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ஆகஸ்ட் – 02  

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசியச ்சடட்ச ்தசவைகள் ஆவையம், ேகுதியான வகதிகவள அவடயாளம் கை்டு, 

விசாரவை மறு ஆய்வுக் குழுவிடம் ககாை்டுச ்கசல்ைேற்குத் ேகுதியான நபரக்வள 

விடுவிப்பேற்குப் பரிந்துவர சசய்வேற்காக வவண்டி ‘Release UTRC@75’ என்ற ஒரு 

பிரசச்ாரே்வேே் கோடங்கியுள்ளது. 

❖ மாைட்டச ் சட்டச ் தசவைகள் ஆவையே்தின் (DLSA) முேலாைது தேசிய அளவிலான 

சந்திப்பிவனத் தேசியச ்சட்டச ்தசவைகள் ஆவையம் (NALSA) ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

❖ ரிவலயன்ஸ் இை்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுைனமானது, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கே்துடன் 

இவைந்து 2024 ஆம் ஆை்டு பாரீஸ் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் முேன்முவறயாக இந்திய 

விருந்தோம்பல் இல்லே்திவன அவமக்க உள்ளது. 

❖ மக்கள் கடே்ேப்படுைது பற்றிய விழிப்புைரவ்ிவன மக்களுக்கு ைழங்குைேற்காக, ஆட் 

கடே்ேலுக்கு எதிரான உலக தினமானது ஜூவல 30 ஆம் தேதியன்று கவடபிடிக்கப் 

பட்டது. 

o இந்ே ஆை்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, "கோழில்நுட்பே்தின் பயன்பாடு 

மற்றும் துஷ்பிரதயாகம்" என்போகும். 

❖ சரை்தேச நட்பு தினம் ஆை்டுதோறும் ஜூவல 30 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o இந்தியாவில் இந்ேே ் தினம் ஆகஸ்ட் மாேே்தின் முேல் ஞாயிற்றுக்கிழவமயன்று 

(ஆகஸ்ட் 7) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலக ைனச ்சரகர ்தினம் ஒை்தைார ்ஆை்டும் ஜூவல 31 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o இந்ே ஆை்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, "ைனச ் சரகரக்ள் பன்முகே் 

ேன்வமக்கு அந்நியமானைரக்ள் அல்ல" என்போகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

குடியரசுத் தலைவரின் வண்ணம் விருது 

 

❖ குடியரசுே் துவைே ் ேவலைர ் மதிப்பு மிக்க குடியரசுத் தலைவரின் வண்ணம் என்ற 
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விருதிவன ேமிழகக் காைல்துவறக்கு ைழங்கினார.் 

❖ இது மாநிலக் காைல்துவறயின் பாராட்டே்ேக்கச ்தசவை மற்றும் பல சாேவனகளுக்கு 

கிவடே்ே ஒரு அங்கீகாரமாகும். 

❖ சதன் இந்தியாவிை் இருந்து இந்த விருதிலனப் சபறும் முதை் மாநிைம் தமிழ்நாடு 

மட்டுவம ஆகும். 

❖ இந்தியாவிை் சமாத்தம் பத்து மாநிைங்கள் மட்டுவம இந்தப் சபருலமமிகு விருதிலன 

சவன்றுள்ளன. 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டிை் தமிழ்நாடு மாநிைக் காவை்துலற தான் ஏற்படுத்தப் பட்ட 150வது 

ஆண்டிலன அனுசரித்தது. 

 

நகர்ப்புற விலங்கு மீட்பு மமயம் 

❖ கிை்டி தேசியப் பூங்காவில் நகரப்்புற விலங்கு மீட்பு வமயம் ஒன்று அவமக்கப் பட்டு 

உள்ளது 

❖ ேமிழ்நாடு ைனேத்ுவறயின் இே்ேவகய முேல் ைவக வமயமானது, காயமவடந்ே 

மற்றும் மீட்கப்பட்ட ைனவிலங்குகளுக்கு உேவி ைருகிறது. 

❖ இந்ே வமயம் ஒரு தபாக்குைரே்து ைசதி ககாை்ட வமயமாகும்.  

❖ அங்கு மீட்கப்பட்ட விலங்குகள் அவழே்துச ் கசல்லப்பட்டு, அைற்றின் காயங்களுக்கு 

சிகிசவ்சயளிக்கப் பட்டு, தபாதுமான அளவு நலமாக அலடந்த பின்னர ் அவை 

மீண்டும் விடுவிக்கப் படுகின்றன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கூகுள் வமரபடத்தில் வீதிக் காட்சி அம்ெம் 

 

❖ கூகுள் ைவரபடமானது இந்தியாவில் 10 நகரங்களுடன் தசரே்்து வைேராபாே்தில் 

வீதிக் காட்சிச ்தசவைவய அறிமுகப்படுே்தியது. 

❖ கூகுள் ைவரபடமானது, வைேராபாே்வே தசரந்்ே இரை்டு நிறுைனங்களுடன் 

இவைந்து இந்ேச ்தசவைவய அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. 

❖ இது கபங்களூர,் கசன்வன, கடல்லி, மும்வப, வைேராபாே,் புதன, நாசிக், ைதோேரா 

மற்றும் அகமது நகர ் உள்ளிட்ட 10 நகரங்களின் சமீபே்தியப் புவகப்படங்கவளக் 

கிவடக்கச ்கசய்கிறது. 
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❖ இது உள்ளூர ் நிறுைனங்களுடன் இவைந்து தமற்கூறிய நகரங்களில் 1,50,000 கி.மீ. 

பரப்பளவின் புவகப்படங்கவள ைழங்குகிறது. 

 

ஆழ்கடல் அகழ்வு - ததசிய அறிவியல் விருது 

 

❖ இந்தியப் சபருங்கடலின் மத்தியப் பகுதியிை் ஆழ்கடை் சுரங்க அலமப்பிற்கான 

உைகின் முதை் எந்திரச ் வசாதலனகலள நடத்திய இந்திய அறிவியைாளரக்ளுக்கு 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பத் துலறயின் இலண அலமசச்ர ் ஜிவதந்திர சிங் 

வதசிய அறிவியை் விருலத வழங்கினார.் 

❖ வமலும், முதை் வலகயான மற்றும் அதிநவீன ரீதியிை் முழுவதும் தன்னிசல்சயாக 

இயங்கும் மிதலவ அடிப்பலடயிைான கடவைாரக் கண்காணிப்பு மற்றும் இந்தியப் 

சபருங் கடலுக்கான நீரின் தர அறிவிப்பு  அலமப்பிலனயும் அவர ்திறந்து லவத்தார.் 

❖ இது இந்தியத் வதசியக் கடை் தகவை் வசலவ லமயத்தினாை் உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ வமலும், இது இந்தியாவின் ஆழ்கடை் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ கடலிை் 200 மீட்டர ் ஆழத்திற்கு கீவழ உள்ள பகுதி ஆழ்கடை் என்று வலரயறுக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இந்தப் பகுதியிை் இருந்து கனிமங்கலளப் பிரித்சதடுக்கும் சசயை்முலற ஆழ்கடை் 

அகழ்வு என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

 

கரிக்கியூர் பாமற ஓவியங்கள் 

❖ கரிக்கியூர ் பாலற ஓவியங்கள் ஆனது குன்றின் சசங்குத்துப் பக்க ஓரங்களிை் 

சசதுக்கப் பட்ட 300க்கும் வமற்பட்ட படங்கலளக் சகாண்டதாகும். 

❖ அலவ 5,000 ஆண்டுகளுக்கு வமை் பழலமயானலவ என்று நம்பப்படுகிறது. 

❖ சமீபத்திய தசாப்தங்களிை் நீைகிரி முழுவதும் மீண்டும் கண்சடடுக்கப்பட்ட குலக 

மற்றும் பாலற ஓவியங்களின் வரிலசயிை் இலவயும் ஒன்றாகும். 

❖ கரிக்கியூர ்ஆனது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய பாலற ஓவியத் தளங்களிை் ஒன்றாகும். 

❖ ஆரம்ப கட்ட வலரபடங்கள், வவட்லடயாடும் வாழ்க்லக முலறயிலிருந்து படிப்படியாக 

வமய்சச்ை் முலறக்கு மாறுவலத இந்தப் படங்கள் சித்தரிக்கின்றன. 
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❖ பிந்லதய வலரபடங்களிை், ஒரு நிலையான விவசாய வாழ்க்லக முலற சித்தரிக்கப் 

பட்டது. 

 

 

வறட்சிநிமல முரண்பாடு பற்றிய  கண்தணாட்டக் குறியீடு 

 

❖ இந்திய வானிலை ஆய்வு லமயமானது, சமீபதத்ிை் ஜூலை மாதத்திற்கான இந்தக் 

குறியீட்லட சவளியிட்டது. 

❖ இந்தியாவிை் கிட்டத்தட்ட 69% நிைமானது வறண்ட நிைமாக உள்ளது. 

❖ 756 மாவட்டங்களிை் கிட்டத் தட்ட 660 மாவட்டங்கள் (85%) சவவ்வவறு அளவிைான 

வறட்சிலய எதிரச்காள்கின்ற அவத சமயம் 63 மட்டுவம வறட்சியற்றலவயாக உள்ளன. 

❖ குலறந்தபட்சம் 196 மாவட்டங்கள் கடுலமயான வறட்சியின் பிடியிை் உள்ள நிலையிை் 

அதிை் 65 மாவட்டங்கள் உத்தரப் பிரவதசத்திை் உள்ளன. 

❖ விவசாயத்திை் வறட்சியின் தாக்கங்கள், குறிப்பாக ஈரமான மற்றும் வறண்டப் 

பருவங்கள் ஆனது பருவநிலை மண்டைங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சவப்ப 

மண்டைங்களிை் அதிகமாக உள்ளன. 

❖ இந்த முலறலயப் பயன்படுத்தி குளிரக்ாைம் மற்றும் வகாலடக்காைப் பயிரிடை் 

பருவங்கலள மதிப்பிடைாம். 
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❖ பரந்த அளவிைான இந்த வறண்டப் பகுதிகள் ராஜஸ்தானின் பாலைவனதத்ிலும், கட்ச ்

வலளகுடா மற்றும் பஞ்சாப் மற்றும் குஜராத்தின் பகுதியளவு வறண்டப் பகுதிகளிலும், 

வமற்கு சதாடரச்ச்ி மலையின் மலழ மலறவுப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. 

 

வரத்்தகத்திற்கான நிதி 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிை் வளரச்ச்ி சபற்ற நாடுகளிை் இருந்தும், உைக வரத்்தக லமயத்தின் 

வரத்்தக முயற்சிக்கான உதவி என்ற முன்சனடுப்பின் கீழும் அதிக உதவிகலளப் 

சபற்ற நாடாக இந்தியா மாறியது. 

❖ வரத்்தகத்திற்கான உதவி முன்சனடுப்பானது வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு உதவுவதன் 

மூைம் வறுலமலயக் குலறப்பதற்கான வரத்்தகத்லத வமம்படுத்தச ் சசய்வலத ஒரு 

வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ வளரச்ச்ி சபற்ற நாடுகள் வரத்்தகம் சதாடரப்ான திட்டங்கலள இைக்காகக் சகாண்ட 

மானியங்கள் மற்றும் சலுலகக் கடன்கலள வழங்குகின்றன. 

 

 

இந்தியாவில் சவளிப்பமடத்தன்மம பற்றிய அறிக்மக 

❖ ட்விட்டர ் ஊடகமானது சமீபத்திை் ஒரு சவளிப்பலடத் தன்லம மீதான அறிக்லகலய 

சவளியிட்டது. 

❖ ட்விட்டர ் பக்கத்திை் பத்திரிக்லகயாளரக்ள் மற்றும் சசய்தி நிறுவனங்களாை் 

சவளியிடப் பட்ட உள்ளடக்கத்லத நீக்கச ் சசய்வதற்கான சட்டரீதியான வகாரிக்லக 

என்பது உைகளவிை் இந்தியாவிை் தான் அதிக எண்ணிக்லகயிை் முன் லவக்கப்படச ்

சசய்கின்றன. 

❖ இதன்படி இந்தியா 114 வகாரிக்லககலள முன்லவத்தது. 

❖ ட்விட்டர ் கணக்குத் தகவை்கலளக் வகட்பதிை் அசமரிக்காவிற்கு அடுத்த நிலையிை் 

இந்தியா உள்ளது. 

❖ உைகளவிளாவிய சமாதத்த் தகவை் வகாரிக்லககளிை் இந்தியா 19% வகாரிக்லககலள 

முன் லவத்துள்ளது.. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலை-டிசம்பர ்மாதங்களிை் அலனத்து வலகயானப் பயனரக்ளின் 

உள்ளடக்கங்கலள முடக்குவதற்கு, ட்விட்டருக்கு ஆலணகலள வழங்கிய முதை் ஐந்து 

நாடுகளிை் இந்தியாவும் ஒன்றாக உள்ளது. 
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❖ இந்தியாவிற்கு அடுத்தபடியாக, துருக்கி, ரஷ்யா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய சிை 

நாடுகளும் அதிகச ்சட்டப்பூரவ் வகாரிக்லககலள முன் லவக்கின்றன. 

❖ துருக்கி 78 வகாரிக்லககலளயும், ரஷ்யா 55 வகாரிக்லககலளயும், பாகிஸ்தான் 48 

வகாரிக்லககலளயும் முன் லவத்தன. 

 

 

தவளாண் உள்கட்டமமப்பு நிதி விருதுகள் 2022 

 

❖ வவளாண் துலற அலமசச்ர ் நவரந்திர சிங் வதாமர ் வவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதி 

விருதுகலள வழங்கினார.் 

❖ வவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதியின் ஒரு பகுதியாக இந்த விருதுகள் வழங்கப் 

படுகின்றன. 
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❖ இந்த நிதியானது, 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஆத்ம நிரப்ர ் பாரத் முன்சனடுப்பின் கீழ் 

சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இது மத்திய அரசின் ஒரு திட்டமாகும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஜிம்பாப்தவயின் தங்க நாணயம் 

❖ ஜிம்பாப்வவ நாட்டிை் பணவீக்கத்லதக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியிை் அந்த நாடு தங்க 

நாணயங்கலள அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ ஜிம்பாப்வவயின் ரிசரவ்் வங்கி இந்த சவளியீடு குறித்த அறிவிப்பிலன சவளியிட்டு, 

வணிக வங்கிகளுக்கு 2,000 நாணயங்கலள விநிவயாகித்தது. 

❖ ஜூலை மாதத்திை், வருடாந்திரப் பணவீக்க விகிதம் 190% ஆக அதிகரித்தது. 

❖ இதனாை் மத்திய வங்கியின் வட்டி விகிதம் இரண்டு மடங்கு அதிகரித்து 200% ஆக 

இருந்தது. 

❖ இந்த நாணயங்கள் எளிதிை் உள்ளூர ் மற்றும் சரவ்வதச அளவிை் வரத்்தகம் சசய்யக் 

கூடியலவயாகும். 

❖ இந்த தங்க நாணயம் "சமாஷி-ஓவ்-துன்யா" என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

❖ இதன் சபாருள் "இடிலய எழுப்பும் புலக" என்பதாகும். 

❖ இது வடாங்கா சமாழியிை் விக்வடாரியா நீரவ்ீழ்சச்ிலயயும் குறிக்கிறது. 

 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

AI4Bharat குழுமத்தில் நிதலகனி மமயம் 

 

❖ "AI4Bharat' குழுமத்திை், இந்திய சமாழிகளுக்கானப் பரந்த மூை ஆதாரச ் சசயற்லக 

நுண்ணறிவிலன உருவாக்குவதற்காக நிவைகனி லமயமானது சதாடங்கப்பட்டது. 
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❖ இது சசன்லனயின் இந்தியத் சதாழிை்நுட்பக் கழகத்தினாை் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ வராகினி மற்றும் நந்தன் நிவைகனி ஆகிவயார ்நிவைகனி வசலவ நிறுவனங்கள் மூைம் 

ரூ. 36 வகாடி மானியம் வழங்கி, இந்த லமயத்திற்கு நிதி உதவி அளித்து வருகின்றனர.் 

 

          


