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ஜூலை – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசியக் காப்பீட்டு விழிப்புணரவ்ு தினம் ஜூன் 28 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o ஆங்கிதேயப் பபாருளாோர வே்லுநரான நிக்தகாேஸ் பாரப்ன் 1666 ஆம் ஆண்டிே் 

முேோவது தீ விபே்துக்  காப்பீட்டு நிறுவனே்தே நிறுவினார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உே்ேவ் ோக்கதே 

 

❖ மகாராஷ்டிர முேே்வர ் உே்ேவ் ோக்கதர ேனது முேே்வர ் பேவிதய ராஜினாமா 

பசய்வோக அறிவிே்துள்ளார.் 

❖ சட்டமன்ற தமேதவ உறுப்பினர ்பேவிதயயும் அவர ்ராஜினாமா பசய்துள்ளார.் 

❖ நம்பிக்தக வாக்பகடுப்பு அே்ேது பபரும்பான்தமதய நிரூபிப்பேற்கான 

வாக்பகடுப்பிதன தமற்பகாள்வேற்குத் ேதட விதிக்க உசச் நீதிமன்றம் மறுே்ேதே 

அடுே்து இந்ே அறிவிப்பிதன பவளியிடட்ார.் 

❖ சிதறயிே் உள்ள இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளான நவாப் மாலிக் மற்றும் அனிே் 

தேஷ்முக் ஆகிதயார ் நம்பிக்தக வாக்பகடுப்பிே் பங்தகற்கவும் நீதிமன்றம் அனுமதி 

அளிே்துள்ளது. 

❖ இந்ே இரண்டு தேரந்்பேடுக்கப்பட்டச ் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளும் அமோக்க 

இயக்குநரகம் / மே்தியப் புேனாய்வு வாரியம் பதிவு பசய்ே வழக்குகளின் காரணமாக 

நீதிமன்றக் காவலிே் இருப்போே், அவரக்தள வாக்களிக்க அதழே்துச ் பசே்வேற்கு 

அந்த இரு நிறுவனங்களுக்கும் பபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிர ஆளுநர ் பகே் சிங் தகாஷ்யாரி, மகாராஷ்டிரா முேே்வர ் உே்ேவ் 

ோக்கதரவுக்கு எதிராக நம்பிக்தக வாக்பகடுப்பினை நடே்துவேற்காக ஜூன் 30 ஆம் 
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தேதியன்று, மகாராஷ்டிரா மாநிேச ் சட்டமன்றே்தின் ஒரு சிறப்புக் கூட்டே்திதனக் 

கூட்டுவேற்கு அதழப்பு விடுே்திருந்ோர.் 

 

இந்தியே் ேலைலை அேசு வழக்குலேஞே் 

 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூதே மாேே்திே் முகுே் தராஹே்கி என்பவருக்குப் பதிோக 

இந்தியே் ேதேதம அரசு வழக்குதரஞராக K.K. தவணுதகாபாே் நியமிக்கப் பட்டார.் 

❖ இப்தபாது, K.K. தவணுதகாபாலின் பேவிக் காேமானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 

மாேே்திே் தமலும் 3 மாேங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

ைாவட்டங்களுக்கான சசயை்திறன் ேேவேிலசக் குறியீடு 

 

❖ கே்வித் துனை அதமசச்கே்தின் கீழ் பசயே்படும் பள்ளிக் கே்வி மற்றும் எழுே்ேறிவுே ்

துதற, 2018-19 மற்றும் 2019-20 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான மாவட்டங்களுக்கான பசயே் 

திறன் ேரவரிதசக் குறியீட்தட பவளியிட்டது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டு அறிக்தகயின்படி, ராஜஸ்ோனின் சுமார ்3 மாவட்டங்கள் பள்ளிக் 

கே்வியின் பசயே்திறனிே் 80 சேவீேே்திற்கு தமே் மதிப்பிதனப் பபற்றுள்ளன. 

❖ இந்ே மாவட்டங்கள் ‘உே்கரஷ்்’ என்ற ேரே்திதன (இரண்டாம் உயரிய ேரம்) பபற்று 

உள்ளன. 

❖ இது விரிவானப் பகுப்பாய்விற்கான ஒரு குறியீட்தட உருவாக்குவேன் மூேம் மாவட்ட 

அளவிே் பள்ளிக் கே்வி முதறயின் பசயே்திறதன மதிப்பிடுகிறது. 
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❖ இது 83 குறிகாட்டிகளிே் 600 புள்ளிகளின் பமாே்ே மதிப்பீட்டிதனக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்ே 83 குறிகாட்டிகள் 6 பிரிவுகளின் கீழ் போகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

o மதிப்பீட்டு முடிவுகள் 

o பசயே்திறன்மிக்க வகுப்பதறப் பரிமாற்றங்கள் 

o உள்கட்டதமப்பு வசதிகள் மற்றும் மாணவரக்ளுக்கான உரிதம வழங்கீடுகள் 

o பள்ளிப் பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தேப் பாதுகாப்பு 

o டிஜிட்டே் (எண்ணிமம்) கற்றே் 

o ஆளுதகச ்பசயே்முதற 

 

அறிவியை் ைற்றுை் சோழிை்நுட்பை் 

சஜன்தனாவா mRNA ேடுப்பூசி 

 

❖ பஜம்தகாவாக்-19 என்ற பஜன்தனாவா mRNA அடிப்பதடயிோன ஒரு ேடுப்பூசியானது, 

உள்நாட்டிதேதயத் ேயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முேே் mRNA தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி 

ஆகும். 

❖ 2-8 டிகிரி பசே்சியஸ் பவப்பநிதேயிே் கூட தசமிக்கப்படும் தபாதிலும் சிதேவுறாமே் 

இருக்கும் முேே் mRNA ேடுப்பூசி இதுவாகும். 

❖ மற்ற mRNA ேடுப்பூசிகளிே் பபரும்பாோனவற்தறச ்சுழிய நிதேக்கும் கீழான பவப்ப 

நிதேயிே் தசமிக்கப்பட தவண்டும். 

❖ இது 18 வயதுக்கு தமற்படட் அதனேத்ு வயதினருக்கும், அவசரகாேச ்சூழ்நிதேகளிே் 

பயன்படுே்துவேற்காக அேன் அவசரகாேப் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு அங்கீகாரே்தேப் 

பபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியே் ேதேதம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆனது இேற்கான ஒப்புேதே 

அளிே்துள்ளது. 

❖ இது புதனதவச ்தசரந்்ே பஜன்தனாவா எை்ை உயிரி மருந்துத் ேயாரிப்பு நிறுவனே்ோே் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

❖ mRNA என்பது புரேங்களின் உற்பே்திக்குப் பயன்படுே்ேப்படும் பசே்களிே் காணப் 

படும் RNA வதகயான ஒரு தூது RNAவின் சுருக்கமாகும். 
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❖ mRNA ேடுப்பூசியானது, நமது உடலுக்குள் தநாய் எதிரப்்பு சக்திதயே் தூண்டும் ஒரு 

புரேே்தே எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றி நமது பசே்களுக்குக் கற்றுக் 

பகாடுக்கிறது. 

❖ mRNA ேடுப்பூசிகள் நமது உடலிே் ஊடுருவும் தவரசிற்கு எதிராக தபாராடுவேற்கான 

பசே்கதளச ் பசயே்படச ் பசய்வேன் மூேம் போற்று தநாய்களிலிருந்து நம்தமப் 

பாதுகாக்கிறது. 

❖ தநாபயதிரப்்புச ் பசயே்முதற என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு புரேே்தேக் குறி தவே்து 

உடலிே் ஊடுருவும் தவரதஸ எதிரே்்துப் தபாராடே ் தேதவயான ஆன்டிபாடிகதள 

(எதிரப்் புரேங்கதள) உருவாக்க வழிவகுக்கிறது. 

❖ mRNA அடிப்பதடயிோன தகாவிட்-19 ேடுப்பூசிகள், இதணப்புப் புரேம் எனப்படும் 

புரேே்திதன உருவாக்குவேற்கு பசே்களுக்கு அறிவுறுே்ேே்கதள அனுப்புகின்றன. 

❖ இது புதிய பகாதரானா தவரசின் தமற்பரப்பிே் உள்ள புரேே்திதனப் தபான்றது. 

❖ இந்ேப் புரேங்கள் அதவ தமலும் பிரதி எடுக்கும் நிகழ்விதனே் ேடுக்கும் வதகயிே் 

வடிவதமக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ தபசர ் பதயான்படக் மற்றும் மாபடரன்ா தகாவிட-்19 ேடுப்பூசிகள் ஆகிய இரண்டும் 

mRNA ேடுப்பூசிகள் ஆகும். 

❖ தஹேராபாே்தேச ்தசரந்்ே பதயாோஜிக்கே் இ எை்ை நிறுவனே்ோே் ேயாரிக்கப்பட்ட 

காரப்ிவாக்ஸ் தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி குழந்தேகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 

அணுசக்தியினாை் இயங்குை் விைானே்திை் நடே்ேப்படுை் ேங்குை் விடுதி 

 

❖ ஸ்தக க்ரூஸ் என்பது எதிரக்ாேே்திே் பபருமளவிே் நடே்ேப்பட உள்ள விமான ேங்கும் 

விடுதி ஆகும். 

❖ இது பூமியிே் ஒரு தபாதும் ேதரயிறங்காே அணுசக்தியினாே் இயங்கும் ஒரு விமான 

ேங்கும் விடுதி ஆகும்.. 

❖ இது தமகங்களுக்கு தமே் உள்ள வான்பவளியிதேதய இயக்கப்படும். 

❖ இது அணுசக்தியாே் இயங்கும் 20 இயந்திரங்கதளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது 5000 விருந்தினரக்ளுக்கு இடமளிக்கும் அளவுக்கு பபரியோகும். 

❖ திட்டமிடப்பட்டப் பயணம் முழுவதும் இந்ே விமானம் எப்தபாதுதம வானிே் பறந்து 

பகாண்தட இருக்கும். 
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❖ இது ஏமன் நாட்டிை் ஒரு ேயாரிப்பு நிறுவனமான ஹதஷம் அே்-தகலி என்ற ஒரு 

நிறுவனே்தினாே் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அண்டே்திை் உள்ள ேன் இனே்லேதய உட்கவருை் நட்சே்திேை் 

 

❖ வானியோளரக்ள் முேன்முதறயாக "ேன் இனே்தேதய ஒரு நட்சே்திரம் உட்கவருேே்" 

என்ற ஒரு நிகழ்தவக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இதிே், ஒரு அழிந்ே நட்சே்திரமானது அேன் தகாள்கள் அதமப்பின் உள் மற்றும் பவளிப் 

புறப் பகுதிகளிலிருந்து விண்பவளி சாரந்்ேச ்சிதிேங்கதள உட்கவருகிறது. 

❖ நமது சூரியதனப் தபான்ற குதறந்ே நிதற பகாண்ட ஒரு நட்சே்திரம் ேனது அணு 

எரிபபாருளின் பபரும்பகுதிதய பவளிவிடும் தபாது ஒரு பவண்ணிற குறு நட்சே்திரம் 

உருவாகிறது. 

❖ இது பபாதுவாக மிகவும் அடரே்்தியாகவும், ஒளி மங்கியோகவும், ஒரு தகாளின் 

அளவிதன ஒே்ேோகவும் இருக்கும். 

❖ இது குதறந்ே மற்றும் நடுே்ேர நிதற பகாண்ட சில நட்சே்திரங்களின் 

உருவாக்கே்தினுதடய ஒரு கதடசி நிதேயாகும். 

 

இந்தியாவின் பீேங்கி எதிே்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகலண (ATGM) 

 

❖ பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகதணயானது இேக்தகத் துே்லியமாக ோக்குகிறது 
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என்றும் குதறந்ேபட்ச வரம்புகளிே் அது இேக்தகச ்சரியாகத் ோக்குகிறோ என்றும் 

பவற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்டது எனவும் பாதுகாப்பு அதமசச்கம் கூறுகிறது. 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அதமப்பு மற்றும் இந்திய ராணுவம் 

ஆகியதவ இனைந்து உள்நாட்டிதேதய உருவாக்கப்பட்ட இந்த பீரங்கி எதிரப்்பு 

வழிகாட்டு ஏவுகதணதய மகாராஷ்டிராவின் அஹமே் நகரிே் உள்ள தகதக எை்ை 

ேளே்திே் பவற்றிகரமாகப் பரிதசாதிே்ேன. 

❖ இது அரஜ்ுன் தபார ்பீரங்கியிே் இருந்து பவற்றிகரமாக தசாேதன பசய்யப்பட்டது. 

❖ இது பவடிப்பு நிகழ்வுகளுக்கான எதிரவ்ிதனக் கவசே்தேக் பகாண்டுப் பாதுகாக்கப் 

பட்ட கவச வாகனங்கதள வீழ்ே்துவேற்காக அதிகளவிே் பவடிக்கும் திறன் பகாண்ட 

பீரங்கி எதிரப்்பு (HEAT) தபாரக்் கப்பதேப் பயன்படுே்துகிறது. 

 

மூலளயிலுள்ள நேை்பு இலணப்புப் பற்றி அறிவேற்கான புதிய நிேை் 

சநறிமுலற 

 

❖ இந்திய அறிவியே் கழகம் (IISc) ஆனது ஒரு புதிய இயங்குபடச ்பசயே்முதற அேகு (GPU) 

அடிப்பதடயிோன இயந்திரக் கற்றே் வழிமுதறதய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது RaAl-LiFE (முதறப்படுே்ேப்பட்ட, துரிேப்படுேே்ப்பட்ட, தநரியக் கற்தற மதிப்பீடு) 

என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

❖ மூதளயின் பே்தவறு பகுதிகளுக்கு இதடதயயானத் போடரத்பச ் சிறந்ே முதறயிே் 

புரிந்து பகாள்ளவும், அவற்தறக் கணிக்கவும் இது அறிவியோளரக்ளுக்கு உேவும். 

❖ இது மனிே மூதளயின் விரவே் காந்ே அதிரவ்ு அதே வதரவு ஆய்வு மூேம் உருவாக்கப் 

படும் அதிகளவிோன ேரதவ விதரவாகப் பகுப்பாய்வு பசய்ய முடியும். 

❖ ேற்தபாதுள்ள அதிநவீன நிரே் பநறிமுதறகளுடன் ஒப்பிடும் தபாது, புதிய நிரே் பநறி 

முதறதயப் பயன்படுேத்ி இந்ேக் குழுவாே் விரவே் காந்ே அதிரவ்ு அதே வதரவு 

ஆய்வுத் ேரதவ 150 மடங்கு தவகமாக மதிப்பிட முடிந்ேது. 

 

பிேபைைானவேக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ஆஸ்காே் அகாடமி உறுப்பினேக்ள் 2022 

❖ பாலிவுட் நடிகர ்கதஜாே் மற்றும் ேமிழ் நடிகர ்சூரய்ா ஆகிதயாருக்கு தமாஷன் பிக்சர ்

கதே மற்றும் அறிவியே் அகாடமியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் குழுவிே் தசர அதழப்பு 
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விடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ே அகாடமி ஒவ்தவார ்ஆண்டும் ஆஸ்கார ்விருது விழாக்கதள நடே்துகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்ேக் குழுவிே் தசர அதழக்கப்பட்டுள்ள, உேபகங்கிலும் 

உள்ள 397 புகழ் பபற்ற கதேஞரக்ள் மற்றும் நிரவ்ாகிகளிே் இந்ே இரண்டு இந்திய 

நடிகரக்ளும் அடங்குவர.் 

 

 

இதயான் தைாேக்ன் ஓய்வு 

 

❖ இங்கிோந்து கிரிக்பகட் அணியின் ேதேவர ்இதயான் தமாரக்ன் சரவ்தேச கிரிக்பகட ்

தபாட்டிகளிே் இருந்து ஓய்வு பபறுவோக அறிவிேத்ுள்ளார.் 

❖ இவரது ேதேதமயின் கீழ், இங்கிோந்து அணி 2019 ஆம் ஆண்டிே் ேங்களது முேே் 

ஒருநாள் தபாட்டிக்கான உேகக் தகாப்தபதய பவன்றது 

❖ பமாே்ேமுள்ள 72 தபாட்டிகளிே் 42 தபாட்டிகதள இவரது அணி பவற்றி பபற்று, பவற்றி 
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கரமான T20I அணிே் ேதேவர ்என்ற பபருதமதயயும் இவர ்பபற்றுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய ைருே்துவேக்ள் தினை் - ஜூலை 01 

 

❖ இே்தினமானது முேன்முேலிே் 1991 ஆம் ஆண்டிே் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ வங்காளே்தின் இரண்டாவது முேேதமசச்ரான டாக்டர ் பிோன் சந்திர ராய் 

அவரக்ளின் பங்களிப்தப அங்கீகரிப்பேற்காக இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1882 ஆம் ஆண்டு ஜூதே 01 ஆம் தேதியன்று பிறந்ே இவர ் 1962 ஆம் ஆண்டிே் அதே 

தேதியிே் உயிர ்இழந்ோர.் 

❖ முன்னணியிே் உள்ள குடும்ப மருே்துவரக்ள் என்பது 2022 ஆம் ஆண்டின் இந்தே் 

தினே்திற்கான கருே்துருவாகும். 
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