•
•

ஜூலை – 24

TNPSC துளிகள்
❖

தமிழ் நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் வாய் ப் புேளளப் புதுப் பிே்கும் விதமாே,
ோல் நளைத் துளை அளமச்சரான உடுமளல K. இராதாகிருஷ்ணளன தமிழ் நாடு அரசு
கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் தளலவராே நியமித்துள் ளது.

❖

ஜூளல 04 முதல் ஜூளல 07 வளர 2019 ஆம் ஆண்டின் உலேே் குழந்ளதேளின்
வவை் றியாளர் கபாை்டிேள் மாஸ்கோவில் நடத்தபட்டன.
o

இது புை் றுகநாயினால் பாதிே்ேப் பை்டு, அதிலிருந்து மீண்ை குழந்ளதேளுே்ோே
நைத்தப் பை்ைது.

❖

ஐே்கிய இராஜ் ஜியத்தின் வசல் வமிே்ே விர்ஜின் கேலடிக் நிறுவனம் தனது முதலாவது
பரிகசாதளன விண்ேலளன மாை் றியளமே்ேப் பை்ை கபாயிங் 747 விமானத்திலிருந்து
ஏவியுள் ளது.
o

இது விண்வவளிே்கு வணிே ரீதியிலான சுை் றுலாவிை் குத் தயாராவதை் ோக
ரிச்சர்ை்

ப் ரான்சனின்

விண்வவளி

நிறுவனத்தினால்

கமை் வோள் ளப் படும்

கசாதளனேளின் ஒரு பகுதியாகும் .
❖

ஐே்கிய

இராஜ் ஜியத்தின்

அடுத்தப்

பிரதமராே

கபாரிஸ்

ஜான்சன்

பதவி

ஏை் ேவிருே்கின்ைார். இவருே்கு முன்பு வதரஸா கம ஐே்கிய இராஜ் ஜியத்தின் பிரதமராே
இருந்தார். கபாரிஸ் ஜான்சன் பழளமவாதே் ேை்சிளயச் கசர்ந்தவர் ஆவார்.
❖

அகயாத்தியாவில் பாயும் சரயு நதிே் ேளரயில் 251 மீை்ைர் உயரம் வோண்ை இராமர்
சிளலளய

அளமே்ே

உத்தரப்

பிரகதச

முதல் வர்

கயாகி

ஆதித்யநாத்

முடிவு

வசய் துள் ளார்.
o

இந்தச் சிளல அளமே்ேப் பை்ைால் குஜராத்தில் உள் ள ஒை் றுளமே்ோன சிளலளய
விை

இது

உயரமானதாே

இருே்கும் .

கமலும்

இது

உலகின்

மிே

உயரிய

சிளலயாேவும் விளங் கும் .
❖

இராணுவத்தின் கிழே்குப் பிராந்தியத் தளபதியான வலப் டினன்ை் முகுந்த் நாராவாகன
இந்திய இராணுவத்தின் அடுத்த துளணத் தளலளமத் தளபதியாே நியமிே்ேப்
பை்டுள் ளார்.
o

2019 ஆம் ஆண்டு ஆேஸ்ை் 31 அன்று ஓய் வு வபைவிருே்கும் வலப் டினன்ை் வஜனரல்
டி அன்பு என்பவருே்குப் பின் பு இவர் அப் பதவிளய ஏை் ேவிருே்கின்ைார்.

❖

இந்திய ரிசர்வ் வங் கியின் தகவலின் படி, நாை்டில் மிே அதிேமான ஏடிஎம் கமாசடி
வழே்குேள் மோராஷ்டிராவில் (233) பதிவாகியுள் ளன. இதை் கு அடுத்து தில் லி (179)
மை் றும் தமிழ் நாடு (147) ஆகிய மாநிலங் ேளில் அதிேமான வழே்குேள் பதிவாகியுள் ன.

தேசியச் சசய் திகள்
கையூட்டுச் சசய் திைள்
❖

ககயூட்டுச் சசய் திகளின் அச்சுறுத்தல் ககளத் தடுப் பதற் கான நடவடிக்ககககள
அரசாங் கம் சமீபத்தில் அறிவித்துள் ளது.

•
•

❖

ககயூட்டுச் சசய் திகள் என்பது பணம் அல் லது பிற உதவிககளப் சபற் றுக் சகாண்டு
அச்சு அல் லது மின்னணு ஊடகங் களில் ஒளிபரப் பப் படும் எந்தசவாரு சசய் தி அல் லது
ஆய் வு என வகரயறுக்கப் படுகின்றது.

❖

இந்தியப் பத்திரிக்கக மன்றம் 2018-19 ஆம் ஆண்டின் பபாது பதர்தல் ஆகணயம்
மற் றும் பிற அகமப் புகளிடமிருந்து ககயூட்டுச் சசய் திகள் குறித்த 58 புகார்ககளப்
சபற் றுள் ளது.

❖

இது ளேயூை்டுச் வசய் திளயத் தண்ைளனே்குரிய ஒழுங் கீனச் வசயலாே ஏை் படுத்தும்
கநாே்கில்

1951

ஆம்

ஆண்டின் மே்ேள்

பிரதிநிதித்துவச் சை்ைத்ளதத் திருத்தப்

பரிந்துளரத்துள் ளது.

குண்டு துகளை்ைாத ைவச ஆகட – ைவாச்
❖

புது

தில் லியில்

நகடசபற் ற

2019

ஆம்

ஆண்டின்

சர்வபதசக்

காவல்

துகற

கண்காட்சியின் பபாது இந்தியாவின் எகட குகறவான (சமல் லிய) குண்டு துகளக்காத
கவச ஆகடயான பாபா கவாச் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது.
❖

இது தளவாடத் சதாழிற் சாகலகள் வாரியம்

மற் றும் சபாதுத் துகற உபலாகம் &

உபலாகக் கலகவ உற் பத்தியாளரான மிதானி ஆகியவற் றால் கூட்டாக இகணந்து
பமம் படுத்தப் பட்டது.
❖

இந்தக் கவச ஆகட மத்திய உள் துகற அகமச்சகத்தினால் பரிந்துகரக்கப் பட்ட
எகடகயக் காட்டிலும் அகர கிபலா குகறவாக, 9.2 கிபலா கிராகமக் சகாண்டுள் ளது.

❖

இந்தக் கவச ஆகடயானது பாபா அணு ஆராய் ச்சி கமயத்திலிருந்துப் சபறப் பட்ட
நாபனா சதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் சசயல் படுத்தப் படுகின்றது. இது 5 ஆண்டு கால
உத்தரவாதத்கதக் சகாண்டுள் ளது.

சென்சில் தளம்
❖

சபன்சில்

தளமானது

(குழந்கதத்

சதாழிலாளர்களற் ற

நிகலக்கான

திறனுள் ள

அமலாக்கத் தளம் / Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL) இந்தியா
முழுவதும் குழந்கதத் சதாழிலாளர்கள் குறித்த 361 புகார்ககளத் தீர்ப்பதில் திறம் படி
சசயல் படுகின்றது.
❖

இது 2017 ஆம் ஆண்டில் சதாடங் கப் பட்டது.

❖

இது குழந்கதத் சதாழிலாளர் சட்டத்தின் விதிககள திறம் படச் சசயல் படுத்துவகத

•
•

உறுதி சசய் வகதயும் பதசியக் குழந்கதத் சதாழிலாளர் திட்டத்கதச் சிறப் பாகச்
சசயல் படுத்துவகதயும் பநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.
❖

எந்தசவாரு

நபரும்

குழந்கதத்

சதாழிலாளர்

குறித்த

ஆன்கலன்

(நிகழ் பநர)

புகார்ககள சபன்சில் தளத்தில் பதிவு சசய் யலாம் .

புதிய ஆளுநர்ைள் - நியமனங் ைள்
❖

பின் வரும் மாநிலங் களுக்கு புதிய ஆளுநர்கள் நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்.
குஜராத்

ஆச்சார்யா கதவ் ராத்

இமாச்சலப் பிரகதசம்

ேல் ராஜ் மிஸ்ரா

சத்தீஸ்ேர்

அனுசுயா உய் கே

ஆந்திரப் பிரகதசம்

பிஸ்வா பூசன் ஹரிசந்தன்

பிராந் திய இகணெ் பிற் ைான உடான் திட்டம்

❖

உடான் என்ற பிராந்திய இகணப் புத் திட்டத்தின் கீழ் பமலும் 8 வழிகள் சசயல் படத்
சதாடங் கியுள் ளன.

❖

இத்திட்டம்

பிராந்தியத்திற் கிகடபய விமான வழியான இகணப் கப அதிகரிக்க

முயல் கின்றது.

இது

விமான

நிறுவனங் களுக்கு

பல் பவறுச்

சலுககககள

அளிக்கின்றது.
❖

தற் சபாழுது

சசயல் பாட்டில்

உள் ள

சமாத்த

உடான்

திட்ட

வழிகளின்

எண்ணிக்ககயானது 194 ஆக அதிகரித்துள் ளது.
❖

2016 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர் 21 அன்று உடான் திட்டம் சதாடங் கப் பட்டது.

உஜ் ொலம் மற் றும் ெசந் தர் ொலம்
❖

ஜம் மு காஷ்மீரில் உள் ள 2 புதிய பாலங் ககள மத்திய பாதுகாப் புத் துகற அகமச்சர்
ராஜ் நாத் சிங் திறந்து கவத்தார்.
o

கத்துவா மாவட்டத்தில் உள் ள 1 கிபலா மீட்டர் நீ ளம் சகாண்ட உஜ் பாலம்

•
•

o
❖

சம் பா மாவட்டத்தில் உள் ள 617.40 மீட்டர் நீ ளம் சகாண்ட பசந்தர் பாலம்

இந்த

இரண்டு

பாலங் களும்

சம் பார்க்

திட்டத்தின்

கீழ் ,

எல் கலச்

சாகலகள்

அகமப் பினால் (BRO - Border Roads Organisation) ேை்ைப் பை்ைன.
❖

1000 மீை்ைர் நீ ளம் வோண்ை உஜ் பாலமானது BROவினால் ேை்ைப் பை்ை மிே நீ ளமான
பாலமாகும் .

இதுெற் றி

❖

BRO ஆனது இந்தியாவின் எல் ளலேளளப் பாதுோப் பதை் ோேவும் நாை்டின் வைே்கு
மை் றும்

வைகிழே்குப்

பகுதியில்

உள் ள

வதாளலதூரப்

பகுதிேளள

கமம் படுத்துவதை் ோேவும் 1960 ஆம் ஆண்டு கம 07 அன்று ஏை் படுத்தப் பை்ைது.
❖

இந்த அளமப் பு பின் வரும் இைங் ேளில் வசயல் படுகின்ைது.
o

21 மாநிலங் ேள் , 1 ஒன்றியப் பிரகதசம் (அந்தமான் நிே்கோபர் தீவுேள் )

o

ஆப் ோனிஸ்தான், பூைான், மியான்மர், இலங் ளே கபான்ை அண்ளை நாடுேள் .

சர்வதேசச் சசய் திகள்
அணி சசரா இயை்ைத்தின் சந் திெ் பு
❖

அணி பசரா இயக்கத்தின் (Non-Aligned Movement - NAM) ஒருங் கிகணப் பு மன்றத்தின்
அகமச்சர்களுக்கிகடபயயான சந்திப் பானது சவனிசுலாவில்

உள் ள காராகஸில்

நகடசபற் றது.
❖

2019 ஆம் ஆண்டுச் சந்திப் பின் ேருத்துரு, “சர்வகதசச் சை்ைத்திை் கு மதிப் பளிப் பதன்
மூலம் அளமதிளய கமம் படுத்துதல் மை் றும் ஒருங் கிளணத்தல் ” என்பதாகும் .

❖

2016 ஆம் ஆண்டு முதல் NAM அளமப் பின் தளலவராே வவனிசுலா இருந்து வருகின்ைது.
தை் வபாழுது 2019 ஆம் ஆண்டு அே்கைாபர் மாதத்தில் NAM அளமப் பின் தளலவர் பதவி
அஸர்ளபஜானுக்குச் வசல் லவிருே்கின்ைது.

இதுெற் றி

❖

NAM அகமப் பு 1961 ஆம் ஆண்டு வபல் கிகரடில் ஏை் படுத்தப் பை்ைது.

❖

இது

இந்தியாவின்

முன்னாள்

பிரதமரான

ஜவஹர்லால்

கநரு

மை் றும்

யூகோஸ்கலவியாவின் அதிபரான கஜாசிப் ப் கராஸ் டிை்கைா ஆகிகயாரின் கூை்டு
முயை் சியாகும் .
❖

இது ஐே்கிய நாடுேளுே்குப் பிைகு 120 உறுப் பு நாடுேளளே் வோண்ை 2-வது மிேப்
வபரிய சர்வகதச அளமப் பாகும் .

❖

இது அவமரிே்ோ மை் றும்

கசாவியத் இரஷ்யா ஆகிய நாடுேளினால்

தளலளம

தாங் ேப் பை்ை கூை்டிளணவின் ஒரு பகுதியாே இல் லாமல் வளரும் நாடுேளுே்ோே
ஏை் படுத்தப் பை்ை ஒரு முதன்ளம அளமப் பாகும் .

•
•

மாநிைச் சசய் திகள்
தனியார் நிறுவனங் ைளிை் உள் ளூகரச் (சசாந் த மாநிலம் ) சசர்ந்தவர்ைளுை்ைான
இட ஒதுை்கீடு
❖

அகனத்துத் தனியார் சதாழிற் துகற நிறுவனங் கள் மற் றும் சதாழிற் சாகலகளிலும்
உள் ளூகரச் பசர்ந்தவர்களுக்கு பவகலவாய் ப் பில் இடஒதுக்கீட்கடச் சசயல் படுத்திய
முதல் மாநிலம் ஆந்திரப் பிரபதசம் ஆகும் .

❖

அரசிடமிருந்து நிதியுதவி சபறும் அல் லது பிற உதவிகள் சபறும் நிறுவனங் கள் என்ற
பாகுபாடில் லாமல் அகனத்து நிறுவனங் களும் இந்த விதிமுகறககளப் பின் பற் ற
அறிவுறுத்தப் பட்டுள் ளனர்.

❖

அரசு – தனியார் பங் களிப் பில் உள் ள சதாழிற் துகறப் பிரிவுகள் , சதாழிற் சாகலகள் ,
கூட்டு முயற் சிகள் மற் றும் திட்டங் களின் அகனத்து வககயிலும் உள் ள 75% தனியார்
பவகலகள் ஆந்திரப் பிரபதச மக்களுக்காக ஒதுக்கப் பட்டுள் ளன.

ஒடிசாவில் ைரியால் முதகலைள் ொதுைாெ் பு
❖

உயர் அச்சுறுத்தல்

நிகலயில்

உள் ள “ேரியால் ” (gharials) முதளல இனங் ேளின்

எண்ணிே்ளேளய, அதன் இயை் ளே வாழிைங் ேளில் அதிேப் படுத்துவதை் ோன தனது
முயை் சிளய ஒடிசா அரசு புதுப் பித்துள் ளது.

❖

இது ேதிர்வழி அளலவசலுத்துே் ேருவி வபாருத்தப் பை்ை 5 முதளலேளள மோநதியின்
சத்கோசி பள் ளத்தாே்கிை் குள் விடுவித்துள் ளது.

❖

ேைல் முதளலேள் மை் றும் மை் ை முதளலேளுைன் ஒப் பிடும் கபாது, ேரியால் முதளல
மிே நீ ண்ை மை் றும் குறுகிய முன்மூே்ளேே் வோண்டுள் ளது.

❖

❖

இந்தியாவில் மூன்று வளே முதளல இனங் ேள் ோணப் படுகின்ைன. அளவயாவன
o

ேரியால் (ஆை் று நீ ர் முதளல)

o

உவர்நீர் முதளல

o

சதுப் பு நில முதளல

இந்த மூன்று முதளல இனங் ேளளயும் வோண்டுள் ள ஒகர இந்திய மாநிலம் ஒடிசா
ஆகும் .

•
•

ைர்நாடைாவில் நம் பிை்கை வாை்சைடுெ் பு – சதால் வி
❖

கர்நாடகாவின் விதான் சபாவில் (சட்டப் பபரகவ) காங் கிரஸ் - ஜனதா தளம் ஆகிய
கூட்டணிக் கட்சிகளால் சகாண்டு வரப் பட்ட நம் பிக்கக வாக்சகடுப் பு 6 வாக்குகள்
வித்தியாசத்தில் பதாற் கடிக்கப் பட்டது.

❖

225 சட்டசகப உறுப் பினர்ககளக் சகாண்ட இச்சகபயில் 20 சட்டமன்ற உறுப் பினர்கள்
ஓட்சடடுப் பின் பபாது கலந்து சகாள் ளவில் கல.

❖

கலந்து

சகாள் ளாத

உறுப் பினர்

சட்டமன்ற

பதவியிலிருந்து

உறுப் பினர்கள்

விலகியுள் ளனர்.

-

5

15

உறுப் பினர்கள்

உறுப் பினர்கள்

தங் களது

ஓட்சடடுப் கபத்

தவிர்த்திருந்தனர்.
❖

99 சட்டமன்ற உறுப் பினர்கள்

அரசிற் கு ஆதரவாக வாக்களித்த பபாதிலும் , 105

சட்டமன்ற உறுப் பினர்கள் நம் பிக்ககத் தீர்மானத்திற் கு எதிராக வாக்களித்தனர்.
❖

S. நிஜலிங் ேப் பா (1962-68), D. கதவராஜா உர்ஸ் (1972-77) மை் றும் சித்தராளமயா (2013-18)
ஆகிகயார் மட்டுபம ேர்நாைே வரலாை் றில்

தங் ேளது முழு பதவிே் ோலத்ளதயும்

நிளைவு வசய் த முதல் வர்ேள் ஆவர்.
குறிெ் பு

❖

நம் பிே்ளே வாக்குத் தீர்மானம் வோண்டு வருவதன் மூலகமா அல் லது எதிர்க்ேை்சி
நம் பிே்ளேயில் லாத்

தீர்மானம்

வோண்டு

நிரூபிே்குமாறு கோரினாகலா சை்ை சளபயில்

வந்து

அரசின்

நம் பிே்ளேளய

அரசு தனது வபரும் பான்ளமளய

நிரூபிே்ே கவண்டும் .

விலளயாட்டுச் சசய் திகள்
PT உஷாவிற் கு “முதுசெரும் ெட்டம் ”
❖

புகழ் சபற் ற தடகள வீராங் ககனயான PT உஷா சர்வபதசத் தடகள கூட்டகமப் பு
மன்றத்தின் (International Association of Athletics Federation’s - IAAF) முதுசபரும் பட்டத்திற் குத்
பதர்ந்சதடுக்கப் பட்டு சகௌரவிக்கப் பட்டுள் ளார்.

❖

தடகளப் பபாட்டிகளுக்கு இவருகடய நீ ண்ட கால மற் றும் திறன்மிக்க பசகவககள
அங் கீகரிக்கும் விதமாக இந்தக் சகௌரவிப் பு நிகழ் ந்துள் ளது.

•
•

❖

2019 ஆம் ஆண்டு சசப் டம் பர் மாதத்தில் கத்தாரில் நகடசபறவிருக்கும் 52-வது IAAF
கூட்டத்தில் இவருக்கு அவ் விருது வழங் கப் படவிருக்கின்றது.

❖

இவர் சபரும் பாலும் “இந்தியத் தடகளத்தின் அரசி” என்று பபாற் றப் படுகின்றார்.

❖

1984 ஆம் ஆண்டில் நகடசபற் ற லாஸ் ஏஞ் சல் ஸ் ஒலிம் பிக் பபாட்டியில் உஷாவின்
திறகமமிக்க சசயல் பாடு சவளிப் பட்டது.

❖

400 மீட்டர் தகட ஓட்டத்தில் இறுதி ஆட்டம் வகர சசன்ற முதல் இந்திய வீராங் ககன
இவராவார். ஆனால் இவர் சவண்கலப் பதக்கத்கத இழந்தார்.

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

