•
•

ஜூலை – 20

TNPSC துளிகள்
❖

சுதந்திரப் பபோரோட்ட வீரரோன S.S ரோமசோமி படடயோட்சிடயக் ககௌரவிக்கும் விதமோக,
தமிழ் நோடு அரசு அவருடடய உருவப் படத்தத மோநில சட்ட சடபயில் 19.07.2019 அன்று
திறந்து டவத்தது.

❖

தமிழ்

மமொழியில்

நொகரிகம் ,

பண்பொடு

ஆகியவற் தறப்

பபொற் றியும்

பிறமமொழி

கலப் பின் றி எழுதியும் மவளியிடப் பட்டு வரும் நொளிதழ் , வொர இதழ் மற் றும் திங் களிதழ்
ஆகியவற் றில் ஒவ் மவொன்றிலும் ஓரிததழத் மதரிவு மெய் து அதற் கு தமிழர் தந்தத
சி.பொ.ஆதித்தனொர் அவர்களின் மபயரில் ஆண்டுபதொறும் விருது வழங் கப் படும் என்று
தமிழ் நொடு அரசு அறிவித்துள் ளது.
❖

ரோஜஸ்தோனின் கபோக்ரோன் ஏவு தளத்தில்
பயன்போட்டுப்

பரிபசோதடனகடள

நோக் ஏவுகடையின் பகோடடக் கோலப்

இந்திய

இரோணுவம்

கவற் றிகரமோக

பமற் ககோை்டுள் ளது. இது இந்திய இரோணுவத்திற் குள் ஏவுகடை அடமப் பின் உற் பத்தி
மற் றும் இடைப் பு ஆகியவற் றிற் கு வழி வகுக்கின்றது.
❖

பிரிட்டிஷ்

ககோலம் பியோவின்

ஆரோய் ச்சியோளர்கள்

கைினி

கனடோ
மோதிரி

பல் கடலக்
மற் றும்

கழகத்டதச்

பதர்வுமுடற

பசர்ந்த

வழிமுடறகடளப்

பயன்படுத்தி “அல் பகோபபட்” என்ற உயர் கசயல் போடு ககோை்ட கிரிக்ககட் மட்டடடய
பமம் படுத்திக் ககோை்டிருக்கின்றனர்.
o

இவர்கள் கிரிக்ககட் பந்து மட்டடடயத் தோக்கும் பபோது ஏற் படும் அதிர்வுகடளக்
குடறப் பதற் கோக மட்டடயின் வடிவடமப் டப மோற் றியுள் ளனர். எனபவ இந்த
அதிர்வின் மூலம் உருவோகும் ஆற் றல் பந்திற் கு மோற் றப் படுகின்றது.

❖

கடக்னிபயோன் இஸ்பரல் கதோழில் நுட்ப நிறுனத்டதச் பசர்ந்த ஆரோய் ச்சியோளர்கள்
“இந்தியக் கைிதவியலோளரின்” நிடனவோக “இரோமோனுஜன் இயந்திரம் ” என்ற கபயர்
ககோை்ட ஒரு கருத்துருடவ பமம் படுத்தியுள் ளளனர்.

❖

ெர்வபதெ நொணய நிதியத்தின்படி (International Monetary Fund - IMF), இந்தியொவின் நடப் புக்
கணக்குப் பற் றொக்குதறயொனது 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 49 பில் லியன் டொலரிலிருந்து 201819 ஆம் ஆண்டில் 68 பில் லியன் டொலரொக அதிகரித்துள் ளது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
இரண்டு புதிய மாவட்டங் கள்
❖

திருகநல் பவலி மற் றும் கோஞ் சிபுரம் ஆகிய மோவட்டங் கடளப் பிரித்து கதன்கோசி
மற் றும் கசங் கல் பட்டு ஆகியவற் டறத் தடலநகரோகக் ககோை்டு இரை்டு புதிய
மோவட்டங் கள் உருவோக்கப் படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள் ளது.

❖

இதன் மூலம் , தமிழ் நோட்டில் உள் ள மோவட்டங் களின் எை்ைிக்டகயோனது 35 ஆக
உயரும் .

❖

இதற் கு முன்பு 2019 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி அன்று கள் ளக்குறிச்சி 33-வது மோவட்டமோக
உதயமோனது. இது விழுப் புரம் மோவட்டத்திலிருந்துப் பிரிக்கப் பட்டது.

•
•

ஆரணி பட்டு
❖

மத்திய அரசு ஆரைிப் பட்டுப் புடடவகடள ஊக்குவிப் பதற் கோகக் டகத்தறி சந்டத
உதவித் திட்டத்டத கசயல் படுத்திக் ககோை்டிருக்கின்றது.

❖

ஆரைிக்கு அருகில் உள் ள கசன்டன உள் ளிட்ட சிறு நகரங் கள்
நகரங் கள்

ஆகியவற் றில்

மற் றும் கபரு

“பட்டு மொர்க் கை்கோட்சிடய” இந்தியக் சில் க் மோர்க்

அடமப் பு மூலம் மத்தியப் பட்டு வோரியம் நடத்திக் ககோை்டிருக்கின்றது.
❖

ஒரு ஆரைிப் பட்டின் சிறப் பம் சம் அதன் ஓரத்தில் அடமந்த “தொழம் பூ” என்ற கடலப்
பை்புக் கூறோகும் .

கழிவுகள் எரிப் பு உலை
❖

மென்தனயின்

முதலொவது

திடக்

கழிவுகள்

எரிப் பு

உதல

மணலியில்

அதமக்கப் படவிருக்கின்றது. இததன அடுத்து மொதொவரம் மற் றும் திருமவொற் றியூர்
ஆகிய பகுதிகளில் இந்த உதல அதமக்கப் படவிருக்கின்றது.
❖

சுற் றுெ்சூழலுக்குத்

தீங் கு

விதளவிக்கொத

தூய

கொர்பன்

ெொம் பதல

உருவொக்குவதற் கொக இந்தக் கழிவுகள் எரிக்கப் படவிருக்கின்றன.
❖

இது நதடபொதத தளபரப் புத் மதொகுதிகள் மற் றும் இதர கட்டுமொனப் மபொருட்கதளத்
தயொரிப் பதற் குப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.

திருெ்சி புனித ஜஜாெப் கை் லூரி
❖

அங் கீகொரத்தில் மதொடர்ெ்சியொக 4-வது முதறயொக புகழ் மபற் ற A++ தரவரிதெ மபற் ற
நொட்டின்

முதலொவது

தன்னொட்சி

மகொண்ட

கதல

மற் றும்

அறிவியல்

கல் லூரி

திருெ்சியில் உள் ள புனித ப ொெப் கல் லூரி ஆகும் .
❖

பதசிய மதிப் பீடு மற் றும் அங் கீகொர ஆதணயம் (National Assessment and Accreditation
Council - NAAC) அந்த நிறுவனத்திற் கு A++ தரத்தத வழங் குகின்றது.

❖

தமிழ் நொட்டில்

பல் கதலக்கழக மொனியக் குழுவிடமிருந்து “சிறப் புப் பொரம் பரிய”

அங் கீகொரம் மபற் ற ஒபர கல் லூரி இதுவொகும் .

•
•

ஜதசியெ் செய் திகள்
பிரதான் மந் திரி உர்ஜா கங் ககத் திட்டம்
❖

பிரதோன்

மந்திரி

உர்ஜோ

குடியிருப் புவோசிகளுக்கு

கங் டகத்
குழோய்

திட்டம்

மூலம்

என்பது

சடமயல்

வோரைோசியில்
எரிவோயுடவ

இருக்கும்

அளிப் படத

பநோக்கமோகக் ககோை்ட எரிவோயுக் குழோய் த் கதோடர் திட்டமோகும் .
❖

இதன் பின் பு இத்திட்டம் பீகோர், ஜோர்க்கை்ட், பமற் கு வங் கோளம் மற் றும் ஒடிசோ ஆகிய
மோநிலங் களுக்கும் விரிவுபடுத்தப் படும் .

❖

உர்ஜோ கங் டகத் திட்டத்டதச் கசயல் படுத்தும் ககயில் நிறுவனத்தின் படி, ஏறத்தோழ 20
இலட்சம்

குடும் பத்தினர்

குழொய்

மூலமொன

எரிவொயு

இடைப் புகடளப்

கபறவிருக்கின்றனர்.

அறிவியை் மற் றும் சதாழிை் நுட்பெ் செய் திகள்
மூகள இயந் திர இகடமுகம்
❖

எபலொன்

மஸ்க்கின்

மூதள

–

இயந்திர

இதடமுகத்திற் கொன

புதிய

மதொழில்

நிறுவனமொன நியூரொலிங் க்கொனது ஒரு நபரின் மனததப் படிக்கக் கூடிய வதகயில்
கம் பியற் ற மபொருத்தப் படக்கூடிய ெொதனத்தத உருவொக்கிக் மகொண்டிருப் பதொக
அறிவித்துள் ளது.

❖

நியுரொன்களின் மெயல் பொடுகதளக் கண்டறிவதற் கொக மிகெ் சிறிய மின் முதனகள்
மூதளக்குள் மெலுத்தப் படும் .

❖

இந்த நிறுவனமொனது இந்த மின்முதன மெலுத்தப் பட்ட ஒரு நபர், எந்தமவொரு உடல்
ரீதியொன

மெயல் பொடும்

இல் லொமல்

“சிந்தடனயின்”

மூலம்

“திறன்

பபசிடயக்”

கட்டுப் படுத்துவடத பநோக்கமோகக் ககோை்டுள் ளது.
❖

இது ஒரு இயந்திர மனிதடன வடிவடமத்தல்

மற் றும்

நடுக்குவோத பநோய் க்குெ்

சிகிச்டச அளித்தல் ஆகிய நடடமுடறப் பயன்போடுகடள உள் ளடக்கியுள் ளது.

•
•

மாநிைெ் செய் திகள்
வானிலிருந் து மருத்துவம் - ததலுங் கானா
❖

மதலுங் கொனொ மொநில அரசு மற் றும் உலகப் மபொருளொதொர மன்றத்தின் நொன்கொவது
மதொழிற் துதற

புரட்சிக்கொன

தமயம்

ஆகியதவ

இதணந்து

“வோனிலிருந்து

மருத்துவம் ” என்ற ஒரு திட்டத்டத அறிவித்துள் ளன.
❖

இது ஆளில் லோ சிறு விமோனத்தின் மூலம் இரத்தம் மற் றும் மருந்துகள் பபோன்ற அவசர
மருத்துவ பசடவகடள அளிக்கக் கூடிய ஒரு புத்தோக்கத் திட்டமோகும் .

❖

இது சுகோதோரச் பசடவகள்

சங் கிலி விநிபயோகத் கதோடர்களில் முடிகவடுப் படத

எளிதோக்க உதவும் . இது கடட நிடலயில் உள் ளவர்களுக்கு பசடவடய அளிப் பதின்
மீது கவனத்டதச் கசலுத்துகின்றது. இது மருத்துவ பசடவ விநிபயோக அடமப் டபப்
போதிக்கக்கூடிய பிரச்சிடனகடளக் கடளகின்றது.

கிஹ

ாட்ஹடா ஹ
❖

கர்நொடகொ

ாஹ

ா

ான் எதிர் சச்சி ் கு மற் றும் மற் றவர்கள் (1992)

அரசியல்

பிரெ்ெதன

மதொடர்பொன

வழக்கில்

உெ்ெ

நீ திமன்றத்தில்

நதடமபற் ற விவொதத்தின் பபொது வரலொற் றுெ் சிறப் புமிக்க உெ்ெ நீ திமன்றத் தீர்ப்பொன
“கிப

ோட்படோ ப

ோபலோ

ோன் எதிர் சச்சில் கு மற் றும் மற் றவர்கள் ” (1992) என்ற

வழக்கில் வழங் கப் பட்ட தீர்ப்பு பமற் பகோள் கோட்டப் பட்டது.
❖

இந்த வழக்கில் நீ திமன்றம் “சட்டமன்ற உறுப் பினர்களின் தகுதி நீ க்கம் ” கதோடர்போன
பிரச்சிடனகடளத்

தீர்மோனிப் பதில்

சபோநோயகருக்கு

உள் ள

விரிவோன

அதிகோர

எல் டலடய உறுதி கசய் துள் ளது.
❖

10வது
ப

அட்டவடையின்

மீதொன

அரசியலடமப் பின்

ெவொலொனது

கிப

ோட்படோ

ோபலோஹொன் வழக்கில் இந்திய உச்ச நீ திமன்றத்தினோல் தீர்த்து டவக்கப் பட்டது.

பிரபைமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்

•
•

சார்க் திகரப் படத் திருவிழா 2019
❖

2019 ஆம் ஆண்டு

ூதல 02 முதல் 07 வதர மதற் கொசிய பிரொந்திய ஒத்துதழப் பு

மன்றத்தின் (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC)

9-வது பதிப் பு

இலங் தகயின் மகொழும் புவில் நடத்தப் பட்டது.

❖

இது ெொர்க் அதமப் பில் அங் கம் வகிக்கும் ஆப் கொனிஸ்தொன், வங் க பதெம் , பூட்டொன்,
இந்தியொ, மொலத் தீவுகள் , பநபொளம் , பொகிஸ்தொன் மற் றும் இலங் தக ஆகிய நொடுகதளெ்
பெர்ந்த திதரப் படங் கதள கொட்சிப் படுத்தியது.

❖

வங் கொள
விருதத

மமொழித்

திதரப் படமொன

மவன்றுள் ளது.

நொகர்கீர்த்தன்

இத்திதரப் படத்தத

சிறந்த

இயக்கிய

திதரப் படத்திற் கொன

கவுசிக்

கங் குலி

சிறந்த

இயக்குநருக்கொன விருதத மவன் றுள் ளொர்.
❖

இந்தியொ மமொத்தம் 6 விருதுகதள மவன்றுள் ளது.

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
காமன்தவ ் த் பளு தூக்குத ் சாம் பியன்ஷிப் 2019
❖

கொமன்மவல் த் பளு தூக்குதல் ெொம் பியன்ஷிப் மதொடரொனது ஓெொனியொவில் உள் ள
ெபமொவொ நொட்டின் அபியொவில் நதடமபற் றது.

❖

22 தங் கப் பதக்கங் கள் , 10 மவள் ளிப் பதக்கங் கள் மற் றும் 3 மவண்கலப் பதக்கங் கள்
என அதனத்துப் பிரிவுகளிலும் பெர்த்து 35 பதக்கங் கதள மவன்று பதக்கப் பட்டியலில்
இந்தியொ முதலிடத்தில் உள் ளது.

•
•

❖

தமிழ் நொட்தடெ் பெர்ந்த P. அனுரோதோ என்பவர் 221 கிபலோ எடடப் பிரிவில் தங் கப்
பதக்கம் கவன்றுள் ளோர்.

ICC அறிவிப் புகள்
❖

2019 ஆம் ஆண்டு
(International

Cricket

ூதல 19 அன்று ெர்வபதெக் கிரிக்மகட் ஆதணயத்தினொல்
Council

-

ICC)

ஜிம் பொபவ

கிரிக்மகட்

அணி

தற் கொலிகமொக

நீ க்கப் பட்டுள் ளது.
❖

பநர்தமயொன
கிரிக்மகட்

மற் றும்

மக்களொட்சித்

நிர்வொகத்தில்

அரசின்

பதர்ததல

ததலயீடு

அளிக்கத்

இல் லொதமதய

தவறியதற் கொகவும்
உறுதி

மெய் யத்

தவறியதற் கொகவும் ஜிம் பொபவ கிரிக்மகட் அணி நீ க்கப் பட்டுள் ளது.
❖

ஜிம் பொபவ

அணி

எந்தமவொரு

ICC

பபோட்டித்

கதோடரிலும்

விடளயோட

அனுமதிக்கப் படோது.
❖

ஒரு வீரர் ஒரு ஓவர் பந்து வீசத் தோமதித்தோல் , அதற் கோன தை்டடனடய ICC
தற் கபோழுது மோற் றியடமத்துள் ளது. இதன் மூலம்

அைித் தடலவருக்கு மட்டும்

அல் லோமல் அைித் தடலவர் மற் றும் அைியில் உள் ள வீரர்களுக்கும் தற் பபொது
அபரோதம் விதிக்கப் படும் .
❖

ICC-ன் தடலவர் செொங் க் மபனோகர் ஆவோர். இதன் தடலடம நிர்வோக அதிகோரி மனு
சவ்

ோபன ஆவோர்.

முக்கிய தினங் கள்
சர்வஹதச நீ தி தினம் – ஜூக
❖

17

ெர்வபதெ நீ திக்கொன உலக தினம் என்பது

ூதல 17 அன்று உலகம் முழுவதும்

அனுெரிக்கப் படுகின்ற ஒரு ெர்வபதெ தினமொகும் . இது ெர்வபதெக் குற் றவியல் நீ தி
தினம் அல் லது ெர்வபதெ நீ தி தினம் என்று அதழக்கப் படுகின்றது.
❖

இத்தினம் ெர்வபதெக் குற் றவியல் நீ திதய ஊக்குவிப் பததயும் ெர்வபதெக் குற் றவியல்
நீ திமன்றத்தின் (ICC - International Criminal Court) பைிடய ஆதரிப் படதயும் பநோக்கமோகக்
ககோை்டுள் ளது.

❖

2010 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 01 அன்று கம் போலோவில் (உகோை்டோ) நடடகபற் ற பரோம்
ஒப் பந்தத்தின் மறு ஆய் வுக் கருத்தரங் கில் உறுப் பு நோடுகளின் சடபயோனது ஜூடல 17
ஆம் பததிடய சர்வபதசக் குற் றவியல் நீ தி தினமோகக் ககோை்டோட முடிவு கசய் தது.

•
•

தந ் சன் மண்ஹட
❖

ா தினம் – ஜூக

18

மநல் ென் மண்படலொ மற் றும் அவருதடய பிறந்த தினத்ததக் மகௌரவிப் பதற் கொக
ஒவ் மவொரு ஆண்டும்

ூதல 18 ஆம் பததி மநல் ென் மண்படலொ ெர்வபதெ தினம்

அனுெரிக்கப் படுகின்றது. இது ஒரு வருடொந்திர ெர்வபதெத் தினமொகும் .
❖

இந்தத் தினம் 2009 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் மொதத்தில் ஐக்கிய நொடுகளினொல் அதிகொரப்
பூர்வமொக அறிவிக்கப் பட்டது. முதலொவது ஐக்கிய நொடுகள் மண்படலொ தினம் 2010 ஆம்
ஆண்டு

❖

ூதல 18 அன்று அனுெரிக்கப் பட்டது.

இந்தத் தினமொனது தன்னொர்வம் & ெமூக பெதவ பபொன்ற அவரது விழுமியங் கள்
மூலமொக மதன் ஆப் பிரிக்கொவின் முன்னொள் அதிபரொன மநல் ென் மண்படலொவின் மரபு
மற் றும் மபருதமதயக் மகௌரவிப் பதற் கொக அனுெரிக்கப் படுகின்றது.

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

