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ஆகஸ்ட் – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ கடந்த ஆண்டு மறைந்த கன்னட நடிகர ்புனித் ராஜ்குமாருக்கு அவரது மரணத்திை்குப் 

பின்னதாக 'கரந்ாடக ரத்னா' விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

o கரந்ாடக மாநிலத்தின் உயரியக் குடிறம விருறதப் பபை உள்ள 10வது நபர ்இவர ்

ஆவார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சென்னனயின் இரண்டாவது விமான நினையம் 

❖ ஸ்ரீபபரும்புதூர ்அருகக உள்ள பரந்தூர ்என்ற இடம் சென்னன பசுறம வளாக விமான 

நிறலயத்திறன நிறுவுவதை்கான இடமாக கதரவ்ு பெய்யப்பட்டுள்ளது.  

❖ முன்னதாக, பென்றனக்கு அருகில் ஒரு கிரீன் ஃபீல்டு விமான நிறலயத்றத 

கட்டறமப்பதை்காக நான்கு இடங்கறளத் தமிழக அரசு அதிகாரிகள் அறடயாளம் 

கண்டு கதரவ்ு பெய்தனர.் 

❖ பன்னூர,் பரந்தூர,் திருப்கபாரூர ்மை்றும் படாளம் ஆகிய நான்கு இடங்கள் கண்டறியப் 

பட்டு இந்திய விமான நிறலய ஆறணயத்தினால் ஆய்வு பெய்யப்பட்டது. 

 

 

தங்க சநற்றிப் பட்டயம் 

❖ இந்தியத் பதால்லியல் துறையானது ஆதிெெ்நல்லூரில் தங்க ‘பநை்றிப் பட்டயம்’ 

ஒன்றைக் கண்படடுத்துள்ளது. 

❖ இந்த ‘பநை்றிப் பட்டயம்’ ஆனது 3.50 பெ.மீ நீளம் பகாண்டது. 

❖ பிரித்தானியத் பதால்பபாருள் ஆய்வாளர ் அபலக்ொண்டர ் 1902 ஆம் ஆண்டில் இகத 

கபான்ை ஒரு ஆபரணத்றதக் கண்படடுத்தார.் 

❖ கமலும், ஒரு பவண்கல வடிகட்டி, ஒரு அலங்காரக் கிண்ணம், ஒரு இரும்பு ஈட்டி மை்றும் 

ஒன்பது இரும்பு அம்புகளும் இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

❖ முன்னதாக ஜூன் மாதத்தில் ஒரு தங்கக் காதணிறயயும் இந்தியத ்பதால்லியல் துறை 
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இங்கு கண்படடுத்துள்ளது. 

 

 

பவள மணிகள் கண்டுபிடிப்பு 

❖ சிவகங்றக மாவட்டத்தில் உள்ள பகாந்தறக என்னுமிடத்தில் 74 பவள மணிகள் 

பகாண்ட குவியல் ஒன்று கண்படடுக்கப் பட்டது. 

❖ இது கீழடிப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இந்த மணிகள் ஒரு கலெத்திை்குள் காணப்பட்டன. 

❖ முன்னதாக பகாடுமணல் மை்றும் தாண்டிக்குடி பகுதிகளில் காரன்ிலியன் (பவள 

மணிகள்) மணிகள் கண்படடுக்கப்பட்டன. 

❖ பகாந்தறக அகழாய்வுத் தளத்தில் இறவ கண்படடுக்கப்பட்டது இதுகவ முதல் முறை 

ஆகும். 

 

 

தனகொை் தமிழர் விருது 

❖ தமிழக அரசின் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான தறகொல் தமிழர ் விருதுக்கு மூத்த 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தறலவர ்R.நல்லகண்ணு (96) அவரக்ள் கதரவ்ு பெய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ ஆகஸ்ட் 15 ஆம் கததியன்று நறடபபை உள்ள சுதந்திரத் தின விழாவின் கபாது இந்த 

விருதானது அவருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ நல்லகண்ணு தனது 11வது வயதில் (1936) ஆங்கிகலயர ் ஆட்சிக்கு எதிராக தமது  

கபாராட்டத்றதத் பதாடங்கினார.் 

❖ 1937 ஆம் ஆண்டு கதரத்லில் காங்கிரஸ் கட்சியில் பணியாை்றும் கபாது அவருக்கு 

வயது 12 ஆகும். 
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❖ 1944 ஆம் ஆண்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந்து, பென்றனயில் உள்ள ஜன ெக்தி 

அறமப்பிை்காக பணியாை்ைத் பதாடங்கினார.் 

❖ இந்த விருறத முதன் முதலில் பபை்ை நபர ் இந்திய மாரக்்சிஸ்ட் பபாதுவுறடறமக் 

கட்சியின் தறலவர ்N.ெங்கரய்யா ஆவார.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சூன்யா- சுழிய மாசுபாட்டினன சவளியிடும் தபாக்குவரத்திற்கான பிரெெ்ாரம் 

❖ இது காை்றின் தரத்றத கமம்படுத்துவறதயும், நாடு முழுவதும் சுழிய மாசுபாட்டிறனக் 

சகாண்டு கபாக்குவரத்து வெதியிறன கமம்படுத்துவறதயும் கநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ பபருநிறுவனத் தயாரிப்புத் திட்டம் மை்றும் மின்ொர வாகன விழிப்புணரவ்ு இயக்கம் 

ஆகியறவ மூலம் விநிகயாகம் மை்றும் பயணம் கபான்ை வெதிகளுக்கு மின்ொர 

வாகனங்கறள (EV) பயன்படுத்துவறத இந்தப் பிரெெ்ாரம் ஊக்குவிக்கிைது. 

 

 

நிறைவேை்ை முடியாத திருமண வாக்குறுதி 

❖ திருமணம் பெய்வதாக உண்றமயான ஒரு வாக்குறுதி வழங்குவதன் அடிப்பறடயில் 

கருத்து ஒற்றுனமயுடன் உடலுைவு கமை்பகாள்ளப்பட்டு அந்த வாக்குறுதி 

நிறைகவை்ைப் படாமல் இருந்தால் அது கை்பழிப்பு அல்ல என்று உெெ் நீதிமன்ைம் கூறி 

உள்ளது. 

❖ உெெ் நீதிமன்ைமானது 2016 ஆம் ஆண்டில் பதிவு பெய்யப்பட்ட ஒரு முதல் தகவல் 
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அறிக்றகயிறன ரத்து பெய்தது. 

❖ கமலும், இந்த வழக்கில் முதல் தகவல் அறிக்றகயிறனப் பதிவு பெய்வது என்பது 

குை்ைவியல் நறடமுறைறய தவைாகப் பயன்படுத்துவதாகும் எனவும் உெெ் நீதிமன்ைம் 

கூறியது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

தமற்கு தெத்தி நதி நீர்மின் நினையத் திட்டம் 

❖ கமை்கு கநபாளப் பகுதிகளில் உள்ள 1,200 பமகாவாட் திைன் பகாண்ட நீரம்ின் 

நிறலயங்கள் குறித்து ஆய்வு பெய்து, அவை்றை கமம்படுத்துவதை்கு இந்தியாவின் நீர ்

மின் வாரியத்திை்கு கநபாள அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

❖ இந்த நீரம்ின் நிறலயங்களில் 750 பமகாவாட் திைன் பகாண்ட கமை்கு கெத்தி நதி நீர ்

மின் நிறலயம் மை்றும் 450 பமகாவாட் திைன் பகாண்ட கெத்தி நதி (SR-6) கூட்டு நீரத்் 

கதக்க மின் நிறலயம் ஆகியறவ அடங்கும். 

❖ கமை்கு கெத்தி நதி நீர ்மின் நிறலயமானது கமை்கு கநபாளத்தில் உள்ள கெதத்ி ஆை்றின் 

மீது கட்டப் படுவதை்காக முன்பமாழியப் பட்ட ஒரு நீரம்ின் நிறலயமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்திலிருந்து சீனா விலகியறதயடுதத்ு, சுமார ் நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு இந்தியா இந்தத ்திட்டத்றதக் றகயகப்படுத்த உள்ளது. 

❖ கமை்கு கெத்தி நதி நீர ்மின் நிறலயத் திட்டமானது 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்முதன் 

முதலில் கருத்தாக்கம் செய்யப் படட்து.  

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

இந்திய விைங்கியை் ஆய்வு அனமப்பின் புதியப் புத்தகம் 

❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அறமப்பானது நாட்டில் காணப்படும் 1,331 பைறவ 

இனங்கறளப் பை்றிய ஒரு கள வழிகாட்டிப் புத்தகத்திறன பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புத்தகமானது வறரபடங்கறளப் பயன்படுத்தும் மை்ை புத்தகங்கறளப் கபால 
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அல்லாமல் குறிப்பாக பைறவகளின் தரமான புறகப்படங்கறளக் காட்சிப் படுத்தெ ்

செய்கிைது. 

❖ இந்நூல் நாட்டில் காணப்படும் 1331 வறகயான பைறவகள், அவை்றின் தை்கபாறதய 

நிறல மை்றும் அறவ பரவிக் காணப்படும் இடங்கள் ொரந்்த விவரங்கள் பை்றிய ஒரு 

ஆயத்தக் கணக்காய்வுப் புத்தகமாக விளங்கும். 

❖ ‘கள வழிகாட்டி, இந்தியப் பைறவகள்' என்ை இந்தப் புத்தகத்றத விளம்பரப் படுத்தெ ்

செய்வதை்காக வவண்டி, பகால்கத்தா மை்றும் மும்றப ஆகிய இரு இடங்களில் இரண்டு 

நிகழ்வுகறள இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அறமப்பு ஏை்பாடு பெய்தது. 

 

கழிவுகள் உருவாக்கம் மற்றும் அதன் தமைாண்னம குறித்த ததசியப் பதிவு 

அறிக்னக 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) ஆனது வருடாந்திர அடிப்பறடயிலான 

கழிவுகள் உருவாக்கம் மை்றும் அதன் கமலாண்றம குறித்த கதசியப் பதிவு 

அறிக்றகறயத் தயாரிதத்ுள்ளது. 

❖ ெம்பந்தப்பட்ட மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் (SPCB) / மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் 

குழுக்கள் (PCC) ஆகியவை்றிலிருந்துப் பபைப்பட்ட வருடாந்திரப் பதிவுகளின் 

அடிப்பறடயில் இந்த அறிக்றகயானது தயாரிக்கப்படுகிைது. 

❖ 2019-20 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் 3.47 மில்லியன் டன் பநகிழிக் கழிவுகள் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ நாடு முழுவதும் உை்பதத்ியாகும் பநகிழிக் கழிவுகளில் பாதியளவிறன மட்டுவம 

இந்தியா மறுசுழை்சி பெய்தது. 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

பீகார் முதை்வர் 

 

❖ பீகார ் மாநில முதல்வர ் பதவியில் இருந்து விலகுவதை்காக கதசிய ஜனநாயகக் 

கூட்டணிறயெ ் கெரந்்த நிதீஷ் குமார ் தனது ராஜினாமா கடிதத்றத மாநில ஆளுநர ்

பாகு பெௌகானிடம் ெமரப்்பித்தார.் 
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❖ புதிய அரொங்கத்றத அறமப்பதை்கான உரிறமறயக் ககாருவதை்காக 160 ெட்டமன்ை 

உறுப்பினரக்ளுக்குத் தனது ஆதரவிறன வழங்குவதை்கான ஆதரவுக் கடிதத்றதயும் 

அவர ்ெமரப்்பித்தார.் 

❖ பீகார ் மாநில முதல்வராக ஜனதா தள் (ஐக்கியம்) தறலவர ் நிதிஷ்குமார ் ஆகஸ்ட் 10 

ஆம் கததியன்று மீண்டும் பதவிகயை்ைார.் 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக அவர ் மாநில முதல்வராகப் பதவிகயை்ை பிைகு, 

திரும்ப அவர ்பதவிகயை்பது இது எட்டாவது முறையாகும். 

❖ துறண முதல்வராக இராஷ்டிரிய ஜனதா தளக் கட்சியின் தனலவர ்கதஜஸ்வி யாதவ் 

பதவிகயை்ைார.் 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அசமரிக்கப் பாரம்பரியப் புகழ் மன்றம் 

❖ அபமரிக்காவில் உள்ள குணநலன் மை்றும் ெமூக உளவியலுக்கான ெங்கத்தின் 

அபமரிக்க பாரம்பரியப் புகழ் மன்ைத்தில் இடம்பபை்ை முதல் இந்தியெ ் ெமூக 

உளவியலாளர ்ராமதர ்சிங் ஆவார.் 

❖ இவர ்தை்கபாது அகமதாபாத ்பல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் அம்ருத ்கமாடி கமலாண்றம 

கல்லூரியின் கபராசிரியராக உள்ளார.் 

 

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

20 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான உைக ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

❖ பகாலம்பியாவில் நறடபபை்ை 20 வயதுக்குட்பட்கடாருக்கான உலகத் தடகளெ ்

ொம்பியன் ஷிப் கபாட்டியில் ஆண்களுக்கான மூன்று நிறலயிலான நீளம் தாண்டுதல் 

கபாட்டியில் பெல்வ பிரபு திருமாைன் பவள்ளிப் பதக்கத்திறன பவன்ைார.் 

❖ இவர ் ஜறமக்காவின் கஜடன் ஹிபரட்்டிை்கு அடுத்ததாக இரண்டாம் இடத்திறனப் 

பபை்ைார.் 

❖ 20 வயதுக்குட்பட்கடாருக்கான உலகப் கபாட்டியில் இந்தியாவிை்குக் கிறடதத் 

மூன்ைாவது பதக்கம் இதுவாகும். 

❖ 4 x 400 மீ கலப்பு நிறலமாை்று அணி ஓட்டப் பந்தயத்தில் பவள்ளிப் பதக்கத்தினனயும் 
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மகளிருக்கான 400 மீ. ஓட்டப் பந்தயத்தில் ரூபல் ெவுத்ரி பவண்கலப் பதக்கத்திறனயும் 

பவன்ைார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக சிங்க தினம் - ஆகஸ்ட் 10 

❖ சிங்கங்கறளப் பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணரற்வப் பரப்பெ ்செய்வறத இத்தினம் 

கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது 

❖ முதலாவது உலக சிங்க தினமானது 2013 ஆம் ஆண்டில் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ சிங்கங்கள் IUCN சிவப்பு நிைப் பட்டியலில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனமாக குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ ஆப்பிரிக்காவிை்கு பவளிகய சிங்கங்கள் வாழும் ஒகர காட்டுப்பகுதி கிர ்வனப் பகுதி 

ஆகும். 

❖ 2015 மை்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடயில், இவை்றின் எண்ணிக்றக 523 என்ற 

எண்ணிக்னகயிலிருந்து 674 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

உைக உயிரி எரிசபாருள் தினம் - ஆகஸ்ட் 10 

❖ டீெல் எந்திரத்திறனக் கண்டுபிடித்த ெர ் ருடால்ப் டீெலின் நிறனவாக இந்தத ்

தினமானது பகாண்டாடப்படுகிைது. 

❖ வழக்கமான எரிபபாருட்களுக்கு மாை்ைாக புறதபடிமம் ொராத எரிபபாருட்கறளப் 
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பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவதை்காக 

இந்தத ்தினமானது பகாண்டாடப்படுகிைது. 

❖ 1893 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் 09 ஆம் கததியன்று, ெர ்ருடால்ஃப் டீெல் முதன்முறையாக 

கடறல எண்பணறயக் பகாண்டு இயந்திரத்றத இயக்கினார.் 

❖ வரவிருக்கும் நூை்ைாண்டில் தாவர எண்பணறய அதிகளவில் ஒரு ஆை்ைல் மூலமாகப் 

பயன்படுத்தப்படும் என்பறத அவரது கொதறன முன்கப தீரம்ானிதத்து. 
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