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பிப்ரவரி – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ பல்வேறு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கமளச ் செயல்படுத்தச ் சசய்வது சதொடரப்ொக 

அமைெெ்கங்களுக்கு இமடவய தற்வபொது கொணப்படுை் பல்வவறு சிக்கல்கமளத் 

தீரப்்பது சதொடரப்ொக விேொதிப்பதற்கொக வவண்டி புது சடல்லியில் நடத்தப்பட்ட உள் 

கட்டமைப்புக் குழுவின் 10ேது கூட்டத்திற்குச ்ெொமலப் வபொக்குேரத்து ைற்றுை் சநடுஞ் 

ெொமலகள் துறை அமைெெ்ர ்நிதின் கட்காரி தமலமை தொங்கினொர.் 

❖ இந்த ஆண்டின் 'ஏவரொ இந்தியொ 2023' என்ை நிகழ்ேொனது சபங்களூரு நகரில் ஏற்பொடு 

செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ேனியார் துறையின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நிறனவுச ்சின்னங்கள் 

 

❖ தற்வபொது இந்தியத் சதொல்லியல் துமறயின் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள சுைொர ் 1000 

நிமனவுெ ்சின்னங்கள் தனியொர ்துமறயின் கட்டுப்பொட்டின் கீழ் சகொண்டு ேரப்பட 

உள்ளது. 

❖ இது அந்த நிறுேனங்களின் நிறுேனை் ெொரந்்த ெமூகப் சபொறுப்பின் ஓர ்அங்கைொகுை். 

❖ இந்த நிமனவுெ ்சின்னங்களில் உள்ள ேெதிகள் நிமனவுெ ்சின்னங்களுக்கான மித்ரொ 

திட்டத்தின் கீழ் தனியொர ்துமறயொல் புதுப்பிக்கப் படுை். 

❖ நிமனவுெ ்சின்னங்களுக்கான மித்ரொ திட்டை் என்பது ஒரு பொரை்பரியத் தளத்திமனக் 

கட்டுப்பொட்டில் எடுத்து அதமனப் பரொைரிப்பதற்கொன ஒரு திட்டைொகுை். 

 

இந்தியாவின் முேல் மாதிரி G-20 உசச்ி மாநாடு 

❖ இந்திய ஜனநொயகத் தமலமைத்துேக் கல்வி நிறுேனைொனது, ெமீபத்தில் ைொதிரி G-20 

உெச்ி ைொநொட்டிமன நடத்தியது. 

❖ இது இே்ேமகயிலொன முதல் ைொநொடு ஆகுை். 

❖ G-20 அமைப்பிற்கொன இந்தியப் பிரதிநிதி அமிதொப் கொந்த் இந்த உெச்ி ைொநொட்மடத் 

சதொடங்கி மேத்தொர.் 
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❖ இது முை்மபயில் உள்ள இந்திய ஜனநொயகத் தமலமைதத்ுேக் கல்வி நிறுேன 

ேளொகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இக்குழுவில் உறுப்பினரொக உள்ள நொடுகளின் சைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியொனது, 

உலகளொவிய சைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 85 ெதவீதத்திமன உள்ளடக்கியதொல், G-

20 உெச்ி ைொநொடு ஆனது இந்தியொ ைற்றுை் பிற உறுப்பினர ் நொடுகளுக்கு மிகவுை் 

முக்கியத்துேை் ேொய்ந்ததொகுை். 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டில் நமடசபற உள்ள இதன் உெச்ி ைொநொட்மட இந்தியொ நடத்த உள்ளது. 

 

 

G-20 புே்சோழில் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு 

 

❖ G-20 அமைப்பின் புத்சதொழில் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழுவின் சதொடக்கக் கூட்டம் 

என்பது ெமீபத்தில் மைதரொபொத ்நகரில் நமடசபற்றது. 

❖ இந்தப் சபயர ்குறிப்பிடுேது வபொல, புத்சதொழில் 20 பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழுவில் G-

20 அமைப்பின் உறுப்பினர ்நொடுகளில் உள்ள முன்னணி புத்சதொழில் நிறுேனங்களின் 

பிரதிநிதிகள் இடை் சபற்றுள்ளனர.் 

❖ புத்சதொழில் 20 என்பது புத்தொக்கம், சதொழில்முமனவு ைற்றுை் ஒத்துமழப்பு ஆகிய 

பலேற்றின் மீது கேனை் செலுதத்ுகிறது. 
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❖ இது G-20 உறுப்பினர ் நொடுகளின் புத்சதொழில் நிறுேனங்களுக்குை், உலகின் பிற 

ேளரந்்து ேருை் சபொருளொதொரங்களுக்குை் இமடவய உள்ள பல இமடசேளிகமளக் 

குமறப்பதமன வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

❖ G20 உறுப்பினரக்ள் தவிர, ஒன்பது சிறப்பு விருந்தினர ்நொடுகளுை் இந்தக் கூட்டத்தில் 

கலந்து சகொண்டன. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டில் நமடசபறவுள்ள G-20 உெச்ி ைொநொட்டிமன இந்தியொ நடத்த உள்ளது. 

❖ இந்த உெச்ி ைொநொட்டிமன சேற்றிகரைொக நடத்துேதற்கொக, பல பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் 

குழுக்கள் உருேொக்கப் பட்டு ேருகின்றன. 

❖ இக்குழுவில் அரசு ெொரொ நிறுேனங்களின் பிரதிநிதிகளுை் இடை் சபற்றுள்ளனர.் 

 

சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்ே திருே்ே அறிக்றக 

 

❖ ரொட்டில் நீரம்ின் நிமலயை் ைற்றுை் கிஷன்கங்கொ நீரம்ின் நிமலயை் ஆகியமே 

சதொடரப்ொன பிரெெ்மனகமள அறிக்மக அனுப்பியதற்கொன கொரணை் என்று இந்தியொ 

குறிப்பிடுகிறது. 

❖ சிந்து நதி நீர ்ஒப்பந்தை் ஆனது, இந்திய அரசுக்குை் பொகிஸ்தொன் அரசுக்குை் இமடவய 

1960 ஆை் ஆண்டில் மகசயழுத்தொனது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, பியொஸ், ரவி ைற்றுை் ெட்சலஜ் ஆகிய நதிகளின் நீர ்இந்திய 

அரசின் கட்டுப்பொட்டிலுை், சிந்து, ஜீலை் ைற்றுை் செனொப் ஆகிய நதிகளின் நீர ்

பொகிஸ்தொனின் கட்டுப்பொட்டிலுை் உள்ளது. 

❖ இந்த நதிநீருக்கொன அணுகல் வசதியில் இந்தியொவுக்கு 20 ெதவீதமுை், பொகிஸ்தொனுக்கு 

80 ெதவீதமுை் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய அரசிமனப் சபொறுத்தேமர, இந்த ஒப்பந்தத்தில் பொகிஸ்தொன் "இணக்கம் 

அற்றதொக" உள்ளது. 

❖ அதொேது உடன்படிக்மகக்கு உடன்பட ைறுப்பது என்பது இதன் சபொருளொகுை். 
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❖ இதனொல், ஒப்பந்தத்தில் ைொற்றை் செய்யுைொறு பொகிஸ்தொனுக்கு இந்தியொ அறிக்மக 

அனுப்பியுள்ளது. 

❖ ரொட்டில் மின் நிமலயைொனது செனொப் ஆற்றில் அமைந்துள்ளது. 

❖ அப்வபொமதயப் பிரதைர ்ைன்வைொகன் சிங் அேரக்ள் 2013 ஆை் ஆண்டில் இதற்கொன 

அடிக்கல்லிமன நொட்டினொர.் 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டில் பொகிஸ்தொன் எதிரப்்புகமள எழுப்பியப் வபொதிலுை், உலக ேங்கி 

ஆனது இந்தத் திட்டத்மத முன்வனொக்கி வைற்சகொள்ளுைொறு இந்தியொவிற்கு அனுைதி 

ேழங்கிய பிறகு இந்தத் திட்டை் சதொடங்கப்பட்டது. 

 

அறிவியல் மை்றும் சோழில்நுட்பம் 

iNCOVACC 

❖ இந்திய அரெொனது நொசி ேழி உட்செலுத்தக் கூடிய வறகயிலான தனது முதல் வகொவிட் 

19 தடுப்பூசியிமன இன்வகொேொக் என்ற சபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது மைதரொபொத்தில் உள்ள பொரத ்பவயொசடக் என்ை நிறுேனத்தினொல் தயொரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இந்தத ்தடுப்பூசியொனது, இந்தியொவில் முதன்மை ைற்றுை் பன்முகத் தன்மை சகொண்ட 

(கலப்பு) பூஸ்டர ்தேமணயொக பயன்படுத்த அனுைதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சகொவரொனொ மேரஸுக்கு எதிரொன எளிதொன ைற்றுை் ேலியற்ற வநொய்த் தடுப்பிமன 

ேழங்குேதற்கு இது பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சேன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து அதிக எண்ணிக்றகயிலான சிவிங்கிப் புலிகள் 

இடமாை்ைம் 

❖ அடுதத் 10 ஆண்டுகளில் சதன்னொப்பிரிக்கொவிலிருந்து 100 சிவிங்கிப் புலிகமள இடை் 

ைொற்றுேதற்கொன புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) இந்தியொ ைற்றுை் சதன் 

ஆப்பிரிக்கொ ஆகிய நொடுகள் மகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ இது சதன்னொப்பிரிக்க நொடு சேளியிட்ட ஒரு அரசுச ்செய்திக்குறிப்பு மூலை் உறுதி 

செய்யப் பட்டுள்ளது. 
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❖ தற்வபொமதய நிலேரப்படி, ைத்தியப் பிரவதெத்தில் உள்ள குவனொ வதசியப் பூங்கொவிற்கு 

12 சிவிங்கிப் புலிகமள இடைொற்றை் செய்ேதற்கொன ஒரு ஒப்பந்தை் ஆனது சதன் 

ஆப்பிரிக்கொவுடன் மகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

❖ வரும் பிப்ரேரி 15 ஆை் வததிக்குள் ஏழு ஆண் ைற்றுை் ஐந்து சபண் சிவிங்கிப் புலிகள் 

குவனொ வதசியப் பூங்கொவிமன ேந்தமடயுை் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

❖ அதிகளவிலொன வேட்மடயொடுதல் ைற்றுை் ேொழ்விட இழப்பு கொரணைொக இந்தியொவில் 

இருந்து முற்றிலுை் அழிக்கப்பட்ட ஒவர சபரிய ைொமிெ உண்ணி சிவிங்கிப் புலிகள் 

ைட்டுவையொகுை். 

❖ இந்தியொவில் இருந்த கமடசிச ் சிறுத்மதயொனது, 1947 ஆை் ஆண்டில் இன்மறய 

ெத்தீஸ்கரின் வகொரியொ ைொேட்டத்தில் உயிரிழந்தவதாடு, 1952 ஆை் ஆண்டில் இந்த 

இனை் அழிந்துவிட்டதொக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 

 

ஆலிவ் ரிட்லி ஆறமகளின் திரளான உயிரிழப்பு 

 

❖ பொதிக்கப்படக் கூடிய நிமலயில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கொன ஆலிே் ரிட்லி ஆமைகள் 

(சலபிவடொசெலிஸ் ஒலிவேசியொ) இைந்து கடற்கமரவயொரத்தில் கமர ஒதுங்கியுள்ளன. 

❖ அமே முட்மடயிடுை் இடங்களொன ெக்கிசநட்டிப்பள்ளி, ைொலிகிபுரை், ைொமிடிகுடுரு 

ைற்றுை் அல்லொேரை் ஆகிய இடங்களில் ஆமைகள் சபருைளவில் இறந்து கமர 

ஒதுங்குகின்றன. 

❖ ஆலிே் ரிட்லி ஆமைகள் பசிபிக் ரிட்லி ஆமைகள் என்றுை் அமழக்கப் படுகின்றன. 

❖ IUCN என்ை அமைப்பொனது இந்த ஆமைகமள "பொதிக்கப்படக்கூடிய நிமலயில் உள்ள 

இனங்கள்" என்று ேமகப்படுத்துகிறது. 



•   
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❖ அமே இந்தியப் சபருங்கடல், அட்லொண்டிக் ைற்றுை் பசிபிக் சபருங்கடல்களில் கொணப் 

படுகின்றன. 

❖ இந்தியொவில் கொணப்படுை் அேற்றின் முட்மடயிடுை் இடங்கள் ஓடிசாவில் உள்ள 

கொஹிரை்ொதொ கடற்கமர ஆகுை். 

❖ உலகில் உள்ள மிகப்சபரிய ஆலிே் ரிட்லி ஆமைகள் முட்மடயிடுை் இடங்களில் இந்தக் 

கடற்கமரயுை் ஒன்றொகுை். 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

"Countdown to 2023" அறிக்கக 

❖ உலக சுகாதார அறமப்பானது, 4வது வருடாந்திர நிறல அறிக்றகயான ‘Countdown to 

2023’ எனப்படும்,  உலக மாறுபக்கக் சகாழுப்பு நீக்கம் குறித்த ஒரு அறிக்றகயிறன 

சவளியிட்டது. 

❖ உலகளவில் 5 பில்லியன் மக்கள் தீங்கு விறளவிக்கக் கூடிய மாறுபக்கக் சகாழுப்பு 

அமிலங்களிலினால் ஏை்படும் பாதிப்புகளிலிருந்துப் பாதுகாப்பை்ை நிறலயில் உள்ள 

நிறலயில், இதன் விறளவாக இதய வநாய் மை்றும் இைப்பு ஆகியறவ ஏை்படுவதை்கான 

அபாயத்றத இது அதிகரிக்கிைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் சதாழில்துறை ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட மாறுபக்கக் 

சகாழுப்புகறள உலகளவில் முை்றிலும் நீக்கச ்சசய்வதை்கு முதன்முதலாக அறைப்பு 

விடுத்தது. 

❖ வமலும், இது ஒரு மாறுபக்கக் சகாழுப்பு நீக்கத்திை்கான இலக்கு ஆண்டாக 2023 ஆம் 

ஆண்டிறன அறிவித்தது. 

❖ 43 நாடுகள், உணவில் உள்ள மாறுபக்கக் சகாழுப்பின் அளவிறனக் கட்டுப்படுத்தச ்

சசய்வதை்கான சிைந்த நறடமுறைக் சகாள்றககறளச ்சசயல்படுத்தியுள்ளன. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தின் புலம்செயர்ந்ததார் குறித்த முதல் கணக்சகடுெ்பு 

❖ ஜாரக்்கண்ட் மாநில அரசானது, 2021 ஆம் ஆண்டில் மாநில மை்றும் சபாறுப்பு மிக்க 

இடம் சபயரவ்ு முன்சனடுப்பிறனத ்சதாடங்கியது. 

❖ இந்தக் கணக்சகடுப்பானது, அந்தமாநிலத்தில் புலம்சபயரந்்வதார ்குறித்த வலுவான 

தரவுத்தளத்றத உருவாக்குவறத வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ள நிறலயில், இது இந்த 

முன்சனடுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இந்த ஆய்வானது, புலம்சபயரவ்ிை்கானக் காரணத்றத அறடயாளம் காண்பதை்கு 

அந்த மாநில அரசிை்கு உதவும். 
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❖ மாநில அளவிலான சகாள்றகறய உருவாக்குவதை்கு இந்தக் கணக்சகடுப்பின் 

மதிப்பீடுகள் பயன்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

❖ வகாவிட் சபருந்சதாை்று கால சநருக்கடியின் வபாது சுமார ் 8.5 லட்சம் அளவிலான 

புலம்சபயரந்்வதார ் தங்களது சசாந்த மாநிலமான ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்திை்குத் 

திரும்பினர.் 

 

 

நாகாலாந்து ஆரஞ்சு திருவிழா 

❖ நாகாலாந்து மாநிலத்தில் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான ஆரஞ்சு திருவிைா என்ை விைா 

சகாண்டாடப் படுகிைது. 

❖ ஆரஞ்சுப்பை விவசாயிகளின் கடின உறைப்பிறன அங்கீகரிக்கும் வறகயில் அந்த 

மாநிலத்தில் நாகாலாந்து பைத் திருவிைாவானது ஏை்பாடு சசய்யப்படுகிைது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு நாகாலாந்து பைத் திருவிைாவானது மூன்ைாவது திருவிைாவாகும். 

❖ நாகாலாந்து பைத் திருவிைாவானது ருவசாமா கிராம சறபயினால் ஏை்பாடு சசய்யப் 

படுகிைது. 

❖ அம்மாநிலத்தில் ஆரஞ்சு பை உை்பத்தி மூலம் சபைப்படும் வருவாய் சமீபத்தில் இரு 

மடங்காக அதிகரித்தது. 

 

 

பிரெலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கிருஷி மத ாத்சவம் 

❖ இரண்டு நாட்கள் அளவிலான மாசபரும் கிருஷி மவ ாத்சவக் கண்காட்சி மை்றும் 

பயிை்சி நிகை்வானது ராஜஸ்தானின் வகாட்டா எனுமிடத்தில் நறடசபை்ைது. 
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❖ இது மத்திய வவளாண் மை்றும் விவசாயிகள் நலன் துறை அறமசச்கத்தினால் ஏை்பாடு 

சசய்யப் பட்டது. 

❖ இந்த நிகை்வில் விவசாயிகளுக்குத் வதாட்டக்கறல, வவளாண்றம, கால்நறட வளரப்்பு 

மை்றும் இயை்றக வவளாண்றம முறை ஆகியவை்றில் பயிை்சி வைங்கப் படட்து. 

❖ வவளாண் உள்கட்டறமப்பு நிதி குறித்த ஒரு சிைப்புப் பயிலரங்கமும் இதில் 

நறடசபை்ைது. 

 

 

          


