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பிப்ரவரி – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமைமைதத்ுவத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள 

விவசாயப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவின் முதை் விவசாயத்துமறப் பிரதிநிதிகள் 

கூட்டைானது (ADM) இந்தூர ்நகரிை் நடத்தப்பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

எழுசச்ிமிக்க கிராமங்கள் திட்டம் 

 

❖ 2022-23 முதை் 2025-26 வமரயிைான நிதியாண்டுகளுக்கான ‘எழுசச்ிமிக்க கிராைங்கள் 

திட்டத்திற்கு’ ைத்திய அமைசச்ரமவ ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

❖ இது ைத்திய அரசின் நிதியுதவியிமனப் பபறுை் திட்டைாகுை். 

❖ இத்திட்டத்தினுமடய முதை் கட்டத்திை் 662 கிராைங்கள் மைை்படுத்தப்படுை். 

❖ கிராைப் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் உதவியுடன் எழுசச்ிமிக்க கிராைத ்

திட்டத்திற்கான பசயை் திட்டங்கள் ைாவட்ட நிரவ்ாகத்தினாை் உருவாக்கப் படுை். 

❖ உள்ளூர ்ைக்களின் இடப்பபயரம்வத் தடுப்பதற்காக என்று புதிய மவமை வாய்ப்புகள் 

உருவாக்கப் பட்டு, நிமையான பபாருளாதார நடவடிக்மககள் ஊக்குவிக்கப் படுை். 

 

அதிகளவு உள்நாட்டு விமானப் பயணம் 

❖ விைானப் மபாக்குவரத்துத் துமறயானது ைக்கமள பநருங்கிய பதாடரப்ு எை்மைக்குள் 

பகாண்டு வருவமதாடு, அதிக விைான நிமையங்கள் ைற்றுை் சிறந்த மசமவ இமணப்பு 

வசதிடன் மதசிய முன்மனற்றத்திமனயுை் மைை்படுத்துகிறது. 

❖ பிப்ரவரி 19 அன்று, உள்நாட்டு விைானப் பயணிகளின் எண்ணிக்மக கிட்டத்தட்ட 4.45 

ைட்சைாகுை். 

❖ மகாவிட் பபருந்பதாற்றிற்குப் பிறகு பதிவான மிக அதிகளவிைான பயணம் இது ஆகுை். 
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❖ மகாவிட் பபருந்பதாற்றிற்கு முன்னதாக பதிவான தினசரி உள்நாட்டு விைானப் 

பயணிகளின் எண்ணிக்மக 4 ைட்சத்திற்குை் குமறவாகமவ இருந்தது. 

❖ தற்மபாது, இந்தியாவிை் 147 விைான நிமையங்கள் பசயை்பட்டு வருகின்றன. 

 

 

உள்நாட்டுே் சோழில்துறைகளில் இருந்து பாதுகாப்பு சகாள்முேல் 

 

❖ 2023-24 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியா தனது பாதுகாப்புத் துமறக்கான மூைதனத்திை் 75 

சதவீதத்திமன உள்நாட்டுத் பதாழிை் துமறகளிடமிருந்து பகாள்முதை் பசய்வதற்காக 

பசைவிட உள்ளது. 

❖ இமத பசைவினைானது 2022-23 ஆை் ஆண்டிை் 68 சதவீதைாக இருந்தது. 
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❖ 2023-24 ஆை் ஆண்டிற்கான ஒட்டு பைாத்தப் பாதுகாப்புத் துமற சார ்பசைவினைானது 

ரூ.5.94 ைட்சை் மகாடியாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதிை், மூைதனச ்பசைவினைானது ரூ.1.63 ைட்சை் மகாடியாக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

புே்சோழில் 20 சசயல்பாட்டுக் குழு 

 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமைமையின் கீழ் புத்பதாழிை் 20 பசயல்பாட்டுக் 

குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் கூட்டத்தின் மபாது பதாழிை்முமனவு ைற்றுை் புதுமை பற்றிய பகாள்மகப் 

பரிந்துமரகள் குறித்து விவாதிக்கப்படுை். 

❖ புத்பதாழிை், பபரு நிறுவனங்கள், முதலீட்டாளரக்ள், புத்தாக்க முகமைகள் ைற்றுை் பிற 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இமடமய ஒருங்கிமணப்மப மைை்படுத்தச ் சசய்வதற்குை் உைக 

அளவிை் புத்பதாழிை் நிறுவனங்கமள ஆதரிக்கச ்சசய்வதற்குமான ஒரு வாய்ப்பிமன 

உருவாக்குவமத இந்தக் கூட்டை் மநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ புத்பதாழிை் 20 குழுவானது, அடித்தளை் ைற்றுை் கூட்டணிகள்; நிதி; உள்ளடக்கை் 

ைற்றுை் நிமைத்தன்மை ஆகிய மூன்று பணிக் குழுக்கமளக் பகாண்டு உள்ளது. 

 

உறுப்பு மாை்றுச ்சிகிசற்சக்கான விதிகளில் மாை்ைங்கள் 

❖ இந்தப் புதிய விதிகள் ஆனது உறுப்பு பபறுநரக்ளுக்காக விதிக்கப்பட்ட 65 வயது என்ற 

வரை்பிமன நீக்குகிறது. 

❖ இருப்பிடை் பதாடரப்ான கட்டுப்பாடுகமள அகற்றச ்சசய்வது என்பது, உறுப்பு ைாற்று 

அறுமவ சிகிசம்சக்குச ் சரியான மநரத்திை் உறுப்புகள் கிமடக்கப் பபறச ் பசய்திட 

மிகவுை் அவசியைான ைற்பறாரு நடவடிக்மகயாகுை். 

❖ இது ஒமர மதசை் ஒமர உறுப்பு தான காத்திருப்புப் பட்டியமை அடடவமத மநாக்கிய 

ஒரு நடவடிக்மகயாகுை். 
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❖ தற்மபாமதய விதிகளின்படி, எதிரக்ாைத்திை் உறுப்பு ைாற்று அறுமவ சிகிசம்ச 

பசய்து பகாள்ள உள்ள நபரக்ள், அவரக்ள் வசிக்குை் ைாநிைத்திை் ைட்டுமை 

உறுப்புகமளப் பபறுவதற்குப் பதிவு பசய்ய மவண்டுை். 

❖ இதிை் மைற்பகாள்ளப்பட்டுள்ள ைற்பறாரு முக்கியைான ைாற்றை் என்னபவன்றாை், 

இதற்காக இதுவமரயில் ைாநிைங்கள் வசூலித்து வந்த பதிவுக் கட்டணைானது ரத்து 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஒவ்மவார ்ஆண்டுை் உைகிை் மூன்றாவது அதிக எண்ணிக்மகயிைான உறுப்பு ைாற்று 

அறுமவ சிகிசம்சகள் இந்திய நாட்டிை் தான் மைற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

 

 

இந்தியரக்ளின் குடியுரிறமே் துைப்பு 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் சுமார ்2.25 ைட்சை் இந்தியரக்ள் இந்தியக் குடியுரிமைமயத் துறந்து 

உள்ளனர.் 

❖ இது 2011 ஆை் ஆண்டிற்குப் பிறகு பதிவான இதுவமர இை்ைாத அதிகபட்ச அளவாகுை். 

❖ சிறந்த வாய்ப்புகள், சுகாதாரை், வாழ்க்மகத் தரை் ைற்றுை் கை்வி மபான்ற பை 

காரணிகமளத் மதடி, இந்தியரக்ள், குறிப்பாக அதிகளவு நிகரச ் பசாத்து ைதிப்புள்ள 
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தனி நபரக்ள் (HNI) புதிய கடவுச ் சீட்டுகளுடன் மைற்குலக நாடுகமள மநாக்கி இடை் 

பபயரக்ிறாரக்ள் என்பது குறித்து இந்தத ்தரவு எடுத்துமரக்கிறது. 

❖ அதிகளவு நிகரச ் பசாதத்ு ைதிப்புள்ள தனிநபரக்ள் 1 மிை்லியன் டாைர ் அை்ைது 8.2 

மகாடிக்குை் அதிகைான பசாத்து மவத்திருக்குை் நபரக்ள் ஆவர.் 

❖ பென்லி உைக குடிைக்கள் அறிக்மகயின்படி, 2021 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் ைாதத்திை் 

இந்தியாவிை் 3.47 ைட்சை் அதிகளவு நிகரச ்பசாத்து ைதிப்புள்ள தனிநபரக்ள் உள்ளனர.் 

❖ முை்மப, படை்லி, பகாை்கத்தா, பபங்களூரு, மெதராபாத,் புமன, பசன்மன, குரக்ான் 

ைற்றுை் அகைதாபாத் ஆகிய ஒன்பது நகரங்களிை் ைட்டுை் 1.49 ைட்சை் அதிகளவு நிகரச ்

பசாதத்ு ைதிப்புள்ள தனி நபரக்ள் காணப் படுகின்றனர.் 

❖ உைக அளவிை் தனி நபரிடை் உள்ள பசாதத்ு ைதிப்பின் அடிப்பமடயிை், அபைரிக்கா, 

சீனா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகமளயடுத்து இந்தியா நான்காவது இடத்திை் உள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

கடன் வழங்கீடுகளின் எண்ணிக்றக உயர்வின் அடிப்பறடயில் சிைந்ே சசயல் 

திைன் சகாண்ட வங்கி 

 

❖ 2022-23 ஆை் ஆண்டின் மூன்றாவது காைாண்டிை் கடன் வழங்கீடுகளின் சதவீதத்தின் 

அடிப்பமடயிை், பாங்க் ஆஃப் ைகாராஷ்டிரா அரசுக்குச ் பசாந்தைான கடன் வழங்கு 

நிறுவனங்களிமடமய சிறந்த பசயை்திறன் பகாண்ட வங்கியாக உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ இந்தக் கடன் வழங்கு நிறுவனைானது 21.67 சதவீத பைாத்தக் கடன் வழங்கீட்டிை் அதிக 

அளவில் வருடாந்திர உயரவ்ிமனக் கண்டது. 

❖ 19.80% உயரவ்ிமனக் பகாண்ட யூனியன் மபங்க் ஆஃப் இந்தியா, பாங்க் ஆஃப் 

ைகாராஷ்டிரா வங்கிக்கு அடுத்த படியாக இரண்டாவது இடத்மதப் பபற்றது. 

❖ பாரத ் ஸ்மடட ் வங்கியானது (SBI) 16.91% கடன் வழங்கீட்டு அதிகரிப்புடன் நான்காவது 

இடத்மதப் பபற்றது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மறலயாள சமாழியில் உயர்நீதிமன்ை தீர்ப்புகள் 

❖ சமீபத்திை் மகரள மாநில உயர ் நீதிைன்றத்தின் இரண்டு தீரப்்புகளானது ைமையாள 

பைாழியிை் பைாழி பபயரக்்கப்பட்டு நீதிைன்ற இமணயதளத்திை் பவளியிடப்பட்டது. 
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❖ இதன் மூைை் நாட்டிமைமய முதை் முமறயாக பிராந்திய பைாழியிை் தீரப்்புகமள 

பவளியிடுை் நீதிைன்றை் என்ற பபருமைமய இது பபற்றுள்ளது. 

❖ நீதிைன்ற தீரப்்புகமளப் பிராந்திய பைாழிகளிை் கிமடக்கச ்பசய்ய மவண்டுை் என்று 

உசச் நீதிைன்றமுை் வலியுறுத்தி வந்தது. 

 

 

B20 மாநாடு 

 

❖ ைணிப்பூர ்ைாநிை அரசானது வணிகை் 20 (B20) ைாநாட்மட நடத்தியது. 

❖ இது உைகளாவிய வணிகச ்சமூகத்திற்கான ஒரு அதிகாரப்பூரவ் G20 மபசச்ுவாரத்்மத 

ைன்றைாகுை். 

❖ இந்த ைாநாட்டின் கருத்துரு, 'நிமையான வளரச்ச்ி ைற்றுை் மைை்பாடு' என்பதாகுை். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியாவின் 80வது கிராண்ட்மாஸ்டர் 

❖ இந்தியாவின் சதுரங்க வீரர ் சசன்டனயிடனச ் சசரந்்த N.R. விக்மனஷ், இந்தியாவின் 

80வது கிராண்ட் ைாஸ்டராக ஆனார.்  

❖ பஜரை்னியிை் மபட் ஸ்விபசனான் என்னுமிடத்திை் நமடபபற்ற 24வது நாரட்்பவஸ்ட் 

(2023) என்ற மகாப்மபயிமனயுை் அவர ்பவன்றார.் 
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❖ விக்மனஷின் மூத்த சமகாதரர ் NR. விசாக் 2019 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியாவின் 59வது 

கிராண்ட் ைாஸ்டராக ஆனார.் 

❖ இதன் மூைை், விசாக் ைற்றுை் விக்மனஷ் ஆகிய இருவரும் இந்தியாவின் கிராண்ட் 

ைாஸ்டரக்ளான முதை் சமகாதரரக்ள் ஆவர.் 

 

 

சர்வதேச கஜுராத ா நடனே் திருவிழா 2023 

❖ உைகப் புகழ்பபற்ற சுற்றுைாத் தைைான மத்தியப் பிரசதசத்தின் கஜுராமொவிை் 

49வது கஜுராமொ நடனத ்திருவிழாவானது (2023) பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது மதசிய ைற்றுை் சரவ்மதச அளவிை் புகழ்பபற்ற இந்தியப் பாரை்பரிய நடன 

முமறகமள மையைாகக் பகாண்ட நாட்டின் முதன்மையான நடனத ்திருவிழாவாகுை். 

❖ கஜுராமொ நடனத் திருவிழாவானது 1975 ஆை் ஆண்டிை் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச ோய்சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

❖ இது பைாழியியை் ைற்றுை் கைாசச்ாரப் பன்முகதத்ன்மை ைற்றுை் பன்பைாழித்துவை் 

ஆகியவற்மற மைை்படுதத்ுவமத மநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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❖ 1999 ஆை் ஆண்டிை், ஐக்கிய நாடுகளின் கை்வி, அறிவியை் ைற்றுை் கைாசச்ார அமைப்பு 

(யுபனஸ்மகா) ஆனது இந்த நாமளக் பகாண்டாடுவதற்கான ஒரு கருத்தாக்கத்திற்கு 

ஒப்புதை் அளித்தது. 

❖ இந்தத ்தினைானது வங்காளமதசத்தின் முன்பனடுப்பின் மூைைாக நிறுவப்பட்டு, 1999 

ஆை் ஆண்டு முதை் உைகை் முழுவதுை் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “பன்பைாழிக் கை்வி – கை்வித் துமறமய 

ைாற்றியமைப்பதற்கான அவசியை்” என்பதாகுை். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் வசிக்கும் நாடுகளின் கூட்டம் 

❖ ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் வசிக்கும் நாடுகளின் 2வது கூட்டைானது படை்லியிை் 

சமீபத்திை் நமடபபற்றது. 

❖ ைத்திய சுற்றுசச்ூழை், வனங்கள் ைற்றுை் பருவநிமை ைாற்றத் துடற அமைசச்கை் 

(MoEFCC), ைற்றுை் சரவ்மதச இயற்மக வளங்காப்பு அமைப்பு, ஆசிய காண்டாமிருக 

நிபுணர ்குழு, உைக வனவிைங்கு நிதி-இந்தியா (WWF), சரவ்மதச காண்டாமிருக அறக் 

கட்டமள ைற்றுை் ஆரண்யக் என்ற தன்னாரவ் பதாண்டு நிறுவனை் ஆகியவற்றினாை் 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

❖ மவட்மடயாடுதை், சட்டவிமராதைாக மைற்பகாள்ளப்படுை் வனவிைங்கு வரத்்தகை், 

வாழ்விட இழப்பு ைற்றுை் பவவ்மவறு பகுதிகளிை் பிரிந்து காணப்படுதை் மபான்ற 

காண்டாமிருகங்கமளப் பாதிக்குை் முக்கியப் பிரசச்ிமனகமளத் தீரப்்பதற்கான 

சிறந்த நமடமுமறகமளப் பகிரந்்து பகாள்வதற்குை் ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்கச ்

சசய்வதற்குை் இந்தச ்சந்திப்பு ஒரு பசயை்பாட்டு ஊக்கியாக உள்ளது. 

❖ ஆசியாவிை் ஒற்மறக் பகாை்பு, ஜாவான் ைற்றுை் சுைத்ரான் என்ற மூன்று வமகயான 

காண்டாமிருகங்கள் உள்ளன. 

❖ ஜாவான் ைற்றுை் சுைத்ரான் வமக காண்டாமிருகங்கள் மிக அருகி வருை் நிமையிை் 

உள்ள இனங்களாகுை், என்றாலும் ஒற்மறக் பகாை்பு (அை்ைது இந்திய) காண்டா 

மிருகங்கள் பாதிக்கப்படக் கூடிய இனங்களாக உள்ளன. 

❖ 2013 ஆை் ஆண்டு அக்மடாபர ் ைாதத்திை் இந்மதாமனசியாவின் பந்தர ் ைாை்புங்கிை் 

ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் வசிக்கும் நாடுகளின் முதல் கூட்டைானது நமடபபற்றது. 
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❖ பூடான், இந்தியா, இந்மதாமனசியா, ைமைசியா ைற்றுை் மநபாளை் ஆகியமவ ஆசிய 

காண்டாமிருகங்கள் வசிக்கும் நாடுகளாகுை். 
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