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ஆகஸ்ட் – 18  

TNPSC துளிகள் 

❖ நாகலாந்து மாநிலப் பணிப் பிரிவின் இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரியான பியூஷ் 

ககாயல், கேசிய உளவுே் துறைக் கட்டறமப்பின் ஒரு புதியே் ேறலறம நிரவ்ாக 

அதிகாரியாக மே்திய அரசினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சுதந்திரே் தின உரர : 7 சிறப்பம்சங்கள் 

 

❖ இந்தியாவின் 76வது சுேந்திரே் தினே்றேயயாட்டி, யடல்லி யெங்ககாட்றடயில் நடே்ேப் 

பட்ட விழாவில் பிரேமர ்நகரந்திர கமாடி அவரக்ள் உறரயாை்றினார.் 
❖ சுேந்திரப் கபாராட்ட வீரரக்ள், புரட்சியாளரக்ள் மை்றும் கேெே்றேக் கட்டியயழுப்ப 

அரும்பாடுபட்டவரக்ள் ஆகிகயாறர நிறனவு கூரந்்து ேனது உறரறயே் யோடங்கெ ்

யெய்ோர.் 
❖ அயல் நாடுகளிடமிருந்து அனுமதிப் யபறுவேை்கு வழிவகுக்கும் ‘குலாமி’ என்ற அடிமை 

எண்ணத்திமன ைக்கள் மகவிட வேண்டுை் அேர ்வகட்டுக் ககாண்டார.்  

❖ காலனித்துேத்தின் எஞ்சிய அதிகாரங்கமள அகற்றவுை் நைது அடிப்பமடத ்

வதாற்றத்திமனத் தக்க மேத்துக் ககாள்ளவுை்  வேற்றுமையில் ஒற்றுமைமய உறுதிப் 

படுத்தவுை் தங்களது கடமைமயச ்கசய்யுைாறுை் ைக்கமளக் வகட்டுக் ககாண்டார.் 

❖ ஊழலுை், வாரிசு அரசியலுை் இந்தியாவில் நிலவுை் இரண்டு மிகப்கபரியெ ்சவால்கள் 

என்று அேர ்குறிப்பிட்டார.்  

❖ நாட்டிலிருந்து ஊழமலயுை் வாரிசு அரசியலிமனயுை் அகற்ற வேண்டுை் என அேர ்

நாட்டு ைக்கமளக் வகட்டுக் ககாண்டார.் 

❖ 130 வகாடி ைக்களின் ஒட்டு கைாத்த ைனப்பான்மையிமன ‘இந்திய ைக்கள்’ (டீை் 

இந்தியா) என்றோறு ைாற்றவுை், அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் ேளரச்ச்ிப் கபற்ற நாடாக 

இந்தியா ைாற உள்ளமத  உறுதி கசய்யவுை் கவண்டி நாட்டிமன முன்வனாக்கிக் 

ககாண்டு கசல்லவுை் அேர ்ைக்களிடை் அமழப்பு விடுத்தார.் 

❖ பிரதைர ்அேரக்ள் அை்ரித ்கால் என்பதற்காக 5 தீரை்ானங்கமள அல்லது “பஞ்ச ்பிரான்” 
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அல்லது ‘விக்சித் பாரத’் (ேளரச்ச்ி கபற்ற இந்தியா) என்பதற்காகெ ் கசயல்படுதல் 

என்பமத முன்மேத்தார.்  

 

குடியரசுத் தரைவரின் காவை்துரறப் பதக்கங்கள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சுேந்திரே் தினே்ேன்று, 1082 காவல்துறைப் பணியாளரக்ள் காவல் 

துறைப் பேக்கங்கறளப் யபை்ைனர.்  
❖ அவரக்ளுள் 347 காவல்துறையினர ்வீரதீரெ ்யெயல்களுக்கானப் பேக்கே்திறனயும், 87 

நபரக்ள் சிைப்பாகப் பணியாை்றியேை்கான காவல்துறைப் பேக்கே்திறனயும், 648 

பணியாளரக்ள் மகே்ோனெ ்கெறவக்கானப் பேக்கே்திறனயும் யபை்ைனர.் 
❖ இந்ே ஆண்டு, ஜம்மு & காஷ்மீமரச ்வசரந்்த 109 ைத்திய வசைக் காேல் பமட வீரரக்ள் 

ைற்றுை் 108 காேல் அதிகாரிகள் வீரதீரப் பணிகளுக்கான காேல்துமற விருதிமனப் 

கபற்றனர.் 

❖ இேரக்மளத் தவிர, 7 காேல்துமற வீரரக்ள் சிறந்தெ ் வசமேக்கான குடியரசுத் 

தமலேரின் சீரத்ிருத்தெ ்வசமேப் பதக்கத்திமனப் கபற்றனர.்  

❖ ைகத்தானெ ்வசமேக்கான சீரத்ிருத்தெ ்வசமேப் பதக்கத்திமன 38 வீரரக்ள் கபற்றனர.் 

❖ குடியரசுத் தமலேரின் காேல்துமறப் பதக்கங்கள் என்பது இந்தியாவின் சடட்ங்கறள 

அைலாக்கும் துமறயினருக்கு ேழங்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த விருதானது 1951 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்01 ஆை் வததியன்று நிறுேப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது ஆரை்பத்தில், ‘குடியரசுத் தமலேரின் காேல்துமற ைற்றுை் 

தீயமணப்பு வீரரக்ளுக்கான விருதுகள்’ என்றமழக்கப்பட்டன. 

❖ இறவ வீரதீரெ ்கசயல்கள் அல்லது சிறப்பானெ ்வசமேக்காக ேழங்கப்படுகிறது.  

 

 

குடியரசுத் தரைவரின் தாத்ரக்சக் பதக்கம் 

❖ ஆயுேப் பறடகள் மை்றும் மே்திய ஆயுேப்பறட வீரரக்ளுக்கான 107 வீரதீரப் 

பேக்கங்கறள வழங்க குடியரசுே் ேறலவர ் தியரௌபதி முரம்ூ அவரக்ள் ஒப்புேல் 

அளிே்ோர.் 
❖ இதில் 3 கிரிே்தி ெக்ரா பேக்கங்களும் 13 யெௌரிய ெக்ரா பேக்கங்களும் அடங்கும். 
❖ இவை்றைே் ேவிர 81 கெனா பேக்கங்களும், 1 நவ் கெனா பேக்கங்களும், 2 பர ் கோ 

கெனா பேக்கங்களும் அறிவிக்கப்பட்டன.  
❖ கடகலாரக் காவல் பறடயினருக்கான 3 ோே்ரக்ெக் பேக்கங்களுக்கும் குடியரசுே் 

ேறலவர ்அவரக்ள் ஒப்புேல் அளிே்ோர.் 
❖ இது அவரக்ளின் ஆழ்ந்ே வீரதீரெ ்யெயல்கள், சிைப்பான கெறவ மை்றும் கடறம மீோன 
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ஒப்பை்ை அரப்்பணிப்பு ஆகியவை்றைக் யகௌரவிக்கெ ் யெய்யும் ஒரு கநாக்கே்துடன் 

வழங்கப் படுகிைது.  

 

 

23வது இந்திய சர்வததசக் கடை்சார் உணவுப் பபாருட்கள் கண்காட்சி 

❖ 23ேது இந்திய சரே்வதசக் கடல்சார ் உணவுப் கபாருட்கள் கண்காட்சியானது 

யகால்கே்ோவில் நடே்ேப் பட உள்ளது. 
❖ இது இந்தியக் கடல்ொர ் உணவுப் யபாருள் ஏை்றுமதிெ ் ெங்கேத்ுடன் இறணந்து கடல் 

ொர ்யபாருட்கள் ஏை்றுமதி கமம்பாட்டு அறமப்பினால் நடே்ேப்பட உள்ளது. 
❖ இது கடல்ொர ் உணவுப்யபாருட்கள் துறையில், 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடே்ேப் 

படும் கண்காட்சியாகும்.  

 

 

மிகவும் நம்பகமான  அமைப்புகள் 

❖ பாதுகாப்புப் பறடகள், இந்திய ரிெரவ்் வங்கி மை்றும் இந்தியப் பிரேமர ் ஆகியறவ 

இந்தியாவில் உள்ள மிக நம்பகமான அறமப்புகளாகும். 
❖ இப்ொஸ் இந்தியா என்ை அறமப்பினால் இந்ேக் கணக்யகடுப்பானது நடே்ேப்பட்டது. 
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❖ இதில் இந்திய உெெ் நீதிமன்ைமானது 4வது இடே்தில் உள்ளது. 
❖ இேறனே் யோடரந்்து மே்தியப் புலனாய்வு வாரியமானது இடம் யபை்றுள்ளது.  

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

கிதளட் I மற்றும் கிதளட் II 

 

❖ உலக சுகாோர அறமப்பானது குரங்கம்றம றவரசின் திரிபுகளுக்கு என்று புதியப் 

யபயரக்றள அறிவிே்துள்ளது.  
❖ எந்ேயவாரு “கலாசச்ாரே்திை்கும் அல்லது சமூகே்திை்கும் பாதிப்பு” ஏற்படுேமதத் 

தவிரக்்குை் முயற்சியில் இந்த நடேடிக்மகயானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ குரங்கை்மை மேரஸ் திரிபுகளின் புதியப் கபயரக்ள் – கிவளட ் I, IIA ைற்றுை் IIB 

ஆகியமேயாகுை்.  
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❖ 1958 ஆை் ஆண்டில் முதன்முமறயாக கண்டறியப்பட்ட இந்த மேரசிற்கு குரங்கை்மை 

மேரஸ் என்று கபயரிடப்பட்டது.  

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

எை்ரைகளுக்கிரடயிைான பாரத் கட்டண வழங்கீட்டு அரமப்பு மூைமான உள் 

வரவு 

 

❖ எல்றலகளுக்கிறடகயயான உள்நாட்டு கட்டண வழங்கீடுகறளெ ் யெயல்முறைப் 

படுே்துவேை்குப் பாரே் கட்டண வழங்கீட்டு அறமப்பிை்கு அனுமதி வழங்க உள்ளோக 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கி கூறியுள்ளது.  
❖ இந்தியாவில் பயன்பாடு ொரந்்ேக் கட்டணங்கறளெ ் யெலுே்துவதில் சிக்கல்கறள 

எதிரய்காள்ளும் யவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளுக்கு இந்ே அறமப்பு உேவும்.  
❖ இந்ே முன்யமாழிவானது ஏை்றுக் யகாள்ளப் பட்டால், இது யவளிநாடு வாழ் 

இந்தியரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும். 
❖ பாரே் கட்டண வழங்கீட்டு அறமப்பு என்ை கருே்ோனது மே்திய வங்கியினால் 

கருே்ோக்கப்பட்டது. 
❖ இது இந்தியே் கேசியப் பண வழங்கீட்டுக் கழகம் மை்றும் பாரே ் கட்டண வழங்கீட்டு 

நிறுவனம் ஆகியவை்றினால் நடே்ேப்படுகிைது.  
 

ைொநிலச ்சசய்திகள் 

தடான்யி தபாதைா விமான நிரையம் 

❖ அருணாெெ்லப் பிரகேெே்தின் 3வது விமான நிறலயமானது, இடட்ா நகரில் 

கட்டறமக்கப் பட்டு வருகிைது.  
❖ இேை்கு அருணாெெ்லப் பிரகேெ நிரவ்ாகம், “வடான்யி வபாவலா விைான நிமலயை்” 

என்று கபயரிட்டுள்ளது.  
❖ இது மக்களிடம் நிலவும் சூரியன் (கடான்யி) மை்றும் நிலவு (கபாகலா) பை்றிய நீண்ட 
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கால பழங்குடியினக் கருே்துகறளப் பிரதிபலிக்கிைது.  
❖ பாசிகாட் மை்றும் கேசு விமான நிறலயங்களுக்கு அடுே்ேோக அந்ே மாநிலே்தில் 

அறமய உள்ள 3வது விமான நிறலயம் இதுவாகும்.  

❖ கமலும் வடகிழக்கு இந்தியாவில் அறமந்ே 16வது விமான நிறலயம் இதுவாகும்.  

 

 

விமளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

அகிை இந்தியக் காை்பந்து கூட்டரமப்பு இரடநீக்கம் 

 

❖ உலகக் கால்பந்துப் கபாட்டிக்கான ஆளுறம அறமப்பான ெரவ்கேெக் கால்பந்து 

கூட்டறமப்புெ ் ெங்கமானது, மூன்ைாம் ேரப்பினரின் கேறவயை்ைே் ேறலயீட்டிை்காக 

அகில இந்தியக் கால்பந்து கூட்டமைப்பிமன இமடநீக்கை் கசய்தது.   
❖ 1937 ஆம் ஆண்டு இந்ே கூட்டறமப்பு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, இது கபான்று நடவடிக்றக 

எடுக்கப்படுவது இது முேல்முறையாகும்.  
❖ 3 கபர ்யகாண்ட நிரவ்ாகக் குழுவினால் 2022 ஆம் ஆண்டு கம 18 முேல் அகில இந்தியக் 
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கால்பந்து கூட்டறமப்பு ஆனது நிரவ்கிக்கப்படுகிைது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாேே்தில், பிரஃபூல் பகடல் மை்றும் அவரது நிரவ்ாகக் 

குழுவின் பேவிக் காலம் நிறைவறடந்ே பிைகு, அந்ே நிரவ்ாகக் குழுவானது உெெ் நீதி 

மன்ைே்தினால் நியமிக்கப்பட்டது. 
❖ நிரவ்ாகக் குழு நியமிக்கப்பட்ட நிகழ்வானது, மூன்ைாம் ேரப்பின் ேறலயீடாகவும், 

அறனே்து நாடுகளும் ேங்களது விவகாரங்கறளெ ் சுேந்திரமான முறையில் 

நிரவ்கிக்கக் கூறும், ெரவ்கேெக் கால்பந்துக் கூட்டறமப்புெ ்ெங்கே்தின் ெடட்ங்களுக்கு 

எதிரானோகவும் கருேப் படுகிைது.  
❖ இறடநீக்கம் என்பது, எந்ேயவாரு இந்திய அணியும், கபாட்டிக் குழுவும் (அ) நாடும் 

ெரவ்கேெப் கபாட்டிகளில் பங்ககை்க இயலாது. 
❖ கமலும் 2022 ஆம் ஆண்டில் நறடயபை உள்ள 17 வயதிை்குட்பட்ட மகளிருக்கான FIFA 

வபாட்டியிமன நடத்துை் உரிமைமயயும் இந்தியா இழக்க உள்ளது.  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

தபாை் குறியீட்டு எண்ணின் 50 ஆண்டு காை வரைாறு 

 

❖ 76வது சுேந்திரே் தின விழாவுடன், நாட்டின் மை்யைாரு றமல்கல் நிகழ்வும் ஒன்று 

இறணந்து அனுெரிக்கப் படுகிைது.  
❖ அது 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1972 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று ேபால் குறியீட்டு 

எண் இந்தியாவில் அறிமுகப் படுே்ேப்பட்டறேக் குறிக்கிைது. 
❖ ேபால் துறையின் கூை்றுப்படி, சுேந்திரே்தின் கபாது இந்தியாவில் குறிப்பாக நகரப்் 

புைங்களில் 23,344 ேபால் நிறலயங்கள் இருந்ேன. 
❖ ேபால் குறியீட்டு எண்ணானது, யபரும்பாலும், ஒரு மாதிரியான யபயரக்றளக் 
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யகாண்ட யவவ்கவறு இடங்கள் அறமந்துள்ள ஒரு நாட்டில் அஞ்ெல்கறள வரிறெப் 

படுே்துேல் மை்றும் விநிகயாகம் ஆகியவை்றை எளிோக்கெ ் யெய்வேை்கும், பல்கவறு 

யமாழிகளில் எழுேப்படும் கடிேங்கறள விநிகயாகிப்பேை்கும் உருவாக்கப்பட்டன. 
❖ ேபால் குறியீட்டு எண் ஆனது 6 இலக்க எண்ணால் ஆனது.  
❖ முேல் எண் ஆனது வடக்கு, கிழக்கு, கமை்கு, யேை்கு என உள்ள ேபால் 

மண்டலே்திறனயும், எண் 9 ஆனது இராணுவே் ேபால் கெறவறயயும் குறிக்கிைது.  
❖ இந்ே முன்யனடுப்பின் பின்னணியாக இருந்ே நபர,் மே்தியே் ேகவல் யோடரப்ு 

அறமெெ்கே்தின் முன்னாள் கூடுேல் யெயலாளர ்ஸ்ரீராம் பிகாஜி கவளான்கர ்ஆவார.்  
❖ உலகளவில் அயமரிக்காவில் 1963 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 01 அன்று மண்டல கமம்பாட்டுே் 

திட்டக் குறியீடானது (ZIP) அறிமுகப் படுே்ேப்பட்டது.  
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