•
•

ஜுன் – 09

TNPSC துளிகள்
❖

2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 07 அன்று இந்திய வெளியுறவுத் துறற அறமச்சர் S. வஜய் சங் கர்,
தனது முதலாெது வெளிநாட்டுப் பயணமாக பூடான் நாட்டிற் குச் வசன்றறடந்தார்.

❖

ரஜபுத் இனத்றதச் சசர்ந்த மாவீரரான மகாராணா பிரதாப் பின் 479-ெது பிறந்த தினம்
ஜுன் 06 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது.
o

இெர் 1576 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 18 அன்று அக்பர் சபரரசின் தளபதியான மான் சிங்
தறலறமக்கு எதிரான ஹால் டிஹட்டி சபாரில் ெல் லறமயுடன் சபாரிட்டார்.
ஆனால் இெர் சதாற் கடிக்கப் பட்டார்.

❖

புகழ் வபற் ற ெரலாற் று ஆசிரியர் மற் றும் எழுத்தாளரான சராமிலா தாப் பர் அவமரிக்க
தத்துெவியல் சமூகத்தின் (APS - American Philosophical Society) சர்ெசதச உறுப் பினராகத்
சதர்ந்வதடுக்கப் பட்டுள் ளார். APS-ன் ெருடாந்திர ெசந்த காலச் சந்திப் பின் சபாது இெர்
சதர்ந்வதடுக்கப் பட்டார்.
o

APS

என்பது

வபஞ் சமின்

பிராங் கிளின்

என்பெரால்

1743

ஆம்

ஆண்டில்

வதாடங் கப் பட்ட அவமரிக்காவின் ஒரு பழறமயான கல் விச் சமூகமாகும் . இெர்
முதலாெது

அவமரிக்கர்

என்று

அறியப் படுகின்றார்.

சமலும்

இெர்

அவமரிக்காவின் நிறுெனத் தறலெர்களில் ஒருெராகவும் அறியப் படுகின்றார்.
அறிவுசார் சதடல் மற் றும் ஆழ் ந்த சிந்தறன ஆகியறெ வபாது மக்கள் நலனில்
இன்றியறமயாதறெ என்று APS நம் புகின்றது.
❖

ஒழுங் குமுறற

சமற் பார்றெத்

தெறுகறளக்

குறறப் பதற் காக

வபருநிறுென

விெகாரங் கள் துறற அறமச்சகம் மற் றும் இந்தியப் பங் கு மற் றும் பரிெர்த்தறன
ொரியம் (SEBI - Securities and Exchange Board of India) ஆகிய இரண்டு ஒழுங் குமுறற
அறமப் புகளுக்கிறடசய “தகெல் பரிமாற் றத்திற் கான” அதிகாரப் பூர்ெ புரிந்துணர்வு
ஒப் பந்தம் ஒன்று றகவயழுத்திடப் பட்டுள் ளது.
o

வபருநிறுெனத்தின்
துறறகறளப்

சமாசடிகள்

பாதிப் பதன்

அதிகரித்துள் ள

வபாருளாதாரத்தின்

காரணமாக

நிறலயில்

முக்கியமானத்

கண்காணிப் பிற் கான

இந்த

புரிந்துணர்வு

சதறெ
ஒப்பந்தம்

றகவயழுத்தாகியுள் ளது.
❖

புது

தில் லியில்

உள் ள கடசலாரக்

காெற் பறடத்

தறலறமயகத்தில்

கடசலாரக்

காெற் பறடயின் கீழ் நிறல அதிகாரிகளுக்கான 4-ெது மாநாட்றட இந்திய கடசலாரக்
காெற் பறடப் வபாது இயக்குநர் இராசஜந்திர சிங் வதாடங் கி றெத்தார்.
o

இெர் 2018 ஆம் ஆண்டில் மும் றபயில் ஏற் பட்ட மறழயின் சபாது ஒரு மூழ் கிக்
வகாண்டிருக்கும்

வபண்மணிறயக்

கருவிகறள சிறந்த முறறயில்

காப் பாற் றுெதற் காக

பயன்படுத்தியதற் காகவும்

உயிர்காக்கும்
தனித்துெ மன

உறுதிறய அங் கீகரிப்பதற் காகவும் “நவீக் விசனாத்” என்பெருக்கு “உத்தம்
ஜீென் ரக்சா பதக்” என்ற விருதிறன ெழங் கினார்.
❖

சூடானின் தறலநகரான கார்சடாமில் ென்முறற அதிகரித்து ெருெதன் காரணமாக
ஆப் பிரிக்க யூனியன் சூடானின் உறுப் பினர் தகுதிறயத் தற் காலிகமாக நிறுத்தி
றெத்துள் ளது. இது உடனடியாக அமலுக்கு ெரும் என்றும் அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
சூடானில் இராணுெ ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகப் சபாராடிய ஏராளமான மக்கள்
வகால் லப் பட்டுள் ளனர்.

•
•

❖

இலங் றகயின் வகாடிறயத் தாங் கிச் வசல் லும் பிரபல
ஏர்றலன்ஸ்

வதாடர்ந்து

2-ெது

முறறயாக

“உலகின்

விமானமான இலங் றக
சிறந்த

ஏர்றலன்ஸாக” வபயரிடப் பட்டுள் ளது. இது சம மாதத்தில்

காலம்

தெறாத

90 சதவிகிதத்திற் கும்

சமற் பட்ட தனது விமானங் கறள குறித்த காலத்திற் குள் இயக்கியுள் ளது.
o

சர்ெசதச விமான சமற் பார்றெயாளர் நிறுெனமான “Flightstats” என்ற அறமப் பு
இந்த அங் கீகாரத்றத அதற் கு ெழங் கியுள் ளது.

❖

தாய் லாந்தின் சமல் சறப மற் றும்

கீழ் சறப இறணந்து நடத்திய பாராளுமன்ற

ொக்வகடுப் பில் தாய் லாந்தின் 29-ெது பிரதமராக வஜனரல் பிரயூத் சன்-ஒ-சா என்பெர்
சதர்ந்வதடுக்கப் பட்டுள் ளார்.
o

இெர்

இராணுெ

விளங் கும்

எதிர்ப்புக்

தாய் லாந்தின்

கட்சிகளுறடய

எதிர்கால

கூட்டணியின்

சீர்திருத்த

பிரதிநிதியாக

முற் சபாக்குக்

கட்சியின்

தறலெரான தனசதார்ன் ஜூென்சரான்குரான்கிட் என்பெறரத் சதாற் கடித்தார்.
❖

வசயின்ட் பீட்டஸ்வபர்க் இரயில் நிறலயத்திலிருந்து இரஷ்யாவின் ஆர்க்டிக் பகுதி
ெழியாக நார்செ ெறர வசல் லும் முதலாெது சுற் றுலா இரயில் , பயணிகளுடன் தனது
பயணத்றதத் வதாடங் கியது.
o

“சாரின்சகால் டு”

என்று

வபயரிடப் பட்ட

இந்த

இரயில்

இரஷ்யாவினால்

இயக்கப் படுகின்றது.
❖

ஜப் பானின் புதிதாகப் பட்டம் சூட்டப்பட்ட சபரரசரான நருஹீட்சடாறெ சந்திக்கும்
முதலாெது

வெளிநாட்டுத்

தறலெராக

அவமரிக்க

அதிபர்

வடானால் ட்

டிரம் ப்

உருவெடுத்துள் ளார்.
❖

அவமரிக்க நாெலாசிரியரான தயாரி சஜான்ஸ், தனது நான்காெது புதினமான
“அவமரிக்கத் திருமணம் ” என்பதற் காக இந்த ஆண்டின் புறனவுப் பிரிவில் வபண்கள்
விருறத வென்றுள் ளார்.
o

உலவகங் கிலும்

உள் ள

எழுதும்

வபண்கறளப்

வபருறமப் படுத்துெதற் கான

ஐக்கிய இராஜ் ஜியத்தின் ஒசர ெருடாந்திர புத்தக விருது இதுொகும் . இது 1996
ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது.

தேசியச் சசய் திகள்
ஸ்பைஸ் குண்டுகள்
❖

இந்திய

விமானப்

பறட

100ற் கும்

சமற் பட்ட

ஸ்றபஸ்

(SPICE)

குண்டுகறள

ொங் குெதற் காக இஸ்சரல் அரசாங் கத்துடன் ரூ. 300 சகாடி மதிப் பிலான ஒப் பந்தம்
ஒன்றில் றகவயழுத்திட்டுள் ளது.
❖

ஸ்றபஸ் என்பது “திறன் ொய் ந்த, துல் லியமான தாக்கம் வகாண்ட, வசலவு குறறந்த
குண்டு” என்பதன் விரிொக்கம் ஆகும் .

❖

இதன் ெரம் பு 60 கிசலா மீட்டர் ஆகும் .

❖

இது ொனிலிருந்து நிலத்றத சநாக்கிப் பாயும் நடெடிக்றகயில் பயன்படுத்தப் படும்
ஆயுதங் களில் வபாருத்தப் பட்டுள் ளது.

❖

இந்திய விமானப் பறட பாலசகாட் விமானத் தாக்குதலில் , இந் தக் குண்டின் ஸ்றபஸ்
2000 என்ற ெறகறயப் பயன்படுத்தியது.

•
•

சர்வதேசச் சசய் திகள்
G-20 அபைச்சரபவ ைட்டே்திலான சந் திை் பு
❖

ெர்த்தகம் மற் றும் டிஜிட்டல் வபாருளாதாரம் மீதான G-20 அறமச்சரறெ மட்டத்திலான
சந்திப் பு ஜப் பானிய நகரான சுகுபாவில் நடத்தப் பட்டது.

❖

G-20-ல் , தனது முதலாெது சுழல் முறறயிலான தறலெர் பதவிறய ஜப் பான் ஏற் றது.

❖

G-20-ன் தற் சபாறதய தறலெர் சின்சசா அசப ஆொர்.

❖

இந்தச் சந்திப் பின்

சபாது

டிஜிட்டல்

மயமாக்கத்தின்

முக்கியத்துெம்

குறித்தும்

அறனெறரயும் உள் ளடக்கிய, புத்தாக்கத் தன்றம மற் றும் மனிதறன றமயமாகக்
வகாண்ட எதிர்கால சமுதாயமான “சமூகம் 5.0” ஆகியெற் றற அறடய அது எெ் ொறு
உதவும் என்பது குறித்தும் விொதிக்கப் பட்டது.
G-20 ைற் றி

❖

G-20 (20 நாடுகள் வகாண்ட ஒரு குழு) என்பது 19 நாடுகள் மற் றும் ஐசராப் பிய ஒன்றியம்
ஆகியெற் றறச் சசர்ந்த அரசாங் கங் கள் மற் றும் மத்திய ெங் கி ஆளுநர்களுக்கான ஒரு
சர்ெசதச மன்றமாகும் .

❖

இது 1999 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது.

❖

G-20 வபாருளாதாரம் பின் ெருெனெற் றறக் வகாண்டிருக்கின்றது:
o

வமாத்த உலக உற் பத்தியில் 90%

o

உலக

ெர்த்தகத்தில்

80

சதவிகிதம்

(அல் லது

நாடுகளுக்கிறடசயயான ெர்த்தகம் , 75%)
o

உலக மக்கட்வதாறகயில் மூன்றில் இரண்டு மடங் கு

o

உலக நிலப் பரப் பில் ஏறத்தாழ பாதியளவு நிலப் பரப் பு

ஐசராப் பிய

ஒன்றிய

•
•

கடலிலிருந் து ஏவு வாகனை் (ராக்சகட்)
❖

முதன்முறறயாக சன்சடாங் மாகாணத்தின் மஞ் சள் கடலில் உள் ள நகரக்கூடிய ஏவு
தளத்திலிருந்து “லாங் மார்ச் 11” என்ற ஒரு ஏவு ொகனத்றத சீனா ஏவியுள் ளது.

❖

ஒரு மிதக்கும்

தளத்திலிருந்து சுற் றுெட்டப் பாறதக்கு வசயற் றகக் சகாள் கறள

வசலுத்தும் திறறன இதுெறர அவமரிக்கா மற் றும் இரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் மட்டுசம
வெற் றிகரமாக பரிசசாதறன வசய் துள் ளன.

உலக ைாற் றுே் திறனாளிகள் சந் திை் பு
❖

2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 06 முதல் ஜுன் 08 ெறர அர்வஜன்டினாவின் பியூனஸ் அயர்ஸில்
2-ெது உலக மாற் றுத் திறனாளிகள் சந்திப் பு (Global Disability Summit) நடத்தப் பட்டது.

❖

இந்தியாவின்

சார்பாக

மத்திய

சமூக

நீ தி

மற் றும்

அதிகாரமளிப்புத்

துறற

அறமச்சரான தல் ொர்சந்த் வகலாட் தறலறமயிலான குழு பங் சகற் றிருக்கின்றது.
❖

இந்தச் சந்திப் பு மாற் றுத் திறனாளி

நபர்கள் சுதந்திரமான மற் றும் வகௌரெமான

ொழ் க்றகறய ொழ் ெதற் கான ெழிமுறறறய உருொக்க முயற் சிக்கின்றது.

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
கிதரட்டா துன்சைர்க்
❖

16 ெயது நிரம் பிய ஸ்வீடறனச் சசர்ந்த இளம் பருெநிறல ஆர்ெலரான கிசரட்டா
துன்வபர்க் என்பெர் “அம் வனஸ்டி இன்டர்சநஷனலின் 2019 ஆம் ஆண்டிற் கான மனச்
சாட்சியின் தூதர்” என்ற விருறத வென்றுள் ளார்.

❖

உலகளாவிய வெப் பமயமாதல் காரணமாக எதிர்சநாக்கியுள் ள அபாயம் குறித்து
உலக மக்களின் கருத்துக்கறள அணி திரட்டியதற் காக இெருக்கு இந்த விருது
ெழங் கப் பட்டுள் ளது.

❖

இெருறடய “எதிர்காலத்திற் காக வெள் ளிக் கிழறமகள் ” என்ற இயக்கமானது உலகம்
முழுெதும் பரவியுள் ளது. இது உலகம் முழுெதும் உள் ள குழந்றதகள் பருெ நிறல
குறித்துப் சபாராடுெதற் காக வெள் ளிக் கிழறமகளில் விடுமுறற எடுப் பது குறித்த ஒரு
இயக்கமாகும் .

இந் ே விருபேை் ைற் றி

❖

அம் வநஸ்டியின் இந்த விருது 2002 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது.

❖

இது மனச் சாட்சியின்படி தமது நடெடிக்றககள் மற் றும் அநீ திகறள எதிர்வகாள் தல்
ஆகியெற் றின் மூலம் மனித உரிறமகறள காத்தல் மற் றும் தமது

திறறமகறளப்

பயன்படுத்தி மற் றெர்கறள ஈர்த்தல் ஆகியெற் றில் ஈடுபடும் குழுக்கள்
தனிநபர்கறள அங் கீகரிக்கின்றது.

மற் றும்

•
•

புதிய ோவரங் கள் ைற் றுை் விலங் குகள்
❖

அறிவியல் விஞ் ஞானிகள் மற் றும் ெறகப் பாட்டியல் ெல் லுநர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டில்
இந்தியாவிலிருந்து

596

புதிய

தாெர

மற் றும்

விலங் கினங் கறள

ஆெணப்

படுத்தியுள் ளனர்.
❖

இந்தக்

கண்டுபிடிப் புகள்

குறித்த

விெரமானது

“இந்தியத்

தாெரவியல்

ஆய் வு

நிறுெனம் (Botanical Survey of India - BSI) மற் றும் இந்திய விலங் கியல் ஆய் வு நிறுெனம்
(Zoological

Survey

of

India

-

ZSI)”

ஆகியறெ

இறணந்து

வெளியிட்ட

“தாெர

கண்டுபிடிப் புகள் 2018 மற் றும் விலங் குக் கண்டுபிடிப் புகள் 2018” என்ற ஆய் வு நூலில்
அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.

•
•

❖

இந்தக் கண்டுபிடிப் புகறள உறுதிப் படுத்த மூலக்கூறு டிஎன்ஏ வதாழில் நுட்பம் மற் றும்
மரபு ெழியியல் ஆகியெற் றின் மீது BSI கெனம் வசலுத்தி இருக்கின்றது.

❖

இந்தப்

புதிய

கண்டுபிடிப் புகளுடன்

இந்தியாவின்

விலங் கு

இனங் களின்

திருத்தியறமக்கப் பட்ட பட்டியலில் 1,01,681 இனங் கள் உள் ளன. இது உலகின் வமாத்த
இனங் களில் 6.49 சதவிகிதமாகும் .
❖

59

இனங் களுடன்

சகரளாவில்

அதிக

எண்ணிக்றகயிலான

இனங் கள்

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளன. சமற் கு ெங் கத்தில் 38 இனங் களும் தமிழ் நாட்டில் 26
இனங் களும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளன.

ைாநிலச் சசய் திகள்
ஆந் திரை் பிரதேச அபைச்சரபவ
❖

ஆந்திரப்

பிரசதச

மாநில

முதல் ெர்

YS.

வஜகன்

சமாகன்

வரட்டி,

தனது

அறமச்சரறெயில் 5 துறண முதல் ெர்கறள சசர்த்துள் ளார்.
❖

இது நாட்டில் இதுெறர இல் லாத அளவுக்கு அதிக அளவிலான துறண முதல் ெர்கறளக்
வகாண்டுள் ளது என்று நம் பப் படுகின்றது.

❖

இெர்கள்

அந்த

மாநிலத்தின்

சதர்ந்வதடுக்கப் பட்டுள் ளனர்.

முக்கியமான

அறெயாென

:

சமுதாயக்
எஸ்சி,

குழுக்களிலிருந்துத்

எஸ்டி,

பிற் படுத்தப் பட்ட

ெகுப் பினர், சிறுபான்றமயினர் மற் றும் காப் பு சமூகத்தினர்.
❖

அெர்களாென
சையர்

அம் சத் பாட்ஷா

சமூகை் பிரிவு
சிறுபான்றமயினர்

அபைச்சகை்
சிறுபான்றமயினர்

சோகுதி
கடப் பா

நலத்துறற
புஸ்பஸ்சரொணி

பழங் குடியினர்

பழங் குடியினர்

குருப் பம்

•
•

பமுலா

நலத்துறற

நாராயணசாமி

பட்டியலிடப் பட்ட

உற் பத்தி மற் றும் ெணிக

கங் காதர

ெகுப் பினர்

ெரி

வநல் லூர்

அலா கிருஷ்ணா

காப் பு

சுகாதாரம் , குடும் ப நலன்

எல் லூரு

ஸ்ரீனிொஸ்

சமூகத்தினர்

மற் றும் மருத்துெக் கல் வி

பில் லி சுபாஷ் சந்திர

பிற் படுத்தப் பட்ட

ெருொய் , பதிவுத் துறற,

சட்டசறப

சபாஸ்

பிரிவினர்

முத்திறர

(சமலறெ)
உறுப் பினர்

பிரைலைானவர்கள் , விருதுகள் ைற் றுை் நிகழ் வுகள்
ஐ.நா. நிலநடுக்தகாட்டு விருது
❖

2019 ஆம் ஆண்டிற் கான ஐக்கிய நாடுகள் நிலநடுக்சகாட்டு விருறத வதலுங் கானா
மாநில தக்காண ெளர்ச்சி சமூகத்தின் வபண்கள் அறமப் புகள் வபற் றுள் ளன.

❖

இந்தப் வபண் விெசாயிகள்

சங் காவரட்டி மாெட்டத்தின் மிக அதிகமாக மறழ

வபய் யும் கிராமங் களில் தங் களது வசாந்த விறத ெங் கிகள் ஏற் படுத்திக் வகாண்டும்
திறண ெறககறளப் பயிரிட்டுக் வகாண்டும் இருக்கின்றனர்.
❖

கால நிறல மாற் றம் மற் றும் நீ டித்த ெளர்ச்சி ஆகியெற் றிற் கு உள் ளூர் சார்ந்த மற் றும்
இயற் றக

முறறயிலான

தீர்வுகறள

அளித்து

தறலசிறந்த

ஆதாரமாக

விளங் குெதற் காக இந்த அறமப் புக்கு இந்த விருது ெழங் கப் பட்டுள் ளது.
இந் ே விருபேை் ைற் றி

❖

இந்த

விருது

ஐக்கிய

நாடுகள்

ெளர்ச்சி

திட்ட

அறமப் பிற் குள்

வசயல் படும்

நிலநடுக்சகாட்டு முன்வனடுப் பினால் ெழங் கப் படுகின்றது.
❖

இந்த விருது பல் லுயிர்ப் வபருக்கத்தின் பாதுகாப் பு மற் றும்

நீ டித்த பயன்பாடு

ஆகியெற் றின் மூலம் ெறுறமறயக் குறறக்கும் சமூக முயற் சிகளுக்கு உலக அளவில்
அங் கீகாரத்றத

அளிப் பதற் காக

இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு

ெழங் கப் படுகின்றது.

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

ஒரு

முறற

