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ஜனவரி – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவிலேலய முதே் முறையாக வங்கிச ் லேறவயிே் முழுவதுமாக எண்ணிம 

மயமாக்கப்பட்ட மாநிேமாக லகரளா மாறியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசியப் புவியியல் சகொள்கக 2022 

❖ அறிவியே் மை்றும் ததாழிே்நுட்ப அறமேே்கமானது, 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான லதசியப் 

புவியியே் தகாள்றகயிறனச ்ேமீபத்திே் தவளியிட்டது. 

❖ இது லதசிய லமம்பாடு, தபாருளாதாரச ் தேழிப்பு மை்றும் வளரந்்து வரும் தகவே் 

தபாருளாதாரம் ஆகியவை்றிறன ஆதரிப்பதை்காக புவிோர ் துறைறய வலுப்படுத்த 

முயே்கின்ை, குடிமக்கறள றமயமாகக் தகாண்ட ஒரு தகாள்றகயாகும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள், உயர ்துே்லியமிக்க எண்ணிம புவிப்பரப்பு மாதிரியுடன் கூடிய 

(DEM) உயர ் ததளிவுத்திைன் தகாண்ட நிேப்பரப்பு ஆய்வு மை்றும் வறரபடமிடே் 

முறைறய நிறுவுவறத இந்தக் தகாள்றக லநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் புவிோர ்தபாருளாதாரம் ஆனது, 2025 ஆம் ஆண்டிே் 12.8% என்ை வளரே்ச்ி 

விகிதத்திே் ரூ.63,000 லகாடிறயத் தாண்டும் என்றும், 10 இேட்ேத்துக்கும் அதிகமான 

மக்களுக்கு லவறேவாய்ப்றப வழங்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

 

 

SPRINT முன்சனடுப்பு 

❖ இந்தியக் கடை்பறடயானது, ‘SPRINT’ என்ற ஒரு முன்தனடுப்பின் கீழ் ஆயுதம் தாங்கிய 

தன்னியக்க படகுகறள வாங்குவதை்காக ோகர ்டிஃதபன்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிறரலவட் 

லிமிதடட் நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்திே் ேமீபத்திே் றகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ ‘SPRINT’ திட்டம் என்பது உள்நாட்டு நிறுவனங்களின் முக்கியப் பாதுகாப்புத் ததாழிே் 

நுட்பங்கறள லமம்படுதத்ுவதை்கான ஒரு முயை்சியாகும். 

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


•   
•    
 

 
 

❖ SPRINT என்பது "சிைப்பான பாதுகாப்பு துறைக்காக புத்தாக்கங்கள் மூேமாக ஆராய்ேச்ி 

மை்றும் லமம்பாட்டுப் பணிகளிே் கூடுதே் ஆதரவு வழங்குவறத ஆதரிதத்ே் என்பறத 

குறிக்கிைது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூறே மாதத்திே் ததாடங்கப்பட்டது. 

 

நிலசச்ரிவு - நில அமிழ்ேல் மண்டலம் 

❖ உத்தரகாண்டிே் உள்ள லஜாஷிமத் என்ை சிறிய நகரத்திே் அறமந்துள்ள தமாத்தம் 

4,500 கட்டிடங்களிே் 610 கட்டிடங்கள் விரிேே் அறடந்த நிறேயிே் உள்ளது. 

❖ அதிகாரிகள் இந்தப் பகுதியிறன நிேேே்ரிவு - நிே அமிழ்தே் மண்டேமாக அறிவித்து 

உள்ளனர.் 

❖ இது நிேத்தடிப் தபாருட்களின் அகை்ைம் அே்ேது நகரவ்ு காரணமாக பூமியின் லமை் 

பரப்பிே் படிப்படியாக தாழ்வு அே்ேது திடீதரன கீழிைங்குதே் நிகழ்வு ஆகும். 

❖ தண்ணீர,் எண்தணய், இயை்றக எரிவாயு, அே்ேது கனிம வளங்கள் நிேத்திே் இருந்து, 

குழாய் மூேம், பாறைகறள உறடப்பதன் மூேம் அே்ேது சுரங்க நடவடிக்றககளாே் 

தவளிலயை்ைப் படுவதாே் தபரும்பாலும் நிே அமிழ்தே் ஏை்படுகிைது. 

❖ 1976 ஆம் ஆண்டு மிஸ்ரா குழுவின் அறிக்றகயின்படி, லஜாஷிமத் ஒரு பிளவு தளத்திே் 

அறமந்துள்ளது. 

❖ லஜாஷிமத் ஒரு நிேேே்ரிவு மிகுந்த அறமப்பு மீது (அதாவது ஆயிரக்கணக்கான 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) அறமந்துள்ளது. 

❖ லஜாஷிமத் பத்ரிநாத ் மை்றும் லேம்குண்ட் ோஹிப் தேே்லும் பாறதயிே் அறமந்து 

உள்ளது.  

❖ இது அதிக ஆபத்துள்ள 'Zone-V' எனப்படும் நிே அதிரவ்ு மண்டேத்திே் அறமந்துள்ளது. 

 

 

சபொது நிறுவனங்கள் கணக்சகடுப்பு 2021-22 

❖ இந்திய மின்கட்டறமப்பு கழக நிறுவனமானது (POWERGRID) லேறவத் துறையிே் முதல் 

இடம் தபை்றுள்ளது. 

❖ இது அதிக இோபம் ஈட்டும் முதே் 10 நிறுவனங்களிே் மூன்ைாவது இடத்றதப் பிடித்தது. 
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❖ இந்த அறிவிப்பானது, தபாது நிறுவனங்கள் துறையாே் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ POWERGRID நிறுவனமானது, இந்தியாவின் பே்லவறு மாநிேங்களிே் ஒட்டுதமாத்த மின் 

பகிரம்ானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிே், இந்நிறுவனமானது 50% மின்ோரதத்ிறன விநிலயாகிக்கிைது. 

❖ POWERGRID நிறுவனத்தின் அேே் தபயர ்“லதசிய மின் பகிரம்ானக் கழகம்” ஆகும். 

 

 

குகைவொன புககயிகன சவளியிடும் உயர் ரக மண்சணண்சணய் 

 

❖ பாரத ்தபட்லராலியம் காரப்்பலரஷன் லிமிதடட ்(BPCL) நிறுவனமானது, ஜம்முவிே் நிறே 

நிறுத்தப் பட்டுள்ள இந்திய இராணுவத்திை்காக குறைவான புறகயிறன தவளியிடும் 

உயர ்ரக மண்தணண்தணயிறன (SKO) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ உயரமான இடங்களிே் அறமந்துள்ள முகாம்களிே் உள்ள அறை சூலடை்றிகளிே் இறவ 

எரிதபாருளாக பயன்படுத்தப்படுவதாே் இராணுவத்திை்கு SKO வழங்கப் படுவது 

இன்றியறமயாத ஒன்ைாகும். 
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❖ ோதாரண மண்தணண்தணய் ஆனது அதிக உயரத்திே் பயன்படுத்தப்படும் லபாது, 

ஆக்ஸிஜன் அளவு மிகக் குறைவாக இருப்பதாே் இராணுவ வீரரக்ளுக்கு உடே்நேக் 

லகடிறன விறளவிக்கும் வறகயிே் கணிேமான அளவிே் புறகறய தவளியிடுகிைது. 

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தவர்ப் பொலங்கள் 

 

❖ விவோயி ஒருவர,் சிரபுஞ்சியிே் உள்ள உம்கார ்ஆை்றின் குறுக்லக, இரண்டு பகுதிகறள 

இறணக்கும் வறகயிோன லவரப்் பாேங்கறளக் கட்டறமக்கச ்சசய்வதை்காக அந்த 

மாநிேத்திே் பின்பை்ைப்படும் ஒரு பாரம்பரிய நறடமுறைறயப் பின்பை்றி அந்தப் 

பாேங்கறளக் கட்டறமக்கும் பணியிறன முன்தனடுத்து லமை்தகாண்டு வருகிைார.் 

❖ லமகாேயாவின் சீரை்ை கிழக்கு காசி மறேகளிே் உள்ள லோே்ரா என்றும் அறழக்கப் 

படும் சிரபுஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள சீஜ் கிராமத்தின் வழிலய பாயும் உம்கார ்ஆை்றின் மீது 

அவர ்உருவாக்கிய இந்தக் கட்டறமப்பு ஒரு அதிேயமாக உருவடுத்துள்ளது. 

❖ இதை்கான பாரம்பரிய நறடமுறைறயப் லபாேலவ, அவர ்இரப்பர ்மரத்தின் (ஃபிக்கஸ் 

எோஸ்டிகா) லவரக்றளப் பயன்படுத்தியுள்ளார.் 

❖ உம்கார ் ஆை்றின் குறுக்லக கட்டறமக்கப்பட்டுள்ள லவரப்் பாேம் ஆனது, இரண்டு 

அடுக்குகளாக வளரந்்து, முறைலய 20 மீட்டர ் மை்றும் 15 மீட்டர ் வறர நீண்டு காணப் 

படுகிைது. 

❖ லமகாேயா அதன் லவரப்் பாேங்களுக்கு புகழ் தபை்ைததோடு, உள்மாநிேதத்ிே் இறவ 

ஜிங்கிங் ஜ்ரி என்று அறழக்கப்படுகின்ைன. 

❖ இறவ யுதனஸ்லகாவின் உேகப் பாரம்பரிய தளங்களின் தை்காலிகப் பட்டியலிே் இடம் 

தபை்றுள்ளன. 

❖ இந்த மாநிேம் முழுவதும் காணப்படும் பே பாேங்கள் ஒரு நூை்ைாண்டு கோல அளவில் 

பழறமயானறவயாகும். 

 

மொநிலச ்சசய்திகள்  

சர்வதேசப் பட்டம் விடும் திருவிழொ 2023 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ேரவ்லதேப் பட்டம் விடும் திருவிழாவானது அகமதாபாத்திே் 

ததாடங்கப் பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்திருவிழாவானது, 'ஒலர பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒலர எதிரக்ாேம்' என்ை 

G20 மாநாட்டின் கருத்துருவிே் நடத்தப்பட்டது. 
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❖ லகாவிட் 19 தபருந்ததாை்று காரணமாக இரண்டு வருட இறடதவளிக்குப் பிைகு இந்தத ்

திருவிழாவானது ஏை்பாடு தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ உத்தராயணதத்ின் அதிகாரப்பூரவ்க் தகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 

அகமதாபாத்திே் 1989 ஆம் ஆண்டு முதே் ேரவ்லதே காத்தாடி திருவிழா நடத்தப்பட்டு 

வருகிைது. 

 

 

தகதலொ இந்தியொ இகளதயொர் விகளயொட்டுப் தபொட்டிகள் 5.0 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான லகலோ இந்தியா இறளலயார ்விறளயாட்டுப் லபாட்டிகளின் 

சின்னம், லஜாதி மை்றும் கீதம் ஆகியறவ மத்தியப் பிரலதேத்தின் லபாபாே் நகரிே் 

நறடதபை்ை நிகழ்விே் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ ஐந்தாவது லகலோ இந்தியா இறளலயார ் விறளயாட்டுப் லபாட்டிகறள மத்தியப் 

பிரலதேம் ஏை்பாடு தேய்கிைது. 

❖ முதே் முறையாக, நீர ் ோரந்்த விறளயாட்டுப் லபாட்டிகள், லகலனாயிங் (சிறுபடகுப் 

லபாட்டி) மை்றும் வாள்வீேச்ு லபாட்டிகள் இந்த லகலோ இந்தியா லபாட்டிகளின் ஒரு 

பகுதியாக இடம் தபை உள்ளன. 

 

 

MGNREGS சேொழிலொளரக்ளுக்கு ஓய்வூதியம் 

❖ லகரளா மாநிே அரோனது இந்தியாவிலேலய முதன்முறையாக, மகாத்மா காந்தி ஊரக 
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லவறே வாய்ப்பு உறுதித ் திட்டம் (MGNREGS) மை்றும் லகரளா மாநிேத்தின் நகரப்்புை 

லவறே வாய்ப்பு உறுதித ்திட்டமோன அய்யன்காளி நகரப்்புை லவறே உறுதித் திட்டம் 

ஆகியவை்றிே் பதிவு தேய்யப்பட்ட ததாழிோளரக்ளுக்காக ஒரு நே நிதி வாரியத்றதத் 

ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த நேநிதி வாரியத்திே் ஒரு தறேறம நிரவ்ாக அதிகாரி, ஐந்து அதிகாரப்பூரவ் 

உறுப்பினரக்ள் மை்றும் எட்டு அதிகாரப் பூரவ்மை்ை உறுப்பினரக்ள் ஆகிலயார ் இந்த 

நல நிதி வாரியத்தின் இயக்குநரக்ளாக பணியாை்றுவர.் 

❖ இது ததாழிோளரக்ள் தனது 60 வயறத எட்டும்லபாது இந்த வாரியத்திடமிருந்து 

மாதாந்திர ஓய்வூதியத்றதப் தபறுவதை்கு வழிவறக தேய்யும். 

❖ ஒரு மாநிே அரோனது, MGNREGS ததாழிோளரக்ளுக்காக ஒரு நே நிதி வாரியத்றத 

உருவாக்குவது இதுலவ முதே் முறையாகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிே், அம்மாநிேச ் ேடட்மன்ைமானது இதை்கான வாரியம் அறமப்பது 

ததாடரப்ான மலோதாவிறன நிறைலவை்றியது. 

❖ 18 வயது முதே் 55 வயது வறர உள்ள எந்த ஒரு ததாழிோளியும் இந்த நிதி வாரியத்திே் 

உறுப்பினராகோம். 

❖ அவரக்ள் 55 வயது அறடயும் வறர, ஒவ்தவாரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிடட் ததாறகறய 

தவறணயாக (தை்காலிகமாக ரூ.50 ஆக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது) தேலுத்த லவண்டும். 

❖ குறைந்தபட்ேம் 10 ஆண்டுகள் தனது பங்களிப்றபே ்தேலுத்திய நிலலயில் உறுப்பினர ்

ஓய்வூதியம் தபைத் தகுதியுறடயவர ்ஆவார.் 

 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

மன்பிரே்ீ தமொனிகொ சிங் 

❖ இந்திய வம்ோவளிறயே ்லேரந்்த மன்பிரதீ ்லமானிகா சிங் ோரிஸ் தகளன்ட்டி எனப் 

படும் மாவட்ட அறமப்பின் நீதிபதியாக பதவிலயை்றுள்ளார.் 

❖ இதன் மூேம், இவர ் அதமரிக்காவின் முதே் தபண் சீக்கிய நீதிபதி என்ை ஒரு 
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தபருறமயிறனப் தபை்ைார.் 

❖ அவரது தந்றத 1970 ஆம் ஆண்டுகளின் முை்பகுதியிே் அதமரிக்காவிை்குக் குடி 

தபயரந்்தார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பிரவொசி பொரதிய திவொஸ் - ஜனவரி 09 

❖ இது தவளிநாடு வாழ் இந்தியர ்தினம் என்றும் அறழக்கப்படுகிைது. 

❖ இது இந்தியாவின் லமம்பாட்டிை்கு தவளிநாடுகளிே் வாழும் இந்தியச ்ேமூகத்தினரின் 

பங்களிப்பு மை்றும் ோதறனகறளக் குறிக்கும் வறகயிே் ஜனவரி 09 ஆம் லததியன்று 

தகாண்டாடப் படும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும். 

❖ 1915 ஆம் ஆண்டிே் லமாகன்தாஸ் கரம்ேந்த் காந்தி ததன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து 

இந்திய நாட்டிை்குத் திரும்பிய நிகழ்விறனயும் இந்தத ்தினம் நிறனவு கூரக்ிைது. 

❖ இத்தினமானது முதன்முதலிே் 2003 ஆம் ஆண்டிே் தகாண்டாடப்பட்டது. 

❖ இந்த நாளிே் பிரவாசி பாரதிய ேம்மான் விருதுகள் வழங்கப் படுகின்ைன. 

❖ இந்த விருதுகள் மூன்று வறககளாக வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - அறவயாவன 

பிரவாசி பாரதிய ேம்மான், பிரவாசி பாரதிய ேம்மான் தங்கம், மை்றும் பிரவாசி 

பாரதிய ேம்மான் வாழ்நாள் ோதறன ஆகியனவாகும். 
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