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ஜனவரி – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிச ் சபையின் உயிரி மருத்துவ ஆராய்சச்ிக்கான ததசிய 

விலங்கு வள பமயமானது பைதராைாத்தில் உள்ள ஜீதனாம் ைள்ளத்தாக்குை் 

ைகுதியில் திறக்கை் ைட்டுள்ளது.  

❖ ESAF சிறு நிதி வங்கியானது, நிதி உள்ளடக்க இலக்கிபன அபடயும் முயற்சியிபன 

தமற்ககாள்வதற்காகவும், உள்ளாரந்்த வளரச்ச்ிக்கு ஆதரவளிை்ைதற்காகவும் ஆற்றிய 

ைங்களிை்பிற்காக வேண்டி 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிை்புமிக்க நிதி உள்ளடக்க 

இந்தியா விருதுகபளை் கைற்றுள்ளது.  

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அபமை்பு (யுகனஸ்தகா) 

ஆனது 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்ததச கல்வி தினத்பத ஆை்கானிய சிறுமிகள் 

மற்றும் கைண்களுக்கு அரை்்ைணிக்க முடிவு கசய்துள்ளது.  

❖ ஹிமாலயன் கண்புபர தநாய்த் திட்ட இபண நிறுவனரான டாக்டர ் சந்துக் ரூயிட், 

ைை்பரனின் உயரம்ட்ட குடிபம விருதான மனித தநயச ்தசபவக்கான ISA விருதிபன 

கவன்றுள்ளார.்  

 

தேசியச ்சசய்திகள்  

தேற்கூரர விசிறிகளுக்கான எரிசக்தி திறன் கழகே்தின் விதிமுரறகள்  

 

❖ திருத்தை்ைட்ட எரிசக்தி திறன் கழகத்தின் (BEE) விதிமுபறகளின்ைடி, தமற்கூபர விசிறி 

வபகயானது, ஜனவரி 01 ஆம் தததி முதல் கட்டாய நட்சத்திரக் குறியீட்டு முபறயின் 

கீழ் ககாண்டு வரை்ைட்டுள்ளது.  

❖ நட்சத்திரக் குறியீட்டு வழங்கல் என்ைது ஒரு நட்சத்திர மதிை்பிடை்ைட்ட விசிறிகளுக்கு 

குபறந்த ைட்சம் 30% மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர மதிை்பிடை்ைட்ட விசிறிகளுக்கு 50%க்கும் 

அதிகமான ஆற்றல் தசமிை்புத் திறபனக் குறிக்கிறது.  

❖ இந்தை் புதிய ஆபணயின் கீழ், மின்விசிறி உற்ைத்தியாளரக்ள் தங்கள் மின்விசிறித் 
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தயாரிை்புகளுக்கான நட்சத்திர மதிை்பீடுகபளக் குறிை்பிட்டுக் காட்ட தவண்டும்.  

❖ நட்சத்திர மதிை்பீடு ஆனது தசபவ மதிை்பைை் கைாறுத்தது ஆகும் (ஒரு நிமிடத்திற்கு 

ஒரு கன மீட்டரில் உள்ள காற்று ைரவல் / ஆற்றல் நுகரவ்ு- வாட ்அளவில்).  

 

இந்தியாவின் வலிரேயான நிறுவனே் - ஜிதயா  

 

❖ ஜிதயா நிறுவனமானது இந்தியாவில் வலிபமயான நிறுவனமாகவும், உலகின் 

வலிபமயான நிறுவனங்களில் ஒன்ைதாவது இடதத்ிபனயும் கைற்றுள்ளது.  

❖ பிராண்ட் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ள ‘உலக நிறுவனங்கள் 500 – 2023’ 

என்ற அறிக்பகயின் ைடி இந்தத் தகவலானது குறிை்பிடை்ைட்டுள்ளது.  

❖ உலகின் வலிபமயான நிறுவனங்களின் ைட்டியலில் EY, Coca Cola மற்றும் Accenture 

தைான்ற நிறுவனங்கபள முந்தி 'ஜிதயா' ஒன்ைதாவது இடத்பதை் கைற்றுள்ளது.  

   

சர்வதேசச ்சசய்திகள்  

உலக ேக்கள் சோரக ேதிப்பாய்வு 

 

❖ அகமரிக்க மக்கள்கதாபக கணக்ககடுை்பு வாரியமான உலக மக்கள்கதாபக கடிகார 

நிறுவனமானது சமீைத்தில் தனது "உலக மக்கள்கதாபக மதிை்ைாய்வு" அறிக்பகபய 

கவளியிட்டது.  

❖ இந்த அறிக்பகயின்ைடி, 2022 ஆம் ஆண்டு கசை்டம்ைர ்மாத நிலவரை்ைடி உலக மக்கள் 

கதாபக 7.9 பில்லியனாக இருந்தது.  
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❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ைர ்மாதத்திற்குள் 8 பில்லியபன எட்டும்.  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில், உலக மக்கள் கதாபக 7.2 பில்லியனாக இருந்தது.  

❖ 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் கதாபகயிபன ககாண்ட நாடுகள் இந்தியாவும் 

சீனாவும் மட்டுதம ஆகும்.  

❖ 1.42 பில்லியன் மக்கள் கதாபகயுடன் சீனா உலகின் அதிக மக்கள்கதாபக ககாண்ட 

நாடாக விளங்குகிறது.  

❖ இந்தியாவின் மக்கள் கதாபக 1.41 பில்லியன் ஆகும்.  

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா சீனாபவை் பின்னுக்குத் தள்ளி, அதிக மக்கள் கதாபக 

ககாண்ட நாடாக மாறும்.  

❖ உலக நாடுகளின் மக்கள் கதாபக வளரச்ச்ி விகிதம் ஆனது குபறந்து வருகிறது.  

❖ 2080-2100 ஆகிய ஆண்டுகளுக்குள் இந்த அளவு சுழிய அளவிபன எட்டும் ஆனால் 2100 

ஆம் ஆண்டிற்குை் பிறகு வளரச்ச்ி விகிதம் பிற்தைாக்கில் இருக்கும்.  

❖ 2100 ஆம் ஆண்டில் வாக்கில் உலக நாடுகளின் மக்கள் கதாபக 10.4 பில்லியபன 

எட்டும்.  

❖ 500 மக்கள் கதாபகயுடன் உலகின் மிகக் குபறந்த மக்கள்கதாபக ககாண்ட நாடாக 

வாடிகன் நகரம் திகழ்கிறது. 

❖ உலக மக்கள்கதாபகயானது, நிமிடத்திற்கு சுமார ்140 தைர ்என்ற அளவில் கதாடரந்்து 

அதிகரித்து வருகிறது.  

❖ வளரச்ச்ி விகிதம் ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டில் 1% க்கும் கீதழ சரிந்தது.  

❖ 1950 ஆம் ஆண்டிற்குை் பிறகு முதல் முபறயாக இவ்வாறு ைதிவாகியுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் உள்ள மக்களின் ஆயுட்காலம் 72.8 ஆண்டுகளாக 

அதிகரித்துள்ளது.  

❖ இது 1990 ஆம் ஆண்டில் இருந்த அளபவ விட ஒன்ைது ஆண்டுகள் அதிகமாகும்.  

❖ உலகளவில் உள்ள மக்களின் ஆயுட்காலமானது 2050 ஆம் ஆண்டில் 77.2 வருடங்களாக 

அதிகரிக்கும் என்று எதிரை்ாரக்்கை் ைடுகிறது.  

   

அறிவியல் ேற்றுே் சோழில்நுட்பே்  

CAR-T சிகிசர்சயில் ேரபணு ோற்றத் சோழில்நுட்பே்தின் பயன்பாடு  

 

❖ கடக்சாஸ் ைல்கபலக் கழகத்தின் கதன்தமற்கு மருத்துவ பமயமானது, தசதமபடந்த 
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இதயத் திசுக்கபள சரி கசய்வதற்காக வேண்டி மரைணு மாற்றத் கதாழில்நுட்ைத்பதப் 

ையன்ைடுத்தும் ஒரு தசாதபனயிபன கவற்றிகரமாக தமற்ககாண்டுள்ளது.  

❖ கால்சியம் கால்தமாடுலின் சாரந்்த புதராட்டீன் பகதனஸ் IIδ எனை்ைடும் கநாதிபய 

மாற்றியபமை்ைதற்காக CRISPR-Cas9 நியூக்ளிதயாபடடு மரைணு மாற்ற முபறபய 

அவரக்ள் ையன்ைடுத்தியுள்ளனர.்  

❖ இந்தப் புரதமானது, உடலின் ைல்தவறு கசயல்ைாடுகளுக்கான வழித் தடங்களில் 

சமிக்பை வழங்கும் கசயல்ைாட்டில் ஈடுைட்டுள்ளது.  

 

புவியின் அளவிரன ஒே்ே பாரறக் தகாள் 

❖ நாசாவின் இடை்கையரவ்ு புறக்தகாள் ஆய்வு கசயற்பகக்தகாள் (TESS) ஆய்வுத் திட்டம் 

தனது நட்சத்திர மண்டலத்திற்குள்தளதய காணை்ைடும் புவியின் அளவிபன ஒத்துள்ள 

இரண்டாவது ைாபறக் தகாளிபனக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த கிரகத்தின் தமற்ைரை்பின் ேரம்பானது திரவ வடிவிலான தண்ணீர ் உருவாகக் 

கூடிய வபகயில் உள்ளது. 

❖ இந்தக் தகாளிற்கு ‘TOI 700 e என்று கையரிடை்ைட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் தகாளானது 95% புவியின் அளவிபன ஒத்துள்ளதாகவும், வமலும் ைாபறகள் 

நிபறந்ததாகவும் காணை்ைடுகிறது. 

❖ முன்னதாக, வானியலாளரக்ள் இந்த மண்டலத்தில் TOI 700 b, c மற்றும் d என அபழக்கை் 

ைடும் மூன்று கிரகங்கபளயும் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 

 

அரிோன ேடுப்புே் திறன் சகாண்ட நிக்கல் உதலாகக் கலரவ முலாே் 

❖ கைாறியியல் சாரந்்தப் ையன்ைாடுகளில் அதிக கசயல்திறன் ககாண்ட கைாருட்களின் 

மீது நிக்கல் உதலாகக் கலபவப் பூசச்ுகபளப் ையன்ைடுத்துவதற்கான ஒரு புதிய 

முபறயானது கண்டறியை்ைட்டுள்ளது. 

❖ இது சுற்றுசச்ூழலுக்குத் தீங்கு விபளவிக்கும் வபகயிலான குதராம் முலாம் பூசச்ு 

முபறக்கான ஒரு மாற்றாக அபமயும். 

❖ இந்த முபறயின் மூலம் தமற்ககாள்ளை்ைடும் பூசச்ுகள் அரிமானத்திபன எதிரக்்கும் 

திறபன அதிகளவில் ககாண்டதாகும் என்பவதாடு தமலும், இது கநகிழிை் கைாருட்கள் 

கதாழில்துபறக்குை் ையனுள்ளதாக இருக்கும். 

❖ இந்தச ் கசயல்முபறயானது, சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த, நிக்கல் மற்றும் டங்ஸ்டன் 
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அயனிகபளக் ககாண்ட, தனிம டங்ஸ்டன் (W) மற்றும் நிக்கல் (Ni) ஆகியவற்பற வலுை் 

ைடுதத்ுவதற்கான ஒரு மூலை்கைாருளாக விளங்குகின்ற மின்ைகுளிகபளக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

 

 

சூரியசக்தியினால் இயங்குே் புதிய அணு உரல 

 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் தகம்பிரிட்ஜ் ைல்கபலக்கழகம் ஆனது, கநகிழிக் கழிவுகள் 

மற்றும் ைசுபம இல்ல வாயுக்கள் ஆகியவற்றிபன நிபலயான எரிகைாருள்கள் மற்றும் 

பிற மதிை்பு மிக்கப் கைாருட்களாக மாற்றும் ஒரு முபறயிபன உருவாக்கி உள்ளது. 

❖ இது சூரிய சக்தி மூலம் கைறை்ைடும் ஆற்றபலை் ையன்ைடுத்துகிறது. 

❖ இந்த ஒருங்கிபணந்த அணு உபல இரண்டு தனித்தனி கைட்டகங்கபளக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இதில் ஒரு கைட்டகமானது கநகிழிை் கைாருட்களுக்கும் மற்கறான்று ைசுபம இல்ல 

வாயுக்களுக்குமானதாகும். 

❖ இந்த உபலயானது, கைதராவிசுக்பகட்டு என்ற ஒரு கனிமத்தினால் ஆன ஒளி உட ்

கிரகிை்ைாபனை் ையன்ைடுத்துகிறது. 

❖ கைதராவிசுக்பகட்டு என்ைது அடுத்தத் தபலமுபறத் கதாழில்நுட்ைம் சாரந்்த சூரிய 

மின்கலங்கள் உற்ைத்தியில் சிலிக்கானுக்கு மாற்றாக அபமயக்கூடிய ஒரு நம்ைத்தகு 
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மாற்றாக இருக்கும். 

❖ இந்த உபலயானது, ைாலி எத்திலீன் கடகரை்தாதலட ்(PET) கநகிழிக் குடுபவகள் மற்றும் 

காரை்ன் பட ஆக்பசடு ஆகியவற்றிபன கிபளதகாலிக் அமிலமாக மாற்றுவதுடன் 

காரை்ன் தமானாக்பசடு, கசயற்பக வளிமம் அல்லது ைடிவங்கள் தைான்ற ைல்தவறு 

காரை்ன் சாரந்்த எரிகைாருளாக மாற்றுகிறது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தகாதல சதுப்பு நிலப் பறரவகள் கணக்சகடுப்பு 

 

❖ திருசச்ூர ் மற்றும் மலை்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 13,632 கைக்தடர ் ைரை்ைளவில் 

ைரவியுள்ள தகாதல சதுை்பு நிலங்களில் ைறபவகள் கணக்ககடுை்ைானது தமற் 

ககாள்ளை் ைட்டது. 

❖ இங்கு ஒவ்தவார ் ஆண்டும் நூற்றுக்கணக்கான புலம்கையரந்்த ைறபவகள் வருபக 

தருகின்றன. 

❖ ைறபவகளின் அதிகளவிலான எண்ணிக்பக மற்றும் அவற்றின் ைன்முகத்தன்பமக்கு 

கையர ் கைற்ற ராம்சர ் தளமான திருசச்ூர-்கைான்னானி தகாதல தளங்களில் இந்தக் 

கணக்ககடுை்பு நடத்தை்ைட்டது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான கணக்ககடுை்பின் முதல் நாளில், நீரை்்ைறபவகளின் 

எண்ணிக்பகயானது கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிகக் குபறந்த 

எண்ணிக்பகயில் ைதிவாகியுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு 90 கவவ்தவறு இனங்கபளச ் தசரந்்த 9,904 ைறபவகள் இங்கு காணை் 

ைடுவதாகக் கணக்கிடை்ைட்டன. 

❖ 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் ைதிவான எண்ணிக்பககள் முபறதய 16,634 & 

15,956 ஆக இருந்தது. 
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❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் 33,499 ஆக இருந்த ைறபவகளின் எண்ணிக்பகயில் குறிை்பிடத ்

தக்க அளவில் சரிவு ஏற்ைட்டுள்ளது. 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

அசாமிய கவிஞர் நீலேணி பூகன் 

 

❖ புகழ்கைற்ற அசாமியக் கவிைர ்நீலமணி பூகன் காலமானார.் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் மிக உயரந்்த இலக்கிய விருதான 56வது ைான 

பீட விருபத பூகன் கவன்றார.் 

❖ கவிதா (கபிதா) என்ற அவரது கவிபதத ்கதாகுை்பிற்காக, 1981 ஆம் ஆண்டின் அசாமிய 

கமாழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருதும் அவருக்கு வழங்கை்ைட்டது. 

❖ இந்திய அரசினால் 1990 ஆம் ஆண்டில் ைத்மஸ்ரீ விருதும் இவருக்கு வழங்கை்ைட்டவதாடு, 

சாகித்ய அகாடமி உறுை்பினர ்விருதும் இவருக்கு வழங்கை்ைட்டது. 

 

உலகின் மிகவும் வயோன ேனிேர் 

 

❖ அகமரிக்காவில் பிறந்த, 115வது வயதிபன எய்திய ஸ்கையின் நாட்படச ் தசரந்்த 

கைண் ஒருவர ்உலகின் மிக வயதான மனிதர ்என்ற கைருபமபயப் கைற்றுள்ளார.் 
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❖ கின்னஸ் உலக சாதபனகளின் (GWR) ைடி, பிரான்சு நாட்டிபனச ்தசரந்்த 118 வயதான 

லூசில் ராண்டனின் மரணத்திற்குை் பிறகு இவர ்இந்த தகுதியயப் கைற்றுள்ளார.் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 20 ஆம் தததியன்பறய நிலவரை்ைடி, மரியா பிரான்யாஸ் 

தமாதரரா 115 வயது 322 நாட்கள் வயதுபடயவர ்ஆவார.் 

 

          


