•
•

ஜூலை – 19

TNPSC துளிகள்
❖

மத்திய மனித வள மமம் பாட்டுத் துறை அறமச்சகமானது “தீக்சை ஆரம் பம் ” என்ை ஒரு
மாணவர் ஊக்குவிப் புத் திட்டம் மீதான பல் கறலக் கழக மானியக் குழுவின் (University
Grants Commission) வழிகாட்டுதறல வவளியிட்டுள் ளது.
o

இது வழக்கமான வகுப் புகள் வதாடங் குவதை் கு முன்பு, புதிய மாணவர்கள் கல் வி
நிறுவனத்திை் குள்

வந்தவுடன்,

அவர்களுடன்

இறணந்து

வசயல் படுவறத

மநாக்கமாகக் வகாண்டுள் ளது.
❖

சர்வமதச கிரிக்வகட் ஆறணயமானது (International Cricket Council – ICC) இந்தியாவின்
மபட்டிங்

வீரரான

சச்சின்

வடண்டுல் கர்,

வதன்

ஆப் பிரிக்க

அணியின்

ஆலன்

ட ொனால் டு மை் றும் இருமுறை உலகக் மகாப் றபறய வவல் வதை் குக் காரணமாக
இருந்த ஆஸ்திமரலிய மகளிர் கிரிக்வகட் அணி வீரர் மகத்திரின் பிட்ஸ்பாட்ரிக்
ஆகிமயாறர ICCன் வொழ் த்தரங் க ப ்டியலில் (Hall of Fame) இறணத்துள் ளது.
o

பிஷன் சிங் மபடி, சுனில் கவாஸ்கர், கபில் மதவ் , அனில் கும் ப்மள மை் றும் ராகுல்
டிராவிட் ஆகிமயார் இப் பட்டியலில் உள் ள இதர இந்திய வீரர்களாவர்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
தமிழ் ம ொழியில் உச்ச நீ தி ன்றத் தீர்ப்பு
❖

இந்திய உை்ை நீ திமன்றம் தமிழ் , கன்ன ம் மற் றும் டதலுங் கு உள் ளி ்
டமொழிகளில்

தனது

தீர்ப்புகள்

குறித்த

நகல் களின்

முதலொவது

வ ் ொர

டதொகுப் சப

டவளியி டு
் ள் ளது.
❖

தற் பபொது தீர்ப்புகள் உருது, டதலுங் கு, அஸ்ஸொமி, ஹிந்தி, கன்ன ம் , மரொத்தி, ஓடியொ,
வங் கொள டமொழி, மற் றும் தமிழ் ஆகிய ஒன்பது பிரொந்திய டமொழிகளில் கிச க்கப்
டபறுகின்றன.

❖

இது இந்தியொவின் பிரொந்திய டமொழிகளில் தீர்ப்புகளின் பிரதிகசள டவளியிடும்
நீ திமன்ற முன்டனடுப் புகளின் ஒரு பகுதியொகும் .

❖

தமிழ் டமொழியில் டமொழி டபயர்க்கப் ப ்

2 உை்ை நீ திமன்றத் தீர்ப்புகள் 18-07-2019

அன்று உை்ை நீ திமன்ற இசைய தளத்தில் பதிபவற் றப் ப டு
் ள் ளன. அசவயொவன:
o

ராஜமகாபால் (ைரவை பவனின் நிறுவனர்) மை் றும் மை் ைவர்கள் எதிர் தமிழ் நாடு
அரசு

o

மஜாசப் ஈஸ்வரன் வாப் மஷர் எதிர் ஷிர்மல காத்லீன் வீலர்

ததசியெ் செய் திகள்
ம ொதிஹரி - அ ் மலஹ்குன்ஞ் மபட்மரொலியக் குழொய் த் மதொடர்
❖

மமாதிஹரி - அம் மலஹ்குன்ஞ் வபட்மராலியக் குழாய் த் வதாடர் இந்தியாவினால்
வவை் றிகரமாக

அறமக்கப் பட்டுள் ளதாக

மநபாளத்திை் கான

இந்தியத்

தூதர்

•
•

அறிவித்துள் ளார்.
❖

இரு

நாடுகளின்

நிர்வாகத்

தறலவர்களால்

வமய் நிகர்

முறையில்

வதாடங் கி

றவக்கப் பட்ட பின் பு ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இந்தத் திட்டத்தின் வணிக ரீதியிலான
வசயல் பாடுகள் வதாடங் கும் .
❖

பீகாரின் மமாதிஹரியிலிருந்து மநபாளத்தின் அம் மலஹ்குன்ஞ் வறரயிலான 69 கிமலா
மீட்டர் வதாறலவுள் ள இந்த வபட்மராலியக் குழாய் த் வதாடரானது இந்தியாவினால்
கட்டப் பட்டுள் ளது.

❖

இது மநபாளத்தின் எண்வணய்
லாரிகளின்

மூலம்

மசமிப் புப் பிரச்சிறனறய எதிர் வகாள் வதை் கும்

வபட்மராலியப்

வபாருட்களின்

மபாக்குவரத்திை் கு

முடிவு

கட்டுவதற் கும் உதவும் .

சூரிய ஒளி சர்க்கொ திட்ட ்
❖

மத்திய சிறு, குறு மை் றும் நடுத்தர நிறுவனங் கள் துறை அறமச்சகம் நாவடங் கிலும் 50
சூரிய ஒளி சர்க்கா குழுக்கறள வசயல் படுத்துதலுக்காக ரூ.550 மகாடி மதிப் பில் சூரிய
ஒளி சர்க்கா என்ை ஒரு திட்டத்றதத் வதாடங் கியுள் ளது.

❖

சூரிய

ஒளி

சர்க்கா

அலகுகள்

கிராமத்

வதாழிை் சாறலகளொக

வறகப் படுத்தப்

பட்டுள் ளன.
❖

இது மும் றபயில் உள் ள காதி மை் றும் கிராமத் வதாழிை் சாறலகள் ஆறணய (Khadi and
Village Industries Commission - KVIC) நிர்வாகக் கட்டுப் பாட்டகத்தின் கீழ் வசயல் படும் .

❖

இது ஏைத்தாழ 1 இலட்சம் நபர்களுக்கு மநரடி மவறல வாய் ப் றப உருவாக்கும் .

பல் கலலக் கழக
❖

ொனியக் குழுவின் பர ொர்ஷ் திட்ட ்

மத்திய மனித வள மமம் பாட்டுத் துறை அறமச்சர் பல் கறலக் கழக மானியக்
குழுவின் (UGC - University Grants Commission) பரமார்ஷ் திட்டத்றதத் வதாடங் கி றவத்தார்.

❖

இத்திட்டத்தின்

கீழ் ,

மதர்ந்வதடுக்கப் படும் .

ஒரு

குறிப் பிட்ட

உயர்

கல் வியானது

வழிகொ ்டியொகத்

•
•

❖

மதசிய அங் கீகார மை் றும் மதிப் பீட்டுக் குழுவின் (National Accreditation and Assessment
Council - NAAC) அங் கீகாரத்றதப் வபறுதசலயும் தரமான கல் விறய அளிப் பறதயும்
மநாக்கமாகக் வகாண்டுள் ள நிறுவனங் கள் வழிகொ ்டியொக இருக்கும் .

❖

இந்தத்

திட்டமொனது

வழிகொ டு
் தல்

வழங் குவதை் காக

1000

உயர்

கல் வி

நிறுவனங் கறள அசமப் பசத இலக்காகக் வகாண்டிருக்கும் .

சொகர் ல த்ரி திட்ட ் - 2
❖

வகாச்சியில்

உள் ள

வதை் கு

கடை் பறடக்

கட்டறளத்

தளத்திலிருந்து

2

மாதம்

நறடவபறும் சாகர் றமத்ரி திட்டம் - 2 என்ை ஒரு திட்டத்திற் கொன பயைத்சத ஐஎன்எஸ்
ைொகர்த்வொனி டதொ ங் கியுள் ளது.
❖

இது வகாச்சியில் உள் ள பாதுகாப் பு ஆராய் ச்சி மை் றும் வளர்ச்சி அறமப் பின் (DRDO
- Defence Research and Development Organisation) கடை் பறட இயை் பியல் மை் றும் கடல் சார்
ஆய் வகத்தினால் வடிவறமக்கப் பட்டு, மமம் படுத்தப் பட்டது.

❖

சாகர் றமத்ரி திட்டத்தின் முதன்றமயான குறிக்மகாள் கள் பின் வருமாறு:
o

ஒட்டு வமாத்த வட இந்தியக் கடலிலிருந்து தரவு மசகரிப் பு,

o

அந்தமான் கடல் மை் றும் அதறனச் சுை் றியுள் ள கடல் களின் மீது கவனத்றதச்
வசலுத்துதல் ,

o

கடல் ஆராய் ச்சி மை் றும் வளர்ச்சித் துறையில் 8 இந்தியக் கடல் கூ ் சமப் பு
நாடுகளுடன் நீ ண்ட கால ஒத்துறழப் றப ஏை் படுத்துதல் .

❖

இது 1962-65 ஆம் ஆண்டுகளில் சர்வமதச இந்தியக் கடல் பயணத்றத மமை் வகாண்ட
இந்தியாவின் ஒமர ஆராய் ச்சிக் கப் பலான “ஐஎன்எஸ் கிஸ்த்னாவின்” வபான் விழாக்
வகாண்டாட்டத்திறன அனுசரிக்கின்ைது.

அடல் பிமித் வியொக்தி கல் யொண் மயொஜனொ
❖

டதொழிலொளர் மற் றும் பவசல வொய் ப் புத் துசற அசமை்ைர் ைந்பதொஷ் குமொர் கங் வொர்
“அடல்

பிமித்

வியாக்தி

கல் யாண்

மாநிலங் களறவயில் அறிவித்தார்.

மயாஜனா”

என்ை

ஒரு

திட்டத்றத

•
•

❖

இந்தத் திட்டம் அரசுத் வதாழிலாளர் காப் பீட்டுை் சட்டம் , 1948ன் கீழ் உள் ளடங் கும்
காப் பீடு

வபை் ை

நபர்களுக்காக

அரசு

வதாழிலாளர் காப் பீட்டுக்

கழகத்தினால்

(Employees' State Insurance Corporation - ESIC) வசயல் படுத்தப் படும் .
❖

இது வதாடக்கத்தில்

இரண்டு ஆண்டு காலத்திற் குை் மசாதறன அடிப் பறடயில்

வசயல் படுத்தப் படுகின்ைது.
❖

இது

மாறி

வரும்

மவறலவாய் ப் பு

நிசலசமயின்

காரணமாக

எந்தவவாரு

காரணத்திை் காகவும் பணிறய இழந்த அல் லது பணியில் இல் லாத நபர்களுக்கு
நிதியுதவி அளிப் பறத மநாக்கமாகக் வகாண்டுள் ளது.
❖

மவறல வாய் ப் பு கிச க்கப் டபறொத ைமயத்தில் இந்த நிவாரணம் காப் பீடு வபை் ை
நபர்களின் வங் கிக் கணக்கில் மநரடியாகப் பணமொகை் வசலுத்தப் படும் .

❖

அவர்கள்

முந்றதய

பணியிலிருந்து

விலகிய

மததியிலிருந்து

குறைந்தது

3

மாதங் களுக்கு மவறல வாய் ப் பு இல் லாமல் இருந்தால் , ESIC-ல் அவர்களின் வமாத்தப்
பங் களிப் பில் 47 சதவிகிதத்திறன அவர்கள் வபை் றுக் வகாள் ள முடியும் .
அது பற் றி

❖

ESI என்பது இந்தியத் வதாழிலாளர்களுக்கான சுய நிதி சமூகப் பாதுகாப் பு மை் றும்
சுகாதாரக் காப் பீட்டுத் திட்டமாகும் .

❖

இது

இந்திய

அரசின்

அறமச்சகத்தினால்

மத்திய

வதாழிலாளர்

சட்டப் பூர்வமாக

மை் றும்

உருவாக்கப் பட்ட

ஒரு

மவறலவாய் ப் பு
தனிச்

சுதந்திர

கழகமாகும் .
❖

இது ESI சட்டம் , 1948-ல் கூைப் பட்டுள் ள விதிகள் மை் றும் ஒழுங் குமுறைகளின்படி
ESICயினால் நிர்வகிக்கப் படுகின்ைது.

இந் திய இலணய வழிக் குற் ற ஒருங் கிலணப் பு ல ய ்
❖

மத்திய உள் துசற அசமை்ைகம்

2018-20 ஆம்

ஆை்டு கொலக ் த்திற் கு இந்திய

இசைய வழிக் குற் ற ஒருங் கிசைப் பு சமயம் (I4C - Indian Cyber Crime Coordination Centre)
என்ை ஒரு திட்டத்றதத் வதாடங் கியுள் ளது.
❖

இது நாட்டில் ஒருங் கிறணக்கப் பட்ட மை் றும் திைறமயான முறையில் இறணய வழிக்
குை் ைங் கறள எதிர்த்துப் மபாராடுவதை் காக 7 கூறுகறளக் வகாண்ட ஒரு திட்டமாகும் .

ெர்வததெெ் செய் திகள்
கொங் மகொவில் எமபொலொ மநொய் பொதிப் பு - சர்வமதச அவசர நிலல
❖

உலக சுகொதொர அசமப் பொனது (WHO - World Health Organisation) கொங் பகொ மக்களொ ்சிக்
குடியரசில் பரவி வரும் எபபொலொ பநொயிசனை் ைர்வபதை அளவில் டபொதுை் சுகொதொர
அவைர நிசலயொக அறிவித்துள் ளது.

❖

WHO

ஆனது

சர்வமதச

“அவசர

நிறலறய”

மை் ை

நாடுகளுக்குப்

பாதிப் றப

ஏை் படுத்துகின்ற மை் றும் ஒருங் கிறணந்த சர்வமதச மீட்புப் பணி மதறவப் படுகின்ை
ஒரு “அசாதொரண நிகழ் வு” என்று வறரயறுக்கின்ைது.
❖

இது மபான்ை ஒரு அறிவிப் பானது சர்வமதச ஈர்ப்றபயும் நிதிறயயும் வகாண்டு வரும் .

•
•

❖

வரலாை் றில்

இது

மபான்ை

வவளியிடப் பட்ட

அறிவிப் புகளில்

5-வது

அறிவிப் பு

இதுவாகும் .
❖

இதை் கு முந்றதய அவரச நிறல அறிவிப் புகள் பின் வருமாறு : அவமரிக்காவில் ஏை் பட்ட
ஜிக்கா மநாய் , பன் றிக் காய் ச்சல் , மபாலிமயா ஒழிப் பு மை் றும் 2014-16ல் மமை் கு
ஆப் பிரிக்காவில் பரவிய எமபாலா மநாய் .

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
பீ ல் ஜலன் குழுவின் மிலக நிதி
❖

ொற் ற ்

பீமல் ஜலன் குழு இந்திய ரிைர்வ் வங் கியி ம் உள் ள மிசக நிதிசய அரசிற் கு
வழங் குமொறு பரிந்துசரக்க முடிவு டைய் துள் ளது.

❖

3-5 ஆை்டுகளுக்கு படிப் படியொக இந்த நிதி அரசிற் கு வழங் கப் ப

❖

இந்த மிசக நிதி மொற் றமொனது, தனது நிதிப் பற் றொக்குசற

இருக்கின்றது.

இலக்சக எ டு
் வதற் கு

அரசிற் கு உதவும் .
❖

இந்த மிசக நிதி மொற் றப் பரிந்துசரயில் எதிர்பொரொத நிதி மற் றும் மறுமதிப் பீ டு
் நிதி
ஆகிய இரை்டும் அ ங் கும் .

அறிவியை் மற் றும் சதாழிை் நுட் ெ் செய் திகள்
ப் மளொமனட்ஸ் (Ploonets)
❖

டதொசல தூரத்தில் உள் ள மிகப் டபரிய பகொள் கசளை் சுற் றியுள் ள சில நிலவுகள் ,
பகொள் கசளப் பபொன்று அதன் ந ்ைத்திரத்திசனை் சுற் றுவதற் குப் பதிலொக, தனது
சுற் றுப் வ ் ப் பொசதயில் இருந்து விடுப டு
் விடுகின்றன.

❖

ஒரு

ைர்வபதை

வொனியல்

குழுவினர்

ப் பளொடன க
் ள் என்று அசழக்கின்றனர்.

இந்தக்

கற் பசனயொன

நிலவுகசளப்

•
•

❖

வியொழன் பகொள் பபொன்ற வொயுக் பகொள் கள் அதனுச ய ந ை
் த்திரங் களுக்கு அருகில்
டைல் ல உந்தப் படும் பபொது, அந்த பகொளின் பகொை உந்தம் நிலவுக்கு மொறுவதனொல்
ப் பளொடன க
் ள் உருவொகும் என்று ஆரொய் ை்சியொளர்கள் கை் றிந்துள் ளனர்.

மாநிைெ் செய் திகள்
கர்நொடக கட்சித் தொவல்
❖

இந்திய உை்ை நீ திமன்றம் 15 அதிருப் தி ை ் ைசப உறுப் பினர்கசள ந ப் பு ை ் ைசபக்
கூ ் த் டதொ ரிலிருந்து டவளிபயற அனுமதி வழங் கியுள் ளது.

❖

இது

அரசியலசமப் பின்

பத்தொவது

அ ் வசையின்

பிரிவு

2(b)-ன்

கீழ்

இந்த

எம் எல் ஏக்கள் தகுதி நீ க்கம் வசய் யப் படுவார்கள் என்ை அச்சமின்றி ஒரு “வகாைடாவின்
உத்தரறவ” மறுக்க முடியும் என்பறதக் குறிக்கின்ைது.
கட்சிக் மகொறடொ

❖

ஒரு

வகாைடா

உறுப் பினர்கள்

உத்தரவு

என்பது

ஒரு

முக்கியமான

ஆஜராக மவண்டும் அல் லது அவர்கள்

வாக்வகடுப் புக்கு

கட்சி

ஒரு குறிப் பிட்ட வழியில்

மட்டுமம வாக்களிக்க மவண்டும் என்பதை் கான ஒரு எழுதப் பட்ட உத்தரவாகும் .
❖

“வகாைடா

உத்தரறவ”

வழங் குவதை் காக,

அறவயில்

உள் ள

தங் களது

கட்சி

உறுப் பினர்களில் மூத்த உறுப் பினறர “தறலறமக் வகாைடாவாக” அரசியல் கட்சிகள்
நியமிக்கின்ைன.

திபொங் பல் மநொக்குத் திட்ட ்
❖

அருணாச்சலப் பிரமதசத்தில் உள் ள திபாங் பல் மநாக்குத் திட்டத்திை் கான பல் மவறு
அனுமதிகள்

மை் றும்

வழங் கியுள் ளது.

வசலவினங் களுக்கு

மத்திய

அறமச்சரறவ

ஒப் புதல்

•
•

❖

இந்தத் திட்டமானது 278 மீட்டர் உயரமுள் ள கான்கிரீட் ஈர்ப்பு அறண கட்டுவதை் கு
திட்டமிட்டுள் ளது.

❖

இத்திட்டம்

நிறைவு வபை் ைால்

இந்தியாவின் மிக உயரமான அறணயாக இது

விளங் கும் .
❖

இது அருணாச்சலப் பிரமதசத்தின் கீழ் திபாங் பள் ளத்தாக்கு மாவட்டத்தில் உள் ள
திபாங் நதியின் மீது அறமந்துள் ளது.

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

