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ஜனவரி – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஊழல் தடுப்பு ஆணையர ்பிரவீன் குமார ்ஸ்ரீவஸ்தவா, தற்காலிக மத்திய ஊழல் தடுப்பு 

ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அமமப்பின் 81வது கூட்டம் 

 

❖ இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அணமப்பின் 81வது கூட்டமானது, தாம்பரதத்ில் உள்ள 

சென்ணன கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் நணடசபற்றது. 

❖ இது தமிழ்நாட்டில் 25 ஆை்டுகால இணடசவளிக்குப் பிறகு நடத்தப் படுகிறது. 

❖ இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அணமப்பின் இதற்கு முந்ணதயக் கூட்டமானது 1996 ஆம் 

ஆை்டில், சென்ணனப் பல்கணலக் கழகத்தினால் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அணமப்பானது 1935 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டததாடு,  

இது சதற்காசியாவில் உள்ள சதாழில்முணற வரலாற்றாசிரியரக்ளின் ஒரு மிகப்சபரிய 

கூட்டணமப்பாகும். 

 

தாவரவியல் பூங்கா - செங்கல்பட்டு 

❖ தமிழக அரொனது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள கடம்பூர ் கிராமத்தில் ஒரு 

தாவரவியல் பூங்காவிணன அணமப்பதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ 138 செக்டடர ்பரப்பளவில் அணமக்கப்பட உள்ள இந்தப் பூங்காவானது, இலை்டனில் 

உள்ள கியூவ் எனுமிடத்தில் அணமந்துள்ள ராயல் தாவரவியல் பூங்கா நிரவ்ாகத்துடன் 

இணைந்து அணமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ அரிய, அெச்ுறுத்தல் நிணலயில் உள்ள மற்றும் அழிந்து வரும் தாவர இனங்கள் உட்பட, 

தமிழ்நாட்டிணனத் தாயகமாகக் சகாை்ட தாவர வணககணளப் பாதுகாத்து, அவற்றின் 

பரவணல அதிகரிக்கும் ஒரு டநாக்கத்துடன் இந்தத ்தாவரவியல் பூங்கா அணமக்கப்பட 
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உள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

நிதிொர் கல்வியறிவு மற்றும் நிதி உள்ளடக்கம் பற்றிய கணக்சகடுப்பு 

 

❖ இந்தியா முழுவதிலுமான “நிதி கல்வியறிவு மற்றும் நிதி உள்ளடக்கம்” பற்றிய ஒரு 

கைக்சகடுப்பானது இந்திய ரிெரவ்் வங்கியினால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ நாடு முழுவதும் வாழும் கிராமப்புற மற்றும் நகரப்்புற மக்களிணடடய எை்ைிம வங்கி 

குறித்த விழிப்புைரவ்ும் கல்வி அறிவும் ஒன்றுக்சகான்று இணையான அளவில் 

உள்ளன. 

❖ முதலீடு, வரவு செலவுத் திட்டம் மற்றும் தனிப்படட் நபரின் நிதி டமலாை்ணம டபான்ற 
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பல்டவறு நிதிொர ் திறன்கணளப் பயன்படுத்துவதணனப் பற்றிய ஒரு புரிதணலயும், 

நிபுைதத்ுவதத்ினையும் சபற்றிருப்பது நிதியியல் கல்வியறிவு எனப்படும். 

 

பிரஹாரி செயலி 

 

❖ எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடப் பிரிவினரக்ளுக்கான ‘பிரொரி’ எை்ற ஒரு செயலிணயச ்

ெமீபத்தில் மத்திய உள்துணற அணமெெ்ர ்அறிமுகப்படுத்தினார.் 

❖ எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடயின் வீரரக்ள் தங்குமிட வெதிகள், ஆயுஷ்மான்-CAPF 

மற்றும் விடுப்பு ஆகியணவ பற்றியத் தகவல்கணளப் சபறுவதற்கு தேண்டி பிரொர ்

செயலியிணனப் பயன்படுத்த இயலும். 

❖ இந்த செயலியானது வீரரக்ளின் சுய விவரக் குறிப்பு பற்றிய தகவல்கணளயும், “ணமயப் 

படுத்தப் பட்ட சபாது மக்கள் குணறதீரப்்பு மற்றும் கை்காைிப்பு அணமப்பு (CP-GRAMS) 

சதாடரப்ான குணறகணள நிவரத்்தி செய்வது பற்றிய தகவல்கணளயும் வழங்குகிறது. 

❖ இது எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடக்கான பல்டவறு நலத் திட்டங்கள் சதாடரப்ான 

தகவல்கணள வழங்குகிறது. 

❖ இது செயலியின் மூலம் பயனணர உள்துணற அணமெெ்கத்தின் இணைய தளத்துடன் 

இணைக்கும். 

 

முப்பரிமாண முமறயில் அெச்ிடப்பட்ட குடியிருப்புப் பிரிவு 

❖ இந்திய இராணுவமானது, அகமதாபாத்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள தனது முதலாவது 

முப்பரிமாை முணறயில் அெச்ிடப்பட்ட குடியிருப்புப் பிரிவிணனத் திறந்து ணவத்து 

உள்ளது. 

❖ இராணுவப் சபாறியியலாளர ் டெணவ வழங்கீட்டு அணமப்பானது, MiCoB பிணரடவட் 

லிமிசடட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, ெமீபத்திய முப்பரிமாை முணறயில் அெச்ிடப் 

பட்ட விணரவுக் கட்டுமானத ் சதாழில்நுட்பத்துடன் இந்தக் குடியிருப்புப் பிரிவிணன 

உருவாக்கியுள்ளது. 
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❖ இது 3வது மை்டலம் ொரந்்த நிலநடுக்கத் தரவுகள் மற்றும் பசுணமக் கட்டிட 

விதிமுணறகள் ஆகியவற்றிற்கு இைங்கும் வணகயில் உள்ளது. 

 

 

தாமஸ் M. ததவசியா குழு 

 

❖ இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுணற மற்றும் டமம்பாட்டு ஆணையம் ஆனது (IRDAI) 24 

டபர ்சகாை்ட ஒரு குழுவிணன அணமத்துள்ளது. 

❖ கிராமப்புற மக்களுக்கான மலிவு விணலயிலான மற்றும் விரிவான ஒரு காப்பீட்டுத் 

திட்டத்திணன உருவாக்கி, அதற்கான பரிந்துணரகணள வழங்குவது இதன் பைியாகும். 

❖ இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுணற மற்றும் டமம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினராக 

உள்ள தாமஸ் M. டதவாசியா இக்குழுவிற்குத் தணலணம வகிக்க உள்ளார.் 

❖ பயன் அடிப்பணடயிலான அளவுருக் கட்டணமப்பாக விளங்க உள்ள பிமா விஸ்தார ்

எனப்படுகிை்ற முன்சமாழியப் பட்டுள்ள காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒரு ஒழுங்கு 

முணற கட்டணமப்பிணன இக்குழுப் பரிந்துணர செய்யும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

இஸ்தரலின் புதிய பிரதமர் 

❖ சபஞ்ெமின் சநதன்யாகு இஸ்டரலின் பிரதமராக ஆறாவது முணறயாகப் பதவி ஏற்று 

உள்ளார.் 
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❖ இவர ்ஏற்கனடவ இஸ்டரலின் நீை்ட காலம் பைியாற்றியப் பிரதமராக விளங்குகிறார.் 

❖ இஸ்டரல் நாட்டுப் பாராளுமன்றமானது (நநெட)் தனது புதிய ெபாநாயகராக அமீர ்

ஒொனா என்பவணரத ்டதரந்்சதடுத்துள்ளது. 

❖ ஓொனா இஸ்டரல் நாட்டுப் பாராளுமன்றத்தின் முதல் ஓரின டெரக்்ணக இனத்திணனெ ்

டெரந்்த ெபாநாயகர ்ஆவார.் 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

பிரம்தமாஸ் ஏவுகமண - 400 கி.மீ. சதாமலவு வரம்பு 

 

❖ இந்திய விமானப் பணடயானது, பிரம்டமாஸ் ஏவுகணையின் சதாணலவு வரம்பு 
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நீட்டிக்கப் பட்ட ஏவுகணை வடிவத்திணன சவற்றிகரமாகப் பரிடொதித்தது. 

❖ இது Su-30 MKI டபார ்விமானத்தில் இருந்து ஒரு கப்பலிணன இலக்காகக் சகாை்டு ஏவப் 

பட்டது. 

❖ பிரம்டமாஸ் ஏவுகணையின் நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பானது கடலில் உள்ள 400 கி.மீ. 

சதாணலவில் உள்ள இலக்குகணளத் தாக்கும் திறன் சகாை்டதாக நம்பப்படுகிறது. 

❖ பிரம்டமாஸ் மீசயாலி சீரட்வக ஏவுகணையானது இரை்டு-நிணல திட உந்துெக்தி 

இயந்திரங்கணளக் சகாை்டுள்ளததாடு, அதன் முதல் கட்ட இயந்திரமானது அந்த 

ஏவுகணையிணன மீசயாலி டவகத்திற்கு சகாை்டு செல்ல உதவுகிறது. 

❖ இதை் இரை்டாம் நிணலயானது, திரவ நிணல ராம்செட் இயந்திரம் ஆகும்.  

❖ இது சீரட்வக இயக்க நிணலயில் 3 மாக் (ஒலியின் டவகத்ணத விட 3 மடங்கு) டவகத்தில் 

இயங்குகிறது. 

  

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தலாக் ஆயுக்தா மதொதா – மகாராஷ்டிரா 

 

❖ டலாக் ஆயுக்தா மடொதாவிணன நிணறடவற்றிய முதல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

❖ ஊழலுக்கு எதிரான கை்காைிப்புக் குழுவின் கை்காைிப்பின் கீழ் மாநில முதல்வர ்

மற்றும் அணமெெ்ரக்ள் குழு ஆகியவற்றிணனக் சகாை்டு வருவணத இது டநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது. 

❖ 1971 ஆம் ஆை்டு மகாராஷ்டிரா டலாக் ஆயுக்தா மற்றும் உப-டலாகாயுக்தா எை்ற 

ெட்டமானது அம்மாநிலதத்ில் தற்டபாது அமலில் உள்ளது. 

❖ தற்டபாதுள்ள ெட்டத்தின்படி, ஊழல் தடுப்பு குணறதீரப்்பாளர ் அரசு அதிகாரிகள் மீது 

நடவடிக்ணக எடுப்பதற்கு மட்டுடம பரிந்துணரக்க முடியும். 

❖ எனினும், இந்தப் புதியச ்ெட்டமானது, ஊழல் சதாடரப்ான வழக்கிணன விொரிக்குமாறு 

மாநில அரசு ொரந்்த முகணமகளுக்கு வலியுறுத்துவதற்கு டலாக் ஆயுக்தா மற்றும் உப-

டலாக் ஆயுக்தா ஆகிய அணமப்புகளுக்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது. 

 

உத்தரப் பிரததெத்தில் உள்ள இடங்களின் சபயர் மாற்றம் 

❖ உத்தரப் பிரடதெத்தில் உள்ள இரை்டு இடங்களின் சபயரக்ணள மாற்ற மத்திய உள் 

துணற அணமெெ்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ அந்த 2 இடங்கள்  
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o டகாரக்பூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சிக் கழகம் 'முை்டடரா பொர'் என்ற 

இடத்தின் சபயர ்'செௌரி-செௌரா' எனவும், 

o திடயாரியா மாவட்டத்தில் உள்ள 'சடலியா ஆப்கான்' கிராமத்தின் சபயரானது 

'சடலியா சுக்லா' எனவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 

❖ ஒரு கிராமம், சிறுநகரம் அல்லது சபருநகரத்தின் சபயணர மாற்றுவதற்கு, ஒரு நிரவ்ாக 

அரசின் உத்தரவு டதணவயாகும். 

❖ ஒரு மாநிலத்தின் சபயணர மாற்றுவதற்கு தேண்டி பாராளுமன்றத்தில் சாதாரணப் 

சபரும்பான்ணமயுடன் அரசியலணமப்பில் திருத்தம் செய்யப்பட டவை்டும். 

 

சஜலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னணி அமமப்பின் அமமதி ஒப்பந்தம் 

 

❖ வன்முணறணயக் ணகவிட்டு, அணமதியான ெனநாயகச ்செயல்பாட்டில் இணைவதற்கு 

ஒப்புக் சகாை்ட மைிப்பூர ் கிளரெ்ச்ிக் குழுவுடன் மத்திய அரசு ஒரு அணமதி 

ஒப்பந்தத்திணன டமற்சகாை்டது. 

❖ இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தமானது மத்திய அரசு மற்றும் மைிப்பூர ் அரொங்கங்கள் 

மற்றும் செலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னைி அணமப்பின் (ZUF) கிளரெ்ச்ிக் குழு 

ஆகியேற்றுக்கு இணடடய ணகசயழுத்தானது. 

❖ ஆயுதடமந்தியப் டபாராளிகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடிடயற்றதத்ிற்கு இந்த 

ஒப்பந்தம் வழி வகுக்கிறது. 

❖ ஒன்றாக ஒப்புக் சகாள்ளப்பட்ட அடிப்பணட விதிகணள அமல்படுத்துவணத டமற் 

பாரண்வயிட ஒரு கூட்டுக் கை்காைிப்புக் குழுவானது அணமக்கப்படும். 

❖ செலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னைி அணமப்பு என்பது நாகா பழங்குடியினரின் 

செலியாங்ராங் ெமூக மக்கணளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 

❖ செலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னைி அணமப்பு ஆனது மைிப்பூரில் செயல்படும் 13 

கிளரெ்ச்ிக் குழுக்களில் ஒன்றாக சதற்காசியப் பயங்கரவாத இணையதளத்தினால் 

பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 

  

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிதரசில் - பீதல 

❖ பிடரசில் நாட்டுக் கால்பந்து ொம்பவான் பீடல தனது 82வது வயதில் காலமானார.் 

❖ அவர ் தனது 21 வருடத் சதாழில்முணற வாழ்க்ணகயில் தான் பங்டகற்ற 1,363 
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டபாட்டிகளில் 1,281 டகால்கணள அடித்த உலக ொதணனயினைப் பணடத்தவராக கருதப் 

படுகிறார.் 

❖ உலகக் டகாப்ணபணய மூன்று முணற சவன்ற ஒடர இவடர ஆவார.் 

❖ இவர ்1958, 1962 மற்றும் 1970 ஆகிய ஆை்டுகளில் டகாப்ணபகணள சவன்றுள்ளார.் 

❖ பீடல 2000 ஆம் ஆை்டில் FIFA அணமப்பின் ஆை்டின் சிறந்த வீரராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 

 

ஆஸ்திதரலியாவின் ஆடவருக்கான சடஸ்ட் தபாட்டிகளில் சிறந்த வீரர் விருது 

 

❖ ஆஸ்திடரலியாவின் ஆடவருக்கான சடஸ்ட் டபாட்டிகளில் சிறந்த வீரர ் விருதானது, 

புகழ் சபற்ற சுழற்பந்து வீெெ்ாளர ்டஷன் வாரட்ன என்பவணர சகௌரவிக்கும் வணகயில் 

சபயர ்மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ டஷன் வாரட்ன ஆடவருக்கான சடஸ்ட் டபாட்டிகளில் சிறந்த வீரர ்விருதானது ஆை்டு 

டதாறும் ஆஸ்திடரலிய கிரிக்சகட் விருதுகளில் ஒன்றாக வழங்கப்படும். 
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❖ வாரட்ன 2005 ஆம் ஆை்டில் 40 விக்சகட்டுகணள வீழ்த்தியதற்காக ஒருமுணற 2006 ஆம் 

ஆை்டில் இந்த விருதிணன சவன்றார.் 
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