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மார்ச ்– 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு உலகப் புத்தகக் கண்காட்சியில், சஜ்ஜன் சிங் யாதவ் எழுதிய ‘India’s 

Vaccine Growth Story - From Cowpox to Vaccine Maitri’ என்ற புத்தகத்தினன மத்திய சுகாதாரம் 

மற்றும் குடும்ப நலத்துனற அனமசச்ர ்வவளியிட்டார.் 

❖ சவுதி அரரபியாவில் நனடவபற்றப் ரபாட்டியில் ரமகாலயா அணியினன வீழ்த்தி 

கரந்ாடகா அணி தனது முதல் சந்ரதாஷ் ரகாப்னப ரதசியக் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

பட்டத்தினன வவன்றது. 

o முன்னதாக, கரந்ாடகா மாநிலம் 1968-69 ஆம் ஆண்டில் னமசூர ் சமஸ்தானமாக 

இருந்த ரபாது கனடசியாக நான்கு முனற வபற்ற வவற்றியினை அடுத்து, 54 ஆண்டு 

கால இனடவவளிக்குப் பிறகு தற்ரபாது இந்த வவற்றியினன கரந்ாடகா  வபற்று 

உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேரத் சோழில்துறற நிறுவனங்கள் த ாட்டிே் திறன் (LEAN) 

திட்டம் 

 

❖ குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் வதாழில்துனற நிறுவனங்கள் துனை அனமசச்கமானது 

புதுப்பிக்கப் பட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் வதாழில்துனற நிறுவனங்கள் ரபாட்டித ்

திறன் (LEAN) திட்டத்தினனத் வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் வதாழில்துனற நிறுவனங்களுக்கு 

உலகளாவியப் ரபாட்டித் திறனில் பங்ரகற்பதற்கான ஒரு வசயல்திட்டத்தினன 

வழங்குவனத ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டமானது உற்பத்தித ்துனறனயயும், இரண்டாம் கட்டமானது 

ரசனவத் துனறனயயும் உள்ளடக்கும். 

❖ புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நம்பகமாை மற்றும் ஆரலாசனன சாரந்்த 

கட்டணங்களுக்கான அமலாக்கச ்வசலவில் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு முன்னதாக 80 

சதவீதமாக இருந்த நினையிை் தை்பபாது 90 சதவீதமாக இருக்கும்.. 

❖ முன்னதாக, இந்தத ் திட்டத்தினனச ் வசயல்படுதத்ுவதற்கான காலம் 18 மாதங்களாக 

நிரண்யிக்கப் பட்டிருந்தது. 



•   
•    
 

 
 

❖ வபண்கள் / பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் / பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் ஆகிய 

பிரிவிைருக்குச ் வசாந்தமான மற்றும் வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ள SFURTI 

வதாகுதிகளின் ஓர ் அங்கமாக இருக்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் வதாழில்துனற 

நிறுவனங்களுக்கு 90% பங்களிப்புடன் கூடுதலாக 5 சதவீதப் பங்களிப்பு வழங்கப் 

படும். 

 

4வது தேசிய இறளதயார்  ாராளுமன்ற விழா 

❖ 4வது ரதசிய இனளரயார ் பாராளுமன்ற விழாவானது (NYPF) புது வடல்லியில் உள்ள 

பாராளுமன்றத்தின் மத்திய மண்டபத்தில் நனடவபற்றது. 

❖ இனளரயார ் பாராளுமன்றம் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டு 

வருகிறது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் ரநாக்கம் ஜனநாயகத்னத வலுப்படுத்துவதும், நாடாளுமன்றத்தின் 

வசயல்பாடு குறித்து மாணவர ்சமூகத்னதப் புரிந்து வகாள்ளச ்வசய்வதும் ஆகும். 

❖ இந்த நிகழ்விை்காை கருத்துரு, "சிறந்த எதிரக்ாலத்திற்கான கருத்தாக்கங்கள்: உலக 

நாடுகளுக்கான இந்தியா" என்பதாகும். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

கடல்சார் கூட்டாண்றமப்  யிற்சி (MPX) 
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❖ இந்தியக் கடற்பனடயின் ஐஎன்எஸ் சஹ்யாத்ரி கப்பலானது, பிவரஞ்சுக் கடற்பனடக் 

கப்பல்களுடன் இனணந்து அரபிக் கடலிை் நனடபபை்ை ஒரு கடல்சார ்கூட்டாண்னமப் 

பயிற்சியில் பங்ரகற்றது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியில், கப்பை்களுக்கினடபயயாை தனரயிறக்கம், விமான ஏற்றம் 

வதாடரப்ானப் பயிற்சிகள் மற்றும் கப்பல் ரபாக்குவரத்துச ்வசயல்திறன் பபாை்ை பை 

பரிணாமங்கனள உள்ளடக்கிய பரந்த அளவிலான பரிணாமங்களில் பயிற்சிகள் ரமற் 

வகாள்ளப் பட்டன. 

❖ ஐஎன்எஸ் சஹ்யாத்ரி என்பது ஷிவாலிக் வகுப்பின் ரமம்பட்ட, ரரடாருக்குப் புலப்படாத, 

வழிகாட்டுதலுடன் கூடிய ஏவுகனண தாங்கி ரபாரக்் கப்பலாகும். 

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் ேனிந ர் வருமானம் 

 

❖ ரதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் ஆனது (NSO) 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான வமாத்த உள் 

நாட்டு உற்பத்தியின் ரதசிய வருமானம் மற்றும் வசலவினக் கூறுகளின் இரண்டாவது 

முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகனள வவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2014-15 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்தியாவின் தனிநபர ்வருமானம் வபயரளவிலான ஒரு 

மதிப்பீட்டில் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. 

❖ 2014-15 ஆம் ஆண்டில் தனிநபர ்ரதசிய வருமானம் (தற்ரபானதய வினலயில்) ரூ.86,647 

ஆக இருந்தது. 

❖ தற்ரபாது இது ரூ.172,000 ஆக உள்ளது. 

❖ இது 98.5% அதிகமாகும். 

❖ தனி நபர ்வருமானம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஒரு குறிப்பிட்டப் பகுதியில் ஒரு 

நபர ்ஈட்டிய சராசரி வருமானத்தின் அளவீடு ஆகும். 
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❖ இது அந்தப் பகுதியின் வமாத்த வருமானத்னத அதன் வமாத்த மக்கள்வதானகயால் 

வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப் படுகிறது. 

❖ ஒரு நாட்டின் தனிநபர ் மக்கள்வதானக அதிகரித்துள்ளவதன்றால், ஒட்டு வமாத்த 

மக்களின் வருமானம் அதிகரித்திருப்பதாக அரத்த்மில்னல. 

❖ ஆக்ஸ்பாம் இந்தியா அனமப்பின் அறிக்னகயின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

ரமல்தட்டில் உள்ள 1% மக்கள் நாட்டின் வமாத்தச ் வசாத்துக்களில் 40.5%க்கும் 

அதிகமானச ்வசாத்துக்கனள னவத்திருந்தனர.் 

❖ அடித்தட்டில் உள்ள 50% மக்கள் அல்லது 700 மில்லியன் மக்கள் நாட்டின் வமாத்த 

வசாதத்ுக்களில் 3 சதவீதத்தினன மட்டுபம வகாண்டிருந்தனர.் 

 

அறிக்றககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சசாே்து விவரங்கள் குறிே்ே அறிக்றக 2023 

 

❖ உலகளாவிய மனன விற்பனன ஆரலாசனன வழங்கீட்டு நிறுவனமான னநட ்

ஃபிராங்க், 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான அதன் வசாதத்ு விவரங்கள் குறித்த ஒரு 

அறிக்னகயினன வவளியிட்டுள்ளது. 

❖ உலவகங்கிலும் உள்ள பிரதான மனன சாரந்்த வசாத்துச ் சந்னதயின் ரபாக்குகள் 

மற்றும் வசயல்திறன் பற்றிய நுண்ணறிவுகனள இந்த அறிக்னக வழங்குகிறது. 

❖ இந்த மதிப்பீட்டில் பங்ரகற்ற இந்தியரக்ளில், 2022 ஆம் ஆண்டில் UHNWI நபரக்ளின் (மிக 

அதிக-நிகரச ் வசாத்து மதிப்பு வகாண்ட தனிநபரக்ள்) வசல்வத்தில் 88 சதவீத உயரவ்ு 

ஏற்பட்டது. 

❖ கடந்த ஆண்டில் இந்தியாவின் அதிக-உயர-்நிகரச ் வசாத்து மதிப்பு வகாண்ட தனி 

நபரக்ளின் வசல்வம் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 47 சதவீதத்தினர ்தங்களின் வசாத்து மதிப்பானது, 10 சதவீதத்திற்கு ரமல் அதிகரிக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கின்றனர.் 

❖ 53 சதவீதம் ரபர ் அவரக்ளது வசாத்துகள் முந்னதய ஆண்னட விட, குனறந்தது 10 

சதவீதம் வனர உயரும் என எதிரப்ாரக்்கின்றனர.் 
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❖ இந்தியாவின் மிக அதிக-நிகரச ் வசாதத்ு மதிப்பு வகாண்ட தனிநபரக்ளின் முதலீடு 

வசய்யத் தக்க வசாத்துகள் வபரும்பாலும் பங்குகள், வீட்டுமனன மற்றும் பத்திரங்கள் 

ஆகியவற்றில் இடப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்தக் கணக்வகடுப்பு கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ உலகளவில் உள்ள பணக்காரரக்னள விட இந்தியாவின் மிக அதிக-நிகரச ் வசாதத்ு 

மதிப்பு வகாண்ட தனிநபரக்ளால் பங்குகளில் அதிகளவில் முதலீடு வசய்யப் பட்டு 

உள்ளதாக அறிக்னக கூறுகிறது. 

 

இந்தியப்  பபருந்தகைகை குறிே்ே அறிக்றக 2023 

 

❖ தஸ்ரா மற்றும் வபயின் & ரகா நிறுவனம் ஆனது சமீபத்தில் இந்தியப் பபருந்தனகனம 

குறித்த அறிக்னகயினன வவளியிட்டது. 

❖ இந்தியாவில் பபருந்தனகனம நினலனயப் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வான இந்த 

அறிக்னகயானது, அவற்றின் சுவாரஸ்யமானப் ரபாக்குகனளப் பற்றியத் தகவல்கனள 

வழங்குகிறது. 

❖ இந்தியாவின் மிக அதிக-நிகரச ் வசாத்து மதிப்பு வகாண்ட தனிநபரக்ளினால் (UHNIs) 

ரமற்வகாள்ளப்படும் வதாண்டு சாரந்்தப் பங்களிப்புகள் கணிசமாகக் குனறந்துள்ளன. 

❖ முந்னதய நிதியாண்டில் 11,821 பில்லியனாக இருந்தப் பங்களிப்பானது 2022 ஆம் நிதி 

ஆண்டில் ரூ.4,230 பில்லியனாக குனறந்தது. 

❖ 2021 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.4,041 ரகாடியாக இருந்த மற்ற அனனதத்ு மூலங்களிை் 

இருந்தும் வழங்கப்படும் மிக அதிக-நிகரச ்வசாதத்ு மதிப்பு வகாண்ட தனி நபரக்ளின் 

பங்களிப்பு ஆனது 2022 ஆம் நிதியாண்டில் 3,843 ரகாடியாகக் குனறந்து உள்ளது. 

❖ ஆனால் வபரு நிறுவனங்களின் சமூகப் வபாறுப்புச ்சாரந்்த வசலவினம் 5% அதிகரித்து, 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 27,000 ரகாடி ரூபாயாக இருந்தது. 

❖ இந்தியாவின் அதிக-நிகரச ் வசாத்து மதிப்பு வகாண்ட தனிநபரக்ள் கல்வி மற்றும் 

சுகாதாரம் ஆகிய துனறகளில் பங்களிப்பு வழங்கி உள்ளனர.் 

❖ வபரு நிறுவனங்களின் சமூகப் வபாறுப்புச ் சாரந்்தப் பங்களிப்புகள் ஆண்டுரதாறும் 

19% என்ற விகிதத்தில் அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ இது 2026 ஆம் நிதியாண்டில் வமாத்தத் தனியார ்துனறப் பங்களிப்புகளில் சுமார ்32% 

விகிதத்னத இது எட்டக் கூடும். 
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❖ இந்திய மிக அதிக-நிகரச ் வசாத்து மதிப்பு வகாண்ட தனிநபரக்ளின் ஒப்பீட்டுப் 

பங்களிப்புகள் 0.1% முதல் 0.15% வனர இருக்கும். 

❖ அனவ அவமரிக்காவில் 1.2% முதல் 2.5% வனரயிலும், ஐக்கியப் ரபரரசில் 0.5% முதல் 1.8% 

வனரயிலும், சீனாவில் 0.5% முதல் 1.4% வனரயிலும் உள்ளது. 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

32வது வியாஸ் சம்மான் 

 

❖ இந்தி வமாழி எழுத்தாளர ்டாக்டர ்கியான் சதுரர்வதியின் பாகல்கானா எனப்படும் 2018 

ஆம் ஆண்டு முரண்முனற நாவலானது 32வது வியாஸ் சம்மான் (2022) விருதிற்குத் 

ரதரந்்வதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த விருது 1991 ஆம் ஆண்டில் K.K. பிரல்ா அறக்கட்டனளயால் நிறுவப் படட்து. 

❖ கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வவளியிடப்படட், இந்தியக் குடிமகன் ஒருவரின் சிறந்த இந்தி 

வமாழி இலக்கியப் பனடப்புக்கு ஆண்டுரதாறும் வியாஸ் சம்மான் விருது வழங்கப் 

படுகிறது. 

 

ஸ்வச ்சுஜல் சக்தி சம்மான் 2023 
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❖ ஜல் சக்தி அனமசச்கம் ஆனது “ஸ்வச ்சுஜல் சக்தி சம்மான் 2023” நிகழ்வினன ஏற்பாடு 

வசய்துள்ளது. 

❖ இது கிராமப்புற நீர ் மற்றும் சுகாதாரத் துனறயில் சாம்பியன்களாகத் திகழும் 

வபண்கனளக் வகௌரவிப்பனத ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்வில் ஜல் சக்தி அபியான் - மனழ நீர ் ரசமிப்பு 2023 திட்டமும் வதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ 36 வபண்கள் WASH சாம்பியன்களுக்கு ‘ஸ்வச ் சுஜல் சக்தி சம்மான் 2023’ விருதானது 

வழங்கப் பட்டது. 

 

விறளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ISSF உலகக் தகா ்ற  து ் ாக்கி சுடுேல் த ாட்டி 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ISSF உலகக் ரகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல் ரபாட்டியானது எகிப்தில் 

உள்ள வகய்ரரா நகரில் நனடவபற்றது. 

❖ இந்தியத் துப்பாக்கி சுடுதல் வீரரக்ள் வகய்ரராவில் நனடவபற்ற ரபாட்டியில் 4 தங்கம், 

3 வவண்கலத்துடனும், ரதாஹாவில் நனடவபற்ற ரபாட்டியில் ஒரு வவண்கலத்துடன் 

தங்கள் பங்ரகற்பினன நினறவு வசய்தனர.் 

❖ அவரக்ளின் ஒட்டு வமாதத்மாக  8 பதக்கங்களுடை்  அவரக்ள் பதக்கப் பட்டியலில் 5வது 

இடத்னதப் வபற்றனர.் 

❖ பதக்கம் வவன்ற இந்திய வீரரக்ளின் பட்டியல் பிை்வருமாறு 

 

 

இந்தியாவிதலதய அதிக விக்சகட்டுகறள வீழ்ே்திய மூன்றாவது வீரர் 

❖ சுழற்பந்து வீசச்ாளர ்R. அஷ்வின், சாதனன நாயகர ்கபில்ரதவினன விஞ்சி, சரவ்ரதசக் 

கிரிக்வகட் ரபாட்டிகளில் இந்தியாவிரலரய அதிக விக்வகட்டுகனள வீழ்த்திய 

மூன்றாவது வீரர ்என்ற சாதனனனயப் பனடத்துள்ளார.் 

❖ இந்தியா சாரப்ாக 91 வடஸ்ட் ரபாட்டிகள், 113 ஒருநாள் ரபாட்டிகள் மற்றும் 65 டி20 

ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்றுள்ள அஸ்வின், கிரிக்வகட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் 

முனறரய 466, 151 மற்றும் 72 விக்வகட்டுகனள வீழ்த்தியுள்ளார.் 

❖ 269 சரவ்ரதசப் ரபாட்டிகளில் வினளயாடிய இவர ் 689 விக்வகட்டுகனள வீழ்த்தி 

உள்ளார.் 
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❖ அனில் கும்ப்ரள, சரவ்ரதசக் கிரிக்வகட்டில் 401 ரபாட்டிகளில் இந்திய அணி சாரப்ாக 

வினளயாடி 953 விக்வகட்டுகனள வீழ்த்தி அதிக விக்வகட் வீழ்த்திய நபரக்ளின் 

பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

❖ அவருக்கு அடுத்தபடியாக 707 விக்வகட்டுகளுடன் ஹரப்ஜன் சிங் இரண்டாவது 

இடத்தில் உள்ளார.் 

 

 

          


