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ஜனவரி – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ அமெரிக்காவின் மெரிலாண்ட் ொகாணத்தின் துணண நிணல ஆளுநராகப் பதவிமேற்ற 

முதல் இந்திே-அமெரிக்க அரசிேல்வாதி என்ற ஒரு வரலாற்றிணன அருணா மில்லர ்

என்பவர ்பணடத்துள்ளார.் 

❖ 18 வேதுக்கு மெற்பட்ட ொணவிகளுக்கு வருடத்திற்கு 60 நாட்கள் ொதவிடாே் விடுப்பு 

வழங்கப்படுெ் என மகரள உேரக்ல்வித்துணற அணெசச்ர ்R. பிந்து அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ நியூசிலாந்து நாட்டின் ஆளுெ் கட்சிோனது, ஜசிந்தா ஆரம்டரன்ுக்குப் பதிலாக அதன் 

புதிே தணலவராக, அந்நாட்டு கல்வி அணெசச்ணரத் மதரந்்மதடுத்து நியூசிலாந்தின் 

அடுத்த பிரதெராக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்திேக் கடற்பணடயின் மரடாருக்குப் புலப்படாத வணகயிலான ஐந்தாவது 

ஸ்காரப்ிேன் ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் வகிர ் இந்திேக் கடற்பணடயில் 

இணணக்கப் பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஓர் ஆண்டில் 10 மில்லியன் பதிவுகள் 

❖ அடல் ஓே்வூதிேத ்திட்டொனது (APY), அணெப்புசாராத் துணறயின் மதாழிலாளரக்ணள 

இலக்காகக் மகாண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தில் பதிவு மசே்தவரக்ளின் எண்ணிக்ணகோனது 2022 ஆெ் ஆண்டில் 36 

சதவீதெ் உேரந்்து, இதுவணர இல்லாத அளவுக்கு அதிகளவிணன எட்டியுள்ளது. 

❖ இந்த எண்ணிக்ணகோனது, ஓர ்ஆண்டில் முதல் முணறோக 10 மில்லிேன் அளவிலான 

எண்ணிக்ணகயிணனத் தாண்டியுள்ளது. 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டில் 9.2 மில்லிேனாக இருந்த பதிவுகளின் எண்ணிக்ணகோனது, 2022 

ஆெ் ஆண்டில் 12.5 மில்லிேனாக உேரந்்துள்ளது. 

 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

2047 ஆம் ஆண்டில் 26 டிரில்லியன் டொலர் மதிப்புள்ள சபொருளொேொரம் 

❖ 2047 ஆெ் ஆண்டில் இந்திே நாட்டின் தனிநபர ்வருொனெ் ஆனது, 15,000 அமெரிக்க 

டாலரக்ணள எட்ட உள்ளதன் மூலெ் 26 டிரில்லிேன் அமெரிக்க டாலர ் மொத்த 
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உள்நாட்டு உற்பத்தி ெதிப்பு மகாண்ட மபாருளாதாரொக ொறுெ் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ எரன்்ஸ்ட் & ேங்ஸ் என்ற உலக ஆமலாசணன மசணவ வழங்கீட்டு நிறுவனத்தின் 

அறிக்ணகயில் இத்தகவலானது மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திே ரிசரவ்் வங்கி ெற்றுெ் சரவ்மதச நாணே நிதிேெ் (IMF) ஆகிேணவ FY23 ஆெ் 

ஆண்டில் 6.8% வளரச்ச்ி இருக்குெ் என்றுெ், அமத செேெ் உலக வங்கிோனது 6.9% 

வளரச்ச்ி இருக்குெ் என்றுெ் கணித்துள்ளது. 

❖ இலண்டனில் அணெந்துள்ள ஐஎசஎ்ஸ் ொரக்ிட ் என்ற நிறுவனொனது, 2030 ஆெ் 

ஆண்டில் இந்திோவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 8.4 டிரில்லிேன் டாலர ் என்ற 

ெதிப்பிணன எட்டுெ் என்று கணித்துள்ளது. 

❖ 2030 ஆெ் ஆண்டில் ஜப்பான் நாட்டிணனப் பின்னுக்கு தள்ளி ஆசிோவின் இரண்டாவது 

மபரிே மபாருளாதாரொக இந்திோ உருமவடுக்குெ். 

❖ இந்திோவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அளவானது மஜரெ்னி ெற்றுெ் ஐக்கிே 

இராஜ்ஜிேெ் ஆகிே நாடுகளின் ெதிப்பிணன விஞ்சி உலகின் மூன்றாவது மபரிே 

மபாருளாதாரொக விளங்குெ் என்றுெ் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தற்மபாது, அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், மஜரெ்னி ெற்றுெ் ஐக்கிே இராஜ்ஜிேெ் ஆகிே 

நாடுகணளத ்மதாடரந்்து இந்திோ ஆறாவது மபரிே மபாருளாதாரொக உள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பம் 

நொசொவின் ஜிதயொசடயில் ஆய்வு திட்டம் 

❖ விண்மவளி சுற்றுப் பாணதயில் மெற்மகாள்ளப்பட்ட 30 ஆண்டு கால அளவிலான 

ஆே்வுப் பணிகளுக்குப் பிறகு, நாசா-ஜாக்சா நிறுவனங்களின் ஜிமோமடயில் என்ற 

ஒரு  கூட்டு விண்கலத்திற்கான பணி நடவடிக்ணககள் முடிவணடந்தன. 

❖ இது 1994 ஆெ் ஆண்டு ஜூணல 24 ஆெ் மததிேன்று மதாடங்கப்பட்டது. 
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❖ இந்த ஆே்வுப் பணிோனது சரவ்மதச சூரிே நிலப்பரப்பு இேற்பிேல் (ISTP) திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதிோகுெ். 

❖ இது புவியின் காந்த கவசக் குமிழான காந்த ெண்டலத்தின் அணெப்பு ெற்றுெ் 

இேக்கவிேல் பற்றிே ொமபருெ் தரவுத ்மதாகுப்ணபச ்மசகரித்தது. 

❖ ஜிமோமடயில் ஆே்வுப் பணிோனது முதலில் நான்கு வருடம் இேக்கப்படுவதற்காக 

திட்டமிடப் பட்டது, ஆனால் அதன் உேரத்ர ரீதியிலான தரவு வழங்கீட்டின் காரணொக 

இந்த ஆே்வுப் பணிக் காலொனது பல முணற நீட்டிக்கப்பட்டது. 

❖ ஜிமோமடயிலின் இரண்டு தரவுப் பதிவுக் கருவிகளுள் ஒன்று 2012 ஆெ் ஆண்டில் பழுது 

அணடந்தாலுெ், அதன் இரண்டாவது கருவி 2022 ஆெ் ஆண்டு ஜூன் 28 ஆெ் மததிேன்று 

பழுதணடயுெ் வணர மதாடரந்்து இேங்கி வந்தது. 

 

 

அணுநிலல லைட்ரஜனில் இருந்து உருவொகும் தரடிதயொ சமிக்ஞைகள் 

 

❖ சமீபத்தில், மிகத் மதாணலதூர அண்டத்தில் உள்ள அணுநிணல ணைட்ரஜனில் இருந்து 

உருவான ஒரு மரடிமோ சமிக்ஞைகள், ொமபருெ் மீட்டர ்அணல மரடிமோ மதாணல 

மநாக்கி (GMRT) மூலெ் கண்டறிேப்பட்டது. 

❖ ஓர ்அண்டத்தில் நட்சத்திர உருவாக்கத்திற்குத் மதணவோன அடிப்பணட மூலப்மபாருள் 

அணுநிணல ணைட்ரஜன் ஆகுெ். 

❖ அணுநிணல ணைட்ரஜன் ஆனது 21 மச.மீ. அணலநீளெ் மகாண்ட மரடிமோ அணலகணள 

மவளியிடுகிறது. 
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❖ அணலநீளெ் அருகிலுள்ள ெற்றுெ் மதாணலதூர அண்டங்களில் உள்ள அணுநிணல 

வாயுக்கணள மநரடிோகக் கண்டறிே உதவுெ். 

❖ அந்தப் மபரண்டொனது உருவாகி 4.9 பில்லிேன் ஆண்டுகள் ெட்டுமெ நிணறவு 

அணடந்திருந்த மபாது அண்டத்தினால் மவளியிடப்பட்ட சமிக்ணஞகஞள இந்த 

ஆராே்சச்ிோளரக்ள் குழு கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ மசந்நிற அணல ொற்றெ் (மரட்ஷிஃப்ட்) என்பது மபாருளின் இருப்பிடெ் ெற்றுெ் 

இேக்கத்ணதப் மபாறுத்து சமிக்ணஞயின் அணலநீளெ் ொறுவதணனக் குறிக்கிறது.  

❖ Z என்பதன் அதிக ெதிப்பானது அந்தப் மபாருள் மதாணலதூரத்தில் இருப்பணதக் 

குறிக்கிறது. 

 

பார்இயங்குதளம் 

❖ பாரஇ்யங்குதளம் (BharOS) என்பது மசன்ணனயின் இந்திேத் மதாழில்நுட்பக் கழகம், 

உள்நாட்டிமலமே உருவாக்கப்பட்ட திறன்மபசிகளுக்கான இயங்குதளமாகுெ். 

❖ இது மசன்ணனயின் இந்திேத் மதாழில்நுட்பக் கழகத்தின் ஆதரவு மபற்ற ஜான்ட்மக 

ஆபமரஷன்ஸ் பிணரமவட் லிமிமடட் (ஜாண்ட்காப்ஸ்) நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப் 

பட்டது. 

❖ தற்மபாது இத்தணகே திறன்கணளக் மகாண்ட சில நாடுகளுக்கு இணணோக இந்திே 

நாட்டிணன இது நிணல நிறுத்த முணனகிறது. 

❖ இது அரசு ெற்றுெ் மபாது அணெப்புகளில் பேன்படுத்துவதற்கான இலவச ெற்றுெ் 

தணடேற்ற இேக்க முணறணெணே (OS) உருவாக்குவணத மநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ பாரஇ்யங்குதளம் எவ்விதக் கட்டாயச ்மசேலிகளும் இன்றி கிணடக்கப் மபறுகிறது. 

 

 

பொன்ட்ரொன்ஸ்கிரிப்தடொம் 

❖ பான்ட்ரான்ஸ்கிரிப்மடாெ் என்பது டிரான்ஸ்கிரிப்மடாெ் (உயிரெ்க் குறிப்பு) ெற்றுெ் 

ெரபணுத ்மதாணக ஆகிேவற்றின் கலணவோகுெ். 

❖ இது ஒற்ணற மநரிேல் இணழக்குப் பதிலாக பல்மவறு நபரக்ளின் குழுவிணனச ்மசரந்்த 

ெரபணுப் மபாருணளக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ RNAவினுணடே மிகவுெ் மபாதுவான மசேல்பாடட்ு DNAணவ புரதங்களாக ொற்றச ்

சசய்வதாகுெ். 
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❖ ஆனால் இது மபருெ்பாலான RNA, புரதங்கணள உருவாக்கவில்ணல என்பணத தற்மபாது 

அறிவிேலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ள நிஞலயில் இதற்கு ொறாக மசல் கட்டணெப்பில் 

தாக்கெ் உருவாக்குதல் அல்லது ெரபணுக்கணள ஒழுங்குபடுத்துதல் மபான்ற சில 

பணிகணள இவற்றினால் மெற்மகாள்ள இேலுெ். 

❖ முழு RNA கட்டணெப்புெ் டிரான்ஸ்கிரிப்மடாெ் என்று அணழக்கப்படுகிறது. 

❖ பான்ட்ரான்ஸ்கிரிப்மடாெ் என்ற கருத்தாக்கொனது, ெரபிேல் துணறயில் "ெரபணுத ்

மதாணக" என்ற அதிகரிதத்ு வருெ் கருத்தாக்கத்தின் மூலெ் உருவாக்கப் பட்டது. 

❖ ஒரு ெரபணுத ் மதாணகணேப் பேன்படுதத்ுவதால், ஒரு நபரின் ெரபணுணவ ஒமர 

மநரத்தில் ெரபணு ரதீிோக மவறுபட்ட, பல்மவறு உயிர ் புவியிேல் சாரந்்த 

வெ்சாவளியிணனச ் மசரந்்த நபரக்ளிடமிருந்துப் மபறப்பட்ட பல்மவறு ெரபணுக் 

குறிப்புகளுடன் ஒப்பிட ஆராே்சச்ிோளரக்ளுக்கு இது வாே்ப்பளிக்கிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

இயற்லக இடர ்விவரக்குறிப்பு 

 

❖ ஐக்கிே நாடுகள் சணபயின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அணெப்பு (UNEP) ெற்றுெ் S&P குமளாபல் 

நிறுவனெ் ஆகிேணவ இணணந்து இேற்ணக இடர ் விவரக்குறிப்பு என்ற இந்த 

அறிக்ணகயிணன மவளியிட்டுள்ளன. 
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❖ இது இேற்ணகயின் மீது நிறுவனங்கள் ஏற்படுதத்ுெ் தாக்கங்கள் ெற்றுெ் அவற்றின் 

சாரப்ுகள் ஆகிேணவ குறித்து பகுப்பாே்வு மசே்வதற்கான ஒரு புதிே வழிமுணறோகுெ். 

❖ இேற்ணகயின் மீதான தாக்கங்கள் ெற்றுெ் சாரப்ுகள் பற்றிே அறிவிேல் ரீதிோக ஒரு 

வலுவான ெற்றுெ் நடவடிக்ணக எடுக்கத் தகுந்தப் பகுப்பாே்வுகணள வழங்குவதன் 

மூலெ் இேற்ணக மதாடரப்ான இடரக்ணள ெதிப்பிடுவதற்குெ் அவற்றிணன நிவரத்்திச ்

மசே்வதற்குொன வழிமுணறயிணன மசேல்படுதத்ச ் மசே்வதற்கு நிதித ் துணறக்கு 

உதவுவணத இது மநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பரொக்ரம் திவொஸ்/ தநேொஜி சஜயந்தி - ஜனவரி 23 

❖ மநதாஜி சுபாஷ் சந்திரமபாஸ் அவரக்ளுணடே 126வது பிறந்தநாள் ஆனது இந்திே 

நாட்டில் மகாண்டாடப்பட்டது. 

❖ இவரது பிறந்த நாள் ஆனது "பராக்ரெ் திவாஸ் அல்லது துணிசச்ல் தினெ்" என்றுெ் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தத ்தினொனது 2021 ஆெ் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ காலனித்துவ ஆட்சிக்கு எதிரான அவரது கடுணெோன எதிரப்்பிற்காக அவர ்நிணனவு 

கூரப் படுகிறார.் 

❖ இந்தத ்தினொனது இந்திே ெக்கணள, குறிப்பாக இணளஞரக்ணள, துன்பங்கணள எதிர ்

மகாள்ளுெ் செேங்களில் துணிவுடன் மசேல்பட ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ மெலுெ், இணளஞரக்ளிடெ் மதசபக்தியின் உணரண்வத் தூண்டுவணத இது மநாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 

 

தேசியப் சபண் குழந்லேகள் தினம் - ஜனவரி 24 

❖ இந்தத் தினொனது, 2008 ஆெ் ஆண்டில் மபண்கள் ெற்றுெ் குழந்ணதகள் மெெ்பாட்டு 

அணெசச்கத்தினால் நிறுவப்பட்டது. 

❖ மதசிேப் மபண் குழந்ணதகள் தினத்தின் குறிக்மகாள் ஆனது, மபண் குழந்ணதகள் எதிர ்

மகாள்ளுெ் பாரபட்செ் ெற்றுெ் அநீதிணே எடுதத்ுணரப்பமத ஆகுெ். 
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❖ மெலுெ், இந்தத் தினெ் நெ் நாட்டில் உள்ள மபண்களின் உரிணெகள் பற்றிே விழிப்பு 

உணரண்வ ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ கல்வி, மவணல வாே்ப்பு, உணட உள்ளிட்ட பல்மவறு பிரிவுகளில் மபண்கள் எதிர ்

மகாள்ளுெ் ஏற்றத ்தாழ்வுகள் குறித்த விழிப்புணரண்வ ஏற்படுதத்ுவமத இந்த நாளின் 

முக்கிே மநாக்கொகுெ். 

❖ ஆனால் சரவ்மதச மபண் குழந்ணதகள் தினொனது அக்மடாபர ் 11 ஆெ் மததிேன்று 

மகாண்டாடப் படுகிறது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலகின் பழலமயொன எழுத்து சபொறிக்கப்பட்ட பாஞை 

 

❖ நாரம்வயில் உள்ள மதால்மபாருள் ஆராே்சச்ிோளரக்ள், உலகின் மிகப் பழணெோன 

ரன்ஸ்மடான் (செரெ்ானிே இனத்தவரது வரி வடிவ எழுத்துக்கள் மபாறிக்கப்பட்ட கல்) 

என்று கருதப்படுெ் கல்மவட்டு ஒன்றிணனக் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்தக் கல்மவட்டுகள் 2,000 ஆண்டுகள் பழணெோனணவோகுெ் என்பததாடு இது 

ரூனிக் எழுத்து சாரந்்த புரிந்து மகாள்ள முடிோத வரலாற்று காலத்தின் ஆரெ்பக் கட்ட 

நாட்கணளச ்மசரந்்தணவோகுெ். 

❖ இது "இதுவணர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பழணெோன ரூனிக் கல்மவட்டுகளில் ஒன்று" 

ெற்றுெ் "உலகின் மிகப் பழணெோன காலெ் கண்டறிேக்கூடிே ரன்ஸ்மடான்" ஆகுெ். 
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❖ இதற்கு முன்பு, பணழே ரூன் எழுத்துக்கள் ெற்ற மபாருட்களின் மீது மபாறிக்கப் 

பட்டிருப்பது கண்டறிேப்பட்டன, ஆனாலும் கற்களில் மபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் 

கண்டறிேப் படவில்ணல. 

❖ ஆரெ்பக் கால ரூனிக் எழுத்தானது, மடன்ொரக்்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலுெ்பினால் 

ஆன சீப்பில் பதிவாகியிருப்பது கண்டறிேப்பட்டது. 
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