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பிப்ரவரி – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ அசாம் மாநில அரசானது, 2023 ஆம் ஆண்டு இளைய ார ்20 (Y20) சந்திப்பின் த ாடக்கக் 

கூட்ட ்திளன குவஹா ்தி நகரில் நட ்தி து. 

❖ குஜரா  ்அரசானது ரான் ஆஃப் கட்ச ்பகுதியில் G20 சுற்றுலாப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் 

குழுவின் (TWG) த ாடக்கக் கூட்ட ்திளன நட ்தி து. 

❖ மின்னணு மற்றும்  கவல் த ாழில்நுட்ப அளமசச்கமானது, G20 அளமப்பிற்கான 

இந்தி ாவின்  ளலளமயின் கீழ், 400 உை்நாட்டு மற்றும் சரவ்ய சப் பங்யகற்பாைரக்ை் 

பங்கு தபற்ற G20 இளண தவைிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியிளன யமற்தகாண்டது. 

❖ ம ்தி  அரசுப் பணி ாைர ் ய ரவ்ாளண மானது, இந்தி  ்  ளலளம மருந்துக் 

கட்டுப்பாட்டு அளமப்பின் (DCGI)  ளலவராக டாக்டர ்ராஜீவ் சிங் ரகுவன்ஷி என்பவளர 

நி மிப்ப ற்குப் பரிந்துளர தச ்துை்ைது. 

❖ ம ்தி  இளைய ார ்விவகாரங்கை் மற்றும் விளை ாட்டு  ்துளற அளமசச்ர ்அனுராக் 

 ாக்கூர ் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரின் துளண நிளல ஆளுநர ் மயனாஜ் சின்ஹா 

ஆகிய ார ் மூன்றாவது யகயலா இந்தி ா குைிரக்ால விளை ாட்டுப் யபாட்டிகைின் 

சின்னம், கரு ் ாக்கப் பாடல் மற்றும் உளட ஆகி வற்றிளன தவைியிட்டனர.் 

❖ ஒடிசா மாநில மு ல்வரின் தச லாைரான V.K. பாண்டி ன், ஹாக்கி ் துளறயில் 

ஆற்றி  சிறந் ப் பங்கைிப்பிற்காக 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான FIH பிரசிதடன்ஸ் விருது 

வழங்கி தகௌரவிக்கப் பட்டார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியா "முேலீட்டுே் துறையில் முன்தனாடி" 

 

❖ சரவ்ய சக் கடற்பரப்பு ஆளண ம் ஆனது, இந்தி  நாட்டிளன "மு லீட்டு ் துளறயில் 

முன்யனாடி ாக விைங்கும் நாடு" என்று அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிவி ்துை்ைது. 

❖ முன்யனாடி மு லீட்டாைர ் என்பது எந் தவாரு புதி  துளற அல்லது த ாழில் 

நுட்ப ்தில் ஆரம்ப கட்டத்திலலலே மு லீடு தச ்தலலக் குறிக்கிறது. எ.கா., கடற்களர 

படுளகயில் உை்ை பல்கனிம முடிசச்ுகை். 
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❖ சமீப ்தில், சரவ்ய சக் கடற்பரப்பு ஆளண ம் மற்றும் புவி அறிவி ல் அளமசச்கம் 

ஆகி ளவ இளணந்து பல்கனிம முடிசச்ுகை் ஆ ்வு ஒப்பந்  ்திளன நீட்டிப்பு சசே்து 

தகாண்டன. 

 

சே்பவனா நடவடிக்றக 

❖ இந்தி  ராணுவமானது, லடாக் ஒன்றி ப் பிரய ச ்தில் ச ்பவனா நடவடிக்ளகயிளன 

யமற்தகாண்டு வருகிறது. 

❖ பை்ைிகளை நடதத்ு ல் மற்றும் உை்கட்டளமப்பு யமம்பாட்டு ் திட்டங்கை் யபான்ற பல 

நலன்புரி நடவடிக்ளககை் இதில் அடங்கும். 

❖ இந்  நடவடிக்ளககளானது, லடாக்கின் த ாளலதூரப் பகுதிகைில் வசிக்கும் 

குழந்ள களுக்கு உ வுவள  யநாக்கமாகக் தகாண்டது. 

❖ இந்தி  இராணுவமானது கல்வியின்  ர ்ள  யமம்படு ் வும், அவரக்ளுக்குத்  ரமான 

கல்விள  வழங்குவ ற்காகவும்,  ற்யபாது ஏழு இராணுவ நல்தலண்ணப் பை்ைிகளை 

நட ்தி வருகிறது. 

❖ யமலும், தபண்களுக்காக பாஷ்மினா சால்ளவ தநசவு, கம்பைி பின்னல் உள்ளிட்ட 

பல்யவறு பயிற்சி வகுப்புகளுக்கும் ஏற்பாடு தச ் ப்பட்டு வருகிறது. 

 

 

இந்திய எரிசக்தி வாரம் 2023 

❖ ‘2023 ஆம் ஆண்டு இந்தி  எரிசக்தி வாரம்’ ஆனது பிப்ரவரி 06 மு ல் 08 ஆம் ய தி வளர 

தபங்களூரு நகரில் நளடதபற்றது. 

❖ இந்தி ன் ஆயில் நிறுவன ்தின் ‘Unbottled’ என்ற ஒரு திட்ட ்தின் கீழ் பிர மர ்சீருளட 

வழங்கீட்டிளன த ாடங்கி ளவ ் ார.் 

❖ இந்  சீருளடகை் மறுசுழற்சி தச ் ப்படட் PET குடுளவகைால்   ாரிக்கப்படுகின்றன. 

❖ 11 மாநிலங்கை்/ஒன்றி ப் பிரய சங்கைில் உை்ை எண்தண ்ச ் சந்ள ப்படு ்து ல் 

நிறுவனங்கைின் 84 சில்லளற விற்பளன நிளல ங்கைில் எ ் னால் கலப்பு தச ல் 
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திட்ட ்தின் கீழ் யமற்தகாை்ைப்பட உை்ை E20 எரிதபாருை் விநிய ாக த்ிளனயும் 

பிர மர ்த ாடங்கி ளவ  ்ார.் 

 

 

இந்திய உசச் நீதிமன்ைே்தின் 73வது ஸ்ோபன தினம் 

 

❖ இந்தி  உசச் நீதிமன்றமானது நிறுவப்பட்ட ன் 73வது ஆண்டு நிளறவு விழாளவ 

தகாண்டாடி து. 

❖ இந்  ஆண்டு நிகழ்வில் இந்தி  வம்சாவைிள ச ்யசரந்்  சிங்கப்பூர ் ளலளம நீதிபதி 

சுந் யரஷ் யமனன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து தகாண்டார.் 

❖ 1950 ஆம் ஆண்டு, இந்தி ா ஓர ்இளற ாண்ளம தகாண்ட ஜனநா கக் குடி ரசாக 

மாறி ள  டு ்து இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு ஜனவரி 28 ஆம் ய தி ன்று இந்தி  

உசச் நீதிமன்றம் நளடமுளறக்கு வந் து. 

❖ இந்தி  நாடாளுமன்றம் அளமந்துை்ை கட்டிட ்தில் உை்ை இைவரசரக்ைின் அளவயில் 

த ாடக்க விழா நளடதபற்றது. 

❖ 1950 ஆம் ஆண்டின் அசல் அரசி லளமப்புச ் சட்டமானது, ஒரு  ளலளம நீதிபதி 

மற்றும் ஏழு நீதிபதிகளைக் தகாண்ட உசச் நீதிமன்ற ்திளன உருவாக்கி, இந்  

நீதிபதிகைின் எண்ணிக்ளகள  அதிகரிக்கும் அதிகார ்திளன பாராளுமன்ற ்திற்கு 

வழங்கி து. 
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❖ நாடாளுமன்றமானது 1950 ஆம் ஆண்டில் 8 ஆக இருந்  நீதிபதிகைின் 

எண்ணிக்ளகள  1956 ஆம் ஆண்டில் 11 ஆகவும், 1960 ஆம் ஆண்டில் 14 ஆகவும், 1978 

ஆம் ஆண்டில் 18 ஆகவும், 1986 ஆம் ஆண்டில் 26 ஆகவும், 2009 ஆம் ஆண்டில் 31 ஆகவும், 

2019 ஆம் ஆண்டில் 34 ஆகவும் ( ற்யபாள   எண்ணிக்ளக) உ ர ்்தி து. 

 

தபாரும் அை்ை மற்றும் அறமதியும் அை்ைச ்சூழ்நிறல 

 

❖ இந்தி  விமானப்பளட ானது (IAF), ஒரு திரு ் ப்பட்ட யகாட்பாட்டிளன தவைியிட்டது.  

❖ அதில் "யபாரும் அற்ற மற்றும் அளமதியும் அற்றச ்சூழ்நிளலயில்" விமானப் பளடயின் 

ஆற்றலின் பங்ளக அது முன்ளவ ் து. 

❖ மற்ற இரு பளடகளையும் உை்ைடக்கி  கூட்டு இராணுவ உ ்திகைின் ஒரு பகுதி ாக 

விமானப் பளடயின் ஆற்றலிளனப் ப ன்படு த்ுவள  இந் க் யகாட்பாடு எடு த்ு 

உளரக்கிறது. 

❖  ற்காப்பு மற்றும்  ாக்கு ல் எதிரப்்புச ் தச ல்பாடுகை் ஆகி ளவயும் இதில் 

இளணக்கப் பட்டுை்ைன என்பள யும் இந் க் யகாட்பாடு வலியுறு ்தி து. 

❖ இந்தி  விமானப் பளட ானது மு ன்மு லில் 1995 ஆம் ஆண்டில் ஒரு யகாட்பாட்டிளன 

தவைியிட்ட நிலலயில் இது 2007 ஆம் ஆண்டில் திரு ்தி ளமக்கப்பட்டது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில், திரு ் ப்பட்ட மற்றும் வளகப்படு ் ப்படா  ஓர ் அடிப்பளடக் 

யகாட்பாடு தவைியிடப்பட்டது. 

❖ சமீப ்தி க் யகாட்பாடானது 2012 ஆம் ஆண்டு ஆவண ்ள த் திரு ்தி ளமக்கிறது. 

 

றைட்ரஜன் இரயில் - இந்தியா 

❖ இந்தி ாவின் மு ல் ளஹட்ரஜன் இரயில் இந்  ஆண்டு டிசம்பர ்மா  ்தில்   ாராகும் 

என்று இரயில்யவ அளமசச்ர ்அறிவி ்துை்ைார.் 

❖ ளஹட்ரஜன் இரயில் ஆனது மு லில் கல்கா மற்றும் சிம்லா யபான்ற பாரம்பரி  வழி  ்

 டச ்சுற்றுகைில் இ க்கப்படும். 

❖ இந்த இரயில்கை் அதன் தப ரில் குறிப்பிடப் படுவது யபால ளஹட்ரஜன் எரிதபாருை் 

எஞ்ஜின்கைால் இ ங்கும். 
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❖ பாரம்பரி  டீசல் எஞ்ஜின்களை விட இளவ சுற்றுசச்ூழலுக்கு மிகவும் உகந் ளவ 

ஆகும். 

❖ ளஹட்ரஜன் எரிதபாருை் கலனானது, ளஹட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜளன மாற்றி 

அளம ்து, இரயிலின் இ ங்கிகளை இ க்கச ் சசே்வ ற்குப் ப ன்படு ் ப்படும் 

மின்சார ்ள  உற்ப ்தி தச ்கிறது. 

❖ இந்  இரயில்கை் தூ ்ளம ான ஆற்றல் மாற்ற எரிதபாருளைப் ப ன்படு ் ச ்

சசே்வதால் அளவ எந் தவாரு காற்று மாசுபாடு த்ிகளையும் தவைியிடுவதில்ளல. 

 

 

அணுசக்தி விறசயாழி பாகங்கள் விநிதயாகம் 

 

❖ ளஹ ராபா ்தில் அளமந்துை்ை ஆசா ் இன்ஜினி ரிங் பிளரயவட் லிமிதடட ்

நிறுவனமானது, அணுசக்தி விளச ாழிகளுக்கான முக்கி  விளச ாழி பாகங்களை 

விநிய ாகிப்ப ற்கான மு ல் இந்தி  நிறுவனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ இந்  நிறுவனம் ஆனது, அதற்கான முக்கி ப் பாகங்கை் அடங்கி   னது மு ல் 

த ாகுப்பிளன வழங்கியுை்ைது. 
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❖ இளவ  ற்யபாது பிரான்சு நாட்டின் தபல்ஃயபாரட்் எனுமிட ்தில்   ாரிக்கப்படும் அணு 

விளச ாழிகைில் தபாரு ் ப்படும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சர்வதேச சூரியசக்திக் கூட்டணியில் காங்தகா 

❖ சரவ்ய ச சூரி சக்திக் கூட்டணியில் காங்யகா இளணவள  இந்தி ா வரயவற்று 

உை்ைது. 

❖ சரவ்ய ச சூரி சக்திக் கூட்டணி (ISA) என்பது சூரி  ஆற்றல் த ாழில்நுட்பங்கைின் 

ப ன்பாட்டிளன அதிகப்படு ் ச ் சசே்வ ற்கான தச ல் சாரந்் , உறுப்பினரக்ைால் 

இ க்கப் படும் ஒரு கூட்டுறவு அளமப்பாகும். 

❖ இ ன்  ளலளம கம் இந்தி ாவில் உை்ை நிலலயில் அ ன் இளடக்காலச ்தச லகம் 

குருகிராமில் அளமக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ சரவ்ய ச சூரி சக்திக் கூட்டணியின் கட்டளமப்பு ஒப்பந்  ்தில் தமா ் ம் 107 

நாடுகை் ளகத ழு ்திட்டுை்ைன. 

❖ இந்  107 நாடுகைில், 86 நாடுகை் சரவ்ய ச சூரி சக்திக் கூட்டணியின் கட்டளமப்பு 

ஒப்பந்  ்தில் ளகத ழு ்திட்டு ஒப்பு ல் அைி ்துை்ைன. 

❖ ஐக்கி  நாடுகை் சளபயின் அளன ்து உறுப்பினர ்நாடுகளும் சரவ்ய ச சூரி சக்திக் 

கூட்டணியில் இளண த்  குதியுளட ளவ ாகும். 

 

 

மாட்ரிட் சர்வதேச புே்ேகக் கண்காட்சி 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டு மாட்ரிட் சரவ்ய ச பு ் கக் கண்காட்சியின் கரு ்துரு இந்தி ா என்று 

அறிவிக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ மாட்ரிட் பு ் கக் கண்காட்சி ானது 1993 ஆம் ஆண்டு மு ல் ஸ்தபயினில் நட ் ப் 

படுகிறது. 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மா  ்தில் தகால்க ் ாவில் நளடதபற்ற சரவ்ய ச பு ் கக் 

கண்காட்சியின் கரு ்துரு ஸ்தபயின் என்ப ாகும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சைலிகாப்டர் ேயாரிப்பு ஆறல 

 

❖ கரந்ாடகாவில் உை்ை துமகுருவில் அளமக்கப்பட்டுை்ை இந்தி ாவின் மிகப்தபரி  

தஹலிகாப்டர ்  ாரிப்பு ஆளலயிளனப் பிர மர ்அவரக்ை் திறந்து ளவ ் ார.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் பிர மர ்அவரக்ை் இந்  ஆளலக்கான அடிக்கல்லிளன நாட்டினார.் 
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❖ தஹலிகாப்டரக்ை் பாதுகாப்புப் பளடயில்  ளரப்பளடகளுக்கு யபாதுமான வான்வழி 

உ விகளை வழங்கச ் சசே் ல் மற்றும் எதிரியின் வான்பாதுகாப்பிளனச ் சீர ்

குளலக்கச ்சசே் ல் யபான்ற முக்கி ப் பங்குகளை வகிக்கின்றன. 

 

ஆசியாவின் முேல் மிேறவத் திருவிழா 

❖ காந்திசாகர ்மி ளவத் திருவிழா எனப்படும் ஆசி ாவின் மு லாவது மி ளவத் திரு 

விழாவானது ம ்தி ப் பிரய ச ்தில் உை்ை மண்ட்சூரில் நளடதபற்றது. 

❖ ம ்தி ப் பிரய ச ்தில் உை்ை மண்ட்சூருக்குச ்தசல்லும் சுற்றுலாப் ப ணிகளுக்கு ஒரு 

 னி ்துவமான கூடாரம் அளம ் ல் அனுபவம் மற்றும் சாகச நடவடிக்ளக அனுபவம் 

ஆகிேவற்லற வழங்குவ ற்காக இந்  விழா ஏற்பாடு தச ் ப்பட்டுை்ைது. 

❖ இ ் ளக  மு ல் வளக ான மி ளவத் திருவிழாவில் நிலம், காற்று மற்றும் நீர ்

சாரந்்  சாகசங்கை் இடம் தபற்றிருக்கும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

கிராமி விருது 2023 

 

❖ இந்தி  நாட்டிளனச ்யசரந்்  ரிக்கி யகஜ்  னது Divine Tides என்ற தனது இளசப் பாடல் 

த ாகுப்பிற்காக இந்  ஆண்டிற்கான கிராமி விருள  தவன்றுை்ைார.் 
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❖ அவரது இளசப் பாடல் த ாகுப்பானது, சிறந்  அதியவக இளசப் பாடல் த ாகுப்பு என்ற 

பிரிவில் இந்  விருதிற்குப் பரிந்துளரக்கப்பட்டது. 

❖ மூன்று கிராமி விருதுகளைப் தபற்ற ஒயர இந்தி ர ் மற்றும் இந்த விருது சபறும் 

நான்காவது இந்தி ர ்என்ற தபருளமள  யகஜ் தபற்றுை்ைார.் 
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