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ஜனவரி – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய இராசச்ியத்தின் இளவரசர ் ஹாரியின் வாழ்க்கக வரலாற்றுப் புத்தகமான 

'Spare' ஜனவரி 10 அன்று வவளியிடப் பட்டகதயடுத்து, வவகமாக விற்பகனயாகும் ஒரு 

புகனவுக் ககத அல்லாத புத்தகமாக உருவவடுத்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

‘ொரங் 2023’ 

 

❖ நாட்டின் மிகப்வபரிய மாணவர ் விழாவான சாரங் 2023 வசன்கன மாநகரில் 

நகடவபற்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் விழாவானது, 28வது சாரங் விழாவாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு சாரங் விழாவின் கருத்துரு 'Mystic Hues' என்பதாகும். 

❖ வகாவிட் வபருந்வதாற்று காரணமாக மூன்று வருட இகடவவளிக்குப் பிறகு இந்த 

விழாவானது வநரடிப் பங்வகற்பு முகறயில் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இதில், நாடு முழுவதிலும் உள்ள 500க்கும் வமற்படட் கல்லூரிககளச ் வசரந்்த மாணவ, 

மாணவியர ்பங்வகற்றனர.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ஊட்டெெ்த்து துணை உைவுகள் குறித்த FSSAI கணக்சகடுப்பு 

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்புத் தர நிரண்ய ஆகணயம் (FSSAI) ஆனது, 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ஊட்டசச்த்து துணை உைவுகள் குறித்த ஒரு ஆய்வு அறிக்கககய 

வவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள விகளயாட்டு வீரரக்ள் மற்றும் உடகலக் கட்டுக்வகாப்பாக 

கவதத்ிருக்கும் வீரரக்ள் பயன்படுத்தும் புரதமாவுப் வபாருட்கள் மற்றும் துணை 
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உைவுகள் உள்ளிட்ட 15% உணவுப் வபாருட்கள் உை்பதற்குப் பாதுகாப்பற்றகவ 

அல்லது தரமற்றகவ என்று அது கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் புரதமாவுப் வபாருட்கள் மற்றும் பிற உணவுப் வபாருள்களின் உற்பத்தி 

மற்றும் விற்பகனகய ஒழுங்குபடுத்தச ் சசய்வதற்கான குறிப்பிட்ட விதிககள FSSAI 

அறிவித்துள்ளது. 

 

 

ததசிய குடிநீர், சுகாதாரம் மற்றும் தர மமயம் 

 

❖ வதசிய குடிநீர,் சுகாதாரம் மற்றும் தர கமயத்தின் வபயகர “டாக்டர.் சியாமா பிரசாத ்

முகரஜ்ி வதசிய நீர ் மற்றும் சுகாதார நிறுவனம்” (SPM-NIWAS) என்று வபயர ் மாற்றம் 

வசய்வதற்கு மத்திய அகமசச்ரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ வமற்கு வங்காளத்தின் வகால்கத்தாவில் உள்ள வஜாகாவில் இந்த நிறுவனம் அகமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிறுவனம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் பிரதமரால் திறந்து 

கவக்கப் பட்டது. 

❖ டாக்டர.் சியாமா பிரசாத் முகரஜ்ி வதசிய ஒருகமப்பாட்டிலும், வதாழில் 

மயமாக்கலுக்கான உத்வவகத்திலும் முன்வனாடியாக விளங்கியவர ்ஆவார.் 
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❖ அவர ் ஒரு சிறந்த அறிஞர ் மற்றும் கல்வியாளர ் மற்றும் கல்கத்தா பல்ககலக் 

கழகத்தின் இகளய துகணவவந்தராகவும் பணியாற்றியவர ்ஆவார.் 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

வீர் கார்டியன்-2023 பயிற்சி 

❖ இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் விமானப்பகடகளுக்கு இணையயயான 

ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியான 'வீர ்காரட்ியன் 2023' வதாடங்க உள்ளது. 

❖ இந்திய விமானப் பகடயும், ஜப்பான் விமானத ்தற்காப்புப் பகடயும் இகணந்து இந்த 

கூட்டுப் பயிற்சிகய நடத்துவது இதுவவ முதல் முகறயாகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது இரு நாடுகளுக்கும் இகடயிலான உறகவ ஆழப் படுத்தச ்

சசய்வதுடன், பாதுகாப்பு ஒத்துகழப்பில் ஒரு முக்கியப் படிநிகலயாகவும் அகமயும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

உயிரிப் பூெச்ிக் சகால்லிக்கான உலகளாவிய விருது 

 

❖ ஐதராபாத்கதச ் வசரந்்த ICRISAT நிறுவனத்தின் ஆராய்சச்ி சாரந்்தப் பயிற்சியாளர ்

சரவ்வஷ் பிரபு, அவமரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் நகடவபற்ற சரவ்வதச அறிவியல் 
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மற்றும் வபாறியியல் கண்காட்சியில் மூன்றாம் பரிசிகன வவன்றுள்ளார.் 

❖ வசலவு குகறந்த உயிரிப் பூசச்ிக் வகால்லிகய உருவாக்கியதற்காக உயிரி வவதியியல் 

பிரிவில் இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த பூசச்ிக்வகால்லியானது ராம்பால் அல்லது ஒருவணக ‘சீத்தாப்பழம்’ மரத்தின் 

இகலகளிலிருந்துத் தயாரிக்கப் படுகிறது. 

❖ பாரம்பரிய மருத்துவத்தில், இந்த தாவரத்தின் சாறு வயிற்றுப் வபாக்கு சிகிசக்சக்குப் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ அவத சமயம், இந்த உயிரிப் பூசச்ிக் வகால்லியின் விகல ரூ.750 முதல் 1,000 வகர 

உள்ளது என்பயதாடு இது சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முகறயிலானதாகும். 

 

வணிகரீதியான மைப்பர்லூப் சதாழில்நுட்பம் 

 

❖ டாட்டா ஸ்டீல் மற்றும் டுட்டுர ் கஹப்பரல்ூப் நிறுவனம் ஆகியகவ கஹப்பரல்ூப் 

வதாழில் நுட்பத்தின் வமம்பாடு மற்றும் வசயலாக்கம் ஆகியவற்றில் கூட்டாக 

இகணந்து பணியாற்றுவதற்காக வசன்கனயின் இந்திய வதாழில்நுட்பக் கல்விக் 

கழகதத்ுைன் ஒரு ஒப்பந்தத்திகன வமற்வகாண்டுள்ளன. 

❖ இதற்கான முக்கிய ஆராய்சச்ிப் பகுதிகள் வடிவகமப்பு மற்றும் பாகப் வபாருட்ககளத் 

வதரந்்வதடுப்பதில் உள்ள முக்கியச ்சவால்களின் மீது கவனம் வசலுத்தும். 

❖ உலகளவில், கஹப்பரல்ூப் எதிரக்ாலத்தின் அதிவவக நிகலயான வபாக்குவரத்திகன 
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உருவாக்குவதற்கான வபரும் ஆற்றகலக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ கஹப்பரல்ூப் என்பது பயணிகள் மற்றும் சரக்கு ஆகிய இரண்டு வககயான 

வபாக்குவரத்திற்குமான அதிவவக, குகறந்த விகல சகாை்ை, ஒரு நிகலயானப் 

வபாக்குவரத்து அகமப்பிற்கான எதிரக்ாலத் வதரவ்ாக அகமயும். 

 

5ஜி தெமவ சபற்ற இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா விமானம் 

 

❖ ஸ்ககஹாக் எனப்படும் 5ஜி வசகவ வபற்ற இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா 

விமானத்திகன, வநாய்டாகவச ் வசரந்்த ஐஜி ட்வரான் எனும் நிறுவனம் உருவாக்கி 

உள்ளது. 

❖ இது வசங்குத்தான வகாணத்தில் வமவலழும்பும் திறன் மற்றும் தகரயிறங்கும் திறன் 

வகாண்டது. 

❖ ஸ்ககஹாக் 10 கிவலாகிராம் வபாருட்ககள எடுதத்ுச ்வசல்லும் திறன் வகாண்டது. 

❖ இது பாதுகாப்பு, மருத்துவப் பயன்பாடுகள் மற்றும் பிற துகறகளில் பயன்படுத்தப் 

படக் கூடியது. 

❖ இது சுமார ் ஐந்து மணிவநரம் இயங்கும் திறன் வகாண்டயதாடு, இகணய இகணப்பு 

கிகடக்காத பட்சத்தில் வசயற்ககக் வகாள்கள் மூலம் வசயல்படும் ஒரு திறணனயும்  

வகாண்டது. 

 

நீரிலிருந்து மாசுகமள நீக்கும் புதிய சபாருள் 

 

❖ புவனயில் உள்ள IISER நிறுவனமானது, மாசுபட்ட நீகர திறம்பட சுத்தப்படுதத்ும் திறன் 

வகாண்ட தனிதத்ுவமான மூலக்கூறான பஞ்சு வபான்ற ஒரு வபாருகள உருவாக்கி 

உள்ளது. 
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❖ இந்தப் வபாருளானது, வபரு/நுண்துகள அயனி கரிமக் கட்டகமப்பு எனப்படும் ஒரு 

வபாருளாகும். 

❖ இது கரிமச ்சாயங்கள், நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பிகள், பூசச்ிக்வகால்லிகள், அவயாகடடுகள் 

மற்றும் வபரஹ்வனட ்வபான்ற ஆக்ஸிஜன்-மாசுபடுத்திகள் உட்பட பலவிதமான நசச்ுப் 

வபாருட்ககள உறிஞ்சி அகற்றும் திறன் வகாண்டது. 

❖ இந்த மாசுக்கள் மனித ஆவராக்கியத்திற்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் வநரடியாக 

அசச்ுறுத்தகல ஏற்படுத்தக் கூடியகவ என்பயதாடு, அகவ வபாதுவாக நன்னீர ்

வளங்களில் காணப் படுகின்றன. 

 

அறிக்ணககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக இடர் அறிக்ணக 2023 

❖ உலகப் சபாருளாதார மன்றமானது, 2022-2023 ஆம் ஆை்டு உலகளாவிய இைர ்

கருத்துக் யகை்புக் கைக்சகடுப்பின் அடிப்பணையில் 2023 ஆம் ஆை்டின் உலக இைர ்

அறிக்ணகயின் 18வது பதிப்ணப சவளியிை்டுள்ளது. 

❖ வாழ்க்ணகச ்சசலவின செருக்கடி, உைவு விெியயாக செருக்கடி, எரிசக்தி விெியயாக 

செருக்கடி, அதிகரித்து வரும் பைவீக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ெ்த உள் 

கை்ைணமப்பு மீதான இணையத் தாக்குதல்கள் ஆகியணவ தற்யபாது உலகம் எதிர ்

சகாை்டு வரும் மிகப்சபரிய ஆபத்துகளாகும். 

❖ தற்யபாணதய புவிசார ் அரசியல் மற்றும் சபாருளாதாரப் யபாக்குகளால் உருவாக்கப் 

படுகின்ற சமூக மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சதாைரப்ான இைரக்ள் 2025 ஆம் ஆை்டில் 

அதிகம் ஏற்பை உள்ளன. 

❖ உலக அபாயங்கள் அணனத்திலும் 'வாழ்க்ணகச ்சசலவினம் சாரெ்்த செருக்கடி தான்' 

முதல் இைத்தில் இருப்பதாக இெ்த அறிக்ணக தரவரிணசப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ எரிசபாருள் விணலயயற்றம் காரைமாக கிை்ைதத்ை்ை 92 ொடுகளில் யபாராை்ைங்கள் 

சவடித்துள்ளதாகவும் அெ்த அறிக்ணகயில் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

 

 

உலகளாவியப் பபாருளாதார வாய்ப்புகள் 

❖ உலக வங்கியானது, அதன் சமீபத்திய உலகளாவியப் சபாருளாதார வாய்ப்புகள் என்ற 
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அறிக்ணகணய சவளியிைை்து. 

❖ உலகப் சபாருளாதாரம் ஆனது, 2023 ஆம் ஆை்டில் 1.7% ஆகவும், 2024 ஆம் ஆை்டில் 

2.7% ஆகவும் வளரச்ச்ி சபறும் என்று கைிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ அடுத்த இரை்டு ஆை்டுகளில், வளரெ்்து வரும் செ்ணத மற்றும் வளரெ்்து வரும் 

சபாருளாதாரங்களில் உள்ள தனி ெபர ் வருமான வளரச்ச்ியானது சராசரியாக 2.8% 

ஆக இருக்கும் என்று கைிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ 2023-24 ஆம் ஆை்டில் ஆப்பிரிக்காவின் துணை-சஹாரா பகுதியில் உள்ள தனிெபர ்

வருமான வளரச்ச்ி சராசரியாக 1.2% ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டில் 2.5% ஆக உள்ள வளரச்ச்ி சபற்ற சபாருளாதாரங்களின் 

வளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் ஆை்டில் 0.5% ஆக குணறயும் என்று கைிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆை்டின் இறுதியில், புதிதாக உருவாகி வரும் மற்றும் வளரெ்்து வரும் 

சபாருளாதாரங்களின் சமாத்த உள்ொை்டு உற்பத்தி அளவுகள் சதாற்றுயொய்க்கு 

முன்பு எதிரப்ாரக்்கப்பைை் அளணவ விை யதாராயமாக 6% குணறவாக இருக்கும். 

 

 

மாநிலச ்பசய்திகள் 

பசர்பசரா திருவிழா 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாெிலத்தின் ராய்பூரில் உள்ள துதாதாரி மைத்தில் சசரச்சரா திருவிழா 

சகாை்ைாைப் பை்ைது. 

❖ பயிரக்ணளப் பயிரிை்டு அறுவணை சசய்வதால் ஏற்படும் மகிழ்சச்ி மற்றும் இன்பத்தின் 

சகாை்ைாை்ைமாக இெ்த திருவிழா சகாை்ைாைப்படுகிறது. 

❖ பயிரச் ்சாகுபடி காலம் முடிெ்து அறுவணை சதாைங்குவணதக் குறிக்கும் வணகயில் இெ்த 

விழா சகாை்ைாைப் படுகிறது. 

 

விணளயாட்டுச ்பசய்திகள் 

12 மைி நநரத்தில் 4500 சமன்நீக்க உணதகள் 

❖ 12 மைி யெரத்தில் 4,500 சமன்ெீக்க உணத வாய்ப்புகணளப் சபற்று யகரள அைி 

கின்னஸ் புத்தகத்தில் இைம் பிடித்தது. 

❖ காணல 7.38 மைிக்கு முன்னாள் இெ்திய வீராங்கணன U.ஷரபாலி  சதாைக்க 
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வாய்ப்பிணனப் பயன்படுத்தி பெ்ணத யகால் அடித்தது முதல் இணைசவளியில்லாமல் 

வாய்ப்புகள் வழங்கப் பைை்ன. 

❖ யகரளாவின்  விணளயாை்டு மற்றும் இணளயயார ்விவகார அணமசச்ர ்V.அப்துரஹிமான் 

கணைசி சமன்ெீக்க உணத வாய்ப்பிணன இரவு 7.38 மைிக்குப் சபற்றார.் 

❖ செரம்னியின் 2500 சமன்ெீக்க உணத வாய்ப்புகள் என்ற முெ்ணதய சாதணனணய இெ்த 

மலப்புரம் ெிகழ்வு முறியடித்தது. 

 

 

இதரச ்பசய்திகள் 

பமட்டாபவர்ஸ் உலகில் ஹாக்கி இந்தியா நுணழவு 

❖ ஹாக்கி இெ்தியா அணமப்பானது, தனது சமூக ஊைக தளங்களில் 'ஹாக்கிசவரஸ்்' 

என்பணத அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ சமை்ைாயவரஸ்் உலகில் நுணழெ்த முதல் யதசிய விணளயாை்டுக் கூை்ைணமப்பு இது 

ஆகும். 

❖ 'ஹாக்கிசவரஸ்்' என்பது உலகளாவிய ஹாக்கி ரசிகரக்ள் தங்களுக்கு விருப்பமான 

விணளயாை்ணை தங்கள் வீை்டில் இருெ்தபடியய சசன்று அனுபவிக்க முடியும் வணகயில் 

ஒரு புதிய சமய்ெிகர ்அனுபவத்ணத வழங்கும். 

 

 

          


