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ஜனவரி – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர ் K.வேணு என்ெேர ் எழுதிய 'ஓரண்ேசந்தின்வே கதத' என்ற 

அேரது சுயசரிததக்காக 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஃபெேரல் ேங்கியின் இலக்கிய 

விருதானது அவருக்கு ேழங்கெ்ெே்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

செல்வாக்கு மிக்க STEM புத்தாக்க மற்றும் கற்றல் மமயம் 

 

❖ அபமரிக்க இந்திய அறக்கே்ேதளயானது (AIF), ோனவில் மன்றத் திே்ேத்தின் கீழ் 

இந்தியாவின் முதல் STEM புத்தாக்க மற்றும் கற்றல் தமயத்தத (SILC) பசன்தனயில் 

பதாேங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த தமயமானது, மாணேரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கான அறிவியல், பதாழில் 

நுே்ெம், பொறியியல் மற்றும் கணிதத ்துதற சாரந்்த ஒவர ஒரு தீரே்ாக இருக்கும் என்று 

ஒரு பசய்திக் குறிெ்பில் பதரிவிக்கெ் ெே்டுள்ளது. 

❖ இந்த தமயம் எந்திரவியல், பசயற்தக நுண்ணறிவு, விண்பேளித் பதாழில்நுே்ெம் 

மற்றும் STEM ஊக்குவிெ்பு தமயம் ஆகியேற்றின் மூலம் மாணேரக்ளுக்கு இதேநிதல 

கற்றல் அணுகுமுதறதய அறிமுகெ்ெடுத்த உள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கூடுதல் தடுப்பு மருந்தாக தகாதவாவாக்ஸ் 

❖ இந்தியத் ததலமை மருந்துக் கே்டுெ்ொே்டு அதமெ்ொனது (DCGI), இந்திய சீரம் 

நிறுேனத்தின் (SII) வகாவோோக்ஸ் மருந்திதன ஒரு கலெ்பு கூடுதல் தடுெ்பு மருந்தாக  

ெயன்ெடுத்துேதற்கு ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு, வகாோக்சின் அல்லது வகாவிஷீல்ே் ஆகியேற்றின் இரண்டு 

தேதணகதள பசலுத்திக் பகாண்ேேரக்ளுக்கு இததெ் ெயன்ெடுத்தலாம். 

❖ மூன்றாேது தேதணயானது, முந்ததயத் தடுெ்பு மருந்துகளில் இருந்து வேறுெே்டு 

இருெ்ெது ஒரு கலெ்பு கூடுதல் தடுெ்பு மருந்தாகும். 
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❖ வநாவோோக்ஸ் நிறுேனத்தின் பதாழில்நுே்ெ ெரிமாற்றத்தின் மூலம் வகாவோோக்ஸ் 

தயாரிக்கெ் ெடுகிறது. 

 

 

இந்தியாவின் மிக ஆழமான சமட்தரா இரயில் நிமலயம் 

❖ இந்தியாவின் மிக ஆழமான நிலத்தடி இரயில் நிதலயம் புவனயின் உரிதமயியல் 

நீதிமன்ற நிறுத்தத்தில் நிறுேெ்ெே உள்ளது. 

❖ இது  33.1 மீே்ேர ்ஆழத்தில் கே்ேதமக்கெ்ெே்டுள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

செவ்வாய் கிரகத்தில் லாவா அடுக்கு 

❖ பசே்ோய்க் கிரகத்தின் வமற்ெரெ்பிதன, வமல்வநாக்கித் தள்ளுகின்ற, தீவிர எரிமதல 

மற்றும் நில அதிரவ்ு இயக்கங்கதள இயக்குகின்ற ஒரு மாபெரும் லாோ அடுக்கு 

இருெ்ெததன ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ அதன் மத்திய வரதகக்கு ேேக்வக அதமந்துள்ள எலிசியம் பிளானிஷியா எனெ்ெடும் 

தாழ்ோன ெகுதிக்கு அடியில் இது அதமந்துள்ளது. 
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❖ பூமி மற்றும் பேள்ளி ஆகிய வகாள்களில் லாோ அடுக்குகள் பசயல்ொே்டில் உள்ளன 

என்ெதற்கு ேலுோன சான்றுகள் உள்ளன. 

❖ லாோ அடுக்கு என்ெது ஒரு கிரகத்தின் நில உேெ்ரெ்பிலிருந்து வமற்ெரெ்தெ வநாக்கி 

எழுகின்ற உருகியப் ொதறயின் பெரிய குமிழ்கள் ஆகும். 

❖ அதே இதேநிதல அல்லது கேச அடுக்குகளின் ேழியாகத் தள்ளெ்ெே்டு வமவலாே்டின் 

அடிெ்ெகுதியில் குவிகின்றன. 

❖ இந்தப் புவியியல் நிகழ்விமன லாோ அடுக்கில் இருந்து சூோன ொதறக் குழம்புகள் 

ொதறெ் பிளவுகளில் இருந்து பேளிவயறி பெரிய எரிமதலச ் சமபேளிப் பகுதிகதள 

உருோக்குகின்ற ஹோய் ெகுதிகளில் காணலாம். 

 

 

செவ்வாய்க் கிரகத்மதெ ்சுற்றி காணப்படும் ஒற்மற அமலகள் 

 

❖ பசே்ோய்க் கிரகத்தில் ஒற்தற அதலகள் அல்லது தனித்துேமான மின் புல ஏற்ற 

இறக்கங்கள் இருெ்ெதற்கான முதல் ஆதாரதத்த இந்தியப் புவிக் காந்தவியல் 

நிறுேனத்தின் (IIG) ோனியலாளரக்ள் குழு கண்ேறிந்துள்ளது. 

❖ அதலத் துகள் பதாேரப்ுகள் ஆனது, துகள்களின் ஆற்றவலற்றம், பிளாஸ்மா இழெ்பு, 

இயக்கம் வொன்றேற்தற வநரடியாகக் கே்டுெ்ெடுத்துேதால், இந்த அதலகள் குறித்து 

ஆய்வு வமற்பகாள்ேது முக்கியமான ஒன்றாகும். 

❖ ஒரு கிரகத்ததச ்சுற்றி காணெ்ெடும் காந்தெ் புலதத்ாலான ஒரு கேசைாக பூமியானது 
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தன்மனச ்சுற்றி ஒரு காந்த மண்ேலத்ததக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ பசே்ோய்க் வகாளானது, அதன் வமவலாே்டுக் காந்த மூலங்களிலிருந்துெ் பெறெ்ெடும் 

ெலவீனமான காந்தெ் புலத்தத மே்டுவம பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது சூரியக் காற்றுகதள பசே்ோய்க் கிரகத்தின் ேளிமண்ேலதத்ுேன் பதாேரப்ு 

பகாள்ளச ்பசய்து, ஒற்தற அதலகதள உருோக்கவும் ேழிேதக பசய்கிறது. 

❖ ஒற்தற அதலகள் என்ெது, நிதலயான அதலவீசச்ுக் கூறு பதாேரப்ுகதளெ் பின்ெற்றச ்

சசய்யும் தனித்துேமான மின்புல ஏற்ற இறக்கங்கள் (இருமுதன அல்லது ஒற்தற 

முதன) ஆகும். 

 

இரத்தக் கசிவிமனக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டுத்துணிப் பட்மட 

❖ அறிவியலாளரக்ள், இரதத்க் கசிவிதனக் கே்டுெ்ெடுத்தும் துணிெ்ெே்தே ேடிவிலான 

உயிரி ொலிமர ் அடிெ்ெதேயிலான கூழ்மக் கலதே மற்றும் கே்டுத்துணிகதளத் 

தயாரித்துள்ளனர.் 

❖ இரத்தக் கசிதே கே்டுெ்ெடுத்துேதற்கு வவண்டி ஒரு ெயனுள்ள மற்றும் ொதுகாெ்ொன 

கே்டுத்துணிகள் வததேெ்ெடுேது அேசியமான ஒன்றாகும். 

❖ காயங்கதள ‘ஹீவமாஹால்ே்’ இந்தத ் துணிகதளக் பகாண்டு கே்டினால், மூன்று 

நிமிேங்களில் அதிக இரத்தெ் வொக்கு நிறுத்தெ் ெடும். 

❖ இது சிகிசத்ச அளிெ்ெதற்கு முன்பு ஏற்படுை் இரத்த இழெ்தெக் குதறதத்ு உயிரக்தளக் 

காெ்ொற்றும் ைற்றுை் வொரக்்களத்தில் ஏற்ெடும் உயிரிழெ்புகதளக் குதறக்கும். 

❖ இந்த கே்டுத்துணியானது, அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுே்ெத் துதறயின் கீழ் உள்ள 

தன்னாே்சி நிறுேனமான MACS-அகரக்ர ்ஆராய்சச்ி நிறுேனத்தால் உருோக்கெ்ெே்ேது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

நான்கு டைனனாசர் இனங்கள் கண்டுபிடிப்பு 

❖ சைகாராப்டர ்உள்ளிட்ட நான்கு வமக மடவனாசர ்இனங்களின் எஞ்சிய பாகங்கமள 

அறிவியலாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ அரச்ென்டினாவின் எல்மலக்கு அருகில் உள்ள சதற்கு சிலியின் லாஸ் மசனாஸ் 

பள்ளத்தாக்கில் உள்ள சசவரா மகவடாவில் இந்தப் புமதபடிவங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டன. 

❖ அமவ இதுவமர அப்பகுதியில் அமடயாளை் காணப்படாத மடவனாசர ்இனங்கமளச ்

வசரந்்தமவயாகுை். 
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❖ சைகாராப்டர ்இனங்கள் கிசரட்வடசியஸ் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சபரிய சதவராபாட் 

இன மடவனாசர ்ஆகுை். 

❖ இந்த ைாமிச உண்ணுை் மடவனாசரக்ள், ராப்டார ் இன உயிரினங்களின் நகங்கள், 

கிழிப்பதற்கு ஏதுவான சிறிய பற்கள் ைற்றுை் சபரிய வைல்கால் மூட்டுகமள சகாண்டு 

இருந்தன. 

❖ அமவ 66 முதல் 75 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிசரட்வடசியஸ் காலத்தின் 

முடிவின் வபாது வாழ்ந்தமவயாகுை். 

❖ புவியியல் காலத்தில், கிசரட்வடசியஸ் காலை் என்பது மீவசாவசாயிக் சகாப்தத்தின் 

மூன்று கால கட்டங்களின் கமடசி கால கட்டைாகுை். 

❖ கிசரட்வடசியஸ் காலைானது, 145.0 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சதாடங்கி 66 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந்தது. 

❖ சதவராபாட் குழுவில் இதுவமரயில்  அறியப்பட்ட அமனத்து வமக ைாமிசை் உண்ணுை் 

மடவனாசரக்ளுை் ைற்றுை் பறமவகளுை் அடங்குை். 

 

 

ஐனராப்பாவின் மிகப்சபரிய அரிய மண்தாதுப் படிவு  

❖ ஐவராப்பாவில் இதுவமர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய ைண் தாதுக்களின் மிகப்சபரிய 

படிவுகளில், ஒரு மில்லியன் டன்களுக்குை் அதிகைான அரிய ைண் தாது ஆக்மசடுகள் 

இருப்பதாக ஸ்விட்சரல்ாந்து அரசாங்கை் அறிவிதத்து. 

❖ ஐவராப்பாவில் தற்வபாது அரிய ைண் தாதுச ்சுரங்கங்கள் ஏதுை் இல்மல. 

❖ உலகின் அரிய ைண் தாதுக்கள் விநிவயாகத்தில் 61% சீனா உற்பத்தி சசய்கிறது. 

❖ உலகில் இதுவமர அறியப்பட்ட மிகப்சபரிய அரிய ைண் தாதுப் படிைைானது, வடக்கு 

சீனாவின் உள் ைங்வகாலியாவில் உள்ள பயான் ஓவபா என்ற பகுதியாகுை். 

❖ இங்கு 1957 ஆை் ஆண்டு முதல் உற்பத்தி நடவடிக்மககமள வைற்சகாண்டு வரப்படுகிற 

நிமலயில் இது சுைார ்40 மில்லியன் டன் இருப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ சைாத்தைாக 17 அரிய ைண் தாதுக்கள் உள்ள நிமலயில் அமவ அவற்றின் சிறந்த 

காந்தை் ைற்றுை் கடத்துத்திறன் பண்புகளுக்காக அதிகளவில் ைதிப்பிடப்படுகின்றன. 

❖ தற்வபாது பிரபலைாகப் சபருைளவில் பயன்படுத்தப்படுை் அரியைண் தாது நிவயா 

மடமியை், வபாரான் ைற்றுை் இருை்புடன் கலக்கப்பட்டு உலகின் வலிமையான நிமலக் 
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காந்தங்கமள உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ மகவபசிகள், வன்தட்டுகள் ைற்றுை் இரயில்களில் இமவ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

 

அறிக்டககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

நிறுவனக் காப்புத்திறன் குறியீடு 2023 

 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு நிறுவனக் காப்புத்திறன் குறியீட்டில், முவகஷ் அை்பானி உலக 

அளவில் 2வது இடத்மதயுை், இந்திய அளவில் முதல் இடத்மதயுை் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ என்விடியா நிறுவனத்தின் தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரி, சென்சன் ஹுவாங், உலக 

அளவில் அதிக ைதிப்புமிக்க தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரியாக இடை் சபற்றுள்ளார.் 

❖ இதில் மைக்வராசாப்ட ் நிறுவனத்தின் சத்யா நாசதல்லா 3வது இடத்மதப் பிடித்து 

உள்ளார.் 

❖ அவமரத் சதாடரந்்து அவடாப் நிறுவனத்தின் சாந்தனு நாராயண் ைற்றுை் கூகுள் 
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நிறுவனத்தின் சுந்தர ்பிசம்ச ஆகிவயார ்உள்ளனர.் 

❖ இந்தக் குறியீட்மட பிராண்ட் ஃமபனான்ஸ் நிறுவனை் சதாகுத்து சவளியிடுகிறது. 

❖ வணிக சவற்றி, நீண்ட கால நிறுவன உருவாக்கை் ைற்றுை் நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட 

நற்சபயமரப் வபணிக் காத்தல் ஆகியவற்றின் வதமவகமளச ் சைநிமலப்படுத்துை் 

தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரிகமள இந்த குறியீடானது பாராட்டி அதமனத ்தரவரிமசப் 

படுத்துகிறது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மாநில ஸ்தாபன தினம் 

 

❖ ைணிப்பூர,் வைகாலயா ைற்றுை் திரிபுரா ைாநிலங்களின் ஸ்தாபன தினைானது ெனவரி 

21 ஆை் வததியன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டானது, மூன்று ைாநிலங்களின் 51வது ஸ்தாபன ஆண்மடக் குறிக்கிறது. 

❖ ைணிப்பூர ் ைற்றுை் திரிபுரா ஆகியமவ 1949 ஆை் ஆண்டு அக்வடாபர ் ைாதத்தில் 

இந்தியாவில் இமணக்கப் பட்ட சுவதச அரசுகள் ஆகுை். 

❖ சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு வைகாலயா அசாமின் ஒரு பகுதியாக ஆனது. 

❖ 1971 ஆை் ஆண்டு வடகிழக்குப் பகுதிகள் (ைறுசீரமைப்பு) சட்டை் இயற்றப்படட் பின்னர ்

1972 ஆை் ஆண்டில் இை்ைாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

 

அடனத்துப் பழங்குடியினருக்கும் அவசியமான அடிப்படை ஆவணங்கள் 

❖ அமனத்துப் பழங்குடியினருக்குை் அவசியைான அடிப்பமட ஆவணங்கள் ைற்றுை் 

வசதிகமள வழங்கிய  நாட்டின் முதல் ைாவட்டைாக வகரளாவின் வயநாடு திகழ்கிறது. 

❖ அமனத்துப் பழங்குடியினருக்குை் வழங்கப்படுை் ஆதார ் அட்மடகள், குடுை்ப 

அட்மடகள், பிறப்பு/இறப்புச ் சான்றிதழ்கள், வதரத்ல் அமடயாள அட்மடகள், வங்கிக் 

கணக்குகள் ைற்றுை் ைருத்துவக் காப்பீடு ஆகியமவ இதில் அடங்குை். 
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❖ ஆவணங்கமள எண்ணிை ையைாக்கலுக்கான அக்சயா பிக் (ABCD) என்ற ஒரு 

பிரசச்ாரத்தின் மூலை் வயநாடு ைாவட்ட நிரவ்ாகை் இந்தச ் சிறப்பானச ் சாதமனமய 

எட்டியுள்ளது. 

 

 

          


