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பிப்ரவரி – 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ தெலுங்கானா மாநில அரசானது, இந்தியாவில் உள்ள நிலலயானப் ப ாக்குவரெ்து 

அலம ்புகலள பமலும் பமம் டுெ்துவெற்காக லைெரா ாெ ்மற்றும் அலெச ்சுற்றி 

நான்கு மாத ரும் தொகு ்புகலள அலம ் ெற்கான தெலுங்கானா ப ாக்குவரெ்து ் 

பள்ளத்தாக்குப்  குதி திடட்ெ்திலன (TMV) அறிவிெத்ுள்ளது. 

o இது இந்தியாவின் முதலாவது ப ாக்குவரெ்து ் பள்ளத்தாக்குப்  குதி திட்டமாகும். 

❖ ஜாரக்்கண்டில் அலமக்க ் ட உள்ள இந்தியாவின் ஐந்ொவது நுண் யூரியா உற் ெ்தி 

ஆலலக்குச ்சமீ ெ்தில் அடிக்கல் நாட்ட ் ட்டது. 

❖ பெசியக் கடற்கலரெ ்ெளக் கால் ந்து சாம்பியன்ஷி ் ப ாட்டியில் அதன் தொடக்க 

சாம்பியன்ஷி ்  ட்டெ்லெக் பகரள அணி தவன்றது. 

❖ இந்திய அரசாங்கம் ெனது 33.44%  ங்குகளுடன் Vi (வவாடவபான் ஐடியா) நிறுவனெ்தின் 

மிக ்த ரியப்  ங்குொரராக மாற உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

‘புதுமைப் சபண்’ திட்டத்தின் இரண்டாை் கட்டை் 

 

❖ மூவலூர ் ராமாமிரெ்ம் அம்லமயார ் உயரக்ல்வி உறுதிெ் திட்டெ்தின் இரண்டாம் 

கட்டெ்திலனெ் ெமிழக முெல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் தொடங்கி லவெெ்ார.் 

❖ இெ்திட்டெ்திற்கு 'புதுலம ் த ண்' என்று த யரிட ் ட்டுள்ளது. 

❖ இது சமூக நலெ்துலற மற்றும் த ண்களுக்கு அதிகாரமளிெ்ெல் துலறயால் தசயல் 

 டுெ்ெ ்  டுகிறது. 
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❖ இந்ெெ ் திட்டமானது, அரசு ்  ள்ளிகளில் ஆறாம் வகு ்பு முெல்  ன்னிதரண்டாம் 

வகு ்பு வலர  டிெ்ெ மாணவிகளுக்கு மாெம் ரூ.1,000 மதி ்பிலான நிதியுெவி வழங்கச ்

சசய்வலெ பநாக்கமாகக் தகாண்டது. 

❖ இந்தெ் திட்டெ்தின் முெல் கட்டெ்திலன முெல்வர ் அவரக்ள் தச ்டம் ர ் மாெெ்தில் 

தொடங்கி லவெ்ெ நிலலயில், இென் மூலம் 1.16 லட்சம் மாணவரக்ள்  யனலடந்து 

உள்ளனர.் 

 

கி.மு. 800 காலகட்டத்திமனெ ்செர்ந்த ெங்க காலை் - சதால்லியல் கண்டுபிடிப்பு  

 

❖ சமீ ெ்திய அறிக்லகயில், தொல்லியல் கண்டுபிடி ்புகளின் அடி ் லடயில் சங்க 

காலம் ஆனது கி.மு.800 என்ற காலெ்திலனச ்பசரந்்ெொகக் கூற ் டுகிறது. 

❖ 2014 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலட ் ட்ட கீழடி அகழ்வாராய்சச்ியிலன 

பமற்தகாண்ட வக அமரந்ாத் ராமகிருஷ்ணா தலலலமயிலான ஆய்வுக் குழுவானது, 

இந்தியெ் தொல்லியல் துலறயின் ெலலலம இயக்குநரான வி வித்யாவதியிடம் முெல் 

இரண்டு கட்டங்களின் வபாது வமற்சகாள்ளப் படட் ெனது 982  க்க அறிக்லகலயச ்

சமீ ெ்தில் சமர ்்பிெ்துள்ளது. 

❖ முெல் இரண்டு கட்டங்களில் கண்தடடுக்க ் ட்டப்  ண் ாடு சாரந்்ெப்  டிமங்களின் 

 ாலற ்  டிவியல் முடிவுகளின் அடி ் லடயில், இந்ெ சங்க காலெ ் தொல்த ாருள் 

ெளெ்தின் காலம் ஆனது கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டு முெல் கி.பி. 3 ஆம் நூற்றாண்டு 

வலரயிலானொகக் கூற ் டுகிறது. 

❖ சங்க காலம் ஆனது கி.மு. 300 முெல் கி.பி. 300 வலர தொடரந்்ெொக இது வலர நம்  ் 

 ட்டது. 

❖ இந்ெ ் புதிய அறிக்லகயானது சங்க காலெ்திலனக் கி.மு. 800 முெல் கி.பி. 300 

வலரயிலான காலெ்திலனச ்பசரந்்ெொக மாற்றியலமக்கிறது. 

❖ வமலும் வரலாற்றின் இந்ெக் காலகட்டமானது, மூன்று காலகட்டங்களாக வலக ் 

 டுெ்ெ ்  ட்டுள்ளது. 

o கி.மு. 800 முெல் கி.மு. 500 வலரயிலான காலம் - வரலாற்றுக்கு முந்லெய காலம் 

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


•   
•    
 

 
 

o கி.மு. 500 முெல் கி.மு. 1 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வலரயிலான காலம் - நன்கு 

வளரச்ச்ி த ற்ற ஆரம் கால வரலாற்றுக் காலம் 

o கி.மு. 1 ஆம் நூற்றாண்டு முெல் கி.பி. 300 வலரயிலான காலம் ஆரம் கால 

வரலாற்றிற்கு ் பிந்லெய காலம்  

❖ கீழடி என் து ெமிழ்நாட்டின் மதுலர நகருக்கு அருகில் அலமந்துள்ள ஒரு 

குக்கிராமமாகும். 

❖ இது லவலக ஆற்றின் கலரயில் அலமந்துள்ளது. 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் பால் உற்பத்தி 

 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில், உலகப்  ால் உற் ெ்தியில் 24 செவீெப்  ங்களி ்ல  வழங்கி 

உலகிபலபய அதிக  ால் உற் ெ்தி தசய்யும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

❖ உணவு மற்றும் பவளாண்லம அலம ்பின் த ரு நிறுவனப் புள்ளி விவரங்கள் ெரவுெ ்

ெளெ்தின் (FAOSTAT) உற் ெ்தி குறிெ்ெ ெரவுகளின்  டி இது கூற ் டுகிறது. 

❖ 2014-15 மற்றும் 2021-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலட ் ட்ட கடந்ெ எட்டு ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவானது ெனது  ால் உற் ெ்தியில் 51 செவீெ வளரச்ச்ிலயக் கண்டுள்ளது. 

❖ இது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 22 பகாடி டன்களாக அதிகரிக்க ் ட்டுள்ளது. 

❖ ஏற்கனபவ இருந்த பின்வரும் மூன்று திடட்ங்கலள இலணெ்து 2014 ஆம் ஆண்டு 

பி ்ரவரி மாெெ்தில் பெசியப்  ால்வள பமம் ாட்டுெ் திட்டம் ஆனது தொடங்க ் ட்டது 

o முலனவுறு  ால்வள பமம் ாட்டுெ் திட்டம் 

o ெரமான மற்றும் தூய்லமயான  ால் உற் ெ்திக்கான உள்கட்டலம ்ல  

வலு ் டுெ்துெல் திட்டம் மற்றும் 

o கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கான உெவிெ் திட்டம். 

 

யுவ ெங்கை் பதிவுத் தளை் 

❖ யுவ சங்கம் என் து வடகிழக்கு ் பிராந்தியெ்திலனச ் பசரந்்ெ இலளஞரக்ளுக்கும், 

இந்தியாவின் பிற  குதிகளில் உள்ள இலளஞரக்ளுக்கும் இலடபய தநருங்கிய 

உறவுகலள உருவாக்குவெற்கான ஒரு முன்தனடு ் ாகும். 
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❖ இந்ெெ ்ெளமானது, "ஏக்  ாரெ ்ஷ்பரஷ்ொ  ாரெ"் என்ற பநாக்கெ்தின் கீழ் தொடங்க ் 

 ட்டது. 

❖ இந்ெ முன்தனடு ்பின் கீழ் 20 ஆயிரெ்துக்கும் பமற் ட்ட இலளஞரக்ள் நாடு முழுவதும் 

 யணம் தசய்து,  ல்பவறு  குதிகளுக்கிலடபய நிலவும் கலாசச்ாரத்திலனப்  ற்றி 

கற் ெற்கான ஒரு ெனிெத்ுவமான வாய் ்ல  ் த றுவர.் 

 

 

எண்ணிைத் திறன்கள் திட்டை் – இந்தியா 

 

❖ ரிலலயன்ஸ் ஜிபயா மற்றும் GSMA ஆகியலவ ெங்களது எண்ணிமெ ் திறன்கள் 

திட்டெ்திலனெ் பெசிய அளவில் தொடங்க உள்ளொக அறிவிெ்துள்ளன. 

❖ இது மாத ரும் GSMA உடன் இலணக்க ் ட்ட மகளிர ்ஈடு ாட்டு முன்தனடு ்பின் கீழ் 

பமற்தகாள்ள ் டும் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

❖ எண்ணிம ்  யன் ாட்டிற்கான அணுகலலத் திறன்மிக்க வலகயில்  யன் டுெ்ெ 

உெவும் வலகயில், கிராம ்புற த ண்கள் மற்றும் விளிம்புநிலல/குலறந்ெ வருமானம் 

தகாண்ட குழுக்கலளச ்பசரந்்ெ ெனிந ரக்ளுக்கு, அென் பெலவ அடி ் லடயிலானப் 

 யிற்சிலய வழங்குவலெ இந்ெெ ்திட்டம் பநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ GSMA அலம ்பின் 2022 ஆம் ஆண்டு லகப சி  யன் ாடு சாரந்்ெ  ாலின இலடதவளி 

அறிக்லகயின்  டி, இந்தியாவில் லகப சி சாரந்்ெ இலணயெ்திலன ்  யன் டுெ்ெச ்

சசய்வதில் ஆண்கலள விட த ண்கள் 41% குலறவாகபவ உள்ளனர.் 
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❖ இந்தியாவில் 248 மில்லியன் ஆண்கள் லகப சி சாரந்்ெ இலணயெ்லெ ்  யன் 

 டுெ்துகின்ற அபெ சமயம் தமாெ்ெம் 330 மில்லியன் த ண்கள் இன்னும் லகப சி 

சாரந்்ெ இலணயெ்லெ ்  யன் டுெ்துவதில்லல.  

 

சைற்கூமர சூரியெக்தி உற்பத்தி திட்டை் 

 

❖ இந்திய அரசானது PM-KUSUM திட்டெ்திலன 2026 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாெம் வலர 

நீட்டிெ்துள்ளது. 

❖ பிரொன் மந்திரி கிசான் உரஜ்ா சுரக்சா ஏவம் உெ்ொன் மகாபியன் (PM-KUSUM) 

திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டில் தொடங்க ் ட்டது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 30,800 தமகாவாட் அளவிற்கு சூரிய சக்தி உற் ெ்தியிலன 

அதிகரிக்க பவண்டும் என்ற இலக்கிலன நிரண்யிெ்துள்ளது. 

❖ இெ்திட்டம் மூன்று கூறுகலளக் தகாண்டுள்ளது. 

o கூறு A: 2 தமகாவாட் திறன் தகாண்ட சிறிய மின் உற் ெ்தி நிலலயங்கலள நிறுவச ்

சசய்வென் மூலம் 10,000 தமகாவாட் சூரிய சக்திலய நிறுவுெலல பநாக்கமாகக் 

தகாண்டது. 

o கூறு B: 20 லட்சம் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் பவளாண் நீர ் இலற ்பு 

இயந்திரங்கலள நிறுவுவலெ பநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

o கூறு C: 15 லட்சம் கட்டலம ்பில் இலணக்க ் ட்ட பவளாண் நீர ் இலற ்பு 

இயந்திரங்கலள சூரிய சக்தியில் இயங்கக் கூடியொக மாற்றுெலல பநாக்கமாகக் 

தகாண்டது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

UPI மூலம் எல்மல தாண்டிய  பண வழங்கீடுகள் 

❖ ஃப ான்ப  நிறுவனமானது ‘ஒருங்கிலணந்ெ ்  ண வழங்கீட்டு இலடமுகச ்தசயலி 

மூலமான சரவ்பெச அளவிலான  ண வழங்கீடுகளுக்கான ெனது வசதியிலன 

வழங்கெ் தொடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்ெ வசதியானது, தவளிநாடு தசல்லும் இந்திய ்  யனரக்ள் ஒருங்கிலணந்ெ ்  ண 

வழங்கீட்டு இலடமுகச ்தசயலியிலன ்  யன் டுெ்தி தவளிநாட்டு வணிகரக்ளுக்கு ் 

 ணம் தசலுெ்ெ வழிவலக தசய்யும். 
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❖ ெற்ப ாது அறிமுக ் டுெ்ெ ் ட்ட இந்ெ வசதியானது ஐக்கிய அரபு அமீரகம், 

சிங்க ்பூர,் தமாரீஷியஸ், பந ாளம் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள 

உள்நாட்டு விலரவுக் குறியீடுகலளக் தகாண்ட சரவ்பெச வணிக விற் லன 

நிலலயங்களில் வழங்க ்  டுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் இந்ெ வசதியிலன அறிமுக ் டுெ்திய முெல் நிதிசார ் தொழில்நுட் ச ்

தசயலி ஃப ான்ப  ஆகும். 

 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்நுட்பை்  

பாய்டு நிறுவனத்தின் உமரயாடு சைன்சபாருள் 'எர்னி' 

 

❖ 'எரன்ி  ாட்' என ் டும் ெனது தசாந்ெ ChatGPT- ாணியிலான தசயற்லக நுண்ணறிவு 

உலரயாடல் தமன்த ாருளின் உள்ளியக்கச ்பசாெலனலய நிலறவு தசய்ய உள்ளதாக 

சீனத் தொழில்நுட்  நிறுவனமான பாய்டு தெரிவிெ்துள்ளது. 

❖ எரன்ி என் து "ெகவல் ஒருங்கிலண ்பு மூலம் பமம் டுெ்ெ ் ட்ட உலர" என் ென் ஒரு 

சுருக்கமாகும். 
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❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டில் அறிமுக ் டுெ்ெ ் ட்ட ஒரு த ரிய தசயற்லக நுண்ணறிவு 

மூலம் இயங்கும் தமாழி மாதிரியாகும். 

 

கூகுள் நிறுவனத்தின் உமரயாடு சைன்சபாருள் ‘பார்டு’ 

❖ கூகுள் நிறுவனமானது ‘ ாரட்ு’ என ் டும் தசயற்லக நுண்ணறிவு மூலம் இயங்கும் 

ெனது புதிய உலரயாடல் தமன்த ாருளிலன அறிமுக ் டுெ்ெ உள்ளது. 

❖ இது லமக்பராசா ்ட ்நிறுவனத்தின் ஆெரவு த ற்ற OpenAI நிறுவனெ்தின் ChatGPT என்ற 

உலரயாடல் தமன்த ாருளுக்கு எதிராக சவால் விடுவலெ பநாக்கமாகக் தகாண்டு 

அறிமுக ்  டுெ்ெ ்  ட உள்ளது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூகுள் நிறுவனமானது, ‘நமது நாட்டின் தமாழி மாதிரி 

(LaMDA)’ மூலம் இயங்கும் உலரயாடல்  யன் ாடுகளுக்காக அடுெ்ெத் ெலலமுலறத் 

தொழில்நுட் ம் சாரந்்ெ தமாழி மற்றும் உலரயாடல் திறன் சகாண்ட ஒரு சசயலிலய  

அறிமுக ்  டுெ்தியது. 

 

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

குழந்மதத் திருைணத் தடுப்பு நடவடிக்கக 

 

❖ அசாம் மாநிலக் காவல்துலறயானது, கடந்ெ சில நாட்களாக மாநிலம் முழுவதும் பமற் 

தகாள்ள ் ட்ட குழந்லெத் திருமணங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்லகயில் 2,000க்கும் 

பமற் ட்ட ஆண்கலளக் லகது தசய்துள்ளது. 
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❖ லகது தசய்ய ் ட்டவரக்ள் மீது கடுலமயான POCSO சட்டம் மற்றும் குழந்லெ 

திருமணெ ்ெலடச ்சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்  திவு தசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

❖ 14 முெல் 18 வயதுக்குட் ட்டப் த ண்கலளத் திருமணம் தசய்ெவரக்ள் மீது 2006 ஆம் 

ஆண்டு குழந்லெ திருமணெ ்ெலடச ்சட்டெ்தின் கீழ் வழக்குகள்  திவு தசய்ய ் டும். 

 

சிற்பப் பூங்கா 

❖ ராஜஸ்ொன் மாநில ெலலலமச ்தசயலாளர ்உஷா சரம்ா, தடல்லியில் உள்ள பிகானீர ்

இல்லெ்தில் அலமக்க ் ட்டுள்ள சிற் க் கலல சாரந்்ெ ஒரு பூங்காவிலனத் திறந்து 

லவெ்ொர.் 

❖ இந்ெ சிற் ப் பூங்காவில் நவீன கால மற்றும் சமகால அளவிலான கலல மற்றும் 

கலாசச்ாரெ்திலனச ்பசரந்்ெ சிற் ங்கள் இடம் த ற்றுள்ளன. 

❖ இந்ெ சிற் ப் பூங்காவில், இந்தியா மற்றும் தவளிநாடுகளில் உள்ள புகழ்த ற்ற 

சிற்பிகளின் சிற் ங்கள் / சிலலகள், வளரந்்து வரும் கலலஞரக்ளின் சிலலகள் 

காட்சி ்  டுெ்ெ ் ட்டுள்ளன. 

 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

5வது சகசலா இந்தியா இமளசயார் விமளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 

❖ ஐந்ொவது பகபலா இந்தியா இலளபயார ்விலளயாட்டு ் ப ாட்டியில், மகாராஷ்டிரா 

அணியானது 31 ெங்கம் உட் ட 90  ெக்கங்களுடன்  ெக்க ்  ட்டியலில் முெலிடெ்தில் 

உள்ளது. 
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❖ இதில் மெ்திய ் பிரபெச அணியானது 25 ெங்க ்  ெக்கங்கள் உள்ளிட்ட 59 

 ெக்கங்களுடன் இரண்டாவது இடெ்திலும், ைரியானா 23 ெங்க ்  ெக்கங்களுடன் 

மூன்றாவது இடெ்திலும் உள்ளன. 
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