•
•

ஜுன் – 19

TNPSC துளிகள்
❖

ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட

எல் ணல

மேலாை்ணேத்

திட்டத்ணதச்

(Coordinated

Border

Management Programme - CBMP) சசயல் படுத்துவதற் காக இந்திய எல் ணலப் பாதுகாப் புப்
பணட (Border Security Force - BSF) ேற் றுே் வங் க மதச எல் ணலப் பாதுகாப் புப் பணட
ஆகியணவ

ஒரு

இணைப் பு

விவாத

ஒப் பந்தத்தில்

ணகசயழுத்திட்டுள் ளன.

இது

வங் கமதசத்தின் டாக்காவில் நணடசபற் ற 48-வது சபாது இயக்குநர் நிணலயிலான
சந்திப் பின் மபாது ணகசயழுத்திடப் பட்டது.
o

இவர்கள் கால் நணட ேற் றுே் மபாணதப் சபாருள் கடத்தணலத் தடுப் பதற் காகவுே்
சர்வமதச எல் ணலப் பகுதியின் முக்கியத்துவே் குறித்து எல் ணலப் பகுதியில்
உள் ளவர்களிடே்

விழிப் புைர்ணவ

எல் ணலகணளக்

கடக்குே்

ஏற் படுத்துவதற் காகவுே்

குற் றவாளிகணளத்

சர்வமதச

தடுப் பதற் காகவுே்

ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட கை்காைிப் ணப அதிகரிக்கவிருக்கிறார்கள் .
❖

உத்தரப் பிரமதச அரசாங் கோனது அே் ோநிலத்தின் அரசாணைணய இந்தி ேற் றுே்
ஆங் கிலே் ஆகிய இரு சோழிகளுடன் மசர்த்து சேஸ் கிருத சோழியிலுே் சவளியிடத்
திட்டமிட்டுள் ளது.

❖

சுற் றுச் சூழலுக்கு உகந்த ஒரு முன்சனடுப் பாக லக்மனா வளர்ச்சி ஆணையே் , தனது
முதலாவது

சநகிழிக்

கழிவுச்

சாணலணயக்

கட்டணேத்துள் ளது.

ேத்திய

சாணல

ஆராய் ச்சி நிறுவனத்தினால் (CRRI - Central Road Research Institute) அணேக்கப் பட்ட
வழிகாட்டுதல் களின் படி இச்சாணல கட்டணேக்கப் பட்டுள் ளது.
❖

ஜவஹர்லால்

நேரு பல் கலலக் கழகத்தின் ேிர்வாகக் குழுவானது ேிதித் துலை

அலைச்சர் ேிர்ைலா சீத்தாராைன் ைை் றுை் வவளியுைவுத் துலை அலைச்சர் டாக்டர் S.
வஜய் சங் கர் ஆகிநயாருக்கு “புகழ் வபை் ை முன்னாள்

ைாணவர்கள் ” என்ை பட்டை்

வழங் கி வகௌரவிக்கத் திட்டமிட்டுள் ளது.
o
❖

இே்த விருலதப் வபறுை் முதலாவது ேபர்கள் இவர்களாவர்.

வங் க நதசத்திை் கான இே்திய உயர் ஆலணயர் திரிபுராவுடன் வங் க நதசத்தின்
சிட்டகாங் துலைமுகத்லத இலணக்கின்ற தை் வபாழுது கட்டலைக்கப் பட்டு வருை்
வங் க நதசத்தில் உள் ள வபனி (Feni) பாலத்லத ஆய் வு வசய் தார்.
o

இது இே்தியாவின் வடகிழக்கு ைை் றுை் வங் க நதசை் ஆகியவை் றிை் கிலடநய
வர்த்தகை்

ைை் றுை்

வணிகத்திை் கான

ஒரு

வபருவழிப்

பாலதயாக

கட்டலைக்கப் படுகின்ைது.
❖

இே்தியாவின் முன்னனி இரு சக்கர வாகன ேிறுவனைான ஹீநரா நைாட்நடாகார்ப்
ேிறுவனை் , தனது ேிறுவனத்தின் விளை் பரத் தூதுவராக வகாலை் பியாலவச் நசர்ே்த
வதாழில் சார்

கால் பே்து

வீரரான

எர்ரி

வபர்னாண்நடா

மினா

வகான்சாநலஸ்

என்பவலர ேியமித்துள் ளது.
o

இவர் பிரான்சில் 2018 ஆை் ஆண்டில் ேலடவபை் ை பிபா உலகக் நகாப் லப
நபாட்டியில் , ஒநர உலகக் நகாப் லபயில் அதிகக் நகால் கலள அடித்து சாதலனப்
பலடத்துள் ளார்.

❖

சீனாவின் ஜிங் டாய் ேகரில் ேலடவபை் ை ஆசியக் கண்ட சதுரங் க சாை் பியன்ஷிப்
நபாட்டியில் 14 வயது ேிரை் பிய இே்திய சதுரங் கப் நபாட்டி கிராண்ட் ைாஸ்டரான
ேிஹல் சரீன் வவை் றி வபை் றுள் ளார்.

•
•

❖

ஒடிசாவின் புவநனஸ்வரில் உள் ள கலிங் கா அரங் கில் ேலடவபை் ை 2019 ஆை் ஆண்டின்
சர்வநதச ஹாக்கிக் கூட்டலைப் பின் (FIH - (Federation Internationale de Hockey) ஆண்கள்
பிரிவு ஹாக்கியின் இறுதிப் நபாட்டித் வதாடரில் , இே்தியா 5-1 என்ை கணக்கில் வதன்
ஆப் பிரிக்காலவ வீழ் த்தியது.
o

இே்த வவை் றியின் மூலை் FIH உலகத் தரவரிலசயில் முதல் 5 இடங் களில் இே்தியா
இடை் பிடித்துள் ளது.

❖

ைகாராஷ்டிராவின் புநனவில் ேடத்தப் பட்ட 2019 ஆை் ஆண்டின் 76வது மூத்நதார் நதசிய
ஸ்குவாஷ் சாை் பியன்ஷிப் நபாட்டியில் இே்தியத் வதாழில் சார் ஸ்குவாஷ் வீரரான
நஜாஸ்னா சின்னப் பா நதசிய ஸ்குவாஷ் பட்டத்லத வவன்றுள் ளார். இவர் 17வது
முலையாக இப் பட்டத்லத வவன்று சாதலன பலடத்துள் ளார்.

❖

உலக வில் வித்லத சாை் பியன்ஷிப் இறுதிப் நபாட்டியில் மூன்று முலை ஒலிை் பிக்
பட்டத்லத வவன்ைவரான பிராடி எலிசன் என்பவர் ைநலசியாவின் லகரூல் அனார்
முகைது என்பவலர வீழ் த்தினார்.
o

வபண்களின் கலப் பு அணி ைை் றுை் தனிேபர்கள் பிரிவுகளில் 1 வவள் ளி ைை் றுை்
2 வவண்கலப் பதக்கங் கள் ஆகியவை் லைப் வபை் று இே்தியா நபாட்டிலய ேிலைவு
வசய் துள் ளது.

❖

ராண்ட்ஸ்டாட்

பணியளிப் பவர்

நைை் வகாள் ளப் பட்ட

ஒரு

ேிறுவன

ஆய் வின்படி,

ஆராய் ச்சி

மின்னணு

ேிறுவனத்தினால்

முலையிலான

ேிறுவனைான

அநைசான் இே்தியாவானது இே்தியாவின் மிகவுை் “விருை் பத்தகுப் பணியளிப் பவர்
ேிறுவனைாக” வலகப் படுத்தப் பட்டுள் ளது. இே்தப் பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில்
லைக்நராசாப் ட் ேிறுவனை் உள் ளது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
ஆவடி மாநகராட்சி
❖

18.06.2019

அன்று

திருவள் ளூர்

ோவட்டத்தில்

உள் ள

ஆவடி

சிறப் பு

நிணல

நகராட்சியானது 15வது ோநகராட்சியாக தரே் உயர்த்தப் பட்டது.
❖

இந்தப் புதிய ோநகராட்சியானது ஒரு மேயர், ஒரு ஆணையே் , ஒரு நிணலக் குழு,
சசயல் பாட்டுக் குழு ேற் றுே் ஒரு ஆணையணரக் சகாை்டிருக்குே் .

❖

தமிழ் நாடு ோவட்ட நகராட்சிகள்

சட்டே் , 1920 என்ற சட்டத்தின் விதிமுணறகள்

எந்தசவாரு விதத்திலுே் ஆவடிக்குப் சபாருந்தாது.
❖

ஆவடி ோநகராட்சியின் விதிமுணறகள் மகாயே் புத்தூர் நகர ோநகராட்சிக் கழகச்
சட்டே் ,

1981

ஆகியவற் றுடன்

ோநகராட்சிக்காக

சபாருந்தி

மகாயே் புத்தூர் நகர

அணேவதாக
ோநகராட்சிக்

உள் ளது.

எனமவ

கழகச் சட்டே் ,

ஆவடி
1981-ன்

விதிமுணறகள் ஏற் றுக் சகாள் ளப் பட்டுள் ளன.
❖

சசன்ணன, மகாயே் புத்தூர், ஈமராடு, ேதுணர, திருச்சி, திருசநல் மவலி, திை்டுக்கல் ,
மசலே் , தஞ் சாவூர், திருப் பூர், தூத்துக்குடி, மவலூர், நாகர்மகாவில்
ஆகியணவ தமிழ் நாட்டில் உள் ள இதர ோநகராட்சிகளாகுே் .

ேற் றுே்

ஓசூர்

•
•

சென்னன வானினையியை் துனை - தனித்துவம்
❖

சசன்ணனயின்

நுங் கே் பாக்கே்

வானிணலயியல்
Meteorological

ணேயங் கள்

Organisation)

ேற் றுே்
உலக

நீ ை்ட

மீனே் பாக்கே்

ஆகியவற் றில்

வானிணலயியல்

காலோக

உள் ள

அணேப் பினால்

கை்காைிப் ணப

2

(World

மேற் சகாள் ளுே்

நிணலயங் களாக அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளன.
❖

100 ஆை்டுகளுக்குே் மேலாக கா நிணலக் கை்காைிப் புகணள மேற் சகாள் ளுே்
இந்தியாவில்

உள் ள

5

இதர

நிணலயங் களிணடமய

இந்த

2

நிணலயங் கள்

மதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுள் ளன.
❖

இது காலநிணல ோறுபாட்ணட ேதிப் பிடுவதற் குே் காலநிணல அணேப் பில் ஏற் படுே்
ோற் றங் கணளப்

புரிந்து

சகாள் வதற் குே்

ஒரு

முக்கியப்

பதிவுகளாகப்

பயன்படுத்தக்கூடிய 100 ஆை்டுத் தகவல் கணளப் பராேரித்தலுக்கான ஒரு சிறப் பு
அங் கீகரிப் பாகுே் .,
❖

1792 ஆே் ஆை்டில் நாட்டின் முதலாவது வானிணலயியல் நிணலயே் சசன்ணனயில்
ஏற் படுத்தப் பட்டது.

ததசியெ் செய் திகள்
17-வது மக்களனவ கூடியது
❖

17.06.2019 அன்று 17வது ேக்களணவயின் முதலாவது கூட்டத் சதாடர் சதாடங் கியது.

❖

பாராளுேன்ற

உறுப் பினர்கள்

பதவிமயற் ற

மபாது

இணடக்கால

சபாநாயகராக

வீமரந்திர குோர் இருந்தார்.
❖

தமிழ் நாட்ணடச் மசர்ந்த பாராளுேன்ற உறுப் பினர்கள் தமிழில் பதவிப் பிரோைே்
எடுத்தனர்.

❖

அரசியலணேப் பின்

எட்டாவது அட்டவணையில் உள் ள ஏதாவது ஒரு சோழியில்

பாராளுேன்ற உறுப் பினரால் பதவிப் பிரோைே் அல் லது உறுதி சோழிணய எடுக்க
முடியுே் .

•
•

சீனானவ முந் திெ் செை் லுதை்
❖

“2019 ஆே் ஆை்டின் உலக ேக்கள் சதாணக வாய் ப் புகள் ” என்ற அறிக்ணகயின்படி, 2027
ஆே் ஆை்டில் சீனாணவப் பின் னுக்குத் தள் ளி இந்தியாவானது உலகின் மிகவுே் அதிக
ேக்கள் சதாணக சகாை்ட நாடாக உருசவடுக்குே் என்று கைிக்கப் பட்டுள் ளது.

❖

2019 ஆே் ஆை்டில் இந்தியாவின் ேக்கள் சதாணக 1.37 பில் லியன் என்றுே் சீனாவின்
ேக்கள் சதாணக 1.43 பில் லியன் என்றுே் கைிக்கப் பட்டுள் ளது.

❖

“2019 ஆை் ஆண்டின் உலக ைக்கள் வதாலக வாய் ப் புகள் ” என்ை அறிக்லகயானது
வபாருளாதாரை்

ைை் றுை்

சமூக

விவகாரங் களுக்கான

ஐ.ோ.

துலையின்

ைக்கள்

வதாலகப் பிரிவினால் வவளியிடப் படுகின்ைது.

ெர்வததெ உணவு இந் தியா
❖

ேத்திய உைவுப் பதப் படுத்துதல் சதாழிற் துணற அணேச்சர் ஹர்சிே் ரத் கவுர் 2019 ஆே்
ஆை்டு நவே் பர் 01 - 04 வணர புது தில் லியில் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுணற
நணடசபறுே் நிகழ் சசி
் யான “சர்வநதச உணவு இே்தியா” என்ை ேிகழ் சசி
் ேடத்தப் படுை்
என்று அறிவித்துள் ளார்.

❖

உணவுப் பதப் படுத்துதல் துலையில் உள் ள அலனத்து சர்வநதச ைை் றுை் உள் ளூர்
பங் காளர்களால் கலே்து வகாள் ளப் படுை் மிகப் வபரிய ேிகழ் சசி
் இதுவாகுை் .

❖

இே்ேிகழ் சசி
் யின்

முழக்கை் ,

“வளர்ச்சிக்காகப்

பங் காளர்கலள

உருவாக்குதல் ”

என்பதாகுை் .

ெர்வததெெ் செய் திகள்
முகநூை் சமய் நிகர் நாணயம்
❖

2020 ஆே் ஆை்டில் “லிப் ரா” என்ை ஒரு வைய் ேிகர் ோணயத்லத வவளியிட முகநூல்
நிறுவனே்

திட்டமிட்டுள் ளது. இது மின்னணு வணிகை் ைை் றுை்

சர்வநதசப் பண

வழங் கீடுகளிலுை் ஈடுபட முடிவு வசய் துள் ளது.
❖

தனது புதிய டிஜிட்டல் ோணயத்லத ேிர்வகிக்கவிருக்குை் வஜனீவாவில் உள் ள லிப் ரா
ைன்ைை் என்ை ேிறுவனத்துடன் 28 பங் காளர்கலள இது இலணத்துள் ளது.

❖

முகநூல் ேிறுவனை் லிப் ராக்கலளச் நசமிக்க, வசலுத்த ைை் றுை் வசலவிட மவை்டி
டிஜிட்டல் பணப் லபகலள அளிக்கவிருக்குை் காலிப் ரா என்ை ஒரு துலண ேிலல
அலைப் லப உருவாக்கியிருக்கின்றது.

❖

முகநூளின்
அலடயாளை்

தகவலின்
ைை் றுை்

படி,

நராைன்

எலட

சுதே்திரத்திை் கான

அளவீடுகள் ,

பிவரஞ் சு

ேீ திக்கான

வார்த்லத

ஈர்க்கப் பட்டு “லிப் ரா” என்று அதற் குப் வபயரிடப் பட்டுள் ளது.

நஜாதிட

ஆகியவை் றினால்

•
•

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
பான் ெவாை்
❖

காடுகள்

நிலப் பரப் பிணன

மீட்சடடுத்தலுக்கு

இந்தியாவின்

திறணன

அதிகரிப் பதற் காக உறுப் பினர் நாடுகளின் ோநாடு – 14 என்ற நிகழ் ணவ முன்னிட்டுே்
சர்வமதச முன்சனடுப் பின் ஒரு பகுதியாகவுே் “பான் சவால் ” என்ை ஒரு தலலலைத்
திட்டத்லத ைத்திய சுை் றுச்சூழல் துலை அலைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ் நடகர் வதாடங் கி
லவத்தார்.
❖

பான்

சவால்

பின் வருவனவை் லை

வகாண்டு

வருவதை் கான

ஒரு

சர்வநதச

முயை் சியாகுை் .
o

உலகின் அழிக்கப் பட்ட ைை் றுை் குலைக்கப் பட்ட 150 மில் லியன்

வஹக்நடர்

ேிலங் கலள 2020 ஆை் ஆண்டில் மீட்வடடுத்தல்
o
❖

2030 ஆை் ஆண்டில் 350 மில் லியன் வஹக்நடர் ேிலங் கலள மீட்வடடுத்தல் .

இே்தத் தனித்துவத் திட்டைானது ஹரியானா, ைத்தியப் பிரநதசை் , ைகாராஷ்டிரா,
ோகாலாே்து

ைை் றுை்

கர்ோடகா

ஆகிய

ஐே்து

ைாேிலங் களில்

நசாதலன

அடிப் பலடயில் 3.5 ஆண்டு காலத்திை் குச் வசயல் படுத்தப் படவிருக்கின்ைது.
❖

2016 ஆை் ஆண்டில் இே்திய விண்வவளி ஆராய் ச்சி அலைப் பினால் வவளியிடப் பட்ட
அறிக்லகயின்படி 29 சதவிகித இே்திய ேிலங் கள் சிணதக்கப் பட்டுள் ளன.

❖

நைலுை்

2019

ஆை்

ஆண்டு

வசப் டை் பர்

ைாதத்தில்

பாலலவனைாக்கலலத்

தடுப் பதை் கான ஐ.ோ ஒப் பே்தத்தின் (United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD) COP-14 endra ோநாட்ணட முதன்முலையாக இே்தியா ேடத்தவிருக்கின்ைது.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
மாத்ரி ஸ்ரீ விருதுகள்
❖

பத்திரிக்ணகத் துணறயில் தங் களது பங் களிப் பிணனச் சிறப் பாக சசலுத்தியதற் காக
அச்சு ேற் றுே் மின்னணு ஊடகத்ணதச் மசர்ந்த 29 பத்திரிக்ணகயாளர்களுக்கு ோத்ரி ஸ்ரீ
ஊடக விருதுகள் வழங் கி சகௌரவிக்கப் பட்டன.

❖

ோத்ரி ஸ்ரீ ஊடக விருதுகள் சநருக்கடி நிணலக் காலத்தின் மபாது ஏற் படுத்தப் பட்டன.

❖

இதன் முதலாவது விருது லாலா ஜகத் நாராயை் என்ற பத்திரிக்ணகயாளருக்கு
வழங் கப் பட்டது.

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

