
•   
•    
 

 
 

ஜூலை – 10 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சேொடக்க நிறுவனங்களுக்கொன ேரவரிலச 2021 

 

❖ த ொழில்துறை மை்றும் உள்நொட்டு வர ்் க மமம்பொட்டு ் துறையொனது (DPIIT) 2021 ஆம் 

ஆண்டிை்கொன த ொடக்க நிறுவனங்களுக்கொன  ரவரிறைகறள அறிவி ்துள்ளது. 

❖ தமொ ் ம் 24 மொநிலங்கள் மை்றும் 7 ஒன்றியப் பிரம ைங்கறள உள்ளடக்கிய இந்  

ஆய்வொனது, அவை்றைப் பின்வருகின்ை வறககளில்  ரவரிறைப்படு ்தியது. 

o சிைந்  முறையில் தையல்பட்ட நிறுவனங்கள் 

o முன்னணியிலுள்ள நிறுவனங்கள் 

o  றலறம 

o இலட்சியமிக்கத்  றலறமகள் மை்றும் 

o வளரந்்து வரும் த ொடக்க நிறுவனங்கள் 

❖ குஜரொ  ்மாநிலம் த ொடரந்்து மூன்ைொவது முறையொகச ்சிைந்  தையல்திைன் தகொண்ட 

மொநிலமொக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ ஜம்மு கொஷ்மீர,் மகரளொ, மகொரொஷ்டிரொ, ஒடிைொ மை்றும் த லுங்கொனொ ஆகிய 

மொநிலங்கள் சிைப்பொகச ்தையல்படும் மொநிலங்களொகும். 

❖  றலறம பிரிவில் பஞ்ைொப்,  மிழ்நொடு, உ ் ரகொண்ட், உ ் ரப் பிரம ைம், அந் மொன் 

மை்றும் நிக்மகொபொர ் தீவுகள், அருணொைை்லப் பிரம ைம் மை்றும் மகொவொ ஆகியறவ 

அடங்கும். 

❖ ை ்தீஸ்கர,் தடல்லி, ம ்தியப் பிரம ைம், ரொஜஸ் ொன், ைண்டிகர,் புதுைம்ைரி மை்றும் 

நொகொலொந்து ஆகிய மொநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரம ைங்கள் இலட்சியமுள்ளத் 

 றலறமகள் வறகயின் கீழ் அடங்கும். 
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❖ ஆந்திரப் பிரம ைம், பீகொர,் மிமைொரம் மை்றும் லடொக் ஆகியறவ த ொடக்க 

நிறுவனங்களுக்கொன சூழல் அறமப்புகறள உருவொக்கும் வறகயிலொன 

மொநிலங்களில் அடங்கும். 

 

தேசியக் கொற்று ேர வளக் கட்டலைப்பு 

 

❖ அரசின் மு ன்றம அறிவியல் ஆமலொைகர ் இந்தியொவின் ம சிய கொை்று ்  ர வளக் 

கட்டறமப்பின் ம சியத் திட்ட ்திறன ் த ொடங்கி றவ ் ொர.் 

❖ இது தபங்களூருவில் உள்ள ம சிய மமம்படட் ஆய்வுகள் நிறுவன  ்ொல் (NIAS) 

உருவொக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது  கவல் உருவொக்கம், உள்கட்டறமப்பு மை்றும் த ொழில்துறைக் கட்டறமப்புகறள 

மமம்படு ்து ல் மை்றும் நொட்டில் மனி  சுகொ ொர ்தில் அறவ ஏை்படு ்தும் 

விறளவுகறள ஆய்வு தைய்ய உ வும். 

❖ ம சியக் கொை்று  ர வளக் கட்டறமப்பு ஆனது பின்வரும் ஐந்து த ொகுதிகறளச ் 

ைொரந்்து உருவொக்கப்படும். 

o கரு ்துரு-1: உமிழ்வு இருப்பு, கொை்றுப் பட்டறை மை்றும்  ணிப்பு 

o கரு ்துரு-2: மனி  ஆமரொக்கியம் மை்றும் மவளொண்றம மீ ொன  ொக்கங்கள் 

o கரு ்துரு-3: ஒருங்கிறணந்  கண்கொணிப்பு, முன்னறிவிப்பு மை்றும் ஆமலொைறனக் 

கட்டறமப்பு 

o கரு ்துரு-4: எல்றலகள், ைமூகப் பரிமொணம், பரிமொை்ை உ ்தி மை்றும் தகொள்றக 

o கரு ்துரு-5: தீரவ்ுகள், தபொது-த ொழில் கூட்டொண்றம, பசுந் ொள் எரிப்பு & புதியத் 

த ொழில்நுட்பங்கள். 

 

"NARCOS" நடவடிக்லக 

❖ இரயில்மவப் பொதுகொப்புப் பறடயொனது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மொ  ்தில்  "NARCOS" 

என்ை நடவடிக்றகயிறன ் த ொடங்கியது. 

❖ இது இரயில் மூலம் மபொற ப் தபொருள் கட ் ப்படும் நடவடிக்றகக்கு எதிரொக மமை் 

தகொள்ளப்பட்ட ஒரு மொ  கொல இந்தியொ முழுவதுமொன நடவடிக்றகயொகும். 
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❖ இரயில்களிலும், நொடு முழுவதும் அறடயொளம் கொணப்பட்ட சில அைம்பொவி ங்கள் 

நிகழும் இடங்களிலும் இரயில்மவப் பொதுகொப்புப் பறட  னது மைொ றனகறள தீவிரப் 

படு ்தியுள்ளது. 

 

 

டிஜிட்டை் இந்தியொ பொஷினி 

 

❖ மின்னணு மை்றும்  கவல் த ொழில்நுட்பத் துறை அறமைை்கமானது, டிஜிட்டல் இந்தியொ 

பொஷினிக்கொன ஒரு உ ்திறய வடிவறமக்கும் மநொக்கில் ஆரொய்ைச்ியொளரக்ள் மை்றும் 

த ொடக்க நிறுவனங்களுடன் குழுை ்ைந்திப்பிறன நட ்தியது. 

❖ பொஷினி என்பது இந்தியொவிை்கொன பொஷொ இறடமுக ்ற க் குறிக்கிைது. 

❖ இது இந்தியொவின் தையை்றக நுண்ணறிவு (AI) மூலம் இயங்கும் தமொழிதபயரப்்புத் 

 ளமொகும். 

❖ பொஷினி  ளமொனது ம சிய தமொழிதபயரப்்புத் திடட் ்தின் ஒரு பகுதியொகும். 

❖ அதிகமொன இந்தியரக்ள் இறணய ்திறனப் பயன்படு ்துவ ொல், அவரக்ள்  ங்கள் 
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தைொந்  தமொழிகளில் உலகளொவிய உள்ளடக்கங்கறள அணுகுவற  உறுதி தைய்வம  

இந்   ்திட்ட ்தின் மநொக்கமொகும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

லிஸ்பன் பிரகடனை் 

 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் ைறபயின் 2வது தபருங்கடல் மொநொடு லிஸ்பன் பிரகடன ்துடன் 

நிறைவறடந் து. 

❖ 'நமது தபருங்கடல், நமது எதிரக்ொலம்: நடவடிக்றக மமை்தகொள்வ ை்கொன அறழப்பு' 

என்று இந் ப் பிரகடன த்ிை்கு ்  றலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது லிஸ்பனில் தகன்யொ மை்றும் மபொரை்ச்ுகல் ஆகிய நொடுகளொல் இறணந்து நட ் ப் 

பட்டது. 

முக்கியக் கூறுகள் 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் குறைந் து 30% அளவிை்குத் ம சிய கடல்ைொர ்மண்டலங்கறளப் 

பொதுகொ ் ல் 

❖ 2040 ஆம் ஆண்டிை்குள் கொரப்ன் நடுநிறல ்  ன்றமயிறன அறட ல் 

❖ கடல் அமிலமயமொக்கல், பருவநிறலயின் தநகிழ்திைன் மை்றும் கண்கொணிப்பு பை்றிய 

ஆரொய்ைச்ிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு தைய் ல் 

❖ கடல்ைொர ் அவைரநிறலறய எதிரத்கொள்வ ை்கொன அறிவியல் அடிப்பறடயிலொன 

மை்றும் புதுறமயொன நடவடிக்றககறள உருவொக்கு ல் 

❖ தபண்கள் மை்றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகொரம் அளிப்ப ன் மூலம் 14வது நிறலயொன 

மமம்பொட்டு இலக்குகளின் அமலொக்க ்திறனச ்தையல்படு ்து ல் - ஒரு நிறலயொன 

கடல் ைொரந்் ப் தபொருளொ ொர ்ற  உருவொக்குவ ை்கு அவரக்ளின் பங்மகை்பிறன 

அங்கீகரிப்பது முக்கியமொன ொகும்.  

❖ ஒவ்தவொரு நொடுகளின் 200 றமல் (322 கிமலொமீட்டர)் த ொறலவு வறரயொன 
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பிர த்ிமயகப் தபொருளொ ொர மண்டலங்களுக்கு தவளிமய அறமந்துள்ள ம சிய 

அதிகொர எல்றல வரம்பிை்கு அப்பொை்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பல்லுயிரப்் 

தபருக்க ்ற ப் பொதுகொ ் ல். 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

சவளிநொடுகளிை் உள்ள உறவினரக்ள் அனுப்பு ேை் மூைை் வருை் பணவரவு 

 

❖ தவளிநொட்டுப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) ைட்டம் (FCRA) த ொடரப்ொன சில விதிகறள 

ம ்திய உள்துறை அறமைை்கம் திரு ்தி அறம ்துள்ளது. 

❖ தவளிநொட்டில் உள்ள உைவினரக்ளிடமிருந்து இந்தியரக்ள் அதிகொரிகளுக்கு ் 

த ரிவிக்கொமல், ஒரு வருட ்திை்கு 10 லட்ைம் ரூபொய் வறர தபை இந்தை ் ைட்டம் 

அனுமதிக்கிைது. 

❖ இ ை்கொன முந்ற ய வரம்பு ரூ.1 லட்ைமொக இருந் து. 

❖ த ொறக இந்  வரம்றப ்  ொண்டினொல்,  னிநபரக்ள் அரைொங்க ்திை்கு ் 

த ரிவிப்ப ை்கு முன்பு விதிக்கப்பட்டிருந்  30 நொட்கள் என்ை வரம்பிை்குப் பதிலொக 

 ை்மபொது 90 நொட்கள் என்ை வரம்பு விதிக்கப்படும். 

❖ திரு ் ப்பட்ட விதிகள் ஆனது,  னிநபரக்ள் மை்றும் நிறுவனங்கள் அல்லது  ன்னொரவ் 

த ொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அ ் றகய நிதிறயப் பயன்படு த்ுவ ை்கு அவை்ைொல் 

பயன்படு ் ப்படும் வங்கிக் கணக்குகள் குறி ்து உள்துறை அறமைை்க ்திை்கு ் 

த ரிவிக்க 45 நொட்கள் அவகொைம் அளி ்துள்ளது. 

 

அறிவியை் ைற்றுை் சேொழிை்நுட்பை் 

ேொவரங்களிை் லநட்தரட் உட்கிரகிே்ேை் சசயை்முலறலய ஒழுங்குபடுே்துேை் 

❖  ொவரங்களில் றநட்மரட ்உடக்ிரகி ் ல் தையல்முறைறய ஒழுங்குபடு ்தும் ஒரு புதிய 

வழிறய ஆரொய்ைச்ியொளரக்ள் கண்டுபிடி ்துள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் முன்பு ஆரொய்ைச்ியொளரிறடமய சிறிய கவன ்ற ப் தபை்ை, ஒரு படி எடு ் ல் 

கொரணியொன MADS27 எனப்படும் miR444 இலக்கு மரபணுறவ ஆய்வு தைய் னர.் 

❖ miR444 எனப்படும் றமக்மரொ ஆரஎ்ன்ஏ என்பது MADS27 என்ை மரபணுவிறனச ்தையல் 

படு ் ச ்சசய்கிைது  
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❖ அது றநடம்ரட் உடக்ிரகி ் ல், மவர ் வளரை்ச்ி மை்றும் அழு ்  ்ற த்  ொங்கும் 

 ன்றமறய ஒழுங்குபடு ்தும். 

❖ எனமவ இது இந்  ்  ொவரப் பண்புகறளக் கட்டுப்படு ்  ஒரு வழியிறன வழங்குகிைது. 

❖ MADS27 ஆனது மரபணு றநட்ரஜன் பயன்பொட்டு ் திைறன மமம்படு த்ும் வறகயில் 

மொறுபொடுகள் தைய்வ ை்கொன ஒரு சிைந்  மொை்ைொகத் ம ொன்றுகிைது. 

 

 

ைொநிைச ்சசய்திகள் 

‘எறுை்புச ்சட்னிக்கு' புவிசொர் குறியீடு 

 

❖ ஒடிைொவில், கொய் என்ை ைட்னிக்குப் புவிைொர ் குறியீடு விளக்க ்திறன உருவொக்கச ்

சசய்வ ை்கொக வேண்டி அறிவியலொளரக்ள்  ங்கள் பகுப்பொய்றவ நல்ல முறையில் 

மமை்தகொண்டு வருகின்ைனர.் 

❖ சிஞ்சிருக்கொன் அல்லது ற யை்கொர எறும்புகளிலிருந்துத்  யொரிக்கப்படும் உணவுகள் 

ஒடிைொ பழங்குடியினர ்ம ்தியில் பல மநொய்களுக்குச ்சிகிைற்ை அளிக்கின்ைன. 

❖ கொய் என்ை ைட்னியில் மிக அை்பு மொனப் புர ங்கள், து ் நொகம், கொல்சியம், இரும்பு, 

உணவு ைொரந்்  B-12, தபொட்டொசியம், தமக்னீசியம்,  ொமிரம், மைொடியம், நொரை்ை் ்து 

மை்றும் 18 அமிமனொ அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. 

❖ மநொதயதிரப்்புச ் ைக்திறய அதிகரிக்கவும், மநொய்கறள ்  டுக்கவும் இது மிக அதிக 

ஆமரொக்கியமொன ொகக் கரு ப்படுகிைது. 
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❖ ற யை்கொர எறும்புகள் அறிவியல் ரீதியொக ஓமகொபில்லொ ஸ்மரக்டினொ என்று 

அறழக்கப் படுகின்ைன. 

 

பிரபைைொனவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

இந்தியொவின் இளை் வயது சபொநொயகர் 

 

❖ மும்றபறயை ்மைரந்்  வழக்கறிஞரும் மு ல் முறையில் ைட்டமன்ை உறுப்பினருமொன 

ரொகுல் நரம்வகர ்மகொரொஷ்டிரொ மாநிலச ்ைட்டமன்ை ்தின் இளம் வயது ைபொநொயகரொக 

ம ரந்்த டுக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ இேர ்பாரதிய ஜனதா கடச்ியிறனச ்வசரந்்தேர ்ஆோர.் 

❖ இ ன் மூலம், இந்  அரசியலறமப்புப் ப விறய வகிக்கும் இந்தியொவின் இளம் வயது 

நபர ்என்ை தபருறமறய இவர ்தபை்ைொர.் 

❖ 16வது ைபொநொயகரொக (1960 ஆம் ஆண்டிலிருந்து) ம ரந்்த டுக்கப்படட் இளம் 

ைட்டமன்ை உறுப்பினர ்என்ை வரலொை்றை அவர ்பறட ்துள்ளொர.் 

 

விலளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

15 வயதிற்கு உட்பட்டவரக்ளுக்கொன ஆசிய ைை்யுே்ே சொை்பியன்ஷிப் தபொட்டி 

 

❖ ஆசிய மல்யு ்  ைொம்பியன்ஷிப் மபொட்டியில் இந்திய அணி பட்ட ்ற  தவன்றுள்ளது 

❖ பஹ்றரனில் நடந்த 15 வயதுக்குட்பட்மடொருக்கொன ஆசிய மல்யு ் ச ்ைொம்பியன்ஷிப் 

மபொட்டியில் இந்திய ஆண் மல்யு ்  வீரரக்ள் 4  ங்கம் உடப்ட ஏழு ப க்கங்கறள 

தவன்ைனர.் 
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❖ இதில் நொன்கு  ங்கப் ப க்கங்கள், இரண்டு தவள்ளி மை்றும் ஒரு தவண்கலப் 

ப க்கங்கள் அடங்கும். 

❖ இ ை்கு முன் இந்திய மல்யு ்  வீரொங்கறனகள் 6  ங்கம் மை்றும் மூன்று தவள்ளிப் 

ப க்கங்கறள தவன்றிருந் னர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக விலளயொட்டுத் துலறயின் பே்திரிலகயொளர் தினை் - ஜூலை 02 

 

❖ விறளயொட்டு ் துறைறய ஊக்குவிக்கச ் சசய்ே ை்கொக விறளயொட்டு ் துறை 

ஊடகவியலொளரக்ள் மமை்தகொள்ளும் மைறவகறளக் தகொண்டொடச ் சசய்வற  இது 

மநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ விறளயொட்டு ் துறை ஊடகவியல் என்பது விறளயொட்டு த ொடரப்ொன எந் தவொரு 

துறை அல்லது  றலப்பு த ொடரப்ொன  கவல்களில் கவனம் தைலு த்ுகின்ை ஒரு 

வறகயொன அறிக்றகயிடல் ஆகும். 

❖ விறளயொட்டு ் துறைப் ப ்திரிறகயொளரக்ள் அைை்கம், ஒளிபரப்பு மை்றும் இறணயம் 

உள்ளிட்ட பல்மவறு ஊடகத்  ளங்களில் பணிபுரிகின்ைனர.் 

❖ ைரவ்ம ை விறளயொட்டுப் ப ்திரிறகயொளர ்ைங்கம் (AIPS) ஆனது 1994 ஆம் ஆண்டில் 

உலக விறளயொட்டு ் துறைப் ப ்திரிறகயொளர ்தின ்ற  நிறுவியது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

8வது டிஜிட்டை் இந்தியொ வொரை் 2022 

❖ டிஜிட்டல் இந்தியொ திட்ட ்தின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டின் டிஜிட்டல் இந்தியொ வொரக் 

தகொண்டொட்ட ்திறனப் பிர மர ்அவரக்ள் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள காந்தி நகரில் 

த ொடங்கி றவ ் ொர.் 

❖ இந்  டிஜிட்டல் இந்தியொ வொர ்தின் கரு ்துரு, நொட்டிறன டிஜிட்டல் முறையில் வலுப் 

தபை்ைச ்ைமூகமொகவும் அறிவு நிறைந் ப் தபொருளொ ொரமொகவும் மொை்றுவ ை்கு ‘புதிய 

இந்தியொவின் த ொழில்நுட்ப ்ற  ஊக்குவி ் ல்’ என்ப ொகும். 
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❖ வணிகம் தைய்வற  எளி ொக்குவற யும், வொழ்க்றக முறைறய எளி ொக்குவற யும் 

வலுப்படு ்துவற  இது மநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 
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