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ஜூலை – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ உத்தரப் பிரததசத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 296 கி.மீ. நீளமுள்ள பண்தடல்கண்ட் 

விமரவுச ்சாமலமைப் பிரதைர ்சமீபத்தில் திறந்து மைத்தார.் 

❖ உசச் நீதிைன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி வினீத ் சரண் இந்திைக் கிரிக்ககட ்

கட்டுப்பாட்டு ைாரிைத்தின் கநறிமுமறகள் அதிகாரி ைற்றுை் குமறதகட்பு 

அதிகாரிைாகப் கபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

❖ ததசிைப் பங்குச ்சந்மதயின் புதிை தைலாண்மை இைக்குநர ்ைற்றுை் தமலமை நிரை்ாக 

அதிகாரிைாக ஆஷிஷ் குைார ்சவுகான் நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

குலைந்ேபட்ச ஆேரவு விலை சேொடர்பொன குழு 

❖ ைத்திை அரசானது  “குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமல மீதான குழுமை” நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயினன தைலுை் பைனுள்ளதாகவுை் கைளிப்பமடத ்

தன்மையுடனுை் தைை்படுத்துைமத ஒரு தநாக்கைாகக் ககாண்டு இந்தக் குழுைானது 

அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இக்குழுவின் தமலைராக சஞ்சை் அகரை்ால் கசைல்படுைார.் 

❖ "தைளாண் கசலவினங்கள் ைற்றுை் விமலகளுக்கான ஆமணைத்திற்கு"  அதிக 

சுைாட்சி அதிகாரங்கமள ைழங்குைதற்கானப் பரிந்துமரகமள இந்தக் குழு ைழங்குை். 

❖ இக்குழுவின் ைற்ற உறுப்பினரக்ள் 

o ரதைஷ் சந்த்- நிதி ஆதைாக் அமைப்பின் உறுப்பினர ்

o சுக்பால் சிங் - அகைதாபாத ் இந்திை தைலாண்மை கல்வி நிறுைனத்தின் 

தபராசிரிைர ்

o திலிப் சங்கனி - இந்திை விைசாயிகள் உரக் கூட்டுறவு அமைப்பின் தமலைர ்

o உணவு ைற்றுை் நுகரத்ைார ்விைகாரங்கள் துமறயின் கசைலாளர ்

o கூட்டுறவு ைற்றுை் ஜவுளித்துமற கசைலாளர ்

o தைளாண் துமற கசைலாளர ்

o இந்திை தைளாண் ஆராை்சச்ிக் கழகத் துமற கசைலாளர ்

o கரந்ாடகா, சிக்கிை், ஆந்திரப் பிரததசை் ைற்றுை் ஒடிசா ஆகிை ைாநில அரசுகளின் 

பிரதிநிதிகள். 

 

ஜவஹர்ைொை் தநரு துலைமுகம் 

❖ ஜைஹரல்ால் தநரு துமறமுகை் ஆனது, அமனதத்ு கப்பல் நிறுத்தத் துமறகளுை் கபாது 

தனிைார ் கூட்டாண்மை ைாதிரியில் இைக்கப்படுகின்ற இந்திைாவின் முதல் முழு 

அளவிலான நில உரினையாளர ் (லாண்ட்லாரட்்) ைாதிரியினனக் ககாண்ட முக்கிைத் 

துமறமுகைாக ைாறியுள்ளது. 

❖ இந்திைத் துமறமுகங்களில் அரசு-தனிைார ் கூட்டாண்மை ைாதிரி மூலை் தைற் 

ககாள்ளப் படுை் முதலீடானது, கடந்த 25 ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 
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முன்தனற்றை் அமடந்துள்ளது. 

❖ லாயிட்ஸ் நிறுைனை் தைற்ககாண்ட 2021 ஆை் ஆண்டின் முன்னணி 100 துமறமுகங்கள் 

பட்டிைலில் நாட்டின் முன்னணி ககாள்கலன் துமறமுகங்களில் ஒன்றாக இது 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ மைலுை் இது சிறந்த 100 உலகளாவிை துமறமுகங்களின் பட்டிைலில் 26ைது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 

 

குடிலமப் பணிே் தேர்வுகளின் பயிை்சி நிறுவனங்களுக்கொன தேசிய ேர 

நிலைகள் 

 

❖ ைத்திை அரசானது, "குடிமைப் பணித ் ததரவ்ுகளின் பயிற்சி நிறுைனங்களுக்கான 

ததசிைத் தரநிமலகமள (NSCSTI)" கைளியிட்டது. 

❖ குடிமைப் பணித் ததரவ்ுகளின் பயிற்சி நிறுைனங்களுக்கான ததசிை அளவிலான தர 

நிமலகமள உருைாக்குைதற்கான தனித்துைைான ஒரு ைாதிரிமை அறிமுகப்படுத்திை 

உலகின் முதல் நாடாக இந்திைா ைாறியுள்ளது. 

❖ இது குடிமைப் பணியில் தசருை் அதிகாரிகளின் தரை் ைற்றுை் திறமன உைரத்்துைமத 

தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ அரசு ஊழிைரக்ளுக்கான கரை்தைாகி திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக திறன் தைை்பாட்டு 

ஆமணைைானது உருைாக்கப்பட்டது. 
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❖ கரை்தைாகி திட்டை் என்பது "ததசிைக் குடிமைப் பணிகள் திறன் தைை்பாட்டுத் திட்டை்" 

ஆகுை். 

 

இந்தியொவின் அடிப்பலடச ்சொலைப் புள்ளிவிவரங்கள் 2018-19 

❖ சாமலப் தபாக்குைரத்து ைற்றுை் கநடுஞ்சாமலகள் அமைசச்கைானது அதன் 

ைருடாந்திர “இந்திைாவின் அடிப்பமடச ் சாமலப் புள்ளிவிைரங்கமள (2018-19)”  

கைளியிட்டது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் ைாத நிலைரப்படி, இந்திைாவில் 63,31,757 கிதலாமீட்டருக்குை் 

அதிகைான சாமலகள் உள்ளது. 

❖ இது உலகளவில் இரண்டாைது மிக அதிக தூர சாமல அமைப்பாகுை். 

❖ இந்திைாவின் தபாக்குைரத்துத் துமறயில் சாமலப் தபாக்குைரத்து அதிக ஆதிக்கை் 

கசலுதத்ுகிறது. 

❖ 2019-20 ஆை் ஆண்டிற்கான கைாத்தப் தபாக்குைரத்து துமறப் பங்களிப்பான 4.58% 

என்ற அளவுடன் ஒப்பிடுமகயில் இதன் பங்களிப்பு கைாத்த ைதிப்புக் கூடட்லில் 3.06% 

என்ற அளவிலானப் பங்கிமன ைழங்கியுள்ளது. 

❖ இரயில்தை துமறயின் பங்கானது 0.74% ஆக உள்ளது. 

❖ விைானப் தபாக்குைரத்துத் துமறயின் பங்கு 0.125 ஆகவுை், நீரப்் தபாக்குைரத்துத் 

துமறயின் பங்கு 0.08% ஆகவுை் உள்ளது. 

❖ இந்திைாவின் கைாத்த சாமலக் கட்டமைப்பில் ததசிை கநடுஞ்சாமலகளின் அளவு 

2.09% ஆகுை். 

❖ 13.4% கநடுஞ்சாமலக் கட்டமைப்புடன் ைகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அமதத ்கதாடரந்்து 8.9% கநடுஞ்சாமலக் கட்டமைப்புடன் உத்தரப் பிரததச ைாநிலமுை், 

7.8% கநடுஞ்சாமலக் கட்டமைப்புடன் ராஜஸ்தான் ைாநிலமுை் அடுத்தடுத்த 

இடங்களில் உள்ளன. 

❖ இந்திைாவின் கைாத்த சாமலக் கட்டமைப்பில் ைாநில கநடுஞ்சாமலகளின் அளவு 2.8 

சதவீதை் ஆகுை். 

❖ ைகாராஷ்டிரா (17.83%) மிகப்கபரிை ைாநில கநடுஞ்சாமலக் கட்டமைப்பிமனக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ அமதத ் கதாடரந்்து கரந்ாடகா, குஜராத,் ராஜஸ்தான் ைற்றுை் ஆந்திரப் பிரததசை் 

ஆகிை ைாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ இந்திைாவில் உள்ள கைாத்த ைாநில கநடுஞ்சாமலக் கட்டமைப்பில் இந்த 5 

ைாநிலங்களுை் 53.9% பங்மகக் ககாண்டுள்ளன. 

 

நமஸ்தே திட்டம் 

❖ சாக்கமடகள் ைற்றுை் கழிவுநீரத்் கதாட்டிகமளச ் சுத்தை் கசை்ைதற்காக நைஸ்தத 

என்ற திட்டத்மத அரசு ைகுத்துள்ளது. 

❖ நைஸ்தத என்பது இைந்திரைைைாக்கப்பட்ட துப்புரவுச ் சூழல் அமைப்புக்கான ததசிை 

கசைல் திடட்ை் என்பமதக் குறிக்கிறது. 

❖ இத்திட்டத்தின் தநாக்கங்கள் 

o இந்திைாவின் துப்புரவுப் பணிகளில் உயிரிழப்புகமளத் தடுத்தல் 

o துப்புரவுப் பணிைாளரக்ள் ைனித ைலத்திமன தநரடிைாக மகைாள்ைமத ஒழித்தல் 

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


•   
•    
 

 
 

o அமனத்துச ் சாக்கமட ைற்றுை் கழிவுநீரத்் கதாட்டிகமளச ் சுத்தை் கசை்யுை் 

துப்புரவுப் பணிைாளரக்ளுக்குை் ைாற்று ைாழ்ைாதாரத்திமனப் கபறச ்கசை்தல் 

❖ இது பின்வருை்  அனைப்புகளின் ஒரு கூட்டு முன்கனடுப்பாகுை். 

o குடிநீர ்ைற்றுை் துப்புரவுத ்துமற 

o சமூக நீதி ைற்றுை் அதிகாரைளித்தல் துனற அமைசச்கை் ைற்றுை் 

o வீட்டுைசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விைகாரங்கள் அமைசச்கை். 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

திடீர் வரியிை் குலைப்பு 

 

❖ சரை்ததச விமல வீதங்கள் குமறக்கப்பட்டமதத் கதாடரந்்து கபடத்ரால், டீசல், கசச்ா 

எண்கணை் ைற்றுை் கஜட் விைான எரிகபாருள் மீதான திடீர ் ைரிமை ைத்திை அரசு 

குமறத்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ஜூமல 01 ஆை் தததிைன்று, இந்திைா சுத்திகரிப்பு ைற்றுை் எண்கணை் 

உற்பத்தி நிறுைனங்கள் மீது திடீர ்ைரிமை விதித்தது. 

❖ திடீர ் ைரி என்பது ஒரு நிறுைனத்திந மீது அரசாங்கத்தால் விதிக்கப்படுை் ஒற்மற 

முமற ைரிைாகுை். 

❖ அந்த நிறுைனங்கள் அைற்றின் கபாறுப்பிமனச ் சாராைல் ைருை் ஆதாைங்கமளப் 

கபறுை் நிறுைனங்கமள இலக்காக மைத்து  இந்த ைரிைானது விதிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ைரிைானது திடீகரன கபருகுை் இலாபத்தின் மீது விதிக்கப்படுை் அதிகபட்ச ைரி 

விகிதைாகுை். 

❖ இது இலாபத்தின் மீது விதிக்கப்படுை் சாதாரண ைரி விகிதங்கமள விட அதிக 

அளவிலான ஒற்மற முமற ைரிைாகுை். 

 

4 அடுக்கு ஒழுங்குமுலைக் கட்டலமப்பு 

❖ நகரப்்புறக் கூட்டுறவு ைங்கிகளுக்கு நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுமறக் கட்டமைப்பிமன 

ைத்திை ைங்கி நிறுவியுள்ளது. 

❖ தற்தபாதுள்ள நகரப்்புறக் கூட்டுறவு ைங்கிகளின் நிதி நிமலமையின் உறுதித ்

தன்மைமை ைலுப்படுதத்ுைமத தநாக்கைாகக் ககாண்டு இந்த நடைடிக்மகைானது 

தைற் ககாள்ளப்பட்டது. 

❖ நகரப்்புறக் கூட்டுறவு ைங்கிகமள ைலுப்படுத்துைது கதாடரப்ானப் பரிந்துமரகமள 
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ைழங்குைதற்காக S.விஸ்ைநாதன் தமலமையில் குழு ஒன்று உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ைங்கிகளில் உள்ள மைப்புத் கதாமகயின் அளவு ைற்றுை் ைங்கிகள் இைங்குை் பகுதி 

ஆகிைைற்றின் அடிப்பமடயில் நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுமறக் கட்டமைப்பிமன 

ஏற்குைாறு அந்தக் குழு பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

 

 

அறிவியை் மை்றும் சேொழிை்நுட்பம் 

வர்தரொவொ உண்ணி மூைம் பரவும் பிதளக் தநொய் 

 

❖ ஆஸ்திதரலிைா அதன் கதன்கிழக்குப் பகுதியில் தபரழிவிமன உண்டாக்குகின்ற 

ஒட்டுண்ணிகளின் பரைமலத் தடுக்குை் ஒரு முைற்சியில் மில்லிைன் கணக்கான 

ததனீக்கமளக் ககான்றுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திதரலிைாவில் உள்ள ததனீக்கள் இனைானது, சமீபகாலத்தில் ககாடிை ைரத்ராைா 

உண்ணிகள் அதிகளவில் பரவி ைருைதால் கபருை் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. 

❖ இது சிட்னிக்கு அருகிலுள்ள துமறமுகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, ஒரு எள் விமத 

அளவிலான ஒட்டுண்ணிைாகுை். 

❖ இமை ததனீக்கமளத் தாக்கி அைற்மறக் ககான்று ைருகின்றன. 

❖ அமை ததனீக்களின் முழு இனங்கமளயுை் அழித்துவிடுை் அளவிற்கு அபாைைானமை. 

 

மொநிைச ்சசய்திகள் 

வொகன இருப்பிடக் கண்கொணிப்புச ்சொேனம் பபொருத்துதல்  

❖ அைசரகால உதவி ைழங்கீட்டு அமைப்புடன் (ERSS) ைாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புச ்
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சாதனத்மத (VLTD) இமணக்குை் இந்திைாவின் முதல் ைாநிலைாக இைாசச்லப் பிரததசை் 

ைாறியுள்ளது. 

❖ ைாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புச ் சாதனை் கபாருத்தப்படட் அமனத்துப் பதிவு 

கசை்ைப் பட்ட ைணிகப் பைன்பாட்டு ைாகனங்களுை் அைசரகால உதவி ைழங்கீட்டு 

அமைப்புடன் இமணக்கப்படுை் 

❖ இதன் மூலை், இந்த ைாகனங்கமள இந்திைாவின் எந்தப் பகுதியில் இருந்து 

தைண்டுைானாலுை் கண்காணிக்க முடியுை் 

❖ இது ைாகனத ்திருட்டு ைற்றுை் ைாகன விபத்துகமள எளிதில் கண்டறிை உதவுை். 

❖ அமனத்துப் பைணிகள் தசமை ைாகனங்களிலுை்  ைாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புச ்

சாதன முமறமை அறிமுகப்படுத்த பஞ்சாப் அரசு முடிவு கசை்துள்ளது. 

 

 

OBC ஒதுக்கீட்டிலன மறுசீரலமே்ேை் 

❖ ைகாராஷ்டிர ைாநில அரசானது, கஜைந்த் குைார ் பாந்திைா தமலமையிலான 6 தபர ்

ககாண்ட ஒரு ஆமணைதத்ிமன அமைத்தது. 

❖ இந்தக் குழு தனது அறிக்மகமைச ்சமீபத்தில் உசச் நீதிைன்றத்தில் சைரப்்பித்தது. 

❖ ைகாராஷ்டிராவின் உள்ளாட்சித ்ததரத்லில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட ைகுப்மபச ்தசரந்்த 

தைட்பாளரக்ளுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைழங்க இந்த அறிக்மக ைழி ைகுத்துள்ளது. 

❖ உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 27% இட ஒதுக்கீடு ைழங்க இந்த ஆமணைை் பரிந்துமர 

கசை்துள்ளது 

❖ இருப்பினுை், இந்த இடஒதுக்கீடானது, பட்டிைலிடப்பட்டச ் சாதியினர ் ைற்றுை் 

பழங்குடியினருக்கான சட்ட ரீதிைான இட ஒதுக்கீட்மடப் பாதிக்கக் கூடாது. 

❖ மைலுை் இது 50% இட ஒதுக்கீடு என்ற ைரை்பிற்கு உட்பட்டது. 
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