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ஜனவரி – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ விசாகப்பட்டினம் இரயில் நிலலயமானது, மிகவும் உயரம்திப்பு மிக்க பிளாட்டினம் 

மதிப்பீட்டிலனப் பபற்று, ‘பசுலம இரயில் நிலலயச ்சான்றிதலை’ பபற்றுள்ளது.  

o பசுலம சாரந்்த நடவடிக்லககலளப் பின்பற்றுவதற்காக என்று இந்தியப் பசுலமக் 

கட்டிடச ்சலபயினால் இந்தச ்சான்றிதைானது வைங்கப்பட்டது. 

❖ முதலாவது இந்திய மமன்மபொருள் உருவாக்க நிறுவனங்கள் மாநாடானது, புது 

படல்லியில் நலடபபற்றது.  

o உலகம் முழுவதும் இந்தியாவின் எண்ணிமத் தயாரிப்புகலளப் பரவலாக ஏற்றுக் 

பகாள்ளும் ஒரு பசயல்முலறயிலன உறுதி பசய்வதற்கான வழிகள் மற்றும் வழி 

முலறகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும். 

  

தேசியச ்சசய்திகள் 

பே்ம விருதுகள் 

 

❖ பத்ம விருதுகள் ஆனது சமூகச ்சசலவ, கல்வி, இலக்கியம், பபாது விவகாரங்கள், கல்வி 

சபான்ற பல்சவறு துலறகலளச ்சசரந்்த நபரக்லள பகௌரவிக்கும் வலகயில் வைங்கப் 

படுகிறது. 

❖ முலாயம் சிங் யாதவ், ஜாகீர ்உசசன், K.M. பிரல்ா, சுதா மூரத்்தி உள்ளிட்ட 106 சபர ்இந்த 

ஆண்டிற்கான பத்ம விருதுகலளப் பபற்றுள்ளனர.் 

❖ இது இந்தியாவில் வைங்கப்படும் உயரிய குடிலம விருதுகளில் ஒன்றாகும். 

❖ இந்த விருதானது பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன், பத்மஸ்ரீ என மூன்று பிரிவுகளில் 

வைங்கப் படுகிறது. 
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❖ பத்ம விருதுகள் இந்தியக் குடியரசுத் தலலவர ்அவரக்ளால் வைங்கப்படுகின்றன. 

❖ திருமதி வாணி பஜய்ராம், K.கல்யாணசுந்தரம், பாலம் கல்யாண சுந்தரம்,  வடிசவல் 

சகாபால் & மாசி சலடயன் மற்றும் டாக்டர ்சகாபால்சாமி சவலுசச்ாமி ஆகிசயார ்இந்த 

ஆண்டிற்கொன விருதிலனப் பபற்ற தமிழ்நாட்டிலனச ்சசரந்்த நபரக்ள் ஆவர.் 

 

412 வீரதீர விருதுகள் 

❖ ஆயுதப்பலட வீரரக்ள் மற்றும் பிற நபரக்ளுக்கான 412 வீரதீர விருதுகள் மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு துலற விருதுகலள வைங்குவதற்கு இந்தியக் குடியரசுத் தலலவர ்அவரக்ள் 

ஒப்புதல் வைங்கினார.் 

❖ சமஜர ்ஷுபாங் மற்றும் நாயக் ஜிசதந்திர சிங் ஆகிசயார ்கீரத்்தி சக்ரா விருலதப் பபற 

உள்ளனர.் 

❖ MiG-29K ரக சபார ்விமான விபத்தில் உயிரிைந்த கடற்பலடலயச ்சசரந்்த பலடத்தளபதி 

நிஷாந்த் சிங், நவ் சசனா பதக்கம் வைங்கி பகௌரவிக்கப்பட்ட உள்ளார.் 

❖ இந்த விருதுகளில் பின்வருவன அடங்கும் 

o ஆறு கீரத்்தி சக்கரா விருதுகள் (நான்குபபருக்கு -  மரணத்திற்குப் பின்), 

o 15 பசௌரிய சக்கரா விருதுகள் (இரண்டு பபருக்கு - மரணத்திற்குப் பின்), 

o 93 சசனா பதக்கங்கள் (வீரதீரச ்பசயல்) (நான்கு பபருக்கு - மரணத்திற்குப் பின்), 

o ஒரு நவ் சசனா பதக்கம் (வீரதீரச ்பசயல்) மரணதத்ிற்குப் பின், 

o ஏழு வாயு சசனா பதக்கங்கள் (வீரதீரச ்பசயல்), 

o 29 பரம் விசிஷ்ட் சசவா பதக்கங்கள் (PVSM), 

o மூன்று உத்தம் யுத ்சசவா பதக்கங்கள் (UYSM), 

o 53 அதி விஷிஷ்ட் சசவா பதக்கங்கள் (AVSM), 

o 10 யுத ்சசவா பதக்கங்கள் (YSM), 

o 40 சசனா பதக்கங்கள் (கடலமப் பற்று), 

o 13 நவ் சசனா பதக்கங்கள் (கடலமப் பற்று) (அவற்றில் ஐந்து மரணத்திற்குப் பின்), 

o 14 வாயு சசனா பதக்கங்கள் (கடலமப் பற்று) மற்றும் 

o 128 விஷிஷ்ட் சசவா பதக்கங்கள் (VSM). 

 

 

இந்திய தவளாண் உற்பே்திப் சபாருட்களுக்கு நதிகளின் சபயரக்ள் வழங்கீடு 

❖ சவளாண்லம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு 

ஆலணயம் (APEDA) ஆனது, நதிகளின் பபயரக்லள இந்திய சவளாண் உற்பத்திப் 

பபாருட்களுக்கு இட்டு அதனனக் குறியீட்டுப் பபயராகவும் முத்திலரப் பபயராகவும் 

பயன்படுத்த உள்ளதாக முன்பமாழிந்துள்ளது. 
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❖ கங்லக, பிரம்மபுத்திரா, காவிரி, சகாதாவரி சபான்ற நதிகளின் பபயரக்லள அதன் 

சவளாண் உற்பத்திப் பபாருட்களுக்கு வைங்க உள்ளது. 

❖ இது சவளாண் உற்பத்திப் பபாருட்களின் பரவலிலன அதிகரிக்கும். 

❖ சவளாண்லம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு 

ஆலணயத்தின் நடவடிக்லகயானது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் சவளாண் பபாருட்களின் 

ஏற்றுமதிலய 25.6 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ளாக உயரத்்தியது. 

❖ இது நாட்டின் பமாத்த சவளாண் பபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் 51% ஆகும். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உணவு மற்றும் தவளாண் அமமப்பின் துமணே் ேமைமம 

 

❖ அரசுகளுக்கிலடசயயான ஒரு பதாழில்நுட்ப பணிக்குழுவானது, உணவு மற்றும் 

சவளாண்லம அலமப்பில் உள்ள பதாழில்நுட்பச ் சிக்கல்கலள மதிப்பாய்வு பசய்து, 

முக்கிய முடிவுகளில் அந்த அலமப்பிற்குத் சதலவயான ஆசலாசலன வைங்குகிறது. 

❖ இந்தக் குழுவின் 12வது அமரவ்ில் இந்தியா இந்த அலமப்பின் துலணத் தலலலமப் 

பபாறுப்பிலன ஏற்க உள்ளது. 
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❖ அரசுகளுக்கிலடசயயான பதாழில்நுட்பப் பணிக்குழுவின் கூட்டமானது, 2023 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் சராம் நகரில் நலடபபற உள்ள நினையிை், இதில் 

விலங்குகளின் மரபணு வளங்கலளப் பற்றி விவாதிக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்த அமரவ்ிற்கு அபமரிக்கா தலலலம தாங்க உள்ளது. 

❖ இந்தியாவுடன் சசரந்்து மற்ற சிை நாடுகளும் துலணத ்தலலலமப் பதவிலய வகிக்க 

உள்ளன. 

❖ அலவ ஸ்பபயின், சவுதி அசரபியா, பதன்னாப்பிரிக்கா, சடாங்கா மற்றும் பிசரசில் 

ஆகியனவாகும். 

❖ துலணத் தலலலம பதவியுடன் சசரத்்து, அறிக்லக வைங்கீட்டு நாடு பதவிலயயும் 

இந்தியா வகிக்க உள்ளது. 

❖ அறிக்லக வைங்கீட்டு நாடு என்றால் அலமப்பு குறித்த அறிக்லகயிலன பவளியிடும் 

நாடாகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

T+1 தீர்வு சுழற்சி 

 

❖ இந்தியா, இதற்கு முந்லதய T+2 சுைற்சி முலறயில் இருந்து பங்குகளுக்கானச ்சந்லத 

அளவிலான பரிவரத்்தலன+1 (T+1) என்ற தீரவ்ு முலறக்கு மாறியது. 

❖ இந்தப் புதிய முலறயானது முதன்முதலில் 2021 ஆம் ஆண்டில் சந்லதக் கட்டுப்பாட்டு 

அலமப்பான இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவரத்்தலன வாரியத்தினால் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. 
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❖ சந்லத மூலதனமாக்கல் மூலமாக சிறிய நிறுவனங்களில் பதாடங்கி பபரிய 

நிறுவனங்கள் வலர இது கட்டம் கட்டமாகச ்பசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ T+2 தீரவ்ு சுைற்சிலயக் கலடப்பிடிக்கும் அபமரிக்கா, ஐசராப்பா மற்றும் ஜப்பான் 

ஆகியவற்றிற்கு முன்னதாக, சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக இந்த முலறக்கு மாறிய 

இரண்டாவது பபரிய சந்லதயாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

❖ ஒரு வரத்்தகம் என்பது தனித்தனி நிறுவனங்களால் சமற்பகாள்ளப்படுகின்ற 

வரத்்தகம், கணக்கு நிலறவு மற்றும் தீரவ்ு ஆகிய மூன்று முக்கியச ்பசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியது. 

❖ அதாவது ஒரு குறிப்பிடட் நாளில் சமற்பகாள்ளப்படும் வரத்்தகம் என்பது இதிை் 

வரத்்தகம் ‘T’ என்ற எழுதத்ிலனக் பகாண்டு குறிப்பிடப்படுகிறது. 

❖ தீரவ்ு கிலடக்கப் பபற்ற நாளிலனத் பதாடரந்்து வரும் நாளிற்கு மறுநாள் கணக்குத் 

தீரவ்ு நலடபபறுவதால், முந்லதய வழிமுலற 'T+2' என வலரயறுக்கப்பட்டது. 

❖ இனிபமை், இது அடுத்த நாசள தீரவ்ு பசய்யப்படுவதொை் இம்முலற T+1 என்றலைக்கப் 

படுகிறது. 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

மாசபரும் மிேக்கும் சூரியசக்தி மின் உற்பே்தி நிமையம் 

❖ வட இந்தியாவின் மிகப்பபரிய, 2000kWp திறன் பகாண்ட மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் 

உற்பத்தி நிலலயம் சண்டிகரில் திறக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி நிலலயமானது, சண்டிகரில் உள்ள வாட்டர ்

ஒரக்்ஸ் அலமப்பின் 39வது பிரிவில் அலமந்துள்ளது. 

❖ இது ஆண்டிற்கு 28,00,000 அலகு மின்சாரத்லத உற்பத்தி பசய்யும். 

❖ இந்த ஆலலயானது 80,000 டன் காரப்ன் லட ஆக்லசடு உமிை்விலன ஈடு பசய்யும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியாவின் இரும்பு மனிேர் 

❖ இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர ் என்று அலைக்கப்படும் சபீர ் அலி என்பவர ் சமீபத்தில் 

காலமானார.் 
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❖ 1981 ஆம் ஆண்டில் சடாக்கிசயா நகரில் நடந்த ஆசியத் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டியில் படகாத்லான் தங்கப் பதக்கத்திலன இவர ்பவன்றார.் 

❖ காத்மண்டு மற்றும் டாக்கா ஆகிய இடங்களில் நலடபபற்ற பதற்காசிய கூட்டலமப்பு 

விலளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் இரண்டு பவள்ளிப் பதக்கங்கலளயும் இவர ்பவன்றார.் 

❖ இவர ் 1979 மற்றும் 1985 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயில் நலடபபற்ற பல்சவறு 

கடுலமயானப் சபாட்டிகளில் பதாடரச்ச்ியாக எட்டு ஓபன் சபாட்டிகளின் சதசியப் 

பட்டங்கலளயும் பவன்றுள்ளார.் 

❖ அலி 1981 மற்றும் 1985 ஆம் ஆண்டுகளில் நலடபபற்ற உலக இரயில்சவ துலற சாரந்்த 

விலளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் பவண்கலம் மற்றும் பவள்ளிப் பதக்கங்கலள பவன்று 

உள்ளார.் 

❖ இவருக்கு 1981 ஆம் ஆண்டில் அரஜ்ுனா விருது வைங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டது. 

❖ அப்சபாலதயக் காலங்களில், சடலி தாம்சன் ‘ஒலிம்பிக் சபாட்டிகளின் இரும்பு மனிதர’் 

என்றும், சபீர ்‘இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர’் என்றும் அலைக்கப்பட்டனர.் 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே அறிவியைாளர் விருது 
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❖ R. விஷ்ணு பிரசாத ் "2022 ஆம் ஆண்டின் மிகவும் புகை்பபற்ற அறிவியலாளர"் என்ற 

விருதிலனப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்69 காப்புரிலமகள் பகாண்ட அறிவியலாளர ்ஆவார.் 

❖ இது கலாசச்ாரம், அறிவியல், விலளயாட்டு மற்றும் புதுலம உள்ளிடட் பல்சவறு 

துலறகளில் சிறந்தப் பங்களிப்பிற்காக தனிநபரக்லள அங்கீகரிக்கும் வலகயில் 

வைங்கப்படும் விருதாகும். 

❖ டாக்டர ் பிரசாத் சரவ்சதசப் பத்திரிலககளில் 300க்கும் சமற்பட்ட அளவிை் ஆய்வுக் 

கட்டுலரகலள பவளியிட்டுள்ள நினையிை் அவரது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பமலும் பல 

காப்புரிலமகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்திற்கான பங்களிப்புகளுக்காக இந்தியாவின் 

உயரிய விருதான சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர ் பரிசு உட்பட பல மதிப்பு மிக்க 

விருதுகலளயும் அவர ்பபற்றுள்ளார.் 

  

முக்கிய தினங்கள் 

ேரவுத் ேனியுரிமம தினம் - ஜனவரி 28 

❖ தரவுப் பாதுகாப்பிற்கான உரிலம மற்றும் மக்கள் தங்கள் தரவுகலள மிகவும் 

பாதுகாப்பாக லவத்திருக்கும் பல்சவறு வழிகள் குறித்து அதிக விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவலத இத்தினம் சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ எண்ணிம ரீதியில் முன்சனறி வரும் உலகில் தற்சபாது நிலவி வரும் மிக முக்கியமான 

பிரசச்ிலனகளில் ஒன்லறக் குறித்து விழிப்புணரவ்ிலன எழுப்புவதற்காக இந்தத் 

தினமானது உலகளவில் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்த நாளின் முக்கிய குறிக்சகாள், இந்தத் துலறயில் உள்ள சவால்கலளப் பற்றி 

மக்களுக்குக் கற்பிப்பதும், தனியுரிலம பதாடரப்ான அவரக்ளின் உரிலமகலளப் 

பற்றி அவரக்ளுக்குத் பதரியப் படுத்துவதும் ஆகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, ‘தனியுரிலமக்கு முன்னுரிலம 

அளியுங்கள்' என்பதாகும். 
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