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ஜூலை – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ த ொழிற்சொலைகளிை் இரவு நேரங்களிை் (இரவு 7 மணி மு ை் கொலை 6 மணி வலர) 

தெண்கலளெ் ெணியிை் அமர ்த்ுவ ற்கு வழிவலக தசய்யக் கூடிய வகையில் 

த ொழிற்சொலைகள் சட்டம், 1948-ை் திரு ் ம் தசய்வ ற்கு நகொவொ மொேிை அரசு 

ஒெ்பு ை் வழங்கியுள்ளது.  

❖ 1955 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1 அன்று நிறுவப்படட் ெொர  ஸ்நடட் வங்கியின்  த ொடக்கத் 

தின ்ல  அனுசரிெ்ெ ற்கொக ஒவ்தவொரு ஆண்டும் ஜூலை 1 அன்று ெொர  ஸ்நடட் 

வங்கி தினம் அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ சரவ்ந ச புதுெ்பிக்க ் க்க ஆற்றை் அலமெ்ெொை் தவளியிடெ்ெட்ட “2018 ஆம் ஆண்டிை் 

புதுெ்பிக்க  ்க்க ஆற்றை் உற்ெ ்திக் கட்டணங்கள்” என்ற ஒரு அறிக்லகயின்ெடி, 

குலறே்  கட்டண ்திை் சூரிய ஆற்றலை உற்ெ ்திச ் தசய்வதிை் சரவ்ந ச அளவிை் 

இே்தியொ மு லிட ்திை் உள்ளது. 

❖ இே்தியொவின் ந சிய நெட்மிண்டன் அணியின்  லைலமெ் ெயிற்சியொளரொன 

புை்நைைொ நகொபிசே் ் என்ெவரக்்கு கொன்பூரிை் உள்ள இே்திய ் த ொழிை்நுட்ெ 

ேிறுவன ்தினொை் தகௌரவ முலனவர ்ெட்டம் வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. அே்ேிறுவன ்தின் 

52-வது ெட்டமளிெ்பு விழொவின் நெொது இெ்ெடட்ம் இவருக்கு வழங்கெ்ெட்டது. 

o பிரகொஷ் ெடுநகொனுக்குப் பிறகு, அலன த்ு இங்கிைொந்து ஓென் நெட்மிண்டன் 

சொம்பியன்ஷிெ்லெ (2001) தவன்ற ஒநர இே்தியர ்நகொபிசே் ் ஆவொர.் 

❖ இரொஜஸ் ொன் மொேிை அரசு நவ க் கை்வி வொரியம் மற்றும் கைொசச்ொர வொரிய ்ல  

அம்மாநிலத்தில் அலமக்க முடிவு தசய்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் - மலலப் பாம்புகள் 

❖ ேொட்டிை் மு ல்முலறயொக, ெவொனி சொகருக்கு அருகிை் உள்ள ச த்ியமங்கைம் புலிகள் 

கொெ்ெக ்தின் வனக் கொை்ேலடெ் பிரிவிை் உள்ள 10 மலைெ் ெொம்புகளுை்கு ததாகல 

அளவியை் சொ னங்கள் தவற்றிகரமொகெ் தெொரு ் ெ்ெடட்ுள்ளன. 

❖ நமொயொறு ேதிெ் ெள்ள ் ொக்கிை் விடெ்ெடட்ுள்ள இந்த மலைெ் ெொம்புகள் துகறசொரே்்  

குழுக்களால் த ொடரே்்து கண்கொணிை்ைப்படட்ுை் தகொண்டிருக்கின்றன. 

❖ இது அருகிவரும் ேிலையில் உள்ள உயிரினமொன ெொம்புகலள அ ன் வொழ்விடெ் 

ெகுதியிை் கவத்ததெ் ெொதுகொெ்ெ ற்கொன ஒரு முயற்சியொகும். 

❖ முதுமலைப் புலிகள் கொெ்ெக ்திை் 10 மலைெ் ெொம்புகளும் இந  நெொன்று 

கண்கொணிக்கெ்ெடுகின்றன. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான இலக்குகள் - கண்காணிப்பு  

❖ ம ்தியெ் புள்ளியியை் மற்றும் திட்ட தசயை்ெடு த்ு ை் துலற அலமசச்கமொனது 

ந சியெ் புள்ளியியை் தினக் தகொண்டொட்ட ்தின் நெொது இே்தியொவின் மு ைொவது 

ேீடி ்  வளரச்ச்ி இைக்குகளுக்கொன (SDG - Sustainable Development Goal)  கவை் 

நமைொண்லம அலமெ்லெ ் (Dashboard) த ொடங்கியுள்ளது.  

❖ இது ஐக்கிய ேொடுகளினொை் ஏற்றுக் தகொள்ளெ்ெடட் தசயை்ேிரை் 2030 மீ ொன ேொட்டின் 

தசயை்ெொடுகலளத் திறலமயுடன் கண்கொணிெ்ெ ற்கொன ஒரு முயற்சியொகும். 

❖ இே்தியொவின் ந சிய வழிகொடட்ுக் கடட்லமெ்பின் மூைம் SDG மீ ொன  னது 

தசயை்ெொடுகலள மிக நுணுக்க த்ுடன் இே்தியொ கண்கொணி ்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. 2018 ஆம் ஆண்டிை் இே்தியொ SDG குறியீடு தவளியிடெ்ெட்டது. 

❖ உைக மக்கட் த ொலகயிை் 17 ச விகி  மக்கடத் ொலகலயக் தகொண்டுள்ள 

இே்தியொவின் SDG மீ ொன தசயை்ெொடுகள் மிகுந்த முக்கிய த்ுவம் வொய்ே் லவயாை 

உள்ளன. 

 

திலரப்படப் பாரம்பரியம் 

❖ புநனவின் ந சிய  ் திலரெ்ெடக் கொெ்ெக ்திை் ேலடதெற்ற சே்திெ்பிை் “ந சிய  ்

திலரெ்ெட ெொரம்ெரிய ் திட்ட ்திலன”  கவை் மற்றும ஒளிெரெ்பு ் துலற அலமசச்ர ்

பிரகொஷ் ஜவ்நடகர ்ஆய்வு தசய் ொர.் 

❖ இே்   ்திட்டமொனது கடே்  கொை இே்திய ் திலரெ்ெடங்களின் ெொதுகொெ்பு, டிஜிடட்ை் 

மயமொக்கம் மற்றும் மீடத்டடுெ்பு ஆகியவற்றுடன் த ொடரப்ுலடயது. 

 

ததனாலி மலல 

❖ அதமரிக்கொவின் அலாஸ்கொவிை் அலமே்துள்ள த னொலி மலைலய அலடே்  

மு ைொவது இே்தியக் குடிலமெ் ெணி அதிகொரி இே்ந ொ-திதெ ்திய எை்லைெ் 

ெொதுகொப்புெ் ெலடயின் துலணப் தபாது  ஆய்வொளர ் (DIG - Deputy Inspector General) 

அெரண்ொ குமொர ்ஆவொர.் 

❖ இது வட அதமரிை்ைாவில் உள்ள உயரமான மகல உசச்ியாகும். 

❖ உள்ளூர ்தமாழியில் ததனாலி என்பது “மிைச ்சிறந்த ஒன்று” என்பகதை் குறிை்கும். 

❖ ததன் துருவப் பயணதக்த நிகறவு தசய்த முதலாவது தபண் இந்தியை் ைாவல் பணி 

துலணப் தபாது  ஆய்வொளர ்மற்றும் ITBP அதிைாரி அபரண்ா குமார ்ஆவார.் 

 

எக்யூப் திட்டம் 

❖  மத்திய மனித வள தமம்பாடட்ு அகமசச்ைத்தின் உயர ்ைல்வித் துகறயானது “ைல்வித் 

தர தமம்படுதத்ுதல் மற்றும் அகனவகரயும் உள்ளடை்குதல் திட்டம்” என்ற ஒரு 5 

ஆண்டு ததாகலதநாை்குத் திட்டத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவின் ைல்விதத்ுகறகயப் பின்வருமாறு மாற்றுவகத தநாை்ைமாைை் 
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தைாண்டுள்ளது:  

 

 

ஸ்ட்ரம் அடாகா ஏவுகலண 

❖ இே்திய விமொனெ் ெலடயின் (IAF - Indian Air Force) மிக்-35  ொக்கு ை் விமொனங்களிை் 

தெொருத்துவ ற்கொக ஸ்ட்ரம் அடொகொ ஏவுகலண என்ற ஒரு பீரங்கி எதிரெ்்பு 

ஏவுகலணலய  வொங்குவ ற்கொக ரஷ்யொவுடன் ரூ.200 நகொடி மதிெ்பிைொன 

ஒெ்ெே்  ்திை் இே்தியொ லகதயழு ்திடட்ுள்ளது.  

❖ இது எதிரிேொடட்ுப் பீரங்கிகள் மற்றும் ஆயு ங்கலள எதிரெ்்ெ ற்கொக IAF-யின் 

 ொக்கு ை் ரக விமொனங்களுக்கு கூடு ை் வலிலமலய அளிக்கும். 

 

 

ஹஜ் ஒதுக்கீடு 

❖ தமக்கொ புனி ெ் ெயண ்திற்கொக இே்தியொவின் ஹஜ் ஒதுக்கீடல்ட 30,000 ேெரக்ளொக 

சவுதி அநரபியொ அதிகரி ்துள்ளது. 

❖ இது சவுதி அநரபியொவின் தஹஜொசிெ் ெகுதியில் உள்ள ஒரு நைரமாகும். 

❖ இது கடே்  3 ஆண்டுகளிை் 3-வது முலறயொக ெயணிகளின் ஒதுக்கீடல்ட அந்த நாடு 

அதிகரி ்துள்ளது. 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஆப்பிரிக்க உயிரித் ததாழில்நுட்பப் பூங்கா 

❖ மகொ ்மொ கொே்தி  கவை் த ொழிை்நுட்ெம் & உயிரி ் த ொழிை்நுட்ெெ் பூங்கொவானது 

(MGIT-BP/ Mahatma Gandhi Information Technology & Biotech Park) நகொட்டி டி ஐவரி என்ற 

நாட்டிை் த ொடங்கி லவக்கெ்ெட்டது. 

❖ MGIT-BP ஆனது எக்ஸிம் வங்கியினொை் வழங்கெ்ெட்ட 20 மிை்லியன் அதமரிக்க டொைர ்

கடனின் மூைம் இே்தியொவின் ேிதியு வியுடன் கட்டெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ இது  கவை் த ொழிை்நுட்ெம், உயிரி  ் த ொழிை்நுட்ெம் ஆகியவற்றுை்ைாை   

அரெ்்ெணிக்கெ்ெடட் ஒரு  லடயற்ற வர ்் க மண்டைமொகும். 

 

இசசல்எக்ஸ் 19 (ISALEX 19) 

❖ சரவ்ந சப் ெொதுகொெ்புக் கூட்டணியின் (International Security Alliance - ISA) “ISALEX 19” 

(இநசை்எக்ஸ் 19) என்ற மு ைொவதுப் ெொதுகொெ்புெ் ெயிற்சிலய அபு ொபி ேட ்திக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ அபு ொபியிை் ேலடதெற்றுக் தகொண்டிருை்கும் இே் க் கூடட்ுப் ெொதுகொெ்புெ் 

ெயிற்சியிை் ISAகவச ் நசரே்்  50 சட்ட அமைொக்க ் துலற அலமெ்புகளின் 

பிரதிேிதிகள் கைே்து தகொண்டனர.் 

ISA 

❖ ISA ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டிை் த ொடங்கெ்ெடட்து. இ ன்  லைலமயகம் அபு ொபியிை் 

உள்ளது. 

❖ இது ஒருங்கிலணக்ைெ்ெட்ட, ேொடு கடே்  மற்றும் மிகக் தகொடிய குற்றங்கலள ் 

 டுெ்ெ ற்கொன ஒரு சரவ்ந சப் ெணிக் குழுவொகும். 

 

தன்-நலம் 

❖ உைக சுகொ ொர அலமெ்ெொனது (World Health Organisation - WHO) சுகொ ொர ்திற்கொன 

“ ன் ேைம் த ொடரெ்ொன இலடயீடுகள்” மீ ொன  னது மு ைொவது வழிகொடட்ு ை்கலள 

அறிமுகெ்ெடு ்தியுள்ளது. 

❖ ஏதனனிை் சமீெ ்தியக் கணிெ்பின்ெடி, 2035 ஆம் ஆண்டிை் ஏற ் ொழ 13 மிை்லியன் 

சுகொ ொரெ் ெணியொளரக்ளின் ெற்றொக்குலறலய உைகம் எதிர ்தகொள்ளவிருக்கின்றது. 

❖ WHO வழிகொடட்ு ை்களானது   னது மு ை் பதிப்பில் ெொலினம் மற்றும் மகெ்நெறு 

ஆநரொக்கியம் & உரிலமகள் மீது கவன ்ல ச ்தசலு ்துகின்றது. 

 

டிரம்ப் மற்றும் கிம் சந்திப்பு 

❖ வட தகொரிய அதிெர ்கிம் ஜாங் உன்லனச ்டிரம்ெ் சே்தி ்  நெொது ஜனேொயக மக்கள் 

தகொரியக் குடியரசிை் (வட தகொரியொ) கொைடி லவ ்  ெ வியிை் உள்ள மு ைொவது 

அதமரிக்க அதிெர ்என்ற தெருலமலய டிரம்ெ் தெற்றுள்ளொர.் 

❖ இவர ் வட தகொரியொ மற்றும் த ன் தகொரியொ ஆகிய ேொடுகளுக்கிலடதய உள்ள  
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இரொணுவம் விலக்கெ்ெடட் ெகுதியிை் கிம்லமச ்சே்தி ் ொர.் 

❖ டிரம்ப் மற்றும் கிம் ஜொங் உன் ஆகிநயொர ்சிங்கெ்பூர ்மொேொடு மற்றும் வியட்ேொமின் 

ஹநனொயிை் ஏற்கனநவ இருமுலற சே்தி த்ுெ் நெசியுள்ளனர.் 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சரக்கு மற்றும் சசலவகள் வரியின் 2 ஆம் ஆண்டு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1 அன்று சரக்கு மற்றும் நசலவகள் வரி 

தசயை்ெடு த்ு லின் 2வது ஆண்டு ேிலனவு தினம் அனுசரிக்கெ்ெடட்து. 

❖ மலறமுக வரி முலறலய எளிலமெ்ெடு த்ுவ ற்கொக நமற்தகொள்ளெ்ெடட் இ ர 

சீரத்ிரு ் ங்கள்  விர ஒரு புதிய வரி  ்  ொக்கை் முலறலய ேிதி அலமசச்கம் 

அறிமுகெ்படு ்தியுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதத்திற்கொன GST வசூைொனது 1 இைடச்ம் நகொடிக்கும் 

(ரூ.99, 939 நகொடி) குலறவொக இருே் து. 

 

நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குலற 

❖ இே்திய ரிசரவ்் வங்கியொனது 2019 ஆம் ேிதியொண்டிை் இே்தியொவிை் ேடெ்புக் கணக்குெ் 

ெற்றொக்குலற (Current Account Deficit) ேொட்டின் தமொ ்  உள்ேொடட்ு உற்ெ ்தியிை் 2.1 

ச விகி ம் அை்ைது 57.2 பிை்லியன் அதமரிக்க டொைரக்ளொக அதிகரி ்துள்ள ொகக் 

கூறியுள்ளது. 

❖ அதிகமொன கசச்ொ எண்தணய் இறக்குமதியின் கொரணமொக ஏற்ெட்ட அதிக வர ்் கெ் - 

ெற்றொக்குலறயினால் கடே்  6 ஆண்டுகளிை் இை்ைொ  அளவிற்கு ேடெ்புக் கணக்குெ் 

ெற்றொக்குலற அதிகரி ்துள்ளது.  

❖ இே்தியொவிை் ேடெ்புக் கணக்குெ் ெற்றொக்குலறயானது 2018 ஆம் ேிதியொண்டிை் 

தமொ ்  உள்ேொடட்ு உற்ெ ்தியிை் 1.8 ச விகி ம் அை்ைது 48.7 பிை்லியன் அதமரிக்க 

டொைரக்ளொக இருே் து. 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெச்ெய்திகள் 

ககன்யான் மற்றும் இரஷ்யா 

❖ இே்தியொவின் ககன்யொன் திட்ட ்திற்கு விண்தவளி வீரரக்லள ் ந ரே்்த டு த்ு, 

அவரக்ளுக்குெ் ெயிற்சியளிெ்ெ ற்கொக இரஷ்யொவிலனச ் நசரே்்  

கிளாவ்நகொஸ்நமொஸ் என்ற அலமெ்புடன் இே்திய விண்தவளி ஆரொய்சச்ி ேிறுவனம் 

(ISRO - Indian Space Research Organisation) ஒப்பந்தம் ஒன்றிை் லகதயழு ்திடட்ுள்ளது. 

❖ விண்தவளி நெொன்ற ஒரு சூழை், ெரவலளய விமொனங்கள் மற்றும் விண்கை ்திை் 

இருெ்ெ ற்கொன ெயிற்சி ஆகிய தசயை்ெொடுகள் இே்தியொவிற்கு தவளிநய 

நமற்தகொள்ளெ் ெடவிருக்கின்றன. 

❖ ககன்யொன் என்ெது மனி ரக்லள விண்ணின் சுற்றுப்பாகதை்குக் தகொண்டுச ்

தசல்லும் ஒரு விண்கலமொகும். இது விண்தவளிக்கு 3 மனி ரக்லள 7 ேொடக்ளுக்கு 
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எடு த்ுச ்தசை்லும் என்று எதிரெ்ொரக்்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ ISRO  னது மு ைொவது மனி ரக்லள விண்ணிற்குக் தகொண்டுச ் தசல்லும்  

விண்தவளி ் திட்டமொன “ககன்யொலன” 2022 ஆம் ஆண்டிை் தசலு ்   ்

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

தஸ்தக் பிரசச்ாரம் 

❖ தகொடிய மூலளச ்தசயலிழெ்பு நேொய் மற்றும் ஜெ்ெொனிய மூகளை் ைாய்சச்ல் நேொய் 

ஆகியவற்லற ஒழிப்பதற்ைாை  ஸ் க் என்ற ஒரு பிரசச்ொர ்ல  உ ் ரெ் பிரந ச 

அரசு த ொடங்கியுள்ளது. 

❖ இே் ெ் பிரசச்ொரமொனது ஜூலை 1 மு ை் ஜூலை 31 வலர ேலடதெறவிருக்கின்றது. 

❖ இே்  இரண்டு நேொய்கள் குறிதத்ு விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடு த்ுவ ற்கொக 

அம்மொேிை ்தின் 75 மொவட்டங்களிை் உள்ள ஒவ்தவொரு கிரொமங்களின் வீடுகளுக்கும் 

சிறெ்புக் குழுக்கள் தசை்ைவிருக்கின்றன.  

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டாக்டர் தஜயா அருணாசச்லம் 

❖ தவகலை்குச ்தசல்லும் தெண்கள் மன்ற ்தின் (WWF - Working Women’s Forum) ேிறுவனர ்

மற்றும் சமூக ஆரவ்ைரொன தஜயொ அருணொசச்ைம் தசன்லனயிை் கொைமொனொர ் 

❖ இவர ் இே்தியொவிை் உள்ள தெண்கள் சுய உ விக் குழுக்களின் முன்நனொடியொக 

விளங்கினொர.் 

 

❖ WWF ஆனது முலறசொரொ ் துலறகளிை் ெணியொற்றும் ஏலழெ் தெண்களுக்கு சிறு 

கடன்கள், ததாழிற்சங்ை ஆ ரவு, சுகொ ொர ேைம் மற்றும் ெயிற்சி ஆகியவற்லற 

அளிெ்ெ ற்கொக 1978 ஆம் ஆண்டிை் த ொடங்கெ்ெட்டது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

சரக்கு மற்றும் சசலவகள் வரி தினம் - ஜூலல 01 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் ந தி சரக்கு மற்றும் நசகவகள் வரி தினமொக 

அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ இவ்வருடமானது வரிச ் சீரத்ிரு ் ங்ககளச ் தசயை்ெடு த்ு லின் 2வது ஆண்லடக் 

குறிக்கின்றது. 

❖ GST என்ெது ெைபடி ேிலை தைாண்ட, நுகரந்வொலர அடிெ்ெலடயொகக் தகொண்ட, 

ஒவ்தவொரு மதிெ்புக் கூடட்ின் மீது விதிக்கெ்ெடும் ஒரு வரியொகும். 

❖ இது மொேிைங்களுக்கிலடநயயொன வர ்் கம் மற்றும் வணிகம் ஆகியவற்றிை் உள்ள 

 லடகலள நீக்கி இே்திய ேொடல்ட ஒநரப் தெொதுச ் சே்ல  தகொண்ட ேொடொக 

ஒருங்கிலண த்ுள்ளது.  
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