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ஜனவரி – 12  

TNPSC துளிகள் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டுடிற்கான சுவச ் சரவ்வக்சன் கணக்ககடுப்பின் படி, க ாய்டா ஒரு 

தூய்மமயான  டுத்தர  கரம் (3 முதல் 10 லட்சம் வமரயிலான மக்கள்கதாமக) என்ற 

தகுதி  ிமலயிமனச ்சமீபத்தில்  கபற்றது.  

o சுவச ் சரவ்வக்சன் என்பது இ ்தியாவில் தூய்மம, சுகாதாரம் மற்றும் துப்புரவு 

உள்ளிட்டமவ பற்றி இ ்தியத் தரத்திற்கான குழுவால் வமற்ககாள்ளப்படும் ஒரு  

வருடா ்திரக் கணக்ககடுப்பாகும்.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உலக சூர்ய நமஸ்கார் நிகழ்சச்ி 

❖ மகர சங்கரா ்தி (ஜனவரி 14, 2022)  ாளன்று, “உலக சூரய் நமஸ்கார”் என்ற ஒரு செயல் 

விளக்க நிகழ்ெச்ியய நடத்துவதற்கு ஆயுஷ் அயமெெ்கம் முடிவு செய்துள்ளது.  

❖ இந்த நிகழ்ெச்ியானது இந்தியா முழுவதும் 75 லட்ெம் மக்கயளக் சகாண்டு நடத்தப்பட 

உள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்ெச்ியானது புவி சவப்பமயடதல் மற்றும் பருவநியல மாற்றம் குறித்த 

செய்தியயயும் எடுத்துயரக்க முயல்கிறது.  

 

 

கல்வி நிறுவனங்கள் குறித்த சர்வததச மாநாடு 2022 

❖ கல்வி  ிறுவனங்கள் குறித்த ஒரு சரவ்வதச மா ாடானது குஜராத்தின் அகமதாபாத் 

 கரிலுள்ள அறிவியல்  கரில் அமம ்த விஞ்ஞான் பவனில்  டத்தப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆற்றல்மிக்க குஜராத் உலக உசச்ி மா ாட்டின் வழியின் கீழ், உலக 

அளவில் புகழ்கபற்ற பல்கமலக்கழகங்கள் மற்றும் இ ்திய அரசின் கல்வித் துமற 

அமமசச்கம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிமண ்த ஈடுபாட்டின் மூலம் இ ்த மா ாடானது 

 டத்தப்பட்டது.  

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டு வதசிய கல்விக் ககாள்மகயின் பல்வவறு கண்வணாட்டங்கள் 

குறித்தும், உயரக்ல்வி மற்றும் கதாழில்நுட்பக் கல்வியிமன மாற்றியமமப்பதில் அதன் 
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பங்கு குறித்தும் கல ்வதாவலாசிப்பதற்காக கல்வியாளரக்ள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

மற்றும் மாணவரக்ளுக்ககன ஓர ்அரங்கிமன வழங்கியது.  

 

 

IAC விக்ராந்த் 

 

❖ INS விக்ரா ்த் என்பது (IAC-I) இ ்தியாவில் கட்டமமக்கப்பட்ட முதல் விமான ் தாங்கிப் 

வபாரக்் கப்பல் ஆகும்.  

❖ இது இ ்தியக் கடற்பமடயின் கடற்பமட வடிவமமப்பு இயக்கு ரகத்தினால் 

வடிவமமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ககாசச்ின் கப்பல் கட்டும்  ிறுவனத்தினால் கட்டமமக்கப்பட்டு வருகிறது.  

❖ இதன் கமாத்த  ீளம் 263 மீட்டர ்மற்றும் அகலம் 63 மீட்டர ்ஆகும். 
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❖ இது வபார ்விமானங்கள் மற்றும் கெலிகாப்டரக்ள் உள்ளிடட் 30 வமக விமானங்கமள 

சும ்து கசல்லும் திறன் ககாண்டது. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

அகல்நிலல (ஆஃப்லலன்) பரிவரத்்தலனகள் 

❖ இ ்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, எண்ணிம முமறயில் வமற்ககாள்ளப்படும் சிறு 

மதிப்பிலான அகல் ிமலப் பரிவரத்்தமனகளுக்கான ஒரு கட்டமமப்பிமன அறிமுகம் 

கசய்துள்ளது. 

❖ அகல் ிமலப் பண வழங்கீடுகமள அட்மடகள், வாலட்ஸ் (பணமவப்புக் கணக்குகள்) 

அல்லது மகவபசி (சிறு) சாதனங்கள் வபான்ற எ ்தகவாரு வழியாகவும்   

வமற்ககாள்ளலாம்.   

❖ ஆனால் அவற்மற அருகாமமயில் (அ) வ ருக்கு வ ரான ஒரு பரிவரத்்தமன வபான்ற 

முமறகளில் மட்டுவம வமற்ககாள்ளலாம். 

❖ அ ்த அகல் ிமலப் பரிவரத்்தமனயானது வமாசமான அல்லது தரம் குமற ்த 

இமணய வசதி அல்லது கதாமலகதாடரப்ு இமணப்பு உள்ள பகுதிகளில், குறிப்பாக 

புற கர ்மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் டிஜிட்டல் (எண்ணிம) பரிவரத்்தமனகமள 

அதிகரிக்கச ்கசய்யும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

புதிய தகாவிட் திரிபு ‘டடல்டாக்ரான்’ 

 

❖ கடல்டா மற்றும் ஓமமக்ரான் ஆகியமவ இமண ்து உருவான ஒரு புதிய வகாவிட்-19 

திரிபானது மசப்ரஸ்  ாடட்ில் கண்டறியப்பட்டது. 

❖ இதற்கு “சடல்டாக்ரான்” (deltacron) எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ சடல்டா மரபணுக்களின் உள்ளளளய ஓயமக்ரான் ளபான்ற மரபணு அயடயாளங்கள் 

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


•   
•    
 

 
 

கண்டறியப் பட்டதனால் இதற்கு இது ளபான்று சபயரிடப்பட்டது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

நகர்ப்புற வனப் பூங்கா – லகதபசி டசயலி 

❖ கதலுங்கானா மா ிலமானது  கரப்்புற வனப் பூங்கா மகவபசி கசயலி என்ற ஒரு 

கசயலிமய முதன்முமறயாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.   

❖ இது ஒரு கருத்து சார ்்த ரீதியில்  கரப்்புற வனப் பூங்காக்கள் பற்றிய அமனத்துத் 

தகவல்கமளயும் வழங்கும் ஒரு பிரத்திவயக மகவபசி கசயலி ஆகும். 

❖ இது பாரம்வயாளரக்ள் தங்களது வருமம மற்றும் பயணங்கமள முன்கூட்டிவய 

திட்டமிடுவதற்கான வசதிமயயும் வழங்குகிறது.  

 

சர்வததச லகவிலன விருது 

❖ வகாவளம் அருவக அமம ்துள்ள வகரளக் கமலகள் மற்றும் மகவிமன கிராமத்திற்கு 

ஆண்டின் சிற ்த மகவிமனக் கிராமம் என்ற பிரிவில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

சரவ்வதச மகவிமன விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது மா ிலச ்சுற்றுலா வமம்பாட்டிற்காக வவண்டி உராலுங்கல் கதாழிலாளர ்ஒப்ப ்தக் 

கூட்டுறவுச ்சமுதாயத்தினால் (Uralungal Labour Contract Co-operative Society)  ிறுவப்பட்ட 

ஒரு பகுதி ஆகும்.  

❖ மவலசியாவிலுள்ள ‘கிராஃப் சகாமுனிதி கு’ என்ற யகவியனக் கிராமமானது முந்யதய 

ஆண்டின் சிறந்த யகவியனக் கிராமமாக ளதரந்்சதடுக்கப்பட்டது.  

 

 

முதல் டெலி – லமயம்  

❖ அமனத்து வான்வழிப் வபாக்குவரத்து வசதிகளுடன் கூடிய இ ்தியாவின் முதல் கெலி 

மமயமானது அரியானாவின் குருகிராம்  கரில் அமமக்கப்பட உள்ளது.  

❖ கெலிகாப்டரக்ளுக்ககன அமனதத்ு வசதிகமளயும் ஒவர இடத்தில் ககாண்டுச ்

கசயல்பட உள்ள  ாட்டின் முதல் மமயமாக இது திகழும். 

❖ கெலிவபாரட்் (உலங்கு ஊரத்ி தமரயிறங்கி ஏறும் இடம்) பணிமமன, வான்வழி 
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வாடமக வாகனங்களின் பராமரிப்பு மற்றும் தனி பர ்பயன்பாட்டு கெலிகாப்டரக்ள் 

உள்ளிட்ட அமனத்து வமகயான விமான வசதியும் இங்கு கிமடக்கப் கபறும்.  

 

 

தலாசூங் திருவிழா 

 

❖ வலாசூங் ( ாம்சூங்) என்பது திகபத்திய ச ்திர  ாள்காட்டியின் 10வது மாதத்தில் 18வது 

 ாளன்று சிக்கிம் மா ிலம் முழுவதும் ஒவ்வவார ்ஆண்டிலும் ககாண்டாடப்படும் ஒரு 

திருவிழா ஆகும்.  

❖ இது அறுவமடப் பருவத்தின் கதாடக்கத்திமனயும் குறிக்கிறது. 

❖ வலாசூங் திருவிழாவானது சிக்கிமிய பூஷியா இனத்தவரால் வசானம் வலாசூங் எனவும் 

கலப்சச்ா இனத்தவரால்  ாம்சூங் எனவும் ககாண்டாடப்படுகிறது.  

❖ இ ்தத் திருவிழாவானது வ பாளம் மற்றும் பூடான் ஆகிய பகுதிகளிலும் ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி விருது 

❖ கர ்ாடகாவின் மணிப்பாலில் உள்ள கஸ்தூரிபாய் மருத்துவக் கல்லூரியின் 
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மருத்துவக் கருவளரவ்ியல் துமறயின் வபராசிரியர ் டாக்டர ் சதீஷ் அடிகா இ ்திய 

மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்தின் வதசிய விருதிற்குத் வதர ்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  

❖ இவர ்இ ்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்திடமிரு ்து டாக்டர ்சுபாஷ் முகரஜ்ி என்ற 

விருதிமனப் கபறுவார.் 

❖ வசாதமனக் குழாய் மூலம் கருவுறுதல் துமறயில் அவர ் ஆற்றிய ஒரு சிறப்பானப் 

பங்களிப்பிற்காக இ ்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இவர ் மருத்துவச ் வசாதமனக் குழாய் மூலம் கருவுறுதல் மற்றும் கருவுறு திறன் 

ஆராய்சச்ி ஆகிய இரண்டு துமறகளிலும் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்கிமன ஆற்றியுள்ளார.் 

 

உரஜ்ித் பதடல் 

❖ உரஜ்ித் பவடல், சமீபத்தில் ஆசிய உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் துமணத் 

தமலவராக  ியமிக்கப் பட்டார.்  

❖ இவர ்இ ்திய ரிசரவ்் வங்கியின் 24வது ஆளு ராகப் பணியாற்றியவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்ககன்யா  ாட்டில் பிற ்தவராவார.் 

 

 

தகால்டன் குதளாப் விருதுகள் 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வகால்டன் குவளாப் விருதிமன கவன்றவரக்ளின் கபயரக்ள் 

2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 அன்று  மடகபற்ற ஒரு தனியார ் விழாவில் 

அகமரிக்காவின் ொலிவுட் அயல் ாட்டுப் பத்திரிக்மகச ் சங்கத்தினால் அறிவிக்கப் 

பட்டன. 

❖ இ ்த ஆண்டு, இ ்த  ிகழ்சச்ியானது கதாமலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப் படாமல் (அ) 

வ ரமலயில் கவளியிடப்படாமல் எ ்தகவாரு கதாகுப்பாளரும் அல்லது  ியமனப் 

பட்டியலில் உள்ளவரக்ளும் இன்றி மற்றும் எ ்த ஒரு சிவப்புக் கம்பள வரவவற்புமும் 

இன்றி  டத்தப் பட்டது.  

❖ க ட்ஃப்ளிக்ஸ் ஊடகத்தின் “The power of the dog” எனும் தியரப்படமானது 2022 ஆம் 

ஆண்டு   ளகால்டன் குளளாப் விருது விழாவில் சிறந்த தியரப்படம்-நாடகம் என்ற ஒரு 

விருதியன சவன்றது.  

❖ 20வது சென்சூரி ஸ்டுடிளயாஸ் நிறுவனத்தின் “West Side Story” தியரப்படமானது சிறந்த 

தியரப்படம் – இயெ ொரந்்த (அ) நயகெச்ுயவப் படம் என்ற விருதியன சவன்றது.  

❖ HBO ஊடகத்தின் சதாடரான Succession சிறந்த சதாயலக்காட்சித் சதாடர ் – நாடகம் 

என்ற விருதியன சவன்றது.  

❖ HBO ஊடகத்தின் Max’s Hacks  சிறந்த சதாயலக் காட்சித ் சதாடர ் – இயெ ொரந்்த (அ)  
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நயகெச்ுயவ என்ற விருதியன சவன்றது.  

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு சவளியான ‘King Richard’ எனும் தியரப்படத்தில் தான் ஆற்றிய ஒரு 

கதாபாத்திரத்திற்காக வில் ஸ்மித் தனது முதல் ளகால்டன் குளளாப் விருதியன 

சவன்றார.் 

❖ “Being the Ricardos” என்ற தியரப்படத்தில் தான் ஆற்றிய ஒரு கதாபாத்திரத்திற்காக 

நிளகாளல கிட்ளமன் சிறந்த நடியகக்கான ளகால்டன் குளளாப் விருதியன சவன்றார.் 

❖ “The Power of Dog” என்ற தியரப்படமானது சிறந்த இயக்குநருக்கான ளகால்டன் குளளாப் 

விருதியனயும் சவன்றது.  

 

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

உலக காது தகளாததார் T20 கிரிக்டகட் சாம்பியன்சிப் தபாட்டி – 2023  

 

❖ அகில இ ்திய காது வகளாவதார ்விமளயாட்டுக் கழகமானது முதலாவது உலக காது 

வகளாவதார ் T20 கிரிக்சகட் சாம்பியன்சிப் வபாட்டியிமன  டத்துவதற்கு வவண்டி 

சரவ்வதச காது வகளாவதார ்விமளயாட்டுக் குழுவிடமிரு ்து ஒப்புதல் கபற்றுள்ளது. 

❖ முதலாவது உலக காது வகளாவதார ்T20 கிரிக்சகட் ொம்பியன்சிப் ளபாட்டியானது 2023 
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ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 முதல் 20 ஆம் ளததி வயரயில் ளகரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் 

நடத்தப் படும். 

 

73வது சதுரங்க கிராண்ட்மாஸ்டர் 

 

❖ தமிழ் ாட்டிமனச ்வசர ்்த 14 வயதான பரத் சுப்ரமணியம் இ ்தியாவின் 73வது கசஸ் 

(சதுரங்கப் வபாட்டி) கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆகியுள்ளார.்  

❖ இவர ் இத்தாலியில் கத்வதாலிக்கா என்ற இடத்தில்  மடகபற்ற ஒரு வபாட்டியில் 

கிராண்ட் மாஸ்டருக்கான 3வது மற்றும் இறுதி விதிமுமறகமள  ிமறவு கசய்தார.் 

❖ அவரது சக இ ்தியப் வபாட்டியாளரான M.R. லலித் பாபு அப்ளபாட்டியின் சவற்றியாளர ்

ஆனார.்  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக இந்தி டமாழி தினம் – ஜனவரி 10 

❖ இ ்தி கமாழிமய உலக அளவில் ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது 1975 ஆம் ஆண்டு  ஜனவரி 10 அன்று, முன்னாள் பிரதமர ்இ ்திரா கா ்தி 

அவரக்ளால் கதாடங்கப்பட்ட முதல் உலக இ ்தி மா ாட்டின் ஆண்டு  ிமறமவக் 

குறிக்கிறது. 

❖ எனினும், முதலாவது உலக இ ்தி கமாழி தினமானது 2006 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 

அன்று முன்னாள் பிரதமர ்டாக்டர ்மன்வமாகன் சிங் அவரக்ளால் கதாடங்கப்பட்டது.  
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❖ இ ்தி கமாழியானது, ‘சிந்து நிலம்’ (The Land of Indus) எனப் சபாருள்படுகின்ற ‘ஹிந்த்’ 

எனப் படும் ஒரு பாரசீக வாரத்்யதயிலிருந்து இப்சபயயர சபற்றது.  
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