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ஜூலை – 31 

TNPSC துளிகள் 

❖ பெங்களூரு, குஜராத், புது பெல்லி மற்றும் பொொல் ஆகிய நான்கு பெெ்பெறு 

இெங்களில் 5G ெலலயலமெ்பிலன நிறுவி அதலன இந்தியத் பதாலலத்பதாெரப்ு 

ஒழுங்கு முலற ஆலையம் ெரிப ாதித்து ெருகிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் ொலஸ்தீன அகதிகளுக்கான நிொரைம் மற்றும் ெைி 

முகலமக்கு இந்தியா 2.5 மில்லியன் அபமரிக்க ொலரக்லள நிதியாக ெழங்கியுள்ளது. 

❖ அபமரிக்காவின் பயாப மிெ்டி என்ற பதசியெ் பூங்காவிற்கு அருபக ஏற்ெெ்ெ ஒரு 

காெ்டுத் தீயானது கெ்டுெ்ொெ்லெ மீறி பகாழுந்து விெ்டு எரிந்தது.  

o இது இந்த ஆை்டில் ஏற்ெெ்ெ கலிபொரன்ியாவின் மிகெ்பெரிய காெ்டுத் தீ 

நிகழ்வில் ஒன்றாக உருபெடுத்துள்ளது. 

❖ இத்தாலியின் பராம் நகரில் நலெபெற்ற 17 ெயதுக்குெ்ெெ்பொருக்கான கிபரக்க-

பராமன் உலக  ாம்பியன்ஷிெ் பொெ்டியில் இந்திய மல்யுத்த வீரர ்சூரஜ் ெசிஷ்த் தனது 

முதலாெது தங்கெ் ெதக்கத்திலன பென்றார.் 

❖ பி.வி.சிந்து மற்றும் இந்திய ஆெெர ்ஹாக்கி அைித் தலலெர ்மன்பிரதீ ்சிங் ஆகிபயார ்

இங்கிலாந்தின் ெரம்ிங்ஹாமில் நலெபெற உள்ள காமன்பெல்த ் விலளயாெ்டுெ் 

பொெ்டிகளின் பதாெக்க விழாவில் இந்திய நாெ்டின் பதசியக் பகாடிலய ஏந்தி 

அைிலய ெழி நெத்தி  ்ப ல்ல உள்ள வீரரக்ளாக அறிவிக்கெ்ெெ்டுள்ளனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கடல்சார் கூட்டாண்மைப் பயிற்சி 

 

❖ ஜப்பான் கெற்ெலெ மற்றும் இந்தியக் கடற்படட ஆகியெற்றுக்கிலெயயயான கடல் 

சார ்கூட்டாண்டமெ் பயிற்சியானது அந்தமான் கடலில் நடத்தெ் ெெ்ெது. 

❖ இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதியில் (IOR) கடல்சார ்பதாடரட்ப வலுப்படுத்தும் யநாக்கில் 

இரு நாடுகளும் இது யபான்ற வழக்கமானெ் பயிற்சிகடை யமற்பகாண்டு வருகின்றன. 
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❖ இந்தப் பயிற்சிகை், இந்த இரு நாடுகைின் படடகளுக்கிடடயயயான இயங்குதிறடன 

யமம்படுத்துதல், கப்பல் யபாக்குவரத்து திறன் மற்றும் தகவல்பதாடரப்ு நடடமுடற 

ஆகியலெகடை பநறிப்படுத்துதல் பொன்றெற்லற ஒரு யநாக்கமாகக் பகாண்டு யமற் 

பகாை்ைப் பட்டன. 

 

தேசிய ஊக்கைருந்து எதிர்ப்பு ைதசாோ 2021 

 

❖ இது இந்தியாவில், விடையாட்டுப் யபாட்டிகைில் ஊக்கமருந்து பயன்படுத்துவடத 

நிறுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட வடிவிலான சட்டப்பூரவ்க் கட்டடமப்டப வழங்கும். 

❖ தற்யபாது, யதசிய ஊக்கமருந்து எதிரப்்பு நிறுவனமானது, உலக ஊக்கமருந்து தடுப்பு 

அடமப்பின் விதிமுடறகளுக்கு ஏற்ப ஊக்கமருந்து தடுப்பு நடவடிக்டககடை யமற் 

பகாண்டு வருகிறது. 

❖ விடையாட்டுத் துடறயில் யதசிய ஊக்கமருந்து தடுப்பு வாரியத்திடன அடமப்பதற்கு 

இந்த மயசாதா உதவும். 

❖ இது திறன்மிக்க மற்றும் தன்னிசட்சயாக  ் பசயல்படுகின்றெ் பணியாைரக்டை 

உை்ைடக்கியதாக இருக்கும். 

❖ இது விடையாட்டு வீரரக்ை் குறிப்பிடட் கால இடடபவைியில் நீதிடய அடடயச ்பசய்ய 

முயல்கிறது. 

❖ ஊக்க மருந்துக்கு எதிராகப் யபாராடுவதற்கு பெை்டி முகடமகைின் ஒதத்ுடழப்டப 

இது யமம்படுத்தும். 

 

தநோஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் தீவு 

 

❖ யநதாஜி சுபாஷ் சந்திரயபாஸ் தீவினுடடய நிரவ்ாகமானது, அந்தமான் நிக்யகாபார ்

நிரவ்ாகத்திடம் மாற்றப்பட்டது. 
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❖ இந்தத ்தீவின் உை்கட்டடமப்பு மற்றும் சுற்றுலாடவ யமம்படுதத்ுவடத யநாக்கமாகக் 

பகாண்டு இந்த நடவடிக்டகயானது யமற்பகாை்ைப்பட்டது. 

❖ இதற்கு முன்பு இந்தப் பகுதியானது, அந்தமான் நிக்யகாபார ் படடப்பிரிவினால் 

நிரவ்கிக்கப் பட்டது. 

 

விைானை் ோங்கி கப்பல் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் 

❖ உை்நாட்டியலயயத் தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கி யபாரக்்கப்பலான ஐஎன்எஸ் 

விக்ராந்த் இந்தியக் கடற்படடயிடம் ஒப்படடக்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் யததியன்று 

அது படடயில் இடணக்கப்பட உை்ைது. 

❖ இது 76 சதவீதம் வடரயில் ஒட்டு பமாத்த உை்நாட்டு உை்ைடக்கத்டதக் பகாண்டு 

தயாரிக்கப் பட்டது, 

❖ இந்தியாவின் முதல் விமானம் தாங்கி கப்பலின் நிடனவாக இதற்கு இப்பபயரானது 

சூட்டப் பட்டது. 

❖ இந்தியக் கடற்படட கப்பல் விக்ராந்த் 1971 ஆம் ஆண்டு யபாரில் குறிப்பிடத்தக்க 

பங்கிடன வகித்தது. 

 

 

ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார் 

 

❖ மத்திய சுரங்கத் துலற அடமசச்கம் ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார ் என்ற விருதிடன 

அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ இது நாடு முழுவதும் சுரங்கத ்பதாழில் யமற்பகாை்வடத ஊக்குவிப்பதற்கும் அதடன 

யமம்படுத்துவதற்குமான ஒரு யதசிய விருதாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த ராஷ்டிரிய கனிஜ் புரஸ்கார ் விருதானது, கனிமத் 

பதாகுதிகடை ஆராய்தல், ஏலம் விடுதல் மற்றும் அதன் பசயல்பாடு ஆகியவற்றிடன 
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யமற்பகாை்வதற்கு பெை்டிய சிறந்த முயற்சிகடை யமற்பகாை்ளும் மாநிலங்கடை 

ஊக்குவிக்க  ்ப ய்ெதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ மூன்று வடகயான கனிமங்களுக்கு ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார ்விருதானது வழங்கப் 
படும். 

❖ சிறிய கனிமங்களுக்கான சுரங்க ஏலத்தில் குஜராத ்மாநிலமானது, ராஷ்டர்ிய கனிஜ் 

புரஸ்கார ்விருதின் முதல் பரிடசப் பபற்றது. 

 

வாக்காளர் பட்டியலில் முன்கூட்டிதய பதிவு சசய்ேல் 

❖ 17 வயதுக்கு யமற்பட்டவரக்ை் வாக்காைர ் பட்டியலில் தங்கைது பபயரக்டை முன் 

கூட்டியய  ்யசரப்்பதற்காக தற்யபாது விண்ணப்பிக்கலாம். 

❖ ஒரு வருடத்தின் ஜனவரி 01 ஆம் யததியன்று, 18 வயடத அடடந்திருக்க யவண்டும் 

என்கின்ற ஒரு அவசிய நிபந்தடனடயெ் பூரத்்தி பசய்யும் வடர தற்யபாது காத்திருக்க 

யவண்டிய அவசியமில்டல. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் யததிடயக் குறிப்பிட்டவாறு, வருடாந்திர பதாகுப்புத் 

திருத்தத்டதயும் பதரத்ல் ஆடணயம் பவைியிட்டது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலக விைான நிமலயப் தபாக்குவரே்து ேரவுே்சோகுப்பு 2021 

 

❖ ஏரப்ொரெ்்ஸ் கவுன்சில் இன்ெரப்நஷனல் பெரல்்ெ் என்ற அலமெ்ொனது ெருொந்திர 

உலக விமான நிலலயெ் பொக்குெரத்து குறித்த தரவுத ்பதாகுெ்லெ பெளியிெ்டுள்ளது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான, சிறந்த 20 விமானத் பதாழில்துலற நிறுெனங்களின் 

உலகளாவிய விமானெ் பொக்குெரத்து தரெரில கலளெ் ெெ்டியலிெ்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் இருந்து, புது பெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி  ரெ்பத  விமான 

நிலலயம் (13ெது) இந்தத் தரெரில யில் முதல் 20 இெங்களுக்குள் இெம் பெற்றுள்ளது. 

❖ இது 180க்கும் பமற்ெெ்ெ நாடுகள் மற்றும் பிரபத ங்களில் உள்ள 2,600க்கும் பமற்ெெெ் 

விமான நிலலயங்களின் விமான நிலலயெ் பொக்குெரத்துத் தகெல்கலள 
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உள்ளெக்கிய, இந்தத் பதாழில்துலறயின் மிகவும் விரிொன ஒரு விமான நிலலய 

புள்ளி விெர தரவுத் பதாகுெ்ொகும். 

 

சர்வதேச விண்சவளி நிமலயே்திலிருந்து ரஷ்யா விலகல் 

❖ 2024 ஆம் ஆை்டிற்குெ் பிறகு  ரெ்பத  விை்பெளி நிலலயத்திலிருந்து பெளிபயறெ் 

பொெதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது. 

❖ விை்பெளி நிலலயத்திலிருந்து ரஷ்யா பெளிபயறுெதால், தனியார ் நிறுெனங்கள் 

விை்பெளி நிலலயத்திற்குள் நுலழெதற்கான புதிய ொய்ெ்புகலள அது ெழங்கும். 

❖ சீனா டியாங்காங் என்ற தனது ப ாந்த விை்பெளி நிலலயத்திலன உருொக்கி, இந்த 

ஆை்டு இறுதிக்குள் அதலன நிலறவு ப ய்ய உள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

5ஜி அமலக்கற்மற ஏலை் 

 

❖ 5G அலலக்கற்லற ஏலம் விெெ்ெெ்ெ நான்கு நாெ்களுக்குெ் பிறகு பமாத்தம் ₹1,49,855 

பகாடி ஏலம் எடுக்கெ் ெெ்டுள்ளது. 

❖ இெ்பிரிவில் பமாத்தம் 70  தவீத அலலக்கற்லற விற்கெ்ெெ்ெது. 

❖ 5ஜி அலலக்கற்லறகளுக்கான ஏலத்தில் ரிலலயன்ஸ் ஜிபயா நிறுெனமும், அலதத் 

பதாெரந்்து ொரத்ி ஏரப்ெல், பொெபொன்-ஐடியா மற்றும் பகௌதம் அதானி நிறுெனம் 

ஆகியலெயும் முன்னைியில் உள்ளன. 

 

முேல் சர்வதேச விமலைதிப்பு மிக்க உதலாகப் சபாருட்கள் பரிைாற்ற வசதி 

❖ இந்தியா தனது முதல்  ரெ்பத  விலல மதிெ்பு மிக்க உபலாகெ் ெரிமாற்றத்லத 

பதாெங்கியது. 
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❖ இந்திய  ரெ்பத   விலல மதிெ்ெற்ற உபலாகெ் பொருெ்கள் ெரிமாற்ற லமயமானது 

(IIBX), குஜராத ்  ரெ்பத  நிதித் பதாழில்நுெ்ெ நகரம் அல்லது குஜராத்தில் உள்ள GIFT 

நகரில் அலமந்துள்ளது. 

❖ இந்திய  ரெ்பத   விலல மதிெ்பு மிக்க உபலாகெ் பொருெ்கள் ெரிமாற்ற லமயம் 

என்ெது நலக வியாொரிகலளெ் ெரிமாற்றத்தில் ெரத்்தகம் ப ய்ய ெதிவு ப ய்ய 

லெெ்ெது மெ்டுமல்லாமல், தங்கம் மற்றும் பெள்ளிலய  ்ப மிெ்ெதற்குத் பதலெயான 

உள்கெ்ெலமெ்லெயும் அலமத்துள்ளது. 

 

 

BSNL ைற்றுை் BBNL நிறுவனங்கள் இமணப்பு 

 

❖ மத்திய அலம  ்ரலெயானது,  மீெத்தில் ொரத ்பிராெ்பெை்ெ ்பநெ்பொரக்் லிமிபெெ ்

மற்றும் ொரத்  ஞ் ார ்நிகாம் லிமிபெெ் ஆகிய நிறுெனங்கலள இலைெ்ெதற்கு அதன் 

ஒெ்புதலல அளித்தது. 

❖ BSNL நிறுெனமானது, அர ாங்கத்தின் நிரெ்ாகெ் பிரிொக  ்ப யல்ெடுெபதாடு அதன் 

ப ாதத்ு உரிலமகள் அர ாங்கத்திெம் இருக்கும். 

❖ ொரத் பிராெ்பெை்ெ ் பநெ்பொரக்் லிமிபெெ ் நிறுெனமானது ொரத்பநெ் என்றும் 

அலழக்கெ் ெடுகிறது. 
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❖ இது அர ாங்கத்திற்கு  ்ப ாந்தமான நிறுெனமாெபதாடு, இது அகலெ் ெெ்லெ ப லெ 

பதாெரெ்ான உள்கெ்ெலமெ்பிலன ெழங்குகிறது. 

❖ BSNL நிறுெனமானது, நாெ்டின் மிகெ்பெரிய, அர ாங்கத்திற்கு  ்ப ாந்தமான, கம்பிெெ 

இலைெ்ெற்ற பதாலலத் பதாெரப்ு ப லெ ெழங்குநராக உள்ளது. 

 

சூயஸ் கால்வாய் சபாருளாோர ைண்டலை் 

❖ சூயஸ் கால்ொய் பொருளாதார மை்ெலத்தில் ெசுலம லஹெ்ரஜன் பதாழிற் 

 ாலலலயக் கெ்ெலமக்க  ்ப ய்ெதற்காக எகிெ்து மற்றும் இந்திய நிறுெனம் ஒன்றும் 

புரிந்துைரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திெ்டுள்ளன. 

❖ ஆை்டுபதாறும் 20,000 ென் ெசுலம லஹெ்ரஜலன உற்ெத்தி ப ய்யும் திறன் பகாை்ெ 

ஆலலலயக் கெ்ெலமெ்ெதற்காக 8 பில்லியன் அபமரிக்க ொலரக்லள இந்திய ரீநியூ 

ெெர ்பிலரபெெ் லிமிபெெ் (RENE.BO) என்ற நிறுெனம் முதலீடு ப ய்ய உள்ளது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பூமியின் சுற்றுசச்ூழல் வள எல்மல மீறல் தினை் 

❖ புவியானது ஜனெரி 1 முதல் ஜூலல 28 ெலரயில் மெ்டும், அதற்குத் பதலெயான 

இயற்லக ெளங்கலள மீை்டும் தயாரிெ்ெதற்கு முன்னதாகபெ மனிதகுலம் அதலன 

முழுலமயாகெ் ெயன்ெடுத்தி உள்ளது.. 

❖ எனபெ, ஜூலல 28 ஆம் பததியானது பூமியின் சுற்று ச்ூழல் ெள எல்லல மீறல் தினம் 

ஆகும். 
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❖ உலக மக்கள்பதாலகக்கு இத்தலகய அளவிலான ெளங்கலள நிலலயான முலறயில் 

ெழங்குெதற்கு 1.75 பூமிகள் பதலெெ்ெடும். 

❖ கெந்த 50 ஆை்டுகளில் பூமியின் சுற்று ச்ூழல் ெள எல்லல மீறல் மிகவும் விலரவில் 

முன்பனறி பநருங்கி ெருெதாக உலக மனிதத் தெங்கள் மீதான கூெ்ெலமெ்ொனது 

கூறியுள்ளது. 

 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

உலக ேடகள சாை்பியன்ஷிப் தபாட்டி – 2022 

 

❖ உலக தெகள  ாம்பியன்ஷிெ் பொெ்டியானது முதல்முலறயாக அபமரிக்காவில் 

நெத்தெ் ெெ்ெது. 

❖ ெதக்கெ் ெெ்டியலலெ் பொறுத்த ெலரயில், அபமரிக்க அைி கெந்த 10 நாெ்களில் 

தங்களின் பொெ்டி பநரதல்த  ்சிறெ்ொகெ் ெயன்ெடுத்தியது. 

❖ இதில் இந்தியா ஒெ்டு பமாத்தமாக 33ெது இெத்லதயும், ஆசிய அளவில் சீனா, ஜெ்ொன் 

மற்றும் கஜகஸ்தானுக்கு அடுத்தெடியாக நான்காெது இெத்லதயும் பிடித்தது. 

இடை்  நாடு பேக்கங்கள்  

1 அபமரிக்கா 33 

2 எத்திபயாெ்பியா 10 

3 ஜலமக்கா 10 

33 இந்தியா 1 
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❖ அல்ஜீரியா, புரக்ினா ொப ா, குபராஷியா, கிரீஸ், பதன் பகாரியா ஆகிய நாடுகள் தலா 

1 பெள்ளிெ் ெதக்கத்துென் ெதக்கெ் ெெ்டியலில் இந்தியாவுென் ப ரத்த்ு 33ெது இெத்தில் 

உள்ளன. 

 

          


