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ஜூலை – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேச அளவில் த ோடட்ிே்திறன் மிக்க ஏலே்திற்கோக 10 எண்ணணய்க் கிணறுகளள 

வழங்குவேற்கு, அளனேத்ு நிறுவன திறந்தநிலை நிை உரிமே ் திட்டே்தின் எட்டோம் 

கட்ட ஏலே்திளன அரசோங்கம் ேற்த ோது ணேோடங்கியுள்ளது. 

❖ அணமரிக்கோவின் பிரம்ிங்கோம் நகரில் நளடண ற்ற  2022 ஆம் ஆண்டு உலக விை்வித்லத 

விளளயோட்டு ் த ோட்டியில் அபிதேக் வரம்ோ மற்றும் த ோதி சுதரகோ ணவண்ணம் 

ஆகிதயோர ்ணவண்கல ்  ேக்கே்திளன ணவன்றனர.் 

❖ தமற்கு இரயில்தவ நிரவ்ோகமோனது மும்லையிை் கர ்தரோடு இரயில் நிளலயேத்ிலிருந்து 

அருகிலுள்ள  ோந்ே்ரோ முளனயம் வளர மிக நீளமோன இளண ்பு க ொண்ட தமம் ோல 

நளட ோளேயிளன (314 மீ) திறந்துள்ளது. 

❖ சரவ்தேச தவளோண் தமம் ோட்டு நிதியம் (IFAD) ஆனது ஸ்ண யின் நோட்டிளனச ்தசரந்்ே 

அல்வோதரோ லோரிதயோ என் வளர நோன்கோண்டு ் கோலே்திற்கு அேன் புதிய ேளலவரோக 

நியமிே்துள்ளது. 

❖ த ம்ஸ்  ோண்ட்  டங்களுக்கோன பிரேத்ிதயக இளச ரோகே்திளன எழுதிய பிரிட்டிே் 

இளசயளம ் ோளர ்மோன்டி நோரம்ன் சமீ ே்தில் கோலமோனோர.் 

❖ இந்தியோவின் முேல் மிக உயரந்்த நகர ்்புற விளரவுவழிச ்சோளலயோன, கடை்லி மற்றும் 

அரியொனொ மொநிைங் லை இலண ்கும் துவோரகோ விளரவுச ் சோளல, 2023 ஆம் 

ஆண்டில்  யன் ோட்டிற்கு வரும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

மிக நீளமான இரட்லட அடுக்குப் பாைம் 

 

❖ இந்தியோவின் தேசிய ணநடுஞ்சோளல ஆளணயமும், மகோரோே்டிரோ ணமட்தரோ 

நிரவ்ோகமும் மிக நீளமோன இரட்ளட அடுக்கு ்  ோலே்ளேக் கட்டளமே்து உலக சோேளன 

ஒன்லறை்  ளடே்ேன. 

❖ நோக்பூரில் அளமக்க ் ட்டுள்ள இந்ே  ோலமோனது 3.14 கி.மீ. நீளம் ணகோண்டது. 

❖ இரட்ளட அடுக்கு தமம் ோலே்தில் கட்ட ் ட்ட அதிக ட்சமோன ணமட்தரோ இரயில் 

நிளலயங்கள், ஆசிய சோேளனை் புே்ேகை்  திவு & இந்திய சோேளனை் புே்ேகை்  திவு 

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


•   
•    
 

 
 

ஆகிய அளம ்புகளோல் அங்கீகரிக்க ் ட்டுள்ளன. 

 

திரவமாக்கப்பட்ட இயற்லக எரிவாயுக்கான முேை் மிேலவ முலனயம் 

❖ திரவமோக்க ் ட்ட இயற்ளக எரிவோயுக்கோன இந்தியோவின் முேல் மிேளவ முளனயம் 

ஆனது மகோரோே்டிரோவில் உள்ள ண ய்கர ்நகரில் ணசயல் ோட்டிற்குக் ணகோண்டு வர ் 

 ட உள்ளது. 

❖ கு ரோே்தின்  ோஃ ்ரோ ோே் என்னுமிடே்தில் அளமக்க ் ட்டுள்ள மற்ணறோரு மிேளவ 

முளனயமும் இந்ே ஆண்டில் ணசயல் ோட்டிற்கு ் ணகோண்டு வர ் ட உள்ளது. 

❖ இந்ே இரண்டு முளனயங்களும் கூடுேலோக ஆண்டிற்கு 11 மில்லியன் டன்கள் 

வளரயில் மறுவோயுவோக்கும் திறளன வழங்கும் என எதிர ்ோரக்்க ்  டுகிறது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

10வது உைக அலமதி மன்றம் 

 

❖  ே்ேோவது உலக அளமதி மன்றம் (2022) ஆனது சீனொவின் ண ய்ஜிங்கில் உள்ள சிங்குவோ 

 ல்களலக் கழகே்தினோல் ஏற் ோடு ணசய்ய ் ட்டுள்ளது. 
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❖ உலக அளமதி மன்றே்தின் ஒரு  குதியோக, “பிரிக்ஸ் ஒே்துளழ ்பு: வோய் ்புகள் மற்றும் 

சவோல்கள்” என்ற ேளல ்பில் குழு விவோேம் நளடண ற்றது. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

இைகுரக செலிகாப்டர் அடங்கிய பலடப்பிரிவு INAS 324 

❖ விசோக ் ட்டினே்தில் உள்ள INS தேகோ க ் லில் இந்திய ் கடற் ளடயின் விமோன ் 

 ளட ் பிரிவோனது (INAS 324) இந்திய ் கடற் ளடயில் இளணக்க ் ட்டது. 

❖ கிழக்குக் கடற்களர ்  குதியில் உள்நோட்டிதலதய வடிவளமக்க ் ட்டு கட்டளமக்க ் 

 ட்ட தமம் ட்ட இலகுரக ணெலிகோ ்டர ்ஆன MK III ணெலிகோ ்டரக்ளள இயக்கி வரும் 

முேல் கடற் ளட ்  ளட ் பிரிவு இதுவோகும். 

❖ முேலோவது இலகுரக ணெலிகோ ்டர ்அடங்கிய  ளட ் பிரிவிற்கு INAS 324 "KESTRELS" 

என்று ண யரிட ்  ட்டுள்ளது. 

❖ இது சிற ் ோன உணரத்ிறன்களளக் ணகோண்டுள்ளது. 

❖ இது விமோனம் மற்றும் விமோன ்  ளடயின் முக்கிய ்  ங்ளகக் குறிக்கிறது. 

 

 

சசயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைான புற்றுதநாலயக் கண்டறியும் கருவி 

 

❖ ணசன்ளனயின் இந்தியே ்ணேோழில்நுட் க் கல்விக் கழகமோனது, ‘PIVOT’ என்ற ணசயற்ளக 

நுண்ணறிவு அடி ் ளடயிலோன கருவியிளன உருவோக்கியுள்ளது. 
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❖ PIVOT ஆனது தநோயோளிகளின் உடலில் உள்ள புற்றுதநோளய உண்டோக்கும் 

மர ணுக்களள ் கணிேத்ு அவற்ளற ் கண்டறியும் திறன் ணகோண்டது. 

❖ இந்ே ணசயற்ளக நுண்ணறிவு அடி ் ளடயிலோன கருவியோனது ேனி ்  யனோக்க ் 

 ட்ட புற்றுதநோய்ச ்சிகிசள்சக்கோன உே்திகளள வகு ் தில் உேவும். 

❖ புற்றுதநோளய உண்டோக்கும் மர ணுக்களளக் கணி ் ேற்கோக இது வடிவளமக்க ் 

 ட்டுள்ளது. 

❖ இது புற்றுதநோளய உண்டோக்கும் மர ணுக்களள முன்கூட்டிதய கண்டறிவேற்கோக, 

சடுதி மோற்றம் மற்றும் மர ணு ணவளி ் ோடு உள்ளிடட்  ல்தவறு ேரவுகளள ் 

 யன் டுே்துகிறது. 

 

மார்பரக்் லவரஸ் தநாய் 

 

❖ சமீ ே்தில், இரண்டு மோர ்ரக்் ளவரஸ் தநோய்  ோதி ்புகள் கோனோவில்  திவோகியுள்ளன. 

❖ மோர ்ரக்் ளவரஸ் தநோய் என் து ஒரு ணேோற்றக்கூடிய இரே்ேக்கசிவு சோரந்்ே கோய்சச்ை் 

ஆகும். 

❖ இது எத ோலோ ளவரஸின் குழுமே்திளன ஒே்ே ளவரஸ் குடும் ே்திளனச ்தசரந்்ேது. 

❖  ழந்திண்ணி ணவளவோல்கள் மூலம் இந்ே ளவரஸ் மக்களுக்கு  ரவுகிறது. 

❖ இது மக்களிடம் இருந்து மக்களுக்குை்  ரவுவதும் உண்டு. 

❖  ோதிக்க ் ட்ட ந ர ் அல்லது தமற் ர ்புகளில் கோண ் டும் உடல் திரவங்களுடன் 

தநரடி ணேோடரப்ு ணகோள்வேன் மூலம் இந்ே தநோய்  ரவுகிறது. 

❖ இது 2 முேல் 21 நோட்கள் வளரயிலோன தநோய் வளரச்ச்ி ் கோலே்திளனக் ணகோண்டது. 
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❖ இந்ே தநோய் மிகவும் தீங்கு விளளவிக்கக் கூடிய மற்றும் ஆ ே்ேோன தநோயோகும். 

❖ இேற்கு முன்னேோக ஏற் ட்ட ணேோற்றுகளில்  திவோன இற ்பு விகிேம் ஆனது 24% முேல் 

88% வளர இருந்ேது. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

ஈஸ்கன்சர் தகாப்சரன்சிஸ் 

 

❖ ஈஸ்கோன்சர ்தகோ ்ணரன்சிஸின் ஒரு புதிய  டிமமொனது நியூ ணமக்சிதகோ நகரில் கண்டு 

பிடிக்க ்  ட்டது. 

❖ ஈஸ்கன்சர ்தகோ ்ணரன்சிஸ் என் து கோரத் ோனிஃண ரஸ் கோலே்தின் ண ன்சில்தவனிய 

உட்கோலக் கட்டே்திளனச ்தசரந்்ே ஊரவ்ன இனங்கள் ஆகும். 

❖ இது 305 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்ளறய நியூ ணமக்சிதகோளவச ் சுற்றி 

உள்ள  குதியில் வோழ்ந்ே இனமோகும். 

❖ இந்ே இனங்கள் அழிந்துத ோன வோரதனோபிதட என்ற ஊரவ்ன குடும் ே்திளனச ்

தசரந்்ேது. 

❖ அளவ உடும்புகளின் வடிவளம ்பிளன ் த ோலதவ இருந்ேன. 

 

 

வன உயிரினங்கலள நிலையான முலறயிை் பயன்படுே்துேை் 

❖  ல்லுயிர ்் ண ருக்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தசளவகள் (IPBES)  ற்றிய அரசுகளுக்கு 

இளடதயயோன அறிவியல்-ணகோள்ளக ேளம் ஆனது சமீ ே்தில் ஒரு அறிக்ளகளய 

ணவளியிட்டது. 

❖ உலகளோவிய  ல்லுயிர ்் ண ருக்க ணநருக்கடி ை் அதிகரிே்து வருவேனோல், ஒரு 

மில்லியன் வளகயோன ேோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அழிளவ எதிரண்கோள்வேோக 

இந்ே அறிக்ளக கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்ே மதி ்பீடு ஆனது வன உயிரினங்களுக்கோக ்  யன் டுே்ே ் டுகின்ற மீன் 

பிடிே்ேல், ஒட்டு ணமோே்ேமோக மீன் பிடிே்ேல், மரம் ணவட்டுேல், நில ் ர ்பு விலங்கு 

தவட்ளட ஆகிய ஐந்து வளக நளடமுளறகளளை்  ட்டியலிட்டுள்ளது. 

❖ உலகின் ஏழ்ளமயோன மக்கள்ணேோளகயில் 70 சேவீேே்தினர ் தநரடியோக வன 

உயிரினங்களளச ்சோரந்்துள்ளனர.் 

❖ 20 சேவீேே்தினர ் வனத் ேோவரங்கள்,  ோசிகள் மற்றும் பூஞ்ளசகளில் இருந்து 

உணவிளன ் ண றுகின்றனர.் 

❖ சுமோர ்34% ஆழ்கடல் மீன்கள் அதிகமோக பிடிக்க ் டுவததொடு உயிரியல் ரீதியோக உள்ள 
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நிளலயோன மட்டே்தில் வோழும் 66% மீன்கள் பிடிக்க ்  ட்டு விட்டன. 

❖ மதி ்பிட ் ட்ட 12% வன மரங்களின் வோழ்நோளோனது நீடிே்து நிளலக்க முடியோே 

அளவிற்கு மரங்களள ணவட்டுவேோல் அசச்ுறுே்ேல் நிளலயில் உள்ளன. 

❖ வன உயிரினங்களின் சட்டவிதரோே வரே்்ேகமொனது அளனே்து வளகயிலோனச ் சட்ட 

விதரோே வரே்்ேகே்திலும் மூன்றோவது ண ரிய வரே்ே்கமோக உள்ளது. 

 

 

ஓதசான் துலள 2022 

 

❖ அறிவியலோளரக்ள் கீழ்  ளட மண்டலே்தில் ஒரு புதிய ண ரிய ஓதசோன் துளளளய 

கண்டுபிடிே்துள்ளனர.் 
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❖ இது அண்டோரட்ிகோவின் தமை் இருந்த துளளளய விட ஏழு மடங்கு ண ரியேோகும். 

❖ இந்ே ் புதிய ஓதசோன் துளளயோனது ணவ ்  மண்டலே்தின் தமல்  குதியில் கண்டு 

பிடிக்க ்  ட்டது. 

❖ இது கடக தரளகக்கும் மகர தரளகக்கும் இளட ் ட்ட ஒரு  குதியோகும். 

❖ இது 30 ஆண்டுகளுக்கும் தமலோக இருந்து வருவேோகக் கூற ் டுகிறது. 

❖ ஓதசோன் அடுக்கு என் து பூமியின்  ளடமண்டலே்தில் உள்ள ஒரு வோயு அடுக்கு ஆகும்.  

❖ இது புவிளயச ் சூழ்ந்து சூரியனிடமிருந்து வரும் தீங்கு விளளவிக்கும் புற ஊேோ ் 

கதிரக்ளில் இருந்து அேளன ்  ோதுகோக்கிறது. 

❖ இது ண ோதுவோகை் பூமியிலிருந்து 15-35 கிதலோமீட்டர ் உயரே்தில் உள்ள  ளட 

மண்டலே்தின் கீழ்  குதியில் கோண ் டுகிறது. 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

புதிய கை்விக் சகாள்லக அமைாக்கம் 

 

❖ மே்திய அரசின் புதிய கல்விக் ணகோள்ளகளய அமல் டுே்துவேற்கோன ஒரு ணசயல் 

முளறளயே் ணேோடங்கிய நோட்டின் முேல் மோநிலமோக உே்ேரகோண்ட் மோறியுள்ளது. 

❖ புதிய கல்விக் ணகோள்ளகயின் அமலோக்கமொனது நோட்டில் கலோசச்ோர 

அடி ் ளடயிலோன கல்வி முளறயின் ணேோடக்கே்ளேக் குறிக்கிறது. 

❖ இது மோணவரக்ளின் ஒட்டு ணமோே்ே ஆளுளம வளரச்ச்ியில் கவனம் ணசலுேத்ுகிறது. 

 

உே்ேரப் பிரதேசே்திை் 13 விலரவு வழிச ்சாலைகள்  

❖ அதி ைட்சமொ  13 விளரவு வழிச ்சோளலகளளக் ணகோண்ட முேல் மோநிலமோக உே்ேர ் 

பிரதேசம் மோறியுள்ளது. 
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❖ ணமோே்ேம் 3200 கி.மீ. நீளமுள்ள 13 விளரவு வழிச ்சோளலகளில் ஆறு  யன் ோட்டில் உள்ள 

நிலையிை் மற்ற ஏழு விளரவு வழிச ்சோளலகள் கட்டுமோன ்  ணியில் உள்ளன. 

 

"சுகாோர உரிலம" மதசாோ 

 

❖ ரோ ஸ்ேோன் அரசு ஆனது "சுகோேோர உரிளம" சட்டே்ளே இயற்ற உள்ளது. 

❖ இது "இந்தியோவில் இது த ோன்ற முேல்" வளக சட்டமோக இருக்கும். 

❖ அரசு மற்றும் ேனியோர ்சுகோேோரச ்தசளவ வழங்குநரக்ள் மூலம் ேரமோன மற்றும் மலிவு 

விளலயிலோன சுகோேோரச ்தசளவகளள வழங்கச ்கசய்வேளன உறுதி ணசய்வளே இது 

தநோக்கமோகக் ணகோண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய வணிகே் திருவிழா 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு  னவரி மோேே்தில் இருந்து, ணடல்லி அரசோனது அரசு ஆேரவுடன் 

கூடிய முேல் வணிகே் திருவிழோளவ நடே்ேவுள்ளது. 

❖ இவ்விழோவில் ண ோழுதுத ோக்கிற்கோக 200 கசத்சரி நிகழ்வுகள், உணவு களடகள் மற்றும் 

ண ோருட்கள் மீது ண ரும் அைவிை் ேள்ளு டியும் வழங்க ் டும். 

❖ இது இந்தியோவில் இதுவளர நளடண றோே ஒரு மிக ்ண ரிய வணிகே் திருவிழோவோக 

இருக்கும். 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

20 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய மை்யுே்ேச ்சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

❖ ைஹ்லரன் நொட்டின் மனொமொ ந ரிை் நலடகைற்ற 20 வயதிற்குட் ட்தடோருக்கோன ஆசிய 

மல்யுே்ேச ்சோம்பியன்ஷி ் த ோட்டியில் இந்திய அணி 22  ேக்கங்களள ணவன்றது. 

❖ இந்திய அணி 4 ேங்க ்  ேக்கங்கள், 9 ணவள்ளி மற்றும் 9 ணவண்கல ்  ேக்கங்களள 

ணவன்றது. 
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❖ இந்திய அணியில் ஆடவர ்மற்றும் மகளிர ்மல்யுே்ே வீரரக்ள் அடங்குவர.் 
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