் ப நல அறமச்சகம் சமீபத்தில் வடல் லியில் மக்கள் வதாறக
ஆராய் ச்சி றமயங் களுக்கான இரண்டு நாள் கருத்தரங் கு ஒன்றை நடத்தியிருந்தது.

•
•

o

இந்நிகழ் சசி
் சுகாதார அறமச்சகத்தின் முக்கியத் திட்டங் கறளயும் அெை் றின்
வதாடர்ச்சியாக

கண்காணிப் பிறனயும்

பை் றிய

பல் செறு

அம் சங் கறள

எடுத்துக் காட்டிட நடத்தப் பட்டதாகும் .
❖

மத்திய

அறமச்சரறெயானது

சிறு

சில் லறை

ெர்த்தகர்களுக்கும்

கறட

உரிறமயாளர்களுக்கும் ஒரு மாதாந்திர ஓய் வூதியத் திட்டத்றத ஏை் படுத்திட ஒப் புதல்
அளித்திருக்கின்ைது.

இத்திட்டத்தின்

பயன்

3

சகாடிப்

பயனாளிகறளச்

வசன்ைறடந்திடும் என எதிர்பார்க்கப் படுகின்ைது.
o

இத்திட்டத்தின் கீழ் சிறு கறட உரிறமயாளர், சில் லறை ெர்த்தகர் மை் றும்
சுயசெறலொய் ப் பு நபர்கள் என அறனெரும் அெர்கள் தங் களின் 60 ெயதிை் குப்
பிைகு மாதம்

3000 ரூபாய்

என்ை அளவில்

ஓய் வூதியத்திை் கு உத்தரொதம்

அளிக்கப் படுகின்ைனர்.
❖

இந்திய மருத்துெ ஆராய் ச்சி சங் கமானது மின்னணு புறகயிறல உட்பட மின்னணு
நிக்சகாடின் அளிப் பு சாதனங் கள் (Electronic Nicotine Delivery Systems - ENDS)

மீது

முழுறமயான தறட விதிக்கப் பரிந்துறர அளித்திருக்கின்ைது.
o

மின்னணு சிகவரட்டுகள்

புறகயிறலறயக் வகாண்டிராமல்

நிக்சகாடிறன

மட்டுசம வகாண்டிருப் பதால் அறெ சிகவரட்டுகள் மை் றும் இதர புறகயிறலப்
வபாருட்கள் சட்டம் 2003 (விளம் பரப் படுத்தல் மீதான தறட மை் றும் ெர்த்தகம் ,
வியாபாரம் , உை் பத்தி, ெழங் கல் மை் றும் விநிசயாகம் ஆகியெை் றின் மீதான
கட்டுப் பாடு) என்ை சட்டத்தின் கீழ் ெராது.
❖

நிர்மலா சீத்தாராமன் இந்தியாவின் முதல் முழுசநர வபண் நிதி அறமச்சராகப்
பதவிசயை் ைார்.
o

இதை் குமுன் இந்திரா காந்தி, தனது பிரதமர் பதவிக் காலத்தில் 1970 முதல் 1971
ெறரயிலான

காலக்

கட்டத்தில்

நிதியறமச்சராக

இருந்தார்.

17ெது

மக்களறெயில் உள் ள இதர வபண் சகபினட் அறமச்சர்கள் ஸ்மிருதி இராணி
மை் றும் ஹர்சிம் ரத் கவுர் பாதல் ஆகிசயாராெர்.
❖

ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச் வசயலாளர் சமீபத்தில் இந்திய ெம் சாெளிறயச் சசர்ந்த
அனிதா பாட்டியாறெ ெள சமலாண்றம, நீ டித்த தன்றம மை் றும் பங் காண்றம
ஆகியெை் றுக்காக பாலின சமத்துெம் மை் றும் வபண்கள் சமம் பாட்டிை் கான ஐக்கிய
நாடுகள் அறமப் பின் (UN-Women) இறண நிர்ொக இயக்குநராக நியமித்துள் ளார்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
24 மணி நநரமும் கடைகள்
❖

தமிழ் நாட்டில் கறடகள் மை் றும் ெர்த்தக நிறுெனங் கள் அறனத்து ஏழு நாட்களிலும் 24
மணிசநரமும் இயங் கிட அரசு அனுமதி அளித்திருக்கின்ைது.

❖

இந்த ஆறண தமிழ் நாடு கறடகள் மை் றும் நிறுெனங் கள் சட்டத்தின் 6-ெது பிரிவின்
கீழ் பிைப்பிக்கப் பட்டு இருக்கின்ைது.

❖

இந்த ஆறண மூன்று ஆண்டுக் காலத்திை் குப் வபாருந்தும் . இந்த ஆறண ெர்த்தகச்
சமூகத்திை் கு மிகப் வபரும் ஊக்கத்றத அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகின்ைது.

❖

சமலும் அரசின் இந்த ஆறண இந்த நிறுெனங் களில் பணிபுரியும் வபண்களின்
பாதுகாப் பின் மீதான முக்கியத்துெத்றதயும் ெலியுறுத்துகின்ைது.

•
•

நதசியெ் செய் திகள்
நதசியக் கை்சி
❖

இந்தியத் சதர்தல் ஆறணயம் சதசிய மக்கள் கட்சிறய ஒரு சதசியக் கட்சியாக
அறிவித்து இருக்கின்ைது.

❖

இது அக்கட்சிறய ெடகிழக்குப் பிராந்தியத்திலிருந்து சதசியக் கட்சி என்ை தகுதிறயப்
வபறும்

முதல்

அரசியல்

கட்சியாக

மாை் றியுள் ளது.

இதன்

சதர்தல்

சின்னம்

புத்தகமாகும் .
❖

இக்கட்சி

2013

ஆம்

ஆண்டில்

பிஏ

சங் மாொல்

ஆரம் பிக்கப் பட்டது.

இதன்

தறலறமயகம் மணிப் பூரின் இம் பாலில் அறமந்திருக்கின்ைது.
❖

இந்த கட்சி அருணாச்சலப் பிரசதசம் , மணிப் பூர், சமகாலயா மை் றும் நாகாலந்து ஆகிய
மாநிலங் களில் மாநிலக் கட்சியாக அங் கீகாரம் அளிக்கப் பட்டிருக்கின்ைது.

❖

2015

ஆம்

ஆண்டில்

இக்கட்சி

சதர்தல்

ஆறணயத்தால்

இறடக்காலத்

தறட

விதிக்கப் பட்ட முதலாெது கட்சியாக உருவெடுத்தது. ஏவனனில் 2014 ஆம் ஆண்டில்
நறடவபை் ை மக்களறெத் சதர்தலின் சபாது அக்கட்சி தனது கட்சியின் சதர்தல்
வசலவுகறள சமர்ப்பிக்காத காரணத்தால் சதர்தல் ஆறணயம் இந்நடெடிக்றகறய
சமை் வகாண்டது.
❖

அரசியல் கட்சிகளின் பதிவு, 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிநிதித்துெச் சட்டத்தின்
பிரிவு 29A என்ை விதிகளின் கீழ் வநறிமுறைப் படுத்தப் படுகின்ைது.

❖

சதசியக் கட்சியாக அங் கீகாரமளிக்கப் பட செண்டிய தகுதிகளாென

ொந் த குமார் குழு
❖

சாந்த குமார் குழு தனது பரிந்துறரகறள மத்திய நுகர்சொர் விெகாரங் கள் , உணவு
மை் றும்

வபாது

வினிசயாகத்

துறை

அறமச்சர்

ராம்

விலாஸ்

பாஸ்ொனிடம்

•
•

அளித்திருக்கின்ைது.
❖

பின் ெரும் காரணங் களுக்காக இது அறமக்கப் பட்டது.
o

இந்திய உணவுக் கழகத்தின் சீரறமப்பு

o

அதன் நிதி சமலாண்றமயின் சமம் பாடு

o

உணவுத் தானியங் கள் வகாள் முதல் , சசமிப் பு மை் றும் விநிசயாகம் ஆகியெை் றில்
அதன் வசயல் பாட்டுத் திைறன சமம் படுத்துதல் .

❖

அறமச்சகம்

அக்குழுவின்

முக்கியப்

பரிந்துறரகறள

நிறைசெை் றிட

ஒப் புதல்

அளித்திருக்கின்ைது.
❖

முக்கியப் பரிந்துறரகளாென :

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
வாராக் கைன்கள் மீதான தீர்மானம்
❖

இந்திய ரிசர்ெ் ெங் கி ொராக் கடன்கள் மீதான தீர்விை் காக ஒரு புதிய விசெகமான
கட்டறமப் பு ஒன்றை அளித்து இருக்கின்ைது.

❖

அதன் முந்றதய “ொராக் கடன்கள் மீதான தீர்விை் காக திருத்தப் பட்ட கட்டறமப் றப”
உச்ச நீ திமன்ைம் தள் ளுபடி வசய் திருந்தது.

•
•

❖

இந்தப் புதியக் கட்டறமப் பு கடன் ெழங் குபெர்களுக்கு கடன் கட்டத் தெறியெர்கள்
மீதான கணக்றக சீராய் வு வசய் ய 30 நாட்கள் கால அெகாசம் அளிக்கின்ைது.

❖

ெங் கிகள் கடன்கறளக் கட்டத் தெறியதன் முதல் தெறணயிலிருந்து 180 நாட்களுக்கு
உள் ளாக ஒரு தீர்வுத் திட்டம் ஒன்றை ஏை் படுத்திட செண்டும் .

❖

இந்தப் புதிய அறிக்றக அறனத்து சிறு நிதியியல் ெங் கிகளுக்கும் அறமப் பு ரீதியில்
முக்கியத்துெம்

வபை் ை

றெப் பு

நிதிகள்

வபைாத

ெங் கி

சாராத

நிதியியல்

நிறுெனங் களுக்கும் , றெப் பு நிதிகள் வபறுகின்ை நிதியியல் நிறுெனங் களுக்கும்
வபாருந்தும் .

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுை் ெ் செய் திகள்
மர ணு மாற் றம்
❖

வஹச்ஐவி கிருமியிலிருந்து ஏை் படும் வதாை் றிலிருந்து குழந்றதகளின் பாதுகாப் றப
ஏை் படுத்தும்

முயை் சியில்

சீன ஆராய் ச்சியாளர் டாக்டர் ஹூ ஒரு குறிப் பிட்ட

மரபணுறெ மாை் ைம் வசய் திட மருத்துெ ரீதியில் சசாதிக்கப் படாத ஒரு மரபணு
மாை் ைம் வசய் யும் கருவிறய (CRISPR- Cas9) பயன்படுத்தியுள் ளார்.
❖

இெர் இரட்றடப் வபண் கருவில் CCR5 என்ைறழக்கப் படும் ஒரு மரபணுறெ மாை் ைம்
வசய் து அறத வசயலிழக்கச் வசய் தார்.

❖

CCR5

மரபணுொனது

வசல் களில்

வஹச்ஐவி

கிருமிறய

உள் சள

புகுத்திடவும்

வசல் கறளத் தாக்கிடவும் அனுமதிக்கும் ஒரு புரதத்திறனக் குறியிடுகின் ைது.
❖

வசயல் பாட்டிலிருக்கும் ஒரு CCR5 மரபணு இல் லாத குழந்றதகள் வஹச்ஐவி கிருமியின்
வதாை் றிை் கு எதிர்ப்பு உறடயெர்களாகத் திகழ் ெர்.

❖

இந்த முயை் சிறயப் பை் றி நீ தி வநறிமுறை பை் றிய கருத்துகள் எழுப் பப் பட்டன.

❖

அதனால்

சீன

அரசு

மரபணு

மாை் ைத்

விதிமுறைகறளப் புகுத்தியிருக்கின்ைது.

வதாழில் நுட்பத்தில்

கடுறமயான

•
•

பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
நயாகா விருதுகள்
❖

தகெல் மை் றும் ஒளிபரப் பு அறமச்சகம் அந்தராஷ்ட்ரிய சயாகா திொஸ் ஊடக
மாநாட்டு விருதுகறள ஏை் படுத்தி இருக்கின்ைது.

❖

இெ் விருது

ஜீன்

21-ம்

நிகழ் சசி
் யின்சபாது

சததியன் று

சயாகாறெப்

நறடவபறும்

பரெச்

சர்ெசதச

வசய் ெதில்

சயாகா

உதவிட

தின

ஊடகத்றத

ஊக்குவித்திட எண்ணுகின்ைது.
❖

வமாத்தத்தில் 33 விருதுகள் ெழங் கப் பட இருக்கின்ைன. அெை் றில் மூன்று முக்கிய
முறைகளான

அச்சு,

ொவனாலி

மை் றும்

வதாறலக்காட்சி

ஆகியெை் றிை் கு

ஒெ் வொன்றிை் கும் 11 விருதுகள் ெழங் கப் படும் .
❖

எட்டாெது பட்டியல் வமாழிகளின் அறனத்து சக வமாழிகளிலும் ஆங் கிலத்திலும்
பணிபுரியும்

ஊடக

தகுதியுறடயறெயாகும் .

நிறுெனங் கள்

இெ் விருதிறனப்

வபறுெதை் குத்

•
•

விடளயாை்டுெ் செய் திகள்
லிதான் முத்திடர
❖

சர்ெசதசக் கிரிக்வகட் குழு இந்தியக் கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்திடம் MS
சதானியின் விக்வகட் றகயுறைகளிலிருந்து இராணுெ முத்திறரறய நீ க்கிட சகட்டுக்
வகாண்டிருக்கின்ைது.

❖

முன்னாள் இந்திய அணித் தறலெரான MS சதானி இந்திய துறண ராணுெ சிைப் புப்
பறடகளின்

பலிதான்

முத்திறரயுடன்

கூடிய

விக்வகட்

றகயுறைகறள

அணிந்தெராகக் காணப் பட்டார்.
❖

இது இங் கிலாந்தின் சவுதாம் ப் டனில் நறடவபை் ை வதன் ஆப் பிரிக்காவிை் கு எதிரான
இந்தியாவின் துெக்க ஆட்டத்தின் சபாது நிகழ் த்தப் பட்டது.

❖

பலிதான் முத்திறர என்பது சபார்க்கள குத்துொள் ஒன்றைக் கீழ் சநாக்கிய நிறலயில்
வகாண்டிருக்கும் . சமலும் கத்தியின் பக்கொட்டிலிருந்து சமல் சநாக்கிய நிறலயில்
இரு

இைக்றககளும் ,

அதன்

குறுக்கு

வெட்டில்

பலிதான்

என்ை

ொர்த்றதயும்

வபாறிக்கப் பட்டு இருக்கும் .
❖

பலிதான் என்பதை் கு தியாகம் எனப் வபாருள்

❖

சதானி தறரப்பறட ராணுெத்தின் பாராசூட் பிரிவில் (ொன்குறட மிதறெப் பிரிவு) ஒரு
வகௌரெ வலப் டினன்ட் கர்னல் ஆொர்.

•
•

முக்கிய தினங் கள்
ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்ய சமாழி தினம் – ஜுன் 06
❖

ெருடந்சதாறும் ஜுன் மாதம் 06 ஆம் சததியன் று ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்ய வமாழி தினம்
அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.

❖

இந்நிகழ் வு 2010 ஆம் ஆண்டில் யுவனஸ்சகா அறமப் பால் நிறுெப் பட்டதாகும் .

❖

இந்நிகழ் வின் அனுசரிப்பு ரஷ்யக் கவிஞர் அவலக்சாண்டர் புஷ்கின் என்பெரின்
பிைந்த நாசளாடு ஒத்துப் சபாகின்ைது.

❖

அெர் நவீன ரஷ்ய இலக்கியத்தின் தந்றத என அறியப் படுகின்ைார்.

❖

பன் வமாழித் தன்றம மை் றும் கலாச்சாரப் பன் றம ஆகியெை் றை ஊக்குவிக்கவும் ,
தனது நிறுெனம்
ஆறையும்

முழுெதும்

சமமாகப்

ஐக்கிய நாடுகளின் அலுெலகப்

பயன்படுத்துெறத

ஊக்குவிக்கவும்

இத்தினத்றதக் வகாண்டாடுகின்ைது.

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

பணி வமாழிகள்
ஐக்கிய

நாடுகள்

