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ஆகஸ்ட்– 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ சஞ்சுக்தா தாஷ் எழுதிய ஒரு கவிததத் ததாகுப்பான 'லாக் டவுன் லிரிக்ஸ்' என்ற ஒரு 

புத்தகத்தத ஒடிசா முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக் தவளியிட்டார.் 

❖ ஐரராப்பியக் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் ரபாடட்ியில் தெரம்னி அணிதய வீழ்த்தி 

இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் மகளிர ்கால்பந்துப் பட்டத்தத தவன்றது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்தவல்த் விதளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் மகளிருக்கான நான்கு 

ரபர ் தகாண்ட அணிகளுக்கான ரபாட்டிகளில் இந்திய லான் பவுல்ஸ் அணி தங்கப் 

பதக்கத்திதன தவன்றது. 

o இந்த விதளயாட்டுப் பிரிவில் இந்தியா பதக்கம் தவல்வது வரலாற்றில் இதுரவ 

முதல் முதறயாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிதயோகே் துறைே் திட்டம் 

 

❖ மின்சார அதமசச்கத்தின் முதன்தமயான புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிரயாகத் துதறத் 

திட்டத்ததப் பிரதமர ்அவரக்ள் ததாடங்கி தவத்தார.் 

❖ இது விநிரயாக நிறுவனங்களின் தசயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் நிதி நிதலத ்

தன்தமதய ரமம்படுதத்ுவதத ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ரமற்கூதரயில் நிறுவப்படும் சூரியசக்தி திட்டத்திற்கான ஒரு ரதசிய இதணயத் 

தளத்திதனயும் அவர ்ததாடங்கி தவத்தார.் 
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❖ விண்ணப்பங்கதளப் பதிவு தசய்வதில் ததாடங்கி நுகரர்வாருக்கு மானியம் வழங்கச ்

தசய்வது வதர ரமற்கூதரயில் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி கருவிதய நிறுவும் ஒரு 

தசயல்முதறதய இதணய தளத்தில் கண்காணிப்பதற்கு இந்தத் தளமானது உதவும். 

 

மூன்று சேோழிலோளர் குறிகோட்டிகள் 

❖ அகில இந்திய அளவில் 46-59 வயதுக்குட்பட்ட பகுதி ரநரமாக ரவதல தசய்யும் 

பணியாளரக்ளின் விகிதமானது 2017 முதல் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இதடயில் 10% 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருந்ததாக ரதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் ததரிவித்து 

உள்ளது. 

❖ 60 வயதுக்கு ரமற்படட் வயதினர ் பிரிவில், பகுதி ரநர ரவதல தசய்யும் 

பணியாளரக்ளின் விகிதமானது 15 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தது. 

❖ ரதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது இந்த மூன்று ததாழிலாளர ் குறிகாட்டிகதள 

உருவாக்கியுள்ளது. 

o "பாலியல் அடிப்பதடயில், பகுதி ரநர ரவதல தசய்பவரக்ளின் விகிதம்" 

o "பாலியல் அடிப்பதடயில் பணியமரத்்துபவரக்ளின் விகிதம்" மற்றும் 

o குதறந்தபட்சமாக 3 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்ததயுடன் மற்றும் 3 வயதுக்கு 

உட்பட்ட குழந்ததகள் இல்லாமலும் உள்ள குடும்பத்தில் வசிக்கும் 25 முதல் 49 

வயதுதடய நபரக்ளின் பாலின அடிப்பதடயிலான ரவதலவாய்ப்பு 

விகிதமானது, ""முதல் வருதக அட்டவதணயின் நபரக்ளின் 

எண்ணிக்தகயிலான தரவாக" உள்ளது. 

❖ சரவ்ரதச ததாழிலாளர ்அதமப்பானது, இந்தக் குறிகாட்டிகளுக்கான ஒரு பாதுகாவலர ்

நிறுவனமாகும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

போகிஸ்ேோன் நோட்டிை்கு நிதி வசதி விரிவோக்கம் 

 

❖ சரவ்ரதச நாணய நிதியமானது, பாகிஸ்தான் நாட்டின் தபாருளாதாரத்திதன மறு 

சீரதமப்பதற்காக பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்துடன் நிதி விரிவாக்க வசதி ஒப்பந்தத்தில் 

(EFF) தகதயழுத்திட்டது. 

❖ பாகிஸ்தான் நாட்டின் 2022 ஆம் ஆண்டு தபாருளாதார ஆய்வறிக்தகயின் படி, 2022 

ஆம் நிதியாண்டில் நிதிப் பற்றாக்குதற 18.6 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. 

❖ 252 பில்லியன் டாலராக உள்ள நிகர தபாதுக் கடன், தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

66.3% ஆகும். 
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நிதி விரிவோக்க வசதி 

❖ இது நீண்ட காலமாக இருக்கும் கட்டதமப்பு சாரந்்த ஏற்றத்தாழ்வுகதளச ்சரி தசய்ய 

ரததவயான தகாள்தககள் உட்பட விரிவான திட்டங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. 

❖ நிதி விரிவாக்க வசதியின் ஈடுபாடு மற்றும் மறு வழங்கீடு ஆகியதவ தபரும்பாலான 

நிதி வசதிகதள விட நீண்ட காலம் வதர நிதி உதவி வழங்குகிறது. 

❖ 3 முதல் 4 ஆண்டுகள் வதர நிதி வழங்கப்படுகிறது. 

❖ நிதி விரிவாக்க வசதியின் கீழ் தபறப்பட்டத் ததாதககள் 5  முதல் 10 ஆண்டுகளில் 

திருப்பிச ்தசலுத்தப்பட ரவண்டும். 

 

ஏவுகறை போதுகோப்புப் பயிை்சி 

❖ ததன் தகாரியா, அதமரிக்கா மற்றும் ெப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இதடரய ஒரு 

கூட்டு ஏவுகதண பாதுகாப்புப் பயிற்சி நதடதபற உள்ளது. 

❖ இது ஆண்டிற்கு இரண்டு முதற நதடதபறும் பசிபிக் டிராகன் பயிற்சியாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் பயிற்சியில் மற்ற மூன்று நாடுகரளாடுச ்ரசரத்்து ஆஸ்திரரலியா 

மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளும் பங்ரகற்க உள்ளன. 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

சரக்கு மை்றும் தசறவ வரி வருவோய் வசூல் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ெூதல மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் ரசதவ வரி வசூல் ஆண்டிற்கு 28 

சதவீதம் உயரந்்து ரூ.1,48,995 ரகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இதுவதர பதிவான இரண்டாவது அதிகபட்ச சரக்கு மற்றும் ரசதவ வரி வருவாய் 

வசூல் இதுவாகும். 

❖ ெூன் மாத வசூல் ஆனது, ரூ.1,44,616 ரகாடியாக இருந்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிகபட்ச வசூலாக 1,67,540 ரகாடி ரூபாய் பதிவாகி 

உள்ளது. 
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❖ வரி வசூலிக்கத் ததாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, மாதாந்திரச ்சரக்கு மற்றும் ரசதவ வரி 

வசூல் ரூ.1.40 லட்சம் ரகாடிதயத் தாண்டியது இது ஆறாவது முதறயாகும். 

 

5G அறலக்கை்றை ஏலம் 2022 

❖ ரிதலயன்ஸ் ஜிரயா நிறுவனமானது 5ஆம் ததலமுதற ததாதலத்ததாடரப்ுத் 

ததாழில்நுட்ப ஏலத்தில் அதிக அதலக்கற்தறகதள வாங்கிய ஒரு நிறுவனமாக 

உருதவடுத்துள்ளது. 

❖ 700 தமகா தெரட்்ஸ் அளவிலான அதலக்கற்தறயானது, ஒரு ரசதவ வழங்கும் 

நிறுவனத்தினால் வாங்கப்படுவது இதுரவ முதல் முதறயாகும். 

❖ ஜிரயா நிறுவனத்திற்கு அடுத்த இடத்தில் பாரத்ி ஏரத்டல் நிறுவனமும், அததத் 

ததாடரந்்து ரவாடரபான் ஐடியா நிறுவனமும் உள்ளது. 

❖ அதானி குழும நிறுவனமான அதானி ரடட்டா தநட்தவாரக்்ஸ் இந்த ஏலத்தில் புதிதாக 

நுதழந்துள்ளது. 

❖ இந்த ஏலத்தில் அரசாங்கம் 1.50 டிரில்லியன் ரூபாய்க்குச ் சற்று அதிகமானத ்

ததாதகதயப் தபற்றுள்ளது. 

❖ 29% அதலக்கற்தறகள் விற்கப்படாமல் உள்ளன. 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

நோட்டின் மிக நீை்ட கோல அறவ கூட்டே் சேோடர் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், 61 நாட்கள் என்ற அளவில் நாட்டிரலரய மிக நீண்ட காலச ் சட்ட 

மன்ற கூட்டத் ததாடரிதனக் ரகரள அரசு நடத்தியது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், ஆரம்பகட்ட ரகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றின் ரபாது சட்டமன்ற 

அமரவ்ுகதளக் கூட்டுவதன் அடிப்பதடயிலானப் பட்டியலில் ரகரளா எட்டாவது 

இடத்திற்குச ்தசன்றது. 

❖ 40 நாட்கள் அளவிற்கு கூட்டத ் ததாடர ் நடத்தியதன் மூலம், கரந்ாடகா இப்பட்டியலில் 

இரண்டாவது இடத்ததப் தபற்றது. 

❖ அததத் ததாடரந்்து தமிழ்நாடு (34 நாட்கள்), ஒடிசா ஆகியதவ உள்ளன. 

❖ 28 மாநிலச ்சட்டசதபகளில் 17 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு ஒன்றியப் பிரரதசத்தின் சட்ட 
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சதப 20 நாட்களுக்கும் குதறவாகரவ கூடியுள்ளன. 

❖ ஆந்திரப் பிரரதசம், நாகாலாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா மற்றும் தடல்லி ஆகிய 

மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்கள் 10 நாட்களுக்கும் குதறவாகக் கூடியுள்ளன. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆசியோவின் பைக்கோரப் சபை்மைி 

❖ நிகழ்ரநர ப்ளூம்தபரக்் பில்லியனரக்ள் குறியீடட்ின்படி, OP ஜிண்டால் குழுமத்தின் 

ததலவரான சாவித்ரி ஜிண்டால், ஆசியாவின் பணக்காரப் தபண்மணி ஆனார.் 

❖ இவர ்சீனாவின் யாங் ெுயான் என்பவதர முந்தியுள்ளார.் 

❖ இவர ் 1.4 பில்லியன் தசாத்து மதிப்பிதனக் தகாண்ட நாட்டின் பணக்காரப் தபண் 

மற்றும் 10வது பணக்காரர ்ஆவார.் 

 

 

புகழ்சபை்ை இந்தியவியலோளர் 2021 

 

❖ கனடிய அறிஞர,் தெஃப்ரி ஆம்ஸ்ட்ராங் இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகள் சதபயின் 2021 

ஆம் ஆண்டின் புகழ்தபற்ற இந்தியவியலாளர ்விருதிதனப் தபற்றுள்ளார.் 
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❖ “இந்தியாவின் தத்துவம், சிந்ததன, வரலாறு, கதல, கலாசச்ாரம், இந்திய தமாழிகள், 

இலக்கியம், நாகரிகம், சமூகம் ரபான்றவற்றிற்கான ஆய்வு/கற்பித்தல்/ஆராய்சச்ி 

ஆகியவற்றில் அவர ் ஆற்றிய சிறந்தப் பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கும் வதகயில்” இந்த 

விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ தெரம்னி, சீனா, ெப்பான், இங்கிலாந்து, ததன் தகாரியா மற்றும் அதமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகதளச ் ரசரந்்த முந்ததய விருதாளரக்ளுடன் இதணந்து,  இந்த விருதிதனப் 

தபறும் ஏழாவது நபர ்ஆக இப்பட்டியலில் இவர ்இடம் தபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த வருடாந்திர விருதானது 2015 ஆம் ஆண்டில் தடல்லியில் நதடதபற்ற முதல் உலக 

இந்தியவியல் மாநாட்டின் ரபாது நிறுவப்பட்டது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்த விருதத முதன்முதலில் தபற்றவர ் தெரம்னிதயச ் ரசரந்்த 

ரபராசிரியர ்தென்ரிச ்ஃப்ரீெர ்வான் ஸ்டிதடன்கிரான் ஆவார.் 

 

விறளயோட்டுச ்சசய்திகள் 

‘தகம்ஸ் றவட் ஓபன்’ 

 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டு பாரீஸ் ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகளின் ஏற்பாட்டாளரக்ள் “ரகம்ஸ் தவட் 

ஓபன்” என்ற தசாற்தறாடதரத் தங்கள் அதிகாரப் பூரவ் முழக்கமாக தவளியிட்டனர.் 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டின் ரகாதடகால ஒலிம்பிக் ரபாடட்ிகள் 2024 ஆம் ஆண்டு ெூதல 26 

முதல் ஆகஸ்ட் 11 வதர நதடதபற உள்ளன. 

❖ ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகள் 

"ரவகமானதவ", "உயரந்்ததவ" மற்றும் "வலுவானதவ" - அத்துடன் "அதிக 

உள்ளடக்கத்திதனயும், அதிகச ் சரகாதரதத்ுவத்திதனயும், மிகவும் அழகு 

நிதறந்ததாகவும் இருக்கும்" என்று உறுதியளிக்கும் ஒரு ஒளிப்படக் காட்சியுடன் இந்த 

முழக்கம் தவளியிடப்படட்து. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

முஸ்லிம் சபை்கள் உரிறம தினம் - ஆகஸ்ட் 01 

❖ இது முத்தலாக் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டததக் தகாண்டாடும் ஒரு நாளாகும். 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 01 அன்று அமல்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தச ் சட்டத்தின் மூலம், முத்தலாக் நதடமுதறயானது ஒரு குற்றவியல் 

நடவடிக்தகயாக மாற்றப்பட்டது. 
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❖ முத்தலாக் முதறயானது, இந்திய முஸ்லிம் கணவரக்ள், “தலாக்” என்ற வாரத்்தததய 

ததாடரந்்து மூன்று முதற உசச்ரிப்பதன் மூலம் உடனடியாக தங்கள் மதனவிகதள 

விவாகரத்து தசய்ய அனுமதித்தது. 

❖ இந்த நதடமுதற மதனவியின் சம்மதத்ததக் கருத்தில் தகாள்ளாது. 

❖ முஸ்லீம் தபண்கள் (திருமண உரிதமகள் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் கீழ் இது 

ததடதசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

 

உலக நுறரயீரல் புை்றுதநோய் தினம் - ஆகஸ்ட் 01 

 

❖ இந்தக் தகாடிய ரநாதயப் பற்றிய விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதன் மூலமும், அதற்கு 

எதிராக நடவடிக்தக எடுத்திட ரவண்டி உலதகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கதள 

வலியுறுத்துவதன் மூலமும் ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் ஏற்படும் இறப்புகதளத் தடுப்பதத 

இது ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ரநாயானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் சுமார ்1.80 மில்லியன் உயிரிழப்புகதள 

ஏற்படுத்தியது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 2012 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

          


