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பிப்ரவரி – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக சுகாதார அமைப்பானது, mRNA சாரந்்த (தூது ரிபபாநியூக்ளிக் அமிலை்) தடுப்பு 

ைருந்து உற்பத்தி மையதத்ிமனத் ததலுங்கானாவில் அமைக்கவுள்ளது. 

❖ G20 கலாசச்ாரப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவின் முதல் கூட்டைானது ைத்தியப் 

பிரபதசத்தின் கஜுராப ா நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமலமைதத்ுவத்தின் கீழான, G20 அமைப்பு 

நாடுகளின் நிதி அமைசச்ரக்ள் ைற்றுை் ைத்திய வங்கி ஆளுநரக்ளின் (FMCBG) முதல் 

கூட்டைானது, கரந்ாடகாவின் தபங்களூரு நகரில் ததாடங்கியது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சரக்கு மற்றும் தசவவ வரி தமல்முவறயீட்டுத் தீர்ப்பாயம் 

 

❖ சரக்கு ைற்றுை் பசமவ வரிச ்சமபயானது, தடல்லியில் முதன்மை அைரவ்ுடனுை் பிற 

ைாநிலங்களில் அதற்கான கிமள அைரவ்ுகளுடன் கூடிய பதசிய சரக்கு ைற்றுை் பசமவ 

வரி சாரந்்த வழக்குகளுக்கான பைல்முமறயீட்டுத் தீரப்்பாயத்திமன நிறுவ முடிவு 

தசய்துள்ளது. 

❖ ஒரு ைாநிலத்தில் உள்ள அைரவ்ுகளின் எண்ணிக்மகயானது அை்ைாநிலத்தில் உள்ள 

ைக்கள் ததாமகயின் பதமவகளின் அடிப்பமடயில் அந்த ைாநில அரசினால் 

தீரை்ானிக்கப் படுை். 

❖ இந்த பைல்முமறயீட்டு அமைப்பானது, ஓர ்உசச் நீதிைன்ற நீதிபதி அல்லது உயர ்நீதி 

ைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதியினுமடய தமலமையில் தசயல்படும். 

❖ 50 இலட்சத்திற்குை் குமறவான வரி சிக்கல் ததாடரப்ான வழக்குகமள விசாரிப்பதற்கு 

ஒற்மற உறுப்பினர ்தகாண்ட ஒரு அைரவ்ானது நிரண்யிக்கப்படுை். 

❖ 50 இலட்சத்திற்குை் பைலான வரி சிக்கல் ததாடரப்ான வழக்குகமள விசாரிப்பதற்கு 

இரட்மட உறுப்பினரக்ள் தகாண்ட ஒரு அைரவ்ானது நிரண்யிக்கப்படுை். 

 

SWARM ஆளில்லா விமான அவமப்பு 

❖ இந்திய ராணுவைானது, பபாரக்்களத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக, முதலாவது பன்முகப் 

பயன்பாடு தகாண்ட ஒரு ஆளில்லா வான்வழி வாகன (UAV) அமைப்மப வாங்கத் 

ததாடங்கியுள்ளது. 
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❖ இராணுவப் பயன்பாடுகளுக்காக என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுை் உலகின் முதல் 

தசயல்பாட்டில் உள்ள உயர ் ஆற்றல் தசயல்திறன் தகாண்ட SWARM ஆளில்லா 

வான்வழி வாகன அமைப்பு இதுபவ ஆகுை். 

❖ தபங்களூரு நகரில் அமைந்துள்ள நியூஸ்பபஸ் ரிசரச் ்& தடக்னாலஜிஸ் என்ற இந்தியப் 

புத்ததாழில் நிறுவனை் மூலை் அமவ விநிபயாகிக்கப்படுகின்றன. 

❖ 100 ஆளில்லா விைானங்கள் தகாண்ட ஒரு ததாகுதியானது, குமறந்தது எதிரி நாட்டின் 

பிரபதசத்தினுள் 50 கிபலாமீட்டர ்ததாமலவில் வமர உள்ள இலக்குகமளத் தாக்குை் 

திறன் தகாண்டது. 

❖ அமவ பைை்பட்டத் தன்னியக்கை், கணினிையை், தகவல் ததாடரப்ு ைற்றுை் தசயற்மக 

நுண்ணறிவு தநறிமுமறகமளப் பயன்படுத்தி, குமறந்தபட்ச ைனித ஈடுபாட்டுடன் 

பல்பவறு பணிகமளச ்தசயல்படுத்துகின்றன. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அசமரிக்காவில் சுட்டு வீழ்ே்ேப்பட்ட மர்மப் சபாருட்கள் 

 

❖ வட அதைரிக்காவின் வானத்தில் பறந்த மூன்று ைரை்ப் தபாருட்களை அதைரிக்க 

ராணுவை் சுட்டு வீழ்த்தியது. 

❖ இது 20,000 அடி (6,100 மீ) உயரத்தில் பயணித்ததால், அமவ வணிக ரீதியாக இயக்கப் 

படுை் விைானப் பபாக்குவரத்தில் குறுக்கிடக் கூடுை். 

❖ களடசியாக சுடப்பட்ட பபாருை் உருமள வடிவமும் 200 அடி உயரமுை் தகாண்டதாகுை். 
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❖ இந்த வான்வழிப் தபாருளின் தாங்கு தபாருள் எமடயானது 1000 பவுண்டுகளுக்கு பைல் 

இருந்தது. 

❖ முன்னதாக, அதைரிக்க விைானப்பமடயானது அதன் F-22 பபார ் விைானங்கமளப் 

பயன்படுத்தி, ததற்கு கபராலினா கடற்கமரக்கு அருகில் சீனக் கண்காணிப்புப் பலூன் 

ஒன்றிமனச ்சுட்டு வீழ்தத்ியது. 

❖ அடுத்த நாள் அது அலாஸ்கா பகுதியின் வான்தவளிக்கு அருகில் ைற்தறாரு வான் 

தபாருமளச ்சுட்டு வீழ்தத்ியது. 

❖ பைலுை், ஓர ்அமடயாளை் ததரியாத தபாருள் வடக்கு கனடா பகுதி மீது சுட்டு வீழ்த்தப் 

பட்டது. 

❖ இந்த நான்காவது நிகழ்வானது  ூரான் ஏரியின் மமல் நடத்தப்பட்டது. 

 

வங்காள தேசே்தின் 22வது குடியரசுே் ேவலவர் 

❖ முன்னாள் நீதிபதியுை், சுதந்திரப் பபாராட்ட வீரருைான முகைது ஷ ாபுதீன் சுப்பு 

வங்காள பதசத்தின் புதிய அதிபராக பதவிபயற்கவுள்ளார.் 

❖ இவமர எதிரத்்து எந்ததவாருப் பபாட்டி பவடப்ாளருை் இல்லாததால் 22வது அதிபராக 

இவர ்பபாட்டியின்றித் பதரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 

❖ அந்நாட்டின் அதிபரான  மீத,் இரண்டு பதவிக் காலங்களுடன் வங்காள பதசத்தில் 

நீண்ட காலை் பதவி வகிதத் குடியரசுத் தமலவர ்ஆவார.் 

❖ அந்த நாட்டின் அரசியலமைப்பின் படி, அவர ்மூன்றாவது முமறயாக இப்பதவியிமன 

வகிக்க முடியாது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

நிலவில் உள்ள பசால்ட் பாவறகளின் தோற்றம் 

❖ தவற்றுக் கண்களுக்குப் புலப்படக் கூடிய சந்திரனின் இருள் நிமறந்தப் பகுதிகள், 

'பைர'் (நிலவின் இருள் நிமறந்த பகுதி) என்று அமழக்கப் படுகின்றன. 

❖ அமவ சூரியக் குடுை்பத்தினுமடய முற்கால ைாற்றங்களின் எஞ்சியப் பகுதிகள் ஆகுை். 

❖ பூமியில் ஏற்படட் இந்த பைாசைான நிகழ்வுகள் பற்றிய பதிவுகள் எதுவுை் இல்மல. 
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❖ பூமியில் இருந்து பாரக்்குை் பபாது புலப்படக்கூடிய, நிலவில் உள்ள தபரிய அளவிலான 

பைர ் எனப்படுை் பகுதிகள் தபருை்பாலுை் எரிைமல பாமறகளால் ஆன பசால்ட் 

பாமறகமளக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பகுதிகள் ஆனது சந்திரன் எவ்வாறு குளிரச்ச்ியமடந்து ைாற்றை் தபற்றது 

என்பதற்கான சான்றுகமளக் தகாண்டுள்ளன. 

❖ தற்பபாது பாமறகளாக ைாறியுள்ளவற்றிமன, உருக்கிப் படிகைாக்குவதற்கு மூல 

ஆதாரைாக இருந்த தவப்ப ஆற்றல் எது என்பது பற்றியத் தகவல்கமளயுை் அமவ 

வழங்குகின்றன. 

❖ அப்பல்பலா, லூனா ைற்றுை் சாங்'இ-5 ஆகிய ஆய்வுக் கலங்கள், நிலவின் இருண்டப் 

பகுதியிலுள்ள பசால்ட ்பாமறகளின் ைாதபருை் ைாதிரித ்ததாகுப்பிமனச ்பசகரித்துப் 

பூமிக்கு தகாண்டு வந்துள்ளன. 

❖ அப்பல்பலா ஆய்வுக் கலை் தகாண்டு வந்த நிலவின் இருண்டப் பகுதியிலுள்ள பசால்ட் 

பாமறகளின் ைாதிரிகள் 3.8–3.3 Ga காலத்திற்கு முந்மதயமவ (Ga என்பது ஒரு 

பில்லியன் ஆண்டுகள்) ஆகுை். 

❖ நிலவில் ஏற்பட்ட குமறந்த அழுத்தை் காரணைாக அங்கிருந்த மூலப் தபாருட்கள் 

உருகியதன் விமளவாக இந்த பசால்ட் பாமறகள் உருவாகியிருக்க பவண்டுை் என்று 

ைதிப்பீடுகள் காட்டுவதாக இஸ்பரா கூறியது. 

❖ பைலுை், இந்த பசால்ட் பாமறகள் ஆனது குளிரந்்த, ஆழைற்ற ைற்றுை் உட்கூறுகள் 

ஆகியவற்றின் பவறுபட்டுக் காணப்பட்ட சந்திரனின் உட்புறப் பகுதியிலிருந்து 

பதான்றியது என்பதமனயுை் அமவ தவளிப்படுதத்ுகின்றன. 

❖ சந்திரனின் உட்புறப் பகுதியானது 4.3 - 3.9 Ga காலத்திலிபலபயப் பசால்ட் பாமறக் 

குழை்பு வடிவில் உருகியுள்ளது. 

❖ தபாட்டாசியை், அருைண் தனிைங்கள் ைற்றுை் பாஸ்பரஸ் நிமறந்த ப்பராதசல்லரை் 

க்ரீப் தடரப்ரன் (PKT) எனப்படுை் சந்திரனின் ஒரு பகுதியானது பின்னர ் 3.8-3.0 Ga 

காலத்தில் உருவானது. 

 

 

சந்திரன், சவள்ளி வியாழன் தகாள்கள் ஒதர தநரே்தில் காட்சியளிப்பு 

❖ சந்திரன், தவள்ளி ைற்றுை் வியாழன் ஆகியமவ வானத்தில் ஒபர பநரத்தில் ஒன்றாக 

இமணந்து காணப்பட்டன. 
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❖ மூன்று வானியல் அமைப்புகளுை் ஒன்றுக்தகான்று தநருங்கி வந்து, இரவு வானில் 

முக்பகாணை் பபான்ற வடிவத்மத உருவாக்கின. 

❖ இருப்பினுை், பூமி தனது அசச்ில் சுழலுை் பபாது இந்த இமணவானது குறுகிய காலபை 

காணப்பட்டது. 

❖ தற்பபாது தவள்ளிக் பகாளானது, சூரியன் ைற்றுை் சந்திரனுக்கு அடுத்தபடியாக வான 

தவளியில் காணப்படுை் 3வது பிரகாசைான இயற்மக அமைப்பாகுை். 

❖ இது மிகவுை் திமகப்பூட்டுை் வமகயில் பிரகாசைாக இருப்பதால் சில சையங்களில் 

பகலில் கூட இதமனப் பாரக்்க முடியுை். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தராதடாசடன்ட்ரான்ஸ் 

 

❖ கிபரக்க தைாழியில் பராஜா ைரை் என்று தபாருள்படுை் பராபடாதடன்ட்ரான் (தபரிடிய 

ைலரக்மளக் தகாண்ட பசுமை ைாறா தசடி வமக) பருவநிமல ைாற்றத்திற்கான ஒரு 

குறிகாட்டி இனைாக கருதப் படுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் காணப்படுை் அமனத்து வமகயான பராபடாதடன்ட்ரான்களிலுை் 

மூன்றில் ஒரு பங்கிற்குை் அதிகைானமவ டாரஜ்ிலிங் ைற்றுை் சிக்கிை் இையைமலகள் 

பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
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❖ இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு அமைப்பின் ‘சிக்கிை் ைற்றுை் டாரஜ்ிலிங் இைய 

ைமலகளின் பராபடாதடன்ட்ரான்ஸ் - ஒரு விளக்க அறிக்மக’ என்ற தமலப்பிலான 

புதிய அறிக்மகயில் 45 வமக பராபடாதடன்ட்ரான்கமளப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்தியாவில் 132 வமகயான (80 இனங்கள், 25 கிமளயினங்கள் ைற்றுை் 27 வமககள்) 

பராபடாதடன்ட்ரான்கள் உள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்மகயில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள 45 வமககளில், 24 வளககை் டாரஜ்ிலிங் 

இையைமலயிலுை், 44 சிக்கிை் இையைமலயிலுை் காணப்படுகின்றன. 

❖ அமவ ஆசியா, வட அதைரிக்கா ைற்றுை் ஐபராப்பாவின் மிததவப்பப் பகுதிகளிலுை், 

ததன்கிழக்கு ஆசியா ைற்றுை் வடக்கு ஆஸ்திபரலியாவின் தவப்பைண்டலப் 

பகுதிகளிலுை் காணப்படுகின்றன. 

❖ பராபடாதடன்ட்ரான்கள், முதன்முதலில் 1776 ஆை் ஆண்டில் பகப்டன்  ாரட்்விக் 

என்பவரால் ஜை்மு ைற்றுை் காஷ்மீரில் கண்டறியப்பட்டன. 

❖ இது பநபாளத்தின் பதசிய ைலர ் ைற்றுை் இந்தியாவின் உத்தரகாண்ட ் ைாநிலத்தின் 

ைாநில ைரைாகுை். 

 

அறிக்வககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகே் சோழிலாளர் வள சநகிழ்திறன் குறியீடு 2023 

 

❖ உலக நாடுகளின் அரசாங்க உசச்ி ைாநாட்டின் பபாது தவாயிட ்சீல்டு (White Shield) என்ற 

அமைப்பானது உலகளாவியத் ததாழிலாளர ் வள தநகிழ்திறன் குறியீட்டிமன 

தவளியிட்டது. 

❖ பவமலவாய்ப்பு சாரந்்த ஏற்ற இறக்கங்கமளத் தாங்குை் நாடுகளின் திறமனயுை், 

அவற்மற எதிரத்த்ுப் பபாராடுை் திறமனயுை் இந்தக் குறியீடு அளவிடுகிறது. 
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❖ முதல் வமகயான இந்த அறிக்மகயானது, ததாழில்நுட்பச ் சீரக்ுமலவுகள், தபருந் 

ததாற்றுகள், பசுமைப் தபாருளாதாரை் ைாற்றை் பபான்ற பல்மவறு அளவுருக்களின் 

அடிப்பமடயில் 136 நாடுகமளத ்தரவரிமசப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ சுவிட்சரல்ாந்து, தஜரை்னி, தநதரல்ாந்து, சிங்கப்பூர,் சுவீடன் ஆகிய இந்த நாடுகள் 

குறியீட்டில் முதல் இடத்மதப் பிடித்துள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்மகயில் இந்தியா 65வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ ததற்காசியாவில் உள்ள ைற்ற அமனத்து நாடுகளுை் 80 என்ற தரவரிமசக்குக் கீழான 

இடங்களில் உள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்மகயில் பாகிஸ்தான் 97வது இடத்மதப் பிடித்தது. 

❖ இந்தத் தரவரிமசயில் இடை் தபற்ற மூன்றில் ஒரு பங்கிற்குை் அதிகைான நாடுகள் (136 

நாடுகளில் 49 நாடுகள்) ததாழிலாளர ்வளச ் சந்மத தநகிழ்திறனில் 100க்கு 50க்குை் 

குமறவான ைதிப்தபண்கமளபயப் தபற்றுள்ளன. 
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