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ஜூலை – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒவ்வவோர ் ஆண்டும், ஜூலை 22 ஆம் வேதியன்று மோம்பழங்கலைக் ககோண்டோடும் 

வலகயிை் வேசிய மோம்பழத் தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ எை்வேோஸ் போை், அமெரிக்காவில் நடைமெறுெ் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக ேடகை 

சோம்பியன்ஷிப் மும்முலற ேோண்டை் வபோட்டியின் இறுதிச ்சுற்றிற்குே் ேகுதி கபற்ற 

முேை் இந்தியர ்ஆனோர.் 

❖ நீரஜ் வசோப்ரோ, அமெரிக்காவில் நடைமெறுெ் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக ேடகை 

சோம்பியன்ஷிப் வபோட்டியிை் முேன்முலறயோக கவை்ைிெ் ெதக்கத்திடன கவன்று 

வரைோறு பலடேத்ுை்ைோர.் 

o உைக ேடகை சோம்பியன்ஷிப் வபோட்டியிை் கவை்ைிெ் ெதக்கத்திடன கவன்ற முதல் 

இந்தியராக இவர ்உருமவடுத்துள்ளார.் 

❖ திருவனந்ேபுரே்திை் உை்ை மே்திய அறிவியை் மற்றும் கேோழிை்துலற ஆரோய்சச்ி 

சலபயின் வேசியெ் பை்துலற அறிவியை் மற்றும் கேோழிை்நுட்ப நிறுவனமோனது, கமன் 

ரகெ் கபோருட்கைின் (CASM) வவதியியை் மற்றும் பயன்போடுகை் குறிே்ே சரவ்வேச 

மோநோட்டிலன நடே்ே உை்ைது. 

❖ வங்கோைவேசே்லேச ் வசரந்்ே மலைவயறும் வீரோங்கலனயோன வசிஃபோ நஷ்ரீன், 

இரண்டோவது உயரிய மலைச ்சிகரமோன K2 சிகரே்திை் ஏறிய முேை் வங்கோைவேச நபர ்

என்ற கபருலமலயப் கபற்றோர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பேவிப் பிரமாணம் - திசரௌபதி முர்மு 

❖ கடை்லியிை் உை்ை போரோளுமன்ற லமய மன்றே்திை் இந்தியோவின் 15வது குடியரசுே ்

ேலைவரோக திகரௌபதி முரம்ு பேவிவயற்றோர.் 

❖ அவருக்கு இந்தியத் ேலைலம நீதிபதி NV ரமணோ பேவிப் பிரமோணம் கசய்து 

லவே்ேோர.் 

❖ அவருக்கு 21 துப்போக்கி குண்டுகை் முழங்கிய மரியோலே அைிக்கப்பட்டலேயடுே்து, 

அவர ்பேவிப் பிரமோணெ் பதிவவட்டிை் லககயழுேத்ிட்டோர.் 

❖ ஆயுேப் பலடகைின் புதிய ேலைலமே ்ேைபதி, ரோஷ்டிரபதி பவனின் முன்புறே்திை் 

நிறுே்ேப் பட்டிருந்ே முப்பலடகைின் போதுகோப்பு வழங்கலை ஆய்வு கசய்ேோர.் 

❖ நோட்டின் மிக உயரிய அரசியைலமப்புெ் பேவிலய வகிக்கும் முேை் பழங்குடியினக் 

குடியரசுே் ேலைவர ்மற்றும் இரண்டோவது கபண் என்ற வரைோற்லற அவர ்பலடே்ேோர.் 

❖ 64 வயேோன இவர ்இந்தியோவின் இைம் மற்றும் சுேந்திரே்திற்குப் பிறகு பிறந்ே முேை் 

குடியரசுே ்ேலைவர ்ஆவோர.்  

❖ அவர ்1958 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம் வேதியன்று, ஒடிசோவின் மயூரப்ஞ்ச ்மோவட்டே்திை் 

உை்ை ரோய்ரோங்பூரிை் ஒரு சந்ேோலி குடும்பே்திை் பிறந்ேோர.் 

❖ இவரது குடும்பே்தினர ்இவருக்கு வழங்கியெ் கபயர ்புட்டி துது என்பேோகும். 

❖ இவரது பை்ைி ஆசிரியர ்இவருக்கு திகரௌபதி என்று கபயர ்மோற்றம் கசய்ேோர.் 

❖ முரம்ு 2015  ஆண்டிை் ஜோரக்ண்ட் ஆளுநரோகெ் பேவிவயற்றோர.் 



•   
•    
 

 
 

❖ எனவவ, அவர ்இந்ே மோநிைே்தின் முேை் கபண் ஆளுநர ்ஆனோர.் 

❖ இவர ் ஒடிசோ மோநிைே்திலிருந்து இந்திய மோநிை ஆளுநரோக நியமிக்கப்பட்ட முேை் 

கபண் பழங்குடியினே ்ேலைவர ்ஆவோர.் 

 

 

இந்திய உயிரிப் சபாருளாோர அறிக்லக 2022 

 

❖ உயிரித் மதாழில்நுை்ெத் மதாழில்துடற ஆராய்சச்ி உதவிக் கழகொனது (BIRAC) 

சமீெத்தில் தனது “2022 ஆெ் ஆண்டு இந்திய உயிரிெ் மொருளாதார அறிக்டகயிடன” 

மவளியிை்ைது. 

❖ இந்தியாவின் உயிரிெ் மொருளாதாரெ் ஆனது 2025 ஆெ் ஆண்டில் 150 பில்லியன் 

அமெரிக்க ைாலராகவுெ், 2030 ஆெ் ஆண்டில் 300 பில்லியன் ைாலருக்குெ் அதிகொகவுெ் 

உயருெ் என எதிரெ்ாரக்்கெ் ெடுகிறது. 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டில், இந்தியாவின் உயிரிெ் மொருளாதாரெ் 80 பில்லியன் அமெரிக்க 

ைாலரக்டள எை்டி 14.1 சதவீத வளரச்ச்ிடய அடைந்துள்ளது. 

❖ இது 2020 ஆெ் ஆண்டில் 70.2 பில்லியன் அமெரிக்க ைாலராக இருந்தது. 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டில் சராசரியாக ஒவ்மவாரு நாளுெ் மூன்று உயிரித் மதாழில்நுை்ெ 
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மதாைக்க  நிறுவனங்கள் நிறுவெ்ெை்ைன. 

❖ இவ்வாறு, 2021 ஆெ் ஆண்டில் மொத்தெ் 1128 உயிரித் மதாழில்நுை்ெத் மதாைக்க 

நிறுவனங்கள் நிறுவெ் ெை்ைன. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

குரங்கு அம்மம – உலகளாவிய அவசரநிமல 

 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனொனது, உலகளவில் குரங்கு அெ்டெ ெரவி வருவடத 'சரவ்ததச 

அளவில் சிக்கல் உண்ைாக்கக் கூடிய மொது சுகாதார அவசரநிடல' என அறிவித்து 

உள்ளது. 

❖ இது 'மெருந்மதாற்று' என்ற நிடலடய விை ஒரு ெடி கீதழ உள்ளது. 

❖ 2020 ஆெ் ஆண்டு ஜனவரி 30 ஆெ் தததியன்று, அந்த அடெெ்பு தகாவிை்-19 மதாற்று 

தநாடய சரவ்ததச அளவில் சிக்கல் உண்ைாக்கக் கூடிய ஒரு மொது சுகாதார அவசர 

நிடலயாக வடகெ்ெடுதத்ியது. 

❖ அந்த ஆண்டு ொரச் ் 11 ஆெ் தததியன்று, உலக சுகாதார அடெெ்பு அதடன 'மெருந் 

மதாற்று' என்ற நிடலக்கு உயரத்்தியது. 

❖ சரவ்ததச அளவில் சிக்கல் உண்ைாக்கக் கூடிய ஒரு மொது சுகாதார அவசரநிடல 

பிரகைனெ் "தற்காலிகொனது" என்ெததாடு ஒவ்மவாரு மூன்று ொதங்களுக்குெ் ஒரு 

முடற இது ெதிெ்ொய்வு மசய்யெ்ெடுெ். 

❖ முந்டதய ஆண்டுகளில், எதொலா (2014), ஜிகா டவரஸ் (2016), H1N1 (2009), தொலிதயா 

டவரஸ் (2014) ெற்றுெ் தகாவிை்-19 ஆகியடவ சரவ்ததச அளவில் சிக்கல் உண்ைாக்கக் 

கூடிய மொது சுகாதார அவசரநிடலயாக அறிவிக்கெ் ெை்டுள்ளன. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

 "சவன்ஷியன்" விண்சவளி நிலையப் சபட்டகங்கள் 

❖ சீனா தனது புதிய விண்மவளி நிடலயத்தின் கை்ைடெெ்பிடன நிடறவு மசய்வதற்குத் 

ததடவயான மூன்று மெை்ைகங்களில் இரண்ைாவதுெ் மெை்ைகொன மவன்ஷியடன 

விண்ணில் ஏவியது. 
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❖ இது சீனாவின் இலை்சிய தநாக்கெ் மகாண்ை விண்மவளித் திை்ைத்தில் தெற்மகாள்ளெ் 

ெை்ை மிக சமீெத்திய முன்தனற்றொகுெ். 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டு ஏெ்ரல் ொதத்தில், சீன மொழியில் "ததவதலாக அரண்ெடன" என்று 

மொருள்ெடுெ் தியாங்காங் விண்மவளி நிடலயதத்ின் முதன்டெெ் மெை்ைகத்திடனெ் 

மெய்ஜிங் விண்ணில் ஏவியது.  

❖ தியாங்காங், குடறந்தெை்செ் 10 ஆண்டுகள் வடர மசயல்ெடுெ். 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

புைம்சபயரும் தமானாரக்் வலக வண்ணே்துப் பூசச்ி 

 

❖ தொனாரக்் வடக வண்ணத்துெ்பூசச்ி இனொனது, சரவ்ததச இயற்டகெ் ொதுகாெ்பு 

ஒன்றியத்தின் (IUCN) அசச்ுறுத்தல் நிடலயில் உள்ள உயிரினங்கள் அைங்கிய சிவெ்பு 

நிறெ் ெை்டியலில் 'அழியுெ் நிடலயில் உள்ள உயிரினொக' வடகெ்ெடுத்தெ் ெை்டுள்ளது. 
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❖ ஒவ்தவார ்ஆண்டுெ் அமெரிக்கா முழுவதுெ் சுொர ்4,000 கிதலாமீை்ைர ்வடர ெயணெ் 

மசய்கிற இது தொனாரக்் வடக வண்ணத்துெ்பூசச்ியின் ஒரு துடண இனொகுெ். 

❖ ராக்கி ெடலகளுக்கு தெற்குெ் ெகுதியில் வாழுெ் தெற்கத்திய தொனாரக்் வடக 

வண்ணத்துெ் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்டகயானது, 99.9 சதவீதெ் குடறந்துள்ளது.  

❖ 1980 ஆெ் ஆண்டுகளில் 10 மில்லியனாக இருந்த இவற்றின் எண்ணிக்டகயானது, 2021 

ஆெ் ஆண்டில் 1,914 ஆக குடறந்துள்ளது. 

❖ கிழக்கு அமெரிக்கா ெற்றுெ் கனைா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து இைெ் மெயரக்ின்ற 

கிழக்கு தொனாரக்் வடக வண்ணத்துெ் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்டகயுெ் 1996-2014 ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கு இடைெ்ெை்ை காலத்தில் இருந்து 84 சதவீதெ் வடர குடறந்துள்ளது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக ஆற்றல் பரிசு 2022 

❖ இந்திய வெ்சாவளிடயச ் தசரந்்த மகௌசிக் ராஜதசகரா என்ற தெராசிரியர ் ெதிெ்பு 

மிக்க உலக ஆற்றல் ெரிடச மவன்றுள்ளார.் 

❖ மின் உற்ெத்தி உமிழ்டவக் குடறக்குெ் வடகயிலான மதாழில்நுை்ெத்துைன், 

தொக்குவரத்து மின்ெயொக்கல் ெற்றுெ் ஆற்றல் திறன்மிக்க மதாழில்நுை்ெங்கள் 

தொன்றவற்றில் அவர ் ஆற்றிய சிறந்தெ் ெங்களிெ்புகளுக்காக தவண்டி அவருக்கு 

இந்தெ் ெரிசானது வழங்கெ் ெை்டுள்ளது. 

❖ ொஸ்தகா நகரில் அனுசரிக்கெ்ெை உள்ள ரஷ்ய எரிசக்தி வாரத்தின் தொது இந்த விருது 

வழங்குெ் விழாவானது நடைமெற உள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக நலிவுற்ற X குரராரமாரசாம் குமறபாட்டு ரநாய் விழிப்புணர்வுத் தினம் - 

ஜூமல 22 

❖ நலிவுற்ற X குதராதொதசாெ் குடறொை்டு தநாயினால் ொதிக்கெ்ெை்ை 

குடுெ்ெங்கடளெ் தொற்றுவடதயுெ், அந்த தநாய்க்கான சிகிசட்சடயக் கண்டுபிடிகச ்

மசய்வதற்கான ஒரு ஆராய்சச்ியின் முன்தனற்றத்டத முன்னிடலெ்ெடுதத்ுவடதயுெ் 

இது தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ நலிவுற்ற X குதராதொதசாெ் குடறொை்டு தநாயானது, தலசானது முதல் கடுடெயானது 

வடரயிலான அறிவுசாரந்்த இயலாடெடய ஏற்ெடுத்துகிறது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இந்தத் தினொனது, அமெரிக்காடவச ் தசரந்்த FRAXA ஆராய்சச்ி அறக்கை்ைடளயால் 

மதாைங்கெ் ெை்ைது. 

 

 

மப மதிப்பின் ரதாராயமாக்கல் தினம் - ஜூமல 22 

❖ டெ ( ) ெதிெ்டெக் கணக்கிடுெ் ஒரு மசயல்முடறயானது ஒரு முடிவில்லாத ெற்றுெ் 

நிடறவு மசய்ய இயலாத மசயல்முடற ஆகுெ். 

❖ ஜூடல 22 ஆெ் தததியானது டெ ெதிெ்பின் ததாராயொக்கல் தினொகவுெ்  

வழக்கொன டெ தினெ் என்றுெ் அனுசரிக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ டெ ெதிெ்ொனது முடிவிலா ொறிலிடயக் குறிக்கின்ற ஆரக்்கிமிடிஸ் ொறிலி என்றுெ் 

குறிெ்பிைெ்ெடுகிறது. 

❖ டெ என்ெதின் தசெ ெதிெ்ொன 3.14 என்ற ெதிெ்ொனது, இயற்பியலாளர ் லாரி ஷா 

என்ெவரால் 1988 ஆெ் ஆண்டில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

 

 

ரதசிய ஒலிபரப்புத் தினம் - ஜூமல 23 

❖ 1927 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 23 ஆம் வேதியன்று ேோன் அகிை இந்திய வோகனோலி 

நிறுவனம் இந்திய ஒலிபரப்புத் நிறுவனம் என்ற ேனியோர ் நிறுவனமோக ேனது 

பயணே்லேே ்கேோடங்கியது. 

❖ பின்னர,் ஆங்கிவையரக்ைோை் லகயகப் படுே்ேப்பட்டு, 1936 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 08 ஆம் 

வேதியன்று அது அகிை இந்திய வோகனோலியோக (AIR) மோற்றப்பட்டது. 



•   
•    
 

 
 

❖ ஆகோஷவோணி (வோனிை் இருந்து கவைிப்படும் குரை் அை்ைது அறிவிப்பு) என்ற கபயர ்

ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டிை் இந்ே வேசிய ஒலிபரப்பு நிறுவனே்திற்கோக அதிகோரப் 

பூரவ்மோக ஏற்றுக் ககோை்ைப் பட்டது. 

 

 

வருமான வரி தினம் - ஜூலை 24 

 

❖ 1860 ஆம் ஆண்டிை் இவே நோைிை், இந்தியோவிை் வருமோன வரி முேன்முேலிை் வரியோக 

விதிக்கப் பட்டலே நிலனவு கூறும் வலகயிை் இந்ே வேதியோனது வேரந்்கேடுக்கப் 

பட்டது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டிை், இந்ே வரி விதிக்கப்பட்டேன் 150 ஆண்டுகை் நிலறவலடந்ேலேக் 

குறிக்கும் வலகயிை், முேை் முலறயோக இந்ேத் தினே்திலனக் ககோண்டோடுவேற்கு 

வருமோன வரிே ்துலற முடிவு கசய்ேது. 

❖ இந்ே ஆண்டு 162வது வேசிய வருமோன வரி தினமோகும் 

❖ இந்தியோவிை் வருமோன வரியோனது, 1860 ஆம் ஆண்டிை் சர ்வஜம்ஸ் விை்சன் என்பவரோை் 

முேை் முலறயோக விதிக்கப்பட்டது. 

❖ 1922 ஆம் ஆண்டிை் அறிமுகப்படுே்ேப்பட்ட வருமோன வரிச ் சட்டமோனது, வநரடி வரி 

நிரவ்ோகே்திற்கோன சரியோன கட்டலமப்லப வகுே்ேது 



•   
•    
 

 
 

❖ 1924 ஆம் ஆண்டிை், வருமோன வரிச ் சட்டே்லே நிரவ்கிப்பேற்கோன கசயை்போட்டுப் 

கபோறுப்புகலைக் ககோண்ட ஒரு சட்டப்பூரவ் அலமப்போக மே்திய வருவோய் வோரியம் 

உருவோக்கப்பட்டது. 

❖ 1963 ஆம் ஆண்டிை், மே்திய வருவோய் வோரியம் இரண்டோகப் பிரிக்கப்பட்டு, மே்திய 

வநரடி வரிகை் வோரியம் (CBDT) எனப்படும் வநரடி வரிகளுக்கோன ேனி வோரியம் ஆனது, 

1963 ஆம் ஆண்டு மே்திய வருவோய் வோரியச ்சட்டேத்ின் கீழ் உருவோக்கப்பட்டது. 

 

          


