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ஜூலை – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹேப்பிஸ்ட் மைண்ட்ஸ் டடக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர ் ைற்றுை் டெயல் 

தமலவர ்அஹொக் சூடா 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்தியத் டதாழில்துமற தரநிமல 

ரத்னா விருமதப் டபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்தியப் பத்திரங்கள் ைற்றுை் பரிைாற்ற வாரியைானது, அந்நியத் டதாகுப்பு 

முதலீட்டாளரக்மளப் பரிைாற்ற முமறயில் வரத்்தகை் டெய்யப்பட்ட 

டபாருட்களுக்கான டகாணரவ்ுச ் ெந்மதயில் பங்ஹகற்பதில் அனுைதிப்பதற்கு முடிவு 

டெய்தது. 

❖ இந்திய ராணுவத்தின் ஹகானாரக்் பமட ஆனது ஹ ாத்பூரில் (ரா ஸ்தான்) எல்மல 

ைற்றுை் கடஹலாரப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான “சுரக்சா ைந்தன் 2022” என்ற ஒரு 

பயிற்சியிமன ஏற்பாடு டெய்தது. 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டில் அடுத்த ஐக்கிய நாடுகள் பபருங்கடல் மாநாட்டினை நடத்திட 

பிராை்ஸ் மற்றும் ககாஸ்டாரிகா ஆகிய நாடுகள் இரண்டும் இனணந்து ககாரிக்னக 

விடுத்துள்ளை. 

❖ கரந்ாகடாவினைச ்கசரந்்த சினி டெடட்ி என்பவர ்2022 ஆை் ஆண்டின் ஃடபமினா மிஸ் 

இந்தியா பட்டத்மத டவன்றார.் 

o இது மும்னபயில் நடத்தப் பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஐந்ோவது உைகளாவியத் திலைப்படச ்சுற்றுைா மாநாடு 

 

❖ ஐந்தாவது உலகளாவியத் திமரப்படச ்சுற்றுலா ைாநாட்டிமன மும்னபயில் ைத்திய 

சிறுபான்மையினர ் விவகாரங்கள் அமைெெ்ர ் முக்தர ் அப்பாஸ் நக்வி டதாடங்கி 

மவத்தார.் 

❖ சுற்றுலா அமைெெ்கை் ைற்றுை் தகவல் & ஒளிபரப்பு அமைெெ்கத்துடன் இமணந்து, 

வரத்்தகத் டதாழில்துமறயின் PHD கழகைானது (PHDCCI) ஐந்தாவது உலகளாவியத் 
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திமரப்படச ்சுற்றுலா ைாநாட்டிமன ஏற்பாடு டெய்தது. 

❖ இது "சினிைாச ்சுற்றுலாவின் ஆற்றமலக் கட்டவிழ்த்தல்" என்ற தமலப்பில் ஏற்பாடு 

டெய்யப்பட்டது. 

 

சை்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆறாவது காஸ்பியன் உசச்ி மாநாடு 

 

❖ காஸ்பியன் கடல் நாடுகளின் தமலவரக்ளின் ஆறாவது உெச்ி ைாநாடு எை்பது 

துரக்்டைனிஸ்தானின் தமலநகரில் நமடடபற்றது. 

❖ காஸ்பியன் பகுதியில் உள்ள துரக்்டைனிஸ்தான், அ ரம்ப ான், ஈரான், க கஸ்தான் 

ைற்றுை் ரெ்யக் கூட்டமைப்பு ஆகிய "ஐந்து" நாடுகளின் தமலவரக்ள் இந்த ைாநாட்டில் 

கலந்து டகாண்டனர.் 

 

சபாருளாோைச ்சசய்திகள் 

கடை்சாை் சபாருட்களின் ஏற்றுமதி 

 

❖ 2021-22 ஆை் நிதியாண்டில், 7.76 பில்லியன் அடைரிக்க டாலர ் ைதிப்புள்ள 13,69,264 

டைட்ரிக் டன் கடல்ொர ்உணவுகமள இந்தியா ஏற்றுைதி டெய்துள்ளது. 

❖ ஏற்றுைதியானது ரூபாய் ைதிப்பில் 31.71 ெதவீதமுை், அடைரிக்க டாலர ்ைதிப்பில் 30.26 

ெதவீதமுை் ைற்றுை் அளவு அடிப்பமடயில் 19.12 ெதவீதமுை் உயரந்்துள்ளது. 

❖ உமறந்த இறால் ஆனது அளவு ைற்றுை் ைதிப்பின் அடிப்பமடயில் முக்கிய ஏற்றுைதிப் 
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டபாருளாக இருந்தது. 

❖ உமறந்த இறால் இறக்குைதி  டெய்யுை் நாடுகளுக்கான இந்தப் பட்டியலில் அடைரிக்கா 

முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ அமதத ் டதாடரந்்து சீனா, ஐஹராப்பிய ஒன்றியை், டதன்கிழக்கு ஆசியா,  ப்பான் 

ைற்றுை் ைத்தியக் கிழக்கு நாடுகள் ஆகியமவ இடை் டபற்றுள்ளன. 

 

ஜூன் மாே சைக்கு மற்றும் தசலவ வைி வசூை் 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு  ூன் ைாதத்தில் வசூலான டைாதத் ெரக்கு ைற்றுை் ஹெமவ வரி வசூல் 

ஆனது 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாத வசூலுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது மிக 

உயரந்்த வசூலாகுை். 

❖ ெரக்கு ைற்றுை் ஹெமவ வரி டதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து 5வது முமறயாக ெரக்கு 

ைற்றுை் ஹெமவ வரி வசூல் ரூ.1.40 லட்ெை் ஹகாடிமயத் தாண்டியுள்ளது. 

❖ இது 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரெ் ்ைாதை் முதல் டதாடரெ்ச்ியாக 4வது ைாதைாக அதிக வசூல் 

பதிவாகியுள்ளது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதத்தில் வசூலான ரூ. 1,67,540 ஹகாடிமயத் டதாடரந்்து 2022 

ஆை் ஆண்டு  ூன் ைாததத்ில் வசூலான டைாத்த ெரக்கு ைற்றுை் ஹெமவ வரிவசூல் 2வது 

அதிகபட்ெ வசூலாகுை். 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

ேன்னிசல்சயாக பறக்கும் வான்வழி வாகனே் சோழிை்நுட்பே்தின் சசயை் 

விளக்கம் 

❖ பாதுகாப்பு ைற்றுை் ஆராய்ெச்ி அமைப்பானது ஒரு புதிய ஆளில்லா வான்வழி 
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வாகனத்தின் முதல் ஹொதமனப் பயணத்மத ஹைற்டகாண்டது.  

❖ இது ஒரு தன்னிெம்ெயாக பறக்குை் வான்வழி வாகனத ்டதாழில்நுட்பத்தின் டெயல் 

விளக்கைாகுை். 

❖ இது 'ஹரடாருக்குப் புலப்படாத வமகயில் பறக்குை் டதாழில்நுட்பத்தின் ஹொதமனத ்

தளை்' (SWiFT) என்றுை் அமழக்கப்படுை் டெயல்விளக்கெ ்ஹொதமன ஆகுை். 

❖ இது ஓர ்ஆளில்லாப் ஹபார ்விைானை் (UCAV) அல்லது பறக்குை் இறக்மக வமகயிலான 

ஹபார ்முமறக்கான ஆளில்லா விைானை் ஆகுை். 

❖ இந்த ஆளில்லாப் ஹபார ்விைானை் ஆனது ஏவுகமணகள் ைற்றுை் துல்லியைாக வழி 

காட்டுை் ஆயுதங்கமள ஏவக் கூடிய திறன் டகாண்டதாக இருக்குை். 

❖ இதை் டெயற்கூறுகள் பிை்வருமாறு 

o நிலெெ்ரிவினால் பாதிக்கப்பட்டப் பகுதியிமன வமரபடமிடுதல் 

o பாதிக்கப்பட்டப் பயிரச் ்ஹெதங்களின் ைதிப்பீடு 

o டபரிய அளவிலான பகுதிகமள வமரபடமிடுதல் ஹெமவகள் 

o ஹபாக்குவரத்துக் கண்காணிப்பு ைற்றுை் ஹைலாண்மை 

o தளவாடங்கள் வழங்கீடு 

 

 

அப்ஹீலியன் நிகழ்வு 2022 

 

❖ அப்ஹீலியன் என்பது சூரியனுக்குை் பூமிக்குை் இமடஹய உள்ள தூரை் மிகத் 
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டதாமலவாக இருக்குை் ஒரு நிமலயாகுை். 

❖ விண்டவளியில் உள்ள இரண்டுை் 2022 ஆை் ஆண்டு  ூமல 04 ஆை் ஹததியன்று கிட்டத ்

தட்ட 152.1 மில்லியன் கிஹலாமீட்டரக்ள் டதாமலவில் அமைந்துள்ளன. 

❖ இது பூமி - சூரியன் ஆகியவற்றிற்கு இமடயில் உள்ள ெராெரி இமடடவளிமய விட 

சூரியனிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 1.67 ெதவீதை் டதாமலவில் உள்ளது. 

❖ பூமி - சூரியன் ஆகியவற்றிற்கு இமடயில் உள்ள ெராெரி இமடடவளி ஆனது  வானியல் 

அலகு (AU) என அமழக்கப்படுகிறது.  

❖ இதில் 1 AU என்பது 149.6 மில்லியன் கிஹலாமீட்டருக்குச ்ெைை் ஆகும். 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

விைங்கு இனங்களின் பட்டியை் 

 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டில், இந்தியாவின் விலங்கினங்களின் தரவுத ் தளத்தில் 540 புதிய 

உயிரினங்கள் ஹெரக்்கப்பட்டுள்ளை.  

❖ இது ஒட்டுடைாத்த விலங்கு இனங்களின் எண்ணிக்மகமய 1,03,258 ஆக உயரத்்தி 

உள்ளது. 

❖ ஹைலுை், 2021 ஆை் ஆண்டில், இந்தியத் தாவரங்களில் 315 இனங்கள் ஹெரக்்கப்பட்டன.  

❖ இது நாட்டிலுள்ள டைாதத் ைலர ்வமககளின் எண்ணிக்மகமய 55,048 ஆக உயரத்்தி 

உள்ளது. 

❖ 540 விலங்கினங்களில், 406 இனங்கள் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப் பட்டஹதாடு, 134 

இனங்கள் இந்தியாவில் புதிதாகப் பதிவு டெய்யப் பட்டுள்ளன.  

❖ ஹைலுை் 2021 ஆை் ஆண்டில் பதின்மூன்று புதிய இனங்கள் கண்டறியப்பட்டன. 

❖ ஒரு பாலூட்டி இனை், 35 ஊரவ்ன இனங்கள் ைற்றுை் 19 வமகயான மீன்கள் புதிதாக 

அமடயாளை் காணப்படட் இனங்களில் அடங்குை். 
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❖ இந்தியா 1.03 லட்ெை் இனங்களுடன் உலகின் டைாத்த விலங்கு வமககளில் 6.1 

ெதவீதத்திமனக் டகாண்டுள்ளது. 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

சபாதுச ்சுகாோை அவசைநிலை 

 

❖ புதுெஹ்ெரியின் சுகாதாரை் ைற்றுை் குடுை்ப நலச ் ஹெமவ இயக்குநரகை் ஆனது, 

காமரக்கால் பகுதியில் டபாதுச ்சுகாதார அவெரநிமலமய அறிவித்தது. 

❖ கடந்த சில நாட்களாக அப்பகுதியில் கடுமையான வயிற்றுப் ஹபாக்குப் பாதிப்புகள் 

அதிகரித்ததன் காரணைாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இப்பகுதியில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான ைக்கள் தீவிரைான வயிற்றுப் ஹபாக்கு (Acute 

Diarrheal Disease) ஹநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 

பிைபைமானவைக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆயுை்தவே ைே்னா விருது 

 

❖ அகில இந்திய ஆயுரஹ்வத நிறுவனத்தின் (AIIA) இயக்குனர ் தனு ா ஹநொரிக்கு 

இங்கிலாந்து நாடாளுைன்றத்தால் ஆயுரஹ்வத ரதன்ா விருது வழங்கப்பட்டது. 
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❖ இந்தியப் பாரை்பரிய அறிவியல் துனறக்கான இங்கிலாந்தின் அமனத்துக் கட்சி 

நாடாளுைன்றக் குழு (ITSappg) இந்த விருமத வழங்கியது. 

❖ இந்தியாவிலுை் டவளிநாட்டிலுை் ஆயுரஹ்வதத்தின் வளரெ்ச்ிமய ஊக்குவிப்பதில் 

இவரது பங்களிப்மப அங்கீகரிக்குை் வமகயில் இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

லமக்தைாசாப்ட் நிறுவனே்தின் ஆண்டின் சிறந்ேப் பங்குோை நிறுவன 

விருதுகள் 2022 

 

❖ HCL டடக்னாலஜிஸ் நிறுவனைானது, மைக்ஹராொப்ட் டதாழில்நுட்பத்தின் 

அடிப்பமடயிலான புத்தாக்கை் ைற்றுை் வாடிக்மகயாளர ்தீரவ்ுகமளச ்டெயல்படுத்தச ்

பசய்வதற்காக, மைக்ஹராொப்ட் நிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறந்தப் பங்குதார நிறுவன 

விருது வழங்குை் விழாவில் (2022) விருது வழங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ சுகாதார நலன் ைற்றுை் வாழ்வியல் அறிவியலுக்கான (உலகளாவிய டவற்றியாளர)் 

மைக்ஹராொப்ட் நிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறந்தப் பங்குதார நிறுவன விருதிமனயுை், 

2022 ஆை் ஆண்டுக்கான UK மைக்ஹராொப்ட ்நிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறந்தப் பங்கு 

தார நிறுவன விருமதயுை் (நாட்டின் டவற்றியாளர)் HCL டடக் நிறுவனை் டபற்றது. 

❖ இன்டரட்நட் ஆஃப் திங்ஸ் பிரிவிலுை் (இப்பிரிவிற்கான இறுதி டவற்றியாளர)் 2022 ஆை் 

ஆண்டிற்கான மைக்ஹராொப்ட் நிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறந்தப் பங்குதார நிறுவன 

விருது வழங்குை் விழாவில் இந்தத் தகவல் டதாழில்நுட்ப நிறுவனை் இறுதிப் 

ஹபாட்டியாளராகவுை் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

புதிய பந்துவீசச்ு சாேலன 

❖  ஸ்பிரித் புை்ரா இங்கிலாந்தில் நமடடபற்ற டடஸ்ட் ஹபாட்டித ்டதாடரின் ஹபாது அதிக 

விக்டகட்கமள (21) வீழ்தத்ிய இந்தியப் பந்துவீெெ்ாளர ்என்ற ஒரு புதிய ொதமனமயப் 

பமடத்துள்ளார.் 

❖  ஸ்பிரித் புை்ராவின் இந்தப் புதிய ொதமனயானது, 2014 ஆை் ஆண்டில்  நமடடபற்ற 

ஐந்து ஹபாட்டிகள் டகாண்ட டதாடரின் ஹபாது புவஹனெ்வர ் குைார ் வீழ்த்திய 19 
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விக்டகட்டுகளின் ொதமனமய முறியடித்துள்ளது. 

 

 

இேைச ்சசய்திகள் 

அை்லூைி சீோைாம ைாஜு சிலை 

 

❖ புகழ்டபற்றச ்சுதந்திரப் ஹபாராட்ட வீரர ்அல்லூரி சீதாராை ரா ுவின் 125வது பிறந்த 

நாள் விழாவிமன முன்னிட்டு, ஆந்திரப் பிரஹதெத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவரது 

சிமலமயப் பிரதைர ்அவரக்ள் திறந்து மவத்தார.் 

❖ இது ஆந்திரப் பிரஹதெத்தின் பீைாவரை் பகுதியில் அமைந்துள்ள 30 அடி உயரம் 

பகாண்ட ஒரு  டவண்கலெ ்சிமலயாகுை். 

❖ புகழ்டபற்றச ்சுதந்திரப் ஹபாராட்ட வீரர ்அல்லூரி சீதாராை ரா ு, கிழக்குத் டதாடரெ்ச்ி 

ைமலப் பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினச ் ெமூகங்களின் நலன்கமளப் பாதுகாக்கச ்

பசய்வதற்காக ஆங்கிஹலயரக்ளுக்கு எதிராக அவர ் நடத்தியப் ஹபாராட்டத்திற்காக 

நிமனவு கூறப்படுகிறார.் 

❖ அல்லூரி சீதாராை ரா ு 1922 ஆை் ஆண்டில் பிரிட்டிெ் இராணுவத்திற்கு எதிராக ரை்பா 

கிளரெ்ச்ிக்குத் தமலமை தாங்கி வழி நடத்தினார.் 

❖ ஆங்கிஹலயரக்ளுக்கு எதிராக ஒரு ஆயுதஹைந்தியப் பிரெெ்ாரத்மத ஹைற்டகாண்டதால் 

உள்ளூர ்ைக்களால் அவர ் ‘ைான்யை் வீருடு’ (காடுகளின் நாயகன்) என்றுை் அமழக்கப் 

படுகிறார.் 

 

          

Player Season Matches Wickets 

Jasprit Bumrah 2021/22 5 21 

Bhuvneshwar Kumar 2014 5 19 

Zaheer Khan 2007 3 18 

Ishant Sharma 2018 5 18 

Subhash Gupte 1959 5 17 
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