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ஜூலை – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ தென்த ொரியொவில் நடைதெற்ற 23வது புசச்ியயொன் சரவ்யெச சிறெ்பு வொய்ந்ெ  

திடரெ்ெை விழொவில் இந்தியெ் திடரெ்ெைமொன “கல்லி பாய்” என்ற திடரெ்ெைெ்திற்கு 

சிறந்த ததசிய திரைப்படத்திற்கான நநட்பாக்  (NETPAC - Network for the Promotion of Asian 

Cinema - ஆசிய சினிமாடவ  தமம்படுதத்ுவதற்கான அரமப்பு) எனும் விருது 

வழங்கப்படட்து. 

o யசொயா அக்தை ் இயக்கிய இப்படமானது இந்தியாவின் அடிமட்ட ைாப் பாடல் 

இயக்கத்திரனப் பற்றியது. தமலும் இது மும்ரபயின் நதரு ைாப் பாடகைக்ளான 

விவியன் நபைன்ாண்டஸ் (அகா டிரவன்) மற்றும் நதவத் தேக் (அகா நநய்ஸி) 

ஆகிதயாைின் வாழ்க்ரகயால் ஈைக்்கப்பட்டு எடு ் ெ்ெை்ை ெைமொகும்.  

❖ இந்தியாவின் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுெ் திடட்த்தின் டாக்டை ் ஹமீத ் நூரு 

மற்றும் மத்திய தவளாண்ரம மற்றும் விவசாய நலதத்ுரற அரமசச்ைான நதைந்திை 

சிங் ததாமை ் ஆகிதயாை ் இரணந்து “மாற்றத்திற்கான 50 ஆண்டு கால கூட்டிரணவு” 

எனும் புத்தகத்ரத நவளியிட்டனை.் 

o பசி மற்றும் ஊட்டசச்தத்ு ் குரறபாட்டிலிருந்து நாடர்ட விடுவிப்பதற்கான 

முயற்சிகளில் இந்தியா அரடந்த முக்கிய ரமல்கற்கரளயும் இந்தியாவுக்கு 

ஆதைவாக உலக உணவுெ் திட்டம் ஆற்றிய பங்ரகயும் இது காடட்ுகிறது. 

❖ நசாதத்ு ஆதலாசரன நிறுவனமான CBRE நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி புதுநடல்லியின் 

நகனாட் பிதளஸ் ஆனது உலகின் 9-வது மிக விரலயுயைந்்த அலுவலக இடமாகும். 

o பிைதான அலுவலக வாடரககளுக்கான உலகில் மிக விரலயுயைந்்த சந்ரதயாக 

ஹாங்காங்கின் மத்திய மாவட்டம் முதலிடத்ரதத ்தக்க ரவதத்ுக் நகாண்டது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் விமான பயணசச்ீடட்ுகளில் 18 யூதைாக்கள் வரை பசுரம 

வைியாக பிைான்ஸ் நாடு விதிக்கவுள்ளது. இது குரறவொ  மாசுபடுெத்ும் தபாக்குவைதத்ு 

திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பரத தநாக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. 

o 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஸ்வீடன் நாடானது காலநிரல பாதிப்ரபக் குரறக்க 

விமானப் பயணங்களில் 40 யூதைாக்கள் வரை இதத தபான்ற வைிரய விதிதத்ு 

வருகிறது. 

❖ ென் மாநிலத்தில் பத்மஸ்ரீ விருது நபற்றவைக்டைெ் நபாருளாதாை ைீதியாக 

ஆதைிப்பதற்காக அவர ்ளு ்கு மாதந்ததாறும் 10000 ரூபாய் பண உதவி வழங்க ஒடிசா 

மாநிலம் முடிவு நசய்துள்ளது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசிய முேலீடு மற்றும் கட்டமமப்பு நிதி 

❖ இந்திய யெசிய தநடுஞ்சொடல ஆடையமொனது தநடுஞ்சொடலெ் திை்ைங் ளு ்கு 

நிதியைிெ்ெெற் ொ  யெசிய முெலீடு மற்றும் உை் ைை்டமெ்பு நிதியெத்ுைன் (National 

Investment and Infrastructure Fund-NIIF) ஒரு  புரிந்துைரவ்ு ஒெ்ெந்ெெ்தில் 

ட தயொெ்ெமிைட்ுை்ைது. 
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❖ NIIF ஆனது முதலீட்டாளைக்ளுக்குச ்நசாந்தமான நிதி தமலாண்ரம அரமப்பாகும். 

❖ இது 40000 தகாடி ரூபாய் திட்டமிடப்பட்ட நதாகுப்புடன் 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பைில் 

அரமக்கப்பட்டது.  

❖ நாட்டின் உள்கட்டரமப்புெ் துரறக்கு நீண்டகால மூலதனத்ரத வழங்குவதத இதன் 

தநாக்கமாகும்.  

❖ இதன் 49% பங்குகள் இந்திய அைசிடம் உள்ளது. மீதமுள்ள 51% பங்குகள் நவளிநாடட்ு ் 

குழுமங்கள் மற்றும் உள்நாடட்ு முதலீட்டாளைக்ளிடம் உள்ளது.  

 

ககௌஷல் யுவா சாம்வாே் – இலளஞரக்ளுக்கான உலரயாடை்   

❖ திறன் யமம்ெொடு மற்றும் தெொழில்முடனயவொர ் அடமசச் மொனது த ௌஷல் யுவொ 

சொம்வொெ் எனும் இடைஞர ்ை் உடரயொைல் முன்முயற்சிடயெ் தெொைங்குவெொ  

அறிவிெத்ுை்ைது. 

❖ இது அடனெத்ுெ் திறன் யமம்ெொைட்ு ெயிற்சி டமயங் ைிலும் உை்ை 

இடைஞர ்ைிைமிருந்து யநரடி  ருெத்ுரு ் டைச ் யச ரிெ்ெதும் அெடனெ்  

திை்ைங் ைின் ஒைட்ுதமொெ்ெ தசயல்திறடன யமம்ெடுெ்ெ ெயன்ெடுெத்ுவதும் இென் 

யநொ ் ங் ைொகும். 

❖ இது 2019 ஆம் ஆை்டு ஜூடல 15 அன்று உல  இடைஞர ்ைின் தினெ்டெ நிடனவு 

கூறும் விெமொ வும் திறன் இந்தியொ திை்ைெ்தின் 4வது ஆை்டு நிடறடவ ் 

த ொை்ைொடும் விெமொ வும் தெொைங் ெ்ெைவுை்ைது.  

❖ ததசிய திறன் தமம்பாடட்ுெ்  திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூரல 15 அன்று 

நதாடங்கப்பட்டது. 

 

பாகிஸ்ோனின் கபாருட்களுக்கு 200% வரி 

❖ ெொகிஸ்ெொனில் இருந்து உற்ெெ்தியொகும் அல்லது ஏற்றுமதி தசய்யெ்ெடும் அடனெத்ுெ் 

தெொருை ்ளு ்கும் 200% வரிெ்  தீரட்வ விதி ்  ெொரொளுமன்றமொனது ஒரு 

சை்ைெ்பூரவ்மொன தீரம்ொனெ்டெ நிடறயவற்றியுை்ைது. 

❖ சை்ைெ்பூரவ்மொன தீரம்ொனம் என்ெது அரசியலடமெ்பில் உை்ை ஒரு விதிமுடற அல்லது 

ெொரொளுமன்றச ்சை்ைெ்தின் ெடி நிடறயவற்றெ்ெைை் தீரம்ொனமொகும். 

❖ 200% சுங் வரி வசூலிெ்ெெற் ொன முடிவொனது 2019 ஆம் ஆை்டு பிெ்ரவரி 16 ஆம் நொை் 

எடு ் ெ்ெைை்து.  

 

முேலாவது ேனியார் ரயில் 

❖ தைல்லி ல ்யனொ இடையய இயங்கும் யெஜொஸ் விடரவு ரயிலொனது இந்தியொவில் 

ெனியொரொல் இய ் ெ்ெடும் முெல் ரயிலொகும். 

❖ இது ரயில்யவ அடமசச் மொனது ெனது இரை்டு இரயில் ைின் இய ் ெ்திடன 

ெனியொர ்துடற ்கு ஒெ்ெடைெ்ெது தெொைரெ்ொன 100 நொை் திை்ைெ்தின் ஒரு ெகுதியொகும். 

❖ இந்ெ இரயில் ைின் தெொறுெ்ெொனது இந்திய ரயில்யவ உைவு வழங் ல் மற்றும் 

சுற்றுலொ ்  ழ ெ்திற்கு மொற்றெ்ெடும். 
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இந்திய சினிமா அருங்காட்சியகே்தின் அறிக்மக 

❖ இந்திய சினிமொவின் யெசிய அருங் ொை்சிய ெ்தின் திடரெ்ெைெ் பிரிவொனது ‘NMIC’ 

(National Museum of Indian Cinema) எனும் பதிரனந்து நாடக்ளுக்நகாரு முரற நவளிவரும் 

நசய்தி அறிக்ரகரய நவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ நாட்டின் முதல் ததசியத் திரைப்பட அருங்காட்சியகமானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவைியில் நதாடங்கப்பட்டது. இது மும்ரபயின் குல்ேன் மஹாலில் அரமந்துள்ளது. 

❖ இது 100 ஆண்டுகளாகெ் பைந்து விைிந்திருக்கும் இந்திய சினிமாவின் வளமான 

பாைம்பைியத்ரதக் காடட்ுகிறது.  

 

ஹஜ் பயணிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா 

❖ சவுதி அயரபியொவில் உை்ை இந்திய ஹஜ் ெைிய மொனது இந்திய அரசின் டிஜிை்ைல் 

இந்தியொ முன்முயற்சியின் ஒரு ெகுதியொ  ஏரொைமொன ஹஜ் ெயைி டைச ்

தசன்றடைய ஒரு டிஜிை்ைல் தெொழில்நுை்ெெ்டெ ஏற்று ் த ொை்டுை்ைது. 

❖ இது “இந்தியன் ஹஜ் தகவல் அரமப்பு” எனும் ரகதபசிச ் நசயலிரய 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தச ் நசயலியானது “காதிமுல் ஹஜாஜ்” என அரழக்கப்படும் மாநில ஹஜ் 

ஒருங்கிரணப்பாளருடன் ஹஜ் பயணிகரள இரணக்கின்றது. 

❖ இந்தியப் பணிகளின் உடல்நிரல மற்றும் மருத்துவ வைலாறு ஆகியடவ “இ-மாசிஹா” 

எனும் ஆன்ரலன் தளத்தில் தசமிக்கப்படுகின்றது. 

❖ தமலும் அைசானது நபண்கள் தனியாக ஹஜ் பயணம் தமற்நகாள்வதற்கான தரடரய 

இந்த ஆண்டு முதல் நீக்கியுள்ளது. 

 

நாக் ஏவுகமண தசாேமன 

❖ ெொது ொெ்பு ஆரொய்சச்ி மற்றும் யமம்ெொைட்ு அடமெ்ெொனது தெொ ்ரொன் யசொெடன 

ெைெ்தில் நொ ் ஏவு ரண ைின் 3 யசொெடன டை ெ ல் மற்றும் இரவு யநரங் ைில் 

தவற்றி ரமொ  யமற்த ொை்ைது. 
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❖ இந்ெ தவற்றி ரமொன யசொெடன ை் மூலம் நொ ் வழி ொைட்ும் பீரங்கி எதிரெ்்பு 

ஏவு டையொனது இரொணுவெ்தில் யசர ்் ெ்ெடுவெற் ொன இறுதி ்  ை்ைெ்தில் உை்ைது.  

❖ நமிஸ் (NAMIS) அரமப்பில் 3 ஆம் தரலமுரற வழிகாட்டப்படும் பீைங்கி எதிைப்்பு 

ஏவுகரண, நாக் மற்றும் ஏவுகரணரயச ் சுமந்து நசல்லும் வாகனம் ஆகியரவ 

உள்ளடங்கும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ேங்க நுமைவு இமசவுச ்சீட்டு 

❖ ஷொரஜ்ொ நொை்டின் முெல் ெங்  நுடழவு இடசவுச ் சீை்ைொனது இந்தியொவிலிருந்து 

குடியயறிய தெொழிலதிெரொன லொலு சொமுயவலு ்கு வழங் ெ்ெைை்து. 

❖ ஐ ்கிய அரபு அமீர ெ்தின் வைரச்ச்ியில் ஈடுெடும் முெலீை்ைொைர ்ை், தெொழில் 

முடனயவொர ் மற்றும் அறிவியலொைர ்ை் ஆகியயொர ் இந்ெ 10 ஆை்டு ொலெ்திற்குச ் 

தசல்லுெடியொகும் நுடழவு இடசவுச ்சீைட்ைெ் தெற ெகுதியுடையயொர ்ஆவர.் 

❖ இந்ெ இடசவுச ்சீைட்ை டவெ்திருெ்ெவர ்ை் ெங் ை் மடனவி மற்றும் குழந்டெ ளு ்கு 

உெ்திரவொெமைிெ்ெவர ் இல்லொமயலயய ெங்கும் வசதி த ொை்ை நுடழவு இடசவுச ்

சீைட்ைெ்  தெறும் சலுட  ளும் உரிடம ளும் உடையவர ்ைொவர.்  

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

RBI-யின் மூன்று ஆண்டு காலே்  திட்ட வலரவு 

❖ மெ்திய வங்கியின் பிற தசயல்ெொடு ைில், ஒழுங்குமுடற மற்றும் யமற்ெொரட்வடய 

யமம்ெடுெத்ுவெற் ொ  இந்திய ரிசரவ்் வங்கியொனது அடுெ்ெ மூன்று ஆை்டு ளு ் ொன 

திை்ை வடரடவ இறுதி தசய்துை்ைது. 

❖ இந்ெ வடரவொனது ”உெ ்ொரஷ்் 2022” என தெயரிைெ்ெைட்ுை்ைது. 

❖ இது உலகளாவிய மத்திய வங்கிகள் பின்பற்றும் சிறந்த நரடமுரறகரள ஒதெ்ொ  

அரமந்துள்ளது.  
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மாநிைச ்சசய்திகள் 

ரயில்தவயின் தேன ீதிட்டம்  

❖ வைகிழ ்கு எல்டல ரயில்யவ ்கு 2018 – 2019 ஆம் ஆை்டிற் ொன இந்திய ரயில்யவ 

துடறயின் சிறந்ெ புெ்ெொ ் ெ்திற் ொன விருது வழங் ெ்ெைட்ுை்ைது. 

❖ இது ரயில் ெைங் ைில் யொடன ை் விெெத்ு டைச ் சந்திெ்ெதில் இருந்து  ொெ்ெொற்ற 

“ததனீ திட்டம்” எனும் தனிதத்ுவமான திட்டத்ரத நசயல்படுத்தியது. 

❖ இது காடட்ு யாரனகரள ையில் தடங்களில் இருந்து விலக்கி ரவக்க ததனீக் 

கூட்டங்களின் ைீங்காைங்கரள உருவாக்கும் ஒரு அரமப்பாகும். 

வடகிழக்கு எை்லை ரயிை்தவ 

❖ வைகிழ ்கு எல்டல ரயில்யவயின் தரலரமயகமானது அஸ்ஸாமின் தரலநகைமான 

கவுகாத்தியில் உள்ள மாலிகாதயானில் உள்ளது. 

❖ இது முழு வடகிழக்கு இந்தியொ மற்றும் தமற்கு வங்காளம், பீஹார ்ஆகியவற்றின்  சில 

பகுதிகளில் ையில்கரள இயக்குவதற்குெ் நபாறுப்புரடயதாகும். 

 

OBC இட ஒதுக்கீடு – மே்தியப் பிரதேசம் 

❖ இெர பிற்ெடுெ்ெெ்ெைை் வகுெ்பினரு ் ொன இைஒது ்கீைட்ை ெற்யெொதுை்ை 14 

செவீெெ்திலிருந்து 27 செவீெமொ  உயரெ்த்ுவெற் ொன தீரம்ொனெ்டெ மெ்தியெ் பிரயெச 

அடமசச்ரடவ நிடறயவற்றியுை்ைது. 

❖ யமலும்  தெொருைொெொர ரீதியில் பிற்ெடுெ்ெெ்ெை்ை வகுெ்பினரு ் ொன 10% 

இைஒது ்கீைட்ுைன் யசரெ்்து ஒைட்ுதமொெ்ெ ஒது ்கீைொனது  73 செவீெமொ  உை்ைது. 

❖ இது இை ஒது ்கீடு தெொைரெ்ொன உசச் நீதிமன்ற வழி ொைட்ுெல் டை மீறுவெொ வும் 

இந்திய அரசு ்கு எதிரொன இந்திரொ சவ்ஹொனி வழ ்கில் வழங் ெ்ெைை் தீரெ்்பிற்கு 

எதிரொனதும் ஆகும்.  

 

கேலுங்கானாவில் ஜப்பானிய விவசாய முமற  

❖ தெலுங் ொனொவின் வனெ் துடறயொனது ெனது  ொடு வைரெ்்புெ் திை்ைெ்டெ 

யமம்ெடுெத்ுவெற்கும் ந ரெ்்புற  ொடு டை வைரெ்்ெெற்கும், பு ழ்தெற்ற ஜெ்ெொனிய 

“மியாவாகி” காடு வளைப்்பு முரறரய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த மியாவாகி முரறயானது சிறிய அளவிலான நகைெ்்புறக் காடுகரள ் குரறந்த 

இடங்களில் ஒப்பீட்டளவில் குரறந்த காலத்தில் வளைப்்பதற்கு நன்கு 

அறியப்பட்டதாகும்.  

❖ இம்முரறயானது ஜப்பானின் தாவைவியலாளைான அகிைா மியாவாகியால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள்  
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கான் காகஃப் ேங்கக் தகாப்மப 

❖ தம ்ஸிய ொவின் ஆைவர ்  ொல்ெந்து அைியொனது இறுதிெ் யெொை்டியில் 1 – 0 என்ற 

 ை ்கில் அதமரி ்  அைிடய வீழ்ெ்தி  ொன்  ொ ஃெ் ெங்  ் ய ொெ்டெடய 

தவன்றது. 

❖ இது தம ்ஸிய ொவின் 8-வது ெங்  ் ய ொெ்டெெ் ெை்ைமொகும்.  

கான் காகஃப் தகாப்மப 

❖ இது வடக்கு,  மத்திய அநமைிக்கா மற்றும் கைிபியன் பிைாந்தியத்தின் சைவ்ததச ஆடவை ்

கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் யெொை்டி ஆகும். 

❖ இைண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுரற நரடநபறும் இப்தபாட்டியானது 1963 ஆம் ஆண்டு 

நதாடங்கப்பட்டது.  

 

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