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ஜனவரி – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியத் தலைலை நீதிபதி D.Y.சந்திரசூட் அவரக்ளுக்கு, ஹாரவ்ரட்ு சட்டக் கை்வி 

நிறுவனத்தின் உைகளாவியத் தலைலைதத்ுவத்திற்கான 2022 ஆை் ஆண்டு CLP விருது 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

Global Tamil Angels இணையதளம் 

❖ தமிழ்நாடு புத்ததாழிை் நிறுவனங்கள் அலைப்பின் Global Tamil Angels என்ற இலணய 

தளத்திலன (www.tamilangels.fund) தமிழ்நாடு முதை்வர ்அவரக்ள் தவளியிட்டு உள்ளார.் 

❖ இது உைக நாடுகளிை் உள்ள புைை்தபயரந்்த தமிழின முதலீட்டாளரக்ள், தமிழ்நாட்டிை் 

உள்ள புத்ததாழிை் நிறுவனங்களிை் முதலீடு தசய்வதற்கான வழிவலககலள வழங்கச ்

சசய்யுை். 

❖ இந்த இலணயதளை் ஆனது, "உைகத் தமிழ் புத்ததாழிை் முதலீட்டாளரக்ள் ைாநாட்டிை்" 

தவளியிடப் பட்டது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கல்வி சதாடர்பான G-20 ெந்திப்பு 

❖ இந்திய நாடானது, G-20 அலைப்பின் தலைலைப் பதவிலய ஏற்று, 2023 ஆை் ஆண்டிை் 

முதை் முலறயாக G-20 நாடுகளின் தலைவரக்ள் ைாநாட்டிலன நடத்தத் தயாராகி 

வருகிறது. 

❖ கை்வித் துறற அலைசச்கை் ஆனது யுனிவரச்ிட்டி கதனக்ட் என்ற தனித்துவைான ஒரு 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரத்லதத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் G20 தலைலைப் தபாறுப்பிை் இலளஞரக்லள ஈடுபடுத்தச ் சசய்வலத 

இது நநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் G20 தலைலைப் தபாறுப்பின் ஒரு பகுதியாக நாட்டின் பை்நவறு 

பகுதிகளிை் பை்நவறு நடவடிக்லககள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் நைற்தகாள்ளப்பட உள்ளன. 
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❖ தசன்லன, அமிரத்சரஸ், புவநனஸ்வர ்ைற்றுை் புநன ஆகிய இடங்களிை் நான்கு கை்வி 

சதாடரப்ான தசயற்குழுக் கூட்டங்கள் நலடதபற உள்ளன. 

 

 

இரயில்தவ நிர்வாகத்தின் ஆற்றல் செயல்திறன் திட்டம் 

❖ இந்திய இரயிை்நவ அலைசச்கை் ஆனது, 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் காரப்ன் நடுநிலைத ்

தன்லைக் தகாண்டதாக ைாறுவதற்காக வேண்டி ஐந்து அை்சத் திட்டத்திலன தவளிக் 

தகாணரந்்துள்ளது. 

❖ திறை் மிக்கச ்தசயை்பாடுகள் மூைை் ஆற்றை் நுகரல்வக் குலறத்து, புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றலின் பயன்பாட்லட அதிகரிப்பலத இந்தத் திட்டை் நநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ அலனத்து இரயிை்நவ நிரவ்ாக அலைப்புகளிலுை் சூரியசக்தி உற்பத்திக்கான தகடுகள் 

தகாண்ட நைற்கூலரயிலன நிறுவுவது இத்திட்டதத்ின் ஒரு முக்கிய அங்கைாகுை். 

 

 

எத்திலீன் கிணளக்கால் (தரக் கட்டுப்பாடு) ஆணை, 2022 

❖ இரசாயனை் ைற்றுை் தபட்நராலிய இரசாயனத ் துலறயானது இரசாயன ைற்றுை் 

உரங்கள் அலைசச்கத்துடன் இலணந்து, எத்திலீன் கிலளக்காை் (தரக் கட்டுப்பாடு) 

ஆலண, 2022 என்ற தலைப்பிைான ஒரு அரசிதழ் அறிவிப்லப தவளியிட்டது. 

❖ இந்திய ைருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தினாை் தயாரிக்கப்பட்ட ைருந்துக் கலரசலை உட் 

தகாண்டதாை், சைரக்்கண்டிை் 18 குழந்லதகள் இறந்ததாக உஸ்தபகிஸ்தான் அரசு 
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குற்றை் சாட்டியதலனயடுத்து ஒரு நாளுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்லகயானது நைற் 

தகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதில் சரச்ல்சக்குரிய ைருந்து நிறுவனைான ைரியன் பநயாதடக், உத்தரப் பிரநதச 

ைாநிைத்தின் தநாய்டாவிை் அலைந்துள்ளது. 

❖ இந்நிறுவனை் தயாரித்த ைருந்துக் கலரசலிை் எத்திலீன் கிலளக்காை் இருந்தது. 

❖ எத்திலீன் கிலளக்காை் என்பது, உட்தகாண்டாை் ைரணத்லத விலளவிக்கின்ற ஒரு 

நிறைற்ற ைற்றுை் ைணைற்ற ஆை்கஹாை் கைலவயாகுை். 

❖ இது தபருை்பாலுை் வாகனங்களிை் உலறதை் தடுப்பானாகவுை் பாலிஸ்டர ்இலழகலள 

தயாரிப்பதற்கான மூைப்தபாருளாகவுை் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ லடஎத்திலீன் கிலளக்காை் ைற்றுை் எத்திலீன் கிலளக்காை் ஆகியலவ சிை நநரங்களிை் 

சட்ட விநராதைாக திரவ ைருந்துகளிை் கலரப்பான்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 

கைப்படப் தபாருளாகுை். 

❖ ைருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தசைலவக் குலறப்பதற்காக கிளிசரின் அை்ைது 

ப்நராப்பிலீன் கிலளக்காை் நபான்ற நசச்ுத்தன்லையற்ற கலரப்பான்களுக்கு ைாற்றாக 

லடஎத்திலீன் கிலளக்காை் ைற்றுை் எத்திலீன் கிலளக்காை் ஆகியவற்றிலனப் 

பயன்படுத்துகின்றன. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

அந்நியச ்செலாவைி ணகயிருப்பு 

❖ இந்தியாவின் அந்நியச ் தசைாவணி லகயிருப்பு ஆனது 2022 ஆை் ஆண்டிை் 70.1 

பிை்லியன் டாைரக்ள் குலறந்துள்ளது. 

❖ டிசை்பர ்30 ஆை் நததியுடன் முடிவலடந்த வாரத்திை் அந்நியச ்தசைாவணி லகயிருப்பு 

ஆனது 562.9 பிை்லியன் டாைராக இருந்தது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் அதைரிக்க டாைருக்கு இலணயான ரூபாயின் ைதிப்பு 10.2% வலர 

சரிந்தது. 

❖ 2022-ஆை் ஆண்டிை், தவளிநாட்டு முதலீட்டாளரக்ள் உள்நாட்டு பங்குச ் சந்லதயிை் 

இருந்து ரூ.1.2 ைட்சை் நகாடிலயத் திருை்பப் தபற்றனர.் 

❖ தவளிநாட்டு நிறுவனை் சாரந்்த முதலீட்டாளரக்ள், தங்கள் பங்கு சாரந்்த முதலீட்லட 

ரூபாய் ைதிப்பிை் விற்பலன தசய்து, அலத டாைராக ைாற்றிப் பணத்லதத் திருை்பப் 

தபறுகிறாரக்ள். 

❖ அந்நியச ்தசைாவணி லகயிருப்பு ஆனது, 2021 ஆை் ஆண்டு தசப்டை்பர ்ைாதத்திை் இது 
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வலர இை்ைாத அளவுக்கு 642.5 பிை்லியலன எட்டியது. 

 

 

அணமப்பு ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகள் 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான அலைப்பு ரீதியாக 

முக்கியத்துவை் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகளின் பட்டியலை தவளியிட்டது. 

❖ பாரத ் ஸ்நடட ்வங்கி, ICICI வங்கி ைற்றுை் HDFC வங்கி ஆகியலவ இன்னுை் அலைப்பு 

ரீதியாக முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகளாக வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ பாரத ்ஸ்நடட் வங்கி ைற்றுை் ICICI ஆகிய வங்கிகள் முலறநய 2015 ைற்றுை் 2016 ஆை் 

ஆண்டுகளிை் அலைப்பு ரீதியாக முக்கியத்துவை் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகளாக 
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இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினாை் நியமிக்கப்பட்டன. 

 

உட்கர்ஷ் 2.0 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, ஒழுங்குமுலற ைற்றுை் நைற்பாரல்வ வழிமுலறகலள 

வலுப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உத்கரஷ்் 2.0 எனப்படுை் அதன் இலடக்காை உத்திசார ்

நடவடிக்லகயின் இரண்டாை் கட்டத்திலனத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது 2023 முதை் 2025 ஆை் ஆண்டு வலரயிைான காைகட்டத்திை் இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கிக்கு வழிமுலறகலள வழங்குை். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் சட்டப்பூரவ் ைற்றுை் பிற தசயை்பாடுகளின் தசயை்திறலன 

நைை்படுத்துவதற்காக வடிவலைக்கப்பட்ட ஆறு தகாள்லகசார ்அறிக்லககள் இதிை் 

அடங்குை். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

அை்டங்களின் இணைவு 

❖ பூமியிை் இருந்து சுைார ் 500 மிை்லியன் ஒளியாண்டுகள் ததாலைவிை் உள்ள இரண்டு 

அண்டங்களின் தசயை்பாடுகலள வானியைாளரக்ள் ஆய்வு தசய்தனர.் 

❖ இலணவின் விலளவாக ஒன்றிலணயுை் அண்டத்தின் லையத்திற்கு அருகிை் சுழை் 

வடிவிை் இரண்டு கருந்துலளகளின் அளவுை் வளரந்்து தகாண்டிருந்தன. 

❖ UGC 4211 எனப்படுை் அவற்றின் புரவை அண்டங்கள் நைாதிய நபாது அலவ 

ஒன்றுக்தகான்று எதிரத்காண்டன. 

❖ அவற்றுள் ஒன்று நைது சூரியனின் நிலறலய விட 200 மிை்லியன் ைடங்கு தகாண்டது 

என்ற நிறலயில் ைற்தறான்று நைது சூரியனின் நிலறலய விட 125 மிை்லியன் ைடங்கு 

தகாண்டதாகும். 
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❖ அறிவியைாளரக்ள் இதுவலரயில் கண்டிராத வலகயிை், சுைார ் 750 ஒளியாண்டுகள் 

இலடதவளியிை் இந்தக் கருந்துலளகள் ஒன்றாக அலைந்துள்ளன. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பூமியின் ஓதொன் அடுக்கு மீட்பு 

 

❖ தலட தசய்யப்பட்ட ஓநசான்-குலறப்புப் தபாருட்களிை் கிட்டத்தட்ட 99 சதவிகிதப் 

தபாருட்கள் படிப்படியாக தவளிநயற்றப்பட்டு வருவலத ைாண்ட்ரீை் தநறிமுலற 

அறிக்லக உறுதிப்படுத்தியது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, தற்நபாலதயக் தகாள்லககள் ததாடரந்்து பின்பற்றப்பட்டு 

வந்தாை், 2040 ஆை் ஆண்டிை் ஓநசான் அடுக்கு 1980 ஆை் ஆண்டிை் இருந்த அளவிற்கு 

மீண்டுை் தகாண்டு வரப்படுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ ஓநசான் அடுக்கிை் துலள இருப்பது முதன் முதலிை் 1985 ஆை் ஆண்டு நை ைாதத்திை் 

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


•   
•    
 

 
 

அறிவியைாளரக்ளாை் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ அண்டாரட்ிகா பகுதி மீது காணப்படுை் ஓநசான் அடுக்கிை் சுைார ்2066 ஆை் ஆண்டிலுை், 

ஆரக்்டிக் பகுதியிை் 2045 ஆை் ஆண்டிலுை் இந்த மீட்சி நிகழுை் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ இருப்பினுை், அண்டாரட்ிக் பகுதியிை் ஓநசான் குலறபாடானது, 2000 ஆை் 

ஆண்டிலிருந்து அதன் பரப்பளவிலுை் ஆழத்திலுை் தைதுவாக நைை்பட்டு (சரி தசய்யப் 

பட்டு) வருகிறது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தால்செ்ர் உரத் தயாரிப்பு ஆலை   

 

❖ இந்தியாவிை் முதை் முலறயாக நிைக்கரி வளிைைாக்கை் முலறயிலன 

அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட உர உற்பத்தி ஆலையானது ஒடிசாவிை் உள்ள தாை்சச்ர ்

பகுதியில் 2024 ஆை் ஆண்டிை் திறக்கப்பட உள்ளது. 

❖ தாை்சச்ரிை் அலைய உள்ள இந்த ஆலையானது யூரியாலவ உற்பத்தி தசய்வதற்கு 

நிைக்கரி வளிைைாக்கை் ததாழிை்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்துை். 

❖ இந்தியா நாடு யூரியாவிற்காக இறக்குைதிலயச ் சாரந்்திருப்பலதக் குலறக்க இந்த 

ஆலை உதவுை். 

 

ஸ்வததஷ் தர்ஷன் 2.0 திட்டம் 

❖ கரந்ாடகாவின் இரண்டு பலழய அரச நகரங்கள் ைத்திய அரசின் ஸ்வநதஷ் தரஷ்ன் 2.0 

திட்டத்தின் கீழ் விலரவிை் நைை்படுத்தப்படுை். 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ் நைை்பாட்டிற்காக நதரவ்ு தசய்யப்பட்ட 19 இடங்களுள் லைசூரு 

ைற்றுை் ஹை்பி ஆகியலவ அடங்குை். 
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❖ இந்தத ் திட்டத்திற்காக, எட்டு ைாநிைங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரநதசங்களிை் 19 

இடங்கள் அலடயாளை் காணப்பட்டுள்ளன. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திய உடை் அகந ாக்கியியை் அறுணவ சிகிெண்ெ முணறயின் தந்ணத 

 

❖ இந்தியாவிை் நைப்ராஸ்நகாபிக் (உடல் அகவநாக்கியியல் அறுலவ சிகிசல்ச) அறுலவ 

சிகிசல்சயின் தந்லத என்றலழக்கப்படுை் டாக்டர ் தடஹை்டன் E. உத்வாடியா 

சமீபத்தில் காைைானார.் 
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❖ 1980 ஆை் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியிை் இந்தியாவிை் நைப்ராஸ்நகாபிக் அறுலவ 

சிகிசல்சலய அறிமுகப்படுத்திய தபருலை இவலரநய சாருை். 

❖ ைருத்துவத ்துலறயிை் அவர ்ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 2002 ஆை் ஆண்டிை் அவருக்கு 

பத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ 2017 ஆை் ஆண்டிை் அவருக்கு, நாட்டின் மூன்றாவது உயரிய குடிைக்கள் விருதான பத்ை 

பூஷன் வழங்கப்பட்டது. 

 

7வது டிஜிட்டை் இந்தியா விருதுகள் 2022 

 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர ்அவரக்ள், 7வது டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகலள (2022) 

வழங்கினார.் 

❖ 7வது டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகளானது, பின்வருை் ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப் 

பட்டது. 

o குடிைக்களுக்கு டிஜிட்டல் அதிகாரைளித்தை் 

o அடிைட்ட அளவிைான டிஜிட்டல் முயற்சிகள் 

o வணிகை் தசய்வலத எளிதாக்குவதற்கான டிஜிட்டல் முன்தனடுப்புகள் 

o சமூகப் தபாருளாதார நைை்பாட்டிற்கான தரவுப் பகிரவ்ு ைற்றுை் பயன்பாடு 

o தபாது எண்ணிைத் தளங்கள் - ைத்திய அலைசச்கங்கள், துலறகள் ைற்றுை் 

ைாநிைங்கள் 

o புத்ததாழிை் நிறுவனங்களுடனான டிஜிட்டல் முன்தனடுப்புகள் 

o GIGW & அணுகை்தன்லை வழிகாட்டுதை்களுடன் இணங்குை் வலகயிைான சிறந்த 

இலணயை் ைற்றுை் லகநபசி சாரந்்த முன்தனடுப்புகள் 

  

விணளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ொனியா மிரெ்ா ஓய்வு 

❖ இந்தியாவின் முதை் ைகளிர ்தடன்னிஸ் வீரரான சானியா மிரச்ா ஓய்வு தபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார.் 

❖ இவர ்பங்கு தபற உள்ள WTA 1000 துபாய் தடன்னிஸ் சாை்பியன்ஷிப் நபாட்டிநய இவரது 

கலடசிப் பங்நகற்பாகுை். 

❖ WTA ஒற்லறயர ் தரவரிலசயிை் முதை் 30 இடங்களுக்குள் நுலழந்த முதை் இந்தியர ்

மிரச்ா ஆவார.் 
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❖ இவர ் மூன்று கைப்பு இரட்லடயர ் பட்டங்கள் உட்பட ஆறு கிராண்ட்ஸ்ைாை் 

பட்டங்கலள தவன்றுள்ளார.் 
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