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ஜனவரி – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ டாட்டா பவர ் புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் கழக நிறுவனமானது (TPREL), மும்பையில் 

அமமந்த ஒரு குடியிருப்புச ் சமுதாயத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் ததாகுப்பு 

அளவிலான சூரிய சக்தி ஆமலமய அமமக்க உள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஹாக்கி ஆடவருக்கான உலகக் ககாப்மபப் கபாட்டியானது, 2023 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி 13 முதல் 29 ஆம் கததி வமர ஒடிசாவில் நமடதபறுகிறது. 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்சு இமடகயயான இருதரப்பு கடற்பமடை் பயிற்சியான 21வது 

வருணா பயிற்சி சமீபத்தில் இந்தியாவில் ததாடங்கியது. 

o இரு கடற்பமடகளுக்கும் இமடயிலான இந்த இருதரப்புை் பயிற்சியானது 1993 ஆம் 

ஆண்டில் ததாடங்கியது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

முதல் ெர்வததெப் புத்தகக் கண்காட்சி 

❖ முதலாவது தசன்மன சரவ்கதசை் புத்தகக் கண்காட்சியானது நந்தனம் YMCA 

மமதானத்தில் ததாடங்கியது. 

❖ தபாது நூலக இயக்குனரகம், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்விச ்கசமவகள் கழகம் 

மற்றும் ததன்னிந்தியை் புத்தக விற்பமனயாளரக்ள் மற்றும் பதிப்பாளரக்ள் சங்கம் 

ஆகியன இமணந்து இந்த மூன்று நாட்கள் அளவிலான சரவ்கதசக் கண்காட்சிமய 

ஏற்பாடு தசய்துள்ளன. 

❖ புத்தகத ்திருவிழாக்களுக்கு புகழ் தபற்ற பிராங்ஃபரட்், கபாலந்து, இலண்டன் மற்றும் 

தபய்ஜிங் கபான்ற நகரங்களின் பட்டியலில் தற்கபாது தசன்மனயும் இமணகிறது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தளவாடங்கள், நீர்வழிகள் மற்றும் தகவல் சதாடர்பு கல்வி நிறுவனம் 

❖ இந்தியாவின் முதல் தளவாடங்கள், நீரவ்ழிகள் மற்றும் தகவல் ததாடரப்ுக் கல்வி 

நிறுவனமானது அகரத்லாவில் ததாடங்கப் பட்டது. 
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❖ இப்பகுதியில், கபாக்குவரத்து மற்றும் தளவாடத் துமறயில் உலகத் தரம் வாய்ந்த 

நிபுணரக்ளாக விளங்கும் திறமமசாலிகளின் ஒரு வளமான குழுவின் தசயல்திறமன 

தவளிக் தகாணரவ்மத இந்த நிறுவனம் கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இப்பகுதியின் தசழுமமயான நீரவ்ழிகளில் மனித வளங்களின் உள்ளாரந்்தத் திறமன 

இந்த நிறுவனம் தவளிக் தகாணரும். 

 

 

ககதேசி ொர்ந்த விகளயாட்டுகள் குறித்த அறிக்கக 2022 

 

❖ மககபசி சாரந்்த விமளயாட்டுகள் விமளயாடுபவரக்மள அதிக எண்ணிக்மகயில் 

தகாண்டுள்ள இடங்களின் பட்டியலில் உத்தரப் பிரகதசம் முதலிடத்திமனப் தபற்று 

உள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரகதசத்திமனத் ததாடரந்்து மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், பீகார ் மற்றும் 

கமற்கு வங்காளம் ஆகியமவ இடம் தபற்றுள்ளன. 

❖ ஒடிசா, பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, புதுசக்சரி மற்றும் இமாசச்லப் பிரகதசம் ஆகிய 

மாநிலங்களில் 2021 ஆம் ஆண்மட விட 2022 ஆம் ஆண்டில் மககபசி சாரந்்த 

விமளயாட்டுகள் விமளயாடுபவரக்ளின் எண்ணிக்மகயானது அதிக அளவில் 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டு, 15 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பதிவிறக்கங்கமளப் பதிவு தசய்து, 
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உலகின் மககபசி சாரந்்த விமளயாட்டுகளின் மிகப்தபரிய நுகரக்வார ் நாடாக 

இந்தியா மாறியது. 

 

ோசுமதி அரிசிக்கு FSSAI அகமே்பின் ஒழுங்குமுகற தரநிகலகள் 

❖ இந்தியாவில் முதன்முமறயாக, இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய 

ஆமணயமானது பாசுமதி அரிசிக்கான அமடயாளத் தர நிமலகமளக் குறிப்பிட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 01 ஆம் கததி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது. 

❖ பாசுமதி அரிசியின் வரத்த்கத்தில் நியாயமான நமடமுமறகமள நிறுவுதல் மற்றும் 

உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் உள்ள நுகரக்வார ் நலன்கமளப் பாதுகாப்பமத 

கநாக்கமாகக் தகாண்டு இந்த நடவடிக்மகயானது கமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

❖ பாசுமதி அரிசியானது பாசுமதி அரிசியின் இயற்மகயான வாசமனப் பண்புகமளக் 

தகாண்டிருக்க கவண்டும். 

❖ 2-அசிமடல்-1-மபகராலின் என்ற கவதிப் தபாருள் இருப்பதால் இது ஒரு தனித்துவமான 

மணம் மற்றும் சுமவ தகாண்டுள்ளது. 

❖ இது தசயற்மக வண்ணம், தபாலிவுக் காரணிகள் மற்றும் தசயற்மக நறுமணங்கள் 

ஆகியமவ இல்லாமல் இருக்க கவண்டும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

சீனாவின் மக்கள் சதாககயில் வீழ்ெச்ி 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் சீனாவில் 9.56 மில்லியன் மக்கள் பிறந்ததாகவும், 10.41 மில்லியன் 

மக்கள் இறந்துள்ளதாகவும் சீன அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியில் இருந்து சீனாவில் பிறப்புகமள விட இறப்புகள் 

அதிகமாக பதிவாகியிருப்பது இதுகவ முதல் முமறயாகும். 

❖ இங்கு பிறப்பு எண்ணிக்மகயானது 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிவான 10.6 மில்லியன் என்ற 

அளவிருந்து குமறந்துள்ளது என்ைததாடு, இது ததாடரந்்து ஆறாவது ஆண்டாகவும் 

குமறந்துள்ளது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் மக்கள் ததாமக 1.4118 பில்லியன் ஆக பதிவாகியுள்ள நிபலயில் 

இது 2021 ஆம் ஆண்டில் இருந்த அளமவ விட 850,000 அளவிற்குக் குமறந்துள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் 7.52 ஆக இருந்த பிறப்பு விகிதம் 2022 ஆம் ஆண்டில் குமறந்துள்ளது. 

❖ 2035 ஆம் ஆண்டளவில், சீனாவில் 400 மில்லியன் மக்கள் 60 வயதுக்கு 

கமற்பட்டவரக்ளாக இருப்பாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிற நிபலயில், இது அதன் 

மக்கள் ததாமகயில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்மகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ஒப்பிட்டுப் பாரக்்மகயில் 2021 ஆம் ஆண்டில், அதமரிக்காவில் 1,000 கபருக்கு 11.06 

பிறப்புகளும், ஐக்கிய இராசச்ியத்தில் 10.08 பிறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ இந்தியாவில் அகத ஆண்டில் பதிவான பிறப்பு விகிதம் 16.42 ஆகும். 

 

 

சோருளாதாரெ ்செய்திகள் 

முதல் ஐந்து ெமேங்கு மூலதனெ ்ெந்கதகள் 

 

❖ சம பங்கு நிதி திரட்டலின் அடிப்பமடயில், உலக அளவில் முதல் ஐந்து சந்மதகளில் 

இந்திய நாடும் ஒன்றாக இடம் தபற்றுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பங்குசார ்மூலதனச ்சந்மத (ECM) நடவடிக்மக மூலம் 

16.4 பில்லியன் டாலர ்ததாபக பரிவரத்்தமன தசய்யப்பட்டது. 
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❖ தைாதுவாக, ECM தசயல்பாட்டின் அடிப்பமடயில் முதல் 10 இடங்களில் இந்தியா 

அவ்வை்தைாது இடம் தபற்று வந்தது. 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக காலந்தவறாகம ேட்டியல் 2023 

❖ ஜப்பானிய விமான நிமலயங்கள் முதல் மூன்று இடங்கமளயும், உலகின் முதல் 12 

இடங்களில் ஒன்பது இடங்கமளயும் பிடித்தன. 

❖ ஒசாகா சரவ்கதச விமான நிமலயமானது கநரந்தவறாமம தசயல்திறன் (OTP) 

மதிப்பீட்டில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அமதத ்ததாடரந்்து மாட்சுயாமா, மியாசாகி மற்றும் நககாயா சுபு தசன்ட்கரர ்விமான 

நிமலயங்கள் உள்ளன. 

❖ இந்தியாவின் ததன் மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் உள்ள ககாயம்புத்தூர ் (CJB) விமான 

நிமலயம் இதில் 13வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் மற்ற விமான நிமலயங்கள் எதுவும் இதன் முதல் 20 இடங்களுக்குள் 

இடம் தபறவில்மல. 

 

 

 மாநிலெ ்செய்திகள் 

அரசியலகமே்பு ொர்ந்த கல்வியறிவு சேற்ற முதல் மாவட்டம் 

❖ இந்தியாவின் தகால்லம் மாவட்டமானது, இந்தியாவில் அரசியலமமப்பு சாரந்்த 

கல்வியறிவு தபற்ற முதல் மாவட்டமாக மாறியுள்ளது. 

❖ தகால்லம் மாவட்டை் பஞ்சாயத்து, மாவட்டத் திட்டமிடல் குழு மற்றும் ககரள உள்ளூர ்

நிரவ்ாகக் கழகம் (KILA) ஆகியமவ இமணந்து நடத்திய ஏழு மாத காலை் பிரசச்ாரத்தின் 
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விமளவாக இந்த தவற்றியிமன அந்த மாவட்டம் தபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தை் பிரசச்ாரமானது, இம்மாவட்டத்தில் உள்ள 7 இலட்சம் குடும்பங்கமளச ்கசரந்்த 

23 லட்சம் குடிமக்களுக்கு அரசியலமமப்பு பற்றிய கல்வியறிமவ வழங்குவமத 

கநாக்கமாகக் தகாண்டதாகும். 

❖ இந்த இலக்கிமன அமடவதற்காக, தகால்லத்தில் உள்ள சுமார ் 90% மக்களுக்கு 

விழிப்புணரவ்ு வகுப்புகள் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டன. 

 

 

பிரேலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மகத்தான தெகவக்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெகேயின் ேதக்கம் 

 

❖ ததற்கு சூடானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் தூதரகத்துடன் இமணந்து 

தசயல்படும் இந்திய அமமதி காப்புப் பமடயினருக்கு மதிப்பு மிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

சமபயின் பதக்கம் வழங்கி தகௌரவிக்கப் பட்டனர.் 

❖ இந்தியாவிலிருந்து 1,171 அமமதி காப்புப் பமடயினர ்ததற்கு சூடானில் உள்ள ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயின் அமமதி காப்பு பணியில் நிமலநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாத நிலவரப்படி, 2370 இந்திய இராணுவ வீரரக்ள் ததற்கு 

சூடானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் அமமதி காப்பு பணியில் பணியமரத்்தப் 
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பட்டுள்ள நிபலயில், இது ருவாண்டாவிற்கு (2637) அடுத்தபடியாக இரண்டாவது மிக 

அதிகமாகும். 

 

கைதராோத்தின் ககடசி நிஜாம் 

❖ மஹதராபாத்தின் கமடசி நிஜாம் முகரம் ஜா பகதூர ்துருக்கியில் காலமானார.் 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஒன்றியத்துடன் இமணந்த பிறகு மஹதராபாத் நிஜாமின் 

ஆட்சி முபற ஆதிக்கம் அழிந்து  கபானது. 

❖ ஏழாவது நிஜாம் மிர ்உஸ்மான் அலி கான், இந்திய அரசியலமமப்மப ஏற்றுக் தகாண்ட 

நாளான 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆம் கததி முதல் அக்கடாபர ்31 ஆம் கததி வமர 

அம்மாநிலத்தின் அரசை் பிரமுகராக பணியாற்றினார.் 

❖ மஹதராபாத ்மாநிலத்தின் சில பகுதிகள் அண்மடை் பகுதிகளுடன் இமணக்கப்பட்டு 

ஆந்திரா, கரந்ாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

❖ 1954 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், உஸ்மான் அலி கான் முகரம் ஜாமவ தனது 

வாரிசாக அங்கீகரிக்குமாறு கடிதம் மத்திய அரசுக்கு எழுதிய நிபலயில் அந்த 

முன்னாள் மன்னரின் இந்த ககாரிக்மகயானது 1964 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசினால் 

ஏற்றுக் தகாள்ளப் பட்டது. 

❖ 1966 ஆம் ஆண்டில் உஸ்மான் அலி கான் காலமானமதத் ததாடரந்்து, ஜா மஹதராபாத ்

நிஜாம் என்ற பட்டத்மத 1971 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் வமர தகாண்டிருந்தார.் 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசாங்கம் தனியுரிமமக் கருவூலம் மற்றும் அரசை் 

பட்டங்கமள ரத்து தசய்தது. 

❖ தற்கபாது, முகரம் ஜாவின் மமறவு 1724 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஆசஃப் ஜாஹி 

வம்சதப்த முடிவுக்குக் தகாண்டு வந்துள்ளது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

இந்தியக் கடதலாரக் காவற்ேகட கே்ேல் ‘கம்லா ததவி’ 

❖ இந்தியக் கடகலாரக் காவற்பமடயின் கப்பல் மற்றும் விமரவு கராந்துக் கப்பலான 
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‘கம்லா கதவி’ சமீபத்தில் பமடயில் இமணக்கப்படட்து. 

❖ இந்தியக் கடகலாரக் காவற்பமட கப்பல் கம்லா கதவி, விமரவு கராந்துக் கப்பல் 

வரிமசயின் அதிகாரப்பூரவ் ஐந்தாவது மற்றும் கமடசிக் கப்பல் ஆகும்.  

❖ இது கதமவப்படும் கபாது கடல் பகுதிகளில் கராந்து தசன்று, கடத்தல் தடுப்பு, கவட்மட 

தடுப்பு மற்றும் கதடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்மககமள கமற்தகாள்ளும். 
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