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ஜூலை – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ 1984 ஆம் ஆண்டுப் பிரிவைச ்சசரந்்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி மற்றும் மத்திய 

எரிசக்தித் துவற அவமசச்கத்தின் சசயலாளரான அஜய் குமார ் பல்லா என்பைர ்

மத்திய உள்துவற அவமசச்கத்தின் சிறப்புப் பணி அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இைரது நியமனம் உடனடியாக நவடமுவறக்கு ைருகின்றது. 

o பல்லா என்பைர ் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ைவர மத்திய உள்துவறச ்

சசயலாளராக நிவலயான 2 ஆண்டுப் பதவிக் காலத்வதப் சபறவிருக்கின்றார.் 

❖ 20-ைது காரக்ில் நிவனவு தினத்தின் சபாது இராணுைத்தின் ைடக்குப் பிராந்தியக் 

கமாண்டரான சலப்டினன்ட் சஜனரல் ரன்பீர ் சிங் என்பைர ் இந்திய இராணுைத்தின் 

XIVைது  படைப் பிரிவு குறித்து  “ஆயுத மற்றும் சீற்றப் படை – வல்லடம, மன ோபலம் 

மற்றும் தியோகத்தி ் சரித்திரம்” எ ்ற ஒரு புத்தகத்டத வவளியிைட்ுள்ளோர.் 

o XIVைது  படைப் பிரிவி ் புட ப்வபயர ்ஆயுத மற்றும் சீற்றப் படையோகும். இத ் 

தடலடமயிைம் கோரக்ிலிலிருந்து 28 கினலோ மீை்ைர ் வதோடலவில் உள்ள 

கும்போத்தோங்கில் அடமந்துள்ளது. 

❖ பிரதமர ் நனரந்திர னமோடி “சந்திர னசகர ் – கருத்தியல் அரசியலி ் கடைசி உருவம்” 

எ ்ற ஒரு புத்தகத்டத வவளியிைட்ுள்ளோர.் இந்தப் புத்தகம் மோநிலங்கள் அடவயி ் 

துடைத ் தடலவரோ  ஹரிவ ்ஷ் மற்றும் ரவி தத் பஜ்போய் ஆகினயோரோல் 

எழுதப்பை்ைதாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

“யுகேய்ரி ேல்விப் பயணத் திட்டம் : இந்தியாவில் பயில்க ாம்” 

❖ இந்தியோ-ஐக்கிய இரோஜ்ஜியம் ஆகிய நோடுகளுக்கிடைனய “யுனகய்ரி கல்விப் பயைத் 

திை்ைம் : இந்தியோவில் பயில்னவோம்” எ ்ற ஒரு புதிய திை்ைமானது னசோதட  

அடிப்படையில் வதோைங்கப்பைை்து. 

❖ இது ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்திலிருந்து இந்தியோவிற்குப் பயைம் னமற்வகோள்ளும் 

மோைவரக்ளுக்கு நிதியுதவி அளிப்படத னநோக்கமோகக் வகோை்டுள்ளது. 

❖ கல்விக்கோக ஐக்கிய இரோஜ்ஜிய மோைவரக்டள இந்தியோவிற்கு அனுப்புவதற்கு 

பிரிை்ை ி ் பல்கடலக் கழகங்கள் இந்திய நிறுவ ங்களுைன் 

இடையவிருக்கி ்ற . 

❖ இந்தத ்திை்ைம் ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்தி ் “சரவ்னதசத்திற்குச ்வசல் : வவளினய வச ்று 

கல்வி கல்” எ ்ற பிரசச்ோரத்தி ் ஒரு பகுதியோகும்.  

 

இந்ே்ஸ்கபஸ்எே்ஸ் (IndSpaceEx) – முதலா து விண்வ ளிப் கபார்ப் பயிற்சி   

❖ இந்திய ஆயுதப் பவடகள் நாட்டின் முதலாைது உருைகப்படுத்தப்பட்ட விண்சைளிப் 

சபாரப்் பயிற்சியான “இந்த்ஸ்னபஸ்எக்ஸ்” எ ்ற பயிற்சிடய நைத்தத் 

தயோரோகியுள்ள . 
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❖ போதுகோப்பு அடமசச்கத்தி ் கீழுள்ள ஒருங்கிடைக்கப்பை்ை முப்படை போதுகோப்புப் 

பைியோளரக்ளுை ் அட தத்ு இரோணுவ மற்றும் அறிவியல்துடற சோரந்்த 

பங்கோளரக்ள் இப்பயிற்சிடய நைத்த இருக்கி ்ற ர.் 

❖ இந்த ஆை்டில் மோரச் ்27 அ ்று வசயற்டகக் னகோள் எதிரப்்பு ஏவுகடைடய இந்தியோ 

வவற்றிகரமோக னசோதட  வசய்துள்ளது. 

❖ கை்கோைிப்பு, தகவல் வதோைரப்ு, ஏவுகடை குறித்த மு ்கூை்டிய எசச்ரிக்டக மற்றும் 

துல்லியமோ  இலக்கு ஆகியவற்றிற்குப் பயனளிப்பதாக விளங்கும் இந்திய 

வசயற்டகக் னகோள்கடள அழிக்க அல்லது வசயலிழக்கச ்வசய்யும் எதிரி நோடுகளி ் 

முயற்சிகளுக்குத்  தடை ஏற்படுதத்ுவதற்கு இது னபோ ்ற திற ் னதடவயானதாக 

உள்ளது.  

 

வதாழில்சார் ஆகராே்கியம் மற்றும் துப்புரவு நிறு னம் 

❖ மத்திய அவமசச்ரவையானது சதசிய சுரங்கப் பணியாளரக்ள் ஆசராக்கிய 

நிறுைனத்வத (National Institute of Miners' Health - NIMH) இந்திய மருத்துை ஆராய்சச்ிக் குழு 

(ICMR/Indian Council of Medical Research)  – னதசிய வதோழில்சோர ் ஆனரோக்கிய 

நிறுவ தத்ுை ் இடைப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ NIHM ஆ து வதோழில்சோர ்ஆனரோக்கியம் மற்றும் துப்புரவுத் துடறயில் பய ்போைட்ு 

ஆரோய்சச்ிடய சமற்சகாள்கி ்றது. இது சுரங்கம் மற்றும் க ிமம் சோரந்்த 

வதோழிற்சோடலகளுக்குத்  வதோழில்நுை்ப உதவிகடள அளிக்கி ்றது. 

❖ பதிவு வசய்யப்பை்ை அலுவலகம் : னகோலோர ்தங்க வயல், கரந்ோைகோ 

❖ இது 1990 ஆம் ஆை்டில் இந்திய அரசி ோல் அடமக்கப்பை்ைது.  

 

“Hand in Hand” இராணு ப் பயிற்சி 

❖ இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிவடசயயான “Hand in Hand” எ ்ற கூைட்ு 

இரோணுவப் பயிற்சியி ் 2019 ஆம் ஆை்டுப் பதிப்போ து 2019 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்

மோதத்தில் னமகோலயோவி ் ஷில்லோங்கிற்கு அருகில் உள்ள உம்னரோயில் 

நடைவபறவிருக்கி ்றது. 

❖ இது தீவிரவோத எதிரப்்பு, ம ிதோபிமோ  உதவி மற்றும் னபரிைர ்மீை்பு நைவடிக்டககள் 

ஆகியவற்டற அடிப்படையோகக் வகோை்டு நடைவபறும் இரை்டு வோர கோலப் 

பயிற்சியோகும். 

❖ இது சீ ோ மற்றும் இந்தியோ ஆகிய நோடுகளிலிருந்து தலோ 120 இரோணுவ வீரரக்டளக் 

வகோை்டு நடைவபறும் ஒரு படை அளவிலோ  பயிற்சியோகும்.  

 

வமட்கராலலட் இரயில்ேள் 

❖ மத்திய அரசு “வமை்னரோடலை்” எ ்ற வபயர ் வகோை்ை ஒரு சிறு நகர இரயில் 

னபோக்குவரதத்ு அடமப்டபப் பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

❖ இது குடறந்த அளவு பயைத் வதோடலவுள்ள நகரங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பை விருக்கி ்றது. 

❖ ஒவ்வவோரு இரயிலும் 3 வபைட்ிகடளக் வகோை்டிருக்கும். இத ் னவகம் ஒரு மைி 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

னநரத்திற்கு 25 கினலோ மீை்ைர ்அளவோகக் கைட்ுப்படுத்தப் பைட்ுள்ளது. 

❖ நிலத்தி ் னமற்பரப்பு மற்றும் உயரத்்தப்பை்ை போடதகளில் ஏற்படுத்தப்பைவிருக்கும் 

இந்த “வமை்னரோடலை் அடமப்பி ்” தர அம்சங்கடள மத்திய வீைட்ுவசதி மற்றும் 

நகரப்்புற விவகோரங்களுக்கோ  அடமசச்கம் வழங்கியுள்ளது. 

❖ வமை்னரோடலை் அடமப்பு தோ ியங்கி கை்ைை வசூலிப்புக் கதவுகள், நடைனமடை திடர 

வோயில்கள், எக்ஸ் கதிர ் மற்றும் உைடமகள் வருடி ஆகியவற்டறக் வகோை்டிருக்கிறது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஏலை இடப்வபயர ்ாளரே்ளது  மீள்குடிகயற்றம் 

❖ ஐசராப்பிய ஒன்றியத்வதச ் சசரந்்த 8 நாடுகள் பிரான்சு மற்றும் சஜரம்னியால் 

பரிந்துவரக்கப்படட் ஒரு இடப்சபயரை்ாளரக்ள் மீள்குடிசயற்றத் திட்டத்திற்கு ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளன. 

❖ இந்த நாடுகள் மத்தியத் தவரக்கடலில் மீடக்ப்படட்ுள்ள லடச்க்கணக்கான 

இடப்சபயரை்ாளரக்வளப் பகிரந்்து சகாள்ள ஒப்புக் சகாண்டுள்ளன. 

❖ ஒை்சைாரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான இடப்சபயரை்ாளரக்ள் தவரக்கடவலக் 

கடந்து ஐசராப்பாவிற்குச ் சசல்ல முயற்சிக்கின்றனர.் அைரக்ள் மிக முக்கியமான 

பகுதியான லிபியாவிலிருந்துப் புறப்படுகின்றனர.் 

 

 

தியாங்ோங் 2 : சீனா 

❖ சீனாவின் ஒரு மனித விண்சைளி நிவலயமான தியாங்காங் – 2 ஆனது ஜூவல 19 

அன்று பசிபிக் சபருங்கடல் பகுதியில் பூமியின் ைளிமண்டலத்திற்குள் அதன் 
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கடட்ுப்படுதத்ப்பட்ட மறு நுவைவின் (மீண்டும் திரும்பி ைருதல்) சபாது 

அழிக்கப்படட்து. 

❖ தியாங்காங் – 2 ஆனது 2016 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்15 அன்று சசலுத்தப்படட்து. 2016 

ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் இந்த விண்சைளி நிவலயத்தில் 2 விண்சைளி வீரரக்ள் 30 

நாடக்ள் தங்கியிருந்தனர.்  

❖ இது சீனாவின் மிக நீண்ட மனித விண்சைளித் திட்டமாக இதுநாள் ைவர இருந்து 

ைருகின்றது. 

❖ புவியில் உள்ள மிகவும் சதாவலதூரப் பகுதியான சநசமா என்ற  புள்ளிக்கு அருகில் 

விண்சைளிக் கழிவுகள் விழுகின்றன.  

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சர ்கதச ் புத்தாே்ேே் குறியீடு 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 24 அன்று ைணிக மற்றும் சதாழிற்துவற அவமசச்ர ்பியூஷ் 

சகாயல் 2019 ஆம் ஆண்டின் சரை்சதசப் புத்தாக்கக் குறியீடவ்ட (Global Innovation Index - 

GII) புது தில்லியில் சைளியிட்டார.் 

❖ இந்தியா கடந்த ஆண்வட விட 5 இடங்கள் முன்சனறி 52-ைது இடத்தில் தரைரிவசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய மற்றும் சதற்கு ஆசியாவில் மிகவும் புத்தாக்கம் சபற்ற சபாருளாதாரமாக 

இந்தியா சதாடரக்ிறது என்று இந்த அறிக்வக கூறுகின்றது. 

❖ GII எ ்பது ஒரு வபோருளோதோரத்தி ் புத்தோக்கச ்வசயல்போைட்ை அளவிடுவதற்கோ  ஒரு 

மு ்  ி ஆதோரமோக விளங்குகி ்றது. இது GII- ் 12-வது பதிப்போகும். 

❖ இது காரச்னல் பல்கவலக் கைகம், இன்சீட் ைணிகப் பள்ளி மற்றும் உலக அறிவுசார ்

சசாதத்ு நிறுைனம் ஆகியைற்றால் சைளியிடப்பட்டது.  

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

வபாருட்ேலள எடுத்துச ்வசல்லும் லபேள் - கசானாலி 

❖ ைங்க சதசத்தில் உள்ள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சணல் இவைகவள “னசோ ோலி” எ ்ற 

குடறந்த வசலவுடைய உயிரியோல் சிடதவுறக் கூடிய வசல்லுனலோஸ் தோள்களோக 

மோற்றுவதற்கோ  ஒரு முடறடய உருவோக்கியுள்ள ர.் 

❖ இது சபாருடக்வள மூடி வைக்கும் உடற வபோருளோகவும் வபோருைக்டள எடுத்துச ்

வசல்லும் டபயோகவும் பய ்படுத்தப் படுகி ்றது. 

❖ இந்த கை்டுபிடிக்கப்பை்ை சைல் மற்றும் வநகிழி ஆகியவற்றி ் வவளிப்புறப் 

பை்புகள் மிகவும் ஒத்தவையோக உள்ள . 

❖ ஆ ோல் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த இந்த சணல்டபகள் ம ிதரக்ளுக்குத் தீங்கு 

விடளவிப்பதில்டல. 

❖ இது வங்க னதச அரசுக்குச ் வசோந்தமோ  சைல் ஆடலக் கழகத்தி ோல் 

னமம்படுத்தப்பைை்தாகும். 
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வசம்முேே் குரங்குேள் 

❖ மத்தியச ்சுற்றுசச்ூைல் துவற அவமசச்கம் இமாசச்லப் பிரசதசத்தில் உள்ள சசம்முகக் 

குரங்குகவள (சரகசஸ் மக்காக்) “வவரம்ி ்களோக” (தீங்கு ஏற்படுத்தும் விலங்குகள்) 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ஓரோை்டுக் கோலத்திற்கு சில அடையோளம் கோைப்பை்ை ைனங்களற்ற பகுதியில் 

இந்த விலங்குகடளக் வகோல்லுவதற்கு உள்ளூர ் அதிகோரிகளுக்கு அனுமதி 

வழங்குகி ்றது. 

❖ இந்தக் குரங்குகள் வ விலங்கு போதுகோப்புச ் சை்ைம் 1972- ் அை்ைவடை II- ் கீழ் 

போதுகோக்கப்பை்ை இ ங்களோக அறிவிக்கப்பைட்ுள்ள .  

❖ ஆ ோல் இசச்ை்ைத்தி ் 62-வது பிரிவு “வவரம்ி ்” என்ற விலங்குகளாக அறிவிக்கக் 

னகோரும் வ விலங்குகளி ் பை்டியடல மோநில அரசுகள் மத்திய அரசிற்கு வழங்க 

அதிகோரம் அளிக்கி ்றது. 

 

டிராேன் மர இனங்ேள் 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அசாமின் சமற்கு கரப்ி அங்லாங் மாைட்டத்தின் சடாங்கா சப்சரா 

பகுதியில் “டிரோகோவய ோ கம்னபோடியோ ோ” எ ்ற ஒரு டிரோக ் மர இ த்டதக் 

கை்டுபிடிதத்ுள்ள ர.் 

❖ இந்தியோவிலிருந்து ஒரு டிரோக ் மர இ ம் பதிவோகியிருப்பது இதுனவ 

முதல்முடறயோகும். 

❖ இந்த மர இ ங்கள் கோற்றுை ் வதோைரப்ு சகாண்ட பி ்பு அத ் வம ்மரப் பகுதி 

பிரகோசமோ  சிவப்பு நிறமோக மோறும்.  

 

 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

உலே வடஸ்ட் கிரிே்வேட் சாம்பியன்ஷிப் 

❖ சரை்சதச கிரிக்சகட் ஆவணயமானது (ICC - International Cricket Council) உலகக் னகோப்டப 

ஒருநோள் கிரிக்வகை் வதோைடரப் னபோ ்று உலக வைஸ்ை் சோம்பிய ்ஷிப்டபத் வதோைங்க 

முடிவு வசய்துள்ளது. 

❖ இந்த சோம்பிய ்ஷிப்பி ் முதல் னபோை்டியோ து இங்கிலோந்தில் உள்ள எைக்்போஸ்ைன் 

கிரிக்வகை் டமதோ த்தில் ஆகஸ்ை் 01 ஆம் னததி முதல் 05 ஆம் னததி வடர இங்கிலோந்து 

மற்றும் ஆஸ்தினரலியோவிற்கு இடைனய விடளயோைப் பைவிருக்கின்றது. 

❖ அட தத்ு அைிகளுக்கும் 2 ஆை்டு கோலத்தில், அந்த அைிகளி ் வசயல்போைட்ைப் 

வபோறுதத்ுப் புள்ளிகள் வழங்கப்பைவிருக்கி ்ற . 

❖ முதல் 2 அைிகள் 2021 ஆம் ஆை்டில் நவடசபறும் உலகக் னகோப்டப வைஸ்ை் வதோைரி ் 

இறுதிப் னபோை்டிடய எதிரவ்கோள்ளவிருக்கி ்ற . 

❖ இதவ்தோைரில் ஆப்கோ ிஸ்தோ ், அயரல்ோந்து மற்றும் ஜிம்போனவ ஆகிய நோடுகள் 

கலந்து வகோள்ளவில்டல. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

 ருமான  ரி தினம்  - ஜூலல 24 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 24 அன்று மத்திய சநரடி ைரிகள் ைாரியம் (CBDT - Central Board 

of Direct Taxes) 159-வது வருமோ  வரி தி த்டத அனுசரித்தது. 

❖ 1860 ஆம் ஆை்டு ஜூடல 24 ஆம் னததி சர ் னஜம்ஸ் வில்ச ோல் இந்தியோவில் 

முத ்முடறயோக வருமோ  வரி அறிமுகப்படுத்தப்பைை்து. 

❖ இது ஆங்கினலய ஆை்சிக்கு எதிரோக 1857 ஆம் ஆை்டில் நடைவபற்ற முதல் இந்தியச ்

சுதந்திரப் னபோரி ் னபோது பிரிை்டிஷ் ஆை்சிக்கு ஏற்படுத்தப்பை்ை இழப்புகடள ஈடு 

வசய்ய அறிமுகப்படுத்தப் பைை்து.  
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இேரச ்சசய்திகள் 

படச்ர் ஆப் வபய்ஜிங் – லீ வபங்  

❖ 1989 ஆம் ஆண்டு தியான்சமன் சபாராட்டத்தின் சபாது இராணுைச ் சட்டதவ்த 

அமல்படுதத்ுைதற்கு உத்தரவிட்ட சீனாவின் முன்னாள் பிரதமரான லீ சபங், தனது                

90-ைது ையதில் காலமானார.் 

❖ 1989ல் ஜனநாயகச ் சாரப்ு ஆதரைாளரக்ள் மீதான தியான்சமன் சதுக்கத்தில் மிகக் 

சகாடுவமயான ஒடுக்குமுவறயில் இைர ் ஆற்றியப் பங்கிற்காக இைர ் “பைச்ர ்ஆப் 

வபய்ஜிங்” (வபய்ஜிங்கின் கசாப்புக்காரர)் எ ்று அடழக்கப்படுகி ்றோர.் 

❖ 1989 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் மோதத்தில், ஜ நோயக சீரத்ிருத்தங்களுக்கு ஆதரவோக 

ஆயிரக்கைக்கோ  சீ  மோைவரக்ள் தியான்சமன் சதுக்கத்தில் ஒ ்று கூடி ர.் 

❖ இப்னபோரோை்ைத்தில் ஆயிரக்கைக்கோ  மக்கள் வகோல்லப்பைை் ர.் இப்னபோரோை்ைம் 

விடரவோக முடிவுக்குக் வகோை்டு வரப்பைை்து.  
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