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ஆகஸ்ட் – 03 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேரழிவினை ஏற்ேடுே்தும் ஆயுேங்கள் சேொடர்ேொை மதசொேொ 

 

❖ பேரழிவினை ஏற்ேடுத்தும் ஆயுதங்களுக்கு நிதியுதவி அளிே்ேதற்குத் தனை விதிக்கும் 

மப ோதோவினைே் ேோரோளுமை்றம் நினறபேற்றியது. 

❖ இந்த மப ோதோ "மிகே்பேரிய அழிவினை ஏற்ேடுதத்ும் ஆயுதங்கள் மற்றும் அேற்றிை் 

விநிபயோக அனமே்புகள் ( ை்ைவிபரோத  ்ப யல்ேோடுகளுக்குத் தனை) திருத்த மப ோதோ, 

2022" எை்று அனைக்கே்ேடுகிறது. 

❖ இது பேோை்ற நைேடிக்னககளில் ஈடுேடும் நேரக்ளிை் நிதி  ் ப ோதத்ுக்கள் மற்றும் 

பேோருளோதோர ேளங்கனள முைக்கவும், அேற்னறே் ேறிமுதல் ப ய்யவும் அல்லது 

இனைக்கவும் இது மத்திய அரசிற்கு அதிகோரம் அளிக்கிறது. 

❖ 2005 ஆம் ஆை்டில் நினறபேற்றே்ேைை் இந்த  ் ைை்மோைது பேரழிவினை ஏற்ேடுத்தும் 

ஆயுதங்கனளத் தயோரிே்ேதற்கு மை்டுபம தனை விதித்தது. 

❖ தற்பேோதுள்ள  ை்ைத்தில் 12A எை்ற புதிய ஒரு பிரிவினை  ்ப ரே்்ேதற்கு இந்தத் திருத்த 

மப ோதோ முயல்கிறது. 

 

சிகரம் 5140 

❖ ஜம்மு கோஷ்மீரில் கோரக்ில் ேகுதியிை் டிரோஸ் எை்னுமிைத்தில் உள்ள 5140 எை்ற ஒரு 

சிகரத்திற்கு ‘துே்ேோக்கி மனலக் குை்றுகள்’ எை்று பேயரிைே்ேை்டுள்ளது. 

❖ இந்திய ஆயுதே் ேனைகளிை் பேற்றினய நினைவு கூற  ் ப ய்ேனதயும், ‘விஜய் 

நைேடிக்னகயில்’ துே்ேோக்கி ஏந்திே் பேோரோடி உயிரத்் தியோகம் ப ய்த வீரரக்ளிை் உ  ் 

கை்ைத் தியோகத்திற்குக் பகௌரேம் ப லுத்துேனதயும் பநோக்கமோகக் பகோை்டு இதற்கு 

இே்பேயரிைே்ேை்டுள்ளது. 
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❖ 1999 ஆை்டிை் கோரக்ில் பேோரில் நைேடிக்னககனள முை்கூை்டிபய நினறவு ப ய்ேதற்கு 

5140 சிகரம் னகே்ேற்றே்ேை்ைது ஒரு முக்கியக் கோரைியோக இருந்தது. 

❖ 5140 சிகரமோைது, பைோபலோலிங்  ரிவு மீது அனமந்த ஒரு மிக உயரிய  ்சிகரமோகும். 

❖ திரோஸ் உை்புறே் ேகுதியில் இது மிகவும் கரடுமுரைோை ஒரு ேகுதியோகும். 

 

 

ேண தமொசடி ேடுே்புச ்சட்ட விதிகள் குறிே்ே தீர்ே்பு 

 

❖ கடுனமயோை ேைபமோ டி தடுே்பு  ்  ை்ைம் (பிஎம்எல்ஏ) மற்றும் அமலோக்க 

இயக்குநரகம் ஆகியேற்றிைம் உள்ள ேரேலோை அதிகோரங்களிை் ப ல்லுேடித் 

தை்னமனய உ  ் நீதிமை்றம் உறுதி ப ய்தது. 

❖ 2002 ஆம் ஆை்டு  ை்ைதத்ில் பகோை்டு ேரே்ேை்ை திருத்தங்களுக்கு எதிரோக எழுே்ேே் 

ேை்ை ஒரு விரிேோை எதிரே்ைக்கிை் பேரில் இந்தத் தீரே்்ேோைது ேைங்கே்ேைை்து. 

❖ இந்தத் திருத்தங்கள் தைிே்ேை்ை  ் சுதந்திரம்,  ை்ை நனைமுனறகள் மற்றும் 

அரசியலனமே்பு ஆனைனய மீறுேதோகக் கூறி ேல மனுக்கள் தோக்கல் ப ய்யே்ேை்ைை. 

❖ இந்த விதியிை்ேடி, அமலோக்க இயக்குநரகம் ஒருேனர அேரது குற்ற  ்ோை்டுகள் ேற்றி 

பதரிவிக்கோமல் கூை னகது ப ய்யலோம். 
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❖ இந்த அதிகோரமோைது, அரசியலனமே்பு  ்  ை்ைத்திை் 21ேது  ரத்தில் கூறே்ேை்டுள்ள 

‘முனறயோை ப யல்முனறக்கோை' உரினமனய மீறுேதோகும். 

❖ பமலும், 22ேது  ரத்தோைது னகது ப ய்யே்ேை்ைதற்கோைக் கோரைத்னத ஒருேருக்குத் 

பதரிவிக்கோமல் யோனரயும் னகது ப ய்ய முடியோது. 

 

இந்தியொவில் அதிவினரவொக விற்ேனையொகும் நுகர்வுே் சேொருள் நிறுவைம் 

❖ பரோை்டித் தயோரிே்பு நிறுேைமோை ‘ேோரப்ல’ 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்தியோவில் அதி 

வினரவில் விற்ேனையோகும் நுகரப்ேோர ்பேோருை்களில் மிகவும் பிரேலமோை ஒை்றோக 

பதோைரந்்து இைம் பேற்றுள்ளது. 

❖ இது பதோைரந்்து ேதிபைோை்றோேது ஆை்ைோகத் தரேரின யிை் முதல் இைதத்ில் இைம் 

பேற்றுள்ளது. 

❖ அமுல், பிரிை்ைோைியோ, கிளிைிக் பிளஸ் மற்றும் ைோைோ நுகரப்ேோர ் தயோரிே்புகள் 

ஆகியனே ேை்டியலில் உள்ள மற்ற சிறந்தத் தயோரிே்புகள் ஆகும். 

❖ இது கோந்தோர ்இந்தியோ பமற்பகோை்ை ேருைோந்திரத் தயோரிே்புே் பேோருள் தைம் ேதிே்பு 

ஆய்விைோல் பேளியிைே்ேை்ைது. 

❖ நுகரப்ேோனர  ் ப ை்றனையும் புள்ளிகளிை் அடிே்ேனையில், 2021 ஆம் ஆை்டில் 

நுகரப்ேோர ் பதரந்்பதடுக்கும் அதிவினரேோக விற்ேனையோகும் நுகரவ்ுே் பேோருள் 

தயோரிே்புகனள இந்த அறிக்னக மதிே்பிை்டுள்ளது. 

 

 

தேொனேே் சேொருள் கடே்ேல் மற்றும் தேசியே் ேொதுகொே்பு குறிே்ே மொநொடு 

 

❖ பேோனதே் பேோருள் கைத்தல் மற்றும் பதசியே் ேோதுகோே்பு குறித்த மோநோை்டினை உள் 

துனற அனம  ்ர ்பதோைங்கி னேத்தோர.் 
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❖ இந்த மோநோை்டிை் பேோது, பைல்லி, பகோல்கத்தோ, ப ை்னை மற்றும் கவுகோத்தி முழுேதும் 

30,000 கிபலோவுக்கும் அதிகமோை பேோனதே் பேோருை்கனள பேோனதே் பேோருள் தடுே்புே் 

பிரிேோைது எரித்து அே்புறே்ேடுத்தியது. 

❖ பேோனதே் பேோருள் தடுே்புே் பிரிேோைது, 2022 ஆம் ஆை்டு ஜூை் 01 ஆம் பததியை்று 

பேோனதே் பேோருள் அகற்றல் பிர  ்ோரத்னதத் பதோைங்கியது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

VINBAX ேயிற்சி 2022 

❖ வியை்நோம்-இந்தியோ இனையிலோை  “VINBAX 2022” எைே்ேடும் 3ேது இருதரே்பு ரோணுேே் 

ேயிற்சியோைது ஹரியோைோவில் நைத்தே் ேடுகிறது. 

❖ VINBAX 2022 ேயிற்சியிை் கருத்துரு, “அனமதி கோக்கும் நைேடிக்னககளுக்கோை ஐக்கிய 

நோடுகளிை் குழுவிை் ஒரு ேகுதியோக பேோறியோளர ்நிறுேைம் மற்றும் ஒரு மருத்துேக் 

குழுனேே் ேைியமரத்்துதல் மற்றும் நினல நிறுதத்ுதல்" எை்ேதோகும். 

❖ இந்தே் ேயிற்சியோைது, இந்தியோ மற்றும் வியை்நோம் ஆகியேற்றுக்கு  இனைபயயோை 

இருதரே்பு உறவுகனள பமலும் ேலுே்ேடுதத்ும். 

 

 

சொேஹொர் திை மொநொடு 

❖  ோேஹோர ்திை மோநோைோைது மும்னேயில் பதோைங்கே்ேை்ைது. 

❖ இதை் பதோைக்க விைோ நிகை்வில் கஜகஸ்தோை், ஈரோை், தஜிகிஸ்தோை், கிரக்ிஸ்தோை், 

உஸ்பேகிஸ்தோை், துரக்்பமைிஸ்தோை் மற்றும் ஆே்கோைிஸ்தோை் ஆகிய நோடுகனள  ்

ப ரந்்தே் பிரமுகரக்ள் கலந்து பகோை்ைைர.் 

❖ இந்தியோவும் ஈரோனும் 2016 ஆம் ஆை்டு பம மோததத்ிை் பேோது இருதரே்பு ஒே்ேந்தத்தில் 

னகபயழுத்திை்ைை. 

❖ ஷோஹித் பேபஹஷ்தி எை்ற துனறமுகத்தில் உள்ள கே்ேல் நிறுத்தங்களுள் ஒை்னறே் 

புதுே்பிே்ேதற்கு இந்தியோ ஒே்புக் பகோை்ைது. 

❖ இந்தத் துனறமுகத்தில் உள்ள 600 மீை்ைர ் நீளமுள்ள ஒரு பகோள்கலை் னகயோளும் 
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னமயத்தினைே் புைரனமே்ேதற்கும் இந்தியோ ஒே்புக் பகோை்ைது. 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டு அக்பைோேர ்மோதத்தில், இந்தியோ ஆே்கோைிஸ்தோனுக்கு  ் ோேஹோர ்

துனறமுகம் ேழியோக பகோதுனமனய முதல்முனறயோக ஏற்றுமதி ப ய்தது. 

❖ இந்தியோ, ஈரோை் மற்றும் ஆே்கோைிஸ்தோை் ஆகிய நோடுகள் 2016 ஆம் ஆை்டில் 

 ோேஹோர ்துனறமுகத்னத பமம்ேடுத்த  ்ப ய்ேதற்கோை ஒரு முத்தரே்பு ஒே்ேந்தத்தில் 

னகபயழுத்திை்ைை. 

❖ முத்தரே்பு பேோக்குேரத்து மற்றும் இைம் பேயரவ்ு ேழித்தைத்னத அனமே்ேதற்கும் இந்த 

நோடுகள் ஒே்புக் பகோை்ைை. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்ேம் 

இந்தியொவிை் முேல் கற்பிக்கும் எந்திர மைிேை் 

 

❖ சிந்து  ரே்பத  ேள்ளியோைது, இந்தியோவில் ஈகிள் பரோபேோை் எைே்ேடும் புதுனமயோை 

மற்றும் முதலோேது கற்பிக்கும் எந்திர மைிதனை அறிமுகே் ேடுத்தி உள்ளது. 

❖ னஹதரோேோத், பேங்களூரு மற்றும் புபை நகரில் உள்ள மூை்று சிந்து ேள்ளிகளில் தலோ 

ஏழு எந்திர மைிதை் எை 21 ஈகிள் பரோபேோை்கள் ேயை்ேடுத்தே்ேை்டுள்ளை. 

❖ ஈகிள் பரோபேோ மிகவும் ஊைோைக்கூடிய, தைிே்ேயைோக்கே்ேை்ை அனுேேத்னத ேைங்கக் 

கூடிய மற்றும் எை்ைிம அடிே்ேனையிலோை முகத்திை் மூலம் உைர ்ச்ிகனளே் 
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புரிந்து பகோள்கிறது. 

 

உறுே்புகனளே் ேடமிடுவேற்கொை மீசயொலி திறை் சகொண்ட ேனச தேொை்ற 

சொேைம் 

❖ மோ ோசூப ை்ஸ் த ொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமொனது அஞ் ல்தனல அளவுள்ள ஒரு 

 ோதைத்னத உருேோக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த  ்  ோதைமோைது நநரலலயொன, உயர ் பதளிவுத் திறை் பகோை்ை ேைங்கனள 

உருேோக்கக் கூடியது. 

❖ இந்த  ்  ோதைம் பதோலில் பேோருத்தே்ேை்டு 48 மைி பநரம் பதோைரந்்து ேைங்கனள 

அனுே்பும் திறை் பகோை்ைது. 

❖ தற்பேோனதக்கு, இந்தே் ேன  பகோை்ை  ோதைமோைது கருவிகளுைை் இனைக்கே்ேை 

பேை்டும். 

❖ கம்பிேை இனைே்புகள் இல்லோத முனறயில் அேற்னற இயக்குேதற்கோை ேழினயக் 

கை்ைறிய ஆரோய் ச்ியோளரக்ள் ேைியோற்றி ேருகிை்றைர.் 

 

 

மிகவும் நீடிே்ேே் திறை் சகொண்ட னஹட்ரஜை் எரிசேொருள் கலம் 

 

❖ உலகிபலபய மிகவும் நீடித்தத் திறை் பகோை்ை னஹை்ரஜை் எரிபேோருள் கலமோைது 

 மீேத்தில் உருேோக்கே்ேை்ைது. 

❖ இந்த னஹை்ரஜை் எரிபேோருள் கலமோைது மிகவும் ப லவு குனறந்ததோகும். 



•   
•    
 

 
 

❖ கோரே்ை்-நடுநினல எை்ற உலகிை் இலக்னக அனைய  ்ப ய்ேதில் ேசுனம ஆற்றனலே் 

ேரேலோகே் ேயை்ேடுதத்ுேதற்கோை ேழிகனள இது ேைங்குகிறது. 

❖ அனே னஹை்ரஜை் மற்றும் ஆக்ஸிஜனை மிை் ோரமோக மோற்றுேதை் மூலம் திறை் 

மிக்க ஆற்றனல உருேோக்குகிை்றை. 

❖ கோரே்ை் னை ஆக்ன டு, நுை் துகள்கள் மற்றும் பிற கோற்று மோசுேடுத்திகள் இந்த  ்

ப யல்முனறயில் பேளிபயற்றே் ேடுேதில்னல. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

Under2 கூட்டணி 

❖ ேஞ் ோே் மோநிலமோைது,  மீேத்தில் Under2 எை்ற கூை்ைைியில் இனைந்தது. 

❖ இந்த  ரே்பத  மோநிலங்கள் மற்றும் பிரோந்தியங்களிை் ேனலயனமே்பிை் ஒரு 

ேகுதியோக இைம்பேறுகிை்ற ஆறோேது இந்திய மோநிலமோக இது உள்ளது. 

❖ மற்ற மோநிலங்கள் மகோரோஷ்டிரோ,  த்தீஸ்கர,் ஜம்மு கோஷ்மீர,் பதலங்கோைோ மற்றும் 

பமற்கு ேங்கோளம் ஆகியைேோகும். 

❖ ேோரீஸ் உைை்ேடிக்னகயுைை் இனைந்து அதை் ேருேநினல ப யல் திை்ைத்னத  ்

சீரனமே்ேதற்கு அம்மோநிலம் உறுதி பூை்டுள்ளது. 

❖ ேஞ் ோே் மோநிலமோைது, 'இந்தியோவிை் உைவுக் கிை்ைம்' எை்று பேகு பிரேலமோக 

குறிே்பிைே் ேடுகிறது. 

❖ இந்தியோவிை் உேரியோை உைவுே் ேங்குகளில் 40% ேஞ் ோே் மோநிலத்தில் இருந்து 

ேருகிறது. 

❖ 1°C பேே்ேநினல உயரே்ோைது ேயிர ்உற்ேத்தினய 3% முதல் 7% ேனர குனறக்கலோம். 

 

 

வினளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

கொமை்சவல்ே் வினளயொட்டு தேொட்டிகள் 2022 

❖ பைல்லியிை் அைோஹத் சிங், 2022 ஆம் ஆை்டு கோமை்பேல்த் வினளயோை்டுே் 

பேோை்டிகளில் ேங்கு பேறும் இளம் ேயது (14) பேைம்ிை்ைை் வீரர ்ஆேோர.் 

❖ ஆைேருக்கோை 73 கிபலோ எனைே் பிரிவு ேளு தூக்குதல் இறுதிே் பேோை்டியில் இந்திய 

வீரர ்அ ச்ிந்தோ ஷூலி (பமற்கு ேங்கம்) தங்கே் ேதக்கம் பேை்றோர.் 

❖ பேை்களுக்கோை 49 கிபலோ எனைே்பிரிவு ேளு தூக்குதல் இறுதிே் பேோை்டியில் மீரோேோய் 

 ோனு (மைிே்பூர)்  இந்திய அைிக்கோை முதல் தங்கே் ேதக்கத்தினை பேை்றோர.் 



•   
•    
 

 
 

❖ ஆைேருக்கோை 67 கிபலோ எனைே் பிரிவில் பஜரம்ி லோல்ரிை்னுங்கோவும் (மிப ோரம்) 

தங்கம் பேை்றோர.் 

❖ ேளு தூக்குதல் பேோை்டியில்,  ங்பகத் மகோபதே்  ரக்ோர ் (மகோரோஷ்டிரோ) இந்திய 

அைிக்கோை முதல் பேள்ளிே் ேதக்கத்தினை பேை்றோர.் 

❖ ேளு தூக்கும் பேோை்டியில் பிந்த்யோரோைி பதவி (மைிே்பூர)் பேள்ளி பேை்றோர.் 

❖ பேை்களுக்கோை 71 கிபலோ ேளு தூக்குதல் பேோை்டியில் இந்தியோவிை் ஹரஜ்ிந்தர ்கவுர ்

(ேஞ் ோே்) பேை்கலே் ேதக்கம் பேை்றோர.் 

❖ ஜூபைோ பேோை்டியில் சுஷிலோ பதவி லிக்மோேம் (மைிே்பூர)் பேள்ளிே் ேதக்கமும், விஜய் 

குமோர ்(உத்தரே் பிரபத ம்) பேை்கலே் ேதக்கமும் பேை்றைர.் 

❖ ேளுதூக்கும் வீரர ்குருரோஜோ பூஜோரி (கரந்ோைகோ) பேை்கலே் ேதக்கத்தினை பேை்றோர.் 

 

 

முக்கிய திைங்கள் 

உலக ேொய்ே்ேொல் வழங்கல் வொரம் - ஆகஸ்ட் 01 முேல் 07 வனர 

 

❖ இது உலக சுகோதோர அனமே்பு மற்றும் யுைிப ே் உைை் இனைந்து தோய்ே்ேோலூை்டும் 

நைேடிக்னகக்கோை உலகக் கூை்ைைியோல் (WABA) ஏற்ேோடு ப ய்யே்ேை்டுள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இது தோய்ே்ேோல் பகோடுே்ேதற்கோை ேோதுகோே்புகனள உருேோக்குேனதயும், தோய்ே்ேோல் 

ஊை்டுதல் ேற்றிய விழிே்புைரன்ே அதிகரிே்ேனதயும் பநோக்கமோகக் பகோை்டுள்ளது. 

❖ தோய்ே்ேோலூை்டும் நைேடிக்னகக்கோை உலகக் கூை்ைைியோைது (WABA) 1991 ஆம் 

ஆை்டில் நிறுேே்ேை்ைது. 

❖ இந்த ஆை்டிை் உலக தோய்ே்ேோல் ஊை்டுதல் ேோரத்திற்கோை கருத்துரு, 'தோய்ே்ேோல் 

ஊை்டுதனல ஊக்குவிே்ேதற்கோக முை் ேோருங்கள்: அது ேற்றிய கல்வி மற்றும் 

அதற்கோை ஆதரவினை ேைங்குதல்' எை்ேதோகும். 

 

          


