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ஜூலை – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ TVS சப்ளை சசயின் சசொல்யூஷன்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் நிரவ்ொகத ்துளைத் தளலவர ்

R.தினனஷ், இந்தியத் சதொழில்துளையின் தளலவரொக 2022-2023 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப் பட்டுை்ைொர.் 

❖ நிதி ஆனயொக் அளைப்பின் முன்னொை் தளலளை நிரவ்ொக அதிகொரி அமிதொப் கொந்த், G20 

அளைப்பின் தளலளைப் சபொறுப்பிளன இந்தியொ ஏை்பதை்கு சில ைொதங்களுக்கு 

முன்னதொக இந்தியொவின் அரசு முளை அதிகொரியொக (சஷரப்ொவொக) பைியொை்ை 

உை்ைொர.் 

❖ ஜப்பொனின் முன்னொை் பிரதைர ் ஷின்னசொ அனப அவரக்ளுக்கு ைரியொளத சசலுத்துை் 

வளகயில், ஜூளல 09 ஆை் னததியன்று இந்திய நொடு முழுவதுை் அரசு துக்க நொைொக 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ கஜகஸ்தொனில் நளடசபை்ை எனலொரட்ொ னகொப்ளபப் னபொட்டியில் இந்தியக் குத்துச ்

சை்ளட வீரொங்களனகைொன அல்ஃபியொ பதொன் ைை்றுை் கிதிகொ ஆகினயொர ் தங்கப் 

பதக்கை் சவன்ைனர.் 

❖ கிரிக்சகட் வரலொை்றில் சதொடரச்ச்ியொக 13 டி20 னபொட்டிகைில் சவை்றி சபை்ை முதல் 

அைித் தளலவர ் என்ை சபருளைளய இந்திய கிரிக்சகட ் அைித்தளலவர ் னரொகித ்

சரை்ொ சபை்றுை்ைொர.் 

❖ இைை் இந்திய கிரொை்ட்ைொஸ்டர ் D.குனகஷ் ஸ்சபயினின் ஜினஜொன் நகரில் நளடசபை்ை 

கினஜொன் சசஸ் ைொஸ்டரஸ்் பபோட்டியில் சோம்பியன் பட்டத்ளத சவன்றோர.் 

 

தமிழ்நாடுச ்சசய்திகள் 

20 புதிய கை்லூரிகள் 

 

❖ மு.க.ஸ்டொலின் அவரக்ை் 20 களல ைை்றுை் அறிவியல் கல்லூரிகளைக் கொசைொலிக் 

கொட்சி மூலை் திைந்து ளவத்தொர.் 

❖ இந்த 20 கல்லூரிகளுை் தை்னபொது தை்கொலிகக் கட்டிடங்கைில் சசயல்படுை்.  

❖ அவை்றிை்கொனக் கட்டிடங்கை் அரசோல் கட்டப்படட் பிைகு இந்தக் கல்லூரிகை் நிரந்தரக் 

கட்டிடங்களுக்கு ைொை்ைப்படுை். 

❖ ைொநிலத்தில் 20 களல ைை்றுை் அறிவியல் கல்லூரிகளைத் சதொடங்குவதை்கொன ஒரு 

அறிவிப்பிளன உயரக்ல்வித்துளை அளைசச்ர ் சபொன்முடி அவரக்ை் சடட்சளபயில் 

சவைியிட்டொர.் 
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❖ 2021-22 ஆை் ஆை்டில் சவைியிடப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பின் படி, ைொநில அரசொனது 10 

கல்லூரிகளை நிறுவத் திட்டமிட்டிருந்தது. 

❖ பின்னர ்2022-23 ஆை் ஆை்டில் சவைியிடப்பட்ட அறிவிப்பில், னைலுை் 10 களல ைை்றுை் 

அறிவியல் கல்லூரிகளை நிறுவ ைொநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் மிக முதுலையான வங்காளப் புலி 

❖ ஒரு உயிரியல் பூங்கொவில் ளவத்துப் பொதுகொக்கப்பட்ட உலகினலனய மிகவுை் வயதொன 

புலியொன ரொஜொ சமீபத்தில் இைந்தது. 

❖ இது ககோல்கத்தோவின் கதற்கு ககயிரப்ோரி என்ற போதுகோப்பு கமயத்தில் இறந்தது. 

❖ ரொஜொ என்ை புலியின் வயது 25 வயது 10 ைொதங்கைொகுை். 

❖ புலிகைின் சொதொரை ஆயுட்கொலை் ஆன 18 ஆை்டுகள் என்ற நிகலயில், ரொஜொ 25 

ஆை்டுகை் உயிர ்வொழ்ந்துள்ளது. 

 

 

மிலக சைய்த்ததாற்றத் திலரகள் 

❖ முை்ளபயில் உை்ை சத்ரபதி சிவொஜி ைகொரொஜ் இரயில் முளனயை் ஆனது, மிளக சைய்த ்

னதொை்ைத் திளரகை் சபொருத்தப்பட்ட இந்தியொவின் முதல் இரயில் நிளலயைொக ைொறி 

உை்ைது. 

❖ இரயில் நிளலயத்தில் உை்ை பயைிகை் தை்னபொது விலங்குகளை னநரில் சந்திக்க 

முடிவபதோடு பனிப்சபொழிவு மற்றும் தந்திரக் கொட்சிகளை னநரில் கொைலொை் ைை்றுை் 

உலகத்ளதக் கிட்டத்தட்ட ஒனர இடத்தில் சுை்றிப் பொரக்்கலொை். 

❖ இது இரயில்னவ நிரவ்ொகத்திை்கு வருவொளய ஈட்டித ்தருவளதயுை், பயைிகளுக்கு சில 

னவடிக்ளக ைை்றுை் சபொழுதுனபொக்கு நிகழ்சச்ிகளை வழங்குவளதயுை் னநொக்கைொகக் 

சகொை்டுை்ைது. 

❖ மிளக சைய்த்னதொை்ைை் (AR) என்பது உை்ளையொன னநரடி நிகழ்வுகளை மிளகப் 

படுத்திக் கொட்டுை் ஒரு சதொழில்நுட்பைொகுை். 
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❖ இது எை்ைிை கொட்சி கூறுகை், ஒலி அல்லது  சதொழில்நுட்பத்தின் மூலை் வழங்கப்படுை் 

பிை உைரச்ச்ி தூை்டுதல்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலை் உருவொக்கப்படுகிைது. 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

2023 ஆம் ஆண்டில் உைகின் அதிக ைக்கள் சதாலக சகாண்ட நாடு 

 

❖ 2023 ஆை் ஆை்டில் இரு நொடுகைிலுை் இந்த ஆை்டு 1.4 பில்லியனுக்குை் அதிகைொன 

ைக்கை் சதொளக பதிவொகியுை்ை நிகலயில் உலகின் அதிக ைக்கை்சதொளக சகொை்ட 

நொடொக இந்தியொ சீனொளவ விஞ்சுை். 

❖ உலக ைக்கை் சதொளகயொனது, இந்த ஆை்டு நவை்பர ்15 ஆை் னததிக்குை் 8 பில்லியளன 

எட்டுை் என ைதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ இது 2030 ஆை் ஆை்டில் 8.5 பில்லியனொகவுை், 2100 ஆை் ஆை்டில் 10.4 பில்லியனொகவுை் 

உயரலொை். 

❖ உலக ைக்கை் சதொளகயொனது 1950 ஆை் ஆை்டிை்குப் பிைகு மிகவும் குளைவொன 

னவகத்தில் அதிகரித்து வந்தது. 

❖ இது 2020 ஆை் ஆை்டில் 1 சதவீதத்திை்குை் கீனழ சரிந்தது. 

❖ 2021 ஆை் ஆை்டில், உலக ைக்கை்சதொளகயின் சரொசரி கருவுறுதல் வீதைொனது ஒரு 

சபை்ணுக்கு அவரது வொழ்நொை் முழுவதுை் 2.3 குழந்ளதப் பிைப்புகைொக இருந்தது. 

❖ இது 1950 ஆை் ஆை்டில் சுைொர ் 5 என்ை குழந்ளதப் பிைப்புகைில் இருந்து வீழ்சச்ி 
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அளடந்தது. 

❖ உலகைொவிய கருவுறுதல் வீதைொனது 2050 ஆை் ஆை்டில் ஒரு சபை்ணுக்கு 2.1 குழந்ளத 

பிைப்புகைொக னைலுை் குளையுை் என்று கைிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

சர்வததச சிறார் பாலியை் சுரண்டை் சதாடர்பான முன்சனடுப்பு 

 

❖ சரவ்னதசக் கொவல்துளையின் சரவ்னதச சிைொர ் பொலியல் சுரை்டல் (ICSE) சதொடரப்ொன 

முன்சனடுப்பில் இந்தியொவின் ைத்தியப் புலனொய்வுப் பிரிவு இளைந்துை்ைது. 

❖ இதன் மூலை், அதன் படங்கை் ைை்றுை் ஒைிப்படக் கொட்சிகை் ஆகியவை்றின் தரவுத ்

தைத்திை்கொன அணுகளலப் இது சபை்ைது. 

❖ சரவ்னதச சிைொர ்பொலியல் சுரை்டல் சதொடரப்ொன முன்சனடுப்பின் படை் ைை்றுை் ஒைிப் 

படக் கொட்சிகை் தரவுத்தைை் ஆனது ஒரு நுை்ைறிவு ைை்றுை் புலனொய்வுக் கருவி 

ஆகுை். 

❖ இது சிைப்புப் புலனொய்வொைரக்ளை சிைொர ்பொலியல் துஷ்பிரனயொக வழக்குகை் பை்றிய 

தரளவப் பகிரந்்து சகொை்ை வழிவளக சசய்கிைது. 

❖ இது சிைொர ்பொலியல் சுரை்டல் ஆதொரங்களைப் பகுப்பொய்வு சசய்வபதோடு, பொதிக்கப் 

பட்டவரக்ை், துஷ்பிரனயொகை் சசய்பவரக்ை் ைை்றுை் நடந்த இடை் ஆகியவை்றிை்கு 

இளடனயயோன சதொடரப்ுகளை ஏை்படுத்துகிைது. 

❖ இந்த தரவுத்தைத்ளதயுை் சைன்சபொருளையுை் அணுகுவதை்கு வொய்ப்பு சபை்ை 68வது 

நொடு இந்தியொவொகுை். 

❖ சரவ்னதச சிைொர ்பொலியல் சுரை்டல் சதொடரப்ொன முன்சனடுப்பின் தரவுத்தைை் ஆனது 

உலகைவில் சரொசரியொக தினமுை் 7 பொதிக்கப்பட்ட குழந்ளதகளை அளடயொைை் கொை 

உதவுகிைது. 

 

ைாநிைச ்சசய்திகள் 

சடை்டா தரவரிலச 

❖ ஷ்யொைொ பிரசொத் முகரஜ்ி கிரொை-நகரப்்புை பைித ்திட்டத்தின் கீழ் னைை்சகொை்ைப்பட்ட 

ஜூன் ைொதத்திை்கொன சடல்டொ தரவரிளசயில் ஜொரக்்கை்ட் முதல் இடத்ளதப் பிடித்து 

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


•   
•    
 

 
 

உை்ைது. 

❖ இளத நிதி ஆனயொக் அளைப்பொனது சவைியிட்டது. 

❖ நொட்டினலனய ஒட்டு சைொதத்ச ்சசயல்திைனில், ஜொரக்்கை்ட் ைொநிலை் மிக முன்னனை்ைை் 

அளடந்து 8வது இடத்ளதப் சபை்றுை்ைது. 

 

பிரபைைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

P.தகாபிநாத் நாயர் 

❖ சுதந்திரப் னபொரொட்ட வீரர ்P.னகொபிநொதன் நொயர ்தனது 100வது வயதில் கொலைொனொர.் 

❖ இவர ் கொந்தியச ் சித்தொந்தத்ளதத் தனது வொழ்க்ளகயில் கவகுவோக பின்பை்ைச ்

கசய்தை்கொகப் பிரபலைொக அறியப்பட்டபதோடு இவருக்குப் பத்ை விருது வழங்கப்பட்டு 

சகௌரவிக்கப் பட்டது. 

❖ இவர ்சுதந்திரப் னபொரொட்டத்தில் கலந்து சகொை்டவர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ்1942 ஆை் ஆை்டு சவை்ளையனன சவைினயறு இயக்கத்தில் பங்னகை்றோர.்  

❖ இவர ்வினனொபொ பொனவவுடன் இளைந்து பூதொன் ைை்றுை் கிரொைதொன் இயக்கங்களை 

ஊக்குவிப்பதை்கொகப் பைியொை்றினொர.் 

❖ இந்திய அரசோனது சமூகத்திை்கு அவர ்ஆை்றியப் பங்கைிப்பிை்கொக 2016 ஆை் ஆை்டில் 

பத்ைஸ்ரீ என்ை நொன்கொவது உயரிய குடிளை விருளத அவருக்கு வழங்கி சகௌரவித்தது. 

 

 

முன்னாள் தலைலை சபாருளாதார நிபுணரக்ளின் புலகப்படை் சகாண்ட சுவர் 

❖ இந்தியொவில் பிைந்த கீதொ னகொபிநொத ் சரவ்னதச நொைய நிதியத்தின் ‘முன்னொை் 

தளலளைப் சபொருைொதொர நிபுைரக்ைின் புளகப்படை் சகொை்ட சுவரில்’ இடை் சபை்று 

உை்ைொர.் 

❖ இந்தப் சபருளைளயப் சபை்ை முதல் சபை் ைை்றுை் இரை்டொவது இந்தியர ் இவர ்

ஆவொர.் 

❖ ரகுரொை் ரொஜன் இந்த சபருளைளயப் சபை்ை முதல் இந்தியர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ்2003 ைை்றுை் 2006 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இளடயில் சரவ்னதச நொைய நிதியத்தின் 

தளலளைப் சபொருைொதொர நிபுைரொகவுை், ஒரு ஆரொய்சச்ி இயக்குநரொகவுை் பைி 
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ஆை்றியவர ்ஆவோர ்

❖ கீதொ னகொபிநொத் 2018 ஆை் ஆை்டு அக்னடொபர ்ைொதத்தில் சரவ்னதச நொைய நிதியத்தின் 

தளலளைப் சபொருைொதொர நிபுைரொக நியமிக்கப்பட்டொர.் 

❖ பின்னர ் கடந்த ஆை்டு டிசை்பர ் ைொதத்தில் சரவ்னதச நொைய நிதியதத்ின் முதல் 

துளை நிரவ்ொக இயக்குநரொக பதவி உயரவ்ு சபை்ைொர.் 

 

 

ஜப்பான் பிரதைர் 

 

❖ ஜப்பொனின் முன்னொை் பிரதைர ்ஷின்னசொ அனப சமீபத்தில் கொலைொனொர.் 

❖ ஒரு பிரசச்ொர பமகடயில் உளரயொை்றுளகயில் அவர ்துப்பொக்கியொல் சுடப்பட்டொர.் 
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❖ ஷின்னசொ அனப நீை்ட கொலை் ஜப்பொனின் பிரதைரொகப் பைியொை்றியவர ்ஆவொர.் 

❖ அவர ்ஆரை்பத்தில் 2006-2007 வளரயுை், பின்னர ்மீை்டுை் 2012 முதல் 2020 வளரயிலுை் 

பைியொை்றினொர.் 

 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பிரதைர் 

 

❖ ஐக்கியப் பபரரசின் பழளைவொதக் கட்சிகயச ் பசரந்்த பிரதைர ் னபொரிஸ் ஜொன்சன் 

தனது பதவியில் இருந்து விலகுவதொக அறிவித்துை்ைொர.் 

❖ புதிய தளலவளரத் னதரந்்சதடுக்குை் ஒரு சசயல்முளை முடியுை் வளர ஜொன்சன் அந்தப் 

சபொறுப்பில் இருப்பொர.் 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

உைக ைாஸ்டர்ஸ் தடகள சாை்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 

❖ 94 வயதொன அரியோனோ மோநிலத்திகனச ் பசரந்்த பகவொனி னதவி தொகர ் 2022 ஆை் 

ஆை்டு உலக ைொஸ்டரஸ்் தடகை சொை்பியன்ஷிப் னபொட்டியில் இந்தியொவிை்கொக ஒரு 

தங்கை் ைை்றுை் 2 சவை்கலப் பதக்கங்களை சவன்ைொர.் 
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❖ பின்லோந்தின் தோம்பியரில் நகடகபற்ற 2022 ஆை் ஆை்டின் உலக ைொஸ்டரஸ்் தடகை 

சொை்பியன்ஷிப் னபொட்டியின் 100 மீட்டர ் தளட தொை்டுதல் னபொட்டியில் இவர ் தங்கப் 

பதக்கத்திளனப் சபை்ைொர.் 

❖ பமலும் இவர ்குை்டு எறிதலில் சவை்கலப் பதக்கத்திளன சவன்ைொர.் 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

ஐதராப்பாவிை் கண்டறியப்பட்ட பழலையான ைனித புலதபடிவை் 

 

❖ சமீபத்தில் வடக்கு ஸ்சபயினில் ஒரு தொளட எலுை்புத் துை்டு கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ ஐனரொப்பொவில் இன்று வளரயில் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட ைனித மூதொளதயரின் ஒரு மிகப் 

பழளையொன புளதபடிவைொக இது இருக்கலொை். 

❖ அடொபுரக்ொ ைளலத்சதொடரில் உை்ை சதொல்சபொருை் ஆய்வுத் தைத்தில் கை்டுபிடிக்கப் 

பட்ட இந்த புளதபடிவை் சுைொர ்1.4 மில்லியன் ஆை்டுகை் பழளையொனது ஆகும். 

❖ தை்னபொது வளரயில், ஐனரொப்பொவில் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப் பழளையொன ைனித 

உடலின் புளதபடிவைொனது 2007 ஆை் ஆை்டில் இனத இடத்தில் கை்டுபிடிக்கப் பட்ட 

தொளட எலுை்பு ஆகுை். 

❖ இது 1.2 மில்லியன் ஆை்டுகை் மிகப் பழளையொனது என தீரை்ொனிக்கப்பட்டது. 
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