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ஆகஸ்ட் – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதியானது சரவ்தேச நாய் தினமாக அமெரிக்காவின் விலங்கு நல 

விருெ்பி மகாலீன் பைஜ் என்ைவரால் நிறுவை் ைட்டது.  

o ஒரு மனிேனுக்கும் அவரது நாய்க்கும் இடடதய உள்ள ஒரு பிரிக்க முடியாேத் 

தோடரட்ையும், நாய்கடளத் ேே்தேடுை்ைேன் முக்கியே்துவே்டேயும் இந்ேே ்தினம் 

அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரில் 1000 அடல் தமம்ைாட்டு ஆய்வகங்கடள நிறுவ நிதி ஆதயாக் 

அடமை்ைானது திட்டமிட்டுள்ளது. 

o இது இந்தியாவில் ெத்திய அரசின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு துபைத் 

திட்டொகுெ். 

❖ தரயில்தடல் மற்றும் க்ளவுட் எக்ஸ்மடல், ஆகியன இரை்டுெ் இபைந்து தோடலே ்

தோடரப்ுை் ையனரக்ளின் அனுைவே்டே தமம்ைடுேத்ும் ஒரு தநாக்கே்துடன் தோடலே ்

தோடரப்ு வசதிகள் தநருக்கடி மிக்க இடங்களில், இந்தியாவின் முேல் முடறயாக 

ைரவலாக்கை் ைட்ட தரடிதயா அணுகல் வடலயடமை்பு (RAN) வசதியிடன அறிமுகை் 

ைடுே்ே ஒன்றாக டக தகாரே்்துள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அசெரிக்காவில் சொழர் கால சிலலகள் 

 

❖ அதமரிக்காவில் உள்ள க்ளவ்ீதலண்ட் அருங்காட்சியகம் மற்றும் கிறிஸ்டியின் ஏலக் 

கூடே்தில் தசாழர ் காலே்டேச ் தசரந்்ே ஆறு அழகுமிக்க தவண்கலச ் சிடலகள் 

தற்பைாது கண்டறியை் ைட்டன. 

❖ அந்தை் ைஞ்சபலாக சிபலகள் திரிபுராந்ேகா, திரிபுரசுந்தரி, நடராஜர,் தட்சிைாமூரத்்தி 

வீைாதாரர,் துறவி சுந்தரர ் ெற்றுெ் அவரது ெபனவி ைறபவ நாசச்ியார ் ஆகியன 

ஆகுெ்.  

❖ இந்ேச ்சிடலகள் 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் கள்ளக்குறிசச்ி மாவட்டே்தில் உள்ள வீரதசாழ 

புரம் என்ற தகாயிலில் இருந்து காணாமல் தைாயின. 

❖ இக்தகாயில் ஆனது 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தசாழ மன்னன் ராதஜந்திர தசாழனால் 

கட்டை்ைட்டது. 
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❖ ஓஹிதயாவில் உள்ள கிளவ்ீதலண்ட ் கடலை்தைாருட்கள் அருங்காட்சியகே்தின் ஒரு 

அதிகாரை் பூரவ் இடணயேளே்தில் திரிபுராந்ேகா மற்றும் திரிபுரசுந்ேரி ஆகிய 

சிடலகள் காணை் ைட்டன. 

 

குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான புதிய திட்டங்கள் 

 

❖ திருை்பூரில் நடடதைற்றை் பிராந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்கள் 

கூட்டே்தில் குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்களுக்கான ைல முன்தனடுை்புகடள 

ேமிழக முேல்வர ்அவரக்ள் அறிமுகை்ைடுே்தினார.் 

தமிழ்நாடு கடன் உத்தரவாதத் திட்டெ் (TNCGS) 

❖ இந்தே் திட்டமானது, இந்திய அரசின் குறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்களுக்கான கடன் 

உே்ேரவாே அறக்கட்டடளயுடன் இடணந்து ரூ.40 லட்சம் வடரயிலான ேகுதி வாய்ந்ே 

கடன்களுக்கு 90% உே்ேரவாேே்டே வழங்கும். 

❖ ேமிழக அரசானது இந்தே் திட்டே்திற்காக 100 தகாடி ரூைாய் தோடகயிடன ஒதுக்கி 

உள்ளது. 

❖ இந்ேக் தகாள்டகயின் கீழ், குடறந்ேைட்சம் மூன்று தேசியமயமாக்கை்ைடட் வங்கிகள் 

குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்களுக்குை் ைதிடனந்து நாட்களுக்குள் கடன்கடள 

வழங்கும். 

தமிழ்நாடு வரத்்தக வரவு தள்ளுபடி முலற (TN TREDS) 

❖ ேமிழ்நாடு வரே்்ேக வரவு ேள்ளுைடி முடற என்ைது ஒரு நிறுவனே்தின் வளத் திட்டமிடல் 

(ERP) ரீதியில் தைரிய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கை்ைடும் வழங்கீடுகளுக்குே் ோமேமாக 

ைணம் தசலுேத்ுவதில் உள்ள சிக்கல்கடளச ்சரி தசய்யும் ஒரு ேளமாகும். 

❖ இந்ேே ் ேளமானது அரசுக்குச ் தசாந்ேமான அடனே்து நிறுவனங்கள், சட்டை்பூரவ் 

வாரியங்கள், தைருநிறுவனங்கள் மற்றும் உயரந்ிடலக் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு அணுகக் கூடியோக இருக்கும். 

❖ 179வது நாளின் இறுதிக்குள் ேமிழ்நாடு வரே்்ேக வரவு ேள்ளுைடி முடற ேளே்தில் இடம் 

தைற்றிருக்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்களுக்கு அரசு நிறுவனம் ைணம் 

தசலுே்ேவில்டல என்றால், ேமிழ்நாடு வரே்்ேக வரவுத் ேள்ளுைடி முடறயில் 

ைதிதவற்றை் ைட்ட கட்டணங்களுக்கான நிலுடவே் தோடகடய TAICO வங்கி 180வது 

நாளில் தசலுே்தும். 
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ெற்ற முன்சனடுப்புகள் 

❖ இந்ே நிகழ்சச்ியின் தைாது அரசானது குறு,சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவன வரே்்ேக 

மற்றும் முேலீட்டு ஊக்குவிை்பு வாரியே்தின் தையரிடன (M-TIPB) "FaMeTN" என மறு 

தையரிட்டது. 

❖ தகாடவயில் ேமிழ்நாடு தேன்டன நார ் வணிக தமம்ைாட்டுக் கழகே்டே முேல்வர ்

அவரக்ள் காதணாளி வாயிலாக திறந்து டவே்ோர.் 

❖ இது புதிய தேன்டன நார ் உற்ைே்தித் தோழிற்சாடலகடள நிறுவுேல், சரவ்தேச 

வாடிக்டகயாளரக்ளுடன் தோடரப்ு தகாள்ளுேல், ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்ைாட்டு 

டமயங்கடள நிறுவுேல் மற்றும் தோழில் மற்றும் கல்விே்துடற இடடயிலான 

ஒே்துடழை்டை தமம்ைடுே்துேல் ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுேத்ுகிறது. 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

சதரத்ல் வாக்குறுதிகள் மீதான உெெ் நீதிென்றத்தின் தீர்ப்பு 

 

❖ தேரே்ல் வாக்குறுதிகள் மீோன 2013 ஆம் ஆண்டு தீரை்்பிடன மறுைரிசீலடன தசய்ய 

உசச் நீதிமன்றம் முடிவு தசய்துள்ளது. 

❖ இது 2013 ஆெ் ஆை்டில் எஸ். சுை்ரெைியெ் ைாலாஜி எதிர ் தமிழ்நாடு அரசு என்ற 

வழக்கின் தீரை்்ைாகுெ். 

❖ வாக்காளரக்டளக் கவர அரசியல் கட்சிகள் அளிக்கும் தேரே்லுக்கு முந்டேய 

வாக்குறுதிகள் மக்கள் பிரதிநிதிே்துவச ் சடட்ே்தின் 123வது பிரிவின் (ஊழல் 

நடடமுடறகள்) வரம்பிற்குள் வராது என்று உசச் நீதிமன்றம் முன்பு கூறியது. 

❖ ஒரு தனிை்ைடட் பவட்ைாளர ்ெட்டுபெ ஒரு ஊழல் முபறபகட்பட பெற்மகாள்ள முடியுெ் 

என்றுெ் அவரது கட்சி அவ்வாறு மசய்ய முடியாது என்றுெ் இது கூறியுள்ளது.  

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இரண்டு நீதிைதிகள் தகாண்ட அமரவ்ானது இந்ேே ்தீரை்்பிடன வழங்கியது. 

❖ ேற்தைாது, நீதிமன்றே்தின் முந்டேய நிடலடய மறுைரிசீலடன தசய்வேற்காக மூன்று 

நீதிைதிகள் தகாண்ட ஒரு அமரவ்ானது நியமிக்கை்ைட உள்ளது. 

 

2024 ஆெ் ஆண்டிற்குள் அதிகரிக்க உள்ள காற்றாலல திட்டங்கள் 

 

❖ இந்தியாவில் புதிய காற்றாடல மின் நிடலயங்கள் நிறுவை்ைடுகின்ற வருடாந்திர 

நிறுவல் வீேம் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் உசச்ே்டே எட்டும் என்றும் அேன் பிறகு அது 

குடறயும் என்றும் கூறை்ைடுகிறது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குை் பிறகு தமற்தகாள்ளை்ைடும் புதிய திட்டங்கள் காற்று ஆற்றல்-

சூரிய ஆற்றல் ஆகியவற்றின் கலை்பினங்களாக இருக்கும். 

❖ இது உலகக் காற்றாற்றல் சடை (GWEC) மற்றும் MEC இன்டலிதஜன்ஸ் (MEC+) 

ஆகியவற்றால் தேரிவிக்கை்ைட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் ேற்தைாது 13.4 ஜிகாவாட் திறன் தகாண்ட காற்றாடல ஆற்றல் 

நிடலயங்கள் அடமக்கை்ைட உள்ளன. 

❖ இது சந்டேயில் 2024 ஆம் ஆண்டு வடர நிறுவல்களுக்கான ைணிகடளக் தகாண்டு 

தசல்லும் என்று எதிரை்ாரக்்கை் ைடுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் 2022 ஆம் ஆண்டில் தமலும் 3.2 ஜிகாவாட் திறன்கடள இதில் தசரக்்கும் 

விேமாக புதிய நிடலயங்கள் நிறுவை்ைடும் என்று எதிரை்ாரக்்கை் ைடுகிறது. 

❖ இது 2023 ஆம் ஆண்டில் 4.1 GW ஆகவும் 2024 ஆம் ஆண்டில் 4.6 GW ஆகவும் உயர உள்ளது. 

❖ அேன் பின் அடுே்ே இரண்டு ஆண்டுகளில் 4 ஜிகாவாட் மற்றும் 3.5 ஜிகாவாட ் என்ற 

அளவாக அது குடறயும். 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்தியாவில் காற்றாடல மின் நிடலய நிறுவல்கள் குடறந்து 

வருகின்றன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் 1.45 GW திறன் தகாண்ட காற்றாடல நிடலயங்கள் மட்டுதம நிறுவை் 

ைட்டன. 

 

மின்கல அடுக்குக் கழிவு செலாண்லெ விதிகள் 2022 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் ைருவநிடல மாற்ற அடமசச்கம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு 

மின்கல அடுக்குக் கழிவு தமலாண்டம விதிகடள தவளியிட்டது. 
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❖ இது மின்கல அடுக்குக் கழிவுகடளச ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ே முடறயில் தமலாண்டம 

தசய்வடே உறுதி தசய்வடேயும், 2001 ஆம் ஆண்டு மின்கல அடுக்குகள் (தமலாண்டம 

மற்றும் டகயாளுேல்) விதிகடள மாற்றியடமை்ைடேயும் ஒரு தநாக்கமாகக் தகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்ே விதிகள் மின்சார வாகனே்தின் மின்கல அடுக்குகள், எளிதில் எடுேத்ுச ்தசல்லக் 

கூடிய மின்கல அடுக்குகள், வாகன மின்கல அடுக்குகள் மற்றும் தோழில்துடற 

மின்கல அடுக்குகள் ஆகிய அடனே்து வடகயான மின்கல அடுக்குகடளயும் 

உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ இந்ே விதிகள் ஒரு தநறிமுடறடயயும், டமயை்ைடுே்ேை்ைட்ட இபைய ேளே்திடனயும் 

அடமக்க வழிவடக தசய்யும். 

❖ ேயாரிை்ைாளரக்ள் மற்றும் மறுசுழற்சி தசய்ைவரக்ள்/புதுை்பிை்பு நிறுவனங்கள் 

ஆகிபயார ் இடடதய உற்ைே்தியாளரக்ளின் கடடமகடள நிடறதவற்றுவேற்காக, 

விரிவாக்கை் ைட்ட உற்ைே்தியாளர ் தைாறுை்புகள் என்ற சான்றிேழ்கடளை் ைரிமாறிக் 

தகாள்ள இந்ே ேளம் ையன்ைடுே்ேை்ைடுகிறது. 

❖ இந்ே விதியானது மின்கல அடுக்குகளின் கழிவுகளில் இருந்து சில குறிை்பிட்டை் 

தைாருட்கடள மீட்தடடுை்ைேற்கான குடறந்ேைட்ச சேவீே நிரண்யே்திடனக் கட்டாயெ் 

ஆக்குகிறது. 

❖ இந்ே மீட்சியானது, மறுசுழற்சி மற்றும் புதுை்பிே்ேல் துடறயில் புதிய தோழில் 

நுட்ைங்கடளயும் முேலீட்டடயும் தகாண்டு வந்து புதிய வணிக வாய்ை்புகடள 

உருவாக்கும். 

❖ புதிய மின்கல அடுக்குகடளே் ேயாரிை்ைதில் குறிை்பிட்ட எண்ணிக்டகயிலான மறு 

சுழற்சி தசய்யை்ைட்ட தைாருட்கடளை் ையன்ைடுேத்ுவடேயும் இந்ே விதிகள் ைரிந்துடர 

மசய்கின்றன. 

❖ இது புதிய மூலை்தைாருட்கடளச ்சாரந்்திருை்ைடேக் குடறே்து இயற்டக வளங்கடளச ்

தசமிக்க உேவும். 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சகாதுலெ ொவு ஏற்றுெதிக்கு கட்டுப்பாடுகள் 

❖ தகாதுடம அல்லது தமஸ்லின் மாவுை் தைாருட்களின் மீதான விடல உயரட்வக் 

கட்டுை்ைடுே்துவேற்காக பவை்டி தகாதுடம அல்லது தமஸ்லின் மாவு ஏற்றுமதிக்கு 
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சிலக் கட்டுை்ைாடுகடள விதிக்க அரசாங்கம் முடிவு தசய்து உள்ளது. 

❖ நாட்டின் உணவுை் ைாதுகாை்டை உறுதி தசய்வேற்காக, தம மாேம் முதல் தகாதுடம 

ஏற்றுமதிக்கு அரசு ேடட விதிே்ேது. 

❖ இருை்பினும், இது தவளிநாடுகளில் தகாதுடம மாவுக்கான தேடவடய அதிகரிே்ேது. 

❖ இந்தியாவில் இருந்து தமற்தகாள்ளை்ைடும் தகாதுடம மாவு ஏற்றுமதியானது 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஏை்ரல்-ஜூடல ஆகிய காலங்களில் 2021 ஆம் ஆண்டின் இதே கால 

கட்டே்திடன ஒை்பிடுடகயில் 200 சேவிகிே வளரச்ச்ிடயக் கண்டுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 246 மில்லியன் டாலர ் மதிை்புள்ள தகாதுடம மாடவ 

ஏற்றுமதி தசய்ேது. 

❖ இந்ே நிதியாண்டின் ஏை்ரல்-ஜூன் மாே காலே்தில் ஏற்றுமதி சுமார ் 128 மில்லியன் 

அதமரிக்க டாலரக்ளாக இருந்ேது. 

 

 

அறிவியல் ெற்றுெ் சதாழில்நுட்பெ் 

லைட்ரஜன் மூலெ் இயங்குெ் பயணியர் இரயில்கள் 

 

❖ தஜரம்னி அரசானது தகாராடியா ஐலிண்ட் என்ற டைட்ரஜன் மூலம் இயங்கும் புதிய 

இரயிடல அறிமுகை்ைடுேத்ியது. 
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❖ இந்ே இரயில்கள் நீராவி மற்றும் தசறிவாக்கை்ைடட் நீடர மட்டுதம தவளியிடுவோல் 

சுழிய அளவு உமிழ்டவ ெட்டுபெ தவளியிடுகின்றன. 

❖ இரயிலின் தமற்கூடரயில் தைாருே்ேை்ைட்டுள்ள டைட்ரஜன் எரிதைாருள் கலன்கள், 

காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுடன் இடணந்து மின்சாரே்டே உருவாக்கச ்

மசய்கின்றன. 

❖ இது தஜரம்னியில் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தவளியிடை்ைடும் 4,400 டன் என்ற அளவிலான 

காரை்ன் டட ஆக்டஸடிடனக் குடறக்கும். 

 

ொநிலெ ்செய்திகள் 

20வது பசயா ஆசியா மாநாடு 2023 

❖ 20வது ைதயா ஆசியா மாநாட்டிடன (2023) தேலுங்கானா அரசானது நடே்ே உள்ளது. 

❖ இந்ே மாநாட்டில் ஒரு சுகாோரம், சுகாோரை் ைாதுகாை்பில் உள்ள சீரக்ுடலக்கும் 

தோழில்நுட்ைங்கள் மற்றும் அடனவருக்கும் சுகாோரை் ைாதுகாை்பில் வசதிகடள 

அணுகக் கூடிய ேன்டம மற்றும் மலிவுே்ேன்டம ஆகியடவ குறிே்ே இடடநிடலே ்

ேடலை்புகள் ைற்றி விவாதிக்கை் ைட உள்ளது. 

❖ இந்ே மாநாட்டின் கருே்துரு, "Advancing for ONE: Shaping the next generation of humanised 

healthcare" என்ைோகும். 

 

பிரபலொனவரக்ள், விருதுகள் ெற்றுெ் நிகழ்வுகள் 

சதசிய சகாபால் ரத்னா விருதுகள் 2022 

 

❖ தேசிய ைால் தினே்டே முன்னிட்டு  (26 நவம்ைர,் 2022) தேசிய தகாைால் ரே்னா விருதுகள் 

வழங்கை்ைட உள்ளன. 

❖ அந்தை் பிரிவுகள்: 
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o நாட்டு மாடு/எருடம இனங்கடள வளரக்்கும் சிறந்ேை் ைால் ைண்டணயாளர.் 

o சிறந்ே தசயற்டகக் கருவூட்டல் தோழில்நுட்ை வல்லுநர ்(AIT) 

o சிறந்ேை் ைால் கூட்டுறவு சங்கம்/ ைால் உற்ைே்தி நிறுவனம்/ ைால் ைண்டண 

உற்ைே்தியாளர ்அடமை்பு. 

 

யுசனஸ்சகா அலெப்பின் அலெதிப் பரிசு 2022 

 

❖ "அகதிகடள வரதவற்று ஏற்றுக் தகாள்ளும் வடகயிலான அவரது முயற்சிகளுக்காக", 

முன்னாள் தஜரம்ன் அதிைர ்ஏஞ்சலா தமரக்்தகல் யுதனஸ்தகா அடமை்பின் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான அடமதிை் ைரிசிடனை் தைற்றுள்ளார.் 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டின் தகாடடக் காலே்தில், அகதிகள் ஐதராை்ைாவிற்குள் வந்து தகாண்டு 

இருந்ே தைாது, தமரக்்தகல் ேனது நாட்டின் எல்டலகடள அவரக்ளுக்காக திறக்க 

அனுமதிே்து, தஜரம்னிய நாட்டவரிடம் "நாம் இடேச ் தசய்ய முடியும்" என்று தைாது 

மக்களிடம் அறிவிே்ோர.் 

❖ யுதனஸ்தகா அடமதிை் ைரிசானது அதிகாரை்பூரவ்மாக ஃதைலிக்ஸ் தைௌதைாதவட் 

தைாய்க்னி யுதனஸ்தகா அடமதிை் ைரிசு என்று அடழக்கை்ைடுகிறது. 

❖ ஐவரி தகாஸ்ட்டின் முன்னாள் அதிைரின் நிடனவாக இேற்கு இை்தையரானது சூட்டை் 

ைட்டது. 
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