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ஆகஸ்ட் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ உத்தரப் பிரததச மாநிலத்தின் பபாருளாதாரத்தத 1 டிரில்லியன் அபமரிக்க டாலராக 

முன்தனற்ற தேண்டும் என்ற இலக்தக அதடேதற்கான ஒரு முயற்சியில் படலாய்ட ்

இந்தியா என்ற நிறுேனத்திதன ஒரு ஆதலாசக நிறுேனமாக நியமிப்பதற்கான ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் உத்தரப் பிரததச அரசு தகபயழுத்திட்டது. 

❖ முன்னாள் அரசுமுதற அதிகாரியான ஷியாம் சரண் ‘How China Sees India’ என்ற ஒரு 

புத்தகத்தத எழுதியுள்ளார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த் விதளயாட்டுப் தபாட்டியின் கலப்பு குழு பிரிவிற்கான 

தபாட்டியில் இந்திய தபடம்ிண்டன் அணி பேள்ளிப் பதக்கம் பேன்றது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த் விதளயாட்டு தபாட்டிகளில் ஆடேருக்கான 

ஒற்தறயர ் தமதசப் பந்தாட்டப் தபாட்டியில் இந்திய வீரர ் ஷரத ் கமல் தங்கப் 

பதக்கத்திதன பேன்றார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த் விதளயாட்டு தபாட்டிகளில் இந்தியாவின் 

இரட்தடயர ் இதண அணியினரான சிராக் பஷட்டி மற்றும் சாத்விக் சாய்ராஜ் 

ரங்கிபரட்டி ஆகிதயார ் பூப்பந்து (பாடம்ிண்டன்) தபாட்டியில் இந்தியாவிற்கான 

மூன்றாேது தங்கப் பதக்கத்திதன பேன்றனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஆகாசா ஏர்லைன் நிறுவன விமானே்தின் முேை் பயணம் 

❖ ஆகாசா ஏரத்லன் நிறுேனமானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 07 ஆம் தததி முதல் 

மும்தப மற்றும் அகமதாபாத ் இதடதய தனது விமானச ் தசதேயிதன இயக்கத் 

பதாடங்கியது. 

❖ முதலீட்டாளர ் ராதகஷ் ஜுன்ஜுன்ோலா மற்றும் விமானப் தபாக்குேரத்து 

துதறயினரான ஆதித்யா தகாஷ் மற்றும் வினய் துதப ஆகிதயாரால் ஆகாசா ஏரத்லன் 

நிறுேனம் இயக்கப் படுகிறது. 

 

 

சர்வதேச சோலைே்சோடர்பு ஒன்றியே்தின் பிராந்தியத் ேரநிலை நிர்ணய 

மன்றம் 

❖ ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா பிராந்தியத்திற்கான சரே்ததச பதாதலத் பதாடரப்ு 
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ஒன்றியத்தின் பிராந்தியத் தரநிதல நிரண்ய மன்றமானது புதுபடல்லியில் பதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது தகேல் பதாடரப்ு அதமசச்கத்தினால் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்த மன்றத்தின் கருத்துரு "பதாதலத் பதாடரப்ுகளின் ஒழுங்குமுதற மற்றும் 

பகாள்தக அம்சங்கள்" என்பதாகும். 

❖ சரே்ததச பதாதலத்பதாடரப்ு ஒன்றியம் என்பது 1865 ஆம் ஆண்டு தம 17 ஆம் தததி 

அன்று நிறுேப்பட்ட, ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் ஒரு சிறப்பு நிறுேனமாகும். 

❖ தகேல் மற்றும் தகேல் பதாடரப்ுத் பதாழில்நுட்பங்கள் பதாடரப்ான விடயங்களுக்கு 

இது பபாறுப்பு மிக்க நிறுேனமாகும். 

❖ இது "சரே்ததச தந்தி ஒன்றியம்" ஆக நிறுேப் பட்டது. 

❖ இதன் தற்தபாததயப் பபயர ்ஆனது 1934 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

 

 

இந்தியா கி உடான் முன்சனடுப்பு 

 

❖ கலாசச்ார அதமசச்கமானது கூகுள் நிறுேனத்துடன் இதணந்து “இந்தியா கி உடான்” 

எனும் முன்பனடுப்பிதனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முன்பனடுப்பானது கடந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அதசக்க முடியாத 

மற்றும் அழியாதத் தரதத்ிதனயும் அதன் சாததனகதளயும் பகாண்டாடுேதற்கான 

ஒரு முயற்சியாகும். 
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❖ கூகுள் நிறுேனம் அதன் ேளமான தகேல் காப்பகங்கள் மூலமாகவும், கதல சாரந்்த 

விளக்கப் படங்கள் மூலமாகவும் இந்தியாவின் ேளமானக் கலாசச்ாரம் மற்றும் 

பாரம்பரியத்திதன தநாக்கிக் குடிமக்கதள அதைத்துச ்பசல்ேதத ஒரு தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இதத்ிட்டத்தின் கருத்துரு, ‘கடந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அதசக்க முடியாத 

மற்றும் அழியாத தரம்' என்பதாகும். 

❖ இது கூகுள் நிறுேனத்தின் கதல மற்றும் கலாசச்ாரத் துதறயினால் பசயல்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 

21 ஆம் நூற்றாண்டிற்கான அனுபவ கற்றை் திட்டம் 

❖ ஏகலே்யா கல்வி முதற அடிப்பதடயிலான குடியிருப்புப் பள்ளிகளின் முதல்ேரக்ள் 

மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்காக 21 ஆம் நூற்றாண்டிற்கான அனுபே கற்றல் திடட்ம் ஆனது 

சமீபத்தில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது மத்திய இதடநிதலக் கல்வி ோரியம், பைங்குடியினர ்விேகாரங்கள் அதமசச்கம் 

மற்றும் ESTS நிறுவனம் ஆகியேற்றினால் TATA அறக்கட்டதளகள், TISS மற்றும் MGIS 

ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இதணந்து பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது ஆசிரியரக்ள் மற்றும் முதல்ேரக்ள் ஆகிதயாருக்கான இதணயேழித் திட்டமாகும்.  

❖ இதில் அேரக்ளுக்கு நிகை்தநர அனுபேங்களுக்கு ஏற்ப ேகுப்பதறக் கற்றல் முதறதய 

மாற்றியதமக்கப் பயிற்றுவிக்கப் படும். 

 

எனது ரேஷன் உணவுப்படி எனது உரிலம 

❖ நுகரத்ோர ்விேகாரங்கள், உணவு மற்றும் பபாது விநிதயாகங்கள் அதமசச்கம் ஆனது 

'பபாதுப் பதிவு ேசதி' (எனது அன்றாட ரேஷன் எனது உரிதம) என்ற ஒரு இதணய 

தளத்திதனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ 11 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்களில் இந்தப் பதிவு பசய்யும் ேசதியானது 

பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ வீடுகளற்தறார,் ஆதரேற்தறார,் புலம்பபயரந்்ததார ்மற்றும் தகுதியுதடய இன்ன பிறப் 

பயனாளிகள் அன்றாட உணவுப் படிகளுக்காக ரவண்டி அதற்கான அட்தடகதளப் 

பபறுேதற்காக அதனன விண்ணப்பிப்பதற்கான ேசதிதய பபறச ் பசய்ேதத இதன் 

தநாக்கமாகும். 

❖ அதனத்து 36 மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரததசங்களும் ஒதர நாடு ஒதர ரேஷன் அட்தட 

திட்டத்தின் கீை் பகாண்டு ேரப் பட்டுள்ளன. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அசமரிக்கக் கடற்பலடக் கப்பலின் முேை் பழுதுநீக்கப் பணி  

❖ அபமரிக்கக் கடற்பதடக் கப்பலானது பசன்தன எண்ணூரில் உள்ள L&T என்ற 

நிறுேனத்தின் காட்டுப்பள்ளி கப்பல் கட்டும் தளத்திற்குப் பழுது மற்றும் பராமரிப்புப் 

பணிகதள தமற்பகாள்ேதற்காக ேந்ததடந்தது. 

❖ இது இந்திய - அபமரிக்க இராணுேக் கூட்டுறவிற்கு என்று புதிய உத்தி சாரந்்த ஒரு 

பரிமாணத்ததச ்தசரக்்கிறது. 

❖ இந்தியக் கப்பல் கட்டும் தளத்தில் முதன்முதறயாக ஒரு அபமரிக்க கடற்பதடக் 
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கப்பல் பழுது பாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நதடபபற்ற இந்திய - அபமரிக்க 2+2 தபசச்ு 

ோரத்்ததயின் தபாது இந்தியக் கப்பல் கட்டும் தளங்களின் தசதேகள் மற்றும் 

நிபுணத்துேத்ததப் பபறுேதற்கு அபமரிக்கக் கடற்பதடக்கு அனுமதி ேைங்குேதாக 

இந்தியா முன்பமாழிந்தது. 

❖ தளோடங்கள் பரிமாற்றப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ின் (LEMOA) ஒரு பகுதியாக, இந்திய 

கப்பல் கட்டும் தளங்களில் அபமரிக்கக் கடற்பதடக் கப்பல்கதளப் பழுது பாரக்்கச ்

சசய்வதற்கு என்று ேழி ேதக பசய்யப்பட்டது. 

❖ தளோடங்கள் பரிமாற்றப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமானது இந்திய மற்றும் அபமரிக்கக் 

கடற்பதடகளுக்கு இதடதய சரக்குகள் மற்றும் தபார ் சாரந்்த பபாருட்களின் மீதான 

பரிமாற்றத்தத எளிதாக்குேதற்காக தகபயாப்பமானது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

பர்வாஸ் சந்லே இலணப்புத் திட்டம் 

 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீர ் மாநில அரசானது சமீபத்தில் “பரே்ாஸ்” என்ற சந்தத இதணப்புத ்

திட்டத்தத அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ இது ஒரு புதுதமமிக்கச ்சந்தத இதணப்புத் திடட்மாகும். 
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❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் முழுேதும் உள்ள விேசாயிகளின் பபாருளாதார 

நிதலதமகதள உயரத்்துேதற்கான மாபபரும் ஆற்றதல இத்திட்டம் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை், ோன்ேழிச ் சரக்கு விமானம் மூலம் எடுத்துச ் பசல்லப்படுகின்ற,  

வினேவில் பகட்டுப் தபாகும் பைங்களின் ஏற்றுமதிக்கான சரக்குகள் கட்டணத்தில் 25 

சதவீதத்திதன மானியமாக அரசாங்கம் ேைங்க உள்ளது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திய அசமரிக்க அழகி 2022 

 

❖ விரஜ்ீனியா மாகாணத்திதனச ் தசரந்்த இந்திய அபமரிக்கரான ஆரய்ா ோல்தேகர ்

நியூ பஜரச்ியில் நதடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அபமரிக்க அைகிப் 

பட்டத்தத பேன்றுள்ளார.் 

❖ இதில் பசௌமியா சரம்ா இரண்டாமிடத்திதனயும், நியூ பஜரச்ிதயச ்தசரந்்த சஞ்சனா 

பசகுரி மூன்றாேது இடத்திதனயும் பபற்றனர.் 

❖ ோஷிங்டன் மாகாணத்திதனச ் தசரந்்த அக்சி பஜயின் திருமதி இந்திய அபமரிக்க 

அைகி என்றப் பட்டத்தத பேன்றுள்ளார.் 

❖ நியூயாரக்் மாகாணத்திதனச ் தசரந்்த தன்வி குதராேர ் பதின்ம ேயது இந்திய அைகி 

என்ற பட்டத்திதன பேன்றார.் 

❖ இந்த ஆண்டு நதடபபறும் இப்தபாட்டியானது 40ேது இந்திய அபமரிக்க அைகிப் 

தபாட்டியாகும். 

❖ இது இந்தியாவிற்கு பேளிதய தேறு ஒரு நாட்டில் மிக நீண்ட காலமாக நதடபபற்று 

ேரும் ஒரு இந்திய அைகிப் தபாட்டியாகும். 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

காமன்சவை்ே் விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் - ஹாக்கி 

❖ 16 ேருட இதடபேளிக்குப் பிறகு, இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணியானது நியூசிலாந்து 
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அணிக்கு எதிரானப் தபாட்டியில் பேண்கலப் பதக்கத்திதன பேன்றது. 

❖ இப்தபாட்டியில் இந்திய ஆடேர ்ஹாக்கி அணியும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரானப் 

தபாட்டியில் பேள்ளிப் பதக்கத்திதன பேன்றது. 

❖ இதற்கு முன்னதாக, 2006 ஆம் ஆண்டில் பமல்தபாரன்் நகரில் நதடபபற்ற காமன் 

பேல்த ்தபாட்டிகளில் இந்திய அணி பேள்ளிப் பதக்கத்திதன பேன்றது. 

 

 

ேங்கப் பேக்கம் - பி.வி. சிந்து 

❖ தற்தபாது நதடபபற்று ேரும் 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த் விதளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளில், பாட்மிண்டன் ஒற்தறயர ்பிரிவுப் தபாட்டியில் பி.வி.சிந்து தனது முதல் 

தங்கம் பதக்கத்திதன பேன்றார.் 

❖ கனடா நாட்டிதனச ்தசரந்்த மிசப்சல் லி என்பவனே வீை்த்தி சிந்து தனது முதல் தங்கப் 

பதக்கத்திதன பேன்றார.் 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த் தபாட்டியில் பேண்கலம் மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

பேள்ளி ஆகிய பதக்கங்கதள பேன்றததயடுதத்ு சிந்து பேன்றுள்ள முதல் தங்கப் 

பதக்கம் இதுோகும். 

 

 

காமன்சவை்ே் விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 2022 

❖ இந்த ஆண்டு, காமன்பேல்த் விதளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் இந்தியாவின் 18ேது 

பங்தகற்பாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த் விதளயாட்டுப் தபாட்டிகளின் பதக்கப் பட்டியலில் 
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இந்தியா 4ேது இடத்ததப் பபற்றுள்ளது. 

❖ 22 தங்கம், 16 பேள்ளி மற்றும் 23 பேண்கலம் உட்பட இந்தியா சபற்ற ஒட்டு பமாத்தப் 

பதக்க எண்ணிக்தக 61 ஆகும். 

❖ தசதகாம் மீராபாய் சானு இந்தியாவிற்கான முதல் தங்கப் பதக்கத்திதனப் பபற்றுத் 

தந்தார.் 

❖ மகளிர ் அணி தங்கப் பதக்கத்ததயும், பேன்றததயடுத்து லான் பவுல்ஸ் என்ற 

உருட்டுப் பந்தாட்டப் தபாட்டியில் இந்தியா தனது முதல் பதக்கத்தத பேன்றது. 

❖ ரமலும் இந்தப் ரபாட்டியில் ஆடேர ்அணி பேள்ளிப் பதக்கத்ததயும் சவன்றது. 

❖ தடபிள் படன்னிஸ் (தமதசப் பந்தாட்டம்) தபாட்டியில் ஷரத ் கமல் 3 தங்கம் மற்றும் 1 

பேள்ளிப் பதக்கங்கதள பேன்றார.் 

❖ இந்திய மகளிர ்கிரிக்பகட் அணியானது பேள்ளிப் பதக்கம் பேன்றது. 

❖ ஜூதடா தபாட்டியில் சுஷிலா ததவி லிக்மாம்பம் (பேள்ளி), துலிகா மான் (பேள்ளி) 

மற்றும் விஜய் குமார ்யாதே் (பேண்கலம்) ஆகிதயார ்அடங்கிய இந்திய அணி இந்தப் 

ரபாட்டியினனச ்சிறப்பாக முடித்தது. 

❖ ஸ்குோஷ் தபாட்டியின் ஆடேர ் ஒற்தறயர ் பிரிவில் பசௌரே் தகாசல் மற்றும் கலப்பு 

இரட்தடயர ்பிரிவில் தீபிகா பல்லிகல் / சவுரே் தகாசல் ஆகிரயாே ்அடங்கிய இதண 

பேண்கலப் பதக்கத்திதன பேன்றனர.் 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு காமன்பேல்த ் விதளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் இந்திய அணி தனது 

சிறந்தப் பங்தகற்பிதன பேளிப்படுத்தியது.  

❖ அந்தப் தபாட்டிகளில் ஆசியாவின் மாபபரும் அணியான இந்திய அணி 38 தங்கம் 

உட்பட 101 பதக்கங்கதள பேன்றது. 

❖ ஒட்டு பமாத்தமாக பேன்றப் பதக்கங்களின் அடிப்பதடயில், புது படல்லி 2010 (101), 

மான்பசஸ்டர ்2002 (69), தகால்ட் தகாஸ்ட் 2018 (66), மற்றும் கிளாஸ்தகா 2014 (64) ஆகியப் 

தபாட்டிகளுக்குப் பிறகு 2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காம் தபாட்டிகளில் இந்திய 

அணியின் பங்தகற்பானது 5ேது சிறந்தப் பங்தகற்பாகும். 

 

மை்யுே்ேம் 
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பளு தூக்குேை் 

 

ேடகளம்  

 

பூப்பந்ோட்டம் (பாட்மிண்டன்)  

 

குே்துசச்ண்லட 
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தமலசப் பந்ோட்டம் (தடபிள் சடன்னிஸ்) 
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