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ஜூலை – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய விமானப்படையிடனச ்சசரந்்த தந்டத மற்றும் மகள் அைங்கிய இடையினர ்

ஆன, விமானப் படை அதிகாரி அனன்யா ஷரம்ா மற்றும் வான்படைத் தடைவர ்

சஞ்சய் சரம்ா ஆகிசயார ்ஒசர ஜெை ்படைக்குழுவிை் பறந்து விமானத ்துடறயிை் ஒரு 

வரைாற்டற உருவாக்கி உள்ளனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அலைசச்கங்கள் ஒதுக்கீடு 

 

❖ மத்திய அடமசச்ரக்ள் ஸ்மிருதி இரானி மற்றும் சொதிராதித்ய சிந்தியா 

ஆகிசயாருக்கு முடறசய சிறுபான்டம விவகாரங்கள் மற்றும் எஃகு அடமசச்கம் 

ஆகியவற்றின் கூடுதை் ஜபாறுப்புகள் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

❖ முக்தார ் அப்பாஸ் நக்வி மற்றும் ராம் சந்திரப் பிரசாத ் சிங் ஆகிய இரை்டு மத்திய 

அடமசச்ரக்ள் மத்திய அடமசச்ரவையிை் இருந்து உைனடியாக ராஜினாமா ஜசய்து 

உள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் ராஜினாமா ஜசய்தடதயடுத்து பிரதமர ்சமாடி அவரக்ளின் ஆசைாசடனயின் 

படி, இந்தியக் குடியரசுத ் தடைவர ் ராம்நாத் சகாவிந்த் அவரக்ளின் ராஜினாமா 

மனுக்கடள ஏற்றுக் ஜகாை்ைார.் 

❖ நாைாளுமன்றத்தின் இரு அடவகளிை் இருந்தும் இரு அடமசச்ரக்ள் ஜவளிசயறுவது 

இதுசவ முதை் முடறயாகும். 

 

நியைன உறுப்பினரக்ள் - ைாநிைங்களலை 

❖ ஆளும் பாரதிய ெனதா கை்சி ஆனது ஜதன் மாநிைங்கடளச ்சசரந்்த நான்கு முக்கியப் 

பிரமுகரக்டள மாநிைங்களடவக்குப் பரிந்துடர ஜசய்துள்ளது. 
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❖ விடளயாை்டுத் துடற நாயகியான P.T.உஷா, இடசஞானி இடளயராொ, ஆன்மீகத் 

தடைவர ்வீசரந்திர ஜெக்கசை, திடரக்கடத எழுத்தாளர ்K.V.விெசயந்திர பிரசாத ்ஆகிய 

4 சபர ்மாநிைங்களடவக்குத் சதரந்்ஜதடுக்கப்பை்ைனர.் 

 

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

ைடக்கு அட்ைாண்டிக் ஒப்பந்ே அலைப்புடனான இணக்க சநறிமுலைகள் 

 

❖ ஸ்வீைன் மற்றும் பின்ைாந்து ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் ைடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த 

அவமப்புடனான இைக்க ஜநறிமுடறகளிை் டகஜயழுத்திை்டுள்ளன. 

❖ மாை்ரிை் நகரிை் நடைஜபற்ற கைந்த முத்தரப்பு மாநாை்டிை், துருக்கி ஒரு குறிப்பிை்ை 

சூழ்நிடையிை் தனது ஆைச்சபடனகடளக் டகவிை ஒப்புக் ஜகாை்ைது. 

❖ இந்த ஜநறிமுடறயானது 28 ஐசராப்பிய நாடுகள் மற்றும் 2 வை அஜமரிக்க நாடுகள் 

உள்ளிட்ட 30 உறுப்பினர ்நாடுகளுைன் சமற்ஜகாள்ளப்பை்ைது. 

❖ இது அரசுகளுக்கிடைசயயான ஒரு இராணுவக் கூை்ைைியாகும். 
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❖ இது ஜபரும்பாலும் வைக்கு அை்ைாை்டிக் கூை்ைைி என்று அடழக்கப்படுகிறது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் தசலைே் சோழிை் துலை 

 

❖ இந்தியாவின் சசடவத் ஜதாழிை் துடறயானது, ெூன் மாதத்தின் சபாது கடந்த 11 

ஆை்டுகளிை் இை்ைாத அளவிற்கு மிக உயரந்்த அளவிைான ஒரு ஜசயை்பாை்டைக் 

ஜகாை்டிருந்தது. 

❖ சரியான சரக்கு மற்றும் சசடவ வரி ரசீதுகளின் மூைம் அறியப்பை்ை இந்த 

முடிவுகளானது சசடவத ் துடறயிை் ஒரு உறுதியான மீள் நிடையிைான எழுசச்ிடய 

காை்டுகின்றன. 

❖ சம மாதத்திை் 58.9 ஆக இருந்த S&P உைகக் ஜகாள்முதை் சமைாை்டமக் குறியீைானது 

ெூன் மாதத்திை் 59.2 ஆக உயரந்்துள்ளது.  

❖ அது 2011 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரை் மாதத்திற்குப் பிறகு பதிவாகிய மிக உயரந்்த அளவாகும். 

 

அறிவியை் ைை்றுை் சோழிை்நுட்பை் 

ேன்னிசல்சயாகப் பைக்குை் ஆளிை்ைா விைானே்தின் முேை் புைப்பாடு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாை்டு நிறுவனம் ஆனது தன்னிசட்சயாகப் 

பறக்கும் வான்ஜவளித் ஜதாழிை்நுை்பக் கருவியின் முதை் சசாதடனடய ஜவற்றிகரமாக 

சமற்ஜகாை்ைது. 

❖ இது கரந்ாைகாவின் சித்ர துரக்ாவிை் உள்ள வான்ஜவளியியை் சசாதடனத் தளத்திை் 

இருந்து பரிசசாதிக்கப்பை்ைது. 

❖ இந்த ஆளிை்ைா வான்வழி வாகனம் (UAV) ஆனது ஒரு சிறிய சுழை்விடச விசிறி 

இயந்திரத்தாை் இயக்கப்படுகிறது. 

 

சூ துகள்கள் 2.0 

❖ பபரிய ஆட்ரான் மமாதுவி ஆய்ைகத்தில், சபரை்ைத்தின் கை்ைடமப்புத் 

ஜதாகுதிகடளப் பற்றி அறிவதற்கானப் பைியின் சபாது, இதுவடர கை்டிராத மூன்று 

அணுவகத் துகள்கடள அறிவியைாளரக்ள் கை்டுபிடித்துள்ளனர.் 
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❖ அறிவியைாளரக்ள் ஒரு புதிய வடகயான "ஜபன்ைாக்வாரக்்" மற்றும் முதை் இடை 

"ஜைை்ராக்வாரக்்" ஆகியவற்டறக் கை்ைறிந்துள்ளனர.் 

❖ இதடன ஐசராப்பிய அணு ஆராய்சச்ி மன்றமான CERN ஜதரிவித்துள்ளது. 

❖ ைாரெ்் ொை்ரான் ஜகாடைைர ்அல்லது பபரிய ஆட்ரான் மமாதுவி என்பது புைப்பைாத 

‘ஜதய்வீக துகள்’ அை்ைது ஹிக்ஸ் சபாசான் என்றத் துகடளக் கை்ைறிந்த இயந்திரம் 

ஆகும்.  

❖ 13.7 பிை்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பை்ை ஜபருஜவடிப்புக்குப் பிறகு சபரை்ைம் 

உருவாவதற்கு இது இன்றியடமயாததாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ இது CERN மன்றத்திை் அடமந்துள்ள 27 கிமீ நீளமுள்ள ைாரெ்் ொை்ரான் ஜகாடைைர ்

இயந்திரம் ஆகும். 

❖ இது ஸ்விை்சரை்ாந்தின் ஜெனீவா நகரிை் அடமந்துள்ளது. 

❖ CERN என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் ஒரு அதிகாரப்பூரவ்ப் பாரட்வயாளர ் தகுதி 

பபற்ற அடமப்பாகும். 

❖ CERN ஆனது உைகளாவிய வடையடமப்பின் பிறப்பிைமாகவும் உள்ளது. 

 

 

பிரபைைானைரக்ள், விருதுகள் ைை்றுை் நிகழ்வுகள் 

"Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life" புே்ேகை் 

❖ இந்தப் புத்தகத்தின் விரிவாக்கப்பை்ை கடின அை்டை ஜகாை்ைப் பதிப்டப ொஜசைச்ை 

இந்தியா பதிப்பகம் ஜவளியிை உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது ஐந்து முடற உைகச ்சதுரங்கச ்சாம்பியன் பைை்ம் ஜவன்ற விஸ்வநாதன் ஆனந்த ்

அவரக்டளப் பற்றிய புதத்கமாகும். 
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❖ இது ஆசிரியரும் ஒரு பதத்ிரிக்டகயாளருமான சூசன் நினனுைன் இடைந்து ஆனந்த ்

அவரக்ள் எழுதிய புத்தகமாகும். 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

எதைார்டா தகாப்லபப் தபாட்டி 

 

❖ கெகஸ்தானின் நூர-்சுை்தான் என்னுமிைத்திை் நடைஜபற்ற எசைாரை்ா சகாப்டபப் 
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சபாை்டியிை் இடளசயார ்உைகக் குத்துசச்ை்டை சாம்பியன்களான அை்ஃபியா பதான் 

மற்றும் கிதிகா ஆகிசயார ்தங்கப் பதக்கத்திடன ஜவன்றுள்ளனர.் 

❖ சமலும் இரு இந்தியக் குத்துசச்ை்டை வீராங்கடனகளான கடைவாைி சீனிவாசன் 

மற்றும் ெமுனா சபாசரா ஆகிசயார ்ஜவள்ளிப் பதக்கங்கடள ஜவன்றனர.் 

❖ இந்தப் சபாை்டியிை் இந்தியா, உஸ்ஜபகிஸ்தான் மற்றும் கெகஸ்தான், கியூபா, சீனா 

மற்றும் மங்சகாலியா சபான்ற நாடுகளின் வீரரக்ள் கைந்து ஜகாை்ைனர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்ைதேசக் கூட்டுைவு தினை் – ஜூலை 02 

 

❖ 1992 ஆம் ஆை்டிை் ஐக்கிய நாடுகளின் ஜபாதுச ்சடப இந்தத ்தினத்திடன அறிவித்தது. 

❖ சரவ்சதசக் கூை்டுறவுக் கூை்ைைி நிறுவப்பை்ைதன் நூற்றாை்டு விழாடவக் குறிக்கும் 

வடகயிை் இந்தத் சததியானது சதரவ்ு ஜசய்யப்பைை்து. 

❖ கூை்டுறவுச ் சங்கங்கள் ஆனது இந்த ஆை்டு 100வது சரவ்சதசக் கூை்டுறவு தினத்டத 

ஜகாை்ைாடின. 

❖ இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் சரவ்சதசக் கூை்டுறவு ஆை்ைான 2012 ஆம் 

ஆை்டிலிருந்து இந்த ஆை்டு வடரயிைான ஒரு தசாப்தத்டதக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்தியாவிை் 100வது சரவ்சதசக் கூை்டுறவு தினம் ஆனது, இந்திய அரசின் கூை்டுறவு 

அடமசச்கம் மற்றும் இந்தியத் சதசியக் கூை்டுறவு ஒன்றியம் (NCUI) ஆகியவற்றினாை் 

இடைந்து ெூடை 04 ஆம் சததியன்று புது ஜைை்லியிை் உள்ள விஞ்ஞான் பவனிை் 

ஏற்பாடு ஜசய்யப்பை்டுள்ளது. 

❖ இந்தியத் சதசியக் கூை்டுறவு ஒன்றியம் என்பது கூை்டுறவுக் கை்வி மற்றும் பயிற்சி 

ஆகியவற்றிடன வழங்குவடத டமயமாகக் ஜகாை்டு இந்தியாவிை் இயங்கும் 

கூை்டுறவு நிறுவனங்களின் ஒரு உயரந்ிடை அடமப்பாகும். 

❖ 100வது சரவ்சதசக் கூை்டுறவு தினத்தின் கருதத்ுரு, "கூை்டுறவுகள் ஒரு சிறந்த 

உைகத்டத உருவாக்குகின்றன" என்பதாகும். 

❖ இந்தியாவிை் உள்ள கூை்டுறவு நிறுவனங்களானது உைகிசைசய மிகப்ஜபரியது ஆகும். 
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❖ AMUL, IFFCO, KRIBHCO, NAFED சபான்றடவ இந்தியாவிை் உள்ள நன்கு அறியப்பை்ை ஜவற்றி 

ஜபற்ற சில கூை்டுறவு நிறுவனங்கள் ஆகும். 

 

உைக அலடயாளை் காண இயைாேப் பைக்குை் சபாருட்கள் தினை் - ஜூலை 02 

 

❖ அடையாளம் காை இயைாதப் பறக்கும் ஜபாருள்கள் (UFO) சந்சதகத்திற்கு இைமின்றி 

இருப்பதற்காக உைக அடையாளம் காை இயைாதப் பறக்கும் ஜபாருை்கள் தின 

அடமப்பினாை் (WUFODO)  உறுதி ஜசய்யப்பை்ை தினமாகும். 

❖ உைகிை் முதன்முடறயாக அடையாளம் காை இயைாதப் பறக்கும் ஜபாருள்கள் 

ஜதன்பை்ை இரை்டு முக்கியமான தினங்கடள இது நிடனவு கூறுகிறது. 

❖ 1947 ஆம் ஆை்டு ெூன் 24 ஆம் சததி, ஜகன்னத் அரன்ாை்ை் என்ற விமானி பறக்கும் 

தை்டு சபான்ற ஒரு சதாற்றத்டதப் பாரத்்ததாகக் கூறியடத டவத்து இது முதன்முதலிை் 

ஜதன்பை்ைதாக கூறப்படுகிறது. 

 

சர்ைதேச சநகிழிப் லபகள் இை்ைாே தினை் – ஜூலை 03 

 

❖ உைஜகங்கிலும் உள்ள ஜநகிழிப் டபகடள ஒருமுடற மை்டுசம பயன்படுத்தும் 

முடறடயத் தவிரக்்கும் சநாக்கத்திற்காக மைண்டி சபக் ஃப்ர ீசவரை்்ை் என்ற அடமப்பு 
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சமற்ஜகாை்ை முன்ஜனடுப்பாகும். 

❖ ஜீசரா சவஸ்ை் ஐசராப்பா என்ற அடமப்பின் (ZWE) உறுப்பினரான ஜரஜஸசரா, 2008 ஆம் 

ஆை்டு ெூடை 03 ஆம் சததியன்று முதன்முதலிை் சரவ்சதச ஜநகிழிப் டப இை்ைாத 

தினம் அனுசரிக்கப்படும் முடறடமடயத் துவக்கினார.் 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, 'சுழிய அளவு டபகள் - சுழிய அளவு 

கழிவுகள்' என்பதாகும். 

 

உைக விைங்குைழிே் சோை்று தினை் - ஜூலை 06 

 

❖ காய்சச்ை், எசபாைா மற்றும் ஜவஸ்ை் டநை் டவரஸ் சபான்ற விைங்குவழித் ஜதாற்று 

சநாய்க்கு எதிராக அளிக்கப்பை்ை முதை் தடுப்பூசியின் நிடனவாக இதத்ினமானது 

குறிக்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ விைங்குவழித் ஜதாற்று சநாய்கள் டவரஸ்கள், ஒை்டுை்ைிகள், பாக்டீரியாக்கள் 

மற்றும் பூஞ்டசகளாை் ஏற்படுகின்றன. 

❖ இந்தத ்தினமானது 1885 ஆம் ஆை்டு ெூடை 06 ஆம் சததியன்று, விைங்குகளிைமிருந்து 

மனிதரக்ளுக்கு பரவக்கூடிய விைங்குவழித் ஜதாற்று சநாய்கடளப் பற்றி அறியச ்

பசய்வதற்காகவும் அது குறித்த விழிப்புைரட்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் மைண்டி 

நிறுவப் பை்ைது. 

❖ இது ஜவறிநாய்க்கடி சநாய்க்கு எதிரான முதை் தடுப்பூசியின் முதை் தவடையிடன 

வழங்கிய பிஜரஞ்சு உயிரியைாளர ்லூயிஸ் பாஸ்ைர ்அவரக்டள நிடனவு கூருகிறது. 

 

உைக சாக்தைட் தினை் - ஜூலை 07 

❖ இந்தத் தினமானது ஐசராப்பாவிை் 1550 ஆம் ஆை்டிை் சாக்சைை ் முதன்முதலிை் 

அறிமுகப் படுத்தப்பை்ை தினமாகும். 

❖ முதன்முதலிை் சாக்சைை் நுகரவ்ு ஆனது ஜமசசா அஜமரிக்காவிை் பதிவு ஜசய்யப்பை்ைது. 
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❖ இன்டறய ஜமக்சிசகா நகரானப் பை்டைய ஜமசசா அஜமரிக்காவிை், மக்கள் சகாசகா 

காய்கடள "கைவுளின் உைவாக" கருதினர.் 

❖ திருமைத்தின் நம்பகத் தன்டமடயக் குறிக்கும் ஒரு வழிமுடறயாக அங்கு சாக்சைை் 

உை்ஜகாள்ளப்பை்ைதாக நம்பப் படுகிறது. 

 

 

உைக கிஸ்ைாஹிலி சைாழி தினை் – ஜூலை 07 

 

❖ யுஜனஸ்சகா அடமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகள் முன்டவத்த ஒரு பிரகைனத்டதத ்

ஜதாைரந்்து இந்தத் தினமானது கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆை்டிை் இத்தினமானது முதை்முடறயாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆை்டிை் நடைஜபற்ற யுஜனஸ்சகாவின் 41வது அமரவ்ின் சபாது ஏற்றுக் 

ஜகாள்ளப் பை்ைது. 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘அடமதி மற்றும் ஜசழுடமக்கான 

கிஸ்வாஹிலி’ என்பதாகும். 
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❖ கிஸ்வாஹிலி ஜமாழியானது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அதன் துடை-சொரா பகுதிகளிை் 

பரவைாகப் சபசப்படுகிறது. 

❖ ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூரவ் ஜமாழியாக அறிவிக்கப்பை்ை ஒசர 

ஆப்பிரிக்க ஜமாழி இதுவாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடப, இவ்வாறு அங்கீகரித்த முதை் ஆப்பிரிக்க ஜமாழியும் இதுசவ 

ஆகும். 
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