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ஆகஸ்ட் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ க ோவோ மோநிலமோனது 'ஹர ் ர ்ஜல் சோன்றிதழ்' பெற்ற முதல் மோநிலமோ  மோறியுள்ளது. 

o இதன் அரத்்தம் அந்த மோநிலத்தில் உள்ள ஒவ்பவோரு வீட்டிற்கும் குழோய் மூலம் நீர ்

இணைெ்பு வழங்கப் பட்டுள்ளது என்பதாகும். 

❖ க ரளோ மோநில அரசோனது இந்தியோவிகலகய முதல் முணறயோ  மாநில அரசு ்குச ்

பசோந்தமோன வககயில் 'க ரள சவோரி' எனெ்ெடும் முதல் இணைய வழியிலான 

வோடண  வோ னச ்கசணவயிணனத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

"ஜாதியற்ற, மதமற்ற குடிமகன்" ொன்றிதழ் 

❖ பசன்ணனணயச ்கசரந்்த ஒரு மூன்று வயது குழந்ணத ்கு ஜோதி, மதம் அற்றவர ்என்ற ஒரு 

சோன்றிதணழ இரை்டு வோரங் ளு ்குள் அரசு வழங்  கவை்டும் என்று பசன்ணன உயர ்

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

❖ மோநில அரசு பிறெ்பித்த இரை்டு அரசு ஆணை ளின்ெடி தன ்குச ்சோன்றிதழ் வழங்  

கவை்டும் என்று மனுதோரர ்க ோரியிருந்தோர.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பாரம்பரிய அறிவுொர் தகவல்களுக்கான டிஜிட்டல் நூலகத்தின் (TKDL) தரவுத் 

தளம் 

 

❖  ோெ்புரிணமெ் பெற்ற அலுவல ங் ணளத் தவிர, இதரப் ெயனர ்ளும் அணுகும் 

வண யில் ெோரம்ெரிய அறிவுசோர ்த வல் ளு ் ோன டிஜிட்டல் நூல  தரவுத்தளத்ணத 

விரிவுெடுத்துவதற்கு மத்திய அணமசச்ரணவ ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்த ஒெ்புதல் ஆனது புத்தோ ் ம் மற்றும் வரத்்த த்ணத கமம்ெடுத்தும் முயற்சியில் 

ெோரம்ெரிய அறிவுசோர ் த வல் ணளத் தற்கெோணதய நணடமுணற ளுடன் 

ஒருங்கிணைத்து அதகன இணைத்து ் ப ோள்வதில்  வனம் பசலுத்துகிறது. 

❖ இந்தத ்தரவுத்தளம் ஆனது அறிவுசோர ்மற்றும் பதோழில்நுட்ெ வரம்பு ணள கமம்ெடுத்த 
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சசய்வதற் ோ  ெோரம்ெரிய அறிவுசோர ்த வல் ளின் மு ்கிய ஆதோரமோ  பசயல்ெடும். 

❖ இந்தத ்தரவுத்தளத்ணத  ட்டைம் அடிெ்ெணடயிலோன ஒரு சந்தோ மோதிரி மூலம் அணு  

இயலும்.  

❖ இது ஒவ்பவோரு  ட்டமோ  கதசிய மற்றும் சரவ்கதசப் ெயனர ்ளு ் ோ  அனுமதி ் ெ் 

ெடும். 

❖ ெோரம்ெரிய அறிவுசோர ்த வல் ளு ் ோன டிஜிட்டல் நூல ம் ஆனது 2001 ஆம் ஆை்டில் 

நிறுவெ் ெட்டது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

தற்கால அடிமமத்தனத்தின் பிற வடிவங்கள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் 

அறிக்மக 

 

❖ ஐ ்கிய நோடு ள் சணெயின் ஒரு அறி ்ண யோனது, தற் ோல அடிணமத்தனத்தின் பிற 

வடிவங் ணள எடுத்துணரத்து, குழந்ணதத் பதோழிலோளர ்முணற, சோதி அடிெ்ெணடயிலோன 

ெோகுெோடு மற்றும் வறுணம ஆகியணவ குறித்தத் தரவு ணளச ்சுட்டி ்  ோட்டியுள்ளது. 

❖ சீனோவின் உய்குர ் சிறுெோன்ணமயினர ் மத்தியில் நிலவும்  ட்டோய உணழெ்பு முணற, 

பதற் ோசியோவில் வோழும் தோழ்த்தெ்ெட்டச ்சோதியினரோன தலித்து ள் எதிரப் ோை்டு 

வரும் ப ோத்தடிணமத் பதோழிலோளர ் முணற மற்றும் வணளகுடோ நோடு ள், பிகரசில் 

மற்றும் ப ோலம்பியோ ஆகிய நோடு ளில் நிலவும் வீட்டுத ்பதோழிலோளர ்அடிணமத்தனம் 

உள்ளிட்ட தற் ோல அடிணம முணற ள் உல ம் முழுவதும் ெரவலோ  நணடமுணறயில் 

உள்ளன. 

❖ குழந்ணதத் பதோழிலோளர ் முணறயோனது (5-17 வயது), அதன் அணனத்து கமோசமோன 

வடிவங் ள் உட்ெட, உலகின் அணனத்துெ் ெகுதி ளிலும் நணடமுணறயில் உள்ளது. 

❖ ஆசியோ மற்றும் ெசிபி ் ெகுதி ள், மத்தியக் கிழ ்கு நோடு ள், அபமரி ் ோ மற்றும் 

ஐகரோெ்ெோ ஆகிய நோடு ளில் 4% முதல் 6% வணரயிலோன குழந்ணத ள் குழந்ணதத் 

பதோழிலோளர ்ளோ  இருெ்ெதோ  ் கூறெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த சதவீதமானது ஆெ்பிரி ்  நோடு ளில் 21.6% ஆ வும், ஆெ்பிரி ் ோவின் துணை 

சஹோரோப் ெகுதியில் 23.9% ஆ வும் அதி ளவில் நிலவி வருகிறது. 

❖  ம்கெோடியோ, இந்தியோ,  ஜ ஸ்தோன், இலங்ண  மற்றும் வியட்நோம் உள்ளிட்ட ஆசிய 
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நோடு ளில் பெை் ள் மற்றும் சிறுமி ளு ்கு நடத்தெ்ெடும்  ட்டோயத ்திருமைம் ஒரு 

 வணலயளி ்  ் கூடியெ் பிரசச்ணனயோ  உள்ளது. 

❖ ெோல் ன் நோடு ளின் சில ெகுதி ளில் வோழும் 20 முதல் 24 வயதுணடய கரோமோ இனெ் 

பெை் ளில் ெோதிப் கெர ் 18 வயதிற்கு முன்கெ திருமைம் பசய்து ணவ ் ெ் ெட்டு 

உள்ளனர.்  

❖ இது கதசிய அளவில் ஒப்பிடுககயில் 10% ஆ  உள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இத்தாலியின் கார்டா ஏரி 

❖ ெல தசோெ்தங் ளில் இல்லோத அளவிற் ோன, இத்தோலியின் மி  கமோசமோன வறட்சி 

என்பது  ோரட்ோ ஏரியின் நீரம்ட்டத்ணத இதுவணரயில் ெதிவோ ோத அளவிற்கு சவகுவாக 

குணறத்துள்ளது. 

❖  ோரட்ோ என்பது இத்தோலி நோட்டின் மி ெ்பெரிய ஏரியோகும். 

❖ வட ்கு இத்தோலியின் சில ெகுதி ள் 70 ஆை்டு ளில் இல்லோத அளவிற்கு ஒரு 

கமோசமோன வறட்சிணய எதிரப் ோை்டு வருகின்றன. 

 

 

அழிந்து தபான புலி இனங்கள் மீண்டும் உருவாக்கம் 

 

❖ ணதலோசின் அல்லது டோஸ்கமனியன் புலி இனதத்ிணன மரெணு மோற்றத் பதோழில் 

நுட்ெத்ணதெ் ெயன்ெடுதத்ி உயிரெ்்பிெ்ெதற் ோக 15 மில்லியன் டோலர ்மதிெ்பிலோன ஒரு 

ஆரோய்சச்ியில் அபமரி ் ோ மற்றும் ஆஸ்திகரலியோவில் உள்ள அறிவியலோளர ்ள் 

இறங்கியுள்ளனர.் 

❖ இது 1930 ஆம் ஆை்டு ளில் அழிந்து கெோன வயிற்றில் ணெயுணடய ஒரு ெோலூட்டி 
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இனமோகும். 

❖ டோஸ்கமனியோ ெகுதியில் அழிந்து கெோன சுற்றுசச்ூழல் சமநிணலணய மீட்டு 

எடுெ்ெதற் ோ  இந்த விலங்கு ணள அதன் பசோந்த இடமோன டோஸ்கமனியோ ெகுதியில் 

மீை்டும் அறிமு ெ்ெடுதத்ுவணத இந்த இலட்சிய கநோ ் முள்ளத் திட்டம் கநோ ் மோ  ் 

ப ோை்டுள்ளது. 

❖ இது ணதலாசின் இனங் ணள உயிரெ்்பிெ்ெதற் ோன முதல் முயற்சி அல்ல. 

❖ 1999 ஆம் ஆை்டில், ஆஸ்திகரலிய அறிவியலோளர ் டோ ்டர ்ணம ்க ல் ஆரச்ச்ர,் இது 

குறித்து ஒரு முற்றுப் சபறாத ஆரோய்சச்ியிணன கமற்ப ோை்டோர.் 

 

சமகதலாடன் 

❖ மி ெ்பெரிய வவட்கடயாடி உண்ணும் விலங்கு ளில் ஒன்றோன பம கலோடன் உயிர ்

வோழ்ந்தது ெற்றியப் புதிய ஆதோரங் ணள ஆரோய்சச்ியோளர ்ள்  ை்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ பம கலோடன் உயிரினத்தால் "வவட்கடயாடும் திமிங் லத்ணதெ் கெோன்ற ஒரு பெரிய 

இணரணய முழுணமயோ  மற்றும் ஐந்து  டி ளில் உட்ப ோள்ள முடியும்".  

❖ இது அதன் மூ ்கில் இருந்து வோல் வணரயிலோன அளவில் ஒரு ெள்ளிெ் கெருந்ணத விடப் 

பெரியதோ  சுமோர ்50 அடி உயர அளவுணடயது ஆகும். 

❖ இது ெல பெருங் டல் ணள ்  டந்து இடம் பெயரும் திறன் பெற்றிருந்த விலங் ோகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் புமகப்பட தினம் - ஆகஸ்ட் 19 

❖ புண ெ்ெடம் எடுத்தலின்  ணல, ண விணன மற்றும் அதன் அறிவியல் ஆகியணவ 

குறித்து இந்தத் தினம்  வனம் பசலுதத்ுகிறது. 

❖ ஒரு பெோருளின் மீதான முதல் நிரந்தரப் புண ெ்ெடம் ஆனது 1826 ஆம் ஆை்டில் 
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பிபரஞ்சு கஜோசெ் ணநஸ்ஃகெோர ்நீெ்ஸ் என்ெவரோல் எடு ் ெ்ெட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின்  ருத்துரு, "ஒளிவில்ணல மூலம் பெருந்பதோற்று  ோல 

நி ழ்வு ணள ்  ோணுதல்" என்ெதோகும். 

 

 

உலக மனிததநய தினம் - ஆகஸ்ட் 19 

 

❖ அணனத்து முரை்ெோடு ளு ்கும் எதிரோ  கெரழிவு ள் மற்றும் பநரு ் டி ளோல் 

ெோதி ் ெ் ெட்டவர ்ளு ்கு உதவ முன்வந்த அணனத்து உதவி மற்றும் சு ோதோர 

ஊழியர ்ணள இத்தினமோனது அங்கீ ரி ்கிறது. 

❖ உல ம் முழுவதும் மனிதகநயம் சோரந்்த உதவி ளின் ஒரு அவசியத்ணதெ் ெற்றிய 

விழிெ்புைரண்வெ் ெரெ்புவணத இந்த நோள் கநோ ் மோ  ் ப ோை்டுள்ளது. 

❖ 2003 ஆம் ஆை்டு ஆ ஸ்ட் 19 ஆம் கததியன்று, ஈரோ ்கின் ெோ ்தோத்தில் உள்ள க னோல் 

கஹோட்டல் மீது நடத்தெ்ெட்ட குை்டுத் தோ ்குதலில், ஈரோ ் நோட்டிற் ோன ஐ ்கிய 

நோடு ள் சணெயின் பெோதுச ்பசயலோளரின் சிறெ்புெ் பிரதிநிதி உட்ெட 22 மனிதகநய 

உதவிெ் ெைியோளர ்ள் ப ோல்லெ்ெட்டனர.் 

❖ ஐந்து ஆை்டு ளு ்குெ் பிறகு, ஐ ்கிய நோடு ளின் பெோதுச ்சணெயோனது ஆ ஸ்ட் 19 

ஆம் கததியிணன உல  மனிதகநயத் தினமோ  அனுசரிெ்ெதற் ோன ஒரு தீரம்ோனத்ணத 

ஏற்று ் ப ோை்டது. 
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❖ இந்த ஆை்டின் இதத்ினத்திற் ோன  ருத்துரு, “ஒரு குழந்கதகய வளரக்்க ஒரு கிராமம் 

வதகவ" என்ற பழசமாழிகய அடிப்பகடயாகக் ப ோை்டதோகும். 

 

அக்சய் உரஜ்ா திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 20 

❖ இந்தியோவில் புதுெ்பி ் த்த ்  ஆற்றலின் கமம்ெோடு மற்றும் அதன் திறன்மி ் ெ் 

ெயன்ெோடு குறித்த ஒரு விழிெ்புைரண்வ ஏற்ெடுத்துவணத இது கநோ ் மோ  ் ப ோை்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தத ்தினமோனது முன்னோள் பிரதமர ் ரோஜீவ்  ோந்தி அவர ்ளின் பிறந்தநோணளயும் 

நிணனவு கூருகிறது. 

❖ 2004 ஆம் ஆை்டில் இந்தியோவின் புதிய மற்றும் புதுெ்பி ் த்த ்  எரிச ்தி வளங் ள் 

அணமசச் த்துடன் இணைந்து முன்னோள் பிரதமர ்மன்கமோ ன் சிங் அவர ்ளோல் முதன் 

முதலில் இந்த தினம் அனுசரி ் ெ்ெட்டது. 

 

 

ெத்பவ்னா திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 20 

 

❖ சத்ெவ்னோ திவோஸ் என்பது இந்தியோவின் அணனதத்ுக் குடிம ் ளிணடகயயும் அணமதி, 
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நல்லிை ் ம், அனுதோெம் மற்றும் ஒற்றுணமணய ஊ ்குவி ்கிறது. 

❖ இந்த ஆை்டின் இத்தினமோனது ரோஜீவ்  ோந்தி அவர ்ளின் 78வது பிறந்த நோளிணன 

நிணனவு கூருகிறது. 

❖ சத்ெவ்னோ திவோஸ் தினமோனது 1992 ஆம் ஆை்டில் ரோஜீவ்  ோந்தியின் மரைத்திற்குெ் 

பிறகு நிறுவெ்ெட்டது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

நகரங்களில் காற்று மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார நிமல அறிக்மக 

 

❖ அசமரிக்காவின் பஹல்த் எஃபெ ்ட்ஸ் நிறுவனமோனது  ோற்றின் தரம் குறித்த 

“ந ரங் ளில்  ோற்றின் தரம் மற்றும் சு ோதோர நிணல” என்ற ஒரு அறி ்ண யிணன 

பவளியிட்டது. 

❖ இந்த அறி ்ண யின்ெடி, உலகின் பெரிய ந ரங் ள் மற்றும் ந ரெ்்புறங் ள் 

பூமியிகலகய மி  கமோசமோன அளவில்  ோற்றின் தரத்ணத ் ப ோை்டுள்ளன. 

❖ உலப ங்கிலும் உள்ள 7,000 ந ரங் ள் மீதோன  ோற்று மோசுெோடு மற்றும் உல ளோவிய 

சு ோதோர விணளவு ள் ெற்றிய விரிவோன மற்றும் விள ் மோனப் ெகுெ்ெோய்விணன இந்த 

அறி ்ண  உள்ளட ்கியுள்ளது. 

❖ இது நுை் து ள் ள் (PM2.5) மற்றும் ணநட்ரஜன் ணட ஆ ்ணசடு (NO2) கெோன்ற இரை்டு 

தீங்கு விணளவி ்கும் மோசு ் ள் ெற்றி  வனம் பசலுத்துகிறது. 

❖ PM 2.5 அளவு ணள ஒெ்பிடும் கெோது, மோசுெட்ட முதல் 10 ந ரங் ளின் ெட்டியலில் 

படல்லி மற்றும் ப ோல் த்தோ ஆகியணவ முணறகய முதலோவது மற்றும் இரை்டோவது 

இடங்களில் உள்ளன. 

❖ NO2 அளவு ணள ஒெ்பிடும் கெோது, இந்தியோவின் எந்த ந ரமும் மோசுெட்ட முதல் 10 

அல்லது முதல் 20 ந ரங் ளின் ெட்டியலில் இடம் பெறவில்ணல. 

❖ பெய்ஜிங்கில் 100,000 நெர ்ளு ்கு 124 என்ற இறெ்பு ளுடன், PM 2.5 சோரந்்த கநோயுடன் 
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பதோடரப்ுணடய மி ெ்பெரிய அளவிலோன கநோய்ச ்சுணம இருந்தது. 

❖ இதில் ஐந்து சீன ந ரங் ள் முதல் 20 இடங் ளில் இடம் பெற்றன. 

❖ இதில் 100,000 நெர ்ளு ்கு 106 இறெ்பு ளுடன் படல்லி 6வது இடத்திலும், 99 

இறெ்பு ளுடன் ப ோல் த்தோ 8வது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ ஆசியோ, ஆெ்பிரி ் ோ மற்றும் கிழ ்கு & மத்திய ஐகரோெ்ெோவில் உள்ள ந ரங் ளில் 

மி ெ்பெரிய சு ோதோர ெோதிெ்பு ள்  ோைெ்ெடுகின்றன. 

❖ 2050 ஆம் ஆை்டளவில், உல  ம ் ள்பதோண யில் சுமோர ் 68% கெர ்ந ரெ்்புறங் ளில் 

வசி ்  வோய்ெ்புள்ளது. 
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