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ஆகஸ்ட் – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ உத்தரப் பிரததச முதல்வர ் கதகோரி இரயில் ககோள்ளள நடவடிக்ளகயின் 97 ஆம்  

ஆண்டு நிளைளவ நிளனவு கூறும் வளகயில் "தரடித ோ கெ ்தகோஷ்" என்ை வோகனோலி 

அளலவரிளசயிளனத்  கதோடங்கி ளவத்தோர.் 

 

தேசியச ் சசய்திகள் 

ஹிம் ட்த ோன்-இ-தேோன் திட்டம் 

❖ இந்தி  இரோணுவமானது இந்தி  ஆளில்லோ விமோனக் கூட்டளமப்புடன் இளணந்து 

ஹிம் ட்தரோன்-இ-ததோன் திட்டத்தினைச ்சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

❖ இது இந்தி  ஆளில்லோ விமோனச ்சூழலளமவில் ஊக்குவிப்பு மை்றும் அத்துளை சோரந்்த 

வோ ்ப்புகளள வழங்குவளத தநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ளது. 

❖ ‘ஹிம் ட்தரோன்-இ-ததோன்’ என்பது இந்தி ோ முழுவதுமோன திட்டமோகும். 

❖ இது கதோழில்துளை, கமன்கபோருள் உருவோக்குநரக்ள், கல்வி ோளரக்ள் மை்றும் 

ஆளில்லோ விமோனத் த ோரிப்பு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அளனதத்ுப் பங்கு 

தோரரக்ளளயும் ஒன்றிளணக்க மு ல்கிைது. 

 

 

SMILE-75 முன்சனடுப்பு 

❖ சமூக நீதி மை்றும் அதிகோரமளித்தல் அளமசச்கம் ஆனது SMILE-75 முன்கனடுப்பின் கீழ் 

75 மோநகரோட்சிகளளத் ததரந்்ததடுத்துள்ளது. 

❖ இது இந்த மோநகரோட்சிகளில் பிசள்ச எடுத்தலில் ஈடுபடும் நபரக்ளுக்கு முழுளம ோன 

மறுவோழ்விளன வழங்குவளத தநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ளது. 

❖ SMILE என்பது "வோழ்வோதோரம் மை்றும் கதோழில்முளனவிளன தமம்படுத்துவதை்கோக 
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விளிம்புநிளல தசரந்்தத் தனிநபரக்ளுக்கு ஆதரவு வழங்குதல்" (Support for Marginalised 

Individuals for Livelihood and Enterprise) என்பதோகும். 

 

 

போ ே்  ங் மத ோே்சவம் 

❖ மகோரோஷ்டிர மோநில ஆளுநர ்அவரக்ள் 22வது ‘போரத ்ரங் மத ோத்சவ’ விழோவிளனத் 

கதோடங்கி ளவத்தோர.் 

❖ இது சுதந்திரத் திருநோள் அமுதப் கபருவிழோவின் ஒரு பகுதி ோக நளடகபறும் நோடக 

விழோவோகும். 

❖ இந்த ஐந்து நோள் விழோவிளனத் ததசி  நோடகப் பள்ளி மை்றும் P.L.ததஷ்போண்தட 

மகோரோஷ்டிரோ களல அகோடமி   ஆகி ளவ இளணந்து ஏை்போடு கச ்தன. 

 

 மின்சோ  (திருே்ேம்) மதசோேோ, 2022 

 

❖ சரச்ள்சக்குரி  2022 ஆம் ஆண்டு மின்சோரத ்திருத்த மதசோதோவோனது மக்களளவயில் 

அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது பல நிறுவனங்களுக்கு, மின்சோரம் வழங்கும் நிறுவனங்களின் விநித ோக வளல 

அளமப்புகளளத் தளட ை்ை முளையில் அணுகுவதை்கோன வோ ்ப்பிளன வழங்குவளத 

தநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ளததாடு நுகரத்வோர ்எந்தகவோரு மிை்சார தசளவ வழங்குநர ்
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நிறுவனத்திளனயும் ததரவ்ு கச ்வதை்கோன ஒரு வோ ்ப்பிளன அளிக்கும். 

❖ இது மோநில மின்சோர ஒழுங்குமுளை ஆளண ங்களள தங்களது கட்டணத் 

திருத்தங்களள சரி ோன தநரத்தில் தமை்ககோள்ளவும் சில்லளை மின் விநித ோகத் 

துளையில் தபோட்டித் திைளன ஊக்குவிக்கவும் தூண்டுகிைது. 

❖ இலவசமாக வழங்குதல் என்ை கலோசச்ோரம் மை்றும் மின் விநித ோக நிறுவனங்களின் 

கபருகி வரும் நிலுளவத் கதோளககள் மீதோன ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட விவோதத்தின் 

மத்தியில் இந்த மதசோதோ முன்ளவக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த மதசோதோ 2003 ஆம் ஆண்டு மின்சோரச ்சட்டதத்ிளனத் திருத்தி அளமக்கிைது. 

❖ தமிழ்நோடு, மகோரோஷ்டிரோ மை்றும் கதலுங்கோனோ ஆகி  மூன்று மோநிலங்களின் மிை் 

பகிரம்ாை நிறுவனங்கள்,  அந்தந்த மோநிலங்களின் மின் உை்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு 

57 சதவீதம் கமோத்த நிலுளவத ்கதோளகள ச ்கசலுத்த தவண்டியுள்ளன. 

❖ அவை்ளைத் கதோடரந்்து உத்தரப் பிரததசம், மத்தி ப் பிரததசம் மை்றும் ெம்மு & 

கோஷ்மீர ்ஒன்றி ப் பிரததசம் ஆகி ளவ உள்ளன. 

 

மோவட்ட  ீதியோக சிறுபோன்மமயினருக்கு அங்கீகோ ம் அளிே்ேல் 

❖ மதம் மை்றும் கமோழி சோரந்்தச ்சிறுபோன்ளமயினர ்சமூகங்களள மோவட்ட வோரி ோக 

அளட ோளம் கோண்பது எை்பது "சட்டத்திை்கு முரணோனது" என்று உசச் நீதிமன்ைம் 

கூறி உள்ளது. 

❖ கமோழி மை்றும் மதச ் சமூகங்களின் சிறுபோன்ளமயினர ் தகுதிநினலயானது மோநில 

வோரி ோகக் கருதப்பட தவண்டும் என்றும் அது குறிப்பிட்டது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் T. M.A.போ ் மை்றும் கரந்ோடக மோநில அரசு இளடத  நளடகபை்ை 

வழக்கில் 11 நீதிபதிகள் ககோண்ட அமரவ்ு வழங்கி  ஒரு கபரும்போன்ளமத் தீரப்்ளபக் 

குறிப்பிட்டு நீதிபதி இதளனக் கூறினோர.் 

❖ தை்தபோது,  மத்தி  அரசோல் 1992 ஆம் ஆண்டு சிறுபோன்ளமயினருக்கோனத் ததசி  

ஆளண ச ்சட்டத்தின் 2(c) என்ை ஒரு சட்டப் பிரிவின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் 

மட்டுதம சிறுபோன்ளமயினரோகக் கருதப்படுகின்ைன. 

 

ச ்வதேசச ்சசய்திகள் 

வண்ணே்துப்பூசச்ி வடிவிலோன கண்ணிவெடி  

❖ PFM-1 ரக ‘வண்ணத்துப்பூசச்ி வடிவிலோன கண்ணிதெடியிளன' ரஷ்  நோட்டு ரோணுவம் 

ப ன்படுத்துவது குறித்த சோத்தி க் கூறுகள் பை்றி ஐக்கி  இரோெ்ஜி ம் எசச்ரித்தது. 

❖ வண்ணத்துப்பூசச்ி வடிவிலோன கண்ணிதெடிகள் இரோணுவம் மை்றும் உள்ளூரப்் கபோது 

மக்களிளடத  கபருமளவிலோன உயிரிழப்புகளள ஏை்படுத்தும் திைன் ககோண்டளவ 

ஆகும். 

❖ முன்னதோக, தசோவி த்-ஆப்கோன் இளடயிலோன தபோரில் PFM-1 ரக கண்ணிதெடிகள் 

ப ன்படுத்தப்பட்டன. 

❖ PFM-1 மை்றும் PFM-1S மனிதரக்ளுக்கு எதிரோகப் ப ன்படுத்தப்படும் கண்ணிகவடிகள் 

கபோதுவோக 'வண்ணத்துப்பூசச்ி வடிவிலோன கண்ணிகவடிகள் அல்லது 'கிரீன் 

போரோட்ஸ்' என்று அளழக்கப் படுகின்ைன. 

❖ அவை்றின் வடிவம் மை்றும் நிைத்தின் கோரணமோக இது இப்கப ர ்கபை்ைது. 

❖ வண்ணத்துப்பூசச்ி வடிவிலோன கவடிகுண்டுகள் வண்ணம மோன கபோம்ளமள ப் 
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தபோன்று இருப்பதோல் இது குழந்ளதகளளக் கவரக்ிைது. 

❖ இவற்னறத் கதோடுவதை் மூலம் அனெ தெடிக்கும் அளவிற்கு அது மிகவும் உணரத்ிைன் 

ககோண்டளவயாக இருப்பததாடு அவை்ளை எடுப்பதை் மூலமும் இவை்ளை தெடிக்கச ்

கச ் லோம். 

❖ இளவ கநகிழிப் கபோருளோல் ஆனளவ என்பதோல் அதனைக் கண்டறிவது மிகக் கடினம் 

ஆகும்.  

❖ தமலும், இது உதலோகக் கண்டறிவு கருவிகளுக்குப் புலப்படோத திைன் ககோண்டதாகும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட்பம் 

தமம்படுத்தப் பட்டப் பிமணப்பு  க பீ ங்கித் துப்போக்கி அமமப்பு 

 

❖ தமம்படுத்தப் பட்டப் பிளணப்பு ரக பீரங்கித் துப்போக்கி அளமப்பானது (ATAGS), 

சுதந்திரத் தினத்தின் தபோது தமை்ககோள்ளப் படும் 21 துப்போக்கிக் குண்டுகள் முழக்க 

வணக்கத்திை்குப் ப ன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இது வளரயில், இந்தி  நோட்டின் வருடோந்திரக் ககோண்டோட்டங்களில் பிரிட்டிஷ் 

துப்போக்கிகள் (ஆரட்்னன்ஸ் QF 25-பவுண்டர)் மட்டுதம ப ன்படுத்தப்பட்டன. 

❖ தமம்படுத்தப் பட்டப் பிளணப்பு ரக பீரங்கித் துப்போக்கி அளமப்பு என்பது 155 மிமீ, 52 

உள் விட்டம் ககோண்ட கனரக பீரங்கித் துப்போக்கி ஆகும்.  
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❖ இது ஆயுத ஆரோ ்சச்ி மை்றும் தமம்போட்டு நிறுவனத்தோல் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ புதி  கனரக பீரங்கித் துப்போக்கியின் தோக்குதல் வீசச்ுத ்கதோளலொை  45 கி.மீ. எை்பது 

உலகிதலத  இத்தளக  வரம்புளட  முதல் துப்போக்கி இது எை்பனதக் குறிக்கிறது. 

 

புதிய லோங்யோ ச னிபோமவ ஸ் 

❖ லோங் ோ க னிபோளவரஸ் என்ை புதி  ளவரஸ் போதிப்போனது சீனோவில் அதிகோரப் 

பூரவ்மோகக் கண்டறி ப்பட்டது. 

❖ இது முதன்முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஷோன்டோங் மை்றும் க னோன் ஆகி  வட 

கிழக்கு மோகோணங்களில் கண்டறி ப்பட்டது. 

❖ இந்த ளவரஸ் ஆனது விலங்குவழித் கதோை்று எனப்படும் ஒரு கச ல்போடட்ின் மூலம் 

விலங்குகளிடமிருந்து மனிதரக்ளுக்குப் பரவி தோக சந்ததகிக்கப்படுகிைது 

❖ லோங் ோ என்பது எதிரம்ளை ோன அளமப்பு நிளலயுடன் ஒை்ளை இளழக் ககோண்ட RNA 

மரபணுளவக் ககோண்டுள்ள க னிபோ ளவரஸ் இனத்தின் ஒரு பகுதி ோகும். 

❖ இந்த ளவரஸ் விலங்குகள் மை்றும் மனிதரக்ளுக்கு கடுளம ோன தநோள  ஏை்படுத்தக் 

கூடும் எை்பததாடு உயிரிப் போதுகோப்பு நிளல 4 என்ை ளவரஸ் வளகப்போட்ளட இது 

ககோண்டுள்ளது. 

❖ இது 40 முதல் 75 சதவீதம் வளரயில் உயிரிழப்பு விகிதத்ளதக் ககோண்டுள்ளது. 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

அசோம்-மிதசோ ம் எல்மலப் பி சச்மன 

❖ ஐஸ்வோல் சங்கத்தில் நளடகபை்ை ஒரு தபசச்ுவோரத்்ளதயின் தபோது, எல்ளலயில் 

அளமதிள  தமம்படுதத்வும் அதனை நிளல நோட்டவும் அசோம் மை்றும் மிதசோரம் 

ஆகி  மோநிலங்களின் உ ரம்ட்டக் குழுக்கள் ஒப்பந்தம் ஒை்னற தமை்ககோண்டன. 

❖ இரண்டு வடகிழக்கு அண்ளட மோநிலங்களளச ்தசரந்்த அதிகோரிகள் இதை்கோன கூட்டு 

அறிக்ளகயில் ளகக ழுத்திட்டனர.் 

❖ பல தசோப்தங்களோக நிலவும் எல்ளலப் பிரசச்ளனள  அளமதி ோன முளையில் தீரக்்க 

இரு தரப்பினரும் ஒப்புக் ககோண்டனர.் 
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❖ மிதசோரம் மை்றும் அசோம் இளடத  பல தசோப்தங்களோக நிலவும் ஒரு எல்ளலப் 

தகரோைோனது, முக்கி மோக 1875 மை்றும் 1933 ஆம் ஆண்டுகளில் கோலனித்துவ 

ஆட்சியில்  தமை்ககோள்ளப்பட்ட இரண்டு எல்ளல நிரண்  அறிவிப்புகளில் இருந்து 

உருவோனது. 

❖ வங்கோளக் கிழக்கு எல்ளல ஒழுங்குமுளையின் கீழ் 1875 ஆம் ஆண்டு அறிவிப்பில் 

குறிப்பிடப் பட்ட எல்ளல நிரண் த்ளத மிதசோரம் அரசு ஏை்றுக் ககோண்டது. 

❖ ஆனோல் அசோம் மாநில அரசோனது, 1933 ஆம் ஆண்டின் அறிவிப்பின் கீழ் குறிப்பிடப் 

பட்ட எல்ளல நிரண் ம் தனது அரசி லளமப்பு எல்ளலக்குட்பட்டது என்று கூறி து. 

 

 

சநேன்னோ பீமோ திட்டம் 

❖ ததசி  ளகத்தறித் தினத்ளத முன்னிட்டுச ் சமீபத்தில் கதலுங்கோனோ மாநில 

அரசினோல் கநதன்னோ பீமோ திட்டம் கதோடங்கப்பட்டது. 

❖ கநசவோளரக்ளின் நலனுக்கோக இத்திட்டம் கதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கநதன்னோ பீமோ திட்டம் ஆனது ஒரு வளகயிலோன கோப்பீட்டுத் திட்டமோகும். 

❖ இதன் மூலம் சுமோர ்80,000 கநசவோளர ்குடும்பங்கள் ப ன் கபறும். 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதி ோன ப னோளிகள் எதிரப்ோரோத விதமோக உயிரிழந்தோல், 

அந்த கநசவோளர ்குடும்பங்களுக்கு அரசு ரூ.5 லட்சம் கோப்பீடு வழங்கும். 

❖ இத்திட்டமோனது இந்தி  ஆயுள் கோப்பீட்டுக் கழகத்துடன் (LIC) இளணந்து அம்மோநில 

அரசோங்கத்தினோல் கச ல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

விமளயோட்டுச ்சசய்திகள் 

சச னீோ வில்லியம்ஸ் ஓய்வு 

❖ அதமரிக்க நாட்டிை் கடன்னிஸ் வீரோங்களன கசரீனோ வில்லி ம்ஸ் கடன்னிஸ் 

துளையில் இருந்து ஓ ்வு கபறுவதோக அறிவித்தோர.் 

❖ இவர ் அகமரிக்க ஓபன் தபோட்டியில் தனது பங்தகை்பிளன நிளைவு கச ்த பிைகு, 

கடன்னிஸ் துளையில் இருந்து ஓ ்வு கபை உள்ளோர.் 

❖ இவர ்கடன்னிஸ் துளையின் இரோணி என்று அளழக்கப்படுகிைோர.் 
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❖ இவர ்சுமோர ்22 ஆண்டுகள் கடன்னிஸ் தபோட்டிகளில் பங்தகை்று வருகிைோர.் 

❖ இவர ் கடன்னிஸ் துளையில் 73 ஒை்ளை ர ் பட்டங்களளயும், 23 இரட்ளட ர ்

பட்டங்களளயும் கவன்ைோர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ச ்வதேச இமளஞ ் தினம் - ஆகஸ்ட் 12 

❖ உலக இளளஞரக்ள் எதிர ் ககோள்ளும் பிரசச்ளனகள் குறித்த ஒரு விழிப்புணரள்வ 

ஏை்படுத்துவதை்கோக இந்தத ்தினமோனது ககோண்டோடப்படுகிைது. 

❖ ஐக்கி  நோடுகளின் கபோதுச ்சளப ஆனது 1999 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தினத்திை்கோன 

ஒரு முன்கமோழிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்திை்கோன கருத்துரு, "தளலமுளை இளடயிலோன ஒை்றுளம: 

எல்லோ வ தினருக்கும் ஏை்ை ஓர ்உலகத்ளத உருவோக்குதல்" என்பதோகும். 

 

 

உலக யோமனகள் தினம் - ஆகஸ்ட் 12 

 

❖ உலககங்கிலும் உள்ள  ோளனகள் எதிரக்கோள்ளும் சிரமங்கள் குறித்து ஒரு 

விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவதத இத்தினத்தின் தநோக்கமோகும். 
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❖ இத்தினமோனது 2012 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தததி ன்று முதல் முளை ோக 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ உலக  ோளனகள் தினமோனது, கனடா நாட்டுத் திளரப்படத் த ோரிப்போளர ்போட்ரிசி ோ 

சிம்ஸ் மை்றும் தோ ்லோந்தின்  ோளன மறு அறிமுகத ்திட்டத்திை்கோன அைக்கட்டளள 

ஆகித ோரோல் இளணந்து நிறுவப்பட்டது. 
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