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ஜனவரி – 03 

தேசியச ்சசய்திகள் 

"குறைந்ேபட்ச ஊதியம்" என்பதிலிருந்து "வாழ்விை்கான அடிப்பறட ஊதியம்" 

என்ை நிறைக்கு மாறுவேை்கான ஒரு முன்சமாழிேை் 

❖ இந்தியாவில் வறுமையில் வாழுை் அதிகப்படியான ைக்கமை அந்த நிமலயிலிருந்து 

மீட்டு ககாண்டு வருை் ஒரு முயற்சியாக ைத்தியத ் கதாழிலாைர ் அமைசச்கை் ஆனது 

தற்பபாது "குமறந்தபட்ச ஊதியை்" என்பதிலிருந்து "வாழ்விற்கான ஒரு அடிப்பமட 

ஊதியை்" என்ற நிமலக்கு ைாற்றுவது குறித்து ஆபலாசித்து வருகிறது. 

❖ "வாழ்விற்கான அடிப்பமட ஊதியை்" என்பது ஒரு தனிநபர ் அல்லது குடுை்பை் 

தனக்ககன பபாதுைான தங்குமிடை், உணவு, சுகாதாரை் ைற்றுை் பிற அடிப்பமடத ்

பதமவகமைப் கபறுவதற்கு உதவுை் வருைான நிமல ஆகுை். 

❖ குமறந்தபட்ச வருைானை் என்பது ைன நிமறவான வாழ்க்மகத் தரத்மத கபற உதவச ்

சசய்வத ோடு, அது தனிநபரக்ளை வறுமையில் விழாைலும் தடுக்கிறது. 

❖ கதாழிலாைரக்ைின் அடிப்பமடத் பதமவகமைப் பூரத்்தி கசய்யத் பதமவயான 

குமறந்தபட்ச வருைானை் ஆனது வாழ்விற்கான ஒரு அடிப்பமட ஊதியை் என 

வமரயறுக்கப் படுகிறது. 

❖ இது கதாழிலாைர ் உற்பத்தித ் திறன் ைற்றுை் கசயல்திறன்கமை அடிப்பமடயாகக் 

ககாண்டு வழங்கப்படுை் குமறந்தபட்ச ஊதியத்திலிருந்து பவறுபட்டதாகுை். 

❖ குமறந்தபட்ச ஊதியை் என்பது சட்டத்தின் படி ஒரு கதாழிலாைி ஈட்டக்கூடிய மிகக் 

குமறந்தபட்சத் கதாமகயாகுை். 

❖ பணவீக்கத்திமனப் கபாறுத்து இது ைாறுபடாது என்ப ோல் அரசின் திட்டத்தின் 

மூலைாக ைட்டுபை இந்த அைவிமன அதிகரிக்க முடியுை். 

❖ வாழ்விற்கான அடிப்பமட ஊதியத்தில் இந்தச ்கசயல்முமற இல்மல. 

❖ வாழ்விற்கான அடிப்பமட ஊதியை் என்பது வசதியாக வாழ்வதற்கான சராசரிச ்

கசலவினங்கை் மூலை் நிரண்யிக்கப் படுகிற நிளலயில், குமறந்தபட்ச ஊதியை் 

என்பது அரசாங்கத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட ஒரு நிமலயான கதாமகயாகுை். 

 

2023 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நாட்காட்டி 

 

❖ ைத்திய அமைசச்ர ் அனுராக் தாக்கூர ் 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்திய அரசின் 

அதிகாரப் பூரவ் நாட்காட்டியிமன கவைியிடட்ார.் 

❖ கபாது ைக்கைின் நலமன உறுதி கசய்வதற்காக இந்திய அரசு பைற்ககாண்டுை்ை 
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பல்பவறு முயற்சிகமை கவைிப்படுத்துை் விதைாக 12 ைாதங்களுக்கு 12 கருத்துருக்கை் 

இதில் இடை் கபற்றுை்ைன. 

❖ ஒட்டு கைாத்தைாக, இந்த நாட்காட்டி சப்கா சாத,் சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ் 

பற்றிய இந்திய அரசின் குறிக்பகாைிமனப் பிரதிபலிக்கிறது. 

❖ இது ‘நயா வரஷ்், நபய சங்கல்ப்’ என்ற கருத்துருவின் அடிப்பமடயில் உருவாக்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்த நாட்காட்டி ஆனது ஆங்கிலை் ைற்றுை் இந்தி உட்பட 13 கைாழிகைில் கிமடக்கப் 

கபறுகிறது. 

 

முன்சனசச்ரிக்றக அறமப்பு 

 

❖ ைத்திய மின்சார அமைசச்கை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் பைை்பாட்டு 

அமைப்பு ஆகியமவ இமணந்து, ைமலப்பாங்கான பகுதிகைில் உை்ை பாதிக்கப் படக் 

கூடிய நீர ் மின் நிமலயத் திட்டங்கை் அல்லது மின் நிமலயங்களுக்காக சில முன் 

எசச்ரிக்மக அமைப்புகமை நிறுவுவதற்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) 

சமீபத்தில் மககயழுத்திட்டுை்ைன. 

❖ தற்பபாது, ைமலப்பகுதிகைில் உை்ை கபருை்பாலான நீரம்ின் நிமலயத் திட்டங்கை் 

ைற்றுை் அமணகைில் முன்கனசச்ரிக்மக அமைப்புகை் இல்மல. 

❖ முன்கனசச்ரிக்மக அமைப்பு (EWS) என்பது பின்வருவனவற்றிமன உை்ைடக்கிய ஒரு 

ஒருங்கிமணந்த அமைப்பாகுை். 

o இடர ்கண்காணிப்பு, முன்னறிவிப்பு ைற்றுை் கணிப்பு 

o பபரிடர ்அபாய ைதிப்பீடு 

o தகவல் கதாடரப்ு ைற்றுை் ஆயத்த நடவடிக்மககை் அமைப்பு 

o பபரிடர ்அபாயங்கமைக் குமறப்பதற்கு தனிநபரக்ை், சமூகங்கை், அரசாங்கங்கை் 

ைற்றுை் வணிகங்கை் சரியான பநரத்தில் நடவடிக்மக எடுக்க உதவுை் சில கசயல் 

முமறகை். 

 

அசாம் மாநிைே்திை் உள்ள சோகுதிகளின் எை்றை நிர்ணயம் 

❖ இந்திய ் பதரத்ல் ஆமணயை் (ECI) ஆனது, அசாை் ைாநிலத்தின் சட்டைன்றை் ைற்றுை் 

பாராளுைன்ற ் கதாகுதிகைின் எல்மல நிரண்யச ் கசயல்முமறமய சமீபத்தில் 

கதாடங்கியது. 

❖ அசாை் ைாநிலத்தில் கமடசியாக 1976 ஆை் ஆண்டில் தான் எல்மல நிரண்யை் பைற் 

ககாை்ைப்பட்டது. 
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❖ தற்பபாமதய எல்மல நிரண்யைானது, 1971 ஆை் ஆண்டு ைக்கை் கதாமகக் 

கணக்ககடுப்பின் அடிப்பமடயில் பைற்ககாை்ைப் படுகிறது. 

❖ எல்மல நிரண்யை் என்பது ைாறிவருை் ைக்கை்கதாமக எண்ணிக்மகமய உை்ைடக்குை் 

வமகயில் ைாநிலச ் சடட்ைன்றத் கதாகுதிகை் ைற்றுை் ைக்கைமவத் கதாகுதிகைின் 

எல்மலகமை ைறுவடிவமைக்குை் ஒரு கசயல்முமறயாகுை். 

❖ ைக்கை்கதாமகயின் அமனத்துப் பிரிவினருக்குை் சைைான பிரதிநிதித்துவை் வழங்கப் 

படுவமத உறுதி கசய்வபத எல்மல நிரண்ய நடவடிக்மகயின் முக்கிய பநாக்கைாகுை். 

❖ ைக்கை் கதாமக ஒபர சீரான முமறயில் அதிகரிக்காது என்பதால், எல்மல நிரண்யை் 

என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பதிவான ைக்கை்கதாமகப் பங்கீட்டில் ஏற்படுை் 

ைாற்றங்கமைப் பிரதிபலிக்கிறது. 

❖ எல்மல நிரண்ய ஆமணக்குழு என்பது எல்மல நிரண்ய நடவடிக்மககமை பைற் 

ககாை்வதற்கான கபாறுப்பிமனக் ககாண்டுை்ை ஒரு சுயாதீன ஆமணயக் குழு ஆகுை். 

❖ இது எல்மல நிரண்ய ஆமணயச ் சட்டத்தின் கீழ் ைத்திய அரசினால் அமைக்கப் 

பட்டுை்ைது. 

❖ இந்த ஆமணயைானது, இந்திய ் பதரத்ல் ஆமணயத்துடன் (ECI) இமணந்து எல்மல 

நிரண்ய நடவடிக்மககமை பைற்ககாை்கிறது. 

❖ உசச் நீதிைன்றத்தின் ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி, தமலமைத ் பதரத்ல் ஆமணயர ் ைற்றுை் 

அந்தந்த ைாநிலங்கைின் ைாநிலத் பதரத்ல் ஆமணயரக்ை் ஆகிபயார ் இதில் 

அடங்குவர.் 

❖ அரசியலமைப்பின் 82வது சட்டப் பிரிவானது, இந்திய நாடாளுைன்றை் ஒவ்கவாரு 

ைக்கை் கதாமக கணக்ககடுப்புக்குப் பிறகுை் ஒரு எல்மல நிரண்யச ்சட்டதம்த இயற்ற 

பவண்டுை் என்று கூறுகிறது. 

❖ இந்தச ்சட்டை் அைலுக்கு வந்ததுை், உடதன எல்மல நிரண்ய ஆமணயத்திமன ைத்திய 

அரசானது அமைக்க பவண்டுை். 

❖ இது நோை் வமரயில் (1952, 1963, 1973 ைற்றுை் 2002) கைாத்தை் 4 எல்மல நிரண்ய 

ஆமணயங்கை் அமைக்கப்பட்டுை்ைன. 

❖ 2002 ஆை் ஆண்டு சட்டைானது ைக்கைமவக்கான கைாத்த இடங்கைின் 

எண்ணிக்மகயில் அல்லது பல்பவறு ைாநிலங்களுக்கு இமடபயயான பங்கீடுகைில் 

எந்த ைாற்றத்மதயுை் பைற்ககாை்ைவில்மல.  

❖ இசச்ட்டை் அசாை், அருணாசச்லப் பிரபதசை், நாகாலாந்து ைற்றுை் ைணிப்பூர ் ஆகிய 

ைாநிலங்கமை எல்மல நிரண்ய நடவடிக்மகயில் இருந்து ஒரு சில பாதுகாப்பு 

காரணங்களுக்காக அவற்ளற ஒதுக்கி மவத்தது. 

❖ இந்திய அரசாங்கைானது, இந்த 4 ைாநிலங்களுக்குை், ஜை்மு & காஷ்மீர ் ஒன்றியப் 

பிரபதசத்திற்குைான எல்மல நிரண்ய ஆமணயத்திமன 2020 ஆை் ஆண்டில் ைறு 

சீரமைத்தது. 

❖ ைக்கைமவயின் ைாநில வாரியான கூட்டமைவிமன ைாற்றிய முந்மதய எல்மல 

நிரண்ய நடவடிக்மகயானது 1976 ஆை் ஆண்டில் நமடகபற்றது. 

❖ இது 1971 ஆை் ஆண்டு ைக்கை் கதாமக கணக்ககடுப்பின் அடிப்பமடயில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ அண்மைக் காலைாக எல்மல நிரண்ய நடவடிக்மககை் அடிக்கடி நடத்தப் படுவது 

இல்மல. 

❖ இந்திய அரசியலமைப்புச ்சடட்ைானது, ஒரு ைாநிலத்திற்கு ஒதுக்கப்படுை் ைக்கைமவ 

இடங்கைின் எண்ணிக்மகயானது, அமனத்து ைாநிலங்களுக்குை் ஒபர ைாதிரியாக 

இருக்க பவண்டுை் என்று குறிப்பிட்டுை்ைபத இதற்குக் காரணைாகுை். 
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❖ இப்பிரசம்னக்கு தீரவ்ு காண்பதற்காக 1976 ஆை் ஆண்டில் இந்திய அரசியலமைப்புச ்

சட்டத்தில் திருத்தை் கசய்யப்பட்டு எல்மல நிரண்ய நடவடிக்மகயானது 2001 ஆை் 

ஆண்டு வமர நிறுத்தி மவக்கப்பட்டது. 

❖ 2026 ஆை் ஆண்டு வமர எல்மல நிரண்ய நடவடிக்மகமய பைலுை் தாைதப் படுத்தச ்

சசய்வதற்காக ைற்கறாரு திருத்தமுை் பைற்ககாை்ைப்பட்டது. 

 

 

G20 அறமப்பினுறடய அறிவியை் பணிக்குழுவின் சசயைகம் 

 

❖ கபங்களூருவில் உை்ை இந்திய அறிவியல் கல்விக் கழகை் ஆனது (IISc) அறிவியல் 20 

(S20) நிகழ்வுக்கான கசயலகைாக பதரவ்ு கசய்யப் பட்டுை்ைது. 

❖ வறுமை பபான்ற ஒரு கபாதுவான உலக அைவிலான சவால்கமைத் தீரப்்பதற்கு இது 

பணியாற்றுை். 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு முழுவதுை் அகரத்லா, இலட்சத்தீவு ைற்றுை் பபாபால் ஆகிய 

நகரங்கைில் நமடகபற உை்ை நிகழ்வுகைில் இது குறித்து விவாதிக்கப்படுை். 

❖ பகாயை்புத்தூரில் நமடகபற உை்ை S20 உசச்ி ைாநாட்டில் G20 அமைப்பின் உறுப்பினர ்

நாடுகமைச ்பசரந்்த அமனத்து அறிவியல் அமைசச்ரக்ளுை் பங்பகற்க உை்ைனர.் 
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❖ 2023 ஆை் ஆண்டு அறிவியல் 20 (S20) ைாநாட்டின் கருத்துரு, 'புத்தாக்கை் மிக்க ைற்றுை் 

நிமலயான பைை்பாட்டிற்கான புதிய அறிவியல்' என்பதாகுை். 

 

சர்வதேசச ்செய்திகள் 

ஜப்பான் அரசின் புதிய சகாள்றக 

❖ நிமலயான மின்சார வழங்கீடு ைற்றுை் காரப்ன் உமிழ்மவக் குமறப்பதற்காக அணு 

சக்திமய அதிக அைவில் பயன்படுதத்ுவமத ஊக்குவிக்குை் வமகயிலான ஒரு புதிய 

ககாை்மகமய ஜப்பான் அரசு ஏற்றுக் ககாண்டுை்ைது. 

❖ 2030 ஆை் ஆண்டிற்குை் அணுசக்திப் பயன்பாட்டிமன படிப்படியாக நிறுத்துவதற்கான 

அதன் முந்மதய ் திட்டத்மத ஜப்பான் அரசு ைாற்றியமைத்தது. 

❖ இந் ப் புதிய ககாை்மகயானது, தற்பபாதுை்ை அணு உமலகமை அதிகபட்சைாகப் 

பயன்படுத்துவதற்குை், பமழய அணு உமலகைின் கசயல்பாட்டு நாட்கமை நீட்டிக்கச ்

சசய்வதற்குை் ஒரு அமழப்பிமன விடுத்துை்ைது. 

❖ 2011 ஆை் ஆண்டு ஃபுகுஷிைா பபரழிவிற்குப் பிறகு ஜப்பானில் அணுசக்தி எதிரப்்பு 

உணரவ்ு ைற்றுை் பாதுகாப்பு சாரந்்த கருத்துகை் கணிசைாக அதிகரித்தன. 

 

அறிவியை் மை்றும் சோழிை்நுட்பம் 

‘GNB1 மூறள நலிவு’ தநாய் 

 

❖ இந்தியா, அகைரிக்கா ைற்றுை் இஸ்பரல் ஆகிய நாடுகைில் உை்ை ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 

தற்பபாது GNB1 மூமை நலிவு பநாய் என்ற அரிய வமக ைரபணு சாரந்்த பநாய்க்குச ்

சிகிசம்சயைிப்பதற்கான ைருந்திமன உருவாக்க முயற்சித்து வருகின்றனர.் 

❖ GNB1 மூமை நலிவு பநாய் என்பது GNB1 ைரபணுவில் ஏற்படுை் பிறழ்வுகைால் ஏற்படுை் 

ஒரு அரிய வமக ைரபணு சாரந்்த மூமை பநாயாகுை். 
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❖ உலகைவில் 100க்குை் குமறவான GNB1 மூமை நலிவு பநாய் பாதிப்புகை் பதிவு கசய்யப் 

பட்டுை்ைன. 

 

அறிக்றககள் மை்றும் குறியீடுகள் 

உைகிலுள்ள தபறுகாை மருே்துவப் பணியாளரக்ளின் நிறை 2022: கிழக்கு மை்றும் 

சேை்கு ஆப்பிரிக்கா 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் சமபயின் ைக்கை் கதாமக நிதியை் (UNFPA) ைற்றுை் உலக சுகாதார 

அமைப்பு (WHO) ஆகியமவ இமணந்து இந்த அறிக்மகமய கவைியிட்டுை்ைன. 

❖ இ ன்படி, பபறுகால ைருத்துவப் பணியாைரக்ை் வழங்குை் பசமவகளுக்கான கபாது 

வழங்கீட்டுத் திட்டை் இருந்தால், கிழக்கு ைற்றுை் கதன்னாப்பிரிக்காவில் 2035 ஆை் 

ஆண்டிற்குை் ஒவ்பவார ் ஆண்டுை் சுைார ் 1.2 மில்லியன் உயிரக்மைக் காப்பாற்ற 

முடியுை். 

❖ பாலியல், இனப்கபருக்கை்,  ோய், பசச்ிைை் குழந்மத ைற்றுை் இைை் பருவத்தினர ்

ஆகிபயாரின் ஆபராக்கியத்மத (SRMNAH) பைை்படுத்துவதற்கான ஐக்கிய நாடுகை் 

சமபயின் ைக்கை் கதாமக நிதியத்தின் உத்திகமை கவற்றிகரைாக அமடவதற்கு ஒரு 

வலுவான எண்ணிக்மகயில் பபறுகால ைருத்துவப் பணியாைரக்ை் இருக்க 

பவண்டியது அவசியை் ஆகுை். 

 

 

2022 - Nine Charts அறிக்றக 

❖ இந்த அறிக்மகயானது, சமீபத்தில் உலக வங்கியினால் கவைியிடப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டின் இறுதியில், உலக நாடுகைானது 1970 ஆை் ஆண்டில் பதிவான 
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உலகைாவிய வறுமைமய விட "மிக அதிகைவிலான ைந்த நிமலமய" எதிரக்காண்டு 

வருகிறது. 

❖ தற்பபாது, 685 மில்லியன் ைக்கை் கடுமையான வறுமை நிமலயில் வாழ்கின்றனர.் 

❖ இது 2020 ஆை் ஆண்டிற்கு அடுத்தபடியாக, கடந்த 20 ஆண்டுகைில் பதிவான வறுமைக் 

குமறப்பு நடவடிக்மககளுக்கான ஒரு இரண்டாவது பைாசைான ஆண்டாக 2022 ஆை் 

ஆண்டிமனக் குறிப்பிடுகிறது. 
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