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மே – 31 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியக் குத்துசச்ண்டை வீரரும், டைோக்கிடயோ ஒலிம்பிக் ட ோை்டியில் வெண்கல ் 

 தக்கம் வென்றெருமோன லெ்லினோ ட ோரட்கோடைன் சரெ்டதசக் குதத்ுசச்ண்டை 

சங்கத்தின் தைகளக் குழுத ்தடலெரோகத ்டதரந்்வதடுக்க ் ை்ைோர.் 

❖ ரஸ்கின்  ோண்ை ் "Listen to Your Heart: The London Adventure" என்ற புதியப் புத்தகத்திடன 

எழுதியுள்ளோர.் 

 

மேசியச ்சசய்திகள் 

ேே்திய சேொல்லியல் ஆமலொசனை வொரியே்  

 

❖ மத்திய வதோல்லியல் ஆடலோசடன ெோரியமோனது 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருெோக்க ் 

 ை்ைது. 

❖ சமீ த்தில், இந்த ெோரியமோனது இந்தியத ் வதோல்லியல் துடறயினோல் மீண்டும் 

அடமக்க ்  ை்ைது. 

❖ கலோசச்ோர அடமசச்டர இதன் தடலெரோக்க வேண்டி மீண்டும் இந்த ெோரியத்திடன 

இந்தியத் வதோல்லியல் துடற அடமத்தது. 

❖ இதில் இந்தியத் வதோல்லியல் துடற மற்றும் கலோசச்ோர அடமசச்கத்தின் அதிகோரிகள், 

மோநில அரசினோல்  ரிந்துடரக்க ் ை்ை ந ரக்ள்,  ோரோளுமன்ற உறு ்பினரக்ள், 

அறிவியலோளரக்ள்,  ல்கடலக்கழகப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சிந்துச ் சமவெளி ெரி 

ெடிெங்கள்  ற்றி அறிந்த நிபுணரக்ள் ஆகிவ ோர ் உறு ்பினரக்ளோக இைம் வ ற்று 

உள்ளனர.் 

❖ இந்த ெோரியமோனது இந்தியத் வதோழில்நுை் த் துடறயின் முன்னோள் தடலடம 

இயக்குநருைன், இந்திய அரசோங்கத்தினோல்  ரிந்துடரக்க ் டும் 5 ந ரக்டளயும் இந்த 

ெோரியம் உறு ்பினரக்ளோகக் வகோண்டிருக்கும். 

❖ இது மூன்று ெருைக் கோலத்திற்கு அடமக்க ் ை்டுள்ளது. 

 

இருேரப்பு மபொங்மகொசொகர் பயிற்சி 

❖ இந்தியக் கைற் டை -  ெங்கோளடதசக் கைற் டை ஆகியெற்றிற்கு இடையிலோன 3ெது 
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இருதர ்புப்   யிற்சியோனது 'ட ோங்டகோசோகர'் என அறி ப் படுகின்றது. 

❖ ட ோங்டகோசோகர ் யிற்சியோனது, இரு கைற் டைகளுக்கு இடைடயப்  ரந்த அளவிலோன 

கைல்சோர ்  யிற்சிகள் மற்றும் வசயல் ோடுகடள நைத்துெதன் மூலம் அதிக அளவு 

வசயல் ோை்டுத் தன்டம மற்றும் கூை்டுச ் வசயல் ோை்டுத் திறன்கடள டமம் டுத்தச ்

சச ்ெடத டநோக்கமோகக் வகோண்ைதோகும். 

❖ இந்தியக் கைற் டைக் க ் ல்களோன உள்நோை்டிடலடய கை்ைடமக்க ் ை்ை ெழிகோை்டி 

ஏவுகடணப் ட ோரக்் க ் லோன டகோரோ மற்றும் உள்நோை்டிடலடய தயோரிக்க ் ை்ை கைல் 

டரோந்துக் க ் லோன சுடமதோ ஆகியடெ இந்த ்  யிற்சியில்  ங்டகற்கின்றன. 

 

முேலொவது மேசிய ேகளிர் சட்டேை்ற உறுப்பிைரக்ள் ேொநொடு 

❖ குடியரசுத் தடலெர ்அெரக்ள் இரண்டு நோை்கள் அளவிலோன முதலோெது டதசிய மகளிர ்

சை்ைமன்ற உறு ்பினரக்ள் மோநோை்டிடனத் திருேனந்தபுரத்தில் வதோைங்கி டெக்க 

உள்ளோர.் 

❖ நோடு முழுெதிலும் இருந்து அதிக எண்ணிக்டகயிலோன வ ண் நோைோளுமன்ற 

உறு ்பினரக்ள் மற்றும் சை்ைமன்ற உறு ்பினரக்ள் இதில்  ங்டகற் ோரக்ள் என எதிர ்

 ோரக்்க ்  டுகிறது. 

❖ இந்தியோவின் 75ெது சுதந்திரத் தினத்டதக் வகோண்ைோடும் சுதந்திரத் திருநோள் அமுத ் 

வ ருவிழோ நிகழ்வின்  (ஆசோதி கோ அம்ரித் மடைோத்செ்) கீழ் திை்ைமிை ் ை்ை நோடு 

தழுவிய வகோண்ைோை்ைங்களின் ஒரு  குதியோக,  இத்தடகய முதல் நிகழ்ெோனது வகரள 

மோநிலச ்சை்ைமன்றத்தினோல் ஏற் ோடு வசய்ய ் ைை்து. 

 

ஸ்வச ்சர்மவக்சை் 2023 

 

❖ மத்திய அரசோனது, ஸ்ெச ் ோரத ்திைை்ம் - நகர ்்புறம் 2.0 என்ற திை்ைத்தின் கீழ் 8ெது 

ஸ்ெச ்சரட்ெக்சன் திை்ைதத்ிடன அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ‘கழிவிலிருந்து ெளத்திடன உருெோக்குதல்’ என்ற கருத்துருவிடன அதன் இயக்கத் 
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தத்துெமோகக் வகோண்டு ெடிெடமக்க ் ை்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் கணக்வகடு ் ோனது 3 R - குடறத்தல், மறுசுழற்சி மற்றும் மறு யன் ோடு என்ற 

வகோள்டகக்கு முன்னுரிடம அளிக்கும். 

 

மேசியச ்சொேனை ஆய்வு அறிக்னக 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோன டதசியச ் சோதடன ஆய்வு அறிக்டகயோனது கல்வித் துறற 

அறமசச்கத்தின் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறறயினோல் வெளியிை ்  ை்டு 

உள்ளது. 

❖ இது மூன்று ெருை சுழற்சிக் கோலத்திற்கு 3, 5, 8 மற்றும் 10 ஆம் ெகு ்புகளில்  யிலும் 

குழந்டதகளின் கற்றல் திறன்களின் விரிெோன மதி ்பீை்டு ஆய்விடன நைத்துெதன் 

மூலம் நோை்டில்  ள்ளிக் கல்வி முடறயின் நிடலடய மதி ்பிடுகிறது. 

❖  ள்ளிக் கல்வி முடறயின் ஒை்டு வமோத்த மதி ்பீை்டை இந்த அறிக்டக குறி ்பிடுகிறது. 

❖ இதற்கு முன்னதோக 2017 ஆம் ஆண்டில் டதசியச ்சோதடன ஆய்வு நைத்த ் ை்ைது. 

 

 

கூடுேல் உர ேொைியே் 

❖ உரங்களின் விடல உயரவ்ிலிருந்து விெசோயிகடளக் கோ ் தற்கோக வேண்டி அரசு 

ரூ.1.10 லை்சம் டகோடி மதி ்பில் கூடுதல் உர மோனியத்திடன ெழங்க உள்ளது. 

❖ சமீ த்திய இந்த அறிவி ்பின் மூலம், அரசின் வமோத்த உர மோனியமோனது நை ்பு நிதி 

ஆண்டில் (2022-23) 2.15 லை்சம் டகோடி என்ற மதி ்பிடன எை்டும். 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டு நிதிநிடல அறிக்டகயில் ரூ.1.05 லை்சம் டகோடி மதி ்பிலோன உர 

மோனியமோனது அறிவிக்க ் ை்ைது. 

 

இந்தியொவிை் முேல் ஒலிே்பிக் ேதிப்புசொர் கல்வி 

❖ சரெ்டதச ஒலிம்பிக் குழுவின் ஒலிம்பிக் மதி ்புசோர ்கல்வித ்திை்ைமோனது ஒடிசோவில் 

வதோைங்க ் ை்ைது. 

❖ ஒலிம்பிக் மதி ்புசோர ்கல்வி என் து ஒலிம்பிக் விழுமி ங்களோன தறகசோல்தன்றம, 

மரியோடத மற்றும் நை்பு ஆகியடெ  ற்றி  இடளஞரக்ளுக்கு அறிமுக ் டுத்துெடத 
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டநோக்கமோகக் வகோண்ை ஒரு நடைமுடற ஆகும். 

❖ இது முதலில் மதி ்புகள் அடி ் டையிலோன ஒரு  ோைத ்திை்ைமோக ரூரட்கலோ மற்றும் 

புெடனஸ்ெரில் உள்ள 90  ள்ளிகளில், சுமோர ் 32,000 குழந்டதகளுக்குச ் டசடெடய 

ெழங்கும் ெடகயில் அமல் டுத்த ் டும். 

 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

3வது உலக இயற்னகப் ப ொருள்கள் சபொருட்கொட்சி  

 

❖ 3ெது உலக இயற்டக ் சபோருள்கள் கண்கோை்சியோனது (2022) புது வைல்லியில் உள்ள 

பூசோ என்றடழக்க ் டும் இந்திய டெளோண் ஆரோய்சச்ி நிறுெனத்தில் நடைவ ற்றது. 

❖ இது உலக அளவிலோன மோநோை்டை நைத்துெதன் மூலம் இயற்டக முடற விேசோ  

உற் த்தியோளரக்ள், வதோகு ் ோளரக்ள், வசயலிகள், மதி ்புச ் சங்கிலித் தளத்தின் 

ஒருங்கிடண ் ோளரக்ள் மற்றும் வதோழில்  ங்குதோரரக்ளுக்கோன ஒரு தளத்டத 

ெழங்குகிறது. 

❖ இந்தப் வ ோருை்கோை்சியின் கருத்துரு, "மனிதகுலத்திற்கோன இலோ கரம்" என் தோகும். 

 

ஆப்கொைிஸ்ேொை் சேொடர்பொை 4வது பிரொந்திய ் பொதுகொப்பு ் மபசச்ுவொரே்்னே 

❖ தஜிகிஸ்தோனின் துஷோன்ட  நகரில் ஆ ்கோனிஸ்தோன் குறித்த இரண்டு நோை்கள் 

அளவிலோன  ோதுகோ ்புப் ட சச்ுெோரத்்டதயோனது நடைவ ற்றது 

❖ இந்தியோ, தஜிகிஸ்தோன், ரஷ்யோ, கஜகஸ்தோன், உஸ்வ கிஸ்தோன், ஈரோன், கிரக்ிஸ்தோன் 
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மற்றும் சீனோ ஆகிய நோடுகள் இந்தப் ட சச்ுெோரத்ட்தயில்  ங்டகற்றன. 

❖ இந்தச ்சந்தி ் ோனது, 2021 ஆம் ஆண்டு நெம் ர ்மோதத்தில் புது தில்லியில் நடைவ ற்ற 

ஆ ்கோனிஸ்தோன் வதோைர ்ோன 3ெது பிரோந்தியப்  ோதுகோ ்புப் ட சச்ுெோரத்்டதயின் 

வதோைரச்ச்ியோகும். 

 

 

ஐமரொப்பொவில் சொதனை அளவில் அனைகள் அகற்றல் 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு அடண அகற்றல் முன்டனற்ற அறிக்டகயின்  டி, 17 ஐடரோ ்பிய 

நோடுகளில் உள்ள ஆறுகளில் இருந்து சுமோர ்239 அடணகள் அகற்ற ் ை்ைன. 

❖ இது முந்டதய ஆண்டை விை 137% அதிகமோகும். 

❖ இதுெடரயில் 4,984 அடணகள் அகற்ற ் ை்டுள்ளன. 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், ஸ்வ யின் தனது நோை்டில் உள்ள ஆறுகள் மீது கை்ை ் ை்டிருந்த 

அதிக எண்ணிக்டகயிலோன அடணகடள அகற்றியது (108). 

❖ ட ோரச்ச்ுகல், மோண்டினீக்டரோ மற்றும் ஸ்டலோெோக்கியோ ட ோன்ற நோடுகள் முதன் 

முடறயோக ஆற்றில் அடமக்க ் ை்டிருந்த அடணகடள அகற்றின. 

 

உலக வரே்்ேக அனேப்புக் குழுவிை் புதிய ேனலவர் 

❖ இந்தி ோவின் அன்ெர ்ைுடசன் டஷக், ெரத்்தகத்திற்கோன வதோழில்நுை் த் தடைகள் 

குறித்த உலக ெரத்்தக அடம ்பின் குழுவின் தடலெரோக நியமிக்க ் ை்டுள்ளோர.் 

❖ வமக்சிடகோடெச ் டசரந்்த எலிசோ மரியோ ஓல்வமைோ டி அவலஜோன்ை்டரோ என்பேறர 

அடுத்து டஷக் இந்த ் வ ோறு ்பிடன ஏற்க உள்ளோர.் 

❖ உலக ெரத்்தக அடம ்பு என் து 164 உறு ்பினரக்டளக் வகோண்ை ஒரு  லதர ்பு 

அடம ் ோகும். 

❖ இது உலகளோவிய ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக்கோன விதிகடள உருெோக்கச ்

சச ்ேவதோடு ெரத்்தகம் வதோைர ்ோனப் பிரசச்ிடனகளில் நோடுகளுக்கு இடைடய எழும் 

சரச்ட்சகடளயும் தீரக்்கச ்சச ்கிறது.  

❖ இந்தியோ 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த அடம ்பின் அடிப்பறை உறு ்பினரோக 

விளங்குகிறது. 
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சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

ஹிந்துஸ்ேொை் ஜிங்க் நிறுவைே்திை் பங்குகள் விற்பனை 

 

❖ ஹிந்துஸ்தோன் ஜிங்க் லிமிவைை ்(HZL) நிறுெனத்தில் அரசு வகோண்டிருந்தப்  ங்குகளில் 

மீதமுள்ள 29.5%  ங்குகடள விற் தற்குப் வ ோருளோதோர விெகோரங்கள் மீதோன  மத்திய 

அடமசச்ரடெக் குழு ஒ ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ ஹிந்துஸ்தோன் ஜிங்க் லிமிவைை் நிறுெனத்தில் டெதோந்தோ குழுமத்தின்  ங்கு 64.92% 

ஆகும். 

❖ ஐடிசி குழுமத்தில் உள்ள அதன் 7.91%  ங்குகடள விற்கவும் அரசுத ்திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கோன அரசின் முதலீை்டு விலக்கிற்கோன இலக்கு 65,000 டகோடி 

ரூ ோயோக நிரண்யிக்க ் ை்டுள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சசலொ ேக்கொக் குரங்கு 

 

❖ அருணோசச்ல பிரடதசத்தில் இருந்து கண்ைறிய ் ை்ை உலகின் ஒரு  டழய குரங்கு 

இனத்திறனச ் வசரந்்த ஒரு புதிய இனத்திற்கு அருணோசச்லப் பிரவதசத்தின் டசலோ 

கணெோயின் நிடனெோக ் வ யரிை ் ை்ைது. 

❖ டசலோ கணெோய் ஆனது கைல் மை்ைத்திலிருந்து 13,700 அடி உயரத்தில் உள்ள ஒரு உத்தி 

சோரந்்த முக்கியத்துெம் வகோண்ை மடல ் ோடதயோகும். 

❖ இந்த ் புதிய இனத்திற்கு வசலோ மக்கோக் என்று வ யரிை ் ை்டுள்ளது. 

❖ இந்த இரண்டு இனங்கடளயும் டெறு டுத்துெதற்கு சில தனித்துெமோன உருெவியல் 

 ண்புகள் உள்ளன. 

❖ வசலோ மக்கோக் இனம் வெளிர ்முகத்டதயும்  ழு ்பு நிற டமல்டதோலிடனயும் வகோண்து 

இருக்கும்.  

❖ அருணோசச்ல மக்கோக் இனம் கருடமயோன முகத்டதயும் அைர ்ழு ்பு நிற டமல் 

டதோலிடனயும் வகோண்டிருக்கும். 

 

பிரபலேொைவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

வொஸ்விக் சேொழில்துனற ஆரொய்சச்ி விருது 2020 

❖ இந்திய டெளோண் ஆரோய்சச்ிச ் சட யின் மதத்ியக் கைல் மீன்ெள ஆரோய்சச்ி 

நிறுெனத்தின் இயக்குனர ்A . டகோ ோலகிருஷ்ணன் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன ெோஸ்விக் 

வதோழில்துடற ஆரோய்சச்ி விருதிடன வென்றுள்ளோர.் 

❖ மீன் இனங்களின் மரபியல் வதோைர ்ோன ஆரோய்சச்ி ்  ணிகளில் அெர ் ஆற்றிய 

குறி ்பிைத் தக்கப்  ங்களி ்பிற்கோக இந்த விருதோனது ெழங்க ் ை்டுள்ளது. 

❖ இது ெணிக ரீதியோக முக்கியத்துெம் ெோய்ந்த மற்றும் அழிந்து ெரும்  ல 

உயிரினங்கடள ்  ோதுகோ ் து வதோைர ்ோன மீன் இனங்களின் மரபியல் குறித்த ஒரு 

ஆரோய்சச்ியோகும். 
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முக்கிய திைங்கள் 

உலக ் புனகயினல எதிர்ப்புத் திைே் – மே 31 

 

❖ இது புடகயிடலடய உை்வகோள்ெதோல் ஏற் டும்  ோதி ்புகள் குறித்து விழி ்புணரவ்ு 

ஏற் டுத்துெடத டநோக்கமோகக் வகோண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு, உலகப் புடகயிடல எதிர ்்புத் தினதத்ின் கருத்துருெோனது "புடகயிடல: 

நமது சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஓர ்அசச்ுறுத்தல்" என் தோகும். 

❖ உலக சுகோதோர அடம ்பின் உறு ்பினர ்நோடுகள், 1987 ஆம் ஆண்டு டம 31 ஆம் டததி 

அன்று உலகப் புடகயிடல எதிர ்்புத் தினத்டதக் கடைபிடிக்க ஒ ்புக் வகோண்ைன. 
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