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ஜனவரி – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ எல்லலப் பாதுகாப்புப் பலையின் முன்னாள் தலலலை இயக்குநர ்பங்கஜ் குைார ்சிங் 

இந்தியாவின் ததசிய துலைப் பாதுகாப்பு ஆதலாசகராக நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

❖ இந்தியாவின் G20 தலலலைத்துவத்தின் கீழான முதல் சுகாதாரப் பைிக்குழுவின் 

மூன்று நாை்கள் அளவிலான கூை்ைைானது திருவனந்தபுரத்தில் நலைபபற்றது. 

❖ உலகப் பபாருளாதார ைன்றை் (WEF) ஆனது சுகாதார ைற்றுை் உயிர ் அறிவியல் 

ஆகியவற்றிலன லையைாகக் பகாை்ை நான்காவது பதாழில்துலறப் புரை்சிக்கான 

அதன் சிறப்பு லையத்லத நிறுவுவதற்கு லைதராபாத்லதத் ததரந்்பதடுத்துள்ளது. 

❖ முற்றிலுை் மின் ஆளுலை முலறக்கு ைாறிய முதல் இந்திய ஒன்றியப் பிரததசை் ஆக 

ஜை்மு ைற்றுை் காஷ்மீர ்ைாறியுள்ளது.  

o முழுலையாக எை்ைிை ையைாக்கப்பை்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் ஒன்றியப் 

பிரததசை் ஜை்மு-காஷ்மீர ்ஆகுை். 

❖ ஜை்மு ைற்றுை் காஷ்மீர ்அரசாங்கை் ஆனது 2009 ஆை் ஆை்டு விலங்குகள் சை்ைத்தின் 

கீழ், பதாற்று ைற்றுை் பகாடிய தநாய்கலளத் தடுக்குை் ைற்றுை் கை்டுப்படுத்துை் 

தநாக்கங்களுக்காக முழு ஒன்றியப் பிரததசத்லதயுை் "த ொற்று அற்ற பகுதி" என்று 

அறிவித்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உயர்மட்ட சியாங் நீர்மின் நிலையம் 

 

❖ ததசிய நீர ் மின்னாற்றல் கழகைானது, ‘உயரை்ை்ை சியாங் பல்பயன்பொை்டு நீர ்் 

த க்க ்திற்கான' முன் சாத்தியக்கூறு அறிக்லகலய இந்திய ைத்திய மின்சார 

ஆலையத்திைை் சைரப்்பித்துள்ளது. 

❖ அருைாசச்லப் பிரததசத்தில் நிறுவப்பை உள்ள இந்தியாவின் மிகப்பபரிய நீர ் மின் 

நிலலயைாக இது இருக்குை். 

❖ இந்  உயரை்ை்ை சியாங் நிலலயைானது நீரத்்ததக்கைாக பசயல்படுை். 

❖ இந்த நிலலயத்தில் இருந்து பபறப்படுை் நீரம்ின் உற்பத்தியானது இதன் "ஒரு துலை 
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தயாரிப்பு" ைை்டுதை ஆகுை். 

❖ பைதைாக் எனுமிைத்தில் சீனா நிறுவ உள்ள 60,000 பைகாவாை் மின் உற்பத்தித் திறன் 

பகாை்ை ஒரு அலையானது பிரை்ைபுத்திரா நதியிலிருந்து வருை் இயற்லகயான 

நீதராை்ைத்தின் அளலவக் குலறக்குை் என்பது கவலலக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது. 

❖ சீனாவின் இந்தத் திை்ைத்திலனச ்பசயல்படுத்த உள்ள நிலலயில், இந்த ைாபபருை் நீரத்் 

ததக்கை் ஆனது அருைாசச்லப் பிரததசத்திற்குை் அதன் பாசனத் ததலவகளுக்குை் 

அவசியைான நீர ்் ததலவயிலன வழங்க முடியுை். 

❖ இந்தியாலவப் பபாறுதத்வலர, பிரை்ைபுத்திரா நதியானது இந்தியாவின் பைாத்த 

நன்னீர ் வளங்களில் 30 சதவீதத்லதயுை், பைாத்த நீர ் மின் ஆற்றல் திறனில் 40 

சதவீதத்லதயுை் பகாை்டுள்ளது. 

 

பதோ பர்தேஷ் திட்டம் நிறுே்ேம் 

 

❖ பைௌலானா ஆசாத் ததசிய உதவித ் பதாலகத் திை்ைைானது (MANF திை்ைை்) 

சிறுபான்லை ைாைவரக்ளுக்கு இந்த ஆை்டு மு ல் கிலைக்கப் பபறாது என்று ைத்திய 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

❖ சிறுபான்லை விவகார அலைசச்கை் தைற்பகாை்ை அதிகாரப்பூரவ் முடிவிற்குப் பிறகு, 

சமூகத்தில் சிறுபான்லைப் பிரிவுகலளச ் தசரந்்த அலனத்து ைாைவரக்ளுக்குைான 

“பததா பரத்தஷ் திை்ைத்லத” நிறுத்தியது. 

❖ இது 2006 ஆை் ஆை்டு ஜூன் ைாதத்தில் பிரதைரின் 15 அை்ச திை்ைத்தின் கீழ் பதாைங்கப் 

பை்ைது. 

❖ இது சசச்ார ்குழுவின் பரிந்துலரகலள நலைமுலறப்படுத்துவதன் ஒரு பகுதியாகுை். 

❖ சிறுபான்லை சமூகங்களில் உள்ள பபாருளாதாரதத்ில் நலிவலைந்த பிரிலவச ்தசரந்்த 

தகுதியான ைாைவரக்ளுக்கு பவளிநாடுகளில் உயரக்ல்வி பபறுவதற்கான சிறந்த 

வாய்ப்புகலள வழங்குவததாடு அவரக்ளின் தவலல வாய்ப்பு விகிதத்லதயுை் 
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தைை்படுத்துவதற்காக, வை்டி ைானியங்கலள வழங்குவலத தநாக்கைாகக் பகாை்டு 

உள்ளது. 

❖ பததா பரத்தஷ் திை்ைை், இந் த் திை்ைத்திற்கான முகலை வங்கியாக நியமிக்கப்பை்ை 

கனரா வங்கி மூலை் பசயல்படுத்தப் பை்ைது. 

 

கியூபாவிற்கு சபன்டாவைன்ட் ேடுப்பூசிகள் வழங்கீடு 

❖ கியூபாவிற்கு 12,500 தவலை பபை்ைாவலன்ை ் தடுப்பூசிகலள நன்பகாலையாக 

வழங்குவதாக இந்தியா அறிவித்துள்ளது. 

❖ பபை்ைாவலன்ை ்தடுப்பூசியானது ஒரு குழந்லதக்கு உயிருக்கு ஆபத்து விலளவிக்கக் 

கூடிய பதாை்லை அழற்சி, கக்குவான் இருைல், பைை்ைனஸ், கல்லீரல் அழற்சி பி ைற்றுை் 

ஹிப் வலக ஆகிய 5 வலகயான தநாய்களிலிருந்துப் பாதுகாப்லப வழங்குகிறது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சேற்காசியாவின் பைவீனமானப் சபாருளாோர நாடு 

❖ உலக வங்கியின் தரவுகளின் படி, பதற்காசியாவின் பலவீனைானப் பபாருளாதாரை் 

பகாை்ை நாைாக பாகிஸ்தான் விளங்குகிறது. 

❖ நைப்பு ஆை்டில் அந்த நாை்டின் பபாருளாதார வளரச்ச்ி தைலுை் 2 சதவீதைாக குலறயுை். 

❖ இது அதன் 2022 ஆை் ஆை்டு ஜூன் ைாத ைதிப்பீை்டில் இருந்து இரை்டு சதவீதப் 

புள்ளிகள் வீழ்சச்ிலயக் காணுை். 

❖ கைந்த ஆை்டு ஜூலல ைாதை் பாகிஸ்தானில் ஏற்பை்ை பவள்ளை், அந்நாை்டின் 

நிசச்யைற்றப் பபாருளாதார நிலலக்கு முக்கியக் காரைைாகக் கூறப்பை்ைது. 

❖ பாகிஸ்தானின் நாை்டின் அந்நியச ் பசலாவைி லகயிருப்பு ஆனது 4.6 பில்லியன் 

அபைரிக்க ைாலரக்ள் என்ற ஒரு அளவிலன எை்டியுள்ள நிலலயில், இது மூன்று 
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வாரங்களுக்கான பவளிநாை்டுக் கை்ைைங்கலள பசலுத்தக் கூை தபாதுைானதாக 

இல்லல. 

❖ தகாதுலை விலல 57 சதவீதத்திற்குை் தைலாக உயரந்்துள்ள நிலலயில், தகாதுலை 

ைாவின் விலலயுை் 41 சதவீதை் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தானில் 15 கிதலா ைாவு லப ஆனது 2,050 ரூபாய்க்கு விற்கப் படுகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

சபரிய காட்டு ஆந்லே 

 

❖ பபரிய காை்டு ஆந்லதயானது முதல் முலறயாக ஆந்திராவின் தசஷாசலை் காை்டில் 

பதன்பை்டுள்ளது. 

❖ அைரந்்த காடுகளில் உள்ள பபரிய ைரங்களில் காைப்படுை் இந்தப் பறலவயின் 

வாழ்விைை், இந்திய துலைக் கை்ைை் முழுவதுை் பரவியுள்ளது. 

❖ ஆனால், இதற்கு முன்பு இை்ைாநிலத்தில் இரை்டு முலற ைை்டுதை இது பதன்பை்டுள்ள 

நிலலயில், அந்த இரை்டு முலறயுை் அது நாகாரஜ்ுனாசாகர ் ஸ்ரீலசலை் புலிகள் 

காப்பகத்தில் ைை்டுதை பதன்பை்ைது. 
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❖ இப்பறலவ ைனிதரக்லளப் தபால் ஒரு விசித்திரைான அலறலலதய உருவாக்குவ ொல், 

இது இந்தியாவில் ‘காை்டில் வாழுை் தபய்’ என்றுை் இலங்லகயில் ‘அசுர பறலவ’ என்றுை் 

அலழக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்த வலக ஆந்லத இனங்கள் இந்தியா, இலங்லக, தநபாளை், பூைான், வங்காளததசை், 

மியான்ைர,் சீனா, தாய்லாந்து, லாதவாஸ், கை்தபாடியா ைற்றுை் வியை்நாை் ஆகிய 

நாடுகளில் பரவிக் காைப்படுகின்றன. 

 

அரிய வலக லடதனாசர் முட்லடகள் 

❖ ைத்திய இந்தியாவின் நரை்தா பள்ளத்தாக்கில் அலைந்துள்ள தலபைன்ை்ைா நில 

அலைப்பில் சமீபத்திய தைற்பகாள்ளப்பை்ை ஒரு ஆய்வுப் பைியில், லைைை்ாதனாசர ்

இனங்களின் 92 முை்லையிடுை் தளங்கலளக் கை்ைறியப்பை்டுள்ளது. 

❖ அலவ உலகில் இதுவலர வாழ்ந்த லைதனாசரக்ளில் மிகப் பபரியலவயாக கருதப் 

படுகின்றன. 

❖ இந்தியத் துலைக்கை்ைத்தில் வாழ்ந்த லைை்ைாதனாசர ் இனங்கலளப் பற்றிய 

முக்கியைான விவரங்கலள பவளிப்படுத்தச ்தசய்யுை் 250க்குை் தைற்பை்ை புலதபடிவ 

முை்லைகலள அக்குழு கை்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தப் புலதபடிவங்கள் பிற்கால கிபரை்தைசியஸ் காலத்லதச ்தசரந்்தலவயாகுை்.  

❖ தைலுை் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆறு பவவ்தவறு "ஓஸ்பீசிஸ்" ( புலதப்படிவைாக்கப்பை்ை) 

அல்லது முை்லை இனங்கலள அலையாளை் கை்டுள்ளனர.் 

 

 

அறிக்லககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உைக ஆயுே ஆற்றை் குறியீடு 2022 

❖ 2022 ஆை் ஆை்டு உலக ஆயுத ஆற்றல் குறியீைட்ில் அபைரிக்கா முதலிைத்திலன 

வகிக்கிறது. 

❖ அபைரிக்காலவத் பதாைரந்்து ரஷ்யா இரை்ைாவது இைத்திலுை், சீனா 3வது இைத்திலுை், 

இந்தியா 4வது இைத்திலுை் உள்ளன. 

❖ உலக ஆயுத ஆற்றல் குறியீடு ஆனது நாடுகலள அவற்றின் இராணுவ வலிலையின் 

அடிப்பலையில் தர வரிலசப்படுத்துகிறது. 

❖ நீை்ை கால தாக்குதல் ைற்றுை் தற்காப்பு இராணுவ நைவடிக்லககளின் அடிப்பலையில் 
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இந்  நாடுகள் ைதிப்பீடு பசய்யப்பை்ைன. 

❖ இப்பை்டியலில் பாகிஸ்தான் 7வது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தியா தபார ் ரக பீரங்கிகள் எை்ைிக்லகயில் 6வது இைத்லதயுை், கைற்பலையின் 

எை்ைிக்லகயில் 8வது இைத்லதயுை் பிடித்தது. 

❖ இந்தக் குறியீடு உலக நாடுகளின் அணுசக்தித் திறன்கலள ைதிப்பீை்டில் எடுத்து 

பகாள்ளவில்லல. 

 

 

உைகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனம் 

 

❖ ஃலபனான்ஸ் எனப்படுை் தயாரிப்பு நிறுவன ைதிப்பீை்டு ஆதலாசக நிறுவனத்தின் 

அறிக்லகயின்படி, அதைசான் உலகின் மிகவுை் ைதிப்புமிக்க நிறுவனைாக மீை்டுை் 

முதலிைத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின் பபயர ் "உலகின் முன்னைி 500 தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் 2023" 

ஆகுை். 

❖ ஆப்பிள் உலகின் இரை்ைாவது மிக ைதிப்புமிக்க நிறுவனைாக தரவரிலசப்படுத்தப் 

பை்டுள்ள நிலலயில், அலதத ்பதாைரந்்து கூகுள் நிறுவனை் இதில் இைை் பபற்றுள்ளது. 

❖ கைந்த ஆை்டு 78 ஆக இருந்த இந்தியாவின் ைாைா குழுைத்தின் நிறுவன ைதிப்ப்பீை்டு ் 
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தரவரிலசயானது 69 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்திய ் தகவல் பதாழில்நுை்பச ் தசலவ நிறுவனங்களில், கைந்த ஆை்டு 158வது 

இைத்திலிருந்த இன்ஃதபாசிஸ் நிறுவனை் 150வது இைத்திற்கு முன்தனறியது. 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

இரட்லடச ்சேம் அடிே்ே இளம் வீரர் 

❖ இந்திய கிரிக்பகை் வீரர ் சுைன் கில், நியூசிலாந்து அைிக்கு எதிரான முதலாவது ஒரு 

நாள் தபாை்டியில் இரை்லைச ் சதை் அடித்து சாதலனப் புத்தகத்தில் இைை் பிடித்து 

உள்ளார.் 

❖  னது சக வீரர ்இஷான் கிஷாலன (24 வயது 145 நாை்கள்) விஞ்சியதன் மூலை் இந்தச ்

சாதலனலய எை்டிய இலளய வீரர ்என்ற பபருலைலயயுை் இவர ்பபற்றார.் 

❖ ஒருநாள் தபாை்டியில் இரை்லைச ்சதை் அடித்த ஐந்தாவது இந்திய வீரர ்கில் ஆவார.் 

❖ தராஹித் சரை்ா ஒருநாள் தபாை்டிகளில் மூன்று இரை்லைச ்சதங்கள் அடித்துள்ளார.் 

❖ சசச்ின் பைை்டுல்கர,் வீதரந்திர தசவாக், பகய்ல், ஃபகார ் ஜைான் ைற்றுை் ைாரை்்டின் 

குப்தில் ஆகிதயார ்தலா ஒரு இரை்லைச ்சதை் அடித்துள்ளனர.் 
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