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ஜூலை – 25  

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசிய தேளாண் ஆராய்சச்ி தேலாண்மேக் கழகோனது அேன் ஒட்டுமோே்ேச ்மசயல் 

திறனுக்காக வேண்டி 2021 ஆே் ஆண்டின் சரே்ார ்பதடல் இந்திய தேளாண் ஆராய்சச்ி 

நிறுேனே்தின் சிறந்ே நிறுேன விருதிமனப் மபற்றுள்ளது. 

❖ திமரப்படத் ேயாரிப்பாளர ் K.P.குேரன் 2021 ஆே் ஆண்டிற்கான ேதிப்புமிக்க J.C. 

தடனியல் விருதிற்குே் தேரவ்ு மசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

o ேமலயாளச ் சினிோே ் துமறக்கு ஒரு ேனிநபர ் ஆற்றுே் பங்களிப்பிமன 

அங்கீகரிக்குே் ேமகயில் தகரள அரசாங்கே்தினால் ஆண்டுதோறுே் இந்ே விருது 

ேழங்கப் படுகிறது. 

❖ எலான் ேஸ்க், ட்விட்டர ் நிறுேனே் தபாலி கணக்குகளின் எண்ணிக்மக குறிே்ே 

தபாதுோன ேகேமல ேழங்கே் ேேறியமே அடுேத்ு,  44 பில்லியன் டாலர ்மோமகயில் 

ட்விட்டமர ோங்குேேற்கான திட்டே்திமன ரே்து மசய்துள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஹர் கர் திரங்கா அபியான் 

❖ ஹர ் கர ் திரங்கா அபியான் என்பது சுேந்திரே ் திருநாள் அமுேப் மபருவிழாவின் கீழ் 

ேே்திய அரசினால் மோடங்கப்பட்ட ஓர ்இயக்கோகுே். 

❖ இந்தியச ் சுேந்திரே்தின் 75ேது ஆண்மடக் குறிக்குே் ேமகயில் திரங்காமே 

(மூேரண்க் மகாடிமய) ஏற்றுேது குறிே்து ேக்கமள ஊக்குவிப்பமே இது தநாக்கோகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 

 

சட்டப்பூர்வ அளவியை் (சபாதி கட்டப்பட்டப் சபாருட்கள்) விதிகள் 2011 

❖ நுகரத்ோர ்விேகாரே் துமறயானது, 2022 ஆே் ஆண்டின் சட்டப்பூரே் அளவியல் (மபாதி 

கட்டப்பட்டப் மபாருட்கள்), (இரண்டாேது திருே்ேே்) விதிகமள மேளியிட்டுள்ளது. 

❖ மின்னணுத் ேயாரிப்புகளின் மபாதியிதலதய இே்ேமகயத் ேகேல்கள் குறிக்கப் 

படாேலிருந்ோல், ஒரு ேருட காலே்திற்கு விமரவுக் குறியீடு மூலே் சில கட்டாய உறுதி 

ஆேணங்கமள ேழங்குேேற்கு இந்ே விதிகள் ேழி ேகுே்துள்ளன. 

❖ இந்ேே ்திருே்ேோனது, இந்ேே ்மோழில்துமறயினர ்விமரவுக் குறியீடு மூலே் விரிோன 

ேகேல்கமள எண்ணிே ேடிவில் ேழங்கிட ேழி ேகுக்குே். 
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❖ முன்னோக, மின்னணுத் ேயாரிப்புகள் உடப்ட அமனே்து மபாதி கட்டப்பட்ட 

மபாருட்களிலுே், 2011 ஆே் ஆண்டு சட்டப்பூரே் அளவியல் (மபாதி கட்டப்பட்ட 

மபாருட்கள்), விதிகளின் படி அமனேத்ுக் கட்டாய உறுதி ஆேணங்கமளயுே் 

மபாதியிதலதய குறிப்பிட தேண்டுே். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சஜட்டா பாதுகாப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு உசச்ி மாநாடு 

 

❖ சவூதி அதரபியாவின் மெட்டா நகரில், மெட்டா பாதுகாப்பு ேற்றுே் தேே்பாட்டு உசச்ி 

ோநாடு ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

❖ இது அமனே்துத் துமறகளிலுே் உலக நாடுகளின் கூட்டு ஒே்துமழப்மப உே்தேகப் 

படுே்துேமே தநாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ "சவூதி பசுமே முயற்சி" ேற்றுே் "ேே்தியக் கிழக்கு பசுமே முயற்சி" ஆகியமே 

குறிே்து இந்ே உசச்ி ோநாட்டில் குறிப்பிடப் பட்டது. 

❖ பணிக்குழு 153 ேற்றுே் பணிக்குழு 59 ஆகியேற்றின் மீதான  ஒருங்கிமணந்ேப் பணிக் 

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


•   
•    
 

 
 

குழுவிமன அமேப்பது குறிே்து இந்ே உசச்ி ோநாட்டில் விோதிக்கப் பட்டது. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

மனிேரக்ள் பயணிக்கும் வலகயிைான இந்தியாவின் முேை் ஆளிை்ைா விமானம் 

❖ இந்தியாவில் முேல் முமறயாக ேனிேரக்மள ஏற்றிச ்மசல்லக் கூடிய ஓட்டுநர ்இல்லாே 

ஆளில்லா விோனமானது புது மடல்லியில் அறிமுகப் படுே்ேப் பட்டது. 

❖ இந்ே ‘ேருணா’ என்ற ஆளில்லா விோனே் ஆனது, சாகர ் டிஃபபன்ஸ் இஞ்ஜினியரிங் 

என்ற மோடக்க நிறுேனே்தினால் ேடிேமேக்கப் பட்டு உருோக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒரு முமறயில் ஒரு நபரிமன ஏற்றிச ்மசல்லுே் திறன் மகாண்டது. 

❖ இது 130 கிதலா எமடயுடன் 25 கி.மீ. மோமலவு ேமர சுேந்து, 25-33 நிமிடங்கள் ேமர 

ோக்குப் பிடிக்குே் திறன் மகாண்டது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

13வது பீட்டர்ஸ்பரக்் பருவநிலை குறிே்ே தபசச்ுவாரே்்லே 

 

❖ 13ேது பீட்டரஸ்்பரக்் காலநிமல உமரயாடல் மெரே்னியின் மபரல்ின் நகரில் நடந்தது. 
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❖ இந்ே இரண்டு நாட்கள் அளவிலான முமறசாரா அமேசச்ரக்ள் கூட்டோனது மெரே்னி 

ேற்றுே் எகிப்து ஆகிய நாடுகளின் ேமலமேயில் நமடமபறுகிறது. 

❖ இமே இந்ே ஆண்டிற்கான ேருடாந்திரப் பருேநிமலச ்சந்திப்பிமன (COP-27) ஏற்பாடு 

மசய்யுே் நாடுகளாகுே். 

❖ இந்ே முமறசாரா அமேசச்ரக்ள் சந்திப்பானது பருேநிமல நடேடிக்மகமய 

தேே்படுே்தச ்பசய்ேமே தநாக்கோகக் மகாண்டு, ஒரு ஒருமிே்ே கருே்மே உருோக்கச ்

பசய்ேேற்கும், பல தேறுபாடுகமளே் தீரக்்கச ் பசய்ேேற்குே் ஒரு அேசியோன 

அரசியல் ேழிகாட்டுேமல ேழங்கவும் முன்மோழிேமல ேழங்குகிறது. 

 

சவப்ப அலை 

 

❖ ஐதராப்பாவில் முன்மனப்தபாதுே் இல்லாே அளவிற்கு ஏற்பட்ட ஒரு மேப்ப அமலயின் 

ோக்கே்தினால் ஸ்மபயின் ேற்றுே் தபாரச்ச்ுகல் ஆகிய நாடுகளில் 2,000க்குே் தேற்பட்ட 

மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர.் 

❖ தேற்கு ஐதராப்பாவின் மபருே்பகுதிமயப் பாதிேே் மேப்ப அமலயானது, ஸ்மபயின் 

நாட்டிமன ோட்டி ேமேே்ேது. 

❖ இது அப்பகுதியின் மேப்பநிமலமய 45 டிகிரி மசல்சியஸ் (113 டிகிரி பாரன்ஹீட்) ேமர 

உயரே்்தியது. 

❖ 1975 ஆே் ஆண்டில் நவீனப் பதிவு முமறகள் மோடங்கப்பட்டதிலிருந்து, புவியியல் 

பரேல் ேற்றுே் கால அளவு அடிப்பமடயில் இது மூன்றாேது மிகே ்தீவிரோன மேப்ப 

அமலயாகுே். 

❖ இதற்கு முன்னதாக, 2015 ஆே் ஆண்டு ெூமல ோேே்திலுே் (26 நாட்கள்) 2003 ஆகஸ்ட் 
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ோேே்திலுே் (16 நாட்கள்) ஏற்பட்ட இரண்டு மேப்ப அமலகள் ேட்டுதே நீண்ட காலே் 

ேமர நீடிே்ேன. 

 

உைகின் மிக வயோன பபரிய ஆண் பாண்டா 

❖ ஹாங்காங் உயிரியல் பூங்காவில் மேக்கப்பட்டிருந்ே உலகின் மிக ேயோன இராட்சே 

ேமக ஆண் பாண்டா ேனது 35 ேயதில் இறந்ேது. 

❖ ஆன் ஆன் என்று அமழக்கப்படுே் இந்ே பாண்டா, அேன் 35 ேயதில் கருமணக் 

மகாமல மசய்யப்பட்டது. 

❖ இது ஒரு ேனிேன் 105 ேமர உயிர ்ோழ்ேேற்குச ்சேோகுே். 

❖ ஆன் என்ற இந்ே பாண்டாோனது, அேன் இமணயான ஜியா ஜியாவுடன் தசரந்்து, 1999 

ஆே் ஆண்டில் சீனாவின் ேே்திய அரசினால் ஹாங்காங்கிற்குப் பரிசாக ேழங்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்ேப் பாண்டாவின் மபண் துமணயான, ஜியா ஜியா, 2016 ஆே் ஆண்டில் அேன் 38 

ேயதில் இறந்ேது.  

❖ உயிரியல் பூங்காவில் மேக்கப்பட்டிருந்ே மிக ேயோன மபண் பாண்டா என்று இது 

குறிப்பிடப்பட்டது. 

❖ காடுகளில் ோழுே் தபாது இந்ே உயிரினங்களின் சராசரி ஆயுட்காலே் 20 

ஆண்டுகளுக்குே் குமறவு என கூறப்படுகிறது. 

 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

68வது தேசியத் திலரப்பட விருதுகள் 2022 

❖ தகாவிட்-19 மோடரப்ாக ஏற்பட்ட ோேேங்கள் காரணோக இந்ே ஆண்டின் விருது 

ேழங்குே் விழாோனது, 2020 ஆே் ஆண்டிலிருந்து மேளியான திமரப்படங்கமளக் 

மகௌரவிக்குே் ேமகயில் விருதுகமள ேழங்கியது. 

❖ சூரமரப் தபாற்று திமரப்படோனது இந்ே விருது ேழங்கும் விழாவில் நான்கு முக்கிய 

விருதுகளுள் மூன்று விருதுகமள மேன்றது. 

❖ ‘ேன்ஹாஜி தி அன்சங் ோரியர’் என்ற திமரப்படமுே் முக்கிய விருதுகமள மேன்றது. 
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❖ தேசியத் திமரப்பட விருதுகள் ஆனது 1954 ஆே் ஆண்டு முேல் இந்தியாவில் நடே்ேப் 

பட்டு ேருே் ஒரு மிக முக்கியோன திமரப்பட விருது விழாோகுே். 

❖ சில முக்கிய விருதுகள் 

o சிறந்ே திமரப்படே்: சூரமரப் தபாற்று 

o சிறந்ே இயக்குனர:் அய்யப்பனுே் தகாஷியுே் திமரப்படே்திற்காக சசச்ிோனந்ேன் 

K.R  

o சிறந்ே நடிகர:் சூரமரப் தபாற்று திமரப்படே்திற்காக சூரய்ா ேற்றுே் ேன்ஹாஜி 

திமரப்படே்திற்காக அெய் தேே்கான் 

o சிறந்ே நடிமக: சூரமரப் தபாற்று திமரப்படே்திற்காக அபரண்ா பாலமுரளி 

o சிறந்ே பின்னணி இமச: சூரமரப் தபாற்று திமரப்படே்திற்காக G.V. பிரகாஷ் குோர ்

o சிறந்ே துமண நடிமக: சிேரஞ்சனியுே் இன்னுே் சில மபண்களுே் திமரப் 

படே்திற்காக லட்சுமி பிரியா சந்திரமேௌலி 

o சிறந்ே மோகுப்பு: சிேரஞ்சினியுே் இன்றுே் சில மபண்களுே் திமரப்படேத்ிற்காக 

ஸ்ரீகர ்பிரசாத ்

o சிறந்ே திமரக்கமே: சூரமரப் தபாற்று திமரப்படே்திற்காக சுோ மகாங்கரா 

ேற்றுே் ேண்தடலா திமரப்படே்திற்காக ேதடான் அஷ்வின் 

o ேமிழில் சிறந்ே திமரப்படே்: சிேரஞ்சினியுே் இன்னுே் சில மபண்களுே். 

o சிறந்ே அறிமுக இயக்குனருக்கான இந்திரா காந்தி விருது: ேண்தடலா (ேமிழ்) 

திமரப் படே்திற்காக ேதடான் அஷ்வின் 

o திமரப்படே் எடுப்பேற்கு மிகவுே் உகந்த ோநிலே்: ேே்தியப் பிரதேசே் 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

36வது தேசிய விலளயாட்டுப் தபாட்டியின் சின்னம் 

❖ 36ேது தேசிய விமளயாட்டுப் தபாட்டிகள் ஆனது, மசப்டே்பர ் 28 முேல் அக்தடாபர ் 10 

ேமர குெராே ்நகரில் நமடமபறவுள்ளது. 

❖ 36ேது தேசிய விமளயாட்டுப் தபாட்டிக்கான (2022) ஆசியச ் சிங்கே் இடே் மபற்றச ்
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சின்னோனது சமீபே்தில் மேளியிடப்பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசியக் சகாடி தினம் - ஜூலை 22 

 

❖ இது 1947 ஆே் ஆண்டில் இந்தியாவின் தேசியக் மகாடியாக மூேரண்க் மகாடி அேன் 

ேற்தபாமேய ேடிேே்தில் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட தினோகுே். 

❖ 1947 ஆே் ஆண்டு ெூமல 22 ஆே் தேதியன்று மடல்லியில் உள்ள அரசியலமேப்பு 

ேன்றே்தில் இந்திய அரசியல் நிரண்யச ் சமபயின் உறுப்பினரக்ளின் கூடுகக 

இதற்காக நமடமபற்றது. 

❖ சுேந்திர இந்தியாவிற்கான தேசியக் மகாடிமய ஏற்றுக் மகாள்ளச ்பசய்ேேற்கான ஒரு 
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தீரே்ானோனது ெேஹரல்ால் தநரு அேரக்ளால் அறிமுகப்படுே்ேப்பட்டது. 

 

உைக மூலள தினம் - ஜூலை 22 

❖ இது மூமளயின் ஆதராக்கியே் குறிே்ே ஒரு விழிப்புணரம்ே ஏற்படுே்ேச ் பசய்ேமே 

தநாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ 1957 ஆே் ஆண்டின் இதே நாளில் உலக நரே்பியல் கூட்டமேப்பு நிறுேப்படட்து. 

❖ இந்ே நாமள உலக மூமள தினோக அனுசரிப்பேற்காக 2014 ஆே் ஆண்டில் ஒரு 

தீரம்ானம் முன்மோழியப் பட்டது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, “அமனேருக்குோன மூமள 

ஆதராக்கியே்” என்போகுே். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

அபின் உற்பே்தி மற்றும் பேப்படுே்துேை் 

 

❖ மிகவுே் ஒழுங்குபடுே்ேப்பட்ட முமறயிலான அபின் உற்பே்தி ேற்றுே் பேப்படுே்துேல் 

பணிகய ேனியார ் நிறுேனங்கள் மோடங்குேேற்கு வேண்டி இந்தியா அனுேதி 
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ேழங்கி உள்ளது. 

❖ பொெ் மஹல்ே்தகர ் நிறுேனோனது, மிகவுே் மசறிவூட்டப்பட்ட அபின் மபாருட்கமள 

ேயாரிப்பேற்கான ஒப்பந்ேங்கமளப் மபற்ற முேல் நிறுேனோக ோறியுள்ளது. 

❖ ேலி ேருந்து ேற்றுே் இருேல் நிோரணிகளில் முக்கியமாக இடே் மபறுகின்ற ேருந்துப் 

மபாருளான ஆல்கலாய்டுகமள உற்பே்தி மசய்ய இது பயன்படுே். 

❖ குோலியர ் நகரில் உள்ள ேே்தியப் தபாமேப்மபாருள் ேடுப்புப் பிரிோனது, ஓபியே் 

மசடிகமளப் பயிரிட விேசாயிகளுக்கு உரிேே் ேழங்கி, சாகுபடிமய தேற்பாரம்ே 

இட்டு அேமனக் கட்டுப்படுே்ேச ்பசய்ேவதாடு உரிேே் மபற்ற விேசாயிகள் உற்பே்தி 

மசய்யுே் அபின் மபாருட்கமள மகாள்முேலும் மசய்கிறது. 
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