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ஜூலை – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன மத்திய அமமசச்ரமவயொனது (Cabinet Committee 

on Economic Affairs - CCEA) 40 இலடச் பமட்ரிக் டன் அளவிலொன சரக்்கமரமய இரு ்பு 

மவ ் தற்கு ஒ ்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 01 ஆம் தததி முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 31 

வமரயிலொன 1 ஆண்டு கொலதத்ிற்கு சரக்்கமர இரு ்பு மவக்க ் 

 டவிருக்கின்றது. 

❖ வீரப்ப மைொய்லி தலைலையிைொன நிதிக்கொன நிலைக் குழுவொனது “நொட்டிற்கு உள்ளே 

மற்றும் நொட்டிற்கு பவளிதய ஆகிய இரண்டிலும் கணக்கில் கொட்ட ் டொத 

வருமொனம்/பசொத்தின் நிமல: ஒரு விமரச்னக் கருத்தொய்வு” என்ற ஒரு அறிக்லகலய 

மவேியிடட்ுே்ேது.  

o இது 1980 ஆை் ஆண்டு முதை் 2010 ஆை் ஆண்டு வலரயிைொன பை்ளவறு 

கொைகட்டதத்ிை் இந்தியரக்ேொை் கணக்கிை் கொட்டப்படொத ம ொத்தின் 

கணிக்கப்பட்ட ைதிப்பு 216.48 பிை்லியன் டொைரிலிருந்து 490 பிை்லியன் டொைர ்

வலர இருக்குை் என்று கூறுகின்றது. 

❖ ைத்தியத் மதொழிை் பொதுகொப்புப் பலடயொனது (CISF - Central Industrial Security Force) 

 ொதுகொ ்புக் களஞ்சியம் என்ற ஒரு நிகழ்தநர கமலக் களஞ்சியத்மதயும் தனது 

வீரரக்ளுக்கொக “CISFtube” என்ற ஒரு கொபணொலி இமடமுகத்மதயும் பதொடங்கியுள்ளது. 

o CISF ஆனது ஒரு ப ொத்தொமன அழுத்துவதன் மூலம் பதொழில்நுட்  அறிமவ தனது 

வீரரக்ளுக்கு கிமடக்கச ் பசய்து அதன் மூைை் தனது வீரரக்மள 

தமம் டுதத்ுவமத தநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் ஆமையை் 

❖ தமிழ்நொடு  ட்ட லபயொனது, ைொநிை சிறுபொன்லையினர ் ஆலணயத்தின் 

உறுப்பினரக்ேின் எண்ணிக்லகலய 6-லிருந்து 9 ஆக உயரத்த்ுவதற்கொன 

ைள ொதொலவ ஏற்றுக் மகொண்டுே்ேது. 

❖ இந்த எண்ணிக்லகயொனது தலைவலரத் தவிரத்்து ைற்ற உறுப்பினரக்லேக் குறிக்குை். 

❖ “மக்கள் பதொமக அதிகரி ்பு மற்றும் சிறு ொன்மமயினர ் நலம்” ஆகியவற்மறக் 

கருத்தில் பகொண்டு உறு ்பினரக்ளின் எண்ணிக்மக அதிகரி ்பு நடவடிக்மக 

தமற்பகொள்ள ் டட்ுள்ளது.  

 

தமிழ்நாடம்டச ்சசரந்்த புதிய ைாநிலங்களமை உறுப்பினரக்ள் 

❖ தமிழ்நொடல்ட  ் ள ரந்்த 6 ைொநிைங்கேலவ உறுப்பினரக்ே் ளபொட்டியின்றித் 

ளதரந்்மதடுக்கப்படட்ுே்ேனர.்  

❖ லவளகொ, அன்புைணி ரொைதொஸ், அஇஅதிமுகமவச ் தசரந்்த A. முகமது ஜொன்,                                                
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மற்றும் N. சந்திரதசகரன், திமுகமவச ் தசரந்்த N. சண்முகம், ைற்றுை் P. வில்சன் 

ஆகிதயொர ்ததரந்்பதடுக்க ் டட்ுள்ளனர.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சதசியத் தரவுத் தர ைன்றை் 

❖ தரவு ள கரிப்பு ைற்றுை் பயன்பொடல்ட ளைை்படுதத்ுவதற்கொக இந்திய ைருத்துவ 

ஆரொய் ச்ி ஆலணயை் (ICMR - Indian Council of Medical Research) ததசிய தரவுத ் தர 

மன்றத்மத (National Data Quality Forum - NDQF) ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

❖ NDQF ஆனது அறிவியல்சொர ்தகவை் மற்றும் ஆதொரை் ஆகியவற்லற அடி ் மடயொகக் 

பகொண்ட முன்பனடு ்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து கற்றவற்மற ஒருங்கிமணக்கும். 

❖ இது அவ்வ ்த ொது  யிலரங்கங்கள் மற்றும் மொநொடுகள் மூலம் பசயல்கமள வழி 

நடதத்ும். 

 

ஆதார விமல - கருை்பு 

❖ 2019 – 20 ஆை் ஆண்டு கருை்புப் பருவதத்ிற்கொன  ரக்்கலர ஆலைகேொை் வழங்கப்படுை் 

கருை்பிற்கொன “ஆதொர மற்றும் லொ கரமொன விமல” (Fair and Remunerative Price - FRP) 

நிரண்யத்திற்கு மத்திய  அமமசச்ரமவ ஒ ்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ FRP என் து விவசொயிகளிடமிருந்து சரக்்கமர ஆமலகளொல் வொங்க ் டும் 

கரும்பிற்கொன குமறந்த டச் விமலயொகும். 

❖ இது விவசொய ் ப ொருடக்ள் மற்றும் விமலகளுக்கொன ஆமணயத்தின் (Commission for 

Agricultural Costs and Prices - CACP)  ரிந்துமரகளின் அடி ் மடயில் மத்திய அரசினொல் 

நிரண்யிக்க ் டுகின்றது. 

❖ FRP-ஐத ் தவிர,  ஞ்சொ ், ஹரியொனொ, உத்தரகொண்ட், உத்தர ் பிரததசம், தமிழ்நொடு 

த ொன்ற மொநிலங்கள் FRP-ஐ விட ப ொதுவொக அதிகமொக இருக்கும் ஒரு மொநில 

ஆதலொசமன விமலமய அறிவிதத்ுள்ளன. 

 

இந்தியாவில் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ைளரச்ச்ி 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின்  ரவ்ளத ப் புத்தொக்கக் குறியீடு மவேியிடுதலின் ளபொது 

இந்தியொவின் வேர ்ச்ி ைற்றுை் ஆரொய் ச்ி ம ைவின  ் சூழை் அறிக்லக குறிதத்ு 

விவொதிப்பதற்கொக ஒரு சிறப்புக் கூட்டை் புது திை்லியிை் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்லகயொனது பிரதை ைந்திரியின் மபொருேொதொர ஆளைொ லனக் குழுவினொை் 

மதொகுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்திய ஆரொய் ச்ி ைற்றுை் வேர ்ச்ித் துலறயிை் மைொத்த உே்நொடட்ு உற்பத்தியிை்  0.6% 

முதை் 0.7% வலரயிைொன மிகக் குலறந்த அேவிளைளய இந்தியொ முதலீடு ம ய்கின்றது.  

❖ அமைரிக்கொ (2.8), சீனொ (2.1), இஸ்ளரை் (4.3) ைற்றுை் மகொரியொ (4.2) ளபொன்ற நொடுகேின் 

ம ைவினங்கலே விட இது குலறவொனதொகுை். 
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ைங்கி சதசியையைாக்கை் – 50 ஆை்டுகள் 

❖ 1969 ஆை் ஆண்டு ஜூலை 19 அன்று வங்கிகே் ளதசியையைொக்கப்பட்டதின் 50வது 

ஆண்லட இந்தியொ அனு ரிக்கின்றது. 

❖ அப்ளபொலதய பிரதைர ் இந்திரொ கொந்தி கடனேிக்குை் முக்கியைொன 14 வங்கிகேின் 

ளதசிய ையைொக்கத்லதத் மதொடங்கி லவத்தொர.் நொட்டிை் உே்ே மைொத்த வங்கி லவப்பு 

நிதியிை் 85  தவிகித லவப்பு நிதிலய இந்த வங்கிகே் மகொண்டுே்ேன. 

❖ வங்கி நிறுவனங்கே் (லகயகப்படுதத்ுதை் ைற்றுை் மபொதுத் துலறப் பரிைொற்றை்) 

அவ ர  ் ட்டை், 1969-ன் கீழ் இந்த வங்கிகே் ளதசியையைொக்கப்படட்ன. இந்த அவ ர  ்

 ட்டை் பின்னர ்ைள ொதொவொக ைொறியது. 

❖ பின்னர ்1980 ஆை் ஆண்டிை் ளைலுை் 6 வங்கிகே் ளதசியையைொக்கப்பட்டன. 

❖ மபரிய வணிகங்கே் கடன் வழங்குதலிை் ஆதிக்கை் ம லுத்திய அந்த ளநரத்திை் 

முன்னுரிலைத் துலறகலே ஊக்கப்படுதத்ுவது என்பது ளதசியையைொக்கலின் 

முக்கியக் குறிக்ளகொேொகுை். 

❖ இந்தியொவிை் மிகப்மபரிய கடனேிக்குை் வங்கி பொரத ஸ்ளடட் வங்கியொகுை்.  

 
 

பாதுகாப்பு முகப்புப் பலமக 

❖ பொதுகொப்புத ் துலற அலை  ்ர ் பொதுகொப்புத் துலற அலை  ்கத்தின் கீழ் உே்ே 

பொதுகொப்பு உற்பத்தித் துலறயின் (Department Defence Production - DDP)   முகப்புப் 

பைலகலய மவேியிடட்ுே்ேொர.் 

❖ இந்த முகப்புப் பைலகயொனது பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன ஏற்றுைதிப் மபொருடக்ே், 

பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன இழப்பீடுகே், அறிவு ொர ் ம ொதத்ுரிலைகே் ைற்றுை் ரக் ொ 

கியொன்  க்தித் திட்டை் உே்ேிட்ட முக்கியைொன பொதுகொப்பு உற்பத்திக் கூறுகலேக் 

கண்கொணிப்பதற்குப் பொதுகொப்புத் துலற அலை  ்கத்திற்கு உதவுை். 

❖ இந்த முகப்புப் பைலக மபொது ைக்களுக்கொக “ddpdashboard.gov.in” என்ற 

இமணயதளத்தில் இருக்கும். 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

பார்சச்ூனின் சரை்சதச 500 

❖ பொர ்ச்ூனின்  ரவ்ளத  500 என்ற பட்டியலிை் முன்னிலையிை் உே்ே இந்திய நிறுவனை் 

முளகஷ் அை்பொனி தலைலையிைொன ரிலையன்ஸ் மதொழிற்துலற நிறுவனைொகுை்.  

❖ இந்த ஆண்டிை் இது 42 இடங்கே் முன்ளனறி 106-வது இடத்திை் தரவரில ப் 

படுத்தப்படட்ுே்ேது. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் இந்திய எண்மணய் நிறுவனமுை் உே்ேது.  

❖ பொர ்ச்ூன்  ரவ்ளத  500 என்பது வருைொனத்தொை் கணக்கிடப்பட்ட உைகிை் 

முன்னிலையிை் உே்ே 500 நிறுவனங்கேின் வருடொந்திரத் தரவரில யொகுை். 

❖ இந்தப் பட்டியைொனது ஒவ்மவொரு வருடமுை் பொர ்ச்ூன் பத்திரிக்லக என்ற ஒரு 

அமைரிக்க பன்னொடட்ு வணிகப் பத்திரிக்லகயினொை் மதொகுக்கப்படட்ு, 

மவேியிடப்படுகின்றது. 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

ைனித – யாமனகள் சைாதல்கள் 

❖ ைத்திய சுற்றுைொத் துலற அலை  ் கத்தினொை் அலைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவொனது 

யொலனகே் மின் ொரத்தினொை் பொதிக்கப்படுவதிலிருந்துத் தடுதத்ு நிறுத்தப் படுவதற்கு 

மின் கை்பங்கேின் உயரங்கலே அதிகப்படுத்த ளவண்டுை் என்று பரிந்துலரதத்ுே்ேது. 

❖ கொடட்ுப் பகுதிகேிை் ஏபிசி அை்ைது நிைத்தடி ளகபிே்கலேப் பயன்படுதத்ுைொறு மின் 

விநிளயொக நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படட்ுே்ேது. 

❖ 2009 – 2017 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட கொைகட்டத்திை் ஏறத்தொழ 461 

யொலனகே் மின் ொரை் தொக்கி (ஆண்டுக்கு 50) உயிரிழந்துே்ேன. 

 

 

சசதில் பாத நத்மத 

❖ ஆழ் கடை் சுரங்க ளவலையின் பொதிப்பின் கொரணைொக  “பசதில்  ொத நத்மத” என்ற ஒரு 
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அரிய வமக நத்மத இனம் “அசச்ுறுத்த ் டட் இனமொக” அதிகொர ் பூரவ்மொக 

அறிவிக்க ் ட்ட முதலொவது இனமொக உருமவடுதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ இது மடகொஸ்கருக்கு அருகில் இந்தியப் மபருங்கடலின் நிைப் ர ்பில் மூன்று 

இடங்களில் மடட்ுதம கொண ் டுகின்றது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 18 அன்று தனது திருத்த ் ட்ட சிவ ்பு ்  டட்ியலில் 

“அருகி வரும் இனமொக” சரவ்ததச இயற்மக ்  ொதுகொ ்பு மன்றத்தினொல் (International 

Union for Conservation of Nature - IUCN) தசரக்்க ் ட்டது. 

❖ தற்ப ொழுது உலகளவில் அலனதத்ு கடற் ர ்பு சுரங்க நடவடிக்மககளிலும் முடக்கம் 

கொண ் டுகின்றது. 

❖ ஐக்கிய நொடுகளின் சரவ்ததச கடற் ர ்பு ஆமணயமொனது கடற் ர ்பு சுரங்கத் 

மதொழிலை எவ்வொறு நடத்த தவண்டும் என் து குறித்த வழிகொடட்ுதல்கமள 

தற்ப ொழுது தயொரித்துக் பகொண்டிருக்கின்றது.  

 

சைற்கூமர சூரிய ஒளித் திட்டங்கள் 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் 40,000 மைகொ வொட் திறன் மகொண்ட ளைற்கூலர சூரிய ஒேித் 

திட்டங்கலே அலைக்க அரசு இைக்கு நிரண்யிதத்ுே்ேது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜூலை 18 ஆை் ளததியின்படி, இந்தியொவிை் 1700 மைகொ வொட் திறன் 

மகொண்ட கை்பியினொை் இலணக்கப்படட் ளைற்கூலர சூரிய ஒேி அலைப்புகே் 

அலைக்கப்படட்ுே்ேன. 

❖ ளைற்கூலர சூரிய ஒேித் திட்டங்கலே அலைத்ததிை்  முன்னிலையிை் இருக்குை் 3 

ைொநிைங்கே் : குஜரொத், மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் தமிழ்நொடு. 

 

சைற்குத் சதாடரச்ச்ி ைமல – பசம்சப் பாை்பு 

❖ மபங்களூருவிை் உே்ே இந்திய அறிவியை் நிறுவனத்லத  ் ள ரந்்த 

ஆரொய் ச்ியொேரக்ே் ளைற்குத் மதொடர ்ச்ி ைலையிை் “புளரொகதத்ுை்ைொ ஆண்டிகுைொ” 

என்ற ஒரு புதிய  சம்ச ்  ொம்பு இனத்மதக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 

❖ இது தமற்குத ்பதொடரச்ச்ி மமலயின் பதற்குப் பகுதியிை்  மடட்ுதம கொண ் டும் ஒரு 

 ழமமயொன இனமொகும். 
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❖ இது 26 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒலிதகொசின் கொலத்தின் த ொது 

உருவொகியதொகக் கருத ்  டுகின்றது. 

❖ பமல்லிய உடல் மற்றும் தொவரம் த ொன்ற ததொற்றத்தின் கொரணமொக இ ் ொம்புகள் 

இ ்ப யமர ் ப றுகின்றன. 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

நிஷாகாந்தி சங்கீத புரஸ்கரை் 

❖ ளகரே அரசு இல க் கலைஞரக்ேொன பொரொ ொைொ B. ப ொன்னம்மொள் மற்றும் T.V. 

தகொ ொலகிருஷ்ணன் ஆகிதயொருக்கு நிஷொகொந்தி சங்கீத புரஸ்கரம் விருமத 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது ஒவ்பவொரு ஆண்டும் தகரள சுற்றுலொத் துமறயினொல் ஒருங்கிமணக்க ் ட்ட 

கலொசச்ொரத் திட்டத்தினொல் வழங்க ் டுகின்றது. 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சபல்ப்ஸின் சாதமனமய கிறிஸ்சடாப் மிலக் முறியடித்தார ்

❖ சிறந்த நீ  ்ை் வீரரொன லைக்ளகை் மபை்ப்ஸ் லவத்திருந்த 10 ஆண்டு கொை உைக  ்

 ொதலனலய ஹங்ளகரியொலவ  ் ள ரந்்த இேை் நீ  ்ை் வீரரொன கிறிஸ்ளடொப் மிைக் 

என்பவர ்முறியடித்தொர.் 

 
❖ மதன் மகொரியொவிை் நலடமபற்ற உைக நீ  ்ை்  ொை்பியன்ஷிப்பிை் இவர ் 200 மீட்டர ்

பட்டரப்ிலே இறுதி  ்சுற்றிை் 1:50.73 வினொடியில் (1 நிமிடம் 50.73 வினொடிகள்) பவற்றி 

ப ற்றுள்ளொர.் 

❖ இதன்படி இதற்கு முந்மதய மபல் ்ஸின் உலக சொதமனமய விட 0.78 வினொடியில் இவர ்

முன்னிமலயில் உள்ளொர.்  
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இந்தியக் கிரிக்சகட் வீரரக்ள் கூட்டமைப்பு (ICA - Indian Cricketers Association) 

❖ பிசிசிஐ ஆனது இந்தியக் கிரிக்மகட் வீரரக்ே் கூட்டலைப்பிற்கு ஒப்புதை் 

வழங்கியுே்ேது. 

❖ ICA ஆனது சரவ்ததசக் கிரிக்பகட் வீரரக்ள் கூட்டமம ்பு மன்றதத்ுடன் இமணக்க ் 

 டவில்மல. இது முன்னொள் ஆண்கள் மற்றும் மகளிர ்கிரிக்பகட் வீரரக்மள மடட்ுதம 

இலக்கொகக் பகொண்டிருக்கும். 

 

❖ இந்தியொவின் முன்னொள் கிரிக்பகட் வீரரக்ளொன கபில் ததவ், அஜித் அகரக்ர ்மற்றும் 

சொந்தொ ரங்கசொமி ஆகிதயொர ்ICA-ன் இயக்குநரக்ள் ஆவர.்  
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