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ஜூலை – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐதராபாத ் மற்றும் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்ககத் தகைகமயிடமாகக் ககாண்டு 

கெயை்படும் குவாண்கடை்லா இங்க் என்ற நிறுவனத்திற்கு உைகப் கபாருளாதார 

மன்றத்தின் (World Economic Forum) 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான “கதாழிை்நுட்ப 

முன்னனாடிகள்” என்ற விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ மத்திய அரசு நாகாைாந்து மாநிைத்தின் முழுப் பகுதிகயயும் “பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதியாக”, ஆறு மாத காைத்திற்கு இம்மாநிைத்கத AFSPA (Armed Forces Special Powers 

Act) ெட்டத்தின் கீழ் அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இசச்ட்டம் முன்னறிவிப்பு ஏதுமிை்ைாமை் எந்தகவாரு நபகரக் ககது 

கெய்யவும், னொதகனகளை னமற்ககாள்ளவும் பாதுகாப்புப் பகடகளுக்கு 

அதிகாரமளிக்கின்றது.  

❖ அடிப்பகடத ்னதய்மானம் மற்றும் இைாப கெயை் மாற்றத்கதத் (BEPS - Base Erosion and 

Profit Shifting) தடுப்பதற்கு வேண்டிய வரி ஒப்பந்த நடவடிக்ககககள 

கெயை்படுதத்ுவதற்காக பைதரப்பு ஒப்பந்தத்கத இந்தியா உறுதி கெய்துள்ளது. 

o இந்த பைதரப்பு ஒப்பந்தம் என்பது BEPS  என்பதகன எதிரக்காள்வதற்காக G20 

அை்ைது OECD அளமப்பின் தீரம்ானத்தால் கவளியிடப்பட்ட ஒரு 

ஒப்பந்தமாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நீைக் சகாடி கடற்கரைெ ்ச ோதரைத் திட்டம் 

❖ நீலக் ககாடி கடற்ககரச ் னொதகனத ் திட்டத்கதெ ் கெயை்படுதத்ுவதற்காக 

மகாபலிபுரம் கடற்ககரகயத் தமிழக அரசு னதரந்்கதடுதத்ுள்ளது. 

❖ தற்கபாழுது வகர உைகம் முழுவதும் ஏறத்தாழ 4,000 நீலக் ககாடித்  திட்டங்கள் 

கெயை்படட்ுக் ககாண்டிருக்கின்றன.  

❖ தற்கபாழுது இந்தியாவிை் ஒடிொ மற்றும் குஜராத் மாநிைங்களிை் 2 “நீலக் ககாடி” 

ொன்றளிக்கப்படட் கடற்ககரகள் உள்ளன. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

மருத்துவைிை் ஆச ோ ரையிை்றி வழங்கப்படும் மருந்துகள் 

❖ கெப்டம்பர ் 12 ஆம் னததிக்குள் மருதத்ுவரின் ஆனைாெகனயின்றி வழங்கப்படும் 

மருந்துகளின் (OTC - Over the Counter) பகுதியைவுப் படட்ியகை மருத்துவரக்ள் மற்றும் 

மருந்துத் தயாரிப்பாளரக்ளுக்கு வழங்க னவண்டும் என்று மத்திய அரகெ திை்லி 

உயரநீ்திமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ மருந்துகள் கதாழிை்நுட்ப ஆனைாெகன வாரியம் (DTAB - Drugs Technical Advisory Board) 

அப்படட்ியகை இறுதி கெய்து கவளியிடும் பணிகய னமற்ககாள்ளும். 

❖ OTC மருந்துகளின் பட்டியைானது பை சுகாதார நிகைளமககள எளிதாகவும் 

கவற்றிகரமாகவும் ளகயாண்டு சிகிெக்ெப் கபறுவதற்கு மக்ககள 

அனுமதிக்கின்றது. 

 

துரை இைோணுவப் பரடகளுக்கு முரறப்படுத்தப்பட்ட குரூப் A பைி  

அங்கீகோைம் 

❖ மத்திய ஆயுதப் காவை் பகடயின் மூத்த அதிகாரிகளுக்கு முகறப்படுத்தப்படட் குருப் 

A னெகவகள் (Organised Group A Service - OGAS) அங்கீகாரத்கத மத்திய அரசு 

வழங்கியது. 

❖ மத்திய அகமெெ்ரகவயானது கெயை்பாட்டிை் அை்ைாத நிதி னமம்பாடு (NFFU - Non-

Functional Financial Upgradation) மற்றும் கெயை்பாட்டிை் அை்ைாத னதரவ்ு நிகை (NFSG/Non-

Functional Selection Grade) ஆகியவற்றின் பயன்ககள நீடிதத்ுள்ளது. 

❖ இது பின்வரும் 5 முதன்கமயான மத்திய ஆயுதக் காவை் பகடகள் அை்ைது துகண 
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இராணுவப் பகடகளில் 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்துப் பணி ஓய்வு கபற்ற சில ஆயிரம் 

அதிகாரிகள் மற்றும் தற்வபாது பணியிை் உள்ள 11,000 அதிகாரிகளுக்குப் 

பயனளிக்கும். 

o மத்திய ரிெரவ்் காவற் பகட 

o எை்கைப் பாதுகாப்புப் பகட 

o மத்தியத் கதாழிை் பாதுகாப்புப் பகட 

o இந்னதா-திகபத்திய எை்கைக் காவை் பளட  

o ொஸ்திரா சீமா பாை் 

 

இந்திய  ைவ்சத க் கூட்டுறவு வைிகக் கை்கோட்சி 

❖ முதைாவது இந்திய ெரவ்னதெக் கூடட்ுறவு வணிகக் கண்காட்சி (IICTF - India International 

Cooperatives Trade Fair) 2019 ஆம் ஆண்டு அக்னடாபர ் 11 முதை் அக்னடாபர ் 13 வகர புது 

திை்லியிை் உள்ள பிரகதி கமதானத்திை் நகடகபறவிருக்கின்றது. 

❖ இது விவொயிகள், ககைஞரக்ள் மற்றும் கூடட்ுறவுெ ் ெங்கங்களின் இதர 

உறுப்பினரக்கள ெரவ்னதெ வணிகத் துகறக்கு எடுத்துெ ் கெை்வதற்கான ஒரு 

தனிதத்ுவ முன்கனடுப்பாகும். 

❖ இந்த நிகழ்வு பின்வரும் அகமப்புகளாை் ஒருங்கிகணக்கப்படுகின்றது. 

o ஆசியா மற்றும் பசிபிக்கிை் உள்ள விவொயக் கூடட்ுறவுகளின் வளரெ்ச்ிக்கான 

அகமப்பின் ஆதரவுடன் னதசியக் கூடட்ுறவு வளரெ்ச்ிக் கழகம் (NCDC - National 

Cooperative Development Corporation) 

o மூன்று அகமெெ்கங்கள் 

o 4 மாநிை அரசுகள் 

o பை்னவறு உெெ் நிகையிை் உள்ள இந்தியக் கூடட்ுறவு அகமப்புகள் 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

போ ஸ்தீைத்திற்கு இந்தியோ உதவி 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியா ஐக்கிய நாடுகள் பாைஸ்தீன அகதிகள் அகமப்பிற்கு 5 

மிை்லியன் அகமரிக்க டாைரக்கள வழங்க உறுதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தியா ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இந்தியத் கதாழில்நுட்ப மற்றும் கபாருைாதார 

ஒதத்ுகழப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 150 பாலீஸ்தீன கதாழிற்துகற நிபுணரக்ளுக்கு 

உதவுகின்றது. 

 

புவி வவப்பமயமோத ் மீதோை ILO அறிக்ரக 

❖ ெரவ்னதெ கதாழிைாளர ் அகமப்பானது (ILO - International Labour Organisation) 

“கவப்பமான புவியிை் பணியாற்றுதை்: கதாழிைாளர ் உற்பத்தித் திறன் மற்றும் 

நாகரிகமான பணி மீதான கவப்ப அழுத்தத்தின் தாக்கம்” என்ற ஒரு அறிக்கககய 

கவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ புவி கவப்பமயமாதலின் காரணமாக 34 மிை்லியன் முழு னநர 

னவகைவாய்ப்புகளுக்குச ் ெமமாக 2030 ஆம் ஆண்டிை் 5.8% பணி னநரத்தித்திகன 

இந்தியா இழக்கும் என்று இது கூறுகின்றது. 

❖ இது முக்கியமான னவளாண்கம மற்றும் கட்டகமப்புத் துகறகளிை் தாக்கத்கத 

ஏற்படுதத்ும்.  

❖ அதிக அளவிைான மக்கட ் கதாககயின் காரணமாக இந்தியா மிகவும் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ள நாடாக இருக்கும் என்று அந்த அறிக்கக கூறுகின்றது.  

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

RBIயிை் துரை ஆளுநைோக மறு நியமைம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூகை 4 ஆம் னததியிலிருந்து ஓராண்டு காைத்திற்கு இந்திய ரிெரவ்் 

வங்கியின் துகண ஆளுநராக NS விஸ்வநாதன் மீண்டும் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் வங்கிகளின் ஒழுங்கு முகறகள், வங்கி ொரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

கூடட்ுறவு வங்கிகள் ஆகியவற்றிற்குப் கபாறுப்பு வகிக்கின்றார.் 

❖ NS விஸ்வநாதகனத் தவிர B.P கனுங்னகா மற்றும் M.K. கஜயின் ஆகினயார ் RBI-யின் 

இதர துகண ஆளுநரக்ள் ஆவர.் 

❖ னமலும் இவர ்RBIக்கான தகுந்தப் கபாருளாதார மூைதனக் கட்டகமப்பு குறிதத்ு ஆய்வு 

கெய்யும் பீமை் ஜைன் குழுவிலும் உறுப்பினராக உள்ளார.் 

 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 
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சகைள மீைவைக்ள் 

❖ இந்திய விண்கவளி ஆராய்ெச்ி அகமப்பானது (Indian Space Research Organisation) 250 

னநவிக் கெய்தி கபறும் ொதனங்ககள னகரள மீனவரக்ளுக்கு னொதகன 

அடிப்பகடயிை் விநினயாகித்துள்ளது. 

❖ இந்த ொதனம் புயை், உயரமான அகைகள் மற்றும் சுனாமி னபான்ற அவெரகாை 

முன்கனெெ்ரிக்ககத் தகவை்ககள அளிக்கும். 

❖ னமலும் இது மீன்பிடிப்பு மண்டைம் மற்றும் னநவிக் மூைம் இடம் குறித்த தகவலின் 

அடிப்பகடயிை் ெரவ்னதெ எை்கைகயக் கடந்து கெை்லுதை் குறித்தத் தகவகையும்  

அளிக்கும். 

  

முக அங்கீகோை அரமப்புடை் கூடிய முத ோவது விமோை நிர யம் 

❖ ளைதராபாத்தின் ராஜீவ் காந்தி ெரவ்னதெ விமான நிகையமானது பயணிகள் 

விமான நிகையத்திற்குள் நுகழயும் னபாது னொதகன கெய்வதற்காக முக அங்கீகார 

அகமப்கபச ் னொதகன முகறயிை் கெயை்படுத்தத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த னொதகனத் திட்டமானது மத்திய அரசின் டிஜி யாத்திகரத் திட்டத்தின் கீழ் னமற் 

ககாள்ளப்படுகின்றது. 

❖ டிஜி யாத்திகர என்பது பை்னவறு இடங்களிை் அகடயாளத்திற்கான னொதகனகயத் 

தவிரக்்கவும் காகிதமற்ற பயணத்திற்கு உதவுவதற்காகவும் உள்ள ஒரு வெதியாகும். 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

2019 ஆம் ஆை்டிை் இந்திய விரளயோட்டுப் பத்திைிக்ரகயோளைக்ள் கூட்டரமப்பு 

விருதுகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இந்திய விகளயாடட்ுப் பத்திரிக்ககயாளரக்ள் கூட்டகமப்பின் 

(Sports Journalists Federation of India - SJFI) வருடாந்திரப் கபாதுெ ் ெந்திப்பு குஜராத்தின் 

அகமதாபாத்திை் நடத்தப்படட்து. 

❖ இது னதசிய மற்றும் ெரவ்னதெ அளவிை் ொதகனககளப் பகடத்ததற்காகவும் 

விகளயாட்டிற்குத் தங்களதுப் பங்களிப்பிகன அளித்ததற்காகவும் விகளயாடட்ு 

வீரரக்களக் ககௌரவிக்கின்றது. 

❖ விருதுகள் மற்றும் கவற்றியாளரக்ளின் பட்டியை் 

Awards Winners 

SJFI Medal (SJFI’s Highest Honour) Prakash Padukone (Badminton) 

Sportsperson of the Year 2019 Pankaj Advani (Billiards and Snooker) and  

Bajrang Punia (Wrestling). 

Emerging Talent of the Year 2019 Saurabh Choudhary (shooting) 
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Team of the Year 2019 Vidarbha cricket team 

 

21-வது கோமை்வவ ்த் சடபிள் வடை்ைிஸ்  ோம்பியை்ஷிப் 2019 

❖ ஒடிொ மாநிை னடபிள் கடன்னிஸ் மன்றமானது (Odisha State Table Tennis Association - 

OSTTA) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 21-வது ொம்பியன்ஷிப்கப நடத்தவிருக்கின்றது. 

❖ இது ஒடிொவின் கட்டாக்கிை் உள்ள ஜவஹரை்ாை் னநரு உள்விகளயாடட்ு அரங்கிை் 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜூகை 17 முதை் 22 வகர நகடகபறவிருக்கின்றது. 

❖ ஏற்கனனவ 2013 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளிை் காமன்கவை்த் ொம்பியன்ஷிப் 

னபாட்டிகள் இந்தியாவிை் நடத்தப் பட்டன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உ க விரளயோட்டுப் பத்திைிக்ரகயோளைக்ள் திைம் – ஜூர  2. 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜூகை 2 அன்று உைக விகளயாடட்ுப் பத்திரிக்ககயாளரக்ள் 

தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது விகளயாடட்ுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக விகளயாடட்ுப்  

பத்திரிக்ககயாளரக்ளின் பணிகயக் குறிப்பதற்காக அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது ெரவ்னதெ விகளயாடட்ுகள் மற்றும் பத்திரிக்கக மன்றத்தினாை் 1994-ஆம் 

ஆண்டிை் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது இந்நிறுவனம் கதாடங்கப்படட்தன் 70-வது 

ஆண்கடக் குறிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்படட்து. 

 

உ கிை் அரடயோளம் கோைப்படோத பறக்கும் வபோருட்கள் திைம் – ஜூர  2 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜூகை 2 அன்று உைகில் அகடயாளம் காணப்படாத பறக்கும் 

கபாருடக்ள் (UFO - Unidentified Flying Objects) தினம் உைககங்கிலும் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இத்தினமானது தற்கபாழுதுள்ள UFO குறிதத்ுப் கபாதுமக்களிகடனய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ முதைாவது UFO தினமானது 2001 ஆம் ஆண்டிை் அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ இதற்கு முன்பு இத்தினம் ஜுன் 24 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. ஆனால் இத்தினத்கத 

மிகப்கபரிய அளவிை் அனுெரிப்பதற்காக ஜூகை 2 ஆம் னததிகய உைக UFO தினமாக 

உைக UFO தின அகமப்பு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

அவமைிக்கெ ்சுதந்திை திைம் – ஜூர  4 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜூகை 4 அன்று அகமரிக்காவின் சுதந்திரப் பிரகடனத்ளத   

அகமரிக்கா அனுெரிக்கின்றது. 

❖ இது 1776-ஆம் ஆண்டிை் பிரிட்டனிடமிருந்து அகமரிக்கா சுதந்திரம் 

அகடந்ததற்கானப் பிரகடனத்கத கவளியிடட்தன் நிகனவாகும். 
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❖ இரண்டு நாடக்ளுக்கு முன்பு, அதாவது ஜூகை 2 அன்று 13 அகமரிக்கக் 

குடிவயற்றங்களின் விடுதகைகய அறிவிப்பதற்காக காங்கிரஸ் வாக்களித்திருந்தது. 

ஆனாை் இது ஜூகை 4 அன்று அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

தாமஸ் சஜஃபரெ்ன்  

❖ தாமஸ் கெஃபரச்ன் ஐக்கிய அகமரிக்காவின் இந்த  சுதந்திரப் பிரகடனத்தின் 

முதன்ளமயான ஆசிரியர ்ஆோர ் 

❖ ஐக்கிய அகமரிக்காவின்  நிறுேனத் தளலேர ் இேராோர.் 

❖ இேர ்ஐக்கிய அகமரிக்காவின் மூன்றாேது குடியரசுத் தளலேராக 1801 ஆம் ஆண்டு 

முதல்  1809 ஆம் ஆண்டு ேளர பதவி ேகித்தார.்  

❖ முன்னதாக இேர ் அகமரிக்காவின் இரண்டாேது துளணக் குடியரசுத் தளலேராக 

1797 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆம்1801 ஆண்டு ேளர பதவி ேகித்தார.்  

❖ ெனநாயகத்ளதயும் குடியரசுக்  ககாை்ளகளயயும்  தனிமனித உரிளமகளையும் 

முன் நிறுத்தியேர ்இேராோர.் 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

மிை்க த்திைோ ் இயங்கக்கூடிய முத ோவது கப்ப ் பயைம் 

❖ பகுதியளவு மின்கைன் ஆற்றலின் மூைம் இயங்கக் கூடிய உைகின் முதைாவது 

பயணக் கப்பைானது, தனது முதைாவதுப் பயணத்கத வடக்கு நாரன்வயிலிருந்து 

கதாடங்க இருக்கின்றது. 

❖ இதற்கு 1903 ஆம் ஆண்டு முதல் 1906 ஆம் ஆண்டு வகர வடனமற்குப் பாகதயிை் 

பயணம் ககாண்ட “னராை்டு அமுண்டுகென்” என்ற நாரன்வளயெ ் னெரந்்த 

ஆய்வாளரின் நிகனவாக இப்கபயர ்இடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தக் கப்பை் ட்னராம்னொவிலிருந்து ஆரக்்டிக் வழியாக வடனமற்குப் கபருவழியின் 

மூைம் அைாஸ்காகவ அகடந்து இறுதியாக அண்டாரட்ிகாகவச ் கசன்று 

அகடயவிருக்கின்றது. 
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