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ஜனவரி – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய தேசியக் ககொடுப்பனவுக் கழகமொனது, கெளிநொடு ெொழ் இந்தியரக்ள் 

ேங்களுடைய சரெ்தேச டகதபசி எண்கடளப் பயன்படுே்தி ஒருங்கிடணந்ேப் பண 

ெழங்கீை்டு இடைமுகே்திடன (UPI) பயன்படுே்துெேற்கு அனுமதிே்துள்ளது. 

❖ அடனே்து ெொரியங்களுக்குமொன மதிப்பீை்டு ெழிகொை்டுேல்கடள நிறுவுெேடன ஒரு 

தநொக்கமொகக் ககொண்ை PARAKH எனப்படும் (முழுடமயொன தமம்பொை்டிற்கொன கசயல் 

திறன் மதிப்பீடு, மதிப்பொய்வு மற்றும் அறிவுசொர ் பகுப்பொய்வு) இந்தியொவின் முேல் 

தேசிய மதிப்பீை்டுக் கை்டுப்பொை்டு அடமப்பிடன நிறுெ உள்ளேொக தேசியக் கல்வி 

ஆரொய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் குழு (NCERT) அறிவிேத்ுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பாரே் பிரவா 

 

❖ பொரே ் பிரெொ-கைற்கடரதயொர இந்தியொ என்பது ஆறுகள், துடறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பல் தபொக்குெரே்தின் முக்கியே்துெம் மற்றும் கொை்சிகடள, நொடு ேழுவிய அளவில் 

தமற்ககொள்ளப்படும் நிகழ்வுகளின் மூலம் முன்னிடலப்படுே்ேச ்சசய்ெேற்கொன ஒரு 

முன்கனடுப்பொகும். 

❖ கப்பல் தபொக்குெரே்து, ஆறுகள், கைல் பகுதிகள் மற்றும் மக்கடளப் பற்றிய ஒரு கபரும் 

குறிக்தகொளிடன உருெொக்கும் தநொக்கே்திற்கொக பல்தெறு துடறகடளச ்தசரந்்ே பங்கு 

ேொரரக்டள ஒன்றிடணப்பேற்கொன கபொதுெொன ேளமொக பொரே ்பிரெொ கசயல்படும். 

❖ கைல்சொர ் துடற கேொைரப்ொன செொல்கள், ககொள்டகச ் சிக்கல்கள் மற்றும் எதிரக்ொல 

இலக்குகடள இது முன்னிடலப்படுேத்ும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

 

வருடாந்திரக் கல்வி நிலல அறிக்லக 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன ெருைொந்திரக் கல்வி நிடல அறிக்டக (ASER) ஆனது பிரதாம் 

என்ற ேன்னொரெ்த் கேொண்டு நிறுெனே்தினொல் கெளியிைப்பை்டுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் 97.2% ஆக இருந்ே 6 முேல் 14 ெயதுக்குை்பை்ை குழந்டேகளின் ஒை்டு 
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கமொே்ேச ்தசரக்்டகப் பதிவு ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டில் 98.4% ஆக அதிகரிே்துள்ளன. 

❖ அரசுப் பள்ளிகளில் 2018 ஆம் ஆண்டில் 65.6% ஆக இருந்ே குழந்டேகளின் தசரக்்டக 

விகிதமானது 2022 ஆம் ஆண்டில் 72.9% ஆக அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் 27.3% ஆக இருந்ே, அரசு அல்லது ேனியொர ் பள்ளிகளில் 2 ஆம் 

ெகுப்பு பொைங்கடளப் பயிலும் திறன் ககொண்ை குழந்டேகள் 3 ஆம் ெகுப்பில் தசரொமல் 

இடைநின்ற குழந்டேகளின் சேவிகிேம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டில் 20.5% ஆக 

குடறந்ேது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் 50.5% ஆக இருந்ே, அரசு அல்லது ேனியொர ் பள்ளிகளில் குடறந்ே 

பை்சம் 2 ஆம் ெகுப்பு பொைங்கடளப் பயிலும் திறன் ககொண்ை குழந்டேகள் 5 ஆம் 

ெகுப்பில் தசரெ்ேற்கொன சேவீேம் ஆனது, 2022 ஆம் ஆண்டில் 42.8% ஆக குடறந்ேது. 

❖ தேசிய அளவில், 2018 ஆம் ஆண்டில் 44.1% ஆக இருந்ே ெகுே்ேல் கணக்குகடளக் 

டகயொளக் கூடிய குழந்டேகளின் விகிேம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டில் 44.7% ஆக சற்று 

அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ ேனியார ் கற்பிப்பு ெகுப்புகளுக்குச ் (ட்யூஷன்) கசல்லும் மொணெரக்டள அதிக 

சேவீேே்தில் ககொண்டுள்ள மொநிலமாக பீகொர ் (71.7%) உள்ள நிலையிை், அடேே் 

கேொைரந்்து மணிப்பூர ் (53.4%) மற்றும் ஜொரக்்கண்ை் (45.3%) ஆகியடெ இைம் கபற்று 

உள்ளன. 

❖ இதில் விதிவிலக்கொக திகழும் மொநிலங்கள் குஜரொே,் கரந்ொைகொ, ேமிழ்நொடு, தகரளொ 

மற்றும் திரிபுரொ ஆகியனெொகும். 

❖ உே்ேரப் பிரதேசம், மே்தியப் பிரதேசம், பீகொர,் திரிபுரொ ஆகியடெ குடறெொன ெருடக 

விகிேம் ககொண்ை மொநிலங்களொகும். 

❖ மகொரொஷ்டிரொ, கரந்ொைகொ மற்றும் ேமிழ்நொடு ஆகிய மொநிலங்களில், பள்ளிகளில் 

தசரந்்துள்ள மொணெரக்ளில் 86%க்கும் அதிகமொன மொணெரக்ள் பள்ளிக்கு ெருடக 

ேருகின்றனர.் 

 

 

தபாபால் பிரகடனம் 

❖ தபொபொல் நகரில் நடைகபற்ற G20 நொடுகளின் Think-20 அடமப்பின் இரண்டு நொள் 

அளவிலொன கூை்ைே்தில் தமற்ககொள்ளப்பை்ை விெொேே்திற்குப் பிறகு தபொபொல் 

பிரகைனம் கெளியிைப்பை்ைது. 

❖ இது G20 நொடுகளின் சிந்ேடனக் குழுக்கள் மற்றும் ஆரொய்சச்ி டமயங்களின் Think20 

(T20) கூை்ைே்திற்குப் பிறகு கெளியிைப்பை்ைது. 

சிறப்பம்சங்கள் 
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❖ ஆயுஷ் தபொன்ற பொரம்பரிய மருே்துெ முடறகடள ஊக்குவிப்பேடன ெலியுறுே்ேல் 

❖ உள்கை்ைடமப்பில் மதிப்பு சொரந்்ே ெளரச்ச்ிடய ஊக்கப்படுே்துேல் 

❖ சமூகே்தின் அடனே்துப் பிரிவினடரயும் உள்ளைக்கிய ெளரச்ச்ி மற்றும் நலே்திற்கொன 

முயற்சி 

❖ குழந்டேகள் மற்றும் கபண்களின் தமம்பொை்டில் சிறப்பு கெனம் கசலுே்துேல் 

❖ நொை்டின் ெைக்குப் பகுதிக்கும் கேற்குப் பகுதிக்கும் இடையிலொன இடைகெளிடயக் 

குடறப்பதில் கெனம் கசலுே்துேல் 

❖ G-20 நொடுகளின் நிடலயொன தமம்பொை்டு இலக்குகடள அடைெதில் உள்ளூர ்

மயமொக்கலின் முக்கியேத்ுெம் 

❖ அரசு, சமூகம் மற்றும் ேனியொர ் அடமப்புகளுக்கு இடைதயயொன மும்முடன 

ஒே்துடழப்பின் அெசியம் 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஐதராப்பிய பசுலம ஒப்பந்ேம் 

 

❖ ஐதரொப்பிய ஆடணயமொனது, பசுடம ஒப்பந்ேே் கேொழில்துடறே ் திைை்ே்திடன 

அறிவிே்துள்ளது. 

❖ இந்ேே ்திை்ைமொனது உக்டரன் மீேொன ரஷ்யப் படைகயடுப்பு மற்றும் அகமரிக்கொவின் 

பணவீக்கக் குடறப்புச ் சை்ைம் (IRA) தபொன்ற பிற உலகளொவியப் புதுப்பிக்கே்ேக்க 

எரிசக்தி சொரந்்ே சை்ைப்பூரெ் உறுதிப்பொடுகளின் பிரதிபலிப்பொகும். 
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❖ முேல் கை்ைமொக நிகர-சுழிய உமிழ்வு கேொழில்துடறச ் சை்ைம் அறிமுகப்படுே்ேப்பை 

உள்ளது. 

❖ இே்திை்ைே்தின் இரண்ைொெது கை்ைமொக, தூய்டமயொன கேொழில்நுை்ப உற்பே்தி மற்றும் 

ேயொரிப்புச ்கசயல்முடறக்கொன முேலீடு மற்றும் நிதியுேவி அதிகரிக்கப்பை உள்ளது. 

❖ பசுடம ஒப்பந்ேே் கேொழில்துடற திை்ைம் அறிமுகப்படுே்ேை், ஐதரொப்பிய சூரியசக்தி 

உற்பே்தியொளரக்ளுக்கு ஒரு குறிப்பிைே்ேக்க முக்கியே்துெம் ெொய்ந்ே ேருணமொகும். 

 

MAREX-2023 பயிற்சி 

❖ இலங்டக மற்றும் அகமரிக்கொ ஆகிய நொடுகள், ஒரு ெொர கொல கூை்டு இரொணுெப் 

பயிற்சிகடள தமற்ககொள்ள உள்ளன. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு CARAT/MAREX இலங்டகப் பயிற்சியொனது, இே்ேடகய ஐந்ேொெது இரு 

ேரப்புப் பயிற்சியொகும். 

❖ உே்திசொரந்்ே முக்கியே்துெம் ெொய்ந்ேப் பிரொந்தியே்தில் சீனொவின் அதிகரிே்து ெரும் 

இரொணுெச ் சூழ்சச்ிகளுக்கு மே்தியில், தபரழிவுகளுக்கொன நிெொரணே்திற்குத் ேயொர ்

படுே்துேல் மற்றும் சுேந்திரமொன மற்றும் ேடையற்ற இந்தேொ-பசிபிக் பகுதியிடன 

நிலெச ்கசய்ெடே இது தநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பயிற்சிக்கு, கைல்சொர ் ஒே்துடழப்பு ேயொரந்ிடல மற்றும் பயிற்சி (CARAT)/ 

இலங்டக கைல்சொர ்பயிற்சி (MAREX) 2023 என்று கபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பயிற்சியில் இலங்டகக் கைற்படை, இலங்டக விமொனப்படை, ஜப்பொன் கைல் 

சொர ்ேற்கொப்புப் படை மற்றும் மொலே்தீவு தேசியப் பொதுகொப்புப் படை ஆகியடெ இதில் 

பங்தகற்க உள்ளன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அரிய வலக வாே்து இனம் 

❖ மணிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர ்மொெை்ைே்தில் உள்ள தலொக்ைொக் ஏரியில் 90 ஆண்டுகளுக்கும் 

தமலொன இடைகெளிக்குப் பிறகு, கிதரை்ைர ் ஸ்கொப் என்ற ஒரு அரிய ெடக ெொே்து 

இனமொனது சமீபே்தில் கேன்பை்டுள்ளது. 

❖ இது அப்பகுதியில் சைொங்மொன் என்று அடழக்கப்படுகிறது. 
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❖ கிதரை்ைர ்ஸ்கொப் என்பது அனொடிதை குடும்பே்டேச ்தசரந்்ே நடுே்ேர அளவிலொன நீரில் 

மூழ்கி நீந்ேக் கூடிய ெொே்து இனமொகும். 

❖ கூரக்்கொ டரபிள்ஸ் படைப் பிரிவின் ேடலெர ் L. தகம்பிள் மற்றும் இந்திய குடிடமப் 

பணி அதிகொரி JP மில்ஸ் ஆகிதயொர ்முடறதய 1925 ஆம் ஆண்டு ஜனெரி 25 மற்றும் 1927 

ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மொேே்தில் ெொே்துகடளச ் சுை்டுக் ககொன்றேற்கொன பதிவுகள் 

உள்ளன. 

 

 

 பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சிறந்ே சிறு வங்கி விருது 

 

❖ ேமிழ்நொடு கமரக்்கன்டைல் ெங்கியொனது (TMB) ‘2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன சிறந்ே 

ெங்கிகள் கணக்ககடுப்பில்’ ‘சிறந்ே சிறு ெங்கி விருடே’ கபற்றுள்ளது. 

❖ 1 லை்சம் தகொடிக்கும் குடறெொன பதிவு அளவு ககொண்ை ெங்கிகளின் பிரிவின் கீழ் 

இந்ே விருடே இந்ே ெங்கி கென்றுள்ளது. 
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❖ தூே்துக்குடிடயத் ேடலடமயிைமொகக் ககொண்டு இயங்கி ெரும் 101 ஆண்டுகள் 

பழடமயொன இந்ே ெங்கியொனது, புகழ்கபற்ற மற்றும் படழடமயொன ேனியொர ்துடற 

ெங்கிகளில் ஒன்றொகும். 

 

MLK கிராண்தட பதரட் சிறப்பு விருது 

❖ இந்திய-அகமரிக்கரொன கிருஷ்ணொ ெவிலலொ MLK கிரொண்தை பதரை ் என்ற சிறப்பு 

விருதிடனப் கபற்றுள்ளொர.் 

❖ சபாதுச ்சமூகக் குடிடம உரிடமகளின் ேடலெர ்ஜூனியர ்மொரை்்டின் லூேர ்கிங்கின் 

ஏகொதிபே்தியே்திடன அகமரிக்கொ ககொண்ைொடும் விேமொக, அகமரிக்கொவின் பிரேொன 

அடமப்புைன் இந்தியச ் சமூகே்டே இடணக்கும் இெரது பங்களிப்புகளுக்கொக இந்ே 

விருேொனது ெழங்கப்படுகிறது. 

❖ நீண்ை கொலமாக ஹியூஸ்டனிை் வசித்து வரும் ெவிலலொ இந்தியவியல் கல்வி 

அறக்கை்ைடளயின் நிறுெனர ்மற்றும் ேடலெர ்ஆெொர.் 

 

 

நியூசிலாந்து பிரேமர் ராஜினாமா 

 

❖ நியூசிலொந்து பிரேமர ்கஜசிந்ேொ ஆரக்ைரன்், ேனது பேவிடய ரொஜினொமொ கசய்ெேொக 
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அறிவிே்துள்ளொர.் 

❖ ஆரக்ைரன்் 2017 ஆம் ஆண்டில் ேனது 37ெது ெயதில் பிரேமரொகப் கபொறுப்தபற்றொர.் 

❖ அெர ் நியூசிலொந்தின் மூன்றொெது கபண் ேடலெர ் மற்றும் உலகின் இடளய 

ேடலெரக்ளில் ஒருெர ்ஆெொர.் 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டில் பொகிஸ்ேொனின் கபனொசிர ்பூைத்ைொவுக்குப் பிறகு, பேவியில் இருந்ே 

தபொது குழந்டேப் கபற்கறடுே்ே உலகின் இரண்ைொெது பிரேமர ்ஆரக்ைரன்் ஆெொர.் 

❖ அக்தைொபர ் 14 ஆம் தேதி நடைகபற உள்ள கபொதுே ் தேரே்லில் நியூசிலொந்து ேனது 

அடுே்ே பிரேமடரே் தேரந்்கேடுக்க உள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசியப் தபரிடர் மீட்புப் பலட தினம் - ஜனவரி 19 

 

❖ இப்படையொனது 2006 ஆம் ஆண்டில் அதிகொரப் பூரெ்மொக உருெொக்கப்பை்ைது முேல் 

இந்ே நொள் ககொண்ைொைப்படுகிறது. 

❖ இந்ேச ் சிறப்பு சகாண்ட பல திறன்கடளக் ககொண்ை மீை்புப் படையொனது, எல்டலப் 

பொதுகொப்புப் படை (BSF), மே்திய தசமக் கொெல் படை (CRPF), மே்தியத் கேொழில்துடற 

பொதுகொப்புப் படை (CISF), இந்தேொ-திகபே்திய எல்டலக் கொெல் படை (ITBP), சாஸ்ே்ரொ 

சீமொ பொல் (SSB) மற்றும் அசொம் டரபிள்ஸ் ஆகியெற்றின் படைப் பிரிவுகடளக் 

ககொண்டு உருெொக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ நீரில் மூழ்குேல், கை்டிை இடிபொடுகள், நிலசச்ரிவுகள், கெள்ளப் தபரழிவு நிகழ்வுகள், 

பூகம்பங்கள் மற்றும் சூறொெளி தபொன்ற தபரிைரக்ளின் தபொது மீை்பு நைெடிக்டககடள 

தமற்ககொள்ெேற்கொன ஒரு முேன்டம நிறுெனமொக தேசியப் தபரிைர ் மீை்புப் படை 

விளங்குகிறது. 
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❖ தபரிைர ்தமலொண்டமச ்சை்ைமொனது 2005 ஆம் ஆண்டில் இயற்றப்பை்ைது. 
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