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ஜூலை – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ முதலாவது கேகலா இந்தியா மேளிர ்வாள்சண்டைப் கபாை்டியானது, புது டைல்லியில் 

உள்ள ைல்ேகைாரா உள்விடளயாை்டு அரங்ேத்தில் நைத்தப்படும். 

❖ இந்தியா டுகை இதழுைன் இடணந்து டீம் மாரே்்ஸ்கமன் என்ற அடமப்பினால் ஏற்பாடு 

டசய்யப்பை்ை முதல் ஆய்வில் 2022 ஆம் ஆண்டின் பணி டசய்ய மிேவும் விரும்பத்தகு 

இைங்ேளில் ஒன்றாே கதசிய அனல்மின் ேழேம் அங்கீேரிே்ேப்பை்டுள்ளது. 

❖ கவாைகபான் ஐடியா நிறுவனமானது, அக்சயா முந்த்ரா என்பவடர மூன்று ஆண்டுக் 

ோலத்திற்கு அதன் தடலடம நிரவ்ாே அதிோரியாே நியமித்துள்ளது 

❖ இலங்டேயின் குடியரசுத் தடலவர ் ரணில் விே்கிரமசிங்கே, இலங்டேயின் புதிய 

மற்றும் 15வது பிரதமராே திகனஷ் குணவரத்னா என்பவடர நியமித்துள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியக் ககொடியின் விதிமுறைகள்  

 

❖ இந்தியக் ககொடியின் விதிமுறைகள் என்பது இந்தியொவில் அதன் பயன்பொடு, கொட்சிப் 

படுதத்ுதல் மை்றும் ககொடியயை்ைம் கதொடரப்ொன சட்டங்கள் மை்றும் மரபுகளின் ஒரு 

கதொகுப்பொகும். 

❖ இது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆம் யததியன்று நறடமுறைக்குக் ககொண்டு வரப் 

பட்டது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 20 ஆம் யததியன்று இந்தியக் ககொடியின் விதிமுறைகறள 

மத்திய அரசு திருத்தியறமத்தது. 

❖ யதசியக் ககொடியொனது, ஒரு திைந்த அல்லது கபொது இடத்தில் ஏை்ைப் படட்ொல் பகல் 

மை்றும் இரவிலும் அதறனப் பைக்க விடுவதை்கு இது அனுமதி அளிக்கிைது. 

❖ முன்னதொக, மூவரண்க் ககொடிறயச ் சூரிய உதயம் மை்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 

ஆகியவை்றிை்கு இறடப்பட்ட யநரத்தில் மட்டுயம ஏை்ை முடியும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 30 ஆம் யததியன்று கவளி வந்த முந்றதயத் திருத்தத்தில், 

இயந்திரத்தொல் கநய்யப்பட்ட மை்றும் பொலியஸ்டர ் ககொடிகறளயும் யசரத்்து 

பயன்படுத்த அரசொங்கம் அனுமதித்தது. 

❖ இதை்கு முன்பு, இத்தறகயக் ககொடிகறளப் பயன்படுத்த அனுமதி இல்றல. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ரஷ்யொ மை்றும் துருக்கி இறையிலொன தொனிய ஏை்றுமதி ஒப்பந்தம் 

 

❖ ரஷ்ய மை்றும் உக்யரனிய அறமசச்ரக்ள், ஐக்கிய நொடுகள் மை்றும் துருக்கிய 

அதிகொரிகள் உடன் ஒயர மொதிரியொன ஒப்பந்தங்களில் தனித்தனியொக றககயொப்பம் 

இட்டனர.் 

❖ இதன் மூலம் யமை்ககொள்ளப்படும் தொனிய ஏை்றுமதியொனது, மில்லியன் கணக்கொன 

மக்கள் பட்டினிறய எதிரக்கொள்ளும் நிறலயில் உள்ள ஒரு உலகளொவிய உணவு 

கநருக்கடிறய எதிரக்கொள்வறத எளிதொக்கும். 

❖ துருக்கி தறலநகர ்இஸ்தொன்புல்லில் இந்த ஒப்பந்தம் றககயழுத்தொனது. 

 

 சகுரொஜிமொ எரிமறல 

❖ ஜப்பொனின் சகுரொஜிமொ எரிமறல சமீபத்தில் கவடித்தது. 
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❖ இது கியூஷு தீவில் பசிபிக் கபருங்கடலின் அருயக அறமந்துள்ளது 

❖ இது ஜப்பொனில் அறமந்துள்ள கசயலில் உள்ள எரிமறலகளில் ஒன்ைொக இருப்பயதொடு 

இந்த எரிமறலயின் பல்யவறு நிறலகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட இறடகவளியில் 

கவடிப்புகள் ஏை்பட்டு வருகின்ைன. 

❖ இது கசயலில் உள்ள ஒரு பொறை அடுக்கு எரிமறல ஆகும். 

❖ வரலொை்றில் பதிவொன சகுரொஜிமொவின் மிகப்கபரிய கவடிப்பு நிகழ்வுகள் 1471-76 

மை்றும் 1914 ஆகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்தன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

இந்தியொவின் புதிய ரொம்சொர் தளங்கள் 2022 

 

❖ இந்தியொவில் உள்ள யமலும் ஐந்து சதுப்பு நிலங்கள் ரொம்சொர ்தளங்கள் என்ை சரவ்யதச 
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முக்கியத்துவ அங்கீகொரத்திறனப் கபை்றுள்ளன. 

❖ தை்யபொது, நொட்டில் கமொதத்ம் 54 ரொம்சொர ்தளங்கள் உள்ளன. 

❖ புதிதொக அறிவிக்கப்பட்ட தளங்கள் 

o கரிக்கிளி பைறவகள் சரணொலயம் - தமிழ்நொடு 

o பள்ளிக்கரறண பொதுகொக்கப்பட்ட ஈரநிலங்கள் - தமிழ்நொடு 

o பிசச்ொவரம் சதுப்புநிலக் கொடுகள் - தமிழ்நொடு 

o மியசொரமில் உள்ள பொலொ ஈரநிலம் 

o மத்தியப் பிரயதசத்தில் உள்ள சொக்ய சொகர.் 

 

மொநிலச ்கசய்திகள் 

'ஹர் கர் ஜை்' சான்றிேழ் செற்ற முேை் மாவட்டம் 

❖ மத்தியப் பிரயதசத்தின் புரஹ்ொன்பூர ்மொவட்டமொனது ‘ஹர ்கர ்ஜல்’ சொன்றிதழ் கபை்ை 

முதல் மொவட்டமொக மொறியது. 

❖ புரஹ்ொன்பூரில் உள்ள 254 கிரொமங்களில் வசிக்கும் மக்கள், கிரொமச ் சறபயினொல் 

நிறையவை்ைப் பட்ட தீரம்ொனத்தின் மூலம் தங்கள் கிரொமங்கறள ‘ஹர ் கர ் ஜல்’ என 

அறிவித்த ஒயர மொவட்டம் இதுவொகும். 

❖ ஜல் ஜீவன் திட்டமொனது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் யததியன்று கதொடங்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்கவொரு கிரொமத்திலும் உள்ள ஒரு வீட்டிை்கு ஒரு நபருக்கு 55 

லிட்டர ்தண்ணீர ்வழங்கப்படும். 

 

 

இந்தியொவின் முதல் மூறள நல மருத்துவமறன 

❖ கபங்களூரு நகரில் அறமக்கப்பட்டுள்ள இந்தியொவின் முதல் கூட்டு மூறள நல 

மருத்துவமறனயிறன கரந்ொடகச ்சுகொதொர அறமசச்ர ்திைந்து றவத்தொர.் 
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❖ இது கரந்ொடக மூறள நல முன்கனடுப்பின் கீழ், NIMHANS என்ை அறமப்புடன் 

இறணந்து மொநிலச ்சுகொதொரத் துறையொல் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பிரெைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கமல்ஹொசனுக்கு தங்க நுறைவு இறசவுச ்சீை்டு 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமொனது, தமிழ் நடிகர ்கமல்ஹொசனுக்கு மதிப்புமிக்க தங்க நுறழவு 

இறசவுச ்சீட்டிறன வழங்கியுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தங்க நுறழவு இறசவுச ் சீட்டு என்பது ஐந்து முதல் பத்து 

ஆண்டுகள் வறரயில் குடியிருப்பு இறசவிறன வழங்கும் ஒரு நீண்ட கொல குடியுரிறம 

நுறழவு இறசவுத் திட்டமொகும். 

❖ இதில் நுறழவு இறசவு ஆனது நிரந்தரமொக நீட்டிக்கப்படுகிைது. 

❖ இது பல்யவறு கதொழில்களில் உயரக்சயல்திைன் ககொண்டவரக்ளுக்கும், கதொழில் 

வல்லுநரக்ளுக்கும், முதலீட்டொளரக்ளுக்கும் மை்றும் திைன் ககொண்டவரக்ளுக்கும் 

வழங்கப் படுகிைது. 

 

 

அதிக வரி கசலுத்தும் நபரக்ள் 

❖ நொட்டின் யமம்பொட்டில் ரஜினிகொந்த் மை்றும் அக்சய் குமொர ் ஆகியயொர ் ஆை்றியப் 

பங்களிப்றப அங்கீகரிக்கும் வறகயில், வருமொன வரித்துறை சொரப்ில் விருது வழங்கப் 

பட்டது. 

❖ முறையொக வரி கசலுத்தியதை்கொக ரஜினிகொந்த்திை்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 
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❖ இந்தியொவியலயய அதிக வரி கசலுத்துபவரொன அக்சய் குமொருக்கு ‘சம்மொன் பத்ரொ’ 

விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

 

விறளயொை்டுச ்கசய்திகள் 

உலகத் தைகள சொம்பியன்ஷிப் பபொை்டி - உலக சொதறன 

❖ உலகத் தடகள சொம்பியன்ஷிப் யபொட்டியின் 100 மீட்டர ் தறட ஓட்டத்தில் யடொபி 

அமுசன் தங்கம் கவன்ைொர.் 

❖ இந்தப் யபொட்டியில் றநஜீரியொ கவன்ை முதல் தங்கப் பதக்கம் இதுவொகும். 

❖ தனது அறரயிறுதிப் யபொட்டியில் 12.12 வினொடிகளில் அந்தத் தூரத்திறனக் கடந்து 

உலகச ் சொதறனறய முறியடித்தயதொடு, இறுதிப் யபொட்டியிலும் அவர ் அதியவகமொக 

அந்த தூரத்திறனக் கடந்தொர.் 

❖ ஸ்வீடனின் அரம்ண்ட் டுப்லொண்டிஸ் ஒரு புதிய உலகச ் சொதறனறயப் பறடத்து, 

உயரம் தொண்டுதல் யபொடட்ியில் தங்கப் பதக்கம் கவன்ைொர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக நீரில் மூை்கும் நிகை்வுகறளத் தடுத்தல் தினம் - ஜூறல 25 

❖ உலகின் நிறலயொன யமம்பொட்டிை்கொன ஒரு குறிக்யகொளுடன், நீரில் மூழ்குவறதத் 
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தடுப்பதை்கொன நடவடிக்றககறள கூட்டொகத் கதொடங்கச ் கசய்வறத இந்தத் தினம் 

யநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ 01 வயது முதல் 24 வயது வறர உள்ளவரக்ளின் உயிரிழப்பிை்கொன சில முக்கியக் 

கொரணங்களில் நீரில் மூழ்குவதும் ஒன்ைொகும். 

❖ இது தை்கசயலொக ஏை்படும் கொயம் மூலம் நிகழும் இைப்புக்கொன மூன்ைொவது முக்கியக் 

கொரணமொகும். 

❖ கொயம் கதொடரப்ொன இைப்புகளில் இது 7%  பங்கு வகிக்கிைது. 

 

 

உலக கசயை்றகக் கருத்தரித்தல் முறை தினம் - ஜூறல 25  

❖ 1978 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 25 ஆம் கததியன்று, டசயற்டேக் ேருத்தரித்தல் முடற மூலம் 

பிறந்த முதல் குழந்டத லூயிஸ் ஜாய் பிரவுன் ஆவார.் 

❖ டசயற்டேக் ேருத்தரித்தல் முடறடய உருவாே்கியதற்ோே ராபரை்் எை்வரை்்ஸ் 2010 

ஆம் ஆண்டில் கநாபல் பரிசிடனப் டபற்றார.் 



•   
•    
 

 
 

❖ டசயற்டேக் ேருத்தரித்தல் முடற என்பது ஒரு டசயற்டேக் குழாயில் ஒரு ேருமுை்டை 

விந்தணுவில் உள்ள விந்துைன் இடணே்ேப்படும் ஒரு ேருவுறுதல் டசயல்முடறடயே் 

குறிே்கிறது. 

 

 

கொர்கில் விஜய் திவொஸ் - ஜூறல 26 

 

❖ பொகிஸ்தொனுக்கு எதிரொன கொரக்ில் யபொரில் இந்தியொ கவை்றி கபை்ைறதக் குறிக்கும் 



•   
•    
 

 
 

வறகயில் இந்த தினமொனது ககொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டொனது கொரக்ில் யபொரில் இந்தியொவின் கவை்றி கபை்ை 23வது ஆண்டு 

நிறைறவக் குறிக்கிைது. 

❖ கொரக்ில் யபொர ்ஆனது 1999 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்மொதம் முதல் 1999 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 

மொதம் வறர ஜம்மு & கொஷ்மீரின் கொரக்ில்-திரொஸ் பகுதியில் நறடகபை்ைது. 

❖ லடொக்கில் உள்ள வடக்கு கொரக்ில் மொவட்டத்தின் மறல உசச்ிப் பகுதியில் பொகிஸ்தொன் 

ரொணுவம் சட்டவியரொதமொக ஊடுருவியது. 

❖ இந்திய இரொணுவம் "ஆபயரஷன் விஜய்" என்ை நடவடிக்றகறயத் கதொடங்கி, இந்தப் 

பிரொந்தியத்தின் மீதொன தனது கட்டுப்பொட்றட மீண்டும் கபை்ைது. 

 

உலக கல்லீரல் அைை்சி பநொய் தினம் - ஜூறல 28 

❖ இந்தத் தினமொனது றவரஸ் மூலம் பரவும் இந்த யநொய் பை்றி மிகுந்த விழிப்புணரற்வ 

மக்களிறடயய ஏை்படுதத்ுவறத யநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த வருடத்தின் இந்தத் தினத்தின் கருப்கபொருள், "கஹபறடடிஸ் சிகிசற்சறய 

உங்களுக்கு கநருக்கமொகக் ககொண்டு வருதல்" என்பதொகும்.  

❖ 1967 ஆம் ஆண்டு அகமரிக்க மருத்துவர ்பொரூச ்சொமுயவல் ப்ளம்கபரக்் கஹபறடடிஸ் 

பி றவரறஸக் கண்டுபிடித்தொர.் 

❖ யநொபல் பரிசு கபை்ை இந்த அறிவியலொளறரக் ககௌரவிக்கும் வறகயில் அவரது பிைந்த 

நொளொன ஜூறல 28 ஆம் யததியொனது உலக கல்லீரல் அழை்சி யநொய் தினமொக யதரவ்ு 

கசய்யப் பட்டது. 

❖ கஹபறடடிஸ் றவரஸ் ஆனது, A, B, C, D மை்றும் E என்ை ஐந்து முதன்றமத் திரிபுகறளக் 

ககொண்டுள்ளது. 

❖ உலக கஹபறடடிஸ் கூடட்ணியொனது 2007 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் சமூகத்தினொல் முறையொக ஏை்பொடு கசய்யப்பட்டு, உலக 

கல்லீரல் அழை்சி யநொய் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 

          


