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ஜூலை – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆந்திரப் பிரதேசம், கரந்ாடகா, தகரளா, ஒடிசா, ேமிழ்நாடு மற்றும் தேலுங்கானா 

ஆகிய ஆறு இந்திய மாநிலங்களளச ் தசரந்்ே தபண்கள் மற்றும் குழந்ளேகள் நலப் 

பிரதிநிதிகள், ஆட்கடே்ேளல எதிரே்்துப் தபாராடுவேற்கு என்று ஒே்துளழப்புடன் 

தசயல்படுவேற்காக வேண்டி மாநிலங்களுக்கு இளடதயயான ஒரு பிரகடனே்தில் 

ளகதயழுே்திட்டனர.் 

❖ கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்ளறயர ்பிரிவுப் தபாட்டியில் அளரயிறுதிக்கு முன்தனறிய முேல் 

அதரபியப் தபண்மணி மற்றும் முதல் ேடக்கு ஆப்பிரிக்கப் பபண் என்ற தபருளமளய 

துனிசியாவின் ஓன்ஸ் ஜபியர ்தபற்றார.் 

o இேர ்இந்த நிலலயிலன 2022 ஆம் ஆண்டில் விம்பிள்டன் வபோட்டியில் அலடந்தோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சூரியெக்தி மின் உற்பத்தி நிலையம் 

 

❖ டாடா பவர ் நிறுவனமானது திருதநல்தவலி மாவட்டே்தில் ரூ.3000 தகாடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில் புதிய சூரிய மின்கலம் மற்றும் மாதிரி உற்பே்தி நிளலயே்திளன 

அளமப்பேற்கு ேமிழ்நாடு அரசுடன் ஒப்பந்ேம் தசய்து தகாண்டுள்ளது. 

❖ இது புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்திக்கு மாறுேல் மற்றும் இம்மாநிலே்தில் தவளல 

வாய்ப்புகளள உருவாக்குவேல் ஆகியவற்ளற ஊக்குவிகச ் பசய்ேளே தநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

நிலையான அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பத்திற்கான கை்வி நிறுவனம்  

❖ கிரீன்தகா நிறுவனம் ஆனது ளைேராபாே்தில் உள்ள இந்தியே ் தோழில்நுட்பக் 

கழகே்துடன் இளணந்து ஒரு கல்வி நிறுவனே்ளே நிறுவியுள்ளது 

❖ இதில் பருவநிளல மாற்றே்ளேே ்ேணிே்ேல், சுழற்சி முளறப் தபாருளாோரம், ஆற்றல் 
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மாற்றம் தபான்ற நிளலயான இலக்குகள் குறிே்து மாணவரக்ளுக்குக் கற்பிக்கப்படும். 

❖ இந்ே நிறுவனம் நிளலயான அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பே்திற்கான இந்தியாவின் 

முேல் பிரேத்ிதயகக் கல்வி நிறுவனமாகும். 

 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம் 

புதிய அணுவகத் துகள்கள் 

 

❖ LHCb கூட்டாண்ளம அளமப்பானது ஒரு புதிய வளகயான தபன்டாக்வாரக்் மற்றும் 

முேல் இளண தடட்ராக்வாரக்்குகளளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்ேப் புதிய துகள்கள் "பியூட்டி குவாரக்்" அல்லது "பி குவாரக்்" என அளழக்கப் 

படுகின்றன. 

❖ இந்ே மூன்று துகள்களும் இன்று வளர அறியப்படவில்ளல. 

 

உைகின் முதை் "மணை் மின்கைன்" 

❖ மணலில் தவப்ப ஆற்றளலச ்தசமிக்கும் மின்கலம் ஒன்று தமற்கு பின்லாந்தில் நிறுவப் 

பட்டுள்ளது 

❖ புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து வரும் மின்சாரமோனது மணளலச ்சுமார ்
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932°F வளர தவப்பப்படுேே்ப் பயன்படுகிறது. 

❖ இந்ே தவப்ப ஆற்றல் ஆனது பின்னர ் அங்குள்ளக் கட்டிடங்களில் வழங்கப்படும் 

ேண்ணீளரச ்சூடாக்குகிறது 

❖ காற்று மற்றும் சூரிய ஒளி தபான்ற குறிப்பிட்ட இளடதவளியில் இயங்கும் ஆற்றல் 

மூலங்களிலிருந்து இேனால் ஆற்றளலச ்தசமிக்க முடியும். 

❖ இது ஒதர தநரே்தில் பல மாேங்கள் வளர புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றளலச ் தசமிேத்ு 

ளவே்திருக்க முடியும். 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 2021 

 

❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அளமப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 68% விலங்கினங்களளக் 

கண்டுபிடிே்துள்ளது. 

❖ அந்ேமான் மற்றும் நிக்தகாபார ் தீவுகளில் இருந்து கண்டறியப்பட்ட குதராசிடுரா 

நாரத்காண்டமிகா என்ற ஒரு தவள்ளள-பல் மூஞ்சூறு, புதிோக அளடயாளம் காணப் 

பட்ட ஒரு பாலூட்டி இனமாகும். 

❖ விட்தடக்கரின் பூளனப் பாம்பு என்றும் அளழக்கப்படும் தபாய்கா விட்டதகரி, 2021 ஆம் 

ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிடே்ேக்க ஊரவ்ன இனமாகும். 
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❖ இது ேமிழ்நாட்டின் தமற்கு தோடரச்ச்ி மளலயில் கண்டறியப்பட்டது. 

❖ ளைமதனாப்தடரா எனப்படும் பூசச்ிகளின் பட்டியல் மிகவும் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆோரமாக இருந்ேது. 

❖ இது ஒரு புதிய இனம் உடப்ட 80 இனங்களள உள்ளடக்கியது. 

❖ ளைமதனாப்தடரா குழுவில் மரபூசச்ிகள், குளவிகள், தேனீக்கள் மற்றும் எறும்புகள் 

அடங்கும். 

❖ இந்திய ோவரவியல் ஆய்வின்படி, தமற்குத் தோடரச்ச்ி மளலகள் மற்றும் வடகிழக்குப் 

பகுதிகள் தபான்ற பகுதிகளில் 28% இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ மாநில வாரியான பகுப்பாய்வில், தகரளாவில் 51 குழுமங்கள் உட்பட அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலான கண்டுபிடிப்புகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

❖ அளேே ் தோடரந்்து மகாராஷ்டிரா மற்றும் அருணாசச்லப் பிரதேசம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

  

உைகின் மிகப்சபரிய நீராம்பை்  

 

❖ விக்தடாரியா தபாலிவியானா என்ற இனமானது உலகின் மிகப்தபரிய நீராம்பல் 

ஆகும். 

❖ இது தபாதுவாக வடகிழக்குப் தபாலிவியாவில் உள்ள நன்னீர ் ஆறுகள், தவள்ளப் 

தபருக்கு மற்றும் குளங்களில் வளரக்ிறது. 

❖ இது விக்தடாரியா ோவர இனே்திளனச ்தசரந்்ே மூன்றாவது இனமாகும். 

❖ விக்தடாரியா அதமதசானிகா மற்றும் விக்தடாரியா குரூசியானா ஆகியளவ 

நீராம்பல்களின் மற்ற இரண்டு இனங்கள் ஆகும். 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

நாரி தகா நமன் திட்டம் 

❖ இமாசச்லப் பிரதேச மாநில அரசானது, ‘நாரி தகா நமன்’ என்ற திட்டே்ளேே் தோடங்கி 

உள்ளது. 

❖ இமாசச்லப் பிரதேச சாளலப் தபாக்குவரே்துக் கழகம் (HRTC) ஆனது அம்மாநில 

எல்ளலக்குள் இயக்கப்படும் தபருந்துகளில் தபண் பயணிகளுக்கு 50% கட்டணச ்

சலுளக வழங்குவளே இது தநாக்கமாகக் தகாண்டு தோடங்கப்பட்டது. 

❖ அம்மாநிலே்தின் முேல் தபண் தபருந்து ஓட்டுநரான சீமா ோக்கூர,் மாநில முேல்வர ்

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


•   
•    
 

 
 

அவரக்ளள அரசுப் தபாக்குவரே்துப் தபருந்தில் நிகழ்சச்ி நளடதபறும் இடே்திற்கு 

அளழே்துச ்தசன்றார.் 

 

 

ததசிய உணவுப் பாதுகாப்புெ ்ெட்டத்திற்கான மாநிை தரவரிலெக் குறியீடு 

 

❖ தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டே்திற்கான 2022 ஆம் ஆண்டு மாநில ேரவரிளசக் 

குறியீடு சமீபே்தில் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ பலன் வழங்கீட்டிளன தமம்படுே்தும் முயற்சியில், மாநிலே்தில் தநகிழ்திறன்மிக்க 

உணவு முளறகளளக் தகாண்டு வந்ேேற்காக, ஒடிசா மாநிலம் இதில் முேலிடம் 

பிடிே்ேது. 

❖ தபாதுப் பிரிவு சாரந்்ே மாநிலங்களில் உே்ேரப் பிரதேசம் 2வது இடே்திலும், ஆந்திரப் 

பிரதேசம் 3வது இடே்திலும் உள்ளது. 

❖ சிறப்புப் பிரிவு மாநிலங்கள் / ஒன்றியப் பிரதேசங்களில், திரிபுரா முேலிடே்திலும், 

இமாசச்லப் பிரதேசம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகியளவ முளறதய இரண்டாம் மற்றும் 

மூன்றாம் இடே்திலும் உள்ளன. 
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❖ தநரடிப் பயன் பரிமாற்றம் (DBT) - பணம் ேழங்கும் முளற தசயலில் உள்ள 3 ஒன்றியப் 

பிரதேசங்களில், ோே்ரா மற்றும் நகர ் ைதவலி & டாமன் மற்றும் ளடயூ ஆகியளவ 

முேலிடே்தில் உள்ளன. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஃபீை்ட்ஸ் விருதுகள் 2022 

 

❖ நான்கு கணிேவியலாளரக்ளுக்கு மதிப்புமிக்க ஃபீல்ட்ஸ் விருதுகள் வழங்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ இது கணிேே்திற்கான தநாபல் பரிசு என அளழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது சரே்வதச கணிதச ்சங்கத்தினோல் ேழங்கப் படுகின்றது. 

❖ அது ஒரு சரே்வதச அரசு சோரோ அலமப்பு மற்றும் லோப வநோக்கம் சோரோ அறிவியல் 

அலமப்பு ஆகும். 

❖ இது 40 ேயதிற்குட்பட்ட கணிதவியல் அறிஞரக்ளுக்கு ேழங்கப் படுகின்றது. 

❖ இதில் பரிசு தபற்ற நான்கு தபரக்ளின் பட்டியல் 

o பிரான்சின் ை்யூதகா டுமினில்-தகாபின் - இன்ஸ்டிட்யூட் தடஸ் ைாட்ஸ் எடுட்ஸ் 

சயின்டிஃபிக்ஸ் 

o அதமரிக்காளவச ்தசரந்்ே ஜூன் ைூ - பிரின்ஸ்டன் பல்களலக்கழகம் 

o பிரிட்டனின் தஜம்ஸ் தமனாரட்் - ஆக்ஸ்தபாரட்ு பல்களலக்கழகம் 

o உக்ளரனின் மரினா வியாதசாவ்ஸ்கா - சுவிஸ் ஃதபடரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

தடக்னாலஜி 

❖ உக்லரன் நோட்டின் மரியோனோ இந்த விருதிலனப் பபற்ற இரண்டோேது பபண் ஆேோர.் 

❖ இந்த விருதிலனப் பபற்ற மற்றுபமோரு பபண் 2014 ஆம் ஆண்டில் ஈரோன் நோட்டின் 

மரய்ம் மிரச்ோகோணி ஆேோர.் 

 

சதற்கு சூடான் நாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் பாதுகாப்புத் 

திட்டத்தின் பலடத் தளபதி 

❖ இந்தியாவின் தலப்டினன்ட் தஜனரல் தமாகன் சுப்ரமணியன் தேற்கு சூடானில் உள்ள 

ஐக்கிய நாடுகள் சளபயின் பாதுகாப்புே் திட்டே்தின் பளடே ் ேளபதியாக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் சளபயின் பாதுகாப்புே் திட்டே்திற்கான பளடயில் கிட்டேே்ட்ட 20,000 

அளமதி காக்கும் பளடயினர ்பணியாற்றுகின்றனர.் 

❖ அவரக்ள் தமாேலால் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டில் வாழும் குடிமக்களளப் பாதுகாக்கச ்

பசய்ேேற்காகவும், நீடிே்ே அளமதிளய உருவாக்குவேற்காகவும் பணி புரிகின்றனர.் 

❖ இந்தியாவிலிருந்து தமாே்ேம் 1,160 அளமதி காக்கும் வீரரக்ள் ேற்தபாது தேற்கு 

சூடானில் பணியாற்றி வருகின்றனர.் 

 

 

சிதராமணி விருது 

 

❖ ஐக்கியப் வபரரசில் நலடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன தவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்ள் 

உலக உசச்ி மாநாட்டில் மிசத்சல் பூனாவல்லா சிதராமணி விருளேப் தபற்றுள்ளார.் 
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❖ சிதராமணி விருது ஆனது ஸ்ரீ சாது பிரம்மவிைாரி, லாரட்் ராமி தரஞ்சர,் ரீட்டா 

ஹிந்துஜா சாப்ரியா ஆகிதயாருக்கும் வழங்கப்படட்து. 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

SENA குழும நாடுகளிை் சடஸ்ட் விக்சகட்டுகள் 

 

❖ SENA நாடுகளில், 100 விக்தகட்டுகளள வீழ்ே்திய 6வது இந்தியப் பந்துவீசச்ாளர ்மற்றும் 

5வது தவகப் பந்து வீசச்ாளர ்என்ற தபருளமளய ஜஸ்பிரிே் பும்ரா தபற்றார.் 

❖ இேன் மூலம், அவர ் கபில்தேவ், ஜாகீர ் கான், இஷாந்ே் சரம்ா, முகமது ஷமி மற்றும் 

அனில் கும்ப்தள தபான்ற ஜாம்பவான்கள் நிளறந்ேப் பட்டியலில் இளணந்ோர.் 

❖ SENA  குழும நாடுகளில் தேன்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகியளவ அடங்கும். 

 

காமன்சவை்த் விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காம் காமன்தவல்ே் விளளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் மகளிர ்

கிரிக்தகட் வபோட்டி அறிமுகமாக உள்ளது. 

❖ காமன்தவல்ே் விளளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் கிரிக்தகட் விளளயாடப்படுவது இது 

இரண்டாவது முளறயாகும். 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு தகாலாலம்பூர ் நகரில் நளடதபற்ற காமன்தவல்ே ் விளளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளில் ஆண்களுக்கான ஒருநாள் கிரிக்தகட ் தபாட்டி விலளயோட்டுப் 

பட்டியலில் தசரக்்கப் படட்து. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காம் காமன்தவல்ே் விளளயாட்டுப் தபாடட்ியில் டி20 

கிரிக்தகட் தபாட்டி அறிமுகமாக உள்ளது. 
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❖ இந்ேப் தபாட்டியில் மகளிர ்கிரிக்தகட ்அணியானது முேல் முளறயாக பங்தகற்பளே 

இது குறிக்கும். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

லடதனாெர் எலும்புக் கூடு ஏைம் 

 

❖ 76 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழளமயான ளடதனாசரின் புளேபடிவ எலும்புக்கூடுகள் 

இந்த மாே இறுதியில் நியூயோரக்்கில் ஏலம் விடப்பட உள்ளது. 

❖ இந்ேப் புளேபடிவங்கள் இதுவளர கண்டுபிடிக்கப்படாே ளடதனாசர ் எலும்புக் 

கூடுகளில் ஒன்றாகக் கருேப்படுகிறது. 

❖ இந்ேப் புளேபடிவமானது 1987 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்ே எலும்புக் கூட்டின் அளவானது 10 அடி உயரமும் 22 அடி நீளமும் தகாண்டது. 

 

          

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

