•
•

ஜூலை – 29

TNPSC துளிகள்
❖

புது டெல் லியில் உள் ள தமிழ் நாடு இல் லத்ததப் பபான்று மும் தபயிலும் ஒரு தமிழ் நாடு
இல் லம் மற் றும் கலாச்சார தமயத்திதன தமிழக அரசு நிறுவ உள் ளது.

❖

பெவிஸ்

பகாப் தப

பபாெ்டித்

டதாெரில்

பங் பகற் பதற் காக

இந்திய

டென்னிஸ்

அணியானது கெந்த 55 ஆண்டுகளில் முதன்முதறயாக பாகிஸ்தான் டசல் ல உள் ளது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
சட்டமன்ற உறுப் பினர் த ொகுதி மமம் பொட்டு ் திட்டம்
❖

தமிழக அரசானது சட்டமன்ற உறுப் பினர் ததாகுதி மமம் பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ்
ஒதுக்கப் படும் நிதியை 2.5 மகாடியிலிருந்து 3 மகாடிைாக உைர்த்தியுள் ளது.

❖

அரசானது இந்தத் திட்டத்திற் கான நிதி ஒதுக்கீட்யட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்
இரண்டாவது முயறைாக உைர்த்தியுள் ளது.

❖

கயடசிைாக 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் திருத்தம் தசை் ைப் பட்டது.

கூடுதை் தகவை்

❖

மாநில அரசால் முழுவதும் நிதியளிக்கப் படும் இத்திெ்ெத்திற் கு ஒவ் டவாரு செ்ெமன்ற
உறுப் பினரும்

தங் களது டதாகுதியில்

டசயல் படுத்தப் பெ

பவண்டிய பணிகதள

அதெயாளம் கண்டு முன்டமாழிகின்றனர்.
❖

இந்தத் திெ்ெமானது கிராமப் புறம் மற் றும் நகர்ப்புறம் ஆகிை இரண்டு பகுதிகளிலும்
டசயல் படுத்தப் படுகின்றது.

❖

இதில் பதர்ந்டதடுக்கப் பெ்ெ பணிகளுக்கு மாவெ்ெ ஆெ்சியர் நிர்வாக அனுமதியளித்து
அதயனச் டசயல் படுத்தும் நிறுவனங் கதளயும் அதெயாளம் காண்பார்.

ண்ணீருக்கு அழையுங் கள் 2.0 திட்டம்
❖

தசன்யனப் தபருநகர நீ ர் வழங் கல் மற் றும் கழிவு நீ ர் வாரிைமானது தண்ணீருக்கு
அயழயுங் கள் 2.0 எனும் திெ்ெத்தத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.

❖

இதன்மூலம் நுகர்மவார் முன்பதிவு தசை் ததிலிருந்து 2 நாட்களுக்குள் நீ ர் கியடக்கப்
தபறுவர்.

❖

மமலும்

இத்திட்டத்தின்

கீழ்

உறுதிைளிக்கப் பட்ட

மததியில்

நிச்சைமாக

நீ ர்

வழங் கயலப் தபறுவர்.
❖

தசன்யன தமட்மரா தண்ணீர ் லாரிகள்
விநிமைாகத்திற் தகன

12000

நாதளான்றிற் கு நகரம்

பைணங் கயள

மமற் தகாள் கின்றன.

முழுவதும்
இவற் றில்

நீ ர்
2500

பைணங் கள் தண்ணீருக்கு அயழயுங் கள் திட்டத்திற் காக மமற் தகாள் ளப் படுகின்றன.

•
•

ததசியெ் செய் திகள்
அழன ்திந் திய கொவல் துழற சந் திப் பு
❖

அயனத்திந்திை காவல் துயற சந்திப் பின்

62-வது பதிப் பு உத்திரப் பிரமதசத்தின்

லக்மனாவில் ஜூயல 16 முதல் 20 ஆம் மததி வயர நடத்தப் பட்டது.
❖

இந்தச்

சந்திப் பானது,

இந்திைாவில்

உள் ள

காவல்

துயறயினரின்

பணிசார்

நிபுணத்துவத்தின் தரநியலயை உைர்த்துவதற் காக புதுதடல் லியின் அயனத்திந்திை
காவல் துயற

வியளைாட்டுக்

கட்டுப் பாட்டு

வாரிைத்தினால்

அணிைானது

முதன்முயறைாக

வருடந்மதாறும்

நடத்தப் படுகின்றது.

❖

மகாராஷ்டிரா

காவல் துயற

சாம் பிைன்ஷிப் டிராபியை தவன்றது.

ஒட்டுதமாத்த

•
•

ம சிய டிஜிட்டல் சுகொ ொர தசயல் திட்ட அறிக்ழக
❖

சுகாதார மற் றும் குடும் ப நல அயமச்சகமானது பல் மவறுப் பங் காளர்களிடமிருந்து
உள் ளடு
ீ கயளப் தபறுவதற் காக மதசிை டிஜிட்டல் சுகாதார தசைல் திட்ட அறிக்யகயை
தபாது தளத்தில் தவளியிட்டுள் ளது.

❖

இது

டிஜிட்டல்

இந்திைா

திட்டத்யத

வலுப் படுத்துவமதாடு

அயனவயரயும்

உள் ளடக்கிை சுகாதார திட்டத்திற் கான முைற் சிகயளயும் துரிதப் படுத்தும் .

ஃபொஸ்மடக் (FASTag) பாலதகள்
❖

தயடைற் றப் மபாக்குவரத்யத உறுதி தசை் வதற் கும் , சுங் கச் சாவடிகளில் தநரிசயலத்
தடுப் பதற் கும் மதசிை தநடுஞ் சாயலகளின் சுங் கச் சாவடிகளில் உள் ள அயனத்துப்
பாயதகயளயும் . டிசம் பர் 01 முதல்

ஃபாஸ்மடக் பாயதகளாக அறிவிக்க முடிவு

தசை் துள் ளதாக மத்திை சாயலப் மபாக் குவரத்து மற் றும் தநடுஞ் சாயல அயமச்சகம்
ததரிவித்துள் ளது.
❖

எனினும் ,

ஒவ் தவாரு

அளவுயடை

சுங் கச் சாவடியிலும்

வாகனங் களுக்கு

ஏற் ற

அதிக

அளவுயடை

வசதிகயளச் தசை் ைவும்

அல் லது

தபரிை

கண்காணிக்கவும்

ஃபாஸ்மடக் மற் றும் இதர முயற கட்டண முயறகயள ஏற் றுக் தகாள் ளக் கூடிை ஒரு
கலப் புப் பாயத அனுமதிக்கப் படும் .
❖

டிசம் பர் 01-க்குப் பிறகு, ஃபாஸ்மடக் வசதியைக் தகாண்டிராத பைனர்கள் ஃபாஸ்மடக்
முயறயில் மட்டுமம வசூலிக்கப் படும் பாயதகள் வழிமை தசன்றால் அவர்களிடம் இரு
மடங் கு கட்டணம் வசூலிக்கப் படும் .

❖

ஃபாஸ்மடக் என்பது முன்னமர பணம் தசலுத்தி ஒரு அட்யடயைப் தபற் றுக் தகாண்டு
அதன் பின் னர் ஒவ் தவாரு முயறயும் தானிைங் கி முயறயில் சுங் கக் கட்டணத்யதக்
கழித்து

தகாள் ளும்

ஒரு

அயடைாள

பரிவர்த்தயனகளுக்காக சுங் கச் சாவடியில்
அனுமதிக்கிறது.

அட்யட

ஆகும் .

இது

பணப்

வாகனங் கயள நிறுத்தாமல் தசல் ல

•
•

மகொச் மி ்ரொ தசயலி
❖

மகாச் மித்ரா தசைலி மூலம் அளிக்கப் படும் பைணிகளின் குயறகயளத் தீர்ப்பதில்
மமாசமாக தசைல் படும் இந்திை இரயில் மவயின் மூன்று மண்டலங் களில் ததற் கு
ரயில் மவயும் ஒன்றாக உள் ளது.

❖

சிறப் பாக தசைல் படும் முதல் ரயில் மவைாக கிழக்கு மண்டல ரயில் மவயும் அதயனத்
ததாடர்ந்து மமற் கு மத்திை ரயில் மவயும் , கிழக்கு கடற் கயர ரயில் மவயும் உள் ளன.

❖

மகாச் மித்ரா தசைலிைானது இரயில் களில் தூை் யம, குடிநீ ர் வழங் கல் , துணிகளின்
தரம் மற் றும் மின்கருவிகள் ததாடர்பான குயறகயள ததரிவிக்க பைணிகளுக்கு
உதவும் ஒரு ஒற் யறச் சாளர அயமப் பாகும் .

சபாருளாதாரெ் செய் திகள்
வங் கி ொரா நிதி நிறுவன ஒழுங் குமுழற
❖

2019 ஆம் ஆண்டின் நிதி மமசாதாவானது வங் கி சாராத நிதி நிறுவனங் கயள
ஒழுங் குபடுத்த ரிசர்வ் வங் கிக்கு கூடுதல் அதிகாரங் கயள வழங் குவயத மநாக்கமாகக்
தகாண்டுள் ளது.

•
•

❖

வங் கி

சாராத

நிதி

நிறுவனங் களுக்கான

பமற் பார்தவ

கெ்ெதமப் பானது

பெ்டியலிெப் பெ்ெ வணிக வங் கிகளுக்கு இதணயாக மாற் றப் பெவுள் ளது.
❖

இதன் மூலம் ரிசர்வ் வங் கியானது எந்தடவாரு வங் கி சாராத நிதி

நிறுவனங் களின்

கூெ்டு நிறுவனத்திலும் ஆய் வு மற் றும் தணிக்தககதள நெத்த இைலும் .

அறிவியை் மற் றும் சதாழிை் நுட்பெ் செய் திகள்
திறன்மிகு மவளொண் தெலிகொப் டர்
❖

தசன்யன ஐஐடியின் மாணவர்கள் மவளாண் நிலங் களில் விவசாயிகள் யககளால்
மருந்துகயளத் ததளிப் பயத ஒழிப் பதற் காக திறன்மிகு மவளாண் தெலிகாப் டயர
உருவாக்கியுள் ளனர்.

❖

திறன்மிகு மவளாண் தெலிகாப் டரின் தற் மபாயதை பதிப் பானது 15 லிட்டர் பூச்சிக்
தகால் லியை எடுத்துச் தசல் லும் திறனுயடை ஒரு ஆளில் லா தெக்சாகாப் டர் ஆகும் .

❖

இது 100 சதவீத துல் லிைத் தன்யமயுடன் பூச்சிக் தகால் லி மருந்துகயள 10 மடங் கு
மவகமாக யகைால் ததளிப் பதற் கு ஆகும் அமத தசலவில் ததளிப் பயத மநாக்கமாகக்
தகாண்டுள் ளது.

❖

இந்த

ஆளில் லா

விமானமானது

1-1.5

மீட்டர் உைரமுள் ள

பயிர்களில்

நன்றாக

ததளிப் யப மமற் தகாள் ளும் .

❖

பயிர் ஆமராக்கிைத்தின் அடிப் பயடயில் வியளநிலங் கயள வயரபடமிடலுக்தகன
பன் னிற புயகப் படக் கருவி தபாருத்தப் பட்டுள் ளது.

❖

இந்தத் திட்டமானது கடந்த ஜுன் மாதம் பம் பாை் ஐஐடியில் நயடதபற் ற இந்திை
புத்தாக்க வளர்ச்சித் திட்ட பல் கயலக் கழகப் மபாட்டியிலும் தவற் றி தபற் றது.

•
•

மாநிைெ் செய் திகள்
கர்நொடகொவின் புதிய மு ல் வர்
❖

பாஜக கெ்சிக்கு ஆெ்சியதமக்க அதழப் பு விடுக்கப் பெ்ெததயடுத்து கெந்த 29 ஆம்
பததியன் று

பி.எஸ்

எடியூரப் பா

4-வது

முதறயாக

கர்நாெகாவின்

முதல் வராக

பதவிபயற் றார்.
❖

இவர் ஜூதல 29 அன்று செ்ெ மன்றத்தில் நம் பிக்தக தீர்மானத்தின் மீது நெத்தப் பெ்ெ
குரல் வாக்டகடுப் பில் தனது டபரும் பான்தமதய நிரூபித்தார்.

❖

நான்காவது முதறயாக கர்நாெகாவின் முதல் வராக பதவிபயற் கும் இவர் தற் பபாததய
செ்ெமன்றத்தில் பதவிபயற் பது இரண்ொவது முதறயாகும் .

❖

கர்நாெகாவில் நான்கு முதற முதல் வராக பதவிபயற் ற ஒபர முதல் வர் இவபரயாவார்.

❖

முன்னதாக செ்ெமன்றத் பதர்தலில் 104 செ்ெமன்ற உறுப் பினர்களுென் பாஜக தனிப்
டபரும் கெ்சியாக உருடவடுத்தததயடுத்து 2018 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் முதல் வராக
பதவிபயற் றார்.

❖

ஆனால் செ்ெப் பபரதவயின் நம் பிக்தக வாக்டகடுப் பில் பங் பகற் காமல் இரண்பெ
நாெ்களில் அவர் பதவி விலகினார்.

❖

இதனால் இவர் 2 ½ நாெ்கள் மெ்டுபம பதவியிலிருந்த இந்தியாவின் மிகக் குறுகியக்
கால முதல் வர்களில் ஒருவரானார்.

சட்டமன்ற உறுப் பினர்கள்
❖

குதி நீ க்கம்

கர்நாடக சட்டமன்ற சபாநாைகரான K.R. ரபமஷ்குமார் தற் பபாததய செ்ெமன்றத்தின்
பதவிக் காலம் (2023) முடியும் வதர இதெத் பதர்தல் களில் பபாெ்டியிெ ததெ விதித்து 14
அதிருப் தி உறுப் பினர்கதளத் தகுதி நீ க்கம் டசய் தார்.

❖

இவர் காங் கிரஸ் கட்சி உறுப் பினர்கள் 13 மபயரயும் , JDS கெ்சி உறுப் பினர்கள்
மூவதரயும் சுபயெ்யச உறுப் பினர் ஒருவயரயும் என ஒெ்டு டமாத்தமாக 17 பபதரத்
தகுதி நீ க்கம் டசய் தார்.

❖

இதனால் 225 உறுப் பினர்கதளக் டகாண்ெ செ்ெமன்றத்தில் தகுதியுதெயவர்களின்
எண்ணிக்தக

208

ஆக

குதறந்துள் ளது.

உறுப் பினர்களின் எண்ணிக்தக 105 ஆக உள் ளது.

எனபவ

டபரும் பான்தமக்கான

•
•

❖

இந்த 17 உறுப் பினர்கள் இதெத் பதர்தலிலும் பபாெ்டியிெ ததெ விதிக்கப் பெ்டுள் ளது.

❖

இதனால்

புதிய கர்நாெக முதல் வர் தனது அதமச்சரதவயில்

இந்த அதிருப் தி

உறுப் பினர்களுக்கு இெமளிக்க முடியாத சூழல் ஏற் பெ்டுள் ளது.

❖

இந்த

தகுதி

நீ க்கங் கள்

அதனத்தும்

இந்திய

அரசியலதமப் பின்

பத்தாவது

அெ்ெவதண மற் றும் 191வது சரத்துென் இதணந்து டசயல் படுத்தப் பெ்டுள் ளது.
❖

தகுதி நீ க்கம் காரணமாக தற் பபாததய செ்ெமன்ற காலம் முடியும் வதர இவர்கள்
மீண்டும் பதர்தலில் பபாெ்டியிெக் கூொது என சபாநாயகர் அறிவித்திருந்தாலும்
அதிருப் தி உறுப் பினர்கள் உைர் நீ திமன்றத்தில் அல் லது உச்ச நீ திமன்றத்தில் இந்த
உத்தரதவ எதிர்த்து வழக்குத் டதாெர உள் ளனர்.

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
2023 உலகக் மகொப் ழப கிரிக்தகட் மபொட்டி
❖

2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி உலகக் மகாப் யப கிரிக்தகட் மபாட்டித் ததாடரானது
பிப் ரவரி 09 முதல் மார்ச் 26 வயர இந்திைாவில் நயடதபற உள் ளது.

❖

இது ஆண்கள் உலகப் மகாப் யப கிரிக்தகட்டின் 13-வது பதிப் பாகும் . மமலும் இந்தப்
மபாட்டியை இந்திைா தனிைாக நடத்துவது இதுமவ முதன்முயறைாகும் .

❖

இந்திைா ஏற் கனமவ மூன்று முயற (1987, 1996, 2011) மபாட்டிகயள நடத்தியிருந்தாலும்
ஒவ் தவாரு முயறயும் அதன் அண்யட - ஆசிை நாடுகளுடன் இயணந்மத நடத்திைது.

❖

ஒட்டு தமாத்தமாக 5 முயற (1975, 1979, 1983, 1999 மற் றும் 2019) என அதிக முயற
இங் கிலாந்து இப் மபாட்டியை நடத்தியுள் ளது.

❖

1987 ஆம் ஆண்டு உலகக் மகாப் யபப் மபாட்டி மட்டுமம இங் கிலாந்திற் குப் பிறகு விலகி
இந்திைா மற் றும் பாகிஸ்தானில் நடத்தப் பட்ட முதல் பதிப் பாக உள் ளது.

•
•

பிரசிதடன்ஸ் மகொப் ழப – மமரிமகொம்
❖

இந்மதாமனசிைாவில் நயடதபற் ற 23-வது பிரசிதடன்ஸ் மகாப் யபக்கான மபாட்டியில்
ஆறு முயற உலக சாம் பிைன் தவன் ற MC பமரி பகாம் தங் கப் பதக்கம் டவன்றார்.

❖

51 கிபலா பிரிவில் பபாெ்டியிெ்ெ இவர் ஆஸ்திபரலியாவின் ஏப் ரல் பிராங் ஸ்தஸ 5 - 0
என்ற கணக்கில் பதாற் கடித்தார்.

•
•

முக்கிய தினங் கள்
உலக இயற் ழக பொதுகொப் பு ் தினம் – ஜூழல 28
❖

உலக இைற் யக பாதுகாப் புத் தினமானது ஒவ் தவாரு ஆண்டும் ஜூயல 28 அன்று
அனுசரிக்கப் படுகின்றது.

❖

இைற் யக வளங் கயளப் பாதுகாப் பது குறித்த விழிப் புணர்யவ ஏற் படுத்துவயதயும்
இைற் யகயைப்

பாதுகாப் பதன்

முக்கிைத்துவம்

குறித்து

மக்களுக்குப்

ஏற் படுத்துவயதயும் இந்த நாள் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.

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

புரிதயல

