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ஜூலை – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியா மற்றும் அமமரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கிடையயயான வரத்்தகப் 

பிரசச்ிடனகள் உைனடியாகத் தீரக்்கப்பைவில்டலமயனில் இந்தியாவிற்கு எதிரான 

“301 விசாரணை” துவக்கப்படுவது குறிதத்ு அமமரிக்கா ஆராயும் என்று அமமரிக்க 

வரத்்தகத்திற்கானத் துடைப் பிரதிநிதி அறிவிதத்ுள்ளார.் 

o “301 விசாரணை” என்பது ஒரு நாை்டிற்கு எதிராக அதிக வரிகள் மற்றும் பிற 

கடுடமயான வரத்்தக நைவடிக்டககடள எடுப்பதற்கு முன்பாக 

அமமரிக்காவினால் நைத்தப்படும் ஒரு விசாரடையாகும். 

❖ இந்திய நாை்டில் 10.38 யகாடிக்கும் யமற்பை்ை மூத்த குடிமக்கள் வாழ்கின்றனர.் 

உத்தரப் பிரயதசத்தில் 1.54 யகாடி மூத்த குடிமக்கள் உள்ளனர.் இதற்கு அடுத்து 

மகாராஷ்டிராவில் 1.11 யகாடி மூத்த குடிமக்கள் உள்ளனர.் 

o வயது முதிரவ்ு மதாைரப்ான பிரசச்டனகளால் பாதிக்கப்பைட்ுள்ள வறுடமக் 

யகாை்டிற்குக் கீழுள்ள மூத்த குடிமக்களுக்காக ராஷ்ட்ரிய வயயாஸ்ரீ யயாஜனா 

என்ற ஒரு திை்ைம் 2017 ஆம் ஆை்டு முதல் மசயல்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ மூன்றாம் பாலினத்தவரக்ள், தாங்களாகயவப் பதிவு மசய்து பல்யவறு அரசுத் 

திை்ைங்களின் பயன்கடளப் மபறுவதற்காக ஒரு டகயபசி மசயலிடய 

அறிமுகப்படுத்த தமிழ்நாடு சமூக நல மற்றும் சதத்ுைவுத் துடற அடமசச்கம் 

பரிந்துடரத்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசியப் பசுமைே் தீரப்்பாயை் 

❖ “தானாக முன் வந்து” (Suo moth) வழக்கிணை எடுதத்ு விசாரிக்கும் அதிகாரம் யதசியப் 

பசுடமத ் தீரப்்பாயத்திற்கு  (NGT - National Green Tribunal) உள்ளதா என்பது குறிதத்ு 

ஆய்வு மசய்ய இந்திய உசச் நீதிமன்றம் ஒப்புக் மகாை்டுள்ளது. 

❖ NGT என்பது பல்துடறப் பிரசச்டனகள் மதாைரப்ான சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகடளக் 

டகயாளுவதற்குத் யதடவயான வல்லுநரக்டளக் மகாை்ை ஒரு சிறப்பு 

அடமப்பாகும். 

❖ இது யதசியப் பசுடமத ் தீரப்்பாயச ் சை்ைம், 2010-ன் கீழ் 2010 ஆம் ஆை்டில் 

அடமக்கப்பை்ைது.  

❖ உரிடமயியல் நடைமுடறத் மதாகுப்புச ் சைை்ம், 1908-ன் கீழ் உரிடமயியல் 

நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள அடனதத்ு அதிகாரங்கடளயும் NGT மபற்றுள்ளது. 

❖ இது சுற்றுசச்ூழல் மதாைரப்ான பிரசச்ிடனகள் குறிதத்ு எழும் அடனதத்ு 

உரிடமயியல் வழக்குகளின் மீதும்  யநரடி அதிகார வரம்டபக் மகாை்டுள்ளது. 
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தேளாண் ேணிக தைை்பாட்டு மையை் 

❖ சத்தீஸ்கரிை் ராய்ப்பூரில் உள்ள இந்திரா காந்தி யவளாை் பல்கடலக் கழகத்தில் 

மத்திய யவளாை் துடற அடமசச்கத்தினால் ஒரு யவளாை் வைிக யமம்பாைட்ு 

டமயம் அடமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இது “ராப்தார”் (RAFTAAR) என்ற யதசிய யவளாை் வளரச்ச்ித் திை்ைத்தின் கீழ் 

அடமக்ப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திை்ைத்தின் கீழ் விவசாயத்தின் பல்யவறு துடறகளில் உள்ள மதாைக்க நிடல 

நிறுவனங்களுக்காக இடளஞரக்ள் மற்றும் மதாழில் முடனயவாரக்ளுக்கு மதாழில் 

நுை்பம் மற்றும் உள்கைை்டமப்பு சாரந்்த பயிற்சி வழங்கப்பைவிருக்கின்றது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

தராஹிங்கியா அகதிகள் 

❖ யராஹிங்கியா அகதிகள் மியான்மர ் நாை்டிற்குத் திரும்பிச ் மசன்ற பின் 

பயன்படுதத்ுவதற்காக அந்நாைட்ு அரசிற்கு முன்கூை்டியய கை்டி முடிக்கப்பைை் 250 

வீடுகடள இந்தியா வழங்கியுள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டில் இந்தியா யராஹிங்கியா மக்களிை் மறுவாழ்விற்காக 5 ஆை்டு 

காலத்திற்கு 25 மில்லியன் அமமரிக்க ைாலரக்டளச ்மசலவிை உறுதி எடுத்திருந்தது. 

❖ மியான்மர ் அரசின் இன அழிதத்தாழிப்பின் காரைமாக ஏறத்தாழ 7,00,000 

யராஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் வங்க யதசத்திற்கும் அதடனத் மதாைரந்்து 

இந்தியாவிற்கும் இைம் மபயரந்்தனர.் 

 

புதிய ேட ககாரிய அரசியலமைப்பு 

❖ புதிய வை மகாரிய அரசியலடமப்பானது கிம் ஜாங் உன்டன “வை மகாரிய நாை்டின் 

தடலவர”் என்றும் “இராணுவப் படைத ் தடலவர”் என்றும் அதிகாரப் பூரவ்மாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதற்கு முந்டதய அரசியலடமப்பானது கிம் ஜங் உை்ணை நாை்டின் ஒைட்ுமமாத்த 

இராணுவத்திற்குத் தடலடம வகிக்கும் “தடலடமத ் தளபதி” என்று மைட்ுயம 

குறிப்பிைட்ிருந்தது. 

❖ இந்தப் மபயர ் மாற்றமானது வை மகாரியாவின் அமமரிக்காவுைனான அடமதி 

உைன்படிக்டகயின் முன்யனாட்டமாகக் கருதப்படுகின்றது. 

 

 

இலங்மகயில் ேட்டை்மை ஒழிப்பு 

❖ உலக சுகாதார அடமப்பினால் (World Health Organization) மிகவும் மதாற்று 

ஆபதத்ுடைய “தை்ைம்டம” யநாயற்ற நாைாக இலங்டக அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இலங்டகயில் தை்ைம்டம யநாயானது கடைசியாக 2016 ஆம் ஆை்டு யம மாதத்தில் 

பதிவு மசய்யப்பை்டது. 
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❖ சமீப காலத்தில், அமமரிக்கா மற்றும் ஐரராப்பா நாடுகளில் தை்ைம்டம யநாய் 

மீை்டும் எழுசச்ி மபற்றுள்ளது. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

கேளிநாட்டுச ்சந்மேயிலிருந்து கடன் ோங்குேல் 

❖ மத்திய அரசு, தனது மமாத்தக் கைன் வாங்கலின் ஒரு பகுதிடய மவளிநாைட்ுச ்

சந்டதயிலிருந்து வாங்க முடிவு மசய்துள்ளது. 

❖ இதுவடர, இந்திய அரசு உள்ளூர ் சந்டதயில் மைட்ுயம பத்திரங்கடள மவளியிைட்ு 

வந்தது. 

❖ இது தற்மபாழுது மவளிநாைட்ு அரசிை்  உரிடம மபற்ற பத்திரங்கடள மவளியிைத் 

திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ குறிப்பிைை் கால வை்டி உத்தரவாதங்கணளச ் மசலுத்துவதற்கான உறுதி மமாழியுைன் 

அரசாங்கம் பத்திரங்கடள மவளியிடுகின்றது. இந்திய அரசு அப்பத்திரங்களிை்  

முதிரவ்ுத் யததியில் பத்திரத்தின் முழு மதிப்டபயும் திருப்பிச ்மசலுத்துகின்றது. 

நன்லைகள்  

❖ மவளிநாைட்ுச ் சந்டதயில் கைன் வாங்குதலானது வலிடமயான ரூபாய்க்கு 

வழிவகுக்கும். 

❖ அரசாங்கம் இறக்குமதிடயக் கைட்ுப்படுத்த முயற்சிக்கும் யநரத்தில் ஒரு 

வலிடமயான ரூபாயானது இறக்குமதிடய ஊக்கப்படுதத்ும். 

 

இந்தியா - ஆசியான் முக்கூட்டு ேரே்்ேக அமைசச்ரக்ள் சந்திப்பு 

❖ விரிவான பிராந்தியப் மபாருளாதாரக் கூைட்ுறவு (Regional Comprehensive Economic 

Partnership - RCEP) மீதான அதிகாரப் பூரவ்மற்ற கலந்தறிதலுக்காக இந்தியா - 

ஆசியான் முக்கூைட்ு வரத்்தக அடமசச்ரக்ள் சந்திப்பு புது தில்லியில் நைத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தச ் சந்திப்பானது மத்திய வைிக & மதாழில் துடற மற்றும் இரயில்யவ துடற 

அடமசச்ரான பியூஷ் யகாயலால் கலந்து மகாள்ளப்பைை்து. 

❖ இந்தியப் மபாருைக்ளுக்கு சீனாவுைைாை சந்டத அணுகல் பிரசச்ிடனகள் மிகக் 

குறிப்பாக சிக்கலானணவ என்று அவர ்அங்கு வலியுறுத்தினார.் 

❖ RCEP என்பது பின்வருவனவற்றிற்கிடையய பரிந்துடரக்கப்பைை் ஒரு வரத்்தகத் 

தடையற்ற ஒப்பந்தமாகும். 

o மதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்  கை்ைடமப்பின் (Association of Southeast Asian 

Nations - ASEAN) 10 உறுப்பினர ் நாடுகள் (புருயனய், கம்யபாடியா, 

இந்யதாயனஷியா, லாயவாஸ், மயலசியா, மியான்மர,் பிலிப்டபன்ஸ், 

சிங்கப்பூர,் தாய்லாந்து, வியை்நாம்). 

o ஆசியாவில் தற்மபாழுதுள்ள வரத்்தகத ் தடையற்ற ஒப்பந்தங்கடளக் 

மகாை்ை இந்யதா - பசிபிக் நாடுகள் (சீனா, ஜப்பான், மதன் மகாரியா, 

இந்தியா, ஆஸ்தியரலியா மற்றும் நியூசிலாந்து). 
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அறிவியை் ைற்றுை் சேொழிை்நுட் சச்சய்திகள் 

தேனியில் நியூட்ரிதனா ஆய்வு மையை் 

❖ தமிழ்நாை்டின் யதனி மாவைை்த்தில் உள்ள மபாை்டிபுரத்தில் இந்தியாவின் நியூை்ரியனா 

ஆய்வு டமயத்டதக் (India-based Neutrino Observatory) கை்ைடமப்பதற்கான ஒரு 

திை்ைத்திற்கு இந்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இத்திை்ைம் 51,000 ைன்கள் எடை மகாை்ை இரும்பு கயலாரிமீை்ைர ் உைரத்த்ுக் 

கருவிடய அடமப்படத யநாக்கமாகக் மகாை்டுள்ளது. 

❖ ஒரு மடலயில் 2 கியலா மீை்ைர ்சுரங்கப் பாடதயின் முடிவில் இருக்கும் ஒரு குடகயில் 

இயற்டகயாக நிகழும் வளிமை்ைல நியூை்ரியனாக்கடள இது கை்காைிக்கும். 

❖ நிலத்தின் யமற்பரப்பில் காைப்பைாத காஸ்மிக் கதிரக்ளிலிருந்து மவளி வரும் 

இடரசச்டலக் குடறப்பதற்காக நிலத்திற்கடியிலான கை்காைிப்பு டமயமாக இது 

கை்ைடமக்கப்படுகின்றது.  

❖ தற்மபாழுது இந்தியாவில் எந்தமவாரு பகுதியிலும் நியூை்ரியனா கை்காைிப்பு 

டமயம் இல்டல. 

❖ இயத வடகடயச ்யசரந்்த முதலாவது டமயம் INO ஆகும். 

❖ யமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்யக மகாடுக்கவும்: 

❖ https://www.tnpscthervupettagam.com/neutrino-observatory/. 

 

சந்திராயன் 2 தசாேமனக்காக தசலை் ைண் 

❖ பூமியின் மீது சந்திராயன் 2 எை்ற விை்கலத்திை் தடரயிறங்கும் கலம் மற்றும் 

நைமாடும் ஆய்வுக் கருவி ஆகியவற்றின் யசாதடனக்காக தமிழ்நாை்டின் யசலத்தில் 

இருந்து மைணல எடுதத்ு ஒரு ‘உருவகப்படுத்தப்பை்ை யமற்பரப்டப’ V.R. ராவ் 

மசயற்டகக் யகாள் டமயம் உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது மசயற்டகக் யகாள்கணளக் கை்ைடமத்தல் மற்றும் மசயற்டகக் யகாள் 

மதாழில்நுை்பங்கள் சாரந்்தவற்டற யமம்படுதத்ுதல் ஆகிய பைிகடள 

யமற்மகாள்வதற்கான இஸ்யராவின் ஒரு முதன்டம டமயமாகும். 

❖ இது 1972 ஆம் ஆை்டில் மபங்களுருவில் அடமக்கப்பைை்து. 

தசலை் ைண் எேற்கு? 

❖ நிலவில் உள்ளடதப் ரபாை்றவாரற இருக்கும்  மை் அடமப்பு, மவப்பநிடல, குடறந்த 

ஈரப்்புத் தன்டம மற்றும் அயத அளவிலான சூரிய ஒளி மகாை்ை மை்ைானது 

இஸ்யராவிற்குத் யதடவப்பைை்து. 

❖ யசலத்தின் சித்தம்பூை்டி மற்றும் குன்னமடல கிராமங்களிலிருந்து 

“அனாரத்்யதாடசை் பாடறகள்” மநாறுக்கப்பைட்ு அணவ நிலவின் மை் யபான்று 

உருவகப்படுதத்ுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பை்ைது. 

❖ நிலவின் நைமாடும் கருவி இந்த மை்ைில் டவதத்ு யசாதடன மசய்து 

பாரக்்கப்பைை்து. 

 



• 
•    
 
 
 
 

  

 

இணக்கைான தநரப் பகிரவ்ு அமைப்பு 

❖ தனிப்பை்ை கைினி மற்றும் கைிைிக் கைவுச ்மசால்லுக்கு வழி வகுத்த இைக்கமான 

யநரப் பகிரவ்ு அடமப்பில் (CTSS - Compatible Time-Sharing System) பைியாற்றிய 

மபரை்ான்யைா யகாரய்பட்யைா என்பவர ்தனது 93 வயதில் காலமானார.்  

❖ CTSS ஆனது மவவ்யவறு இைங்களில் உள்ள பல பயனரக்டள ஒயர யநரத்தில் ஒயர 

கைிைிடயத் மதாடலயபசி இடைப்புகள் மூலம் அணுக அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இது 1960 மற்றும் 1970 ஆை்டுகளிை் காலகை்ைத்தில் அமமரிக்காவின் எம்ஜடி 

கைக்கீடு டமயத்தில் யமம்படுத்தப்பைை்து. 

❖ CTSS ஆனது 1980களில் யமலும் நவீன எம்எஸ் - ைாஸ் அடமப்புகளுக்கும் (MS-DOS), 

இன்று பயன்பாை்டில் உள்ள நவீன விை்யைாஸ் மற்றும் இயங்குதள 

நணடமுணறகளுக்கும் (OSYxS – ஒஎஸ்எக்ஸ்) வழிவகுத்தது. 

 

இரஷ்யாவின் ஸ்கபக்டர் - ஆரஜ்ி கோமலதநாக்கி 

❖ மஜரம்ைியுைன் இடைந்து ஸ்மபக்ைர-்ஆரஜ்ி என்ற ஒரு விை்மவளித் 

மதாடலயநாக்கிடய கஜகஸ்தானின் டபக்கானூரில் உள்ள விை்கல 

டமயத்திலிருந்து இரஷ்யா ஏவியுள்ளது. 

❖ இது கருந்துடளகள், நியூை்ரான் நைச்த்திரங்கள் மற்றும் காந்தப் புலம் ஆகியவற்டற 

கை்காைிக்கும் பைிடய யமற்மகாள்ளும் ஒரு விை்மவளி கை்காைிப்பு 

டமயமாகும். 

❖ இந்தத ் மதாடலயநாக்கியானது இரஷ்யாவின் “ஹபிள் மதாடலயநாக்கி” என்று 

அடழக்கப்படுகின்றது. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

எதலக்தடாதராரன்ிஸ் கசங்குங்கிப் பறமே 

❖ காலில் நீை்ை கைட்ை விரடலக் மகாை்டு இருக்கும் மடறந்து யபான பறணவயாை  

எயலக்யைாயராரன்ிஸ் மசங்குங்கி என்ற பறடவ குறித்த ஆய்வுக் கைட்ுடர 

தற்யபாடதய உயிரியியல் எை்ற  பத்திரிக்டகயில் மவளியிைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ 2014 ஆம் ஆை்டில் இந்தப் பறடவயின் புடத படிவங்கள் மியான்மரின் குக்காங் 

பள்ளத்தாக்கில் கை்டுபிடிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ இது வழக்கதத்ுக்கு மாறாக காலில் நீை்ை கைட்ை விரடலக் மகாை்ை தைிதத்ுவம் 

வாய்ந்தப் பறடவயாக 99 மில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்துள்ளது. 

❖ இதன் காலில் இருக்கும் நீை்ை கைட்ை விரல் மகாை்ை அடமப்பானது தற்மபாழுது 

உயிர ்வாழும் மற்றும் மடறந்து யபான இதர பறடவகளில் கை்ைறியப்பைவில்டல. 
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