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ஜனவரி – 28  

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டில் பத்ம விருது சபற்றவரக்ள் 

 

❖  மருத்துவம், கலை, சமூகப் பணி உள்ளிட்ட துலைகளிை் பங்காை்றியதை்காக 

தமிழகத்லதச ்சசரந்்த 6 சபரும், புதுசச்சரிலயச ்சசரந்்த ஒருவரும் இந்த ஆண்டு பத்ம 

விருதுகளுக்குத் சதரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ இருளர ் சமூகத்லதச ் சசரந்்த பாம்பு பிடிக்கும் நிபுணரக்ளான வடிசவை் சகாபாை் 

மை்றும் மாசி சலடயன் ஆகிசயார ்பத்மஸ்ரீ விருதுக்குத் சதரவ்ு சசய்யப்படட்னர.் 

❖ பிரபை பாடகி வாணி செயராம் பத்ம பூஷன் விருதுக்கு சதரவ்ு சசய்யப்பட்ட 

நிலையிை், தமிழகத்லதச ் சசரந்்த பாைம் கை்யாண சுந்தரம் (சமூகப் பணி), டாக்டர ்

சகாபாை்சாமி சவலுசச்ாமி (மருத்துவம்), சக.கை்யாணசுந்தரம் பிள்லள (கலை) 

ஆகிசயார ்பத்மஸ்ரீ விருதுக்குத் சதரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ புதுசச்சரிலயச ் சசரந்்த டாக்டர ் நளினி பாரத்த்சாரதியும் (மருத்துவம்) பத்மஸ்ரீ 

விருதுக்குத் சதரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ சகாவிட்-19 சமைாண்லமக்கான சாத்தியமான மருந்தாக 'கபசுரக் குடிநீலர' முதலிை் 

பரிந்துலரத்தவரக்ளிை் டாக்டர ்சவலுசச்ாமியும் ஒருவர.் 

❖ மதிப்புமிக்க பத்ம பூஷன் விருது சபை்ை தமிழகத்லதச ் சசரந்்த ஒசர நபர ் வாணி 

செயராம் ஆவார.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

குடியரசு தினம் 2023 - முதல் முறற நிகழ்வுகள் 

❖ எகிப்து அதிபர ்அப்சதை் ஃபத்தாஹ் எை்-சிசி அணிவகுப்பிை் தலைலம விருந்தினராக 

கைந்து சகாண்டார.் 

❖ முதன்முலையாக 16 அணிவகுப்புக் குழுக்களிை் ஒரு பகுதியாகவும், எை்லைப் 

பாதுகாப்புப் பலடயின் (பிஎஸ்எஃப்) ஒட்டகக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகவும் 12 சபண் 

வீரரக்ள் இடம் சபை்ைனர.் 

❖ இந்த ஆண்டு, "ஆத்மநிரப்ர ்பாரத"் என்ை கருப்சபாருலள லவத்து, குடியரசு தின அணி 

வகுப்பிை் இந்தியாவிை் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுத அலமப்புகள் மட்டுசம காட்சிப் 

படுத்தப் பட்டன. 

❖ புதிதாக பணியமரத்்தப்பட்ட அக்னிவீரரக்ளும் முதன்முலையாக அணிவகுப்பின் ஒரு 
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பகுதியாக இருந்தனர.் 

❖ சபாலதப் சபாருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகம் முதை் முலையாக ஒரு அட்டவலணலய 

காட்சிப் படுதத்ியது. 

❖ சுதந்திர இந்தியாவின் வரைாை்றிை் முதன்முலையாக, அணிவகுப்பின் சபாது 

குடியரசுத் தலைவருக்கு மரியாலத அளிக்கும் சின்னமான 21-துப்பாக்கி முழக்க 

மரியாலதயிை் பிரித்தானியாவிை் தயாரிக்கப்பட்ட 25-பவுண்டர ் துப்பாக்கிகளுக்குப் 

பதிைாக 105 மிமீ இந்தியத் துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

❖ முதன்முலையாக, வடக்கு மை்றும் சதை்கு பகுதியின் முகப்பிை் பாசலை திரும்பும் 

விழாவின் சபாது முப்பரிமாணத் திலரயிடலுக்கு ஏை்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவில் திறன வறககள் சகாள்முதல் 

 

❖ திலன வலககளின் உை்பத்தி நாை்பது முதை் ஐம்பது ைட்சம் டன்கள் அதிகரிக்கும் என 

இந்திய அரசு எதிரப்ாரக்்கிைது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிை், நாடட்ிை் திலன உை்பத்தி சுமார ் ஆறு முதை் ஏழு ைட்சம் டன்கள் 

ஆகும். 

❖ திலன வலககள் உை்பத்தி அதிகரிப்புக்கு முக்கியமான காரணம் பின்வரும் ஒன்பது 

மாநிைங்கள் ஆகும். 

❖ அலவ மத்தியப் பிரசதசம், உத்தரப் பிரசதசம், ஹரியானா, தமிழ்நாடு, குெராத,் ஒடிசா, 

உத்தரகாண்ட், கரந்ாடகா மை்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியனவாகும். 

❖ உைகின் 41% திலன வலககள் விலளசச்ை் இந்தியாவிை் நிகழ்கிைது. 
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❖ உைகிை் திலன வலககலள உை்பத்தி சசய்யும் மிகப்சபரிய நாடுகளிை் இந்தியாவும் 

ஒன்று ஆகும். 

 

13 சமாழிகளில் உெெ் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் 

❖ 1,200 உசச் நீதிமன்ைத் தீரப்்புகள் ெனவரி 26 அன்று குடியரசு தினத்திலிருந்து அஸாமி, 

காசரா, இந்தி, கன்னடம், காசி, மலையாளம், மராதத்ி, சநபாளி, ஒடியா, பஞ்சாபி, தமிழ், 

சதலுங்கு மை்றும் உருது ஆகிய சமாழிகளிை் சமாழி சபயரக்்கப் பட்டு உள்ளன. 

❖ தீரப்்புகள் அலனவருக்கும் கிலடக்கச ்சசய்யும் வலகயிை் உசச் நீதிமன்ைம் மின்னணு 

- உசச் நீதிமன்ை அறிக்லககள் (e-SCR) திட்டத்லதச ்சசயை்படுத்துகிைது.  

❖ அதன்கீழ் சுமார ்34,000 தீரப்்புகலள வழக்கறிஞரக்ள், சட்ட மாணவரக்ள் மை்றும் சபாது 

மக்களுக்கு இைவசமாக வழங்குவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது டிஜிட்டை் மயமாக்கலை சநாக்கிய உசச் நீதிமன்ைத்தின் முக்கியப் படியாகும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

டாதவாஸ் உெச்ி மாநாடு 2023 

❖ சுவிட்சரை்ாந்தின் டாசவாஸ் நகரிை் வருடாந்திர உைகப் சபாருளாதார மன்ை உசச்ி 

மாநாட்டின் 53வது பதிப்பு நலடசபை்ைது. 

❖ இதன் கருப்சபாருள்  ‘பிளவுபட்ட உைகிை் ஒத்துலழப்பு' என்பதாகும். 

❖ இந்நிகழ்விை் தலைலமப் சபாருளாதார நிபுணர ்கண்சணாட்ட அறிக்லக சதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ காைநிலை சதாடரப்ான வரத்்தக அலமசச்ரக்ளின் புதிய கூட்டணி சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது காைநிலை, வரத்்தகம் மை்றும் நிலையான வளரச்ச்ியிை் சரவ்சதச ஒதத்ுலழப்லப 

அதிகரிக்க 50 நாடுகலள ஒன்றிலணத்தது. 

❖ காைநிலை சநருக்கடிக்கான நிதிலய உருவாக்க, புரவைரக்ள் முலை மூைதனத்லதப் 

பயன்படுத்துவதை்காக, புவிப் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலளப் சபருக்குவதை்கான ஒரு 

புதிய முயை்சி (GAEA) சதாடங்கப்பட்டது. 
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❖ இது 45க்கும் சமை்பட்ட சபரியப் புரவைரக்ள், சபாது மை்றும் தனியார ் துலைப் 

பங்காளரக்ளாை் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு புதிய முயை்சியாகும். 

❖ உைகளாவிய ஒத்துலழப்பு கிராமம் என சபயரிடப்பட்ட அதன் சசாந்த சமட்டாவரஸ்் 

தளத்லத சவளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ சதாை்றுசநாய்க்கான தயாரந்ிலை மை்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கானக் கூட்டணி (CEPI) 

சதாை்றுசநாய்க்கானப் பதிை் நடவடிக்லககளுக்கு என ஒரு புதிய 100 நாள் இைக்லக 

நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு நாரச்வ மை்றும் இந்திய அரசாங்கங்கள், பிை் & சமலிண்டா சகட்ஸ் 

அைக்கட்டலள மை்றும் உைகப் சபாருளாதார மன்ைம் ஆகியவை்ைாை் தடுப்பூசிகள் 

மை்றும் சதாை்றுசநாய்க்கு எதிரான பிை உயிரியை் எதிர ் நடவடிக்லககளின் 

வளரச்ச்ிலயத் துரிதப்படுத்த இந்த CEPI சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு இந்தியா - உைகப் சபாருளாதார மன்ை ஒத்துலழப்பின் 36வது ஆண்டு 

ஆகும். 

❖ ‘இந்தியா@100 : 26 டிரிை்லியன் அசமரிக்க டாைர ் சபாருளாதாரத்தின் திைலன 

உணரத்ை்’ எனும் ஒரு அறிக்லக, உசச்ி மாநாட்டின் இலண நிகழ்வாக இந்தியாவாை் 

சவளியிடப் பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, நாட்டின் சுதந்திரத்தின் 100வது ஆண்டான 2047 ஆம் ஆண்டிை் 

இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் 26 டிரிை்லியன் அசமரிக்க டாைரக்லள எட்டும். 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசு, நகர மாை்ைத்திை்கான சதாழிை்நுட்ப ஆசைாசலனகள் 

மை்றும் உத்திகலளப் சபை உைகப் சபாருளாதார மன்ைத்துடன் ஒரு ஒப்பந்தத்திை் 

லகசயழுத்திட்டது. 

❖ சதலுங்கானா அரசு உயிர ் அறிவியை் லமயம் மை்றும் சுகாதார லமயத்லதப் சபைச ்

சசய்வதை்கான ஒப்பந்தத்திை் லகசயழுத்திட்டது. 

 

மற்ற முயற்சிகள் 

❖ ஃபயரஆ்ை்ட் முயை்சி - இது சசயை்லக நுண்ணறிலவப் பயன்படுத்திக் காட்டுத்தீலய 

நிரவ்கிப்பலத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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❖ எண்சணய் மை்றும் எரிவாயு முன்முயை்சியிை் இலணயத் தாங்குதிைன் - எண்சணய் 

மை்றும் எரிவாயு குழாய்கலளப் பாதுகாப்பதை்கான இலணய தீரவ்ுகலளக் கண்டறிய 

இந்த முயை்சி சசயை்படும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசிய சுற்றுலா தினம் - ஜனவரி 25 

❖ இது முதன்முதலிை் இந்திய அரசாை் 1948 ஆம் ஆண்டிை் சகாண்டாடப்படட்து. 

❖ இது சதசியப் பாரம்பரியத்லதப் பாதுகாப்பதை்கும், நாடு முழுவதும் பிரபைமான 

சுை்றுைாத் தைங்கலள உருவாக்குவதை்கும் சநாக்கமாக இருந்தது. 

❖ இந்த ஆண்டு, சதலுங்கானாவின் சபாசச்ம்பள்ளியிை் சதசிய அளவிைான நிகழ்சச்ி 

நலடசபை்ைது. 

❖ இது லஹதராபாத்தின் புைநகரப்் பகுதியிை் அலமந்துள்ள இந்தக் கிராமம் லகயாை் 

சநய்யப்பட்ட இகாட் புடலவகளுக்குப் சபயர ்சபை்ைது. 

 

 

இமாெெ்லப் பிரததெ மாநிலம் உருவான நாள் - ஜனவரி 25 

 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு இசத நாளிை் தான் இமாசச்ைப் பிரசதசம் இந்தியாவின் 18வது 
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மாநிைமாக உருவானது. 

❖ இது சபாதுவாக சதவ பூமி அை்ைது கடவுளின் பூமி என்றும், வீர பூமி என்றும் அதாவது 

இந்தியாவிை் துணிசச்ைானப் பகுதி என்று சபாருள்படும்  வலகயிை் அலழக்கப் 

படுகிைது. 

❖ கரடுமுரடான நிைப்பரப்புகள், பை சிகரங்கள் மை்றும் நதி அலமப்புகலளக் சகாண்ட 

இந்தியாவின் மூன்று மலை மாநிைங்களிை் இதுவும் ஒன்ைாகும். 

 

ெர்வததெ சுங்க தினம் - ஜனவரி 26 

 

❖ திைலமயான உைகளாவிய வரத்்தக நிரவ்ாகத்லத உறுதி சசய்வதை்காக அயராது 

உலழக்கும் அலனத்துச ் சுங்க முகவரக்ள் மை்றும் நிறுவனங்கலள இது 

சகளரவிக்கிைது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருப்சபாருள் ‘அடுத்த தலைமுலைலய வளரப்்பது: சுங்கத்திை் அறிவுப் 

பகிரவ்ு மை்றும் சதாழிை்சார ் சபருலமயின் கைாசச்ாரத்லத ஊக்குவித்தை்’ என்பது 

ஆகும் 

❖ இது 1953 ஆம் ஆண்டிை் நலடசபை்ை உைகச ்சுங்க அலமப்பின் (WCO) முதை் அமரல்வ 

நிலனவு கூருகிைது. 

❖ முன்பு சுங்கக் கூட்டுைவுக் கழகம் (CCC) என அலழக்கப்பட்ட WCO, 1952 ஆம் ஆண்டிை் 

சபை்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸை்ஸிை் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ உைகச ்சுங்க அலமப்பின் தலைலமயகம் சபை்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸை்ஸிை் உள்ளது. 

 

ெர்வததெ இனப்படுசகாறல நிறனவு நாள் - ஜனவரி 27 

❖ இது இனப்படுசகாலையாை்  பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் நிலனவாக அனுசரிக்கப்படும் 

சரவ்சதச தினம் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது. 

❖ செரம்னியிை் நாஜி ஆடச்ியிை் ஆறு மிை்லியன் யூதரக்ள், ஐசராப்பாவின் யூத மக்கள் 

சதாலகயிை் மூன்றிை் இரண்டு பங்கு மை்றும் மிை்லியன் கணக்கான மக்கள் சகாை்ைப் 

பட்டலத இந்த நாள் நிலனவு கூரக்ிைது. 

❖ 1945 ஆம் ஆண்டு சசம்பலடயினராை் ஆஷ்விட்ஸ் வலத முகாம் விடுவிக்கப்பட்ட 

சததிலய நிலனவு கூரும் வலகயிை் ெனவரி 27 சதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 
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❖ "வீடு மை்றும் சசாந்தம்" என்ை கருப்சபாருள் 2023 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகளின் 

இனப் படுசகாலை நிலனவு மை்றும் அது சாரந்்த கை்விக்கு வழி காட்டுகிைது. 
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