•
•
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TNPSC துளிகள்
❖

நைஜீரியாவின் ப ாப ா ஹராம் கிளர்ச்சியாளர் ள் ஒரு தீவிரவாதத் தா ்குதநை
ைடத்தி 65 ம ் நள ் க ான்றுள் ளார் ள் என்று சை்பதகி ்

❖

குரை்

வா ்க டு ் பின்

மூைம்

ைம் பி ்ந

்

டுகின்றது.

வா க
்
டு ் பிை்

ர்ைாட ாவின் புதிய

முதை் வர் BS எடியூரப் பா கவற் றி க ற் றநதத் கதாடர்ை்து, அம் மாைிைச் சட்டசந யின்
ச ாைாய ர் K.R. இரபமஷ் குமார் தனது
o

இவர் தனது

தவி விை ை்

தவி விை நை அறிவித்துள் ளார்.

டிதத்நத அம் மாைிை சட்டசந யின்

துநை

ச ாைாய ரான கிருஷ்ைா கரட்டியிடம் அளித்துள் ளார்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
ககொடைக்கொனல் மடலப் பூண்டு
❖

புவிசார் குறியீட்டுப் பதிவுத் துறையானது ககாறடக்கானல்

மறலப் பூண்டிை் கு

புவிசார் குறியீட்டு அறடயாளத்றத வழங் கியுள் ளது.

❖

இந்தப் பூண்டு வறகயானது, தனது மருத்துவ மை் றும் பாதுகாப் புப் பண்புகளுக்காகப்
கபரிதும் அறியப் படுகின்ைது.

❖

இது கபரும் பாலும் கவள் றள அல் லது கவளிறிய மஞ் சள் நிைத்றதக் ககாண்டுள் ளது.

❖

உயரமான மறல, மூடுபனி சார்ந்த நிறல மை் றும் ககாறடக்கானல் மண் ஆகியறவ
அதன் மருத்துவப் பண்புகள் மை் றும் ககடாமல் நீ ண்ட நாட்கள் சசமித்து றவத்துப்
பயன்படுத்துதல் ஆகியவை் றிை் குக் காரணமாகின்ைன.

❖

தமிழ் நாட்டில் பூண்டானது காரிப் பயிர் (ஜுன் – ஜூறல) மை் றும் ராபிப் பயிர்
(அக்சடாபர் – நவம் பர்) வறகயாக இருக்கின்ைது.

•
•

தமிழ் நொடு மருத்துவமடனகள் தினம் – ஜூடல 30
❖

தமிழ் நாட்டில்

உள் ள

அரசு

மருத்துவமறனகள்

ஒவ் கவாரு

ஆண்டும்

டாக்டர்

முத்துலட்சுமி கரட்டியின் பிைந்த தினமான ஜூறல 30 ஆம் சததிறய “மருத்துவமநன
தினமா ” அனுசரி ் விரு ்கின்றன.
❖

புது ்ப ாட்நடநயச் பசர்ை்த இவர் 20 ஆம் நூற் றாை்டின் கதாட ் த்திை் ைாட்டின்
பு ழ் க ற் ற க ை் மருத்துவர் ளிை்

ஒருவரா

மாைிைத்தின் முதைாவது க ை் சட்டசந
❖

விளங் கினார். இவர் தமிழ் ைாடு

உறு ் பினர் ஆவார்.

பமலும் இவர் 1954 ஆம் ஆண்டில் கசன்றன அநடயாறு புற் றுபைாய் நமயத்நதயும்
ைிறுவியுள் ளார்.

❖

க ருைிறுவன

சமூ ப்

ைிறுவனங்

ள் ,

ைிறுவனங்

நளப்

க ாறு ் புநடறம

ைன்க ாநடயாளர் ள் ,
ாராட்டுவபதாடு

பசநவ நள விளம் ர ்

ைிதி நள

சமு

அளி ்கும்

அநம ் பு ள்

மருத்துவமநன ளாை்

டுத்துவதற் ா வும் இத்தினம் அனுசரி ்

அரசு

சாரா

மற் றும்

க ரு

வழங்

் டும்

் டுகின்றது.

❖

1956 ஆம் ஆை்டு இை்திய அரசு இவரு ்கு

த்ம பூசை் விருது வழங் கி க ௌரவித்தது.

❖

இவருறடய புத்தகம் : சட்டமன்ற உறு ் பினரா

❖

பதவதாசி முநறநய ஒழி ்கும் சட்டத்தின் பின்னைியிை் இருை்த மு ்கியமான ை ர்

எனது அனு வங்

ள் .

இவராவார். (மசசாதா அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது 1930 ஆம் ஆண்டில் – மசசாதா
நிறைசவை் ைப் பட்டது 1947 ஆம் ஆண்டில் )

ததசியெ் செய் திகள்
புலிகள் – கணக்ககடுப் பு, பொதுகொப் பு மற் றும் கொப் பகங் கள்
❖

2019 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 29 அன்று சர்வசதசப் புலிகள் தினம் அனுசரிக்கப் பட்டது.

❖

இக்ககாண்டாட்டத்தின் சபாது, இந்தியாவில் நான்காவது புலிகள் கணக்ககடுப் பு
முடிவுகள் கவளியிடப் பட்டன.

❖

இந்த ஆய் வானது, இந்திய வனவிலங் கு நிறுவனத்தினால் (WWI - Wildlife Institute of India)
சமை் ககாள் ளப் பட்டுள் ளது.

•
•

❖

இந்தியா ஒட்டுகமாத்தமாக 2967 புலிகறளக் ககாண்டுள் ளது என்று இந்த அறிக்றக
கூறுகின்ைது.

❖

முதலாவது புலிகள் கணக்ககடுப் பு 2006 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் பட்டது.

❖

தை் கபாழுது இந்த ஆய் வு 4 வருடங் களுக்கு ஒருமுறை நடத்தப் படுகின்ைது.

❖

மத்தியப் பிரசதசம் மிக அதிக அளவிலாக 526 புலிகறளக் ககாண்டுள் ளது. இதை் கு
அடுத்து கர்நாடகா (524) மை் றும் உத்தரகாண்ட் (442) ஆகிய மாநிலங் கள் அதிக
புலிகறளக் ககாண்டுள் ளன.

❖

சத்தீஸ்கர் மை் றும்

மிசசாரம்

வீழ் சசி
் றயக் கண்டுள் ளன.

ஆகிய மாநிலங் கள்

புலிகளின் எண்ணிக்றகயில்

•
•

❖

மத்தியப் பிரசதசத்தில் உள் ள கபன்ச் புலிகள் காப் பகம் அதிக எண்ணிக்றகயிலான
புலிகறளக் ககாண்டுள் ளது.

❖

“Tx2” என்ற ஒரு திட்டமானது 2010 ஆம் ஆை்டிை் ரஷ்யாவிை் ைநடக ற் ற கசயிை்ட்
பீட்டர்ஸ்க ர் ் புலி ள் மாைாட்டின் ப ாது உை
Wildlife Foundation - WWF) கதாடங்

❖

வனவிைங் கு அநம ் பினாை் (World

் ட்டது.

இதன்கீழ் , புலிகறளக் ககாண்டு இருக்கும் 13 நாடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் புலிகளின்
எண்ணிக்றகறய இரு மடங் காக்குவதை் கு ஒப் புக் ககாண்டுள் ளன.

❖

உை

வனவிைங் கு அநம ் பின் “Tx2” என்ற திட்டத்தின் ஒரு

எை்ைி ்ந

இரு மடங்

குதியா

தனது புலி ளின்

ா ்கிய உைகின் முதைாவது ைாடு பை ாளம் ஆகும் .

தமிழ் நொடு புள் ளி விபரங் கள்

❖

தமிழ் ைாட்டிை் உள் ள 4 புலி ள்
சிறை்ததா ” தரவரிநச ்
o

முதுமநை புலி ள்

o

ஆநனமநை புலி ள்

o

சத்தியமங்

o
❖

ங்

ளும் இை்த ்

ை க
்
டு ் பிை் “மி வும்

ம்

ா ்

ம்
ா ்

ம் (STR)

ள ் ாடு - முை்டை்துறை புலி ள்

ா ்

ம்

தமிழ் ைாட்டிை் உள் ள STR ஆனது 2014 ஆம் ஆை்டு முதை் “மி
எை்ைி ்ந

திவு கசய் துள் ளது. இங் கு 2014 ஆம் ஆை்டு முதை் புலி ளின்

ைான்கு ஆை்டு ளு ்கு ஒருமுநற ைடத்த ் டும் புலி ள்
வழங்

் க ரிய அளவிைான

30 சதவிகிதம் அதி ரித்துள் ளது.

புலி ள் எை்ைி ்ந

❖

ா ்

ைம் புலி ள்

முன்பனற் றத்நத ் ”

❖

ா ்

டுத்த ் ட்டுள் ளன. அநவயாவன

அதி ரி ் பிற் ா

இதை் குப்

ை க
்
டு ் பிை் STR-ை்

பிரதம அநமச்சராை் விருது

் ட்டது.

பமலும் பின் வருவனவற் நற இநைத்து தமிழ் ைாட்டிை் 5-வது புலி ள்
அநம ் தற் குப்

ரிை்துநர ்

கசய் ய ் டுகின்றது.

ா ்

த்நத

•
•

o

பதனி மாவட்டத்திை் உள் ள பம மநை வனவிைங் கு சரைாையம்

o

விருதுை ர் மாவட்டத்திை் உள் ள ஸ்ரீவிை் லிபுத்தூர் ைநரத்த அைிை் வனவிைங் கு
சரைாையம் .

ஒடிசொ ரசகுல் லொ
❖

ஒடிசாவின் ரசகுல் லாவிை் குப் புவிசார் குறியீடு (geographical indication - GI) வழங் கப்
பட்டுள் ளது.

❖

ஒடிசா

சிறு

கதாழிை் சாறலகள்

கழகமானது

ஒடிசா

ரசகுல் லாறவப்

புவிசார்

குறியீட்டிை் காகப் பதிவு கசய் து, அதறனச் கசாந்தம் ககாண்டாடும் நிறுவனமாக
விளங் கும் .
❖

இது

ரசகுல் லாவிை் குத்

சதறவயான

அறனத்து

சட்டப் பூர்வ

மை் றும்

அறிவுசார்

கசாத்துரிறமறயப் கபை் று விளங் கும் .
❖

ஒடிசாவில்

உள் ள

அறனத்து

பயன்படுத்துவதை் கு

30

மாவட்டங் களும்

உரிறமயுள் ள

புவியியல்

புவிசார்

குறியீட்றடப்

பகுதிகள்

என

வறரயறுக்கப் பட்டுள் ளன.
❖

ஒடிசா ரசகுல் லாவானது உலகப் புகழ் கபை் ை பூரி கஜகந்நாத் ஆலயச் சடங் குகளுடன்
கதாடர்புறடயது.

ஒருங் கிடணக்கப் பை்ை பபொர்ப் படைகள்
❖

முதலாவது ஒருங் கிறணக்கப் பட்ட சபார்ப் பறடகள் (Integrated Battle Groups - IBGs) என்ை
கருத்தானது

விறரவில்

கசயல் படுத்தப் படும்

என்று

இந்திய

இராணுவம்

அறிவித்துள் ளது. இது அடுத்த மாதத்தின் இறுதியில் அறமக்கப் படவிருக்கின்ைது.
❖

IBG ள்

நட ் பிரிவு

அநம ் பு ளாகும் .

அளவிைான,

இது

சுறுசுறு ் ான,

ப ாரின்

ப ாது

எதிரி

தன்னிநறவு

க ற் ற

இராணுவத்திற் கு

ப ார்
எதிரா

தா ்குதை் நளத் கதாடங் கும் .
❖

க ாதுவா

1500 முதை் 4000 இராணுவ வீரர் ள் பசர்ை்து ஒரு

❖

IBG ஆனது

ாது ா ் பு மற் றும் தா ்குதை்

நட ் பிரிவில் இருப் பர்.

நடயா ச் கசயை் டும் .

•
•

❖

தா ்குதை் ைடத்தும் IBG ள்

ாதி ் பு ்கு உள் ளா

் கூடிய இடங்

நட ள் தா ்குதை் ைடத்த ்கூடும் என்று எதிர் ார் ்

்

ள் அை் ைது எதிரி ்

டுகின்ற

குதி ள் ஆகிய

குதி ளிை் கசயை் டும் .

புகழ் கபற் ற சுற் றுலொத் தளங் கள்
❖

நாட்டில் உள் ள “பு ழ் க ற் ற 17 சுற் றுைாத் தளங்
வாய் ை்த சுற் றுைாத் தளங்
சுற் றுைாத் தளங்

❖

இை்த

அறிவி ்
❖

தளங்

பமம் டுத்த ்

ளு ்கு ஒரு முன்மாதிரியா

முன்கனடு ் பு

பைா ் மா

ளா

இை்தியாவின்

ள் அரசாங்

த்தினாை் ” உை த் தரம்

டவிரு ்கின்றன. இநவ ள் இதர

கசயை் டவிரு ்கின்றன.

கமன்சக்தி

ஆற் றநை

பமம் டுத்துவநத

் க ாை்டுள் ளது. இது 2019 ஆம் ஆை்டின் ைிதி ைிநை அறி ்ந யிை்
் ட்டது.

ளின்

ட்டியை் பின்வருமாறு:

ெர்வததெெ் செய் திகள்
சர்வபதசப் புடகயிடலப் பரவல்
❖

உலக சுகாதார அறமப் பானது சர்வசதசப் புறகயிறலப் பரவல் மீதான தனது 7-வது
அறிக்றகறய கவளியிட்டுள் ளது. இது புறகயிறலயின் சதறவறயக் குறைப் பதை் காக
உலக நாடுகள் எடுத்துள் ள சதசிய முயை் சிகறள ஆய் வு கசய் கின்ைது.

❖

தை் கபாழுது

ஏைத்தாழ

1.1

பில் லியன்

புறகபிடிப் பவர்கள்

உள் ளனர்

என்று

கணிக்கப் பட்டுள் ளது. இவர்களில் 80 சதவிகித நபர்கள் குறைந்த வருமானம் ககாண்ட
மை் றும் நடுத்தர வருமானம் ககாண்ட நாடுகளில் இருக்கின்ைனர்.

சபாருளாதாரெ் செய் திகள்
7-வது கபொருளொதொரக் கணக்ககடுப் பு
❖

மத்திய அரசு திரிபுரா மாநிலத்திலிருந்து 7-வது கபாருளாதாரக் கணக்ககடுப் றபத்
கதாடங் கியிருக்கின்ைது.

❖

இந்தக் கணக்ககடுப் பு மை் ை மாநிலங் கள் மை் றும் ஒன்றியப் பிரசதசங் களில் ஆகஸ்ட்
மை் றும் கசப் டம் பர் மாதங் களில் கதாடங் கப் படவிருக்கின்ைன.

•
•

❖

கபாருளாதாரக் கணக்ககடுப் பு (Economic Census - EC) என்பது நாட்டின் புவியில்
எல் றலக்குள்

அறமந்துள் ள

அறனத்து

நிறுவனங் கள் /அலகுகளின்

கமாத்த

எண்ணிக்றகயாகும் .
❖

நாட்டில் உள் ள மிகப் கபரிய அளவிலான முறை சாராத் துறை குறித்த தகவறலக்
ககாண்ட ஒசர ஆதாரம் இதுவாகும் .

❖

கபாருளாதாரக் கணக்ககடுப் பில் சவளாண்றமத் துறை இறணக்கப் படவில் றல.

❖

இந்தக் கணக்ககடுப் பானது மத்தியப் புள் ளியியல் மை் றும் திட்டச் கசயல் படுத்துதல்
துறை அறமச்சகத்தினால் நடத்தப் பட்டுக் ககாண்டிருக்கின்ைது.

❖

தை் கபாழுது

வறர

6

கபாருளாதாரக்

கணக்ககடுப் புகள்

நடத்தப் பட்டுள் ளன.

அறவயாவன :
o

முதைாவது EC (1977), இரை்டாவது EC (1980), மூன்றாவது EC (1990), ைான் ாவது EC
(1988), ஐை்தாவது EC (2005), ஆறாவது EC (2013).

உலக இந் துப் கபொருளொதொர மன்றம்
❖

உலக இந்துப் கபாருளாதார மன்ைமானது (World Hindu Economic Forum - WHEF) இந்தியா
மை் றும்

சநபாளம்

ஆகிய

நாடுகளுக்கிறடசயப்

கபாருளாதார

ஒத்துநழ ் ந

அதி ரி ் தற் ா வும் தனது க ாருளாதார வாய் ப் புகளுக்காக உலக அறமப் புடன்
சநபாளத்றத இறணப் பதை் காகவும் தனது சநபாளப் பிரிறவத் கதாடங் கியுள் ளது.
❖

WHEF ஆனது 2012 ஆம் ஆை்டிை் ஹாங்

❖

இது

வலிநமயான

வை் லுைர் ள் ,

க ாருளாதார

வர்த்த ர் ள் ,

ாங் கிை் கதாடங்

வை் லுைர் ள் ,

வங் கியாளர் ள் ,

் ட்டது.

ை் வியாளர் ள் ,

கதாழிற் துநற

கதாழிை் சார் வை் லுைர் ள்

மற் றும்

ஆர்வைர் ளின் குழுவாகும் .
❖

இதன் தத்துவம் “க ாருளாதாரபம வலிநம வாய் ை்தது” (தர்மாஸ்யா மூைம் - அர்தாஹ்
- அர்த்த சாஸ்திரம் ) என் தாகும் .

அறிவியை் மற் றும் சதாழிை் நுட்பெ் செய் திகள்
ஏகஜண்ை் ஸ்மித் மொல் பவர்
❖

இந்திய இறணய வழிக் குை் ைத் தடுப் பு அதிகாரிகளின் அறிக்றகயின்படி, சமீபத்தில்
கண்டறியப் பட்ட

ஏகஜண்ட்

ஸ்மித்

மால் சவரினால்

(தரவுகறளத்

திருடுவது)

இந்தியர்கள் அதிக எண்ணிக்றகயில் பாதிக்கப் பட்டுள் ளனர்.
❖

❖

இந்த மால் சவர் ஆண்ட்ராய் டு றகசபசிகளில் உள் ள கசயலிகறளப் பயனாளிகளின்
அனுமதி இல் லாமல் “தீங் கிநழ ்

் கூடிய தரவு ளா ” மாற் றும் திறன் க ாை்டது.

ஏகெை்ட் ஸ்மித் ஆனது கூகுள்

் பள ஸ்படாரிை் உள் ள கசயலி ளிை் இரு ்கும் . இது

க ரும் ாலும் விநளயாட்டு,
கசயலி ளுடன் இநை ்

டங்

நளத் திருத்தம் கசய் தை் மற் றும் க ாழுதுப ா ்கு

் ட்டிரு ்கும் .

•
•

சுற் றுெ்சூழை் செய் திகள்
இமயமடல மொநொடு
❖

உத்தரகண்டில்

உள் ள

முசசாரியில்

இமயமறல

மாநாடு

ஒன்று

நறடகபை் றுக்

ககாண்டிருக்கின்ைது.
❖

இது

இமயமறலயில்

உள் ள

மாநிலங் களின்

வளர்ச்சி

கதாடர்பான

பல் சவறு

பிரச்சிறனகறள விவாதிப் பறத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள் ளது.
❖

இந்த

மாநாட்டின்

பாதுகாத்தல் ,

முக்கியமான

பல் லுயிர்ப்

குறிக்சகாள்

கபருக்கம் ,

கலாச்சாரப்

இமயமறல

சூழலறமப் றபப்

பாரம் பரியம்

மை் றும்

நீ ர்ப்

பாதுகாப் பு ஆகியறவயாகும் .

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
அஞ் சும் பமொை்கில் - துப் பொக்கி சுடுதலில் சொதடன
❖

உலக சாம் பியன்ஷிப் பில் கவள் ளிப் பதக்கம் கவன் ை அஞ் சும் சமாட்கில் 10மீ ஏர்
றரபிள் பிரிவில் 253.9 புள் ளிகறளப் கபை் ைார். இதை் கு முன் கபண்களுக்கான 10மீ ஏர்
றரபிள் பிரிவில் இவருறடய இறண வீராங் கறனயான அபூர்வி சண்சடலா (252.9
புள் ளிகள் ) நிகழ் த்திய சாதறனறய இவர் முறியடித்தார்.

❖

புது தில் லியில் நறடகபை் ை XII சர்தார் சென் சிங் பசத்தி ைிநனவு மாஸ்டர்ஸ் து ் ா ்கி
சுடுதை் ப ாட்டியின் ப ாது இவர் இச்சாதநனநய ைி ழ் த்தினார்.

❖

2020 ஆம் ஆை்டின் படா ்கிபயா ஒலிம் பி ் ப ாட்டியிை் து ் ா ்கி சுடுதலு ் ான
ஒலிம் பி ் இடத்நத ் பிடித்த முதை் வீராங்

றனஅஞ் சும் ஆவார்.

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

