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ஜனவரி – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ காக்னிசன்ட் நிறுவனமானது, இன்ஃப ாசிஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர ் S. 

ரவிக் குமார ் என்பவரர அதன் புதிய தலைலம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமித்து 

உள்ளது. 

❖ இந்திய-அமமரிக்க விண்மவளி நிபுணர ் A.C.சரணியாவிலன, அமமரிக்க விண்மவளி 

நிறுவனமான நாசா தனது புதிய தலைலம மதாழிை்நுட்  வை்லுநராக நியமித்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

செதுெமுத்திர கால்வாய் திட்டம் 

 

❖ மவகு நாட்களாக கிட ்பிை் ப ாட ் ட்டுள்ள பசது சமுத்திரத் திட்டத்லத மத்திய அரசு 

மீண்டும் லகயிமைடுக்க வலியுறுத்தி தமிழகச ் சட்டப் பபரரவ தீரம்ானம் ஒன்ரை 

நிலைபவை்றியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பமை்கு மை்றும் கிழக்குக் கலரபயாரங்களுக்கு இலடயிைான கடை் 

ப ாக்குவரத்து இலண ்ல  உருவாக்குவபத இதன் பநாக்கமாகும் என்பப ோடு, இதன் 

மூைம் க ் ை்கள் இைங்லகலய சுை்றி ்  யணம் பமை்மகாள்வலத ் தவிரக்்க முடியும். 

❖ இது  னாமா மை்றும் சூயஸ் காை்வாய்களுக்கு நிகரான கடை் வரத்்தகத்திை்கு உதவும் 

என்று கருத ்  டுகிைது. 

❖ இது குறித்த கருத்தாக்கமானது, முதன் முதலிை் 1860 ஆம் ஆண்டிை் ஆங்கிபையரக்ளாை் 

உருவாக்க ் ட்டது. 

❖ இந்தத ்திட்டத்திலன, பிரதமர ்மன்பமாகன் சிங் அவரக்ள் 2005 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 02 

ஆம் பததியன்று மதாடங்கி லவதத்ார.் 

❖ சமய அலம ்புகள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் ஆரவ்ைரக்ள் இந்தத ் திட்டத்திை்குக் கடும் 

எதிர ்்பு மதரிவித்தனர.் 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டு முதை் அரசு மை்றும் எதிரக்்கட்சிக்கு இலடபய ஏை் ட்ட சட்ட 

பமாதலைத ்மதாடரந்்து இத்திட்டம் முடக்க ் ட்டது. 

❖ இராமர ்பசது என் து இந்தியாவின் மதன்கிழக்கிை் உள்ள இராபமஸ்வரம் தீவிை்கும் 
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இைங்லகயின் வடபமை்கிை் உள்ள மன்னார ்தீவிை்கும் இலடயிை் உள்ள சுண்ணாம்புக் 

கை்களாை் ஆன சங்கிலித ்மதாடர ்அலம ் ாகும். 

❖ இந்து புராணங்களின்  டி, இந்தப்  ாைம் ஆனது ஹனுமான் மை்றும் அவரது  லட 

வீரரக்ளாை்  கவான் ஸ்ரீராமருக்கு உதவுவதை்காக கட்ட ் ட்டது. 

❖ இந்தக் காை்வாய் அலமக்கும் திட்டமானது,  ாக் வலளகுடா மை்றும் மன்னார ்

வலளகுடா  குதிகளின் கடை் சார ்சுை்றுசச்ூழை் அலம ்புக்குக் கணிசமான அளவில் 

பசதத்திலன ஏை் டுத்தும். 

❖ முன்கூட்டிபய கணிக்க முடியாத புயை்கள் அவ்வ ்ப ாது எழுவதாை் இ ் குதியிலன 

மிகவும்  ாதிக்க ் டக் கூடியதாக வானிலை ஆய்வாளரக்ள் கருதுகின்ைனர.் 

 

ஜல்லிக்கட்டுக் சகாண்டாட்டங்கள் 

 

❖ 'ஏறு தாழ்வுதை்' மை்றும் 'மஞ்சுவிரட்டு' என்று அலழக்க ் டும் 'ஜை்லிக்கட்டு' மதுலர 

மாவட்டம்  ாைபமட்டிை் நலடம ை்ைது. 

❖ மாட்டு ் ம ாங்கை் தினத்தன்று ம ாங்கை் மகாண்டாட்டத்தின் ஒரு  குதியாக 

தமிழகத்திை் ஜை்லிக்கட்டு நடத்த ்  டுகிைது. 

❖ அவனியாபுரம்,  ாைபமடு, அைங்காநை்லூர ் உள்ளிட்ட  ை்பவறு இடங்களிை் இந்த 

விலளயாட்டு ் ப ாட்டியானது நடத்த ் டுகிைது. 

❖ உழவர ் சமுதாயத்தினருக்கு நாட்டுக் காலள மோட்டு இனங்கலள ்  ாதுகாக்கச ்

சசய்வதை்கான ஒரு  ாரம் ரிய வழி இந்த விலளயாட்டு ் ப ாட்டிகளாகும். 

❖ கரந்ாடகா மை்றும் தமிழ்நாடு தவிர,  ஞ்சா ், ஆந்திரா மை்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிைங்களிை் இந்த விலளயாட்டு ் ப ாட்டிக்குத் தலட விதிக்க ்  ட்டுள்ளது. 

❖ கரந்ாடகாவிை் ஜை்லிக்கட்டு கம்பளோ என்று அலழக்க ் டுகிைது. 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

யாத்ரகீரக்ளுக்கான அரசு விருப்புரிமம அடிப்பமடயிலான ஹஜ் ஒதுக்கீடு 

❖ யாத்ரகீரக்ளுக்கான அரசு விரு ்புரிலம அடி ் லடயிைான ஹஜ் ஒதுக்கீட்டிலன 

இந்திய அரசாங்கம் நீக்கியுள்ளது. 
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❖ ஹஜ் யாத்திலர என் து சவூதி அபரபியாவிை் உள்ள மமக்காவிை்கு ஆண்டுபதாறும் 

பமை்மகாள்ள ் டும் ஒரு இஸ்ைாமிய யாத்திலரயாகும். 

❖ சவூதி அபரபிய அரசானது, ஒரு குறி ்பிட்ட நாட்டிலிருந்துப்  யணம் பமை்மகாள்கின்ை 

யாத்ரகீரக்ளின் மமாத்த எண்ணிக்லகலய நிரண்யிக்கும் வரகயில் நாடு வாரியான 

ஒதுக்கீட்லட வழங்குகிைது. 

❖ "அரசு விரு ்புரிலம ஒதுக்கீடு" ஆனது பமலும் இரண்டாக ் பிரிக்க ் ட்டுள்ளது. 

❖ இதில் 200 இடங்கள் ஹஜ் குழுவிடமும், 300 இடங்கள் மத்திய அரசிை் முக்கியமான 

 தவிகலளக் மகாண்டுள்ளவரக்ளிடமும் உள்ளன. 

❖ இதிை் குடியரசுத் தலைவரிடம் 100, பிரதமரிடம் 75, குடியரசுத் துலணத் தலைவரிடம் 75, 

சிறு ான்லம விவகார அலமசச்ரிடம் 50 ஆகியரவ அடங்கும். 

❖ இந்த இடங்கள் தை்ப ாது மீண்டும் ம ாதுக் குழுவிை் பசரக்்க ் ட்டதன் மூைம் இந்த 

ஒதுக்கீடானது தை்ப ாது ரத்து மசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா சவூதி அபரபியாவுடனான 2023 ஆம் ஆண்டு ஹஜ் இருதர ்பு ஒ ் ந்தத்திை் 

லகமயழுத்திட்டது. 

❖ இந்த ஒ ் ந்தத்தின் டி, மமாத்தம் 1,75,025 இந்திய ஹஜ் யாதர்கீரக்ள் ஹஜ்  யணம் 

பமை்மகாள்ள முடியும். 

❖ இது வரைாை்றிை் மிக உயரம்தி ்பு மகாண்டதாகக் கருத ்  டுகிைது. 

 

 

ெர்வசதெெ ்செய்திகள் 

எசபாலா மவரஸ் சபருந்சதாற்றிற்கு முற்றுப்புள்ளி 

❖ சூடான் எப ாைா லவரசினாை் ஏை் ட்ட எப ாைா ம ருந்மதாை்ைானது உகாண்டாவில் 

முடிவுக்கு வந்ததாக உைக சுகாதார அலம ்பு அறிவித்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மச ்டம் ர ் 20 ஆம் பததியன்று மத்திய மும ண்பட மாவட்டத்திை் 

இந்த பநாயின் முதை்  ாதி ் ானது உறுதி மசய்ய ் ட்டது. 

❖ இது ஒரு தசா ்தத்திை் ஏை் ட்ட உகாண்டாவின் முதை் சூடான் எப ாைா லவரஸ் ம ருந் 

மதாை்ைாகும் என்பப ோடு, இது ஒட்டு மமாத்தமாக உகாண்டாவிை் ஏை் ட்ட ஐந்தாவது 

ம ருந்மதாை்ைாகும். 

❖ எப ாைா லவரஸ் பநாய் என் து எப ாைா லவரஸ் திரிபுகளுள் ஒன்றினாை் ஏை் டும் 
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மதாை்று காரணமாக ஏை் டுகின்ை அரிதான மை்றும் மகாடிய பநாயாகும். 

❖ இந்த லவரஸ் ஆனது முதன்முதலிை் 1976 ஆம் ஆண்டிை் எப ாைா நதிக்கு அருகிை் 

கண்டறிய ்  ட்டது. 

❖ உகாண்டாவிை் ஏை் ட்டுள்ள இந்த ் ச ோை்றுப் ம ருமவடி ் ானது, சூடான் எப ாைா 

லவரசினாை் ஏை் ட்ட ோகும். 

❖ எப ாைா லவரஸின் ஆறு வலககளிை் இதுவும் ஒன்ைாகும் என்பப ோடு, இதலனத ்

தடு ் தை்காக மவை்றிகரமான தடு ்பூசி எதுவும் இதுவரர கண்டறிய ் டவிை்லை. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்களின் பட்டியலில் நீலக்குறிஞ்சி 

 

❖ சுை்றுசச்ூழை், வனம் மை்றும்  ருவநிலை மாை்ை ் துரை அலமசச்கமோனது (MoEF) நீைக் 

குறிஞ்சியிலன  (ஸ்ட்பராபிைாந்தஸ் குந்தியானா)  ாதுகாக்க ் ட்ட தாவரங்களின் 
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 ட்டியலிை் பசரத்்து, 1972 ஆம் ஆண்டு வன உயிரினங்கள் ( ாதுகா ்பு) சட்டத்தின் 

IIIவது அட்டவலணயின் கீழ்  ட்டியலிட்டுள்ளது. 

❖ இ ன் படி இந் ச ் மசடிலயப் பிடுங்குபவர ்அை்ைது இ ரன அழி ் வரக்ளுக்கு ரூ. 

25,000 அ ராதம் மை்றும் மூன்ைாண்டு சிலை ் தண்டலன விதிக்க ் டும். 

❖ இந்த ஆலண ்  டி, நீைக்குறிஞ்சியிலன ்  யிரிடுவதை்கும் அல்லது அதரன ரவ த்ு 

இருப்ப ை்கும் அனுமதியிை்லை. 

❖ பமை்குத் மதாடரச்ச்ி மலை ்  குதியிை், கிட்டத்தட்ட 70 வலகயான நீைக்குறிஞ்சி 

மசடிகள் கண்டறிய ் ட்டுள்ளன. 

❖ 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலை பூக்கும் ஸ்ட்பராபிைாந்தஸ் குந்தியானா என ் டும் நீைக் 

குறிஞ்சி மிகவும் பிர ைமானதாகும். 

❖ இரு ்பினும், நீைக் குறிஞ்சியின் பவறு சிை அரிய வலககளும் பமை்குத ் மதாடரச்ச்ி 

மலை ்  குதியிை் காண ் டுகின்ைன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சலாஹ்ரி அறுவமடத் திருவிழா 

 

❖ பைாஹ்ரி என் து குளிரக்ாைப்  யிரக்ளுக்கான அறுவலடப்  ருவக் கோலத்தின் 

மதாடக்கத்லதக் குறிக்கும் வலகயிை் மகாண்டாட ்  டுகின்ை ஒரு பிர ைமான 

இந்தியப்  ண்டிலக ஆகும். 

❖ இமாசச்ை ் பிரபதசம், ஹரியானா மை்றும் ஜம்மு ப ான்ை நாட்டின் பிை  குதிகளிலும் 

இவ்விழா பிர ைமாக மகாண்டாட ் டுகிைது. 

❖ பைாஹ்ரி திருவிழாவோனது  ாரம் ரியமாக ராபி  யிரக்ளின் அறுவலடக் காைத்துடன் 

மதாடரப்ுலடயது. 

❖ இத்திருவிழாவின் பதாை்ைத்லத துை்ைா  த்தியின் கலதயிலிருந்து அறியைாம். 

❖ அவர ் ஞ்சாபின் புகழ்ம ை்ை நாயகர ்ஆவார ்என்பப ோடு, அவர ்முகைாயப் ப ரரசர ்

அக் ருக்கு எதிராக பமை்மகாள்ள ் ட்ட ஒரு கிளரச்ச்ிக்கும் தலைலம தாங்கினார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

7வது ஆயுதப்பமட வீரரக்ள் தினம் - ஜனவரி 14 

❖ இந்திய நாட்டின் ஆயுத ்  லடகளிை்  ணியாை்றிய வீரரக்ளின் தியாகம் மை்றும் 
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பசலவலயக் மகௌரவி ் தை்காக இந்தத ்தினமானது அர ்் ணிக்க ் ட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்தினமானது 2017 ஆம் ஆண்டிை் மகாண்டாட ் டத் மதாடங்கியது. 

❖ இந்தத ்தினமானது, நவம் ர ்11 ஆம் பததியன்று உைகம் முழுவதும் மகாண்டாட ் டும் 

ப ார ்நிறுத்த தினத்திை் இருந்து உருவானதாக அறிய ் டுகிைது. 

❖ முதை் ப ார ் நிறுத்த தினமானது 1919 ஆம் ஆண்டு நவம் ர ் 11 ஆம் பததியன்று 

அனுசரிக்க ்  ட்டது. 

❖ இது முதைாம் உைக ் ப ாரின் முடிலவ நிலனவு கூருவலதயும், அ ்ப ாரிை் ப ாராடிய 

துணிசச்ைான வீரரக்லளக் மகௌரவி ் லதயும் பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிை், 1926 ஆம் ஆண்டிை் காங்கிரஸாை் நிலைபவை்ை ் டட் தீரம்ானத்தின் 

மூைம் இந்த ் தினமானது முதன்முதலிை் அனுசரிக்க ் ட்டது. 

❖ ப ார ்நிறுத்த நாளானது 2017 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவிை் ஆயுத ் லட வீரரக்ள் தினம் 

என மறும யரிட ் ட்டது. 
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❖ இது இந்திய இராணுவத்தின் முதை் இந்திய ்  லடத ்தள தியான மஜனரை் (ஃபீை்டு 
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மாரஷ்ை்) K.M.கரிய ் ா அவரக்ளின் சாதலனகலள நிலனவு கூருவலத பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

❖ 1949 ஆம் ஆண்டிை் இந்நாளிை் தான், கலடசி பிரிட்டிஷ் தலைலம ்  லடத ்

தள தியான மஜனரை் சர ் FRR புசச்ரிடமிருந்து இந்திய இராணுவத்தின் தலைலம ் 

ம ாறு ்ல  கரிய ் ா ஏை்ைார.் 

❖ இவர ்சுதந்திர இந்தியாவின் முதை் இந்தியத் தள தி ஆனார.் 

❖ கரிய ் ா மை்றும்  ாதுகா ்பு ்  லடகலளக் மகௌரவிக்கும் வலகயிை் ஒவ்பவார ்

ஆண்டும் இராணுவ தினம் மகாண்டாட ் டுகிைது. 
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