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ஜூலை –  26 

TNPSC துளிகள் 

❖ ககோடக் மஹிந்திரோ வங்கியோனது, வருமோன வரித ்துறையின் இறையவழி வருமோன 

வரித் தோக்கல் செய்வதை்கோன தளத்துடன் அதன் சதோழில்நுட்ப ஒருங்கிறைப்றப 

நிறைவு செய்துள்ளது.  

o இதன் மூலம், ககோடக் மஹிந்திரோ வங்கியின் வோடிக்றகயோளரக்ள் இறைய 

வழியில் தங்கள் கநரடி வரிகறள இந்த இறைய தளத்தின் இறைய வழி வரிப் 

பதிவுப் பக்கத்தின் மூலம் செலுத்த முடியும். 

❖ 2023 ஆம் ஆை்டில் யூகரோ நோையத்திறன ஏை்றுக் சகோள்வதை்கு குகரோஷிய நோட்டிை்கு 

ஐகரோப்பிய ஒன்றியம் தனது இறுதி ஒப்புதறல வழங்குகிைது.  

o இதனோல், 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 ஆம் கததியன்று யூகரோ பைப் பிரிவில் 

இறையும் 20வது நோடோக குகரோஷியோ மோை உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

குலைந்ே செப்பநிலையிை் இயங்கும் செப்பமுலை உப்பு நீக்க ஆலை 

 

❖ சென்னனயின் கதசிய கடல்ெோர ்சதோழில்நுட்ப நிறுவனமோனது, உப்பு நீக்க ஆறலறய 

சதோடங்கியுள்ளது. 

❖ இது உப்பு அல்லது உப்பு கலந்த கடல்நீறரக் குடிநீரோக மோை்றும். 

❖ இந்தத் சதோழில்நுட்பமோனது லட்ெத்தீவுகளில் சவை்றிகரமோக நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த உப்பு நீக்க ஆறலயோனது குறைந்த சவப்பநிறலயில் இயங்கும் சவப்பமுறை 

உப்பு நீக்க (LTTD) சதோழில்நுட்பத்றத அடிப்பறடயோகக் சகோை்டு இயங்குகிைது. 
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❖ லட்ெத ் தீவின் கவரட்டி, அகோத்தி மை்றும் மினிக்கோய் ஆகிய தீவுகளில் மூன்று 

ஆறலகள் நிறுவப் பட்டு இயங்கி வருகின்ைன. 

 

இந்தியாவின் ஆராய்சச்ி மை்றும் தமம்பாட்டுச ்சசைவினங்கள் பை்றிய ஆய்வு 

 

❖ நிதி ஆகயோக் அறமப்போனது இந்தியப் புத்தோக்கக் குறியீட்டிறனெ ் ெமீபத்தில் 

சவளியிட்டது. 

❖ இது மோநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரகதெங்களுக்கு அவை்றின் புத்தோக்கெ ்

செயல்போடுகளின் அடிப்பறடயில் தரவரிறெகறள வழங்குகிைது. 

❖ நிதி ஆகயோக் அறமப்பின் 2021 ஆம் ஆை்டு இந்தியப் புத்தோக்கக் குறியீட்டின் படி, 

இந்தியோவில் ஆரோய்ெச்ி மை்றும் கமம்போட்டிை்கோன சமோத்தெ ்செலவினம் உலகிகலகய 

மிகக் குறைவோனதோக உள்ளது. 

❖ இந்தியோ ஆரோய்ெச்ி மை்றும் கமம்போட்டிை்கோக மக்கள் சதொனகயில் ஒருவருக்கு தலோ 

43 அசமரிக்க டோலரக்ள்  என்ற அளவில் செலவிடுகிைது. 

❖ ரஷ்யோ தலோ 285 அசமரிக்க டோலரக்ள், பிகரசில் 173 அசமரிக்க டோலரக்ள், மகலசியோ 293 

டோலரக்ள் என்ை அளவில் ஆரோய்ெச்ி மை்றும் கமம்போட்டிை்கோக செலவிடுகின்ைன. 

❖ பிகரசில் (1.16%) மை்றும் சதன்னோப்பிரிக்கோ (0.83%) ஆகிய நோடுகளுடன் ஒப்பிடும் 

கபோதும் இந்தியோவின் செலவினம் குறைவோக உள்ளது. 

❖ சமக்ஸிககோ (0.31%) நோட்டின் ஆரோய்ெச்ி மை்றும் கமம்போடட்ிை்கோன சமோத்தெ ்

செலவினம் (சமோத்த உள்நோட்டு உை்பத்தி ெதவீதத்தில்) மட்டுகம இந்தியோறவ விட 

குறைவோனப் பங்றகக் சகோை்டுள்ளது. 

 

சர்ெதேசச ்சசய்திகள் 

G-20 அலமப்பின் செளியுைவு அலமசச்ரக்ள் சந்திப்பு 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிை்கோன G-20 அறமப்பின் சவளியுைவு அறமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

ெமீபத்தில் இந்கதோகனசியோவொல் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தெ ்ெந்திப்பில் "பலதரப்புத் தன்றமறய வலுப்படுத்துதல் மை்றும் உைவு மை்றும் 

எரிெக்திப் போதுகோப்பு உள்ளிட்ட தை்கபோறதய உலகளோவியெ ் ெவோல்கள் கபோன்ை 
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ெமகோலத் சதோடரப்ுறடயப் பிரெெ்றனகள்” குறித்து ஆகலோசிக்கப் பட்டன. 

❖ 2023 ஆம் ஆை்டிை்கோன G-20 அறமப்பின் தறலறமப் சபோறுப்பிறன இந்தியோ ஏை்க 

உள்ளது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

நீண்ட காை மீள்திைன் சகாண்ட விநிதயாக அலமப்புகள் 

❖ 18 நோடுகளின் ஒரு கூட்டோை்றம அறமப்போனது, கூட்டு மை்றும் நீை்ட கோல மீள்திைன் 

சகோை்ட விநிகயோக அறமப்புகறள உருவோக்குவதை்கோன ஒரு நோன்கு அம்ெ செயல் 

திட்டத்திறன சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ விநிகயோகத்திை்கோனெ ்ெோரப்ுகள் மை்றும் அதில் உள்ள போதிப்புகளிலிருந்து உருவோகும் 

இடரக்றள எதிரச்கோள்வதை்கோன படிநிறலகள் இதில் அடங்கும். 

❖ இந்த 18 நோடுகளில்  இந்தியோ, அசமரிக்கோ மை்றும் ஐகரோப்பிய ஒன்றியம் (EU) உள்ளிடட் 

நோடுகள் அடங்கும். 

 

எண்ணிம ெங்கிகள் 

❖ நிதி ஆகயோக் அறமப்போனது, 'எை்ைிம வங்கிகள்: இந்தியோவில் உரிமம் மை்றும் 

ஒழுங்குமுறைக் கட்டறமப்பிை்கோன முன்சமோழிவு' என்ை தறலப்பிடப்பட்ட ஓர ்

அறிக்றகறய சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ எை்ைிம வங்கிகள் மை்றும் அத்தறகய வங்கிகளுக்கோன உரிமம் மை்றும் ஒழுங்கு 

முறைக் கட்டறமப்றப அறமப்பதை்கு இந்த அறிக்றக பரிந்துறர செய்துள்ளது. 

❖ பிரதோன் மந்திரி ஜன் தன் கயோஜனோ மை்றும் இந்தியோ ஸ்கடக் என்ை அறமப்பு மூலம் 

நிதி உள்ளடக்கத்றத கமம்படுத்துவதில் இந்தியோ விறரவோன முன்கனை்ைம் கை்டு 

உள்ளது. 

❖ ஆனோல் கடன் வழங்கீடோனது குறிப்போக நோட்டின் 63 மில்லியன் அளவிலொன குறு, சிறு 

மை்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு.ஒரு சகோள்றக ெோரந்்த ெவோலோக உள்ளது. 

 

செளிநாடுகளிை் இருந்து அதிகளவு பண ெரவிலனப் சபறும் நாடு - 2021 

❖ அகதிகள் மை்றும் புலம்சபயரந்்கதோரின் ஆகரோக்கியம் பை்றிய முதல் உலக சுகோதோர 
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அறமப்பின் உலக அறிக்றகயோனது ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்றகயின்படி, உலகில் உள்ள எட்டு கபரில் ஒருவர ்சுமோர ்ஒரு பில்லியன் 

எை்ைிக்றகயினர ்புலம்சபயரந்்கதோரோக உள்ளனர.் 

❖ குறைந்த மை்றும் நடுத்தர வருமோனம் சகோை்ட நோடுகள் பிரிவில் 87 பில்லியன் 

அசமரிக்க டோலரக்ளுடன், சவளிநோடுகளில் இருந்து அதிக பை வரவிறனப் சபறும் 

நோடோக இந்தியோ உள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்தியோ, சீனோ, சமக்சிககோ, பிலிப்றபன்ஸ் மை்றும் எகிப்து ஆகிய 

நோடுகள் சவளிநோடுகளில் இருந்து அதிக பை வரவிறனப் சபறும் நோடுகளின் 

பட்டியலில் முதல் ஐந்து இடங்களில் உள்ளன. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் பைம் வரவிை்கோன மிகப்சபரிய மூல ஆதோர நோடோக அசமரிக்கோ 

இருந்தது.  

❖ அறதத ்சதோடரந்்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ெவுதி அகரபியோ மை்றும் சுவிட்ெரல்ோந்து 

ஆகியறவ உள்ளன. 

 

 

அறிவியை் மை்றும் சோழிை்நுட்பம் 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் ேடுப்பூசிகள் 

 

❖ நுை்ணுயிர ் எதிரப்்புத் திைன் சகோை்ட போக்டீரிய கநோய்க் கிருமிகளோல் ஏை்படும் 

சதோை்று கநோய்கறளத ் தடுப்பதை்கோக வவண்டி தை்கபோது உருவோக்கப்பட்டு வரும் 

தடுப்பூசிகளின் மீதொன தகவல் பை்றிய முதல் அறிக்றகறய உலக சுகோதோர அறமப்பு 

சவளியிட்டது. 

❖ எதிரப்்புத் திைன் சகோை்ட போக்டீரியத் சதோை்றுகள் ஆை்டிை்குக் கிடட்த்தட்ட 4.95 
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மில்லியன் உயிரிழப்புகறள ஏை்படுதத்ுகின்ைன. 

❖ அதில், 1.27 மில்லியன் உயிரிழப்புகளுக்கு கநரடிக் கோரைம் நுை்ணுயிர ் எதிரப்்புத் 

திைன் சகோை்ட போக்டீரியத் சதோை்றுகளோகும். 

❖ நோன்கு போக்டீரியோ கநோய்க் கிருமிகளுக்கு எதிரோக ஏை்கனகவ தடுப்பூசிகள் உள்ளன. 

o நிகமோனியோ கநோய் (ஸ்ட்சரப்கடோகோக்கஸ் நிகமோனியோ) 

o ஹிப் (ஹீகமோபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸோ B வறக ) 

o கோெகநோய் (றமக்ககோபோக்டீரியம் கோெகநோய்) மை்றும் 

o றடபோய்டு கோய்ெெ்ல் (ெோல்கமோசனல்லோ றடஃபி). 

❖ கோெகநோய் தடுப்பூசி தவிர, மீதமுள்ள மூன்று தடுப்பூசிகளும் திைன்மிக்கறவ ஆகும். 

 

சுை்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

முேை் அபாய ொனிலை எசச்ரிக்லக 

❖ இங்கிலோந்தின் வோனிறல ஆய்வு றமயமொனது, இலை்டன் உட்பட இங்கிலோந்தின் சில 

பகுதிகளுக்கு முதன்முறையோக ஒரு அபோயகர தீவிர சவப்பநிறல எெெ்ரிக்றகறய 

சவளியிட்டது. 

❖ சிவப்பு அபோய எெெ்ரிக்றக என்பது வோனிறல அலுவலகத்தினோல் அதன் எெெ்ரிக்றக 

அறமப்பின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மிக உெெ்கட்ட நிறல எெெ்ரிக்றக ஆகும். 

❖ சவப்பநிறல 40 டிகிரி செல்சியறஸத் சதோடும் என்பதோல் உயிருக்கு ஆபத்து ஏை்பட 

வோய்ப்புள்ளது. 

❖ இந்த சவப்பமோன வோனிறல ஒரு கதசிய அவெரநிறலயோக கருதப்பட்டு, அவெரகோலத ்

திட்டங்கள் வகுக்கப் படுகின்ைன. 

 

 

காரதகாரம் முரண்பாடு 

❖ உலசகங்கிலும் அதிக அளவிலோன பனிப்போறைகள் உருகி குறைந்து வருகின்ைன. 

❖ ஆனோல் இமயமனலயில் மத்திய கோரககோரத்தின் பனிப்போறைகள் கடந்த சில 

தெோப்தங்களில் வியக்கத் தக்க வறகயில் எந்த வறகயிலும் மோைோமல் அல்லது 

சிறிதளவு மட்டுவம அதிகரித்து உள்ளன. 

❖ இந்த நிகழ்வோனது, பனிப்போறை நிபுைரக்றளக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளவதொடு 

மட்டுமல்லொமல் பருவநிறல மோை்ைத்திை்கோன மனிதக் கோரைங்கறள மறுக்கெ ்

செய்பவரக்ளுக்கு மிகவும் அரிதோன ஒரு உை்றமறயப் புரிய றவக்க உதவுகிைது. 
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❖ இந்த மோை்ைம் மிகவும் ஒரு சிறியப் பிரோந்தியத்தில் மட்டுகம கோைப்படுவதோல் இது 

மிகவும் விசித்திரமோனதோக கருதப்படுகிைது. 

❖ குன்லூன் மறலத் சதோடரோனது இமயமறல முழுவதிலும் இகத கபோன்ை நிகழ்வுகள் 

இருப்பறதக் குறிப்பதை்கு மை்சைோரு எடுத்துக்கோட்டோகும். 

❖ 21 ஆம் நூை்ைோை்டின் ஒரு சதோடக்கக் கொலத்திலிருந்து கோரககோரம் மறலயின் 

ஒழுங்கின்றமறயத் தூை்டுவதை்கும் அந்த நிறலறயத் சதோடரந்்து நிறல 

நிறுத்துவதை்கும் கமை்கத்தியப் புயல்கோை்றுகள் ஒரு செயை்கருவியோக இருந்ததோகெ ்

ெமீபத்திய ஆய்வுகள் சதரிவிக்கின்ைன. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

இலணயெழி முேை் ேகெை் அறிக்லக முலை 

❖ குஜரோத ் மொநில அரெோனது றககபசி அல்லது இரு ெக்கர வோகனத் திருட்டு கபோன்ை 

குை்ைங்களுக்கு இறையவழி ரீதியில் முதல் தகவல் அறிக்றக வழங்கும் கெறவறய 

வழங்குகிைது. 

❖ எை்ைிம ஆளுறகறய அறிமுகப்படுத்தும் வறகயில்,  அம்மோநிலத்தில் "இறைய 

வழி முதல் தகவல் அறிக்றக முறை" சதோடங்கப்பட்டது. 

❖ இறையவழி ஆளுறம முன்சனடுப்புகள் மை்றும் இறையவழி முதல் தகவல் 

அறிக்றக முறை ஆகியறவ "இ-குஜ்கோப் திட்டத்தின்" ஒரு பகுதியோக சதோடங்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ இறைய வழி முதல் தகவல் அறிக்றக முறையோனது, தை்கபோது இனணய தள வழி 

முறையில்  கோவல்துனற சதோடரப்ோன16 கெறவகறள வழங்குகிைது. 

❖ இ-குஜ்கோப் திட்டம் 2013 ஆம் ஆை்டு செப்டம்பர ்மோதத்தில் சதோடங்கப்படட்து. 

  

பிரபைமானெரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

உைகின் சிைந்ே சிறு மை்றும் நடுே்ேர நிறுென ெங்கி 

❖ சடவலப்சமன்ட் கபங்க் ஆஃப் சிங்கப்பூர ்லிமிசடட் (DBS வங்கி) என்ற வங்கியோனது 

யூகரோமனி நிறுவனத்தினோல் ‘உலகின் சிைந்த சிறு மை்றும் நடுத்தர நிறுவன வங்கி' 
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என அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ வளரெ்ச்ி மை்றும் கமம்போட்றட கமம்படுத்துவதை்கோக வவண்டி சிறு மை்றும் நடுத்தர 

நிறுவனங்களுடன் (SMEs) இறைந்து உலகளோவியத் சதோழில்துறை நிறுவனமோக இந்த 

வங்கி தனது நிறலறய நிறுவியுள்ளது. 

❖ இந்த வங்கிக்குெ ்ெமீபத்தில் வழங்கப்பட்ட இந்த உலகின் சிைந்த சிறு மை்றும் நடுத்தர 

நிறுவன வங்கி என்ை அங்கீகோரத்திறன ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்திறனெ ் கெரந்்த 

முன்னைி நிதி வழங்கீட்டு நிறுவனமோன யூகரோமனி வழங்கியது. 

❖ இந்த வங்கியோனது 2018 ஆம் ஆை்டிலிருந்து இரை்டோவது முறையோக இந்த 

அங்கீகோரத்திறனப் சபை்றுள்ளது. 

❖ இது பின்வரும் மூன்று விருதுகறளயும் முதல் முறையோகப் சபை்றுள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆை்டிை்கோன உலகின் சிைந்த நிதிப் புத்தோக்கம் 

o ஆசியோவின் சிைந்தெ ்செல்வ கமலோை்றம வங்கி 2022 

o ஆசியோவின் சிைந்த  சிறு மை்றும் நடுத்தர நிறுவன வங்கி விருது 2022 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

உைக ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 2025 

 

❖ உலகத் தடகள கபோட்டிகள் ெறபயோனது 2025 ஆம் ஆை்டின் உலகத் தடகள ெோம்பியன் 

ஷிப் கபோட்டியிறன நடத்துவதை்கு வவண்டி ஜப்போனின் கடோக்கிகயோ நகரிறனத ்

கதரவ்ு செய்துள்ளது. 

❖ 18வது உலக தடகள ெோம்பியன்ஷிப் (2022) கபோட்டியோனது அசமரிக்கோவின் ஓரிகோன் 
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நகரில் சதோடங்கியுள்ளது. 

❖ ஹங்ககரியில் உள்ள புத்தசபஸ்ட் நகரில் 2023 ஆம் ஆை்டின் கபோட்டி நறடசபை 

உள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆை்டின் உலக நோடுகளுக்கிறடயிலோன தடகள ெோம்பியன்ஷிப் 

கபோட்டியோனது குகரோஷியோவின் சமடுலின் மை்றும் புலோ ஆகிய நகரங்களில் 

நறடசபறும். 

❖ 2026 ஆம் ஆை்டு உலக நோடுகளுக்கிறடயிலோன தடகள ெோம்பியன்ஷிப் 

கபோட்டியோனது அசமரிக்கொவின் புகளோரிடோவின் டல்லோஹஸ்ஸீ நகரில் நறடசபை 

உள்ளது. 
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