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அக்ட ோபர் – 05 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

புதிய சகளுத்தி மீன் இனங்கள் 

❖ இந்திய வேளாண் ஆராய்சச்ிக் குழுமத்தின் வதசிய மீன் மரபணு ேளங்கள் 

கழகமானது ஒரு புதிய ககளுத்தி மீன் இனத்தினனக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய ககளுத்தி மீன் இனமானது பங்காசியஸ் இனத்னதச ்வசரந்்தது. 

❖ இது வசலத்தில் உள்ள வமட்டூர ்அனணயில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தப் புதிய இனமானது உண்ணக்கூடியதாகும் என்ற நிலையிை் இதனன உள்ளூர ்

மக்கள் தமிழில் ஆய் ககளுத்தி என்று அனழக்கிறாரக்ள். 

❖ இந்த இனத்தின் நினறேனகயானது லக்வனாவில் உள்ள வதசிய மீன் அருங்காட்சியகம் 

மற்றும் இந்திய வேளாண் ஆராய்சச்ிக் குழுமதத்ின் வதசிய மீன் மரபணு ேளங்கள் 

கழகத்தின் களஞ்சியத்தில் பதிவு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த இனத்தின் கபயரானது Zoo Bank எனப்படும் சரே்வதச விலங்கியல் கபயரிடல் 

ஆனணயத்தின் இனணய ேழிப் பதிவு அனமப்பில் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

புலிகள் மறு அறிமுகம் 

 

❖ வதசியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆனணயம் ஆனது (NTCA) மத்தியப் பிரததசத்திை் உள்ள 
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மாதே் வதசியப் பூங்காவிற்குப் புலிகனள இடம் மாற்ற அனுமதி அளித்துள்ளது. 

❖ முதல் முயற்சியாக மூன்று புலிகள் மாதே் வதசியப் பூங்காவிற்குக் ககாண்டு ேரப் 

பட்டு அதன் பின் இரண்டு புலிகள் அங்கிருந்து இடம் மாற்றப் படும். 

❖ இந்தப் புலிகள் பன்னா, பாந்தே்கர ்மற்றும் சத்புரா வதசியப் பூங்காக்களில் இருந்து 

ஷிே்புரியின் மாதே் வதசியப் பூங்காவிற்கு இடம் மாற்றப் படும். 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் இருந்து மாதே் வதசியப் பூங்கா பகுதிகளில் 

புலிகள் காணப்படவில்னல. 

 

மஹோகோடேஷ்வர் டகோவிே் 

 

❖ மத்தியப் பிரவதசத்தின் உஜ்ஜயின் நகரில் கட்டனமக்கப்பட்டுள்ள மகாகாவலஷ்ேர ்

ேழித் தடத்தின் முதல் கட்டத்னதப் பிரதமர ்அேரக்ள் திறந்து னேத்துள்ளார.் 

❖ மஹாகல் ேழித் தடத்திற்கு மகாகல் வலாக் எனப் கபயர ்மாற்றம் கசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பணிகளின் இரண்டாம் கட்டத்தில், மகாராஜ்ோடாவில் உள்ள கட்டிடங்கள் மறு 

ேடிேனமப்பு கசய்யப்பட்டு, மகாகல் வகாயில் ேளாகத்துடன் அது இனணக்கப்படும். 

❖ பாரம்பரிய மிக்க தரம்சானல மற்றும் கும்ப அருங்காட்சியகம் ஆகியனேயும் அங்கு 

கட்டனமக்கப் படும். 

❖ இந்தக் வகாவிலின் தற்வபானதய ேடிேமானது, 1734 ஆம் ஆண்டு மராட்டிய பனடத ்

தளபதி ராவனாஜி ஷிண்வட என்பேரால் கட்டப்படட்து. 

 

பந்தவ்கரிே் உள்ள சபௌத்த தேங்கள் 

❖ மத்தியப் பிரவதசத்தில் உள்ள பந்தே்கர ் புலிகள் காப்பகத்தில் கபௌத்த குனககள் 

மற்றும் ஸ்தூபிகனள இந்தியத் கதால்லிய ஆய்வுத ்துனறயானது கண்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ 2வது மற்றும் 5வது நூற்றாண்டுகனளச ்வசரந்்த 26 கபௌத்த குனககள் இங்கு கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டன. 

❖ இனே கபௌத்தத்தின் மகாயான பிரினேச ்வசரந்்தனேயாகும். 

❖ குனககள் மற்றும் அேற்றின் சில எஞ்சியப் பாகங்கள் மகாயான கபௌத்தத் 

தளங்களுடன் ஒத்த ேடிவிலான 'னசத்யா' (ேட்டமான) கதவுகள் மற்றும் கல் 
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படுக்னககனளக் ககாண்டிருந்தன. 

❖ பிராமி உனரயில் எழுதப்பட்டுள்ள 24 கல்கேட்டுகள் அனனத்தும் 2 முதல் 5 ஆம் 

நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்னதயக் காலத்னதச ்வசரந்்தனேயாகும். 

❖ இந்தக் கல்கேட்டுகள் மதுரா மற்றும் ககௌசாம்பி, பேதா, கேஜபாரதா மற்றும் சபத 

நாயரிகா வபான்ற தளங்கனளப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. 

❖ அேரக்ள் குறிப்பிடும் அரசரக்ளில் பீமவசனா, வபாத்தசிறி மற்றும் பட்டவதோ 

ஆகிவயார ்அடங்குேர.் 

❖ 9 முதல் 11 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இனடப்படட் காலசச்ூரி காலத்னதச ் வசரந்்த 26 

வகாயில்களின் எஞ்சியப் பாகங்களும் இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இவத காலகட்டத்னதச ்வசரந்்த உலகின் மிகப் கபரிய ேராஹ சிற்பமும் இங்கு கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ குஜராத,் மகாராஷ்டிரா மற்றும் மத்தியப் பிரவதசத்தின் சில பகுதிகளில் காலசச்ூரி 

ேம்சம் பரவிக் காணப்பட்டது. 

❖ இது ஆரம்பகால எல்வலாரா குலக மற்றும் எலிகபண்டா குனக வபான்ற நினனவுச ்

சின்னங்களுடனும் கதாடரப்ுனடயதாகும். 

❖ இரண்டு னசே மடங்களும் இங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

❖ குப்தர ் காலத்தினனச ் வசரந்்த கதவு அனடப்புகள் மற்றும் குனககளில் உள்ள சிற்ப 

வேனலப்பாடுகள் வபான்ற சில எஞ்சியப் பாகங்களும் இங்கு கண்டு பிடிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 

 

ெர்வடதெெ ்செய்திகள் 

ெவுதி அடரபியோவின் பிரதமர் 

❖ சவுதி அவரபியாவின் அதிகாரம் ோய்ந்த பட்டதத்ு இளேரசர ்முகமது பின் சல்மான் 

அந்த நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ MbS என அனழக்கப்படும் இந்தப் பட்டத்து இளேரசர,் பாதுகாப்பு அனமசச்ராக இருந்து 

பதவி உயரவ்ு கபற்று சவுதி அவரபியாவின் தற்கால ஆட்சியாளராகப் பணியாற்றி 

ேருகிறார.் 

❖ சவூதி அவரபியா உலகிவலவய அதிகளவில் எண்கணய் ஏற்றுமதி கசய்யும் மிகப்கபரிய 
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நாடாகத ் திகழ்வததோடு, மத்திய கிழக்குப் பகுதியிை் அகமரிக்கோவின் ஒரு முக்கிய 

நட்பு நாடாகவும் இது திகழ்கிறது. 

 

 

சதன்பகுதி தயோர்நிலே ந வடிக்லக  

 

❖ இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் சுனய்னா என்ற கப்பலானது ஒரு ேருடாந்திரப் பயிற்சி 

நடேடிக்னகயான ஒருங்கினணந்தக் கடல்சார ்பனடகளின் கதன்பகுதி தயாரந்ினல 

என்ற நடேடிக்னகயில் பங்வகற்க உள்ளது. 

❖ ஒருங்கினணந்தக் கடல்சார ்பனடகள் என்பது பன்னாட்டுக் கடற்பனடக் கூட்டாண்னம 

ஆகும். 

❖ இந்திய நாடானது ஒருங்கினணந்தக் கடற்பனடகளின் உறுப்பினர ்நாடு அல்ல. 

❖ இந்தப் பயிற்சிகளில் இந்தியா ஒரு துனணப் பங்குதாரர ்நாடாக பங்வகற்க உள்ளது. 

❖ இது ஒருங்கினணந்தக் கடல்சார ்பனடகளால் (CMF) நடத்தப்படும் திறன் வமம்பாட்டுப் 
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பயிற்சியாகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சி நடேடிக்னகயில் அகமரிக்கா, இத்தாலி, ஆஸ்திவரலியா, கனடா, 

நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகனளச ் வசரந்்த பிரதிநிதிகளும், இங்கிலாந்து, ஸ்கபயின் 

மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் கப்பல்களும் பங்வகற்கின்றன. 

 

சுற்றுெச்ூழே் செய்திகள் 

நீேக்குறிஞ்சிப் பூக்கள் 

❖ நீலக் குறிஞ்சி மலரக்ள் ஆனது வமற்குத் கதாடரச்ச்ி மனலயின் (சந்திர துவராணா 

மனலகள்) பாபா பூதோன்கிரி மனலத் கதாடரின் பசன்ச ேண்ண பகுதிகனள ஊதா-நீல 

நிறம் நினறந்த பகுதியாக மாற்றியுள்ளன. 

❖ இது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற பூக்கின்ற அகந்வதசிதய குடும்பத்னதச ்வசரந்்த ஒரு 

புதர ்ேனகச ்கசடியாகும். 

❖ இது வகரளா, கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் பரவிக் காணப்படும் 

வமற்குத் கதாடரச்ச்ி மனலகளின் மலைச ்சரிவுப் பகுதிகளில் காணப் படுகின்றன. 

 

 

பந்டதே்கண் ் பகுதியின் முதே் புலிகள் கோப்பகம் 

❖ உத்தரப் பிரவதச அரசு அம்மாநிலத்தின் சிதத்ிரகூட் மாேட்டத்தில் உள்ள ராணிப்பூர ்

ேனவிலங்குச ் சரணாலயத்தில் (RWS) நான்காேது புலிகள் காப்பகத்தினன நிறுே 

உள்ளதாக ஒரு அறிவிப்பினன கேளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ேனவிலங்குச ்சரணாலயத்தில் அந்தப் பகுதியினனச ்வசரந்்தப் புலிகள் ோழ்ேது 

இல்னல. 

❖ மத்தியப் பிரவதசத்தில் உள்ள பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து புலிகள் அடிக்கடி 

இந்தச ்சரணாலயத்திற்கு ேந்து கசல்கின்றன. 

❖ இது துத்ோ, பிலிபிட ் மற்றும் அமன்கோர ் (காரக்பட் புலிகள் காப்பகத்தின் தாங்கு 

மண்டலம்) ஆகியேற்றுக்குப் பிறகு அந்த மாநிலதத்ில் உருோக்கப்படும் நான்காேது 

புலிகள் காப்பகமாகும். 

❖ உத்தரப் பிரவதசம் மற்றும் மத்தியப் பிரவதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பரவியுள்ள 

பந்வதல்கண்ட் பகுதியில் உருோக்கப்படும் முதல் புலிகள் காப்பகம் இதுோகும். 
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❖ உத்தரப் பிரவதசத்தில் 173 புலிகள் உள்ள நிலையிை் துத்ோ வதசியப் பூங்காவில் தான் 

அதிக எண்ணிக்னகயில் புலிகள் காணப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியாவில் தற்வபாது 53 புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. 

 

பிரபேமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இத்தோலியின் முதே் சபண் பிரதமர் 

❖ இத்தாலியின் முதல் கபண் பிரதமராக ஜிவயாரஜ்ியா கமவலானி பதவிவயற்க உள்ளார.் 

❖ 21 ேயதில், அேர ்தான் பங்கு கபற்ற முதல் உள்ளாட்சித ்வதரத்லில் கேற்றி கபற்றார.் 

❖ 31 ேயதில் இத்தாலியின் இளம் அனமசச்ராகவும் இேர ்விளங்கினார.் 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

32வது உேக நிதி லமயக் குறியீடு 
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❖ உலகின் முதல் மூன்று நிதி னமயங்களாக நியூயாரக்், இலண்டன் மற்றும் சிங்கப்பூர ்

ஆகியனே திகழ்கின்றன. 

❖ இலண்டனில் உள்ள Z/கயன் குழுமமும், கஷன்கசனில் உள்ள சீன வமம்பாட்டு 

நிறுேனமும் கூட்டாக இனணந்து இதனன கேளியிட்டுள்ளன. 

❖ இது ஆண்டிற்கு இருமுனற கேளியிடப் படுகிறது. 

❖ இதிை் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நியூயாரக்் தனது முதலிடத்னதத் தக்க னேத்துக் 

ககாண்டுள்ளது.  

❖ இதிை் ஹாங்காங்னகப் பின்னுக்குத் தள்ளி சிங்கப்பூர ்மூன்றாேது இடத்னதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

❖ அவத சமயம் இதிை் ஹாங்காங் நான்காேது இடதத்ில் உள்ளது. 

❖ இந்தத் தரேரினசயில் சான் பிரான்சிஸ்வகா ஐந்தாேது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இதிை் வடாக்கிவயா நகனரப் பின்னுக்குத் தள்ளி பாரீஸ் நகரம் முதல் 10 இடங்களுக்குள் 

மீண்டும் இடம் கபற்றுள்ளது. 

❖ இதிை் மாஸ்வகா 22 இடங்கள் சரிந்து 73ேது இடத்தினனப் கபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில், புது கடல்லி மற்றும் மும்னப ஆகியனே முனறவய 68வது மற்றும் 70ேது 

இடத்தில் உள்ளன. 

 

உேகப் சபருங்க ே் கண்கோணிப்பு அலமப்பு (GOOS) அறிக்லக 

 

❖ இது நமது உலகப் கபருங்கடல் கண்காணிப்பு அனமப்பின் (GOOS) நினல, திறன் மற்றும் 

மதிப்பு பற்றிய ஒரு ஆழ்ந்த ஆய்ேறிக்னகயினன ேழங்குகிறது. 

❖ உலகப் கபருங்கடல் கண்காணிப்பு அனமப்பு என்பது கபருங்கடல் கண்காணிப்புத் 

வதனேகனள ேனரயறுக்கச ் சசய்யவும், கண்காணிப்பு ேனலயனமப்புகனள 

ஒருங்கினணக்கவும், தரவு மற்றும் முன்னறிவிப்புகளின் பரிமாற்றங்கனள உறுதிப் 
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படுத்தவும் உதவும் ஆறு முக்கியக் கூறுகனளக் ககாண்ட ஒரு கூட்டுத் தளமாகும். 

❖ உலகப் கபருங்கடல் கண்காணிப்பு அனமப்பு என்பது அரசுகளுக்கினடவயயான 

கடல்சார ்ஆனணயத்தின் (IOC) தனலனமயிலான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ அரசுகளுக்கினடவயயான கடல்சார ்ஆனணயமானது யுகனஸ்வகா அனமப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, உலகப் கபருங்கடல்களில் உள்ள காரப்ன் கசறினேக் 

கண்காணிப்பதற்கான அனமப்பானது, கடல்சார ்காரப்ன் பற்றிய தகேல்களுக்கான 

ேளரந்்து ேரும் மற்றும் அேசரத் வதனேனயப் பூரத்்தி கசய்ய மிகவும் வபாதுமானதாக 

இல்னல. 

❖ மனித நடேடிக்னககளால் ஆண்டுவதாறும் ேளிமண்டலத்தில் கேளிவயற்றப்படும் 40 

ஜிகா டன் காரப்னில் 26 சதவீதம் கபருங்கடல்களால் உறிஞ்சப்படுகிறது. 
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