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ஜனவரி – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ ONGC, இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம், பவர ்கிரிட், NTPC மற்றும் SAIL ஆகிய நிறுவனங்கள் 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் அதிக இலாபம் ஈட்டும் முன்னணி ஐந்து பபாதுத்துறற 

நிறுவனங்களாக உருபவடுத்துள்ளன. 

❖ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்சச்ித் துறறயில் சிறந்து விளங்கியதற்காக பிரபு சந்திர 

மிஸ்ராவுக்கு அடல் சம்மான் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ மத்திய ஜல் சக்தி அறமசச்கமானது, 'Water Vision@2047' என்ற கருத்துருவில் தண்ணீர ்

வளம் குறித்த ததசிய அளவிலான ஒரு மாநாட்டிறன தபாபால் நகரில் ஏற்பாடு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஆடவர ் ஹாக்கி உலகக் தகாப்றபப் தபாட்டியிறன முன்னிட்டு, 

ரூரத்கலாவில் அறமக்கப்பட்டுள்ள ‘பிரச்ா முண்டா ஹாக்கி றமதானத்திறன’ ஒடிசா 

முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக் அவரக்ள் திறந்து றவத்தார.் 

❖ முதல் G-20 கூட்டம் ஆனது ஜனவரி 31ஆம் தததியன்று புதுசத்சரியில் நறடபபறவுள்ளது. 

❖ பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் எழுத்தாளருமான சசி தரூர ்எழுதிய Ambedkar: A Life என்ற 

புத்தகமானது சமீபத்தில் நறடபபற்ற கிதாப் பகால்கத்தா என்ற நிகழ்வில் பவளியிடப் 

பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பே்ோண்டிற்கு ஒருமுறற தேற்சகாள்ளப்படுே் ேக்கள் சோறகக் கணக்சகடுப்பு 

 

❖ பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறற தமற்பகாள்ளப்படும் மக்கள் பதாறகக் கணக்பகடுப்பு 

பணிகளானது இந்த ஆண்டின் பசப்டம்பர ்மாதம் வறர ஒத்திறவக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ நிரவ்ாக எல்றலகறள தீரம்ானிப்பதற்கானத் தததியானது ஜூன் 30 ஆம் தததி வறர 

நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளதாக மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு பதரிவித்துள்ளது. 

❖ விதிமுறறகளின்படி, மாவட்டங்கள், துறண மாவட்டங்கள், வட்டங்கள், தாலுகாக்கள் 

மற்றும் காவல் நிறலயங்கள் தபான்ற நிரவ்ாக அலகுகளின் எல்றல வரம்புகள் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு மட்டுதம மக்கள் பதாறகக் 

கணக்பகடுப்பு தமற்பகாள்ளப்படும். 

❖ கடந்த மக்கள் பதாறகக் கணக்பகடுப்பானது 2011 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாறகக் கணக்பகடுப்பின் முதல் கட்டமான - ததசிய மக்கள் 

பதாறகப் பதிதவட்றட (NPR) புதுப்பித்தல் பணிதயாடு தசரத்்து வீடுகளின் பட்டியல் 
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மற்றும் வீட்டுகளின் எண்ணிக்றக கணக்பகடுப்பு ஆகியறவ 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

முதல் பசப்டம்பர ்மாதம் வறரயிலான காலத்தில் நடத்தப்பட திட்டமிடப்படட்து. 

❖ ஆனால் COVID-19 பபருந்பதாற்று காரணமாக அறவ காலவறரயின்றி ஒத்தி றவக்கப் 

பட்டன. 

❖ தற்தபாது தமற்பகாள்ளப் பட உள்ள மக்கள்பதாறகக் கணக்பகடுப்பானது முதன் 

முறறயாக எண்ணிம முறறயிலும் காகிதப் பதிதவடு (தகள்வித்தாள்/படிவங்கள்) 

ஆகிய இரண்டு வறகயிலும் தமற்பகாள்ளப்பட உள்ளது. 

 

உயர் இலட்சியமிக்கத் சோகுதிகள் திட்டே் 

 

❖ மத்திய அரசானது, உயர ் இலட்சியமிக்கத் பதாகுதிகள் திட்டத்திறன (ABP) பதாடங்க 

உள்ளது. 

❖ இது உயர ்இலட்சியமிக்க மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் வறகயிலான புதிய முன்பனடுப்பு 

ஆகும். 

❖ இது பல்தவறு தமம்பாட்டு அளவுருக்களின் அடிப்பறடயில் பின்தங்கியுள்ள 

மாவட்டங்களின் பசயல்திறறன தமம்படுத்துவறத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ உயர ்இலட்சியமிக்கத் பதாகுதிகள் திட்டத்தின் கீழ், மாநிலங்கள் முழுவதும் உள்ள 500 

பதாகுதிகள் அறடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. 

❖ கடந்த ஆண்டில் அரசால் அறமக்கப்பட்ட நான்கு தபர ் பகாண்ட ஒரு குழுவின் 

பரிந்துறரகளின் அடிப்பறடயில் இந்த 500 பதாகுதிகள் அறடயாளம் காணப் பட்டு 

உள்ளன. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் ேகளிர் அறேதிக் காப்புப்பறடகளின் மிகப்சபரிய 

பறடப்பிரிவு 

❖ சூடானில் நிறல நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் தூதுக் குழுவிற்கான அறமதிக் 

காப்பு மகளிர ்பறடப் பிரிவிறன இந்திய அரசு அனுப்ப உள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் தூதுக் குழுவில் இடம் பபறும் இந்திய மகளிர ் அறமதிக் 

காப்புப் பறடப் பிரிவின் மிகப்பபரிய ஒற்றறப் பறடப் பிரிவாக இது விளங்கும். 

❖ இந்தியா முதன்முதலில் தனது அறனத்து மகளிர ் பறடப் பிரிவிறன 2007 ஆம் 

ஆண்டில் றலபீரியாவில் நிறல நிறுத்தியது. 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் அறமதி காப்பு திட்டம் என்பது அறமதி நடவடிக்றக துறறக்கும் 

பசயல்பாட்டு ஆதரவு வழங்கீட்டுத் துறறக்கும் இறடயிலான ஒரு கூட்டு முயற்சி 

ஆகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்திறனச ் பசயல்படுத்தும் நாடுகளுக்கு தமாதல்கள் நிறறந்த 

சூழ்நிறலகளில் இருந்து அறமதி நிறலக்கு மாறச ் சசய்வதற்கு உதவச ் சசய்வறத 

இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் அறமதிக் காப்புப் பணிகளில் 12 பணிகளில் ஈடுபடுத்தப் 

பட்டதுடன், இந்தியா வங்காளததசத்திற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது பபரியப் 

பங்களிப்பு நாடாகத் திகழ்கிறது. 

 

 

iFANS-2023 

 

❖ ‘உணவு மற்றும் ஊட்டசச்த்துப் பாதுகாப்பு குறித்த சரவ்ததச மாநாடு-2023 (iFANS-2023)’ 

ஆனது பமாஹாலியில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ iFANS-2023 மாநாடானது தவளாண்றம, உணவு மற்றும் ஊட்டசச்த்து, உயிரித் பதாழில் 
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நுட்பம் மற்றும் மரபணு மாற்றம் ஆகிய துறறகளில் காணப்படும் சரவ்ததச 

நிபுணரக்ள் மற்றும் இளம் ஆராய்சச்ியாளரக்றள ஒன்றிறணப்பறத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

தேசிய ேரபணு ோற்றே் ேற்றுே் பயிற்சி றேயே் 

 

❖ ததசிய மரபணு மாற்றம் மற்றும் பயிற்சி றமயம் (NGETC) என்பது ஒற்றறச ் சாளர 

அறமப்புடன் கூடிய ஒரு அதிநவீன றமயமாகும். 

❖ CRISPR-Cas வழியிலான மரபணு மாற்ற முறற உட்பட பல்தவறு மரபணுத் திருத்த 

முறறகறள ஏற்பதற்கான பிராந்தியத் ததறவகறளப் பூரத்்தி பசய்வதற்கான ததசிய 

தளமாக இது பசயல்படும். 

❖ மரபணுத் திருத்தம் என்பது இந்திய ஆராய்சச்ித ் துறறயானது பயிரக்ளில் விரும்பத் 

தகுந்த மாற்றங்கறள உருவாக்கி வழங்கும் வறகயில் மாறுவதற்கான நம்பத் தகுந்தத் 

பதாழில் நுட்பமாக விளங்கும். 

❖ ததசிய தவளாண்-உணவு உயிரித ் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது, வாறழ, அரிசி, 

தகாதுறம, தக்காளி, மக்காசத்சாளம் மற்றும் திறன உள்ளிட்ட பல்தவறு வறகயான 

பயிரக்ளில் மரபணு மாற்றம் தமற்பகாள்வதற்கான பசயற்முறறகறள விரிவுபடுத்தச ்

சசய்யும் தனது பசயல்திறறன பவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

ோனியங்கி சமிக்றை அறேப்புடன் கூடிய இந்தியாவின் மிக நீளோன இரயில் 

பாறே 

 

❖ இந்திய இரயில்தவயானது ஒரு பணி முறறயில் ‘தானியங்கி சமிக்றை அறமப்பிறன’ 
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உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ தானியங்கி சமிக்றை அறமப்பு என்பது ஒரு பசலவு குறறந்தத் தீரவ்ாகும். 

❖ இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகத்தின் காசியாபாத் - பண்டிட் தீன தயாள் உபாத்யாய் 

இரயில்தவ நிரவ்ாகப் பிரிவானது, நாட்டின் மிக நீளமான முழு அளவிலான தானியங்கி 

சமிக்றை பிரிவாக மாறியுள்ளது. 

❖ 762 கிதலா மீட்டர ் நீளமுள்ள இந்த இரயில் பாறதயானது முழுவதுமாக தானியங்கி 

மயமாக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ தானியங்கி சமிக்றை அறமப்பானது, தானியங்கி நிறுத்த சமிக்றைகள் மூலம் 

இரயில்களின் இயக்கத்றதக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அர்சஜன்டினாவில் உள்ள லிே்தியே் ேற்றுே் ோமிரச ்சுரங்கே் 

 

❖ சாத்தியக் கூறுகள் மிக்க றகயகப் படுத்துதல் அல்லது நீண்ட கால குத்தறகப் 

பணிகளுக்காக அரப்ஜன்டினாவில் உள்ள இரண்டு லித்தியச ்சுரங்கங்கள் மற்றும் ஒரு 

தாமிரச ்சுரங்கம் ஆகியவற்றிறன இந்தியா அறடயாளம் கண்டுள்ளது. 

❖ KABIL என்பது ததசிய அலுமினிய நிறுவனம் (Nalco), இந்துஸ்தான் காப்பர ்(HCL) மற்றும் 
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MECL ஆகியவற்றின் பங்தகற்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

❖ இது உள்நாட்டுச ்சந்றதயில் முக்கியமான மற்றும் மூதலாபாயம் மிக்க கனிமங்களின் 

சீரான விநிதயாகத்றத உறுதி பசய்வறத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ உலக அளவிலான லித்தியம் உற்பத்தியில் அரப்ஜன்டினா தற்தபாது 4வது இடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ சிலி மற்றும் பபாலிவியா ஆகியவற்றுடன் தசரந்்து, இந்த நாட்டின் வடதமற்குப் 

பகுதியானது "லித்தியம் முக்தகாணம்" என்று அறழக்கப்படுகிறது. 

❖ உலக அளவிலான லித்தியம் உற்பத்தியில் ஆஸ்திதரலியா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இலத்தீன் அபமரிக்காவில் சாலார ் என்று அறழக்கப் படுகிற இந்த லித்தியம் ஆனது 

பசபடறமன் பாறற உருவாக்கம் மற்றும் உப்புக்கல் வடிவில் காணப் படுகிறது. 

❖ இதற்கான மற்ற மாற்று வடிவம் அதன் திரவ வடிவமாகும். 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

உலகின் முேல் பறன ஓறல றகசயழுே்துப் படிவ அருங்காட்சியகே் 

 

❖ உலகின் முதல் பறன ஓறல றகபயழுதத்ுப் படிவ அருங்காட்சியகத்திறன நவீன 

ஒலிப்பதிவு மற்றும் காடச்ிப்பதிவுத் பதாழில்நுடப்த்தின் மூலமாக தகரள முதல்வர ்

பினராயி விஜயன் அவரக்ள் திறந்து றவத்தார.் 

❖ "உலகின் முதல் பறன ஓறல றகபயழுதத்ுப் படிவ அருங்காட்சியகம்" என புகழப் 

படும் இந்த அருங்காட்சியகமானது, தகரள வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியத் தளங்கள் 

அருங்காட்சியகத்துடன் இறணந்து ஆவணக் காப்பகத் துறறயால் நிறுவப் பட்டது. 

❖ இந்த அருங்காட்சியகமானது, 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வறரயில் 650 ஆண்டுகள் 

நீடித்த திருவிதாங்கூர ் அரசின் நிரவ்ாக, சமூக-கலாசச்ார மற்றும் பபாருளாதார 

அம்சங்களின் சுவாரசியமானத் தகவல்களின் ஒரு களை்சியமாகும். 

❖ இது அருங்காட்சியகமாக மாறுவதற்கு முன்பு வறரயில் 1887 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

மத்திய வட்டார பமாழி ஆவணக் காப்பு அலுவலகமாக விளங்கியது. 

 

ஊோ திருவிழா 2023 

❖ ‘ஊதா திருவிழா: பன்முகத் தன்றமயிறனக் பகாண்டாடுதல்’ எனப்படும் இந்தியாவின் 

முதல் வறகயான உள்ளடக்க அம்சத் திருவிழாவானது தகாவாவில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த மூன்று நாட்கள் அளவிலான திருவிழாவானது "அறனவறரயும் வரதவற்கும் 
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வறகயிலான மற்றும் உள்ளாரந்்த உலகிறன உருவாக்கச ் சசய்வதற்காக நாம் 

எவ்வாபறல்லாம் ஒன்றிறணயலாம்" என்பறத பவளிப்படுத்துவறத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஊதா திருவிழாவானது, தகாவாவின் சமூக நலன் மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு சங்கதத்ின் 

இயக்குநரகத்துடன் இறணந்து தகாவா மாநில அரசின் மாற்றுத ்திறனாளிகளுக்கான 

ஆறணயத்தினால் நடத்தப்பட உள்ளது. 

 

 

விறளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ரை்சி தகாப்றபப் தபாட்டியில் ஹாட்ரிக் 

❖ பசௌராஷ்டிரா அணித ்தறலவர ்பஜய்ததவ் உனட்கட், ரை்சிக் தகாப்றபப் தபாட்டியின் 

பதாடக்க ஓவரில் ஹாட்ரிக் விக்சகட் எடுத்து சாதறனயினனப் பறடத்தார.் 

❖ இந்த 88 வருட உள்நாட்டுப் தபாட்டியின் வரலாற்றில், சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியின் 

முதல் ஓவரிதலதய ஹாடர்ிக் எடுத்த முதல் பந்து வீசச்ாளர ் என்ற வரலாற்றற இவர ்

பறடத்துள்ளார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியப் புே்சோழில் நிறுவனங்களுக்கான புே்ோக்க வாரே்- ஜனவரி 10 முேல் 

16 வறர 

❖ பதாழில்துறற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்்தக தமம்பாட்டுத் துறறயானது (DPIIT), இந்தியப் 

புத்பதாழில் நிறுவனங்களுக்கான புத்தாக்க வாரக் பகாண்டாட்டத்திறன ஏற்பாடு 
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பசய்துள்ளது. 

❖ இது பதாழில்முறனதவார,் பதாழில்முறனதவாராக விரும்புவவார ் மற்றும் அரசாங்க 

அதிகாரிகள், பதாழில்துறற காப்பு நிறுவனங்கள், பபருநிறுவனங்கள் மற்றும் 

முதலீட்டாளரக்ள் தபான்ற புத்பதாழில் நிறுவனச ்சூழல் அறமப்புடன் பதாடரப்ுறடயப் 

பங்குதாரரக்றள உள்ளடக்கிய பிற பசயலாக்க அறமப்புகளுக்கான அறிவுப் பகிரவ்ுக் 

கூட்டங்கறள உள்ளடக்கிய ஒரு நிகழ்வாகும். 

❖ ததசியப் புத்பதாழில் தினமானது 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16 ஆம் தததியன்று 

அனுசரிக்கப் பட உள்ளது. 
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