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பிப்ரவரி – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ 19 வயதிற்குட்பட்ட மகளிருக்கான T20 உலகக் ககாப்பபப் கபாட்டியின் உறுப்பினரான 

டைை்டஸ் சாது, ககால்கதத்ாவில் நபடகபற்ற 2023 ஆம் ஆண்டு ஸ்கபாரட்்ஸ்டார ்ஈஸ்ட் 

விபளயாட்டுப் கபாட்டிகள் மாநாட்டில்  'வளரந்்து வரும் நாயகன்' விருபத கவன்றார.் 

  

தேசியச ்சசய்திகள் 

கானன் பிரஹாரி சசயலி 

 

❖ இந்திய அரசானது, 'கானன் பிரஹாரி' எனப்படும் பககபசி கசயலி மற்றும் CMSMS 

இபணய தளம் ஆகியவற்றிபன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ CMSMS என்பது நிலக்கரிச ் சுரங்கக் கண்காணிப்பு மற்றும் கமலாண்பம அபமப்பு 

என்பதன் சுருக்கமாகும். 

❖ இது அங்கீகரிக்கப்படாத நிலக்கரிச ்சுரங்க நடவடிக்பககபளப் பற்றி புகார ்அளிக்கச ்

சசய்வதற்கான வசதியிபன வழங்குகிறது. 

❖ ஆந்திரப் பிரகதசம், கதலுங்கானா மற்றும் தமிழ்நாடு கபான்ற மாநிலங்களில் சிறு 

கனிமங்களுக்கான சட்டவிகராதமான சுரங்க நடவடிக்பககள் கமற்ககாள்ளப்படுவது 

கபரும்பாலும் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ அசாம் மற்றும் கமகாலயா கபான்ற வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நிலக்கரி கபான்ற 

முக்கியக் கனிமங்களுக்கான சட்டவிகராதமான சுரங்க நடவடிக்பககள் கமற் 

ககாள்ளப் படுவது கபரும்பாலும் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 

❖ சட்ட விகராதமான மணல் கடத்தலில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவிற்கான ரஷ்ய நாட்டின் ஆயுே விநிதயாகம் 

 

❖ கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரஷ்யா சுமார ் 13 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான 

ஆயுதங்கபள இந்திய நாட்டிற்கு வழங்கியுள்ளது. 

❖ உலகிகலகய ரஷ்ய நாட்டு ஆயுதங்கபள அதிகளவில் வாங்கும் நாடு இந்தியாவாகும். 

❖ இது மாஸ்ககாவின் தற்கபாபதய விநிகயாகக் கணக்குப் புத்தகத்தில் சுமார ் 20% 

மதிப்பாகும். 

 

TROPEX - 23 

❖ இந்தியக் கடற்பபடயின் முக்கியக் கடல்சார ்பயிற்சியான TROPEX எனப்படும் 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பயிற்சியானது தற்கபாது இந்தியப் கபருங்கடல் பகுதியில் நபடகபற்று 

வருகிறது. 

❖ இந்த நடவடிக்பக அளவிலானப் பயிற்சியானது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற 

நடத்தப் படுவத ோடு, அபனத்து இந்தியக் கடற்பபடகள், இந்திய இராணுவம், இந்திய 
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விமானப் பபட மற்றும் கடகலாரக் காவல்பபட சார ் கப்பல்கள் ஆகியபவ இதில் 

பங்ககற்கின்றன. 

❖ இந் ப் பயிற்சியானது ஜனவரி மாதம் முதல் மாரச் ் மாதம் வபர மூன்று மாத 

காலங்களுக்கு நடத்தப் படுகிறது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

2022-23 ஆம் நிதியாண்டின் தநரடி வரி வசூல் 

 

❖ பிப்ரவரி 10 ஆம் கததி வபரயில் வசூலான கமாத்த கநரடி வரி வசூலோனது, 15.67 லட்சம் 

ககாடி ரூபாய் ஆக உள்ளது. 

❖ இது கடந்த ஆண்டின் இகத காலகட்டத்தில் வசூலான கமாத்த வரி வசூபல விட 24.09 

சதவீதம் அதிகமாகும். 
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❖ கநரடி வரி வசூல் மற்றும் நிகரத ்கதாபக திருப்பி சசலு ்தியது ஆகியபவ 12.98 லட்சம் 

ககாடியாக உள்ளது. 

❖ இது கடந்த ஆண்டின் இகத காலகட்டத்தின் பதிவான நிகர வசூபல விட 18.40 சதவீதம் 

அதிகமாகும். 

❖ இந்த வசூலானது 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான கநரடி வரிகளின் கமாத்த நிதிநிபல 

மதிப்பீடுகளில் 91.39 சதவீதமாகும் என்பத ோடு, 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான கநரடி 

வரிகளின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் 78.65 சதவீதமாகும். 

❖ கநரடி வரி வருவாயோனது 14.2 லட்சம் ககாடி ரூபாய் என நிதிநிபல மதிப்பீடுகள் 

கதரிவிக்கின்றன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

குவாவார் குறுங்தகாளினனச ்சுற்றி காணப்படும் வனளயம் 

 

❖ சனிக் ககாளிபனச ் சுற்றியுள்ள வபளயம் கபான்ற குவாவார ் என்ற குறுங் 

ககாளிபனச ்சுற்றி வபளயம் இருப்பபத அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ குவாவார ்புளூட்கடாவின் விட்டத்தில் பாதியளவு மற்றும் பூமியின் துபணக்ககாளின் 

விட்டத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கிபன விட சற்று குபறவாக உள்ளது. 

❖ இது புளூட்கடா அபமந்துள்ள மற்றும் கநப்டியூனுக்கு அப்பால் காணப்படும் உபறந்த 

விண்கவளிக் குப்பபகள் நிபறந்த பகுதியான பகபர ்பட்படப் பகுதியில் சூரியபனச ்

சுற்றி வருகிறது. 

❖ ஆனால் குவாவாபரச ்சுற்றியுள்ள  வபளயமானது, அத்தபகய வபளயங்கள் எங்கு 

உருவாகலாம் என்பதிடனப் பற்றிய தற்கபாபதயப் புரிதபலயும் விஞ்சுவத ோடு, இது 

எங்கு அபமந்திருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்ட தற்கபாபதய இடத்திபன விட கவகு 

கதாபலவில் அபமந்துள்ளது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குவாவார ் தற்கபாது ஒரு சிறிய கிரகமாக 

வபரயறுக்கப் பட்டுள்ளத ோடு, இது ஒரு குறுங்ககாள் எனவும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், சனி மற்றும் யுகரனஸுக்கு இபடயில் உள்ள பகுதியில் சூரியபனச ்

சுற்றி வலம் வரும் கசன்டார ் என்று அபழக்கப்படுகின்ற சாரிக்கலாபவச ் சுற்றி 

இரண்டு வபளயங்கள் இருப்பதபன வானியலாளரக்ள் கண்டறிந்தனர.் 
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❖ 2017 ஆம் ஆண்டில், பகபர ்பட்படப் பகுதியில் காணப்படும் கஹௌமியா எனப்படும் 

மற்கறாரு ககாளிபனச ்சுற்றி ஒரு வபளயம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிடலயில், 

இது ஒரு நட்சத்திர மண்டல மபறவின் கபாது மங்கலானது. 

 

அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

மாநில அரசுகளின் கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

 

❖ இந்தியாவில் உள்ள கபரிய மாநிலங்களில், சத்தீஸ்கர ் மற்றும் பீகார ் ஆகிய 

மாநிலங்கள் 2023 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தங்களது நிதிநிபல அறிக்பகயில் 

கல்விக்காக அதிகளவு விகிதத்பத ஒதுக்கியுள்ளன. 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாநிலத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட நிகர நிதிநிபலச ் கசலவினதத்ில் 18.82 

சதவீதத்பத கல்விக்காக அம்மாநிலம் ஒதுக்கியுள்ள நிடலயில், பீகார ் மாநில 

அரசானது 18.3 சதவீதத்பத ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாநிலத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 77.9 சதவீதமாக உள்ள அகத சமயம் 

பீகார ்மாநிலத்தின் கல்வியறிவு விகிதமோனது நாட்டிகலகய மிகக் குபறவான அளவு 

கல்வியறிவு விகிதமாக 70.9 சதவீதமாக உள்ளது. 

❖ கடல்லி, அசாம் மற்றும் இமாசச்லப் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் தங்களது நிதிநிபல 

கசலவினத்தில் அதிகப் பகுதிபய கல்விக்காக கசலவிட்ட மாநிலங்களாகும். 

❖ அபவ முபறகய 22 சதவீதம், 20 சதவீதம் மற்றும் 19 சதவீதம் அளவில் நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்துள்ளன. 

❖ ககரள மாநிலமானது 96.2 சதவீத கல்வியறிவு வீதத்துடன் நாட்டிகலகய அதிக 

கல்வியறிவு வீதம் ககாண்ட மாநிலமாக உள்ள அகத சமயம் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் 

கல்வியறிவு வீதமானது 82.9 சதவீதமாக உள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிகர நிதிநிபலச ் கசலவினத்தில் கல்விக்கான 

ஒதுக்கீட்டின் கதசிய சராசரி 15.4 சதவீதமாக இருந்தது. 

❖ கல்விக்கான தங்களது நிகர கசலவினத்தில் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய விகிதத்பத ஒதுக்கி 

உள்ள மற்ற மாநிலங்களில் ஆந்திரப் பிரகதசம் (12.7 %), கரந்ாடகா (12.73 %), உத்தரப் 

பிரகதசம் (12.89 %), மற்றும் பஞ்சாப் (13.05 %) ஆகியபவ அடங்கும். 

❖ ஒட்டு கமாத்த மதிப்பீடுகளோனது, தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஏற்கனகவ கல்வியறிவு 

விகிதங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் அதன் கல்வியறிவு விகிதத்பத கமலும் அதிகரிக்க 

அம்மாநில அரசு திடட்மிட்டுள்ளது என்று கூறுகிறது. 
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❖ மத்திய அரசானது கல்விக்காக கமாத்த நிதிநிபலயில் 16.51% என்ற அளவில்  ரூ.44,094 

ககாடிபய ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ இது முந்பதய ஆண்பட விட 8% அதிகமாகும். 

 

வினளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

இந்திய ஓபன் தபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 2023 

❖ புது கடல்லியில் நபடகபற்ற இந்திய ஓபன் கபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில், 

மகளிர ்ஒற்பறயர ்பிரிவில் ககாரிய வீராங்கபன அன் கசகயாங் கவற்றி கபற்றார.் 

❖ அவர ்இறுதிப் கபாட்டியில் உலகின் முன்னணி ஜப்பானிய வீராங்கபனயான அகாகன 

யமாகுசச்ிபய ் கதாற்கடித்தார.் 

❖ ஆக்கசல்கசன் இதற்கு முன்பு 2017 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தியா ஓபன் 

பட்டத்திபன கவன்றுள்ளார.் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஓபன் ஆடவர ்ஒற்பறயர ்பிரிவு கபட்மிண்டன் சாம்பியன் 

ஷிப் கபாட்டியில் குன்லவுட் விடிட்சாரன்் பட்டத்பத கவன்றார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அறிவியல் துனறயில் உள்ள சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான சர்வதேச தினம் 

– பிப்ரவரி 11 

❖ இது அறிவியல், கதாழில்நுட்பம், கபாறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) ஆகிய 

துபறகளில் கபண்களின் முழு அளவிலான மற்றும் சமமான அணுகல் மற்றும் 

பங்களிப்பப கமம்படுதத்ுவபத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது 8வது அறிவியல் துபறயில் உள்ள கபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான சரவ்கதச 

தினமாகும். 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந் த் தினத்திற்கான “புதுபம. கசயல் விளக்கம். உயரவ்ு. 

கமம்பாடு (IDEA): நிபலயான மற்றும் சமமான கமம்பாட்டிற்காக என்று சமூகங்கபள 

முன்கனாக்கிக் ககாண்டு வருதல்” என்பதாகும். 

 

 

சர்வதேச டார்வின் தினம் - பிப்ரவரி 12 

 

❖ சாரல்ஸ் டாரவ்ின் ஒரு ஆங்கிகலய இயற்பக ஆரவ்லர ்ஆவார.்  

❖ இவருபடய இயற்பகத் கதரவ்ு மூலமான பரிணாம வளரச்ச்ி பற்றிய அறிவியல் 

ககாட்பாடு ஆனது நவீன பரிணாம ஆய்வுகளின் அடித்தளத்பத உருவாக்கியது. 

❖ ஒவ்கவார ்ஆண்டும் பிப்ரவரி 12 ஆம் கததியன்று சாரல்ஸ் டாரவ்ின் அவரக்ளின் பிறந்த 

நாபள நிபனவு கூரும் வபகயில் டாரவ்ின் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அறிவியலுக்கு சாரல்ஸ் டாரவ்ின் ஆற்றியப் பங்களிப்பபயும், கபாதுவாக அறிவியல் 

துபறயிபன கமம்படுதத்ுவபதயும் இந்த ் தினம் கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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❖ 1859 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 24 ஆம் கததியன்று இயற்பகத ் கதரவ்ின் வழியாக 

உயிரினங்களின் கதாற்றம் என்ற தனது ககாட்பாடட்ிபன கவளியிட்டார.் 

 

தேசிய உற்பே்திே் திறன் தினம் – பிப்ரவரி 12 

❖ கதசிய உற்பத்தித் திறன் சபபயின் (NPC) ஸ்தாபன நாபளக் குறிக்கும் வபகயில் 

ஒவ்கவார ்ஆண்டும் பிப்ரவரி 12 ஆம் கததியன்று இந்தியாவில் கதசிய உற்பத்தித் திறன் 

தினமானது ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ நாட்டின் உற்பத்தித் திறபன அதிகரிப்பதற்கான விழிப்புணரப்வ ஊக்குவிப்பகத 

கதசிய உற்பத்தித ்திறன் சபபயின் குறிக்ககாளாகும். 

❖ பிப்ரவரி 12 முதல் 18 வபர அனுசரிக்கப் படுகின்ற கதசிய உற்பத்தித ்திறன் வாரத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கோன கதசிய உற்பத்தித் திறன் தினத்தின் கருத்துரு, "இலக்குகபள 

நிரண்யிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு" என்பதாகும். 

❖ கதசிய உற்பத்தித் திறன் சபப என்பது வரத்்தகம் மற்றும் கதாழில்துபற 

அபமசச்கத்தின் கீழ் 1958 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு தன்னாட்சி அபமப்பாகும். 
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