
•   
•    
 

 
 

பிப்ரவரி – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அரசின் முன்னாள் வரத்்தக செயலாளரும், ஓய்வு செற்ற அரசு நிரவ்ாக 

அதிகாரியான B.V.R.சுெ்ரமணியம் அவரக்ள் நிதி ஆயயாக் அமமெ்பின் தமலமம 

நிரவ்ாக அதிகாரியாக (CEO) நியமிக்கெ்ெட்டுள்ளார.் 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிலதத்ின் நாக்பூரில் அமமக்கெ்ெட உள்ள திவ்யாங் பூங்கா எனெ் 

ெடும் உலகின் மிகெ்செரிய மற்றும் தனித்துவமான, அனுபூதி என்ற உள்ளாரந்்த 

அம்ெங்கள் சகாண்ட ஒரு பூங்காவிற்கு மத்திய ொமலெ் யொக்குவரதத்ு மற்றும் 

சநடுஞ்ொமலத் துமற அமமெெ்ர ்நிதின் கட்கரி அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ யவதாந்தா மற்றும் ஃொக்ஸ்கான் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு இமடயயயான ஒரு கூட்டு 

முதலீட்டு நிறுவனமானது இந்தியாவின் முதலாவது குமறகடத்தி மற்றும் திமரச ்

ொதனத் தயாரிெ்பு மமயத்திமன குஜராத் மாநிலம் அகமதாொத ் நகரில் அமமக்க 

உள்ளது. 

❖ மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிெ்புத ் துறற அமமெெ்ர ் வீரரந்திர குமார ்

அவரக்ள், மும்மெயில் நமடசெற உள்ள 2023 ஆம் ஆண்டு திவ்ய கலா யமளாவிமனத் 

சதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ பிலிெ்ஸ் வீட்டு உெயயாகெ் சொருட்கள் உற்ெத்தி நிறுவனமானது, தனது நிறுவனத்தின் 

செயமர சவரச்ுனி என மாற்றுவதாக அறிவித்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

குத ோ தேசியப் பூங்கோவிற்கு 12 சிவிங்கிப் புலிகள் வருகக 

 

❖ சதன்னாெ்பிரிக்காவில் இருந்து சகாண்டு வரெ்ெட்ட 12 சிவிங்கிெ் புலிகள் மத்தியெ் 

பிரயதெத்திமன வந்தமடந்தன. 

❖ ஷியயாபூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள குயனா யதசியப் பூங்காவில் (KNP) அமமந்துள்ள 

தனிமமெ் ெடுத்தெ்ெட்ட ொதுகாெ்புப் ெகுதிகளில் அமவ விடுவிக்கெ்ெட்டன. 
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❖ இந்த 12 சிவிங்கிெ் புலிகளின் யெரக்்மகயுடன் குயனா யதசியப் பூங்காவில் உள்ள 

சிறுத்மதகளின் எண்ணிக்மக 20 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ முன்னதாக எட்டு அதியவக நிலவாழ் விலங்குகள் நமீபியாவிலிருந்து சகாண்டு வரெ் 

ெட்டதற்கு ஐந்து மாதங்களுக்குெ் பிறகு இந்த 12 சிவிங்கிெ் புலிகள் இங்கு சகாண்டு 

வரெ் ெட்டன. 

❖ இந்தியாவில் வாழ்ந்த கமடசி சிவிங்கிெ் புலியானது, 1947 ஆம் ஆண்டில் இன்மறய 

ெத்தீஸ்கரின் யகாரியா மாவட்டத்தில் இறந்ததனால், இது 1952 ஆம் ஆண்டில் அழிந்து 

விட்ட இனமாக அறிவிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்த யதசியெ் பூங்காவானது, விந்தியாெெ்ல் மமலகளின் வடக்குெ் ெகுதியில் 700 ெதுர 

கி.மீ. ெரெ்ெளவில் ெரவிக் காணெ்ெடுகிறது. 

 

உலகி ் மிக உயரமோ  வோ ிகலக் கண்கோணிப்பு நிகலயம் 

❖ எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் வீசிய புயல் காற்றினால் உலகின் மிக உயரமான வானிமலக் 

கண்காணிெ்பு நிமலயம் ஆனது அழிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்த வானிமலக் கண்காணிெ்பு நிமலயம் ஆனது 8,810 மீட்டர ்(28,904 அடி) உயரத்தில், 

எவசரஸ்ட் சிகரத்திற்குக் கீயழ சவறும் 39 மீட்டர ் (128 அடி) சதாமலவில் அமமந்து 

உள்ளது. 

❖ இது கின்னஸ் உலக ொதமனெ் புத்தகத்தில் இடம் செற்றுள்ளது. 

❖ முன்னதாக, இந்த வானிமலக் கண்காணிெ்பு நிமலயம் ஆனது எவசரஸ்டின் ொல்கனி 

எனெ்ெடும் ெகுதியில், தற்யொது இருந்த ெகுதிமய விட சுமார ் 400 மீட்டர ் தாழ்வான 

சதாமலவில் அமமந்திருந்தது. 

❖ 8,000 மீட்டர ் உயரத்திற்கும் யமல் நிறுவெ்ெட்ட முதல் நிலெ்ெரெ்பு ொரந்்த வானிமலக் 

கண்காணிெ்பு நிமலயம் இது என்ெது குறிெ்பிடத்தக்கதாகும். 

 

 

தீவிரவோே அகமப்புகளுக்குே் ேகை 

❖ மத்திய அரொனது, இரண்டு அமமெ்புகளுக்குத் தமட விதிக்கச ் சசய்தரதாடு, அந்த 

அமமெ்புகளின் நாெகார மற்றும் இந்திய அரசிற்கு எதிரான கடும் வியராத மிக்கச ்

செயல்களுக்காக அந்த அறமப்பின் ஒரு நெமரத் தீவிரவாதி என்றும் அறிவித்தது. 

❖ அந்த இரு அமமெ்புகளாவன; ஜம்மு காஷ்மீர ்கஸ்னவி அமமெ்பு மற்றும் காலிஸ்தான் 

மடகரஸ்் அமமெ்பு ஆகியமவயாகும். 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ் கஸ்னவி அமமெ்ொனது, லஷ்கர-்இ-சதாய்ொ, சஜய்ஷ்-இ-முகமது, 

சதஹ்ரக்ீ-உல்-முஜாஹிதீன், ஹரக்த-்உல்-சஜஹாத-்இ-இஸ்லாமி மற்றும் இதர சில 
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தமட செய்யெ்ெடட்ப் ெயங்கரவாத அமமெ்புகளிடமிருந்து தனது ெணியாளரக்மளச ்

யெரக்்கிறது. 

❖ காலிஸ்தான் மடஜரஸ்் அமமெ்ொனது 2011 ஆம் ஆண்டில் நமடமுமறக்கு வந்தது. 

❖ இது ெட்டவியராத நடவடிக்மககள் தடுெ்புெ ்ெட்டத்தின் (UAPA) கீழ் தமட செய்யெ்ெட்ட 

ெயங்கரவாத அமமெ்ொன ொெர ்கால்ொ இன்சடரய்னெனல் என்ற அமமெ்பின் கிமள 

ஆகும். 

❖ ெயங்கரவாத எதிரெ்்புெ ் ெட்டத்தின் கீழ் தமட செய்யெ் ெட்டதாக அறிவிக்கெ்ெட்ட 

43வது மற்றும் 44வது ெயங்கரவாதக் குழுக்கள் முமறயய ஜம்மு காஷ்மீர ் கஸ்னவி 

அமமெ்பு மற்றும் காலிஸ்தான் மடகரஸ்் அமமெ்பு ஆகியனவாகும். 

❖ ெஞ்ொெ்மெெ ் யெரந்்த ஹரவ்ிந்தர ் சிங் ெந்து என்கிற ரிண்டா ஒரு தீவிரவாதியாக 

அறிவிக்கெ் ெட்டுள்ளார.் 

❖ அரொங்கத்தினால் தீவிரவாதியாக அறிவிக்கெ்ெட்ட 54வது நெர ்இவர ்ஆவார.் 

 

 

mPassport கோவல் சசயலி 

❖ மத்திய சவளியுறவுத் துறற விவகாரங்கள் அமமெெ்கம் ஆனது (MEA) ‘mPassport காவல்’ 

என்ற ஒரு  செயலியிமன அறிமுகெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தெ ்செயலியானது கடவுெ ்சீட்டு வழங்கச ்சசய்வதற்கான காவல்துமற ெரிொரெ்்பு 

நமடமுமறமய எளிதாக்கவும் அதமனத் துரிதெ் ெடுத்தவும் உதவுகிறது. 

❖ இந்த முக்கியமான நமடமுமறமய யமலும் விமரவுெடுத்துவமத இது யநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தச ் செயலியானது குடிமக்களுக்கு விமரவானச ் ெரிொரெ்்பு நமடமுமற மற்றும் 

கடவுெ ்சீட்டு வழங்குவதற்கு வழிவமக செய்யும். 

 

 

சசயல்போை்டில் உள்ள 27,000 சேோழில்நுை்பப் புே்சேோழில் நிறுவ ங்கள் 

 

❖ இந்தியாவில் 2022 ஆம் ஆண்டில் 1,300க்கும் யமற்ெட்ட செயல்ொட்டில் உள்ள சதாழில் 

நுட்ெப் புத்சதாழில் நிறுவனங்கள் சதாடங்கெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ இதன்படி தற்யொது செயல்ொட்டில் உள்ள சதாழில்நுட்ெப் புத்சதாழில் நிறுவனங்கள் 

எண்ணிக்மகயானது 25,000 முதல் 27,000 ஆக உள்ளது. 

❖ அசமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு அடுத்தெடியாக உலகின் மூன்றாவது செரிய சதாழில் 

நுட்ெப் புத்சதாழில் நிறுவனங்களுக்கு உகந்த ஒரு சூழல் அமமெ்ொக இந்தியா தனது 

நிமலமயத் தக்க மவதத்ுக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், 23க்கும் யமற்ெட்ட யூனிகாரன்் நிறுவனங்கள் இமணக்கெ்ெட்டமத 

அடுத்து, இந்தியா உலகளவில் அதிக யூனிகாரன்் நிறுவனங்கமளக் சகாண்ட 

நாடுகளில் இரண்டாவது இடத்திமனெ் செற்றது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் புத்சதாழில் நிறுவனங்களுக்கான சமாத்த நிதி 

ஒதுக்கீடு 24% குமறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகளோவிய மி ்சோரத் தேகவ 

❖ ஆசிய நாடுகளானது முதல் முமறயாக 2025 ஆம் ஆண்டில் உலகின் மின்ொரத் 

யதமவயில் ொதியளவிமனெ் ெயன்ெடுத்தும் என எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுகிறது.  
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❖ உலக மக்கள்சதாமகயில் தான் சகாண்டுள்ளப் ெங்மக விட மிகக் குமறவாகயவ 

ஆெ்பிரிக்க நாடுகள் மின்ொரத்திமனெ் ெயன்ெடுத்துகின்றன. 

❖ இந்தக் கணிெ்பு அறிக்மகயானது ெரவ்யதெ எரிெக்தி முகமமயினால் (IEA) சவளியிடெ் 

ெட்டுள்ளது. 

❖ ஆசியாவின் மின்ொரெ் ெயன்ொட்டில் செரும்ெகுதி சீனா சகாண்டிருக்கும். 

❖ உலக மின்ொரத ் யதமவயின் 70 ெதவீதத்திற்கும் அதிகமான அதிகரிெ்ொனது சீனா, 

இந்தியா மற்றும் சதன்கிழக்கு ஆசியா ஆகிய நாடுகளினால் ஏற்ெட உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் ெதிவான சீனாவின் மின்ொரத் யதமவமய விட இந்தியாவின் மின் 

யதமவ மிக யவகமாக அதிகரித்து வருகிறது. 

❖ சீனா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் யதமவயானது அந்தெ் பிராந்தியத்தின் 

சமாத்த மின்ொர நுகரவ்ில் 70 ெதவீதத்மத சகாண்டுள்ளது. 

 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சமோே்ே உள்நோை்டுப் பருவநிகல ஆபே்து அறிக்கக 

❖ கிராஸ் டிசென்சடன்சி முன்னடுெ்பு (XDI) என்ற ஒரு அமமெ்பின் மூலம் இந்த அறிக்மக 

சவளியிடெ் ெட்டது. 

❖ உலகில் உள்ள 50 பிராந்தியங்களில் ஒன்ெது பிராந்தியங்கள், இந்தியாவில் காணெ் 

ெடும் ெலவீனமான உள்கட்டமமெ்பு வீழ்ெச்ியினால் அதிகளவுப் ெருவநிமல 

அொயத்மத எதிரச்காள்கிறது. 

❖ பீகார ் (22வது இடம்), உதத்ரெ் பிரயதெம் (25வது), அொம் (28வது), ராஜஸ்தான் (32வது), 

தமிழ்நாடு (36வது), மகாராஷ்டிரா (38வது), குஜராத ் (48வது), ெஞ்ொெ் (50வது) மற்றும் 

யகரளா (52வது) ஆகியமவ நாட்டில் உள்ள மிகவும் ொதிக்கெ்ெடக் கூடிய ெகுதிகள் 

ஆகும். 
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❖ கட்டமமக்கெ்ெட்ட சூழலுக்கான ெருவநிமல ொரந்்த இடரக்ளுக்கு உள்ளாகக் கூடிய 

மாநிலங்கமள அதிக எண்ணிக்மகயில் சகாண்ட நாடாக சீனாவுக்கு அடுத்தெடியாக 

இந்தியா உள்ளது. 

❖ ஒட்டு சமாத்தமாக, உலகளவில் உள்ள 80% மிகவும் ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய நகரங்கள் 

மற்றும் சொருளாதார நடவடிக்மக மமயங்கள் இந்தியா, சீனா மற்றும் அசமரிக்கா 

ஆகிய நாடுகளில் அமமந்துள்ளன. 

❖ முதல் 100 இடங்களில் அசமரிக்காவின் 18 பிராந்தியங்கள் இடம் செற்றுள்ளன. 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

முேலோவது இரயில் கை்டுப்போை்டு மற்றும் தமற்போர்கவ அகமப்பு 

 

❖ சடல்லி சமடய்ரா இரயிலின் சிவெ்பு நிற வழித்தடத்தில் செயல்ெடுத்தெ்ெடுவதற்காக 

உள்நாட்டியலயய உருவாக்கெ்ெட்ட ெமிக்மஞ சதாழில்நுட்ெம் அறிமுகெ் ெடுத்தெ் ெட்டு 

உள்ளது. 

❖ இதுயவ இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டுத் தானியங்கி இரயில் யமற்ொரம்வ அமமெ்பு                       

(i-ATS) ஆகும். 
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❖ இது DMRC மற்றும் ொரத ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் (BEL) ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு 

முயற்சியினால் உருவாக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 

பிரபலமோ வரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆண்டி ் சிறந்ேப் புககப்பைங்களுக்கோ  விருதுகள் 

❖ இந்திய வம்ொவளிமயெ ் யெரந்்த சொறியாளர ் மற்றும் சொழுதுயொக்கு புமகெ்ெடக் 

கமலஞர ்காரத்்திக் சுெ்ரமணியத்தின் புமகெ்ெடம் ஆனது யநஷனல் ஜியயாகிராஃபிக் 

ஊடகத்தின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான 'ஆண்டின் சிறந்த புமகெ்ெடம்' என்ற யொட்டியில் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

❖ "டான்ஸ் ஆஃெ் தி ஈகிள்ஸ்" என்று தமலெ்பிடெ்ெட்ட அவரது புமகெ்ெடம் ஆனது 

அலாஸ்காவில் உள்ள சில்காட் ொல்ட் கழுகு வளங்காெ்ெகத்தில் எடுக்கெ்ெட்டது. 

❖ யமலும் உலகளவில் உள்ள ஒன்ெது புமகெ்ெடக் கமலஞரக்ளும் தங்கள் புமகெ் 

ெடங்களுக்காக அங்கீகாரத்திமனெ் செற்றனர.்  

 

 

முக்கிய தி ங்கள் 

அருணோசச்லப் பிரதேச மோநிலே்தி ் உருவாக்க தி ம் - பிப்ரவரி 20 

 

❖ அருணாெெ்லெ் பிரயதெ மாநிலமானது 1987 ஆம் ஆண்டு பிெ்ரவரி 20 ஆம் யததியன்று 

ஒரு மாநிலமாக உருவாக்கெ்ெட்டது. 
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❖ 1972 ஆம் ஆண்டு வமர, இது வட-கிழக்கு எல்மலெ்புற அமமெ்பு (NEFA) என்று அறியெ் 

ெட்டது. 

❖ இது 1972 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 20 ஆம் யததியன்று ஒன்றியெ் பிரயதெமாக மாற்றெ் ெட்டு 

பின் அதன் செயர ்அருணாெெ்லெ் பிரயதெம் என மாற்றெ்ெட்டது. 

❖ அந்த மாநில அரசின் ெடட்ெமெக்கான முதல் சொதுத் யதரத்ல் ஆனது 1978 ஆம் ஆண்டு 

பிெ்ரவரி மாதத்தில் நமடசெற்றது. 

❖ அரசியலமமெ்பின் 55வது திருத்தம் ஆனது அருணாெெ்லெ் பிரயதெ மாநிலத்திற்கு சில 

சிறெ்புச ்ெலுமககமள வழங்கியது. 

 

உலக சமூக நீதி தி ம் - பிப்ரவரி 20 

❖ ெமூக அநீதிக்கு எதிராகக் குரல் எழுெ்ெவும், ொலினம், இனம், ெமத்துவமின்மம, மதப் 

ொகுொடு யொன்றவற்றில் நிலவும் தமடகமள அகற்றவும் இந்தத் தினமானது 

அனுெரிக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ இது உலகம் முழுவதும் யமற்சகாள்ளெ்ெடும் ெமூக அநீதிமய எடுத்துமரப்பரதாடு, 

அதற்கான தீரவ்ுகள் மற்றும் யமம்ொடுகமள சவளிக் சகாணரவும் சசய்கிறது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு: "தமடகமள எதிரச்காள்ளுதல் 

மற்றும் ெமூக நீதிக்கான வாய்ெ்புகமள சவளிக் சகாணரத்ல்" என்ெதாகும். 
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