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ஆகஸ்ட் – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் முதன்மமப் பயன்பாட்டு எரிசக்திக் கலமையில் இயற்மக 

எரிைாயுவின் அளவிமன 15 சதவீதம் அதிகரிக்க வைண்டும் என்று இந்திய அரசு 

இலக்கு ஒன்றை நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ அவமசான் இந்தியா நிறுைனமானது, இந்தியாவில் தனது விநிவயாகச ் வசமைகமள 

அதிகரிப்பதற்காக இந்திய இரயில்வை நிரை்ாகத்துடன் ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது. 

❖ வைாடவபான் ஐடியா லிமிசடட் நிறுைனத்தின் வமலாண்மம இயக்குனரும் தமலமம 

நிரை்ாக அதிகாரியுமான ரவீந்தர ் தாக்கர ் அந்நிறுைனத்தின் தமலைராக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ 4ைது ONGC பாரா விமளயாட்டுப் வபாட்டிகளானது, புதுசடல்லியில் அதிகாரப் 

பூரை்மாகத் சதாடங்கி மைக்கப் பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

செவாலியர் விருது 

❖ கண்ணன் சுந்தரம் அைரக்ளுக்கு சசைாலியர ் டி எல் ஆரட்்வர வநஷனல் டு சமமரட ்

விருமத ைழங்க உள்ளதாக பிசரஞ்சு அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இைர ்காலசச்ுைடு பதிப்பகத்தின் இயக்குனர ்ஆைார.் 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இமடவயயான சைளியீட்டுத் துமற 

ஒத்துமழப்பிற்கு இைர ்ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்கான அங்கீகாரமாக இந்த விருதானது 

ைழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

ககாவிலின் உண்மை நிமைமய மீட்டளித்தை் 

❖ வசலம் அருவக உள்ள தமலசைட்டி முனியப்பன் வகாவிலானது இனி புத்தக் வகாவிலாக 

கருதப்படும். 

❖ இதுைமர, இந்தக் வகாவிலில் உள்ள உள்ளூர ்சதய்ைமானது இந்து மதச ்சடங்குகளின் 

படி ைழிபடப் பட்டது. 

❖ இக்வகாயிலானது வசலத்திற்கு அருகில் உள்ள சபரிவயரி கிராமத்தில் வகாட்மடச ்
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சாமலயில் அமமந்துள்ளது. 

❖ உயரநீ்திமன்றமானது ஆய்வு ஒன்றை நடத்தி, அக்வகாவிலின் "அமடயாளம் மற்றும் 

சதான்மம" ஆகியைற்மறத் தீரம்ானித்து, புத்தர ் அறக்கட்டமளயிடம் மீண்டும் 

அதறன ஒப்பமடக்க உரிய நடைடிக்மக எடுத்தது. 

அக்ககாவிலிை் உள்ள சிற்பங்கள் 

❖ வகாவிலில் உள்ள அந்தச ் சிமலயானது தாமமர பீடத்தின் மீது அரத்்தப் பத்மாசனம் 

எனப்படும் அமரந்்த நிமலயில் இருந்தது. 

❖ அதன் மககள் ‘தியான முத்திமர’ ைடிவில் சித்தரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ அந்த உருைமானது சக்தி எனப்படுகிறது. 

❖ தமலயில் சுருள் முடி, உசச்ிக் சகாண்மட மற்றும் நீளமான காதுமடல் வபான்ற 

புத்தரின் உடல் அம்சங்கமள இது குறிக்கிறது. 

 

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

அமனத்து ைகளிர் கடற்பமடக் குழு 

 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயின் 314 பிரிவு விமானப் பமடப் பிரிவிமனச ் வசரந்்த (INAS 314) 

ஐந்து சபண் அதிகாரிகள், முழுைதும் மகளிர ்அணியினரால் நடத்தப்படும் முதலாைது 

தன்னிசம்சயான கடல்சார ்உளவு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிமய நிமறவு சசய்து 

ைரலாறு பமடத்தனர.் 
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❖ இது வடாரன்ியர ் 228 என்ற விமானத்தில் ைடக்கு அரபிக்கடலுக்கு வமற்பரப்பில் ைான் 

சைளியில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது இத்தமகய முதல் ைமகயிலான இராணுை விமானக் கண்காணிப்புப் பணியாகும். 

❖ இந்த விமானமானது இந்தத் திட்டப்பணியின் பமடத்தளபதி சலப்டினன்ட் கமாண்டர ்

ஆஞ்சல் சரம்ா தமலமமயில் இயக்கப் பட்டது. 

 

பாரெ்ச்ூன் நிறுவனத்தின் உைகின் 500 முன்னணி நிறுவனங்களுக்கான 2022 

ஆை் ஆண்டு பட்டியலிை் இந்திய நிறுவனங்கள் 

 

❖ பாரச்ச்ூன் நிறுைனத்தின் உலகின் 500 முன்னணி நிறுைனங்களுக்கான 2022 ஆம் 

ஆண்டு பட்டியலில் 9 இந்தியப் சபாது மற்றும் தனியார ் நிறுைனங்கள் இடம் சபற்று 

உள்ளன. 

❖ இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது இப்பட்டியலில் 98ைது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது முதல் முமறயாக இந்தப் பட்டியலில் வசரக்்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் நிறுைனமானது (104ைது இடம்) சதாடரந்்து 

19ைது ஆண்டாக இப்படட்ியலில் இடம் சபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ள மற்ற இந்திய நிறுைனங்கள்: இந்தியன் ஆயில் 

காரப்்பவரஷன் (142), ONGC (190), SBI (236), பாரத் சபட்வராலியம் (295) டாடா வமாட்டாரஸ்் 

(370), டாடா ஸ்டீல் (435) மற்றும் ராவேஷ் எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் (437) ஆகியனைாகும். 

❖ அசமரிக்காவின் ைால்மாரட்் என்ை நிறுைனமானது சதாடரந்்து ஒன்பதாைது ஆண்டாக 
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இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு முதல், 17ைது முமறயாக தனது முதல் இடத்மத இந்த நிறுைனம் தக்க 

மைத்துக் சகாண்டுள்ளது. 

 

ெர்வகதெெ ்செய்திகள் 

வங்காள கதெத்துடன் IOCL நிறுவனை் கைற்சகாண்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தை் 

❖ இந்தியன் ஆயில் காரப்்பவரஷன் லிமிசடட ் நிறுைனம் மற்றும் ைங்காளவதசத்தின் 

சாமலகள் மற்றும் சநடுஞ்சாமலகள் துமற ஆகியமை ஒரு புதிய புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ இது அைசரகாலத்தில் ைங்காளவதசப் பகுதி ைழியாக இந்தியாவிற்குப் சபட்வராலியப் 

சபாருட்கமள விநிவயாகம் சசய்ய ைழி ைகுக்கும். 

❖ சபட்வராலியப் சபாருட்கமள ஏற்றிச ் சசல்லும் சகாள்கலன் சரக்குந்துகள் 

வமகாலயாவில் இருந்து திரிபுரா சசல்லும் ைழியில் ைங்காளவதச எல்மல ைழியாக 

சசல்லும். 

 

 

யுத் அபியாஸ் பயிற்சி 

❖ இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் உத்தரகாண்டில் இரண்டு ைார கால 

அளவிலான இராணுைப் பயிற்சிமய வமற்சகாள்ள உள்ளன. 

❖ இது 18ைது பயிற்சியாகும். 

❖ இதற்கு முந்மதயப் பயிற்சியானது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் மாதத்தில் 

அசமரிக்காவில் உள்ள அலாஸ்கா நகரில் நமடசபற்றது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ேூன் மாதத்தில், அசமரிக்கா இந்திய நாட்டிமன "ஒரு முக்கியப் 

பாதுகாப்புப் பங்குதாரர ்நாடு" என்று அறிவித்தது. 

❖ தளைாடப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தமானது, (LEMOA) 2016 ஆம் ஆண்டில் மகசயழுத்தானது. 

❖ தகைல் சதாடரப்ு இணக்கத் தன்மம மற்றும் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் (COMCASA) ஆனது 

2018 ஆம் ஆண்டில் இறுதி சசய்யப் பட்டது. 

❖ இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் அடிப்பமடப் 
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பரிமாற்ற மற்றும் ஒத்துமழப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு (BECA) ஒப்புதல் அளித்தன. 

 

 

சநதர்ைாந்திை் தண்ணீர்ப் பற்றாக்குமற 

❖ சநதரல்ாந்தில் வதசிய அளவிலான நீரம்ட்டமானது எப்வபாதும் இல்லாத அளவிற்கு 

குமறந்துள்ளது. 

❖ இதனால் சநதரல்ாந்து நாடானது தண்ணீரப்் பற்றாக்குமறயால் தவித்து ைருகிறது. 

❖ மரன் நதியின் நீரம்ட்டமானது இயல்மப விட 50% குமறைான நீமரவய ைழங்குகிறது. 

❖ சநதரல்ாந்து நாடானது மிகுதியான அளவு தண்ணீர ்நிமறந்து காணப்படும் பகுதியாக 

அறியப் படுகிறது. 

❖ ஆனால் கடந்த 22 ஆண்டுகளில் ஐந்தாைது முமறயாக அந்நாட்டில் தண்ணீரப்் பற்றாக் 

குமற அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் ெமபயின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவின் 

ெந்திப்பு 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சமபயின் 15 உறுப்பினர ்நாடுகளின் சிறப்புப் பயங்கர 
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ைாத எதிரப்்புச ்சந்திப்பிமன இந்தியா நடத்த உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் நமடசபறும் இந்தச ் சந்திப்பானது, ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் 

தமலமமயகத்திற்கு சைளிவய நடத்தப்படும் ஏழாைது சந்திப்பாகும்.  

❖ கடந்த ஆண்டு இந்தியா, ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சமபயின் நிரந்தரமற்ற 

உறுப்பினராக 2 ஆண்டு பதவிக் காலத்திற்குத் வதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதம் ைமரயில் இந்தக் குழுவின் தமலைராக இந்தியா 

சசயல்படும். 

 

சீனாவின் மிகப்சபரிய இராணுவப் பயிற்சி 

 

❖ றதைாமனச ் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் சீனா தனது மிகப்சபரிய ஒரு இராணுைப் 

பயிற்சிமயத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ சீன ஊடகங்கள் இந்தப் பயிற்சிமய ‘மறுஒருங்கிமணப்புச ்சசயல்முமறக்கான' ஒரு 

ஒத்திமகயாகக் குறிப்பிடுகின்றன. 

❖ றதைான் பகுதி முழுைதும் உள்ள ஆறு மண்டலங்களில் இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டு 

ைருகிறது. 

❖ சீனாவின் கடற்பமட, விமானப்பமட மற்றும் இதர துமறகள் இந்தப் பயிற்சியில் 

பங்வகற்கின்றன. 

❖ பதிலுக்கு, றதைானும் தனது இராணுைத்மத எசச்ரித்து, தயார ்சசய்து, பல குடிமமப் 

பாதுகாப்புப் பயிற்சிகமள வமற்சகாண்டது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் 4வது நிதிக் சகாள்மக ைறுஆய்வு 

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது நடப்பு நிதியாண்டிற்கான சில்லமறப் பணவீக்க கணிப்பு 

அளவிமன மாற்றாமல் 6.7 சதவீதமாக தக்க மைத்திருக்கிறது. 
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❖ எனவே பணப்புழக்க சரிசசய்தல் ைசதியின் (LAF) கீழ் சகாள்மக சரப்வபா விகிதத்மத 

50 அடிப்பமடப் புள்ளிகள் உயரத்்தி, அதறன உடனடியாக அமலுக்குக் சகாண்டு ைரும் 

ைமகயில், இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது அறத 5.40 சதவீதமாக உயரத்்தியுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் வரத்்தகப் பற்றாக்குமற 

❖ இந்தியாவின் ைரத்்தகப் பற்றாக்குமறயானது ேூமல மாதத்தில் ைரலாறு காணாத 

ைமகயில் 31.02 பில்லியன் டாலராக உயரந்்துள்ளது. 

❖ கசச்ா எண்சணய் இறக்குமதி 70 சதவீதத்துக்கும் வமல் உயரந்்துள்ளவத இதற்குக் 

காரணமாகும். 

❖ கடந்த ஆண்டு இவத காலகட்டத்தில் இந்த மதிப்பு 10 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 

❖ நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் இந்தப் பற்றாக்குமற 100 பில்லியன் 

டாலராக இருந்தது. 

❖ கடந்த ஆண்டு இவத காலகட்டத்தில் இது 42 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 

 

 

அறிவியை் ைற்றுை் சதாழிை்நுட்பை் 

சதன் சகாரியாவின் நிைவு ஆய்வுப் பயணத் திட்டை் 

❖ சதன் சகாரியா தனது முதல் விண்கலத்மத நிலவுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

❖ சதன் சகாரிய நாட்டின் இந்த உலாவு விண்கலமானது (தனூரி) எதிரக்ாலத்தில் நிலவில் 

தமரயிறங்குைதற்கான இடங்கமள ஆய்வு சசய்யும். 

❖ இது ஸ்வபஸ் எக்ஸ் நிறுைனத்தின் ஃபால்கன் 9 என்ை ஏவுகமண ைாகனதத்ின் மூலம் 
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விண்ணில் ஏைப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பணி சைற்றியமடந்தால், சந்திரனில் ஏற்கனவை இயக்கத்தில் உள்ள இந்தியா, 

அசமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் குழுவில் இதுவும் இமணயும். 

❖ இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் ேப்பான் ஆகிய நாடுகளும் 2022-2023 ஆம் ஆண்டில் தனது 

புதிய நிலவு ஆய்வுத் திடட்ப் பயணங்கமளத் சதாடங்க உள்ளன. 

❖ நாசா நிறுைனமானது ஆரட்்சடமிஸ் என்ை திட்டதத்ின் கீழ், 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதத்தில் தனது மாசபரும் நிலவு ஆய்வு விண்கலத்திமன விண்ணில் ஏை உள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

அரிய வமக சவள்மள நிற யாமன 

 

❖ மியான்மர ் நாட்டின் வமற்குப் பகுதியில் அரியைமக சைள்மள நிற யாமன ஒன்று 

பிறந்துள்ளது. 

❖ சபௌத்தரக்மளப் சபரும்பான்மமயாகக் சகாண்ட இந்த நாடு இறத ஒரு அதிரஷ்்டம்  

ைழங்கும் பமடப்பு என்று கருதுகிறது. 
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❖ ைரலாற்று ரீதியாக, சதன்கிழக்கு ஆசியக் கலாசச்ாரத்தில் சைள்மள யாமனகள் 

மிகவும் மங்கள கரமானதாகக் கருதப் பட்டன. 

❖ இராணுைத்தினால் கட்டமமக்கப்பட்ட அந்த நாட்டின் தமலநகரான வநய்பிடாவில் 

தற்வபாது ஆறு சைள்மள யாமனகள் பாதுகாக்கப்பட்டு ேருகின்ைன. 
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