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ஜூலை – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) புதியத ் தலைவராக இே்திய வருவாய்ப் 

பணி அதிகாரி ேிதின் குப்தா ேியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ முன்னாள் வவளியுறவுத் துறை வெயைாளராகவும், அணுெக்தி விவகாரங்கள் மற்றும் 

பருவேிலை மாற்றத்துக்கான பிரதமரின் சிறப்புத் தூதராகவும் பணியாற்றிய ஷியாம் 

ெரண் இே்திய ெரவ்நதெ லமயத்தின் தலைவராக தற்நபாது வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

❖ இே்திய அரசு ொரா வரத்த்கச ்ெங்கம் மற்றும் ஆநைாெலன வழங்கும் ேிறுவனமான 

ோஸ்காம், ஒருங்கிலணே்தச ் வெயற்லக நுண்ணறிவு மற்றும் தரவுப் பயன்பாட்டுத் 

திட்டத்தின் மூைம் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இே்தியாவின் வமாத்த உள்ோட்டு 

உற்பத்திலய 500 பிை்லியன் டாைரக்ளாக உயரத்்த முடியும் என்று கூறுகிறது. 

o ோஸ்காம், EY ேிறுவனதத்ுடன் இலணே்து லமக்நராொப்ட், EXL மற்றும் Capgemini 

ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், வெயற்லக நுண்ணறிவு ஏற்பின் துலற ொரே்்த ஒரு 

முன்நனற்றத்திலனக் கண்காணிப்பதற்காக வெயற்லக நுண்ணறிவு ஏற்புக் 

குறியீடு என்ற ஒன்றிலன அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ ெரவ்நதெப் பளு தூக்குதை் கூட்டலமப்பின் (IWF) தலைவராக ஈராக் ோட்டின் அரசு 

அதிகாரி முகமது ஜலூத ்நதரே்்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o 44 ஆண்டுகளாக ெரவ்நதெப் பளு தூக்குதை் கூட்டலமப்பிலனக் கட்டுப்படுத்தி 

வே்த தாமஸ் அஜான் 2020 ஆம் ஆண்டிை் பதவி விைகியலதயடுத்து இவர ் அதன் 

முதை் ேிரே்தர தலைவராகப் வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

❖ வமக்சிநகாவிை் ேலடவபற்ற ெரவ்நதெப் பளுதூக்குதை் கூட்டலமப்பின் 

இலளஞரக்ளுக்கான பளுதூக்குதை் ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் ஆே்திராலவச ்

நெரே்்த குருோயுடு ெனாபதி தங்கம் வவன்றார.் 

o இே்தப் நபாட்டியிை் தங்கம் வவன்ற இே்தியாவின் முதை் பளுதூக்கும் வீரர ்என்ற 

ஒரு வபருலமலய இவர ்வபற்றுள்ளார.் 

❖ அொமின் கவுகாத்தியிை் உள்ள ேிைாெெ்ை் மலையிை் அலமே்துள்ள புகழ்வபற்ற 

காமாக்யா நகாவிலிை், ோன்கு ோட்கள் வலரயிை் ேலடவபறும் அம்புபாெச்ி நமளா 

விழா வதாடங்கியது. 

❖ வதன் வகாரிய ோடானது, உள்ோட்டிநைநயத் தயாரித்த நூரி என்ற ஏவுகைலனப் 

பயன்படுத்தி தனது முதை் வெயற்லகக் நகாலளச ்சுற்றுப்பாலதயிை் ேிலை ேிறுத்தச ்

சசய்தது. 

❖ பிரகதி லமதான் ஒருங்கிலணே்தப் நபாக்குவரத்து வழித் தடத ்திட்டத்லதப் பிரதமர ்

அவரக்ள் ெமீபத்திை் வதாடங்கி லவத்தார.் 

o புது திை்லியிை் உள்ள பிரகதி லமதானத்திை் உருவாக்கப்பட்டு வரும் கண்காட்சி 

மற்றும் மாோட்டு லமயத்திற்கு இலடயூறு இை்ைாத மற்றும் சுமூகமான முலறயிை் 

வென்றலடவதற்கான வழித ்தடத்திலன வழங்குவநத இே்தத ்திட்டத்தின் நோக்கம் 

ஆகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

செளிநாடு ொழ்இந்தியருக்கான மிஸ் இந்தியா பட்டம் 2022 

❖ குஷி பநடை், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வவளிோடு வாழ்இே்தியருக்கான மிஸ் இே்தியா 
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பட்டத்திலன வவன்றவராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

❖ இது இே்தியாவிற்கு வவளிநய பிற ோடுகளிை் மிக ேீண்ட காைமாக ேலடவபறும் ஒரு 

இே்தியப் நபாட்டியாகும் 

❖ இவர ்ஐக்கிய இராெச்ியதல்தெ ்நெரே்்த உயிரியை் மருத்துவ மாணவி ஆவார.் 

❖ கயானாலவெ ்நெரே்்த நராஷானி ரொக் என்பவர ் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸ் டீன் 

இே்தியாவாக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

❖ கடே்த 2019 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ் மாதத்திை் மும்லபயிை் உள்ள லீைா தங்கும் 

விடுதியிை் ஏற்பாடு வெய்யப் பட்டலதயடுத்து, மூன்று ஆண்டு காை இலடவவளிக்குப் 

பிறகு இே்த ஆண்டிற்கானப் நபாட்டி தற்நபாது ேடத்தப்பட்டது. 

 

 

தேசிய அளவிை் சிறந்ேத் ேளொடங்களுக்கான விருதுகள் 

 

❖ முதைாவது நதசிய அளவிை் சிறே்தத் தளவாடங்களுக்கான விருதுகள் வழங்கும் 

National Logistics Excellence Awards 2021 - List of Winners 

• Best Cargo Airline & Terminal Operator – FedEx Express Transportation and 

Supply Chain Services (India) Pvt. Ltd. 

• Best Road Freight Service Provider – DHL Supply Chain India Pvt. Ltd. 

• Best Rail Freight Service Provider – Adani Logistics Ltd. 

• Best Shipping & NVOCC service Provider – Maersk India Pvt. Ltd. 

• Best Port Service Provider – DP World 

• Best Warehouse service provider – Transport Corporation of India Ltd. 

(Through TCI Supply Chain Solutions) 

• Best Cold Chain/Refrigerated service provider - Transport Corporation of 

India Ltd. (Through TCI Supply Chain Solutions) 

• Best Express Logistics Service Provider – Safe express Pvt. Ltd. 

• Best Logistics infrastructure and service provider – Adani Logistics Ltd. 

• Best Freight Forwarders – Kuehne + Nagel Pvt. Ltd. 

• Best Customs House Agent/Customs broker – International Clearing & 

Shipping Agency (India) Pvt. Ltd. 

• Industry Excellence Award – Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 
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விழாவானது புதுதிை்லியிை் இே்திய அரொை் ேடத்தப்பட்டது. 

❖ மத்திய அலமெெ்ர ் பியூஷ் நகாயை் மற்றும் வரத்்தகம் & வதாழிை்துலற இலண 

அலமெெ்ர ்நொம் பிரகாஷ் ஆகிநயார ்12 பிரிவுகளிை் இே்த விருதுகலள வழங்கினர.் 

❖ இே்தியாவிை் தளவாட விேிநயாகெ ்ெங்கிலியிை் ஈடுபட்டுள்ள பை்நவறு வீரரக்ளுக்கு 

உரிய அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக இே்த விருதானது ேிறுவப்பட்டது. 

 

ஒதே நாடு, ஒதே சிறுநீேக கூழ்மப் பிேிப்பு 

❖ இது நதசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதான் மே்திரி நதசிய சிறுேீரக கூழ்மப் 

பிரிப்பு என்ை  திட்டத்தின் கீழ் அரொங்கத்தாை் வதாடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இே்தத ்திட்டத்தின் கீழ், இே்தியாவிை் உள்ள எே்தவவாரு நோயாளியும் ோட்டிை் உள்ள 

எே்தப் பகுதியிலிருே்தும் சிறுேீரக கூழ்மப் பிரிப்பு வெதிலயப் வபறைாம். 

❖ இே்தியாவிை் வபரும்பாலும் தனியார ் துலறயிை், ஏறத்தாழ 4,950 சிறுேீரக கூழ்மப் 

பிரிப்பு லமயங்கள் இருே்த நபாதிலும், தற்நபாதுள்ள உள்கட்டலமப்பிலனக் வகாண்டு 

நதலவகலளப் பூரத்்தி வெய்யும் வீதம் பாதிக்கும் குலறவாகநவ உள்ளது. 

 

சே்ெதேசச ்சசய்திகள் 

காமன்செை்ே் அலமப்பின் புதிய உறுப்பினேக்ள் 

 

❖ நமற்கு ஆப்பிரிக்க ோடுகளான காநபான் மற்றும் நடாநகா ஆகியலவ காமன்வவை்த ்

ோடுகள் அலமப்பின் உறுப்பினரக்ளாக இலணே்துள்ளன. 

❖ பிரிட்டனுடன் எே்தவவாரு வரைாற்றுத் சதாடரப்ு உறவுகளும் இை்ைாத, இராணி 

இரண்டாம் எலிெவபத் தலைலமயிைான ஆங்கிை வமாழி நபசும் ோடுகளின் குழுவிை் 

நுலழகின்ற நாடுகள் இலவ மட்டுமம ஆகும். 

❖ இே்த ோடுகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இருே்தநதயிை்லை. 
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❖ இலவ ருவாண்டாவின் கிகாலியிை் ேலடவபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்வவை்த் 

ோடுகளின் தலைவரக்ள் மாோட்டிை் இந்தக் குழுவிை் இலணக்கப்பட்டன. 

❖ தற்நபாது இே்த அலமப்பின் வமாத்த உறுப்பினரக்ள் எண்ணிக்லக 56 ஆக உள்ளது. 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டிை் ருவாண்டா இதில் இலணே்ததற்குப் பிறகு காமன்வவை்த் 

அலமப்பிை் இலணே்த முதை் புதிய உறுப்பினர ் ோடு பிவரஞ்சு வமாழி நபசும் 

மக்கலளக் வகாண்ட இந்த நமற்கு ஆப்பிரிக்க ோடுகளாகும். 

❖ முன்பு நபாரத்்துகீசியக் காைனியாக இருே்த வமாொம்பிக், பிரிட்டனுடன் வரைாற்றுத் 

வதாடரப்ுகள் இை்ைாத முதை் காமன்வவை்த் உறுப்பினராக 1995 ஆம் ஆண்டிை் இே்த 

அலமப்பிை் இலணே்தது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் சபருங்கடை் மாநாடு 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் வபருங்கடை் மாோடு நபாரெ்ச்ுகலின் 

லிஸ்பன் ேகரிை் வதாடங்கியது. 

❖ இது நபாரெ்ச்ுகை் மற்றும் வகன்யாவுடன் இலணே்து ேடத்தப்படுகிறது. 

❖ இே்த மாோட்டிை் மத்திய இலண அலமெெ்ர ்ஜிநதே்திர சிங் கைே்து வகாள்கிறார.் 

❖ இது 14வது ேிலையான நமம்பாட்டு இைக்கான 'கடலுக்கு அடியிை் உள்ள 

உயிரினங்கள்' பற்றி விவாதிப்பதற்காக ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ 14வது ேிலையான நமம்பாட்டு இைக்கிலனச ் வெயை்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி,  

அறிவியை் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பலடயிைான வபருங்கடை் என்ை ஒரு 

ேடவடிக்லகலய உருவாக்குதை்  : பங்காற்றுதை், கூட்டாண்லம மற்றும் தீரவ்ுகள் என்ற 

தலைப்பிை் இே்தியா ொரப்ாக இே்த மாோட்டிை் உலரயாற்றப்பட உள்ளது. 

❖ 2021 முதை் 2030 ஆம் ஆண்டு வலரயிைான ேிலையான வளரெ்ச்ிக்கான ஐக்கிய 

ோடுகளின் கடை்ொர ்அறிவியை் பத்தாண்டுகள் என்ற ஒரு முன்நனற்றப் பாலதயிை் 

இே்தியா தற்நபாது உள்ளது. 
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❖ மாோட்டின் முடிவிை், தலைவரக்ள் ேமது கடை், ேமது எதிரக்ாைம்: ேடவடிக்லகக்கான 

அலழப்பிலன விடுத்தை் என்ற தலைப்பிைான அறிக்லகலய மீண்டும் வலியுறுத்துவர.் 

❖ அவமரிக்காவின் ஒரு பிரபை ேடிகரும் கடை்ொர ்ஆரவ்ைருமான நஜென் நமாநமாவா, 

ஐக்கிய ோடுகள் சுற்றுெச்ூழை் திட்டத்தின் (UNEP) கடலுக்கு அடியிை் உள்ள 

உயிரினங்கள் என்ற இைக்கின் ஆதரவாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

ஆற்றை் தசமிப்புத் ேளம் 

 

❖ இே்திய அறிவியை் கை்வி ேிறுவனத்தின் அறிவியைாளரக்ள் டங்ஸ்டன் நபான்ற ஒரு 

நுண்ணிய, வவப்பத்திலனத் தாங்கக் கூடிய உநைாக அடுக்குகலளக் கண்டறிே்து 

உள்ளனர.் 

❖ இது மின்ொரப் நபாக்குவரத்து நபான்றப் பயன்பாடுகளுக்கு அவசியமான இே்த மின் 

கைன்களின் வெயை்திறலன நமம்படுதத்ும். 

❖ இது திட-ேிலை லித்தியம் சகாண்ட உநைாக மின்கைன்களிை் நவகமான மின்நனற்ற 

மற்றும் மின்னிறக்க விகிதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். 

❖ வழக்கமான லித்தியம்-அயனி சகாண்ட மின்கைன்கள் ஒரு கிராஃலபட ் நேர ் மின் 

முலன, ஒரு திரவ மின்பகுளி மற்றும் ஒரு பரிமாற்ற உநைாக எதிரம்ின்முலன 

ஆகியவற்லறப் பயன்படுத்துகின்றன. 

❖ இருப்பினும், திரவ மின்பகுளிகள் எளிதிை் தீப்பற்றக்கூடியலவயாகவும், அதிக வவப்ப 

ேிலையிை் சிலதே்து நமாெமான ஆயுள் காைத்திலனக் வகாண்ட மின்கைன்களாக 

உள்ளன.  

❖ நமலும், சில தீவிர ேிகழ்வுகளிை் மின்கைன்கள் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பிற்கும் வழி 

வகுக்கின்றன. 

❖ திரவ மின்பகுளிகளுக்குப் பதிைாக வெராமிக் திட மின்பகுளிகலளப் பயன்படுத்தச ்

சசய்வது பாதுகாப்பானதாகவும் ஒருமுலற மின்நனற்றுவதன் மூைம் அறவ ேீண்ட 

ோட்களுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடியதாகவும் இருக்கும். 

 

மின்மினிப் பூசச்ி தபான்ற ஒளி உமிழும் எந்திேங்கள் 

❖ வென்லனயில் உள்ள இே்தியத் வதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் சில 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள், பறக்கும் நபாது ஒளிலய உமிழும் திறன் வகாண்ட, இடப் 
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வபயரவ்ிலனக் கண்காணிக்கக் கூடிய மற்றும் தகவை்வதாடரப்ு திறன் வகாண்ட சில 

எே்திரங்கலள உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இே்த எே்திரங்கள் ஒரு காகிதப் பற்றிலய விட எலட குலறவாக இருக்கும். 

❖ நமலும் அலவ வவளியிடும் ஒளி மற்றும் திறன்நபசியிை் இலணக்கப்பட்ட மூன்று 

ஒளிப் படக் கருவிகள் ஆகியவற்றிலனப் பயன்படுத்தி அவற்லறக் கண்காணிக்க 

முடியும். 

❖ மின்மினிப் பூெச்ிகள் ஒரு துலணலய ஈரக்்கவும், அதலன நவட்லடயாடும் உயிரிகலள 

விரட்டவும் அை்ைது இலரலயக் கவரவும் வதாடரப்ு வகாள்ளவும் மவண்டி தங்கள் ஒளி 

உமிழ்லவப் பயன்படுத்துகின்றன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

புதிய உயிேக்்தகாளக் காப்பகங்கள் 

❖ யுவனஸ்நகா அலமப்பானது 9 ோடுகளிை் உள்ள 11 புதிய உயிரக்் நகாளக் காப்பக 

றமயங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

❖ இது முதை் முலறயாக ொட,் ஜாரஜ்ியா மற்றும் ஜாம்பியா ஆகிய மூன்று ோடுகலள 

உட்நெரத்்துள்ளது. 

❖ ஏற்கனநவ இதிை் நெரக்்கப்பட்டுள்ள ஸ்வபயினிை் உள்ள இரண்டு உயிரக்்நகாளக் 

காப்பகங்களும் இதில் மீண்டும் நெரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ புதியக் காப்பகங்கள் இலணக்கப்பட்டதுடன், உைக உயிரக்்நகாளக் காப்பகங்களின் 

கட்டலமப்பானது 134 ோடுகளிை் வமாத்தம் 738 தளங்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ ெரவ்நதெ ஒருங்கிலணப்பு ெலபயின் 34வது அமரவ்ிை் இே்தக் காப்பகங்கறள 

இலணப்பது பற்றிய முடிவு நமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

❖ இது யுவனஸ்நகாவின் மனிதனும் உயிரக்்நகாளமும் திட்டத்தின் ஒரு ஆளுலகக் குழு 
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ஆகும். 

❖ இது யுவனஸ்நகா அலமப்பின் உறுப்பினர ்ோடுகளின் 34 பிரதிேிதிகலள உள்ளடக்கி 

உள்ளது. 

❖ இே்தெ ்ெலபயின் ெே்திப்பானது ஜூன் 13 முதை் 17 ஆம் நததி வலர பாரீஸிை் உள்ள 

யுவனஸ்நகாவின் தலைலமயகத்திை் ேலடவபற்றது. 

❖ மனிதனும் உயிரக்்நகாளமும் திட்டமானது ேிலையான நமம்பாடு என்றக் கருத்திலன 

முன் லவத்த ஒரு முன்நனாடித் திட்டமாகும். 

❖ இது 1971 ஆம் ஆண்டிை் யுவனஸ்நகா அலமப்பினாை் அரசுகளுக்கிலடநயயான ஒரு 

அறிவியை் திட்டமாக ேிறுவப்பட்டது. 

 

 

பிேபைமானெேக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விஜய் அமிேே்ோஜ் 

 

❖ இே்திய வடன்னிஸ் ஜாம்பவானான விஜய் அமிரத்ராஜ், ைண்டனிை் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கானத் தங்கெ ்ொதலனயாளர ்விருதிற்குத் நதரே்்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

  Sunshine Coast Biosphere Reserve (Australia) 

Doumba-Rey Biosphere Reserve (Cameroon) 

Sena Oura Biosphere Reserve (Chad) 

Dedoplistskaro Biosphere Reserve (Georgia) 

Three Alazani Rivers Biosphere Reserve (Georgia) 

Burabay Biosphere Reserve (Kazakhstan) 

Markakol Biosphere Reserve (Kazakhstan) 

Khuvsgul Lake Biosphere Reserve (Mongolia) 

Harrat Uwayrid Biosphere Reserve (Saudi Arabia) 

Kafue Flats Biosphere Reserve (Zambia) 

Chimanimani Biosphere reserve (Zimbabwe) 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இது ெரவ்நதெ வடன்னிஸ் புகழ் மன்றம் மற்றும் ெரவ்நதெ வடன்னிஸ் கூட்டலமப்பு 

ஆகியவற்றாை் வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இே்த விருலதப் வபறும் முதை் இே்திய ேபர ்இவநர ஆவார.் 

❖ இவர ்இே்த விருதிலனப் வபை்ை ஆஸ்திநரலியாவின் பிலரயன் நடாபின், ஜப்பானின் 

எய்ெச்ி கவாநட மற்றும் அவமரிக்காவின் பீெச்ி வகை்நமயர ்ஆகிநயாருடன் இறணே்து 

உள்ளார.் 
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