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ஆகஸ்ட் – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேச கூடைப்பந்துக் கூை்ைடைப்பின் 18 வயதிற்குை்பை்தைோருக்கோன ைகளிர ்ஆசிய 

கூடைப்பந்து சோை்பியன்ஷிப் தபோை்டியிடனப் பபங்களூரு நைே்ேவுள்ளது. 

❖ 17வது பிரவோசி போரதிய திவோஸ் (2023) என்பது அடுே்ே ஆண்டு ஜனவரி 09 ஆை் தேதி 

அன்று இந்தூரில் நடைபபறுை். 

❖ ைக்களடவயின் சபோநோயகர ் ஓை் பிரல்ோ ேடலடையிலோன இந்தியப் போரோளுைன்றக் 

குழு கனைோவில் உள்ள ஹோலிஃபோக்ஸ் என்னுமிைே்தில் நடைபபறுை் 65வது கோைன் 

பவல்ே ்போரோளுைன்ற ைோநோை்டில் கலந்து பகோள்ள உள்ளது. 

❖ பஞ்சோப் ைோநிலே்தில் உள்ள தஹோஷியோரப்ூர ்பகுதியைச ்தசரந்்ே 20 வயேோன ைனிஷோ 

கல்யோண், UEFA சோை்பியன்ஸ் லீக் தபோை்டியில் பங்தகற்ற முேல் இந்தியக் கோல்பந்து 

வீரோங்கடன என்ற பபருடைடயப் பபற்றோர.் 

❖ இஸ்ரேலின் முன்னோள் பிரேைர ்பபஞ்சமின் பநேன்யோகு, “Bibi: My Story” என்ற பபயரில் 

ேனது சுயசரிடேடய எழுதியுள்ளோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சென்னன தினம் - ஆகஸ்ட் 22 

 

❖ 1639 ஆை் ஆண்டின் இந்நோளில் ேோன் பைை்ரோஸ் (பசன்டன) நகரை் நிறுவப்பை்ைேோக 

நை்பப் படுகிறது. 

❖ இந்நோளில், பசயின்ை் ஜோரஜ்் தகோை்டைடய கை்ைடைப்பேற்கோக சுரேச அரசேிைமிருந்து 

நிலை் ஒன்யை வோங்கி கிழக்கிந்தியக் கை்பபனி நிரவ்ோகே்தினோல் இந்ே நவீன கோல 
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நகரே்திற்கோன அடிே்ேளை் நிறுவப்பை்ைது. 

❖ கிழக்கிந்தியக் கை்பபனியின் சாேப்ாக ஆண்ட்ரு ரகாகன் என்பவரும் பிோன்சிஸ் ரட 

என்பவரும் விஜைநகேப் ரபேேசின் ஆளுநோன ோமேல்ா வவங்கடாே்ேி நாைக்கே ்

என்பவேிடமிருந்து இந்ே இடே்தியன வாங்கினே.் 

❖ இந்ே ஆண்டு இந்ே நகரை் நிறுவப்பை்ைேன் 383வது ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கிறது. 

❖ 2004 ஆை் ஆண்டு முேல் பசன்டன தினை் பகோண்ைோைப்படுை் ஒரு நடைமுடறயோனது 

பேோைங்கியது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவிதேதய தயாரிக்கப்பட்ட குரங்கம்னம தநாய் பரிதொதனனக் கருவி 

❖ ஆந்திரப் பிரதேச ைருே்துவே் பேோழில்நுை்ப ைண்ைலை் ஆனது சமீபே்தில் குரங்கை்டை 

தநோயிடனப் பரிதசோதிப்பேற்கோக உள்நோை்டிதலதய ேயோரிக்கப்பை்ை முேலோவது RT-

PCR கருவிடய அறிமுகப்படுே்தியது. 

❖ இந்ேக் கருவியின் உேவியுைன், இந்ேே ்பேோற்றுதநோடய விடரவோகக் கண்ைறியலோை். 

❖ இந்ேக் கருவிடய டிரோன்ஸோன்சியோ எரப்ோ பதயோபைடிக்கல்ஸ் நிறுவனை் உருவோக்கி 

உள்ளது. 

❖ டிரோன்ஸோன்சியோ எரப்ோ பதயோபைடிக்கல்ஸ் நிறுவனே்தின் RT-PCR கருவி அதிக உணர ்

திறன் பகோண்ைது. 

❖ ஜூடல 14 ஆை் தேதியன்று தகரளோவின் பகோல்லை் ைோவை்ைே்தில், இந்தியோவில் முேல் 

முடறயோக குரங்கை்டை ரநாை்ப் போதிப்பு பதிவோனது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ெர்வததெப் தபாக்குவரத்து மன்றம் 

❖ இந்தியப் தபோக்குவரே்துே் துடறயில் சரவ்தேசப் தபோக்குவரே்து ைன்றே்தின் 

நைவடிக்டககளுக்கு ஆேரவோக இந்தியோ-பிரோன்ஸ் ஒப்பந்ேே்திற்கு ஒன்றிை 

அடைசச்ரடவ ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

❖ பபோருளோேோர ஒே்துடழப்பு ைற்றுை் தைை்போை்டு அடைப்பின் சரவ்தேசப் 

தபோக்குவரே்து ைன்றை் 64 உறுப்பு நோடுகடளக் பகோண்ை வயகயில் ஒரு அரசுகளுக்கு 

இடைதயயோன ஒரு அடைப்போகுை். 

❖ இது தபோக்குவரே்துக் பகோள்டகக்கோன சிந்ேடனக் குழுவோகச ் பசயல்படுவரோடு 

தபோக்குவரே்து அடைசச்ரக்ளுக்கான ஒரு வருைோந்திர உசச்ி ைோநோை்டையும் ஏற்போடு 
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பசய்கிறது. 

❖ அடனே்துப் தபோக்குவரே்து முடறகடளயுை் உள்ளைக்கிய ஒதர உலகளோவிய 

அடைப்போக சரவ்தேசப் தபோக்குவரே்து ைன்றை் உள்ளது. 

❖ சரவ்தேசப் தபோக்குவரே்து ைன்றமானது பபோருளோேோர ஒே்துடழப்பு ைற்றுை் 

தைை்போை்டு அடைப்புைன் நிரவ்ோக ரீதியோக ஒருங்கிடணக்கப் பை்டிருந்ோலும் அது 

அரசியல் ரீதியோக ேன்னோை்சி பபற்றுள்ளது. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதே் தங்கம் மற்றும் சவள்ளி நிதி 

 

❖ ஏபைலிபவய்ஸ் பரஸ்பர நிதியை் எனப்படுை் பசோே்து தைலோண்டை நிறுவனைோனது, 

ஒை்யை யவப்புே் வோயக மூலைோக ேங்கை் ைற்றுை் பவள்ளியில் வேே்்ேகம் வசை்யும் 

ஒரு அடைப்பிடன அறிமுகப் படுே்துகிறது. 
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❖ இது இந்தியோவின் இே்ேடகய முேல் திை்ைைோகுை். 

❖ பவள்ளி அடிப்படையிலோன பரஸ்பர நிதிகள் ஆரை்பே்தில் இந்ே ஆண்டின் ஜனவரி 

ைோேே்தில் அறிமுகப்படுே்ேப் பை்ைன. 

❖ இந்தியோவின் முேல் ேங்க நிதியோன நிப்போன் இந்தியோ ETF தகோல்டு BeES என்ை நிதி, 2007 

ஆை் ஆண்டு ைோரச் ்ைோேேத்ில் பவளியிைப்பை்ைது. 

 

2வது சபரிய உள்நாட்டு விமான நிறுவனம் 

❖ விஸ்ேோரோ நிறுவனைோனது கைந்ே ைோே உள்நோை்டுச ் சந்டேப் பங்கீை்டில் 10.4% என்ை 

அளவுைன் இந்திைாவின் இரண்ைோவது பபரிய விைோன நிறுவனைோக உருபவடுே்ேது. 

❖ இண்டிதகோ நிறுவனை் 58.8% பங்குகளுைன் முேலிைே்தில் உள்ளது. 

❖ விஸ்ேோரோ விைோன நிறுவனமானது சிங்கப்பூர ் ஏரட்லன்ஸ் நிறுவனை் ைற்றுை் ைோைோ 

சன்ஸ் நிறுவனை் ஆகியவற்றின் ஒரு கூை்டு நிறுவனைோகுை். 

❖ மூன்றோை், நோன்கோை் ைற்றுை் ஐந்ேோை் நிடலகளில் ஏர ் இந்தியோ (8.4%), தகோஃபரஸ்்ை ்

(8.2%) ைற்றுை் ஸ்டபஸ்பஜை் (8%) ஆகிய விைோன நிறுவனங்கள் மிகச ் சிறிை ேசைப் 

புள்ளிகள் ரவறுபாட்டில் அடுே்ேடுே்ே நியலயில் உள்ளன. 

 

 

அறிவியே் மற்றும் சதாழிே்நுட்பம் 

விந்தணு இே்ோத முதே் செயற்னகக் கருமுட்னட 

❖ இஸ்ரேலிை அறிவியலோளரக்ள், பபை்ரி டிஷ் எனப்படுை் கண்ணோடி வை்டில் வளரக்்கப் 

பை்ை விந்ேணு பசல்கடளப் பயன்படுே்தி, கருப்டபக்கு பவளிதய உருவோன உலகின் 

முேல் பசயற்டகக் கருடவ உருவோக்கியுள்ளனர.் 
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❖ விந்ேணுவின் அவசியே்திடனே் ேவிரே்த்ு, கருவுற்ற முை்டைகடளப் பயன்படுே்ேோைல் 

இந்ேச ்பசல்கள் வளரக்்கப்பை்ைன. 

 

 

மாநிேெ ்செய்திகள் 

இந்தியானவ முதன்னம நாடாக மாற்றுவதற்கான திட்டம் 

 

❖ பைல்லி முேல்வர ்அரவிந்ே ்பகஜ்ரிவோல் ‘இந்தியோடவ ஒரு முேன்டை நோைோக ைோற்றச ்

வசை்வேற்கோன’ பிரசச்ோரே்டேே் பேோைக்கி டவே்து ேனது ஆை் ஆே்மி கை்சியின் 

தேசிய அளவிலான ஒரு இலை்சியே்டே பவளியிைை்ோர.் 

❖ அவர ்நல்லோை்சிக்கோன ஒரு ஐந்து அை்சே் திை்ைே்திடன முன்பைோழிந்ேோர.் அது 

o இந்ே நோை்டின் ஒவ்பவோரு குழந்டேக்குை் இலவசமான ைற்றுை் ேரைோன கல்வி. 

o நோை்டின் ஒவ்பவோரு குடிைகனுக்குை் இலவச ைருந்துகள் ைற்றுை் பரிதசோேடன 

வசதிகளுைன் கூடிய இலவச ைற்றுை் சிறந்ே ைருே்துவச ்சிகிசட்ச. 

o சரியோன கருே்ேோக்கை் ைற்றுை் நிரவ்ோகே்துைன் சோே்தியைோகின்ற ஒவ்பவோரு 

இடளஞரக்ளுக்குை் தவடலவோய்ப்பு. 

o ஒவ்பவோரு பபண்ணுக்குை் ைரியோடே, சை உரிடை ைற்றுை் போதுகோப்பு  

o விவசோயிகள் ேங்கள் விடளபபோருை்களுக்கு நியோயைோன விடல கிடைப்படே 
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உறுதி பசய்து, ேோன் விவசோயிகளோக ைோற விருை்புவேோக குழந்டேகள் 

பபருடையுைன் பசோல்லுை் அளவிற்கு பகௌரவே்திடனப் பபறச ்பசய்ேல். 

 

மின்ொர இரட்னட அடுக்குப் தபருந்து 

❖ இந்தியோவின் முேல் மின்சோர இரை்டை அடுக்குப் தபருந்ேோனது பேற்கு முை்டபயில் 

உள்ள YB டையே்தில் பேோைங்கப்பை்ைது. 

❖ இந்ேப் தபருந்தின் பபயர ்"Switch EiV 22" என்பேோகுை். 

❖ இது பபஸ்ை் சதலோ என்ை பசயலி அடிப்படையிலோன இருக்டக முன்பதிவு, தநரடிக் 

கண்கோணிப்பு ைற்றுை் பணை் பசலுே்துேல் ஆகிய வசதிகடளக் பகோண்டுள்ளது.  

 

 

மகாராஷ்டிரா அரசின் மாநிே வினளயாட்டு 

 

❖ ைகோரோஷ்டிர ைோநிலே்தில் ‘ேோஹி-ஹண்டி’ என்ை வியளைாட்டு அை்ைோநில அரசின் 

ைோநில விடளயோை்ைோக அங்கீகரிக்கப்பை உள்ளது. 

❖ ைோநில அரசோனது ‘ப்தரோ-ேோஹி ஹண்டி’ தபோை்டிடய ஏற்போடு பசய்ய உள்ளது. 
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❖ ைஹோரோஷ்டிரோ அரசோனது, தகோவிந்ேோக்களுக்கு (இந்ே விடளயோட்டில் வியளைாடும் 

வீேேக்ளுக்கு) விடளயோை்டுப் பிரிவின் கீழ் தவடல வழங்கும் என்றும் அறிவிே்துள்ளது. 

 

சதாடர்ச ்ெங்கிலித் சதாழிே்நுட்பம் அடிப்பனடயிே் வினத விநிதயாகம் 

 

❖ ஜோரக்்கண்ை் மாநில அரசு ைற்றுை் உலகளோவியே் பேோைரச் ் சங்கிலிே் பேோழில்நுை்ப 

நிறுவனைோன பசை்டில்மின்ை் நிறுவனை் ஆகியடவ இடணந்து பேோைரச் ் சங்கிலிே் 

பேோழில்நுை்பே்தின் அடிப்படையில் விவசோயிகளுக்கு விடே விநிதயோகை் பசய்யுை் 

ஒரு திை்ைே்திடன அறிமுகப்படுே்தியது. 

❖ விடேப் பரிைோற்றே் திைை்ை் உை்பை பல்தவறு அரசுே ்திை்ைங்களின் கீழ் விவசோயிகள் 

பபறுை் ரபாலிைான விடேகடள அகற்றுவடேயுை், விதிகயள மீைச ் வசை்வயேக்  

குடறப்படேயுை் இது தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உேக சகாசு நாள் - ஆகஸ்ட் 20 

 

❖ 1897 ஆை் ஆண்டில் பகோசுக்களுக்குை் ைதலரியோ பரவுவேற்குை் இடைதய உள்ள ஒரு 
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பேோைரட்பக் கண்ைறிந்ே சர ் பரோனோல்ை் ரோஸ் அவரக்ளுக்கு ைரியோடே பசலுே்துை் 

விேைோக இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அவரது கண்டுபிடிப்பின்படி, பபண் பகோசுக்கள் ேோன் ைதலரியோடவ ைனிேரக்ள் 

மே்தியில் பரப்புகின்றன. 

❖ ைதலரியோ வருவேற்கோன கோரணங்கள் ைற்றுை் அடே எவ்வோறு ேடுப்பது என்பது 

பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுே்துவதே இந்ே நோளின் தநோக்கைோகுை். 

❖ உலக சுகோேோர அடைப்பின் ேரவுகளின்படி, 2019 ஆை் ஆண்டு முேல் 2020 ஆை் ஆண்டு 

வடர ைதலரியோவினோல் ஏற்பை்ை உயிரிழப்புகள் அறுபே்பேோன்பேோயிரை் ஆக 

அதிகரிே்துள்ளன. 

 

உேக மூத்த குடிமக்கள் தினம் - ஆகஸ்ட் 21 

 

❖ இது அபைரிக்கோவில் தேசிய மூே்ே குடிைக்கள் தினை் என்றுை் அடழக்கப்படுகிறது. 

❖ ைனிேச ்சமுேோயே்தில் முதிதயோரக்ளின் பங்களிப்டப வவகுவாகச ்சிறப்பிேத்ுக் கோைட்ி 

அவரக்டளக் பகளரவிப்பது என்பது இே்தினே்தின் தநோக்கைோகுை். 

❖ இந்ேே ் தினைோனது 1988 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 19 ஆை் தேதியன்று அப்தபோடேய 

அபைரிக்க அதிபர ்பரோனோல்ை் ரகீனின் பிரகைனேத்ின் மூலை் தேோற்றுவிக்கப்பை்ைது. 

❖ 2050 ஆை் ஆண்டில் முதிதயோரக்ளின் எண்ணிக்டக 1.5 பில்லியனுக்குை் அதிகைோக 

இருக்குை் என கணிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ இந்ே அதிகரிப்போனது கிழக்கு ஆசியோ ைற்றுை் பேன்கிழக்கு ஆசிய நோடுகளில் மிகவும் 

பரவலோகக் கோணப்படுை். 

❖ 2050 ஆை் ஆண்டில் குடறவோன வளரச்ச்ியடைந்ே நோடுகள், நமது புவியில் வோழுை் 

முதியவரக்ளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்குை் அதிகைோன நபரக்டளக் பகோண்டு 

இருக்குை். 

 

பயங்கரவாதத்தாே் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்குக் சகௌரவமளிக்கும் ெர்வததெ 

நினனவு தினம் - ஆகஸ்ட் 21 

❖ போதிக்கப்பை்ைவரக்ளின் கண்ணிைே்யே நிடலநிறுே்ேவுை், போதிக்கப்பை்ைவரக்ள் 

ைறக்கப் பைோைல் இருப்படே உறுதி பசய்வதில் உலகளோவிய ஒற்றுடையின் ஒரு 
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முக்கியே்துவே்டே எடுே்துக் கோை்ைவும் ரவண்டி இந்ேே ் தினைோனது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இந்ே சரவ்தேச தினைோனது 2017 ஆை் ஆண்டில் நிறுவப்பை்ைது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டின் இே்தினே்திற்கோன கருே்துரு "நிடனவுகள்" என்பேோகுை். 

 

 

சமயம் அே்ேது நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயிோன வன்முனறெ ்செயே்களாே் 

பாதிக்கப் பட்டவரக்னள நினனவு கூரும் ெர்வததெ தினம் - ஆகஸ்ட் 22 

 

❖ சமைம் அல்லது நை்பிக்டகயின் அடிப்படையிதலோ அல்லது அேன் பபயரிதலோ தைற் 

பகோள்ளப் படுை் தீயச ் பசயல்களோல் போதிக்கப்பை்ைவரக்ள் ைற்றுை் அவற்றிலிருந்துே் 

ேப்பிப் பிடழே்ேவரக்டள நிடனவு கூருவடே இந்ேே் தினை் தநோக்கைோகக் பகோண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்ே நோளில், சரவ்தேச நோடுகள் ைே அடிப்படையிலோன வன்முடறயில் உயிர ்
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பிடழே்ேவரக்டளயுை் அேனோல் போதிக்கப்பை்ைவரக்டளயுை் பகௌரவிக்கின்றது. 

❖ இந்ேே ் தினைோனது தபோலந்து முன்பைோழிந்ேபடி 2019 ஆை் ஆண்டு தை 28 ஆை் தேதி 

அன்று 73வது ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சடபயில் ஏற்றுக் பகோள்ளப்பை்ைது. 
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