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ஜூலை – 31  

TNPSC துளிகள் 

❖ 65 நகரங்களில் ப ோக்குவரதத்ு செயல் ோடுகளுக்கோகவும் 8 மோநில ் ப ோக்குவரதத்ுத் 

துறை நிறுவனங்களுக்காக நகரங்களுக்கிறைபயயோன ப ோக்குவரதத்ுச ்

செயல் ோடுகளுக்கோகவும் 5645 மின்ெோர ் ப ருந்துகளுக்கான அனுமதியை  

அறமெெ்கங்களுக்கிறைபயயோன ஒரு குழுவோனது ஒ ்புதல் வழங்கியுள்ளது என்று நிதி 

ஆபயோக்கின் தறலறம நிரவ்ோக அதிகோரியோன அமிதோ ் கோந்த் அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

❖ 1984 ஆம் ஆண்டு பிரிறவெ ்பெரந்்த இந்திய ஆைச்ி ்  ணி அதிகோரியோன ரோஜிவ் குமோர ்

மத்திை நிதித ்துறையின் புதிய செயலோளரோக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளோர.் 

❖ அமமரிக்காவின் மாசாசுமசட்சில் கோம்பிரிை்ஜில் உள்ள ஹோரவ்ரட்ு 

றமக்பரோப ோை்டிக்ஸ் ஆய்வகமோனது நீடித்த வறகயில் ஒரு இறணக்க ் ைோத 

விமோனமோன “பரோப ோபீ எக்ஸ்-விங்” என்ை இலகுவோன, பூெச்ி அளவிலோன ஒரு 

வோன்வழி வோகனத்றதத்  தயோரிதத்ுள்ளது. இது ஒரு பூெச்ிறய ் ப ோலபவ ஒரு 

வினோடிக்கு 120 முறை இைக்றககறள மைக்குகின்ைது. 

o இயை்றகத் பதரவ்ின் இயந்திர அடி ் றைறய ் புரிந்து சகோள்ளுதல் மை்றும் 

சுை்றுெச்ூழல் கண்கோணி ்பு ஆகியறவ இதன் நறைமுறை ்  யன் ோடுகளில் 

அைங்கும். 

❖ உலகின்  ர ர ் ோன எண்சணய் ் ப ோக்குவரதத்ு ்  ோறதயோன ஹோரம்ுஸ் ஜலெந்தி 

வழியோகெ ் செல்லும் ெரக்குக் க ் ல்களுக்கு ஐபரோ ்பா தயலயமயிலான  றை 

 ோதுகோ ்பு அளிக்கத் திை்ைமிைட்ுள்ளதோக பிரிை்ைன் அறிவித்துள்ளது. 

o ஈரோனின் இஸ்லோமிய ் புரை்சிகர ்  றையோல் ஜூறல 19 அன்று இங்கிலோந்து 

சகோடியிை ் ை்ை க ் லோன ஸ்சைபனோ  இம்ச பரோறவக் றக ் ை்றியதை்கு 

 திலடியோக இவ்வோறு அறிவிக்க ் ைட்ுள்ளது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஐஎன் எல்சியூ எல்-56 கப்பல் 

❖ ஐஎன் எல்சியூ எல்-56 (IN LCU L56) என்ை க ் லோனது, கைை் றைத் துறணத ்தள தியோன 

அதுல் குமோர ்சஜயின் என் வரோல் இந்தியக் கைை் றையில் இறணக்க ் ைை்து. 

❖ LCU 56 என் து நீரிலும் நிலத்திலும் இயக்கக்கூடிய ஒரு க ் லோகும். இது முக்கியமோன 

ப ோர ்் பீரங்கிகளின் ப ோக்குவரதத்ு மை்றும் மை்ை  குதிகளில் அவற்யற நிறல 

நிறுதத்ுதல், ஆயுதம் தோங்கிய வோகனங்கள், துரு ்புகள் மை்றும் உ கரணங்கறள 

க ் லில் இருந்து கறரக்குக் சகோண்டு வருதல் ஆகியவை்றில் முக்கிய ்  ங்கு 

வகிக்கின்ைது. 

❖ இது அந்தமோன் நிக்பகோபார ்பிரிவின் (ANC – Andaman Nicobar Command) நோவக் (NAVCC) 

என்ற பிரிவின் கீழ் நிரவ்கிக்க ்  டுகின்ைது. இது ப ோரை்்  ்பளயறர அடி ் றையோகக் 

சகோண்டுச ்செயல் டுகின்ைது. 

❖ இது கோரை்ன் ரிெ ் க ் ல் கைட்ுநரக்ள் மை்றும் ச ோறியோளரக்ள் நிறுவனத்தினோல் 

கை்ைறமக்க ் ைை் 100-வது க ் லோகும். 
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பதவியில் உள்ள உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி – குற்றச ்சாட்டு 

❖ ஏறத்தாழ 30 ஆண்டுகளில் பதவியில் இருக்கும் நீதிபதி மீது குற்றம் சாட்டப்படட்ுள்ள 

முதலாவது  நபராக தற்மபாழுது பதவியிலுள்ள அலகாபாத் உைர ்நீதிமன்ற நீதிபதி SN 

சுக்லோ உருமவடுதத்ு உள்ளார.் 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்ைத்தின் தறலறம நீதி தி ரஞ்ென் பகோகோய் நீதி தி சுக்லோவிற்கு   

எதிரோக முதல் தகவல் அறிக்றகறயப்  திவு செய்ய சிபிஐக்கு அனுமதி 

வழங்கியுள்ளோர.்  

❖ 1991 ஆம் ஆண்டில் K. வீராெோமி (எதிர)் மத்திய அரசு என்ை புகழ்ச ை்ை வழக்கில் 

வழங்கப் பட்ட உெெ் நீதிமன்ைத் தீர ்்புக்கு ் பிைகு வரும் முதலோவது வழக்கு 

இதுவோகும். 

K. வீராசாமி வழக்கு 

❖ இந்த வழக்கில், உயர ் நீதிமன்ைங்களின் அறனதத்ு நீதி திகள் மை்றும் உெெ் 

நீதிமன்ைத்தின் நீதி திகளுக்கு எதிரோக முதல் தகவல் அறிக்றகறய ்  திவு 

செய்வதை்குக் கூை உெெ் நீதிமன்ைத் தறலறம நீதி தியின் அனுமதிறயக் கைை்ோயம் 

ச ை பவண்டும் என்று உெெ் நீதிமன்ைம் உத்தரவிைட்ுள்ளது. 

❖ வழக்கு விெோரறணக்கு ஒ ்புதல் வழங்கும் அதிகோரம் இந்தியக் குடியரசுத் 

தறலவரிைம் இருக்கின்ைது. 

❖ ஆனோல் உெெ் நீதிமன்ைத்தின் தறலறம நீதி தியினோல் வழங்க ் ை்ை அறிவுறரயின் 

 டிபய இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ் செயல் டுவதை்கோன நறைமுறைகறள உெெ் 

நீதிமன்ைம் வழங்கியுள்ளது.  

 

வக்ஃபு வாரியம் – ஓய்வு பபற்ற நீதிபதி சாகியுல்லா கான் குழு 

❖ மத்திை சிறுபான்யமயினர ் நலத் துயற அயமசச்ர ் முக்தர ் அப்பாஸ் நக்வி மத்திை 

வக்ஃபு ஆயணைத்தின் ததசிைக் கருத்தரங்யக புது தில்லியில் மதாடங்கி யவத்தார.் 

❖ தற்மபாழுயதை அரசின் முதல் 100 நாடக்ளில் நாமடங்கிலும் உள்ள வக்ஃபு வாரிைச ்

மசாதத்ுகயள 100 சதவிகிதம் டிஜிட்டல் மைமாக்குவதத மத்திை அரசின் இலக்கு என்று 

இவர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 
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❖ தமலும் ஓை்வு மபற்ற நீதிபதிைான சாகியுல்லா கான் குழுவானது வக்ஃபு மசாதத்ுகயள 

சிறப்பாகப் பைன்படுதத்ுவதற்கும் நிரவ்கிப்பதற்கும் தனது அறிக்யகயைச ்

சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

இதுபற்றி 

❖ வக்ஃபு என்பது மபருந்தன்யமயுள்ள முஸ்லீம்களால் கடவுளின் மபைரில் தானமாக 

அரப்்பணிக்கப்படட் ஒரு மிகப்மபரிை மசாத்தாகும். 

❖ இந்தச ் மசாதத்ுகளினால் ஈட்டப்படும் வருமானம் ஏயழகளின் நலனுக்காகப் 

பிரதத்ிதைகமாகப் பைன்படுத்தப் படவிருக்கின்றது.  

 

முறறப்படுத்தப்படாத றவப்பு நிதித் திட்டங்கள் மீதான தறட 

❖ முறை ் டுத்த ் ைோத றவ ்பு நிதித ்திை்ைங்கள் மீதோன தறை மபெோதோ, 2019 ஆனது 

நோைோளுமன்ைத்தின் இரு அறவகளிலும் நிறைபவை்ை ் ைை்து. 

❖ றவ ்பு நிதிறய ் ச றும் திைை்மோனது பின்வரு றவயோக இரு ்பின் அறவ 

“முறை ் டுத்த ் ைோதது” என்று வறரயறுக்க ் ைட்ுள்ளது. 

o இந்த நிதி வணிக பநோக்கத்திை்கோக ் ச ை ் ைை்ோல் 

o இந்த நிதி மபெோதோவில் உள்ள  ைட்ியலிை ் ைட்ுள்ள ஒழுங்குமுறை 

அறம ்புகளிைம்  திவு செய்ய ் ைோமல் இரு ்பின் 

❖ மோநில / மத்திய அரசுெ ்செயலோளர ்தகுதி நிறலக்குக் கீழ் இல்லோத ஒரு தகுதி வோய்ந்த 

அதிகோரி இது ப ோன்ை திை்ைங்கறள ஒழுங்கு டுதத்ுவதை்கோக அரசு அதிகோரிகளோக 

நியமிக்க ் ை விருக்கின்ைனர.் 

❖ இது றவ ்பு நிதிறய ் ச றும் அறனவறரயும் உள்ளைக்கிய ஒரு றமய ் டுத்த ் ைை் 

தரவுத் தளத்றத உருவோக்குவறத பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

❖ இது மதாடரப்ாக எந்தசவோரு குை்ைங்கள் சதோைர ்ோன வழக்குகறளயும் அதை்மகன 

பிரத்திதைகமாக ஏை் டுத்த ் ை்ை நீதிமன்ைங்கள் விெோரிக்கும்.  

 

உரத் துறறக்கான பசுறமத் தரக் குறியீடு 

❖ மத்திை சுற்றுசச்ூழல் துயற அயமசச்ர ் பிரகாஷ் ஜவ்தடகர ் “தோனியங்களினோல் 

தோனியம்” என்ை உரத் துறை மீதோன  சுறமத் தரக் குறியீைட்ின் ெமீ த்திய 

அறிக்றகறய புது தில்லியில் சவளியிை்ைோர.் 

❖ இந்த ்  சுறமத ் தரக் குறியீைோனது புதுதில்லியில் உள்ள அறிவியல் மை்றும் 

சுை்றுெச்ூழல் றமயத்தினோல் (CSE – Centre for Science and Environment) 

பமை்சகோள்ள ் ைட்ுள்ளது. 

❖ பநரம்றைகள் : எரிெக்தி ்  யன் ோடு மை்றும்  சுறம இல்ல வோயு உமிழ்வுகளில் 

இந்தியோவின் உரத ்துறையோனது உலகில் உள்ள துறைகளில் மிகெ ்சிைந்த ஒன்ைோகும்.  

❖ குறி ்பிைத்தக்கறவ : நீர ்்  யன் ோடு,  நீர ்மோசு ோடு மை்றும் தோவரங்கள்  ோதுகோ ்பு 

மீதோன  திவுகள். 

❖ முன்னணியில் உள்ள 3 சதோழிை்ெோறலகள் 

o உத்தர ் பிரபதெத்தின் ஜகதீஸ்பூரில் உள்ள இந்பதோ கல் ் உரங்கள் அலகு. 
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o குஜரோத்தில் உள்ள KRIBHCO நிறுவனத்தின் ஹசிரோ அலகு. 

o கரந்ோைகோவில் உள்ள மங்களூருவின்   னம்பூரில்  உள்ள இரெோயனங்கள் 

மை்றும் உரங்களின் அலகு. 

❖ 1980 ஆம் ஆண்டில் ஏை் டுத்த ் ை்ை CSE ஆனது இந்தியோவில் உள்ள சுை்றுெச்ூழல் 

வளரெ்ச்ி குறித்த பிரெச்ிறனகள் மீதோன ஒரு சகோள்றக அறம ் ோக செயல் டுகின்ைது. 

 

ததசிய சிறுபான்றமயினர் ஆறையம் 

❖ ததசிை சிறுபான்யமயினர ் ஆயணைமானது புதிை குழுக்கயள 

“சிறு ோன்றமயினரக்ளோக” அறிவி ் தை்கோன அதிகோரம் மத்திய அரசுக்கு மைட்ுபம 

உள்ளது என்று கூறியுள்ளது. 

❖ இந்துக்கள் ச ரும் ோன்றமயோக இல்லோத மோநிலங்களில் இந்துக்கறள 

“சிறு ோன்றமயினரோக” அதிகோர ் பூரவ்மோக அறிவிக்கக் பகோரி  உெெ் நீதிமன்ைத்தில் 

தோக்கல் செய்ய ் ைை் மனுவின் மீது இவ்வோறு  திலளிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

இதுபற்றி 

❖ சிறு ோன்றமயினர ் ஆறணயம் ஒரு நிரவ்ோக ஆறணயின்  டி 1978 ஆம் ஆண்டில் 

அறமக்க ் ை்ைது.  

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் பதசிய சிறு ோன்றமயினர ்ஆறணயெ ்ெை்ைம் இயை்ை ் ைை்தை்கு ் 

பின்பு இது ஒரு ெை்ை ்பூரவ் அறம ் ோக உருவோகிைது.  

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பச ்சசய்திகள் 

தானியங்கி வாகனங்களில் நுை்புள்ளித் பதாழில்நுட்பம் 

❖ மத்திை சாயலப் தபாக்குவரதத்ுத் துயற அயமசச்கம் தமாட்டார ்வாகனங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் பாகங்கயள நுண்புள்ளித் மதாழில்நுட்பதத்ுடன் இயணக்க அனுமதிக்கும் 

வயரவு அறிவிக்யகயை மவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ நுண்புள்ளித் மதாழில்நுட்பம் என்பது வாகனத்தின் அயமப்யபயும் அதன் 

பாகங்கயளயும் நுண்புள்ளிகளால் மதளிக்கப்படுவதாகும். இது ஒரு தனித்துவமான 

அயடைாளத்யத அளிக்கின்றது. 

❖ வாகனத்திற்கு மடட்ுமின்றி எந்தமவாரு பாகத்திற்கும் தசதம் ஏற்படாமல் இதயன நீக்க 

முடிைாது. 

❖ இந்த கண்ணுக்குத் மதரிைாத நுண் புள்ளிகயள நுண்தணாக்கியின் உதவியுடன் 

தநரடிைாகப் படித்தறிை முடியும். இது புற ஊதா ஒளி ஆதாரத்தின் உதவியுடன் 

அயடைாளம் காணப்படுகின்றது. 

❖ இந்தத் மதாழில்நுட்பமானது வாகனங்களின் திருடய்டக் கண்டுபிடிக்கவும் தபாலி 

உதிரி பாகங்கள் அதில் பைன்படுதத்ுதயலக் கண்டுபிடிக்கவும் உதவும்.  

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 
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பசம்மை் (Red Mud) பயன்பாடு 

❖ மத்திை சுரங்கத் துயற அயமசச்கம் நாக்பூரில் உள்ள ஜவஹரல்ால் தநரு அலுமினிைம் 

ஆராை்சச்ி வளரச்ச்ி மற்றும் வடிவயமப்பு யமைதத்ுடன் (JNARDOC - Jawaharlal Nehru 

Aluminium Research Development and Design Centre) இறணந்து “செம்மண்ணின்” திைனுள்ள 

 யன் ோடு மீதோன ஒரு  யிலரங்கத்றத புது தில்லியில் ஒருங்கிறணத்தது. 

 

❖  ோக்றஸை் கழிவோன செம்மண் என் து அலுமினியத்தின்  உை் த்திெ ்

செயல் ோடுகளின் ப ோது உருவோகும் ஒரு திைக் கழிவாகும். 

❖ எரிபெோைோ மை்றும் இதர கனிமங்கள் ப ோன்ை கழிவுகள் இதில் இரு ் தன் கோரணமோக 

இது சுை்றுெச்ூழலுக்கு  ோதி ்பு ஏை் டுதத்ும் என்று கருத ் டுகின்ைது.  

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

மூங்கில் பதாழிற்சாறலப் பூங்கா 

❖ வடகிழக்குப் பிராந்திைத்தின் வளரச்ச்ித் துயற அயமசச்ர ்ஜிததந்திர சிங் (MoDoNER -

Minister of Development of North Eastern Region) தனது துயறயின் கீழ்  ல்பவறு 

திை்ைங்களின் செயல் ோடுகறள ஆய்வு செய்தோர.் 

❖ இவர ் இந்தியோவின் முதலோவது மூங்கில் சதோழிை்ெோறல ் பூங்கோ அெோமின் திமோ 

ஹபெோல் மோவைை்த்தில் உள்ள மோண்ைரட்ிெோவில் அறமக்க ் டும் என்று அறிவித்தோர.் 

❖ மூங்கில் பூங்கோவிை்கோன மை்சைோரு திை்ைமோனது அருணோெெ்ல ் பிரபதெத்தில் 

இைோநகரில் அறமக்க ்  ைவிருக்கின்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஆள் கடத்தலுக்கு எதிரான உலக தினம் – ஜூறல 30 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிை நாடுகள் மபாதுச ்சயபைானது ஜூயல 30 ஆம் தததியை 

ஆள் கடத்தலுக்கு எதிரான வருடாந்திர உலக தினமாகத் ததரந்்மதடுதத்ுள்ளது. 

❖ இத்தினமானது ஆள் கடத்தலினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் நியல குறித்தும் 

அவரக்ளது உரியமகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவரக்யள ஊக்கப்படுதத்ுவது 
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குறிதத்ும் விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்துவயத தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.  

 
❖ ஆள் கடத்தல் என்பது கட்டாைத் மதாழிலாளர ் முயற மற்றும் பாலினச ் சுரண்டல்  

உள்ளிட்ட பல்தவறு தநாக்கங்களுக்காக மபண்கள், குழந்யதகள் மற்றும் ஆண்கயளக் 

கடத்துகின்ற ஒரு குற்றமாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “ஆள் கைத்தல் : உன்னுறைய 

அரெோங்கத்றத நைவடிக்றக எடுக்க குரல் மகாடு” என் தோகும்.  

 

உலக வனச ்சரகர் தினம் – ஜூறல 31 

❖ ஜூயல 31 அன்று உலகம் முழுவதும் உலக வனச ் சரகர ் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது சரவ்ததச வனச ் சரகர ் கூடட்யமப்பு நிறுவப்படட் நாளாகும். இது பூங்காக்கள் 

மற்றும் பாதுகாப்பகங்களின் முக்கிைப் பாதுகாவலரக்ளாக “வனெ ் ெரகரக்ளின்” 

பவறலறய ஆதரிக்கும் ஒரு அறம ் ோகும். 

 

❖ இது 2007 அம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப் பை்ைது.  
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❖ வனெ ் ெரகரக்ளின் துணிெெ்லுக்கும் றதரியத்திை்கும் நன்றி சதரிவி ் தை்கோகவும் 

வனச ் பெறவயின் ப ோது இைந்த வனச ் ெரகரக்ளின் தியோகத்றத நிறனவில் 

சகோள்வதை்கோகவும் இத்தினம் அனுெரிக்க ் டுகின்ைது. 

 

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

 

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

