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ஜனவரி – 31 

TNPSC துளிகள் 

❖ ICC 19 வயதிற்குட்பட்டடோருக்கோன மகளிர ் டி20 கிரிக்ககட் உலகக் டகோப்பபப் 

டபோட்டியில், இங்கிலோந்து அணிக்கு எதிரோன டபோட்டியில் இந்தியோ முதல்முபறயோக 

வவற்றி வபற்றது. 

o ICC 19 வயதிற்குட்பட்டடோருக்கோன மகளிர ் டி20 கிரிக்ககட ் உலகக் டகோப்பபப் 

ப ோட்டியின் முதல்  தி ் ோன இது கதன்னோ ்பிரிக்கோவினோல் 2023 ஆம் ஆண்டில் 

நடத்த ்  ட்டது. 

❖ ஓடிசோவின் புவடனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கோ பமதோனத்தில் நபடவபற்ற 2023 ஆம் 

ஆண்டு FIH ஆடவர ்ஹோக்கி உலகக் டகோப்பப ் டபோட்டிக்கோன சமன் நீக்க வோய் ்பில் 

வபல்ஜியம் அணியிபன 5-4 என்ற டகோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெரம்னி அணி வவன்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

முதல்வரின் கள ஆய்வுப் பயணம் 

 

❖ முதல்வர ் மு.க.ஸ்டோலின் அவரக்ள் பிப்ரவரி 1 மற்றும் 2 ஆகிய டததிகளில் டவலூர ்

மோவட்டத்தில் இருந்து கள ஆய்வில் முதல்வர ் (முதல்வர ் களப் பயணம்) என்ற புதிய 

முன்வனடுப்பிபனத ்வதோடங்கி பவக்க உள்ளோர.் 
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❖ டவலூர,் ரோணிப்டபட்பட, திருப்பத்தூர ் மற்றும் திருவண்ணோமபல ஆகிய நோன்கு 

மோவட்டங்களில் நலத ் திட்டங்கள் மற்றும் டமம்போட்டுத ் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் 

முன்டனற்றத்பத மறு ஆய்வு வசய்வபத இது டநோக்கமோகக் வகோண்டுள்ளது. 

❖ முதல்வர ்அவரக்ள், இனி வரும் மோதங்களில் மண்டலம் வோரியோக தமிழ் நோடு மோநிலம் 

முழுவதும் போரப்வயிட உள்ளோர.் 

❖ இதற்கோக, அபனத்து மோவட்டங்களும் 10 மண்டலங்களோக ் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வவோரு 

மண்டலமும் நோன்கு அல்லது ஐந்து மோவட்டங்கபளக் வகோண்டதோக ் பிரிக்கப்படும். 

  

ததசியெ ்செய்திகள் 

அம்ரித் உத்யன் 

❖ முகலோயத் டதோட்டங்கள் என்று பிரபலமோக அறியப்பட்ட, இரோஷ்டிரபதி பவன் 

டதோட்டங்கள் அம்ரித் உதய்ன் என்று வபயர ்மோற்றம் வசய்யப்பட்டது. 

❖ எட்வின் லுட்வயன்ஸ் என்பவரோல் வடிவபமக்கப்பட்ட இந்த வரலோற்றுச ்சிறப்புமிக்கத் 

டதோட்டமோனது 15 ஏக்கர ் பரப்பளவில் அபமந்துள்ளபதோடு, இது முகலோய மற்றும் 

ஆங்கிபலய ் போணியிலோன வடிவபமப்புகபளக் வகோண்டது. 

❖ இந்த ் பிரதோனத் டதோடட்மோனது அந்தத் டதோட்டத்பதச ் சதுர வடிவமோக ் பிரிக்கிற 

வககயில்,  முகலோய நில வடிவபமப்பில் கோணப்படும் வபோதுவோன அம்சமோன, சோர ்

போக் என்று அபழக்கப்படுகிற வககயில் (நோன்கு மூபலகள் வகோண்ட டதோட்டம்), வசங் 

டகோணங்களில் வவட்டும் இரண்டு ஓபடககளக் ககோண்டு உள்ளன. 

 

 

உயரக்ல்வி குறித்த அகில இந்திய ஆய்வு அறிக்கக (AISHE) 2020-2021 

❖ உயரக்ல்வி வபறும் மோணவரக்ளின் எண்ணிக்பகயோனது, 2019-20 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடும் டபோது 7.5% அதிகரித்துள்ளபதோடு, 2014-15 ஆண்டு தரவுடன் ஒப்பிடும்டபோது 

அது 21% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்த எண்ணிக்பகயோனது 4.14 டகோடிக்கும் அதிகமோக ் பதிவோகியுள்ளது. 

❖ இந்த எண்ணிக்பக 4 டகோடிபயக் கடந்தது இதுடவ முதல் முபறயோகும். 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டில் இருந்து வபண்களின் டசரக்்பக எண்ணிக்பக 13 லட்சம் 

அளவிற்கு அதிகரித்து அது 2 டகோடிபய எட்டியுள்ளது. 
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❖ அபனத்துச ்சமூகக் குழுக்களிலும் பதிவோன முந்பதய ஆண்டு எண்ணிக்பகயிபன 

விட வமோத்த ் பதிவு விகிதம் (GER) அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ வதோபலதூரக் கல்வியில் டசரக்்பகயோனது,  2019-20 ஆம் ஆண்டில் பதிவோன 

அளவிபன விட 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 7% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 1 ஆக இருந்த போலினச ்சமத்துவக் குறியீடு (GPI) ஆனது 2020-21 

ஆம் ஆண்டில் 1.05 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில், வடகிழக்கு மோநிலங்களில் பதிவோன வபண்களின் படிப்பறிவு 

6.14 லட்சமோக உள்ள நிகலயில், இது ஆண்களின் படிப்பறிவு வீதத்திபன விட (5.92 

லட்சம்) அதிகமோகும். 

❖ உத்தரப் பிரடதசம், தமிழ்நோடு, மகோரோஷ்டிரோ, மத்தியப் பிரடதசம், ரோெஸ்தோன் மற்றும் 

கரந்ோடகோ ஆகியபவ கல்விச ் டசரக்்பக எண்ணிக்பகயில் முன்னணியில் உள்ள 6 

மோநிலங்களோகும். 

❖ அதிக அளவில்  ல்ககலக் கழகங்கள் ரோஜஸ்தோன் (92), உத்தர ் பிரபதசம் (84) மற்றும் 

குஜரோத் (83) ஆகியவற்றில் உள்ளன.  

❖ அதிக கல்லூரி எண்ணிக்பககள் வகோண்ட மோநிலங்கள்: கரந்ோடகோ (62), வதலுங்கோனோ 

(53), டகரளோ (50), இமோசச்லப் பிரடதசம் (50), ஆந்திரப் பிரடதசம் (49), உத்தரகோண்ட் (40), 

ரோெஸ்தோன் (40), தமிழ்நோடு (40) ஆகியனவோகும். 

❖ உத்தரப் பிரடதசம், மகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ, ரோெஸ்தோன், தமிழ்நோடு, மத்தியப் 

பிரடதசம், ஆந்திரப் பிரடதசம், குெரோத ் ஆகிய மோநிலங்கள் கல்லூரிகளின் 

எண்ணிக்பகயில் முன்னணியில் உள்ள 8 மோநிலங்களோகும். 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டில் இருந்த வமோத்த ஆசிரியரக்ளின் எண்ணிக்பக தற்டபோது 47,914 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ICC வருடாந்திர விருதுகள் 2022 

❖ சரவ்டதசக் கிரிக்வகட் சபபயோனது, தனது முதல் தனிநபர ் விருது வவன்றவரக்ளின் 

பட்டியலிபன 2022 ஆம் ஆண்டு ICC விருது விழோவில் அறிவித்துள்ளது. 
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❖ இந்த ஆண்டு முழுவதும் பதிவோன ஒட்டு வமோத்த வசயல்திறன் மற்றும் சோதபனகபள 

அடிப்பபடயோகக் வகோண்டு, 13 தனிப்பட்ட பிரிவுகளில் வவற்றியோளரக்ளின் பட்டியல் 

வவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ஆஸ்திதரலிய டென்னிஸ் ஓபன் தபாட்டி 2023 

 

பிரிவு விருது சவன்றவரக்ள் 

சர ்கோரப்ீல்ட் டசோபரஸ்் டகோப்பப  போபர ்அசோம் (போகிஸ்தோன்) 

டரசச்ல் வஹய்டஹோ பிளின்ட் டகோப்பப நோட் ஸ்கிவர ்(இங்கிலோந்து) 

ஆடவர ் வடஸ்ட் கிரிக்வகட் டபோட்டியின்  ஆண்டின் 

சிறந்த வீரர  ்

வபன் ஸ்டடோக்ஸ் (இங்கிலோந்து) 

 

ஆடவர ் ஒருநோள் கிரிக்வகட் டபோட்டியின்  ஆண்டின் 

சிறந்த வீரர  ்

போபர ்அசோம் 

 

மகளிர  ் ஒருநோள் கிரிக்வகட் டபோட்டியின்  ஆண்டின் 

சிறந்த வீரோங்கபன  

நோட் ஸ்கிவர  ்

 

ஆடவர ்T20 சரவ்டதச கிரிக்வகட் டபோட்டியின் ஆண்டின் 

சிறந்த வீரர  ்

சூரய்குமோர் யோதவ் (இந்தியோ) 

 

மகளிர  ்T20 சரவ்டதச கிரிக்வகட் டபோட்டியின் ஆண்டின் 

சிறந்த வீரோங்கபன  

தஹ்லியோ வமக்ரோத் (ஆஸ்திடரலியோ) 

 

ஆடவர ் கிரிக்வகட் டபோட்டியின் ஆண்டிற்கோன சிறந்த 

எழுசச்ி வீரர  ்

மோரட்கோ ெோன்சன் (வதன் ஆப்பிரிக்கோ) 

 

மகளிர  ் கிரிக்வகட் டபோட்டியின்  இந்த ஆண்டிற்கோன  

சிறந்த எழுசச்ி வீரோங்கபன  

டரணுகோ சிங் (இந்தியோ) 

 

ஆடவர ் கிரிக்வகட் டபோட்டியின்  இந்த ஆண்டிற்கோன 

சிறந்த இபண கிரிக்வகட் வீரர ்

வஹகோரட்் எரோஸ்மஸ் (நமீபியோ) 

 

ஆடவர ் கிரிக்வகட் டபோட்டியின்  இந்த ஆண்டிற்கோன 

சிறந்த இபண கிரிக்வகட் வீரோங்கபன  

ஈஷோ ஓசோ (இந்தியோ) 

 

டடவிட் வஷப்பரட்்  டகோப்பப ரிசச்ரட்் இல்லிங்வவோரத்்  (இங்கிலோந்து) 

கிரிக்வகட் உலகின் ஆன்மோ விருது ஆசிப் டஷக் (டநபோளம்) 

 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திடரலிய ஓபன் டபோட்டியில் கிரீஸ் நோட்டின் ஸ்வடபடனோஸ் 

சிட்சிபோபஸ வீழ்த்தி, கசரப்ியோவின் டநோவக் டெோடகோவிச ்தனது 10வது ஆஸ்திடரலிய 

ஓபன் பட்டத்பத வவன்றோர.் 

❖ டெோடகோவிச ் வபற்ற இந்த 22 கிரோண்ட்ஸ்லோம் பட்டங்கள் முபறடய 22 மற்றும் 20 

பட்டங்கபளக் வகோண்ட ரஃடபல் நடோல் மற்றும் டரோெர ் ஃவபடரர ் மீதோன அவரக்ளது 

சோதபனகடளோடு மீண்டும் ஈடு வசய்துள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகத் சதாழுதநாய் தினம் - ஜனவரி 29 

 

❖ வதோழுடநோய் பற்றிய விழிப்புணரப்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோக ெனவரி மோதத்தின் கபடசி 

ஞோயிற்றுக் கிழபமயன்று இத்தினமோனது வகோண்டோடப்படுகிறது. 

❖ வதோழுடநோய் வதோடரப்ோன தவறோனத் தகவல்கள் மற்றும் போகுபோடுகளுக்கு முற்றுப் 

புள்ளி பவப்பதற்கோன அபழப்பிபன இந்த நோள் விடுக்கிறது. 

❖ வதோழுடநோய் டஹன்சன் டநோய் என்றும் அபழக்கப்படுகிறது. 

❖ வெரஹ்ோரட்ு வஹன்ரிக் ஆரம்யர ்டஹன்சன் 1873 ஆம் ஆண்டில் வமதுவோக வளரக்ின்ற 

பமக்டகோபோக்டீரியம் வலப்டர என்ற போக்டீரியம் தோன் இந்த டநோய்க்கோன முக்கியக் 

கோரணம் என்பதபனக் கண்டறிந்தோர.் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு உலகத் வதோழுடநோய் தினத்தின் கருத்துரு, "தற்டபோது வசயலோற்றித் 

வதோழுடநோபய முடிவுக்குக் வகோண்டு வருதல்" என்பதோகும். 

❖ இது 1954 ஆம் ஆண்டில் பிரோன்சு நோட்டிபனச ்டசரந்்த புரவலரோன ரவுல் ஃடபோல்டலடரோ 

என்பவரோல் நிறுவப்பட்டது. 

❖ வதோழுடநோய் என்பது ஒரு நோள்பட்ட வதோற்று டநோயோகும் என் பதோடு, இது பமக்டகோ 

போக்டீரியம் வலப்டர என்ற போக்டீரியோவோல் ஏற்படுகிறது. 

❖ இது வமதுவோக அதிகரிக்கிற நிகலயில், இந்த டநோயின் அறிகுறிகள் டதோன்றும் கோல 

இபடவவளி சரோசரியோக 5 ஆண்டுகள் ஆகும். 

❖ இந்தியோவில், ஒவ்டவோர ் ஆண்டும் ெனவரி 30 ஆம் டததியன்று கோந்தி அவரக்ளின் 

நிபனவு தினத்பத ஒட்டி இத்தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ உலகளவில் பதிவோன வதோழுடநோய் ் போதிப்புகளில் போதிக்கும் டமற்பட்டபவ 

இந்தியோவில் கண்டறியப் பட்டுள்ளன. 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோவில் 1,33,781 வதோழுடநோய் ் போதிப்புகள் பதிவோகியுள்ளன 

மற்றும் உலகளவில் 1,40,546 வதோழுடநோய் ் போதிப்புகள் (புதிய போதிப்புகள்) பதிவோகி 

உள்ளன. 

❖ இந்தியோவில், வதோழுடநோயின் போதிப்பு வீதம் 10,000 மக்கள்வதோபகக்கு 0.4 ஆகும். 

 

புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பமண்டல தநாய்களுக்கான உலக தினம் - ஜனவரி 30 

❖ உலக சுகோதோரச ் சபபயோனது, 2021 ஆம் ஆண்டு டம 31 ஆம் டததியன்று, ெனவரி 30 

டததியிபன ் புறக்கணிக்கப்பட்ட வவப்பமண்டல டநோய்களுக்கோன உலக தினமோக 

அங்கீகரித்தது. 

❖ உலவகங்கிலும் உள்ள ஏபழ மக்கள் மீது இந்த டநோய்கள் ஏற்படுத்தும் டபரழிவு மிக்க 

தோக்கம் பற்றிய சிறந்த விழிப்புணரப்வ உருவோக்குவபத இது டநோக்கமோகக் வகோண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்டநோய்கபளக் கட்டுப்படுத்துதல், நீக்குதல் மற்றும் ஒழித்தல் ஆகியவற்றுக்கோன 

வளரந்்து வரும் நடவடிக்பககபள ஆதரிக்குமோறு அபனவருக்கும் அபழப்பு ஒன்கற 

விடுக்கும் விதமோக இத்தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ புறக்கணிக்கப்பட்ட வவப்பமண்டல டநோய்கள் என்பது, 20 டநோய்களின் மோறுபட்ட 

வடிவங்களின் குழுவோகும் என் பதோடு, அபவ வபரும்போலும் வவப்பமண்டல ் 

பகுதிகளில் பரவலோக கோணப்படுகின்றன. 

❖ வதன்கிழக்கு ஆசியப் பிரோந்தியமோனது உலகளவில் இரண்டோவது அதிக அளவில் 

புறக்கணிக்கப் பட்ட வவப்பமண்டல டநோய்கள் பதிவிபனக் வகோண்டுள்ளது. 

❖ புறக்கணிக்கப்பட்ட வவப்பமண்டல டநோய்கள் என்பது ஆப்பிரிக்கோ, ஆசியோ மற்றும் 

அவமரிக்கோ ஆகிய நோடுகளில் உள்ள வளரந்்து வரும் பகுதிகளில் உள்ள விளிம்பு 

நிபலச ் சமூகங்களிபடடய மிகவும் வபோதுவோக கோணப்படும் வதோற்றுடநோய்களின் 

குழு ஆகும். 

❖ அபவ பவரஸ்கள், போக்டீரியோக்கள், புடரோட்டடோடசோவோ மற்றும் ஒட்டுண்ணி ் 

புழுக்கள் டபோன்ற பல்டவறு டநோய்க் கிருமிகளோல் ஏற்படுகின்றன. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

அதானி குழுமத்தின் மீதான ஹிண்டன்பரக்் ஆய்வு அறிக்கக 

❖ அவமரிக்க நோட்டின் முதலீட்டு ஆடலோசபன வழங்கீட்டு நிறுவனம் மற்றும் ஆரோய்சச்ி 

நிறுவனமோன ஹிண்டன்பரக்் வவளியிட்ட ஒரு அறிக்பகக்குப் பிறகு, அதோனி குழுமப் 

பங்குகள் வபருமளவில் வீழ்சச்ியபடந்துள்ளன. 
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❖ அதோனி குழுமம் டமோசடி மற்றும் முபறடகடுகளில் ஈடுபட்டதோக ஹிண்டன்பரக்் 

நிறுவனம் குற்றம் சோட்டியுள்ளது. 

❖ உலக ் பணக்கோரரக்ள் பட்டியலில் அதோனி 11வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோர.் 

❖ ஹிண்டன்பரக்் ஆரோய்சச்ி நிறுவனம் பல வபரிய நிறுவனங்களில் நடந்த ஊழல்கபள 

வவளிக் வகோண்டு வருகிறது. 

❖ தற்ப ோது இந்த டமோசடிகளின் அறிக்பகபய இந்த நிறுவனம் வவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது சமபங்கு, கடன் மற்றும் பங்குகள் ஆகியவற்றிபன ் பகுப்போய்வு வசய்யும் ஒரு 

தடயவியல் நிதி ஆரோய்சச்ி நிறுவனம் ஆகும். 
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