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ஜூலை – 07  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹாலிவுட் நடிகரான லிய ானரய்டா டிகாப்ரிய ா என்பவர ்“புவிக் கூட்டிணைவு” என்ற 

ஒரு சுற்றுசச்ூழல் அணைப்ணப உருவாக்குவதற்காக சசல்வமிக்க முதலீட்டாளரக்ள் 

ைற்றுை் சகாணடயாளரக்ளான லாரின் பவுல் ஜாப்ஸ் ைற்றுை் பிரர ்ன் யேத் 

ஆகிய ாருடன் இணைந்துள்ளார.் 
o இது பூமியில் வாழும் அணனதத்ு உயிரக்ளுக்கும் ப னளிக்கக் கூடி  வணகயில் 

பூரவ்குடிகளின் உரிணமகணளப் பாதுகாத்தல், புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றலுக்கு 

ஆதரவளித்தல், வனவிலங்கு ைற்றுை் சூழலியல் அணைப்புகணளப் பாதுகாத்தல் 

ஆகியவற்றிற்காக சரவ்ததச அளவில் பைியாற்றுை். 

❖ இஸ்தராவினால் தைற்சகாள்ளப்படுை் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் தைை்பாட்டின் பயன்கணளக் 

ணகயாளுவதற்காக நியூ ஸ்தபஸ் இந்தியா என்ற ஒரு நிறுவனை் விை்சவளித ்

துணறயின் கீழ் ஒரு புதிய வைிகப் பிரிவாக இணைக்கப்படட்ுள்ளது. 

o இஸ்தராவினால் சபாருடக்ள் ைற்றுை் தசணவகணளே ் சந்ணதப்படுதத்ுவதற்காக 

1992 ஆை் ஆை்டில் சதாடங்கப்படட் முதலாவது வைிக நிறுவனை் ஆந்திரிக்ஸ் 

நிறுவனைாகுை். 

❖ சீன வீரரான லீ ஷீ சபங் என்பவர ்கனடா ஓபன் தபட்மிை்டனின் ஆை்கள் ஒற்ணறயர ்

படட்த்ணத சவன்றுள்ளார.் இவர ் இப்படட்த்திற்கான தபாட்டியில் இந்தியாணவச ்

தசரந்்த பருபல்லி கஷ்யப் என்பவணர வீழ்த்தினார.் 

❖ சபாருளாதார சநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள பாகிஸ்தான் நாட்டிற்காக மூன்று ஆை்டு 

காலத்திற்கு 6 பில்லியன் அசைரிக்க டாலணர கடனாக வழங்க சரவ்ததச நாைய 

நிதியை் (IMA - International Monetary Fund)  ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

o பாகிஸ்தான் நாட்டின் வரவு சசலவுே ் சைநிணலயின் (Balance of Payment) 

பிரசச்ிணனகளுக்கு உதவுவதற்காக இந்த நிதியுதவியின் படி, அந்நாட்டிற்கு 1 

பில்லியன் அசைரிக்க டாலர ்உடனடியாக வழங்கப்பட விருக்கின்றது. 

❖ அசைரிக்காவின் உள்துணறயானது “பலுசிஸ்தான் விடுதணல இராணுவத்ணத” (BLA - 

Balochistan Liberation Army) ஒரு சிறப்புப் பட்டியலில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சரவ்ததச 

பயங்கரவாத அணைப்பாக அறிவித்துள்ளது.  

o பாகிஸ்தானின் மிகப்சபரிய ைாகாைைான பலுசிஸ்தானில் உள்நாடட்ுப் 

தபாணர ஏற்படுத்தி து தபான்ற காரைத்திற்காக BLA மீது குற்றை் 

சாட்டப்படுகின்றது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பவள மறுவாழ்வுே் திட்டம் 

❖ யதசி க் கடயலார ஆரா ்ேச்ி ணம மானது (National Centre for Coastal Research) ரநகிழிக் 

கழிவுகணள “உருக்கப்பட்ட ரநகிழிப் பாணறகள்” அல்லது பலணககளாக மாற்றுவதன் 

மூலம் ரநகிழிக் கழிவுகணள அப்புறப்படுத்தப் பரிந்துணரதத்ுள்ளது. 

❖ இது பவளப் பாணறகள் வளருவதற்காக கடற்பரப்பின் மீது அக்கழிவுகணள கிடத்தத் 
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திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ மன்னார ் வணளகுடாவின்  கடல்ோர ் யதசி ப் பூங்கா இத்திட்டத்ணத எதிரத்த்ு 

இருக்கின்றது. இது இதத்ிட்டத்தின் மூலம் பவளப் பாணறகள் அழிந்து விடும் என்று 

அஞ்சுகின்றது.  

❖ இது 2002 ஆம் ஆை்டு முதல் பவள மறுவாழ்வுத் திட்டத்ணத ரே ல்படுத்திக் 

ரகாை்டிருக்கின்றது. 

 

ேரைப்பரட இைாணுவே்தில் சபண்கள் பிைிவு 

❖ முதன்முணற ாக, இந்தி  இராணுவம் அதன் ராணுவக் காவல் பணடக்கு (Corps of Military 

Police - CMP) 100 ரபை் வீராங்கணனகணளே ்யேரத்்துக் ரகாை்டு இருக்கின்றது. 

❖ இது பின்வருவனவற்றிற்குத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  

o அடுத்த 17 ஆை்டுகளில் CMP-யில் அதிகாரி நிணலக்குக் கீழான பதவியில் 1700 

ரபை்கணள இணைத்தல். 

o தணரப்பணட  இராணுவத்தில் அணனதத்ும்  மகளிணரக் ரகாை்ட  மகிளா 

ப்யராயவாஸ்த் என்ற பிரிணவ ஏற்படுதத்ுதல். 

 

 

அனல் காற்று முன்கணிப்பு 

❖ புயனவில் உள்ள இந்தி  ரவப்பமை்டல வானிணலயி ல் நிறுவனத்ணதே ் யேரந்்த 

ஆரா ்ேச்ி ாளரக்ள் அனல் காற்ணறக் கை்காைிப்பதற்காக விரிவுபடுத்தப்பட்ட 

வரம்பு ரகாை்ட முன்கைிப்பு அணமப்ணப யமம்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ இது மூன்று அல்லது  இரை்டு வாரங்களுக்கு முன்பாகயவ அனல் காற்று குறித்தத் 

தகவல்கணள அளிக்கும். 
❖ 2017 ஆம் ஆை்டிற்கு முன்பு இது யபான்ற அணமப்பு ப ன்பாட்டில் இல்ணல. 
❖ 1981 முதல் 2017 ஆம் ஆை்டு வணரயிலான ஆ ்வுத் தரவின்படி, இந்தி ாவில் உள்ள 

இரை்டு பகுதிகள் அனல் காற்று பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக் கூடி தாக இருக்கின்றன. 

அணவ ாவன 
o ரதற்கு கடற்கணரய ாரப் பகுதிகள் 
o வடயமற்கு இந்தி ா 
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யுசனஸ்தகா உலகப் பாைம்பைிய அங்கீகாைம் - செய்ப்பூை ்

❖ “ரமன்சிவப்பு நகரமான” ரெ ்ப்பூர ் இந்தி ாவின் 38வது யுரனஸ்யகா உலகப் 

பாரம்பரி த் தளமாகத் யதரந்்ரதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ யுரனஸ்யகாவினால் அேரண்பொனின் பாகுவில் நணடரபற்ற உலகப் பாரம்பரி க் 

குழுவின் 43வது அமரவ்ின் யபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

❖ யகாவிந்த் யதவ் ஆல ம், நகர அரை்மணன, ெந்தர ் மந்தர ் மற்றும் ஹவா மகால் 

ஆகி ணவ ரெ ்ப்பூரில் உள்ள புகழ்ரபற்ற தளங்களாகும். 

❖ ரெ ்ப்பூர ் நகரமானது 1699 முதல் 1744 வணர ரெ ்ப்பூணர ஆட்சி ரே ்த மகாராொ 

ரெ ்சிங் II என்பவரினால் 1727 ஆம் ஆை்டில்  ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

ெல் ஜீவன் திட்டம் 

❖ மத்தி  நிதி அணமேே்ர ் 2019 ஆம் ஆை்டின் நிதிநிணல அறிக்ணகயில் “ெல் ஜீவன் 

திட்டம்” என்ற ஒரு புதி  திட்டத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார.் 

 

❖ இது 2024 ஆம் ஆை்டில் அணனதத்ு கிராமப்புறக் குடும்பங்களுக்கும் குழா ் மூலம் 

குடிநீர ்வழங்குவணத யநாக்கமாகக் ரகாை்டுள்ளது. 

❖ குடிநீர ் மற்றும் துப்புரவுத் துணறயின் கீழ் ரே ல்படும் இந்தத் திட்டம், உள்ளூர ்

நிணலயில் நீரின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட யதணவ மற்றும் விநிய ாக யமலாை்ணமயின் 

மீது கவனதண்தே ்ரேலுதத்ுகின்றது. 

❖ இது நீணர விவோ த்தில் மீை்டும் ப ன்படுதத்ுவதற்காக வீடட்ுக் கழிவுநீர ்

யமலாை்ணம, நிலத்தடி நீணர அதிகரித்தல் மற்றும் மணழநீர ் யேகரிப்புப் யபான்ற 

உள்ளூர ் கட்டணமப்புகணள ஏற்படுதத்ுவது ஆகி வற்ணற யநாக்கங்களாகக் 

ரகாை்டுள்ளது.  
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சைவ்தேசச ்சசய்திகள் 

பாபிதலான் பாைம்பைியே் ேளம் 

❖ யுரனஸ்யகாவின் உலகப் பாரம்பரி க் குழுவானது ஈராக்கின் “பாபியலான்” நகரத்ணத 

உலகப் பாரம்பரி த் தளமாகப் படட்ி லிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் பழணம ான ரமேபயடாமி  நகரமானது கற்குணககள் மற்றும் யகாபுரங்கள், 

பாரபல் யகாபுரம், இஷ்தார ் வாயில் ஆகி வற்ணறக் ரகாை்ட சுவரால் சூழப்பட்ட 

நகரமாக யமம்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது 400 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு பழணம ான பாபியலானி ப் யபரரசின் ணம மாக 

விளங்கி து. 

❖ ஹம்முராபி மற்றும் ரநபுேந்யநேர ்ஆகிய ார ்பாபியலாணன ஆட்சி ரே ்த புகழ்ரபற்ற 

ஆட்சி ாளரக்ள் ஆவர.் 

❖ பாபியலான் ஆனது அங்கு இருக்கும் ரதாங்கும் யதாட்டங்களுக்கு உலகப் புகழ் ரபற்று 

விளங்குகின்றது.  

❖ ேமீபத்தில் யதரந்்ரதடுக்கப்பட்ட மற்ற உலகப் பாரம்பரி த் தளங்களின் பட்டி ல் 

பின்வருமாறு  

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

வனவிைங்குகள் எண்ணிக்லகலைக் கட்டுப்படுத்துதை் 

❖ எதிரப்்புே ்ேக்தியின் மூலம் கருத்தணட முணறகள் மற்றும் வன விலங்குகளில் நான்கு 

இனங்களின் எை்ைிக்ணகண க் கடட்ுப்படுதத்ுதல் ஆகி வற்றிற்காக ஒரு திட்டத்ணத 

மத்தி  சுற்றுேச்ூழல், வனங்கள் மற்றும் பருவநிணல மாற்ற அணமேே்கம் 

ரதாடங்கியுள்ளது. அந்த நான்கு விலங்குகளாவன 
o  ாணனகள் 
o காடட்ுப் பன்றி 
o குரங்குகள் 
o நீல மான் 

❖ இந்தத் ரதாழில்நுட்பம் ரபை் விலங்குகள் கருவுறுதணலத் தடுப்பதற்கு, அதன் கருவுறு 

முடண்டண ே ்சுற்றிலும் புரதத்ணத ஏற்படுதத்ுவதற்காக ரபை் விலங்குகளின் யநா ் 
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எதிரப்்பு அணமப்புகணளப் ப ன்படுதத்ுகின்றது. 
❖ இந்தத் திட்டமானது மனித–வன விலங்கு யமாதல்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் 

விணளவுகணளக் குணறப்பணத யநாக்கமாகக் ரகாை்டுள்ளது.  
❖ இது உத்தரகாை்ட்  ைாநிலத்தில் சதாடங்கப்படட்ு அதன்பின் ைற்ற ைாநிலங்களுக்கு 

நீட்டிக்கப்படுை். 

❖ இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனை் ைற்றுை் ததசிய தநாய்த ்தடுப்பியல் நிறுவனை் (National 

the Institute of Immunology) ஆகியணவ இணைந்து எதிரப்்புே ்சக்தியின் மூலை் கருத்தணட 

நணடமுணறகணள தைை்படுத்தி இருக்கின்றன. 

 

கண்டம் விட்டு கண்டம் இடம்பபைர்ந்த ஆரக்்டிக் நரி 

❖ ஒரு இளம் நரி, அதன் வாழ்விடமான நாரய்வயிலிருந்து கனடாவிற்கு இடம் 

ரப ரந்்துள்ளது.  இது 2175 ணமல்கள் தூரத்ணத 76 நாடக்ளில் கடந்துள்ளது. 
❖ இந்தப் பகுதிகள் பருவகாலக் கடற்பனியினால் சூழப்படட்ுள்ளன. ஆரக்்டிக் 

ரபருங்கடலின் உணறந்த பகுதிகளில் அந்த நரி ப ைிதத்ு தனது ப ைத்ணத நிணறவு 

ரே ்துள்ளது.  

❖ நாரய்வயின் துருவ நிறுவன ஆ ்வின்படி, இது யபான்ற மிக விணரவாக கை்டம் விடட்ு 

கை்டம் ரேன்ற விலங்கின் ப ைம் குறிதத்ு எதுவும் ஆவைப் படுத்தப்படவில்ணல. 
❖ உைவுப் பற்றாக்குணற மற்றும் ஒரு புதி  வாழ்விடம் ஆகி வற்றிற்காக இந்தப் 

ப ைம் நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும்.  

 
 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

அபுஜாஹமத் வனத்திை் மத்திை ரிசரவ்் காவற் பலட 

❖ ரதற்கு ேட்டீஸ்கரில் அணுக முடி ாத பகுதி ாக இருக்கும் அபுொஹமதத்ில் மத்தி  

உள்துணற அணமேே்கத்தினால் மத்தி  ரிேரவ்் காவற் பணடண ே ் யேரந்்த ஏறத்தாழ 
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7000 வீரரக்ள் பைியில் அமரத்்தப்பட விருக்கின்றனர.் 
❖ இந்தக் காடுகள் வருவா ் வணரபடத்தில் கூட குறிப்பிடப் படவில்ணல. இந்த அடரந்்த 

காடுகள் மாயவாயிஸ்டுகளினால் மணறவிடப் பகுதிகளாகப் ப ன்படுத்தப்படட்ு 

வருகின்றன. 
❖ பாதுகாப்பு பணடகள் அங்கு வலுவான தடுப்ணப ஏற்படுத்தி, மாயவாயிஸ்டுகணள 

அங்கிருந்து ரவளிய ற்றும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.  
 

அருணாசச்ைப் பிரததசத்திை் விலளைாட்டு லமைங்கள் 

❖ இணளய ார ் விவகாரங்கள் மற்றும் விணள ாடட்ுத் துணறக்கான மத்தி  இணை 

அணமேே்ரான கிரை் ரிெ்ெு (தனிப் ரபாறுப்பு) இடட்ா நகரில் 3 சிறப்புமிகு 

விணள ாடட்ு ணம ங்கள் அணமக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார.் 
❖ இந்த ணம ங்கள் உணறவிட வேதியுடன் 300 விணள ாடட்ு வீரரக்ள் தங்கிப் பயிற்சி 

ரபறும் திறன் ரகாை்டதாக இருக்கும். 
❖ தற்காப்புக் கணலகள், பளு தூக்குதல் மற்றும் குதத்ுே ்ேை்ணட ஆகி வற்றிற்காக இந்த 

3 சிறப்புமிகு ணம ங்கள் ஏற்படுத்தப்படும்.  

 

தகரள பாம்புப் படகுகள் லீக் 

❖ யகரள மாநிலத்தின் புகழ்ரபற்ற மற்றும் வரலாற்றுே ்சிறப்பு மிக்க “வல்லை்களி” என்ற 

பாை்புப் படகுப் தபாட்டிணய உலகத ் தரத்திலான விணளயாடட்ுப் தபாட்டியாக ைாற்ற 

அை்ைாநில அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இது ஐபிஎல் தபாட்டிணயப் தபான்று சாை்பியன் படகுப் தபடட்ிணய (CBL - Champions Boat 

League) நடத்துவணத தநாக்கைாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ “பாை்புப் படகு” அல்லது “சுந்தை் வல்லை்” என்பது 100 முதல் 138 அடி வணர நீளை் 

சகாை்ட 100 நபரக்ள் அைரக் கூடிய ஒரு சபரிய ததாைியாகுை். 

❖ இந்தப் படகுகள் 13 ஆை் நூற்றாை்டுகளில் ஆலப்புழாவின் உப்பங்கழிகளில் 

நணடசபற்ற தபாரக்ளில் பயன்படுத்தப்படட்ன.  
 

விரளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

தகாப்பா அபமரிக்கா 

❖ யகாப்பா அரமரிக்கக் யகாப்ணபக்கான  இறுதிப் யபாட்டியில் ரபரு நாடண்ட 3-1 என்ற 

கைக்கில் வீழ்த்தி ரதன் அரமரிக்காவின் ோம்பி னாக பியரசில் விளங்குகின்றது. 
❖ இது கடந்த 12 ஆை்டு காலத்தில் இதர்தாடணர முதன்முணற ாக ரவன்றுள்ளது. 

இது பற்றி 

❖ 1916 ஆம் ஆை்டில் ரதாடங்கப்படட் யகாப்பா அரமரிக்கப் யபாட்டி ானது உலகின் 

மிகப் பழணம ான ேரவ்யதேக் கை்டக் கால்பந்துப் யபாட்டி ாகும். 
❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் யகாப்பா அரமரிக்கப் யபாட்டி ானது இதர்தாடரின் 46-வது 
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பதிப்பாகும். 
❖ இந்தப் யபாட்டி பியரசிலில் நடத்தப்பட்டது.  
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