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பிப்ரவரி – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒரு மாத காலம் நடைபெறும் 2023 ஆம் ஆண்டு காதித் திருவிழாவானது மும்டெயில் 

பதாைங்கெ் ெை்ைது. 

❖ லூமினஸ் ெவர ்பைக்னாலஜிஸ் நிறுவனமானது, இந்தியாவின் முதல் ெசுடம ஆற்றல் 

அடிெ்ெடையிலான சூரிய சக்தி மின்தகடுகள் உற்ெத்தி ஆடலயிடன உத்தரகாண்டில் 

அடமக்கத் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ அமமரிக்காவின் கலிபொரன்ியா மாநிலக் கைற்கடரயிலிருந்து ஏவெ்ெைை் ஸ்பெஸ் 

எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஃொல்கன் 9 ஏவுகலமானது, 51 ஸ்ைாரல்ிங்க் பசயற்டகக் 

பகாள்கடளப் புவித் தாழ்மை்ைச ்சுற்றுெ் ொடதக்குக் பகாண்டு பசன்றது. 

  

தேசியச ்சசய்திகள் 

பாசறை திரும்புேல் நிகழ்வு 2023 

 

❖ குடியரசுத் தின விழாவின் நிடறவிடன அதிகாரெ் பூரவ்மாகக் குறிக்கும் வடகயிலான 

ொசடற திரும்புதல் நிகழ்சச்ியானது விஜய் பசௌக் வழித் தைத்தில் நடைபெற்றது. 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியானது, ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ் சடெயின் தடலவர ் சொ 

பகாபராசியின் முன்னிடலயில் சிறெ்ொக நடைபெற்றது. 

❖ முதன்முடறயாக, விஜய் பசௌக் வழித்தைத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் பிரம்மாண்ை 

நிகழ்வின் பொது வைக்குெ் ெகுதி கை்டிைம் மற்றும் பதன் ெகுதி கை்டிைம் ஆகியவற்றின் 

முகெ்பில் முெ்ெரிமாண உருவக் காை்சிகள் திடரயிைெ்ெை்ைன. 

❖ உள்நாை்டிபலபய தயாரிக்கெ்ெை்ை 3,500 ஆளில்லா விமானங்கள் இைம் பெற்ற 

இந்தியாவின் மிகெ்பெரிய ஆளில்லா விமானங்கள் கண்காை்சியும் இதில் இைம் 

பெற்றது. 
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❖ இந்த நிகழ்சச்ியானது ெல நூற்றாண்டுகளாகெ் பின்ெற்றெ்ெை்டு வரும் ெழடமயான 

இராணுவப் ொரம்ெரிய நடைமுடறயிடனக் குறிக்கிறது. 

❖ இத்தடகய விழாவானது ஐக்கியப் பபரரசு, அபமரிக்கா, கனைா, நியூசிலாந்து, 

ஆஸ்திபரலியா மற்றும் பிற நாடுகளின் ஆயுதெ் ெடைகளாலும் நைத்தப் ெடுகின்றன. 

 

நமஸ்தே திட்டம் 

 

❖ இந்திய அரசானது 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிடல அறிக்டகயில், நமஸ்பத என்ற 

திை்ைத்திற்காக 100 பகாடி ரூொய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ NAMASTE என்ெது ‘இயந்திரமயமாக்கெ்ெை்ை தூய்மமப் பணிச ் பசடவ சாரந்்த சூழல் 

அடமெ்புக்கான ஒரு பதசிய பசயல் திை்ைம்’ என்ெதாகும். 

❖ இந்தத் திை்ைமானது துெ்புரவுத் பதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒரு மாற்று வாழ்வாதாரத்டத 

வழங்குவடத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ பமலும், இந்தத் திைை்மானது அவரக்ளின் தனிப்பட்ட நடைமுடறயிலும் பல்பேறு 

மாற்றங்கடளக் பகாண்டு வரவும் முயற்சிக்க உள்ளது. 

 

இரயில்தவ துறைக்கான நிதிநிறல அறிக்றக 2023 

❖ 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய நிதிநிடல அறிக்டகயில் இரயில்பவ துடறக்கான 

மூலதனச ்பசலவினம் இதுவடர இல்லாத அளவில் ரூ.2.40 லை்சம் பகாடியாக உயரத்்தெ் 

ெை்டுள்ளது. 

❖ இது 2013-2014 ஆம் ஆண்டில் வழங்கெ்ெை்ை பதாடகடய விை ஒன்ெது மைங்கு அதிகம் 

ஆகும். 
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❖ அரசு டைை்ரஜன் எரிபொருளில் இயங்கும் 35 இரயில்கடளத் தயாரிெ்ெதற்கான ஒரு 

திை்ைத்திடனயும் முன்பமாழிந்துள்ளது.  

 

 

முேலாவது தவறலவாய்ப்புப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு கூட்டம் 

❖ இந்தியாவின் முதலாவது பவடலவாய்ெ்புப் ெணிக் கை்டுெ்ொை்டுக் குழு கூை்ைமானது 

பஜாத்பூரில் பதாைங்கியது. 

❖ G20 அடமெ்பிற்கான இந்தியாவின் தடலடமயின் கீழ், உலகளாவிய திறன்களுக்கான 

ஒரு கூை்டுச ்பசயல்திை்ைத்திடன உருவாக்குவது குறித்து இக்குழு விவாதங்கடள பமற் 

பகாண்ைது. 

❖ 'உலகளாவியத் திறன் சாரந்்த இடைபவளிகடள நிவரத்்தி பசய்தல்' என்ற ஒரு 

முன்னுரிடம வழங்கீை்டுெ் ெகுதி குறித்த நுண்ணறிவு மற்றும் சில கருத்துகடளக் 

குழுவினரக்ள் ெகிரந்்து பகாண்ைனர.் 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டில் MSME நிறுவனே் ேயாரிப்புகறள அதிகம் வாங்கிய பிரிவுகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுவன 

விற்ெடனயாளரக்ளிைமிருந்து சரக்குகள் மற்றும் பசடவகடள வாங்குவதில் 

ொதுகாெ்பு அடமசச்கம் முன்னணியில் உள்ளது. 

❖ அரசு இடணயவழிச ்சந்டதயானது 2016 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

❖ இது இயங்கடலயில் சரக்குகள் மற்றும் பசடவகடள வாங்குவதற்குப் ெயன்ெடுத்தெ் 

ெடும் ஒரு இயங்குகடல தளமாகும். 
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❖ இந்த அடமசச்கமானது, 2022 ஆம் ஆண்டில் 16,747 பகாடி ரூொய் மதிெ்பிலான 

சரக்குகள் மற்றும் பசடவகடள இத்தளத்தில் இருந்து வாங்கியுள்ளது. 

❖ இது முந்டதய ஆண்டில் ெதிவானடத விை 250 சதவீதம் அதிகமாகும். 

 

 

விமான எரிவாயு ஏை்றுமதி 

 

❖ முதன்முடறயாக, பதசிய எண்பணய் விற்ெடன நிறுவனமான இந்தியன் ஆயில் 

காரெ்்ெபரஷன் விமான எரிபொருள் ஏற்றுமதிடயத் பதாைங்கியுள்ளது. 
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❖ இது ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் மற்றும் சிறிய விமானங்கடள இயங்கச ்

பசய்யும் எரிபொருளாகும். 

❖ உள்நாை்டிபலபய உற்ெத்தி மசய்யப் படும் இந்த எரிவாயு AVgas 100 LL எனப் பெயரிைெ் 

ெை்ைது. 

❖ இந்த ஏற்றுமதியானது இந்திய நாை்டின் எரிபொருள் வரலாற்றில், ஒரு நிகர 

இறக்குமதியாளராக விளங்கிய நிடலயில் இருந்து ஒரு ஏற்றுமதியாளர ் என்ற 

நிடலக்கு இந்தியாவிடன மாற்றி ஒரு புதிய அத்தியாயத்டத உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ விமான எரிவாயு அைங்கிய 80 பீெ்ொய்கள் பகாண்ை முதல் சரக்குப் பெை்ைகமானது, 

ெெ்புவா நியூ கினியாவுக்கு ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெைை்து. 

 

அறிவியல் மை்றும் சோழில்நுட்பம் 

மூறளயின் கணக்கிடுேல் திைறன ஒே்ேச ்சசயை்றக நரம்பிறணவுத் சோழில் 

நுட்பம் 

 

❖ பெங்களூரின் ஜவைரல்ால் பநரு பமம்ெை்ை அறிவியல் ஆராய்சச்ி டமயத்தின் (JNCASR) 

அறிவியலாளரக்ள் குழுவானது, மூடளயின் கணக்கிடுதல் திறடன ஒத்த, குடறந்த 

ஆற்றல் நுகரவ்ுடைய, அதிபவகத் பதாழில்நுை்ெத்டத உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ மூடளயின் கணக்கிடுதல் திறடன ஒத்த ஒரு அடமெ்பிடன உருவாக்குவதற்காக, 

ஸ்காண்டியம் டநை்டரடு என்ற உயரந்ிடலத் தன்டம பகாண்ை ஒரு குடறகைத்திெ் 

பொருடள இக்குழு ெயன்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ ொரம்ெரியக் கணினிகளானது, தனியாக அடமந்த நிடனவகச ் பசமிெ்பு மற்றும் 

பசயலாக்க அலகுகடளக் பகாண்டுள்ளன. 

❖ பசயல்ொை்டின் பொது இந்த அலகுகளுக்கு இடையில் தரடவ மாற்றுவதற்கு அந்தக் 

கணினிகள் அதிகளவிலான ஆற்றடலயும் பநரத்டதயும் எடுத்துக் பகாள்கின்றன. 
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❖ இதற்கு பநரம்ாறாக, மனித மூடளயில் உள்ள சினாெ்ஸ் (இரண்டு நியூரான்களுக்கு 

இடையிலான சந்திெ்பு) ஆனது ஒரு பசயலாக்க மற்றும் நிடனவகச ் பசமிெ்புச ்

சாதனமாக பசயல்ெடுகிறது. 

❖ இதுபவ சிறியதாகவும் மிகவும் ெயனுள்ளதாகவும் உள்ள ஒரு சிறந்த உயிரியல் 

கணினியாக விளங்குகிறது. 

 

அணுக்கருப்பிளவு மூலம் இயங்கும் விண்கலம் 

❖ நாசா மற்றும் ொதுகாெ்புத் துடற சாரந்்த பமம்ெைை் ஆராய்சச்ித் திை்ைங்கள் முகடம 

(DARPA), பசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கு மனிதரக்டள பகாண்டு பசல்லக் கூடிய அணு 

சக்தியில் இயங்கும் ஏவுகலங்கடளப் ெரிபசாதிக்க உள்ளதாக சில அறிவிெ்புகடள 

பவளியிை்டு உள்ளன.  

❖ இந்த அணுசக்தியில் இயங்கும் ஏவுகலங்களுக்கான அணு உடல மற்றும் எந்திரம் 

ஆகியவற்றிடன DARPA உருவாக்க உள்ளது. 

❖ நாசா நிறுவனமானது 2027 ஆம் ஆண்டின் பதாைக்கத்தில் ஒரு விண்பவளி சாரந்்த 

பசயல் விளக்கத்திடன பமற்பகாள்ளும் என எதிரெ்ாரக்்கெ் ெடுகிறது. 

❖ இந்தத் திை்ைமானது, DRACO - விடரதிறனுடைய நிலவின் சுற்றுேட்டப்பாமதச ்சாரந்்த 

நைவடிக்டககளுக்கான பசயல் விளக்க ஏவுகலம் என அடழக்கெ்ெடும். 

❖ DRACO நிறுவனமானது அணுக்கரு பிளவு விடன பசயல்முடறயிடன இயக்க உள்ளது. 

❖ அபமரிக்கா அரசானது 1955 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் பதாழில்நுை்ெத்டத ெரிபசாதிக்கத் 

பதாைங்கியது, ஆனால் நிதிப் ெற்றாக்குடறயால் இந்தத் திை்ைம் நிறுத்தெ்ெைை்து. 

❖ அணுக்கருெ் பிளவு மூலம் இயங்கும் ஏவுகலங்கள் ெயண பநரத்டத பவகுவாகக் 

குடறக்க அறிவியலாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 

 

அண்டார்டிகாவில் கண்டறியப்பட்ட விண்கல் 

❖ சரவ்பதச ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் குழு ஒன்று, அண்ைாரட்ிக்கா ெகுதியில் கண்ைத்தில் 

இதுவடர கண்டுபிடிக்கெ் ெை்ை மிகெ்பெரிய ஒரு விண்கல் உை்ெை ஐந்து புதிய விண் 

கற்கடள கண்டுபிடித்துள்ளது. 
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❖ இந்த அரிய விண்கல்லானது ஒரு கிரண்ி பழ அளவிடன ஒத்த, ஆனால் 17 ெவுண்டுகள் 

(7.7 கிபலா கிராம்) எடையுள்ளதாக இருக்கிறது. 

❖ கைந்த நூற்றாண்டில் அண்ைாரட்ிகா ெகுதியிலிருந்து மட்டும் சுமார ்45,000 விண்கற்கள் 

கண்பைடுக்கெ் ெை்டுள்ளன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஆக்கிரமிப்புே் ோவரங்கறள ஒழிப்பேை்கான திட்டம் 

 

❖ பகரள வனத் துமற  ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தில் உள்ள உயிரியல் ஆக்கிரெ்புகளுக்கான 

முதன்டம டமயம் ஆனது (NCBI) பசன்னா ஸ்பெக்ைாபிலிஸ் என்ற தாவர இனத்திடன 

ஒழிெ்ெதற்கான ஒரு பமலாண்டமத் திை்ைத்டத அறிமுகெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இது அந்த மாநிலத்திலுள்ள உயிரினங்களின் வாழ்விைத்திற்கு மிகவும் பமாசமான 

அசச்ுறுத்தலாக விளங்கும் ஒரு அயல்நாை்டு ஆக்கிரமிெ்புத் தாவரமாகும். 

❖ பசன்னா ஸ்பெக்ைாபிலிஸ் என்ெது அபமரிக்காவின் பவெ்ெமண்ைலெ் ெகுதிகடளச ்

பசரந்்த ஒரு இடலயுதிர ்கால மரமாகும். 

❖ இது குறுகிய காலத்தில் 15 முதல் 20 மீை்ைர ் வடர வளரக் கூடியபதாடு, பூதத்ல் என்ற 

நிகழ்விற்குெ் பிறகு ஆயிரக்கணக்கான விடதகடள ெரவச ்பசய்யக் கூடியது. 

❖ மரத்தின் தடிமனான இடலயானது பிற பூரவ்ீக மர இனங்கள் மற்றும் புல் இனங்களின் 

வளரச்ச்ிடயத் தடுக்கிறது. 
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❖ இதனால் வனவிலங்குகளுக்கு குறிெ்ொகத் தாவர உண்ணிகளுக்கு மிகப்மபரிய ஒரு 

உணவுப் ெற்றாக்குடற ஏற்ெடுகிறது. 

❖ இது பூரவ்ீக இனங்களின் முடளத்தல் மற்றும் வளரச்ச்ி ஆகியவற்றிடனயும் பமாசமாக 

ொதிக்கிறது. 

❖ இது IUCN அடமெ்பின் பசந்நிறப் ெை்டியலின் கீழ் 'குடறந்தெை்ச கவனம் பதடவெ்ெடும் 

நிடலயில் உள்ள இனம்' என வடகெ்ெடுத்தெ் ெை்டுள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

10,000 புதிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் நிறுவனங்களளப் பதிவு சசய்த 

முதல் மாவட்டம் 

❖ பத்தாயிரத்திற்கும் பமற்பட்ட எண்ணிக்மகயில் புதிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

மதாழில் நிறுேனங்கமள பதிவு மசய்த பகரளாவின் முதல் மாேட்டமாக எரண்ாகுளம் 

மாறியுள்ளது. 

❖ திருசச்ூர,் மலப்புரம் பபான்ற பிற மாேட்டங்களும் இந்த எண்ணிக்மகமய மநருங்கி 

ேருகின்றன. 

❖ பகரள மாநில அரசானது, அதன் 2022-23 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகயின் பபாது 

நிறுேனங்கள் பிரசச்ாரதம்தத் மதாடங்கியது. 

❖ பமலும், அம்மாநில அரசானது 2022-23 ஆம் நிதியாண்மட நிறுேனங்களின் ஆண்டாக 

அறிவித்தது. 

❖ மாநிலத்தில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர மதாழில் துமறயின் பமம்பாட்டிமன 

அதிகரிப்பதற்காக இந்த நடேடிக்மகயானது பமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வாணி செயராம்  

❖ பல்பேறு மமாழிகளில் 10,000 பாடல்களுக்கு பமல் பாடிய பிரபலப் பின்னணிப் பாடகி 

ோணி மெயராம் (77) சமீபத்தில் காலமானார.் 
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❖ இந்தியாவின் மூன்றாேது உயரிய குடிமகன் விருதான பத்ம பூஷன் விருதானது 

சமீபத்தில் அேருக்கு ேழங்கப்பட்டது. 

❖ இேர ்கடந்த 50 ஆண்டுகளாக திமரப்படத் துமறயில் ஓர ்அங்கமாக விளங்கினார.் 

❖ பமலும் இேர ் சிறந்தப் பின்னணிப் பாடகிக்கான பதசிய விருதிமன மூன்று முமற 

மபற்று உள்ளார.் 

❖ தமிழ்நாடு, பகரளா, மகாராஷ்டிரா, குெராத், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில், மாநில 

அரசின் விருதுகமளயும் இேர ்மபற்றுள்ளார.் 

 

 

          


