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ஆகஸ்ட் – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ கடல்வாழ் உயிரியலாளர ்எலன் ப்ரரஜர,் "Dangerous Earth: What we wish we knew about 

volcanoes, hurricanes, climate change, earthquakes and more" என்ற தலலப்பில் ஒரு புத்தகத்லத 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ "Lion of The Skies: Hardit Singh Malik" என்றப் புத்தகத்லத ஸ்டீபன் பாரக்ர ்எழுதியுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) திருே்ே மதசாோ, 2021 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) திருத்த மர ாதாவிலன மக்களலவ 

நிலறரவற்றியுள்ளது. 

❖ அழிந்து வரும் வன விலங்குகள் மற்றும் தாவர உயிரினங்களில் ரமற்ககாள்ளப்படும் 

 ரவ்ரத  வரத்்தகம் கதாடரப்ான ஒரு உடன்படிக்லகயிலன நலடமுலறப்படுத்த இது 

முயல்கிறது. 

❖ இந்த மர ாதா, இந்திய வனங்களில் ஆக்கிரமிப்பு க ய்துள்ள அந்நிய இனங்களின் 

இறக்குமதி, வரத்்தகம், உலடலம அல்லது கபருக்கம் ஆகியவற்லற ஒழுங்குபடுத்தச ்

சசய்வதற்கும் நிறுத்துவதற்கும் மத்திய அரசுக்கு அதிகாரங்கலள வழங்குகிறது. 

❖ உயிரினங்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆகியவற்றிற்கான அனுமதிகலள 

வழங்கச ்சசய்வதற்கு ஒரு ரமலாண்லம ஆலணயத்லத அர ாங்கம் நியமிப்பதற்கும், 

அது குறித்து அர ாங்கத்திற்கு ஆரலா லனயய வழங்கச ்சசய்வதற்கான அறிவியல் 

ஆலணயத்திலன அலமப்பதற்கும் இந்தப் புதிய மர ாதா வழிவலக க ய்யும். 

❖ இந்தத ்திருத்த மர ாதாவானது முதன்முதலில் 2021 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ்17 ஆம் ரததி 

அன்று பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ அரத ஆண்டு டி ம்பர ் 25 ஆம் ரததியன்று ஒரு நிலலக் குழுவிடம் ஆய்விற்காக 

அனுப்பப் பட்டது. 

 

பள்ளிகளுக்கான புே்ோக்கச ்சபப  

❖ பள்ளிகளுக்கான புத்தாக்க  லப பற்றியத் தகவல்கலள கல்வித்துலற இலண 

அலம  ்ர ்அன்னபூரண ததவி பகிரந்்துள்ளார.் 

❖ இது கல்வி அலம  ்கத்தின் புத்தாக்கப் பிரிவினால் கதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது கதாழில் மற்றும் கல்வித்துலறலய  ்ர ரந்்த ஆசிரியரக்ள், மாணவரக்ள் மற்றும் 

நிபுணரக்லளக் ககாண்ட குழுவாகும். 

❖ மாணவரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கு புத்தாக்கம் மற்றும் கதாழில்முலனவு குறித்து 

ஆண்டு முழுவதுமான நிகழ்வுகலள நடத்துவலத இது ரநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ரதசியப் புத்தாக்கம் மற்றும் ரதசியக் கல்விக் ககாள்லகயில்  

வலியுறுத்தப் பட்டுள்ளபடி, பள்ளிக் கல்வியில் புத்தகங்களில் உள்ளவற்லற 

தாண்டியக் கருத்துகலளச ்ர ரப்்பலத இது ஊக்குவிக்கும். 

❖ இது புத்தாக்கம்  ாரந்்த க யல்பாடுகளின் அடிப்பலடயில் பள்ளிகளுக்கான தர 

வரில  முலறலயச ்க யல்படுத்த உள்ளது. 

 

திரங்கா உே்சவ் 

 

❖ கலா  ்ாரத் துயற அலம  ்கமானது, பிங்காலி கவங்கய்யா அவரக்ளின் 146வது 

பிறந்த நாலள முன்னிட்டு, புதுகடல்லியில் "திரங்கா உத் வ்" என்ற ஒரு நிகழ் ச்ிலய 

ஏற்பாடு க ய்தது. 

❖ நாட்டிற்கு பிங்காலி கவங்லகயா அவரக்ள் ஆற்றியப் பங்களிப்லபக் ககௌரவிப்பலத 

இது ரநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இவரது நிலனவாக ‘அமர ்சித்ர கலத’ கவளியிடப்பட்டது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ திரங்க கீதம் என்ற பாடலும் கவளியிடப்பட்டது. 

 

இந்திய சமய்நிகர் உலர் ோவரகம் 

❖ மத்திய சுற்று ச்ூழல் அலம  ்ர ்பூதபந்தர ்யாதவ், இந்தியாவின் மிகப்கபரிய இலணய 

வழி உலர ்தாவரத் தரவுதத்ளமான ‘இந்திய கமய்நிகர ்உலர ்தாவரகம்’ என்ற இலணய 

தளத்லத கதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ இந்தத ்தளமானது இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு அலமப்பானது, சுற்று ச்ூழல் துயற அலம  ்கத்தின் கீழ் 

க யல்படும் ஒரு துலண அலுவலகமாகும். 

 

 

சபாது தநாய்ே்ேடுப்புத் திட்டே்திற்கான மறுபயன்பாட்டு வசதி 

 

❖ Co-WIN தளமானது, கபாது ரநாய்த்தடுப்புத ் திட்டம் மற்றும் இரத்த தானம் 
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ஆகியவற்றிற்காக மறுபயனாக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தத ்தளமானது, பின்னர ்உறுப்பு தானத்திற்கும் தசரத்்துப் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ CoWIN என்பதன் விரிவாக்கம் "ரகாவிட் தடுப்பூசி பற்றிய நுண்ணறிவு வலலயலமப்பு" 

என்பலதக் குறிக்கிறது. 

❖ இது இந்தியாவில் ரகாவிட்-19 தடுப்பூசிப் பதிவிலன ரமற்ககாள்வதற்கான இலணய 

தளமாகும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அல்-சகாய்ோ அபமப்பின் ேபலவர் படுசகாபல 

❖ ஆப்கானிஸ்தானில் நலடகபற்ற ஒரு ஆளில்லா விமானம் மூலமான தாக்குதலில் அல்-

ககாய்தா அலமப்பின் தலலவர ்அய்மன் அல்-ஜவாஹிரிலய அகமரிக்கா ககான்றது. 

❖ ஆப்கானிஸ்தான் தலலநகர ் காபூலில் மத்திய உளவு அலமப்பு நடத்திய தீவிரவாத 

எதிரப்்பு நடவடிக்லகயில் அவர ்ககால்லப்பட்டார.் 

❖ இவர ் மற்றும் ஒ ாமா பின்ரலடன் ஆகிரயார ் ர ரந்்து 9/11 தாக்குதலுக்குத் திட்டம் 

இட்டவர ்ஆவர.்  

❖ ரமலும் அவர ் அகமரிக்காவினால் மிகவும் ரதடப்படும் பயங்கரவாதிகளில் ஒருவர ்

ஆவார.் 

 

 

பிட்ச ்பிளாக் பயிற்சி 2022 

❖ ஆஸ்திரரலியாவில் நலடகபறவுள்ள "2022 ஆம் ஆண்டு பிட்  ்பிளாக்” என்ற மாகபரும் 

வான்வழிப் ரபார ்பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவும் பங்குகபற உள்ளது. 

❖ 17 நாடுகலள  ்ர ரந்்த 100க்கும் ரமற்பட்ட விமானங்களும், 2,500 இராணுவ வீரரக்ளும் 

இந்தப் பயிற்சியில் பங்ரகற்க உள்ளன. 
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❖ பிட்  ்பிளாக் பயிற்சி என்பது ஆஸ்திரரலிய வான் பலடயினால் நடத்தப்படும் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடகபறும் மாகபரும் பன்னாட்டுப் ரபாரப்் பயிற்சி ஆகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

 75,000 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோடக்க நிறுவனங்கள் 

❖ கதாழில்துலற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்்தக ரமம்பாட்டுத் துலறயானது 75,000 கதாடக்க 

நிறுவனங்கலள அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் கதாடக்க நிறுவனங்களுக்கானச ்சூழலலமவானது புதுலம, உற் ாகம் 

மற்றும் கதாழில் முலனரவார ்மனப்பான்லம ஆகியலவ மூலம் முன்ரனறி வருகிறது. 

❖ கதாடக்க நிறுவனங்களுக்கு ஏதுவான சூழலல வழங்குவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

ஸ்டாரட்்-அப் இந்தியா திட்டமானது  கதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

6 பில்லியன் பரிவரே்்ேபனகள் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதத்தில் ஒருங்கிலணந்தப் பணவழங்கீட்டு இலடமுகம் 
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மூலமாக 6 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பரிவரத்்தலனகள் ரமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒருங்கிலணந்தப் பணவழங்கீட்டு இலடமுக இயங்குதளம் 

கதாடங்கப் பட்டதிலிருந்துப் பதிவான மிக அதிகப் பரிவரத்்தலன இதுவாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதத்தில், ஒருங்கிலணந்தப் பணவழங்கீட்டு இலடமுகம் 

மூலம் ரூ.10.62 டிரில்லியன் மதிப்பிலான 6.28 பில்லியன் பரிவரத்்தலனகள் ரமற் 

ககாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

❖ தற்தபாது பரிவரத்்தலனகளின் அளவானது 7.16  தவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ தற்தபாது பரிவரத்்தலனகளின் மதிப்பானது, மாதந்ரதாறும் 4.76  தவீதம் அதிகரித்து 

உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

பபரன்ீ சீராக்கம் 

 

❖ கடஹ்ராடூனில் உள்ள மத்திய அறிவியல் மற்றும் கதாழில்துலற  லபயின் இந்தியப் 

கபட்ரராலியக் கழகமானது, சுற்று ச்ூழலில் இருந்து ந ச்ு, மறுசுழற்சிக்கு உட்படாத 

மற்றும் புற்றுரநாலய உருவாக்கும் பாலில க்ளிக் நறுமண லஹட்ரராகாரப்ன்கலள 

(PAHs) அகற்றும் திறன் ககாண்ட ஒரு பூஞ்ல லய அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 

❖ அவரக்ள் டி.மாக்ஸிமா எனப்படும், லபரின் நுண்ணுயிர ்சிலதலவ ஏற்படுத்தும் திறன் 

ககாண்ட கவள்லள நிற அழுகல் பூஞ்ல லய அலடயாளம் கண்டுள்ளனர.் 

❖ இறந்தத் தாவரங்களில் வளரும் இந்தப் பூஞ்ல யானது சிறப்பு கநாதிகலளப் 

பயன்படுத்தி லபரீன் சிலதலவ ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ இந்தப் பூஞ்ல  நுண்ணுயிரச் ்சிலதலவ ஏற்படுதத்ுவதன் மூலம் மண்ணின் தரத்லத 

ரமம்படுத்துகிறது. 

பாலிபசக்ளிக் நறுமண பைட்தராகார்பன்கள் 

❖ பாலில க்ளிக் நறுமண லஹட்ரராகாரப்ன்கள் (PAHs) என்பது நிலக்கரி, க  ்ா 

எண்கணய் மற்றும் கபட்ரராலில் இயற்லகயாகக் காணப்படும் இர ாயனங்களின் 

ஒரு வலகயாகும். 

❖ இலவ நிலக்கரி, எண்கணய், எரிவாயு, மரம், குப்லப மற்றும் புலகயிலல 

ஆகியவற்லற எரிப்பதன் விலளவால் கவளிப்படுகிறது. 

❖ இலவ காற்றில் ஒன்ரறாகடான்று பிலணந்து சிறியத் துகள்கலள உருவாக்கும். 
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❖ இலற ச்ி மற்றும் பிற உணவுகலள  லமக்கும் ரபாது உருவாகும் அதிக கவப்பமானது 

இதயன உருவாக்கும். 

 

லீப் ஆண்டில் ஒரு வினாடிக்குக் குபறவான சுழற்சி 

 

❖ பூமி கிரகமானது 24 மணி ரநரத்திற்குள் அதன் அ ச்ில் தனது சுழற்சிலய நிலறவு 

க ய்தது. 

❖ ஜூலல 29 ஆம் ரததியன்று 1.59 மில்லி விநாடி குயறவாக தனது சுழற்சிலய நிலறவு 

க ய்ததன் மூலம், குறுகிய நாளிலான சுழற்சியின் தனது க ாந்தச ் ாதலனலய அது 

முறியடித்தது. 

❖ எனரவ, பூமியில் இந்த நாள் வழக்கமான 24 மணி ரநர நாலள விட 1.59 மில்லி 

விநாடிகள் குலறவாக பதிவானது. 

❖ முன்னதாக, 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து பதிவாகியதில் பூமியின் மிகக் குறுகிய 

நாளாக 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 19 ஆம் ரததியானது பதிவு க ய்யப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், பூமியின் சுழற்சியானது வழக்கமான 24 மணி ரநர நாலள விட 1.47 

மில்லி விநாடிகள் குலறவாக இருந்தது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிலும் பூமி ரவகமாக  ்சுழன்றது. 

❖ எனினும், அந்தச ்சுழற்சியானது புதிய  ாதலனகள் எலதயும் உருவாக்கவில்லல. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

உள்ளூர் மக்களுக்கு 100% ஒதுக்கீடு 

❖ கபாது ரவலலவாய்ப்புகளில், 13 பட்டியலிடப்படட் பகுதிகலள  ் ர ரந்்த உள்ளூர ்

மக்களுக்கு 100% இடஒதுக்கீடு வழங்குவதாக ஜாரக்்கண்ட் அரசு 2016 ஆம் ஆண்டில் 

கவளியிட்ட அறிவிப்பிலன உ  ் நீதிமன்றம் ரத்து க ய்தது. 

❖ அரசின் முடிவானது பாரபட் மானது மற்றும் அனுமதிக்க முடியாதது என்று கூறிய 

உயர ்நீதிமன்றத் தீரப்்லப இந்தத ்தீரப்்பானது உறுதி க ய்தது. 

❖ இந்த அறிவிப்பானது அரசியலலமப்புக்கு எதிரானது மற்றும் இந்திய அரசியல் 

அலமப்பின் 14, 16(2), 16(3) மற்றும் 35 ஆகிய பிரிவுகளுக்கு எதிரானதாகும். 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டு இந்திரா  ாஹ்தன வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி இட 

ஒதுக்கீட்டிற்கான அதிகபட்ச வரம்பு 50% ஆகும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில், ஜாரக்்கண்ட் அர ானது, அரசு ரமல்நிலலப் பள்ளிகளில் பயிற்சி 
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கபற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர ்(TGT) பதவிகளுக்கு மாநிலத்தில் உள்ள 13 பட்டியலிடப்பட்ட 

பகுதிகளில் வசிப்பவரக்ளுக்கு 100% இடஒதுக்கீட்டுடன் நியமனம் க ய்வதற்காக 

தவண்டி அதற்கான விண்ணப்பங்கலள அனுப்புமாறு அறிவிப்பிலன கவளியிட்டது. 

 

கூகிள் நிறுவனே்தின் சுற்றுசச்ூழல் நுண்ணறிவு ஆய்வு அபமப்பிலிருந்து 

ேரபவப் சபறுேல் 

❖ கூகிள் நிறுவனம் வழங்கும் சுற்று ச்ூழல் நுண்ணறிவு ஆய்வு (EIE) தரவு அலமப்பானது 

ஔரங்காபாத் நகரில் அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இதன் மூலம் இந்த வ திலயப் கபற்ற இந்தியாவின் முதல் நகரமாக ஔரங்காபாத் 

நகரம் மாறியுள்ளது. 

❖ நகரத்திற்கான நிலலயான தீரவ்ுகலள உருவாக்குவதில் ஆராய் ச்ிக் குழுக்களுக்கு 

இந்தத ்தரவு அலமப்பு உதவும். 
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