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ஆகஸ்ட் – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலே்தில் உள்ள திருப்பதியில் அனைே்து மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஒை்றியப் பிரதேசங்களிை் தோழிலாளர ்நலத் துறை அனமசச்ரக்ளிை் தேசிய மாநாடு 

நனைதபற்றது 

❖ உசச் நீதிமை்றே்திை் வழக்கு விசாரனை நைவடிக்னககள் ஆைது 2022 ஆம் ஆை்டு 

ஆகஸ்ை் 26 ஆம் தேதியை்று தநரடி ஒளிபரப்பு தசய்யப்பை்ைை.  

o 71 ஆை்டு கால நீதிமை்ற வரலாற்றில் உசச் நீதிமை்ற நைவடிக்னககள் தநரடி 

ஒளிபரப்பு தசய்யப்பை்ைது இதுதவ முேல் முனறயாகும். 

❖ முை்ைாள் ேனலனமப் தபாருளாோர ஆதலாசகர ் ைாக்ைர ் கிருஷ்ைமூரே்்தி 

சுப்ரமைியை், சரவ்தேச நாைய நிதியே்தில் இந்தியா சாரப்ாை புதிய நிரவ்ாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

❖ தபருநிறுவை விவகாரங்கள் துறை அனமசச்கமாைது, பாரே ்எரிவாயு வள நிறுவைம் 

மற்றும் பாரே ்தபை்தராலியம் கழக நிறுவைம் ஆகியவற்றினை ஒை்றாக இனைக்கச ்

சசய்வேற்கு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஒதே நாடு ஒதே உேம் திட்டம் 

 

❖ ‘ஒதர நாடு, ஒதர உரம்’ திை்ைே்னே அமல்படுே்ே மே்திய அரசு உே்ேரவிை்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் புதிய திை்ைமாைது, ‘பாரே’் எை்ற ஒற்னறத் ேயாரிப்பிை் தபயரில் நாடு 

முழுவதும் உள்ள உரத் ேயாரிப்புகளில் ஒதர சீராைத் ேை்னமனய தகாை்டு வருவனே 
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தநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ உர மாைியே ் திை்ைே்திை் தபயராைது அதிகாரப்பூரவ்மாக பிரோை் மந்திரி பாரதிய 

ஜானுரவ்ரக் பரி தயாஜைா எை மறுதபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

❖ இனி தபாதுத் துறையால் அல்லது ேைியார ் துனறயால் உற்பே்தி தசய்யப்பை்ைோ 

எை்பனேப் தபாருை்படுேே்ாமல் அனைே்து உரே ் ேயாரிப்புகளும், ‘பாரே’் எை்ற ஒதர 

ேயாரிப்புப் தபயனரக் தகாை்டிருக்க தவை்டும். 

❖ பல்தவறு வனகயாை உரப் தபாருை்கள், அோவது, 'பாரே ் யூரியா', 'பாரே ் DAP', 'பாரே ்

MOP' மற்றும் 'பாரே் NPK' எை்பது தபாை்ற செயரக்ள்,  பாரே ்எை்ற ேயாரிப்புப் தபயனர 

மட்டுமம தகாை்டிருக்க தவை்டும். 

❖ பிரோை் மந்திரி பாரதிய ஜானுரவ்ரக் பரி தயாஜைா திை்ைே்திை் புதிய விதிகள் 2022 

ஆம் ஆை்டு அக்தைாபர ்02 ஆம் தேதி முேல் நனைமுனறக்கு வரும். 

 

ோனியங்கி இலக்கே் ேகடுகளள ஆய்வு சசய்யும் ஒளிப்படக் கருவி 

 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள அனைே்து சுங்கச ்சாவடிகனளயும் அகற்ற இந்திய அரசு திை்ைம் 

இை்டுள்ளது. 

❖ அேற்குப் பதிலாக ோைியங்கி இலக்கே் ேகடுகனள ஆய்வு தசய்யும் ஒளிப்பைக் 

கருவிகனளெ் தபாருே்ே அரசு தயாராக உள்ளது. 

❖ இந்ே ஒளிப்பைக் கருவிகள் வாகை எை் இலக்கே் ேகடுகனளப் ஆய்வு தசய்து 

ோைாகதவ கை்ைைே்னேக் கைக்கிலிருந்துப் தபற்று தகாள்ளும். 

❖ ோைியங்கி இலக்கே் ேகடுகனள ஆய்வு தசய்யும் ஒளிப்பைக் கருவியாைது ஒை்பது 

எை்கனளப் படிேத்ுெ் பதிவு தசய்வேற்கு ஏதுவாக உள்ளது. 

❖ அவற்னறத் ோை்டி ஏோவது இருந்ோல், அோவது இலக்கே் ேகடுகளில் ஏதோ எழுேப் 

பை்டிருந்ோல், ஒளிப்பைக் கருவி அனேப் படிே்துெ் பதிவு தசய்யாது. 

 

தகாேக்ா பளடப்பிேிவின் ஆட்தசே்ப்பு - தநபாளம் 

❖ புதிோக அறிமுகப்படுே்ேப்பை்ை அக்ைிபாே் திைை்ே்திை் கீழ் இந்திய இராணுவே்தில் 

கூரக்்கா பிரிவிைனர ஆை்தசரப்்பு தசய்வனே நிறுே்துமாறு தநபாளம் இந்தியானவ 

வலியுறுே்தியுள்ளது. 

❖ இதனால் தநபாள அரசாைது ேைது ஆை்தசரப்்புச ் தசயல்முனறனய காலவனரயிை்றி 

நிறுே்தி உள்ளது. 
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❖ தகாதராைா னவரஸ் தபருந்தோற்று காரைமாக இராணுவ ஆை்தசரப்்பு நைவடிக்னக 

என்ெது இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு நிறுே்ேப்பை்ைது. 

❖ 1947 ஆம் ஆை்டில் தநபாளம், இந்தியா மற்றும் பிரிை்ைை் ஆகிய நாடுகள் தமற் 

தகாை்ை ஒப்பந்ேே்திை் விதிமுனறக்கு இே்திை்ைம் இைங்கவில்னல எை்று தநபாள 

அரசு கூறியது. 

❖ இந்ே 1947 ஆம் ஆை்டு ஒப்பந்ேமாைது தநபாள வீரரக்னள இந்திய இராணுவே்தில் 

தசரக்்கும் நனைமுனறயினை நிரவ்கிக்கிறது. 

 

இந்தியாவின் சிறந்ே உயே் இலட்சியமிக்க மாவட்டம் 

 

❖ நிதி ஆதயாக் அனமப்பாைது, 117 உயர ் இலை்சியமிக்க மாவை்ைங்களில் ஹரிே்வார ்

மாவட்டத்றத இந்தியாவிை் சிறந்ே உயர ் இலை்சியமிக்க மாவை்ைமாக அறிவித்து 

உள்ளது. 

❖ நிதி ஆதயாக் அனமப்பிை் உயர ்இலை்சியமிக்க மாவை்ைங்கள் திை்ைமாைது 2018 ஆம் 

ஆை்டில் தோைங்கப்பைை்து. 

❖ இது சமூக-தபாருளாோர தமம்பாை்டிை் மூலம் ஒரு மாதிரிே் தோகுதிகளாக உருவாகக் 

கூடிய சாே்திய மிக்க மாவை்ைங்கனள அனையாளம் காை்பனே ஒரு தநாக்கமாகக் 

தகாை்டுள்ளது. 

❖ இே்திை்ைே்திை் கீழ், அனையாளம் காைப்பை்ை மாவை்ைங்களிை் சமூக-தபாருளாோர 

நினலனய தமம்படுே்ேவும், உள்ளாரந்்ே மற்றும் முழுனமயாை தமம்பாை்டினை உறுதி 

தசய்யவும் மே்திய அரசு நைவடிக்னக எடுக்கிறது. 

❖ இதில் சமூக-தபாருளாோர தமம்பாை்டினை அளவிடுகிை்ற அளவுருக்கள் 

o உைல்நலம் மற்றும் ஊை்ைசச்ே்து (30%) 

o கல்வி (30%) 

o தவளாை்னம மற்றும் நீர ்வளங்கள் (20%) 

o நிதி உள்ளைக்கம் மற்றும் திறை் தமம்பாடு (10%) 

o உள்கை்ைனமப்பு (10%) 

 

அகில இந்திய மருே்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனே்தின் சபயே் மாற்றம் 

❖ அனைே்து அகில இந்திய மருே்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவைங்களுக்கும் குறிப்பிை்ைெ் 
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தபயரக்னள வழங்குவேற்காை முை்தமாழிேலுக்கு இந்திய அரசு ஒப்புேல் அளிேத்ு 

உள்ளது. 

❖ ஒரு பிராந்தியே்தினைச ்தசரந்்ே மாவீரரக்ள், சுேந்திரப் தபாராை்ை வீரரக்ள், வரலாற்று 

நிகழ்வுகள் அல்லது அப்பகுதியிை் நினைவுச ் சிை்ைங்கள் அல்லது அப்பகுதியிை் 

ேைிே்துவமாை புவியியல் அனையாளே்திை் அடிப்பனையில் புதிய தபயரக்ள் வழங்கப் 

படும். 

❖ ேற்தபாது, அனைே்து அகில இந்திய மருே்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவைங்களும் ஒரு 

தபாதுவாை தபயரக்ளால் மை்டுதம அறியப் படுவமதாடு அறவ தனது இருப்பிைே்னேக் 

தகாை்டு மை்டுதம தவறுபடுகிை்றை. 

 

சபாருளாோேச ்சசய்திகள் 

லிே்தியம் வழங்கீட்டுச ்தசளவ – இந்தியா 

 

❖ சுரங்கத் துறை நைவடிக்னககளில் இந்திய நிறுவைங்களுக்கு அணுகனல வழங்கச ்

சசய்வேை் மூலமும், அதிக மதிப்புள்ள லிே்தியம் மற்றும் தகாபால்ை் ஏற்றுமதினய 

அனுமதிக்கச ்சசய்வேை் மூலமும், பல ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இந்திய அரசினை அணுகி, 

அவற்றிை் தமம்பாை்டுே் திை்ைங்களுக்காை கைை்களிை் ஒரு பகுதினய வழங்கச ்

தசய்வேற்காகப் பல சலுனககனள வழங்குகிை்றை. 

❖ இந்திய தமம்பாை்டு மற்றும் தபாருளாோர உேவிே ் திை்ைே்திை் (IDEAS) கீழ் சலுனகக் 

கைை் வழங்கீடு மூலம் தமம்பாை்டு உேவிகள் வழங்குவனே இந்தியா விரிவுபடுே்ேச ்

சசய்கிறது. 

❖ ஆப்பிரிக்காவில் எை்தைய், எரிவாயு மற்றும் லிே்தியம் ஆகியவற்றிை் வளமாை 

இருப்புகள் உள்ளை. 
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❖ இப்தபாது லிே்தியம்-அயைி மிை்கல அடுக்குகனளப் பயை்படுே்தி மிை்சார வாகை 

உள்கை்ைனமப்னபக் கை்ைனமக்கும் நாடுகளால் இது மிகவும் விரும்பப்படும் ஒரு 

கைிமமாக மாறியுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

உளேயாடல் சாோே ஒலிளயப் பயன்படுே்தித் ேேவுகளள அனுப்புேல் 

 

❖ தபரச்ியஸ் அை்ைே் திரளிை் னமயே்தில் உள்ள கருந்துனளயில் இருந்து தவளிப்படும் 

ஒலினயப் பயை்படுே்தித் ேரவுகனள அனுப்பும் தசயல்முனறறய நாசா உருவாக்கி 

உள்ளது. 

❖ 2003 ஆம் ஆை்டில், இந்ே கருந்துனளயால் அனுப்பப்படும் அழுே்ே அனலகள் விை்மீை் 

திரளிை் வாயுவில் சிற்றனலகனள ஏற்படுே்துகிை்றை எை்பனே வாைியலாளரக்ள் 

கை்டுபிடிே்ேைர.் 

❖ அேனை மைிேரக்ளால் தகை்க முடியாேோக இருந்ோலும் அேனை ஒரு ஒலி குறிப்பாக 

மாற்றலாம். 

❖ ஆைால் நாசா இந்ே ஒலியிை் தசாைிஃபிதகஷை் எை்ற உனரயாைல் சாராே ஒலினயப் 

பயை்படுே்தித் ேரவுகனள அனுப்புேல் அனமப்பு ஒை்னற உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ தசாைிஃபிதகஷை் எை்பது ேரவுகனள ஒலியாக மாற்றும் ஒரு தசயல்முனறயாகும். 

 

முப்பேிமாண அசச்ிடல் முளறயில் கட்டளமக்கப்பட்ட ேபால் அலுவலகம் 

❖ இந்தியாவிதலதய முேல் முனறயாக முப்பரிமாை அசச்ிைல் முனறயில் கைை்னமக்கப் 

பை்ை ேபால் அலுவலகமாைது கரந்ாைகா மாநிலேத்ிை் தபங்களூரு நகரில் அனமக்கப் 

பை உள்ளது. 

❖ ஒரு பாரம்பரிய முனறயில் கை்ைனமக்கப்படும் கை்டிைே்திற்கு என்று தசலவிைப்படும் 

தோனகயில் நாை்கில் ஒரு பங்குே் தோனகதய இேற்குச ்தசலவாகும். 

❖ தபங்களூரு நகரிை் ஹலசூருவில் உள்ள தகம்பிரிை்ஜ் பகுதியில் இந்ேப் புதிய ேபால் 

நினலயக் கை்டிைம் அனமக்கப்பை உள்ளது. 

❖ இந்ேே ் ேபால் அலுவலகக் கை்டிைமாைது லாரச்ை் & டூப்தரா என்ை நிறுவைே்திைால் 
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கை்ைனமக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் ேற்தபாது முப்பரிமாை அசச்ிைல் என்ை தோழில்நுை்பே்னே 

கை்டுமாைே்திற்காகெ் பயை்படுே்தும் ஒதர நிறுவைம் லாரச்ை் & டூப்தரா மை்டுதம 

ஆகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அனங் ோல் ஏேி 

 

❖ கலாசச்ார அனமசச்கமாைது, தேற்கு தைல்லியில் உள்ள அைங் ோல் ஏரியினை தேசிய 

முக்கியே்துவம் வாய்ந்ே நினைவுச ்சிை்ைமாக அறிவிே்துள்ளது. 

❖ இது தைல்லியிை் தேசிய ேனலநகரெ் பிரதேசே்தில் உள்ள தமஹ்ரூலியில் அனமந்ே 

குதுப்மிைார ்அருதக அனமந்துள்ளது. 

❖ இது கி.பி 1060 ஆம் ஆை்டில் தைல்லி நகனர நிறுவிய ராஜா அைங் பால் தோமரால் 

உருவாக்கப் பை்ைது. 

❖ 1958 ஆம் ஆை்டு பை்னையக் கால நினைவுச ் சிை்ைங்கள் மற்றும் தோல்லியல் 

ேளங்கள் மற்றும் எஞ்சிய பாகங்கள் சை்ைமாைது, 100 ஆை்டுகளுக்கும் அதிகமாை 

காலமாக இருந்து வரும் ேளங்கனளெ் பழங்கால நினைவுச ் சிை்ைங்கள் எை்று 

வனரயறுக்கிறது. 

❖ இந்தியே் தோல்லியல் துனறயாைது ஒரு ேளே்தினை தேசிய முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே 

நினைவுச ்சிை்ைமாக அறிவிக்கிறது. 

 

பிேபலமானவேக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பாதுகாப்பு ஆோய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பின் புதியே் ேளலவே் 

❖ புகழ்தபற்ற அறிவியலாளர ்சமீர ்V.காமே,் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாை்டுே ்

துனறயிை் தசயலாளராகவும், பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாை்டு அனமப்பிை் 

ேனலவராகவும் நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

❖ பாதுகாப்பு அனமசச்ர ்ராஜ்நாே ்சிங் அவரக்ளிை் அறிவியல் ஆதலாசகராக நியமிக்கப் 

பை்ை G. சதீஷ் தரை்டி நியமிக்கப்பை்ைனே அடுே்து இவர ் இந்தப் தபாறுப்பினை ஏற்க 

உள்ளார.் 

❖ தரை்டி 2018 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ை் மாேே்தில் இரை்டு ஆை்டுகளுக்குெ் பாதுகாப்பு 
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ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாை்டு அனமப்பிை் ேனலவராக நியமிக்கப்பை்ைார.் 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ை் மாேே்தில் அவருக்கு இரை்டு ஆை்டுகள் பேவி நீை்டிப்பு 

வழங்கப் பை்ைது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய விளளயாட்டு தினம் - ஆகஸ்ட் 29 

 

❖ இது ஹாக்கி ஜாம்பவாை் தமஜர ் தியாை் சந்ே் அவரக்ளிை் பிறந்ேநானள நினைவு 

கூறுவனே தநாக்கமாகக் தகாை்டு அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இவர ்பிரபலமாக மந்திரவாதி எை்று அனழக்கப்படுகிறார.் 

❖ தியாை் சந்ே் வரலாற்றில் மிகசச்ிறந்ே ஹாக்கி கள வீரரக்ளில் ஒருவராகக் கருேப் 

படுகிறார.் 
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❖ இவர ்1928, 1932 மற்றும் 1936 ஆம் ஆை்டுகளில் இந்தியாவுக்காகத் தோைரந்்து மூை்று 

ஒலிம்பிக் பேக்கங்கனளப் தபற்றுத் ேந்துள்ளார.் 

 

சேலுங்கு சமாழி தினம் - ஆகஸ்ட் 29 

 

❖ ஆந்திரப் பிரதேசம் மை்றும் சதலுங்கானா ஆகிய  மாநிலங்களில் தேலுங்கு தமாழி 

திைம் ஆை்டுதோறும் தகாை்ைாைப் படுகிறது. 

❖ கிடுகு ராமமூரே்்தி பந்துலு அவரக்ளிை் பிறந்ே நாள் ஆைது தேலுங்கு தமாழி 

திைமாகக் தகாை்ைாைப்படுகிறது. 

❖ இந்ேே ்திராவிை தமாழியாைது இந்தியாவிை் ஆறு தசம்தமாழிகளில் ஒை்றாகும். 

❖ இந்தியாவில் அதிகம் தபசப்படும் நாை்காவது தமாழி தேலுங்கு தமாழியாகும். 
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