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பிப்ரவரி – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ பெங்களுருவில் நடைபெற்ற முதலாவது எரிசக்திப் ெரிமாற்றங்களுக்கான ஒரு ெணிக் 

கை்டுெ்ொை்டுக் குழு கூை்ைத்தில் ெங்ககற்ற G20 அடமெ்பின் உறுெ்பினர ் நாடுகள், 

ஆற்றல் ொதுகாெ்டெ அடைவதற்கும், புதிய எரிசக்தி வளங்களின் ென்முகெ் ெடுத்தெ் 

ெை்ை விநிகயாகச ் சங்கிலிகடள அடைவதற்கும் முன்னுரிடமெ் ெகுதிகளில் கூை்டு 

முயற்சிகடள கமற்பகாள்வதற்கு ஒெ்புக் பகாண்ைன. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள முனைவர் பட்டம் சபற்ற பட்டதாரிகள் 

 

❖ நாை்டிகலகய அதிக முடனவர ்ெை்ைம் பெற்ற ெைை்தாரிகடளக் பகாண்ை மாநிலமாக 

தமிழ்நாடு மீண்டும் உருவாகியுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் கல்வியாண்டில் 3,206 முடனவர ் ெை்ைம் பெற்ற ெை்ைதாரிகடள இந்த 

மாநிலம் உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இதில் 1,493 பெண்கள் மற்றும் 1,713 ஆண்கள் ஆராய்சச்ி அறிஞரக்ள் ஆவர.் 

❖ 2,217 முடனவர ் ெை்ைங்கடள வழங்கியதன் மூலம் உதத்ரெ் பிரகதச மாநிலமானது 

இந்தெ் ெை்டியலில் இரண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ கரந்ாைகா மற்றும் பைல்லி ஆகியடவ முடறகய 2,125 மற்றும் 2,055 முடனவர ்

ெை்ைங்கடளெ் பெற்ற ெை்ைதாரிகடள உருவாக்கி மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது 

இைங்களில் உள்ளன. 

❖ 2019-2020 ஆம் ஆண்டு உயரக்ல்வி குறித்த அகில இந்திய ஆய்வறிக்டகயின் ெடி, 

தமிழ்நாடு 5,324 முடனவர ்ெை்ைங்கடளெ் பெற்ற மாணவரக்டள உருவாக்கியுள்ளது. 

 

உயரக்ல்வியில் சமாத்தச ்செரக்்னக விகிதம் 

❖ தமிழ்நாை்டின் பமாத்தச ் கசரக்்டக விகிதம் ஆனது, முந்டதய ஆண்டை விை 2020-21 

ஆம் ஆண்டில் 2.1 சதவிகிதெ் புள்ளிகள் குடறந்து 46.9% ஆக உள்ளது. 

❖ இந்திய அளவிலான பமாத்தச ்கசரக்்டக விகிதம் ஆனது 25.6 சதவீதத்திலிருந்து 27.3% 

ஆக ஒரு சிறிய உயரவ்ிடனக் கண்டுள்ளது. 
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❖ பமாத்தச ்கசரக்்டக விகிதத்தில் சரிடவக் கண்ை மிக சில மாநிலங்களில் தமிழகமும் 

ஒன்றாக உள்ளது. 

❖ கைந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்தின் பமாத்தச ்கசரக்்டக விகிதத்தில் சரிவு ெதிவு 

ஆகியது இதுகவ முதல் முடறயாகும். 

❖ பமாத்தச ் கசரக்்டக விகிதத்தில் சரிவு இருந்த கொதிலும், ெல்கவறு முக்கிய 

மாநிலங்களுள் அதிக பமாத்தச ் கசரக்்டக விகிதம் பகாண்ை மாநிலமாக தமிழகம் 

பதாைரந்்து திகழ்கிறது. 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலத்திடன அடுத்து உத்தரகாண்ை ்(45.7%) மற்றும் ககரளா (43.2%) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன.  

❖ சண்டிகர,் புதுசக்சரி மற்றும் பைல்லி ஆகிய ஒன்றியெ் பிரகதசங்களில் முடறகய அதிக 

ெை்சமாக 66.1%, 60.8% மற்றும் 47.6% பமாத்தச ்கசரக்்டக விகிதம் ெதிவாகி உள்ளது. 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

சுழற்சி மற்றும் நினலத்தை்னமனய சமம்படுத்துதல் திட்டம் 

 

❖ இந்திய அரசானது, ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் சுற்றுசச்ூழல் திை்ை அடமெ்புைன் 

இடணந்து இந்தியாவில் ‘சுழற்சி மற்றும் நிடலதத்ன்டமடய கமம்ெடுத்துதல்’ என்ற 

திை்ைத்டதச ்பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. 
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❖ இது "கழிவிலிருந்து வளத்திடன உருவாக்குதல்" திை்ைம் ஆகும். 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் மீது ஜவுளித்துடற ஏற்ெடுத்தும் எதிரம்டறயான தாக்கங்கடளக் 

குடறெ்ெகத இத்திை்ைத்தின் முக்கிய கநாக்கமாகும். 

❖ ொலிஸ்ைர ்கொன்ற பசயற்டகெ் பொருை்களின் ெயன்ொை்டைக் குடறெ்ெதும் இந்தத் 

திை்ைத்தில் அைங்கும். 

❖ ொலிஸ்ைர ்சிடதவடையாத ஒரு வகை பநகிழியாகும். 

❖ ஜவுளிெ் பொருை்களின் மறுசுழற்சி மற்றும் மறு ெயன்ொை்டை ஊக்குவிக்கச ்சசய்யும் 

வடகயில் இந்தத் திை்ைம் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

❖ உலக ஜவுளிக் கழிவுகளில் இந்தியாவிலிருந்து வரும் ஜவுளிக் கழிவுகள் 8.5% ஆகும். 

❖ இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 7800 கிகலா ைன் ஜவுளிக் கழிவுகள் குவிகின்றன. 

 

முதன்மை வேளாண் கடன் சங்கங்களின் வசமே 

❖ முதன்கை வவளாண் ைடன் சங்ைங்ைள் ஆனது, விகைவில் சபாதுச ்வசகவ கையங்ைள் 

வழங்கி வருகின்ற வசகவைகள வழங்ைத் சதாடங்ை உள்ளது. 

❖ முதன்கை வவளாண் ைடன் சங்ைங்ைளானது தற்வபாது நீை ்விநிவயாைை், வசமிப்பு, வங்கி 

மித்ைா உள்ளிட்ட 20 சவவ்வவறு நடவடிை்கைைகள வைற்சைாள்ள இயலுை். 

❖ முதன்கை வவளாண் ைடன் சங்ைங்ைளின் 13 வைாடி விவசாயி உறுப்பினைை்ள் உள்ளிட்ட 

கிைாைப்புற ைை்ைளுை்கு 300ை்குை் வைற்பட்டச ் வசகவைள் இதன் மூலை் கிகடை்ைப் 

சபறுை். 

❖ இது முதன்கை வவளாண் ைடன் சங்ைங்ைளின் வணிைச ்சசயல்பாடுைகள அதிைைித்து, 

அகவ தன்னிகறவுப் சபாருளாதாை நிறுவனங்ைளாை ைாற உதவுை். 

 

 

Zoop - உணவு விநிவயாகச ்வசமே 

❖ இந்திய இையில்வவ நிைவ்ாைைானது, "Zoop" என்ற புதிய வசகவகய அறிமுைப் படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ இது இையில் பயணிைளுை்ைான வாட்ஸ்அப் (புலனை்) அடிப்பகடயிலான ஒரு உணவு 

விநிவயாைச ்வசகவயாகுை். 
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❖ பிைபலைான புலனை் தளத்தில் கிகடை்ைப் சபறுை் இந்தச ் வசகவயானது பயணிைள் 

தங்ைள் இருை்கைைளில் அைைந்்தவாவற உணவுைகள வாங்குவதற்குப் பதிவு சசய்ய 

இது வழிவகை சசய்கிறது. 

 

 

சர்ேவதசச ்சசய்திகள் 

பசுமை ஒப்பந்தத் சதாழில்துமைத் திட்டை் 

 

❖ ஐவைாப்பிய ஒன்றியத்தின் இந்த முன்சைாழிவானது எளிகையான ஒழுங்குமுகறை் 

ைட்டகைப்கப உருவாை்குதல், நிதிைளுை்ைான விகைவான அணுைகல வழங்குதல், 

திறன்ைகள வைை்படுதத்ுதல் ைற்றுை் ஐவைாப்பிய ஒன்றியத்தின் வைத்்தை வகல 

அகைப்கப வைை்படுத்துதல் ஆகியவற்கற உள்ளடை்கியது. 

❖ அசைைிை்ைா தனது பணவீை்ைை் குகறப்புச ்சட்டதக்த அறிவித்த சில ைாதங்ைளுை்குப் 

பிறகு இந்த நடவடிை்கையானது வைற்சைாள்ளப்பட்டது. 
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❖ இது அசைைிை்ை நிறுவனங்ைளின் உற்பத்திை்ைான ஊை்ைத் சதாகைைளுடன் கூடிய 

பருவநிகல ைாற்ற திட்டங்ைள் , தூய்கையான எைிசை்திை்ைான பில்லியன் ைணை்ைான 

டாலை ்வைிை் குகறப்புைள் ஆகியவற்கறை் சைாண்டுள்ளது. 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

ைத்திய ேங்கியின் எண்ணிை நாணயத்திமன ரிமலயன்ஸ் நிறுேனை் ஏை்பு 

❖ ைிகலயன்ஸ் ைசீடய்ல் நிறுவனைானது, ைிசைவ்் வங்கியின் எண்ணிை ரூபாய் மூலைான 

சில்லகற விற்பகனை் ைட்டணங்ைகள ஏற்ைத் சதாடங்கியுள்ளதாை சமீபத்தில் 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலை், ைத்திய வங்கி எண்ணிை நாணயதக்த (CBDC) ஏற்றுை் சைாண்ட முதல் 

இந்திய சில்லகற விற்பகனயாளை ்நிறுவனை் இதுவாகுை். 

❖ இந்திய ைிசைவ்் வங்கியானது, தனது முதலாவது வசாதகன அடிப்பகடயிலான 

சில்லகற எண்ணிை ரூபாயிகன 2022 ஆை் ஆண்டு டிசை்பை ் 01 ஆை் வததியன்று 

அறிமுைப் படுத்தியது. 

❖ இந்த நாணயைானது சட்டப்பூைவ் அனுைதியிகனை் குறிை்குை் எண்ணிை வில்கல 

வடிவத்தில் கிகடை்கிறது. 

❖ ைத்திய வங்கி எண்ணிை நாணயை் (CBDC) ஆனது ைாகிதத்தாள் ைற்றுை் 

நாணயங்ைளின் அவத ைதிப்பில்  சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ ைத்திய வங்கி எண்ணிை நாணயை் என்பது பணத்தாளுடன் வசைந்்து புழை்ைத்தில் 

இருை்குை் ஃபியட் பணத்தின் (அைசின் ஒப்புதல் சபற்ற பிற நாணய வடிவங்ைள்) 

எண்ணிை வடிவைாகுை். 

 

 

அறிக்மககள் ைை்றுை் குறியீடுகள் 

சசை்ைரை் கடத்தல் பை்றிய CITES தரவு  

❖ CITES வைத்்தை தைவுத்தளைானது, இந்தியை் ைாடுைளில் இருந்து சசை்ைைை் பறிமுதல், 

கையைப் படுத்துதல் ைற்றுை் சதாகுப்புைள் ஏற்றுைதி சசய்யப்பட்டது சதாடைப்ான 28 

சை்பவங்ைகளப் பதிவு சசய்துள்ளது. 
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❖ இந்தச ் சைை்குைள் 2016 ஆை் ஆண்டு முதல் 2020 ஆை் ஆண்டு வகை சீனா (53.5%), 

ஹாங்ைாங் (25.0%), சிங்ைப்பூை ் (17.8%) ைற்றுை் அசைைிை்ைா (3.5%) ஆகிய நாடுைளுை்கு 

ஏற்றுைதி சசய்யப்பட்டன. 

❖ சசை்ைைை் அல்லது ப்சடவைாைாைப்ஸ் சாண்டலினஸ், அல்லது சிவப்புச ் சந்தன ைைை், 

இந்தியாவின் கிழை்குத் சதாடைச்ச்ி ைகலைளில் ைட்டுவை பைவிை் ைாணப்படுை் ஒரு 

உள்நாட்டு ைை இனைாகுை். 

❖ "சசை்ைைை்: சட்டவிவைாத வன உயிைிைள் வைத்்தைத்தில் இந்தியாவின் சசை்ைைை் 

ைடத்தல் பற்றிய உண்கைத் தைவல் அறிை்கை" என்ற தகலப்பிலான அறிை்கையானது 

சமீபத்தில் சவளியிடப் பட்டது. 

❖ இந்த அறிை்கையின்படி, 13,618 டன்ைளுை்குை் அதிைைான சசை்ைைங்ைகள இறை்குைதி 

சசய்ததுடன் சீனா முதலிடத்திலுை், ஹாங்ைாங் (5,215 டன்ைள்) ைற்றுை் சிங்ைப்பூை ்(216 

டன்ைள்) ஆகிய நாடுைள் இடை் சபற்றுள்ளன. 

❖ அழிந்து வருை் வன விலங்குைள் ைற்றுை் தாவை இனங்ைளில் வைற்சைாள்ளப்படுை் 

சைவ்வதச வைத்்தைை் சதாடைப்ான உடன்படிை்கை (CITES) என்பது அைசாங்ைங்ைளுை்கு 

இகடயிலான ஒரு சைவ்வதச ஒப்பந்தைாகுை். 

❖ வன விலங்குைள் ைற்றுை் தாவைங்ைள் சாைந்்த சபாருட்ைளில் வைற்சைாள்ளப்படுை் 

சைவ்வதச வைத்்தைைானது, உயிைினங்ைளின் உயிைவ்ாழ்கவ அசச்ுறுதத்ுவதில்கல 

என்பகத உறுதி சசய்வவத இந்த உடன்படிை்கையின் வநாை்ைைாகுை். 

 

 

ைாநிலச ்சசய்திகள் 

FAME திட்டத் தரேரிமச 

❖ FAME II திட்ட ைானியத்கதப் பயன்படுத்திை் சைாண்ட ைைாைாஷ்டிைா ைாநிலைானது 

மின்சாை வாைனங்ைளின் சைாத்த விற்பகனயில் முன்னணியில் உள்ளது. 

❖ அகதத் சதாடைந்்து ைைந்ாடைா, தமிழ்நாடு, குஜைாத், ைாஜஸ்தான் ஆகிய ைாநிலங்ைள் 

இடை் சபற்றுள்ளன. 



•   
•    
 

 
 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் மூலை் வாங்ைப்பட்ட 0.85 மில்லியன் மின்சாை வாைனங்ைளில், 

முன்னணியில் உள்ள இந்த ஐந்து ைாநிலங்ைளால் இகணந்து வாங்ைப்பட்ட  

வாைனங்ைளின் எண்ணிை்கை 56%ை்குை் அதிைைானகவயாகுை். 

❖ வழங்ைப்படுை் FAME II திட்ட ைானியப் புள்ளி விவைங்ைளின் படி, நாட்டில் விற்ைப்படுை் 

6,397 நான்கு சை்ைை மின்சாை வாைனங்ைளில் 93% விற்பகன இந்த ஆறு ைாநிலங்ைளால் 

வைற்சைாள்ளப் பட்டுள்ளன. 

 

 

பிரபலைானேரக்ள், விருதுகள் ைை்றுை் நிகழ்வுகள் 

சூரஜ்குண்ட் கண்காட்சி 2023 

 

❖ சூைஜ்குண்ட் சைவ்வதச கைவிகனப் சபாருட்ைள் ைண்ைாட்சி ஆனது, ஃபைிதாபாத்தில் 

உள்ள சூைஜ்குண்டில் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ ைத்திய சுற்றுலா, ஜவுளி, ைலாசச்ாைை் ைற்றுை் சவளியுறவு அகைசச்ைங்ைளுடன் 

இகணந்து சூைஜ்குண்ட் ைண்ைாட்சி ஆகணயை் ைற்றுை் ஹைியானா சுற்றுலாத் துகற 

இந்தை் ைண்ைாட்சியிகன நடத்துகின்றன. 

❖ இந்தியா முழுவதிலுை் இருந்து சிறந்தை் கைவிகனஞைை்ள் இந்தை் கைவிகனப் 

சபாருட்ைள் ைண்ைாட்சியில் பங்வைற்ை உள்ளனை.் 



•   
•    
 

 
 

❖ சூைஜ்குண்ட் சைவ்வதச கைவிகனப் சபாருட்ைள் ைண்ைாட்சி என்பது உலகின் மிைப் 

சபைிய கைவிகனப் சபாருட்ைள் ைண்ைாட்சியாகுை். 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

வதசியப் பனித்தள மைதான ஹாக்கி சாை்பியன்ஷிப் வபாட்டி 

 
❖ இந்தியப் பனித்தள கைதான ஹாை்கி சங்ைத்தின் (IHAI) 12வது ஆடவருை்ைான வதசியப் 

பனித்தள ஹாை்கி சாை்பியன்ஷிப் வபாட்டியானது (2023), லடாை்கின் வல நைைில் 

ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியத் திசபத்திய எல்கலப் பாதுைாப்புப் பகடயானது சதாடைந்்து மூன்றாவது 

முகறயாை சாை்பியன்ஷிப் பட்டத்திகன சவன்றது 

❖ இந்தியத் திசபத்திய எல்கலப் பாதுைாப்புப் பகடயானது, நாட்டில் வைற்சைாள்ளப் 

படுை் சாைச விகளயாட்டுப் வபாட்டிைளில் முன்வனாடியாைத் திைழ்கிறது.  

❖ வைலுை் இது நாட்டில் வைற்சைாள்ளப்படுை் ைகலவயறுதல் ைற்றுை் அதனுடன் சதாடைப்ு 

உகடய பிற விகளயாட்டுப் வபாட்டிைளில் பங்கு சபற்ற இகணயற்ற சாதகனகயப் 

பகடத்துள்ளது. 

 

          


