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ஜூலை – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாநில வேளாண்மம மற்றும் வ ாட்டக்கமல அமமசச்ரக்ளின் வ சிய அளவிலான 

மாநாடு ஆனது வேளாண் மற்றும் விேசாயிகள் நல அமமசச்க ்தினால் பெங்களூரு 

நகரில் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ேரங்கா மலைக்குன்றுகள்-அம்பாஜி-அபு சாலை மற்றும் இரயிை் பாலே 

 

❖ பொருளா ார விேகாரங்களுக்கான அமமசச்ரமேக் குழுோனது 116.65-கி.மீ. நீளம் 

க ொண்ட  ரங்கா மமலக்குன்றுகள்-அம்ொஜி-அபு என்ற சாமல இரயில் ொம மய 

அமமெ்ெ ற்கு ஒெ்பு ல் அளி ் து. 

❖ இது இரண்டு மாநிலங்கமளயும் மூன்று வழிபொட்டுத்  லங்கமளயும் இமணக்கும். 

❖ இந்  இரயில் ொம யானது அம்ொஜிக்கு எளி ான முமறயில் ெயணம் வமற்பகாள்ளச ்

கசய்ே ற்கான ஒரு ொம யிமன ேழங்கும். 

❖  ரங்கா மமலயில் அஜி ்நா  ் (24 தீர ்் ங்கரரக்ளில் ஒருேர)் என்ற சமணக் வகாவில் 

அமமந்துள்ளது. 

❖ இந் ெ் ொம யானது ராஜஸ் ானில் உள்ள சிவராஹி மாேட்டம் மற்றும் குஜரா ்தில் 

உள்ள செரக்ந் ா, மவகசனா & ெனஸ்கந் ா ஆகிய மாேட்டங்கள் ேழியாக பசல்லும். 

❖ இது  ற்வொதுள்ள அகம ாொ -்அபு சாமல மற்றும் இரயில் ொம க்கு ஒரு மாற்றுெ் 

ொம யாகச ்பசயல்ெடும். 

 

வடகிழக்குப் பிராந்தியே்திை் தவளாண் ஏற்றுமதி லமயம் 

❖ வேளாண் மற்றும் ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட உணவுெ் பொருட்கள் வமம்ொடு மற்றும் 

ஆமணயம் ஆனது இந்தியாவின் ேடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருந்து வமற்பகாள்ளெ் 

ெடும் "வேளாண் மற்றும் வ ாட்டக்கமலெ் பொருட்களின் ஏற்றுமதிமய ஊக்குவி ் ச ்

கசய்வ ற்காக" ஒரு உ ்திமய ேகு ்துள்ளது. 
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❖ இது அசாமின் ஏற்றுமதியாளரக்ள், உற்ெ ்தியாளர ் குழு மற்றும் ெ ெ்ெடு ்து ல் 

நிறுேனங்களிடம் இருந்து வநரடியாக பொருட்கமளெ் பெற உ வும் ேமகயிலான ஒரு 

 ள ்ம  அறிமுகெ்ெடு ்தியுள்ளது. 

❖ இந்   ்  ளமானது அசாமின் உற்ெ ்தியாளரக்ள், ெ ெ்ெடு ்து ல் நிறுேனங்கள் 

மற்றும் இந்தியா முழுேதும் உள்ள ஏற்றுமதியாளரக்ளிமடவய இமணெ்மெ 

ஏற்ெடு ்தும். 

❖ இந்  நடேடிக்மகயானது ேடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஏற்றுமதி வமற்பகாள்ளெ்ெடும் 

ெகுதிகளுக்கான அடி ் ள ்ம  விரிவுெடு ்தும். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

வளர்ந்து வரும் நாடுகளிை் நிைவும் வாழ்க்லகச ்சசைவின சநருக்கடி 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வமம்ொட்டு ் திட்ட அமமெ்ொனது அ ன் "ேளரந்்து ேரும் 

நாடுகளில் நிலவும் ோழ்க்மகச ் பசலவின பநருக்கடி" என்ற ஒரு அறிக்மகமய 

பேளியிட்டது. 
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❖ உலகளாவிய ோழ்க்மகச ் பசலவின பநருக்கடியானது, உலகின் ஏழ்மமயான 

நாடுகளில் உள்ள வமலும் 71 மில்லியன் மக்கமளக் கடுமமயான ேறுமமயில் 

ஆழ் த்ுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் முக்கியப் பொருட்களின் விமலகளில் ஏற்ெட்ட அதிகரிெ்ொனது, 

ஆெ்பிரிக்காவின் துமண-சஹாரா ெகுதிகள், ஆசியா மற்றும் ொல்கன் ெகுதிகளில் 

ஏற்கனவே  ாக்க ்திமன ஏற்ெடு ்தி ேருகிறது. 

❖ ோழ்க்மகச ்பசலவின பநருக்கடியானது மில்லியன் கணக்கான மக்கமள ேறுமம 

நிமலயிலும் ெட்டினி நிமலயிலும் அொயகரமான வேக ்தில் ஆழ் ்தி ேருகிறது. 

 

ஸீ கார்டியன்-2 பயிற்சி 

 

❖ இந் ெ் ெயிற்சியானது ொகிஸ் ான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் இராணுே ் கடற் 

ெமடயால் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டது. 

❖ இது இ ் மகய இரண்டாேது ெயிற்சியாகும். 

❖ மு ல் ெயிற்சியானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி மா  ்தில் ேடக்கு அவரபிய ் கடல் 

ெகுதியில் அமமந்  கராசச்ி கடற்கமரயில் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டது. 

❖ இந் க் கடற்ெமட ெயிற்சியானது கடல்சார ்ொதுகாெ்பு சாரந்்  அசச்ுறு ் ல்களுக்கு 

எதிரான கூட்டு ஒ ்துமழெ்பிமன வமம்ெடு ்துே மன வநாக்கமாகக் பகாண்டு வமற் 

பகாள்ளெ் ெடுகிறது. 

❖ இது இரு நாட்டு ் கடற்ெமடகளின் ொதுகாெ்பு ஒ த்ுமழெ்மெ வமம்ெடு ்து ல் மற்றும் 

கடற்ெமடத் திறன்கமள வமம்ெடு ்துேம  வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்திய ரூபாய் மதிப்பிை் சர்வதேச வரே்்ேகம் தமற்சகாள்வேற்கான வழிமுலற 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியானது "ரூொய் மதிெ்பில் சரே்வ ச ேர ்் க ்ம " வமற் 

பகாள்ே ற்கான புதிய ேழிமுமறகமள அறிவி ் து. 

❖ இந்  நடேடிக்மகயானது உலகளாவிய ேர ்் க ்ம  ஊக்குவிெ்ெவ ாடு, இந்தியாவில் 

இருந்து வமற்பகாள்ளெ்ெடும் ஏற்றுமதிக்கு முக்கிய ்துேம் பகாடுக்கும். 

❖ இ ன் கீழ், விமலெ்ெடட்ியல், ெணம் பசலு த்ு ல், அ ்துடன் ஏற்றுமதி அல்லது 
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இறக்குமதிக்கான ேழங்கீடுகள் ரூொய் மதிெ்பில் வமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

❖ எனவே, இ ன் மூலம் அமன ்து ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகமளயும் ரூொய் 

மதிெ்பில் குறிெ்பிடலாம் மற்றும் விமலெ் ெட்டியல்  யாரிக்கலாம். 

❖ இருெ்பினும், ரூொய் மதிெ்பில் ெணம் பசலு த்ுே ற்கு, ேங்கிகள் இந்திய ரிசரே்் 

ேங்கியின் அந்நியச ்பசலாேணி ் துமறயின் முன் அனுமதிமயெ் பெற வேண்டும். 

 

 

முே்ேரப்பு தமம்பாட்டு ஒே்துலழப்பு நிதி 

❖ SBICAP பேன்சச்ரஸ்் லிமிபடட் (SVL) நிறுேனம் மற்றும் பேளியுறவு விேகாரங்கள் 

அமமசச்கம் ஆகியமே "மு ் ரெ்பு ேளரச்ச்ி ஒ ்துமழெ்பு நிதியிமன (TDC நிதி)" 

அமமெ்ெ ற்காக மக வகார ்்துள்ளன. 

❖ உலகப் பு ் ாக்க வமம்ொட்டு நிதிக்கு சுமார ் ரூ. 175 வகாடியய இந்தியா பசலு ்  

வேண்டும் என்ற உறுதிெ்ொட்மட பூர ்்தி பசய்ே ற்காக ஒரு மு ் ரெ்பு வமம்ொட்டு 

ஒ ்துமழெ்பு நிதி உ வும். 

❖ இந்  நிதியானது SVL நிறுேன ்தினால் நிரே்கிக்கெ்ெட்டு அறிவுறு ் ெ்ெடும். 

❖ வமலும் பேளியுறவு விேகாரங்கள் அமமசச்க ்திற்கான உலகப் பு ் ாக்க வமம்ொட்டு 

நிதி திட்ட ்திற்கான ேசதிகமளயும் SVL நிறுேனம் ஏற்ொடு பசய்யும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

உள்நாட்டிதைதய ேயாரிக்கப்பட்ட லிே்தியம்-அயனி மின்கைம் 

❖ ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுேனமானது சமீெ ்தில், உள்நாட்டிவலவய உருோக்கெ்ெட்ட  "NMC 

2170"  என்ற இந்தியாவின் மு ல் லி ்தியம்-அயனி மின்கல ்திமனத்  யாரி ்துள்ளது. 

❖ NMC 2170 என்ெது உருமள ேடிே உயர ்ஆற்றல் நிக்கல் ஓலா மின்கலமாகும். 
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❖ இது எதிரம்ின் முமனயில் நிக்கல்-மாங்கனீஸ்-வகாொல்ட் (NMC) கலமேமயயும் 

மற்றும் வநரம்ின் முமனயில் கிராஃமெட ் மற்றும் சிலிக்கான் ஆகியேற்றின் 

கலமேமயயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

LUX-ZEPLIN கரும்சபாருள் உணர்வி 

 

❖ இந்  அடு ் த்  மலமுமறத் ப ாழில்நுட்ெ ்திமனச ்வசரந்்  கரும்பொருள் உணரவ்ி 

என்பது அ ன் பசயல்ொடுகமள ் ப ாடங்கி,  னது மு ல் முடிவுகமள ேழங்கி 

உள்ளது. 

❖ இது பூமியில் உள்ள இந்  ேமகயிலான மிகவும் உணரத்ிறன் ோய்ந்  இயந்திரமாகும். 

❖ இது அகமரி ் ொவின் ப ற்கு டவகாட்டாவில் உள்ள பிளாக் ஹில்ஸ் (கருமமல) 

என்னுமிட ்தில் உள்ள சான்ஃவொரட்் நில ் டி ஆராய்சச்ி மமய ்தில் நிறுேெ் ெட்டு 

உள்ளது. 

❖ கரும்பொருள் துகள்கள் இ ற்கு முன்ன ாகக் கண்டறியெ்ெடவில்மல. 

❖ LZ கருவியினால் வமற்பகாள்ளெ்ெட்ட மு ல் 60 நாட்கள் அளவிலான வநரடி 

வசா மனயின் ஆரம்ெ முடிவுகள் வநரம்மறயான முடிவுகமள ேழங்கியுள்ளன. 

 

பாக்டீரியாவிலிருந்து ராக்சகட் எரிசபாருள் ேயாரிப்பு 

❖ POP-FAME என்ற ஸ்ட்பரெ்வடாமமசஸ் ொக்டீரியா மூலம், பூஞ்மச எதிரெ்்பு மூலக்கூறின் 
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அடிெ்ெமடயில் புதி ாக உருோக்கெ்ெட்ட உயிரி எரிபொருள் எதிரக்ால த்ில் வமற் 

பகாள்ளெ் ெடும் ராக்பகட் ஏவு ல்களில் ெயன்ெடு ் ெ்ெடலாம். 

❖ POP-FAME என்ெது ‘ொலிமசக்வளாெ்வராெவனட்டட் அமில பம ்தில் எஸ்டர’் என்ெம க் 

குறிக்கிறது. 

❖ இது  ற்வொது ெயன்ெடு ் ெ்ெடும் ராக்பகட் எரிபொருட்கமள விட கணிசமாக அதிக 

ஆற்றமலக் பகாண்டிருக்கலாம். 

❖ இது பெட்வராலிய ்தில் இருந்து உருோக்கெ்ெடும் மற்ற எந்  எரிபொருமளயும் 

ஒெ்பிடும் வொது அதிலுள்ள ெசுமம இல்ல ோயுவின் அளமேக் கணிசமாகக் 

குமறக்கிறது. 

❖ POP-FAME எரிபொருளின் மூலக்கூறு அமமெ்ொனது சின்டின் என்பதியன ஒ ்துள்ளது. 

❖ இருெ்பினும், ராக்பகட்டின் அதிக எமடமய ்  விரெ்்ெ ற்காக, ஒே்போரு மூலக் 

கூறிலும் இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்கமள அகற்றுேது சோலான ஒன்றாகும். 

 

 

கர்ப்பப்லப வாய்ப் புற்றுதநாய்க்கு எதிரான ேடுப்பூசி 

 

❖ சீரம் இந்திய நிறுேனமானது, பெண்கள் ம ்தியில் நிலவும் கரெ்்ெெ்மெ ோய்ெ் புற்று 

வநாமய ்  டுெ்ெ ற்காக உள்நாட்டிவலவய உருோக்கெ்ெட்ட ஒரு  டுெ்பூசிமய 

பேளியிட ் திட்டமிட்டுள்ளது.  

❖ கரெ்்ெெ்மெ ோய்ெ் புற்றுவநாமய  ்  டுெ்ெ ற்காக, இந்தியாவில் பேளியிடெ்ெடும் 

மு லாேது நான்முமன இமணெ்புமடய மனி  ொெ்பிவலாமா மேரஸ்  டுெ்பூசி 

(qHPV) இதுோகும். 

❖ கரெ்்ெெ்மெ ோய்ெ் புற்றுவநாயானது  டுக்கக் கூடிய ாக இருந் ாலும், இந்தியாவில் 
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பெண்களுக்கு அதிகளவில் ஏற்ெடும் புற்றுவநாய்களில் இரண்டாேது இட ்தில் 

உள்ளது. 

❖ இந் ெ் புற்றுவநாய் ஆனது பொதுோக 15 மு ல் 44 ேயதுமடய பெண்களிமடவய ் 

கண்டறியெ்ெடுகிறது. 

❖ வ சியப் புற்றுவநாய் ் கட்டுெ்ொட்டுத் திட்டம் இந்தியாவில் மு ன்மு லாக 1975 ஆம் 

ஆண்டில் ப ாடங்கெ்ெடட்து. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சுப்ரீம் ஆர்டர் ஆஃப் கிரிசாந்திமம் விருது 

 

❖ ஜெ்ொன் அரசானது அதன் முன்னாள் பிர மர ்ஷின்வசா அவெ அேரக்ளுக்கு, சுெ்ரீம் 

ஆரட்ர ் ஆஃெ் கிரிசாந்திமம் என்ற விருதிமன அேரது மரண ்திற்குெ் பின் ேழங்கி 

பகௌரவிக்க முடிவு பசய் து. 

❖ இது ஜெ்ொனின் மிக உயரிய விரு ாகும். 

❖ ஜெ்ொனின் வெரரசர ்பமய்ஜி 1876 ஆம் ஆண்டில் கிராண்ட் காரட்ன் ஆஃெ் தி ஆரட்ர ்

என்ற விருதிமன நிறுவினார.் 

❖ ஜெ்ொனின் உயரிய விரும ெ் பெற்ற நான்காேது முன்னாள் பிர மர ்இேர ்ஆோர.் 

❖ இந்  விரு ானது ஐவராெ்பிய விருதுகமளெ் வொலல்லாமல், மரண ்திற்குெ் பின்னரும் 

ேழங்கெ் ெடலாம். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ேம்மசக்கர தினம் 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின்  ம்மசக் ர தினம் ஆனது உ ் ரப் பிரவ ச ்தின் சாரநா ் நகரில் 

அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந் க் பகாண்டாட்டங்கள் ஆனது "ஆஷா  பூரண்ிமா" அன்று,  "சரே்வ ச பு ் க் 

கூட்டமமெ்புடன் இமணந்து கலாசச்ார அமமசச்க ்தினால் நட ் ெ்ெட்டது. 

❖ மேஷாக பு ் ப் பூரண்ிமாவிற்குெ் பிறகு, பெௌ ் ரக்ளுக்கு இரண்டாேது மிக 

முக்கியமானப் புனி  நாளாக ஆஷா  பூரண்ிமா கரு ெ்ெடுகிறது. 
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❖ பு ் ரின் மு ல் பபொதயனயய நிமனவு கூரும் ேமகயில் இ ்தினமானது அனுசரிக்கெ் 

ெடுகிறது. 

❖ இது  ம்மச ் சக்கர ்தின் மு ல் சுழற்சி (திரிபீடக வொ மன) நிகழ்ோகக் கரு ெ் 

ெடுகிறது”. 

❖ சாரநா ்தில் ஆற்றிய  னது மு ல் பிரசங்க த்ின் வொது, பு ் ர ்  ரம்சக் ரப் 

பிரேர ்் னச ்சூ ்திர ்ம ப் வொதி ் ார.் 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

AIDef கருே்ேரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி 

 

❖ மு லாேது "ொதுகாெ்பு ் துமறயில் பசயற்மக நுண்ணறிவு (AIDef) குறி ்  

கரு ் ரங்கம் மற்றும் கண்காட்சியானது" சமீெ ்தில் கடல்லியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது ொதுகாெ்புத் துயற அமமசச்க ்தின் கீழ் ொதுகாெ்பு உற்ெ ்தி ் துமறயால் 

ஏற்ொடு பசய்யெ் ெட்டது. 
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❖ வசமேகள், ப ாழில்துமற, ஆராய்சச்ி நிறுேனங்கள் மற்றும் ப ாடக்க நிறுேனங்கள் 

மற்றும் பு ் ாக்க நிறுேனங்கள் ஆகியேற்றினால் உருோக்கெ்ெட்ட பசயற்மக 

நுண்ணறிவு மூலம் இயக்கெ் ெடும் ப ாழில்நுட்ெங்கள் இதில் காட்சிெ் ெடு  ்ெ் ெட்டது. 
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