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மார்ச ்– 24 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தமிழ்நாடு எத்தனால் கலப்புக் சகாள்கக 

 

❖ தமிழக மாநில அரசின் த ாழில் துறையானது, 2023 ஆம் ஆண்டு  மிழ்நாடு எ ் னால் 

கலப்புக் தகாள்றகயிறன (EBP) தெளியிட்டுள்ளது. 

❖ இதன்படி சரக்்கறரக் கழிவிலிருந்து எ ் னால் உை்ப ்திச ் தசய்யும் ஆறலகறள 

நிறுெச ்சசய்யவும் அெை்றின் திைன்மிக்க பயன்பாட்டிறன மமம்படு ் வும் சரக்்கறர  

த ாழிை் சாறலகளுக்கு அரசு ஊக்கமளிக்கும். 

❖  ை்மபாதுள்ள ஆறலகளின் திைன் பயன்பாட்டிறன மமம்படு ்துெ ன் மூலம், இந்த 

மாநில ்தில் உள்ள சரக்்கறர ் த ாழில்துறைப் பு ்துயிர ் தபறுெ ை்கான ஒரு 

ொய்ப்பிறனயும் இந் க் தகாள்றக ெழங்கும். 

❖ எண்தணய் விை்பறன நிறுெனங்கள் (OMCs) ஆனது,  ை்மபாது மகாராஷ்டிரா மை்றும் 

கரந்ாடகா உள்ளிட்ட பிை மாநிலங்களில் இருந்து எ ் னாறல தபறுகின்ைன. 

❖ எண்தணய் விை்பறன நிறுெனங்களானது,  மிழ்நாடு எ ் னால் கலப்புக் 

தகாள்றகயின் கீழ்  ை்மபாது, எரிதபாருள்  ர எ ் னாறல உை்ப ்தி தசய்ெ ை்காக, 

ஒரு நாறளக்கு 664 கிமலா லிட்டர ் (KLPD) தகாள்ளளவு ெறர எ ் னால் உை்ப ்தி 

தசய்யும் திைன் தகாண்ட ஆறலகறளக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இறெ மாநில ்தில் உள்ள, 12% எ ் னால் கலப்புச ்சசயல்பாட்டிற்கு ஏை்ப எரிதபாருள் 

 ர எ ் னாறல உை்ப ்தி தசய்கின்ைன. 

 

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற எரிவாயு விநியயாகக் சகாள்கக 2023 

❖ நகரப்்புை எரிொயு விநிமயாகக் தகாள்றகயானது (CGD), மாநில அரசானது இயை்றக 

எரிொயுவிறன ஒரு பசுறம மை்றும் தூய்றமயான எரிதபாருளாக ஏை்று அதனனப் 

பயன்படு ்துெ றன ஊக்குவிப்பற  மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖  மிழகம் முழுெதும் உள்ள வீடுகளுக்கு ெழங்கப்படும் குழாய் ெழி இயை்றக எரிொயு 

விநிமயாக ்திறன மமலும் துரி ப்படு ்துெ ை்காக, மாநில அரசானது இந்  விரிொன 

தகாள்றகயிறன அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 
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❖ மாநில அரசானது,  மிழ்நாடு த ாழில்துறை மமம்பாட்டுக் கழக ்திறன (TIDCO) ஒரு 

ஒருங்கிறணப்பு முகறமயாக நியமி த்ுள்ளது. 

❖ எட்டு ஆண்டுகளுக்குள் 38 மாெட்டங்களுக்குமான மசறெயிறன உள்ளடக்கும் 

ெறகயில் 2.28 லட்சம் வீடுகளுக்கு எரிொயு இறணப்புகறள ெழங்கவும், சுமார ்2,785 

அழு ் ப் பட்ட இயை்றக எரிொயு நிறலயங்கறள நிறுெச ் சசய்ெ ை்கும் இலக்கு 

நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் நகரப்்புை எரிொயு விநிமயாக உள்கட்டறமப்பிறன உருொக்கச ்

சசய்ெ ை்கான மு ல் ஒப்பந் ங்கறள ம ்திய அரசு தெளியிட்டது. 

❖ இது தசன்றன மை்றும் அண்றட மாெட்டங்கள் உள்ளிட்டப் பகுதிகளுக்குமான ஒரு 

ஒப்பந் மாகும். 

❖ 15 மாெட்டங்களில் நகரப்்புை எரிொயு விநிமயாக ெறலயறமப்புகள் கட்டறமக்கப் 

பட்டு ெருகின்ை நினலயில், மீ முள்ள 23 மாெட்டங்களுக்கான கட்டறமப்புச ்சாரந்்  

ஒப்பந் ங்களுக்கும் அங்கீகாரம் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

தமிழ்நாடு தளவாடக் சகாள்கக மற்றும் ஒருங்கிகைந்த தளவாடத் திட்டம் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு  மிழ்நாடு  ளொடக் தகாள்றக மை்றும் ஒருங்கிறணந்   ளொட  ்

திட்ட ்திறன மு லறமசச்ர ்தெளியிட்டார.் 
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❖ இந்தக் தகாள்றகயின் குறிக்மகாள் ஆனது, "மாநில ்தின் மமம்பட்ட மபாட்டி ்திைன் 

மை்றும் விறரொன தபாருளா ார மமம்பாட்டிை்காக என்று  மிழக மாநில ்தில் ஓர ்

ஒருங்கிறணந் , நம்பகமான, தசலவு குறைந்  மை்றும் நிறலயானத்  ளொட 

அறமப்றப உருொக்குெற  ஊக்குவிப்ப ாகும்". 

❖ நவீன காலத் த ாழில்நுடப்ங்கறள ஏை்ைல், திைன் மமம்பாட்டிறனச ்தசயல்படு ்து ல் 

மை்றும்  ளொட சூழல் அறமப்பில் தநகிழ்திைன் மை்றும் நிறலப்பு ்  ன்றமறய 

உருொக்கு ல் ஆகியறெ இந்தக் தகாள்றகயினுறடய முக்கிய மநாக்கங்களின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

❖ இது அடு ்  10 ஆண்டுகளுக்கான ஓர ்உ ்திசார ்திட்டமாகும். 

❖ இது இ ை்காக அறடயாளம் காணப்பட்ட திட்டங்கள், அெை்றிலிருந்துப் தபைவுள்ள 

விறளவுகள், காலக்தகடு மை்றும் அெை்றைச ் தசயல்படு ்துெ ை்கான முக்கியப் 

பங்கு ாரரக்ள் ஆகியெை்றிறனப் பை்றி குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிைது. 

 

❖ இக்தகாள்றகயின் மநாக்கம்: 

o மாநில ்தில்  ளொடங்கள் (ஏை்றுமதி-இைக்குமதி மை்றும் உள்நாட்டு சரக்குப் 

மபாக்குெர ்து) சாரந்்  தசலவினங்கள் குறைப்பு; 

o  ளொட உள்கட்டறமப்பின் மமம்பாட்டிை்கான  னியார ்துறையின் பங்களிப்றப 

மமம்படு ்து ல்; 
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o  ளொட  ்துறை த ாடரப்ான பல்வேறு முன்தனடுப்புகறள உருொக்குெதிலும், 

தசயல்படு ்துெதிலும் மாநிலம் மை்றும் ம ்திய த ாழில்துறை நிறுெனங்களுக்கு 

இறடமயயான திைன்மிக்க ஒருங்கிறணப்பு தசயல்முறையிறன உருொக்கு ல். 

❖ மாநில ்தில் பதிவு தசய்யப்பட்ட கனரக ொகன ஓட்டுநரக்ளுக்கு என்று நியாயமான 

விறலயில் மரு ்துெ மை்றும் சுகா ாரக் காப்பீடு ெழங்குெ ை்கான அம்சம் குறி ்தும் 

அரசாங்கம் ஆய்வு தசய்து ெருகிைது. 

 

சர்வயதசச ்சசய்திகள் 

NZIA மற்றும் CRMA சட்டங்கள் 

 

❖ ஐமராப்பிய ஒன்றியமானது சமீப ்தில் இரண்டு முக்கியச ் சட்டங்கறள அறிவி ்து 

உள்ளது. 

❖ அறெ நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு தகாண்ட த ாழில்துறைச ்சட்டம் (NZIA) மை்றும் முக்கிய 

மூலப் தபாருட்கள் சட்டம் (CRMA) ஆகும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள், உள்நாட்டு உை்ப ்தி மூலம் ஐமராப்பிய ஒன்றிய ்தின் பசுறம ் 

த ாழில்நுட்ப ் ம றெகளில் குறைந் து 40 ச வீ  ்ற யாெதுப் பூர ்்தி தசய்ெற  

நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு தகாண்ட த ாழில்துறை சடட்ம் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் எட்டு த ாழில்நுட்பங்களானது "உ ்திசார ் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வுத் த ாழில் 

நுட்பங்கள்" ஆக அறடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன: 

❖ முக்கிய மூலப்தபாருட்களின் பிரி ்த டு ் ல், தசயலாக்கம் மை்றும் மறுசுழை்சி 

ஆகியெை்றிறன ஐமராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்குமளமய மமை்தகாள்ளு ல் என்ை 
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இலக்குகறள நிரண்யிப்ப ன் மூலம், ஐமராப்பிய ஒன்றியமானது முக்கிய மூலப் 

தபாருட்களுக்காக இைக்குமதிறயச ் சாரந்்திருக்கும் ஒரு நிறலயிறனக் குறைக்கச ்

சசய்ேற  முக்கிய மூலப்தபாருட்கள் சட்டம் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இ ன் மூலம் 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள், ஐமராப்பிய ஒன்றிய ்தின் பிரி ்த டு ் ல் 

தசயல்முறைக்கான ெருடாந்திர நுகரவ்ில் குறைந் து 10 ச விகி ம், தசயலாக்கம் 

சசய்ே ை்கான நுகரவ்ில் 40 ச விகி ம் மை்றும் மறுசுழை்சி தசய்ெ ை்கான நுகரவ்ில் 

15 ச விகி ம் ெறர குறைக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

உலகின் முதல் மைல் மின்கலன் 

 

❖ புதுப்பிக்க ் க்க எரிசக்தி மூலங்களிலிருந்துப் தபைப்படும் தெப்ப ஆை்ைறலச ்

மசமி ்து றெக்கக் கூடிய உலகின் மு ல் மணல் மின்கலறனப் பின்லாந்து நிறுவி 

உள்ளது. 

❖ இது நகரின் றமயப்படு ் ப்பட்ட தெப்ப ஆை்ைல் சாரந்்  கட்டறமப்புடன் இறணக்கப் 

பட்டுள்ளதால் இது நகர ்தின் கட்டிடங்கள் மை்றும் தபாதுக் குடிநீர ் ெழங்கீட்டு 

அறமப்புகறளச ்சூடாக றெ ்திருக்க உ வும். 

❖ இந் ச ் மசமிப்புக் கலனானது 100 kW தெப்பமாக்க ஆை்ைல் மை்றும் 8 MWh திைன் 

தகாண்டது. 

❖ "மணல் மின்கலன்" எனப்படும் இந்  உயர ்தெப்பநிறல தெப்ப ஆை்ைல் மசமிப்புக் 

கட்டறமப்பில் மணல் அல்லது மணல் மபான்ை தபாருட்கள் ஆனது மசமிப்பு 

ஊடகமாகப் பயன்படு  ்ப் படுகின்ைன. 

❖ மணலானது இதில் தெப்ப ஆை்ைல் மசமிப்பகமாகச ்தசயல்படுகிைது. 
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❖ கூடு ல் காை்று மை்றும் சூரிய ஆை்ைலுக்கான உயர ் ஆை்ைல் மை்றும் உயர ் திைன் 

தகாண்ட ஆை்ைல் மசமிப்பு அறமப்பாக தசயல்படுெம  இ ன் மு ன்றம தசயல்பாடு 

ஆகும். 

❖ ஆை்ைலானது தெப்பமாக மாை்ைப்பட்டு, கட்டிடங்கறள தெப்பப் படு ்  மை்றும் பிை 

பயன்பாடுகளுக்காகப் பயன்படுகிைது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

கயைசய்யாஸ் குள்ள மரப் பல்லி 

❖ கரந்ாடக மாநிலம் சாம்ராஜநகரில் அறமந்துள்ள மமல மகாம ஷ்ெரா மறலயில் 

புதிய ெறக மரப் பல்லி இனமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந் ப் புதிய இன ்திை்கு ஆராய்சச்ியாளரக்ள், 'நிமாஸ்பிஸ் கமணனையாஹி' 

அல்லது கமணசய்யாஸ் குள்ள மரப் பல்லி என்று தபயரிட்டனர.் 

❖ K.N. கமணசய்யா என்பெர ்தபங்களூரு மெளாண் அறிவியல் பல்கறலக் கழக ்தின் 

மெளாண் அறிவியலாளரக்ள் மை்றும் புகழ்தபை்ை கன்னட எழு ் ாளர ்ஆொர.் 

❖ முன்ன ாக, ெடக்கு அந் மானின் சாடில் சிகரம் ம சியப் பூங்காவில் உள்ள ஒரு புல் 

இனம் (தசன்மடாத கா கமணனையாஹியானா), ஒரு சிறிய கிரிப்டிக் ெறக எறும்பு 

இனம் (பாராசிசியா கமணனையாஹி) மை்றும் ஒரு றசகாஸ் (மடுப் பறன) இனம் 

(றசகாஸ் உமா-கமணனையாஹி) ஆகியெை்றிை்கு அெரது தபயரானது இடப்பட்டது. 

 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

யசாடியம் உட்சகாள்ளல் குகறப்பு பற்றிய உலகளாவிய அறிக்கக 

❖ உலக சுகா ார அறமப்பானது மசாடியம் உட்தகாள்ளல் குறைப்புப் பை்றி உலகளாவிய 

அறிக்றக என்ை அறிக்றகயிறன தெளியிட்டுள்ளது. 

❖ உலக மக்கள் உட்தகாள்ள மெண்டிய சராசரி உப்பின் அளவு ஒரு நாறளக்கு 10.8 கிராம் 

என்று மதிப்பிடப் பட்டுள்ள ாக இந்  அறிக்றக கூறுகிைது. 

❖ இளம் பருெ ்தினர ்உட்தகாள்ள மெண்டிய உப்பின் அளவு, ஒரு நாறளக்கு 5 கிராமுக்கு 

குறைொக இருக்க மெண்டும் என்று உலக சுகா ார அறமப்பு பரிந்துறர ் ற  விட 

இது இரண்டு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. 
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❖ இந்  அறிக்றகயானது ஒெ்மொர ்உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கும் 1 (குறைந்  அளவு) மு ல் 

4  (அதிக அளவு) ெறர என்ை அளவீட்டில் உலக நாடுகளின் மசாடியம் மதிப்தபண் 

அளவினனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ இந்  மதிப்தபண் ஆனது மசாடியம் குறைப்புக் தகாள்றககள் மை்றும் பிை பல்வேறு 

நடெடிக்றககறளச ் தசயல்படு ்து லின் நிறலயிறன அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு 

மதிப்பிடப் படுகிைது. 

❖ உலக நாடுகளின் மசாடியம் மதிப்தபண் ஆனது, உலக மக்களின் உணவு மசாடியம் 

உட்தகாள்ளல் மை்றும் இரு ய மநாய்கள் த ாடரப்ான தகாள்றககளின் 

முன்மனை்ை ்தின்  ாக்க ்ற  மதிப்பிடப் பயன்படு ் ப் படுகிைது. 

❖ உலக சுகா ார அறமப்பின் அறன ்து 194 உறுப்பினர ்நாடுகளும் 2013 ஆம் ஆண்டில் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட இலக்கிை்கு உறுதிப்பாடு மமை்தகாண்டிருந் ாலும், 5% நாடுகள் 

மட்டுமம விரிொன மசாடியம்-குறைப்பு தகாள்றககறளச ்தசயல்படு ்தியுள்ளன. 

❖ உலக சுகா ார அறமப்பின் 194 உறுப்பினர ்நாடுகளில், உலக நாடுகளின் மசாடியம் 

மதிப்தபண்ணில் 56 நாடுகள் மதிப்தபண் 1 என்ை மதிப்தபண்றணக் தகாண்டுள்ளன. 

❖ 98 நாடுகள்  ன்னாரெ் அல்லது கட்டாய ்தின் அடிப்பறடயில் தகாள்றககள் மை்றும் 

பிை நடெடிக்றககறளச ்தசயல்படு ்தி அதிக மதிப்தபண்கறளப் தபை்றுள்ளன. 

❖ இ ் றகயக் தகாள்றககள் 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் உலகளவில் 7 மில்லியன் 

உயிரக்றளக் காப்பாை்றும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக மறுசுழற்சி தினம் - மாரச் ்18 

❖ இந் த் தினமானது, நமது இயை்றக ெளங்கள் மெகமாக குறைந்து ெருெது பை்றியும், 

அறெ குறைந்து ெருெ ன் மெக ்திறன ்  டுப்ப ை்காக மறுசுழை்சி மமை்தகாள்ள 
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மெண்டிய ன் அெசியம் பை்றியும் விழிப்புணரற்ெ பரப்பச ்சசய்ெற  மநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

❖ மறுசுழை்சியின் கரு ் ாக்க ்திறனயும் நறடமுறைறயயும் இந் த் தினம் 

ஊக்குவிப்பவதாடு, மமலும், புவிக் மகாளிறனக் காப்ப ை்காக இயை்றக ெளங்கறள 

அளொன முறையில் பயன்படு ்துெ றன ஊக்குவிக்கிைது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிை்கான இ ்தின ்தின் கரு ்துரு, "பறடப்பாை்ைல் மிக்க பு ் ாக்கம்" 

என்ப ாகும். 

 

 

இந்திய ஆயுதத் சதாழிற்சாகலகள் தினம் - மாரச் ்18 

 

❖ இந்   ் தினமானது, 1801 ஆம் ஆண்டில் காலனி ்துெ ஆட்சியின் கீழ் இருந்  

இந்தியாவில் தகால்க ் ாவிை்கு அருகில் மு லாெது ஆயு   ்த ாழிை்சாறல நிறுெப் 

பட்டற  நிறனவு கூருகிைது. 

❖ ஆயு   ்த ாழிை்சாறலகள் ொரியமானது 1775 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்டது. 
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❖ இப்மபாது இந்  ொரியமானது, 41 ஆயு  ் த ாழிை்சாறலகள், ஒன்பது பயிை்சி 

நிறுெனங்கள், மூன்று பிராந்திய சந்ற ப்படு ் ல் றமயங்கள் மை்றும் ஐந்து 

பிராந்தியப் பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டு அறமப்புகறளக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ கிழக்கிந்திய கம்தபனியானது, 1801 ஆம் ஆண்டில் தகால்க ் ாவில் ஒரு துப்பாக்கி 

முகறமயிறன நிறுவியது. 

 

          


