
•   
•    
 

 
 

பிப்ரவரி – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ PVR சினிமாஸ் நிறுவனமானது, சென்னனயில் உள்ள விமான நினலய வளாகத்தில் 

இந்தியாவின் முதலாவது பல்லரங்கத் தினரயரங்கத்தினனத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ G20 அனமப்பிற்கான இந்தியாவின் தனலனமதத்ுவத்தின் கீழான முதலாவது G20 

ெரவ்ததெ நிதிக் கட்டனமப்புப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு கூட்டமானது ெண்டிகரில் 

நனடசபற்றது. 

❖ 74வது குடியரசுத் தின அணிவகுப்பில் பங்தகற்ற குஜராத ் மாநிலத்தின் காட்சி 

வாகனமானது, 'மக்கள் விருப்பம்' என்ற பிரிவில் முதல் இடத்னதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ சகௌதம் அதானியின் நிறுவனமானது, அதன் காரப்ன் நீக்கத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக, ஆசியாவிதலதய முதல்முனறயாக, னைட்ரஜன் எரிசபாருள் மின்கலம் 

மூலம் இயக்கப்படும் ெரக்குந்துகனளச ் சுரங்கத ் தளவாடங்கள் மற்றும் அதன் 

தபாக்குவரத்திற்காகப் பயன்படுத்தவுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மாநில அரசின் அனனத்துப் பணிகளுக்கும் கட்டாயத் தமிழ் சமாழி  

 

❖ மாநில அரசுப் பணிகளில் ஆட்தெரப்்பு செய்வதற்கான ததரவ்ுகளில் தமிழ் சமாழித ்

தானளக் கட்டாயமாக்கும் மதொதாவினன தமிழ்நாடு ெட்டமன்றம் ஏற்றுக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த ஆனணனய நனடமுனறப்படுத்துவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு 

பணியாளரக்ள் (தெனவ நிபந்தனனகள்) ெட்டத்தில் ஒரு புதிய விதினய அரசு தெரத்த்ு 

உள்ளது. 
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❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 01 ஆம் தததி முதல்  பின்தததியிட்டுப் சபாருந்தும் 

வனகயில் நனடமுனறக்கு வந்தது. 

 

பூம்புகார் என்ற துனறமுக நகரத்தின் காலம் 

 

❖ பூம்புகார ் என்பது தமிழ்நாட்டில் தற்தபானதய மயிலாடுதுனற மாவட்டத்தில் உள்ள 

கடல் நீரில் மூழ்கிய ஒரு பழங்காலத் துனறமுக நகரமாகும். 

❖ காதவரிப் பூம்பட்டினம் என்றும் அனழக்கப்படும் பூம்புகார ் நகரானது, சுமார ் 1,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடல்ொர ்வனரபடத்தில் இருந்து மனறவதற்கு முன்பாக, சதன் 

கிழக்கு ஆசியா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகளுடன் கடல் ொர ் ரீதியில் வணிகத ்

சதாடரப்ுகனளக் சகாண்டிருந்தது என்று முந்னதய ஆய்வுகள் நிரூபிதத்ுள்ளன. 

❖ தொழப் தபரரசின் தபாது முக்கியத்துவம் சபற்ற இந்தத ்துனறமுக நகரமானது சுமார ்

2,500 ஆண்டுகள் பழனமயானது என்று ஆரம்பத்தில் நம்பப் பட்டது. 

❖ கடதலார ஆய்வுகள் மற்றும் புவியியல் அம்ெங்கனள அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட ஒரு 

ெமீபத்திய ஆய்வில், இந்த நகரம் குனறந்தது 15,000 ஆண்டுகள் பழனமயானது என 

மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ஹர் கர் தியான் பிரெெ்ாரம் 

 

❖ கலாெெ்ாரத் துறை அனமெெ்கமானது, ைர ் கர ் தியான் என்ை ஒரு பிரெெ்ாரத்னதத் 

சதாடங்கி உள்ளது. 
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❖ இந்தப் பிரெெ்ாரமானது, தியானத்தின் முக்கியதத்ுவத்னதப் சபாதுமக்களிடம் பரப்பச ்

சசய்வனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ வாழும் கறல என்ற அறக்கட்டனளயுடன் இனணந்து கலாெெ்ார அனமெெ்கம் இந்தப் 

பிரெெ்ாரத்னத தமற்சகாண்டு வருகிறது. 

❖ இந்தப் பிரெெ்ாரத்தின் தபாது, இந்த அனமப்பினனெ ் தெரந்்த ஆசிரியரக்ள் தியான 

வகுப்புகனள நடத்துவர.் 

❖ இனளஞரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதத இந்தப் பிரெெ்ாரத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

Visit India Year 2023 பிரெெ்ாரம் 

 

❖ மத்திய சுற்றுலாத் துறை அனமெெ்கமானது Visit India Year 2023 என்ற பிரெெ்ாரத்தினனத் 

சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ தற்தபாது G20 அனமப்பிற்குத் தனலனம வகிக்கும் இந்திய நாட்டிற்கானச ்சுற்றுலாப் 

பயணத்னத ஊக்குவிப்பனத இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ “நமஸ்தத” என்ற ஒரு குறியீட்டினனக் குறிக்கும் வனகயில் அனமந்திருக்கும் இந்தப் 

பிரெெ்ாரத்திற்கான சின்னத்னதயும் அனமெெ்ர ்சவளியிட்டார.் 

❖ இந்தெ ் சின்னமானது, "இந்திய நாடு சகாண்டுள்ள எண்ணற்றக் கனதகளின் 

நுண்ணியத்னத" குறிக்கும் வனகயில் உள்ளது. 

 

20 அம்ெத் திட்டத்தின் முன்தனற்றம் குறித்த அறிக்னக 

 

❖ ததசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது 20 அம்ெத ்திட்டத்தின் முன்தனற்றம் குறித்த 

அறிக்னகயினன சவளியிட்டுள்ளது. 
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❖ ெமீப காலமாக இத்திட்டத்தின் செயல்திறன் தமாெமாக உள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் நிரண்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 41% 

மட்டுதம நினறவு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ அனனத்துத் திட்டங்களிலும் இந்தத் திட்டத்தின் செயல்திறன் தமாெமாக இருந்ததாக 

ததசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது கூறுகிறது. 

❖ 20 அம்ெத் திட்டமானது 2016 ஆம் ஆண்டில் அதன் இலக்கில் 96% மட்டுதம நினறவு 

செய்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தத ்திட்டம் அதன் இலக்கில் 13% மட்டுதம நினறவு செய்தது. 

❖ இந்திய அரொனது, 1975 ஆம் ஆண்டில் 20 அம்ெத் திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இத்திட்டமானது சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 1982 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முனறயும் 1986 ஆம் 

ஆண்டில் ஒருமுனறயும் என இரண்டு முனற திருதத்ப்பட்டது. 

❖ ஆகதவ 20 அம்ெங்கனளப் பயன்படுத்தி வறுனமனய ஒழிதத்ுக் கிராமப்புற மக்களின் 

வாழ்க்னகனய தமம்படுத்துவதத இத்திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டு நிதிநினல அறிக்னகத் தாக்கலின் தபாது, மத்திய அரசு இந்தத் 

திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டினன 36% அதிகரித்தது. 

 

ததசியத் தளவாடங்கள் தளம் - Marine 

 

❖ மத்தியத் துனறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரத்து மற்றும் நீரவ்ழிகள் துனற அனமெெ்ர ்

சரப்ானாந்தா தசாதனாவால் ததசியத் தளவாடத் தளத்தினன (மனரன்) புது சடல்லியில் 

சதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ ததசியத் தளவாடங்கள் தளம் (NLP) என்பது ஒரு ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டம் 

ஆகும். 

❖ அனனத்து தளவாடச ்ெமூகப் பங்குதாரரக்னளயும் இனணப்பதற்கும், செலவினங்கள் 

மற்றும் தநர தாமதங்கனளக் குனறப்பதன் மூலம் செயல்திறன் மற்றும் சவளிப்பனடத ்

தன்னமனய தமம்படுதத்ுவதற்கும், எளிதான, வினரவான மற்றும் அதிக தபாட்டித் 
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திறன் சகாண்ட தெனவகனள அனடவதற்கும் தகவல் சதாழில்நுட்பத்தினனப் பயன் 

படுத்துவனத இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ நீரவ்ழிகள், ொனலகள் மற்றும் வான்வழிகள் வழியாக தமற்சகாள்ளப்படும் அனனதத்ு 

வனகயான தபாக்குவரதத்ு முனறகள் உட்பட, நாடு முழுவதும் உள்ள அனனத்து 

தளவாட வரத்்தகச ் செயல்முனறகளுக்குமான ஒற்னறத் சதாடரப்ு னமயமாக இது 

செயல்படும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ெரக்கு மற்றும் தெனவ வரி வருவாய் இழப்பீடு சபறும் முதல் ஐந்து மாநிலங்கள் 

 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதம் முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வனரயிலான 

ஐந்தாண்டு கால நினலமாற்றக் காலகட்டத்திற்கான ெரக்கு மற்றும் தெனவ வரி 

வருவாய் இழப்பீடு சபறும் முதல் ஐந்து மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு இடம் சபற்றுள்ளது. 

❖ ெரக்கு மற்றும் தெனவ வரியானது 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 ஆம் தததியன்று 

அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தப் புதிய வரி விதிப்பு அமலாக்கத்தின் காரணமாக மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் 

வருவாய் இழப்புக்கு ஈடு செய்யப் படுவதற்காக நிரண்யிக்கப்பட்ட நினல மாற்றக் 

காலம் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் தததியன்று முடிவனடந்தது. 

❖ 2015-16 ஆம் ஆண்டினன அடிப்பனட ஆண்டாகக் சகாண்ட 14% வருடாந்திர வளரெ்ச்ி 

மற்றும் உண்னமயான ெரக்கு மற்றும் தெனவ வரி வருவாய் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பனடயில் கணிக்கப்பட்ட வருவாய் ஆகியவற்றிற்கு இனடதயயான தவறுபாடாக 

இது கணக்கிடப் படுகிறது. 

❖ குறிப்பிட்ட ெரக்குகள் மற்றும் தெனவகள் மீதான GST இழப்பீடு கூடுதல் வரி விதிப்பதன் 

மூலம் மாநிலங்களுக்கான இழப்பீடு பூரத்்தி செய்யப்படுகிறது. 
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❖ இந்த அறிக்னகயில் பகிரப்பட்ட தரவுகளின்படி, தமிழ்நாடு மாநிலமானது, இந்த நினல 

மாற்றக் காலகட்டத்தில் சுமார ் 40,000 தகாடி ரூபாய் சதானகயினன இழப்பீடாகப் 

சபற்றுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா மற்றும் குஜராத் ஆகியவற்றினனத் சதாடரந்்து அதிக 

இழப்பீடு சபறும் நான்காவது மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது.  

❖ இதில் பஞ்ொப் மாநிலம் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

வரித்தனல வாத்து 

 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, சசன்றன பள்ளிக்கரனணயில் வரித்தனல வாத்து சதன் 

படுவது இதுதவ முதல்முனறயாகும். 

❖ இது உலகிதலதய மிக அதிக உயரத்தில் பறக்கக் கூடிய பறனவகளில் ஒன்றாக கருதப் 

படுகிறது. 

❖ மத்திய ஆசியானவ பூரவ்ீகமாகக் சகாண்ட இந்தப் பறனவயானது சதற்காசியாவில், 

அொம் முதல் தமிழ்நாடு வனரயிலான பகுதிகளில் தனது குளிரக்ால வாெத்தினனக் 

கழிப்பதற்காக இமயமனலயினனக் கடந்து புலம்சபயருவதாக அறியப் படுகிறது. 

❖ முன்னதாக இனவ சதன்பட்ட அரிதான நிகழ்வுகளில், 2018 ஆம் ஆண்டில், சில 

நிகழ்வுகள் ஆந்திரப் பிரததெ மாநிலத்தில் அனமந்த புலிகாட் ஏரியின் முனனப் 

பகுதியிலும், இரண்டு நிகழ்வுகள் காஞ்சிபுரதத்ிலும் மற்றும் ஐந்து நிகழ்வுகள் 

தகளம்பாக்கம் சிற்தறானடப் பகுதியிலும் சதன்படட்ன. 

❖ பள்ளிக்கரனண ெதுப்பு நிலத்தில் 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் கிட்டத்தட்ட 193 வனகயான 

பறனவகள் காணப்பட்டன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வததச மனித சதகோதரத்துவ தினம் - பிப்ரவரி 04 

❖ பல்தவறு கலாசச்ாரங்கள் மை்றும் மதங்கள் அல்லது நம்பிக்றககள் மை்றும் அவை்றின் 

மீதான சகிப்புத் தன்றமறய தமம்படுத்துதல் ஆகியறவ பை்றிய விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்றதக் குறிப்பிட்டுக் காட்டச ்சசய்வறத இந்தத் தினம் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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❖ சகிப்புத்தன்றம, பன்றமத்துவப் பாரம்பரியம், பரஸ்பர மரியாறத மை்றும் மதங்கள் 

மை்றும் நம்பிக்றககளின் பன்முகத்தன்றம ஆகியறவ மனித சதகாதரத்துவத்றத 

ஊக்குவிக்கின்ைன என்பறத மக்களுக்குக் கை்பிப்பறத இது தநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தத் தினம் அனுசரிக்கப்படுவதன் குறிக்தகாள் தவறுபாடுகளில் இணக்கம் என்பது 

ஆகும். 

 

 

உலகப் புற்றுத ோய் தினம் - பிப்ரவரி 04 

 

❖ உலகப் புை்றுதநாய் தினமானது ஒவ்தவார ் ஆண்டும் பிப்ரவரி 04 ஆம் தததியன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

❖ கல்வி, விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துதல் மை்றும் உலசகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் 

மை்றும் தனிநபரக்ள் நடவடிக்றக எடுக்க வலியுறுத்துதல் ஆகியவை்றின் மூலம் 

ஒவ்தவார ்ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான உயிரக்றளக் காப்பாை்றுவறத இத்தினம் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ உலகப் புை்றுதநாய் தினத்திை்கான அதிகாரப்பூரவ் நிைங்கள் நீலம் மை்றும் ஆரஞ்சு 

ஆகும். 

❖ முதலாவது புை்றுதநாய் தினமானது 1933 ஆம் ஆண்டு சுவிட்சரல்ாந்தின் செனீவா 

நகரில் சகாண்டாடப் படட்து. 
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❖ இது உலக சுகாதார நிறுவனத்தினால் தமை்சகாள்ளப்பட்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு - 2022, 2023 மை்றும் 2024 - 

"சிகிசற்ச நலனில் உள்ள இறடசவளிறய நிரப்புதல்" என்பதாகும். 

 

          


