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ஜூலை – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவின் மேே்பாடட்ுப் பபாருளாதாரத்திற்கான பல்துறற ஆராய்சச்ித் 

திட்டோன “Stride” (Scheme for Trans-disciplinary Research for India’s Developing Economy’) என்ற 

ஒரு புதிய திட்டத்திற்கு பல்கறலக்கழக ோனியக் குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இது கல்லூரிகள் ேற்றுே் பல்கறலக் கழகங்களில் ஆராய்சச்ி ேற்றுே் 

புத்தாக்கத்தின் கலாசச்ாரத்றத வலுப்படுதத்ுவறத மநாக்கோகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ தாய்லாந்தின் பாட்டயாவில் நறடபபற்ற குதத்ுச ் சண்றடப் மபாட்டியில் 

இந்தியாறவச ் மசரந்்த குதத்ுச ் சண்றட வீரரான றவபவ் யாதவ் என்பவர ்

தாய்லாந்றதச ் மசரந்்த பாக்பபடச் ் சிங்ோனாசாக் என்பவறர வீழ்த்தி WBC ஆசிய 

பவள்ளி பவல்டரப்வய்ட் சாே்பியன்ஷிப் படட்தற்த பவன்றார.் 

o இந்தக் குதத்ுச ் சண்றடயானது உலக குதத்ுச ் சண்றட ேன்றத்தினால் (World 

Boxing Council - WBC) ஒப்புதல் அளிக்கப்படட்ு, ஆசியக் குதத்ுச ் சண்றட 

ஆறணயத்தினால் நடத்தப்படட்து. 

❖ பல்கறலக் கழகத்தின் பட்டேளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநரிடமிருந்து பி.எஸ்சி 

செவிலியர ்படட்த்றதப் பபற்ற முதலாவது மூன்றாே் பாலினத்தவர ் தமிழ்நாடற்டச ்

மசரந்்த ரஷிகா ராஜ் ஆவார.் 

❖ ஹரியானா ோநில அரசு, தனது வடக்குப் பகுதி  ோவட்டங்களில் “ஜல் ஹி ஜீவன் 

ஹய்” என்ற ஒரு திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இது ஒரு பயிரப்் பன்ேயோக்கத் திட்டோகுே். இது பநல் விறளயுே் 

பகுதிகறள குறறவாக நீர ்மதறவப்படக் கூடிய மசாளே், அரஹ்ர ்டால் (துவரே் 

பருப்பு), ேற்றுே் மசாயா அவறர பபான்றப் பயிரக்ளைப் பயிரிடும் 

பகுதிகளாக ோற்றுவதற்கு விவசாயிகறள ஊக்குவிக்கின்றது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா பட்டியல் 

❖ பதாழிற்சாறல ேற்றுே் உள்நாடட்ு வரத்்தக பமம்பாடட்ுத் துறறயில் பதிவு 

பசய்யப்படட்ுள்ள ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்றக குறித்த வரத்்தகத் 

துறற அறேசச்கத்தின் தகவலின்படி 1,004 ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்களுடன் 

தமிழ்நாடு 7-வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தப் படட்ியலில் ேகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா ேற்றுே் தில்லி ஆகியறவ முறறமய 

3661, 2847 ேற்றுே் 2552 ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்களுடன் முதல் மூன்று இடங்கறளப் 

பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ பதிவு பசய்யப்படட் ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்கள் ஏஞ்சல் வரி, அறிவுசார ்

பசாதத்ுரிறேயின் தீவிர கண்காணிப்பு ேற்றுே் இதரெ ் சலுறககள் உள்ளிடட் 

பயன்கறள எளிதில் சபற  முடியுே்.  
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ததசியெ ்செய்திகள் 

ஆயுஷ் கட்டமைப்பு 

❖ ஆயுஷ் கடட்றேப்புத் திட்டத்தின் வளரச்ச்ி ேற்றுே் திட்டமிடலுக்காக ஆயுஷ் 

அறேசச்கதத்ுக்குத் பதாழில்நுட்ப ரீதியிலான ஆதரறவ அளிக்க மின்னணு ேற்றுே் 

தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறற அறேசச்கே் ஒப்புக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது ஆயுஷ் தகவல், சிறந்த ஆராய்சச்ி, கல்வி, பல்மவறு சுகாதார நலத் திட்டங்கறள 

வழங்குதல் ேற்றுே் சிறந்த ேருந்து ஒழுங்குமுறறகள் ஆகியவற்றின் டிஜிடட்ல் 

ேயோக்கதற்த மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆே் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட் ேத்திய ஆயுரம்வதே், மயாகா ேற்றுே் இயற்றக 

ேருத்துவே், யுனானி, சித்தா ேற்றுே் மஹாமிமயாபதி அறேசச்கோனது இறண 

அறேசச்ரான (தனிப் பபாறுப்பு) ஸ்ரீபத் நாயக் தறலறேயில் பசயல்படுகின்றது. 

 

வேளாண் துமையிை் ைாை்ைை் 

❖ இந்திய மவளாண் துறறயில் ோற்றத்றதக் பகாண்டு வருவதற்காக முதல் 

அறேசச்ரக்றளக் பகாண்ட ஒரு உயரந்ிறலக் குழுறவ இந்தியப் பிரதேர ்

அறேத்துள்ளார.் 

❖ இக்குழுவின் தறலவராக ேகாராஷ்டிர முதலறேசச்ர ் மதமவந்திர படன்ாவிஸ் 

இருப்பார.் 

❖ கரந்ாடகா,  ஹரியானா, அருணாசச்லப் பிரமதசே், குஜராத், உத்தரப் பிரமதசே், 

ேத்தியப் பிரமதசே் ஆகிய ோநிலங்களின் முதலறேசச்ரக்ள், மவளாண்றே, 

கிராேப்புற மேே்பாடு ேற்றுே் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் துறறக்கான ேத்திய அறேசச்ர ்

ஆகிமயார ்இக்குழுவின் உறுப்பினரக்ள் ஆவார.் 

 

கருடா - VI 

❖ இந்திய விோனப் பறட (Indian Air Force - IAF) ேற்றுே் பிபரஞ்சு விோனப் பறட (French Air 

Force - FAF) ஆகியறவ பிரான்சின் ோண்ட் டி ோரச்னில் “கருடா - VI” என்ற இருநாடட்ு 

விோனப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் சகாண்டிருக்கின்றன.  

 

❖ IAF - FAF ஆகியவற்றிற்கிளடபயயான கூடட்ுப் பயிற்சியின் கறடசிப் பதிப்பானது 2014 
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ஆே் ஆண்டு ஜூன் ோதத்தில் இராஜஸ்தானின் மஜாத்பூர ்விோனப் பறடத ்தளத்தில் 

நறடபபற்றது. 

❖ 2019 ஆே் ஆண்டு ஜூறல 1 முதல் ஜூறல 6 வறர இந்தக் கூடட்ுப் பயிற்சியின் 6வது 

பதிப்புப் பயிற்சியானது நறடபபறுகின்றது. 

❖ இது மபான்ற பயிற்சியானது விோனப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் தறரயில் நிகழ்த்தப்படுே் 

தாக்குதல் திட்டங்களில் பிபரஞ்சு ேற்றுே் இந்தியப் பறட வீரரக்ளின் பசயல்படுே் 

திறறன அதிகரிப்பறத ப ாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3 புதிய NIMZ 

❖ ேத்திய வணிக ேற்றுே் பதாழில்துறற அறேசச்ர ் 3 புதிய மதசிய முதலீடு ேற்றுே் 

உற்பத்தி ேண்டலங்கறள (NIMZ - National Investment and Manufacturing Zone) 

அறேப்பதற்காக தனது இறுதி ஒப்புதறல வழங்கியுள்ளார.்  

❖ இந்த 3 புதிய NIMZகள் பின்வருே் இடங்களில் அறேக்கப்படவிருக்கின்றன. 

o கலிங்கா நகர,் ஒடிசாவின் ஜஜப்பூர ்ோவட்டே் 

o ஆந்திரப் பிரமதசத்தின் பிரகாசே் ோவட்டே் 

o பதலுங்கானாவின் சங்காபரட்டி ோவட்டே் (முன்னதாக பமடக் மாவட்டம்). 

NIMZ 

❖ NIMZ-கள் என்பது 2011 ஆே் ஆண்டின் மதசிய உற்பத்திக் பகாள்றகயின் முக்கியக் 

கூறுகளில் ஒன்றாகுே்.  

❖ இறவ உலகத ் தரத்திலான உற்பத்தி நடவடிக்றககறள ஊக்குவிப்பதற்காக 

மதறவயான சூழல் அறேப்புடன் மேே்படுத்தப்படட் மிகப் பபரிய நிலப் பரப்புப் 

பகுதியில் அறேக்கத் திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது ோநிலங்களுடன் இறணந்து பதாழிற்துறற வளரச்ச்ிறய மேற்பகாள்ளுதல் 

என்ற பகாள்றகயின் அடிப்பறடயில் பசயல்படுகின்றது. 

  

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஈரானின் அணு ஆயுதத் திட்டை் 

❖ 2015 ஆே் ஆண்டு அணு ஆயுதத் திடட்த்தில் ஒப்புக் பகாள்ளப்படட் 300 கிலாகிராே் 

பசறிவூட்டப்பட்ட யுமரனியம் என்ற அைளவ விட அதிகமாக தனது இருப்பில் அதிக 

அளவு பசறிவூட்டப்பட்ட யுமரனியத்றத ஈரான் றவதத்ிருக்கின்றது. 

❖ 2015 ஆே் ஆண்டில் சரவ்மதச அழுத்தத்தின் காரணோக, தனது அணு ஆயுத 

நடவடிக்றககறளக் குறறக்க ஈரான் ஒப்புக் பகாண்டது. பபாருளாதாரத் தறடகறள 

நீக்கியதற்காக சரவ்மதச ஆய்வாளரக்றள அனுேதிக்கவுே் ஈரான் ஒப்புக் பகாண்டது. 

❖ ஈரான் ேற்றுே் அபேரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கிறடமயத் பதாடரந்்து அதிகரித்து 

வருே் பதற்றத்தின் காரணோகவுே் ஈரானின் மீதான பதாடர ் பபாருளாதாரத் 

தறடகள் காரணோகவுே் ஈரான் மீண்டுே் பசறிவூட்டப்பட்ட யுமரனியத்றதச ்

மசரக்்கத் பதாடங்கியுள்ளது. 
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❖ இது இறுதியில் அணு ஆயுதப் பபாருடக்ளின் உற்பத்திக்கு வழிவகுக்குே். 

 

வநட்வடா உறுப்பு நாடுகளுக்கு இமணயான அங்கீகாரை் 

❖ 2020 ஆே் நிதியாண்டிற்கான மதசியப் பாதுகாப்பு அதிகாரேளிப்புச ் சட்டம் 

அபேரிக்க பசனட்டால்  சமீபத்தில் நிறறமவற்றப் படட்து. 

❖ இது பதன் பகாரியா, ஆஸ்திமரலியா ேற்றுே் ஜப்பான் மபான்ற அபேரிக்காவின் 

பாரே்பரிய மநட்மடா உறுப்பு நாடுகளுக்கு இறணயாக இந்தியாளவயுே் பகாண்டு 

வருே். 

❖ இது ேனிதாபிோன உதவி, தீவிரவாத எதிரப்்பு, கடற்பகாள்றள எதிரப்்பு ேற்றுே் 

கடல்சார ் பாதுகாப்பு ஆகிய துறறகளில் இந்திய சபருங் கடலில் அபேரிக்கா - 

இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கிறடமயயான பாதுகாப்பு ஒதத்ுறழப்றப அதிகரிக்குே். 

❖ 2016 ஆே் ஆண்டில் அபேரிக்காவினால் “முக்கியோன பாதுகாப்புக் கூட்டாளி” என்ற 

அங்கீகாரே் இந்தியாவிற்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

ஒை்மைப் பயன்பாடு ககாண்ட கநகிழி மீதான தமட 

❖ நியூசிலாந்து ஒற்றறப் பயன்பாடு பகாண்ட பநகிழி வணிகப் றபகறள 2019 ஆே் 

ஆண்டு ஜூறல 1 முதல் அதிகாரப் பூரவ்ோகத் தறட பசய்துள்ளது. 

 

❖ ஒற்றறப் பயன்பாடு பகாண்ட பநகிழிப் றபகள் என்பது 70 றேக்ரான் அளவிற்கு 
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குறறவான தடிேறனக் பகாண்டும் றகப் பிடிகளைக் சகாண்டும் இருக்கும் பநகிழிப் 

றபகள் என்று வறரயறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தின்படி (UNEP - United Nation Environment 

Programme), 80ற்குே் மேற்பட்ட நாடுகள் இதுமபான்ற தறடகறள ஏற்கனமவ 

விதிதத்ுள்ளன. 

 

ஜப்பானில் திமிங்கல வேட்மட மீண்டுை் கதாடக்கம்  

❖ 31 ஆண்டு கால இறடபவளிக்குப் பின்பு திமிங்கல மவடற்டறய ஜப்பான் மீண்டுே் 

பதாடங்கியுள்ளது. ஆனால் ஜப்பான் இந்த மவடற்டறய அந்நாட்டின் பிரத்திமயகப் 

பபாருளாதார ேண்டலங்களில் ேடட்ுமே மேற்பகாள்ளவிருக்கின்றது. 

❖ இரண்டாே் உலகப் மபாருக்குப் பின்பான வறுளமயின் காரணமாக ஜப்பானில் 

பபரிய அளவில் திமிங்கல இளறெச்ியின்  நுகரவ்ு சதாடங்கியது. 

❖ 1986 ஆே் ஆண்டில் வணிக ரீதியிலான திமிங்கல   மவடற்டறய ஜப்பான் நிறுத்தியது. 

ஆனால் அங்கு ஆராய்சச்ிக் காரணங்களுக்காக ேடட்ுமே திமிங்கில மவடற்ட 

அனுேதிக்கப்படட்து. 

❖ இது தற்பபாழுது சரவ்மதச திமிங்கில மவடற்ட ஆறணயத்திலிருந்து (IWC - International 

Whaling Commission) பவளிமயறியுள்ளது. எனமவ அதன் விதிகறள ஜப்பான் 

கறடபிடிக்க மவண்டியதில்றல. 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

காண்டாமிருகை் பாதுகாப்புப் பமட 

❖ அஸ்ஸாமின் காசிரங்கா மதசியப் பூங்காவில் 82 வீரரக்றளக் பகாண்ட சிறப்பு 

காண்டாமிருகப் பாதுகாப்புப் பறட (Special Rhino Protection Force - SRPF)  ஒன்று நிறல 

நிறுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ SRPF வீரரக்ள் காசிரங்கா மதசியப் பூங்காவில் 8 பகுதிகளில் பணியேரத்்தப் 
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படவிருக்கின்றனர.் 

❖ இது காண்டமிருகே் மவடற்டயாடப்படுதல் ேற்றுே் புலிகள் மவடற்டயாடப் படுதல் 

ஆகியவற்ளறத்  தடுப்பறத ப ாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. இந்தப் பூங்கா புலிகள் 

காப்பகோகவுே் விளங்குகின்றது. 

❖ காசிரங்கா மதசியப் பூங்கா உலகின் அதிக எண்ணிக்றகயிலான ஒற்றற பகாே்பு 

காண்டாமிருகங்களுக்கு வாழ்விடோக விளங்குகின்றது. 

❖ இந்தப் பூங்கா உலகில் இருக்குே் ஒற்றறக் பகாே்பு காண்டாமிருகங்களின் 

எண்ணிக்றகயில் 68 சதவிகிதத்றதக் பகாண்டுள்ளது. 

 

தகரளாவின் புனித ைரியை் திவரசியா 

❖ அக்மடாபர ்13 அன்று மபாப் பிரான்சிஸ் மகரளாவின் கன்னியாஸ்திரி ேற்றுே் புனிதக் 

குடுே்பெ ் சமகாதரிகை் என்ற அளமப்பின் நிறுவனரான ேரியே் திமரசியா 

என்பவளரத் துறவியாக அறிவிக்கவுள்ளார.் 

❖ இவர ் சிமரா - ேலபார ் கத்மதாலிக்க திருசச்றபறயச ் மசரந்்தவர ் ஆவார.் இவர ்

அனாறத இல்லங்கள் ேற்றுே் பபண் கல்விக்காகப் பணியாற்றியுள்ளார.் 

❖ புனிதத ்துறவியரக்ள் வாடிகன் மதவாலயத்தினால் நியமிக்கப்படுகின்றாரக்ள். 

❖ இது இதற்கு முன்பு மகரளாவில் பிறந்த 3 இந்திய கத்மதாலிக்கரக்றள (பர ்

குரியமகாஸ் எலியாஸ் சவாரா, யூப்ராஸியா ேற்றுே் அல்மபான்சா) புனிதத் 

துறவிகளாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஆசிய இமளவயார ்ஸ்குவாஷ் 

❖ 19 வயதுக்குட்பட்ட ஸ்குவாஷ் இறுதிப் மபாட்டியில் வீர ் மஜாத்ராணி என்பவர ் யாஷ் 

பாமடட் என்பவறர வீழ்த்தி ஆசிய இறளமயார ் தனிநபர ் ஸ்குவாஷ் 

சாே்பியன்ஷிப்றப பவன்றுள்ளார.் 

 

❖ ரவி தீக்சித் ேற்றுே் மவலா பசந்தில் குோர ் ஆகிமயாருக்குப் பின்பு இப்படட்த்றத 

பவன்ற மூன்றாவது வீரர ்வீர ்மஜாத்ராணி ஆவார.் 
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❖ 2014 ஆே் ஆண்டில் ஈரானில் நறடபபற்ற 13 வயதுக்குடப்ட்ட ஆசிய ஜூனியர ்

சாே்பியன்ஷிப்றப பவன்ற முதலாவது இந்தியரும் இவராவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ேன ைவகாத்சே் ோரை் / ஜூமல 1 - 7 

❖ இந்தியாவில் ஒவ்பவாரு ஆண்டுே் ஜூறல ோதத்தின் முதல் வாரத்தில் வன 

ேபகாத்சவ் வாரே் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்நிகழ்வின் பபாது இந்தியா முழுவதுே் பல்லாயிரக்கணக்கான ேரங்கள் 

 டப்படுகின்றன. 

❖ இது அப்மபாறதய மவளாண் ேற்றுே் உணவுத ்துறற அறேசச்ரான K.M. முன்சியால் 

1950 ஆே் ஆண்டில் பதாடங்கப்படட்து. 

❖ இந்நிகழ்வானது காடுகள் பாதுகாப்பு ேற்றுே் புதிய ேரங்கறள நடுதல் ஆகியறவ 

குறிதத்ுப் பபாது ேக்களின் ேனதில் விழிப்புணரற்வ ஏற்படுதத்ுவறத ப ாக்கோகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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