•
•

ஜூலை – 09

TNPSC துளிகள்
❖

சென்னனயில்

உள் ள

ஒருங் கினைந்த

இரயில்

செட்டித்

சதொழிற் ெொனலயில்

வடிவனைெ் பு விதிமீறல் கள் கொரைைொக இந்தியொவின் முதலொவது மித அதிவினரவு
இரயிலொன “வந்தத ெொரத்” வினரவு இரயிலின் உற் ெத்தி நிறுத்தெ் ெட்டுள் ளது.

❖

இந்தியக் குடியரசுத் துனைத்

தனலவர் எை் . சவங் கய் யொ நொயுடு “விதவகொதீபினி”

என்ற ஒரு புத்தகத்னத சவளியிட்டுள் ளொர். இது முதலில் 8 ஆை் நூற் றொை்னடெ் தெர்ந்த
தத்துவவியலொளர்

ைற் றுை்

இனறயியலொளரொன

ஆதி

ெங் கரொெ்ெொரியொவொல்

எழுதெ் ெட்டது.
o

❖

இவர் அத்னவதொ தவதொந்தொ தத்துவத்னதத் சதொகுத்தொர்.

இந்திய

அைியின்

செங் களூருவில்

முன்னொள்

உள் ள

கிரிக்ககட்

ததசிய

அணித்

கிரிக்சகட்

தனலவர்

ரொகுல்

நிறுவனத்தின்

டிரொவிட்

தனலவரொக

நியமிக்கெ் ெட்டுள் ளொர்.

தேசியச் சசய் திகள்
மாநிலங் களவையில் ஜெய் சங் கர்

❖

இந்திய

கெளியுறவுத்

துறற

அறைச்சரான

டாக்டர்

S.

செய் ெங் கர்

ைொநிலங் களனவயின் உறுெ் பினரொக ெதவிெ் பிரைொைை் எடுத்தொர்.

❖

இவர்

குெரொத்திலிருந்து

ைொநிலங் களனவக்கு

உறுெ் பினரொகத்

ததர்ந்சதடுக்கெ் ெட்டுள் ளொர்.

❖

நொடொளுைன்றத்தின்

உறுெ் பினரொவதற் குரிய

தகுதி

நினலகள்

இந்திய

அரசியலனைெ் பின் 84-வது விதியில் கூறெ் ெட்டுள் ளன.

❖

1977வது

ஆை்னடெ்

தெர்ந்த

இந்திய

அயல் நொட்டுெ்

ெைி

அதிகொரியொன

சுெ் பிரைைியை் செய் ெங் கர் 2017 ஆை் ஆை்டில் சீனொவுடன் ஏற் ெட்ட தடொக்லொை்
தைொதல் களுக்குத் தீர்வு கொை்ெதில் முக்கியெ் ெங் கொற் றினொர்.

❖

தைலுை் இவர் இந்தியொ ைற் றுை் அசைரிக்கொ ஆகிய நொடுகளுக்கினடதய முக்கிய
ஒப் பந்தைான அணு ஆயுத ஒெ் ெந்தை் குறித்த ெைரெெ் தெெ்சுவொர்த்னதயிலுை் ெங் கு
சகொை்டிருந்தொர்.

மவை நீ ர் சசகரிப் புப் பிரிவு

❖

ஜல் சக்தி அபியான் பிரச்சாரத்தின் முதல் நிறலயின் ஒரு பகுதியாக (ஜூறல 01 –
கசப் டை் பர் 15), நகர நீ ர்ப் பாதுகாப் பிற் கான ெழிகாட்டுதல் கறள ைத்திய வீட்டு ெசதி
ைற் றுை் நகர்ப்புற விெகாரங் கள் துறற அறைச்சகை் கெளியிட்டுள் ளது.

❖

இது ைறைநீ ர் சசகரிப் றபக் கண்காணிப் பதற் காக ஒரு பிரிறெ அறைக்குைாறு
நாட்டில் உள் ள அறனத்து நகராட்சி அறைப் புகறளயுை் சகட்டுக் ககாண்டுள் ளது.

❖

இந்தப் பிரிொனது நிலத்தடி நீ ர் உறிஞ் சப் படுை் அளவு ைற் றுை் நிலத்தடி நீ ர் அதிகரிப் பு

•
•

ஆகியெற் றறக் கண்காணித்து, இதன் தரவுகறள முக்கியைான கபாது கெளிகளில்
காட்சிப் படுத்த செண்டுை் .

சுதர்சன் நடைடிக்வக
❖

ஜூறல 01 அன்று “சுதர்ென் நடவடிக்னக” என்ற செயர் சகொை்ட ஒரு மிகெ் செரிய
நடவடிக்னகனய

எல் னலெ்

ெொதுகொெ் புெ்

ெனட

(BSF

-

Border

Security

Force)

சதொடங் கியுள் ளது.

❖

இது

இந்தியொ

ைற் றுை்

ெொகிஸ்தொன்

ஆகிய

நொடுகளின்

1000

கிதலொ

மீட்டர்

சதொனலவுள் ள ெர்வததெ எல் னலெ் ெகுதி முழுவனதயுை் உள் ளடக்கவுள் ளது.

❖

ெை் மு 485 கிதலொ மீட்டர் சதொனலனவயுை் ெஞ் ெொெ் 553 கிதலொ மீட்டர் சதொனலனவயுை்
இரொெஸ்தொன் ைற் றுை் குெரொத் ஆகியனவ இதர சதொனலனவயுை் ெொகிஸ்தொனுடன்
ெகிர்ந்துள் ளன.

❖

BSF ஆனது இந்தெ் ெகுதியின் “முதல் நினலெ் ெொதுகொவலரொக” செயல் ெடுை் முதன்னைெ்
ெொதுகொெ் புெ் ெறடயொகுை் .

❖

BSF

குறித்து

சைலுை்

சதரிந்து

சகொள் ள

இங் தக

செொடுக்கவுை்

https://www.tnpscthervupettagam.com/52nd-raising-day-of-bsf-observed-1-december/.

காஷ்மீர் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு

❖

2019 ஆை் ஆண்டு கசப் டை் பர்-அக்சடாபர் ைாதத்தில் ஸ்ரீ நகர் ைற் றுை் ஜை் மு ஆகிய
பகுதிகளில் , தனது முதலாெது முதலீட்டாளர் ைாநாட்றட ஜை் மு காஷ்மீர் ைொநிலை்
நடத்தவிருக்கின்றது.

❖

சுற் றுலொவுடன்

சசர்த்து,

ததொட்டக்

கனல

ைற் றுை்

னகவினனப்

கபாருட்கள்

ஆகியவற் றுடன் தெர்த்து மின்ெக்தி ைற் றுை் உற் ெத்தித் துனற ஆகியவற் றிலுை் கூடுதல்
கவனை் இங் கு செலுத்தெ் ெடவிருக்கின்றது.

பசடல் சிவல அருசக நவடஜபறவிருக்கும் கருத்தரங் கு

❖

முதன்முறறயாக

கெளியுறவுத்துறற

அறைச்சகத்தின்

ெருடாந்திர

திட்டத்

தறலெர்களின் கருத்தரங் கொனது குஜராத்தின் நர்ைறத ைாெட்டத்தில் உள் ள பசடலின்
ஒற் றுறைக்கான சிறல அருசக நறடகபறவிருக்கின்றது.

❖

இது

கெளிநாடுகளில்

இந்தியாவின்

நலன்கறளக்

ஊக்கப் படுத்துெதற் காகப்

பணியாற் றுை் இந்தியாவின் அறனத்துத் தூதர்கள் ைற் றுை் உயர் ஆறணயர்கள்
கூடுெதாகுை் .

❖

ைாநிலக் காெல் துறற கபாது இயக்குநர்களின் ெருடாந்திரக் கருத்தரங் கு இசத
இடத்தில் 2018 ஆை் ஆண்டில் நறடகபற் றது.

❖

“ெர்தொர் வல் லெொய் ெதடல் ” இந்தியொவின் பிஸ்ைார்க் என்று அனைக்கெ் ெடுகின்றொர்.

•
•

சர்வதேசச் சசய் திகள்
ஐந் து கண்கள் (Five Eyes) திட்டம்

❖

சீனத் கதாறலத்கதாடர்புத் துறற நிறுெனைான ஹொய் நிறுெனத்தின் சாதனங் கள்
அல் லது சசறெகறள ஐந்து கண்கள் (Five Eyes) எனப் படுை் நாடுகள் பயன்படுத்தினால் ,
அந்நாடுகளுடன் பகிரப் பட்டு ெருை் நுண்ணறிவுத் தரவுகள் நிறுத்தப் படுை் என்று
அகைரிக்கா எச்சரித்துள் ளது.

❖

ஐந்து

கண்கள்

என்ற

கபயரானது

நுண்ணறிவு

ஆெணங் களின்

பாதுகாப் பு

ெறகப் பாட்றடக் குறிக்குை் . அந்த நாடுகள் பின்ெருைாறு

❖

o

ஆஸ்திதரலியொ

o

கனடொ

o

நியூசிலொந்து

o

ஐக்கியப் சபரரசு

o

அசைரிக்கொ

இந்தத் திட்டைொனது அசைரிக்கொ ைற் றுை் ஐக்கியப் சபரரசு ஆகிய நொடுகளுக்கினடதய
நுை்ைறிவுத்

தகவல் கனளெ்

ெகிர்ந்து

சகொள் வதற் கொக

1946

ஆை்

ஆை்டில்

சதொடங் கெ் ெட்டது. அதன் பின் பிற நொடுகள் இத்திட்டத்தில் இனைந்தன.

❖

ெனிெ் தெொர் நனடசெற் றுக் சகொை்டிருந்த கொலத்தில் இந்த நொடுகள் இரஷ்யொனவ
உளவு ெொர்த்தன. 9/11 இரட்னடக் தகொபுரத் தொக்குதலுக்குெ் பின் பு, இந்த நொடுகள்
ெர்வததெத் தீவிரவொதிகனளயுை் கை்கொைிக்கின்றன.

சித்திரைவதக்குப் பயன்படுத்தப் படும் ஜபாருட்கள் மீதான ஐக்கிய நாடுகள்
தீர்மானம்

❖

சமீபத்தில்

சராைானியாவினால் அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச்

சறபத் தீர்ைானை் மீதான ஓட்கடடுப் பிலிருந்து இரஷ்யா ைற் றுை் இதர 42 நாடுகளுடன்
இறணந்து இந்தியா கெளிசயறியுள் ளது.

❖

இந்தத்

தீர்ைானை்

பயன்படுத்தப் படுை்

தூக்குத்

தண்டறன

கபாருட்களின்

ைற் றுை்

சித்திரெறத

ெர்த்தகத்றத

ஆகியெற் றிற் குப்

முடிவுக்குக்

ககாண்டு

ெருெதற் கான ெழிகள் குறித்து ஆய் வு கசய் ெறத சநாக்கைாகக் ககாண்டுள் ளது.

❖

இந்தியா ஓட்கடடுப் பிலிருந்து கெளிசயறியதற் கான காரணங் கள் பின்ெருைாறு
o

இது

இந்தியொவில்

“அரிதிலுை்

அரிதொன”

வைக்குகளில்

ைட்டுை்

தூக்குத்

தை்டனன வைங் க அனுைதிக்குை் இந்தியெ் ெட்டத்திற் கு எதிரொக உள் ளது.
o

தூக்குத்

தை்டனனனயச்

சித்திரவனதக்கு

இனையொக

னவெ் ெதற் கொன

முயற் சியின் கொரைைாக இந்த ஓட்சடடுெ் பில் இருந்து இந்தியா விலகியுள் ளது.

இலங் வகயில் உள் ள மாதிரிக் கிராமம்

❖

ைாதிரிக் கிராைங் கள் திட்டத்தின் கீை் இந்தியாவின் நிதியுதவியுடன் கட்டப் பட்டுள் ள
முதலாெது ைாதிரிக் கிரொைை் இலங் றகயின் காை் பஹாவில் உள் ள ராணிடுகாைாவில்

•
•

கதாடங் கி றெக்கப் பட்டுள் ளது.

❖

இது

சபாரின்

சபாது

இடை் கபயர்ந்த

தமிை்

ைக்களுக்காகத்

கதாடங் கப் பட்ட

வீட்டுெசதித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகுை் .

❖

இந்தியா

தலா

2400

வீடுகளுடன்

இது

சபான்ற

100

ைாதிரி

கிராைங் கறளக்

கட்டறைக்கத் திட்டமிட்டுள் ளது.
❖

இந்தியாவின் பங் களிப் பில் இலங் றகயின் ைாத்தராவில் உள் ள ருஹுனா பல் கறலக்
கைகத்தில் உள் ள மிகப் கபரிய பல் கறலக்கைக அரங் கமுை் அடங் குை் .

சபொருளொேொரச் சசய் திகள்
அரசு உரிவம ஜபற் ற தங் கப் பத்திரங் கள்
❖

2019 ஆை் ஆண்டு ஜூறல 08 அன்று கதாடங் கவிருக்குை் அரசு உரிறை கபற் ற தங் கப்
பத்திரங் களின் (SGB - Sovereign Gold Bonds) புதிய கதாகுதிக்கான விறலறய கிராமிற் கு
ரூ. 3443 ஆக அரசு நிர்ணயித்துள் ளது.

❖

2015 ஆை் ஆை்டில் சதொடங் கெ் ெட்ட SGB திட்டத்தின் கீை் உள் ள பத்திரங் கள் தங் கத்தின்
ஒரு கிரொை் அலகில் குறிக்கெ் ெட்ட ெத்திரங் களொகுை் .

❖

ஒரு நிதியொை்டில் ஒரு நெருக்கு ெத்திரங் களின் மீதான குனறந்தெட்ெ முதலீட்டு
ெரை் பு 1 கிரொை் ைற் றுை் அதிகெட்ெ முதலீட்டு வரை் பு 500 கிரொை் ஆகுை் .

அறிவியை் மற் றும் சேொழிை் நுட்பச் சசய் திகள்
ஜபரிலியம் – 7 என்ற கதிரியக்கச் சிவதவு அணுக் கருவைப் பயன்படுத்திப்
பருைமவை கணிப் பு

❖

கபல் ஜியை் அணுக்கரு ஆராய் ச்சி றையத்றதச் சசர்ந்த லுக்ரிசியா கடர்சி என்பெர்
சிக்கலான இந்தியப் பருெ ைறைறயக் கணிப் பதற் கு அணுக்கரு கெடிப் புகறள
கண்டறிெதற் கான சாதனங் களின் தரவுகறளப் பயன்படுத்தியுள் ளார்.

❖

விரிொன அணு ஆயுதப் பரெல் தறட ஒப் பந்த அறைப் பின் (CTBTO - Comprehensive Test
Ban Treaty Organisation) கீை் உள் ள சர்ெசதச கண்காணிப் பு அறைப் பு நிறலயங் கள்
ெளிைண்டலத்தின்

கதிரியக்கச் சிறதவு

கண்காணிக்கின்றன.

அணுக்கருவின்

அளறெத்

கதாடர்ந்து

•
•

❖

இவர்

ெருவைனைனயக்

செரிலியை்

7-ன்

கைிெ் ெதற் கு

அளனவ

கதிரியக்கெ்

அறிந்துக்

சினதவு

சகொள் வதற் கொக

அணுக்கருவொன

இரஷ்யொ

ைற் றுை்

ஆஸ்திதரலியொவில் உள் ள CTBTOவின் தரவுகனளெ் ெயன்ெடுத்தியுள் ளொர்.

❖

எெ் செொழுசதல் லொை்

செரிலியை்

7

ஆனது

ரஷ்யொவில்

அதிகைொக

உள் ளததொ,

அெ் செொழுசதல் லொை் செர்லியை் 7ன் அளவு ஆஸ்திரதரலியொவில் குனறவொக இருக்குை் .
❖

இரு நொடுகளின் தரவுகள் ஒன்றுக்சகொன்று இனையுை் புள் ளி “செட்லி செரல் குவிய
ைை்டலை் ” (HFCZ - Hadley-Ferrel Convergence Zone) எனெ் ெடுை் .

❖

HFCZ ஐ ெருவக்கொல ைனையுடன் சதொடர்புெடுத்த முடியுை் .

❖

இந்த முடிவு மூன்று நொட்கள்

வித்தியொெத்துடன் (Error) இரை்டு ைொதங் களுக்கு

முன்ெொகதவ மிகத் துல் லியைொக ெருவைனைனயக் கைிக்குை் .

மொநிைச் சசய் திகள்
உத்தரகாண்டில் பசுவம ைரி

❖

தங் களது ைாநிலத்திற் கு ெருறக தருை் “சுற் றுலொெ் ெயைிகளுக்கு” ெசுனை வரி
விதிக்க உத்தரகொை்ட் ைொநில அரசு முடிவு செய் துள் ளது.

❖

இந்த வரியொனது அந்தந்த இடத்தின் உள் ளூர் நகராட்சி அனைெ் பினொல்

முடிவு

செய் யெ் ெடுை் .

❖

இது ெொர்னவயிடக்கூடிய சுற் றுலொெ் ெயைிகளொல் எளிதில் ெொதிக்கெ் ெடுை் சூைல்
அனைெ் புகளில் உற் ெத்தியொகுை் கழிவுகனள அகற் றுவதற் குெ் ெயன்ெடுத்தெ் ெடுை் .

❖

ஒவ் சவொரு

ஆை்டுை்

8

இலட்ெை்

யாத்ரக
ீ ர்கள்

உத்தரகொை்டிற் குெ்

ெயைை்

தைற் சகொள் வர் என்று கைிக்கெ் ெட்டுள் ளது.

❖

முதெொரி ைற் றுை் னநனிடொல் ஆகிய இரை்டு நகரங் கள் சுற் றுலொெ் ெயைிகளுக்கு
”நுனைவு வரினய” விதிக்கின்றன.

•
•

மிலாப் நடைடிக்வக – தில் லி காைல் துவற

❖

காணாைல் சபான குைந்றதகறள மீட்பதற் காக “மிலொெ் ” என்ற ஒரு நடவடிக்னகனய
தில் லி கொவல் துனறயின் குற் றவியல் பிரிவு நடத்தியுள் ளது.

❖

இது கொைொைல் தெொன 333 குைந்னதகனள தில் லியில் மீட்டு, நொட்டின் ெல் தவறு
ெகுதிகளில் வொழுை் அந்தக் குைந்னதகளின் குடுை் ெத்தினரிடை் ஒெ் ெனடத்துள் ளது.

❖

இந்தக்

குைந்னதகள்

ெகுதிகளிலிருந்து

2019

ஆை்

கொைொைல்

ஆை்டு

ெனவரி

தெொயுள் ளனர்.

முதல்

அந்தக்

நொட்டின்

குைந்னதகள்

ெல் தவறு
தில் லியில்

கை்டுபிடிக்கெ் ெட்டுள் ளனர்.

❖

தில் லி கொவல் துனறயின் ஆட்கடத்தல் தடுெ் புெ் பிரிவொனது 2014 ஆை் ஆை்டில்
அனைக்கெ் ெட்டது.

மவல மருத்துை நிறுைனம்
❖

ஆசியாவின் முதலாெது ைறல ைருத்துெை் ைற் றுை் ைறலயில் அதிக உயரத்தில்
உள் ளெர்கறள

மீட்பதற் கான

சிக்ஸ்

சிக்ைா

நிறுெனத்றத

ருத்திரபிரயாக்

ைாெட்டத்தில் அறைக்க உத்தரகாண்ட் ைாநில அரசு திட்டமிட்டுள் ளது.

❖

சைலுை் இந்த நிறுெனை் ைறல ைருத்துெத்தில் ஆயுதப் பறடகள் ைற் றுை் துறண
இராணுெப் பறடகளுக்குை் பயிற் சி ெைங் கவிருக்கின்றது.

❖

இது

ைாநிலத்திற் கு

பயணிகளுக்கு

ெருறக

உயரைான

தருை்

சுற் றுலாப்

பகுதிகளில்

பயணிகள்

சதறெயான

ைற் றுை்

ைருத்துெ

புனிதப்

சசறெறய

அளிக்கவிருக்கின்றது.

விலளயொட்டுச் சசய் திகள்
ஸ்ஜபயினின் மல் யுத்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ்

❖

ைல் யுத்த இறுதிப் சபாட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி ைல் யுத்த வீராங் கறனயான
விசனஷ் சபாகாட் என்பெர் 53 கிசலா எறடப் பிரிவில் கநதர்லாந்தின் கஜசிகா
பிளாஸ்கா என்பெறர வீை் த்தி, தனது முதலாெது தங் கப் பதக்கத்றத கென் றுள் ளார்.

❖

68 கிசலா எறடப் பிரிவில் திெ் யா காக்ரன் என்பெர் சபாலந்து நாட்றடச் சசர்ந்தெறர
வீை் த்தி தங் கப் பதக்கத்றத கென் றுள் ளார்.

❖

இந்தியா இத்கதாடரில் இரண்டாெது இடத்றதப் பிடித்துள் ளது. இத்கதாடரில் இரஷ்யா
முதலிடத்தில் உள் ளது.

FIFA மகளிர் உலகக் சகாப் வப

❖

பிரான்சின் லிசயானில்

நறடகபற் ற 2019 ஆை்

ஆண்டின் FIFA ைகளிர் உலகக்

தகொெ் னெனய அசைரிக்கொ சவன்றுள் ளது.

❖

அசைரிக்கொ 2 தகொல் கள் அடித்து சநதர்லொந்னத வீை் த்தியுள் ளது.

•
•

❖

1930 ஆை் ஆை்டில் இத்தொலியின் விட்தடொரிதயொ தெொனெனவயடுத்து ஆை்கள் ைற் றுை்
ைகளிர் உலகக் தகொெ் னெகளில் சதொடர்நது சவற் றிகனளக் குவித்து வருை் முதலொவது
ெயிற் சியொளர் ஜில் எலிஸ் ஆவொர்.

❖

அசைரிக்க ைகளிர் அைி இக்தகொெ் னெனய 1991, 1999 ைற் றுை் 2015 ஆை் ஆை்டுகளில்
சவன்றுள் ளது.

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

