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ஜனவரி – 08 

 

TNPSC துளிகள் 

❖ சியாசச்ின் பனிப்பாறைப் பகுதியில் நிறல நிறுத்தப்பட்டுள்ள பறடப்பிரிவின் ஒரு 

முன்னணி பதவியில் கேப்டன் சிவா சசளோன் நியமிே்ேப்பட்டுள்ளார.்  

o உலகின் மிே உயரமான கபாரே்்ேளத்தில் ஒரு சபண் இராணுவ அதிோரி ஒருவர ்

பணியில் ஈடுபடுத்தப் படுவது இதுகவ முதல் முறையாகும்.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

e-SCR திட்டம் 

 

❖ இந்தியாவின் தறலறம நீதிபதி DY சந்திரசூட் இந்திய உசச் நீதிமன்ைத்தின் மின்னணு 

முறையிலான அறிே்றேேள் (e-SCR) என்ை திட்டதற்தத் சதாடங்ே உள்ளதாே அறிவித்து 

உள்ளார.் 

❖ வழே்ேறிஞரே்ள், சட்டே்ேல்லூரி மாணவரே்ள் மை்றும் சபாதுமே்ேள் ஆகிகயார,் உசச் 

நீதிமன்ைத்தின் சுமார ்34,000 தீரப்்புேள் குறித்த அறிே்றேேறள இலவசமாே அணுேச ்

சசய்வதை்ோன வாய்ப்பிறன வழங்குவறத இது கநாே்ேமாேே் சோண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்தீரப்்புேள் உசச் நீதிமன்ைத்தின் இறணயதளத்திலும், றேகபசிச ்சசயலியிலும், 

கதசிய நீதித்துறை தரவுே் ேட்டறமப்பின் தீரப்்புேள் அடங்கிய தளத்திலும் கிறடே்ேப் 

சபறும். 

❖ உசச் நீதிமன்ைத்தில் நடுநிறலக் குறிப்கபடுேள் என்ை ஒன்று அறிமுேப்படுத்தப்படும் 

என்றும் இந்தியத் தறலறம நீதிபதி அவரே்ள் அறிவித்தார.் 

❖ நடுநிறலக் குறிப்கபடுேள் என்பது ஒரு சட்ட ரீதியிலான ஆவணத்தின் 

சவளியீட்டாளரின் அறடயாளத்திறன சவளிப்படுத்தாத தரப்படுத்தப்பட்ட சட்டக் 

குறிப்கபடாகும். 

❖ இது பாரபட்சமை்ை மை்றும் சமய்றமசார ் குறிப்புேறள வழங்குவதை்கு வழிவறே 

சசய்கிைது. 

❖ சடல்லி மை்றும் கேரள உயர ் நீதிமன்ைங்ேள் ஏை்ேனகவ இவ்வகக நடுநிறலக் 

குறிப்கபடுேறளப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

 

உலகின் மிக நீளமான நதிப் பயணக் கப்பல் 

❖ வாரணாசியில் இருந்து வங்ோளகதசம் வழியாே திப்ருேர ் வறரயிலான 
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பயணத்திறன கமை்சோள்ள உள்ள ‘ேங்ோ விலாஸ்’ எனப்படும் உலகின் மிே நீளமான 

நதிப் பயணே் ேப்பலானது சதாடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது 50 நாட்ேளில் 3200 கிகலாமீட்டர ்சதாறலவு வறர பயணிே்ே உள்ளததாடு,  இது 

இந்தியா மை்றும் வங்ோளகதசத்தில் உள்ள 27 நதி நீகராட்டங்ேள் வழியாேப் 

பயணிே்ேவும் உள்ளது. 

❖ இந்த உல்லாசப் பயணே் ேப்பல் ஆனது இதில் பயணம் கமை்சோள்ளும் சுை்றுலாப் 

பயணிேளுே்கு உலேப் பாரம்பரியத் தளங்ேள் உடப்ட பல்கவறு ேட்டடே்ேறல சாரந்்த 

முே்கியத்துவம் வாய்ந்த 50 இடங்ேளுே்குப் பயணம் கமை்சோள்ளச ் சசய்வதை்ோன 

ஒரு வாய்ப்பிறன அளிே்கும். 

❖ இது சுந்தரவன ேழிமுேக் ோடுேள் மை்றும் ோசிரங்ோ கதசியப் பூங்ோ உள்ளிட்ட 

பல்கவறு கதசியப் பூங்ோே்ேள் மை்றும் சரணாலயங்ேள் வழியாேவும் பயணிே்ே 

உள்ளது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

வறண்ட நிலங்களில் உள்ள நகர்ப்புறக் காடுகள் மற்றும் நகர்ப்புறப் பசுமமப் 

படுே்துேல் திட்டம் 

 

❖ உணவு மை்றும் கவளாண்றம அறமப்பு (FAO) ஆனது, அதன் பசுறம நேரப்்புைச ்

கசாறலேள் திட்டத்திை்ோன ேட்டறமப்பின் கீழ் இந்த அறிே்றேயிறன சவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ உலகின் மிேப்சபரிய நேரங்ேளில் 35% நேரங்ேள் (புது சடல்லி, சமே்சிகோ நேரம் 

கபான்ைறவ உடப்ட) உலகின் வைண்ட நிலங்ேளில் தான் ேட்டறமே்ேப்பட்டுள்ளன. 
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❖ ஒட்டு சமாத்தத்தில், அவை்றில் 2 பில்லியனுே்கும் அதிேமான மே்ேள் வசிே்கின்ை 

நிகலயில்,  அவை்றுள் 90 சதவீத நபரே்ள் வளரந்்து வரும் நாடுேளில் உள்ளனர.் 

❖ நேரப்்புைே் சோள்றேேள், சபரும்பான்றமயான வைண்ட நிலங்ேளில் உள்ள 

நேரங்ேளுே்ோன சோள்றேேளில் வன வளம் மை்றும் பசுறமயாே்ேம் 

ஆகியவை்றிை்ோன உத்திேறள இன்னும் இறணே்ேவில்றல. 

❖ தை்கபாது, உலே மே்ேள்சதாறேயில் பாதிே்கும் கமை்பட்டவரே்ள் நேரங்ேளில் 

வாழ்கின்ை நிகலயில், தை்கபாது மை்றும் 2050 ஆம் ஆண்டிை்குள் ஏை்பட உள்ள 95 

சதவீத நேரப்்புை கமம்பாடானது உலகின் சதை்கு நாடுேளில் நிேழ உள்ளதாே எதிர ்

பாரே்்ேப் படுகிைது. 

❖ வைண்ட நிலங்ேள் என்பது 0.65ே்கும் குறைவான வைட்சிே் குறியீடு சோண்ட நிலங்ேள் 

ஆகும். 

❖ வைட்சிே் குறியீடு என்பது சராசரி வருடாந்திர மறழப்சபாழிவிற்கும் சாத்தியமான 

நீராவிப் கபாே்கிை்கும் இறடயிலான ஒரு விகிதமாகும். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

இலவச அரிசி வழங்கீட்டுே் திட்டம் – சேலுங்கானா 

 

❖ கதசிய உணவுப் பாதுோப்புச ்சட்டத்தின் (NFSA) கீழான மதத்ிய அரசின் இலவச அரிசி 

வழங்கீட்டுத் திட்டத்தில் இறணவதை்கு சதலுங்ோனா அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ அம்மாநிலத்தில் உள்ள கதசிய உணவுப் பாதுோப்புச ்சட்டத்தின் அட்றடதாரரே்ளுே்கு, 

ஒரு மாதத்திை்கு ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவருே்கு வீதம் ஐந்து கிகலா அரிசி 

வழங்குவதை்கு இந்த மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆனால் மாநில அரசு தனது சசாந்தச ் சசலவில் கூடுதலாே 35.52 லட்சம் அட்றட 

தாரரே்ளுே்கும் இந்தத ்திட்டத்தின் பயறன விரிவுபடுத்த உள்ளது. 

❖ இரண்டு வறேயான திட்டங்ேளின் அட்றடதாரரே்ள், டிசம்பர ் 31 ஆம் கததி வறர 

சபாது விநிகயாேத் திடட்த்தின் (PDS) கீழான பிரதம மந்திரி ேரிப் ேல்யாண் அன்ன 

கயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் இலவச அரிசி வழங்கீட்டுத் திட்டத்தின் பலறனப் சபை்று 

வந்தனர.் 

 

மணிப்பூர் கான் ஞாய் திருவிழா 

❖ ோன் ஞாய் என்ற ஒரு திருவிழாவானது, மணிப்பூர ்மாநிலத்தில் உள்ள சசலியாகராங் 

சமூேத்தினரால் சோண்டாடப்படும் ஒரு முே்கிய நிேழ்வாகும். 
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❖ இந்த விழாவானது சமூேத்றத ஒை்றுறம மை்றும் மகிழ்சச்ியுடன் ஒன்றிறணே்கின்ை 

ேலாசச்ாரம், இறச, நடனம் மை்றும் ஆன்மீேச ்சடங்குேளின் சோண்டாட்டமாகும். 

❖ கராங்சமய், லியாங்சமய் மை்றும் ஜீம் பழங்குடியினர ் ஆகிகயாறர உள்ளடே்கிய 

சசலியாகராங் சமூேமானது, அந்த மாநிலத்தின் மிே முே்கியமான ஒரு பழங்குடி 

சமூேங்ேளில் ஒன்ைாகும். 

 

 

இசமாயினு இரட்பா விழா 

❖ இசமாயினு இரட்பா அல்லது எசமாயினு இரட்பா என்பது மணிப்பூரில் உள்ள சமய்கத 

சமூேத்தினரால் சோண்டாடப்படும் ஒரு திருவிழா ஆகும். 

❖ இது ‘இகமாயினு அக ாங்பி’ என்ை ஒரு சபண் சதய்வத்திறன வழிபடும் வறேயில் 

சோண்டாடப் படுகிைது. 

❖ 'இசமாயினு’ அல்லது ‘எசமாயினு’ என்பது இத்திருவிழாவின் சோண்டாடட்த்தில் வழி 

படப்படும் சதய்வமாகும். 

❖ சமய்கத சமூேத்தின் புராணங்ேளில், இந்தத் சதய்வம் வீடு, அடுமறன, சறமயலறை, 

சசல்வம், அறமதி மை்றும் சசழிப்பு ஆகியவை்றுடன் சதாடரப்ுறடய சதய்வமாகும். 

❖ இவர ்லீமகரல் சிதாபி என்ை ஒரு சதய்வத்தின் அவதாரங்ேளில் ஒருவராேவும் ேருதப் 

படுகிைார.் 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வார்டன்-QS ரஇீமாஜின் கல்வி விருதுகள் 2022 

❖ சசன்றனயின் இந்தியத ் சதாழில்நுட்பே் ேல்விே் ேழேமானது, அசமரிே்ோவின் 

பிலசடல்பியாவில் உள்ள வாரட்ன் ேல்வி நிறுவனத்தின் வாரட்ன்-QS ரஇீமாஜின் ேல்வி 
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விருதுேறள சவன்றுள்ளது. 

❖ தரவு அறிவியல் மை்றும் பயன்பாடுேள் ேல்விே்ோன அறிவியல் சாரந்்த இளங்ேறலப் 

படிப்பிை்கு, சிைந்த இயங்ேறல ேல்வித ்திட்டப் பிரிவில் சவள்ளி விருதானது வழங்ேப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ சசன்றனயின் இந்தியத ் சதாழில்நுட்பே் ேல்விே் ேழேம் வழங்கும் கதசிய கமம் 

படுத்தப்பட்ட சதாழில்நுட்பம் மூலமான ேை்ைல் திட்டம் (NPTEL) என்ற அறமப்பானது, 

வாழ்நாள் முழுவதும் ேை்ைல் என்ை பிரிவில் தங்ே விருதிறன சவன்ைது. 

❖ இந்த விருதுேள் ேல்வித ் துறையில் புதுறம பறடே்கும் மை்றும் சிைந்து விளங்கும் 

ேல்வியாளரே்ள், நிறுவனங்ேள் மை்றும் அறமப்புேள் ஆகியவை்றின் பல சிைந்தச ்

சாதறனேறள அங்கீேரித்து விருது வழங்குகிைது. 

 

 

IACP 2022 விருது 
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❖ சரவ்கதச ோவல்துறைத ் தறலவரே்ள் சங்ேம் ஆனது (IACP), சத்தீஸ்ேர ் ோவல் 

துறையின் 'நிஜாத்' என்ை கபாறதப் சபாருள் மை்றும் சட்டவிகராத முறையிலான மது 

விை்பறனே்கு எதிரான பிரசச்ாரத்திறன நிறுவனம் சாரந்்த பிரிவில் 'குை்ைத ்

தடுப்புே்ோன தறலறமத்துவ விருதிை்ோே' கதரந்்சதடுத்துள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டின் சதாடே்ேத்தில், ோவல்துறை ஆராய்சச்ி மை்றும் கமம்பாட்டு 

பணியேம் (BPR&D) ஆனது நாட்டின் முப்பது சிைந்த திைன்மிகு ோவல்துறை 

இயே்ேங்ேளில் ஒன்ைாே நிஜாத ்பிரசச்ாரத்றதயும் கசரத்்தது. 

❖ நிஜாத ்என்பதன் சபாருள் நீே்ேம் அல்லது விடுதறல என்பதாகும். 

❖ இந்தியே் ோவல் பணி அதிோரி சந்கதாஷ் குமார ் சிங் தறலறமயில் சத்தீஸ்ேர ்

ோவல்துறையினரால் இந்த இயே்ேமானது சதாடங்ேப்பட்டது. 

❖ சரவ்கதச ோவல்துறைத் தறலவரே்ள் சங்ேம் என்பது அசமரிே்ோவில் அறமந்துள்ள 

ஒரு சரவ்கதச அறமப்பாகும். 

 

உலக வாழ்விட விருது 2023 

 

❖ ஒடிசா அரசானது, ஐே்கிய நாடுேள் சறபயின் வாழ்விட அறமப்பின் 2023 ஆம் 

ஆண்டிை்ோன உலே வாழ்விட விருதிறன சவன்ைது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது, குடிறசவாசிேளின் வாழ்ே்றேறய கமம்படுத்தச ்சசய்வறத ஒரு 

கநாே்ேமாேே் சோண்ட நில உரிறம வழங்கீடு மை்றும் குடிறச கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆகும். 

❖ முன்னதாே 2019 ஆம் ஆண்டில், குடிறசவாசிேளுே்கு நில உரிறமப் பாதுோப்றப 

வழங்குவதில் சவை்றி ேண்டதை்ோே இந்தத் திடட்த்திை்கு உலே வாழ்விட விருதுேள் 

வழங்ேப் பட்டது. 

 

17வது பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது 

❖ 17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் மாநாடானது, மத்தியப் பிரகதசத்தில் உள்ள இந்தூர ்

நேரில் நறடசபைவுள்ளது. 

❖ பூடான் நாட்டிறனச ் கசரந்்த ஒரு ேல்வியாளர,் புருகன நாட்டிறனச ் கசரந்்த ஒரு 

மருத்துவர ்மை்றும் எத்திகயாப்பியா, இஸ்கரல் மை்றும் கபாலந்து ஆகிய நாடுேறளச ்
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கசரந்்த உள்ள சபாதுச ்கசறவ சாரந்்த சமூே ஆரவ்லரே்ள் உட்பட 27 நபரே்ள் 2023 ஆம் 

ஆண்டிை்ோன பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதிை்குத் கதரந்்சதடுே்ேப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதானது, சவளிநாடு வாழ் இந்தியரே்ளுே்ோன பிரவாசி 

பாரதிய திவாஸ் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாே இந்தியே் குடியரசுத் தறலவர ்

அவரே்ளால் வழங்ேப்படுகிைது. 

❖ சவளிநாடு வாழ் இந்தியரே்ளுே்கு வழங்ேப்படும் மிே உயரிய சேௌரவ விருது இது 

ஆகும். 

 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியே்தின் சிறந்ே விமளயாட்டு வீரரக்ள் 

பட்டியல் 2022 

❖ கிரிே்சேட் கபாட்டிேளின் மூன்று வடிவங்ேளிலும் சிைப்பாே ஆடிய இந்திய கிரிே்சேட் 

அணி வீரரே்ளின் சபயரே்றள இந்தியே் கிரிே்சேட் ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ சடஸ்ட் கபாட்டிேளில், ரிஷப் பந்த்திறன முன்னணி மட்றடப் பந்து வீரராேவும், 

ஜஸ்பிரித் பும்ராவிறனச ் சிைந்தப் பந்து வீசச்ாளராேவும் இந்தியே் கிரிே்சேட ்

ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் அங்கீேரித்துள்ளது. 

❖ ஒரு நாள் சரவ்கதச கபாடட்ிேளில், ஷ்கரயாஸ் ஐயர ்சிைந்த மட்றடப் பந்து வீரராேவும், 

முேமது சிராஜ் சிைந்த பந்து வீசச்ாளராேவும் கதரவ்ு சசய்யப்பட்டனர.் 

❖ T20 கபாட்டிேளில், சூரய்குமார ்யாதவ் சிைந்த மட்றடப் பந்து வீரராேவும், புவகனஷ்வர ்

குமார ்சிைந்தப் பந்து வீசச்ாளராேவும் கதரவ்ு சசய்யப்பட்டனர.் 
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