
•   
•    
 

 
 

ஜனவரி – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ விரைவு சதுைங்க ஆட்டப் பிைிவின் முன்னாள் உலகச ்சாம்பியனான ககாகனரு ஹம்பி, 

கஜகஸ்தானின் அல்மாடட்ி நகைில் நரடபபற்ற FIDE உலக பிளிட்ஸ் பசஸ் சாம்பியன் 

ஷிப் கபாட்டியில் இந்திய நாட்டிற்கான முதல் பெள்ளிப் பதக்கத்ரத பென்றுள்ளாை.் 

❖ புெகனஸ்ெை ் நகைில் நரடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு கககலா இந்தியா இரளகயாை ்

கபாட்டிகளின் 18 ெயதிற்குட்பட்ட ஆடெருக்கான ஹாக்கி தகுதிச ் சுற்றில் மத்தியப் 

பிைகதச அணி ஒடிசா அணியிரன வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்ரத பென்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முேல் நீரடிச ்சுரங்கப்பாதே 

 

❖ பகால்கத்தாவின் கிழக்கு-கமற்கு பிைிவு பமட்கைா ெழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாக, 

இந்தியாவின் முதல் நீைடிச ் சுைங்கப் பாரதயானது கமற்கு ெங்காளதத்ில் பாயும் 

ஹூக்ளி ஆற்றின் கீழ் பகுதியில் கட்டரமக்கப்பட்டு ெருகிறது. 

❖ இந்தக் கட்டரமப்ரபப் பயன்படுத்த உள்ள பமட்கைா இையில்கள், நீருக்கடியில் 

அரமந்த இந்த 520 மீட்டை ் நீள சுைங்கப் பாரதரயக் கடக்க பெறும் 45 வினாடிககள 

ஆகும். 

❖ பகால்கத்தாவில் அரமந்துள்ள பகால்கத்தா பமடக்ைா சுைங்கப் பாரதயானது ஆற்றுப் 

படுரகக்கு கீகழ 13 மீட்டை ் மற்றும் தரையில் இருந்து 33 மீட்டை ் ஆழத்தில் அரமந்து 

உள்ளது. 

 

உலக வங்கியின் முேன்தையான பாலினை் சார்ந்ே சசயற்கருவிே் சோகுப்புப் 

புே்ேகை் 

❖ "அரனத்து பாலினங்களுக்குப் பபாருந்தக்கூடிய நகைப்்புறப் கபாக்குெைத்து மற்றும் 

பபாது இடங்கரள உருொக்குதல்" என்பதன் அடிப்பரடயிலான பாலினம் சாைந்்த 

பசயற் கருவித் பதாகுதிப் புத்தகம் ஆனது சமீபத்தில் பெளியிடப்பட்டது. 

❖ இது கபாக்குெைத்து மற்றும் நகை ெடிெரமப்பு ஆகியெற்றில் உள்ள பாலினம் சாைந்்த 

சிக்கல்கரளக் கெனத்தில் பகாண்டு ெருெரத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ பசயற்கருவித் பதாகுப்புப் புத்தகம் என்பது உலக ெங்கியினால் பெளியிடப்பட்ட 
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இைண்டு பதாகுதிகள் பகாண்ட ெழிகாட்டியாகும். 

❖ அரனத்து பாலினங்களுக்குப் பபாருந்தக் கூடிய நகைப்்புறப் கபாக்குெைத்து மற்றும் 

பபாது இடங்கரள உருொக்குதல் திட்டத்ரத ெடிெரமப்பதற்கு என்று நகைப்்புற 

அரமப்புகளுக்குத் கதரெயான நான்கு அம்ச அமலாக்கக் கட்டரமப்பின் விெைங்கள் 

இதில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அதைப்புசார் இடர் ஆய்வு 

❖ இந்திய ைிசைெ்் ெங்கியின் அரமப்புசாை ்இடை ்ஆய்வின் 23ெது சுற்று ஆனது 2022 ஆம் 

ஆண்டு நெம்பை ்மாதத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்திய ைிசைெ்் ெங்கியானது சமீபத்தில் தனது அறிக்ரகரய பெளியிட்டது. 

❖ உலகளாவியத் தாக்கப் பைெல், நிதிச ் சந்ரத மற்றும் பபாதுொன அபாயங்கள் 

அதிகைித்துள்ளன எனவும், அகத சமயம் கபைியல் பபாருளாதாைம் சாைந்்த இடைக்ள் 

மிதமானதாக உள்ளது எனவும் இந்த அறிக்ரக குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்த ஆய்வின்படி, கடந்த ஆறு மாதங்களில் உலக நிதி அரமப்பின் நிரலத்தன்ரம 

மீதான நம்பிக்ரகயானது ஓைளவு குரறந்துள்ளது. 

❖ இதற்கு கநைம்ாறாக, ஆய்வில் பங்ககற்ற 93.6 சதவீத பங்ககற்பாளைக்ளின் கூற்றுப்படி 

இந்திய நிதி அரமப்பு மீதான நம்பிக்ரக கமலும் கமம்பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவில் வங்கி முதறயின் தபாக்கு ைற்றுை் முன்தனற்றை் 2021-22 

 

❖ இந்த அறிக்ரகயானது 1949 ஆம் ஆண்டு ெங்கி ஒழுங்குமுரறச ்சட்டத்தின் படி சட்டப் 

பூைெ்மாக இணங்கும் ெரகயில் உள்ளது. 

❖ இது ெங்கித ்துரறகளின் (கூட்டுறவு ெங்கிகள் மற்றும் ெங்கி சாைா நிதி நிறுெனங்கள் 
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உட்பட) பசயல்திறன் குறித்த தகெல்கரள ெழங்குகிறது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட ெணிகம் சாைந்்த ெங்கிகளின் ஒருங்கிரணந்த 

நிதிநிரலகள் அறிக்ரககளில் ஏழாண்டு இரடபெளிக்குப் பிறகு 2021-22 ஆம் 

ஆண்டில் இைட்ரட இலக்க அதிகைிப்பானது பதிொகியுள்ளன. 

❖ 2017-18 ஆம் ஆண்டில் உசச்த்தில் இருந்த பட்டியலிடப்பட்ட ெணிகம் சாைந்்த 

ெங்கிகளின் பமாத்த ொைாக் கடன்களின் (GNPA) விகிதம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டின் 

மாைச் ்மாத இறுதியில் 5.8% ஆகக் குரறந்து ெருகிறது. 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சோழில்நுட்பை் 

54 ஸ்டார்லிங்க் v2.0 சசயற்தகக்தகாள்கள் 

❖ முதல் 54 v2.0 அல்லது Gen2 ஸ்டாைல்ிங்க் பசயற்ரகக் ககாள்கள் ஸ்கபஸ் எக்ஸ் 

நிறுெனத்தின் ஃபால்கன் 9 என்ற ஏவுகலம் மூலம் புவித ்தாழ்மட்ட சுற்றுப்பாரதயில் 

பசலுத்தப் பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் இருந்து, 60 ஸ்கபஸ் எக்ஸ் நிறுென ஏவுப் பணிகள் 

பெற்றிகைமாக நிரறவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ ஸ்கபஸ் எக்ஸ் நிறுெனமானது, தற்கபாது சுற்றுப்பாரதயில் 3,604 பசயல்பாட்டு ஸ்டாை ்

லிங்க் பசயற்ரகக் ககாள்கரளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ெருங்காலத்தில் அனுப்பப்பட உள்ள பமாத்த பசயற்ரகக் ககாள்களின் எண்ணிக்ரக 

12,000 ஆக உள்ள நிலலயில் இது 42,000 ஆக அதிகைிக்கப்படும். 

 

சவப்பமிகு நட்சே்திரங்கள் ைற்றுை் சவண் குறுமீன்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 

❖ இந்திய ொனியற்பியல் கழகத்தின் (IIA) ொனியலாளைக்ள் மற்றும் அறிவியலாளைக்ள், 

பெப்பமிகு நட்சத்திைங்கள் மற்றும் பெண் குறுமீன்கள் ஆகியரெ எதிைப்ாைத்்தரத 

விட குரறொன அளவிகலகய புற ஊதாக் கதிைவ்ீசர்ச பெளியிடுெதாகக் கண்டறிந்து 

உள்ளனை.் 
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❖ நமது அண்டத்தில் உள்ள மிகப் பபைிய ககாள ெடிெ விண்மீன் திைள் அரமப்பான 

ஒகமகா பசன்டாைிரயப் ஆய்வு பசய்யும் பபாது இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நட்சத்திைங்களால் பெளிப்படும் குரறொன புற ஊதா கதிைவ்ீசச்ுக்கு 

ஹீலியத்தின் விைிொக்கமும் ஒரு காைணமாக இருக்கலாம் என்று இெைக்ள் 

கூறுகின்றனை.் 

❖ ஆஸ்ட்கைாசாட் ஆய்ெகத்தில் உள்ள புற ஊதா ெரைபடமிடல் பதாரலகநாக்கியின் 

மூலம் பபறப்பட்ட படங்கரளப் பயன்படுத்தி இந்த விண்மீன் திைளில் உள்ள 

விசித்திைமான பெப்பமிகு நட்சத்திைங்கரள இந்த ஆைாய்சச்ிக் குழு கண்டறிந்தது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் பசயல்பட்டு ெருகிற ஆஸ்ட்கைாசாட ் இந்தியாவின் முதல் 

பிைதத்ிகயக விண்பெளி ஆய்ெகம் ஆகும். 

  

சஜல்தபாட்ஸ் 

 

❖ அமமரிக்காவின் ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கரலக்கழகத்திரனச ் கசைந்்த 

அறிவியலாளைக்ள் பஜல்கபாட்ஸ் என்ற பமன்ைக கைாகபாவிரன (எந்திைத்திரன) 

உருொக்கியுள்ளனை.் 

❖ பஜலட்டின் பகாண்டு முப்பைிமாண அசச்ிடல் முரறயின் மூலம் இந்த பஜல்கபாட்கள் 

உருொக்கப் படுகின்றன. 

❖ அெற்றின் ெடிெம், அளவுருக்கள் மற்றும் பஜல் ெடிெரமப்பு ஆகியரெ ெடிெரமக்கப் 

பட்டுள்ள முரறயின் காைணமாக எந்தபொரு கூடுதல் ஆற்றல் மூலங்களின் கதரெ 

இல்லாமல் இலை இயங்கும் திறன் பகாண்டரெயாகும். 

❖ பெப்பநிரலக்கு ஏற்ப இந்த பஜல்கள் (கூழ்மம்) விைிெரடெது அல்லது சுருங்குெகத 

இதற்குக் காைணமாகும். 

❖ திறன்மிகுக் கட்டரமப்புகரள உருொக்க அெற்ரறப் பயன்படுத்த இயலும். 

❖ மனித உடலின் ெழியாக உடல்பைப்புகளில் ெழிகய உட்பசன்று, இலக்கு நிைண்யிக்கப் 

பட்ட இடங்களுக்கு மருந்துகரளக் பகாண்டு பசல்ெதற்கும் இரெ பயன்படுத்தப் 

படலாம். 

❖ அரெ கடல் சாை ்எந்திைங்களாக, கடலின் கமற்பைப்ரபக் கண்காணிக்கவும் கைாந்துப் 

பணிகரள கமற்பகாள்ளவும் பயன்படுத்தப்படலாம். 
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❖ பஜல்கபாட்கள் மனித உயிை ் குறிப்பான்கள் மற்றும் உயிைக்ெதியியல் ஆகியெற்றில் 

ஏற்படும் மாறுபாடுகளுக்கு ஏற்றொறு ஊைந்்து பசல்லும் ெரகயில் பயிற்சிக்கப் படக் 

கூடியரெயாகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஆக்கிரமிப்பு வதக சிப்பி இனங்கள் 

 

❖ ஆக்கிைமிப்பு ெரக சிப்பி இனங்கள் பைவும் நிகழ்ொனது, ஆறு மற்றும் கடற்பைப்பில் 

உள்ள இறால் இனங்களுக்கு அசச்ுறுத்தலாக உள்ளது. 

❖ இது பதன்னபமைிக்க மடட்ி (சிப்பி) இனமாகும்.  

❖ இது மசன்லன காட்டுப்பள்ளி துரறமுகங்களுக்கு ெருரக தரும் கப்பல்களில் உள்ள 

நிரலப்புப் பாை பகுதியில் இருந்து நீை ்பெளிகயற்றப்படுெதால் பைவுகிறது. 

❖ கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதியில் இந்த ஆக்கிைமிப்பு இனங்கள் கண்டறியப்படுெது 

இதுகெ முதல் முரறயாகும். 

❖ இரெ முதன்முரறயாக எண்ணூை ்சதுப்பு நிலங்களில் உள்ளூை ்மீனெைக்ளால் இருபது 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டறியப்பட்டன. 

  

அறிக்தககள் ைற்றுை் குறியீடுகள் 

உணவு ைற்றுை் தவளாண்தையின் எதிரக்ாலை் - ைாற்றே்திற்கான இயக்கிகள் 

ைற்றுை் தூண்டுதகால்கள் 

❖ இந்த அறிக்ரகயிரன உணவு மற்றும் கெளாண் அரமப்பு (FAO) பெளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ரக கெளாண் உணவு முரறகளின் தற்கபாரதய மற்றும் அதிகைித்து 

ெரும் இயக்கிகள் மற்றும் அெற்றின் சாத்தியமான எதிைக்ாலப் கபாக்குகரளப் 

பகுப்பாய்வு பசய்தது. 

❖ இந்த அறிக்ரகயின்படி, கெளாண் உணவு இலக்குகள் உட்பட 2030 ஆம் ஆண்டு 

நிரலயான கமம்பாட்டு இலக்குகரள அரடய ொய்ப்பில்ரல என்று கூறப்படுகிறது. 

❖ எதிைக்ாலத்தில் நிரலயான உணவுப் பாதுகாப்பின்ரம, ெளங்களின் சீைழிவு மற்றும் 

நீடித்து நிரலக்க முடியாத பபாருளாதாை கமம்பாடு ஆகியெற்ரற உலகம் எதிை ்

பகாள்ளும் என எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. 

❖ உணவுப் பாதுகாப்பு, ஊட்டசச்த்துப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டு பமாத்த நிரலத்தன்ரம 

ஆகியெற்றின் அடிப்பரடயில் பல்கெறு விரளவுகரளக் பகாண்டு ெரும் கெளாண் 
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உணவு முரறகளுக்கான பின்ெரும் நான்கு எதிைக்ால சூழ்நிரலகரள இந்த அறிக்ரக 

கணித்துள்ளது. 

o ஒகை மாதிைியான சூழ்நிரலகள் 

o நிகை ்பசய்யப்பட்ட எதிைக்ாலம் 

o அதிகப்படியான கபாட்டி 

o நிரலத்தன்ரமக்கான ெைத்்தகப் பைிமாற்றம் 

 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

இந்தியாவின் முேல் சபண் முஸ்லிை் ஆசிரிதய 

❖ இந்தியாவின் முதல் பபண் முஸ்லீம் ஆசிைிரய பாத்திமா கேக் தற்கபாது ஆந்திைப் 

பிைகதச மாநில அைசினால் அங்கீகைிக்கப் பட்டுள்ளாை.் 

❖ எட்டாம் ெகுப்பு பள்ளி பாடப்புத்தகங்களில் இெைது பங்களிப்பு குறித்த பாடத ்

திட்டத்திரன அம்மாநில அைசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ முந்ரதய மகாைாே்டிைா மாநில அைசும் அதன் பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் பாத்திமா 

கேக் அெைக்ளின் பங்களிப்புகள் பற்றிய விைிொன பாடத ் திட்டத்திரன அறிமுகப் 

படுத்தியுள்ளது. 

❖ பாத்திமா கேக், கஜாதிைாெ் பூகல மற்றும் சாவித்ைிபாய் பூகல ஆகிகயாருக்கு பூனாவில் 

உள்ள தனது இல்லத்தில் 1848 ஆம் ஆண்டில் அரடக்கலம் பகாடுத்ததாக அறியப் 

படுகிறது. 
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❖ கேக், சாவித்ைிபாய் பூகலவுடன் இரணந்து சிந்தியா ஃபைாை ் நடத்தி ெந்த ஒரு கல்வி 

நிறுெனத்தில் தனது ஆசிைியை ்பயிற்சி படிப்பிரன நிரறவு பசய்தாை.் 

❖ அதன் பிறகு பூகல தம்பதியுடன் கசைந்்து, அெை ் தனது வீட்டிகலகய முதலாெது 

அரனத்து மகளிை ்பள்ளிரயத் பதாடங்கினாை.் 

❖ பூபல அெைக்ளால் நடத்தப்பட்ட ஐந்து பள்ளிகளிலும் பாத்திமா கேக் ஆசிைியைாக 

பணி புைிந்தகதாடு, 1851 ஆம் ஆண்டில் மும்ரபயில் இைண்டு பள்ளிகரளயும் அெை ்

நிறுவினாை.் 

 

 

சகௌரி அை்ைா அறக்கட்டதள விருது 

 

❖ கியூப நாட்டின் பிைபல சமூக கசெகரும் மனித உைிரம ஆைெ்லருமான அலீடா குகெைா, 

K.R. பகௌைி அம்மா அறக்கட்டரளயினால் நிறுெப்பட்ட முதல் விருதுக்கு 

கதைந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளாை.் 

❖ மாற்றுத ் திறனாளி குழந்ரதகளின் மறுொழ்வு மற்றும் ெளைந்்து ெரும் நாடுகளுக்கு 

கடன் நிொைணம் ெழங்குெது பதாடைப்ான அெைது முயற்சிகளுக்காக பைண்டிஇந்த 

விருதானது ெழங்கப் படுகிறது. 
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❖ டாக்டை ் அலீடா, இலத்தீன் அபமைிக்காவில் உள்ள குழந்ரதகளின் ஆகைாக்கியத்ரத 

கமம்படுத்துெதற்காக பசயல்பட்டு ெரும் கியூபா மருத்துெத் திட்ட அரமப்பின் ஒரு 

நரடமுரற உறுப்பினைாகவும் உள்ளாை.் 
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