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ஆகஸ்ட் – 19 

தேசியச ்சசய்திகள் 

10 சேவீேம் எே்ேனால் கலவை 

❖ கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எத்தனாலலப் பபட்ர ாலில் 10 சதவீத அளவில் கலந்து 

உபர ாகிக்கும் திட்ட இலக்கிலன இந்தி ா திடட்மிட்டதற்கு முன்ரப எட்டியுள்ளது. 

❖ 10 சதவீதம் எத்தனால் (10 சதவீதம் எத்தனால், 90 சதவீதம் பபட்ர ால்) கலந்த 

பபட்ர ாலல விநிர ாகிப்பதற்கான இலக்கானது ஜூன் மாதம் எட்டப்பட்டது. 

❖ இதனை எட்டப்பட 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ப  ்மாதம்  இலக்காக நி ண்யிக்கப்பட்டு 

இருந்தது 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள், ஐந்து ஆண்டுகளில் 20 சதவிகிதம் எத்தனால் கலந்த பபட்ர ால் 

த ா ிக்கும் இலக்லக அலடயும் முன்பனடுப்பிலன அ சு முன்பனடுத்துள்ளது. 

 

 

யாே்ரி சுரக்சா நடைடிக்வக 

 

❖ இந்தி  இ யில்ரவ பாதுகாப்புப் பலட ானது,  ாத் ி சு க்சா நடவடிக்லக என்று 
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அலைக்கப் படும் இந்தி ா முழுவதுமான நடவடிக்லகல த் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முன்பனடுப்பின் கீை், ப ணிகளுக்கு 24 மணி ரந மும் பாதுகாப்பு வைங்கச ்

சசய்வதற்காகப் பல நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

❖ இந்த நடவடிக்லகயிலனத் பதாடங்குவதற்காக, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதத்தில் 

ப ணிகளிடம் பகாள்லள டிக்கும் குற்றவாளிகளுக்கு எதி ாக இ யில்ரவ 

பாதுகாப்புப் பலட ஒரு மாத கால அளவிலாை இந்தி ா முழுவதுமான ஒரு 

இ க்கத்லதத் பதாடங்கி து. 

 

ைானே்தில் இந்தியே் தேசியக் சகாடி 

❖ சுதந்தி  தினத்தன்று, ஸ்ரபஸ் கிட்ஸ் இந்தி ா என்ற அலமப்பானது, புவியில் இருந்து 

சுமா  ்30 கிரலாமீட்ட  ்உ  த்தில் இந்தி த் ரதசி க் பகாடில  ஏற்றி து. 

❖ பகாடில  ஏந்திச ்பசன்று வானில் வி ி ச ்பச ்த ஒரு பலூன் மூலம் புவியில் இருந்து 

1 லட்சத்து 6 ஆயி ம் அடி உ  த்திற்குத் ரதசி க் பகாடி அனுப்பப்பட்டது. 

❖ ஸ்ரபஸ் கிட்ஸ் இந்தி ா என்பது நாட்டிற்கான இளம் அறிவி லாள க்லள உருவாக்கி, 

எல்லலகளற்ற உலகம் குறித்த விழிப்புண ல்வ குைந்லதகளிலடர  ப ப்புகின்ற ஓ  ்

அலமப்பாகும். 

❖ இந்த அலமப்பானது, சமீபத்தில் ஒரு பச ற்லகக் ரகாலளப் புவி தாை்மட்டச ்சுற்றுப் 

பாலதயில் ஏவி து. 

❖ சுதந்தி ம் பபற்றதன் 75வது ஆண்டு நிலறவிலனக் குறிக்கும் வலகயில் இந்தி ா 

முழுவதும் உள்ள 750 மாணவி  ால்  இந்த ஆசாதிசாட் உருவாக்கப் பட்டது. 

 

 

INS சாே்புரா கப்பல் - 75 சுற்றுகள் 

❖ இந்தி  கடற்பலடக் கப்பல் (INS) சாத்பு ா எை்ற கப்பலானது இந்தி ாவின் 75வது 

ஆண்டு சுதந்தி த்லதக் பகாண்டாடுவதற்காக வட அபம ிக்கக் கண்டத்லதச ்பசன்று 

அலடந்தது. 

❖ இந்தி ாவின் சுதந்தி  தினத்தன்று சான் டி ாரகா அபம ிக்கக் கடற்பலடத் தளத்தில் 

INS சாத்பு ா கப்பலானது சுதந்தி த் திருநாள் அமுதப் பபருவிைாவிலன பகாண்டாடும் 

விதமாக 75 சுற்றுகலள நிலறவு பச ்தது. 

❖ INS சாத்பு ா கப்பல் சான் டி ாரகா அபம ிக்கக் கடற்பலடத் தளத்திற்கு வருலக 
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தந்தது ஒரு வ லாற்றுச ்சிறப்புமிக்க நிகை்வாகும். 

❖ இந்தி க் கடற்பலடயின் ரபா க்்கப்பல் வட அபம ிக்காவின் ரமற்குக் கடற்கல ல  

வந்தலடந்தது இதுரவ முதல் முலற ாகும். 

 

 

சூப்பர் ைாசுகி சரக்கு இரயில் 

 

❖ இந்தி  இ யில்ரவ நி வ்ாகமானது சூப்ப  ்வாசுகி ச க்கு எை்ற இ யிலின் ரசாதலன 

ஓட்டத்லத ரமற்பகாண்டது. 

❖ 295 ஏற்றப்பட்ட ச க்குப் பபட்டிகள் மற்றும் 6 இ ந்தி ங்களுடன் இந்தி ாவின் மிக 

நீளமான மற்றும் அதிக எலட பகாண்ட ச க்கு இ யிலாக இது விளங்குகிறது. 
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❖ 27,000 டன்களுக்கும் அதிகமான அளவில் நிலக்க ில  ஏற்றிக் பகாண்டு இந்த 3.5 கி.மீ. 

நீளம் சகாண்ட ச க்கு இ யிலின் ரசாதலன ஓட்டமாைது ரமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

❖ சத்தீஸ்க ில் உள்ள ரகா ப்ா மற்றும் நாக்பூருக்கு அருகிலுள்ள  ாஜ்நந்த்கான் ஆகி  

பகுதிகளுக்கு இலடர  பதன்கிைக்கு மத்தி  இ யில்ரவ நி வ்ாகம் இந்தச ்ரசாதலன 

ஓட்டத்லத நடத்தி து. 

❖ இந்தி  இ யில்ரவ நி வ்ாகத்தினால் இதுவல  இ க்கப்பட்ட மிக நீளமான மற்றும் 

அதிக எலட பகாண்ட ச க்கு இ யில் இதுவாகும். 

 

இந்தியாவின் குழந்வே இறப்பு விகிேம் 

 

❖ குைந்லத இறப்பு விகிததத்ிலனக் குலறப்பதில் இந்தி ா ஒரு வில வான முன்ரனற்றம் 

கண்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் குைந்லத இறப்பு விகிதமானது 1,000 பிறப்புகளுக்கு 45 ஆக 

இருந்தது. 

❖ ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டில் இது 1,000 பிறப்புகளுக்கு 35 ஆகக் குலறந்தது. 

❖ ‘பாலன் 1000’ ரதசி ப் பி சச்ா ம் மற்றும் பபற்ரறா  ்சா  ்பச லி ஆனது மும்லபயில் 

நலடபபற்ற ஆ ம்ப குைந்லதப் பருவ ரமம்பாட்டு மாநாட்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ ‘பாலன் 1000’ ஆனது குைந்லதகளின் வாை்க்லகயின் முதல் இ ண்டு ஆண்டுகளில் 

அவ க்ளின் அறிவாற்றல் ரமம்பாட்டில் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

❖ இந்தச ் பச லி ானது ப ாம ிப்பாள க்ளுக்கு குைந்லதகளின் அன்றாட 

வைக்கங்களில் என்ன பச ்  முடியும் என்பது குறித்த சில நலடமுலற சா ந்்த 

ஆரலாசலனகலள வைங்கி, சந்ரதகங்கலளத் தீ க்்க உதவும். 

❖ இந்தத ்திட்டமானது,  ாஷ்ட் ி  பால் ஸ்வஸ்த்  கா ி க் ம் (RBSK) எை்ற திட்டத்துடன் 

இலணக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖  ாஷ்ட் ி  பால் ஸ்வஸ்த ் கா ி க் ம் திட்டம் ஆனது குைந்லத பிறந்த முதல் 1,000 

நாட்களில் பபாறுப்புமிக்க கவனிப்பு மற்றும் கவனம் மிக்க நலன்கலள வைங்குவலத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

புதிய ஆயுேங்கள் மற்றும் ஆயுே அவமப்பு 

❖ பாதுகாப்புத் துனற அலமசச்கம் ஆனது நிபுண் கண்ணி பவடிகள், தல யிறங்கும் 

வலகயிலான தாக்குதல் கலம் (LCA) இ ண்டு புதி  ஆயுதங்கள் மற்றும் F-INSAS 

அலமப்பு ஆகி வற்லற இ ாணுவத்திடம் ஒப்பலடத்தது. 
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F-INSAS அவமப்பு 

❖ F-INSAS என்பதன் வி ிவாக்கம் ஒரு அலமப்பாகச ்பச ல்பட உள்ள எதி க்ால காலாட் 

பலட அலமப்பு என்பதாகும். 

❖ இது இந்தி  இ ாணுவப் பி ிவுகலள நவீனம மாக்க உதவும் வலகயிலான உள் 

நாட்டிரலர  உருவாக்கப்பட்ட ஓ  ்அலமப்பாகும். 

❖ இந்தி  இ ாணுவத்தின் காலாட்பலடப் பி ிவுகளின் பச ல்பாட்டுத ் திறலன 

ரமம்படுத்துவலத ரநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்த அலமப்பானது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ F-INSAS அலமப்பானது AK-203 தாக்குதல்  க துப்பாக்கி வடிவில் அழிப்புத் திறலன 

உள்ளடக்கி து. 

❖ இந்தி ா மற்றும்  ஷ் ா இலடயிலான கூட்டு மு ற்சியின் ஒரு பகுதி ாக AK-203 

ஆயுதத்திலன இந்தி ா த ா ிக்க உள்ளது. 

நிபுண் பவட எதிரப்்பு கண்ணி சைடிகள் 

❖ இந்த 'நிபுண்' கண்ணி பவடிகள், தற்ரபாதுள்ள கண்ணி பவடிகலள விட அதிக சக்தி 

வா ்ந்ததாகவும் ப னுள்ளதாகவும் இருப்பதால், எல்லலயில் உள்ள பலடயினருக்கு 

வைங்கப் படும் பாதுகாப்லப இது ரமலும் ரமம்படுத்தும். 

ேவரயிறங்கும் ைவகயிலான ோக்குேல் கலம் 

❖ தல யிறங்கும் வலகயிலான தாக்குதல் கலங்கள் என்ற இந்தப் புதி  படகுகளில், 

ரமம்பட்ட கண்காணிப்புக் கருவிகள் மற்றும் இத ப் பிற உபக ணங்களுடன் 

பபாருத்தப் பட்டுள்ளன. 

❖ கிைக்கு லடாக்கில் உள்ள பாங்ரகாங் ரசா ஏ ியிை் பகுதிகளில் கடுலம ான 

கண்காணிப்புப் பணியில் இலவ ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ ரபா  ்நடவடிக்லககளில் வீ  க்லள ஏற்றிச ்பசல்வதற்கானப் படகுகளுக்கு மாற்றாக 

இது விளங்கும். 

❖ இந்த இலகு க தாக்குதல் தாங்கு கலங்கள் மூலம் 35 வீ  க்லள ஏற்றிச ்பசல்ல முடியும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

ஒமிக்ரான் ேடுப்பூசிக்கு ஒப்புேல் 

❖ ஒமிக் ான் மாற்றுருவிலன எதி ப்காள்ளும் ரகாவிட்-19 தடுப்பூசில  அங்கீக ிக்கும் 

முதல் நாடாக பி ிட்டன் மாறியுள்ளது. 

❖ வ து வந்ரதாருக்கான ஊக்கி ாக மாட ன்ா நிறுவனம் த ா ித்த 'ஈ ிலணத ்திறன் 

பகாண்ட' தடுப்பூசில  இங்கிலாந்து மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் அங்கீக ித்து 
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உள்ளது. 

❖ இந்த தடுப்பூசி ஆனது ஓலமக் ான் (BA.1) மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டில் ப வி  லவ ஸ் 

ஆகி  இ ண்டிற்கும் எதி ாக "ஒரு வலுவான ரநாப தி ப்்புத் திறலன" தூண்டுகிறது. 

❖ இது தற்ரபாது ஆதிக்கம் பசலுத்தி வரும் ஓலமக் ான் மாற்றுருவின் பிற துலண 

வலககளான BA.4 மற்றும் BA.5 ஆகி வற்றிற்கு எதி ாக ஒரு நல்ல ரநா ் எதி ப்்புச ்

சக்தில  உருவாக்குகிறது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

எஃகுே் சோழிற்சாவலக் கழிவைக் சகாண்டு அவமக்கப்பட உள்ள சாவல -

அருணாசச்லப் பிரதேசம் 

 

❖ எல்லலச ் சாலலகள் அலமப்பானது அருணாசச்லப் பி ரதசத்தில் எஃகுத ் பதாழிற் 

சாலலக் கழிலவக் பகாண்டு ரபாடப்பட்ட ஒரு சாலலல  ஒரு முன்ரனாடித் திட்ட 

அடிப்பலடயில் அலமக்க உள்ளது. 

❖ எஃகுத ் பதாழிற்சாலலக் கழிலவக் பகாண்டு அலமக்கப்பட உள்ள இந்தச ்  சாலல 

எை்பது இந்தியாவிரலர  இது ரபான்ற முதல் வலக திட்டமாக இருக்கும். 

❖ கனமலை மற்றும் கடுனமயாைப் பருவநிலலகலளத் தாங்கும் ஆற்றலல இலவக் 
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பகாண்டிருக்கும். 

❖ ஆபத்து மிக்கப் பகுதிகளில் உள்ள உத்தி சா ந்்த இடங்களில் நீண்ட காலம் நிலலக்கக் 

கூடி ச ்சாலலகலள அலமப்பதற்கானச ்சாத்தி மான தீ வ்ுகலள ஆ ா ்வதற்காக 

இந்தக் கட்டுமானம் ரமற்பகாள்ளப் படுகிறது. 

 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நை்தராஸ் திருவிழா 

❖ பா ச்ி இனத்தவ ின் புத்தாண்டானது ஒவ்ரவா  ்ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் ரததி ன்று 

பா ச்ி சமூகத்தின ால் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ பா ச்ி புத்தாண்டானது நவ்ர ாஸ் என்றும் அலைக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ரஜா ாஸ்ட் ி ன் நாட்காட்டியின் முதல் நாலளக் குறிக்கிறது.  

❖ இந்த நாளில் இந்தி ா முழுவதும் உள்ள பா ச்ி குடும்பங்கள் பி ா த்்தலன பச ்திட 

வேண்டி புனிதக் ரகாவில்களுக்கு வருலக தருகின்றன .் 

❖ பா ச்ி புத்தாண்டு அல்லது நவ்ர ாஸ் ஆனது, சுமா  ்35,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக 

ரதாற்றுவிக்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. 

❖ தற்காலத்தில் ஈ ானின் பப ச்ி ாவில் ப விக் காணப்படும் ரஜா ாஸ்ட் ி னிசத்லத 

(ச துசம்) நபி ஸ துஸ்தி ா அவ க்ள் நிறுவி  காலம் இதுவாகும். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஃதபார்ப்ஸ் நிறுைனே்தின் 100 முன்னணி தமகக் கணிவம நிறுைனங்களின் 

பட்டியல் 

❖ இந்தி ாவின் முன்னணிப் பண வைங்கீட்டு மற்றும் வணிக வங்கித ்தளமான ர ச ர்ப, 
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2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஃரபா ப்்ஸ் நிறுவனத்தின் 100 முன்னணி ரமகக் கணிலம 

நிறுவனங்களின் பட்டி லில் பப  ிடப்பட்ட முதல் இந்தி  நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

❖ ர ச ர்ப இ ண்டாவது முலற ாக இந்தப் பட்டி லில் இடம் பபற்றுள்ளது. 

❖ இது நிதித் தீ வ்ுகளுக்கான ஒரு பமன்பபாருளாக 49வது இடத்தில் பட்டி லிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டு ர ச ர்ப இந்தப் பட்டி லில் 57வது இடத்தில் இருந்தது. 

❖ 100 முன்னணி ரமகக் கணிலம நிறுவனங்களின் பட்டி ல், பதாழில்நுட்பப் பி ிவில் 

உள்ள சிறி ப் புத்சதாழில் நிறுவனங்கள் முதல் தனி ா  ் நிறுவங்களின் பங்குகள் 

மூலமாக ஆத வு பபற்ற பப ி  நிறுவனங்கள் வல யிலான சிறந்த நிறுவனங்கலளத் 

த வ ிலசப்படுத்தி அங்கீக ிக்கிறது. 

 

 

          

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

