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பிப்ரவரி – 13  

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய சுழற்பந்து வீசச்ாளர ்R. அஷ்வின் கும்ப்ளளவின் சாதனனயினன விஞ்சி (93வது 

ளபாட்டியில்), 89வது டடஸ்ட் ளபாட்டியில் 450வது விக்டகட்டுகனள வீழ்த்திய துரிதமான 

இந்தியப் பந்து வீசச்ாளர ்என்ற டபருனமயினனப் டபற்றுள்ளார.் 

❖ 8வது ICC மகளிர ்டி20 கிரிக்ககட் உலகக் ளகாப்னபப் ளபாட்டியானது, தற்ளபாது டதன் 

ஆப்பிரிக்காவில் நனடடபற்று வருகிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

11 ஆம் நூற்றாண்டினைச ்சசர்ந்த தமிழ் கல்வவட்டு 

❖ திருசச்ி மாவட்டம் லால்குடி அருளக ளசாழர ்காலதத்ினனச ்ளசரந்்த சிதிலமனடந்த ஒரு 

ளகாயினலக் குறிக்கும் கல்டவட்டுகனள இரண்டு கல்டவட்டு வல்லுநரக்ள் கண்டு 

பிடித்துள்ளனர.் 

❖ இது ளசாழர ்காலத்தில் இருந்த ஒரு பழனமயான ளகாவினலக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த அழிந்து ளபான ளகாவிலின் காலம் கிபி 11 ஆம் நூற்றாண்டு என்று அவரக்ள் 

மதிப்பிட்டுள்ளனர.் 

❖ முதலாம் குளலாத்துங்க ளசாழன் ஆட்சியின் ளபாது, திரு அளயாத்தியாழ்வார ்ளகாயில் 

மண்டபத்தில், கிராம நிரவ்ாகக் குழு கூடி நிரவ்ாகப் பணிகள் ளமற்டகாள்வது பற்றி 

விவாதித்ததாக இந்தக் கல்டவட்டு குறிப்பிடுகிறது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அந்த்சயாதயா திட்டக் கணக்வகடுப்பு 2022-23 

❖ ஊரக ளமம்பாட்டு மற்றும் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் துறை அனமசச்கம் ஆனது அந்த்ளயாதயா 

திட்டத்திற்கான 2022-23 ஆம் ஆண்டு கணக்டகடுப்பினனத ்டதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது கிராமப்புறங்களில் ளமற்டகாள்ளப்படும் பல்ளவறு ளமம்பாட்டுத் திட்டங்களின் 

மூலம் டபறப்படும் வினளவுகனள மதிப்பிடுவனத ளநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தக் கணக்டகடுப்புடன் இனணக்கப்பட்ட வனகயிலான ஒரு இனணயதளம் மற்றும் 

னகளபசிச ்டசயலி ஆகியனவயும் டதாடங்கப்பட்டன. 

❖ கிராமப் பஞ்சாயதத்ு ளமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான (GPDP) பங்ளகற்புத் திட்டமிடல் 

என்ை ஒரு டசயல்முனறக்கு உதவச ் கசய்வனத ளநாக்கமாகக் டகாண்டு இந்தக் 

கணக்டகடுப்பானது ளமற்டகாள்ளப் படுகிறது. 

❖ இது ளசனவ வழங்கனல ளமம்படுதத்ுவது, குடியுரினமனய ளமம்படுத்துவது, மக்கள் 

சாரந்்த நிறுவனங்கள் மற்றும் குழுக்களின் கூட்டணிகள் உருவாவதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பினன உருவாக்குவது, மற்றும் உள்ளாட்சி மட்ட அளவிலான நிரவ்ாகத்னத 

ளமம்படுத்துவது ஆகிய பணிகறை மமை்ககாை்ளும். 

 

 

உலகளாவிய சர்வசதச உயிரி எரிவபாருள் கூட்டணி 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு இந்திய எரிசக்தி வார நிகழ்வில் உலகளாவிய உயிரி எரிடபாருள் 

கூட்டணி என்ற அனமப்பினன இந்தியா டதாடங்கி னவத்தது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ அடமரிக்கா, பிளரசில், ஐளராப்பிய ஒன்றியம், சரவ்ளதச எரிசக்தி முகனம ளபான்ற 

முக்கிய பங்குதாரரக்ளுடன் இனணந்து உயிரி எரிடபாருள் பயன்பாட்டினன மிகவும் 

ஊக்குவிப்பதற்காக ஒரு சாதகமான சூழல் அனமப்னப உருவாக்கச ் கசய்வனத இது 

ளநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ உயிரி எரிடபாருளினன வினரவாக ஏற்றுக் டகாள்வதற்காக, அதற்கான எரிடபாருள் 

தரநினலகள் மற்றும் எந்திரங்களுக்கு உகந்த சூழல் அனமப்னப உருவாக்குவனதயும், 

டதாழில்நுட்பத்தில் ஒத்துனழப்னப உருவாக்குவனதயும் இந்த கூட்டணி ளநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

முழு நீதிபதிகள் எண்ணிக்னக பலம் - உசச் நீதிமை்றம் 

 

❖ இரண்டு உயர ் நீதிமன்ற தனலனம நீதிபதிகள் உசச் நீதிமன்றத்திற்குப் பதவி 

உயரத்்தப் பட்டதன் மூலம் இந்தியாவின் உசச் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளின் 

பலமானது தற்ளபாது அதன் முழு எண்ணிக்னகயான 34 ஆக உள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு, 2019 ஆம் ஆண்டு டசப்டம்பர-்நவம்பர ் மாதங்களில் தான் உசச் 

நீதிமன்றம் தனது முழு பலத்துடன் டசயல்பட்டது. 

❖ பாராளுமன்றம் ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டு உசச் நீதிமன்ற (நீதிபதிகள் எண்ணிக்னக) 

சட்டத்தினன இயற்றி, நீதிபதிகளின் எண்ணிக்னகக்கான அதிகபட்ச உசச் வரம்னப 

நிரண்யிப்பதற்காக அசச்ட்டத்தினன திருத்தியுள்ளது. 

❖ 1956 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தனலனம நீதிபதியுடன் ளசரத்த்ு கூடுதலாக டமாத்த 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்னக 11 ஆக உயரத்்தப்பட்டது. 

❖ இசச்ட்டமானது, 1960 ஆம் ஆண்டில் 14, 1978 ஆம் ஆண்டில் 18, 1986 ஆம் ஆண்டில் 26, 2009 

ஆம் ஆண்டில் 31 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 33 என உயரத்்தப்படுவதற்காக ளமலும் 

பலமுறை திருத்தியனமக்கப் பட்டது. 

 

உலகிை் முதல் பழங்காலப் பாரம்பரியப் பல்கனலக்கழகம் 

❖ விஸ்வபாரதி பல்கனலக்கழகம் ஆனது, வினரவில் யுடனஸ்ளகா அனமப்பின் 

‘பாரம்பரியச ் சின்னம்’ என்ற அந்தஸ்தினனப் டபற்று உலகின் முதல் பழங்காலப் 

பாரம்பரியப் பல்கனலக்கழகம் என்ற டபருனமயினனப் டபற உள்ளது. 

❖ இது 1921 ஆம் ஆண்டில் இரவீந்திரநாத ்தாகூர ்அவரக்ளால் மமை்கு வங்கத்தில் சாந்தி 

நிமகதனில் நிறுவப்பட்டது. 
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❖ விஸ்வபாரதி பழ்கனலக்கழகமானது, ஒரு மத்தியப் டபாது ஆராய்சச்ிப் பல்கனலக் 

கழகம் மற்றும் ளதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கல்வி நிறுவனம் ஆகும். 

 

 

மாற்றுத் திறைாளிகள் எளிதில் அணுகும் வனகயிலாை இந்திய வசயலி 

 

❖ "எண்ணிம சூழலனமவினன மாற்றுத ்திறனாளிகளுக்கு உகந்த வனகயில் மாற்றுதல்" 

என்ற அறிக்னக சமீபத்தில் டவளியிடப்பட்டது. 

❖ வாட்ஸ்அப் (புலனம்) ஆனது, எளிதில் பயன்படுத்தக் கூடிய எண்ணிம வசதிகள் மற்றும் 

ளசனவகள் மூலமாக மாற்றுத ்திறனாளிகள் எளிதில் அணுகும் வனகயிலான மாற்றுத ்

திறனாளிகளுக்கான இந்தியச ்டசயலியாக விளங்குகிறது. 

❖ இனணய வரத்்தகம், இயங்கனல மூலமான பண வழங்கீட்டுச ் ளசனவகள், 

ளபாக்குவரத்து, உணவு விநிளயாகம் ளபான்ற பல்ளவறு வனககளில் உபளயாகிக்கப் 

படும் டசயலிகனள இந்த நிறுவனம் மதிப்பீடு டசய்தது. 
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❖ ஃளபான்ளப, ளபடிஎம், ஸ்விகி, ளசாமாட்ளடா, அளமசான், ஃபிளிப்காரட்், டடலிகிராம், 

ஊளபர ் மற்றும் ஓலா ளபான்ற பிற டசயலிகனளயும் இந்த ஆளலாசனன வழங்கீட்டு 

அனமப்பானது தணிக்னக டசய்துள்ளது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் அதிக பண வரவு பதிவு 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில், டவளிநாடுகளிலிருந்து இந்திய நாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட பண 

வரவுகளின் மதிப்பானது 89,127 மில்லியன் அடமரிக்க டாலரக்ள் ஆகும். 

❖ இது ஓராண்டில் டபறப்பட்ட அதிகபட்ச மதிப்பாகும். 

❖ இந்தியா அதிகளவில் பண வரவு டபறப் படும் நாடுகளில் முன்னணியில் உள்ள 3 

நாடுகள் அடமரிக்கா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஐக்கியப் ளபரரசு ஆகும். 

 

 

எண்ணிம வவள்ளி நாணயம் 

 

❖ MMTC-PAMP இந்தியா நிறுவனமானது, எண்ணிம டவள்ளி நாணயத்தினன அறிமுப் 

படுத்த உள்ளதாக அறிவித்தது. 
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❖ MMTC என்பது உளலாகங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் வரத்்தக நிறுவனமாகும். 

❖ இது ஒரு இந்தியப் டபாதுத்துனற நிறுவனமாகும். 

❖ MMTC என்பது சுவிட்சரல்ாந்து நாட்டில் அனமந்துள்ள ஓர ் உளலாக மற்றும் கனிம 

வரத்்தக நிறுவனம் ஆகும். 

❖ வினலயுயரந்்த உளலாகங்கனள வாங்குவதற்கு இந்த எண்ணிம டவள்ளி நாணயம் ஒரு 

பாதுகாப்பான வழிகளில் ஒன்றாகும். 

❖ எண்ணிமம் அடிப்பனடயிலான இது டவளிப்பனடத்தன்னம, 24/7 ளநரத்திற்குமான 

அணுகல் தன்னம, உறுதி டசய்யப்பட்ட தூய்னம மற்றும் டவள்ளி முதலீடுகளுக்கான 

குனறந்த நுனழவு வசதி ஆகியவற்றிற்கான எந்தவிதமானக் கட்டணங்களும் இன்றி, 

டவள்ளியின் அனனத்து நன்னமகனளயும் வழங்குகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

SSLV D2 

 

❖ இஸ்ளராவின் சிறிய டசயற்னகக்ளகாள் ஏவுதல் வாகனம் (SSLV) ஆனது, EOS-07 

எனப்படும் புவிக் கண்காணிப்புச ் டசயற்னகக்ளகாள் உள்ளிட்ட மூன்று டசயற்னகக் 

ளகாள்கனள அவற்றிற்காக நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுப் பானதயில் நினல நிறுத்தியது. 

❖ 156.3 கிளலா எனடயுள்ள EOS-07 டசயற்னகக் ளகாளின் பணி ஆயுட்காலம் ஓராண்டு 

ஆகும். 

❖ SSLV ஆனது சிறிய-குறுகிய அல்லது நுண்ணிய டசயற்னகக் ளகாள்கனள (10 முதல் 500 

கிளலா எனட டகாண்ட) 500 கி.மீ. ளகாள்களின் சுற்றுப் பானதயில் டசலுதத்ும் திறன் 

டகாண்டது. 

❖ SSLV என்பது அனனதத்ுத் திடநினல உந்துவினச நினலகனளயும் டகாண்ட மூன்று எரி 

டபாருள் நினலயிலான ஏவுதல் வாகனமாகும். 
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❖ SSLV வாகனத்தின் வடிவனமப்புக் காரணிகள் குனறந்த வினல, குனறவான புவிக்குத் 

திரும்பும் ளநரம், பல டசயற்னகக் ளகாள்கனள ஏந்திச ் டசல்லக் கூடிய வனகயிலான 

மற்றும் குனறந்தபட்ச ஏவுதல் உள்கட்டனமப்புத் ளதனவகள் ஆகியவற்றினனக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

வசயற்னகக்சகாள் வழியாை இருவழிெ ்வசய்தியிடல் சசனவ 

❖ குவால்காம் டடக்னலாஜிஸ் என்ை நிறுவனமானது உயரம்திப்பு திறன்ளபசிகளுக்கான 

உலகின் முதல் டசயற்னகக் ளகாள் வழியான இருவழிச ் டசய்தியிடல் ளசனவயினன 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ஸ்னாப்டிராகன் டசயற்னகக் ளகாள் என்று அனழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ஸ்னாப்டிராகன் 5G ளசனவ இணங்கி RF அனமப்பு மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 

❖ ஸ்னாப்டிராகன் டசயற்னகக்ளகாள் ளசனவயானது வனரப்பட்டினககள், வாகனங்கள், 

மடிக் கணினிகள் மற்றும் இனணய உலகம் (IoT) ளபான்ற பிற சாதனங்களுக்கான 

இனணப்பிற்காகவும் விரிவாக்கப்படலாம். 

❖ நிலப்பரப்பு சாராத 5G வனலயனமப்புக்களுக்கான (NTN) ளசனவனய வழங்குவதற்காக 

இந்த டசயற்னகக் ளகாள் அனமப்பானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள்  

உலகளாவிய தரமாை உள்கட்டனமப்பு குறியீடு 2021 

❖ சமீபத்தில் டவளியிடப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய தரமான உள்கட்டனமப்பு 

குறியீட்டின் (GQII) படி, இந்தியா அதன் அங்கீகார வழங்கீட்டு முனறயினன கருத்தில் 

டகாள்னகயில், உலகின் ஐந்தாவது சிறந்த நாடாக தரவரினசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் தரவரினசயானது, 184 நாடுகளின் உள்கட்டனமப்புத் தரத்னத அடிப்பனடயாகக் 

டகாண்டதாகும். 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் இந்திய நாட்டின் ஒட்டு டமாத்தத் தரவரினச இன்னும் 10வது 

இடத்தில் தான் உள்ளது. 

❖ அளவியல் மற்றும் தரப்படுத்தலின் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில், உலக அளவில் 

இந்தியா முனறளய 21வது மற்றும் 9வது இடத்தில் உள்ளது. 
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❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, உலகில் முன்னணியில் உள்ள 25 நாடுகள் முக்கியமாக 

ஆசிய-பசிபிக், வட அடமரிக்கா மற்றும் ஐளராப்பா ஆகிய பகுதிகளில் அனமந்து 

உள்ளன. 

❖ இப்பட்டியலில் டஜரம்னி முதலிடம் டபற்றுள்ளது. 

❖ அனதத ் டதாடரந்்து சீனா, அடமரிக்கா, ஐக்கியப் ளபரரசு மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய 

நாடுகள் முனறளய இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது 

இடங்களில் உள்ளன. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஜம்மு & காஷ்மீரில் லித்தியம் கைிம இருப்புகள் 

 

❖ இந்தியாவிளலளய முதன்முனறயாக ஜம்மு & காஷ்மீரில் லித்தியம் கனிம இருப்புகை் 

இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரின் ரியாசி மாவட்டத்தில் 5.9 மில்லியன் டன் கனிம இருப்புக்கள் 

கண்டறியப் பட்டுள்ளன. 

❖ லித்தியம் என்பது ஓர ் இரும்பு அல்லாத உளலாகம் மற்றும் மின்சார வாகனங்களின் 

மின்கலங்களில் உள்ள முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும். 
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❖ தற்ளபாது, இந்தியா லித்தியம், நிக்கல் மற்றும் ளகாபால்ட் ளபான்ற பல கனிமங்களுக்கு 

இறக்குமதினயளய சாரந்்து உள்ளது. 

❖ லித்தியம் மற்றும் தங்கம் உள்ளிட்ட டமாத்தம் 51 கனிமத் டதாகுதிகள் பல்ளவறு மாநில 

அரசுகளிடம் ஒப்பனடக்கப்பட்டன. 

❖ இந்த 51 கனிமத் டதாகுதிகளில், 5 டதாகுதிகள் தங்கம் மற்றும் பிற டதாகுதிகள் 

டபாட்டசியம், மாலிப்டினம், மூல உளலாகங்கள் ளபான்றவற்றின் இருப்புகள் ஆகும். 
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