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ஜனவரி – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ கேரள முதல்வர ்பினராயி விஜயன் அவரே்ள் ேண்ணூரில் நடைபெற்ற இந்திய நூலே 

மாநாை்டிடனத் பதாைங்கி டவத்தார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நாள் முழுவதும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டம் 

❖ தமிழேத்தில் உள்ள கமலும் மூன்று கோவில்ேளில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம் 

வழங்குவதற்ோன திை்ைத்திடன தமிழே முதல்வர ்அவரே்ள் பதாைங்கி டவத்தார.் 

❖ இராகமஸ்வரத்தில் உள்ள இராமநாதசுவாமி கோயில், திருவண்ணாமடலயில் உள்ள 

அருணாசச்கலஸ்வரர ் கோயில் மற்றும் மதுடர மீனாை்சி சுந்தகரஸ்வரர ் கோயில் 

ஆகிய மூன்று கோயில்ேளில் இத்திை்ைமானது பதாைங்ேெ்ெை்ைது. 

❖ இதன் மூலம் ோடல 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வடர அன்னதானம் வழங்கும் இந்தத் 

திை்ைமானது தற்கொது எை்டு கோவில்ேளில் நடைமுடறெ்ெடுத்தெ் ெடுகிறது. 

 

 

51,000 ககாடி கடன் 

❖ 2022-2023 ஆம் நிதியாண்டின் நான்ோவது ோலாண்டில் (ஜனவரி-மாரச்)் 51,000 கோடி 

ரூொய் நிதி திரை்ை தமிழ்நாடு அரசு திைை்மிை்டுள்ளது. 

❖ இது மாநில கமம்ொை்டுே் ேைன்ேள் எனெ்ெடும் முறையில் ெத்திரங்ேடள ஏலம் 

விடுவதன் மூலம் திரை்ைெ் ெடும். 

❖ இது 2022 ஆம் நிதியாண்டின் நான்ோவது ோலாண்டில் (Q4) பெறெ்ெை்ை 35,000 கோடி 

ரூொடய விை 45.7% அதிேமாகும். 

❖ 2022 ஆம் நிதியாண்டின் ஏெ்ரல்-டிசம்ெர ் ோலாண்டில் மாநில அரசு 49,000 கோடி 

ரூொயிடனே் ேைனாேெ் பெற்றுள்ள நிறலயில், இது 2021 ஆம் நிதியாண்டின் இகத 

ோல ேை்ைத்தில் பெறெ்ெை்ை 52,000 கோடி ரூொடய விைே் குடறவாகும். 

❖ 2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் (அே்கைாெர ்மாதம் வடர) தமிழே அரசின் பமாதத் வருவாய் 

வரவு 1,29,600.46 கோடியாகும். 
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❖ இது ேைந்த ஆண்டு இகத ோலேை்ைத்தில் இருந்த 1,01,047.40 கோடி ரூொயிலிருந்து 28.3% 

அதிேமாகும். 

❖ 2022 ஆம் நிதியாண்டின் அே்கைாெர ் மாத இறுதி நிலவரெ்ெடி தமிழே மாநிலத்தின் 

நிதிெ் ெற்றாே்குடற 25,931.10 கோடி ரூொயாே உள்ளது. 

❖ இது 2021 ஆம் நிதியாண்டின் அே்கைாெர ் மாத இறுதியில் 28,108.69 கோடி ரூொயாே 

இருந்தது. 

❖ 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில், மாநிலத்தின் பமாத்தே் ேைன்ேள் 87,000 கோடியாகும். 

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

மகாத்மா காந்தி கதசிய ஊரக கவலை உறுதித் திட்டத்திை் செண் 

சதாழிைாளரக்ளின் ெங்கீடு 

 

❖ மோத்மா ோந்தி கதசிய ஊரே கவடல உறுதித் திை்ைத்தில் (MGNREGS) ெங்குபெறும் 

பெண் பதாழிலாளரே்ளின் விகிதமானது, நைெ்பு நிதியாண்டில் 10 ஆண்டுேளில் 

இல்லாத அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

❖ மத்திய ஊரே கமம்ொை்டுத் துறை அடமசச்ேத்தின் அறிே்டேயின்ெடி, இந்த ஆண்டில் 

இந்தத ்திை்ைத்டதெ் ெயன்ெடுத்திய பதாழிலாளரே்ளில் 57.8% பெண்ேள் ஆவர.் 

❖ 2012-13 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வடர ெதிவான தரவுேளில் பெண்ேளின் மிே அதிே 

ெை்சப் ெங்கேற்பு நிடல இதுவாகும். 

❖ இதன்படி மதிெ்ொய்வு பசய்யெ்ெைை் 15 மாநிலங்ேளுள் 14 மாநிலங்ேளில் பெண்ேளின் 

ெங்கேற்பில் முன்கனற்றெ் கொே்குேள் ெதிவாகியுள்ளன. 

❖ கேரள மாநிலம் இந்த விகிதத்தில் மிகவும் குறைவான வீழ்சச்ிடய மட்டுமம ேண்ைது. 

❖ ேைந்த ஐந்து ஆண்டுேளாே, கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்ேளில் 
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ெதிவான, மோத்மா ோந்தி கதசிய ஊரே கவடல உறுதித் திை்ைத்தில் பெண் 

பதாழிலாளரே்ளின் ெங்கீடு 85-90% என்ற விகிதங்ேளுே்கு இடைகய நேரந்்து வருகிறது. 

❖ பீோர ்மற்றும் உத்தரப் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்ேளில் இந்த அதிேரிெ்பு அதிேமாே 

ெதிவாகியிருந்தது. 

❖ பீோரில் பெண் பதாழிலாளரே்ளின் ெங்கேற்பு விகிதம் இந்த ஆண்டு 3.7 சதவீதப் 

புள்ளிேள் உயரந்்துள்ள நிறலயில் உத்தரெ் பிரகதச மாநிலத்தில் இது 3.3 சதவீதப் 

புள்ளிேள் அதிேரித்துள்ளன. 

❖ ஆனால் இந்த ஆண்டு ஏற்ெை்ை அதிேரிெ்பிற்குெ் பிறகும், உத்தரெ் பிரகதச 

மாநிலத்திற்ோன MGNREGA திை்ைத்தின் கீழ் நிரண்யிே்ேெ்ெை்ை பெண்ேளின் ேை்ைாயப் 

ெங்கேற்பு விகிதமான 33 சதவீதத்திடன விை சற்று அதிேமாே மட்டுமம உள்ளது. 

❖ ேைந்த ஆண்டில் 34.28% என்ற அளவில் இருந்த பெண்ேளால் ெயன்ெடுத்தெ்ெை்ை 

கவடல நாை்ேள் ஆனது இந்த ஆண்டு 37.6% அளவில் மை்டுகம ெயன்ெடுத்தெ் ெை்டு 

உள்ளது. 

❖ உத்தரெ் பிரகதசம், குஜராத,் அசாம், ஜாரே்்ேண்ை், ஒடிசா, மத்தியெ் பிரகதசம் மற்றும் 

மோராஷ்டிரா ஆகிய ஏழு மாநிலங்ேளில் உள்ள MGNREGA ெணியாளரே்ளில் பெண் 

ெணியாளரே்ள் 50 சதவீதத்திற்கும் குடறவானவரே்ள் ஆவர.் 

 

புதிய ஒருங்கிலணந்த உணவுெ் ொதுகாெ்புத் திட்டம் 

 

❖ மத்திய அரசானது, சமீெத்தில் புதிய ஒருங்கிடணந்த உணவுெ் ொதுோெ்புத் 

திை்ைத்டத அறிமுேெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இது கதசிய உணவுெ் ொதுோெ்புச ் சை்ைதத்ின் (NFSA) கீழான 81.35 கோடி 

ெயனாளிேளுே்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் இலவச உணவு தானியங்ேடள வழங்ே உள்ளது. 

❖ “ஒகர நாடு - ஒகர விடல - ஒகர கரஷன்” என்ற குறிே்கோளிடன நிடறகவற்றும் 

வடேயில் இந்த மத்திய அரசின் திை்ைத்டதச ் பசயல்ெடுத்த அடமசச்ரடவ முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

❖ இது கதசிய உணவுெ் ொதுோெ்புச ் சை்ைத்தின் (NFSA) கீழ் உள்ள 81.35 கோடி 
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ெயனாளரே்டள உள்ளைே்கிய, மிேவும் ொதிே்ேெ்ெைே் கூடிய நிடலயில் உள்ள 67% 

மே்ேளுே்குெ் ெயனளிெ்ெதடன கநாே்ேமாேே் போண்டுள்ளது. 

 

இந்திய அறிவியை் மாநாட்டு அலமெ்பின் 108வது கூட்டம் 

❖ இந்திய அறிவியல் மாநாை்டு அடமெ்பின் 108வது வருைாந்திரே் கூை்ைமானது 

நாே்பூரில் உள்ள ராஷ்டிரசாந்த் துேகைாஜி மோராஜ் நாே்பூர ் ெல்ேடலே்ேழேத்தில் 

நடைபெற்றது. 

❖ இந்த ஆண்டு இந்திய அறிவியல் மாநாை்டு அடமெ்பின் டமயே் ேருத்துரு, 

“பெண்ேளுே்ோன அதிோரமளிெ்புைன் கூடிய ஒரு நிடலயான கமம்ொை்டிற்ோன 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுை்ெம்” என்ெதாகும். 

❖ இந்த நிேழ்கவாடு கசரந்்து ெழங்குடியினர ்அறிவியல் மாநாடும் நடைபெற்றது. 

❖ இந்த மாநாை்டின் முதல் கூை்ைமானது 1914 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்றது. 

 

 

ெணமதிெ்பிழெ்பு சதாடர்ொன வழக்கிை் தீர்ெ்பு 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் ஆனது 2016 ஆம் ஆண்டில் அறிவிே்ேெ்ெை்ை 500 மற்றும் 1,000 

மதிெ்புள்ள இந்திய ரூொய் ெணத்தாள்ேள் பசல்லாது என்ற அரசின் அறிவிெ்பிடன 

உறுதி பசய்துள்ளது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர ் 08 ஆம் கததியன்று, இந்தியெ் பிரதமர ் 500 மற்றும் 1,000 

ரூொய் ெணத்தாள்ேள் பசல்லாது என்ற அறிவிெ்பிடன விடுத்தார.் 

❖ அதிே மதிெ்புள்ள இந்த ெணத்தாள்ேள் பசல்லாது என்ற முடிடவ எதிரத்்து உசச் 

நீதிமன்றத்தில் வழே்கு பதாைரெ்ெை்ைது. 

❖ ெணமதிெ்பிழெ்பு பதாைரெ்ான முடிவின் பசல்லுெடித் தன்டமயிடனெ் ெரிசீலிக்கச ்

சசய்வதற்ோே உசச் நீதிமன்றம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு பசெ்ைம்ெர ் மாதத்தில் 

அரசியலடமெ்பு அமரவ்ு ஒன்றிடன அடமத்தது. 
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❖ தற்கொது இதற்ோன முடிவு, அரசியலடமெ்பு அமரவ்ின் 4:1 என்ற பெரும்ொன்டமயின் 

மூலம் கமற்போள்ளெ் ெை்டுள்ளது. 

 

 

ெர்வகதெெ ்செய்திகள் 

ெர்வகதெ சிறுதானிய ஆண்டு 2023 

 

❖ ஐே்கிய நாடுேள் சடெயானது 2023 ஆம் ஆண்டிடன சரவ்கதச சிறுதானிய ஆண்ைாே 

(IYM) அறிவித்துள்ளது. 

❖ சரவ்கதச சிறுதானிய ஆண்டு என்ெது இந்த "ஊை்ைசச்த்து மிே்ே தானியங்ேளின்" 

ெயன்ொை்டிடன ஊே்குவிெ்ெதற்ோே இந்திய அரசாங்ேத்தினால் முன்டவே்ேெ்ெை்ை 

திை்ைமாகும். 

❖ இது சரவ்கதச சிறுதானிய ஆண்டிடன (2023) ஒரு ‘மே்ேள் இயே்ேமாே’ மாற்றுவதுைன் 
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இந்திய நாை்டிடன ‘சிறுதானிய உற்ெத்திே்ோன உலேளாவிய டமயமாே’ நிடல 

நிறுத்துவதற்ோன ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் மாதத்தில், சிறுதானிய வடேேள் "ஊை்ைசச்த்து மிே்ே 

தானியங்ேள்" என மறுபெயரிைெ் ெை்ைன. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்ைானது கதசிய சிறுதானிய ஆண்ைாே அறிவிே்ேெ்ெை்ைது. 

❖ உலகின் சிறுதானிய உற்ெத்தியில் ஐந்தில் ஒரு ெங்கிடன இந்தியா கமற்போண்டு 

வருகிறது. 

❖ இந்தியாவில் ராஜஸ்தான், மோராஷ்டிரா, ேரந்ாைோ, ஆந்திரெ் பிரகதசம் மற்றும் 

மத்தியெ் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்ேளில் சிறுதானியம் அதிேளவில் உற்ெத்தி 

பசய்யெ் ெடுகிறது. 

 

ஐகராெ்பிய ஒன்றியச ்ெலெயின் தலைலமெ் சொறுெ்பு 

❖ ஐகராெ்பிய ஒன்றியச ் சடெயின் (EU) சுழற்சி முடறயிலான ஆறு மாதத் தடலடமப் 

பொறுெ்பிடன பசே் குடியரசு நாை்டிைமிருந்து சுவீைன் பெற்றுள்ளது. 

❖ சுவீைன் அரசானது 2023 ஆம் ஆண்டு 30 ஆம் கததி வடரயில் ஆறு மாதங்ேளுே்குத் 

தடலடமப் பொறுெ்பிடன வகிே்கும். 

❖ சுவீைன் நாட்டு அரசானது 1995 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் கததியன்று ஐகராெ்பிய 

ஒன்றியத்தில் இடணந்தது. 

❖ சுவீைன் நாைானது, 2001 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுேளில் முடறகய இரண்டு முடற 

ஐகராெ்பிய ஒன்றியச ்சடெயின் தடலடமெ் ெதவியிடன வகித்தது. 

 

 

சொருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஒருங்கிலணந்தப் ெண வழங்கீட்டு இலடமுக வெதியின் மூைம் கமற் சகாள்ளெ் 

ெட்ட சகாடுெ்ெனவுகளிை் ொதலனப் ெதிவு 

❖ இந்தியாவின் ஒருங்கிடணந்தெ் ெண வழங்கீை்டு இடைமுே வசதியின் மூலம் (UPI) 

டிசம்ெர ்மாதத்தில் 7.82 பில்லியன் அளவிலான ெரிவரத்்தடனேள் கமற்போள்ளெ்ெை்டு 

சாதடன ெடைக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதன் மதிெ்பு 12.82 ை்ரில்லியன் ரூொய் (174.6 பில்லியன் ைாலர)் ஆகும். 
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❖ இது நவம்ெர ் மாதத்துைன் ஒெ்பிடுடேயில் அளவில் 7.12 சதவீத அதிேரிெ்பிடனயும் 

மற்றும் மதிெ்பில் 7.73 சதவீத அதிேரிெ்பிடனயும் குறிே்கிறது. 

❖ இதில் ஆண்டிற்கு ஆண்டு உயரவ்ு என்ற அடிெ்ெடையில், அளவு மற்றும் மதிெ்பு 

அடிெ்ெடையில் முடறகய 71% மற்றும் 55% அதிேரிெ்பு ஏற்ெை்டுள்ளது. 

 

 

யூகரா ெண மதிெ்பின் ஏற்பு - குகராஷியா நாடு 

 

❖ குகராஷியா யூகரா ெண மதிெ்பிடன ஏற்றுே் போண்டு பஷங்ேன் மண்ைலத்தினுள் 
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இடணகிறது. 

❖ இந்த நாைானது அதிோரெ் பூரவ்மாே ஜனவரி 01 ஆம் கததியன்று யூகரா மண்ைலத்தின் 

20வது உறுெ்பினராே மாறியது. 

❖ அண்டை நாைான ஸ்கலாகவனியா மற்றும் ஹங்கேரி ஆகியவற்றுைனான நில 

எல்டலே் ேை்டுெ்ொடுேடள அேற்றியதன் மூலம் பஷங்ேன் மண்ைலத்தில் இந்த நாடு 

இடணவது சாத்தியமானது. 

❖ 26 ஐகராெ்பிய நாடுேளுே்கு இடைகய ேைவுசச்ீை்டு இன்றி ெயணம் கமற்போள்வதடன 

அனுமதிே்கும் பஷங்ேன் மண்ைலத்தில் குகராஷியா இடணந்துள்ளது. 

 

பிரெைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வாசெனார் கூட்டலமெ்பின் தலைவர் ெதவி 

❖ அயரல்ாந்தின் தூதர ் இகயான் ஓ லிகயாரி, தான் வகித்து வந்த தடலடமெ் 

பொறுெ்பிடன இந்தியத் தூதர ்பஜய்தீெ் மசூம்தாரிைம் ஒெ்ெடைத்தார.் 

❖ மரபு சாரந்்த ஆயுதங்ேள் மற்றும் இரை்டைப் ெயன்ொடு போண்ைப் பொருை்ேளின் 

ெரிமாற்றத்டதே் ேண்ோணிே்கிற வாபசனார ் கூை்ைடமெ்பு என்ெது ஒரு தன்னாரவ் 

ஏற்றுமதிக் ேை்டுெ்ொை்டு அடமெ்ொகும்.. 

❖ இந்திய அரசானது, 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ்மாதத்தில் வாபசனார ்கூை்ைடமெ்பின் 

42வது ெங்கேற்ொளர ்உறுெ்பினராே இடணந்தது. 
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