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ஜனவரி – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் வரலாறு அடங்கிய புதத்கத்தின் ஐந்தாவது ததாகுதியானது 

சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்டது. 

o இந்தப் புத்தகமானது 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் 2008 ஆம் ஆண்டு வரரயிலான 11 

ஆண்டு கால வரலாற்றிரன உள்ளடக்கியது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இணையவழி விணளயாட்டு முணைகளுக்கான வணரவுக் சகாள்ணக 

 

❖ மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்பத ்துறை அரமசச்கம் (MeitY) ஆனது சமீபத்தில் 

இரணயவழி விரளயாட்டு முரறகளுக்கான வரரவு விதிகரள தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த முன்தமாழியப்படட் விதிகளானது, 2021 ஆம் ஆண்டு தகவல் ததாழில்நுட்ப 

விதிகளில் (இரடநிரல வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் எண்ணிம ஊடக தநறிமுரறகள் 

குறியீடு) மமற்தகாள்ளப்பட்ட திருத்தமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ இதன் படி இரணயவழி விரளயாட்டு நிறுவனங்கள் ஒரு சுய ஒழுங்குமுரற 

அரமப்பில் பதிவு தசய்ய மவண்டும். 

❖ இரணயவழி விரளயாட்டு நிறுவனங்கள், பயனரக்ளின் KYC (உங்கள் 

வாடிக்றகயாளறை அறிதல்), தவளிப்பரடயான முரறயில் பணம் தபறுதல் 

தகாள்ரக மற்றும் பணத்ரதத ் திரும்ப வழங்கல் உள்ளிட்டவற்றுடன் கூடிய கூடுதல் 

கவனத்துடன் தசயல்பட மவண்டும். 

❖ இதன் படி விரளயாட்டு நிறுவனங்களும் சமவாய்ப்பு எண் உருவாக்க சான்றிதரழப் 

தபற மவண்டும். 
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❖ இதில் இரணய வழி விரளயாட்டு நிறுவனங்களானது விரளயாட்டுகளின் 

முடிவுகரள ரவத்து பந்தயத்தில் ஈடுபட அனுமதிக்கப் படாது. 

❖ சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இரணய வழி வரத்்தக நிறுவனங்கரளப் மபாலமவ, 

இரணயவழி விரளயாட்டு நிறுவனங்களின் தளங்களும், அந்தத் தளம் விதி 

முரறகரள முரறயாகப் பின்பற்றுகிறதா என்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்காக என்று 

ஓர ்இணக்க அதிகாரிரய நியமிக்க மவண்டும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆைாம் ேணைமுணை சோழிை்முணை சார்ந்ே த ார் விமானம் 

 

❖ ஜப்பான் நாடானது இங்கிலாந்து மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுடன் இரணந்து, 

தனது அடுத்த தரலமுரற ததாழில்நுட்பம் சாரந்்த மபார ்விமானத்திரன உருவாக்கச ்

சசய்கிறது. 

❖ இந்தப் புதிய தஜட ் விமானமானது, பிரிட்டனின் ரடபூன் ரக மபார ் விமானங்கள் 

மற்றும் ஜப்பானின் F-2 ரக விமானங்களுக்கான ஒரு மாற்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்த மூன்று நாடுகளும் அதமரிக்காவின் ஐந்தாம் தரலமுரறத் ததாழில்நுட்பம் 

சாரந்்த F-35 மரடாருக்குப் புலப்படாத வரகயிலான மபார ் விமானங்கள் திட்டத்தின் 

ஒரு பங்குதாைை ்ஆகும். 

❖ இதற்கிரடயில், சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளும் ஆறாம் தரலமுரற ததாழில் 

நுட்பம் சாரந்்த விமானங்கரள வாங்க முயல்வதாகக் கருதப் படுகிறது. 

❖ சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் தற்மபாது தபய்ஜிங்கின் J-20 மற்றும் J-31 தஜட ்

விமானங்கள் மற்றும் மாஸ்மகாவின் Su-57 பபான்ை ஐந்தாம் தரலமுரற ததாழில் 

நுட்பம் சாரந்்த மபார ்விமானங்கரள இயக்கி வருகின்றன. 

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

நிதி நிணைே்ேன்ணம அறிக்ணக 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 26வது நிதி நிரலத்தன்ரம அறிக்ரகயிரன தவளியிடட்து. 

❖ 2022-23 நிதியாண்டின் முதல் பாதியில், பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் 

வரிக்குப் பிந்ரதய இலாபம் ஆனது 40.7% வளரச்ச்ிரயக் கண்டுள்ளது. 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் தமாத்த வாராக் கடன்களின் விகிதம் ஆனது 
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2022 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் மாதத்தில், ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு 5.0% 

ஆக படிப்படியாகக் குரறந்துள்ளது. 

❖ மமலும், தமாத்தச ் தசாதத்ுக்களில் நிகர வாராக் கடன்களின் (NNPA) அளவானது 10 

ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு 1.3% ஆகக் குரறந்துள்ளன. 

 

 

தேசிய வருமானே்தின் முேை் முன்கூட்டிய மதி ்பீடுகள் 

 

❖ மதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) ஆனது 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான மதசிய 

வருமானத்தின் முதல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகரள தவளியிட்டது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 8.7 சதவீதமாக பதிவான இந்தியாவின் நிரலயான தமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 7 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 19.7 சதவீதமாக பதிவான இந்தியாவின் தபயரளவு தமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 15.4 சதவீதமாக மதிப்பிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டில் பதிவான நிரலயான (2011-12) அல்லது மாறா விரலமதிப்பு 

அடிப்பரடயிலான தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 157.60 லட்சம் மகாடி ரூபாய் 

என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 
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❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான தற்காலிக தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பீடு 147.36 

லட்சம் மகாடி ரூபாய் ஆகும். 

 

அறிவியை் மை்றும் சோழிை்நுட் ம் 

ணைட்ரஜன் எரிச ாருளினாை் இயங்கும் முேைாவது மிே அதிதவக இரயிை் 

❖ நகரப்்புற இரயில்மவ இயக்கத்திற்காக ஆசியாவில் முதல் முரறயாக ரைட்ரஜன் 

எரிதபாருளில் இயங்கும் இரயில்கரள சீனா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த ரைட்ரஜன் இரயில் ஆனது மணிக்கு 160 கிமலாமீட்டர ் மவகத்தில் தசல்லக் 

கூடியது. 

❖ இது எரிதபாருள் நிரப்பப்படாமல் 600 கி.மீ. ததாரலவு வரர இயங்கக் கூடியது. 

❖ இந்த இரயிலில், ஆக்ஸிஜனுடன் ரைட்ரஜரன இரணத்து ஆற்றரல உருவாக்கி, நீர ்

மற்றும் நீராவி ஆகியவற்ரற மட்டுமம தவளிமயற்றுகின்ற எரிதபாருள் தசல்கள் 

நிறுவப் பட்டுள்ளன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் மாதத்தில் ரைட்ரஜன் எரிதபாருளில் இயங்கும் 

இரயில்கரள அறிமுகப்படுத்திய முதல் நாடு தஜரம்னியாகும். 

 

 

லும்பி- ்தராவாக்சச்ின்ட் ேடு ்பூசி 

❖ புமனவில் உள்ள கால்நரட சாரந்்த உயிரியல் தபாருட்கள் தயாரிப்புகள் நிறுவனம் 

(IVBP) ஆனது "லும்பி-ப்மராவாக்" தடுப்பூசியின் வணிகரீதியான உற்பத்திக்காக என்று 

"பிரத்திமயகம் சாரா உரிரமகரள" தபற்றுள்ளது. 

❖ லும்பி-ப்மராவாக் தடுப்பூசியானது, விலங்குகளில் பயன்படுத்துவதற்கு என்று மிகவும் 

பாதுகாப்பானபதாடு மதால் தடிப்பு மநாய் ரவரசுடன் ததாடரப்ுரடய ஆன்டிபாடிகள் 

மற்றும் தசல் வழி மநாய் எதிரப்்புச ்சக்தி ஆகியவற்றிரனத் தூண்டுகிறது. 

❖ மதால் தடிப்பு மநாய்க்கு எதிரான எதிரப்்புச ்சக்தியிரன விலங்குகளுக்குச ்தசயற்ரக 

முரறயில் வழங்குவதற்காக (சுமார ் ஒரு வருடத்திற்குப் பாதுகாப்பிரன வழங்கும்) 

இந்தத ்தடுப்பூசியானது பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ மதால் தடிப்பு மநாய் (LSD) என்பது கால்நரடகள் மற்றும் எருரமகளில் பரவும் ரவரஸ் 

ததாற்று மநாயாகும் என்பபதாடு, இது ஒப்பீட்டளவில் குரறந்த அளவு உயிரிழப்பிரன 

ஏற்படுத்துகிறது. 
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❖ மதால் தடிப்பு மநாய் ரவரஸ் என்பது பாக்ஸ்விரிமட குடும்பத்தில் உள்ள மகப்ரிமபாக்ஸ் 

ரவரஸ் மபரினத்ரதச ்மசரந்்த ஒரு ரவரஸ் ஆகும். 

❖ தகாசுக்கள், உண்ணிகள் மற்றும் சில வரகயான ஈக்கள் மபான்ற இரத்தத்ரத 

உண்ணும் பூசச்ிகளால் இது பரவுகிறது. 

❖ இது மனிதரக்ரளப் பாதிக்காது. 

 

 

மூணளணய உை்ணும் அமீ ா தநாய் 

 

❖ ததன் தகாரிய நாடானது, நாட்டில் தநக்மலரியா ஃபவ்மலரி அல்லது "மூரள உண்ணும் 

அமீபாவின்" முதல் மநாய்த ்ததாற்று பதிவானரத உறுதி தசய்துள்ளது. 

❖ தநக்மலரியா என்பது ஓர ்அமீபா மை்றும் ஒரு தசல் உயிரினம் என்பபதாடு, இது இந்த 

வரக இனங்களில் காணப்படும் இத்தரகய ஒமர வரகயாகும். 

❖ இது முதன்முதலில் 1965 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திமரலியாவில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

❖ இது தபாதுவாக தவந்நீர ்ஊற்றுகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் மபான்ற சூடான நன்னீர ்

வாழிடங்களில் காணப்படுகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ அமீபா மூக்கு வழியாக மனித உடலில் நுரழந்து பின்னர ்மூரள வரர பரவுகிறது. 

❖ தநக்மலரியா ஃபவ்மலரி மூரளக்குச ் தசன்றவுடன், அது மூரள திசுக்கரள அழிதத்ு, 

முதன்ரம அமீபிக் தமனிங்மகாஎன்தசபாலிடிஸ் (PAM) எனப்படும் ஆபத்தான ததாற்று 

மநாரய ஏற்படுத்துகிறது. 

 

ஓத இழுவிணச மூைமான நட்சே்திர சீர்குணைவு நிகழ்வு 

❖ நாசா நிறுவனத்தினால் இயக்கப்படும் ததாரலமநாக்கிகளானது, சமீபத்தில் ஒரு 

தபரிய கருந்துரள ஒரு நட்சத்திரத்ரத உள்வாங்குவரதப் பதிவு தசய்தன. 

❖ ஒரு கருந்துரள ஒரு நட்சத்திரத்ரத உள்வாங்கும் இந்த சம்பவம் ஆனது அண்ரமயில் 

நிகழ்ந்த ஐந்தாவது நிகழ்வாகும். 

❖ இது பூமியிலிருந்து 250 மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் ததாரலவில் உள்ள, மற்தறாரு 

அண்டத்தின் ரமயப் பகுதியில் நிகழ்ந்தது. 

❖ ஒரு கருந்துரளயால் ஒரு நட்சத்திரம் அழிக்கப்படும் வானியல் நிகழ்வு ஆனது 

முரறயாக ஓத இழுவிரச மூலமான நட்சத்திரச ் சீரக்ுரலவு நிகழ்வு (TDE) என்று 

அரழக்கப் படுகிறது. 

❖ ஓத இழு விரச என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இரடமய உள்ள ஈரப்்பு வலிரமயில் 

உள்ள மவறுபாடாகும். 

❖ ஒரு அரமப்பின் மீது தசலுத்தப்படும் ஓத இழுவிரசயானது, அரத ஒன்றாக 

இரணத்திருக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கிரடயிலான விரசரய விட அதிகமாக 

இருந்தால், அந்த அரமப்பு சீரக்ுரலந்து விடும். 

❖ இந்நிகழ்வு அதிகாரப்பூரவ்மாக AT2021ehb என அரழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது நமது சூரியரன விட சுமார ் 10 மில்லியன் மடங்கு நிரற தகாண்ட மத்திய 

கருந்துரள தகாண்ட ஒரு அண்டத்தில் நிகழ்ந்தது. 

 

 

வாை் நட்சே்திரம் C/2022 E3 (ZTF) 

❖ புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வால் நட்சத்திரம் ஆனது பூமிரயயும் சூரியரனயும் 

கடந்து தசல்லும் மபாது தவற்றுக் கண்களுக்குப் புலப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ இவ்வாறு இந்த வால் நட்சத்திரம் தவற்றுக் கண்களுக்குப் புலப்படுவது 50,000 

ஆண்டுகளில் இதுமவ முதல் முரறயாகும். 
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❖ நமது சூரியக் குடும்பதத்ின் பனி நிரறந்தப் பகுதிகரளக் கடந்தப் பிறகு அது 

சூரியனுக்கு மிக அருகில் வந்து பூமிக்கு மிக அருகில் கடந்து தசல்லும். 

❖ இந்த வால் நட்சத்திரம் ஆனது ஒரு கிமலாமீட்டர ் விட்டம் தகாண்டதாக மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த வால் நட்சத்திரமானது, தனது வாழ்நாளின் தபரும்பகுதிரய "சூரியனிலிருந்து 

பூமி உள்ள ததாரலவிரன விட குரறந்தது 2,500 மடங்கு அதிகமான ததாரலவினில்  

கழிக்கிறது. 

❖ கரடசியாக இந்த வால் நட்சத்திரம் பூமிரயக் கடந்த நிகழ்வானது, நியாண்டர ்

தால்கள் பூமியில் சுற்றித ்திரிந்த பரழய கற்காலதத்ின் மபாது நிகழ்ந்தது. 

❖ இந்த வால் நட்சத்திரமானது அடுத்து சூரியக் குடும்பத்தினுள் நுரழயும் நிகழ்வானது 

இன்னும் 50,000 ஆண்டுகளில் நிகழும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் பூமிரயக் கடந்துச ்தசன்ற, சவறும் தவற்றுக் 

கண்களுக்குப் புலப்படும் வரகயிலான NEOWISE எனப்படும் ஒரு முந்ரதய வால் 

நட்சத்திரத்திரன விட சிறியதாக இருக்கும். 

❖ முன்னதாக 1997 ஆம் ஆண்டில், பபைழிவு விறளவிக்கும் திைன்சகாண்ட அளவில் சுமார ்

60 கிமலாமீட்டர ் விட்டம் தகாண்ட மைல்-பாப் வால் நட்சத்திரமானது கடந்துச ்

தசன்றது. 
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