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ஜூலை – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக சுகாதார அமைப்பின் (World Health Organisation - WHO) முதல்நிமலத் தரவானது 

காங்ககாவில் தற்பபாழுது ஏற்படட்ுள்ள க ாய்த் ததொற்றின் கபாது பயன்படுத்தப்படட் 

பைரக்்கிஸ் தடுப்பு ைரு ்தொனது  (VSV-EBOV), எகபாலா க ாய்த் பதாற்மறத் தடுப்பதில் 

97.5% பெயல்திறன் மிக்கதாக இரு ்தது என்று கூறுகின்றது. 

o இ ்தத ்தடுப்பூசியானது எகபாலா மவரஸின் புரத உமறயின் ஒரு பகுதியுடன் 

இமை ்த “பவசிகுலர ் ஸ்கடாைாடிடிஸ் மவரஸ்” எனப்படுை் விலங்குகளில் 

காைப்படுை் மவரமஸ அடிப்பமடயாகக் பகாை்டுள்ளது. 

❖ இ ்திய பாடிபில்டரான (உடற்கடட்ு ர)் ரவீ ்தர ்குைார ்ைாலிக் மிஸ்டர ்பதற்கு ஆசிய 

ஆணழகன் படட்த்மத பவன்றுள்ளார.் 

o இவர ் நநபொளத்தின் காத்ைாை்டுவில்  மடபபற்ற 12-வது பதற்கு ஆசிய 

உடற்கடட்ு ர ் (பாடிபில்டிங்) ைற்றுை் கதகக் கட்டமைப்பு விமளயாடட்ு 

ொை்பியன்ஷிப்பில் ஒடட்ுபைாத்த ொை்பியனாக முடிசூட்டப் பட்டார.் 

❖ ஒவ்பவாரு ஆை்டுை் ஜூமல 22 ஆை் கததி மப (Pi) கதாராய தினை் உலகை் முழுவதுை் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

o “Pi” என்பதின் பபாதுத் கதாராய பின்னை் 22/7 என்று கூறப்படுகின்றது. 

❖ வீரை்ாதா ஜிஜாபாய் கபாஸ்கல உதயன் ைற்றுை் விலங்கியல் பூங்காமவ 

புதுப்பிப்பதற்கான தனது முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, பிருஹன்முை்மப 

ைா கராட்சியானது ெரவ்கதெ விலங்கியல் பூங்காவிலிரு ்து 2 கஜாடி வரிக் 

குதிமரகமளயுை் சில அயல் ாடட்ுப் பறமவயினங்கமளயுை் குஜராத்திற்குக்  

பகாடுதத்ு, அதற்குப் பதிலாக 2 கஜாடி சிங்கங்கமளப் பபறத ்திட்டமிடட்ுள்ளது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சந்திரயான் – 2 திட்டம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 22 ஆம் நததியன்று இந்தியொவின் மிகவும் வலிலமயொன 

தெயற்லகக் நகொள் தெலுத்து வொகனமொன ஜிஎஸ்எல்வி மொக் III – எை் 1 ெ ்திரயான் 2 

விை்பவளிக் கலமன, அதன் திட்டமிடப்படட் சுற்றுவட்டப் பாமதக்குள் 

பவற்றிகரைாகெ ்பெலுத்தியது.  

❖ ஆ ்திரப் பிரகதெத்தின் ஸ்ரீஹரிககாட்டாவில் உள்ள ெதீஷ் தவான் விை்பவளி மையை் 

SHAR-ன் 2 வது ஏவு தளத்திலிரு ்து இ ்தெ ்பெயற்மகக் ககாள் பெலுத்தப்பட்டது. 

❖ ெ ்திரயொன் – 2 திட்டை் பின்வருவனவற்மறக் பகாை்டுள்ளது.  

o முழுவதுை் உள் ாட்டிகலகய தயாரிக்கப்பட்ட சுற்று வொகனம் (ஆரப்ிட்டர)் 

o கலை்டர ்(விக்ரை் என்று பபயரிடப்பட்ட தமரயிறங்குை் ொதனை்) 

o கராவர ்(பிரக்யான் என்று பபயரிடப்படட்  ிலவில் ஆய்வு பெய்யுை் ொதனை்) 

❖ இ ்த கலை்டர ் ொதனை் 2019 ஆை் ஆை்டு பெப்டை்பர ் 07 அன்று  ிலவில் உள்ள 

ைன்சீனஸ் C ைற்றுை் சிை்பபலியஸ் N என்ற இரை்டு பள்ளங்களுக்கிமடகய ஒரு 
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உயரிய ெைபவளிப் பகுதியில் பைன்மையான தமரயிறக்கத்மத ஏற்படுதத்ுவமத 

க ாக்கைாகக் பகாை்டுள்ளது. 

❖ கலை்டரின் ஆயுட் காலை் (ஆய்வுக் காலை்) 1  ிலவு  ாள் ஆகுை். 

❖ ஆய்வு பெய்யுை் ொதனை் 14 புவி  ாடக்ளுக்குெ ்ெைைான 1  ிலவு தினத்திற்கு  ிலவின் 

கைற்பரப்பின்கபாது மீது ஆரொய்ெச்ியிலன தவளியிடட்ு ஆய்வுகமள கைற்பகாள்ளுை். 

❖ ஆரப்ிட்டர ்ஆனது ஓராை்டு காலத்திற்குத் தனது ஆய்வுப் பைிமயத் பதாடருை்.  

 

 

5-வது ட்ரரானியர் விமானப் படட 

❖ 5-வது ட்நரொனியர ் விமொனப் பலடயொன, இந்தியக் கடல் விமொனப் பலட (INAS - Indian 

Naval Air Squadron) பிரிவு 313 ஆனது கடற்பமடத ்தளபதி கரை்பீர ்சிங்கால் இ ்தியக் 

கடற்பமடயில் இமைத்துக் பகாள்ளப்படட்து. 

❖ இ ்த விைானப் பமடயானது பென்மன ெரவ்கதெ விைான  ிமலயத்திலிரு ்து 

பெயல்படவிருக்கின்றது.  

❖ இ ்தியக் கடற்பமடயில் INAS 313 இமைக்கப்படட்தன் மூலை், எ ்தபவாரு கடகலார 

ைாநிலத்திலுை் இல்லாத அதிக எை்ைிக்மகயிலான கடற்பமட விைானத் தளங்கமள 

தமிழ் ாடு பபறவிருக்கின்றது. 

❖ இதர இரை்டு கடற்பமட விைானத் தளங்கள் பின்வருைாறு: 

o அரக்ககாைத்தில் உள்ள ஐஎன்எஸ் ராஜாளி 

o ராை ாதபுரத்தில் உள்ள ஐஎன்எஸ் பரு ்து 

❖ கடல்ொர ் கை்காைிப்பு, கதடுதல் & மீட்பு  டவடிக்மககள் ைற்றுை் ஆயுத 

தளங்களுக்கு இலக்கு குறித்த தரவுகமள அளித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு இ ்த 

விைானை் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 
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இந்திய இராணுவத்தின் தடைடமயகப் புதுப்பிப்பு 

❖ இந்திய இரொணுவத்தின் தலலலமயகப் புதுப்பிப்பொனது இந்த மொதத்தின் இறுதியில் 

முலறயொகத் ததொடங்கப்படும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ ஒடட்ுதமொத்தப் பயிற்சி நிகழ்வொனது சிம்லொவிலிருந்து மீரட்டிற்கு 

மொற்றப்படவிருக்கும் இரொணுவப் பயிற்சிக் கட்டலள அலமப்பின் கீழ் 

மொற்றப்படவிருக்கின்றது. 

❖ தில்லியில் உள்ள ரொஷ்டிரிய லரபில்ஸ் பிரிவின் தபொது இயக்குனரகம் வடக்குக் 

கட்டலள அலமப்பு அலமந்திருக்கும் உதம்பூருக்கு மொற்றப்படவிருக்கின்றது.  

❖ இரண்டு புதிய கூடுதல் தபொது இயக்குநர ் (ADG - Additional Director-General) பதவிகள் 

ஏற்படுத்தப்பட விருக்கின்றன.  

o ADG, ைனித வளை் 

o ADG, கை்காைிப்பு 

❖ இ ்தப் புதுப்பித்தலொனது இராணுவத்தின் பெயல்பாடட்ுத் திறமன கைை்படுதத்ுவமத 

க ாக்கைாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

மக்கள் ததாடக ஈவுக் காைம் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் மக்கள் ததொலக ஈவுக் கொலமொன ஒரு 37 ஆண்டு கொலத்திற்குள்  

இந்தியொ நுலழந்துள்ளது என்று ெமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 

❖ அதிக எண்ணிக்லகயிலொன உலழக்கும் வயது தகொண்ட மக்கள் ததொலகயொனது 2055 

ஆம் ஆண்டு வலர நீடிக்க இருக்கின்றது. 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் மக்கள் ததொலக நிதியமொனது (UN Population Fund - UNFPA), “ைக்கள் 

பதாமக ஈவுத் ததொலகலய” ைக்கள் பதாமகயின் வயது அமைப்பில்  ிகழுை் 
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ைாற்றங்களின் விமளவாக ஏற்படுை் “திறன் வளரெ்ச்ி” என்று வமரயறுக்கின்றது.  

❖ 2018 ஆை் ஆை்டு முதல், உமழக்குை் வயது பகாை்ட ைக்கள் பதாமகயானது (15 வயது 

முதல் 64 வயது வமர உள்ள ைக்கள்) ொர ்்துள்களாரின் ைக்கள் பதாமகமயவிட (0 

முதல் 14 வயது வமர மற்றும் 65 வயதிற்கு கைல்) அதிக அளவில் வளர ்்துள்ளது. 

❖ ஜப்பான், சீனா ைற்றுை் பதன் பகாரியா ஆகிய  ாடுகள் ஏற்பகனகவ இ ்தக் 

காலகட்டதம்தப் பயன்படுத்தி, அதிக அளவிலான பபாருளாதாரெ ்பெயல்பாடுகமள 

கைற்பகாை்டுள்ளன. 

 

 

அறிவியை் ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களிை் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி பிரிவினரின் 

பிரதிநிதித்துவம் 

❖ உயிரித் ததொழில்நுட்பத் துலறயொல் நிதியளிக்கப்படும் அறிவியல் ஆராய்ெச்ி 

 ிறுவனங்களில் குமற ்த எை்ைிக்மகயிலான பட்டியல் இனத்தவர ் (SC - Scheduled 

Castes) ைற்றுை் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியின (ST - Scheduled Tribes) 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் உள்ளனர ்என்பது தகவல் பபறுை் உரிமை வழியொன நகள்வியின் 

மூலை் கை்டறியப்படட்ுள்ளது.  

❖ இ ்த அலமப்லபெ ்கெர ்்த பல்கவறு  ிறுவனங்கள் SC க்கு 15 ெதவிகிதை் ைற்றுை் STக்கு 

7.5% என அரொங்கை் விதிதத்ுள்ள இடஒதுக்கீடம்ட விட குலறவொகநவப் பூரத்்தி 

பெய்கின்றன. 
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தகாலிஸ்டின் ரநாதயதிரப்்பு வடக - விைங்குகள் 

❖ உணவு உற்பத்தி தெய்யும் விலங்குகள், நகொழிப் பண்லண, நீர ் ததொடரப்ொன  

ததொழில்கள் மற்றும் விலங்குத் தீவனப் தபொருடக்ள் ஆகியவற்றிற்கொக தகொலிஸ்டின் 

மற்றும் அதன் கலலவகளின் உற்பத்தி, விற்பலன மற்றும் விநிநயொகத்திலனத் தலட 

தெய்வதற்கொன ஆலணலய மத்திய சுகொதொரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துலற 

அலமெெ்கம் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது தகொலிஸ்டின் தகொள்கலனின் மீது இந்தத் தகவலலக் கொட்சிப்படுத்த நவண்டும் 

என்று உற்பத்தியொளரக்ளுக்கு அறிவுலர வழங்கியுள்ளது. 

❖ தகொலிஸ்டின் என்பது தீவிர சிகிெல்ெப் பிரிவில் இருக்கும் விலங்குகலளக் 

கொப்பொற்றுவதற்கொகக் கலடசி நநரத்தில் வழங்கப்படும் ஒரு நநொதயதிரப்்பு 

மருந்தொகும். 

❖ இது கிரொம்  - தநகட்டிவ் நபசில்லிற்கு எதிரொகெ ்சிறப்பொகெ ்தெயல்படுகின்றது.  

❖ இது உைவுெ ்ெங்கிலி வழியாக நுமழயுை் கபாது அதிகரித்து வருகின்ற நநொயொளிகள் 

இ ்த ைரு ்துக்கு எதிரப்்மப பவளிப்படுதத்ுகின்றன. 

 

பாதுகாப்புக் கண்காட்சி இந்தியா – 2020  

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடதபறும் பொதுகொப்புக் கண்கொட்சியின் 11-வது 

பதிப்பொனது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மொதத்தில் முதன்முலறயொக உத்தரப் 

பிரநதெத்தின் தலலநகரொன லக்நனொவில் நடத்தத் திட்டமிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு, “இ ்தியா-வளர ்்து வருை் பாதுகாப்பு உற்பத்தி மையை்” 

என்பதாக இருக்குை். 

❖ இது பாதுகாப்புத் துமறயில் உள்ள டிஜிட்டல் உருைாற்றத்தின் மீது கவனத்மதெ ்
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பெலுத்துகின்றது. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

தமய்நிகர ்நாணயங்கள் மீதான குழு 

❖ தமய்நிகர ்நொணயங்கள் மீதொன அலமெெ்கங்களுக்கிலடநய குழுவொனது, “பைய் ிகர ்

 ாையத்தின் தமட & அதிகாரப்பூரவ் டிஜிடட்ல்  ாைய ஒழுங்குமுமற ைகொதா, 2019” 

என்பதுடன்  கெரத்த்ு தனது அறிக்மகமயயுை் ெைரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இது இ ்தியாவின் பைய் ிகர ்  ாையங்கள் பதாடரப்ான  டவடிக்மககளில் 

ஈடுபடுகவார ் மீது அபராதை் விதிக்கவுை் அவற்மற அதிகாரப் பூரவ்ைாகத் தமட 

பெய்யவுை் பரி ்துமரத்துள்ளது. 

❖ ஆனால் இது “அதிகாரப்பூரவ் டிஜிட்டல்  ாையத்மத பவளியிடுவமத” அரொங்கை் 

பரிசீலிக்க கவை்டுை் என்று கூறியுள்ளது.  

❖ இது “பதாடகரடட்ுத் பதாழில்நுட்பை்” என்று பபாதுவாக அறியப்படுை் 

வி ிகயாகிக்கப்படட் - பபயகரடட்ுத் பதாழில்நுட்பத்தின் (DLT - distributed-ledger 

technology) க ரை்மறப் பகுதிமய எடுதத்ுக் காடட்ுகின்றது.  

❖  ிதிெ ் கெமவகள் துமறயில் DLT மிகப்பபரிய பயன்பாடம்டக் பகாை்டுள்ளது. 

உதாரைை்  - கடன் வழங்குதல் மீதான கை்காைிப்பு.  

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

நீர் மாசுப் தபாருட்கலள நீக்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முடற 

❖ பின்வருவனவற்லற நீக்கும் ஒரு தபொதுவொன விவெொய விலளதபொருளொன 

“எை்டாக்ரின் சீரக்ுமலப்பாமனப்” பயன்படுதத்ுை் ஒரு கழிவு ீர ் சுத்திகரிப்பு 

முமறமய ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கைை்படுத்தியுள்ளனர.் 

o ைாசுப் பபாருடக்ள் 

o சுற்றுெச்ூழல் ஹாரக்ைான் 

❖ கழிவு  ீரில் உள்ள சுற்றுெச்ூழல் ஹாரக்ைான்கள் மிக எளிதில் உமடயாது. 

❖ தற்பபாழுது கழிவு ீமர அப்புறப்படுத்தப் பயன்படுை் விமனயூக்கிகள் அதிக பெலவு 

ைற்றுை் குமற ்த திறன் பகாை்டமவயாக உள்ளன. 
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❖ உயிரிக் கரிமப் தபொருள்  ைற்றுை் ைாங்கனீசு மட ஆக்மெடு ஆகியவற்றிலிரு ்துத்  

தயாரிக்கப்படுை் சுற்றுெச்ூழலுக்கு உக ்த விமனயூக்கிகள் குமற ்த பெலவு ைற்றுை் 

அதிக திறனுடன் கழிவு  ீமரெ ்சுத்திகரிக்க பயன்படுத்தப்பட  முடியுை்.  

❖ உயிரிக் கரிமப் தபொருள்  (Biochar) என்பது ஒரு பபாதுவான கவளாை் 

விமளபபாருளாகுை். இது கரிைக் கழிவுகளிலிரு ்துத்  தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

 

விலளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

ரமாகுன் பாகன் ரத்னா 

❖ இந்த மொதத்தின் 29 ஆம் நததியன்று நலடதபறும் நமொகுன் பொகன் மன்றத்தின் 

வருடொந்திர தினக் தகொண்டொட்டத்தின் நபொது ஒலிம்பிக்கில் இருமுலற தங்கம் 

தவன்றவரொன நகெவ் தத் மற்றும் இந்தியொவின் முன்னொள் கொல்பந்து அணித் 

தலலவரொன பிரசூன் பொனரஜ்ி ஆகிநயொருக்கு “கைாகுன் பாகன் ரத்னா” விருது 

வழங்கப்பட விருக்கின்றது. 

❖ 94 வயது  ிரை்பிய ஒலிை்பிக் வீரரான ககெவ் தத் 1948 ஆை் ஆை்டில் இலை்டன் 

விமளயாடட்ுப் கபாட்டிகளில் ஹாக்கிப் கபாட்டியில் இ ்தியாவிற்காக விமளயாடி 

முதலாவது தங்கப் பதக்கத்மத பவன்றார.் பின்னர ் இவர ் 1952 ஆை் ஆை்டில் 

 மடபபற்ற பஹல்சிங்கி விமளயாடட்ுப் கபாட்டிகளிலுை் தங்கப் பதக்கத்மத 

பவன்றார.் 

இதுபற்றி 

❖ கைாகுன் பாகன் தடகள ைன்றை் என்பது இ ்தியாவின் கைற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஒரு 

பதாழில்ொர ்கால்ப ்துக் கூட்டமைப்பு ைன்றைாகுை். 

❖ 1884 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று பூகப ்திர ாத் கபாஸ் என்பவரால் 

உருவாக்கப்பட்ட இது இ ்தியாவில் தற்பபாழுதுள்ள மிகப் பழமையான கால்ப ்து 

கூட்டமைப்பு ைன்றைாகுை். 

❖ இது 1911 ஆை் ஆை்டில் IFA ஷீல்டு இறுதிப் கபாட்டியில் இங்கிலா ்து கால்ப ்து 

அைியான “கிழக்கு யொரக்்மெர ்பமடப் பிரிவிற்கு” எதிராக விமளயாடி பவற்றி பபற்ற 

முதலாவது இ ்தியக் கால்ப ்து ைன்றைாகுை்.  

 

முக்கிய தினங்கள் 
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ரதசிய ஒளிபரப்பு தினம் – ஜூடை 23 

❖ ஒவ்தவொரு ஆண்டும் ஜூலல 23 அன்று இந்தியொவில் நதசிய ஒளிபரப்பு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ 1927 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 23 அன்று நொட்டின் முதலொவது வொதனொலி ஒளிபரப்பு இந்திய 

ஒளிபரப்பு நிறுவனம் என்ற ஒரு தனியொர ் நிறுவனத்தினொல் மும்லபயிலிருந்து 

ஒளிபரப்பப் பட்டது.  

❖ 1936 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 08 அன்று இந்திய அரசு ஒளிபரப்புெ ்நெலவயொனது அலனத்து 

இந்திய வொதனொலியொக (All India Radio – AIR) ைாறியது.  

❖ AIR-ன் குறிக்ககாள் “பகுஜன் ஹிடட்ொயா பகுஜன் சுக்கொயா” என்பதாகுை்.  
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