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ஜனவரி – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவின் முதல் ABB FIA  ஃபாரம்ுலா E உலக சாம்பியன்ஷிப் கார ் பந்தயமானது, 

ஹைதராபாத ்நகரில் நஹைபபறவுள்ளது. 

❖ விஹளயாை்டுத் துஹறயின் நான்கு முன்னணி நிரவ்ாக அஹமப்புகளில் ஒன்றான, உலக 

குத்துச ்சண்ஹைப் பபாைட்ிகள் சஹபயானது (WBC), இந்த ஆண்டு முதல் திருநர ்பிரிஹவ 

அறிமுகப் படுத்த திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

செண்கள் வவலை வாய்ெ்பிற்குச ்சிறந்த நகரம் 

 

❖ பபண்களுக்கான பவஹலவாய்ப்பில் இந்தியாவிபலபய சிறந்த நகரமாக பசன்ஹன 

விளங்குகிறது. 

❖ அஹதத ் பதாைரந்்து புபன, பபங்களூரு, ஹைதராபாத ் மற்றும் மும்ஹப ஆகிய 

நகரங்கள் இைம் பபற்றுள்ளன. 

❖ பணியிைங்களின் உள்ளைக்க மதிப்பீை்டில் நிபுணத்துவம் பபற்ற அவ்தார ்எனப்படும் 

நிறுவனம் இந்த அறிக்ஹகயிஹன பவளியிை்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ஹகயானது, பபண்களின் பவஹலவாய்ப்பிற்கு உகந்த ஒரு சூழஹல 

பமம்படுத்தும் அளவுருக்களின் அடிப்பஹையில் 111 நகரங்கஹளத் தரவரிஹசப் 

படுத்துகிறது. 

❖ ஒரு மில்லியனுக்கும் குஹறவான மக்கள்பதாஹக பகாண்ை நகரங்கள் அைங்கிய 

மற்பறாருப் பிரிவில் திருசச்ிராப்பள்ளி, பவலூர,் ஈபராடு ஆகிய நகரங்கள் 
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முன்னணியில் உள்ளன. 

❖ பகரளா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, இமாசச்லப் பிரபதசம் மற்றும் கரந்ாைகா ஆகிய 

நகரங்கள் நாை்டிபலபய முதல் ஐந்து மாநில சராசரி மதிப்புகஹளப் பபற்றுள்ளன. 

 

வதசியெ ்செய்திகள் 

தன்னார்வ வாகன நவீனமயமாக்கை் திட்டம் 

❖ தன்னாரவ் வாகன நவீனமயமாக்கல் திை்ைத்திற்கான (V-VMP) பதசிய ஒற்ஹறச ்சாளர 

அஹமப்பில் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்கள் இஹணந்துள்ளன. 

❖ இது மகிழுந்துகளின் மறுசுழற்சிக்கான சுற்றுசச்ூழல் அஹமப்பில் வவகுவாக தனியார ்

முதலீை்ஹை ஊக்குவிக்கும். 

❖ பஹழய வாகனங்களின் அகற்றல் பகாள்ஹக என்பது பஹழய மற்றும் தகுதியற்ற 

வாகனங்கஹள அகற்றி, இந்தியச ்சாஹலகளில் நவீன மற்றும் புதிய வாகனங்கஹளப் 

பயன்படுத்துவதற்கான சூழஹல உருவாக்கச ் வசய்வதற்காக பதாைங்கப்பை்டு, 

அரசாங்கத்தினால் நிதியளிக்கப்படும் திை்ைமாகும். 

❖ நாை்டில் குஹறந்த கரியமில பவளியீை்டுத ் தைத்திஹன அஹைவதற்காகத் தகுதியற்ற 

மற்றும் மாசுபடுத்தும் வஹகயிலான வாகனங்கஹளப் படிப்படியாக அகற்றுவதற்கான 

ஒரு சுற்றுசச்ூழல் அஹமப்ஹப உருவாக்குவபத இந்தக் பகாள்ஹகயின் முதன்ஹமயான 

குறிக்பகாளாகும். 

 

 

கருங்காய்ெெ்ை் வநாய்ப் ொதிெ்புகள் 

❖ இந்தியாவில் 2007 ஆம் ஆண்டில் 44,533 ஆக பதிவாகியிருந்த கருங்காய்சச்ல் பநாய்ப் 

பாதிப்புகளின் எண்ணிக்ஹகயானது 2022 ஆம் ஆண்டில் 834 ஆக குஹறந்து 98.7 சதவீத 
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சரிவிஹனக் கண்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவிலிருந்து கருங்காய்சச்ல் பநாய்ப் பாதிப்பிஹன 

ஒழிப்பதாக இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது. 

❖ பநாய் ஒழிப்பு என்பது, வருைாந்திர கருங்காய்சச்ல் பாதிப்பிஹன துஹண மாவை்ை 

அளவில் 10,000 பபருக்கு 1 நபர ்என்ற வீதத்திற்கும் குஹறவான அளவிற்குக் குஹறப்பது 

என வஹரயறுக்கப் படுகிறது. 

❖ மபலரியாவுக்கு அடுத்தபடியாக உலகின் இரண்ைாவது பகாடிய ஒை்டுண்ணி மூலம் 

பரவக் கூடிய உயிரக்்பகால்லி பநாயாக கருங்காய்சச்ல் கருதப்படுகிறது. 

 

 

ெர்வவதெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புச ்ெலெயின் புதிய உறுெ்பினரக்ள் 

 

❖ ஈக்வைார,் ஜப்பான், மால்ைா, பமாசாம்பிக் மற்றும் சுவிை்சரல்ாந்து ஆகிய நாடுகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சஹபயின் புதிய உறுப்பினராக இஹணந்துள்ளன. 

❖ சமீபத்தில் இஹணந்த இந்த ஐந்து உறுப்பினர ் நாடுகள் இந்தியா, அயரல்ாந்து, 

பகன்யா, பமக்சிபகா மற்றும் நாரப்வ ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக இைம் பபறுகின்றன. 
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❖ அல்பபனியா, பிபரசில், காபபான், கானா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியஹவ 

தற்பபாஹதய இரண்டு ஆண்டு பதவிக் காலம் பகாண்ை மற்ற உறுப்பினர ் நாடுகள் 

ஆகும். 

❖ சீனா, பிரான்சு, ரஷ்யா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் அபமரிக்கா ஆகியஹவ இந்தச ்

சஹபயில் நிரந்தர மற்றும் தடுப்பாஹண அதிகாரம் பகாண்ை உறுப்பினர ் நாடுகள் 

ஆகும். 

❖ இசச்ஹபயின் மற்ற 10 உறுப்பினர ்நாடுகள், 193 நாடுகஹள உறுப்பினராகக் பகாண்ை 

பபாதுச ்சஹபயினால் இரண்டு வருை காலத்திற்குத் பதரந்்பதடுக்கப் படுகின்றன. 

 

சொருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உைகின் 3வது செரிய வாகனச ்ெந்லத 

❖ இந்திய நாைானது ஜப்பான் நாை்டிஹனப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலக அளவில் 3வது 

பபரிய வாகனச ்சந்ஹதயாக உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் புதிய வாகனங்களின் விற்பஹனயானது குஹறந்தபை்சம் 4.25 மில்லியன் 

அலகுகளாக பதிவாகியுள்ளது. 

❖ ஜப்பானில் 4.2 மில்லியன் புதிய வாகனங்கள் விற்பஹன பசய்யப்பை்டுள்ளன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், 26.27 மில்லியன் வாகனங்கள் விற்பஹன பசய்யப்பை்ைதுைன், உலக 

வாகனச ்சந்ஹதயில் சீனா பதாைரந்்து முன்னிஹல வகித்தது. 

❖ 15.4 மில்லியன் வாகன விற்பஹனயுைன் அபமரிக்கா இரண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

5வது சவெ்ெமான ஆண்டு - 2022 

❖ இந்தியாவில் 1901 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுவஹர பதிவான ஐந்தாவது மிக பவப்பமான 

ஆண்ைாக, 2022 ஆம் ஆண்டை  இந்திய வானிஹல ஆய்வு ஹமயம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டில் வருைாந்திர சராசரி நில பமற்பரப்பு காற்றின் பவப்பநிஹலயானது, 

நீண்ை காலச ்சராசரிஹய விை 0.51 டிகிரி பசல்சியஸ் அதிகமாக இருந்தது. 

❖ நீண்ை காலச ்சராசரி என்பது 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வஹரயிலான 

கால கை்ைத்திற்கான சராசரி பவப்பநிஹலயாகும். 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் காணப்பை்ை அதிக பவப்பநிஹலஹய விைக் 

குஹறவாகும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பதிவான சராசரி பவப்பநிஹல 0.71 டிகிரி பசல்சியஸ் 

ஆகும். 
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❖ 1971 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வஹரயிலான காலகை்ைத்தில் பதிவான 

மதிப்புகளின் அடிப்பஹையில் 2022 ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் பதிவான மஹழப் 

பபாழிவு அதன் நீண்ை காலச ்சராசரி மதிப்பில் 108 சதவீதமாக இருந்தது. 

 

 

வதனீக்களுக்கான முதை் தடுெ்பூசி 

 

❖ உலகில் முதல் முஹறயாக பதனீக்களுக்கான தடுப்பூசிஹயப் பயன்படுத்துவதற்கு 

அபமரிக்கா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இது அபமரிக்க ஃபவுல்புரூை் பநாயால் ஏற்படும் பதனீக்களின் இறப்புகஹளத் தடுக்கச ்

வசய்வதற்காக வடிவஹமக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ இது பதனீக்களின் லாரவ்ாக்கஹளத் தாக்கி பதனீக் கூை்ைங்களிஹன வலுவிழக்கச ்

பசய்யும் ஒரு பாக்டீரியா பநாய்த் பதாற்றாகும். 
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❖ இராணித் பதனீக்கு அளிக்கப்படும் ராயல் பஜல்லி எனப்படும் சுரப்பியில் பசயலற்ற 

ஒரு பாக்டீரியாவிஹன உை்பசலுத்துவதன் மூலம் இது பசயல்படுகிறது. 

❖ அபமரிக்காவில் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் பதனீக் கூடுகளின் எண்ணிக்ஹகயானது 

வருைாந்திர அளவில் சரிவிஹனக் கண்டுள்ளது. 

 

ஐவராெ்ொ - குளிரக்ாை சவெ்ெ அலை 

❖ புத்தாண்டின் வார இறுதியில் ஐபராப்பாவின் பல பகுதிகளில் எதிரப்ாராத வஹகயில் 

குளிரக்ால பவப்ப அஹல வீசியது. 

❖ பவப்பநிஹலயானது, இயல்ஹப விை 10 முதல் 20 டிகிரி பசல்சியஸ் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ ஐபராப்பாவின் மீதான தீவிர குளிரக்ால பவப்ப அஹலயின் தாக்கங்கள் 

விண்பவளியில் இருந்து கண்கூைாக பதரியும் வஹகயில் இருந்தது. 

❖ ஜனவரி மாதத்தில் குஹறந்த பை்சம் ஏழு நாடுகளிலாவது அதிக பவப்பமான வானிஹல 

பதிவாகியுள்ளன. 

❖ இதில் பபாலந்து, பைன்மாரக்், பசக் குடியரசு, பநதரல்ாந்து, பபலாரஸ், லிதுபவனியா 

மற்றும் லாை்வியா ஆகியஹவ அைங்கும். 

 

 

அறிக்லககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உணவு விலைக் குறியீடு 

❖ உணவு மற்றும் பவளாண் அஹமப்பின் உணவு விஹலக் குறியீடு (FFPI) என்பது ஒரு சில 

குறிப்பிை்ை உணவுப் பபாருை்களின் சரவ்பதச விஹலகளில் ஏற்படும் மாதாந்திர 

மாற்றத்தின் ஒரு மதிப்பீடு ஆகும். 

❖ இந்த அறிக்ஹகயின்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில் உலக உணவுப் பபாருை்களின் விஹல 

வரலாறு காணாத அளவிலான உசச்த்ஹத எை்டியது. 
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❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிவானஹத விை 14.3% அதிகமாக உள்ளஹதக் குறிப்பததாடு 

இது 1990 ஆம் ஆண்டில் இதற்கான பதிவுகள் பதாைங்கியதிலிருந்து இதுவஹர பதிவான 

மிக அதிக அளவிலான உயரவ்ாகும். 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த செயை்திறன் சகாண்ட உைக விமான நிலையங்கள் 

❖ பபங்களூருவில் உள்ள பகம்பபகவுைா சரவ்பதச விமான நிஹலயம் மற்றும் 

பைல்லியின் இந்திரா காந்தி சரவ்பதச விமான நிஹலயம் ஆகியஹவ முஹறபய இந்தப் 

பை்டியலில் இரண்ைாவது மற்றும் ஏழாவது இைங்கஹளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ பைாக்கிபயாவின் ைபனைா விமான நிஹலயம் இந்தப் பை்டியலில் முதலிைத்தில் 

உள்ளது. 

❖ அசுல் ஏரஹ்லன்ஸ் நிறுவனமானது, உலகளவிலான பநரம் தவறாத விமான 

நிறுவனங்களின் பை்டியலில் "முன்னணியில்" திகழ்கிறது. 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

ொதி அடிெ்ெலடயிைான கணக்சகடுெ்பு 

❖ பீகாரில் சாதி அடிப்பஹையிலான கணக்பகடுப்பானது 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 07 

ஆம் பததியன்று பதாைங்கியது. 
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❖ சமூகத்தின் நலிவஹைந்தப் பிரிவினருக்கான நலத்திை்ைங்கஹளச ் பசயல்படுத்தச ்

வசய்வதற்கான அறிவியல் பூரவ்மான தரவுகஹள இது வழங்கும். 

❖ சாதி அடிப்பஹையிலான மக்கள் பதாஹகக் கணக்பகடுப்பு ஆனது 2023 ஆம் ஆண்டு பம 

மாதத்திற்குள் நிஹறவு பசய்யப்படும். 

 

 

பிரெைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

Y20 உெச்ி மாநாடு 

 

❖ G20 உசச்ி மாநாை்டிஹன ஒைட்ி முதலாவது Y20 (இஹளஞர ் 20) உசச்ி மாநாைானது 

இந்தியாவில் நஹைபபற உள்ளது. 

❖ இது எதிரக்ால பவஹலவாய்ப்பு, பருவநிஹல மாற்றம் மற்றும் பபரிைர ் ஆபத்துக் 
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குஹறப்பு; அஹமதி நிஹலயிஹன கை்டிபயழுப்புதல் மற்றும் நல்லிணக்கம்; மற்றும் 

ஜனநாயகத்தில் இஹளஞரக்ள் ஆகிய கருத்துருக்கள் மீது கவனம் பசலுத்தும். 

❖ Y20 உசச்ி மாநாை்டின் கருத்துருக்கள், சின்னம் மற்றும் இஹணயதளம் ஆகியஹவ புது 

பைல்லியில் பவளியிைப் பை்ைது. 

  

இதரெ ்செய்திகள் 

உள்நாட்டுக் காை்நலட இனங்கள் 

 

❖ இந்திய பவளாண் ஆராய்சச்ிச ் சஹபயானது (ICAR) கைந்த ஓராண்டில், 10 புதிய வஹக 

கால்நஹை இனங்கஹளப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இதில் மாடு, எருஹம, ஆடு மற்றும் பன்றி ஆகியஹவ அைங்கும். 

❖ இந்தப் பதிவானது, 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 04 ஆம் பததியன்ஹறய நிலவரப் படி 

உள்நாை்டு இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ஹகஹய 212 ஆக உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ இந்திய பவளாண் ஆராய்சச்ிச ் சஹப - பதசிய விலங்கின மரபணு வளங்கள் கழகம் 

(NBAGR) மூலம் இந்தப் பதிவுகள் பமற்பகாள்ளப் பைை்ன. 

❖ இந்த 10 புதிய இனங்களில் பின்வருபஹவ அைங்கும் 

o மூன்று புதிய கால்நஹை இனங்கள் - கதானி, சஞ்பசாரி, மாசிலம். 

o ஒரு எருஹம இனம் - பூரண்தடி, 

o மூன்று ஆடு இனங்கள் - பசாஜாை், கபரௌலி, குஜாரி மற்றும் 

o மூன்று பன்றி இனங்கள் - பண்ைா, மணிப்பூரி பிளாக், வாக் சாம்பில். 
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