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ஆகஸ்ட் – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ மைக்ர ோசோப்ட ் நிறுவனை் ைற்றுை் இந்திய அ சு ஆகியமவ இமைந்து, அந்த 

நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் கருவிகமைப் பயன்படுத்துவது குறித்து, கிடட்த்தட்ட 2.5 

மில்லியன் அ சு ஊழிய க்ளுக்குப் பயிற்சி அைிக்குை் ஒரு திட்டத்தினை இமைந்துச ்

சசயல்படுத்திட ஒப்பந்தை் ஒை்னை ரைற்சகோை்டுை்ைன. 

❖ லோத்வியோ ைற்றுை் எஸ்ரடோனியோ ஆகிய நோடுகை் சீனோ ைற்றுை் 12 ைத்திய ைற்றுை் 

கிழக்கு ஐர ோப்பிய நோடுகை் ஆகியவை்றுக்கு இமடயிலோன ஒரு ஒதத்ுமழப்புக் 

குழுவிலிருந்து விலகியுை்ைன. 

o னதவோன் மீதோன  ோணுவ சநருக்கடியிமன அதிக ிப்பது சதோட ப்ோக ரைற்கத்திய 

நோடுகை் சீனோ மீது வீசிய விை ச்னங்களுக்கு ைத்தியில் இந்த நடவடிக்மக எடுக்கப் 

பட்டுை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

புதிய ராம்ொர் தளங்கள் 

 

❖ தமிழகத்தில் நோன்கு தைங்கை்  ோை்சோ  ்பட்டியலில் ரச க்்கப்பட்டுை்ைன. 

❖ இது ைோநிலத்தின் சைோதத்  ோை்சோ  ்தைங்கைின் எை்ைிக்மகமய 14 ஆக உய த்்தி 

உை்ைது. 

❖ ைத்தியச ்சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்கை் ஆனது புதிதாக 11 இந்தியத் தைங்கமை  ோை்சோ  ்

பட்டியலில் ரச த்்தது. 
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❖ எனரவ, தை்ப ாது நோட்டில் உை்ை ச வ்ரதச முக்கியத்துவை் வோய்ந்த ஈ நிலங்கைின் 

எை்ைிக்மக 75 ஆகுை். 

❖ தமிழ்நோட்டிை் 4 புதிய ச வ்ரதச முக்கியதத்ுவை் வோய்ந்த ஈ நிலங்கை் 

o சித்தி ங்குடி பறமவகை் ச ைோலயை் -  ோைநோதபு ை் ைோவட்டை் 

o கோஞ்சி ங்குைை் பறமவகை் ச ைோலயை் -  ோைநோதபு ை் ைோவட்டை் 

o வடுவூ  ்பறமவகை் ச ைோலயை் - திருவோரூ  ்ைோவட்டை் ைற்றுை் 

o சுசீந்தி ை் ரதரூ  ்சதுப்பு நில வைோகை்- கன்னியோகுை ி ைோவட்டை் 

❖ ைற்ற தைங்களுை் ஒடிசோவில் உை்ை மூன்று தைங்கை், ஜை்மு கோஷ்மீ ில் உை்ை இ ை்டு 

தைங்கை் ைற்றுை் ைத்தியப் பி ரதசை் ைற்றுை் ைகோ ோஷ்டி ோவில் தலோ ஒரு தைங்கை் 

ஆகியமவ அடங்குை். 

❖ தற்ரபோது நோட்டிரலரய அதிகபட்ச  ோை்சோ  ் தைங்கை் தமிழ்நோடு ைோநிலத்தில் 

அமைந்துை்ை (14) நினையிை், அமதத ்சதோட ந்்து உத்த ப் பி ரதசை் (10) ைோநிலை் இடை் 

சபற்றுை்ைது. 

❖ 1982 முதல் 2013 ஆை் ஆை்டு வம  சைோத்தை் 26 தைங்கை்  ோை்சோ  ் பட்டியலில் 

ரச க்்கப் பட்டுை்ைன. 

❖ 2014 ஆை் ஆை்டு முதல், 49 தைங்கை் இந்த முக்கிய அங்கீகோ த்திமனப் சபற்றுை்ைன. 

 

சித்தா பல்கலலக்கழக மசொதா 

❖ சித்த ைருத்துவப் பல்கமலக்கழகை் ஒை்னை அமைப்பதற்கோக ஏப் ல் ைோதை் சட்ட 

சமபயில் நிமறரவற்றப்பட்ட ஒரு ைரசோதோவிமன ஆளுந  ் அலுவலகை் திருப்பி 

அனுப்பியுை்ைது. 

❖ இந்த ைரசோதோவின்படி, ஆளுநருக்குப் பதிலோக தமிழக முதல்வ  ்அவ க்ை் இந்த முன் 

சைோழியப்பட்ட பல்கமலக்கழகத்தின் ரவந்த ோகச ்சசயல்படுவோ .் 

❖ சசன்மன அருரக உை்ை ைோதவ த்தில் சுைோ  ்20 ஏக்க  ்நிலத்மத ் பல்கமலக்கழகை் 

அமைப்பதற்கோக ைோநில அ சு ஒதுக்கி மவத்துை்ைது. 

 

சநய்தல் உப்பு 

 

❖ தமிழக முதல்வ  ்அவ க்ை் சநய்தல் உப்பு என்ற தயோ ிப்பிமன அறிமுகை் சசய்தோ .் 

❖ இது தமிழ்நோடு உப்பு உற்பத்திக் கழகத்தோல் தயோ ிக்கப்பட்டுச ்சந்மதப்படுத்தப்படுை் 
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உப்போகுை். 

❖ நோட்டில் உற்பத்தி சசய்யப்படுை் 300 லட்சை் சைட் ிக் டன் உப்பில் 8% அைவினை (24 

லட்சை் சைட் ிக் டன்) தமிழ்நோடு உற்பத்தி சசய்கிறது. 

❖ தமிழக ைோநிலமானது உப்பு உற்பத்தியில் இந்தியோவில் குஜாரத் மாநிைத்தினை 

அடுத்து இ ை்டோவது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ தமிழ்நோடு உப்பு உற்பதத்ிக் கழகை் ஆனது 1974 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்படட்து. 

❖ இந்தியோவில் உப்பு ைற்றுை் உப்பு சோ ந்்த ் சபோருட்கமை உற்பத்தி சசய்கின்ற, ைோநில 

அ சுக்குச ்சசோந்தைோன ஒர  நிறுவனை் இதுவோகுை். 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

இமாலய வழித்தட வலலயலமப்பு 

 

❖ சீனோ ைற்றுை் ரநபோைை் ஆகியமவ இனைந்துச ்சமீபத்தில் “இைோலய ் பல் ப ிைோை 

வழித்தட இமைப்பு வமலயமைப்மப” உருவோக்க ஒப்புதல் அைித்தன. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், சீனோ-ரநபோை எல்மலக்குட்பட்ட இ யில்ரவயிமன நிறுவச ்

சசய்வதற்கோன சோத்தியக் கூறுகமைக் கை்டறிவதற்கோன ஒரு ஆய்விற்கு சீனோ நிதி 

அைிக்குை். 

❖ சீனோவின் ைை்டலம் ைற்றுை் சோமல முன்சனடுப்பின் கீழ் இைோலய ் பல் ப ிைோை 

வழித்தட இமைப்பு வமலயமைப்போனது கட்டமைக்கப்படுை். 

❖ இதன் கீழ் இ யில்ரவ ைற்றுை் தகவல் சதோட ப்ு வமலயமைப்புகை் கட்டமைக்கப் 

படுை். 

❖ இது ைை்டலம் ைற்றுை் சோமல முன்சனடுப்பின் கீழ், ரநபோைத்திற்குை் சீனோவிற்குை் 

இமடரய கட்டமைக்கப்பட உை்ை ஒரு சபோருைோதோ  முக்கியத்துவை் வோய்ந்த வழித் 

தடைோகுை். 

 

ெர்வசதெெ ்செய்திகள் 

உலக அலமதிக்கான ஆலையம் 

❖ சைக்சிரகோ அதிப  ்ஆை்ட் ஸ் ைோனுவல் ரலோபஸ் ஒப் ோரடோ ,் உலக அமைதிக்கோக 3 
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ரப  ்சகோை்ட ஒரு ஆமையத்மத அமைப்பதற்கு முன்சைோழிந்துை்ைோ .் 

❖ இதில் நர ந்தி  ரைோடி, ஐக்கிய நோடுகைின் சபோதுசச்சயலோை  ் அன்ரடோனிரயோ 

குட்டச ஸ் ைற்றுை் ரபோப் பி ோன்சிஸ் ஆகிரயோ  ்இடை் சபற்றுை்ைன .் 

❖ சைக்சிரகோ அதிப  ் இந்த ஆமையத்மத உருவோக்குவதற்கோக ஐக்கிய நோடுகைிடை் 

ஒரு எழுத்துப் பூ வ் முன்சைோழிதமலச ்சை ப்்பிக்கத் திட்டமிட்டுை்ைோ .் 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

கிராமப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் சதசிய மாநாடு 

❖ கி ோைப்புற கூட்டுறவு வங்கிகைின் ரதசிய ைோநோடு புது சடல்லியில் நமடசபற்றது. 

❖ சிறந்த ைோநிலக் கூட்டுறவு வங்கிகை், ைோவட்ட ைத்தியக் கூட்டுறவு வங்கிகை் ைற்றுை் 

முதன்மை ரவைோை் கடன் சங்கங்கை் ஆகியவற்றிற்கு இதிை் விருதுகை் வழங்கப் 

பட்டன. 

❖ ரவைோை் கடன் துமறயில், 2,000க்குை் ரைற்பட்டக் கிமைகளுடன் 34 ைோநிலக் கூட்டுறவு 

வங்கிகை், 14,000 கிமைகளுடன் 351 ைோவட்டக் கூட்டுறவு வங்கிகை் ைற்றுை் சுைோ  ்95,000 

முதன்மை ரவைோை் கடன் சங்கங்கை் உை்ைன. 

 

 

டிஜிட்டல் வரத்்தகத்திற்கான தலடயற்ற வலலயலமப்பின் இயங்குதளத்தில் 

லமக்சராொப்ட் நிறுவனம் 

❖ மைக்ர ோசோப்ட் நிறுவனைோனது அ சோங்கத்தின் டிஜிட்டல் வ த்்தகத்திற்கோன 

தமடயற்ற வமலயமைப்பில் (ONDC) இமைந்தது. 
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❖ இந்தியச ் சந்மதயில் சமூக இமைய வ த்்தகத்திமன அறிமுகப்படுத்துவமத இது 

ரநோக்கைோகக் சகோை்டுை்ைது. 

❖ டிஜிட்டல் வ த்்தகத்திற்கோன தமடயற்ற வமலயமைப்பின் இயங்குதைத்திற்கோக 

அ சோங்கத்துடன் இமைந்த முதல் சப ிய சதோழில்நுட்ப நிறுவனை் மைக்ர ோசோப்ட் 

நிறுவனை் ஆகுை். 

❖ சமூக இமைய வ த்்தகத்தின் ஒரு பகுதியோக, மைக்ர ோசோப்ட் நிறுவனை் இந்தியோவில் 

ஷோப்பிங் (வைிகம்) சசயலிமய அறிமுகப்படுத்தவுை் திட்டமிட்டுை்ைது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

தீபகற்பப் பாலறசயாந்தி 

 

❖ தீபகற்பப் போமறரயோந்தி/சதன்னிந்தியப் போமறரயோந்திகைின் எை்ைிமகயிமனப் 

போதிக்கக் கூடிய பல சுற்றுசச்ூழல் கோ ைிகை் (நக ையைோக்கல் உட்பட) உை்ைன. 

❖ தீபகற்பப் போமறரயோந்தி என்பது சதன்னிந்தியோவில் அதிக எை்ைிக்மகயில் 

கோைப் படுை் ஒரு வமக ரதோட்டப் பல்லி ஆகுை். 

❖ இந்திய ைோநிலங்கைோன தமிழ்நோடு, சத்தீஸ்க ,் ரக ைோ, ஆந்தி ப் பி ரதசை், 

க ந்ோடகோ, பீகோ  ்ஆகிய ைோநிலங்கைில் இந்தப் பல்லியின் எை்ைிக்மக அதிகைோக 

உை்ைது. 
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❖ போமறரயோந்தி நக ின் எந்சதந்தப் பகுதிகை் சவப்பைமடகின்றன என்பமதயுை், 

அதைாை்  அவற்றின் எை்ைிக்மக உைவு அதை் வமலயமைப்பு எவ்வோறு ைோறுகிறது 

என்பமதயுை் கோட்டுகிறது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கட்டாய சவகுஜன மதமாற்றத்திற்கு எதிரான மசொதா 

 

❖ இைோசச்லப் பி ரதச சட்டைன்றை் ஆனது 2022 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 13 ஆை் ரததியன்று 

"சவகுஜன ைதைோற்றத்மத" தமட சசய்யுை் ஒரு ைரசோதோமவ நிமறரவற்றியது. 

❖ 2022 ஆை் ஆை்டு இைோசச்ல பி ரதசச ்சமயச ்சுதந்தி த் திருத்த ைரசோதோவோனது ஒரு 

ைனதோக நிமறரவற்றப்பட்டது. 

❖ அதன் 2019 ஆை் ஆை்டு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டக் கட்டோயப்படுத்துதல் அல்லது 

ஈ ப்்பு நடவடிக்மககை் மூலை் ைதை் ைோறுவதற்கு எதி ோக, அதிகபட்சத் தை்டமனமய 

இந்த ைரசோதோ 10 ஆை்டுகை் சிமறத ்தை்டமனயோக உய த்்துகிறது. 

❖ 2019 ஆை் ஆை்டு சட்டத்தில் ஒர  ரந த்தில் இ ை்டு அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட 

நப க்ை் ைதைோற்றை் சசய்வமதக் குறிப்பிடுை் "சவகுஜன ைதைோற்றை்" என்ற குறிப்மப 

இந்த ைரசோதோ உட்ரச த்்தது. 

❖ கட்டோய ைதைோற்றங்களுக்கோனத் தை்டமனமய ஏழு ஆை்டுகைில் இருந்து அதிக 

பட்சைோக 10 ஆை்டுகைோக அதிக ிக்க இந்த ைரசோதோ முன்சைோழிகிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெசராஜ் நாராயைொமி 

❖ அகில இந்திய வோசனோலியின் தமிழ் சசய்தி வோசிப்போை  ்சர ோஜ் நோ ோயை சுவோமி 

சமீபத்தில் கோலைோனோ .் 

❖ 1962 ஆை் ஆை்டு வோசனோலிச ்ரசமவயில் இவர ் ைிக்குச ்ரச ந்்தார.்  

❖ இவர ்தமிழ் சசய்தி வோசிப்போை ோக சுைோ  ் 35 ஆை்டுகை் பைி அனுபவை் சபற்றவ  ்

ஆவோ .் 

❖ அகில இந்திய வோசனோலியின் முதல் தமிழ் சசய்தி வோசிப்போை  ் என்ற ஒரு 

சபருமைமயயுை் இவ  ்சபற்றுை்ைோ .் 
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❖ 2008 ஆை் ஆை்டில் தமிழக அ சு இவருக்குக் கமலைோைைி விருதினை வழங்கிக் 

சகௌ வித்தது. 

 

 

முதலீட்டாளர் ராசகஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா 

 

❖ தலோல் சதருவின் 'பிக் புல்' என்று பிர ைமாக அமழக்கப்படுை் முதலீட்டோை  ் ோரகஷ் 

ஜுன்ஜுன்வோலோ சமீபத்தில் கோலைோனோ .் 

❖ இவ  ்சவளி ் னையாகபவ 32 பங்குகமைக் சகோை்டிருந்தோ .் 

❖ தற்ரபோது, அவ  ்ஆகோசோ ஏ ம்லன் என்ற சபய ில் புதிய விைோனப் ரபோக்குவ த்துத் 

சதோழிலிலுை் ஈடுபடட்ோ .் 

 

ெசி தரூர ்- மிக உயரியப் பிசரஞ்சுக் குடிலம விருது 

❖ பி ோன்சு நோட்டின் அ சு கோங்கி ஸ் கட்சித் தமலவ  ்சசி தரூருக்கு தனது உய ியக் 

குடிமை விருதோன 'சசவோலிய  ்டி லோ சலஜியன் டி'ஹோனூ '் இை்ைோனுரவல் சலமனன் 

எை்ை விருதிமன வழங்கிக் சகௌ விக்கிறது. 

❖ தரூ  ் அவ க்ைின் எழுத்துக்கை் ைற்றுை் சசோற்சபோழிவுகமைப் போ ோட்டி இந்த 

விருதோனது அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. 
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❖ இ ை்டு முமற ைக்கைமவ உறுப்பின ோக இருந்த இவ  ்பல புமனவுக் கமத ைற்றுை் 

புமனவுக் கமத அல்லோத புத்தகங்கமை எழுதிய ஒரு புகழ்சபற்ற எழுத்தோை  ்ஆவோ .் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ெமஸ்கிருத திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 12 

 

❖ இது ஷ் வை பூ ை்ிைோவின் ரபோது சகோை்டோடப்படுகிறது. 

❖ இந்தத ்தினைோனது  க்சா பந்தன் பை்டிமகயுடன் ஒன்றிக் சகோை்டோடப் படுகிறது. 

❖ இது வ விருக்குை் தமலமுமறயின  ்ைத்தியில் சைஸ்கிருத சைோழிமய ஊக்குவித்து, 

அதமனப் ப ிசச்யப் படுத்துவமத ரநோக்கைோகக் சகோை்டுை்ைது. 

 

ெர்வசதெ இடது ககப் பழக்கம் ககொண்ட ொர் தினம் - ஆகஸ்ட் 13 

❖ இந்தத ் தினைோனது டீன் R. ரகை்ப்சபல் என்பவ ோல் 1976 ஆை் ஆை்டில் முதன் 
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முமறயோக சகோை்டோடப்பட்டது. 

❖ இவ  ்சலஃப்ட்-ரஹை்ட ஸ்் இன்ட ர்நஷனல் எை்ை நிறுவைத்தின் நிறுவன  ்ஆவோ .்  

❖ அந்த ஆை்டு முதல் இத்தினை் ஆை்டுரதோறுை் அனுச ிக்கப் படுகிறது. 

❖ இது ஒரு இடது னக ்  ழக்கம் சகாை்பைார ்எதி ச்கோை்ளுை் அன்றோடப் ரபோ ோட்டை் 

குறித்து கருத்துக்கனள சவைிப்படுத்துவமத ரநோக்கைோகக் சகோை்டுை்ைது. 
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