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ஜூலை – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய வீடட்ுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்களுக்கான அமமசச்கம் மாதிரி 

குத்தமகச ்சட்டம், 2019ற்கான வமரமவ வவளியிடட்ுள்ளது. 

o இது சந்மத சாரந்்த அணுகுமுமறயால் வாடமக வீடுகமள ஒழுங்குபடுதத்ுவது 

மற்றும் குத்தமகதாரரக்ள் & நில உரிமமயாளரக்ள் ஆகிய ோரின் கடமமகமள 

வகுப்பது ஆகியவற்மற நநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்திய எண்வணய் நிறுவனத்தின் வருடாந்திர விமளயாடட்ுகள் மாநாட்டில் 

ஆண்டின் விமளயாடட்ு வீரராக தமிழ்நாடம்டச ்நசரந்்த வடன்னிஸ் வீரரான சரத் கமல் 

நதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இயத வகைக ச ் யசரந்்த முதலோவது பத்திரிை்கைச ் சுதந்திரத்திற்ைோன சரவ்யதசை் 

ைருத்தரங்கு இலண்டன் நைரில் ஐை்கி  இரோஜ்ஜி ம் மற்றும் ைனடோ ஆகி வற்றினோல் 

இகணந்து நடத்தப்படட்து. இந்தை் ைருத்தரங்கு உலைம் முழுவதும் பத்திரிை்கைச ்

சுதந்திரத்கத வலுப்படுதத்ுவகத யநோை்ைமோைை் கைோண்டுள்ளது. 

o இந்தை் ைருத்தரங்கு பிரசோர ் போரதியின் தகலவரோன A. சூரியப் பிரகாஷ், 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான ஸ்வபன தாஸ் குப்தா மற்றும் பத்திரிக்மகக் 

குழுவின் உறுப்பினரான காஞ்சன் குப்தா ஆகிநயாரால் கலந்து 

வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முதலாவது இந்திய நீரவ்ழிச ்சரக்குப் பபாக்குவரத்து 

❖ முதன்முகற ோை, பூட்டோன் மற்றும் வங்ை யதசம் ஆகி வற்றிற்கிகடய  சரை்குப்  

யபோை்குவரத்திற்ைோை இந்தி  நீரவ்ழிப் போகத ப ன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ எம்வி ஏஏஐ (MV - AAI) என்ற ைப்பல் அசோமின் துப்ரியிலிருந்துப் ப ணத்கதத் கதோடங்கி 

பிரம்மபுத்திரோ மற்றும் இந்தி ோ – வங்ையதச ஒழுங்குமுகறப் போகத வழி ோை 

நோரோ ணைஞ்சக்ச அகட விருை்கின்றது. 

❖ இது ைற்ைகள வங்ை யதசத்தில் கைோடுப்பதற்ைோை அவற்கற பூட்டோனிலிருந்து 

எடுத்தது. 

❖ இந்த நீரவ்ழிப் போகத ோனது ப ண யநரத்கத 8 முதல் 10 நோடை்ளோை 

குகறை்ைவிருை்கின்றது. யமலும் இது யபோை்குவரதத்ுச ் கசலகவயும் 30 சதவிகிதம் 

அளவிற்குை் குகறை்கின்றது.  

 

நீதிக்கான சீக்கியரக்ள் அமைப்பு 

❖ பிரிவிகனவோதத்தின் அடிப்பகடயில், சட்டவியரோத நடவடிை்கைைள் (தடுப்பு) 

சட்டத்தின் கீழ் நீதிை்ைோன சீை்கி ரை்ள் அகமப்பு (Sikhs for Justice - SFJ) என்ற ஒரு 

பிரிவிகனவோதை் குழுகவ இந்தி  அரசு தகட கச ்துள்ளது. 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டில் கதோடங்ைப்படட் அகமரிை்ைோகவ அடிப்பகட ோைை் கைோண்ட SFJ 
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ஆனது சரவ்நதச சீக்கியச ் சமூகத்தினரிமடநய வபாது வாக்வகடுப்மப நடத்த முடிவு 

வசய்திருக்கின்றது. 

❖ இது “கபோது வாக்வகடுப்பு 2020” என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது. இது பஞ்சாமபத் தனி 

நாடாக அறிவிை்ைை் யைோரி நடத்தப்படும் ஒரு வபாது வாக்வகடுப்பாகும். 

 

பதசியப் பால் பண்மண பைை்பாட்டு வாரியை் 

❖ மத்தி ை் ைோல்நகட வளரப்்பு, போல் பண்கண மற்றும் மீன்வளத் துகற 

அகமசச்ைமோனது யதசி ப் போல் பண்கண யமம்போடட்ு வோரி த்தின் (National Dairy 

Development Board - NDDB) துகண நிறுவனங்ைளுை்குத் தைவல் அறியும் உரிகமச ்சட்டம், 

2005-ன் விதிமுகறைகள நீட்டிை்குமோறு, அந்த அகமப்பிற்கு அறிவுகர வழங்கியுள்ளது. 

❖ கவளிப்பகடத் தன்கம, கபோறுப்புகடகம மற்றும் நுைரய்வோரை்ளின் நம்பிை்கை 

ஆகி வற்கற அதிைரிப்பதற்ைோை இந்த நடவடிை்கை யமற்கைோள்ளப் படுகின்றது. 

❖ NDDB என்பது இந்தியப் பாராளுமன்றச ் சட்டத்தின் மூலம் அமமக்கப்படட் நதசிய 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ஒரு அமமப்பாகும். 

❖ இது 1965 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர ் வரக்ீஸ் குரியன் என்பவரால் உருவாக்கப்படட்து.  

இதன் தமலமமயகம் குஜராத் மாநிலத்தின் ஆனந்த்தில் அமமந்துள்ளது.  

 

கங்மக டால்பின் சரணாலயை் 

❖ விை்ரமஷீலோ ைங்கை டோல்பின் சரணோல த்தில் (VGDS - Vikramshila Gangetic Dolphin 

Sanctuary) ைங்கை நதி டோல்பின்ைகளப் போதுைோப்பதற்ைோைப் புதி  விதிமுகறைகள 

மத்தி ை் ைப்பல் யபோை்குவரதத்ுத் துகற அகமசச்ைம் அறிமுைப்படுதத்ியுள்ளது.  

❖ VGDS ஆனது பீகாரின் கங்மக நதியின் மீது சுல்தான்கஞ்சச்ிலிருந்து காஹல்கஞ்ச ்

வமர பரவியுள்ளது. நாட்டில் உள்ள ஒநர டால்பின் சரணாலயம் இதுவாகும். 
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❖ நமற்கு வங்கத்தின் ஹால்டியாமவயும் உத்தரப் பிரநதசத்தின் வாரணாசிமயயும் 

இமணக்கக் கூடிய நதசிய நீரவ்ழிப் பாமத – 1 ஆனது VGDS வழியாகச ்வசல்கின்றது. 

❖ கப்பல்களின் நவகக் கடட்ுப்பாடு, நசச்ுத ் தன்மமயற்ற சாயங்கமளப் 

பயன்படுதத்ுதல், கப்பலில் சுழலும் இயந்திரத்தில் பாதுகாப்புக் கலமனப் 

வபாருத்துதல் ஆகியமவ இந்த கங்மக நதி டால்பின்கமளப் பாதுகாப்பதற்காக 

எடுக்கப்படட் சில நடவடிக்மககளாகும்.  

 

கரத்ார்பூர் சாஹிப் ஒப்பந்தை் 

❖ ைரத்ோரப்ூர ் சோஹிப்பின் குருத்வோரோவிற்கு இந்தி ப் புனிதப் ப ணிைள் ஒரு ஆண்டு 

ைோலத்திற்கு நுகழவு இகசவு இல்லோமல் கசன்று வர போகிஸ்தோன் ஒப்புை் 

கைோண்டுள்ளது.  

❖ இந்த ஒப்பந்தம் வோைோவில் நகடகபற்ற 2வது முகறசோர ் சந்திப்பின் யபோது 

யமற்கைோள்ளப்படட்து. 

❖ ஆண்டு முழுவதும், ைரத்ோர ் சோகிப்பிற்கு ஒரு நோகளை்கு 5000 புனிதப் ப ணிைள் 

அனுமதிை்ைப்படுவர.் 

❖ மதம் சோரந்்த கபருவழிப் போகத வழி ோை புனிதப் ப ணிைள் ப ணிப்பதற்கு அனுமதி 

முகறை்ைோன விதிமுகற ஒன்று இருை்கும். 

இது பற்றி 

❖ குருத்வோரோ தரப்ோர ்சோஹிப் ஆனது போகிஸ்தோனின் ைரத்ோரப்ூரில் அகமந்துள்ளது.  

❖ இங்கு முதலோவது சீை்கி  குருவோன (நோனை் யதவ்) சீை்கி  சமூைத்கத ஒன்றோை 

இகணத்தோர.் 1539 ஆம் ஆண்டு அவர ்இறை்கும் வகர, ஏறத்தோழ 18 ஆண்டுைள் அவர ்

இங்கு வோழ்ந்தோர.் 

 
❖ யமலும் குருநோனை் இறந்த பின் அவர ்அடை்ைம் கச ் ப்பட்ட இடமும் இதுவோகும்.  
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ரான்சம்தவரினாை் பிை்லியன் டாைரக்ள் இழப்பு 

❖ சரவ்யதச இகண தள சமூைத்தின் நிைழ்யநர அறை்ைட்டகளை் கூடட்ிகணவினோல் 

கதோகுை்ைப்படட்த் தரவின்படி, சரவ்யதச அளவில் ைடந்த ஆண்டில் ரோன்சம்யவரினோல் 

60% இழப்புைள் ஏற்படட்ுள்ளன. இதன் மதிப்பு 8 பில்லி ன் டோலரை்ள் ஆகும். 

❖ “வோனோை்கர” மற்றும் “நோடக்படக்ட ோ” ஆகி கவ சமீபத்தில் உள்ள இரண்டு மிைவும் 

ஆபத்தோன ரோன்சம்யவரை்ளோகும். 

அதுபற்றி 

❖ ரோன்சம்யவர ் (தரவுைகள முடை்கிப் பணம் யைோருவது) என்பது ைணினி 

அகமப்புை்குள்யளய  முை்கி மோன யைோப்புைள் மற்றும் ஆவணங்ைகள அணுை 

மறுை்கும் ஒரு வகை ோன மோல்யவரோகும் (தரவுைகளத் திருடுவது). 

❖ இது ைணினிை்குள்யள இருை்கும் ஆவணங்ைள் மற்றும் யைோப்புைகள அணுைப் 

ப னோளிைளிடம் பிகணத் கதோகைக ை் யைடக்ும். 

❖ ைணினிைள் ைோலோவதி ோன அல்லது சிகதந்த கமன்கபோருகள எதிரக்ைோள்ளும்யபோது 

ரோன்சம்யவர ்எளிதில் பரவுகின்றது. 

 

ஐதராப்பிய நாடாளுமன்றம் 

❖ இத்தோலிக ச ்யசரந்்த சமூை ஆரவ்லரோன யடவிட் மரி ோ சயசோலி என்பவர ்ஐயரோப்பி  

நோடோளுமன்றத்தின் புதி  தகலவரோைத் யதரந்்கதடுை்ைப்படட்ுள்ளோர.்  

❖ இவர ்2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி வகர இந்தப் போரோளுமன்றத்கத நடத்தவிருை்கின்றோர.் 

❖ இவர ்அண்டய்டோனிய ோ டஜோனி என்பவகர டுதத்ுப் பதவி ஏற்போர.்  

 

❖ யமலும் இவர ் ஐயரோப்பி  ஒன்றி த்திலும் சரவ்யதச அளவிலும் ஐயரோப்பி  

நோடோளுமன்றத்தின் பிரதிநிதி ோைச ்கச ல்படுவோர.் 

❖ கபரும்போலோன ஐயரோப்பி  ஒன்றி ச ் சட்டங்ைள் மற்றும் ஐயரோப்பி  ஒன்றி  வரவு 

கசலவுத் திட்டங்ைள் ஆகி வற்கற இ ற்றுவதற்குத் தகலவரின் கைக ோப்பம் 

யதகவப்படுகின்றது.  
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சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சரவ்பதச முதலீட்டுப் பிரசச்ிமனகளுக்குத் தீரவ்ு 

❖ சரவ்யதச நடுவர ் நீதிமன்றமோனது போகிஸ்தோன் மீது 5 பில்லி ன் டோலரை்ள் 

அபரோதத்கத விதிதத்ுள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் கசம்புப் பிரிதக்தடுத்தல் திட்டமோன கரை்யைோ டிை் திட்டத்திற்ைோை 

ஒரு நிறுவனத்திற்குச ் “சுரங்கை் குத்தமக அனுமதிமய” சட்டவிநராதமாக 

மறுத்ததற்காக இந்த அபராதத் வதாமக விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ிமன உலக வங்கியின் சரவ்நதச முதலீடட்ுப் பிரசச்ிமனகள் தீரவ்ு 

மமயத்தினால் (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) தீரத்்து 

மவக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தானின் பலூசிஸ்தான் மாகாணத்தில் உள்ள வரக்நகா டிக் சுரங்கமானது, 

அங்குள்ள தங்கம் மற்றும் வசம்பு ஆகியவற்றின் இருப்பிற்காகப் புகழ் வபற்று 

விளங்குகின்றது. 

 

RBIயினால் நடத்தப்பட்ட வீட்டுக்கடன் ஆய்வு 

❖ இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி ோனது 13 நைரங்ைளில் யதரந்்கதடுை்ைப்பட்ட வங்கிைள் / 

வீடட்ுவசதி நிதியி ல் நிறுவனங்ைள் ஆகி வற்றினோல் வழங்ைப்பட்ட வீடட்ுை் 

ைடன்ைள் மீதோன ைோலோண்டுை் குடியிருப்பு கசோதத்ு விகலை் ைண்ைோணிப்பு ஆ ்கவ 

நடத்தி து.  

❖ இந்த அறிை்கை ோனது ைடந்த 4 ஆண்டுைளில் வீடட்ு விகல மிைவும் 

யமோசமகடந்துள்ளதோைை் கூறியுள்ளது. 

❖ வீடு வோங்குபவரை்ளுை்கு இந்தி ோவில் குகறந்த கசலவு கைோண்ட நைரமோை மும்கப 

நைரமும் அதிை கசலவு மிை்ை நைரமோை புவயனஸ்வர ்நைரமும் விளங்குகின்றது.  

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

இந்தியாவின் ைந்தாமரகள் 

❖ “இந்தியாவின் மந்தாமரகள் : படங்கமளக் வகாண்ட வழிகாட்டி“ என்பதானது 

இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தினால் (BSI - Botanical Survey of India) சமீபத்தில் 

பிரசுரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவில் உள்ள மந்தாமரகளின் முதலாவது விரிவான கணக்வகடுப்பாகும். 

❖ 1256 மந்தாமர இனங்களின் வாழிடமாக இந்தியா திகழ்கின்றது. அவற்றில் 388 வமக 

மந்தாமர இனங்கள் இந்தியாவில் மடட்ுநம காணப்படுகின்றன. 
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❖ 128 வமக மந்தாமர இனங்கள் நமற்குத் வதாடரச்ச்ி மமலயில் மடட்ுநம 

காணப்படுகின்றன.  

❖ இமவ வடகிழக்கு இந்தியாவில் மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. 

❖ மந்தாமரகள் சிக்கலான மலர ் அமமப்மபக் வகாண்டுள்ளன. இது உயிரியல்சார ்

மலரக்ளுக்கிமடநயயான மகரந்தச ்  நசரக்்மகக்கு வழி வசய்கின்றது. இது மற்ற 

தாவரக் குழுக்கமள விட பரிணாம ரீதியாக உயரந்்ததாக மந்தாமரகமள 

ஆக்குகின்றது. 

❖ ஒடட்ுவமாத்த மந்தாமரக் குடும்பமும் வனவிலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் 

அருகிவரும் இனங்கள் மீதான சரவ்நதச உடன்படிக்மகயின் (CITES - Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) இமணப்பு – IIல் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. 

❖ காடுகளில் உள்ள மந்தாமரகளின் வரத்்தகம் சரவ்நதச அளவில் தமட 

வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

பரவா சூரிய ஒளி ஆமல 

❖ மத்தி ப் பிரயதசத்தின் யரவோவில் உள்ள ஆசி ோவின் மிைப்கபரி  சூரி  ஒளி சை்தி 

ஆகல ோனது ைடுகம ோன மகழயினோல் ஏற்பட்ட நிலசச்ரிவினோல் மிைப்கபரி  

அளவில் போதிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தி ோவில் தூ ்கமத் கதோழில்நுட்ப நிதி த்திலிருந்து (CTF - Clean Technology Fund) 

நிதிமயப் வபறும் முதலாவது திட்டம் இதுவாகும். 

❖ நமலும் உலக வங்கியிடமிருந்து நிதிமயப் வபறும் இந்தியாவின் முதலாவது சூரிய 

ஒளிப் பூங்கா இதுவாகும். 

❖ இந்தத ் திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதத்தில் 750 வமகா வாட் திறனுடன் 

வசயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.  
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பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விகாஸ் ஸ்வரூப் - இந்திய அயல்நாட்டுப் பணி அதிகாரி 

❖ இந்தி  அ ல்நோடட்ுப் பணி அதிைோரி ோன விைோஸ் ஸ்வரூப் கவளியுறவுத் துகறயின் 

கச லோளரோை (தூதரைம், ைடவுச ் சீடட்ு, நுகழவு இகசவு மற்றும் கவளிநோடு வோழ் 

இந்தி ரை்ளின் விவைோரங்ைள்) நி மிை்ைப்படட்ுள்ளோர.்  

 
❖ ஸ்லம்டோை் மில்லி னர ்என்ற ஆஸ்ைர ்விருது கபற்ற திகரப்படத்தினோல்  ஈரை்்ைப்படட்ு 

“நகள்வி - பதில்” என்ற ஒரு விருது வபற்ற புத்தகத்மத ஸ்வரூப் எழுதியுள்ளார.் 

❖ இந்தப் புத்தகம் 2006 ஆம் ஆண்டில் வதன் ஆப்பிரிக்காவின் நபாை்கிப் பரிமசயும் 

பாரீஸ் புத்தகக் கண்காட்சியின் ரீடரஸ்் பரிமசயும் வபற்றுள்ளது. 

❖ இவர ்தற்வபாழுது கனடாவிற்கான இந்தியாவின் தூதராக உள்ளார.்  

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

கால்பந்து வீரர் சுனில் பசத்ரி 

❖ இந்தி ை் ைோல்பந்து அணியின் தகலவரோன சுனில் யசத்ரி ஆறோவது முகற ோை AIFF (All 

India Football Federation - AIFF) ஆண்களுக்கான ஆண்டின் கால்பந்து வீரராகத் 

நதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளார.்  

❖ இவர ்தற்வபாழுது விமளயாடிக் வகாண்டிருக்கும் வீரரக்ளிமடநய சரவ்நதச அளவில் 

அதிக நகால்கமள அடித்த இரண்டாவது வீரராக விளங்குகின்றார.் கிறிஸ்டியாநனா 

வரானால்நடா 149 நகால்கமளயும் லிநயானல் வமஸ்ஸி 68 நகால்கமளயும் 

அடிதத்ுள்ளனர.் 
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❖ ஏஸ் இந்திய சரவ்நதச வீராங்ககனயான ஆஷாலதா நதவி என்பவர ் AIFF 

மகளிருக்கான 2015-19 ஆம் ஆண்டு கால்பந்து வீராங்ககனயாகத் 

நதரந்்வதடுக்கபடட்ுள்ளார.்  

AIFF 

❖ அமனதத்ு இந்தியக் கால்பந்துக் கூட்டமமப்பு என்பது இந்தியாவில் கால்பந்து 

மன்றத்திகன நிரவ்கிக்கும் அமமப்பாகும். 

❖ இது 1937 ஆம் ஆண்டில் அமமக்கப்பட்டது. இதன் தமலமமயகம் தில்லியில் 

அமமந்துள்ளது.  
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