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ஜூலை – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ ர ோஹிங்கியோ சமூகத்ததச ் ரச ந்்தவ க்ள் அகதி அந்தஸ்துக்குத் 

தகுதியுதையவ க்ளோ எனும் ரகள்விக்குத் தீ ப்்பளிக்க உசச்நீதிமன்றம் இறுதியோக 

ஒப்புக் ககோண்டுள்ளது. இதனோல் அவ க்ள் நோை்டிற்குத்  திரும்ப அனுப்பப் 

படுவதிலிருந்துத்  தப்பிக்கலோம். 

o ர ோஹிங்கியோ சமூகத்ததச ் ரச ந்்த 40,000 அகதிகதள அவ க்ள் பிறந்த 

மியோன்மருக்குத் திரும்ப அனுப்பும் திை்ைத்தத மத்திய அ சு 

முன்கமோழிந்துள்ளது. 

❖ ராஜ்காட் அனல் மின் நிலலயமானது அதிகாரப் பூரவ்மாக மூடப்படட்ு சூரிய ஒளி 

ஆற்றல் பூங்காவாக மாற்றப்படும் என்று டடல்லி அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. நிலக்கரி 

ஆற்றலால் இயங்கும் இந்த ஆலலயின் அலகானது 1989 இல் டதாடங்கப்பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஆதார் மச ாதா 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆதார ் மற்றும் இதர சட்டங்களின் திருத்தத்திற்கான  

மசசாதாவானது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அலவகளாலும் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 08 

அன்று நிலறசவற்றப்பட்டது.  

❖ இந்த திருத்தங்களானது நீதிபதி B.N. ஸ்ரீ கிருஷ்ணோ குழுவின் ஆதோ  ் மீதான 

திருத்தங்களுக்கான ப ிந்துத களின் அடிப்பதையிலும் தனியு ிதம (அந்தரங்க 

உரிலம) மீதோன உசச்நீதிமன்ற உத்த வின் வழிகாடட்ுதல்களின் அடிப்பதையிலும்  

ரமற்ககோள்ளப்பைட்ுள்ளன. 

❖ இது கீழ்க்கோணும் சை்ைங்களில் திருத்தம் 

கசய்கின்றது. 

o ஆதோ  ் (நிதி மற்றும் பிற மோனியங்கள், 

நன்தமகள் மற்றும் ரசதவகளின் இலக்கு 

சநாக்கிய விநிரயோகம்) சை்ைம் – 2016 

o இந்திய தந்திச ்சை்ைம் – 1885 

o பண ரமோசடி தடுப்புச ்சை்ைம் – 2002 

முக்கிய திருத்தங்கள் 

❖ நோைோளுமன்றத்தோல் உருவோக்கப்பை்ை ஒரு 

சை்ைத்தோல் அனுமதிக்கப் பைோவிடில் எந்தகவோரு 

நபரும் ஆதோ  ்எண்தண தவத்திருப்பதற்கோன 

ஆதோ த்தத வழங்கரவோ அல்லது தனது 

அதையோளத்தத உறுதி கசய்யும் 

ரநோக்கத்திற்கோக ரசோததனலய ஏற்கசவா 

கை்ைோயப் படுத்தப்பைரவோ மோை்ைோ .்  

❖ வங்கிக் கணக்குகதளத் கதோைங்குவதற்கு 
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தன்னோ வ் அடிப்பதையிலோன அங்கீகோ த்திற்கு ஏற்றுக் ககோள்ளக் கூடிய KYC (Know 

Your Customer) ஆவணமோக ஆதோ  ்எண்தணப் பயன்படுத்த இது அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இது குழந்ததகள் 18 வயதத எைட்ும் ரபோது பரயோ கமை் ிக் (உடல் அங்கங்கள்)  

அதையோளத் திை்ைத்திலிருந்து கவளிரயறுவதற்கோன விருப்பத் கத ிதவ 

வழங்குகின்றது. 

❖ ஆதோ  ்உறுதிச ் சசாதலன மறுப்பு அல்லது உறுதி டசய்ய முடியோமல் ரபோனதற்கோக 

ரசதவகதள வழங்க மறுப்பதத இது ததை கசய்கிறது. 

❖ இது இந்திய தனிதத்ுவ அதையோள ஆதணய நிதியம் நிறுவப்படுவதற்கு வழி 

வகுக்கின்றது. 

❖ இது குடிதம அப ோதங்கள், அதன் தீ ப்்புகள்,  ஆதோ  ்சை்ைத்தின் மீறல்கள் கதோை ப்ோன 

ரமல்முதறயீடு மற்றும் ஆதோ  ் சூழல் அதமப்பில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கோன 

விதிகதள உள்ளைக்கியது.  

 

பிலிப் காம்சபாஸ் நிபுணர் பணிக் குழு 

❖ பாதுகாப்பு அலமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் பிலிப் காம்சபாஸ் நிபுணர ்பணிக் குழுவின் 

பரிந்துலரகலள மீளாய்வு டசய்யும் கூடட்த்திற்குத் தலலலம தாங்கினார.் 

❖ டவடிமருந்து விபதத்ுகலளத் தடுக்கவும் அதன் விலளவுகலளக் குலறப்பதற்குமான 

வழிமுலறகலள உருவாக்க இந்த பணிக் குழு அலமக்கப்படட்து. 

❖ பாதுகாப்பு அலமசச்ர ்இதன் பரிந்துலரகலள டசயல்படுதத்ுவதற்கான உத்தரவுகலள 

வழங்கினார.் 

 

விவ ாயிகளுக்கு சநரடி பயன் பரிமாற்றம் 2.0 

❖ இரசாயனங்கள் மற்றும் உரத் துலற அலமசச்கமானது உர மானியங்களுக்கான  

சநரடி பயன் பரிமாற்றத்தின் (DBT – Direct Benefit Transfer) 2-ம் கட்டத்லதத் 

டதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது நவீன டதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ுவதன் மூலம் கசிவுகள், சிறு திருடட்ுகள் 

மற்றும் கறுப்பு சந்லதப்படுதத்ுதல் ஆகியவற்லறத் தடுக்கவும் அதன்  மூலமாக 

விவசாயிகளின் வாழ்லவ சமம்படுதத்ுவதற்குமான ஒரு படியாகும். 

❖ இரண்டாம் கட்ட DBTயின் வசதிகள்: 

o DBT முகப்பு பலதக – உ  இருப்பு நிதல கதோை ப்ோன நிகழ்ரந  அறிக்தககள் 

o விற்பலன முலன (PoS - Point of Sale) 3.0 கமன்கபோருள் – DBT கமன்கபோருளில் 

பதிவு, உள்நுதழவு மற்றும் விற்பதன நைவடிக்தககதள எளிதோக்குகிறது. 

o சமலசக் கணினி PoS பதிப்பு – அவச  நிதலதய நி வ்கிக்க POS 

சோதனங்களுக்கு மோற்றோக அல்லது கூடுதல் வசதியோக இது உள்ளது. 

❖ இதவ இ ண்டுரம பன்கமோழிப் பதிப்புகளில் கிதைக்கின்றன.  

 

அரசு அதிகாரிகளின் கட்டாய ஓய்வு 

❖ அரசு அதிகாரிகலள முன்கூட்டிசய ஓய்வு டபறச ் டசய்வதற்கான முழுலமயான 
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உரிலம மத்திய அரசுக்கு உள்ளதாக மத்தியப் பிரதமர ் அலுவலகத்திற்கான 

இலணயலமசச்ர ்டதரிவித்தார.் 

❖ கீழ்க்காண்பனவற்றின் அடிப்பலடயில் அவரக்லள ஓய்வு டபறக் சகாரலாம்.  

o சநரல்மயின்லம மற்றும் திறதமயின்தம 

o கபோது நலன் 

o அடிப்பதை விதிகள் 56(i) (1), 1972 ஆம் ஆண்டின் மத்திய குடிலமப் 

பணிகளுக்கான விதிகளின் விதி எண் 48, மற்றும் 1958 ஆம் ஆண்டின் 

அதனத்திந்திய பணி விதிகள் 

❖ அதிகாரிகலள மதிப்பாய்வு டசய்யும் அதிகாரமும் அரசுக்கு உண்டு. அதன்படி ஜூதல 

2014 – ரம 2019 கோலகை்ைங்களில் 36,765 குரூப் A அதிகோ ிகள், 82654 குரூப் B அதிகோ ிகள் 

மதிப்போய்வு கசய்யப்பைட்ுள்ளன .் 

❖ 125 குரூப் A மற்றும் 187 குரூப் B அதிகோ ிகள் ஒழுங்குமுதற நைவடிக்தகக்கு 

உை்படுத்தப்படட்ுள்ளன .்  

 

முக அங்கீகார அமமப்பு 

❖ ரதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகமோனது ஒரு தோனியங்கி முக அங்கீகோ  

அதமப்பிற்கோன முன்கமோழிவு ரகோ ிக்தகதய கவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ இது குற்றவோளிகள், கோணோமல் ரபோனவ க்ள், அதையோளம் கத ியோத இறந்த 

உைல்கள் மற்றும் குற்றத் தடுப்பு ஆகியவற்றில் அதையோளம் கோண்பதற்கோக நோடு 

முழுவதும் உள்ள கோவல் துதற அதிகோ ிகளோல் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இந்த அதமப்போனது மக்களின் முகப் புதகப்பைங்கள் மற்றும் கோகணோளிகளுைனோன 

கப ிய த வுத் தளத்ததப் ப ோம ிப்பதன் மூலம் கசயல்படுகிறது.  

❖ இது மிக துல்லியமோக முகப் கபோருத்தங்கதள கண்டுபிடிப்பதற்கும் குறிப்போக 

கூை்ைங்களிதைரய அதையோளம் கோண்பதற்குமான எளிய தீ வ்ோகும். 

❖ மத்திய விமோனப் ரபோக்குவ தத்ு அதமசச்கமோனது ஐத ோபோத் விமோன நிதலய 

நுதழவிற்கு இந்த அதமப்பின் முன்ரனோை்ைத்தத ஜூதல 01 ஆம் ரததி முதல் 

கதோைங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ்கதோழில் நுை்பமோனது தனியு ிதம சிக்கல்கள் மற்றும் த வு மீறல்கள் குறித்த 

அசச்த்ததயும் எழுப்புகின்றது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஹஜ்ஜிலிருந்து ஜம்ஸாம் புனிே நீர ்

❖ சவுதி அசரபியாவின் ஹஜ்ஜிலிருந்துத் திரும்பும் பயணிகள் ஜம்ஸாமிலிருந்துப் புனித 

நீலர அனுமதிக்கப்பட்ட உலடலமகளுடன் எடுத்து வர அனுமதிக்கப்படுவர ் என ஏர ்

இந்தியா நிறுவனம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ஜம்ஸாம் கிணறு சவுதி அசரபியாவின் டமக்காவில் அலமந்துள்ளது. 

❖ பல ஹஜ் பயணிகள் இந்தக் கிணற்றிலிருந்துப் புனித நீலர தங்கள் 

குடும்பத்தினருக்கும் நண்பரக்ளுக்கும் டகாண்டு வருகின்றனர.் 
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உயர்திறன் பபற்ற புலம்பபயர்ந்சதாரக்்கான வாய்ப்பு – அசமரிக்கா 

❖ அடமரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சலபயானது நிரந்தரக் குடியுரிலம அடல்டக்கான  (கிரீன் 

காரட்ு) விண்ணப்பதாரர ் மீதான நாடு சாரந்்த ஏழு சதவீத உசச் வரம்லப 

நீக்குவதற்கானச ்சட்டத்லத நிலறசவற்றியுள்ளது. 

❖ ஒரு நிரந்தரக் குடியுரிலம அடல்டயானது அடமரிக்க குடிமகன் அல்லாசதார ் அங்கு 

நிரந்தரமாக வாழவும் பணிபுரியவும் அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இதனால் குறிப்பாக H-1B பணி நுதழவு இதசவுச ் சீைட்ு அடிப்பதையில் 

அகம ிக்கோவில் நுதழயும் உய த்ிறன் உதைய இந்தியத் தகவல் கதோழில்நுை்ப 

வல்லுந க்ள் இந்த சை்ைப் பூ வ்மோன வசிப்பிைத்தத அதிக அளவில் கபறுவ  ் என 

எதி ப்ோ க்்கப்படுகின்றது.  

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு நிரவ்ாகிகள் 

❖ இந்தியக் காப்பீடட்ு ஒழுங்முலற மற்றும் சமம்பாடட்ு ஆலணயமானது சுகாதார 

சசலவக்கான காப்பீடுகளின் மூன்றாம் தரப்பு நிரவ்ாக நிறுவனங்கலள நிரவ்கிக்கும் 

விதிமுலறகளில் மாற்றங்கலள அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ காப்பீடட்ு நிறுவனம் மற்றும் பாலிசிதாரருக்கு இலடயில் ஒரு இலடத் தரகராக இந்த 

நிரவ்ாக நிறுவனங்கள் டசயல்படுகின்றன. 

❖ காப்பீடட்ு உரிலமக் சகாரல்கலளயும் இலவ லகயாள்கின்றன. 

❖ புதிய விதிமுலறகளானது பாலிசிதாரரக்ள் தங்களுக்கு விருப்பமான நிரவ்ாக 

நிறுவனங்கலளத் சதரவ்ு டசய்ய அனுமதியளிக்கின்றது. 

 

முக்கியமான தகவல்களின் அங்கீகரிக்கப்படாத கசிவு 

❖ மின்னணுத் தரவு தளங்கலள சசதப்படுதத்ும் அல்லது அழிக்கும் அல்லது 

விசாரலணயின் சபாது தக்கத் தரலவ வழங்கத் தவறும் நிறுவனங்கள் மீது அதிக 

அளவு அபராதங்கலள விதிக்க 2019 ஆம் ஆண்டின் நிதி மசசாதாவானது டசபிக்கு (SEBI) 

அதிகாரமளிதத்ுள்ளது.  

❖ அப ோதமானது 10 ரகோடி வத  அல்லது சை்ை விர ோதமோன ஆதோயங்களின் மூன்று 

மைங்குத் கதோதக இவற்றில் எது அதிகரமோ அந்தத் டதாலக விதிக்கப்படும். 

❖ தனிப்பை்ைத் த க க்ளுக்கு ரூ. 1 ரகோடி வத  அப ோதம் விதிக்கலோம். 

❖ இந்த நைவடிக்தகயோனது கைக்சவி அஞ்சல் மற்றும் இத  டிஜிை்ைல் வழிமுதறகள் 

மூலம் விதலத் தகவல் மற்றும் பிற முக்கிய த வுகளின் அங்கீகோ மற்ற கசிதவத் 

தடுப்தப ரநோக்கமோகக் ககோண்ைது.  
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மாநிைச ்சசய்திகள் 

 ாட்சிகள் பாதுகாப்புத் திட்டம்  - ஒடி ாவிை் நிலைதவை்ைம்  

❖ ஒடிசா மாநில அரசானது மத்திய அரசின் 2018 ஆம் ஆண்டின் சாட்சிகள் பாதுகாப்புத் 

திட்டத்திலனச ்டசயல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது குற்ற விசாரலண / நீதிமன்ற விசாரலண மற்றும் அதற்குப் பின்னருமான  

அசச்ுறுத்தல் மதிப்பீடட்ின் அடிப்பலடயில் சாட்சிகளுக்குப் பாதுகாப்லப 

வழங்குகின்றது.  

 
❖ இந்தத் திட்டமானது சாட்சிகளின் பாதுகாப்பு, அலடயாள மாற்றம் & அவரக்ளின் 

இடமாற்றம், சாட்சிகளின் இல்லங்களில் பாதுகாப்புச ் சாதனங்கலள நிறுவுதல், 

சிறப்பாக வடிவலமக்கப்படட் நீதிமன்ற அலறகளின் பயன்பாடு சபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

❖ அசச்ுறுத்தல் மதிப்பீடட்ின் அடிப்பலடயில் A, B, C என  3 பி ிவாக பி ிக்கப்பைட்ு 

சாட்சிகள் போதுகோப்பு வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்திை்ைத்தின் கசலவுகதளச ் சமோளிப்பதற்கோக ஒரு மோநில சோை்சிகள் போதுகோப்பு 

நிதியம் உருவோக்கப்படும். 

❖ இந்த நிதியமோனது மோநில அல்லது ஒன்றியப் பி ரதசத்தின் உள்துதற 

அதமசச்கத்தோல் இயக்கப்படும். 

 

மத்தியப் பிரசத த்தின்  ா-பீஜ் விமதகள் 

❖ சான்றளிக்கப்படட் மற்றும் உயர ் தர விலதகலள விவசாயிகளுக்கு விநிசயாகித்தல் 

மற்றும் விற்பலன டசய்வசதாடு விலதகலள உற்பத்தி டசய்யவும் மதத்ியப் பிரசதச 

அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த விலதகளின் டபயர ்“சோ-பீஜ்” ஆகும். 

❖ இதவ அடுத்த “ ோபி” பருவத்திலிருந்துத் தயோ ிக்கப்படும். 

❖ மோநிலத்தின் விததக் குழுக்கள் இந்த விததகளின் விற்பதனயில் ஈடுபடும். 
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கர ்ச்ி பூமஜ திருவிழா - திரிபுரா 

❖ கரச்ச்ி பூலஜ திருவிழா என்பது திரிபுராவின் மிகவும் பிரபலமான பண்டிலககளில் 

ஒன்றாகும். 

❖ இது திரிபுராவின் தலலநகரான அகரத்லாவில் (புராண அகரத்லா) உள்ள பதினான்கு 

கடவுள்களின் சகாயில் வளாகத்தில் டகாண்டாடப்படட்து. 

❖ ஒரு வார காலம் டகாண்டாடப்படும் இத்திருவிழா ஜூலல மாதத்தில் அமாவாலசலய 

அடுத்த எட்டாம் நாளில் டதாடங்குகின்றது. 

❖ இவ்விழாவானது பூமித் தாயின் மாதவிடாய் காலத்திற்கு அடுதத்ு அதலனச ் சுத்தம் 

டசய்வதற்காக டகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ விலங்குகள் பலியிடுதலும் இந்தப் பண்டிலகயின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும்.  
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