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ஆகஸ்ட் – 16  

TNPSC துளிகள் 

❖ அரஜ்ென்டினா நாட்டின் கடற்படட அதிகாரியான ரியர ் அட்மிரல் கில்லரம் ா 

பாப்மலா ரிமயாஸ், இந்தியா  ற்று ் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் 

இராணுவக் கண்காணிப்புக் குழுவின் (UNMOGIP) திட்டப் பணித் தடலவராகவு ், 

தடலட  இராணுவக் கண்காணிப்பாளராகவு ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

புதிய இணையவழி விை்சவளி அருங்காட்சியகம் 

❖ ‘ஸ்பாரக்்’ விண்ஜவளி அருங்காட்சியக ் எனப்படு ் இந்த டிஜிட்டல் தளத்டத இஸ்மரா 

தடலவர ்S. ம ா ்நாத் ஜதாடங்கி டவத்தார.் 

❖ இது ஒரு ஊடாடு ் இடடமுகத்துடன் இஸ்மராவின் பல்மவறுத் திட்டப் பணிகடள 

விளக்கிக் காட்டுகிறது. 

❖ இது பயனரக்ள் இந்தத் தளத்துடன் எளிதாக ஜதாடரப்ு ஜகாள்ளு ் வடகயில் ஒரு 

ஊடாடு ் இடடமுகத்டதக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ இஸ்மராவின் ஏவுகலங்கள், ஜ யற்டகக்மகாள்கள்  ற்று ் அறிவியல் பணிகள் 

ஜதாடரப்ான பல ஆவணங்கள், படங்கள்  ற்று ் ஒளிப்படக் காட்சிகடள இந்தத் தள ் 

வழங்குகிறது. 

 

 

உலகின் மிக உயரமான சசனாப் இரயில் பாலே்தின் முக்கிய இணைப்பு 

❖ ஜ னாப் ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டு வரு ் உலகின் மிக உயர ான இரயில்மவ 

பாலத்தின் முக்கிய இடணப்பு  மீபத்தில் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த முக்கிய இடணப்பானது உலகின் மிக உயர ான இரயில்மவ பாலதத்ின் ம ல் 

தளங்களின் இரண்டு முடனகடள இடணக்கிறது. 

❖ ஜ னாப் பால ் 1,315 மீட்டர ்நீள ் ஜகாண்டதாகு ். 
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❖ தற்மபாது கட்டப்பட்டு வருகின்ற ஜ னாப் பால ் அதன் கட்டு ானப் பணிகள் நிடறவு 

அடடந்தது ், அது பாரீசின் ஈபிள் மகாபுரத்டத விட 35 மீட்டர ்உயர ாக விளங்கு ். 

❖ இந்தப் பால ் காஷ்மீர ்பள்ளத்தாக்குப் பகுதிக்கான மநரடி இடணப்பிடன வழங்கு ். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

IMD-UNDP மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவற்றுக்கு இணடயிலான ஒரு பருவநிணல 

நடவடிக்ணகக்கான ஒே்துணைப்பு 

 

❖ இந்திய வானிடல ஆய்வுத் துடற (IMD) ஆனது ெப்பான் அரசு  ற்று ் பருவநிடல 

 ாற்ற ் ஜதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் ம  ்பாட்டுத் திட்ட அட ப்புடன் (UNDP) 

இடணந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள 10  ாநிலங்கள்  ற்று ் ஒன்றியப் பிரமத ங்களில் பருவநிடல 

நடவடிக்டகடய விடரவுபடுத்து ் முயற்சிடய அந்த நாடுகள் ஜதாடங்கியுள்ளன. 

❖ நிகர- சுழிய உமிழ்டவ அடடவதற்கான முயற்சியில், இந்த முன்ஜனடுப்பானது மதசிய 

அளவில் நிரண்யிக்கப்பட்டப் பங்களிப்புக்கு (NDC) நிதி உதவிடய வழங்கு ். 

❖ இது பருவநிடல ஜநகிழ்திறன் ஜகாண்ட ம  ்பாட்டிடனயு ் உறுதி ஜ ய்யு ். 

 

உேராசக்தி பயிற்சி 

❖ உதரா க்தி என்பது இந்திய வி ானப்படடக்கு ்  மலசிய வி ானப் படடக்கு ் 

இடடயிலான இரு தரப்பு வி ானப் படடப் பயிற்சியாகு ். 

❖ இந்த நான்கு நாட்கள் அளவிலான இருதரப்புப் பயிற்சிகள் ஆனது  மீபத்தில் 
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 மலசியாவில் ஜதாடங்கியது. 

❖ சுமகாய்-30 என்ற மபார ்வி ானத்தின் பங்மகற்புடன் முதல் இரு தரப்பு வி ானப்படடப் 

பயிற்சியானது 2018 ஆ ் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

 

 

'அல் நஜா' பயிற்சி 

 

❖ இந்தியா-ஓ ன் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடடயிலான 4வது கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியான 

'அல் நொ-IV’ பயிற்சி ராெஸ்தானில் ஜதாடங்கியது. 

❖ 3வது அல் நொ பயிற்சியானது 2019 ஆ ் ஆண்டில்  ஸ்கட் நகரில் நடடஜபற்றது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது, பயங்கரவாத எதிரப்்பு நடவடிக்டககள், பிராந்தியப் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள்  ற்று ் அட தி காப்பு நடவடிக்டககள் குறித்து கவன ் ஜ லுதத்ு ். 

 

சூப்பர் கருடா பாதுகாப்புப் பயிற்சி 

❖ முதன்முதலில் 2007 ஆ ் ஆண்டில் நடடஜபற்ற "சூப்பர ் கருடா பாதுகாப்பு" 

பயிற்சிகளில் இந்மதாமனசிய  ற்று ் அஜ ரிக்கப் படடகள்  ட்டும  பங்மகற்றன. 

❖ தற்மபாது, இந்த ஆண்டு நடடஜபறு ் பயிற்சியில் 12 நாடுகள் பங்மகற்கு ் வடகயில் 

இது விரிவுபடுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திமரலியா, ெப்பான், சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகளின் இராணுவப் படடகள் இந்தப் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 
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❖ இந்தியா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகள் இந்தப் பயிற்சியில் தனது 

படடகடளப் பாரட்வயாளரக்ளாக ஈடுபடுத்துகின்றன. 

❖ இது இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஒற்றுட டய வலுப்படுத்துவடத மநாக்க ாகக் 

ஜகாண்டுள்ளது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

2021 ஆம் ஆை்டில் டிஜிட்டல் நாையம் 

 

❖ 2021 ஆ ் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள்  டபயின் வரத்்தக ்  ற்று ் ம  ்பாட்டு 

அட ப்பான UNCTAD அட ப்பின் அறிக்டகயின்படி இது ஜவளியிடப் பட்டது.  
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❖ இடணய  ங்மகதப் பணங்கடளக் ஜகாண்டிருக்கு ்  க்கள்ஜதாடகயின் பங்கிடனப் 

ஜபாறுத்த வடரயில், வளரந்்து வரு ் நாடுகள் முதல் 20 நாடுகளில் 15 நாடுகடளக் 

ஜகாண்டுள்ளன. 

❖ இதில் உக்டரன் 12.7  தவீதத்துடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அடதத் ஜதாடரந்்து ரஷ்யா (11.9  தவீத ்), ஜவனிசுலா (10.3  தவீத ்), சிங்கப்பூர ் (9.4 

 தவீத ்), ஜகன்யா (8.5  தவீத ்), அஜ ரிக்கா (8.3  தவீத ்) ஆகியடவயு ் இட ் ஜபற்று 

உள்ளன. 

❖ இந்தியாவில், 2021 ஆ ் ஆண்டின் படி 7.3  தவீத  க்கள் எண்ணி  நாணயத்டத 

டவத்துள்ளனர.் 

❖  க்கள்ஜதாடகயின் அடிப்படடயில் எண்ணி  நாணய உரிட கடளக் ஜகாண்ட 

முதல் 20 உலக நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

முேல் உற்பே்திக் குறியீட்டு நிதி 

 

❖ நவி பரஸ்பர நிதி நிறுவன ானது நவி நிஃப்டி இந்தியா உற்பத்திக் குறியீட்டு நிதிடயத் 

ஜதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது உற்பத்தித் துடற குறித்து கவன ் ஜ லுதத்ு ் இந்தியாவின் முதல் குறியீட்டு நிதி 

ஆகு ். 

❖ நவி நிஃப்டி இந்தியா உற்பத்திக் குறியீட்டு நிதி என்பது நிஃப்டி இந்தியா உற்பத்திக் 

குறியீட்டிடன ஒத்திருக்கு ் ஒரு திறந்தநிடலக் குறியீட்டு நிதியாகு ். 

❖ இது இந்தியாவின் முதல் 300 நிறுவனங்களில் இட ் ஜபற்ற உற்பத்தி நிறுவனங்களின் 

ஜ யல்திறடனக் கண்காணிக்கு ். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகை்வுகள் 

சுபாஸ் சந்திர தபாஸ் நிணனவுச ்சின்ன அந்ேஸ்து 

❖ சுபாஸ்  ந்திரமபாஸ் நிடனவு  ்சின்ன அந்தஸ்டத படாங் தற்மபாது ஜபற உள்ளதாக 

மதசியப் பார ்பரிய வாரிய ் ஜதரிவித்துள்ளது. 

❖ மநதாஜி சுபாஷ்  ந்திரமபாஸ் அவரக்ள் "ஜடல்லி  மலா" என்ற அடழப்பிடன விடுத்த 

இட ் இதுவாகு ். 

❖ சிங்கப்பூரின் நிடனவு  ்சின்னங்கடளப் பாதுகாக்கு ்  ட்டத்தின் கீழ் இது ஒரு மிகப் 

ஜபரிய அளவிலானப் பாதுகாப்டபக் ஜகாண்டிருக்கு ். 
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❖ படாங் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு மிகப்ஜபரிய திறந்தஜவளி ட தான ாகு ். 

❖ 1943 ஆ ் ஆண்டின் ெூடல  ாதத்தில், மநதாஜி சுபாஷ்  ந்திர மபாஸ் "ஜடல்லி  மலா" 

என்ற ஜ ாற்ஜறாடடர இங்கு வழங்கினார.் 

 

 

ஸ்ரீ அரவிந்ேரின் 150வது பிறந்ேநாள் 

 

❖ ஸ்ரீ அரவிந்தர ் ஒரு இந்தியத் தத்துவவாதி,  கரிஷி, மயாகா குரு, கவிஞர ்  ற்று ் 

இந்தியத் மதசியவாதி ஆவார.் 

❖ அவர ்வந்மத  ாதர ் மபான்ற பத்திரிடககளின் ஆசிரியராகவு ் இருந்தார.் 

❖ ஆங்கிமலயருக்கு எதிரான இந்திய விடுதடலப் மபாராட்டத்தில் இவர ்பங்மகற்றார.் 

❖ 1910 ஆ ் ஆண்டு வடர, அவர ்சுதந்திரப் மபாராட்ட இயக்கத்தின் ஜ ல்வாக்கு மிக்கத் 

தடலவரக்ளில் ஒருவராக இருந்தார.் 

❖ பின்னர,் அவர ் ஆன்மீக  ் சீரத்ிருத்தவாதியாக  ாறி,  னித முன்மனற்ற ்  ற்று ் 

ஆன்மீகப் பரிணா  ் பற்றிய தனது கருத்துக்கடள  க்கள் முன்டவத்தார.் 

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


•   
•    
 

 
 

❖ 1872 ஆ ் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆ ் ஆண்டில் கல்கத்தாவில் (ஜகால்கத்தா) பிறந்த இவர ்

பாண்டி ம் ரியில் 1950 டி  ்பர ்ஆ ் மததியன்று இறந்தார.் 

❖ 1926 ஆ ் ஆண்டில் புது ம் ரியில் ஸ்ரீ அரவிந்தர ்ஆசிர  ் நிறுவப்பட்டது. 

 

லிஸ்பன் ட்ணரன்னாதல வாை்நாள் சாேணனயாளர் விருது 

❖ வங்காள மத த்திடன  ் ம ரந்்த கட்டிடக் கடலஞர,் ஆராய் ச்ியாளர ்  ற்று ் 

கல்வியாளர ்ஜ ரினா தபஸ்ஸ ்  திப்பு மிக்க லிஸ்பன் ட்டரன்னாமல மில்லினிய ் 

பிசிபி வாழ்நாள்  ாதடனயாளர ்விருதிற்குத் மதரவ்ு ஜ ய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ உலகின் ஜதற்கு நாடுகளில் இருந்து இந்த விருடத ஜவன்ற முதல் ஜதற்காசிய நபர ்

என்ற ஜபருட டய இவர ்ஜபற்றார.் 

❖ வணிகவாதத்திலிருந்து விலகி, சுற்று ச்ூழல்  ாரந்்த கருத்துகடள ஜவகு ஆழ ாக உட் 

ஜபாதிக்கு ் கட்டிடக்கடல வடிவட ப்புகளுக்காக அவர ் ஜவகு பிரபல ாக அறியப் 

படுகிறார.் 

 

 

சிறந்ே காவல் துணறக்கான சர்வதேச விருதுகள் 

 

❖ இந்தியாடவ  ் ம ரந்்த இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரிகளான, காவல் துடற 
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கண்காணிப்பாளரக்ள்  ந்மதாஷ் கு ார ்சிங்  ற்று ் அமித் கு ார,்  ரவ்மத  காவல் 

துடறத் தடலவரக்ள்  ங்கத்தின் (IACP) 2021 ஆ ் ஆண்டிற்கான 40 அண்டர ் 40 என்ற 

விருதுகடள ஜவன்றுள்ளனர.் 

❖ உலஜகங்கிலு ் உள்ள ஆறு நாடுகடள  ்ம ரந்்த முதல் 40 காவல்துடற அதிகாரிகளில் 

அவரக்ளு ் மதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ "தங்கள்  மூகங்கள்  ற்று ்  டட் அ லாக்கத் ஜதாழிலுக்கு அவரக்ள் ஆற்றிய 

சிறப்பானத் தடலட , அரப்்பணிப்பு  ற்று ் ம டவடய வழங்கியதற்காக" மவண்டி 

அவரக்ளுக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 

விணளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

600 டி20 தபாட்டிகள் 

❖ ம ற்கிந்தியத் தீவுகளின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர,் கீரன் ஜபால்லாரட்் 600 டி20 

மபாட்டிகளில் பங்மகற்று விடளயாடிய முதல் கிரிக்ஜகட ்வீரர ்என்ற ஜபருட டயப் 

ஜபற்றார.் 

❖ அவருக்கு அடுத்தபடியாக டுடவன் பிராமவா (543 மபாட்டிகள்), ம ாயப்  ாலிக் (472), 

கிறிஸ் ஜகய்ல் (463), ரவி மபாபாரா (426) ஆகிமயார ்உள்ளனர.் 

 

 

பளு தூக்குேல் தபாட்டியில் கின்னஸ் உலக சாேணன 

❖ அஜ ரிக்காவின் ம ரிலாந்து பகுதிடய  ் ம ரந்்த த ரா வால்காட ்  மீபத்தில் பளு 

தூக்கு ் மபாட்டியில் (பவர ்லிஃப்டிங்) கின்னஸ்  ாதடன படடத்தார.் 
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❖ அஜ ரிக்காவின் விரஜ்ீனியாவில் நடடஜபற்ற ஒரு பளுதூக்கு ் மபாடட்ியில் அவர ்

ஜ ாத்த ் 1,620.4 பவுண்டுகள் அல்லது 735 கிமலா எடடடயத் தூக்கி  ாதடன ஒன்டறப் 

படடத்தார.் 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

இயற்ணகக் குறியீடு 2022 

 

❖ டைதராபாத் பல்கடலக்கழக ் ஆனது, 2022 ஆ ் ஆண்டு இயற்டகக் குறியீட்டுத் தர 

வரிட யில் இந்தியப் பல்கடலக் கழகங்களில் முதல் இடத்டதயு ், கல்வித் துடறயில் 

உள்ள அடனத்துப் பல்கடலக்கழகங்களில் 16வது இடத்டதயு ் ஜபற்றது. 

❖ இயற்டகக் குறியீடு என்பது இயற்டக  ற்று ் இயற்பியல் அறிவியலில் ம ற் 

ஜகாள்ளப் படு ் உயரத்ர ஆராய் ச்ியின் ஒரு குறிகாட்டியாகு ். 

❖ இதில் மவதியியல், உயிரி அறிவியல், பூமி  ற்று ் சுற்று ச்ூழல் அறிவியல்  ற்று ் 

இயற்பியல் அறிவியல் ஆகியடவ அடங்கு ். 
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