
•   
•    
 

 
 

ஜூலை – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியயச ் சசரந்்த பிரவ ோம் ததொகுதியின் முன்னொள் சட்ட 

மன்ற உறுப்பினர ் M.J. வேக்கப் (82) பின்லோந்தின் தோம்பியரில் நடடபபற்ற 2022 ஆம் 

ஆண்டு உலக மொஸ்டரஸ்் தடகள சொம்பியன்ஷிப் சபொட்டியின் 200 மீட்டர ்தயட ஓட்டம் 

மற்றும் 80 மீட்டர ் தயட ஓட்டப் சபொட்டிகளில், இரண்டு தெண்கலப் பதக்கங்கயள 

தென்றுள்ளொர.் 

❖ பீகொர ் சட்டமன்றக் கட்டிடத்தின் ஒரு நூற்றொண்டு விழொவின் நியறயெக் குறிக்கும் 

ெயகயில் அயமக்கப்பட்டுள்ள பீகொர ் சட்டமன்றக் கட்டிடத்தின் ஒரு நூற்றொண்டு 

நியனவுத் தூணியனப் பிரதமர ்அெரக்ள் திறந்து யெத்தொர.் 

❖ ஸ்ரீநகரின் சசொன்ெொர ்பகுதியில் உள்ள சகொவிலில் அயமந்துள்ள சுெொமி ரொமொனுஜொ 

ஆசச்ொரியொரின் ‘அயமதியயக் குறிக்கும் சியலயய' மத்திய உள்துயற அயமசச்ர ்

அமித் சோ கொதணொலிக் கொட்சி மூலமொக திறந்து யெத்தொர.் 

❖ மத்திய தெளியுறவு மற்றும் கலொசச்ொரத் துயற இயண அயமசச்ர ்மீனொட்சி சலகி, 75 

சுதந்திரப் சபொரொட்ட வீரரக்யளயும் தகொண்டொடுகின்ற, அெரக்ள் நொட்டுக்கொகச ்

தசய்த தியொகங்கயளப் பகிரந்்து தகொள்கின்ற ‘சுெொதிநொத சங்க்ரொம் நொ சரவ்ிசரொ’ 

என்றப் புத்தகத்யத தெளியிட்டுள்ளொர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முேை் குரங்கு அம்லம த ோய்ப் போதிப்பு 

 

❖ இந்தியொவில் முதலொெது குரங்கு அம்யம சநொய்ப் பொதிப்போனது சகரளொவில் பதிெொகி 

உள்ளது. 

❖ இந்த சநொய்ப் பொதிப்புகளில் தபரும்பொலொனயெ ஐசரொப்பிய பிரொந்தியம் (86 சதவீதம்) 

மற்றும் அதமரிக்கொ (11 சதவீதம்) ஆகிய பகுதிகளில் பதிெொகியுள்ளன. 

❖ குரங்கு அம்யம என்பது ஒரு யெரஸ் மூலமொக பரெக்கூடிய விலங்குெழி வநோய்த் 

ததொற்றொகும் (விலங்குகளிலிருந்து மனிதரக்ளுக்கு பரவும் யெரஸ்). 

❖ இதன் அறிகுறிகளோனது கடந்த கொலத்தில் பரவிக் தகொண்டிருந்த தபரியம்யம 

சநொயொளிகளிடம் கொணப்பட்டயதப் சபொன்றதொகும். 
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❖ 1980 ஆம் ஆண்டில் தபரியம்யம ஒழிப்பு மற்றும் தபரியம்யம தடுப்பூசி நிறுத்தப் 

பட்டது ஆகிய ற்டறத் ததொடரந்்து, குரங்கு அம்யம சநொயொனது தபொது சுகொதொரத்தின் 

மீது தொக்கத்தியன ஏற்படுத்தக் கூடிய மிக முக்கியமொன ஆரத்்சதொபொக்ஸ் இனத்யதச ்

சசரந்்த யெரஸொக உருதெடுத்துள்ளது. 

 

இயற்லக தேளோண்லம குறிே்ே மோ ோடு 

 

❖ குஜரொத்தின் சூரத ் நகரில் இயற்யக செளொண்யம குறித்த மொநொடொனது ஏற்பொடு 

தசய்யப் பட்டது. 

❖ முன்னதோக, ஒெ்தெொரு கிரொமத்திலிருந்தும் குயறந்தது 75 விெசொயிகயள இயற்யக 

செளொண்யம முயறக்கு மொறுமொறு பிரதமர ்அெரக்ள் ெலியுறுத்தினோர.் 

❖ எனசெ, சூரத ்நகரில் சமற்தகொள்ளப்பட்ட ஒரு முன்தனடுப்பின் கீழ், ஒெ்தெொரு கிரொமப் 

பஞ்சொயத்திலும் 75 விெசொயிகள் அயடயொளம் கொணப்பட்டு இயற்யக செளொண்யம 

முயறயய சமற்தகொள்ெதற்கொன பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

❖ பமோத்தம் 90 தெெ்செறு ததொகுதிகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

❖ மொெட்டம் முழுெதும் தமொத்தம் 41000 விெசொயிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

❖ தற்சபொது, இந்தியொ முழுெதும் இந்த “சூரத ் மொெட்டத்தின் மொதிரி இயற்யக 

செளொண்யம முயறயய” பின்பற்றுமொறுப் பிரதமர ்அெரக்ள் ெலியுறுத்தினொர.் 

 

ஸ்ே ிதி மத ோே்சேம் 

 

❖ பிரதம மந்திரியின் ததருசெொர வியொபொரிகளின் ஆத்மநிரப்ொர ் நிதி (PM SVANIdhi) 

திட்டத்தின் இரண்டொம் ஆண்டு நியறயெதயொடட்ி, ‘ஸ்ெநிதி மச ொத்செம்’ ஆனது 
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ததொடங்கப் பட்டது. 

❖ அயனத்து மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்களில் உள்ள 75 நகரங்களில் இந்த 

விழொ ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டு, பல்செறு கலொசச்ொர நடெடிக்யககள், எண்ணிமப் 

பயிற்சி நடெடிக்யககள் மற்றும் கடன் ெழங்கீட்டு முகொம்கள் ஆகியயெ நடத்தப் 

படும். 

❖ இதில் புகழ்தபற்றத் ததருசெொர வியொபொரிகயளப் பொரொட்டுெதற்கொன நிகழ்வுகளும் 

அடங்கும். 

 

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் சேோடர்போன 6ேது தேசிய மோ ோடு 

 

❖ சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் ததொடரப்ொன 6ெது சதசிய மொநொடு ஆனது சமீபத்தில் 

படல்லியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்த மொநொட்டின் சிறப்பம்சங்கள் 

o சுரங்கக் குடியிருப்பு முயறயின் (எம்.டி.எஸ்) மூன்று மொதிரிகயளத் ததொடங்குதல். 

o 2020-21 ஆம் ஆண்டுகளுக்கொன 5-நட்சத்திர மதிப்பு தபற்றச ்சுரங்கங்களுக்கொன 

விருதுகள், மற்றும் 

o சதசியப் புவி அறிவியல் விருதுகள்–2019. 

 

உைகளோவியப் போலின இலடசேளிக் குறியீடு 

❖ உலகப் தபொருளொதொர மன்றத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலகளொவியப் பொலின 

இயடதெளி அறிக்யகயொனது சமீபத்தில் தெளியிடப்பட்டது. 

❖ இப்பட்டியலில் இடம்தபற்ற 146 நொடுகளில் இந்தியொ 135ெது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ ெங்கொளசதசம் (71), சநபொளம் (96), இலங்யக (110), மொலத்தீவுகள் (117) மற்றும் பூடட்ொன் 

(126) ஆகியெற்றுக்குப் பின்னொல் இடம் தபற்று இந்தியொ அதன் அண்யட நொடுகளின் 

மத்தியில் சமொசமொன தரெரியசயில் உள்ளது. 

❖ ததற்கொசியொவில் இந்தியொயெ விட ஈரொன் (143), பொகிஸ்தொன் (145), ஆப்கொனிஸ்தொன் 

(146) ஆகியெற்றின் மதிப்புகள் மட்டுசம சமொசமொக உள்ளது. 

❖ பொலினச ் சமத்துெத்யத அயடய இன்னமும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும் என்று இந்த 
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அறிக்யக கூறுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தப் பட்டியலில் இடம்தபற்ற 156 நொடுகளில் இந்தியொ 140ெது 

இடத்தில் இருந்தது. 

❖ "சுகொதொரம் மற்றும் உயிரெ்ொழ்தல் திறன்" ஆகியெற்றிற்கொன துயணக் குறியீட்டில் 

இந்தியொ 146ெது இடத்தியனப் தபற்று சமொசமொன நியலயில் உள்ளது. 

❖ அரசியல் அதிகொரமளிப்பில் ஐஸ்லொந்து முதல் இடத்திலும், ெங்கொளசதசம் 9ெது 

இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ கல்வித ் தகுதிக்கொனத் தரெரியசயில் இடம்தபற்ற 146 நொடுகளில் இந்தியொ 107ெது 

இடத்தில் உள்ளது.  

❖ சமலும் இந்தியொவின் மதிப்தபண் ஆனது கடந்த ஆண்டிலிருந்து சற்று சமொசமொக 

உள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், 156 நொடுகளில் இந்தியொ 114 ெது இடத்யதப் பிடித்தது. 

 

 

டிரோகன் பழச ்சோகுபடி 

❖ ஆசரொக்கியம் சொரந்்த பலன்கயளக் தகொண்டிருப்பதொல் "பல்பயன் தகொண்ட பழம்" 

என்று அயழக்கப்படும் டிரொகன் பழத்தின் சொகுபடியய ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு 

முடிவு தசய்துள்ளது. 

❖ குஜரொத ்அரசொனது சமீபத்தில் டிரொகன் பழத்தின் தபயயர கமலம் (தொமயர) என்று 

மொற்றி, அயதப் பயிரிடும் விெசொயிகளுக்கு ஊக்கத் ததொயகயய அறிவித்தது. 

❖ இந்த அயல்நொட்டுப் பழ ெயககயள நடவு தசய்யத் தயொரொக இருக்கும் 

விெசொயிகளுக்கு  ரியொனொ அரசும் மொனியம் ெழங்குகிறது. 

❖ இந்தப் பழம் தபொதுெொக தொய்லொந்து, இலங்யக, இஸ்சரல் மற்றும் வியட்நொம் ஆகிய 
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நொடுகளில் வியளகிறது.  

❖ ஆனொல் தற்சபொது இந்தப் பழ ெயக இந்தியொவிலும் தமல்ல தமல்ல வியளவிக்கப்பட்டு 

ெருகிறது. 

 

சர்ேதேசச ்சசய்திகள் 

I2U2 ேலைேரக்ள் உசச்ி மோ ோடு 2022 

❖ முதலொெது I2U2 தயலெரக்ள் உசச்ி மொநொட்டில் இந்தியப் பிரதமர ் அெரக்ள் 

பங்சகற்றொர.் 

❖ I2U2 குழுமமொனது சமற்கு ஆசியொவிற்கொன குெொட் (நோற்கர அடமப்பு) அயமப்பொக 

கருதப் படுகிறது. 

❖ நீர,் உணவுப் பொதுகொப்பு, எரிசக்தி, சுகொதொரம், சபொக்குெரத்து மற்றும் விண்தெளி 

உள்ளிட்ட பரஸ்பர ரீதியில் அயடயொளம் கொணப்பட்ட ஆறு துயறகளில் முதலீடுகயள 

ஊக்குவிக்கும் சநொக்கத்துடன் இந்தக் குழுமம் நிறுெப்படுெதற்கு முன்தமொழியப் 

பட்டது. 

❖ இதன் உசச்ி மொநொட்டின் சபொது 2 பில்லியன் டொலர ்மதிப்பிலொன செளொண் பூங்கொ 

அயமக்கும் திட்டமொனது  அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத ் திட்டமொனது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பகுதியளவு நிதி உதவியுடனும் 

அதமரிக்கத் தனியொர ் துயறயின் ஆதரவுடன் இஸ்சரல் நொட்டின் ததொழில்நுட்ப 

நிபுணத்துெ உதவியுடன் ததொடங்கப்படும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

சிேப்புப் போண்டோ கரடிகள் அறிமுகம் 

❖ சமற்கு ெங்கொளத்தின் பத்மஜொ நொயுடு இமயமயல விலங்கியல் பூங்கொ நிரெ்ொகமொனது 
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சுமொர ் ஐந்து ஆண்டுகளில் 20 சிெப்பு நிறப் பொண்டொ கரடிகயள கொடுகளுக்குள் 

விடுவிக்கும் திட்டத்யதத் ததொடங்கியுள்ளது. 

❖ சமற்கு ெங்கொளத்தில் உள்ள மிக அதிகளவில் பொதுகொக்கப்பட்டப் பகுதியொன 

சிங்களிலொ சதசியப் பூங்கொெொனது வியரவில் புதிய கரடி இனங்கயளப் தபறவுள்ளது. 

❖ இது சமற்கு ெங்கொளத்தின் டொரஜ்ிலிங் மொெட்டதத்ில் உள்ள சிங்கொலிலொ முகட்டில் 

அயமந்துள்ளது. 

❖ 1994 ஆம் ஆண்டில், இது சிெப்புப் பொண்டொ கரடிகளுக்கொன முக்கிய ென ெொழ்விடமொக 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ தபரிய பொண்டொ கரடி மற்றும் சிெப்புப் பொண்டொ கரடி என இரண்டு ெயகயொன 

பொண்டொ கரடிகள் உலகம் முழுெதும் கொணப்படுகின்றன. 

❖ சூழலியல் மொற்றத்திற்கொன ஒரு குறிகொட்டி இனமொகவும் அயெ கருதப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியொவில், இமயமயல சிெப்பு நிறப் பொண்டொ மற்றும் சீன சிெப்பு நிறப் பொண்டொ 

என பொண்டொ கரடிகளின் இரண்டு துயணயினங்கள் கொணப்படுகின்றன. 

❖ சிெப்பு நிறப் பொண்டொ கரடிகள் இந்தியொ, பூடொன், சநபொளம், ெடக்கு மியொன்மர ்மற்றும் 

ததற்கு சீனொ ஆகிய கொடுகளில் பரவிக் கொணப்படுகின்றன. 

❖ சிெப்பு நிறப் பொண்டொ கரடிகள் IUCN அயமப்பின் சிெப்பு நிறப் பட்டியலில் "அருகி 

ெரும் இனங்கள்" பிரிவில் ெயகப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

❖ தபரிய பொண்டொ கரடிகள் IUCN அயமப்பின் சிெப்பு நிறப் பட்டியலில் பொதிக்கப்படக் 

கூடிய நியலயில் உள்ள இனங்களொக ெயகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

 

பிரபைமோனேரக்ள், விருதுகள் மற்றும்  ிகழ்வுகள் 

திருமதி பிரபஞ்சப் தபரழகி 

❖ ததன் தகொரியொவின் சயொசு நகரில் நயடதபற்ற இறுதிப் சபொட்டியில் இந்தியொவின் 

பல்லவி சிங், திருமதி பிரபஞ்சப் சபரழகிப் பட்டதய்த தென்றுள்ளொர.் 

❖ இெர ் 2020 ஆம் ஆண்டில் தஜய்ப்பூரில் நயடதபற்ற திருமதி இந்தியொ பட்டத்யத 
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தென்றொர.் 

❖ பின்னர ்2021 ஆம் ஆண்டில் தடல்லியில் நயடதபற்ற ஆசிய அளவிலொனப் சபொட்டியில் 

திருமதி இந்சதொ-ஆசியொ பிரபஞ்சப் பட்டத்யதயும் இெர ்தென்றொர.் 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டின் உைகின் மிகச ்சிற ்ே இடங்கள் 

 

❖ "பயணிப்பதற்கொன 50 சிறந்த இடங்கள்" என்ற ஒரு பட்டியலொனது இந்த ஆண்டு யடம் 

இதழினொல் தெளியிடப்பட்டது 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிகச ் சிறந்த இடங்களின் பட்டியலில் இடம் தபற்ற 

இரண்டு இந்தியப் பகுதிகள் சகரளொ மற்றும் அகமதொபொத ்ஆகியனெொகும். 

❖ கண்கெர ் கடற்கயரகள் மற்றும் பசுயமயொன உப்பங்கழிகள், சகொவில்கள் மற்றும் 

அரண்மயனகள் ஆகியயெ உள்ள  டகயில் இந்தியொவின் மிக அழகொன 

மொநிலங்களில் சகரளொவும் ஒன்று. 

❖ இந்தியொவின் முதல் யுதனஸ்சகொ உலகப் பொரம்பரிய நகரமொகவும், பண்யடய 

அயடயொளங்கள் மற்றும் சமகொலக் கண்டுபிடிப்புகள் இரண்யடயும் தகொண்டு உள்ள 

நகரமோகவும் திகழும் அகமதொபொத ் நகரம் கலொசச்ொரச ் சுற்றுலொவுக்கொன தமக்கொ 

நகரமோகப் சபொற்றப்படுகிறது. 
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