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ஜூலை – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ பஞ்சாபபச ்சசரந்்த பிரபல கஜல் பாடகர ்பூபிந்தர ்சிங் சமீபத்தில் மும்பபயில் காலம் 

ஆனார.் 

❖ ஒரு புதிய சுழல்முறை முன்னனடுப்பின் கீழ் 2022-23 ஆம் ஆண்டிை்கான ஷாங்காய் 

ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் முதலாவது "கலாசச்ார மை்றும் சுை்றுலாத் தறலநகரமாக" 

வாரணாசி மாறியுள்ளது. 

❖ அமமரிக்காவில் நபைமபறும் உலகத் தைகள சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் 

ஆண்களுக்கான நீளம் தாண்டுதல் பிரிவின் இறுதிப் பபாட்டிக்குத் தகுதி னபை்ை முதல் 

இந்தியர ்என்ை னபருறமறயக் சகரளாவிபைச ்சசரந்்த முரளி ஸ்ரீசங்கர ்னபை்றுள்ளார.் 

❖ பதசிய பவளாண் மை்றும் ஊரக பமம்பாட்டு வங்கியின் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான 

வங்கி இறணப்புத் திடட்த்தின் கீழ், 2021-22 ஆம் நிதியாண்டிை்கான தமிழ்நாட்டின் 

சிைப்பாகச ்னசயல்படும் வங்கி என்ை விருறத இந்தியன் வங்கி னபை்றுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடுச ்சசய்திகள் 

ததசிய நிறுவனங்கள் தரவரிலசக் கட்டலைப்பின் தரவரிலசயிை் தமிழகக் 

கை்லூரிகள் 

 

❖ னசன்றனயின் இந்தியத் னதாழில்நுட்பக் கழகமானது ஒட்டு னமாத்தப் பிரிவில் 

நாட்டின் சிைந்த உயரக்ல்வி நிறுவனமாகத் தரநிறலப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஒட்டு னமாத்தப் பிரிவில், முதல் 200 கல்லூரிகளில் தமிழக மாநிலத்றதச ் பசரந்்த 38 

கல்லூரிகள் இடம் னபை்றுள்ளன. 

❖ மாநில (பிரசினடன்சி) கல்லூரியானது, மூன்ைாவது சிைந்த கல்லூரியாக மீண்டும் 

தனது இடத்றதத் தக்க றவத்துக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ இதில் லபயாலா கல்லூரி நான்காவது இடத்றதப் னபை்றுள்ளது. 

❖ இதில் னசன்றன கிறிஸ்தவக் கல்லூரி 17வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ நான்கு மகளிர ்கல்லூரிகள் – ராணி சமரி (47), எத்திராஜ் (65), மகளிர ்கிறிஸ்டியன் (72) 

மை்றும் ஸ்னடல்லா சமரிஸ் (76)  ஆகியறவ முதல் 76 இடங்களில் இடம் னபை்றுள்ளன. 

❖ இந்திய நாட்டின் முதல் 200 கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் தமிழக மாநிலத்தின் 73 

கல்லூரிகள் இடம்னபை்றுள்ளன. 
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❖ நாட்டின் சிைந்தப் னபாறியியல் நிறுவனங்களில் பதிமூன்று கல்லூரிகள் னசன்றனயில் 

உள்ளறவயாகும். 

❖ 11 சிைந்த முதுகறல வணிக பமலாண்றம கல்வி நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் 

அறமந்துள்ளன. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

ைலைப் பகுதிக்கான தபார்ப் பயிற்சி லையை் 

❖ இந்திய தினபத்திய எல்றலக் காவல் பறடயானது, மறலப் பகுதிக்கான தனது முதல் 

பபாரப்் பயிை்சி றமயத்திறன வடகிழக்குப் பகுதியில் சிக்கிமில் நிறுவியுள்ளது. 

❖ இது வடகிழக்கு இந்தியாவில் அறமந்த, மறலப்பகுதிக்கான முதல் பபாரப்் பயிை்சி 

நிறலயம் மை்றும் ஒட்டு னமாத்த இந்தியாவிபலபய இரண்டாவதுப் பயிை்சி நிறலயம் 

ஆகும். 

❖ இந்த வறகயான முதல் நிறலயமானது, 1973-74 ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்டில் உள்ள 

பஜாஷிமத்திை்கு அருகிலுள்ள அவுலி எனுமிடதத்ில் திைக்கப்பட்ட மறலபயறுதல் 

மை்றும் பனிச ்சறுக்கு நிறுவனம் (M&SI) ஆகும். 

❖ இந்தியத் தினபத்திய எல்றலக் காவல் பறடயானது (ITBP) சீனாவுடனான னமய்க் 

கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியிறனப் பாதுகாக்கும் பணிறய பமை்னகாள்கிைது. 

 

இந்திய புத்தாக்கக் குறியீடு 2021 

❖ நிதி ஆபயாக் அறமப்பானது மூன்ைாவது இந்தியப் புத்தாக்கக் குறியீட்டிறன 

னவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது மாநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்கறள அவை்றின் புத்தாக்கச ் னசயல் 

திைனின் அடிப்பறடயில் தரவரிறசப் படுத்துகிைது. 

❖ கரந்ாடகா, மணிப்பூர ்மை்றும் சண்டிகர ்ஆகியறவ இந்தக் குறியீட்டில் முதலிடத்தில் 

உள்ளன. 

❖ ‘வட கிழக்கு மை்றும் மறலப்பிரபதச மாநிலங்கள்’ பிரிவில் மணிப்பூர ் முதலிடம் 

பிடித்தது. 

❖ ‘ஒன்றியப் பிரபதசங்கள் மை்றும் இறையாண்றம நகர மாநிலங்கள்’ பிரிவில் சண்டிகர ்

முதலிடத்தில் இருந்தது. 

 

 

பாராளுைன்ற ைரபிற்கு ஒவ்வாத வாரத்்லதகளின் பட்டியை் 

❖ மக்களறவச ் னசயலகமானது சமீபத்தில் "பாராளுமன்ை மரபிை்கு ஒவ்வாத 

வாரத்்றதகளின்" பட்டியறல னவளியிட்டது. 

   ்    ி  ்  
1 கரந்ாைகா 
2 மதல ்காைா 
3  ரி ாைா 
4 மகாரா ்டிரா 
5 தமி ் நாடு 
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❖ பாராளுமன்ை மரபிை்கு ஒவ்வாத சில வாரத்்றதகளில் ‘ஜூம்லா ஜீவி, பகாவிட் பரவல், 

ஸ்னூப் பகட் ஊழல், பால் புத்தி’ ஆகியறவ அடங்கும். 

❖ இதில் “னவட்கம், துபராகம், ஏமாை்றுதல், துஷ்பிரபயாகம், நாடகம் மை்றும் திைறம 

இன்றம" பபான்ைப் பிரச ாக ்களும் அடங்கும். 

❖ இந்தப் பட்டியலானது இதை்கு முன்னதாக 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் னவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டில், இது ஆண்டுபதாறும் னவளியிடப்படுகிறது. 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

S-400 ஏவுகலை சகாள்முதலிை் இந்தியாவிற்கு விைக்கு 

 

❖ ரஷ்யாவிடம் இருந்து S-400 ஏவுகறண அறமப்புகறள வாங்கியதை்காக இந்தியா மீது 

னபாருளாதாரத் தறடகறள விதிக்க பவண்டாம் என அனமரிக்கா முடிவு னசய்துள்ளது. 

❖ னபாருளாதாரத் தறடச ்சட்டம் (CAATSA) மூலம் அனமரிக்காவின் எதிரி நாடுகறள எதிர ்

னகாள்ளுதல் என்ைச ் சடட்த்தில் இருந்து இந்தியாவிை்கு தை்பபாது விலக்கு அளிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ரஷ்யாவிடமிருந்து S-400 ஏவுகறண அறமப்புகறள வாங்கியதை்காக சேண்டி 

ஏை்கனபவ, துருக்கி அரசானது இந்தச ்சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட அனமரிக்காவின் 

தறடகறள எதிரன்காண்டது. 

❖ ஐந்து S-400 ஏவுகறண அறமப்புகறள வாங்குவதை்காக ரஷ்யாவுடன் 5 பில்லியன் 

டாலர ்மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா றகனயழுத்திட்டது. 

❖ முதல் அலகானது இந்திய விமானப் பறடயிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டு, பஞ்சாப் பகுதியில் 

பமை்குப் பறடப் பிரிவில் பணியமரத்்தப் பட்டது. 

❖ S-400 என்பது எளிதில் இடம் விட்டு பவறு இடம் மாை்ைக் கூடிய நீண்ட தூர வரம்புறடய 

நிலம் விட்டு வான்னவளியில் பாயக் கூடிய முதல் வான்வழி ஏவுகறண அறமப்பு 

ஆகும். 

❖ இது உலகிபலபய மிகவும் ஆபத்தான ஒன்ைாகக் கருதப்படுகிைது. 
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❖ இது 400 கி.மீ. தூரம் வறரயில் உள்ள பல இலக்குகறள வீழ்த்தும் திைன் னகாண்டது. 

❖ நான்கு னவவ்பவறு வறகயான ஏவுகறணகளுடன், இது பாரற்வக்குப் புலப்படும் 

வரம்பிை்கு அப்பாை்பட்ட திைன்கறளக் னகாண்டுள்ளது. 

❖ இது 600 கி.மீ. வரம்பில் உள்ள 160 னபாருட்கறளக் கண்டறிந்து பல இலக்குகறளயும் 

மை்றும் 400 கி.மீ. வரம்பில் உள்ள 72 இலக்குகறளத் தாக்கும் திைன் னகாண்டது. 

 

இைங்லகயின் 9வது குடியரசுத் தலைவர் 

❖ இலங்றக அரசியல்வாதியான ரணில் விக்கிரமசிங்பக இலங்றக நாட்டின் 9வது 

குடியரசுத் தறலவராக அந்நாை்டிை் பாராளுமன்ைத்தினால் பதரவ்ு னசய்யப் பட்டு 

உள்ளார.் 

❖ அந்நாட்டின் மிக பமாசமானப் னபாருளாதார னநருக்கடியின் காரணமாக மக்கள் 

பகாபமறடந்து பபாராட்டம் நடத்தியறத அடுத்து நாட்றட விட்டு னவளிபயறி 

ராஜினாமா னசய்த பகாத்தபய ராஜபக்சவுக்குப் பதிலாக இவர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இந்த னநருக்கடிக் காலத்தில் ரணில் பிரதமராக இருந்தார.் 

❖ ராஜபக்பச தப்பிபயாடியப் பிைகு, ரணில் இலங்றகயின் இறடக்கால குடியரசுத் 

தறலவராகப் னபாறுப்பபை்ைார.் 

 

 

அறிவியை் ைற்றுை் சதாழிை்நுட்பை் 

உைகின் அதிதவக வலரகலைக்கான சக்தி வாய்ந்த தநரடி அணுகை் நிலனவகச ்

சிை்லுகள் 

❖ சாம்சங் நிறுவனமானது அதிபவகமான மை்றும் பமம்படுத்தப்பட்ட ஆை்ைல் திைன் 

னகாண்ட ஒரு புதிய வறரகறலக்கான சக்தி வாய்ந்த பநரடி அணுகல் நிறனவகச ்

சில்லுகறள உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ புதிய DRAM சில்லுகள் வினாடிக்கு 1.1 னடராறபட் பவகதத்ில் வறரகறல படங்கறளச ்

னசயலாக்கும் திைன் னகாண்டது. 

❖ சாம்சங், இதறன உலகிபலபய அதிபவகமானது என்றும், ஒரு னநாடியில் 275 முழு 

உயரன்தளிவு  னகாண்டத் திறரப்படங்கறளச ்னசயல்முறையாக்குவதை்கு ஈடான ஒரு 

திைன் உறடயது என்றும் குறிப்பிடுகிைது. 

❖ வறரகறல DRAM சில்லுகளானது அதிக ஆை்ைல் னகாண்ட முப்பரிமாண 
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விறளயாட்டுச ்னசயலிகள், கணினி அல்லது கணினிக் குறிப்பபடுகள் அல்லது உயர ்

னதளிவுத் திைனுடன் கூடிய ஒளிப்படக் காட்சிகறளக் காட்சிப்படுத்தும் சாதனங்கள் 

ஆகியவை்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

 

 

புதிய சசயற்லக சபப்லடடுகள் 

 

❖ இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் SARS-CoV-2 றவரஸிறனச ்னசயலிழக்கச ்னசய்வதை்கான 

புதிய முறைறய உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ புதிய னசயை்றக னபப்றடடுகள் SARS-CoV-2 றவரஸ் னசல்களுக்குள் நுறழவறதத ்

தடுக்கும். 

❖ பமலும், உயிரணுக்கறளத் தாக்கும் திைறனக் குறைப்பதை்காக றவரஸ் துகள்கறள 

இறவ ஒன்ைாக இறணக்கிைது. 

❖ இந்தப் புதுறமயான நுட்பத்தின் உதவியுடன், SARS-CoV-2 பபான்ை றவரஸ்கள் 

னசயலை்ை நிறலயில் றவக்கப்பட்டு, னபப்றடட் றவரஸ் தடுப்பு மருந்துகளின் புதிய 

உருவாக்கத்திை்கு வழி வகுக்கப்படும். 

 

ைாநிைச ்சசய்திகள் 

எை்லைப் பிரசச்லனலயத் தீர்ப்பதற்கான ஒப்பந்தங்கள் 

❖ அசாம் முதல்வர ் ஹிமந்தா பிஸ்வா சரம்ா மை்றும் அருணாசச்லப் பிரபதச முதல்வர ்

னபமா கந்து ஆகிபயார ் எல்றலப் பிரசற்ன னதாடரப்ான மூன்ைாவதுச ் சந்திப்பிறன 

பமை்னகாண்டனர.் 
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❖ அவரக்ள் கூட்டாக இறணந்து ‘நம்சாய் பிரகடனத்திறன’ னவளியிட்டனர.் 

❖ இந்த இரண்டு முதல்வரக்ள் இறடபய, இந்த ஆண்டு ஜனவரி 24 மை்றும் ஏப்ரல் 20 ஆகிய 

பததிகளில் முதல் இரண்டு சந்திப்புகள் நறடனபை்ைன. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டின் பபாது, உயர ் அதிகாரம் னகாண்ட ஒரு முத்தரப்புக் குழுவால் 

தயாரிக்கப் பட்ட 29 விதிமுறைகளின் பபரில் எல்றலக் பகாடு வறரயறுக்கப்பட்டு 

றகனயாப்பமிடப் பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்றலயாக இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த இரு மாநிலங்களும் 12 "பிராந்தியக் குழுக்கறள" அறமக்க முடிவு னசய்தன. 

❖ இது ஒவ்னவான்றும் அருணாசச்லப் பிரபதசத்தின் 12 மாவட்டங்கறளயும், அதற்கு 

இறண ாை  அசாமின் மாவட்டங்கறளயும் உள்ளடக்கிய 123 கிராமங்களின் மீது 

கூட்டுச ்சரிபாரப்்பிபை சமற்மகாள்ளும்.  

❖ பிராந்தியக் குழுக்களின் பரிந்துறரகளின் அடிப்பறடயில் ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்கப் 

படும். 

❖ அருணாசச்லப் பிரபதசத்தின் அரசியலறமப்பு எல்றலக்குள் இருக்கும் 28 கிராமங்கள் 

இதனுடன் இருக்கும். 

❖ அருணாசச்லப் பிரபதசத்தினால் உரிறமக் பகாரல்கள் திரும்பப் னபைப்பட்ட 3 

கிராமங்கள் அசாமுடன் இருக்கும். 

 

 

பிரபைைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

இைை்டன் இந்தியத் திலரப்பட விருது விழா 

 

❖ இந்த ஆண்டு இலண்டன் இந்தியத் திறரப்பட விருது விழாவில் திறரப்படத் 

தயாரிப்பாளரக்ள் அபரண்ா னசன் மை்றும் நந்திதா தாஸ் ஆகிபயாருக்கு ஐகான் விருது 
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வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய மை்றும் உலகச ்சினிமாவிை்கு அவரக்ள் ஆை்றியப் பங்களிப்பிற்காக சேண்டி 

இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இயக்குநர ் பான் நளினின், 'னசல்பலா பஷா' (தி லாஸ்ட் பிலிம் பஷா) என்ை திறரப் 

படமானது இந்த ஆண்டில், பாரற்வயாளரக்ளால் சிைந்த திறரப்படமாக வாக்களிக்கப் 

பட்டு அதை்கான விருறத னவன்ைது. 

❖ வருடாந்திர சதாய்ஜித் பர குறும்படப் பிரிவில் 'ஜாக்ரன்' என்ை குறும்படமானது LIFF 

ஜூரி பரிறச னவன்ைது. 
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