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ஜூன்– 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ உள்துறை அறைசச்கைானது இறையவெளிப் பாதுகாப்பு ைை்றுை் தேசியப் பாதுகாப்பு  

(றசபர ்அப்ராே் தச ஆசாதி, ஆசாதி கா அை்ரிே ் ைத ாே்செ்) குறிே்ே ஒரு தேசிய 

ைாநாட்டிறன ஏை்பாடு வசய்ய உள்ளது. 

❖ பிரேைர ்வபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுெனே்தில் அறைக்கப் 

பட்டுள்ள மூறள ஆராய்சச்ி றையே்றேே் திைந்து றெே்து, அங்கு அறைக்கப்பட உள்ள 

பாக்சி பாரே்்ேசாரதி பல்தநாக்குச ்சிைப்பு ைருே்துெைறனக்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ வபங்களுருவில் டாக்டர ் B.R. அை்தபே்கர ் வபாருளியல் பல்கறலக்கழகே்தின் புதிய 

ெளாகே்றேப் பிரேைர ்அெரக்ள் திைந்து றெே்ோர.் 

❖ சபாஷ் மித்து என்பது இந்திய தேசிய ைகளிர ்கிரிக்வகட் அைியின் முன்னாள் வடஸ்ட் 

தபாட்டி ைை்றுை் ஒருநாள் தபாட்டிகளின் அைிே் ேறலெரான மித்ோலி ராஜின் சசொந்த 

ொழ்க்றகறய அடிப்பறடயாகக் வகாை்ட ஒரு திறரப்படை் ஆகுை். 

❖ இந்தியாவில் முேல் முறையாக வபை்களுக்காக நடே்ேப்பட்டத் தேசிய இராணுெ 

அகாடமி தேரவ்ில் ஷனன் டாக்கா என்பவர ்முேல் ைதிப்வபை் வபை்றுள்ளார.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சறபக்கான இந்தியாவின் அடுே்ே நிரந்ேரப் பிரதிநிதியாக ருசச்ிரா 

கை்தபாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ ஆஸ்திதரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்வகட் வீராங்கறனயான லிசா ஸ்ேதலகர ்

சரெ்தேசக் கிரிக்வகட் வீரரக்ள் சங்கே்தின் முேல் வபை் ேறலெராகப் வபாறுப்தபை்று 

உள்ளார.் 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆற்றல் மற்றும் பருவநிலல பற்றிய மாசபரும் சபாருளாோர மன்றம் 

 

❖ ைே்தியச ்சுை்றுசச்ூழல், ெனை் ைை்றுை் பருெநிறல ைாை்ை அறைசச்ர ்பூதபந்ேர ்யாேெ் 

இந்ே ைன்ைே்தில் இந்தியா சாரப்ாக கலந்து வகாை்டார.் 

❖ காவைாளி ொயிலாக நறடவபை்ை இந்ே ைன்ைேத்ிறன அவைரிக்க அதிபர ் தஜாசப் 

பிடன் வோகுே்து ெழங்கினார.் 

❖ இந்ே ைன்ைைானது எரிசக்திப் பாதுகாப்றப ெலுப்படுே்துெேை்குை், பருெநிறல மீதொன 

வநருக்கடிறயச ்சைாளிப்பேை்குை், அேன் மூலை் 2022 ஆம் ஆண்டில் எகிப்தில் சரம் எல் 

ஷேக்கில் நடைசபற உள்ள 27ெது உறுப்பினரக்ளின் ைாநாட்டிை்கான ஒரு வசயல் 

திட்டே்திறன உருொக்குெேை்குமொன நடெடிக்றககறள தைை்படுே்ேச ் சசய்ெறே 

ஒரு தநாக்கைாகக் வகாை்டது. 

❖ உலவகங்கிலுை் இருந்து 23 நாடுகளுை், ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் வபாதுச ்வசயலாளர ்
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ஆகிதயாருை் இந்ேக்  கூடட்ே்தில் கலந்து வகாை்டனர.் 

 

ஷாங்காய் ஒே்துலைப்பு அலமப்பினுலைய 8வது சந்திப்பு 

 

❖ ஷாங்காய் ஒே்துறழப்பு அறைப்பினுறடய உறுப்பினர ் நாடுகளின் ேகுதி ொய்ந்ே 

அதிகாரிகளின் எல்றலப் பைிகளின் ேறலெரக்ளின் 8ெது சந்திப்பிறன இந்தியா 

புது தில்லியில் நடே்தியது. 

❖ இந்ேச ்சந்திப்பில் இந்தியா உட்பட, அந்த அடமப்பின் ைை்ை 7 உறுப்பினரக்ள் ைை்றுை் 

ஷாங்காய் ஒே்துறழப்பு அறைப்பின் பிராந்தியப் பயங்கரொே எதிரப்்பு அறைப்பின் 

நிரெ்ாகக் குழு ஆகியறெ கலந்து வகாை்டது. 

❖ இதில் "நடப்ுைவு எல்றல - 2022" என்ை இந்ே ஆை்டிை்கான ஒரு கூட்டு எல்றலசார ்

நடெடிக்றகயின் ேயாரந்ிறல ைை்றுை் ஏை்பொடுகளுக்கான திட்டமொனது ைதிப்பாய்வு 

வசய்யப் பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ சீனாவின் ஒரு கூட்டு எல்றல நடெடிக்றக முன்வைாழிொன "ஒை்றுறை - 2023" இதில் 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

வங்கி தநாை்டுகளின் விற்பலன விலல 

❖ 2022 ஆை் நிதியாை்டில் ₹20, ₹50, ₹100 ைை்றுை் ₹200 ஆகிய ைதிப்புள்ள ரூபாய் 

தநாட்டுகளின் விை்பறன விறலயானது உயரந்்துள்ளது. 

❖ இருப்பினுை், ₹500 ைதிப்பிலான தநாட்டுகளின் விறல ைாைாைல் உள்ளது. 

❖ 2016-17 ஆை் ஆை்டில் ஏை்பட்ட மிகப் வபரிய உயரவ்ிை்குப் பிைகு 2022 ஆை் நிதி ஆை்டில் 

நாையே்றே அசச்ிடுெேை்கு ஆகுை் ஒட்டு வைாேே்ச ்வசலவொனது இரை்டாெது மிக 

உயரந்்ேோகுை். 

❖ 1,000 எை்ைிக்றகயிலான 50 ரூபாய் தநாட்டுகளின் விை்பறன விறலயானது 2021 ஆை் 

நிதியாை்றட விட 2022 ஆை் நிதியாை்டில் அதிகபட்சைாக 23 சேவீேை் அதிகரிே்து 
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உள்ளது. 

❖ 20 ரூபாய் தநாட்டுகளின் விை்பறன விறலயானது குறைந்ே அளொன 1 சேவீேே்திை்கு 

தைல் உயரந்்துள்ளது. 

 

 

பிளாக் ஷ்வான் நிகை்வு 

 

❖ ஒரு பிளாக் ஷ்ொன் நிகழ்வு என்பது ஒரு அசாோரைைான, எதிரப்ாராே, ைக்கறள 

அதிரச்ச்ிக்குள்ளாக்குகிை நிகழ்ொகுை்.  

❖ இது சமூகை் ைை்றுை் முழு உலகின் மீதுை் வபருை் ோக்கே்றே ஏை்படுே்துகிைது. 

❖ நிதியியல் தபராசிரியரான நாசிை் நிக்தகாலஸ் ேதலப், 2001 ஆை் ஆை்டில் கருப்பு 

அன்னை் (பிளாக் ஷ்ொன் நிகழ்வு) என்ை ஒரு கருப்வபாருறள முன்வைாழிந்ோர.் 

❖ இந்ே நிகழ்வுகள் வியேே்கு முறையில் அரிோனறெ, கைிக்கமுடியாேறெ ைை்றுை் 

எதிரப்ாராேறெ ஆகிய மூன்று ேனிேத்ுெைானப் பை்புகறளக் வகாை்டிருப்போக 

நை்பப் படுகிைது. 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியின் ைதிப்பீட்டு அறிக்டகயின் படி குறிப்பிடே்ேக்க உலகளாவிய 
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இடர ்சூழ்நிறல அல்லது "பிளாக் ஷ்ொன் நிகழ்வு" ஏை்பட்டால், இந்திய நாடு ரூ.7,80,000 

தகாடி ெறர மூலேன இழப்பிறன எதிரவ்காள்ள தநரிடுை். 

 

உலகளவில் ேங்க மறுசுைற்சிச ்சசயல்முலற 

 

❖ உலகிதலதய அதிகளவில் ேங்கே்றே ைறுசுழை்சி வசய்யுை் நான்காெது வபரிய நாடாக 

இந்தியா ைாறியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் 2021 ஆை் ஆை்டில் 75 டன் ேங்கை் ைறுசுழை்சி வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ே அறிக்றகறய உலகத் ேங்கச ்சறபயானது வெளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆை் ஆை்டில் 168 டன் ேங்கே்திறன ைறுசுழை்சி வசய்து உலக அளவில் சீனா 

முேலிடே்றேப் வபை்றுள்ளது. 

❖ இறேே ் வோடரந்்து இே்ோலி இரை்டாெது இடே்திலுை் (80 டன்) அவைரிக்கா 

மூன்ைாெது இடே்திலுை் (78 டன்) உள்ளன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுை்பம் 

ஜிசாை்-24 

❖ நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிவடட் நிறுெனைானது GSAT-24 என்ற வசயை்றகக்தகாளிறன 

விை்ைில் ஏவியது.  

❖ முழு வசயை்றகக்தகாளின் திைறனயுை் தநரடியாக ஒளிபரப்பு (DTH) தசறெ ெழங்குை் 

ஒரு நிறுெைான டாட்டா பிதள என்ற நிறுெனே்திடை் குே்ேறகக்கு ெழங்குவது ஷபொன்ற 

விை்வெளி சாரந்்ே சீரத்ிருே்ேங்கறளே் வோடரந்்து இது ஏவப் பை்ைது. 

❖ இது அந்நிறுெனே்தின் முேல் "தேறெயின் தபரில் உருொக்கப்பட்டு ஏெப்பட்ட" ேகெல் 

வோடரப்ு வசயை்றகக் தகாள் ஆகுை். 

❖ இந்ேச ் வசயை்றகக்தகாளானது இந்திய விை்வெளி ஆராய்சச்ி நிறுெனே்ோல் நியூ 

ஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிவடட் நிறுெனே்திை்காக உருொக்கப்பட்ட வசயை்றகக் தகாள் 

ஆகுை். 

❖ இது பிவரஞ்ச ்கயானாவில் உள்ள வகௌதராெ் எனுமிடே்திலிருந்து ஏரியன் 5 ராக்வகட ்
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(வேன் அவைரிக்கா) மூலை் புவிநிறலச ்சுை்றுப்பாறேயில் வெை்றிகரைாக ஏெப்பட்டது. 

 

 

சுற்றுசச்ூைல் சசய்திகள் 

நான்கு புதிய பவளப்பாலறகள் 

 

❖ இந்திய கடல் பகுதியிலிருந்து முேல் முறையாக நான்கு ெறகயான பெளப் பாறைகள் 

கை்டறியப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்ேப் புதிய ெறகயொன அதசாசாந்வேல்லட் பெளப்பாறைகள் அந்ேைான் ைை்றுை் 

நிக்தகாபார ்தீவுகளுக்கு அப்பால் உள்ள கடல் பகுதிகளில் கை்டறியப்பட்டுள்ளன. 

❖ இறெ சூசாந்வேல்தல என்ற மஞ்சள் பழுப்புநிறப் பொசியிடனக் வகாை்டிராே பெளப் 
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பாறைகளின் ஒரு  குழுொகுை். 

❖ இறெ சூரியனிடமிருந்து அல்லாைல், அேை்கு ைாை்ைாக பல்தெறு ெறகயான மிேறெ 

உயிரிகளிடமிருந்து ஊைை்ச ்சத்திடனப் சபருமளவில் றகப்பை்றுெேன் மூலை் ஊட்டச ்

சே்றேப் வபறுகின்ைன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

கைன் நிலலகலள நிலலப்படுே்துவேற்கான சசயற்முலறகள் 

❖ 2020-21 ஆை் ஆை்டில் கடன்-ைை்றுை் வைாே்ே உள்ைாநில உை்பே்தி ஆகியெை்றிை்கு 

இறடயிலான விகிேே்தின் அடிப்பறடயில், பே்து ைாநிலங்கள் அதிக கடன் சுறைறயக் 

வகாை்டிருக்கின்ைன. 

❖ பீகார,் தகரளா, பஞ்சாப், ராஜஸ்ோன் ைை்றுை் தைை்கு ெங்காளை் ஆகிய ஐந்து 

ைாநிலங்கள் நிதி ரீதியாக மிகவுை் கடன் சுறைறயக் வகாை்டுள்ள ைாநிலங்கள் 

ஆகுை். 

❖ பஞ்சாப் ைாநிலே்தின் கடன் ைை்றுை் வைாே்ே உள்ைாநில உை்பே்தி ஆகியெை்றிை்கு 

இறடயிலான ஒரு விகிேைானது 2026-27 ஆை் ஆை்டில் 45 சேவீேே்றே மிஞ்சுை் என்று 

கைிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ராஜஸ்ோன், தகரளா ைை்றுை் தைை்கு ெங்காளை்  ஆகிய ைாநிலங்களில் 2026-27 ஆை் 

ஆை்டில் கடன் ைை்றுை் வைாே்ே உள்ைாநில உை்பே்தி ஆகியெை்றிை்கு இறடயிலான 

விகிேைானது 35 சேவீேே்றே மிஞ்சுை் என்று கைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகை்வுகள் 

புலனவுக் கலேக்கான சபண்கள் பரிசு 

 

❖ ைதிப்புமிக்க இலக்கியப் பரிசானது “The Book of Form and Emptiness” என்ை நாெலுக்காக 

எழுே்ோளர ்ரூே் ஓவஸக்கி என்பெருக்கு ெழங்கப்பட்டது. 
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❖ இந்ே விருோனது ெழங்கே் வோடங்கப்பட்ட 27ெது ஆை்டுகளில் முேல்முறையாக 

உலகில் உை்றையான கருே்துே் ோக்கே்திறன ஏை்படுே்துை் ஒரு ஆங்கில வைாழியின் 

வபை் எழுே்ோளருக்கு புறனவுக் கறேக்கான ைகளிர ்பரிசு ெழங்கப்படுகிைது. 

 

விலளயாை்டுச ்சசய்திகள் 

17 வயதுக்குை்பை்தைாருக்கான ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் தபாை்டி 

 

❖ கிரக்ிஸ்ோனின் பிஷ்வகக் நகரில் நறடவபை்ை 17 ெயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய 

சாை்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்திய ைகளிர ்ைல்யுே்ே அைியானது வெை்றி வபை்று 

உள்ளது. 

❖ இந்தியா எட்டு ேங்கை், ஒரு வெள்ளி ைை்றுை் ஒரு வெை்கலப் பேக்கங்களுடன் இந்ேப் 

தபாட்டியில் சாை்பியன் பட்டே்திறன வென்ைது. 

❖ ஜப்பான் அைி இரை்டாை் இடே்றேயுை், ைங்தகாலிய அைி மூன்ைாெது இடே்றேயுை் 

வபை்ைன. 

 

20வது நாை்டுப்புறக் கண்காை்சி 

 

❖ பழங்குடியினர ்விெகாரங்கள் துடற அறைசச்ர ் அரஜ்ுன் முண்ைொ, ஒடிஷாவின் பூரி 

நகரிலுள்ள சாரோபாலி என்னுமிடே்தில் நறடவபை்ை 20ெது நாட்டுப்புைக் கை்காட்சி 

(தேசியப் பழங்குடியினர ் / நாட்டுப்புைப் பாடல் ைை்றுை் நடன விழா) ைை்றுை் 13ெது 

கிரிஷி கை்காட்சி 2022 ஆகியெை்றிறனே ்வோடங்கி றெே்ோர.் 

❖ இந்த இரை்டுக் கை்காட்சிகளுை் முறைதய பழங்குடியினரின் கலாசச்ாரே்றேப் 

பாதுகாே்ேல் ைை்றுை் தெளாை்றையில் புதுறைகறள ஊக்குவிே்ேல் ஆகியெை்றிறன 
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தநாக்கைாகக் வகாை்டோகுை். 

❖ தெளாை்றை வோடரப்ான புதுறைகள், ேயாரிப்புகள், தீரவ்ுகள் ைை்றுை் தசறெகறளக் 

வகாை்ட அறனே்து அறைப்புகளுக்குை் நிறுெனங்களுக்குை் கிருஷி கை்காட்சி ஒரு 

ேளைாகுை். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

அரிோன பண்லைய கால மசூதி 

❖ இஸ்தரலியத் வோல்வபாருள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அந்நாட்டின் வேை்குப் பகுதியில் ஓர ்

அரிோன பை்றடயக் கால ைசூதிறயக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ அந்த ைசூதியின் சிதிலைறடந்ேப் பகுதிகள் சுமொர ்1,200 ஆை்டுகளுக்கு தைல் பழறை 

வொய்ந்தோகக் கருேப் படுகிைது. 

❖ வநதகெ் என்ற பாறலெனே்தில் அறைந்துள்ள இந்ே ைசூதியில் "சதுர ெடிெ அறையுை் 

வைக்காவின் திறசறய தநாக்கியுள்ள ஒரு சுெருை்" உள்ளது.  

❖ அந்ேச ்சுெரில் வேை்கு தநாக்கியொறு ெறரயப்பட்டுள்ள ஒரு அறர ெட்டமுை் உள்ளது. 
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