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செப்டம்பர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ விலங்குகள் மரபணு வளங்களுக்கான தேசியப் பணியகமானது மண்டா வகக 

எருகம இனே்கே இந்தியாவில் காணப்படும் 19வது ேனிே்துவமான எருகமகளின் 

இனமாக அங்கீகரிே்துள்ளது. 

o இது கிழக்குே் தோடரச்ச்ி மகல மற்றும் ஒடிசாவின் தகாராபுட் பகுதியில் உள்ள 

பீடபூமியில் காணப்படுகிறது. 

❖ விமானப் பகடயின் ேகலகமே் ேளபதி ஏர ் மாரஷ்ல் ஆர.்தக.எஸ் பதேளரியா 

ஹவாயில் உள்ள ஹிக்காம் - ஜாயிண்ட் தபஸ் தபரல்் துகறமுகே்தில் மூன்று நாள் 

நகடதபறும் பசிபிக்  விமானப் பகடயின் ேகலகம ேளபதிகள் கருே்ேரங்கு 2021 

எனும் நிகழ்வில் கலந்து தகாண்டார.் 

o இந்ே நிகழ்வு "Enduring Cooperation towards Regional Stability" (பிராந்திய நிகலப்புே் 

ேன்கமகய தநாக்கி ஒேத்ுகழப்கப நீட்டிப்பது) என்ற கருே்துருகவக் தகாண்டு 

நகடதபற்றது. 

❖ ஆஸ்திதரலியாவில் இந்தியக் கடற்பகட மற்றும் ராயல் ஆஸ்திதரலியக் கடற்பகட 

ஆகியவற்றுக்கு இகடதயயான இருேரப்புக் கடற்பகடப் பயிற்சியான AUSINDEX என்ற 

பயிற்சியின் 4வது பதிப்பு தோடங்கியது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

சகொசு மீன் 

❖ உே்ேரப் பிரதேசே்தில் உள்ள ஃதபதராசாபாே் மாவட்ட நிரவ்ாகமானது, தடங்கு 

பரப்பும் தகாசுக்களின் குடம்பிககள (larva) உண்ணும் கம்பூசியா மீன்ககள (தகாசு 

மீன்) குளங்களில் விட்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பூசச்ியுண்ணும் மீனானது, மதலரியா மற்றும் தடங்கு தபான்ற தகாசுக்களால் 

பரவும் தநாய்ககளக் கட்டுப்படுே்ே தவண்டி அறியப்படுகிறது. 

❖ கம்பூசியா மீனானது ஒரு நாளுக்கு சுமார ்100 குடம்பிககள உண்ணும். 

❖ கம்பூசியாகவே் ேவிர தகாசுக்களால்  பரவும் தநாய்ககளே் ேடுே்திட தவண்டி கப்பி 

வகக மீன் இனமும் பயன்படுே்ேப் படுகிறது. 
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முற்கொப்பு மருந்துகள் 

❖ ஆயுஷ் அகமசச்கமானது முற்காப்பு மருந்துககள விநிதயாகிப்பேற்கான ஒரு 

பிரசச்ாரே்கேே் தோடங்குகிறது. 

❖ தகாவிட்-19 தோற்றுக்கான ஆயுரத்வே முற்காப்பு மருந்துகளின் தோகுப்பில் 

சன்ஷாமணி வடி (குடுசச்ி அல்லது கிதலாய் கனவடி என்றும் அகழக்கப்படுகிறது) 

மற்றும் அஸ்வகந்ோ கன வடி ஆகிய மருந்துகள் உள்ளன. 

❖ இே்தோகுப்பு மற்றும் வழிகாட்டுேல்ககள மே்திய ஆயுரத்வே மருந்துகளுக்கான 

ஆராய்சச்ிக் குழு ேயாரிே்துள்ளது. 

❖ முற்காப்பு மருந்துகள் என்றால் ேடுப்பு நடவடிக்கக என்று தபாருள். 

 

தேசிய ஆசிரியர் விருது 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய ஆசிரியர ் விருதுகளானது குடியரசுே் ேகலவர ்

ராம்நாே் தகாவிந்ே் அவரக்ளால் 44 நபரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ சே்தீஸ்கரின் ஏககலவா மாதிரி உண்டு உகறவிடப் பள்ளியின் (Eklavya Model Residential 

School) பிரதமாே் குமார ்சுக்லாவுக்கும் இந்ே விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ பழங்குடியினர ் விவகார அகமசச்கே்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட  ஏககலவா மாதிரி 

உண்டு உகறவிடப் பள்ளிக்கு இது தோடரச்ச்ியான ஒரு இரண்டாவது விருோகும். 

 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

உலகின் ேலலசிறந்ே ேலலவரக்ள் பட்டியல் - தி மொர்னிங் கன்ெல்ட் 

❖ அதமரிக்காகவச ் தசரந்்ே, 'தி மாரன்ிங் கன்சல்ட்' என்ற ஒரு புள்ளி விபர ஆய்வு 

நிறுவனம் 13 உலகே் ேகலவரக்ளுக்கு என்று நடே்திய ஒரு ஆய்வில் உலகின் ேகல 

சிறந்ே ேகலவரக்ள் பட்டியலில் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி முேலிடே்தில் உள்ளார.் 

❖ அவர ் தமக்ஸிதகாவின் ஜனாதிபதி ஆன்ட்ரஸ் மானுவல் தலாபஸ் ஒப்ரதடார,் 

இே்ோலியின் பிரேமர ் மரிதயா டிராகி, தஜரம்னியின் அதிபர ் ஏஞ்சலா தமரக்்கல், 

அதமரிக்காவின் ஜனாதிபதி தஜா பிடன், ஆஸ்திதரலியப் பிரேமர ் ஸ்காட் தமாரிசன், 

கனடா பிரேமர ் ஜஸ்டின் ட்ரூதடா, இங்கிலாந்து பிரேமர ் தபாரிஸ் ஜான்சன் மற்றும் 

பிதரசில் பிரேமர ்தஜய்ர ்தபால்சனாதரா ஆகிதயாகர விஞ்சி நிற்கிறார.் 
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பஞ்ெஷ்ிர் பள்ளே்ேொக்கு 

 

❖ ஆப்கானிஸ்ோனில் காபூலுக்கு வடக்தக பஞ்சஷ்ிர ்பள்ளே்ோக்கு அகமந்துள்ளது. 

❖ இந்ேப் பள்ளே்ோக்கானது ஆப்கானிஸ்ோனின் ேஜிக் இன மக்கள் அதிகளவில் 

வாழும் இடமாகும். 

❖ ேலிபான் அகமப்பானது பஞ்சஷ்ிர ் பள்ளே்ோக்கின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாட்கடக் 

ககப்பற்றியோகக் கூறப் படுகிறது. 

❖ பஞ்சஷ்ிரின் வீழ்சச்ியானது ோலிபான் மற்றும் பாகிஸ்ோன் இராணுவே்தின் 

தவற்றிகயக் குறிப்பதோடு இது இந்தியாவிற்குப் பின்னகடவாகவும் கருேப் 

படுகின்றது. 

❖ ேலிபான்கள் அந்ேப் பள்ளே்ோக்கக முற்றுககயிட்டேற்கு எதிராக எதிரப்்பு 

தேரிவிே்ே முேல் நாடு ஈரான் ஆகும். 

 

ரஷிே் தரொவர் 

 

❖ லாக்கஸ் தசாம்னியாரம் என்றும் அகழக்கப்படும் ‘கனவுகளின் ஏரி’ என்ற ஒரு 

ேளமானது நிலவின் தமற்பரப்பில் ‘ரஷிே் தராவர’் என்ற விண்கலம் ேகரயிறங்கச ்

தசய்வேற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் லூனார ் (சந்திரன்) திட்டக் குழுவால் 

தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியே் ேளமாகும். 
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❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மற்றும் நவம்பர ் மாேங்களுக்கு இகடயில் 

தசலுே்ேப் படும். 

❖ சந்திரன் சாரந்்ே ஆய்வில் அரபு நாடுகளில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முேலாவது 

நாடாகவும் மற்றும் உலகளவில் நான்காவது நாடாகவும் உருதவடுக்கிறது. 

 

கிரன்ீ விெொ (பசுலம நுலைவு இலெவு) - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது புதிய வகக விசாக்ககள அறிவிே்துள்ளது. 

❖ கிரீன் விசாவின் கீழ், தவளிநாட்டினர ் ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தில் தவகல தசய்திட  

தவண்டிப் பணியளிப்பவரின் நிதியுேவிகயப் தபறே் தேகவயில்கல. 

❖ இந்ேே் திட்டம், தவளிநாட்டினர ் ேங்களின் பகழய தவகலகய இழந்ோல், புதிய 

தவகலகயே் தேடுவேற்கு என்று அவரக்ளுக்கு மூன்று மாேங்கள் வகரயிலான 

சலுககக் காலே்கே அனுமதிக்கும்.  

❖ நாட்டில் தவகல வாய்ப்புககளே் தோடரந்்துப் தபற்றிட தவண்டி தவளிநாட்டினரக்ள் 

எதிரத்காள்ளும் கட்டுப்பாடுககள எளிோக்கும் தநாக்கே்தில் இது தகாண்டு வரப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நாட்டிற்குப் பணக்காரரக்கள மற்றும் 

திறகமயான தோழிலாளரக்கள வரதவற்பகே தநாக்கமாகக் தகாண்டு 10 வருட 

"ேங்க நுகழவு இகசவு" என்பகே அறிமுகப் படுேத்ியது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ேவிர, சவுதி அதரபியா மற்றும் கே்ோர ் நாடுகள் சமீபே்தில் 

ேங்கள் நாடுககளப் பணக்கார முேலீட்டாளரக்ளுக்குே் திறந்து விட்டன. 

 

இன்ஸ்பிதரஷன்4 

❖ ஸ்தபஸ்எக்ஸ் நிறுவனமானது 'இன்ஸ்பிதரஷன்4' எனும் உலகின் முேல் அகனே்துக் 

குடிமக்களுக்கான, ஒரு அரசு சாராே விண்தவளிப் பயணே்கே விகரவில் தோடங்க 

உள்ளது. 

❖ இந்ேே் திட்டமானது ஸ்தபஸ்எக்ஸால் ேனிப்படட் முகறயில் இயக்கப்படும் க்ரூ 

டிராகன் என்ற ஒரு விண்கலே்தில் 4 ேனியார ் குடிமக்ககள விண்தவளிக்கு 

அகழே்துச ்தசல்லும். 

❖ இந்ேே் திட்டே்தின் கீழ் விண்கலமானது பூமிகய 575 கிமீ உயரே்தில் (கீழ்மட்ட புவிச ்

சுற்றுப்பாகேயில்) 3 நாட்கள் சுற்றி வந்து, பின்னர ் அட்லாண்டிக் தபருங்கடலில் 

ேகரயிறங்க உள்ளது. 
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❖ 2009 ஆம் ஆண்டில் ஹப்பிள் தோகலதநாக்கிகயப் பழுது பாரக்்க விண்தவளி 

வீரரக்ள் தசன்றதிற்குப் பிறகு (547 கிமீ) ஒரு குழுவினரால் பயணிக்கப்படும் நீண்ட 

தூரம் இதுவாகும். 

❖ இந்ேப் பயணமானது பல சுகாோரே் ேரவுககளச ் தசகரிப்பேற்கான ஒரு வாய்ப்கப 

அளிக்கும். 

 

 

சுற்றுெச்ூைல் செய்திகள் 

வொனிலல, கொலநிலல மற்றும் நீர் தபொன்றவற்றொல் ஏற்படும் தீவிர 

நிலலகளினொல் நிகழும் இறப்பு மற்றும் சபொருளொேொர இைப்புகளுக்கொன 

சேொகுப்பு (1970-2019) 

❖ இது ஐ.நா.வின் உலக வானிகல அகமப்பால் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ கடந்ே ஐந்து ேசாப்ேங்களில் கடுகமயான வானிகல நிகழ்வுகள் காரணமாக 

வளரந்்ே நாடுகள் 3.6 டிரில்லியன் டாலர ்என்ற அளவிற்குப் தபாருளாோர இழப்கபச ்

சந்திே்துள்ளன. 

❖ ஏகழ நாடுகளில் அதிக இறப்பு எண்ணிக்ககயானது தீவிர மீட்பு நடவடிக்ககயால் 

ஓரளவு குகறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ உலகின் 10 மிக தமாசமான தபரழிவுகளில் 2017 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் ஹாரவ்ி ($ 96.9 

பில்லியன்), மரியா ($ 69.4 பில்லியன்) மற்றும் இரம்ா ($ 58.2 பில்லியன்) என்ற மூன்று 

சூறாவளிகள் நிகழ்ந்துள்ளன.  
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ஆசியொ மற்றும் பசிபிக்கில் மணல் மற்றும் தூசிப் புயல்கள் தபொன்ற ஆபே்துகள் 

மீேொன மதிப்பீடு 

 

❖ இந்ேக் கண்டுபிடிப்புகள் 'ஆசிய மற்றும் பசிபிக் தபரிடர ் ேகவல் தமலாண்கம 

தமம்பாட்டு' அறிக்ககயில் தவளியிடப்பட்டன. 

❖ ஆசிய மற்றும் பசிபிக் தபரிடர ் ேகவல் தமலாண்கம தமம்பாட்டு அகமப்பு என்பது 

ஐக்கிய நாடுகளின் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியே்திற்கான தபாருளாோர 

மற்றும் சமூக ஆகணயே்தின் ஒரு பிராந்திய நிறுவனமாகும். 

❖ இந்ே அறிக்ககயானது 'கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு ஆசியா', 'தேற்கு மற்றும் 

தேன்தமற்கு ஆசியா', 'மே்திய ஆசியா' மற்றும் 'பசிபிக்' ஆகியகவ ஆசியா-

பசிபிக்கின் நான்கு முக்கிய மணல் மற்றும் தூசி புயல் உருவாகும் இடங்களாக 

அகடயாளம் கண்டுள்ளது. 

❖ இப்பகுதி கனிமே் தூசிகய தவளியிடுவதில் இரண்டாவது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ மணல் மற்றும் தூசிப் புயல்கள் தேன்தமற்கு ஆசியாவில் (கராசச்ி, லாகூர ் மற்றும் 

தடல்லி) தமாசமான காற்றின் ேரே்திற்கு கணிசமாகப் பங்களிக்கின்றன. 

❖ மணல் மற்றும் தூசிப் புயல்கள் ஒரு எல்கல ோண்டிய வானிகலப் தபரிடராகும். 

❖ இந்ே தூசியின் தபரும்பகுதி அதிக உப்கபக் தகாண்டுள்ளோல், இது ோவரங்களுக்கு 

நசச்ுே் ேன்கமகய ஏற்படுே்துகிறது. 

❖ இது மகசூகலக் குகறப்பதோடு, பருே்தி மற்றும் பிற பயிரக்ளின் உற்பே்திக்குக் 

குறிப்பிடே் ேக்க அசச்ுறுே்ேலாகவும் உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் 500 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களும், துரக்்தமனிஸ்ோன், 

பாகிஸ்ோன், உஸ்தபகிஸ்ோன், ேஜிகிஸ்ோன் மற்றும் ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசு 

ஆகிய நாடுகளின் தமாே்ே மக்கள்தோககயில் 80 சேவீேே்திற்கும் அதிகமான 

மக்களும் மணல் மற்றும் தூசிப் புயல்களால் நடுே்ேர மற்றும் மிகக் குகறந்ே ேரம் 

தகாண்ட காற்கறச ்சுவாசிப்பேற்கு உள்ளாக்கப் பட்டுள்ளனர.் 
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❖ இமயமகல-இந்து குஷ் மகலே்தோடர ் மற்றும் திதபே்தியப் பீடபூமி ஆகிய 

பகுதிகளில் அதிக தூசி படிேல் நிகழ்வும் ஏற்படுகிறது. 

❖ ஆசியாவில் 1.3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு நன்னீர ்ஆோரமாக இருக்கும் 

இந்ேப் பீடபூமி 'மூன்றாவது துருவம்' என்று அகழக்கப்படுகிறது. 
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