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ஜூலை – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ டென்னிஸ் வரலாற்றிலலலே நான்கு கிராண்ெ்ஸ்லாம் ல ாெ்டிகளிலும் சேரத்்து 80 

ல ாெ்டிகளில் டவற்றி ட ற்ற முதல் வீரர ்என்ற ட ருமமமே டெரப்ிோவின் லநாவக் 

ல ாலகாவிெ ்ட ற்றார.் 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் "நமது" நிலங்கள், நீரவ்ளங்கள் மற்றும் ட ருங்கெல்கமளக் 

குமறந்த  ெ்ெம் 30% வமர  ாதுகாத்தல் என்ற ஒரு இலக்மக எெ்டும் என்று ெரவ்லதெ 

நாடுகளுக்கு இந்திோ உறுதிேளித்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டெ ்ெம் ர ்மாதம் முதல் இங்கிலாந்தில்  டி ் தற்காக 75 இந்திே 

மாணவரக்ளுக்கு  முழு நிதியுதவி உதவித் டதாமககமள வழங்கே ் சேய்வதற்காக 

சேண்டி, இந்திோவில் உள்ள முன்னணி வணிக நிறுவனங்களுென் ஒரு கூெ்டுறமவ 

லமற்டகாள்ள உள்ளதாக ஐக்கிே இரா ்ஜிே அரொங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஆம் ஆத்மி அரொனது தனது முதல்  ஞ்ொ ் மாநில நிதிநிமல அறிக்மகயில், 2022 ஆம் 

ஆண்டு  ூமல மாதம் முதல் ஒவ்டவாரு வீெ்டிற்கும் ஒவ்டவாரு மாதமும் 300 அலகுகள் 

வமர இலவெ மின்ொரம் வழங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஒலிம்பிக் தங்க ்  தக்கம் டவன்ற, அடமரிக்காவிமனெ ்லெரந்்த சிெ்னி டமக்லாலின், 

அசெரிக்காவின் ஓரிகானின் யூஜினில் நமெட ற்ற அடமரிக்கே ் ொம்பிேன்ஷி ் 

ல ாெ்டியில் மகளிருக்கான 400 மீெ்ெர ்தமெ ஓெ்ெத்தின் இறுதி ் ல ாெ்டியில், அதமன 

51.41 வினாடிகளில் கெந்து தனது டொந்த உலகே ்ொதமனமே முறிேடித்தார.் 

❖ டெல்லியில் உள்ள முன்னணி ஆளில்லா விமான உற் த்தி இேங்குதள நிறுவனமான 

ஐஜி ெ்லரான்கள் ஏரவ்ாரெ்்ஸ் அமம ்பினால் வழங்க ் டும் "சிறந்த ஆளில்லா விமான 

அமம ்பு - டதாெக்க நிறுவனங்கள் பிரிவு" என்ற விருமத ் ட ற்றுள்ளது. 

o ஏரவ்ாரெ்்ஸ் என் து உலடகங்கிலும் உள்ள லநரம்மறோன ஆளில்லா விமான ் 

 ேன் ாெ்டு நிகழ்வுகளின்  ரவமல அமெோளம் காணவும், அதமன 

அங்கீகரித்து, அதில் டவற்றி ட றுவதற்காகவும் சேண்டி அர ்் ணிக்க ் ெ்ெ 

முதல்  ரந்து  ெெ் உலகளாவிே விருதுகள் திெ்ெமாகும். 

❖ கிரக்ிஸ்தானின் பிஷ்டகக் நகரில் நமெட ற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு U23 ஆசிே மல்யுத்த 

ொம்பிேன்ஷி ் ல ாெ்டியில், லொக்கிலோ நகரில் நமெட ற்ற ஒலிம்பிக் ல ாெ்டியில் 

 தக்கம் டவன்ற தீ க் புனிோ 86 கிலலா ஃ ்ரீஸ்மெல் எமெ ் பிரிவில் டவண்கல ் 

 தக்கம் டவன்றார.் 

❖ முலகஷ் அம் ானியின் மகள் இஷா அம் ானி ரிமலேன்ஸ் ரடீெே்ல் இண்ெஸ்ெ்ரீஸ் 

(சில்லமற விற் மனத் டதாழில்துமற) என்ற நிறுவனத்தின் தமலவராக 

நிேமிக்க ் ெ உள்ளார.் 

o ரிமலேன்ஸ் ரடீெே்ல் மற்றும் ரிமலேன்ஸ் ஜிலோ ஆகிேமவ முலகஷ் அம் ானி 

தமலமமயிலான ரிமலேன்ஸ் இண்ெஸ்ெ்ரீஸ் நிறுவனத்தின் துமண 

நிறுவனங்களாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

யுதேனியச ்சுேங்கம் - ோஜஸ்ோன் 

❖ இந்திோவில் யுலரனிேே ்சுரங்கத ்டதாழிலிமன ரா ஸ்தான் டதாெங்கியுள்ளது. 

❖ ரா ஸ்தானின் சிகார ்மாவெ்ெத்தில் உள்ள கண்லெலா தாலுகாவில் உள்ள லராஹில் 
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என்ற இெத்தில் மிக ்ட ரிே அளவில் யுலரனிேம் இரு ் து கண்டுபிடிக்க ் ெ்டுள்ளது. 

❖ ஒரு முதற்கெ்ெ மதி ்பீடுகளின் டி, சுமார ்12 மில்லிேன் ென் யுலரனிேம் இரு ்பு இந்த ் 

 குதியில் இருக்க வாே் ்புள்ளது. 

❖ தற்ல ாது இந்திோவில்  ாரக்்கண்ெ் மாநிலத்தில் உள்ள சிங்பூமின்   லகாொ மற்றும் 

ஆந்திர ் பிரலதெம் ஆகிே இெங்களில் யுலரனிேம் லதாண்டி எடுக்க ் ெ்டு வருகிறது. 

❖ உலகில் அதிகளவில் யுலரனிேம் உற் த்திோகும் நாடுகள் க கஸ்தான், கனொ 

மற்றும் ஆஸ்திலரலிோ ஆகிேனவாகும். 

❖ ரஷ்ோ, நமீபிோ, உஸ்ட கிஸ்தான், அடமரிக்கா மற்றும் உக்மரன் ஆகிே நாடுகளில் 

யுலரனிேத்தின் கனிமங்கள் கண்டுபிடிக்க ் ெ்டுள்ளன. 

 

 

சிறந்ே தேசிய சநடுஞ்சாலை விருதுகள் 2021 

 

❖ இந்த விருது வழங்கும் விழாவானது டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான்  வனில் ொமல ் 
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ல ாக்குவரத்து மற்றும் டநடுஞ்ொமலத ் துறற அமமெெ்கத்தால் ஏற் ாடு டெே்ே ் 

 ெ்ெது. 

❖ இது "ொமலக் கெ்ெமம ்பில் புத்தாக்கம் மற்றும் சிறந்த டெேல்திறன்" என்ற ஒரு 

கருத்துருவின் கீழ் ஏற் ாடு டெே்ே ் ெ்ெது. 

 

டி-ஹப் 

❖ டதலுங்கானா முதல்வர ் K. ெந்திரலெகர ்ராவ் அவரக்ள் மைதரா ாத்தில் அமமக்க ் 

 ெ்டுள்ள டி-ை ் என்ற புத்தாக்க மமேம் மற்றும் சூழலமமவு இேக்ககத் டதாழில் 

ஊக்குவி ்பு அமம ்பின் புதிே கெ்டிெத்திமனத ்திறந்து மவத்தார.் 

❖ இது டமாத்தமாக 5.82 லெ்ெம் ெதுர அடிக்கும் அதிகமான  ர ் ளவில் கெ்ெ ்  ெ்டு 

உள்ளது. 

❖ இது உலகின் மிக ்ட ரிேப் புத்தாக்கே ்சூழலமமவாகக் கருத ் டுகிறது. 

 

 

PADMA 

 

❖ ெத்திய  ாதுகா ்புத் துறற அமமெெ்கத்தின்  ாதுகா ்புக் கணக்குகளின் தமலமமக் 

கெ்டு ் ாெ்ொளர ்(CGDA) ர ்னிஷ் குமார ்“மாதாந்திரக் டகாடு ் னவுகள் வழங்கீெ்டின் 

ஊதிே ்  திலவெ்டிமனத் தன்னிேக்க முமறயில் மாற்றுதல்” (PADMA) என்ற 

முமறமேத் டதாெங்கி மவத்தார.் 

❖ இது இந்திேக் கெலலாரக் காவல் மெக்காக சேண்டி டதாெங்க ் ெ்ெ தானிேங்கு 

ஊதிேம் மற்றும் டகாடு ் னவுகள் வழங்கீெ்டு அமம ் ாகும். 
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❖ இது  ாதுகா ்புக் கணக்குத ்துமறயின் கீழ் உருவாக்க ் ெ்டுள்ளது. 

❖ மாதாந்திரக் டகாடு ் னவுகள் வழங்கீெ்டின் ஊதிே ்  திலவெ்டிமனத் தன்னிேக்க 

முமறயில் மாற்றுதல் திெ்ெம் டதாெங்க ் ெ்ெ நிகழ்வானது ஒரு மமே ் டுத்த ் ெ்ெ 

ஊதிே முமறயின் (CPS) டதாெக்கத்மதக் குறிக்கிறது. 

 

சபாருளாோேச ்சசய்திகள் 

உைகளாவியச ்சுகாோே நைன் 

❖   ா ் அமலேன்ஸ் ட னரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமானது அதன் தனித்துவமான 

உலகளாவிே சுகாதார நலக் கா ்பீெ்டுத் திெ்ெத்மத அறிமுக ் டுத்திேது. 

❖ இது கா ்பீெ்டுத் திெ்ெத்தில்  திவு டெே்லதாருக்கு, உள்நாெ்டு மற்றும் ெரவ்லதெ 

(இந்திோவிற்கு டவளிலே) மருத்துவே ்லெமவ வழங்கீெ்டு நிறுவனங்களில்  திெ்ெமிெ ் 

 ெ்ெ மற்றும் அவெரே ்சிகிெம்ெ ஆகிே இரண்மெயும் (இந்திோவிற்குள்) தமெேற்ற 

முமறயில் ட றுவதற்கு வமக டெே்கிறது. 

❖ இது இந்திேக் கா ்பீெ்டுத் துமறயில் முதன்முதலில் லமற்டகாள்ள ் டும் உலகளாவிே 

சுகாதார நலக் கா ்பீெ்டு வெதிோகும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

CAPSTONE விண்செளிே் திட்டம் 

❖ நாொ ஆராே்ெச்ிோளரக்ள், நியூசிலாந்தில் இருந்து நிலவுக்கு லக ்ஸ்லொன் என்ற ஒரு 

விண்கலத்மத டவற்றிகரமாக அனு ்பினர.் 

❖ CAPSTONE திெ்ெம் என் து நிலவு டதாெர ்ான நிகழ்வுகள் ொரந்்த, தன்னிேக்க நிமல ் 

 டுத்துதல் அமம ்பின் டதாழில்நுெ் ே ் டெேல் ாடுகள் மற்றும் லதடுதல் ஆே்வு 

என் தன் சுருக்கமாகும். 

❖ ஒரு குறி ்பிெ்ெ வமக நிலவின் சுற்று ்  ாமதோனது, இந்த தொ ்ததத்ின் பிற் 

 குதியில் இந்த நிறுவனம் டதாெங்க உள்ளதற்கு இலக்கு நிரண்யித்துள்ள ெந்திர உள் 

நுமழவு விண்டவளி நிமலேத்திற்குப் ட ாருத்தமானதா என் மத இது ெரி  ாரக்்கும். 

 

PSLV-C53 விண்செளிே் திட்டம் 

❖ ஸ்ரீைரிலகாெ்ொவில் உள்ள ெதீஷ் தவான் விண்டவளி மமேத்தில் உள்ள இரண்ொவது 

ஏவுதளத்தில் இருந்து PSLV-C53 விண்கலம் ஏவ ் ெ்ெது. 

❖ இந்திே விண்டவளி ஆராே்ெச்ி நிறுவனொனது அதன் துருவே ் டெேற்மகக்லகாள் 

ஏவுகலத்தின் மூலம் சிங்க ்பூர ்நாெ்டின் மூன்று டெேற்மகக்லகாள்கமள விண்ணில் 

டெலுத்திேது. 

❖ இது இந்த மூன்று டெேற்மகக்லகாள்கமள புவியின் தாழ்மெ்ெே ் சுற்று ் ாமதயில் 

(LEO) நிமல நிறுத்துவதற்காக ஏவ ் ெ்ெது. 

❖ இது இந்த ஆண்டில் இஸ்லரா ஏவிே இரண்ொவது டெேற்மகக்லகாள் மற்றும் இந்திே 

விண்டவளி நிறுவனம் ஏவிே இரண்ொவது வணிகரீதியிலான ஏவுதலாகும். 

❖ PSLV-C53 ஏவுகமண வாகனத்தின் மூலம் ஏவ ் டும் 55வது விண்டவளித் திெ்ெமாகும்.  

❖ செலுெ் இது PSLV-முக்கிே ்  குதிமே மெ்டும்  ேன் டுத்தி ஏவ ் டும் 15வது 

விண்டவளித் திெ்ெமாகும். 
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❖ PSLV என் து இஸ்லராவின் முக்கிே மற்றும் உள்நாெ்டிலலலே உருவாக்க ் ெ்ெ அதன் 

மிக டவற்றிகரமான ஏவுகலமாகும். 

❖ இது கெந்த காலத்தில் 54 முமற விண்ணில் ஏவ ் ெ்ெது. 

❖ செலுெ் இது 2008 ஆம் ஆண்டில் இந்திோ விண்ணில் ஏவிே  மிகவும் டவற்றிகரமான 

திட்டொன ெந்திரோன்-1 விண்டவளித் திெ்ெம் மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டில் டெவ்வாே்க் 

கிரகத்திற்கு அனு ்  ் ெெ் டெவ்வாே்க் கிரகே ்சுற்று விண்கலத்மத ஏவுவதற்கும் இது 

 ேன் டுத்த ்  ெ்ெது. 

❖ இந்த ஏவுகலமானது 600 கிமீ உேரத்தில் உள்ள சூரிே-ஒத்திமெவு துருவ சுற்று ் 

 ாமதக்கு 1,750 கிலலா வமரயிலான விண்டவளி ் ட ாருெ்கமள எடுதத்ுெ ்டெல்லும் 

திறன் டகாண்ெது. 

❖ IRNSS டெேற்மகக்லகாள் டதாகு ்பு ல ான்ற  ல்லவறு டெேற்மகக் லகாள்கமளப் புவி 

ஒதத்ிமெவு மற்றும் புவிநிமலே ்சுற்று ் ாமதகளில் டெலுத்தவும் இது  ேன் டுத்த ் 

 ெ்டுள்ளது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

ஏக்நாே் ஷிண்தட 

 

❖ மகாராஷ்டிராவின் புதிே முதலமமெெ்ராக சிவலெனா கெ்சியின் ஒரு எதிரத்் தரப்புே ்

ேட்டென்ற உறுப்பினரான ஏக்நாத் ஷிண்லெ  தவிலேற்றுள்ளார.் 
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❖ உத்தவ் தாக்கலரவுக்கு ்  திலாக, இவர ் மகாராஷ்டிராவின் 20வது முதல்வர ் ஆக 

ட ாறு ்ல ற்றுள்ளார.் 

❖  ாரதிே  னதா கெ்சியின் லதலவந்திர ஃ ெ்னாவிஸ் அந்த மாநிலத்தின் துமண 

முதல்வராக ்  தவிலேற்றுள்ளார.் 

 

ஒளேங்காபாே் மற்றும் ஓஸ்மானாபாே் மாெட்டங்கள் – மகாோஷ்டிோ 

 

❖ ஓஸ்மானா ாத் தாராஷிவ் என்றும், ஒளரங்கா ாத் ெம் ாஜி நகர ் என்றும் ட ேர ்

மாற்ற ்  ெ்டுள்ளன. 

❖ நவி மும்ம  விமான நிமலேத்தின் ட ேரும் டிபி  ாெ்டீல் ெரவ்லதெ விமான நிமலேம் 

என மாற்ற ் டும். 

❖ ஒளரங்கா ாத்  குதிோனது, 1610 ஆம் ஆண்டில் அகமத்நகரின் நி ாம்ஷாஹி 

வம்ெதத்ின் சித்தி என்ற இனத்தின் தள தி மாலிக் ஆம் ர ்என் வரால் நிறுவ ் ெ்ெது. 

❖ ஔரங்கா ாத்  குதிக்கு அந்த லநரத்தில் கிரக்ி அல்லது காெக்ி என்று ட ேரிெ ் ெ்ெது.  

❖ 1626 ஆம் ஆண்டில் மாலிக் ஆம் ரின் மரணித்திற்கு ் பிறகு அவரின் மகன் ஃ லத கான் 

இதற்கு ஃ லதபூர ்என ட ேரிெ்ொர.் 

❖ முகலாே ் ல ரரெர ்ஔரங்கசீ ் 1653 ஆம் ஆண்டில் தக்காணத்தின் மீது  மெ எடுதத்ு 

அந்த நகரத்தில் தனது தமலநகமர அமமத்தார.்  

❖ லமலும் அதன் ட ேமர அவர ்ஔரங்கா ாத் என்று மாற்றினார.் 

 

ஜான்சி இேயிை் நிலையம் 

❖ உத்தரப் பிரலதெத்தின்  ான்சி இரயில் நிமலேொனது வீராங்கமன இலெ்சுமி ாே் 

இரயில் நிமலேம் என ட ேர ்மாற்றம் டெே்ே ் ெ உள்ளது. 
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❖ இரயில் நிமலேத்தின் ட ேமர மாற்றுவதற்கு மத்திே அரசிெம் இருந்து மாநில அரசு 

ஒ ்புதல் ட ற்றமத அடுத்து இந்த நெவடிக்மக எடுக்க ் ெ்டுள்ளது. 

❖ முன்னதாக, லோகி அவரக்ளின் அரொங்கம் ம ொ ாத்மத அலோதத்ி என்றும், 

அலகா ாத்மத பிரோக்ரா ் என்றும், முகல்ெராே் இரயில் நிமலேத்மத தீன் தோள் 

உ ாத்ோே் ெந்தி ்பு என்றும் ட ேர ்மாற்றியுள்ளது. 

 

 

பிேபைமானெேக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெேீந்ேே் சிங் 

❖ இந்திே ைாக்கி வீரரும், 1975 ஆம் ஆண்டு உலகக் லகா ்ம  ல ாெ்டியில் தங்க ் 

 தக்கம் டவன்ற அணியில் ஒருவருமான வரீந்தர ்சிங் காலமானார.் 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டு லகாலாலம்பூரில் நமெட ற்ற ஆண்கள் ைாக்கி உலகக் லகா ்ம ப் 

ல ாெ்டியில் தங்க ்  தக்கம் டவன்ற இந்திே அணியில் இவர ்இெம்ட ற்றிருந்தார.் 

❖ இது இந்திே ைாக்கி அணி டவன்ற ஒலர உலகக் லகா ்ம  ஆகும். 

❖ வரீந்தருக்கு 2007 ஆம் ஆண்டில் மதி ்புமிக்க திோன் ெந்த ்வாழ்நாள் ொதமனோளர ்

என்ற விருது வழங்க ்  ெெ்து. 
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