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ஜூலை – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அமமசச்ரும் பாரதிய ஜனதா கட்சிமயச ் சசரந்்தப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினருமான பியூஷ் சகாயல் மாநிலங்களமையின் ஆளுங்கட்சித் தமலைராக 

மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப் பட்ட ததன் தகாரிய ராப் பாடகர ் மசயின் ‘கங்னம் 

ஸ்மடல்’ பாடலானது யூடியூப் ஊடகத்தில்  ஒரு பில்லியன் பாரம்ைகமளக் கடந்த 

முதல் ஒளிப்படக் காட்சி (பாடல்) என்ற தபருமமமயப் தபற்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதை் ஏவுகை இயந்திர உற்பத்தித் சதாழிற்ொலை 

 

❖ அக்னிகுல் காஸ்சமாஸ் என்ற நிறுைனமானது, முப்பரிமாண முமறயில் அசச்ிடப்பட்ட 

ஏவுகல இயந்திரங்கமள உற்பத்தி தசய்ைதற்கான இந்தியாவின் முதல் ததாழிற் 

சாமலமயச ்தசன்மனயில் துைக்கியுள்ளது. 

❖ இது அதன் தசாந்த உள்பயன்பாட்டு ஏவுகலங்களுக்கான இயந்திரங்கமளத் 

தயாரிக்கப் பயன்படும். 

❖ இந்த உற்பத்தி நிமலயமானது ைாரத்திற்கு இரண்டு ஏவுகல இயந்திரங்கள் 

தயாரிப்பதன் மூலம் ஒை்தைாரு மாதமும் ஒரு ஏவுகல ைாகனத்திமனத் தயாரிக்கும் 

திறன்கமளக் தகாண்டது, 

❖ இது அக்னிபான் என்ற ராக்தகட்டிமன ஏவுைதற்கு சதமையான எண்ணிக்மகயிலான 

இயந்திரங்கமள உருைாக்குகிறது. 
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❖ இது தனிப் பயனாக்கக் கூடிய, இரண்டு நிமலகள் தகாண்ட ஒரு ஏவுகல ைாகனமாகும். 

❖ இது 700 கி.மீ. உயரத்தில் உள்ள (புவி தாழ்மடட் சுற்றுப்பாமதகள்) சுற்றுப் பாமதக்கு 

100 கிசலா எமடயுள்ளப் தபாருட்கமள எடுத்துச ்தசல்லும் திறன் தகாண்டது.  

❖ சமலும், இது குமறந்தபட்சக் குறுக்கீடுகசளாடு ைன்தபாருள் மாற்றத்திமன சமற் 

தகாள்ளச ்வசய்ைதற்கான உள்ளமமமைச ்தசயல்படுத்துகிறது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ெலபக் குழுக்களின் பதவிக் காைம் 

 

❖ மாநிலங்களமைச ்தசயலகத்தின் முதல் விரிைான ஆய்ைானது தனது பரிந்துமரகமள 

அமைத ்தமலைரிடம் அளித்துள்ளது. 

❖ முன்னாள் தபாதுச ் தசயலாளரும் ஆசலாசகருமான P.P.K. ராமசச்ாரய்ுலு 

தமலமமயிலான இந்தக் குழு இந்தப் பரிந்துமரகமள ைழங்கியது. 

❖ பாராளுமன்றக் குழுக்கள், சமபயால் நியமிக்கப்பட்டமை அல்லது சதரந்்ததடுக்கப் 

பட்டமை அல்லது சபாநாயகர ்/ தமலைரால் பரிந்துமரக்கப் பட்டமை ஆகும். 

❖ இமை சபாநாயகர ்/ அவெத் தமலைரின் ைழிகாட்டுதலின் கீழ் தசயல்படுகின்றன. 

பரிந்துலரகள் 

❖ உறுதித்தன்மம மற்றும் ததாடரச்ச்ிமய உறுதி தசய்ைதற்காக பாராளுமன்ற நிமலக் 

குழுக்களின் பதவிக்காலம் ஆனது 1 ைருடத்தில் இருந்து 2 ைருடங்களாக அதிகரிக்கப் 

பட வெண்டும். 

❖ தற்சபாது ஒரு ைருடத்தில் அதிகபட்சமாக 10 நாட்கள் அளவிலான கள ஆய்ைானது 

இரண்டு ைருமககளில் இருந்து 15 நாட்கள் அளவிலான மூன்று ைருமககளாக 

அதிகரிக்கப் பட சைண்டும். 

❖ ததாழில் மற்றும் ைரத்்தகம் மீதான தற்சபாமதய குழுக்கமள ஒன்றிமணத்தல். 

❖ சுற்றுலா மற்றும் கலாசச்ாரம் ததாடரப்ான ஒரு புதிய குழுமை அமமத்தல். 

❖ மற்ற நாடுகளில் உள்ள ததாழில்நுட்ப முன்சனற்றங்கள் மற்றும் சடட்மன்றங்களின் 

அடிப்பமடயில், துமற சாரந்்த நிமலக்குழுக்களின் காதணாளி ைாயிலானச ்

சந்திப்புகளுக்கு ைழிைமக தசய்ைதில் உள்ள சிக்கமல ஆய்வு தசய்தல். 

 

தபடி பெெ்ாத ா தபடி பதாத ா திட்டம் நீட்டிப்பு 

❖ தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் சமம்பாட்டு அமமசச்கம் ஆனது, சபடி பசச்ாசைா சபடி 

பதாசைா (BBBP) திட்டத்மத அமனத்து மாைட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

❖ ஒை்சைார ் ஆண்டும் பிறப்புப் பாலின விகிதத்தில் 2 புள்ளிகள் முன்சனற்றத்மத 

அமடைமத அமமசச்கம் இலக்காக நிரண்யித்துள்ளது. 
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❖ இது மருத்துெமவனயில் நவடவபறும் மகப்வபறு சதவீதத்தில் 95% அல்லது அதற்கு 

சமல் முன்சனற்றம் அமடயா எண்ணுகின்றது. 

❖ இது ‘சகசலா இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ் தபண்களின் திறமமகமளக் கண்டறிந்து 

அைரக்மள உரிய அதிகாரிகளுடன் ததாடரப்ு சமற்தகாள்ள மைப்பதன் மூலம் 

விமளயாட்டுத் துமறகளில் தபண்களின் பங்களிப்மப அதிகரிக்க எண்ணுகின்றது. 

❖ இது குடும்ப ைன்முமற மற்றும் ஆட்கடத்தல் உள்ளிட்ட ைன்முமறகமள எதிர ்

தகாள்ளும் தபண்களுக்கு உதவும் ைமகயில் அமமக்கப்பட்டுள்ள தீரவ்ு மமயங்கமள 

ைலுப்படுத்த எண்ணுகின்றது. 

❖ சபடி பசச்ாசைா சபடி பதாசைா திட்டம் ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதத்தில் 

ததாடங்கப் பட்டது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் ஒை்தைாரு 1,000 ஆண் குழந்மதகளுக்கு 918 தபண் குழந்மதகளாக 

இருந்த குழந்மதப் பாலின விகிதமானது குமறந்து ைருதல் மற்றும் பாலின விருப்பம் 

அடிப்பமடயிலான கருக்கமலப்பு ஆகிய பிரசச்மனகமள நிைரத்்தி தசய்ைமத இது 

சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டமானது இந்தியாவின் 405 மாைட்டங்களில் தசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

நாரி அதாைத் 

 

❖ தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் சமம்பாட்டு அமமசச்கம் ஆனது ‘நாரி அதாலத்’ என்ற 

புதிய திட்டத்திமன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ கிராமப் பஞ்சாயத்து அளவில் உள்ள சிறு சிறு ைழக்குகமளத் தீரப்்பதற்கு மாற்றுைமக 

குமறதீரவ்ு ைழிமுமறகமள தபண்களுக்கு ைழங்குைமத இது சநாக்கமாகக் தகாண்டு 
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உள்ளது. 

❖ இது துன்புறுத்தல், சீரக்ுமலப்பு, உரிமமகமள ைழங்காமல் இருத்தல் அல்லது 

உரிமமகள் ைழங்குதல் ததாடரப்ான ைழக்குகமள விசாரிக்கிறது. 

❖ இது கட்டம் கட்டமாக நமடமுமறப்படுத்தப்படும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம் 

ARYABHAT-1 

 

❖ வபங்களுருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுைனத்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

சமீபத்தில் "ARYABHAT-1" என்ற ததாடரம்ுமற சில்லு ததாகுதிகளின் ( சிறிய மின்னணு 

ததாடரம்ுமற சுற்றுகள்) முன்மாதிரிமய உருைாக்கியுள்ளனர.் 

❖ ARYABHAT-1 என்பது தசயற்மக நுண்ணறிவுச ் தசயல்முமறகளுக்கான ததாடரம்ுமற 

மறு அமமைாக்கத் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் பிறழ்வு ைமக-தகைமமவு ைன்தபாருள் 

என்பமதக் குறிக்கும். 

❖ இந்த சில்லுத் ததாகுதிகள் சைகமாக தசயல்படும். 

❖ தைை்சைறு மின்னணு உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணிமச ்

தசயலிகளுடன் ஒப்பிடும் சபாது இது குமறந்த ஆற்றமலப் பயன்படுத்தும். 

❖ தசயற்மக நுண்ணறிவு அடிப்பமடயிலானச ் தசயலிகளுக்கு இத்தமகயச ் சில்லுத் 

ததாகுதிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

IS4OM 

❖ தபங்களூருவில் உள்ள இஸ்சரா கட்டுப்பாட்டு மமயத்தில் "பாதுகாப்பான மற்றும் 

நீடித்தச ்தசயல்பாடட்ிற்கான இஸ்சரா அமமப்பு" (IS4OM) ஆனது சமீபத்தில் ததாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ S4OM என்பது பாதுகாப்பு மற்றும் நிமலத்தன்மமமய உறுதி தசய்ைதற்கான 

முழுமமயான அணுகுமுமறயுடன் உருைாக்கப்பட்ட ஒரு ைசதியாகும். 

❖ S4OM ஆனது சுற்றுப்பாமதயில் நிகழும் சமாதல், கூறுகளாகப் பிரிதல், ைளி 

மண்டலத்தில் மீண்டும் நுமழைதில் உள்ள அபாயம், விண்தைளி அடிப்பமடயிலான 

மூசலாபாயத் தகைல், அபாயகரமான சிறுசகாள்கள் மற்றும் விண்தைளி சாரந்்த உத்தி 

சார ் தகைல்கள், ஆபத்து மிக்க குறுங்சகாள்கள், விண்தைளியின் ைானிமல 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

முன்னறிவிப்பு  ஆகியமை குறித்த உடனடி, துல்லியமான மற்றும் திறன்மிக்கத் 

தகைமலக் தகாண்டு ைரும். 

 

 

செயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைான மாண்டரின் சமாழிசபயர்ப்பு 

 

❖ இமதப் பயன்படுத்தி, தமய்க் கட்டுப்பாட்டு எல்மலப் பகுதியில் சராந்து தசல்லும் 

இந்திய வீரரக்ள் மாண்டரின் தமாழிமயப் புரிந்து தகாண்டு உடனடியாக பதிலளிக்க 

முடியும். 

❖ இது இந்தியத் ததாடக்க நிறுைனதத்ினால் உருைாக்கப்பட்ட 600 கிராம் எமட தகாண்ட 

தசயற்மக நுண்ணறிவு அடிப்பமடயிலான ஒரு சாதனமாகும். 

❖ இது ஒரு இவணய இவணப்பில்லாத முமறயில் இயங்கும் தசயற்மக நுண்ணறிவு 

அடிப்பமடயிலான ஒரு மகயடக்கமான தமாழிதபயரப்்பு அமமப்பு ஆகும். 

❖ இது 5 முதல் 10 அடி ைமரயிலான ைரம்புடன் கூடிய இருெழி தகெல் வதாடரப்ு 

அமமப்பாகும்.  

❖ இது மாண்டரின் தமாழிமய ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றுகிறது. 

 

இந்தியாவின் முதை் தனித்தன்லம  ாய்ந்த இரத்த வகக 

❖ குஜராத்மதச ்சசரந்்த இதய சநாயாளியான ஒருைருக்கு EMM தநகட்டிை் இரத்த ெவக 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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❖ இது இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உலகின் பத்தாைது தனித்தன்மம ைாய்ந்த இரத்தக் 

ெவகயாகும். 

❖ இதமன 'A', 'B', 'O' அல்லது 'AB' ஆகிய தற்சபாமதய ெவகயில் ஒன்றாக ைமகப்படுத்த 

முடியாது. 

❖ மனித உடலில் நான்கு ைமகயான இரத்த ெவககள்உள்ளன. 

❖ சமலும் இது A, B, O, Rh மற்றும் Duffy சபான்ற 42 ைமகயான அமமப்புகமளக் தகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ EMM அதிகமாக இருக்கும் 375 ைமகயான ஆன்டிதஜன்களும் (எதிரப்்புத் திறன் ஊக்கி) 

உள்ளன. 

❖ இருப்பினும், இரத்தத்தில் அதிக EMM ஆன்டிதஜன் இல்லாத 10 சபர ் மட்டுசம உலகில் 

உள்ளனர.் 

❖ இது அைரக்மளச ்சராசரி மனிதரக்ளிடமிருந்து சைறுபடுத்துகிறது. 

❖ இதத்மகய அரிதான இரத்தக் ெவக உள்ளைரக்ள் தங்கள் இரத்தத்மத யாருக்கும் 

தானம் தசய்யசைா, யாரிடமிருந்தும் தபறசைா முடியாது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

கார்பன் நடுநிலைலயக் சகாண்ட முதை் விமான நிலையம் 

❖ சல விமான நிமலயம் காரப்ன் நடுநிமல தகாண்ட ஒரு விமான நிமலயமாக 

கட்டமமக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் இது சபான்ற விமான நிமலயம் கட்டமமக்கப்படுைது இதுசை முதல் 

முமறயாகும். 

❖ புதிய விமான நிமலய முமனயக் கட்டிடத்தில் தைப்பம் மற்றும் குளிரூட்டும் 

ைசதிகமள ைழங்குைதற்காக சூரியசக்தி ஒளி மின்னழுத்த ஆமலயுடன் ஒரு "புவி 
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தைப்ப அமமப்பு" ைசதியும் இமணத்து இயக்கப்படும். 

❖ இந்த அமமப்பு காற்று மற்றும் தமரப் பகுதிக்கு இமடயில் தைப்பத்மதப் பரிமாறிக் 

தகாள்ைதன் மூலம் தசயல்படுகிறது.  

❖ அதன் தைப்ப விமசயியக்கக் குழாய்கள் பரப்புகமளச ்சூடாக்குைதற்கும் குளிரூட்டச ்

வசய்ைதற்கும், அத்துடன் தண்ணீமரச ்சூடாக்குைதற்கும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தமிழ்நாடு தினம் - ஜூலை 18 

 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலம் உருைானமத நிமனவு கூரும் ைமகயில் தமிழ்நாடு தினம் 

தகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலம் ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 01 ஆம் சததியன்று தமட்ராஸ் 

மாநிலம் என்ற தபயரில் உருைாக்கப்பட்டது. 

❖ அண்ணாதுமர அைரக்ளின் அரசால் தசன்மன மாநிலச ் சட்டப் சபரமையில் 

தமிழ்நாடு எனப் தபயர ் மாற்றம் தசய்யக் சகாரி ஒருமனதாக ஒரு தீரம்ானம் 

நிமறசைற்றப் பட்டது. 

❖ 1967 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதம் 18 ஆம் சததியன்று, மதராஸ் மாநிலம் அதிகாரப் 

பூரை்மாகத் தமிழ்நாடு என்று தபயர ்மாற்றப்பட்டது. 
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❖ தமிழ்நாடு அரசானது 2019 ஆம் ஆண்டில், ஒை்சைார ் ஆண்டின் நைம்பர ் 01 ஆம் 

சததியிமனத் தமிழ்நாடு தினமாக தகாண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தது. 

❖ பின்னர,் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதத்தில், ஒை்சைார ் ஆண்டின் ஜூமல 18 ஆம் 

சததியானது தமிழ்நாடு தினமாக தகாண்டாடப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்தது. 
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