•
•

ஜுன் – 26

TNPSC துளிகள்
❖

“சாலைப் பாதுகாப் பு ஆலைாசலைக் குழுலை” நிர்ைகிப் பதற் கு வேண்டி அரசு சாரா
நிறுைைங் களுக்கு நிதியுதவி அளிப் பதற் காை ஒரு திட்டம் குறித்து மத்திய சாலைப்
லபாக்குைரத்து

மற் றும்

நநடுஞ் சாலைத்

துலற

அலமச்சர்

நிதிை்

கட்கரி

மாநிலங் களவேயில் நதரிவித்தார்.
o

தர்பை்

தளத்திை் பதிவு நசய் யப் பட்ட அரசு சாரா நிறுைைங் கள் சாலைப்

பாதுகாப் பு விழிப் புணர்வுத் திட்டங் கலள நைற் றிகரமாக நிவைவேை் றி முடித்தப்
பிை் ைர், அேர்களால் ரூ. 5 ைட்ச நிதிலயக் லகார முடியும் .
❖

ஸ்ரீ தத்தா பிரசாத் ல ாக் எை்பைராை் எழுதப் பட்ட “கீத இராமாயணத்திை்” இந்திப்
பதிப் லப அரசின் பதிப் பகப் பிரிவு நைளியிடும் எை்று மத்திய தகைை் மற் றும்
ஒளிபரப் புத் துலற அலமச்சர் பிரகாஷ்

❖

ை் லடகர் அறிவித்துள் ளார்.

தமிழ் நாடு தண்ணீர ் விநிலயாக மற் றும் ைடிகாை் ைாரியமாைது (TWAD - Tamil Nadu Water
Supply and Drainage Board) தமிழ் நாட்டிை்

உள் ள நகரங் களிை் விரிைாை ைட்டார

அளவிைாை ைலரபடத்லதத் தயாரித்துள் ளது.
o

இது

மலழநீ ர்

லசகரிப் பு

அலமப் புகள்

மற் றும்

ஆழ் துலளக்

கிணறுகள்

அலமப் பதற் காக நீ ர் உள் ள இடங் கள் ஆகியைற் றிற் கான தகுந்த பகுதிகலளக்
காட்டுகிை்றது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
ஜஜோலோர்ஜேட்டடயிலிருந் து நீ ர் க ோண்டு வரே் ேடல்
❖

வேலூர் மாேட்டத்தின் வ ாலார்வபட்வடயிலிருந்து சென்வனக்கு ஒரு நாவளக்கு 10
மில் லியன் லிட்டர்கள் அளவிலான நீ வரக் சகாண்டு ேருேதை் கான ஏை் பாடுகவளத்
சதை் கு இரயில் வே சதாடங் கியுள் ளது.

❖

சென்வனயில் தண்ணீரப
் ் பிரெ்ெவனவயெ் ெமாளிப் பதை் கான திட்டத்திை் கு ரூ.65
வகாடியிலான நிதிவய தமிழ் நாடு முதலவமெ்ெர் ஒதுக்கியுள் ளார்.

•
•

ததசியெ் செய் திகள்
ஸ்மோர்ட் அட்டட ஓட்டுநர் உரிமம்
❖

நாடு

தழுவிய

வபாக்குேரத்து

ஸ்மார்ட்

அட்வட

ஓட்டுநர்

மை் றும்

சநடுஞ் ொவலத்

உரிமம்
துவை

குறித்து

மத்திய

அவமெ்ெர்

ொவலப்

நிதிை்

கட்கரி

மாநிலங் களவேயில் சதரிவித்தார்.
❖

இது நாடு முழுேதிை் குமான ஓட்டுநர் உரிமத்தின் ஒரு சபாது நிவலயான ேடிேம்
மை் றும் அவமப் பு ஆகியேை் வை ேகுத்துள் ளது.

❖

வமலும்

இது தகேல் களின் இடம்

மை் றும்

எழுத்துகளின் ேடிேம்

ஆகியேை் வை

உள் ளடக்கியதாகும் .
❖

ஏை் கனவே இந்த அவமெ்ெகம் தனது ொரதி செயலியில் ஓட்டுநர் உரிமம் வேத்துள் ள
அவனேரின் ஒரு நாடு தழுவிய சபாதுத் தரவுத் தளத்வதக் சகாண்டிருக்கின்ைது.

❖

இது

வதசியத்

தகேல்

வமயத்தினால்

(NIC

-

National

Informatics

Centre)

ைடிைலமக்கப் பட்டுள் ளது.

ReCAAP
❖

கடற் களவு மற் றும் ஆயுதம் ஏந்திய கடற் நகாள் லள நதாடர்பாை பிரச்சிலைகள்
மீதாை பயிைரங் கத்லத இந்தியக் கடலைாரக் காைற் பலட நடத்தியது.

❖

ஆசியாவிை்

உள் ள கப் பை் களுக்கு எதிராக கடற் களவு மற் றும்

ஆயுதம்

ஏந்திய

கடற் நகாள் வளலயத் தடுப் பது மீதாை பிராந்திய ஒத்துலழப் பு ஒப் பந்தம் (ReCAAP Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery) மற் றும் தகைை்
பகிர்மாை லமயம் (ISC - Information Sharing Centre) ஆகியைற் றுடை் கூட்டாக இலணந்து
நடத்தப் பட்டது.

ReCAAP
❖

ஆசியாவிை்

உள் ள

கடற் பகுதியிை்

கடற் நகாள் லளலயத்

தடுப் பதற் காக

கடற் களவு

மற் றும்

உருைாக்கப் பட்ட

அரசாங் கங் களுக்கிலடலயயாை ஒப் பந்தமாகும் .

ஆயுதம்

முதைாைது

ஏந்திய
பிராந்திய

•
•

❖

இது 2006 ஆம் ஆண்டிை் உருைாக்கப் பட்டது.

❖

இதை் தலைலமயகம் சிங் கப் பூரிை் உள் ளது.

❖

தற் நபாழுது ReCAAP-ை் 20 நாடுகள் உறுப் பிைர்களாக உள் ளை.

ேழங் குடியினர் மீதோன தோ ் ங்
❖

ள்

கடந்த ஐந்து ஆண்டுக் காலத்தில் இந்தியப் பழங் குடியினர் ெமூகங் களின் மீதான
அரசுத் திட்டங் களின் தாக்கம் குறித்த ஒரு அறிக்வகவய இந்திய மானுடவியல் ஆய் வு
நிறுேனம் (ASI - Anthropological Survey of India) ெமர்ப்பித்துள் ளது.

❖

ASI

ஆைது

நகாை் கத்தாலை

தலைலமயிடமாகக்

நகாண்டு

1945

ஆம்

ஆண்டு

உருைாக்கப் பட்டது.
❖

இது மத்திய கைாச்சாரத் துலற அலமச்சகத்திை் கீழ் நசயை் படும் உயிரி-கைாச்சார
ஆய் வுகளிை்

மானுடவியை்

ஆராய் ச்சிக்காை

ஒரு

முதை்லமயாை

ஆராய் ச்சி

அலமப் பாகும் .

ெர்வததெெ் செய் திகள்
ரஷ்யாவிற் கான வோ ் ளி ்கும் உரிடம
❖

ஐவராப் பிய ஆவணயத்தின் நாடாளுமன்ை ெவபயானது இரஷ்யாவின் ோக்களிக்கும்
உரிவமவய மீண்டும் சபை் றுத் தருேதை் கு ஆதரோக ோக்களித்துள் ளது.

❖

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரீமியா தீபகை் பத்வத 2014 ஆம் ஆண்டில் இரஷ்யா
ெட்டவிவராதமாக தன்னுடன் இவணத்தது. இதன் பிைகு இரஷ்யாவின் ோக்களிக்கும்
உரிவம பறிக்கப் பட்டது.

❖

ஐவராப் பிய

ஆவணயமானது

பிரான்சில்

உள் ள

ஸ்ட்ராஸ்சபர்க்கிவனத்

தவலவமயிடமாகக் சகாண்டு 1949 ஆம் ஆண்டில் உருோக்கப் பட்டது.
❖

இது ஐவராப் பியாவின் மனித உரிவமகள் , மக்களாட்சி மை் றும் ெட்டப் படியான ஆட்சி
ஆகியவே குறித்து விோதிக்கின்ைது.

ேண ஜமோசடி
❖

வகாமல்

(goAML) அவமப் வப அறிமுகப் படுத்திய ேவளகுடாவின் முதலாேது நாடு

ஐக்கிய அரபு அமீரகமாகும் .
❖

வகாமல் அவமப் பானது வபாவதப் சபாருள் மை் றும் குை் ைங் கள்
நாடுகள்

அலுேலகத்தினால்

மீதான ஐக்கிய

முவைப் படுத்தப் பட்ட குை் ைங் கவளத் தடுப் பதை் காக

உருோக்கப் பட்டது.
❖

இது

பண

வமாெடி

தடுப் பதை் காக

மை் றும்

உறுப் பு

அளிக்கப் படுகின்ைது.

தீவிரோதத்திை் கு

நாடுகளின்

நிதி

நிதியியல்

அளித்தல்

நுண்ணறிவுப்

ஆகியேை் வைத்
பிரிவுகளுக்கு

•
•

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
வங் கி ளின் வாரோ ்
❖

டன்

ேங் கித் துவையில் ோராக் கடன்கள் (NPA - non-performing assets) குறித்த அறிக்லகலய
இந்திய ரிசர்ை் ைங் கி நைளியிட்டுள் ளது.

❖

NPA அறிக்லகயாைது இந்திய ரிசர்ை் ைங் கியிைாை் , அதை் நிதியியை் நிலைப் புத்
தை்லம அறிக்லககளிை் ஒரு பகுதியாக நைளியிடப் பட்டது.

❖

31-03-2019 வததியின்படி, நபாதுத் துலற ைங் கிகளில் நமாத்த NPA-க்களிை் நமாத்த
மதிப் பு ரூ. 8,06,412 லகாடியாகும் .

❖

பட்டியலிடப் பட்ட ைணிக ைங் கிகளிை் ோராக் கடை்களிை் மதிப் பு ரூ. 9,49,279
லகாடியாகும் .

UK சின்ஹோ குழு
❖

சிறு, குறு மை் றும் நடுத்தர நிறுேனங் கள் துவை (MSME - Micro, Small and Medium Enterprises)
குறித்து ஆராய் ேதை் காக 8 உறுப் பினர்கள் சகாண்ட ஒரு ேல் லுநர் குழுவே இந்திய
ரிெர்ே் ேங் கி அவமத்துள் ளது.

❖

இது இந்தியப் பங் குகள் மற் றும் பரிைர்த்தலை ைாரியத்திை் (SEBI - Securities and Exchange
Board of India) தலைைராை UK சிை்ஹாோை் தலைலம தாங் கப் படுகிை்றது.

❖

இக்குழு

MSME

துலறயிை்

லபாதுமாை

மற் றும்

குறித்த

காைத்திற் குள்

அளிக்கப் படுகிை்ற நிதிலயப் பாதிக்கும் காரணிகள் குறித்து ஆராய் கிை்றது.
❖

இது MSME துலறக்கு ரூ. 5,000 லகாடி நிதிலய அளிக்கப் பரிந்துலரத்துள் ளது.

•
•

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட் ெ் செய் திகள்
நிலவுத் திட்டம்
❖

நாொவின்

2024

ஆம்

ஆண்டு

நிலவுத்

திட்டத்திை் கான

ஏை் பாடுகளின்

வபாது,

விஞ் ஞானிகள் ெந்திர சேளிவயை் ை அவமப் பு விண்கலப் பகுதி (LESA - Lunar Evacuation
System Assembly) என்ை ஒரு கருவிவய வொதவன செய் து சகாண்டு இருக்கின்ைனர்.
❖

LESA எை்பது பிரமிடு லபாை்ற ஒரு அலமப் பாகும் . இதை் லநாக்கம் சந்திரைிை்
லமற் பரப் பிை்

பாதிக்கப் பட்டுள் ள அல் லது காயமவடந்த விண்நைளி வீரர்கலள

மீட்பதாகும் .
❖

சந்திரைிை் லமற் பகுதி லபாை்று இருக்கும் கடலிை் கீழ் ப்புறப் பகுதியிை் இது லசாதலை
நசய் யப் படுகிை்றது.

அதி
❖

எடட க ோண்ட ேோல்

ன் விண் லம்

எவலான் மஸ் கினின் ஸ்வபஸ்எக்ஸ் நிறுேனம் , தனது மூன்ைாேது மை் றும் சிக்கலான
திட்டமான

அதிக

எவட

சகாண்ட

பால் கன்

விண்கலத்வத

விண்ணிை் குெ்

செலுத்தியுள் ளது.
❖

இது பின்ேரும் முக்கியமான சபாருட்கவள எடுத்துெ் சென்ைது.
o

சதாவலதூர விண்சேளி அணுக் கடிகாரம் - DSAC (Deep Space Atomic Clock ) ஆைது
ஏற் நகைலை

நைளிநாட்டு

GPS

நசயற் லகக்லகாள் களிை்

உள் ள

அணுக்

கடிகாரங் கலள விட 50 மடங் கு துை் லியத் தை்லம நகாண்டது. இதை் லநாக்கம்
ஒரு புவி லநரத்லதெ் சார்ந்திருக்காமை் தை்ைகத்லத விண்கைப் பயணத்திற் கு
உதவுைதாகும் .
o

ASCENT (Advanced Spacecraft Energetic Non-toxic Propellant) பசுலம எரிநபாருள் ராக்நகட்டுகளில் பயை்படுத்தப் படும் லஹடர்நசயிை் எரிநபாருள் மைிதர்கள்
மற் றும்

சுற் றுச்சூழலுக்கு

லமம் படுத்தப் பட்ட

விண்கை

மிகவும்

தீங் கு

ஆற் றலுள் ள

விலளவிக்கக்

நச்சுத்

கூடியது.

தை்லமயற் ற

உந்து

நபாருளாைது குறிப் பிடத்தக்க அளவில் மாசுபாட்லடக் குலறக்கிை்றது.
o

சூரிய ஒளியிை் மூைம் பயணம் - இது சூரிய ஒளியால் மட்டுவம செலுத்தப் படும்
முதல் சுை் றுப் பாவத விண்கலமாக மாை முை் படுகின்ைது.

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
ஈர் ் ே் ேட்ட ஆடம
❖

ேனத் துவைவயெ் வெர்ந்த ஊர்ேன அறிவியவலெ் வெர்ந்த குழுவினர், செல் ப் எர்த்
மை் றும் ஆவமகள் உயிர்ப் பிவழத்தல் கூட்டிவணவு என்ை இரண்டு அரசு ொரா
நிறுேனங் கள்

ஆகிவயார்

இவணந்து

அருணாெ்ெலப்

மாேட்டத்தில் ஒரு புதிய ஆவமவயக் கண்டுபிடித்துள் ளனர்.

பிரவதெத்தின்

சுபன்ஸ்ரீ

•
•

❖

இது ஈர்க்கப் பட்ட ஆவம (மவனாரியா இம் பரொ) என்ை சபயரிடப் பட்டுள் ளது.

❖

இந்தியாவில் உள் ள ஆவமகளின் முதலாேது பதிவு இதுோகும் .

❖

ஏை் சகனவே இந்தியா ஆசிய ேன ஆவமகளின் ஒவர ோழ் விடமாகத் திகழ் கின்ைது.

❖

மவனாரியா எமிஸ் என்பது ஆசியாவில் உள் ள மிகப் சபரிய ஆவம இனமாகும் .

மாநிலெ் செய் திகள்
புட யில் லோத சடமயலடை
❖

ெவமயலவையில்
அவமக்கும்

புவகயில் லாதெ்

வநாக்கம்

திட்டத்வத

சூழவல

சகாண்ட

மகாராஷ்டிரா

ஒரு
அரசு

அறிவித்துள் ளது.
❖

இத்திட்டம் “சுை் ைா அற் ற மற் றும் புலகயற் ற
மகாராஷ்டிரா” எை்று நபயரிடப் பட்டுள் ளது.
சுை் ைா

எை்பது

விறகு

சகாண்டு

பயை்படுத்தப் படும் ஒரு ேவக அடுப் பாகும் .
❖

இது எந்தநைாரு திரை நபட்லராலிய ைாயு
விநிலயாகத் திட்டம் அை் ைது உ ் ைாைா ஆகிய
திட்டங் களிை்

கீழ்

நபண்கலள

பயைலடயாதப்
இைக்காகக்

நகாண்டிருக்கிை்றது.

பூரி கஜ ன்நோத்
❖

ஒே் சோரு ஆண்டும் ஸ்ரீச கன்நாத் ஆலயத்தில் உள் ள சதய் ேங் களின் நீ ராடும்
ெடங் குமுவை ஒடிொவின் பூரியில் ெமீபத்தில் அனுெரிக்கப் பட்டது.

❖

இது

ஸ்னனா

யாத்திவர

என்று

அவழக்கப் படுகின்ைது.

இது

இந்து

மாதமான

ச யிஸ்தாவின் வபாது முழு நிலவு நாளன்று அனுெரிக்கப் படுகின்ைது.
❖

வமலும் இது ஸ்ரீச கன்நாத் சதய் ேத்தின் பிைந்த தினமாகவும் கருதப் படுகின்ைது.

•
•

❖

இந்த விழா சபரும் பாலும் பூரி ச கன்நாத் ஆலயத்தின் ேருடாந்திர ரத யாத்திவரத்
திருவிழாவிை் கு முன்பு நவடசபறுகின்ைது.

இதரெ் செய் திகள்
ேச்சிஜயோன் திடரே் ேடத் திருவிழோ
❖

23ேது பெ்சிவயான் ெர்ேவதெ புகழ் சபை் ை திவரப் படத் திருவிழா (BiFAN – 2019)
நதை்நகாரியாவிை் நலடநபறவிருக்கிை்றது.

❖

இத்திருவிழாவிை் தமிழ் த் திலரப் படமாை “சூப் பர் டீைக்ஸ்” உள் ளிட்ட 4 இந்தியத்
திலரப் படங் கள் காட்சிப் படுத்தப் படவிருக்கிை்றை.

❖

கை் லி பாய் , அந்ததுை் மற் றும் மணிகர்ைிகா :
இத்திருவிழாவிை்

லபாது

காட்சிப்

ாை்சியிை் இளைரசி ஆகியலை

படுத்தப் படவிருக்கும்

இதர

இந்தியத்

திலரப் படங் களாகும் .

ேழவிழோ இரஜமசன்
❖

புகழ் சபை் ை மவலயாளக் கவிஞர் மை் றும் பாடலாசிரியரான பழவிழா இரவமென்
என்பேர் வகரளாவில் உள் ள திருேனந்தபுரத்தில் காலமானார்.

❖

இேர் சநடுங் காலமாக வகரள பாஷா நிறுேனத்தின் இயக்குநராகப் பணியாை் றினார்.

❖

இேர் மவலயூடி

லகம் ,

ன் என்டி கடுகாவலலிகு மை் றும் பழவிழா ரவமென்டி

கவிவதகள் ஆகிய கவிவதத் சதாகுப் புகவள இயை் றி சேளியிட்டுள் ளார்.

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

