
•   
•    
 

 
 

பிப்ரவரி – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ டெல்லி டெெ்ர ோ இ யில் நி வ்ோகெோனது, Momentum 2.0 எனப்படுெ் இந்தியோவின் முதல் 

டெய்நிக  ்வணிகச ்டசயலியினன வின வில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.  

o இது டெெ்ர ோ இ யில் பயணிகள் டபோருெ்கனள வோங்கவுெ், ரசனவகனளப் பதிவு 

டசய்யவுெ் ெற்றுெ் இ யில் நினலயங்களில் உணவு விநிய ோகச ் ரசனவகனளப் 

டபறவுெ் வழிவனக டசய்யுெ். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஒருங்கிணைந்ே மருே்துவ ணமயங்கள் 

 

❖ நோெ்டிலுள்ள அனனத்து அ சு ெருத்துவ நிறுவனங்களிலுெ் குறிப்போக AIIMS ய ோன்ற 

நிறுவனங்களிலும் ஒருங்கினணந்த ெருத்துவ னெயங்கனளத் திறப்பதற்கு ெத்திய 

அ சு முடிவு டசய்துள்ளது. 

❖ இத்தனகய னெயங்கனளத் திறப்பதோல், இந்திய ெருத்துவ முனறயினன நவீன 

ெருத்துவ முனறகரளோடு ஒத்தினசப்பதற்கோகவுெ், ரநோயோளிகளுக்கு ் பலத ப்பெ்ெ 

ெருத்துவச ்ரசனவகனள வழங்கவுெ் உதவுெ். 

❖ இந்த ஒருங்கினணந்த ெருத்துவச ் ரசனவயோனது, அரலோபதி ெருத்துவத்தில் நவீன 

முன்ரனற்றங்கனளப் பயன்படுத்துவரதோடு, இந்தியோவின் வளெோன ் போ ெ்ப ியெ் 

ெற்றுெ் ெருத்துவ அறிவின் திறனனத ் திறெ்பெ ் பயன்படுத்துவனத ரநோக்கெோகக் 

டகோண்டுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆசியப் சபொருளொேொரப் தபசச்ுவொரே்்ணே 2023 

❖ மத்தி  டவளியுறவு விவகோ ங்கள் துறற அனெசச்கெோனது, சமீபத்தில் ஆசியப் 

டபோருளோதோ ப் ரபசச்ுவோ த்்னத நிகழ்சச்ியினன ் புரனயில் நெத்தியது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு, "ஆசியோ ெற்றுெ் உலக நோடுகளின் ரெெ்பெ்டு வருெ் ஒழுங்கு 

முனற" என்பதோகுெ். 
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❖ இந்தப் ரபசச்ுவோ த்்னதயில் டெெ்ெோவ ஸ்், G20 டசயல்போெ்டு நி னல வடிவனெப்பதில் 

உலகளோவியத் டதற்கு நோடுகளின் பங்கு, பருவநினல சோ ந்்த இலக்குகனள ் பூ த்்தி 

டசய்தல் ரபோன்றவற்றிலுெ் கவனெ் டசலுத்தப்பெெ்து. 

 

 

விமொனச ்தசணவ ஒப்பந்ேம் 

 

❖ இந்தியோ ெற்றுெ் கயோனோ ஆகியவற்றுக்கு இனெரயயோன ஒரு விெோனச ் ரசனவ 

ஒப்பந்தத்தில் னகடயழுத்திெ ெத்திய அனெசச் னவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இது இரு நோடுகளுக்குெ் இனெரய விெோனச ்ரசனவக்கு வழி வகுக்குெ். 

❖ கயோனோவுெனோன இந்த விெோனச ் ரசனவ ஒப்பந்தெோனது, இரு நோடுகளுக்குெ் 

இனெரயயோன விெோனச ்ரசனவகனள வழங்குவதற்கோன ஒரு கெ்ெனெப்னபச ்டசயல் 

படுதத்ிட மு லுெ். 

❖ 2012 ஆெ் ஆண்டு ெக்கள்டதோனகக் கணக்டகடுப்பின்படி, கயோனோவில் இந்திய க்ள் 

கணிசெோன அளவில், அந்நோெ்டு ெக்கள்டதோனகயில் 40% டகோண்ெ மிகப்டப ிய ஒரு 

இனக் குழுவோக உள்ளன .் 

❖ இந்தியோ ெற்றுெ் கயோனோ ஆகியனவ ச வ்ரதச ் டபோது விெோனப் ரபோக்குவ த்து 

ஒப்பந்தத்தில் (சிகோரகோ உென்படிக்னக 1944) னகடயழுத்திெ்டுள்ளன. 
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❖ தற்ரபோது, இந்தியோ சுெோ  ் 110 நோடுகளுென் விெோனச ்ரசனவ ஒப்பந்தங்கனள ரெற் 

டகோண்டுள்ளது. 

 

மொடுகளின் மூணளக்தகொளொறு தநொய் பொதிப்பு 

 

❖ வெ ெோகோணெோன போ ோவில் ெோடுகளின் மூனளக்ரகோளோறு ரநோய்ப் போதிப்பு இருப்பது 

உறுதி டசய்யப் பெ்ெனத அடுத்து, சீனோவிற்கு ரெற்டகோள்ளப்படுெ் ெோெ்டினறசச்ி 

ஏற்றுெதினய ் பிர சில் நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த ரநோயோனது, கோல்நனெ மூனளச ்டசல் மிருதுவோக்க ரநோய் என்றுெ் அனழக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இது ஒரு ப வக்கூடிய, டெல்ல டெல்ல அதிக ிக்கக்கூடிய, ரெோசெோன வினளவுகனள 

ஏற்படுத்தக் கூடிய, ஒரு மிக ஆபத்தோன ரநோயோகுெ். 

❖ இளெ் பருவ கோல்நனெகளின் ெத்திய ந ெ்பு ெண்ெலத்தினனப் போதிக்கிறது. 

❖ ப் ியோன் எனப்படுெ் பு தத்தில் ஏற்படுெ் ஒரு டதோற்று கோ ணெோக இத்தனகய குணப் 

படுத்த முடியோத ரநோய் ஏற்படுகிறது. 

❖ அடெ ிக்கோ, சீனோ, எகிப்து, ஹோங்கோங், சிலி, ஐக்கிய அ பு அமீ கெ் ரபோன்ற 

நோடுகளிலும் இந்த ரநோய்த் டதோற்று ஏற்பெ்டுள்ளது. 

❖ மோட்டிறறசச்ியிறன ஏற்றுமதி சச ்வதில் உலகளவில் பியேசில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பம் 

LORA உந்துவிணச ஏவுகணை 

❖ போ த் எடலக்ெ் ோனிக்ஸ் லிமிடெெ் (BEL) நிறுவனெோனது, தனது LORA என்ற ஆயுத 

அனெப்பினன உள்நோெ்டில் உற்பத்தி டசய்து, இந்தியோவின் முப்பனெகளுக்கு வழங்கச ்

சச ்வதற்கோக இஸ்ர ல் நோட்டின் ஏர ோஸ்ரபஸ் இண்ெஸ்ெ் ீஸ் (IAI) நிறுவனத்துென் 

ஒரு பு ிந்துண வ்ு ஒப்பந்தத்தில் னகடயழுத்திெ்டுள்ளது. 
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❖ இந்த அதிநவீன உத்திசோ  ் ஆயுத அனெப்போனது ஆயுதெ் BEL நிறுவனத்தினோல் 

தயோ ிக்கப் பெ உள்ளது. 

❖ LORA என்பது கெல் ப ப்பில் இருந்து நிலப்ப ப்பிற்கு ்  ோ க் கூடி  ெற்றுெ் நிலப் 

ப ப்பிலிருந்து ரவடறோரு நிலப்ப ப்பிற்கு ் போயக்கூடிய வறகயில், நீண்ெ டதோனலவு 

வன  டசன்று தோக்குெ் உந்து வினச ஏவுகனண டகோண்ெ ஆயுத அனெப்போகுெ். 

❖ இது ஒரு தனிதத்ுவெோன ஏவுகனண ஏவல் அனெப்பு, கெ்ெனள வழங்கீெ்டு மூலெோன 

கெ்டுப்போெ்டு அனெப்பு ெற்றுெ் நிலப்ப ப்பு/கெல் சோ  ்டதோழில்நுெ்ப ஆத வு அனெப்பு 

ஆகுெ். 

❖ LORA அனெப்பு ஆனது பல டதோனலவு வ ெ்புகளுக்கு 10 மீெ்ெ  ்சுற்றளவு பிறை ளவு 

என்ற துல்லிய நினலயுென் கூடிய உந்துவினச தோக்குதல் திறன்கனள வழங்குகிறது. 

 

 

தமகக்கைிணம முணறயில் கட்டணமக்கப்பட்ட உலகின் முேல் சசயல்விளக்க 

சசயற்ணகக் தகொள் 

 

❖ இஸ்ர ோவின் SSLV-D2 எனப்படுெ் புதிய குறு ஏவுகலத்தில் பயணெ் டசய்த JANUS-1 என்ற 

டசயற்னகக் ரகோளோனது, அதன் சுற்றுப்போனதனய டவற்றிக ெோக அனெந்தது. 

❖ இது முழுனெயோக ஓ  ் இந்திய நிறுவனத்தின் ஆ ெ்பெ் முதல் இறுதி வன யிலோன 

ரெகக் கணினெத் தளதத்ினனப் பயன்படுத்தி கருத்துருவோக்கப்பெ்ெ, வடிவனெக்கப் 

பெ்ெ ெற்றுெ் தயோ ிக்கப்பெ்ெ உலகின் முதல் டசயற்னகக்ரகோள் ஆகுெ். 
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❖ இது அன்ெோ ிஸ் ரெகக்கணினெ டென்டபோருள் தளெ் ெற்றுெ் SatOSsoftware 

ஆகியவற்றினனப் பயன்படுத்தி வடிவனெக்கப்பெ்ெ ெற்றுெ் கெ்ெனெக்கப்பெ்ெ, டென் 

டபோருள் மூலெோக வன யறுக்கப்பெ்ெ 6U டதோழில்நுெ்ப விளக்கச ்டசயற்னகக்ரகோள் 

ஆகுெ். 

❖ JANUS-1 ஆனது டவறுெ் 10 ெோதங்களில், இத  டசயற்னகக் ரகோள் ஆய்வுப் பணிகனள 

விெ 75% குனறவோன டசலவில் வடிவனெக்கப் பெ்டுக் கெ்ெனெக்கப்பெ்ெது. 

 

சவர்டிபிதளன் X3 ஆளில்லொ விமொனம் 

❖ இதற்கோன ரசோதனனயின் ரபோது, டெஹ் ி க வ்ோலில் உள்ள ெோவெ்ெ ெருத்துவ 

ெனனக்கு 2 கிரலோ என்ற அளவிற்கு எனெயுள்ள கோசரநோய் எதி ப்்பு ெருந்துகனள 

டகோண்டு டசல்வதற்கு டவ ட்ிபிரளன் எக்ஸ்3 ஆளில்லோ விெோனங்கள் பயன்படுத்தப் 

பெ்ெது. 

❖ AIIMS ெருத்துவெனனயில் உள்ள டஹலிகோப்ெ  ்ஏறுதளத்திற்குெ் ெருத்துவெனனக்குெ் 

இனெரயயோன 40 கிரலோமீெ்ெ  ்டதோனலவினன இதன் மூலம் 30 நிமிெங்களில் கெக்க 

முடிந்தது. 

❖ 2025 ஆெ் ஆண்டிற்குள் கோசரநோனய ஒழிப்பது என நி ண்யிக்கப்பெ்ெ இந்தியோவின் 

இலக்கிற்கு உதவிடும் வனகயில் ெருந்துகனள ெெ்டுமின்றி, சளி ெோதி ிகனளயுெ் 

ஆய்வகங்களுக்குக் டகோண்டு டசல்வதற்கோன ஒரு பணியினனயுெ் இந்தத ் திெ்ெெ் 

எளிதோக்குெ். 

❖ ெருத்துவப் டபோருெ்கனள எடுத்துச ் டசல்ல ஆளில்லோ விெோனங்கள் பயன்படுத்தப் 

படுவது இது முதல் முனற அல்ல. 

❖ டபங்களூன ச ் ரச ந்்த புத்டதோழில் நிறுவனெ் ஒன்று அருணோசச்லப் பி ரதசதத்ில் 

ெருந்துகனள டகோண்டு டசல்வதற்கோக ஆளில்லோ விெோனங்கனளப் பயன்படுத்தியது. 

❖ இது தவி , ஆளில்லோ விெோனங்கள் மூலெோன ெருந்து வழங்கீெ்டுச ் ரசனவயினன 

பல்ரவறு இனணய ெருந்தக நிறுவனங்களுெ் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பருவநிணல சொர்ந்ே திறன்மிகு தகொதுணம வணக 

❖ இந்திய ரவளோண் ஆ ோய்சச்ி நிறுவனெோனது, HD-3410 வனகயினனப் ரபோன்ற அரத 

வினளசச்ல் திறன் டகோண்ெ, டவறுெ் 95 டச.மீ. உய ெ் டகோண்ெ தோவ மோன ெற்றுெ் 

வலுவோன தண்டுகள் உனெய HD-3385 எனப்படுெ் மூன்றோவது ரகோதுனெ வனகயினன 

உருவோக்கியுள்ளது. 

❖ இது குனறந்தபெ்செ் தண்டு வீழ்சச்ித ்தன்னெ டகோண்ெ, முன்கூெ்டிரய வினதப்புக்கு 

மிகவுெ் ஏற்ற வனகயோகுெ். 
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❖ இந்திய ரவளோண் ஆ ோய்சச்ி நிறுவனெோனது, தோவ  வனககள் ெற்றுெ் 

விவசோயிகளின் உ ினெகள் போதுகோப்பு ஆனணயத்தில் (PPVFRA) HD-3385 என்ற வனக 

ஒன்றினனப் பதிவு டசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ் புதிய வனக ரகோதுனெயோனது, இந்தியோவின் பல்ரவறு பகுதிகளில் நிலவுெ் 

அதிக டவப்பநினலனயத் தோங்குெ் வனகயில் வடிவனெக்கப்பெ்டுள்ளது. 

❖ முன்னதோக புது டெல்லியில் உள்ள, இந்திய ரவளோண் ஆ ோய்சச்ி சனபயின் இந்திய 

ரவளோண் ஆ ோய்சச்ி நிறுவனத்தின் ஆ ோய்சச்ியோள க்ள் (IARI) இ ண்டு ரகோதுனெ 

வனககனள உருவோக்கியுள்ளன .் 

❖ HDCSW-18 எனப்படுெ் முதல் வனகயோனது 2016 ஆெ் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பெ்டு, 

அதிகோ ப் பூ வ்ெோக டவளியிெப்பெ்ெது. 

❖ இது ஒரு டஹக்ரெருக்கு 7 ென்களுக்குெ் அதிகெோன அளவில் ரகோதுனெ வினளசச்ல் 

த க் கூடியது. 

❖ ஆனோல் தோவ ங்களின் உய ெ் கோ ணெோக கதி  ் முற்றிய நினலயில் அனவ கீரழ 

சோயக் கூடியதோக உள்ளன. 

❖ HD-3410 எனப்படுெ் இ ண்ெோவது வனகயோனது, 2022 ஆெ் ஆண்டில் டவளியிெப்பெ்ெது. 

❖ இது குனறவோன தோவ  உய த்துென் (100-105 டச.மீ) அதிக ெகசூல் திறன் (7.5 ென் / 

டஹக்ரெ )் டகோண்டுள்ளது. 

 

 

அறிக்ணககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகின் முன்னைி சுயொதீன ஆற்றல் உற்பே்தியொளர் 

❖ S&P க்ரளோபல் கெோடிெட்ி இன்னசெ்ஸ் நிறுவனத்தின் 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 250 

முன்னணி உலக ஆற்றல் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் த வ ினசப் பெட்ியலோனது 

சமீபத்தில் டவளியிெப்பெ்ெது. 

❖ அ சிற்குச ் டசோந்தெோன NTPC லிமிடெெ் நிறுவனெோனது, உலகின் முன்னணி சுயோதீன 

மின் உற்பத்தியோள க்ள் ெற்றுெ் எ ிசக்தி வ த்்தக நிறுவனெோக த வ ினசப் படுத்தப் 

பெ்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் த வ ினசயோனது, டசோத்து ெதிப்பு, வருவோய்கள், லோபெ் ெற்றுெ் முதலீெ்டின் 

மீதோன வருெோனெ் ஆகிய நோன்கு முக்கிய அளவுருக்கனள அடிப்பனெயோகக் 

டகோண்ெது. 

❖ தற்ரபோது இந்தியோவில் உற்பத்தி டசய்யப்படுெ் டெோத்த மின்சோ  ஆற்றலில் 24 சதவீத 

பங்களிப்னப NTPC வழங்குகிறது. 
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❖ 2050 ஆெ் ஆண்டிற்குள், நோெ்டின் டெோத்த மின் உற்பத்தியில் 50 சதவீதத்தினன இந்த 

நிறுவனெ் வழங்குெ். 

 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

கடல்சொர் இடஞ்சொர்ந்ே திட்டமிடல் கட்டணமப்பு 

 

❖ நோெ்டின் முதல் கெல்சோ  ்இெஞ்சோ ந்்த திெ்ெமிெல் (MSP) கெ்ெனெப்பினன ் புதுசர்ச ி 

டவளியிெ்டுள்ளது. 

❖ இது இந்திய-நோ ர்வ ஒருங்கினணந்த ் டபருங்கெல் முன்டனடுப்பின் கீழோன ஒரு 

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியோகுெ். 
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❖ இது கெல்சோ  ்வளங்களின் நினலயோன ரெலோண்னெ ெற்றுெ் கெரலோ  சுற்றுசச்ூழல் 

போதுகோப்பு ஆகியவற்றுென் ரச த்்து, வள ச்ச்ினய செநினலப்படுத்தச ் சச ்வனத 

ரநோக்கெோகக் டகோண்டுள்ளது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சன்சே் ரே்னொ விருதுகள் - 2023 

❖ 13வது விருது வழங்குெ் விழோவோனது, இந்த ஆண்டு ெோ ச் ் 25 ஆெ் ரததியன்று புது 

டெல்லியில் நனெடபற உள்ளது. 

❖ இந்த 13வது விருது வழங்குெ் விழோவின் ரபோது 13 போ ோளுென்ற உறுப்பின க்ள், 2 

நோெோளுென்றக் குழுக்கள் ெற்றுெ் 1 வோழ்நோள் சோதனனயோள  ் விருது ஆகியனவ 

வழங்கப் பெ உள்ளன. 

❖ இந்த விருதுகளோனது, உய ந்ினலச ் செ்ெ உருவோக்க அனெப்பில் அவ க்ள் ஆற்றுெ் 

பணியின் அடிப்பனெயில் சிறப்போகச ்டசயலோற்றுெ் போ ோளுென்ற உறுப்பின க்னள 

அங்கீக ித்து அவேக்றளக் டகௌ விக்கிறது. 

❖ சன்சத்  த்னோ விருதுகள் ஆனது, முன்னோள் குடிய சுத் தனலவ  ் A.P.J.அப்துல் கலோெ் 

அவ க்ளின் உன கள் மூலெ் ஈ க்்கப்பெ்டு 2010 ஆெ் ஆண்டில் நிறுவப்பெ்ெது. 

❖ டசன்னனயின் இந்தியத் டதோழில்நுெ்பக் கல்விக் கழகத்தின் ஆத வுென் தி ப்ன ெ் 

போயிண்ெ ்அறக்கெ்ெனளயினோல் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
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