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ஜனவரி – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ இணையவழி விணையாட்டுப் பபாட்டிகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் சிறப்பு ணையை் 

(CoE) ஆனது பைகாலயாவின் ஷில்லாங் நகரில் 2023 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்ைாதத்திற்குை் 

நிறுவப்படுை். 

❖ ஜம்முவில் நடைபெற்ற பதசிய ஸ்பக சாை்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் ததற்கு காஷ்மீணரச ்

பசரந்்த 11 வயது ஃபலாக் முை்தாஜ் என்ெவர ்தங்கப் பதக்கை் தவன்றுை்ைார.் 

❖ இந்தியாவின் G-20 அணைப்பின் தணலணைெ் பதவியின் ஓர ்அங்கைாக, ஜனவரி 22 முதல் 

24 ஆை் பததி வணர நணடதபற உை்ை வைிகை்-20 (B-20) ததாடக்கக் கூட்டை் ஆனது 

குஜராத்தில் உை்ை காந்தி நகரில் ஏற்பாடு தசய்யப் பட்டுை்ைது. 

❖ பிரிட்டிஷ் நாை்டின் கருவூலத்திற்கான தணலணைப் தபாருைாதார ஆபலாசகர,் கிபைர ்

பலாை்பாரத்டலி, தபாருைாதார ஒத்துணைப்பு ைற்றுை் பைை்பாட்டு அணைப்பின் (OECD) 

புதிய தணலணைப் தபாருைாதார நிபுைராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

o கடந்த முப்பது ஆை்டுகைில், முதல் முணறயாக இந்தப் தபாறுப்பிணனெ் தபற்ற 

முதல் பிரிட்டிஷ் நபர ்இவபர ஆவார.் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பதசிய எை்தைய் நிறுவனத்தின் தணலவர ்சுல்தான் அல்-

ஜாபர ்இந்த ஆை்டு நணடதபற உை்ை 28வது பங்குதாரரக்ை் ைாநாட்டின் பருவநிணலெ் 

பபசச்ுவாரத்்ணத கூட்டத்தின் தணலவராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஆதரோக்ய மைே்ரி திட்டை் 

 

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் கீை், இயற்ணகப் பபரழிவுகை் அல்லது ைனிதாபிைானை் சாரந்்த 
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தநருக்கடி ஆகியவற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட எந்ததவாரு வைரந்்து வருை் நாட்டிற்குை் 

இந்தியா அத்தியாவசிய ைருத்துவப் தபாருட்கணை வைங்க உை்ைது. 

❖ பைலுை், இந்தியா ‘உலகத் ததற்கு நாடுகளுக்கானச ் சிறப்பு ணையத்திணனயுை்’ நிறுவ 

உை்ைது. 

❖ எந்ததவாரு வைரந்்து வருை் நாட்டின் பைை்பாடு சாரந்்தத் தீரவ்ுகை் அல்லது சிறந்த 

நணடமுணறகை் குறித்த ஒரு ஆராய்சச்ிணய இது பைற்தகாை்ை உை்ைது. 

❖ வைரந்்து வருை் நாடுகணைச ் பசரந்்த ைாைவரக்ை் இந்தியாவில் உயரக்ல்விணயத் 

ததாடரவ்தற்காக ‘உலகத் ததற்கு நாடுகளுக்கான உதவித ்ததாணக அடிப்பணடயிலான 

கல்வித ்திட்டத்திணனயுை்’ இந்தியா அணைக்க உை்ைது. 

 

வந்தே போரே் விமரவு இரயில் 

❖ தசகந்திராபாத்ணத விசாகப்பட்டினத்துடன் இணைக்குை் புதிய வந்பத பாரத ் விணரவு 

இரயில் பசணவயானது ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த இரயில் ஆனது இந்திய இரயில்பவ நிரவ்ாகை் அறிமுகப்படுத்திய எட்டாவது 

வந்பத பாரத ்விணரவு இரயில் ஆகுை். 

❖ ததலுங்கு தைாழி பபசுை் ைக்கணைக் தகாை்ட இரை்டு ைாநிலங்கணை இணைக்குை் 

முதல் இரயில் பசணவ இதுவாகுை். 

 

 

'Soul of Steel' பிரசச்ோரை் 

❖ ஒரு நபர ் உயரைான இடங்கைில் உயிர ் வாை்வதற்கான தாங்குதிறணனச ் பசாதிக்கச ்

பசய்வதற்காக இந்தியாவில் 'Soul of Steel' என்ற சவால் ததாடங்கப்பட உை்ைது. 

❖ இது உத்தரகாை்டில் பைற்தகாை்ைப்பட உை்ை ஒரு முன்தனடுப்பு ஆகுை். 

❖ முன்னாை் வீரரக்ைால் நடத்தப்படுை் CLAW குபைாபல் என்ற ஒரு துைீகர முதலீட்டு 

நிறுவனத்தினால் நடத்தப் படுகின்ற இந்த நிறுவனத்திற்கு இந்திய இராணுவை் 

உதவிகணை வைங்குகிறது. 
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❖ இந்தச ் சாதணனயானது ஐபராப்பாவில் பைற்தகாை்ைப் படுை் 'அயரன்்பைன் 

டிணரயத்லான்' என்ற ஒரு தனிநபரின் ைன உறுதிணயயுை் தாங்குதிறணனயுை் 

பசாதிக்கின்ற நீை்ட தூர டிணரயத்லான் சவாலிணன ஒத்துை்ைது. 

 

 

20 சதவிகித எே்ேனோல் கலந்ே சபட்தரோல் 

 

❖ E20 (20 சதவீதை் எத்தனால் கலக்கப்பட்ட தபட்பரால்) ரக தபட்பராலிணனெ் படிப்படியாக 

அறிமுகப்படுத்துை் நடவடிக்ணகயானது ஏப்ரல் 01 ஆை் பததி முதல் ததாடங்க உை்ைது. 

❖ திட்டமிடப்பட்டதற்கு முன்பாகபவ 10 சதவிகிதை் எத்தனால் (10 சதவிகிதை் எத்தனால், 

90 சதவிகிதை் தபட்பரால்) கலந்த தபட்பராணல விநிபயாகிக்குை் இலக்ணக இந்தியா 

2022 ஜூன் ைாதத்தில் அணடந்தது. 

❖ பைலுை், 2030 ஆை் ஆை்டிற்குை் 20 சதவீத எத்தனால் கலந்த தபட்பராணல 

விநிபயாகித்தல் என்ற இலக்கிணன  5 ஆை்டுகளுக்குை் அணடவதற்காக 2025 என்று 
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நிரை்யித்துை்ைது. 

❖ 20 சதவீத எத்தனால் கலணவக்கு 1,000 பகாடி லிட்டர ்எத்தனால் பதணவப்படுை். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகிதலதய மிகக் கடுமையோன புமகபிடிே்ேல் ேமட சட்டங்கள் 

❖ தைக்சிபகா அரசானது சமீபத்தில் உலகிபலபய மிகக் கடுணையான புணகபிடித்தல் 

தணட சட்டத்திணன விதிதத்ுை்ைது. 

❖ இது தங்குை் விடுதிகை், கடற்கணரகை் ைற்றுை் பூங்காக்கை் உை்ைிடட் தபாது 

இடங்கைில் புணக பிடிப்பதற்கு முழுணையான தணடணய இசச்ட்டை் அைல்படுத்துகிறது. 

❖ புணகயிணலப் தபாருட்கைின் பயன்பாட்டிணன ஊக்குவித்தல், விைை்பரை் தசய்தல் 

ைற்றுை் அது சாரந்்த நிறுவனங்களுக்கு நிதியைித்தல் ஆகியணவ மீது தைாத்தைாக 

தணட விதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ மின்னணு சிகதரட ் ைற்றுை் குட்கா ஆகியவற்றின் விற்பணன ைற்றுை் பயன்பாடு 

ஆகியணவயுை் இந்தெ் புதியக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுை். 

❖ இதனுடன், அயரல்ாந்து, கிரீஸ், ஹங்பகரி ைற்றுை் ைால்டா பபான்ற நாடுகை் அடங்கிய 

மிகவுை் கடுணையான சடட்ங்களுடன் கூடிய, புணகயிணல-இல்லாத சூைணலக் தகாை்ட 

நாடுகைின் பட்டியலில் தைக்ஸிபகா இணைகிறது. 

 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

ைோநிலங்களின் சைோே்ே நிதிப் பற்றோக்குமற 

❖ 2020-21 ஆை் ஆை்டில் தைாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தியில் 4.1 சதவீதைாக இருந்த 

ைாநிலங்கைின் தைாத்த நிதிப் பற்றாக்குணறயானது, 2022-23 ஆை் ஆை்டில் 3.4 

சதவீதைாகக் குணறயுை் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ 2020-21 ஆை் ஆை்டில் தைாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தியில் 31.1 சதவீதைாக இருந்த 

ைாநிலங்கைின் கடன் ஆனது 2022-23 ஆை் ஆை்டில் 29.5 சதவீதைாக குணறயுை். 

❖ 2018 ஆை் ஆை்டு நிதிெ் தபாறுப்பு ைற்றுை் நிதிநிணல அறிக்ணகச ் சட்டத்தின் ைறு 
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ஆய்வுக் குழு பரிந்துணரதத் 20 சதவீதத்ணத விட இது இன்னுை் அதிகைாக உை்ைது. 

 

 

சீனோவுடனோன வரே்்ேகப் பற்றோக்குமற 

❖ சீனாவுடனான இந்தியாவின் இருதரப்பு வரத்்தகை் ஆனது 2022 ஆை் ஆை்டில் 135.98 

பில்லியன் டாலரக்ணை எட்டியது. 

❖ இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு பைற்தகாை்ைப்படுை் ஏற்றுைதி ைதிப்பானது 28.1 

பில்லியன் டாலரிலிருந்து 17.48 பில்லியன் டாலராக குணறந்துை்ைது. 

❖ 2021 ஆை் ஆை்டில் 69.4 பில்லியன் டாலராக இருந்த வரத்்தகப் பற்றாக்குணறயானது 

45% அதிகரித்து 101.02 பில்லியன் டாலணர எட்டியது. 

❖ 2015 முதல் 2021 ஆை் ஆை்டு வணரயில், இந்தியா-சீனா இணடயிலான இருதரப்பு 

வரத்்தகை் ஆனது 13% என்ற சராசரி ஆை்டு வைரச்ச்ி விகிததத்ுடன் 75% வைரச்ச்ி 

அணடந்தது. 

 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சேோழில்நுட்பை் 

VSHORAD ஏவுகமை அமைப்பு 

❖ பாதுகாப்பு பகாள்முதல் சணபயானது, மிகக் குறுகிய தூர வரை்புணடய வான்வழிெ் 

பாதுகாப்பு அணைப்பு அல்லது VSHORAD ஏவுகணை அணைப்பிணன வாங்குவதற்காக, 
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பதணவ உைரவ்ு ஒப்புதலிணன (AoN) வைங்கியுை்ைது. 

❖ இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் பைை்பாட்டு அணைப்பினால் வடிவணைக்கப்பட்டு 

உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ VSHORADS என்பது ைனிதரக்ைால் சுைந்துச ் தசல்லக் கூடிய வணகயிலான வான்வழிெ் 

பாதுகாப்பு அணைப்பு (MANPAD) ஆகுை். 

❖ குறுகிய ததாணலவு வரை்புகைில் உை்ை தாை்ைட்ட அைவிலான வான்வழி 

அசச்ுறுத்தல்கணை எதிர ்தகாை்வதற்கான இந்த ஏவுகணையானது, இரட்ணட உந்துதல் 

தகாை்ட திட எரிதபாருை் இயக்கி மூலை் தசலுதத்ப்படுகிறது. 

❖ பதணவ உைரவ்ு ஒப்புதல் (AoN) என்பது பாதுகாப்புத் துணறயில் நீை்டகால மூலதன 

அணைப்புகைின் தகாை்முதல் தசயல்முணறயின் முதல் படிநிணலயாகுை். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உப்புநீர் முேமலகளின் (Saltie) கைக்சகடுப்பு 2023 

 

❖ ஒடிசாவின் பகந்திரெ்பாரா ைாவட்டத்தில் உை்ை பித்தரக்னிகா பதசியெ் பூங்கா ைற்றுை் 
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அதன் அருகிலுை்ை பகுதிகைில் உை்ை நீரந்ிணலகைில் வாழுை் உப்பு நீர ்முதணலகைின் 

எை்ைிக்ணக 2023 ஆை் ஆை்டில் கைிசைான அைவில் அதிகரித்துை்ைது. 

❖ வனத்துணற அதிகாரிகை் இந்த ஆை்டு அப்பகுதிகைில் 1,793 முதணலகை் இருப்பதாகக் 

கைக்கிட்டுை்ைனர.் 

❖ இவற்றுை் 20 தவை்ணை நிற முதணலகளுை் அடங்குை். 

❖ கடந்த ஆை்டு, 1,784 முதணலகை் இருப்பதாகப் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

 

ைோநிலச ்சசய்திகள் 

இமச, கலோசச்ோரை் ைற்றுை் உைவு வமககளுக்கோன தைோங்கீே் திருவிழோ 

❖ பைாங்கீத் எனப்படுை் உயரந்ிணல திருவிைாவானது, அசாமில் உள்ள ைஜூலி ைற்றுை் 

சாதியாவில் உை்ை பதகாசங் எனுமிடத்தில் நணடதபற உை்ைது. 

❖ இந்த விைாவானது அை்ைாநிலத்தில் உை்ை இைை் திறணையாைரக்ை் தங்கை் இணசத் 

திறணன தவைிப்படுத்துவதற்கான ஒரு தைத்ணத வைங்குகிறது. 

❖ இந்தத் திருவிைாவில், பிரபல இணசக் கணலஞரக்ை் அவரக்ளுக்கான வழிகாட்டுதல் 

தகவல்கணையுை் அறிவுணரகணையுை் வைங்குவர.் 

❖ 2020 ஆை் ஆை்டில் கணல ைற்றுை் இணச இயக்கைாகத் ததாடங்கப்பட்ட பைாங்கீத், 

அசாை் ைாநிலத்தின் எதிரக்ால இணசத் திறணைகணை பைை்படுத்துவணத பநாக்கைாகக் 

தகாை்டுை்ைது. 

 

 

பிரபலைோனவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

மூன்றோவது பைக்கோர நடிகர் 

❖ உலகெ் புை்ைி விவரங்கை் நிறுவனை் சமீபத்தில் தவைியிட்ட ஒரு பட்டியலின்படி, 

ஷாருக் கான் உலகின் மூன்றாவது பைக்கார நடிகராகத ்திகை்கிறார.் 

❖ 1 பில்லியன் டாலரக்ளுடன் தஜரர்ி சீன்ஃபீல்ட் ைற்றுை் ணடலர ்தபரர்ி ஆகிபயார ்இந்தப் 
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பட்டியலில் முன்னைியில் உை்ைனர.் 

❖ அவரக்ணைத் ததாடரந்்து 800 மில்லியன் டாலர ் ைதிப்புடன் டுணவன் ஜான்சன் இடை் 

தபற்றுை்ைார.் 

❖ இப்பட்டியலில் இடை் தபற்ற ஒபர இந்தியர ்ஷாருக்கான் ஆவார.் 

❖ டாை் குரூஸ் 620 மில்லியன் டாலரக்ளுடன் இப்படட்ியலில் ஷாருக் கானிற்கு அடுத்த 

இடத்தில் உை்ைார.் 

❖ ஜாக்கி சான் 520 மில்லியன் டாலரக்ளுடன் இதில் 5வது இடத்ணதப் பிடித்துை்ைார.் 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

1200 ஆை்டுகள் பழமையோன நுை்ைிய ஸ்தூபிகள் 

❖ இந்தியத் ததால்லியல் துணறயானது (ASI), 'நாளந்தா ைகாவிஹாரா' வைாகத்தில் உை்ை 

சாராய் திலா சிகரப் பகுதிக்கு அருகில், 1200 ஆை்டுகை் பைணையான இரை்டு சிறு 

வடிவ வழிபாட்டு ஸ்தூபிகணைக் கை்டுபிடித்துை்ைது. 

❖ புத்தர ் உருவங்கணைச ் சித்தரிக்குை் வணகயில் கல்லில் தசதுக்கப்பட்ட இணவ, 1200 

ஆை்டுகை் பைணையானதாக இருக்கக் கூடும். 

❖ இந்தியாவில் கிபி 7 ஆை் நூற்றாை்டு முதல், சிறிய நுை்ைிய தடரபகாட்டா வணக 

ஸ்தூபிகை் வழிபாட்டுக் காைிக்ணகப் தபாருை்கைாகப் பிரபலைணடந்தன. 

❖ நாைந்தா ைகாவிஹாரா தைைானது கி.மு. 3 ஆை் நூற்றாை்டு முதல் கி.பி. 13 ஆை் 

நூற்றாை்டு வணரயிலான ஒரு ைடாலயம் ைற்றுை் கல்வி நிறுவனங்கைின் ததால் 

தபாருை் சாரந்்த எஞ்சியெ் பகுதிகணை உை்ைடக்கியுை்ைது. 

❖ இதில் ஸ்தூபிகை், ஆலயங்கை், விகாராக்கை் (குடியிருப்பு ைற்றுை் கல்விக் கட்டிடங்கை்) 

ைற்றுை் ஸ்டக்பகா வடக, கல் ைற்றுை் உபலாகத்திலான பல்பவறு முக்கியைான கணலப் 
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பணடப்புகளுை் இங்குை்ைன. 
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