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ஜுன் – 10

TNPSC துளிகள்
❖

உலக சுற் றுச்சூழல் தினத்தத முன்னிட்டு மாநிலத்தில் அதிக மரங் கதை வைர்க்கும்
நநாக்கத்துடன் நமகாலயா மாநில அரசானது “ஒரு குடிமகனுக்கு ஒரு மரம் ” எனும்
பிரச்சாரத்ததத் ததாடங் கியுை் ைது.

❖

மிகப் தபரிய

யயாகா

தின

நிகழ் வின்

நதடதபறும்

இடம் ,

பங் யகற் பாளர்கள் ,

நடத்துபவர்கள் , பயிற் றுனர்கள் , தன்னார்வலர்கள் இதைதல் ஆகியதவ குறித்த
விரிவான தகவல் கதளப் பபற புவன் எனும் தகயபசி தசயலிதய ISRO ஆனது
உருவாக்கியுள் ளது.
❖

சினிமா உலகில் வழங் கிய தமது சிறந்தப் பங் களிப் பிற் காக புகழ் வாய் ந்த JC யடனியல்
எனும்

விருதிற் கு

மதலயாள

நடிதகயும்

திதரப் பட

இயக்குநருமான

ஷீலா

யதர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளார்.
o

2005 ஆம் ஆை்டில் இவ் விருதிதனப் தபற் ற அரை்முலா தபான்னம் மாவிற் கு
பிறகு இவ் விருதிதனப் தபறும் இரண்டாவது தபை்மைி இவயரயாவார்.

❖

ஆந்திரப் பிரயதச மாநிலமானது மாநிலத்திற் குள் யதசியப் புலனாய் வு அதமப் பு
நுதழவதற் கு

விதிக்கப் பட்டிருந்த

ததடதய

விலக்கிப்

“தபாது

ஒப் புததல”

அளித்துள் ளது.
o

இந்த

புதிய

அரசாதையானது

சந்திரபாபு நாயுடுவின்

ததலதமயிலான

அரசின் முந்ததய ஆதைதய ரத்து தசய் துள் ளது.
❖

முகநூல் நிறுவனமானது முதல் ஊடாடும் விதளயாட்டு நிகழ் சசி
் யான “கான்ஃதபட்டி”
என்ற நிகழ் சசி
் தய இந்தியாவில் அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.

❖

ஆஸ்திரியா நாட்டில் அடுத்த வருடம் நதடபபறவுை் ை நதர்தல் வதர ஆட்சி பசய் யும்
இதடக்கால அரசிற் கு அந்நாட்டின் அரசியலதமப் பு நீ திமன்றத்தின் ததலதம
நீ திபதியான பிரிகிட்டி பியர்பலய் ன் என்பவதர அந் நாட்டின் முதல் பபண் ததலவராக
ஆஸ்திரியாவின் அதிபர் நியமித்துை் ைார்.

தேசியச் சசய் திகள்
நிதி ஆய
❖

ோக் மீள் உருவாக்கம்

இந்திய அரசின் பகாை் தக சிந்ததனச் சாவடி அதமப் பான நிதி ஆநயாக்தக மீண்டும்
அதமக்க பிரதமர் ஒப் புதல் அைித்துை் ைார்.

❖

2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மத்திய அரசானது திட்டக் குழுவிற் குப் பதிலாக நிதி
ஆநயாக்தக (இந்திய மாற் றத்திற் கான நதசிய நிறுவனம் ) அதமத்தது.

❖

மற் பறாரு முன்னாை் முழுநநர உறுப் பினரும் பிரதம மந்திரிக்கான
ஆநலாசதனக் குழுவின் ததலவருமான பிநபக் நதப் ராய்

மீண்டும் அதமக்கப் பட்ட

இந்தக் குழுவில் இடம் பபறவில் தல.
❖

பபாருைாதார

தற் நபாது உருவாக்கப் பட்ட இந்த புதிய அதமப் பின் உறுப் பினர்கை் :

•
•

Chairperson
Vice-Chairperson
Full-Time Members

Prime Minister
Dr. Rajiv Kumar
V.K. Saraswat
Ramesh Chand
V.K. Paul
Minister of Defence
Minister of Home Affairs
Minister of Finance
Minister of Agriculture and Farmers Welfare

Ex-officio Members

ச ாருளாோரச் சசய் திகள்
நிதியி
❖

ல் செ

ல் திறன் குறியீடு

இந்திய பதாழில் துதற கூட்டதமப் பானது (Confederation of Indian Industry - CII) மத்திய
மற் றும் மாநில அரசின் வரவு பசலவுத் திட்டங் கதை மதிப் பீடு பசய் ய ஒரு நிதியியல்
பசயல் திறன் குறியீட்தட அறிமுகப் படுத்தியுை் ைது.

❖

இந்தக்

குறியீடானது

வருவாய்

பசலவுகை் ,

மூலதனச் பசலவுகை் ,

வருவாய் கை் ,

நிதியியல் நுட்பம் மற் றும் பபாதுக் கடனின் அைவு ஆகியவற் றின் தர மதிப் பீடுகதை
உை் ைடக்கியது.
❖

இந்த

அறிக்தகயின்படி

குதறந்த

வருமானம்

உதடய

மாநிலங் கைின்

நிதி

பசயல் திறனானது அதிக வருமானமுதடய மாநிலங் கதை விட சிறப் பாக உை் ைது.

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
இந் தி
❖

சுற் றுெ்சூழல் அறிக்கக 2019
சுற் றுச்சூழல் புை் ைி விவரங் கை் மற் றும் பகுப் பாய் வுகதைக் பகாண்ட வருடாந்திர
அைவீட்டு

அறிக்தகயான இந்திய சுற் றுச்சூழல்

2019 அறிக்தகயானது

என்பது

அறிவியல் மற் றும் சுற் றுச்சூழலுக்கான தமய உதவியுடன் பவைியிடப் படும் Down To
Earth என்ற பத்திரிக்தகயால் பதாகுக்கப் பட்டுை் ைது.
சில முக்கிய கண்டுபிடி ் புகள்

❖

இந்தியாவின் பமாத்த இறப் புகைில்

12.5 சதவீத இறப் பிற் குக் காற் று மாசுபாடு

காரணமாகும் .
❖

2030 ஆம் ஆண்டின் ஐநாவின் நீ டித்த வைர்ச்சி இலக்கிதன அதடவதற் கு, காலநிதல
மாற் ற ஆயத்தப் பணிகதை கண்காணிக்கும் குறியீடுகதை இந்தியா இதுவதர
கண்டறியவில் தல.

❖

நாட்டில் உை் ை நிலப்பரப் பு நீ ர் மற் றும் நிலத்தடி நீ ர் இரண்டுநம மிகவும் குதறவாக
உை் ைது. 86 நீ ர்நிதலகை் மிகக் கடுதமயாக மாசுபட்டுை் ைன.

•
•

❖

24 x 7 பபாது சுகாதார தமயங் கைின் எண்ணிக்தகயானது 35 சதவீதம் குதறவாக
உை் ைது. நமலும் 26 சதவீத மருத்துவ அலுவலர்கைின் பணியிடங் கை் காலியாக
உை் ைன.

❖

2050 ஆம் ஆண்டைவில் உலகின் நகர்ப்புறத்தில் வசிப் பவர்கை் எண்ணிக்தகயில் 416
மில் லியன் மக்கதை இந்தியா இதணக்கும் எனவும் உலகைாவிய மக்கை் பதாதகயில்
58 சதவீதத்திற் குத் தாயகமாக இந்தியா இருக்கும் எனவும் கணிக்கப் பட்டுை் ைது.

❖

2010 மற் றும் 2014 ஆம் ஆண்டிற் கிதடநய இந்தியாவின் பசுதம இல் ல வாயுக்கைின்
உமிழ் வானது 22% சதவீதம் அதிகரித்துை் ைது.

❖

சமீபத்தில்

இந்தியாவானது

சக்தி

வாய் ந்த

காட்டுத்தீ

கண்காணிப்பு

மற் றும்

எச்சரிக்தக அதமப் பிற் கு மாறியுை் ைது. (SWPP–VIIRS) இதன் மூலம் சிறந்த துல் லியத்
தன்தமயுடனும் நுட்பமாகவும் காட்டுத் தீதயக் கை்டறிய இயலும் .
❖

கடந்த இரை்டு ஆை்டுகளில் இந்தியாவின் யவதலயின்தம விகிதமானது, 1.9 மடங் கு
அதிகரித்துள் ளது.

நுண்துகள் காற் று மாசு ாட்டடக் குடற ் ேற் கான இந் தி

ோவின் முதல்

உமிழ் வு வர்த்தகே் திட்டம்
❖

நுண்துகை் காற் று மாசுபாட்தட குதறக்க இந்தியாவின் முதல் உமிழ் வு வர்த்தகத்
திட்டத்திதன குஜராத்தின் முதல் வர் விஜய் ரூபானி 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக
சுற் றுச்சூழல் தினத்தன்றுத் பதாடங் கி தவத்தார்.

❖

சந்தத அடிப் பதடயிலான திட்டமான இதில் உமிழ் வின் உச்ச வரம் தப அரசானது
நிர்ணயிக்கின்றது. நமலும் பதாழிலகங் கை் இந்த வரம் பிற் குை் தங் கை் உமிழ் வுகதைப்
பராமரிப் பதற் காக உமிழ் வு அனுமதிகதை வாங் கவும் விற் கவும் இது அனுமதிக்கிறது.

❖

இந்த உச்ச வரம் பு வர்த்தக முதறயின் கீழ் , அதனத்து பதாழிற் சாதலகைாலும்
பமாத்தமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற் கு காற் றில் உமிழக் கூடிய பமாத்த
மாசுபாட்டின் அைதவயும் ஒழுங் கதமவு அதமப்பானது முதலில் நிர்ணயிக்கும் .

❖

பின் னர், குறிப் பிட்ட மாசுபாட்டு அைதவ அனுமதிக்கும் ஒரு அனுமதித் பதாகுப் பு
உருவாக்கப் படும் . இதன் ஒட்டுபமாத்த கூடுதலானது, அனுமதிக்கப் பட்ட ஒட்டுபமாத்த
உச்சவரம் பிற் குச் சமமாக இருக்கும் .

❖

இந்த அனுமதிச் சீட்டுகைானது வாங் கக் கூடியநவா விற் கக் கூடியநவா அைவிலான
உமிழ் வின் அைவு ஆகும் .

❖

ஒவ் பவாரு

பதாழிற் சாதலக்கும்

ஒரு

குறிப் பிட்ட

பங் கு

அனுமதிப்

பத்திரங் கை்

ஒதுக்கப் படும் . (இது சமமாகநவா, அதன் அைதவப் பபாறுத்நதா அல் லது இதர
விதிமுதறகதைப் பின் பற் றிநயா அதமயும் )
❖

இதற் குப் பின் னர், எந்தபவாரு இதர பிற பபாருை் கதைப் நபான்றும் இந்த உமிழ் வு
அனுமதிப் பத்திரங் கதைத் பதாழிற் சாதலகை்

தமக்கிதடநய ஒருவருக்பகாருவர்

வர்த்தகம் பசய் து பகாை் ைலாம் .

இந் தி
❖

க் கடற் பகடயின் சுற் றுெ்சுழல் போதுகோப் பு வகரவுே் திட்டம்
இந்தியக் கடற் பதடயானது தனது சுற் றுச்சூழலுக்கு உகந்த “இந்தியக் கடற் பதட
சுற் றுச்சூழல்

பாதுகாப்பு

வதரவுத்

திட்டம் ” என்ற

திட்டம்

மூலம்

சுற் றுச்சூழல்

•
•

பாதுகாப் பில் முன்யனாக்கிச் தசல் கின்றது.
❖

இந்த திட்டமானது நடவடிக்தக, பராமரிப் பு, நிர்வாகம் , கட்டதமப் பு மற் றும் சமூக
வாழ் க்தக ஆகியவற் றில் வரம் தபக் பகாண்ட குறிப் பிட்ட தசயல் திட்டங் கதள
உள் ளடக்கியதாகும் .

❖

இந்த

தசயல்

திட்டமானது

தன்தமயுதடய

“ஆற் றல்

ஆற் றல் கதளப்

நுகர்வில்

குதறப் பு”

பயன்படுத்துதல் ”

மற் றும்

“பல் வதகத்

ஆகியவற் தற

முக்கிய

விதளவாகக் கருதுகின்றது.

2018 ஆம் ஆண்டில் புது ் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் உற் பத்திக்கான செலவுகள்
❖

சர்வநதச புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் நிறுவனமானது (International Renewable Energy AgencyIRENA) 2018 ஆம் ஆண்டில் புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் உற் பத்திக்கான பசலவுகை் எனும்
ததலப் பில் அறிக்தகபயான்தற பவைியிட்டுை் ைது.

❖

இந்த ஆய் விற் காக IRENA அதமப் பானது 2010 முதல் 2018 வதர எட்டு மிகப் தபரிய சூரிய
ஒளி ஆற் றல் சந்தத நாடுகதள ஆய் வு தசய் தது.

❖

சீனா, பிரான்ஸ், தெர்மனி, இந்தியா, இத்தாலி, ெப் பான், ஐக்கியப் யபரரசு மற் றும்
அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் இதில் அடங் கும் .

❖

இந்த அறிக்தகயின்படி உலகளாவிய அளவில் மிகக் குதறவான விதலயில் சூரிய
ஒளி ஆற் றதல உற் பத்தி தசய் யும் நாடாக இந்தியா திகழ் கிறது.

❖

புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் மூலங் களானது உலகளவில் உற் பத்தி விதலக் குதறப் தபக்
கண்டுை் ைன.

IRENA

❖

2009 ஆம் ஆை்டு ததாடங் கப் பட்ட இந்த அதமப்பின் ஒப் பந்தமானது 2010 ஆம் ஆை்டு
ெூதல 08 ஆம் நாள் நதடமுதறக்கு வந்தது. இதன் ததலதமயகம் அபுதாபியின்
மஸ்தார் நகரில் அதமந்துள் ளது.

❖

இது வளர்ந்த மற் றும் வளரும் நாடுகளின் ஆற் றல் யததவகதளப் பூர்த்தி பசய் வதன்
மூலம் புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் மீது பிரத்தியயகமாக கவனம் தசலுத்தும் முதல்
சர்வயதச அதமப்பாகும் .

❖

இது ஒத்துதழப் பு, யமம் பட்ட அறிவு , புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் யதர்ந்ததடுப்பு மற் றும்
அவற் றின் நீ டித்த பயன்பாடு ஆகியவற் தற ஊக்குவிக்கும் அரசுகளுக்கிதடயயயான
ஒரு அதமப் பு ஆகும் .

❖

இது ஐக்கிய நாடுகளின் அதிகாரப் பூர்வப் பார்தவயாளர் அந்தஸ்து தபற் ற அதமப் பு
ஆகும் .

மாநிலச் சசய் திகள்
கழிவுப் சபோருட்களிலிருந் து ஆற் றல் சபறும் இந் தியாவின் முதல் திட்டம்
❖

படல் லி

பமட்நரா

அதமப் பிலிருந்துப்

இரயில்

நிறுவனமானது

பபறப் படும்

மின்னாற் றதல

கழிவிலிருந்து

ஆற் றல்

உபநயாகிக்கும்

பபறும்

திட்டத்திதனச்

பசயல் படுத்தும் முதன்முதலான நிறுவனமாக உருபவடுத்திருக்கின்றது.

•
•

❖

காசிப் பூரில் அதமந்துை் ை 12 பமகாவாட் திறனுதடய, கழிவிலிருந்து ஆற் றல் உற் பத்தி
பசய் யும் அதமப் பிலிருந்து படல் லி பமட்நரா இரயில் நிறுவனமானது 2 பமகாவாட்
மின்சாரத்ததப் பபறத் பதாடங் கியுை் ைது.

❖

நமலும்

இது

IL&FS

நிறுவனத்துடன்

சுற் றுச்சூழல்

இதைந்து

உள் கட்டதமப் பு

அரசு

–

தனியார்

மற் றும்

கூட்டுப்

யசதவகள்

பங் களிப் பு

என்ற

முதறயில்

நாதளான்றுக்கு 150 டன் திறனுதடய கட்டுமான மற் றும் இடிபாட்டுக் கழிவுகதள
மறுசுழற் சி தசய் யும் வசதிதய யராகிைியில் தசயல் நிதலப் படுத்தியுள் ளது.

EBPG இடஒதுக் கீடு திரும் ப ் சபற ் டுதல்
❖

ஹரியானா மாநில அரசானது அரசு நவதலகை் மற் றும் அரசால் நடத்தப் படும் கல் வி
நிறுவனங் கைில்

பபாதுப்

பிரிவினரில்

பபாருைாதார

ரீதியில்

பின் தங் கிநயார்

(Economically Backward Persons in General Category - EBPG) மற் றும் பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப் பினர்

(C-பிரிவு)

ஆகியயாருக்கு

ஒதுக்கப் பட்ட

இடங் கதளத்

திரும் பப்

தபற் றுள் ளது.
❖

யமலும்

அரசானது

மாநில

அரசின்

அதனத்து

துதறகளிலும்

யமற் கை்ட

இட

ஒதுக்கீட்டு முதறப் படி ஒதுக்கப் பட்ட இடங் கதள தபாது / ஒதுக்கப் படாதப் பிரிவிற் கு
மாற் றுமாறு யகட்டுக் தகாை்டுள் ளது.
❖

இந்த முடிவானது EBPG பிரிவினதரத் தவிர ொட், ொட் இன சீக்கியர்கள் , ொட் இன
இஸ்லாமியர்கள் , தியாகி, யரார் மற் றும் பிஸ்யனாயிஸ் ஆகிய பிற் படுத்தப்பட்ட (பிரிவு
– C) பிரிவில் யசர்க்கப் பட்ட ஆறு இனத்தவதரயும் பாதிக்கும் .

பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
புடனவுக் கடேக்கான சபண்கள் பரிசு
❖

அபமரிக்காதவச் நசர்ந்த தயாரி நஜான்ஸ் என்பவர் “அதமரிக்கத் திருமைம் ” எனும்
தனது

புதனவுக்

கததக்காக

புதனவுக்

கததக்கான

பபண்கை்

பரிசிதன

தவன்றுள் ளார்.
❖

இந்தப் புத்தகமானது இளம் ஆப் பிரிக்க அதமரிக்கருக்கு வழங் கப் பட்ட தவறான
தை்டதனதயப் பற் றியும் அது அவரின் திருமைத்தத எவ் வாறு பாதிக்கின்றது
என்பததப் பற் றியும் விளக்குகின்றது.

❖

கடந்த வருடம் புக்கர் பரிசு தபற் ற அன்னா பர்ன்ஸ் எழுதிய “மில் க் யமன்” மற் றும்
முன்னாள் புக்கர் பரிசு தபற் ற பாட் பார்க்கரின் புதிய புதினமான தபை்களின்
தமௌனம் ஆகியதவயும் இவ் விருதிற் குப் பரிந்துதர பசய் யப் பட்டுள் ளன.

புடனவுக் கடேக்கான சபண்கள் பரிசு

❖

உலதகங் கிலும் தபை்களால் எழுதப் படும் புதனவுக் கததகதளப் பரந்த அளவு
வாசகர்களுக்குக்
ஊக்குவிப் பதற் காகவும்

தகாை்டுச்
வழங் கப் படும்

தசன்றுக்
இந்த

தகாை்டாடுவதற் காகவும்
பரிசானது

1996

ஆம்

ஆை்டு

உருவாக்கப் பட்டது.
❖

முந்ததய வருடத்தில் ஐக்கியப் யபரரசில் தவளியிடப் பட்ட மற் றும் ஆங் கிலத்தில்
எழுதப் பட்ட முழு நீ ள அசல் புதினங் கைின் பபண் எழுத்தாளர்களுக்கு வருடந்யதாறும்

•
•

இப் பரிசு வழங் கப் படுகின்றது.

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

