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ஆகஸ்ட் – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ HDFC வங்கியானது வடக்கு ககரளாவில் முழுவதும் பெண்களால் இயக்கெ் ெடும் தனது 

முதலாவது கிளளளயத் திறந்துள்ளது. 

❖ சண்டிகர ்சரவ்கதச விமான நிளலயத்திற்கு ஷாஹீத் ெகத் சிங் அவரக்ளின் பெயளரச ்

சூட்ட ெஞ்சாெ் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள் முடிவு பசய்துள்ளன. 

❖ பவளியுறவுத ்துளற அளமசச்ர ்பதன் அபமரிக்காவிற்கு தான் கமற்பகாண்ட தனது 

முதல் உத்திகயாகப் பூரவ் ெயணத்தின் கொது ெராகுகவயில் நிறுவெ்ெட்டுள்ள 

காந்தியின் சிளலளயத் திறந்து ளவத்தார.் 

❖ ராஜஸ்தான் முதல்வர ் அகசாக் பகலாட் பஜய்ெ்பூரில் அளமக்கெ்ெட்டுள்ள 'ராஜீவ் 

காந்தி கமம்படுத்தப் ெடட் பதாழில்நுட்ெ ளமயதத்ிளன' (R-CAT) திறந்து ளவத்தார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கிராமீன் உே்யாமி திட்டே்தின் இரண்டாம் கட்டம் 

 

❖ கதசிய திறன் கமம்ொட்டுக் கழகம் ஆனது கசவா ொரதி மற்றும் யுவ விகாஸ்  சமூக 

அளமெ்புடன் இளணந்து கிராமீன் உத்யாமி திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்ளதச ்

சமீெத்தில் பதாடங்கியது. 

❖ இது ெழங்குடியின இளளஞரக்ளிளடகய திறன் கமம்ொடு மற்றும் பதாழில் முளனவு 

குறித்து ஊக்குவிெ்ெது மற்றும் திறன் இந்தியா என்ற திட்டத்திளன கமம்ெடுத்துவது 
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ஆகியவற்றற கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தெ் ெயிற்சியின் முதல் கட்டத்தில், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர,் மத்தியெ் 

பிரகதசம் மற்றும் குஜராத ்ஆகிய மாநிலங்களின் கிராமெ்புற மற்றும் ெழங்குடியினெ் 

ெகுதிகளளச ்கசரந்்த ெங்ககற்ொளரக்ள் கசரக்்கெ் ெட்டனர.் 

❖ தற்கொது, இந்த திட்டம் மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர,் மத்தியப் பிரகதசம், 

ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் குஜராத ்ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் பசயல்ெடுத்தெ் ெடுகிறது. 

 

நிலக்கரி அமமசச்க விருது 2021-2022 

 

❖ இந்த விருதுகள், கடந்த ஆண்டில் அறிமுகெ் ெடுதத்ெ் ெட்டன. 

❖ ொதுகாெ்பு, உற்ெத்தி & உற்ெத்தித ் திறன் மற்றும் நிளலத்தன்ளம ஆகிய மூன்று 

பிரிவுகளில் அளவ வழங்கெ்ெட்டன. 

❖ தரம் மற்றும் பெருநிறுவன வளத ் திட்டமிடல் பசயலாக்கம் ஆகிய இரண்டு புதிய 

கூடுதல் பிரிவுகள் இந்த ஆண்டு கசரக்்கெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ 'ொதுகாெ்பு', 'உற்ெத்தி & உற்ெத்தித் திறன்' மற்றும் 'தரம்' ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் 

மகாநதி நிலக்கரி வயல் நிறுவனம் முதல் ெரிளசெ் பெற்றது. 

❖ பசன்ட்ரல் நிலக்கரி வயல் லிமிபடட ் நிறுவனமானது ொதுகாெ்புப் பிரிவில் 

இரண்டாவது ெரிளசயும், நிளலத் தன்ளம என்ற பிரிவில் மூன்றாவது பரிசிறனயும் 

பெற்றது. 

❖ பவஸ்டரன்் நிலக்கரி வயல் (WCL) நிறுவனம் 'நிளலத் தன்ளம' பிரிவில் முதல் ெரிளசெ் 

பெற்றது. 

❖ நாரத்ரன்் நிலக்கரி வயல் 'பெரு நிறுவன வளத் திட்டமிடல் பசயலாக்கம்' என்ற பிரிவில் 

முதல் ெரிளசெ் பெற்றது. 

❖ பசன்ட்ரல் நிலக்கரி வயல் நிறுவனமானது 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் முதலாம் வளக 

மினி ரத்னா நிறுவனமாகும். 

❖ இது நிலக்கரித் துளறறயக் கட்டுப்படுத்தும் நாடட்ின் முதல் நிறுவனம் ஆகும். 
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❖ பதாடக்கத்தில் இது ஐந்து துளண நிறுவனங்களளக் பகாண்டிருந்தது.  

❖ அகத சமயம் ககால் இந்தியா லிமிபடட் தற்கொது எட்டு துளண நிறுவனங்களளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார் ேளம் 

❖ மத்திய அரசானது ராஷ்டர்ிய புரஸ்கார ்தளத்திளன அறிமுகெ்ெடுத்தியது. 

❖ பவளிெ்ெளடத் தன்ளம மற்றும் பொதுமக்களின் ெங்களிெ்பிளன உறுதி பசய்யச ்

சசய்வதற்காக இந்திய அரசின் ெல்கவறு அளமசச்கங்கள், துளறகள், முகளமகள் 

ஆகியவற்றில் வழங்கெ்ெடும் அளனதத்ு விருதுகளளயும் ஒகர தளத்தின் கீழ் பகாண்டு 

வருவளத இது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய அரசாங்கத்தினால் நிறுவெ்ெட்ட ெல்கவறு விருதுகளுக்கு தனி நெரக்ள் / 

நிறுவனங்களளப் ெரிந்துளரெ்ெதற்கு வவண்டி ஒவ்பவாருக் குடிமகனுக்கும் அல்லது 

நிறுவனத்திற்கும் இந்தத் தளம் உதவுகிறது. 

❖ ெத்ம விபூஷண், ெத்ம பூஷண் மற்றும் ெத்மஸ்ரீ ஆகிய மூன்று ெத்ம விருதுகளும் 1954 

ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெடட்ன. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்துஸ்ோன் வானூர்தியியல் நிறுவனே்தின் சந்மேப் படுே்துேலுக்கான முேல் 

சவளிநாட்டு அலுவலகம் 

❖ இந்துஸ்தான் வானூரத்ியியல் நிறுவனமானது (HAL) ககாலாலம்பூரில் தனது முதல் 

சரவ்கதசச ்சந்ளதெ்ெடுதத்ல் மற்றும் விற்ெளன அலுவலகத்ளத நிறுவுவதற்கான ஒரு 
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புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் ளகபயழுத்திட்டது. 

❖ கதஜாஸ் எனும் ஒரு இலகுரக கொர ்விமானத்திளன மகலசியா பகாள்முதல் பசய்திடச ்

சசய்வதற்கான சாத்தியமான ஒெ்ெந்தத்ளத எதிரக்நாக்கி இந்த ஒெ்ெந்தமானது கமற் 

பகாள்ளெ்ெட்டது. 

❖ கதஜாஸ் விமானம் ஆனது மகலசிய விமானெ்ெளடக்கான கொர ்ரக கமம்ெட்ட ெயிற்சி 

(FLIT) விமானமாக மகலசிய அரசினால் கருதெ்ெடுகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

ஆர்ட்சடமிஸ் III ஏவுகலே்திற்கான ேமரயிறங்கும் ேளங்கள் 

❖ அபமரிக்க விண்பவளி நிறுவனம் ஆனது தற்கொது ஆரட்்படமிஸ் I ஏவுகலத்திளன 

விண்ணில் ஏவுவதில் கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிலவின் பதன் துருவெ் ெகுதிக்கு ஒரு மனிதளன அனுெ்புவகத 

இந்தத ்திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கமாகும். 

❖ இந்த ஆய்வுத் திட்டம் ஆனது மூன்று ெகுதிகளாகச ்பசயல்ெடுத்தெ்ெட உள்ளது. 

❖ அளவயாவன ஆரட்்படமிஸ் I, ஆரட்்படமிஸ் II மற்றும் ஆரட்்படமிஸ் III ஆகியனவாகும். 

❖ ஆரட்்படமிஸ் III ஏவுகலதத்ிற்கான ெல சாத்தியமான தளரயிறங்கும் தளங்களள நாசா 

தற்கொது அளடயாளம் கண்டுள்ளது. 

❖ நிலவில் காலடி ளவக்க உள்ள முதல் பெண் உள்பட, மனிதரக்ளள நிலவின் கமற் 

ெரெ்பிற்குக் பகாண்டு பசல்லும் முதல் கலம் இதுவாகும். 

 

 

மைட்ரஜன் எரிசபாருள் கலன் மூலம் இயங்கும் இந்தியாவின் முேல் தபருந்து 

❖ புகனவில் உள்ள KPIT-CSIR நிறுவனத்தினால் ளஹட்ரஜன் எரிபொருள் கலன் மூலம் 

இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் கெருந்து உருவாக்கெ்ெட்டது. 

❖ ளஹட்ரஜன் எரிபொருள் கலன் ஆனது ளஹட்ரஜன் மற்றும் காற்ளறெ் ெயன்ெடுத்தி 

மின்சாரத்ளத உருவாக்குகிறது.  

❖ கமலும் இந்தச ் பசயல்ொட்டின் கொது பவெ்ெம் மற்றும் தண்ணீளர மட்டுகம அது 

உற்ெத்தி பசய்கிறது. 

❖ இந்தெ் கெருந்தில் உள்ள ளஹட்ரஜன் எரிபொருள் கலன்கள் ளஹட்ரஜன் மற்றும் 

ஆக்ஸிஜன் அணுக்களள இளணத்து மின்சாரத்ளத உற்ெத்தி பசய்கின்றன. 
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❖ இந்த இரண்டு வாயுக்களும் மின்சாரம், நீர ் மற்றும் சிறிய அளவு பவெ்ெத்ளத 

உருவாக்குவதற்காக வழக்கமான மின்கல அடுக்குகள் கொன்ற மின் கவதியியல் 

கலத்தின் உள்கள விளன புரிகின்றன. 

❖ இந்த மின்சாரம் அந்த வாகனத்ளத முன்கனாக்கிச ்பசலுத்துவதற்கு உதவுவதற்காக 

வவண்டி மின்சார இயக்கிகளால் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அரவிந்ே் நிலவாழ் மரப் பல்லி 

 

❖ கமற்குத் பதாடரச்ச்ி மளலகளில் உள்ள அகஸ்தியமளல ெகுதியில் இருந்து சமீெத்தில் 

வளளந்த கால் பகாண்ட மரப் ெல்லி இனமானது கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தெ் புதிய மரப் ெல்லி இனத்திற்கு புகழ்பெற்ற சமல்லுடலிகள் ஆய்வாளர ் N.A. 

அரவிந்த ்அவரக்ளின் நிளனவாக அரவிந்த ்நிலவாழ் மரப் ெல்லி என்று பெயர ்வழங்கெ் 

ெட்டுள்ளது. 

❖ உருவவியல் மற்றும் மூலக்கூறு டிஎன்ஏ தரவுகளில் உள்ள அதன் தனித்தன்ளமயின் 

அடிெ்ெளடயில் இந்தப் புதிய இனங்கள் விவரிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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❖ இதன் அறிவியல் பெயர ்சிரட்்கடாடாக்ளடலஸ் அரவிந்தி என்ெதாகும். 

❖ இந்த இனமானது இதுவளரயில், தற்கொது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள 

முெ்ெந்தல் மற்றும் தக்களல ஆகிய இரண்டு இடங்களில் மட்டுகம கண்டறியெ் ெட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தெ் ெகுதியானது தமிழ்நாட்டின் அகஸ்தியமளல உயிரக்்ககாளக் காெ்ெகத்திற்கு 

உட்ெட்டது. 

❖ அண்டாரட்ிகாளவத் தவிர அளனதத்ுக் கண்டங்களிலும் காணெ்ெடுகின்ற மரப் ெல்லி 

என்ெது ஒரு ஊரவ்ன இனமாகும். 

❖ பகக்ககானிகட குடும்ெதள்தச ் கசரந்்த இந்தியத் தங்க நிற மரப் ெல்லி இனமானது 

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு, ஒரிசா மற்றும் ஆந்திரெ் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்களளெ் 

பூரவ்ீகமாகக் பகாண்டது. 

❖ பகக்ககானிகட குடும்ெதள்தச ் கசரந்்த மரப் ெல்லி இனமானது இந்கதா-மலாயன் 

ெகுதியில் ெரவலாகக் காணெ்ெடுகிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ேண்ணீர் வாரம் 2022: ஆகஸ்ட் 23 முேல் சசப்டம்பர் 1 வமர 

❖ உலக தண்ணீர ் வாரம் என்ெது 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் ஸ்டாக்கஹாம் சரவ்கதச 

தண்ணீர ்நிறுவனத்தினால் ஆண்டுகதாறும் நடத்தெ்ெடும் நிகழ்வாகும். 

❖ இது உலகளாவிய அளவில் தண்ணீர ்பிரசச்ிளனகள் மற்றும் சரவ்கதச கமம்ொட்டுடன் 

பதாடரப்ுளடய சிக்கல்களள நிவரத்்தி பசய்வளத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக தண்ணீர ் வாரத்தின் கருத்துரு, "புலெ்ெடாதளதக் 

கண்டறிதல்: தண்ணீரின் மதிெ்பு" என்ெதாகும். 

 

 

சர்வதேச அடிமம வரே்்ேகம் மற்றும் ஒழிப்பு நிமனவு தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

❖ காலனித்துவ ஆட்சியின் கொது அட்லாண்டிக் கடல் கடந்து கமற்பகாள்ளெ்ெட்ட 

அடிளம வரத்்தகத்தினால் ொதிக்கெ்ெட்ட, மில்லியன் கணக்கான அெ்ொவி 

உயிரக்ளுக்கு எதிரான இந்த நளடமுளறளய நிளனவு கூரும் வளகயில் இந்தத் தினம் 

என்பது அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்தத ்தினத்திற்கான முதல் முக்கியத்துவம் யுபனஸ்ககா அளமெ்பினால் பகாடுக்கெ் 
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ெட்டது. 

❖ சரவ்கதச அடிளம வரத்்தகம் முதன்முதலில் 1807 ஆம் ஆண்டு ஒழிக்கெ் ெடட்து. 

❖ இந்தத ்தினமானது முதன் முதலில் ளஹதி (ஆகஸ்ட் 23, 1998) மற்றும் பசனகலில் உள்ள 

ககாரி தீவு (ஆகஸ்ட் 23, 1999) கொன்ற நாடுகளில் அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'துணிவின் களதகள்: அடிளமத் 

தனத்திற்கு எதிரெ்்பு மற்றும் இனபவறிக்கு எதிரான ஒற்றுளம' என்ெதாகும். 

 

 

கருப்பு ரிப்பன் தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

❖ இது சரவ்ாதிகார ஆட்சிகளால் ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ள், ஸ்டாலினிசம் மற்றும் நாசிசம் 

ஆகியவற்றினால் ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ளள நிளனவு கூரும் தினமாகும். 

❖ இவற்றில் ஸ்டாலினிசம், கம்யூனிஸ்ட், நாஜி மற்றும் ொசிசம் வபான்ற ஆட்சிகள் 

அடங்கும். 

❖ இந்தத ்தினமானது கருெ்பு ரிெ்ென் தினம் என்றும் அளழக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 1939 ஆம் ஆண்டில் கமற்பகாள்ளெ்ெட்ட கமாகலாகடாவ்-ரிெ்ென்ட்ராெ் ஒெ்ெந்தத்ளத 

நிளனவு கூரும் வளகயில் ஆகஸ்ட் 23 ஆம் கததியானது இந்தத் தினத்திற்காக கதரந்்து 

எடுக்கெ் ெட்டது. 

❖ இந்த ஒெ்ெந்தமானது கசாவியத் ஒன்றியத்திற்கும் பஜரம்னிக்கும் இளடகய கமற் 

பகாள்ளெ் ெட்டது. 

 

 

          

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

