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பிப்ரவரி – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ தும்கூரு த ொழில்துறை நகரம் என்ை திட்ட ்தின் கீழ் அறமக்கப்பட்ட மு லொவது 

த ொழில்துறை வழி ் ட ்திறனப் பிர மர ்சமீப த்ில் த ொடங்கி றவ ் ொர.்  

o இது த ன்னிந்தியொவின் மு லொவது த ொழில்துறை வழி ் டமொகும். 

❖ பபொட்டிச ் சூழலுக்கு எதிரொன நறடமுறைகறை ஆய்வு தசய்  பின்னர ் எண்ணிம ் 

துறைக்கொன பபொட்டிச ் சூழல் சட்ட ்திறன மூன்று மொ ங்களுக்குை் உருவொக்கச ்

சசய்வ ை்கொக மபனொஜ் பகொவில்  றலறமயின் கீழ் ஒன்றிய அரசுச ்தசயலொைரக்ை், 

சட்ட வல்லுநரக்ை் மை்றும் த ொழில்துறைப் பங்கு ொரரக்ை் ஆகியயோரர உள்ளடக்கிய 

16 பபர ்தகொண்ட ஒரு குழுறவ அரசொங்கம் நியமி ்துை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் 

❖ மரு ்துவக் கல்வி இயக்குநரகமோனது, மரு ்துவக் கல்லூரி சொரந்்  மரு ்துவ 

மறனகைின் தசயல்திைன் அடிப்பறடயிலொன ஒரு  ரவரிறசப் பட்டியறல 

தவைியிட்டுை்ைது. 

❖ தசன்றனயில் உை்ை தசன்றன இரொஜீவ் கொந்தி அரசுப் தபொது மரு ்துவமறன (RGGGH) 

ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மொ ம் மு ல் அக்படொபர ் மொ ம் வறரயிலொன 

கொலகட்ட ்திை்கு பமை்தகொை்ைப்பட்ட இ ் ரவரிறசயில் மு லிட ்ற ப் பிடி ் து. 

❖ பசலம் மை்றும் பகொறவயில் உை்ை அரசு மரு ்துவக் கல்லூரி மரு ்துவமறனகை் 

ஆகியறவ இதில் முறைபய இரண்டு மை்றும் மூன்ைொவது இடங்கறைப் தபை்றுை்ைன. 

 

 

செை்னை உயர்நீதிமை்றம் - ஐந்து புதிய நீதிபதிகள் 

❖ குடியரசு ்  றலவர,் தசன்றன உயரநீ்திமன்ை ்திை்கு ஐந்து கூடு ல் நீதிபதிகறை 

நியமி ் ொர.் 

❖ ஐந்து புதிய நீதிபதிகை் நியமிக்கப்பட்ட ன் மூலம், 52 என்ற அளவோக இருந்  உயர ்

நீதிமன்ை ்தின் பணியில் உை்ை நீதிபதிகைின் எண்ணிக்றகயொனது 57 ஆக உயரந்்து 

உை்ைது. 

❖ தசன்றன உயர ் நீதிமன்ை ்திை்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகைின் எண்ணிக்றக 75 

ஆகும். 
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❖ மூன்று புதிய தபண் நீதிபதிகை் ப விபயை்ை பிைகு உயர ்நீதிமன்ை ்தில் உை்ை தபண் 

நீதிபதிகைின் எண்ணிக்றக 14 ஆக உயரந்் ன் மூலம் அது எப்சபோழுதும் இல்லோத 

அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

❖ புதிய நீதிபதிகைில் ஒருவரொன திருமதி விக்படொரியொ தகௌரி என்பவரது நியமன ்ற  

தசன்றனறயச ்பசரந்்  ஒரு வழக்கறிஞரக்ை் குழு அவர ்ம ச ்சிறுபொன்றமயினருக்கு 

எதிரொக "தவறுக்க ்  க்க உறரகறை" வழங்கிய ொகக் கூறி எதிர ்் து. 

❖ ஆனொல் அவர ் ப விப் பிரமொணம் தசய்து முடி ் ற யடு ்து, அவரது  குதி 

அடிப்பறடயில் இந்  வழக்குகறை உசச் நீதிமன்ைம்  ை்ளுபடி தசய் து. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

உெெ் நீதிமை்றம் - புதிய நீதிபதிகள் 

❖ நீதிபதிகை் நியமன ஆறணயம் அைி ்  பரிந்துறரகறை ஏை்று, இந்திய உசச் 

நீதிமன்ை ்திை்கொன 5 புதிய நீதிபதிகறை நியமி த்ு ம ்திய அரசு அறிவி  ்து. 

❖ பரிந்துறரகறை வழங்குகின்ை நீதிபதிகை் நியமன ஆறணயம் எனப்படும் நீதிபதிகை் 

குழுவொனது, டிசம்பர ் மொ  ்தில் உசச் நீதிமன்ை ்திை்கு நியமிக்கப்பட உை்ை 

நீதிபதிகைின் தபயர ்படட்ியறல அனுப்பியது. 

❖  ை்பபொது உசச் நீதிமன்ை நீதிபதிகைின் தமொ ்  எண்ணிக்றக 32 ஆக உை்ைது. 

❖  ை்பபொது, இந்திய உசச் நீதிமன்ை ்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட தமொ ்  நீதிபதிகைின் 

எண்ணிக்றக முப்ப ்து நொன்கு நீதிபதிகை் ஆகும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

துருக்கி மற்றும் சிரியா ஆகிய நாடுகனளத் தாக்கிய மாசபரும் நிலநடுக்கம் 

❖ பிப்ரவரி 06 ஆம் ப தியன்று, துருக்கி மை்றும் சிரியொ ஆகிய நொடுகைில் ஏை்பட்ட தபரும் 

நிலநடுக்க ்தில் 3,800க்கும் பமை்பட்ட மக்கை் தகொல்லப்பட்டு ஆயிரக் கணக்கொன 

கட்டிடங்கை்  றரமட்டமொயின. 
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❖ ரிக்டர ் அைவுபகொலில் 7.8 ஆக பதிவொன மு ல் நிலநடுக்கம் ஆனது துருக்கியின் 

கஹ்ரொமன்மொரொஸ் மொகொண ்தின் பசொரச்ிக் மொவட்ட ்தில் றமயம் தகொண்டிருந் து. 

❖ அடு ்  12 மணி பநர த்ிை்குை்ைொகபவ, அப  பகுதியில் 7.6 ரிக்டர ் என்ற அைவில் 

இரண்டொவது நிலநடுக்கம் ஏை்பட்டது. 

❖ 7 ரிக்டர ்அைவிலொன நிலநடுக்கங்கை் மொதபரும் நிலநடுக்கமொக கரு ப் படுகிைது. 

❖ துருக்கி நொடொனது, உலகிபலபய அதிகைவில் நிலநடுக்கம் ஏை்படக் கூடிய 

மண்டலங்கைில் அறமந்  நொடுகளுை் ஒன்ைொகும். 

❖ அந்நொட்டில் கறடசியொக 7.8 ரிக்டர ்அைவிலொன நிலநடுக்கம் ஆனது 1939 ஆம் ஆண்டில் 

கிழக்கு எரச்ின்கொன் மொகொண ்தில் ஏை்பட்டு அதில் 33,000 பபர ்உயிரிழந் னர.் 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டில், துருக்கிய நொட்டின் டஸ் பகுதியில் 7.4 ரிக்டர ் அைவிலொன நில 

நடுக்கம் ஏை்பட்டு அதில் 17,000க்கும் அதிகமொபனொர ்உயிரிழந் னர.் 

 

 

காசியாை்செப் தகாெ்னெ 

 

❖ த ன்கிழக்கு துருக்கியில் ஏை்பட்ட சக்தி வொய்ந்  நிலநடுக்கங்கை் ஆனது 2,200 

ஆண்டுகை் பழறமயொன ஒரு பரொமொனிய நிறனவுச ்சின்னமொன கொசியொன்தடப் என்ற 

பகொட்றடறயயும் சீரக்ுறல ் து. 

❖ ஒரு மறல உசச்ியில் அறமந்  கொசியொன்தடப் பகொட்றடயொனது துருக்கியில் 

கொசியொன்தடப் நகரின் றமய ்தில் அறமந்துை்ைது. 
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❖ இது 2 மை்றும் 3 ஆம் நூை்ைொண்டுகைின் யபோது அப்பபொற ய பரொமொனியக் கொல ்தில் 

ஒரு கொவை்பகொபுரமொக கட்டறமக்கப்பட்டது. 

❖ கி.பி.527-565 கொல ்தின் பபொது, றபசோன்றடன் பபரரசர ்ஜஸ்டினியனின் ஆட்சியின் 

பபொது, இந்தக் பகொட்றட பமலும் பமம்படு ் ப்பட்டு அ ன்  ை்பபொற ய வடிவ ்ற  

தபை்ைது. 

❖ இது 12 மை்றும் 13 ஆம் நூை்ைொண்டுகைில் அய்யூபிட்கைின் ஆட்சியிலும், ஒடட்ோமொன் 

பபரரசின் ஆட்சியிலும் ஒரு சில மொை்ைங்கை் பமை்தகொை்ைப்பட்டது. 

❖ 20 ஆம் நூை்ைொண்டின் த ொடக்க ்தில் நறடதபை்ை துருக்கியின் சு ந்திரப் பபொரின் 

பபொது இது ஒரு முக்கியப் பங்றகக் தகொண்டிருந் து. 

❖ ஒடட்ோமொன் பபரரசின் வீழ்சச்ிக்குப் பிைகு பிதரஞ்சுப் பறடகளுக்கு எதிரொக அந்  

நகர ்தின் பொதுகொப்பு ் திைனின் ஓர ்அறடயொைமொக இது இருந் து. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியிை் நிதியியல் சகாள்னக 2023 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதியியல் தகொை்றகக் குழுவொனது (MPC), முக்கியக் 

தகொை்றக விகி மொன தரப்பபொ வட்டி விகி  ்ற  உயர ்்தியுை்ைது. 

❖ இது வங்கிகளுக்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கடன் வழங்குவ ை்கொன ஒரு வட்டி விகி ம் 

ஆகும். 

❖ அதன் சில்லறைப் பணவீக்க ்ற க் கட்டுப்படு ்தும் முயை்சியில் இது 25 அடிப்பறடப் 

புை்ைிகை் உயர ்் ப்பட்டு 6.50 ச வீ மொக உை்ைது. 

❖ ஒரு அடிப்பறடப் புை்ைி என்பது ஒரு ச வீ ப் புை்ைியில் நூறில் ஒரு பங்கு ஆகும். 

❖ அடு ்  நிதியொண்டில் தமொ ்  உை்நொட்டு உை்ப ்தியின் வைரச்ச்ியொனது, 6.4 

ச வீ மொக இருக்கும் என்றும் இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கணி ்துை்ைது. 
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❖ 2024 ஆம் நிதியொண்டில் சில்லறைப் பணவீக்கம் 5.3 ச வீ மொக இருக்கும் என 

எதிரப்ொரக்்கப் படுகிைது. 

❖ இ ன் கொரணமொக வொகனங்கை், வீடு மை்றும்  னிநபர ்கடன்களுக்கொன சம மொ   ்

 வறண உயரும். 

 

பிரபலமாைவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

"உலகிை் அறிவுத் திறை்மிக்க" மாணவரக்ள் பெ்டியல் 

❖ இந்திய-அதமரிக்கப் பை்ைி மொணவியோன சசன்ரனயிரனச ்யசரந்்த நடொஷொ தபரிய 

நொயகம் த ொடரந்்து இரண்டொவது ஆண்டொக "உலகின் அறிவு ் திைன் மிக்க" 

மொணவரக்ை் பட்டியலில் இடம் பிடி ்து உை்ைொர.் 

❖ 13 வய ொன நடொஷொ, நியூ தஜரச்ியில் உை்ை புபைொரன்ஸ் எம் கவுடினியர ்நடுநிறலப் 

பை்ைியில் படி ்து வருகிைொர.் 

❖ இந் ப் பட்டியறல அதமரிக்கொவில் அறமந்துை்ை ஜொன்ஸ் ஹொப்கின்ஸ் தசன்டர ்ஃபொர ்

படலண்டட் யூ ் என்ை அறமப்பினொல் தவைியிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ இது 76 நொடுகைில் உை்ை 15,000க்கும் பமை்பட்ட மொணவரக்ைின் பமல்நிறல  ்

ப ரவ்ுகைின் முடிவுகறை அடிப்பறடயொகக் தகொண்டு இப்பட்டியலொனது  யொரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ அவரது சமீப ்தியத் ப ரவ்ு பங்பகை்பில் இவர ்அறன ்து மொணவரக்றை விடவும் அதிக 

மதிப்தபண்கறைப் தபை்ைொர.் 

 

 

தங்கப் புத்தகம் விருதுகள் - 2023 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிை்கொன " ங்கப் பு ் கம் விருதுகைின்" தவை்றியொைர ் தபயரொனது 

அறிவிக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ இந்  மதிப்புமிக்க விரு ொனது, இலக்கிய ்தில் சிைந் ப் பு ் க ்ற  அங்கீகரி ்து 

பொரொட்டுகிைது. 

❖  ங்கப் பு ் கம் விருதுகை் ஆனது குறிப்பிட  ்க்கத்  ொக்க ்ற  ஏை்படு ்திய 

 னி ்துவம் மிக்க இலக்கியப் பறடப்புகறை அங்கீகரிக்கிைது. 

❖ இந்  ஆண்டு இந்தியொவில் 76000க்கும் பமை்பட்ட பு ் கங்கை் தவைியிடப்பட்டுை்ைன. 
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❖ தஜயப்பிரகொஷ் எழுதிய ‘அகலிறக’ பு ் கம் இந்  விருதுகறை தவன்ை பு ் கங்களுை் 

ஒன்ைொகும். 

 

 

முக்கிய திைங்கள் 

ெர்வததெ சபண் பிறப்புறுப்பு சினதப்பு எதிர்ப்பு திைம் - பிப்ரவரி 06 

 

❖ இ ை்கொக, 1997 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகொ ொர அறமப்பொனது ஐக்கிய நொடுகைின் 

குழந்ற கை் நிதியம் (UNICEF) மை்றும் ஐக்கிய நொடுகைின் மக்கை் த ொறக நிதியம் 

(UNFPA) ஆகியவை்றுடன் இறணந்து ஒரு கூட்டு அறிக்றகறய தவைியிட்டது. 

❖ தபண் பிைப்புறுப்பு சிற வு / துண்டி ் ல் த ொடரப்ொன கூட்டு  ்திட்டமொனது, ஐக்கிய 

நொடுகைின் குழந்ற கை் நிதியம் (UNICEF) மை்றும் ஐக்கிய நொடுகைின் மக்கை் த ொறக 

நிதியம் ஆகியவை்ைொல் 2007 ஆம் ஆண்டில் அந்  நறடமுறைறயக் றகவிடுவற  

துரி ப் படு ்துவ ை்கொக த ொடங்கப் பட்டது. 

❖ இந் த் தினமொனது சிறுமிகை் மை்றும் தபண்கைின் மனி  உரிறமகறை மீறும் 

வறகயிலொன தபண் பிைப்புறுப்பு சிற வு பை்றிய விழிப்புணரற்வப் பரப்புகிைது. 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டிை்கொன கரு ்துரு, "சமூக மை்றும் பொலின தநறிமுறைகறை மொை்றி 

அறமப்ப ை்கொக ஆண்கை் மை்றும் சிறுவரக்ளுடன் இறணந்து தபண் பிைப்புறுப்பு 

சிற வு நறடமுறையிறன முடிவுக்குக் தகொண்டு வரு ல்" என்ப ொகும். 

❖ இந்  நறடமுறையொனது தபரும்பொலும் ஆப்பிரிக்கொவில், குறிப்பொக வடகிழக்கு, 

கிழக்கு மை்றும் பமை்கு ஆப்பிரிக்கொவில் பமை்தகொை்ைப்படுகிைது. 

 

பாதுகாப்பாை இனணய திைம் - பிப்ரவரி 07 

❖ இது சமூகத்தில் அறன ்துப் பயனரக்ளுக்கும், முக்கியமொக குழந்ற கை் மை்றும் 

இறைஞரக்ளுக்கு பொதுகொப்பொன இறணய ்ற  வழங்குவற  பமம்படு ் ச ்சசய்யும் 

ஐபரொப்பிய ஒன்றிய அைவிலொன ஒரு முன்தனடுப்பொகும். 

❖ இந்  ஆண்டு 19வது பொதுகொப்பொன இறணய தினமொகும். 

❖ இந்  ஆண்டின் பொதுகொப்பொன இறணய தின ்திை்கொன கரு ்துரு என்பது "சிைந்  

இறணய ்திை்கொக ஒன்ைொகச ்தசயல்படு ல்" என்ப ொகும். 

 

 

          

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

