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ஆகஸ்ட் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ இத்தாலியின் ர ாம் நக ில் நடைபெற்ற கிர க்க-ர ாமன் 17 வயதிற்கு உை்ெை்ை 

நபரக்ளுக்கான உலக சாம்பியன்ஷிெ் ரொை்டியில், கைந்த 32 ஆண்டுகளில் தங்கெ் 

ெதக்கம் பவன்ற முதல் இந்திய  ்என்ற பெருடமடய சூ ஜ் வசிஷ்ை் பெற்றா .் 

❖ மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிெ ெ்புத் துறை அடமசச்கம் ஆனது, தற்ரொது விறைபபை்ை 

குடிய சுத் தடலவ  ் ாம்நாத் ரகாவிந்த் மற்றும் அவ து முன்ரனாடிகளின் சில அ ிய 

புடகெ்ெைங்கடளக் காை்சிெ்ெடுத்தும் மூன்று புத்தகங்கடள பவளியிை்டுள்ளது. 

❖ இந்தியக் கி ிக்பகை ்கை்டுெ்ொை்டு வா ியத்தினால் நைத்தெ்ெடும் அடனதத்ு ச வ்ரதச 

மற்றும் உள்நாை்டு கி ிக்பகை் ரொை்டிகளுக்கும் Paytm  நிறுவனத்திற்குெ் ெதிலாக இனி 

மாஸ்ை க்ா ட்ு நிறுவனம் நிதி வழங்கீை்டு நிறுவனமாகச ்பசயல்ெடும். 

❖ இந்திய  ிச வ்் வங்கியானது, பொது டவெ்புத்பதாடகடய ஏற்காமல், வங்கி சா ாத 

நிதி நிறுவனத்தின் (NBFC) வணிகத்டதத் பதாைங்குவதற்கு  பி மல் எண்ை ப்ிட சஸ் 

என்ை நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

❖ அபம ிக்காவின் பெை ல்  ிச வ்் ஒர  மாதத்தில் பதாை ந்்து இ ண்ைாவது முடறயாக 

வை்டி விகிதங்கடள 75 அடிெ்ெடைப் புள்ளிகள் வட  உய த்்தியது. 

o இது வை்டி விகிதத்றதச ்சுழியம் என்ை நிறையிை் இருந்து 2.25 சதவிகிதம் முதை் 2.5 

சதவிகிதம் வறரயிைான வரம்பு வறரயிை் உயரத்த்ியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

11வது தவளாண் கணக்சகடுப்பு 

 

❖ 11வது ரவளாண் கணக்பகடுெ்பு (2021-22) ஆனது சமீெத்தில் பதாைங்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்தக் கணக்பகடுெ்பின் முக்கிய ரநாக்கமானது, விவசாயிகளின் வருமானத்டத 

அதிக ிெ்ெது மற்றும் சிறு விவசாயிகடள ஒழுங்கடமெ்ெதன் மூலம் அவ க்ளுக்கு 

அதிகா ம் அளிெ்ெது என்பதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு, முதல் முடறயாக திறன்ரெசிகள் மற்றும் வட ெை்டிடக ஆகியவற்றின் 

மூலம் த வுகள் ரசக ிக்கெ்ெடும். 

❖ ரவளாண் கணக்பகடுெ்ொனது, 5 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு நைத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ ரவளாண் கணக்பகடுெ்புத் திை்ைம் ஆனது 1970-71 ஆம் ஆண்டு முதல் ரவளாண் 

அடமசச்கத்தால் ரமற்பகாள்ளெ்ெை்டு வருகிறது. 

❖ இதற்காக 1970-71 ஆம் ஆண்ைானது குறிெ்பு ஆண்ைாக எடுத்துக் பகாள்ளெ்ெை்ைது. 
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❖ இதற்கு முன்ொக ரவளாண் கணக்பகடுெ்பு 2015-16 ஆம் ஆண்டில் நைத்தெ்ெை்ைது. 

 

இந்தியாவில் இணணயப் பயன்பாடு பற்றிய அறிக்ணக 2022 

 

❖ இந்திய இடணயம் மற்றும் டகரெசி கூை்ைடமெ்ொனது, "இந்தியாவில் இடணயம்" 

என்ற தடலெ்பில் ஒரு அறிக்டகடய பவளியிை்ைது. 

❖ சுமா  ் 346 மில்லியன் இந்திய க்ள் எண்ணிம முடறயிலான ெணம் பசலுத்துதல் 

மற்றும் இடணய வ த்்தகம் உள்ளிை்ை நிகழ்நநரப் ெ ிவ த்்தடனகடள ரமற் 

பகாள்ளச ்பசய்கின்றன .் 

❖ எண்ணிமப் ெ ிவ த்்தடனகடள ரமற்பகாள்ளும் மக்களின் எண்ணிக்டக 331 

மில்லியனாக இருக்கும் அபம ிக்க நாை்டிடன அந்த எண்ணிக்டகயில் இந்தியா 

விஞ்சியுள்ளது. 

❖ உலகளவில் ஏற்ெை்ை ரகாவிை்-19 பெருந்பதாற்றானது எண்ணிமப் ெ ிவ த்்தடனகடள 

51% அதிக ித்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், 230 மில்லியன் மக்கள் எண்ணிமப் ெ ிவ த்்தடனயில் ஈடுெை்டு 

உள்ளன .் 

❖ தற்ரொது, நாை்டில் 692 மில்லியன் மக்கள் இடணயப் ெயன க்ளாக உள்ளன .் 

❖ 351 மில்லியன் ரெ  ் கி ாமெ்புறங்களிலிருந்தும், 341 ரெ  ் நக ெ்்புறங்களிலிருந்தும் 

இடணயப் ெயன க்ளாக உள்ளன .் 

 

சாகசச ்சுற்றுலா 

 

❖ சுற்றுலாத் துறை அடமசச்கமானது, சமீெத்தில் சாகசச ்சுற்றுலாடவ "ஒரு முக்கியச ்

சுற்றுலாத் துடறயாக" அங்கீக ித்துள்ளது. 
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❖ சாகசச ்சுற்றுலாவில் நீ  ்சா ந்்த விடளயாை்டு முடறகளும் அைங்கும். 

❖ இந்த அடமசச்கமானது, “சாகசச ் சுற்றுலாவுக்கான ரதசிய உத்திகடள” தயா ித்து 

உள்ளது. 

❖ இந்திய நாை்டிடன சாகசச ்சுற்றுலாவிற்கு உலகளவில் விருெ்ெமிகு இைமாக மாற்றச ்

பசய்வடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ சுற்றுலாத் துடற பசயலாளட த ் தடலவ ாகக் பகாண்டு, ரதசிய சாகசச ் சுற்றுலா 

வா ியமும் இதற்காக அடமக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ முக்கியச ்சுற்றுலாத் துடற என்ெது குறிெ்பிை்ைப் ொ ட்வயாள க்ள் அல்லது சந்டதெ் 

பி ிவின ின் ரதடவகடளெ் பூ த்்தி பசய்யும் வடகயில் வடிவடமக்கெ்ெை்ை ஒரு 

குறிெ்பிை்ைச ்சுற்றுலா முடறயாகும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

UNAIDS அறிக்ணக 2022 

 

❖ ஆசியா மற்றும் ெசிபிக் நாடுகளில் எச.்ஐ.வி பதாற்றின் அதிக ித்து வரும் ரொக்குைன் 

ஒெ்பிடுடகயில், இந்தியாவில் எச.்ஐ.வி பதாற்றுகள் குடறந்துள்ளன. 

❖ 30 காசரநாய்-எசஐ்வி ொதிெ்புகள் அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக 

உள்ளது. 

❖ எச.்ஐ.வி. பதாற்றினால் ொதிக்கெ்ெை்ை மக்களிடைரய காசரநாய் பதாை ெ்ான 

உயி ிழெ்புகள் குடறந்துள்ள எை்டு நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

❖ எச.்ஐ.வி ரநாய்த ் பதாற்றுகளில் சில குறிெ்பிைதத்க்க வீழ்சச்ிறயக் கண்ை இ ண்டு 

நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இைம் பெற்றுள்ளது. 

❖ இருெ்பினும், 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் எச.்ஐ.வி பதாற்றினால் ொதிக்கெ் 

ெை்ைவ க்ளுக்கு காசரநாய்த் தடுெ்புச ்சிகிசட்சடய வழங்குவதில் இந்தியா 8 சதவீதம் 

ச ிடவக் கண்டுள்ளது. 
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❖ பதன்னாெ்பி ிக்கா மற்றும் தான்சானியா ஆகிய நாடுகளில் சிகிசட்ச 30 சதவீதம் 

குடறந்துள்ளது. 

❖ உலகளவில் 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையில் புதிய ரநாய்த் 

பதாற்றுகளின் எண்ணிக்டக 3.6 சதவீதம் மை்டுரம குடறந்துள்ளது. 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்துப் ெதிவான புதிய எசஐ்வி ரநாய்த ்பதாற்றுகளில் ஏற்ெை்ை 

மிகச ்சிறிய வருைாந்தி  வீழ்சச்ியாகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

வருடாந்திர அந்நிய தநரடி முேலீடுகள் 

 

❖ 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா அதிகெை்சமாக ஆண்டுக்கு 85 பில்லியன் ைால  ்

மதிெ்பிலான அந்நிய ரந டி முதலீை்டைெ் பெற்றுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவிற்கு சிங்கெ்பூ  ்மற்றும் அபம ிக்கா ஆகிய இரு 

நாடுகளிலிருந்து அதிக அந்நிய ரந டி முதலீடு பசய்யெ்ெை்ைது. 

❖ அவற்டறத் பதாை ந்்து பமாரீஷியஸ், பநத ல்ாந்து மற்றும் சுவிை்ச ல்ாந்து ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 

❖ க ந்ாைகா, மகா ாஷ்டி ா, பைல்லி, தமிழ்நாடு மற்றும் ஹ ியானா ஆகியடவ அதிக 

அந்நிய ரந டி முதலீடுகடளெ் பெறும் முதல் 5 மாநிலங்களாகும். 

 

HDFC வங்கி இணணப்பு 

❖ HDFC வங்கியானது, அதன் தாய் நிறுவனமான வீை்டு வசதி ரமம்ொை்டு நிதிக் 

கழகத்துைன் இடணந்த பிறகு உலகின் முதல் 10 மதிெ்புமிக்க வங்கிகளில் ஒன்றாக 

இருக்கும். 

❖ உலகின் முன்னணி 10 வங்கிகள் குழுவில் இைம்பிடித்த முதல் இந்திய வங்கியாகவும் 

இது திகழும். 

❖ HDFC வங்கி மற்றும் வீை்டு வசதி ரமம்ொை்டு நிதிக் கழகம் ஆகியவற்றின் 

ஒருங்கிடணந்தச ் சந்டத மூலதனமானது சுமா  ் 160 பில்லியன் அபம ிக்க 

ைால க்ளாக இருக்கும். 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

வளமான சுற்றுசச்ூழலுக்கான உரிணம 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச ் சடெயானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 28 ஆம் ரததி 

அன்று, அடனவருக்கும் வளமான சுற்றுசச்ூழடலெ் பெறுவதற்கான உ ிடமடய 

அங்கீக ிக்கும் ஒரு  தீ ம்ானத்டத ஏற்றுக் பகாண்ைது. 

❖ இந்தியா இந்தத் தீ ம்ானத்திற்கு ஆத வாக வாக்களித்துள்ள நபாதிலும் அந்தத ்

தீ ம்ான உட யின் பசயல்ொை்டு விதிமுடறகள் ெத்தியிை் சிை கருத்து நவறுபாடு 
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எண்ணங்கறளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ தீ ம்ானத்தின் நடைமுடற மற்றும் பொருள் குறித்து இந்தியா தனது மாை்றுக் 

கருத்துகடளத் பத ிவித்தது. 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டு ஸ்ைாக்ரஹாம் நக ில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் 

மாநாைானது, சுற்றுசச்ூழடல ஒரு முக்கியப் பி சச்ிடனயாக மாற்றிய முதல் உலக 

மாநாடு ஆகும். 

 

TERI சசயல் திட்டம் 

 

❖ எ ிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனமான TERI இந்தியாவின் கா ெ்ன் நீக்க 

இலக்குகடள அடையச ்பசய்வதற்கான சாத்தியமான நைவடிக்டககளுக்கான பசயல் 

திை்ைத்திடன பவளியிை்டுள்ளது. 

பரிந்துணரகள் 

❖ தனியா  ் முதலீை்டுக்கு ரொதுமான ஈ ெ்்புமிக்க, புதுெ்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் 

வழங்கெ் ெடும் மின் ஆற்றல்களுக்கு அதற்கான கை்ைணம் வழங்கும் முடறடய 

அறிமுகெ் ெடுத்துவதன் மூலம் ெ வலாக்கெ்ெை்ை சூ ிய சக்தியின் மீதான ெங்கிடன 

அதிக ித்தல். 

❖ இந்தியாவில் இதற்காக முடறயான பகாள்டக வழங்கீடுகள் உள்ளன. 

❖ கை்ைடமெ்பிற்கு நிடலதத்ன்டம மற்றும் பநகிழ்வுத் தன்டமடயக் பகாண்டு வரும் 

புதிய ஆற்றல் ரசமிெ்பு முடறகள் மற்றும் பதாழில்நுை்ெங்கடள இந்தியா பின்ெற்ற 

ரவண்டும். 
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❖ காற்று மற்றும் சூ ிய மின் உற்ெத்திடய ஒருங்கிடணெ்ெதற்குத் ரதடவயான 

பநகிழ்வுத் தன்டமடய மின் கை்ைடமெ்பில் அறிமுகெ்ெடுத்துதல் 

❖ புதுெ்பிக்கத்தக்க எ ிசக்திக்கான பசலவு குடறந்த மற்றும் ரொை்டித ்திறன் பகாண்ை 

உற்ெத்தி டமயமாக இந்தியா முன்ரனறுவதற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல். 

❖ வழங்கீை்டு நிறுவனங்கள் வணிக மற்றும் பதாழில்துடற நுக ர்வாருக்கு கா ெ்ன் 

சா ாத மின்சா த்டத வாங்குவதற்கான விருெ்ெத் பத ிவுகடள வழங்க ரவண்டும். 

❖ புதுெ்பிக்கத் தக்க எ ிசக்தி உெக ணங்கள் முழுடமயும் உள்ளைக்கும் வடகயில் 

உற்ெத்தி ஊக்குவிெ்புத் திை்ைத்தின் வி ிவுெ்ெடுத்துதல். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

"தகரளா சவாரி" ஆன்ணலன் வாடணக வாகனச ்தசணவ 

❖ ரக ள மாநிை அ சானது, தனது பசாந்த இடணயவழி ரீதியிைான வாைடக வாகனச ்

ரசடவடயத் பதாைங்க உள்ளது. 

❖ இந்தியாவிரலரய இது ரொன்ற முதல் முயற்சியாக இது கருதெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த ஆன்டலன் வாைடக வாகனச ்ரசடவக்கு ‘ரக ளா சவா ி’ என பெய ிைெ் ெை்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்திய நாை்டிரலரய ஒரு மாநில அ சு ஆன்டலன் வாைடக வாகனச ் ரசடவடயத ்

பதாைங்குவது இதுரவ முதல் முடறயாகும். 

 

 

குஜராே் குணறகடே்திக் சகாள்ணக 

❖ குஜ ாத ்அ சானது சமீெத்தில் பி தத்ிரயக ‘2022-27 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான குஜ ாத ்

குடறகைத்திக் பகாள்டகயிடன’ பவளியிை்ைது. 

❖ ஐந்தாண்டுகளில் குடறந்தது 2,00,000 என்ை அளவிை் புதிய ரவடல வாய்ெ்புகடள 

உருவாக்குவரத இந்தக் பகாள்டகயின் ரநாக்கமாகும். 

❖ இந்தியாவில் பி த்திரயக குடறகைத்திக் பகாள்டகடய பவளியிை்ை முதல் மாநிலம் 

இதுவாகும். 

❖ ரதாரல ா சிறெ்பு முதலீை்டு மண்ைலத்தின் ஒரு ெகுதியாக ஒரு சிறெ்பு ‘பசமிகான் 

(குடறக்கைத்தி) நக த்திடன' உருவாக்கவும் இது முன்பமாழிந்துள்ளது. 
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❖ மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுை்ெத ்துறை அடமசச்கமானது, 2021 ஆம் ஆண்டில்   

‘இந்தியக் குடறகைத்தித் திை்ைத்திடன’ பதாைங்கியது. 

 

 

விணளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

மகளிர ்ODI உலகக் தகாப்ணப தபாட்டி 2025 

 

❖ ச வ்ரதச கி ிக்பகை் சடெயானது, மகளி  ் பி ிவில் அடுத்தடுத்த முக்கிய ICC 

ரொை்டிகடள நைத்தும் நாடுகளின் ெை்டியடல பவளியிை்ைது. 
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❖ அடுத்து நடைபெற உள்ள 2025 ஆம் ஆண்டு ICC மகளி  ்கி ிக்பகை ்உலகக் ரகாெ்டெ 

ரொை்டியானது இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது. 

❖ 2027 ஆம் ஆண்டு ICC மகளி  ்டி20 சாம்பியன்ஸ் ரகாெ்டெ ரொை்டிக்கு இலங்டக தகுதி 

பபை்ைாை் அந்த ஆண்டின் ரொை்டியிடன இலங்டக நைதத்ும். 

❖ மகளி  ்டி20 உலகக் ரகாெ்டெ ரொை்டியிடன வங்காளரதசம் இ ண்ைாவது முடறயாக 

2024 ஆம் ஆண்டிை் நைத்த உள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு ெ ம்ிங்காமில் நடைபெற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான காமன்பவல்த ்

விடளயாை்டுெ் ரொை்டியில் மகளி  ்டி20 கி ிக்பகை் ரொை்டியும் இைம் பபைவுள்ளது. 
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