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டிசம்பர் – 12 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

ததவாங்கு மற்றும் கடல்பசு வளங்காப்பு மமயங்கள் 

❖ இந்தியாவின் முதல் ததவாங்குச ் சரணாலயம் மற்றும் கடல்பசு வளங்காப்பகம் 

ஆகியவற்றினன அறிவித்தனதயடுத்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இரண்டு 

உயிரினங்களுக்குமான வளங்காப்பு னமயங்கனளயும் அனமப்பதற்கு தமிழ்நாடு 

வனத்துனற திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ திண்டுக்கல் மாவட்டம் அய்யலூரில் ததவாங்கு வளங்காப்பு னமயம் அனமக்கப்பட 

உள்ளது. 

❖ தஞ்சாவூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள மதனாரா எனுமிடத்தில் கடல்பசு வளங்காப்பு னமயம் 

அனமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ கடல்பசு வளங்காப்பு னமயமானது முழுத ்திட்டதத்ிற்கான ஒரு ஈடுபாட்டு னமயமாக 

சசயல்படும். 

❖ அங்கு கடல்சார ் அருங்காட்சியகம், அனரவட்ட வடிவ அரங்கம், கடல் ஆய்வு னமயம் 

மற்றும் குடில்கள் ஆகியனவ அனமக்கப்பட உள்ளது. 

 

 

தமிழகப் சபாருளாதாரத்தின் தரவு 

❖ 2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் சசப்டம்பர ் மாதம் வனர தமிழ்நாட்டின் நிகர சந்னதக் 

கடன்கள் (மறு சரிபாரப்்பிற்குப் பிறகு) சுமார ்30.3% குனறந்துள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டு இதத காலத்தில் 35,000 தகாடி ரூபாயாக இருந்த இதன் அளவு 24,403 

தகாடி ரூபாயாக குனறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தமிழக அரசானது, மாநில தமம்பாட்டுக் கடன்கள் (SDLs) எனப்படும் பதத்ிரங்கனள 

சவளியிடுவதன் மூலம் சந்னதயில் இருந்து கடன் சபறுகிறது. 

❖ கடந்த ஆண்டு 85,209.74 தகாடியாக இருந்த தமிழகத்தின் சமாத்த வருவாய் வரவுகள் 

ஆனது 2022-23 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் சுமார ் 1.12 லட்சம் தகாடி ரூபாயாக 

இருந்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்30 ஆம் தததியன்னறய நிலவரப்படி, தமிழகத்தின் நிதிப் 

பற்றாக்குனற ₹18,726.32 தகாடியாகவும், வருவாய்ப் பற்றாக்குனற ₹4,184.10 தகாடி 

ஆகவும் இருந்தது. 

❖ 2023 ஆம் நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசா ஆகிய 

மாநிலங்களில் நிதி உபரித் சதானககள் பதிவாகியுள்ளன. 
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❖ கரந்ாடகா, குஜராத், தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரததசம் மற்றும் மத்தியப் பிரததசம் தபான்ற 

சில சபரிய மாநிலங்களில் மிகக் குனறந்த அளவிலான நிதிப் பற்றாக்குனறதய (நிதி 

நினல மதிப்பீடுகளில் 30%க்கும் குனறவாக) பதிவாகியுள்ளன. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியிலலலே பீகார ் மற்றும் ஆந்திரப் பிரததசம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் ஏற்கனதவ தங்களது முழு ஆண்டு இலக்குகனள நினறவு சசய்துள்ளன. 

 

TrackKD சசயலி 

❖ தமிழ்நாடு காவல்துனற “TrackKD” என்ற சசயலினய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த மாநிலம் முழுவதும் காணப்படும் அறியப்பட்டக் குற்றவாளிகனள தநரடியாக 

கண்காணிப்புச ்சசய்வதற்கு இந்தச ்சசயலி அவரக்ளுக்கு உதவும். 

❖ மாநிலத்தில் உள்ள 39 மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒன்பது ஆனணயரகங்கனளச ் தசரந்்த 

30,000க்கும் தமற்பட்ட ததாடர ் குற்றவாளிகளின் விவரங்கள் எண்ணிம மயமாக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ குற்றத்தின் தன்னம, சசயல் முனற மற்றும் குற்றத்துடன் சதாடரப்ுனடய கும்பல் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் சந்ததகப்படக் கூடிய வனகயிலான நபரக்னள இந்தச ்

சசயலி வனகப்படுத்தும் என்பலதாடு, இது அனனத்து வனகயான குற்றவாளிகளின் 

சபயரக்னளக் சகாண்ட நீண்டப் பட்டியனலக் குனறப்பதற்குப் புலனாய்வாளரக்ளுக்கு 

மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

அரசியலமமப்பு - ஒரு சபண்ணிய ஆவணம் 

❖ தனலனம நீதிபதி D.Y. சந்திரசூட் அவரக்ள், "வயது வந்ததார ்வாக்குரினம: இந்தியாவின் 

அரசியல் மாற்றத்னத ஒரு சமூக மாற்றமாக பரிமாற்றுதல்" என்ற கருத்துருவின் கீழ், 

8வது டாக்டர ்L.M. சிங்வி நினனவு விரிவுனரனய ஆற்றினார.் 

❖ "வளரச்ச்ியனடந்த" தமற்கத்திய ஜனநாயக நாடுகளில் சபண்களுக்கும், கறுப்பின 

மக்களுக்கும், சதாழிலாள வரக்்கத்தினருக்கும் இத்தனகய உரினமகள் வழங்கப் படட் 

தபாது, அனனவருக்குமான வயது வந்ததார ் உரினமனய அறிமுகப் படுதத்ியது ஒரு 

புரட்சிகரமான சசயல் என்று அவர ்குறிப்பிட்டார.் 

❖ இந்த வனகயில், நமது அரசியலனமப்பு ஒரு சபண்ணிய ஆவணம் என்பலதாடு, ஒரு 

சமத்துவச ்சமூக மாற்ற ஆவணமாகவும் அது உள்ளது. 
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❖ இது காலனித்துவ மற்றும் காலனித்துவத்திற்கு முந்னதயப் பாரம்பரியத்தில் இருந்து 

ஒரு முறிவாகக் கருதப் படுவலதாடு, உண்னமயிதலதய இந்தியரக்ளின் 

கற்பனனயினுனடய வினளசபாருளாக இருந்த இந்த நடவடிக்னகயானது அரசியல் 

அனமப்பினால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட ஒரு துணிசச்ல் மிக்க நடவடிக்னகயாகும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

எலாமலட் மற்றும் எல்கின்ஸ்டன்தடாமனட் 

 

❖ தசாமாலியாவில் விழுந்த ஒரு விண்கல்லில் இரண்டு புதிய கனிமங்கள் இருப்பனத 

கனடா நாட்டின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ விண்கல் தமாதிய நகரத்தின் சபயரால் இந்தக் கனிமத்திற்கு "எலானலட்" என்றும், 

விண்தகாள்கள் அறிவியல் துனறயின் அறிவியலாளர ் லிண்டி எல்கின்ஸ்-டாண்டன் 

என்பவரின் நினனவாக "எல்கின்ஸ்டன்தடானனட்" என்றும் சபயரிடப்பட்டுள்ளன. 

❖ இதத தபான்ற கனிமங்கள் 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் ஓர ்ஆய்வகத்தில் சசயற்னகயாக 

உருவாக்கப் பட்டன என்றாலும், இனவ இயற்னகயாகத் ததான்றியதாக பதிவு சசய்யப் 

படவில்னல. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் தசாமாலியாவில் கண்தடடுக்கப்பட்ட 2 மீட்டருக்கும் அதிகமான 

அகலமும், 15 டன் எனடயும் சகாண்ட விண்கல் ஆனது இது வனர பதிவு சசய்யப்பட்ட 

ஒன்பதாவது சபரிய விண்கல் ஆகும். 
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❖ சசவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இனடயில் உள்ள குறுங்தகாள் பட்னடயில் உள்ள சிறு 

தகாள் ஒன்றில் இருந்து இந்த விண்கல் பிரிந்து வந்துள்ளது. 

 

அண்டசவளி புழுத்துமள 

❖ அறிவியல் புனனவுக் கனதகளில் அண்டசவளி புழுத்துனள என்ற கருத்துகள் மிகவும் 

அதிகமாக தபசப்படும் தனலப்புகளாகும். 

❖ ஒரு அண்டசவளி புழுத ்துனள என்பதன் சரியான வனரயனறயானது அண்டம் மற்றும் 

தநரம் ஆகியவற்றில் ஒரு பிளவு' என்பலதாடு, இது 'தபரண்டத்தில் உள்ள இரண்டு 

சதானலதூரப் பகுதிகளுக்கு இனடதயயான ஒரு பினணப்புப் பகுதியாகக்' கருதப் 

படுகிறது. 

❖ இனவ அண்டத்தில் காணப்படவில்னல என்றாலும், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒன்று 

அந்த அனமப்பின் ஒரு சிறிய வடிவனமப்பினன உருவாக்கியதாகக் கூறி உள்ளனர.் 

❖ ஒரு குவாண்டம் கணினியின் மூலம் இரண்டு சிறிய கருந்துனளகனளக் சகாண்டு 

இந்த உருவக அனமப்பானது உருவாக்கப் பட்டதால், அவற்றின் மூலம் விண்தவளி 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் சவற்றிகரமாகத் தகவல்கனள அனுப்ப முடிந்தது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சமலதனாக்லமிஸ் சபங்காசலன்சிஸ் 
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❖ வங்காள விரிகுடா கடற்கனரனய ஒட்டிய திகா, தலசாரி-உதய்ப்பூர ் மற்றும் அதற்கு 

அருகில் உள்ள பகுதிகளில் புதிய வனக தனல-கவசம் சகாண்ட கடல் தட்னட மீன்கள் 

இனம் ஒன்னற விலங்கியல் நிபுணரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இதற்கு சமலதனாக்லமிஸ் சபங்காசலன்சிஸ் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய இனங்கள் ஆனது, அதத குடும்பத்தினனச ் தசரந்்த மற்ற இனங்களுடன் 

ஒப்பிடும் தபாது ஒரு தனித்துவமான உயிரினக் கினள இனத்தினனக் குறிக்கின்றன. 

❖ இது 14 மி.மீ. வனர நீளம் சகாண்ட ஒரு சிறிய கடல் தட்னட மீன்கள் என்பலதாடு,  அது 

தனது உடலின் உள்தள ஓடுனுடனும் முதுசகலும்பு அற்றும் காணப்படுகிறது. 

❖ இந்த குடும்பத்தினனச ்தசரந்்த 17 இனங்கள் உலகம் முழுவதும் காணப்படுகின்றன. 

❖ இந்த இனங்கள் அனனத்தும் சபாதுவாக இந்திய-பசிபிக் சபருங்கடல் மண்டலத்தின் 

மித சவப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் பரந்துக் காணப்படுகின்றன. 

❖ தாய்லாந்து வனளகுடாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சமலதனாக்லமிஸ் பாப்பிலாட்டா 

என்ற இனதத்ினன அடுதத்ு பதிவு சசய்யப்பட்ட இரண்டாவது சவப்பமண்டல இனம் 

இதுவாகும். 

 

அறிக்மககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

ஆர்டன் தகபிடல் நிறுவனத்தின் கடவுச ்சீட்டுக் குறியீடு 2022 

 

❖ இது உலகின் சக்தி வாே்ந்த மற்றும் சக்தி குனறந்த கடவுச ் சீட்டுகனள தரவரினசப் 

படுத்துகிறது. 

❖ கடவுச ் சீட்டின் தரவரினச மூன்று அடுக்கு அனமப்பு முனற மூலம் தீரம்ானிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுத் திட்ட அனமப்பின் 2018 ஆம் ஆண்டு மனித வளரச்ச்ிக் 

குறியீடு ஆனது ஒரு சமன் முறிவு அளவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது, உலகின் அதிகாரம் மிக்க கடவுச ் சீட்டினனக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த கடவுச ் சீட்டினன னவத்திருப்பவரக்ள், நுனழவு இனசவுச ் சீட்டு இல்லாமல் 

அல்லது “வருனக நினலயில் வழங்கப்படும் நுனழவு இனசவுச ் சீட்டு” மூலம் 180 

நாடுகளுக்குப் பயணம் சசய்யலாம். 

❖ சஜரம்னி, ஸ்வீடன், பின்லாந்து, லக்சம்பரக்், ஸ்சபயின் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியனவ 

சிறந்த 10 சசயல்திறன் சகாண்ட நாடுகளில் உள்ளன. 
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❖ உலகின் வலினமயான கடவுச ்சீட்டுப் பட்டியலில் இந்தியா 87வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சக்தி குனறந்த கடவுச ்சீட்டுகனளக் சகாண்ட நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தான் (38 நாடுகள்) 

சிரியா (39), ஈராக் (40), பாகிஸ்தான் (44) ஆகியனவயாகும். 

 

EIU நிறுவனத்தின் வாழ்க்மகச ்சசலவினக் குறியீடு 2022 

❖ இலண்டனன தசரந்்த சபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவு நிறுவனமானது (EIU) 2022 ஆம் 

ஆண்டு உலக வாழ்க்னகச ்சசலவின அறிக்னகயினனச ்சமீபத்தில் சவளியிட்டது. 

❖ இது உலகம் முழுவதும் உள்ள 172 நாடுகளில் உள்ள 200க்கும் தமற்பட்ட சரக்குகள் 

மற்றும் தசனவகளின் வினலகனள ஒப்பிடுகிறது. 

❖ அதிக வருமானம் மற்றும் வலுவான அசமரிக்க டாலர ்மதிப்பு காரணமாக நியூயாரக்் 

மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகள் இனணந்து இக்குறியீட்டில் முதலிடத்னதப் சபற்று 

உள்ளன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் முதலிடத்தில் இருந்த சடல் அவிவ் இந்த ஆண்டு 3வது இடத்திற்குச ்

சரிந்தது. 

❖ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகள் 4வது இடத்தினனப் சபற்றுள்ளன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் 72வது இடத்திலிருந்த மாஸ்தகாவின் தரவரினசயானது 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 37வது இடத்திற்கு உயரந்்தது. 

❖ உக்னரனின் தனலநகரமான கிதயவ் 2022 ஆம் ஆண்டு பட்டியலில் இடம் சபற வில்னல. 

❖ இஸ்தான்புல், பியூனஸ் அயரஸ்் மற்றும் சடஹ்ரான் ஆகிய நகரங்களில் பண 

வீக்கத்தில் அதிக உயரவ்ானது பதிவாகியுள்ளது. 

❖ பணவீக்கத்தின் அதிகபட்ச விகிதம் ஆனது, கடந்த ஆண்டில் வாழ்க்னகச ்சசலவினம் 

132 சதவீதம் வனர அதிகரித்த கராகஸ் நகரில் (சவனிசுலா) பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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