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ஜூலை – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ பெண் கல்விக்காக ொடுெடும் ஒரு இளம் பெண்மணியான பாகிஸ்தானனச ் சசரந்்த 

மலாலா என்ற பபண்மணியைக் பகௌரவிக்கும் வயகயில் ஜூயல 12 ஆம் தேதிைன்று 

உலக மலாலா தினம் அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ பேன் பகாரிைாவின் சாங்தவா நகரில் நயைபெற்ற சரவ்தேசத் துெ்ொக்கி சுடுேல் 

வியளைாை்டுெ் தொை்டிகள் கூை்ையமெ்பு (ISSF) நைே்திை துெ்ொக்கிச ் சுடுேல் உலகக் 

தகாெ்யெ தொை்டியில் இந்திைாவின் அரஜ்ுன் ொபுோ ேனது முேல் ேங்கெ் ெேக்கே்யே 

பவன்றார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசிய முக்கியே்துவம் வாய்ந்ே நிலைவுசச்ிை்ைம் 

❖ தேசிை நியனவுசச்ின்னங்கள் ஆயணைமானது ராஜஸ்ோனில் உள்ள மங்கரஹ்் என்ற 

மயலச ் சிகரே்தியன ஒரு தேசிை நியனவுச ் சின்னமாக அறிவிக்க தவண்டும் என்று 

தகாரிக்யக விடுே்ேது. 

❖ இந்ே மயலக் குன்றானது குஜராே ்- ராஜஸ்ோன் எல்யலயில் அயமந்துள்ளது. 

❖ இது 1913 ஆம் ஆண்டில் பில் ெழங்குடியின விடுேயலெ் தொராளிகள் 1500 நபரக்ள் 

ெடுபகாயல பசை்ைெ்ெைை் ஒரு ெழங்குடியினரின் எழுசச்ி நயைபெற்ற இைமாகும். 

❖ இந்ே இைமானது ஆதிவாசிகளின் ஜாலிைன் வாலா என்றும் அயழக்கெ்ெடுவதால் 

அங்கு நியனவிைம் ஒன்னற அயமக்கவும் தகாரிக்யக எழுந்துள்ளது. 

❖ தேசிைப் ெண்யைை கால நியனவுச ்சின்னங்கள் ஆனது 1958 ஆம் ஆண்டு ெண்யைை 

நியனவுச ்சின்னம் மற்றும் போல்லிைல் ேளங்கள் மற்றும் சிதிலங்கள் சை்ைே்தின் கீழ் 

வயரைறுக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

❖ இந்ேச ் சை்ைமானது நியனவுச ் சின்னங்கயளெ் ெராமரிக்கவும், ொதுகாக்கவும், 

தமம்ெடுே்ேவும் மே்திை அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

❖ பில் ெழங்குடியினர ் பொதுவாக ராஜஸ்ோனின் வில்லாளரக்ள் என்று குறிெ்பிைெ் 

ெடுகிறாரக்ள். 

❖ இவரக்ள் பேற்காசிைாவின் மிகெ் பெரிை ெழங்குடி இனே்தினர ்ஆவர.் 

 

 

அமர்நாே் தகாவிை் பகுதியிை் தமக சவடிப்பு 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூயல 08 ஆம் தேதிைன்று, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் உள்ள 
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அமரந்ாே ்தகாவில் அருதக தமக பவடிெ்பு ஏற்ெை்ைது. 

❖ ஒரு மணி தநரே்தில் 100 மில்லி மீை்ைர ்அளவு மயழ பெை்ோல் அது தமக பவடிெ்பு எனெ் 

ெடும். 

❖ அந்ேக் குறிெ்பிை்ை நாளில் இந்ேெ் ெகுதியில் "மஞ்சள் எசச்ரிக்யகைானது" விடுக்கெ் 

ெை்டிருந்தது. 

 

 

இந்திய சணை் சபாருட்கள் முே்திலர 

 

❖ மே்திை அரசானது இந்திை சணல் பொருை்கள் முே்தியரயியன அறிமுகெ் ெடுே்திைது. 

❖ இது சணல் பொருை்களுக்கான "நம்ெகே்ேன்யம சான்றிேழாக" விளங்கும். 

❖ இது உள்நாை்டுச ் சந்யேயை வலுெ்ெடுே்ேவும், இந்திைாவில் இருந்து தமற்பகாள்ளெ் 

ெடும் சணல் பொருை்களின் ஏற்றுமதியை வலுெ்ெடுே்ேவும் உேவும். 

❖ சணல் பொருை்களுைன் சணல் பொருை்கள் முே்தியர இயணக்கெ்ெடும். 

❖ இது ஒரு ேனிே்துவமான வியரவுக் குறியீை்டியனக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ வாடிக்யகைாளரக்ள் இந்த வியரவுக் குறியீை்டியன ஸ்தகன் (உரலி) பசை்வேன் மூலம் 
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ேைாரிெ்ொளரக்யளெ் ெற்றி அறிந்து பகாள்ளலாம். 

 

அக்சய பாே்திரா மதிய உணவகம்  

 

❖ வாரணாசியில் அயமக்கெ்ெை்டுள்ள அக்சை ொே்திரா மதிை உணவகே்தியன பிரேமர ்

அவரக்ள் திறந்து யவே்ோர.் 

❖ அக்சை ொே்ரா அறக்கை்ையளைானது, அரசாங்கே்தின் பிரோன் மந்திரி தொஷான் 

சக்தி நிரம்ான் (PM POSHAN) திை்ைே்துைன் இயணந்து உலகின் மிகெ்பெரிை அளவிலான 

ெள்ளிகளுக்கான உணவு வழங்கீை்டுே் திை்ைங்களில் ஒன்யற பசைல்ெடுே்தி வருகிறது. 

❖ வறுயமயின் காரணமாக குழந்யேகள் கல்வியைே் ேவறவிைக் கூைாது என்ெேயன 

உறுதி பசை்யும் வயகயில்  இந்ே உணவகம் ஒரு லை்சே்திற்கும் தமற்ெை்ை அளவிலான 

குழந்யேகளுக்கு உணவளிக்கும். 

 

வாே்சை்யா திட்டே்திற்காை வழிகாட்டுேை்கள் 

 

❖ வாே்சல்ைா திை்ைம் என்ற குழந்யேகள் ொதுகாெ்பு திை்ைம் குறிே்ே மாநிலங்களுக்கான 

வழிகாை்டுேல்கயள மே்திை அரசு பவளியிை்ைது 

❖ மே்திை அரசால் வழங்கெ்ெடும் நிதியைெ் பெறுவேற்காக மாநிலங்கள் இே்திை்ைே்தின் 

இயற்பெையர மாற்ற முடிைாது. 

❖ இது மாநில அரசுகள் மற்றும் ஒன்றிைப் பிரதேச நிரவ்ாகங்களுைன் இயணந்து மே்திை 

அரசு நிதி வழங்கும் திை்ைமாக பசைல்ெடுே்ேெ்ெடும். 
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❖ இதில் நிதிெ் ெகிரவ்ு முயறைானது 60:40 என்ற விகிேே்தில் பிரிக்கெ்ெடும். 

❖ எை்டு வைகிழக்கு மாநிலங்கள் & இமாசச்லெ் பிரதேசம், உே்ேரகாண்ை் மற்றும் ஜம்மு 

காஷ்மீர ்ஒன்றிைப் பிரதேசம் ஆகிைவற்றிற்கான ெங்கு 90:10 ஆக இருக்கும். 

 

இந்தியாவிை் குழந்லே நைை் பற்றிய அறிக்லக 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்து நினல 

பற்றிய அறிக்னகயில் பவளியிடப் பட்டது. 

❖ இந்திைாவில் ஊை்ைசச்ே்துக் குயறொடு உள்ளவரக்ளின் எண்ணிக்யகைானது 2019/ 

2021 ஆம் ஆண்டில் கைந்ே 15 ஆண்டுகளில் இல்லாே அளவிற்கு 224.3 மில்லிைனாக 

குயறந்துள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் 52.3 மில்லிைனில் இருந்ே 5 வைதுக்குை்ெை்ை வளரச்ச்ி குன்றிை 

குழந்யேகளின் எண்ணிக்யகைானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 36.1 மில்லிைனாக குயறந்து 

உள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் மூன்று மில்லிைனாக இருந்ே ஐந்து வைதுக்குை்ெை்ை அதிக எயை 

பகாண்ை குழந்யேகளின் எண்ணிக்யகைானது 2012 ஆம் ஆண்டில் 2.2 மில்லிைனாகக் 

குயறந்துள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் 11.2 மில்லிைனாக இருந்ே 5 மாேங்கள் வயரயிலான ோை்ெ்ொல் 

வழங்கெ்ெை்ை குழந்யேகளின் எண்ணிக்யகைானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 14 மில்லிைன் 

என்ற அளவியனே ்போைை்து. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் 25.2 மில்லிைனாக இருந்ே 1.38 பில்லிைனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

போயக பகாண்ை இந்திைாவில் உள்ள ெருமனான வைது வந்தோரின் எண்ணிக்யக 

என்பது 2016 ஆம் ஆண்டில் 34.3 மில்லிைனாக அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில்  171.5 மில்லிைனாக  இருந்ே இரே்ே தசாயகைால் ொதிக்கெ்ெை்ை 15 

முேல் 49 வைதுயைை பெண்களின் எண்ணிக்யகைானது 2019 ஆம் ஆண்டில் 187.3 

மில்லிைனாக அதிகரிே்துள்ளது. 

 

 

உயரக்ை்வி மீோை வாரணாசி பிரகடைம் 

❖ வாரணாசியில் ஏற்ொடு பசை்ைெ்ெை்ை “அகில் ொரதிை சிக்சா சமாஜே்தியன” பிரேமர ்

அவரக்ள் போைங்கி யவே்ோர.் 

❖ அகில ொரே சிக்சா சமாஜம் ஆனது மே்திைக் கல்வி அயமசச்கே்ோல் நைே்ேெ்ெை்ைது. 
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❖ இந்ே 3 நாை்கள் அளவிலான மாநாை்டின் தொது உைரக்ல்வி மீோன வாரணாசி 

பிரகைனம் என்பது ஏற்றுக் பகாள்ளெ் ெை்ைது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உைக மக்கள்சோலக வளங்கள் 2022 

 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டு முேல் இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுயற உலக மக்கள்போயக 

வளங்கள் அறிக்யகயியன ஐக்கிை நாடுகள் சயெ பவளியிை்டு வருகிறது. 

❖ 2050 ஆம் ஆண்டு வயரயில், உலக மக்கள்போயகயில் ஏற்ெடும் ொதிக்கும் தமலான 

உைரவ்ானது பவறும் எை்டு நாடுகளில் மை்டுதம நிகழும். 

❖ இனவ, காங்தகா ஜனநாைகக் குடிைரசு, எகிெ்து, எே்திதைாெ்பிைா, இந்திைா, யநஜீரிைா, 

ொகிஸ்ோன், பிலிெ்யென்ஸ் மற்றும் ோன்சானிைா ஐக்கிைக் குடிைரசு ஆகிைனவாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள்போயகயில் 10 சேவீேமாக உள்ள 65 வைது அல்லது 

அேற்கு தமற்ெை்ை வைதினரின் ெங்கு  2050 ஆம் ஆண்டில் 16% ஆக உைரும் என்று 

கணிக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

❖ அடுே்ே சில ேசாெ்ேங்களில், அதிக வருமானம் பகாண்ை நாடுகளில் ஏற்ெை உள்ள 

மக்கள் போயக வளரச்ச்ிக்கு இைம்பெைரவ்ு மை்டுதம முக்கிை உந்துேலாக இருக்கும். 

❖ தற்சபாது ஈடு பசை்வேற்கான கருவுறுேல் விகிேே்யே இந்திைா அயைந்துள்ளது  

❖ இது மக்கள் போயகைானது ஒரு ேயலமுயறயிலிருந்து அடுே்ேத் ேயலமுயறக்கு 

ஒை்டு பமாே்ேமாக பதிலீடு பசை்கின்ற ஒரு விகிேமாகும். 

❖ 0 முேல் 14 வைது மற்றும் 15 முேல் 24 வைதுயைைவரக்ளின் மக்கள்போயகைானது 

போைரந்்து குயறைச ்பசய்யும். 

❖ வரவிருக்கும் ெே்ோண்டுகளில் 25 முேல் 64 வயரயில் மற்றும் 65க்கும் தமற்ெை்ை 

வைதினரின் எண்ணிக்யகைானது போைரந்்து உைரும். 
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❖ ஏற்கனதவ 25 முேல் 64 வைதிற்குை்ெை்ைவரக்ளுக்கு, அவரக்ள் அதிக உற்ெே்திே் திறன் 

மற்றும் சிறந்ே வருமானம் இருெ்ெயே உறுதி பசை்வேற்கான ஒதர வழிவயகைாக 

திறன் சமம்பாட்டின் தேயவ உள்ளது. 

 

பிரபைமாைவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திய இலணய உைகே்திை் ேந்லே 

❖ விதேஷ் சஞ்சார ் நிகாம் லிமிபைை் (VSNL) என்ற நிறுவனே்தின் முன்னாள் ேயலவர ்

பிரிதஜந்திர K. சிங்கால் காலமானார.் 

❖ இவர ்இந்திை இயணை உலகே்தின் ேந்யே என அங்கீகரிக்கெ்ெை்ைவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் நிறுவனே்தியன நிரவ்ாகம் பசை்வதில் அவரது வலுவான கருே்துக்கள் மற்றும் 

அசச்மின்யம தொன்ற ெண்புகளுக்காக அறிைெ்ெை்ைார.் 

 

 

கரச்ச்ி திருவிழா 

 

❖ ஒரு வார காலப் ொரம்ெரிை விழாவான கரச்ச்ி என்ற திருவிழாவானது, திரிபுராவின் 

கிழக்கே்திைப் புறநகர ்பகுதியில் போைங்கிைது. 
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❖ இே்திருவிழாவின் தொது 14 பேை்வங்களுக்கும் தேவிகளுக்கும் வழிொடு நைே்ேெ்ெடும். 

❖ கரச்ச்ி பூயஜைானது பிரோனமாக ஒரு ெழங்குடியினரின் ெண்டியகைாகும்.  

❖ ஆனால் அேன் தோற்றே்தின் அடிெ்ெயையில் இது ஓர ்இந்து மேெ் ெண்டியகைாகும். 

 

சோை்சபாருள் ஆய்வாளர் எைமுை் ஹக் 

❖ பிரெல போல்பொருள் ஆை்வாளர,் வரலாற்றாசிரிைர,் கயல நிபுணர ்மற்றும் வங்காள 

தேச தேசிை அருங்காைச்ிைகே்தின் முன்னாள் ேயலயம இைக்குநரான ைாக்ைர ்

எனமுல் ஹக் காலமானார.் 

❖ இவர ்2016 ஆம் ஆண்டில் ஏகுதஷ ெேக்கே்தியனயும், 2020 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வாதிநாே 

ெேக்கே்தியனயும் பெற்றார.் 

❖ அவரதுப் ெங்களிெ்புகளுக்காக சவண்டி இந்திை அரசு அவருக்கு ெே்மஸ்ரீ விருதினன 

வழங்கி பகௌரவிே்ேது. 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

விம்பிள்டை் ஆடவர் தபாட்டி 

 

❖ பசரப்ிைாவின் தநாவக் தஜாதகாவிச ் ஏழாவது விம்பிள்ைன் ஆைவர ் தொை்டியின் 

ெை்ைே்யேயும் 21வது கிராண்ை்ஸ்லாம் ெை்ைே்யேயும் பவன்றார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு விம்பிள்ைன் சாம்பிைன்ஷிெ் என்பது லண்ைனில் நயைபெற்று வரும் 

S.No Category Winner 

1 Men’s Singles N. Djokovic 

2 Women’s Singles E. Rybakina 

3 Men’s Doubles M. Ebden & M. Purcell 

4 Women’s Doubles K. Siniaková & B. Krejčíková 

5 Mixed Doubles D. Krawczyk & N. Skupski 
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ஒரு கிராண்ை்ஸ்லாம் பைன்னிஸ் தொை்டிைாகும். 
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