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ஆகஸ்ட் – 04  

TNPSC துளிகள் 

❖ BRICS நாடுகளின் தீவிரவாத எதிரப்்பு ஒத்துழைப்பிழன வலுப்படுதத்ுவதற்காக 

வவண்டி BRICS தீவிரவாத எதிரப்்புச ்சசயல்திடட்மானது உறுதி சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
o இது குறித்த ஒரு விவாதமானது BRICS அழமப்பின் தீவிரவாத எதிரப்்புச ் சசயற் 

குழுவின் 6வது சந்திப்பில் நழடசபற்றது. 
❖ மியான்மர ் நாட்டு இராணுவமானது அவசர நிழலழய வமலும் 2 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. 
o இராணுவ அரசானது தன்ழன “தற்காலிக அரசு” எனப் சபயரிட்டு மின் ஆங்க் 

ஹலாய்ங் என்பவழரப் பிரதமராக நியமித்துள்ளது. 

❖ அசாம் மற்றும் மிவசாரம் ஆகிய மாநில முதல்வரக்ள் தங்களது மாநிலங்களுக்கு 

இழடயிலான எல்ழலப் பகுதியில் நிலவும்  பதற்றமான ஒரு சூை்நிழலழயக் குழறக்க 

முயற்சி வமற்சகாண்டுள்ளனர.் 

o இந்த இரு மாநிலங்களும் 164.6 கி.மீ. சதாழலவிலான பதற்றம் மிக்க எல்ழலழயப் 

பகிரந்்து சகாள்கின்றன. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழக ெட்டப் பபரவையின் 100ைது ஆண்டு நிவைவு 

❖ சசயின்ட ் ஜாரஜ்் வகாட்ழடயில் அழமந்துள்ள சடட்ப்வபரழவயின் நூற்றாண்டு 

நிழறவு விைாக் சகாண்டாட்டத்திழனக் குடியரசுத் தழலவர ் ராம்நாத் வகாவிந்த் 

அவரக்ள் சதாடங்கி ழவத்தார.் 
❖ வமலும் 5 முழற முதலழமசச்ராகப் பணியாற்றிய திரு. மு. கருணாநிதி அவரக்ளின் 

உருவப் படத்ழதயும் திரு. வகாவிந்த் அவரக்ள் திறந்து ழவத்தார.் 
❖ கடந்த 40 ஆண்டுகளில் மாநிலத்தின் ஒரு முக்கிய நபரின் உருவப் படமானது 

குடியரசுத் தழலவரால் திறந்து ழவக்கப்படுவது இதுவவ முதல் முழறயாகும். 
❖ 1977 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அப்வபாழதய குடியரசுத ் தழலவர ் N. சஞ்சீவ் 

சரட்டி அவரக்ள் முன்னாள் முதல்வர ்K. காமராஜர ்அவரக்ளுழடய உருவப் படத்ழதத் 

திறந்து ழவத்தார.் 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

சிக்கிம் பிரிவிை்கான பநரடித் சதாடர்பு இவணப்பு 

❖ இந்திய மற்றும் சீன நாட்டு இராணுவங்கள் வடக்கு சிக்கிம் பிரிவில் ஒரு வநரடித் 

சதாடரப்ு இழணப்பிழன நிறுவியுள்ளன. 
❖ இப்பகுதியிலுள்ள அசல் எல்ழலக் வகாட்டுப் பகுதிகளில் நம்பிக்ழகத் தன்ழமழய 

அதிகரிக்கும் சபாருட்டு இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
❖ இந்த வநரடித் சதாடரப்ு இழணப்பானது, வடக்கு சிக்கிமின் வகாங்ரா லா என்ற 

பகுதியிலுள்ள இந்திய இராணுவத்திற்கும் திசபதத்ிய தன்னாட்சிப் பகுதியின் கம்பா 

சாங் என்ற பகுதியிலுள்ள சீன மக்கள் விடுதழல இராணுவத்திற்கும் இழடவய 
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நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 3,488 கி.மீ. நீளமான அசல் எல்ழலக் வகாட்டின் ஊடாக கட்டுப்பாட்டு 

அலுவலரக்ளுக்கு இழடவய வைங்கப்பட்டுள்ள 6வது வநரடித் சதாடரப்ு இழணப்பு 

ஆகும். 
❖ தற்வபாது கிைக்கு லடாக், அருணாசச்லப் பிரவதசம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய பகுதிகள் 

ஒவ்சவான்றிலும் இரண்டு வநரடித் சதாடரப்ு இழணப்புகள் உள்ளன. 

 

 

இ-ரூபி டிஜிட்டல் பணைழங்கீட்டு முவை 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 அன்று பிரதமர ் நவரந்திர வமாடி ‘இ-ரூபி டிஜிட்டல் 

பணவைங்கீட்டு முழற’ என்ற ஒரு முழறயிழனத் சதாடங்கி ழவத்தார.் 

❖ இ-ரூபி என்பது இழணயவழி ரசீது அடிப்பழடயிலான ஒரு பணவைங்கீட்டு முழற 

ஆகும். 

❖ இது அரசிற்கும் பயனாளிகளுக்கும் இழடவயயான சதாடரப்ுகழள வழரயறுக்கச ்

சசய்வதற்காகத் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ இலக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட மற்றும் வவறு எவருக்கும் சசன்றழடயா வண்ணம் அரசின் 

நலத் திட்டப் பலன்கள், குறிப்பிட்ட பயனாளிகழள சசன்றழடவழத இத்தளம் உறுதி 

சசய்கிறது. 
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❖ இ-ரூபி என்பது பயனாளிகள் பற்று அட்ழடகள், டிஜிட்டல் பணவைங்கீட்டுச ்

சசயலிகள் (அ) இழணய வங்கி வசதி வபான்றவற்ழறப் பயன்படுத்தாமவலவய 

ரசீதிழனப் சபறச ்சசய்து ஒரு முழற பணம் சசலுத்தக் கூடிய சசயல்முழறயாகும். 

❖ இந்தியத் வதசியக் சகாடுப்பனவு கைகமானது தனது ஒருங்கிழணந்த பணவைங்கீட்டு 

இழடமுகத் தளத்தில் இந்த இ-ரூபி தளத்திழன உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது நிதிச ்வசழவத் துழற, சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அழமசச்கம் மற்றும் வதசிய 

சுகாதார ஆழணயம் ஆகியவற்றினால் இழணந்து சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இலகுைான சமட்பரா இரயில் 

❖ தித்தாகர ் வவகன்ஸ் லிமிசடட் என்ற நிறுவனமானது இத்தாலியில் உள்ள தனது 

ஆழலயில் புவன சமட்வரா இரயில்களுக்கான முதல் இரயிலிழன அறிமுகப் படுத்தி 

உள்ளது.   
❖ சமாத்தமாக இத்தாலியிலிருந்து 34 இரயில்கள் அனுப்பப்பட உள்ளன. 
❖ புவன சமடவ்ரா இரயில் இழணப்பிற்கான இந்த இரயில் சபட்டிகள் இந்தியாவில் 

முதன்முழறயாக அலுமினியத்ழதக் சகாண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
❖ நித்தாகர ் வவகன்ஸ் என்பது வமற்கு வங்காளத்தின் தித்தாகர ் என்னுமிடத்தில் 

அழமந்துள்ள இரயில் சபட்டிகள் தயாரிப்பு நிறுவனமாகும்.  

 

 

அஸ்ைகந்தம் 

❖ ஆயுஷ் அழமசச்கமானது அஸ்வகந்தத்தின் மீதான ஒரு மருத்துவப் பரிவசாதழனழய 

வமற்சகாள்ள உள்ளது. 
❖ இது ஐக்கிய ராஜ்ஜியதத்ிலுள்ள லண்டன் சுகாதாரம் மற்றும் சவப்ப மண்டல 

மருத்துவக் கல்லூரியுடன் இழணந்து, வமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது. 
❖ இந்தக் குழுவானது வகாவிட்-19 சதாற்று மீது இம்மருந்தினுழடய சசயல்திறழனச ்

வசாதித்துப் பாரக்்க உள்ளது. 

❖ அகில இந்திய ஆயுரவ்வத கல்வி நிறுவனம் மற்றும் லண்டன் சுகாதார மற்றும்  சவப்ப 

மண்டல மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியழவ அஸ்வகந்தத்தின் மீதான மருத்துவச ்

வசாதழனக்காக வவண்டி ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திழன சமீபதத்ில் வமற் 

சகாண்டன. 

❖ வகாவிட்-19 வநாயாளிகள் மீது இந்த மருந்தினுழடய சசயல்திறழனக் கண்டறிய 

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


•   
•    
 

 
 

வவண்டி ஓர ்அயல்நாட்டு நிறுவனத்துடன் ஆயுஷ் அழமசச்கம் ழகவகாரப்்பது இதுவவ 

முதல்முழறயாகும். 

குறிப்பு 

❖ அஸ்வகந்தத்தினுழடய அறிவியல் சபயர ் விதானியா வசாம்னிஃசபரா (withania 

somnifera) என்பதாகும். 

❖ இது சபாதுவாக ‘இந்திய குளிரக்ால சசரர்ிப் பைம்’ என்றும்  அழைக்கப்படுகிறது. 

 

பதசிய ஆராய்ெச்ி அைக்கட்டவள 

❖ வதசிய ஆராய்சச்ி அறக்கட்டழளயிழன நிறுவுவதற்கு இந்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்தியக் கல்வி அழமசச்ர ்தரவ்மந்திர பிரதான் அறிவித்துள்ளார.் 
❖ நாட்டின் ஆராய்சச்ிச ்சூைழல வலுப்படுதத்ுவவத இதன் முதன்ழம வநாக்கமாகும். 
❖ இது நாட்டின் சதாழில்துழற, கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

வமம்பாட்டு அழமப்புகள் ஆகியவற்ழற இழணக்கும் ஓர ்அழமப்பாக சசயல்படும்.  
 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியத் தவலவமக் கணக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் 

❖ தீபக் தாஸ் என்பவர ்தழலழமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலராக சபாறுப்பிழன 

ஏற்றுள்ளார.் 
❖ இவர ்25வது தழலழமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர ்(Controller General of Accounts 

– CGA) ஆவார.் 

❖ தழலழமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர ் என்பவர ் அரசியலழமப்பின் 150வது 

சட்டப் பிரிவின்படி அரசின் கணக்கு ழவப்பு அதிகாரி ஆவார.் 

 

கடை்பவட அதிகாரிகளின் புதிய துவணத் தவலைர் 

 

❖ துழணக் கடற்பழடத் தழலவர ் S.N. வகாரவ்மட் கடற்பழட அதிகாரிகளின் துழணத ்

தழலவராகப் சபாறுப்வபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் துழணக் கடற்பழடத ் தழலவர ் G. அவசாக் குமார ் என்பவழர அடுத்து அந்தப் 
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பதவியிழன ஏற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் அதி விசிஷ்த் வசவா (Ati Vishisht Seva Medal - AVSM)) பதக்கம் மற்றும் நவ்வசனா 

பதக்கம் (Nausena Medal - NV) ஆகியவற்ழறப் சபற்றவராவார.்  

 

விவளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பி.வி. சிந்துவின் ொதவன 

 

❖ சீனாழவச ் வசரந்்த ‘ஹி பிங்ஜியாவவா’ என்பவழர வீை்த்தியழத அடுத்து இரண்டு 

ஒலிம்பிக் பதக்கங்கழள சவன்ற முதல் இந்தியப் சபண்மணி எனும் சபருழமழய 

பி.வி. சிந்து சபற்றுள்ளார.் 
❖ இவர ்ஒலிம்பிக்கில் சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்ற முதல் இந்தியப் சபண்மணி ஆவார.் 
❖ 2016 ரிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் பி.வி. சிந்து தனது முதல் ஒலிம்பிக் பங்வகற்பில் 

மகளிருக்கான வபட்மிண்டன் ஒற்ழறயர ் பிரிவில் சவள்ளிப் பதக்கத்திழன 

சவன்றார.் 
❖ வடாக்கியா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் இவர ்சவண்கலப் பதக்கத்திழன சவன்றுள்ளார.் 
❖ சுசில் குமாழர அடுத்து தனிநபர ் வபாட்டிகளில் 2 ஒலிம்பிக் பதக்கங்கழள சவன்ற 

இரண்டாவது இந்திய விழளயாட்டு வீரர ் எனும் சபருழமழய பிவி சிந்து சபற்று 

உள்ளார.் 
❖ சுசில் கமார ் 2008 ஆம் ஆண்டில் சபய்ஜிங்கில் நழடசபற்ற மல்யுத்தப் வபாட்டியில் 

சவண்கலப் பதக்கத்திழனயும் 2012 ஆம் ஆண்டில் லண்டன் வபாட்டியில் சவள்ளிப் 

பதக்கத்திழனயும் சவன்றுள்ளார.் 
❖ 2012 ஆம் ஆண்டின் லண்டன் ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் அதிகபட்சமாக இந்தியா 

சமாத்தம் 6 பதக்கங்கழளப் சபற்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நண்பரக்ள் தினம் 2021 – ஆகஸ்ட் 01 

❖ இந்தியாவில் நண்பரக்ள் தினமானது ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் ஞாயிறன்று 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 
❖ இந்நாளில், நமது வாை்நாளின் வபாது நாம் உருவாக்குகின்ற மற்றும் நம்ழம 

வளமாகவும் மகிை்சச்ியாகவும் மாற்றுகின்ற நட்பின் பிழணப்பிழனக் சகௌரவிக்கும் 
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வழகயில் நாம் இத்தினத்ழதக் சகாண்டாடுகிவறாம். 
❖ இத்தினமானது முதன்முழறயாக 1958 ஆம் ஆண்டில் பராகுவவ நாட்டில் சரவ்வதச 

நட்பு தினமாக முன்சமாழியப் பட்டது. 
❖ இருப்பினும் இத்தினமானது முதன்முதலாக 1930களில் வஜாய்ஸ் ஹால் என்பவர ்

நிறுவிய ஹால்மாரக்் காரட்ுஸ் எனும் நிறுவனத்தில் வதான்றியதாக நம்பப் படுகிறது. 

 

 

பதசிய மவல ஏறுதல் தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

❖ நியூயாரக்் மாகாணத்திலுள்ள அதிவரான்டாக் மழலகளில் உள்ள 46வது சிகரத்தில் 

சவற்றிகரமாக ஏறி சாதழன ஒன்ழறப் பழடத்த பாபி வமத்தியூஸ் மற்றும் அவரது 

நண்பர ் வஜாஸ் வமடிகன் ஆகிவயாழரக் சகௌரவிக்கும் விதமாக இத்தினமானது 

உருவாக்கப் பட்டது. 
❖ 1965 ஆம் ஆண்டில் எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்தியன் எனும் சபருழமழய 

அவதார ்சிங் சீமா  என்பவர ்சபற்றார.் 
❖ 1984 ஆம் ஆண்டில் எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்தியப் சபண்மணி எனும் 

சபருழமழய பசவ்சந்திரி பால் (30வது வயதில்) சபற்றார.் 
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இஸ்லாமிய மகளிர் உரிவமகள் தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

❖ முத்தலாக் முழறக்கு எதிராக இயற்றப்பட்ட சடட்த்ழதக் சகாண்டாடும் வழகயில் 

நாடு முழுவதும் இஸ்லாமிய மகளிர ்உரிழமகள் தினமானது கழடபிடிக்கப்படுகிறது. 
❖ முதலாவது இஸ்லாமிய மகளிர ் உரிழமகள் தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 
❖ 2019 ஆம் அண்டு ஆகஸ்ட் 01 அன்று இந்திய அரசானது முத்தலாக் முழறக்கு எதிரான 

சட்டத்ழத இயற்றியது. 
❖ இசச்ட்டமானது முழறயாக 2019 ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய மகளிர ் (திருமண 

உரிழமகளின் பாதுகாப்பு) சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
❖ இசச்ட்டமானது இஸ்லாமிய ஆண்கள் உடனடியாக விவாகரத்து சசய்யும் ஒரு 

முழறயிழனத் தழட சசய்கிறது.  

 

 

உலகத் தாய்ப்பால் ஊட்டல்  ைாரம் – ஆகஸ்ட் 01 – 07  

❖ தாய்மாரக்ளுக்கும் குைந்ழதகளுக்கும் தாய்ப்பால் ஊட்டுதலால் ஏற்படும் 

நன்ழமயின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரழ்வப் பரப்புவதற்காக ஒவ்வவார ்

ஆண்டும் இந்த உலகத் தாய்ப்பால் ஊட்டல் வாரமானது கழடபிடிக்கப்படுகிறது. 
❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “Protect Breastfeeding : A shared Responsibility” என்பதாகும். 

❖ இந்த வருடாந்திர நிகை்வானது 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகத் தாய்ப்பால் ஊட்டல் 

சசயல் கூட்டிழணவு, உலக சுகாதார அழமப்பு மற்றும் யுனிசசப் ஆகிய 

அழமப்புகளால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 
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