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பிப்ரவரி – 07 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அடல் ஓய்வூதியே் திட்டே்தின் கீழ் 5 தகோடி பதிவுகள் 

❖ அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (APY) கீழான பதிவானது சமீபத்தில் 5 க ாடி என்ற 

எண்ணி ்க யிகன ்  டந்துள்ளது. 

❖ அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது 2015 ஆம் ஆண்டு கம 09 அன்று இந்திய அரசினால் 

ததாடங் ப்பட்ட முதன்கமயான சமூ ப் பாது ாப்புத் திட்டம் ஆகும். 

❖ இந்திய அரசானது, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், வங்கி ளு ்கு ஆண்டுகதாறும் 

பல்கவறு இல ்கு கள நிரண்யி ்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 29 வங்கி ள் அவற்றின் இல ்க  எட்டியுள்ளன. 

❖ பல்வேறு அகமப்பு சாராத் துகற ளில் பணிபுரியும் ம ் ளு ்கு முதிகயார ்வருமானப் 

பாது ாப்கப வழங்குவகத இது கநா ் மா  ் த ாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு அ ்கடாபர ்01 ஆம் கததி முதல் வருமான வரி தசலுத்தும் எந்ததவாரு 

நபரும் புதிய அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்  ண ்க த் ததாடங்  அனுமதி ் ப் படுவது 

இல்கல. 

 

 

மைக்தரோசோப்ட் நிறுவனே்தின் ELLORA திட்டை் 

❖ கம ்கராசாப்ட ் நிறுவனமானது, 'அரிதான' இந்திய தமாழி கள இயங் கலயில் 

த ாண்டு வருவதற் ா  வேண்டி, 2015 ஆம் ஆண்டில் ELLORA அல்லது குகறந்த மூல 

ஆதாரங் ள் த ாண்ட தமாழி களப் புத்துயிர ்தபறச ்தசய்தல் என்ற திடட்த்திகன 

அறிமு ப் படுத்தியது. 

❖ இத்திட்டதத்ின் கீழ், ஆராய்சச்ியாளர ்ள் அந்த தமாழி ளின் எண்ணிம வளங் கள 

உருவா ்கி வருகின்றனர.் 

❖ கம ்கராசாப்ட் நிறுவனத்தின் ELLORA திட்டமானது க ாண்டி, முண்டாரி கபான்ற 

சிறிய தமாழி ள் எண்ணிம உலகில் வளம் தபற உதவுகிறது. 
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❖ ஆராய்சச்ியாளர ்ள் தங் ள் தசயற்க  நுண்ணறிவு மாதிரிகயப் பயிற்றுவிக்கச ்

சசய்ேதற் ான தரவுத ் ததாகுப்கப உருவா ்குவதற் ா  வேண்டி அசச்ிடப்பட்ட 

இல ்கியங் ள் உள்ளிட்ட மூல ஆதாரங் களத் திரட்டி வருகின்றனர.் 

❖ சுமார ்1.2 பில்லியன் ம ் ள் அதாவது உல  ம ் ள் ததாக யில் 20% கபர ்எண்ணிம 

உலகில் ஈடுபடுவதில் தங் ள் தமாழிகயப் பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளனர.் 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

BIO ASIA 2023 ைன்றே்திற்கோன பங்குேோர நோடு 

❖ மத்திய அரசு மற்றும் பல சரவ்கதச நிறுவனங் ள் இகணந்து ஹைதராபாத்தின் 

ஜீகனாம் பள்ளத்தா ்குப் பகுதியில் BIO ASIA மன்றத்கத ஏற்பாடு தசய்ய உள்ளன. 

❖ BIO ASIA 2023 மன்றத்திற் ானப் பங்குதார நாடா  ஐ ்கியப் கபரரசு நிரண்யி ் ப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ முன்னணி உயிரித ் ததாழில்நுட்ப நிறுவனங் ள் அத்துகறயில் உள்ள சமீபத்தியத் 

ததாழில்நுட்ப முன்கனற்றங் ள் பற்றி அறிய இந்த மன்றம் ஒரு வாய்ப்பா  அகமயும். 

❖ இந்த ஆண்டு, இந்த மன்றம் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழில் நிறுவனங் ள் 

துகறயில்  வனம் தசலுத்த உள்ளது. 

 

 

இந்திய எல்மலக்கு அருகில் அமை நிறுவுை் சீனோ 

❖ இந்தியா, சீனா, கநபாளம் ஆகிய நாடு ளின் முசச்ந்திப்புப் பகுதி ்கு அருகில், 

திதபத்தில் உள்ள மப்ஜா சாங்கபா ஆற்றின் மீது சீனா ஒரு புதிய அகணகய  ட்டி 

வருகிறது. 
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❖ இந்தப் புதிய அகணயானது, முசச்ந்திப்பு பகுதியில் இருந்து வட ்க  16 கி.மீ 

ததாகலவில் உத்தர ாண்ட் மாநிலத்தின்  ாலாபாணி பகுதி ்கு எதிகர அகமந்து 

உள்ளது. 

❖ மப்ஜா சாங்கபா நதியானது திதபத்தின் ந ரி மாவட்டத்தில் கதான்றுகிறது. 

❖ இது கநபாளம் வழியா   ா ரா நதியுடன் இகணந்து, இந்தியாவில்  ங்க  நதியில் 

 ல ்கிறது. 

 

 

இஸ்லோமியே்திற்கு எதிரோன போகுபோடுகமள எதிரே்்துப் தபோரோடுேல் 

நடவடிக்மககளுக்கோன பிரதிநிதி 

 

❖ இஸ்லாமியத்திற்கு எதிரான பாகுபாடு கள எதிரத்்துப் கபாராடுதல் என்ற 

நடவடி ்க  ளு ் ான தனது முதல் சிறப்புப் பிரதிநிதிகய  னடா அரசு நியமித்து 

உள்ளது. 

❖ நாட்டில் முஸ்லிம் ள் மீது அண்கமயில் கமற்த ாள்ளப்பட்ட பல தா ்குதல் களத் 

ததாடரந்்து இந்தப் பதவியானது உருவா ் ப் பட்டது. 
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❖ இதில் பத்திரிக யாளரும் ஆரவ்லருமான அமிரா எல் வாபி சாம்பியன், ஆகலாச ர,் 

நிபுணர ்மற்றும் பிரதிநிதி என்ற பல பரிமாணங் ளில் பணியாற்ற உள்ளார.் 

❖ இஸ்லாமியத்திற்கு எதிரான பாகுபாடு ள், அகமப்பு ரீதியிலான இனவாதம், இன 

பாகுபாடு மற்றும் மத சகிப்புத ் தன்கமயற்றல் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான 

கபாராட்டத்தில் அந்நாட்டு மத்திய அரசு கமற்த ாள்ளும் முயற்சி ளு ்கு அவர ்

ஆதரவளித்து அதகன கமம்படுத்துவார.் 

 

பைே்ேோள்களில் இருந்து பிரிட்டிஷ் அரசரக்ளின் படங்கமள அகற்றுேல் 

❖ ஆஸ்திகரலிய அரசானது, தனது புதிய 5 டாலர ் தாள் ளில் மூன்றாம் சாரல்ஸ் 

மன்னரின் படம் இடம் தபறாது என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ அதன் புதிய 5 டாலர ் தாள் ளானது, மூன்றாம் சாரல்ஸின் படத்திற்குப் பதிலா , 

உள்நாடு சாரந்்த வடிவகமப்கப ் த ாண்டிரு ்கும். 

❖ ஆனால் தற்கபாது மகறந்த இரண்டாம் எலிசதபத் ம ாராணியின் உருவம் 

தபாறி ் ப் பட்ட நாணயங் ளில் மன்னரின் படம் இடம் தபறும் என எதிரப்ார ்் ப் 

படுகிறது. 

❖ இந்த நடவடி ்க யானது, "மூதாகதய ஆஸ்திகரலியர ்ளின்  லாசச்ாரம் மற்றும் 

வரலாற்றிற்கு" மதிப்பளி ்கும். 

❖ பிரிட்டிஷ் மன்னர ்ஆஸ்திகரலியாவின் அரசத் தகலவரா  விளங்குகிறார ்இருப்பினும் 

தற்கபாகதயக்  ாலங் ளில் இவரது தபாறுப்பு தபரும்பாலும் தபயரளவு அகடயாளம் 

என்ற அளவிவலவய உள்ளது. 

 

 

உகோை்டோவின் முேல் எை்சைய்க் கிைறுகள் துமளே்ேல் திட்டை் 

❖ உ ாண்டா அரசானது, தனது முதல் எண்தணய் ் கிணறு ள் துகளத்தல் பணியிகனத் 

ததாடங்கியது. 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டில் முதல் முகறயா  எண்தணய் உற்பத்தி என்ற ஒரு இல ்க  

அகடவதற் ான அந்நாட்டின் பாகதயில் இது ஒரு மு ்கிய கமல் ல் ஆகும். 

❖ இந்த எண்தணய் ் கிணறு ஆனது, கிகுகப மாவட்டத்தில் உள்ள ஆல்பரட்் ஏரி ்கு 

அருகில் சீனத் கதசியக்  டற் கரகயார எண்தணய் உற்பத்தி நிறுவனம் (CNOOC) 

மூலம் இய ் ப் படுகிறது. 

❖ கிழ ்கு ஆப்பிரி ்  நாட்டில் வணி  ரீதியிலான மு ்கியத்துவம் வாய்ந்த எண்தணய் 

இருப்பு ள்  ண்டுபிடி ் ப்பட்டு 17 ஆண்டு ளு ்குப் பிறகு இந்த கமம்பாட்டுப் பணி 

ததாடங் ப் பட்டுள்ளது. 
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❖ உ ாண்டாவின் எண்தணய் இருப்பு ் ள் 6.5 பில்லியன் பீப்பாய் ள்  சச்ா எண்தணய் 

வழங்  ் கூடியது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிஹலயில், இதில் சுமார ் 1.4 பில்லியன் 

பீப்பாய் ள் கதாண்டிதயடு ் ப் பட ்கூடியகவ என  ருதப்படுகிறது. 

 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சேோழில்நுட்பை் 

ஒளியணுவியல் அடிப்பமடயிலோன உலகின் முேல் குவோை்டை் கைினி 

 

❖ ஒளியணுவியல் அடிப்பகடயிலான, குகறவான பிகழ வழங்கீட்டுத் திறன் த ாண்ட 

உலகின் முதல் குவாண்டம்  ணினியிகன உருவா ் வும் அதகன வணி  மயம் 
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ஆ ் வும் ஒரு புதிய கூட்டு முதலீட்டிகன கமற்த ாள்ள உள்ளதா   னடா அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ சி ் லான தரவு சாரந்்த சி ் ல் களத் தீர ்்  உதவும் உலகின் முன்னணி திறன் கள 

வழங்கும் வக யிலான திறன் த ாண்ட குவாண்டம்  ணினிகய அந்நாடு உருவா ்  

உள்ளது. 

❖ இது நிதி, கபா ்குவரத்து, சுற்றுசச்ூழல் மாதிரியா ் ம் மற்றும் சு ாதாரம் கபான்ற 

பல்கவறு துகற ளில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

முக்கிய பமையே் தீநிரல் வமலயமைப்பு – Hive  

 

❖ கைவ் (Hive) எனப்படும் மு ்கிய பகணயத் தீநிரல் வகலயகமப்பின் இகணய 

தளத்கத அதமரி ் ா முட ்கியுள்ளது . 

❖ ஒரு சரவ்கதசப் பகணயத் தீநிரல் வகலயகமப்பான இது நிறுவனங் கள மிரட்டி 

நூற்று ் ண ் ான மில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான பணம் பறித்தல் மற்றும் அது 

சாரந்்த நடவடி ்க  கள கமற்த ாள்ளும் ஒரு வகலயகமப்பாகும். 

❖ இதனால் பாதி ் ப்பட்ட நிறுவனங் ளில் இந்தியாவின் டாடா பவர,் தஜரம்னி நாட்டுச ்

சில்லகற வரத்்த  நிறுவனமான மீடியா மார ்், க ாஸ்டாரி ாவின் தபாதுச ்சு ாதாரச ்

கசகவ கபான்றகவ அடங்கும். 

❖ கைவ் என்பது ஒரு பகணயத ் தீநிரல் கசகவ வழங்கீட்டு வகலயகமப்பா ச ்

தசயல்பட்டது. 

❖ இல ்கு நிறுவனத்தின் த வல் ததாழில்நுட்ப அகமப்பு ளு ்குள் நுகழவதற்கும், 

முற்றிலும் முட ்குவதற்கும் மற்றும் பணம் தசலுத்துவதற்கும் அதன் தமன்தபாருள் 

மற்றும் பிற கசகவ களப் பயன்படுத்துவதற்கு எந்ததவாரு அகமப்பிகனயும் இது 

அனுமதி ்கிறது. 

 

ைகோரோஷ்டிரோவில் புதிய பீடபூமி 

❖ கமற்கு ததாடரச்ச்ி மகலயில் பருவநிகல மாற்றத்திகனக் குறித்த சில புதிய 

நுண்ணறிவு கள வழங் ச ் சசய்யும் ஒரு அரிய தாழ்மட்ட பசால்ட ் பீடபூமிகய 

ஆராய்சச்ியாளர ்ள்  ண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்தப் பீடபூமியில், இதுவகர  ண்டுபிடி ் ப்பட்ட 24 தவவ்கவறு குடும்பங் களச ்

கசரந்்த 76 வக யான தாவரங் ள் மற்றும் புதரச் ் தசடி ள் உள்ளிட்ட பல்கவறு 

தாவரங் ள் உள்ளன. 
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❖ இது ம ாராஷ்டிராவின் தாகன மாவட்டத்தில் உள்ள மஞ்சகர கிராமத்தில்  ண்டு 

பிடி ் ப் பட்ட நிஹலயில் இந்தப் பீடபூமியானது இப்பகுதியில் அகடயாளம்  ாணப் 

பட்ட நான் ாவது வக  பீடபூமியாகும். 

❖ முந்கதய மூன்று பீடபூமி ள் என்பது, உயர ் மற்றும் தாழ்மட்ட தசம்மண் பாகற 

மற்றும் அதி  உயரத்தில் உள்ள பாசால்ட் பாகற வக யிலான பீடபூமி ள் ஆகும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

புதிய ஸ்வோதலோசடயில் வை்ைே்துப் பூசச்ி 

 

❖ கநாபலின் தைலன் (பாபிலிகயா கநாப்லி) எனப்படும் ஸ்வாகலாதடயில் வண்ணத்துப் 

பூசச்ி ளானது இதுவகரயில் பரவி ்  ாணப்பட்ட அதன் அறியப்பட்டப் பகுதி ளான 

மியான்மர ்மற்றும் ததற்கு சீனாவிலிருந்து வியட்நாம் வகரயில் உள்ள பகுதி ளில் 

மகறந்து வருகிறது. 

❖ தற்கபாது இது முதன்முகறயா  இந்தியாவின் அருணாசச்லப் பிரகதச மாநிலத்தில் 

உள்ள நாம்தாபா கதசியப் பூங் ாவில் உள்ளதா  பதிவு தசய்யப் பட்டுள்ளது. 
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❖ பிலிப்கபன்ஸ் நாட்டில் உள்ள பாபிலிகயா அன்கடானிகயா இனத்துடன் ஒத்துள்ள 

கநாபல்ஸ் தைலன் மி ப் தவள்களப் புள்ளி ள் த ாண்ட தபரிய கமற்புறத்திகன ் 

த ாண்டு வக ப்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இது ஒரு  ாலத்தில், வட ்கு தாய்லாந்தின் நடுத்தர உயரம் த ாண்ட பகுதி ளில் உள்ள 

மகல ் ாடு ளில் தபாதுவா   ாணப்பட்டது. 

❖ வண்ணத்துப் பூசச்ி ளானது பல்லுயிர ் நிகல மற்றும் மு ்கியச ் சுற்றுசச்ூழல் 

தசயல்பாடு கள ் குறி ்கும் மு ்கிய குறி ாட்டி ளா  ்  ருதப் படுகின்றன. 

 

ைோநிலச ்சசய்திகள் 

நிலே்ேடித் ேை்ைீர்ப் பயன்போடு குறிே்ே பஞ்சோப் சகோள்மக 

 

❖ பஞ்சாப் தண்ணீர ்ஒழுங்குமுகற மற்றும் கமம்பாட்டு ஆகணயம் (PWRDA) ஆனது 2023 

ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் நிலத்தடி நீர ் பிரித்ததடுத்தல் மற்றும் பாது ாப்பு வழி 

முகற கள அறிவித்துள்ளது. 

❖ அம்மாநிலத்திலிருந்து நிலத்தடி நீகரப் பிரித்ததடுப்பதற் ான  ட்டணத்திலிருந்து 

வில ்கு தபறாத அகனத்துப் பயனர ்ளு ்கும் பிப்ரவரி 01 முதல் பஞ்சாப் அரசு 

 ட்டணம் விதி ் த் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இருப்பினும், இந்தப் புதிய வழி ாட்டுதல் ள், கவளாண்கம, குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

கதகவ ளு ் ான நிலத்தடி நீரப்் பயன்பாடு கள உள்ளட ் வில்கல. 

❖ மாதத்திற்கு 300  ன மீட்டரு ்கும் குகறவான அளவில் நிலத்தடி நீகரப் பிரிதத்ு 

எடு ்கும் அகனத்துப் பயனர ்ளு ்கும் இதிலிருந்து வில ்கு அளி ் ப் பட்டு உள்ளது. 
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❖ பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ததாகுதி ள் வருடாந்திர நிலத்தடி நீர ்பிரித்ததடுத்தல் அளகவ 

அடிப்பகடயா  ் த ாண்டு மூன்று மண்டலங் ளா  (பசக்ச, மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு) 

வக ப் படுத்தப் பட்டுள்ளன. 
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