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ஜூலை – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒரு மூத்த நிரவ்ாக அதிகாரியான R.K.குப்தா துணைத் ததரத்ல் ஆணையராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தணலவரின் நிணனவாக, பபாது நிரவ்ாகத்திற்கான 

டாக்டர ்ராதேந்திர பிரசாத ்நிணனவு விருது என்ற ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ எரை்ாகுளம் பால்பபாருட்கள் ஆணலயானது, முழுவதுமாகச ் சூரிய சக்தியினால் 

இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் ஆணலயாக மாற உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஹரியாலி மதஹாே்சவ் 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிணல மாற்றத ்துறற அணமசச்கம் புதுபடல்லியில் 

உள்ள தல்கதடாரா அரங்கத்தில் “ஹரியாலி மதஹாத்சவ்” என்ற ஒரு விழாணவ ஏற்பாடு 

பசய்தது. 

❖ ஹரியாலி மதஹாத்சவ் என்பது "மரங்களின் விழா" ஆகும். 

❖ நிணலத் தன்ணம வாய்ந்த மரங்களின் முக்கியதத்ுவம் குறித்த ஒரு விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுத்துவதற்காக இது ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

விைங்குகள் நைன் குறிே்ே உசச்ி மாநாடு 2022 

 

❖ இந்தியாவின் முதல் "விலங்குகள் நலன் குறித்த உசச்ிமாநாடு 2022" ஆனது புது 

படல்லியில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டிணன, இந்திய உைவு மற்றும் தவளாை்ணமச ்சங்கம் (ICFA) ஆனது 

அக்ரி கல்சச்ர ்டுதட குழுமத்துடன் இணைந்து ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

❖ இது இரை்டு நாள் நிகழ்வில், கீழ்க்காணும் தணலப்புகளில் பல குழு விவாதங்கள் 

நடத்தப் பட்டன. அறவயாவன  

o விலங்கு நலன் பதாடரப்ான பகாள்ணக முயற்சிகள் 

o விலங்கு நலத் துணறயில் வைிகச ்சூழல் 
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o விலங்கு நலத் துணறயில் முதலீட்டு வாய்ப்புகள். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

SOFI 2022 

 

❖ உைவு மற்றும் தவளாை் அணமப்பு, விவசாய தமம்பாட்டுக்கான சரவ்ததச நிதியம், 

UNICEF, ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் உலக உைவுத ் திட்டம் மற்றும் உலக சுகாதார 

அணமப்பு ஆகியணவ இணைந்து SOFI 2022 என்ற அறிக்ணகயிணன பவளியிட்டுள்ளன. 

❖ SOFI என்பது "உலகில் உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்து நிணல" என்பணதக் 

குறிக்கிறது. 

❖ இந்தியாவில் அதிக ஊட்டசச்த்துக் குணறபாடு (மக்கள் பதாணகயில் சுமார ் 16 

சதவீதத்தினர)், வீைாக்குதல் (சுமார ்17 சதவீதத்தினர)், வளரச்ச்ி குன்றிய நிணல (சுமார ்

31 சதவீதத்தினர)் மற்றும் குணறந்த அளவில் பிரத்திதயகமாக தாய்ப்பால் மட்டுமம 

வழங்கும் நணடமுணற (58% மட்டுதம) உள்ளது. 

❖ 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் பசி, உைவுப் பாதுகாப்பின்ணம மற்றும் அணனத்து 

வடிவங்களிலுமான ஊட்டசச்த்துக் குணறபாட்டிணன முடிவுக்குக் பகாை்டு வருதல் 

என்ற இலக்கிலிருந்து உலகம் தமலும் விலகிச ்பசல்கிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில் 828 மில்லியனுக்கும் அதிகமாதனார ்பட்டினியால் பாதிக்கப் பட்டு 

உள்ளனர.் 

❖ உலகப் பபாருளாதார மீட்சிணயக் கருத்தில் பகாை்டாலும் 2030 ஆம் ஆை்டளவில் 8 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமாதனார ்பட்டினி நிணலயிணன எதிரப்காள்வர.் 

❖ உைவுப் பாதுகாப்பின்ணமயில் நிலவும் பாலின இணடபவளியானது 2021 ஆம் ஆை்டில் 
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பதாடரந்்து அதிகரித்து வந்துள்ளது. 

❖ 27.6 சதவீத ஆை்களுடன் ஒப்பிடுணகயில், உலகில் 31.9 சதவீதப் பபை்கள் மிதமான 

அல்லது கடுணமயான உைவுப் பாதுகாப்பின்றி உள்ளனர.் 

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

உைக ஃபின்செக்ஸ் ேரவுே்ேளம் 

 

❖ உலக வங்கியானது 2021 ஆம் ஆை்டு உலக ஃபின்படக்ஸ் தரவுத ்தளத்ணத பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ 123 நாடுகளில் உள்ள மக்கள் வங்கி அட்ணடகள், தானியங்குப் பை வழங்கீட்டு 

இயந்திரங்கள், ணகதபசிகள் மற்றும் இணையம் தபான்ற முணறயான மற்றும் முணற 

சாரா நிதிச ் தசணவகணள எவ்வாறு பயன்படுதத்ுகிறாரக்ள் என்பணத இது ஆய்வு 

பசய்தது. 

❖ உலகளவில், 2021ஆம் ஆை்டில் 76 சதவீத வயது வந்ததார ் வங்கி அல்லது ஒழுங்கு 

படுத்தப் பட்ட நிறுவனதத்ில் கைக்கு ணவத்துள்ளனர.் 

❖ இதில் கடன் சங்கம், நுை்நிதி நிறுவனம் அல்லது ணகதபசி வழியிலான பைச ்தசணவ 

வழங்கும் நிறுவனம் ஆகியணவ அடங்கும். 

❖ வங்கிக் கைக்கு இல்லாத வயது வந்ததார ்பிரிவினரக்ளில் மூன்றில் இரை்டு பங்கினர ்

நிதி நிறுவனத்தில் கைக்ணகத் பதாடங்கினால், பிறர ் உதவியின்றி அணதப் 

பயன்படுத்த முடியாது என்று கூறியுள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவில் முணறயாக வங்கிணய அணுகுவதற்கான குணறந்த வாய்ப்பு மற்றும் 

நம்பிக்ணகயின்ணமமய உள்ளது. 

❖ வயது வந்ததார ் பிரிவினரக்ளில் 80 சதவீதத்தினரின் கைக்கு உரிணமக்கு ஆதார ்
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முக்கியமானப் பங்காற்றியுள்ளது (2011 ஆம் ஆை்டில் இது 35% ஆக இருந்து). 

❖ பை உபதயாகத்திலிருந்து உடலியல் அணடயாளங்கள் சாரந்்த திறன் அட்ணடகளுக்கு 

மாறுவது ஓய்வூதியக் பகாடுப்பனவுகளில் இழப்பு ஏற்படுவணத 47% குணறத்துள்ளது. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுெ் ம் 

இதுவலர காண ் ொே த ரண்ெே்தின்  ெங்கள் 

❖ தேம்ஸ் பவப் விை்பவளி பதாணலதநாக்கி எடுத்த அடுத்தக் கட்டப் புறகப்படங்கணள 

நாசா பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இதுவணர பாரத்்திராதப் தபரை்டத்தின் காட்சிகணள இந்தப் படங்கள் காட்டுகின்றன. 

❖ அை்டங்களின் பதாகுப்பானது 4.6 பில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு ததான்றியது 

தபாலதவ இந்தப் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய படங்களில் கரினா பநபுலா, WASP-96b, பதன்புற வறளய பநபுலா மற்றும் 

ஸ்டீபனின் குயின்படட் ஆகியணவ அடங்கும். 

❖ கரினா பநபுலா என்பது நமது சூரியணன விட அளவில் பபரிய நட்சத்திரங்கள் இடம் 

பபற்றுள்ள ஒரு நட்சத்திரக் குழுமம் ஆகும். 

❖ இது 9,600 ஒளி ஆை்டுகளுக்கும் அதிகமான பதாணலவில் அணமந்துள்ளது. 

❖ WASP-96b என்ற புறக்தகாள் மற்றும் அதன் வளிமை்டலத்தின் படங்களும் பவளியிடப் 

படும். 

❖ இந்தக் தகாள் பூமியிலிருந்து 1,150 ஒளி ஆை்டுகள் பதாணலவில் உள்ளது. 

❖ இது வியாழனின் நிணறயில் பாதி நிணறணயக் பகாை்டது.  

❖ தமலும், அது தனது சூரியணன பவறும் 3.4 நாட்களில் சுற்றி வருகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

யுசனஸ்தகா குழுவின் உறு ்பினர்  ேவி 

❖ வியத்தகு கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்ணதப் பாதுகாப்பதற்கான யுபனஸ்தகாவின் 2003 

ஆம் ஆை்டு உடன்படிக்ணகயின் அரசுகளுக்கிணடதயயான குழுவின் உறுப்பினராக 
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இந்தியா ததரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2003 ஆம் ஆை்டு உடன்படிக்ணகயின் அரசுகளுக்கிணடதயயான குழுவானது 24 

உறுப்பினரக்ணள உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்தியா 2022 முதல் 2026 ஆம் ஆை்டு வணரயில் இதன் உறுப்பினராக இருக்கும். 

❖ இதற்கு முன்னதாக, இந்தியா 2006-2010 மற்றும் 2014-2018 ஆகிய ஆை்டுகளில் இரை்டு 

முணற இந்தக் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தது. 

❖ "வியத்தகு கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்ணதப் பாதுகாக்கச ்சசய்வதற்கான அரசுகளுக்கு 

இணடதயயான குழுவின்"  முக்கியச ்பசயல்பாடுகள் பின்வருமாறு 

o உடன்படிக்ணகயின் தநாக்கங்கணள ஊக்குவித்தல் 

o சிறந்த நணடமுணறகள் பற்றிய வழிகாட்டுதல்கணள வழங்குதல் 

o வியத்தகு கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்ணதப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்ணககணளப் 

பரிந்துணரத்தல். 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

திதயாகர் விமான நிலையம் 

 

❖ தமம்படுத்தப்பட்ட திதயாகர ் சரவ்ததச விமான நிணலயமானது பிரதமர ் அவரக்ளால் 

திறந்து ணவக்கப்பட்டது. 

❖ திதயாகர ்சரவ்ததச விமான நிணலயம் 68வது விமான நிணலயமாக விளங்கும். 
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❖ உடான் திட்டத்தின் கீழ் பகால்கத்தா, பாட்னா மற்றும் ராஞ்சி ஆகிய நகரங்களுடன் 

இது இணைக்கப் படும். 

❖ ராஞ்சிக்குப் பிறகு ோரக்்கை்டில் உள்ள இரை்டாவது சரவ்ததச விமான நிணலயம் 

இதுவாகும். 

 

இந்தியாவின் முேை் ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம் ாெ்டுக் சகாள்லக 

 

❖ கரந்ாடகா மாநில அரசானது, தனக்சகன பிரத்திதயக ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுக் 

பகாள்ணகணயக் பகாை்ட இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக மாற உள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய பகாள்ணகயானது, மாநிலத்தில் உள்ள ஆரம்ப நிணல அளவிலான 

புத்தாக்கங்கள் முதல் பபரிய நிறுவனங்கள் வணர அணனத்து நிணலகளிலும் 

நணடபபறும் ஆராய்சச்ி மற்றும் புத்தாக்கங்கணள ஊக்குவிக்கும். 

❖ தனிநபரக்ளும் கூட இதன் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுவர.் 

 

விலளயாெ்டுச ்சசய்திகள் 

காமன்சவை்ே் விலளயாெ்டு ் த ாெ்டிகள் - 2022 

❖ இங்கிலாந்தின் பரம்ிங்காமில் நணடபபறவுள்ள காமன்பவல்த் தபாட்டியில் இந்திய 

அைிணய ஹரம்ன்ப்ரதீ் கவுர ்வழி நடத்த உள்ளார.் 

❖ இந்தப் பல்துணற விணளயாட்டு நிகழ்வில் மகளிருக்கான டி20 சரவ்ததசப் தபாட்டி இடம் 

பபறுவது இதுதவ முதல் முணறயாகும். 
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❖ இந்திய அைியானது, ஆஸ்திதரலியா, பாரப்டாஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகளுடன் A  பிரிவில் தபாட்டியிட உள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

வன மதஹாே்சவம் - ஜூலை 01 முேை் 07 வலர 

 

❖ வன மதஹாத்சவம் என்பது 1950 ஆம் ஆை்டில் K.M. முன்ஷி அவரக்ளால் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ காடுகணளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மரங்கணள நடுதல் ஆகியணவ குறித்து சபாது 

மக்களிணடதய ஆரவ்த்திணன உருவாக்குவணத இது தநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 
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❖ தமலும், மரங்களின் நன்ணமகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பற்றியும், மரங்கணள பவட்டச ்

சசய்வதால் ஏற்படும் தீணமகள் பற்றியும் இந்த நாளில் விழிப்புைரவ்ுப் பிரசச்ாரங்கள் 

நடத்தப் படுகின்றன. 

 

தேசிய மீனவர் தினம் - ஜூலை 10 

 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள அணனத்து மீனவ மக்கள், மீன் விவசாயிகள் மற்றும் இத்துணற 

பதாடரப்ான பங்குதாரரக்ளுடன் ஒற்றுணமணய பவளிப்படுத்தச ் சசய்வணத இது 

தநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

❖ அறிவியலாளரக்ளான டாக்டர ் K.H.அலிகுன்ஹி மற்றும் டாக்டர ் H.L.பசௌத்ரி 

ஆகிதயாரின் நிணனவாக இந்த தினம் பகாை்டாடப் படுகிறது. 

❖ இந்த இருவரும் 1957 ஆம் ஆை்டு ேூணல 10 ஆம் தததியன்று இந்தியாவின் முக்கியப் 

பயிரக்ளில் ணஹதபாணபதசஷன் முறறறய (தூை்டப்பட்ட இனப்பபருக்கத் பதாழில் 

நுட்பம்) பவற்றிகரமாக நிரூபித்தனர.் 

❖ நாட்டின் பபாருளாதார மற்றும் ஒட்டு பமாத்த வளரச்ச்ியில் மீன்பிடித ்துணற முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. 

❖ இது "சூரிய உதயத ்துணற" என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

உைக மக்கள் சோலக தினம் - ஜூலை 11 

❖ உலகளாவிய மக்கள்பதாணகப் பிரசச்ிணனகள் குறித்த விழிப்புைரண்வ ஏற்படுத்தச ்

சசய்வதற்காக இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ "8 பில்லியன்கள் மக்கள்பதாணக பகாை்ட உலகம்: அணனவருக்குமான ஒரு பநகிழ் 

திறன்மிக்க எதிரக்ாலத்ணத தநாக்கி - வாய்ப்புகணளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் 

அணனவருக்குமான உரிணமகள் மற்றும் ததரவ்ுகணள உறுதி பசய்தல்" என்ற ஒரு 

கருத்துருவின் கீழ் இத்தினமானது பகாை்டாடப்பட்டது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுத் திட்ட அணமப்பானது 1989 ஆம் ஆை்டில் "உலக மக்கள் 

பதாணகத் தினத்ணத" அனுசரிக்கத் பதாடங்கியது. 

❖ 1987 ஆம் ஆை்டு ேூணல 11 ஆம் தததியன்று உலக மக்கள் பதாணகயானது 5 

பில்லியணன எட்டிய பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சணபயானது இந்தத் தினத்திணன 1990 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்

மாதத்தில் அங்கீகரித்துள்ளது. 
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