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பிப்ரவரி – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ 23வது இந்தியச ்சரவ்தேசக் கடல் உணவுக் கண்காட்சியானது (IISS-2023), ககால்கே்ோ 

நகரில் நடடகெற்றது. 

❖ வீட்டுவசதி மற்றும் நகரெ்்புற விவகாரங்கள் துறை அடமசச்கம் ஆனது சமீெே்தில் 

தகாவாவின் ெனாஜி நகரில் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான திறன்மிகு நகரங்களின் 

ேடலடம நிரவ்ாக அதிகாரிகள் மாநாட்டிடன நடே்தியது. 

❖ மே்தியச ் சுற்றுலாத் துறை அடமசச்கமானது, சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்ெல் 

துடறயில் காணெ்ெடும் வாய்ெ்புகடள கவளிெ்ெடுே்தும் வடகயில் முேலாவது உலகச ்

சுற்றுலா முேலீட்டாளரக்ள் உசச்ி மாநாட்டிடனப் புது கடல்லியில் நடே்ேவுள்ளது. 

❖ இந்தியத் தேரே்ல் ஆடணயமானது, 'கோழில்நுட்ெே்தின் ெயன்ொடு மற்றும் தேரே்ல் 

நடடமுடறயில் தநரட்ம' என்ற ஒரு ேடலெ்பில் 2வது சரவ்தேச மாநாட்டிடனப் புது 

கடல்லியில் நடே்தியது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

டிஜிட்டல் சுரக்சா பிரசச்ாரம் 

❖ G20 அடமெ்பின் ொதுகாெ்ொன இடணயம் என்ற ஒரு பிரசச்ாரே்திற்காக, மின்னணு 

மற்றும் ேகவல் கோழில்நுட்ெத் துறை அடமசச்கே்துடன் (MeitY) இடணந்து ேனது 

கூட்டாண்டமயிடன நிறுவ உள்ளோக கமட்டா நிறுவனம் அறிவிே்துள்ளது. 

❖ அந்ே அடமசச்கே்துடன் இடணந்து, கமட்டா நிறுவனம் #டிஜிட்டல் சுரக்சா என்ை  ஒரு 

பிரசச்ாரே்திடனே ்கோடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்ேெ் பிரசச்ாரே்தின் மூலம், கமட்டா நிறுவனமானது இடணயே்தில் எவ்வாறு 

ொதுகாெ்ொக இருெ்ெது என்ெது குறிே்ே மூல ஆோரங்கடள இந்திய கமாழிகளில் 

உருவாக்கிப் ெகிரந்்து ககாள்ள உள்ளது. 

❖ எண்ணிம உலகில் எவ்வாறு ொதுகாெ்ொக இருெ்ெது என்ெது குறிே்ே விழிெ்புணரட்வ 

ஏற்ெடுே்துவதே இேன் தநாக்கமாகும். 

 

 

கவாச ்2023 

❖ உள்துடற மற்றும் கல்வித் துறை அடமசச்கம் ஆகியடவ, அகில இந்தியத் கோழில் 

நுட்ெக் கல்விக் கழகத்துடன் (AICTE) இடணந்து கவாச ் 2023 என்ற தேக்கே்ோடன 

அறிமுகெ் ெடுே்தி உள்ளது. 

❖ இது இடணயெ் ொதுகாெ்பு குறிே்ே தேசிய அளவிலான தேக்கே்ோன் ஆகும். 
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❖ இந்திய உளவுே் துடற முகடமகள் எதிரக்காள்ளும் இடணயப் ொதுகாெ்பு சாரந்்ே 

சவால்கடள எதிரக்காள்வேற்கான புதுடமயான கருே்ோக்கங்கள் மற்றும் கோழில் 

நுட்ெம் சாரந்்ே தீரவ்ுகடள காணச ்சசய்வேற்காக இந்ேெ் பிரசச்ாரமானது கோடங்கெ் 

ெடுகிறது. 

 

 

2வது உலகளாவிய தேக்கே்ோன் “ோர்பிங்கர் 2023” 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, 'ோரப்ிங்கர ்2023 - மாற்றே்திற்கான புே்ோக்கம்' என்ற 

ேனது இரண்டாவது உலகளாவிய தேக்கே்ோடனே் கோடங்கியுள்ளது. 

❖ 'உள்ளாரந்்ே எண்ணிமச ் தசடவகள்' என்ெதே இந்ே தேக்கே்ோனுக்கான கருே்துரு 

ஆகும். 
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❖ முேல் தேக்கே்ோன் 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர ் மாேே்தில் அறிவிக்கெ்ெட்டு அேன் 

முடிவுகள் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாேே்தில் அறிவிக்கெ்ெட்டன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

கட்புலனாகா அண்டம் 

❖ இே்ோலிய ஆராய்சச்ியாளரக்ள், ALMA என்ை சதாறலந ாக்கித் சதாகுதிறயப் ெயன் 

ெடுே்தி கருெ்பு அண்டம் அல்லது கட்புலனாகா என்ை அண்டே்திடனக் கண்டுபிடிே்து 

உள்ளனர.் 

❖ தூசிக்கள் மற்றும் வாயுக்களால் நிரம்பியுள்ள இந்ே இளம் மை்றும் நட்சே்திரே்டே 

உருவாக்கும் அண்டமானது, கெரு கவடிெ்பு ஏற்ெட்ட 2 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்குெ் 

பிறகு உருவானது. 

❖ இந்ே அண்டே்தினால் கவளியிடெ்ெடும் ஒளியிடனப் பூமியிலிருந்துப் ொரக்்க 

முடியாது என்ெோல் இது கட்புலனாகா அண்டம் என்று அடைக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இருெ்பினும், இந்ே அண்டம் இருெ்ெது குறிேத்ு ஈரெ்்பு வில்டல என்ை ஒரு நுட்ெே்டேெ் 

ெயன்ெடுே்திக் கண்டுபிடிக்கெ் ெட்டுள்ளது. 

❖ ALMA என்ெது அட்டகாமா மாகெரும் மில்லிமீட்டர ்அதர என்ெேன் சுருக்கமாகும். 

 

 

தமாப்ப சக்தி சகாண்ட எந்திரங்கள் 

❖ இஸ்தரடலச ்தசரந்்ே சில அறிவியலாளரக்ள் உயிரியல் உணரவ்ிகள் கொருே்ேெ்ெட்ட 

தமாெ்ெ சக்தி ககாண்ட எந்திரங்கடள உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்ே எந்திரங்கள் ஒரு கவட்டுக்கிளியின் உணர ்ககாம்புகடளெ் ெயன்ெடுே்தி அதன் 

தநாடயக் கண்டறியவும் ொதுகாெ்புச ்தசாேடனகடள தமம்ெடுே்ேவும் உேவுகிறது. 

❖ கவட்டுக்கிளிகள் அவற்றின் உணர ்ககாம்புகடளக் ககாண்டு தனது வாசடனயிடன 

உணரச ்சசய்கின்றன. 
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❖ இந்ே எந்திரமானது அடேச ் சுற்றியுள்ள மிகசச்ிறிய துகள் அல்லது ஒரு மிகசச்ிறிய 

உயிரினே்டேக் கூட கண்டறியக் கூடியது. 

❖ தொடேெ்கொருள் மற்றும் கவடிமருந்துகடளக் கண்டறியவும் இேடனெ் ெயன்ெடுே்ே 

முடியும்.  

 

 

ஹேட்ரஜனில் இயங்கும் முேலாவது கனரக சரக்குந்து வாகனம் 

 

❖ இந்தியாவின் முேல் டேட்ரஜன் உள் எரிதிறன் இயந்திரம் (H2-ICE) மூலம் இயங்கும் 

கனரகச ்சரக்குந்து வாகனமானது சமீெே்தில் அறிமுகெ் ெடுே்ேெ்ெட்டது. 

❖ அதசாக் தலலாண்டு நிறுவனே்தின் புதிய H2-ICE கனரகச ் சரக்குந்து வாகன ரகங்கள் 

ஆனது டேட்ரஜன் எரிகொருளால் இயக்கெ் ெடுவநதாடு, இது வைக்கமான டீசல் எரி 

கொருளில் இயங்கும் எரிெ்பு இயந்திரே்டே அடிெ்ெடடயாகக் ககாண்டோகும். 

❖ இது அதசாக் தலலாண்டு நிறுவனே்துடன் இடணந்து ரிடலயன்ஸ் நிறுவனே்ோல் 

உருவாக்கெ் ெட்டது. 

❖ ஒெ்பீட்டளவில் குடறந்ே கசலவில் தூய்டமயான எரிசக்தி மூலங்களுக்கு விடரவாக 

மாறுவேற்கு இது உேவும். 

❖ H2-ICE இயந்திரமானது, வளிமண்டல டேட்ரஜடனெ் ெயன்ெடுே்தினால் மட்டுதம 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகடள உற்ெே்தி கசய்கிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இந்திய அரசானது, டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகடள ேனது மாசுெடுே்திகள் ெட்டியலில் 

தசரே்த்ுள்ளது. 

❖ H2-ICE இயந்திரே்தில் சல்ெர ் ஆக்டசடுகள், காரெ்ன் தமானாக்டசடு, நுண்துகள்கள் 

அல்லது டேட்தரா காரெ்ன்கள் ஆகியவற்றின் உமிை்வுகள் இல்டல. 

 

அறிக்ஹககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

தசஹவ சார்ந்ே வரே்்ேகக் கட்டுப்பாடு குறியீடு (STRI) 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான தசடவ சாரந்்ே வரே்்ேகக் கட்டுெ்ொடு குறியீட்டில் (STRI) 

இந்தியா 47வது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ கொருளாோர ஒே்துடைெ்பு மற்றும் தமம்ொட்டு அடமெ்பினால் (OECD) இந்ேக் 

கணக்ககடுெ்ொனது தமற்ககாள்ளெ்ெட்டது. 

❖ ரஷ்யா-உக்டரன் தொர ் காரணமாக, ரஷ்யா இந்ேக் குறியீட்டில் 48வது இடே்திற்கு 

சரிந்ேது. 

❖ தசடவ சாரந்்ே வரே்்ேகக் கட்டுெ்ொடு குறியீடானது, அந்ேே ்துடறகள் மற்றும் கோழிற் 

சாடலகளில் உள்ள வரே்ே்கம் கசய்வடே எளிடமயாக்கச ்சசய்ேடல தமம்ெடுே்தும் 

அரசாங்கே்தின் ெல துடற ககாள்டககடளக் கருே்தில் ககாள்கின்றன. 

❖ இந்ேக் குறியீட்டின்ெடி, சுழியம் என்ெது குடறந்ேெட்சக் கட்டுெ்ொடுகள் உள்ளது 

என்பேடனயும், ஒன்று என்பது எந்ேக் கட்டுெ்ொடும் இல்லாே ஒரு நிடலயிடனயும் 

குறிெ்பிடுகிறது. 

❖ இந்ேே ்ேரவுே ்ேளமானது வரே்்ேகம் கசய்ய மிகவும் விரும்ெே் ேகு ்த தேசம் என்ற ஒரு 

அந்ேஸ்தின் அடிெ்ெடடயிலான விவரங்கடளயும் ெதிவு கசய்கிறது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சர்வதேச ஹகவிஹனப் சபாருட்கள் உசச்ி மாநாடு 

❖ ஒடிசா மாநில முேல்வர ்நவீன் ெட்நாயக் அவரக்ள் ஜாஜ்பூர ்எனுமிடே்தில் நடடகெறும் 

‘சரவ்தேச டகவிடனெ் கொருட்கள் உசச்ி மாநாட்டிடன’ கோடங்கி டவேே்ார.் 

❖ முன்தனாடியான சில டகவிடனஞரக்ள், கலாசச்ாரம் மற்றும் கடல ஆரவ்லரக்ளின் 

சங்கமமாக இந்ே முேல் வடகயான டகவிடனெ் கொருட்கள் உசச்ி மாநாடானது 

நடே்ேெ் ெடுகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் நான்கு முகடமகளும் யுகனஸ்தகா அடமெ்பின் ஐந்து 

புதுடமயாக்க நகரங்களும் அ ்த மாவட்ட நிரவ்ாகே்துடன் இடணந்து அ ்த மாநில 

அரசாங்கே்தின் சாரெ்ாக இந்ே இலட்சியமிக்க மற்றும் முற்தொக்குச ் சிந்ேடன 

ககாண்ட இந்ே நிகை்விடனச ்கசயலாக்க உள்ளன. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உஸ்ோே் பிஸ்மில்லா கான் யுவ புரஸ்கார் விருது 

 

❖ இந்ே விருதிடன நடனம், இடச, நாடகம் ஆகிய துடறகளில் சிறந்து விளங்கும் சில 

கடலஞரக்ளுக்குச ்சங்கீே நாடக அகாடமி வைங்குகிறது. 

❖ வடகிைக்கு இந்தியாடவச ்தசரந்்ே 19 கடலஞரக்ள் இந்ே விருதிடனெ் கெற்றனர.் 

❖ தை்நபாது  2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள் வைங்கெ்ெட்டன. 
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❖ இது 40 வயதிற்குட்ெட்டக் கடலஞரக்ளுக்கு ஆண்டுதோறும் வைங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ ஒவ்தவார ் ஆண்டும், 33க்கும் தமற்ெட்ட கடலஞரக்ளுக்கு இந்ே விருது வைங்கெ் 

ெடுகிறது. 

❖ உஸ்ோே் பிஸ்மில்லா கான் யுவ புரஸ்கார ் விருோனது 2006 ஆம் ஆண்டு முேல் 

வைங்கெ் ெட்டு வருகிறது. 

❖ மே்தியக் கலாசச்ாரம் மற்றும் சுற்றுலாே் துடற அடமசச்ர ்அவரக்ள் இந்ே விருதுகடள 

வைங்கினார.் 

 

பிரசிசடன்ட்ஸ் கலர் விருது – அரியானா  

 

❖ குடியரசுே் ேடலவர ் சாரப்ில் மே்திய உள்துடற அடமசச்ர ் இந்ே விருதிடன 

வைங்கினார.் 

❖ ேரியானா காவல்துடறயின் சிறெ்ொனச ்தசடவடயெ் ொராட்டி பிரசிகடன்ட்ஸ் கலர ்

விருோனது வைங்கெ் ெடட்து. 

❖ பிரசிகடன்ட்ஸ் கலர ் விருது என்ெது நாட்டிற்கு இராணுவம், துடண இராணுவம் 

அல்லது காவல்துடறப் பிரிவு ஆகியடவ ஆற்றும் தசடவகளுக்கான அங்கீகாரே்தின் 

அடடயாளமாக வைங்கெ் ெடும் ஒரு சிறெ்பு விருோகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச குழந்ஹேப் பருவ புற்றுதநாய் தினம் - பிப்ரவரி 15 

❖ இ ்தே் தினமானது, சரவ்தேசக் குைந்டேெ் புற்றுதநாய் அடமெ்பு எனெ்ெடும் ெல 

கெற்தறாரக்ளால் இடணந்து நிறுவெ்ெட்ட குைந்டேப் புற்றுதநாய் சிகிசட்ச ஆேரவு 

குழுக்களின் கூட்டடமெ்ொனது நிறுவெ்ெட்ட தினே்திடனக் குறிக்கிறது. 

❖ 1994 ஆம் ஆண்டில் சரவ்தேசக் குைந்டேப் ெருவ புற்றுதநாய் அடமெ்ொனது நிறுவெ் 

ெட்டது. 

❖ புற்றுதநாயால் ொதிக்கெ்ெட்ட இடளதயாரக்ள் மீோன கவன ஈரெ்்பிடனப் கெறுவதும், 

அவரக்ளுக்கு ஆேரடவ வைங்குவதுதம இந்ே நாளின் தநாக்கமாகும். 
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❖ சரவ்தேச குைந்டேப் ெருவ புற்றுதநாய் தினப் பிரசச்ாரமானது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

(2021-2023) தமற்ககாள்ளெ்ெடும். 

❖ "சிறந்ே உயிரவ்ாை்வு" என்ெதே இந்ே மூன்று ஆண்டு கால முன்கனடுெ்பிற்கான ஒரு 

முைக்கமாகும். 

 

 

நிதிசார் கல்வியறிவு வாரம் - பிப்ரவரி 13 முேல் 17 வஹர 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, 2016 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்தவார ் ஆண்டும் இந்ேத் 

தினே்திடன அனுசரிே்து வருகிறது. 
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❖ நாடு முழுவதும் உள்ள கொதுமக்களிடடதய ஒரு குறிெ்பிட்ட கருெ்கொருள் குறிே்ே 

நிதியியல் சாரந்்ே கல்வித் ேகவல்கடளப் ெரெ்புவடே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

❖ நிதிசார ்கல்வியறிவு என்ெது ெல்தவறு நிதி திறன்கடளெ் புரிந்து ககாண்டு அவற்டறத் 

திறம்ெட ெயன்ெடுே்துவேற்கான திறன் ஆகும். 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இ ்தே் தினே்தின் கருே்துரு என்பது, "நன்முடறயிலான நிதியியல் 

நடவடிக்டக உங்களின் கவசம்" என்ெோகும். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

விண்சவளி வீரரக்ளுக்கான பயிற்சிப் சபட்டகம் 

❖ கசன்டனயின் இந்தியே் கோழில்நுட்ெக் கல்வி  ிறுவனமானது, இந்திய விண்கவளிெ் 

ெயணே ்திட்டே்திற்கான ஒரு ெயிற்சிெ் கெட்டகே்திடன உருவாக்கே் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் ெயிற்சிெ் கெட்டகமானது, மிடகெ்ெடுே்ேெ்ெட்ட கமய்நிகரத்் தோற்றம்/ கமய் 

நிகரத்் தோற்றம் / கலெ்புத் தோற்றம் ஆகிய சில நுட்ெங்களின் அடிெ்ெடடயில் 

உருவாக்கெ்ெட உள்ளது. 

❖ இஸ்தரா மற்றும் கசன்டனயின் இந்தியே் கோழில்நுட்ெெ் ெல்கடலக் கைகம் ஆகிய 

இரண்டும் இந்ேத் திட்டே்தில் இடணந்து கசயல்ெடுவேற்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்ேே்தில் (MoU) டககயழுே்திட்டுள்ளன. 
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