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ஜனவரி – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்தியப் பிரததசத்தின் உயர ் இலட்சியமிக்க மாவட்டமான விதிஷா, புத்ததாழில் 

நிறுவனங்கள் வழங்கும் புதுமம மிக்க 5G பயன்பாடுகமள தநரடியாக அமல்படுத்திய 

இந்தியாவின் முதல் மாவட்டமாக மாறியது. 

❖ இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் முன்னாள் அணித்தமலவர ் மதகந்திர சிங் ததானி 

மற்றும் ஆளில்லா விமான நிறுவனமான கருடா ஏதராஸ்தபஸ் ஆகியமவ இமணந்து 

'ட்தரானி' என்ற ஆளில்லா கண்காணிப்பு விமானத்திமன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளன. 

❖ இத்தாலிய மனிதர ் ஒருவர ் 81 புத்தகங்களின் பிரதிகமளப் பின்தனாக்கி முறையில்  

தட்டசச்ு தசய்து கின்னஸ் சாதமன ஒன்றைப் பமடத்துள்ளார.்  

o இந்த நுட்பம் 'கண்ணாடிப் பிம்ப எழுத்து முமற' என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசிய அளவில் பல்மாநில கூட்டுறவுச ்சங்கங்கள் 

❖ மூன்று ததசிய அளவிலான பல்மாநில கூட்டுறவுச ் சங்கங்கமள அமமப்பதற்கு 

மத்திய அமமசச்ரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ விமதகமளக் தகாள்முதல் தசய்தல், பதப்படுதத்ுதல், சந்மதப்படுத்துதல் மற்றும் 

விநிதயாகம் தசய்தல் ஆகியவற்றிற்கான உயரந்ிமல அமமப்பாக இது தசயல்படும். 

❖ இந்தச ் சங்கங்கள், 2002 ஆம் ஆண்டு பல்மாநில கூட்டுறவுச ் சங்கங்கள் (MSCS) 

சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட உள்ளன. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

பணவீக்கே்தில் வீழ்சச்ி 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில், சில்லமறப் பணவீக்கம் ஓராண்டில் இல்லாத 

அளவுக்கு 5.72 சதவீதமாகக் குமறந்தது. 

❖ இது இரண்டாவது மாததத்ிற்கான இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (RBI) தளரவ்ு வரம்பான 2 
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சதவிகிதம் முதல் 6 சதவிகிதம் வமர என்ற வரம்பிற்குள்தளதய இருந்தது. 

❖ நுகரத்வார ்விமலக் குறியீடு அடிப்பமடயிலான பணவீக்க விகிதம் டிசம்பர ்மாதத்தில் 

5.72 சதவீதமாகக் குமறந்துள்ளது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் 5.88 சதவீதமாகவும், 2022 ஆம் ஆண்டு 

அக்தடாபர ்மாதத்தில் 6.77 சதவீதமாகவும் இருந்தது. 

❖ ததாழிற்சாமல உற்பத்தியானது, அக்தடாபர ்மாதத்தில் 4.2% ஆக குமறந்தமதயடுத்து, 

அடுத்த ஐந்து மாதங்களில் இது அதிகபட்சமாக 7.1% என்ற அளவிற்கு தவகமாக 

அதிகரித்தது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

OneWeb நிறுவனே்தின் 40 சசயற்ககக் தகாள்கள் 

 

❖ பாரதி நிறுவனத்தின் ஆதரவு தபற்ற OneWeb என்ை நிறுவனமானது அதமரிக்காவின் 

ஸ்தபஸ்எக்ஸ் என்ை நிறுவனத்தின் மூலம் 40 தசயற்மகக் தகாள்கமள தவற்றிகரமாக 

அவற்றின் சுற்றுப்பாமதயில் நிமல நிறுத்தியது. 

❖ இது OneWeb நிறுவனத்தின் 16வது ஏவுதமலக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த நிறுவனம் அதன் முதல் தமலமுமற ததாழில்நுட்பம் சாரந்்த தசயற்மகக் தகாள் 

ததாகுப்பிமன நிமறவு தசய்வதற்கு இன்னும் இரண்டு ஏவுதல் பணிகமள மட்டுதம 

தமற்தகாள்ள தவண்டும். 
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❖ இமவ விண்ணில் ஏவப்பட்டதன் மூலம், OneWeb நிறுவனமானது விண்தவளியின் 

சுற்றுப் பாமதயில் தமாதத்ம் 542 தசயல்பாட்டுச ்தசயற்மகக் தகாள்கமளக் தகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ள தமாத்தமான 648 தசயற்மகக் தகாள்களில் இது 83 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகும். 

❖ இந்த நிறுவனத்தின் தசயற்மகக்தகாள் வமலயமமப்பானது முழுமமயாக நிமல 

நிறுத்தப் பட்டவுடன், OneWeb நிறுவனமானது ஸ்டாரல்ிங்க் தபான்று, புவியின் தாழ் 

மட்ட தசயற்மகக் தகாள்களின் ததாகுப்பிமனப் பயன்படுத்தி குமறந்த தாமத வரம்பு 

தகாண்ட அதிதவகச ்தசயற்மகக் தகாள் வழியிலான இமணயச ்தசமவகமள வழங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

"பணக்காரரக்ளின் தக்கனப் பிழைக்கும்" அறிக்கக 

 

❖ "பணக்காரரக்ளின் உய்தல்" என்ற தமலப்பிலான ஆய்வறிக்மகயிமன ஆக்ஸ்பாம் 

இன்டரத்நஷனல் நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, தற்தபாது நாட்டின் தமாத்தச ் தசல்வத்தில் 40%க்கும் 

அதிகமான அளவிலான தசாத்துக்கமள இந்தியாவில் உள்ள 1% பணக்காரரக்தள 

தகாண்டு உள்ளனர.் 

❖ 2012 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில், நாட்டின் மக்கள்ததாமகயின் அடி 

மட்ட நிமலயில் உள்ள மக்கள் நாட்டின் தசல்வத்தில் தவறும் 3% மட்டுதம தகாண்டு 

உள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவின் பத்துப் பணக்காரரக்ளுக்கு 5% வரி விதிப்பதன் மூலம் நாட்டிலுள்ள 

பல்தவறு குழந்மதகமள மீண்டும் பள்ளிக்குக் தகாண்டு வந்து கல்வி வழங்குவதற்கு 

தபாதுமான பணத்மதப் பபை முடியும் என்று இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

❖ இதன்படி ஆண் ததாழிலாளரக்ள் சம்பாதிக்கும் ஒவ்தவாரு 1 ரூபாய்க்கும் தபண் 

ததாழிலாளரக்ள் தவறும் 63 மபசா மட்டுதம சம்பாதித்துள்ளனர.் 

❖ 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் பட்டியலிடப்பட்டச ் சாதியினர ்

மற்றும் கிராமப்புற ததாழிலாளரக்ள் ஆகிதயார ்முமறதய 55% மற்றும் முன்னனறியச ்

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

சமூக குழுக்கள் தபற்றதில் பாதியளவு மட்டுதம சம்பாதித்துள்ளனர.் 

 

உலகச ்சமூக அறிக்கக 2023 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் தபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துமறயானது 

(UN DESA) 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகச ்சமூக அறிக்மகயிமன தவளியிடட்து. 

❖ இந்த அறிக்மகயின் கருத்துரு "முதுமம அமடந்து வரும் உலகில் யாரும் விடுபட்டு 

விடக் கூடாது" என்பதாகும். 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, உலகளவில் உள்ள 65 வயது அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட வயது 

உமடயவரக்ளின் எண்ணிக்மகயானது அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ முதிதயாரக்ளின் எண்ணிக்மகயானது, உலக மக்கள்ததாமகயில் 16 சதவீதத்திற்கும் 

அதிகமான அளவில், 2050 ஆம் ஆண்டில் 1.6 பில்லியமன எட்டும். 

❖ வட ஆப்பிரிக்கா, தமற்கு ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் துமண-சஹாரா பகுதிகள் 

ஆகியமவ இதில் மிகவும் தவகமான வளரச்ச்ிமய எதிரத்காள்ளும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ தமலும், தற்தபாது ஐதராப்பாவும் வட அதமரிக்காவும் இமணந்து அதிக முதிதயாரக்ள் 

பங்மகக் தகாண்டுள்ளன. 

❖ இந்தியாவில், 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள், நாட்டில் உள்ள முதிதயார ் எண்ணிக்மக 324 

மில்லியமன எட்டும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

எல்கலச ்சாகலகள் பாதுகாப்பு அகமப்பின் முேலாவது சபண் அதிகாரி 

❖ இந்திய இராணுவத்தின் தகப்டன் சுரப்ி ஜக்தமாலா, எல்மலச ்சாமலகள் அமமப்பின் 

தவளிநாட்டுப் பணிப் பிரிவில் நியமிக்கப்படும் முதல் தபண் அதிகாரி ஆவார.் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இந்த அதிகாரி டான்டக் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பூடானுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளார.் 

❖ எல்மலச ் சாமலகள் அமமப்பு என்பது இந்திய ஆயுதப் பமடகளுக்குத் ததமவயான 

வசதிகமள வழங்கும் ஒரு நிரவ்ாக ரீதியான சாமலக் கட்டுமானப் பமடயாகும். 

❖ எல்மலச ் சாமலகள் அமமப்பு இந்தியாவின் எல்மலகள் மற்றும் நட்பு ரீதியிலான 

அண்மட நாடுகளில் சாமலக் கட்டமமப்புகமள உருவாக்கிப் பராமரிக்கிறது. 

 

 

விமரச்கரக்ளின் விருப்புரிகம விருதுகள் 

 

❖ 28வது விமரச்கரக்ள் விருப்புரிமம விருது வழங்கும் விழாவானது, சமீபத்தில் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நமடதபற்றது. 
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❖ S.S.ராஜதமௌலியின் RRR திமரப்படமானது இதில் இரண்டு விருதுகமளப் தபற்றுள்ளது. 

o சிறந்த அயல்நாட்டு தமாழித் திமரப்படம்: "RRR" 

o சிறந்தப் பாடல்: “நாட்டு நாட்டு”: “RRR” 

 

பிரபஞ்ச அழகி 2023 

❖ அதமரிக்க அழகி பட்டம் தபற்ற ஆர’்தபானி தகப்ரியல் என்பவர ் 71வது பிரபஞ்ச 

அழகிப் பட்டத்திமன தவன்றுள்ளார.் 

❖ தவனிசுலா அழகிப் படட்ம் தவன்ற அமண்டா டுடாதமல் மற்றும் தடாமினிகன் 

குடியரசு அழகிப் பட்டத்திமன தவன்ற ஆன்ட்ரீனா மாரட்ிதனஸ் ஆகிதயார ்முமறதய 

இரண்டாம் மை்றும் மூன்ைாமிடங்கமளப் தபற்ற இரண்டு நபரக்ள் ஆவர.் 

❖ இதில் இந்தியாவின் திவிதா ராய் எந்த முன்னணி இடத்றதயும் தபற முடியவில்மல. 

 

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

மிகப்சபரிய ஓட்ட வித்தியாசத்தில் சவற்றி சபற்று உலகச ்சாேகன 
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❖ 50 ஓவர ்தகாண்ட சரவ்ததச கிரிக்தகட ்தபாட்டியில் இதுவமர இல்லாத அளவுக்கு 317 

ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்மக அணியிமன வீழ்த்தி இந்திய அணி சரித்திரம் 

ஒன்றைப் பமடத்தது. 

❖ இலங்மக அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் ததாடமர இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் பவன்று 

முடித்தது. 

❖ 391 ரன்கள் எடுத்தால் தவற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்மக அணி 22 

ஓவரக்ளில் 73 ரன்களுக்கு அமனத்து விக்தகட்டுகமளயும் இழந்து ஆல் அவுட் ஆனது. 

❖ முன்னதாக, 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதத்தில் அபரட்ீனில் நமடதபற்ற 

அயரல்ாந்திற்கு எதிரான தபாட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 290 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

தவற்றி தபற்றது. 

 

ODI தபாட்டியில் ஐந்ோவது அதிக ரன் எடுே்ே வீரர் 

 

❖ ஒருநாள் சரவ்னதச கிரிக்தகட் தபாட்டிகளின் வரலாற்றில் அதிக ரன் குவித்த ஐந்தாவது 

வீரர ்என்ற தபருமமயிமன விராட் தகாலி தபற்றார.் 

❖ அவர ்இலங்மக வீரர ்மதஹபல தஜயவரத்்தனமவ முந்தி முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் 

நுமழந்தார.் 

❖ விராட் 268 ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 57.78 என்ற சராசரியில் 45 சதம் மற்றும் 65 அமர 

சதங்களுடன் 12,652 ரன்கள் எடுத்துள்ளார.் 

❖ முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ள வீரரக்ள்: சசச்ின் தடண்டுல்கர,் குமார சங்ககாரா, 

ரிக்கி பாண்டிங் மற்றும் சனத ்தஜயசூரய்ா ஆகிதயார ்ஆவர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசியப் புே்சோழில் நிறுவனங்கள் தினம் - ஜனவரி 16 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி 16 ஆம் தததிமய ததசியப் புத்ததாழில் நிறுவன தினமாக 

பிரதமர ்அறிவித்தார.் 

❖ இந்தியப் புத்ததாழில் நிறுவனங்களின் சூழலமமவிமனப் புகழுறச ் பசய்திட 

னவண்டுவதற்காகவும், அதறன தமம்படுத்தச ் பசய்வதற்காகவும் அரசு மற்றும் அரசு 
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சாரா நிறுவனங்களால் பல்தவறு நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு தசய்யப் 

பட்டு உள்ளன. 

❖ புத்ததாழில் இந்தியா திட்டமானது 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16 ஆம் தததியன்று 

ததாடங்கப் பட்டது. 

❖ இது ததாழில் தகாள்மக மற்றும் ஊக்குவிப்புத் துமறயின் ஒரு முன்தனடுப்பாகும். 

❖ புத்ததாழில் இந்தியா புத்தாக்க வாரம் ஆனது 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 முதல் 16 

ஆம் தததி வமர அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பின்பற்றப்பட்ட மரணச ்சடங்குகள் 
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❖ ஜூனா காதியா கிராமத்தில் (கட்ச,் குஜராத)் மிகப்தபரியக் கல்லமறகளில் ஒன்றில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்சச்ியில், பீங்கான் பாமனகள், மணிகளால் ஆன 

நமககள், விலங்குகளின் எலும்புகள் தபான்ற மதிப்பு மிக்க தபாருட்களுடன் உள்ளிட்ட 

கல்லமறகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

❖ பண்மடய மனிதரக்ள் தனிநபர ் பயன்பாட்டுக் கமலப்தபாருட்கள், புனிதத் 

தன்மமயுடன் வணங்கப் பட்ட விலங்குகள் மற்றும் உணவு மற்றும் நீர ் தகாண்ட 

பாமனகள் தபான்ற பிற்காலப் பயன்பாடு தகாண்ட தபாருட்களுடன் இறந்தவரக்மள 

புமதத்தனர ்என்பமத இமவ நிரூபிக்கின்றன. 

❖ இமவ கி.மு. 3,200 முதல் கி.மு. 2,600 வமரயிலான காலகட்டத்திமனச ்தசரந்்தமவ. 

❖ இந்தத் தளமானது, மண்-தமடுகளால் ஆன புமதகுழிகளில் இருந்து கை்களால் ஆன 

கல்லமறகளுக்கு மாற்றமமடந்தப் பரிமாற்றத்திமனக் காட்டுகிறது. 
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