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பிப்ரவரி – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய நிதியமமசச்ரின் அறிவிப்பின்படி, 2023 ஆம் ஆண்டில் வருமான வரி கணக்குத ்

தாக்கல் சசய்வதற்கான சராசரிச ்சசயல்முறைக் காலமானது 93 நாட்களிலிருந்து 16 

நாட்களாகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

2023 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்லகயிை் 7 அம்சங்களுக்கு முன்னுரிலம 

 

❖ மத்திய நிதியமமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய 

நிதிநிமல அறிக்மகயில் வழங்கப்பட்டுள்ள ஏழு முக்கிய முன்னுரிமம அம்சங்கமளப் 

பட்டியலிட்டுள்ளார.் 

❖ அமவ ஒன்மறசயான்றின் ததமவமயப் பூரத்்தி சசய்து அமிரித் கால் என்ற கால 

கட்டத்தில் அரசாங்கத்திமன வழி நடத்துகின்ற சப்தரிஷிகளாகச ்சசயல்பட உள்ளன. 

❖ இந்தியா தனது சுதந்திரத்தின் நூற்றாண்டு நிமறவிமனக் சகாண்டாட உள்ள 2047 ஆம் 

ஆண்டு வமரயிலான 25 ஆண்டு காலத்மதக் குறிக்கும் வமகயில் அரசாங்கத்தினால் 

உருவாக்கப்பட்ட சசால் அம்ரித் கால் என்பதாகும். 

❖ இது அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான அரசின் ஒரு சசயல்திட்டமாகும். 

❖ அந்த ஏழு முன்னுரிமம அம்சங்கள் 

o உள்ளாரந்்த தமம்பாடு 

o கமடக்தகாடி மக்கமளயும் பலன் சசன்றமடதல் 

o உள்கட்டமமப்பு மற்றும் முதலீடு 

o திறன்கமள சவளிக் சகாணருதல் 

o பசுமம தமம்பாடு 

o இளதயார ்திறன் 
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o நிதித்துமற 

  

மே்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்லக – 2023/24 சிறப்பம்சங்கள் 

 

❖ மத்திய நிதியமமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான 

மத்திய நிதிநிமல அறிக்மகயிமனத் தாக்கல் சசய்துள்ளார.் 

❖ வருமான வரி சசலுத்துவதற்கான தள்ளுபடி வரம்பானது ஆண்டிற்கு ரூ.7 லட்சமாக 

உயரத்்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ புதிய தனிநபர ்வருமான வரிக் கட்டமமப்பின் கீழான வருமானப் படிநிமலகளானது, 

ஆறில் இருந்து ஐந்தாக மாற்றப் பட்டுள்ளது. 

❖ வரி விலக்கு வரம்பு ஆனது ரூ.3 லட்சமாக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிதிநிமல அறிக்மகயானது, இரயில்தவ நிரவ்ாகத்திற்கான மூலதன 

முதலீட்டிமன இதுவமர இல்லாத அளவில் ரூ. 2.40 லட்சம் தகாடியாக உயரத்த்ியுள்ளது. 

❖ நிதிப் பற்றாக்குமறயானது 2023-24 ஆம் நிதியாண்டில், சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 5.9% ஆக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ நிதிப் பற்றாக்குமறமய ஈடுகட்டுவதற்காகப் சபறப்படும் நிகரக் கடன்களின் மதிப்பு 

ரூ.11.8 லட்சம் தகாடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ மூலதன முதலீட்டுச ்சசலவினமானது, சதாடரந்்து மூன்றாவது ஆண்டாக 33% அளவு  

அதிகரிக்கப் பட்டு அது ரூ.10 லட்சம் தகாடியாக உயரந்்துள்ளது.  

❖ இது சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.3% ஆகும். 

❖ கால்நமட வளரப்்பு மற்றும் மீன்வளத்மத மமயமாகக் சகாண்டு, தவளாண் 

கடன்களுக்கான இலக்கு ரூ. 20 லட்சம் தகாடியாக உயரத்்தப்படும். 

❖ கிராமப்புறங்களில் உள்ள இளம் சதாழில்முமனதவாரக்ளின் தவளாண் சாரந்்த 

புத்சதாழில்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக வேண்டி தவளாண் ஊக்குவிப்பு நிதி அமமக்கப் 

பட உள்ளது. 

❖ பிரதான் மந்திரி விஸ்வகரம்ா சகௌசல் சம்மான் இது பாரம்பரியக் மகவிமனக் 

கறலஞரக்ளால் தயாரிக்கப்பட்டப் சபாருட்களின் தரம், அளவு மற்றும் பரவமல 

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


•   
•    
 

 
 

தமம்படுத்துவதற்கான முதல்-வமகயான ஒரு சதாகுப்பு உதவித ் சதாமக சாரந்்த 

முன்சனடுப்பு ஆகும். 

❖ ஆற்றல் மாற்றம் மற்றும் நிகரச ் சுழிய உமிழ்வு இலக்குகள் மற்றும் ஆற்றல் 

பாதுகாப்மப அமடவதற்கான முன்னுரிமம சாரந்்த மூலதன முதலீடுகளுக்காக இந்த 

நிதிநிமல அறிக்மகயில் ரூ. 35,000 தகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கரந்ாடகாவில் உள்ள வறட்சியால் பாதிக்கப் படக்கூடியப் பகுதிகளில், நிமலயான 

நுண்ணீரப்் பாசன முமறகளின் பயன்பாட்டு ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களுக்காக நிதி 

உதவி வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ பிரதான் மந்திரி PVTG தமம்பாட்டுத் திட்டமானது சதாடங்கப்படுேவதாடு, 740 

ஏகலவ்யா மாதிரி உறைவிடப் பள்ளிகளில் அதிக அளவில் ஆசிரியரக்ள் நியமிக்கப்பட 

உள்ளனர.் 

  

PM-PRANAM திட்டம் 

❖ இந்திய அரசாங்கமானது, PM-PRANAM என்ை திட்டத்மதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது புவி மறுசீரமமப்பு, விழிப்புணரவ்ு, வளமாக்கல் மற்றும் தமம்பாடு ஆகியவற்றின் 

வமம்பாட்டிற்கான பிரதம மந்திரியின் திட்டம் என்பமதக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது, வகாபர ்தன் (GOBAR Dhan) திடட்த்தின் கீழ் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், உரங்களுக்கான மாற்றுப் சபாருட்கமள ஊக்குவிக்க அரசு திட்டம் 

வபாட்டுள்ளது.  

❖ தமலும், இரசாயனங்களின் சீரான பயன்பாட்மட ஊக்குவிப்பமத இது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இரசாயன உரங்களின் பயன்பாட்மடக் குமறக்கச ்சசய்ேதத இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு 

முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

 

அரிவாள் சசை் இரே்ே தசாலக தநாயிலன ஒழிப்பேற்கான திட்டம் 

❖ 2047 ஆம் ஆண்டிற்குள் அரிவாள் சசல் இரத்த தசாமகமய ஒழிப்பதற்கான 

ஒருதிட்டத்மதத் சதாடங்குவதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதாக நிதியமமசச்ர ்

அறிவித்தார.் 
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❖ 2047 ஆம் ஆண்டிற்குள் அரிவாள் சசல் இரத்த தசாமகமய ஒழிப்பறத வநாக்கமாகக் 

சகாண்டு இந்தத் திட்டம் சதாடங்கப்படும். 

❖ இது விழிப்புணரவ்ு உருவாக்கம், பாதிக்கப்பட்டப் பழங்குடியினர ்பகுதிகளில் உள்ள 0 

முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட ஏழு தகாடி நபரக்ளின் சபாது உடல் பரிதசாதமன 

ஆகியவற்றிமன உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ உடலின் பல்தவறுப் பகுதிகளுக்கு ஆக்ஸிஜமன எடுத்துச ் சசல்வதத இரத்தச ்

சிவப்பணுக்களின் ஒரு முதன்மமப் பணியாகும். 

❖ அரிவாள் சசல் இரத்த தசாமக தநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட நபரின் உடலில் உள்ள 

சிவப்பு இரத்த அணுக்களின் ஆக்ஸிஜமனச ் சுமந்துச ் சசல்லும் திறன் பாதிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ அரிவாள் சசல்கள் என்பது அரிவாளின் வடிவத்மதப் தபாலதவ C வடிவத்தில் 

மாறுகின்ற சசல்களாகும். 

❖ அமவ தன்மனத் தாதனச ்சிமதத்து ேறளத்துக் சகாள்கின்றன. 

 

 

அம்ரிே் ேதராஹர் திட்டம் 

❖ நகரங்களில் அமமந்துள்ள ஈரநிலங்களின் மீதான உகந்தப் பயன்பாட்டிமன 

அதிகரிக்கச ் சசய்ேதற்காகவும், அவற்றின் பல்லுயிரப்் சபருக்கத்மத தமம்படுத்தச ்

சசய்வதற்காகவும் அம்ரித் ததராஹர ்திட்டத்திமன இந்திய அரசு அறிமுகப் படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது, உள்ளூரச் ்சமூகங்களின் உதவியுடன் நிமலயான சுற்றுசச்ூழல் 

தமம்பாட்டிமன அமடவமத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது இந்த ஆண்டின் நிதி நிமல அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏழு முன்னுரிமம 

அம்சங்களில் ஒன்றான ‘பசுமம தமம்பாடு' என்பதன் கீழ் குறிப்பிடப்படுகிறது. 
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❖ இத்திட்டமானது, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் சசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது, சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்தச ் சுற்றுலா மற்றும் காரப்ன் பங்குகள் 

ஆகியவற்மற அதிகரிக்கச ் சசய்ேவதாடு, அறே உள்ளூரச் ்சமூகங்களின் வருமான 

உருவாக்கத்திற்கும் உதவும். 

 

 

முழு அளவிைான சோகுப்புச ்சுற்றுைா 2023 

 

❖ குமறந்தபட்சம் 50 இடங்களாவது ததரந்்சதடுக்கப்பட்டு, அறே முழு அளவிலான ஒரு 

சதாகுப்புச ்சுற்றுலாப் பகுதிகளாக உருவாக்கப்பட உள்ளது. 

❖ ஒருங்கிமணந்த மற்றும் புதுமமயான அணுகுமுமறமயப் பயன்படுத்தி, ஒரு பிரசச்ார 

முமற அடிப்பமடயில் இந்த இடங்கள் ததரந்்சதடுக்கப்பட உள்ளன. 
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❖ சுற்றுலா தமம்பாட்டில் உள்நாட்டு மற்றும் சவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயணிகள் மீது 

கவனம் சசலுத்தப்படும். 

❖ எல்மலதயாரக் கிராமங்களில் சுற்றுலா அம்சங்கமள நிறுவுவதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கப் பட உள்ளது. 

 

பிரோன் மந்திரி சகௌஷை் விகாஸ் தயாஜனா 4.0 

❖ அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் இலட்சக்கணக்கான இமளஞரக்ளுக்குத் திறன் 

வமம்பாட்டுப் பயிற்சிகமள அளிக்கும் வமகயில் பிரதான் மந்திரி சகௌஷல் விகாஸ் 

தயாஜனா 4.0 திட்டமானது சதாடங்கப்படும் என மத்திய நிதியமமசச்ர ் அறிவித்து 

உள்ளார.் 

❖ இந்தத் திட்டம், தவமலவாய்ப்பு வழங்கப் பட்ட பின்பானப் பயிற்சி, சதாழில் துமறக் 

கூட்டாண்மம மற்றும் சதாழில்துமறயின் ததமவகளுக்கு ஏற்ப கல்விப் படிப்புகமளச ்

சீரமமத்தல் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கும். 

❖ இந்தத ்திட்டம் சதாழில்துமற 4.0 என்பதை்கான குறியீட்டு முமறயாக்கம், சசயற்மக 

நுண்ணறிவு, எந்திரவியல், எந்திர மின்னணுவியல், இமணய உலகம், முப்பரிமாண 

அசச்ிடல், ஆளில்லா விமானங்கள் மற்றும் சமன்சபாருள் சாரந்்தத் திறன்கள் தபான்ற 

புதிய கால கட்டத்திமனச ்சாரந்்தப் படிப்புகமளயும் உள்ளடக்கும். 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

ஆந்திரப் பிரதேசே்தின் புதிய ேலைநகர் 

❖ ஆந்திரப் பிரததசத்தின் தமலநகர ்ஆனது விசாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்றப்படும் என்று 

அம்மாநில முதல்வர ்சஜகன் தமாகன் சரட்டி அறிவித்துள்ளார.் 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் இருந்த முந்மதய அரசானது, அமராவதிமய மாநிலத் தமலநகராக 

அறிவித்து புதியத் தமலநகமரக் கட்டமமப்பதற்காக நிலங்கமளக் மகயகப் 

படுத்தும் பணிகமள தமற்சகாண்டது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், சரட்டி அவரக்ள் முதன் முதலில் "பரவலாக்கப்பட்ட தமம்பாடு" 

என்ற ஒரு கருத்தாக்கத்திமன முன்சமாழிந்து, மாநிலத்தில் மூன்று தமலநகரங்கமள 

நிறுவுவதற்கான ஒரு திடட்த்திமன முன்மவதத்ு, பின்னர ்அதமன ரதத்ு சசய்தார.் 

 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியா-ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகளின் சாேலனயாளரக்ளுக்கான 

விருது 

 

❖ முன்னாள் பிரதமர ் டாக்டர ் மன்தமாகன் சிங் அவரக்ளுக்கு சமீபத்தில் வாழ்நாள் 

சாதமனயாளர ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ சபாருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் வாழ்வில் அவர ்ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக என்று  

லண்டனில் உள்ள இந்தியா-ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகளின் சாதமனயாளர ்

விருதுகள் என்ற அமமப்பினால் இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தியா சுதந்திரம் அமடந்த 75 ஆண்டுகமளக் குறிக்கும் வமகயில், முதன் 

முமறயாக இந்தியா-ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய இரண்டு நாடுகளின் முக்கியச ்
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சாதமனயாளரக்ளுக்கான விருதுகள் ஆனது, 75 உயர ்சாதமனயாளரக்ளுக்கும், சில 

முக்கியச ்சாதமனயாளரக்ளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

  

முன்னாள் சட்ட அலமசச்ர் சாந்தி பூஷன் 

❖ முன்னாள் மத்திய சட்ட அமமசச்ரும், ஒரு பிரபலச ்சட்ட நிபுணருமான சாந்தி பூஷன் 

சமீபத்தில் காலமானார.் 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டில் நமடசபற்ற ததரத்லில் அப்தபாமதயப் பிரதமர ்இந்திரா காந்தி 

ததரந்்சதடுக்கப் பட்டதமன ரத்து சசய்ய வழிவகுத்த ஒரு வரலாற்றுச ்சிறப்புமிக்க 

வழக்கில் அரசியல்வாதியான ராஜ் நதரன் சாரப்ில் இவர ்ஆஜரானார.் 

❖ வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க ராஜ் நதரன் Vs இந்திரா தநரு காந்தி வழக்கில், 1975 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அலகாபாத் உயரநீ்திமன்றமானது இந்திரா காந்தியின் 

சேை்றிறய ரதத்ு சசய்து வமலும் ஆறு ஆண்டுகளுக்குத் ததரத்லில் தபாட்டியிடுவதற்கு 

அேறரத் தகுதி நீக்கம் சசய்தது. 

❖ சமாராரஜ்ி ததசாய் அமமசச்ரமவயில் 1977 ஆம் ஆண்டு முதல் 1979 ஆம் ஆண்டு வமர 

சட்ட அமமசச்ராக பூஷன் பணியாற்றினார.் 

❖ சட்ட அறமசச்ராக அேர ் 1978 ஆம் ஆண்டில் 44ேது அரசியல் சட்டத் திருத்தத்திறன 

அறிமுகம் சசய்தார.் 
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