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ஆகஸ்ட் – 17  

TNPSC துளிகள் 

❖ 16 வயதிற்குட்பட்டடோருக்கோன முதலோவது டகடலோ இந்தியோ மகளிர ் ஹோக்கிப் 

டபோட்டியோனது புதுடடல்லியில் நடடடபற உள்ளது. 
❖ முதலோவது இந்திய மகளிர ் பிரீமியர ் லீக் டபோடட்ியோனது 2023 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்

மோததத்ில் டதோடங்க உள்ளது. 
❖ வங்கோள டதசத்திலுள்ள இந்திய நுடைவு இடசவுச ் சீட்டு விண்ணப்ப டமயத்திடன 

டமலும் 2 ஆண்டுகளுக்கு போரத் ஸ்டடட ்வங்கி நிரவ்கிக்க உள்ளது.  
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பபோதைப் பபோருட்களின் ைவறோனப் பயன்போடுகளுக்கு எதிரோன விழிப்புணர்வு 

தினம்  

❖ ஆகஸ்ட் 11 ஆம் டததியோனது, தமிை்நோட்டில் டபோடதப் டபோருட்களின் மீதோன 

தவறோனப் பயன்போடுகளுக்கு எதிரோன விழிப்புணரவ்ு தினமோக அனுசரிக்கப்பட்டது. 
❖ டமலும் அந்நோளில் மோநிலம் முழுவதும் உள்ள  பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பல 

நிகை்சச்ிகள் ஏற்போடு டசய்யப்பட்டன.  
❖ டபோடதப் டபோருட்கள் சமூகத்திற்கு மிக அசச்ுறுத்தலோக விளங்குவதோல், அது 

முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட டவண்டும் என்படத இது டநோக்கமோகக் டகோண்டுள்ளது. 
 

ஒருங்கிதணந்ை நிலப் பதிபவடு 

 

❖ தமிைக அரசோனது, ஒருங்கிடணந்த நிலப் பதிடவட்டிடன டவளியிட உள்ளது. 
❖ இது “சிட்டா”, நில அளவீட்டுப் புத்தகம் மற்றும் “அடங்கல்” நிலத்ததாகுதிகள் 

ஆகியவற்றின்  விவரங்களளக் தகாண்ட ஓர ்ஆவணமாகும். 

❖ தற்பபாளதய நிலவரப்படி, சிட்டா படிவத்திலுள்ள எழுத்து சாரந்்தத் தரவுகள் மற்றும் 

அடங்கல் படிவத்திலுள்ள இடம் சாரந்்த தரவுகள் ஒருங்கிளணக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ சமீபத்தியத் தரவுகளள உள்ளடக்கும் வளகயில் இளணயவழி அடங்கல் படிவங்கள் 

திருத்தி அளமக்கப் படுகின்றன. 

❖ இளணயவழி அடங்கல் படிவங்கள் 2.0 என்பது ததாடங்கப்பட்ட பின்னர,் மற்ற இரண்டு 

ஆவணங்களுடன் அது நிரப்பப்பட்டவுடன், ஒருங்கிளணந்த நிலப் பதிபவடானது 

தானாக நில உரிளமயாளரக்ளுக்குக் கிளடக்கப் தபறும். 
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❖ “சிட்டா” படிவமானது, நில உரிளமயாளர ் அல்லது உரிளமயாளரக்ளின் தபயரக்ள், 

அதன் கணக்கீட்டு எண் மற்றும் அந்த நிலம் அளமந்துள்ள வருவாய் மாவட்டத்தின் 

உட்பிரிவுகள், நில அளவு ஆகிய விவரங்கடளக் டகோண்டு உள்ளது. 

❖ நில அளவீட்டுப் புத்தகமானது நில அளளவப் படத்திளனயும், அடங்கல் படிவம் அந்த 

நிலத்தில் வளரும் பயிரக்ளின் தகவல்களளயும் உள்ளடக்கியது.  
 

கருப்தபயக கருை்ைதடெ ்சோைனப் பயன்போட்டில் சிறந்ை பசயல்திறன் 

❖ மகப்டபறிற்குப் பிந்டதய கருப்டபயக கருத்தடடச ் சோதனப் பயன்போட்டிடன அதிக 

எண்ணிக்டகயில் பயன்படுத்துவதில் தமிைக மோநிலம் இந்தியோவிடலடய  முதல் 

இடத்தில் உள்ளது. 
❖ மகப்டபறிற்கு பிந்டதய கருப்டபயக கருத்தடடச ்சோதனம் டபண்களுக்குக்கோன ஒரு 

தற்கோலிகக் கருத்தடட முடறயோகும். 
❖ தமிைகத்தில் கடந்த 3 ஆண்டுகளோக இந்தச ்சோதனத்தின்  பயன்போட்டில் அதிக டசயல் 

திறன்கள் பதிவோகியுள்ளன. 
❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டில், டமோத்தம் 2,53,648 டபண்களுக்கும், 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 3,19,936 

டபண்களுக்கும் மற்றும் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 3,61,028 டபண்களுக்கும் இந்தச ்சோதனம் 

டபோருத்தப் பட்டது.  

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

75வது சுைந்திரை் தின விழோ 

❖ இந்தியோ, விடுதடல டபற்றதன் 75வது ஆண்டு நிடறவு அல்லது தனது 76வது சுதந்திர 

தினத்திடனக் டகோண்டோடுகிறது. 
❖ “சுவபதசி பே சுவராஜ், சுவராஜ் பே சூரஜ்” என்ற ஸ்ரீ அரவிந்தரின் ஒரு மந்திரத்ளதப் 

பின்பற்றுமாறு பிரதமர ்அவரக்ள் மக்களுக்கு வலியுறுத்தினார.் 

❖ திடரௌபதி முரம்ு குடியரசுத் தடலவரோக பதரந்்ததடுக்கப்பட்ட பிறகு தான் 

பங்பகற்கும் முதல் சுதந்திரத் தின விழாவில், இராே்டிரபதி பவனில் ஒரு வரபவற்பு 

நிகழ்சச்ிளய நடத்தினார.்  

❖ “ஹர ் கர ் திரங்கா” என்ற பிரசச்ாரத்திற்கான இளணய தளத்தில் இந்தியத ் பதசியக் 

தகாடியுடன் எடுத்துக் தகாண்ட 5 பகாடிக்கும் அதிகமான சுயப் புளகப்படங்கள் 

பதிபவற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்தத் தினத்திளனக் தகாண்டாடுவதற்காக, ‘சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் தபருவிழா’ 
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என்ற முன்தனடுப்பிளன இந்திய அரசுத ்ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 12  ஆம் பததியன்று, பிரதமர ் அவரக்ள் சுதந்திரத ் திருநாள் 

அமுதப் தபருவிழா முன்தனடுப்பிளனத் ததாடங்கி ளவத்தார.் 

❖ நாம் சுதந்திரம் அளடந்ததன் 75வது ஆண்டு நிளறவிளனக் தகாண்டாடுவளதயும் 

அதளன நிளனவு கூறும் வளகயிலும் 75 வார நாள் கணிப்பு ததாடங்கப்படட்து. 

❖ சுதந்திரப் பபாராட்டத்தில் பங்பகற்ற சில தவளிவராத நாயகரக்ளின் தபயரக்ளளக் 

தகாண்ட 16 பூங்காக்களள தடல்லியில் துளணநிளல ஆளுநர ்V.K. சக்பசனா அவரக்ள் 

திறந்து ளவத்தார.்  

 

 

இந்தியோவின் பருவநிதல சோர்ந்ை உறுதிப்போடுகள் 

 

❖ 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியோ புடதபடிம எரிடபோருடளச ்சோரந்்திரோமல் திறம்படச ்

டசயல்படுதல் மற்றும் டபோருளோதோரத்திற்கு ஆற்றல் அளிப்பதற்குப் புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றடல இந்தியோ சோரந்்திருப்படத துரிதப்படுத்துதல் டபோன்ற கிளோஸ்டகோவில் 

இந்தியோ அளித்த உறுதிடமோழிகடள இந்தியோ அங்கீகரித்துள்ளது. 
❖ இருப்பினும், இந்திய நோட்டினோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறுதிடமோழிகள், அது உறுதி 

அளித்தவற்டற விட குடறவோகடவ இருந்தன. 
5 உறுதிப்போடுகள் 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்தியோ தனது புடதபடிமம் சோரோ ஆற்றல் திறடன 500 GW ஆக 

உயரத்்தும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்தியா தனது ஆற்றல் பதளவகளில் 50 சதவீதத்திளனப் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் பூரத்்தி தசய்யும். 

❖ இந்தியா தற்பபாது முதல் 2030 ஆம் ஆண்டு வளர தமாத்த கரியமில (காரப்ன்) வாயு 

உமிழ்விளன  1 பில்லியன் டன்கள் வளர குளறக்கும். 
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❖ இந்தியா தனது காரப்ன் தசறிவிளன, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 2005 ஆம் ஆண்டின் 

அளவில் இருந்து 45 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அளவு குளறக்கும். 

❖ ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து தவளியாகும் நிகர காரப்ன்ளட ஆக்ளசடு உமிழ்வானது 

2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறுத்தப்படும், அல்லது, இந்தியா ‘நிகர சுழிய’ உமிழ்வு என்ற 

இலக்ளக எட்டும். 

 

ஆயுஷ் கட்டதமப்புத்  திட்டம் 

 

❖ ஆயுஷ் அடமசச்கம் மற்றும் மின்னணு மற்றும் தகவல் டதோழில்நுட்ப அடமசச்கம் 

ஆகியடவ ஆயுஷ் கட்டடமப்புத் திட்டத்திற்கோன ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில்   

டகடயழுத்திட்டன. 
❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஆயுஷ் துடறடய டிஜிடட்ல் மயமோக்குவதற்கோக டவண்டி 

ஆயுஷ் அடமசச்கத்திற்கு 3 ஆண்டு கோலத்திற்கு மின்னணு மற்றும் தகவல் டதோழில் 

நுட்ப அடமசச்கம் தனது டதோழில்நுட்ப உதவிடய வைங்கும்.  
❖ இந்த ஒப்பந்தமோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் டகடயழுத்தோன புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் 

டதோடரச்ச்ியோகும். 
❖ ஆயுஷ் கட்டடமப்புத் திட்டமோனது, தகவல் டதோழில்நுட்பத் துடறக்கோன ஒரு ஆதரவு 

அடமப்பிடன உருவோக்குவதற்கோக 2018 ஆம் ஆண்டில் ஆயுஷ் அடமசச்கத்தினோல் 

டதோடங்கப் பட்டது.  
 

பசறிவூட்டப்பட்ட அரிசிை் திட்டம் – இரண்டோம் கட்டம்  

 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், அரசுத் திட்டங்களின் மூலம் டசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியிடன 
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விநிடயோகிக்க அரசோனது 2021 ஆம் ஆண்டில் இலக்கு நிரண்யித்தது. 
❖ இந்த விநிடயோகத் திட்டத்தின் முதல் கட்டமோனது 2021 ஆம் ஆண்டில் அக்டடோபர ்

மோதத்தில் டதோடங்கப்படட்து. 
❖ இரண்டோம் கட்டத்தில் 52% மோவட்டங்கள் டசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியிடனப் டபற்றன. 
❖ டபோது விநிடயோகத் திடட்த்தின் கீை், 24 மோநிலங்கடளச ் டசரந்்த 151 மோவட்டங்கள் 

டசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியிடனப் டபற்றன. 
❖ டசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வைங்கீட்டுத் திட்டமோனது, மத்திய அரசின் நிதி உதவிடயப் 

டபற்ற திட்டமோகும். 
❖ இந்தியோவில் இரத்தடசோடக மற்றும் நுண் ஊட்டசச்த்துக் குடறபோடு ஆகியவற்டற 

ஒழிப்படத டநோக்கமோகக் டகோண்டு, 2019 ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் டதோடங்கப்பட்டது. 
❖ இந்தத் திட்டத்திடன 3 ஆண்டுகளுக்குத் டதோடர (2021-22) அனுமதியோனது  அளிக்கப் 

பட்டது. 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

டோடோ எஃகு நிறுவனை்தின் இந்திய சதுரங்கப் பபோட்டி 2022 

 

❖ டோடோ எஃகு நிறுவனத்தின் 4வது இந்தியச ்சதுரங்கப் டபோட்டியோனது டகோல்கத்தோவில் 

நடடடபற உள்ளது.  
❖ இதுவடர ஓபன் பிரிவில் மட்டுடம  நடடடபற்ற இந்தப் டபோட்டியில் முதல்முடறயோக 

மகளிருக்டகன தனிப்பிரிவு டசரக்்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ இப்டபோட்டியோனது (விடரவு மற்றும் பிளிட்ஸ் பிரிவு) இந்தியோவின் மிக முக்கியமோன 

சதுரங்கப் டபோட்டிகளில் ஒன்றோகும்.  
❖ டகோடனரு ஹம்பி, D. ஹரிகா, மற்றும் R. ளவோலி பபான்ற முன்னணி இந்திய மகளிர ்

பபாட்டியாளரக்ள் இந்த முதலாவது மகளிர ்பபாடட்ியில் பங்பகற்க உள்ளனர.்  

 

UEFA சூப்பர் பகோப்தப பபோட்டி 2022 

❖ பின்லோந்தில் நடடடபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு UEFA சூப்பர ் பகாப்ளப பபாட்டியில் 
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•   
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எலின்ட்ராக்ட் பிராங்பட ்அணிளய ரியல் மாட்ரிட் அணி வீழ்த்தியது. 

❖ ரியல் மாட்ரிட் அணியானது 5வது முளறயாக இந்தப் பட்டத்ளதக்  டகப்பற்றி சோதடன 

ஒன்டறப் படடத்தது. 
❖ இதற்கு முன் போரச்ிடலோனோ அணியும், மிலன் அணியும் தலோ 5 முடற இந்தக் 

டகோப்டபடய டவன்றன. 
❖ UEFA சூப்பர ் பகாப்ளப பபாட்டி என்பது இரண்டு முக்கிய ஐபராப்பியக் குழுப் 

பபாட்டிகளின் தவற்றியாளரக்ளுக்காக UEFA என்ற அளமப்பினால் ஆண்டுபதாறும் 

நடத்தப்படும் கால்பந்துப் பபாட்டியாகும்.  

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பிரிவிதனயின் பகோடுந்துயர நிதனவு தினம் – ஆகஸ்ட் 14 

 

❖ இந்திய நோடோனது ஆகஸ்ட் 14 ஆம் டததியன்று பிரிவிடனயின் டகோடுந்துயர நிடனவு 

தினத்திடன அனுசரிக்கிறது. 
❖ இந்த நிடனவு தினமோனது கடந்த ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 
❖ இந்திய நோடோனது இந்தியோ மற்றும் போகிஸ்தோன் என இரண்டு நோடோகப் பிரிந்த 

நிகை்வோனது 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 முதல் பல வோரங்கள் மற்றும் மோதங்கள் 
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கடுடமயோன வன்முடற மற்றும் வகுப்புவோத கலவரங்கள், டசோத்து இைப்பு மற்றும் 

தீவிர வன்முடறகள் நிகை வழி வகுத்தது. 
❖ சமீபத்திய உலக வரலோற்றில் மிகவும் வன்முடறமிக்க மற்றும் திடீடரன நிகை்ந்த இடம் 

டபயரவ்ு நிகை்வுகளுள் ஒன்றோக இந்தப் பிரிவிடன கூறப்படுகிறது.  
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