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டிசம்பர் – 31 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

குப்பபகள் இல்லாத மன்னார் வபளகுடா 

❖ தமிழ்நாட்டின் மன்னார ் வளைகுடா கடல் ததசியப் பூங்காவில் காணப்படும் 

உபதயாகமற்ற அல்லது ததாளலந்து தபான வளல மற்றும் கடல் குப்ளபகை் தபான்ற 

பிரசச்ளனளயத் தீரப்்பதற்காக மாநில வனத்துளறயானது HCL அறக்கட்டளையுடன் 

(HCLF) ளகதகாரத்்துை்ைது. 

❖ இதில் உபதயாகமில்லாத தூக்கி எறியப்பட்ட அல்லது ததாளலந்து தபான மீன்பிடிச ்

சாதனங்கை் ‘Ghost nets’ எனப்படுகின்றன. 

❖ இது உலதகங்கிலும் அளமந்துை்ை கடதலார மற்றும் கடல் வாழ்விடங்களுக்கு ஒரு 

கடுளமயான அசச்ுறுத்தளல ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ ஒரு மாதபரும் அைவில் குடிமக்கை் ஈடுபாடு சாரந்்த நடவடிக்ளகக்கான மூன்றாண்டு 

காலச ் தசயல் திட்டம் மற்றும் ‘குப்ளபகை் இல்லாத மன்னார ் வளைகுடா’ தவகுஜன 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரங்களும் நடத்தப்படும். 

 

 

நீலகிரி வபரயாடு வளங்காப்புத் திட்டம் 

❖ தமிழக அரசானது நீலகிரி வளரயாடு எனப்படும் தமது மாநில விலங்கிளனப் 

பாதுகாக்கும் ஒரு முன்தனடுப்பிளனத ்ததாடங்கியுை்ைது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், அரசாங்கம் கீழ்க்கண்டவற்றறத் திட்டமிட்டுை்ைது. 

o ஆய்வுகை் மற்றும் தரடிதயா ததாளல அைவியல் ஆய்வுகை் மூலம் நீலகிரி 

வளரயாடுகைின் எண்ணிக்ளகளயப் பற்றிய சிறப்பான புரிதளல உருவாக்குதல் 

o வளரயாடுகளை அவற்றின் முந்ளதயக் கால வாழ்விடத்தில் மீண்டும் அறிமுகப் 

படுத்துதல் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுளடய அசச்ுறுத்தல்களைச ்சரி தசய்தல். 

o தமலும், இந்த இனங்கை் பற்றியப் தபாது விழிப்புணரவ்ிளன அதிகரித்தல். 

❖ இத்திட்டம் ஆனது 2022 முதல் 2027 ஆம் ஆண்டு வளர தசயல்படுத்தப்பட உை்ைது. 

❖ தமலும், E.R.C.தடவிதார ் என்பவளரப் தபாற்றும் வளகயில் அக்தடாபர ் 07 ஆம் தததி 
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என்பது ‘நீலகிரி வளரயாடு தினமாக’ தகாண்டாடப்பட உை்ைது. 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டில் இந்த இனங்கை் பற்றி தமற்தகாை்ைப்பட்ட முதல் ஆய்வுகைின் 

முன்தனாடியாக இவர ்திகழ்கிறார.் 

❖ இது அருகி வரும் இனங்களுை் ஒன்றான  ததன்னிந்தியாவின் தவப்பமண்டல மளலப் 

பகுதிகைில் காணப்படும் ஒதர ஒரு வவள்ளாட்டினம் ஆகும். 

 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவில் பதிவான சாபல விபத்துகள் – 2021 

 

❖ மத்திய சாளலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாளலத் துறற அளமசச்கம் ஆனது, 

‘இந்தியாவில் பதிவான சாளல விபத்துகை் 2021’ என்ற வருடாந்திர அறிக்ளகயிளன 

தவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இதன்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 4,12,432 சாளல விபத்துகை் பதிவாகி 

உை்ைன. 

❖ இந்த விபத்துகைின் மூலம் 1,53,972 தபர ்தகால்லப் பட்டனர.் 

❖ சுமார ்3,84,448 நபரக்ை் காயமளடந்துை்ைனர.் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் சாளல விபத்துக்கைின் எண்ணிக்ளக ஆண்டிற்கு 12.6% அதிகரித்து 

உை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இதத காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும் தபாது, 2021 ஆம் ஆண்டில் சாளல 
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விபத்துகைால் ஏற்படும் இறப்புகைின் எண்ணிக்ளக 1.9 சதவிகிதம் அதிகரித்துை்ைது. 

 

மின்னணு விபளயாட்டுகளுக்கு அங்கீகாரம் 

❖ இந்திய அரசானது மின்னணு விளையாட்டுகளை நாட்டின் முக்கிய விளையாட்டுத ்

துளறகளுை் ஒன்றாக ஒருங்கிளணத்துை்ைது. 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ் அவரக்ை் "அரசியலளமப்புச ் சட்டத்தின் 77வது சட்டப் 

பிரிவின் (3)வது உட்பிரிவின் மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி 

மின்னணு விளையாட்டுகளை நிரவ்கிப்பதற்கான விதிமுளறகளை திருத்தி அளமத்து 

உை்ைார.் 

❖ தற்தபாது, மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்பத் துறற அளமசச்கம் மற்றும் 

விளையாட்டுத் துறற அளமசச்கம் ஆகியளவ "பல்துளற விளையாட்டுப் 

தபாட்டிகைின் ஒரு பகுதியாக மின்னணு விளையாட்டுகளை" தசரக்்க இயலும். 

❖ மின்னணு விளையாட்டுகை் ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டு ஜகாரத்்தா ஆசிய விளையாட்டுப் 

தபாட்டிகைில் ஒரு தசயல் விைக்க அடிப்பளடயிலான விளையாட்டுப் தபாட்டியாக 

தசரக்்கப் பட்டது. 

❖ அதாவது இந்த விளையாட்டுப் தபாட்டிகைில் தவன்ற பதக்கங்கை் ஒட்டு தமாத்த 

அதிகாரப் பூரவ்ப் பதக்கப் பட்டியலில் கணக்கிடப்படவில்ளல. 

❖ இயங்களல விளையாட்டுப் தபாட்டிகை் ததாடரப்ான விவகாரங்களுக்கு தகவல் 

ததாழில்நுட்ப அளமசச்கம் தளலளம முகளமயாக விைங்கும். 

 

 

அம்ரித் பாரத் இரயில் நிபலயத் திட்டம் 

❖ மத்திய இரயில்தவ அளமசச்கம் ஆனது இந்தியா முழுவதும் உை்ை இரயில் 

நிளலயங்களை நவீனப்படுத்துவதற்காக அம்ரித் பாரத ் இரயில் நிளலயத் திட்டம் 

என்ற புதிய திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், குளறந்தபட்ச அத்தியாவசிய வசதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பல்தவறு 

வசதிகளை தமம்படுதத்ுதல் மற்றும் இரயில் நிளலய வைாகத்தின் கூளரயின் 

தமற்பகுதியில் அளமந்த விற்பளனக் கூடம் மற்றும் நகர வணிக ளமயங்களை நீண்ட 

காலத்திற்கு இயங்கும் வளகயில் உருவாக்குதல் ஆகியளவ அடங்கும். 
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❖ இத்திட்டம் தற்தபாதுை்ை வசதிகளை தமம்படுதத்ுதல் & மாற்றுதல் மற்றும் புதிய 

வசதிகளை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகியவற்ளறப் பூரத்்தி தசய்யும். 

❖ இதில், நளடதமளடகை், இளணய தசளவ இளணப்பு, பல்வடிவளமப்பு சாரந்்த அறற 

கலன்கை், உை்ைடக்கம், நிளலத்தன்ளம மற்றும் பயனர ் அனுபவத்ளத தமம்படுத்தச ்

வசய்தல் ஆகியளவ அடங்கும். 

 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

சபாருளாதார மற்றும் வணிக ஆராய்சச்ி பமயத்தின் இந்தியப் சபாருளாதாரம் 

குறித்த கணிப்பு 

 

❖ "உலகப் தபாருைாதாரக் குழும அட்டவளண" என்பது தபாருைாதார மற்றும் வணிக 
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ஆராய்சச்ி ளமயத்தினால் ஆண்டுததாறும் தவைியிடப்படும் அறிக்ளகயாகும். 

❖ இந்த அறிக்ளகயானது, உலகைாவிய மற்றும் ததசிய அைவில் நிலவும் தபரியல் 

தபாருைாதாரப் தபாக்குகளை மதிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்ளகயானது 191 நாடுகளுக்கான 2037 ஆம் ஆண்டு வளரயிலான 

தபாருைாதாரக் கணிப்புகளை வழங்குகிறது. 

❖ இந்திய நாடானது, 2037 ஆம் ஆண்டில் மூன்றாவது தபாருைாதார வல்லரசு நாடாகவும், 

2035 ஆம் ஆண்டில் 10 ட்ரில்லியன் அதமரிக்க டாலர ்மதிப்பு தகாண்ட தபாருைாதார 

நாடாகவும் மாறும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகைில், இந்தியாவின் தமாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தி வைரச்ச்ி 

என்பது, ஒவ்தவார ்ஆண்டும் சராசரியாக 6.4 சதவீதமாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ இதற்குப் பிறகு, அடுத்த 9 ஆண்டுகைில் இந்தியாவின் தமாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தி 

என்பது சராசரியாக 6.5 சதவீதமாக உயரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ உலகப் தபாருைாதாரக் குழும அட்டவளணயில், தற்தபாது இந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் 

5வது இடத்தில் இருக்கும் இந்தியா, 2037 ஆம் ஆண்டில் 3வது இடத்திற்கு முன்தனறும் 

என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

அறிக்பககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

வீபாக்ஸ் இந்தியா திறன் அறிக்பக 2023 

 

❖ வீபாக்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான திறன் அறிக்ளகயானது, 

வரத்்தக அளமப்புகை், நிறுவனங்கை், கல்வி நிறுவனங்கை் மற்றும் தமலும் 

பிறவற்றால் ததாகுக்கப் பட்டதாகும். 

❖ இந்த அறிக்றகயின்படி கடந்த ஓராண்டில் இந்தியரக்ைின் தவளல வாய்ப்பு 

அதிகரித்துை்ைது. 
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❖ 50.3 சதவீத விண்ணப்பதாரரக்ை் தவளல வாய்ப்பு தபறத் தகுதியுளடயவரக்ை் என்று 

மதிப்பீட்டில் கண்டறியப்பட்டுை்ைது. 

❖ இது கடந்த ஆண்டில் பதிவாகிய 46.2 சதவீதத்திளன விட குறிப்பிடத்தக்க அைவிலான 

அதிகரிப்பு ஆகும். 

❖ தவளலத்திறன் உை்ை நபரக்ை் எண்ணிக்ளகயில் உை்ை 52.8 சதவீத தபண்கை் தவளல 

வாய்ப்புப் தபற தகுதியுளடயவரக்ை் ஆவர.் 

❖ இது தவளலவாய்ப்புப் தபற தகுதியுளடய ஆண்களை விட 47.2 சதவீதம் அதிகமாகும். 

❖ இந்தியாவின் தவளலத்திறன் உை்ை பணியாைரக்ைின் எண்ணிக்ளகயில் 

தபண்கைின் தற்தபாளதயப் பங்கு 33 சதவீதமாகும். 

❖ இது ஆண் பணியாைரக்ைின் பங்கிளன விட 67 சதவீதம் குளறவாகும். 

❖ ததன் அதமரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய கண்டங்கைில் அளமந்துை்ை 

நாடுகைில் உை்ை தமாத்தப் பணியாைரக்ைில் 36 சதவீதம் தபண்கை் ஆவர.் 

❖ ராஜஸ்தானில் தவளல வாய்ப்பு தபற தகுதியுளடய மற்றும் பணி புரியத ் தயாராக 

உை்ை தபண்கைின் எண்ணிக்ளகயானது அதிக சதவீதம் (53.5 சதவீதம்) ஆக உை்ைது. 

❖ அதளனத ் ததாடரந்்து 46.5 சதவீதத்துடன் உத்தரப் பிரததச மாநிலம் இடம் தபற்று 

உை்ைது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

தனு யாத்ரா 

 

❖ 'தனு யாத்ரா' எனப்படும் உலகின் மிகப்தபரிய திறந்ததவைி நாடக விழாவானது 

இரண்டு வருட இளடதவைிக்குப் பிறகு, ஒடிசாவில் உை்ை பரக்ாரில் நளடதபறத ்

ததாடங்கியது. 

❖ எழுசச்ிமிக்க தனு யாதர்ா விழாவானது ஒடிசாவின் கலாசச்ாரத்துடன் ததாடரப்ு 

உளடயதாகும். 

❖ தனு யாத்திளர என்பது 1947-48 ஆம் ஆண்டு அறுவளடப் பருவத்திற்குப் பிறகு 

ததாடங்கப் பட்டது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இந்த 11 நாட்கை் அைவிலான திருவிழாவானது ‘தபௌசசுக்லாவின்’ 5ஆம் நாை் 

ததாடங்கி ‘தபௌசபூரண்ிமா’ அன்று முடிவளடகிறது. 

 

அபனத்து வார்டுகளிலும் நூலகத்திபனக் சகாண்ட முதல் சதாகுதி 

❖ தகரை முதல்வர ் பினராயி விஜயன் அவரகைின் ததாகுதியானது சமீபதத்ில் புதிய 

சாதளனயிளனப் பளடதத்ுை்ைது. 

❖ இவருளடய ததாகுதியான தரம்டம் இந்தியாவிதலதய முதன் முதலாக அளனத்து 

வாரட்ுகளிலும் நூலகத்திளனக் தகாண்ட ததாகுதி என்ற நிளலளய அளடந்துை்ைது. 

❖ இப்தபாது அத்ததாகுதியில் உை்ை 138 வாரட்ுகைிலும் நூலகங்கை் அளமந்துை்ைன. 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

காசதநாய் ஆராய்சச்ி நிதி வழங்கீட்டுப் தபாக்குகள் 2005-2021 

 

❖ சிகிசள்சப் பணிக் குழு (TAG) மற்றும் காசதநாய்ப் பரவளல நிறுதத்ுதல் கூட்டாண்ளம 

என்ற அளமப்பு ஆகியளவ இளணந்து 2005-2021 ஆம் காலகட்டத்திற்கான காசதநாய் 

ஆராய்சச்ி நிதி வழங்கீட்டுப் தபாக்குகை் என்ற அறிக்ளகயிளன தவைியிட்டுை்ைன. 

❖ வரலாற்றில் முதன்முளறயாக, காசதநாய் குறித்த ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடு 

ததாடரப்ான பணிகளுக்கு வழங்கப் படும் நிதியுதவி 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகைவில் 

ஒரு பில்லியன் டாலரக்ளை எட்டியது. 

❖ ஆனால், காசதநாய் குறித்த ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடு ததாடரப்ான பணிகளுக்கு 

வழங்கப்படும் இந்த நிதியுதவியானது, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குை் காசதநாளய ஒரு தபருந் 

ததாற்றாக எண்ணி அதளன முடிவுக்குக் தகாண்டு வர தவண்டும் என்ற ஐக்கிய 

நாடுகை் சளபயின் நிளலயான தமம்பாட்டு இலக்ளக அளடயத் ததளவயான நிதியின் 

ஒரு சிறு பகுதிதய ஆகும். 

❖ ஒவ்தவாரு நாளும் சுமார ்4,400 தபர,் சிகிசள்ச அைிக்கக்கூடிய மற்றும் குணப்படுத்தக் 

கூடிய, காற்றின் மூலம் பரவும் இந்த ததாற்று தநாயால் ததாடரந்்து இறக்கின்றனர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் நளடதபற்ற ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் காசதநாய் ததாடரப்ான 

உயரம்ட்டக் குழுவின் சந்திப்பானது ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடு ததாடரப்ான 

பணிகளுக்கு ஆண்டிற்கு 2 பில்லியன் டாலர ்நிதியுதவி வழங்க தவண்டும் என்ற ஒரு 

இலக்ளக நிரண்யித்துை்ைது. 

❖ காசதநாய்ப் பரவளல நிறுத்துதல் கூட்டாண்ளமயின் ‘காசதநாய்ப் பரவளல நிறுத்தச ்
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வசய்வதற்கான உலகைாவிய திட்டம் (2023–2030) ஆனது, காசதநாய் குறித்த ஆராய்சச்ி 

மற்றும் தமம்பாடு ததாடரப்ான பணிகளுக்கான நிதித் ததளவ ஆண்டிற்கு 5 பில்லியன் 

டாலராக உயரந்்திருப்பதாக மதிப்பிடுகிறது. 

 

          

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

