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ஜுலை – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ துபாய் வரியில்லா நிறுவனமானது துபாய் விமான நிலலயத்தின் அலனத்து 

சில்லலை வணிகக் கலைகளிலும் இந்திய நாணயம் தை்பபாழுது ஏை்றுக் 

பகாள்ளப்பை்ை நாணயமாக இருக்கும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த நைவடிக்லகயானது துபாய் விமான நிலலயங்களில் ஏை்றுக் 

பகாள்ளப்பை்ை 16வது சரவ்ததச நாணயமாக இந்திய நாணயத்லத 

மாை்றுகின்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

குறைந்தபட்ச ஆதரவு விறை அதிகரிப்பு 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிை்கான அலனதத்ு காரிப் (kharif) பயிரக்ளுக்கான குலைந்தபைச் 

ஆதரவு விலலலய (MSP - Minimum Support Prices) அதிகரிப்பதை்கு பபாருளாதார 

விவகாரங்களுக்கான மத்திய அலமசச்ரலவ (Cabinet Committee on Economic Affairs - 

CCEA) ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான MSP ஆனது இந்திய அளவில் சராசரி உை்பத்தி விலலலய விை 1.5 

மைங்கு அதிகமாகும். 

❖ விவசாயிகளின் உை்பத்திச ் பசலலவ விை அவரக்ளுக்கு அதிக சதவிகிதத்திலான 

வருமானமானது கம்பு (85%), உளுந்து (64%) மை்றும் துவரம் பருப்பு (68%) ஆகிய 

பயிரக்ளில் அடைப்புக் குறிக்குள் குறிப்பிைை்வாறு கிடைக்கின்றது.  

❖ MSP நலைமுலையானது சிறு மை்றும் நடுத்தரப் பிரிவில் உள்ள ஏைத்தாழ 86 சதவிகித 

விவசாயிகளுக்கு நாடு முழுவதும் பசயல்படுத்தப்படுகின்ைது. இது 

விவசாயிகளிலைதய நியாயத் தன்லமலய உறுதி பசய்கின்ைது. 

❖ தமலும் இது சந்லதகளில் விலலகலள நிலலப்புத் தன்லமயுைன் இருக்க 

உதவுகின்ைது. இது நுகரத்வாரக்ளுக்கும் பயனளிக்கின்ைது. 

 

விவசாயத்திை்கான வாடச்ன் தீரவ்ுே் தளம் 

❖ மத்திய தவளாண் மை்றும் விவசாயிகள் நலத் துலை அலமசச்கமானது ஐபிஎம் 

இந்தியாவுைன் தநாக்கத்திை்கான அறிக்லக ஒன்றில் லகபயழுத்திைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த இரண்டும் ததரந்்பதடுக்கப்பைட்ுள்ள மாவை்ைங்களில் தவளாண் துலையில் 

சசயற்டக நுண்ணறிவு மை்றும் காலநிலலத் பதாழில்நுை்பத் தீரவ்ுகலளப் 

பயன்படுதத்ுவதை்காக ஒரு தசாதலன முடறயிலான ஆய்டவ 

தமை்பகாள்ளவிருக்கின்ைன. 

❖ விவசாயத்திை்கான ஐபிஎம்மின் வாைச்ன் தீரவ்ுத் தளமானது கிராம நிலலயில் 

மை்றும் விவசாய நிலலயில் தீரவ்ுகலள வழங்கும். 

❖ இந்தச ் தசாதலன ஆய்வானது தபாபால் (மத்திய பிரததசம்), ராஜ்காை் (குஜராத்) 

மை்றும் நந்ததத் (மகாராஷ்டிரா) ஆகிய 3 மாவை்ைங்களில் தமை்பகாள்ளப்பை 
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விருக்கின்ைது. 

❖ இந்த ஆய்வு 2019 ஆம் ஆண்டின் காரிப் பருவகாலப் பயிரக்லள உள்ளைக்க 

விருக்கின்ைது. 

 

மாைத்தீவிை்குக் கப்பை் 

❖ கைலின் மூலம் பயணிகள் மை்றும் சரக்கு தசலவகலள ஏை்படுதத்ுவதை்காக இந்தியா 

மை்றும் மாலத ் தீவுகள் ஆகிய நாடுகளுக்கிலைதயயான ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திை்கு மத்திய அலமசச்ரலவ முன் கூை்டிதய ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தக் கப்பல் தசலவயானது பகாசச்ிலய மாலத ் தீவின் தலலநகரமான மாலி 

நகரதத்ுைனும் மாலத ் தீவின் மூன்ைாவது புகழ்பபை்ை நகரமான குல்குத்குபூசி என்ை 

நகரதத்ுைனும் இலணக்கின்ைது. 

❖ இது இந்தியாவிை்கான சுகாதார நலச ் சுை்றுலாடவ அதிகரிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது. 

❖ மாலத்தீவு தை்பபாழுது விமானங்கள் மை்றும் கைல் விமானங்கள் மூலம் மைட்ுதம 

இந்தியாவுைன் இலணக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

மாை்றுத் திைனாளிக் குழந்றதகளின் கை்வி 

❖ யுபனஸ்தகா மை்றும் ைாை்ைா சமூக அறிவியல் நிறுவனம் ஆகிய இரண்டும் 

இலணந்து “2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் கல்வி நிலல குறித்த அறிக்லக: 

மாை்றுத் திைனுைன் இருக்கும் குழந்லதகள்” என்ை ஒரு அறிக்லகலய 

பவளியிைட்ுள்ளன. 

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டில் மக்கை ் பதாலகத் தகவலல அடிப்பலையாகக் பகாண்டு 

பவளியிைப்பைட்ுள்ளது. இது நாை்டில் 5 முதல் 19 வயது வலர 78 இலைச்த்திை்கும் 

தமை்பை்ை மாை்றுத ்திைனுைன் குழந்லதகள் இருப்பலத காண்பிக்கின்ைது. 

❖ தமலும் இது இந்தியாவில் மாை்றுத ் திைனுைன் இருக்கும் 27 சதவிகிதக் குழந்லதகள் 

பள்ளிக்குச ்பசன்ைதத இல்லல என்று கூறுகின்ைது. 

❖ இந்த அறிக்லக கல்வி உரிலமச ் சை்ைம், 2009 என்பலத மாை்றுத் திைனாளிகளின் 

உரிலமச ் சை்ைம் 2016 உைன் ஒன்றிப் பபாருந்துவதை்காக திருத்தம் பசய்ய 

பரிந்துலரக்கின்ைது. 

 

மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயிை்வவ சுரங்கம் 

❖ பதற்கு மத்திய இரயில்தவயானது மிக நீளமான “மின்மயமாக்கப்பைை் இரயில்தவச ்

சுரங்கத்லத” இந்திய இரயில்தவயுைன் இலணத்துள்ளது. 

❖ 6.6 கிதலா மீை்ைர ் பதாலலவிை்கு அலமந்துள்ள இந்த மின்மயமாக்கப்பைை் 

இரயில்தவச ் சுரங்கமானது ஆந்திரப் பிரததசத்தின் பசரத்லாபல்லி மை்றும் ரப்பூரூ 

நிலலயங்களுக்கு இலைதய அலமந்துள்ளது. 

❖ இது புதிய  ஆஸ்திரியச ் சுரங்க மாதிரியின்படி (NATM - New Austrian Tunnelling Method) 

“குதிலர லாை” வடிவத்தில் கை்ைலமக்கப்படுகின்ைது.  

❖ 11.25 கிதலா மீை்ைர ் பதாலலவு பகாண்ை பீரப்ாஞ்சல் இரயில்தவச ் சுரங்கமானது 
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இந்தியாவின் நீளமான இரயில்தவச ் சுரங்கமாகும். தமலும் இது ஆசியாவின் 

இரண்ைாவது நீளமான இரயில்தவச ்சுரங்கமாகும். 

 

துவறரப் பருப்பு விறை நிலைப்புத் தன்றம 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிை்கான துவலரப் பருப்பு இைக்குமதிலய 2 இலைச்ம் பமை்ரிக் 

ைன்களிலிருந்து 4 இலைச்ம் பமைர்ிக் ைன்களாக அதிகரிக்க மத்திய நுகரத்வார ்

விவகாரங்கள் துலை அலமசச்கம் முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இது இருப்பில் உள்ள 2 இலைச்ம் பமை்ரிக் ைன்கள் துவலரப் பருப்லப விலல 

நிலலப்படுதத்ுதல் நிதியத்தின் (Price Stabilization Fund) கீழ் மாநிலங்கள் மை்றும் 

ஒன்றியப் பிரததசங்கள் ஆகியவை்றிை்கு வழங்கும். 

❖ இந்த நைவடிக்லகயானது 2018-19 ஆம் ஆண்டில் துவலரப் பருப்பு உை்பத்தி 

வீழ்சச்ிலய ஈடு பசய்யும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது.  

 

திை்லி காவை் துறையிை் வமை்கூறர சூரிய ஒளி 

❖ தில்லி காவல் துலையானது இந்திய சூரிய ஒளி சக்திக் கழகதத்ுைன் (SECI - Solar Energy 

Corporation of India) ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் லகபயழுத்திைட்ுள்ளது. 

❖ இது தில்லி நகரத்திலுள்ள காவல்துலைக் கை்டிைங்களில் 200ை்கும் தமை்பை்ை 

தமை்கூலர சூரிய ஒளி சக்தி அலமப்புகலள அலமக்கவிருக்கின்ைது. 

SECI 

❖ SECI என்பது மத்திய புதிய மை்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் அலமசச்கத்தின் 

கீழுள்ள ஒரு நிறுவனமாகும். 

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பை்ைது.  

❖ இது ததசிய சூரிய ஒளித ் திை்ைத்லதச ் பசயல்படுதத்ுதலுக்கான அரசின் தலலலம 

நிறுவனமாகும். 

❖ இது சூரிய ஒளித ் துலைக்காக அரப்்பணிக்கப்பை்ை ஒதர மத்திய பபாதுத் துலை 

நிறுவனமாகும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஐவராப்பிய ஒன்றியத்தின் தறைவர ்

❖ பஜரம்னிலயச ் தசரந்்த உரச்ுலா தவான் பைர ் லிபயன் என்பவர ் ஐதராப்பிய 

ஒன்றியத்தின் (European Union - EU) தலலவரக்ளால் ஐதராப்பிய ஆலணயத்தின் 

அடுத்தத ்தலலவராக நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

❖ கைந்த 50 ஆண்டுகளில் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தில் பஜரம்லனச ் தசரந்்த ஒருவர ்

தலலலமப் பதவிலய வகிப்பது இதுதவ முதல் முலையாகும். 

❖ ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் தினசரிப் பணிகலள தமலாண்லம பசய்தல், ஐதராப்பிய 

ஒன்றியத்தின் ஒப்பந்தங்கலள உறுதி பசய்தல், சை்ைங்கலளப் பரிந்துலரத்தல் 

மை்றும் முடிவுகலளச ் பசயல்படுதத்ுதல் ஆகியலவ ஐதராப்பிய ஆலணயத்தின் 
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பபாறுப்பாகும். 

❖ பபல்ஜியத்தின் பிரசசல்லசத் தலலலமயிைமாகக் பகாண்டுச ்பசயல்படும் இது 1958 

ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பைை்து.  

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

முதன்றம முதலீட்டு நிறுவனங்கள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது முதன்லம முதலீைட்ு நிறுவனங்களுக்கான (core 

investment companies - CIC) ஒழுங்குமுலை மை்றும் தமை்பாரல்வக் கை்ைலமப்லப ஆய்வு 

பசய்வதை்காக பணிக் குழு ஒன்லை அலமத்துள்ளது. 

❖ இக்குழு இந்திய மத்திய வங்கியின் நிரவ்ாகம் சாராத தலலவரான தபன் ராய் 

தலலலமயில் பசயல்படும். 

❖ 100  தகாடிக்கும் தமல் பசாதத்ு மதிப்பு பகாண்ை வங்கி சாரா நிதியியல் நிறுவனங்கள் 

CIC நிறுவனங்களாக அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

 

அறிவியை் மற்றும் சேொழிை்நுட் சச்சய்திகள் 

சசயை்றக ஈரப்பு 

❖ அபமரிக்காவின் பகாலராதைா பல்கலலக் கழகத்லதச ் தசரந்்த ஒரு விஞ்ஞானிகள் 

குழு பசயை்லக ஈரப்்பு என்ை கருதத்ுருலவச ்பசயல்பாை்டிை்குக் பகாண்டு வருவதை்கு 

பணியாை்றிக் பகாண்டிருக்கின்ைது. 

❖ பசயை்லக ஈரப்்பு என்பது விண்பவளியில் விண்கலம் சுழலுவதன் மூலம் அதை்குத் 

ததலவயான ஈரப்லப அதுதவ உருவாக்கிக் பகாள்ளும். 

❖ இது விண்பவளி ஆய்வு மை்றும் நீண்ை காலத்திை்கு விண்பவளியில் இருத்தல் 

ஆகியவை்றின் தபாது விண்பவளி வீரரக்ள் ஆதராக்கியதத்ுைன் இருப்பலத உறுதி 

பசய்கின்ைது. 

 

லித்தியம் - அயனி ஜிகா சதாழிை்சாறைகள் 

❖ வரும் ஆண்டுகளில் லித்தியம்  - அயனி மின்கலன்கலளத் தயாரிப்பதை்காக 

இந்தியாவில் “ஜிகா பதாழிை்சாலலகலள” அலமக்க  நிதி ஆதயாக் 

பரிந்துலரத்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பரிந்துலரயானது நாை்டில் மின்சாரப் தபாக்குவரத்லத ஏை்றுக் 

பகாள்வதை்கான நிதி ஆதயாக் முயை்சியின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ தமலும் நிதி ஆதயாக் சமீபத்தில் 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்31ை்குப் பின்பு மூன்று சக்கர 

மின்சார வாகனங்கலள மைட்ுதம விை்பலன பசய்ய தவண்டும் என்றும் 2025 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ் 31ை்குப் பின்பு 150cc ை்குக் குலைவான இரண்டு சக்கர வாகனங்கலள 

மைட்ுதம விை்பலன பசய்ய தவண்டும் என்றும் பரிந்துலரத்துள்ளது. 

 



• 
•    
 
 
 
 

  

மொநிைச ்சசய்திகள் 

வவளாண் சதாழிை் சசய்ய உகந்த மாநிைங்கள் 

❖ நிதி ஆதயாக்கின் தவளாண் சந்லதயிைல் மை்றும் விவசாயிகளுக்கு உகந்த 

சீரத்ிருத்தக் குறியீடு (AMMFRI - Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index) என்ை 

பை்டியலில் மகாராஷ்டிரா முதல் இைத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்தப் பைட்ியலில் இரண்ைாவது இைத்தில் குஜராத் மாநிலமும் அதை்கடுதத்ு 

இராஜஸ்தான் மை்றும் மத்தியப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்களும் இைம் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ சந்லதச ் சீரத்ிருத்தங்கலள மிகவும் தமாசமாக பசயல்படுத்தியதன் காரணமாக 

இந்தப் பை்டியலில் தமிழ்நாடு 25-வது இைத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்தக் குறியீை்டில் தவளாண் சந்லதயில் மாநிலங்கள் தமை்பகாண்டுள்ள 

சீரத்ிருத்தங்களின் அடிப்பலையில் மாநிலங்கள் தரவரிலசப் படுத்தப்பைட்ுள்ளன. 

❖ AMFFRI-யில் உள்ள ‘0’ என்ை மதிப்பானது ததரந்்பதடுக்கப்பை்ை பகுதிகளில் எந்தபவாரு 

சீரத்ிருத்தத்லதயும் தமற்சகாள்ளவில்டல என்படதயும் “100” என்ற மதிப்பானது 

ததரந்்பதடுக்கப்பை்ை பகுதிகளில்  முழுடமயான சீரத்ிருத்தங்கடள தமற்சகாண்ைது 

என்படதயும் குறிக்கின்ைன. 

❖ இந்தக் குறியீடு 2016 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பை்ைது. 

 

ஆதார் வசவா வகந்திரா 

❖ இந்தியாவின் தனிதத்ுவ அலையாள ஆலணயமானது (UIDAI - Unique Identification 

Authority of India) முதலாவது ஆதார ் தசவா தகந்திராலவ தில்லி மை்றும் 

விஜயவாைாவில் பசயல்பாைட்ுக்கு பகாண்டு வந்துள்ளது.  

❖ இந்தப் புதிய லமயங்கள் தசாதலன அடிப்பலையில் பசயல்பைட்ுக் 

பகாண்டிருக்கின்ைன. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் முடிவில் 53 நகரங்களில் இது தபான்ை 114 லமயங்கலள அலமக்க 

UIDAI திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ ASK லமயங்கள் “கைவுச ்சீைட்ு தகந்திரங்கலளப் தபான்றுச ்பசயல்படும்.” 

❖ இலவ பதிவுகள், புதுப்பித்தல் மை்றும் இதர நைவடிக்லககலள எளிதாக்கும். 
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