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பிப்ரவரி – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய அமெரிக்கரான நீல் மொகன், யூடியூப் ஊடகத்தின் புதிய தலலலெ நிரவ்ாக 

அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ இந்தியாவின் விொனப் பாதுகாப்பு மெற்பாரல்வ நடவடிக்லகயின் தரவரிலையானது 

112வது இடத்தில் இருந்து 55வது இடத்திற்கு முன்மனறியுள்ளது. 

o விமானப் பபாக்குவரத்து பபாது இயக்குனரகத்தின் கருத்துப் படி, இந்தத் தர 

வரிசை ைரவ்பதை விமானப் பபாக்குவரத்து அசமப்பால் பவளியிடப் பட்டது.  

❖ முெ்லபயின் ெமரால் எனுமிடத்தில் அலெக்கப்பட்டுள்ள அல்ஜமியா-துஸ்-லைஃபியா 

அமரபிய அகாடமியின் புதிய வளாகத்லதப் பிரதெர ்திறந்து லவத்தார.்  

o இது தாவூதி மபாஹ்ரா என்ற ைமூகத்தின் முதன்லெயான ஒரு கல்வி நிறுவனெ் 

ஆகுெ். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

புதிய மின்ொர வாகனக் சகாள்கக 

 

❖ 2023 ஆெ் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின்ைார வாகனக் மகாள்லகயிலன முதல்வர ் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவரக்ள் மவளியிட்டார.் 

❖ இது மபாது ெற்றுெ் தனியார ் மின்மனற்ற நிலலயங்கள் ெற்றுெ் மின்கல ொற்று 

நிலலயங்கலள நிறுவுவதற்கான மூலதனத்திற்கு ொனியங்கலள வழங்குகிறது. 

❖ இது ெறுசீரலெப்பு ெற்றுெ் ெறு உற்பத்தி ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்படுெ் சிறப்புத் 

மதலவ ைாரப்ுை ்ைலுலககலளக் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ ொநிலத்தில் இயங்கி வருெ் மபாது ெற்றுெ் தனியார ் நிறுவனப் மபருந்துகலள மின் 

ெயொக்குவதற்கான மையல்திட்டத்திலன அரைாங்கொனது படிப்படியாக உருவாக்க 

உள்ளது. 

❖ 2030 ஆெ் ஆண்டிற்குள் மின்ைாரப் மபருந்துகளின் பங்கிலன [ொநிலப் மபாக்குவரத்து 

நிறுவனங்களால் இயக்கப்படுெ்] 30% ஆக அதிகரிக்க அரசு பல முயற்சிகலள மெற் 

மகாள்ளுெ். 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு டிைெ்பர ்31 ஆெ் மததி வலர ைாலல வரி, பதிவுக் கட்டணங்கள் ெற்றுெ் 

அனுெதிக் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றிலனத ்தள்ளுபடி மைய்வதற்கு 2019 ஆெ் ஆண்டு 
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மகாள்லக அனுெதி வழங்கியது. 

❖ ஆனால், ைமீபத்தியக் மகாள்லகயானது அவற்லற மெலுெ் மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டித்து, 

மெலுெ் 2026 ஆெ் ஆண்டு ொரை் ் 31 ஆெ் மததி வலரயில் சிறப்புத் மதலவை ் ைாரப்ுை ்

ைலுலககலள வழங்குகிறது. 

❖ இருப்பினுெ், இந்த ைலுலககள் ஆனது தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட, விற்பலன 

மைய்யப் பட்ட ெற்றுெ் பதிவு மைய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கு ெட்டுமெ மபாருந்துெ். 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆெ் மததியன்லறய நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் 1.15 

லட்ைத்துக்குெ் அதிகொன மின்ைார வாகனங்கள் பதிவு மைய்யப்பட்டுள்ள நிசலயில், 

அவற்றில் 93% வணிகப் பயன்பாடு ைாராத வாகனங்களாகுெ். 

 

சதன்சபண்கண நதிக்ககரயில் நடுகற்கள் 

❖ திருவண்ணாெலல ொவட்ட வரலாற்று ஆய்வு லெயத்லதை ் மைரந்்த ஆராய்ைச்ி 

அறிஞரக்ள், ஆலெ்பாடி அருமக மதன்மபண்லண நதிக் கலரயில் இருந்து இரண்டு நடு 

கற்கலளக் கண்மடடுத்துள்ளனர.் 

❖ ஆலெ்பாடி அருமக உள்ள மவடியப்பன் மகாவிலில் இருந்து இந்த இரண்டு கற்கலள 

அவரக்ள் கண்மடடுத்துள்ளனர.் 

❖ அந்தக் கற்கள் மபாரில் இறந்தப் பழங்குடி இனத ் தலலவரின் நிலனவாக நடப்பட்ட 

அரிய வசக ‘ஆநிலர’ கற்களாகுெ். 

❖ பல்லவ ென்னன் சிங்க விஷ்ணுவின் 11 ஆெ் ஆண்டு ஆட்சியின் மபாது இந்தக் கல் 

எழுப்பப் பட்டதாக அந்தக் கல்மவட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

❖ அலவ கி.பி. 6 ஆெ் நூற்றாண்லடை ்மைரந்்ததாக இருக்கலாெ். 

❖ பழங்குடியினரின் எதிரிகளால் கவரந்்து மைல்லப்பட்ட பசுக்கலள மீட்குெ் முயற்சியில் 

இந்தப் மபாரவ்ீரரக்ள் இறந்ததாக இந்தக் கல்மவட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

AMRITPEX 2023 

❖ இந்தியத் தபால் துலறயானது புது மடல்லியில் ‘AMRITPEX 2023’ என்ற தலலப்பிலான ஒரு 

மதசிய அளவிலான அஞ்ைல்தலல கண்காட்சிலய ஏற்பாடு மைய்தது. 

❖ 300 பங்மகற்பாளரக்ளால் மைகரிக்கப்பட்ட ஒரு லட்ைத்திற்குெ் அதிகொன தபால் 

தலலகலளக் காட்சிப்படுத்துெ் வலகயிலான 1,400 படக்காட்சிகள் இதில் இடெ் மபற 

உள்ளன. 

❖ பல ஆண்டுகளாக நிலவி வருெ் இந்தியாவின் வரலாறு, கலாைை்ாரெ், கலல ெற்றுெ் 
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பாரெ்பரியத்லத முன்னிலலப்படுத்துெ் வலகயில் இந்தக் கண்காட்சியில் அஞ்ைல் 

தலலகள் ெற்றுெ் புலகப்படை ்மைகரிப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. 

 

 

ஜல் ஜன் அபியான் 

 

❖ ஜல் ைக்தி அலெைை்கெ் ெற்றுெ் பிரெ்ெ குொரிகள் அலெப்பு ஆகியலவ இலணந்து ஜல் 

ஜன் அபியான் பிரைை்ாரதத்ிலனை ்மையல்படுத்த உள்ளன. 

❖ இந்தப் பிரைை்ாரத்தின் முக்கிய மநாக்கெ் நீர ்வளங்காப்பு ஆகுெ். 

❖ இந்த எட்டு ொத காலப் பிரைை்ாரத்தின் மபாது, இந்த அலெப்லபை ் மைரந்்த 

தன்னாரவ்லரக்ள் தண்ணீலரப் பாதுகாப்பது குறித்து மபாதுெக்களிலடமய விழிப்பு 

உணரவ்ுப் பிரைை்ாரத்திசன மெற்மகாள்வர.் 
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❖ புதிய நீரந்ிலலகலள அலெக்கை ்பைய்வதிலுெ், ஏற்கனமவ உள்ள 5,000க்குெ் மெற்படட் 

நீர ்நிலலகலளப் பாதுகாப்பதிலுெ் இந்த அலெப்பு கவனெ் மைலுத்த உள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரைை்ாரொனது குலறந்தது பதத்ு மகாடி ெக்கலளை ் மைன்றலடவலதயுெ், 

10,000 விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ைச்ிகலள ஏற்பாடு மைய்வலதயுெ் இலக்காகக் மகாண்டு 

உள்ளது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

விண்சவளிக்குப் பயணம் தமற்சகாள்ளும் முதல் ெவுதி அதரபியப் சபண் 

 

❖ ைவுதி அமரபியா இந்த ஆண்டு இறுதியில், தனது முதல் மபண் விண்மவளி 

வீராங்கலனயிலன விண்மவளிக்கு அனுப்பவுள்ளது. 

❖ ரய்யானா பரன்ாவி, ைவூதி அமரபிய ஆண் விண்மவளி வீரர ் அலி அல்-கரன்ியுடன் 

இலணந்து ைரவ்மதை விண்மவளி நிலலயத்திற்கான இந்த விண்மவளிப் பயணத்தில் 

இலணய உள்ளார.் 

❖ இதற்கான விண்கலெ் அமெரிக்காவில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்பட உள்ள நிசலயில் 

இந்த விண்மவளி வீரரக்ள் "AX-2 என்ற விண்மவளி ஆய்வுப் பயணத்திற்கான ஒரு 

குழுவினருடன் இலணய உள்ளனர"். 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகொனது 2019 ஆெ் ஆண்டில், தனது குடிெக்களில் ஒருவலர 

விண்மவளிக்கு அனுப்பிய முதல் அமரபிய நாடு என்ற மபருலெயிலனப் மபற்றது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஹதலா உஜ்ஜீவன் செயலி 

 

❖ உஜ்ஜீவன் சிறு கடன் வங்கியானது, இந்தியாவிமலமய முதல் முலறயாக 3 V - அதாவது 

குரல் ைாரந்்த, காட்சி ைாரந்்த, வட்டார மொழி மூலெ் இயங்கக் கூடிய அெ்ைங்களுடன் 
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கூடிய ஹமலா உஜ்ஜீவன் எனப்படுெ் லகமபசி ைாரந்்த வங்கிை ்மைலவை ்மையலியிலன 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ குலறந்த வாசிப்புத்திறன் ெற்றுெ் எழுதுெ் திறன் மகாண்ட தனிநபரக்ளுக்கு வங்கி 

அணுகலல வழங்குவலத இது மநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ சிறு வங்கிை ் மைலவ ெற்றுெ் எண்ணிெ ரீதியில் ைவால்கள் நிலறந்த கிராெப்புற 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு வங்கிை ்மைலவ பயன்பாடுகலளப் உபமயாகிக்கை ்பைய்யுெ் 

பழக்கத்லத ஏற்படுத்துவதற்காக இந்தை ்மையலியானது வடிவலெக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ நவனா என்ற மையற்லக நுண்ணறிவு நிறுவனதத்ுடன் இலணந்து உருவாக்கப்பட்ட 

ஹமலா உஜ்ஜீவன் மையலியானது, எட்டு பிராந்திய மொழிகளில் குரல்வழி மூலெ் 

அணுகக் கூடியதாகுெ். 

 

இந்தியாவின் மாசபரும் ஏர்பஸ் விமான விற்பகன ஒப்பந்தம் 

 

❖ டாடா குழுெத்திற்குை ் மைாந்தொன ஏர ் இந்தியா (AI) நிறுவனொனது ைமீபத்தில், 470 

விொனங்கசள வாங்குவதற்கான இரண்டு ொமபருெ் மகாள்முதலல மெற்மகாண்டது. 

❖ ஐமராப்பாவின் ஏரப்ஸ் குழுெத்தின் 250 விொனங்கள், அமெரிக்காவின் மபாயிங் 

நிறுவனத்தின் 220 விொனங்கள் ஆகியவற்றிலனக் மகாள்முதல் மைய்வதற்காக இந்த 

ஒப்பந்தங்கள் இறுதி மைய்யப்பட்டன. 

❖ உலகில் முதல் முலறயாக ஒமர மநரத்தில் மிக அதிக அளவிலான விொனங்கலள 

மகாள்முதல் மைய்ய மெற்மகாள்ளப்படுெ் மிகப்மபரிய ஒப்பந்தெ் இதுவாகுெ். 

❖ இது 2011 ஆெ் ஆண்டில் அமெரிக்க ஏரல்லன்ஸ் நிறுவனெ் மெற்மகாண்ட 460 

விொனங்களுக்கான மகாள்முதலிலன விஞ்சியுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்னதாக ஒரு இந்தியப் மபாக்குவரத்து நிறுவனெ் மெற்மகாண்ட ஒரு மிகப் 

மபரிய மகாள்முதல் ஒப்பந்தெ் 2019 ஆெ் ஆண்டில் இண்டிமகா நிறுவனெ் மெற் 

மகாண்ட 300 விொனங்கள் மகாள்முதலுக்கான ஒப்பந்தொகுெ். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

கழிவிலிருந்து கஹட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் ஆகல 

❖ இந்தியாவில் முதல்முலறயாக திடக்கழிவில் இருந்து லஹட்ரன் உற்பதத்ி மைய்யை ்

பைய்வதற்கான ஆலல புமன நகரில் அலெக்கப்பட உள்ளது. 
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❖ கிரீன் பில்லியன் லிமிமடட் என்ற தனியார ் நிறுவனத்தினால் இந்த ஆலல 

கட்டலெக்கப் பட உள்ளது. 

❖ இது 350 டன் திடக்கழிவுகளில் இருந்து தினமுெ் 10 டன் அளவு லஹட்ரஜலன உற்பத்தி 

மைய்யுெ். 

❖ கழிவுகளில் இருந்து மபறப்படுெ் எரிமபாருளானது, பிளாஸ்ொ வளிெொக்கல் என்ற 

மதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்தி லஹட்ரஜலன உருவாக்கை ்பைய்வதற்காகப் பயன் 

படுத்தப் படுெ். 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

IqAir நிறுவனத்தின் காற்றுத் தரக் குறியீடு 

 

❖ உலகளாவியக் காற்றுத ்தரக் குறியீட்டில் (AQI), மடல்லி நகரிலன விஞ்சி முெ்லப நகரெ் 

உலகின் இரண்டாவது ொசுபட்ட நகரொக ொறியுள்ளது. 

❖ இது சுவிட்ைரல்ாந்தில் அலெந்துள்ள IqAir எனப்படுெ் காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ின் தரவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஜனவரி 29 ஆெ் மததி முதல் பிப்ரவரி 08 ஆெ் மததி வலரயிலான காலகட்டத்தில், 

மபாஸ்னியாவில் உள்ள ைரம்ஜமவா நகரொனது உலகின் மிகவுெ் ொசுபட்ட நகரொக 

தரவரிலைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதில் பாகிஸ்தானின் லாகூர ்நகரெ் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 
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❖ இப்பட்டியலில் மடல்லி ஆறாவது இடத்திலுெ், மகால்கத்தா 17வது இடத்திலுெ் உள்ளன. 

❖ IQAir நிறுவனொனது ஐக்கிய நாடுகள் ைலபயின் சுற்றுைச்ூழல் திடட் அலெப்பு (UNEP) 

ெற்றுெ் கிரீன்பீஸ் ஆகியவற்றுடன் இலணந்து இந்தியாவில் காற்றின் தரத்லத 

ெதிப்பிடுகிறது. 

❖ அதன் ஆய்வுகள் ெத்திய ொசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில் மெற்மகாள்ளப் படுகின்றன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

'ஒரு குடும்பம், ஓர் அகடயாள அட்கட' திட்டத்திற்கான இகணய தளம் 

❖ உத்தரப் பிரமதை அரைானது, 'ஒரு குடுெ்பெ் ஓர ் அலடயாளெ்' என்ற திடட்த்தின் கீழ் 

குடுெ்ப அலடயாள அட்லடயிலன உருவாக்கை ் பைய்வதற்கான ஒரு இலணயத ்

தளத்திலனத் மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ 'ஒரு குடுெ்பத்திற்கு ஒரு மவலலவாய்ப்பு' என்ற ஒரு திட்டத்திலனை ் மையல் படுத்தை ்

பைய்வதற்கான ஒரு மையல்பாட்டு அலகாக குடுெ்பங்கலள அலடயாளெ் காண்பலத 

மநாக்கொகக் மகாண்டு இந்த இலணய தளொனது மதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ மதசிய உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் பயன்கலளப் மபற தகுதியற்ற குடுெ்பங்கள் 

இந்த அலடயாள அட்லடலயப் மபற முடியுெ். 

❖ குடுெ்ப அட்லட லவத்திருக்குெ் குடுெ்பங்களின் அந்த அலடயாள அட்லடயானது 

அவரக்ளின் குடுெ்ப அலடயாளொகக் கருதப்படுெ். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

அதிக நஷ்டத்தில் இயங்கும் விமான நிகலயங்கள் 

❖ மைன்லன விொன நிலலயொனது, 2021-22 ஆெ் ஆண்டில் 189.85 மகாடி ரூபாய் 

இழப்பிலனை ்ைந்தித்துள்ளது. 

❖ இந்திய விொன நிலலய ஆலணயத்தால் (AAI) இயக்கப்படுெ் விொன நிலலயங்களில் 

இதுமவ அதிக இழப்லபை ்ைந்தித்துள்ளது. 
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❖ 98.02 மகாடி இழப்புடன் மடராடூன் விொன நிலலயெ் இரண்டாவது இடத்லதப் மபற்று 

உள்ளது. 

❖ அலதத ் மதாடரந்்து அகரத்லா விொன நிலலயெ் அமத காலகட்டத்தில் 80.67 மகாடி 

ரூபாய் இழப்பிலனை ்ைந்தித்துள்ளது. 

 

 

          


