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பிப்ரவரி – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ G20 அமைப்பின் சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் பருவநிமல நிமலத் தன்மை பணிக் 

கட்டுப்பாட்டுக் குழுவின் (ECSWG) முதலாவது சந்திப்பானது (2023) பபங்களூரு நகரில் 

நமடபபற்றது. 

❖ ககால் இந்தியா லிமிபடட் நிறுவனைானது, 30 பணி நிறுத்தப்படட்ச ் சுரங்கங்கமைச ்

சுற்றுசச்ூழல் சார ் பூங்காக்கை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் சார ் சுற்றுலாத் தலங்கைாக 

ைாற்றியுை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

PRASHAD திட்டே்திற்கான புதிய யாே்திரர ரையை் 

 

❖ புனித யாத்திமரப் புத்துயிராக்கை் ைற்றுை் ஆன்மீகப் பாரை்பரியத்மத கைை்படுத்தச ்

சசய்வதற்கான இயக்கை் (PRASHAD) என்ற திட்டதத்ின் கீழ், நான்கு புனித யாத்திமர 

மையங்கமை ைத்திய அரசு அமடயாைை் கண்டுை்ைது. 

❖ அந்த 4 புதிய மையங்கை் 

o மைசூருவில் உை்ை சாமுண்கடஸ்வரி ககாவில், 

o உடுப்பி ைாவட்டத்தில் உை்ை குஞ்சரகிரியில் உை்ை ஸ்ரீ ைத்வ வனை், 

o பிதார ்ைாவட்டத்தில் உை்ை பாப்னாஷ் ககாவில் ைற்றுை் 

o பபலகாவி ைாவட்டத்தில் பசைந்தட்டியில் உை்ை ஸ்ரீ கரணுகா பயல்லை்ைா ககாவில் 

❖ ஹை்பி ைற்றுை் மைசூருவில் அமைந்துை்ை பாரை்பரியத் தைங்கை் ஏற்கனகவ 

ஸ்வகதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்தின் கீழ் கதரந்்பதடுக்கப் பட்டுை்ைன. 
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❖ PRASAD திட்டை் ஆனது சுற்றுலா அமைசச்கத்தினால் 2014-15 ஆை் ஆண்டில் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்தின் பபயர ்ஆனது 2017 ஆை் ஆண்டு அக்கடாபர ்ைாதத்தில் PRASAD என்பதில் 

இருந்து PRASHAD என ைாற்றப்பட்டது. 

 

சிவதசனா கட்சியின் சபயர் மற்றும் சின்னை் 

❖ இந்தியத் கதரத்ல் ஆமணயை் ஆனது ‘சிவகசனா’ என்ற பபயமரயுை் அக்கட்சியின் 

வில் அை்பு சின்னத்மதயுை் ஏக்நாத ்ஷிண்கட அணிக்கு ஒதுக்கியுை்ைது. 

❖ இந்த நடவடிக்மகயானது, பாலா சாககப் தாக்ககரவால் நிறுவப்படட் அசல் கட்சி இது 

என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ "பபருை்பான்மைச ் கசாதமன" என்ற அடிப்பமடயில் கதரத்ல் ஆமணயைானது இந்த 

முடிவிமன கைற்பகாண்டது. 

❖ ஏக்நாத் ஷிண்கட தரப்பிரனருக்கு ஆதரவு அைிக்குை் சட்டசமப உறுப்பினரக்ை் 

குழுவானது கிட்டத்தட்ட 76% வாக்குகமையுை், உத்தவ் தாக்ககர தரப்பினர ் 23.5% 

வாக்குகமையுை் பபற்றனர.் 

❖ ஏக்நாத் ஷிண்கட தரப்பு சிவசசனா கட்சி மக்களவவயில் சவன்ற 18 நபரக்ளில் 13 

நபரக்வளயும், அம்மாநிலச ் சட்டமன்றத்தில் சவன்ற 56 நபரக்ளில் 40 நபரக்வளயும் 

சகாண்டுள்ளதாக உரிவம சகாரியுள்ளது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ைகாராஷ்டிரச ் சட்டசமபத் கதரத்லில் பவற்றி பபற்ற சிவகசனா 

கட்சியில் 56 சட்டசமப உறுப்பினரக்ை் உை்ைனர.் 

❖ கடந்த ஜூன் ைாதத்திலிருந்து, கட்சியின் பபயர ் ைற்றுை் சின்னை் பதாடரப்ாக இரு 

தரப்பினரக்ளுக்குை் இமடகய கைாதல் நிலவி வருகிறது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

18வது உலகப் பாதுகாப்பு ைாநாடு 

❖ 18வது உலகப் பாதுகாப்பு ைாநாடானது (2023) பஜய்ப்பூர ்நகரில் நமடபபற்றது. 

❖ சரவ்கதச இரயில்கவ ஒன்றியை் ைற்றுை் இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமட ஆகியமவ 

இமணந்து இந்த மூன்று நாட்கை் ைாநாட்டிமன நடத்துகின்றன. 
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❖ இந்த நிகழ்விற்கான கருத்துரு, "இரயில்கவ பாதுகாப்பு சாரந்்த உத்திகை்: எதிர ்

காலத்திற்கான நடவடிக்மககை் ைற்றுை் குறிக்ககாை்" என்பதாகுை். 

❖ முன்னதாக, 2006 ைற்றுை் 2015 ஆை் ஆண்டுகைில், இந்திய அரசானது சரவ்கதச UIC 

உலகப் பாதுகாப்பு  ைாநாட்டிமனப் புது படல்லியில் நடத்தியது. 

❖ சரவ்கதச இரயில்கவ ஒன்றியத்தின் தமலமையகை் ஆனது பிரான்சின் பாரீஸ் நகரில் 

அமைந்துை்ைது. 

❖ இது 1922 ஆை் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிற ஒரு பதாழில்முமறச ்சங்கைாகுை். 

❖ இரயில்கவ துமறமயப் பிரதிநிதித்துவப் படுதத்ுை் இது உலகை் முழுவதுை் உை்ை ரயில் 

கபாக்குவரத்திமன கைை்படுத்துகிறது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சிங்கப்பூர் அரசுடனான ஒருங்கிரைந்ேப் பை வழங்கீட்டு இரடமுகச ்தசரவ 

கூட்டிரைவு 

 

❖ இந்தியாவின் ஒருங்கிமணந்தப் பண வழங்கீட்டு இமடமுகச ் கசமவ ைற்றுை் 

சிங்கப்பூரின் PayNow ஆகியமவ நிகழ்கநர பண வழங்கீட்டுச ்கசமவ இமணப்புக்காக 

அதிகாரப் பூரவ்ைாக இமணக்கப்பட்டுை்ைன. 
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❖ சிங்கப்பூர ்தற்கபாது எல்மல கடந்த கநரடி (P2P) பண வழங்கீட்டு வசதிகை் பதாடங்கப் 

பட்ட முதல் நாடாக ைாறியுை்ைது. 

❖ இது சிங்கப்பூரில் உை்ை புலை்பபயரந்்த இந்தியரக்ளுக்கு, குறிப்பாக புலை்பபயரந்்த 

பதாழிலாைரக்ை் /ைாணவரக்ளுக்கு உதவச ் சசய்வசதாடு, எண்ணிை ையைாக்கலின் 

பலன்கமை அவரக்ைிடை் கசரக்்க உதவுை். 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சோழில்நுட்பை்  

ரைப்பர்லூப் மூலைான சரக்குப் தபாக்குவரே்து 

 

❖ கான்பூரில் உை்ை இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகைானது, நிலக்கரி ைற்றுை் 

கனிைங்கமைக் பகாண்டு பசல்வதற்காக சவண்டி ஆற்றல் பசயல்திறன் மிக்க மீ-வளி 

அழுத்தத்தில் மவக்கப்பட்ட காற்று பகாண்ட ஒரு குழாய் அமைப்பிமன உருவாக்கி 

உை்ைது. 

❖ மஹப்பரல்ூப் மூலைான சரக்குப் கபாக்குவரத்துச ் கசமவயானது பபாருை் இழப்பு, 

விநிகயாக கநரத்தில் உை்ை நிசச்யைற்றத் தன்மை ைற்றுை் காற்று ைாசுபாடு கபான்ற 

சவால்கமை எதிரப்காை்ை உதவுை். 

❖ இந்த அமைப்பானது, நிலக்கரி அல்லது நீரை்ங்கமை ஓர ்இடத்தில் இருந்து ைற்பறாரு 

இடத்திற்கு மீ-வைி அழுத்தக் காற்றிமன அதன் ஆற்றலாகக் பகாண்டு எடுத்துச ்

பசல்லுை் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ இந்த எந்திரைானது, ஒரு ைணி கநரத்திற்குச ் சுைார ் 120 கி.மீ. கவகத்தில் பயணிக்கக் 

கூடியசதாடு, முழுவதுை் சரக்கு ஏற்றப்பட்ட ஒரு பதாகுதிமய நிரண்யிக்கப்பட்ட 

இடங்களுக்குத் பதாடரந்்து பகாண்டு பசல்லக் கூடியது. 

❖ இந்த அமைப்பானது துல்லியைான, நை்பகைான ைற்றுை் பதாடரச்ச்ியான வாகனை் / 

எந்திர இடங்காட்டு அமைப்மபயுை் பகாண்டுை்ைது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஓதைாரக்ஸ் கந்தேஷ் 

❖ இந்தியாவில் புதிய வண்டு இனை் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ இது ஒரு விலங்கு அல்லது ைனிதனின் ைரண கநரத்மதக் கண்டறிய உதவுகிறது 

என்பதால் தடயவியல் அறிவியலுக்கு இந்த வண்டு இனை் முக்கியைான ஒன்றாகுை். 
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❖ ஓகைாரக்ஸ் கந்கதஷ் ஒரு பிணந்தின்னி வண்டு இனைாகுை் என்பதால் இது பகரட்டின் 

வண்டு என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தப் புதிய இனைானது ட்கராகிகட குடுை்பத்மதச ்கசரந்்தது ஆகும். 

❖ இந்தப் புதிய இனத்தின் கசரக்்மகயுடன் இந்தியாவில் இந்த வண்டுக் குடுை்பத்தில் 

தற்கபாது பைாத்தை் 14 இனங்கை் உை்ைன. 

❖ இந்த இனத்திமனச ் கசரந்்த வண்டுகை் சில சையங்கைில் ைமற வண்டுகை் என்று 

அமழக்கப் படுவதால், அமவ ைண்ணின் கீழ் தனது உடமல மூடி ைமறத்துக் 

பகாை்ளுை் தன்வமயிவன உமடயமவயாகுை்.  

 

 

ைாநிலச ்சசய்திகள் 

தவளாை் துரறக்கான இந்தியாவின் முேல் உரரயாடு சைன்சபாருள் 

 

❖ அைா க்ருஷ் AI எனப்படுை் கவைாண் துமறக்கான இந்தியாவின் முதல் பசயற்மக 

நுண்ணறிவு உமரயாடு பைன்பபாருைானது ‘க்ருஷி ஒடிசா 2023’ நிகழ்வின் நிவறவுக் 

கூட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த உமரயாடு பைன்பபாருைானது சிறந்த கவைாண் நமடமுமறகை், அரசுத் 

திட்டங்கை் ைற்றுை் 40க்குை் கைற்பட்ட வணிக ைற்றுை் கூட்டுறவு வங்கிகைின் கடன் 

கசமவகை் குறித்தத் தகவல்கமை விவசாயிகை் பபற உதவுை். 
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❖ இது சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ChatGPT அமைப்பு ைற்றுை் பசன்மனயின் 

இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகை் உருவாக்கிய பைாழி சார ் உமரயாடு 

பைன்பபாருை் தைைான பாஷினி ஆகியவற்றிமனப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப் பட்டு 

உை்ைது. 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ELECRAMA 2023 

❖ 15வது ELECRAMA 2023 நிகழ்வானது, கிகரட்டர ்பநாய்டாவில் உை்ை இந்தியக் கண்காட்சி 

வணிக மையத்தில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது திறன்மிகு அைவிகை், திறன்மிகு மின்னூட்டி கைலாண்மை அமைப்புகை், 

பைத்தனால் உற்பத்தி கபான்ற மின் துமறயில் கைற்பகாை்ைப்படுை் புதுமைகமைக் 

காட்சிப் படுத்துவமத கநாக்கைாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ இந்த நிகழ்விற்கான கருத்துரு, 'எதிரக்ாலத்திமன ைாற்றியமைத்தல்: இந்தியாவில் 

மின் துமறயின் உருைாற்றை்' என்பதாகுை். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக சாரைர் தினை் - பிப்ரவரி 22 

 

❖ இந்தத் தினைானது சிறார ் சாரணர ் இயக்கத்தின் நிறுவனர ் ராபரட்் கபடன் பவல் 

பிரபுவின் பிறந்த நாமைக் பகாண்டாடுகிறது. 

❖ சாரணர ் இயக்கத்தின் பதாடக்கைானது, ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, 1907 ஆை் 

ஆண்டில் ஐக்கியப் கபரரசில் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 1908 ஆை் ஆண்டு கபடன் பவல் என்பவரால் சிறார ் சாரணர ் இயக்கைானது முதன் 

முமறயாக பதாடங்கப்பட்டது. 
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❖ 20 இமைஞரக்ை் பகாண்ட அமைப்பு சாரா குழுவுடன், முதல் சிறார ் சாரணர ்

முகாைானது கபடன் பவல் பிரபுவால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு நிலவரப்படி, சாரணர ் இயக்கை் ஆனது 57 மில்லியன் 

உறுப்பினரக்ளுடன் 172 கதசிய சாரணர ்அமைப்புகைில் பரவியுை்ைது. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, "நைது உலகை்: நைது சைைான 

எதிரக்ாலை்: சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் பாலினச ்சைத்துவை்" என்பதாகுை். 

 

உலகச ்சிந்ேரன தினை் - பிப்ரவரி 22 

 

❖ உலக ைகைிர ் வழிகாட்டிகை் ைற்றுை் ைகைிர ் சாரணரக்ை் அமைப்பு (WAGGGS) ஆனது 

உலகச ்சிந்தமன தினதம்த அனுசரிதத்ு வருகிறது. 

❖ உலகச ் சிந்தமன தினதத்ில், ைகைிர ் சாரணரக்ை் நை்பிக்மக ைற்றுை் ைரியாமத 

ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிமை அைிக்குை் அமைப்புகை் ஒன்றுக்பகான்று நீடித்தப் 

பிமணப்மப உருவாக்குவதற்கு ஊக்குவிக்கப் படுகிறாரக்ை். 

❖ இந்தத ் தினைானது சககாதரத்துவை், ஒற்றுமை ைற்றுை் பபண்கை் அதிகாரை் 

ஆகியவற்மறக் பகாண்டாடுகிறது. 

❖ 1926 ஆை் ஆண்டு நமடபபற்ற நான்காவது சரவ்கதச ைகைிர ் சாரணர ் ைாநாட்டில், 

உலகச ் சிந்தமன தினதத்ிற்கான அவசியை் குறித்து கருத்தாக்கை் பகாண்டு வரப் 

பட்டது. 

❖ "நைது கிரகை், நைது அமைதியான எதிரக்ாலை்" என்பது 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான 

உலகச ்சிந்தமன தினதத்ின் கருத்துருவாகுை். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

முசிரிஸ் பற்றிய BBC ஆவைப்படை் 

 

❖ BBC ஊடகைானது சமீபத்தில் “முசிரிஸ்: 700 ஆண்டுகைாக பதாமலந்து கபான 

இந்தியாவின் முதல் வணிக மையை”’ என்ற ஒரு காட்சிப் படத்திமன பவைியிட்டது. 
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❖ முசிரிஸ் என்பது நறுைண (ைசாலா) பபாருட்கை் வரத்்தகத்திற்கான ஒரு முக்கியப் 

பண்மடய காலத் துமறமுக நகரைாக விைங்கியது. 

❖ இது தற்காலத்திய சகரளாவில் முராசச்ிப் பட்டணை் என்றுை் அமழக்கப்படட்து. 

❖ மிைகிற்கு ஈடாக வழங்கச ்சசய்வதற்காக, தங்கை் ஏற்றப்பட்ட கராைானியக் கப்பல்கை் 

முசிரிஸுக்கு வருவமதச ்சங்க இலக்கியங்கை் விவரிக்கின்றன. 

❖ 1341 ஆை் ஆண்டைவில், பபரியாறு ஆற்றுப்படுமகயில் உை்ை நீரந்ிமலகைின் 

அமைப்பானது ஒரு பபரிய ைாற்றத்திற்கு உட்படட்து என்பதால், பவை்ைை் ைற்றுை் 

பூகை்பை் காரணைாக அழிந்த முசிரிஸ் இந்திய வமரபடத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. 

❖ முசிரிஸ் பாரை்பரியத் திட்டமானது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒரு வைங்காப்பு 

திட்டங்கைில் ஒன்றாகுை். 
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