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ஜனவரி – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு கேக ோ இந்தியோ இளைகயோர ் விளையோட்டுப் கபோடட்ிேைின் 18 

வயதுே்குட்பட்ட மேைிருே்ேோன தகுதிச ் சுற்றி ் மத்தியப் பிரகதச அணியிளன 

வீழ்த்தி, ஹரியோனோவின் ஹோே்கி மேைிர ்அணி வவற்றி வபற்றது. 

❖ புதுவட ்லியி ் நளடவபற்ற MPL 59வது கதசிய முதுநிள  சதுரங்ேச ்சோம்பியன்ஷிப் 

கபோட்டியி ் இந்தியோவின் 78வது கிரோண்ட்மோஸ்டரோே வேௌஸ்தவ் சட்டரஜ்ி ஆனோர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

26வது தேசிய இளளதயோர் திருவிழோ 

❖ 26வது கதசிய இளைகயோர ் திருவிழோவோனது, ேரந்ோடே மோநி த்தின் ஹுப்பள்ைி - 

தரவ்ோத ்என்னுமிடத்தி ் ஜனவரி 12 முத ் 16 ஆம் கததி வளர நளடவபறுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்ேோன இத்திருவிழோவின் ேருத்துரு, “விே்சித ்யுவ விே்சித் போரத”் என்பது 

ஆகும். 

❖ இது இந்தியோவின் இளைஞரே்ளுே்கு அதிேோரம் அைிக்கச ் சசய்வளதயும், நோட்டின் 

எதிரே்ோ த்ளத வடிவளமப்பதி ் அவரே்ைின் தீவிர பங்ேைிப்ளப ஊே்குவிப்பளதயும் 

கநோே்ேமோேே் வேோண்டுை்ைது. 

 

 

நிதி உள்ளடக்கே்திற்கோன உலகளோவியக் கூட்டோண்ளை 

❖ ‘நிதி உை்ைடே்ேத்திற்ேோன உ ேைோவியக் கூட்டோண்ளம’ குறித்த மூன்று நோட்ேை் 

அைவி ோன G20 நோடுேைின் கூட்டம் ஆனது வேோ ்ேத்தோவி ் நடைசபற்றது. 

❖ இந்தே் கூட்டத்தி ் எண்ணிம நிதி உை்ைடே்ேம், பணம் அனுப்புத ் மற்றும் சிறு 

மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ேளுே்ேோன நிதி உை்ைிட்ட ப  பிரசச்ிளனேை் குறித்து 

விவோதிே்ேப் பட்டது. 

❖ G 20 நோடுேைின் தள வரே்ை் இந்தியோவிற்கு வவைிகய உை்ை வதோழி ோைரே்ளுே்கு 

பணம் அனுப்புதலி ் ஆகும் அதிே வச வினம் குறித்து விவோதித்தனர.் 

❖ இதளன 2027 ஆம் ஆண்டிற்குை் சரோசரியோே 3 சதவீதமோே குளறக்கச ்சசய்வதற்ேோன 

முயற்சிேை் கமற்வேோை்ைப்பட்டு வருகின்றன. 
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❖ தற்கபோது பணம் அனுப்புதலுே்ேோன வச வினமோனது சரோசரியோே ஒவ்வவோரு 

பரிவரத்்தளனே்கும் சுமோர ்6 சதவீதமோே உை்ைது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

120 நோடுகளின் உசச்ி ைோநோடு 

 

❖ 120ே்கும் கமற்பட்ட நோடுேைின் இரண்டு நோட்ேை் அைவி ோன ேோவணோைி வோயி ோன 

"Voice of Global South Summit" என்ற தள ப்பி ோன ஒரு கூட்டத்திளன இந்தியோ நடத்த 

உை்ைது. 

❖ இது ‘குரல்களின் ஒற்றுளம, கநோே்ேத்தின் ஒற்றுளம’ என்ற ஒரு ேருத்துருவின் கீழ் 

நளடவபற உை்ைது. 

❖ இது G20 உசச்ிமோநோட்டின் பங்குதோரரே்ளுே்கு சி  முே்கியமோன ச ொடலநநொக்குப் 

பொரட்வேளை வழங்கும். 
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❖ உ ே ் வதற்கு நோடுேை் என்பது வபரும்போலும் ஆசியோ, ஆப்பிரிே்ேோ மற்றும் வதன் 

அவமரிே்ேோ ஆகிய ேண்டங்ேைி ் உை்ை வைரந்்து வரும் நோடுேளைே் குறிே்கிறது. 

 

ச ோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவில் புே்சேோழில் நிதி வழங்கீடு 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டி ் இந்தியோவி ் புத்வதோழி ் நிதி வழங்கீட்டின் தரவரிளசயி ் 10.8 

பி ்லியன் டோ ரே்ை் நிதி வழங்கீட்டுடன் வபங்ேளூரு முதலிடத்தி ் உை்ைது. 

❖ அளதத ் வதோடரந்்து 3.9 பி ்லியன் டோ ரே்ளுடன் மும்ளப நேரமும், 2.6 பி ்லியன் 

டோ ரே்ளுடன் குருகிரோம் ஆகியனவும் இடம் வபற்றுை்ைன. 

❖ வட ்லி மற்றும் வசன்ளன ஆகிய நேரங்ேைி ் அளமந்துை்ை புத்வதோழி ் 

நிறுவனங்ேை் த ோ 1.2 பி ்லியன் டோ ர ் நிதியுதவிளய வழங்கியுை்ை நிடலயில், 

அளதத ்வதோடரந்்து 1 பி ்லியன் டோ ர ்நிதி உதவியுடன் புகன இடம் வபற்று உை்ைது. 

❖ இந்தத ்தரவுேளொனது Tracxn எனப்படும் முன்னணி உ ேைோவியச ்சந்ளத நுண்ணறிவு 

தைத்தினோ ் வழங்ேப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டி ் 46 யூனிேோரன்் நிறுவனங்ேளும் 2022 ஆம் ஆண்டி ் 22 யூனிேோரன்் 

நிறுவனங்ேை் பதிவோகியுை்ைன. 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சேோழில்நுட் ை் 

பிருே்வி-II ஏவுகளண 

❖ இந்திய நோடோனது பிரிதவ்ி-II எனப்படும் தனது உத்திசோர ்உந்துவிளச ஏவுேளணயின் 

கசோதளனயிளன வவற்றிேரமோே கமற்வேோண்டது. 

❖ இது ேண்டம் விட்டு ேண்டம் போயே் கூடிய அணுசே்தி திறன் வேோண்ட வேோண்ட 

குறுகிய தூர வரம்புளடய உந்துவிளச ஏவுேளணயோகும். 

❖ இது ஒற்ளற நிள  வேோண்ட திரவ எரிவபோருைி ் இயங்கும் ஏவுேளணயோகும். 

❖ பிரித்வி-II ஏவுேளணயோனது சுமோர ் 350 கிக ோமீட்டர ்தூரம் வளர போய்ந்து ் தோே்கும் 

திறன் வேோண்டது. 

❖ இது சுமோர ்250 கிக ோமீடட்ர ்முத ் 350 கிக ோமீட்டர ்தூரம் வளர போயே்கூடிய மற்றும் 

ஒரு டன் எளடளயச ்சுமந்து வச ்லும் திறன் வேோண்டது. 

❖ இது போதுேோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் கமம்போட்டு நிறுவனத்தினோ ் (DRDO) அதன் 

ஒருங்கிளணந்த வழிேோட்டுத ் ஏவுேளண கமம்போட்டுத ் திட்டத்தின் (IGMDP) கீழ் 
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உருவோே்ேப் பட்டது. 

 

 

 ோதுகோ ்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் தைை் ோட்டு நிறுவனே்தின் ஆளில்லோ வோன்வழி 

வோகனை் 

 

❖ போதுேோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் கமம்போட்டு நிறுவனம் (DRDO) ஆனது வரம்பற்றப் 

ப ்கவறு சுழலிேைோ ் இயங்ேே் கூடிய ஒரு ஆைி ் ோ வோன்வழி வோேனதத்ிளன (UAV) 

உருவோே்கியுை்ைது. 

❖ இது 5 கிக ோ எளட வேோண்ட தோங்கு சுளமயுடன் பறே்கும் திறன் வேோண்டது மற்றும் 

எதிரி நோட்டுப் பிரகதசங்ேைி ் கூட குண்டுேளையும் வீசும் திறன் வேோண்டது. 

❖ ப ்கவறு சுழலிேைோ ் இயங்ேே் கூடிய இந்த வோேனமோனது, 5 கி.மீ. சுற்றைவு 

வளரயி ோன பகுதிேைி ் குறிப்பிடட் இ ே்கு நிரண்ய வழிவசலுத்தலுடன் தோனோேகவ 

பணிேளை கமற்வேோை்ைே் கூடியது. 
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❖ மஹோரோஷ்டிரோவின் நோே்பூரி ் நளடவபற்ற 108வது இந்திய அறிவிய ் மோநோட்டி ் 

போதுேோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் கமம்போட்டு நிறுவனத்தின் ப ்கவறு சுழலிேைோ ் 

இயங்ேே் கூடிய ஒரு ஆைி ் ோ வோன்வழி வோேனம் ேோட்சிப்படுத்தப்பட்டது. 

 

அறிக்ளககள் ைற்றுை் குறியீடுகள் 

குழந்ளேகள் இற ்பு விகிேை் 2022 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டி ், 5 மி ்லியன் குழந்ளதேை் தனது 5 வயதிளன அளடயும் முன்கப 

இறந்துை்ைனர.் 

❖ அகத ஆண்டி ் 5 முத ் 24 வயதுே்குட்பட்ட 2.1 மி ்லியன் அைவி ோன குழந்ளதேை், 

இைம் பருவத்தினர ்மற்றும் இளைஞரே்ை் ஆகிகயோர ்உயிரிழந்துை்ைனர.் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டி ், உ ேைவி ் பதிவோன ஐந்து வயதுே்குட்பட்ட குழந்ளதேைின் 

இறப்பு விகிதம் 1,000 பிறப்புேளுே்கு 38 இறப்புேை் ஆே இருந்தது. 

❖ ஆனோ ் ஆப்பிரிே்ேோவின் துளண-சஹோரோ பகுதிேைி ் இந்த விகிதமொனது 1,000 

பிறப்புேளுே்கு 74 என்ற அைவி ் உை்ைது. 

❖ குளறந்த வருமோனம் உை்ை நோடுேைி ், 2021 ஆம் ஆண்டி ் பதிவோன ஐந்து வயதுே்கு 

உட்பட்ட குழந்ளதேைின் இறப்பு விகிதம் 1,000 பிறப்புேளுே்கு 67 இறப்புேை் ஆகும். 

❖ அதிே வருமோனம் உை்ை நோடுேைி ் 1,000 பிறப்புேளுே்கு 5 இறப்புேை் என்ற விகிதகம 

பதிவோகியுை்ைது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டி ் ஆப்பிரிே்ேோவின் துளண சஹோரோ நோடுேை் மற்றும் வதற்கு ஆசியோ 

ஆகிய பகுதிேைி ் மற்ற எ ் ோப் பகுதிேளையும் விட அதிேமோன குழந்ளதேை் 

மற்றும் இளைஞரே்ை் இறப்பு ஆனது பதிவோகியுை்ைது. 

❖ ஐந்து வயதுே்குட்பட்ட குழந்ளதேைின் இறப்புேைி ் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிேமோன 

இறப்புேை் மற்றும் 5-24 வயதுே்குட்பட்ட நபரே்ைிளடகய பதிவோன 70 சதவீத இறப்புேை் 

ஆகியளவ ஆப்பிரிே்ேோவின் துளண-சஹோரோ பகுதி மற்றும் வதற்கு ஆசியோ ஆகிய 

நோடுேைிக கய பதிவோகியுை்ைன. 

❖ குழந்ளத பிறந்த முத ் 28 நோட்ேை் அந்தே் குழந்ளத உயிரவ்ோழ்வதற்குப் ப ்கவறு 

போதிப்புேளுே்கு உை்ைோகும் வளேயி ோன ேோ மோகும். 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டி ், குழந்ளத பிறந்த முத ் மோததத்ி ் சுமோர ் 2.3 மி ்லியன் 

குழந்ளதேை் அ ் து ஒரு நோளைே்கு 6,400 குழந்ளதேை் இறந்துை்ைன. 

 

ைோநிலச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவில் முேலீடு சசய்வேற்கோன சிறந்ே இடங்கள் 

 

❖ உை்நோட்டு மற்றும் வவைிநோட்டு நிறுவனங்ேைிடமிருந்து புதிய முதலீடுேளை 

ஈரப்்பதி ் குஜரோத் மற்ற அளனத்து இந்திய மோநி ங்ேளையும் விஞ்சியுை்ைது. 

❖ இந்தியப் வபோருைோதோரே் ேண்ேோணிப்பு ளமயத்தினோ ் (CMIE) இந்த தரவுேை் 

வவைியிடப் பட்டுை்ைன. 

❖ 2022 ஆம் நிதியோண்டி ் இந்தியோவி ் முதலீடு வசய்வதற்ேோன, இரண்டோவது முதலீடு 

ஈரப்்பு மிே்ே இடமோே ரோஜஸ்தோன் உருவவடுத்துை்ைது. 

❖ இந்த ேோ ேட்டத்தி ் அம்மோநி ம் கிட்டத்தட்ட 535 சதவீதம் என்ற அைவி ் மிே அதிே 

வைரச்ச்ி விகிதத்ளதே் ேண்டது. 

 

நீதிைன்றே்தில் இளணயவழிச ்சசயல் ோட்டு அளை ்பு 

 

❖ உஸ்மோனோபோத் மோவடட் நீதிமன்றம் ஆனது மேோரோஷ்டிரோவி ், இளணயவழிச ்

வசய ்போட்டு அளமப்பிளன அறிமுேப்படுத்திய முத ் நீதிமன்றமோே மோறியுை்ைது. 

❖ இந்த அளமப்பின் கீழ், வழே்குத் தோே்ே ் வசய்த ், பணம் வசலுத்துத ் மற்றும் பிற 
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நீதிமன்றச ் கசளவேை் உை்ைிட்ட பல்நவறு நீதிமன்றத் வதோடரப்ோன அளனதத்ு 

வசய ்போடுேளும் ளேகபசிச ் வசயலி அ ் து இளணயவழி முளறேை் மூ ம் கமற் 

வேோை்ைப் படும். 

❖ இது தவிர, நீதிமன்ற நூ ேமும் எண்ணிம முளறயி ் மோற்றப்பட்டுை்ைது. 

 

தகரளோவின் ‘நிறுவனங்களின் ஆண்டு’ திட்டை் 

 

❖ கேரை அரசின் ‘நிறுவனங்ேைின் ஆண்டு’ திட்டம் சிறந்த நளடமுளற மோதிரியோேத் 

கதரந்்வதடுே்ேப்பட்டுை்ைது. 

❖ நடப்பு நிதியோண்டி ் வதோடங்ேப்பட்ட இந்தத் திட்டமோனது, ஓரோண்டி ் ஒரு  ட்சம் 

நிறுவனங்ேளை உருவோே்குவளத இ ே்ேோேே் வேோண்டது. 

❖ இருப்பினும், அம்மோநி  அரசு இந்த இ ே்ளே வவறும் எட்டு மோதங்ேைி ் எட்டியது. 

❖ எனகவ, இந்தியோவி ் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ேளை ஊே்குவித்த ் என்ற 

கநோே்ேத்தி ் கேரைோ ஒரு புதிய தரத்திளன எடட்ியுை்ைது. 

 

பிர லைோனவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

 ேங்கரோவ் கடை் விருது 

 

❖ தடுப்பூசி ் தயோரிப்பு நிறுவனமோன இந்திய சீரம் நிறுவனத்தின் தள ளம நிரவ்ோே 

அதிேோரியோன ஆதோர ்பூனவ ் ோவிற்கு பதங்ேரோவ் ேடம் விருது வழங்ேப் பட்டுை்ைது. 
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❖ இந்திய சீரம் நிறுவனமோனது, இதுவளர 160 தடுப்பூசிேளை ் தயோரிதத்ுை்ைதோ ் 

ஆதோர ்பூனவ ் ோ தனது தந்ளத டோே்டர ்ளசரஸ் பூனவ ் ோவின் சசல்வொக்கிடன 

முன்வனடுதத்ுச ்வசன்றுை்ைோர.் 

❖ டோே்டர ்பதங்ேரோவ் ேடம் அவரே்ை் தரமோன ே ்விளய வழங்குவதற்ேோே 190 ே ்வி 

நிறுவனங்ேளை உருவோே்கி, தரமோன மனித வைத்ளத உருவோே்கிய தள வர ்ஆவோர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய இளளஞர் தினை் - ஜனவரி 12 

❖ இந்தியோவின் புேழ்மிே்ே தள வரே்ைி ் ஒருவரோன சுவோமி விகவேோனந்தர ்

அவரே்ைின் பிறந்தநோளை நிளனவு கூரும் வளேயி ் இந்தத ்தினமோனது அனுசரிே்ேப் 

படுகிறது. 

❖ அவர ் எப்கபோதும் நோட்டின் இளைஞரே்ளை ஊே்குவித்து, நோட்டின் கமம்போட்டி ் 

இளைஞரே்ளைச ்சரியோன முளறயி ் பயன்படுதத் கவண்டும் என்ற ஒரு ேருத்திளன 

முன்ளவத்தோர.் 

❖ அவர ்ஒரு தத்துவவோதி, சமூே சீரத்ிருத்தவோதி மற்றும் சிந்தளனயோைர ்ஆவோர.் 

❖ சுவோமி விகவேோனந்தர ் அவரே்ை் தோன் ேளடப்பிடித்து வோழ்ந்த தத்துவம் மற்றும் 

இ ட்சியங்ேளைப் பரப்புவகத இந்தே் வேோண்டோட்டத்தின் ஒரு முே்கிய குறிே்கேோை் 

ஆகும். 

❖ இந்திய அரசோங்ேமொனது 1984 ஆம் ஆண்டி ் கதசிய இளைஞர ்தினத்ளத அறிவித்தது. 

 

 

சோளலப்  ோதுகோ ்பு வோரை் 2023 - ஜனவரி 11/17 

❖ சோள ப் கபோே்குவரத்து மற்றும் வநடுஞ்சோள ேை் அளமசச்ேம், 2023 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி 11 முத ் 17 ஆம் கததி வளர சோள ப் போதுேோப்பு வோரத்ளதே் ேளடபிடிே்கிறது. 

❖ அளனவருே்குமோன போதுேோப்போன சோள ேை் என்ற வேோை்ளே குறித்து பிரசச்ோரம் 

வசய்வளத இது கநோே்ேமோேே் வேோண்டுை்ைது. 

❖ கதசிய சோள ப் போதுேோப்பு வோரம் ஆனது முத ் முளறயோே 1989 ஆம் ஆண்டி ் 

வேோண்டோடப் பட்டது. 
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❖ 2010 ஆம் ஆண்டி ் சுந்தர ் குழு பரிந்துளரதத் கதசிய சோள ப் போதுேோப்புே் 

வேோை்ளேே்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது. 
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