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ஆகஸ்ட் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியன் ஆயில் என்ற பெருநிறுவனமானது, பெரு நிறுவனச ்சமூகெ் பொறுெ்பின் கீழ் 

"சிறுத்ததகள் ொதுகாெ்புத் திட்டத்திற்கு" ஆதரவளிக்க முன் வந்த முதல் பெரு 

நிறுவனமாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

i-Tamil Nadu சதாழில்நுட்ப மையை் 

❖ I-Tamil Nadu பதாழில்நுட்ெ (iTNT) மமயத்திமன மாநில அரசு பதாடங்க உள்ளது. 

❖ இது சிக்கலான சவால்கமளத ்தீரெ்்ெதற்கு பசயற்மக நுண்ணறிவு, இயந்திரக் கற்றல் 

மற்றும் பதாடரச்ங்கிலி பொன்ற சில பதாழில்நுட்ெங்கமளெ் ெயன்ெடுத்தச ்

பசய்வதற்கான முயற்சிகமள ஒருங்கிமணக்கும் ஒரு மமயமாகும். 

❖ தமிழ்நாட்டின் பதாழில்நுட்ெத் துமறயின் வளரச்ச்ிக்கு ஒரு பெரும் உந்துதமலக் 

பகாடுெ்ெமத பநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்த நடவடிக்மகயானது எடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

உசச் நீதிமன்றத் தமலமை நீதிபதி 

❖ நீதிெதி உதய் உபமஷ் லலித் இந்தியாவின் அடுத்த உசச் நீதிமன்றத் தமலமம 

நீதிெதியாகெ் ெதவிபயற்க உள்ளார.் 

❖ நீதிெதி ரமணா ஆகஸ்ட் 26 ஆம் பததியன்று ஓய்வு பெற உள்ளமதயடுதத்ு, நீதிெதி 

U.U.லலித் இந்தியாவின் 49வது தமலமம நீதிெதியாகெ் ெதவிபயற்க உள்ளார.் 

❖ இவர ்நவம்ெர ்08 ஆம் பததியன்று தனது 65வது வயதில் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்ொக 74 

நாட்கள் மட்டுபம இெ்ெதவியில் இருெ்ொர.் 
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❖ நீதிெதி U.U.லலித் அவரக்ளுக்குெ் பிறகு, இந்திய நாட்டின் நீதித்துமறயின் தமலவராக 

நீதிெதி D.Y.சந்திரசூட் நியமிக்கெ் ெடுவார.் 

❖ 1991 ஆம் ஆண்டில் நீதிெதி கமல் நபரன் சிங் ெணியாற்றிய 17 நாட்கள் அளவிலான 

ெணிக் காலபம இந்தியத ்தமலமம நீதிெதி ெதவியின் மிகக் குறுகிய ெதவிக் காலம் 

ஆகும். 

 

 

சாக்சை் அங்கன்வாடி & தபாஷன் 2.0 திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

 

❖ பெண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் பமம்ொட்டு அமமசச்கமானது, ‘சாக்சம் அங்கன்வாடி 

மற்றும் பொஷன் 2.0′ திட்டத்மதச ் பசயல்ெடுதத்ுவதற்கான சில பசயல்ொட்டு வழி 

காட்டுதல்கமள பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025-26 ஆம் ஆண்டு வமர இந்தத் திட்டத்மதச ் பசயல் 

ெடுத்துவதற்கு மத்திய அரசு ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 
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❖ சாக்சம் அங்கன்வாடி மற்றும் பொஷன் 2.0 திட்டமானது ஒரு ஒருங்கிமணந்த ஊட்டச ்

சத்து வழங்கீட்டுத் திட்டமாகும். 

 

ைத்தியப் பல்கமலக்கழகங்கள் (திருத்தை்) ைதொதா 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மத்தியெ் ெல்கமலக்கழகங்கள் (திருத்தம்) மபசாதாவானது மக்கள் 

அமவயில் நிமறபவற்றெ்ெட்டது. 

❖ இது 'பதசிய இரயில் மற்றும் பொக்குவரத்து கல்வி நிறுவனத்திமன (NRTI)' கதி சக்தி 

விஸ்வ வித்யாலயாவாக மாற்றுவமத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ பதசிய இரயில் மற்றும் பொக்குவரத்துக் கல்வி நிறுவனமானது இந்தியாவின் முதல் 

பொக்குவரத்துக் கல்வி நிறுவனம் ஆகும். 

❖ இது குஜராத்தின் வபதாதரா நகரில் அமமந்துள்ளது. 

 

 

கருை்பிற்கு இதுவமை வழங்கப்படாத அதிகபட்ெ நியாய ைற்றுை் இலாப விமல 

❖ கரும்பிற்கான நியாயமான மற்றும் இலாெ விமலக்கு (FRP) மத்தியெ் பொருளாதார 

விவகாரங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழு ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டின் கரும்புச ் சாகுெடிெ் ெருவத்தில், குவிண்டாலுக்கு 305 ரூொய் 

விமலயாக நிரண்யிக்கெ்ெட்டது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டின் கரும்பு சாகுெடிெ் ெருவத்திற்கான நியாய மற்றும் இலாெ விமல 

எனெது தற்பொமதய 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான கரும்புச ்சாகுெடிெ் ெருவத்திற்கான 

நியாய மற்றும் இலாெ விமலமய விட 2.6 சதவீதம் அதிகமாகும். 

❖ கரும்பு விவசாயிகளுக்கு உத்தரவாத விமலமய உறுதி பசய்வதற்காக கரும்பிற்கான 

நியாய மற்றும் இலாெ விமல நிரண்யிக்கெ்ெட்டுள்ளது 

❖ கடந்த 8 ஆண்டுகளில் அரசாங்கம் நியாய மற்றும் இலாெ விமலமய 34% அதிகமாக 

உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ பவளாண் பசலவினங்கள் மற்றும் விமலகளுக்கான ஆமணயதத்ின் (CACP) 

ெரிந்துமரயின் பெரில் நியாய மற்றும் இலாெ விமல நிரண்யிக்கெ்ெட்டு, மத்தியெ் 
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பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவால் (CCEA) இந்த விமல 

அறிவிக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ கரும்புத் பதாழில்துமறமய மறுசீரமமெ்ெது பதாடரெ்ான ரங்கராஜன் குழுவின் ஒரு 

அறிக்மகயின் அடிெ்ெமடயில் நியாய மற்றும் இலாெ விமல நிரண்யிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ தற்பொமதயக் கரும்புச ் சாகுெடிெ் ெருவத்தின் சரக்்கமர உற்ெத்தியில் இந்தியா 

பிபரசில் நாட்டின் உற்ெதத்ிமய விஞ்சியுள்ளது. 

 

 

தைவுப் பாதுகாப்பு ைதொதா 2021 

 

❖ ொராளுமன்றத்தில் இருந்து தனிநெர ் தரவுெ் ொதுகாெ்பு மபசாதாவிமன அரசாங்கம் 

திரும்ெெ் பெற்றுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், ஓய்வு பெற்ற உசச் நீதிமன்ற நீதிெதியான B.N.ஸ்ரீகிருஷ்ணா 

தமலமமயில் இருந்த குழுவானது ஒரு வமரதவத் தயார ் பசய்ததில் இருந்து இந்த 
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மபசாதா நிலுதவயில் உள்ளது. 

❖ மத்திய அரசானது 2019 ஆம் ஆண்டில் மக்களமவயில் இந்த மபசாதாவின் வமரவிமன 

அறிமுகெ்ெடுத்தியது. 

❖ இந்த மபசாதாவானது 2021 ஆம் ஆண்டில் ொராளுமன்றக் கூட்டுக் குழுவின் மறுஆய்வு 

உட்ெட ெல மறு ஆய்வுகளுக்கு உட்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

 

ெை்வததெெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட ததசிய அளவில் நிை்ணயிக்கப்பட்டப் பங்களிப்பு 

 

❖ இந்தியாவின் புதுெ்பிக்கெ்ெட்ட பதசிய அளவில் நிரண்யிக்கெ்ெட்டெ் ெங்களிெ்பிற்கு 

(NDC) மத்திய அமமசச்ரமவ சமீெத்தில் ஒெ்புதல் அளித்தது. 

❖ ொரீஸ் ஒெ்ெந்தத்தின் ெடி, ெருவநிமல மாற்றத்திற்கான உலகளாவிய 

நடவடிக்மககமள வலுெ்ெடுத்துவதில் இந்தியாவின் ெங்களிெ்மெ அதிகரிெ்ெமத இது 

பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது குமறவான உமிழ்வு என்ற இலக்கின் முன்பனற்றெ் ொமதகளில் இந்தியாமவ 

அமழத்துச ்பசல்ல உதவும். 

❖ புதுெ்பிக்கெ்ெட்ட NDC ஆனது, ெருவநிமல மாற்றம் பதாடரெ்ான ஐக்கிய நாடுகளின் 

கட்டமமெ்பு மாநாட்டு அமமெ்பிற்கு மாற்றெ்ெடும். 

❖ இந்த புதுெ்பிெ்ொனது 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரச ்சுழிய நிமலமய அமடதல் என்ற 

நாட்டின் நீண்ட கால இலக்மக அமடவதற்கான ஒரு பசயல்நிமலெ் ெடியாகும். 

❖ புதுெ்பிக்கெ்ெட்ட பதசிய அளவில் நிரண்யிக்கெ்ெட்ட ெங்களிெ்பின் ெடி, 2005 ஆம் 

ஆண்டின் அளமவ ஒெ்பிடுமகயில், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நாட்டின் பமாத்த 

உள்நாட்டு உற்ெத்தியின் அளவில் உமிழ்வுச ்பசறிவிமன 45% ஆக குமறக்க இந்தியா 

உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 

சபாருளாதாைெ ்செய்திகள் 

புதிய வைி தளத்தில் பணவழங்கீட்டு முகமை 

❖ ஃபெடரல் வங்கியானது, வருமான வரித ் துமறயின் TIN 2.0 தளத்தில் அதன் ெண 

வழங்கீட்டு முகமம தளத்மத இடம்பெறச ்பசய்த இந்தியாவின் முதல் வங்கியாக மாறி 

உள்ளது. 
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❖ கடன் அட்தட/ெணம் எடுத்தல் அட்மட, ஒருங்கிமணந்தெ் ெண வழங்கீட்டு 

இமடமுகம், NEFT/RTGS மற்றும் இமணய வழி வங்கி பொன்ற ெல முமறகமளெ் 

ெயன்ெடுத்தி, வரி பசலுதத்ுபவார ்எளிதாகத் தங்கள் வரிகமள பசலுத்தலாம். 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

10 புதிய ைாை்ொை் தளங்கள் 

❖ இந்தியாவில் பமலும் 10 ஈரநிலங்கள் ராம்சார ்தளங்களாக நியமிக்கெ்ெட்டுள்ளன.  

❖ இதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள ராம்சார ் தளங்களின் எண்ணிக்மக 64 ஆக 

உயரந்்தது. 

❖ இந்த 10 புதிய தளங்களில் தமிழ்நாட்டில் ஆறு (6) தளங்களும், பகாவா, கரந்ாடகா, 

மத்தியெ் பிரபதசம் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு (1) தளமும் 

அடங்கும். 

❖ புதிதாக அறிவிக்கெ்ெட்டுள்ள தளங்கள்   

 

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

தவளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதிப் பயன்பாட்டில் சவற்றி கண்ட ைாநிலை் 

❖ பவளாண் உள்கட்டமமெ்பு நிதிெ் ெயன்ொட்டில் ஆந்திரெ் பிரபதச மாநிலம் முதல் 

S.No Name of wetland State 

1 Koonthankulam Bird Sanctuary Tamil Nadu 

2 Satkosia Gorge Odisha 

3 Nanda Lake Goa 

4 Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Tamil Nadu 

5 Ranganathituu BS Karnataka 

6 Vembannur Wetland Complex Tamil Nadu 

7 Vellode Bird Sanctuary Tamil Nadu 

8 Sirpur wetland  Madhya Pradesh 

9 Vedanthangal Bird Sanctuary Tamil Nadu 

10 Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary Tamil Nadu 
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இடத்தில் உள்ளது. 

❖ ஆந்திர மாநிலமானது பவளாண் பதாழில்துமறயின் உள்கட்டமமெ்பு பமம்ொட்டிற்கு 

அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து சிறந்த மாநிலமாக உருபவடுத்துள்ளது. 

 

 

பிைபலைானவைக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ைத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆமணயை் 

 

❖ ஊழல் தடுெ்பு ஆமணயர,் சுபரஷ் N. ெபடல் மதத்ிய ஊழல் தடுெ்பு ஆமணயராக 

நியமிக்கெ் ெட்டுள்ளார.் 

❖ சஞ்சய் பகாத்தாரி என்ெவருக்குெ் ெதிலாக இவர ்நியமிக்கெ்ெட்டுள்ளார.் 

❖ மத்திய ஊழல் தடுெ்பு ஆமணயமானது ஒரு மத்திய ஊழல் தடுெ்பு ஆமணயர ்மற்றும் 

இரண்டு ஊழல் தடுெ்பு ஆமணயரக்மளக் பகாண்டு பசயல்ெடுகிறது. 

❖ தற்பொது ஆமணயத்தில் ஊழல் தடுெ்பு ஆமணயர ்எவரும் இல்மல. 

❖ பிரதமர ்தமலமமயிலான மூன்று பெர ்பகாண்ட ஒரு பதரவ்ுக் குழுவானது இவரக்மள 

நியமிக்கிறது. 

❖ இந்தக் குழுவில் உள்ள மற்ற இரு உறுெ்பினரக்ள் மத்திய உள்துமற அமமசச்ர ்மற்றும் 

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


•   
•    
 

 
 

மக்களமவயின் எதிரக்்கட்சித ்தமலவர ்ஆகிபயார ்ஆவர.் 

 

இதைெ ்செய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபைிய மிதக்குை் சூைியெக்தி மின் உற்பத்தி நிமலயை் 

 

❖ மத்தியெ் பிரபதச மாநிலத்தின் கந்த்வா என்னுமிடத்தின் வழிபய ொயும் நரம்மத 

ஆற்றின் மீது அமமந்துள்ள ஓம்காபரஷ்வர ் அமணயில் உலகின் மிகெ்பெரிய 

மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் உற்ெத்தி நிமலயமானது கட்டமமக்கெ்ெட உள்ளது. 

❖ இந்த மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் உற்ெத்தி நிமலயமானது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் சுமார ்

600 பமகாவாட் மின்சாரத்மத உற்ெத்தி பசய்யும் என எதிரெ்ாரக்்கெ் ெடுகிறது. 

❖ உலகின் மிகெ்பெரிய மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் உற்ெத்தி நிமலயமானது 100 சதுர 

கிபலா மீட்டர ்ெரெ்ெளவில் அமமக்கெ்ெட உள்ளது. 

 

யுசனஸ்தகா அமைப்பின் பாைை்பைியத் தளங்கள் பட்டியலில் வானியல் 

ஆய்வகை் 

 

❖ பீகாரில் உள்ள லங்காத ் சிங் கல்லூரியில் உள்ள வானியல் ஆய்வுக்கூடம் ஆனது 

தற்பொது யுபனஸ்பகா அமமெ்பினுமடய, உலகின் முக்கியமான அழிந்து வரும் 

ொரம்ெரிய ஆய்வகங்களின் ெட்டியலில் பசரக்்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ 123 ஆண்டுகள் ெழமமயான இந்தக் கல்லூரியில் 1916 ஆம் ஆண்டில் இந்த ஆய்வகம் 

என்ெது கட்டெ்ெட்டது. 
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❖ 1970களின் ஆரம்ெக் காலம் வமர இந்த ஆய்வகம் மற்றும் பகாளரங்கமானது திருெ்தி 

கரமான முமறயில் பசயல்ெட்டது. 

❖ ஆனால் காலெ்பொக்கில் ெடிெ்ெடியாக இதன் பசயல்ொடுகள் சரிவதடந்து குமறயத் 

பதாடங்கியது. 

❖ தற்பொது, இது முற்றிலும் பசயல்ொடற்ற நிமலயில் உள்ளது. 
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