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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

JANUARY 2023 CURRENT AFFAIRS 
 

AWARDS & PERSONALITIES (விருதுகள், ஆளுமைகள்) 

➢ Brazil football legend Pele passed away at the age of 82. He is the only player 

to win the World Cup three times. 

பிரேசில் கால்பந்து ஜாம்பவான் பீரே தனது 82வது வயதில் காேமானார். மூன்று 
முமை உலகக் ககோப்மைமை வவன்ை ஒகே வேீர் இவர்தோன். 

➢ Odisha won the UN- World Habitat Awards 2023 for Jaga Mission.  This mission 

is the land titling and slum upgrading program that aims at empowering the lives 

of slum dwellers. 

ஜகோ ைிஷனுக்கோக ஒடிசோ UNWorld Habitat Awards 2023 ஐ வவன்றது. இந்த 
பணியானது குடிசசவாசிகளின் வாழ்க்சகசய ரமம்படுத்துவசத ர ாக்கமாகக் 
வகாண்ட  ிே உரிசம மற்றும் ரசரிகசள ரமம்படுத்தும் திட்டமாகும். 

➢ CEO of the vaccine manufacturer Serum Institute of India Adar Poonawalla has 

been conferred with the Patangrao Kadam award. 

தடுப்பூசி தயாரிப்பு  ிறுவனமான சேீம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்திைோ ஆதோர் 
பூனோவல்லோவின் தமலமை நிர்வோக அதிகோரிக்கு ைதங்கேோவ் கடம் விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

➢ Captain Surbhi Jakhmola of the Indian Army's will be the first woman officer to 

be posted on a foreign assignment at the Border Roads Organisation (BRO). 

The officer will be sent to Bhutan as part of Project Dantak. 

இந்திய ோணுவத்தின் ககப்டன் சுர்ைி ஜக்கைோலோ, எல்சேச் சாசேகள் 
அசமப்பில் (BRO) வவளி ாட்டுப் பணியில்  ியமிக்கப்பட்ட முதல் வைண் 
அதிகோரி ஆவோர். ப்ேோவஜக்ட் டோன்டக்கின் ஒரு பகுதியாக அந்த அதிகாரி 
பூடானுக்கு அனுப்பப்படுவார். 

➢ The 28th Critics Choice Awards were recently held in Los Angeles. SS 

Rajamouli’s RRR bagging following two titles:  
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1.Best Foreign Language Film: “RRR”  

2.Best Song: “Naatu Naatu”: “RRR” 

28வது கிரிட்டிக்ஸ் சோய்ஸ் விருதுகள் சமீபத்தில் ோஸ் ஏஞ்சல்ஸில் 
 சடவபற்றது. எஸ்.எஸ்.ோஜவமௌேியின் RRR இேண்டு தசேப்புகசளப் 
வபற்றுள்ளது: 
1.சிறந்த வவளி ாட்டு வமாழி திசேப்படம்: "RRR" 
2.சிறந்த பாடல்: “ ாட்டு  ாடு”: “ஆர்ஆர்ஆர்” 

➢ Miss USA, R’Bonney Gabriel, took the 71st Miss Universe crown home. 

Miss USA, R.கைோனி ககப்ரிைல், 71வது ைிேைஞ்ச அழகி கிரீடத்மத வடீ்டிற்கு 
எடுத்துச் வசன்றார். 

➢ Tamilnadu Mercantile Bank (TMB) has bagged ‘Best Small Bank Award’ in the 

‘Best Banks Survey for the year 2022’. 

தைிழ்நோடு வைர்கன்மடல் வங்கி (TMB) ‘2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த 
வங்கிகள் கணக்வகடுப்பில்’ ‘சிைந்த சிறு வங்கி விருமத’ வபற்றுள்ளது. 

➢ Sabir Ali, known as the “Ironman of India,” passed away recently.  He won the 

decathlon gold medal at the Asian Athletics Championships in Tokyo in 1981 

"இந்திைோவின் இரும்பு ைனிதர்" என்று அசழக்கப்படும் சைீர் அலி சமீபத்தில் 
காேமானார். 1981 இல் ரடாக்கிரயாவில்  டந்த ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் 
வடகோத்லோன் தங்கப் ைதக்கம் வவன்றார் 

IMPORTANT DAYS (முக்கிை நோட்கள்) 

Date Important Days in January 2023 

9th January 
Pravasi Bharatiya Divas  
வவளி ாடுவாழ் இந்தியர்  ாள் 

10th January 
World Hindi Day 
உேக ஹிந்தி தினம்  

12th January 
National Youth Day 
ரதசிய இசளஞர் தினம் 

24th January 
National Girl Child Day 
ரதசிய வபண் குழந்சதகள் தினம் 

25th January 
National Voters Day 
ரதசிய வாக்காளர் தினம் 

30th January 
Martyrs day 
தியாகிகள் தினம் 
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SPORTS (விமைைோட்டுச் வசய்திகள்) 

➢ Indian cricketer Shubman Gill became the youngest player to hit double hundred 

in the  ODI against New Zealand. 

 ியூசிோந்துக்கு எதிோன ஒரு ாள் ரபாட்டியில் இேட்சட சதம் அடித்த இளம் 
வேீர் என்ற வபருசமசய இந்திய கிரிக்வகட் வேீர் ஷுப்ைன் கில் வபற்றார். 

➢ Novak Djokovic of Serbia beats Stefanos Tsitsipas of Greece to win his 10th 

Australian Open title in Australian Open 2023. 

ஆஸ்திகேலிை ஓைன் 2023 இல் வசர்ைிைோவின் கநோவக் கஜோககோவிச் கிரீஸின் 
ஸ்வடபரனாஸ் சிட்சிபாசஸ வழீ்த்தி தனது 10வது ஆஸ்திரேேிய ஓபன் 
பட்டத்சத வவன்றார். 

➢ Chief Minister Naveen Patnaik inaugurated the world’s largest dedicated 

hockey stadium in Rourkela, Odisha in the name of Birsa Munda. 

ஒடிசாவின் ரூர்ககலோவில் ைிர்சோ முண்டோ என்ற வபயரில் உலகின் 
ைிகப்வைரிை ைிேத்கைக ஹோக்கி மைதோனத்மத முதல்வர்  வனீ் பட் ாயக் 
திறந்து சவத்தார். 

➢ India has gained its 79th Grandmaster with the title being awarded to 16-year-old 

Pranesh M from Tamil Nadu. 

இந்தியா தனது 79வது கிேோண்ட்ைோஸ்டர் பட்டத்சத தமிழகத்சதச் ரசர்ந்த 16 
வயது ைிேகனஷ் M. 

➢ In the first edition of the Under-19 Women's T20 World Cup, India defeated 

England by seven wickets to win the tournament 

19 வயதுக்குட்பட்ட வைண்கள் டி20 உலகக் ககோப்மைைின் முதல் பதிப்பில், 
இந்தியா ஏழு விக்வகட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலோந்மத வழீ்த்தி ரபாட்டிசய 
வவன்றது. 

➢ New Zealand Cricket announced the introduction of the Debbie Hockley Medal 

to honor the outstanding female cricketer. 

சிறந்த வைண் கிரிக்வகட் வேீோங்கமனமை கவுேவிக்கும் வசகயில் வடைி 
ஹோக்லி ைதக்கத்மத அறிமுகம் வசய்வதாக  ியூசிோந்து கிரிக்வகட் 
அறிவித்துள்ளது. 

CLIMATE CHANGE (கோலநிமல ைோற்ைம்) 

➢ The first ever Y20 (Youth 20) Summit is to be held in India on the sidelines of the 

G20 Summit. It will focus on themes of future of work; climate change and disaster 

risk reduction; peacebuilding and reconciliation; and youth in democracy. 
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G20 உச்சி ைோநோட்மட ஒட்டி இந்திைோவில் முதல் Y20 (இமைஞர் 20) உச்சி 
ைோநோடு நமடவைை உள்ைது. இது ரவசேயின் எதிர்காே கருப்வபாருள்களில் 
கவனம் வசலுத்தும்; காே ிசே மாற்றம் மற்றும் ரபரிடர் ஆபத்து குசறப்பு; 
சமாதானத்சத கட்டிவயழுப்புதல் மற்றும்  ல்ேிணக்கம்; மற்றும் ஜன ாயகத்தில் 
இசளஞர்கள். 

➢ The Indian government has announced the National Green Hydrogen Mission, 

with the goal of making India the global hub for green hydrogen production. The 

mission aims to achieve a production capacity of 5 million metric tons of 

hydrogen per year by 2030. 

ைசுமை மஹட்ேஜன் உற்ைத்திக்கோன உலகைோவிை மைைைோக இந்தியாசவ 
உருவாக்கும் இேக்குடன், இந்திய அேசாங்கம் ரதசிய பசுசம சஹட்ேஜன் 
இயக்கத்சத அறிவித்துள்ளது. 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஆண்டுக்கு 5 ைில்லிைன் 
வைட்ரிக் டன் மஹட்ேஜன் உற்ைத்தி திறசன அசடய இந்த பணி இேக்கு 
வகாண்டுள்ளது. 

➢ Railway Ministry has outlined a five-pronged plan to become carbon-neutral 

by 2030. 

ேைில்கவ அமைச்சகம் 2030-க்குள் கோர்ைன்-நியூட்ேல் ஆக ஐந்து அம்ச 
திட்டத்மத ககோடிட்டுக் கோட்டிைது. 

➢ The Kigali Amendment to the protocol aims for the phase-down of 

hydrofluorocarbons (HFCs). 

வநைிமுமைக்கோன கிகோலி திருத்தம் மஹட்கேோஃப்ளூகேோகோர்ைன்கைின் 
(HFCs) கட்டம்-குமைப்மை கநோக்கைோகக் வகோண்டுள்ைது. 

➢ Delhi was the most polluted city in India in 2022 with PM 2.5 levels more than 

double the safe limit and the third-highest average PM10 concentration, as per the 

report by National Clean Air Programme (NCAP). 

2022 ஆம் ஆண்டில் இந்திைோவின் ைிகவும் ைோசுைட்ட நகேைோக தில்லி 
இருந்தது, ரதசிய சுத்தமான காற்று திட்டத்தின் (NCAP) அறிக்சகயின்படி 
பாதுகாப்பு வேம்சப விட இேண்டு மடங்கு அதிகமாக PM 2.5 அளவுகள் மற்றும் 
மூன்றாவது அதிகபட்ச சோசரி PM10 வசறிவு. 

➢ Visakhapatnam Railway Station under East Coast Railway has been awarded, 

the 'Green Railway Station Certificate' with the highest Platinum rating by the 

Indian Green Building Council (IGBC) for adopting green concepts. 

கிழக்கு கடற்கசே இேயில்ரவயின் கீழ் உள்ள விசோகப்ைட்டினம் இேைில் 
நிமலைம், பசுசமக் கருத்துக்கசள ஏற்றுக்வகாண்டதற்காக இந்திய பசுசமக் 
கட்டிடக் கவுன்சிேின் (ஐஜிபிசி) அதிக பிளாட்டினம் மதிப்பீட்சடக் வகாண்ட 
'ைசுமை ேைில் நிமலைச் சோன்ைிதழ்' வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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➢ The Himachal Pradesh government has announced to make the state the first 

Green Energy State by the end of 2025. 

2025 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் மா ிேத்சத முதல் ைசுமை எரிசக்தி ைோநிலைோக 
ைோற்ை இைோச்சலப் ைிேகதச அேசு அறிவித்துள்ளது. 

SCIENCE & TECHNOLOGY (அைிவிைல் வதோழில்நுட்ைம்) 

➢ The eighth India International Science Festival is to be held in Bhopal 

Theme:  “Marching towards AMRIT KAAL” 

எட்டாவது இந்திை சர்வகதச அைிவிைல் விழோ ரபாபாேில்  சடவபற உள்ளது 
➢ First ever National Genome Editing and Training Centre (NGETC)was 

inaugurated at National Agri-food Biotechnology Institute (NABI) Mohali 

Punjab in Jan 2023. 

முதல் கதசிை ஜகீனோம் எடிட்டிங் ைற்றும் ைைிற்சி மைைம் (NGETC) கதசிை 
கவைோண்-உணவு உைிரி வதோழில்நுட்ை நிறுவனத்தில் (NABI) வைோஹோலி 
பஞ்சாபில் ஜனவரி 2023 இல் திறக்கப்பட்டது. 

➢ SPRINT (Supporting Pole-Vaulting in R&D through Innovations for Defence 

Excellence) Initiative was launched by PM Modi in July 2022.It aims to boost the 

usage of indigenous technology in the Indian Navy. 

ஸ்ைிரிண்ட் (பாதுகாப்பு சிறப்புக்கான கண்டுபிடிப்புகள் மூேம் ஆர் & டியில் 
துருவ-வால்டிங்சக ஆதரிக்கிறது) முன்முயற்சி பிேதமர் ரமாடியால் ஜூசே 
2022 இல் வதாடங்கப்பட்டது. இது இந்திய கடற்பசடயில் உள்நோட்டு 
வதோழில்நுட்ைத்தின் ைைன்ைோட்மட அதிகரிப்ைமத கநோக்கைோகக் 
வகாண்டுள்ளது. 

➢ India launched first made in India nasal vaccine against Covid-19-

iNCOVACC.The vaccine has been made by Bharat Biotech. 

ககோவிட்-19-iNCOVACC க்கு எதிோக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நோசி 
தடுப்பூசிமை இந்தியா முதேில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த தடுப்பூசிசய ைோேத் 
ைகைோவடக் தைோரித்துள்ைது. 

➢ The World Economic Forum (WEF) has chosen Hyderabad in Jan 2023, to set 

up its Center for the Fourth Industrial Revolution focused on healthcare and life 

sciences. 

உலகப் வைோருைோதோே ைன்ைம் (WEF) மஹதேோைோத்மத ஜனவரி 2023 இல் 
ரதர்ந்வதடுத்தது,  ான்காவது வதாழில்துசற புேட்சிக்கான அதன் சமயத்சத 
சுகோதோே ைற்றும் வோழ்க்மக அைிவிைமல மைைைோகக் வகாண்டது. 
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➢ Global Firepower Index is a rating of the military forces of all countries on the 

planet. Index puts the US at the top, Russia at the second spot, China at No. 

3, and India at No. 4. 

குகைோைல் ஃைைர்ைவர் இன்வடக்ஸ் என்பது கிேகத்தில் உள்ள அசனத்து 
 ாடுகளின் ோணுவப் பசடகளின் மதிப்பீட்டாகும். குறியடீ்டு எண் 
அவைரிக்கோமவ முதலிடத்திலும், ேஷ்ைோமவ இேண்டோவது இடத்திலும், 
சனீோ 3வது இடத்திலும், இந்திைோ 4வது இடத்திலும் உள்ளது 

➢ NASA's Telescope has discovered a new exoplanet named. 

LHS475b.It is roughly the same size as Earth, with a diameter of 99% that of 

Earth 

 ாசாவின் வதாசேர ாக்கி புதிை புைக்ககோள் ஒன்சறக் கண்டுபிடித்துள்ளது 
LHS475b, இது பூமியின் விட்டம் 99% வகாண்ட பூமியின் அளசவப் ரபாேரவ 
உள்ளது 

➢ Prime Minister Narendra Modi announced a new ‘Aarogya Maitri’ project for 

developing nations, on 13th January 2023.Under this project, India will provide 

essential medical supplies to any of the developing countries affected by natural 

disasters or humanitarian crise. 

பிேதமர்  ரேந்திே ரமாடி வளரும்  ாடுகளுக்கான புதிய ‘ஆகேோக்ை மைத்ரி’ 
திட்டத்மத ஜனவரி 13, 2023 அன்று அறிவித்தார். இந்த திட்டத்தின் கீழ், இயற்சக 
ரபேழிவுகள் அல்ேது மனிதாபிமான வ ருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட வளரும் 
 ாடுகளுக்கு இந்திைோ அத்திைோவசிை ைருத்துவ வைோருட்கமை வழங்கும். 

➢ Union Minister of State Science & Technology Dr Jitendra Singh on 14 Jan 2023 

launched “Geospatial Hackathon” to promote Innovation and Start-Ups in 

India’s Geospatial ecosystem. 

மத்திய மா ிே அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப அசமச்சர் டாக்டர் ஜிரதந்திே 
சிங் 14 ஜனவரி 2023 அன்று இந்தியாவின் புவிசார் சுற்றுச்சூழல் அசமப்பில் 
புதுமை ைற்றும் ஸ்டோர்ட்-அப்கமை ஊக்குவிக்க “ஜிகைோஸ்கைஷிைல் 
கஹக்கத்தோன்” வதாடங்கினார். 

INDIA (இந்திைோ) 

➢ Defence minister Rajnath Singh recently inaugurated the Siyom bridge in 

Arunachal Pradesh, along with 27 other infrastructure projects completed by the 

Border Roads Organisation (BRO). 
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அருணாச்சேப் பிேரதசத்தில் உள்ள சிகைோம் ைோலத்மதயும், எல்சேச் 
சாசேகள் அசமப்பால் (BRO)  ிசறவு வசய்த 27 உள்கட்டசமப்புத் 
திட்டங்களுடன் பாதுகாப்பு அசமச்சர் ோஜ் ாத் சிங் சமீபத்தில் திறந்து சவத்தார். 

➢ The Gaan Ngai festival is a major event in the state of Manipur, celebrated by the 

Zeliarong community every year after the harvest season. 

கோன் ஞோய் திருவிழோ மணிப்பூர் மா ிேத்தில் ஒரு முக்கிய  ிகழ்வாகும், இது 
ஒவ்வவாரு ஆண்டும் அறுவசட காேத்திற்குப் பிறகு Zeliarong சமூகத்தோல் 
வகோண்டோடப்ைடுகிைது. 

➢ India's first green hydrogen blending project has been commissioned 

at Kawas township in Gujarat and is fully ready to supply H2-NG (Natural Gas). 

NTPC Ltd has mixed hydrogen with cooking gas (PNG) supplied through pipes to 

households. 

இந்தியாவின் முதல் ைச்மச மஹட்ேஜன் கலப்புத் திட்டம் குஜோத்தில் உள்ள 
கவாஸ் டவுன்ஷிப்பில் வதாடங்கப்பட்டு, H2-NG (இயற்சக எரிவாயு) 
வழங்குவதற்கு முழுசமயாகத் தயாோக உள்ளது. என்டிபிசி ேிமிவடட் 
மஹட்ேஜமன சமைைல் எரிவோயுவுடன் (PNG) கேந்து வடீுகளுக்கு குழாய்கள் 
மூேம் வழங்கப்படுகிறது. 

➢ Squadron leader Avani Chaturvedi will participate in the inaugural air exercise 

Veer Guardian 2023.  She is the first female fighter pilot in the Indian Air 

Force. 

பசடத் தசேவர் அவனி சதுர்கவதி வதாடக்க விமானப் பயிற்சி வரீ் கார்டியன் 
2023 இல் பங்ரகற்பார். இந்திய விமானப் பசடயின் முதல் வைண் கைோர் விைோனி 
இவர் ஆவோர். 

➢ President Droupadi Murmu virtually laid the foundation stone for the 1,000 MW 

Bikaner Solar Power Project on Tuesday in Jaipur, Rajasthan 

ஜனாதிபதி திவேௌபதி முர்மு ேோஜஸ்தோனின் வஜய்ப்பூரில் வசவ்வோைன்று 1,000 
வைகோவோட் ைிகோனர் சூரிை சக்தி திட்டத்திற்கு அடிக்கல்  ாட்டினார். 

➢ On January 13, Prime Minister Narendra Modi is set to flag off the world’s longest 

river cruise, “Ganga Vilas,” from Varanasi to Dibrugarh via Bangladesh. 

ஜனவரி 13 ஆம் ரததி, வோேணோசிைில் இருந்து வங்ககதசம் வழிைோக திப்ருகர் 
வமே உலகின் ைிக நீைைோன நதிக் கப்ைலோன “கங்கோ விலோஸ்” ஐ பிேதமர் 
 ரேந்திே ரமாடி வகாடியசசத்து வதாடங்கி சவக்கிறார். 

➢ Indian Railways’ Varanasi Cantt Railway Station has been awarded a 5-star “Eat 

Right Station” certification for providing high-quality, nutritious food to 
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passengers. This certification is granted by the Food Safety and Standards 

Authority of India (FSSAI) 

இந்திை ேைில்கவைின் வோேணோசி கோன்ட் ேைில் நிமலைம் ைைணிகளுக்கு 
உைர்தே, சத்தோன உணமவ வழங்குவதற்கோக 5-நட்சத்திே "சரிைோன உணவு 
நிமலைம்" சோன்ைிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சான்றிதசழ இந்திய உணவு 
பாதுகாப்பு மற்றும் தே  ிர்ணய ஆசணயம் (FSSAI) வழங்குகிறது 

➢ The recently opened Palm Leaf Manuscript Museum in Thiruvananthapuram 

has added to the cultural and intellectual life of the state of Kerala 

திருவனந்தபுேத்தில் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட பசன ஓசே சகவயழுத்துப் பிேதி 
அருங்காட்சியகம் ரகேள மா ிேத்தின் கோச்சாே மற்றும் அறிவுசார் வாழ்வில் 
ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

➢ The Uttar Pradesh government has launched a 100-day “UP Global City” 

campaign in advance of the Global Investors Summit and G20 summit. 

உேக முதலீட்டாளர்கள் உச்சி மா ாடு மற்றும் G20 உச்சிமா ாட்டிற்கு 
முன்னதாக உத்தேப்பிேரதச அேசு 100  ாள் "UP குகைோைல் சிட்டி" பிேச்சாேத்சத 
வதாடங்கியுள்ளது 

➢ The Bhitarkanika National Park in Odisha has seen an increase in its bird 

population this year, according to the Odisha forest department. 

ஒடிசாவில் உள்ள ைிடர்கனிகோ கதசிை பூங்கோவில் இந்த ஆண்டு பறசவகளின் 
எண்ணிக்சக அதிகரித்துள்ளதாக ஒடிசா வனத்துசற வதரிவித்துள்ளது. 

➢ In 2022, Bengaluru, the technology capital of India, has topped the startup funding 

chart with a whopping $10.8 billion, according to data provided by Tracxn, a global 

market intelligence platform 

2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் வதாழில்நுட்பத் தசே கோன வபங்களூரு, 

உேகளாவிய சந்சத நுண்ணறிவு தளமான Tracxn வழங்கிய தேவுகளின்படி, 10.8 
பில்ேியன் டாேர்களுடன் ஸ்டார்ட்அப்  ிதி தேவரிசசயில் முதேிடத்தில் 
உள்ளது. 

➢ Chhattisgarh, recently celebrated the Cherchera festival at the Dudhadhari 

Math in Raipur. 

சத்தீஸ்கர், சைீைத்தில் ேோய்பூரில் உள்ை துதோதோரி ைடத்தில் வசர்வசேோ 
திருவிழோ வகாண்டாடப்பட்டது 

➢ The Indian Coast Guard (ICG) ship ‘Kamla Devi’, the Fast Patrol Vessel (FPV) 

was commissioned recently. 

இந்திய கடரோே காவல்பசடயின் (ICG) கப்ைலோன ‘கைலோ கதவி’, விமேவு 
கேோந்து கப்ைல் (FPV) சைீைத்தில் இைக்கப்ைட்டது. 
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➢ National Centre for Drinking Water, Sanitation and Quality in Joka, (Kolkata) has 

been renamed as  “Dr. Shyama Prasad Mookerjee National Institute of Water 

and Sanitation” (SPM-NIWAS). 

ரஜாகாவில் உள்ள குடி ீர், சுகாதாேம் மற்றும் தேத்திற்கான கதசிை மைைம் 
(வகோல்கத்தோ) "டோக்டர். ஷ்ைோைோ ைிேசோத் முகர்ஜி கதசிை நீர் மற்றும் சுகாதாே 
 ிறுவனம்” (SPM-NIWAS). 

➢ The Central drug regulatory authority, Drugs Controller General of India (DCGI), 

has given the green light for the market authorization of Serum Institute of India’s 

Covid-19 vaccine, Covovax, as a heterologous booster dose for those who have 

already received two doses of Covishield or Covaxin. 

மத்திய மருந்து ஒழுங்குமுசற ஆசணயம், இந்திை ைருந்துக் 
கட்டுப்ைோட்டோைர் வஜனேல் (DCGI), ஏற்கனரவ இேண்டு ரடாஸ்கசளப் 
வபற்றவர்களுக்கு, சீேம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவின் ரகாவிட்-19 
தடுப்பூசியான ரகாரவாவாக்ஸின் சந்சத அங்கீகாேத்திற்கு ஒரு 
ஹடீ்கடோகேோலஜஸ் பூஸ்டர் கடோஸுக்கு ைச்மச விைக்கு வழங்கியுள்ளது. 
ரகாவிஷீல்ட் அல்ேது ரகாவாக்சின். 

➢ The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF) has listed 

Neelakurinji (Strobilanthes kunthiana) under Schedule III of the Wildlife 

(Protection) Act, 1972, including it on the list of protected plants. 

சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காே ிசே மாற்ற அசமச்சகம் (MoEF) 
நீலக்குைிஞ்சிமை (ஸ்ட்கேோைிலோந்தஸ் குந்திைோனோ) வனவிலங்கு 
(ைோதுகோப்பு) சட்டம், 1972 இன் அட்டவசண III இன் கீழ் பட்டியேிட்டுள்ளது, இது 
பாதுகாக்கப்பட்ட தாவேங்களின் பட்டியேில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது 

➢ Lohri is a popular Indian festival that is celebrated to mark the beginning of the 

harvest season for winter crops at Punjab 

கலோஹ்ரி என்ைது பஞ்சாபில் குைிர்கோல ைைிர்களுக்கோன அறுவமட 
ைருவத்தின் வதாடக்கத்சதக் குறிக்கும் வசகயில் வகாண்டாடப்படும் ஒரு 
பிேபேமான இந்திய பண்டிசகயாகும் 

➢ Tripura government has launched a special education programme called 

‘Saharsh’ in an effort to encourage social and emotional learning 

திரிபுோ அேசு சமூக மற்றும் உணர்வுபூர்வமான கற்றசே ஊக்குவிக்கும் 
முயற்சியில் ‘சஹர்ஷ்’ என்ற சிறப்புக் கல்வித் திட்டத்சதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

➢ The Indian government has recently announced plans to set up the country’s first 

Centre of Excellence in Online Gaming in Shillong, Meghalaya by March 

2023. 
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மார்ச் 2023க்குள் கைகோலைோவின் ஷில்லோங்கில் ஆன்மலன் ககைிங்கில் 
நோட்டின் முதல் சிைப்பு மைைத்மத அமைக்கும் திட்டத்மத இந்திை 
அேசோங்கம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது 

➢ The 21st edition of the bilateral naval exercise between India and France, 

Exercise Varuna, has begun on the Western Seaboard on January. 

இந்தியா மற்றும் பிோன்ஸ் இசடரயயான இருதேப்பு கடற்ைமட ைைிற்சிைின் 
21வது ைதிப்பு, வருணோ ைைிற்சி, ஜனவரி ைோதம் ரமற்கு கடற்பேப்பில் 
வதாடங்கியது. 

➢ The  Kollam district in Kerala has become the country’s first constitution 

literate district in India 

ககேைோவில் உள்ை வகோல்லம் ைோவட்டம், இந்திைோவின் முதல் 
அேசிைலமைப்பு எழுத்தைிவு வைற்ை மாவட்டமாக மாறியுள்ளது 

➢ The Indo-Russian joint venture for the manufacturing of Kalashnikov AK-203 

assault rifles. 

கலோஷ்னிககோவ் AK-203 தோக்குதல் துப்பாக்கிகள் தயாரிப்பதற்கான இந்திய-
ேஷ்ய கூட்டு முயற்சி. 

➢ The Indian and the Egyptian Armies are to conduct the first-ever joint exercise 

Cyclone-I, held in India. 

இந்திைோ ைற்றும் எகிப்திை ோணுவங்கள் இசணந்து இந்தியாவில்  டத்தப்பட்ட 
முதல் கூட்டுப் ைைிற்சி Cyclone-I ஐ  டத்த உள்ளன. 

➢ The Jaipur Literature Festival is celebrated in the month of January, it is the 

largest free literary festival in the world. 

வஜய்ப்பூர் இலக்கிை விழோ ஜனவரி மாதத்தில் வகாண்டாடப்படுகிறது, இது 
உேகின் மிகப்வபரிய இேவச இேக்கிய விழாவாகும். 

➢ The Government of India recently launched PARAKH to assess the performance 

of secondary and higher secondary students. 

இந்திய அேசு சமீபத்தில் இேண்டாம் மற்றும் ரமல் ிசே மாணவர்களின் 
வசயல்திறசன மதிப்பிடுவதற்காக PARAKH ஐ அறிமுகப்படுத்தியது 

➢ Shashi Tharoor’s latest book Ambedkar: A Life was launched at  Kolkata.  

சசி தரூரின் சமீபத்திய புத்தகமான Ambedkar: A Life வவளியிடப்பட்டது 
➢ The International Kite Festival 2023 officially started on January 8th in 

Ahmedabad 

சர்வகதச கோத்தோடி திருவிழோ 2023 அதிகாேப்பூர்வமாக ஜனவரி 8 ஆம் ரததி 
அகமதாபாத்தில் வதாடங்கியது 

 



முயற்சி  பயிற்சி  தேரச்ச்ி 

www.jsriasacademy.com 
 

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87 Page 11 
 

 

TAMLINADU (தைிழ்நோட்டுச் வசய்திகள்) 

➢ Garuda Aerospace (Drone startup in Chennai) has partnered with the Union 

Bank of India. 

கருடோ ஏகேோஸ்கைஸ் (வசன்மனைில் ட்கேோன் ஸ்டோர்ட்அப்) யூனியன் 
ரபங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடன் கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது. 

➢ Ayyanur Ammanur is a festival celebrated by the Kota tribe of the Nilgiris of 

Tamil Nadu. During this festival, this tribe collects clay to make pottery. 

அய்ைனூர் அம்ைனூர் என்பது தமிழ் ாட்டின்  ீேகிரியில் உள்ள ககோட்டோ 
பழங்குடியினோல் வகாண்டாடப்படும் திருவிழா ஆகும். இந்த திருவிழாவின் 
ரபாது, இந்த பழங்குடியினர் மட்பாண்டங்கள் வசய்ய களிமண் 
ரசகரிக்கின்றனர். 

➢ The Tamil Nadu Government is planning to set up a botanical garden at 

Kadambur Village in the state’s Chengalpattu district. 

தமிழ் ாடு அேசு வசங்கல்ைட்டு ைோவட்டத்தில் உள்ை கடம்பூர் கிேோைத்தில் 
தோவேவிைல் பூங்கோ அசமக்க திட்டமிட்டுள்ளது 

➢ Octave 2023 is a festival that celebrating the culture of North-eastern India.  It 

is organised by the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, in Chennai. 

ஆக்கடவ் 2023 என்பது வடகிழக்கு இந்தியாவின் கோச்சாேத்சதக் 
வகாண்டாடும் ஒரு திருவிழாவாகும். வதன் ைண்டல கலோச்சோே மைைம், 
தஞ்சோவூர், வசன்மனைில் ஏற்ைோடு வசய்துள்ளது. 

➢ Cuntry’s largest student-run festival Saarang 2023 was held at Chennai. The 

theme for Saarang 2023 is ‘Mystic Hues’. 

 ாட்டின் மிகப்வபரிய மாணவர் விழா சோேங் 2023 வசன்மனைில் 
நமடவைற்ைது. சோேங் 2023 இன் தீம் 'ைிஸ்டிக் சோைல்' 

➢ Tamilnadu has launched Vanavil Mandram Scheme 2023 to promote 

scientific interest among school students. In this scheme, students of class 

6th to 8th will be able to learn Science Technology Engineering and 

Mathematics (STEM). 

பள்ளி மாணவர்களிசடரய அறிவியல் ஆர்வத்சத ஊக்குவிக்கும் வசகயில் 
தைிழ்நோடு வோனவில் ைன்ைம் திட்டம் 2023 ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
இத்திட்டத்தில், 6 முதல் 8ம் வகுப்பு வசே உள்ள மாணவர்கள் அறிவியல் 
வதாழில்நுட்ப வபாறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) கற்க முடியும். 
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➢ The American India Foundation (AIF) inaugurated India’s first STEM 

Innovation and Learning Center (SILC) in Chennai, Tamil Nadu in January 

2023.It was inaugurated under the scheme of Vanavil Mandram. 

அவைரிக்கன் இந்திைோ அைக்கட்டமை (AIF) இந்திைோவின் முதல் STEM 
கண்டுைிடிப்பு ைற்றும் கற்ைல் மைைத்மத (SILC) வசன்மனைில் ஜனவரி 2023 
இல் வசன்சனயில் துவக்கியது. இது வானவில் மன்றத்தின் திட்டத்தின் கீழ் 
திறக்கப்பட்டது. 

WORLD (உலகச் வசய்திகள்) 

➢ On January 11, 2023, the World Health Organization (WHO) announced that 

Uganda had successfully declared the end of the Ebola disease outbreak 

caused by Sudan ebolavirus. 

ஜனவரி 11, 2023 அன்று, உலக சுகோதோே அமைப்பு (WHO) சூடோன் எகைோலோ 
மவேஸோல் ஏற்பட்ட எரபாோ ர ாய் வவடிப்பு முடிவுக்கு வந்ததாக 
உகாண்டா வவற்றிகேமாக அறிவித்தது. 

➢ Medical emergency was declared following reports of children dying of 

malnutrition and other diseases caused by illegal gold mining in Yanomami 

territory in BRAZIL 

ைிகேசிலில் உள்ை ைோகனோைோைி ைிேகதசத்தில் சட்டவிரோத தங்கச் 
சுேங்கத்தால் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குசறபாடு மற்றும் பிற ர ாய்களால் 
குழந்சதகள் இறப்பது பற்றிய வசய்திகசளத் வதாடர்ந்து ைருத்துவ 
அவசேநிமல அைிவிக்கப்ைட்டது. 

➢ UNESCO has decided to dedicate International Day of Education on the 24th 

of January, 2024 to Afghan girls and women. 

2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 ஆம் ரததி சர்வகதச கல்வி தினத்மத 
ஆப்கோனிஸ்தோன் வைண்கள் ைற்றும் வைண்களுக்கு அர்ப்ைணிக்க 
யுவனஸ்ககோ முடிவு வசய்துள்ளது. 

&&&&& 

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87. 
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