•
•

ஜூலை – 22

TNPSC துளிகள்
❖

தான்சானியாவில் உள் ள உசாம் பரா மலலப் பகுதியில் புதிய மர இனமான பூக்கும்
வலக மரமிஸ்ககாஜின் இட்டி மரங் கள் கண்டறியப் பட்டுள் ளன.
o

இது பன் னாட்டு இயற் லக பாதுகாப் பு மன்றத்தின் பட்டியலில் அருகி வரும்
இனமாக வலகப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.

❖

ககரள

அரசானது

திருவனந்தபுரத்தின்

அறிவுத்

திருநகரத்தில்

நாட்டின்

முதல்

விண்வவளி வதாழில் நுட்பப் பூங் காலவ அலமக்கவுள் ளது.
o

கமலும்
அப் துல்

இந்தியாவின் முன்னாள்
கலாமின்

குடியரசுத் தலலவரான டாக்டர் ஏ.பி.கே.

வபயரிடப் பட்ட

விண்வவளி

அருங் காட்சியகமும்

இந்த

கட்டலமப் பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் .
❖

சத்தீஸ்கரில் உள் ள அம் பிகாபூரில் குப் லபகலளப் வபற் றுக் வகாண்டு அதற் குப்
பதிலாக உணவு வழங் கும் முதல் சிற் றுண்டியகம் (கஃகப) வதாடங் கப் பட்டுள் ளது. இது
வநகிழிக் கழிவுகளுக்குப் பதிலாக முழுச் சாப் பாட்லட அளிக்கும் .
o

கமலும்

அம் பிகாபூரில்

கசகரிப் கபார்களுக்கும்

கழிவுகள்
இந்த

கசகரிப் கபார்களுக்கும்

சிற் றுண்டியகம்

வீடுகலள

கந்தல் கலளச்
வழங் கும்

என

எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
❖

பட்டாயாவில் நலடவபற் ற தாய் லாந்து ஓபன் சதுரங் கப் கபாட்டியில் தமிழ் நாட்லடச்
கசர்ந்த சதுரங் க கிராண்ட் மாஸ்டரான P. இனியன் இரண்டாமிடத்ததப் பிடித்தார்.

❖

மகிழ் சசி
் க்கான

பாடத்

திட்ட

அறிமுகத்தின்

முதலாம்

ஆண்டு

நிதைதைக்

ககாண்டாடுைதை் காக கடல் லியின் கல் வி இயக்குநரகமானது அதன் அதனத்துப்
பள் ளிகளிலும் 15 நாள் “மகிழ் சசி
்
உத்சை் ” என்ற நிகழ் சசி
் தய ஏை் பாடு கசய் து
ைருகிைது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
தமிழ் நாடு தினம்

•
•

❖

ஆண்டுகதாறும் நவம் பர் 01 ஆம் கததி தமிழ் நாடு தினமாகக் வகாண்டாடப் படும் என
விதி எண் 110-ன் கீழ் தமிழக முதல் வர் சட்டமன் றத்தில் அறிவித்தார்.

❖

1956 ஆம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரலமப் புச் சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில்
உள் ள மாநிலங் கள் வமாழியின் அடிப் பலடயில் பிரிக்கப் பட்டன.

❖

இது நவம் பர் மாதம் 01 ஆம் நாள் நலடமுலறக்கு வந்தது.

ெங் கீத கைாநிதி விருதுகள்
❖

மதராஸ் இலச அகாடமியானது, சங் கீத கலாநிதி, சங் கீத கலா ஆச்சார்யா, டி.டி.கக
விருது,

இலசக்

கலலஞர்

விருது,

நிருத்ய

கலாநிதி

ஆகிய

விருதுகலளப்

வபறுகவார்களின் வபயலர அறிவித்துள் ளது.
❖

சங் கீதா கலாநிதி விருதானது மதராஸ் இலச அகாடமியால்

கர்நாடக இலசக்

கலலஞருக்கு ஆண்டுகதாறும் வழங் கப் படும் விருதாகும் .
❖

விருதுகலளப் வபறுகவார்களின் பட்டியல் :

விருது

செறுவ

ார்

ெங் கீத கைாநிதி

S.வசௌம் யா

ெங் கீத கைா ஆெ்ொர்யா

MS ஷீலா, சீதா நாராயணன்

டி.டி.வக விருது

ககாதாண்ட ராமன் மற் றும் ராே் குமார் பாரதி
(பாரதியாரின் வகாள் ளுப் கபரன் )

இலெக் கலைஞர் விருது

ஆர்த்தி N ராவ்

நிருத்ய கைாநிதி

கலலமாமணி விருது வபற் ற பிரியதர்ஷினி
ககாவிந்த்

புதிய விருதுகள் மற் றும் அறிவிப் புகள்
❖

பின் வரும்

வபயர்களில்

புதிய

விருதுகள்

சமரச

சுத்த

வழங் கப் படும்

என

தமிழக

அரசு

அறிவித்துள் ளது.
o

தமிழ்

அறிஞரும்

சன்மார்க்கத்லத

கதாற் றுவித்தவருமான

அருட்வபருஞ் கோதி வள் ளலார்.

❖

o

மலறந்த தமிழறிஞர் கதவகநயப் பாவாணர்.

o

ஆன்மீகக் கவிஞர் காலரக்கால் அம் லமயார் மற் றும்

o

வீரமாமுனிவர்

தமிழ்

வமாழி

வாரணாசியின்

கபசாகதாருக்கு
பனாரஸ்

இந்து

எளிதில்

தமிழ்

கற் பிக்க

பல் கலலக்கழகத்தில்

ஒரு

உதவும்

வலகயில்

தமிழ்

ஆய் வகம்

அலமக்கப் படும் என்றும் அரசு அறிவித்தது.
❖

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள் ள ஓசூரில் சர்வகதச மலர் லமயம் நிறுவப் படும் என்றும்

•
•

அரசு அறிவித்துள் ளது.

பபண் குழந் ததகதளக் காப் பபாம் , கற் பிப் பபாம் திட்ட பிரெ்ொரத் தூதுவர்
❖

திருைள் ளூர்

மாைட்டத்திை் கான

கபண்

குழந்ததகதளக்

காப் பபாம்

கபண்

குழந்ததகளுக்குக் கை் பிப் பபாம் திட்டத்திை் கான பிரச்சார தூதுைராக பைண்டா எனும்
கபண்தண அம் மாவட்ட ஆட்சியர் மககஸ்வரி ராஜ் குமார் நியமித்துள் ளார்.
❖

பைண்டா திருைள் ளூர் மாைட்டத்லதச் சார்ந்தவராவார்.

❖

மூன்ைாைது

கபண்

குழந்ததயாக

பிைந்த

இைருக்குப்

பிைகு

பமலும்

கபண்

குழந்ததகள் பிைப் பதத விரும் பாமல் இைருக்கு பைண்டா என இைரின் கபை் பைார்கள்
கபயரிட்டனர்.
❖

சமீபத்தில் ஒரு ஜப் பான் நிறுைனமானது தங் கள் நிறுைனத்திை் கு ைருடத்திை் கு 22
லட்சம் ரூபாய் சம் பளத்தில் இைதர பைதலக்குத் பதர்ந்கதடுத்துள் ளது.

வதசியெ் செய் திகள்
6 மாநிலங் களுக்கான புதிய ஆளுநர்கள்
❖

மத்தியப் பிரகதசம் , உத்திரப் பிரகதசம் , கமற் கு வங் காளம் , பீகார், நாகலாந்து மற் றும்
திரிபுரா ஆகிய 6 மாநிலங் களுக்கு புதிய ஆளுநர்கலள குடியரசுத் தலலவர் ராம் நாத்
ககாவிந்த் நியமித்துள் ளார்.

❖

புதிய ஆளுநர்களின் வபயர்கள் பின்வருமாறு:
.எண்

மாநிலங் கள்

புதிய ஆளுநர்கள்

1

மத்தியப் பிரபதசம்

லால் ஜி தாண்டன்

2

உத்திரப் பிரபதசம்

ஆனந்தி கபன் பபடல்

3

பீகார்

பாகு சவுகான்

4

பமை் கு ைங் காளம்

கஜகதீப் தங் கர்

5

திரிபுரா

ரபமஷ் தபஸ்

6

நாகாலாந்து

RN ரவி

சுற் றுெ்சூழை் செய் திகள்
புதுப் பிக்கப் பட்ட IUCN சி
❖

ப் புெ் பட்டியல்

பன் னாட்டு இயற் லகப் பாதுகாப் புச் சங் கத்தின் (IUCN – International Union for Consevation
of Nature) அச்சுறு நிதலயிலுள் ள உயிரினங் களின் சிைப் புப் பட்டியல் என்பது தாைர
மை் றும் விலங் கு இனங் களின் பாதுகாப் பு நிதல குறித்த உலகளாவிய அளவிலான மிக
விரிைான பட்டியலாகும் .

❖

சுமார் 9000க்கும்
105,732ஐக்

அதிகமான உயிரினங் கதளச் பசர்த்து கமாத்த எண்ணிக்தகயாக

ககாண்ட

சிைப் புப்

பட்டியலின்

புதுப் பிக்கப் பட்ட

பட்டியல்

கைளியிடப் பட்டுள் ளது.
❖

புதுப் பிக்கப் பட்ட இந்த புதிய பட்டியலின் படி, 28,338 உயிரினங் கள் அழியும் நிதல

•
•

அபாயத்தில் உள் ளன.
❖

இது சமீபத்தில் கைளியான “அரசுகளுக்கிதடபயயான பல் லுயிர் மை் றும் சுை் றுச்சூழல்
பசதைகள்

கதாடர்பான

அறிவியல்

ககாள் தக”

தளத்தின்

உலகளாவிய

பல் லுயிர்த்தன்தம மதிப் பீட்டு எண்ணிக்தகக்கு கநருக்கமாக உள் ளது.
❖

20 ஆஸ்திபரலிய தட்டான் இனங் கள் முதன்முதையாக மதிப் பீடு கசய் யப் பட்டன.

❖

இந்தப் புதிய பட்டியலானது நன்னீர ் மை் றும் ஆழ் கடல் உயிரினங் களின் வீழ் சசி
் யின்
அபாயகரமான விகிதத்தத கைளிப் படுத்துகின்ைது.

❖

கடல் ைாழ் இனங் களில் , அைை் றின் நீ ளமான மூக்குப் பகுதியால் கூட்டாக தரபனா
இனங் கள் என்ைறியப் படும் கைட்ஜ் மீன்கள் (wedgefishes) மை் றும் கபரிய உளுதை
மீன்கள் உலகின் மிகவும் பாதிக்கப் பட்டுள் ள கடல் ைாழ் மீன் குடும் பங் கள் என
பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.

❖

IUCN மதிப் பிட்டுள் ள உயிரினங் களில் 50% க்கும் அதிகமான உயிரினங் கள் குதைைாக
கைனம் கசலுத்தப் பட பைண்டியதை என்ற பிரிவின் கீழ் தைக்கப் பட்டுள் ளன.

❖

மீதமுள் ள

50%

உயிரினங் கள்

பல் பைறு

அளவில்

வீழ் சசி
் யதடந்துக்

ககாண்டு

இருக்கின்றன என்பது இதன் கபாருளாகும் .
❖

கமாத்த மதிப் பீட்டில் 873 இனங் கள் ஏை் கனபை அழிந்து விட்டன. 6127 இனங் கள் மிகவும்
அருகிய இனங் களாக உள் ளன.

❖

2011-2020 ஆண்டு பல் லுயிர்ப் கபருக்கத்திை் கான உலகளாவிய யுக்திசார் திட்டத்தின்
இலக்கு 12-ன் படி

தை் பபாது அறியப் பட்டுள் ள அச்சுறு நிதலயிலுள் ள இனங் களின்

அழிைானது 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் தடுக்கப் பட பைண்டும் .

பென்னா ஸ்பபக்டபிலிஸ்
❖

தமிழ் நாடு, கர்நாடகா மற் றும் ககரளாவில் உள் ள மூத்த வனத்துலற அதிகாரிகளின்
மாநிலங் களுக்கிலடகயயான கூட்டம் கர்நாடகாவின் பந்திப் பூரில் நலடவபற் றது.

❖

இந்தக் கூடுலகயில் வசன்னா ஸ்வபக்டாபிலிஸ் கபான்ற பலடவயடுக்கும் அந்நியத்
தாவரங் கலள
வசய் யப் பட்டது.

ஒழிப் பதற் கான

கூட்டு

முயற் சிகலளத்

தீவிரப் படுத்த

முடிவு

•
•

❖

நீ லகிரி உயிர்க்ககாள பாதுகாப் புப் பகுதியில் உள் ள வனவிலங் கு உலறவிடங் களுக்கு
வசன்னா ஸ்வபக்டபிலிஸ் வபரும் அச்சுறுத்தலல ஏற் படுத்துகின்றது.

மாநிைெ் செய் திகள்
ெந் திெ் புரா தவரஸ்
❖

சமீபத்தில் குஜராத் மாநிலத்தில் சந்திப் புரா தைரஸ் பாதிப் பு கண்டறியப் பட்டது.

❖

இது முதன்முதலில் 1965 ஆம் ஆண்டில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் சந்திப் புரா
கிராமத்தில் அதடயாளம் காணப் பட்டது.

❖

இந்த தைரஸானது ராப் படாவிரிடிபய குடும் பத்தின் கைசிகுபளாதைரஸ் இனத்தின்
உறுப் பினராகும் .

•
•

யாதனகள் மறுவாழ் வு தமயம்
❖

நாட்டில் முதன் முதையாக யாதனகளுக்கான மறுைாழ் வு தமயத்தத பகரளாவின்
ததலநகரான

திருைனந்தபுரத்திை் கு

அருகில்

உள் ள

சுை் றுச்சூழல்

சுை் றுலா

கிராமமான பகாட்டூரில் அதமக்கும் பணியில் பகரள அரசு ஈடுபட்டுள் ளது.
❖

இந்த மறுைாழ் வு தமயமானது யாதனகள் அருங் காட்சியகம் , பாகன்களுக்கான
பயிை் சி தமயம் , அதனத்து ைசதிகதளயும் ககாண்ட கால் நதட மருத்துைம் மை் றும்
யாதனகள் தகன தமயம் ஆகியைை் தைக் ககாண்டிருக்கும் .

❖

இலங் தகயில் உள் ள பின் னவாலா யாதனகள் ஆதரவு தமயத்தின் ைரிதசயில் இது
திட்டமிடப் பட்டுள் ளது.

பிரெைமான

ர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்

5-வது ெர்வபதெ காவை் துலற கண்காட்சி 2019
❖

சர்ைபதச காைல் துதை கண்காட்சியானது 2019 புதுகடல் லியின் பிரகதி தமதானத்தில்
நதடகபறுகின்றது.

❖

இந்தக் கண்காட்சியானது பல் பைறு நாடுகளின் காைல் துதையின் பிரதிநிதிகள்
பாதுகாப் பு உபகரணங் கள் மை் றும் கதாழில் நுட்ப ைழக்குநர்கதள சந்திக்கக் கூடிய
ஊடாடும் தளமாகும்

❖

கநக்ஸ்கஜன் கண்காட்சியாளர் ஏை் பாடு கசய் திருந்த இந்த கண்காட்சியில் சிங் கப் பூர்,
இஸ்பரல் , கதன் ககாரியா, ததைான், சீனா, ஐக்கியப் பபரரசு, அகமரிக்கா, கஜர்மனி,
ஆஸ்திபரலியா, பபாலந்து மை் றும் பிை நாடுகதளச் பசர்ந்த 100க்கும் பமை் பட்ட
நிறுனங் கள் சிைந்த மை் றும் பமம் பட்ட கதாழில் நுட்பங் கதள இங் கு காட்சிப் படுத்தின.

❖

அகில இந்திய அளவில் 100,000 மக்களுக்கு 117 காைலர்கள் என்ை விகிதத்தில் உள் ளனர்.

•
•

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
இந் பதாபனசியா ஓபன் இறுதிப் பபாட்டி - பபட்மின்டன்
❖

இந்பதாபனசியா ஓபன் பபட்மின்டனின் இறுதிப் பபாட்டியில் ஜப் பானின் அகாபன
யமாகுச்சியிடம் P.V. சிந்து பதால் வியதடந்தார்.

❖

யமாகுச்சிக்கு எதிரான 15 ஆட்டங் களில் சிந்துவுக்கு இது 5-ைது பதால் வியாகும் .

உலக காதுபகளாத இதளஞர் பூப் பந் து ொம் பியன்ஷிப்

❖

சீன

தததபயின்

இதளஞர்களுக்கான

ததபப

நகரத்தில்

பூப் பந்து

நதடகபை் ை

சாம் பியன்ஷிப் பில்

சர்ைபதச

இந்திய

பிைந்தைருமான கஜர்லின் அனிகா தங் கப் பதக்கம் கைன்ைார்.

காது

வீரரும்

பகளாத

மதுதரயில்

•
•

❖

இைர் கஜர்மனியின் ஃபின்ஜா பராகசன்டால் க்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கைை் றி கபை் று
தங் கப் பதக்கம் வபற் ைார் .

❖

இைர் இகத பபாட்டியில் இரண்டு கைள் ளிப் பதக்கங் கதளயும் கைன்றுள் ளார்.

❖

ததபபயின் இந்தப் கபாட்டிக்கான 16 உறுப் பினர்கதளக் ககாண்ட இந்தியக் குழுவில்
இடம் பிடித்த ஒபர ஒரு தமிழக வீரர் இைபரயாைார்.

முக்கிய தினங் கள்
சுறாக்கள் குறித்த விழிப் புணர்வுக்கான தினம் - ஜூதல 14
❖

சுறாக்கள் குறித்த விழிப் புணர்வுக்கான தினமானது ஒை் கைாரு ஆண்டும் ஜூதல 14
அன்று அனுசரிக்கப் படுகிைது.

❖

இந்த ஆண்டின் கருத்துரு: “கநருக்கடியில் இருக்கும் சுைாக்கள் -

மத்திய ததரக்

கடலுக்கான நடைடிக்தகக்கான அதழப் பு” என்பதாகும் .
❖

இயை் தகக்கான உலக ைனவிலங் கு நிதியமானது மத்திய ததரக்கடலில் , பாதிக்கும்
பமை் பட்ட சுைாக்கள் மை் றும் சுைா இனங் கள் அதிகப் படியான மீன் பிடித்தல் மை் றும்
கநகிழி மாசுபாட்டால் அச்சுறுத்தலுக்கு உள் ளாகியுள் ளன என கூறியுள் ளது .

❖

லிபியா மை் றும் துனிசியா ஆகிய நாடுகள் , இைை் றிை் கு அடுத்த மத்திய ததரக்கடல்
மீன் பிடிக்கும் நாடான இத்தாலிதய விட மூன்று மடங் கு அதிகமான கநருக்கடி
உலடய பகுதியாக உள் ளன எனவும் இந்த அறிக்தக கதரிவிக்கின்ைது.

---------------

