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ஜூலை – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவில் கடன் அட்டடகள் மூலமான செலவினங்கள் மம மாதத்தில் இதுவடை 

இல்லாத அளவுக்கு 1.14 டிைில்லியன் டாலை ் என்ற அளடவ எட்டியுள்ளது என்பது 

சில்லடற வணிகம் சிறப்பாகெ ்செயல்படுவடதக் குறிக்கிறது. 

o இந்திய ைிெைவ்் வங்கியின் தைவுகளின்படி, இந்தியாவில் கடன் அட்டடகள் 

மூலமானச ்செலவினங்கள் ஆண்டுமதாறும் 118 ெதவீதம் அதிகைித்துள்ளது. 

❖ நஃப்தலி சபன்னட்டிற்குப் பிறகு இஸ்மைலின் 14வது பிைதமைாக யாயை ்லாபிட ்என்பவர ்

அதிகாைப் பூைவ்மாக பதவிமயற்றுள்ளாை.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கை்லூரிக் கனவு திட்டம் 

 

❖ முதல்வை ் மு.க.ஸ்டாலின் அவைக்ள் கல்லாைிக் கனவு என்ற திட்டத்டதத் சதாடங்கி 

டவத்தாை.் 

❖ இது ‘நான் முதல்வன்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது 12 ஆம் வகுப்பு மதைெ்ச்ி சபற்ற மாணவைக்ளுக்கு உயைக்ல்விக்கான  வழி 

காட்டுதடல வழங்குவதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இதடன மமலம் செம்டமப்படுத்தித் தமிழகத்டதக் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் ஒரு 

மாநிலமாக மாற்றுவதற்கான திட்டமம நான் முதல்வன் திட்டமாகும். 

 

சூரியா திட்டம்  

❖ சிங்கப்பூடைெ ்மெைந்்த IGSS நிறுவனமானது தமிழக அைசுடன் இடணந்து, தமிழ்நாட்டில் 

300 ஏக்கை ் பைப்பளவில் 25,600 மகாடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் மானியத்துடன் குடற 

கடத்தி உற்பத்திப் பூங்காடவ நிறுவுவதற்கான ஒரு புைிந்துணைவ்ு ஒப்பந்தத்திடன 

மமற்சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த உயை ்சதாழில்நுட்பத் சதாழில்துடறப்  பூங்கா சென்டனக்கு அருகில் நிறுவப்பட 

உள்ளது. 

❖ IGSS என்ற துணிகை முதலீட்டு நிறுவனமானது தனது குடறகடத்தி உற்பத்திப் 
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பூங்காவிடன ‘சூைியா திட்டம்’ என்ற சபயைில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

வணிகச ்சீர்திருத்த நடவடிக்லக 2020 

 

❖ இதடன மத்திய நிதியடமெெ்ை ்நிைம்லா சீதாைாமன் ெமைப்்பித்தாை.் 

❖ இதன்படி 7 மாநிலங்கள் சிறந்த ொதடன மாநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ ஆந்திைப் பிைமதெம், குஜைாத,் ஹைியானா, கைந்ாடகா, பஞ்ொப், சதலங்கானா, 

தமிழ்நாடு ஆகியடவ முன்னணியிலள்ள சாதனன பனைத்த மாநிலங்கள் ஆகும். 

❖ இந்தச ்ொதடனப் படடத்த மாநிலங்களின் குழுவில் இமாெெ்லப் பிைமதெம், மத்தியப் 

பிைமதெம், மகாைாஷ்டிைா, ஒடிொ, உத்தைகாண்ட் மற்றும் உத்தைப் பிைமதெம் ஆகியடவ 

அடங்கும் என்றும் இந்தக் கணக்சகடுப்பு குறிப்பிடட்து. 

❖ ொதடன நிடலடய எட்ட முயன்று வரும் மாநிலங்களின் பிைிவில் அொம், ெத்தீஸ்கை,் 

மகாவா, ஜாைக்்கண்ட், மகைளா, ைாஜஸ்தான் மற்றும் மமற்கு வங்காளம் ஆகியடவ 

அடங்கும். 

 

GAIL நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர் 

 

❖ இந்தியன் எண்சணய்க் கழக நிறுவனத்தின் ெந்தீப் குமாை ்குப்தா, இந்தியாவின் மிகப் 

சபைிய எைிவாயுப் பயன்பாட்டு நிறுவனமான இந்திய வாயு ஆடணயம் அல்லது GAIL 

என்ற நிறுவனத்தின் தடலவைாக மதைந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளாை.் 

❖ ஆகஸ்ட் 31 ஆம் மததியன்று ஓய்வு சபற உள்ள மமனாஜ் சஜயினுக்குப் பதிலாக இவை ்
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நியமிக்கப் படுவாை.் 

❖ இந்தப் பைிந்துடைடயப் பிைதமை ் நமைந்திை மமாடி அவைக்ளின் தடலடமயிலான 

அடமெெ்ைடவயின் நியமனக் குழு ெைிபாைக்்கும். 

❖ மத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆடணயம் மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு வாைியம் மபான்ற 

ஊழல் எதிைப்்பு அடமப்புகள் தனையில்லாச ் சான்றுகனை வழங்கியப் பிறகு இந்த 

நியமனம் மமற் சகாள்ளப் படும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

சமரெ்ர் நிறுவனம் தமற்சகாள்ளும் 2022 ஆம் ஆண்டு வாழ்க்லகெ ்செைவின 

மதிப்பீடு 

 

❖ இந்தக் கணக்சகடுப்பின்படி, ஆசியாவிமலமய சகால்கத்தா நகைம் தான் செலவு 

குடறந்த நகைம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் மும்டப நகைானது சவளிநாட்டு ஊழியைக்ளுக்கு மிகுந்த சசலவுகனைப் 

பிடிக்கும் நகரமாக உள்ளது. 

❖ இந்தத ் தைவைிடெயில் அதிக செலவு நிடறந்த இந்திய நகைமாக டஹதைாபாத் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதடனத ் சதாடைந்்து புது சடல்லி, சென்டன, சபங்களூரு மற்றும் டஹதைாபாத் 

ஆகிய நகைங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

❖ குடறந்தச ்செலவினம் உள்ள இந்திய நகைங்கள் புமன மற்றும் சகால்கத்தா ஆகியன 

ஆகும். 

❖ உலகிமலமய சவளிநாட்டு ஊழியைக்ளுக்கு மிகவும் செலவு மிகுந்த நகைமாக 

ஹாங்காங் உள்ளது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப வாழ்விட அலமப்பின் உைக நகரங்கள் அறிக்லக 2022 

❖ மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று காைணமாக இந்தியாவில் விடைவான நகைமயமாக்கல் 

தற்காலிகமாக தாமதமாகியுள்ளதாக இந்த அறிக்டக எடுத்துடைக்கிறது. 

❖ 2035 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் நகைப்்புற மக்கள் சதாடக 675 மில்லியனாக 

இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒரு பில்லியன் மக்கள்சதாடக சகாண்ட நாைான சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக 
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இைண்டாவது மிக உயைந்்த எண்ணிக்டகயாக இருக்கும். 

❖ மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றிற்குப் பிறகு, உலகளாவிய நகைப்்புற மக்கள் சதாடக 

மீண்டும் அதிகைித்து வருகிறது. 

❖ 2050 ஆம் ஆண்டில் இது மமலம் 2.2 பில்லியனாக உயரும். 

❖ 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவின் நகைப்்புறங்களின் மக்கள்சதாடக ெதவீதம் 43.2 

ெதவீதமாக இருக்கும். 

 

யுசனஸ்தகா அலமப்பின் அருகி வரும் உைகப் பாரம்பரிய தளங்களின் 

பட்டியை் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் கலாெெ்ாை முகடமயானது (யுசனஸ்மகா) உக்டைனில் மபாைஷ்் சூப் 

ெடமக்கும் கலாெெ்ாைத்டத அருகி வரும் ஒரு கலாெெ்ாைப் பாைம்பைியமாக குறிப்பிட்டு 

உள்ளது. 

❖ மபாைஷ்் என்ற பீட்ரூட் வடிொற்றிடன ஒரு உக்மைனிய கலாெெ்ாைப் பாைம்பைியமாக 

அங்கீகைித்த யுசனஸ்மகாவின் முடிடவ உக்டைன் வைமவற்றுள்ளது. 

❖ இந்த முடிவானது உக்டைனால் வலவாக வலியுறுத்தப்பட்டது என்றாலும் ைஷ்யாவால் 

கடுடமயாக எதிைக்்கப்பட்டது. 

❖ ைஷ்யாவும் மபாைஷ்் என்ற பீட்ரூட் வடிொற்றிடன தனது மதசிய உணவாகக் குறிப்பிடச ்

சசய்கிறது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ெரக்கு மற்றும் தெலவ வரிச ்ெலபயின் 47வது கூட்டம் 

 

❖ இந்த ெந்திப்பு ெண்டிகைில் நடடசபற்றது. 

❖ மத்திய நிதியடமெெ்ை ்தடலடமயில் நடடசபற்ற இந்த இைண்டு நாட்கள் அளவிலான 

ெைக்கு மற்றும் மெடவ வைிச ் ெடபயின் கூட்டத்தில், சில குறிப்பிட்டப் சபாருட்களின் 

மீதான வைி வீத மாற்றங்கை் பைிந்துடைக்கப் பை்ை. 
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❖ ெைக்கு மற்றும் மெடவ வைிச ் ெடபயின் ஒவ்சவாரு முடிவும், அதில் அங்கம் வகிக்கும் 

உறுப்பினைக்ளின் அதிகபட்ெ வாக்குகளில் நான்கில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்குக் 

குடறயாத சபரும்பான்டமயினைால் எடுக்கப்பட மவண்டும். 

❖ மத்திய அைசின் வாக்கு சமாத்த வாக்குகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு மதிப்பு 

சகாண்டது. 

❖ மாநில அைசுகளின் வாக்குகள் அடனத்தும் சமாத்த வாக்குகளில் மூன்றில் இைண்டு 

பங்கு அளவிற்கு மதிப்பிடனக் சகாண்டிருக்கும். 

 

முதன்லம தவளாண் கடன் ெங்கங்கள் 

 

❖ முதன்டம மவளாண் கடன் ெங்கங்கடள கணினிமயமாக்கம் சசய்வதற்கு மத்திய 

அடமெெ்ைடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இது ஐந்து ஆண்டுகளில், செயலில் உள்ள சுமாை ் 63,000 முதன்டம மவளாண் கடன் 

ெங்கங்கடள கணினிமயமாக்க முன்சமாழிந்துள்ளது. 

❖ உைங்கள், விடதகள் மபான்ற பல்மவறு மெடவகள் மற்றும் உள்ளடீுகடள வழங்கச ்

சசய்வதற்கான இடமாக இது மாறும். 

❖ வங்கி ொைந்்த செயல்பாடுகள் மற்றும் வங்கி ொைாத செயல்பாடுகளுக்கான 

வழங்கீட்டு நிடலயங்களாக முதன்டம மவளாண் கடன் ெங்கங்கடள உருவாக்க 

இந்தத ்திட்டம் உதவும். 

❖ முதன்டம மவளாண் கடன் ெங்கங்கள் என்பது கூட்டுறவுத் துடறயில் 

விவொயிகளுடன் இடணந்து செயல்படுகின்ற, கிைாமப்புறப் சபாருளாதாைத்டத 

மமம்படுத்துவடத மநாக்கமாகக் சகாண்ட மிகெச்ிறிய அலகு ஆகும். 

❖ இது மூன்று அடுக்கு குறுகிய காலக் கூட்டுறவுக் கடன் வழங்கீட்டு அடமப்பின் மிகவும் 

தாழ்மட்ட நிடலயில் உை்ை ஒரு அடுக்கு ஆகும். 

❖ இதன் மற்ற இைண்டு நிடலகளில் உள்ள அடமப்புகளாவன: ஏற்கனமவ சபாது வங்கி 

சமன்சபாருளில் செயல்பட்டு வருகின்ற மாநிலக் கூட்டுறவு வங்கிகள் (SCBs) மற்றும்  

மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கிகள் (DCCBs) ஆகியனவாகும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம் 

அபியாஸ்-அதிதவக விலரவுப்படுத்தக்கூடிய வான்வழி இைக்கு (HEAT) அலமப்பு 

❖ பாதுகாப்பு ஆைாய்ெச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பானது அபியாஸ் அடமப்பிடன 

சவற்றிகைமாக மொதடன செய்தது. 
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❖ இது அதிமவக விடைவுப் படுத்தக் கூடிய வான்வழி இலக்கு (HEAT) அடமப்பாகும். 

❖ இது வங்காள விைிகுடா கடற்கடையில் உள்ள ஒடிொவின் ெந்திப்பூைில் உள்ள 

ஒருங்கிடணந்தச ்மொதடனத் தளத்திலிருந்து (ITR) மொதடன செய்யப்பட்டது. 

❖ அபியாஸ் பாதுகாப்பு ஆைாய்ெச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பின் வான்சவளி 

மமம்பாட்டுக் கட்டுமான முகடமயினால் வடிவடமத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ அதிகுடறசயாலி என்ற மவகத்தில் நீண்ட தூைம் பறப்பதற்கான தாங்குதிறடனத் தக்க 

டவப்பதற்காக இது ஒரு சிறிய எைிவாயு விடெயாழி இயந்திைத்தால் இயக்கப் 

படுகிறது. 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

அதானி ஸ்தபார்ட்ஸ்லைன் நிறுவனம் 

 

❖ இது அதானி குழுமத்தின் ஒரு விடளயாட்டுத்துடறப் பிைிவாகும். 

❖ இது இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்துடன் (IOA) ஒரு நீண்ட கால முதன்டம நிதி ஆதைவு 

ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இது வைவிருக்கும் பைம்ிங்காம் காமன்சவல்த ் விடளயாட்டுப் மபாடட்ிகள் 2022, 

ஹாங்மொ ஆசிய விடளயாட்டுப் மபாட்டிகள் 2022 மற்றும் பாரீஸ் ஒலிம்பிக் 

விடளயாட்டுப் மபாட்டிகள் 2024 ஆகியவற்றின் மபாது இந்தியா ொைப்ாக பங்மகற்கும் 
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அணிக்கான அதிகாைப்பூைவ்ப் பங்குதாைைாக இருக்கும். 

❖ இது முன்னதாக 2021 ஆம் ஆண்டில் மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கின் மபாது இந்தியக் 

குழுவுடன் சதாடைப்ுடடயது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெரக்கு மற்றும் தெலவ வரி தினம் - ஜூலை 01 

 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 மற்றும் ஜூடல 01 ஆகிய தினங்களுக்கு இடடப்பட்ட 

இைவில் நாடாளுமன்றதத்ின் மத்திய மன்றத்தில் நடடசபற்ற விழாவில் ெைக்கு மற்றும் 

மெடவ வைி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ புதிய வைி விதிப்பு நடடமுடறப் படுத்தப்பட்ட ஓைாண்டு நிடறடவக் குறிக்கும் 

வடகயில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 01 ஆம் மததியன்று இத்தினமானது முதன்முதலில் 

அனுெைிக்கப்பட்டது. 

❖ இது "ஒரு நாடு-ஒரு ெந்டத-ஒரு வைி" என்ற ஒரு கருத்தாக்கத்துடன் அறிமுகப் படுத்தப் 

பட்டது. 

❖ ெைக்கு மற்றும் மெடவ வைி என்பது ஒரு மடறமுக, பல கட்ட, நுகைவ்ு அடிப்படடயிலான 

வைி அடமப்பாகும். 

❖ இருப்பினும், சபட்மைாலியம், மதுபானம், முத்திடைத் தாள் வைி உள்ளிட்டடவ ெைக்கு 

மற்றும் மெடவ வைியில் மெைக்்கப்படவில்டல. 

❖ இந்தப் சபாருட்கள் மீது படழய வைி முடறடயப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

பட்டயக் கணக்காளரக்ள் தினம் - ஜூலை 01 

❖ இது இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளைக்ள் நிறுவனம் (ICAI) நிறுவப்பட்ட தினம் என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 01 ஆம் மததியில் இந்தியப் பட்டயக் 

கணக்காளைக்ள் நிறுவனம் (ICAI) நிறுவப் பட்டடத நிடனவுகூரும் வடகயில் 

அனுெைிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தியாவின் மிகப் பழடமயான சதாழில்முடற நிறுவனங்களில் இந்தியப் பட்டயக் 

கணக்காளைக்ள் நிறுவனமும் ஒன்றாகும். 

❖ இது உறுப்பினைக்ள் எண்ணிக்டகயின் அடிப்படடயில் உலகின் இைண்டாவது சபைிய 

சதாழில்முடற கணக்கியல் மற்றும் நிதி அடமப்பு ஆகும். 

❖ இது இந்திய நாடாளுமன்றத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் மதசியத் 
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சதாழில்முடறக் கணக்கியல் அடமப்பு ஆகும். 
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