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ஜூலை – 13

TNPSC துளிகள்
❖

ஹார்மஸ் நீ ர்ச ் சந்தியில்

உள் ள அபு முசா தீவுகளுக்கு அருகில்

பிரித்தானிய

எண்ணணய் க் கப் பலல லகப் பற் ற ஈரான் மமற் ணகாண்ட முயற் சி மதால் வியுற் றது.
o

ஈரான் மற் றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தால் உரிலமக் மகாரப் படும் அபு முசா
தீவானது தற் மபாது ஈரானால் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டுள் ளது.

❖

தகவல் மற் றும் ஒளிபரப் பு அலமச்சகத்தின் திலரப் படப் பிரிவானது இந்திய ஆவணப்
படத் தயாரிப் பாளர் கூட்டலமப் புடன் இலணந்து “KSHITIJ” எனும் ஆவணப் பட மன்றம்
ஒன்லற மும் லபயில் ணதாடங் கியது.
o

அஜய் & விஜய் மபடியின் புகழ் ணபற் ற ஆவணப் படமான

“Secret Life of Frogs”

ணதாடக்க படமாகத் திலரயிடப் படும் .
❖

அமமரிக்காவின்
நிகழ் சசி
் யில்

சிகாககாவில்

11வது

உலகத்

நடைமபற் ற
தமிழ்

10வது

மாநாடு

உலகத்

தமிழ்

சிதம் பரம்

மாநாை்டு

அண்ணாமலல

பல் கலலக்கழகத்தில் நலடணபறும் என அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
❖

கலலச் சிறப் பிற் கான டாக்டர் எம் . பாலமுரளி கிருஷ்ணா மதசிய விருதான “முரளி
நடா லஹாரி” என்ற விருதானது பின் னணிப் பாடகரான S.P. பாலசுப் பிரமணியம்
அவர்களுக்கு வழங் கப் பட்டது.
o

இந்த விருதானது கர்நாடக சங் கீதப் பாடகரின் பிறந்த நாளில் பாரதிய வித்யா
பவன் மற் றும் M. பாலமுரளி கிருஷ்ணா நிலனவு அறக்கட்டலள நடத்திய
பாலமுரளி நடா மமஹாத்சவ் 2019 இன் ஒரு பகுதியாக வழங் கப் பட்டது.

❖

ணதன்ணகாரிய

மகிழுந்துத்

தயாரிப் பு

நிறுவனமான

“ஹுண்டாய் ”

நிறுவனம்

முழுவதும் மின்சாரத்தால் இயங் கும் “மகானா எலக்டரிக்” எனும் தனது மசாகுசுக்
காடர இந்தியாவில் அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது. இந்த வாகனம் ஒருமுலற மின்மனற் றம்
ணசய் தால் 425 கி.மீ. ஓட்ட அளலவ உறுதியளிக்கும் .
o

ஹவாயின் பிக் தீவின் கமற் கு கைற் கடரப் பகுதியின் மபயரால் 'ககானா
எலக்ை்ரிக்’ என இதற் குப் மபயரிைப் பை்ைது.

❖

அணமரிக்க

நிபுணத்துவ

என்றலழக்கப் படும்

மபஸ்பால்

அணியால்

விலளயாட்டுகளில்

முதன்முலறயாக

“அட்லாண்டிக்

மராமபாக்கள்

லீக்”

நடுவர்களாகப்

பயன்படுத்தப் பட்டுள் ளன.
❖

இந்திய நாட்டவரான அன்ஷீலா காந்லத அதன் அடுத்த தலலவர் மற் றும் தலலலம
நிதியியல் அலுவலராக (CFO – Chief Financial Officer) நியமிக்கப் பட்டுள் ளதாக உலக
வங் கிக் குழுவானது அறிவித்துள் ளது. இவமர உலக வங் கியின் முதல் மபண் CFO ஆக
இருப் பார்.
o

❖

இவர் முன்னதாக பாரத ஸ்மடட் வங் கியின் CFO ஆக இருந்தவர் ஆவார்.

ஜப் பானின் ஹயபுசா-2 விண்கலமானது ணதாலலதூர குறுங் மகாள் மீது சரியான
இறங் குதலல மமற் ணகாண்டுள் ளது. சூரிய மண்டலத்தின் மதாற் றம் குறித்துப் பல
தகவல் கலள அளிக்கக் கூடிய இந்த முதலாவது திட்டமானது அதன் பரப் பிலிருந்து
அடியிலிருந்து மாதிரிகலளச் மசகரிக்கவுள் ளது.
o

விண்ணவளியில்
ணபாருளின்

சந்திரலன

விட

பரப் பிலிருந்து

ணதாலலயில்
மாதிரிகலள

உள் ள

ஒரு

விண்ணவளிப்

மசகரிப் பது

இதுமவ

•
•

முதன்முலறயாகும் .
❖

87 மில் லியன் பயனாளர்களுக்குச் ணசாந்தமான தகவல் கலளப் பிரித்தானிய அரசியல்
ஆமலாசலன நிறுவனமான மகம் பிரிட்ஜ் அனாலிடிகாவுடன் இரகசியமாகப் பகிர்ந்து
ணகாண்டதாக எழுந்த குற் றச்சாட்டின் மபரில் அணமரிக்க அரசானது முகநூலுக்கு 5
பில் லியன் டாலர் அபராதம் விதித்துள் ளது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
மக்கள் எண்
❖

குடிமக்கள் விண்ணப் பிக்காமகலகய குறிப் பறிந்துத் தானாககவ மக்களுக்கு சை்ை
ரீதியான ஆவணங் கடள வழங் க தமிழ் நாடு அரசு திை்ைமிை்டுள் ளது.

❖

இந்த சை்ைப் பூர்வமான கசடவகளில் மக்கள் விண்ணப் பித்த பிறகு அரசின் இ-கசடவ
டமயங் கள் மூலம் வழங் கப் படும் சான்றிதழ் கள் , ஆவணங் கள் , உரிடமகள் கபான்ற
அரசு கசடவகடள வழங் குதலும் அைங் கும் .

புதிய நலைமுலை

❖

தமிழ் நாடு மின் ஆளுடம நிறுவனமானது மாநிலத்தில் உள் ள 7 ககாடி மக்களுக்கும்
ஒரு

தனித்துவமான

“மக்கள்

எண்”

எனும்

அடையாள

எண்லண

உருவாக்கத்

திட்டமிட்டுள் ளது.
❖

இதன் மூலம் ஆதார் எண் மலறக்கப் பட்டு மக்கள் எண் எனும் பிலழமயற் படுத்த
முடியாத எண் பயன்படுத்தப் படும் .

❖

இந்தத் தகவல் கள் மின்னணு முலறயில் தமிழ் நாட்டில் வசிக்கும் ஒவ் ணவாருக்கும்
தனித்தனியாக உருவாக்கப் பட்டுள் ள குடிமக்கள் ணபட்டகத்லத அலடயும் .

❖

குடிமக்கள் அவர்களின் லகமபசி எண்லணப் பயனாளர் குறியீடாகவும் ஒருமுலற
பயன்படுத்தும் கடவுச் ணசால் லலயும் பயன்படுத்தித் தங் கள் சான்றிதழ் கள் மற் றும்
ஆவணங் கலள தங் கள் ணபட்டகத்தில் காணலாம் .

❖

குடிமக்கள்

தகுதி

ணபறும்

மபாது

ஒவ் ணவாரு

துலற

அல் லது

நிறுவனங் களின்

ணமன்ணபாருள் களின் ணதாடர் சங் கிலி (நம் பிக்டக இடணயம் ) ணதாழில் நுட்பமானது
சான்றிதழ் கடள உடனடியாக வழங் கும் .
❖

பிறப் புச் சான்றிதழ் முதல் இறப் புச் சான்றிதழ் வலர பல் மவறு அரசுத் துலறகள்
மற் றும் முகவர் நிறுவனங் களுக்கு இலடயில் வழங் கப் பட்ட ஏராளமான சான்றிதழ் கள்
/ ஆவணங் கள் தானாகமவ குடிமக்கள் ணபட்டகத்தில் மசமிக்கப் படும் .

ததசியெ் செய் திகள்
பவன் ஹன்ஸ் ஹஹலிகாப் டர்
❖

பவன்

ஹன்ஸ்

நிறுவனத்தில்

முதலீை்டைத்

திரும் பப்

மபறுவதற் கான

புதிய

மூகலாபாய ஏல ஆவணத்டத மத்திய அரசு மவளியிை்டுள் ளது.
❖

தற் கபாது இதன் மமாத்த பங் குகளில் 51% அரசிைமும் 49% ONGC நிறுவனத்திடமும்
உள் ளன.

•
•

❖

1985 ல் ணதாடங் கப் பட்ட இந்த பவன் ஹன் ஸ் ஒரு மினி ரத்னா – 1 வலக ணபாதுத்துலற
நிறுவனமாகும் .

❖

இது பல் மவறு மாநில அரசுகளுக்கு குறிப் பாக வடகிழக்கு மாநிலங் கள் , லட்சத்தீவு
மற் றும் மினிக்காய் தீவுகள் , லவஷ்ணமவா மதவி ஆலயம் உள் ளிட்ட பகுதிகளுக்கு
ணஹலிகாப் டர் மசலவகலள வழங் குகின்றது.

❖

இந்நிறுவனத்தின் விளம் பர முழக்கம் “நாங் கள் உங் களுக்காகப் பறக்கின்மறாம் ”
என்பதாகும் .

ரக்ொ கியான் ெக்தி திை்ைம்
❖

ரக்சா கியான் சக்தி

திை்ைத்திற் கு மபரிய

அளவில்

ஊக்கமளிக்கும்

வடகயில்

அறிவுசார் மசாத்துரிடம ஏற் பாை்டுப் பிரிவிற் கும் பாதுகாப் பு உற் பத்தி மற் றும் கதசிய
ஆராய் ச்சி

கமம் பாை்டுக்

கழகத்திற் கும்

இடைகய

ஒரு

புரிந்துணர்வு

ஒப் பந்தம்

டகமயழுத்தாகியுள் ளது.
❖

ரக்சா கியான் சக்தி

திை்ைம்

என்பது

இந்தியப்

பாதுகாப் புச் சாதன

உற் பத்தி

சுற் றுச்சூழல் அலமப் பில் அறிவுசார் ணசாத்துரிலம கலாச்சாரத்லத வளர்ப்பதற் காக
2018 ஆம் ஆண்டு ணதாடங் கப் பட்டது.
❖

1000க்கும்

மமற் பட்ட

புதிய

காப் புரிலம

விண்ணப் பங் கலளத்

தாக்கல்

ணசய் ய

அறிவுசார் மசாத்துரிடம ஏற் பாை்டு பிரிவு வசதி ணசய் துள் ளது.
❖

பாதுகாப் புத் துலறயில் தன்னிலறவு அலடவதற் கான புதிய மயாசலனகள் மற் றும்
புத்தாக்கங் கலள முழுலமயாகப் பயன்படுத்துவமத இத்திட்டத்தின் ஒட்டுணமாத்த
மநாக்கமாகும் .

தாகம் நடவடிக்கக
❖

ரயில் கவ பாதுகாப் புப் படையானது “தாகம் நடவடிக்லக” எனும் புதிய திட்டத்லத
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.

•
•

❖

ரயில் களிலும் , ரயில் நிலலயங் களிலும் அங் கீகரிக்கப் படாத குடிநீ டர விற் பலன
ணசய் வலதத் தடுக்கும் அகில இந்திய அளவிலான ணசயல் திட்டம் இதுவாகும் .

❖

ரயில் மவ சட்டத்தின் 144, 153 பிரிவுகளின் கீழ் அங் கீகரிக்கப் படாத குடிநீ ர் புை்டிகள்
அப் கபாது பறிமுதல் ணசய் யப் பட்டன.

பை பரிமாண வறுலமக் குறியீடு - 2019
❖

ஐ.நா. கமம் பாை்டுத் திை்ைம் , ஆக்ஸ்கபார்டு வறுடம மற் றும் மனித கமம் பாை்டு
முன்முயற் சி ஆகியவற் றில் இடணந்து 2019 ஆம் ஆண்டின் பல பரிமாண வறுடமக்
குறியீடு மவளியிைப் பை்டுள் ளது.

❖

2006

ஆம்

ஆண்டு

முதல்

2016

வடர

இந்தியா

271

மில் லியன்

மக்கடள

வறுடமயிலிருந்து மீை்டுள் ளடத இக்குறியீடு சுை்டிக் காை்டியுள் ளது.
❖

இந்தியாவில்

ஜார்க்கண்ட்

மாநிலமானது

மிக

உயர்ந்த

முன்மனற் றத்லதக்

கண்டுள் ளது.
❖

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பல பரிமாண வறுடமக் குறியீடு 2005 – 2006 ஆம்
ஆண்டுகளில் இருந்த 74.9% லிருந்து 2015-16 ஆண்டுகளில் 46.5% ஆக குலறந்துள் ளது.

•
•

ெர்வததெெ் செய் திகள்
சுயாதீன நிபுணர் நியமனம் குறித்த வாக்ஹகடுப் பு
❖

பாலியல் ரீதியாக சிறுபான்டமயினருக்கு எதிரான வன்முடற மற் றும் பாகுபாடுகள்
குறித்து அறிக்டக அளிக்கும் முக்கியமான ஐ.நா. அதிகாரியின் பதவிக் காலத்டத
நீ ை்டிப் பதற் கான வாக்மகடுப் பில் இந்தியா வாக்களிக்கவில் லல.

❖

இந்தத் தீர்மானமானது உலமகங் கிலும் உள் ள LGBTQ சமூகத்திற் கு எதிரான வன் முலற
சம் பவங் கள் குறித்து அறிக்லகயளிக்கும் தனிச் சுதந்திரமுடைய நிபுணருக்கு மூன்று
ஆண்டுக் கால பதவி நீ ட்டிப் பு வழங் குவலத மநாக்கமாகக் ணகாண்டது.

❖

இந்தத் தீர்மானத்திற் கு மனித உரிலமகள்

மன்றத்தில்

ணபரும் பாலான உறுப் பு

நாடுகளின் ஆதரவு கிலடத்தது.
❖

ஆனால் இந்தியா, அங் மகாலா, புர்கினா பாமஸா, மகமரூன், காங் மகா, ஹங் மகரி,
தாமகா

மற் றும்

மசனகல்

மபான்ற

நாடுகள்

இறுதி

வாக்ணகடுப் பில்

வாக்களிக்கவில் லல.
❖

பாகிஸ்தான், சவுதி அமரபியா, சீனா, வங் காள மதசம் , பஹ்லரன், கத்தார், மசாமாலியா
ஆகிய நாடுகள் இந்தத் தீர்மானத்திற் கு எதிராக வாக்களித்தன.

❖

2016

ஆம்

ஆண்டின்

தனிச்

சுதந்திரமுடைய

நிபுணர்

மதர்ந்ணதடுப் பிற் கான

வாக்ணகடுப் பின் மபாதும் இந்தியா வாக்களிக்கவில் லல.
❖

மகாஸ்டாரிகா நாட்டின் விக்டர் மாட்ரிகல் மபார்லிமயாஸ் தற் மபாலதய தனிச் சுதந்திர
நிபுணராக உள் ளார்.

மாலத்தீவிற் கான இந் தியாவின் ஆதரவு
❖

காமன்மவல் த் நாடுகளில் மாலத்தீடவ ஒரு உறுப் பினராக மீண்டும் இடணப் படத
துரிதப் படுத்தக் ககாரி இந்தியா காமன்மவல் த் அடமப் டப வலியுறுத்தியுள் ளது.

❖

லண்ைனில்

நடைமபற் ற 19வது காமன்மவல் த் நாடுகளின் மவளியுறவுத் துடற

அடமச்சர்களின் மாநாை்டில் இந் திய மவளியுறவுத் துடற அடமச்சர் S. மெய் ஷங் கர்

•
•

இந்தியாவின் நிடலப் பாை்டை மதரிவித்தார்.
❖

2016

ஆம்

ஆண்டில்

அப் துல் லா

யாமீன்

அதிபராக

இருந்த

கபாது

மாலத்தீவு

காமன்மவல் த் அடமப் பிலிருந்து மவளிகயறியது.

காமன்சவை் த் நாடுகள்

❖

காமன்ணவல் த் என்பது 53 சுதந்திர மற் றும் இலறயாண்லம ணகாண்டுள் ள நாடுகளின்
தன்னார்வக்

கூட்டலமப் பாகும் .

இலவயலனத்தும்

முன்னதாக

பிரித்தானியப்

மபரரசின் ஆளுடகயின் கீழ் இருந்த நாடுகளாகும் .
❖

1931

ஆம்

ஆண்டில்

ணதாடங் கப் பட்ட

இந்த

அலமப் பானது

லண்டலனத்

தலலநகரமாகக் ணகாண்டது.
❖

2009 ஆம் ஆண்டில் கலடசியாக இலணந்த நாடு ருவாண்டா ஆகும் .

❖

அலனத்து 53 உறுப் பினர் நாடுகளும் ணபாருளாதார நிலல அல் லது மபாருளாதார
அளவு ஆகியவற் றின் படியல் லாமல் சமமான கருத்துரிடமடயக் மகாண்டு உள் ளது.

ஹஹாமிஹயாபதி மருத்துவத்திற் கான மறு ஹெலுத்துகக ரத்து - பிரான்ஸ்
❖

2021 ஆம் ஆண்டு முதல் கஹாமிகயாபதிச் சிகிச்டசடய கமற் மகாள் ளும் அதன்
குடிமக்களுக்கு மருத்துவக் கை்ைணங் கடளத்

திருப் பியளிப் படத நிறுத்த பிமரஞ் சு

அரசு முடிவு மசய் துள் ளது.
❖

2017 ஆம் ஆண்டில் கஹாமிகயாபதிச் சிகிச்டசக்கு நிதியளிப் படத நிறுத்த பிரிை்ைன்
அரசு முடிவு மசய் தது.

❖

மாற் று மருத்துவமான கஹாமிகயாபதிடய 1796 ஆம் ஆண்டு மெர்மனியின் சாமுகவல்
கஹன் கமன் என்பவர் உருவாக்கினார்.

•
•

மாநிைெ் செய் திகள்
ஹபண்கள் ஹதாழில் ஹதாடக்க மாநாடு - 2019
❖

மபண் மதாழில் மதாைங் குனடர ஊக்குவிக்கும் முயற் சியில் ககரளாவின் ஸ்ைார்ை் அப்
திை்ைமானது

ஆகஸ்ை்

01

ஆம்

கததி

மகளிர்

மதாழில்

மதாைக்க

மாநாை்டை

நைத்தவிருக்கின்றது.
❖

இந்த மாநாைானது அடனத்துப் மபண் மதாழில் வல் லுநர்கள் , ஆர்வமுள் ள மதாழில்
முடனகவார்கள் ,

மபருநிறுவனத்

தடலவர்கள்

மற் றும்

மதாைக்க

நிறுவனங் கள்

அடனவருக்கும் அனுமதியளிக்கும் .
❖

“She Loves Tech” எனும் மிகப் மபரும் கதசிய சவாலில் பை்டியலிைப் பை்ைவர்களில் இருந்து
20 மபண்களால் உருவாக்கப் பை்ை மதாழில் மதாைங் கங் கள் இம் மாநாை்டில் காை்சிப்
படுத்தப் படும் .

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

