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ஆகஸ்ட் – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ ச ோமோட்சடோ நிறுவனதத்ின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு தளவோடத் பதோழில்நுட்ெத் தளமோன 

சிெ்ரோக்பகட் 33.5 மில்லியன் டோலர ்வருவோயினன எட்டியனதயடுத்து இந்தியோவின் 106 

வது யூனிகோரன்் நிறுவனமோக மோறியது. 

❖ 2வது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் செோட்டியினன சமகோலயோ மோநில அரசு நடத்த உள்ளது.  

o முதலோவது வடகிழக்கு இந்திய வினளயோட்டுெ் செோட்டிகள் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

மணிெ்பூரில் நனடபெற்றது. 

❖ ரஷ்யோவில் நனடபெற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டு சவோஸ்டோக் உத்தி ோர ்ெனடெ்பிரிவு 

மற்றும் ெணியோளர ்ெயிற்சியில் சீனோ ெங்சகற்க உள்ளது.  

o இந்தப் ெயிற்சியில் இந்தியோ, பெலோரஸ், தஜிகிஸ்தோன் மற்றும் மங்சகோலியோ 

ஆகிய நோடுகளின் இரோணுவெ் ெனடகளும் ெங்சகற்க உள்ளன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு கோமன்பவல்த் வினளயோட்டுெ் செோட்டியில் ஆடவரக்ளுக்கோன 

மும்முனற தோண்டல் செோட்டியில் இந்தியோவின் எல்சதோஸ் ெோல் தனது முதல் தங்கெ் 

ெதக்கத்தினன பவன்று வரலோற்னறப் ெனடத்துள்ளோர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசியப் பாதுகாப்பு உே்திகள் மாநாடு 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு "சதசியப் ெோதுகோெ்பு உத்திகள் மோநோடு" ஆனது  மீெத்தில் புது 

தில்லியில் பதோடங்கெ் ெட்டது. 

❖ இது சதசியப் ெோதுகோெ்பு  ோரந்்தச ் வோல்கனள எதிரப்கோள்வதற்கோக வேண்டி உயர ்

மட்ட நினலயில் உள்ள தனலனம அனமெ்புகனள ஒன்றினணக்கிறது. 

❖ கோவல்துனற அதிகோரிகள், ெோதுகோெ்புத் துனறயினர ்மற்றும் சிறெ்புத ்துனறகனள  ்

ச ரந்்த நிபுணரக்ளும் இந்த மோநோட்டில் ெங்சகற்க உள்ளனர.் 

 

 

சஃபாய் மிே்ரா சுரக்சிே் செஹர் 

❖ இந்தியோ முழுவதிலும் உள்ள 500 நகரங்கள் தங்கனள ‘ ஃனெ மித்ரோ சுரக்சித் பஷஹர’் 

என்று அறிவித்துள்ளன. 
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❖ இந்த நகரங்கள் அனனத்தும் வீட்டு வ தி மற்றும் நகரெ்்புற விவகோரங்கள் துறை 

அனம  ்கத்தினோல் வழங்கெ்ெட்ட நிறுவனம்  ோரந்்த திறன், உெகரண விதிமுனறகள் 

மற்றும் மனிதவளம் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெனடயில் ஒரு செோதுமோன நினலனய எட்டி 

உள்ளன. 

❖ இந்த அனனத்து நகரங்களும் தற்செோது  ஃெோய் மித்ரோக்கள் என்ற துெ்புரவுெ் 

ெணியோளரக்ளுக்குெ் ெோதுகோெ்ெோன பணிச ்சூழறல  வழங்குகின்றன. 

❖ " ஃெோய் மித்ரோ சுரக்சித் பஷஹர"் ஆனது நகரெ்்புறத் தூய்றை பாரதத் திடட்த்தின் கீழ் 

நினலயோன முனறயிலோன துெ்புரவு நனடமுனறகனள ப யல்ெடுத்தச ் சசய்வனத 

ஊக்குவிக்கும் இலக்குடன் இணக்கமோன முனறயில் அறிவிக்கெ்ெட்டது. 

 

 

மாந்ேன் இயங்குேளம் 

 

❖ இந்திய அர ோனது, “மோந்தன் இயங்குதளத்னத” பதோடங்கியுள்ளது. 
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❖ இந்தியோவில் பதோழில்நுட்ெம்  ோரந்்த  மூகத் தோக்கங்கனள ஏற்ெடுத்தக் கூடிய 

புத்தோக்கங்கள் மற்றும் தீரவ்ுகனளச ் ப யல்ெடுத்துவதில் பதோழில்துனற மற்றும் 

ஆரோய் ச்ி நிறுவனங்களுக்கு இனடசயயோன ஒத்துனழெ்னெ வழி நடதத்ுவனத இது 

சநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இது NSEIT என்ற அனமெ்பினோல் இயக்கெ்ெட்டு, தனலனம அறிவியல் ஆசலோ கர ்

அலுவலகத்தினோல் வழி நடத்தெ் ெடுகிறது. 

 

தேசிய ோனியங்கி ககதரகக அகடயாளம் காணும் அகமப்பு 

 

❖ சதசிய தோனியங்கி னகசரனக அனடயோள கோணும் அனமெ்ெோனது (NAFIS)  மீெத்தில் 

அறிமுகெ் ெடுத்தெ்ெட்டது. 

❖ இது சதசியக் குற்ற ஆவணக் கோெ்ெகத்தினோல் (NCRB) உருவோக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ இந்த னமயெ்ெடுத்தெ்ெடட் னகசரனக தரவுத் தளத்னதெ் ெயன்ெடுத்தி வழக்குகனள 

எளிதோகவும் வினரவோகவும் தீரெ்்ெதற்கு இந்த அனமெ்பு உதவும். 

 

NIDAAN ேரவுே்ேளம் 

 

❖ செோனதெ்பெோருள் கட்டுெ்ெோட்டு வோரியமோனது செோனதெ்பெோருள் கடத்தலில் னகது 

ப ய்யெ்ெட்ட குற்றவோளிகள் குறித்த இந்தியோவின் முதல் தரவுத்தளத்னத உருவோக்கி 

உள்ளது. 
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❖ NIDAAN என்ெதன் விரிவோக்கமோனது செோனதெ்பெோருள் கடத்தலில் னகது ப ய்யெ்ெட்ட 

குற்றவோளிகள் ெற்றிய சதசிய ஒருங்கினணந்த தரவுத்தளை் ஆகுை். 

❖ நோட்டில் செோனதெ்பெோருள் எதிரெ்்பு  ்  ட்டங்கனள அமல்ெடுதத்ுவதற்கோகெ் ெணி 

அமரத்்தெ் ெட்ட ெல்சவறு மத்திய மற்றும் மோநில வழக்குத் பதோடுெ்பு நிறுவனங்களின் 

ெயன்ெோட்டிற்கோக இது தற்செோது ப யல்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ இது செோனதெ்பெோருள் ஒருங்கினணெ்பு பநறிமுனற (NCORD) தளத்தின் ஓர ் அங்கை் 

ஆகும். 

❖ இந்த இயங்குதளமோனது ெரிமோற்ற வ தி பகோண்ட குற்றவியல் நீதி அனமெ்பு மற்றும் 

இனணயவழி சினற  ்ோனல ப யலி (சமகக் கணினம அடிெ்ெனடயிலோனச ்ப யலி) 

களஞ்சியத்தில் இருந்து தரவுகனளெ் பெறுகிறது. 

 

தேளாண் கடன்களுக்கான ேட்டி மானியம் 

 

❖ குறுகிய கோல சவளோண் கடன்களுக்கோன வட்டி மோனியத்னத மீண்டும் அறிமுகெ் 

ெடுத்த மத்திய அனம  ்ரனவ ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இதில் 3 லட் ம் ரூெோய் வனரயிலோன குறுகிய கோல சவளோண் கடன்களுக்கு 1.5% வட்டி 

மோனியம் வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தத ்பதோனகயோனது 2022-23 நிதியோண்டு முதல் 2024-25 வனரயில் கடன் வழங்கும் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கெ்ெடும். 

❖ கிரோமெ் பெோருளோதோரதத்ில் செோதுமோன சவளோண் கடன்கள் வழங்கெ்ெடுவனத உறுதி 

ப ய்வனத இது சநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ விவ ோயிகள் குனறந்தெட்  வட்டி விகிதத்னத வங்கியில் ப லுத்துவனத உறுதி 

ப ய்வதற்கோக வட்டி மோனியத் திட்டம் அரசினோல் பதோடங்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தத ்திட்டத்திற்கு மோற்றியனமக்கெ்ெட்ட வட்டி மோனியத் திட்டம் என மறு பெயரிடெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 

சர்ேதேசச ்சசய்திகள் 

TEXCON மாநாடு 

❖ மத்திய வரத்்தகம் மற்றும் பதோழில்துனற அனம  ்ர ் பியுஷ் வகாயல் 10வது ஆசிய 
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ஜவுளி மோநோட்டினனத் பதோடங்கி னவத்தோர.் 

❖ இந்திய ஜவுளித ்பதோழில்துனற கூட்டனமெ்பு (CITI) ஆனது இந்த மோநோட்டினன ஏற்ெோடு 

ப ய்துள்ளது. 

❖ இந்த மோநோட்டின் கருத்துரு - 'அடுத்தப் ெத்தோண்டுகளுக்கு ஏற்ற வனகயில் ஜவுளி 

மற்றும் ஆனடத் பதோழில்துனறனய மறு வடிவனமத்தல்' என்ெதோகும். 

 

 

கரன் நதியில் நீர்மட்டம் 

 

❖ னரன் நதியின் நீரம்ட்டம் தற்செோது குனறந்துள்ளது. 

❖ நதியின் குனறந்த நீரம்டட்ம் ஆனது, முழுனமயோக  ரக்குெ் பெோருட்களோல் கெ்ெல்கள் 

நிரெ்ெெ் ெட்டிருக்கும் செோது முக்கியத்துவம் வோய்ந்த இந்த ஐசரோெ்பியக் கெ்ெல் 

செோக்குவரத்துப் ெோனத வழியோக ப ல்வனதக் கடினமோக்குகிறது. 

❖ தோனியங்கள் செோன்றப் பெோருட்களிலிருந்து இர ோயனங்கள் மற்றும் நிலக்கரி 

வனரயிலோன  ரக்குெ் பெோருட்கனள ஏற்றி  ்ப ல்வதற்கு இது ஒரு முக்கிய வழித் தடை் 

ஆகும். 
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❖ இந்த நதியோனது சுவிஸ் ஆல்ெ்ஸ் ெகுதியில் இருந்து வடக்கு கடல் வனர பஜரம்ன் 

பதோழில்துனற னமயெ்ெகுதிகள் வழியோக ெோய்கிறது. 

❖ இது சரோட்டரட்ோம் மற்றும் ஆம்ஸ்டரட்ோம் உள்ளிடட் வடக்குக் கடல் துனறமுகங்களில் 

அனமந்த பதோழில்துனற உற்ெத்தியோளரக்ளுக்கும் உலகளோவிய ஏற்றுமதி 

முனனயங்களுக்கும் இனடசயயோன முக்கியவத்துவம் வோய்ந்த ஒரு இனணெ்ெோக 

ப யல்ெடுகிறது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் இகணயக் குழு 

 

❖ இந்திய அரசின் மின்னணு மற்றும் தகவல் பதோழில்நுட்ெ  ் ப யலோளர ் அல்சகஷ் 

குமோர ்  ரம்ோ, இனணய ஆளுனம மீதோன ஐக்கிய நோடுகள்  னெயின் புகழ்பெற்ற 

நிபுணரக்ள் குழுவில் ச ரக்்கெ்ெட்டுள்ளோர.் 

❖ இனணய பவளித்துனறயின் முன்சனோடியோன விண்ட் ப ரஃ்ெ் மற்றும் சநோெல் ெரிசு 

பெற்றப் ெத்திரினகயோளர ் மரியோ ர ீோ ஆகிசயோரும் இந்த 10 உறுெ்பினரக்னளக் 

பகோண்ட இனணய ஆளுனம மன்றத்தின் (IGF) தனலனமத்துவக் குழுவில் நியமிக்கெ் 

ெட்டுள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் 2022-23 ஆகிய இரண்டு வருடக் கோலத்திற்கு இனணய ஆளுனம மன்றத்தின் 

சுழற்சி முனற ெணிக் கோலத்திற்கோன இெ்ெதவியினன வகிெ்ெர.் 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

அேசர கடன் உே்ேரோேே் திட்டம் 

 

❖ “அவ ர கடன் உத்தரவோதத ் திட்டத்தின் ெயன்கனள (ECLGS)” அதிகரிக்க மத்திய 
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அனம  ்ரனவ ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் இத்திட்டத்தின் வரம்பு 5 டிரில்லியன் ரூெோயோக உயரத்்தெ்ெட உள்ளது. 

❖ விருந்சதோம்ெல் மற்றும் அதனுடன் பதோடரப்ுனடய பிற துனறகளில் உள்ள 

நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் பதோனக ஒதுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ ஆத்ம நிரெ்ோர ்ெோரத ்திடட்த்தின் ஒரு ெகுதியோக 2020 ஆம் ஆண்டில் அவ ரக் கடன் 

உத்தரவோதத ்திட்டம் பதோடங்கெ்ெட்டது. 

❖ சகோவிட்-19 பெருந்பதோற்றிற்குெ் பிறகு வணிகரக்ள் தங்கள் ப யல்ெோட்டுக் 

கடன்கனளத் தீரக்்கவும், மீண்டும் பதோழில் பதோடங்கவும் உதவுவதற்கோக இந்தத ்

திட்டம் பதோடங்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், கடன் பெற்றவரக்ள் கடனனத ் திருெ்பி  ் ப லுத்தோததோல் 

வங்கிகளுக்கு ஏற்ெடும் இழெ்புகளுக்கு 100% உத்தரவோதம் வழங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 05 ஆம் சததி வனர சுமோர ் 3.67 டிரில்லியன் ரூெோய் 

மதிெ்பிலோன கடன்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

❖ இத்திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டு மோர ் ்மோதம் வனர நீட்டிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 

மக்கக் கூடிய சநகிழிப் சபாருட்களுக்கானக் கடன் 

 

❖ "மக்கக் கூடிய" பநகிழிெ் பெோருட்கனள வணிகமோக்குவதற்கோக 1.15 சகோடி ரூெோய் 

பதோடக்க நிறுவனக் கடன் ஆனது  மீெத்தில் அங்கீகரிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்த நடவடிக்னகயோனது ஒருமுனற மட்டுசம ெயன்ெடுத்தும் பநகிழிெ் பெோருட்களின் 

ெயன்ெோட்னட அகற்ற முயல்கிறது. 

❖ பதோடக்க நிறுவனமோனது ஒருமுனற ெயன்ெடுதத்ும் பநகிழிெ் பெோருட்களுக்கு ஒரு 

மோற்றுத் தீரன்வ "மக்கக் கூடிய பநகிழிெ் பெோருட்களின் முன்மோதிரி" வடிவில் 

பகோண்டு வந்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பெோருள் ஆனது மண்ணில் உரம் செோன்று சினதவுறுவதோல் இது சுற்று ச்ூழனல 

ெோதிக்கோது. 

❖ இந்தக் கலனவயோனது பவெ்ெத்தினோல் இழக்கக்கூடிய பநகிழி-ஸ்டோர ்-்கிளி ரின் 

ைை்றுை் சில இர ோயன மோற்றங்கள் ஆகியவற்றினனக் பகோண்ட தனித்துவம் மிக்க 

ஒரு கலனவயோகும்.  

❖ சமலும் இது அந்தப் பெோருளுக்கு அதிக வலினமனய வழங்குகின்றது. 
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❖ ெட்டியலிடெ்ெட்டு ஒருமுனற மட்டுசம ெயன்ெடுத்தப் படுை் பநகிழிெ் பெோருட்களின் 

உற்ெத்தி, இறக்குமதி, இருெ்பு, விற்ெனன, விநிசயோகம் மற்றும் ெயன்ெோடு ஆகியனவ 

2022 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 ஆம் சததி முதல் இந்தியோவில் தனட ப ய்யெ்ெட்டுள்ளன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

முழுகமயான செயல்பாட்டுக் கல்வியறிவு சபற்ற முேல் மாேட்டம் 

 

❖ மத்தியெ் பிரசத த்தின் மோண்ட்லோ மோவட்டம் முழுனமயோன சசயல்பாட்டுக் "கல்வி 

அறிவு" பெற்ற இந்தியோவின் முதல் மோவட்டமோக மோறியுள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்பகடுெ்பின் செோது, மோண்ட்லோ மோவட்டத்தில் கல்வியறிவு 

விகிதம் 68% ஆக இருந்தது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் தயோரிக்கெ்ெட்ட மற்பறோரு அறிக்னக, இந்த மோவட்டத்தில் 2.25 

லட் த்திற்கும் அதிகமோன மக்கள் கல்வியறிவு இல்லோதவரக்ள் என்றுை், அவரக்ளில் 

பெரும்ெோசலோர ்வனெ் ெகுதிகனள  ்ச ரந்்தப் ெழங்குடியினர ்என்றுை் கூறுகிறது. 

❖ தை்சபாழுது அங்குள்ள அனனத்து மக்களும் தங்கள் பெயரக்னள எழுதவும், எண்கனள 

எண்ணவும், ெடிக்கவும் முடியும் என்று அந்த மோவட்டத்தின் ஆட்சியர ்கூறுகிறோர.் 

❖ ஒரு நெர ் தனது ப ோந்தப் பெயனர ஏவதனுை் ஒரு பமோழியில் எழுதவும், எண்கனள 

எண்ணவும் ெடிக்கவும் எழுதவும் முடியும் செோது அவர ்/அவள் முழுனமயோன அளவில்  

கல்வியறிவு பெற்றவர ்என்று அனழக்கெ்ெடுவோர.் 
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