•
•

ஜுன் – 16

TNPSC துளிகள்
❖

அமெரிக்காவிற் குப் பதிலடி தருெ் விதொக வாதுமெக் மகாட்மட, மகாண்மடக்
கடமல, வங் கப் பயிறு, ெசூர் பருப் பு, பபாரிக் அமிலெ் , ஆப் பிள் கள் பபான்ற 29
அமெரிக்கப் மபாருட்களின் மீது சுங் க வரிமை விதிக்க இந்திைா முடிவு மெை் துள் ளது.
o

இந்த சுங் க வரி அமெரிக்காவின் மீது 220 – 290 மில் லிைன் டாலர்கள் ெதிப் பிற் குத்
தாக்கத்மத ஏற் படுத்துெ் .

❖

திரிபுரா

ொநில

முதலமெெ்ெர்

பிப் லப்

குொர்

மதப் ,

மிகவுெ்

புகழ் மபற் ற

இமெைமெப் பாளரான R.D. பர்மன் என்பவரின் பணியை அமடைாளப் படுத்திக்
காட்டுவதற் காக தன்னுயடை மாநிலத்தில் ஒரு அருங் காட்சிைகம் கட்டயமக்கப் படும்
என்று அறிவித்துள் ளார்.
❖

டானிஷ் (மடன்ொர்க்) ஆர்க்டிக் ஆராை் ச்சி நிறுவனங் களின் ஆர்க்டிக் கண்காணிப் பு
இயணைதளமான துருவ இமணைதள வாயில் (POLAR) கிரீன்லாந்தில் வருடாந்திரப்
பனி உருகும் காலநியலைானது 2019 ஆம் ஆண்டில் மிக முன்னதாகபவ ததாடங் கி
விடுெ் என்று கூறியிருக்கின்றது.
o

ஆர்க்டிக் மற் றும் வட அட்லாண்டிக் பகுதியில் ஏற் பட்ட வளிமண்டல சுழற் சியின்
காரணமாக ஒரர நாளில் 2 பில் லிைன் டன்கள் அளவிலான பனியை கிரீன்லாந்து
இழந்துள் ளது.

❖

இந்திைத் தாவரவிைல் ஆை் வு நிறுவனத்தினால் மவளியிடப் பட்ட ஒரு ஆை் வின்படி, 2010
ெற் றுெ் 2019 ஆெ் ஆண்டுகளுக்கு இமடப் பட்ட காலகட்டத்தில் தாவரவிைலாளர்கள்
ெற் றுெ் வமகப் பாட்டிைல் வல் லுநர்கள் கிழக்கு இெைெமலயில் உள் ள
ெரங் களிலிலுருந்து

கசியுெ்

நறுெணப்

மபாருட்களின்

23

புதிை

சில வமக

இனங் கமளக்

கண்டுபிடித்துள் ளனர்.
o

அதன் மபாலிவான அழகு வாை் ந்த பூக்களின் காரணொக இந்தத் தாவரக்
குழுக்கள் பதாட்டக்கமல முக்கிைத்துவெ் மபற் று விளங் குகின்றது.

❖

ெத்திை அமெெ்ெரமவ புதுதில் லி ெர்வபதெ நடுவர் தீர்ப்பு மெைெ் , 2019 (New Delhi
International Arbitration Centre - NDIAC) என்ற ஒரு ெபொதாவிற் கு ஒப் புதல் வழங் கியுள் ளது.
o

இது நிறுவன விவகாரங் கமளத் தீர்ப்பதற் காக ஒரு தனிெ் சுதந்திர ெற் றுெ்
தன்னாட்சி மகாண்ட அமெப் பிமன ஏற் படுத்துவதற் கு அனுெதிக்கின்றது.

❖

இராஜஸ்தாமனெ் பெர்ந்த சுென் ராவ் என்பவர் 2019 ஆெ் ஆண்டில் மிஸ் இந்திைா பட்டெ்
சுெத்தப் பட்டு இருக்கின்றார்.

❖

633க்குெ் அதிகொன ஸ்கூபா எனப் படுெ் நீ ர்மூழ் கி வீரர்கள் அமெரிக்காவின் ப் பளாரிடா
கடற் கமரயில்

நீ ருக்கடியில்

மிகப் மபரிை

அளவிலான

தூை் மெப்

பணிமை

பெற் மகாண்டு உலக ொதமனப் பமடத்துள் ளனர்.
❖

இந்திை ரிெர்வ் வங் கி பணெ் விநிபைாகெ் மெை் யுெ் இைந்திரங் களின் பாதுகாப் மப
பெெ் படுத்துவதற் காக மெப் டெ் பர் ொதத்தின் இறுதிக்குள் வங் கிகள் தங் களுமடை
ஏடிஎெ் கமள ெரிைான சுவர், தூண் அல் லது அமறமைக் மகாண்டதாக (அதிகப்
பாதுகாப் பு

மகாண்ட

விொன

நிமலைங் கள்

பபான்ற

இடங் கமளத்

ொற் றிைமெக்க பவண்டுெ் என்று வங் கிகமளக் பகட்டுக் மகாண்டுள் ளது.

தவிர)

•
•

தேசியச் சசய் திகள்
நிதி ஆய
❖

ோக் நிர்வோகக் குழுக் கூட்டம்

நிதி ஆபைாக் நிர்வாகக் குழுவின் 5-வது கூட்டெ் பிரதெர் நபரந்திர பொடியின்
தமலமெயில் புது தில் லியின் ராஷ்டிரபதி பவனில் நடத்தப் பட்டது.

❖

நிதி

ஆபைாக்

நிர்வாகக்

குழு

கூட்டுறவுக்

கூட்டாட்சிக்

மகாள் மககமள

உள் ளடக்கியுள் ளது.
❖

இது பதசிை வளர்ெ்சி இலக்குகளின் மெைல் பாடுகமள விமரவுபடுத்துவதற் காக
துமறகளுக்கிமடபைைான

பிரெ்சிமனகள்

ெற் றுெ்

கூட்டாட்சிப்

பிரெ்சிமனகள்

குறித்து விவாதிப் பதற் கான ஒரு தளொக விளங் குகின்றது.
❖

இந்தக் குழுவின் உறுப் பினர்கள் பின்வருொறு:
o

இந்திைப் பிரதெர், அமனத்து ொநிலங் களின் முதலமெெ்ெர்கள் , ெட்டென்றெ்
உள் ள

யூனிைன்

பிரபதெங் களின்

முதலமெெ்ெர்கள்

ெற் றுெ்

அந்தொன்

நிக்பகாபார் தீவுகளின் துமண நிமல ஆளுநர்.

❖

o

பதவி வழி உறுப் பினர்களாக 4 ெத்திை அமெெ்ெர்கள் .

o

சிறப் பு அமழப் பாளர்களாக 3 ெத்திை அமெெ்ெர்கள் .

2024 ஆெ் ஆண்டில் இந்திைப் மபாருளாதாரெ் 5 டிரில் லிைன் டாலர் என்ற இலக்மக
இந்திைா எட்டுெ் என்று பொடி அறிவித்துள் ளார்.

•
•

போரத் திறன்கள்
❖

ெத்திைத் திறன் வளர்ெ்சி ெற் றுெ் மதாழில் முமனவு அமெெ்ெகத்தின் கீழுள் ள மபாதுப்
பயிற் சி

இைக்குநரகெ்

சிஸ்பகா

ெற் றுெ்

அெஞ் ெர்

ஆகிை

நிறுவனங் களுடன்

இமணந்துள் ளது.
❖

இது டிஜிட்டல் மபாருளாதாரத்திற் காக தனது மதாழிற் பயிற் சி நிறுவனங் களின் (ITI Industrial Training Institutes) மூலெ் இமளஞர்களுக்குத் திறமன அளிப் பமத பநாக்கொகக்
மகாண்டுள் ளது.

❖

இந்திைாவில் உள் ள அயனத்து ITIகளிலுெ் பயிலும் ஏறத்தாழ 15 இலட்சம் மாணவர்கள்
பாரத் திறன்கள் இமணைவாயில் தளத்தின் மூலம் டிஜிட்டல் கல் விப் தபட்டகத்யத
அணுகிப் பைன் தபறுவர்.

கிரோமப் புற ஏழைகள் மற் றும் கோலநிழல மோற் றம்
❖

மைதராபாத்தில் உள் ள பதசிை ஊரக வளர்ெ்சி ெற் றுெ் பஞ் ொைத்து ராஜ் நிறுவனெ்
நீ டித்த வாழ் வாதாரெ் ெற் றுெ் கால நிமலக்பகற் றவாறுத் தகவமெத்துக் மகாள் ளுதல்
(SLACC - Sustainable Livelihoods and Adaptation to Climate Change) என்ற ஒரு பயிற் சித்
திட்டத்யதத் ததாடங் கியுள் ளது.

❖

இந்தத் திட்டம் கிராமப் புற விவசாைத்யத நம் பி இருக்கும் ஏயழக் குடும் பங் கள்
தற் ெெைெ் நிகழும் காலநியல மாற் றத்திற் கு ஏற் றவாறு தங் கமளத் தகவயமத்துக்
தகாள் வதற் கு உதவுதல் மற் றும் அவர்களின் நீ டித்த வாழ் வாதாரத்திற் கு உதவுதல்
ஆகிைவற் யற ரநாக்கங் களாகக் தகாண்டுள் ளது.

❖

இது ரதசிை ஊரக வாழ் வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.

❖

மத்திைப் பிரரதசம் மற் றும் பீகார் மாநிலங் களில் வறட்சி மற் றும் தவள் ள அபாைம்
உள் ள 638 கிராமங் களில் இத்திட்டெ் ரசாதயன அடிப் பயடயில் தசைல் படுத்தப் பட்டுக்
மகாண்டிருக்கின்றது.

சர்வதேசச் சசய் திகள்
CICA
❖

தஜிகிஸ்தானின்

துொன்ரபயில்

நயடதபற் ற

ஆசிைாவிற் கான

கலந்துமரைாடல்

ெற் றுெ் நெ் பிக்மகக் கட்டமெப் பு நடவடிக்மககள் (CICA - Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in Asia) என்ற கருத்தரங் கின் 5-வது பதிப் பில் இந்திை
தவளியுறவுத் துயற அயமச்சர் S. தெை் சங் கர் கலந்து தகாண்டார்.
❖

இந்த

மாநாட்டின்

கருத்துரு,

“பாதுகாப் பான

மற் றும்

மிக

வளமான

CICA

பிராந்திைத்திற் கான ஒரு பங் கிடப் பட்ட ததாயலரநாக்குப் பார்யவ” என்பதாகும் .
CICA

❖

CICA

என்பது

ஆசிைாவில்

அயமதி,

பாதுகாப் பு

மற் றும்

நியலப் புத்

தன்யம

ஆகிைவற் யற ஊக்குவிப் பதற் கு ஒத்துயழப் யப ரமம் படுத்துவதற் காக பல நாடுகள்
தகாண்ட ஒரு மன்றமாகும் .

•
•

❖

குயறந்த பட்ெெ் எந்த ஒரு நாடுெ் அதன் ஒரு பகுதியை ஆசிைாவில் மகாண்டிருந்தால்
CICA-ல் உறுப் பினர் நாடாக ஆவதற் கு அது தகுதியுயடைதாகும் .

❖

இது 1999 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது. இதன் தயலயமைகம் கெகஸ்தானின் நூர்
சுல் தானில் உள் ளது.

❖

இந்த அயமப் பு ஏற் படுத்தப் பட்டதிலிருந்து இந்திைா இதில் உறுப் பு நாடாக உள் ளது.

SCO சந் திப் பு
❖

கிர்கிஸ்தானின் தமலநகரான பிஷ்மகக்கில் நமடமபற் ற ஷாங் காை் ஒத்துமழப் பு
அமெப் பு (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) ொநாட்டில் இந்திைப் பிரதெர் நபரந்திர
பொடி கலந்து மகாண்டார்.

❖

ரதர்தலுக்குப்

பிறகு

பிரதமராகப்

பதவிரைற் ற

பின் பு

இவருயடை

முதலாவது

பன் னாட்டுப் பங் தகடுப் பு இதுவாகும் .
❖

அவர் SCO-ன் பிராந்திைத் தீவிரவாத எதிர்ப்பு அயமப் பின் கீழ் (Regional Anti-Terrorist
Structure

-

RATS)

சர்வரதசத்

தீவிரவாதத்திற் கு

எதிராக

ஒருங் கியணந்த

நடவடிக்யககயள ரமற் தகாள் ளுமாறு உறுப் பு நாடுகயளக் ரகட்டுக் தகாண்டுள் ளார்.
SCO

❖

SCO என்பது அரசாங் கங் களுக்கியடரைைான ஒரு நிரந்தர சர்வரதச அயமப் பாகும் .

❖

இது

ஒரு

யுரரசிைாவின்

அரசிைல் ,

தபாருளாதார

மற் றும்

பாதுகாப் புக்

கூட்டியணவாகும் .
❖

இது 2001 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது. இதற் கு முன்பு ஷாங் காை் 5 என்ற
அமெப் பாக இது தசைல் பட்டது.

❖

SCO-ன் முதன்யமைான முடிதவடுக்கும் அயமப் பு உறுப் பு நாடுகளின் தயலவர்கயளக்
தகாண்ட குழுவாகும் .

❖

இது 8 நிரந்தர உறுப் பு நாடுகயளக் தகாண்டுள் ளது.

❖

SCO-ல்

பார்யவைாளர் நாடுகளாக ஆப் கானிஸ்தான், தபலாரஸ், ஈரான் மற் றும்

மங் ரகாலிைா ஆகிை நாடுகள் உள் ளன.

கிம் பர்லி சச
❖

ல் முழற

2019 ஆெ் ஆண்டு ஜுன் 17 முதல் ஜுன் 21 வமர கிெ் பர்லி மெைல் முமறயின் கூட்டத்
மதாடர்

ெந்திப் பானது

இந்திைாவினால்

முெ் மபயில்

நடத்தப் பட்டுக்

•
•

மகாண்டிருக்கின்றது.
❖

கிெ் பர்லி

மெைல் முமற

என்பது

ஒழுங் கற் ற

மவரங் களின்

வர்த்தகங் கமள

ஒழுங் குபடுத்துெ் ஒரு ெர்வபதெ ொன்றளிப் புத் திட்டொகுெ் . இது பிரெ்சிமனமை
ஏற் படுத்துெ்

அல் லது

வன் முமறமைத்

தூண்டுெ்

மவரங் களின்

வர்த்தகத்மதத்

தடுப் பமத பநாக்கொகக் மகாண்டுள் ளது.
❖

2019 ஆெ் ஆண்டு ஜனவரி 01 முதல் கிெ் பர்லி மெைல் முமற ொன்றளிப் புத் திட்டத்தின்
(KPCS - Kimberley Process Certification Scheme) தயலவராக இந்திைா உள் ளது.

❖

வன் முமறக்கான

அல் லது

அரசாங் கங் கயள

இரத்த

யவரங் கள்

வீழ் தது
் வதற் காகவும்

அளிப் பதற் காகவும்

ஆப் பிரிக்காவில்

என்பது

ரதர்ந்ததடுக்கப் பட்ட

கிளர்ச்சிைாளர்களுக்கு
ஆயுதரமந்திை

நிதியுதவி

கிளர்ச்சிைாளர்களால்

பைன்படுத்தப் படும் ஒழுங் கற் ற யவரங் களாகும் .

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
பசுழமத் தரமிடல்
❖

ெத்திை ொமலப் பபாக்குவரத்து ெற் றுெ் மநடுஞ் ொமலத் துமற, கப் பல் பபாக்குவரத்து,
ெத்திை சிறு, குறு ெற் றுெ் நடுத்தர நிறுவனங் கள் துமற அமெெ்ெர் நிதின் கட்கரி
நாக்பூரில்

நடத்தப் பட்ட

பிராந்திை

கிரைா

ொநாட்டின்

10-வது

பதிப் பில்

உமரைாற் றினார்.
❖

ஒருங் கிமணந்த வாழ் விட ஆை் விற் கான பசுமெத் தரமிடல் (Green Rating for Integrated
Habitat Assessment - GRIHA) என்பது கட்டிடங் களில் சுற் றுெ்சூழலுக்கு உகந்த நிமலகமள
ஆை் வு மெை் வதற் கான ஒரு தரமிடல் குறியீடாகுெ் .

❖

கிரைா தரமிடல்
இந்திைாவில்

ஆனது கிரைா ஆமணைத்தினால்

அதிக

அளவிலான

பசுமெக்

வழங் கப் படுகின்றது. இது

கட்டிடங் கமள

ஊக்குவிப் பமத

பநாக்கொகக் மகாண்டுள் ளது.

மாநிலச் சசய் திகள்
சவளிநோட்டவர் தீர்ப்போ
❖

ம்

இந்திை அரசு அஸ்ஸாெ் ொநிலத்தில் மின்னணு-மவளிநாட்டவர் தீர்ப்பாைத்திமன
அமெப் பதற் கு ஒப் பதல் வழங் கியுள் ளது.

❖

இது பின்வருவனவற் றிற் காக மெைல் படுத்தப் பட விருக்கின்றது.
o

ொநிலெ்

முழுவதுெ்

அங் க

அமடைாளெ்

ெற் றுெ்

வாழ் க்மகக்

குறிப் புத்

தகவல் கமளப் பராெரித்தல் .
o

ெட்ட விபராத இடெ் மபைர்வாளர் தகவல் கமளக் கண்டுபிடித்தல் .

o

நலத்

திட்டங் களுக்காக

தகுதியுள் ளப்

பைனாளிகமளெ்

ெட்டப் பூர்வொக

அங் கீகரித்தல் .
❖

இது நீ தித் துமற ெற் றுெ் காவல் துமற ஆகிை இரண்டு துமறகளுக்குெ் உதவுெ் என்று
எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது.

•
•

மூழளக் கோ ் ச்சல் இறப் புகள்
❖

பீகாரின் முொபர்பூரில் மகாடிை மூமளெ் மெைலிழப் பு பநாயின் (AES - Acute Encephalitis
Syndrome) காரணொக 84 குழந்மதகள் இறந்துள் ளனர்.

❖

மருத்துவர்களின் கூற் றுப் படி, மிக அதிகப் படிைான தவப் பம்

மற் றும்

ஈரப் பதம்

ஆகிைவற் றின் காரணமாக ஏற் பட்ட AES ரநாயினால் குழந்யதகள் பாதிக்கப் பட்டு
இறப் புகள் ஏற் பட்டுக் மகாண்டிருக்கின்றன.
❖

உள் ளூரில் இந்த காை் ச்சல் “சம் கி” என்று அயழக்கப் படுகின்றது.

❖

இந்திைாவில் AES ரநாை் (5% - 35%) ஏற் படுவதற் கு மிக முக்கிைக் காரணம் ெப் பானிை

AES

மூயளக் காை் ச்சல் யவரஸாகும் (JEV - Japanese Encephalitis Virus).
❖

இந்திைாவில் , வடக்கு மற் றும் வடகிழக்குப் பகுதிகளில் ஏற் படுகின்ற AES ரநாைானது
குழந்யதகள்

மவறுெ்

வயிற் றில்

பழுக்காத லிட்சிப்

பழங் கயள சாப் பிடுவதால்

ஏற் படுவதாக ததாடர்புபடுத்தப் படுகின்றது.
❖

AES ஏற் படுவதற் கு மிக முக்கிைமான யவரஸ்களாக நிபா யவரஸ், ஜிகா யவரஸ்
ஆகிையவயும் கண்டறிைப் பட்டுள் ளன.

❖

AES ரநாை் தபரும் பாலும் குழந்யதகள் மற் றும் இளம் பருவத்தினயரத் தாக்குகின்றது.

❖

இது கணிசமான ரநாயுறுதல் மற் றும் உயிரிழப் பிற் கு வழி வகுக்கும் .

முக்கிய தினங் கள்
உலக மூத்யதோர் சகோடுழம விழிப் புணர்வுே் தினம் – ஜுன் 15
❖

ஒவ் மவாரு ஆண்டுெ் ஜுன் 15 அன்று உலக மூத்பதார் மகாடுமெ விழிப் புணர்வுத்
தினெ் அனுெரிக்கப் படுகின்றது.

❖

மூத்த குடிெக்கள் மீதான மகாடுமெகள் ெற் றுெ் அவர்கமளப் பாதிப் பமடைெ் மெை் தல்
ஆகிைவற் றிற் கு எதிராகக் குரல் மகாடுப் பதற் காக இத்தினெ் அனுெரிக்கப் படுகின்றது.

❖

மூத்பதார் மகாடுமெகமளத் தடுத்தலுக்கான ெர்வபதெ அமெப் பினால் விடுக்கப் பட்ட
பகாரிக்மகமைத் மதாடர்ந்து 2011 ஆெ் ஆண்டு டிெெ் பர் ொதத்தில் ஐ.நா ெமபயினால்

•
•

இத்தினெ் அதிகாரப் பூர்வொக அங் கீகரிக்கப் பட்டது.
❖

ஐ.நா. அறிக்மகயின்படி மூத்த குடிெக்கள்

6 நபர்களில்

1 நபர் ஏதாவது ஒரு

மகாடுமெக்கு உள் ளாகின்றனர்.

சவளிநோட்டிலிருந் து குடும் பத்திற் குப் பணத்ழத அனுப் புதலுக்கோன சர்வயதச
தினம் - ஜுன் 16
❖

ஒவ் மவாரு ஆண்டுெ் ஜுன் 16 அன்று மவளிநாட்டிலிருந்து குடுெ் பத்திற் குப் பணத்மத
அனுப் புதலுக்கான ெர்வபதெ தினெ் அனுெரிக்கப் படுகின்றது.

❖

தங் களது தாை் நாட்டில் வாழுெ் அவர்களது 800 மில் லிைன் குடுெ் ப உறுப் பினர்களின்
வாழ் மவ

பெெ் படுத்துவதற் காக

200

மில் லிைன்

ெர்வபதெ

இடப் மபைர்வுத்

மதாழிலாளர்கள் அளிக்குெ் பங் களிப் பிமன இத்தினெ் அங் கீகரிக்கின்றது.
❖

இந்தத்

தினத்தின்

பநாக்கெ்

இந்தப்

பங் களிப் புகள்

மில் லிைன்

கணக்கான

குடுெ் பங் கள் , ெமூகங் கள் , நாடுகள் ெற் றுெ் ஒட்டுமொத்தப் பிராந்திைங் களின் மீது
ஏற் படுத்துெ் தாக்கெ் குறித்த ஒரு மிகப் மபரிை விழிப் புணர்மவ ஏற் படுத்துவதாகுெ் .

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

