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ஜனவரி – 13  

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேச  நாணய நிதியமானது பியாதர – ஒலிவியர ்க ௌரிஞ்சாஸ் என்பவரர அேன் 

புதிய ேரைரமப் கபாருளாோர நிபுணரா  நியமிே்துள்ளது. 

o இந்ேப் கபாறுப்பிரன வகிே்து வரும் கீோ த ாபிநாே்ரே யடுே்து இவர ்அந்ேப் 

கபாறுப்பிரன ஏற்  உள்ளார.் 

❖ தவாடஃதபான் ஐடியா நிறுவனே்திை் 36% பங்கிரன இந்திய அரசு ர ய ப் படுே்ே 

உள்ளது. 

o தவாடஃதபான் குழுமமானது 28.5% பங்கிரனயும் ஆதிே்யா பிரை்ா குழுமமானது 

சுமார ்17.8% பங்கு ரளயும் க ாண்டிரு ்கும். 

❖ பஞ்சாபிை் பிரேமர ் நதரந்திர தமாடி அவர ்ளுரடய பாது ாப்பு விதிமீறை் சம்பவம் 

குறிே்து விசாரிப்பேற் ா , 4 தபர ்க ாண்ட குழு ஒன்றிரன உசச்நீதிமன்றம் நியமிேத்ு 

உள்ளது. 

o உசச் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி இந்து மை்த ாே்ரா இந்ே ் குழுவிற்குே் 

ேரைரம ஏற்பார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

விரிவான சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 

❖ முேைரமசச்ரின் விரிவான சு ாோர ்  ாப்பீட்டுே் திட்டே்திரன  ஜனவரி 11 ஆம் தேதி 

கோடங்கி, தமலும் 5 ஆண்டு ளு ்கு என்று முேை்வர ்மு  ஸ்டாலின் அந்ேே் திட்டே்ரே 

நீட்டிே்து ரவே்ோர.் 

❖ ரூ. 1.20 ைட்சம் வருடாந்திர வருமானமுரடய குடும்பங் ள் இந்ேே் திட்டே்தின் கீழ் 

பயன் கபற ேகுதியுரடயரவயாகும். 

❖ அரடயாள அட்ரட மற்றும் பே்திரி ்ர  உரிரம அட்ரட ரள ரவே்துள்ள 

பே்திரிர யாளர ்ள், ேங் ளது வருடாந்திர வருமானம் எவ்வாறா  இருந்ோலும் 

அேரனப் கபாறுேத்ு இை்ைாமை் இந்ேே் திட்டே்தின் கீழ் பயன் கபறுவர.்  

❖ இந்ேே் திட்டமானது யுரனகடட ் இந்தியா இன்ஸ்யூரன்ஸ் என்ற ஒரு  ாப்பீட்டு 

நிறுவனே்தின் மூைம் கசயை்படுே்ேப் படும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

செம்மரங்கள் 

❖ சரவ்தேச இயற்ர  வளங் ாப்பு ஒன்றியமானது, ேனது சிவப்புப் பட்டியலிை் 
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‘சசம்மரங்களை’ அருகி வரும் ஒரு இனமாக சமீபத்தில் மீண்டும் சசரத்்தது. 

❖ சசம்மரம் என அளைக்கப்படும் இந்த மரத்தின் அறிவியல் சபயர ் ப்செசராகாரப்ஸ் 

சாண்ெலினஸ் (Pterocarpus santalinus) என்று அளைக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியாளவச ்சசரந்்த ஒரு மர இனமாகும்.  

❖ இதன் புவியிெப் பரவல் கிைக்குத் சதாெரச்ச்ி மளலகை் வளர மெ்டுசம ஆகும். 

❖ இந்த இனமானது ஆந்திரப் பிரசதசத்திலுை்ை ஒரு தனித்துவமான காெ்டுப் பகுதிளயச ் 

சசரந்்த இனம் ஆகும். 

 

 

3வது அரிஹந்த் ரக அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

 

❖ இந்திய நாடானது அணுச ்தி நீரம்ூழ்கி ்  ப்பைான 3வது அரி ந்ே் ர   ப்பலிரன 

விசா ப் பட்டினே்திை்  கவளியிட்டது. 

❖ இது குரறந்ேபட்சம் 8 என்ற அளவிை் K-4 உந்துவிளச ஏவுகளணகளைச ் சுமந்து 

சசல்லக் கூடியது. 

❖ இதன் இயக்கத்திளனப் பற்றி, விசாகப்பெ்டின கப்பல் கெ்ெளமப்பு ளமயத்திலிருந்து 
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கிளெத்த ஒரு சசயற்ளகக்சகாை் புளகப்பெம் மூலமாக ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்ளதச ்

சசரந்்த சஜன்ஸ் டிஃபன்ஸ் எனும் ஒரு வார இதை் அறிவித்தது. 

❖ முதலாவது அணுசக்தியிை் இயங்கும் நீரம்ூை்கிக் கப்பலான INS அரிஹந்த்  ப்பை் 2016 

ஆம் ஆண்டில் பளெயில் இளணக்கப்பெ்ெது. 

❖ 2வது கப்பல் 2014 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பெ்ொலும்  இந்திய ் கெற்பளெயில் 

இளணவதற்கு அது காதத்ிருக்கிறது. 

❖ அரிஹந்த் ரக நீரம்ூை்கிக் கப்பல்கை் ரஷ்யாவின் உதவியுென் கெ்ெளமக்கப் பட்டு 

வருகின்றன.  

 

ஏக்தா நகர் இரயில் நிலலயம் 

 

❖ குஜராே்திலுள்ள நரம்ோ மாவட்டே்திை் அரமந்ே த வடியா இரயிை் நிரையே்தின் 

கபயரர மாற்றியரமப்பேற்கு இரயிை்தவ அரமசச் ம் ஒப்புேை் அளிே்துள்ளது. 

❖ இது ஏ ்ோ ந ர ்இரயிை்நிரையம் என மாற்றியரம ் ப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஒற்றுரம சிரை அரு ரமந்ே த வடியா இரயிை் நிரையமானது வதடாோரா எை்ரைப் 

பிரிவின் கீழ் உள்ளது. 

 

இலளயயார் பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் மாநாடு – 2022  

 

❖ பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் என்பது கவளிநாடு வாழ் இந்தியர ்தினம் எனவும் அரழ ் ப் 

படுகிறது.  

❖ இது ஒவ்தவார ்ஆண்டும் ஜனவரி 09 அன்று க ாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இே்தினமானது அயை்நாடு ளிை் வாழும் இந்தியர ்ரள ேனது ோய் நாட்டுடனான ஒரு 

பிரணப்பிரன மீண்டும் உருவா ்குமாறு ஊ ்குவி ்கும் வர யிை் அனுசரி ் ப் 

படுகிறது.  
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❖ இந்ே மாநாடானது கவளிநாடு வாழ் இந்தியர ்ள் ேங் ளது  ண்தணாட்டங் ள், 

உணரவ்ு ள் மற்றும்  ருே்து ரளே் கேரிவிப்பேற் ான ஒரு தமரடயாகும்.  

❖ இது உை ம் முழுவதும் உள்ள கவளிநாடுவாழ் இந்தியர ்ளின்  டட்ரமப்ரப 

உருவா ்குவதிை் உறுதுரணயா  தி ழ்கிறது.  

 

இலங்லகயில் நகரங்களுக்கிடைப்பை்ை இரயில் யெலவத் திட்டத்திற்கு இந்தியா 

உதவி 

❖ இந்தியாவின் உேவியுடன் இைங்ர  அரசு ேனது ந ரங் ளு ்கிரடப்பட்ட ஒரு இரயிை் 

தசரவரய உருவா ்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியா இந்ேே் திட்டே்திற் ா  டீசை் விநிதயா  அைகு ரள வழங்கியது. 

❖ ஜாஃப்னா மற்றும் க ாழும்பு ஆகிய ந ரங் ளு ்கு இரடதய இந்ே ரயிை் தசரவ ள் 

கோடங் ப் பட்டன.  

❖ ைவினியா மரை (க ாழும்பு) மற்றும்  ாங்த சன்துரற (ஜாஃப்னா) ஆகியவற்று ்கு 

இரடதயயும் இரயிை் தசரவ கோடங் ப்பட்டது. 

 

 

பிரம்யமாஸ் ஏவுகலை 

 

❖ பாது ாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அரமப்பானது, தமற்கு ்  டற் ரரயிை் INS 

விசாகப் பெ்டினம் என்ற இந்தியக் கெற்பளெப் சபாரக்் கப்பலிலிருந்து பிரம்சமாஸ் 

மீசயாலி சீரச்வக ஏவுகளணளய சவற்றிகரமாக ஏவி பரிசசாதித்தது. 
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❖ பிரம்சமாஸ் மீசயாலி சீரச்வக ஏவுகளணயின் கெல் விெ்டு கெல் பாயும் (கெல் பரப்பில் 

ஏவப்படும்) இது அேன் அதிகபெ்ச வரம்பில் சசாதிக்கப்பெ்ெது. 

❖ இது மிகத ்துல்லியமாக அேன் இலக்ளகத் தாக்கி அழித்தது.  

 

வடகிழக்குத் திருவிழா 

❖ 9வது வடகிழ ்குே் திருவிழாவானது  டுரமயான த ாவிட்-19  ட்டுப்பாடு ளுடன் 

அசாமின் க ௌ ாே்தியிை் நடே்ேப் பட்டது.  

❖ இது வடகிழ ்குப் பகுதியின் அழகிய பன்மு ே்ேன்ரம மற்றும் ஒருரமப்பாட்டிரன ் 

க ாண்டாடும் ஒரு திருவிழாவாகும்.  

❖ 9வது வடகிழ ்கு திருவிழாவானது, அந்ேப் பகுதியின் ம ே்ோன வணி ம் மற்றும் 

சுற்றுைாே் திறன் ரள தமம்படுே்தி அேரன முன்னிரைப்படுே்ேச ் கசய்வரே ஒரு 

தநா ் மா  ் க ாண்டுள்ளது.  

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

“Gateway to Hell” 

 

❖ துர ்்கமனிஸ்ோனின் அதிபர ் குரப்ாங் லி கபரட்ிமு மதடாவ், அந்ே நாட்டிலுள்ள 

“Gateway to Hell” எனப்படும் ஒரு தீப்பிைம்பு குழிளய முழுவதும் அளணப்பதற்கு ஒரு வழி 

முளறளயக் கண்ெறியுமாறு அந்நாட்டு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிெ்டுை்ைார.்  

❖ துர ்்கமனிஸ்ோனின் “Gateway to Hell” என்பது ஒரு சபரிய இயற்ளக வாயுக் குழியில் 

சதாெரந்்து 50 ஆண்டுகைாக எரிந்து வரும் தீப்பிைம்புகை் ஆகும். 
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❖ இது “Gateway to Hell” (அ) “Door to Hell” எனவும் அளைக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தத் தீக்குழியானது அஸ்காபாத் நகரிலிருந்து (துரக்்சமனிஸ்தானின் தளலநகர)் 260 

கி.மீ. சதாளலவிலுை்ை காரகும் என்ற பாளலவனத்தில் அளமந்துை்ைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் இதற்கு “Shining of Karakum” என அதிகாரப்பூரவ்மாக மறு சபயரிெப் 

பெ்ெது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

புவியின் 5வது மிக சவப்பமான ஆை்டு – 2021 

❖ ஐசராப்பிய ஒன்றியத் திெ்ெ  அளமப்பான சகாபரந்ிகஸ் பருவநிளல மாற்றச ்சசளவ 

எனும் அளமப்பினால் சமீபத்தில் ஓர ்அறிக்ளக சவைியிெப்பெ்ெது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்ொனது புவியில் நிலவிய 5வது மிக சவப்பமான ஆண்ொகும் என இந்த 

அறிக்ளக கண்ெறிந்துை்ைது. 

❖ இந்த அறிக்ளகயின்படி, கெந்த 7 ஆண்டுகை், இதுவளர பதிவானதில் மி  சவப்பமான 

ஆண்டுகைாகும். 

❖ பசுளம இல்ல வாயுக்கைின் சவைிசயற்றம் சதாெரந்்து அதிகரித்து வருவதால், 12 மாத 

காலப் பகுதி என்ற இந்தப் பிரிவிை் 2021 ஆம் ஆண்ொனது 5வது சவப்பமிக்க ஆண்ொக 

உருசவடுத்துை்ைது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

நீர்வழி சமட்யரா யெலவ 

 

❖ க ாசச்ி நீரவ்ழி கமடத்ரா தசரவே் திட்டமானது த ரளாவிை் ஒரு படகுப் தபா ்கு 

வரே்துே் திட்டம் ஆகும்.  

❖ இது புறந ரப்் பகுதி ளு ்கு சர ்குப் தபா ்குவரேத்ுச ்தசரவரய வழங்குகிறது. 

❖ இே்துடன்,  நீரவ்ழி கமட்தரா தசரவரயே் கோடங்கிய முேை் இந்திய ந ரமா  க ாசச்ி 

மாறியுள்ளது.  

❖ இே்திட்டே்திரன க ாசச்ி கமட்தரா இரயிை் லிமிகடட் நிறுவனம் கசயை்படுே்துகிறது. 

❖ இேற் ான தபா ்குவரேத்ு அரமப்பானது LTO என்ற நிறுவனத்தின் மின்கலே் சதாழில் 

நுெ்பம் சகாண்டு இயக்கப்படுகிறது. 

❖ உலகிசலசய முதல்முளறயாக மின்கல ஆற்றளல ளமயமாகக் சகாண்ெ நீரவ்ழிப் 
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சபாக்குவரத்து அளமப்பு இங்கு தான் சசயல்படுதத்ப்படுகிறது. 

❖ LTO என்பது லீனியர ்ளெெ்ொனியம் ஆக்ளசடு எனும் மறுமின்னூெ்ெம் சசய்யக்கூடிய 

ஒரு மின்கலன் ஆகும்.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

யதசிய கனவுப் பட்டியல் தினம் 2022 – ஜனவரி 08 

❖ இே்தினமானது ஒவ்தவார ் ஆண்டும் ஜனவரி மாேே்தின் 2வது சனி ்கிழரமயன்று 

அனுசரி ் ப் படுகிறது. 

❖ இந்ே ஆண்டு இே்தினம் ஜனவரி 08 அன்று அனுசரி ் ப்பட்டது. 

❖ நமது இை ்கு ரளப் புைப்படச ்கசய்வேற்கு என்று நம்ரம ஊ ்குவிப்பேற் ா  இந்ேே் 

தினமானது அனுசரி ் ப்படுகிறது.  

 

யதசிய ஆள்கடத்தல் விழிப்புைர்வு தினம் – ஜனவரி 11  

 

❖ ஆள் டே்ேைாை் பாதி ் ப்பட்டவர ்ளின் அவைநிரையிரனப் பற்றியும் அவர ்ளின் 

உரிரம ரள தமம்படுே்தி அேரனப் பாது ாப்பேரனப் பற்றியும் ஒரு விழிப்பு 

உணரர்வ ஏற்படுே்ேச ்கசய்வதே இே்தினே்தின் தநா ் மாகும்.  

❖ ஏற் னதவ ஜனவரி மாேம் முழுவதுதம தேசிய அடிரமே்ேனம் மற்றும் ஆள் டே்ேை் 

ேடுப்பு மாேமா  அங்கீ ரி ் ப்பட்டுள்ளது.  

❖ 2007 ஆம் ஆண்டிை், ஜனவரி 11 ஆம் தேதியிரன தேசிய  டே்ேை் விழிப்புணரவ்ா  

நிறுவுவேற் ான ஒரு தீரம்னே்திற்கு அகமரி ் ப் பாராளுமன்ற தமைரவ ஒப்புேை் 

வழங்கியது.  

❖ 2010 ஆம் ஆண்டிை் அதிபர ் ஒபாமா அவர ்ள், ஜனவரி மாேம் முழுவதும் தேசிய 

அடிரமே்ேனம் மற்றும் ஆள் டே்ேை் ேடுப்பு மாேமா  அனுசரி ் ப்படும் என ் கூறி 

இருந்ோர.்  

 

யதசிய இலளயயார் தினம் – ஜனவரி 12  

❖ இந்தியாவிை், சுவாமி விதவ ானந்ேரின் பிறந்ே நாரள நிரனவு கூறும் வர யிை் 

ஆண்டுதோறும் தேசிய இரளதயார ்தினம் அனுசரி ் ப்படுகிறது. 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர ்ள் விதவ ானந்ேரின் வாழ் ்ர ,  ருே்து ள் மற்றும் 

ேே்துவங் ரளப் பற்றி அறிந்து க ாள்வேற்கும், அவற்ரறே் ேங் ள் வாழ் ்ர யிை் 

பயன்படுே்துவேற்கும், ஊ ்குவி ் ப்படுவரே உறுதி கசய்வதே இந்ே தினே்தின் ஒரு 

மு ்கிய தநா ் மாகும்.  
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சுவாமி விதவ ானந்ேரின் 159வது பிறந்ே நாளாகும். (12 ஜனவரி 1863). 

❖ இந்ே ஆண்டின் இே்தினேத்ிற் ான  ருே்துரு, “It’s all in the mind” என்பதாகும்.  

❖ இந்ே தினத்ளத அனுசரிப்பதற்கான முடிவு 1984 ஆம் ஆண்டில் தமற்க ாள்ளப் பட்டது.  

❖ இே்தினமானது முேன்முேலிை் 1985 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 12 அன்று அனுசரி ் ப்பட்டது.  
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