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ஜூலை – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ஒருநாள் மற்றும் பைஸ்ை் பொை்டிகளில் சதம் அடித்த முதல் 

ஆசிய-விக்பகை் கீெ்ெர ்பெை்ஸ்பமன் என்ற புதிய உலகச ்சாதடனடய இந்தியாவின் 

ரிஷெ் ெந்த் ெடைத்துள்ளார.் 

❖ ரஷ்யாவிடமிருந்து பெறெ் ெடட் INS சிந்துத்வாஜ் கெ்ெலானது விசாகெ் ெடட்ினத்தில் 35 

ஆண்டு காலச ்பசடவக்குெ் பிறகு கைற்ெடையில் இருந்து விலக்கெ்ெை்ைது. 

❖ L&T பைக்னாலஜி சரவ்ீசஸ் என்ற நிறுவனமானது, அரசினால் பமற்பகாள்ளெ்ெை்ை முழு 

அளவிலான 5ஜி வடலயடமெ்புகளுக்கான அடலக்கற்டற பநரடி ஒதுக்கீைட்ில் தனது 

ஆரவ்த்டத பவளிெ்ெடுதத்ிய முதல் பதாழில்நுை்ெ நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடுச ்சசய்திகள் 

திறன்மிகு நகரத்திற்கான நிதிப் பயன்பாடு 

❖ அரசின் முதன்டமயான திறன்மிகு நகரங்கள் திைை்த்தின் கீழ் வழங்கெ்ெைை் நிதியின் 

ெயன்ொடுகளின் அடிெ்ெடையில் தரவரிடசெ்ெடுத்தெ்ெை்ை மாநிலங்களின் 

ெை்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிைத்தில் உள்ளது. 

❖ இதில் உத்தரெ் பிரபதசம் இரண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ 100 திறன்மிகு நகரங்கடளக் கை்ைடமெ்ெதற்கு மத்திய அரசு ரூ.30,751.41 பகாடிடய 

பவளியிை்டுள்ள நிலலயில் அதில் 90% நிதியானது ெயன்ெடுத்தெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசானது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 ஆம் பததியன்று திறன்மிகு நகரங்கள் 

திை்ைத்டதத ்பதாைங்கியது. 

❖ மத்திய அரசானது இத்திை்ைத்திற்காக ஒரு நகரத்திடனக் கை்ைடமெ்ெதற்காக வேண்டி 

ஆண்டுக்குச ் சராசரியாக ரூ.100 பகாடி என்ற அளவில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ரூ.48,000 

பகாடி நிதியுதவி அளிக்கும். 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் 15வது குடியரசுத் தலைவர் 

 

❖ இந்தியாவின் 15வது குடியரசுத ்தடலவராக திபரௌெதி முரம்ு பதரந்்பதடுக்கெ் ெை்டு 

உள்ளார.் 

❖ முரம்ு இந்தியாவின் முதல் ெழங்குடியினெ் பெண் (சந்தால்) குடியரசுத் தடலவராக 
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ஆனார.் 

❖ பிரதிொ ொை்டீல் அவரக்ளுக்குெ் பிறகு இந்தெ் ெதவிடய வகிக்கும் இரண்ைாவது 

பெண்மணி இவபர ஆவார.் 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தடலவர ் ெதவிக்கான பவை்ொளராக முன்னிறுத்தெ்ெை்ை, 

ெை்டியலினெ் ெழங்குடியினர ்இனத்டதச ்பசரந்்த இரண்ைாவது நெர ்முரம்ு ஆவார.் 

❖ இவர ்இந்தியாவின் முதல் ெழங்குடிெ் பெண் ஆளுநர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் 2015 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வடர ஜாரக்்கண்ை் மாநிலத்தின் ஒன்ெதாவது 

ஆளுநராகெ் ெணியாற்றினார.் 

 

ஜை் ஜீவன் திட்டத்தின் இைக்கு 51% நிலறவு 

❖ ஜல் ஜீவன் திை்ைத்தின் இலக்கில்  51% நிடறவடைந்தது. 

❖ இத்திை்ைமானது 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், பசயல்ொை்டில் உள்ள வீை்டுக் குழாய் 

இடணெ்புகடள நிறுவுவதன் மூலம் ஒவ்பவாரு கிராமெ்புறக் குடும்ெத்திற்கும் ஒரு 

நெருக்கு ஒரு நாடளக்கு 55 லிை்ைர ்தண்ணீடர வழங்குவடத பநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இத்திை்ைமானது 17 சதவீத நிடறவில் இருந்து, 3 ஆண்டுகளுக்கும் குடறவான 

காலத்தில் 34 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ெயனரக்டளச ்பசன்றடைந்துள்ளது. 

❖ குழாய் இடணெ்புகளில் மறுசுழற்சி பசய்யெ்ெை்ை தண்ணீடரெ் ெயன்ெடுத்தச ்

பசய்வதற்காக ெள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடிகளில் சுமார ்1.4 மில்லியன் நீர ்ஊற்றுெ் 

ெடுடககள் கை்ைடமக்கெ் ெை்டுள்ளன. 

❖ ஹரியானா, பதலுங்கானா மற்றும் பகாவா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களும் இந்தத ்

திை்ைத்டத நிடறவு பசய்து விை்ைதாக அறிவித்துள்ளன. 

 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

2020-21 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய நாட்டில் பதிவான  பண வருலக 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான ெண வருடக குறித்த 

ஐந்தாவது சுற்றுக் கணக்பகடுெ்பிடன நைத்தியது. 

❖ 2016-17 ஆம் ஆண்டில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இந்தியாவிற்கு வடளகுைா 

நாடுகளில் இருந்து அனுெ்ெெ் ெடும் ெணத்தின் ெங்கு 2020-21 ஆம் ஆண்டில் சுமார ்30% 
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ஆகக் குடறந்துள்ளது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து அனுெ்ெெ்ெடும் ெணத்தின் அளடவ விை 

அபமரிக்காவிலிருந்து அதிகளவில் ெணம் அனுெ்ெெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 23% சதவீத அளவிற்கு அபமரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு 

ெணம் அனுெ்ெெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாை்டுெ் ெண வரவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து 

அனுெ்ெெ் ெடும் ெணத்தின் அளவு 17-18% ஆகும். 

❖ ொரம்ெரியமாக ெண வரவிடனெ் பெற்று வரும் பகரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் கரந்ாைகா 

ஆகிய மாநிலங்களின் ெங்கு 2020-21 ஆம் ஆண்டில் கிை்ைத்தை்ை ொதியாகக் குடறந்து 

உள்ளது. 

❖ 2016-17 ஆம் ஆண்டில் 42 சதவீதத்துைன் ஒெ்பிடுடகயில் தற்பொது ெதிவான இந்தெ் 

ெண வரவானது 25% மை்டுபம ஆகும். 

❖ ெண வரவிடனெ் பெறுவதில் பகரளாடவ விஞ்சி மகாராஷ்டிரா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் ெதிவான பமாத்தெ் ெண வரவில் 35% மகாராஷ்டிராவின் 

ெங்களிெ்பு என்று இந்த  அறிக்டக காை்டுகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல்  செய்திகள் 

 சிறுத்தத மறு அறிமுகம் 

 

❖ இந்தியாவில் உள்ள முந்டதய சிறுத்டத வாழ்விைெ் ெகுதியில் சிறுத்டதகடள 

மீண்டும் அறிமுகெ் ெடுத்துவதற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் இந்தியா மற்றும் 
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நமீபியா ஆகிய நாடுகள் டகபயழுத்திை்ைன. 

❖ 8 சிறுத்டதகள் (4 ஆண் சிறுத்டத மற்றும் 4 பெண் சிறுத்டத) 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 

மாதத்தில் இந்தியாடவ வந்தடையும். 

❖ அடவ மத்தியெ் பிரபதசத்தின் குபனா பதசியெ் பூங்காவில் மீண்டும் அறிமுகெ் 

ெடுத்தெ் ெடும். 

❖ இடவ தற்பொது இந்தியாவில் அழிந்து விை்ை இனமாகக் குறிெ்பிைெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா ஒவ்பவார ் ஆண்டும் 8 முதல் 10 சிறுத்டதகடள அறிமுகெ்ெடுத்தத் 

திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ அடுதத் ஐந்தாண்டுகளில், நமீபியா, பதன்னாெ்பிரிக்கா மற்றும் பிற ஆெ்பிரிக்க 

நாடுகளில் இருந்து பமாத்தம் 50 சிறுத்டதகள் இந்தியாவிற்கு இைம் மாற்றெ்ெடும். 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

புை்வாய் இனங்களின்  கணக்சகடுப்பு 

 

❖ ஆந்திரெ் பிரவதச மாநில ேனவிலங்குத் துலறயானது புல்ோய் இனங்கள் ெற்றிய 

முதல் கணக்பகடுெ்பிலனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது பதௌவலஸ்ேரம் மற்றும் ஏனாம் ஆகிய ெகுதிகள் இலடவய, வகாதாேரி ஆற்றின் 

குறுக்வக அலமந்துள்ள உள்ள தீவுெ் ெகுதிகளில் நடத்தெ்ெட்டது. 

❖ இந்தியெ் புல்ோய் ஆனது ஒரு மறிமான் இனமாகும்.  

❖ தற்வொது உயிருடன் உள்ள மறிமான் இனத்திலனச ் வசரந்்த ஒவர ஒரு உயிரினம் 

இதுோகும். 

❖ சிறுத்லதெ் புலிக்கு அடுத்தெடியாக உலகின் அதிவேக விலங்காக இது கருதெ் 

ெடுகிறது. 

❖ இது IUCN அலமெ்பின் சிேெ்பு நிறெ் ெட்டியலில் குலறந்த அளவே கேனம் பசலுத்தெ் 

ெடும் இனமாக ேலகெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளது. 
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❖ ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பிஷ்வனாய் சமூகத்தினர ்புல்ோய் இனங்களின் ொதுகாெ்பு 

முயற்சிகளுக்காக வேண்டி உலகம் முழுேதும் பிரெலமாக அறியெ்ெடுகின்றனர.் 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சகௌதம் அதானி - உலகின்  நான்காவது பணக்காரர் 

 

❖ பகௌதம் அதானி, லமக்வராசாெ்ட் நிறுேனத்தின் நிறுேனர ் பில்வகட்ஸ் அேரக்லள 

விஞ்சி, உலகின் நான்காேது ெணக்காரராக மாறியுள்ளார.் 

❖ வொரெ்்ஸ் நிகழ்வநரெ் ெணக்காரரக்ளுக்கானெ் ெட்டியலில் முவகஷ் அம்ொனி 10ேது 

இடத்தில் உள்ளார.் 

❖ படஸ்லா மற்றும் ஸ்வெஸ் எக்ஸ் நிறுேனத்தின் நிறுேனர ் எவலான் மஸ்க் இந்தெ் 

ெட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வததச நிைவு தினம் - ஜூலை 20 

❖ இந்த ஆண்டானது முதலாேது சரே்வதச நிலவு தினத்திலனக் குறிக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ்சலெயானது, 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ்09 ஆம் வததியன்று, 

மூன் வில்வலஜ் அவசாசிவயஷன் என்ற அலமெ்பு இதற்காகச ் சமரெ்்பித்த ஒரு முன் 

பமாழிலே அங்கீகரித்தது. 

❖ இந்தத் தினமானது மனித ேரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்விலனக் 

பகாண்டாடச ்பசய்கிறது. 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 20 ஆம் வததியன்று, அபமரிக்க விண்பேளி வீரரக்ளான நீல் 



•   
•    
 

 
 

ஆம்ஸ்ட்ராங் மற்றும் ெஸ் ஆல்ட்ரின் ஆகிவயார ் சந்திரலன அலடந்த முதல் 

மனிதரக்ள் என்ற பெருலமலயெ் பெற்றனர.் 

❖ சந்திரனின் வமற்ெரெ்பில் மனிதன் கால் ெதித்தது இதுவே முதல் முலறயாகும். 
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❖ பதன்னாெ்பிரிக்காவில் ஜனநாயக முடறெ்ெடி பதரந்்பதடுக்கெ்ெை்ை முதல் அதிெரும், 

நிறபவறிக்கு எதிராக நீதி பவண்டி அவர ் நீண்ை ஆண்டுகள் பமற்பகாண்ை ஒரு 

பொராை்ைத்திடனயும் இந்தத ்தினம்  நிடனவு கூரக்ிறது. 

❖ இத்தினமானது பநல்சன் மண்பைலா அவரக்ளின் பிறந்தநாளன்று பகாண்ைாைெ் 

ெடுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "உங்களிைம் உள்ளடதக் பகாண்டு, 

நீங்கள் எங்பக இருக்கிறீரக்பளா அடதக் பகாண்டு உங்களால் முடிந்தடதச ்

பசய்யுங்கள் " என்ெதாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடெயானது, 2009 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர ் மாதத்தில் மண்பைலா 

தினத்டத அனுசரிெ்ெதற்கு அதிகாரெ்பூரவ்மாக அனுமதி வழங்கியது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் மனிதகுலத்திற்குச ்பசடவயாற்றுவதற்காக தங்கள் வாழ்க்டகடய 

அரெ்்ெணித்தவரக்டள பகௌரவிெ்ெதற்காக பநல்சன் மண்பைலா ெரிசிடன வழங்கும் 
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முடறடய ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ்சடெ நிறுவியது. 

 

சர்வததச சதுரங்கத் தினம் - ஜூலை 20 

❖ இத்தினமானது, 1924 ஆம் ஆண்டில் ொரீஸ் நகரில் சரே்வதச சதுரங்கக் கூட்டலமெ்பு 

நிறுேெ் ெடட் தினத்திலனக் குறிக்கிறது. 

❖ 1966 ஆம் ஆண்டு இவத நாளில் அந்த அலமெ்பின் பதாடக்கத் தினமாகவும் இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ்மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ்சலெயானது ஜூலல 20 

ஆம் வததியிலன உலகச ்சதுரங்கத் தினமாக அறிவித்தது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சென்லி கடவுசச்ீட்டு குறியீடு 2022 

 

❖ ஜெ்ொன், சிங்கெ்பூர ்மற்றும் பதன் பகாரியா ஆகிய நாடுகள் இந்தக் குறியீை்டில் முதல் 

3 இைங்கடளெ் பெற்றுள்ளன. 

❖ இெ்ெை்டியலில் இந்தியா 87வது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ ஜெ்ொன் நாை்டின் கைவுசச்ீை்ைானது 193 நாடுகளுக்கு நுடழவு இடசவு இன்றி ெயணம் 

பசய்வதற்கான அணுகடல வழங்குகிறது. 
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❖ 144 நாடுகளுக்கு ெயணம் பசய்வதற்கான அணுகலுைன் உக்டரன் இந்தக் குறியீை்டில் 

35வது இைத்தில் உள்ளது 

❖ 80 நாடுகளுக்கு ெயணம் பசய்வதற்கான அணுகலுைன் சீனா 69வது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ சிரியா, ஈராக் மற்றும் ஆெ்கானிஸ்தான் ஆகியடவ இந்தக் குறியீை்டின் கடைசி 

இைங்களில் உள்ளன. 

❖ ஆெ்கானிஸ்தானின்  கைவுசச்ீை்ைானது 27 நாடுகளுக்கு மை்டுபம அத்தடகய ேசதி 

பகாண்ட அணுகடல வழங்குகிறது. 

❖ சரவ்பதச விமானெ் பொக்குவரத்துக் கழகத்தின் பிரத்திபயகத் தரவுகளின் 

அடிெ்ெடையில் இந்தக் குறியீைானது உருவாக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீைானது பஹன்லி மற்றும் ொரை்்னரஸ்் என்ற ஆய்வுக் குழுவினால் 

தயாரிக்கெ் ெடுகிறது. 

 

          


