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ஜூலை – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ ரிலையன்ஸ் ஜியயோ நிறுவனத்திை் இருந்து முயேஷ் அம்போனி ரோஜினோமோ செய்து 

உள்ளோர.் 

o அவரது மேன் ஆேோஷ் அம்போனி ரிலையன்ஸ் செலிேோம் நிறுவனத்தின் 

தலைவரோே அறிவிே்ேப்பெ்ெோர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பை்தைோன்ஜி மிஸ்திரி 

 

❖ ஷபூரஜ்ி பை்யைோன்ஜி குழுமத்தின் தலைவர ்பை்யைோன்ஜி மிஸ்திரி, மும்லபயிை் தனது 

93 வயதிை் ேோைமோனோர.் 

❖ மிஸ்திரியின் குடும்பம் இந்தியக் ேெ்டுமோனம் மற்றும் மலன விற்பலனப் சபரு 

நிறுவனமோன ஷபூரஜ்ி பை்யைோன்ஜி குழுமத்திலன இயே்கி வருகிறது. 

❖ இது 150 ஆண்டுேளுே்கு முன்பு நிறுவப்பெ்ெது.  

❖ யமலும், தற்யபோது 50ே்கும் யமற்பெ்ெ நோடுேளிை் 50,000ே்கும் யமற்பெ்ெ மே்ேள் இந்த 

நிறுவனத்திை் பணியோற்றுகின்றனர.் 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கி மற்றும் ஓமன் நோெ்டின் சுை்தோனுலெய நீைம் மற்றும் தங்ே 

நிறத்தினோைோன அை் ஆைம் அரண்மலன ஆகியலவ இந்த நிறுவனம் ேெ்ெலமத்த 

முே்கியத் திெ்ெங்ேளிை் சிைவோகும். 

❖ பை்யைோன்ஜி மிஸ்திரியின் மேன் லெரஸ் மிஸ்திரி 2016 ஆம் ஆண்டிை் ெோெோ ென்ஸ் 

குழுமத்தின் தலைவர ்பதவியிை் இருந்து நீே்ேப்பெ்ெோர.் 

 

புதிய சேோழிைோளர் குறியீடுகள் - இந்தியோ 

❖ இந்தியோவிை் 4 புதிய சதோழிைோளர ் குறியீடுேளின் சதோகுப்பு மத்திய அரெோை் 

சவளியிெப் பெ உள்ளது. 

❖ அலவ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் யததி முதை் நலெமுலறே்கு வர உள்ளன. 

❖ இந்த நோன்கு சதோழிைோளர ் குறியீடுேளின் கீழ் உள்ள விதிேள் சதோழிைோளர ் மற்றும் 

யவலைவோய்ப்புத் துறை அலமெெ்ேத்தினோை் இறுதி செய்யப்பெ்டுள்ளன. 

❖ புதிய சதோழிைோளரக்் குறியீெ்டின் நோன்கு விதிேள் ஊதியங்ேள், சதோழிை்துலற 

உறவுேள், ெமூேப் போதுேோப்பு மற்றும் சதோழிை் போதுேோப்பு, சுேோதோரம் மற்றும் யவலை 
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நிலைேள் ஆகியனவோகும். 

❖ வழே்ேமோன யவலை யநரமானது தற்யபோதுள்ள 9 மணியநரத்திை் இருந்து ஒரு 

நோலளே்கு 12 மணி யநரமோே மோற்றப்படும்.  

❖ ஒரு வோரத்திை் 3 ேெ்ெோய விடுமுலறேளுென் 4 நோெ்ேள் யவலை நோெ்ேள் என வரம்பிெ 

யவண்டும். 

❖ இதன் அரத்்தம் 48 மணி யநரமோே விதிே்ேப்பெ்டுள்ள வோரத்தின் சமோத்த யவலை யநரம் 

ஆனது மோற்றப் பெோது என்பதாகும். 

❖ பணியோளரே்ள் மற்றும் முதைோளிேள் ஆகியயோரின் வருங்ேோை றைப்பு நிதிே்ேோனப் 

பங்ேளிப்புேள் அதிேரிப்பதோை் ஊழியரே்ளின் ெம்பளம் குலறயும். 

❖ வருங்ேோை லவப்பு நிதிப் பங்ேளிப்பு என்பது சமோத்த ஊதியத்திை் 50 ெதவீதமோே 

இருே்ே யவண்டும் 

❖ முன்னதோே, விடுப்பு யவண்டுவதற்கு ஒரு வருெத்திை் குலறந்தபெ்ெம் 240 யவலை 

நோெ்ேள் யவலை செய்திருே்ே யவண்டும் என்று ெெ்ெம் இருந்தது. 

❖ தற்யபோது இந்த வரம்பு 180 யவலை நோெ்ேளோே குலறே்ேப்பெ்டுள்ளது. 

 

 

போை் ஸ்வரோஜ் ேளம் 

❖ யதசியக் குழந்லத உரிலமேள் போதுேோப்பு ஆலணயம் போை் ஸ்வரோஜ் என்ை தளத்தின் 

கீழ் "CiSS செயலி" ஒன்லறத் சதோெங்கியுள்ளது. 

❖ இது சதருே்ேளிை் வோழும் சூழ்நிலைேளிை் உள்ள குழந்லதேளின் மறுவோழ்வு 
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நெவடிே்றகேளுே்ேோே (CiSS) உதவுவதை்கு என்று உருைாக்கப் பட்டதோகும். 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டு சிறோர ்நீதிெ ்ெெ்ெத்தின் கீழ் உருவோே்ேப்பெ்ெது. 

 

 

சபங்களூரு ஒரு சுகோேோரம் என்ற தசோேலனே் திட்டம் 

❖ போை்வளம் மற்றும் ேோை்நலெ வளரப்்புத ்துறை அலமெெ்ேம் ஆனது சபங்ேளூரிை் ‘ஒரு 

சுேோதோரம்’ என்ற யெோதலனத் திெ்ெத்திலனத் சதோெங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியத் சதோழிை் கூெ்ெலமப்பு மற்றும் பிை் & சமலிண்ெோ யேெ்ஸ் அறே்ேெ்ெலள 

ஆகியவற்றிலன அமைோே்ேப் பங்குதோரரே்ளோேே் சேோண்டுச ்செயை்படுதத்ப்படும். 

❖ இது மனிதரே்ள், விைங்குேள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் நைன் ஆகியவற்றிற்ேோனப் பங்கு 

தோரரே்லள ஒயர தளத்திை் சேோண்டு வரும். 

❖ எதிரே்ோைத்திை் யேோவிெ்-19 சதோற்றுயநோய் யபோன்ற விைங்குவழித் சதோற்று யநோய் 

உருவோவலதத ் தடுப்பதற்ேோன சில தீரவ்ுேலள உருவோே்குவலத இது யநோே்ேமோேே் 

சேோண்டுள்ளது. 

❖ ேோை்நலெ வளரப்்பு மற்றும் போை்வளத ் துலறயோனது, ேரந்ோெேோ மோநிைத்யதோடுச ்

யெரத்த்ு உத்தரேோண்ெ் மோநிைத்திலும் இந்த யெோதலனத் திெ்ெங்ேலளச ்செயை்படுத்தி 

வருகிறது. 

❖ ேோை்நலெ வளரப்்பு மற்றும் போை்வளத ் துலறயோனது யதசிய அளவில் ஒரு சுேோதோரச ்

செயை்திெ்ெத்திலன உருவோே்ே உள்ளது. 

❖ இது எதிரே்ோைத்திை் விைங்குவழித் சதோற்று யநோய் உருவோவலதத ்தடுே்ே உதவும். 

 

குறுகியக் கோைப் பணியோளரக்ள் குறிே்ே நிதி ஆதயோக் அலமப்பின் அறிக்லக 

❖ இந்தியோவிலுள்ள குறுகியே் ேோைப் பணியோளரே்ளுே்கு ெமூேப் போதுேோப்லப வழங்ேச ்

சசய்வதற்ேோன நெவடிே்லேேலள நிதி ஆயயோே் பரிந்துலரத்துள்ளது. 

❖ 2029-30 ஆம் ஆண்டிை் இந்த பணியோளரே்ளின் எண்ணிே்லேயோனது 2.35 யேோடியோே 

உயரும் என எதிரப்ோரே்்ேப்படுகிறது. 

❖ நிதி ஆயயோே் சவளியிெெ் ஒரு ஆய்வின்படி, 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் குறுகியே் ேோைப் 

பணியோளரே்ளின் எண்ணிே்லேயோனது 77 ைெ்ெமோே இருே்கும் என மதிப்பிெப் பெ்டு 
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உள்ளது. 

❖ இந்த அறிே்லேயோனது குறுகியே் ேோைப் பணியோளரே்லள ஒரு குறிப்பிெ்ெத் 

தளத்திலனச ் ெோரந்்தப் பணியோளரே்ள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிெ்ெத் தளத்திலனச ்

ெோரோதப் பணியோளரே்ள் என இரு யவறு பிரிவுேளோே வலேப்படுத்தியது. 

❖ ஒரு குறிப்பிெெ்த் தளதத்ிலனச ் ெோரந்்தப் பணியோளரே்ள் என்பது இலணயதள 

சமன்சபோருள் செயலிேள் அை்ைது எண்ணிமத் தளங்ேளின் யெலவே்ேோேப் பணி 

புரிபவரே்லளே் குறிே்கிறது. 

❖ ஒரு குறிப்பிெ்ெத் தளத்திலனச ்ெோரோதப் பணியோளரே்ள் என்பது சபோதுவோே ெோதோரண 

கூலித ் சதோழிைோளரே்ள் மற்றும் சபரும்போைோன துலறேளிை் செோந்தமோேப் பகுதி 

யநரமோேயவோ அை்ைது முழு யநரமோேயவோ சிறுசதோழிை் செய்யவோர ் ஆகியயோலரே் 

குறிே்கிறது. 

❖ ‘ஸ்ெோரெ்் அப் இந்தியோ முன்முயற்சியின் போணியிை் ‘பிளோெ்ஃபோரம்் இந்தியோ முன் 

முயற்சிலய’ அறிமுேப்படுத்த நிதி ஆயயோே் பரிந்துலரத்தது. 

❖ தனது சமோத்தப் பணியோளரே்ளிை் மூன்றிை் ஒரு பங்கு ஊனமுற்யறோர ் மற்றும் 

சபண்ேள் ஆகியயோலரே் சேோண்ெ நிறுவனங்ேளுே்கு ஊே்ேத்சதோலே வழங்ேச ்

சசய்வதற்ேோன முன்சமோழிதலையும் இது முன்லவத்தது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

பிரிக்ஸ் அலமப்பிை் இலணயும் புதிய நோடுகள் 

 

❖ பிரிே்ஸ் எனப்படும் வளரந்்து வரும் நோடுேளின் குழுவிை் உறுப்பினரோே யெரவ்தற்ேோே 

ஈரோன் நோடு தனது விண்ணப்பத்லதச ்ெமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ அரச்ஜன்டினோவும் இே்குழுவிை் யெர விண்ணப்பித்துள்ளதோே ரஷ்யோவும் தனியோேே் 

குறிப்பிெ்ெது. 

 

இயற்லக மறுசீரலமப்புச ்சட்டம் 

❖ இயற்லே மறுசீரலமப்புெ ் ெெ்ெத்திற்ேோன ஐயரோப்பிய ஆலணயத்தின் ஒரு முன் 

சமோழிவோனது, ஒரு முழு ேண்ெம் அளவிைோன, விரிவோன ெெ்ெம் மற்றும் பை்லுயிர ்

உத்தியின் ஒரு பகுதியோகும். 

❖ இது சீரழிந்த சுற்றுெச்ூழை் அலமப்புேலள மறுசீரலமப்பதற்ேோன பிலணப்பு ெோரந்்த 

இைே்குேலள உருவோே்குவதற்ேோன ஒரு அலழப்பிலன விடுே்கிறது. 
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❖ இரெோயன பூெச்ிே்சேோை்லிேளின் பயன்போெ்லெ 50% வலர (2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்) 

குலறத்தை், மரத்தின் யமை்பகுதியின் பரவலை (குலறந்தபெ்ெம் 10%) அதிேரித்தை் 

மற்றும் ஆறுேள் தலெயின்றி ஓெ வழி வலே செய்வது ஆகியலவ இதிை் அெங்கும். 

 

 

நிைங்களுக்கோன சோசனம் 

 

❖ ேோமன்சவை்த் அலமப்பின் அலனத்து 54 உறுப்பினரே்ளும் அந்தந்த நோடுேளிை் உள்ள 

‘நிைங்ேலள’ வருங்ேோைச ் ெந்ததியினருே்கு தோனோே முன்வந்து அரப்்பணிே்ே ஒப்புே் 

சேோண்டுள்ளனர.் 

❖ ஐே்கிய நோடுேளின் சுற்றுெச்ூழை் அலமப்பின் மறுசீரலமப்புே்ேோன தெோப்தத்திற்ேோே 

அலமே்ேப் பெ்ெ உத்திே்கு ஏற்ற வலேயிை் இது யமற்சேோள்ளப்பெ்ெது (2021-2030). 

❖ இது ஒரு பிலணப்பு ெோரோத ஒப்பந்தமோகும். 

❖ இது உறுப்பினர ் நோடுேள் ேோைநிலை மோற்றம், பை்லுயிர ் இழப்பு மற்றும் நிலையோன 

யமைோண்லம ஆகியவற்றுே்கு எதிரோேச ்செயை்படுகின்ற அயத ெமயம், உைேளோவிய 

நிை வளங்ேலளப் போதுேோப்பயதோடு நிைெ ் சீரழிலவத ் தடுே்ேச ் சசய்ய யவண்டும் 
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என்று  வலியுறுத்துகிறது. 

❖ இது நிைம் மற்றும் முே்கிய சுற்றுெச்ூழை் வளங்ேலளப் போதுேோப்பதிை் பழங்குடி 

மே்ேள் மற்றும் உள்ளூர ்ெமூேங்ேளோை் வழங்ேப்படும் "முே்கியமோன போதுேோப்பிலன" 

அங்கீேரிே்கிறது. 

 

வடக்கு அட்ைோண்டிக் ஒப்பந்ே அலமப்பின் பலடகள் 

❖ வெக்கு அெ்ைோண்டிே் ஒப்பந்த அலமப்போனது அதன் விலரவு செயை்போெ்டுப் 

பலெயின் (RRF) எண்ணிே்லேயிலனக் கிெ்ெத்தெ்ெ எெ்டு மெங்கு அதிேரித்து 3,00,000 

துருப்புேளோே உயரத்்த உள்ளது. 

❖ வெக்கு அெ்ைோண்டிே் ஒப்பந்த அலமப்பின் பலெேள் தற்யபோது சுமோர ் 40,000 என்ற 

எண்ணிே்லேயிை் உள்ளது. 

❖ சீனோ முன் லவத்துள்ள போதுேோப்புச ்ெவோை்ேலள, இந்தக் கூெ்ெணி முதன்முலறயோே 

எதிரச்ேோள்ளும் என்றும் எதிரப்ோரே்்ேப்படுகிறது. 

 

நீைநிறப் பசிபிக் என்ற முன்சனடுப்பின் பங்குேோரரக்ள் 

❖ அசமரிே்ேோ மற்றும் அதன் நெ்பு நோடுேளோன ஆஸ்தியரலியோ, நியூசிைோந்து, ஜப்போன் 

மற்றும் இங்கிைோந்து ஆகிய நோடுேள் இந்தப் புதிய முன்சனடுப்பிலனத ் சதோெங்கி 

உள்ளன. 

❖ இது அந்தப் பிரோந்தியதத்ிை் உள்ள சிறிய தீவு நோடுேளுென் "பயனுள்ள மற்றும் செயல் 

திறன்மிே்ே ஒத்துலழப்பிலன யமம்படுதத்ுவதற்ேோே" சதோெங்ேப்பெ்டுள்ளது. 

❖ இது பசிபிே் பிரோந்தியத் தீவுேலள ஆதரிப்பதற்ேோேவும், பசிபிே் பிரோந்தியத்திை் 

இரோஜதந்திர, சபோருளோதோர உறவுேலள யமம்படுத்துவதற்ேோேவும் ஐந்து நோடுேள் 

யமற்சேோண்ெ "முலறெோரோ வழிமுலற" ஆகும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சேோழிை்நுட்பம் 

ேடிப்புே் தேோை் அழற்சி தநோய்க்கோன சிகிசல்சக்கு எஸ்ட்ரோடிதயோை் பயன்போடு 

 

❖ சபண்ேளின் உெலிை் உள்ள எஸ்ெ்ரோடியயோை் ஹோரய்மோன் தடிப்புத ்யதோை் அழற்சிலய 

ேெ்டுப்படுத்துகிறது என்று ஆரோய்ெச்ியோளரே்ள் ேண்ெறிந்துள்ளனர.் 
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❖ இது செோறி மற்றும் அரிப்புே்கு வழி வகுே்கும் ஒரு யதோை் யநோயோகும். 

❖ சபண்ேளின் உெலிை் இந்த ஹோரய்மோன் இருப்பதோை், ஆண்ேளுென் ஒப்பிடும்யபோது, 

சபண்ேளுே்கு தீவிரமோன தடிப்புத் யதோை் அழற்சி ஏற்படுவதற்ேோன வோய்ப்பு 

ேணிெமோன அளவிை் குலறவோே உள்ளது. 

❖ எஸ்ெ்ரோடியயோை் அை்ைது ஆய்ஸ்ெ்ரோடியயோை் என்பது சபண்ேளின் உெலிை் உள்ள 

போலின ஹோரய்மோன் ஈஸ்ெ்யரோஜனின் ஒரு வடிவமோகும். 

❖ 17-பீெ்ெோ-எஸ்ெ்ரோடியயோை் என்றும் அலழே்ேப்படுகின்ற இந்த எஸ்ெ்ரோடியயோை் ஒரு 

ஈஸ்ெ்யரோஜன் ஸ்டீரோய்டு ஹோரய்மோன் ஆகும். 

 

விலளயோட்டுச ்சசய்திகள் 

தகோசதனோவ் நிலனவு ேடகளப் தபோட்டி 

 

❖ 200 மீெ்ெர ் ஓெ்ெப் பந்தயத்திை் 3வது அதியவே இந்தியப் சபண்மணி என்ற ஒரு 

சபருலமலயத் தனைெ்சுமி சபற்றோர.் 

❖ ேஜேஸ்தோனின் அை்மோெ்டி நேரிை் நலெசபற்ற யேோெோயனோவ் நிலனவு தெேளப் 

யபோெ்டியிை் 200 மீெ்ெர ் பிரிவிை் அவர ் தனது தனிப்பெ்ெச ் ெோதலன அளவிைோன 

யநரத்திை் அந்தத் தூரத்திலனே் ேெந்து தங்ேம் சவன்றோர.் 

❖ யதசியச ் ெோதலனயோளரே்ளோன ெரஸ்வதி ெோஹோ (22.82 வினோடிேள்) மற்றும் ஹிமோ 

தோஸ் (22.88 வினோடிேள்) ஆகியயோருே்குப் பிறகு 23 வினோடிேளிை் இந்தத் தூரத்திலனே் 

ேெந்த மூன்றோவது இந்தியப் சபண்மணி இவயர ஆவோர.் 

❖ தனைெ்சுமி யெேர ்தமிழ்நோெ்லெெ ்யெரந்்த இந்தியத் தெேள வீரோங்ேலன ஆவோர.் 

❖ பஞ்ெோப்லபெ ் யெரந்்த இந்திய வெ்டு எறிதை் வீரோங்ேலனயோன நவ்ஜீத ் திை்ைோன் 

தங்ேப் பதே்ேம் சவன்றோர.் 
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