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பிப்ரவரி – 04 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசியே் ேரவு ஆளுமைக் சகொள்மக 

 

❖ இந்திய அரசு தேசிய ஆளுமைக் ககொள்மகமய அறிமுகப் படுே்ே உள்ளது. 

❖ இந்ேக் ககொள்மகயொனது, இந்தியத் ேரவு தைலொண்மை அலுவலகே்மே உருவொக்க 

உள்ளது. 

❖ இந்ேக் ககொள்மகயின் முக்கிய தநொக்கைொனது, ேரவுகமளப் பொதுகொப்பொனேொக்கி, 

அதனை நொட்டிலுள்ள புே்கேொழில் நிறுவனங்களுக்குக் கிமடக்கச ்கசய்வேொகுை். 

❖ இது தேசியே ் ேரவு ஆளுமைக் ககொள்மகயொனது எண்ணிைை் அடிப்பமடயிலொன 

அரசொங்கே்திமன உருவொக்குவமே தநொக்கிய முேல் படியொகுை். 

❖ இந்ேக் ககொள்மகயின் மூலை், அரசொங்கை் ேனது முடிகவடுக்குை் அதிகொரே்திமன 

தைலுை் அதிகரிக்க முடியுை். 

❖ ேரவுத் ேனியுரிமைத் ேரநிமலகமள அதிகரிக்க இயலுை். 

❖ ேரவுப் பொதுகொப்புே் ேரநிமலகள் தைை்படுே்ேப்படுை். 

 

ஆே்ை நிர்பர் தேொட்டக்கமை தூயே் ேொவரே் திட்டை் 

❖ அதிக ைதிப்புள்ள தேொட்டக்கமலப் பயிரக்மள உருவொக்குவேற்கொக வேண்டி தநொய்த் 

ேொக்கைற்ற, ேரைொன ேொவரப் கபொருள் கிமடக்கப் கபறுவேமன அதிகரிப்பேற்கொக, 

ஆே்ைொ நிரப்ர ்தூயே் ேொவரே ்திட்டை் கேொடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ ஒரு தூய்மையொன ேொவரை் என்பது நடவு கசய்வேற்கு முன் பல பரிைொணங்களில் 

தசொதிக்கப் பட்ட ஒரு ேொவரைொகுை். 

❖ முேலில், ேொவரங்களில் தநொய்க் கிருமிகளொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனவொ என தசொதிக்கப் 

படுகின்றன. 
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❖ இரண்டொவேொக, கசழுமையொக வளரந்்து வருை் ேொவரங்கள் அமடயொளை் கொணப் 

படுகின்றன. 

❖ கசழுமையொக வளருை் ேொவரங்களிலிருந்து திசு ைொதிரிகள் தசகரிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இந்ே திசுக்கள் ைற்ற ேொவரங்களுடன் இமணக்கப்பட்டு அவற்றின் உற்பே்திே் திறனுை் 

அதிகரிக்கப் படுகின்றன. 

 

 

சதுப்புநிைத் தேொட்டங்கள் அமைப்பேற்கொன MISHTI திட்டை் 
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❖ கமரதயொர வொழ்விடங்கள் ைற்றுை் உறுதியொன வருைொனங்களுக்கொன சதுப்பு நில 

முன்கனடுப்பு எனப்படுை் MISHTI திட்டைொனது, கடற்கமரதயொரை் ைற்றுை் உவரை்ண் 

நிலங்களில் சதுப்பு நிலே ்தேொட்டங்கள் அமைப்பேற்கொக கேொடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தே் திட்டே்தின் முக்கிய தநொக்கைொனது கடற்கமரதயொரே்தில் சதுப்புநிலத் 

தேொட்டங்கமள நிறுவுவேொகுை். 

❖ MISTHI திட்டே்தின் முக்கிய தநொக்கை் "சதுப்பு நில கொடுகமளப் பொதுகொே்ேல்" ஆகுை். 

❖ இழப்பீட்டுக் கொடு வளரப்்பு நிதி தைலொண்மை ைற்றுை் திட்டமிடல் ஆமணய நிதி, 

ைகொே்ைொ கொந்தி தேசிய ஊரக தவமலவொய்ப்புே் திட்டை் ைற்றுை் பிற மூல 

ஆேொரங்கமள ஒன்றிமணப்பேன் மூலை் MISHTI திட்டை் கசயல்படுே்ேப்பட உள்ளது. 

 

தவளொண்மைே் துமற ஊக்க நிதி 

❖ கிரொைப்புறங்களில் உள்ள இளை் கேொழில் முமனதவொரக்ளின் தவளொண் சொரந்்ே 

புே்கேொழில்கமள ஊக்குவிப்பேற்கொக தவளொண்மைே் துமற ஊக்க நிதி நிறுவப்பட 

உள்ளது. 

❖ விவசொயிகள் எதிரக்கொள்ளுை் சவொல்களுக்கு வேண்டி புதுமை மிக்க ைற்றுை் ைலிவு 

விமலயிலொன தீரவ்ுகமள வழங்குவமே இந்ே நிதியை் தநொக்கைொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ தவளொண் நமடமுமறகமள ைொற்றுவேற்குை், உற்பே்திே் திறன் ைற்றுை் இலொபே்மே 

அதிகரிப்பேற்குை் இது நவீனத் கேொழில்நுட்பங்கமள இே்துமறயில் அறிமுகப்படுே்ே 

உள்ளது. 

❖ தவளொண்மைக்கொன கபொது எண்ணிை உள்கட்டமைப்பொனது, கபொது ைக்களின் 

பயன்பொட்டிற்கொகத் ேமடயற்ற வளங்கள், ஒப்பற்றத் ேரே்திலொன ைற்றுை் ேரவுப் 

பரிைொற்றங்கமள தைற்ககொள்ளக் கூடிய ஒரு ேளைொக உருவொக்கப் பட உள்ளது. 

 

 

சபொதுவொன அமடயொளக் குறியீடொக நிரந்ேரக் கணக்கு மவப்பு எண் 

❖ சில குறிப்பிட்ட அரசு நிறுவனங்களின் அமனேத்ு எண்ணிை அமைப்புகளுக்குைொன 

ஒரு கபொதுவொன அமடயொளக் குறியீடொக நிரந்ேரக் கணக்கு மவப்பு எண் (PAN) பயன் 

படுே்ேப்பட உள்ளது. 
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❖ இந்த நடவடிக்மகயொனது, நொட்டில் வணிகை் கசய்வமே எளிேொக்குேமல தைலுை் 

தைை்படுே்ே உேவுை். 

❖ PAN என்பது ஒரு நபர,் நிறுவனை் அல்லது கபருநிறுவனே்திற்கு வருைொன வரிே ்

துமறயொல் வழங்கப்பட்ட 10 இலக்க எண்கணழுேத்ுக் குறியீடு ஆகுை். 

 

 

வருைொன வரி அடுக்குப் புதுப்பிப்பு 

❖ 7 லட்சை் வமர வருைொனை் உள்ள நபரக்ள், வரி கசலுே்ேத் தேமவயில்மல என ைே்திய 

நிதி நிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ அதிக வரி வரை்பில் உள்ள வரி கசலுே்துதவொருக்கு விதிக்கப்பட்ட கூடுேல் வரி 

கட்டணை் ஆனது 37 சேவீேே்திலிருந்து 25% ஆக குமறக்கப்பட்டது. 

❖ இேன் முக்கிய அை்சைொனது, இந்ேப் புதிய வருைொன வரி அடுக்கொனது அதிக ைற்றுை் 

குமறந்ே வரி வரை்புகளில் உள்ள வரி கசலுே்துதவொருக்குப் பலனளிக்கிறது. 

 

 

பிரேொன் ைந்திரி விஸ்வகர்ைொ சகௌசை் சை்ைொன் 

❖ நிதி நிமல அறிக்மக ேொக்கல் கசய்ே தபொது பிரேொன் ைந்திரி விஸ்வகரை்ொ ககௌஷல் 

சை்ைொன் திட்டைொனது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது நொட்டின் மகவிமனஞரக்ள் ேங்கள் ேயொரிப்புகளின் ேரை், அளவு ைற்றுை் பரவமல 

தைை்படுே்தி, அவரக்மள குறு, சிறு ைற்றுை் நடுே்ேரத் கேொழில் துமற நிறுவனங்களின் 

(MSME) ைதிப்புச ்சங்கிலியுடன் ஒருங்கிமணக்க உேவுை். 
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❖ திறன் பயிற்சி, கேொழில்நுட்பை் ைற்றுை் கடன் வழங்கீடு ஆகியமவ மூலை் நொடு 

முழுவதுை் உள்ள ஆயிரக்கணக்கொன கமலஞரக்ள் ைற்றுை் மகவிமனஞரக்ளின் 

திறமன கவளிக் ககொணரவ்மே இது தநொக்கைொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

 

ைஹிளா சை்ைொன் பசச்ே் பே்ரொ 

 

❖ ைகிளொ சை்ைொன் தசமிப்புச ்சொன்றிேழ் திடட்ை் என்பது நிதிநிமல அறிக்மக ேொக்கல் 

கசய்ே தபொது அறிமுகப் படுே்ேப்பட்ட புதிய சிறு தசமிப்புே் திட்டைொகுை். 
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❖ இே்திட்டை் கபண்கள் ைற்றுை் சிறுமிகளுக்கொகே் கேொடங்கப்பட்ட பிரேத்ிதயகைொன 

திட்டைொகுை் எை்பவதோடு இது 7.5% வட்டி விகிேே்துடன் 2 லட்சை் ரூபொய் வமர மவப்புே் 

கேொமக கணக்கு வசதிமயயும் வழங்குகிறது. 

❖ தேசியச ்தசமிப்புச ்சொன்றிேழ் திட்டே்தினொல் வழங்கப்படுை் 7% வட்டி விகிேே்துடன் 

ஒப்பிடுை் தபொது ைகிளொ சை்ைொன் தசமிப்புச ்சொன்றிேழ் திட்டே்தில் 7.5% வட்டி விகிேை் 

வழங்கப் படுகிறது. 

❖ இது பகுதியளவில் பணே்திமனே ் திருை்பப் கபறுவேற்கொன விருப்பே் தேரவ்ுகமள 

வழங்கச ் சசய்ேவதோடு இது ஒரு கநகிழ்திறன்மிக்க முேலீட்டு விருப்பே் தேரவ்ொக 

அமைகிறது.  

 

அறிவியை் ைற்றுை் சேொழிை்நுட்பை் 

ைொர்பகப் புற்றுதநொய்க்கொன ைருந்தின் ைரபியை் சொர்ந்ே வடிவை் 

 

❖ MSN குழுைைொனது, பொல்தபொசிக்லிப் என்ற ைொரப்கப் புற்றுதநொய்க்கொன ைருந்தின் 

இைம் சோர ் சபோது வடிவே்திமன, பொல்தபொரஸ்ட் என்ற கபயரின் கீழ் ைொே்திமர 

வடிவில் அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது. 

❖ தைலுை் சில நிறுவனங்களும் பொல்தபொசிக்லிப் ைருந்திமன ைொே்திமர வடிவில் 

அறிமுகப் படுே்தியுள்ளன. 

❖ இது மிகவுை் ைலிவு விமலயிலொன ைற்றுை் புதுமை மிக்க உயிரச் ்சைநிமல ைொே்திமர 

ஆகுை். 

 

பூமியின் உட்கரு சுழற்சி 

❖ பூமியின் உட்கருவொனது, நமது கிரகே்தின் தைற்பரப்மப விட தவகைொகச ்சுழல்வேமன 

நிறுே்தியுள்ளது. 

❖ பூமியின் உட்கருவொனது, உருகிய திரவ கவளிப்புற மையே்தில் மிேந்ேவொறு, 

ேன்னிசம்சயொகச ்சுழல்கிறது. 
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❖ பூமியின் தைற்பரப்புடன் கேொடரப்ுமடய உட்கருவொனது, ஒரு ஊஞ்சமலப் தபொல 

முன்னுை் பின்னுைொகச ்சுழல்கிறது என்று சமீபே்திய ஆரொய்சச்ி கூறுகிறது. 

❖ 2009 ஆை் ஆண்டு முேல், உட்கருவொனது தைற்பரப்மப விட கைதுவொகச ்சுழலுவேொல் 

இந்ே எதிரை்மறயொனப் தபொக்கு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 

 

50,000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுே் தேொன்றுை் பசம்ச நிற வொை் நட்சே்திரை் 

 

❖ சமீபே்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டப் பசம்ச நிற வொல் நட்சே்திரை் ஆனது 50,000 

ஆண்டுகளில் முேல் முமறயொக பூமிமய கநருங்குகிறது. 

❖ இது முன்னேொக கற்கொலே்தின் கபொது இரவு வொனில் கமடசியொகே் கேன்பட்டது. 

❖ இது நியொண்டரத்ோல்களின் கொலே்திலிருந்து பூமிக்கு மிக அருகில் கநருங்கி வருகிறது. 

❖ C/2022 E3 (ZTF) என்று கபயரிடப்பட்ட இந்ே வொல் நட்சே்திரை் ஆனது, பூமியிலிருந்து 26 

மில்லியன் மைல்கள் (42 மில்லியன் கிதலொமீட்டர)் கேொமலவில் புவிக்கு அருகில் வர 

உள்ளது. 
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❖ இந்ே வொல் நட்சே்திரமோனது ஜனவரி ைொேை் முேதல இரவு வொனே்மேப் பிரகொசைொக்கி 

வருகிற நினலயில், இது கசவ்வொய் ைற்றுை் பூமி ஆகியவற்றின் சுற்றுப்பொமேகளுக்கு 

இமடயில் கடந்து கசல்ல உள்ளது. 

❖ இது ைணிக்கு 128,500 மைல்கள் என்ற (207,000 km/h) தவகே்தில் பயணிக்க உள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

தசொலிகொ ஈகரிநொட்டொ 

❖ அறிவியலொளரக்ள் சமூகைொனது, கரந்ொடகொவின் பிலிகிரி ரங்கன் ைமலகளில் வொழுை் 

பழங்குடிச ்சமூகைொன தசொலிகொவின் கபயரிமன ஒரு புதிய குளவி இனே்திற்கு இட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது கொடுகமளயுை் பல்லுயிரக்மளயுை் பொதுகொக்கச ்சசய்ேேற்கொக வேண்டி அவரக்ள் 

ஆற்றியப் பங்களிப்புகளுக்கொன அங்கீகொரை் ஆகுை். 

❖ அதே இனே்தின் கூடுேல் ைொதிரிகள் நொகொலொந்தின் இரண்டொை் நிமல ஈரநிலக் 

கொடுகளில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டன. 

❖ இந்ே புதிய குளவி இனைொனது டொரவ்ின் குளவிக் குடுை்பைொன இக்னியூதைொனிதடயின் 

துமணக் குடுை்பைொன கைட்தடொபினிமயச ்தசரந்்ேது. 

❖ கைட்தடொபினி என்ற துமணக் குடுை்பே்தில் உள்ள 27 தபரினங்களில் 862 இனங்கள் 

உள்ளன. 

❖ இது இந்தியொவில் கண்டறியப் பட்ட இந்ே துமணக் குடுை்பே்திமனச ் தசரந்்ே 

இரண்டொவது தபரினை் ஆகுை் எை்பவதோடு இது கேன்னிந்தியொவில் கண்டறியப்படட் 

முேல் இனைொகுை். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக சைய நை்லிணக்க வொரை் - பிப்ரவரி 01- 07 

❖ 2010 ஆை் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகளின் கபொதுச ் சமபயொனது (UNGA), பிப்ரவரி 

ைொேே்தின் முேல் ஏழு நொட்கமள உலக சைய நல்லிணக்க வொரைொக நியமிே்ேது. 
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❖ இந்ேக் ககொண்டொட்டங்கள் ஆனது, சைய நை்பிக்மககமளச ்சொரொைல் ைக்களிமடதய 

நல்லிணக்கே்மே தைை்படுே்தி, பரஸ்பர புரிேல் ைற்றுை் ைேங்களுக்கு இமடதயயொன 

ஒே்துமழப்பிமன உருவொக்குவதில் கவனை் கசலுேத்ுகின்றன. 

 

 

உைக சதுப்பு நிை தினை் - பிப்ரவரி 02 

❖ இது ைக்களுக்குை் புவிக்குை் ஈரநிலங்கள் வழங்குை் முக்கியப் பங்கினைப் பற்றிய 

உலகளொவிய விழிப்புணரம்வ ஏற்படுேத்ுவமே தநொக்கைொகக் ககொண்டுள்ளது. 

❖ ஈரொனில் உள்ள ரொை்சொர ்நகரே்தில் 1971 ஆை் ஆண்டு பிப்ரவரி 02 ஆை் தேதியன்று, ஈர 

நிலங்கள் கேொடரப்ொன உடன்படிக்மக ஏற்றுக் ககொள்ளப்பட்ட தேதிமய இந்ே நொள் 

குறிக்கிறது. 

❖ முேல் உலக சதுப்பு நில தினைொனது 2021 ஆை் ஆண்டில் ககொண்டொடப்படட்து. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டின் உலக சதுப்பு நிலங்கள் தினே்தின் கருே்துரு, "இது ஈரநிலங்கமள 

மீட்கடடுப்பேற்கொன தநரை்" என்பேொகுை். 
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