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அக்ட ோபர் – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆசியாவின் மிகப்பபரிய அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு (CBG) ஆலையானது 

பஞ்சாபின் சங்ரூரிை் உள்ள பைஹ்ராககா என்ற இடத்திை் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 22வது உைகத் பதாடர ்சங்கிலி பதாழிை்நுட்ப உசச்ி மாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 

துபாயிை் நலடபபற்றது. 

 

டேசியச் செய்திகள் 

சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்ே நடுவண் அமைப்பு 

 
❖ கிபெங்கங்கா மற்றும் ரரட்டிை் நீரம்ின் நிலையங்கள் பதாடரப்ாக, ஒரு "நடுநிலை 

நிபுணர"் மற்றும் நடுவர ்நீதிமன்றத்தின் தலைவர ்ஆகிரயாலர உைக வங்கி நியமித்து 

உள்ளது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டு சிந்து நதி நீர ் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ரமற்பகாள்ளப்படட் இரண்டு 

திட்டங்களிை் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சரச்ல்சயிை் சிக்கியுள்ளன. 

❖ இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்பது வருடப் ரபசச்ுவாரத்்லதகளுக்குப் பிறகு, 1960 ஆம் 

ஆண்டிை், உைக வங்கியும் ஒரு லகபயழுதத்ுதாரராக உள்ள இந்த ஒப்பந்தத்திை் 

லகபயழுத்திட்டன. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது, இரு நாடுகளுக்கும் இலடரய நதிநீலரப் பயன்படுத்துவது 

பதாடரப்ாக ஒத்துலழப்பு மற்றும் தகவை் பரிமாற்றத்திற்கான ஒரு வழிமுலறலய 

நிறுவுகிறது. 

 

குமைந்ேப ்ச ஆேரவு விமை உயர்வு 

❖ 2023-24 ஆம் ஆண்டின் சந்லதப்படுத்துதை் பருவத்திற்கான அலனத்து முக்கிய ராபி 

பருவப் பயிரக்ளுக்கும் குலறந்தபட்ச ஆதரவு விலைலய (MSP) உயரத்்துவதற்கு 

அலமசச்ரலவ ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ பருப்புகளுக்கான (மசூர)் குலறந்தபட்ச ஆதரவு விலையானது அதிகபட்சமாக 

குவிண்டாலுக்கு 500 ரூபாய் என்ற அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

❖ பைாப்பழம் மற்றும் கடுகு ஆகியவற்றிற்கான குலறந்தபட்ச ஆதரவு விலை ரூ.400 

உயரத்்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ பருப்புக்கான MSP (மசூர)் அதிகபட்சமாக குவிண்டாலுக்கு 500 ரூபாய் உயரந்்துள்ளது.  

 

 

ஸ்வடேஷ் ேர்ஷன் 2 

 
❖ 15 மாநிைங்களிை் இருந்து ரதரந்்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான ஸ்வரதெ் தரெ்ன் 2 

என்ற திட்டத்திலன மத்திய அரசு பதாடங்க உள்ளது. 

❖ மத்தியப் பிரரதசம், கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரரதசம் மற்றும் மகாராெ்டிரா 

ஆகிய மாநிைங்கள் அடங்கிய பதிலனந்து மாநிைங்கள் இத்திட்டத்தின் முதை் 

கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ ‘ஸ்வரதெ் தரெ்ன் 2’ திடட்த்தின் முதை் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த முன்பனடுப்பு 

ரமற்பகாள்ளப் படுகிறது. 

❖ உத்தரப் பிரரதசத்திை் ஜான்சி மற்றும் பிரயாக்ராஜ், மத்தியப் பிரரதசத்திை் குவாலியர,் 

சித்ரகூட் மற்றும் கஜுராரஹா மற்றும் மகாராெ்டிராவிை் அஜந்தா மற்றும் எை்ரைாரா 

ஆகியலவ இதற்காக ரதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சிை முக்கிய இடங்களாகும். 

❖ இது கருப்பபாருள் அடிப்பலடயிைான சுற்றுைா மண்டைங்களிை் இருந்து விைகி, இடம் 
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சாரந்்தச ்சுற்றுைாலவ ரமம்படுத்துவதிை் கவனம் பசலுத்துகின்ற இந்தியாவின் புதிய 

உள்நாட்டுச ்சுற்றுைாக் பகாள்லகயின் ஒரு பகுதியாக இது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஸ்வரதெ் தரெ்ன் திட்டமானது கருப்பபாருள் அடிப்பலடயிைான சுற்றுைா 

மண்டைங்களின் ஒருங்கிலணந்த ரமம்பாட்டிற்காக 2014-15 ஆம் ஆண்டிை் மத்திய 

அரசினாை் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ ஸ்வரதெ் தரெ்ன் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு முழு நிதியுதவிலய வழங்குகிறது. 

 

பிரபைைோனவரக்ள், விருதுகள் ைை்றுை் நிகழ்வுகள் 

சிடயோை் சோரங் திருவிழோ 

 
❖ சிரயாலிை் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தின் வருடாந்திர முதன்லமயானக் கைாசச்ார 

நிகழ்சச்ியான 8வது ‘சாரங்-பகாரியக் குடியரசிை் இந்தியாவின் திருவிழா’ ஆனது 

சமீபத்திை் நிலறவலடந்தது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டிை் பதாடங்கப்பட்ட சாரங் ஒரு முக்கிய இந்தியக் கைாசச்ார விழாவாக 

உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ சாரங் என்ற பசாை் பகாரியரக்ள் மற்றும் இந்தியரக்ள் இருவருக்கும் பபாருந்தும் 

வலகயிை் மிகவும் அரத்்தமுள்ள விளக்கத்லதக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ பகாரிய பமாழியிை் சாரங் என்றாை் ‘அன்பு’ என்றும் இந்தியாவிலனப் பபாருத்தவலர 
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இந்த பசாை் ‘இந்தியாவின் பவவ்ரவறு நிறங்கலளக் குறிக்கும் பன்முகத் தன்லம’ 

என்றும் பபாருள்படும். 

 

14வது உைக நறுைணப் பபோரு ்கள் ைோநோடு 

 
❖ 14வது உைக நறுமணப் பபாருட்கள் மாநாடானது அடுத்த ஆண்டு மகாராெ்டிராவின் 

மும்லப நகரிை் நலடபபற உள்ளது. 

❖ இது நறுமணப் பபாருட்கள் துலறயின் நிலை மற்றும் சவாை்கள் பற்றிய புரிதலை 

ரமம்படுத்துவதற்கான ஒரு தளத்லத உருவாக்கும் வலகயிைான உைகளாவிய 

நறுமணப் பபாருட்கள் துலறயின் சந்திப்பாகும். 

❖ இது முதன்முலறயாக 1990 ஆம் ஆண்டிை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது.  

❖ அதன் பின்னர,் கடந்த 30 ஆண்டுகளிை் 13 மாநாடுகள் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்த 14வது மாநாட்டிலன இந்திய நறுமணப் பபாருட்கள் வாரியம் ஏற்பாடு பசய்ய 

உள்ளது. 

❖ இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, "குறிக்ரகாள் 2030: SPICES (நிலைத்தன்லம – உற்பத்தித் 

திறன் - புதுலம - ஒத்துலழப்பு - சிறப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு)" என்பதாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு உைக நறுமணப் பபாருட்கள் மாநாடானது, G20 நிகழ்வாக ஏற்பாடு 

பசய்யப் பட உள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக டபோலிடயோ தினை் - அக்ட ோபர் 24 

❖ உைக ரபாலிரயா தினமானது, 1985 ஆம் ஆண்டு ரஜானாஸ் சாை்க் என்பவரின் பிறந்த 

நாலள நிலனவு கூரும் வலகயிை் ரராட்டரி இன்டரர்நெனை் நிறுவனத்தாை் நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ இவர ் ரபாலிரயாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசிலய உருவாக்கிய குழுவின் ஒரு முன்னணி 
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மருத்துவ ஆராய்சச்ியாளராக இருந்தார.் 

❖ முதன்முதலிை் 1955 ஆம் ஆண்டிை் பயன்பாட்டுக்கு வந்த இந்த பசயலிழந்த ரபாலிரயா 

லவரஸ் பகாண்ட தடுப்பூசிலய அவர ்உருவாக்கினார.் 

❖ இது ஆை்பரட்் சபின் என்பவராை் வாய்வழி ரபாலிரயா தடுப்பூசியாக உருமாற்றப்பட்டு 

1961 ஆம் ஆண்டிை் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. 

❖ இந்த ஆண்டு உைக ரபாலிரயா தினத்தின் கருத்துரு, "உைக ரபாலிரயா தினம் 2022 

மற்றும் அதற்கு அப்பாை்: தாய்மாரக்ளுக்கும் குழந்லதகளுக்கும் ஆரராக்கியமான 

எதிரக்ாைம்" என்பதாகும். 

 

 

இந்தியே் திபபே்திய எை்மைக் கோவை் பம  எழுசச்ி தினை் - அக்ட ோபர் 24 

 

❖ இந்தியா-சீனா ரபாரின் ரபாது, 1962 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ் 24 ஆம் ரததியன்று 

இந்திய திபபத்திய எை்லை காவை் பலட நிறுவப்பட்டது. 

❖ உயரமான பகுதியிை் ரமற்பகாள்ளப்படும் நடவடிக்லககளிை் நிபுணத்துவம் பபற்ற 

வலகயிை் இது ஒரு எை்லைக் காவை் பலடயாகும். 
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❖ தற்ரபாது, ைடாக்கின் காரரகாரம் கணவாய் முதை் அருணாசச்ைப் பிரரதசத்திை் உள்ள 

ஜபசப் ைா வலரயிைான 3488 கிமீ நீள இந்திய-சீனா எை்லைலய உள்ளடக்கிய 

எை்லைப் பாதுகாப்புப் பணிகளிை் இந்திய திபபத்திய எை்லைக் காவை் பலட நிலை 

நிறுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய திபபத்திய எை்லைக் காவை் பலடயானது, ஆரம்பத்திை் 1949 ஆம் ஆண்டு 

மத்திய ரசமக் காவை் பலட (CRPF) சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இருப்பினும், 1992 ஆம் ஆண்டிை் பாராளுமன்றம் மத்திய ரசமக் காவை் பலட 

சட்டத்லத இயற்றியரதாடு, அதற்கான விதிகலள 1994 ஆம் ஆண்டிை் உருவாக்கியது. 

 

உைக ஒலிக ்புைப் போரை்பரியே் தினை் - அக்ட ோபர் 27 

 
❖ இது ஒலிகட்புைப் பபாருட்கலளப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதற்கான 

நடவடிக்லக எடுக்க ரவண்டியதன் அவசியத்லதப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்தவும், உறுதி பசய்வதற்குமான ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ உைக ஒலிகட்புைப் பாரம்பரியத் தினம் (WDAH) என்பது 1980 ஆம் ஆண்டிை் நகரும் 

படங்கலளப் பாதுகாத்தை் மற்றும் வளங்காப்பதற்கான 21வது பபாது மாநாட்டின் 

மூைம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்டதன் நிலனவாக ரமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ "உள்ளாரந்்த, நீதி நிலறந்த மற்றும் அலமதியானச ் சமூகங்கலள உருவாக்குவதிை் 

ஆவணப் படப் பாரம்பரியத்லதக் குறிப்பிடுதை்" என்பது இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் 

தினத்தின் கருத்துரு ஆகும். 
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❖ நாட்டிற்காகப் ரபாராடி, தங்கள் இன்னுயிலர ஈந்த வீரரக்ளுக்கு அஞ்சலி பசலுதத்ும் 

வலகயிை் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முதை் இந்திய காைாட்பலட வீரரக்ள் நாட்டின் எை்லைலய பவளிப்புற ஆக்கிரமிப்பிை் 

இருந்து பாதுகாத்ததன் நிலனவாக அக்ரடாபர ் 27 ஆம் ரததியானது இதற்கான 

தினமாகத் ரதரந்்பதடுக்கப்பட்டது. 



•   
•    
 

 
 

❖ ஜம்மு காெ்மீர ்மகாராஜா ஹரி சிங், 1947 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ்26 ஆம் ரததியன்று 

இலணப்பு ஒப்பந்தத்திை் லகபயழுத்திட்டலதயடுத்து, இப்பகுதி இந்திய ஆட்சியின் 

ஒரு பகுதியாக மாறியது. 

❖ விலரவிரைரய, சீக்கியப் பலடப்பிரிவின் முதை் பலடப்பிரிவானது பாகிஸ்தான் 

பலடபயடுப்பாளரக்ளுக்கு எதிராக ரபாரிட ஸ்ரீநகர ் விமானப்பலடத் தளத்லத 

அலடந்தது. 
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❖ இது ஆயுதக் குலறப்பின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதிலுள்ள சவாை்கள் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவலதயும், அது குறிதத்ப் புரிதலை ரமம்படுதத்ுவலதயும் 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சலபயானது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கும் விதமாக 

இந்த வாரமானது அக்ரடாபர ்24 ஆம் ரததியன்று பதாடங்கப்படுகிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சலப நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, ஆயுதக் குலறப்பு மற்றும் ஆயுதக் 

கட்டுப்பாடு ஆகியலவ அதன் முக்கிய கவனம் பசலுத்தும் பகுதிகளிை் ஒன்றாக 

உள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ ஆயுத ரமாதை்கலள ஆதரிக்கும் அலனத்துப் பபாருட்கலளயும் நீக்குவதற்கு அசச்லப 

அலழப்பு விடுக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் ஆயுதக் குலறப்பு ஆலணயம் (UNDC) 1952 ஆம் ஆண்டிை் 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ ஆயுதக் குலறப்பு வாரமானது முதை் முலறயாக 1995 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிை், ஆயுதக் குலறப்பு வாரம் முதை் முலறயாக பபண்கள் 

தலைலமயிை் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

          


