•
•

ஜூலை – 27

TNPSC துளிகள்
❖

மத்திய அரசின் முதன்மமத் திட்டமான “ஆயுஷ்மான் பாரத்” என்ற திட்டத்மதச்
சசயல் படுத்தும்

“ததசிய

அைிப் பமத

ஒழுங் குபடுத்துைதற் காகவும்

சுகாதார

ஆமையமானது”

மருத்துவச்

திட்டத்தின்

தசமைகமை

சசயல் திறமன

தமம் படுத்துைதற் காகவும் இந்திய சுகாதார நலக் கூட்டமமப் புடன் புரிந்துைர்வு
ஒப் பந்தம் ஒன்றில் மகசயழுத்திட்டுை் ைது.
❖

காந்தியின் 150-வது நினனவு தினக் ககாண்டாட்டத்தின் ப ாது, தமிழ் நாடு அஞ் சல்
துனையானது “தமிழ் நாட்டில் காந்திஜியின் முதல் அடிச்சுவடு” என்ை கரு ் க ாருள்
ககாண்ட சிை ் பு அஞ் சல் உனை மை் றும் அஞ் சல் முத்தினைனய கவளியிட்டுள் ளது.

❖

2022

ஆம்

ஆண்டு

பிை்மிங் ஹாம்

காமன்கவல் த்

வினளயாட்டு ்

ப ாட்டிகளில்

“து ் ாக்கி சுடுதல் ” பிைிவில் இருந்து கவளிபயை் ை ் ட்டதை் கு எதிை் ் பு கதைிவிக்கும்
விதமாக கச ் டம் ைில் நனடக ைவிருக்கும் காமன்கவல் த் வினளயாட்டு ் ப ாட்டிகள்
கூட்டனம ் பின் (Indian Olympic Association - IOA) க ாதுச் சன க் கூட்டத்திலிருந்து இந்திய
ஒலிம் பிக் கூட்டனம ் பு கவளிபயறியுள் ளது.
❖

“தண்ணீை ் திருட்டிை் கு” 2 ஆண்டு சினைத் தண்டனனயுடன் மிகக் கடுனமயான
தண்டனனனய அளிக்க வழிவனக கசய் யும் “குஜைாத் நீ ை் ் ாசனம் மை் றும் வடிகால்
(திருத்த) மபசாதானவ” குஜைாத் நினைபவை் றியுள் ளது.

❖

குஜைாத்தில் உள் ள கிை் சைணாலயத்தில் ஒரு சிை ் பு அவசை வாகனத்தின் உதவியுடன்
ஒரு சிங் க குட்டி மீட்க ் ட்டுள் ளது.
o

கடந்த மாதம் குஜைாத் அைசினால் கதாடங் க ் ட்ட சிங் கங் களுக்கான ஒரு சிை ் பு
அவசை ஊை்தி பசனவ முன்கனடு ் புக்கு ் பின் பு நடந்த முதலாவது நிகழ் வு
இதுவாகும் .

❖

உலகக்

பகா ் ன னய

கிைிக்ககட்

அணித்

கவல் லக்

தனலவைான

காைணமாக
கபில்

இருந்த

பதவின்

ஆபலாசனனக் குழுவிடம் இந்தியாவின் புதிய

இந்தியாவின்

முன்னாள்

தனலனமயிலான

கிைிக்ககட்

யிை் சியாளனைத் பதை்ந்கதடுக்கும்

க ாறு ் பு ஒ ் னடக்க ் ட்டுள் ளது.
o

முன்னாள் மகளிை் கிைிக்ககட் அணித் தனலவைான சாந்தா ைங் கசாமி மை் றும்
இந்திய கிைிக்ககட் அணியின் முன்னாள்

யிை் சியாளை் அன்சுமன் ககயிக்வாட்

ஆகிபயாை் இக்குழுவில் உள் ள பிை உறு ் பினை்கள் ஆவை்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
தமிழ் நாட்டில் நீ ர்ப் பாதுகாப் பு நடவடிக்கககள்
❖

தமிழ் நாடு அைசு நீ ை் ்

ாதுகா ் பிை் காக ் புதிய நடவடிக்னககனள அறிவித்துள் ளது.

தமிழ் நாடு நீ ர் வளங் கள் பாதுகாப் பு மற் றும் நீ ர் அதிகரிப் புத் திட்டம்

❖

இத்திட்டத்மத மக்கைின் இயக்கமாக மாற் றுைதற் கு ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதலாைது
ைாரத்தில்

“தீவிரமான

படவிருக்கின்றது.

ஒரு

ைார

கால ்

பிரச்சாரம் ”

ஒன்று

சதாடங் கப்

•
•

❖

இத்திட்டத்தின் கீழ் மமைநீ ை் தசகரிப் பு மற் றும் நீ ர்நிமலகைின் திறன் அதிகரிப் பு,
அைற் றின் பாதுகாப் பு ஆகியமை தமற் சகாை் ைப் படவிருக்கின்றன.

❖

கிராமங் கை் மற் றும் பஞ் சாயத்து ஒன்றியங் கைில் நீ ர் பாதுகாப் பு ஆமையங் கை்
அமமக்கப் படவிருக்கின்றன.

நடந் தாய் வாழி காவிரி

❖

இது

நீ ர் மாசுபாடுகைிலிருந்து

காவிரி

நதிமயப்

பாதுகாப் பமத

தநாக்கமாகக்

சகாை்டுை் ைது.

ததசியெ் செய் திகள்
பபாதுக் கணக்குக் குழு
❖

மக்களனவயில் கங் கிைஸ் கட்சியின் தனலவைான அதிை் ைஞ் சன் கசௌத்ைி என் வை்
க ாதுக்

கணக்குக்

குழுவின்

(Public

Accounts

Committee

-

PAC)

தனலவைாக

நியமிக்க ் ட்டுள் ளாை்.
❖

PAC

ஆனது

15

உறுப் பினர்கமைக்

(மக்கைமையில்

15

உறுப் பினர்களும்

மாநிலங் கைமையில் 7 உறுப் பினர்களும் ) சகாை்டிருக்கும் .
❖

இக்குழுவில் உள் ள உறுப் பினர்கைின் பதவிக் காலம் ஒரு தநரத்தில் ஒரு ைருடத்திற் கு
மிகாமல் இருக்கும் .

நாம் தாபா புலிகள் காப் பகம்
❖

நாம் தா ா புலிகள் கா ் கத்தில் 53 முன்னணி ்
கனடநினல ்

ணியாளை்கனளயும்

அச்சைணாலயத்தில் வங் க ் புலிகளின்
❖

நாம் தா ா

ாதுகாக்க ் ட்ட

ணியாளை்கள் மை் றும் அனனத்து

அதிகாைிகள்
ாதுகா ் பு

குதியானது

ணி நீ க்கம் கசய் துள் ளதால் ,
ாதிக்க ் ட்டுள் ளது.

புலிகள்

கா ் கமாகவும்

பதசிய ்

நாடுகளுக்கினடபயயான

சை்வபதச

பூங் காவாகவும் விளங் குகின்ைது.
❖

இது

இந்தியா

மை் றும்

மியான்மை்

ஆகிய

எல் னலக்கு அருகில் அருணாச்சல ் பிைபதசத்தில் அனமந்துள் ளது.
❖

இது இந்தியாவின் மிகவும் கிழக்கில் உள் ள புலிகள் கா ் கமாகும் .

•
•

பபாக்ப ா விகரவு நீ திமன்றங் கள்
❖

ப ாக்பசா வழக்குகளுக்காக 60 நாட்களில்

சிை ் பு நீ திமன்ைங் கனள அனமக்க

பவண்டும் என்று உச்ச நீ திமன்ைம் மத்திய அைனசக் பகட்டுக் ககாண்டுள் ளது.
❖
❖

இந்த நீ திமன்ைங் கள் மத்திய அைசினால் நிதியளிக்க ்
ாலியல் குை் ைங் களிலிருந்து குழந்னதகனள ்
Children

from

Sexual

Offences)

சட்டத்தின்

டவிருக்கின்ைன.

ாதுகாக்கும் (POCSO - Protection of

கீை்

100

ைைக்குகளுக்கு

தமல்

பதிவு

சசய் யப் பட்டுை் ை பகுதிகைில் இந்தச் சிறப் பு நீ திமன்றங் கை் அமமக்கப் படுகின்றன.
❖

இந்திய உச்ச நீ திமன்றம் தானாக முன்ைந்து பதிவு சசய் த சபாது நல ைைக்கின் மீதான
விசாரமையின் தபாது இந்த உத்தரவு பிறப் பிக்கப் பட்டுை் ைது.

❖

2019 ஆம் ஆை்டு ஜனைரி 01 முதல் ஜூன் 30 ைமரயிலான காலகட்டத்தில் தபாக்தசா
சட்டத்தின் கீை் ஏறத்தாை 24,212 முதல் தகைல் அறிக்மககை் பதிவு சசய் யப் பட்டுை் ைன.

❖

ஆனால்

911

ைைக்குகை்

தீர்க்கப் பட்டுை் ைன.

இதன்

மட்டுதம
காரைமாக

விசாரமை
சிறப் பு

நீ திமன்றங் கைினால்

நீ திமன்றங் கை்

அமமக்கப்

படவிருக்கின்றன.

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாககக் கணக்பகடுப் கப அடிப் பகடயாகக் பகாண்ட
இடப் பபயர்வுத் தரவு
❖

கடந்த

வாைத்தில்

கணக்ககடு ் ன

கவளியிட ் ட்ட

2011

ஆம்

ஆண்டு

மக்கள்

கதானகக்

அடி ் னடயாகக் ககாண்ட இட ் க யை்வுத் தைவின் டி, திருமணம்

மை் றும் பவனலவாய் ் பு ஆகியனவ இட ் க யை்வுக்கு முக்கியக் காைணங் களாகும் .
❖

ஒரு ந ை் அவன் /அவள் பிைந்த இடத்னத விட்டு பவறு இடத்தில் மக்கள் கதானக
கணக்ககடு ் பில் கணக்கிட ் டும் ப ாது, அவன்/அவள் ஒரு “இடப் சபயர்ைாைராக”
(புலம் சபயர்ந்தைர்) கருதப் படுகின்றார்.

❖

2011 ஆம்

ஆை்டு மக்கை்

சதாமகக் கைக்சகடுப் பில்

ஏறத்தாை 45.58 தகாடி

இந்தியர்கை் “இடம் சபயர்ந்தைர்கைாக” கை்டறியப் பட்டுை் ைனர்.

•
•

❖

ஏறத்தாை

39.57

தகாடி

மக்கை்

தங் கைது

மாநிலத்திற் குை் தைதய

இடம்

சபயர்ந்துை் ைனர்.
❖

ஏறத்தாை 5.43 தகாடி மக்கை் தங் கைது சசாந்த மாநிலத்திலிருந்து தைறு மாநிலத்திற் கு
இடம் சபயர்ந்துை் ைனர்.

முதிபயார்களுக்காக CARE4U என்ற ஆண்ட்ராய் டு ப யலி
❖

கைக்பூைில் உள் ள இந்தியத் கதாழில் நுட்

நிறுவனத்னதச் பசை்ந்த ஒரு குழுவினை்

முதிபயாை்களுக்காக ஆண்ட்ைாய் டு கசயலி ஒன்னை வடிவனமத்துள் ளனை்.
❖

இந்தச் கசயலியானது

ைாமைி ் ாளனை முதிபயாருடன் இனணக்கின்ைது. இது

“முதிபயாருக்கு மருந்மத நிமனவூட்டல் ” ைசதிமயக் சகாை்டுை் ைது.
❖

இந்தச்

சசயலி

மருந்து

சதாடர்பான

முந்மதயக்

கைக்குகை் ,

எதிர்விமைவு

சதாடர்பானமை, SOS சபாத்தான், நிகை் தநர இடம் குறித்த கை்காைிப் பு மற் றும்
பிறைற் மறக் சகாை்டுை் ைது.

தகவல் அறியும் உரிகமத் திருத்த மப ாதா, 2019
❖

சமீ த்தில் மக்களனவயில் நினைபவை் ை ் ட்ட தகவல் அறியும் உைினமத் திருத்த (Right
to Information - RTI) மபசாதா, 2019 ஆனது மாநிலங் களனவயிலும் நினைபவை் ை ் ட்டது.

❖

இந்த மபசாதாவானது மாநிலங் கள் மை் றும் மத்தியில் தனலனமத் தகவல் ஆனணயை்

•
•

(CIC - Chief Information Commissioner) மற் றும் பிை தகைல் ஆமையர்கை் ஆகிதயாரின்
“பதவிக் காலம் மற் றும் விதிமுமறகமை” மாற் றி அமமக்கின்றது.
❖

மத்திய அரசானது தனலனமத் தகவல் ஆனணயை் மற் றும் பிை தகைல் ஆமையர்கை்
ஆகிபயாைின்

ஊதியம்

மற் றும்

படி

நிமலகமை

நிர்ையிக்கும்

அதிகாரத்மத

“தன்னகத்தத” சகாை்டுை் ைது.
❖

கைிப் பின் படி, ஒை் சைாரு ஆை்டும் ஏறத்தாை 60 இலட்ச RTI விை்ைப் பங் கை் பதிவு
சசய் யப் படுகின்றன.

ெர்வததெெ் செய் திகள்
சீனாவில் இரகசியக் கடற் பகடத் தளம் – ரியாம்
❖

தாய் லாந்து

வனளகுடாவில்

உள் ள

ஒரு

கடை் னடத்

தளத்தின்

பிைத்திபயக ்

யன் ாட்டிை் குச் சீனானவ அனுமதிக்கும் “இரகசிய ஒப் பந்தம் ” ஒன்றில் சீனா மற் றும்
கம் தபாடியா ஆகிய நாடுகை் மகசயழுத்திட்டுை் ைன.
❖

ரியாம்

கடற் பமடத்

தைம்

என்பது

தாய் லாந்து

ைமைகுடா

கடற் கமரயில்

அமமந்துை் ை கம் தபாடியா கடற் பமடயால் நிர்ைகிக்கப் படும் ஒரு தைமாகும் .
❖

சீனா அடுத்த 30 ஆை்டுகளுக்கு தனது இராணுை வீரர்கமை அங் கு நிறுத்தவும் ,
ஆயுதங் கமை அங் கு தசமித்து மைக்கவும் , தபார்க் கப் பல் கமை அங் கு நிறுத்தி
மைக்கவும் திட்டமிட்டுை் ைது.

❖

இது சீனாவின் அயல் நாட்டில் உை் ை 2-ைது கடற் பமடத் தைமாக விைங் கும் . 2017 ஆம்
ஆை்டில் டிஜிபவுட்டியில் தனது முதல் கடற் பமடத் தைத்மத சீனா திறந்துை் ைது.

நீ ருக்கடியில் அகமந் த இராணுவ வாகனங் கள் அருங் காட்சியகம்
❖

பஜாை்டன் நாடு அகா ா கடை் கனைக்கு அருகில் கசங் கடலின் கீழ் ் ை ் பில் , தனது

•
•

முதலாவது

நீ ருக்கடியிலான

இைாணுவ

வாகனங் கள்

அருங் காட்சியகத்னதத்

திைந்துள் ளது.
❖

இந்த

அருங் காட்சியகத்தில்

இைாணுவத்திலிருந்து

நீ க்க ் ட்ட

19

இைாணுவ

வன் க ாருள் வாகனங் கள் உள் ளன. இந்த அருங் காட்சியகம் கடலுக்கடியில் 92 அடி
ஆழம் வனை மூழ் கியுள் ளது.
❖

இந்தத் தனித்துவ சுை் றுலா அனு வமானது ஏை் ககனபவ புகழ் க ை் று விளங் கும்
அகா ா னடவிங்

(மூழ் கும் ) க ாழுதுப ாக்கு இடத்திை் கு அதிகமான சுை் றுலா ்

யணிகனள ஈை்க்கும் என்று எதிை் ாை்க் க ்

டுகின்ைது.

செங் கடை்

❖

கசங் கடல் என் து ஆ ் பிைிக்கா மை் றும் ஆசியா ஆகியவை் றிை் கு இனடபய அனமந்த
இந்திய ் க ருங் கடலின் கடல் நீ ை் நுனழவு ்

❖

குதியாகும் .

இது உலகளாவிய இயை் னக நிதியத்தினால் (WWF - World Wide Fund for Nature) சை்வபதச
200 சூழலியல் பிைபதசமாக (சுை் றுச்சுழலுக்கு உகந்த) பதை்ந்கதடுக்க ் ட்டுள் ளது.

❖

சை்வபதச 200 சூழலியல் பிைபதசங் கள்

ட்டியலில் உள் ள

ாதிக்கும் பமை் ட்ட சூழல்

பிைபதசங் கள் “அருகிைரும் பகுதிகைாக” தரப் படுத்தப் பட்டுை் ைன.

மாநிைெ் செய் திகள்
யமுகன நீ ர்ப் பாதுகாப் புத் திட்டம்
❖

பதசிய

சுனமத் தீை் ் ாயம் (NGT - National Green Tribunal) தில் லி அரசின் யமுமன நீ ர்ப்

பாதுகாப் புத் திட்டத்திற் கு ஒப் புதல் ைைங் கியுை் ைது.
❖

2015 ஆம் ஆை்டில் NGT யினால் பரிந்துமரக்கப் பட்ட இந்தத் திட்டமானது, “மாய் லி சீ
நிர்மல் யமுமன புனரமமப் புத் திட்டம் ” என்று சபயரிடப் பட்டுை் ைது.

❖

இந்தத் திட்டம் பின் ைருைனைற் றின் மூலம் குறிப் பாகக் தகாமடக் காலத்தின் தபாது
ததசியத்

தமலநகரில்

நீ ர்த்

தட்டுப் பாட்மடச்

சமாைிப் பமத

தநாக்கமாகக்

சகாை்டுை் ைது.
o

யமுமன – சமசைைிப் பகுதியில் நீ ர்ப் பாதுகாப் பு

o

நீ ர்த் ததக்கங் கமைக் கட்டமமத்தல் .

இதரெ் செய் திகள்
விஜய் நடவடிக்கக – கார்கில் பபார் 20வது ஆண்டு
❖

காை்கில் ப ாை் என் து காஷ்மீைில் உள் ள காை்கில் மாவட்டம் மை் றும் எல் னலக்
கட்டு ் ாட்டுக் பகாடு அருபக 1999 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் முதல் ஜூனல மாதம் வனை
இந்தியா மை் றும்

ாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கினடபய நனடக ை் ை ஒரு ஆயுதம்

தாங் கிய ப ாைாகும் .
❖

பமலும் இது “விஜய் நடைடிக்மக” என்றும் அமைக்கப் படுகின்றது.

❖

2019 ஆம் ஆை்டு ஜூமல 26 ஆம் தததியானது பாகிஸ்தான் ஊடுருைல் களுக்கு எதிராக
இந்தியா நடத்திய விஜய் நடைடிக்மக சைற் றி சபற் றதின் 20-ைது ஆை்டு நிமனமைக்

•
•

குறிக்கின்றது.
❖

இந்திய இராணுைம் இந்திய விமானப் பமடயின் உதவியுடன் பாகிஸ்தான் பமடகமை
திரும் பப் சபறச் சசய் து, அமனத்து உயரிய மமலப் பகுதிகமையும் மகப் பற் றியது.

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

