
   
    
 

 
 

ஜூன்– 27 

TNPSC துளிகள் 

 பெங்களூருவில் அமைக்கெ்ெட்டுள்ள ஐக்கியா என்ற நிறுவனத்தின் நாகசச்ந்திரா 

காணகத்திமன (ஷ ாரூை்) கரந்ாடக முதல்வர ்ெசவராஜ் பொை்மை திறந்து மவத்தார.் 

o மைதராொத் ைற்றுை் முை்மெக்கு அடுதத்ெடியாக பெங்களூருவில் அமைக்கெ் 

ெட்டுள்ள இந்தக் கமடயானது இந்தியாவில் அமைந்துள்ள ஐக்கியா நிறுவனதத்ின் 

மூன்றாவது விற்ெமன நிமலயைாகுை். 

 ONGC விஷத ் லிமிபடட் நிறுவனைானது, பகாலை்பியாவில் உள்ள உரர்ாக்கா என்ற 

துமளயிடெ்ெட்ட கிணற்றில் எண்பணய் இருெ்ெமதச ்சமீெதத்ில் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 ைத்தியப் புலனாய்வு வாரியதத்ின் புதிய தமலவராக தென் ஷடகா நியமிக்கெ் ெட்டு 

உள்ளார.் 

o இவரது நியைனைானது அமைசச்ரமவயின் நியைனக் குழுவால் அங்கீகரிக்கெ் 

ெட்டது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் துமண ஆளுநர ்S.S.முந்த்ராமவப் ெங்குச ்சந்மத 

நிறுவனதத்ின் இயக்குநரக்ள் குழுவின் தமலவராக நியமிெ்ெதற்குப் ெங்குச ்சந்மத 

ஒழுங்குமுமற அமைெ்ொன இந்தியெ் ெத்திரங்கள் ைற்றுை் ெரிவரத்த்மன வாரியை் 

ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடுச ்சசய்திகள் 

தமிழ்நாட்டில் புதிய டடடல் பூங்காக்கள் 

 முதலமைசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் பசன்மனயில் தமிழ்நாடு ஷைை்ெட்ட உற்ெதத்ி 

மையத்மதத் திறந்து மவத்தார.் 

 இது டசால்ட் சிஸ்டை்ஸ் நிறுவனதத்ுடன் இமணந்து நிறுவெ்ெட்டது. 

 இது ைாநிலதத்ினால் திட்டமிடெ்ெட்ட மூன்று சிறெ்பு மையங்களில் ஒன்றாகுை். 

 சீபைன்ஸ் நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கெ்ெட்ட தமிழ்நாடு திறன்மிகு ைற்றுை் ஷைை்ெட்ட 

உற்ெத்தி மையை் ைற்றுை் தமிழ்நாடு ஷைை்ெட்ட உற்ெத்தி மையை் ஆகியமவ ைற்ற 

இரண்டுப் பூங்காக்களாகுை். 

 ஷைற்பகாண்ட நிறுவனங்கள் GE Aviation நிறுவனதத்ுடன் இமணந்து பசயல்ெடுத்தெ்ெட 

உள்ளது. 

 மைலுை் அவர ்ஸ்ரீபெருை்புதூர ் ைற்றுை் ஓசூரில் இரண்டு பதாழில்துமறப் புத்தாக்க 

மையங்கமள (IICs) நிறுவினார.் 

 இது நான்காவது பதாழில்புரட்சிமய ஏற்ெடுத்துவமதயுை், தமிழ்நாட்டின் உற்ெத்திச ்

சூழல் அமைெ்மெ ைாற்றுவமதயுை் ஷநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 விழுெ்புரை் ைற்றுை் திருெ்பூர ்ைாவட்டங்களில் மடடல் நிஷயா பூங்காக்கமள நிறுவச ்

சசய்வதற்குை் முதல்வர ்அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இன்ஃஷொசிஸ், பசன்மனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்ெக் கல்விக் கழகை் ைற்றுை் 

நாட்டிங்ைாை் ெல்கமலக் கழகதத்ுடன் இமணந்துத் பதாழில்துமற 4.0 முதிரவ்ுக் 

குறியீட்டு ஆய்மவயுை் முதல்வர ்அவரக்ள் பதாடங்கி மைதத்ார.் 
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ததசியச ்சசய்திகள் 

ததசிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது 2022 

 இதத்ுமறயின் சிறந்த ஷைை்ொட்டிற்கான முதல் ெரிமச ஒடிசா பவன்றது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு ஷதசிய குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது விழாவில், 

காலாைந்தி ைாைட்டதத்ிற்கு உயரல்ட்சிய ைாவட்டங்களுக்கான 2022 ஆை் ஆண்டு 

ஷதசிய குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பிரிவில் மூன்றாவது ெரிசு வழங்கெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 

 

எல்டலச ்சாடல அடமப்பின் சிற்றுண்டியகம் 

 எல்மலச ்சாமல அமைெ்பின் சிற்றுண்டியகை் என்ற பெயரில் 12 ைாநிலங்கள் ைற்றுை் 

ஒன்றியப் பிரஷதசங்களின் ெல்ஷவறு வழிதத்டெ் பிரிவுகளில் 75 விற்ெமன 

நிமலயங்கமள எல்மலச ்சாமலகள் அமைெ்பு உருவாக்கவுள்ளது. 

 இமவ ொரம்வயாளரக்ளுக்கு அடிெ்ெமட வசதிகள் ைற்றுை் வசதிகமள வழங்கவுை், 

எல்மலெ் ெகுதிகளில் பொருளாதார நடவடிக்மககமள அதிகரிக்கவுை், உள்ளூர ்

ைக்களுக்கு ஷவமல வாய்ெ்புகமள உருவாக்கவுை் வடிவமைக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

 எல்மலச ்சாமலகள் அமைெ்பு ொதுகாெ்புத் துமற அமைசச்கத்தின் கீழ் இயங்குகிறது. 

 

தபாடத மருந்துகள் மற்றும் மனதநாய் சாரந்்தப் சபாருள்கள் சட்டத்திற்கான 

அதிகார வரம்பு இடமாற்றம் 

 1985 ஆை் ஆண்டின் ஷொமத ைருந்துகள் ைற்றுை் ைனஷநாய் சாரந்்தப் பொருள்கள் (NDPS) 
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சட்டை் ைற்றுை் 1988 ஆை் ஆண்டின் ஷொமதெ் பொருள் ைற்றுை் ைனஷநாய் சாரந்்தப் 

பொருள்கமள சட்டவிஷராதைாக கடதத்ுதல் தடுெ்புச ்சட்டை் ஆகியமவ தற்ஷொது நிதி 

அமைசச்கத்தின் வருவாய்த் துமற (DoR) மூலை் நிரவ்கிக்கெ்ெடுகின்றன. 

 ஷொமதெ்பொருள் கட்டுெ்ொட்டு வாரியைானது ைத்திய உள்துமற அமைசச்கதத்ின் 

கட்டுெ்ொட்டில் உள்ளது. 

 தற்ஷொது ைத்திய அரசு, ஷொமதெ்பொருள் பதாடரெ்ான அமனதத்ு வி யங்கமளயுை் 

உள்துமற அமைசச்கத்தின் ஒரு துமறயின் கீழ் பகாண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சட்டத்தின் விதிமுமறகளின் கீழ், ஷொமதெ்பொருள்க் கட்டுெ்ொட்டு வாரியை் 

என்பது சட்டவிஷராதைான ஷொமதெ்பொருள்களின் ெயன்ொடு ைற்றுை் கடதத்மலத ்

தடுக்குை் பொறுெ்மெக் பகாண்டுள்ள ஒரு முக்கியச ்சட்ட அைலாக்க ைற்றுை் உளவுத ்

துமற அமைெ்ொகுை். 

 

 

சூர்யா நூதன் 

 இந்தியன் ஆயில் காரெ்்ெஷர ன் என்ற நிறுவனைானது அதன் காெ்புரிமைப் பெற்ற, 

உள்நாட்டிஷலஷயத் தயாரிக்கெ்ெட்ட சூரய்ா நூதன் எனெ்ெடுகின்ற  சூரியசக்தியினால் 

இயங்குை் ஒரு சமையல் அடுெ்பிமன அறிமுகெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

 இந்த எண்பணய்ச ்சுத்திகரிெ்பு நிமலயத்தின் (IOC) ஃெரிதாொத் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் 

ஷைை்ொட்டு மையத்தினால் சூரய்ா நூதன் உருவாக்கெ்ெட்டது. 

 சூரியசக்தியினால் இயங்குை் இந்தச ்சமையல் அடுெ்ொனது இந்தியாவில் காரெ்ன் மட 

ஆக்மஸடு உமிழ்மவ பவகுவாகக் குமறக்க உதவுை். 
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 இது சரவ்ஷதச அளவில் நிலவுை் அதிக புமதெடிவ எரிபொருள் விமலயில் இருந்து தனது 

குடிைக்கமளக் காக்கிறது. 

 இது ஒரு ைறு மின்ஷனற்றை் பசய்யக்கூடிய, நிமலயான ைற்றுை் சமையலமறயுடன் 

இமணக்கெ் ெட்ட வீட்டிற்குள் பயன்படுதத்க் கூடிய ஒரு சூரிய சமையல் அமைெ்பு 

ஆகுை். 

 சூரியசக்தியினால் இயங்குை் சமையல் அடுெ்ொனது கலெ்பு முமறயில் இயங்குகிறது. 

 எனஷவ, இது ஒஷர ஷநரத்தில் சூரிய ஆற்றல் மூலமுை்,  பிற துமண ஆற்றல் மூலங்களின் 

மூலமுை் இயங்கச ்சசய்யுை். 

 

வணிஜ்யா பவன் மற்றும் நிரய்ாட் இணையதளம் 

 பிரதைர ்நஷரந்திர ஷைாடி அவரக்ள் புதிதாக அமைக்கெ்ெட்டுள்ள “வணிஜ்ய ெவமன” 

திறந்து மவத்தார.் 

 இது வரத்்தகை் ைற்றுை் பதாழில்துமற அமைசச்கதத்ிற்கான புதிய அலுவலக வளாகை் 

ஆகுை். 

 NIRYAT என்ற இமணயத் தளத்திமனயுை் அவர ்பதாடங்கி மவதத்ார.் 

 இது "வரத்்தகத் தளத்தின் வருடாந்திரப் ெகுெ்ொய்வுக்கான ஒரு ஷதசிய இறக்குைதி-

ஏற்றுைதிப் ெதிவு" என்ெமதக் குறிக்கிறது. 

 இந்தியாவின் பவளிநாட்டு வரத்த்கை் பதாடரெ்ான சில அவசியைானத் தகவல்கமள 

ெங்குதாரரக்ளுக்கு வழங்குவதற்கான ஒற்மறத் தளைாக இந்த தளை் உருவாக்கெ் ெட்டு 

உள்ளது. 

 

 

சரவ்ததசச ்சசய்திகள் 

14வது பிரிக்ஸ் உசச்ிமாநாடு 2022 

 இது இமணயவழி மூலைாக நடதத்ப் பட்டது. 

 இது சீனாவின் ஆதரவுடன் நடதத்ப் பட்டது. 

 இது "உயரத்ரைான பிரிக்ஸ் கூட்டாண்மைமய ஷைை்ெடுதத்ுவது, உலகளாவிய 

ஷைை்ொட்டிற்கான புதிய சகாெ்தத்தின் பதாடக்கை்" என்ற கருதத்ுருவுடன் நடத்தப் 

பட்ட. 

 இதில் பெய்ஜிங் பிரகடனை் நிமறஷவற்றெ்ெட்டது. 

 பிரிக்ஸ் அமைெ்ொனது ர ்யா ைற்றுை் உக்மரன் நாடுகளுக்கு இமடஷயயானப் ஷெசச்ு 
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வாரத்்மதமய ஆதரிக்கிறது. 

 

 

காமன்சவல்த் நாடுகளின் தடலவரக்ள் மாநாட்டின் சவளியுறவுத் துணற 

அடமசச்ரக்ளின் முழுநீளக் கூட்டம் 2022 

 பவளியுறவுத் துமற அமைசச்ர ் டாக்டர ் S. பஜய்சங்கர,் “காைன்பவல்த் நாடுகளின் 

தமலவரக்ள் ைாநாட்டின் (CHOGM) பவளியுறவுத் துமற அமைசச்ரக்ளின் ஒரு முழுநீளக் 

கூட்டத்தில்” உமரயாற்றினார.் 

 இது ருவாண்டாவில் “ஜனநாயகை், அமைதி ைற்றுை் ஆட்சி” என்ற ஒரு கருதத்ுருவுடன் 

நடதத்ப் பட்டது.  

 இது அமனதத்ு காைன்பவல்த் நாடுகளின் நடெ்புக் காலத ்தமலவரக்ள் ெங்ஷகற்கின்ற, 

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடபெறுை் உசச்ி ைாநாடாகுை். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

VL-SRSAM ஏவுகடணச ்தசாதடன 

 ஒடிசாவின் சந்திெ்பூர ் கடற்கமரயில், இந்தியக் கடற்ெமடக் கெ்ெலில் (INS) இருந்து 

பசங்குதத்ாக ஏவெ்ெடக் கூடிய குறுகிய தூர வரை்புமடய கண்டை் விட்டு கண்டை் 

ொயுை் ஏவுகமணயிமன (VL-SARAM) இந்தியா பவற்றிகரைாக ஷசாதமன பசய்துள்ளது. 

 இது ொதுகாெ்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ஷைை்ொட்டு அமைெ்பினால் (DRDO) ஷசாதிக்கெ் 

ெட்டது. 

 இது விைானத்தின் அமைெ்பிமன ஒத்த ஒரு அதிஷவக வான் இலக்குக்கு எதிராக 

ெரிசாதிக்கெ் ெட்டது. 
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 VL-SRSAM என்ெது கெ்ெலில் ஏவக்கூடிய ஒரு ஆயுத அமைெ்ொகுை். 

 இது கடல் அமலயின் அருகில் வமரயிலான உள்ள இலக்குகள் உள்ளிட்ட பநருங்கிய 

எல்மலகளில் உள்ள ெல்ஷவறு வான்வழி அசச்ுறுதத்ல்கமள எதிரப்காள்வதற்கான ஒரு 

ஏவுகமணயாகுை். 

 

 

குரங்கு அம்டம தநாய்ப் பரவல் 

 உலக சுகாதார வமலயமைெ்ொனது (WHN) குரங்கு அை்மை ஷநாய்ெ் ெரவமலப் பொது 

சுகாதார அவசரநிமலயாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் பெருந்பதாற்றானது ஒரு நாடு அல்லது பிராந்தியதத்ிற்கு உள்ஷள ைட்டுை் ெரவ 

வில்மல என்ெமதயுை், இந்தச ் சமூகப் ெரவமலத ் தடுக்க உடனடி நடவடிக்மககள் 

ஷதமவ என்ெமதயுை் இது குறிக்கிறது. 

 உலக சுகாதார வமலயமைெ்பு என்ெது ஷகாவிட்-19 பெருந்பதாற்றின் அசச்ுறுதத்மல 

எதிரப்காள்ளுை் வமகயில் உருவாக்கெ்ெட்ட அறிவியலாளரக்மள உள்ளடக்கிய ஒரு 

சுயாதீனைானக் கூட்டணியாகுை். 

 பொது சுகாதார அவசரநிமலப் பிரகடனை் என்ெது உலகளாவிய எசச்ரிக்மகயின் மிக 

உயரந்்த நிமலயாகுை். 

 தற்ஷொது இது ஷகாவிட்-19 பதாற்றுஷநாய் ைற்றுை் ஷொலிஷயாவிற்கு ைட்டுஷை 

பொருந்துை். 
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விடளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

41வது ஆசியத் தடகள டசக்கிள் ஓட்ட சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 இந்நிகழ்சச்ியானது புது படல்லியில் நமடபெற்றது. 

 இது ஒரு UCI (உலக மசக்கிள் ஓட்டெ் ஷொட்டியின் ஆளுமக குழு) முதல்நிமலப் ஷொட்டி 

ஆகுை். 

 இந்தெ் ஷொட்டியானது தனிநெரக்மள தரவரிமசெ்ெடுத்தவுை், மசக்கிள் ஓட்டுை் 

வீரரக்மள 2024 ஆை் ஆண்டு ொரஸ்ீ ஒலிை்பிக் ஷொட்டிக்குத ்தகுதி பெறச ்சசய்யவுை் 

உதவுை். 

 இெ்ஷொட்டியில் ஜெ்ொன் முதலிடத்மதயுை், பதன் பகாரியா இரண்டாை் இடத்மதயுை் 

பெற்றன. 

 இந்திய மசக்கிள் ஓட்டுை் வீரரக்ள் அணியானது 23 ெதக்கங்களுடன் தனது 

ெங்ஷகற்பிமன நிமறவு பசய்தது. 

 இதில் இரண்டு தங்கை், ஆறு பவள்ளி ைற்றுை் 15 பவண்கலெ் ெதக்கங்கள் அடங்குை். 

 இந்தச ் சாை்பியன்ஷிெ் ஷொட்டிகளில் இந்திய அணியின் மிகசச்ிறந்த ெங்ஷகற்பு 

இதுமை ஆகுை். 

 ஆண்களுக்கான ஸ்பிரிண்ட் ஷொட்டியில் இந்தியாவின் பரானால்ஷடா சிங் பவள்ளிெ் 

ெதக்கை் பவன்றார.் 

 இந்த ஆசிய அளவிலானப் ஷொட்டியில் ஒரு தனிநெர ் பவன்ற இந்தியாவின் முதல் 

பவள்ளிெ் ெதக்கை் இதுவாகுை். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்ததச மாலுமிகள் தினம் - ஜூன் 25 

 1978 ஆை் ஆண்டில் பிலிெ்மென்ஸின் ைணிலாவில் ைாலுமிகளுக்கானப் ெயிற்சி, 

சான்றிதழ் ைற்றுை் கண்காணிெ்புத ் தரநிமலகள் ெற்றிய சரவ்ஷதச ைாநாடு 

நமடபெற்றது. 

 2010 ஆை் ஆண்டு ஜூன் ைாதத்தில் நமடபெற்ற ைாநாடானது ைாலுமிகள் தினத்மத 

நிறுவிய தீரை்ானத்மத ஏற்றுக் பகாண்டது. 
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 உலக வரத்்தகை் ைற்றுை் பொருளாதாரத்திற்குக் கடல் ைாலுமிகள் ஆற்றுை் முக்கியப் 

ெங்களிெ்மெ பகௌரவிெ்ெதற்காக இத்தினைானது பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, "உங்கள் ெயணை் - அன்றுை் இன்றுை், 

உங்கள் சாகசத்மதெ் ெற்றிப் ெகிரந்்து பகாள்ளுங்கள்" என்ெதாகுை். 
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