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ஆகஸ்ட் – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசியக் கனிமவள தமம்பாட்டுக் கழக நிறுவனம் மற்றும் FICCI ஆகியவவ இவைந்து 

இந்தியக் கனிமங்கள் மற்றும் உத ாகங்கள் தோழி ் துவற குறிே்ே ஒரு சரவ்தேச 

மாநாட்டிவன ஏற்பாடு தசய்ேன. 

o இந்ே மாநாட்டின் கருே்துரு, '2030 ஆம் ஆை்டிவன தநாக்கிய மாற்றம் & 

குறிக்தகாள் 2047' என்போகும். 

❖ வரவிருக்கும் 2022 ஆம் ஆை்டு ஆசியக் தகாப்வப கிரிக்ககட் தபாட்டிக்கான இவடக் 

கா  ேவ வமப் பயிற்சியாளராக V.V.S.  ட்சுமை் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இந்தியக் கடற்பவட கப்ப ் கரை்ாவி ் அவமக்கப்பட்டுள்ள, இந்தியாவித தய இது 

தபான்ற முே ்-வவகயான, ஒரு  ஒருங்கிவைந்ே உட்புற ஏவுே ் ேளம் (CISR) துவைப் 

பவடே ்ேளபதி பிஸ்வஜிே் ோஸ்குப்ோவால் திறந்து வவக்கப்பட்டது. 

o ஐஎன்ஸ் கரண்ா என்பது இவ்வாறான ஒரு வசதியினனப் பயன்படுதத்ுவதில் 

நாட்டின் கடற்பனடயில் முதலாவதும் நாட்டின் ஒரரகயாரு ராணுவ உபகரணமும் 

ஆகும். 

❖ சை்டிகரின் தமாஹாலியி ் உள்ள மு ் ன்பூரி ் அவமக்கப்பட்டுள்ள தஹாமி பாபா 

புற்றுதநாய் மருே்துவமவன மற்றும் ஆராய்சச்ி வமயே்வேப் பிரேமர ் அவரக்ள் 

திறந்து வவே்ோர.் 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஐதரோப்போவில் நிலவும் தமோசமோன வறட்சி நிலல  

 

❖ 1540 ஆம் ஆை்டிலிருந்து  இதுவவரயி ் ஒரு ஐதராப்பியக் தகாவட இவ்வளவு வறை்ட 

நினலயில் இருந்தோக இ ்வ  என்று கூறப்படுகிறது. 

❖ 1540 ஆம் ஆை்டி ் ஓராண்டுக் கா  வறட்சியானது ப ் ாயிரக்கைக்கான மக்களின் 

உயிவரப் பலி வாங்கியது. 

❖ உ களாவிய வறட்சி ஆய்வகே்தின் சமீபே்திய அறிக்வகயின்படி, ஐதராப்பாவின் 47% 
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நாடுகள் ேற்தபாது "எசச்ரிக்வக" நிவ யி ் உள்ளன. 

❖ தமலும், ஐதராப்பாவின் 17% பகுதிகளின் ோவரப் பரவ ் "தநருக்கடி நிவ யின் 

அறிகுறிகவள" காட்டுகின்றன. 

❖ ேற்தபாது நி வும் இந்ே வறட்சியானது குவறந்ேபட்சம் கடந்ே 500 ஆை்டுகளி ் 

இ ் ாே அளவிற்கு தமாசமான வறட்சி என்று முேற்கட்டத் ேகவ ்கள் கூறுகின்றன. 

❖ உ களாவிய வறட்சி ஆய்வகமானது ஐதராப்பிய ஆவையே்தின் ஆராய்சச்ிப் 

பிரிவின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

ஐக்கிய நோடுகள் போதுகோப்புச ்சலபயில் உக்லரன் மீேோன சசயல்முலற 

வோக்சகடுப்பு 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சவபயி ் தமற்தகாள்ளப்பட்ட உக்வரனுக்கு எதிரான 

ஒரு தசய ்முவற வாக்தகடுப்பின் தபாது, இந்தியா, முே ் முவறயாக, ரஷ்யாவிற்கு 

எதிராக வாக்களிே்ேது. 

❖ உக்வரன் அதிபர ்தவாத ாடிமிர ்தெத ன்ஸ்கிவய காதைாளிக் காட்சி மூ ம் ஒரு 

சந்திப்பி ் உவரயாற்ற அவழப்பது குறிே்து ஐக்கிய நாடுகள் சவப வாக்தகடுப்னப 

நடே்தியது. 

❖ ரஷ்யத் தூேர ் உக்வரன் ெனாதிபதி தவாத ாடிமிர ் தெத ன்ஸ்கினயச ் சவபயி ் 

உவரயாற்ற அனுமதிக்கும் விவகாரே்தின் மீது ஒரு தசய ்முவற வாக்தகடுப்பிவன 

தமற்தகாள்ளுமாறு தகாரினார.் 

❖ இந்தியா ேற்தபாது ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சவபயி ் ேன் பேவிக் கா ம் 

டிசம்பர ் மாேே்தி ் முடிவவடகிற நினலயில் இரை்டு வருடக் கா ே்திற்கு ஒரு 

நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினராக உள்ளது.. 

❖ ரஷ்யாவின் தகாரிக்வகவய ஏற்று, ஒரு தசய ்முவற வாக்தகடுப்பு நடே்ேப்பட்டது.  

❖ இதி ் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சவபயின் 15 உறுப்பினர ்நாடுகளி ் 13 நாடுகள் 

தெத ன்ஸ்கிவயச ் சவபயி ் உவரயாற்ற அனுமதிப்பேற்கு ஆேரவாக வாக்கு 

அளிே்ேனர.் 

❖ இேற்கு ரஷ்யா எதிராக வாக்களிே்ே நினலயில் சீனா இதில் வாக்களிப்னபப் 

புறக்கணிக்க முடிவு கசய்தது. 
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❖ தசய ்முவற வாக்தகடுப்பின் மீதான பாதுகாப்புச ் சனபயின் முடிவுகள் அதன் 

ஒன்பது உறுப்பினரக்ளின் ஒரு உறுதியான வாக்ககடுப்பு மூலம் ரமற்ககாள்ளப் படும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட்பம் 

சரக்்கலரக்கோன மோற்று "லசலிட்டோல்" 

❖ தகௌஹாே்தியி ் உள்ள இந்தியே ் தோழில்நுட்பக் கழகமானது, மீதயாலியிவனப் 

பயன்படுே்திக் கரும்புச ் சக்வகயி ் இருந்து வசலிட்டாவ  ஒரு பாதுகாப்பான 

முவறயி ் உருவாக்குவேற்காக ஒரு தநாதிே்ே ் தசய ்முவறவய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது கரும்புச ் சக்வககளி ் இருந்து தபறப்படும் ஒரு துவை உற்பேத்ிப் தபாருள் 

ஆகும். 

❖ இந்ே அணுகுமுவறயானது தவதியிய ் தசய ்முவறயி ் உள்ள தசய ்முவற சாரந்்ே 

கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாரம்பரிய தநாதிே்ே ் தசய ்முவறயி ் உள்ள கா  

ோமேங்கவள நிவரே்்தி தசய்கிறது. 

❖ தநாதிே்ே ் தசய ்முவறயின் தபாது மீதயாலியிவனப் பயன்படுே்துவது என்பது 

தநாதிே்ேலுக்கான தநரே்வே 15 மைி தநரமாகக் குவறே்ேது. 

❖ இது உற்பே்தி அளவிவனக் கிட்டே்ேட்ட 20% அதிகரிே்துள்ளது. 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

லக்தனோ – இரவு தநரப் பூங்கோ 

❖ உே்ேரப் பிரதேச சுற்று ாே் துவறயானது, ேவ நகர ்  க்தனாவி ் நாட்டில் முே ் 

வனவிலங்கு இரவு தநரப் பூங்கா வசதியிவனே ்தோடங்க உள்ளது. 

❖  க்தனாவி ் ஏற்பாடு தசய்யப்பட உள்ள இந்ே இரவு தநரப் பூங்கா வசதியானது 

குக்வர ் வனப்பகுதியி ் 350 ஏக்கரி ் உருவாக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்ே இரவு தநரப் பூங்கா வசதியானது 2027.46 தஹக்தடர ்பரப்பளவி ் அவமக்கப்பட 

உள்ளது.  

❖ ரமலும் 150 ஏக்கரி ் ஒரு வி ங்கிய ் பூங்காவும் கட்டவமக்கப்பட உள்ளது. 
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❖ இங்கு புலி, சிறுே்வே மற்றும் கரடி ஆகியவற்வறப் பாரவ்வயிடுவேற்தகன ேனிே்ேனி 

இரவு தநரப் பூங்கா வசதியானது கட்டவமக்கப்படும். 

❖  க்தனாவின் வர ாற்றுச ் சிறப்புமிக்க நவாப் வாஜிே் அலி ஷா உயிரிய ் பூங்கா 

ேற்தபாது உள்ள இடே்திலிருந்து இந்ே இரவு தநரப் பூங்கா வசதிக்கு மாற்றப்படும். 

❖ குக்வர ் ஆற்றுப் பகுதியானது ஓர ்அழகிய ஆற்றங்கவரயாக உருவாக்கப்படும். 

❖ இந்ே இரவு தநரப் பூங்காவி ் டாய் ட்தரயின் எனப்படும் கபாம்னம ரயிலும் இயக்கப் 

படும். 

 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

புலிட்சர் பரிசு 2022 

 

❖ வங்காள தேசே்திவனச ்தசரந்்ே ஃபஹ்மிோ அசிம் 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான புலிட்சர ்

பரிசுக்குத் தேரவ்ு தசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ விரிவான அறிக்வக வழங்கீடு மற்றும் விளக்கப் படம் என்றப் பிரிவின் கீழ் அவருக்கு 

இந்த விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ உய்குரக்ளின் மீோன சீனாவின் அடக்குமுவற குறிே்து நியூயாரக்்கி ் தவளியிடப் 

படும் இன்வசடர ் இேழி ் தவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்வகக்காக இந்ே விருதிற்குே் 
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தேரந்்து எடுக்கப்பட்ட அந்தோணி தட ் தகா ், தொஷ் ஆடம்ஸ் மற்றும் வா ்ட் ஹிக்கி 

உள்ளிட்ட நான்குப் பே்திரிவகயாளரக்ளி ் இவரும் ஒருவர ்ஆவார.் 

❖ ‘I escaped a Chinese internment Camp’ என்றப் பவடப்பி ் ஃபஹ்மிோ அசிமின் விளக்கப் 

படங்கள் இடம் தபற்றுள்ளன. 

 

விடுேலலப் பேக்கம் 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான லிபரட்்டி தமட ் எனப்படும் விடுேவ ப் பேக்கமானது 

உக்வரன் அதிபர ்தவாத ாடிமிர ்தெத ன்ஸ்கி அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ அகமரிக்காவின் தேசிய அரசிய வமப்பு வமயமானது தெத ன்ஸ்கி "ரஷ்ய தகாடுங் 

தகான்வம ஆட்சியி ் ேனது நாட்டின் சுேந்திரே்வே வீரமிக்க முவறயி ் பாதுகாே்ே 

தீரத்திற்காக" இந்ே விருது வழங்கிக் தகௌரவிக்கப்படுவார ்என்று அறிவிேத்ு உள்ளது. 

❖ இவர ்தரானா ்ட ்ரகீன் சுேந்திர விருது மற்றும் ொன் F. தகன்னடியின் துைிவு விருது 

தபான்ற விருதுகவளப் தபற்றவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்தசக் குடியரசு,  ாட்வியா, லிே்துதவனியா, தபா ந்து, ஸ்த ாவாக்கியா ஆகிய 

நாடுகளின் அரசாங்கங்களிடமிருந்தும் தகௌரவ விருதுகவளப் தபற்றுள்ளார.் 

 

உலகம் முழுவதும் ேனியோக பயணம் தமற்சகோண்ட நபர் 

 

❖ மாக் ரூேர ்ஃதபாரட்் (17) ஒரு சிறிய ரக விமானேத்ி ் ேனியாக உ வகச ்சுற்றி வந்ே 

இளம் நபர ்என்ற தபருவமயிவனப் தபற்றார.் 
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❖ தமக் ப ்தகரியாவின் ேவ நகரான தசாபியாவி ் ேனது பயைே்திவன முடிே்து 

இரை்டு கின்னஸ் உ கச ்சாேவனகவளப் பவடேே்ார.் 

❖ இதன் மூலம் ோதன விமானே்திவன இயக்கி உ வகச ்சுற்றிப் பயைம் தமற்தகாை்ட 

இளம் நபர ்என்ற ஒரு தபருவமவயயும் இவர ்தபற்றார.் 

❖ ஒரு சிறிய வவக இ குரக விமானே்தி ் உ வகச ்சுற்றி வந்ே மிக இளம் நபர ் ரூேர ்

ஃதபாரட்் ஆவார.் 

 

ஸ்டோக்த ோம் ேண்ணீர் பரிசு 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான ஸ்டாக்தஹாம் ேை்ைீர ்பரிசிற்குப் தபராசிரியர ்எமரிடஸ் 

வி ்பிரட் புரூட்தஸரட்் தேரவ்ு தசய்யப் பட்டுள்ளார.் 

❖ சுற்றுசச்ூழ ் சாரந்்ே ஆவியாே ் தசய ்முவறயிவன மதிப்பிடுவேற்கான அவரது 

அற்புேமானப் பைிக்காக அவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆவியாே ் மற்றும் நீரிய ் பற்றிய அவரது புதுவமயான ஆய்வுகள் ஆனது, குறிப்பாக 

பருவநிவ  மாற்றே்திவனப் தபாறுே்ேவவரயி ் ஒரு நீடிே்ே ேே்துவாரே்்ே மற்றும் ஒரு 

நவடமுவற முக்கியே்துவம் வாய்ந்ேவவயாகும். 

❖ தமலும், நி ே்ேடி நீரச் ்தசமிப்பி ் ஏற்படும் மாற்றங்கவளப் புரிந்து தகாள்வேற்கான 

புதிய அணுகுமுவறகவள உருவாக்குவதி ் அவர ்முன்தனாடியாகே் திகழ்கிறார.் 

❖ ஸ்டாக்தஹாம் ேை்ைீர ்பரிசானது உ கின் மிகவும் மதிப்பு மிக்க ேை்ைீர ்விருது 

எனவும், தபரும்பாலும் ேை்ைீருக்கான தநாப ் பரிசு என்றும் விவரிக்கப்படுகிறது. 

❖ மதிப்புமிக்க இந்ேப் பரிசானது 1991 ஆம் ஆை்டு முே ் ேை்ைீர ் தோடரப்ான 

அசாோரைமானச ்சாேவனகவள தமற்தகாள்ளும் நபரக்ள் மற்றும் அவமப்புகளுக்கு 

வழங்கப் பட்டு வருகிறது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

போங்க் ஆஃப் அசமரிக்கோ சசக்யூரிட்டீஸ் இந்தியோ நிறுவனே்தின் அறிக்லக 

❖ இரயி ் பாவேகள் மற்றும் தநடுஞ்சாவ கவள தமம்படுே்ேச ் கசய்வேற்கான உ க 

நாடுகளின் அவனே்துச ் சாேவனகவளயும் முறியடிக்கும் பயைே்தி ் இந்தியா 

உள்ளது. 

❖ 1950 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இவடயி ் ஒட்டு தமாே்ேமாக கடட்வமக்கப் 
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பட்டவே விட 2025 ஆம் ஆை்டி ், இந்திய அரசு அதிக அளவில் தநடுஞ்சாவ கள் 

மற்றும் இரயி ் பாவேகவளக் கட்டவமக்கும் என்று இந்ே அறிக்வக கூறுகிறது. 

❖ இேன் விவளவாக, 2025 ஆம் ஆை்டிற்குள் இந்தியா 1.2  ட்சம் கிமீ தூர இரயி ் 

பாவேகவளயும் 1.8  ட்சம் கிமீ தூர தநடுஞ்சாவ கவளயும் கட்டவமே்திருக்கும் 

என்று மதிப்பிடப் படுகிறது. 

❖ 1950 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இவடயி ், இந்திய அரசு 4,000 கித ாமீட்டர ்

தோவ வு வவர தேசிய தநடுஞ்சாவ கவள மட்டுதம உருவாக்கியது.  

❖ இது 2015 ஆம் ஆை்டி ் தமாே்ேம் 77,000 கித ாமீட்டர ்என்ற அளவில்  தநடுஞ்சாவ  

அனமப்பினனக் கட்டவமே்ேது. 

❖ இருப்பினும், 2025 ஆம் ஆை்டிற்குள் இந்தியாவி ் உள்ள தநடுஞ்சாவ யின் நீளம் 

ஆனது பே்து ஆை்டுகளி ் கட்டவமக்கப்பட்ட சாவ  நீளே்வே விட இரை்டு மடங்கு 

அதிகமாக 1.8  ட்சம் கித ா மீட்டரக்வளக் கடக்கும் என்று மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 1950 ஆம் ஆை்டி ் இந்தியாவி ் 10,000 கித ாமீட்டர ் இரயி ் பாவேகள் மட்டுதம 

இருந்ேது. 

❖ இது 2015 ஆம் ஆை்டி ் 63,000 கித ா மீட்டராக அதிகரிே்ேது. 

❖ ஆனா ் இது 2025 ஆம் ஆை்டி ் 1.2  ட்சம் கித ாமீட்டவரத் தோடும் என எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ 1995 ஆம் ஆை்டி ் 777 MTPA ஆக இருந்ே துவறமுகச ்சரக்கு வகயாளும் திறன் ஆனது 

2015 ஆம் ஆை்டி ் 1,911 MTPA ஆக உயரந்்துள்ளது.  

❖ இது 2025 ஆம் ஆை்டி ் 3,000 MTPA என்ற அளவில் இருமடங்கிற்கும் அதிகமாக உயரும் 

என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 

 

          

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

