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அக்ட ோபர் – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜாரஜ்ியாவின் பட்டுமியில் நடடபபற்ற FIDE உலக ககடட்ஸ் சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில் 12 வயதுக்குட்பட்ட பபண்கள் மற்றும் 8 வயதுக்குட்பட்ட பபண்கள் 

பிரிவில் இந்தியாவின் ஷுபி குப்தா மற்றும் A சாரவ்ி ஆகிகயார ் முறறகய பவற்றி 

பபற்றனர.் 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

உலகின் முேல் CNG முனனயம் 

❖ குஜராத ்மாநிலத்தில் நிறுவப்பட உள்ள உலகின் முதல் CNG முறனயத்திற்குப் பிரதமர ்

அவரக்ள் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ இந்த மாபபரும் முறனயம் ஒவ்கவார ் ஆண்டும் 1.5 மில்லியன் பமட்ரிக் டன்கறளக் 

றகயாள உள்ளது. 

❖ இது பபாது-தனியார-்கூட்டு அணுகுமுறறறயப் பயன்படுத்தி நிறுவப்படுகிறது. 

 

 

கரு ோ ந வடிக்னக 

❖ மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவானது, கருடா நடவடிக்றக எனப்படும் ஒரு மாபபரும் 

நடவடிக்றகறய கமற்பகாண்டது. 

❖ சரவ்கதச இறணப்புகறளக் பகாண்ட கபாறதப் பபாருள் கடத்தல் வறல 

அறமப்புகறள "சீரக்ுறலத்தல், சீரழித்தல் மற்றும் அகற்றுதல்" ஆகியவற்றற இது 

கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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❖ இது சரவ்கதசக் காவல்துறற அறமப்பு மற்றும் மாநிலக் காவல்துறறயுடன் இறணந்து 

கபாறதப் பபாருள் விற்பறனயாளரக்றள பவளிக்பகாணரச ்பசய்கிறது. 

 

 

மகிழுந்துகளில் 6 கவசக் கோற்றுப் னபகள் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ் மாதம் முதல் பயணிகள் தங்களது வாகனங்களில் 

குறறந்தபட்சம் ஆறு கவசக் காற்றுப் றபகறளக் பகாண்டிருக்க கவண்டும் என்பறத 

மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

❖ இது அறனத்து கமாட்டார ் வாகனங்களுக்கும் பபாருந்தும், அவற்றின் விறல மற்றும் 

மாறுபாடுகறளப் பபாருட்படுத்தாமல், முதன்றமயாக நிறுவப்பட கவண்டும் என்று 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கபாக்குவரத்துத் துடற அறமசச்கமானது முன்னதாக 2022 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ்01 

ஆம் கததி முதல், எட்டு பயணிகள் வறர பயணிக் கூடிய வாகனங்களில் ஆறு கவசக் 

காற்றுப் றபகறள நிறுவ கவண்டும் என்று கட்டாயமாக்கியது. 

❖ அறமசச்கமானது, 1989 ஆம் ஆண்டு மத்திய கமாட்டார ் வாகன விதிகறள (CMVR) 

திருத்தம் பசய்து, மகிழுந்துத் தயாரிப்பாளரக்ள் கவசக் காற்றுப் றபகள் நிறுவ 

கவண்டும் என்ற ஆறணறய அமல்படுதத்ும் வறகயில் ஒரு வறரவு அறிவிப்றபயும் 

பவளியிட்டது. 

 

வந்டே போரே் 2.0 

 

❖ குஜராத்தின் காந்திநகர ் நிறலயத்தில் காந்திநகர ் - மும்றப வந்கத பாரத ் விறரவு 

இரயிலிறனப் பிரதமர ்பதாடங்கி றவத்தார.் 
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❖ மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத ்ஆகிய மாநிலங்களின் தறலநகரங்கறள இறணக்கும் 

இந்தப் புதிய வந்கத பாரத ் விறரவு இரயிலானது, இந்தியாவின் மூன்றாவது வந்கத 

பாரத ்விறரவு இரயில் ஆகும். 

❖ இது முதலில் புது படல்லி-வாரணாசி வழித்தடத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இரண்டாவது இரயிலானது புது படல்லி-ஸ்ரீ மாதா றவஷ்கணா கதவி கத்ரா பாறதயில் 

அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

❖ வந்கத பாரத ் விறரவு இரயில் 2.0 ஆனது பயணிகளுக்கு விமானச ் கசறவ கபான்ற 

கசறவகள் மற்றும் கவாச ் பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்டப் பாதுகாப்பு அம்சங்கறள 

வழங்கும். 

❖ இது உள்நாட்டிகலகய உருவாக்கப்பட்ட இரயில் கமாதல் தவிரப்்பு அறமப்பாகும். 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

சிறு டசமிப்புத் தி ் ங்களுக்கோன வ ்டி விகிேங்கள் 

❖ முதிகயாரக்ளுக்கான கசமிப்புத் திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதத்றத 20 அடிப்பறடப் 

புள்ளிகள் அல்லது 7.4 சதவீதத்திலிருந்து 7.6% ஆக அரசாங்கம் உயரத்்தியது. 

❖ மாதாந்திர வருமானக் கணக்குத ் திட்டத்திற்கு 10 அடிப்பறடப் புள்ளிகள் அல்லது 6.6 

சதவீதத்திலிருந்து 6.7 % ஆக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ கசமிப்பு றவப்புத் பதாறகக்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 4 சதவீதமாக பதாடரந்்து 

வழங்கப் படும். 

❖ கமலும், பின்வரும் மூன்று திட்டங்களுக்கும் விகிதங்கள் மாற்றப்படாமல் உள்ளன. 

❖ பபாது வருங்கால றவப்பு நிதிக்கு 7.1 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. 

❖ கதசிய கசமிப்புச ்சான்றிதழ் திட்டத்திற்கு 6.8 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. 

❖ பபண் குழந்றதக்கான கசமிப்புத் திட்டமான சுகன்யா சம்ரிதி கயாஜனாவிற்கான 

வட்டி விகிதங்கள் 7.6 சதவீதம் ஆகும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சுற்றுப் பயணம் டமற்சகோள்ளும் வனகயிலோன உலகின் மிகப்சபரியப் பூங்கோ 

❖ குருகிராமில் அறமந்த ஆரவல்லி மறலத்பதாடரில் சுற்றுப் பயணம் கமற்பகாள்ளும் 
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வறகயிலான உலகின் மிகப்பபரியப் பூங்காறவ உருவாக்க இரண்டு சரவ்கதச 

நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் கமற்பகாள்ள ஹரியானா அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ தற்கபாது, ஆப்பிரிக்காவிறன அடுத்து, சுற்றுப் பயணம் கமற்பகாள்ளும் வறகயிலான 

மிகப்பபரியப் பூங்கா ஷாரஜ்ாவில் அறமந்துள்ளது. 

❖ தற்கபாது முன்பமாழியப்பட்டுள்ள இந்த ஆரவல்லி பூங்கா அறத விட ஐந்து மடங்கு 

பபரியதாக இருக்கும். 

❖ இதில் ஊரவ்ன மற்றும் இருவாழ்விட வாழ்விகளுக்கான கண்காட்சித் தளம், பறறவக் 

கூடம்/ பறறவப் பூங்கா, புலிகளுக்கான நான்கு மண்டலங்கள், தாவர 

வறககளுக்கான ஒரு பபரிய பகுதி, பவளிநாட்டுப் பறறவகளுக்கான ஒரு பகுதி, கடல் 

வாழ் உயிரினங்கள், இயற்றக வழித் தடங்கள், சுற்றுலா மண்டலங்கள், தாவரவியல் 

பூங்காக்கள் மற்றும் உயிரியல் பூங்காக்கள் ஆகியறவ உள்ளடங்கும். 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

அசோமிய அகரோதி டேம்டகோஷ் 

 

❖ கஹம்ககாஷ் எனும் அசாமிய அகராதியின் ஒரு பிபரய்லி வடிவப் பிரதிறயப் பிரதமர ்

அவரக்ள் பபற்றுக் பகாண்டார.் 

❖ பஹம்ககாஷ் அகராதியானது பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டில் பவளியிடப்பட்ட முதல் 

அசாமிய அகராதிகளில் ஒன்றாகும். 
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❖ சமஸ்கிருத எழுத்துருக்கறள அடிப்பறடயாகக் பகாண்ட முற்காலத்திய அசாமிய 

பசாற்பிறப்பியல் அகராதியானது அசாமிய அகராதி பஹம்ககாஷ் என்று அறழக்கப் 

படுகிறது. 

 

முழுவதும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு சபற்ற இந்தியோவின் முேல் பஞ்சோயே்து 

❖ ககரளாவின் புல்லம்பாறற என்ற பஞ்சாயத்தானது, அதன் குடியிருப்பாளரக்ள் 

மத்தியில் முழு டிஜிட்டல் கல்வியறிறவப் பபற்ற இந்தியாவின் முதல் கிராமப் 

பஞ்சாயத்து ஆக மாறியது. 

❖ அம்மாநில அரசு 800 அரசு கசறவகறள இறணய வழியில் கிறடக்கச ்பசய்துள்ளது.  

❖ கமலும், எண்ணிமக் கல்வியறிவு பபற்ற மக்கள் அவற்றற பவகு அதிகபட்சமாகப் 

பயன்படுத்திட வழி வறகயும் பசய்துள்ளது. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

‘டசஞ்சட்மக்கர்’ விருது 

❖ இந்தியாறவச ்கசரந்்த பபண்கள் உரிறம ஆரவ்லரான சிருஷ்டி பக்சி ‘கசஞ்சக்மக்கர’் 

(புதுறமயான சமூக நடவடிக்றகயாளர)் விருறதப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ பாலின அடிப்பறடயிலான வன்முறற மற்றும் சமத்துவமின்றம பற்றிய விழிப்பு 

உணரற்வ ஏற்படுத்துவதற்காக சிருஷ்டி பக்சி கமற்பகாண்ட முயற்சிகறள 

அங்கீகரிப்பதற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இவர ்கிராஸ்கபா றமல்ஸ் இயக்கத்தின் நிறுவனர ்ஆவார.் 

 

 

சுேந்திரே்தின் ேங்க எழுதுடகோல் விருது 

❖ ககசட்டா விகபாரக்்ஸ்சா எனப்படும் கபாலந்து பசய்தித்தாள் நிறுவனத்திற்கு உலகச ்

பசய்தி பவளியீடட்ாளர ் சங்கம் என்ற சங்கத்தினால் வழங்கப்படும் சுதந்திரத்தின் 

தங்க எழுதுககால் விருதானது வழங்கப்பட்டது. 
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❖ தற்கபாது ஸ்பபயினின் சராககாசா நகரில் நறடபபற்று வரும் 2022 ஆம் ஆண்டு உலக 

பசய்தி ஊடக மாநாட்டின் கபாது இந்த விருதானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ சுதந்திரத்தின் தங்க எழுதுககால் விருது என்பது WAN-IFRA அறமப்பின் வருடாந்திர 

விருதாகும். 

❖ பத்திரிக்றகச ் சுதந்திரத்றதப் பாதுகாப்பதற்கும் கமம்படுத்துவதற்கும் பங்களிக்கும் 

தனி நபரக்ள் அல்லது நிறுவனங்கறள இது அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

செயந்தி ப ்நோயக் 

 

❖ நான்கு முறற பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும், மறறந்த ஒடிசா முதல்வர ்J.B.பட்நாயக் 

அவரக்ளின் மறனவியுமான பஜயந்தி பட்நாயக் சமீபத்தில் காலமானார.் 
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❖ இவர ்1992 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 03 ஆம் கததி முதல் 1995 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 ஆம் 

கததி வறர கதசிய மகளிர ்ஆறணயத்தின் முதல் தறலவராகப் பணியாற்றினார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவின் 50 முக்கியமோன ெவுளி வனககள் 

 

❖ சமீபத்தில், யுபனஸ்ககா அறமப்பானது நாட்டின் 50 பிரத்திகயக மற்றும் முக்கியமான 

பாரம்பரிய ஜவுளி வறககளின் பட்டியறல பவளியிட்டது. 

❖ பதற்காசியாவின் மகத்தான கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்றதப் பாதுகாப்பதில் உள்ள 

முக்கிய சவால்களில் ஒன்று, அறவ குறித்தத் தகவல்களின் முறறயான காப்பகம் 

மற்றும் ஆவணங்கள் இல்லாதகத ஆகும். 

❖ இந்த இறடபவளிறயக் குறறப்பறத கநாக்கமாகக் பகாண்ட இந்த பவளியீடானது, 

கதரந்்பதடுக்கப் பட்ட 50 ஜவுளிகள் பற்றிய பல வருட ஆராய்சச்ிகறள ஒன்றிறணக்கச ்

பசய்கிறது. 

❖ பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில ஜவுளி வறககள் 

o தமிழ்நாட்றடச ்கசரந்்த சிக்கல்நாயக்கன்கபட்றட கலம்காரி 

o தமிழ்நாட்றடச ்கசரந்்த கதாடா பூகவறலப்பாடுகள் மற்றும் சுங்குடி 

o றஹதராபாத்திறனச ்கசரந்்த ஹிம்ரூ பநசவு வறககள் 

o ஒடிசாவின் சம்பல்பூர ் நகறரச ் கசரந்்த பந்தா கழுத்துப் பட்டி மற்றும் சாயமிட்டு 

கமற்பகாள்ளப்படும் பநசவு வறககள் 

o ககாவாவிறனச ்கசரந்்த குன்பி பநசவு வறக 

o குஜராத்றதச ்கசரந்்த மஷ்ரு பநசவு மற்றும் பகடாலா 

o மகாராஷ்டிராறவச ்கசரந்்த ஹிம்ரூ 
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o கமற்கு வங்காளத்றதச ்கசரந்்த கரட்-ககாரியல் 

o கரந்ாடகாவிறனச ்கசரந்்த இல்கல் மற்றும் லம்பாடி அல்லது பஞ்சாரா பூ கவறலப் 

பாடுகள். 

 

ICIMOD அனமப்பின் அறிக்னக 

 

❖ பதற்காசியா மற்றும் இந்து குஷ் இமயமறல (HKH) பிராந்தியத்தில் பாலினச ்சமத்துவ 

நிறல மற்றும் பருவநிறல மாற்றம்" என்ற அறிக்றகயிறன ஒருங்கிடைந்த மடலப் 

பிரததச வளரச்ச்ிக்கான சரவ்ததச டமயம் (ICIMOD) அறமப்பானது பவளியிட்டது. 

❖ இது கவளாண்றம, நீர ் மற்றும் எரிசக்தி கபான்ற பருவநிறலயினால் பாதிக்கப்பட்ட 

துறறகளில் பாலின சமதத்ுவம் மற்றும் பருவநிறல மாற்றத்தின் நிறலறய மதிப்பீடு 

பசய்தது. 

❖ ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளகதசம், பூட்டான், சீனா, இந்தியா, மாலத்தீவு, மியான்மர,் 

கநபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்றக ஆகிய 10 நாடுகளில் இந்த அறிக்றக 

மதிப்பீட்டிறன கமற்பகாண்டது. 

❖ பருவநிறல மாற்றத்தால் பபண்ககள அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர ்என்பறத இந்த 

நாடுகளின் கதசியக் பகாள்றக பவளிப்படுத்துகின்றன. 

❖ சீனா, இந்தியா, கநபாளம் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் பருவநிறல 

மாற்றத்தால் தூண்டப்படட் ஆண்களின் இடப் பபயரவ்ுகள் அதிகம் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ பபண் விவசாயத் பதாழிலாளரக்றளப் பாதுகாப்பதற்காக தவை்டி பிராந்திய மற்றும் 

கதசியக் பகாள்றககள் எதுவும் இல்றல. 

❖ பதற்காசியா மற்றும் இந்துகுஷ் இமயமறலப் பிராந்தியங்களில் உள்ள 

அரசாங்கங்களின் பகாள்றக ஆவணங்கள் பாலின அடிப்பறடயிலான ஊதிய 

இறடபவளியிறனச ்சரி பசய்வதில் எந்தவித கவனமும் பசலுத்துவதில்றல. 

❖ பருவநிறல மாற்றத்றத கமலாண்றம பசய்வதற்கான இந்தியாவின் கதசிய அளவில் 

நிரண்யிக்கப் பட்ட பங்களிப்புகள் (NDC) ஆனது பாலினச ் சமத்துவம் மற்றும் 

பபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்றத அங்கீகரித்ததாக 

இந்த அறிக்றக எடுத்துறரத்தது. 
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❖ பாலின உள்ளடக்கம் மிக்க பகாள்றககறள உருவாக்க கவளாண்றம, எரிசக்தி 

மற்றும் நீர ்வளத் துறறயில் கமற்பகாள்ளப்படும் நடவடிக்றககறளக் கண்காணித்து 

மதிப்பீடு பசய்யப் பரிந்துறரக்கிறது. 
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