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ஜூலை – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ 36-வது சரக்கு மற்றும் சசவவகள் வரி (Goods and Services Tax) ஆவையக் கூடட்த்தின் 

ச ோது, அவனதத்ு மின்சோர வோகனங்களின் மீதோன GST வரி விகிதம் 12 

சதவிகிதத்திலிருந்து 5 சதவிகிதமோகக் குவறக்க ் டட்ுள்ளது என்றும் மின்சோர 

வோகனங்களுக்கோன மின்சனற்றுச ் சோதனங்கள் மற்றும் மின்சனற்று நிவையங்கள் 

மீதோன GST வரி விகிதம் 18 சதவிகிதத்திலிருந்து 5 சதவிகிதமோகக் குவறக்க ் 

 டட்ுள்ளது என்றும் அறிவிக்க ் டட்ுள்ளது. 

❖ மும்வ  மற்றும் சகோை்ஹோப்பூர ்ஆகிய நகரங்களுக்கு இவடசய இயங்கும் மகோைடச்ுமி 

விவரவு இரயிைோனது உை்ஹோஸ் ஆற்றிை் ஏற் ட்ட மிக அதிகளவிைோன வவள்ளத்தின் 

கோரைமோக நடுவழியிை் சிக்கிக் ககொை்டது. அதிை் 100ற்கும் சமற் ட்ட  யைிகள் 

 யைம் சமற்வகோை்டனர.் பின்னர ்இந்த ்  யைிகள் அனைவரும் மீடக் ் டட்னர.்  

o உை்ஹோஸ் நதியோனது அரபிக் கடலிை் கைக்கின்ற ஒரு சமற்கு சநோக்கி ்  ோயும் 

நதியொகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

வந்தே மாேரம் வழக்கு 

❖ “ஜன கன மண”விற்கு இனணயொக “வந்சத மோதரத்வத” அறிவிக்க மத்திய அரசிற்கு 

வழிகோடட்ுதை் வழங்கக் சகோரிய ஒரு மனுவவ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் தள்ளு டி 

வசய்தது. 

❖ வந்சத மோதரம் என் து 1870 ஆம் ஆை்டிை்  க்கிம் சந்திர சட்டரஜ்ியோை் எழுத ் ட்ட 

ஒரு வங்க வமோழிக் கவிவதயோகும். இவர ் இனை 1882 ஆம் ஆை்டிை் தன்னுவடய 

நோவைோன “ஆனந்தமடத்திை்” இவைதத்ுள்ளோர.் 

❖ இந்ைக் கவினையொைது இரவீந்திரநோத் தோகூரோை் பொடலொக மொற்றப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய சதசியக் கோங்கிரஸின் 1896 ஆம் ஆை்டின் கல்கை்ைொ கூட்டத ்வதோடரின் 

ச ோது இரவீந்திரநோத ்தோகூரோை் அரசியை் சநோக்கிை்  ோட ் டட்து.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஒதேகா தோகுதி – ஐதராப்பாவில் கால நிலல சார்ந்ே அவசர நிலல 

❖ கபல்ஜியம், கெரம்ைி மற்றும் கநைரல்ொந்து ஆகிய நொடுகள் இரண்டொவது முனறயொக 

ைங்களது மிக அதிக கவப்பநினலனயப் பதிவு கசய்துள்ளை. 

❖ சமீபை்திய இந்ை அைல் கொற்றொைது “ஒமமகொ வதோகுதியினோை்” ஏற் ட்டிருக்கின்றது. 

❖ சமற்கு ஐசரோ ் ோவின் வோனிவையோனது அதிசவகக் கோற்று ் புனலினோை் (jet stream) 

மிகப் கபருமளவில் பொதிக்க ்  டுகின்றது. 

❖ ஒமமகொ வதோகுதி என் து அதிசவகக் கோற்று ் புனவைத் தடுதத்ு, திவச மோற்றக்கூடிய 
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ஒரு உயர ்கொற்று அழுத்த அவம ் ோகும். 

❖ இது வட ஆ ்பிரிக்கோ மற்றும் ஐபீரியத ்தீ கற் ம் ஆகியவற்றிை் இருந்து ஏரோளமோன 

அனை் கோற்வற சமசை வசை்ை அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இது ஒமமகொ வடிவத்திை் இருக்கின்றது. எனசவ இது “ஒமமகொ வதோகுதி” என்ற 

வ யவர ் வ ற்றுள்ளது.  

 

 

அறிவியை் ேற்றுே் சோழிை்நுட்பச ்சசய்திகள் 

தடாலுட்டிகிராவிர் – எசஐ்வி மருந்து 

❖ உலக சுகொைொர அனமப்பொைது எசஐ்வி மருந்ைொை கடொலுட்டிகிரொவிர ்(dolutegravir - DTG) 

எை்பைனை அனைைத்ு மக்களுக்கும் முை்னுரினம அடிப்பனடயில் முைல் நினல 

மற்றும் இரண்டொம் நினல சிகிசன்சக்கு பயை்படுை்ைப் பரிந்துனரைத்ுள்ளது. 

❖ இது கரப்்பிணிப் கபண்களுக்கும் கருை்ைரிக்கும் வயதுனடய கபண்களுக்கும் 

பரிந்துனரக்கப் படுகிை்றது. 

❖ DTG என் து டிவிசக என்ற வியோ ோரக் குறியீடட்ு ் வ யரின் கீழ் விற்க ் டுகின்றது. 

❖ இது எசஐ்வி / எய்டஸ்் சிகிசவ்சக்குப் பிற மருந்துகளுடன் சசரத்்து ் 

 யன் டுத்த ் டும் நசச்ுயிரிக்கு எதிரொை ஒரு  மருந்தோகும். 

❖ DTG ஆனது மோற்று மருந்துகவள விட மிகவும் திறனுள்ள, மிக எளிதிை் எடுத்துக் 

வகோள்ளக்கூடிய மற்றும் குவறந்த அளவிைோன  க்க விவளவுகவளக் வகோை்டுள்ளது. 

❖ இந்த மருந்தோனது மருந்து எதிர ்்வ  சமம் டுதத்ுவதற்கு அதிக மர ணுத் 

வதோகுதிவயக் வகோை்டுள்ளது. 

 

புற்றுதநாலைக் கண்டறியும் அங்கி 

❖ மொரப்கப் புற்றுமநொனயக் கண்டறியக் கூடிய ஒரு கவப்பக் கண்கொணிப்பு அங்கி 

அறிமுகப்படுை்ைப் படட்ுள்ளது. 
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❖ இது மகொரொஷ்டிரொவில் உள்ள மொவட்ட மகளிர ் மருை்துவமனையிடம் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது மை்திய மிை்ைணு மற்றும் ைகவல் கைொழில்நுட்பை் துனற அனமசச்கை்திைொல் 

மமம்படுை்ைப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்ை அங்கியொைது மநொயறிைலுக்கு உடப்டுை்ைப்படும் நபரிைொல் ஒரு சில 

நிமிடங்களுக்கு அணியப்படுகிை்றது. இைைொல் கவப்பக் கண்கொணிப்பு 

கைொழில்நுட்பை்னைப் பயை்படுை்தி வளரந்்து வரும் புற்றுமநொனயக் கண்டறியும். 

❖ இது “இந்தியோவிை் தயோரி ்ச ோம்”  என்ற திட்டத்தின் கீழ் முரட்டோ என்ற ஜ ் ோனிய 

உற் த்தி நிறுவனத்தினோை் இந்தியோவிை் தயோரிக்க ் ட விருக்கின்றது.  

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

இந்திைாவில் அழிந்து தபான இனங்கள் 

❖ கடந்ை சில நூற்றொண்டுகளில் இந்தியொவில் 4 வனகயொை விலங்கு இைங்களும் 18 

வனகயொை ைொவர விலங்கிைங்களும் அழிந்து மபொைைொக மை்திய சுற்றுசச்ூழல் துனற 

அனமசச்கம் அறிக்னக ஒை்னற கவளியிடட்ு இருக்கிை்றது. 

விைங்கினங்கள் 

❖ பொலூட்டி இைங்களில் பிை்வருபனவ இந்தியொவில் அழிந்துமபொை இைங்களொகக் 

கருைப்படுகிை்றை. 

o சிறுை்னை - ஆசிமயொஸனநக்ஸ் ெுபொடஸ் 

o சுமை்ரொ கொண்டொமிருகம் – னடசிமரொரஹ்ிைஸ் சுமைக்ரை்சிசி 

o இளஞ்சிவப்பு நிற வொை்து – கரொமடொகைஸ்ஸொ மகரிமயொனபலொகசய் 

o இமொலயக் கொனட – ஒப்னரசியொ சூப்பரச்ிலிலிமயொஸ் 

❖ உலகில் 6.49 சைவிகிை அனைைத்ு வனகயொை விலங்கிைங்கனளயும் இந்திய 

ககொண்டுள்ளது. 

ோவரங்கள் 

❖ 14 பூக்கும் மற்றும் 4 பூக்கொை ைொவரங்கள் எை ஒடட்ுகமொை்ைமொக 18 வனகயொை 

ைொவரங்கள் இந்தியொவில் மனறந்து மபொயுள்ளை. 
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❖ அவற்றில் குறிப்பிடை்ைக்கனவ 

o மணிப்பூரில் உள்ள பை்ைம் எை்ற ஒரு வனக – லொஸ்ட்டிரிமயொப்சிஸ் வொட்டி 

o ஒப்ஹிமயொரிசொ வகுப்னபச ்மசரந்்ை 3 இைங்கள் (ஒப்ஹிமயொரிசொ புருமைொைிஸ், 

ஒப்ஹிமயொரிசொ கவ்மடட் மற்றும் ஒப்ஹிமயொரிசொ மரடிகை்) 

❖ உலகில் உள்ள அனைை்து வனகயொை ைொவர இைங்களில் 11.5 சைவிகிைை்னை  இந்தியொ 

ககொண்டுள்ளது. 

 

ஆழ் கடல் ஆை்வு 

❖ ஆழ் கடல் ஆய்வுை் திடட்மொைது (Deep Ocean Mission - DOM) மை்திய அரசிடமிருந்து திட்ட 

அளவிலொை ஒப்புைனலப் கபற்றுள்ளது. 

❖ இது மை்திய புவி அறிவியல் துனற அனமசச்கை்திைொல் கசயல்படுை்ைப் 

படவிருக்கிை்றது. 

 
❖ இந்ை ஆய்வொைது 35 ஆண்டுகளுக்கு முை்பு இஸ்மரொவிைொல் கைொடங்கப்பட்ட 

விண்கவளி ஆய்னவப் மபொை்று ஆழ்கடலில் ஆய்னவ ஏற்படுைத்ுவனை மநொக்கமொகக் 

ககொண்டுள்ளது. 

❖ இை்திட்டை்திை் முக்கிய மநொக்கம் உமலொகங்கள் மற்றும் கைிமங்கள் ஆகியவற்னறக் 

கண்டறிவனை மநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது.  

❖ இந்ைை் திட்டமொைது பிை்வருவைவற்னறக் ககொண்டிருக்கும். 

o கடல் ஓை ஆற்றலுடை் கசயல்படக்கூடிய கடலில் உள்ள ஒரு உப்பு நீக்க (கடல் 

நீனரக் குடிநீரொக) ஆனல. 

o 3 நபரக்ளுடை் 6000 மீட்டரக்ள் ஆழம் வனர கசல்லக்கூடிய ஒரு நீரம்ூழ்கு 

வொகைை்னை மமம்படுைத்ுைல்.  
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ோநிைச ்சசய்திகள் 

நாகாலாந்தின் பாதனாவ் தெ ெமீர் ஆலணைம் 

❖ நொகொலொந்திை் பூரவ்குடி மக்களிை் பதிமவடன்ட (Register of Indigenous Inhabitants of 

Nagaland - RIIN) உருவொக்குவைற்கொை முனறகனள வடிவனமப்பைற்கு ஒரு 

ஆனணயை்னை நொகொலொந்து அரசு அனமைத்ுள்ளது. 

❖ இக்குழுவொைது ஓய்வுகபற்ற ைனலனமச ் கசயலொளரொை பொமைொவ் கெ ெமீர ்

எை்பவரிை் ைனலனமயில் கசயல்படவிருக்கிை்றது. 

❖ இது ைகுதி நினல, அனடயொளச ் சொை்றிைழ்களொக ஏற்றுக் ககொள்ளப்பட மவண்டிய 

ஆவணங்கள் மற்றும் RIINஐ வசயை் டுதத்ுதை் வதோடர ்ோன பிற பிரசச்வனகள் 

ஆகியவவ குறிதத்ுப்  ரிந்துவரக்கும்.  

இதுபற்றி 

❖ RIIN என் து நோகோைோந்து மோநிைத்திை் உள்ள அவனதத்ுப் பூரவ்குடி மக்களின் 

 திசவடோகும். இது தகுதியற்ற ந ரக்வள நீக்குகின்றது. 

❖ நோகோைோந்து ஒரு முழு மோநிைமோக உருவோகிய தினமோன 1963 ஆம் ஆை்டு டிசம் ர ்01 

ஆம் சததிக்கு முன்னர ்நோகோைோந்திை் குடிசயறிய மக்கள் இந்த ்  ட்டியலிை் சசரக்்க ் 

 டவிருக்கின்றனர.் 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

கிரண் ரிெ்ெு குழு 

❖ 2020 மற்றும் 2024 ஒலிம்பிக் மபொடட்ிகளுக்கொை ையொர ் நினலனய ஒருங்கினணை்து 

மற்றும் உை்திகனள வகுை்துச ்கசயல்படுைத்ுவைற்கொக 10 உறுப்பிைரக்னளக் ககொண்ட 

உயர ்மடட்க் குழு ஒை்று அனமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது வினளயொடட்ுை் துனற அனமசச்ரொை கிரண் ரிெ்ெூவிை் ைனலனமயில் 

கசயல்படும்.  

❖ ஒலிம்பிக் வீரரக்ளொை லியொண்டர ் பயஸ் மற்றும் துப்பொக்கி சுடுைல் வீரரொை கஹை் 

நரங் ஆகிமயொரும் இக்குழுவில் உள்ளைர.் 

❖ இக்குழுவொைது இந்தியை் ைடகள வீரரக்ளிை் கசயல்திறை் ஒலிம்பிக் மபொட்டி மற்றும் 

பிற பை்முக வினளயொடட்ுகளில் மிகச ் சிறப்பொக அனமவனை உறுதிப் படுைத்ுவனை 

மநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்தேச சதுப்பு நிலக் காடுகள் பாதுகாப்பு தினம் – ெூலல 26  

❖ ஒவ்கவொரு ஆண்டும் ெூனல 26 அை்று ஐக்கிய நொடுகளிை் சரவ்மைச சதுப்பு நிலக் 

கொடுகள் பொதுகொப்பு திைம் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

❖ இை்திைமொைது 2015 ஆம் ஆண்டில் யுகைஸ்மகொவிை் கபொதுக் கருை்ைரங்கிைொல் 

முைை்முனறயொக ஏற்றுக் ககொள்ளப்பட்டது. 
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❖ இை்திைமொைது சதுப்பு நிலக் கொடுகளிை் சூழலனமப்பினை “ஒரு தனிதத்ுவ, சிற ்பு 

மிக்க மற்றும்  ோதிக்க ் டக்கூடிய சூழைவம ் ோக” இரு ் தின் முக்கியதத்ுவம் 

குறிதத்ு விழி ்புைரவ்வ ஏற் டுதத்ுவவத சநோக்கமோகக் வகோை்டுள்ளது. 

❖ புயை், சுனோமி, கடை் மடட் உயரவ்ு மற்றும் கடை் அரி ்பு ஆகியவற்றிற்கு எதிரோன ஒரு 

இயற்வகக் கடசைோர ்  ோதுகோ ்பு அவம ் ோக சது ்பு நிைக் கோடுகள் 

வசயை் டுகின்றன. 

❖ இவற்றிை் மை் மிகவும்  யனுள்ள கரிமக் கருவூலங்களொக (கோர ்வன ் பிடிதத்ு 

வவத்தை்)  இருக்கின்றை. 

 

மே்திை ஆயுேக் காவல் பலட தினம் – ெூலல 27  

❖ இந்தியொவில் மிகப்கபரிய துனண இரொணுவப் பனடயொை மை்திய ஆயுைக் கொவல் 

பனடயிை் (CRPF - Central Reserve Police Force) 81-வது எழுசச்ி தினம் 2019 ஆம் ஆை்டு 

ஜூவை 27 அன்று அனுசரிக்க ் டட்து. 

❖ 1939 ஆம் ஆை்டு இத்தினத்திை் CRPF ஆனது தவைவம ் பிரதிநிதிகளின் கோவற் 

 வடயோக உருவோகியது. 

❖ இது 1949 ஆம் ஆை்டு டிசம் ர ் 28 ஆம் சததி CRPF சட்டம் இயற்ற ் டட்தற்கு ் பின்பு 

தற்வ ோழுவதய வ யரோன CRPF என்று அைற்கு வ யர ்மோற்ற ் டட்து. 

❖ இது மத்திய உள்துவற அவமசச்கத்தின் கீழ் வசயை் டுகின்றது. 

❖ இது பின்வருவனவற்வற எதிரவ்கோள்வதிை் முதன்வம ்  வடயோகச ்

வசயை் டுகின்றது.  

o ஜம்மு கோஷ்மீரிை் தீவிரவோதம் 

o நக்சவைடட்ுகவள எதிரத்த்ு ் ச ோரோடுதை் 

o வடகிழக்கு இந்தியோவிை் நிகழும் கிளரச்ச்ி 

 

உலக கல்லீரல் அழற்சி தநாை் தினம் – ெூலல 28 

❖ ஒவ்கவொரு ஆண்டும் ெூனல 28 அை்று உலக கல்லீரல் அழற்சி மநொய் திைம் (World 

Hepatitis Day - WHD) அனுசரிக்கப்படட்ு வருகிை்றது. 

❖ 63-வது உைக சுகோதோரச ் சவ யோனது ஜூவை 28 ஆம் சததிவய WHD ஆக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ கை்லீரை் அழற்சி சநோய் தினம் என்ற கருதத்ுருவோனது டோக்டர ் ்ளம்வ ரக்் என் வரோை் 

ஒடிசோவின் கட்டோக்கிை் உருவோகியது. 

❖ கை்லீரை் அழற்சி B வவரவஸக் கை்டுபிடித்த சநோ ை்  ரிசு வ ற்ற விஞ்ஞோனியோன 

டோக்டர ் ரூச ் ்ளம்வ ரக்் என் வரின் பிறந்த தினத்தின் நிவனவோக ஜூவை 28 என்ற 

சததி சதரந்்வதடுக்க ் டட்ுள்ளது. இவர ் இந்த வவரஸிற்கோன மருந்வதயும் 

 ரிசசோதவனவயயும் கை்டுபிடித்தோர.் 

❖ இந்தத ்தினமோனது வதோற்றுசநோய்க் குழுவோன கை்லீரை் அழற்சி சநோய் A,B, C, D மற்றும் 

E ஆகியவவ குறிதத்ும் கைொற்றுமநொனயை் ைடுப்பது குறிைத்ும் விழி ்புைரவ்வ 

ஏற் டுதத்ுவவத சநோக்கமோகக் வகோை்டுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “கை்லீரை் அழற்சி சநோவய ஒழி ் திை் 
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முதலீடு வசய்” என தோகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் உைக கை்லீரை் அழற்சி சநோய் தினத்வத நடதத்ும் நோடு 

 ோகிஸ்தோன் ஆகும். 

 

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