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பிப்ரவரி – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ குருகிராமிலுள்ள ஆளில்லா விமானச ் சேவை ைழங்கீட்டு நிறுைனமான ஸ்வை ஏர,் 

இந்தியாவில் ஆளில்லா விமானங்ைளுை்ைானப் சபாை்குைரத்து சமலாண்வம 

அவமப்பிவன அறிமுைப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஒருங்கிவணந்தப் பண ைழங்கீட்டு இவடமுைே ் சேயலியில் RuPay ைடன் அட்வடச ்

சேவையிவன ைழங்கும் முதல் நிதித்சதாழில்நுடப்ம் சாரந்்த சேயலியாை சமாபிை்விை் 

மாறியது. 

❖ ேல்மான் ருஷ்டி "Victory City" எனப்படும் விஜயநைர சபரரசிவனப் பற்றிய 

ைற்பவனயான ைவத அடங்கிய ஒரு புதிய புவனவுை் ைவதயிவன சைளியிட்டுள்ளார.் 

❖ மூத்தப் பத்திரிவையாளர ் டாை்டர ் A.B.K. பிரோத,் பத்திரிை்வைத் துவறயில் ஆற்றிய 

சிறப்பான பணிை்ைாை மதிப்பு மிை்ை "2020 ஆம் ஆண்டு இராஜா இராம் சமாைன் ராய் 

சதசிய விருதிற்கு" சதரந்்சதடுை்ைப்பட்டுள்ளார.் 

❖ டாடா ஆசலாேவன சேவை ைழங்கீட்டு நிறுைனமானது ஃபாரே்ச்ூன் இதழ் சைளியிடும் 

உலகின் மிைவும் சபாற்றப்படும் நிறுைனங்ைளின் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தான் கிரிை்சைட் அணித் தவலைர ்பாபர ்அோம், ICC ஆடைர ்ஒருநாள் கிரிை்சைட ்

சபாட்டியின் ஆண்டின் சிறந்த வீரராை அறிவிை்ைப் பட்டவதயடுத்து, 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான ICC ஆடைர ்கிரிை்சைட் சபாட்டியின் ஆண்டின் சிறந்த வீரருை்ைான ேர ்

ைாரப்ீல்ட் சோபரஸ்் சைாப்வபயிவன சைன்றார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

விரரவுக் குறியீடு அடிப்பரையிலான நாணய விநிதயாக இயந்திரம் 

 

❖ இந்திய ரிேரை்் ைங்கியானது, விவரவுை் குறியீடு அடிப்பவடயிலான நாணய விநிசயாை 

இயந்திரங்ைவள அறிமுைப்படுத்துைதற்ைாை ஒரு சோதவனத் திட்டத்வதத ்சதாடங்ை 

உள்ளது. 

❖ இந்த விற்பவன இயந்திரங்ைளானது, ைாடிை்வையாளரின் ைணை்கில் இருந்து எடுை்ைப் 

படும் பற்றுை்கு ஈடான நாணயங்ைவள ைழங்கும். 
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❖ இது நாணயங்ைளுை்ைான அணுைவல எளிதாை்கும். 

❖ முதற்ைட்டமாை 12 நைரங்ைளில் இந்த இயந்திரம் அறிமுைப்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

கண்ணாடியினாலான இந்தியாவின் முேல் இக்லூ உணவகம் 

❖ குல்மாரை்்கில் உள்ள இந்தியாவின் முதல் ைண்ணாடி இை்லூ உணைைம் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் ஈரப்்பிவனப் சபற்ற பிரபலமான இடமாை மாறியுள்ளது. 

❖ ைடை்கு ைாஷ்மீரின் பாரமுல்லா மாைட்டத்தில் உள்ள குல்மாரை்்கின் சைாலாச ாய் 

கிரீன் வ ட்ஸ் என்ற தங்கும் விடுதியினால் பனிை் குவியல்ைளின் நடுவில் இந்த 

ைண்ணாடிே ்சுைரினால் ஆன உணைைம் ைட்டவமை்ைப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், இசத தங்கும் விடுதி நிரை்ாைமானது, ஆசியாவின் மிைப்சபரிய பனி 

இை்லூ என்ற வகையில் குல்மாரை்்கில் ஒரு பனி இை்லூவைை் ைட்டவமத்தது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகப் பருவநிரல சநகிழ்திறன் நிதி 

 

❖ குஜராத ்மாநிலத்தின் அைமதாபாத்தில் நவடசபற்ற, SEWA அவமப்பின் 50ைது ஆண்டு 

நிவறவு விழாவில் அசமரிை்ைாவின் முன்னாள் சைளியுறவுதத்ுவற அவமேே்ர ்ஹிலாரி 

கிளிண்டன் பங்சைற்றார.் 
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❖ இந்த நிைழ்வின் சபாது, பருைநிவல மாற்றத்திவன எதிரத்்துப் சபாராடச ் சசய்ைதில் 

சபண்ைளுை்ைாை 50 மில்லியன் அசமரிை்ை டாலர ்என்ற அளவிற்கு உலைப் பருைநிவல 

சநகிழ்திறன் நிதிவய ைழங்குைதாை அறிவித்தார.் 

❖ பருைநிவல மாற்றத்வத எதிரத்்துப் சபாராடுைதற்கும், புதிய ைாழ்ைாதார ைளங்ைள் 

மற்றும் ைல்விவய ைழங்குைதற்கும் வவண்டி சபண்ைளுை்கும் ேமூைங்ைளுை்கும் இந்த 

நிதி ஆதரவு அளிை்கும். 

❖ SEWA என்பது சுயசதாழில் சேய்யும் சபண்ைள் ேங்ைம் என்பவதை் குறிை்கிறது. 

❖ இது சமீபத்தில் மவறந்த ஆரை்லர ்ஈலா பட் அைரை்ளால் 1972 ஆம் ஆண்டில் நிறுைப் 

பட்டது. 

 

இந்தியா-சேன்சகாரியா இரையிலான அரசுமுரற உறவுகள் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டானது, இந்தியா - ைத்தார ் மற்றும் இந்தியா-சதன் சைாரியா 

ஆகியவற்றுை்கு இவடசயயான முழு அரசுமுவற உறவுைள் நிறுைப்பட்டதன் 50 ஆண்டு 

நிவறவிவன (1973 ஆம் ஆண்டு முதல்) குறிை்கிறது. 

❖ புத்தமதம் ஆனது இந்தியாவில் இருந்து 3 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்த மூன்று 

சபரரசுைளின் ைாலத்தில் சைாரியத் தீபைற்பத்வத அவடந்தது. 

❖ 1945 ஆம் ஆண்டில் சைாரியா சுதந்திரம் சபற்ற பிறகு, சைாரிய நாட்டு விைைாரங்ைளில் 

இந்தியா ஒரு முை்கியமான மற்றும் சநரம்வறயான பங்கிவனை் சைாண்டிருந்தது. 

❖ சைாரியாவில் சதரத்வல நடத்தச ்சசய்ைதற்ைாை 1947 ஆம் ஆண்டில் அவமை்ைப்பட்ட 9 

உறுப்பினரை்வளை் சைாண்ட ஐை்கிய நாடுைள் ஆவணயத்தின் தவலைராை 

இந்தியாவின் திரு. K.P.S. சமனன் பணியாற்றினார.் 

❖ சைாரியப் சபாரின் சபாது (1950-53), சபாரில் ஈடுப்பட்ட இரு நாட்டுத் தரப்பினரும் 

இந்தியாைால் முன்சமாழியப்பட்ட ஒரு தீரம்ானதவ்த ஏற்றுை் சைாண்டன. 

❖ அதவனத ்சதாடரந்்து 1953 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 27 ஆம் சததியன்று சபார ்நிறுத்தம் 

அறிவிை்ைப் பட்டது. 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டில் இருநாடுைளிவடசய இருதரப்புப் பிரதிநிதிைள் ோரந்்த உறவுைள் 

நிறுைப் பட்டு அவை 1973 ஆம் ஆண்டில் தூதரை உறவுைள் என்ற நிவலை்கு உயரத்்தப் 

பட்டன. 

❖ 1974 ஆம் ஆண்டில் ைரத்்தை சமம்பாடு, சபாருளாதாரம் மற்றும் சதாழில்நுட்ப 

ஒத்துவழப்புை்ைான ஒப்பந்தம் வைசயழுத்தானது. 

❖ முன்னாள் குடியரசுத் தவலைர ் அப்துல் ைலாம் ைடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு சதன் 

சைாரியாவுை்கு ைருவை தந்தார.் 

❖ இதன் விவளைாை 2010 ஆம் ஆண்டில் சேயலாை்ைப்பட்ட ஒரு கூட்டு பணிை்குழு 

உருைாை்ைப் பட்டது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு இந்தியை் குடியரசு தின விழாவின் தவலவம விருந்தினராை 

அப்சபாவதய அதிபர ்லீ இந்தியாவிற்கு ைருவை தந்தார.் 

❖ இந்தியாவில் சைாரிய முதலீடுைவள ஊை்குவிை்ைச ் சசய்வதற்ைாைவும், சமம்படுத்தச ்

சசய்ைதற்ைாைவும் இந்தியா மற்றும் சதன் சைாரியா ஆகிய நாடுைள் இவணந்து 2016 

ஆம் ஆண்டில் ‘சைாரியா பிளஸ்’ என்ற முன்சனடுப்பிவனத ்சதாடங்கின. 

❖ சதன் சைாரிய அரோனது, 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் பாதுைாப்பு உபைரணங்ைள் 

ைண்ைாட்சி மற்றும் ைடல்ோர ்இந்திய உேச்ி மாநாட்டில் பங்சைற்றது. 

❖ இருநாடுைளின் இருதரப்பு உறவு ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சிறப்பு உத்திோர ்

கூட்டாண்வம என்ற நிவலை்கு சமம்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், இரு நாடுைளுை்கும் இவடயிலான ைரத்்தைம் ஆனது 27.8 பில்லியன் 

அசமரிை்ை டாலரை்ள் என்ற மதிப்பிவன எட்டியது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இரறயாண்ரமப் பசுரமப் பே்திரங்களின் முேல் ேவரண 

 

❖ ரூ.80 மதிப்பிலான இந்தியாவின் அறிமுை இவறயாண்வம பசுவமப் பதத்ிரங்ைளின் 

முதல் தைவண ேமீபத்தில் ஏலம் விடப்பட்டது. 

❖ பருைநிவல சதாடரப்ான இத்தவையத் திட்டங்ைவள சேயல்படுத்தச ்சசய்ைதற்ைான 

ைளங்ைவள சைாண்டு ைரும் இந்தப் பத்திரங்ைள் இவறயாண்வமப் பசுவமப் 

பத்திரங்ைள் என்று அவழை்ைப் படுகின்றன. 

❖ இவை அரசுப் பத்திரங்ைவளப் சபான்றதாகும். 

❖ இவறயாண்வமப் பசுவமப் பத்திரங்ைள் இந்திய ரிேரை்் ைங்கியால் அறிமுைப் படுத்தப் 

பட்டது. 

❖ இதில் இரண்டு சைை்சைறு ைவையான பத்திரங்ைள் அறிமுைப்படுத்தப்படட்ன. 
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❖ ஒரு பத்திரமானது 2028 ஆம் ஆண்டிலும், மற்சறான்று 2033 ஆம் ஆண்டிலும் நிவறவு 

அவடய உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுை்பம்  

நடுநிரல அைரே்்தி சகாண்ை வடிவமற்ற பனிக்கை்டி 

❖ நீரின் மற்ற ைடிைங்ைவள விட சபருமளவில் திரை நீவர ஒத்திருை்கும் புதிய பனி 

ைடிைத்வத அறிவியலாளரை்ள் ைண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ பனிை்ைட்டியின் இந்தப் புதிய ைடிைம் ஆனது உருைமற்றதாகும். 

❖ ோதாரண படிை ைடிவிலான பனியில், மூலை்கூறுைள் ஒரு முவறயான ைடிைத்தில் 

தாசன சீரவமதத்ுை் சைாள்கின்றன. 

❖ ஆனால் உருைமற்ற பனியில், மூலை்கூறுைள் ஒரு திரைத்வத ஒத்தைாறு ஒரு ஒழுங்ைற்ற 

ைடிைத்தில் உள்ளன. 

❖ இதற்கு பனிை்ைட்டி என்று சபயரிடப்பட்டாலும், அதன் மூலை்கூறு அவமப்பு 

தண்ணீரின் சீரவமப்பிவன ஒத்துள்ளது. 

❖ உருைமற்றது (அமாரஃ்பஸ்) என்றால் சதளிைான ைடிைம் அற்றது என்று சபாருளாகும். 

❖ இது நீசரா அல்லது பனிசயா அல்ல, எனசை இது ைடிைமற்ற பனிை்ைட்டி எனப்படுகிறது. 

❖ சைப்பமவடந்து மீண்டும் படிைமாை்ைப் படும் சபாது, இந்த ைடிைமற்ற பனிை் ைட்டி 

அோதாரண அளவிலான சைப்பத்வத சைளியிடுகிறது. 

❖ அப்சபாது சைளியிடப்படும் சைப்ப ஆற்றல் ஆனது மிை அதிைமாை இருப்பதால் அது 

பனி நிலநடுை்ைங்ைவள ஏற்படுத்தை்கூடும். 

❖ ேனி மற்றும் வியாழன் சபான்ற சைாள்ைளில் பனி நிலநடுை்ைம் மிைவும் சாதாரணமாை 

ஏற்படுகிறது. 

 

 

அறிக்ரககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகளாவியச ்சிறுபான்ரமயினர் அறிக்ரக 

❖ பாட்னா நைரில் அவமந்துள்ள சைாள்வைப் பகுப்பாய்வு ஆராய்ேச்ி வமயம் ஆனது 

"உலைளாவியச ்சிறுபான்வமயினர ்அறிை்வைவய" சைளியிட்டது. 

❖ இந்தை் குறியீட்டில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அவதத ் சதாடரந்்து சதன் சைாரியா, ஜப்பான், அசமரிை்ைா ஆகிய நாடுைள் இடம் 

சபற்றுள்ளன. 
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❖ மாலத்தீவு, ஆப்ைானிஸ்தான், சோமாலியா ஆகிய நாடுைள் இந்தப் பட்டியலில் ைவடசி 

இடங்ைளில் உள்ளன. 

❖ ஐை்கியப் சபரரசு மற்றும் ஐை்கிய அரபு அமீரைம் ஆகியவை முவறசய 54 மற்றும் 61 

ஆகிய இடங்ைளில் உள்ளன. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

இந்தூர் மாநகராை்சிக் கழக பசுரமப் பே்திரங்கள் 

 

❖ ரூ.244 சைாடி மதிப்பிலான இந்தூர ்மாநைராட்சிை் ைழைத்தின் (IMC) பசுவமப் பத்திரம் 

ஆனது, அறிவிை்ைப்பட்ட மூன்று மணி சநரத்திற்குள் குறிப்பிட்ட ைரம்பிவன விட 

அதிைமாை அளவிற்கு வரவவற்ைப் பட்டது. 

❖ இந்தூர ்மாநைராட்சிை் ைழைமானது சபாதுப் பங்கு சைளியீட்டிவன அறிமுைப்படுத்திய 

நாட்டின் முதல் ஆட்சி அவமப்பு ஆகும். 
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❖ இதன் மூலம், அந்த உள்ளாட்சி அவமப்பானது அதன் மின்ோர சேலவைை் குவறை்ைச ்

சசய்வதற்ைாை ைாரச்ைான் எனுமிடத்தில் 100 ஏை்ைர ்நிலப்பரப்பில் 60 சமைாைாட் திறன் 

சைாண்ட மாசபரும் சூரியேை்தி மின் உற்பத்தி நிவலயத்வத நிறுை உள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ATD சிறப்பு விருதுகள் 2023 

 

❖ NTPC லிமிசடட ்நிறுைனதத்ிற்கு, அசமரிை்ைாவின் திறன் சமம்பாட்டுச ்ேங்ைத்தின் (ATD) 

'ATD சிறப்பு விருதுைள் 2023' ைழங்கி சைௌரவிை்ைப்பட்டுள்ளது. 

❖ NTPC லிமிசடட் இந்த விருதிவனப் சபறுைது இது ஆறாைது முவறயாகும். 

❖ திறன் சமம்பாட்டுத் துவறயில் நிறுைன அளவிலான ஒரு சைற்றிவய சைளிப்படுத்தச ்

சசய்வதற்ைாை இந்த விருதானது ைழங்ைப்படுகிறது. 

❖ இந்த விருதானது NTPC நிறுைனத்தின் ேமைால மனிதைள நவடமுவறைளுை்ைான ஒரு 

ோன்றாகும். 

❖ ATD சிறப்பு விருதுைள் ஆனது, திறன் சமம்பாடு மூலம் நிறுைனத்திவனச ்சிறப்பாை 

சைளிப்படுத்தும் நிறுைனங்ைவள அங்கீைரிை்கிறது. 

❖ உலசைங்கிலும் உள்ள சிறிய மற்றும் சபரிய தனியார,் சபாது மற்றும் இலாப 

சநாை்ைற்ற நிறுைனங்ைள் ஆகியைற்றிற்கும் இந்த விருதானது ைழங்ைப்படுகிறது. 
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