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ஆகஸ்ட் – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ யுனெஸ்க ோ அமைப்பிெ் வியத்தகு  லோசச்ோரப் போரை்பரியங் ள் பட்டியலில் இந்திய 

நடெ முமையோெ  ரப்ோ எனுை் நடெ முமையிமெச ்கசரப்்பதை்கு இந்தியோ பரிந்துமர 

சசய்துள்ளது. 

o  டந்த ஆண்டு, துர ்ோ பூமை யுனெஸ்க ோ அமைப்பிெ் 2022 ஆை் ஆண்டிை் ோெ 

வியத்தகு  லோசச்ோரப் போரை்பரியங் ள் பட்டியலில் கசர ்் ப்பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உலகம் முழுவதும் மூவர்ணக்சகொடி ஏற்றம் 

❖ சுதந்திரை் னபை்ைதெ் 75வது ஆண்டு நிமைவிெ் ன ோண்டோட்டத்திெ் ஒரு பகுதியோ , 

அண்டோரட்ி ோமவத் தவிர அமெத்துக்  ண்டங் ளு ்குை் இந்தியக்  டை்பமட தெது 

கபோர ்்  ப்பல் மள அனுப்பியுள்ளது. 

❖ இந்திய ்  டை்பமடயிெ் கபோர ்் ப்பல் ள் ஆெது ஆறு  ண்டங் ள், மூெ்று னபருங் 

 டல் ள் ைை்றுை் ஆறு னவவ்கவறு கநர ைண்டலங் ளில் மூவரண் ் ன ோடிமய ஏை்றி 

உள்ளது. 

❖ னபரத்், சிங் ப்பூர,் ைஸ் ட், னைோை்பாசோ, லண்டெ், ரிகயோ டி னைெிகரோ ைை்றுை் சோெ் டி 

யோக ோ ஆகிய இடங் ளில் அந்தப் கபோர ்்  ப்பல் ள் நிறுத்தப் பட்டெ. 

 

 

தேசிய மகளிர ்கொவல்துறறயினர் மொநொடு 

❖ இைோசச்லப் பிரகதச ைோநிலத்திெ்  ோவல்துமையுடெ் இமணந்து இரண்டு நோட் ள் 

அளவிலோெ ‘கதசிய ை ளிர ் ோவல்துமையிெர ்ைோநோடு’ சிை்லோவில் நமடனபை்ைது. 

❖ இந்த ைோநோட்டிமெ உள்துமை அமைசச் ை் ைை்றுை்  ோவல்துமை ஆரோய்சச்ி ைை்றுை் 

கைை்போட்டு வோரியை் ஏை்போடு னசய்தது. 

❖ இந்த ைோநோடு ை ளிர ் ோவலர ்ளிெ் சோதமெ ள் ைை்றுை் அவர ்ள் எதிர ்ன ோள்ளுை் 
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சவோல் ள் குறித்து அவற்றற அறையாளம் காை்டும். 

❖ வளரந்்து வருை் னதோழில்நுட்பங் ள் ைை்றுை் குை்ைங் ளிெ் அடிப்பமடயில் 

னபண் ளிெ் புதியப் பங் ளிப்பு ள் ைை்றுை் னபோறுப்பு ள் குறித்துை் இந்த ைோநோட்டில் 

விவோதி ் ப் படும்.   

 

 

புவி சவப்ப ஆற்றல் றமயம் – லடொக் 

 

❖ லடோ ்கில் 14,000 அடி உயரத்தில் அமைந்த நிலப்பகுதியில் புவி னவப்ப ஆை்ைமல 

பயெ்படுத்தச ்னசய்வதை் ோெ மையத்திமெ ONGC நிறுவெை்  ட்டமை ்  உள்ளது. 

❖ இது இந்தியோவிெ் முதல் ைை்றுை் உலகிெ் மி  உயரந்்த புவி னவப்ப ஆை்ைல் மையைோ  

விளங்குை். 

❖ இது லடோ ் பகுதியிெ் ஆை்ைல் திைமெ இந்தியோவிெ் தூய்மை ஆை்ைல் வளை் நிமைந்த 

பகுதி ளுள் ஒெ்ைோ  னவளி ் ன ோணரவ்தை் ோெ வோய்ப்பிமெ அதி ரி ்குை். 

❖ இந்தியோவிெ் மி ப்னபரிய எண்னணய் ைை்றுை் எரிவோயு உை்பத்தி நிறுவெை் அதெ் 

 ோரப்ெ் தடயத்மத ஈடு  ட்டுவதை் ோ ப் பிெ்பை்றிய உத்தியிெ் ஒரு பகுதியோ  புவி 

னவப்ப ஆை்ைல் முெ்னெடுப்போெது உள்ளது. 

❖ அனைரி ் ோ, இந்கதோகெசியோ, பிலிப்மபெ்ஸ், துரு ்கி ைை்றுை் நியூசிலோந்து 

ஆகியமவ ஜி ோவோட் அளவிலோெ புவி னவப்ப உை்பத்தித் திைெ் மள ் ன ோண்டு 
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உள்ளெ. 

❖ னை ்ஸிக ோ ைை்றுை் இத்தோலி 900 னை ோவோட் திைெ் ன ோண்ட மையங் மளயுை், 

ன ெ்யோ 800 னை ோவோட்டிை்கு கைலோெ திைெ் ன ோண்ட நிமலயங் மளயுை் ன ோண்டு 

உள்ள நிறையிை் ஐஸ்லோந்து, ைப்போெ் ைை்றுை் பிை நோடு ள் அதற்கு அடுத்த நிமலயில் 

உள்ளெ. 

 

தவே் திட்டம் 

❖ இந்த முெ்கெோடித் திட்டத்திெ் ஒரு பகுதியோ , ை ோரோஷ்டிரோவில் உள்ள நந்தூரப்ோர ்

தோலு ோவில் உள்ள பழங்குடியிெர ் கைை்போட்டுத் திட்ட அலுவல த்திெ் கீழ் னசயல் 

படுை் ஆசிரைச ்சோமல ள், குடியிருப்புப் பள்ளி ள்,  ை்பதை் ோெ தெிதத்ுவைோெ ஒரு 

வழிமயப் பரிகசோதித்து வருகிெ்ைெ. 

❖ இந்த முெ்கெோடித் திட்டைோெது ‘கவத ்திட்டை்’ எெப்படுகிைது. 

❖ இது ைோணவர ்மள மையைோ  ் ன ோண்ட அறிவுறுத்தல் உத்தி எெப்படுை் ஒரு சுய 

நிரண்யக்  ை்பித்தல் முமை எெ்ை ஒரு புதிய  ருத்மத அடிப்பமடயோ  ் ன ோண்டது. 

❖ இந்த முமையில் ஆசிரியர ்ள் வகுப்பு ளில் போடங் மள நடத்துை் வழ ் ைோெ 

நிமலயோெ முமைமயப் பிெ்பை்ைோைல், ைோணவர ்ளு ்குச ்சவோல் மள நிரண்யித்து, 

குழுச ்னசயல்போடு ள் வடிவில் தோங் ளோ கவப் புதுமையோெ முமை மள உருவோ ்கி 

அவர ்ளிெ் போடத் திட்டங் மள ்  ை்பதை்கு ஊ ்குவிப்பர.் 

 

சட்டப்பூர்வ உேவிப் பொதுகொப்பு ஆதலொசறன அறமப்பு 

 

❖ கதசிய சட்டச ்கசமவ ள் அமைப்போெது இந்தியோ முழுவதுை் உள்ள 365 ைோவட்ட சட்டச ்

கசமவ ஆமணயங் ளில் சட்ட உதவிப் போது ோப்பு ஆகலோசமெ அமைப்மப (LADCS) 

னதோடங்கியுள்ளது. 

❖ இது முழு கநர அளவிைான சட்ட உதவி வழ ் றிஞர ்மள ் ன ோண்டுள்ளது. 

❖ சட்ட உதவிப் போது ோப்பு ஆகலோசமெ அமைப்பு எெ்பது குை்ைை் சோட்டப்பட்ட 

நபர ்ளு ்கு குை்ைவியல் விசோரமண ளில் தங் மளத் தை் ோத்து ் ன ோள்ள இலவசச ்

சட்ட உதவிமய வழங்குகிெ்ை, கதசிய சட்டச ்கசமவ ள் அமைப்பிெோல் நிதி அளி ் ப் 

படும் ஒரு திடட்ைோகுை். 
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❖ கதசிய சட்டச ்கசமவ ள் அமைப்போெது 1987 ஆை் ஆண்டு சட்டச ்கசமவ ள் ஆமணய 

சட்டத்திெ் கீழ் உருவோ ் ப்பட்டது. 

❖ சமூ த்திெ் பலவீெைோெப் பிரிவிெரு ்கு இலவசச ்சடட் கசமவ மள வழங்குவமத 

இது கநோ ் ைோ  ் ன ோண்டுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஓரினச ்தசரக்்றகக்கொன ேறட ரே்து – சிங்கப்பூர் 

 

❖ சிங் ப்பூர ்அரசானது, திருைணை் எெ்ை வோரத்்மதயிெ் வமரயமைமயப் போது ோ ்குை் 

 ோலெித்துவ  ோலத்துச ் சட்டத்மத ரத்து னசய்வதெ் மூலை் ஆண் ளு ்கு இமடகய 

ஏற்படும் ஓரிெச ் கசர ்்ம /ஒரு  போலிெ ஈரப்்பிமெ குை்ைைை்ை நடவடி ்ம யோ  

அறிவித்தது. 

❖ இதை்கு முெ்போ  சிங் ப்பூர ் தண்ைறனச ் சை்ைத்திெ் 377A என்ற ஒரு பிரிவிெ் கீழ், 

ஆண் ளுடெ் உடலுைவு ன ோள்ளுை் ஆண் ளு ்கு இரண்டு ஆண்டு ள் வமர சிமைத ்

தண்டமெ விதி ் ப்படுை். 

❖ இந்தியத் தண்டமெச ் சட்டத்திெ் 377வது பிரிவோெது இயை்ம  ்கு ைோைோெ சிை 

குை்ைங் மள வமரயறு ்கிைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை், உசச் நீதிமன்றம் நவ்ததஜ் சிங் தஜாஹர ்எதிர ்இந்திய அரசு என்ற 

வழக்கிை் ஒருமனதாக 377வது பிரிவிறன அரசியைறமப்பிற்கு எதிரானது என்று கூறி 

உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பம் 

வணிகம் சொர்ந்ே விண்சவளிச ்சூழ்நிறல குறிே்ே முன்னுணர்வு ஆய்வகம் 

❖ இந்தியோவிெ் முதல் வணி ை் சோரந்்த விண்னவளிச ்சூழ்நிமல குறித்த முெ்னுணரவ்ு 

ஆய்வ ைோெது உத்தர ோண்டிெ்  ரவ்ோல் பகுதியில் அமை ் ப்பட உள்ளது. 
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❖ இது பூமிமயச ்சுை்றி வருை் 10 னசமீ அளவுள்ள னபோருட் மள ்  ண் ோணி ்குை் திைெ் 

ன ோண்டது. 

❖ இது விண்னவளித ் துமையிெ் ஒரு புத்சதாழிை் நிறுவெைோெ தி ந்தரோ எெ்ை 

அமைப்பிெோல் அமை ் ப் பட உள்ளது. 

❖ தை்கபோது, பல இடங் ளில் உள்ள  ண் ோணிப்பு நிமலயங் ள் ைை்றுை் உல ை் 

முழுவதிலுை் இருந்து கூடுதல் உள்ளடீு மள வழங்குை் வணி  நிறுவெங் ள் 

ஆகியமவ மூலை் விண்னவளிக்  ழிவு மளக்  ண் ோணி ்குை் ஒரு நடவடி ்ம யில் 

அனைரி ் ோ ஆதி ் ை் னசலுத்துகிைது. 

 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

மிதிலொ மக்கொனொவிற்கு புவிசொர் குறியீடு 

 

❖ பீ ோரிெ் மிதிலோ ை ் ோெோவிை்கு புவிசோர ்குறியீடு வழங் ப்பட்டது. 

❖ இதெ் தோவரவியல் னபயர ்'யூரியோகல னபரோ ்ஸ் சலிஷப்'. 

❖ தமலும் இது நீரில் முமள ்குை் ஒரு சிைப்பு வம  விமதயோகுை். 

❖ இந்த நடவடி ்ம யின் வாயிைாக, விவசோயி ள் தங் ள் உயரை்திப்புள்ள விமள 

னபோருட் ளு ்கு அதி  பட்ச விமலமயப் னபை உதவுை் எெ்று எதிரப்ோர ்் ப் படுகிைது. 

❖ பீ ோரிெ் மிதிலோ பகுதியிலுை் கநபோளத்திெ் சில பகுதி ளிலுை் இது பயிரிடப்படுகிைது. 
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❖ இது பீ ோரில் இருந்து புவிசோர ்குறியீட்டிமெப் னபை்ை ஐந்தோவது தயோரிப்பு ஆகுை். 

❖ இதை்கு முெ்போ , போ ல்பூரிெ் ைரத்ோலு ைோை்பழை்,  தரெ்ி தோெ் (அரிசி), நவோடோவிெ் 

ைோ ோய் போெ் ைை்றுை் முசோபரப்ூரிெ் ஷோஹி லிசச்ி ஆகியமவ அங்கீ ரி ் ப் பட்டு 

உள்ளெ. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பொண்டுரங் கொன்தகொஜி சிறல 

 

❖ ை ் ளமவ சபோநோய ர ்ஓை் பிரல்ோ தெது னை ்சிக ோ பயணத்திெ் கபோது சுதந்திரப் 

கபோரோட்ட வீரர ்ைை்றுை் கவளோண் அறிவியலோளரான பாண்டுரங் கான்தகாஜி என்ற 

இந்தியரின் சிமலமயத் திைந்து மவ ்  உள்ளோர.் 

❖ இவர ்ை ோரோஷ்டிரோவில் பிைந்த சுதந்திரப் கபோரோட்ட வீரர ்ைை்றுை் கவளோண் நிபுணர ்

ஆவோர.் 

❖  ோெ்க ோஜி  ோதர ் ட்சியிெ் ஸ்தோபெ உறுப்பிெர ்ளில் ஒருவர ்ஆவோர.் 

❖ 1910 ஆை் ஆண்டில் நமடனபை்ை னை ்சி ெ் புரட்சி என்பது சரவ்ோதி ோர ஆட்சிமய 

அ ை்ை வழி வகுத்தததாடு அது  ோெ்க ோஜி ்கு சவகுவாக உத்கவ ை் அளித்தது. 

❖ இவர ்அனைரி ் ப் பண்மண ளில் பணி புரியுை் இந்தியர ்ளுடெ் இந்தியச ்சுதந்திரை் 

பை்றியக்  ருத்து மள விவோதி ்குை் கநோ ் த்துடெ் அவர ்மள அணுகிெோர.் 

❖ இவர ்போரீஸில் இருந்த பி ோஜி  ோைோமவ அணுகி, அவமரச ்சந்தித்தததாடு, ரஷ்யோவில் 

விளோடிமிர ்னலெிமெச ்சந்தித்தோர ் மற்றும் ைை்ைத் தமலவர ்ள் ைத்தியில் இந்தியப் 

பிரசச்ிமெ ்கு தவண்டிய ஆதரவிறனயும் க ோரிெோர.் 

❖ எெினுை், அவர ்ஐகரோப்போவிலிருந்து நோடு  டத்தப்படுதல் எெ்ை தண்டமெமய எதிர ்

ன ோள்ள கநரந்்ததோல், இந்தியோவு ்கும் னசல்ல முடியோத நிறையிை், னை ்சிக ோவில் 

தஞ்சை் புகுந்தோர.் 

❖ னை ்ஸிக ோ ந ரு ்கு அருகில் உள்ள சோபிங்க ோவில் உள்ள கதசிய கவளோண்மைப் 

பள்ளியில் அவர ்கபரோசிரியரோ  நியமி ் ப்பட்டோர.் 

❖ கசோளை், க ோதுமை, பருப்பு வம  ள் ைை்றுை் ரப்பர ்ஆகியவை்மை ஆரோய்சச்ி னசய்து, 

அவை்றுள் உமைபெி ைை்றுை் வைட்சிமயத ்தோங்குை் வம  மள அவர ்உருவோ ் ச ்

சசய்தார.் 

❖ இவர ் னை ்சிக ோவில் ஒரு பு ழ்னபை்ை கவளோண் அறிவியலோளரோ  ைதி ் ப் பட்ட 

நிறையிை் னை ்சிக ோவில் பசுமைப் புரட்சிமய ் ன ோண்டு வருவதை் ோெ சிை 
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முயை்சி ளிெ் ஒரு அங் ைோ  விளங்கிெோர.் 

❖ 1947 ஆை் ஆண்டிை்குப் பிைகு போண்டுரங் இந்தியோ திருை்பிெோர.் 

 

வொனியல் மற்றும் வொனியற்பியல் சேொடர்பொன 15வது சர்வதேச ஒலிம்பியொட் 

தபொட்டி 

❖ ைோரஜ்ியோவிெ் குட்டோசி ந ரில் நமடனபை்ை 15வது சரவ்கதச வோெியல் ைை்றுை் வோன் 

இயை்பியல் (IOAA)-2022 ஒலிை்பியோட் கபோட்டியில் இந்திய அணி ஐந்துப் பத ் ங் மள 

னவெ்று மூெ்ைோவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தப் கபோட்டியில் இந்தியோவில் இருந்து னைோத்தை் ஐந்து ைோணவர ்ள்  லந்து 

ன ோண்டு ஒவ்னவோருவருை் பத ் ை் னவெ்றுள்ளெர.் 

❖ இப்கபோட்டியில் ைோணவர ்ள் 3 தங் ை் ைை்றுை் 2 னவள்ளிப் பத ் ங் மள னவெ்ைெர.் 

❖ பத ் ப் பட்டியலில் சிங் ப்பூருடெ் இமணந்து இந்தியோ மூெ்ைோவது இடத்மதப் 

பிடித்தது. 

❖ இந்திய அணியானது ஈரோெ் அணி (5 தங் ை்) ைை்றுை் ன ஸ்ட் அணி (4 தங் ை், 1 

னவள்ளி) ஆகியவை்று ்குச ்சை்கை பிெ் தங்கியுள்ளது. 

❖ ரோ வ் க ோயல் மி வுை் சவோலோெ ஒரு தத்துவோரத்்தக் க ள்வி ் ோெ சிைந்தப் பதிமல 

வழங்கியதை் ோ  ஒரு சிைப்புப் பரிமச னவெ்ைோர.் 

❖ வோெியல் ைை்றுை் வோெியை்பியல் னதோடரப்ோெ சரவ்கதச ஒலிை்பியோட் கபோட்டி எெ்பது 

ஒரு வருடோந்திரப் கபோடட்ியோகுை்.  

❖ கைலுை், இது ‘சரவ்கதச அறிவியல் ஒலிை்பியோட்’ கபோட்டி ளில் ஒெ்ைோகுை். 
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