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ஜனவரி – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ குடியரசுத் தலைவர ் முரம்ு அவரக்ள் ததலுங்கானாவிை் அலைந்துள்ள இரண்டு 

ககாவிை்களிை் PRASHAD என்ற திட்டத்தின் கீழ் பணிகலள கைற்தகாள்வதற்கான 

செயல்பாடுகலளத் ததாடங்கி லவத்தார.் 

❖ கரந்ாடகாவிை் உள்ள கதவனஹள்ளியிை் அலைக்கப்பட உள்ள ைத்தியத ்துப்பறிவுப் 

பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு ைத்திய உள்துலற அலைசச்ர ்அடிக்கை் நாட்டினார.் 

❖ தகாை்கத்தாவிை் உள்ள க ாகா எனுமிடத்திை் அலைக்கப்பட்டுள்ள டாக்டர ்சியாைா 

பிரசாத் முகரஜ்ி கதசிய தண்ணீர ்ைற்றுை் துப்புரவு நிறுவனத்லத (SPM-NIWAS) பிரதைர ்

அவரக்ள் திறந்து லவத்தார.் 

❖ 10 நாட்கள் அளவிைான முதைாவது கபக்கை் சரவ்கதசக் கடற்கலரத் திருவிழாவானது 

ககரளாவின் காசரக்காடு எனுமிடத்திை் நலடதபற்றது. 

❖ உத்தரகாண்ட் ைாநிைதத்ிை் உள்ள ததஹ்ரி எனுமிடத்திை் உைகத் தரை் வாய்ந்த 

கயாக்கிங்-கககனாயிங் (சிறு படககாட்டப் கபாட்டி) அகாடமி அலைக்கப்பட உள்ளது. 

o இந்த அகாடமியிை், உத்தரகாண்ட் ைாநிைத்திலனச ்கசரந்்த இலளஞரக்ள் கதசிய 

ைற்றுை் சரவ்கதச அளவிை் பங்ககற்று விலளயாடுவதற்காக வேண்டி, இைவசப் 

பயிற்சியுடன் கசரத்்து கதலவயான அலனத்து வசதிகலளயுை் அளிதத்ுத் தயார ்

படுத்தப் படுவாரக்ள். 

❖ தடஸ்ைா ைற்றுை் ட்விட்டர ்ஆகியவற்றின் தலைலை நிரவ்ாக அதிகாரி எகைான் ைஸ்க் 

தனது நிகர தசாத்து ைதிப்பிை் இருந்து 200 பிை்லியன் டாைரக்லள இழந்த முதை் நபர ்

ஆனார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஆயுர்தவேே்திற்கான SMART திட்டம் 

 

❖ இந்திய ைருத்துவ முலறக்கான கதசிய ஆலணயை் (NCISM) ைற்றுை் ைத்திய ஆயுரக்வத 

அறிவியை் ஆராய்சச்ிெ ்சலப (CCRAS) ஆகியலவ இலணந்து ‘SMART’ என்ற திட்டத்லதத் 

ததாடங்கியுள்ளன. 

❖ SMART என்பது கற்பித்தை் ததாழிை்முலறயிை் ஆயுரக்வத ஆராய்சச்ியின் ஒரு தபருை் 

கபாக்கிலன தநறிப்படுதத்ுதை் என்பதலனக் குறிக்கிறது. 
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❖ ஆயுரக்வதக் கை்லூரிகள் ைற்றுை் ைருத்துவைலனகள் மூைை் அறிவியை் ஆராய்சச்ிலய 

கைை்படுத்துவலத இது கநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

அணுசக்தி அமமப்புகள் மற்றும் மகதிகள் பற்றிய பட்டியல் 

 

❖ 1988 ஆை் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக பாகிஸ்தான் ைற்றுை் இந்தியா ஆகிய 

நாடுகள் தங்கள் அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியலைப் பரிைாறிக் தகாண்டன. 

❖ இரு தரப்பிலிருந்துை் வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூரவ் அறிக்லககளின்படி, இந்த 

ஒப்பந்தைானது இரு நாடுகளுை் ஒன்றுக்தகான்று தங்களது அணுசக்தி 

நிலையங்கலளத் தாக்கிக் தகாள்வலதத் தடுக்கிறது. 

❖ இந்தப் பட்டியை்கள் ஒகர கநரத்திை் இஸ்ைாைாபாத் ைற்றுை் புது தடை்லியிை் உள்ள 

அந்தந்த நாடுகளின் தூதரக்ள் மூைை் சைரப்்பிக்கப்பட்டன. 

❖ 2008 ஆை் ஆண்டிை் கைற்தகாள்ளப்பட்ட ஓர ்ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியா 

ைற்றுை் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளுை் அந்தந்த அரசுக் காவை்துலறயின் 

காவலிை் உள்ள லகதிகளின் பட்டியலையுை் ஒன்றுக்தகான்று பரிைாறிக் தகாண்டன. 

❖ தடுப்புக் காவலிை் லவக்கப்பட்டுள்ள 705 இந்தியரக்ள், 51 தபாதுைக்கள் ைற்றுை் 654 

மீனவரக்ளின் பட்டியலை பாகிஸ்தான் அரசு பகிரந்்துள்ளது. 

❖ இந்தியா தனது காவலிை் உள்ள 434 பாகிஸ்தானியரக்ள், 339 தபாதுைக்கள் ைற்றுை் 95 

மீனவரக்ளின் பட்டியலைப் பகிரந்்து தகாண்டது. 

❖ 2008 ஆை் ஆண்டு உடன்படிக்லகயானது, இரு நாடுகளிடமுை் காவலிை் லவக்கப் பட்டு 

உள்ள லகதிகளுக்கு அந்தந்த நாடுகளின் தூதரக அணுகலை வழங்குகிறது.  

❖ கைலுை், ஒவ்தவாரு ஆண்டின்  னவரி ைற்றுை்  ூலை ைாதங்களிை் இருநாடுகளுை் 

ஒன்றுக்தகான்று தத்தைது காவலிை் உள்ள லகதிகளின் பட்டியலை பரிைாறிக் 

தகாள்ள கவண்டுை் என்றும் இது குறிப்பிடுகிறது. 

 

பிரஜ்வாலா சவால் 

❖ ஊரக கைை்பாட்டுத் துறற அலைசச்கை் ஆனது பிர ் ்வாைா சவாலை அறிமுகப் 

படுத்தி உள்ளது. 

❖ இது கிராைப்புற தபாருளாதாரத்லத ைாற்றியலைப்பதற்கான கருதத்ாக்கங்கள், 

தீரவ்ுகள் ைற்றுை் நடவடிக்லககலள முன்லவப்பதலன வரகவற்கிறது. 

❖ புதுலையான ததாழிை்நுட்பத் தீரவ்ு, உள்ளாரந்்த கைை்பாடு, ைதிப்புச ்சங்கிலிச ்சாரந்்த 

திட்டங்கள், கைை்படுத்தப்பட்ட தபண்கள் ததாழிை்முலனவு, குலறந்த தசைவினை் 
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தகாண்ட தீரவ்ுகள், நிலைத்தன்லை, இடை் சாரந்்த கவலைவாய்ப்பு, உள்ளூர ்

ையைாக்கப் பட்ட ைாதிரிகள் ஆகியவற்றிலனெ ் சாரந்்த கருத்தாக்கங்கள் ைற்றுை் 

தீரவ்ுகலள வரகவற்கிறது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆங்கிலேய இந்திய இராணுவ நிமனவுச ்சின்னம் 

 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் உள்ளாட்சி அரச சலபயானது இது சாரந்்த திட்டங்களுக்கு ஒப்புதை் 

அளித்தலதயடுத்து, ஸ்காட்ைாந்தின் கிளாஸ்ககா நகரத்திை் புதிய ஆங்கிவலய இந்திய 

இராணுவ நிலனவுசச்ின்னை் நிறுவப்பட உள்ளது. 

❖ இது இரண்டு உைகப் கபாரக்ளின் கபாதும், ஆங்கிகையரக்ளுடன் இலணந்து கபாரிட்ட 

இைட்சக்கணக்கான இந்திய வீரரக்ளின் தியாகத்லத நிலனவு கூருை் வலகயிை் 
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நிறுவப் பட உள்ளது. 

 

ஆஸ்திரியாவுடனான விரிவான இடம்சபயர்வு மற்றும் தபாக்குவரே்து 

கூட்டாண்மம ஒப்பந்ேம் 

 

❖ ஆஸ்திரியாவுடனான 'விரிவான இடை்தபயரவ்ு ைற்றுை் கபாக்குவரத்து கூட்டாண்லை 

ஒப்பந்தத்திை்' (MMPA) இந்திய அரசு லகதயழுத்திடட்து. 

❖ இது இந்திய ைாணவரக்ள் ைற்றுை் ததாழிை் வை்லுநரக்ளின் இடை்தபயரவ்ு ைற்றுை் 

கபாக்குவரத்திற்கு உதவுவலத கநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ த ரை்னி, பிரான்ஸ், கபாரச்ச்ுகை், இங்கிைாந்து ைற்றுை் தடன்ைாரக்் கபான்ற 

நாடுகளுடன் இகத கபான்ற ஒப்பந்தங்கள் சமீபத்திை் இந்திய அரசினாை் கைற் 

தகாள்ளப் பட்டன. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

காஃபி ஏற்றுமதி 

 

❖ காஃபி வாரியத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவிை் இருந்து கைற்தகாள்ளப்படுை் காஃபி 

ஏற்றுைதி, 2022 ஆை் ஆண்டிை் 1.66% உயரந்்து 4 ைட்சை் டன்னாக பதிவாகியுள்ளது. 

❖ ஆசியாவின் மூன்றாவது தபரிய காஃபி உற்பத்தியாளர ் ைற்றுை் ஏற்றுைதியாளராக 

திகழுை் நாடு இந்தியா ஆகுை். 
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❖ 2021 ஆை் ஆண்டிை் இதன் ஏற்றுைதி 3.93 ைட்சை் டன்னாக பதிவாகியிருந்தது. 

❖ உடனடி காஃபி வலக தவிர, கராபஸ்டா ைற்றுை் அகரபிகா கபான்ற வலககலளயுை் 

இந்தியா அதிகளவிை் ஏற்றுைதி தசய்கிறது. 

❖ இத்தாலி, த ரை்னி ைற்றுை் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியக் காப்பிக் தகாட்லட 

வலககள் அதிகளவிை் ஏற்றுைதி தசய்யப்படுை் நாடுகளாகுை். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

விலங்குகளுக்கான முேலாவது நடமாடும் சசயற்மகமுமற கருே்ேரிே்ேல் 

மமயம் 

 

❖ இந்தியாவிை் முதை்முலறயாக விைங்குகளுக்கான நடைாடுை் தசயற்லக முலற 

கருத்தரித்தை் லையைானது கு ராத்தின் அை்கரலியிை் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ நடைாடுை் தசயற்லக முலற கருத்தரித்தை் லைய வசதி தகாண்ட ஒரு வாகனைானது, 

"இந்திய அரசு ைற்றுை் அைர ் தடய்ரி நிறுேனம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியின் 

மூைை் ததாடங்கப் பட்டுள்ளது". 

❖ தசயற்லக முலற கருத்தரித்தை் என்பது கருவுறுதலுக்கு உதவுவதற்குை் குழந்லதயின் 

கரு வளரச்ச்ிக்கு உதவுவதற்குை் பயன்படுத்தப்படுை் ஒரு சிக்கைான தசயை்முலற 

ஆகுை். 

❖ இது விைங்குகளிை் காணப்படுை் அதிகளவிைான தபண் முதலுருக்கலள அதிக 

விகிதத்திை் தபருக்கைலடயச ்தசய்வதற்கான ஒரு கைை்படுத்தப் பட்ட இனப்தபருக்கத் 

ததாழிை்நுட்பைாகுை். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

திட்டம் 929 

❖ திரிபுரா முழுவதுை் உள்ள 929 வாக்குச ்சாவடிகளிை் கதரத்ை் ஆலணயை் முழு கவனை் 

தசலுத்தி, அங்கு நலடதபறவிருக்குை் சட்டைன்றத் கதரத்லிை் 92 சதவீத வாக்குப் பதிவு 

என்ற அளலவ அலடவலத இைக்காகக் தகாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தச ்சாவடிகளிை் 89 சதவீதத்திற்குை் குலறவான வாக்குககளப் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ இந்தச ் சாவடிகளிை் பதிவாகி வருை் குலறந்த வாக்குெ ் சதவீதத்லத அதிகரிக்கச ்

தசய்வதற்காக, கதரத்ை் ஆலணயை் 'திடட்ை்-929' என்ற ஒரு திட்டத்திலன அறிமுகப் 

படுத்தியுள்ளது. 

 

 

சுழிய அளவு தவட்மடயாடல் சம்பவங்கள் பதிவு 

 

❖ அசாை் ைாநிைத்திை் 2022 ஆை் ஆண்டிை் காண்டாமிருகங்கள் எதுவுை் கவட்லடயாடப் 

படவிை்லை என்று அசாை் முதைலைசச்ர ்ஹிைந்தா பிஸ்வா சரை்ா  னவரி 01 ஆை் 

கததியன்று அறிவித்தார.் 

❖ அசாை் ைாநிைத்திை் 2000 ஆை் ஆண்டிற்குப் பிறகு காண்டாமிருக கவட்லடயாடுதை் 

சை்பவங்கள் எதுவுை் பதிவாகாதது இதுகவ முதை் முலறயாகுை். 

❖ கலடசியாக 2021 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்28 ஆை் கததியன்று ககாைாகாட் ைாவட்டத்திை் 

உள்ள ககாகஹாராவிை் அலைந்த ஹிைகுண்டா எனுமிடத்திை் காண்டாமிருகங்கள் 

மீதான தாக்குதல் சை்பவங்கள் பதிவானது. 
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❖ இந்தியக் காண்டாமிருக (Rhinoceros unicornis) இனங்கள் பிரை்ைபுத்திராப் பள்ளத்தாக்கு, 

வடக்கு வங்காளத்தின் சிை பகுதிகள் ைற்றுை் ததற்கு கநபாளத்தின் சிை பகுதிகளிை் 

ைட்டுகை காணப்படுகிறது. 

❖ இந்தியக் காண்டாமிருக இனங்கள் IUCN அலைப்பின் சிேப்புப் பட்டியலிை் பாதிக்கப் 

படக்கூடிய இனங்களாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2வது நீளமான கம்பிவடப் பாலம் 

 

❖ ைத்திய சாலைப் கபாக்குவரத்து ைற்றுை் தநடுஞ்சாலைத் துலற அலைசச்ர ் நிதின் 

கட்கரி,  ுவாரி ஆற்றின் குறுக்கக அலைக்கப்பட்டு வருை் புதிய பாைத்தின் முதை் கட்ட 

கட்டுைானப் பணிகலளத ்ததாடங்கி லவத்தார.் 

❖ இது வடக்கு ககாவாவிை் உள்ள பாை்கபாலிை் ைற்றுை் ததற்கு ககாவாவிை் உள்ள 

தவரன்ா ஆகிய பகுதிகலள இலணக்கிறது. 

❖ இது ககாவா ைாநிைத்திை் உள்ள பன்ஜிை்-ைங்களூர ்பிரிவிை் அலைந்துள்ள NH-17/NH-66 

சாலையிை் அலைந்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பாைை் ஆனது வடக்கு ைற்றுை் ததற்கு ககாவா இலடகயயான பயண கநரத்லத 

குலறக்குை். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தபாப் சபனடிக்ட் XVI 

❖ முன்னாள் கபாப் (திருத்தந்லத) தபனடிக்ட் (செரம்னி) சமீபத்திை் காைைானார.் 

❖ இவருக்கு முன்னாள் திருத்தந்லதயாக இருந்த இரண்டாை்  ான் பாை் இறந்த பிறகு 

2005 ஆை் ஆண்டிை் இவர ்திருத்தந்லதயாகத் கதரந்்ததடுக்கப் பட்டார.் 

❖ கடந்த ஆறு நூற்றாண்டுகளிை் முதை் முலறயாக பதவி விலகிய முதை் 

கபாப்பாண்டவர ்இவகர ஆவார.் 

❖ 2013 ஆை் ஆண்டிை், உடை்நைக் காரணங்களுக்காக அவர ்கபாப்பாண்டவர ்பதவியிை் 

இருந்து விைக முடிவு தசய்தார.் 
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❖ 600 ஆண்டுகளிை் முதை் முலறயாக பதவி விலகிய முதை் கபாப்பாண்டவர ்

பதினாறாை் தபனடிக்ட் என்பது குறிப்பிடத் தக்கதாகுை். 

 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

தயா-தயா உடற்ேகுதி தசாேமன 

 

❖ இந்தியக் கிரிக்தகட் அணியிை் கதரவ்ு தசய்வதற்கான தகுதி நிலைகளிை் கயா-கயா 

உடற்தகுதி கதரவ்ு முலற மீண்டுை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ கயா-கயா கசாதலன முலறகயாடு கசரத்்து, தடக்ஸா (எலுை்பு ஊடுகதிர ் கசாதலன) 

கதரவ்ு நிலைகளிை் ஒரு பகுதியாக கசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ கயா-கயா கசாதலன என்பது உயிரவ்ளி தாங்குதிறன் உடற்தகுதிெ ்கசாதலன ஆகுை்.  

❖ அது 20 மீட்டர ்இலடதவளியிை் உள்ள குறிப்பான்களுக்கு இலடயிை் அதிக கவகத்திை் 

ஓடி நிலறவு தசய்வதலன உள்ளடக்கியது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அமமப்பின் உருவாக்க தினம் - 

ஜனவரி 01 

 

❖ "பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் கைை்பாட்டு அலைப்பானது" அதன் 64வது உருோக்கத் 

தினத்திலனக் தகாண்டாடியது. 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் கைை்பாட்டு அலைப்பானது 1958 ஆை் ஆண்டு  னவரி 01 

ஆை் கததியன்று நிறுவப்பட்டது. 

❖ இந்திய ஆயுதத் ததாழிற்சாலைகளின் ததாழிை்நுட்ப கைை்பாடு ைற்றுை் உற்பத்தி 

இயக்குனரகத் ததாழிை்நுட்ப கைை்பாட்டு ஸ்தாபனை் ஆகியவற்றிலனப் பாதுகாப்பு 

அறிவியை் அலைப்புடன் இலணத்தலதயடுதத்ு இந்த அலைப்பானது உருவாக்கப் 

பட்டது. 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் கைை்பாட்டு அலைப்பானது 52 ஆய்வகங்களின் வலை 

அலைப்லபக் தகாண்டுள்ளது. 
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