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ஜூலை – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒன்காரட்ு என்ற கைபேசி கடன் அட்டட வழங்கீட்டு நிறுவனமானது, 100 மில்லியன் 

டாலர ்நிதிகைத ்திரட்டி, இந்தியாவின் 104வது யூனிகாரன்் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

❖ நீருக்கடியில் அடமக்கப்பட உள்ள இந்தியாவின் முதல் மமடர்ரா ரபாக்குவரத்து வசதி 

மகால்கத்தாவில் 2023 ஆம் ஆண்டில் மசயல்பாட்டுக்குக் மகாண்டு வரப் படும். 

❖ ஃரபஸ்புக் ஊடகத்தின் உரிமம் மகாண்ட மமட்டா நிறுவனமானது தனது முதலாவது 

வருடாந்திர மனித உரிடம அறிக்டகடய மவளியிட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

திருமணமாகாே நபரக்ளின் விகிேம் கணக்சகடுப்பு 

❖ ரதசியே் புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் சமூகே் புள்ளியியல் பிரிவானது, இந்தியாவில் 

உள்ள திருமணமாகாத நபரக்ளின் எண்ணிக்டக விகிதம் குறித்த ஒரு அறிக்டகடய 

மவளியிட்டது. 

❖ நாட்டில் திருமணமாகாத இடளஞரக்ளின் சதவீதம் ஆனது அதிகரித்து வருகிறது. 

❖ இந்த எண்ணிக்டகயானது மபாதுவாக ஆண்கள் மற்றும் மபண்கள் என இருவர ்

மத்தியிலும் அதிகரித்து வருகிறது. 

❖ ஆண்களில் 15 முதல் 29 வயது வடரயிலான திருமணமாகாத இடளஞரக்ளின் சதவீதம் 

ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 26.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டில் 20.8 சதவீதமாக இருந்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள திருமணம் மசய்து மகாள்ளாத 

இடளஞரக்ளின் எண்ணிக்டகயானது அதிக சதவிகிதத்தில் பதிவானது. 

❖ அடதத ்மதாடரந்்து உத்தரப் பிரரதசம், மடல்லி மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்கள் 

உள்ளன. 

❖ ரகரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரரதசம் மற்றும் இமாசச்லப் பிரரதசம் ஆகிய 

மாநிலங்களில் குடறந்த சதவீதரம பதிவானது. 

 

NIRF ேரவரிலச 2022 

❖ கல்வி அடமசச்கம் இந்த ஆண்டுக்கான ரதசிய நிறுவனங்கள் தரவரிடச கட்டடமப்பு 

(NIRF) தரவரிடசடய மவளியிட்டுள்ளது. 

❖ மருந்தாளுனர ்பிரிவில் டெல்லியின் ஜாமியா ஹம்தாரட்் பல்கடலக் கழகம் ஆனது 

மீண்டும் முதல் இடத்டதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ அதடனத ் மதாடரந்்து டஹதராபாத்தில் உள்ள ரதசிய மருந்துக் கல்வி மற்றும் 

ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆனது இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ மசன்டனயின் இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகமானது, இந்த ஆண்டின் தர 

வரிடசயின் ஒட்டு மமாதத்ப் பிரிவில் சிறந்த பல்கடலக்கழகமாக அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ அடதத ் மதாடரந்்து, மபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்விை் கழகமானது 

இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. 
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❖ ரமற்கூறியே் பட்டியலில் மும்டபயின் இந்தியத ் மதாழில்நுட்பக் கல்விை் கழகம், 

மடல்லியின் இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகம் மற்றும் கான்பூர ் இந்தியத ்

மதாழில் நுட்பக் கல்வி கழகம் ஆகியடவ இந்தத் தரவரிடசயின் ஒட்டு மமாத்தப் 

பிரிவுகளில் முதல் ஐந்து நிறுவனங்களாக உள்ளன. 

❖ இந்த ஆண்டு, கான்பூர ்இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகத்திடனத் மதாடரந்்து 

காரக்பூர ்இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகம், ரூரக்்கி இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் 

கல்வி கழகம் மற்றும் மகௌகாத்தி இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகம் ஆகியடவ 

முதல் 8 இடங்கடளப் பிடித்ததால், இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகங்கள் இந்தப் 

பட்டியலில் ஆதிக்கம் மசலுத்தின. 

❖ இதில் மடல்லி எய்ம்ஸ் ஒன்பதாவது இடத்டதயும், ஜவஹரல்ால் ரநரு பல்கடலக்கழகம் 

பத்தாவது இடத்டதயும் மபற்றுள்ளன. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சஜருசதைம் பிரகடனம் 

 

❖ அமமரிக்க அதிபர ் ரஜா பிடன் மற்றும் இஸ்ரரல் பிரதமர ் யார ் லாபிட் ஆகிரயார ்
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மஜருசரலம் நகரில், ஒரு கூட்டு மூரலாபாயே் பிரகடனத்தில் டகமயழுத்திடட்னர.் 

❖ இது அதிகாரப்பூரவ்மாக "மஜருசரலம் அமமரிக்கா-இஸ்ரரல் மூரலாபாய கூட்டுப் 

பிரகடனம்" என்று அடழக்கப்படுகிறது. 

❖ ஈரான் அணு ஆயுதங்கடளப் மபறுவடதத் தடுப்பதற்காக, அதன் ரதச அதிகாரத்தின் 

கீழ் அடனத்து வாய்ப்புகடளயும் பயன்படுத்த அமமரிக்கா உறுதி பூண்டுள்ளது. 

❖ இஸ்ரரல்-பாலஸ்தீன ரமாதலில் உள்ள சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் மதாடரப்ான 

விவாதங்கடளத் மதாடர அமமரிக்காவும் இஸ்ரரலும் உறுதியளித்துள்ளன. 

 

தநபாள நாட்டின் முேை் குடியுரிலம திருே்ே மதசாோ 

❖ ரநபாளே் பாராளுமன்றம் ஆனது சமீபத்தில் அந்நாட்டின் முதல் "குடியுரிடம திருத்த 

மரசாதாடவ" நிடறரவற்றியது. 

❖ இந்தக் குடியுரிடம திருத்த மரசாதா குறித்து 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் விவாதிக்கப்பட்டு 

வருகிறது. 

❖ இது 2006 ஆம் ஆண்டு ரநபாள குடியுரிடமச ்சட்டத்திடனத் திருத்தி அடமக்க உள்ளது. 

❖ இது அரசியலடமப்பின்படி குடியுரிடம வழங்குவதற்கான வழிவடககடள மசய்யும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

சிறுதகாள் 2022 KY4 

 

❖ 2022 KY4 என்ற குறுங்ரகாளானது ஜூடல 17 ஆம் ரததியன்று பூமிக்கு மிக அருகில் 

வந்தது. 

❖ 2022 KY4 விண்மவளிப் பாடறயானது கிட்டத்தடட் 50 அடுக்குமாடிக் கட்டிடத்டதப் 

ரபால மபரிய அளவிலானதாகும். 

❖ சுமார ் 290 அடி அகலம் மகாண்ட இந்தக் குறுங்ரகாள் ஆனது 100 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு பூமிடய மநருங்கிைது. 
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❖ 2022 KY4 என்ற குறுங்ரகாளின் மதிப்பிடப்பட்ட ரவகம் மணிக்கு 16,900 டமல்கள் ஆகும். 

❖ இது இதற்கு முன்பு 1959 மற்றும் 1948 ஆம் ஆண்டுகளில் பூமிக்கு மிக அருகில் வந்தது. 

❖ இந்தக் குறுங்ரகாள் ஆனது 2048 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் வடர மீண்டும் பூமிக்கு 

அருகில் வராது. 

 

சோலைதூரக் கிரகே்திை் நீர் இருப்பது குறிே்ே கண்டுபிடிப்பு 

❖ ரஜம்ஸ் மவப் மதாடலரநாக்கியானது மதாடலதூரத்தில் உள்ள ஒரு கிரகத்தில் நீடரை் 

கண்டறிய உதவும். 

❖ இந்த மதாடலரநாக்கியானது மற்ற நட்சத்திரத் திரள்கள் முழுவதும் உள்ள 

ரகாள்களின் மீதான வளிமண்டலங்களின் ரவதியியல் அடமப்டப மதிப்பிடுவதில் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு உதவும். 

❖ இது அகசச்ிவப்பு வானியல் ஆய்வுகடள ரமற்மகாள்ளச ்டசை்வதற்காக பிரத்ரயகமாக 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விண்மவளித் மதாடலரநாக்கியாகும். 

❖ இது விண்மவளியில் உள்ள மிகப்மபரிய ஒளியியல் மதாடலரநாக்கி ஆகும். 

❖ இதன் ரமம்படுத்தப்பட்ட உணரத்ிறன் மற்றும் அகசச்ிவப்பு மதளிவுத்திறன் ஆனது, 

மிகவும் படழய, மதாடலதூர அல்லது மங்கலானே் மபாருட்கடளயும் கூட ஹப்பிள் 

விண்மவளித் மதாடலரநாக்கி மூலம் காண்பதற்கு வழிவடக மசய்கிறது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

அன்லன சேரசா நிலனவு விருது 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அடமப்பின் ரதசிய நல்மலண்ணத் தூதர ்திருமதி 

தியா மிரச்ா மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லர ்திரு அஃப்ரராஸ் ஷா ஆகிரயாருக்கு 2021 

ஆம் ஆண்டின் சமூக நீதிக்கான மதிப்புமிக்க அன்டன மதரசா நிடனவு விருதுகள் 

வழங்கப் பட்டன. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் நிடலத்தன்டமயில் அவரக்ள் ஆற்றியப் பாராட்டத்தக்க மற்றும் 

குறிப்பிடத் தக்க சாதடனகளுக்காக இருவருக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது. 
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❖ ஹாரம்னி என்ற அறக்கட்டடளயானது சமூக நீதிக்கான அன்டன மதரசா நிடனவு 

விருதுகடள வழங்குகிறது. 

 

 

அரசுக்குச ்சசாந்ேமான இலணயச ்தசலவ 

 

❖ ரகரள மாநிலமானது நாட்டிரலரய முதல் முடறயாக அரசுக்குச ் மசாந்தமான 

இடணயச ்ரசடவடயக் மகாண்டுள்ள மாநிலமாக மாறியுள்ளது. 

❖ ரகரள ஒளியிடழை் கட்டடமப்பு நிறுவனத்தின் (K-Fon) தகவல் மதாழில்நுட்ப உள் 

கட்டடமப்புத் திட்டத்திற்கு இடணயச ் ரசடவ வழங்குநர ் உரிமத்டத மதாடலத் 

மதாடரப்ுத் துடற வழங்கியுள்ளது. 

❖ ரகரள ஒளியிடழை் கட்டடமப்பு நிறுவனம் என்பது டிஜிட்டல் உபரயாகத்தில் உள்ள 

இடடமவளிடய அகற்றுவடத ரநாக்கமாகக் மகாண்ட மாநில அரசின் ஒரு 

முன்மனடுப்பாகும். 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தபராயரக்ளுக்கான ஆதைாசலனக் குழு 

❖ ரபாப் பிரான்சிஸ் உலகே் ரபராயரக்டளத் ரதரந்்மதடுப்பதில் அவருக்கு உதவ 

இரண்டு கன்னியாஸ்திரிகடளயும், ஒரு சாதாரணப் மபண் என மூன்று மபண்கடளை் 
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டைாண்ெ  குழுடவ நியமித்துள்ளார.் 

❖ அந்த மூன்று மபண்கள் அரம்ஜன்டினாவின் சாதாரண மபண் மரியா லியா 

மசரவ்ிரனா, பிமரஞ்சு கன்னியாஸ்திரி யுரவான் மரயுங்ரகாட ் மற்றும் இத்தாலிய 

கன்னியாஸ்திரி ரஃமபல்லா மபட்ரினி ஆகிரயார ்ஆவர.் 

❖ மாதத்திற்கு இரண்டு முடற, அந்தை் குழுவின் சரவ்ரதச உறுப்பினர ்நாடுகள் தங்களது 

ஆரலாசடனகடளப் பற்றி விவாதிக்க ரராம் நகரில் சந்திக்க உள்ளன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக இலளஞர் திறன் தினம் - ஜூலை 15 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் மபாதுச ் சடபயானது 2014 ஆம் ஆண்டில் ஜூடல 15 ஆம் 

ரததியிடன உலக இடளஞர ்திறன் தினமாக அறிவித்தது. 

❖ ரவடலவாய்ப்பு மற்றும் மதாழில் முடனரவார ் திறன்கடளக் மகாண்ட 

இடளஞரக்டள ஆயத்தப் படுத்துவதன் முக்கியதத்ுவத்டத நிடனவு கூரவ்து, அதகன 

அங்கீகரிப்பது மற்றும் அகதை் மகாண்டாடுவடத இந்தத ்தினமானது ரநாக்கமாகக் 
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மகாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்மபாருள் 'எதிரக்ாலத்திற்கு உற்ற வடகயில் இடளஞர ்

திறன்கடள மாற்றியடமத்தல்' என்பதாகும். 

 

தேசிய ஒட்டுறுப்பு அறுலவ சிகிசல்சத் தினம் - ஜூலை 15 

 

❖ ஒட்டுறுப்பு அறுடவ சிகிசட்ச நிபுணரக்ள் சங்கம் ஆனது (APSI) 2011 ஆம் ஆண்டில், 

இந்தியாவில் ரதசிய ஒட்டுறுப்பு அறுடவ சிகிசட்சத் தினத்திகன  அறிமுகப் 

படுத்தியது. 

❖ இந்நாளில் நாடு முழுவதும் இலவச அறுடவச ் சிகிசட்சகள் மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ிகள் நடத்தப்படுகிறன. 

 

சர்வதேச நீதிக்கான உைக தினம் - ஜூலை 17 

 

❖ சரவ்ரதசை் குற்றச ் மசயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு நீதிடய நிடல நாட்டச ்

டசை்வதற்காக பாடுபடும் அடமப்புகடள நிடனவுகூ ருவடத இது ரநாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 17 ஆம் ரததியன்று, 120 நாடுகள் ஒன்றிடணந்து சரவ்ரதச 

குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் ரராம் சாசனம் என்ற தடலப்பிடப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தில் 
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டகமயழுத்திட்டன. 

❖ இந்த நிறுவனமானது சரவ்ரதச குற்றவியல் நீதிமன்றம் என்று அறியப்பட்டது. 

❖ இது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 01 ஆம் ரததி முதல் அமலுக்கு வந்தது. 

❖ ரராம் சாசனத்தில் டகமயழுத்திட்டடதக் மகாண்டாடும் வடகயில், சரவ்ரதச 

நீதிக்கான உலக தினம் அன்றிலிருந்து ஒவ்ரவார ்ஆண்டும் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

நாடு கடே்ேப்பட்ட உள்நாட்டினர் ேரவரிலச 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நாடு கடத்தப்பட்ட உள்நாட்டினர ்தரவரிடசயில் மமக்சிரகா 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

❖ இது இன்ெரப்நஷன் என்ற அடமப்பினால் மவளியிடப்பட்டது. 

❖ இத்தரவரிடசயில் இடம் மபற்ற 52 நாடுகளில் இந்தியா 36வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ குடவத ்நாடானது இத்தரவரிடசயில் மவளிநாட்டவரக்ளுக்கு மிகவும் ரமாசமான நாடு 

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது . 

❖ முதல் 5 இடங்களில் உள்ள நாடுகள்: மமக்சிரகா, இந்ரதாரனசியா, டதவான், 

ரபாரச்ச்ுகல், ஸ்மபயின் ஆகியனவாகும். 
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