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ஆகஸ்ட் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ தரைப்பரை, கைற்பரை மற்றும் உள்நாை்டுப் பாதுகாப்பு அரமப்புகள் குறித்த 

இந்தியாவின் முதன்ரமக் கண்காை்சியான 12வது பாதுகாப்புக் கண்காை்சியானது, 

குஜைாத்தின் காந்திநகைில் நரைபபற உள்ளது. 

o இந்த கண்காை்சியின் கருத்துரு, 'பபருமிதத்திரன நநாக்கியப் பாரத' ஆகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் ப ாட்டிகளின் நிறைவு விழா 

 

❖ 44வது சதுைங்க ஒலிம்பியாை் நபாை்டியின் பிைமாண்ை நிரறவு விழாவானது சென்னன 

ஜவஹைல்ால் நநரு உள்விரளயாை்டு அைங்கில் நரைபபற்றது. 

❖ சைவ்நதச சதுைங்கப் நபாை்டியானது, பசன்ரன அருநக உள்ள பெைை்ைன் மாமல்லபுைம் 

உல்லாச விடுதி மற்றும் மாநாை்டு ரமயத்தில் நரைபபற்றது. 

❖ இந்தப் நபாை்டியில் உலபகங்கிலும் உள்ள 187 நாடுகரளச ் நசைந்்த வீைைக்ள் 700 

பலனககளில் நபாை்டியிைை்னை.் 

❖ FIDE அரமப்பின் அடுதத் சதுைங்க ஒலிம்பியாை ் நபாை்டியானது 2024 ஆம் ஆண்டு 

பசப்ைம்பை ்மாதத்தில் ஹங்நகைியின் புைாபபஸ்ை ்நகைில் நரைபபற உள்ளது. 

❖ சைவ்நதச மாஸ்ைை ் பைை்ம் பபற்ற முதல் இந்திய வீைைான பசன்ரனரயச ் நசைந்்த 86 

வயதான கிைாண்ை ் மாஸ்ைை ் மானுவல் ஆநைான் தமிழக முதல்வைால் சகௌரவிக்கப் 

பட்டார.் 

❖ 44வது சதுைங்க ஒலிம்பியாை் நபாை்டியில் பமாதத்ம் 17 இந்தியைக்ள் பதக்கம் பவன்று 

உள்ளனை.் 

❖ இதில் தனிநபைக்ள் பபற்ற 2 தங்கம், 1 பவள்ளி, தலா 4 பவண்கலம் மற்றும் அணிகள் 

பபற்ற 10 பவண்கலம் ஆகிய பதக்கங்கள் அைங்கும். 

❖ ஓபன் பபாட்டிப் பிைிவில் உஸ்பபகிஸ்தான், ஆைந்மனியா, இந்தியா பி அணிகள் 

முரறநய தங்கம், பவள்ளி, பவண்கலப் பதக்கங்கரள பவன்றன. 

❖ இந்திய பி அணியானது பிைக்ஞானந்தா, குநகெ், நிஹால், ைவுனக் மற்றும் அதிபன் 

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


•   
•    
 

 
 

ஆகிநயாை ்அைங்கிய ஒரு அணியாகும். 

❖ பபண்கள் பிைிவில் உக்ரைன், ஜாைஜ்ியா, இந்தியா ஏ ஆகிய அணிகள் முரறநய தங்கம், 

பவள்ளி, பவண்கலப் பதக்கங்கரள பவன்றன. 

❖ இந்திய மகளிை ் ஏ அணியில் ஹைிகா துநைாணவல்லி, நகாநனரு ஹம்பி, R.ரவொலி, 

பக்தி குல்கைன்ி, தான்யா சசந்தவ் ஆகிநயாை ்இைம் பபற்றிருந்தனை.் 

❖ வீைைக்ளின் பவற்றி மற்றும் தை மதிப்பீை்டின் அடிப்பரையில் தனிநபைக்ளுக்கு வழங்கப் 

பை்ை பதக்கங்களில், இந்திய இளம் வீைைக்ள் குநகெ் மற்றும் நிஹால் சைீன் தங்கம் 

பவன்றனை.் 

❖ ஏ அணி வீைை ் அைஜ்ுன் எைிரகசி பவள்ளியும், பி அணி வீைை ் பிைக்ஞானந்தா 

பவண்கலமும் பவன்றனை.் 

❖ பபண்கள் பிைிவில் தான்யா சசந்தவ், திவ்யா நதெ்முக் மற்றும் R.ரவொலி ஆகிநயாை ்

பவண்கலப் பதக்கத்திரன பவன்றனை.் 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

எரிெக்தி வள ்  ாதுகா ்பு (திருத்தம்) மபொதா 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு எைிசக்தி வளப் பாதுகாப்புத் திருத்த மநசாதாவானது மக்களரவயில் 

நிரறநவற்றப்பை்ைது. 

❖ இந்த மநசாதா புரதபடிவ எைிபபாருள் அடிப்பரையிலான ஆற்றல் மூலங்களின் 

பயன்பாை்ரைக் குரறப்பரதயும், புரதபடிமம் சாைாத ஆற்றல் மூலங்களின் 

பயன்பாை்ரை ஊக்குவிப்பரதயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ நாை்டின் எைிசக்தித் நதரவகரளப் பூைத்்தி பசய்வதற்குப் புரதபடிமம் சாைாத எைிசக்தி 

வளங்கரள எைிபபாருளாகப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிவரககரள இந்த மநசாதா 

மத்திய அைசிற்கு வழங்கும். 

❖ இதில் பசுரம ரஹை்ைஜன் மற்றும் உயிைி எத்தனால் ஆகியரவ அைங்கும். 

❖ இந்தியாவின் புரதபடிம எைிபபாருள் சாைந்்த மின்னாற்றல் பயன்பாை்ரை குரறக்கெ ்

செய்வநத இந்த மநசாதாவின் ஒரு முக்கிய நநாக்கமாகும். 
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❖ இந்தியாவின் காைப்ன் சந்ரதரய வைத்்தகம் பசய்வதற்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவதும், 

தூய்ரமயானத் பதாழில்நுை்பத்ரத ஏற்றுக் பகாள்ளெ ் செய்வதற்கும், மின் திறரன 

நமம்படுத்துவதற்கும் ஊக்குவிப்பநத இைண்ைாம் நநாக்கமாகும். 

 

வஜ்ர பிரஹார்  யிை்சி 2022 

 

❖ இந்திய-அபமைிக்கக் கூை்டு சிறப்புப் பரைப் பயிற்சியான 13வது “வஜ்ை பிைஹாை ்2022” 

பயிற்சியானது இமாசச்லப் பிைநதசத்தில் பதாைங்கியது. 

❖ கூை்டுப் பணி திை்ைமிைல் மற்றும் பசயல்பாை்டு உத்திகள் நபான்ற துரறகளில் சிறந்த 

நரைமுரறகள் மற்றும் அனுபவங்கள் பற்றி பகிைந்்து பகாள்வரத இது நநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ நமலும், இது இரு நாடுகளின் சிறப்புப் பரைப் பிைிவுகளுக்கு இரைநயயான பசயல் 

பாை்டுத ்திறரன நமம்படுத்துகிறது. 

❖ இந்த வருைாந்திைப் பயிற்சியானது இந்தியா மற்றும் அபமைிக்கா இரைநய மாற்றி 

மாற்றி இரு நாடுகளாலும் நைத்தப்படுகிறது. 

 

இரண்டாம் தறைமுறை சதாழிை்நுட் த்திை் இயங்கும் எத்தனாை் ஆறை 

 

❖ ஹைியானாவின் பானிபை் நகைில் அரமக்கப்பை்டுள்ள இைண்ைாம் தரலமுரற 

பதாழில் நுை்பத்தில் இயங்கும் எத்தனால் ஆரலரயப் பிைதமை ்திறந்து ரவத்தாை.் 

❖ உள்நாை்டு பதாழில்நுை்பத்தின் அடிப்பரையில், ஆண்டுநதாறும் சுமாை ் இைண்டு 

லை்சம் ைன் பநல்  ரவக்நகாரலப் பயன்படுத்தி ஆண்டுநதாறும் சுமாை ்மூன்று நகாடி 

லிை்ைை ்எத்தனாரல இந்த ஆரல உற்பத்தி பசய்யும். 
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❖ ஆண்டிற்கு சுமாை ்3 லை்சம் ைன் காைப்ன் ரை ஆக்ரசடு உமிழ்வுகளுக்குச ்சமமானப் 

பசுரம இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்விரனக் குரறப்பதில் இந்தத ்திை்ைம் ஒரு முக்கியப் 

பங்கிரன அளிக்கும். 

 

ெர்வபதெெ ்செய்திகள் 

சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டறம ்பின் 55வது ஆண்டு விழா 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாதமானது பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூை்ைரமப்பின் 

55வது ஆண்டு விழாவிரனக் குறிக்கிறது. 

❖ ஆசியான் அரமப்பு என்பது பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் ஒரு கூை்ைரமப்ரபக் 

குறிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைரமப்புத் தினத்தின் கருத்துரு 

"ஒற்றுரமயாக வலுப் பபறுதல்" என்பதாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைரமப்பு மற்றும் இந்தியா 

ஆகியவற்றுக்கு இரையிலானப் நபசச்ுவாைத்்ரத சாைந்்த உறவுகளின் 30வது ஆண்டு 

விழாரவயும் குறிக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்ைானது பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைரமப்பு மற்றும் இந்தியா 

ஆகியவற்றுக்கு இரையிலான உத்திசாை ்கூை்டுறவின் 10வது ஆண்டு நிரறவாகும். 

❖ பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைரமப்பு ஆனது தாய்லாந்தின் பாங்காக் நகைில் 

1967 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 08 ஆம் நததியன்று நிறுவப்பை்ைது.  

❖ ஆசியான் பிைகைனம் (பாங்காக் பிைகைனம்) ரகபயழுத்தானதன் விரளவாக இந்த 

அரமப்பு நிறுவப்பை்ைது. 

❖ பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைரமப்பின் முழக்கம், "ஒரு குறிக்நகாள், ஒரு 

அரையாளம், ஒரு சமூகம்" என்பதாகும். 

❖ இந்த அரமப்பின் ஆரம்ப கால உறுப்பினைக்ள் - இந்நதாநனசியா, மநலசியா, 

பிலிப்ரபன்ஸ், சிங்கப்பூை ்மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் ஆகும். 
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❖ தற்நபாது இந்த அரமப்பில் 10 உறுப்பினை ்நாடுகள் உள்ளன. 

❖ ஆசியான் +3 என்ற அரமப்பில் - சீனா, பதன் பகாைியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகியரவ 

அைங்கும். 

❖ ஆசியான் +6 என்ற அரமப்பில் - ஆசியான் +3 உறுப்பினை ் நாடுகளுைன் இந்தியா, 

ஆஸ்திநைலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகள் அைங்கும். 

 

சுை்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

ப ார்ட்ைகா ஓைபரசியா 

❖ ஒரு பபாதுவான கரளச ்பசடி ( கீரைச ்பசடி) வரகயான நபாைை்்லகா ஒலநைசியா (சிறு 

பசரல), பபாதுவாக பைஸ்்நலன் என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

❖ பருவநிரல மாற்றத்தால் சூழப்பை்ை உலகில் வறை்சிரயத் தாங்கும் பயிைக்ரள 

உருவாக்குவது பற்றிய முக்கியமானத் தையங்கரள இது வழங்குகிறது. 

❖ இந்தச ்பசடியானது, ஒரு புதிய வரக ஒளிசந்சைக்்ரகரய உருவாக்கெ ்செய்வதற்காக 

இைண்டு பவவ்நவறு வளைச்ிரத மாற்றப் பாரதகரள ஒருங்கிரணக்கிறது. 

❖ இந்த ஒளிசந்சைக்்ரகயானது வறை்சிரயத் தாங்கிக் பகாள்ள உதவுகிற அநத சமயம் 

அதிக உற்பத்தித் திறன் பகாண்ைதாகும். 

❖ இது மிகவும் அைிதான குணாதிசயங்களின் ஒரு கலரவயாக இருப்பபதாடு இது ஒரு 

வரகயான 'சிறப்பம்சம் வாய்ந்த பசடிரயயும்' உருவாக்கியுள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நாகொகி தினம் - ஆகஸ்ட் 09 

❖ 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 09 ஆம் நததியன்று அபமைிக்கா ஜப்பானின் நாகசாகி நகைம் 

மீது அணுகுண்ரை வீசியது. 

❖ அகலமான மற்றும்  உருண்ரையான வடிவத்ரதக் பகாண்டிருந்த இந்த பவடிகுண்டின் 

வடிவரமப்பால் அதற்கு "ஃநபை் நமன்" என்று குறியீை்டுப் பபயைிைப்பை்ைது. 

❖ 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 09 ஆம் நததியன்று, அபமைிக்காவின் B-29 என்ற குண்டுவீசச்ு 

விமானமானது அந்த நகைத்தின் மீது அணுகுண்ரை வீசி கிை்ைத்தை்ை 20,000 நபைின் 

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


•   
•    
 

 
 

உயிரைப் பறித்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்ைானது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததன் 77வது ஆண்டு நிரறரவக் 

குறிக்கிறது. 

 

 

உைகப் பூர்வகுடி மக்களின் ெர்வபதெ தினம் - ஆகஸ்ட் 09 

 

❖ 1982 ஆம் ஆண்டில் பஜனீவா நகைில் நரைபபற்ற பூைவ்குடி மக்கள்பதாரக பற்றிய 

முதலாவது ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு பசயற்குழுக் கூை்ைத்ரத அங்கீகைிப்பரத இது 

நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ உலபகங்கிலும் உள்ள 90 நாடுகளில் 476 மில்லியனுக்கும் அதிகமாகப்  பூைவ்குடி மக்கள் 

வாழ்வபதாடு உலக மக்கள்பதாரகயில் பூைவ்குடி மக்கள் 6.2 சதவிகிதமாக உள்ளனை.் 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டு டிசம்பை ்21 ஆம் நததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுெ ்சரப 1994 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பை ் 10 ஆம் நததியிரன உலகின் பூைவ்குடி மக்களின் சைவ்நதச 

தசாப்தத்தின் பதாைக்கமாக அறிவித்தது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்ைானது உலகப் பூைவ்குடி மக்களின் சைவ்நதச ஆண்ைாகவும் அறிவிக்கப் 

பை்ைது. 
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❖ இத்தினத்தின் கருத்துரு, “பாைம்பைிய தகவல்கரளப் பாதுகாதத்ு அதனனப் பைப்பெ ்

செய்வதில் பூைவ்குடி பபண்களின் பங்கு" என்பதாகும். 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

காய்கறிகளுக்கான சிை ்பு றமயம் 

 

❖ மத்திய நவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துரற அரமசச்ை,் நபரந்திர சிங் பதாமர,் 

உத்தைப் பிைநதச மாநிலம் சந்நதாலி நகைில் நிறுவப்பை உள்ள இந்திய-இஸ்நைலியக் 

காய்கறிகள் சிறப்பு ரமயத்திற்கு அடிக்கல்னல நாை்டினாை.் 

❖ இந்திய-இஸ்நைலியெ ் பசயல் திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக இஸ்நைலிய நாை்டின் 

நிபுணைக்ள் இந்த ரமயதத்ிற்கானத் பதாழில்நுை்பத்ரத வழங்குகிறாைக்ள். 

❖ நதாை்ைக் கரலயின் ஒருங்கிரணந்த நமம்பாை்டிற்கான திை்ை அரமப்பானது, பசயல் 

விளக்க நநாக்கங்களின் அடிப்பரையில் இந்த ரமயத்தின் உள்கை்ைரமப்புகரளக் 

கை்ைரமப்பதற்கான நிதியுதவியிரன வழங்குகிறது. 

❖ இஸ்நைலியத் பதாழில்நுை்பங்களின் அடிப்பரையில் இந்த மாநிலத்தில் சிறப்பு 

ரமயங்கள் அரமக்கப்படுகின்றன. 

❖ இந்தெ ் சிறப்பு ரமயங்கள் நதாை்ைக்கரலத் துரறயில் உள்ள சமீபத்தியத் பதாழில் 

நுை்பங்களுக்கானெ ் பசயல்விளக்க ரமயமாகவும், பயிற்சி ரமயங்களாகவும் 

பசயல்படுகின்றன. 
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