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பிப்ரவரி – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா அவரக்ளின் 393வது பிறந்தநாள் விழாவானது, ஆக்ரா 

ககாட்டடயின் திவான்-இ-ஆம் வளாகத்தில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. 

❖ யுனிசசஃப் அடமப்பிற்கான இந்தியத் கதசியத் தூதராக நடிகர ்ஆயுஷ்மான் குரானா 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

  

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய மின்ொர வாகன உற்பத்தி மையை் 

 

❖ ஓலா எலக்ட்ரிக் சமாபிலிட்டி பிடரகவட ் லிமிசடட் நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ தமிழகத்தில் ஒருங்கிடணந்த இருசக்கர வாகனம், மகிழுந்து மற்றும் லித்தியம் சசல் 

ஜிகா சதாழிற்சாடலகளுடன் கசரத்்து உலகின் மிகப்சபரிய மின்சார வாகன உற்பத்தி 

டமயத்திடன ஓலா நிறுவனம் அடமக்கவுள்ளது. 

❖ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டதத்ின் பரக்ூரில் உள்ள சிப்காட் வளாகத்தில் மின்சார வாகன 

மின்கல உற்பத்தி ஆடல மற்றும் நான்கு சக்கர மின்சார வாகன ஆடல ஆகிய 

இரண்டினையும் இத்திடட்த்தின் மூலம் அடமக்கப்பட உள்ளது. 

 

அதிக எண்ணிக்மகயிலான MBBS செரக்்மக இடங்கள் 

❖ 11,275 MBBS இடங்களுடன் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அடதத ் சதாடரந்்து 10,995 இடங்கடளக் சகாண்டு கரந்ாடகா இரண்டாமிடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிரா 10,295 இடங்களுடன் 3வது இடத்திலும், உத்தரப் பிரகதசம் 9,203 MBBS 

இடங்களுடன் 4வது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ ஒட்டு சமாத்தமாக, நாட்டில் உள்ள 655 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தற்கபாது 1,00,163 

MBBS இடங்கள் உள்ளன. 

❖ சுகாதாரத் துனை அடமசச்கத்தின் அறிக்டகயின்படி, சமாத்தம் 65,335 முதுநிடலக் 

கல்வி மருத்துவச ்கசரக்்டக இடங்கள் தற்கபாது உள்ளன. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இதில் அதிகபட்சமாக கரந்ாடகா மாநிலத்தில் 6,006 இடங்களும், மகாராஷ்டிராவில் 

5,765 இடங்களும், தமிழ்நாட்டில் 4,935 இடங்களும் உள்ளன. 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

வட இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிமலயை் 

 

❖ வட இந்தியாவின் முதல் அணுமின் உை்பத்தி நிடலயமானது, ஹரியானா மாநிலத்தின் 

ககாரக்பூரில் அடமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் 2800 சமகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி சசய்யப்பட உள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ தற்கபாது அணுமின் உைபத்தி நிடலயங்கள் சபரும்பாலும் தமிழ்நாடு மற்றும் 

ஆந்திரப் பிரகதசம் கபான்ற சதன் மாநிலங்களிலலோ அல்லது கமற்கில் மகாராஷ்டிரா 

ஆகிய பகுதிகளில் மட்டுலம அடமந்துள்ளன. 

 

சிமறக் காவலில் உள்ள நபரக்ளின் உயிரிழப்பு குறித்தத் தரவு 

 

❖ கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், குஜராத்தில் சிடறக் காவலில் உள்ள நபரக்ளின் 

உயிரிழப்புகள் அதிகபட்சமாக 80 ஆக பதிவாகியுள்ளன. 

❖ இடதத ்சதாடரந்்து மகாராஷ்டிரா (76), உத்தரப் பிரகதசம் (41), தமிழ்நாடு (40), பீகார ்(38) 

ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ ஒன்பது ஒன்றியப் பிரகதசங்களில் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் பதிவான சிடறக் 

காவலில் உள்ள நபரக்ளின் உயிரிழப்புகளில் சடல்லியில் அதிகபட்சமாக 29 

மரணங்கள் பதிவு ஆகியுள்ளன. 

❖ இடதத ்சதாடரந்்து ஜம்மு & காஷ்மீர ்4வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சிடறக் காவலில் உள்ள நபரக்ளின் உயிரிழப்புகளானது 2017-2018 ஆம் ஆண்டில் 146 

ஆகவும், 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் 136 ஆகவும், 2019-2021 ஆம் ஆண்டில் 112 ஆகவும், 2020-

2021 ஆம் ஆண்டில் 100 ஆகவும் மற்றும் 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் 175 ஆகவும் பதிவு 

ஆகியுள்ளன. 

 

ெர்வசதெெ ்செய்திகள் 

அருணாெெ்லப் பிரசதெை் குறித்த அசைரிக்க ைசொதா 

❖ அருணாசச்லப் பிரகதசமானது சரச்ட்சக்குரியப் பகுதி அல்ல, அது இந்தியாவின் ஒரு 

ஒருங்கிடணந்தப் பகுதி என்று அங்கீகரிப்பது குறித்த ஒரு தீரம்ானமானது அசமரிக்க 

கமலடவயில் நிடறகவற்றப்பட்டது. 

❖ இது "சமய்க் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் நிலவும் தற்கபாடதய நிடலடய மாற்றச ்

சசய்வதற்காக சீனா கமற்சகாண்டு வரும் இராணுவ ஆக்கிரமிப்டபயும்" கண்டனம் 

சசய்தது. 

❖ சீனாவிற்கும் இந்திய மாநிலமான அருணாசச்லப் பிரகதசத்திற்கும் இடடயிலான ஒரு 

சரவ்கதச எல்டலயாக சமக்மகஹான் எல்னலக் ககாடு திகழச ்சசய்வடத அசமரிக்கா 

அங்கீகரிக்கிறது என்படத இந்தத ்தீரம்ானம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது. 
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❖ 1914 ஆம் ஆண்டு சிம்லா ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக பிரிட்டன் மற்றும் திசபத் 

ஆகியடவ இந்த எல்டல வடரயடறக்கு ஒப்புதல் அளித்தன. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ெரக்கு ைற்றுை் செமவ வரிச ்ெமபயின் 49வது கூட்டை் 

 

❖ சரக்கு மற்றும் கசடவ வரிச ் சடபயின் 49வது கூட்டமானது மத்திய நிதியடமசச்ர ்

நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் தடலடமயில் சடல்லியில் நடடசபற்றது. 

❖ இந்தச ்சடபயானது, சபாதிகளாக முத்திடரயிட்டு விற்கப்படும் சவல்லப்பாகு மீதான 

சரக்கு மற்றும் கசடவ வரி விகிதத்டத 18 சதவீதத்திலிருந்து 5% ஆக குடறத்துள்ள 

நினலயில் அனை முத்திடரயின்றி விற்கப்பட்டால் அவற்றிற்கு வரி விதிக்கப்படாது. 

❖ முன்னதாக வடரககால் (சபை்சில்) கூரட்மயாக்கிகளின் விடல மீதான வரியானது 18 

சதவீதத்தில் இருந்து 12 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ வரிக் கண்காணிப்பு அடமப்புகள் மீதான வரி விகிதங்கள் 18 சதவீதத்திலிருந்து 12 

சதவீதமாகக் குடறக்கப்பட்டுள்ளது, எைினும் அது நிபந்தடனகளுக்கு உட்பட்டதாகும். 
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❖ நீதிமன்றங்களால் வழங்கப்படும் கசடவகள் ஆனது மறுதடல வரி விதிப்பு முடற 

மூலமாக வசூலிக்கப்படும். 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்நுட்பை் 

இந்தியாவின் முதல் கலப்பின ஏவுகலை் 

❖ இந்தியாவின் முதல் கலப்பின ஆய்வு ஏவுகலமானது, சசங்கல்பட்டில் உள்ள பட்டிபுலம் 

கிராமத்தில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

❖ மாரட்்டின் அறக்கட்டடள என்ற அடமப்பானது டாக்டர ்A.P.J. அப்துல் கலாம் சரவ்கதச 

அறக்கட்டடள மற்றும் விண்சவளி மண்டலம் இந்தியா ஆகியவற்றுடன் இடணந்து, 

2023 ஆம் ஆண்டு டாக்டர ்A.P.J. அப்துல் கலாம் சசயற்டகக் ககாள் ஏவுகல திட்டத்திடன 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ வானிடல, வளிமண்டல நிலவரங்கள் மற்றும் கதிரவ்ீசச்ு ஆகியடவ குறித்த 

ஆராய்சச்ிக்கு இந்த ஏவுகலத்திடனப் பயன்படுத்தலாம். 

 

 

சலக்சி – ChatGPT 

 

❖ சவகலாசிட்டி எனப்படும் நிதிசார ்சதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது ''சலக்சி'' எனப்படும் 

இந்தியாவின் முதல் உடரயாடு சமன்சபாருளிடன (ChatGPT) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ வணிக நுண்ணறிவுகடள எளிடமயான முடறயில் வழங்கச ்சசய்வதன் மூலம் இந்த 

உடரயாடு சமன்சபாருள் இடணய வரத்்தக நிறுவனரக்ளுக்கு உதவுகிறது. 

❖ ChatGPT ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் சபாதுமக்கள் மத்தியில் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

தாதாொசகப் பால்சக விருதுகள் 

❖ காந்தாரா திடரப்படதத்ின் நடிகர-்திடரப்படத் தயாரிப்பாளரான ரிஷப் சஷட்டி, 

தாதாசாககப் பால்கக விருது விழாவில் மிகவும் நம்பிக்டகக்குரிய நடிகருக்கான 

விருடதப் சபற்றார.் 

❖ துல்கர ் சல்மான், ‘சுப்: ரிசவஞ்ச ் ஆஃப் தி ஆரட்்டிஸ்ட்’ என்ற படத்தில் ஏற்ற வில்லன் 

கதாபாத்திரத்திற்காக  சிறந்த நடிகர ்என்ற விருடத சவன்றார.் 

❖ S.S. ராஜசமௌலியின் RRR திடரப்படம் இந்த ஆண்டின் சிறந்தத் திடரப்படத்திற்கான 

தாதா சாககப் பால்கக விருடத சவன்றது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சுற்றுலா சநகிழ்திறன் தினை் - பிப்ரவரி 17 

❖ சுற்றுலா சநகிழ்திறனின் முக்கியத்துவத்டத எடுதத்ுடரப்பதற்காக, ஐக்கிய நாடுகள் 

சடபயானது 2023 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 06 ஆம் கததியன்று இந்தத் தினத்திடன 

அறிவித்தது. 

❖ இந்தத் தினத்தின் கநாக்கமோனது சுற்றுலா சநகிழ்திறன் பற்றி அதிக விழிப்புணரட்வ 

உருவாக்குவதாகும். 

❖ முதல் உலக சுற்றுலா சநகிழ்திறன் தினமானது இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 17 ஆம் கததி 

அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ சுற்றுலா சநகிழ்திறன் என்பது ஒரு சுற்றுலாத் தலத்தில் நிலவும் சநருக்கடிகடள எதிர ்

சகாண்டு அவற்றிலிருந்து விடரவாக மீள்வதற்கான திறடனக் குறிக்கிறது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், உலகம் முழுவதும் சுற்றுலாத் துடறயில் 333 மில்லியன் மக்கள் 

கவடலவாய்ப்பு சபற்றனர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், சுற்றுலா மற்றும் விருந்கதாம்பல் துடறயானது இந்தியாவின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6.8% அளவில் பங்களிப்பிடன வழங்கச ்சசய்ைகதாடு 

சமாத்த கவடல வாய்ப்புகளில் அது 8 சதவீதப் பங்களிப்பிடன வழங்கியுள்ளது. 

 

 

உலக எறுை்புத் திண்ணி தினை் - பிப்ரவரி 18 

 

❖ உலக எறும்புத் திண்ணி தினமானது ஆண்டுகதாறும் பிப்ரவரி மாதத்தின் மூன்றாவது 

சனிக்கிழடமயன்று அனுசரிக்கப்படுைலதோடு, இந்த ஆண்டு இந்தத் தினம் பிப்ரவரி 18 

ஆம் கததியன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது எறும்புத் திண்ணிகளின் முக்கியத்துவத்திடனக் சகாண்டாடுவது, 

அடவ குறித்த விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவது மற்றும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா 

ஆகிய பகுதிகளில் எறும்புத் திண்ணி டகப்பற்றப்பட்டு உலகளவில் சட்ட விகராதமாக 

விற்கப்படுவது கபான்றவற்றிை்கு எதிரானப் கபாராட்டத்தில் சரவ்கதசத் தன்னாரவ்த் 

சதாண்டு நிறுவனங்கடள ஈடுபடச ்சசய்வடத உறுதி சசய்வடத ஒரு கநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இவற்றின் எண்ணிக்டக குடறய சசய்வதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவற்றில் உள்ள 

மருத்துவக் குணத்தின் காரணமாக கடத்தப்படுவகதயாகும். 

❖ எறும்புத் திண்ணிகளின் சசதில்களில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன. 

❖ இந்தியாவில், ஒடிசாவில் தான் எறும்புத் திண்ணிகள் அதிக அளவில் கடத்தப் 

படுகின்றன. 

❖ இதில் மகாராஷ்டிரா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 
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❖ எறும்புத் திண்ணிகள் IUCN அடமப்பின் சசந்நிறப் பட்டியலில் மிகவும் ஆபத்தான 

நிடலயில் உள்ள உயிரினமாக வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

8வது ைண்வளக் குறிப்சபடுத் திட்ட தினை் - பிப்ரவரி 19 

❖ மண்வளக் குறிப்கபடு தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19 ஆம் கததியன்று 

சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இது வளமான மண்டணப் பராமரிக்கச ்சசய்ைதன் ஒரு முக்கியத்துவத்டதப் பற்றிய 

விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துைலதோடு மற்றும் மண்ணின் வளத்திடன கமம்படுத்தும் 

நடடமுடறகடளக் கடடபிடிக்க விவசாயிகடள ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ மண்வளக் குறிப்கபடுத் திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19 ஆம் கததியன்று 

சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற மண்வளக் குறிப்கபடு அட்டடகள் வழங்கும் 

வடகயில் இத்திட்டமானது அறிமுகப்படுத்தப்படட்து. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கநாக்கமானது, ஊட்டசச்த்து கமலாண்டமடய கமம்படுத்தும் 

வடகயில் மண் வளப் பரிகசாதடனடய ஊக்குவிப்பதாகும். 

❖ இது உரப் பயன்பாட்டிடன 8 முதல் 10% வடர குடறத்து, பயிரக்ளின் ஒட்டுசமாத்த 

மகசூலிடன 5% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 
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