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பிப்ரவரி – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியக் கடற்படடயானது, ஆந்திரப் பிரதேசே்தில் உள்ள காக்கிநாடா அருதக 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற தேற்ககாள்ளப்படுே் AMPHEX 2023 என்ற இருேரப்பு 

முப்படடகளுக்கான கடல் ேற்றுே் நிலப்பரப்பு சாரந்்ே ஒரு பயிற்சியிடன தேற் 

ககாண்டது. 

❖ எல்டலப் பாதுகாப்புப் படடயானது, குஜராே்தின் சர ்க்ரக்ீ பகுதி முேல் ரான் ஆஃப் கட்ச ்

வடரயிலும் ேற்றுே் ராஜஸ்ோனின் பாரே்ர ்ோவட்டே் வடரயிலும் அடேந்ே இந்திய-

பாகிஸ்ோன் எல்டலயில் ‘ஆப்ஸ் அலரட்்' என்ற பயிற்சியிடன தேற்ககாண்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டின் சிறந்த காவல் நிலலயம் 

 

❖ திருசச்ி ோவட்டே்தில் உள்ள முசிறி காவல் நிடலயே்திடன ேமிழகே்தின் சிறந்ே 

காவல் நிடலயோக ேேத்ிய உள்துடற அடேசச்கே் அறிவிே்துள்ளது. 

❖ உள்துடற அடேசச்கே் ஆனது கடந்ே ஆண்டு ஆகஸ்ட் முேல் கசப்டே்பர ் ோேே் 

வடரயில் நாடு முழுவதுே் உள்ள பல்தவறு காவல் நிடலயங்களுக்குச ் கசன்று 

அவற்றின் கசயல்திறன்கடள ேதிப்பீடு கசய்ேது. 
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❖ இந்ே ேதிப்பீட்டின் அடிப்படடயில், ஒடிசாவின் கஞ்சே் ோவட்டே்தில் உள்ள அஸ்கா 

காவல் நிடலயே் ஆனது இந்தியாவிதலதய முேல் இடே்டேப் பிடிே்துள்ளது.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தபறுகால தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் – 2000/2020  

 

❖ 2020 ஆே் ஆண்டில் இந்தியாவில் இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்டகயிலான தபறுகால 

ோய்ோரக்ள் இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ கபருந்கோற்று ஏற்பட்ட ஆண்டில் 82,000 தபறுகால ோய்ோரக்ள் இறப்புகள் பதிவாகிய 

டநஜீரியாவிடனே ்கோடரந்்து 24,000 என்ற எண்ணிக்டகயுடன் இந்தியா இரண்டாவது 

இடே்தில் உள்ளது. 

❖ இருப்பினுே், இந்தியாவில் பதிவான தபறுகால ோய்ோரக்ள் இறப்பு விகிேே்தில் ஒட்டு 

கோே்ேோக 73.5 சேவீேே் குடறந்துள்ளது. 

❖ நூற்றாண்டின் கோடக்கே்தில் 384 ஆக இருந்ே இந்தியாவின் தபறுகால ோய்ோரக்ள் 

இறப்பு விகிேோனது 2020 ஆே் ஆண்டில் 103 ஆக குடறந்திருப்பது மிகப்கபரிய ஒரு 

முன்தனற்றோகுே். 

❖ ேற்ற வளரந்்து வருே் நாடுகளான அரக்ஜன்டினா (45), பூடான் (60), பிதரசில் (72), 

கிரக்ிஸ்ோன் (50) ேற்றுே் பிலிப்டபன்ஸ் (78) ஆகிய நாடுகள் இந்தியாடவ விட மிகச ்

சிறப்பான கசயல்திறடனக் ககாண்டோக உள்ளன. 

❖ உலகளவில், 2020 ஆே் ஆண்டில் 287,000 தபறுகால ோய்ோர ்இறப்புகள் பதிவானோக 

ேதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆே் ஆண்டில் பதிவான அடனே்து தபறுகால ோய்ோரக்ள் இறப்புகளில் 

ஆப்பிரிக்காவின் துடண-சஹாரா பகுதியானது  70 சேவிகிேே்திடனக் ககாண்டுள்ள 
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நிலையிை் தபறுகால ோய்ோர ் இறப்புகள் ஏழ்டே மிக்க நாடுகள் ேற்றுே் தோேல் 

நிடறந்ே ேண்டலங்களில் அதிகோகக் காணப்படுகின்றன. 

❖ தேலுே், 223 என்ற அளவிைான உலக சராசரியுடன் ஒப்பிடுே்தபாது, தோேல்கள் 

நிடறந்ே நாடுகளில் தபறுகால ோய்ோரக்ள் இறப்பு விகிேே் 551 ஆகப் பதிவாகி 

உள்ளது. 

 

சிறுதானியங்களுக்கான FSSAI அலமப்பின் தர நிர்ணயம் 

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ேர நிரண்ய ஆடணயோனது, உணவுப் 

பாதுகாப்பு ேற்றுே் ேரநிடலகள் 2023 ஆே் ஆண்டின் இரண்டாவது திருே்ேச ்சட்டங்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் சிறு ோனியங்களுக்கான விரிவான கோகுப்பு குறித்த 

ேர நிடலகடளக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்த ஆண்டின் கசப்டே்பர ்01 ஆே் தேதி முேல் அேலுக்கு வர உள்ளது. 

❖ ேற்தபாது, 2011 ஆே் ஆண்டு உணவுப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ேரநிடலகள் (உணவுப் 

கபாருட்களின் ேரநிடலகள் ேற்றுே் உணவுச ்தசரக்்டககள்) ஒழுங்குமுடறகளில் ஒரு 

சில உணவு வடககளுக்கான ேனிப்பட்ட ேரநிடலகள் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ FSSAI அடேப்பானது ேற்தபாது 15 வடகயான சிறு ோனியங்களுக்கு ஒரு விரிவான 

கோகுப்பு ேரநிடலகடள உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ ஈரப்பேே்திற்கான அதிகபட்ச வரே்பு, யூரிக் அமில உட்கூறு, தேடவயற்ற கபாருட்கள், 

ேற்ற உண்ணக் கூடிய ோனியங்கள், குடறபாடுகள், அந்துப்பூசச்ிகள் ோக்கிய 

ோனியங்கள் ேற்றுே் முதிரச்ச்ியடடயாே ேற்றுே் உலரந்்ே ோனியங்கள் தபான்ற 8 ேர 

அளவுருக்கடள அடவ குறிப்பிடுகின்றன. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

கிதரட் தபக்யார்டு பறலவகள் கணக்சகடுப்பு 2023 

❖ 35 ோநிலங்கள் ேற்றுே் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் தேற்ககாள்ளப்பட்ட 2023 ஆே் 

ஆண்டு கிதரட ்தபக்யாரட்ு பறடவகள் கணக்ககடுப்பின் தபாது தேற்கு வங்காளே்தில் 

அதிக எண்ணிக்டகயிலான பறடவ இனங்கள் பதிவாகியுள்ள நிலையிை் அதலனத் 

ததாடரந்்து உே்ேரகாண்ட் ேற்றுே் அருணாசச்லப் பிரதேசே் ஆகிய மாநிைங்கள் 

உள்ளன. 

❖ தகரளாவில் அதிக எண்ணிக்டகயிலான பறடவகள் பதிவு கசய்யப் பட்டு உள்ளன. 
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❖ BCI (Bird Count India – இந்தியப் பறலைகள் கணக்தகடுப்பு) என்பது பறடவகளின் பரவல் 

ேற்றுே் எண்ணிக்டக பற்றிய ஒட்டு கோே்ேத் ேகவல்கடள அதிகரிக்கச ் தசய்திட 

வைண்டி இடணந்து கசயல்படுே் நிறுவனங்கள் ேற்றுே் குழுக்களின் ஒரு முடற 

சாராக் கூட்டாண்டே ஆகுே். 

❖ 2023 ஆே் ஆண்டு கிதரட் தபக்யாரட்ு பறடவகள் கணக்ககடுப்பில் பங்தகற்ற 190 

நாடுகளில் இந்தியாவுே் அடங்குே். 

❖ இந்ேக் கணக்ககடுப்பில் பங்தகற்ற 35 ோநிலங்கள் ேற்றுே் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் 

தேற்கு வங்காளே்தில் மிக அதிகோன அளவிை் 489 இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ உே்ேரகாண்ட், அருணாசச்லப் பிரதேசே், அசாே் ேற்றுே் கரந்ாடகா ஆகிய 

ோநிலங்கள் முடறதய 426, 407, 397 ேற்றுே் 371 இனங்கடளக் ககாண்டுள்ளன. 

❖ ேமிழ்நாடு ேற்றுே் தகரளா ஆகியடவ 349 ேற்றுே் 325 இனங்களுடன் எட்டாவது ேற்றுே் 

ஒன்போவது இடங்கடளப் கபற்றன. 

❖ இருப்பினுே், 9,768 பட்டியல்களுடன் ேனது பறடவகள் பட்டியலில் எண்ணிக்டகயிடன 

பதிதவற்றி, ேறு சரிபாரப்்புப் பட்டியல் பிரிவில் தகரளா முேலிடே்டேப் பிடிேே்து. 

❖ ேகாராஷ்டிரா 7,414 பட்டியல்களுடனுே், ேமிழ்நாடு 6,098 பட்டியல்களுடனுே் முடறதய 

இரண்டாே் ேற்றுே் மூன்றாே் இடங்கடளப் கபற்றுள்ளன. 

❖ கிதரட் தபக்யாரட்ு பறடவகள் கணக்ககடுப்பானது 1998 ஆே் ஆண்டில் கோடங்கப் 

பட்டது.  

❖ Bird Count India என்ற அடேப்பானது இந்தியாவில் கிதரட ் தபக்யாரட்ு பறடவகள் 

கணக்ககடுப்பிடன ஏற்பாடு கசய்கிறது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

LLaMA மாதிரி 

❖ OpenAI நிறுவனே்தின் ChatGPT அறிமுகோகி ஒரு புரட்சிடய ஏற்படுே்தியடேயடுே்து, 

கூகுள் நிறுவனே் BARD எனப்படுே் அேன் உடரயாடு கேன்கபாருளிடன கவளியிட்ட 

நிலையிை், தேலுே் பல நிறுவனங்கள் இடேப் பின்பற்றின. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இப்தபாது, கேடட்ா நிறுவனோனது, அேன் ோகபருே் கோழி ோதிரி கேட்டா 

கசயற்டக நுண்ணறிவு கேன்கபாருளிடன (LLaMA) கபாது ேக்கள் ேே்தியில் அறிமுகப் 

படுே்தியது. 

❖ LLaMA என்பது கசயற்டக நுண்ணறிவு சாரந்்ே துடறயில் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு 

அவரக்ள் தேற்ககாள்ளுே் பணிகளில் உேவுவேற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அதிநவீன 

அடிப்படட கோழி ோதிரியாகுே். 

❖ ேவறான ேகவல்கடள வழங்கியடேே் கோடரந்்து உடனடியாக நிறுே்ேப்பட்ட Glactica 

ேற்றுே் Blender Bot 3 ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு கேட்டா நிறுவனே்தினால் அறிமுகப் 

படுே்ேப் படுே் மூன்றாவது கோழி ோதிரி இதுவாகுே். 

❖ கேட்டாவின் கூற்றுப்படி, LLaMA அடிப்படடயில் ஒரு உடரயாடு கேன்கபாருள் அல்ல; 

இது கசயற்டக நுண்ணறிவு கோழி ோதிரிகள் கோடரப்ான சிக்கல்கடளே் தீரக்்குே் 

ஒரு ஆராய்சச்ிக் கருவியாகுே். 

 

 

அறிக்லககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

இலணய ெங்தகதப் பணத்தின் ஏற்பிற்குத் தயாராக உள்ள நாடுகள் 

 

❖ 2023 ஆே் ஆண்டில் இடணய சங்தகேப் பணத்திலன ஏற்பதற்குத் ேயாராக உள்ள 

நாடுகளில் முேலாவது கபரிய நாடாக ஆஸ்திதரலியா உள்ளது. 
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❖ இடணய சங்தகேப் பணே் ேற்றுே் பிற எண்ணிேச ்கசாேத்ுகளின் விற்படனயானது 

ஆஸ்திதரலியாவில் சடட்ப்பூரவ்ோனது ேற்றுே் ஒழுங்குபடுே்ேப்பட்டோகுே். 

❖ இடேே ் கோடரந்்து, இடணய சங்தகேப் பண ஏற்பில் அகேரிக்கா இரண்டாவது 

கபரிய நாடாக உள்ளது. 

❖ இே்ேரவரிடசயில் பிதரசில் மூன்றாவது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ 2023 ஆே் ஆண்டில் இடணய சங்தகேப் பண ஏற்பிற்குே் ேயாராக உள்ள நாடுகளில் 

7வது கபரிய நாடாக இந்தியா உருகவடுே்துள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கழிவுநீர் ொக்கலடக் குழாய் சுத்திகரிப்பு எந்திரங்கள் 

 

❖ தகரள அரசானது, கழிவுநீர ்சாக்கடட சுே்ேே் கசய்வேற்காக பாண்டிகூட் என்ற கழிவு 

நீர ்சாக்கடட சுே்திகரிப்பு எந்திரே்திடன அறிமுகப்படுே்தியது. 

❖ இேன்மூலே் எந்திரே் கோழில்நுட்பே்டே பயன்படுே்தி அடனே்து கழிவுநீர ்சாக்கடட 

குழாய்கடளயுே் சுே்ேே் கசய்யுே் இந்தியாவின் முேல் ோநிலோக இது திகழ்கிறது. 

❖ பாண்டிகூட் உலகின் முேல் கழிவுநீர ்சாக்கடடக் குழாய் சுே்திகரிப்பு எந்திரோகுே். 

❖ தகரளாவில் உள்ள கஜன்தராதபாட்டிக்ஸ் நிறுவனே்ோல் உருவாக்கப்பட்ட பாண்டிகூட், 

சமீபே்தில் நடடகபற்ற 2022 ஆே் ஆண்டு ஹடில் குதளாபல் விருது என்ற விழாவில் 

'தகரளே்தின் ககௌரவே்' என்ற விருடேப் கபற்றுள்ளது. 

❖ பாண்டிகூட் எந்திரங்கள் ேற்தபாது இந்தியாவில் உள்ள 17 ோநிலங்கள் ேற்றுே் மூன்று 

ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் உள்ள சில நகரங்களில் பயன்படுே்ேப்படுகின்றன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெர்வததெ சதாழிலாளர் அலமப்பின் சவளிப்புறத் தணிக்லகயாளர் 

❖ கஜனீவாவில் உள்ள சரவ்தேச கோழிலாளர ் அடேப்பின் கவளிப்புறத் 

ேணிக்டகயாளராக இந்தியே் ேடலடேக் கணக்குே ் ேணிக்டகயாளர ் கிரீஷ் சந்திர 

முரம்ு தேரந்்கேடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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❖ அவர ் 2024 முேல் 2027 ஆே் ஆண்டு வடரயிை் நான்கு ஆண்டுகள் இந்ேப் பேவியில் 

இருப்பார.் 

❖ இது சரவ்தேசச ்சமூகே் ேற்றுே் அேன் கோழில்முடற, உயர ்ேரநிடல, உலகளாவியத் 

ேணிக்டக நடடமுடறகள் ேற்றுே் வலுவான தேசிய நன்ேதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

ேே்தியில் இந்தியாவின் நிடலப்பாட்டிற்கான ஒரு அங்கீகாரோகுே். 

❖ பிலிப்டபன்ஸின் உயரந்ிடல ேணிக்டக நிறுவனே்திடமிருந்து சரவ்தேச கோழிலாளர ்

அடேப்பின் ேற்தபாடேய கவளிப்புறத் ேணிக்டகயாளர ் கபாறுப்பிடன இந்தியே் 

ேடலடேக் கணக்குே் ேணிக்டகயாளர ்ஏற்க உள்ளார.் 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த EY சதாழில்முலனதவார் 

 

❖ JSW குழுேே்தின் ேடலவர ் ேற்றுே் நிரவ்ாக இயக்குனர ் சஜ்ஜன் ஜிண்டால் 2022 ஆே் 

ஆண்டின் சிறந்ே EY (Ernst & Young) கோழில்முடனதவார ்விருடே கவன்றார.் 

❖ எஃகு, சிகேன்ட், உள்கட்டடேப்பு, எரிசக்தி ேற்றுே் வண்ணப்பூசச்ுகள் ஆகிய பை்வைறு 

துடறகளில் ஈடுபட்டு இந்ே உலகளாவியக் குழுேே்டே தேே்படுேத்ுவதில் அவர ்தேற் 

ககாண்ட ேகே்ோன கோழில்முடனதவார ் பணிக்காக இந்ே விருோனது அைருக்கு 

வழங்கப் பட்டது. 

❖ ‘எஃகு ேனிேன்’ என்ற கபயடரப் கபற்ற சஜ்ஜன் ஜிண்டால், உலக எஃகுச ் சங்கே்தின் 

ேடலவராகப் பணியாற்றிய முேல் இந்தியப் பிரதிநிதி ஆவார.் 
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❖ தேலுே் வளரச்ச்ியுற்ற கோழில்துடறயினர ்ேற்றுே் புே்கோழில் துடறகடளச ்தசரந்்ே 

இளே் கோழில்முடனதவாரக்ளுக்கு ஆகிதயாடர உள்ளடக்கிய ஒன்பது பிரிவுகளுக்கு 

விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மத்திய கலால் வரி தினம் - பிப்ரவரி 24 

❖ இந்ேத் தினோனது 1944 ஆே் ஆண்டில் ேே்திய கலால் ேற்றுே் உப்புச ்சடட்ே் நிறுவப் 

பட்டடே நிடனவு கூருே் நாளாகுே். 

❖ இந்தியாவில் உற்பே்தி கசய்யப்படுே் அல்லது ேயாரிக்கப்படுே் பல்தவறு 

கபாருட்களுக்கு விதிக்கப்படுே் கலால் வரி ேற்றுே் உப்பு உற்பே்தி ஆகியவற்றிடன 

ஒழுங்குபடுே்துவேற்காக இந்ேச ்சடட்ோனது இயற்றப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவில் ேடறமுக வரிகடள நிரவ்கிப்பேற்கான கபாறுப்பு ககாண்ட அடேப்பு 

ேே்திய கலால் வரி ேற்றுே் சுங்க வாரியே் ஆகுே். 

 

 

உலக தன்னார்வத் சதாண்டு நிறுவனங்கள் தினம் - பிப்ரவரி 27 

 

❖ இந்ேத் தினோனது பல்தவறு ேன்னாரவ்த் கோண்டு நிறுவனங்கள் ஆற்றியப் பணி 

ேற்றுே் பங்களிப்பிடனக் ககாண்டாடச ் தசய்யும் வடகயில் உலகே் முழுவதுே் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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❖ சமூகப் பிரசச்டனகடளே் ேடுக்க முன்வருகின்ற ேற்றுே் பை்வைறு முயற்சிகடள தேற் 

ககாள்கின்ற ஒவ்கவாரு அரசு சாரா நிறுவனங்கடளயுே் இந்ேே ் தினே் அங்கீகரிே்து 

ககௌரவிக்கிறது. 

❖ உலக ேன்னாரவ்த் கோண்டு நிறுவனங்கள் தினமானது முேன்முேலில் பால்டிக் கடல் 

ேன்னாரவ்த் கோண்டு நிறுவனங்கள் ேன்றே்ோல் 2010 ஆே் ஆண்டில் முன் கோழியப் 

பட்டது. 

❖ 2014 ஆே் ஆண்டில் ோன் அடனே்து நாடுகளிலுே் இந்தே் தினோனது கடடபிடிக்கே் 

கோடங்கப் பட்டது. 

 

மராத்திய சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 27 

 

❖ இந்ேே ்தினோனது புகழ்கபற்ற ேராே்திய கோழி கவிஞர ்விஷ்ணு வாேன் ஷிரவ்ாட்கர ்

அவரக்ளின் பிறந்ேநாடளக் ககாண்டாடுே் வடகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஷிரவ்ாட்கர ்பிரபலோக 'குசுேக்ராஜ்' என்று அடழக்கப்படுகிறார.் 

❖ அவர ்ஒரு சிறந்ே ேராே்திய கோழி கவிஞர,் நாடக ஆசிரியர,் நாவலாசிரியர,் சிறுகடே 

எழுே்ோளர ்ேற்றுே் ேனிேதநயவாதி ஆவார.் 

❖ அைர ்நட்சே்ராட்டு என்ற திடரப்படே்திற்காக ேராே்திய கோழியில் 1974 ஆே் ஆண்டு 

சாகிே்ய அகாடமி விருது, 1991 ஆே் ஆண்டில் பே்ே பூஷன் ேற்றுே் 1987 ஆே் ஆண்டில் 

ஞானபீட விருது உட்பட பல ோநில விருதுகள் ேற்றுே் தேசிய விருதுகடளப் கபற்றவர ்

ஆவார.் 

 

ததசிய அறிவியல் தினம் - பிப்ரவரி 28 

❖ இந்ேே ் தினோனது அறிவியலாளர ் சர.்சி.வி. இராேன் அவரக்ள் 1928 ஆே் ஆண்டில் 

'இராேன் விடளவிடன' கண்டுபிடிே்ேடே நிடனவு கூருகிறது. 

❖ இவர ்இந்ே கண்டுபிடிப்பிற்காக என்று 1930 ஆே் ஆண்டில் இயற்பியலுக்கான தநாபல் 

பரிசிடனப் கபற்றார.் 

❖ இந்திய அரசானது தேசிய அறிவியல் தினே்டே 1986 ஆே் ஆண்டில் அறிவிே்ேது. 
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❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, 'உலகளாவிய நல்வாழ்வுக்கான 

உலகளாவிய அறிவியல்' என்போகுே். 
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