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ஆகஸ்ட் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பைாதுச ்பசயலாளர ்அன்ட ானிடயா கு ்ப பரஸ், ைருவ 

நிபல மாற்றம் ப ா ரை்ான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் க ் பமை்பு மாநா ்டு 

அபமை்பின் (UNFCCC) புதிய நிரவ்ாகச ் பசயலாளராக பசமன் ஸ்டீல் என்ைவபர 

நியமி ்துள்ளார.் 

❖ சதீஷ் காஷிநா  ்மரா ்ட , சுவாமிநா ன் குருமூர ்்தி, டரவதி ஐயர ்மற்றும் சசச்ின் 

சதுரட்வதி ஆகிடயார ்இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ம ்திய வாரியத்தின் அலுவல் பூரவ்ம் 

அல்லாத இயக்குநரக்ளாக மீண்டும் நியமிக்கை்ை ்டுள்ளனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அடுே்ே 25 ஆண்டுகளுக்கான ‘பஞ்ச ்பிரான்’ இலக்கு 

 

❖ அடு ்  25 ஆண்டுகளில் இந்திய நா ்டிபன ஒரு வளரச்ச்ிை் பைற்ற நா ாக மாற்றச ்

சசய்வ ற்கான “ைஞ்ச ்பிரான் இலக்குகபள” (ஐந்து தீரம்ானங்கள்) பிர மர ்அவரக்ள் 

நிரண்யி ் ார.் 

❖ அந்த ஐந்து இலக்குகள் பின்வருமாறு 

o மாபைரும் தீரம்ானங்கள் மற்றும் வளரச்ச்ிை் பைற்ற இந்தியா என்ற உறுதியு ன் 

முன்டனறு ல் 

o அடிபம ்  ன ்தின் அபன ்துத்   யங்கபளயும் அழி ் ல் 

o இந்தியாவின் ைாரம்ைரிய ்ப ை் ைற்றி பைருமி ம் பகாள்ளு ல் 

o ஒற்றுபமடய வலிபம 
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o பிர மர ்மற்றும் மு ல்வரக்ள் உள்ளி ்  குடிமக்களின் க பமகள். 

❖ 2047 ஆம் ஆண்டில் நமது நாடு சு ந்திரம் அப ந்து 100 ஆண்டுகள் நிபறவப யும் 

டைாது இந்  ஐந்து தீரம்ானங்கள் வளரச்ச்ிை் பைற்ற நா ்டிற்கு மிக முக்கிய ்துவம் 

வாய்ந்  ாக இருக்கும். 

 

இந்தியாவில் முேல்முறையாக உப்பு நீர் மூலம் இயங்கும் விளக்கு  

❖ ‘டராஷிணி’ எனை்ைடும் உை்பு நீர ்மூலம் இயங்கும் விளக்கு ஆனது இந்தியாவில் மு ல் 

முபறயாக சமீை ்தில் அறிமுகை்ைடு ் ை்ை ் து. 

❖ இது LED விளக்குகளுக்கு ஆற்றபல வழங்குவ ற்காக க ல்நீபரை் ையன்ைடு ்துகிறது. 

❖ இது இந்தியாவில் அறிமுகை்ைடு ் ை்ைடும் இது டைான்ற மு ல் வபக விளக்காகும். 

❖ இது க ல்சார ்ஆராய்சச்ிக்காக பசன்பனயில் உள்ள ட சியக் க ல்சார ்ப ாழில்நு ்ை 

நிறுவன ் ால் இயக்கை்ைடும் சாகர ்அன்டவஷிகா எனை்ைடும் க டலார ஆராய்சச்ிக் 

கை்ைலில் அறிமுகை்ைடு ் ை்ை ் து. 

❖ உை்பு நீர ்மூலம் இயக்கை்ைடும் இந்  விளக்குகள் LED வகக விளக்குகளுக்கு ஆற்றபல 

வழங்குவ ற்காகடவ, பிர ்திடயகமாக வடிவபமக்கை்ை ்டுப் பைாரு ் ை்ை ்  இரு 

மின்முபனகளுக்கு இப டய க ல்நீபர மின்ைகுளிகளாகை் ையன்ைடு ்துகின்றன. 

 

 

20% எே்ேனால் கலந்ே சபட்தரால் 

❖ இந்தியாவில் 2023 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் மா ம் மு ல் ட ரந்்ப டுக்கை்ை ்  சில 

பை ்டரால் முபனயங்களில் 20 ச வீ ம் எ ் னால் கலந்  பை ்டரால் விநிடயாகிக்கப் 

ை  உள்ளது. 

❖ கசச்ா எண்பணய் இறக்குமதிபயச ்சாரந்்திருை்ைப க் குபற ்து சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த 

பிரசச்ிபனகபள ் தீரை்்ைப  டநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்  ந வடிக்பகயானது டமற் 

பகாள்ளை்ை ்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா, இந்  ஆண்டு ஜூன் மா  ்தில் 10 ச வீ  எ ் னால் கலந்  பை ்டராபல 
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விநிடயாகி ் ல் என்ற இலக்பக எ ்டியது. 

 

 

ஆசியாவின் மிகப்சபரிய அழுே்ேப்படுே்ேப்பட்ட உயிரி எரிவாயு ஆறல 

❖ ைஞ்சாை் மாநிலம் சங்ரூர ்என்னுமி  ்தில் நிறுவை்ை ்டுள்ள ஆசியாவின் மிகை்பைரிய 

அழு ்  ்திற்கு உ ்ைடு ் ை்ை ்  உயிரி எரிவாயு உற்ை ்தி ஆபலயானது  னது 

வணிக ந வடிக்பககபள ் ப ா ங்கியுள்ளது. 

❖ பூ ் ல் கலான் (சங்ரூர)் கிராம ்தில் அபமக்கை்ை ்டுள்ள இந்  ஆபலயானது ஒரு 

நாபளக்கு 33.23  ன் அழுத்தப்படுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயுவிபன உற்ை ்தி பசய்யும் 

திறன் பகாண் து. 

 

வீர் துரக்ாோஸ் ரே்தோர் சிறல 

 

❖ ராஜஸ் ானின் டஜா ்பூரில் "வீர ் துரக்ா ாஸ் ர ட் ார"் அவரக்ளின் 385வது பிறந்  

நாளன்று அவரது சிபல திறக்கை்ை ் து. 
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❖ இவர ்மாரவ்ார ்அரசின் ர ்ட ார ்இரஜை்பு ்திர வம்ச ்தின்  ளைதியாக விளங்கியவர ்

ஆவார.் 

❖ 17 ஆம் நூற்றாண்டில் மகாராஜா ஜஸ்வந் ் சிங் அவரக்ள் மரணமப ந் ை் பிறகு 

மாரவ்ார ் (டஜா ்பூர)் பகுதியின் மீ ான ர ்ட ார ்வம்ச ்தின் ஆ ்சிபயத் துரக்ா ாஸ் 

ஒற்பற ஆளாகப் ைாதுகா ் ார.் 

❖ அவர ் இரஜை்பு ்திர டைாரின் டைாது (1679-1707) ர ்ட ார ் ைப களுக்குத்  பலபம 

 ாங்கினார.் 

❖ முகலாயை் டைரரசின் வீழ்சச்ிக்கான முக்கியக் காரணங்களில் ஒன்றாக மாறிய இரஜை் 

பு ்திரக் கிளரச்ச்ியில் (1708-1710) முக்கியை் ைங்கு வகி ் ார.் 

❖ பஜய்ை்பூரின் ராஜா இரண் ாம் பஜய் சிங் உ ன் டசர ்த்ு இவரும் அந் க் கிளரச்ச்ியின் 

 பலவராகத் ட ரந்்ப டுக்கை்ை ் ார.் 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சர்வதேசப் பாதுகாப்பு குறிே்ே மாஸ்தகா மாநாடு 2022 

 

❖ சரவ்ட சப் ைாதுகாை்பு ப ா ரை்ான 2022 ஆம் ஆண்டு மாஸ்டகா மாநாடு சமீை ்தில் 

நப பைற்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் க ் பமை்பில் விரிவான சீரத்ிரு ் ங்கபளக் பகாண்டு 

வரு ல் குறி ்து இந்  மாநா ்டில் இந்தியா வலியுறு ்தியது. 

❖ சரவ்ட சை் ைாதுகாை்பு குறி ்  இந்  மாநாடானது நப முபற சாரந்் க் 

கரு ்துக்கபளை் ைகிரந்்து பகாள்வது மற்றும் உலகளாவியப் ைாதுகாை்புை் 

பிரசச்ிபனகளுக்கான தீரவ்ுகபள ஆராய் ல் டைான்ற டநாக்கங்களுடன் இது ஏற்ைாடு 

பசய்யை் ை ் து. 

❖ இந்  மாநாடுகள் என்பது ைாதுகாை்பு அபமசச்ரக்ளுக்குப் ைாதுகாை்பு விவகாரங்களில் 

 ங்கள் சக அதிகாரிகளு ன் உபரயா  வாய்ை்ைளிக்கின்றன. 

 

அறனவருக்கும் இலவச மாேவிடாய்க் கழிவுே் துணி 

❖ உலகிடலடய மு ன்மு லில் மா வி ாய்க் கால உைடயாகை் பைாரு ்கபள 

அபனவருக்கும் இலவசமாக வழங்கும் நா ாக ஸ்கா ்லாந்து மாறியுள்ளது. 

❖  ம்டைான் துணிகள் மற்றும் மா வி ாய்க் கழிவு  ் துணிகள் டைான்ற இலவசை் 

பைாரு ்கபள "ட பவ உள்ளவரக்ளுக்கு" வழங்க டவண்டிய ஒரு ச ் ை்பூரவ்க் க பம 

 ற்டைாது உள்ளூர ்அதிகாரிகளுக்கு உள்ளது. 

❖ மா வி ாய்க் கால உைடயாகை் பைாரு ்கள் ச  ்ம் அமலுக்கு வருவ ால், சபைகள் 

மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் மா வி ாய்க் கால உைடயாகை் பைாரு ்கள் 
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விநிடயாகிக்கை் ைடும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், ஸ்கா ்லாந்து அரசானது மாணவரக்ளுக்கு மா வி ாய்க் கால 

உைடயாகை் பைாரு ்கபள இலவசமாக வழங்கிய உலகின் மு ல் நாடு என்ற ஒரு 

வரலாற்றிபனை் ைப  ் து. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

புத்ததொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஆேரவளிப்பேை்கான பிரே்திதயகக் கிறள 

 

❖ ைார  ் ஸ்ட   ் வங்கியானது புத்சதாழில் நிறுவனங்களுக்கு ஆ ரவளிை்ை ற்கான 

 னது மு ல் பிர ்திடயகக் கிபளபயப் பைங்களூருவின் டகாரமங்களாவில் ப ா ங்கி 

உள்ளது. 

❖ இந் க் கிபளயானது புத்சதாழில் நிறுவனங்களின் ஆரம்ை நிபல மு ல் பைாதுப் ைங்கு 
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வழங்கீடுகள் மற்றும் இரண் ாம் நிபலப் ைங்கு வழங்கீடுகள் வபரயிலான ைல 

டசபவகபள வழங்கும். 

 

2029 ஆம் ஆண்டில் 5 டாலர் டிரில்லியன் மதிப்பிலான சபாருளாோரம் 

❖ 5 டிரில்லியன்  ாலர ்மதிை்பிலானப் பைாருளா ாரம் என்ற ஒரு இல ்சிய இலக்கிபன 

அப ய இந்திய நாடு எ ்டு முக்கியச ்சவால்கபள எதிரப்காள்ள டவண்டி உள்ளன. 

❖ அந்  சவால்கள்; மு லீடுகபள அதிகரி ் ல், உற்ை ்தி ் திறன் மற்றும் கல்வி மற்றும் 

சுகா ார நலை் ையன்கபள டமம்ைடு ்து ல், டவபலவாய்ை்புகபள உருவாக்கு ல், 

டவளாண் உற்ை ்தி  ்திறபன அதிகரி ் ல், பைருநிபலை் பைாருளியல் துபறகளின் 

உறுதி ்  ன்பமபய நீடி ் ல், உலகளாவிய மாபைரும் டைாக்குகபள நிரவ்கி ் ல் 

மற்றும் நிரவ்ாக ்ப  டமம்ைடு ்து ல் ஆகியனவாகும். 

❖ எனடவ, அடு ்  ஐந் ாண்டுகளுக்கு  இந்தியாவின் பமா ்  உள்நா ்டு உற்ை ்தியானது 

ஆண்டிற்கு ஒன்ைது ச விகி ம் ப ா ரந்்து வளரச்ச்ியப ந் ால் ம ்டுடம 2028-29 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் இந்தியா 5 டிரில்லியன்  ாலர ்மதிை்பு பகாண்  பைாருளா ாரமாக மாற 

முடியும். 

 

 

அறிவியல் மை்றும் சோழில்நுட்பம் 

முப்பரிமாண முறையில் அசச்ிடப்பட்ட மனிேக் கருவிழி 

❖ பை ராைா ்தில் உள்ள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஒரு பசயற்பகக் கருவிழியிபன 

பவற்றிகரமாக முை்ைரிமாண முபறயில் அசச்ி ்டுள்ளனர.் 

❖ இது இந்தியாவில் மு ன்முபறயாக ஒரு முயலினுப யக் கண்ணில் பைாரு ் ை் 

ை ் து. 

❖ முை்ைரிமாண முபறயில் அசச்ி ை்ை ்  மனி க் கருவிழியானது உயிருள்ளவற்றிற்கு 

இணக்கமானததாடு, இயற்பகயான முபறயில், விலங்குகள் சாரந்் ப் பைாரு ்களால் 
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 யாரிக்கை் ை ா து ஆகும். 

❖ இது மனி க் கருவிழியின் திசுக்களில் இருந்து பைறை்ை ்  மூலக்கூறுகளால் ஆனது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

வான்வழியாக மருந்து வழங்கீடு 

 

❖ அருணாசச்லை் பிரட ச அரசானது வான்வழியாக மருந்து வழங்கீடு என்ற ஆளில்லா 

விமானம் மூலமான மரு ்துவ வசதிகபள அறிமுகை்ைடு ்தியது. 

❖ கிழக்கு கபமங் மாவ  ் ்தில் உள்ள பசை்ைா என்னுமி  ்திலிருந்து சாடயாயாங் 

 ாடஜா வபரயில் இ ன் டசா பன ஓ ் ம் ந  ் ை்ை ் து. 

❖ இந்  ஆளில்லா விமானச ் டசபவ அல்லது மு ல் முன்டனாடி தி ் ம், ஆளில்லா 
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விமானங்களின் உ வியு ன் ட பவயுள்ள மக்களுக்கு மருந்து மற்றும் அ ்தியாவசிய 

டசபவகபள வழங்குவப  டநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ கடினமான நிலை்ைரை்பு மற்றும் ைகுதிகபள அப யவும் இந் ச ்டசபவ உ வும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

நீல நிற அடையொளக் குறியீடு 

❖  ா ாைாய் பநௌடராஜியின் இலண் ன் இல்ல ்திற்கு நீல நிற அகடயாளக் குறியீடு 

(ை்ளூ பிடளக்) குறியீடு வழங்கை்ை  உள்ளது. 

❖ இது இலண் னில் வாழ்ந்து ைணியாற்றியப் புகழ்பைற்ற நைரக்ளுக்கு வழங்கை் 

ைடுகின்ற ஒரு பகௌரவமாகும். 

❖ 1892 ஆம் ஆண்டில் பிரி  ்னின் நா ாளுமன்ற உறுை்பினராக  ்ட ரந்்ப டுக்கை்ை ்  

மு ல் ஆசிய நா ் வர ்பநௌடராஜி ஆவார.் 

❖ ை்ளூ பிடளக் குறியீடு வழங்கும் தி ் மானது ஆங்கிடலயை் ைாரம்ைரியத் ப ாண்டு 

நிறுவன ்தினால் வழங்கை்ைடுகிறது. 

❖ இது இலண் ன் முழுவதும் உள்ள குறிை்பி ்   ்க்க முக்கிய ்துவம் வாய்ந்  சில 

க ்டி ங்களின் வரலாற்று முக்கிய ்துவ ்திபன அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ பநௌடராஜி "இந்தியாவின் ைழம்பைரும் மனி ர"் என்று குறிை்பி ை்ைடுகிறார.் 

❖ பநௌடராஜி இங்கிலாந்து நா ்டிற்கு ஏழு முபற ையணம் டமற்பகாண் ததாடு அவர ்

 னது நீண்  வாழ்நாளில் இலண் னில் முை்ைது ஆண்டுகளுக்கு டமலான 

ஆண்டுகபளக் கழி ் ார.் 

❖ ராஜா ராம் டமாகன் ராய், காந்தி, ஸ்ரீ அரவிந் ர,் ஜவைரல்ால் டநரு மற்றும் B.R. 

அம்டை ்கர ்உள்ளி ்ட ாரின் வீடுகளுக்கு ை்ளூ பிடளக் குறியீடு வழங்கை்ை  ்து. 

 

 

விறளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

துரொந்த் தகாப்றப 2022 

❖ வரலாற்றுச ்சிறை்புமிக்க 131வது துராந்த் தகாப்கபப் டைா ்டியானது பகால்க ் ாவில் 

ப ா ங்க உள்ளது. 

❖ ஆசியாவின் ைழபமயான கால்ைந்துப் டைா ்டியான இது இந்தியாவில் கால்ைந்து 

டைா ்டி ் ப ா ர ்ப ா ங்கை் ை ் ப க் குறிக்கிறது. 
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❖ பிரி ் ானிய ஆ ்சியில் இருந்  இந்தியாவின் முன்னாள் பவளியுறவுச ் பசயலர ்

மாரட்ிமர ்துராந்த் 1888 ஆம் ஆண்டில் துராந்த் டகாை்பைப் டைா ்டியிபன நிறுவினார.் 

❖ ஆரம்ை ்தில் ஆயு ை் ைப யினருக்கு ம ்டுடம அனுமதிக்கை்ை ்  இது, ஆனால், 

பின்னர ்ப ாழில்முபறக் கால்ைந்து அணியினருக்கும் அனுமதி வழங்கை்ை  ்து. 

❖ துராந்த் டகாை்பை கால்ைந்துப் டைா ்டிச ் சங்கமானது அகில இந்தியக் கால்ைந்து 

கூ ் பமை்பு ன் (AIFF) இபணந்து இந்  வரு ாந்திரப் டைா ்டியிபன ந  ்துகிறது. 

❖ இந் ை் டைா ்டியின் பவற்றி அணி ஆனது,  துராந்த் டகாை்பை, பிரசிப ன்சி டகாை்பை 

மற்றும் சிம்லா டிராபி ஆகிய மூன்று டகாை்பைகபளை் பைறும். 
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