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பிப்ரவரி – 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ உசச் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி அப்துல் நசீர ் அவரக்ள் ஆந்திரப் பிரததச 

மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ டடல்லி-மும்பப விபரவுச ் சாபலயில் அபமந்த 246-கி.மீ. நீள தசாஹ்னா-டதௌசா-

லால்தசாட் என்ற சாபலயிபன பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து பவத்தார.் 

o வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்திற்காக வவண்டி பாதுகாப்பான வழித் தடங்களளக் 

ககாண்டுள்ள வளகயில் இது ஆசியக் கண்டத்தில் முதலாவது ஆகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஏதரோ இந்தியோ 2023 

 

❖ ஆசியாவின் மிகப்டபரிய வான்பபட விமானங்களின் கண்காட்சியான 2023 ஆம் 

ஆண்டு ஏதரா இந்தியா நிகழ்வானது பிரதமர ்அவரக்ளால் கபங்களூருவில் டதாடங்கி 

பவக்கப் பட்டது. 

❖ ஐந்து நாட்கள் வபர நபடடபறும் இந்த நிகழ்வில் கிட்டத்தட்ட 98 நாடுகபளச ்தசரந்்த 

809 நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் பங்தகற்க உள்ளனர.் 

❖ இராணுவ விமானங்கள், டஹலிகாப்டரக்ள், இராணுவ உபகரணங்கள் மற்றும் 

புதுபமயான விமானவியல் ஆகியபவ சாரந்்த தயாரிப்புகளுக்கான வளரந்்து வரும் 

ஒரு பமயமாக இந்தியா திகழ்வதபன 14வது ஏதரா இந்தியா நிகழ்வானது காட்சிப் 

படுத்துகிறது. 

 

13 புதிய ஆளுநரக்ள் நியமனம் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ஆம் தததியன்று 12 மாநிலங்கள் மற்றும் லடாக் ஒன்றியப் 

பிரததசம் ஆகியவற்றிற்கான புதிய ஆளுநரக்ள் நியமிக்கப்பட்டனர.் 

❖ இந்திய அரசியலபமப்புச ்சட்டத்தின் 157 மற்றும் 158 ஆகிய சட்டப் பிரிவுகள், ஆளுநர ்

பதவிக்கான தகுதி வரம்புகபளக் குறிப்பிடுகின்றன. 
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❖ ஆளுநர ் இந்திய அரசியலபமப்பினுபடய கூட்டாட்சி அபமப்பின் ஓர ் அங்கமாக 

திகழ்வவதாடு மட்டுமல்லாது மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இபடதய ஒரு 

இபணப்புப் பாலமாக இவர ்டசயல்படுகிறார.் 

❖ ஆளுநர ்அவரக்ள் ஒரு மாநில அரசின் அரசியலபமப்பு சாரந்்த தபலவராகவும் அதன் 

பிரதிநிதியாகவும் 'இரட்படத ்திறனில்' டசயல்படுகிறார.் 

❖ அவர ் மாநில அரசின் அபமசச்ரக்ள் குழுவின் ஆதலாசபனக்குக் கட்டுப்பட்ட 

வளகயில் அரசியலபமப்பு சாரந்்த தபலவர ்ஆவார.் 

❖ மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் இபடதயயான ஒரு முக்கிய இபணப்பாக அவர ்

டசயல்படுகிறார.் 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பிரோன்சு - முே்ேரப்பு முன்சனடுப்பு 

 

❖ இந்தியா, பிரான்சு மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகள் அணுசக்தி மற்றும் 

சூரிய ஆற்றல் ஆகிய துபறகளில் இபணந்து டசயல்படுவதற்காக வவண்டி ஒரு 

கூட்டாண்பமபய உருவாக்குவதற்கு ஒப்புக் டகாண்டுள்ளன. 
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❖ பருவநிபல மாற்றத்பத எதிரட்காள்ளச ் கசய்வதற்கும், பல்லுயிரத் ்தன்பமயிபனப் 

பாதுகாப்பதற்குமான முயற்சிகளில் அபவ ஒன்றிபணந்துச ்டசயல்பட உள்ளன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டசப்டம்பர ் மாதத்தில் நியூயாரக்் நகரில் நபடடபற்ற ஐக்கிய 

நாடுகள் டபாதுச ்சபபயின் கூட்டத்தின் தபாது நபடடபற்ற மூன்று அபமசச்ரக்ளின் 

சந்திப்பின் தபாது இந்த முத்தரப்புக் கூட்டபமப்பு குறித்து முதலில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

12வது உலக இந்தி சமோழி மோநோடு 

❖ டவளியுறவுத் துளற அபமசச்கமானது, பிஜி நாட்டு அரசுடன் இபணந்து 12வது உலக 

இந்தி டமாழி மாநாட்டிபனப் பிஜியில் நடத்த உள்ளது. 

❖ 11வது உலக இந்தி டமாழி மாநாடு ஆனது டமாரீஷியஸ் நகரில் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

நபடடபற்றது. 

❖ முதலாவது உலக இந்தி டமாழி மாநாடு ஆனது 1975 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 ஆம் தததி 

அன்று, அப்தபாபதய இந்தியப் பிரதமர ் இந்திரா காந்தி அவரக்ளால் டதாடங்கி 

பவக்கப் பட்டது. 

 

 

இந்திய அரசின் LiFE முன்சனடுப்பு குறிே்ே சர்வதேச எரிசக்தி முகமமயின் 

அறிக்மக 

❖ சரவ்ததச எரிசக்தி முகபமயானது, சமீபத்தில் LiFE முன்டனடுப்பு குறித்த ஓர ்

அறிக்பகபய டவளியிடட்து. 

❖ சுற்றுசச்ூழபலப் பாதுகாப்பதில் டபாதுமக்கபள ஈடுபடுத்தச ்கசய்வதபன LiFE என்ற 

முன்டனடுப்பு தநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்பகயானது, இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 440 

பில்லியன் அடமரிக்க டாலருக்கும் அதிகமாக தசமிக்க முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறது. 

❖ வளரச்ச்ி டபற்ற நாடுகளில், பணக்கார வரக்்கத்தினரக்ளால் டவளியிடப்படும் கரிம 

உமிழ்வுகள் ஏபழகளால் உருவாக்கப்பட்ட கரிம உமிழ்பவ விட ஏழு மடங்கு அதிகம் 

ஆகும். 

❖ தமம்பட்ட நாடுகளின் தனிநபர ் கரிம உமிழ்வுகள் வளரந்்து வரும் நாடுகபள விட 

நான்கு மடங்கு அதிகமாகும். 

❖ உலக நாடுகபள விட இந்தியப் டபாருளாதாரத்தின் டசயல்திறன் 10% அதிகமாகும். 
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❖ தற்தபாது, இந்தியா புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துபறயின் மூன்றாவது டபரிய 

சந்பதயாக உள்ளவதாடு மட்டுமல்லாமல் 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மின்சார 

வாகன விற்பபனயானது 2021 ஆம் ஆண்பட விட 5% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ தற்தபாது, அதிகபட்ச ஆற்றலானது வட அடமரிக்க நாடுகளில் தான் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

❖ இந்தப் பகுதிபயத் டதாடரந்்து, ரஷ்யா மற்றும் மத்திய ஆசியா ஆகிய நாடுகள் 

இரண்டாவது டபரிய ஆற்றல் நுகரத்வாராக திகழ்கின்றன. 

❖ மத்தியக் கிழக்கு நாடுகளானது மூன்றாவது டபரிய ஆற்றல் நுகரத்வாராக திகழச ்

கசய்கின்றன. 

❖ உலகின் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆற்றலிபன ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பயன்படுதத்ுகின்றன. 

❖ உலக ஆற்றல் பயன்பாட்டில் இந்தியா 35% பயன்பாட்டிபனக் டகாண்டுள்ளது. 

 

 

தேோஸ்ே் நடவடிக்மக 

 

❖ நிலநடுக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி நாட்டில் இந்திய நாட்டின் மீட்புக் 

குழுவினர ்மற்றும் மருத்துவப் பணியாளரக்ள் ததாஸ்த ் என்ற நடவடிக்பகயின் கீழ் 

பணியில் ஈடுபடுத்தப் பட்டுள்ளனர.் 
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❖ தற்வபாது வளரயில், இந்தப் பயங்கர நிலநடுக்கத்தில் துருக்கியிலும், சிரியாவிலும் 

அதிகமான நபரக்ள் உயிரிழந்துள்ளனர.் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா தகாவிட ்டபருந்டதாற்றினால் அதிகம் பாதிக்கப் பட்ட 

தபாது, துருக்கி நாட்டு அரசானது இரண்டு விமானங்கள் முழுவதும் தகாவிட் கதாற்று 

மருந்துகபள அனுப்பியது. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ேமிழ்நோட்டிமனச ்தசர்ந்ே புதிய ஆளுநர் 

❖ தமிழ்நாட்டிபனச ் தசரந்்தவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்தத் தபலவருமான                                                            

C. P. ராதாகிருஷ்ணன் ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார ்என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

❖ இவர ் தகாளவ டதாகுதியிலிருந்து இரண்டு முபற மக்களபவக்குத் ததரந்்டதடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வபர அகில இந்தியத் டதன்பன நார ்

வாரியத்தின் தபலவராக இவர ்பணியாற்றினார.் 

❖ தற்தபாது அந்த மாநில ஆளுநராக உள்ள ரதமஷ் கபய்ஸ் என்பவருக்குப் பதிலாக இவர ்

நியமிக்கப்பட உள்ளார.் 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆளுநரக்ளாக நியமிக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டிபனச ் தசரந்்த 

நபரக்ளின் எண்ணிக்பக ஐந்தாக உயரந்்துள்ளது. 

 

 

விமளயோட்டுச ்சசய்திகள் 

தகதலோ இந்தியோ குளிரக்ோல விமளயோட்டுப் தபோட்டிகள் 2023 

❖ மூன்றாவது ஆரம்ப நிபல அளவிலான இப்தபாடட்ியானது, பிப்ரவரி 14 ஆம் தததியன்று 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் குல்மாரக்் நகரில் நிபறவபடந்தது. 

❖ ஐந்து நாட்கள் நபடடபற்ற இந்தப் தபாட்டியில் 32 மாநிலங்கள், ஒன்றியப் 

பிரததசங்கள் மற்றும் பிற பிரிவுகபளச ்தசரந்்த 11 விபளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் 1,500 

விபளயாட்டு வீரரக்ள் கலந்து டகாண்டனர.் 

❖ இந்தப் தபாட்டியின் முடிவில் அதிக தங்கப் பதக்கங்கபளப் டபற்ற மாநிலம் அல்லது 

ஒன்றியப் பிரததசம் டவற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டது. 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டு தகதலா இந்தியா குளிரக்ால விபளயாட்டுப் தபாட்டிகளின் பதக்கப் 

பட்டியலில் 26 தங்கம், 25 டவள்ளி மற்றும் 25 டவண்கலத்துடன் ஜம்மு & காஷ்மீர ்

முதலிடத்பதப் பிடித்தது. 

❖ இதில் 13 தங்கம், 8 டவள்ளி, 6 டவண்கலப் பதக்கங்களுடன் மகாராஷ்டிரா அணி 

இரண்டாவது இடத்பதப் பிடித்தது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் பருப்பு வமககள் தினம் - பிப்ரவரி 10 

 

❖ உலகப் பருப்பு வபககள் தினம் என்பது ஒரு உலகளாவிய உணவாக பருப்பு 

வபககளின் முக்கியத்துவத்பத அங்கீகரிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபபயினால் 

ஓர ்உலகளாவிய நிகழ்வாக இத்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இத்தினமானது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 20 ஆம் தததியன்று ஐக்கிய நாடுகளின் 

டபாதுச ்சபபயால் அறிவிக்கப்பட்டது. 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் உலகப் பருப்பு வபககள் தினத்திற்கான கருத்துரு, "நிபலயான 

எதிரக்ாலத்திற்கான பருப்பு வபககள்" என்பதாகும். 

 

தேசியக் குடற்புழு நீக்க தினம் - பிப்ரவரி 10 

 

❖ ஒவ்தவார ் ஆண்டும் பிப்ரவரி 10 ஆம் தததியன்று ததசியக் குடற்புழு நீக்க தினம் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இது நாடு முழுவதும் உள்ள 1 முதல் 19 வயதுக்குட்பட்ட அபனத்துக் குழந்பதகளுக்கும் 

குடற்புழு நீக்கம் டசய்வதற்காக இந்திய அரசு தமற்டகாண்ட ஒரு முன்டனடுப்பாகும். 

❖ புழுக்கள் என்பது அபவ தனக்கான உணவு மற்றும் அபவ உயிர ்வாழ்வதற்காக மனித 

குடலில் வாழ்கின்ற ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். 

❖ இந்தப் புழுக்கள் மனித உடலுக்குத் ததபவயான சில ஊட்டச ் சத்துக்கபள உட ்

டகாண்டு, இரத்த இழப்பு, ஊட்டசச்த்துக் குபறபாடு மற்றும் வளரச்ச்ித் தடுப்பு ஆகிய 

குளறபாடுகளள ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

உலக யுனோனி தினம் - பிப்ரவரி 11 

 

❖ சமூக சீரத்ிருத்தவாதியும் யுனானி மருத்துவ அறிஞருமான ஹக்கீம் அஜ்மல் கான் 

அவரக்ளின் பிறந்த நாள் அன்று இத்தினமானது டகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ யுனானி மருத்துவத் துபறயில் அவர ்கடுபமயாக உபழத்துப் பல பபடப்புகபளப் 

பபடத்துள்ளார.் 
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❖ டடல்லியின் மத்தியக் கல்லூரி, ஆயுரத்வத மற்றும் யுனானி திப்பியா கல்லூரி மற்றும் 

இந்துஸ்தானி தவாக்னா தபான்ற மூன்று யுனானி நிறுவனங்கபள அவர ்நிறுவினார.் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, 'டபாது சுகாதாரத்திற்கான யுனானி 

மருத்துவம்' என்பதாகும். 

 

உலக தநோயோளர ்தினம் - பிப்ரவரி 11 

 

❖ கத்ததாலிக்கக் கிறிஸ்தவத் திருசச்பபயினர ் தநாயுற்றவரக்ளுக்காகவும் துன்பப் 

படுபவரக்ளுக்காகவும் டஜபிப்பதபன ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தத் தினமானது நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ தநாயுற்றவரக்ளுக்கு நம்பிக்பக ஊட்டுவதற்காகதவ இந்த நாள் நிறுவப்படட்து. 

❖ உலக தநாயாளர ் தினம் ஆனது 1992 ஆம் ஆண்டு தபாப் இரண்டாம் ஜான் பால் 

அவரக்ளால் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ கத்ததாலிக்கத் திருசச்பபயின் தபலவர ்பாரக்ின்சன் என்ற தநாயால் (PD) பாதிக்கப் 

பட்டிருந்தது ஒரு வருடத்திற்கு முன்தப கண்டறியப்பட்டது. 

❖ ஆனால் தபாப் இரண்டாம் ஜான் பால் மற்றும் வாடிகன் நகர ததவாலயம், கிட்டத்தட்ட 

12 ஆண்டுகளாக அந்தத் தகவபல மூடி மபறத்து இருந்தது. 
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