
• 
•    
 
 
 
 

  

ஜுன் – 25  

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியா தனது அண்டை நாடுகளுைன் உறடை ைலுப்படுதத்ும் விதமாக, ைங்க ததசம் 

மற்றும் ததன் தகாரியா ஆகிய இரண்டு நாடுகளில் தூரத்ரஷ்ன் (டிடி) இந்திய அடல 

ைரிடசடய ஒளிபரப்ப அை்விரு நாடுகளுைன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

டகதயழுத்திைட்ுள்ளது. 
o ைங்க ததச அரசின் “BTV World” என்ற அலைவரிலையும் தென் த ொரிய அரசின் 

“KBS World” என்ற அலைவரிலையும் இந்தியொவின் இைவை தூரத்ரஷ்ன் 

தசனலிடன ஒளிபரப்ப உள்ளன. 

❖ நவீனத் தெொழிை்நுட்பங்கள் தகாண்டு தசயல்படும் ஸ்டொரட்் அப் நிறுவனமொன 

ரிவிக ொ கெசிய ைர ்கு ் குறியீடல்டெ் (NFI - National Freight Index) தெொடங்கியுள்ளது. 

இந்தக் குறியீடு நொடு முழுவதும் தவவ்கவறு பொலெ ள் மற்றும் வொ னங் ளு ் ொன 

ைர ்கு ்  டட்ணங் லள நி ழ் கநரெ்திை் அளி ்கும். 

o இந்தக் குறியீடுகள் சரக்குகள் ெளவொடெ ் துலற சாரந்்த  பிரைச்ிலன லள 

எளிலமப்படுெத்ுவது மற்றும் துலறலய சீரப்டுெத்ுவது ஆகியைற்றிற்கான ஒரு 

முயற்சியொகும். 

❖  டந்ெ 1 ஆண்டு  ொைெ்திை் இந்தியொவிை் உள்ள  ொடு ளின் பரப்பு 1 ைெவிகிெம் 

அதி ரிெ்துள்ளது என்றும் ெற்தபொழுது  இந்திய நிைப் பரப்பிை்  ொடு ளின் பரப்பு 24.39 

ைெவிகிெெ்திற்கு கமை் உள்ளது என்றும் மெ்திய சுற்றுைச்ூழை் துலற அலமைை்ர ்

பிர ொஷ் ஜவ்கட ர ்ம ் ளலவயிை் அறிவிெ்ெொர.் 

❖ இந்திய ரிைரவ்் வங்கியின் துலண ஆளுநரொன விரை் ஆைை்ொரய்ொ என்பவர,் ெனது 

பெவியிலிருந்து விைகியுள்ளொர.் இவருலடய பெவி ்  ொைம் முடிவலடய 6 மொெ  ொைம் 

இரு ்கும் படை்ெ்திை் ெவிர ்்  முடியொெ ெனிப்பட்ட  ொரணங் ளு ் ொ  இைர ்பெவி 

விைகியுள்ளொர.்  

o 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மொெெ்திை் இந்திய ரிைரவ்் வங்கியிை் இலணந்ெ கபொது 

இவரு ்கு வயது 45 ஆண்டு ளொகும். இந்திய ரிைரவ்் வங்கியிை் பணியொற்றிய 

இளம் துலண ஆளுநர ்இைராைார.் 

❖ ஜப்பொனின் ஹிகரொசிமொ ஹொ ்கி அரங்கிை் நலடதபற்ற ம ளிர ் FIH பிரிவு இறுதி 

ஹொ ்கிப் கபொட்டிெ ்தெொடரிை் கபொட்டிலய நடெ்திய ஜப்பொலன 3-1 என்ற  ண ்கிை் 

வீழ்ெ்தி இந்தியொ தவற்றி தபற்றது. 

❖ மெ்தியெ் ெ வை் மற்றும் ஒளிபரப்புெ் துலற அலமைை்ர ் பிர ொஷ் ஜவ்கட ர ் ஜம்மு 

 ொஷ்மீர ் ஆளுநர ் ைெ்யபொை் மொலி ்குடன் இலணந்து ஜம்மு  ொஷ்மீரின் ஸ்ரீந ரிை் 

உள்ள எை்லைப் பகுதி ளிை் வொழும் ம ் ளு ்கு இைவை டிஷ் தைட் டொப் 

(ததாடலக்காை்சி ஒளிபரப்பு உபகரணங்கள்) தபடட்ி லள வழங்கினொர.்  

❖ மங்க ொலியொவின் உைன்பட்டரிை் நலடதபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் மூெ்கெொர ்ஆசிய 

 லைெ் திறன் வொய்ந்ெ ஜிம்னொஸ்டி ்ஸ் ைொம்பியன்ஷிப் கபொட்டியின் வொை்ட் பிரிவிை் 

இந்தியொலவை ்கைரந்்ெ பிரநதி நொய ் என்பவர ்தவண் ைப் பதக்கம் தவன்றுள்ளொர.் 

o தீபொ  ரம் ர ்மற்றும் அருணொ தரட்டி ஆகிகயொலரெ ்தெொடரந்்து வொை்ட் பெ ் ப் 

பட்டியலிை் இந்தியொவின் 3-வது வீரர ்இைராைார.் 
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தேசியச ்சசய்திகள் 

வைஷ்ணை தேவி ஆலயம் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள மாதா டைஷ்ணை ததவி ஆலயம் 2020 ஆம் ஆண்டு தசப்ைம்பர ்

மாதத்தில் பிரத்திதயகமாக ஆலயத்திற்குச ் தசாந்தமான தபரிைர ் பதிதலதிரப்்புப் 

படைடயப் தபறவிருக்கின்றது. 
❖ ததரந்்ததடுக்கப்படும் ஆலயப் பணியாளரக்ள் ததசியப் தபரிைர ்மீைப்ுப் படையினால் 

பாதுகாப்பு மற்றும் மீை்புப் பணிகளில் 6 ைார காலத்திற்குப் பயிற்சியளிக்கப்பை 

உள்ளனர.் 
❖ இந்தப் புனித ஆலயம் ஜம்மு பகுதியின் ரியாசி மாைை்ைத்தில் உள்ள திரிகுதா குன்றின் 

உசச்ியில் அடமந்திருக்கின்றது.  

 
 

சிக்குன்குனியா ேடுப்பு மருந்து 

❖ சிக்குன்குனியா டைரஸ் ததாற்று தநாய்க்கு எதிராக தநாய்த் தடுப்பு மருந்திடன 

ைாழ்க்டக அறிவியல் நிறுைனம் (ILS - Institute of Life Sciences) தவற்றி ரமொ  

கமம்படுெ்தியுள்ளது. 

❖ சிக்குன்குனியா என்பது ததாற்று ஏற்பை்ை (பாதிக்கப்பைை்) தகாசுக்கள், அதிலும் 

குறிப்பாக ஏடிஸ் ஏஜிப்தி மற்றும் எடிஸ் அல்தபாபிக்ைஸ் ஆகியைற்றினால் 

மனிதரக்ளுக்குப் பரவும் ஒரு டைரஸ் தநாயாகும். 
❖ சிக்குன்குனியா என்ற தபயரானது தான்சானியாவில் தபசக்கூடிய கிமதகாண்டி 

தமாழியில் உள்ள விடனச ்தசால்லிலிருந்து உருைாகியது. 
❖ இதன் தபாருள் “திரு ப்படட்ெொ  மொறுெை்”  என்பதாகும். 

ILS 

❖ ILS ஆனது 1984 ஆம் ஆண்டிை் ஒடிைொவிை் உருவொ ் ப்படட்து. 

❖ இது உயிரிெ ் தெொழிை்நுட்பெ் துலறயின் கீழ் தையை்படும் வொழ் ்ல  அறிவியலிை் 

ஆரொய்ைச்ி மற்றும்  ை்வி ் ொன உயர ்ை்வியின் ஒரு ென்னிைல்ையொன 

நிறுவனமொகும். 
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மின் உற்பே்தி 

❖ ததசிய மின்சாரப் பகிரம்ான நிறுைனத்டத அடமப்பதற்காக என்டிபிசி மற்றும் 

இந்திய மின்சார அடமப்புக் கழகம் (Power Grid Corporation of India Limited - PGCIL) 

ஆகியடை ஒப்பந்தம் ஒன்றில் டகதயழுத்திைட்ுள்ளன. 

❖ PGCIL ஆனது இந்தியொவின் மி ப்தபரிய மின்ைொரப் பரப்புல  அலமப்பிலன 

நிரவ்கி ்கின்றது. 

❖ இந்ெ ் கூடட்ுெ் திட்டம் பை்கவறு மொநிைங் ள் மற்றும் யூனியன் பிரகெைங் ளு ்கு 

மின்சாரத்டத வழங் விரு ்கின்றது. 

 

DRDOவின் மருந்து 

❖ பித்ததாரகாரக்ில் உள்ள டிஆரட்ிஓவின் ததசிய உயிரி ஆற்றல் ஆராய்சச்ி 

நிறுைனத்தின் தெரப்ல் மருத்துைப் பிரிவின் தடலைரான தெமந்த் பாண்தை 

என்பைர ்“லுக ொஸ்கின்” என்ற ஒரு மூலில  மருந்லெ உருைாக்கியுள்ளார.் 

❖ இவருலடய  ண்டுபிடிப்பிற் ொ  இவரு ்கு பு ழ்தபற்ற “அறிவியை் விருது” 

வழங் ப்படட்து. 

❖ இந்ெ மூலில  மருந்து கெொலின் மீது தவள்லளெ ் ெழும்பு கபொன்ற ஒரு நிலையொன 

லியுக ொதெரம்் என்பெற்குச ்சிகிைல்ையளிப்பெற்குப் பயன்படுெ்ெப்படுகின்றது. 

❖ ஜுன் 25 ஆம் கெதி ைரவ்கெை முதுலம தவண்கநொய் படை தினெ்லெ ் குறி ்கின்றது.  
 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

தநரு வமயம் 

❖ இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகள் ஆடணயத்தின் (ICCR - Indian Council for Cultural Relations) 

கீழ் தையை்படும் இைண்டனின் கநரு லமயெ்தின் புதிய இய ்குநரொ  பு ழ்தபற்ற 

எழுெ்ெொளரொன அமிஷ் திரிபொதி நியமி ் ப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ இவர ் “நொ ர ்ளின் இர சியம்” மற்றும் “சீெொ – மிதிைொவின் மொவீரன்” கபொன்ற 

புகழ்தபற்ற புெ்ெ ங் லள எழுதியுள்ளொர.் 

❖ கநரு லமயம் என்பது ஐ ்கிய இரொஜ்ஜியெ்தின் இைண்டனின் தெற்கு அட்கை தெருவிை் 

அலமந்துள்ள ஒரு  ைொைை்ொர லமயமொகும். 

❖ இது இந்தியொ மற்றும் ஐ ்கிய இரொஜ்ஜியெ்திற்கிலடகய  ைொைை்ொரப் பரிமொற்றெ்லெ 

ஊ ்குவி ்கும் கநொ ் ெ்துடன் 1992 ஆம் ஆண்டிை் உருவொ ் ப்படட்து.  

 

மவுரிே்ோனியா தேரே்ல் 

❖ ைைதமற்கு ஆப்பிரிக்க நாைான மவுரித்தானியாவில் முதன்முடறயாக ததரத்ல்கள் 

நைத்தப்பைை்ன. 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

❖ இது 1960 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சிைமிருந்து சுதந்திரம் தபற்றது. 
❖ ஆனால் இது இராணுை சரை்ாதிகாரிகள் மற்றும் ததரந்்ததடுக்கப்பைாத 

அரசாங்கங்களால் ஆளப்பைை்து. 
❖ முகமது அவுல்டு கதசாை்னி என்பைர ் அந்நாை்டின் அதிபராக 

ததரந்்ததடுக்கப்பைட்ுள்ளார.் 
 

ைங்கதேச இரும்புே் ோது 

❖ ைங்க ததசத்தில் முதன்முடறயாக தினஜ்பூரின் இசாப்பூர ்கிராமத்தில் இரும்புத்  தாது 

சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பைட்ுள்ளது. 
❖ இந்தச ் சுரங்கத்தில் 65 சதவிகிதம் இரும்பு உள்ளது. இது தாதுவின் உயர ் தரத்டதக் 

குறிக்கின்றது. 
❖ கனைா, சீனா, பிதரசில், ஸ்வீைன்  மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய தபரும்பாலான 

நாடுகளில் இரும்பானது 50 சதவிகிதத்திற்கும் கீழ் உள்ளது. 
❖ சுரங்கப் பணியானது ைங்க ததசத்திற்கு புதிய ைருைாடயக் தகாடுக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 
 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தபங்காக் தீரம்ானம் 

❖ ஆசியான் பிராந்தியத்தில் கைல் கழிவுகடள எதிரத்த்ுப் தபாராடுைதற்கான தபங்காக் 

தீரம்ானமானது 10 உறுப்பு நாடுகள் தகாண்ை ததன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் 

கூை்ைடமப்பின் (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations) தடலைரக்ளால் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பை்ைது.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு  டை் பொது ொப்பு அறி ்ல யின்படி, ஒவ்தவொரு ஆண்டும் சீனொ, 

இந்கெொகனசியொ, பிலிப்லபன்ஸ், வியட்நொம் மற்றும் ெொய்ைொந்து ஆகிய நொடு ள் 8 

மிை்லியன் டன் ள் தநகிழிக்  ழிவு ளிை் பாதி ்கும் கமைொன  ழிவு லள  டலிை் 

த ொடட்ுகின்றன. 

❖ கபங் ொ ் தீரம்ொனம் ஒற்லறப் பயன்பொடு த ொண்ட தநகிழி மீெொன ெலட குறிெ்து 

எந்ெதவொன்லறயும் குறிப்பிடவிை்லை. 

 

கடுவமயான ைானிவல 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் உலக ைானிடலயியல் அடமப்பானது  (WMO - World Meteorological 

Organization) இரண்டு இைங்களில் 54º தைை்சியஸ் அளவிைொன  டுலமயொன 

தவப்பநிலைலய அதி ொரப்பூரவ்மொ  மதிப்பீடு தைய்துள்ளது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 21 அன்று குலவெ்தின் மிட்ரிபொ ்கிை் ஒன்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டு கம 28 அன்று பொகிஸ்ெொனின் துரப்ெ்திை் மற்தறொன்றும் பதிவு 

தைய்யப்படட்ுள்ளது. 
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பீகார் மாதிரி 

❖ பீகார ்அரசு, அம்மாநிலத்தின் தைை்தைறு நகரங்களில் மரங்கடள தைைட்ுைதற்கான 

தடைடய சமீபத்தில் அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ இந்த உத்தரைானது ைனப் பாதுகாப்புச ் சை்ைம், 1980-ன் கீழ் பிறப்பிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

இது அம்மாநிலச ்தசாத்துகளுக்கு மைட்ுதம தபாருந்தும். 
❖ அதிகரித்துைரும் மாசுபாடு, மிகக் கடுடமயான தைப்ப நிடல ஆகியடை இந்தத் 

தடைக்கான காரணம் என்று கூறியுள்ளது. 
❖ தற்தபாழுது பீகாரில் நிலவிைரும் தைப்ப அடலயானது மிகக் தகாடிய மூடளச ்

தசயலிழப்பு தநாயினால் 150ற்கும் தமற்பை்ை குழந்டதகளின் இறப்பிற்கு காரணம் 

என்றும் கருதப்படுகின்றது. 
❖ உலகில் மிகவும் மாசுபை்ை 7-ைது நகரமாக பீகாரின் தடலநகரான பாைன்ா 

விளங்குகின்றது.  

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ஒலிம்பிக் ேவலவமயகம் 

❖ ஒலிம்பிக் விடளயாைட்ுகளின் 125-ைது நிடனவு தினத்தின் தபாது சரை்ததச ஒலிம்பிக் 

குழு (IOC - International Olympic Committee), தனது புதிய தடலடமயகத்டத 

ஸ்விைச்ரல்ாந்தின் லை்சானியில் அதிகாரப் பூரை்மாக நிறுவியுள்ளது.  

❖ ஒலிம்பி ் விலளயொடட்ு ள் பியரி டி த ௌதபரட்்டினொை் புெத்ுயிரூட்டப்படட்ு 125 

ஆண்டு ளு ்குப் பின்பு இந்ெப் புதிய ெலைலமய ம் திற ் ப்பட்டிரு ்கின்றது. 

❖ IOC என்பது கெசிய  ஒலிம்பி ் குழு ் ளின் நிரவ்ொ  அலமப்பொகும். 

❖ இது க ொலட ்  ொை ஒலிம்பி ் மற்றும் குளிர ்ொை ஒலிம்பி ் ஆகிய இரண்லடயும் 

நடெத்ும் தபொறுப்பு தபற்று விளங்குகிறது.  

 

ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் 

❖ ஸ்னூக்கர ்இறுதி ஆை்ைத்தில் இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்ைானி தாய்லாந்டதச ்தசரந்்த 
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தனாைாத் திரதபாங்டபதபான் என்பைடர 6 – 3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி 35-ைது 

ஆண்கள் ஆசிய ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன்ஷிப் பைை்த்டத தைன்றுள்ளார.் 
❖ பங்கஜ் அத்ைானியின் இந்த தைற்றியின் மூலம் கியூ (Cue) விடளயாைட்ுகளில் 

ைாழ்நாள் கிராண்ை் ஸ்லாடம நிடறவு தசய்துள்ளார.் 
❖ இைர ் தற்தபாழுது ஆசிய மற்றும் உலக சாம்பியன்ஷிப்களின் அடனதத்ுப் 

பிரிவுகளிலும் தைற்றி தபற்ற ஒதர வீரர ்ஆைார.் 
❖ பில்லியரை்ஸ்் மற்றும் ஸ்னூக்கர ் ஆகிய இரண்டிலும் தைற்றி தபற்ற ஒதர வீரர ்

இைராைார.்  
❖ 1984 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பிரீமியர ் ததாழில்சாரா ஆசிய ஸ்னூக்கர ் ததாைர ்

ததாைங்கியது. 
❖ இந்தத் ததாைடர ஆசிய  பில்லியரை்ஸ்் விடளயாைட்ுகள் கூை்ைடமப்பு நைதத்ுகின்றது. 

 
 

பபண்கள் ரக்பி 

❖ இந்திய மகளிர ் ரக்பி அணியினர,் தங்களுடைய முதலாைது சரை்ததச 

தபண்களுக்கான 15s பிரிவு தைற்றிடயப் தபற்றுள்ளனர.் 
❖ இைரக்ள் பிலிப்டபன்ஸின் மணிைொவிை் நலடதபற்ற ஆசிய ம ளிர ் ர ்பி 

ைொம்பியன்ஷிப் பிரிவு 1-ை் சிங் ப்பூர ்அணிலய வீழ்ெ்தினர.் 

❖ இவர ்ள் தவண் ைப் பெ ் ம் தவன்று ைொெலன பலடெத்ுள்ளனர.்  
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