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ஜனவரி – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ க ோவோ மோநிலத்தில் புதிதோ த ் திற ் ப்பட்டுள்ள கமோபோ சரவ்கதச விமோன 

நிலலயத்திற்கு முன்னோள் இந்தியப் போது ோப்புத் துறை அலமசச்ர ் மகனோ ர ்

போரி ் ர ்அவர ்ளின் பபயர ்சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

❖ வோரணோசி கேன்ட் இரயில் நிலலயம் ஆனது இந்திய உணவுப் போது ோப்பு மற்றும் தர 

நிலல ள் நிரண்ய ஆலணயத்தின் 5 நட்சத்திர தரச ்சோன்றிதழுடன் கூடிய 'சரியோன 

உணவு வழங்கீட்டு முலறயிலனப் பின்பற்றும் நிலலயம்' என்ற விருலதப் பபற்றது.  

o இந்திய உணவுப் போது ோப்பு மற்றும் தரநிலல ள் நிரண்ய ஆலணயமோனது, 

நிலலயோன உணவுச ்கசமிப்பு மற்றும் சு ோதோர நலடமுலற லளே்  லடபிடி ்கும் 

இரயில் நிலலயங் ளு ்கு இந்தச ்சோன்றிதழிலன வழங்குகிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆக்டேவ் 2023 

 

❖ ஆ ்கடவ் 2023 என்பது வடகிழ ்கு இந்தியோவின்  லோசச்ோரத்லத ் ப ோண்டோடும் ஒரு 

பண்டில யோகும். 

❖ இது தஞ்சோவூரில் அலமந்துள்ள பதன் மண்டலே்  லோசச்ோர லமயத்தினோல் பசன்லன 

மோந ரில் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த விழோவோனது பசன்லன மோந ரவோசி ள் வடகிழ ்கு இந்திய மோநிலங் ளின் 

 லோசச்ோரம், பன்மு த்தன்லம மற்றும் பசழுலம ஆகியலவ பற்றி அறிந்து ப ோண்டு 

கபோற்ற உதவும். 

❖ வடகிழ ்கில் அலமந்துள்ள எட்டு மோநிலங் ள் நமது நோட்டின் ம ் ள்பதோல யில் 4 
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சதவீதத்திலனயும் இந்தியோவின் புவியியல் பரப்பில் 8 சதவீதத்திலனயும் ப ோண்டு 

உள்ளது. 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் பசுமை மைே்ரஜன் கலப்பு திே்ேை் 

❖ கதசிய அனல் மின்  ழ ம் மற்றும் குஜரோத் எரிவோயு நிறுவனம் ஆகியலவ இலணந்து 

இந்தியோவின் முதல் பசுலம லைட்ரஜன்  லப்புத் திட்டத்திலன சூரத்தில் பதோடங்கி 

உள்ளன. 

❖ சூரியச ்தி அல்லது  ோற்றோலல கபோன்ற புதுப்பி ் த்த ்  ஆற்றல் மூலங் ளில் 

இருந்து உற்பத்தி பசய்யப்படும் மின்சோரத்லதப் பயன்படுத்தி, நீரியல் மின்னோற் 

பகுப்பு முலற மூலம் இந்தப் பசுலம லைட்ரஜன் தயோரி ் ப்படுகிறது. 

❖ பபட்கரோலியம் மற்றும் இயற்ல  எரிவோயு ஒழுங்குமுலற வோரியம் ஆனது, முதலில் 

பசுலம லைட்ரஜலன குழோய் வழி இயற்ல  வோயுவுடன் (PNG) அதன் பமோத்த  ன 

அளவில் 5%  லப்பிற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

❖ பின்  லலவயின் அளவு படிப்படியோ  அதி ரி ் ப் பட்டு 20% என்ற அளவிலன எட்டும். 

 

 

18வது டதசிய ொரணர் ைற்றுை் வழிகாே்டிகள் கூே்ேை் 

 

❖ 66 ஆண்டு  ோல இலடபவளி ்குப் பிறகு, 18வது கதசிய சோரணர ்மற்றும் வழி ோட்டி ள் 

கூட்டத்திலன ரோஜஸ்தோன் மோநில அரசு நடத்துகிறது. 
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❖ இந்த ் கூட்டமோனது (ஜம்கபோரி), இளம் சோரணர ்ள் தங் ள் பழ ்  வழ ் ங் ள், 

உணவுப் பழ ் ங் ள், ல விலனப் பபோருட் ள் மற்றும் சமயம் சோரந்்த நலட 

முலற ள் ஆகியவற்றிலன ஒருவரு ்ப ோருவர ்பகிரந்்து ப ோள்வதற் ோனத் தளத்லத 

வழங்குகிறது. 

❖ இந்த ் கூட்டத்தின் கபோது பல்கவறு கபோட்டி ளும் ஏற்போடு பசய்யப்படுகின்றன. 

 

BIND திே்ேை் 

❖ ஒளிபரப்பு உள் ட்டலமப்பு மற்றும் வலலயலமப்பு கமம்போடு (BIND) திடட்த்திற்குப் 

பபோருளோதோர விவ ோரங் ளு ் ோன அலமசச்ரலவ ் குழு அங்கீ ோரம் அளித்துள்ளது. 

❖ இது பிரசச்ோர ்போரதியின் உள் ட்டலமப்லப விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் கமம்படுத்துதல் 

ஆகியவற்கறோடு எண்ணிம உள்ளட ் ம் மற்றும் விநிகயோ  வலலயலமப்பிலன 

கமம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில்  வனம் பசலுத்தும். 

❖ இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோ , பிரசோர ்போரதி பவளிப்புற ஒளிபரப்பு வோ னங் லள 

வோங்குவகதோடு, தூரத்ரச்ன் மற்றும் அகில இந்திய வோபனோலி லமயங் லள உயரத்ர 

நிலல ்குத் தயோர ் பசய்வதற் ோ  அவற்றிலன எண்ணிம முலறயில் கமம்படுத்த 

உள்ளது. 

❖ தற்கபோது, தூரத்ரச்ன் 28 பிரோந்திய அலலவரிலச ள் உட்பட 36 பதோலல ் ோட்சி 

அலலவரிலச லள இய ்கி வருகிற அகத சமயம் அகில இந்திய வோபனோலி லமயம் 

500 ஒளிபரப்பு லமயங் லள இய ்கி வருகிறது. 

❖ BIND திட்டம் ஆனது தற்கபோது இந்தியோவில் 59% மற்றும் 68% ஆ  உள்ள அகில இந்திய 

வோபனோலி லமயத்தின் FM அலலபரப்பி ளின் பரவலல முலறகய புவியியல் பரப்பு 

என்ை அளவில் 66% ஆ வும், ம ் ள் பதோல  அடிப்பலடயில் 80% ஆ வும் அதி ரி ்  

உள்ளது. 

 

 

டதசியப் பசுமை மைே்ரஜன் திே்ேை் 

❖ கதசியப் பசுலம லைடர்ஜன் திட்டத்திற்கு மத்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 
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❖ பசுலம லைட்ரஜன் மற்றும் அதன் துறை விறைபபோருட் ள் ஆகியவற்றின் 

உற்பத்தி, பயன்போடு மற்றும் ஏற்றுமதி ் ோன உல ளோவிய லமயமோ  இந்திய 

நோட்டிலன மோற்றுவலத இந்தத ்திட்டம் கநோ ் மோ  ் ப ோண்டுள்ளது. 

❖ பசுலம லைட்ரஜனின் கதலவ உருவோ ் ம், உற்பத்தி, பயன்போடு மற்றும் ஏற்றுமதி 

ஆகியவற்றிற் ோன வசதி லள வழங்  இந்தத் திடட்ம் உதவும். 

❖ இது இந்திய நோட்டிலன எரிச ்தித் துலறயில் சுயசோரப்ு உலடயதோ  மோற்றவும், 

பபோருளோதோரத்தின் மு ்கியத் துலற ளில்  ோரப்ன் நீ ் ம் பசய்யவும் உதவும். 

 

 

RISE - டதசியப் பிரெெ்ாரை் 

 

❖ ‘RISE - ஆன்மி  அதி ோரமளித்தல் மூலம் இந்திய நோட்டிலன எழுசச்ி பபறச ்பசய்தல்’ 

என்ற கதசியப் பிரசச்ோரமோனது ரோஜஸ்தோனின் மவுண்ட ்அபுவில் பிரம்ம குமோரிேை் 

என்ற அலமப்பினோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டது. 

❖ இது "பபோன்மயமோன இந்தியோ" என்ற ஒரு குறி ்க ோளிலன நிலறகவற்றும் வல யில் 
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இந்திய ் குடிம ் லள ஆன்மீ  ரீதியில் கமம்படுத்துவலத கநோ ் மோ  ் ப ோண்டு 

உள்ளது. 

❖ சுயமோற்றம் உல  மோற்றத்திற்கு வழிவகு ்கும் என்ற ப ோள்ல யில் பிரம்ம குமோரிேை் 

அலமப்பு நம்பி ்ல  ப ோண்டுள்ளது. 

 

ெர்வடதெெ ்செய்திகள் 

ஆசிய பசிபிக் தபால் ஒன்றியை் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மோதம் முதல், ஆசிய பசிபி ் தபோல் ஒன்றியத்தின் 

தலலலமப் பபோறுப்பிலன இந்தியோ ஏற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியோவின் இந்த நோன்கு ஆண்டு  ோல ஆட்சி ்  ோலத்தில், இந்த ஒன்றியத்தின் 

பபோதுச ்பசயலோளரோ  டோ ்டர ்வினயோ பிர ோஷ் சிங் பபோறுப்கபற்  உள்ளோர.் 

❖ இது ஆசிய-பசிபி ் பிரோந்தியத்தில் உள்ள 32 உறுப்பினர ்நோடு லள உள்ளட ்கிய ஒரு 

அரசு ளு ்கிலடகயயோன அலமப்போகும். 

❖ இதன் தலலலமய ம் தோய்லோந்தின் போங் ோ ் ந ரில் அலமந்துள்ளது. 

❖ உறுப்பினர ்நோடு ளு ்கு இலடகயயோன அஞ்சல் கசலவ சோரந்்த உறவு லள விரிவு 

படுத்துதல், எளிதோ ்குதல் மற்றும் கமம்படுத்துதல் மற்றும் அஞ்சல் கசலவத் துலறயில் 

ஒத்துலழப்லப கமம்படுத்துதல் ஆகியவற்லற இது கநோ ் மோ  ் ப ோண்டு உள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

அமைதிப் பள்ளத்தாக்கு டதசியப் பூங்கா- பறமவகள் கணக்சகடுப்பு 

 

❖ டிசம்பர ்மோதத்தின்  லடசி வோரத்தில் அலமதிப் பள்ளத்தோ ்கு கதசியப் பூங் ோவில் 

பறலவ ள்  ண ்ப டுப்பு நடத்தப்பட்டது. 

❖ அலமதிப் பள்ளத்தோ ்கு கதசியப் பூங் ோவில் கமற்ப ோள்ளப்பட்ட முதல் பறலவ 

 ண ்ப டுப்பு நடத்தப்பட்டு 30 ஆண்டு ள் நிலறவலடந்தலத இந்த ்  ண ்ப டுப்பு 
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குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்த  ண ்ப டுப்பில் 141 இனங் லள அலடயோளம்  ோணப்பட்டுள்ள நிறையிை் 

அவற்றில் 17 புதிய இனங் ளோகும். 

❖ இதுவலர அலமதிப் பள்ளத்தோ ்கு கதசியப் பூங் ோவில் 175 வல யோன பறலவ 

இனங் ள்  ண்டுபிடி ் ப்பட்டுள்ளன. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட  ண ்ப டுப்பில் 139 பறலவ இனங் ள் அலடயோளம் 

 ோணப்பட்டன. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட  ண ்ப டுப்பில்  ண்டறியப்பட்ட இனங் ளின் 

எண்ணி ்ல  142 ஆ  உயரந்்தது. 

❖ இதன் முதல்  ண ்ப டுப்பு 1990 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மோதத்தின்  லடசி வோரத்தில் 

நடத்தப்பட்டது. 

❖ அலமதிப் பள்ளத்தோ ்கு கதசியப் பூங் ோவிலன தோவரவியலோளர ் ரோபரட்் லவட ்

என்பவர ்முதன்முதலோ  1847 ஆம் ஆண்டில் ஆய்வு பசய்தோர.் 

❖ இந்தப் பூங் ோவோனது, பதன்னிந்தியோவின் ஐந்தோவது உயரமோன சி ரமோன முகூரத்்தி 

சி ரத்தின் அரு ோலமயில் அலமந்துள்ளது. 

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

சிடயாை் பாலை் - அருணாெெ்லப் பிரடதெை் 

❖ அருணோசச்லப் பிரகதசத்தில் அலம ் ப்பட்டுள்ள சிகயோம் போலம் சமீபத்தில் திற ் ப் 

பட்டது. 

❖ இந்த உள் ட்டலமப்புத் திட்டமானது எல்லலச ் சோலல ள் அலமப்பினோல் (BRO) 

நிலறவு பசய்யப்பட்டது. 

❖ இது அகலோங்-யிங்கிகயோங் சோலலயில் அலமந்துள்ளது. 

❖ சிகயோம் போலம் ஆனது பலடப்பிரிவு லள நிலலநிறுத்தச ் சசய்வதற் ோன  ோல 

தோமதத்திலனே் குலறப்பதிலும்,  னர  உப ரணங் ள் மற்றும் இயந்திர மயமோ ் ப் 

பட்ட வோ னங் ளின் கபோ ்குவரத்திலனப் பபருமளவில் கமம்படுத்தவும் உதவும். 

 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

விண்சவளி வீரர் வால்ேர் கன்னிங்ைாை் 

❖ விண்பவளி வீரர ்வோல்டர ் ன்னிங்ைோம் சமீபத்தில்  ோலமோனோர.் 

❖ நோசோவின் அப்பல்கலோ விண்பவளி ஆய்வுப் பயணத ்திட்டத்தின் கீழ், முதல் பவற்றி 
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 ரமோன விண்பவளிப் பயணத்திலன கமற்ப ோண்ட குழுவில் எஞ்சியிருந்த  லடசி 

விண்பவளி வீரர ்இவகர ஆவோர.் 

❖ 1968 ஆம் ஆண்டில் ஏவப்பட்ட அப்பல்கலோ 7 ஆய்வுப் பயணத்தில் விண்பவளி ்குப் 

பயணித்த மூன்று விண்பவளி வீரர ்ளில் இவரும் ஒருவர ்ஆவோர.் 

❖ அப்பல்கலோ 1 விண்பவளி ஆய்வுப் பயணம் கதோல்வியலடந்தப் பிறகு, நோசோ நிறுவனம் 

கமற்ப ோண்ட விண்பவளி வீரர ்ள் ப ோண்ட முதல் விண்பவளிப் பயணம் இதுவோகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பிசரய்லி தினை் - ஜனவரி 04 

 

❖ போரல்வயற்கறோரு ் ோன மனித உரிலம லள உணரந்்து ப ோள்வதில் த வல் 

பதோடரப்ு சோதனமோ  விளங்கும் பிபரய்லி எழுதத்ின் மு ்கியத்துவம் குறித்த விழிப்பு 

உணரல்வ ஏற்படுத்துவதற் ோ  இந்தத் தினம் ப ோண்டோடப்படுகிறது. 

❖ ஜனவரி 04 ஆம் கததியோனது, பிபரய்லி எழுத்து முலறலய ்  ண்டுபிடித்த லூயிஸ் 

பிபரய்லி அவர ்ளின் பிறந்த நோளோகும். 

❖ பிபரய்லி அவர ்ள் 1809 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 04 ஆம் கததியன்று பிரோன்சு நோட்டில் 

பிறந்தோர.் 

❖ போரல்வயற்ற நபர ்ள் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்குமோன ஒரு வோய்ப்பிலன அளித்து, 

அவர ்ள் பிறலர சோரந்்து இரு ்கும் நிலலலய தவிரத்்துச ்சுதந்திரமோ  பசயல்படும் 
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நிலலலய அதி ரித்து,  ல்வி மற்றும் கவலல வோய்ப்பு லள அணு ச ்சசய்வதற் ோன 

வோய்ப்பிலன வழங்கும் ஒரு முலறயிலன அவர ்உருவோ ்கினோர.் 

❖ பிபரய்லி என்பது குவிய வடிவில் அலம ் ப்பட்ட ஆறு புள்ளி லளப் பயன்படுத்தி 

அ ர வரிலச மற்றும் எண் குறியீடு லள ் குறி ்கும் ஒரு அலமப்போகும். 

  

டபாரக்ளின் காரணைாக ஆதரவற்று விேப்படுை் குழந்மதகளுக்கான உலக 

தினை் - ஜனவரி 06 

❖ கபோர ்ளின்  ோரணமோ  ஆதரவற்று விடப்படும் குழந்லத ளின் நிலல பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவலதயும், அவர ்ளின் அவலநிலலலயப் பற்றிய 

த வல் லளப் பரப்புவலதயும், அந்த ் குழந்லத ள் வளரும்கபோது அவர ்ள் எதிர ்

ப ோள்ளும் உளவியல், சமூ  மற்றும் உடல் ரீதியோன தலட ள் குறித்து வலியுறுத்தி ் 

கூறுவலதயும் கநோ ் மோ  ் ப ோண்டு இத்தினமோனது ப ோண்டோடப் படுகிறது. 

❖ இந்த உல ைாவியத் தினமோனது பிரோன்சு நோடட்ில் உள்ள SOS என்ஃபோன்ட்ஸ் என் 

டிட்கரபசஸ் என்ற அலமப்பினோல் நிறுவப்பட்டது. 

❖ கபோர ்ளின்  ோரணமோ  ஆதரவற்று விடப்படும் குழந்லத ளின் அவலநிலலலய 

நிவரத்்தி பசய்வதற் ோன ஒரு வோய்ப்பிலன இந்த தினம் சமூ ங் ளு ்கு வழங்குகிறது. 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டு முதல், கபோர ்ளின்  ோரணமோ  ஆதரவற்று விடப்படும் 

குழந்லத ளின் மதிப்பிடப்பட்ட எண்ணி ்ல யோனது பதோடரந்்து குலறந்து வருகிறது, 

ஆனோல் அது ஆண்டிற்கு 0.7 சதவீதம் என்ற விகிதத்தில் மட்டுகம குலறந்து வருகிறது. 
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