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மே – 07 

மேசியச ்சசய்திகள் 

பிளாஸ்ட்இந்தியா 2023 

 

❖ “பிளாஸ்ட்இந்தியா 2023 எனப்படும் 11வது சரவ்தேச நநகிழிக் கண்காட்சி மற்றும் 

மாநாட்டினன” சமீபே்தில் மே்திய இரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் அனமசச்ர ் மன்சுக் 

மாண்டவ்யா நோடங்கி னவே்ோர.் 

❖ இது நோழில்துனறயினர ் ேங்களது சிறந்ே நனடமுனறகள் மற்றும் நோழில் 

நுட்பங்கனளப் பரிமாற்றம் நசய்வேற்கான வாய்ப்புகனள வழங்கும். 

❖ உள்நாட்டு நநகிழி உற்பே்தி மற்றும் நுகரவ்ானது 25 மில்லியன் டன்கள் என மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது 

❖ இந்தியாவின் நநகிழிே் நோழில் துனறயின் ேற்தபானேய மதிப்பு 5 லட்சம் தகாடி 

ரூபாயாகும். 

 

நிரந்ேர மலாக்பால் அலுவலகே் 

 

❖ இந்தியாவின் தலாக்பால் ஆனது, நேற்கு நடல்லியின் நநௌதராஜி நகரில் உள்ள உலக 

வரே்்ேக னமயே்தில் உள்ள ஒரு புதிய நிரந்ேர அலுவலகே்திற்கு மாற்றப்பட உள்ளது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு தலாக்பால் மற்றும் தலாக் ஆயுக்ோ சட்டமானது, மே்திய நினலயில் 

தலாக்பால் மற்றும் மாநில அளவில் தலாக் ஆயுக்ோ ஆகியவற்னற நிறுவுவேற்கு வழி 

வனக நசய்ேது. 

❖ அனவ ஒரு "ஒம்புட்ஸ்தமன் (குனறதகட்பு)" அதிகாரியின் நசயல்பாட்னட தமற் 

நகாள்கின்றன. 
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❖ தமலும், சில நபாதுப் பணியாளரக்ள் மீோன ஊழல் குற்றசச்ாட்டுகள் மற்றும் அது 

நோடரப்ுனடய விடயங்கனளயும் அவவ விசாரிக்கின்றன. 

❖ தலாக்பால் அவமப்பு ஒரு ேனலவர ்மற்றும் அதிகபட்சமாக 8 உறுப்பினரக்ள் என்று பல 

உறுப்பினரக்ள்  ககாண்ட ஒரு அனமப்பாகும். 

 

சர்வமேசச ்சசய்திகள் 

மபரிடர ்ோங்குே் சநகிழ்திறன் சகாண்ட உள்கட்டமேப்பு பற்றிய ோநாடு 

 

❖ தபரிடர ் ோங்கும் நநகிழ்திறன் நகாண்ட உள்கட்டனமப்புக்கானக் கூட்டணியானது 

அநமரிக்காவின் சரவ்தேச தமம்பாட்டு முகனமயுடன் இனணந்து 2022 ஆம் ஆண்டு 

சரவ்தேசப் தபரிடர ் ோங்கும் நநகிழ்திறன் நகாண்ட உள்கட்டனமப்புக்கான 

மாநாட்டினன நடே்தியது. 

❖ இந்ே மாநாட்டின் நோடக்க விழாவில் இந்தியப் பிரேமர ்அவரக்ள் உனரயாற்றினார.் 

❖ ஆஸ்திதரலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் பிரேமரக்ள், கானா மற்றும் 

மடகாஸ்கர ்ஆகிய நாடுகளின் அதிபரக்ள் ஆகிதயார ்இந்ே மாநாட்டில் உனரயாற்றச ்

கசய்தனர.் 

 

பாக் லாங் நமடபாமே மேே்பாலே் 

❖ வியட்நாமில் உள்ள பாக் லாங் நனடபானே தமம்பாலமானது, ேனரயிலிருந்து சுமார ்

500 அடி உயரே்தில் கட்டனமக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடியால் ஆன பாலமாகும். 

❖ புதிோகே ்திறக்கப்பட்டுள்ள இந்ேப் பாலம் ஆனது உலகின் மிக நீளமான பாலமாகும். 

❖ பாக் லாங் என்றால் 'நவள்னள டிராகன்' என்று நபாருளாகும். 

❖ இந்ேப் பாலமானது 2000 அடி அல்லது 632 மீட்டர ்நீளம் நகாண்டது. 
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❖ இந்ேப் பாலமானது பசுனமயான பள்ளே்ோக்கின் தமல் இரண்டு மனலகனள 

இனணப்பது தபால அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பாலம் வடதமற்கு வியட்நாமின் தசான் லா மாகாணே்தில் அனமந்துள்ளது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

நிதிக் சகாள்மகக் குழுவின் புதிய உறுப்பினர் 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் மேத்ிய வாரியம் ஆனது, அதன் நிதிக் நகாள்னகக் குழுவின் 

உே்திதயாகப் பூரவ் உறுப்பினராக ராஜீவ் ரஞ்ஜன் என்பவனர நியமிக்க ஒப்புேல் 

அளிே்ேது. 

❖ மிருதுல் சாகருக்குப் பதிலாக ராஜீவ் ரஞ்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ நிதிக் நகாள்னகக் குழு ஆறு உறுப்பினரக்னளக் நகாண்ட ஒரு குழுவாகும். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கினயச ் தசரந்்ே மூன்று அதிகாரிகள் மற்றும் மே்திய அரசால் 

பரிந்துனரக்கப்பட்ட மூன்று நவளிப்புற உறுப்பினரக்ள் இதில் உள்ளனர.் 

❖ இந்ேக் குழுவின் ேனலவர ்ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ்ஆவார.் 

 

நாடு வாரியாக இமணய சங்மகேப் பணே் மூலே் சபற்ற இலாபங்கள்  

❖ நசயினலிசிஸ் என்ற அனமப்பு கவளியிட்ட 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நாடு வாரியான 

இனணய சங்தகேப் பணம் மூலம் நபற்ற இலாபங்கள் பட்டியலில் இந்தியா 21வது 

இடே்னேப் நபற்றுள்ளது. 

❖ உலநகங்கிலும் உள்ள முேலீட்டாளரக்ள் 2020 ஆம் ஆண்டில் இனணய சங்தகேப் பணம் 

மூலம் நபற்ற 32.5 பில்லியன் டாலர ்இலாபே்துடன் ஒப்பிடுனகயில், 2021 ஆம் ஆண்டில் 

அவரக்ள் நமாே்ேம்  162.7 பில்லியன் டாலர ்இனணய சங்தகேப் பணம் மூலம் நபற்ற 

இலாபே்தினனப் நபற்றுள்ளனர.் 

❖ இனணய சங்தகேப் பணச ்நசாே்துக்களில் ஈே்திரியம் எனும் நிறுவனமானது மிகவும் 
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குறிப்பிடே் ேக்க அளவிலான இலாபே்தினன ஈட்டுகிறது. 

❖ 49.95 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான இனணய சங்தகேப் பண இலாபே்துடன் 

அநமரிக்கா இப்பட்டியலில் முேலிடே்தில் உள்ளது. 

❖ அநமரிக்கானவே் நோடரந்்து ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், நஜரம்னி, ஜப்பான் மற்றும் சீனா 

ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தீவிர சவப்பக்காற்று 

❖ அதிகபட்ச நவப்பநினல 40 டிகிரி நசல்சியஸுக்கு தமலும், இயல்னப விட குனறந்ே 

பட்சமாக 4.5 புள்ளிகள் அதிகமாக இருக்கும் தபாதும் நவப்பக்காற்று வீசுவோக 

அறிவிக்கப் படுகிறது. 

❖ கடந்ே 122 ஆண்டுகளில் இல்லாே வனகயில் வடதமற்கு இந்தியாவில் ஏப்ரல் மாேம் 

அதிக நவப்ப நினல பதிவாகியுள்ளோக இந்திய வானினல ஆய்வு னமயம் நேரிவிே்து 

உள்ளது. 

❖ பீகார,் ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் தமற்கு வங்காளே்தின் நபரும் பகுதிகளில் 40 டிகிரி 

நசல்சியஸுக்கு தமல் நவப்பநினல அதிகரிே்ேோல், வழக்கே்திற்கு மாறாக மிக 

நவப்பமான ஏப்ரல் மாேமாகவும் இது மாறியுள்ளது. 

❖ ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி வனர சராசரி அதிகபட்ச நவப்பநினல 35.7 டிகிரி நசல்சியஸ் 

ஆகும். 

❖ இது  கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்ே மாேே்தில் பதிவாகாே அதிகபட்ச நவப்ப நினல 

ஆகும். 

❖ முழு அளவில் பதிவு நசய்யப்பட்ட நவப்பநினலகளின் அடிப்பனடயில், ஒரு புவிப் 

பரப்பில் அதிகபட்சமாக 45 டிகிரி நசல்சியஸ் நவப்பநினல பதிவாகும் தபாது நவப்பக் 
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காற்று ஏற்பட்டுள்ளோக அறிவிக்கப் படுகிறது. 

❖ அதிகபட்ச நவப்பநினல 47 டிகிரினயே் ோண்டினால் கடுனமயான நவப்பக்காற்று 

ஏற்பட்டுள்ளோக அறிவிக்கப் படும். 

 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

10 ஜிகாவாட் சசயல்திறன் சகாண்ட சூரிய சக்தி ஆமலகமள நிறுவிய முேல் 

ோநிலே் 

❖ 10 ஜிகாவாட் நசயல்திறன் நகாண்ட சூரிய சக்தி ஆனலகனள நிறுவிய இந்தியாவின் 

முேல் மாநிலமாக  இராஜஸ்ோன் மாறியது. 

❖ இம்மாநிலே்தில் நிறுவப்பட்ட நமாே்ே மின் திறன் அளவு 32.5 ஜிகாவாட் ஆகும். 

❖ இதில் புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றல் 55 சேவீேமும், நவப்ப ஆற்றல் 43 சேவீேமும், மீேமுள்ள 

2 சேவீேே்தில்  அணுசக்தியும் அடங்கும். 

 

ஜே்மு & காஷ்மீர் எல்மல நிர்ணய ஆமணயே் 

 

❖ ஓய்வு நபற்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ேனலனமயிலான ஆனணயமானது, 

ேனலனம தேரே்ல் ஆனணயர ்சுஷீல் சந்திரா மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ்மாநில தேரே்ல் 
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ஆனணயர ்K.K.சரம்ா ஆகிதயானர உே்திதயாகப்பூரவ் உறுப்பினரக்ளாகக் நகாண்டது 

ஆகும். 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்நோனகக் கணக்நகடுப்பு மற்றும் புவியியல் அம்சங்கள் 

மற்றும் அணுகல் தபான்ற பிற கருே்ோய்வுகளின் அடிப்பனடயில் எல்னல நிரண்யம் 

தமற்நகாள்ளப் பட்டது. 

❖ புதிய சட்டமன்றமானது காஷ்மீரில் 47 இடங்கவளயும், ஜம்முவில் 43 இடங்கவளயும் 

நகாண்டு 90 இடங்கனளக் நகாண்டிருக்கும். 

❖ கூடுேலாக ஜம்முவில் ஆறு இடங்களும் காஷ்மீரில் ஒரு இடமும் தசரக்்கப்பட்டு முன்பு 

83 ஆக இருந்ே எண்ணிக்னகயானது ேற்தபாது உயரே்்ேப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் முேல் முனறயாக, ஒன்பது இடங்கள் பட்டியலினப் பழங்குடி 

இனத்தவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ பட்டியலினப் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இட ஒதுக்கீட்டில் ஆறு இடங்கள் 

ஜம்முப் பிராந்தியே்திற்கும், மூன்று இடங்கள் காஷ்மீர ்பள்ளே்ோக்குப் பகுதிகளுக்கும் 

ஒதுக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இதில் ஏழு இடங்கள் பட்டியலினச ்சாதியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்தப் பிராந்தியத்திற்கு ஐந்து நாடாளுமன்றே் நோகுதிகள் உள்ளன. 

 

பசவா சஜயந்தி 2022 

 

❖ பசவா நஜயந்தி என்பது பசவண்ணாவின் பிறந்ே நானள முன்னிட்டு கரந்ாடகா, 

ஆந்திரா, நேலுங்கானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 

லிங்காயே்து இன மக்களால் நகாண்டாடப்படும் ஒரு இந்துப் பண்டினகயாகும். 

❖ இந்து நாட்காட்டியின்படி, பசவண்ணாவின் பிறந்ேநாளானது னவசாக மாேே்தின் 3 

ஆம் நாளில் சுக்ல பட்சே்த்ில் வருகிறது. 

❖ "வசுததவக் குடும்பகம்" என்ற ஒரு உலகளாவியச ்சதகாேரே்துவே்தின் படி பண்னடய 

ஞானே்னேப் பகிரந்்து நகாள்வதே இந்ேக் நகாண்டாட்டே்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

❖ பசவண்ணா சாரண சமூக தமம்பாட்டில் குறிப்பிடே்ேக்கப் பங்களிப்னப ஆற்றியவர ்
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ஆவார.் 

❖ இந்தச ்சமூகமானது அக்கா மகாதேவி, அல்லம் பிரபு தபான்ற சிறந்ே சமூக சீரத்ிருே்ே 

வாதிகனளயும் கவிஞரக்னளயும் உருவாக்கிய ஒரு சமூகமாகும். 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

ENBA விருது 2021 

 

❖ தூரே்ரஷ்ன், நசல்லப்பிராணிப் பராமரிப்பு குறிே்ே ேனது ‘நபஸ்ட் ஃபிரண்ட் ஃபாநரவர’் 

என்ற நோனலக்காட்சித் நோடருக்காக, 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே தூய இந்தித் 

நோடருக்கான ENBA விருதினன நவன்றுள்ளது. 

❖ இது 14வது எக்ஸ்தஜஞ்4மீடியா நசய்தி ஒளிபரப்பு விருது வழங்கும் விழாவில் வழங்கப் 

பட்டது. 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

மகமலா இந்தியா பல்கமலக் கழக விமளயாட்டுப் மபாட்டிகள் 2021 

 

❖ 20 ேங்கம், 7 நவள்ளி மற்றும் 5 நவண்கலப் பேக்கங்களுடன் நஜயின் கல்லூரியானது, 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

(நிகரந்ினலப் பல்கனலக்கழகம்) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 2வது தகதலா இந்தியா 

பல்கனலக்கழக வினளயாட்டுப் தபாட்டிகளில்) நவன்றுள்ளது. 

❖ லவ்லி புநராபஷனல் பல்கனலக்கழகமானது, 17 ேங்கங்களுடன் இரண்டாவது 

இடே்னேயும், பஞ்சாப் பல்கனலக்கழகம் 15 ேங்கப் பேக்கங்களுடன் மூன்றாவது 

இடே்னேயும் நபற்றுள்ளன. 

❖ சிவா ஸ்ரீேர,் 11 ேங்கப் பேக்கங்கனள நவன்று நட்சே்திர நீசச்ல் வீரர ் என்ற ஒரு 

நபருனமனயப் நபற்றுள்ளார.் 

 

IWF உலக இமளமயார் பளுதூக்குேல் சாே்பியன்ஷிப் மபாட்டி 

 

❖ IWF உலக இனளதயார ் பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ேங்கப் பேக்கம் 

நவன்ற முேல் இந்தியப் நபண்மணி என்ற வரலாற்னற ஹரஷ்ோ ஷரே் கருட் பனடே்து 

உள்ளார.் 

❖ IWF உலக இனளதயார ் பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இேற்கு முன் 

இரண்டு இந்தியரக்ள் மட்டுதம பேக்கம் நவன்றுள்ளனர.் 

❖ மீராபாய் சானு 2013 ஆம் ஆண்டில் நவண்கலப் பேக்கே்தினனயும், அேற்கு முந்னேய 

ஆண்டில் அசச்ிந்ோ ஷூலி நவள்ளிப் பேக்கே்தினனயும் நவன்றனர.் 
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