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மே – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ நிலத்திலிருந்து ஏவப்படக்கூடிய கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் “சாஹீன் - II” என்ற 

ஏவுகணணணய பாகிஸ்தான் வவற்றிகரமாக பரிசசாதணன வசய்துள்ளது. பாகிஸ்தான் 

மலைப்பகுதிகளிை் வாழும் “சாஹீன்” வலகக் கழுகுகளின் நிலனவாக இப்பபயர ் 

தரப்படட்ுள்ளது. 

o இது மீபயாலி சவகதத்ுடன் நிலத்திலிருந்து ஏவப்படக்கூடிய நடுத்தர வரம்பு 

வகாண்ட ஏவுகணணயாகும்.  

o இது நிலத்திலிருந்து ஏவப்படட்ு நிைப்பக்குதிகலளத் தாக்கும் 

o கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் வை்ைலமக் பகாண்டது. 

o இது 1500 முதல் 2000 கிசலா மீட்டரக்ள் வணர உள்ள இலக்குகணளத் தாக்கும் 

திறன் வகாண்டது. 

o இந்த ஏவுகலணகள் இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான நகரங்கணள அணடந்து 

தாக்கும் திறன் பகாண்டது ஆகும். 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுணைப்பு அணமப்பின் (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) 

வவளியுறவுத் துணற அணமசச்ரக்ளின் சந்திப்பு கிரக்ிஸ்தானின் தணலநகரான 

பிஷ்வகக்கில் நணடவபற்றது.  

o இம்மாநாட்டிை் இந்தியா சாரப்ாக பவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்ர ் சுஷ்மா 

சுவராஜ் கைந்துக்பகாண்டார.்  

o இது இந்தியா SCO அலமப்பிை் இந்தியா முழு நநர உறுப்பினராக 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படட் பிறகு நலடபபறும் இரண்டாவது சந்திப்பு ஆகும். 

❖ சீனாவிற்குச ் வசாந்தமான விமான வதாழிற்துணறக் கைகத்தின் (Aviation Industry 

Corporation of China - AVIC) கீை் இயங்கும் சங்ஷா 5712 விமானத் வதாழிற்சாணல 

நிறுவனம் தனது முதலாவது புதுப்பிக்கப்பட்ட பை்திறன் பகாண்ட வகாண்ட வெஎப்-17 

என்ற அதிக திறன் பகாண்ட சபார ் விமானத்ணத பாகிஸ்தான் விமானப் பணடக்கு 

வைங்கியது. 

o 2007 ஆம் ஆண்டில் பபய்ஜிங் JF-17 வலக நபார ் விமானங்களின் முதல் 

வதாகுதிணய பாகிஸ்தானிற்கு வைங்கியது.  

o 1990 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பாகிஸ்தான் மீது அவமரிக்கா ஆயுதத ் தலடகலள 

விதிதத்ுள்ளது. 

o அதன் பிறகு பாகிஸ்தானிற்கு அயுதங்கணள வைங்கும் முக்கிய நாடு சீனா 

ஆகும். 

❖ சரவ்சதச உயிரியல் பன்முகத் தன்ணம தினக் வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக 

“மர அவசர ஊரத்ி” நசலவயிலன இந்தியத் துணணக் குடியரசுத ் தணலவர ்

வசன்ணனயில் வதாடங்கி ணவத்தார.் 

o ‘மர அவசர ஊரத்ி’ என்பது மரங்கணளக் காப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

o இதன் நிறுவனர ்K. அப்துல் கானியின் கருதத்ுப்படி, இது மரங்களுக்கு முதலுதவி  

அளிப்பதற்காக, அதற்சகற்றவாறு கருத்தாக்கம் வபற்று, வடிவணமக்கப்படட்ு, 

வபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 
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o சமலும் இது மரம் நடுதலுக்கு  உதவுதல், மரங்கணள மற்ற இடங்களுக்கு 

மாற்றுவதற்கு உதவுதல், விணதப் பந்துகணள விநிசயாகித்தல் ஆகியவற்றிற்கு 

உதவும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு சம 22 ஆம் சததி வதன் ஆப்பிரிக்காணவச ் சசரந்்த சட்டம் 

இயற்றுபவரக்ள் சிரில் ரமசபாசாணவ இரண்டாவது முலறயாக அதிபர ் பதவிக்கு 

சதரந்்வதடுதத்ுள்ளனர.்  

o ஆப்பிரிக்க சதசியக் காங்கிரஸின் தணலவராக (ANC - African National Congress) 

ரமசபாசா பபாறுப்பிை் உள்ளார.்  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பழக் கண்காட்சி 

❖ நம 25 மற்றும் 26 ஆம் நததியன்று குன்னூரிை் உள்ள சிம்ஸ் பூங்காவிை் 61-வது 

வருடாந்திர பழக் கண்காட்சி நலடபபறவிருக்கின்றது. 

❖ சிம்ஸ் பூங்கா 1874 ஆம் ஆண்டிை் துவங்கப்படட்து.  

❖ இது குன்னூரிை் உள்ள பழ மர வளரப்்பு அறிவியை் நிலையம் (Pomological Station) மற்றும் 

நீைகிரி மலைப்பகுதியிலன சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 

உள்ளூர ்பபாருடக்லளக் காட்சிப்படுதத்ுகின்றது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

எதிரக்் கட்சித் தலைவர் அற்ற ேக்களலவ 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆவது மக்களலவயிை் நிகழ்ந்தலதப் நபான்நற, 2019-24 

வலரயிைான காை கட்டத்திை் நாடாளுமன்றத்தின் மக்களணவயானது எதிரக்் கட்சித் 

தணலவர ்(LOP - leader of opposition) இல்லாமல் வசயல்படவிருக்கின்றது.  

❖ 1977 ஆம் ஆண்டின் எதிரக்் கட்சித ் தணலவரின் ஊதியம் மற்றும் படிநிணலகள் என்ற 

பாராளுமன்றச ் சட்டதத்ின் மூலம் “எதிரக்் கட்சித ் தணலவர”் என்ற பதவியானது 

சட்டப்பூரவ் அங்கீகாரத்ணதப் (Statutory recognition) வபற்றுள்ளது. 

❖ இசச்ட்டமானது  எதிரக்்கட்சியாக பசயை்படும் கட்சியானது அலவயின் வமாத்த 

உறுப்பினரக்ளில் குணறந்தபடச்ம் 10 சதவிகித (மக்களணவயில் 55 இடங்கள்) 

உறுப்பினரக்ணளக் வகாண்டிருக்க சவண்டும் என்று கூறுகின்றது. 

❖ இல்ணலவயன்றால் அந்த அணவ எதிரக்்கட்சித் தணலவலர அங்கீகரிக்காது. 

❖ எதிரக்் கட்சித ்தலைவர ்பதவியானது மிகப்வபரிய ஒற்ணற எதிரக்்கட்சிணயச ்சசரந்்த 

தணலவருக்கு மடட்ுசம வைங்கப்படும்.  

❖ சதரத்லுக்கு முன்னதாக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணியாக இருந்தாலும் கூட, 

கூட்டணிணயச ்சசரந்்த தணலவருக்கு LOP என்ற அங்கீகாரம் வைங்கப்படாது. 

❖ மக்களணவயின் முதல் அதிகாரப்பூரவ் எதிரக்் கட்சித ்தணலவர ்ராம் சுபங் சிங் ஆவார.் 

❖ காங்கிரஸ் கட்சிணயச ் சசரந்்த இவர ் 1969 ஆம் ஆண்டில் எதிரக்் கட்சித ் தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டார.்  
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லரபிை்ஸ் ேற்றுே் கடமைாரக் காவற்பலட 

❖ அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸ் மற்றும் இந்தியக் கடநைாரக் காவை் பலடலயச ்நசரந்்த பபாது 

இயக்குநரக்ள் நமகாையா மாநிைத்தின் ஷிை்ைாங் நகரிை் நலடபபற்ற ஒரு விழாவிை் 

“இணணப்புப் படட்யம்” ஒன்றில் ணகவயழுத்திட்டனர.் 

❖ இது இரு பணடகளுக்கிணடசயயான ஒதத்ுணைப்ணப சமம்படுதத்ுவணதயும் பயிற்சி  

மற்றும் விணளயாடட்ுகளுக்காக, ஒரு பணட மற்ற பணடயின் வபாருடக்ணளப் 

பயன்படுதத்ிக் பகாள்ளவும் அனுமதியளிக்கிறது. 

 

❖ அஸ்ஸாம் ணரபில்ஸின் 3-வது பணடப்பிரிவு (நாகா குன்றுகள்) மற்றும் இந்தியக் 

கடசலாரக் காவற்பணடக் கப்பலான “சவுரியா” ஆகியவற்றிற்கிணடசய இந்த ஒப்பந்தம் 

ணகவயழுத்திடப்பட்டது. 

❖ இந்த “இணணப்புப் படட்யமானது” சமூக தளங்கள் மற்றும் வதாழில்சார ் நிணலயில் 

“வட கிைக்கில் உள்ள வசன்டினல் இன மக்கணள “ ”கடலின் வசன்டினல் இன 

மக்களுடன்” கலந்துணரயாட வழிவணக வசய்கின்றது.  

அஸ்ஸாே் லரபிை்ஸின் 3-வது (நாகா குன்றுகள்) பலடப் பிரிவு 

❖ இது அஸ்ஸாம் ணரபில்ஸின் மிகப் பைணமயான பணடப் பிரிவாகும். இது 1835 ஆம் 

ஆண்டில் “தி கசச்ார ்வலவி” (The Cachar Levy) என்ற பணடயாக உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது பகுதிசார ்இராணுவ அணமப்பாகும். 

❖ இது முதன்முதலில் அஸ்ஸாமின் நல்சகாங் மாவட்டத்தில் வபாறுப்பு அதிகாரியாக 

இருந்த ஆங்கில குடிணமப்பணிகள்  அதிகாரியான, ொரெ்் என்பவரின் தணலணமயின் 

கீை் 750 பணட வீரரக்ளுடன் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது அஸ்ஸாமின் கிைக்கு மாகாணத்திலன பிரம்மபுத்திரா நதியிலிருந்து கசச்ார ்

குன்றுகள் வணர பாதுகாக்கும் வபாறுப்ணபப் பபற்றுள்ளது. 

❖ தற்வபாழுது இந்தப் பணடப் பிரிவு நாகாலாந்தின் சகாஹிமாவில் வசயல்படுகின்றது. 

❖ சகாஹிமாவில் இப்பணட இரண்டாம் உலகப் சபாரின் சபாது ெப்பானியரக்ளுடன் 

வீரதத்ுடன் சபாரிடட்ு, அவரக்ள் இந்தியாவிற்குள் முன்சனறுவணத தடுதத்ு நிறுத்தியது. 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஆசிய இரயிை் பாலத 

❖ இந்தியாவிை் இரயிை் பாலதகலள மின்மயமாக்கும் ஒப்பந்தம் ஒன்றிை் ஆசிய 

வளரச்ச்ி வங்கியானது  (ADB - Asian Development Bank) லகபயழுத்திடட்ுள்ளது.  

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ABD வங்கியானது  750 மில்லியன் டாலரக்ணள நீண்ட கால 

நிதியாக இந்திய இரயில்சவ நிதியியல் கைகத்திற்கு (IRFC - Indian Railway Finance 

Corporation) வழங்கவுள்ளது.  

❖ ADB வங்கியானது தனது உறுப்பு நாடுகளுள் ஒரு நாடட்ு அரசாங்கத்தின் உத்தரவாதம் 

இல்லாமல் அந்நாட்டிை் வழங்கும் மிகப்பபரும் கடன் இதுவாகும். 

இந்திய இரயில்தவ நிதியியல் கழகம் 

❖ இந்திய இரயில்சவ நிதியியல் கழகமானது (IRFC) 1986 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்படட்து.  

❖ இது இரயில்சவ சசணவகணள விரிவுபடுதத்ுவதற்காக நிதி மூைங்கலள  

உருவாக்குகின்றது. 

❖ இது 1997 ஆம் ஆண்டிை் சந்ணதயிலிருந்து கடன் வாங்கத் வதாடங்கியது. 

❖ இது நிதிப் பத்திரங்களின் மூலம், வங்கிகள் மற்றும் நிதியியல் நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து நிதிணயப் வபறுகின்றது. 

 

இந்மதா – மியான்ேர ்கார்பட் 

❖ இந்தியா – மியான்மர ் நாடுகளின்  ஒருங்கிலணந்த கடை் நராந்துப் பயிற்சியின் 

(CORPAT) 80-வது பதிப்பானது நம 20 அன்று அந்தமான் நிக்நகாபர ் தீவுகளிை் 

துவங்கியது.  

❖ மியான்மர ் கடற்பலடக் கப்பை்களான UMS கிங் தபின்ஷீவ்ஹிட்டி (773) மற்றும் UMS 

இன்நை ஆகியலவ INS சாராயு என்ற இந்திய கப்பற்பலடயின் கப்பலுடன்  இலணந்து 

பயிற்சி நமற்பகாள்ளவுள்ளன. 

❖ இந்தக் கப்பை்கள் இரு நாடுகளுக்கிலடநயயான சரவ்நதச கடை்சார ் எை்லைப் 

பகுதியிை் நராந்துப் பயிற்சியிை் ஈடுபடவிருக்கின்றன. 

❖ இலவ 4 நாடக்ளுக்கு ஏறத்தாழ 725 கிநைா மீட்டர ்பதாலைவிற்கு நராந்துப் பயிற்சியிை் 

ஈடுபடவிருக்கின்றன. 

❖ காரப்பட்டின் (CORPAT) சநாக்கங்கள் இரு நாடுகணளயும் பாதிக்கும் தீவிரவாதப் 

பிரசச்ணனகணள எதிரவ்காள்வது, சட்டவிசராதமாக மீன் பிடித்தல், சபாணதப் வபாருள் 

கடத்தல், ஆள் கடத்தல், சவடண்டயாடுதல் மற்றும் இதர சட்ட விசராத நடவடிக்ணககள் 

ஆகியவற்லற தடுப்பது குறிதத்ு பயிற்சி சமற்வகாள்ளுவதாகும். 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சுற்றுெச்ூழல் கார்பன் டை ஆக்டைடு 

❖ நம 11 ஆம் நததியன்று, முதன்முலறயாக சரவ்நதச அளவிை் வளிமண்டைத்திை் உள்ள 

காரப்ன் லட ஆக்லஸடானது 415 ppm (ppm) என்ற அளலவக் கடந்துள்ளது.  

❖ இது ஹவாயிை் உள்ள மவுனா நைா ஆய்வகத்திை் உள்ள உணரிகளாை்  

அளவிடப்படட்து.  

❖ 1958 ஆம் ஆண்டிை் இநத இடத்திை் காரப்ன் லட ஆக்லஸடு வாயுவின் அளவானது 315 

ppm ஆக இருந்தது. 

❖ வளிமண்டைத்திை் காரப்ன் லட ஆக்லஸடின் அளவு விலரவாக அதிகரிப்பது புவி 

பவப்பமயமாதலைக் காடட்ும் குறியீடுகளிை் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.  

ஏன் இது அபாயகரமானது? 

❖ காரப்ன் லட ஆக்லஸடு வாயு வளிமண்டைத்திை் மிக அதிக வாழ்நாடக்லளக்  

பகாண்டுள்ளது. இது 100 முதை் 300 ஆண்டுகள் வலர வளிமண்டைத்திை் இருக்கும். 

❖ புவியின் பவப்பநிலை 2 டிகிரி பசை்சியஸ் அளவு அதிகம் ஆகும் பபாழுது காரப்ன் லட 

ஆக்லஸடு வாயுவின் அளவானது பபாதுவாக 450 ppm இருக்கும் என்று 

கருதப்படுகின்றது. 

❖ தற்நபாலதய காரப்ன் லட ஆக்லஸடு வாயு வளரச்ச்ி விகிதம் நீடித்தாை் 12 

ஆண்டுகளுக்கு  (2030 ஆம் ஆண்டிை்) முன்னதாகநவ 450 ppm என்ற நிலையிலன 

அலடந்து விடும் என்று கருதப்படுகின்றது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

நீைகிரி ேலை இரயிை் 

❖ நீலகிரி மணல இரயில் 1000 மில்லிமீட்டர ் (3 அடி 3 X 3⁄8 அங்குைம்) அகைம்  வகாண்ட 

இரயில் பாணதயாகும் (Metre gauge railway). 

 

❖ இது 1908 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிசலயரக்ளால் கட்டணமக்கப்பட்டது. 

❖ இது வதன்னக இரயில்சவயினால் இயக்கப்படுகின்றது. இந்தியாவில் உள்ள ஒசர பற்று 

இருப்புப் பாணத இதுவாகும். 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு ெூணல மாதத்தில், யுவனஸ்சகா அணமப்பு உலக பாரம்பரியத் 
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தளமாக டாரெ்லிங் இமாலய இரயில்சவயுடன் நீலகிரி மணல இரயிணலயும் 

இணணத்தது. 

❖ இந்திய மலைப்பாலத பதாடருந்துகள் (யுபனஸ்நகாவினாை் உைகப் பாரம்பரியக் 

களம்) 

o டாரல்ிஜிங் இமாையன் பதாடருந்து 

o நீைகிரி மலைத் பதாடருந்து 

o கை்கா- சிம்ைா மலைத் பதாடருந்து. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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