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பிப்ரவரி – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமைமைத்துவத்தின் ஒரு பகுதியாக, 

மின்னணுவியை் ைற்றுை் தகவை் ததாழிை்நுட்பத் துறை அமைசச்கை் ஆனது (MeitY) 

உத்தரப் பிரததசத்தின் ைக்தனா நகரிை் முதைாவது எண்ணிைப் தபாருளாதாரப் 

பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு (DEWG) கூட்டத்திமன நடத்தியது. 

❖ ைத்தியக் கைாசச்ார அமைசச்கை் ஆனது முை்மப நகரிை் உள்ள ஆசாத் மைதானத்திை் 

2023 ஆை் ஆண்டு ராஷ்ட்ரிய சைஸ்கிருதி ைத ாதச்வ் நிகழ்சச்ிமய நடத்த உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் முதைாவது குளிரூட்டப்படட் இரட்மட அடுக்கு மின்சாரப் தபருந்து 

தசமவயானது முை்மபயின் தபருந்துச ்தசமவயிை் தசரக்்கப்பட்டது. 

❖ ைத்திய இரசாயனை் ைற்றுை் உரங்கள் துமற அமைசச்ர ் டாக்டர ் ைான்சுக் 

ைாண்டவியா, உத்தரப் பிரததசத்திை் உள்ள அதயான்ைா ைற்றுை் புை்பூர ் ஆகிய 

இடங்களிை் அமைக்கப்பட்டுள்ள IFFCO திரவ நுண் யூரியா உற்பத்தி ஆமைகமள 

திறந்து மவத்தார.் 

❖ PEPSICO ைற்றுை் CARE ஆகிய நிறுவனங்களின் ைனிததநய உதவி வழங்கீட்டு அறக் 

கட்டமள அமைப்புகள் ஒன்று தசரந்்து "She Feeds the World" என்ற ஒரு திட்டத்திமன 

இந்தியாவிை் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.  

o தவளாண் துமறயிை் தபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கச ் சசய்வதத இந்தத ்

திட்டத்தின் தநாக்கைாகுை். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அகலப்பட்டட அடலவரிடசக்கான வடரயடை 

 

❖ அகைப்பட்மட அமைவரிமசக்கான வமரயமறயிை், ததாமைத ் ததாடரப்ு தசமவ 

வழங்கீட்டு நிறுவனங்கள் தற்தபாது குமறந்தபட்சை் 2 Mbps இமணயச ்தசமவ தவகை் 

வழங்க தவண்டுை். 

❖ இதற்கு முன்பு 2013 ஆை் ஆண்டு முதை் அந்த அமைவரிமசயிை் நான்கிை் ஒரு பங்கு, 

அதாவது 512 Kbps தசமவ வழங்கப்பட தவண்டியிருந்தது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ்ைாதத்திை், இந்தியாவிை் உள்ள அகைப்பட்மட அமைவரிமச 

தசமவ பயன்பாட்டாளரக்ளின் எண்ணிக்மக 825.38 மிை்லியன் ஆகுை். 
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❖ 2012 ஆை் ஆண்டிை்கான ததசியத் ததாமைத் ததாடரப்ுக் தகாள்மகயானது, 2015 ஆை் 

ஆண்டிற்குள் அகைப் பட்மட அமைவரிமச தசமவக்கான வமரயமறமய 2 Mbps ஆக 

ைாற்றுவதற்கான இைக்மக நிரண்யித்துள்ளது. 

  

நதிப்புை நகரங்கள் கூட்டணி உறுப்பினரக்ளின் வருடாந்திரக் கூட்டம் 

❖ நதிப்புற நகரங்கள் கூட்டணி உறுப்பினரக்ளின் வருடாந்திரக் கூட்டை் ஆனது புதன 

நகரிை் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ ததசிய நகரப்்புற விவகாரங்கள் கை்வி நிறுவனத்துடன் (NIUA) இமணந்து ததசியத் 

தூய்மை கங்மக திட்டதத்ினாை் (NMCG) இது ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

❖ DHARA என்பது நகரப்்புற நதிகளுக்கான முழு அளவிைான நடவடிக்மகமய தைற் 

தகாள்தை் என்பதமனக் குறிக்கிறது. 

❖ நதிப்புற நகரங்கள் கூட்டணி ஆனது 2021 ஆை் ஆண்டிை் ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவின் நதிப்புற நகரங்கள், நகரப்்புற நதிகளின் நிமையான தைைாண்மை 

அறமப்பிை்கான தகவை் பரிைாற்றை் ைற்றுை் கைந்துமரயாடை் ஆகியவற்றிமன தைற் 

தகாள்வதற்கான ஒரு பிரதத்ிதயகத் தளைாகுை். 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டிை் 30 நகரங்கமள உறுப்பினராக தகாண்டு ததாடங்கப்பட்ட 

நிறையிை், தற்தபாது இது இந்தியா முழுவதுை் 95 நகரங்கள் இந்த அமைப்பின் 

உறுப்பினரக்ளாக உள்ளது. 

 

 

TRIFED ஆதி மத ாே்சவே் திருவிழா 

❖ பழங்குடியினர ்விவகார அமைசச்கை் ஆனது, சமீபத்திை் ஆதி ைத ாத்சவ விழாமவ 

புது தடை்லியிை் ததாடங்கியது. 

❖ ஆதி ைத ாத்சவ் விழாவின் ஒரு முக்கிய தநாக்கை் பழங்குடியினரின் தயாரிப்புப் 

தபாருட்களின் விநிதயாகத்திமன ஊக்குவிப்பதாகுை். 

❖ பழங்குடியினர ்துறை அமைசச்கத்தின் சாரப்ிை் TRIFED அமைப்பானது இந்த விழாமவ 

நடத்துகிறது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு, "பழங்குடியினரின் மகவிமனப் தபாருட்கள், கைாசச்ாரை், 

உணவு வமககள் ைற்றுை் வரத்்தகத்தின் ைதிப்பிமனக் தகாண்டாடுதை்" என்பதாகுை். 

 

 

பீமா சுகம் இடணயேளம் 

❖ இந்திய அரசானது, சமீபத்திை் பீைா சுகை் என்ற இமணய தளத்திமனத ்ததாடங்கியது. 

❖ இது காப்பீடு ததாடரப்ான விநிதயாகங்கமள தைற்தகாள்வதற்கான ஒரு மின்னணு 

தளைாகுை். 

❖ சந்மதயிை் உள்ள அமனத்துக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கமளயுை் இங்கு கண்டறிந்து, 

காப்பீட்டுத் திட்டங்கமள இந்தத் தளை் மூைை் வாங்க இயலுை். 

❖ காப்பீட்டுகமள வாங்குை் நிறுவனங்கள் ைற்றுை் விற்பமனயாளரக்ள் இந்த இமணயத் 

தளத்திமன எளிதிை் அணுகக் கூடிய வமகயிை் உள்ளது. 

 

 

இந்திய அரிசி மாநாடு 2023 

❖ 2வது இந்திய அரிசி ைாநாடானது, சமீபத்திை் ஒடிசாவின் கட்டாக் நகரிை் உள்ள ததசிய 

அரிசி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்திை் ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்த ைாநாட்டின் கருத்துரு, "தநை் ஆராய்சச்ிமய ைாற்றி 

அமைத்தை்" என்பதாகுை். 
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❖ உைகளாவிய உணவு தநருக்கடி ைற்றுை் தநை் பயிரக்ளின் உற்பதத்ி ைற்றுை் 

விமளசச்மை அதிகரிக்க உதவுை் சமீபத்திய அறிவியை் முன்தனற்றங்கள் ஆகியமவ 

குறித்து இந்த ைாநாட்டிை் கைந்தாதைாசிக்கப்படுை். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

முேல் தேசிய சமட்தரா இரயில் ேகவல் டமயம் 

 

❖ புது தடை்லியிை், முதைாவது ததசிய தைட்தரா இரயிை் தகவை் மையத்திமன 

உருவாக்குை் பணி நமடதபற்று வருகிறது. 

❖ ததசிய தைட்தரா இரயிை் தகவை் மையைானது, இந்தியா முழுவதுை் உள்ள பை 

நகரங்களிை் அமைந்துள்ள தைடத்ரா வமையமைப்புகள் ைற்றுை் தபாக்குவரத்து 

அமைப்புகளின் விரிவாக்கை் பற்றிய தகவை்கமள வழங்குை். 

❖ இந்தக் கட்டிடைானது, இந்திய தைட்தரா இரயிை் வமையமைப்புகளுக்கான தகவை் 

ைற்றுை் புதுமையாக்க மையைாக தசயை்படுவதமன தநாக்கைாகக் தகாண்டதாகுை். 
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❖ இது சை்பந்தப்பட்ட அமனத்துத் தரப்பினருக்குை் தபசச்ுவாரத்்மத ைற்றுை் ஒத்துமழப்பு 

ஆகியவை்றுக்கான ஒரு தளத்மத இது வழங்குை். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

ேயானந்ே சரஸ்வதி அவரக்ளின் 200வது பிைந்ேநாள் (1824-1883) 

❖ தயானந்த சரஸ்வதி அவரக்ள், 1824 ஆை் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ஆை் தததியன்று பிறந்தார.் 

❖ ஒரு சமூக சீரத்ிருத்தவாதியான அவர ் அந்தக் காைத்திை் நிைவிய சமூக ஏற்றத ்

தாழ்வுகமள எதிரத்த்ுப் தபாராடுவதற்காக 1875 ஆை் ஆண்டிை் ஆரய் சைாஜை் என்ற 

அமைப்பிமன நிறுவினார.் 

❖ ஒரு ஏகத்துவ இந்து ஒழுங்கமைப்பான இது ைரபுவழி இந்து ைதத்தின் சடங்கு சாரந்்த 

அத்துமீறை்கள் ைற்றுை் சமூகக் தகாட்பாடுகமள நிராகரித்து ைற்றுை் தவதப் 

தபாதமனகளின் அடிப்பமடயிைான ஒன்றுபடட் இந்துச ் சமுதாயத்மத உருவாக்கச ்

சசய்வதமன ஊக்குவித்தது. 

❖ சமூகச ்சீரத்ிருத்தங்கள் ைற்றுை் கை்விக்கு முக்கியத்துவை் தகாடுத்தை் ஆகியவற்றின் 

மூைை் நாட்டின் கைாசச்ாரம் ைற்றுை் சமூக விழிப்புணரவ்ிை் ஆரய் சைாஜை் முக்கியப் 

பங்கு வகித்துள்ளது. 

❖ அவரது ைகத்தானப் பமடப்பான சத்யாரத்் பிரகாஷ் (1875), "தவதக் தகாள்மககளுக்குத் 

திருை்புவமத" வலியுறுத்தியது. 

❖ இஸ்ைாமிய அை்ைது கிறித்தவ ைதத்திற்கு ைாறியவரக்மள மீண்டுை் இந்து ைதத்திற்கு 

தகாண்டு வருவதற்கான சுதத்ி என்ற கருத்மத அவர ்ஆதரித்தார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக வாசனாலி தினம் - பிப்ரவரி 13 

❖ 2011 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ்03 ஆை் தததியன்று, யுதனஸ்தகா அமைப்பானது பிப்ரவரி 13 

ஆை் தததியிமன உைக வாதனாலி தினைாக அறிவித்தது. 
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❖ 1946 ஆை் ஆண்டிை் இந்த நாளிை் தான் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் வாதனாலி முதன் 

முதலிை் நிறுவப் பட்டது. 

❖ வாதனாலியின் முக்கியத்துவத்மதப் தபணுவதுடன், அதிகாரிகள் வாதனாலி மூைை் 

தகவை்கமள அணுக வாய்ப்பளித்தமை ஊக்குவிக்கச ் சசய்வதற்காகவுை் வவண்டி 

இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான உைக வாதனாலி தினதத்ின் கருத்துரு, 'வாதனாலி ைற்றுை் 

அமைதி' என்பதாகுை். 

❖ இந்தியாவிை் முதைாவது, வாதனாலி ஒலிபரப்பு ஆனது 1923 ஆை் ஆண்டு ஜூன் 

ைாதத்திை் பை்பாய் நகரின் தரடிதயா குழுைை் மூைை் தைற்தகாள்ளப்பட்டது. 

❖ சுைார ் 479 வாதனாலி நிமையங்கள் இந்தியாவிை் உள்ள நிறையிை் அகிை இந்திய 

வாதனாலி நிறுவனை் உைகின் மிகப்தபரிய ஒலிபரப்பு நிறுவனங்களிை் ஒன்றாக 

திகழ்கிறது. 

❖ இது இந்திய ைக்கள் ததாமகயிை் 99.19% ைக்களுக்குச ்தசமவயிமன வழங்குகிறது. 
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❖ இந்த நாள் இந்தியாவின் மநட்டிங்தகை் என்று அமழக்கப்படுை் சதராஜினி நாயுடு 

அவரக்ளின் பிறந்தநாமள நிமனவு கூறுகிறது. 

❖ ஆணாதிக்க இந்தியச ்சமூகத்திை் தபண்களின் உரிமைகமள நிமைநாட்டுவதற்காக 

சதராஜினி நாயுடு ஆற்றிய இமணயற்றப் பங்களிப்மப இந்த நாள் தகாண்டாடச ்

சசய்கிறது. 

❖ இந்தத் தினைானது அவருமடய கைாசச்ாரம், அரசியை் ைற்றுை் தபாருளாதாரப் 

பங்களிப்மப அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ அரசியமைத் தவிர, சதராஜினி நாயுடு அவரக்ள், இந்திய இைக்கிய வரைாற்றிை் மிகச ்

சிறந்த கவிஞரக்ளிை் ஒருவராக உைகளவிை் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர ்ஆவார.் 

❖ 1925 ஆை் ஆண்டிை், இந்தியத் ததசிய காங்கிரஸின் கட்சித ் தமைவராக அந்த 

அமைப்பிமன வழி நடதத்ிய முதை் தபண்ைணி இவதர ஆவார.் 



•   
•    
 

 
 

❖ இந்தியாவிை் பிதளக் ததாற்றுதநாய் பரவிய காைத்திை் சதராஜினி நாயுடு அவரக்ள் 

ஆற்றியச ்தசமவக்காக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கை் ‘மகசர-்இ-ஹிந்த்’ பதக்கை் வழங்கிப் 

பாராட்டியது. 
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❖ இது ஒவ்தவார ்ஆண்டிலும் பிப்ரவரி ைாதத்தின் இரண்டாவது திங்கடக்ிழமையன்று 

தகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ இந்த தநாய் பற்றியுை், அதற்கான ஆரை்பக் கட்ட அறிகுறிகமள அமடயாளை் காண்பது 

பற்றியுைான விழிப்புணரம்வ அதிகரிப்பதத இதன் தநாக்கைாகுை். 

❖ வலிப்பு தநாய் என்பது மூமளயின் தசயை்பாட்மடப் பாதிக்குை் ஒரு நரை்புக் தகாளாறு 

ஆகுை். 

❖ குழந்மதகளிமடதய ஏற்படுை் இந்த தநாய்ப் பாதிப்பானது தாைதைாக கண்டறியப் 

படுகிறது. 

❖ ஆரை்ப நிமையிதைதய கண்டறிந்தாை், இந்த தநாயிமன எளிதிை் குணப்படுத்தைாை். 

❖ உைகிை் சுைார ்50 மிை்லியன் ைக்கள் வலிப்பு தநாயாை் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 



•   
•    
 

 
 

❖ அவரக்ளிை் 80% தபர ் குமறந்த ைற்றுை் நடுத்தர வருைானை் தகாண்ட நாடுகளிை் 

வாழ்கின்றனர.் 
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❖ தவளாண் தபாருட்கள் ஏற்றுைதி தைை்பாட்டு ஆமணயை் (APEDA) ஆனது இந்த ஆண்டு 

தனது 37வது ஸ்தாபன தினத்திமனக் தகாண்டாடியது. 

❖ 2000-2001 ஆை் ஆண்டிை் 0.6 பிை்லியன் அதைரிக்க டாைருக்குை் அதிகைாக தவளாண் 

ைற்றுை் பதப்படுத்தப்படட் உணவுப் தபாருட்கமள ஏற்றுைதி தசய்துள்ள நிறையிை் 

இது 2021-2022 ஆை் ஆண்டிை் தைற்தகாள்ளப்பட்ட ஏற்றுைதியின் ைதிப்பு 2477 பிை்லியன் 

அதைரிக்க டாைரக்ள் ஆகுை். 

❖ தவளாண் தபாருட்கள் ஏற்றுைதி தைை்பாட்டு ஆமணயைானது, உழவர ் இமணப்பு 

தளை் என்ற இமணய தளத்திமனயுை் அமைத்துள்ளது. 

❖ தவளாண் தபாருட்கள் ஏற்றுைதி தைை்பாட்டு ஆமணயைானது, 1985 ஆை் ஆண்டு 

தவளாண் ைற்றுை் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் தபாருட்கள் ஏற்றுைதி தைை்பாட்டு 

ஆமணயச ்சட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கத்தாை் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது வரத்்தகை் ைற்றுை் ததாழிை்துமற அமைசச்கத்தின் கீழ் தசயை்படுகிறது. 

 

 

          


