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ஜூலை – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாரத் சஞ்சார ் நிகாம் லிமிடெெ் நிறுவனத்திற்கான 1.64 லெ்சம் ககாடி ரூபாய் 

மதிப்பிலான மறுசீரமமப்பு நிதிக்கு மத்திய அமமசச்ரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சதுரங்க ஒலிம்பியாட் ப ாட்டியின் த ாடக்க விழா 

❖ டசன்மனயில் நமெடபறுகின்ற 44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாெ ் கபாெ்டிமயப் பிரதமர ்

டதாெங்கி மவத்தார.் 

❖ இந்தியாவில் சதுரங்க ஒலிம்பியாெ் கபாெ்டி நமெடபறுவது இதுகவ முதல் முமற 

ஆகும். 

❖ இதில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான நாடுகள், அதிக எண்ணிக்மகயிலான அணிகள் 

மற்றும் டபண் சதுரங்க வீராங்கமனகளின் அதிக அளவிலானப் பங்ககற்பு என இது 

பல்கவறு சிறப்பம்சங்கமளக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ முதலில் இந்த ஒலிம்பியாெ் கபாெ்டியானது ரஷ்யாவில் நமெடபறத் திெ்ெமிெப்பெ்ெது. 

❖ ஆனால் ரஷ்யா - உக்மரன் கமாதல் காரணமாக அது ரத்து டசய்யப்பெ்ெது. 

❖ இதில் கலந்து டகாள்கின்ற 73 இந்தியக் கிராண்ெ் மாஸ்ெரக்ளில் 26 கபர ்தமிழகத்மதச ்

கசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 

❖ இந்த ஒலிம்பியாெ்டின் கவஷ்டி அணிந்தச ் சின்னமான தம்பி சககாதரத்துவத்தின் 

அமெயாளமாகத் திகழ்கிறது. 

 

 

காலை உணவு ் திட்டம் 

❖ தமிழக அரசானது ஜூமல 27ஆம் கததியன்று, ‘முதலமமசச்ரின் காமல உணவுத் 

திெ்ெத்தின்’ முதற்கெ்ெத்திமன அமல்படுத்தச ் டசய்வதற்கான ஒரு அரசாமணமய 

டவளியிெ்ெது. 

❖ இது “இந்தியாவின் இத்தமகய முதல் வமகத் திெெ்மாக" விளங்கும். 
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❖ ஒவ்டவாரு மாணவருக்கும் காய்கறிகளுென் கூடிய 150-500 கிராம் அளவில் சமமத்த 

சாம்பார ்உென் கூடிய உணவானது காமல உணவாக வழங்கப்பெ உள்ளது. 

❖ இது 1,545 அரசு டதாெக்கப் பள்ளிகளில் டசயல்படுத்தப்பெ உள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 1.14 லெ்சத்திற்கும் அதிகமான  01 

முதல் 05 ஆம் வகுப்பு வமர பயிலும் மாணவரக்ள் இந்தத் திெ்ெத்தின் மூலம் பயன் 

அமெவாரக்ள். 

❖ இந்த ஆண்டில் இத்திெ்ெத்திற்கான டமாத்தச ்டசலவு 33.56 ககாடி ரூபாய் ஆகும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

மின்சாரச ்சந்ல   ற்றிய அறிக்லக 

❖ சரவ்கதச எரிசக்தி முகமமயானது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற தான் 

டவளியிடுகின்ற அறிக்மகயின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மின் சந்மத பற்றிய 

அறிக்மகயின் முதல் பதிப்மப டவளியிெ்ெது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய மின்சாரத் கதமவ ஆண்டிற்கு 6% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பெ்ெ நிதிச ் சிக்கலுக்குப் பிறகு சரவ்கதச எரிசக்தி முகமம 

மூலம் பதிவு டசய்யப்பெெ் ஆண்டிற்கு ஆண்டு ஏற்பெ்ெ டசங்குத்தான உயரவ்ு இதுகவ 

ஆகும். 

❖ உலகளாவிய ஆற்றல் டசறிவானது ஆண்டிற்கு 1.9% குமறந்துள்ளது. 

❖ 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரச ் சுழியம் என்ற நிமலமய அமெவதற்கான அடித்தளம் 

அமமப்பதற்குத் கதமவயான அளகவாடு ஒப்பிடும் கபாது இந்த வீழ்சச்ியானது அதன் 

பாதியளவாககவ உள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியிலிருந்துத் தயாரிக்கப்படும் மின் 

உற்பத்தியானது ஆண்டிற்கு 6% என்ற அளவு அதிகரித்துள்ளது. 

❖ நிலக்கரியிலிருந்துத் தயாரிக்கப்படும் மின் உற்பத்தியானது 9% அதிகரித்துள்ளது. 
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❖ இந்த உயரவ்ானது, நிலக்கரித் கதமவ அதிகரிப்பில் பாதிக்கும் அதிகமான கதமவகள் 

பதிவான சீனா மற்றும் இந்தியா கபான்ற நாடுகளில் தான் அதிகம் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ எரிவாயு மூலமான மின் உற்பத்தியானது 2% என்ற அளவில் அதிகரித்துள்ளது. 

 

ப ரிடலர ்  ாங்கக் கூடிய தநகிழ்திறன்மிக்க உள்கட்டலம ்பிற்கான 

கூட்டணியிை் ஐபரா ்பிய மு லீட்டு வங்கி 

 

❖ ஐகராப்பிய முதலீெ்டு வங்கியானது, சமீபத்தில் கபரிெமரத ் தாங்கக் கூடிய டநகிழ் 

திறன் மிக்க உள்கெ்ெமமப்பிற்கான கூெ்ெணியில் இமணந்துள்ளது. 

❖ இந்தக் கூெ்ெணியானது இந்தியாவின் தமலமமயில் இயங்குகிறது. 

❖ பருவநிமல மாற்றத்தால் ஏற்படும் அழிமவக் கெ்டுப்படுத்தச ் டசய்யும் கநாக்கில் 

இந்தக் கூெ்ெணியானது நிறுவப் பெ்டுள்ளது. 

❖ ஐகராப்பிய முதலீெ்டு வங்கியானது இந்தக் கூெ்ெணியின் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு 

ஆகலாசமன மற்றும் நிதி உதவிமய வழங்கும். 

❖ ஐகராப்பிய முதலீெ்டு வங்கியானது இந்தக் கூெ்ெணியில் "ஐகராப்பிய ஒன்றியப் பருவ 

நிமல வங்கியாக" டசயல்படும். 

❖ கபரிெமரத் தாங்கக் கூடிய டநகிழ்திறன்மிக்க உள்கெ்ெமமப்பிற்கான கூெ்ெணி,  2019 

ஆம் ஆண்டில் நமெடபற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் பருவநிமல நெவடிக்மகக்கான உசச்ி 

மாநாெ்டில் இந்திய நாெ்டினால் டதாெங்கப் பெ்ெது. 

❖ இது உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கு அறிவுசாரந்்த தகவல்கள் மற்றும் வளங்கமளப் பகிரந்்து 

டகாள்ளவும், ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் நிமலயான வளரச்ச்ி இலக்குகமள அமெய 

நாடுகளுக்கு உதவவும் கவண்டி வழி வகுக்கிறது. 

❖ ஐகராப்பிய முதலீெ்டு வங்கி என்பது ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் முதலீெ்டு வங்கியாகும். 

❖ இதன் உரிமம் ஐகராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ் நாடுகளிெம் உள்ளது. 

 

 த ாருளா ாரச ்தசய்திகள் 

இந்தியாவின் த ாருளா ார வளரச்ச்ி 

❖ சரவ்கதச நாணய நிதியமானது 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் 

டபாருளாதாரக் கண்கணாெ்ெ நிமலமய 7.4% ஆகக் குமறத்துள்ளது. 

❖ டபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கான கண்கணாெ்ெ நிமல 0.8 சதவிகிதம் குமறக்கப் பெ்டு 
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உள்ளது. 

❖ சரவ்கதச நாணய நிதியத்தின் தற்கபாமதய இந்தக் கணிப்பானது, 2023 ஆம் நிதி 

ஆண்டிற்கான அதன் முந்மதய மதிப்பீொன 8.2 சதவீதத்திமன விெ மிகவும் குமறவாக 

உள்ளது. 

❖ ஆனால், இந்திய ரிசரவ்் வங்கி டவளியிெ்ெ சமீபதத்ிய மதிப்பீொன 7.2% என்ற வளரச்ச்ி 

விகிதத்மத விெ இது அதிகமாகும். 

❖ சமீபத்திய உலகப் டபாருளாதாரக் கண்கணாெெ் அறிக்மகயில், 2023-24 ஆம் நிதி 

ஆண்டில் இந்தியாவின் டபாருளாதாரம் 6.1% என்ற அளவு வளரச்ச்ியமெயும் என்று 

சரவ்கதச நாணய நிதியம் கணித்துள்ளது. 

 

 

அறிவியை் மற்றும் த ாழிை்நுட் ம் 

ப ரண்ட ்தின்  ழலமயான  ாை்தவளி மண்டைம் 

 

❖ உலகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஒரு டதாமலகநாக்கியான கஜம்ஸ் டவப் விண்டவளி 

டதாமல கநாக்கி கபரண்ெத்தின் மிகப் பழமமயான பால்டவளி மண்ெலத்திமனக் 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ கபரண்ெமானது பால்டவளி மண்ெலம் சாரந்்த கூறுகளின் அடிப்பமெயில் ஓர ்ஆரம்ப 

நிமலயாகக் கருதப் படுகின்ற, டவறும் 300 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமமயானதாக 
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இருந்த கபாது இருந்த அண்ெங்கமள இந்தத் டதாமலகநாக்கி கண்ெறிந்துள்ளது. 

❖ இது கபரண்ெத்தின் GLASS-z11 மற்றும் GLASS-z13 ஆகிய இரு பழமமயானப் பால்டவளி 

மண்ெலங்கமளக் கண்ெறிந்தது. 

❖ நமது பால்டவளி மண்ெலம் உருப்டபற்ற தருணமான டபருடவடிப்பிற்குப் பிறகான 

முதல் சில நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளில் அங்கு இெம் டபற்றிருப்பதாக உறுதி டசய்யப் 

பெ்ெ ஒகர அண்ெம் GNz11 ஆகும். 

❖ GLASS-z13 அண்ெத்திலிருந்து டவளிவரும் ஒளியானது விண்கலத்தின் கண்ணாடிகளில் 

கமாதுவதற்குச ்சுமார ்13.4 பில்லியன் ஆண்டுகள் எடுத்துக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ இது பூமியிலிருந்துச ்சுமார ்15,00,000 கிகலாமீெ்ெர ்டதாமலவில் அமமந்துள்ளது. 

 

வானவிை் நிற ்திைான பகாள் 

 

❖ குள்ளக் ககாளான புளூெக்ொவின் வானவில் வண்ணப் பெத்மத நாசா பகிரந்்துள்ளது. 

❖ இப்புமகப்பெங்கள் அந்தக் கிரகத்தின் பல்கவறு பகுதிகமளப் பல்கவறு பிரகாசமான 

வண்ணங்களில் காெ்டுகின்றன. 

❖ புளூெ்கொ இயற்மகயாக இந்த அளவிற்கு வண்ணமயமாகத் டதரியாது. 

❖ இந்தப் பெமானது உண்மமயில், அந்தக் ககாளின் தனித்துவமானப் பகுதிகமள 

முன்னிமலப் படுத்துவதற்காக நியூ ஹாரிசன்ஸ் கலத்தின் அறிவியலாளரக்ளால் 

உருவாக்கப் பெ்ெது. 

❖ புளூெ்கொ சூரியக் குடும்பத்தின் குய்ப்பர ்மண்ெலத்தில் அமமந்துள்ளது. 

❖ இது டநப்டியூனின் சுற்றுப்பாமதக்கு அப்பால் உள்ள பனிக்கெ்டிகளால் சூழப்பெ்ெ 

ககாள்கள் அெங்கிய முப்பரிமாண வமளய வடிவிலான ஒரு பகுதியாகும். 

 

விலரவாகச ்தசயை் டும் ப ார் வாகனம் 

❖ ொொ அெ்வான்ஸ்டு சிஸ்ெம்ஸ் நிறுவனமானது, உள்நாெ்டிகலகய உருவாக்கப்பெ்ெ 

விமரவாகச ் டசயல்படும் கபார ் வாகனங்கமள இந்திய இராணுவத்திெம் வழங்கி 

உள்ளது. 



•   
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❖ இந்த ஆயுதகமந்திய வாகனங்கள் அமனத்து வானிமல மற்றும் நிலப்பரப்புச ்

சூழல்களிலும் கபாரிடுவதற்கானத் திறன்களுென் நாெ்டின் பாதுகாப்புத் திறமன 

அதிகரிப்பகதாடு, இயக்கத்தில் உள்ள கபாகத நாெ்டிற்கானப் பாதுகாப்மப வழங்கும். 

 

 

பிர ைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வின்ஸ்டன் சரச்ச்ிை்  லைலம ்துவ விருது 

 

❖ உக்மரன் நாெ்டின் அதிபர ் கவாகலாடிமிர ் டஜடலன்ஸ்கிக்கு வின்ஸ்ென் சரச்ச்ில் 

தமலமமத்துவ விருதானது வழங்கப்பெ்ெது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24 ஆம் கததியன்று, உக்மரன் மீது கமற்டகாள்ளப்பெ்ெ ரஷ்ய 

பமெடயடுப்பிற்கு எதிராக அவர ் நிமலயாக நின்று கபாராடியதற்காக இந்த விருது 

அவருக்கு வழங்கப் பெ்ெது. 

❖ இது 1940 ஆம் ஆண்டில் சரச்ச்ில் எதிர ்டகாண்ெ நிமலமயப் கபான்றதாகும். 

❖ வின்ஸ்ென் சரச்ச்ில் தமலமமத்துவ விருதானது முதன்முதலில் 2006 ஆம் ஆண்டில் 

வழங்கப் பெ்ெது. 
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❖ வின்ஸ்ென் சரச்ச்ில் இரண்ொம் உலகப் கபாரின் கபாதும், 1951 முதல் 1955 ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலும் ஐக்கியப் கபரரசின் பிரதமராகப் பணியாற்றினார.் 

 

இந்தியாவின்  ணக்கார ் த ண்மணி 

❖ HCL டெக்னாலஜிஸ் என்ற நிறுவனத்தின் தலலவர ் ரராஷ்னி நாொர ் மல்ர ாத்ரா 

இந்தியாவின் பணக்காரப் டபண்மணி என்ற தனது இெத்லதத் தக்க லவத்துக் 

டகாண்டுள்ளார.் 

❖ லநக்கா என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனர ் ஃபால்குனி நாயர ் இந்தப் பெ்டியலில் 2வது 

பணக்காரப் டபண்மணியாக உருடவடுத்துள்ளார ்

❖ பரயாகான் என்ற நிறுவனத்தின் கிரண் மசூம்தார ்தரவரிலையில் ஒரு இெம் பின்தங்கி, 

நாெ்டின் மூன்றாவது பணக்காரப் டபண்மணியாக இெம் டபற்றுள்ளார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ம ்திய பசமக் காவை்  லடயின் 84வது எழுசச்ி தினம் - ஜூலை 27 

 

❖ கதசத்தின் ஒற்றுமம, ஒருமமப்பாடு மற்றும் இமறயாண்மமமய நிமலநிறுத்துவதில் 

இந்தப் பமெகள் ஆற்றும் மகத்தான மற்றும் இமணயற்றப் பங்களிப்புகமள இந்தத் 

தினம் டகாண்ொடுகிறது. 
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❖ மத்திய கசமக் காவல் பமெயானது இந்தியாவின் மிகப்டபரிய மத்திய ஆயுதக் காவல் 

பமெயாகும். 

❖ இது உள்துமற அமமசச்கத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் டசயல்படுகிறது. 

❖ இது 1939 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 27 ஆம் கததியன்று ‘அரசக் காவல் பிரதிநிதிகள் பமெ’ 

என்று உருவாக்கப் பெ்ெது. 

❖ 1949 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 28 ஆம் கததியன்று ‘மத்திய கசமக் காவல் பமெச ் செெ்ம்’ 

இயற்றப் பெ்ெதன் மூலம் இது மத்திய கசமக் காவல் பமெயாக மாறியது. 

 

இ ரச ்தசய்திகள் 

லவரம் - லுபைா பராஸ் 

❖ அங்ககாலாவில் அரிய வமக இளஞ்சிவப்பு நிற மவரம் ஒன்று கண்டெடுக்கப் பெ்டு 

உள்ளது. 

❖ இது உலகில் இதுவமர கண்டெடுக்கப்பெ்ெ மிகப் டபரிய மவரங்களுள் ஒன்று என 

கூறப் படுகிறது. 

❖ 170 காரெ் தரமுமெய இந்த விமல மதிப்பற்றக் கல்லானது, "லுகலா கராஸ்" என்று 

அமழக்கப் படுகிறது. 

❖ லுகலா கராஸ் கெந்த 300 ஆண்டுகளில் கண்டெடுக்கப்பெ்ெவற்றுள் மிகப்டபரிய இளஞ் 

சிவப்பு நிற மவரம் என்று நம்பப்படுகிறது. 

❖ இது லுகலா என்ற வண்ெல் சுரங்கத்தில் இதுவமர கண்டெடுக்கப்பெ்ெ மவரங்களில் 

ஐந்தாவது டபரிய மவரமாகும். 

 

 

          


