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ஜுலை – 29  

TNPSC துளிகள் 

❖ 44வது சரவ்தேச சதுரங்க ஒலிம்பியாட் த ாட்டிக்கான ‘வணக்கம் சசன்னன’ கீேே்னே 

ஏ.ஆர.்ரஹ்மான் சவளியிட்டார.் 

❖ கான்பூரில் உள்ள இந்தியே் சோழில்நுட் க் கல்விக் கழகே்தின் சோடக்க நிறுவன 

கா ்பு மற்றும் புே்ோக்க னமயமானது, "நிரம்ான்" உே்தவகே் திட்டே்னே சோடங்கி 

உள்ளது. 

❖ சரவ்தேச கிரிக்சகட் சன யானது, அேன் 78வது வருடாந்திர ் ச ாதுக் கூட்டே்தில் 

மங்தகாலியா, சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் ேஜிகிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகனள ேனது புதிய 

உறு ்பினர ்நாடுகளாக இனணே்ேது. 

❖ உலக வங்கியானது, இண்டரம்ிட் கில் என் வனர அதன் ேனலனம ் ச ாருளாோர 

நிபுணராகவும், தமம் ாட்டு ் ச ாருளாோரே்திற்கான மூே்ே துனணே் ேனலவராகவும் 

நியமிே்துள்ளது. 

o சகௌசிக்  ாசுவுக்கு ் பிறகு, இந்ே சரவ்தேச நிதி நிறுவனே்தின் ேனலனம ் 

ச ாருளாோர நிபுணராக ச ாறு ்த ற்க உள்ள இரண்டாவது இந்தியர ்கில் ஆவார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்திய அண்டார்டிகா மச ாதா – 2022    

 

❖ அண்டாரட்ிக் உடன் டிக்னகயின் உறு ்பினராக, அேன் கீழ் வழங்க ் ட்டுள்ள 

கடனமகளின் காரணமாக 2022 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அண்டாரட்ிகா மதசாோவினன 

மக்களனவ நினறதவற்றியது. 

❖ இது அண்டாரட்ிகா  குதியில் உள்ள இராணுவ ்  னடனய நீக்குேல், அ ் குதியினன 

அணுசக்திச ்தசாேனனகளை தமற்சகாள்ளாே மண்டலமாக மாற்றுேல், கதிரியக்கக் 

கழிவுகனள அகற்றுேல், தமலும், அ ் குதியினன அனமதியான தநாக்கங்களுக்காக 

மட்டுதம  யன் டுே்ே ் டச ்சசய்வனே உறுதி சசய்ேல் ஆகியவற்னற தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 
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❖ அண்டாரட்ிகா  குதியில் சரவ்தேச அறிவியல் ஒேத்ுனழ ்ன  ஊக்குவித்தல் மற்றும் 

பிராந்திய இனறயாண்னம மீோன சரச்ன்சகனளப் புறந்ேள்ளுேல் ஆகியவற்னற இது 

ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ அண்டாரட்ிக் ஒ ் ந்ேம் 1959 ஆம் ஆண்டில் னகசயழுே்திட ் ட்டு 1961 ஆம் ஆண்டில் 

நனடமுனற ்  டுே்ே ் டட்து. 

❖ இந்தியா 1983 ஆம் ஆண்டில் இந்ே ஒ ் ந்ேே்தில் னகசயழுே்திட்டது. 

 

'சஜாஹர்' வரசவற்பு 

❖ இந்தியாவின் 15வது குடியரசுத் தளலவரான திசரௌபதி முரம்ு, ‘ஜ ாஹர’் வரஜவற்பு 

நிகழ்வுடன்  ூளல 25 ஆம் ஜததியில் திங்கை் கிழளமயன்று பதவிஜயற்றார.் 

❖ ‘ஜ ாஹர’் என்பதன் சபாருை் ‘வணக்கம் மற்றும் வரஜவற்பு’ என்பதாகும். 

❖ இது  ாரக்்கண்டின் பழங்குடியின சமூகங்கைிலும், சத்தீஸ்கர ்மற்றும் ஒடிசாவின் சில 

பகுதிகைிலும் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

❖ ‘ஜ ாஹர’் என்ற சசால்லுக்கு ‘மரியாளத சசலுத்துதல்’ என்றும் சபாருை் உண்டு. 

❖ இது முக்கியமாக சில சமூகங்கைில் மரபுகை் ஒத்து காணப்படும் சந்தாலி, முண்டா 

மற்றும் ஜஹா ஜபான்ற சமூகங்கைால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

கூட்டுப் தபோர் படடப்பிரிவுகள் 

❖ ஆயுதப் பளடகளுக்கு இளடஜயயான ஒருங்கிளணப்ளப ஜமம்படுத்தச ்சசய்வதற்காக 

முப்பளடகைின் மீதான கூட்டுப் ஜபாரப்் பளடகை் அளமக்கப்பட உை்ைன. 

❖ இது இராணுவம், விமானப்பளட மற்றும் கடற்பளட ஆகிய மூன்று பளடகைின் 

திறன்களை ஒருங்கிளணக்க முயலும் ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இது அவற்றின் வை ஆதாரங்களைப் ஜபாரக்ை் மற்றும் நடவடிக்ளககளுக்கு உகந்த 

முளறயில் பயன்படுதத்ுவளத ஜநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 
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❖ அதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட சசயல்பாடுகளைப் சபாறுத்து, மூன்று பளடகைில் இருந்து 

ஜதரந்்சதடுக்கப் பட்ட ஏஜதனும் ஒரு பளடப் பிரிவின் தளலவர ்மூன்று நட்சத்திரத் தரம் 

உை்ை பளடத் தைபதியாகச ்சசயல்படுவார.்  

❖ தற்சமயம் இந்தியாவில் அந்தமான் மற்றும் நிக்ஜகாபார ்பளடப் பிரிவு மற்றும் யுக்தி 

சார ்பளடப் பிரிவு என்று இரண்டு கூட்டுப் பளடப் பிரிவுகை் உை்ைன. 

❖ அந்தமான் மற்றும் நிக்ஜகாபார ்பளடப் பிரிவு என்பது மட்டுஜம நாட்டில் தளரப்பளட, 

கடற்பளட மற்றும் விமானப் பளட ஆகிய மூன்ளறயும் ஒருங்கிளணக்கின்ற 

இம்மாதிரியிலான அளமப்பாக கருதப் படுகின்றது. 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப் பட்ட இது ஜபாரட்் பிஜையரில் ஏற்படுத்தப் பட்டது. 

❖ யுக்தி சார ்பளடப் பிரிவு என்பது இந்தியாவில் அணு ஆயுதச ்சசாத்துக்களை மட்டுஜம 

ளகயாை்வஜதாடு எந்தசவாரு குறிப்பிட்ட யுத்தக் கைத்திளனயும் ளகயாைச ்சசய்வது 

இல்ளல.   

 

 

வவள்லள வவங்காயத்திற்குப் புவி ார் குறியீடு 

 

❖ அலி ாக்  குதியின் சவள்னள சவங்காயே்திற்கு ் புவிசார ்குறியீடு வழங்க ்  ட்டு 
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உள்ளது. 

❖ அலி ாக் மகாராஷ்டிராவின் ராய்காட் மாவட்டே்தில் அனமந்துள்ளது. 

❖ இந்ே சவங்காயே்திற்கான புவிசார ் குறியீடானது, அேன் இனி ்புத் ேன்னமக்காக 

வழங்க ்  ட்டது. 

❖ புவிசார ் குறியீடானது சவள்னள சவங்காயே்திற்கு ஒரு ேனிே்துவமான 

அனடயாளே்னே அளிக்கிறது. 

❖ மருே்துவக் குணங்கள் சகாண்ட இது  ாரம் ரிய முனறயில் நீண்ட காலமாக  யிரிட ் 

 ட்டு வருகிறது. 

 

ஸ்வதேஷ் ேர்ஷன் திட்டம் 2.0 

 

❖ சுற்றுலா அளமசச்கம் ஆனது அதன் ஸ்வஜதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்ளத ஸ்வஜதஷ் தரஷ்ன் 

2.0  என புதுப்பித்துை்ைது. 

❖ இது பல இடங்கைில் நிளலயான மற்றும் முளறயான உை்கட்டளமப்ளப ஜமம்படுத்தச ்

சசய்வளத ஜநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

❖ இது 2014-15 ஆம் ஆண்டில், ஒருங்கிளணந்த முளறயில் கருத்துரு அடிப்பளடயிலான 

சுற்றுலாத் தைங்களைக் கட்டளமப்பதற்காகத் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது முழுவதுமாக மத்திய அரசின் நிதியுதவிளயப் சபறுகின்ற ஒரு திட்டமாக 

இருப்பஜதாடு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகைின் இதர பிறத் திட்டங்களுடன் இதளன 

ஒன்றிளணக்க பல முயற்சிகை் ஜமற்சகாை்ைப் படுகின்றன. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

குரங்கு அம்டமக்கு எதிரோன ேடுப்பூசி - 'இமோன்வோக்ஸ்'  

❖ குரங்கு அம்ளமக்கு எதிராகப் சபரியம்ளம ஜநாய்த் தடுப்பூசிளயப் பயன்படுத்தச ்

சசய்வதற்கு ஐஜராப்பிய ஆளணயம் ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

❖ ஐஜராப்பிய ஒன்றியத்தில், 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் சபரியம்ளம ஜநாளயத் தடுக்கச ்

சசய்வதற்காக இமான்வாக்ஸ் தடுப்பூசிளயப் பயன்படுதத்ுவதற்கு அங்கீகாரம் 

வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ குரங்கு அம்ளம ளவரசிற்கும் சபரியம்ளம ளவரசிற்கும் இளடஜய உை்ை 

ஒற்றுளமயின் காரணமாக இது குரங்கு அம்ளமக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துவதற்குச ்

சாத்தியமான தடுப்பூசியாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ 1980 ஆம் ஆண்டில் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்ட சபரியம்ளம ஜநாளய விட குரங்கு 

அம்ளம ஜநாய் குளறவான ஆபத்தானது மற்றும் குளறவான சதாற்றும் தன்ளமயிளன 

சகாண்டது. 
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❖ சமீபத்தில், உலக சுகாதார அளமப்பானது குரங்கு அம்ளமப் பரவளல ஒரு உலக 

சுகாதார அவசரநிளலயாக அறிவித்தது. 

❖ 72 நாடுகைில் 16,000 ஜபர ்இந்த ஜநாயால் பாதிக்கப்பட்டுை்ைனர.் 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

புலிகள் மற்றும் யோடனகள் பற்றிய ேரவு 

 

❖ புலிகை் மற்றும் யாளனகை் பற்றியத் தரவுகைானது சமீபத்தில் மக்கைளவயில் 

சமரப்்பிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தத் தரவுகைின்படி, கடந்த 3 ஆண்டுகைில் இந்தியாவில் 29 புலிகை் காணாமல் 

ஜபாய் உை்ைன. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா 96 புலிகளையும், 2020 ஆம் ஆண்டில் 106 புலிகளையும், 

2021 ஆம் ஆண்டில் 127 புலிகளையும் இழந்துை்ைது. 

❖ தற்ஜபாது, 197 புலிகை் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப் பட்டுை்ைன. 

❖ கடந்த மூன்றாண்டுகைில் புலிகை் மீதான தாக்குதலில் 125 புலிகை் சகால்லப் பட்டு 

உை்ைன. 

❖ மகாராஷ்டிராவில் 61 புலிகளும் உத்தரப் பிரஜதசத்தில் 25 புலிகளும் உயிரிழந்துை்ைன. 

❖ இஜத காலக் கட்டத்தில் இந்தியாவில் 307 யாளனகை் உயிரிழந்துை்ைன. 

❖ கடந்த 3 ஆண்டுகைில் 222 யாளனகை் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துை்ைன. 
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❖ ஒடிசாவில் 41, தமிழகதத்ில் 34, அசாமில் 33 என்று யாளன உயிரிழப்புகை் பதிவாகி 

உை்ைன. 

❖ இரயில் விபத்தில் 45 யாளனகை் உயிரிழந்துை்ைன. 

 

பனிச ்சிறுே்டே பற்றிய இந்திய விலங்கியல் கணக்சகடுப்பு அடமப்பின் ஆய்வு 

 

❖ இந்திய விலங்கியல் கணக்சகடுப்பு அளமப்பானது (ZSI), சமீபத்தில் பனிசச்ிறுத்ளத 

பற்றிய ஆய்ளவ ஜமற்சகாண்டது. 

❖ பனிச ் சிறுத்ளதகளுக்கும், நீலமளலயாடு மற்றும் ளசபீரிய ஐசபக்ஸ் காட்டாடு 

ஜபான்ற அதன் இளர இனங்களுக்கும் இளடஜயயான வாழ்விடப் பயன்பாட்டில் ஒரு 

வலுவான சதாடரப்ு உை்ைது. 

❖ அந்தப் பகுதிகளை அதன் இளர இனங்கை் நன்கு பயன்படுத்தினால், அங்கு பனிச ்

சிறுத்ளதகை் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகை் அதிகமாக அளமயும். 

❖ ஜவட்ளடயாடப்படும் இனங்களைப் சபாறுத்தவளரயில், பனிசச்ிறுத்ளத அப்பகுதியில் 

இருக்கும் ஜபாது இந்த இளர இனங்களை அங்குக் காண்பதற்கான வாய்ப்புகை் மிகக் 

குளறவாகும். 

❖ பனிச ்சிறுத்ளதயானது IUCN சிவப்புநிறப் பட்டியலில் 'பாதிக்கப்படக் கூடிய இனமாக' 

வளகப் படுத்தப் பட்டுை்ைது. 

❖ இந்தியாவில், இமாசச்லப் பிரஜதசம், லடாக், சிக்கிம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய 

இடங்கைில் இது காணப்படுகிறது. 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

ரோஜஸ்ேோன் மகிளோ நிதி 

❖ சதலுங்கானா அரசின் ஸ்திரீ நிதி கடன் கூட்டுறவுக் கூட்டளமப்புடன் ரா ஸ்தான் 

மாநில அரசு ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திளன ஜமற்சகாண்டுை்ைது. 
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❖ இது முதன்முளறயாக "ரா ஸ்தான் மகிைா நிதி" என்று முழுவதுமாக சபண்கை் 

மட்டும் நடத்தும் கூட்டுறவு வங்கிளய  நிறுவுவளத ஜநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

❖ இது அவரக்ைின் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரளவ வழங்குவதன் மூலம் சபண்களுக்கு 

அதிகாரமைிப்பளத ஊக்குவிக்கும். 

❖ இது முழுவதுமாக சபண் ஊழியரக்ைால் இயக்கப்படும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சதுப்புநிலக் கோடுகளின் சூழடலடமவின் போதுகோப்பிற்கோன சர்வதேச தினம் - 

ஜூடல 26 

 

❖ இது சது ்புநிலக் காடுகளின் சூழனலனமவின் மீதான முக்கியே்துவம் குறிே்து ஒரு 

விழி ்புணரன்வ ஏற் டுேே் முயல்கிறது. 

❖ சது ்புநிலங்கள் "ஒரு ேனிே்துவமான, சிற ்பு வாய்ந்ே மற்றும்  ாதிக்க ் டக் கூடியச ்

சூழனலனமவு" என்று கருே ்  டுகிறது. 

❖ யுசனஸ்தகா இந்ேே ்தினே்தினன 2015 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் சகாண்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் வன ஆய்வு அறிக்னகயின்  டி, 2019 ஆம் ஆண்டு மதி ்பீட்னடக் 

காட்டிலும் இந்தியாவில் சது ்பு நிலங்களின்  ர ்பு 17 சதுர கிமீ அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ அது ேற்த ாது 4,992 சதுர கி.மீ. வனர  ரவியுள்ளது. 

 

உலக இயற்டகப் போதுகோப்பு தினம் - ஜூடல 28 

❖ நமது இயற்ளக வைங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ஜவ இந்த 

தினமானது சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இயற்ளகயின் முக்கியதத்ுவத்ளத மக்களுக்கு உணரத்்தச ்சசய்வஜத இந்த தினத்தின் 

ஜநாக்கமாகும். 
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❖ இந்த ஆண்டில் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, "காடுகை் மற்றும் வாழ்வாதாரங்கை்: 

மக்கை் மற்றும் புவிக் ஜகாைிளன நிளலநிறுத்தச ்சசய்தல்" என்பதாகும். 

 

 

சர்வதேச புலிகள் தினம் - ஜூடல 29 

❖ புலிகளைப் பாதுகாப்பது பற்றியும், அவற்றின் இயற்ளகயான வாழ்விடத்ளதப் 

பாதுகாப்பது பற்றியும் மக்கைிளடஜய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவஜத இத்தினத்ளத 

அனுசரிப்பதன் ஜநாக்கமாகும். 

❖ ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு ஆசியாவில் 100,000 புலிகை் இருந்தன. 

❖ இன்ளறய நிலவரப்படி 4,000க்கும் குளறவான புலிகை் மட்டுஜம காடுகைில் உை்ைன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்குை் அந்த எண்ணிக்ளகளய இரட்டிப்பாக்குவது இதத்ினத்தின் 

ஜநாக்கங்கைில் ஒன்றாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "புலிகைின் எண்ணிக்ளகளய 

மீட்சடடுப்பதற்காக இந்தியா புலிகை் பாதுகாப்புத் திட்டத்திளன அறிமுகப் படுத்தச ்

சசய்கிறது" என்பதாகும். 
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