•
•

ஜூலை – 08

TNPSC துளிகள்
❖

கேரளாவை அடிப் பவையாேே் கோண்ை ேத்கதாலிே்ே சிரியன் ைங் கியானது 2019 ஆம்
ஆண்டு ஜுன் 10 ஆம் நாள் முதல் CSB வங் கி நிறுவனம் என மறுபெயரிடெ் ெட்டுள் ளது.

❖

ஒடிசாவில்

பானி

புயலால்

பாதிே்ேப் பை்ை

பகுதிேளில்

உள் ள

45,100

பாதிே்ேப் பை்கைாருே்குப் பயனளிே்கும் ைவேயில் 9 மில் லியன் ைாலவர நிைாரணமாே
ைழங் ே ஹாங் ோங் அரசு ஒப் புதல் அளித்துள் ளது.
❖

இந்தியாவின் முதல் ைடிைவமப் பு கமம் பாை்டு வமயமான “ஃபெஷன்பநோவோ” ஆனது
ஜவுளி நகரமோன சூரத்தில் பதோடங் கெ் ெட்டுள் ளது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
PMJAY – தமிழ் நாட்டின் ககாரிக்கககள்
❖

ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதம மந்திரி ஜன் ஆகராே்கியா திை்ைத்தின் (Ayushman Bharat –
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- AB – PMJAY) கீழ் நிதிே் கோரிே்வே கோரப் பை்ை
கதாவேயில் தமிழ் நாைானது இரண்ைாம் இைத்தில் உள் ளது.

❖

ஏறே்குவறய 641 கோடி ரூபாய் ே்ோன கோரிே்வேயுைன் குஜராத் மாநிலம் பை்டியலின்
முதலிைத்திலும் 399 கோடி ரூபாய் ே்ோன கோரிே்வேயுைன் தமிழ் நாடு இரண்ைாம்
இைத்திலும் உள் ளது.

❖

AB – PMJAY என்ெது மத்திய அரசின் முதன்மம சுகோதோரத் திட்டமோகும் .

❖

ஒட்டுபமோத்த பகோரிக்மககளின் எண்ணிக்மக அடிெ் ெமடயில் தமிழ் நோடு நோன்கோவது
இடத்தில் உள் ளது.

10வது உைகத் தமிழ் மாநாடு
❖

10-ைது உலேத் தமிழ்

மாநாைானது சிோகோவில்

ஜூவல 04 முதல்

08 ைவர

நைத்தப் பை்ைது.
❖

இதன்

9-ைது

பதிப் பானது

மகலசியாவின்

கோலாம் பூரில்

2015

ஆம்

ஆண்டு

நைத்தப் பை்ைது.
❖

இந்த நிேழ் சசி
் வய சர்ைகதசத் தமிழ் ஆராய் ச்சிச் சங் ேமானது ஏற் பாடு கசய் திருந்தது.

❖

இந்நிேழ் ைானது முதன்முவறயாே இந்த ஆண்டு அகமரிே்ோவில் நைத்தப் பை்ைது.

❖

ைை அகமரிே்ோவின் தமிழ் சங் ேங் ேளின் கூை்ைவமப் பானது “கீழடி - நம் தோய் மடி”
(கீழடி அேழ் ைாராய் ச்சி - நம் தமிழ் த்தாயின் மடி) எனும் கருத்துருவில் கவனம் பெலுத்த
இருே்கின்றது. பமலும் இதமன அச்சங் ேம் மமைந்த தமிழறிஞர் ஜி.யு பெோெ் பின் 200
ஆம் பிைந்த நோளில் அவருக்குச் ெமர்ப்பிே்ே உள் ளது.

❖

ெழமமயில் புதிய வரலோை் றியியல் முவற, அறிவியல் பூர்ைமான மை் றும் ஒெ் பீட்டு
ஆய் வு, தமிழ் பமோழி, இலக்கியம் , கலோெ்சாரம் , நோகரீகம் , நவீன இலக்கியம் மை் றும்
தமிழ் ே் ேணினி முவற ஆகியமவ இம் மோநோட்டின் ஒட்டுபமோத்த கருத்துருே்ேளாகும் .

•
•

❖

இந்தே் கருத்துருவோனது கீழ் ே்கோணும் 8 ஆய் வுகளின் அடிெ் ெமடயிலோனது
o

பாரம் பரியமான தமிழ் இலே்கியம் (ெங் க இலக்கியம் )

o

ெண்மடயத் தமிழ் நோகரீகம் ,

o

பதோல் கோெ் பியம் ,

o

திருக்குைள் ,

o

தமிழ் அறிஞர்களின் ெங் களிெ் புகள் ,

o

தமிழ் இமெ மை் றும் கமல நிகழ் ெசி
் ேள் ,

o

நவீன தமிழ் இலக்கியம் மை் றும் ,

o

தமிழ் பமோழி மை் றும் பமோழியியல் .

IIRSI மாநாடு 2019
❖

2019 ஆம் ஆண்டிை் கோன இந்திய உள் விழி மவெ் புகள் மை் றும் ஒளிவிலகலுக்கோன
ெங் கத்தின் (Intraocular Implant and Refractive Society of India- IIRSI) வருடோந்திர மோநோட்மட
பென்மனயில் முதல் வர் துவங் கி மவத்தோர்.

❖

இந்நிகழ் ெசி
் யோனது மிகவும் ெவோலோன கண்புமரச் சிகிெ்மெே் ோகணாளிகமளத்
திமரயிடும் “கண்சிகிெ்மெ பிரீமியர் லீக்” எனும் நிேழ் வைே் கண்டது.

கதசியெ் செய் திகள்
கிசான் கடன் அட்லட திட்ட விரிவாக்கம்
❖

கிசான் ேைன் அை்வை திை்ைத்தின் ைசதிவய மீன் ைளர்ப்கபாருே்கும் ோல் நவை
ைளர்ப்பு விைசாயிேளுே்கும் மத்திய அரசு விரிைாே்ேம் கசய் துள் ளது.

❖

இது அைர்ேளின் கதாழிலுே்ோன மூலதனத் கதவைவயப் பூர்த்தி கசய் ய உதவும் .

❖

இந்த அை்வையின் ைசதியின் கீழ் தற் கபாது அை்வை வைத்திருப் பைர்ேள் அைர்ேளின்
கதாழில் ேளுே்ோன மூலதன கதவைவயப் பூர்த்தி கசய் ய அதிேபை்சமாே 3 லை்சம்
ரூபாய் ைவர ேைனாேப் கபறலாம் .

வருடாந் திர நிதிநிலை அறிக்லக 2019-2020
❖

நகரந்திர கமாடியின் இரண்ைாம் பதவிே் ோலத்தின் முதல் ைருைாந்திர நிதிநிவல
அறிே்வேவய ஜூவல 05 அன்று நிதியவமச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் தாே்ேல்
கசய் தார்.

❖

ோகைான், ோரிப் மற் றும் கிசான் (கிராமம் , ைறுவம மற் றும் விைசாயி) என்பவை
நகரந்திர கமாடியின் இரண்ைாம் அரசின் அவனத்துே் கோள் வேேளுே்கும் வமயமாே
உள் ளது.

❖

இது 89-ைது மத்திய ைருைாந்திர நிதிநிவல அறிே்வே ஆகும் .

❖

இது 1991 ஆம் ஆண்டின் கபாருளாதார தாராளமயமாே்ேத்திற் குப் பிந்வதய ோலத்தில்

•
•

இவைே்ோல நிதி நிவலயறிே்வேேள் நீ ங் ேலாே 29-ைது

ைருைாந்திர நிதிநிவல

அறிே்வே ஆகும் .

❖

சுதந்திர இந்தியாவின் ைரலாற் றில் மத்திய ைருைாந்திர நிதிநிவல அறிே்வேவய
தாே்ேல் கசய் த இரண்ைாைது கபண்மணி என்ற கபருவமவய நிர்மலா சீதாராமன்
கபற் றுள் ளார்.

❖

இதுைவர மத்திய ைருைாந்திர நிதிநிவல அறிே்வேவயத்

தாே்ேல் கசய் த ஒகர

கபண்மணியாே முன்னாள் பிரதமரான இந்திரா ோந்தி இருந்தார்.
❖

1970 ஆம் ஆண்டில் நிதியவமச்சரான கமாரார்ஜி கதசாய் பதவி விலகியவதயடுத்து
நிதித் துவறவயயும் நிர்ைகித்த இந்திரா ோந்தி 1970-71 ஆம் ஆண்டிற் ோன நிதிநிவல
அறிே்வேவயத் தாே்ேல் கசய் தார்.

ப ாருளாதார ஆய் வறிக்லக
❖

கபாருளாதார ஆய் ைறிே்வேயானது ஜூவல 04 அன்று மத்திய நிதியவமச்சரான
நிர்மலா சீதாராமனால் நாைாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிே்ேப் பை்ைது.

❖

இந்த

ஆய் ைறிே்வேயானது

தவலவமப்

கபாருளாதார

ஆகலாசேரான

கிருஷ்ணமூர்த்தி V சுெ் பிரமணியனோல் தயாரிே்ேெ் ெட்டது.
❖

இந்த அறிக்மகயின்ெடி, இந்தியோவோனது, கோை் ைோமல மின் உை் ெத்தியில்
இடத்திலும்

சூரிய

மின்னோை் ைல்

உை் ெத்தியில்

5ஆம்

இடத்திலும்

4வது

நிறுவெ் ெட்ட

புதுெ் பிக்கத்தக்க ஆை் ைல் திைனில் 5-வது இடத்திலும் உள் ளது.
முக்கிய குறிக்ககாள் கள்

❖

2024-25 ஆம் ஆண்டு வோக்கில் 5 டிரில் லியன் ைாலர்ேள் என்ற பெோருளோதோர மதிப் வப
அமடய நீ டித்த அளவில் 8 % என்ற விகிதத்தில் பமோத்த உள் நோட்டு உை் ெத்தியின்
உண்மமயோன வளர்ெ்சி விகிதம் பதமவெ் ெடுகின்ைது.

❖

இது பின்ைரும் இலே்குேவளத் திை்ைமிை்டிருே்கின்றது
o

“பெட்டி ெெ்ெோபவோ பெட்டி ெடோகைா” என்பதிலிருந்து ெத்லோவ் (BADLAV-Beti Aapki
Dhan Lakshmi Aur Vijay Lakshmi - பெண் குழந்மத உங் களின் தனபலட்சுமி மை் றும்
விஜயலட்சுமி) என்ற திட்டத்திை் கு மோறுதல் .

o

தூய் மம ெோரதத்திலிருந்து அழகு ெோரதத்திை் கு மோறுதல்

o

ெமமயல்

எரிவோயு

பகோள் மகயிலிருந்து

மோனியத்திை் கோன
“மோனியத்மதக்

“விட்டுக்
குறித்து

பகோடுங் கள் ”
சிந்தியுங் கள் ”

எனும்
எனும்

•
•

கோள் வேே்கு மோறுதல் .
o

வரி ஏய் ெ் பிலிருந்து வரி இணக்கத்திை் கு மோறுதல் .

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
டிஜிட்டை் உடான்
❖

ரிவலயன்ஸ் ஜிகயாைானது நாை்டில் முதன்முவறயாே இவணயப் பயனாளர்ேளுே்கு
டிஜிை்ைல் ேல் வியறிவு அளிே்கும் முன்முயற் சிவய அறிவித்துள் ளது.

❖

முே நூகலாடு இவணந்து கமற் கோள் ளப் படும் இந்த டிஜிை்ைல் உைான் முயற் சியின்
ஒரு பகுதியாே, ஜிகயாைானது ஒை் கைாரு சனிே்கிழவமயும் அதன் பயனர்ேளுே்கு
ஜிகயா கதாவலகபசியின் அம் சங் ேள் , கைை் கைறு கசயலிேளின் பயன்ேள் மற் றும்
முேநூல் பயன்பாடு உள் ளிை்ை இவணயப் பாதுோப் பு ஆகியைற் வறப்

பற் றி அறிய

உதவும் .
❖

இந்த டிஜிை்ைல் உைான் முன்முயற் சியானது 10 பிராந்திய கமாழிேளில் ஒளி-ஒலிப்
பயிற் சிேவளே் கோண்டிருே்கும் .

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
சர்வகதச சூரியகாந் தி விலத மற் றும் எண்பணய் மாநாடு
❖

இந்தியாைானது 3ைது ெர்வபதெ சூரியகோந்தி விமத மை் றும் எண்பணய் மோநோை்வை
ைரும் ஜூவல 19 மற் றும் 20 ஆகிய கததிேளில் மும் வபயில் நைத்தவிருே்கின்றது.

❖

முதல் 2 மாநாடுேளானது முவறகய சீனா மற் றும் உே்வரனில் நைத்தப் பை்ைது.

❖

சூரியோந்தி எண்கணவய மிே அதிே அளவில் இறே்குமதி கசய் யும் நாடு இந்தியா
ஆகும் .

❖

சர்ைகதச சூரியோந்தி எண்கணய்
ஹங் கேரி,

ஸ்கபயின்

கூை்டிவணவுேள்

மற் றும்

மற் றும்

கூை்டிவணைானது
அர்கஜன்டினா

நிறுைனங் ேளால்

2015

சீனா, உே்வரன், ரஷ்யா,

ஆகிய
ஆம்

நாடுேளின்

ஆண்டில்

கராம்

கதசிய
நேரில்

உருைாே்ேப் பை்ைது.

லநட்ரஜன் ஆக்லசடு மாசு ாடு – ஆறு மாநகரங் கள்
❖

சுற் றுச்சூழலுே்ோன அரசு சாரா நிறுைனமான கிரீன்பீஸ் இந்தியாவின் ஆய் வின்படி
பல இந்திய நேரங் ேள் வநை்ரஜன் ஆே்வசவை அதிேரிப் பதில் முே்கியப் பகுதிேளாே
உள் ளன.

❖

வநை்ரஜன் ஆே்வசடு என்பது கீழடுே்கு ஓகசான் உருைாே்ேத்திற் குப் பங் ேளிே்கும்
ஆபத்தான மாசுபடுத்தியாகும் .

❖

கைல் லி, கபங் ேளூரு, மும் வப, கோல் ேத்தா, கசன்வன மற் றும் ஐதராபாத் ஆகிய
கமை்கரா நேரங் ேள் அதிே ைாேன ஓை்டிேள் மற் றும் டீசல் நுேர்வு ோரணமாே
வநை்ரஜன் ஆே்வசடு உற் பத்தியின் முே்கிய இைங் ேளாே உள் ளன.

•
•

மாநிலெ் செய் திகள்
கமற் கு வங் காளத்தின் இடஒதுக்கீடு
❖

மாநில

அரசின்

கைவலைாய் ப் புேள்

மற் றும்

ேல் வி

நிறுைனங் ேளில்

கபாதுப்

பிரிவினரில் கபாருளாதார ரீதியாே பின் தங் கிய பிரிவினருே்கு 10% இை ஒதுே்கீை்வை
ைழங் ே கமற் கு ைங் ே அவமச்சரவை ஒப் புதல் அளித்துள் ளது.
❖

இதுைவர உள் ள கமாத்த இை ஒதுே்கீடு 48% ஆகும் .

❖

இந்த புதிய இை ஒதுே்கீை்டிற் குப் பிறகு புதிய இை ஒதுே்கீடு 53.2% என்றளவில் இருே்கும் .

❖

இதன் மூலம் தமிழ் நாடு, மோராஷ்டிரா மற் றும் கதலுங் ோனாவையடுத்து 50% இை
ஒதுே்கீை்வைத் தாண்டிய 4-ைது மாநிலமாே கமற் கு ைங் ோளம் மாறியுள் ளது.

விகளயாட்டுெ் செய் திகள்
குட்கனா தடகள ் க ாட்டி
❖

கபாலந்தில் நவைகபற் ற குை்கனா தைேளப் கபாை்டியில் இந்தியாவின் பிரபலமான
தைேள வீரரான ஹிமா தாஸ் கபண்ேளுே்ோன 200 மீை்ைர் ஓை்ைப் பந்தயத்தில்
முதலிைம்

பிடித்து

(23.97

வினாடிேள் )

தனது

இரண்ைாைது

தங் ேப்

பதே்ேத்வத

கைன்றுள் ளார்.

❖

கதசிய சாதவனப் பவைத்தைரான முேமது அனாஸ் ஆண்ேளுே்ோன 200 மீை்ைர்
பந்தயத்வத 21.18 விநாடிேளில் முடித்துத் தங் ேப் பதே்ேம் கைன்றார்.

❖

400 மீை்ைர் தவை தாண்டும் பந்தயத்தில் கீழ் ே்ோண்கபார் கைற் றி கபற் றனர்.
o

MP ஜோகீர் – தங் கெ் ெதக்கம் (முதலிைம் )

o

ஜித்தின் ெோல் – பவண்கலெ் ெதக்கம் (மூன்றாமிைம் )

•
•

உலக இகளகயார் ககா ் க
❖

- கராத்கத

உலே இவளகயார் கோப் வபப் கபாை்டியில் (ேராத்கத) அரிஞ் சிதா திகய கைள் ளிப்
பதே்ேத்திவன கைன் றுள் ளார்.

❖

இைர் 12 ையதிற் குை்பை்கைாருே்ோன பிரிவில் கைற் றி கபற் றுள் ளார்.

❖

இைர் கமற் கு ைங் ோளத்வதச் கசர்ந்தைராைார்.

❖

இந்தப் கபாை்டித் கதாைரானது சர்ைகதச ஒலிம் பிே் கூை்டிவணவுைன் இவணே்ேப்
பை்டுள் ள உலே ேராத்கத கூை்ைவமப் பால் ஏற் பாடு கசய் யப் பை்டிருந்தது.

இதரெ் செய் திகள்
அமித்ஷா

ற் றிய புத்தகம்

❖

“அமித்ஷா மற் றும் பாஜேவின் பயணம் ” எனும் புத்தகம் சமீபத்தில் பவளியிடெ் ெட்டது.

❖

அனிர்ென்

கங் குலி

மை் றும்

சிவோனந்த்

திபவதி

ஆசிரியர்களோவோர்.

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

ஆகிபயோர்

இந்த

நூலின்

