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ஆகஸ்ட் – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அமைசச்ரமை நியைனக் குழுைானது, அமைசச்ரமைச ் சசயலாளர ் ராஜீை் 

சகௌபாவின் பதவிக் காலத்மத மைலுை் ஓராண்டு காலத்திற்கு நீட்டித்தது. 

❖ சுவீடன் ைற்றுை் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் ைட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பின் 

உறுப்பினர ்அந்தஸ்திற்கு அசைரிக்க மைலமை தீரக்்கைாக ஒப்புதல் அளித்தது. 

❖ இந்தியா-மியான்ைர-்தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இமடயிலான ஒரு முத்தரப்பு 

சநடுஞ்சாமலமய விமரவில் முடிக்க மைண்டியதற்கான அைசியத்மதயும் அந்தப் 

பிராந்தியத்தில் பபாக்குவரத்து இமணப்மப அதிகரிக்கச ் சசய்வதற்காக பவண்டி 

அந்த சநடுஞ்சாமலமய கை்மபாடியா நாடு ைமர விரிவுபடுத்தவுை் இந்தியா மீண்டுை் 

ைலியுறுத்தியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் கருங்காய்சச்லை ஒழிப்பேற்கு இைக்கு நிர்ணயம் 

 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டிற்குள் கருங்காய்சச்மல நம்நாட்டிலிருந்து அகற்ற இந்தியா இலக்கு 

நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ கருங்காய்சச்ல் சபருந்சதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட 633 உள்ளூர ் சதாகுதிகளுள், 625 

சதாகுதிகள் 2021 ஆை் ஆண்டில் கருங்காய்சச்மல சைற்றிகரைாக ஒழிதத்ுள்ளன. 

❖ 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் இந்த மநாமய ஒழிக்க மைண்டுை் என்ற உலக சுகாதார 

அமைப்பின் இலக்மக விட இந்தியாவின் இலக்கு சற்று முன்பனறிய நிமலயில் 
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உள்ளது. 

❖ கருங்காய்சச்ல் ஆனது லீஷ்மைனியாசிஸ் என்றுை் அமைக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தியா உட்பட 100க்குை் மைற்பட்ட நாடுகளில் பாதிப்பிமன ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த 

மநாய் ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட சைப்பைண்டல மநாயாகுை். 

❖ லீஷ்மைனியா என்ற ஒட்டுண்ணியால் இந்மநாய் ஏற்படுகிறது. 

❖ இந்த ஒட்டுண்ணியானது ைணல் ஈக்கள் என்ற பூசச்ிகள் கடிப்பதால் பரவுகிறது. 

 

லகவிலைப் சபாருட்கள் கிராம முை்சைடுப்பு 

❖ மகவிமனப் சபாருட்கள் கிராைை் என்பது, சதாகுப்பாக ைாழுை் மகவிமனஞரக்ளுக்கு 

சதாழில்ைளை் மிக்க ைற்றுை் ைருைானை் தரக்கூடிய ஒரு ைாை்ைாதாரம் மூலைாக மக 

விமனப் சபாருட்கள் சதாழிலிமன ஊக்குவிக்குை். 

❖ மகவிமனப் சபாருட்கள் கிராைத்தில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு ைற்றுை் சுற்றுப்புறச ்

சூைல் ஆகியமை இந்தியாவின் கிராைப்புற ைாை்க்மகமய உணரத்்துை் ைமகயில் 

கிராைப்புற பாணியில் ைடிைமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது சதாடரப்ாக, ரகுராஜ்பூர ்(ஒடிசா), திருப்பதி (ஆந்திரப் பிரமதசை்), ைதாஜ் (குஜராத)், 

மநனி (உத்தரப் பிரமதசை்), ஆமனகுண்டி (கரந்ாடகா), ைகாபலிபுரை் (தமிை்நாடு), தாஜ் 

கஞ்ச ் (உத்தரப் பிரமதசை்) ைற்றுை் அமைர ் (ராஜஸ்தான்) ஆகிய இடங்களில் 8 மக 

விமனப் சபாருட்கள் கிராைங்கள் நிறுைப் பட்டுள்ளன. 

 

ஒவ்சவாரு மாவட்டே்திலும் சமஸ்கிருே சமாழி தபசும் மக்கலளக் சகாண்ட 

கிராமம் 

❖ உத்தரகாண்ட் ைாநிலதத்ில் உள்ள 13 ைாைட்டங்கள் ஒை்சைான்றிலுை், சைஸ்கிருத 

சைாழி மபசுை் ைக்கமளக் சகாண்ட ஒரு கிராைதம்த உருைாக்க அந்த ைாநில அரசு 

முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இந்தக் கிராைங்களில் ைசிக்குை் குடிைக்களுக்கு, இந்தப் பைங்கால இந்திய சைாழிமய 

தினசரி தகைல் சதாடரப்ு ஊடகைாகப் பயன்படுத்துைதற்கு நிபுணரக்ளால் பயிற்சி 

அளிக்கப் படுை். 

❖ சைஸ்கிருத சைாழியில் புலமை சபறுைதற்காக பவண்டி அைரக்ளுக்கு மைதங்கள் 

ைற்றுை் புராணங்கள் மபான்றமை கற்பிக்கப்படுை். 

❖ பண்மடய இந்தியக் கலாசச்ாரத்தின் மையைாக விளங்குை் இந்தக் கிராைங்கள் 

ஒவ்சவான்றும் "சைஸ்கிருத கிராைை்" என்று அமைக்கப்படுை். 

 

குடியரசுே் துலணே் ேலைவர் தேரே்ை் 2022 

❖ 14ைது குடியரசுத் துமணத் தமலைர ்மதரத்ல் ஆனது, 2022 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 06 ஆை் 

மததியன்று நமடசபற்றது. 

❖ ைக்களமை சபாதுச ்சசயலாளர ்உத்பால் குைார ்சிங், இந்தத ்மதரத்லுக்கான மதரத்ல் 

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார.் 

❖ இந்தியாவின் 14ைது குடியரசுத ்துமண தமலைராக மதசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் 

மைட்பாளர ்ஜக்தீப் தங்கர ்மதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இந்தத ் மதரத்லுக்கான ைாக்காளர ் குழுைைானது, 245 ைாநிலங்களமை 

உறுப்பினரக்மளயுை், ைக்களமையின் மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 543 உறுப்பினரக்மளயுை் 
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சகாண்டது. 

❖ சைாத்தை் பதிைான 725 ைாக்குகளில் 528 ைாக்குகமளப் சபற்று மதசிய ஜனநாயகக் 

கூட்டணியின் மைட்பாளர ் ஜக்தீப் தங்கர ் 346 ைாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சைற்றி 

சபற்றார.் 

❖ 15 ைாக்குகள் சசல்லாதமை என அறிவிக்கப்பட்டன. 

❖ இத்மதரத்லில் எதிரக்்கட்சி மைட்பாளர ்ைாரக்சரட் ஆல்ைா 182 ைாக்குகமளப் சபற்றார.் 

❖ 80 ையதான ஆல்ைா காங்கிரஸ் கட்சிமயச ்மசரந்்த ஒரு மூத்த உறுப்பினர ்ஆைார.்  

❖ மைலுை் இைர,் ராஜஸ்தான் ைாநிலத்தின் ஆளுநராகப் பணியாற்றியுள்ளார.் 

❖ ைாநிலங்களமையின் பரிந்துமரக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ள் ைற்றுை் ைக்களமையின் 

மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ள் ஆகிபயாரர உள்ளடக்கிய 780 ைாக்காளரக்ளில் 

725 ைாக்காளரக்ள் இதில் ைாக்களித்தனர.் 

❖ இந்தத ்மதரத்லில் பதிைான சைாத்த ைாக்குப் பதிவு 92.94% ஆகுை். 

 

 

‘பதே சதைா’ பிரசச்ாரம் 

 

❖ மத்தியக் கலாசச்ாரத் துரை அமைசச்கை் ஆனது ‘பமத சமலா’ என்ை  பிரசச்ாரத்திமன 

சதாடங்கியுள்ளது. 
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❖ இது இந்திய இமளஞரக்ளுடன் சதாடரப்ு சகாள்ைமதயுை், அைரக்ளிமடமய ஆை்ந்த 

மதசபக்தி உணரம்ை ஊட்டுைமதயுை் மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் சபருவிைாவின் கணிசைான விரிைாக்கத்திற்காக 

இமளஞரக்மள மையைாகக் சகாண்ட சில சசயல்பாடுகமள உருைாக்க முயல்கிறது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சிலி  நாட்டிை் புதிய அரசியைலமப்பு 

 

❖ சிலி நாட்டின் ைரலாற்றில் முதன்முமறயாக ஒரு அரசியலமைப்பு ைக்களாட்சி 

முமறயில் உருைாக்கப்பட்டது. 

❖ முன்சைாழியப்பட்ட இந்தப் புதிய உமரயானது ஒரு ைக்கள் ைாக்சகடுப்பின் மூலை் 

மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 154 உறுப்பினரக்மளக் சகாண்ட அமைப்பால் எழுதப்பட்டது. 

❖ அதிபர ்அந்நாட்டில் அரசாங்கத்தின் தமலைராக இருப்பார.் 

❖ அதிபர ்சதாடரந்்து ஒரு முமற மீண்டுை் மதரந்்சதடுக்கப்படலாை். 

❖ சிலி நாட்டின் அதிபமரத் தற்சையை் சதாடரச்ச்ியாகத் மதரந்்சதடுக்க முடியாது. 

❖ அதன் காங்கிரஸ் ஆனது சை அதிகாரை் சகாண்ட, ஈரரவ சகாண்ட அமைப்பாகுை். 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

விண்சவளியிை் இஸ்தராவிை் மிகசச்ிறிய ஏவுகைம் 

❖ இஸ்மரா தனது சிறிய ைணிக ஏவுகலைான ‘சிறிய சசயற்மகக்மகாள் ஏவு ைாகனத்மத 

(SSLV) விண்ணில் ஏவியது. 

❖ SSLV ஏவுகலத்தினால் 500 கிமலா எமட சகாண்ட விண்சைளிப் சபாருட்கமள 500 கிமீ 

சதாமலவு ைமர உள்ள மகாள்களின் சுற்றுப் பாமதயில் நிமலநிறுத்த முடியுை். 

❖ ஆனால் சபரிய ஏவு கலங்கமளப் மபாலல்லாைல், SSLV குறுகிய, சிறிய அல்லது 

நுண்ணிய அளவிலான சசயற்மகக் மகாள்கமளயுை் (10 முதல் 500 கிமலா எமட) 

சகாண்டு சசல்ல முடியுை். 

❖ SSLV ஏவுகலங்கமள ஒரு பதிமனந்து நாட்களுக்குள் ஒன்றிமணத்துவிட முடியுை். 

❖ இது தனது முதல் பயணதத்ில் இரண்டு விண்சைளிப் சபாருட்கமள விண்மண மநாக்கி 
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ஏற்றிச ்சசன்றது. 

❖ முதலாைதாக, EOS-02 என்ற உள்நாட்டிமலமய உருைாக்கப்பட்ட ஒரு புவி கண்காணிப்பு 

சசயற்மகக் மகாளிமன இது ஏற்றிச ்சசன்றது. 

❖ இது அகசச்ிைப்பு அமலநீளத்தினுள் அதிக இடஞ்சாரந்்த சதளிவுத்திறனுடன் மைை்பட்ட 

ஒளியியல் சதாமல உணரவ்ுச ்சசயல்பாடுகமள ைைங்குை். 

❖ இரண்டாைது விண்சைளியில் மூைரண்க் சகாடிமய பறக்க விடுை் ஒரு மநாக்கத்துடன் 

அனுப்பப் பட்ட ‘AzaadiSAT’ சசயற்மகக் மகாள் ஆகுை். 

❖ இது 75ைது சுதந்திர தினக் சகாண்டாட்டத்திற்காக குறிப்பாக கருத்தாக்கப்பட்டு ஏைப் 

பட்டது. 

❖ AzaadiSAT சசயற்மகக் மகாளானது 75 விண்சைளிப் சபாருட்கமளக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் 75 கிராைப்புற அரசுப் பள்ளிகமளச ் மசரந்்த 750 இளை் சபண் 

ைாணைரக்ளால் இந்த விண்சைளிப் சபாருட்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இது 8 கிமலா எமடயுள்ள கன சதுர ைடிை (கியூப்சாட்) சசயற்மகக் மகாளாகுை். 

❖ தகைல் சதாடரப்ிமனப் சபறுைதில் ஏற்பட்ட ஒரு துண்டிப்பு காரணைாக இத்திட்டை் 

மதால்வியமடந்தது. 

 

 

சசவ்வாய்க் கிரகே்திை் பை்நிறமாலை வலரபடங்கள் 

❖ சசை்ைாய்க் கிரகத்தினுமடய மைற்பரப்பின் முதலாைது பல்நிறைாமல ைமரபடத்மத 

நாசா சபாது ைக்களின் பாரம்ைக்காக சைளியிட்டது. 

❖ 5.6 GB அளவுமடய இந்தப் பல்ைண்ண ைமரபடைானது இந்த சசந்நிறக் கிரகத்தின் 86% 
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பரப்பளமைக் காட்சிப்படுத்துகிறது. 

❖ அடுத்த ஆறு ைாதங்களில் அக்கிரகத்தின் முழு ைமரபடத்மதயுை் படிப்படியாக அது 

சைளியிடுை். 

❖ இந்த ைமரபடங்களுக்கானத் தரைானது நாசாவின் சசை்ைாய்க் கிரக ஆய்வுச ்சுற்றுக் 

கலத்தினால் எடுக்கப்பட்டது. 

❖ இது கிரகத்மதச ் சுற்றி ைருை் மிக நீண்ட சுற்றுப்பாமதமயக் சகாண்ட சசயற்மகக் 

மகாள் ஆகுை். 

 

 

புரேங்களிை் வடிவம் 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டில், டீப் மைண்ட ் என்ற ஒரு சசயற்மக நுண்ணறிவு ஆய்ைகைானது 

புரதங்களின் ைடிைத்மதக் கணிக்கக் கூடிய சதாழில்நுட்பத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ தற்மபாது, இந்த ஆய்ைகை் AlphaFold என்ற கருவிமயப் பற்றி பகிரந்்து சகாண்டது. 

❖ இந்தக் கருவிமயப் பயன்படுத்தி, இந்த ஆய்ைகை் 3,50,000க்குை் மைற்பட்ட புரதங்களின் 

கணிக்கப் பட்ட ைடிைங்கமள சைளியிட்டது. 

❖ இந்த எண்ணிக்மகயானது ைனித ைரபணுைால் சைளிப்படுத்தப்படுை் அமனத்துப் 
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புரதங்கமளயுை் உள்ளடக்கியது. 

❖ பமலும் இந்தத ்சதாழில்நுட்பமானது நிமறைானதல்ல. 

❖ ஆனால் இது ைற்ற இயற்பியப் பரிமசாதமனகளுக்குப் மபாட்டியாக இருக்குை் 

ைமகயில் ஒரு புரதத்தின் ைடிைத்மத 63% ைமர துல்லியைாக கணிக்க முடியுை். 

 

 

உள்நாட்டிதைதய உருவாக்கப்பட்ட தைசர் முலறயிை் வழிகாட்டுகிை்ற பீரங்கி 

எதிர்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகலண  

 

❖ பாதுகாப்பு ைற்றுை் பமம்பாட்டு அமைப்பு ைற்றுை் இந்திய ராணுைை் ஆகியமை 

இமணந்து உள்நாட்டிமலமய உருைாக்கப்பட்ட மலசர ் முமறயில் ைழிகாட்டுகின்ற 

பீரங்கி எதிரப்்பு ைழிகாட்டு ஏவுகமணகமள சைற்றிகரைாகச ்மசாதமன சசய்தன. 

❖ அரஜ்ுன் எனப்படுை் பிரதான மபார ் பீரங்கியில் இருந்து இந்த ஏவுகமணகள் 
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பரிமசாதமன சசய்யப்பட்டன. 

❖ பீரங்கி எதிரப்்பு ைழிகாட்டு ஏவுகமணகள் துல்லியைாகவுை் சைற்றிகரைாகவுை் 

இலக்மகத் தாக்கி அைற்மற இரண்டு சைை்மைறு சதாமலவு ைரை்புகளில் அழித்தன. 

❖ மைை்படுத்தப்பட்ட பீரங்கி எதிரப்்பு ைழிகாட்டு ஏவுகமண பல தளங்களில் இருந்து 

ஏைக் கூடியத ்திறமனக் சகாண்டுள்ளது. 

 

முக்கிய திைங்கள் 

ஹிதராஷிமா திைம் - ஆகஸ்ட் 06 

 

❖ 1945 ஆை் ஆண்டில் நமடசபற்ற இரண்டாை் உலகப் மபாரின் முடிவில் ஜப்பானின் 

ஹிமராஷிைா நகரின் மீது அணுகுண்டு வீசப்பட்டமத இந்தத ் தினை் நிமனவு 

கூருகிறது. 

❖ அசைரிக்காவின் B-29 சூப்பரம்பாட்ரீஸ் எமனாலா சகய் என்ற விைானைானது 

ஹிமராஷிைா நகரின் மீது "லிட்டில் பாய்" என்ற சபயரிடப்பட்ட அணுகுண்மட வீசியது. 

❖ மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு, நாகசாகி நகரின் மீது அசைரிக்கா மை்சைாரு அணு 

குண்மட சைடிக்கச ்சசய்தது. 

 

          

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

