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ஜனவரி – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜெய்ப்பூர ் நகரில் நடைஜபற்ற இரண்டு நாை்கள் அளவிலான 83வது அகில இந்திய 

அடவத ் தடலவரக்ள் மாநாை்டிடனத் துடணக் குடியரசுத் தடலவரும் 

மாநிலங்களடவத் தடலவருமான ெக்தீப் தன்கர ்ஜதாைங்கி டவத்தார.் 

❖ தமிழ்நாை்டிடனச ் சசரந்்த சதுரங்க வீரர ் M. பிரசனஷ், 2022-23 ஆம் ஆண்டு ரில்ைன் 

சகாப்டபடய ஜவன்று இந்தியாவின் 79வது கிராண்ை்மாஸ்ைர ்ஆனார.் 

❖ பிரித்தானிய இடளசயார ் ஓபன் சபாை்டியின் 15 வயதிற்குை்பை்ை மகளிருக்கான 

சபாை்டிப் பிரிவில் இந்தியாவின் ஸ்குவாஷ் வீராங்கடன அனாஹத் சிங் சாம்பியன் 

பை்ைம் ஜவன்றார.் 

❖ மத்திய அரசின் துடண நிடல அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுை்ப அடமசச்கம் ஆனது, 

"2023 ஆம் ஆண்டு சதசிய அறிவியல் தினத்திற்காக,  "உலகளாவிய நல்வாழ்வுக்கான 

உலகளாவிய அறிவியல்" என்ற கருத்துருவிடன ஜவளியிை்ைது. 

❖ S.S.ராெஜமௌலியின் RRR திடரப்பைத்தில் இைம் ஜபற்ற நாை்டு நாை்டு என்ற பாைல் 2023 

ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த அசல் பாைல் பிரிவில் சகால்ைன் குசளாப் விருதிடன 

ஜவன்றது. 

❖ ரீநியூ பவர ் (ReNew Power) என்ற நிறுவனமானது, இந்தியாவின் முதல் 3x பிளாை்ஃபாரம்் 

காற்றாடல உற்பத்தி அலகுகடள கரந்ாைகாவின் கைக் எனுமிைத்தில் நிறுவியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பருவநிலல பற்றிய அறிக்லக 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் வருைாந்திர சராசரி நில சமற்பரப்பு காற்றின் ஜவப்ப 

நிடல நீண்ை காலச ் சராசரிடய (1981-2010 காலம்) விை 0.510 டிகிரி ஜசல்சியஸ் 

அதிகமாக இருந்தது. 

❖ இது 1901 ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் கணக்ஜகடுப்பு ஜதாைங்கியதிலிருந்து 

பதிவாகியுள்ள ஐந்தாவது ஜவப்பமான ஆண்ைாகப் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் பதிவான உலகளாவியச ் சராசரி ஜவப்பநிடலயானது, தற்சபாது 

ஜதாழில்துடற காலத்திற்கு முந்டதய அளவின் (1850-1900) சராசரிடய விை 1.15 ± 0.13 °C 

அதிகமாக இருக்கும் என மதிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பதிவான மடழப் ஜபாழிவானது 1971-2020 ஆம் கால 

கை்ைத்தின் அடிப்படையில், அதன் நீண்ை காலச ்சராசரி மதிப்பில் 108% ஆகும். 

❖ குளிரக்ாலத்தில் பதிவான மடழப்ஜபாழிவானது, அதன் நீண்ை காலச ்சராசரியில் 147% 

ஆகும். 

❖ பருவமடழக்கு முந்டதய மடழப்ஜபாழிவானது அதன் நீண்ை காலச ்சராசரியில் 99% 
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ஆகும். 

❖ ஜதன்சமற்கு பருவமடழ காலத்தில் பதிவான மடழப்ஜபாழிவானது, அதன் நீண்ை 

காலச ்சராசரியில் 106 % ஆகும். 

❖ பருவமடழக்குப் பிந்டதயப் பருவத்தில் பதிவான மடழப்ஜபாழிவானது அதன் நீண்ை 

காலச ்சராசரியில் 119% ஆகும். 

 

இந்தியாவில் உள்ள மிகவும் மாசுபட்ட நகரம் 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவிசலசய மிகவும் மாசுபை்ை நகரமாக ஜைல்லி அறிவிக்கப் 

பை்ைது. 

❖ இது பாதுகாப்பான வரம்டப விை இரண்டு மைங்கு அதிகமாக PM2.5 துகளை ஜகாண்டு 

இருந்தத ோடு, இது மூன்றாவது அதிகபை்சச ்சராசரி PM10 ஜசறிவு ஜகாண்ை நகரமாக 

விளங்குகிறது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவான ஒரு கன மீைை்ருக்கு 108 டமக்சராகிராம் என்ற 

அளவில் இருந்த PM2.5 மாசுபாடு ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கன மீை்ைருக்கு 99.71 

டமக்சராகிராம் என்ற அளவில் குடறந்து, கைந்த நான்கு ஆண்டுகளில் அது 7 

சதவீதத்திற்கும் சமலாக குடறந்துள்ளது. 

❖ ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத ்மற்றும் உத்தரப் பிரசதசத்தின் காசியாபாத் ஆகியடவ 

முடறசய இரண்ைாவது மற்றும் மூன்றாவது இைங்கடளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ சதசிய தூய்டமக் காற்று திைை்மோனது (NCAP) 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் மாசுபாை்டின் 

அளவிடன 20 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வடர குடறப்பதற்கு இலக்கு நிரண்யித்து 

உள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் 102 நகரங்களில் காணப்படும் PM2.5 மற்றும் PM10 என்ற 
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மாசுபாடுகளின் அளவுகடள 20 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வடர குடறப்பதற்காக 

மத்திய அரசானது சதசிய தூய்டமக் காற்று திை்ைதத்ிடன அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ சதசிய ் தூய்டமக் காற்று திை்ைத்திற்கான அடிப்படை ஆண்ைாக 2017 ஆம் ஆண்டு 

அறிவிக்கப் பை்ைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

மீசயாலி வாகன தசாேலன ஓட்டம் 

❖ இந்திய விண்ஜவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (இஸ்சரா) இடணந்து மீஜயாலி வாகன 

சசாதடனடய ஜவற்றிகரமாக சமற்ஜகாண்ைது. 

❖ அதிநவீன ஜதாழில்நுை்பத்டத அடிப்படையாகக் ஜகாண்ை இந்த மீஜயாலி 

வாகனமானது, விண்ஜவளிடய விடரவாக அடைவதன் மூலம் நீண்ை ஜதாடலவிற்கு 

இராணுவ நைவடிக்டககடள சமற்ஜகாள்ளும் திறன் ஜகாண்ைது. 

❖ ஒரு மீஜயாலி வாகனம் என்பது ஒலியின் சவகத்டத விை ஐந்து மைங்கு சவகமாக 

அல்லது சமக் 5 என்ற அளடவ விை அதிகமான சவகத்தில் பயணிக்கும் திறன் ஜகாண்ட 

ஒரு விமானம், ஏவுகடண அல்லது விண்கலமாக இருக்கலாம். 

❖ இந்தியா ரஷ்யாவுைன் இடணந்து மீஜயாலி ஏவுகடணகடள உருவாக்கி வருகிறது. 

 

 

விரஜ்ின் ஆர்பிட் ஏவுகலம் 

 

❖ ஐக்கிய இராசச்ியத்தினால் விண்ணில் ஏவப்பை இருந்த முதல் சுற்றுப்பாடத ஆய்வுக் 

கலமானது வெற்றியளடயவில்ளல. 
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❖ இந்  "கிடைமை்ை ஏவுதல்" திட்டமோனது கைசலார நகரமான நியூகுசவயில் இருந்து ஏவப் 

பை்ைது. 

❖ இந்த ஏவுகலமானது, "காஸ்மிக் சகரள்்" என்று அடழக்கப்படும் மாற்றியடமக்கப்பை்ை 

சபாயிங் 747 வாகனத்தின் மூலம் ஜகாண்டு ஜசல்லப்பை்டு, பின்னர ் அை்லாண்டிக் 

ஜபருங்கைல் பரப்பில் விடுவிக்கப்பை்ைது. 

❖ அதன் அஜமரிக்க ் தளத்திற்குப் பதிலாக சவறு ஒரு பகுதியிலிருந்து சமற்ஜகாள்ளப் 

படும் இந்  முதல் ஆய்வுத ் திை்ைத்தில் ஒன்பது சிறிய ஜசயற்டகக் சகாள்கடளப் 

புவியின் தாழ்மை்ைச ்சுற்றுப்பாடதயில் (LEO) நிடல நிறுத்த ் திை்ைமிை்டிருந்தது. 

❖ விரஜ்ின் ஆரப்ிை்டின் வரலாற்றில், 2020 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் விண்ணில் ஏவப் 

பை்ை ஒரு பணி சதால்வியடைந்தடதயடுத்து, இவ்வாறு நிகழ்ந்தது இது இரண்ைாவது 

முடறயாகும். 

 

நுண் சநகிழி வடிப்பான் 

 

❖ ஜதன் ஜகாரியா நோடோனது நீரிலுள்ள நுண் ஜநகிழிகடள 10 வினாடிகளில் திறம்பை்ை 

முடறயில் அகற்றும் ஒரு புதிய நீரச் ்சுத்திகரிப்பு முடறடய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த அடமப்பானது, இது ஒப்பீை்ைளவில் விடல மலிவான மற்றும் சிறந்த உறிஞ்சுதல் 

ஜசயல்திறன் ஜகாண்ை நல்ல ஒளிஜவப்பப் பண்புகடளக் ஜகாண்டுள்ள பாலிமடரப் 

பயன்படுத்துகிறது. 

❖ நுண் ஜநகிழிகள் எனும் 5 மில்லி மீை்ைருக்கும் குளறெோன விட்டம்  ஜகாண்ை சிறிய 

ஜநகிழித் துகள்கள் உலகளாவியப் பிரசச்டனயாக திகழ்கிறது. 

❖ அடவ நீரந்ிடலகள், மண் மற்றும் காற்றில் காணப்படுெத ோடு, அடவ மனித உணவுச ்

சங்கிலியிலும் கூை நுடழந்துள்ளன. 

❖ நீரில் நுண் ஜநகிழிகள் காணப்படுதல், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் மனித 

ஆசராக்கியத்தில் பல்சவறு எதிரம்டறயான தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தும். 

 

அல்லசமர் தநாய்க்கான சலகதனமாப் மருந்து 

❖ அல்டசமர ் சநாய்க்கான சிகிசட்சயில் ஜலகசனமாப் மருந்திடனப் பயன்படுத்தச ்

வசய்வதற்கு அஜமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாகம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 
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❖ ஜலஜகம்பி என்ற தயாரிப்பு ஜபயரில் விற்கப்பை உள்ள ஜலகசனமாப் மருந்தானது, 

அல்டசமர ்சநாய்க்கான இந்த வடகயிலான முதல் சிகிசட்சயாகும். 

 

 

அம்தமானியா உற்பே்தி சசயல்முலறக்கான புதிய மின்பகுசபாருள் 

 

❖ நுண் அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுை்பக் கல்விக் கழகத்தில் உள்ள அறிவியலாளரக்ள் 

சசாடியம் ஜைை்ராபுசளாசராசபாசரை் (NaBF4) என்ற புதிய மின்பகுஜபாருடள 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இது ஊைகத்தில் N2 கைதத்ியாகச ்ஜசயல்படுெத ோடு, இது அந்தச ்சூழலில் அதிகளவில் 

அம்சமானியாவிடன உருவாக்குவதற்காக MnN4 உைன் "இடண-விடனயூக்கியாக" 

ஜசயல்படுகிறது. 

❖ பசுடம ஆற்றல் அல்லது டஹை்ரெடன உற்பத்தி ஜசய்யும் ஜதாழில்சாடலகளுக்கு 

அம்சமானியா உற்பத்தி முடற ஒரு முக்கியமான ஜசயல்முடறயாகும். 

❖ டநை்ரெனின் மின்சவதியியல் பண்பு குடறப்பு என்பது, டநை்ரென் குடறப்பு எதிர ்

விடன (NRR) என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

❖ நீரில் டநை்ரென் குடறவான கடரதிறன் ஜகாண்ைதாக இருப்பதால் இந்த அடமப்பில் 

இது ஒரு ஜபரிய தடையாக உள்ளத ோடு, இது டநை்ரென் குடறப்பு எதிரவ்ிடனயின் 



•   
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ஜசயல்திறடனக் கை்டுப்படுத்துகிறது.  

 

அறிக்லககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சென்லி கடவுசச்ீட்டுக் குறியீடு 2023 

❖ இலண்ைனில் அடமந்துள்ள ஜஹன்லி & பாரை்்னரஸ்் நிறுவனமானது, உலகம் 

முழுவதும் உள்ள கைவுசச்ீை்டுகடள தரவரிடசப்படுத்தியதற்கான ஒரு பை்டியடல 

ஜவளியிை்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீை்டில் 199 ஜவவ்சவறு நாடுகளின் கைவுச ்சீை்டுகள் மற்றும் 227 ஜவவ்சவறு 

பயண இைங்கள் இைம் ஜபற்றுள்ளன. 

❖ நுடழவு இடசவுச ்சீை்டு இல்லா அணுகலில் 193 நோடுகளுைன் ெப்பான் முதலிைத்டதப் 

ஜபற்றுள்ளது. 

❖ ெப்பானிய கைவுச ் சீை்டு ஆனது உலகின் அதிகாரம் வாய்ந்த கைவுசச்ீை்டு என்ற 

தகுதியிடனப் ஜபறுவது இது ஜதாைரச்ச்ியாக ஐந்தாவது முடறயாகும். 

❖ இந்தியா இக்குறியீை்டில் 85வது இைத்டதப் பிடிதத்ுள்ளத ோடு இது 59 நாடுகளுக்குப் 

பயணிப்பதற்கான நுடழவு இடசவுச ்சீை்டு இல்லாத அணுகடலப் ஜபற்றுள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தான் (32), சிரியா (30), ஈராக் (29), ஆப்கானிஸ்தான் (27) ஆகியடவ இந் க் 

குறியீை்டில் கடைசி 4 இைங்கடளப் ஜபற்ற நாடுகளாகும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஜப்பானில் இந்தியாவின் முேல் சபண் விமானி 

❖ படைத ் தடலவர ் அவனி சதுரச்வதி, வீர ் காரட்ியன் 2023 எனப்படும் விமானப் 

பயிற்சியில் பங்சகற்க உள்ளார.் 

❖ இந்திய விமானப்படையின் முதல் ஜபண் சபார ்விமானி இவசர ஆவார.் 

❖ ஜபண் அதிகாரிகள் ஜவளிநாடுகளில் இந்தியாவின் சாரப்ாக பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தும் முதல் சந்தரப்்பமாக இது அடமயும். 

❖ இந்தியா-ெப்பான் நோடுகளுக்கு இடைசய இருதரப்பு வான் பாதுகாப்பு ஒத்துடழப்டப 

வலுப்படுத்தும் சநாக்கில் இந்தப் பயிற்சி சமற்ஜகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ வான்படைப்பிரிவுத ் தடலவர ் பாவனா காந்த், சமாகனா சிங் ஜிதரவ்ால் மற்றும் 

அவனி சதுரச்வதி ஆகிசயார ்முதல் மூன்று ஜபண் சபார ்விமானிகள் மற்றும் Su-30MKI 

சபார ்விமானங்களின் விமானிகள் ஆவர.் 

❖ Su-30MKi என்பது ஒரு பல்துடற சபார ்விமானம் என்பத ோடு, இது வான்வழி முதல் தடர 
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வடரயிலான மற்றும் வான்வழி நைவடிக்டககள் ஆகிய இரண்டையும் ஒசர சநரத்தில் 

சமற்ஜகாள்ளக் கூடியத ்திறன் ஜகாண்ைது. 

 

 

          


