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உலகளாவிய மின்ொரத் சதனவ............................................................................................................................................. 93 

அசமரிக்காவில் சுடட்ு வீழ்த்தப்பட்ட மர்மப் சபாருட்கள் ........................................................................................... 94 

வங்காள சதெத்தின் 22வது குடியரசுத் தனலவர் ............................................................................................................. 94 

18வது உலகப் பாதுகாப்பு மாநாடு ....................................................................................................................................... 95 

ஆசியப் சபாருளாதாரப் சபெச்ுவாரத்்னத 2023 ............................................................................................................... 95 

விமானெ ்செனவ ஒப்பந்தம் ..................................................................................................................................................... 96 

மாடுகளின் மூனளக்சகாளாறு சநாய் பாதிப்பு ............................................................................................................... 96 

ஆராய்ெ்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ுக்கான ெரவ்சதெ சிறு தானிய முன்சனடுப்பு ............................................. 97 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் ........................................................................................................................................................... 98 

ெரக்கு மற்றும் செனவ வரி வருவாய் இழப்பீடு சபறும் முதல் ஐந்து மாநிலங்கள் .......................................... 98 

2022 ஆம் ஆண்டில் MSME நிறுவனத் தயாரிப்புகனள அதிகம் வாங்கிய பிரிவுகள் ........................................ 99 

விமான எரிவாயு ஏற்றுமதி ...................................................................................................................................................... 99 

கூடுதல் கண்காணிப்புெ் செயல்முனற ............................................................................................................................ 100 

மத்திய வங்கியின் எண்ணிம நாணயத்தினன ரினலயன்ஸ் நிறுவனம் ஏற்பு............................................... 100 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் நிதியியல் சகாள்னக 2023 ............................................................................................... 101 

UPI மூலம் எல்னல தாண்டிய  பண வழங்கீடுகள் ......................................................................................................... 101 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் அதிக பண வரவு பதிவு .............................................................................................................. 102 

எண்ணிம சவள்ளி நாணயம் ................................................................................................................................................ 102 

இனறயாண்னமப் பசுனமப் பத்திரங்களின் முதல் தவனண ................................................................................. 103 

2022-23 ஆம் நிதியாண்டின் சநரடி வரி வசூல் ................................................................................................................ 103 

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


                   
 

5 
 

ஹசலா உஜ்ஜீவன் செயலி ...................................................................................................................................................... 104 

இந்தியாவின் மாசபரும் ஏர்பஸ் விமான விற்பனன ஒப்பந்தம் ............................................................................ 105 

ெரக்கு மற்றும் செனவ வரிசச ெனபயின் 49வது கூட்டம் ............................................................................................ 105 

கடன் வழங்கீடுகளின் எண்ணிக்னக உயரவ்ின் அடிப்பனடயில் சிறந்த செயல் திறன் சகாண்ட வங்கி

 ............................................................................................................................................................................................................ 106 

சிங்கப்பூர் அரசுடனான ஒருங்கினணந்தப் பண வழங்கீடட்ு இனடமுகெ ்செனவ கூட்டினணவு ............. 106 
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நிலத்தடித் தண்ணீர்ப் பயன்பாடு குறித்த பஞ்ொப் சகாள்னக ............................................................................. 159 

லடாக்கின் முதல் பல்லுயிர்ப் பாரம்பரியத் தளம் ....................................................................................................... 160 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சஹலிகாப்டர் தயாரிப்பு ஆனல ................................................................................ 160 

ஆசியாவின் முதல் மிதனவத் திருவிழா .......................................................................................................................... 161 

FAME திட்டத் தரவரினெ ............................................................................................................................................................ 161 

குழந்னதத் திருமணத் தடுப்பு நடவடிக்னக .................................................................................................................... 162 

சிற்பப் பூங்கா .............................................................................................................................................................................. 162 

ஜம்மு & காஷ்மீரில் லித்தியம் கனிம இருப்புகள் ........................................................................................................ 163 

இந்தூர் மாநகராட்சிக் கழக பசுனமப் பத்திரங்கள் .................................................................................................... 163 

முதல் சதசிய சமட்சரா இரயில் தகவல் னமயம் ........................................................................................................... 164 

'ஒரு குடும்பம், ஓர் அனடயாள அடன்ட' திட்டத்திற்கான இனணய தளம் .......................................................... 164 

உனறந்த ஏரி மீதான இந்தியாவின் முதல் மாரத்தான் சபாட்டி ............................................................................. 165 

ெரவ்சதெ னகவினனப் சபாருட்கள் உெச்ி மாநாடு ...................................................................................................... 166 

முதலாவது இரயில் கடட்ுப்பாடட்ு மற்றும் சமற்பாரன்வ அனமப்பு ..................................................................... 166 

மனலயாள சமாழியில் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் ....................................................................................................... 166 

B20 மாநாடு .................................................................................................................................................................................... 166 

சவளாண் துனறக்கான இந்தியாவின் முதல் உனரயாடு சமன்சபாருள் .......................................................... 166 
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TNPSC துளிகள் 

 பல்வேறு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கமளச ் செயல்படுதத்ச ் சசய்வது சதொடரப்ொக 

அமைெெ்கங்களுக்கு இமடவய தற்வபொது கொணப்படுை் பல்வவறு சிக்கல்கமளத் தீரப்்பது 

சதொடரப்ொக விேொதிப்பதற்கொக வவண்டி புது சடல்லியில் நடதத்ப்பட்ட உள் கட்டமைப்புக் 

குழுவின் 10ேது கூட்டத்திற்குச ்ெொமலப் வபொக்குேரதத்ு ைற்றுை் சநடுஞ் ெொமலகள் துறை 

அமைெெ்ர ்நிதின் கட்காரி தமலமை தொங்கினொர.் 

 இந்த ஆண்டின் 'ஏவரொ இந்தியொ 2023' என்ை நிகழ்ேொனது சபங்களூரு நகரில் ஏற்பொடு 

செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியொவின் வதசியப் பங்குெ ்ெந்மதயொனது, 2022 ஆை் ஆண்டில் உலகின் மிகப் சபரியப் 

பங்குப் பரிைொற்றச ்ெந்மதயொக மீண்டுை் உருசேடுத்துள்ளது.  

o சதொடரந்்து நொன்கொேது ஆண்டொக இந்தெ ்ெந்மத முதலிடத்மதப் சபற்றுள்ளது. 

 ைத்திய நிதியமைெெ்ரின் அறிவிப்பின்படி, 2023 ஆம் ஆண்டில் ேருைொன ேரி கணக்குத ்

தொக்கல் செய்ேதற்கொன ெரொெரிச ் சசயல்முறைக் கொலைொனது 93 நொட்களிலிருந்து 16 

நொட்களொகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 PVR சினிைொஸ் நிறுேனைொனது, சென்மனயில் உள்ள விைொன நிமலய ேளொகத்தில் 

இந்தியொவின் முதலொேது பல்லரங்கத் திமரயரங்கத்திமனத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 G20 அமைப்பிற்கொன இந்தியொவின் தமலமைதத்ுேத்தின் கீழொன முதலொேது G20 ெரே்வதெ 

நிதிக் கட்டமைப்புப் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழு கூட்டைொனது ெண்டிகரில் நமடசபற்றது. 

 74ேது குடியரசுத் தின அணிேகுப்பில் பங்வகற்ற குஜரொத் ைொநிலதத்ின் கொட்சி 

ேொகனைொனது, 'ைக்கள் விருப்பை்' என்ற பிரிவில் முதல் இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 சகௌதை் அதொனியின் நிறுேனைொனது, அதன் கொரப்ன் நீக்கத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியொக, 

ஆசியொவிவலவய முதல்முமறயொக, மைட்ரஜன் எரிசபொருள் மின்கலை் மூலை் 

இயக்கப்படுை் ெரக்குந்துகமளச ் சுரங்கத ் தளேொடங்கள் ைற்றுை் அதன் 

வபொக்குேரதத்ிற்கொகப் பயன்படுத்தவுள்ளது. 

 ஒரு ைொத கொலை் நமடசபறும் 2023 ஆை் ஆண்டு கொதித் திருவிழொேொனது முை்மபயில் 

சதொடங்கப் பட்டது. 

 லூமினஸ் பேர ் சடக்னொலஜிஸ் நிறுேனைொனது, இந்தியொவின் முதல் பசுமை ஆற்றல் 

அடிப்பமடயிலொன சூரிய ெக்தி மின்தகடுகள் உற்பத்தி ஆமலயிமன உதத்ரகொண்டில் 

அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் கலிவபொரன்ியொ மாநிலக் கடற்கமரயிலிருந்து ஏேப்பட்ட ஸ்வபஸ் எக்ஸ் 

நிறுேனதத்ின் ஃபொல்கன் 9 ஏவுகலைொனது, 51 ஸ்டொரல்ிங்க் செயற்மகக் வகொள்கமளப் 

புவித் தொழ்ைட்டச ்சுற்றுப் பொமதக்குக் சகொண்டு சென்றது.  

 பிரிட்டிஷ் சபொருளொதொர நிபுணர ்வைக்நொத் வதெொய் "The Poverty of Political Economics" என்ற 

புதியப் புதத்கத்மத எழுதியுள்ளொர.் 

 அதொனி குழுைை் ஆனது, இஸ்வரலின் உத்திெொர ் முக்கியத்துேை் ேொய்ந்த மைஃபொ 

துமறமுகதத்ிமன 1.2 பில்லியன் அசைரிக்க டொலரக்ளுக்கு ேொங்கியுள்ளது.  

o மைஃபொ துமறமுகை் இஸ்வரலின் சகொள்கலன் கப்பல் வபொக்குேரதத்ின் 

அடிப்பமடயில் இரண்டொேது சபரிய துமறமுகை் ைற்றுை் சுற்றுலொ பயணக் கப்பல்கள் 

வபொக்குேரதத்ில் மிகப்சபரிய துமறமுகைொகுை். 
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 அெொை் மாநில அரெொனது, 2023 ஆை் ஆண்டு இமளவயொர ் 20 (Y20) ெந்திப்பின் சதொடக்கக் 

கூட்டத்திமன குேைொதத்ி நகரில் நடத்தியது. 

 குஜரொத ் அரெொனது ரொன் ஆஃப் கட்ெ ் பகுதியில் G20 சுற்றுலொப் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் 

குழுவின் (TWG) சதொடக்கக் கூட்டத்திமன நடத்தியது. 

 மின்னணு ைற்றுை் தகேல் சதொழில்நுட்ப அமைெெ்கைொனது, G20 அமைப்பிற்கொன 

இந்தியொவின் தமலமையின் கீழ், 400 உள்நொட்டு ைற்றுை் ெரே்வதெப் பங்வகற்பொளரக்ள் 

பங்கு சபற்ற G20 இமணயசேளிப் பொதுகொப்புப் பயிற்சியிமன வைற்சகொண்டது. 

 ைத்திய அரசுப் பணியொளர ் வதரே்ொமணயைொனது, இந்தியத் தமலமை ைருந்துக் 

கட்டுப்பொட்டு அமைப்பின் (DCGI) தமலேரொக டொக்டர ் ரொஜீே் சிங் ரகுேன்ஷி என்பேமர 

நியமிப்பதற்குப் பரிந்துமர செய்துள்ளது. 

 ைத்திய இமளவயொர ் விேகொரங்கள் ைற்றுை் விமளயொட்டுத் துமற அமைெெ்ர ் அனுரொக் 

தொக்கூர ்ைற்றுை் ஜை்மு கொஷ்மீரின் துமண நிமல ஆளுநர ்ைவனொஜ் சின்ைொ ஆகிவயொர ்

மூன்றொேது வகவலொ இந்தியொ குளிரக்ொல விமளயொட்டுப் வபொட்டிகளின் சின்னை், 

கருதத்ொக்கப் பொடல் ைற்றுை் உமட ஆகியேற்றிமன சேளியிட்டனர.் 

 ஒடிெொ ைொநில முதல்ேரின் செயலொளரொன V.K. பொண்டியன், ைொக்கித் துமறயில் ஆற்றிய 

சிறந்தப் பங்களிப்பிற்கொக 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன FIH பிரசிசடன்ஸ் விருது ேழங்கி 

சகௌரவிக்கப் பட்டொர.் 

 சபங்களுருவில் நமடசபற்ற முதலொேது எரிெக்திப் பரிைொற்றங்களுக்கொன ஒரு பணிக் 

கட்டுப்பொட்டுக் குழு கூட்டதத்ில் பங்வகற்ற G20 அமைப்பின் உறுப்பினர ்நொடுகள், ஆற்றல் 

பொதுகொப்மப அமடேதற்குை், புதிய எரிெக்தி ேளங்களின் பன்முகப் படுதத்ப் பட்ட 

விநிவயொகெ ் ெங்கிலிகமள அமடேதற்குை் முன்னுரிமைப் பகுதிகளில் கூட்டு 

முயற்சிகமள வைற்சகொள்ேதற்கு ஒப்புக் சகொண்டன. 

 தும்கூரு சதொழில்துமற நகரை் என்ற திட்டதத்ின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட முதலொேது 

சதொழில்துமற ேழித்தடதத்ிமனப் பிரதைர ்ெமீபதத்ில் சதொடங்கி மேத்தொர.்  

o இது சதன்னிந்தியொவின் முதலொேது சதொழில்துமற ேழித்தடைொகுை். 

 வபொட்டிெ ் சூழலுக்கு எதிரொன நமடமுமறகமள ஆய்வு செய்த பின்னர ் எண்ணிைத ்

துமறக்கொன வபொட்டிெ ் சூழல் ெட்டதத்ிமன மூன்று ைொதங்களுக்குள் உருேொக்கச ்

சசய்ேதற்கொக ைவனொஜ் வகொவில் தமலமையின் கீழ் ஒன்றிய அரசுச ்செயலொளரக்ள், ெட்ட 

ேல்லுநரக்ள் ைற்றுை் சதொழில்துமறப் பங்குதொரரக்ள் ஆகிவயாறர உள்ளடக்கிய 16 வபர ்

சகொண்ட ஒரு குழுமே அரெொங்கை் நியமிதத்ுள்ளது. 

 சதலுங்கொனொ ைொநில அரெொனது, இந்தியொவில் உள்ள நிமலயொனப் வபொக்குேரதத்ு 

அமைப்புகமள வைலுை் வைை்படுதத்ுேதற்கொக மைதரொபொத் ைற்றுை் அமதெ ் சுற்றி 

நொன்கு ைொசபருை் சதொகுப்புகமள அமைப்பதற்கொன சதலுங்கொனொ வபொக்குேரதத்ுப் 

பள்ளதத்ாக்குப் பகுதி திட்டதத்ிமன (TMV) அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இது இந்தியாவின் முதலாவது வபொக்குேரத்துப் பள்ளதத்ாக்குப் பகுதி திட்டமாகும். 

 ஜொரக்்கண்டில் அமைக்கப்பட உள்ள இந்தியொவின் ஐந்தொேது நுண் யூரியொ உற்பத்தி 

ஆமலக்குச ்ெமீபத்தில் அடிக்கல் நொட்டப்பட்டது. 

 வதசியக் கடற்கமரத் தளக் கொல்பந்து ெொை்பியன்ஷிப் வபொட்டியில் அதன் சதொடக்க 

ெொை்பியன்ஷிப் பட்டத்மதக் வகரள அணி சேன்றது. 

 இந்திய அரெொங்கை் தனது 33.44% பங்குகளுடன் Vi (வவாடவபான் ஐடியா) நிறுேனத்தின் 

மிகப்சபரியப் பங்குதொரரொக ைொற உள்ளது. 
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 இந்திய சுழற்பந்து வீெெ்ொளர ் R. அஷ்வின் குை்ப்வளவின் ெொதமனயிமன விஞ்சி (93ேது 

வபொட்டியில்), 89ேது சடஸ்ட் வபொட்டியில் 450ேது விக்சகட்டுகமள வீழ்தத்ிய துரிதமான 

இந்தியப் பந்து வீெெ்ொளர ்என்ற சபருமையிமனப் சபற்றுள்ளொர.் 

 8ேது ICC ைகளிர ் டி20 கிரிக்சகட் உலகக் வகொப்மபப் வபொட்டியொனது, தற்வபொது சதன் 

ஆப்பிரிக்கொவில் நமடசபற்று ேருகிறது. 

 குருகிரொமிலுள்ள ஆளில்லொ விைொனச ் வெமே ேழங்கீட்டு நிறுேனைொன ஸ்மக ஏர,் 

இந்தியொவில் ஆளில்லொ விைொனங்களுக்கொனப் வபொக்குேரதத்ு வைலொண்மை 

அமைப்பிமன அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 ஒருங்கிமணந்தப் பண ேழங்கீட்டு இமடமுகெ ் செயலியில் RuPay கடன் அட்மடச ்

வெமேயிமன ேழங்குை் முதல் நிதிதச்தொழில்நுட்பை் சாரந்்த செயலியொக சைொபிக்விக் 

ைொறியது. 

 ெல்ைொன் ருஷ்டி "Victory City" எனப்படுை் விஜயநகர வபரரசிமனப் பற்றிய கற்பமனயொன 

கமத அடங்கிய ஒரு புதிய புமனவுக் கமதயிமன சேளியிட்டுள்ளொர.் 

 மூதத்ப் பத்திரிமகயொளர ் டொக்டர ் A.B.K. பிரெொத,் பத்திரிக்மகத் துமறயில் ஆற்றிய 

சிறப்பொன பணிக்கொக ைதிப்பு மிக்க "2020 ஆை் ஆண்டு இரொஜொ இரொை் வைொகன் ரொய் 

வதசிய விருதிற்கு" வதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

 டொடொ ஆவலொெமன வெமே ேழங்கீட்டு நிறுேனைொனது ஃபொரெ்ச்ூன் இதழ் சேளியிடுை் 

உலகின் மிகவுை் வபொற்றப்படுை் நிறுேனங்களின் பட்டியலில் இடை் சபற்றுள்ளது. 

 பொகிஸ்தொன் கிரிக்சகட் அணித் தமலேர ்பொபர ்அெொை், ICC ஆடேர ்ஒருநொள் கிரிக்சகட் 

வபொட்டியின் ஆண்டின் சிறந்த வீரரொக அறிவிக்கப் பட்டமதயடுத்து, 2022 ஆை் 

ஆண்டிற்கொன ICC ஆடேர ் கிரிக்சகட் வபொட்டியின் ஆண்டின் சிறந்த வீரருக்கொன ெர ்

கொரப்ீல்ட் வெொபரஸ்் வகொப்மபயிமன சேன்றொர.் 

 உெெ் நீதிைன்றத்தின் முன்னொள் நீதிபதி அப்துல் நசீர ் அேரக்ள் ஆந்திரப் பிரவதெ 

ைொநிலதத்ின் ஆளுநரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

 சடல்லி-முை்மப விமரவுெ ் ெொமலயில் அமைந்த 246-கி.மீ. நீள வெொை்னொ-சதௌெொ-

லொல்வெொட் என்ை ெொமலயிமன பிரதைர ்அேரக்ள் திறந்து மேத்தொர.் 

o வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்திை்காக வவண்டி பாதுகாப்பான வழித் தடங்கறளக் 

சகாண்டுள்ள வறகயில் இது ஆசியக் கண்டத்தில் முதலாவது ஆகும். 

 19 ேயதிற்குட்பட்ட ைகளிருக்கொன T20 உலகக் வகொப்மபப் வபொட்டியின் உறுப்பினரொன 

றடட்டஸ் ெொது, சகொல்கத்தொவில் நமடசபற்ற 2023 ஆை் ஆண்டு ஸ்வபொரட்்ஸ்டொர ் ஈஸ்ட் 

விமளயொட்டுப் வபொட்டிகள் ைொநொட்டில்  'ேளரந்்து ேருை் நொயகன்' விருமத சேன்றொர.்  

 G20 அமைப்பிற்கொன இந்தியொவின் தமலமைதத்ுேத்தின் ஒரு பகுதியொக, மின்னணுவியல் 

ைற்றுை் தகேல் சதொழில்நுட்பத் துறை அமைெெ்கை் ஆனது (MeitY) உதத்ரப் பிரவதெத்தின் 

லக்வனொ நகரில் முதலொேது எண்ணிைப் சபொருளொதொரப் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழு 

(DEWG) கூட்டத்திமன நடதத்ியது. 

 ைத்தியக் கலொெெ்ொர அமைெெ்கை் ஆனது முை்மப நகரில் உள்ள ஆெொத் மைதொனத்தில் 2023 

ஆை் ஆண்டு ரொஷ்ட்ரிய ெைஸ்கிருதி ைவைொத்ெே் நிகழ்ெச்ிமய நடதத் உள்ளது. 

 இந்தியொவின் முதலொேது குளிரூட்டப்பட்ட இரட்மட அடுக்கு மின்ெொரப் வபருந்து 

வெமேயொனது முை்மபயின் வபருந்துச ்வெமேயில் வெரக்்கப்பட்டது. 

 ைத்திய இரெொயனை் ைற்றுை் உரங்கள் துமற அமைெெ்ர ் டொக்டர ் ைொன்சுக் ைொண்டவியொ, 

உத்தரப் பிரவதெத்தில் உள்ள அவயொன்லொ ைற்றுை் புல்பூர ் ஆகிய இடங்களில் 

அமைக்கப்பட்டுள்ள IFFCO திரே நுண் யூரியொ உற்பத்தி ஆமலகமள திறந்து மேத்தொர.் 
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 PEPSICO ைற்றுை் CARE ஆகிய நிறுேனங்களின் ைனிதவநய உதவி ேழங்கீட்டு அறக் கட்டமள 

அமைப்புகள் ஒன்று வெரந்்து "She Feeds the World" என்ற ஒரு திட்டதத்ிமன இந்தியொவில் 

அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளன.  

o வேளொண் துமறயில் சபண்களுக்கு அதிகொரம் அளிக்கச ்சசய்வவத இந்தத் திட்டத்தின் 

வநொக்கைொகுை். 

 இந்திய அசைரிக்கரொன நீல் வைொகன், யூடியூப் ஊடகத்தின் புதிய தமலமை நிரே்ொக 

அதிகொரியொக நியமிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

 இந்தியொவின் விைொனப் பொதுகொப்பு வைற்பொரம்ே நடேடிக்மகயின் தரேரிமெயொனது 

112ேது இடத்தில் இருந்து 55ேது இடத்திற்கு முன்வனறியுள்ளது. 

o விமானப் வபாக்குவரத்து சபாது இயக்குனரகத்தின் கருத்துப் படி, இந்தத் தர வரிறச 

சரவ்வதச விமானப் வபாக்குவரதத்ு அறமப்பால் சவளியிடப் பட்டது.  

 முை்மபயின் ைவரொல் எனுமிடதத்ில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அல்ஜமியொ-துஸ்-மெஃபியொ 

அவரபிய அகொடமியின் புதிய ேளொகத்மதப் பிரதைர ்திறந்து மேதத்ொர.்  

o இது தொவூதி வபொை்ரொ என்ை ெமூகத்தின் முதன்மையொன ஒரு கல்வி நிறுேனை் ஆகுை். 

 23ேது இந்தியச ் ெரே்வதெக் கடல் உணவுக் கண்கொட்சியொனது (IISS-2023), சகொல்கத்தொ 

நகரில் நமடசபற்றது. 

 வீட்டுேெதி ைற்றுை் நகரப்்புற விேகொரங்கள் துறை அமைெெ்கை் ஆனது ெமீபதத்ில் 

வகொேொவின் பனொஜி நகரில் இரண்டு நொட்கள் அளவிலொன திறன்மிகு நகரங்களின் 

தமலமை நிரே்ொக அதிகொரிகள் ைொநொட்டிமன நடத்தியது. 

 ைத்தியச ்சுற்றுலொத் துறை அமைெெ்கைொனது, சுற்றுலொ ைற்றுை் விருந்வதொை்பல் துமறயில் 

கொணப்படுை் ேொய்ப்புகமள சேளிப்படுத்துை் ேமகயில் முதலொேது உலகச ் சுற்றுலொ 

முதலீட்டொளரக்ள் உெச்ி ைொநொட்டிமனப் புது சடல்லியில் நடத்தவுள்ளது. 

 இந்தியத் வதரத்ல் ஆமணயைொனது, 'சதொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு ைற்றுை் வதரத்ல் 

நமடமுமறயில் வநரம்ை' என்ற ஒரு தமலப்பில் 2ேது ெரே்வதெ ைொநொட்டிமனப் புது 

சடல்லியில் நடத்தியது. 

 ெதர்பதி சிேொஜி ைகொரொஜொ அேரக்ளின் 393ேது பிறந்தநொள் விழொேொனது, ஆக்ரொ 

வகொட்மடயின் திேொன்-இ-ஆை் ேளொகத்தில் ஏற்பொடு செய்யப்பட்டது. 

 யுனிசெஃப் அமைப்பிற்கொன இந்தியத் வதசியத ் தூதரொக நடிகர ் ஆயுஷ்ைொன் குரொனொ 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளொர.்  

 ைத்திய அரசின் முன்னொள் ேரத்்தக செயலொளருை், ஓய்வு சபற்ற அரசு நிரவ்ாக 

அதிகாரியான B.V.R.சுப்ரைணியை் அேரக்ள் நிதி ஆவயொக் அமைப்பின் தமலமை நிரே்ொக 

அதிகொரியொக (CEO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

 ைகொரொஷ்டிரொ ைொநிலதத்ின் நொக்பூரில் அமைக்கப்பட உள்ள திே்யொங் பூங்கொ எனப் படுை் 

உலகின் மிகப்சபரிய ைற்றுை் தனிதத்ுேைொன, அனுபூதி என்ை உள்ளொரந்்த அை்ெங்கள் 

சகொண்ட ஒரு பூங்கொவிற்கு ைத்திய ெொமலப் வபொக்குேரத்து ைற்றுை் சநடுஞ்ெொமலத ்

துமற அமைெெ்ர ்நிதின் கட்கரி அடிக்கல் நொட்டினொர.் 

 வேதொந்தொ ைற்றுை் ஃபொக்ஸ்கொன் ஆகிய நிறுேனங்களுக்கு இமடவயயொன ஒரு கூட்டு 

முதலீட்டு நிறுேனைொனது இந்தியொவின் முதலொேது குமறகடத்தி ைற்றுை் திமரச ்ெொதனத் 

தயொரிப்பு மையதத்ிமன குஜரொத் மாநிலம் அகைதொபொத் நகரில் அமைக்க உள்ளது. 

 ைத்திய ெமூக நீதி ைற்றுை் அதிகொரைளிப்புத் துறை அமைெெ்ர ்வீவரந்திர குமார ்அேரக்ள், 

முை்மபயில் நமடசபற உள்ள 2023 ஆை் ஆண்டு திே்ய கலொ வைளொவிமனத் சதொடங்கி 

மேத்தொர.் 
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 பிலிப்ஸ் வீட்டு உபவயொகப் சபொருட்கள் உற்பத்தி நிறுேனைொனது, தனது நிறுேனத்தின் 

சபயமர சேரச்ுனி என ைொற்றுேதொக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 G20 அமைப்பிற்கொன இந்தியொவின் தமலமைதத்ுேதத்ின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள 

விேெொயப் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழுவின் முதல் விேெொயதத்ுமறப் பிரதிநிதிகள் 

கூட்டைொனது (ADM) இந்தூர ்நகரில் நடத்தப்பட்டது. 

 உலக சுகொதொர அமைப்பொனது, mRNA ெொரந்்த (தூது ரிவபொநியூக்ளிக் அமிலை்) தடுப்பு 

ைருந்து உற்பத்தி மையத்திமனத் சதலுங்கொனொவில் அமைக்கவுள்ளது. 

 G20 கலொெெ்ொரப் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழுவின் முதல் கூட்டைொனது ைத்தியப் 

பிரவதெத்தின் கஜுரொவைொ நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 G20 அமைப்பிற்கொன இந்தியொவின் தமலமைத்துேதத்ின் கீழொன, G20 அமைப்பு 

நொடுகளின் நிதி அமைெெ்ரக்ள் ைற்றுை் ைதத்ிய ேங்கி ஆளுநரக்ளின் (FMCBG) முதல் 

கூட்டைொனது, கரந்ொடகொவின் சபங்களூரு நகரில் சதொடங்கியது. 

 G20 அமைப்பின் சுற்றுெச்ூழல் ைற்றுை் பருேநிமல நிமலத் தன்மை பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் 

குழுவின் (ECSWG) முதலொேது ெந்திப்பொனது (2023) சபங்களூரு நகரில் நமடசபற்றது. 

 வகொல் இந்தியொ லிமிசடட் நிறுேனைொனது, 30 பணி நிறுதத்ப்பட்டச ் சுரங்கங்கமளச ்

சுற்றுெச்ூழல் ெொர ் பூங்கொக்கள் ைற்றுை் சுற்றுெச்ூழல் ெொர ் சுற்றுலொத் தலங்களொக 

ைொற்றியுள்ளது. 

 சடல்லி சைட்வரொ இரயில் நிரே்ொகைொனது, Momentum 2.0 எனப்படுை் இந்தியொவின் முதல் 

சைய்நிகர ்ேணிகெ ்செயலியிமன விமரவில் அறிமுகப்படுதத்வுள்ளது.  

o இது சைட்வரொ இரயில் பயணிகள் சபொருட்கமள ேொங்கவுை், வெமேகமளப் பதிவு 

செய்யவுை் ைற்றுை் இரயில் நிமலயங்களில் உணவு விநிவயாகெ ் வெமேகமளப் 

சபறவுை் ேழிேமக செய்யுை். 

 ஒடிெொவில் உள்ள பழங்குடியின சைொழிகமள வைை்படுதத்ுேதற்கொனப் பணிக்கொக 

இந்தியக் கல்வியொளர ் ைற்றுை் ெமூக வெேகர ் டொக்டர ் ைவகந்திர குைொர ் மிஸ்ரொ 

அேரக்ளுக்கு, ேங்கொளவதெப் பிரதைர ் வஷக் ைசீனொ அேரக்ள் டொக்கொவில் நமடசபற்ற 

விழொ ஒன்றில் ெரே்வதெத் தொய்சைொழி விருமத ேழங்கினொர.்  

o இந்த விருதிமனப் சபறுை் முதல் இந்தியர ் என்ற சபருமையிமன இேர ் சபற்று 

உள்ளொர.் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆனது அபுதொபியில் நமடசபற உள்ள I2U2 அமைப்பின் முதலொேது 

துமண அமைெெ்ரக்ள் கூட்டதத்ிமன நடத்த உள்ளது.  

o இதில் இந்தியொ, இஸ்வரல், அசைரிக்கொ ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆகிய நொடுகள் 

பங்வகற்க உள்ளன. 

 இந்தியக் கடற்பமடயொனது, ஆந்திரப் பிரவதெதத்ில் உள்ள கொக்கிநொடொ அருவக இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற வைற்சகொள்ளப்படுை் AMPHEX 2023 என்ற இருதரப்பு 

முப்பமடகளுக்கொன கடல் ைற்றுை் நிலப்பரப்பு ெொரந்்த ஒரு பயிற்சியிமன வைற் 

சகொண்டது. 

 எல்மலப் பொதுகொப்புப் பமடயொனது, குஜரொத்தின் ெர ்க்ரக்ீ பகுதி முதல் ரொன் ஆஃப் கட்ெ ்

ேமரயிலும் ைற்றுை் ரொஜஸ்தொனின் பொரை்ர ் ைொேட்டை் ேமரயிலும் அமைந்த இந்திய-

பொகிஸ்தொன் எல்மலயில் ‘ஆப்ஸ் அலரட்்' என்ற பயிற்சியிமன வைற்சகொண்டது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மாநில அரசின் அனனத்துப் பணிகளுக்கும் கட்டாயத் தமிழ் சமாழி  

 ைொநில அரசுப் பணிகளில் ஆட்வெரப்்பு செய்ேதற்கொன வதரவ்ுகளில் தமிழ் சைொழித ்

தொமளக் கட்டொயைொக்குை் ைவெொதொவிமன தமிழ்நொடு ெட்டைன்றை் ஏற்றுக் சகொண்டு 

உள்ளது. 

 இந்த ஆமணமய நமடமுமறப்படுதத்ுேதற்கொக 2016 ஆை் ஆண்டு தமிழ்நொடு அரசு 

பணியாளரக்ள் (வெமே நிபந்தமனகள்) ெட்டதத்ில் ஒரு புதிய விதிமய அரசு வெரத்த்ு 

உள்ளது. 

 இது 2021 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ்01 ஆை் வததி முதல்  பின்வததியிட்டுப் சபொருந்துை் ேமகயில் 

நமடமுமறக்கு ேந்தது. 

 

பூம்புகார ்என்ற துனறமுக நகரத்தின் காலம் 

 பூை்புகொர ்என்பது தமிழ்நொட்டில் தற்வபொமதய ையிலொடுதுமற ைொேட்டதத்ில் உள்ள கடல் 

நீரில் மூழ்கிய ஒரு பழங்கொலத் துமறமுக நகரைொகுை். 

 கொவேரிப் பூை்பட்டினை் என்றுை் அமழக்கப்படுை் பூை்புகொர ் நகரொனது, சுைொர ் 1,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடல்ெொர ் ேமரபடதத்ில் இருந்து ைமறேதற்கு முன்பொக, சதன் 

கிழக்கு ஆசியொ ைற்றுை் எகிப்து ஆகிய நொடுகளுடன் கடல் ெொர ் ரீதியில் ேணிகத் 

சதொடரப்ுகமளக் சகொண்டிருந்தது என்று முந்மதய ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன. 

 வெொழப் வபரரசின் வபொது முக்கியத்துேை் சபற்ற இந்தத் துமறமுக நகரைொனது சுைொர ்2,500 

ஆண்டுகள் பழமையொனது என்று ஆரை்பத்தில் நை்பப் பட்டது. 

 கடவலொர ஆய்வுகள் ைற்றுை் புவியியல் அை்ெங்கமள அடிப்பமடயொகக் சகொண்ட ஒரு 

ெமீபதத்ிய ஆய்வில், இந்த நகரை் குமறந்தது 15,000 ஆண்டுகள் பழமையொனது என 

ைதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 

 

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள முனனவர் பட்டம் சபற்ற பட்டதாரிகள் 

 நொட்டிவலவய அதிக முமனேர ் பட்டை் சபற்ற பட்டதொரிகமளக் சகொண்ட ைொநிலைொக 

தமிழ்நொடு மீண்டுை் உருேொகியுள்ளது. 
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 2020-21 ஆை் கல்வியொண்டில் 3,206 முமனேர ்பட்டை் சபற்ற பட்டதொரிகமள இந்த ைொநிலை் 

உருேொக்கியுள்ளது. 

 இதில் 1,493 சபண்கள் ைற்றுை் 1,713 ஆண்கள் ஆரொய்ெச்ி அறிஞரக்ள் ஆேர.் 

 2,217 முமனேர ்பட்டங்கமள ேழங்கியதன் மூலை் உத்தரப் பிரவதெ ைொநிலைொனது இந்தப் 

பட்டியலில் இரண்டொேது இடத்தில் உள்ளது. 

 கரந்ொடகொ ைற்றுை் சடல்லி ஆகியமே முமறவய 2,125 ைற்றுை் 2,055 முமனேர ்

பட்டங்கமளப் சபற்ற பட்டதொரிகமள உருேொக்கி மூன்றொேது ைற்றுை் நொன்கொேது 

இடங்களில் உள்ளன. 

 2019-2020 ஆை் ஆண்டு உயரக்ல்வி குறித்த அகில இந்திய ஆய்ேறிக்மகயின் படி, 

தமிழ்நொடு 5,324 முமனேர ்பட்டங்கமளப் சபற்ற ைொணேரக்மள உருேொக்கியுள்ளது. 

  

உயரக்ல்வியில் சமாத்தெ ்செரக்்னக விகிதம் 

 தமிழ்நொட்டின் சைொத்தெ ்வெரக்்மக விகிதை் ஆனது, முந்மதய ஆண்மட விட 2020-21 ஆை் 

ஆண்டில் 2.1 ெதவிகிதப் புள்ளிகள் குமறந்து 46.9% ஆக உள்ளது. 

 இந்திய அளவிலொன சைொத்தெ ்வெரக்்மக விகிதை் ஆனது 25.6 ெதவீதத்திலிருந்து 27.3% ஆக 

ஒரு சிறிய உயரவ்ிமனக் கண்டுள்ளது. 

 சைொத்தெ ் வெரக்்மக விகிததத்ில் ெரிமேக் கண்ட மிக சில ைொநிலங்களில் தமிழகமுை் 

ஒன்றொக உள்ளது. 

 கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகதத்ின் சைொதத்ெ ் வெரக்்மக விகிதத்தில் ெரிவு பதிவு 

ஆகியது இதுவே முதல் முமறயொகுை். 

 சைொத்தெ ் வெரக்்மக விகிததத்ில் ெரிவு இருந்த வபொதிலுை், பல்வேறு முக்கிய 

ைொநிலங்களுள் அதிக சைொதத்ெ ் வெரக்்மக விகிதை் சகொண்ட ைொநிலைொக தமிழகை் 

சதொடரந்்து திகழ்கிறது. 

 தமிழ்நொடு ைொநிலதத்ிமன அடுதத்ு உதத்ரகொண்ட் (45.7%) ைற்றுை் வகரளொ (43.2%) ஆகிய 

ைொநிலங்கள் உள்ளன.  

 ெண்டிகர,் புதுெவ்ெரி ைற்றுை் சடல்லி ஆகிய ஒன்றியப் பிரவதெங்களில் முமறவய அதிக 

பட்ெைொக 66.1%, 60.8% ைற்றுை் 47.6% சைொத்தச ்வெரக்்மக விகிதை் பதிேொகி உள்ளது. 
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சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனனகள் 

 ைருத்துேக் கல்வி இயக்குநரகமானது, ைருதத்ுேக் கல்லூரி ெொரந்்த ைருதத்ுே ைமனகளின் 

செயல்திறன் அடிப்பமடயிலொன ஒரு தரேரிமெப் பட்டியமல சேளியிட்டுள்ளது. 

 சென்மனயில் உள்ள சென்மன இரொஜீே் கொந்தி அரசுப் சபொது ைருதத்ுேைமன (RGGGH) 

ஆனது 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைொதை் முதல் அக்வடொபர ் ைொதை் ேமரயிலொன 

கொலகட்டதத்ிற்கு வைற்சகொள்ளப்பட்ட இத்தரேரிமெயில் முதலிடத்மதப் பிடித்தது. 

 வெலை் ைற்றுை் வகொமேயில் உள்ள அரசு ைருத்துேக் கல்லூரி ைருத்துேைமனகள் 

ஆகியமே இதில் முமறவய இரண்டு ைற்றுை் மூன்றொேது இடங்கமளப் சபற்றுள்ளன. 

 

 

சென்னன உயரநீ்திமன்றம் - ஐந்து புதிய நீதிபதிகள் 

 குடியரசுத் தமலேர,் சென்மன உயரநீ்திைன்றத்திற்கு ஐந்து கூடுதல் நீதிபதிகமள 

நியமிதத்ொர.் 

 ஐந்து புதிய நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டதன் மூலை், 52 என்ை அளவாக இருந்த உயர ்

நீதிைன்றத்தின் பணியில் உள்ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மகயொனது 57 ஆக உயரந்்து 

உள்ளது. 

 சென்மன உயர ் நீதிைன்றத்திற்கு அனுைதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 75 

ஆகுை். 

 மூன்று புதிய சபண் நீதிபதிகள் பதவிவயற்ற பிறகு உயர ் நீதிைன்றதத்ில் உள்ள சபண் 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 14 ஆக உயரந்்தன் மூலம் அது எப்சபாழுதும் இல்லாத 

அளவிை்கு உயரந்்துள்ளது. 

 புதிய நீதிபதிகளில் ஒருேரொன திருைதி விக்வடொரியொ சகௌரி என்பவரது நியைனத்மத 

சென்மனமயெ ் வெரந்்த ஒரு ேழக்கறிஞரக்ள் குழு அேர ் ைதச ் சிறுபொன்மையினருக்கு 

எதிரொக "சேறுக்கத் தக்க உமரகமள" ேழங்கியதொகக் கூறி எதிரத்்தது. 

 ஆனொல் அேர ் பதவிப் பிரைொணை் செய்து முடித்தமதயடுதத்ு, அேரது தகுதி 

அடிப்பமடயில் இந்த ேழக்குகமள உெெ் நீதிைன்றை் தள்ளுபடி செய்தது. 
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‘புதுனமப் சபண்’ திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் 

 

 மூேலூர ் ரொைொமிரத்ை் அை்மையொர ் உயரக்ல்வி உறுதித ் திட்டதத்ின் இரண்டொை் 

கட்டத்திமனத் தமிழக முதல்ேர ்மு.க.ஸ்டொலின் அேரக்ள் சதொடங்கி மேதத்ொர.் 

 இத்திட்டதத்ிற்கு 'புதுமைப் சபண்' என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது ெமூக நலதத்ுமற ைற்றுை் சபண்களுக்கு அதிகொரைளிதத்ல் துமறயொல் செயல் 

படுதத்ப் படுகிறது. 

 இந்தத் திட்டைொனது, அரசுப் பள்ளிகளில் ஆறொை் ேகுப்பு முதல் பன்னிசரண்டொை் ேகுப்பு 

ேமர படித்த ைொணவிகளுக்கு ைொதை் ரூ.1,000 ைதிப்பிலொன நிதியுதவி ேழங்கச ்சசய்ேமத 

வநொக்கைொகக் சகொண்டது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் முதல் கட்டதத்ிமன முதல்ேர ் அேரக்ள் செப்டை்பர ் ைொதத்தில் 

சதொடங்கி மேதத் நிறலயில், இதன் மூலை் 1.16 லட்ெை் ைொணேரக்ள் பயனமடந்து 

உள்ளனர.் 

 

கி.மு. 800 காலகட்டத்தினனெ ்செர்ந்த ெங்க காலம் - சதால்லியல் கண்டுபிடிப்பு  

 ெமீபதத்ிய அறிக்மகயில், சதொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பமடயில் ெங்க கொலை் 

ஆனது கி.மு.800 என்ற கொலத்திமனெ ்வெரந்்ததொகக் கூறப்படுகிறது. 

 2014 ைற்றுை் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட கீழடி அகழ்ேொரொய்ெச்ியிமன 

வைற்சகொண்ட வக அமரந்ாத் ராமகிருஷ்ணா தறலறமயிலான ஆய்வுக் குழுேொனது, 

இந்தியத் சதொல்லியல் துமறயின் தமலமை இயக்குநரான வி விதய்ாவதியிடம் முதல் 
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இரண்டு கட்டங்களின் வபாது வமை்சகாள்ளப் பட்ட தனது 982 பக்க அறிக்மகமயச ்

ெமீபதத்ில் ெைரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 முதல் இரண்டு கட்டங்களில் கண்சடடுக்கப்பட்டப் பண்பொடு ெொரந்்தப் படிைங்களின் 

பொமறப் படிவியல் முடிவுகளின் அடிப்பமடயில், இந்த ெங்க கொலத் சதொல்சபொருள் 

தளத்தின் கொலை் ஆனது கி.மு. 8 ஆை் நூற்றொண்டு முதல் கி.பி. 3 ஆை் நூற்றொண்டு 

ேமரயிலொனதொகக் கூறப்படுகிறது. 

 ெங்க கொலை் ஆனது கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 300 ேமர சதொடரந்்ததொக இது வறர நை்பப் 

பட்டது. 

 இந்தப் புதிய அறிக்மகயொனது ெங்க கொலதத்ிமனக் கி.மு. 800 முதல் கி.பி. 300 ேமரயிலொன 

கொலதத்ிமனெ ்வெரந்்ததொக ைொற்றியமைக்கிறது. 

 வமலும் ேரலொற்றின் இந்தக் கொலகட்டமானது, மூன்று கொலகட்டங்களொக ேமகப் படுதத்ப் 

பட்டுள்ளது. 

o கி.மு. 800 முதல் கி.மு. 500 ேமரயிலொன கொலை் - ேரலொற்றுக்கு முந்மதய கொலை் 

o கி.மு. 500 முதல் கி.மு. 1 ஆை் நூற்றொண்டின் இறுதி ேமரயிலொன கொலை் - நன்கு ேளரெ்ச்ி 

சபற்ற ஆரை்பகொல ேரலொை்றுக் கொலை் 

o கி.மு. 1 ஆை் நூற்றொண்டு முதல் கி.பி. 300 ேமரயிலொன கொலை் ஆரை்பகொல 

ேரலொற்றிற்குப் பிந்மதய கொலை்  

 கீழடி என்பது தமிழ்நொட்டின் ைதுமர நகருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஒரு 

குக்கிரொைைொகுை். 

 இது மேமக ஆற்றின் கமரயில் அமைந்துள்ளது. 

 

 

11 ஆம் நூற்றாண்டினனெ ்செரந்்த தமிழ் கல்சவட்டு 

 திருெச்ி ைொேட்டை் லொல்குடி அருவக வெொழர ் கொலத்திமனெ ் வெரந்்த சிதிலைமடந்த ஒரு 

வகொயிமலக் குறிக்குை் கல்சேட்டுகமள இரண்டு கல்சேட்டு ேல்லுநரக்ள் கண்டு 

பிடித்துள்ளனர.் 

 இது வெொழர ்கொலதத்ில் இருந்த ஒரு பழமையொன வகொவிமலக் குறிக்கிறது. 

 இந்த அழிந்து வபொன வகொவிலின் கொலை் கிபி 11 ஆை் நூற்றொண்டு என்று அேரக்ள் 

ைதிப்பிட்டுள்ளனர.் 
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 முதலொை் குவலொத்துங்க வெொழன் ஆட்சியின் வபொது, திரு அவயொதத்ியொழ்ேொர ் வகொயில் 

ைண்டபதத்ில், கிரொை நிரே்ொகக் குழு கூடி நிரே்ொகப் பணிகள் வைற்சகொள்ேது பற்றி 

விேொதிதத்தொக இந்தக் கல்சேட்டு குறிப்பிடுகிறது. 

 

 

புதிய மின்ொர வாகனக் சகாள்னக 

 

 2023 ஆை் ஆண்டு தமிழ்நொடு மின்ெொர ேொகனக் சகொள்மகயிமன முதல்ேர ்மு.க. ஸ்டொலின் 

அேரக்ள் சேளியிட்டொர.் 

 இது சபொது ைற்றுை் தனியொர ் மின்வனற்ற நிமலயங்கள் ைற்றுை் மின்கல ைொற்று 

நிமலயங்கமள நிறுவுேதற்கொன மூலதனதத்ிற்கு ைொனியங்கமள ேழங்குகிறது. 

 இது ைறுசீரமைப்பு ைற்றுை் ைறு உற்பதத்ி ஆகியேற்றிற்கு ேழங்கப்படுை் சிறப்புத் வதமே 

ெொரப்ுச ்ெலுமககமளக் குறிப்பிடுகிறது. 

 ைொநிலதத்ில் இயங்கி ேருை் சபொது ைற்றுை் தனியொர ் நிறுேனப் வபருந்துகமள மின் 

ையைொக்குேதற்கொன செயல்திட்டத்திமன அரெொங்கைொனது படிப்படியொக உருேொக்க 

உள்ளது. 

 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் மின்ெொரப் வபருந்துகளின் பங்கிமன [ைொநிலப் வபொக்குேரத்து 

நிறுேனங்களொல் இயக்கப்படுை்] 30% ஆக அதிகரிக்க அரசு பல முயற்சிகமள வைற் 

சகொள்ளுை். 
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 2022 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ்31 ஆை் வததி ேமர ெொமல ேரி, பதிவுக் கட்டணங்கள் ைற்றுை் 

அனுைதிக் கட்டணங்கள் ஆகியேற்றிமனத் தள்ளுபடி செய்ேதற்கு 2019 ஆை் ஆண்டு 

சகொள்மக அனுைதி ேழங்கியது. 

 ஆனொல், ெமீபத்தியக் சகொள்மகயொனது அேற்மற வைலுை் மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டித்து, 

வைலுை் 2026 ஆை் ஆண்டு ைொரெ் ் 31 ஆை் வததி ேமரயில் சிறப்புத் வதமேச ் ெொரப்ுச ்

ெலுமககமள ேழங்குகிறது. 

 இருப்பினுை், இந்த ெலுமககள் ஆனது தமிழ்நொட்டில் தயொரிக்கப்பட்ட, விற்பமன செய்யப் 

பட்ட ைற்றுை் பதிவு செய்யப்பட்ட ேொகனங்களுக்கு ைட்டுவை சபொருந்துை். 

 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆை் வததியன்மறய நிலேரப்படி, தமிழ்நொட்டில் 1.15 

லட்ெதத்ுக்குை் அதிகைொன மின்ெொர ேொகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிறலயில், 

அேற்றில் 93% ேணிகப் பயன்பொடு ெொரொத ேொகனங்களொகுை். 

 

சதன்சபண்னண நதிக்கனரயில் நடுகற்கள் 

 திருேண்ணொைமல ைொேட்ட ேரலொற்று ஆய்வு மையத்மதெ ் வெரந்்த ஆரொய்ெச்ி 

அறிஞரக்ள், ஆலை்பொடி அருவக சதன்சபண்மண நதிக் கமரயில் இருந்து இரண்டு நடு 

கற்கமளக் கண்சடடுத்துள்ளனர.் 

 ஆலை்பொடி அருவக உள்ள வேடியப்பன் வகொவிலில் இருந்து இந்த இரண்டு கற்கமள 

அேரக்ள் கண்சடடுத்துள்ளனர.் 

 அந்தக் கற்கள் வபொரில் இறந்தப் பழங்குடி இனத் தமலேரின் நிமனேொக நடப்பட்ட அரிய 

வறக ‘ஆநிமர’ கற்களொகுை். 

 பல்லே ைன்னன் சிங்க விஷ்ணுவின் 11 ஆை் ஆண்டு ஆட்சியின் வபொது இந்தக் கல் எழுப்பப் 

பட்டதொக அந்தக் கல்சேட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 அமே கி.பி. 6 ஆை் நூற்றொண்மடெ ்வெரந்்ததொக இருக்கலொை். 

 பழங்குடியினரின் எதிரிகளொல் கேரந்்து செல்லப்பட்ட பசுக்கமள மீட்குை் முயற்சியில் 

இந்தப் வபொரவ்ீரரக்ள் இறந்ததொக இந்தக் கல்சேட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 

 

உலகின் மிகப்சபரிய மின்ொர வாகன உற்பத்தி னமயம் 

 ஓலொ எலக்ட்ரிக் சைொபிலிட்டி பிமரவேட் லிமிசடட் நிறுேனதத்ுடன் தமிழக அரசு ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 
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 தமிழகத்தில் ஒருங்கிமணந்த இருெக்கர ேொகனை், ைகிழுந்து ைற்றுை் லித்தியை் செல் ஜிகொ 

சதொழிற்ெொமலகளுடன் வெரத்த்ு உலகின் மிகப்சபரிய மின்ெொர ேொகன உற்பத்தி 

மையதத்ிமன ஓலொ நிறுேனை் அமைக்கவுள்ளது. 

 கிருஷ்ணகிரி ைொேட்டத்தின் பரக்ூரில் உள்ள சிப்கொட் ேளொகதத்ில் மின்ெொர ேொகன 

மின்கல உற்பதத்ி ஆமல ைற்றுை் நொன்கு ெக்கர மின்ெொர ேொகன ஆமல ஆகிய 

இரண்டிறனயுை் இதத்ிட்டத்தின் மூலை் அமைக்கப்பட உள்ளது. 

 

 

அதிக எண்ணிக்னகயிலான MBBS செரக்்னக இடங்கள் 

 11,275 MBBS இடங்களுடன் தமிழகை் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அமதத் சதொடரந்்து 10,995 இடங்கமளக் சகொண்டு கரந்ொடகொ இரண்டொமிடதத்ில் உள்ளது. 

 ைகொரொஷ்டிரொ 10,295 இடங்களுடன் 3ேது இடதத்ிலுை், உதத்ரப் பிரவதெை் 9,203 MBBS 

இடங்களுடன் 4ேது இடதத்ிலுை் உள்ளன. 

 ஒட்டு சைொதத்ைொக, நொட்டில் உள்ள 655 ைருத்துேக் கல்லூரிகளில் தற்வபொது 1,00,163 MBBS 

இடங்கள் உள்ளன. 

 சுகொதொரத் துறை அமைெெ்கத்தின் அறிக்மகயின்படி, சைொத்தை் 65,335 முதுநிமலக் கல்வி 

ைருத்துேச ்வெரக்்மக இடங்கள் தற்வபொது உள்ளன. 

 இதில் அதிகபட்ெைொக கரந்ொடகொ ைொநிலதத்ில் 6,006 இடங்களுை், ைகொரொஷ்டிரொவில் 5,765 

இடங்களுை், தமிழ்நொட்டில் 4,935 இடங்களுை் உள்ளன. 
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தமிழ்நாட்டின் சிறந்த காவல் நினலயம் 

 திருெச்ி ைொேட்டதத்ில் உள்ள முசிறி கொேல் நிமலயதத்ிமன தமிழகதத்ின் சிறந்த கொேல் 

நிமலயைொக ைதத்ிய உள்துமற அமைெெ்கை் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 உள்துமற அமைெெ்கை் ஆனது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் செப்டை்பர ்ைொதை் ேமரயில் 

நொடு முழுேதுை் உள்ள பல்வேறு கொேல் நிமலயங்களுக்குெ ் சென்று அேற்றின் 

செயல்திறன்கமள ைதிப்பீடு செய்தது. 

 இந்த ைதிப்பீட்டின் அடிப்பமடயில், ஒடிெொவின் கஞ்ெை் ைொேட்டத்தில் உள்ள அஸ்கொ கொேல் 

நிமலயை் ஆனது இந்தியொவிவலவய முதல் இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.  

 

 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

தனியார ்துனறயின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நினனவுெ ்சின்னங்கள் 

 தற்வபொது இந்தியத் சதொல்லியல் துமறயின் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள சுைொர ்1000 நிமனவுெ ்

சின்னங்கள் தனியொர ்துமறயின் கட்டுப்பொட்டின் கீழ் சகொண்டு ேரப்பட உள்ளது. 

 இது அந்த நிறுேனங்களின் நிறுேனை் ெொரந்்த ெமூகப் சபொறுப்பின் ஓர ்அங்கைொகுை். 

 இந்த நிமனவுெ ் சின்னங்களில் உள்ள ேெதிகள் நிமனவுெ ் சின்னங்களுக்கான மித்ரொ 

திட்டதத்ின் கீழ் தனியொர ்துமறயொல் புதுப்பிக்கப் படுை். 

 நிமனவுெ ் சின்னங்களுக்கான மிதர்ொ திட்டை் என்பது ஒரு பொரை்பரியத ் தளதத்ிமனக் 

கட்டுப்பொட்டில் எடுத்து அதமனப் பரொைரிப்பதற்கொன ஒரு திட்டைொகுை். 
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இந்தியாவின் முதல் மாதிரி G-20 உெச்ி மாநாடு 

 இந்திய ஜனநொயகத் தமலமைதத்ுேக் கல்வி நிறுேனைொனது, ெமீபத்தில் ைொதிரி G-20 

உெச்ி ைொநொட்டிமன நடதத்ியது. 

 இது இே்ேமகயிலொன முதல் ைொநொடு ஆகுை். 

 G-20 அமைப்பிற்கொன இந்தியப் பிரதிநிதி அமிதொப் கொந்த் இந்த உெச்ி ைொநொட்மடத ்

சதொடங்கி மேத்தொர.் 

 இது முை்மபயில் உள்ள இந்திய ஜனநொயகத் தமலமைத்துேக் கல்வி நிறுேன ேளொகத்தில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 இக்குழுவில் உறுப்பினரொக உள்ள நொடுகளின் சைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியொனது, 

உலகளொவிய சைொதத் உள்நொட்டு உற்பதத்ியில் 85 ெதவீததத்ிமன உள்ளடக்கியதொல், G-20 

உெச்ி ைொநொடு ஆனது இந்தியொ ைற்றுை் பிற உறுப்பினர ் நொடுகளுக்கு மிகவுை் 

முக்கியதத்ுேை் ேொய்ந்ததொகுை். 

 2023 ஆை் ஆண்டில் நமடசபற உள்ள இதன் உெச்ி ைொநொட்மட இந்தியொ நடத்த உள்ளது. 

 

 

G-20 புத்சதாழில் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு 

 G-20 அமைப்பின் புதச்தொழில் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழுவின் சதொடக்கக் கூட்டம் என்பது 

ெமீபதத்ில் மைதரொபொத் நகரில் நமடசபற்றது. 

 இந்தப் சபயர ்குறிப்பிடுேது வபொல, புதச்தொழில் 20 பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழுவில் G-20 

அமைப்பின் உறுப்பினர ் நொடுகளில் உள்ள முன்னணி புதச்தொழில் நிறுேனங்களின் 

பிரதிநிதிகள் இடை் சபற்றுள்ளனர.் 

 புதச்தொழில் 20 என்பது புதத்ொக்கம், சதொழில்முமனவு ைற்றுை் ஒதத்ுமழப்பு ஆகிய 

பலேற்றின் மீது கேனை் செலுதத்ுகிறது. 

 இது G-20 உறுப்பினர ்நொடுகளின் புதச்தொழில் நிறுேனங்களுக்குை், உலகின் பிற ேளரந்்து 

ேருை் சபொருளொதொரங்களுக்குை் இமடவய உள்ள பல இமடசேளிகமளக் குமறப்பதமன 

வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 G20 உறுப்பினரக்ள் தவிர, ஒன்பது சிறப்பு விருந்தினர ் நொடுகளுை் இந்தக் கூட்டத்தில் 

கலந்து சகொண்டன. 

 2023 ஆை் ஆண்டில் நமடசபறவுள்ள G-20 உெச்ி ைொநொட்டிமன இந்தியொ நடத்த உள்ளது. 

 இந்த உெச்ி ைொநொட்டிமன சேற்றிகரைொக நடத்துேதற்கொக, பல பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் 

குழுக்கள் உருேொக்கப் பட்டு ேருகின்றன. 

 இக்குழுவில் அரசு ெொரொ நிறுேனங்களின் பிரதிநிதிகளுை் இடை் சபற்றுள்ளனர.் 
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சிந்து நதி நீர ்ஒப்பந்த திருத்த அறிக்னக 

 ரொட்டில் நீரம்ின் நிமலயை் ைற்றுை் கிஷன்கங்கொ நீரம்ின் நிமலயை் ஆகியமே 

சதொடரப்ொன பிரெெ்மனகமள அறிக்மக அனுப்பியதற்கொன கொரணை் என்று இந்தியொ 

குறிப்பிடுகிறது. 

 சிந்து நதி நீர ்ஒப்பந்தை் ஆனது, இந்திய அரசுக்குை் பொகிஸ்தொன் அரசுக்குை் இமடவய 1960 

ஆை் ஆண்டில் மகசயழுத்தொனது. 

 இந்த ஒப்பந்ததத்ின்படி, பியொஸ், ரவி ைற்றுை் ெட்சலஜ் ஆகிய நதிகளின் நீர ் இந்திய 

அரசின் கட்டுப்பொட்டிலுை், சிந்து, ஜீலை் ைற்றுை் செனொப் ஆகிய நதிகளின் நீர ்

பொகிஸ்தொனின் கட்டுப்பொட்டிலுை் உள்ளது. 

 இந்த நதிநீருக்கொன அணுகல் வசதியில் இந்தியொவுக்கு 20 ெதவீதமுை், பொகிஸ்தொனுக்கு 80 

ெதவீதமுை் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய அரசிமனப் சபொறுதத்ேமர, இந்த ஒப்பந்தத்தில் பொகிஸ்தொன் "இணக்கம் 

அற்றதொக" உள்ளது. 

 அதொேது உடன்படிக்மகக்கு உடன்பட ைறுப்பது என்பது இதன் சபொருளொகுை். 

 இதனொல், ஒப்பந்தத்தில் ைொற்றை் செய்யுைொறு பொகிஸ்தொனுக்கு இந்தியொ அறிக்மக 

அனுப்பியுள்ளது. 

 ரொட்டில் மின் நிமலயைொனது செனொப் ஆற்றில் அமைந்துள்ளது. 

 அப்வபொமதயப் பிரதைர ் ைன்வைொகன் சிங் அேரக்ள் 2013 ஆை் ஆண்டில் இதற்கொன 

அடிக்கல்லிமன நொட்டினொர.் 

 2018 ஆை் ஆண்டில் பொகிஸ்தொன் எதிரப்்புகமள எழுப்பியப் வபொதிலுை், உலக ேங்கி ஆனது 

இந்தத் திட்டத்மத முன்வனொக்கி வைற்சகொள்ளுைொறு இந்தியொவிற்கு அனுைதி ேழங்கிய 

பிறகு இந்தத் திட்டை் சதொடங்கப்பட்டது. 
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சபாருளாதார ஆய்வறிக்னக 2022-2023: சிறப்பம்ெங்கள் 

 

 இந்திய நிதியமைெெ்ர ் நிரை்லொ சீதொரொைன் அேரக்ள் ஜனவரி 31 அன்று, 2022-2023 ஆை் 

ஆண்டிற்கொன சபொருளொதொர ஆய்ேறிக்மகமய நொடொளுைன்றதத்ில் தொக்கல் செய்தொர.் 

 இந்த நிதியொண்டில் நொட்டின் சபொருளொதொரை் எே்ேொறு செயல்பட்டது ைற்றுை் அடுதத் 

ஆண்டுக்கொன செயல்திட்டை் ஆகியேற்றிமன இந்த அறிக்மக ைதிப்பொய்வு செய்கிறது. 

 உலகிவலவய வேகைொக ேளரந்்து ேருை் ைொசபருை் சபொருளொதொரைொக இந்தியொ சதொடரந்்து 

திகழ உள்ளது. 

 இந்தியொவின் சைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் ேளரெ்ச்ியொனது 2023 ஆை் நிதியொண்டில் 7 

ெதவீதை் என்ற அளவில் (நிகழ் வநர ைதிப்பில்) ேலுேொனதொக இருக்குை் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் ைொததத்ில் பதிேொன சில்லமறப் பணவீக்கைொனது இந்திய 

ரிெரே்் ேங்கியின் இலக்கு ேரை்பிற்குள் மீண்டுை் திருை்பியுள்ளது. 
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 நகரப்்புற வேமலயின்மை விகிதை் குமறந்து ேந்த வபொதுை் அதிகளவிலொன வேமல 

ேொய்ப்பு உருேொக்கை் பதிேொகியுள்ள நிறலயில், பணியொளர ்ேருங்கொல மேப்பு நிதியில் 

நிகரப் பதிவுை் வேகைொன அளவில் பதிேொகியுள்ளது. 

 2018-19 ஆை் ஆண்டில் 5.8 ெதவீதைொக இருந்த வேமலயின்மை விகிதைொனது, 2020-21 ஆை் 

ஆண்டில் 4.2 ெதவீதைொகக் குமறந்துள்ளது. 

 2020-21 ஆை் ஆண்டில் வேளொண் துமறயில் வைற்சகொள்ளப்பட்ட தனியொர ் துமறயின் 

முதலீடு 9.3% ஆக அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆை் நிதியொண்டில் 8.4% ஆக இருந்த வெமேத் துமறயின் ேளரெ்ச்ி 2023 ஆை் 

நிதியொண்டில் அவத காலகட்டத்தில் 9.1% ஆக இருக்குை் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் 100 பில்லியன் அசைரிக்க டொலரக்மளப் சபற்று, உலகிவலவய அதிக 

பணை் ேரவு சபறுை் நொடொக இந்தியொ ைொறியுள்ளது. 

 வெமே ஏற்றுைதிக்கு அடுதத்படியொக சேளிநொட்டு நிதி ேழங்கீட்டிற்குப் பங்களிக்குை் 

இரண்டொேது சபரிய மூல ஆதொரைொக இந்தப் பண ேரவு திகழ்கிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு ஜனேரி முதல் நேை்பர ் ைொதை் ேமரயிலொன கொலகட்டத்தில் குறு,சிறு 

ைற்றுை் நடுத்தரத் சதொழில் நிறுேனங்களின் துமறக்கொன கடன் ேழங்கீட்டு ேளரெ்ச்ி 

என்பது ெரொெரியொக 30.6 ெதவீதத்திற்குை் அதிகைொக இருந்தது. 

 2019 ஆை் நிதியொண்டில் 180 மில்லியன் அசைரிக்க டொலரக்ளொக இருந்த ைருந்து உற்பதத்ித ்

சதொழில் துமறயில் வைற்சகொள்ளப்படுை் அன்னிய வநரடி முதலீடு (FDI) ஆனது 2022 ஆை் 

நிதியொண்டில் நொன்கு ைடங்கு உயரந்்து, 699 மில்லியன் அசைரிக்க டொலரக்ளொக உள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ் ைொத நிலேரப்படி, 9.3 ைொத இறக்குைதிமய உள்ளடக்கிய 

அந்நியச ்செலொேணி மகயிருப்பு 563 பில்லியன் அசைரிக்க டொலரக்ளொக உள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் ைொத இறுதி நிலேரப்படி, உலகிவலவய அதிக அந்நியெ ்

செலொேணி இருப்பு சகொண்டுள்ள நொடுகளில் இந்தியொ ஆறொேது இடதத்ில் உள்ளது. 

 ஒருங்கிமணந்தப் பண ேழங்கீட்டு இமடமுகை் மூலைொன பரிேரத்த்மனகள் ைதிப்பு (121 

ெதவீதை்) ைற்றுை் அளவு (115 ெதவீதை்) ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் 2019-22 ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் அதிகரிதத்ுள்ளதன் மூலை் ெரே்வதெ அளவில் இந்த 

முமறயிமன ஏற்பதற்கொன ஒரு ேொய்ப்பிமன இது ேகுதத்து. 

 இந்தியொவில் உள்ள சைொதத்த் சதொமலவபசி ெந்தொதொரரக்ளின் எண்ணிக்மக 117.8 

வகொடியொக உள்ள நிறலயில் (2022 ஆை் ஆண்டு செப்டை்பர ் ைொதை் ேமர), இதில் 

இந்தியொவின் கிரொைப்புறப் பகுதிகளில் பதிேொன ெந்தொதொரரக்ளின் எண்ணிக்மக 44.3 

ெதவீத உள்ளது. 

 பிரெொர ் பொரதியொனது (இந்தியொவின் தன்னொட்சிப் சபொதுச ் வெமே ஒளிபரப்பொளர)் - 479 

நிமலயங்களில் இருந்து 23 சைொழிகளில், 179 வபெச்ு ேழக்குகளில் ஒளிபரப்பப் படுகிறது. 

 இது பரப்பளவில் 92 ெதவீதப் பரேமலயுை், சைொத்த ைக்கள் சதொமகயில் 99.1 ெதவீத 

நபரக்மளயுை் சென்றமடகிறது. 

 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் காட்சி வாகனம் 

 2023 ஆை் ஆண்டு குடியரசுத் தின அணிேகுப்பில் பங்வகற்ற ைொநிலங்களின் கொட்சி 

ேொகனங்களுக்கொன விருதிமன ைதத்ிய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 
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 இதில் உத்தரகொண்ட் ைொநிலதத்ின் ைொனஸ்கண்ட் என்ற கொட்சி ேொகனை் முதலிடை் 

சபற்றது. 

 இந்த ேொகனத்தில், அந்த ைொநிலத்தின் ேனவிலங்குகள் ைற்றுை் சமயத் தலங்கள் 

அடங்கிய கருதத்ுருவானது கொட்சிப் படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 இந்த ஆண்டிை்கான குடியரசுத் தின அணிேகுப்பில் 23 கொட்சி ேொகனங்கள் கொட்சிப் 

படுதத்ப் பட்டன. 

 இதில் ைொநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரவதெங்களினொல் 17 கொட்சி ேொகனங்களுை், 

அமைெெ்கங்கள் ைற்றுை் துமறகள் ெொரப்ொக 6 கொட்சி ேொகனங்களுை் கொட்சிப் படுத்தப் 

பட்டன. 

 

 

சதசியக் குழந்னத அறிவியல் மாநாடு 

 

 வதசிய அறிவியல் ைற்றுை் சதொழில்நுட்பச ் ெமபயொனது, ெமீபத்தில் 2023 ஆை் ஆண்டு 

வதசியக் குழந்மத அறிவியல் ைொநொட்டிமன ஏற்பொடு செய்தது. 

 இந்த ைொநொட்டிமன குஜரொத் அறிவியல் நகர ெமப நடத்தியது. 

 இந்த ைொநொடொனது குஜரொத் ைொநிலதத்ின் அகைதொபொத் நகரில் நமடசபற்றது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு "உடல்நலை் ைற்றுை் நல்ேொழ்வுக்கொன சூழல் அமைப்மபப் 

புரிந்து சகொள்ளுதல்" என்பதொகுை். 

 வதசியக் குழந்மத அறிவியல் ைொநொடொனது, 1993 ஆை் ஆண்டு முதல் இந்தியொவில் 

நமடசபற்று ேருகிறது. 
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2023 ஆம் ஆண்டு நிதிநினல அறிக்னகயில் 7 அம்ெங்களுக்கு முன்னுரினம 

 

 ைத்திய நிதியமைெெ்ர ் நிரை்லொ சீதொரொைன் அேரக்ள் 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன ைதத்ிய 

நிதிநிமல அறிக்மகயில் ேழங்கப்பட்டுள்ள ஏழு முக்கிய முன்னுரிமை அை்ெங்கமளப் 

பட்டியலிட்டுள்ளொர.் 

 அமே ஒன்மறசயொன்றின் வதமேமயப் பூரத்த்ி செய்து அமிரித ் கொல் என்ற கொல 

கட்டத்தில் அரெொங்கத்திமன ேழி நடதத்ுகின்ற ெப்தரிஷிகளொகெ ்செயல்பட உள்ளன. 

 இந்தியொ தனது சுதந்திரதத்ின் நூற்றொண்டு நிமறவிமனக் சகொண்டொட உள்ள 2047 ஆை் 

ஆண்டு ேமரயிலொன 25 ஆண்டு கொலத்மதக் குறிக்குை் ேமகயில் அரெொங்கத்தினொல் 

உருேொக்கப்பட்ட செொல் அை்ரித் கொல் என்பதொகுை். 

 இது அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கொன அரசின் ஒரு செயல்திட்டைொகுை். 

 அந்த ஏழு முன்னுரிமை அை்ெங்கள் 

o உள்ளொரந்்த வைை்பொடு 

o கமடக்வகொடி ைக்கமளயுை் பலன் சென்றமடதல் 

o உள்கட்டமைப்பு ைற்றுை் முதலீடு 

o திறன்கமள சேளிக் சகொணருதல் 

o பசுமை வைை்பொடு 

o இளவயொர ்திறன் 

o நிதிதத்ுமற 

  

மத்திய அரசின் நிதிநினல அறிக்னக – 2023/24 சிறப்பம்ெங்கள் 

 ைத்திய நிதியமைெெ்ர ்நிரை்லொ சீதொரொைன் அேரக்ள் 2023-24 ஆை் ஆண்டிற்கொன ைத்திய 

நிதிநிமல அறிக்மகயிமனத் தொக்கல் செய்துள்ளொர.் 

 ேருைொன ேரி செலுதத்ுேதற்கொன தள்ளுபடி ேரை்பானது ஆண்டிற்கு ரூ.7 லட்ெைொக 

உயரத்்தப் பட்டுள்ளது. 
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 புதிய தனிநபர ் ேருைொன ேரிக் கட்டமைப்பின் கீழொன ேருைொனப் படிநிமலகளொனது, 

ஆறில் இருந்து ஐந்தொக ைொற்றப் பட்டுள்ளது. 

 ேரி விலக்கு ேரை்பு ஆனது ரூ.3 லட்ெைொக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிதிநிமல அறிக்மகயொனது, இரயில்வே நிரே்ொகதத்ிற்கொன மூலதன முதலீட்டிமன 

இதுேமர இல்லொத அளவில் ரூ. 2.40 லட்ெை் வகொடியொக உயரத்த்ியுள்ளது. 

 நிதிப் பற்றொக்குமறயொனது 2023-24 ஆை் நிதியொண்டில், சைொத்த உள்நொட்டு உற்பதத்ியில் 

5.9% ஆக இருக்குை் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 நிதிப் பற்றொக்குமறமய ஈடுகட்டுேதற்கொகப் சபறப்படுை் நிகரக் கடன்களின் ைதிப்பு 

ரூ.11.8 லட்ெை் வகொடியொக இருக்குை் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 மூலதன முதலீட்டுெ ் செலவினைொனது, சதொடரந்்து மூன்றொேது ஆண்டொக 33% அளவு  

அதிகரிக்கப் பட்டு அது ரூ.10 லட்ெை் வகொடியொக உயரந்்துள்ளது.  

 இது சைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 3.3% ஆகுை். 

 

 கொல்நமட ேளரப்்பு ைற்றுை் மீன்ேளத்மத மையைொகக் சகொண்டு, வேளொண் 

கடன்களுக்கொன இலக்கு ரூ. 20 லட்ெை் வகொடியொக உயரத்த்ப்படுை். 

 கிரொைப்புறங்களில் உள்ள இளை் சதொழில்முமனவேொரக்ளின் வேளொண் ெொரந்்த 

புதச்தொழில்கமள ஊக்குவிப்பதற்கொக வவண்டி வேளொண் ஊக்குவிப்பு நிதி அமைக்கப் பட 

உள்ளது. 

 பிரதொன் ைந்திரி விஸ்ேகரை்ொ சகௌெல் ெை்ைொன் இது பொரை்பரியக் மகவிமனக் 

கறலஞரக்ளொல் தயொரிக்கப்பட்டப் சபொருட்களின் தரை், அளவு ைற்றுை் பரேமல 

வைை்படுதத்ுேதற்கொன முதல்-ேமகயொன ஒரு சதொகுப்பு உதவித் சதொமக ெொரந்்த 

முன்சனடுப்பு ஆகுை். 

 ஆற்றல் ைொற்றை் ைற்றுை் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு இலக்குகள் ைற்றுை் ஆற்றல் பொதுகொப்மப 

அமடேதற்கொன முன்னுரிமை சாரந்்த மூலதன முதலீடுகளுக்கொக இந்த நிதிநிமல 

அறிக்மகயில் ரூ. 35,000 வகொடி ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 கரந்ொடகொவில் உள்ள ேறட்சியொல் பொதிக்கப் படக்கூடியப் பகுதிகளில், நிமலயொன 

நுண்ணீரப்் பொென முமறகளின் பயன்பொட்டு ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களுக்கொக நிதி உதவி 

ேழங்கப்பட உள்ளது. 

 பிரதொன் ைந்திரி PVTG வைை்பொட்டுத் திட்டைொனது சதொடங்கப்படுவவதாடு, 740 ஏகலே்யொ 

ைொதிரி உறைவிடப் பள்ளிகளில் அதிக அளவில் ஆசிரியரக்ள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர.் 

 

PM-PRANAM திட்டம் 

 இந்திய அரெொங்கைொனது, PM-PRANAM என்ை திட்டதம்தத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 இது புவி ைறுசீரமைப்பு, விழிப்புணரவ்ு, ேளைொக்கல் ைற்றுை் வைை்பொடு ஆகியேற்றின் 

வமம்பாட்டிற்கொன பிரதை ைந்திரியின் திட்டை் என்பமதக் குறிக்கிறது. 

 இந்தத் திட்டைொனது, வகாபர ்தன் (GOBAR Dhan) திட்டத்தின் கீழ் சதொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், உரங்களுக்கொன ைொற்றுப் சபொருட்கமள ஊக்குவிக்க அரசு திட்டம் 

வபாட்டுள்ளது.  

 வைலுை், இரெொயனங்களின் சீரொன பயன்பொட்மட ஊக்குவிப்பமத இது வநொக்கைொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 இரெொயன உரங்களின் பயன்பொட்மடக் குமறக்கச ் சசய்வவத இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு 

முக்கிய வநொக்கைொகுை். 

 

 

அரிவாள் செல் இரத்த சொனக சநாயினன ஒழிப்பதற்கான திட்டம் 

 2047 ஆை் ஆண்டிற்குள் அரிேொள் செல் இரதத் வெொமகமய ஒழிப்பதற்கொன 

ஒருதிட்டத்மதத் சதொடங்குேதற்கு அரெொங்கை் திட்டமிட்டுள்ளதொக நிதியமைெெ்ர ்

அறிவித்தொர.் 

 2047 ஆை் ஆண்டிற்குள் அரிேொள் செல் இரத்த வெொமகமய ஒழிப்பறத வநாக்கமாகக் 

சகாண்டு இந்தத் திட்டை் சதொடங்கப்படுை். 

 இது விழிப்புணரவ்ு உருேொக்கை், பொதிக்கப்பட்டப் பழங்குடியினர ் பகுதிகளில் உள்ள 0 

முதல் 40 ேயதுக்குட்பட்ட ஏழு வகொடி நபரக்ளின் சபொது உடல் பரிவெொதமன 

ஆகியேற்றிமன உள்ளடக்கியதொகுை். 
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 உடலின் பல்வேறுப் பகுதிகளுக்கு ஆக்ஸிஜமன எடுத்துெ ் செல்ேவத இரத்தெ ்

சிேப்பணுக்களின் ஒரு முதன்மைப் பணியொகுை். 

 அரிேொள் செல் இரத்த வெொமக வநொயினொல் பொதிக்கப்பட்ட நபரின் உடலில் உள்ள சிேப்பு 

இரத்த அணுக்களின் ஆக்ஸிஜமனச ்சுைந்துெ ்செல்லுை் திறன் பொதிக்கப் படுகிறது. 

 அரிேொள் செல்கள் என்பது அரிேொளின் ேடிேத்மதப் வபொலவே C ேடிேத்தில் ைொறுகின்ற 

செல்களொகுை். 

 அமே தன்மனத் தொவனச ்சிமததத்ு வறளதத்ுக் சகொள்கின்றன. 

 

 

அம்ரித் தசராஹர ்திட்டம் 

 நகரங்களில் அமைந்துள்ள ஈரநிலங்களின் மீதான உகந்தப் பயன்பொட்டிமன அதிகரிக்கச ்

சசய்வதற்கொகவுை், அேற்றின் பல்லுயிரப்் சபருக்கத்மத வைை்படுதத்ச ்சசய்ேதற்கொகவுை் 

அை்ரித் தவரொைர ்திட்டத்திமன இந்திய அரசு அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைொனது, உள்ளூரச் ் ெமூகங்களின் உதவியுடன் நிமலயொன சுற்றுெச்ூழல் 

வைை்பொட்டிமன அமடேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 இது இந்த ஆண்டின் நிதி நிமல அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏழு முன்னுரிமை 

அை்ெங்களில் ஒன்றொன ‘பசுமை வைை்பொடு' என்பதன் கீழ் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 இத்திட்டைொனது, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் செயல்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைொனது, சுற்றுெச்ூழல் ெொரந்்தச ் சுற்றுலொ ைற்றுை் கொரப்ன் பங்குகள் 

ஆகியேற்மற அதிகரிக்கச ் சசய்வவதாடு, அறவ உள்ளூரச் ் ெமூகங்களின் ேருைொன 

உருேொக்கத்திற்கும் உதவுை். 
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முழு அளவிலான சதாகுப்புெ ்சுற்றுலா 2023 

 

 குமறந்தபட்ெை் 50 இடங்களொேது வதரந்்சதடுக்கப்பட்டு, அறவ முழு அளவிலொன ஒரு 

சதொகுப்புெ ்சுற்றுலொப் பகுதிகளொக உருேொக்கப்பட உள்ளது. 

 ஒருங்கிமணந்த ைற்றுை் புதுமையொன அணுகுமுமறமயப் பயன்படுதத்ி, ஒரு பிரெெ்ொர 

முமற அடிப்பமடயில் இந்த இடங்கள் வதரந்்சதடுக்கப்பட உள்ளன. 

 சுற்றுலொ வைை்பொட்டில் உள்நொட்டு ைற்றுை் சேளிநொட்டுச ் சுற்றுலொப் பயணிகள் மீது 

கேனை் செலுதத்ப்படுை். 

 எல்மலவயொரக் கிரொைங்களில் சுற்றுலொ அை்ெங்கமள நிறுவுேதற்கு நடேடிக்மக எடுக்கப் 

பட உள்ளது. 
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பிரதான் மந்திரி சகௌஷல் விகாஸ் சயாஜனா 4.0 

 அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் இலட்ெக்கணக்கொன இமளஞரக்ளுக்குத் திறன் 

வமம்பாட்டுப் பயிற்சிகமள அளிக்குை் ேமகயில் பிரதொன் ைந்திரி சகௌஷல் விகொஸ் 

வயொஜனொ 4.0 திட்டைொனது சதொடங்கப்படுை் என ைத்திய நிதியமைெெ்ர ் அறிவித்து 

உள்ளொர.் 

 இந்தத் திட்டை், வேமலேொய்ப்பு ேழங்கப் பட்ட பின்பொனப் பயிற்சி, சதொழில் துமறக் 

கூட்டொண்மை ைற்றுை் சதொழில்துமறயின் வதமேகளுக்கு ஏற்ப கல்விப் படிப்புகமளச ்

சீரமைதத்ல் ஆகியேற்மற உள்ளடக்குை். 

 இந்தத் திட்டை் சதொழில்துமற 4.0 என்பதை்கொன குறியீட்டு முமறயொக்கை், செயற்மக 

நுண்ணறிவு, எந்திரவியல், எந்திர மின்னணுவியல், இமணய உலகை், முப்பரிைொண 

அெச்ிடல், ஆளில்லொ விைொனங்கள் ைற்றுை் சைன்சபொருள் ெொரந்்தத் திறன்கள் வபொன்ற 

புதிய கொல கட்டதத்ிமனெ ்ெொரந்்தப் படிப்புகமளயுை் உள்ளடக்குை். 

 

 

சதசியத் தரவு ஆளுனமக் சகாள்னக 

 இந்திய அரசு வதசிய ஆளுமைக் சகொள்மகமய அறிமுகப் படுதத் உள்ளது. 

 இந்தக் சகொள்மகயொனது, இந்தியத் தரவு வைலொண்மை அலுேலகத்மத உருேொக்க 

உள்ளது. 

 இந்தக் சகொள்மகயின் முக்கிய வநொக்கைொனது, தரவுகமளப் பொதுகொப்பொனதொக்கி, 

அதறன நொட்டிலுள்ள புதச்தொழில் நிறுேனங்களுக்குக் கிமடக்கெ ்செய்ேதொகுை். 

 இது வதசியத் தரவு ஆளுமைக் சகொள்மகயொனது எண்ணிைை் அடிப்பமடயிலொன 

அரெொங்கதத்ிமன உருேொக்குேமத வநொக்கிய முதல் படியொகுை். 

 இந்தக் சகொள்மகயின் மூலை், அரெொங்கை் தனது முடிசேடுக்குை் அதிகொரதத்ிமன வைலுை் 

அதிகரிக்க முடியுை். 

 தரவுத் தனியுரிமைத் தரநிமலகமள அதிகரிக்க இயலுை். 

 தரவுப் பொதுகொப்புத் தரநிமலகள் வைை்படுத்தப்படுை். 
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ஆத்ம நிரப்ர் சதாட்டக்கனல தூயத் தாவரத் திட்டம் 

 

 அதிக ைதிப்புள்ள வதொட்டக்கமலப் பயிரக்மள உருேொக்குேதற்கொக வவண்டி வநொய்த ்

தொக்கைற்ற, தரைொன தொேரப் சபொருள் கிமடக்கப் சபறுேதமன அதிகரிப்பதற்கொக, 

ஆத்ைொ நிரப்ர ்தூயத் தொேரத் திட்டை் சதொடங்கப்பட உள்ளது. 
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 ஒரு தூய்மையொன தொேரை் என்பது நடவு செய்ேதற்கு முன் பல பரிைொணங்களில் 

வெொதிக்கப் பட்ட ஒரு தொேரைொகுை். 

 முதலில், தொேரங்களில் வநொய்க் கிருமிகளொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனேொ என வெொதிக்கப் 

படுகின்றன. 

 இரண்டொேதொக, செழுமையொக ேளரந்்து ேருை் தொேரங்கள் அமடயொளை் கொணப் 

படுகின்றன. 

 செழுமையொக ேளருை் தொேரங்களிலிருந்து திசு ைொதிரிகள் வெகரிக்கப்படுகின்றன. 

 இந்த திசுக்கள் ைற்ற தொேரங்களுடன் இமணக்கப்பட்டு அேற்றின் உற்பதத்ித் திறனுை் 

அதிகரிக்கப் படுகின்றன. 

 

ெதுப்புநிலத் சதாட்டங்கள் அனமப்பதற்கான MISHTI திட்டம் 

 

 கமரவயொர ேொழ்விடங்கள் ைற்றுை் உறுதியொன ேருைொனங்களுக்கொன ெதுப்பு நில 

முன்சனடுப்பு எனப்படுை் MISHTI திட்டைொனது, கடற்கமரவயொரை் ைற்றுை் உேரை்ண் 

நிலங்களில் ெதுப்பு நிலத் வதொட்டங்கள் அமைப்பதற்கொக சதொடங்கப்பட உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் முக்கிய வநொக்கைொனது கடற்கமரவயொரத்தில் ெதுப்புநிலத ்

வதொட்டங்கமள நிறுவுேதொகுை். 

 MISTHI திட்டதத்ின் முக்கிய வநொக்கை் "ெதுப்பு நில கொடுகமளப் பொதுகொத்தல்" ஆகுை். 

 இழப்பீட்டுக் கொடு ேளரப்்பு நிதி வைலொண்மை ைற்றுை் திட்டமிடல் ஆமணய நிதி, ைகொத்ைொ 

கொந்தி வதசிய ஊரக வேமலேொய்ப்புத் திட்டை் ைற்றுை் பிற மூல ஆதொரங்கமள 

ஒன்றிமணப்பதன் மூலை் MISHTI திட்டை் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

சவளாண்னமத் துனற ஊக்க நிதி 

 கிரொைப்புறங்களில் உள்ள இளை் சதொழில் முமனவேொரக்ளின் வேளொண் ெொரந்்த 

புதச்தொழில்கமள ஊக்குவிப்பதற்கொக வேளொண்மைத் துமற ஊக்க நிதி நிறுேப்பட 

உள்ளது. 

 விேெொயிகள் எதிரச்கொள்ளுை் ெேொல்களுக்கு வவண்டி புதுமை மிக்க ைற்றுை் ைலிவு 

விமலயிலொன தீரவ்ுகமள ேழங்குேமத இந்த நிதியை் வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 
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 வேளொண் நமடமுமறகமள ைொற்றுேதற்குை், உற்பத்தித் திறன் ைற்றுை் இலொபத்மத 

அதிகரிப்பதற்குை் இது நவீனத் சதொழில்நுட்பங்கமள இதத்ுமறயில் அறிமுகப்படுத்த 

உள்ளது. 

 வேளொண்மைக்கொன சபொது எண்ணிை உள்கட்டமைப்பொனது, சபொது ைக்களின் 

பயன்பொட்டிற்கொகத் தமடயற்ற ேளங்கள், ஒப்பற்றத் தரதத்ிலொன ைற்றுை் தரவுப் 

பரிைொற்றங்கமள வைற்சகொள்ளக் கூடிய ஒரு தளைொக உருேொக்கப் பட உள்ளது. 

 

 

சபாதுவான அனடயாளக் குறியீடாக நிரந்தரக் கணக்கு னவப்பு எண் 

 சில குறிப்பிட்ட அரசு நிறுேனங்களின் அமனத்து எண்ணிை அமைப்புகளுக்குைொன ஒரு 

சபொதுேொன அமடயொளக் குறியீடொக நிரந்தரக் கணக்கு மேப்பு எண் (PAN) பயன் 

படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 இந்த நடேடிக்மகயொனது, நொட்டில் ேணிகை் செய்ேமத எளிதொக்குதமல வைலுை் 

வைை்படுத்த உதவுை். 

 PAN என்பது ஒரு நபர,் நிறுேனை் அல்லது சபருநிறுேனதத்ிற்கு ேருைொன ேரித் துமறயொல் 

ேழங்கப்பட்ட 10 இலக்க எண்சணழுத்துக் குறியீடு ஆகுை். 
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வருமான வரி அடுக்குப் புதுப்பிப்பு 

 7 லட்ெை் ேமர ேருைொனை் உள்ள நபரக்ள், ேரி செலுத்தத் வதமேயில்மல என ைத்திய நிதி 

நிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அதிக ேரி ேரை்பில் உள்ள ேரி செலுதத்ுவேொருக்கு விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் ேரி கட்டணை் 

ஆனது 37 ெதவீததத்ிலிருந்து 25% ஆக குமறக்கப்பட்டது. 

 இதன் முக்கிய அை்ெைொனது, இந்தப் புதிய ேருைொன ேரி அடுக்கொனது அதிக ைற்றுை் 

குமறந்த ேரி ேரை்புகளில் உள்ள ேரி செலுத்துவேொருக்குப் பலனளிக்கிறது. 

 

பிரதான் மந்திரி விஸ்வகர்மா சகௌெல் ெம்மான் 
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 நிதி நிமல அறிக்மக தொக்கல் செய்த வபொது பிரதொன் ைந்திரி விஸ்ேகரை்ொ சகௌஷல் 

ெை்ைொன் திட்டைொனது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது நொட்டின் மகவிமனஞரக்ள் தங்கள் தயொரிப்புகளின் தரை், அளவு ைற்றுை் பரேமல 

வைை்படுத்தி, அேரக்மள குறு, சிறு ைற்றுை் நடுதத்ரத் சதொழில் துமற நிறுேனங்களின் 

(MSME) ைதிப்புெ ்ெங்கிலியுடன் ஒருங்கிமணக்க உதவுை். 

 திறன் பயிற்சி, சதொழில்நுட்பை் ைற்றுை் கடன் ேழங்கீடு ஆகியமே மூலை் நொடு முழுேதுை் 

உள்ள ஆயிரக்கணக்கொன கமலஞரக்ள் ைற்றுை் மகவிமனஞரக்ளின் திறமன சேளிக் 

சகொணரே்மத இது வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 

மஹிளா ெம்மான் பெெ்த் பத்ரா 

 

 ைகிளொ ெை்ைொன் வெமிப்புெ ் ெொன்றிதழ் திட்டை் என்பது நிதிநிமல அறிக்மக தொக்கல் 

செய்த வபொது அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட புதிய சிறு வெமிப்புத் திட்டைொகுை். 

 இத்திட்டை் சபண்கள் ைற்றுை் சிறுமிகளுக்கொகத் சதொடங்கப்பட்ட பிரத்திவயகைொன 

திட்டைொகுை் என்பவதாடு இது 7.5% ேட்டி விகிததத்ுடன் 2 லட்ெை் ரூபொய் ேமர மேப்புத் 

சதொமக கணக்கு ேெதிமயயும் ேழங்குகிறது. 

 வதசியச ் வெமிப்புெ ் ெொன்றிதழ் திட்டதத்ினொல் ேழங்கப்படுை் 7% ேட்டி விகிததத்ுடன் 

ஒப்பிடுை் வபொது ைகிளொ ெை்ைொன் வெமிப்புெ ் ெொன்றிதழ் திட்டத்தில் 7.5% ேட்டி விகிதை் 

ேழங்கப் படுகிறது. 

 இது பகுதியளவில் பணத்திமனத் திருை்பப் சபறுேதற்கொன விருப்பத் வதரவ்ுகமள 

ேழங்கச ் சசய்வவதாடு இது ஒரு சநகிழ்திறன்மிக்க முதலீட்டு விருப்பத ் வதரே்ொக 

அமைகிறது.  

 

ஹர ்கர் தியான் பிரெெ்ாரம் 

 கலொெெ்ொரத் துறை அமைெெ்கைொனது, ைர ் கர ் தியொன் என்ை ஒரு பிரெெ்ொரத்மதத் 

சதொடங்கி உள்ளது. 
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 இந்தப் பிரெெ்ொரைொனது, தியொனத்தின் முக்கியதத்ுேத்மதப் சபொதுைக்களிடை் பரப்பச ்

சசய்ேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 வாழும் கறல என்ற அறக்கட்டமளயுடன் இமணந்து கலொெெ்ொர அமைெெ்கை் இந்தப் 

பிரெெ்ொரத்மத வைற்சகொண்டு ேருகிறது. 

 இந்தப் பிரெெ்ொரதத்ின் வபொது, இந்த அமைப்பிமனெ ் வெரந்்த ஆசிரியரக்ள் தியொன 

ேகுப்புகமள நடதத்ுேர.் 

 இமளஞரக்ளுக்கு அதிகொரை் அளிப்பவத இந்தப் பிரெெ்ொரதத்ின் முக்கிய வநொக்கைொகுை். 

 

Visit India Year 2023 பிரெெ்ாரம் 

 ைத்திய சுற்றுலொத் துறை அமைெெ்கைொனது Visit India Year 2023 என்ற பிரெெ்ொரதத்ிமனத் 

சதொடங்கியுள்ளது. 

 தற்வபொது G20 அமைப்பிற்குத் தமலமை ேகிக்குை் இந்திய நொட்டிற்கொனச ் சுற்றுலொப் 

பயணத்மத ஊக்குவிப்பமத இது வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 “நைஸ்வத” என்ற ஒரு குறியீட்டிமனக் குறிக்குை் ேமகயில் அமைந்திருக்கும் இந்தப் 

பிரெெ்ொரத்திற்கொன சின்னத்மதயுை் அமைெெ்ர ்சேளியிட்டொர.் 

 இந்தெ ் சின்னைொனது, "இந்திய நொடு சகொண்டுள்ள எண்ணற்றக் கமதகளின் 

நுண்ணியத்மத" குறிக்குை் ேமகயில் உள்ளது. 

 

20 அம்ெத் திட்டத்தின் முன்சனற்றம் குறித்த அறிக்னக 

 

 வதசியப் புள்ளியியல் அலுேலகைொனது 20 அை்ெத் திட்டதத்ின் முன்வனற்றை் குறித்த 

அறிக்மகயிமன சேளியிட்டுள்ளது. 

 ெமீப கொலைொக இத்திட்டதத்ின் செயல்திறன் வைொெைொக உள்ளது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, 2022-23 ஆை் ஆண்டில் நிரண்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 41% ைட்டுவை 

நிமறவு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 அமனத்துத் திட்டங்களிலுை் இந்தத் திட்டத்தின் செயல்திறன் வைொெைொக இருந்ததொக 

வதசியப் புள்ளியியல் அலுேலகைொனது கூறுகிறது. 

 20 அை்ெத் திட்டைொனது 2016 ஆை் ஆண்டில் அதன் இலக்கில் 96% ைட்டுவை நிமறவு செய்தது. 

 2019 ஆை் ஆண்டில், இந்தத் திட்டை் அதன் இலக்கில் 13% ைட்டுவை நிமறவு செய்தது. 

 இந்திய அரெொனது, 1975 ஆை் ஆண்டில் 20 அை்ெத் திட்டத்மத அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இத்திட்டைொனது சதொடங்கப்பட்டதிலிருந்து 1982 ஆை் ஆண்டில் ஒரு முமறயுை் 1986 ஆை் 

ஆண்டில் ஒருமுமறயுை் என இரண்டு முமற திருதத்ப்பட்டது. 
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 ஆகவவ 20 அை்ெங்கமளப் பயன்படுதத்ி ேறுமைமய ஒழித்துக் கிரொைப்புற ைக்களின் 

ேொழ்க்மகமய வைை்படுதத்ுேவத இத்திட்டதத்ின் முக்கிய வநொக்கைொகுை். 

 2022-23 ஆை் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகத் தொக்கலின் வபொது, ைதத்ிய அரசு இந்தத ்

திட்டதத்ிற்கொன நிதி ஒதுக்கீட்டிமன 36% அதிகரிதத்து. 

 

சதசியத் தளவாடங்கள் தளம் - Marine 

 ைத்தியத் துமறமுகங்கள், கப்பல் வபொக்குேரத்து ைற்றுை் நீரே்ழிகள் துமற அமைெெ்ர ்

சரப்ானாந்தா வசாவனாவால் வதசியத் தளேொடத் தளத்திமன (ைமரன்) புது சடல்லியில் 

சதொடங்கி மேத்தொர.் 

 வதசியத் தளேொடங்கள் தளை் (NLP) என்பது ஒரு வதசிய முக்கியதத்ுேை் ேொய்ந்த திட்டம் 

ஆகுை். 

 அமனத்து தளேொடச ் ெமூகப் பங்குதொரரக்மளயுை் இமணப்பதற்குை், செலவினங்கள் 

ைற்றுை் வநர தொைதங்கமளக் குமறப்பதன் மூலை் செயல்திறன் ைற்றுை் சேளிப்பமடத் 

தன்மைமய வைை்படுத்துேதற்குை், எளிதொன, விமரேொன ைற்றுை் அதிக வபொட்டித் திறன் 

சகொண்ட வெமேகமள அமடேதற்குை் தகேல் சதொழில்நுட்பத்திமனப் பயன் 

படுதத்ுேமத இது வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 நீரே்ழிகள், ெொமலகள் ைற்றுை் ேொன்ேழிகள் ேழியொக வைற்சகொள்ளப்படுை் அமனதத்ு 

ேமகயொன வபொக்குேரதத்ு முமறகள் உட்பட, நொடு முழுேதுை் உள்ள அமனதத்ு தளேொட 

ேரத்்தகச ்செயல்முமறகளுக்குைொன ஒற்மறத் சதொடரப்ு மையைொக இது செயல்படுை். 

 

பாெனற திரும்புதல் நிகழ்வு 2023 

 

 குடியரசுத் தின விழொவின் நிமறவிமன அதிகொரப் பூரே்ைொகக் குறிக்குை் ேமகயிலொன 

பொெமற திருை்புதல் நிகழ்ெச்ியொனது விஜய் செௌக் ேழித் தடத்தில் நமடசபற்றது. 

 இந்த நிகழ்ெச்ியொனது, ஐக்கிய நொடுகள் சபொதுெ ்ெமபயின் தமலேர ்ெபொ சகொவரொசியின் 

முன்னிமலயில் சிறப்பொக நமடசபற்றது. 

 முதன்முமறயொக, விஜய் செௌக் ேழித்தடதத்ில் நமடசபற்ற இந்தப் பிரம்ைொண்ட 

நிகழ்வின் வபொது ேடக்குப் பகுதி கட்டிடை் ைற்றுை் சதன் பகுதி கட்டிடை் ஆகியேற்றின் 

முகப்பில் முப்பரிைொண உருேக் கொட்சிகள் திமரயிடப்பட்டன. 
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 உள்நொட்டிவலவய தயொரிக்கப்பட்ட 3,500 ஆளில்லொ விைொனங்கள் இடை் சபற்ற 

இந்தியொவின் மிகப்சபரிய ஆளில்லொ விைொனங்கள் கண்கொட்சியுை் இதில் இடை் சபற்றது. 

 இந்த நிகழ்ெச்ியொனது பல நூற்றொண்டுகளொகப் பின்பற்றப்பட்டு ேருை் பழமையொன 

இரொணுேப் பொரை்பரிய நமடமுமறயிமனக் குறிக்கிறது. 

 இத்தமகய விழொேொனது ஐக்கியப் வபரரசு, அசைரிக்கொ, கனடொ, நியூசிலொந்து, 

ஆஸ்திவரலியொ ைற்றுை் பிற நொடுகளின் ஆயுதப் பமடகளொலுை் நடத்தப் படுகின்றன. 

 

நமஸ்சத திட்டம் 

 

 இந்திய அரெொனது 2023 ஆை் ஆண்டிை்கான நிதிநிமல அறிக்மகயில், நைஸ்வத என்ை 

திட்டதத்ிற்கொக 100 வகொடி ரூபொய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. 

 NAMASTE என்பது ‘இயந்திரையைொக்கப்பட்ட தூய்றமப் பணிச ் வெமே ெொரந்்த சூழல் 

அமைப்புக்கொன ஒரு வதசிய செயல் திட்டை்’ என்பதொகுை். 

 இந்தத் திட்டைொனது துப்புரவுத் சதொழிலொளரக்ளுக்கொன ஒரு ைொற்று ேொழ்ேொதொரத்மத 

ேழங்குேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 வைலுை், இந்தத் திட்டைொனது அேரக்ளின் தனிப்பட்ட நமடமுமறயிலும் பல்வவறு 

ைொற்றங்கமளக் சகொண்டு ேரவுை் முயற்சிக்க உள்ளது. 

 

இரயில்சவ துனறக்கான நிதிநினல அறிக்னக 2023 

 2023-24 ஆை் ஆண்டிற்கொன ைத்திய நிதிநிமல அறிக்மகயில் இரயில்வே துமறக்கொன 

மூலதனெ ் செலவினை் இதுேமர இல்லொத அளவில் ரூ.2.40 லட்ெை் வகொடியொக உயரத்த்ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது 2013-2014 ஆை் ஆண்டில் ேழங்கப்பட்ட சதொமகமய விட ஒன்பது ைடங்கு அதிகம் 

ஆகுை். 
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 அரசு மைட்ரஜன் எரிசபொருளில் இயங்குை் 35 இரயில்கமளத் தயொரிப்பதற்கொன ஒரு 

திட்டதத்ிமனயும் முன்சைொழிந்துள்ளது.  

 

 

முதலாவது சவனலவாய்ப்புப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு கூட்டம் 

 இந்தியொவின் முதலொேது வேமலேொய்ப்புப் பணிக் கட்டுப்பொட்டுக் குழு கூட்டைொனது 

வஜொத்பூரில் சதொடங்கியது. 

 G20 அமைப்பிற்கொன இந்தியொவின் தமலமையின் கீழ், உலகளொவிய திறன்களுக்கொன ஒரு 

கூட்டுச ் செயல்திட்டதத்ிமன உருேொக்குேது குறித்து இக்குழு விேொதங்கமள வைற் 

சகொண்டது. 

 'உலகளொவியத் திறன் ெொரந்்த இமடசேளிகமள நிேரத்்தி செய்தல்' என்ற ஒரு 

முன்னுரிமை ேழங்கீட்டுப் பகுதி குறிதத் நுண்ணறிவு ைற்றுை் சில கருதத்ுகமளக் 

குழுவினரக்ள் பகிரந்்து சகொண்டனர.் 

 

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் 5 சகாடி பதிவுகள் 

 

 அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (APY) கீழொன பதிேொனது ெமீபத்தில் 5 வகொடி என்ை 

எண்ணிக்மகயிமனக் கடந்துள்ளது. 

 அடல் ஓய்வூதியத் திட்டை் என்பது 2015 ஆை் ஆண்டு வை 09 அன்று இந்திய அரசினொல் 

சதொடங்கப்பட்ட முதன்மையொன ெமூகப் பொதுகொப்புத் திட்டை் ஆகுை். 
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 இந்திய அரெொனது, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ேங்கிகளுக்கு ஆண்டுவதொறுை் 

பல்வேறு இலக்குகமள நிரண்யிக்கிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் 29 ேங்கிகள் அேற்றின் இலக்மக எட்டியுள்ளன. 

 பல்வவறு அமைப்பு ெொரொத் துமறகளில் பணிபுரியுை் ைக்களுக்கு முதிவயொர ் ேருைொனப் 

பொதுகொப்மப ேழங்குேமத இது வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு அக்வடொபர ் 01 ஆை் வததி முதல் ேருைொன ேரி செலுதத்ுை் எந்தசேொரு 

நபருை் புதிய அடல் ஓய்வூதியத் திட்டை் கணக்மகத் சதொடங்க அனுைதிக்கப் படுேது 

இல்மல. 

 

னமக்சராொப்ட் நிறுவனத்தின் ELLORA திட்டம் 

 மைக்வரொெொப்ட் நிறுேனைொனது, 'அரிதொன' இந்திய சைொழிகமள இயங்கமலயில் 

சகொண்டு ேருேதற்கொக வவண்டி, 2015 ஆை் ஆண்டில் ELLORA அல்லது குமறந்த மூல 

ஆதொரங்கள் சகொண்ட சைொழிகமளப் புதத்ுயிர ் சபறெ ் செய்தல் என்ை திட்டதத்ிமன 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் அந்த சைொழிகளின் எண்ணிை ேளங்கமள 

உருேொக்கி ேருகின்றனர.் 

 மைக்வரொெொப்ட் நிறுேனதத்ின் ELLORA திட்டைொனது வகொண்டி, முண்டொரி வபொன்ற சிறிய 

சைொழிகள் எண்ணிை உலகில் ேளை் சபற உதவுகிறது. 

 ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் தங்கள் செயற்மக நுண்ணறிவு ைொதிரிமயப் பயிற்றுவிக்கச ்

சசய்வதற்கொன தரவுத் சதொகுப்மப உருேொக்குேதற்கொக வவண்டி அெச்ிடப்பட்ட 

இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட மூல ஆதொரங்கமளத் திரட்டி ேருகின்றனர.் 

 சுைொர ் 1.2 பில்லியன் ைக்கள் அதொேது உலக ைக்கள் சதொமகயில் 20% வபர ் எண்ணிை 

உலகில் ஈடுபடுேதில் தங்கள் சைொழிமயப் பயன்படுத்த முடியொைல் உள்ளனர.் 

 

ஒசர சதரத்லில் இரண்டு இடங்களில் சபாட்டியிடுதல் 
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 ஒவர வநரத்தில் இரண்டு சதொகுதிகளில் வபொட்டியிடச ் சசய்ேதற்கு வேட்பொளரக்மள 

அனுைதிக்குை் ேமகயிலொன வதரத்ல் ெட்ட விதிமய நீக்க உெெ்நீதிைன்றை் ைறுதத்ு உள்ளது. 

 இதற்கொக தொக்கல் செய்யப்பட்ட ைனுவில், ைக்கள் பிரதிநிதிதத்ுேெ ்ெட்டத்தின் 33(7) என்ை 

ஒரு பிரிமேச ்செல்லொதது ைற்றுை் அதிகொர ேரை்பிற்கு அப்பொற்பட்டது என்று அறிவிக்க 

வேண்டுை் என்று நீதிைன்றத்தில் வகொரப்பட்டிருந்தது. 

 ஆனொல், இந்த விேகொரத்திமன நொடொளுைன்றத்தின் நடேடிக்மகயின் கீழ் விட்டு 

விடுேதற்கு நீதிைன்றை் முடிவு செய்தது. 

 வதரத்ல் ஆமணயைொனது 2018 ஆை் ஆண்டில் தனது உறுதிெ ்ெொன்று மூலை் இந்த ைனுமே 

ஆதரித்தது. 

 2004 ஆை் ஆண்டு ஜூமல ைொததத்ில் 33(7)ேது பிரிவில் திருத்தை் செய்ய முன் சைொழியப் 

பட்டதொக உெெ் நீதிைன்றத்தில் அது சதரிவித்திருந்தது. 

 

இந்தியா "முதலீட்டுத் துனறயில் முன்சனாடி" 

 

 ெரே்வதெக் கடற்பரப்பு ஆமணயை் ஆனது, இந்திய நொட்டிமன "முதலீட்டுத் துமறயில் 

முன்வனொடியொக விளங்குை் நொடு" என்று அதிகொரப்பூரே்ைொக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 முன்வனொடி முதலீட்டொளர ்என்பது எந்தசேொரு புதிய துமற அல்லது சதொழில் நுட்பதத்ில் 

ஆரை்ப கட்டதத்ிவலவய முதலீடு செய்தறலக் குறிக்கிறது. எ.கொ., கடற்கமர படுமகயில் 

உள்ள பல்கனிை முடிசச்ுகள். 

 ெமீபதத்ில், ெரே்வதெக் கடற்பரப்பு ஆமணயை் ைற்றுை் புவி அறிவியல் அமைெெ்கை் 

ஆகியமே இமணந்து பல்கனிை முடிசச்ுகள் ஆய்வு ஒப்பந்ததத்ிமன நீட்டிப்பு சசய்து 

சகொண்டன. 

 

ெத்பவனா நடவடிக்னக 

 இந்திய ரொணுேைொனது, லடொக் ஒன்றியப் பிரவதெத்தில் ெத்பேனொ நடேடிக்மகயிமன 

வைற்சகொண்டு ேருகிறது. 
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 பள்ளிகமள நடதத்ுதல் ைற்றுை் உள்கட்டமைப்பு வைை்பொட்டுத் திட்டங்கள் வபொன்ற பல 

நலன்புரி நடேடிக்மககள் இதில் அடங்குை். 

 இந்த நடேடிக்மககளானது, லடொக்கின் சதொமலதூரப் பகுதிகளில் ேசிக்குை் 

குழந்மதகளுக்கு உதவுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டது. 

 இந்திய இரொணுேைொனது கல்வியின் தரத்மத வைை்படுதத்வுை், அேரக்ளுக்குத் தரைொன 

கல்விமய ேழங்குேதற்கொகவுை், தற்வபொது ஏழு இரொணுே நல்சலண்ணப் பள்ளிகமள 

நடத்தி ேருகிறது. 

 வைலுை், சபண்களுக்கொக பாஷ்மினொ ெொல்மே சநெவு, கை்பளி பின்னல் உள்ளிட்ட 

பல்வேறு பயிற்சி ேகுப்புகளுக்குை் ஏற்பொடு செய்யப்பட்டு ேருகிறது. 

 

 

இந்திய எரிெக்தி வாரம் 2023 

 ‘2023 ஆை் ஆண்டு இந்திய எரிெக்தி ேொரை்’ ஆனது பிப்ரேரி 06 முதல் 08 ஆை் வததி ேமர 

சபங்களூரு நகரில் நமடசபற்றது. 

 இந்தியன் ஆயில் நிறுேனத்தின் ‘Unbottled’ என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் பிரதைர ் சீருமட 

ேழங்கீட்டிமன சதொடங்கி மேதத்ொர.் 

 இந்த சீருமடகள் ைறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட PET குடுமேகளொல் தயொரிக்கப்படுகின்றன. 

 11 ைொநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரவதெங்களில் உள்ள எண்சணய்ச ் ெந்மதப்படுத்துதல் 

நிறுேனங்களின் 84 சில்லமற விற்பமன நிமலயங்களில் எத்தனொல் கலப்பு செயல் 

திட்டதத்ின் கீழ் வைற்சகொள்ளப்பட உள்ள E20 எரிசபொருள் விநிவயொகதத்ிமனயுை் பிரதைர ்

சதொடங்கி மேத்தொர.் 
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இந்திய உெெ் நீதிமன்றத்தின் 73வது ஸ்தாபன தினம் 

 

 இந்திய உெெ் நீதிைன்றமானது நிறுேப்பட்டதன் 73ேது ஆண்டு நிமறவு விழொமே 

சகொண்டொடியது. 

 இந்த ஆண்டு நிகழ்வில் இந்திய ேை்ெொேளிமயெ ் வெரந்்த சிங்கப்பூர ் தமலமை நீதிபதி 

சுந்தவரஷ் வைனன் சிறப்பு விருந்தினரொகக் கலந்து சகொண்டொர.் 

 1950 ஆை் ஆண்டு, இந்தியொ ஓர ் இமறயொண்மை சகொண்ட ஜனநொயகக் குடியரெொக 

ைொறியமதயடுதத்ு இரண்டு நொட்களுக்குப் பிறகு ஜனேரி 28 ஆை் வததியன்று இந்திய உெெ் 

நீதிைன்றை் நமடமுமறக்கு ேந்தது. 

 இந்திய நொடொளுைன்றை் அமைந்துள்ள கட்டிடதத்ில் உள்ள இளேரெரக்ளின் அமேயில் 

சதொடக்க விழொ நமடசபற்றது. 

 1950 ஆை் ஆண்டின் அெல் அரசியலமைப்புெ ்ெட்டைொனது, ஒரு தமலமை நீதிபதி ைற்றுை் 

ஏழு நீதிபதிகமளக் சகொண்ட உெெ் நீதிைன்றத்திமன உருேொக்கி, இந்த நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்குை் அதிகொரத்திமன பொரொளுைன்றத்திற்கு ேழங்கியது. 

 நொடொளுைன்றமானது 1950 ஆை் ஆண்டில் 8 ஆக இருந்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மகமய 

1956 ஆை் ஆண்டில் 11 ஆகவுை், 1960 ஆை் ஆண்டில் 14 ஆகவுை், 1978 ஆை் ஆண்டில் 18 

ஆகவுை், 1986 ஆை் ஆண்டில் 26 ஆகவுை், 2009 ஆை் ஆண்டில் 31 ஆகவுை், 2019 ஆை் ஆண்டில் 

34 ஆகவுை் (தற்வபொமதய எண்ணிக்மக) உயரத்த்ியது. 

 

சபாரும் அற்ற மற்றும் அனமதியும் அற்றெ ்சூழ்நினல 

 இந்திய விைொனப்பமடயொனது (IAF), ஒரு திருதத்ப்பட்ட வகொட்பொட்டிமன சேளியிட்டது.  

 அதில் "வபொரும் அற்ற மை்றும் அமைதியும் அற்றச ் சூழ்நிமலயில்" விைொனப் பமடயின் 

ஆற்றலின் பங்மக அது முன்மேத்தது. 

 ைற்ற இரு பமடகமளயுை் உள்ளடக்கிய கூட்டு இரொணுே உதத்ிகளின் ஒரு பகுதியொக 

விைொனப் பமடயின் ஆற்றலிமனப் பயன்படுதத்ுேமத இந்தக் வகொட்பொடு எடுதத்ு 

உமரக்கிறது. 

 தற்கொப்பு ைற்றுை் தொக்குதல் எதிரப்்புச ்செயல்பொடுகள் ஆகியமேயுை் இதில் இமணக்கப் 

பட்டுள்ளன என்பமதயுை் இந்தக் வகொட்பொடு ேலியுறுத்தியது. 
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 இந்திய விைொனப் பமடயொனது முதன்முதலில் 1995 ஆை் ஆண்டில் ஒரு வகொட்பொட்டிமன 

சேளியிட்ட நிறலயில் இது 2007 ஆை் ஆண்டில் திருத்தியமைக்கப்பட்டது. 

 2012 ஆை் ஆண்டில், திருத்தப்பட்ட ைற்றுை் ேமகப்படுத்தப்படொத ஓர ் அடிப்பமடக் 

வகொட்பொடு சேளியிடப்பட்டது. 

 ெமீபதத்ியக் வகொட்பொடானது 2012 ஆை் ஆண்டு ஆேணத்மதத் திருத்தியமைக்கிறது. 

 

 

னஹட்ரஜன் இரயில் – இந்தியா 

 

 இந்தியொவின் முதல் மைட்ரஜன் இரயில் இந்த ஆண்டு டிெை்பர ் ைொததத்ில் தயொரொகுை் 

என்று இரயில்வே அமைெெ்ர ்அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

 மைட்ரஜன் இரயில் ஆனது முதலில் கல்கொ ைற்றுை் சிை்லொ வபொன்ற பொரை்பரிய ேழித ்

தடெ ்சுற்றுகளில் இயக்கப்படுை். 
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 இந்த இரயில்கள் அதன் சபயரில் குறிப்பிடப் படுேது வபொல மைட்ரஜன் எரிசபொருள் 

எஞ்ஜின்களொல் இயங்குை். 

 பொரை்பரிய டீெல் எஞ்ஜின்கமள விட இமே சுற்றுெச்ூழலுக்கு மிகவுை் உகந்தமே ஆகுை். 

 மைட்ரஜன் எரிசபொருள் கலனொனது, மைட்ரஜன் ைற்றுை் ஆக்சிஜமன ைொற்றி அமைதத்ு, 

இரயிலின் இயங்கிகமள இயக்கச ் சசய்ேதற்குப் பயன்படுத்தப்படுை் மின்ெொரத்மத 

உற்பத்தி செய்கிறது. 

 இந்த இரயில்கள் தூய்மையொன ஆற்றல் ைொற்ற எரிசபொருமளப் பயன்படுதத்ச ்

சசய்வதால் அமே எந்தசேொரு கொற்று ைொசுபொடுதத்ிகமளயுை் சேளியிடுேதில்மல. 

 

அணுெக்தி வினெயாழி பாகங்கள் விநிசயாகம் 

 

 மைதரொபொத்தில் அமைந்துள்ள ஆெொத் இன்ஜினியரிங் பிமரவேட் லிமிசடட் 

நிறுேனைொனது, அணுெக்தி விமெயொழிகளுக்கொன முக்கிய விமெயொழி பொகங்கமள 

விநிவயொகிப்பதற்கொன முதல் இந்திய நிறுேனைொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிறுேனை் ஆனது, அதை்கான முக்கியப் பொகங்கள் அடங்கிய தனது முதல் 

சதொகுப்பிமன ேழங்கியுள்ளது. 

 இமே தற்வபொது பிரொன்சு நொட்டின் சபல்ஃவபொரட்் எனுமிடதத்ில் தயொரிக்கப்படுை் அணு 

விமெயொழிகளில் சபொருதத்ப்படுை். 

 

சுழற்சி மற்றும் நினலத்தன்னமனய சமம்படுத்துதல் திட்டம் 

 இந்திய அரெொனது, ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயின் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அமைப்புடன் 

இமணந்து இந்தியொவில் ‘சுழற்சி ைற்றுை் நிமலத்தன்மைமய வைை்படுதத்ுதல்’ என்ற 

திட்டதம்தச ்செயல்படுத்தி ேருகிறது. 

 இது "கழிவிலிருந்து ேளதத்ிமன உருேொக்குதல்" திட்டை் ஆகுை். 

 சுற்றுெச்ூழலின் மீது ஜவுளிதத்ுமற ஏற்படுதத்ுை் எதிரை்மறயொன தொக்கங்கமளக் 

குமறப்பவத இத்திட்டதத்ின் முக்கிய வநொக்கைொகுை். 

 பொலிஸ்டர ் வபொன்ற செயற்மகப் சபொருட்களின் பயன்பொட்மடக் குமறப்பதுை் இந்தத் 

திட்டதத்ில் அடங்குை். 

 பொலிஸ்டர ்சிமதேமடயொத ஒரு வறக சநகிழியொகுை். 

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


                   
 

50 
 

 ஜவுளிப் சபொருட்களின் ைறுசுழற்சி ைற்றுை் ைறு பயன்பொட்மட ஊக்குவிக்கச ் சசய்யுை் 

ேமகயில் இந்தத் திட்டை் சதொடங்கப்பட்டது. 

 உலக ஜவுளிக் கழிவுகளில் இந்தியொவிலிருந்து ேருை் ஜவுளிக் கழிவுகள் 8.5% ஆகுை். 

 இந்தியொவில் ஆண்டுக்கு 7800 கிவலொ டன் ஜவுளிக் கழிவுகள் குவிகின்றன. 

 

 

முதன்னம சவளாண் கடன் ெங்கங்களின் செனவ 

 முதன்றம வவளாண் கடன் சங்கங்கள் ஆனது, விறரவில் சபாதுச ் வசறவ றமயங்கள் 

வழங்கி வருகின்ை வசறவகறள வழங்கத் சதாடங்க உள்ளது. 

 முதன்றம வவளாண் கடன் சங்கங்களானது தை்வபாது நீர ் விநிவயாகம், வசமிப்பு, வங்கி 

மித்ரா உள்ளிட்ட 20 சவவ்வவறு நடவடிக்றககறள வமை்சகாள்ள இயலும். 

 முதன்றம வவளாண் கடன் சங்கங்களின் 13 வகாடி விவசாயி உறுப்பினரக்ள் உள்ளிட்ட 

கிராமப்புை மக்களுக்கு 300க்கும் வமை்பட்டச ்வசறவகள் இதன் மூலம் கிறடக்கப் சபறும். 

 இது முதன்றம வவளாண் கடன் சங்கங்களின் வணிகச ் சசயல்பாடுகறள அதிகரிதத்ு, 

அறவ தன்னிறைவுப் சபாருளாதார நிறுவனங்களாக மாை உதவும். 
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Zoop - உணவு விநிசயாகெ ்செனவ 

 இந்திய இரயில்வவ நிரவ்ாகமானது, "Zoop" என்ை புதிய வசறவறய அறிமுகப் படுத்தி 

உள்ளது. 

 இது இரயில் பயணிகளுக்கான வாட்ஸ்அப் (புலனம்) அடிப்பறடயிலான ஒரு உணவு 

விநிவயாகச ்வசறவயாகும். 

 பிரபலமான புலனம் தளத்தில் கிறடக்கப் சபறும் இந்தச ் வசறவயானது பயணிகள் 

தங்கள் இருக்றககளில் அமரந்்தவாவை உணவுகறள வாங்குவதை்குப் பதிவு சசய்ய இது 

வழிவறக சசய்கிைது. 

 

 

உெெ் நீதிமன்றம் - புதிய நீதிபதிகள் 

 நீதிபதிகள் நியைன ஆமணயை் அளித்த பரிந்துமரகமள ஏற்று, இந்திய உெெ் 

நீதிைன்றத்திற்கொன 5 புதிய நீதிபதிகமள நியமிதத்ு ைத்திய அரசு அறிவிதத்து. 

 பரிந்துமரகமள ேழங்குகின்ற நீதிபதிகள் நியைன ஆமணயை் எனப்படுை் நீதிபதிகள் 

குழுேொனது, டிெை்பர ்ைொததத்ில் உெெ் நீதிைன்றதத்ிற்கு நியமிக்கப்பட உள்ள நீதிபதிகளின் 

சபயர ்பட்டியமல அனுப்பியது. 

 தற்வபொது உெெ் நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் சைொத்த எண்ணிக்மக 32 ஆக உள்ளது. 

 தற்வபொது, இந்திய உெெ் நீதிைன்றதத்ில் அனுைதிக்கப்பட்ட சைொத்த நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மக முப்பதத்ு நொன்கு நீதிபதிகள் ஆகுை். 
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இந்தியாவின் பால் உற்பத்தி 

 2021-22 ஆை் ஆண்டில், உலகப் பொல் உற்பத்தியில் 24 ெதவீதப் பங்களிப்மப ேழங்கி 

உலகிவலவய அதிக பொல் உற்பதத்ி செய்யுை் நொடொக இந்தியொ ைொறியுள்ளது. 

 உணவு ைற்றுை் வேளொண்மை அமைப்பின் சபரு நிறுேனப் புள்ளி விேரங்கள் தரவுத் 

தளத்தின் (FAOSTAT) உற்பத்தி குறித்த தரவுகளின் படி இது கூறப்படுகிறது. 

 2014-15 ைற்றுை் 2021-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் 

இந்தியொேொனது தனது பொல் உற்பத்தியில் 51 ெதவீத ேளரெ்ச்ிமயக் கண்டுள்ளது. 

 இது 2021-22 ஆை் ஆண்டில் 22 வகொடி டன்களொக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஏற்கனவே இருந்த பின்வரும் மூன்று திட்டங்கமள இமணதத்ு 2014 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 

ைொதத்தில் வதசியப் பொல்ேள வைை்பொட்டுத் திட்டை் ஆனது சதொடங்கப்பட்டது 

o முமனவுறு பொல்ேள வைை்பொட்டுத் திட்டை் 

o தரைொன ைற்றுை் தூய்மையொன பொல் உற்பத்திக்கொன உள்கட்டமைப்மப 

ேலுப்படுத்துதல் திட்டை் ைற்றுை் 

o கூட்டுறவு நிறுேனங்களுக்கொன உதவித் திட்டை். 

 

 

யுவ ெங்கம் பதிவுத் தளம் 

 

 யுே ெங்கை் என்பது ேடகிழக்குப் பிரொந்தியதத்ிமனெ ் வெரந்்த இமளஞரக்ளுக்குை், 

இந்தியொவின் பிற பகுதிகளில் உள்ள இமளஞரக்ளுக்குை் இமடவய சநருங்கிய உறவுகமள 

உருேொக்குேதற்கொன ஒரு முன்சனடுப்பொகுை். 
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 இந்தத் தளைொனது, "ஏக் பொரத் ஷ்வரஷ்தொ பொரத"் என்ற வநொக்கதத்ின் கீழ் சதொடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்த முன்சனடுப்பின் கீழ் 20 ஆயிரத்துக்குை் வைற்பட்ட இமளஞரக்ள் நொடு முழுேதுை் 

பயணை் செய்து, பல்வேறு பகுதிகளுக்கிமடவய நிலவுை் கலொெெ்ொரதத்ிறனப் பற்றி 

கற்பதற்கொன ஒரு தனித்துேைொன ேொய்ப்மபப் சபறுேர.் 

 

எண்ணிமத் திறன்கள் திட்டம் – இந்தியா 

 

 ரிமலயன்ஸ் ஜிவயொ ைற்றுை் GSMA ஆகியமே தங்களது எண்ணிைத் திறன்கள் 

திட்டதத்ிமனத் வதசிய அளவில் சதொடங்க உள்ளதொக அறிவித்துள்ளன. 

 இது ைொசபருை் GSMA உடன் இமணக்கப்பட்ட ைகளிர ் ஈடுபொட்டு முன்சனடுப்பின் கீழ் 

வைற்சகொள்ளப்படுை் ஒரு கூட்டு முயற்சியொகுை். 

 எண்ணிைப் பயன்பொட்டிற்கொன அணுகமலத் திறன்மிக்க ேமகயில் பயன்படுத்த உதவுை் 

ேமகயில், கிரொைப்புற சபண்கள் ைற்றுை் விளிை்புநிமல/குமறந்த ேருைொனை் சகொண்ட 

குழுக்கமளெ ் வெரந்்த தனிநபரக்ளுக்கு, அதன் வதமே அடிப்பமடயிலொனப் பயிற்சிமய 

ேழங்குேமத இந்தத் திட்டை் வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 GSMA அமைப்பின் 2022 ஆை் ஆண்டு மகவபசி பயன்பொடு ெொரந்்த பொலின இமடசேளி 

அறிக்மகயின் படி, இந்தியொவில் மகவபசி ெொரந்்த இமணயத்திமனப் பயன்படுதத்ச ்

சசய்ேதில் ஆண்கமள விட சபண்கள் 41% குமறேொகவே உள்ளனர.் 

 இந்தியொவில் 248 மில்லியன் ஆண்கள் மகவபசி ெொரந்்த இமணயத்மதப் பயன் 

படுதத்ுகின்ற அவத ெையை் சைொதத்ை் 330 மில்லியன் சபண்கள் இன்னுை் மகவபசி ெொரந்்த 

இமணயத்மதப் பயன்படுதத்ுேதில்மல.  

 

சமற்கூனர சூரியெக்தி உற்பத்தி திட்டம் 

 இந்திய அரெொனது PM-KUSUM திட்டத்திமன 2026 ஆை் ஆண்டு ைொரெ் ் ைொதை் ேமர 

நீட்டித்துள்ளது. 

 பிரதொன் ைந்திரி கிெொன் உரஜ்ொ சுரக்சா ஏேை் உத்தொன் ைகொபியன் (PM-KUSUM) 

திட்டைொனது 2019 ஆை் ஆண்டில் சதொடங்கப்பட்டது. 

 இது 2022 ஆை் ஆண்டிற்குள் 30,800 சைகொேொட் அளவிற்கு சூரிய ெக்தி உற்பதத்ியிமன 

அதிகரிக்க வேண்டுை் என்ற இலக்கிமன நிரண்யித்துள்ளது. 

 இத்திட்டை் மூன்று கூறுகமளக் சகொண்டுள்ளது. 
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o கூறு A: 2 சைகொேொட் திறன் சகொண்ட சிறிய மின் உற்பத்தி நிமலயங்கமள நிறுேச ்

சசய்ேதன் மூலை் 10,000 சைகொேொட் சூரிய ெக்திமய நிறுவுதமல வநொக்கைொகக் 

சகொண்டது. 

o கூறு B: 20 லட்ெை் சூரிய ெக்தியில் இயங்குை் வேளொண் நீர ்இறைப்பு இயந்திரங்கமள 

நிறுவுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

o கூறு C: 15 லட்ெை் கட்டமைப்பில் இமணக்கப்பட்ட வேளொண் நீர ் இறைப்பு 

இயந்திரங்கமள சூரிய ெக்தியில் இயங்கக் கூடியதொக ைொற்றுதமல வநொக்கைொகக் 

சகொண்டது. 

 

 

அந்த்சயாதயா திட்டக் கணக்சகடுப்பு 2022-23 

 

 ஊரக வைை்பொட்டு ைற்றுை் பஞ்ெொயதத்ு ரொஜ் துறை அமைெெ்கை் ஆனது அந்தவ்யொதயொ 

திட்டதத்ிற்கொன 2022-23 ஆை் ஆண்டு கணக்சகடுப்பிமனத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 இது கிரொைப்புறங்களில் வைற்சகொள்ளப்படுை் பல்வேறு வைை்பொட்டுத் திட்டங்களின் மூலை் 

சபறப்படுை் விமளவுகமள ைதிப்பிடுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 
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 இந்தக் கணக்சகடுப்புடன் இமணக்கப்பட்ட ேமகயிலொன ஒரு இமணயதளை் ைற்றுை் 

மகவபசிச ்செயலி ஆகியமேயுை் சதொடங்கப்பட்டன. 

 கிரொைப் பஞ்ெொயதத்ு வைை்பொட்டுத் திட்டதத்ிற்கொன (GPDP) பங்வகற்புத் திட்டமிடல் என்ை 

ஒரு செயல்முமறக்கு உதேச ் சசய்ேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டு இந்தக் 

கணக்சகடுப்பொனது வைற்சகொள்ளப் படுகிறது. 

 இது வெமே ேழங்கமல வைை்படுதத்ுவது, குடியுரிமைமய வைை்படுத்துவது, ைக்கள் 

ெொரந்்த நிறுேனங்கள் ைற்றுை் குழுக்களின் கூட்டணிகள் உருேொேதற்கொன ஒரு 

ேொய்ப்பிமன உருேொக்குவது, ைற்றுை் உள்ளொட்சி மட்ட அளவிலொன நிரே்ொகத்மத 

வைை்படுதத்ுவது ஆகிய பணிகறள வமை்சகாள்ளும். 

 

உலகளாவிய ெரவ்சதெ உயிரி எரிசபாருள் கூட்டணி 

 

 2023 ஆை் ஆண்டு இந்திய எரிெக்தி ேொர நிகழ்வில் உலகளொவிய உயிரி எரிசபொருள் 

கூட்டணி என்ற அமைப்பிமன இந்தியொ சதொடங்கி மேதத்து. 

 அசைரிக்கொ, பிவரசில், ஐவரொப்பிய ஒன்றியை், ெரே்வதெ எரிெக்தி முகமை வபொன்ற முக்கிய 

பங்குதொரரக்ளுடன் இமணந்து உயிரி எரிசபொருள் பயன்பொட்டிமன மிகவும் 

ஊக்குவிப்பதற்கொக ஒரு ெொதகைொன சூழல் அமைப்மப உருேொக்கச ் சசய்ேமத இது 

வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 உயிரி எரிசபொருளிமன விமரேொக ஏற்றுக் சகொள்ேதற்கொக, அதற்கொன எரிசபொருள் 

தரநிமலகள் ைற்றுை் எந்திரங்களுக்கு உகந்த சூழல் அமைப்மப உருேொக்குேமதயுை், 

சதொழில்நுட்பதத்ில் ஒதத்ுமழப்மப உருேொக்குேமதயுை் இந்த கூட்டணி வநொக்கைொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 

முழு நீதிபதிகள் எண்ணிக்னக பலம் - உெெ் நீதிமன்றம் 

 இரண்டு உயர ்நீதிைன்ற தமலமை நீதிபதிகள் உெெ் நீதிைன்றதத்ிற்குப் பதவி உயரத்்தப் 

பட்டதன் மூலை் இந்தியொவின் உெெ் நீதிைன்றதத்ின் நீதிபதிகளின் பலைொனது தற்வபொது 

அதன் முழு எண்ணிக்மகயொன 34 ஆக உள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு, 2019 ஆை் ஆண்டு செப்டை்பர-்நேை்பர ்ைொதங்களில் தொன் உெெ் நீதிைன்றை் 

தனது முழு பலத்துடன் செயல்பட்டது. 

 பொரொளுைன்றை் ஆனது 1956 ஆை் ஆண்டு உெெ் நீதிைன்ற (நீதிபதிகள் எண்ணிக்மக) 

ெட்டத்திமன இயற்றி, நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மகக்கொன அதிகபட்ெ உெெ் ேரை்மப 

நிரண்யிப்பதற்கொக அெெ்ட்டதத்ிமன திருதத்ியுள்ளது. 
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 1956 ஆை் ஆண்டில் ஒரு தமலமை நீதிபதியுடன் வெரத்்து கூடுதலொக சைொதத் நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மக 11 ஆக உயரத்்தப்பட்டது. 

 இெெ்ட்டைொனது, 1960 ஆை் ஆண்டில் 14, 1978 ஆை் ஆண்டில் 18, 1986 ஆை் ஆண்டில் 26, 2009 

ஆை் ஆண்டில் 31 ைற்றுை் 2019 ஆை் ஆண்டில் 33 என உயரத்த்ப்படுேதற்கொக வைலுை் 

பலமுறை திருத்தியமைக்கப் பட்டது. 

 

 

உலகின் முதல் பழங்காலப் பாரம்பரியப் பல்கனலக்கழகம் 

 விஸ்ேபொரதி பல்கமலக்கழகை் ஆனது, விமரவில் யுசனஸ்வகொ அமைப்பின் ‘பொரை்பரியெ ்

சின்னை்’ என்ற அந்தஸ்திமனப் சபற்று உலகின் முதல் பழங்கொலப் பொரை்பரியப் 

பல்கமலக்கழகை் என்ற சபருமையிமனப் சபற உள்ளது. 

 இது 1921 ஆை் ஆண்டில் இரவீந்திரநொத் தொகூர ் அேரக்ளொல் வமை்கு வங்கதத்ில் சாந்தி 

நிவகதனில் நிறுேப்பட்டது. 

 விஸ்ேபொரதி பழ்கமலக்கழகைொனது, ஒரு ைத்தியப் சபொது ஆரொய்ெச்ிப் பல்கமலக் கழகை் 

ைற்றுை் வதசிய முக்கியத்துேை் ேொய்ந்த ஒரு கல்வி நிறுேனை் ஆகுை். 

 

 

மாற்றுத் திறனாளிகள் எளிதில் அணுகும் வனகயிலான இந்திய செயலி 

 "எண்ணிை சூழலமைவிமன ைொற்றுத் திறனொளிகளுக்கு உகந்த ேமகயில் ைொற்றுதல்" 

என்ற அறிக்மக ெமீபத்தில் சேளியிடப்பட்டது. 

 ேொட்ஸ்அப் (புலனை்) ஆனது, எளிதில் பயன்படுத்தக் கூடிய எண்ணிை ேெதிகள் ைற்றுை் 

வெமேகள் மூலைொக ைொற்றுத் திறனொளிகள் எளிதில் அணுகுை் ேமகயிலொன ைொற்றுத ்

திறனொளிகளுக்கொன இந்தியச ்செயலியொக விளங்குகிறது. 
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 இமணய ேரத்த்கை், இயங்கமல மூலைொன பண ேழங்கீட்டுச ்வெமேகள், வபொக்குேரத்து, 

உணவு விநிவயொகை் வபொன்ற பல்வேறு ேமககளில் உபவயொகிக்கப் படுை் செயலிகமள 

இந்த நிறுேனை் ைதிப்பீடு செய்தது. 

 ஃவபொன்வப, வபடிஎை், ஸ்விகி, வெொைொட்வடொ, அவைெொன், ஃபிளிப்கொரட்், சடலிகிரொை், ஊவபர ்

ைற்றுை் ஓலொ வபொன்ற பிற செயலிகமளயுை் இந்த ஆவலொெமன ேழங்கீட்டு அமைப்பொனது 

தணிக்மக செய்துள்ளது. 

 

 

வினரவுக் குறியீடு அடிப்பனடயிலான நாணய விநிசயாக இயந்திரம் 

 

 இந்திய ரிெரே்் ேங்கியொனது, விமரவுக் குறியீடு அடிப்பமடயிலொன நொணய விநிவயொக 

இயந்திரங்கமள அறிமுகப்படுதத்ுேதற்கொக ஒரு வெொதமனத் திட்டத்மதத் சதொடங்க 

உள்ளது. 
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 இந்த விற்பமன இயந்திரங்களானது, ேொடிக்மகயொளரின் கணக்கில் இருந்து எடுக்கப் 

படுை் பற்றுக்கு ஈடொன நொணயங்கமள ேழங்குை். 

 இது நொணயங்களுக்கொன அணுகமல எளிதொக்குை். 

 முதற்கட்டைொக 12 நகரங்களில் இந்த இயந்திரை் அறிமுகப்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 

கண்ணாடியினாலான இந்தியாவின் முதல் இக்லூ உணவகம் 

 குல்ைொரக்்கில் உள்ள இந்தியொவின் முதல் கண்ணொடி இக்லூ உணேகை் சுற்றுலொப் 

பயணிகளின் ஈரப்்பிமனப் சபற்ற பிரபலைொன இடைொக ைொறியுள்ளது. 

 ேடக்கு கொஷ்மீரின் பொரமுல்லொ ைொேட்டதத்ில் உள்ள குல்ைொரக்்கின் வகொலொவைொய் கிரன்ீ 

மைட்ஸ் என்ற தங்குை் விடுதியினொல் பனிக் குவியல்களின் நடுவில் இந்த கண்ணொடிெ ்

சுேரினொல் ஆன உணேகை் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆை் ஆண்டில், இவத தங்குை் விடுதி நிரே்ொகைொனது, ஆசியொவின் மிகப்சபரிய பனி 

இக்லூ என்ை வறகயில் குல்ைொரக்்கில் ஒரு பனி இக்லூமேக் கட்டமைதத்து. 

 

 

ஏசரா இந்தியா 2023 

 

 ஆசியொவின் மிகப்சபரிய ேொன்பமட விைொனங்களின் கண்கொட்சியொன 2023 ஆை் ஆண்டு 

ஏவரொ இந்தியொ நிகழ்ேொனது பிரதைர ் அேரக்ளொல் சபங்களூருவில் சதொடங்கி மேக்கப் 

பட்டது. 
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 ஐந்து நொட்கள் ேமர நமடசபறுை் இந்த நிகழ்வில் கிட்டதத்ட்ட 98 நொடுகமளெ ்வெரந்்த 809 

நிறுேனங்கள் ைற்றுை் பிரதிநிதிகள் பங்வகற்க உள்ளனர.் 

 இரொணுே விைொனங்கள், சைலிகொப்டரக்ள், இரொணுே உபகரணங்கள் ைற்றுை் 

புதுமையொன விைொனவியல் ஆகியமே ெொரந்்த தயொரிப்புகளுக்கொன ேளரந்்து ேருை் ஒரு 

மையைொக இந்தியொ திகழ்ேதமன 14ேது ஏவரொ இந்தியொ நிகழ்ேொனது கொட்சிப் 

படுதத்ுகிறது. 

 

13 புதிய ஆளுநரக்ள் நியமனம் 

 2023 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 12 ஆை் வததியன்று 12 ைொநிலங்கள் ைற்றுை் லடொக் ஒன்றியப் 

பிரவதெை் ஆகியேற்றிற்கொன புதிய ஆளுநரக்ள் நியமிக்கப்பட்டனர.் 

 இந்திய அரசியலமைப்புெ ் ெட்டத்தின் 157 ைற்றுை் 158 ஆகிய ெட்டப் பிரிவுகள், ஆளுநர ்

பதவிக்கொன தகுதி ேரை்புகமளக் குறிப்பிடுகின்றன. 

 ஆளுநர ் இந்திய அரசியலமைப்பினுமடய கூட்டொட்சி அமைப்பின் ஓர ் அங்கைொக 

திகழ்வவதாடு மட்டுமல்லாது ைத்திய ைற்றுை் ைொநில அரெொங்கங்களுக்கு இமடவய ஒரு 

இமணப்புப் பொலைொக இேர ்செயல்படுகிறொர.் 

 ஆளுநர ் அேரக்ள் ஒரு ைொநில அரசின் அரசியலமைப்பு ெொரந்்த தமலேரொகவுை் அதன் 

பிரதிநிதியொகவுை் 'இரட்மடத் திறனில்' செயல்படுகிறொர.் 

 அேர ்ைொநில அரசின் அமைெெ்ரக்ள் குழுவின் ஆவலொெமனக்குக் கட்டுப்பட்ட வறகயில் 

அரசியலமைப்பு ெொரந்்த தமலேர ்ஆேொர.் 

 ைத்திய அரசிற்குை் ைொநில அரசிற்குை் இமடவயயொன ஒரு முக்கிய இமணப்பொக அேர ்

செயல்படுகிறொர.் 

 

 

கானன் பிரஹாரி செயலி 

 இந்திய அரெொனது, 'கொனன் பிரைொரி' எனப்படுை் மகவபசி செயலி ைற்றுை் CMSMS 

இமணய தளை் ஆகியேற்றிமன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

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


                   
 

60 
 

 CMSMS என்பது நிலக்கரிச ் சுரங்கக் கண்கொணிப்பு ைற்றுை் வைலொண்மை அமைப்பு 

என்பதன் சுருக்கைொகுை். 

 இது அங்கீகரிக்கப்படொத நிலக்கரிச ் சுரங்க நடேடிக்மககமளப் பற்றி புகொர ் அளிக்கச ்

சசய்வதற்கொன ேெதியிமன ேழங்குகிறது. 

 ஆந்திரப் பிரவதெை், சதலுங்கொனொ ைற்றுை் தமிழ்நொடு வபொன்ற ைொநிலங்களில் சிறு 

கனிைங்களுக்கொன ெட்டவிவரொதைொன சுரங்க நடேடிக்மககள் வைற்சகொள்ளப்படுேது 

சபருை்பொலுை் அதிகைொகக் கொணப்படுகிறது. 

 அெொை் ைற்றுை் வைகொலயொ வபொன்ற ேடகிழக்கு ைொநிலங்களில் நிலக்கரி வபொன்ற 

முக்கியக் கனிைங்களுக்கொன ெட்டவிவரொதைொன சுரங்க நடேடிக்மககள் வைற் சகொள்ளப் 

படுேது சபருை்பொலுை் அதிகைொகக் கொணப்படுகிறது. 

 ெட்ட விவரொதைொன ைணல் கடதத்லில் இந்தியொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

 

அகலப்பட்னட அனலவரினெக்கான வனரயனற 

 அகலப்பட்மட அமலேரிமெக்கொன ேமரயமறயில், சதொமலத் சதொடரப்ு வெமே 

ேழங்கீட்டு நிறுேனங்கள் தற்வபொது குமறந்தபட்ெை் 2 Mbps இமணயச ் வெமே வேகை் 

ேழங்க வேண்டுை். 

 இதற்கு முன்பு 2013 ஆை் ஆண்டு முதல் அந்த அமலேரிமெயில் நொன்கில் ஒரு பங்கு, 

அதொேது 512 Kbps வெமே ேழங்கப்பட வேண்டியிருந்தது. 
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 2022 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் ைொததத்ில், இந்தியொவில் உள்ள அகலப்பட்மட அமலேரிமெ 

வெமே பயன்பொட்டொளரக்ளின் எண்ணிக்மக 825.38 மில்லியன் ஆகுை். 

 2012 ஆை் ஆண்டிை்கான வதசியத ் சதொமலத் சதொடரப்ுக் சகொள்மகயொனது, 2015 ஆை் 

ஆண்டிற்குள் அகலப் பட்மட அமலேரிமெ வெமேக்கொன ேமரயமறமய 2 Mbps ஆக 

ைொற்றுேதற்கொன இலக்மக நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

  

நதிப்புற நகரங்கள் கூட்டணி உறுப்பினரக்ளின் வருடாந்திரக் கூட்டம் 

 நதிப்புற நகரங்கள் கூட்டணி உறுப்பினரக்ளின் ேருடொந்திரக் கூட்டை் ஆனது புவன நகரில் 

ஏற்பொடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 வதசிய நகரப்்புற விேகொரங்கள் கல்வி நிறுேனத்துடன் (NIUA) இமணந்து வதசியத ்

தூய்மை கங்மக திட்டதத்ினொல் (NMCG) இது ஏற்பொடு செய்யப்பட்டது. 

 DHARA என்பது நகரப்்புற நதிகளுக்கொன முழு அளவிலொன நடேடிக்மகமய வைற் 

சகொள்தல் என்பதமனக் குறிக்கிறது. 

 நதிப்புற நகரங்கள் கூட்டணி ஆனது 2021 ஆை் ஆண்டில் சதொடங்கப்பட்டது. 

 இந்தியொவின் நதிப்புற நகரங்கள், நகரப்்புற நதிகளின் நிமலயொன வைலொண்மை 

அறமப்பிை்கொன தகேல் பரிைொற்றை் ைற்றுை் கலந்துமரயொடல் ஆகியேற்றிமன வைற் 

சகொள்ேதற்கொன ஒரு பிரத்திவயகத ்தளைொகுை். 

 2021 ஆை் ஆண்டில் 30 நகரங்கமள உறுப்பினரொக சகொண்டு சதொடங்கப்பட்ட நிறலயில், 

தற்வபொது இது இந்தியொ முழுேதுை் 95 நகரங்கள் இந்த அமைப்பின் உறுப்பினரக்ளொக 

உள்ளது. 

 

TRIFED ஆதி மசஹாத்ெவத் திருவிழா 

 பழங்குடியினர ்விேகொர அமைெெ்கை் ஆனது, ெமீபத்தில் ஆதி ைவைொதெ்ே விழொமே புது 

சடல்லியில் சதொடங்கியது. 

 ஆதி ைவைொதெ்ே் விழொவின் ஒரு முக்கிய வநொக்கை் பழங்குடியினரின் தயொரிப்புப் 

சபொருட்களின் விநிவயொகதத்ிமன ஊக்குவிப்பதொகுை். 

 பழங்குடியினர ் துறை அமைெெ்கத்தின் ெொரப்ில் TRIFED அமைப்பொனது இந்த விழொமே 

நடதத்ுகிறது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருதத்ுரு, "பழங்குடியினரின் மகவிமனப் சபொருட்கள், கலொெெ்ொரை், 

உணவு ேமககள் ைற்றுை் ேரத்்தகதத்ின் ைதிப்பிமனக் சகொண்டொடுதல்" என்பதொகுை். 
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பீமா சுகம் இனணயதளம் 

 இந்திய அரெொனது, ெமீபதத்ில் பீைொ சுகை் என்ற இமணய தளதத்ிமனத் சதொடங்கியது. 

 இது கொப்பீடு சதொடரப்ொன விநிவயொகங்கமள வைற்சகொள்ேதற்கொன ஒரு மின்னணு 

தளைொகுை். 

 ெந்மதயில் உள்ள அமனத்துக் கொப்பீட்டு நிறுேனங்கமளயுை் இங்கு கண்டறிந்து, 

கொப்பீட்டுத் திட்டங்கமள இந்தத ்தளை் மூலை் ேொங்க இயலுை். 

 கொப்பீட்டுகமள ேொங்குை் நிறுேனங்கள் ைற்றுை் விற்பமனயொளரக்ள் இந்த இமணயத ்

தளத்திமன எளிதில் அணுகக் கூடிய ேமகயில் உள்ளது. 

 

 

இந்திய அரிசி மாநாடு 2023 

 2ேது இந்திய அரிசி ைொநொடொனது, ெமீபதத்ில் ஒடிெொவின் கட்டொக் நகரில் உள்ள வதசிய 

அரிசி ஆரொய்ெச்ி நிறுேனத்தில் சதொடங்கப்பட்டது. 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன இந்த ைொநொட்டின் கருத்துரு, "சநல் ஆரொய்ெச்ிமய ைொற்றி 

அமைத்தல்" என்பதொகுை். 

 உலகளொவிய உணவு சநருக்கடி ைற்றுை் சநல் பயிரக்ளின் உற்பதத்ி ைற்றுை் விமளெெ்மல 

அதிகரிக்க உதவுை் ெமீபத்திய அறிவியல் முன்வனற்றங்கள் ஆகியமே குறிதத்ு இந்த 

ைொநொட்டில் கலந்தொவலொசிக்கப்படுை். 
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AMRITPEX 2023 

 இந்தியத் தபொல் துமறயொனது புது சடல்லியில் ‘AMRITPEX 2023’ என்ற தமலப்பிலொன ஒரு 

வதசிய அளவிலான அஞ்ெல்தமல கண்கொட்சிமய ஏற்பொடு செய்தது. 

 300 பங்வகற்பொளரக்ளொல் வெகரிக்கப்பட்ட ஒரு லட்ெதத்ிற்குை் அதிகைொன தபொல் 

தமலகமளக் கொட்சிப்படுதத்ுை் ேமகயிலொன 1,400 படக்கொட்சிகள் இதில் இடை் சபற 

உள்ளன. 

 பல ஆண்டுகளொக நிலவி ேருை் இந்தியொவின் ேரலொறு, கலொெெ்ொரை், கமல ைற்றுை் 

பொரை்பரியத்மத முன்னிமலப்படுதத்ுை் ேமகயில் இந்தக் கண்கொட்சியில் அஞ்ெல் 

தமலகள் ைற்றுை் புமகப்படச ்வெகரிப்புகள் கொட்சிப்படுதத்ப்பட்டன. 

 

 

ஜல் ஜன் அபியான் 
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 ஜல் ெக்தி அமைெெ்கை் ைற்றுை் பிரை்ை குைொரிகள் அமைப்பு ஆகியமே இமணந்து ஜல் 

ஜன் அபியொன் பிரெெ்ொரத்திமனச ்செயல்படுதத் உள்ளன. 

 இந்தப் பிரெெ்ொரத்தின் முக்கிய வநொக்கை் நீர ்ேளங்கொப்பு ஆகுை். 

 இந்த எட்டு ைொத கொலப் பிரெெ்ொரத்தின் வபொது, இந்த அமைப்மபெ ் வெரந்்த 

தன்னொரே்லரக்ள் தண்ணீமரப் பொதுகொப்பது குறித்து சபொதுைக்களிமடவய விழிப்பு 

உணரவ்ுப் பிரெெ்ொரதத்ிறன வைற்சகொள்ேர.் 

 புதிய நீரந்ிமலகமள அமைக்கச ்சசய்வதிலுை், ஏற்கனவே உள்ள 5,000க்குை் வைற்பட்ட நீர ்

நிமலகமளப் பொதுகொப்பதிலுை் இந்த அமைப்பு கேனை் செலுதத் உள்ளது. 

 இந்தப் பிரெெ்ொரைொனது குமறந்தது பதத்ு வகொடி ைக்கமளெ ் சென்றமடேமதயுை், 10,000 

விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ெச்ிகமள ஏற்பொடு செய்ேமதயுை் இலக்கொகக் சகொண்டு உள்ளது. 

 

டிஜிட்டல் சுரக்ொ பிரெெ்ாரம் 

 G20 அமைப்பின் பொதுகொப்பொன இமணயை் என்ற ஒரு பிரெெ்ொரத்திற்கொக, மின்னணு 

ைற்றுை் தகேல் சதொழில்நுட்பத் துறை அமைெெ்கதத்ுடன் (MeitY) இமணந்து தனது 

கூட்டொண்மையிமன நிறுே உள்ளதொக சைட்டொ நிறுேனை் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அந்த அமைெெ்கதத்ுடன் இமணந்து, சைட்டொ நிறுேனை் #டிஜிட்டல் சுரக்சா என்ை  ஒரு 

பிரெெ்ொரத்திமனத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 இந்தப் பிரெெ்ொரதத்ின் மூலை், சைட்டொ நிறுேனைொனது இமணயத்தில் எே்ேொறு 

பொதுகொப்பொக இருப்பது என்பது குறிதத் மூல ஆதொரங்கமள இந்திய சைொழிகளில் 

உருேொக்கிப் பகிரந்்து சகொள்ள உள்ளது. 

 எண்ணிை உலகில் எே்ேொறு பொதுகொப்பொக இருப்பது என்பது குறித்த விழிப்புணரம்ே 

ஏற்படுதத்ுேவத இதன் வநொக்கைொகுை். 

 

 

கவாெ ்2023 

 உள்துமற ைற்றுை் கல்வித் துறை அமைெெ்கை் ஆகியமே, அகில இந்தியத் சதொழில் நுட்பக் 

கல்விக் கழகத்துடன் (AICTE) இமணந்து கவாெ ் 2023 என்ற வைக்கத்தொமன அறிமுகப் 

படுதத்ி உள்ளது. 

 இது இமணயப் பொதுகொப்பு குறித்த வதசிய அளவிலொன வைக்கத்தொன் ஆகுை். 

 இந்திய உளவுத் துமற முகமைகள் எதிரச்கொள்ளுை் இமணயப் பொதுகொப்பு ெொரந்்த 

ெேொல்கமள எதிரச்கொள்ேதற்கொன புதுமையொன கருத்தொக்கங்கள் ைற்றுை் சதொழில் 

நுட்பை் ெொரந்்த தீரவ்ுகமள கொணச ் சசய்வதற்கொக இந்தப் பிரெெ்ொரைொனது சதொடங்கப் 

படுகிறது. 
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2வது உலகளாவிய சஹக்கத்தான் “ஹாரப்ிங்கர் 2023” 

 இந்திய ரிெரே்் ேங்கியொனது, 'ைொரப்ிங்கர ் 2023 - ைொற்றத்திற்கொன புத்தொக்கை்' என்ற 

தனது இரண்டொேது உலகளொவிய வைக்கதத்ொமனத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 'உள்ளொரந்்த எண்ணிைச ் வெமேகள்' என்பவத இந்த வைக்கதத்ொனுக்கொன கருதத்ுரு 

ஆகுை். 

 முதல் வைக்கதத்ொன் 2021 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் ைொததத்ில் அறிவிக்கப்பட்டு அதன் 

முடிவுகள் 2022 ஆை் ஆண்டு ஜூன் ைொததத்ில் அறிவிக்கப்பட்டன. 

 

 

வட இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நினலயம் 

 ேட இந்தியொவின் முதல் அணுமின் உை்பத்தி நிமலயைொனது, ைரியொனொ ைொநிலத்தின் 

வகொரக்பூரில் அமைக்கப்பட உள்ளது. 

 இதன் மூலை் 2800 சைகொேொட் மின்ெொரை் உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளது. 

 தற்வபொது அணுமின் உைபதத்ி நிமலயங்கள் சபருை்பொலுை் தமிழ்நொடு ைற்றுை் ஆந்திரப் 

பிரவதெை் வபொன்ற சதன் ைொநிலங்களிவலா அல்லது வைற்கில் ைகொரொஷ்டிரொ ஆகிய 

பகுதிகளில் மட்டுவம அமைந்துள்ளன. 
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சினறக் காவலில் உள்ள நபரக்ளின் உயிரிழப்பு குறித்தத் தரவு 

 

 கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், குஜரொத்தில் சிமறக் கொேலில் உள்ள நபரக்ளின் 

உயிரிழப்புகள் அதிகபட்ெைொக 80 ஆக பதிேொகியுள்ளன. 

 இமதத் சதொடரந்்து ைகொரொஷ்டிரொ (76), உதத்ரப் பிரவதெை் (41), தமிழ்நொடு (40), பீகொர ் (38) 

ஆகிய ைொநிலங்கள் உள்ளன. 

 ஒன்பது ஒன்றியப் பிரவதெங்களில் கடந்த ஐந்தொண்டுகளில் பதிேொன சிமறக் கொேலில் 

உள்ள நபரக்ளின் உயிரிழப்புகளில் சடல்லியில் அதிகபட்ெைொக 29 ைரணங்கள் பதிவு 

ஆகியுள்ளன. 

 இமதத் சதொடரந்்து ஜை்மு & கொஷ்மீர ்4ேது இடதத்ில் உள்ளது. 

 சிமறக் கொேலில் உள்ள நபரக்ளின் உயிரிழப்புகளொனது 2017-2018 ஆை் ஆண்டில் 146 

ஆகவுை், 2018-2019 ஆை் ஆண்டில் 136 ஆகவுை், 2019-2021 ஆை் ஆண்டில் 112 ஆகவுை், 2020-

2021 ஆை் ஆண்டில் 100 ஆகவுை் ைற்றுை் 2021-2022 ஆை் ஆண்டில் 175 ஆகவுை் பதிவு 

ஆகியுள்ளன. 
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குசனா சதசியப் பூங்காவிற்கு 12 சிவிங்கிப் புலிகள் வருனக 

 சதன்னொப்பிரிக்கொவில் இருந்து சகொண்டு ேரப்பட்ட 12 சிவிங்கிப் புலிகள் ைதத்ியப் 

பிரவதெத்திமன ேந்தமடந்தன. 

 ஷிவயொபூர ்ைொேட்டதத்ில் உள்ள குவனொ வதசியப் பூங்கொவில் (KNP) அமைந்துள்ள தனிமைப் 

படுதத்ப்பட்ட பொதுகொப்புப் பகுதிகளில் அமே விடுவிக்கப்பட்டன. 

 இந்த 12 சிவிங்கிப் புலிகளின் வெரக்்மகயுடன் குவனொ வதசியப் பூங்கொவில் உள்ள 

சிறுத்மதகளின் எண்ணிக்மக 20 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 முன்னதொக எட்டு அதிவேக நிலேொழ் விலங்குகள் நமீபியொவிலிருந்து சகொண்டு ேரப் 

பட்டதற்கு ஐந்து ைொதங்களுக்குப் பிறகு இந்த 12 சிவிங்கிப் புலிகள் இங்கு சகொண்டு ேரப் 

பட்டன. 

 இந்தியொவில் ேொழ்ந்த கமடசி சிவிங்கிப் புலியொனது, 1947 ஆை் ஆண்டில் இன்மறய 

ெத்தீஸ்கரின் வகொரியொ ைொேட்டதத்ில் இறந்ததனால், இது 1952 ஆை் ஆண்டில் அழிந்து 

விட்ட இனைொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த வதசியப் பூங்கொேொனது, விந்தியொெெ்ல் ைமலகளின் ேடக்குப் பகுதியில் 700 ெதுர 

கி.மீ. பரப்பளவில் பரவிக் கொணப்படுகிறது. 

 

 

உலகின் மிக உயரமான வானினலக் கண்காணிப்பு நினலயம் 

 

 எேசரஸ்ட் சிகரத்தில் வீசிய புயல் கொற்றினொல் உலகின் மிக உயரைொன ேொனிமலக் 

கண்கொணிப்பு நிமலயை் ஆனது அழிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ேொனிமலக் கண்கொணிப்பு நிமலயை் ஆனது 8,810 மீட்டர ் (28,904 அடி) உயரதத்ில், 

எேசரஸ்ட் சிகரத்திற்குக் கீவழ சேறுை் 39 மீட்டர ்(128 அடி) சதொமலவில் அமைந்து உள்ளது. 
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 இது கின்னஸ் உலக ெொதமனப் புத்தகத்தில் இடை் சபற்றுள்ளது. 

 முன்னதொக, இந்த ேொனிமலக் கண்கொணிப்பு நிமலயை் ஆனது எேசரஸ்டின் பொல்கனி 

எனப்படுை் பகுதியில், தற்வபொது இருந்த பகுதிமய விட சுைொர ் 400 மீட்டர ் தொழ்ேொன 

சதொமலவில் அமைந்திருந்தது. 

 8,000 மீட்டர ் உயரதத்ிற்குை் வைல் நிறுேப்பட்ட முதல் நிலப்பரப்பு ெொரந்்த ேொனிமலக் 

கண்கொணிப்பு நிமலயை் இது என்பது குறிப்பிடதத்க்கதொகுை். 

 

தீவிரவாத அனமப்புகளுக்குத் தனட 

 ைத்திய அரெொனது, இரண்டு அமைப்புகளுக்குத் தமட விதிக்கச ் சசய்தவதாடு, அந்த 

அமைப்புகளின் நொெகொர ைற்றுை் இந்திய அரசிற்கு எதிரொன கடும் விவரொத மிக்கச ்

செயல்களுக்கொக அந்த அறமப்பின் ஒரு நபமரத் தீவிரேொதி என்றுை் அறிவிதத்து. 

 அந்த இரு அமைப்புகளொேன; ஜை்மு கொஷ்மீர ் கஸ்னவி அமைப்பு ைற்றுை் கொலிஸ்தொன் 

மடகரஸ்் அமைப்பு ஆகியமேயொகுை். 

 ஜை்மு கொஷ்மீர ் கஸ்னவி அமைப்பொனது, லஷ்கர-்இ-சதொய்பொ, சஜய்ஷ்-இ-முகைது, 

சதை்ரக்ீ-உல்-முஜொஹிதீன், ைரக்த்-உல்-சஜைொத-்இ-இஸ்லொமி ைற்றுை் இதர சில தமட 

செய்யப்பட்டப் பயங்கரேொத அமைப்புகளிடமிருந்து தனது பணியொளரக்மளச ்

வெரக்்கிறது. 

 கொலிஸ்தொன் மடஜரஸ்் அமைப்பொனது 2011 ஆை் ஆண்டில் நமடமுமறக்கு ேந்தது. 

 இது ெட்டவிவரொத நடேடிக்மககள் தடுப்புெ ் ெட்டத்தின் (UAPA) கீழ் தமட செய்யப்பட்ட 

பயங்கரேொத அமைப்பொன பொபர ் கொல்ெொ இன்சடரவ்னெனல் என்ற அமைப்பின் கிமள 

ஆகுை். 

 பயங்கரேொத எதிரப்்புெ ்ெட்டதத்ின் கீழ் தமட செய்யப் பட்டதொக அறிவிக்கப்பட்ட 43ேது 

ைற்றுை் 44ேது பயங்கரேொதக் குழுக்கள் முமறவய ஜை்மு கொஷ்மீர ் கஸ்னவி அமைப்பு 

ைற்றுை் கொலிஸ்தொன் மடகரஸ்் அமைப்பு ஆகியனேொகுை். 

 பஞ்ெொப்மபெ ் வெரந்்த ைரவ்ிந்தர ் சிங் ெந்து என்கிற ரிண்டொ ஒரு தீவிரேொதியொக 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

 அரெொங்கதத்ினொல் தீவிரேொதியொக அறிவிக்கப்பட்ட 54ேது நபர ்இேர ்ஆேொர.் 
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mPassport காவல் செயலி 

 மத்திய சேளியுைவுத் துறை விேகொரங்கள் அமைெெ்கை் ஆனது (MEA) ‘mPassport கொேல்’ 

என்ை ஒரு  செயலியிமன அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இந்தெ ் செயலியொனது கடவுெ ் சீட்டு ேழங்கச ் சசய்ேதற்கொன கொேல்துமற ெரிபொரப்்பு 

நமடமுமறமய எளிதொக்கவுை் அதமனத் துரிதப் படுத்தவுை் உதவுகிறது. 

 இந்த முக்கியைொன நமடமுமறமய வைலுை் விமரவுபடுதத்ுேமத இது வநொக்கைொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 இந்தச ்செயலியொனது குடிைக்களுக்கு விமரேொனச ்ெரிபொரப்்பு நமடமுமற ைற்றுை் கடவுெ ்

சீட்டு ேழங்குேதற்கு ேழிேமக செய்யுை். 

 

 

செயல்பாட்டில் உள்ள 27,000 சதாழில்நுட்பப் புத்சதாழில் நிறுவனங்கள் 

 

 இந்தியொவில் 2022 ஆை் ஆண்டில் 1,300க்குை் வைற்பட்ட செயல்பொட்டில் உள்ள சதொழில் 

நுட்பப் புதச்தொழில் நிறுேனங்கள் சதொடங்கப் பட்டுள்ளன. 

 இதன்படி தற்வபொது செயல்பொட்டில் உள்ள சதொழில்நுட்பப் புதச்தொழில் நிறுேனங்கள் 

எண்ணிக்மகயொனது 25,000 முதல் 27,000 ஆக உள்ளது. 

 அசைரிக்கொ ைற்றுை் சீனொவிற்கு அடுத்தபடியொக உலகின் மூன்றொேது சபரிய சதொழில் 

நுட்பப் புதச்தொழில் நிறுேனங்களுக்கு உகந்த ஒரு சூழல் அமைப்பொக இந்தியொ தனது 

நிமலமயத் தக்க மேத்துக் சகொண்டுள்ளது. 
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 2022 ஆை் ஆண்டில், 23க்குை் வைற்பட்ட யூனிகொரன்் நிறுேனங்கள் இமணக்கப்பட்டமத 

அடுதத்ு, இந்தியொ உலகளவில் அதிக யூனிகொரன்் நிறுேனங்கமளக் சகொண்ட நொடுகளில் 

இரண்டொேது இடத்திமனப் சபற்றது. 

 2022-23 ஆை் ஆண்டில் இந்தியப் புதச்தொழில் நிறுேனங்களுக்கொன சைொத்த நிதி ஒதுக்கீடு 

24% குமறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

எழுெச்ிமிக்க கிராமங்கள் திட்டம் 

 

 2022-23 முதல் 2025-26 ேமரயிலொன நிதியொண்டுகளுக்கொன ‘எழுெச்ிமிக்க கிரொைங்கள் 

திட்டதத்ிற்கு’ ைதத்ிய அமைெெ்ரமே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இது ைதத்ிய அரசின் நிதியுதவியிமனப் சபறுை் திட்டைொகுை். 

 இத்திட்டதத்ினுமடய முதல் கட்டதத்ில் 662 கிரொைங்கள் வைை்படுத்தப்படுை். 

 கிரொைப் பஞ்ெொயதத்ு அமைப்புகளின் உதவியுடன் எழுெச்ிமிக்க கிரொைத் திட்டத்திற்கொன 

செயல் திட்டங்கள் ைொேட்ட நிரே்ொகத்தினொல் உருேொக்கப் படுை். 

 உள்ளூர ் ைக்களின் இடப்சபயரம்ேத் தடுப்பதற்கொக என்று புதிய வேமல ேொய்ப்புகள் 

உருேொக்கப் பட்டு, நிமலயொன சபொருளொதொர நடேடிக்மககள் ஊக்குவிக்கப் படுை். 

 

அதிகளவு உள்நாட்டு விமானப் பயணம் 

 விைொனப் வபொக்குேரதத்ுத் துமறயொனது ைக்கமள சநருங்கிய சதொடரப்ு எல்மலக்குள் 

சகொண்டு ேருேவதொடு, அதிக விைொன நிமலயங்கள் ைற்றுை் சிறந்த வெமே இமணப்பு 

ேெதிடன் வதசிய முன்வனற்றதத்ிமனயுை் வைை்படுத்துகிறது. 

 பிப்ரேரி 19 அன்று, உள்நொட்டு விைொனப் பயணிகளின் எண்ணிக்மக கிட்டதத்ட்ட 4.45 

லட்ெைொகுை். 

 வகொவிட் சபருந்சதொற்றிற்குப் பிறகு பதிேொன மிக அதிகளவிலொன பயணம் இது ஆகுை். 

 வகொவிட் சபருந்சதொற்றிற்கு முன்னதொக பதிேொன தினெரி உள்நொட்டு விைொனப் 

பயணிகளின் எண்ணிக்மக 4 லட்ெத்திற்குை் குமறேொகவே இருந்தது. 
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 தற்வபொது, இந்தியொவில் 147 விைொன நிமலயங்கள் செயல்பட்டு ேருகின்றன. 

 

 

உள்நாட்டுத் சதாழில்துனறகளில் இருந்து பாதுகாப்பு சகாள்முதல் 

 

 2023-24 ஆை் ஆண்டில் இந்தியொ தனது பொதுகொப்புத் துமறக்கொன மூலதனத்தில் 75 

ெதவீததத்ிமன உள்நொட்டுத் சதொழில் துமறகளிடமிருந்து சகொள்முதல் செய்ேதற்கொக 

செலவிட உள்ளது. 

 இவத செலவினைொனது 2022-23 ஆை் ஆண்டில் 68 ெதவீதைொக இருந்தது. 

 2023-24 ஆை் ஆண்டிற்கொன ஒட்டு சைொதத்ப் பொதுகொப்புத் துமற ெொர ் செலவினைொனது 

ரூ.5.94 லட்ெை் வகொடியொக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இதில், மூலதனெ ்செலவினைொனது ரூ.1.63 லட்ெை் வகொடியொக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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புத்சதாழில் 20 செயல்பாட்டுக் குழு 

 

 G20 அமைப்பிற்கொன இந்தியொவின் தமலமையின் கீழ் புதச்தொழில் 20 செயல்பொட்டுக் குழு 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டத்தின் வபொது சதொழில்முமனவு ைற்றுை் புதுமை பற்றிய சகொள்மகப் 

பரிந்துமரகள் குறிதத்ு விேொதிக்கப்படுை். 

 புதச்தொழில், சபரு நிறுேனங்கள், முதலீட்டொளரக்ள், புத்தொக்க முகமைகள் ைற்றுை் பிற 

பங்குதொரரக்ளுக்கு இமடவய ஒருங்கிமணப்மப வைை்படுதத்ச ் சசய்ேதற்குை் உலக 

அளவில் புதச்தொழில் நிறுேனங்கமள ஆதரிக்கச ் சசய்வதற்குமான ஒரு ேொய்ப்பிமன 

உருேொக்குேமத இந்தக் கூட்டை் வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 புதச்தொழில் 20 குழுேொனது, அடித்தளை் ைற்றுை் கூட்டணிகள்; நிதி; உள்ளடக்கை் ைற்றுை் 

நிமலத்தன்மை ஆகிய மூன்று பணிக் குழுக்கமளக் சகொண்டு உள்ளது. 

 

உறுப்பு மாற்றுெ ்சிகிென்ெக்கான விதிகளில் மாற்றங்கள் 

 

 இந்தப் புதிய விதிகள் ஆனது உறுப்பு சபறுநரக்ளுக்கொக விதிக்கப்பட்ட 65 ேயது என்ற 

ேரை்பிமன நீக்குகிறது. 

 இருப்பிடை் சதொடரப்ொன கட்டுப்பொடுகமள அகற்றச ் சசய்ேது என்பது, உறுப்பு ைொற்று 

அறுமே சிகிெம்ெக்குச ் ெரியொன வநரத்தில் உறுப்புகள் கிமடக்கப் சபறெ ் செய்திட 

மிகவுை் அேசியைொன ைற்சறொரு நடேடிக்மகயொகுை். 

 இது ஒவர வதெை் ஒவர உறுப்பு தொன கொதத்ிருப்புப் பட்டியமல அறடேமத வநொக்கிய ஒரு 

நடேடிக்மகயொகுை். 
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 தற்வபொமதய விதிகளின்படி, எதிரக்ொலத்தில் உறுப்பு ைொற்று அறுமே சிகிெம்ெ செய்து 

சகொள்ள உள்ள நபரக்ள், அேரக்ள் ேசிக்குை் ைொநிலதத்ில் ைட்டுவை உறுப்புகமளப் 

சபறுேதற்குப் பதிவு செய்ய வேண்டுை். 

 இதில் வைற்சகொள்ளப்பட்டுள்ள ைற்சறொரு முக்கியைொன ைொற்றை் என்னசேன்றொல், 

இதற்கொக இதுேமரயில் ைொநிலங்கள் ேசூலிதத்ு ேந்த பதிவுக் கட்டணைொனது ரத்து 

செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 ஒே்வேொர ் ஆண்டுை் உலகில் மூன்ைாவது அதிக எண்ணிக்மகயிலொன உறுப்பு ைொற்று 

அறுமே சிகிெம்ெகள் இந்திய நொட்டில் தொன் வைற்சகொள்ளப்படுகிறது. 

 

இந்தியரக்ளின் குடியுரினமத் துறப்பு 

 

 2022 ஆம் ஆண்டில் சுமார ் 2.25 லட்ெை் இந்தியரக்ள் இந்தியக் குடியுரிமைமயத் துறந்து 

உள்ளனர.் 

 இது 2011 ஆை் ஆண்டிற்குப் பிறகு பதிேொன இதுேமர இல்லொத அதிகபட்ெ அளேொகுை். 

 சிறந்த ேொய்ப்புகள், சுகொதொரை், ேொழ்க்மகத் தரை் ைற்றுை் கல்வி வபொன்ற பல 

கொரணிகமளத் வதடி, இந்தியரக்ள், குறிப்பொக அதிகளவு நிகரச ்செொத்து ைதிப்புள்ள தனி 

நபரக்ள் (HNI) புதிய கடவுெ ் சீட்டுகளுடன் வைற்குலக நொடுகமள வநொக்கி இடை் 

சபயரக்ிறொரக்ள் என்பது குறிதத்ு இந்தத் தரவு எடுதத்ுமரக்கிறது. 

 அதிகளவு நிகரச ் செொதத்ு ைதிப்புள்ள தனிநபரக்ள் 1 மில்லியன் டொலர ் அல்லது 8.2 

வகொடிக்குை் அதிகைொன செொதத்ு மேதத்ிருக்குை் நபரக்ள் ஆேர.் 

 சைன்லி உலக குடிைக்கள் அறிக்மகயின்படி, 2021 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ் ைொததத்ில் 

இந்தியொவில் 3.47 லட்ெை் அதிகளவு நிகரச ்செொத்து ைதிப்புள்ள தனிநபரக்ள் உள்ளனர.் 

 முை்மப, சடல்லி, சகொல்கதத்ொ, சபங்களூரு, மைதரொபொத், புவன, சென்மன, குரக்ொன் 

ைற்றுை் அகைதொபொத் ஆகிய ஒன்பது நகரங்களில் ைட்டுை் 1.49 லட்ெை் அதிகளவு நிகரச ்

செொத்து ைதிப்புள்ள தனி நபரக்ள் கொணப் படுகின்றனர.் 
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 உலக அளவில் தனி நபரிடை் உள்ள செொதத்ு ைதிப்பின் அடிப்பமடயில், அசைரிக்கொ, சீனொ, 

ஜப்பொன் ஆகிய நொடுகமளயடுத்து இந்தியொ நொன்கொேது இடத்தில் உள்ளது. 

 

ெரக்கு மற்றும் செனவ வரி சமல்முனறயீட்டுத் தீர்ப்பாயம் 

 ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரிச ் ெமபயொனது, சடல்லியில் முதன்மை அைரவ்ுடனுை் பிற 

ைொநிலங்களில் அதற்கொன கிமள அைரவ்ுகளுடன் கூடிய வதசிய ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரி 

ெொரந்்த ேழக்குகளுக்கொன வைல்முமறயீட்டுத ் தீரப்்பொயத்திமன நிறுே முடிவு 

செய்துள்ளது. 

 ஒரு ைொநிலத்தில் உள்ள அைரவ்ுகளின் எண்ணிக்மகயொனது அை்ைொநிலத்தில் உள்ள 

ைக்கள் சதொமகயின் வதமேகளின் அடிப்பமடயில் அந்த ைொநில அரசினொல் 

தீரை்ொனிக்கப் படுை். 

 இந்த வைல்முமறயீட்டு அமைப்பொனது, ஓர ் உெெ் நீதிைன்ற நீதிபதி அல்லது உயர ் நீதி 

ைன்றதத்ின் தமலமை நீதிபதியினுமடய தமலமையில் செயல்படும். 

 50 இலட்ெதத்ிற்குை் குமறேொன ேரி சிக்கல் சதொடரப்ொன ேழக்குகமள விெொரிப்பதற்கு 

ஒற்மற உறுப்பினர ்சகொண்ட ஒரு அைரே்ொனது நிரண்யிக்கப்படுை். 

 50 இலட்ெத்திற்குை் வைலொன ேரி சிக்கல் சதொடரப்ொன ேழக்குகமள விெொரிப்பதற்கு 

இரட்மட உறுப்பினரக்ள் சகொண்ட ஒரு அைரே்ொனது நிரண்யிக்கப்படுை். 

 

 

SWARM ஆளில்லா விமான அனமப்பு 

 இந்திய ரொணுேைொனது, வபொரக்்களதத்ில் பயன்படுதத்ுேதற்கொக, முதலொேது பன்முகப் 

பயன்பொடு சகொண்ட ஒரு ஆளில்லொ ேொன்ேழி ேொகன (UAV) அமைப்மப ேொங்கத் 

சதொடங்கியுள்ளது. 

 இரொணுேப் பயன்பொடுகளுக்கொக என்று அறிமுகப்படுதத்ப்படுை் உலகின் முதல் 

செயல்பொட்டில் உள்ள உயர ்ஆற்றல் செயல்திறன் சகொண்ட SWARM ஆளில்லொ ேொன்ேழி 

ேொகன அமைப்பு இதுவே ஆகுை். 

 சபங்களூரு நகரில் அமைந்துள்ள நியூஸ்வபஸ் ரிெரெ் ் & சடக்னொலஜிஸ் என்ற இந்தியப் 

புதச்தொழில் நிறுேனை் மூலை் அமே விநிவயொகிக்கப்படுகின்றன. 
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 100 ஆளில்லொ விைொனங்கள் சகொண்ட ஒரு சதொகுதியொனது, குமறந்தது எதிரி நொட்டின் 

பிரவதெத்தினுள் 50 கிவலொமீட்டர ்சதொமலவில் ேமர உள்ள இலக்குகமளத் தொக்குை் திறன் 

சகொண்டது. 

 அமே வைை்பட்டத் தன்னியக்கை், கணினிையை், தகேல் சதொடரப்ு ைற்றுை் செயற்மக 

நுண்ணறிவு சநறிமுமறகமளப் பயன்படுதத்ி, குமறந்தபட்ெ ைனித ஈடுபொட்டுடன் 

பல்வேறு பணிகமளச ்செயல்படுதத்ுகின்றன. 

 

 

PRASHAD திட்டத்திற்கான புதிய யாத்தினர னமயம் 

 

 புனித யொத்திமரப் புத்துயிரொக்கை் ைற்றுை் ஆன்மீகப் பொரை்பரியத்மத வைை்படுத்தச ்

சசய்ேதற்கொன இயக்கை் (PRASHAD) என்ை திட்டத்தின் கீழ், நொன்கு புனித யொதத்ிமர 

மையங்கமள ைத்திய அரசு அமடயொளை் கண்டுள்ளது. 

 அந்த 4 புதிய மையங்கள் 

o மைசூருவில் உள்ள ெொமுண்வடஸ்ேரி வகொவில், 

o உடுப்பி ைொேட்டதத்ில் உள்ள குஞ்ெரகிரியில் உள்ள ஸ்ரீ ைத்ே ேனை், 

o பிதொர ்ைொேட்டதத்ில் உள்ள பொப்னொஷ் வகொவில் ைற்றுை் 

o சபலகொவி ைொேட்டத்தில் செளந்தட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ வரணுகொ சயல்லை்ைொ வகொவில் 
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 ைை்பி ைற்றுை் மைசூருவில் அமைந்துள்ள பொரை்பரியத் தளங்கள் ஏற்கனவே ஸ்ேவதஷ் 

தரஷ்ன் திட்டத்தின் கீழ் வதரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

 PRASAD திட்டை் ஆனது சுற்றுலொ அமைெெ்கத்தினொல் 2014-15 ஆை் ஆண்டில் சதொடங்கப் 

பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ின் சபயர ் ஆனது 2017 ஆை் ஆண்டு அக்வடொபர ் ைொததத்ில் PRASAD என்பதில் 

இருந்து PRASHAD என ைொற்றப்பட்டது. 

 

சிவசெனா கட்சியின் சபயர ்மற்றும் சின்னம் 

 இந்தியத் வதரத்ல் ஆமணயை் ஆனது ‘சிேவெனொ’ என்ற சபயமரயுை் அக்கட்சியின் வில் 

அை்பு சின்னத்மதயுை் ஏக்நொத் ஷிண்வட அணிக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. 

 இந்த நடேடிக்மகயொனது, பொலொ ெொவகப் தொக்கவரேொல் நிறுேப்பட்ட அெல் கட்சி இது 

என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 "சபருை்பொன்மைச ் வெொதமன" என்ை அடிப்பமடயில் வதரத்ல் ஆமணயைொனது இந்த 

முடிவிமன வைற்சகொண்டது. 

 ஏக்நொத் ஷிண்வட தரப்பிரனருக்கு ஆதரவு அளிக்குை் ெட்டெமப உறுப்பினரக்ள் 

குழுேொனது கிட்டத்தட்ட 76% ேொக்குகமளயுை், உதத்ே் தொக்கவர தரப்பினர ் 23.5% 

ேொக்குகமளயுை் சபற்றனர.் 

 ஏக்நொத் ஷிண்வட தரப்பு சிவவசனா கட்சி மக்களறவயில் சவன்ை 18 நபரக்ளில் 13 

நபரக்றளயும், அம்மாநிலச ் சட்டமன்ைதத்ில் சவன்ை 56 நபரக்ளில் 40 நபரக்றளயும் 

சகாண்டுள்ளதாக உரிறம வகாரியுள்ளது. 

 2019 ஆை் ஆண்டு ைகொரொஷ்டிரச ் ெட்டெமபத் வதரத்லில் சேற்றி சபற்ற சிேவெனொ 

கட்சியில் 56 ெட்டெமப உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

 கடந்த ஜூன் ைொததத்ிலிருந்து, கட்சியின் சபயர ் ைற்றுை் சின்னை் சதொடரப்ொக இரு 

தரப்பினரக்ளுக்குை் இமடவய வைொதல் நிலவி ேருகிறது. 

 

 

ஒருங்கினணந்த மருத்துவ னமயங்கள் 

 நொட்டிலுள்ள அமனத்து அரசு ைருத்துே நிறுேனங்களிலுை் குறிப்பொக AIIMS வபான்ை 

நிறுேனங்களிலும் ஒருங்கிமணந்த ைருதத்ுே மையங்கமளத் திறப்பதற்கு ைத்திய அரசு 

முடிவு செய்துள்ளது. 
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 இத்தமகய மையங்கமளத் திறப்பதொல், இந்திய ைருத்துே முமறயிமன நவீன ைருதத்ுே 

முமறகவளொடு ஒதத்ிமெப்பதற்கொகவுை், வநொயொளிகளுக்குப் பலதரப்பட்ட ைருதத்ுேச ்

வெமேகமள ேழங்கவுை் உதவுை். 

 இந்த ஒருங்கிமணந்த ைருதத்ுேச ் வெமேயொனது, அவலொபதி ைருதத்ுேத்தில் நவீன 

முன்வனற்றங்கமளப் பயன்படுதத்ுேவதொடு, இந்தியொவின் ேளைொனப் பொரை்பரியை் 

ைற்றுை் ைருத்துே அறிவின் திறமனத் திறை்படப் பயன்படுத்துேமத வநொக்கைொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 
 

ஜாதுய் பிடரா 

 ைத்தியக் கல்வித் துறை அமைெெ்ர ் தரவ்ைந்திர பிரதொன் அேரக்ள் அடிப்பமடக் கல்வி 

நிமலக்கொன கற்றல் ைற்றுை் கற்பித்தல் ஆகியேற்றிற்கொன "ஜொதுய் பிடொரொ" என்ற பொடத ்

திட்டதத்ிமன சேளியிட்டொர.் 

 இது 3 முதல் 8 ேயது ேமரயிலொன குழந்மதகளுக்கொன விமளயொட்டு முமற 

அடிப்பமடயிலொன கற்றல் திட்டைொகுை். 

 இது 13 சேே்வேறு இந்திய சைொழிகளில் கிமடக்கப் சபறுகிறது. 

 இது வதசியப் பொடத்திட்டக் கட்டமைப்பின் கீழ் உருேொக்கப்பட்டது. 
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SADUN முன்சனடுப்பு 

 இந்திய அரெொனது, சதற்கொசிய விநிவயொகப் பயன்பொட்டு ேமலயமைப்பிமன (SADUN) 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 ஒரு பிரொந்தியதத்ின் விநிவயொக நிறுேனங்களிமடவயயொன அறிவுப் பகிரவ்ு மூலை் 

சதற்கொசியொவில் பல்வேறு பயன்பொடுகளின் விநிவயொகத்மத நவீனையைொக்குேமத இது 

வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 SADUN என்பது மின்ெொரத் துறை அமைெெ்கை், USAID ைற்றுை் ஆை்ைல் நிதி நிறுவனம் (PFC) 

ஆகியேற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியொகுை். 

 

‘She Feeds the World' திட்டம் 

 

 இந்தியொவில் சபப்சிவகொ ைற்றுை் வகர ்(CARE) ஆகிய நிறுேனங்கள் இமணந்து 'She Feeds the 

World' திட்டதத்ிமனத் சதொடங்கியுள்ளன. 

 இத்திட்டைொனது, முதலில் வைற்கு ேங்கொளத்தின் கூெச்பைொர ் ைற்றுை் அலிபுரத்ுேொர ்

ஆகிய ைொேட்டங்களில் செயல்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 இது 48,000 சபண்களின் நிமலமய வைை்படுத்துேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 வைற்கு ேங்கொளத்மதெ ்வெரந்்த 1.5 மில்லியனுக்குை் அதிகைொன ைக்கள் இந்தத் திட்டத்தின் 

மூலை் பயனமடேொரக்ள். 

 இது பயிர ்விமளெெ்மல அதிகரிப்பது, ேறுமைக் வகொட்டிற்குக் கீவழ உள்ள குடுை்பங்களில் 

சபண்களின் ேருைொனத்மத அதிகரிப்பது, ஆவரொக்கியைொன ைற்றுை் ெைெச்ீர ்

உணவுக்கொன அணுகமல உறுதி செய்வது ைற்றுை் நீடித்த வேளொண்மை குறிதத்ுப் 

சபண்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது ஆகியேற்றில் கேனை் செலுத்துகிறது. 

 

யானனக்கால் சநாயினன எதிரத்்துப் சபாராடுவதற்கான பிரெெ்ாரம் 

 ைத்திய சுகொதொர அமைெெ்கை் ஆனது நொடு முழுேதுை் ைொசபருை் ைருந்து விநிவயொகப் 

பிரெெ்ொரத்திமனத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 குறிப்பொக பொதிக்கப்பட்ட 10 ைொநிலங்களில் யொமனக்கொல் வநொய் (ஃமபவலரியொ) எதிரப்்பு 

ைருந்துகமள வீட்டுக்கு வீடொக ேழங்குேதன் மூலை் யொமனக்கொல் வநொய் பரவுேமதக் 

கட்டுப்படுத்துேதமன இது வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 
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 பீகொர,் ெத்தீஸ்கர,் ஜொரக்்கண்ட், ைகொரொஷ்டிரொ, உத்தரப் பிரவதெை், வைற்கு ேங்கொளை், 

கரந்ொடகொ, ஒடிெொ, ைத்தியப் பிரவதெை் ைற்றுை் ஆந்திரப் பிரவதெை் ஆகிய ைொநிலங்களில் 

அதிக வநொய்ப் பொதிப்பு சகொண்ட ைொேட்டங்கள் இமணந்து இந்தப் பிரெெ்ொரத்மதத் 

சதொடங்கியுள்ளன. 

 ைத்திய சுகொதொரத் துறை அமைெெ்கைொனது, உலக நொடுகளின் இலக்மக விட மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னதொக, 2027 ஆை் ஆண்டிற்குள் யொமனக்கொல் வநொயிமன 

அகற்றுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது.. 

 நிணநீர ் ஃமபவலரியொசிஸ் (LF) என்பது க்யூசலக்ஸ் சகொசுக்களொல் ஏற்படுை் ஒரு வநொய் 

பரப்பிகளின் மூலை் பரவுை் குமறபொடுகளுக்கு ேழி ேகுக்கின்ற ஒரு வநொயொகுை். 

 

 

சபறுகால தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் – 2000/2020  

 2020 ஆை் ஆண்டில் இந்தியொவில் இரண்டொேது அதிக எண்ணிக்மகயிலொன வபறுகொல 

தொய்ைொரக்ள் இறப்புகள் பதிேொகியுள்ளன. 

 சபருந்சதொற்று ஏற்பட்ட ஆண்டில் 82,000 வபறுகொல தொய்ைொரக்ள் இறப்புகள் பதிேொகிய 

மநஜீரியொவிமனத் சதொடரந்்து 24,000 என்ை எண்ணிக்மகயுடன் இந்தியொ இரண்டொேது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 இருப்பினுை், இந்தியொவில் பதிேொன வபறுகொல தொய்ைொரக்ள் இறப்பு விகிதத்தில் ஒட்டு 

சைொத்தைொக 73.5 ெதவீதை் குமறந்துள்ளது. 

 நூற்றொண்டின் சதொடக்கதத்ில் 384 ஆக இருந்த இந்தியொவின் வபறுகொல தொய்ைொரக்ள் 

இறப்பு விகிதைொனது 2020 ஆை் ஆண்டில் 103 ஆக குமறந்திருப்பது மிகப்சபரிய ஒரு 

முன்வனற்றைொகுை். 

 ைற்ற ேளரந்்து ேருை் நொடுகளொன அரச்ஜன்டினொ (45), பூடொன் (60), பிவரசில் (72), 

கிரக்ிஸ்தொன் (50) ைற்றுை் பிலிப்மபன்ஸ் (78) ஆகிய நொடுகள் இந்தியொமே விட மிகச ்

சிறப்பொன செயல்திறமனக் சகொண்டதொக உள்ளன. 

 உலகளவில், 2020 ஆை் ஆண்டில் 287,000 வபறுகொல தொய்ைொர ் இறப்புகள் பதிேொனதொக 

ைதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 
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 2020 ஆை் ஆண்டில் பதிேொன அமனதத்ு வபறுகொல தொய்ைொரக்ள் இறப்புகளில் 

ஆப்பிரிக்கொவின் துமண-ெைொரொ பகுதியானது  70 ெதவிகிதத்திமனக் சகொண்டுள்ள 

நிறலயில் வபறுகொல தொய்ைொர ் இறப்புகள் ஏழ்மை மிக்க நொடுகள் ைற்றுை் வைொதல் 

நிமறந்த ைண்டலங்களில் அதிகைொகக் கொணப்படுகின்றன. 

 வைலுை், 223 என்ற அளவிலான உலக ெரொெரியுடன் ஒப்பிடுை்வபொது, வைொதல்கள் நிமறந்த 

நொடுகளில் வபறுகொல தொய்ைொரக்ள் இறப்பு விகிதை் 551 ஆகப் பதிேொகி உள்ளது. 

 

 

சிறுதானியங்களுக்கான FSSAI அனமப்பின் தர நிரண்யம் 

 இந்திய உணவுப் பொதுகொப்பு ைற்றுை் தர நிரண்ய ஆமணயைொனது, உணவுப் பொதுகொப்பு 

ைற்றுை் தரநிமலகள் 2023 ஆை் ஆண்டின் இரண்டொேது திருத்தெ ்ெட்டங்கள் ஆகியேற்றின் 

அடிப்பமடயில் சிறு தொனியங்களுக்கொன விரிேொன சதொகுப்பு குறித்த தர நிமலகமளக் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 இது இந்த ஆண்டின் செப்டை்பர ்01 ஆை் வததி முதல் அைலுக்கு ேர உள்ளது. 

 தற்வபொது, 2011 ஆை் ஆண்டு உணவுப் பொதுகொப்பு ைற்றுை் தரநிமலகள் (உணவுப் 

சபொருட்களின் தரநிமலகள் ைற்றுை் உணவுெ ்வெரக்்மககள்) ஒழுங்குமுமறகளில் ஒரு சில 

உணவு ேமககளுக்கொன தனிப்பட்ட தரநிமலகள் பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளன. 

 FSSAI அமைப்பொனது தற்வபொது 15 ேமகயொன சிறு தொனியங்களுக்கு ஒரு விரிேொன 

சதொகுப்பு தரநிமலகமள உருேொக்கியுள்ளது. 

 ஈரப்பதத்திற்கொன அதிகபட்ெ ேரை்பு, யூரிக் அமில உட்கூறு, வதமேயற்ற சபொருட்கள், 

ைற்ற உண்ணக் கூடிய தொனியங்கள், குமறபொடுகள், அந்துப்பூெச்ிகள் தொக்கிய 

தொனியங்கள் ைற்றுை் முதிரெ்ச்ியமடயொத ைற்றுை் உலரந்்த தொனியங்கள் வபொன்ற 8 தர 

அளவுருக்கமள அமே குறிப்பிடுகின்றன. 
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ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

BIO ASIA 2023 மன்றத்திற்கான பங்குதார நாடு 

 ைத்திய அரசு ைற்றுை் பல ெரே்வதெ நிறுேனங்கள் இமணந்து றைதராபாத்தின் ஜீவனொை் 

பள்ளதத்ொக்குப் பகுதியில் BIO ASIA ைன்றத்மத ஏற்பொடு செய்ய உள்ளன. 

 BIO ASIA 2023 ைன்றத்திற்கொனப் பங்குதொர நொடொக ஐக்கியப் வபரரசு நிரண்யிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 முன்னணி உயிரித் சதொழில்நுட்ப நிறுேனங்கள் அதத்ுமறயில் உள்ள ெமீபத்தியத் 

சதொழில்நுட்ப முன்வனற்றங்கள் பற்றி அறிய இந்த ைன்றை் ஒரு ேொய்ப்பொக அமையுை். 

 இந்த ஆண்டு, இந்த ைன்றை் குறு, சிறு ைற்றுை் நடுதத்ர சதொழில் நிறுேனங்கள் துமறயில் 

கேனை் செலுதத் உள்ளது. 

 

 

இந்திய எல்னலக்கு அருகில் அனண நிறுவும் சீனா 

 இந்தியொ, சீனொ, வநபொளை் ஆகிய நொடுகளின் முெெ்ந்திப்புப் பகுதிக்கு அருகில், திசபதத்ில் 

உள்ள ைப்ஜொ ெொங்வபொ ஆற்றின் மீது சீனொ ஒரு புதிய அமணமய கட்டி ேருகிறது. 

 இந்தப் புதிய அமணயொனது, முெெ்ந்திப்பு பகுதியில் இருந்து ேடக்வக 16 கி.மீ சதொமலவில் 

உத்தரகொண்ட் ைொநிலதத்ின் கொலொபொணி பகுதிக்கு எதிவர அமைந்து உள்ளது. 

 ைப்ஜொ ெொங்வபொ நதியொனது திசபத்தின் நகரி ைொேட்டத்தில் வதொன்றுகிறது. 
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 இது வநபொளை் ேழியொக கொகரொ நதியுடன் இமணந்து, இந்தியொவில் கங்மக நதியில் 

கலக்கிறது. 

 

 

இஸ்லாமியத்திற்கு எதிரான பாகுபாடுகனள எதிரத்்துப் சபாராடுதல் 

நடவடிக்னககளுக்கான பிரதிநிதி 

 

 இஸ்லொமியத்திற்கு எதிரொன பொகுபொடுகமள எதிரத்த்ுப் வபொரொடுதல் என்ை 

நடேடிக்மககளுக்கொன தனது முதல் சிறப்புப் பிரதிநிதிமய கனடொ அரசு நியமிதத்ு 

உள்ளது. 

 நொட்டில் முஸ்லிை்கள் மீது அண்மையில் வைற்சகொள்ளப்பட்ட பல தொக்குதல்கமளத ்

சதொடரந்்து இந்தப் பதவியொனது உருேொக்கப் பட்டது. 

 இதில் பதத்ிரிமகயொளருை் ஆரே்லருைொன அமிரொ எல்கேொபி ெொை்பியன், ஆவலொெகர,் 

நிபுணர ்ைற்றுை் பிரதிநிதி என்ற பல பரிைொணங்களில் பணியொற்ற உள்ளொர.் 

 இஸ்லொமியத்திற்கு எதிரொன பொகுபொடுகள், அமைப்பு ரீதியிலொன இனேொதை், இன 

பொகுபொடு ைற்றுை் ைத ெகிப்புத் தன்மையற்றல் ஆகியேற்றிற்கு எதிரொன வபொரொட்டதத்ில் 

அந்நாட்டு ைதத்ிய அரசு வைற்சகொள்ளுை் முயற்சிகளுக்கு அேர ் ஆதரேளிதத்ு அதமன 

வைை்படுதத்ுேொர.் 
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பணத்தாள்களில் இருந்து பிரிட்டிஷ் அரெரக்ளின் படங்கனள அகற்றுதல் 

 ஆஸ்திவரலிய அரெொனது, தனது புதிய 5 டொலர ்தொள்களில் மூன்றொை் ெொரல்ஸ் ைன்னரின் 

படை் இடை் சபறொது என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அதன் புதிய 5 டொலர ்தொள்களொனது, மூன்றொை் ெொரல்ஸின் படத்திற்குப் பதிலொக, உள்நொடு 

ெொரந்்த ேடிேமைப்மபக் சகொண்டிருக்குை். 

 ஆனொல் தற்வபொது ைமறந்த இரண்டொை் எலிெசபத ் ைகொரொணியின் உருேை் சபொறிக்கப் 

பட்ட நொணயங்களில் ைன்னரின் படை் இடை் சபறுை் என எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 இந்த நடேடிக்மகயொனது, "மூதொமதய ஆஸ்திவரலியரக்ளின் கலொெெ்ொரை் ைற்றுை் 

ேரலொற்றிற்கு" ைதிப்பளிக்குை். 

 பிரிட்டிஷ் ைன்னர ் ஆஸ்திவரலியொவின் அரெத் தமலேரொக விளங்குகிறொர ் இருப்பினுை் 

தற்வபொமதயக் கொலங்களில் இேரது சபொறுப்பு சபருை்பொலுை் சபயரளவு அமடயொளம் 

என்ை அளவிவலவய உள்ளது. 

 

 

உகாண்டாவின் முதல் எண்சணய்க் கிணறுகள் துனளத்தல் திட்டம் 

 உகொண்டொ அரெொனது, தனது முதல் எண்சணய்க் கிணறுகள் துமளத்தல் பணியிமனத் 

சதொடங்கியது. 

 2025 ஆை் ஆண்டில் முதல் முமறயொக எண்சணய் உற்பதத்ி என்ற ஒரு இலக்மக 

அமடேதற்கொன அந்நொட்டின் பொமதயில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கல் ஆகுை். 

 இந்த எண்சணய்க் கிணறு ஆனது, கிகுவப ைொேட்டத்தில் உள்ள ஆல்பரட்் ஏரிக்கு அருகில் 

சீனத் வதசியக் கடற்கமரவயொர எண்சணய் உற்பதத்ி நிறுேனை் (CNOOC) மூலை் இயக்கப் 

படுகிறது. 
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 கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நொட்டில் ேணிக ரதீியிலொன முக்கியத்துேை் ேொய்ந்த எண்சணய் 

இருப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த வைை்பொட்டுப் பணி 

சதொடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 உகொண்டொவின் எண்சணய் இருப்புக்கள் 6.5 பில்லியன் பீப்பொய்கள் கெெ்ொ எண்சணய் 

ேழங்கக் கூடியது என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறலயில், இதில் சுைொர ் 1.4 பில்லியன் 

பீப்பொய்கள் வதொண்டிசயடுக்கப் படக்கூடியமே என கருதப்படுகிறது. 

 

ெரவ்சதெ சூரியெக்திக் கூட்டணியில் காங்சகா 

 ெரே்வதெ சூரியெக்திக் கூட்டணியில் கொங்வகொ இமணேமத இந்தியொ ேரவேற்று உள்ளது. 

 ெரே்வதெ சூரியெக்திக் கூட்டணி (ISA) என்பது சூரிய ஆற்றல் சதொழில்நுட்பங்களின் 

பயன்பொட்டிமன அதிகப்படுத்தச ் சசய்ேதற்கொன செயல் ெொரந்்த, உறுப்பினரக்ளொல் 

இயக்கப் படுை் ஒரு கூட்டுறவு அமைப்பொகுை். 

 இதன் தமலமையகை் இந்தியொவில் உள்ள நிறலயில் அதன் இமடக்கொலச ் செயலகை் 

குருகிரொமில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ெரே்வதெ சூரியெக்திக் கூட்டணியின் கட்டமைப்பு ஒப்பந்ததத்ில் சைொத்தை் 107 நொடுகள் 

மகசயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 இந்த 107 நொடுகளில், 86 நொடுகள் ெரே்வதெ சூரியெக்திக் கூட்டணியின் கட்டமைப்பு 

ஒப்பந்ததத்ில் மகசயழுத்திட்டு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளன. 

 ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயின் அமனத்து உறுப்பினர ் நொடுகளுை் ெரே்வதெ சூரியெக்திக் 

கூட்டணியில் இமணயத் தகுதியுமடயமேயொகுை். 

 

 

மாட்ரிட் ெரவ்சதெ புத்தகக் கண்காட்சி 

 2025 ஆை் ஆண்டு ைொட்ரிட் ெரே்வதெ புத்தகக் கண்கொட்சியின் கருதத்ுரு இந்தியொ என்று 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ைொட்ரிட் புத்தகக் கண்கொட்சியொனது 1993 ஆை் ஆண்டு முதல் ஸ்சபயினில் நடத்தப் 

படுகிறது. 

 2023 ஆை் ஆண்டு ஜனேரி ைொததத்ில் சகொல்கத்தொவில் நமடசபற்ற ெரே்வதெ புத்தகக் 

கண்கொட்சியின் கருத்துரு ஸ்சபயின் என்பதொகுை். 
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பசுனம ஒப்பந்தத் சதாழில்துனறத் திட்டம் 

 ஐவராப்பிய ஒன்றியத்தின் இந்த முன்சமாழிவானது எளிறமயான ஒழுங்குமுறைக் 

கட்டறமப்றப உருவாக்குதல், நிதிகளுக்கான விறரவான அணுகறல வழங்குதல், 

திைன்கறள வமம்படுத்துதல் மை்றும் ஐவராப்பிய ஒன்றியதத்ின் வரத்்தக வறல 

அறமப்றப வமம்படுதத்ுதல் ஆகியவை்றை உள்ளடக்கியது. 

 அசமரிக்கா தனது பணவீக்கக் குறைப்புச ் சட்டத்றத அறிவித்த சில மாதங்களுக்குப் 

பிைகு இந்த நடவடிக்றகயானது வமை்சகாள்ளப்பட்டது. 

 இது அசமரிக்க நிறுவனங்களின் உை்பதத்ிக்கான ஊக்கத் சதாறககளுடன் கூடிய 

பருவநிறல மாை்ை திட்டங்கள் , தூய்றமயான எரிசக்திக்கான பில்லியன் கணக்கான 

டாலர ்வரிக் குறைப்புகள் ஆகியவை்றைக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

துருக்கி மற்றும் சிரியா ஆகிய நாடுகனளத் தாக்கிய மாசபரும் நிலநடுக்கம் 

 பிப்ரேரி 06 ஆை் வததியன்று, துருக்கி ைற்றுை் சிரியொ ஆகிய நொடுகளில் ஏற்பட்ட சபருை் 

நிலநடுக்கதத்ில் 3,800க்குை் வைற்பட்ட ைக்கள் சகொல்லப்பட்டு ஆயிரக் கணக்கொன 

கட்டிடங்கள் தமரைட்டைொயின. 

 ரிக்டர ் அளவுவகொலில் 7.8 ஆக பதிேொன முதல் நிலநடுக்கை் ஆனது துருக்கியின் 

கை்ரொைன்ைொரொஸ் ைொகொணத்தின் பெொரச்ிக் ைொேட்டத்தில் மையை் சகொண்டிருந்தது. 

 அடுத்த 12 ைணி வநரதத்ிற்குள்ளொகவே, அவத பகுதியில் 7.6 ரிக்டர ் என்ை அளவில் 

இரண்டொேது நிலநடுக்கை் ஏற்பட்டது. 
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 7 ரிக்டர ்அளவிலொன நிலநடுக்கங்கள் ைொசபருை் நிலநடுக்கைொக கருதப் படுகிறது. 

 துருக்கி நொடொனது, உலகிவலவய அதிகளவில் நிலநடுக்கை் ஏற்படக் கூடிய ைண்டலங்களில் 

அமைந்த நொடுகளுள் ஒன்றொகுை். 

 அந்நொட்டில் கமடசியொக 7.8 ரிக்டர ்அளவிலொன நிலநடுக்கை் ஆனது 1939 ஆை் ஆண்டில் 

கிழக்கு எரச்ின்கொன் ைொகொணத்தில் ஏற்பட்டு அதில் 33,000 வபர ்உயிரிழந்தனர.் 

 1999 ஆை் ஆண்டில், துருக்கிய நொட்டின் டஸ் பகுதியில் 7.4 ரிக்டர ்அளவிலொன நில நடுக்கை் 

ஏற்பட்டு அதில் 17,000க்குை் அதிகைொவனொர ்உயிரிழந்தனர.் 

 

 

காசியான்சடப் சகாட்னட 

 

 சதன்கிழக்கு துருக்கியில் ஏற்பட்ட ெக்தி ேொய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஆனது 2,200 ஆண்டுகள் 

பழமையொன ஒரு வரொைொனிய நிமனவுெ ் சின்னைொன கொசியொன்சடப் என்ை 

வகொட்மடமயயுை் சீரக்ுமலதத்து. 

 ஒரு ைமல உெச்ியில் அமைந்த கொசியொன்சடப் வகொட்மடயொனது துருக்கியில் 

கொசியொன்சடப் நகரின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. 

 இது 2 ைற்றுை் 3 ஆை் நூற்றொண்டுகளின் வபாது அப்வபொமதய வரொைொனியக் கொலத்தில் ஒரு 

கொேற்வகொபுரைொக கட்டமைக்கப்பட்டது. 

 கி.பி.527-565 கொலத்தின் வபொது, மபசான்மடன் வபரரெர ்ஜஸ்டினியனின் ஆட்சியின் வபொது, 

இந்தக் வகொட்மட வைலுை் வைை்படுத்தப்பட்டு அதன் தற்வபொமதய ேடிேத்மத சபற்றது. 
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 இது 12 ைற்றுை் 13 ஆை் நூற்றொண்டுகளில் அய்யூபிட்களின் ஆட்சியிலுை், ஒட்டாைொன் 

வபரரசின் ஆட்சியிலுை் ஒரு சில ைொற்றங்கள் வைற்சகொள்ளப்பட்டது. 

 20 ஆை் நூற்றொண்டின் சதொடக்கத்தில் நமடசபற்ற துருக்கியின் சுதந்திரப் வபொரின் வபொது 

இது ஒரு முக்கியப் பங்மகக் சகொண்டிருந்தது. 

 ஒட்டாைொன் வபரரசின் வீழ்ெச்ிக்குப் பிறகு பிசரஞ்சுப் பமடகளுக்கு எதிரொக அந்த 

நகரத்தின் பொதுகொப்புத் திறனின் ஓர ்அமடயொளைொக இது இருந்தது. 

 

உலகப் பருவநினல சநகிழ்திறன் நிதி 

 

 குஜரொத ் ைொநிலத்தின் அகைதொபொத்தில் நமடசபற்ற, SEWA அமைப்பின் 50ேது ஆண்டு 

நிமறவு விழொவில் அசைரிக்கொவின் முன்னொள் சேளியுறவுத்துமற அமைெெ்ர ் ஹிலொரி 

கிளிண்டன் பங்வகற்றொர.் 

 இந்த நிகழ்வின் வபொது, பருேநிமல ைொற்றதத்ிமன எதிரத்த்ுப் வபொரொடச ் சசய்ேதில் 

சபண்களுக்கொக 50 மில்லியன் அசைரிக்க டொலர ் என்ை அளவிை்கு உலகப் பருேநிமல 

சநகிழ்திறன் நிதிமய ேழங்குேதொக அறிவித்தொர.் 

 பருேநிமல ைொற்றத்மத எதிரத்த்ுப் வபொரொடுேதற்குை், புதிய ேொழ்ேொதொர ேளங்கள் 

ைற்றுை் கல்விமய ேழங்குேதற்குை் வவண்டி சபண்களுக்குை் ெமூகங்களுக்குை் இந்த நிதி 

ஆதரவு அளிக்குை். 

 SEWA என்பது சுயசதொழில் செய்யுை் சபண்கள் ெங்கை் என்பமதக் குறிக்கிறது. 

 இது சமீபதத்ில் ைமறந்த ஆரே்லர ் ஈலொ பட் அேரக்ளொல் 1972 ஆை் ஆண்டில் நிறுேப் 

பட்டது. 

 

இந்தியா-சதன்சகாரியா இனடயிலான அரசுமுனற உறவுகள் 

 2023 ஆை் ஆண்டொனது, இந்தியொ - கத்தொர ் ைற்றுை் இந்தியொ-சதன் சகொரியொ 

ஆகியவை்றுக்கு இமடவயயொன முழு அரசுமுமற உறவுகள் நிறுேப்பட்டதன் 50 ஆண்டு 

நிமறவிமன (1973 ஆை் ஆண்டு முதல்) குறிக்கிறது. 

 புத்தைதை் ஆனது இந்தியொவில் இருந்து 3 ஆை் நூற்றொண்டில் இருந்த மூன்று வபரரசுகளின் 

கொலதத்ில் சகொரியத் தீபகற்பத்மத அமடந்தது. 
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 1945 ஆை் ஆண்டில் சகொரியொ சுதந்திரை் சபற்ற பிறகு, சகொரிய நொட்டு விேகொரங்களில் 

இந்தியொ ஒரு முக்கியைொன ைற்றுை் வநரை்மறயொன பங்கிமனக் சகொண்டிருந்தது. 

 சகொரியொவில் வதரத்மல நடத்தச ் சசய்ேதற்கொக 1947 ஆை் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட 9 

உறுப்பினரக்மளக் சகொண்ட ஐக்கிய நொடுகள் ஆமணயதத்ின் தமலேரொக இந்தியொவின் 

திரு. K.P.S. வைனன் பணியொற்றினொர.் 

 சகொரியப் வபொரின் வபொது (1950-53), வபொரில் ஈடுப்பட்ட இரு நொட்டுத் தரப்பினருை் 

இந்தியொேொல் முன்சைொழியப்பட்ட ஒரு தீரை்ொனத்மத ஏற்றுக் சகொண்டன. 

 அதமனத் சதொடரந்்து 1953 ஆை் ஆண்டு ஜூமல 27 ஆை் வததியன்று வபொர ் நிறுதத்ை் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 1962 ஆை் ஆண்டில் இருநொடுகளிமடவய இருதரப்புப் பிரதிநிதிகள் ெொரந்்த உறவுகள் 

நிறுேப் பட்டு அமே 1973 ஆை் ஆண்டில் தூதரக உறவுகள் என்ற நிமலக்கு உயரத்்தப் 

பட்டன. 

 1974 ஆை் ஆண்டில் ேரத்த்க வைை்பொடு, சபொருளொதொரம் ைற்றுை் சதொழில்நுட்ப 

ஒதத்ுமழப்புக்கொன ஒப்பந்தை் மகசயழுதத்ொனது. 

 முன்னொள் குடியரசுத் தமலேர ் அப்துல் கலொை் கடந்த 2006 ஆை் ஆண்டு சதன் 

சகொரியொவுக்கு ேருமக தந்தொர.் 

 இதன் விமளேொக 2010 ஆை் ஆண்டில் செயலொக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு பணிக்குழு 

உருேொக்கப் பட்டது. 

 2010 ஆை் ஆண்டு இந்தியக் குடியரசு தின விழொவின் தமலமை விருந்தினரொக 

அப்வபொமதய அதிபர ்லீ இந்தியொவிற்கு ேருமக தந்தொர.் 

 இந்தியொவில் சகொரிய முதலீடுகமள ஊக்குவிக்கச ் சசய்வதற்கொகவுை், வைை்படுதத்ச ்

சசய்ேதற்காகவுை் இந்தியொ ைற்றுை் சதன் சகொரியொ ஆகிய நொடுகள் இமணந்து 2016 ஆை் 

ஆண்டில் ‘சகொரியொ பிளஸ்’ என்ற முன்சனடுப்பிமனத் சதொடங்கின. 

 சதன் சகொரிய அரெொனது, 2016 ஆை் ஆண்டில் இந்தியப் பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

கண்கொட்சி ைற்றுை் கடல்ெொர ்இந்திய உெச்ி ைொநொட்டில் பங்வகற்றது. 

 இருநொடுகளின் இருதரப்பு உறவு ஆனது 2018 ஆை் ஆண்டில் ஒரு சிறப்பு உத்திெொர ்

கூட்டொண்மை என்ற நிமலக்கு வைை்படுத்தப்பட்டது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில், இரு நொடுகளுக்குை் இமடயிலொன ேரத்்தகை் ஆனது 27.8 பில்லியன் 

அசைரிக்க டொலரக்ள் என்ற ைதிப்பிமன எட்டியது. 
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இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பிரான்சு - முத்தரப்பு முன்சனடுப்பு 

 இந்தியொ, பிரொன்சு ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆகிய நொடுகள் அணுெக்தி ைற்றுை் 

சூரிய ஆற்றல் ஆகிய துமறகளில் இமணந்து செயல்படுேதற்கொக வவண்டி ஒரு 

கூட்டொண்மைமய உருேொக்குேதற்கு ஒப்புக் சகொண்டுள்ளன. 

 பருேநிமல ைொற்றத்மத எதிரச்கொள்ளச ் சசய்ேதற்குை், பல்லுயிரத்் தன்மையிமனப் 

பொதுகொப்பதற்குைொன முயற்சிகளில் அமே ஒன்றிமணந்துச ்செயல்பட உள்ளன. 

 2022 ஆை் ஆண்டு செப்டை்பர ்ைொதத்தில் நியூயொரக்் நகரில் நமடசபற்ற ஐக்கிய நொடுகள் 

சபொதுெ ் ெமபயின் கூட்டதத்ின் வபொது நமடசபற்ற மூன்று அமைெெ்ரக்ளின் ெந்திப்பின் 

வபொது இந்த முதத்ரப்புக் கூட்டமைப்பு குறித்து முதலில் விேொதிக்கப்பட்டது. 

 

 

12வது உலக இந்தி சமாழி மாநாடு 

 சேளியுறவுத் துறை அமைெெ்கமானது, பிஜி நொட்டு அரசுடன் இமணந்து 12ேது உலக 

இந்தி சைொழி ைொநொட்டிமனப் பிஜியில் நடத்த உள்ளது. 

 11ேது உலக இந்தி சைொழி ைொநொடு ஆனது சைொரஷீியஸ் நகரில் 2018 ஆை் ஆண்டில் 

நமடசபற்றது. 

 முதலொேது உலக இந்தி சைொழி ைொநொடு ஆனது 1975 ஆை் ஆண்டு ஜனேரி 10 ஆை் வததி 

அன்று, அப்வபொமதய இந்தியப் பிரதைர ்இந்திரொ கொந்தி அேரக்ளொல் சதொடங்கி மேக்கப் 

பட்டது. 

 

இந்திய அரசின் LiFE முன்சனடுப்பு குறித்த ெரவ்சதெ எரிெக்தி முகனமயின் 

அறிக்னக 

 ெரே்வதெ எரிெக்தி முகமையொனது, ெமீபத்தில் LiFE முன்சனடுப்பு குறிதத் ஓர ்அறிக்மகமய 

சேளியிட்டது. 

 சுற்றுெச்ூழமலப் பொதுகொப்பதில் சபொதுைக்கமள ஈடுபடுத்தச ் சசய்ேதமன LiFE என்ை 

முன்சனடுப்பு வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்மகயொனது, இந்தத் திட்டதத்ின் மூலை் 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் 440 பில்லியன் 

அசைரிக்க டொலருக்குை் அதிகைொக வெமிக்க முடியுை் என்று குறிப்பிடுகிறது. 

 ேளரெ்ச்ி சபற்ற நொடுகளில், பணக்கொர ேரக்்கதத்ினரக்ளொல் சேளியிடப்படுை் கரிம 

உமிழ்வுகள் ஏமழகளொல் உருேொக்கப்பட்ட கரிம உமிழ்மே விட ஏழு ைடங்கு அதிகம் 

ஆகுை். 

 வைை்பட்ட நொடுகளின் தனிநபர ்கரிம உமிழ்வுகள் ேளரந்்து ேருை் நொடுகமள விட நொன்கு 

ைடங்கு அதிகைொகுை். 
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 உலக நொடுகமள விட இந்தியப் சபொருளொதொரதத்ின் செயல்திறன் 10% அதிகைொகுை். 

 தற்வபொது, இந்தியொ புதுப்பிக்கதத்க்க எரிெக்தித் துமறயின் மூன்றொேது சபரிய 

ெந்மதயொக உள்ளவதாடு மட்டுமல்லாமல் 2022 ஆை் ஆண்டில் இந்தியொவின் மின்ெொர 

ேொகன விற்பமனயொனது 2021 ஆை் ஆண்மட விட 5% அதிகரித்துள்ளது. 

 தற்வபொது, அதிகபட்ெ ஆற்றலொனது ேட அசைரிக்க நொடுகளில் தொன் பயன்படுதத்ப் 

படுகிறது. 

 இந்தப் பகுதிமயத் சதொடரந்்து, ரஷ்யொ ைற்றுை் ைத்திய ஆசியொ ஆகிய நொடுகள் 

இரண்டொேது சபரிய ஆற்றல் நுகரவ்ேொரொக திகழ்கின்றன. 

 ைத்தியக் கிழக்கு நொடுகளொனது மூன்றொேது சபரிய ஆற்றல் நுகரவ்ேொரொக திகழச ்

சசய்கின்றன. 

 உலகின் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆற்றலிமன ஆப்பிரிக்க நொடுகள் பயன்படுத்துகின்றன. 

 உலக ஆற்றல் பயன்பொட்டில் இந்தியொ 35% பயன்பொட்டிமனக் சகொண்டுள்ளது. 

 

 

சதாஸ்த் நடவடிக்னக 
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 நிலநடுக்கதத்ினொல் பொதிக்கப்பட்ட துருக்கி நொட்டில் இந்திய நொட்டின் மீட்புக் குழுவினர ்

ைற்றுை் ைருதத்ுேப் பணியொளரக்ள் வதொஸ்த் என்ை நடேடிக்மகயின் கீழ் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப் பட்டுள்ளனர.் 

 தை்வபாது வறரயில், இந்தப் பயங்கர நிலநடுக்கதத்ில் துருக்கியிலும், சிரியொவிலும் 

அதிகமான நபரக்ள் உயிரிழந்துள்ளனர.் 

 2021 ஆை் ஆண்டில், இந்தியொ வகொவிட் சபருந்சதொற்றினொல் அதிகை் பொதிக்கப் பட்ட வபொது, 

துருக்கி நாட்டு அரெொனது இரண்டு விைொனங்கள் முழுேதுை் வகொவிட் சதாை்று 

ைருந்துகமள அனுப்பியது. 

 

இந்தியாவிற்கான ரஷ்ய நாட்டின் ஆயுத விநிசயாகம் 

 

 கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரஷ்யொ சுைொர ்13 பில்லியன் டொலர ்ைதிப்பிலொன ஆயுதங்கமள 

இந்திய நொட்டிற்கு ேழங்கியுள்ளது. 

 உலகிவலவய ரஷ்ய நொட்டு ஆயுதங்கமள அதிகளவில் ேொங்குை் நொடு இந்தியொேொகுை். 

 இது ைொஸ்வகொவின் தற்வபொமதய விநிவயொகக் கணக்குப் புதத்கதத்ில் சுைொர ் 20% 

ைதிப்பொகுை். 

 

TROPEX - 23 

 இந்தியக் கடற்பமடயின் முக்கியக் கடல்ெொர ் பயிற்சியொன TROPEX எனப்படுை் 2023 ஆை் 

ஆண்டிற்கொன பயிற்சியொனது தற்வபொது இந்தியப் சபருங்கடல் பகுதியில் நமடசபற்று 

ேருகிறது. 

 இந்த நடேடிக்மக அளவிலொனப் பயிற்சியொனது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நடத்தப் படுவவதாடு, அமனத்து இந்தியக் கடற்பமடகள், இந்திய இரொணுேை், இந்திய 

விைொனப் பமட ைற்றுை் கடவலொரக் கொேல்பமட ெொர ் கப்பல்கள் ஆகியமே இதில் 

பங்வகற்கின்றன. 
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 இந்தப் பயிற்சியொனது ஜனேரி ைொதை் முதல் ைொரெ் ் ைொதை் ேமர மூன்று ைொத 

கொலங்களுக்கு நடதத்ப் படுகிறது. 

 

 

விண்சவளிக்குப் பயணம் சமற்சகாள்ளும் முதல் ெவுதி அசரபியப் சபண் 

 

 ெவுதி அவரபியொ இந்த ஆண்டு இறுதியில், தனது முதல் சபண் விண்சேளி 

வீரொங்கமனயிமன விண்சேளிக்கு அனுப்பவுள்ளது. 

 ரய்யொனொ பரன்ொவி, ெவூதி அவரபிய ஆண் விண்சேளி வீரர ் அலி அல்-கரன்ியுடன் 

இமணந்து ெரே்வதெ விண்சேளி நிமலயத்திற்கொன இந்த விண்சேளிப் பயணதத்ில் 

இமணய உள்ளொர.் 

 இதற்கொன விண்கலை் அசைரிக்கொவில் இருந்து விண்ணில் ஏேப்பட உள்ள நிறலயில் இந்த 

விண்சேளி வீரரக்ள் "AX-2 என்ற விண்சேளி ஆய்வுப் பயணதத்ிற்கொன ஒரு குழுவினருடன் 

இமணய உள்ளனர"். 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகைொனது 2019 ஆை் ஆண்டில், தனது குடிைக்களில் ஒருேமர 

விண்சேளிக்கு அனுப்பிய முதல் அவரபிய நொடு என்ற சபருமையிமனப் சபற்றது. 

 

அருணாெெ்லப் பிரசதெம் குறித்த அசமரிக்க மசொதா 

 அருணொெெ்லப் பிரவதெைொனது ெரெ்ம்ெக்குரியப் பகுதி அல்ல, அது இந்தியொவின் ஒரு 

ஒருங்கிமணந்தப் பகுதி என்று அங்கீகரிப்பது குறித்த ஒரு தீரை்ொனைொனது அசைரிக்க 

வைலமேயில் நிமறவேற்றப்பட்டது. 

 இது "சைய்க் கட்டுப்பொட்டுப் பகுதியில் நிலவுை் தற்வபொமதய நிமலமய ைொற்றச ்

சசய்ேதற்கொக சீனொ வைற்சகொண்டு ேருை் இரொணுே ஆக்கிரமிப்மபயுை்" கண்டனை் 

செய்தது. 

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


                   
 

93 
 

 சீனொவிற்குை் இந்திய ைொநிலைொன அருணொெெ்லப் பிரவதெதத்ிற்குை் இமடயிலொன ஒரு 

ெரே்வதெ எல்மலயொக சைக்ைவைொன் எல்றலக் வகொடு திகழச ் சசய்ேமத அசைரிக்கொ 

அங்கீகரிக்கிறது என்பமத இந்தத் தீரை்ொனை் மீண்டுை் உறுதிப்படுத்தியது. 

 1914 ஆை் ஆண்டு சிை்லொ ஒப்பந்ததத்ின் ஒரு பகுதியொக பிரிட்டன் ைற்றுை் திசபத் 

ஆகியமே இந்த எல்மல ேமரயமறக்கு ஒப்புதல் அளித்தன. 

 

 

உலகளாவிய மின்ொரத் சதனவ 

 

 ஆசிய நொடுகளொனது முதல் முமறயொக 2025 ஆை் ஆண்டில் உலகின் மின்ெொரத் வதமேயில் 

பொதியளவிமனப் பயன்படுத்துை் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

 உலக ைக்கள்சதொமகயில் தொன் சகொண்டுள்ளப் பங்மக விட மிகக் குமறேொகவே 

ஆப்பிரிக்க நொடுகள் மின்ெொரத்திமனப் பயன்படுதத்ுகின்றன. 

 இந்தக் கணிப்பு அறிக்மகயொனது ெரே்வதெ எரிெக்தி முகமையினொல் (IEA) சேளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஆசியொவின் மின்ெொரப் பயன்பொட்டில் சபருை்பகுதி சீனொ சகொண்டிருக்குை். 
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 உலக மின்ெொரத் வதமேயின் 70 ெதவீதத்திற்குை் அதிகைொன அதிகரிப்பொனது சீனொ, 

இந்தியொ ைற்றுை் சதன்கிழக்கு ஆசியொ ஆகிய நொடுகளினொல் ஏற்பட உள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் பதிேொன சீனொவின் மின்ெொரத் வதமேமய விட இந்தியொவின் மின் 

வதமே மிக வேகைொக அதிகரித்து ேருகிறது. 

 சீனொ ைற்றுை் இந்தியொ ஆகிய நொடுகளின் வதமேயொனது அந்தப் பிரொந்தியத்தின் சைொத்த 

மின்ெொர நுகரவ்ில் 70 ெதவீதத்மத சகொண்டுள்ளது. 

 

அசமரிக்காவில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட மரம்ப் சபாருட்கள் 

 

 ேட அசைரிக்கொவின் ேொனதத்ில் பைந்த மூன்று ைரை்ப் சபொருட்கறள அசைரிக்க ரொணுேை் 

சுட்டு வீழ்தத்ியது. 

 இது 20,000 அடி (6,100 மீ) உயரத்தில் பயணித்ததொல், அமே ேணிக ரீதியொக இயக்கப் படுை் 

விைொனப் வபொக்குேரத்தில் குறுக்கிடக் கூடுை். 

 கறடசியாக சுடப்பட்ட சபாருள் உருமள ேடிேமும் 200 அடி உயரமுை் சகொண்டதாகுை். 

 இந்த ேொன்ேழிப் சபொருளின் தொங்கு சபொருள் எமடயொனது 1000 பவுண்டுகளுக்கு வைல் 

இருந்தது. 

 முன்னதொக, அசைரிக்க விைொனப்பமடயொனது அதன் F-22 வபொர ் விைொனங்கமளப் 

பயன்படுத்தி, சதற்கு கவரொலினொ கடற்கமரக்கு அருகில் சீனக் கண்கொணிப்புப் பலூன் 

ஒன்றிமனச ்சுட்டு வீழ்த்தியது. 

 அடுத்த நொள் அது அலொஸ்கொ பகுதியின் ேொன்சேளிக்கு அருகில் ைற்சறொரு ேொன் 

சபொருமளச ்சுட்டு வீழ்தத்ியது. 

 வைலுை், ஓர ் அமடயொளை் சதரியொத சபொருள் ேடக்கு கனடொ பகுதி மீது சுட்டு வீழ்த்தப் 

பட்டது. 

 இந்த நொன்கொேது நிகழ்ேொனது ைூரொன் ஏரியின் வமல் நடத்தப்பட்டது. 

 

வங்காள சதெத்தின் 22வது குடியரசுத் தனலவர ்

 முன்னொள் நீதிபதியுை், சுதந்திரப் வபொரொட்ட வீரருைொன முகைது ஷைொபுதீன் சுப்பு 

ேங்கொள வதெதத்ின் புதிய அதிபராக பதவிவயற்கவுள்ளொர.் 
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 இேமர எதிரத்த்ு எந்தசேொருப் வபொட்டி வேட்பொளருை் இல்லொததொல் 22ேது அதிபராக இவர ்

வபொட்டியின்றித் வதரந்்சதடுக்கப்பட்டொர.் 

 அந்நொட்டின் அதிபரான ைமீத், இரண்டு பதவிக் கொலங்களுடன் ேங்கொள வதெதத்ில் நீண்ட 

கொலை் பதவி ேகித்த குடியரசுத் தமலேர ்ஆேொர.் 

 அந்த நொட்டின் அரசியலமைப்பின் படி, அேர ் மூன்றொேது முமறயொக இப்பதவியிமன 

ேகிக்க முடியொது. 

 

18வது உலகப் பாதுகாப்பு மாநாடு 

 18ேது உலகப் பொதுகொப்பு ைொநொடொனது (2023) சஜய்ப்பூர ்நகரில் நமடசபற்றது. 

 ெரே்வதெ இரயில்வே ஒன்றியை் ைற்றுை் இரயில்வே பொதுகொப்புப் பமட ஆகியமே 

இமணந்து இந்த மூன்று நொட்கள் ைொநொட்டிமன நடத்துகின்றன. 

 இந்த நிகழ்விை்கான கருதத்ுரு, "இரயில்வே பொதுகொப்பு ெொரந்்த உத்திகள்: எதிர ்

கொலதத்ிற்கொன நடேடிக்மககள் ைற்றுை் குறிக்வகொள்" என்பதொகுை். 

 முன்னதொக, 2006 ைற்றுை் 2015 ஆை் ஆண்டுகளில், இந்திய அரெொனது ெரே்வதெ UIC உலகப் 

பொதுகொப்பு  ைொநொட்டிமனப் புது சடல்லியில் நடதத்ியது. 

 ெரே்வதெ இரயில்வே ஒன்றியத்தின் தமலமையகை் ஆனது பிரொன்சின் பொரீஸ் நகரில் 

அமைந்துள்ளது. 

 இது 1922 ஆை் ஆண்டு முதல் இயங்கி ேருகிற ஒரு சதொழில்முமறச ்ெங்கைொகுை். 

 இரயில்வே துமறமயப் பிரதிநிதித்துேப் படுதத்ுை் இது உலகை் முழுேதுை் உள்ள ரயில் 

வபொக்குேரதத்ிமன வைை்படுதத்ுகிறது. 

 

 

ஆசியப் சபாருளாதாரப் சபெச்ுவாரத்்னத 2023 

 மத்திய சேளியுறவு விேகொரங்கள் துறை அமைெெ்கைொனது, ெமீபத்தில் ஆசியப் 

சபொருளொதொரப் வபெச்ுேொரத்்மத நிகழ்ெச்ியிமனப் புவனயில் நடதத்ியது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு, "ஆசியொ ைற்றுை் உலக நொடுகளின் வைை்பட்டு ேருை் ஒழுங்கு 

முமற" என்பதொகுை். 

 இந்தப் வபெச்ுேொரத்்மதயில் சைட்டொேரஸ்், G20 செயல்பொட்டு நிரமல ேடிேமைப்பதில் 

உலகளொவியத் சதற்கு நொடுகளின் பங்கு, பருேநிமல ெொரந்்த இலக்குகமளப் பூரத்்தி 

செய்தல் வபொன்றேற்றிலுை் கேனை் செலுத்தப்பட்டது. 
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விமானெ ்செனவ ஒப்பந்தம் 

 

 இந்தியொ ைற்றுை் கயொனொ ஆகியவை்றுக்கு இமடவயயொன ஒரு விைொனச ் வெமே 

ஒப்பந்ததத்ில் மகசயழுத்திட ைத்திய அமைெெ்ரமே ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது இரு நொடுகளுக்குை் இமடவய விைொனச ்வெமேக்கு ேழி ேகுக்குை். 

 கயொனொவுடனொன இந்த விைொனச ் வெமே ஒப்பந்தைொனது, இரு நொடுகளுக்குை் 

இமடவயயொன விைொனச ் வெமேகமள ேழங்குேதற்கொன ஒரு கட்டமைப்மபச ் செயல் 

படுதத்ிட முயலுை். 

 2012 ஆை் ஆண்டு ைக்கள்சதொமகக் கணக்சகடுப்பின்படி, கயொனொவில் இந்தியரக்ள் 

கணிெைொன அளவில், அந்நொட்டு ைக்கள்சதொமகயில் 40% சகொண்ட மிகப்சபரிய ஒரு 

இனக் குழுேொக உள்ளனர.் 

 இந்தியொ ைற்றுை் கயொனொ ஆகியமே ெரே்வதெப் சபொது விைொனப் வபொக்குேரத்து 

ஒப்பந்ததத்ில் (சிகொவகொ உடன்படிக்மக 1944) மகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

 தற்வபொது, இந்தியொ சுைொர ் 110 நொடுகளுடன் விைொனச ் வெமே ஒப்பந்தங்கமள வைற் 

சகொண்டுள்ளது. 

 

மாடுகளின் மூனளக்சகாளாறு சநாய் பாதிப்பு 

 ேட ைொகொணைொன பொரொவில் ைொடுகளின் மூமளக்வகொளொறு வநொய்ப் பொதிப்பு இருப்பது 

உறுதி செய்யப் பட்டமத அடுதத்ு, சீனொவிற்கு வைற்சகொள்ளப்படுை் ைொட்டிமறெச்ி 

ஏற்றுைதிமயப் பிவரசில் நிறுத்தியுள்ளது. 

 இந்த வநொயொனது, கொல்நமட மூமளெ ் செல் மிருதுேொக்க வநொய் என்றுை் அமழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது ஒரு பரேக்கூடிய, சைல்ல சைல்ல அதிகரிக்கக்கூடிய, வைொெைொன விமளவுகமள 

ஏற்படுதத்க் கூடிய, ஒரு மிக ஆபதத்ொன வநொயொகுை். 

 இளை் பருே கொல்நமடகளின் ைத்திய நரை்பு ைண்டலத்திமனப் பொதிக்கிறது. 

 ப்ரியொன் எனப்படுை் புரதத்தில் ஏற்படுை் ஒரு சதொற்று கொரணைொக இதத்மகய குணப் 

படுதத் முடியொத வநொய் ஏற்படுகிறது. 

 அசைரிக்கொ, சீனொ, எகிப்து, ைொங்கொங், சிலி, ஐக்கிய அரபு அமீரகை் வபொன்ற நொடுகளிலும் 

இந்த வநொய்த் சதொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. 

 மாட்டிறைசச்ியிறன ஏை்றுமதி சசய்வதில் உலகளவில் பிவரசில் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 
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ஆராய்ெச்ி மற்றும் விழிப்புணரவ்ுக்கான ெரவ்சதெ சிறு தானிய முன்சனடுப்பு 

 சிறு தொனியங்களின் நுகரவ்ு ைற்றுை் உற்பத்திமய ஊக்குவிப்பதற்கொன ஓர ்உலகளொவிய 

முன்சனடுப்பிமனத் சதொடங்குேதற்கு இந்தியொ திட்டமிட்டுள்ளது. 

 உலசகங்கிலுை் உள்ள சிறு தொனிய ஆரொய்ெச்ி நிறுேனங்கமள இமணப்பவதொடு, சிறு 

தொனியப் பயிரக்ள் பற்றிய ஆரொய்ெச்ிமயயுை் ஆதரிப்பதமனயுை் இது வநொக்கைொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 இந்தியொ “விமத நிதியை்” என்பதற்குப் பங்களிக்க உள்ள அவத ெையை் G20 அமைப்பின் 

ஒே்சேொரு உறுப்பினர ்நொடுகளுை் அதன் நிதிநிமலயில் தனது உறுப்பினர ்கட்டணைொக 

ஒரு சதொமகயிமனப் பங்களிக்க வேண்டுை். 

 மைதரொபொத்தில் அமைந்துள்ள இந்திய சிறு தொனிய ஆரொய்ெச்ி நிறுேனை் ஆனது இந்த 

முன்சனடுப்பிற்கொன சதொழில்நுட்ப ஆதரமே ேழங்குை். 

 இந்தியொவின் ேலியுறுத்தலின் மூலை், ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயொனது 2023 ஆை் 

ஆண்டிமனச ்ெரே்வதெ சிறு தொனிய ஆண்டொக அறிவிதத்து. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ெரக்கு மற்றும் செனவ வரி வருவாய் இழப்பீடு சபறும் முதல் ஐந்து மாநிலங்கள் 

 2017 ஆை் ஆண்டு ஜூமல ைொதை் முதல் 2022 ஆை் ஆண்டு ஜூன் ைொதை் ேமரயிலொன 

ஐந்தொண்டு கொல நிமலைொற்றக் கொலகட்டத்திற்கொன ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரி ேருேொய் 

இழப்பீடு சபறுை் முதல் ஐந்து ைொநிலங்களில் தமிழ்நொடு இடை் சபற்றுள்ளது. 

 ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரியொனது 2017 ஆை் ஆண்டு ஜூமல 01 ஆை் வததியன்று அறிமுகப் 

படுதத்ப் பட்டது. 

 இந்தப் புதிய ேரி விதிப்பு அைலொக்கதத்ின் கொரணைொக ைொநிலங்களுக்கு ஏற்படுை் 

ேருேொய் இழப்புக்கு ஈடு செய்யப் படுேதற்கொக நிரண்யிக்கப்பட்ட நிமல ைொற்றக் கொலை் 

2022 ஆை் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆை் வததியன்று முடிேமடந்தது. 

 2015-16 ஆை் ஆண்டிமன அடிப்பமட ஆண்டொகக் சகொண்ட 14% ேருடொந்திர ேளரெ்ச்ி 

ைற்றுை் உண்மையொன ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரி ேருேொய் ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் 

கணிக்கப்பட்ட ேருேொய் ஆகியேற்றிற்கு இமடவயயொன வேறுபொடொக இது கணக்கிடப் 

படுகிறது. 

 குறிப்பிட்ட ெரக்குகள் ைற்றுை் வெமேகள் மீதொன GST இழப்பீடு கூடுதல் ேரி விதிப்பதன் 

மூலை் ைொநிலங்களுக்கொன இழப்பீடு பூரத்த்ி செய்யப்படுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயில் பகிரப்பட்ட தரவுகளின்படி, தமிழ்நொடு ைொநிலைொனது, இந்த நிமல 

ைொற்றக் கொலகட்டத்தில் சுைொர ் 40,000 வகொடி ரூபொய் சதொமகயிமன இழப்பீடொகப் 

சபற்றுள்ளது. 

 ைகொரொஷ்டிரொ, கரந்ொடகொ ைற்றுை் குஜரொத் ஆகியேற்றிமனத் சதொடரந்்து அதிக இழப்பீடு 

சபறுை் நொன்கொேது ைொநிலைொக தமிழ்நொடு உள்ளது.  

 இதில் பஞ்ெொப் ைொநிலை் ஐந்தொேது இடதத்ில் உள்ளது. 
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2022 ஆம் ஆண்டில் MSME நிறுவனத் தயாரிப்புகனள அதிகம் வாங்கிய பிரிவுகள் 

 2022 ஆை் ஆண்டில் குறு, சிறு ைற்றுை் நடுதத்ர சதொழில் நிறுேன 

விற்பமனயொளரக்ளிடமிருந்து ெரக்குகள் ைற்றுை் வெமேகமள ேொங்குேதில் பொதுகொப்பு 

அமைெெ்கை் முன்னணியில் உள்ளது. 

 அரசு இமணயேழிச ்ெந்மதயொனது 2016 ஆை் ஆண்டில் சதொடங்கப்பட்டது. 

 இது இயங்கமலயில் ெரக்குகள் ைற்றுை் வெமேகமள ேொங்குேதற்குப் பயன்படுதத்ப் 

படுை் ஒரு இயங்குகமல தளைொகுை். 

 இந்த அமைெெ்கைொனது, 2022 ஆை் ஆண்டில் 16,747 வகொடி ரூபொய் ைதிப்பிலொன ெரக்குகள் 

ைற்றுை் வெமேகமள இத்தளதத்ில் இருந்து ேொங்கியுள்ளது. 

 இது முந்மதய ஆண்டில் பதிேொனமத விட 250 ெதவீதை் அதிகைொகுை். 

 

 

விமான எரிவாயு ஏற்றுமதி 

 முதன்முமறயொக, வதசிய எண்சணய் விற்பமன நிறுேனைொன இந்தியன் ஆயில் 

கொரப்்பவரஷன் விைொன எரிசபொருள் ஏற்றுைதிமயத ்சதொடங்கியுள்ளது. 

 இது ஆளில்லொ ேொன்ேழி ேொகனங்கள் ைற்றுை் சிறிய விைொனங்கமள இயங்கெ ்செய்யுை் 

எரிசபொருளொகுை். 

 உள்நொட்டிவலவய உற்பதத்ி சசய்யப் படும் இந்த எரிேொயு AVgas 100 LL எனப் சபயரிடப் 

பட்டது. 

 இந்த ஏற்றுைதியொனது இந்திய நொட்டின் எரிசபொருள் ேரலொற்றில், ஒரு நிகர 

இறக்குைதியொளரொக விளங்கிய நிமலயில் இருந்து ஒரு ஏற்றுைதியொளர ்என்ற நிமலக்கு 

இந்தியொவிமன ைொற்றி ஒரு புதிய அத்தியொயத்மத உருேொக்கியுள்ளது. 

 விைொன எரிேொயு அடங்கிய 80 பீப்பொய்கள் சகொண்ட முதல் ெரக்குப் சபட்டகைொனது, 

பப்புேொ நியூ கினியொவுக்கு ஏற்றுைதி செய்யப்பட்டது. 
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கூடுதல் கண்காணிப்புெ ்செயல்முனற 

 வதசியப் பங்குெ ் ெந்மத முகமையொனது, அதொனி நிறுேனங்கள், அதொனி துமறமுகை் 

ைற்றுை் அை்புஜொ சிசைண்ட்ஸ் ஆகியேற்மறத் தனது கூடுதல் கண்கொணிப்புச ் செயல் 

முமறயின் கீழ் மேத்துள்ளது. 

 இதன் சபொருள் அேற்றின் பங்குகளில் ேரத்்தகை் செய்ேதற்கு 100% சதாறக வதமே. 

 இது ஊக ேணிகங்கள் ைற்றுை் குமறந்த வநரத்தில் பங்கு விற்பமன ஆகியேற்றிமனத ்

தடுப்பமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 ெந்மதயில் உள்ள ஏற்ற இறக்கை் ைற்றுை் பங்கு விமலயில் ஏற்படுை் அெொதொரண 

ைொற்றங்களிலிருந்து முதலீட்டொளரக்மளப் பொதுகொக்குை் ஒரு வநொக்கத்துடன் 2018 ஆை் 

ஆண்டு ைொரெ் ்26 ஆை் வததியன்று இை்முமற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

 

மத்திய வங்கியின் எண்ணிம நாணயத்தினன ரினலயன்ஸ் நிறுவனம் ஏற்பு 

 ரிறலயன்ஸ் ரசீடய்ல் நிறுவனமானது, ரிசரவ்் வங்கியின் எண்ணிம ரூபாய் மூலமான 

சில்லறை விை்பறனக் கட்டணங்கறள ஏை்கத் சதாடங்கியுள்ளதாக சமீபதத்ில் 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இதன் மூலம், மத்திய வங்கி எண்ணிம நாணயத்றத (CBDC) ஏை்றுக் சகாண்ட முதல் இந்திய 

சில்லறை விை்பறனயாளர ்நிறுவனம் இதுவாகும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, தனது முதலாவது வசாதறன அடிப்பறடயிலான சில்லறை 

எண்ணிம ரூபாயிறன 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 ஆம் வததியன்று அறிமுகப் 

படுதத்ியது. 

 இந்த நாணயமானது சட்டப்பூரவ் அனுமதியிறனக் குறிக்கும் எண்ணிம வில்றல 

வடிவதத்ில் கிறடக்கிைது. 

 மத்திய வங்கி எண்ணிம நாணயம் (CBDC) ஆனது காகிதத்தாள் மை்றும் நாணயங்களின் 

அவத மதிப்பில்  சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய வங்கி எண்ணிம நாணயம் என்பது பணத்தாளுடன் வசரந்்து புழக்கத்தில் இருக்கும் 

ஃபியட் பணதத்ின் (அரசின் ஒப்புதல் சபை்ை பிை நாணய வடிவங்கள்) எண்ணிம 

வடிவமாகும். 
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இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் நிதியியல் சகாள்னக 2023 

 

 இந்திய ரிெரே்் ேங்கியின் நிதியியல் சகொள்மகக் குழுேொனது (MPC), முக்கியக் சகொள்மக 

விகிதைொன சரப்வபொ ேட்டி விகிதத்மத உயரத்்தியுள்ளது. 

 இது ேங்கிகளுக்கு இந்திய ரிெரே்் ேங்கி கடன் ேழங்குேதற்கொன ஒரு ேட்டி விகிதம் 

ஆகுை். 

 அதன் சில்லமறப் பணவீக்கத்மதக் கட்டுப்படுதத்ுை் முயற்சியில் இது 25 அடிப்பமடப் 

புள்ளிகள் உயரத்்தப்பட்டு 6.50 ெதவீதைொக உள்ளது. 

 ஒரு அடிப்பமடப் புள்ளி என்பது ஒரு ெதவீதப் புள்ளியில் நூறில் ஒரு பங்கு ஆகுை். 

 அடுத்த நிதியொண்டில் சைொதத் உள்நொட்டு உற்பதத்ியின் ேளரெ்ச்ியொனது, 6.4 ெதவீதைொக 

இருக்குை் என்றுை் இந்திய ரிெரே்் ேங்கி கணிதத்ுள்ளது. 

 2024 ஆை் நிதியொண்டில் சில்லமறப் பணவீக்கை் 5.3 ெதவீதைொக இருக்குை் என 

எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 இதன் கொரணைொக ேொகனங்கள், வீடு ைற்றுை் தனிநபர ் கடன்களுக்கொன ெை ைொதத ்

தேமண உயருை். 

 

UPI மூலம் எல்னல தாண்டிய  பண வழங்கீடுகள் 

 ஃவபொன்வப நிறுேனைொனது ‘ஒருங்கிமணந்தப் பண ேழங்கீட்டு இமடமுகெ ் செயலி 

மூலைொன ெரே்வதெ அளவிலொன பண ேழங்கீடுகளுக்கொன தனது ேெதியிமன ேழங்கத ்

சதொடங்கியுள்ளது. 

 இந்த ேெதியொனது, சேளிநொடு செல்லுை் இந்தியப் பயனரக்ள் ஒருங்கிமணந்தப் பண 

ேழங்கீட்டு இமடமுகெ ் செயலியிமனப் பயன்படுத்தி சேளிநொட்டு ேணிகரக்ளுக்குப் 

பணை் செலுதத் ேழிேமக செய்யுை். 

 தற்வபொது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த ேெதியொனது ஐக்கிய அரபு அமீரகை், சிங்கப்பூர,் 

சைொரஷீியஸ், வநபொளை் ைற்றுை் பூடொன் ஆகிய நொடுகளில் உள்ள உள்நொட்டு விமரவுக் 

குறியீடுகமளக் சகொண்ட ெரே்வதெ ேணிக விற்பமன நிமலயங்களில் ேழங்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தியொவில் இந்த ேெதியிமன அறிமுகப்படுதத்ிய முதல் நிதிெொர ் சதொழில்நுட்பச ்

செயலி ஃவபொன்வப ஆகுை். 
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2021-22 ஆம் ஆண்டில் அதிக பண வரவு பதிவு 

 2021-22 ஆை் ஆண்டில், சேளிநொடுகளிலிருந்து இந்திய நொட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட பண 

ேரவுகளின் ைதிப்பொனது 89,127 மில்லியன் அசைரிக்க டொலரக்ள் ஆகுை். 

 இது ஓரொண்டில் சபறப்பட்ட அதிகபட்ெ ைதிப்பொகுை். 

 இந்தியொ அதிகளவில் பண ேரவு சபறப் படுை் நொடுகளில் முன்னணியில் உள்ள 3 நொடுகள் 

அசைரிக்கொ, ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ைற்றுை் ஐக்கியப் வபரரசு ஆகுை். 

 

 

எண்ணிம சவள்ளி நாணயம் 

 MMTC-PAMP இந்தியொ நிறுேனைொனது, எண்ணிை சேள்ளி நொணயத்திமன அறிமுப் படுத்த 

உள்ளதொக அறிவிதத்து. 

 MMTC என்பது உவலொகங்கள் ைற்றுை் கனிைங்கள் ேரத்த்க நிறுேனைொகுை். 

 இது ஒரு இந்தியப் சபொதுதத்ுமற நிறுேனைொகுை். 

 MMTC என்பது சுவிட்ெரல்ொந்து நொட்டில் அமைந்துள்ள ஓர ்உவலொக ைற்றுை் கனிை ேரத்்தக 

நிறுேனை் ஆகுை். 

 விமலயுயரந்்த உவலொகங்கமள ேொங்குேதற்கு இந்த எண்ணிை சேள்ளி நொணயை் ஒரு 

பொதுகொப்பொன ேழிகளில் ஒன்றொகுை். 

 எண்ணிைை் அடிப்பமடயிலொன இது சேளிப்பமடதத்ன்மை, 24/7 வநரதத்ிற்குைொன 

அணுகல் தன்மை, உறுதி செய்யப்பட்ட தூய்மை ைற்றுை் சேள்ளி முதலீடுகளுக்கொன 

குமறந்த நுமழவு ேெதி ஆகியேற்றிற்கொன எந்தவிதைொனக் கட்டணங்களுை் இன்றி, 

சேள்ளியின் அமனத்து நன்மைகமளயுை் ேழங்குகிறது. 
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இனறயாண்னமப் பசுனமப் பத்திரங்களின் முதல் தவனண 

 ரூ.80 ைதிப்பிலொன இந்தியொவின் அறிமுக இமறயொண்மை பசுமைப் பத்திரங்களின் முதல் 

தேமண ெமீபத்தில் ஏலை் விடப்பட்டது. 

 பருேநிமல சதொடரப்ொன இத்தமகயத் திட்டங்கமள செயல்படுத்தச ் சசய்ேதற்கொன 

ேளங்கமள சகொண்டு ேருை் இந்தப் பத்திரங்கள் இமறயொண்மைப் பசுமைப் பதத்ிரங்கள் 

என்று அமழக்கப் படுகின்றன. 

 இமே அரசுப் பதத்ிரங்கமளப் வபொன்றதொகுை். 

 இமறயொண்மைப் பசுமைப் பத்திரங்கள் இந்திய ரிெரே்் ேங்கியொல் அறிமுகப் படுத்தப் 

பட்டது. 

 இதில் இரண்டு சேே்வேறு ேமகயொன பத்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

 ஒரு பத்திரைொனது 2028 ஆை் ஆண்டிலுை், ைற்சறொன்று 2033 ஆை் ஆண்டிலுை் நிமறவு 

அமடய உள்ளது. 

 

 

2022-23 ஆம் நிதியாண்டின் சநரடி வரி வசூல் 

 பிப்ரேரி 10 ஆை் வததி ேமரயில் ேசூலொன சைொதத் வநரடி ேரி ேசூலானது, 15.67 லட்ெை் 

வகொடி ரூபொய் ஆக உள்ளது. 

 இது கடந்த ஆண்டின் இவத கொலகட்டத்தில் ேசூலொன சைொத்த ேரி ேசூமல விட 24.09 

ெதவீதை் அதிகைொகுை். 

 வநரடி ேரி ேசூல் மை்றும் நிகரத் சதொமக திருப்பி சசலுதத்ியது ஆகியமே 12.98 லட்ெை் 

வகொடியொக உள்ளது. 

 இது கடந்த ஆண்டின் இவத கொலகட்டதத்ின் பதிேொன நிகர ேசூமல விட 18.40 ெதவீதை் 

அதிகைொகுை். 
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 இந்த ேசூலொனது 2022-23 ஆை் நிதியொண்டிற்கொன வநரடி ேரிகளின் சைொதத் நிதிநிமல 

ைதிப்பீடுகளில் 91.39 ெதவீதைொகுை் என்பவதாடு, 2022-23 ஆை் நிதியொண்டிற்கொன வநரடி 

ேரிகளின் திருதத்ப்பட்ட ைதிப்பீடுகளில் 78.65 ெதவீதைொகுை். 

 வநரடி ேரி ேருேொயானது 14.2 லட்ெை் வகொடி ரூபொய் என நிதிநிமல ைதிப்பீடுகள் 

சதரிவிக்கின்றன. 

 

 

ஹசலா உஜ்ஜீவன் செயலி 

 உஜ்ஜீேன் சிறு கடன் ேங்கியொனது, இந்தியொவிவலவய முதல் முமறயொக 3 V - அதொேது 

குரல் ெொரந்்த, கொட்சி ெொரந்்த, ேட்டொர சைொழி மூலை் இயங்கக் கூடிய அை்ெங்களுடன் 

கூடிய ைவலொ உஜ்ஜீேன் எனப்படுை் மகவபசி ெொரந்்த ேங்கிச ் வெமேச ் செயலியிமன 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 குமறந்த ேொசிப்புத்திறன் ைற்றுை் எழுதுை் திறன் சகொண்ட தனிநபரக்ளுக்கு ேங்கி 

அணுகமல ேழங்குேமத இது வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 சிறு ேங்கிச ் வெமே ைற்றுை் எண்ணிை ரீதியில் ெேொல்கள் நிமறந்த கிரொைப்புற 

ேொடிக்மகயொளரக்ளுக்கு ேங்கிச ் வெமே பயன்பொடுகமளப் உபவயொகிக்கச ் சசய்யுை் 

பழக்கத்மத ஏற்படுத்துேதற்கொக இந்தச ்செயலியொனது ேடிேமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நேனொ என்ற செயற்மக நுண்ணறிவு நிறுேனத்துடன் இமணந்து உருேொக்கப்பட்ட 

ைவலொ உஜ்ஜீேன் செயலியொனது, எட்டு பிரொந்திய சைொழிகளில் குரல்ேழி மூலை் அணுகக் 

கூடியதொகுை். 
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இந்தியாவின் மாசபரும் ஏர்பஸ் விமான விற்பனன ஒப்பந்தம் 

 டொடொ குழுைதத்ிற்குெ ் செொந்தைொன ஏர ் இந்தியொ (AI) நிறுேனைொனது ெமீபத்தில், 470 

விைொனங்கறள வாங்குவதை்கான இரண்டு ைொசபருை் சகொள்முதமல வைற்சகொண்டது. 

 ஐவரொப்பொவின் ஏரப்ஸ் குழுைதத்ின் 250 விைொனங்கள், அசைரிக்கொவின் வபொயிங் 

நிறுேனதத்ின் 220 விைொனங்கள் ஆகியேற்றிமனக் சகொள்முதல் செய்ேதற்கொக இந்த 

ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டன. 

 உலகில் முதல் முமறயொக ஒவர வநரத்தில் மிக அதிக அளவிலொன விைொனங்கமள 

சகொள்முதல் செய்ய வைற்சகொள்ளப்படுை் மிகப்சபரிய ஒப்பந்தை் இதுேொகுை். 

 இது 2011 ஆை் ஆண்டில் அசைரிக்க ஏரம்லன்ஸ் நிறுேனை் வைற்சகொண்ட 460 

விைொனங்களுக்கொன சகொள்முதலிமன விஞ்சியுள்ளது. 

 இதற்கு முன்னதொக ஒரு இந்தியப் வபொக்குேரத்து நிறுேனை் வைற்சகொண்ட ஒரு மிகப் 

சபரிய சகொள்முதல் ஒப்பந்தை் 2019 ஆை் ஆண்டில் இண்டிவகொ நிறுேனை் வைற் சகொண்ட 

300 விைொனங்கள் சகொள்முதலுக்கொன ஒப்பந்தைொகுை். 

 

 

ெரக்கு மற்றும் செனவ வரிச ்ெனபயின் 49வது கூட்டம் 

 ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரிச ்ெமபயின் 49ேது கூட்டைொனது ைதத்ிய நிதியமைெெ்ர ்நிரை்லொ 

சீதொரொைன் அேரக்ள் தமலமையில் சடல்லியில் நமடசபற்றது. 

 இந்தெ ் ெமபயொனது, சபொதிகளொக முத்திமரயிட்டு விற்கப்படுை் சேல்லப்பொகு மீதொன 

ெரக்கு ைற்றுை் வெமே ேரி விகிதத்மத 18 ெதவீததத்ிலிருந்து 5% ஆக குமறத்துள்ள 

நிறலயில் அறவ முதத்ிமரயின்றி விற்கப்பட்டொல் அேற்றிற்கு ேரி விதிக்கப்படொது. 

 முன்னதொக ேமரவகொல் (சபன்சில்) கூரம்ையொக்கிகளின் விமல மீதொன ேரியொனது 18 

ெதவீததத்ில் இருந்து 12 ெதவீதைொக குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ேரிக் கண்கொணிப்பு அமைப்புகள் மீதொன ேரி விகிதங்கள் 18 ெதவீததத்ிலிருந்து 12 

ெதவீதைொகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது, எனினும் அது நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டதொகுை். 

 நீதிைன்றங்களொல் ேழங்கப்படுை் வெமேகள் ஆனது ைறுதமல ேரி விதிப்பு முமற 

மூலைொக ேசூலிக்கப்படுை். 
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கடன் வழங்கீடுகளின் எண்ணிக்னக உயரவ்ின் அடிப்பனடயில் சிறந்த செயல் 

திறன் சகாண்ட வங்கி 

 2022-23 ஆை் ஆண்டின் மூன்றொேது கொலொண்டில் கடன் ேழங்கீடுகளின் ெதவீதத்தின் 

அடிப்பமடயில், பொங்க் ஆஃப் ைகொரொஷ்டிரொ அரசுக்குச ் செொந்தைொன கடன் ேழங்கு 

நிறுேனங்களிமடவய சிறந்த செயல்திறன் சகொண்ட ேங்கியொக உருசேடுதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் கடன் ேழங்கு நிறுேனைொனது 21.67 ெதவீத சைொத்தக் கடன் ேழங்கீட்டில் அதிக 

அளவில் ேருடொந்திர உயரவ்ிமனக் கண்டது. 

 19.80% உயரவ்ிமனக் சகொண்ட யூனியன் வபங்க் ஆஃப் இந்தியொ, பொங்க் ஆஃப் 

ைகொரொஷ்டிரொ ேங்கிக்கு அடுதத் படியொக இரண்டொேது இடத்மதப் சபற்றது. 

 பொரத் ஸ்வடட் ேங்கியொனது (SBI) 16.91% கடன் ேழங்கீட்டு அதிகரிப்புடன் நொன்கொேது 

இடத்மதப் சபற்றது. 

 

சிங்கப்பூர் அரசுடனான ஒருங்கினணந்தப் பண வழங்கீட்டு இனடமுகெ ் செனவ 

கூட்டினணவு 

 

 இந்தியொவின் ஒருங்கிமணந்தப் பண ேழங்கீட்டு இமடமுகச ் வெமே ைற்றுை் 

சிங்கப்பூரின் PayNow ஆகியமே நிகழ்வநர பண ேழங்கீட்டுச ் வெமே இமணப்புக்கொக 

அதிகொரப் பூரே்ைொக இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சிங்கப்பூர ் தற்வபொது எல்மல கடந்த வநரடி (P2P) பண ேழங்கீட்டு ேெதிகள் சதொடங்கப் 

பட்ட முதல் நொடொக ைொறியுள்ளது. 

 இது சிங்கப்பூரில் உள்ள புலை்சபயரந்்த இந்தியரக்ளுக்கு, குறிப்பொக புலை்சபயரந்்த 

சதொழிலொளரக்ள் /ைொணேரக்ளுக்கு உதேச ் சசய்வவதாடு, எண்ணிை ையைொக்கலின் 

பலன்கமள அேரக்ளிடை் வெரக்்க உதவுை். 

 

கடல்ொர ்உணவு ஏற்றுமதி இலக்கு 

 ைத்திய ேரத்த்கை் ைற்றுை் சதொழில்துமற அமைெெ்ர ் அனுப்பிரியா பவடல் அேரக்ள் 

ெமீபதத்ில் சகால்கத்தாவில் இந்திய ெரே்வதெ கடல்ெொர ் உணவுக் கண்கொட்சியிமனத ்

சதொடங்கி மேத்தொர.் 
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 2025 ஆை் ஆண்டிற்குள் 14 பில்லியன் டொலர ் என்ற இலட்சிய ஏற்றுைதி இலக்மக 

அமடேதற்கொக இந்தியொவின் கடல்ெொர ் உணவுத ் சதொழில்துமறகள் தனது உதத்ிமய 

ைொற்றியமைதத்ு ேருகிறது. 

 2021-22 ஆை் ஆண்டில், நொட்டின் கடல்ெொர ் உணவு ஏற்றுைதி 7.76 பில்லியன் அசைரிக்க 

டொலரொக இருந்தது. 

 இது சைொத்த வேளொண் சபொருட்களின் ஏற்றுைதியில் 17% ஆகுை். 

 தற்வபொது 100க்குை் வைற்பட்ட நொடுகளுக்குப் பொதுகொப்பொன கடல்ெொர ் உணவுப் 

சபொருட்கமள இந்தியொ ஏற்றுைதி செய்து ேருகிறது. 

 2022 ஆை் நிதியொண்டில் 7.76 பில்லியன் டொலர ்ைதிப்புள்ள இந்தியொவின் கடல்ெொர ்உணவு 

ஏற்றுைதியில் 43 ெதவீதப் பங்கிமன அசைரிக்கொ சகொண்டுள்ளது. 

 

 

ஆறாவது சபரிய பங்குெ ்ெந்னத 

 உலகின் ஆறொேது சபரிய பங்குெ ் ெந்மதயொக இந்தியொமே ஐக்கியப் வபரரசு முதன் 

முமறயொக விஞ்சியுள்ளது. 

 ஐக்கியப் வபரரசின் முதன்மை பங்குெ ் ெந்மதயின் ஒருங்கிமணந்தச ்ெந்மத மூலதனை் 

சில விதிவிலக்குகளுடன் சுைொர ்3.11 டிரில்லியன் டொலரக்மள எட்டியது. 

 ப்ளூை்சபரக்் நிறுேனை் சதொகுத்த தரவுகளின்படி அந்நொட்டின் ைதிப்பொனது இந்திய 

ைதிப்மப விட 5.1 பில்லியன் டொலர ்அதிகைொகுை். 
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கிசரட் சபக்யாரட்ு பறனவகள் கணக்சகடுப்பு 2023 

 35 ைொநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரவதெங்களில் வைற்சகொள்ளப்பட்ட 2023 ஆை் ஆண்டு 

கிவரட் வபக்யொரட்ு பறமேகள் கணக்சகடுப்பின் வபொது வைற்கு ேங்கொளதத்ில் அதிக 

எண்ணிக்மகயிலொன பறமே இனங்கள் பதிேொகியுள்ள நிறலயில் அதறனத் சதாடரந்்து 

உத்தரகொண்ட் ைற்றுை் அருணொெெ்லப் பிரவதெை் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 வகரளொவில் அதிக எண்ணிக்மகயிலொன பறமேகள் பதிவு செய்யப் பட்டு உள்ளன. 

 BCI (Bird Count India – இந்தியப் பைறவகள் கணக்சகடுப்பு) என்பது பறமேகளின் பரேல் 

ைற்றுை் எண்ணிக்மக பற்றிய ஒட்டு சைொதத்த ் தகேல்கமள அதிகரிக்கச ் சசய்திட 

வவண்டி இமணந்து செயல்படுை் நிறுேனங்கள் ைற்றுை் குழுக்களின் ஒரு முமற ெொரொக் 

கூட்டொண்மை ஆகுை். 

 2023 ஆை் ஆண்டு கிவரட் வபக்யொரட்ு பறமேகள் கணக்சகடுப்பில் பங்வகற்ற 190 

நொடுகளில் இந்தியொவுை் அடங்குை். 

 இந்தக் கணக்சகடுப்பில் பங்வகற்ற 35 ைொநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரவதெங்களில் 

வைற்கு ேங்கொளதத்ில் மிக அதிகைொன அளவில் 489 இனங்கள் பதிேொகியுள்ளன. 

 உத்தரகொண்ட், அருணொெெ்லப் பிரவதெை், அெொை் ைற்றுை் கரந்ொடகொ ஆகிய ைொநிலங்கள் 

முமறவய 426, 407, 397 ைற்றுை் 371 இனங்கமளக் சகொண்டுள்ளன. 

 தமிழ்நொடு ைற்றுை் வகரளொ ஆகியமே 349 ைற்றுை் 325 இனங்களுடன் எட்டொேது ைற்றுை் 

ஒன்பதொேது இடங்கமளப் சபற்றன. 

 இருப்பினுை், 9,768 பட்டியல்களுடன் தனது பறமேகள் பட்டியலில் எண்ணிக்மகயிமன 

பதிவேற்றி, ைறு ெரிபொரப்்புப் பட்டியல் பிரிவில் வகரளொ முதலிடத்மதப் பிடிதத்து. 

 ைகொரொஷ்டிரொ 7,414 பட்டியல்களுடனுை், தமிழ்நொடு 6,098 பட்டியல்களுடனுை் முமறவய 

இரண்டொை் ைற்றுை் மூன்றொை் இடங்கமளப் சபற்றுள்ளன. 

 கிவரட் வபக்யொரட்ு பறமேகள் கணக்சகடுப்பொனது 1998 ஆை் ஆண்டில் சதொடங்கப் பட்டது.  

 Bird Count India என்ற அமைப்பொனது இந்தியொவில் கிவரட் வபக்யொரட்ு பறமேகள் 

கணக்சகடுப்பிமன ஏற்பொடு செய்கிறது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

iNCOVACC 

 இந்திய அரெொனது நொசி ேழி உட்செலுத்தக் கூடிய வறகயிலான தனது முதல் வகொவிட் 19 

தடுப்பூசியிமன இன்வகொேொக் என்ற சபயரில் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இது மைதரொபொதத்ில் உள்ள பொரத் பவயொசடக் என்ை நிறுேனதத்ினொல் தயொரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தத் தடுப்பூசியொனது, இந்தியொவில் முதன்மை ைற்றுை் பன்முகத் தன்மை சகொண்ட 

(கலப்பு) பூஸ்டர ்தேமணயொக பயன்படுதத் அனுைதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 சகொவரொனொ மேரஸுக்கு எதிரொன எளிதொன ைற்றுை் ேலியற்ற வநொய்த் தடுப்பிமன 

ேழங்குேதற்கு இது பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

 

மாரப்கப் புற்றுசநாய்க்கான மருந்தின் மரபியல் ொரந்்த வடிவம்  

 MSN குழுைைொனது, பொல்வபொசிக்லிப் என்ற ைொரப்கப் புற்றுவநொய்க்கொன ைருந்தின் இனம் 

சார ் சபாது ேடிேதத்ிமன, பொல்வபொரஸ்ட் என்ற சபயரின் கீழ் ைொதத்ிமர ேடிவில் 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 வைலுை் சில நிறுேனங்களும் பொல்வபொசிக்லிப் ைருந்திமன ைொதத்ிமர ேடிவில் அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளன. 

 இது மிகவுை் ைலிவு விமலயிலொன ைற்றுை் புதுமை மிக்க உயிரச் ் ெைநிமல ைொத்திமர 

ஆகுை். 
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பூமியின் உட்கரு சுழற்சி 

 பூமியின் உட்கருேொனது, நமது கிரகத்தின் வைற்பரப்மப விட வேகைொகெ ் சுழல்ேதமன 

நிறுத்தியுள்ளது. 

 பூமியின் உட்கருேொனது, உருகிய திரே சேளிப்புற மையதத்ில் மிதந்தேொறு, 

தன்னிெம்ெயொகச ்சுழல்கிறது. 

 பூமியின் வைற்பரப்புடன் சதொடரப்ுமடய உட்கருேொனது, ஒரு ஊஞ்ெமலப் வபொல முன்னுை் 

பின்னுைொகச ்சுழல்கிறது என்று ெமீபத்திய ஆரொய்ெச்ி கூறுகிறது. 

 2009 ஆை் ஆண்டு முதல், உட்கருேொனது வைற்பரப்மப விட சைதுேொகெ ்சுழலுேதொல் இந்த 

எதிரை்மறயொனப் வபொக்கு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 

 

50,000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுத் சதான்றும் பென்ெ நிற வால் நட்ெத்திரம் 

 

 ெமீபதத்ில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டப் பெம்ெ நிற ேொல் நட்ெத்திரை் ஆனது 50,000 ஆண்டுகளில் 

முதல் முமறயொக பூமிமய சநருங்குகிறது. 

 இது முன்னதொக கற்கொலதத்ின் சபொது இரவு ேொனில் கமடசியொகத் சதன்பட்டது. 

 இது நியொண்டரத்ால்களின் கொலத்திலிருந்து பூமிக்கு மிக அருகில் சநருங்கி ேருகிறது. 
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 C/2022 E3 (ZTF) என்று சபயரிடப்பட்ட இந்த ேொல் நட்ெத்திரை் ஆனது, பூமியிலிருந்து 26 

மில்லியன் மைல்கள் (42 மில்லியன் கிவலொமீட்டர)் சதொமலவில் புவிக்கு அருகில் ேர 

உள்ளது. 

 இந்த ேொல் நட்ெத்திரமானது ஜனேரி ைொதை் முதவல இரவு ேொனத்மதப் பிரகொெைொக்கி 

ேருகிற நிறலயில், இது செே்ேொய் ைற்றுை் பூமி ஆகியேற்றின் சுற்றுப்பொமதகளுக்கு 

இமடயில் கடந்து செல்ல உள்ளது. 

 இது ைணிக்கு 128,500 மைல்கள் என்ற (207,000 km/h) வேகதத்ில் பயணிக்க உள்ளது. 

 

மூனளயின் கணக்கிடுதல் திறனன ஒத்தெ ் செயற்னக நரம்பினணவுத் சதாழில் 

நுட்பம் 

 

 சபங்களூரின் ஜேைரல்ொல் வநரு வைை்பட்ட அறிவியல் ஆரொய்ெச்ி மையதத்ின் (JNCASR) 

அறிவியலொளரக்ள் குழுேொனது, மூமளயின் கணக்கிடுதல் திறமன ஒதத், குமறந்த 

ஆற்றல் நுகரவ்ுமடய, அதிவேகத் சதொழில்நுட்பத்மத உருேொக்கியுள்ளது. 

 மூமளயின் கணக்கிடுதல் திறமன ஒத்த ஒரு அமைப்பிமன உருேொக்குேதற்கொக, 

ஸ்கொண்டியை் மநட்மரடு என்ற உயரந்ிமலத ் தன்மை சகொண்ட ஒரு குமறகடதத்ிப் 

சபொருமள இக்குழு பயன்படுத்தியுள்ளது. 

 பொரை்பரியக் கணினிகளொனது, தனியொக அமைந்த நிமனேகச ் வெமிப்பு ைற்றுை் 

செயலொக்க அலகுகமளக் சகொண்டுள்ளன. 

 செயல்பொட்டின் வபொது இந்த அலகுகளுக்கு இமடயில் தரமே ைொற்றுேதற்கு அந்தக் 

கணினிகள் அதிகளவிலொன ஆற்றமலயுை் வநரத்மதயுை் எடுத்துக் சகொள்கின்றன. 

 இதற்கு வநரை்ொறொக, ைனித மூமளயில் உள்ள சினொப்ஸ் (இரண்டு நியூரொன்களுக்கு 

இமடயிலொன ெந்திப்பு) ஆனது ஒரு செயலொக்க ைற்றுை் நிமனேகச ்வெமிப்புச ்ெொதனைொக 

செயல்படுகிறது. 

 இதுவே சிறியதொகவுை் மிகவுை் பயனுள்ளதொகவுை் உள்ள ஒரு சிறந்த உயிரியல் 

கணினியொக விளங்குகிறது. 
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அணுக்கருப்பிளவு மூலம் இயங்கும் விண்கலம் 

 நொெொ ைற்றுை் பொதுகொப்புத் துமற ெொரந்்த வைை்பட்ட ஆரொய்ெச்ித் திட்டங்கள் முகமை 

(DARPA), செே்ேொய்க் கிரகதத்ிற்கு ைனிதரக்மள சகொண்டு செல்லக் கூடிய அணு ெக்தியில் 

இயங்குை் ஏவுகலங்கமளப் பரிவெொதிக்க உள்ளதொக சில அறிவிப்புகமள சேளியிட்டு 

உள்ளன.  

 இந்த அணுெக்தியில் இயங்குை் ஏவுகலங்களுக்கொன அணு உமல ைற்றுை் எந்திரை் 

ஆகியேற்றிமன DARPA உருேொக்க உள்ளது. 

 நொெொ நிறுேனைொனது 2027 ஆை் ஆண்டின் சதொடக்கதத்ில் ஒரு விண்சேளி ெொரந்்த செயல் 

விளக்கதத்ிமன வைற்சகொள்ளுை் என எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 இந்தத் திட்டைொனது, DRACO - விமரதிறனுமடய நிலவின் சுை்றுவட்டப்பாறதச ் ெொரந்்த 

நடேடிக்மககளுக்கொன செயல் விளக்க ஏவுகலை் என அமழக்கப்படுை். 

 DRACO நிறுேனைொனது அணுக்கரு பிளவு விமன செயல்முமறயிமன இயக்க உள்ளது. 

 அசைரிக்கொ அரெொனது 1955 ஆை் ஆண்டில் இந்தத் சதொழில்நுட்பத்மத பரிவெொதிக்கத் 

சதொடங்கியது, ஆனொல் நிதிப் பற்றொக்குமறயொல் இந்தத் திட்டை் நிறுத்தப்பட்டது. 

 அணுக்கருப் பிளவு மூலை் இயங்குை் ஏவுகலங்கள் பயண வநரத்மத சேகுேொகக் குமறக்க 

அறிவியலொளரக்ளுக்கு உதவுை். 

 

 

அண்டாரட்ிகாவில் கண்டறியப்பட்ட விண்கல் 

 ெரே்வதெ ஆரொய்ெச்ியொளரக்ளின் குழு ஒன்று, அண்டொரட்ிக்கொ பகுதியில் கண்டதத்ில் 

இதுேமர கண்டுபிடிக்கப் பட்ட மிகப்சபரிய ஒரு விண்கல் உட்பட ஐந்து புதிய விண் 

கற்கமள கண்டுபிடித்துள்ளது. 

 இந்த அரிய விண்கல்லொனது ஒரு கிரண்ி பழ அளவிமன ஒத்த, ஆனொல் 17 பவுண்டுகள் (7.7 

கிவலொ கிரொை்) எமடயுள்ளதொக இருக்கிறது. 

 கடந்த நூற்றொண்டில் அண்டொரட்ிகொ பகுதியிலிருந்து மட்டும் சுைொர ் 45,000 விண்கற்கள் 

கண்சடடுக்கப் பட்டுள்ளன. 
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ஒளியணுவியல் அடிப்பனடயிலான உலகின் முதல் குவாண்டம் கணினி 

 

 ஒளியணுவியல் அடிப்பமடயிலொன, குமறேொன பிமழ ேழங்கீட்டுத் திறன் சகொண்ட 

உலகின் முதல் குேொண்டை் கணினியிமன உருேொக்கவுை் அதமன ேணிக ையம் 

ஆக்கவுை் ஒரு புதிய கூட்டு முதலீட்டிமன வைற்சகொள்ள உள்ளதொக கனடொ அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சிக்கலொன தரவு ெொரந்்த சிக்கல்கமளத ் தீரக்்க உதவுை் உலகின் முன்னணி திறன்கமள 

ேழங்குை் ேமகயிலொன திறன் சகொண்ட குேொண்டை் கணினிமய அந்நொடு உருேொக்க 

உள்ளது. 

 இது நிதி, வபொக்குேரதத்ு, சுற்றுெச்ூழல் ைொதிரியொக்கை் ைற்றுை் சுகொதொரை் வபொன்ற 

பல்வேறு துமறகளில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 
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முக்கிய பனணயத்தீநிரல் வனலயனமப்பு – Hive  

 

 மைே் (Hive) எனப்படுை் முக்கிய பமணயத் தீநிரல் ேமலயமைப்பின் இமணய தளத்மத 

அசைரிக்கொ முடக்கியுள்ளது . 

 ஒரு ெரே்வதெப் பமணயத் தீநிரல் ேமலயமைப்பொன இது நிறுேனங்கமள மிரட்டி 

நூற்றுக்கணக்கொன மில்லியன் டொலர ்ைதிப்பிலொன பணை் பறித்தல் ைற்றுை் அது ெொரந்்த 

நடேடிக்மககமள வைற்சகொள்ளுை் ஒரு ேமலயமைப்பொகுை். 

 இதனொல் பொதிக்கப்பட்ட நிறுேனங்களில் இந்தியொவின் டொடொ பேர,் சஜரை்னி நாட்டுச ்

சில்லமற ேரத்த்க நிறுேனைொன மீடியொ ைொரக்், வகொஸ்டொரிகொவின் சபொதுெ ் சுகொதொரச ்

வெமே வபொன்றமே அடங்குை். 

 மைே் என்பது ஒரு பமணயத் தீநிரல் வெமே ேழங்கீட்டு ேமலயமைப்பொகச ்

செயல்பட்டது. 

 இலக்கு நிறுேனதத்ின் தகேல் சதொழில்நுட்ப அமைப்புகளுக்குள் நுமழேதற்குை், 

முற்றிலுை் முடக்குேதற்கும் ைற்றுை் பணை் செலுத்துேதற்குை் அதன் சைன்சபொருள் 

ைற்றுை் பிற வெமேகமளப் பயன்படுத்துேதற்கு எந்தசேொரு அமைப்பிமனயுை் இது 

அனுைதிக்கிறது. 

 

மகாராஷ்டிராவில் புதிய பீடபூமி 

 வைற்கு சதொடரெ்ச்ி ைமலயில் பருேநிமல ைொற்றதத்ிமனக் குறித்த சில புதிய 

நுண்ணறிவுகமள ேழங்கச ் சசய்யுை் ஒரு அரிய தொழ்ைட்ட பெொல்ட் பீடபூமிமய 

ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 இந்தப் பீடபூமியில், இதுேமர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 24 சேே்வேறு குடுை்பங்கமளெ ்வெரந்்த 

76 ேமகயொன தொேரங்கள் ைற்றுை் புதரெ் ் செடிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொேரங்கள் 

உள்ளன. 

 இது ைகொரொஷ்டிரொவின் தொவன ைொேட்டத்தில் உள்ள ைஞ்ெவர கிரொைதத்ில் கண்டு பிடிக்கப் 

பட்ட நிறலயில் இந்தப் பீடபூமியொனது இப்பகுதியில் அமடயொளை் கொணப் பட்ட 

நொன்கொேது ேமக பீடபூமியொகுை். 

 முந்மதய மூன்று பீடபூமிகள் என்பது, உயர ்ைற்றுை் தொழ்ைட்ட செை்ைண் பொமற ைற்றுை் 

அதிக உயரதத்ில் உள்ள பொெொல்ட் பொமற ேமகயிலொன பீடபூமிகள் ஆகுை். 
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முதலாவது காமா-கதிர ்கிரகணங்கள் 

 நொெொவின் ஃசபரம்ி கொைொ-கதிர ் விண்சேளி சதொமலவநொக்கியின் சில தரவுகமளப் 

பயன்படுத்தி ஒரு சிறப்பு ேமக இருை விண்மீன் அமைப்பில் நிகழ்ந்த முதல் கொைொ-கதிர ்

கிரகணங்கமள அறிவியலொளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இத்தமகய ேமலப் பின்னல் அமைப்பு என்று அமழக்கப் படுபமே ஒே்சேொன்றிலுை், 

சைதுேொக அதன் இமணப் பகுதிமய முற்றிலுை் சிறதக்கின்ற ஒரு மீசயொளிர ்விண்மீன் 

சேடிப்பு நிகழ்வில் சேடிதத்ுெ ் சிதறிய மிகுவேக சுழற்சி சகொண்ட துடிப்பொன ைற்றுை் 

வேகைொகெ ்சுழலுை் விண்மீன் அமைப்புகளின் எஞ்சிய பொகங்கள் உள்ளன. 

 ஒரு இருை விண்மீன் அமைப்பில் உள்ள ஒரு நட்ெத்திரை் அதன் இமண விண்மீன் 

அமைப்பிமன விட வேகைொகப் பரிணமிப்பதொல் ேமலப் பின்னல் அமைப்புகள் 

உருேொகின்றன. 

 இருை விண்மீன் அமைப்பு என்பது அமே ஒன்றுக்சகொன்று ஈரப்்பு விமெயொல் பிமணக்கப் 

பட்டுள்ள நிறலயில் இரண்டு நட்ெதத்ிரங்கள் ஒரு சபொதுேொன மையத்மதெ ் சுற்றி 

ேருகின்ற அமைப்பொகுை். 

 மிகுவேக சுழற்சி விண்மீன் அமைப்புகள் வேகைொக சுழலுை் நியூட்ரொன் நட்ெத்திரங்கள் 

ஆகுை். 

 கிட்டதத்ட்ட முற்றிலுை் நியூட்ரொன்களொல் ஆனமே என்பவதாடு அறவ 20 கி.மீ. (12 

மைல்கள்) அல்லது அதற்குை் குமறேொன விட்டை் சகொண்டமே என்பதால் அமே மிகவுை் 

அடரத்த்ிமிகு நட்ெதத்ிரங்கள் ஆகுை். 

 அமே விண்சேளி முழுேதுை் செறிவுமிக்க கதிரவ்ீெச்ிமன சேளியிடுகின்றன. 
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கால்நனடகளில் நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு மருந்துகளின் பயன்பாடு குறித்த ஆய்வு 

 இந்த ஆய்ேறிக்மகயொனது PLoS குவளொபல் பப்ளிக் சைல்த் என்ற இதழில் சேளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 ைனிதரக்ள் ைற்றுை் விலங்குகளில் ஏை்படும் வநொய்த் சதொற்றுகமள எதிரத்த்ுப் 

வபொரொடுேதற்கொன நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பு ைருந்துகமள அறிவியலொளரக்ள் உருேொக்கி 

உள்ளனர.் 

 ஆனொல் 2019 ஆை் ஆண்டில் பூமியில் விற்கப்படுை் அமனதத்ு நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பு 

ைருந்துகளில் 73% ைருந்துகள் உணவுக்கொக என்று ேளரக்்கப்படுை் விலங்குகளில் 

பயன்படுத்தப் பட்டது. 

 இந்தியொவில் நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு ைருந்துகளின் பயன்பொட்டு (AMU) அளேொனது 2020 ஆை் 

ஆண்டிவலவய உலகச ்ெரொெரிமய விட 43% அதிகைொக இருக்குை் என ைதிப்பிடப் பட்டது. 

 இது 2030 ஆை் ஆண்டில் ெரொெரிமய விட 40% அதிகைொக இருக்குை் என எதிரப்ொரக்்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தியொவிற்குள்வளவய, கிழக்கு ைற்றுை் சதன்னிந்தியொவில் அதிகப் பயன்பொடுகள் உள்ள 

பகுதிகமள ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் அமடயொளை் கண்டுள்ளனர.் 

 இந்தியொவில் உள்ள பல பண்மண உரிமையொளரக்ள் அறுேமட வநரத்மத ஒரு ேொரை் 

என்ற அளவிற்கு குமறக்கச ் சசய்வதற்கொக சிப்வரொஃப்வளொக்ெசின் ைற்றுை் என்வரொஃ 

ப்வளொக்ெசின் எனப்படுை் இரண்டொை் தமலமுமற சதொழில்நுட்பை் ெொரந்்த நுண்ணுயிர ்

எதிரப்்பு ைருந்துகமளப் பயன்படுத்துகின்றனர.் 

 இந்தியொவின் சுகொதொரை் ைற்றுை் குடுை்ப நலதத்ுறை அமைெெ்கைொனது, நுண்ணுயிர ்

எதிரப்்மபக் கட்டுப்படுத்துேதற்கொக வவண்டி 2017 ஆை் ஆண்டில் ஒரு ‘வதசிய செயல் 

திட்டதம்த’ அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உணவு உற்பதத்ிக்கொக பயன்படுத்தப் படுை் அமனதத்ு 

விலங்குகளிலுை் சகொலிஸ்டின் என்ற ஒரு ைருந்திமனப் பயன்படுதத்ுேமத அரெொங்கை் 

தமட செய்தது. 
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பாய்டு நிறுவனத்தின் உனரயாடு சமன்சபாருள் 'எரன்ி' 

 'எரன்ி பொட்' எனப்படுை் தனது செொந்த ChatGPT-பொணியிலொன செயற்மக நுண்ணறிவு 

உமரயொடல் சைன்சபொருளின் உள்ளியக்கச ் வெொதமனமய நிமறவு செய்ய உள்ளதாக 

சீனத் சதொழில்நுட்ப நிறுேனைொன பாய்டு சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 எரன்ி என்பது "தகேல் ஒருங்கிமணப்பு மூலை் வைை்படுதத்ப்பட்ட உமர" என்பதன் ஒரு 

சுருக்கைொகுை். 

 இது 2019 ஆை் ஆண்டில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்ட ஒரு சபரிய செயற்மக நுண்ணறிவு மூலை் 

இயங்குை் சைொழி ைொதிரியொகுை். 

 

கூகுள் நிறுவனத்தின் உனரயாடு சமன்சபாருள் ‘பாரட்ு’ 

 கூகுள் நிறுேனைொனது ‘பொரட்ு’ எனப்படுை் செயற்மக நுண்ணறிவு மூலை் இயங்குை் தனது 

புதிய உமரயொடல் சைன்சபொருளிமன அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

 இது மைக்வரொெொப்ட் நிறுவனதத்ின் ஆதரவு சபற்ற OpenAI நிறுேனத்தின் ChatGPT என்ற 

உமரயொடல் சைன்சபொருளுக்கு எதிராக ெேொல் விடுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டு 

அறிமுகப் படுத்தப் பட உள்ளது. 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூகுள் நிறுேனமானது, ‘நைது நொட்டின் சைொழி ைொதிரி 

(LaMDA)’ மூலை் இயங்குை் உமரயொடல் பயன்பொடுகளுக்கொக அடுத்தத் தமலமுமறத் 

சதொழில்நுட்பை் ெொரந்்த சைொழி ைற்றுை் உமரயொடல் திறன் சகாண்ட ஒரு சசயலிறய  

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 

 

SSLV D2 

 இஸ்வரொவின் சிறிய செயற்மகக்வகொள் ஏவுதல் ேொகனை் (SSLV) ஆனது, EOS-07 எனப்படுை் 

புவிக் கண்கொணிப்புச ் செயற்மகக்வகொள் உள்ளிட்ட மூன்று செயற்மகக் வகொள்கமள 

அேற்றிற்கொக நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுப் பொமதயில் நிமல நிறுதத்ியது. 

 156.3 கிவலொ எமடயுள்ள EOS-07 செயற்மகக் வகொளின் பணி ஆயுட்கொலை் ஓரொண்டு ஆகுை். 

 SSLV ஆனது சிறிய-குறுகிய அல்லது நுண்ணிய செயற்மகக் வகொள்கமள (10 முதல் 500 

கிவலொ எமட சகொண்ட) 500 கி.மீ. வகொள்களின் சுற்றுப் பொமதயில் செலுதத்ுை் திறன் 

சகொண்டது. 
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 SSLV என்பது அமனதத்ுத் திடநிமல உந்துவிமெ நிமலகமளயுை் சகொண்ட மூன்று எரி 

சபொருள் நிமலயிலொன ஏவுதல் ேொகனைொகுை். 

 SSLV ேொகனத்தின் ேடிேமைப்புக் கொரணிகள் குமறந்த விமல, குமறேொன புவிக்குத ்

திருை்புை் வநரை், பல செயற்மகக் வகொள்கமள ஏந்திெ ் செல்லக் கூடிய ேமகயிலொன 

ைற்றுை் குமறந்தபட்ெ ஏவுதல் உள்கட்டமைப்புத் வதமேகள் ஆகியேற்றிமனக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 

 

செயற்னகக்சகாள் வழியான இருவழிெ ்செய்தியிடல் செனவ 

 குேொல்கொை் சடக்னலொஜிஸ் என்ை நிறுேனைொனது உயரை்திப்பு திறன்வபசிகளுக்கொன 

உலகின் முதல் செயற்மகக் வகொள் ேழியொன இருேழிச ் செய்தியிடல் வெமேயிமன 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 

 இது ஸ்னொப்டிரொகன் செயற்மகக் வகொள் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது ஸ்னொப்டிரொகன் 5G வெமே இணங்கி RF அமைப்பு மூலை் இயக்கப்படுகிறது. 
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 ஸ்னொப்டிரொகன் செயற்மகக்வகொள் வெமேயொனது ேமரப்பட்டிமககள், ேொகனங்கள், 

ைடிக் கணினிகள் ைற்றுை் இமணய உலகை் (IoT) வபொன்ற பிற ெொதனங்களுக்கொன 

இமணப்பிற்கொகவுை் விரிேொக்கப்படலொை். 

 நிலப்பரப்பு ெொரொத 5G ேமலயமைப்புக்களுக்கொன (NTN) வெமேமய ேழங்குேதற்கொக 

இந்த செயற்மகக் வகொள் அமைப்பொனது உருேொக்கப்பட்டது. 

 

நடுநினல அடரத்்தி சகாண்ட வடிவமற்ற பனிக்கட்டி 

 நீரின் ைற்ற ேடிேங்கமள விட சபருைளவில் திரே நீமர ஒதத்ிருக்குை் புதிய பனி 

ேடிேத்மத அறிவியலொளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 பனிக்கட்டியின் இந்தப் புதிய ேடிேை் ஆனது உருேைற்றதொகுை். 

 ெொதொரண படிக ேடிவிலொன பனியில், மூலக்கூறுகள் ஒரு முமறயொன ேடிேதத்ில் தொவன 

சீரமைத்துக் சகொள்கின்றன. 

 ஆனொல் உருேைற்ற பனியில், மூலக்கூறுகள் ஒரு திரேத்மத ஒதத்ேொறு ஒரு ஒழுங்கற்ற 

ேடிேதத்ில் உள்ளன. 

 இதற்கு பனிக்கட்டி என்று சபயரிடப்பட்டொலுை், அதன் மூலக்கூறு அமைப்பு தண்ணீரின் 

சீரமைப்பிமன ஒதத்ுள்ளது. 

 உருேைற்றது (அைொரஃ்பஸ்) என்றொல் சதளிேொன ேடிேை் அற்றது என்று சபொருளொகுை். 

 இது நீவரொ அல்லது பனிவயொ அல்ல, எனவே இது ேடிேைற்ற பனிக்கட்டி எனப்படுகிறது. 

 சேப்பைமடந்து மீண்டுை் படிகைொக்கப் படுை் வபொது, இந்த ேடிேைற்ற பனிக் கட்டி 

அெொதொரண அளவிலொன சேப்பத்மத சேளியிடுகிறது. 

 அப்வபொது சேளியிடப்படுை் சேப்ப ஆற்றல் ஆனது மிக அதிகைொக இருப்பதொல் அது பனி 

நிலநடுக்கங்கமள ஏற்படுதத்க்கூடுை். 

 ெனி ைற்றுை் வியொழன் வபொன்ற வகொள்களில் பனி நிலநடுக்கை் மிகவும் சாதாரணமாக 

ஏற்படுகிறது. 

 

 

குவாவார் குறுங்சகாளினனெ ்சுற்றி காணப்படும் வனளயம் 

 ெனிக் வகொளிமனெ ்சுற்றியுள்ள ேமளயை் வபொன்ற குேொேொர ்என்ற குறுங் வகொளிமனெ ்

சுற்றி ேமளயை் இருப்பமத அறிவியலொளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 குேொேொர ் புளூட்வடொவின் விட்டதத்ில் பொதியளவு ைற்றுை் பூமியின் துமணக்வகொளின் 

விட்டதத்ில் மூன்றில் ஒரு பங்கிமன விட ெற்று குமறேொக உள்ளது. 
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 இது புளூட்வடொ அமைந்துள்ள மை்றும் சநப்டியூனுக்கு அப்பொல் கொணப்படுை் உமறந்த 

விண்சேளிக் குப்மபகள் நிமறந்த பகுதியொன மகபர ் பட்மடப் பகுதியில் சூரியமனெ ்

சுற்றி ேருகிறது. 

 ஆனொல் குேொேொமரெ ் சுற்றியுள்ள  ேமளயைொனது, அத்தமகய ேமளயங்கள் எங்கு 

உருேொகலொை் என்பதிறனப் பற்றிய தற்வபொமதயப் புரிதமலயுை் விஞ்சுவவதாடு, இது 

எங்கு அமைந்திருக்கலொை் என்று கணிக்கப்பட்ட தற்வபொமதய இடதத்ிமன விட சேகு 

சதொமலவில் அமைந்துள்ளது. 

 2002 ஆை் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குேொேொர ் தற்வபொது ஒரு சிறிய கிரகைொக 

ேமரயறுக்கப் பட்டுள்ளவதாடு, இது ஒரு குறுங்வகொள் எனவும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 2013 ஆை் ஆண்டில், ெனி ைற்றுை் யுவரனஸுக்கு இமடயில் உள்ள பகுதியில் சூரியமனெ ்

சுற்றி ேலை் ேருை் சென்டொர ்என்று அமழக்கப்படுகின்ற ெொரிக்வலொமேெ ்சுற்றி இரண்டு 

ேமளயங்கள் இருப்பதமன ேொனியலொளரக்ள் கண்டறிந்தனர.் 

 2017 ஆை் ஆண்டில், மகபர ் பட்மடப் பகுதியில் கொணப்படுை் சைௌமியொ எனப்படுை் 

ைற்சறொரு வகொளிமனெ ் சுற்றி ஒரு ேமளயை் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிறலயில், 

இது ஒரு நட்ெதத்ிர ைண்டல ைமறவின் வபொது ைங்கலொனது. 

 

 

கழிவிலிருந்து னஹட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் ஆனல 
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 இந்தியொவில் முதல்முமறயொக திடக்கழிவில் இருந்து மைட்ரன் உற்பதத்ி செய்யச ்

சசய்ேதற்கொன ஆமல புவன நகரில் அமைக்கப்பட உள்ளது. 

 கிரன்ீ பில்லியன் லிமிசடட் என்ற தனியொர ்நிறுேனத்தினொல் இந்த ஆமல கட்டமைக்கப் 

பட உள்ளது. 

 இது 350 டன் திடக்கழிவுகளில் இருந்து தினமுை் 10 டன் அளவு மைட்ரஜமன உற்பதத்ி 

செய்யுை். 

 கழிவுகளில் இருந்து சபறப்படுை் எரிசபொருளொனது, பிளொஸ்ைொ ேளிைைொக்கல் என்ை 

சதொழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி மைட்ரஜமன உருேொக்கச ் சசய்ேதற்கொகப் பயன் 

படுதத்ப் படுை். 

 

முதலாவது மீக்காந்தங்களின் சொதனன 

 ஐக்கியப் வபரரசின் வடொகொைொக் எனரஜ்ி நிறுேனைொனது, உலகில் முதல் முமறயொக புதிய 

தமலமுமறத் சதொழில்நுட்பை் ெொரந்்த உயர ்சேப்பநிமல மீக்கடதத்ி திறன் சகொண்ட (HTS) 

கொந்தங்களின் முதல் சதொகுதியிமன உருேொக்கியுள்ளது. 

 இது ஒன்றிமணக்கப்பட்டு, அணுக்கரு பிமணப்பு ெொரந்்த மின் உற்பத்தி சதொடரப்ொன 

செயல்பொடுகளில் வெொதிக்கப் படுை். 

 வடொகொைொக் நிறுேனத்தின் புதிய Demo4 மையதத்ில் 44 தனிப்பட்ட கொந்தச ் சுருள்கள் 

அமைந்திருக்குை். 

 Demo4 ஆனது 18 பூமியின் கொந்தப்புலத்மத விட கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் ைடங்கு 

ேலிமையொனதொக, சடஸ்லொவுக்கு வைலொன திறன் சகொண்ட கொந்தப்புல ேலிமைமயக் 

சகொண்டிருக்குை். 

 

 

அதிகத் துனணக் சகாள்கனள சகாண்டுள்ள கிரகம் 

 வியொழன் வகொளொனது, அமதெ ் சுற்றி 12 புதிய துமணக் வகொள்கள் இருப்பது கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டதமனயடுதத்ு, அதிகத் துமணக்வகொள்கமளக் சகொண்ட ஒரு கிரகைொக 

ைொறியது. 

 சைொத்தத்தில் 92 துமணக் வகொள்கமள சகொண்ட இந்தக் கிரகை் ெனிக்வகொள் சகாண்டு 

இருக்கும் துமணக் வகொள்களின் எண்ணிக்மகயிமன மிஞ்சியுள்ளது. 
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 ெனிக் வகொளானது, 83 உறுதிப்படுதத்ப் பட்ட துமணக் வகொள்களுடன் இரண்டொேது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 அமே 2021 ைற்றுை் 2022 ஆை் ஆண்டில் ைேொய் ைற்றுை் சிலி ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

சதொமலவநொக்கிகமளப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கப்பட்டவதாடு, அேற்றின் சுற்றுப் 

பொமதகள் ஆனது அதற்குப் பிந்மதய ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயிலும் உறுதிப் படுதத்ப் 

பட்டது. 

 வியொழன் ைற்றுை் ெனி ஆகிய வகொள்களின் துமணக் வகொள்கள் சிறிய உருவ அளவு 

சகாண்டமேயொகுை். 

 யுவரனஸ் 27 துமணக் வகொள்கமளயுை், சநப்டியூன் 14 துமணக் வகொள்கமளயுை், செே்ேொய் 

இரண்டு ைற்றுை் பூமி ஒரு துமணக் வகொளிமனயுை் சகொண்டுள்ளன. 

 சேள்ளி ைற்றுை் புதன் ஆகிய வகொள்களுக்குத் துமணக் வகொள்கள் இல்மல. 

 

 

திசயாதர ்விண்கல் 

 

 குஜரொதத்ில் உள்ள இரண்டு கிரொைங்களில் விழுந்த விண்கற்கள் ஆனது, அரிதொன 

ஆபிமரட் ேமக விண்கற்கள் என ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் உறுதி செய்துள்ளனர.் 
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 இரண்டு கிரொைங்களில் விழுந்த விண்கல் துண்டுகளுக்கு திவயொதர ் விண்கல் என்று 

சபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 ஆபிமரட் விண்கல் என்பது ஆக்ஸிஜன் இல்லொத நிமலயில் உருேொகிய, பூமியில் கொணப் 

படொத சில தனித்துேைொன தொதுக்கமளக் சகொண்டுள்ள ஒரு கரடுமுரடொன எரிைமலப் 

பொமற ஆகுை். 

 இந்தியப் பகுதி மீது நூற்றுக்கணக்கொன விண்கற்கள் வைொதியுள்ளன, என்ைாலும் ஆபிமரட் 

விண்கல் இந்தியப் பகுதியில் விழுேது இது இரண்டொேது முமறயொகுை். 

 முதல் முமறயொக 1852 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ் 02 ஆம் வததியன்று உத்தரப் பிரவதெத்தின் 

பஸ்திப் என்ை பகுதியில் ஆபிமரட் விண்கல் விழுந்தது. 

 1836 ஆை் ஆண்டிலிருந்து இன்று ேமர உலகளவில் ஆப்பிரிக்கொவில் மூன்று பகுதிகள் 

ைற்றுை் அசைரிக்கொவில் ஆறு பகுதிகள் உட்பட, குமறந்தது 12 இடங்களில் ஆபிமரட் 

விண்கற்கள் விழுந்துள்ளன. 

 விண் வீழ்கற்கள் என்பது விண்சேளியில் உள்ள சில திடப்சபொருளின் உமடந்த 

துண்டுகள், ஒரு கிரகை் அல்லது துமணக்வகொளின் மீது வைொதி, அேற்றின் வைற்பரப்மப 

அமடயுை் பொமறத ்துண்டுகள் ஆகுை். 

 அமே வைற்பரப்மப அமடந்த பிறகு, அமே விண்கற்கள் என அமழக்கப் படுகின்றன. 

 

புதிய பகுதியளவுப் படிகம் 

 அசைரிக்கொவின் ேடக்கு ைதத்ிய சநப்ரொஸ்கொவில் உள்ள ைணல்குன்றுகளில் 12 ைடிப்பு 

ெைெச்ீரமைப்பு சகொண்ட புதிய ேமக பகுதியளவுப் படிகதத்ிமன அறிவியலொளரக்ள் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இந்தப் பகுதியளவுப் படிகைொனது, மின்னல் தொக்குதலொல் அல்லது ஒரு குன்றுகளுக்கு 

அடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் கை்பியொல் உருேொக்கப்பட்ட தற்செயலொன மின்ெொர 

ஓட்டதத்ின் வபொது உருேொக்கப்பட்டது. 

 பகுதியளவுப் படிகை் என்பது அடிப்பமடயில் ஒரு படிகை் வபொன்ற சபொருளொகுை். 

 ஒரு படிகதத்ில், அணுக்கள் சதொடர ்மீள்வு ேடிேதத்ில் அமைக்கப்பட்டிருக்குை். 

 ஒரு பகுதியளவு படிகத்தில், சதொடர ் மீள்வு ெொரொத ேடிேதத்ில் அணுக்கள் அமைக்கப் 

பட்டிருக்குை். 
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மாரப்ரக்் னவரஸ் சநாய் சபருந்சதாற்று 

 உலக சுகொதொர அமைப்பு (WHO) ஆனது எக்குேவடொரியல் கினியொவில் முதன்முதலில் 

ைொரப்ரக்் வநொய் சபருந்சதொற்று ஏற்பட்டுள்ளதமன உறுதிப்படுதத்ியுள்ளது. 

 ைொரப்ரக்் வநொயொனது மிக அதிக அளவில் சதொற்றக் கூடியதொகுை். 

 ைொரப்ரக்் மேரஸ் ைற்றுை் எவபொலொ மேரஸ் ஆகிய இரண்டுை் ஃபிவலொவிரிவட என்ை ஒவர 

குடுை்பத்மதெ ் வெரந்்தமேயொகுை், என்ைாலும் அமே சேே்வேறு மேரஸ்களொல் 

ஏற்படுகின்றன. 

 இந்த மேரஸ் ஆனது, ைனிதரக்ளில் 88% ேமரயிலொன அதிக இறப்பு விகிததத்ுடன் கூடிய 

தீநுண்ைக் குருதிப் வபொக்கு கொய்ெெ்ல் ஏற்பட ேழிேகுக்கிறது. 

 இந்த வநொயொனது, 1967 ஆை் ஆண்டில் சஜரை்னியின் ைொரப்ரக்் ைற்றுை் பிரொங்பரட்் ஆகிய 

இடங்களில் ஒவர வநரத்தில் ஏற்பட்டமதயடுதத்ு இந்த வநொய்த ் சதாை்று குறிதத்ு 

முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்டது. 

 

  

கட்புலனாகா அண்டம் 

 இத்தொலிய ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள், ALMA என்ை சதாறலவநாக்கித் சதாகுதிறயப் பயன் 

படுதத்ி கருப்பு அண்டை் அல்லது கட்புலனொகொ என்ை அண்டதத்ிமனக் கண்டுபிடித்து 

உள்ளனர.் 

 தூசிக்கள் ைற்றுை் ேொயுக்களொல் நிரை்பியுள்ள இந்த இளை் மை்றும் நட்ெதத்ிரத்மத 

உருேொக்குை் அண்டைொனது, சபரு சேடிப்பு ஏற்பட்ட 2 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 
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உருேொனது. 

 இந்த அண்டத்தினொல் சேளியிடப்படுை் ஒளியிமனப் பூமியிலிருந்துப் பொரக்்க முடியொது 

என்பதொல் இது கட்புலனொகொ அண்டை் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 இருப்பினுை், இந்த அண்டை் இருப்பது குறிதத்ு ஈரப்்பு வில்மல என்ை ஒரு நுட்பத்மதப் 

பயன்படுத்திக் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ALMA என்பது அட்டகொைொ ைொசபருை் மில்லிமீட்டர ்அவர என்பதன் சுருக்கைொகுை். 

 

 

சமாப்ப ெக்தி சகாண்ட எந்திரங்கள் 

 இஸ்வரமலெ ் வெரந்்த சில அறிவியலொளரக்ள் உயிரியல் உணரவ்ிகள் சபொருத்தப்பட்ட 

வைொப்ப ெக்தி சகொண்ட எந்திரங்கமள உருேொக்கியுள்ளனர.் 

 இந்த எந்திரங்கள் ஒரு சேட்டுக்கிளியின் உணர ் சகொை்புகமளப் பயன்படுதத்ி அதன் 

வநொமயக் கண்டறியவுை் பொதுகொப்புச ்வெொதமனகமள வைை்படுதத்வுை் உதவுகிறது. 

 சேட்டுக்கிளிகள் அேற்றின் உணர ் சகொை்புகமளக் சகொண்டு தனது ேொெமனயிமன 

உணரச ்சசய்கின்றன. 

 இந்த எந்திரைொனது அமதெ ் சுற்றியுள்ள மிகெச்ிறிய துகள் அல்லது ஒரு மிகெச்ிறிய 

உயிரினத்மதக் கூட கண்டறியக் கூடியது. 

 வபொமதப்சபொருள் ைற்றுை் சேடிைருந்துகமளக் கண்டறியவுை் இதமனப் பயன்படுத்த 

முடியுை்.  
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னஹட்ரஜனில் இயங்கும் முதலாவது கனரக ெரக்குந்து வாகனம் 

 இந்தியொவின் முதல் மைட்ரஜன் உள் எரிதிறன் இயந்திரை் (H2-ICE) மூலை் இயங்குை் 

கனரகச ்ெரக்குந்து ேொகனைொனது ெமீபத்தில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 அவெொக் வலலொண்டு நிறுேனத்தின் புதிய H2-ICE கனரகச ் ெரக்குந்து ேொகன ரகங்கள் 

ஆனது மைட்ரஜன் எரிசபொருளொல் இயக்கப் படுவவதாடு, இது ேழக்கைொன டீெல் எரி 

சபொருளில் இயங்குை் எரிப்பு இயந்திரத்மத அடிப்பமடயொகக் சகொண்டதொகுை். 

 இது அவெொக் வலலொண்டு நிறுேனத்துடன் இமணந்து ரிமலயன்ஸ் நிறுேனத்தொல் 

உருேொக்கப் பட்டது. 

 ஒப்பீட்டளவில் குமறந்த செலவில் தூய்மையொன எரிெக்தி மூலங்களுக்கு விமரேொக 

ைொறுேதற்கு இது உதவுை். 

 H2-ICE இயந்திரைொனது, ேளிைண்டல மைட்ரஜமனப் பயன்படுத்தினொல் ைட்டுவை 

மநட்ரஜன் ஆக்மெடுகமள உற்பத்தி செய்கிறது. 

 இந்திய அரெொனது, மநட்ரஜன் ஆக்மெடுகமள தனது ைொசுபடுதத்ிகள் பட்டியலில் 

வெரத்்துள்ளது. 

 H2-ICE இயந்திரத்தில் ெல்பர ் ஆக்மெடுகள், கொரப்ன் வைொனொக்மெடு, நுண்துகள்கள் 

அல்லது மைட்வரொ கொரப்ன்கள் ஆகியேற்றின் உமிழ்வுகள் இல்மல. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் கலப்பின ஏவுகலம் 

 இந்தியொவின் முதல் கலப்பின ஆய்வு ஏவுகலைொனது, செங்கல்பட்டில் உள்ள பட்டிபுலை் 

கிரொைத்தில் இருந்து விண்ணில் ஏேப்பட்டது. 

 ைொரட்்டின் அறக்கட்டமள என்ற அமைப்பொனது டொக்டர ் A.P.J. அப்துல் கலொை் ெரே்வதெ 

அறக்கட்டமள ைற்றுை் விண்சேளி ைண்டலை் இந்தியொ ஆகியேற்றுடன் இமணந்து, 2023 

ஆை் ஆண்டு டொக்டர ் A.P.J. அப்துல் கலொை் செயற்மகக் வகொள் ஏவுகல திட்டதத்ிமன 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 ேொனிமல, ேளிைண்டல நிலேரங்கள் ைற்றுை் கதிரவ்ீெச்ு ஆகியமே குறித்த ஆரொய்ெச்ிக்கு 

இந்த ஏவுகலதத்ிமனப் பயன்படுத்தலொை். 
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சலக்சி – ChatGPT 

 சேவலொசிட்டி எனப்படுை் நிதிெொர ் சதொழில்நுட்ப நிறுேனைொனது ''சலக்சி'' எனப்படுை் 

இந்தியொவின் முதல் உமரயொடு சைன்சபொருளிமன (ChatGPT) அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 ேணிக நுண்ணறிவுகமள எளிமையொன முமறயில் ேழங்கச ் சசய்ேதன் மூலை் இந்த 

உமரயொடு சைன்சபொருள் இமணய ேரத்்தக நிறுேனரக்ளுக்கு உதவுகிறது. 

 ChatGPT ஆனது 2022 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் ைொததத்ில் சபொதுைக்கள் ைத்தியில் அறிமுகப் 

படுதத்ப் பட்டது. 

 

 

நிலவில் உள்ள பொல்ட் பானறகளின் சதாற்றம் 

 சேற்றுக் கண்களுக்குப் புலப்படக் கூடிய ெந்திரனின் இருள் நிமறந்தப் பகுதிகள், 'வைர'் 

(நிலவின் இருள் நிமறந்த பகுதி) என்று அமழக்கப் படுகின்றன. 

 அமே சூரியக் குடுை்பதத்ினுமடய முற்கொல ைொற்றங்களின் எஞ்சியப் பகுதிகள் ஆகுை். 

 பூமியில் ஏற்பட்ட இந்த வைொெைொன நிகழ்வுகள் பற்றிய பதிவுகள் எதுவுை் இல்மல. 

 பூமியில் இருந்து பொரக்்குை் வபொது புலப்படக்கூடிய, நிலவில் உள்ள சபரிய அளவிலொன 

வைர ் எனப்படுை் பகுதிகள் சபருை்பொலுை் எரிைமல பொமறகளொல் ஆன பெொல்ட் 

பொமறகமளக் சகொண்டுள்ளது. 

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


                   
 

128 
 

 இந்தப் பகுதிகள் ஆனது ெந்திரன் எே்ேொறு குளிரெ்ச்ியமடந்து ைொற்றை் சபற்றது 

என்பதற்கொன ெொன்றுகமளக் சகொண்டுள்ளன. 

 தற்வபொது பொமறகளொக ைொறியுள்ளேற்றிமன, உருக்கிப் படிகைொக்குேதற்கு மூல 

ஆதொரைொக இருந்த சேப்ப ஆற்றல் எது என்பது பற்றியத ் தகேல்கமளயுை் அமே 

ேழங்குகின்றன. 

 அப்பல்வலொ, லூனொ ைற்றுை் ெொங்'இ-5 ஆகிய ஆய்வுக் கலங்கள், நிலவின் இருண்டப் 

பகுதியிலுள்ள பெொல்ட் பொமறகளின் ைொசபருை் ைொதிரித் சதொகுப்பிமனெ ் வெகரித்துப் 

பூமிக்கு சகொண்டு ேந்துள்ளன. 

 அப்பல்வலொ ஆய்வுக் கலை் சகொண்டு ேந்த நிலவின் இருண்டப் பகுதியிலுள்ள பெொல்ட் 

பொமறகளின் ைொதிரிகள் 3.8–3.3 Ga கொலதத்ிற்கு முந்மதயமே (Ga என்பது ஒரு பில்லியன் 

ஆண்டுகள்) ஆகுை். 

 நிலவில் ஏற்பட்ட குமறந்த அழுதத்ை் கொரணைொக அங்கிருந்த மூலப் சபொருட்கள் 

உருகியதன் விமளேொக இந்த பெொல்ட் பொமறகள் உருேொகியிருக்க வேண்டுை் என்று 

ைதிப்பீடுகள் கொட்டுேதொக இஸ்வரொ கூறியது. 

 வைலுை், இந்த பெொல்ட் பொமறகள் ஆனது குளிரந்்த, ஆழைற்ற ைற்றுை் உட்கூறுகள் 

ஆகியேற்றின் வேறுபட்டுக் கொணப்பட்ட ெந்திரனின் உட்புறப் பகுதியிலிருந்து 

வதொன்றியது என்பதமனயுை் அமே சேளிப்படுதத்ுகின்றன. 

 ெந்திரனின் உட்புறப் பகுதியொனது 4.3 - 3.9 Ga கொலதத்ிலிவலவயப் பெொல்ட் பொமறக் குழை்பு 

ேடிவில் உருகியுள்ளது. 

 சபொட்டொசியை், அருைண் தனிைங்கள் ைற்றுை் பொஸ்பரஸ் நிமறந்த ப்வரொசெல்லரை் க்ரீப் 

சடரவ்ரன் (PKT) எனப்படுை் ெந்திரனின் ஒரு பகுதியானது பின்னர ் 3.8-3.0 Ga கொலதத்ில் 

உருேொனது. 

 

 

ெந்திரன், சவள்ளி வியாழன் சகாள்கள் ஒசர சநரத்தில் காட்சியளிப்பு 

 ெந்திரன், சேள்ளி ைற்றுை் வியொழன் ஆகியமே ேொனதத்ில் ஒவர வநரதத்ில் ஒன்றொக 

இமணந்து கொணப்பட்டன. 

 மூன்று ேொனியல் அமைப்புகளுை் ஒன்றுக்சகொன்று சநருங்கி ேந்து, இரவு ேொனில் 

முக்வகொணை் வபொன்ற ேடிேத்மத உருேொக்கின. 
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 இருப்பினுை், பூமி தனது அெச்ில் சுழலுை் வபொது இந்த இமணேொனது குறுகிய கொலவை 

கொணப்பட்டது. 

 தற்வபொது சேள்ளிக் வகொளொனது, சூரியன் ைற்றுை் ெந்திரனுக்கு அடுதத்படியொக ேொன 

சேளியில் கொணப்படுை் 3ேது பிரகொெைொன இயற்மக அமைப்பொகுை். 

 இது மிகவுை் திமகப்பூட்டுை் ேமகயில் பிரகொெைொக இருப்பதொல் சில ெையங்களில் பகலில் 

கூட இதமனப் பொரக்்க முடியுை். 

 

 

னஹப்பரல்ூப் மூலமான ெரக்குப் சபாக்குவரத்து 

 

 கொன்பூரில் உள்ள இந்தியத் சதொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகைொனது, நிலக்கரி ைற்றுை் 

கனிைங்கமளக் சகொண்டு செல்ேதற்கொக வவண்டி ஆற்றல் செயல்திறன் மிக்க மீ-வளி 

அழுத்தத்தில் மேக்கப்பட்ட கொற்று சகொண்ட ஒரு குழொய் அமைப்பிமன உருேொக்கி 

உள்ளது. 

 மைப்பரல்ூப் மூலைொன ெரக்குப் வபொக்குேரதத்ுச ் வெமேயொனது சபொருள் இழப்பு, 

விநிவயொக வநரத்தில் உள்ள நிெெ்யைற்றத் தன்மை ைற்றுை் கொற்று ைொசுபொடு வபொன்ற 

ெேொல்கமள எதிரச்கொள்ள உதவுை். 

 இந்த அமைப்பொனது, நிலக்கரி அல்லது நீரை்ங்கமள ஓர ் இடதத்ில் இருந்து ைற்சறொரு 

இடதத்ிற்கு மீ-ேளி அழுதத்க் கொற்றிமன அதன் ஆற்றலொகக் சகொண்டு எடுதத்ுெ ்செல்லுை் 

ேமகயில் ேடிேமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த எந்திரைொனது, ஒரு ைணி வநரத்திற்குச ் சுைொர ் 120 கி.மீ. வேகத்தில் பயணிக்கக் 

கூடியவதாடு, முழுேதுை் ெரக்கு ஏற்றப்பட்ட ஒரு சதொகுதிமய நிரண்யிக்கப்பட்ட 

இடங்களுக்குத் சதொடரந்்து சகொண்டு செல்லக் கூடியது. 

 இந்த அமைப்பொனது துல்லியைொன, நை்பகைொன ைற்றுை் சதொடரெ்ச்ியொன ேொகனை் / 

எந்திர இடங்கொட்டு அமைப்மபயுை் சகொண்டுள்ளது. 

 

LORA உந்துவினெ ஏவுகனண 

 பொரத் எசலக்ட்ரொனிக்ஸ் லிமிசடட் (BEL) நிறுேனைொனது, தனது LORA என்ை ஆயுத 

அமைப்பிமன உள்நொட்டில் உற்பதத்ி செய்து, இந்தியொவின் முப்பமடகளுக்கு ேழங்கச ்

சசய்ேதற்கொக இஸ்வரல் நாட்டின் ஏவரொஸ்வபஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ (IAI) நிறுேனத்துடன் ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இந்த அதிநவீன உத்திெொர ் ஆயுத அமைப்பொனது ஆயுதை் BEL நிறுேனதத்ினொல் 

தயொரிக்கப் பட உள்ளது. 

 LORA என்பது கடல் பரப்பில் இருந்து நிலப்பரப்பிை்குப் பாயக் கூடிய ைற்றுை் நிலப் 

பரப்பிலிருந்து வேசறொரு நிலப்பரப்பிை்குப் பொயக்கூடிய வறகயில், நீண்ட சதொமலவு 

ேமர சென்று தொக்குை் உந்து விமெ ஏவுகமண சகொண்ட ஆயுத அமைப்பொகுை். 

 இது ஒரு தனித்துேைொன ஏவுகமண ஏேல் அமைப்பு, கட்டமள ேழங்கீட்டு மூலைொன 

கட்டுப்பொட்டு அமைப்பு ைற்றுை் நிலப்பரப்பு/கடல் ெொர ் சதொழில்நுட்ப ஆதரவு அமைப்பு 

ஆகுை். 

 LORA அமைப்பு ஆனது பல சதொமலவு ேரை்புகளுக்கு 10 மீட்டர ்சுை்ைளவு பிறழயளவு என்ற 

துல்லிய நிமலயுடன் கூடிய உந்துவிமெ தொக்குதல் திறன்கமள ேழங்குகிறது. 
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சமகக்கணினம முனறயில் கட்டனமக்கப்பட்ட உலகின் முதல் செயல்விளக்க 

செயற்னகக் சகாள் 

 இஸ்வரொவின் SSLV-D2 எனப்படுை் புதிய குறு ஏவுகலத்தில் பயணை் செய்த JANUS-1 என்ை 

செயற்மகக் வகொளொனது, அதன் சுற்றுப்பொமதமய சேற்றிகரைொக அமடந்தது. 

 இது முழுமையொக ஓர ்இந்திய நிறுேனதத்ின் ஆரை்பை் முதல் இறுதி ேமரயிலொன வைகக் 

கணிமைத் தளத்திமனப் பயன்படுத்தி கருதத்ுருேொக்கப்பட்ட, ேடிேமைக்கப் பட்ட 

ைற்றுை் தயொரிக்கப்பட்ட உலகின் முதல் செயற்மகக்வகொள் ஆகுை். 

 இது அன்டொரிஸ் வைகக்கணிமை சைன்சபொருள் தளை் ைற்றுை் SatOSsoftware 

ஆகியேற்றிமனப் பயன்படுதத்ி ேடிேமைக்கப்பட்ட ைற்றுை் கட்டமைக்கப்பட்ட, சைன் 

சபொருள் மூலைொக ேமரயறுக்கப்பட்ட 6U சதொழில்நுட்ப விளக்கெ ் செயற்மகக்வகொள் 

ஆகுை். 

 JANUS-1 ஆனது சேறுை் 10 ைொதங்களில், இதர செயற்மகக் வகொள் ஆய்வுப் பணிகமள விட 

75% குமறேொன செலவில் ேடிேமைக்கப் பட்டுக் கட்டமைக்கப்பட்டது. 

 

 

சவர்டிபிசளன் X3 ஆளில்லா விமானம் 

 இதற்கொன வெொதமனயின் வபொது, சடை்ரி கரே்ொலில் உள்ள ைொேட்ட ைருதத்ுே ைமனக்கு 

2 கிவலொ என்ை அளவிை்கு எமடயுள்ள கொெவநொய் எதிரப்்பு ைருந்துகமள சகொண்டு 

செல்ேதற்கு சேரட்ிபிவளன் எக்ஸ்3 ஆளில்லொ விைொனங்கள் பயன்படுத்தப் பட்டது. 

 AIIMS ைருதத்ுேைமனயில் உள்ள சைலிகாப்டர ் ஏறுதளதத்ிற்குை் ைருதத்ுேைமனக்குை் 

இமடவயயொன 40 கிவலொமீட்டர ் சதொமலவிமன இதன் மூலம் 30 நிமிடங்களில் கடக்க 

முடிந்தது. 

 2025 ஆை் ஆண்டிற்குள் கொெவநொமய ஒழிப்பது என நிரண்யிக்கப்பட்ட இந்தியொவின் 

இலக்கிற்கு உதவிடும் ேமகயில் ைருந்துகமள ைட்டுமின்றி, ெளி ைொதிரிகமளயுை் 

ஆய்ேகங்களுக்குக் சகொண்டு செல்ேதற்கொன ஒரு பணியிமனயுை் இந்தத் திட்டை் 

எளிதொக்குை். 

 ைருத்துேப் சபொருட்கமள எடுதத்ுெ ் செல்ல ஆளில்லொ விைொனங்கள் பயன்படுதத்ப் 

படுேது இது முதல் முமற அல்ல. 

 சபங்களூமரெ ் வெரந்்த புதச்தொழில் நிறுேனை் ஒன்று அருணொெெ்லப் பிரவதெதத்ில் 

ைருந்துகமள சகொண்டு செல்ேதற்கொக ஆளில்லொ விைொனங்கமளப் பயன்படுதத்ியது. 
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 இது தவிர, ஆளில்லொ விைொனங்கள் மூலைொன ைருந்து ேழங்கீட்டுச ் வெமேயிமன 

பல்வேறு இமணய ைருந்தக நிறுேனங்களுை் அறிமுகப்படுதத்ி உள்ளன. 

 

 

சூரிய ெக்தியில் இயங்கும் ஆளில்லா விமானம்- SURAJ 

 

 கருடொ ஏவரொஸ்வபஸ் என்ை நிறுேனைொனது, ஏவரொ இந்தியொ 2023 நிகழ்ெச்ியில், சூரிய 

ெக்தியில் இயங்குை் SURAJ எனப்படுை் ஆளில்லொ உளவு, கண்கொணிப்பு ைற்றுை் கள ஆய்வு 

(ISR) ேொன்ேழி ேொகனத்திமன (வஜ-கிமளடர)் அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இது குறிப்பொக கண்கொணிப்பு நடேடிக்மககளுக்கொகவுை், உயர ் நிமலப் பமட 

அதிகொரிகளுக்கு நிகழ்வநரத் தகேல்கமள ேழங்குேதற்கொகவுை், நிலப்பரப்பில் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ள வீரரக்மளப் பொதுகொப்பதற்கொகவுை் ேடிேமைக்கப்பட்ட உயரைொன 

பகுதிகளில் இயங்கக் கூடிய ஒரு ஆளில்லொ விைொனை் ஆகுை். 

 இந்த ஆளில்லொ விைொனைொனது சுமார ் 10 கிவலொ எமடமயச ் சுைந்து செல்லுை் திறன் 

சகொண்டது. 

 12 ைணி வநரை் பறக்குை் திறன் சகொண்ட இது 3,000 அடி உயரதத்ில் பறக்கக் கூடியது. 

 

'Vayulink' தளம் 

 வைொெைொன ேொனிமலமய எதிரச்கொள்ேதில் விைொனிகளுக்கு உதவுை் ேமகயிலொன 

புதுமை மிக்க ஒரு தீரம்ே இந்திய விைொனப் பமடயொனது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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 இது அேரக்ளுக்கு நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ள கட்டுப்பொட்டு மையத்துடனொன 

தமடயில்லொ தகேல்சதொடரப்ுகமள ேழங்குகிறது. 

 'Vayulink' என அமழக்கப்படுகின்ற இந்தத் தரவு இமணப்பு சதொடரப்ு ேெதியொனது 

இந்தியப் பிரொந்தியக் கண்கொணிப்புச ் செயற்மகக்வகொள் அமைப்மப (IRNSS) 

பயன்படுதத்ுகிறது. 

 Vayulink என்பது ஒரு தற்கொலிக தரவு இமணப்பு தகேல் சதொடரப்ு அமைப்பொகுை்.  

 இது ஒரு விைொனதத்ில் சபொருத்தப்படுை் வபொது, அருகிலுள்ள ைற்ற விைொனங்களின் இடை் 

குறித்தத் தகேல்கமளப் பொதுகொப்பொன ஊடகை் மூலைொக ைமற குறியொக்கப் பட்ட 

சதொடரப்ுத் தரமே ேழங்குகிறது. 

 

LLaMA மாதிரி 

 OpenAI நிறுேனதத்ின் ChatGPT அறிமுகைொகி ஒரு புரட்சிமய ஏற்படுத்தியமதயடுதத்ு, 

கூகுள் நிறுேனை் BARD எனப்படுை் அதன் உமரயொடு சைன்சபொருளிமன சேளியிட்ட 

நிறலயில், வைலுை் பல நிறுேனங்கள் இமதப் பின்பற்றின. 

 இப்வபொது, சைட்டொ நிறுேனைொனது, அதன் ைொசபருை் சைொழி ைொதிரி சைட்டொ செயற்மக 

நுண்ணறிவு சைன்சபொருளிமன (LLaMA) சபொது ைக்கள் ைத்தியில் அறிமுகப் படுத்தியது. 

 LLaMA என்பது செயற்மக நுண்ணறிவு ெொரந்்த துமறயில் ஆரொய்ெச்ியொளரக்ளுக்கு 

அேரக்ள் வைற்சகொள்ளுை் பணிகளில் உதவுேதற்கொக உருேொக்கப்பட்ட ஒரு அதிநவீன 

அடிப்பமட சைொழி ைொதிரியொகுை். 

 தேறொன தகேல்கமள ேழங்கியமதத் சதொடரந்்து உடனடியொக நிறுத்தப்பட்ட Glactica 

ைற்றுை் Blender Bot 3 ஆகியேற்றிற்குப் பிறகு சைட்டா நிறுேனதத்ினொல் அறிமுகப் படுதத்ப் 

படுை் மூன்றொேது சைொழி ைொதிரி இதுேொகுை். 

 சைட்டொவின் கூற்றுப்படி, LLaMA அடிப்பமடயில் ஒரு உமரயொடு சைன்சபொருள் அல்ல; இது 

செயற்மக நுண்ணறிவு சைொழி ைொதிரிகள் சதொடரப்ொன சிக்கல்கமளத் தீரக்்குை் ஒரு 

ஆரொய்ெச்ிக் கருவியொகுை். 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சதன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து அதிக எண்ணிக்னகயிலான சிவிங்கிப் புலிகள் 

இடமாற்றம் 

 அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் சதன்னொப்பிரிக்கொவிலிருந்து 100 சிவிங்கிப் புலிகமள இடை் 

ைொற்றுேதற்கொன புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) இந்தியொ ைற்றுை் சதன் ஆப்பிரிக்கொ 

ஆகிய நொடுகள் மகசயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 இது சதன்னொப்பிரிக்க நொடு சேளியிட்ட ஒரு அரசுச ் செய்திக்குறிப்பு மூலை் உறுதி 

செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 தற்வபொமதய நிலேரப்படி, ைத்தியப் பிரவதெதத்ில் உள்ள குவனொ வதசியப் பூங்கொவிற்கு 12 

சிவிங்கிப் புலிகமள இடைொற்றை் செய்ேதற்கொன ஒரு ஒப்பந்தை் ஆனது சதன் 

ஆப்பிரிக்கொவுடன் மகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

 வரும் பிப்ரேரி 15 ஆை் வததிக்குள் ஏழு ஆண் ைற்றுை் ஐந்து சபண் சிவிங்கிப் புலிகள் 

குவனொ வதசியப் பூங்கொவிமன ேந்தமடயுை் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 அதிகளவிலொன வேட்மடயொடுதல் ைற்றுை் ேொழ்விட இழப்பு கொரணைொக இந்தியொவில் 

இருந்து முற்றிலுை் அழிக்கப்பட்ட ஒவர சபரிய ைொமிெ உண்ணி சிவிங்கிப் புலிகள் 

ைட்டுவையொகுை். 

 இந்தியொவில் இருந்த கமடசிச ் சிறுத்மதயொனது, 1947 ஆை் ஆண்டில் இன்மறய 

ெத்தீஸ்கரின் வகொரியொ ைொேட்டதத்ில் உயிரிழந்தவதாடு, 1952 ஆை் ஆண்டில் இந்த இனை் 

அழிந்துவிட்டதொக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 

 

ஆலிவ் ரிட்லி ஆனமகளின் திரளான உயிரிழப்பு 

 பொதிக்கப்படக் கூடிய நிமலயில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கொன ஆலிே் ரிட்லி ஆமைகள் 

(சலபிவடொசெலிஸ் ஒலிவேசியொ) இைந்து கடற்கமரவயொரத்தில் கமர ஒதுங்கியுள்ளன. 

 அமே முட்மடயிடுை் இடங்களொன ெக்கிசநட்டிப்பள்ளி, ைொலிகிபுரை், ைொமிடிகுடுரு ைற்றுை் 

அல்லொேரை் ஆகிய இடங்களில் ஆமைகள் சபருைளவில் இறந்து கமர ஒதுங்குகின்றன. 

 ஆலிே் ரிட்லி ஆமைகள் பசிபிக் ரிட்லி ஆமைகள் என்றுை் அமழக்கப் படுகின்றன. 
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 IUCN என்ை அமைப்பொனது இந்த ஆமைகமள "பொதிக்கப்படக்கூடிய நிமலயில் உள்ள 

இனங்கள்" என்று ேமகப்படுதத்ுகிறது. 

 அமே இந்தியப் சபருங்கடல், அட்லொண்டிக் ைற்றுை் பசிபிக் சபருங்கடல்களில் கொணப் 

படுகின்றன. 

 இந்தியொவில் கொணப்படுை் அேற்றின் முட்மடயிடுை் இடங்கள் ஓடிசாவில் உள்ள 

கொஹிரை்ொதொ கடற்கமர ஆகுை். 

 உலகில் உள்ள மிகப்சபரிய ஆலிே் ரிட்லி ஆமைகள் முட்மடயிடுை் இடங்களில் இந்தக் 

கடற்கமரயுை் ஒன்றொகுை். 

 

 

சொலிகா ஈகரிநாட்டா 

 அறிவியலொளரக்ள் ெமூகைொனது, கரந்ொடகொவின் பிலிகிரி ரங்கன் ைமலகளில் ேொழுை் 

பழங்குடிச ் ெமூகைொன வெொலிகொவின் சபயரிமன ஒரு புதிய குளவி இனத்திற்கு இட்டு 

உள்ளது. 

 இது கொடுகமளயுை் பல்லுயிரக்மளயுை் பொதுகொக்கச ் சசய்வதற்கொக வவண்டி அேரக்ள் 

ஆற்றியப் பங்களிப்புகளுக்கொன அங்கீகொரை் ஆகுை். 

 

 அவத இனதத்ின் கூடுதல் ைொதிரிகள் நொகொலொந்தின் இரண்டொை் நிமல ஈரநிலக் கொடுகளில் 

இருந்து வெகரிக்கப்பட்டன. 
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 இந்த புதிய குளவி இனைொனது டொரவ்ின் குளவிக் குடுை்பைொன இக்னியூவைொனிவடயின் 

துமணக் குடுை்பைொன சைட்வடொபினிமயச ்வெரந்்தது. 

 சைட்வடொபினி என்ற துமணக் குடுை்பத்தில் உள்ள 27 வபரினங்களில் 862 இனங்கள் 

உள்ளன. 

 இது இந்தியொவில் கண்டறியப் பட்ட இந்த துமணக் குடுை்பதத்ிமனெ ்வெரந்்த இரண்டொேது 

வபரினை் ஆகுை் என்பவதாடு இது சதன்னிந்தியொவில் கண்டறியப்பட்ட முதல் இனைொகுை். 

 

வரித்தனல வாத்து 

 2010 ஆை் ஆண்டுக்குப் பிறகு, சசன்றன பள்ளிக்கரமணயில் ேரிதத்மல ேொதத்ு சதன் 

படுேது இதுவே முதல்முமறயொகுை். 

 இது உலகிவலவய மிக அதிக உயரதத்ில் பறக்கக் கூடிய பறமேகளில் ஒன்றொக கருதப் 

படுகிறது. 

 ைத்திய ஆசியொமே பூரவ்ீகைொகக் சகொண்ட இந்தப் பறமேயொனது சதற்கொசியொவில், 

அெொை் முதல் தமிழ்நொடு ேமரயிலொன பகுதிகளில் தனது குளிரக்ொல ேொெத்திமனக் 

கழிப்பதற்கொக இையைமலயிமனக் கடந்து புலம்சபயருேதொக அறியப் படுகிறது. 

 முன்னதொக இமே சதன்பட்ட அரிதொன நிகழ்வுகளில், 2018 ஆை் ஆண்டில், சில நிகழ்வுகள் 

ஆந்திரப் பிரவதெ ைொநிலதத்ில் அமைந்த புலிகொட் ஏரியின் முமனப் பகுதியிலுை், இரண்டு 

நிகழ்வுகள் கொஞ்சிபுரதத்ிலும் ைற்றுை் ஐந்து நிகழ்வுகள் வகளை்பொக்கை் சிற்வறொமடப் 

பகுதியிலும் சதன்பட்டன. 

 பள்ளிக்கரமண ெதுப்பு நிலதத்ில் 2010 ஆை் ஆண்டு முதல் கிட்டதத்ட்ட 193 ேமகயொன 

பறமேகள் கொணப்பட்டன. 

 

 

ஆக்கிரமிப்புத் தாவரங்கனள ஒழிப்பதற்கான திட்டம் 

 வகரள ேனத் துறை  ஆரொய்ெச்ி நிறுேனதத்ில் உள்ள உயிரியல் ஆக்கிரப்புகளுக்கொன 

முதன்மை மையை் ஆனது (NCBI) சென்னொ ஸ்சபக்டொபிலிஸ் என்ை தொேர இனத்திமன 

ஒழிப்பதற்கொன ஒரு வைலொண்மைத் திட்டத்மத அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 இது அந்த ைொநிலதத்ிலுள்ள உயிரினங்களின் ேொழ்விடதத்ிற்கு மிகவும் வைொெைொன 

அெச்ுறுதத்லொக விளங்குை் ஒரு அயல்நொட்டு ஆக்கிரமிப்புத் தொேரைொகுை். 

 சென்னொ ஸ்சபக்டொபிலிஸ் என்பது அசைரிக்கொவின் சேப்பைண்டலப் பகுதிகமளெ ்

வெரந்்த ஒரு இமலயுதிர ்கொல ைரைொகுை். 

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


                   
 

137 
 

 இது குறுகிய கொலதத்ில் 15 முதல் 20 மீட்டர ் ேமர ேளரக் கூடியவதாடு, பூத்தல் என்ை 

நிகழ்விற்குப் பிறகு ஆயிரக்கணக்கொன விமதகமள பரேெ ்செய்யக் கூடியது. 

 ைரதத்ின் தடிைனொன இமலயொனது பிற பூரவ்ீக ைர இனங்கள் ைற்றுை் புல் இனங்களின் 

ேளரெ்ச்ிமயத் தடுக்கிறது. 

 இதனொல் ேனவிலங்குகளுக்கு குறிப்பொகத் தொேர உண்ணிகளுக்கு மிகப்சபரிய ஒரு 

உணவுப் பற்றொக்குமற ஏற்படுகிறது. 

 இது பூரவ்ீக இனங்களின் முமளதத்ல் ைற்றுை் ேளரெ்ச்ி ஆகியேற்றிமனயுை் வைொெைொக 

பொதிக்கிறது. 

 இது IUCN அமைப்பின் செந்நிறப் பட்டியலின் கீழ் 'குமறந்தபட்ெ கேனை் வதமேப்படுை் 

நிமலயில் உள்ள இனை்' என ேமகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

 

புதிய ஸ்வாசலாசடயில் வண்ணத்துப் பூெச்ி 

 வநொபலின் சைலன் (பொபிலிவயொ வநொப்லி) எனப்படுை் ஸ்ேொவலொசடயில் ேண்ணதத்ுப் 

பூெச்ிகளொனது இதுேமரயில் பரவிக் கொணப்பட்ட அதன் அறியப்பட்டப் பகுதிகளொன 

மியொன்ைர ் ைற்றுை் சதற்கு சீனொவிலிருந்து வியட்நொை் ேமரயில் உள்ள பகுதிகளில் 

ைமறந்து ேருகிறது. 

 தற்வபொது இது முதன்முமறயொக இந்தியொவின் அருணொெெ்லப் பிரவதெ ைொநிலத்தில் உள்ள 

நாை்தொபொ வதசியப் பூங்கொவில் உள்ளதொக பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 பிலிப்மபன்ஸ் நொட்டில் உள்ள பொபிலிவயொ அன்வடொனிவயொ இனதத்ுடன் ஒதத்ுள்ள 

வநொபல்ஸ் சைலன் மிகப் சேள்மளப் புள்ளிகள் சகொண்ட சபரிய வைற்புறத்திமனக் 

சகொண்டு ேமகப்படுதத்ப் படுகிறது. 

 இது ஒரு கொலதத்ில், ேடக்கு தொய்லொந்தின் நடுதத்ர உயரை் சகொண்ட பகுதிகளில் உள்ள 

ைமலக்கொடுகளில் சபொதுேொக கொணப்பட்டது. 

 ேண்ணதத்ுப் பூெச்ிகளொனது பல்லுயிர ் நிமல ைற்றுை் முக்கியச ் சுற்றுெச்ூழல் 

செயல்பொடுகமளக் குறிக்குை் முக்கிய குறிகொட்டிகளொகக் கருதப் படுகின்றன. 
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ஆசிய நீரப்்பறனவகள் கணக்சகடுப்பு 2023 

 ெரே்வதெ நீரப்் பறமேகள் கணக்சகடுப்பு என்பது 143 நொடுகளில் உள்ள ெதுப்பு 

நிலங்களில் கொணப்படுை் நீரப்்பறமேகளின் எண்ணிக்மக பற்றியத் தகேல்கமளச ்

வெகரிக்குை் ஒரு கண்கொணிப்புத் திட்டைொகுை். 

 ஒே்வேொர ் ஆண்டின் குளிரக்ொலதத்ின் நடுப்பகுதியில் வைற்சகொள்ளப்படுை் ஆசிய நீரப்் 

பறமேகள் கணக்சகடுப்பின் கீழொன இந்த கண்கொணிப்புத் திட்டதத்ின் ஓர ் அங்கைொக 

இந்தியொவுை் இடை் சபற்றுள்ளது. 

 இது உலகளவிலொன ஈரநிலங்கள் ைற்றுை் நீரப்் பறமேகளின் பொதுகொப்பு ைற்றுை் 

வைலொண்மைமய ஆதரிக்குை் குடிைக்கள்-அறிவியல் ெொரந்்த ஒரு திட்டைொகுை். 

 இந்தக் கணக்சகடுப்பு குறித்த தகேல்கள் eBird செயலியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

 வகரளொவின் ஆலப்புழொ என்ை பகுதிக்கு ேருமக தருை் சில புலை்சபயரந்்த நீரப்் 

பறமேகளின் எண்ணிக்மகயொனது, குறிப்பொக ேொத்து இனங்களின் எண்ணிக்மக 

என்பது குமறந்து ேருேமத இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

 முந்மதய ஆய்வுகளில் கொணப்பட்ட தட்மடேொயன் ேொதத்ு எனப்படுை் நொரத்ரன்் 

வஷொேலர,் கிளுமே ைற்றுை் நொைத்தமல ேொத்து வபொன்ற ேொதத்ு இனங்கள் இந்த முமற 

இங்கு முற்றிலுை் கொணப் படவில்மல. 

 

 

பண்னடய காலத்தில் இருந்த ‘கடல் முதனலயின்’ புனதப்படிமம் 

 புமதப்படிை ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள், நவீன கொல முதமலயின் பழங்கொல "இமண இனைொன" 

தலட்வடொசூசியன் என்ற புதிய ஒரு இனதத்ின் புமதப்படிேதத்ிமனக் கண்டு 

பிடித்துள்ளனர.் 
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 இது சுைொர ் 185 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த ஆரை்பகொல ஜுரொசிக், மை்றும் 

ப்ளியன்ஸ்பொெச்ியன் கொலத்மதெ ்வெரந்்தது. 

 இது இதுேமர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இதத்மகய ேமககளில் மிகப் பழமையொனதொக 

இருக்கலொை். 

 தலட்வடொசுெச்ியன்கள் என்பறவ வபெச்ு ேழக்கில் 'உப்புநீர ் முதமலகள்' அல்லது 'கடல் 

முதமலகள்' என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

 ஆனொல் அமே க்வரொவகொடிலியொ குடுை்பத்திமனெ ்வெரந்்தமே அல்ல. 

 

 

IqAir நிறுவனத்தின் காற்றுத் தரக் குறியீடு 

 

 உலகளொவியக் கொற்றுத் தரக் குறியீட்டில் (AQI), சடல்லி நகரிமன விஞ்சி முை்மப நகரை் 

உலகின் இரண்டொேது ைொசுபட்ட நகரைொக ைொறியுள்ளது. 

 இது சுவிட்ெரல்ொந்தில் அமைந்துள்ள IqAir எனப்படுை் கொற்றுத் தரக் கண்கொணிப்பு 

சதொழில்நுட்ப நிறுேனத்தின் தரவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஜனேரி 29 ஆை் வததி முதல் பிப்ரேரி 08 ஆை் வததி ேமரயிலொன கொலகட்டதத்ில், 

வபொஸ்னியொவில் உள்ள ெரவ்ஜவேொ நகரைொனது உலகின் மிகவுை் ைொசுபட்ட நகரைொக 

தரேரிமெப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 
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 இதில் பொகிஸ்தொனின் லொகூர ்நகரை் மூன்றொேது இடத்தில் உள்ளது. 

 இப்பட்டியலில் சடல்லி ஆறொேது இடத்திலுை், சகொல்கத்தொ 17ேது இடத்திலுை் உள்ளன. 

 IQAir நிறுேனைொனது ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயின் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அமைப்பு (UNEP) 

ைற்றுை் கிரன்ீபீஸ் ஆகியேற்றுடன் இமணந்து இந்தியொவில் கொற்றின் தரத்மத 

ைதிப்பிடுகிறது. 

 அதன் ஆய்வுகள் ைத்திய ைொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியதத்ின் (CPCB) தரவுகளின் 

அடிப்பமடயில் வைற்சகொள்ளப் படுகின்றன. 

 

சுந்தரவனக் காடுகளில் சமற்சகாள்ளப்பட்ட முதல் பறனவகள் கணக்சகடுப்பு 

 வைற்கு ேங்கொள ேனதத்ுமறயின் சுந்தரேனப் புலிகள் கொப்பகை் (STR) பிரிேொல் இந்த 

முதல் பறமேகள் கணக்சகடுப்பொனது ஏற்பொடு செய்யப்பட்டது. 

 பறமேகள் கணக்சகடுப்பொனது சுந்தரேனப் பகுதியில் உள்ள பறமே இனங்களின் 

பன்முகத் தன்மை பற்றிய அடிப்பமடத் தரமே ேழங்குகிறது. 

 முதல் பறமேகள் கணக்சகடுப்பின் வபொது, சுமார ் 145 சேே்வேறு பறமே இனங்கள் 

கணக்கிடப் பட்டன. 

 முதல் பறமேகள் கணக்சகடுப்பின் வபொது பதிவு செய்யப்பட்ட இனங்களில் 78 ேனப் 

பறமேகள் ைற்றுை் 42 ேமகயொன கமரப் பறமேகள், பருந்து ேமகப் பறமேகள் 

வபொன்றமே அடங்குை். 

 இந்த கணக்சகடுப்பின் வபொது கணக்கிடப்பட்ட சைொதத்ப் பறமேகளின் எண்ணிக்மக 

5,065 ஆகுை். 

 சுந்தரேனக் கொடுகளொனது ேங்கொள விரிகுடொவில் கங்மக, பிரை்ைபுதத்ிரொ ைற்றுை் 

வைக்னொ நதிகளின் கழிமுகப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 
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சபரு பகுதியில் கடற்சிங்கங்கள் உயிரிழப்பு 

 சபருவில் ெமீபத்திய ேொரங்களில் ஏற்பட்ட H5N1 பறமேக் கொய்ெெ்ல் மேரஸ் 

சதொற்றினொல் சுைொர ் 585 கடற்சிங்கங்களுை் 55,000 ேனப்பறமேகளுை் உயிரிழந்து 

உள்ளன. 

 உயிரிழந்தப் பறமேகளில் கூமழக்கடொ, பல்வேறு ேமகயொன கடற்பறமே ைற்றுை் 

செரன்ொன்ப் எனப்படுை் சபங்குவின் ேமக ஆகியமே அடங்குை். 

 மூன்று கூமழக்கடொ பறமேகளில் அதிகை் சதொற்றக் கூடிய சதொற்றுவநொயொன H5N1 

வநொய்ப் பொதிப்புகள் இருப்பது கண்டறிந்தமதயடுத்து நேை்பர ் ைொதத்தில் அந்த நொட்டு 

அரெொனது 180 நொள் சுகொதொர எெெ்ரிக்மகமய அறிவித்தது. 

 பறமேக் கொய்ெெ்லானது பொலூட்டிகமளப் பொதிப்பது அரிதொன நிகழ்வு ஆகுை், என்ைாலும், 

இது ைனிதரக்மளப் பொதிப்பது வைலுை் அரிதொனதொகுை். 

 ஆனொல் ெமீபதத்ில் பிரிட்டனில் உள்ள நரிகள் ைற்றுை் நீரந்ொய்கள், பிரொன்சில் உள்ள 

பூமன ைற்றுை் சைொன்டொனொவில் உள்ள சகொடுங்கரடிகள் ஆகியேற்றில் இந்த மேரஸ் 

இருப்பது கண்டறியப் பட்டது. 

 

 

சராசடாசடன்ட்ரான்ஸ் 

 கிவரக்க சைொழியில் வரொஜொ ைரை் என்று சபொருள்படுை் வரொவடொசடன்ட்ரொன் (சபரிடிய 

ைலரக்மளக் சகொண்ட பசுமை ைொறொ செடி ேமக) பருேநிமல ைொற்றத்திற்கொன ஒரு 

குறிகொட்டி இனைொக கருதப் படுகிறது. 

 இந்தியொவில் கொணப்படுை் அமனத்து ேமகயொன வரொவடொசடன்ட்ரொன்களிலுை் மூன்றில் 

ஒரு பங்கிற்குை் அதிகைொனமே டொரஜ்ிலிங் ைற்றுை் சிக்கிை் இையைமலகள் பகுதிகளில் 

கொணப்படுகின்றன. 

 இந்தியத் தொேரவியல் ஆய்வு அமைப்பின் ‘சிக்கிை் ைற்றுை் டொரஜ்ிலிங் இைய ைமலகளின் 

வரொவடொசடன்ட்ரொன்ஸ் - ஒரு விளக்க அறிக்மக’ என்ற தமலப்பிலொன புதிய அறிக்மகயில் 

45 ேமக வரொவடொசடன்ட்ரொன்கமளப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

 இந்தியொவில் 132 ேமகயொன (80 இனங்கள், 25 கிமளயினங்கள் ைற்றுை் 27 ேமககள்) 

வரொவடொசடன்ட்ரொன்கள் உள்ளன. 
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 இந்த அறிக்மகயில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 45 ேமககளில், 24 வறககள் டொரஜ்ிலிங் 

இையைமலயிலுை், 44 சிக்கிை் இையைமலயிலுை் கொணப்படுகின்றன. 

 அமே ஆசியொ, ேட அசைரிக்கொ ைற்றுை் ஐவரொப்பொவின் மிதசேப்பப் பகுதிகளிலுை், 

சதன்கிழக்கு ஆசியொ ைற்றுை் ேடக்கு ஆஸ்திவரலியொவின் சேப்பைண்டலப் பகுதிகளிலுை் 

கொணப்படுகின்றன. 

 வரொவடொசடன்ட்ரொன்கள், முதன்முதலில் 1776 ஆை் ஆண்டில் வகப்டன் ைொரட்்விக் 

என்பேரொல் ஜை்மு ைற்றுை் கொஷ்மீரில் கண்டறியப்பட்டன. 

 இது வநபொளதத்ின் வதசிய ைலர ்ைற்றுை் இந்தியொவின் உதத்ரகொண்ட் ைொநிலதத்ின் ைொநில 

ைரைொகுை். 

 

 

ஓசமாரக்ஸ் கந்சதஷ் 

 இந்தியொவில் புதிய ேண்டு இனை் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஒரு விலங்கு அல்லது ைனிதனின் ைரண வநரதம்தக் கண்டறிய உதவுகிறது என்பதொல் 

தடயவியல் அறிவியலுக்கு இந்த ேண்டு இனை் முக்கியைொன ஒன்றொகுை். 

 ஓவைொரக்ஸ் கந்வதஷ் ஒரு பிணந்தின்னி ேண்டு இனைொகுை் என்பதால் இது சகரட்டின் 

ேண்டு என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தப் புதிய இனைொனது ட்வரொகிவட குடுை்பத்மதெ ்வெரந்்தது ஆகும். 

 இந்தப் புதிய இனத்தின் வெரக்்மகயுடன் இந்தியொவில் இந்த ேண்டுக் குடுை்பதத்ில் 

தற்வபொது சைொதத்ை் 14 இனங்கள் உள்ளன. 

 இந்த இனதத்ிமனெ ் வெரந்்த ேண்டுகள் சில ெையங்களில் ைமற ேண்டுகள் என்று 

அமழக்கப் படுவதால், அமே ைண்ணின் கீழ் தனது உடமல மூடி ைமறத்துக் சகொள்ளுை் 

தன்றமயிறன உமடயமேயொகுை்.  
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பருவநினல ொரந்்த திறன்மிகு சகாதுனம வனக 

 இந்திய வேளொண் ஆரொய்ெச்ி நிறுேனைொனது, HD-3410 ேமகயிமனப் வபொன்ற அவத 

விமளெெ்ல் திறன் சகொண்ட, சேறுை் 95 செ.மீ. உயரை் சகொண்ட தொேரமான ைற்றுை் 

ேலுேொன தண்டுகள் உமடய HD-3385 எனப்படுை் மூன்றொேது வகொதுமை ேமகயிமன 

உருேொக்கியுள்ளது. 

 இது குமறந்தபட்ெை் தண்டு வீழ்ெச்ித் தன்மை சகொண்ட, முன்கூட்டிவய விமதப்புக்கு 

மிகவுை் ஏற்ற ேமகயொகுை். 

 இந்திய வேளொண் ஆரொய்ெச்ி நிறுேனைொனது, தொேர ேமககள் ைற்றுை் விேெொயிகளின் 

உரிமைகள் பொதுகொப்பு ஆமணயத்தில் (PPVFRA) HD-3385 என்ை ேமக ஒன்றிமனப் பதிவு 

செய்துள்ளது. 

 இந்தப் புதிய ேமக வகொதுமையொனது, இந்தியொவின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவுை் அதிக 

சேப்பநிமலமயத் தொங்குை் ேமகயில் ேடிேமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 முன்னதொக புது சடல்லியில் உள்ள, இந்திய வேளொண் ஆரொய்ெச்ி ெமபயின் இந்திய 

வேளொண் ஆரொய்ெச்ி நிறுேனதத்ின் ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் (IARI) இரண்டு வகொதுமை 

ேமககமள உருேொக்கியுள்ளனர.் 

 HDCSW-18 எனப்படுை் முதல் ேமகயொனது 2016 ஆை் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டு, அதிகொரப் 

பூரே்ைொக சேளியிடப்பட்டது. 

 இது ஒரு சைக்வடருக்கு 7 டன்களுக்குை் அதிகைொன அளவில் வகொதுமை விமளெெ்ல் தரக் 

கூடியது. 

 ஆனொல் தொேரங்களின் உயரை் கொரணைொக கதிர ்முற்றிய நிமலயில் அமே கீவழ ெொயக் 

கூடியதொக உள்ளன. 

 HD-3410 எனப்படுை் இரண்டொேது ேமகயொனது, 2022 ஆை் ஆண்டில் சேளியிடப்பட்டது. 

 இது குமறேொன தொேர உயரதத்ுடன் (100-105 செ.மீ) அதிக ைகசூல் திறன் (7.5 டன் / 

சைக்வடர)் சகொண்டுள்ளது. 

 

 

ெதுப்பு நிலங்கனளப் பாதுகாத்தல் பிரெெ்ாரம் 

 ைத்திய சுற்றுெச்ூழல், ேனை் ைற்றுை் பருேநிமல ைொற்ற அமைெெ்கைொனது, வகொேொவில் 

‘ெதுப்பு நிலங்கமளப் பொதுகொத்தல்’ என்ற பிரெெ்ொரத்திமனத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 இந்தப் பிரெெ்ொரைொனது, ெதுப்பு நிலங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொன "முழுச ்ெமூகை்" ெொரந்்த 

அணுகுமுமறயின் அடிப்பமடயில் கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இது ெதுப்பு நிலங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொக ெமூகதத்ின் அமனதத்ு ைட்டங்களிலுை் 

வைற்சகொள்ளப்படுை் உறுதியொன நடேடிக்மககமள செயல்படுத்தச ் சசய்ேவதொடு, 

ெமூகத்தின் அமனத்துப் பிரிவினமரயுை் உள்ளடக்கியது. 

 அடுத்த ஓர ் ஆண்டில் வைற்சகொள்ளப்பட உள்ள இந்தப் பிரெெ்ொரதத்ில் ெதுப்பு நிலங்கள் 

குறித்த ைதிப்மப ைக்களுக்கு உணரத்்துேது, ெதுப்புநில நண்பன் திட்டதத்ின் பரேமல 

அதிகரிப்பது ைற்றுை் ெதுப்பு நிலங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொக குடிைக்கள் ெொரந்்த ஒரு 

கூட்டொண்மைகமள உருேொக்குேது ஆகியமே அடங்குை். 

 

 

ெதுப்பு நிலங்களின் அகலிட அழிவுறா காத்தல் அனமப்பு 
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 ரொஜஸ்தொன் ைொநில ேனதத்ுமறயொனது கிவயொலொடிவயொ வதசியப் பூங்கொவிற்குள் ஒரு 

மிருகக்கொட்சிச ்ெொமலமய அமைக்க முன்சைொழிந்துள்ளது. 

 இந்த மிருகக்கொட்சிச ்ெொமலயின் வநொக்கை் ெதுப்பு நிலங்களின் அகலிட அழிவுறொ கொத்தல் 

அமைப்பு (WESCE) ஆகுை். 

 இந்த மிருகக்கொட்சிச ் ெொமலயில் ஓங்கில்கள், முதமலகள், நீர ் எருமைகள் ைற்றுை் பிற 

அயல்நொட்டு இனங்கள் கொட்சிப்படுதத்ப்படுை். 

 இந்த மிருகக்கொட்சிச ் ெொமலயில் கொட்சிப்படுத்தப்படுை் ெதுப்பு நில இனங்கள் அதன் 

முக்கிய ஈரப்்பொக விளங்குை். 

 நீரந்ொய்கள், மீன்பிடிப் பூமனகள், புல்ேொய் இனங்கள், ேரொகைொன்கள் வபொன்ற உள் 

நொட்டில் அழிந்து ேருை் உயிரினங்களுக்கொன இனப்சபருக்கை் ைற்றுை் ைறு அறிமுக 

மையை் அமைக்கப் படுேதுை் இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகுை். 

 

 

 

அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

"Countdown to 2023" அறிக்னக 

 உலக சுகாதார அறமப்பானது, 4வது வருடாந்திர நிறல அறிக்றகயான ‘Countdown to 2023’ 

எனப்படும்,  உலக மாறுபக்கக் சகாழுப்பு நீக்கம் குறித்த ஒரு அறிக்றகயிறன 

சவளியிட்டது. 

 உலகளவில் 5 பில்லியன் மக்கள் தீங்கு விறளவிக்கக் கூடிய மாறுபக்கக் சகாழுப்பு 

அமிலங்களிலினால் ஏை்படும் பாதிப்புகளிலிருந்துப் பாதுகாப்பை்ை நிறலயில் உள்ள 

நிறலயில், இதன் விறளவாக இதய வநாய் மை்றும் இைப்பு ஆகியறவ ஏை்படுவதை்கான 

அபாயத்றத இது அதிகரிக்கிைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் சதாழில்துறை ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட மாறுபக்கக் சகாழுப்புகறள 

உலகளவில் முை்றிலும் நீக்கச ்சசய்வதை்கு முதன்முதலாக அறழப்பு விடுத்தது. 

 வமலும், இது ஒரு மாறுபக்கக் சகாழுப்பு நீக்கதத்ிை்கான இலக்கு ஆண்டாக 2023 ஆம் 

ஆண்டிறன அறிவிதத்து. 

 43 நாடுகள், உணவில் உள்ள மாறுபக்கக் சகாழுப்பின் அளவிறனக் கட்டுப்படுதத்ச ்

சசய்வதை்கான சிைந்த நறடமுறைக் சகாள்றககறளச ்சசயல்படுத்தியுள்ளன. 
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உலகப் சபாருளாதார நினல மற்றும் வாய்ப்புகள் 2023 - அறிக்னக 

 ஐக்கிய நொடுகளின் சபொருளொதொர ைற்றுை் ெமூக விேகொரங்கள் துமறயொனது "உலகப் 

சபொருளொதொர நிமல ைற்றுை் ேொய்ப்புகள்" என்ற அறிக்மகயிமன சேளியிட்டது. 

 இது உலகப் சபொருளொதொர அறிக்மக என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 உலக நொடுகளின் சபொருளொதொர ேளரெ்ச்ியொனது குமறந்து ேருேதொக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் 3% ஆக இருந்த இந்த ேளரெ்ச்ியொனது 2023 ஆை் ஆண்டில் 1.9% ஆக 

இருந்தது. 

 உலகளொவியப் பணவீக்கை் ஆனது 2023 ஆை் ஆண்டில் 6.5% ஆக இருக்குை். 

 2024 ஆை் ஆண்டின் சதொடக்கத்தில் உலக நொடுகள் ைந்தநிமலமய எதிரச்கொள்ளுை். 

 இந்த அறிக்மகயின்படி இந்தியொவின் சபொருளொதொர ேளரெ்ச்ி விகிதை் ஆனது 2023 ஆை் 

ஆண்டில் 5.8% ஆகவுை், 2024 ஆை் ஆண்டில் 6.7% ஆகவுை் இருக்குை். 

 

 

வருடாந்திர மரணத் தண்டனன அறிக்னக, 2022 

 2022 ஆை் ஆண்டில், இந்தியொவில் உள்ள குற்றவியல் அைரவ்ு நீதிைன்றங்கள் ஆனது 165 

ைரணத் தண்டமனகமள விதிதத்ுள்ளன. 

 இது கடந்த 20 ஆண்டுகளில் பதிேொனேமரயில், ஓரொண்டில் விதிக்கப்பட்ட மிக அதிகைொன 

எண்ணிக்மகயொகுை். 

 இந்த எண்ணிக்மக அதிகரிப்பொனது, அகைதொபொத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு குண்டுசேடிப்பு 

ேழக்கில் 38 வபருக்கு ைரணத் தண்டமன விதிக்கப்பட்டதன் கொரணைொக இருக்கலொை். 

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


                   
 

147 
 

 இது 2016 ஆை் ஆண்டு முதல் பதிேொன, ஒவர ேழக்கில் அதிக எண்ணிக்மகயிலொன 

நபரக்ளுக்கு ைரணத் தண்டமன விதிக்கப்பட்ட நிகழ்விமனக் குறிக்கிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ் 31 அன்மறய நிலேரப்படி, 539 மகதிகள் ைரணத் தண்டமன 

நிமறவேற்றப் படுேதற்கொன பட்டியலில் உள்ளனர ் என்று இந்த அறிக்மக குறிப்பிடச ்

சசய்கிறது. 

 400 மகதிகள் ைட்டுவை ைரணத் தண்டமனமய எதிரவ்நொக்கியதொக பதிேொன 2016 ஆை் 

ஆண்டிலிருந்து, விதிக்கப்பட்ட மிக அதிக எண்ணிக்மகயிலொனதொக இந்த எண்ணிக்மக 

உள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு விதிக்கப்பட்ட ைரணத் தண்டமனகளின் எண்ணிக்மகயொனது 2015 ஆை் 

ஆண்டில் பதிேொனமத விட 40% அதிகரிப்மபக் குறிக்கிறது. 

 இந்தத் தகேல் ஆனது, ‘இந்தியொவில் ைரணத் தண்டமன - ேருடொந்திரப் புள்ளி விேரங்கள் 

2022’ அறிக்மகயின் ஒரு பகுதியொகுை். 

 திட்டை் 39A எனப்படுை் இது சடல்லியின் வதசியச ் ெட்டப் பல்கமலக் கழகத்தின் 

ஆவலொெமனக் குழுவினொல் சேளியிடப்பட்டது. 

 

 

வணிக சமலாண்னமக் கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரினெ 2023 

 இந்திய நிறுேன தரேரிமெக் கட்டமைப்பு ஆனது (IIRF) இந்தியொவில் உள்ள 2023 ஆை் 

ஆண்டின் சிறந்த ேணிக ைற்றுை் வைலொண்மை கல்வி நிறுேனங்களின் பட்டியலிமன 

சேளியிட்டுள்ளது. 

 அகைதொபொத் இந்திய வைலொண்மைக் கல்வி நிறுேனை், சபங்களூரு இந்திய 

வைலொண்மைக் கல்வி நிறுேனை் ைற்றுை் இந்திய வைலொண்மைக் கல்வி நிறுேனை், 

சகொல்கத்தொ ஆகியமே இந்தியொவில் முன்னணியில் உள்ள 3 ேணிகக் கல்வி 

நிறுேனங்களொகுை். 
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 முன்னணியில் உள்ள 3 தனியொர ்ேணிகக் கல்வி நிறுேனங்கள் 

o வெவியர ்சதொழிலொளர ்உறவுகள் கல்வி நிறுேனை், ஜொை்சஷட்பூர,் ஜொரக்்கண்ட் 

o வைலொண்மை வைை்பொட்டுக் கல்வி நிறுேனை், குருகிரொை், ைரியொனொ 

o சிை்பவயொசிஸ் ேணிகக் கல்வி வைலொண்மைக் கல்வி நிறுேனை், புவன. 

 உலகளவில் முன்னணியில் உள்ள 3 ேணிகக் கல்வி நிறுேனங்கள் 

o லண்டன் ேணிகக் கல்வி நிறுேனை், ஐக்கியப் வபரரசு 

o சபன்சில்வேனியொவின் ேொரட்ன் பல்கமலக்கழகை், அசைரிக்கொ 

o ைொரே்ரட்ு ேணிகக் கல்வி நிறுேனை், அசைரிக்கொ. 

 

செம்மரம் கடத்தல் பற்றிய CITES தரவு  

 

 CITES வரத்்தக தரவுத்தளமானது, இந்தியக் காடுகளில் இருந்து சசம்மரம் பறிமுதல், 

றகயகப் படுதத்ுதல் மை்றும் சதாகுப்புகள் ஏை்றுமதி சசய்யப்பட்டது சதாடரப்ான 28 

சம்பவங்கறளப் பதிவு சசய்துள்ளது. 

 இந்தச ்சரக்குகள் 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வறர சீனா (53.5%), ைாங்காங் 

(25.0%), சிங்கப்பூர ் (17.8%) மை்றும் அசமரிக்கா (3.5%) ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏை்றுமதி 

சசய்யப்பட்டன. 
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 சசம்மரம் அல்லது ப்சடவராகாரப்ஸ் சாண்டலினஸ், அல்லது சிவப்புச ் சந்தன மரம், 

இந்தியாவின் கிழக்குத் சதாடரச்ச்ி மறலகளில் மட்டுவம பரவிக் காணப்படும் ஒரு 

உள்நாட்டு மர இனமாகும். 

 "சசம்மரம்: சட்டவிவராத வன உயிரிகள் வரத்த்கதத்ில் இந்தியாவின் சசம்மரக் கடத்தல் 

பை்றிய உண்றமத் தகவல் அறிக்றக" என்ை தறலப்பிலான அறிக்றகயானது சமீபத்தில் 

சவளியிடப் பட்டது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, 13,618 டன்களுக்கும் அதிகமான சசம்மரங்கறள இைக்குமதி 

சசய்ததுடன் சீனா முதலிடத்திலும், ைாங்காங் (5,215 டன்கள்) மை்றும் சிங்கப்பூர ் (216 

டன்கள்) ஆகிய நாடுகள் இடம் சபை்றுள்ளன. 

 அழிந்து வரும் வன விலங்குகள் மை்றும் தாவர இனங்களில் வமை்சகாள்ளப்படும் சரவ்வதச 

வரத்்தகம் சதாடரப்ான உடன்படிக்றக (CITES) என்பது அரசாங்கங்களுக்கு இறடயிலான 

ஒரு சரவ்வதச ஒப்பந்தமாகும். 

 வன விலங்குகள் மை்றும் தாவரங்கள் சாரந்்த சபாருட்களில் வமை்சகாள்ளப்படும் 

சரவ்வதச வரத்த்கமானது, உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்றவ அசச்ுறுத்துவதில்றல 

என்பறத உறுதி சசய்வவத இந்த உடன்படிக்றகயின் வநாக்கமாகும். 

 

உலகளாவிய தரமான உள்கட்டனமப்பு குறியீடு 2021 

 ெமீபதத்ில் சேளியிடப்பட்ட 2021 ஆை் ஆண்டு உலகளொவிய தரைொன உள்கட்டமைப்பு 

குறியீட்டின் (GQII) படி, இந்தியொ அதன் அங்கீகொர ேழங்கீட்டு முமறயிமன கருத்தில் 

சகொள்மகயில், உலகின் ஐந்தொேது சிறந்த நொடொக தரேரிமெப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தரேரிமெயொனது, 184 நொடுகளின் உள்கட்டமைப்புத் தரத்மத அடிப்பமடயொகக் 

சகொண்டதொகுை். 

 இந்தக் குறியீட்டில் இந்திய நொட்டின் ஒட்டு சைொத்தத் தரேரிமெ இன்னுை் 10ேது இடதத்ில் 

தொன் உள்ளது. 

 அளவியல் ைற்றுை் தரப்படுத்தலின் ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில், உலக அளவில் 

இந்தியொ முமறவய 21ேது ைற்றுை் 9ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, உலகில் முன்னணியில் உள்ள 25 நொடுகள் முக்கியைொக ஆசிய-

பசிபிக், ேட அசைரிக்கொ ைற்றுை் ஐவரொப்பொ ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்து உள்ளன. 

 இப்பட்டியலில் சஜரை்னி முதலிடை் சபற்றுள்ளது. 

 அமதத் சதொடரந்்து சீனொ, அசைரிக்கொ, ஐக்கியப் வபரரசு ைற்றுை் ஜப்பொன் ஆகிய நொடுகள் 

முமறவய இரண்டொேது, மூன்றொேது, நொன்கொேது ைற்றுை் ஐந்தொேது இடங்களில் உள்ளன. 
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உலகளாவியெ ்சிறுபான்னமயினர் அறிக்னக 

 பொட்னொ நகரில் அமைந்துள்ள சகொள்மகப் பகுப்பொய்வு ஆரொய்ெச்ி மையை் ஆனது 

"உலகளொவியச ்சிறுபொன்மையினர ்அறிக்மகமய" சேளியிட்டது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அமதத் சதொடரந்்து சதன் சகொரியொ, ஜப்பொன், அசைரிக்கொ ஆகிய நொடுகள் இடை் 

சபற்றுள்ளன. 

 ைொலத்தீவு, ஆப்கொனிஸ்தொன், வெொைொலியொ ஆகிய நொடுகள் இந்தப் பட்டியலில் கமடசி 

இடங்களில் உள்ளன. 

 ஐக்கியப் வபரரசு ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆகியமே முமறவய 54 ைற்றுை் 61 ஆகிய 

இடங்களில் உள்ளன. 

 

 

மாநில அரசுகளின் கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

 இந்தியொவில் உள்ள சபரிய ைொநிலங்களில், ெத்தீஸ்கர ்ைற்றுை் பீகொர ்ஆகிய ைொநிலங்கள் 

2023 ஆை் நிதியொண்டிற்கொன தங்களது நிதிநிமல அறிக்மகயில் கல்விக்கொக அதிகளவு 

விகிதத்மத ஒதுக்கியுள்ளன. 

 ெத்தீஸ்கர ் ைொநிலதத்ின் ைதிப்பிடப்பட்ட நிகர நிதிநிமலச ் செலவினத்தில் 18.82 

ெதவீதத்மத கல்விக்கொக அை்ைொநிலை் ஒதுக்கியுள்ள நிறலயில், பீகொர ்ைொநில அரெொனது 

18.3 ெதவீதத்மத ஒதுக்கியுள்ளது. 

 ெத்தீஸ்கர ்ைொநிலத்தின் கல்வியறிவு விகிதை் 77.9 ெதவீதைொக உள்ள அவத ெையை் பீகொர ்

ைொநிலதத்ின் கல்வியறிவு விகிதமானது நொட்டிவலவய மிகக் குமறேொன அளவு கல்வியறிவு 

விகிதைொக 70.9 ெதவீதைொக உள்ளது. 

 சடல்லி, அெொை் ைற்றுை் இைொெெ்லப் பிரவதெை் ஆகிய ைொநிலங்கள் தங்களது நிதிநிமல 

செலவினதத்ில் அதிகப் பகுதிமய கல்விக்கொக செலவிட்ட ைொநிலங்களொகுை். 
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 அமே முமறவய 22 ெதவீதை், 20 ெதவீதை் ைற்றுை் 19 ெதவீதை் அளவில் நிதி ஒதுக்கீடு 

செய்துள்ளன. 

 வகரள ைொநிலைொனது 96.2 ெதவீத கல்வியறிவு வீததத்ுடன் நொட்டிவலவய அதிக கல்வியறிவு 

வீதை் சகொண்ட ைொநிலைொக உள்ள அவத ெையை் தமிழ்நொடு ைொநிலத்தின் கல்வியறிவு 

வீதைொனது 82.9 ெதவீதைொக உள்ளது. 

 2023 ஆை் நிதியொண்டிற்கொன நிகர நிதிநிமலச ்செலவினதத்ில் கல்விக்கொன ஒதுக்கீட்டின் 

வதசிய ெரொெரி 15.4 ெதவீதைொக இருந்தது. 

 கல்விக்கொன தங்களது நிகர செலவினத்தில் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய விகிதத்மத ஒதுக்கி 

உள்ள ைற்ற ைொநிலங்களில் ஆந்திரப் பிரவதெை் (12.7 %), கரந்ொடகொ (12.73 %), உத்தரப் 

பிரவதெை் (12.89 %), ைற்றுை் பஞ்ெொப் (13.05 %) ஆகியமே அடங்குை். 

 ஒட்டு சைொத்த ைதிப்பீடுகளானது, தமிழ்நொடு ைொநிலதத்ில் ஏற்கனவே கல்வியறிவு 

விகிதங்கள் அதிகைொக இருந்தொலுை் அதன் கல்வியறிவு விகிதத்மத வைலுை் அதிகரிக்க 

அை்ைொநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று கூறுகிறது. 

 ைத்திய அரெொனது கல்விக்கொக சைொத்த நிதிநிமலயில் 16.51% என்ை அளவில்  ரூ.44,094 

வகொடிமய ஒதுக்கியுள்ளது. 

 இது முந்மதய ஆண்மட விட 8% அதிகைொகுை். 

 

 

TomTom சபாக்குவரத்துக் குறியீடு அறிக்னக 

 12ேது அறிக்மகயொனது 2022 ஆை் ஆண்டு முழுேதுை் 56 நொடுகளில் உள்ள 389 நகரங்களில் 

நிலவியப் வபொக்குேரத்துப் வபொக்குகள் குறிதத்ு ைதிப்பிட்டது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் உலகிவலவய மிக சைதுேொக ேொகனை் ஓட்டக் கூடிய இரண்டொேது இடை் 

சபங்களூரு நகரொகுை். 

 இந்தப் பட்டியலில் நியூயொரக்் நகரை் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்த ைதிப்பீட்டானது ேொகனை் ஓட்டுை் வபொது ஏற்படுை் வநர இழப்பிமன ைட்டுை் 

ைதிப்பிடொைல், பணை், சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்பு வபொன்ற பிற கொரணிகளின் மீதொன 

தொக்கங்கமளயுை் ைதிப்பிடுகிறது. 

 சபங்களூருவின் பரபரப்பொன வபொக்குேரத்தானது கடந்த ஆண்டில் 129 ைணி வநர 

இழப்புக்கு ேழி ேகுதத்து. 
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 அயரல்ொந்தின் டப்ளின் நகரத்தில் வபொக்குேரத்து சநரிெல்கள் கொரணைொக 140 ைணி வநர 

இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 வபொக்குேரதத்ு சநரிெல் வநரங்களின் வபொதொன ேொகன இயக்கத்தின் வபொது ஒரு மைலுக்கு 

சேளியிடப்படுை் CO2 உமிழ்வுகளின் அடிப்பமடயில் சபங்களூரு ஐந்தொேது இடதத்ில் 

உள்ளது. 

 ேொகன இயக்கதத்ின் வபொது ஒரு மைலுக்கு சேளியிடப்படுை் CO2 உமிழ்வுகளின் 

அடிப்பமடயில் இலண்டன் அதிகளவு CO2 உமிழ்விமன சேளியிடுகிறது. 

 

 

செனவ ொரந்்த வரத்்தகக் கட்டுப்பாடு குறியீடு (STRI) 

 2022 ஆை் ஆண்டிற்கொன வெமே ெொரந்்த ேரத்த்கக் கட்டுப்பொடு குறியீட்டில் (STRI) இந்தியொ 

47ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 சபொருளொதொர ஒதத்ுமழப்பு ைற்றுை் வைை்பொட்டு அமைப்பினொல் (OECD) இந்தக் 

கணக்சகடுப்பொனது வைற்சகொள்ளப்பட்டது. 

 ரஷ்யொ-உக்மரன் வபொர ் கொரணைொக, ரஷ்யொ இந்தக் குறியீட்டில் 48ேது இடதத்ிற்கு 

ெரிந்தது. 

 வெமே ெொரந்்த ேரத்த்கக் கட்டுப்பொடு குறியீடொனது, அந்தத் துமறகள் ைற்றுை் சதொழிற் 

ெொமலகளில் உள்ள ேரத்்தகை் செய்ேமத எளிமையொக்கச ் சசய்தமல வைை்படுத்துை் 

அரெொங்கதத்ின் பல துமற சகொள்மககமளக் கருதத்ில் சகொள்கின்றன. 
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 இந்தக் குறியீட்டின்படி, சுழியம் என்பது குமறந்தபட்ெக் கட்டுப்பொடுகள் உள்ளது 

என்பதமனயுை், ஒன்று என்பது எந்தக் கட்டுப்பொடுை் இல்லொத ஒரு நிமலயிமனயுை் 

குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்தத் தரவுத் தளைொனது ேரத்த்கை் செய்ய மிகவுை் விருை்பத் தகுந்த வதெை் என்ற ஒரு 

அந்தஸ்தின் அடிப்பமடயிலொன விேரங்கமளயுை் பதிவு செய்கிறது. 

 

 

சமாத்த உள்நாட்டுப் பருவநினல ஆபத்து அறிக்னக 

 

 கிரொஸ் டிசபன்சடன்சி முன்னடுப்பு (XDI) என்ற ஒரு அமைப்பின் மூலை் இந்த அறிக்மக 

சேளியிடப் பட்டது. 

 உலகில் உள்ள 50 பிரொந்தியங்களில் ஒன்பது பிரொந்தியங்கள், இந்தியொவில் கொணப் படுை் 

பலவீனைொன உள்கட்டமைப்பு வீழ்ெச்ியினொல் அதிகளவுப் பருேநிமல அபொயத்மத 

எதிரச்கொள்கிறது. 

 பீகொர ் (22ேது இடை்), உத்தரப் பிரவதெை் (25ேது), அெொை் (28ேது), ரொஜஸ்தொன் (32ேது), 

தமிழ்நொடு (36ேது), ைகொரொஷ்டிரொ (38ேது), குஜரொத் (48ேது), பஞ்ெொப் (50ேது) ைற்றுை் 

வகரளொ (52ேது) ஆகியமே நொட்டில் உள்ள மிகவுை் பொதிக்கப்படக் கூடிய பகுதிகள் ஆகுை். 
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 கட்டமைக்கப்பட்ட சூழலுக்கொன பருேநிமல ெொரந்்த இடரக்ளுக்கு உள்ளொகக் கூடிய 

ைொநிலங்கமள அதிக எண்ணிக்மகயில் சகொண்ட நொடொக சீனொவுக்கு அடுதத்படியொக 

இந்தியொ உள்ளது. 

 ஒட்டு சைொத்தைொக, உலகளவில் உள்ள 80% மிகவுை் பொதிக்கப்படக்கூடிய நகரங்கள் ைற்றுை் 

சபொருளொதொர நடேடிக்மக மையங்கள் இந்தியொ, சீனொ ைற்றுை் அசைரிக்கொ ஆகிய 

நொடுகளில் அமைந்துள்ளன. 

 முதல் 100 இடங்களில் அசைரிக்கொவின் 18 பிரொந்தியங்கள் இடை் சபற்றுள்ளன. 

 

உலகத் சதாழிலாளர ்வள சநகிழ்திறன் குறியீடு 2023 

 

 உலக நொடுகளின் அரெொங்க உெச்ி ைொநொட்டின் வபொது சேொயிட் சீல்டு (White Shield) என்ற 

அமைப்பொனது உலகளொவியத் சதொழிலொளர ் ேள சநகிழ்திறன் குறியீட்டிமன 

சேளியிட்டது. 

 வேமலேொய்ப்பு ெொரந்்த ஏற்ற இறக்கங்கமளத ் தொங்குை் நொடுகளின் திறமனயுை், 

அேற்மற எதிரத்த்ுப் வபொரொடுை் திறமனயுை் இந்தக் குறியீடு அளவிடுகிறது. 

 முதல் ேமகயொன இந்த அறிக்மகயொனது, சதொழில்நுட்பச ் சீரக்ுமலவுகள், சபருந் 

சதொற்றுகள், பசுமைப் சபொருளொதொரை் ைொற்றை் வபொன்ற பல்வவறு அளவுருக்களின் 

அடிப்பமடயில் 136 நொடுகமளத் தரேரிமெப் படுதத்ியுள்ளது. 

 சுவிட்ெரல்ொந்து, சஜரை்னி, சநதரல்ொந்து, சிங்கப்பூர,் சுவீடன் ஆகிய இந்த நொடுகள் 

குறியீட்டில் முதல் இடத்மதப் பிடித்துள்ளன. 

 இந்த அறிக்மகயில் இந்தியொ 65ேது இடதத்ில் உள்ளது. 
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 சதற்கொசியொவில் உள்ள ைற்ற அமனத்து நொடுகளுை் 80 என்ற தரேரிமெக்குக் கீழொன 

இடங்களில் உள்ளன. 

 இந்த அறிக்மகயில் பொகிஸ்தொன் 97ேது இடத்மதப் பிடித்தது. 

 இந்தத் தரேரிமெயில் இடை் சபற்ற மூன்றில் ஒரு பங்கிற்குை் அதிகைொன நொடுகள் (136 

நொடுகளில் 49 நொடுகள்) சதொழிலொளர ் ேளச ் ெந்மத சநகிழ்திறனில் 100க்கு 50க்குை் 

குமறேொன ைதிப்சபண்கமளவயப் சபற்றுள்ளன. 

 

உலகின் முன்னணி சுயாதீன ஆற்றல் உற்பத்தியாளர ்

 S&P க்வளொபல் கைொடிட்டி இன்மெட்ஸ் நிறுேனத்தின் 2022 ஆை் ஆண்டிற்கொன 250 

முன்னணி உலக ஆற்றல் உற்பத்தி நிறுேனங்களின் தரேரிமெப் பட்டியலொனது 

ெமீபதத்ில் சேளியிடப்பட்டது. 

 அரசிற்குெ ்  செொந்தைொன NTPC லிமிசடட் நிறுேனைொனது, உலகின் முன்னணி சுயொதீன 

மின் உற்பத்தியொளரக்ள் ைற்றுை் எரிெக்தி ேரத்்தக நிறுேனைொக தரேரிமெப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தரேரிமெயொனது, செொதத்ு ைதிப்பு, ேருேொய்கள், லொபை் ைற்றுை் முதலீட்டின் 

மீதொன ேருைொனை் ஆகிய நொன்கு முக்கிய அளவுருக்கமள அடிப்பமடயொகக் சகொண்டது. 

 தற்வபொது இந்தியொவில் உற்பதத்ி செய்யப்படுை் சைொதத் மின்ெொர ஆற்றலில் 24 ெதவீத 

பங்களிப்மப NTPC ேழங்குகிறது. 

 2050 ஆை் ஆண்டிற்குள், நொட்டின் சைொதத் மின் உற்பத்தியில் 50 ெதவீதத்திமன இந்த 

நிறுேனை் ேழங்குை். 

 

 

இனணய ெங்சகதப் பணத்தின் ஏற்பிற்குத் தயாராக உள்ள நாடுகள் 

 2023 ஆை் ஆண்டில் இமணய ெங்வகதப் பணதத்ிறன ஏற்பதை்குத் தயொரொக உள்ள 

நொடுகளில் முதலொேது சபரிய நொடொக ஆஸ்திவரலியொ உள்ளது. 

 இமணய ெங்வகதப் பணை் ைற்றுை் பிற எண்ணிைச ் செொதத்ுகளின் விற்பமனயொனது 

ஆஸ்திவரலியொவில் ெட்டப்பூரே்ைொனது ைற்றுை் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதொகுை். 
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 இமதத் சதொடரந்்து, இமணய ெங்வகதப் பண ஏற்பில் அசைரிக்கொ இரண்டொேது சபரிய 

நொடொக உள்ளது. 

 இத்தரேரிமெயில் பிவரசில் மூன்றொேது இடத்தில் உள்ளது. 

 2023 ஆை் ஆண்டில் இமணய ெங்வகதப் பண ஏற்பிற்குத் தயொரொக உள்ள நொடுகளில் 7ேது 

சபரிய நொடொக இந்தியொ உருசேடுதத்ுள்ளது. 

 

 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தின் புலம்சபயரந்்சதார் குறித்த முதல் கணக்சகடுப்பு 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநில அரசானது, 2021 ஆம் ஆண்டில் மாநில மை்றும் சபாறுப்பு மிக்க இடம் 

சபயரவ்ு முன்சனடுப்பிறனத் சதாடங்கியது. 

 இந்தக் கணக்சகடுப்பானது, அந்தமாநிலத்தில் புலம்சபயரந்்வதார ் குறித்த வலுவான 

தரவுத்தளத்றத உருவாக்குவறத வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ள நிறலயில், இது இந்த 

முன்சனடுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இந்த ஆய்வானது, புலம்சபயரவ்ிை்கானக் காரணதற்த அறடயாளம் காண்பதை்கு அந்த 

மாநில அரசிை்கு உதவும். 

 மாநில அளவிலான சகாள்றகறய உருவாக்குவதை்கு இந்தக் கணக்சகடுப்பின் 

மதிப்பீடுகள் பயன்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 வகாவிட் சபருந்சதாை்று கால சநருக்கடியின் வபாது சுமார ் 8.5 லட்சம் அளவிலான 

புலம்சபயரந்்வதார ் தங்களது சசாந்த மாநிலமான ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்திை்குத ்

திரும்பினர.் 
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நாகாலாந்து ஆரஞ்சு திருவிழா 

 நாகாலாந்து மாநிலத்தில் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான ஆரஞ்சு திருவிழா என்ை விழா 

சகாண்டாடப் படுகிைது. 

 ஆரஞ்சுப்பழ விவசாயிகளின் கடின உறழப்பிறன அங்கீகரிக்கும் வறகயில் அந்த 

மாநிலதத்ில் நாகாலாந்து பழத் திருவிழாவானது ஏை்பாடு சசய்யப்படுகிைது. 

 2023 ஆம் ஆண்டு நாகாலாந்து பழத் திருவிழாவானது மூன்ைாவது திருவிழாவாகும். 

 நாகாலாந்து பழத் திருவிழாவானது ருவசாமா கிராம சறபயினால் ஏை்பாடு சசய்யப் 

படுகிைது. 

 அம்மாநிலதத்ில் ஆரஞ்சு பழ உை்பதத்ி மூலம் சபைப்படும் வருவாய் சமீபத்தில் இரு 

மடங்காக அதிகரித்தது. 

 

 

ஆந்திரப் பிரசதெத்தின் புதிய தனலநகர ்

 ஆந்திரப் பிரவதெத்தின் தமலநகர ் ஆனது விெொகப்பட்டினத்திற்கு ைொற்றப்படுை் என்று 

அை்ைொநில முதல்ேர ்சஜகன் வைொகன் சரட்டி அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

 2015 ஆை் ஆண்டில் இருந்த முந்மதய அரெொனது, அைரொேதிமய ைொநிலத ் தமலநகரொக 

அறிவிதத்ு புதியத் தமலநகமரக் கட்டமைப்பதற்கொக நிலங்கமளக் மகயகப் படுதத்ுை் 

பணிகமள வைற்சகொண்டது. 
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 2019 ஆை் ஆண்டில், சரட்டி அேரக்ள் முதன் முதலில் "பரேலொக்கப்பட்ட வைை்பொடு" என்ற 

ஒரு கருத்தொக்கதத்ிமன முன்சைொழிந்து, ைொநிலத்தில் மூன்று தமலநகரங்கமள 

நிறுவுேதற்கொன ஒரு திட்டத்திமன முன்மேத்து, பின்னர ்அதமன ரத்து செய்தொர.் 

 

 

10,000 புதிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் நிறுவனங்கனளப் பதிவு செய்த 

முதல் மாவட்டம் 

 

 பத்தாயிரதத்ிை்கும் வமை்பட்ட எண்ணிக்றகயில் புதிய குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தர சதாழில் 

நிறுவனங்கறள பதிவு சசய்த வகரளாவின் முதல் மாவட்டமாக எரண்ாகுளம் மாறியுள்ளது. 

 திருசச்ூர,் மலப்புரம் வபான்ை பிை மாவட்டங்களும் இந்த எண்ணிக்றகறய சநருங்கி 

வருகின்ைன. 

 வகரள மாநில அரசானது, அதன் 2022-23 ஆம் ஆண்டு நிதிநிறல அறிக்றகயின் வபாது 

நிறுவனங்கள் பிரசச்ாரத்றதத் சதாடங்கியது. 
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 வமலும், அம்மாநில அரசானது 2022-23 ஆம் நிதியாண்றட நிறுவனங்களின் ஆண்டாக 

அறிவித்தது. 

 மாநிலதத்ில் குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தர சதாழில் துறையின் வமம்பாட்டிறன 

அதிகரிப்பதை்காக இந்த நடவடிக்றகயானது வமை்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

நிலத்தடித் தண்ணரீ்ப் பயன்பாடு குறித்த பஞ்ொப் சகாள்னக 

 பஞ்ெொப் தண்ணீர ்ஒழுங்குமுமற ைற்றுை் வைை்பொட்டு ஆமணயை் (PWRDA) ஆனது 2023 ஆை் 

ஆண்டு பஞ்ெொப் நிலதத்டி நீர ் பிரிதச்தடுதத்ல் ைற்றுை் பொதுகொப்பு ேழி முமறகமள 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அை்ைொநிலதத்ிலிருந்து நிலதத்டி நீமரப் பிரிதச்தடுப்பதற்கொன கட்டணத்திலிருந்து 

விலக்கு சபறொத அமனத்துப் பயனரக்ளுக்குை் பிப்ரேரி 01 முதல் பஞ்ெொப் அரசு கட்டணை் 

விதிக்கத் சதொடங்கியுள்ளது. 

 இருப்பினுை், இந்தப் புதிய ேழிகொட்டுதல்கள், வேளொண்மை, குடிநீர ் ைற்றுை் வீட்டு 

வதமேகளுக்கொன நிலத்தடி நீரப்் பயன்பொடுகமள உள்ளடக்கவில்மல. 

 ைொதத்திற்கு 300 கன மீட்டருக்குை் குமறேொன அளவில் நிலத்தடி நீமரப் பிரிதத்ு எடுக்குை் 

அமனத்துப் பயனரக்ளுக்குை் இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 பஞ்ெொப் ைொநிலத்தின் சதொகுதிகள் ேருடொந்திர நிலத்தடி நீர ் பிரிதச்தடுத்தல் அளமே 

அடிப்பமடயொகக் சகொண்டு மூன்று ைண்டலங்களொக (பெம்ெ, ைஞ்ெள் ைற்றுை் ஆரஞ்சு) 

ேமகப் படுதத்ப் பட்டுள்ளன. 

 

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


                   
 

160 
 

லடாக்கின் முதல் பல்லுயிரப்் பாரம்பரியத் தளம் 

 யொயொ வெொ ஏரியொனது, உயிரியல் பன்முகத் தன்மைச ்ெட்டத்தின் கீழ், லடொக்கின் முதல் 

பல்லுயிரப்் பொரை்பரியத் தளைொக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 லடொக்கில் 4,820 மீட்டர ் உயரத்தில் இந்த அழகிய ஏரி அமைந்துள்ளதொல், யொயொ வெொ 

ஏரியொனது பறமேகளின் செொரக்்கை் என்று அறியப் படுகிறது. 

 இது ேரிதத்மல ேொதத்ு, கருங்கழுதத்ு சகொக்கு ைற்றுை் பிரொமினி ேொத்து வபொன்ற 

ஏரொளைொன பறமேகள் ைற்றுை் விலங்குகளுக்கு இனப்சபருக்க இடைொக விளங்கச ்

சசய்கிறது. 

 இந்தியொவில் கருங்கழுதத்ு சகொக்குகள் அதிக அளவில் இனப்சபருக்கை் செய்யுை் 

இடங்களில் இதுவுை் ஒன்றொகுை். 

 

 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சஹலிகாப்டர ்தயாரிப்பு ஆனல 
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 கரந்ொடகொவில் உள்ள துைகுருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தியொவின் மிகப்சபரிய 

சைலிகொப்டர ்தயொரிப்பு ஆமலயிமனப் பிரதைர ்அேரக்ள் திறந்து மேத்தொர.் 

 2016 ஆை் ஆண்டில் பிரதைர ்அேரக்ள் இந்த ஆமலக்கொன அடிக்கல்லிமன நொட்டினொர.் 

 சைலிகொப்டரக்ள் பொதுகொப்புப் பமடயில் தமரப்பமடகளுக்கு வபொதுைொன ேொன்ேழி 

உதவிகமள ேழங்கச ்சசய்தல் ைற்றுை் எதிரியின் ேொன்பொதுகொப்பிமனச ்சீர ்குமலக்கச ்

சசய்தல் வபொன்ற முக்கியப் பங்குகமள ேகிக்கின்றன. 

 

ஆசியாவின் முதல் மிதனவத் திருவிழா 

 கொந்திெொகர ் மிதமேத் திருவிழொ எனப்படுை் ஆசியொவின் முதலொேது மிதமேத் திரு 

விழொேொனது ைதத்ியப் பிரவதெதத்ில் உள்ள ைண்ட்சூரில் நமடசபற்றது. 

 ைத்தியப் பிரவதெத்தில் உள்ள ைண்ட்சூருக்குெ ் செல்லுை் சுற்றுலொப் பயணிகளுக்கு ஒரு 

தனிதத்ுேைொன கூடொரை் அமைத்தல் அனுபேை் ைற்றுை் ெொகெ நடேடிக்மக அனுபேம் 

ஆகியவை்றை ேழங்குேதற்கொக இந்த விழொ ஏற்பொடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இத்தமகய முதல் ேமகயொன மிதமேத் திருவிழொவில் நிலை், கொற்று ைற்றுை் நீர ்ெொரந்்த 

ெொகெங்கள் இடை் சபற்றிருக்குை். 

 

FAME திட்டத் தரவரினெ 

 FAME II திட்ட மானியத்றதப் பயன்படுதத்ிக் சகாண்ட மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது 

மின்சார வாகனங்களின் சமாத்த விை்பறனயில் முன்னணியில் உள்ளது. 

 அறதத் சதாடரந்்து கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, குஜராத், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் இடம் 

சபை்றுள்ளன. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் மூலம் வாங்கப்பட்ட 0.85 மில்லியன் மின்சார வாகனங்களில், 

முன்னணியில் உள்ள இந்த ஐந்து மாநிலங்களால் இறணந்து வாங்கப்பட்ட  

வாகனங்களின் எண்ணிக்றக 56%க்கும் அதிகமானறவயாகும். 

 வழங்கப்படும் FAME II திட்ட மானியப் புள்ளி விவரங்களின் படி, நாட்டில் விை்கப்படும் 6,397 

நான்கு சக்கர மின்சார வாகனங்களில் 93% விை்பறன இந்த ஆறு மாநிலங்களால் 

வமை்சகாள்ளப் பட்டுள்ளன. 
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குழந்னதத் திருமணத் தடுப்பு நடவடிக்னக 

 அெொை் ைொநிலக் கொேல்துமறயொனது, கடந்த சில நொட்களொக ைொநிலை் முழுேதுை் வைற் 

சகொள்ளப்பட்ட குழந்மதத் திருைணங்களுக்கு எதிரொன நடேடிக்மகயில் 2,000க்குை் 

வைற்பட்ட ஆண்கமளக் மகது செய்துள்ளது. 

 மகது செய்யப்பட்டேரக்ள் மீது கடுமையொன POCSO ெட்டை் ைற்றுை் குழந்மத திருைணத் 

தமடெ ்ெட்டை் ஆகியேற்றின் கீழ் ேழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 14 முதல் 18 ேயதுக்குட்பட்டப் சபண்கமளத் திருைணை் செய்தேரக்ள் மீது 2006 ஆை் 

ஆண்டு குழந்மத திருைணத் தமடெ ்ெட்டத்தின் கீழ் ேழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுை். 

 

 

சிற்பப் பூங்கா 

 ரொஜஸ்தொன் ைொநில தமலமைெ ் செயலொளர ் உஷொ ெரை்ொ, சடல்லியில் உள்ள பிகானீர ்

இல்லத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிற்பக் கமல ெொரந்்த ஒரு பூங்கொவிமனத் திறந்து 

மேத்தொர.் 

 இந்த சிற்பப் பூங்கொவில் நவீன கொல ைற்றுை் ெைகொல அளவிலான கமல ைற்றுை் 

கலொெெ்ொரத்திமனெ ்வெரந்்த சிற்பங்கள் இடை் சபற்றுள்ளன. 

 இந்த சிற்பப் பூங்கொவில், இந்தியொ ைற்றுை் சேளிநொடுகளில் உள்ள புகழ்சபற்ற 

சிற்பிகளின் சிற்பங்கள் / சிமலகள், ேளரந்்து ேருை் கமலஞரக்ளின் சிமலகள் கொட்சிப் 

படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 
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ஜம்மு & காஷ்மீரில் லித்தியம் கனிம இருப்புகள் 

 இந்தியொவிவலவய முதன்முமறயொக ஜை்மு & கொஷ்மீரில் லித்தியை் கனிை இருப்புகள் 

இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஜை்மு & கொஷ்மீரின் ரியொசி ைொேட்டதத்ில் 5.9 மில்லியன் டன் கனிை இருப்புக்கள் 

கண்டறியப் பட்டுள்ளன. 

 லிதத்ியை் என்பது ஓர ் இருை்பு அல்லொத உவலொகை் ைற்றுை் மின்ெொர ேொகனங்களின் 

மின்கலங்களில் உள்ள முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றொகுை். 

 தற்வபொது, இந்தியொ லித்தியை், நிக்கல் ைற்றுை் வகொபொல்ட் வபொன்ற பல கனிைங்களுக்கு 

இறக்குைதிமயவய ெொரந்்து உள்ளது. 

 லிதத்ியை் ைற்றுை் தங்கை் உள்ளிட்ட சைொத்தை் 51 கனிைத் சதொகுதிகள் பல்வேறு ைொநில 

அரசுகளிடை் ஒப்பமடக்கப்பட்டன. 

 இந்த 51 கனிைத் சதொகுதிகளில், 5 சதொகுதிகள் தங்கை் ைற்றுை் பிற சதொகுதிகள் 

சபொட்டசியை், ைொலிப்டினை், மூல உவலொகங்கள் வபொன்றேற்றின் இருப்புகள் ஆகுை். 

 

 

இந்தூர ்மாநகராட்சிக் கழக பசுனமப் பத்திரங்கள் 
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 ரூ.244 வகொடி ைதிப்பிலொன இந்தூர ் ைொநகரொட்சிக் கழகத்தின் (IMC) பசுமைப் பதத்ிரை் 

ஆனது, அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று ைணி வநரதத்ிற்குள் குறிப்பிட்ட ேரை்பிமன விட 

அதிகைொக அளவிை்கு வரவவை்கப் பட்டது. 

 இந்தூர ் ைொநகரொட்சிக் கழகைொனது சபொதுப் பங்கு சேளியீட்டிமன அறிமுகப்படுத்திய 

நொட்டின் முதல் ஆட்சி அமைப்பு ஆகுை். 

 இதன் மூலை், அந்த உள்ளொட்சி அமைப்பொனது அதன் மின்ெொர செலமேக் குமறக்கச ்

சசய்வதற்கொக கொரவ்கொன் எனுமிடதத்ில் 100 ஏக்கர ் நிலப்பரப்பில் 60 சைகொேொட் திறன் 

சகொண்ட ைொசபருை் சூரியெக்தி மின் உற்பத்தி நிமலயத்மத நிறுே உள்ளது. 

 

முதல் சதசிய சமட்சரா இரயில் தகவல் னமயம் 

 புது சடல்லியில், முதலொேது வதசிய சைட்வரொ இரயில் தகேல் மையத்திமன உருேொக்குை் 

பணி நமடசபற்று ேருகிறது. 

 வதசிய சைட்வரொ இரயில் தகேல் மையைொனது, இந்தியொ முழுேதுை் உள்ள பல 

நகரங்களில் அமைந்துள்ள சைட்வரொ ேமலயமைப்புகள் ைற்றுை் வபொக்குேரதத்ு 

அமைப்புகளின் விரிேொக்கை் பற்றிய தகேல்கமள ேழங்குை். 

 இந்தக் கட்டிடைொனது, இந்திய சைட்வரொ இரயில் ேமலயமைப்புகளுக்கொன தகேல் 

ைற்றுை் புதுமையொக்க மையைொக செயல்படுேதமன வநொக்கைொகக் சகொண்டதொகுை். 

 இது ெை்பந்தப்பட்ட அமனதத்ுத ் தரப்பினருக்குை் வபெச்ுேொரத்்மத ைற்றுை் ஒதத்ுமழப்பு 

ஆகியவை்றுக்கொன ஒரு தளத்மத இது ேழங்குை். 

 

 

'ஒரு குடும்பம், ஓர் அனடயாள அட்னட' திட்டத்திற்கான இனணய தளம் 

 உத்தரப் பிரவதெ அரெொனது, 'ஒரு குடுை்பை் ஓர ்அமடயொளை்' என்ற திட்டத்தின் கீழ் குடுை்ப 

அமடயொள அட்மடயிமன உருேொக்கச ் சசய்ேதற்கொன ஒரு இமணயத் தளத்திமனத ்

சதொடங்கியுள்ளது. 

 'ஒரு குடுை்பதத்ிற்கு ஒரு வேமலேொய்ப்பு' என்ற ஒரு திட்டத்திமனெ ் செயல் படுத்தச ்

சசய்ேதற்கொன ஒரு செயல்பொட்டு அலகொக குடுை்பங்கமள அமடயொளை் கொண்பமத 

வநொக்கைொகக் சகொண்டு இந்த இமணய தளைொனது சதொடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 வதசிய உணவுப் பொதுகொப்புத் திட்டத்தின் பயன்கமளப் சபற தகுதியற்ற குடுை்பங்கள் 

இந்த அமடயொள அட்மடமயப் சபற முடியுை். 

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


                   
 

165 
 

 குடுை்ப அட்மட மேத்திருக்குை் குடுை்பங்களின் அந்த அமடயொள அட்மடயொனது 

அேரக்ளின் குடுை்ப அமடயொளைொகக் கருதப்படுை். 

 

 

உனறந்த ஏரி மீதான இந்தியாவின் முதல் மாரத்தான் சபாட்டி 

 லடொக்கின் பொங்கொங் வெொ ஏரியில் உமறந்த ஏரி மீதொன இந்தியொவின் முதல் ைொரத்தொன் 

வபொட்டி நமடசபற உள்ளது. 

 லுகுங் என்ற இடதத்ிமன ஆரை்பைொகக் சகொண்ட இந்த 21 கிவலொமீட்டர ் ைொரதத்ொன் 

வபொட்டியொனது ைொன் கிரொைதத்ில் நிமறேமடய உள்ளது. 

 இந்தியொ ைற்றுை் சேளிநொடுகளில் இருந்து வதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 75 விமளயொட்டு வீரரக்ள் 

இந்த ைொரதத்ொன் வபொட்டியில் பங்வகற்கின்றனர.் 

 இது உலகின் மிக உயரைொன இடதத்ில் உள்ள உமறந்த ஏரி மீதொன இந்தியொவின் முதல் 

ைொரத்தொன் வபொட்டி என்ற கின்னஸ் உலக ெொதமனயிமனப் பமடக்குை் ேொய்ப்பிமன 

ேழங்குகிறது. 
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ெரவ்சதெ னகவினனப் சபாருட்கள் உெச்ி மாநாடு 

 ஒடிெொ ைொநில முதல்ேர ் நவீன் பட்நொயக் அேரக்ள் ஜொஜ்பூர ் எனுமிடத்தில் நமடசபறுை் 

‘ெரே்வதெ மகவிமனப் சபொருட்கள் உெச்ி ைொநொட்டிமன’ சதொடங்கி மேதத்ொர.் 

 முன்வனொடியொன சில மகவிமனஞரக்ள், கலொெெ்ொரை் ைற்றுை் கமல ஆரே்லரக்ளின் 

ெங்கைைொக இந்த முதல் ேமகயொன மகவிமனப் சபொருட்கள் உெச்ி ைொநொடொனது நடத்தப் 

படுகிறது. 

 ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயின் நொன்கு முகமைகளுை் யுசனஸ்வகொ அமைப்பின் ஐந்து 

புதுமையொக்க நகரங்களுை் அந்த ைொேட்ட நிரே்ொகதத்ுடன் இமணந்து அந்த ைொநில 

அரெொங்கதத்ின் ெொரப்ொக இந்த இலட்சியமிக்க ைற்றுை் முற்வபொக்குச ்சிந்தமன சகொண்ட 

இந்த நிகழ்விமனச ்செயலொக்க உள்ளன. 

 

முதலாவது இரயில் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் சமற்பாரன்வ அனமப்பு 

 சடல்லி சைட்வரொ இரயிலின் சிேப்பு நிற ேழிதத்டதத்ில் செயல்படுத்தப்படுேதற்கொக 

உள்நொட்டிவலவய உருேொக்கப்பட்ட ெமிக்மஞ சதொழில்நுட்பை் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இதுவே இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டுத் தொனியங்கி இரயில் வைற்பொரம்ே அமைப்பு                       

(i-ATS) ஆகுை். 

 இது DMRC ைற்றுை் பொரத் எலக்ட்ரொனிக்ஸ் லிமிசடட் (BEL) ஆகியேற்றின் ஒரு கூட்டு 

முயற்சியினொல் உருேொக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மனலயாள சமாழியில் உயர்நீதிமன்ற தீரப்்புகள் 

 ெமீபதத்ில் வகரள மாநில உயர ் நீதிைன்றதத்ின் இரண்டு தீரப்்புகளானது ைமலயொள 

சைொழியில் சைொழி சபயரக்்கப்பட்டு நீதிைன்ற இமணயதளதத்ில் சேளியிடப்பட்டது. 

 இதன் மூலை் நொட்டிவலவய முதல் முமறயொக பிரொந்திய சைொழியில் தீரப்்புகமள 

சேளியிடுை் நீதிைன்றை் என்ற சபருமைமய இது சபற்றுள்ளது. 

 நீதிைன்ற தீரப்்புகமளப் பிரொந்திய சைொழிகளில் கிமடக்கெ ்செய்ய வேண்டுை் என்று உெெ் 

நீதிைன்றமுை் ேலியுறுத்தி ேந்தது. 

 

B20 மாநாடு 

 ைணிப்பூர ்ைொநில அரெொனது ேணிகை் 20 (B20) ைொநொட்மட நடத்தியது. 

 இது உலகளொவிய ேணிகச ் ெமூகத்திற்கொன ஒரு அதிகொரப்பூரே் G20 வபெச்ுேொரத்ம்த 

ைன்றைொகுை். 

 இந்த ைொநொட்டின் கருதத்ுரு, 'நிமலயொன ேளரெ்ச்ி ைற்றுை் வைை்பொடு' என்பதொகுை். 

 

சவளாண் துனறக்கான இந்தியாவின் முதல் உனரயாடு சமன்சபாருள் 

 அைொ க்ருஷ் AI எனப்படுை் வேளொண் துமறக்கொன இந்தியொவின் முதல் செயற்மக 

நுண்ணறிவு உமரயொடு சைன்சபொருளொனது ‘க்ருஷி ஒடிெொ 2023’ நிகழ்வின் நிறைவுக் 

கூட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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 இந்த உமரயொடு சைன்சபொருளொனது சிறந்த வேளொண் நமடமுமறகள், அரசுத் திட்டங்கள் 

ைற்றுை் 40க்குை் வைற்பட்ட ேணிக ைற்றுை் கூட்டுறவு ேங்கிகளின் கடன் வெமேகள் 

குறித்தத் தகேல்கமள விேெொயிகள் சபற உதவுை். 

 இது ெமீபதத்ில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ChatGPT அமைப்பு ைற்றுை் சென்மனயின் இந்தியத ்

சதொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகை் உருேொக்கிய சைொழி ெொர ் உமரயொடு சைன்சபொருள் 

தளைொன பொஷினி ஆகியேற்றிமனப் பயன்படுதத்ி உருேொக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 

கடல்ொர ்இடஞ்ொர்ந்த திட்டமிடல் கட்டனமப்பு 

 நொட்டின் முதல் கடல்ெொர ் இடஞ்ெொரந்்த திட்டமிடல் (MSP) கட்டமைப்பிமனப் புதுெவ்ெரி 

சேளியிட்டுள்ளது. 

 இது இந்திய-நொரவ்ே ஒருங்கிமணந்தப் சபருங்கடல் முன்சனடுப்பின் கீழொன ஒரு 

ஒப்பந்ததத்ின் ஒரு பகுதியொகுை். 

 இது கடல்ெொர ் ேளங்களின் நிமலயொன வைலொண்மை ைற்றுை் கடவலொர சுற்றுெச்ூழல் 

பொதுகொப்பு ஆகியேற்றுடன் வெரத்த்ு, ேளரெ்ச்ிமய ெைநிமலப்படுத்தச ் சசய்ேமத 

வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 

கழிவுநீர் ொக்கனடக் குழாய் சுத்திகரிப்பு எந்திரங்கள் 

 வகரள அரெொனது, கழிவுநீர ்ெொக்கமட சுத்தை் செய்ேதற்கொக பொண்டிகூட் என்ற கழிவு நீர ்

ெொக்கமட சுத்திகரிப்பு எந்திரதத்ிமன அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இதன்மூலை் எந்திரத் சதொழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்தி அமனதத்ு கழிவுநீர ் ெொக்கமட 

குழொய்கமளயுை் சுத்தை் செய்யுை் இந்தியொவின் முதல் ைொநிலைொக இது திகழ்கிறது. 

 பொண்டிகூட் உலகின் முதல் கழிவுநீர ்ெொக்கமடக் குழொய் சுத்திகரிப்பு எந்திரைொகுை். 

 வகரளொவில் உள்ள சஜன்வரொவபொட்டிக்ஸ் நிறுேனத்தொல் உருேொக்கப்பட்ட பொண்டிகூட், 

ெமீபதத்ில் நமடசபற்ற 2022 ஆை் ஆண்டு ைடில் குவளொபல் விருது என்ை விழொவில் 

'வகரளத்தின் சகௌரேை்' என்ற விருமதப் சபற்றுள்ளது. 

 பொண்டிகூட் எந்திரங்கள் தற்வபொது இந்தியொவில் உள்ள 17 ைொநிலங்கள் ைற்றுை் மூன்று 

ஒன்றியப் பிரவதெங்களில் உள்ள சில நகரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கிருஷி மசஹாத்ெவம் 

 இரண்டு நாட்கள் அளவிலான மாசபரும் கிருஷி மவைாதச்வக் கண்காட்சி மை்றும் 

பயிை்சி நிகழ்வானது ராஜஸ்தானின் வகாட்டா எனுமிடத்தில் நறடசபை்ைது. 

 இது மத்திய வவளாண் மை்றும் விவசாயிகள் நலன் துறை அறமசச்கத்தினால் ஏை்பாடு 

சசய்யப் பட்டது. 

 இந்த நிகழ்வில் விவசாயிகளுக்குத் வதாட்டக்கறல, வவளாண்றம, கால்நறட வளரப்்பு 

மை்றும் இயை்றக வவளாண்றம முறை ஆகியவை்றில் பயிை்சி வழங்கப் பட்டது. 

 வவளாண் உள்கட்டறமப்பு நிதி குறித்த ஒரு சிைப்புப் பயிலரங்கமும் இதில் நறடசபை்ைது. 

 

இந்தியா-ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகளின் ொதனனயாளரக்ளுக்கான விருது 

 முன்னொள் பிரதைர ் டொக்டர ் ைன்வைொகன் சிங் அேரக்ளுக்கு ெமீபத்தில் ேொழ்நொள் 

ெொதமனயொளர ்விருது ேழங்கப்பட்டது. 

 சபொருளொதொரை் ைற்றுை் அரசியல் ேொழ்வில் அேர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்கொக என்று  

லண்டனில் உள்ள இந்தியொ-ஐக்கிய இரொஜ்ஜியை் ஆகிய நொடுகளின் ெொதமனயொளர ்

விருதுகள் என்ற அமைப்பினொல் இந்த விருதொனது ேழங்கப்படுகிறது. 

 இந்தியொ சுதந்திரை் அமடந்த 75 ஆண்டுகமளக் குறிக்குை் ேமகயில், முதன் முமறயொக 

இந்தியொ-ஐக்கிய இரொஜ்ஜியை் ஆகிய இரண்டு நொடுகளின் முக்கியச ்

ெொதமனயொளரக்ளுக்கொன விருதுகள் ஆனது, 75 உயர ் ெொதமனயொளரக்ளுக்குை், சில 

முக்கியச ்ெொதமனயொளரக்ளுக்குை் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

  

முன்னாள் ெட்ட அனமெெ்ர் ொந்தி பூஷன் 

 

 முன்னொள் ைதத்ிய ெட்ட அமைெெ்ருை், ஒரு பிரபலச ் ெட்ட நிபுணருைொன ெொந்தி பூஷன் 

ெமீபதத்ில் கொலைொனொர.் 

 1975 ஆை் ஆண்டில் நமடசபற்ற வதரத்லில் அப்வபொமதயப் பிரதைர ் இந்திரொ கொந்தி 

வதரந்்சதடுக்கப் பட்டதமன ரதத்ு செய்ய ேழிேகுத்த ஒரு ேரலொற்றுச ் சிறப்புமிக்க 

ேழக்கில் அரசியல்ேொதியான ரொஜ் நவரன் ெொரப்ில் இேர ்ஆஜரொனொர.் 

 ேரலொற்றுச ்சிறப்புமிக்க ரொஜ் நவரன் Vs இந்திரொ வநரு கொந்தி ேழக்கில், 1975 ஆை் ஆண்டு 

ஜூன் ைொததத்ில் அலகொபொத் உயரநீ்திைன்றமானது இந்திரொ கொந்தியின் சவை்றிறய ரத்து 
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சசய்து வமலும் ஆறு ஆண்டுகளுக்குத ் வதரத்லில் வபொட்டியிடுேதற்கு அவறரத் தகுதி 

நீக்கை் செய்தது. 

 சைொரொரஜ்ி வதெொய் அமைெெ்ரமேயில் 1977 ஆை் ஆண்டு முதல் 1979 ஆை் ஆண்டு ேமர 

ெட்ட அமைெெ்ரொக பூஷன் பணியொற்றினொர.் 

 சட்ட அறமசச்ராக அவர ் 1978 ஆம் ஆண்டில் 44வது அரசியல் சட்டத் திருதத்தத்ிறன 

அறிமுகம் சசய்தார.் 

 

வாணி சஜயராம்  

 பல்வவறு சமாழிகளில் 10,000 பாடல்களுக்கு வமல் பாடிய பிரபலப் பின்னணிப் பாடகி 

வாணி சஜயராம் (77) சமீபத்தில் காலமானார.் 

 இந்தியாவின் மூன்ைாவது உயரிய குடிமகன் விருதான பத்ம பூஷன் விருதானது சமீபதத்ில் 

அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இவர ்கடந்த 50 ஆண்டுகளாக திறரப்படத் துறையில் ஓர ்அங்கமாக விளங்கினார.் 

 வமலும் இவர ்சிைந்தப் பின்னணிப் பாடகிக்கான வதசிய விருதிறன மூன்று முறை சபை்று 

உள்ளார.் 

 தமிழ்நாடு, வகரளா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில், மாநில அரசின் 

விருதுகறளயும் இவர ்சபை்றுள்ளார.் 

 

 

பர்சவஸ் முஷாரப் 

 பொகிஸ்தொனின் முன்னொள் அதிபர ் சஜனரல் பரவ்ேஸ் முஷொரப் (79, ஓய்வு) ெமீபத்தில் 

கொலைொனொர.் 

 1999 ஆை் ஆண்டில் வைற்சகொள்ளப்பட்ட சேற்றிகரைொன வன்முறையை்ை இரொணுேப் 

புரட்சிக்குப் பிறகு பொகிஸ்தொனின் பத்தொேது அதிபரொக இேர ்சபொறுவபற்றொர.் 

 அேர ் 1998 ஆை் ஆண்டு முதல் 2001 ஆை் ஆண்டு ேமர பொகிஸ்தொனின் 10ேது ராணுவக் 

குழுைதத்ின் தமலேரொகவுை், 1998 ஆை் ஆண்டு முதல் 2007 ஆை் ஆண்டு ேமர 7ேது 

உயரை்ட்டத் தமலேரொகவுை் பணியொற்றினொர.் 

 ஸ்ரீநகரில் இருந்து வல பகுதியின் இமணப்புகமள துண்டிப்பதற்கொக இந்தியொவுக்குள் 

நுமழய தனது வீரரக்ளுக்கு உதத்ரவிட்டதன் வறகயில் அேர ் கொரக்ில் வபொரின் சிற்பி 

என்று அறியப்பட்டொர.் 
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 பரவ்ேஸ் முஷொரப் அதிபரொக இருந்த வபொது தொன் 2001 ஆை் ஆண்டு ஜூமல ைொததத்ில் 

இந்தியொ ேந்தொர.் 

 ைருத்துேச ்சிகிெம்ெக்கொக 2016 ஆை் ஆண்டு ைொரெ் ் ைொதத்தில் துபொய் சென்ற சஜனரல் 

முஷொரப், பொகிஸ்தொனுக்குத் திருை்பவில்மல. 

 2019 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ்ைொததத்ில், பொகிஸ்தொனின் சிறப்பு நீதிைன்றை் ஆனது 2007 ஆை் 

ஆண்டில் பொகிஸ்தொனின் அரசியலமைப்மப இமடநிறுத்தியதற்கொக சஜனரல் பரவ்ேஸ் 

முஷொரப்புக்கு ைரண தண்டமன விதிதத்து. 

 முஷொரஃப் இந்த உத்தரமே எதிரத்த்ு ேழக்கு தொக்கல் செய்தொர.்  

 லொகூர ் உயர ் நீதிைன்றை் ஆனது 2020 ஆை் ஆண்டு ஜனேரி ைொதத்தில் இந்த ைரணத ்

தண்டமனமய ரத்து செய்து, முந்மதய விெொரமணயிறன அரசியலமைப்பிற்கு 

முரணொனது என்று தீரப்்பு ேழங்கியது. 

 

 

கிராமி விருது 2023 

 இந்திய நொட்டிமனெ ் வெரந்்த ரிக்கி வகஜ் தனது Divine Tides என்ற தனது இமெப் பொடல் 

சதொகுப்பிற்கொக இந்த ஆண்டிற்கொன கிரொமி விருமத சேன்றுள்ளொர.் 

 அேரது இமெப் பொடல் சதொகுப்பொனது, சிறந்த அதிவேக இமெப் பொடல் சதொகுப்பு என்ற 

பிரிவில் இந்த விருதிற்குப் பரிந்துமரக்கப்பட்டது. 

 மூன்று கிரொமி விருதுகமளப் சபற்ற ஒவர இந்தியர ் ைற்றுை் இந்த விருது சபறும் 

நொன்கொேது இந்தியர ்என்ற சபருமைமய வகஜ் சபற்றுள்ளொர.் 

 

சூரஜ்குண்ட் கண்காட்சி 2023 

 சூரஜ்குண்ட் சரவ்வதச றகவிறனப் சபாருட்கள் கண்காட்சி ஆனது, ஃபரிதாபாதத்ில் உள்ள 

சூரஜ்குண்டில் நடத்தப்படுகிைது. 

 மத்திய சுை்றுலா, ஜவுளி, கலாசச்ாரம் மை்றும் சவளியுைவு அறமசச்கங்களுடன் 

இறணந்து சூரஜ்குண்ட் கண்காட்சி ஆறணயம் மை்றும் ைரியானா சுை்றுலாத் துறை 

இந்தக் கண்காட்சியிறன நடத்துகின்ைன. 

 இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து சிைந்தக் றகவிறனஞரக்ள் இந்தக் றகவிறனப் 

சபாருட்கள் கண்காட்சியில் பங்வகை்க உள்ளனர.் 
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 சூரஜ்குண்ட் சரவ்வதச றகவிறனப் சபாருட்கள் கண்காட்சி என்பது உலகின் மிகப் சபரிய 

றகவிறனப் சபாருட்கள் கண்காட்சியாகும். 

 

"உலகின் அறிவுத் திறன்மிக்க" மாணவரக்ள் பட்டியல் 

 இந்திய-அசைரிக்கப் பள்ளி ைொணவியான சசன்றனயிறனச ் வசரந்்த நடொஷொ சபரிய 

நொயகை் சதொடரந்்து இரண்டொேது ஆண்டொக "உலகின் அறிவுத் திறன் மிக்க" ைொணேரக்ள் 

பட்டியலில் இடை் பிடிதத்ு உள்ளொர.் 

 13 ேயதொன நடொஷொ, நியூ சஜரச்ியில் உள்ள புவளொரன்ஸ் எை் கவுடினியர ் நடுநிமலப் 

பள்ளியில் படிதத்ு ேருகிறொர.் 

 இந்தப் பட்டியமல அசைரிக்கொவில் அமைந்துள்ள ஜொன்ஸ் ைொப்கின்ஸ் சென்டர ் ஃபொர ்

வடலண்டட் யூத் என்ற அமைப்பினொல் சேளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது 76 நொடுகளில் உள்ள 15,000க்குை் வைற்பட்ட ைொணேரக்ளின் வைல்நிமலத ்வதரவ்ுகளின் 

முடிவுகமள அடிப்பமடயொகக் சகொண்டு இப்பட்டியலொனது தயொரிக்கப் பட்டது. 

 அேரது ெமீபதத்ியத் வதரவ்ு பங்வகற்பில் இவர ் அமனதத்ு ைொணேரக்மள விடவுை் அதிக 

ைதிப்சபண்கமளப் சபற்றொர.் 

 

 

தங்கப் புத்தகம் விருதுகள் - 2023 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன "தங்கப் புதத்கை் விருதுகளின்" சேற்றியொளர ் சபயரொனது 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

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


                   
 

172 
 

 இந்த ைதிப்புமிக்க விருதொனது, இலக்கியதத்ில் சிறந்தப் புத்தகத்மத அங்கீகரித்து 

பொரொட்டுகிறது. 

 தங்கப் புத்தகை் விருதுகள் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கத ்தொக்கத்மத ஏற்படுத்திய தனித்துேை் 

மிக்க இலக்கியப் பமடப்புகமள அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டு இந்தியொவில் 76000க்குை் வைற்பட்ட புத்தகங்கள் சேளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 சஜயப்பிரகொஷ் எழுதிய ‘அகலிமக’ புத்தகை் இந்த விருதுகமள சேன்ற புதத்கங்களுள் 

ஒன்றொகுை். 

 

ATD சிறப்பு விருதுகள் 2023 

 NTPC லிமிசடட் நிறுேனதத்ிற்கு, அசைரிக்கொவின் திறன் வைை்பொட்டுச ்ெங்கதத்ின் (ATD) 'ATD 

சிறப்பு விருதுகள் 2023' ேழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 NTPC லிமிசடட் இந்த விருதிமனப் சபறுேது இது ஆறொேது முமறயொகுை். 

 திறன் வைை்பொட்டுத் துமறயில் நிறுேன அளவிலொன ஒரு சேற்றிமய சேளிப்படுதத்ச ்

சசய்வதற்கொக இந்த விருதொனது ேழங்கப்படுகிறது. 

 இந்த விருதொனது NTPC நிறுேனதத்ின் ெைகொல ைனிதேள நமடமுமறகளுக்கொன ஒரு 

ெொன்றொகுை். 

 ATD சிறப்பு விருதுகள் ஆனது, திறன் வைை்பொடு மூலை் நிறுேனதத்ிமனச ் சிறப்பொக 

சேளிப்படுதத்ுை் நிறுேனங்கமள அங்கீகரிக்கிறது. 

 உலசகங்கிலுை் உள்ள சிறிய ைற்றுை் சபரிய தனியொர,் சபொது ைற்றுை் இலொப வநொக்கற்ற 

நிறுேனங்கள் ஆகியேற்றிற்குை் இந்த விருதொனது ேழங்கப்படுகிறது. 

 

 

தமிழ்நாட்டினனெ ்செர்ந்த புதிய ஆளுநர ்

 தமிழ்நொட்டிமனெ ் வெரந்்தவரும் பொரதிய ஜனதொ கட்சியின் மூத்தத் தமலேருமான                                                            

C. P. ரொதொகிருஷ்ணன் ஜொரக்்கண்ட் ைொநிலதத்ின் புதிய ஆளுநரொக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளொர ்என்று ைத்திய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இேர ் வகொறவ சதொகுதியிலிருந்து இரண்டு முமற ைக்களமேக்குத் வதரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுள்ளொர.் 
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 2016 ஆை் ஆண்டு முதல் 2019 ஆை் ஆண்டு ேமர அகில இந்தியத் சதன்மன நொர ்

ேொரியத்தின் தமலேரொக இேர ்பணியொற்றினொர.் 

 தற்வபொது அந்த ைொநில ஆளுநரொக உள்ள ரவைஷ் சபய்ஸ் என்பவருக்குப் பதிலொக இேர ்

நியமிக்கப்பட உள்ளொர.் 

 2014 ஆை் ஆண்டு முதல் ஆளுநரக்ளொக நியமிக்கப்பட்ட தமிழ்நொட்டிமனெ ் வெரந்்த 

நபரக்ளின் எண்ணிக்மக ஐந்தொக உயரந்்துள்ளது. 

 

 

தயானந்த ெரஸ்வதி அவரக்ளின் 200வது பிறந்தநாள் (1824-1883) 

 தயொனந்த ெரஸ்ேதி அேரக்ள், 1824 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 12 ஆை் வததியன்று பிறந்தொர.் 

 ஒரு ெமூக சீரத்ிருதத்ேொதியான அவர ் அந்தக் கொலத்தில் நிலவிய ெமூக ஏற்றத ்

தொழ்வுகமள எதிரத்த்ுப் வபொரொடுேதற்கொக 1875 ஆை் ஆண்டில் ஆரய் ெைொஜை் என்ற 

அமைப்பிமன நிறுவினொர.் 

 ஒரு ஏகத்துே இந்து ஒழுங்கமைப்பொன இது ைரபுேழி இந்து ைததத்ின் ெடங்கு ெொரந்்த 

அதத்ுமீறல்கள் ைற்றுை் ெமூகக் வகொட்பொடுகமள நிரொகரித்து ைற்றுை் வேதப் 

வபொதமனகளின் அடிப்பமடயிலொன ஒன்றுபட்ட இந்துச ் ெமுதொயத்மத உருேொக்கச ்

சசய்ேதமன ஊக்குவிதத்து. 

 ெமூகச ் சீரத்ிருத்தங்கள் ைற்றுை் கல்விக்கு முக்கியதத்ுேை் சகொடுதத்ல் ஆகியேற்றின் 

மூலை் நொட்டின் கலொெெ்ொரம் ைற்றுை் ெமூக விழிப்புணரவ்ில் ஆரய் ெைொஜை் முக்கியப் 

பங்கு ேகித்துள்ளது. 

 அேரது ைகதத்ொனப் பமடப்பொன ெதய்ொரத்் பிரகொஷ் (1875), "வேதக் சகொள்மககளுக்குத ்

திருை்புேமத" ேலியுறுதத்ியது. 

 இஸ்லொமிய அல்லது கிறிதத்ே ைததத்ிற்கு ைொறியேரக்மள மீண்டுை் இந்து ைததத்ிற்கு 

சகொண்டு ேருேதற்கொன சுத்தி என்ற கருத்மத அேர ்ஆதரித்தொர.் 
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மதிப்புமிக்க விண்சவளி நிறுவன விருது 

 வஜை்ஸ் சேப் சதொமலவநொக்கியொனது, ெமீபத்தில் ஒரு விண்சேளி நிறுேன விருமதப் 

சபற்றது. 

 இது சூரியமனெ ்சுற்றி ேருகிற ஓர ்அகெச்ிேப்பு விண்சேளி சதொமலவநொக்கியொகுை். 

 இந்தத் சதொமலவநொக்கியொனது ஐவரொப்பிய விண்சேளி நிறுேனை், நொெொ ைற்றுை் கனடிய 

விண்சேளி நிறுேனை் ஆகியேற்றினொல் இமணந்து உருேொக்கப் பட்டதொகுை். 

 இது ைப்பிள் சதொமலவநொக்கியின் ேழியில் உருேொக்கப்பட்டதொகுை். 

 இந்த விருதொனது விண்சேளித் துமறயில் சில குறிப்பிடதத்க்க முன்வனற்றங்கமள 

உருேொக்குை் தனிநபரக்ள் ைற்றுை் நிறுேனங்களிமன அங்கீகரிக்கிற ஒரு ைதிப்புமிக்க 

விருதொகுை். 

 வஜை்ஸ் சேப் சதொமலவநொக்கி எடுத்த முதல் புமகப்படை் SMACS 0723 என்ை அண்டத ்

சதொகுப்பின் புமகப்படைொகுை். 

 

 

சஷாய்சிசரா சடாசயாடா – ஜப்பான்   

 

 சடொவயொட்டொ நிறுேனத்தின் சகௌரேத் தமலேருை், அதன் நிறுேனரின் ைகனுைொன 

வஷொய்சிவரொ சடொவயொட்டொ கொலைொனொர.் 

 சடொவயொட்டொ நிறுேனத்திமன உலகளவில் சகொண்டு செல்ேதற்கொன முயற்சியின் ஒரு 

ெக்தியொக அேர ்ைதிக்கப் படுகிறொர.் 
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 அேர ் 1982 ஆை் ஆண்டில் அந்த நிறுேனதத்ின் தமலேரொனவதாடு, ெரே்வதெச ்

ெந்மதகளில் அந்த நிறுேனத்தின் ேளரெ்ச்ிமய ேழி நடத்திெ ்செல்லவும் உதவினொர.் 

 அேர ்2007 ஆை் ஆண்டில் அசைரிக்க ேொகனப் புகழ் ைன்றதத்ில் வெரக்்கப்பட்டொர.் 

 

உஸ்தாத் பிஸ்மில்லா கான் யுவ புரஸ்கார ்விருது 

 

 இந்த விருதிமன நடனை், இமெ, நொடகை் ஆகிய துமறகளில் சிறந்து விளங்குை் சில 

கமலஞரக்ளுக்குச ்ெங்கீத நொடக அகொடமி ேழங்குகிறது. 

 ேடகிழக்கு இந்தியொமேெ ்வெரந்்த 19 கமலஞரக்ள் இந்த விருதிமனப் சபற்றனர.் 

 தை்வபாது  2019, 2020 ைற்றுை் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கொன விருதுகள் ேழங்கப்பட்டன. 

 இது 40 ேயதிற்குட்பட்டக் கமலஞரக்ளுக்கு ஆண்டுவதொறுை் ேழங்கப்படுகிறது. 

 ஒே்வேொர ்ஆண்டுை், 33க்குை் வைற்பட்ட கமலஞரக்ளுக்கு இந்த விருது ேழங்கப் படுகிறது. 

 உஸ்தொத் பிஸ்மில்லொ கொன் யுே புரஸ்கொர ்விருதொனது 2006 ஆை் ஆண்டு முதல் ேழங்கப் 

பட்டு ேருகிறது. 

 ைத்தியக் கலொெெ்ொரை் ைற்றுை் சுற்றுலொத் துமற அமைெெ்ர ் அேரக்ள் இந்த விருதுகமள 

ேழங்கினொர.் 

 

பிரசிசடன்ட்ஸ் கலர ்விருது – அரியானா 

 குடியரசுத் தமலேர ்ெொரப்ில் ைத்திய உள்துமற அமைெெ்ர ்இந்த விருதிமன ேழங்கினொர.் 

 ைரியொனொ கொேல்துமறயின் சிறப்பொனச ் வெமேமயப் பொரொட்டி பிரசிசடன்ட்ஸ் கலர ்

விருதொனது ேழங்கப் பட்டது. 

 பிரசிசடன்ட்ஸ் கலர ் விருது என்பது நொட்டிற்கு இரொணுேை், துமண இரொணுேை் அல்லது 

கொேல்துமறப் பிரிவு ஆகியமே ஆற்றுை் வெமேகளுக்கொன அங்கீகொரத்தின் 

அமடயொளைொக ேழங்கப் படுை் ஒரு சிறப்பு விருதொகுை். 
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தாதாொசகப் பால்சக விருதுகள் 

 கொந்தொரொ திமரப்படதத்ின் நடிகர-்திமரப்படத ் தயொரிப்பொளரொன ரிஷப் சஷட்டி, 

தொதொெொவகப் பொல்வக விருது விழொவில் மிகவுை் நை்பிக்மகக்குரிய நடிகருக்கொன 

விருமதப் சபற்றொர.் 

 துல்கர ் ெல்ைொன், ‘சுப்: ரிசேஞ்ெ ் ஆஃப் தி ஆரட்்டிஸ்ட்’ என்ற படத்தில் ஏற்ற வில்லன் 

கதொபொத்திரத்திற்கொக  சிறந்த நடிகர ்என்ற விருமத சேன்றொர.் 

 S.S. ரொஜசைௌலியின் RRR திமரப்படை் இந்த ஆண்டின் சிறந்தத் திமரப்படத்திற்கொன தொதொ 

ெொவகப் பொல்வக விருமத சேன்றது. 

 

 

ஆண்டின் சிறந்தப் புனகப்படங்களுக்கான விருதுகள் 

 இந்திய ேை்ெொேளிமயெ ் வெரந்்த சபொறியொளர ் ைற்றுை் சபொழுதுவபொக்கு புமகப்படக் 

கமலஞர ் கொரத்்திக் சுப்ரைணியதத்ின் புமகப்படை் ஆனது வநஷனல் ஜிவயொகிரொஃபிக் 

ஊடகத்தின் 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன 'ஆண்டின் சிறந்த புமகப்படை்' என்ற வபொட்டியில் 

முதலிடை் பிடிதத்ுள்ளது. 
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 "டொன்ஸ் ஆஃப் தி ஈகிள்ஸ்" என்று தமலப்பிடப்பட்ட அேரது புமகப்படை் ஆனது 

அலொஸ்கொவில் உள்ள சில்கொட் பொல்ட் கழுகு ேளங்கொப்பகத்தில் எடுக்கப்பட்டது. 

 வைலுை் உலகளவில் உள்ள ஒன்பது புமகப்படக் கமலஞரக்ளுை் தங்கள் புமகப் 

படங்களுக்கொக அங்கீகொரதத்ிமனப் சபற்றனர.்  

 

 

இந்தியாவின் 80வது கிராண்ட்மாஸ்டர ்

 இந்தியொவின் ெதுரங்க வீரர ்சசன்றனயிறனச ்வசரந்்த N.R. விக்வனஷ், இந்தியொவின் 80ேது 

கிரொண்ட் ைொஸ்டரொக ஆனொர.்  

 சஜரை்னியில் வபட் ஸ்விசெனொன் என்னுமிடதத்ில் நமடசபற்ற 24ேது நொரட்்சேஸ்ட் (2023) 

என்ை வகொப்மபயிமனயுை் அேர ்சேன்றொர.் 

 விக்வனஷின் மூதத் ெவகொதரர ்NR. விெொக் 2019 ஆை் ஆண்டில் இந்தியொவின் 59ேது கிரொண்ட் 

ைொஸ்டரொக ஆனொர.் 

 இதன் மூலை், விெொக் ைற்றுை் விக்வனஷ் ஆகிய இருவரும் இந்தியொவின் கிரொண்ட் 

ைொஸ்டரக்ளொன முதல் ெவகொதரரக்ள் ஆேர.் 

 

 

ெரவ்சதெ கஜுராசஹா நடனத் திருவிழா 2023 

 உலகப் புகழ்சபற்ற சுற்றுலொத் தலைொன மதத்ியப் பிரவதசத்தின் கஜுரொவைொவில் 49ேது 

கஜுரொவைொ நடனத் திருவிழொேொனது (2023) சதொடங்கப்பட்டது. 

 இது வதசிய ைற்றுை் ெரே்வதெ அளவில் புகழ்சபற்ற இந்தியப் பொரை்பரிய நடன 

முமறகமள மையைொகக் சகொண்ட நொட்டின் முதன்மையொன நடனத் திருவிழொேொகுை். 

 கஜுரொவைொ நடனத் திருவிழொேொனது 1975 ஆை் ஆண்டில் சதொடங்கப்பட்டது. 
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ELECRAMA 2023 

 15ேது ELECRAMA 2023 நிகழ்ேொனது, கிவரட்டர ் சநொய்டொவில் உள்ள இந்தியக் கண்கொட்சி 

ேணிக மையதத்ில் சதொடங்கப்பட்டது. 

 இது திறன்மிகு அளவிகள், திறன்மிகு மின்னூட்டி வைலொண்மை அமைப்புகள், சைதத்னொல் 

உற்பத்தி வபொன்ற மின் துமறயில் வைற்சகொள்ளப்படுை் புதுமைகமளக் கொட்சிப் 

படுதத்ுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்விை்கான கருதத்ுரு, 'எதிரக்ொலதத்ிமன ைொற்றியமைதத்ல்: இந்தியொவில் மின் 

துமறயின் உருைொற்றை்' என்பதொகுை். 

 

ென்ெத் ரத்னா விருதுகள் – 2023 
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 13ேது விருது ேழங்குை் விழொேொனது, இந்த ஆண்டு ைொரெ் ் 25 ஆை் வததியன்று புது 

சடல்லியில் நமடசபற உள்ளது. 

 இந்த 13ேது விருது ேழங்குை் விழொவின் வபொது 13 பொரொளுைன்ற உறுப்பினரக்ள், 2 

நொடொளுைன்றக் குழுக்கள் ைற்றுை் 1 ேொழ்நொள் ெொதமனயொளர ்விருது ஆகியமே ேழங்கப் 

பட உள்ளன. 

 இந்த விருதுகளொனது, உயரந்ிமலச ் ெட்ட உருேொக்க அமைப்பில் அேரக்ள் ஆற்றுை் 

பணியின் அடிப்பமடயில் சிறப்பொகெ ் செயலொற்றுை் பொரொளுைன்ற உறுப்பினரக்மள 

அங்கீகரிதத்ு அவரக்றளக் சகௌரவிக்கிறது. 

 ென்ெத் ரதன்ொ விருதுகள் ஆனது, முன்னொள் குடியரசுத் தமலேர ் A.P.J.அப்துல் கலொை் 

அேரக்ளின் உமரகள் மூலை் ஈரக்்கப்பட்டு 2010 ஆை் ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. 

 சென்மனயின் இந்தியத் சதொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் ஆதரவுடன் தி ப்மரை் 

பொயிண்ட் அறக்கட்டமளயினொல் இந்த விருதுகள் ேழங்கப்படுகின்றன. 

 

உலகின் சிறந்த M-GOV விருதுகள் 

 இந்தூரின் இந்தியத் சதொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகதத்ின் ைொணேரக்ள் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தின் துபொயில் நமடசபற்ற உலக அரெொங்க உெச்ி ைொநொட்டில் தங்கப் பதக்கை் 

சேன்றதன் மூலை் 1 மில்லியன் AED (ஐக்கிய அரபு அமீரகம் திரொை்கள்) பரிசிமன 

சேன்றுள்ளனர.் 

 இந்தூரின் இந்தியத் சதொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் நியொதி வடொட்டொலொ ைற்றுை் நீல் 

கல்வபஷ்குைொர ் பரிக் ஆகிவயொருக்கு எகிப்து அதிபர ் ஏசபல் ஃபதத்ொ அல்-சிசி அேரக்ள் 

இந்த ைதிப்புமிக்கப் பதக்கதத்ிமன ேழங்கினொர.் 

 இேரக்வள 'பிளொக்பில்' எனும் செயலிமய உருேொக்கியரக்ள் ஆேர.் 

 பிளொக்பில் என்பது அதன் அமனதத்ுப் பயனரக்ளின் பரிேரத்த்மனகளுக்குைொன 

எண்ணிை முறை ரசீதுகமள உருேொக்குகிற வறகயிலான, சதொடரெ்ங்கிலித் சதொழில் 

நுட்பை் அடிப்பமடயிலொன ரசீது உருேொக்கச ்செயலியொகுை்.  

 "M-Gov விருது" ைற்றுை் "GovTech விருது" ஆகியமே உலக அரெொங்க உெச்ி ைொநொட்டின் ஒரு 

பகுதியொக ஐக்கிய அரபு அமீரக அரெொங்கத்தினொல் ஆண்டுவதொறுை் ேழங்கப்பட்டு ேருை் 

விருதுகள் ஆகுை். 

 

ெரவ்சதெ சதாழிலாளர ்அனமப்பின் சவளிப்புறத் தணிக்னகயாளர ்

 சஜனீேொவில் உள்ள ெரே்வதெ சதொழிலொளர ் அமைப்பின் சேளிப்புைத ்

தணிக்மகயொளரொக இந்தியத் தமலமைக் கணக்குத் தணிக்மகயொளர ் கிரஷ்ீ ெந்திர 

முரம்ு வதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

 அேர ் 2024 முதல் 2027 ஆை் ஆண்டு ேமரயில் நொன்கு ஆண்டுகள் இந்தப் பதவியில் 

இருப்பொர.் 

 இது ெரே்வதெச ் ெமூகை் ைற்றுை் அதன் சதொழில்முமற, உயர ் தரநிமல, உலகளொவியத ்

தணிக்மக நமடமுமறகள் ைற்றுை் ேலுேொன வதசிய நன்ைதிப்புகள் ஆகியேற்றின் 

ைத்தியில் இந்தியொவின் நிமலப்பொட்டிற்கொன ஒரு அங்கீகொரைொகுை். 
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 பிலிப்மபன்ஸின் உயரந்ிமல தணிக்மக நிறுேனத்திடமிருந்து ெரே்வதெ சதொழிலொளர ்

அமைப்பின் தற்வபொமதய சேளிப்புைத் தணிக்மகயொளர ் சபொறுப்பிமன இந்தியத் 

தமலமைக் கணக்குத் தணிக்மகயொளர ்ஏற்க உள்ளொர.் 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த EY சதாழில்முனனசவார ்

 JSW குழுைதத்ின் தமலேர ் ைற்றுை் நிரே்ொக இயக்குனர ் ெஜ்ஜன் ஜிண்டொல் 2022 ஆை் 

ஆண்டின் சிறந்த EY (Ernst & Young) சதொழில்முமனவேொர ்விருமத சேன்றொர.் 

 எஃகு, சிசைன்ட், உள்கட்டமைப்பு, எரிெக்தி ைற்றுை் ேண்ணப்பூெச்ுகள் ஆகிய பல்வவறு 

துமறகளில் ஈடுபட்டு இந்த உலகளொவியக் குழுைத்மத வைை்படுதத்ுேதில் அேர ் வைற் 

சகொண்ட ைகதத்ொன சதொழில்முமனவேொர ் பணிக்கொக இந்த விருதொனது அவருக்கு 

ேழங்கப் பட்டது. 

 ‘எஃகு ைனிதன்’ என்ற சபயமரப் சபற்ற ெஜ்ஜன் ஜிண்டொல், உலக எஃகுச ் ெங்கதத்ின் 

தமலேரொகப் பணியொற்றிய முதல் இந்தியப் பிரதிநிதி ஆேொர.் 

 வைலுை் ேளரெ்ச்ியுற்ற சதொழில்துமறயினர ் ைற்றுை் புதச்தொழில் துமறகமளெ ் வெரந்்த 

இளை் சதொழில்முமனவேொரக்ளுக்கு ஆகிவயொமர உள்ளடக்கிய ஒன்பது பிரிவுகளுக்கு 

விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. 
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வினளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

சதசியப் பனித்தள னமதான ஹாக்கி ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டி 

 இந்தியப் பனிதத்ள றமதான ைாக்கி சங்கதத்ின் (IHAI) 12வது ஆடவருக்கான வதசியப் 

பனித்தள ைாக்கி சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியானது (2023), லடாக்கின் வல நகரில் ஏை்பாடு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியத் திசபதத்ிய எல்றலப் பாதுகாப்புப் பறடயானது சதாடரந்்து மூன்ைாவது 

முறையாக சாம்பியன்ஷிப் பட்டதத்ிறன சவன்ைது 

 இந்தியத் திசபதத்ிய எல்றலப் பாதுகாப்புப் பறடயானது, நாட்டில் வமை்சகாள்ளப் படும் 

சாகச விறளயாட்டுப் வபாட்டிகளில் முன்வனாடியாகத் திகழ்கிைது.  

 வமலும் இது நாட்டில் வமை்சகாள்ளப்படும் மறலவயறுதல் மை்றும் அதனுடன் சதாடரப்ு 

உறடய பிை விறளயாட்டுப் வபாட்டிகளில் பங்கு சபை்ை இறணயை்ை சாதறனறயப் 

பறடதத்ுள்ளது. 

 

5வது சகசலா இந்தியா இனளசயார ்வினளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 

 ஐந்தொேது வகவலொ இந்தியொ இமளவயொர ் விமளயொட்டுப் வபொட்டியில், ைகொரொஷ்டிரொ 

அணியொனது 31 தங்கை் உட்பட 90 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் முதலிடதத்ில் 

உள்ளது. 

 இதில் ைத்தியப் பிரவதெ அணியொனது 25 தங்கப் பதக்கங்கள் உள்ளிட்ட 59 

பதக்கங்களுடன் இரண்டொேது இடதத்ிலுை், ைரியொனொ 23 தங்கப் பதக்கங்களுடன் 

மூன்றொேது இடத்திலுை் உள்ளன. 

 

 

சகசலா இந்தியா குளிரக்ால வினளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 2023 

 மூன்றொேது ஆரை்ப நிமல அளவிலொன இப்வபொட்டியொனது, பிப்ரேரி 14 ஆை் வததியன்று 

ஜை்மு ைற்றுை் கொஷ்மீரின் குல்ைொரக்் நகரில் நிமறேமடந்தது. 

 ஐந்து நொட்கள் நமடசபற்ற இந்தப் வபொட்டியில் 32 ைொநிலங்கள், ஒன்றியப் பிரவதெங்கள் 

ைற்றுை் பிற பிரிவுகமளெ ் வெரந்்த 11 விமளயொட்டுப் வபொட்டிகளில் 1,500 விமளயொட்டு 

வீரரக்ள் கலந்து சகொண்டனர.் 
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 இந்தப் வபொட்டியின் முடிவில் அதிக தங்கப் பதக்கங்கமளப் சபற்ற ைொநிலை் அல்லது 

ஒன்றியப் பிரவதெை் சேற்றியொளரொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 2023 ஆை் ஆண்டு வகவலொ இந்தியொ குளிரக்ொல விமளயொட்டுப் வபொட்டிகளின் பதக்கப் 

பட்டியலில் 26 தங்கை், 25 சேள்ளி ைற்றுை் 25 சேண்கலத்துடன் ஜை்மு & கொஷ்மீர ்

முதலிடத்மதப் பிடிதத்து. 

 இதில் 13 தங்கை், 8 சேள்ளி, 6 சேண்கலப் பதக்கங்களுடன் ைகொரொஷ்டிரொ அணி 

இரண்டொேது இடத்மதப் பிடித்தது. 

 

 

இந்திய ஓபன் சபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டி 2023 

 புது சடல்லியில் நமடசபற்ற இந்திய ஓபன் வபட்மிண்டன் ெொை்பியன்ஷிப் வபொட்டியில், 

ைகளிர ்ஒற்மறயர ்பிரிவில் சகொரிய வீரொங்கமன அன் வெவயொங் சேற்றி சபற்றொர.் 

 அேர ் இறுதிப் வபொட்டியில் உலகின் முன்னணி ஜப்பொனிய வீரொங்கமனயொன அகொவன 

யைொகுெச்ிமயத் வதொற்கடிதத்ொர.் 

 ஆக்செல்சென் இதற்கு முன்பு 2017 ைற்றுை் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தியொ ஓபன் 

பட்டதத்ிமன சேன்றுள்ளொர.் 

 2023 ஆை் ஆண்டு இந்திய ஓபன் ஆடேர ்ஒற்மறயர ்பிரிவு வபட்மிண்டன் ெொை்பியன் ஷிப் 

வபொட்டியில் குன்லவுட் விடிட்ெொரன்் பட்டத்மத சேன்றொர.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடசலாரக் காவல்பனட தினம் - பிப்ரவரி 01 

 இந்தியக் கடவலொரக் கொேல்பமடயொனது, முதலில் 1977 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 01 ஆை் 

ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. 

 இது இந்தியொவின் உள்நொட்டுப் சபொருளொதொரத்திற்கு இமடயூறொக விளங்குை் கடல் ேழிப் 

சபொருட்களின் கடதத்ல் நடேடிக்மககமளத் தடுப்பமத வநொக்கைொகக் சகொண்டு உள்ளது. 

 1978 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 ஆை் வததியன்று, இந்தியக் கடவலொரக் கொேல்பமட 

தினைொனது பிப்ரேரி 01 ஆை் வததியன்று சகொண்டொடப்படுை் என்று இந்தியப் 

பொரொளுைன்றத்தொல் அதிகொரப் பூரே்ைொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

உலக ெமய நல்லிணக்க வாரம் - பிப்ரவரி 01- 07 

 2010 ஆை் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகளின் சபொதுெ ்ெமபயொனது (UNGA), பிப்ரேரி ைொததத்ின் 

முதல் ஏழு நொட்கமள உலக ெைய நல்லிணக்க ேொரைொக நியமித்தது. 

 இந்தக் சகொண்டொட்டங்கள் ஆனது, ெைய நை்பிக்மககமளச ் ெொரொைல் ைக்களிமடவய 

நல்லிணக்கத்மத வைை்படுதத்ி, பரஸ்பர புரிதல் ைற்றுை் ைதங்களுக்கு இமடவயயொன 

ஒதத்ுமழப்பிமன உருேொக்குேதில் கேனை் செலுதத்ுகின்றன. 

 

 

உலக ெதுப்பு நில தினம் - பிப்ரவரி 02 

 

 இது ைக்களுக்குை் புவிக்குை் ஈரநிலங்கள் ேழங்குை் முக்கியப் பங்கிறனப் பற்றிய 

உலகளொவிய விழிப்புணரம்ே ஏற்படுத்துேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 ஈரொனில் உள்ள ரொை்ெொர ் நகரத்தில் 1971 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 02 ஆை் வததியன்று, ஈர 

நிலங்கள் சதொடரப்ொன உடன்படிக்மக ஏற்றுக் சகொள்ளப்பட்ட வததிமய இந்த நொள் 

குறிக்கிறது. 
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 முதல் உலக ெதுப்பு நில தினைொனது 2021 ஆை் ஆண்டில் சகொண்டொடப்பட்டது. 

 2023 ஆை் ஆண்டின் உலக ெதுப்பு நிலங்கள் தினத்தின் கருதத்ுரு, "இது ஈரநிலங்கமள 

மீட்சடடுப்பதற்கொன வநரை்" என்பதொகுை். 

 

ெரவ்சதெ மனித ெசகாதரத்துவ தினம் - பிப்ரவரி 04 

 பல்வவறு கலாசச்ாரங்கள் மை்றும் மதங்கள் அல்லது நம்பிக்றககள் மை்றும் அவை்றின் 

மீதான சகிப்புத் தன்றமறய வமம்படுதத்ுதல் ஆகியறவ பை்றிய விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுதத்ுவதன் முக்கியத்துவத்றதக் குறிப்பிட்டுக் காட்டச ் சசய்வறத இந்தத் தினம் 

வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 சகிப்புத்தன்றம, பன்றமத்துவப் பாரம்பரியம், பரஸ்பர மரியாறத மை்றும் மதங்கள் 

மை்றும் நம்பிக்றககளின் பன்முகத்தன்றம ஆகியறவ மனித சவகாதரத்துவத்றத 

ஊக்குவிக்கின்ைன என்பறத மக்களுக்குக் கை்பிப்பறத இது வநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்தத் தினம் அனுசரிக்கப்படுவதன் குறிக்வகாள் வவறுபாடுகளில் இணக்கம் என்பது 

ஆகும். 

 

உலகப் புற்றுசநாய் தினம் - பிப்ரவரி 04 

 உலகப் புை்றுவநாய் தினமானது ஒவ்வவார ் ஆண்டும் பிப்ரவரி 04 ஆம் வததியன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 கல்வி, விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துதல் மை்றும் உலசகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் 

மை்றும் தனிநபரக்ள் நடவடிக்றக எடுக்க வலியுறுத்துதல் ஆகியவை்றின் மூலம் ஒவ்வவார ்

ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான உயிரக்றளக் காப்பாை்றுவறத இத்தினம் வநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 உலகப் புை்றுவநாய் தினதத்ிை்கான அதிகாரப்பூரவ் நிைங்கள் நீலம் மை்றும் ஆரஞ்சு ஆகும். 

 முதலாவது புை்றுவநாய் தினமானது 1933 ஆம் ஆண்டு சுவிட்சரல்ாந்தின் சஜனீவா நகரில் 

சகாண்டாடப் பட்டது. 

 இது உலக சுகாதார நிறுவனதத்ினால் வமை்சகாள்ளப்பட்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

 கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கான இந்தத் தினத்தின் கருதத்ுரு - 2022, 2023 மை்றும் 2024 - 

"சிகிசற்ச நலனில் உள்ள இறடசவளிறய நிரப்புதல்" என்பதாகும். 

 

ெரவ்சதெ சபண் பிறப்புறுப்பு சினதப்பு எதிர்ப்பு தினம் - பிப்ரவரி 06 

 இதற்கொக, 1997 ஆை் ஆண்டில் உலக சுகொதொர அமைப்பொனது ஐக்கிய நொடுகளின் 

குழந்மதகள் நிதியை் (UNICEF) ைற்றுை் ஐக்கிய நொடுகளின் ைக்கள் சதொமக நிதியை் (UNFPA) 

ஆகியேற்றுடன் இமணந்து ஒரு கூட்டு அறிக்மகமய சேளியிட்டது. 

 சபண் பிறப்புறுப்பு சிமதவு / துண்டித்தல் சதொடரப்ொன கூட்டுத் திட்டைொனது, ஐக்கிய 

நொடுகளின் குழந்மதகள் நிதியை் (UNICEF) ைற்றுை் ஐக்கிய நொடுகளின் ைக்கள் சதொமக 

நிதியை் ஆகியேற்றொல் 2007 ஆை் ஆண்டில் அந்த நமடமுமறமயக் மகவிடுேமத துரிதப் 

படுதத்ுேதற்கொக சதொடங்கப் பட்டது. 
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 இந்தத் தினைொனது சிறுமிகள் ைற்றுை் சபண்களின் ைனித உரிமைகமள மீறுை் 

ேமகயிலொன சபண் பிறப்புறுப்பு சிமதவு பற்றிய விழிப்புணரம்ேப் பரப்புகிறது. 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன கருதத்ுரு, "ெமூக ைற்றுை் பொலின சநறிமுமறகமள ைொற்றி 

அமைப்பதற்கொக ஆண்கள் ைற்றுை் சிறுேரக்ளுடன் இமணந்து சபண் பிறப்புறுப்பு 

சிமதவு நமடமுமறயிமன முடிவுக்குக் சகொண்டு ேருதல்" என்பதொகுை். 

 இந்த நமடமுமறயொனது சபருை்பொலுை் ஆப்பிரிக்கொவில், குறிப்பொக ேடகிழக்கு, கிழக்கு 

ைற்றுை் வைற்கு ஆப்பிரிக்கொவில் வைற்சகொள்ளப்படுகிறது. 

 

பாதுகாப்பான இனணய தினம் - பிப்ரவரி 07 

 இது சமூகதத்ில் அமனதத்ுப் பயனரக்ளுக்குை், முக்கியைொக குழந்மதகள் ைற்றுை் 

இமளஞரக்ளுக்கு பொதுகொப்பொன இமணயத்மத ேழங்குேமத வைை்படுத்தச ் சசய்யுை் 

ஐவரொப்பிய ஒன்றிய அளவிலொன ஒரு முன்சனடுப்பொகுை். 

 இந்த ஆண்டு 19ேது பொதுகொப்பொன இமணய தினைொகுை். 

 இந்த ஆண்டின் பொதுகொப்பொன இமணய தினதத்ிற்கொன கருதத்ுரு என்பது "சிறந்த 

இமணயத்திற்கொக ஒன்றொகச ்செயல்படுதல்" என்பதொகுை். 

 

 

உலகப் பருப்பு வனககள் தினம் - பிப்ரவரி 10 

 உலகப் பருப்பு ேமககள் தினை் என்பது ஒரு உலகளொவிய உணேொக பருப்பு ேமககளின் 

முக்கியதத்ுேத்மத அங்கீகரிப்பதற்கொக ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயினொல் ஓர ்உலகளொவிய 

நிகழ்ேொக இத்தினை் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்தினைொனது 2018 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ்20 ஆை் வததியன்று ஐக்கிய நொடுகளின் சபொதுெ ்

ெமபயொல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 2023 ஆை் ஆண்டின் உலகப் பருப்பு ேமககள் தினதத்ிற்கொன கருத்துரு, "நிமலயொன 

எதிரக்ொலதத்ிற்கொன பருப்பு ேமககள்" என்பதொகுை். 
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சதசியக் குடற்புழு நீக்க தினம் - பிப்ரவரி 10 

 ஒே்வேொர ் ஆண்டுை் பிப்ரேரி 10 ஆை் வததியன்று வதசியக் குடற்புழு நீக்க தினை் 

அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 இது நொடு முழுேதுை் உள்ள 1 முதல் 19 ேயதுக்குட்பட்ட அமனதத்ுக் குழந்மதகளுக்குை் 

குடற்புழு நீக்கை் செய்ேதற்கொக இந்திய அரசு வைற்சகொண்ட ஒரு முன்சனடுப்பொகுை். 

 புழுக்கள் என்பது அமே தனக்கொன உணவு ைற்றுை் அமே உயிர ் ேொழ்ேதற்கொக ைனித 

குடலில் ேொழ்கின்ற ஒட்டுண்ணிகள் ஆகுை். 

 இந்தப் புழுக்கள் ைனித உடலுக்குத் வதமேயொன சில ஊட்டெ ்ெதத்ுக்கமள உட் சகொண்டு, 

இரத்த இழப்பு, ஊட்டெெ்த்துக் குமறபொடு ைற்றுை் ேளரெ்ச்ித் தடுப்பு ஆகிய 

குறைபாடுகறள ஏற்படுதத்ுகின்றன. 

 

 

உலக யுனானி தினம் - பிப்ரவரி 11 

 ெமூக சீரத்ிருதத்ேொதியுை் யுனொனி ைருதத்ுே அறிஞருைொன ைக்கீை் அஜ்ைல் கொன் 

அேரக்ளின் பிறந்த நொள் அன்று இதத்ினைொனது சகொண்டொடப்படுகிறது. 

 யுனொனி ைருதத்ுேத ் துமறயில் அேர ் கடுமையொக உமழதத்ுப் பல பமடப்புகமளப் 

பமடதத்ுள்ளொர.் 
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 சடல்லியின் ைத்தியக் கல்லூரி, ஆயுரவ்ேத ைற்றுை் யுனொனி திப்பியொ கல்லூரி ைற்றுை் 

இந்துஸ்தொனி தேொக்னொ வபொன்ற மூன்று யுனொனி நிறுேனங்கமள அேர ்நிறுவினொர.் 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, 'சபொது சுகொதொரத்திற்கொன யுனொனி 

ைருத்துேை்' என்பதொகுை். 

 

 

உலக சநாயாளர ்தினம் - பிப்ரவரி 11 

 கதவ்தொலிக்கக் கிறிஸ்தேத் திருெெ்மபயினர ் வநொயுற்றேரக்ளுக்கொகவுை் துன்பப் 

படுபேரக்ளுக்கொகவுை் சஜபிப்பதமன ஊக்குவிப்பதற்கொக இந்தத் தினைொனது நிறுேப் 

பட்டது. 

 வநொயுற்றேரக்ளுக்கு நை்பிக்மக ஊட்டுேதற்கொகவே இந்த நொள் நிறுேப்பட்டது. 

 உலக வநொயொளர ்தினை் ஆனது 1992 ஆை் ஆண்டு வபொப் இரண்டொை் ஜொன் பொல் அேரக்ளொல் 

உருேொக்கப்பட்டது. 

 கதவ்தொலிக்கத் திருெெ்மபயின் தமலேர ் பொரக்ின்ென் என்ை வநொயொல் (PD) பொதிக்கப் 

பட்டிருந்தது ஒரு ேருடதத்ிற்கு முன்வப கண்டறியப்பட்டது. 

 ஆனொல் வபொப் இரண்டொை் ஜொன் பொல் ைற்றுை் ேொடிகன் நகர வதேொலயை், கிட்டதத்ட்ட 12 

ஆண்டுகளொக அந்தத் தகேமல மூடி ைமறதத்ு இருந்தது. 

 

அறிவியல் துனறயில் உள்ள சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான ெரவ்சதெ தினம் – 

பிப்ரவரி 11 

 இது அறிவியல், சதொழில்நுட்பை், சபொறியியல் ைற்றுை் கணிதை் (STEM) ஆகிய துமறகளில் 

சபண்களின் முழு அளவிலொன ைற்றுை் ெைைொன அணுகல் ைற்றுை் பங்களிப்மப 

வைை்படுதத்ுேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 இது 8ேது அறிவியல் துமறயில் உள்ள சபண்கள் ைற்றுை் சிறுமிகளுக்கொன ெரே்வதெ 

தினைொகுை். 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன இந்தத ் தினத்திற்கொன “புதுமை. செயல் விளக்கை். உயரவ்ு. 

வைை்பொடு (IDEA): நிமலயொன ைற்றுை் ெைைொன வைை்பொட்டிற்கொக என்று ெமூகங்கமள 

முன்வனொக்கிக் சகொண்டு ேருதல்” என்பதொகுை். 
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ெரவ்சதெ டாரவ்ின் தினம் - பிப்ரவரி 12 

 ெொரல்ஸ் டொரவ்ின் ஒரு ஆங்கிவலய இயற்மக ஆரே்லர ்ஆேொர.்  

 இேருமடய இயற்மகத் வதரவ்ு மூலைொன பரிணொை ேளரெ்ச்ி பற்றிய அறிவியல் வகொட்பொடு 

ஆனது நவீன பரிணொை ஆய்வுகளின் அடித்தளத்மத உருேொக்கியது. 

 ஒே்வேொர ் ஆண்டுை் பிப்ரேரி 12 ஆை் வததியன்று ெொரல்ஸ் டொரவ்ின் அேரக்ளின் பிறந்த 

நொமள நிமனவு கூருை் ேமகயில் டொரவ்ின் தினை் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 அறிவியலுக்கு ெொரல்ஸ் டொரவ்ின் ஆற்றியப் பங்களிப்மபயுை், சபொதுேொக அறிவியல் 

துமறயிமன வைை்படுதத்ுேமதயுை் இந்தத ்தினை் வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 1859 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் 24 ஆை் வததியன்று இயற்மகத் வதரவ்ின் ேழியொக 

உயிரினங்களின் வதொற்றை் என்ற தனது வகொட்பொட்டிமன சேளியிட்டொர.் 

 

 

சதசிய உற்பத்தித் திறன் தினம் – பிப்ரவரி 12 

 வதசிய உற்பத்தித் திறன் ெமபயின் (NPC) ஸ்தொபன நொமளக் குறிக்குை் ேமகயில் 

ஒே்வேொர ்ஆண்டுை் பிப்ரேரி 12 ஆை் வததியன்று இந்தியொவில் வதசிய உற்பதத்ித் திறன் 

தினைொனது சகொண்டொடப்படுகிறது. 

 நொட்டின் உற்பத்தித் திறமன அதிகரிப்பதற்கொன விழிப்புணரம்ே ஊக்குவிப்பவத வதசிய 

உற்பத்தித் திறன் ெமபயின் குறிக்வகொளொகுை். 

 பிப்ரேரி 12 முதல் 18 ேமர அனுெரிக்கப் படுகின்ற வதசிய உற்பதத்ித் திறன் ேொரதத்ின் 

ஒரு பகுதியொக இந்த நொள் சகொண்டொடப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிை்கான வதசிய உற்பதத்ித் திறன் தினதத்ின் கருத்துரு, "இலக்குகமள 

நிரண்யிப்பதற்கொன ஒரு ேொய்ப்பு" என்பதொகுை். 

 வதசிய உற்பத்தித் திறன் ெமப என்பது ேரத்்தகை் ைற்றுை் சதொழில்துமற அமைெெ்கத்தின் 

கீழ் 1958 ஆை் ஆண்டில் நிறுேப்பட்ட ஒரு தன்னொட்சி அமைப்பொகுை். 
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உலக வாசனாலி தினம் - பிப்ரவரி 13 

 2011 ஆை் ஆண்டு நேை்பர ் 03 ஆை் வததியன்று, யுசனஸ்வகொ அமைப்பொனது பிப்ரேரி 13 

ஆை் வததியிமன உலக ேொசனொலி தினைொக அறிவித்தது. 

 1946 ஆை் ஆண்டில் இந்த நொளில் தொன் ஐக்கிய நொடுகள் ெமபயின் ேொசனொலி முதன் 

முதலில் நிறுேப் பட்டது. 

 ேொசனொலியின் முக்கியதத்ுேத்மதப் வபணுேதுடன், அதிகொரிகள் ேொசனொலி மூலை் 

தகேல்கமள அணுக ேொய்ப்பளித்தமல ஊக்குவிக்கச ்சசய்வதற்கொகவுை் வவண்டி இந்தத் 

தினைொனது அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன உலக ேொசனொலி தினத்தின் கருதத்ுரு, 'ேொசனொலி ைற்றுை் 

அமைதி' என்பதொகுை். 

 இந்தியொவில் முதலொேது, ேொசனொலி ஒலிபரப்பு ஆனது 1923 ஆை் ஆண்டு ஜூன் ைொதத்தில் 

பை்பொய் நகரின் வரடிவயொ குழுைை் மூலை் வைற்சகொள்ளப்பட்டது. 

 சுைொர ் 479 ேொசனொலி நிமலயங்கள் இந்தியொவில் உள்ள நிறலயில் அகில இந்திய 

ேொசனொலி நிறுேனை் உலகின் மிகப்சபரிய ஒலிபரப்பு நிறுேனங்களில் ஒன்றொக 

திகழ்கிறது. 

 இது இந்திய ைக்கள் சதொமகயில் 99.19% ைக்களுக்குச ்வெமேயிமன ேழங்குகிறது. 

 

சதசிய மகளிர ்தினம் - பிப்ரவரி 13 

 

 இந்த நொள் இந்தியொவின் மநட்டிங்வகல் என்று அமழக்கப்படுை் ெவரொஜினி நொயுடு 

அேரக்ளின் பிறந்தநொமள நிமனவு கூறுகிறது. 

 ஆணொதிக்க இந்தியச ் ெமூகதத்ில் சபண்களின் உரிமைகமள நிமலநொட்டுேதற்கொக 

ெவரொஜினி நொயுடு ஆற்றிய இமணயற்றப் பங்களிப்மப இந்த நொள் சகொண்டொடச ்

சசய்கிறது. 

 இந்தத் தினைொனது அேருமடய கலொெெ்ொரம், அரசியல் ைற்றுை் சபொருளொதொரப் 

பங்களிப்மப அங்கீகரிக்கிறது. 

 அரசியமலத் தவிர, ெவரொஜினி நொயுடு அேரக்ள், இந்திய இலக்கிய ேரலொற்றில் மிகெ ்

சிறந்த கவிஞரக்ளில் ஒருேரொக உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டேர ்ஆேொர.் 

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


                   
 

190 
 

 1925 ஆை் ஆண்டில், இந்தியத ் வதசிய கொங்கிரஸின் கட்சித் தமலேரொக அந்த 

அமைப்பிமன ேழி நடதத்ிய முதல் சபண்ைணி இேவர ஆேொர.் 

 இந்தியொவில் பிவளக் சதொற்றுவநொய் பரவிய கொலத்தில் ெவரொஜினி நொயுடு அேரக்ள் 

ஆற்றியச ் வெமேக்கொக பிரிட்டிஷ் அரெொங்கை் ‘மகெர-்இ-ஹிந்த்’ பதக்கை் ேழங்கிப் 

பொரொட்டியது. 

 

ெரவ்சதெ வலிப்பு சநாய் தினம் – பிப்ரவரி 13 

 இது ஒே்வேொர ் ஆண்டிலும் பிப்ரேரி ைொதத்தின் இரண்டொேது திங்கட்கிழமையன்று 

சகொண்டொடப் படுகிறது. 

 இந்த வநொய் பற்றியுை், அதற்கொன ஆரை்பக் கட்ட அறிகுறிகமள அமடயொளை் கொண்பது 

பற்றியுைொன விழிப்புணரம்ே அதிகரிப்பவத இதன் வநொக்கைொகுை். 

 ேலிப்பு வநொய் என்பது மூமளயின் செயல்பொட்மடப் பொதிக்குை் ஒரு நரை்புக் வகொளொறு 

ஆகுை். 

 குழந்மதகளிமடவய ஏற்படுை் இந்த வநொய்ப் பொதிப்பொனது தொைதைொக கண்டறியப் 

படுகிறது. 

 ஆரை்ப நிமலயிவலவய கண்டறிந்தொல், இந்த வநொயிமன எளிதில் குணப்படுத்தலொை். 

 உலகில் சுைொர ்50 மில்லியன் ைக்கள் ேலிப்பு வநொயொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 அேரக்ளில் 80% வபர ் குமறந்த ைற்றுை் நடுத்தர ேருைொனை் சகொண்ட நொடுகளில் 

ேொழ்கின்றனர.் 

 

APEDA அனமப்பின் ஸ்தாபன தினம் - பிப்ரவரி 13 

 வேளொண் சபொருட்கள் ஏற்றுைதி வைை்பொட்டு ஆமணயை் (APEDA) ஆனது இந்த ஆண்டு 

தனது 37ேது ஸ்தொபன தினத்திமனக் சகொண்டொடியது. 

 2000-2001 ஆை் ஆண்டில் 0.6 பில்லியன் அசைரிக்க டொலருக்குை் அதிகைொக வேளொண் 

ைற்றுை் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் சபொருட்கமள ஏற்றுைதி செய்துள்ள நிறலயில் இது 

2021-2022 ஆை் ஆண்டில் வைற்சகொள்ளப்பட்ட ஏற்றுைதியின் ைதிப்பு 2477 பில்லியன் 

அசைரிக்க டொலரக்ள் ஆகுை். 

 

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


                   
 

191 
 

 வேளொண் சபொருட்கள் ஏற்றுைதி வைை்பொட்டு ஆமணயைொனது, உழேர ் இமணப்பு தளை் 

என்ற இமணய தளத்திமனயுை் அமைதத்ுள்ளது. 

 வேளொண் சபொருட்கள் ஏற்றுைதி வைை்பொட்டு ஆமணயைொனது, 1985 ஆை் ஆண்டு வேளொண் 

ைற்றுை் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் சபொருட்கள் ஏற்றுைதி வைை்பொட்டு ஆமணயெ ்

ெட்டத்தின் கீழ் அரெொங்கத்தொல் நிறுேப்பட்டது. 

 இது ேரத்த்கை் ைற்றுை் சதொழில்துமற அமைெெ்கதத்ின் கீழ் செயல்படுகிறது. 

 

ெரவ்சதெ குழந்னதப் பருவ புற்றுசநாய் தினம் - பிப்ரவரி 15 

 இந்தத் தினைொனது, ெரே்வதெக் குழந்மதப் புற்றுவநொய் அமைப்பு எனப்படுை் பல 

சபற்வறொரக்ளொல் இமணந்து நிறுேப்பட்ட குழந்மதப் புற்றுவநொய் சிகிெம்ெ ஆதரவு 

குழுக்களின் கூட்டமைப்பொனது நிறுேப்பட்ட தினதத்ிமனக் குறிக்கிறது. 

 1994 ஆை் ஆண்டில் ெரே்வதெக் குழந்மதப் பருே புற்றுவநொய் அமைப்பொனது நிறுேப் 

பட்டது. 

 புற்றுவநொயொல் பொதிக்கப்பட்ட இமளவயொரக்ள் மீதொன கேன ஈரப்்பிமனப் சபறுேதுை், 

அேரக்ளுக்கு ஆதரமே ேழங்குேதுவை இந்த நொளின் வநொக்கைொகுை். 

 ெரே்வதெ குழந்மதப் பருே புற்றுவநொய் தினப் பிரெெ்ொரமானது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

(2021-2023) வைற்சகொள்ளப்படுை். 

 "சிறந்த உயிரே்ொழ்வு" என்பவத இந்த மூன்று ஆண்டு கொல முன்சனடுப்பிற்கொன ஒரு 

முழக்கைொகுை். 

 

 

நிதிொர ்கல்வியறிவு வாரம் - பிப்ரவரி 13 முதல் 17 வனர 

 இந்திய ரிெரே்் ேங்கியொனது, 2016 ஆை் ஆண்டு முதல் ஒே்வேொர ் ஆண்டுை் இந்தத ்

தினதத்ிமன அனுெரிதத்ு ேருகிறது. 

 நொடு முழுேதுை் உள்ள சபொதுைக்களிமடவய ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்சபொருள் குறித்த 

நிதியியல் ெொரந்்த கல்வித் தகேல்கமளப் பரப்புேமத இது வநொக்கைொகக் சகொண்டு 

உள்ளது. 

 நிதிெொர ் கல்வியறிவு என்பது பல்வேறு நிதி திறன்கமளப் புரிந்து சகொண்டு அேற்மறத ்

திறை்பட பயன்படுத்துேதற்கொன திறன் ஆகுை். 

 இந்த ஆண்டிற்கொன இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு என்பது, "நன்முமறயிலொன நிதியியல் 

நடேடிக்மக உங்களின் கேெை்" என்பதொகுை். 

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


                   
 

192 
 

 

 

உலக சுற்றுலா சநகிழ்திறன் தினம் - பிப்ரவரி 17 

 சுற்றுலொ சநகிழ்திறனின் முக்கியத்துேத்மத எடுதத்ுமரப்பதற்கொக, ஐக்கிய நொடுகள் 

ெமபயொனது 2023 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 06 ஆை் வததியன்று இந்தத் தினதத்ிமன 

அறிவித்தது. 

 இந்தத் தினத்தின் வநொக்கமானது சுற்றுலொ சநகிழ்திறன் பற்றி அதிக விழிப்புணரம்ே 

உருேொக்குேதொகுை். 

 முதல் உலக சுற்றுலொ சநகிழ்திறன் தினைொனது இந்த ஆண்டு பிப்ரேரி 17 ஆை் வததி அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 சுற்றுலொ சநகிழ்திறன் என்பது ஒரு சுற்றுலொத் தலத்தில் நிலவுை் சநருக்கடிகமள எதிர ்

சகொண்டு அேற்றிலிருந்து விமரேொக மீள்ேதற்கொன திறமனக் குறிக்கிறது. 

 2019 ஆை் ஆண்டில், உலகை் முழுேதுை் சுற்றுலொத் துமறயில் 333 மில்லியன் ைக்கள் 

வேமலேொய்ப்பு சபற்றனர.் 

 2020 ஆை் ஆண்டில், சுற்றுலொ ைற்றுை் விருந்வதொை்பல் துமறயொனது இந்தியொவின் சைொத்த 

உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 6.8% அளவில் பங்களிப்பிமன ேழங்கச ் சசய்வவதொடு சைொத்த 

வேமல ேொய்ப்புகளில் அது 8 ெதவீதப் பங்களிப்பிமன ேழங்கியுள்ளது. 

 

உலக எறும்புத் திண்ணி தினம் - பிப்ரவரி 18 

 உலக எறுை்புத் திண்ணி தினைொனது ஆண்டுவதொறுை் பிப்ரேரி ைொததத்ின் மூன்றொேது 

ெனிக்கிழமையன்று அனுெரிக்கப்படுவவதாடு, இந்த ஆண்டு இந்தத ் தினை் பிப்ரேரி 18 

ஆை் வததியன்று சகொண்டொடப்படுகிறது. 
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 இந்தத் தினைொனது எறுை்புத் திண்ணிகளின் முக்கியத்துேதத்ிமனக் சகொண்டொடுேது, 

அமே குறிதத் விழிப்புணரம்ே ஏற்படுத்துேது ைற்றுை் ஆப்பிரிக்கொ ைற்றுை் ஆசியொ 

ஆகிய பகுதிகளில் எறுை்புத் திண்ணி மகப்பற்றப்பட்டு உலகளவில் ெட்ட விவரொதைொக 

விற்கப்படுேது வபொன்றேற்றிை்கு எதிரொனப் வபொரொட்டதத்ில் ெரே்வதெத் தன்னொரே்த ்

சதொண்டு நிறுேனங்கமள ஈடுபடெ ் செய்ேமத உறுதி செய்ேமத ஒரு வநொக்கைொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 இேற்றின் எண்ணிக்மக குமறய சசய்ேதற்கு ஒரு முக்கிய கொரணை் அேற்றில் உள்ள 

ைருத்துேக் குணத்தின் கொரணைொக கடத்தப்படுேவதயொகுை். 

 எறுை்புத் திண்ணிகளின் செதில்களில் பல ைருதத்ுே குணங்கள் உள்ளன. 

 இந்தியொவில், ஒடிெொவில் தொன் எறுை்புத் திண்ணிகள் அதிக அளவில் கடதத்ப் படுகின்றன. 

 இதில் ைகொரொஷ்டிரொ இரண்டொேது இடத்தில் உள்ளது. 

 எறுை்புத் திண்ணிகள் IUCN அமைப்பின் செந்நிறப் பட்டியலில் மிகவுை் ஆபத்தொன 

நிமலயில் உள்ள உயிரினைொக ேமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

 

8வது மண்வளக் குறிப்சபடுத் திட்ட தினம் - பிப்ரவரி 19 

 ைண்ேளக் குறிப்வபடு தினைொனது 2020 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 19 ஆை் வததியன்று 

சதொடங்கப் பட்டது. 

 இது ேளைொன ைண்மணப் பரொைரிக்கச ் சசய்வதன் ஒரு முக்கியதத்ுேத்மதப் பற்றிய 

விழிப்புணரம்ே ஏற்படுதத்ுவவதாடு ைற்றுை் ைண்ணின் ேளதத்ிமன வைை்படுதத்ுை் 

நமடமுமறகமளக் கமடபிடிக்க விேெொயிகமள ஊக்குவிக்கிறது. 

 ைண்ேளக் குறிப்வபடுத் திட்டைொனது 2015 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 19 ஆை் வததியன்று 

சதொடங்கப் பட்டது. 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற ைண்ேளக் குறிப்வபடு அட்மடகள் ேழங்குை் ேமகயில் 

இத்திட்டைொனது அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 இந்தத ் திட்டதத்ின் வநொக்கைொனது, ஊட்டெெ்தத்ு வைலொண்மைமய வைை்படுத்துை் 

ேமகயில் ைண் ேளப் பரிவெொதமனமய ஊக்குவிப்பதொகுை். 

 இது உரப் பயன்பொட்டிமன 8 முதல் 10% ேமர குமறதத்ு, பயிரக்ளின் ஒட்டுசைொதத் 

ைகசூலிமன 5% ஆக அதிகரிதத்ுள்ளது. 
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அருணாெெ்லப் பிரசதெ மாநிலத்தின் உருவாக்க தினம் - பிப்ரவரி 20   

 அருணொெெ்லப் பிரவதெ ைொநிலைொனது 1987 ஆை் ஆண்டு பிப்ரேரி 20 ஆை் வததியன்று ஒரு 

ைொநிலைொக உருேொக்கப்பட்டது. 

 1972 ஆை் ஆண்டு ேமர, இது ேட-கிழக்கு எல்மலப்புற அமைப்பு (NEFA) என்று அறியப் 

பட்டது. 

 இது 1972 ஆை் ஆண்டு ஜனேரி 20 ஆை் வததியன்று ஒன்றியப் பிரவதெைொக ைொற்றப் பட்டு 

பின் அதன் சபயர ்அருணொெெ்லப் பிரவதெை் என ைொற்றப்பட்டது. 

 அந்த மாநில அரசின் ெட்டெமபக்கொன முதல் சபொதுத் வதரத்ல் ஆனது 1978 ஆை் ஆண்டு 

பிப்ரேரி ைொததத்ில் நமடசபற்றது. 

 அரசியலமைப்பின் 55ேது திருதத்ை் ஆனது அருணொெெ்லப் பிரவதெ ைொநிலத்திற்கு சில 

சிறப்புச ்ெலுமககமள ேழங்கியது. 
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உலக ெமூக நீதி தினம் - பிப்ரவரி 20 

 ெமூக அநீதிக்கு எதிரொகக் குரல் எழுப்பவுை், பொலினை், இனை், ெைத்துேமின்மை, ைதப் 

பொகுபொடு வபொன்றேற்றில் நிலவுை் தமடகமள அகற்றவுை் இந்தத் தினைொனது 

அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 இது உலகை் முழுேதுை் வைற்சகொள்ளப்படுை் ெமூக அநீதிமய எடுத்துமரப்பவதாடு, 

அதற்கொன தீரவ்ுகள் ைற்றுை் வைை்பொடுகமள சேளிக் சகொணரவும் சசய்கிறது. 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன இந்தத ் தினத்தின் கருத்துரு: "தமடகமள எதிரச்கொள்ளுதல் 

ைற்றுை் ெமூக நீதிக்கொன ேொய்ப்புகமள சேளிக் சகொணரத்ல்" என்பதொகுை். 

 

ெரவ்சதெ தாய்சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

 இது சைொழியியல் ைற்றுை் கலொெெ்ொரப் பன்முகத்தன்மை ைற்றுை் பன்சைொழிதத்ுேை் 

ஆகியேற்மற வைை்படுத்துேமத வநொக்கைொகக் சகொண்டுள்ளது. 

 1999 ஆை் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகளின் கல்வி, அறிவியல் ைற்றுை் கலொெெ்ொர அமைப்பு 

(யுசனஸ்வகொ) ஆனது இந்த நொமளக் சகொண்டொடுேதற்கொன ஒரு கருதத்ொக்கத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது. 

 இந்தத் தினைொனது ேங்கொளவதெதத்ின் முன்சனடுப்பின் மூலைொக நிறுேப்பட்டு, 1999 ஆை் 

ஆண்டு முதல் உலகை் முழுேதுை் அனுெரிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கொன இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “பன்சைொழிக் கல்வி – கல்வித் துமறமய 

ைொற்றியமைப்பதற்கொன அேசியை்” என்பதொகுை். 

 

 

உலக ொரணர ்தினம் - பிப்ரவரி 22 

 இந்தத் தினைொனது சிறொர ் ெொரணர ் இயக்கத்தின் நிறுேனர ் ரொபரட்் வபடன் பேல் 

பிரபுவின் பிறந்த நொமளக் சகொண்டொடுகிறது. 

 ெொரணர ்இயக்கத்தின் சதொடக்கைொனது, ஒரு நூற்றொண்டுக்கு முன்பு, 1907 ஆை் ஆண்டில் 

ஐக்கியப் வபரரசில் சதொடங்கப்பட்டது. 

 1908 ஆை் ஆண்டு வபடன் பேல் என்பேரொல் சிறொர ் ெொரணர ் இயக்கைொனது முதன் 

முமறயொக சதொடங்கப்பட்டது. 
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 20 இமளஞரக்ள் சகொண்ட அமைப்பு ெொரொ குழுவுடன், முதல் சிறொர ்ெொரணர ்முகொைொனது 

வபடன் பேல் பிரபுேொல் ஏற்பொடு செய்யப்பட்டது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு நிலேரப்படி, ெொரணர ்இயக்கை் ஆனது 57 மில்லியன் உறுப்பினரக்ளுடன் 

172 வதசிய ெொரணர ்அமைப்புகளில் பரவியுள்ளது. 

 2023 ஆை் ஆண்டிற்கொன இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, "நைது உலகை்: நைது ெைைொன 

எதிரக்ொலை்: சுற்றுெச்ூழல் ைற்றுை் பொலினச ்ெைதத்ுேை்" என்பதொகுை். 

 

 

உலகெ ்சிந்தனன தினம் - பிப்ரவரி 22 

 உலக ைகளிர ் ேழிகொட்டிகள் ைற்றுை் ைகளிர ் ெொரணரக்ள் அமைப்பு (WAGGGS) ஆனது 

உலகச ்சிந்தமன தினத்மத அனுெரித்து ேருகிறது. 

 உலகச ் சிந்தமன தினதத்ில், ைகளிர ் ெொரணரக்ள் நை்பிக்மக ைற்றுை் ைரியொமத 

ஆகியேற்றிற்கு முன்னுரிமை அளிக்குை் அமைப்புகள் ஒன்றுக்சகொன்று நீடிதத்ப் 

பிமணப்மப உருேொக்குேதற்கு ஊக்குவிக்கப் படுகிறொரக்ள். 

 இந்தத் தினைொனது ெவகொதரத்துேை், ஒற்றுமை ைற்றுை் சபண்கள் அதிகொரை் 

ஆகியேற்மறக் சகொண்டொடுகிறது. 

 1926 ஆை் ஆண்டு நமடசபற்ற நொன்கொேது ெரே்வதெ ைகளிர ்ெொரணர ்ைொநொட்டில், உலகச ்

சிந்தமன தினதத்ிற்கொன அேசியை் குறிதத்ு கருத்தொக்கை் சகொண்டு ேரப் பட்டது. 

 "நைது கிரகை், நைது அமைதியொன எதிரக்ொலை்" என்பது 2023 ஆை் ஆண்டிை்கான உலகச ்

சிந்தமன தினதத்ின் கருத்துருேொகுை். 

 

 

மத்திய கலால் வரி தினம் - பிப்ரவரி 24 

 இந்தத் தினைொனது 1944 ஆை் ஆண்டில் ைத்திய கலொல் ைற்றுை் உப்புச ் ெட்டை் நிறுேப் 

பட்டமத நிமனவு கூருை் நொளொகுை். 

 இந்தியொவில் உற்பதத்ி செய்யப்படுை் அல்லது தயொரிக்கப்படுை் பல்வேறு சபொருட்களுக்கு 

விதிக்கப்படுை் கலொல் ேரி ைற்றுை் உப்பு உற்பத்தி ஆகியேற்றிமன 

ஒழுங்குபடுதத்ுேதற்கொக இந்தச ்ெட்டைொனது இயற்றப்பட்டது. 

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


                   
 

197 
 

 இந்தியொவில் ைமறமுக ேரிகமள நிரே்கிப்பதற்கொன சபொறுப்பு சகொண்ட அமைப்பு 

ைத்திய கலொல் ேரி ைற்றுை் சுங்க ேொரியை் ஆகுை். 

 

உலக தன்னாரவ்த் சதாண்டு நிறுவனங்கள் தினம் - பிப்ரவரி 27 

 இந்தத் தினைொனது பல்வேறு தன்னொரே்த் சதொண்டு நிறுேனங்கள் ஆற்றியப் பணி 

ைற்றுை் பங்களிப்பிமனக் சகொண்டொடச ் சசய்யும் ேமகயில் உலகை் முழுேதுை் 

அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 ெமூகப் பிரெெ்மனகமளத் தடுக்க முன்ேருகின்ற ைற்றுை் பல்வவறு முயற்சிகமள வைற் 

சகொள்கின்ற ஒே்சேொரு அரசு ெொரொ நிறுேனங்கமளயுை் இந்தத் தினை் அங்கீகரிதத்ு 

சகௌரவிக்கிறது. 

 உலக தன்னொரே்த் சதொண்டு நிறுேனங்கள் தினமானது முதன்முதலில் பொல்டிக் கடல் 

தன்னொரே்த் சதொண்டு நிறுேனங்கள் ைன்றதத்ொல் 2010 ஆை் ஆண்டில் முன் சைொழியப் 

பட்டது. 

 2014 ஆை் ஆண்டில் தொன் அமனதத்ு நொடுகளிலுை் இந்தத ் தினைொனது கமடபிடிக்கத் 

சதொடங்கப் பட்டது. 

 

மராத்திய சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 27 

 இந்தத் தினைொனது புகழ்சபற்ற ைரொத்திய சைொழி கவிஞர ் விஷ்ணு ேொைன் ஷிரே்ொட்கர ்

அேரக்ளின் பிறந்தநொமளக் சகொண்டொடுை் ேமகயில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஷிரே்ொட்கர ்பிரபலைொக 'குசுைக்ரொஜ்' என்று அமழக்கப்படுகிறொர.் 

 அேர ்ஒரு சிறந்த ைரொத்திய சைொழி கவிஞர,் நொடக ஆசிரியர,் நொேலொசிரியர,் சிறுகமத 

எழுத்தொளர ்ைற்றுை் ைனிதவநயேொதி ஆேொர.் 

 அவர ் நட்ெை்ரொட்டு என்ற திமரப்படதத்ிற்கொக ைரொதத்ிய சைொழியில் 1974 ஆை் ஆண்டு 

ெொகிதய் அகொடமி விருது, 1991 ஆை் ஆண்டில் பதை் பூஷன் ைற்றுை் 1987 ஆை் ஆண்டில் 

ஞொனபீட விருது உட்பட பல ைொநில விருதுகள் ைற்றுை் வதசிய விருதுகமளப் சபற்றேர ்

ஆேொர.் 

 

சதசிய அறிவியல் தினம் - பிப்ரவரி 28 

 இந்தத் தினைொனது அறிவியலொளர ் ெர.்சி.வி. இரொைன் அேரக்ள் 1928 ஆை் ஆண்டில் 

'இரொைன் விமளவிமன' கண்டுபிடித்தமத நிமனவு கூருகிறது. 

 இேர ் இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கொக என்று 1930 ஆை் ஆண்டில் இயற்பியலுக்கொன வநொபல் 

பரிசிமனப் சபற்றொர.் 

 இந்திய அரெொனது வதசிய அறிவியல் தினத்மத 1986 ஆை் ஆண்டில் அறிவித்தது. 

 இந்த ஆண்டிற்கொன இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு, 'உலகளொவிய நல்ேொழ்வுக்கொன 

உலகளொவிய அறிவியல்' என்பதொகுை். 
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இதரெ ்செய்திகள் 

கட்டாயக் குனறந்தபட்ெ தண்டனன 

 12 ேயதுக்குட்பட்ட சிறுமிமயக் கூட்டுப் பலொதக்ொரை் செய்த குற்றத்திற்கு விதிக்கப் படுை் 

கட்டொயக் குமறந்தபட்ெத் தண்டமனமய எதிரத்த்ு சதொடரப்பட்ட ஒரு ைனுமே விெொரிக்க 

இந்தியத் தமலமை நீதிபதி ெந்திரசூட் தமலமையிலொன அைரவ்ு முடிவு சசய்துள்ளது. 

 கட்டொயக் குமறந்தபட்ெத் தண்டமன என்பது "நீதிைன்றத்திற்கு எந்த விருப்புரிமையுை் 

இல்லொைல் விதிக்கப்பட வேண்டிய தண்டமன" என்பமதக் குறிக்கிறது. 

 குற்றேொளியின் எஞ்சிய ஆயுள்கொலை் ேமரயிலொன ஆயுள் தண்டமன ைற்றுை் ைரணத் 

தண்டமன என்ற ‘குமறந்தபட்ெக் கட்டொயத் தண்டமனமய’ இது குறிக்கிறது. 

 இந்தக் கருத்தொக்கைொனது முதன்மையொக கனடொ ைற்றுை் அசைரிக்கொ ஆகிய நொடுகளின் 

ெட்ட அமைப்புகளில் இருந்து சபறப்பட்டது. 

 இந்தியொவில், பொலியல் துன்புறுத்தல் குற்றத்மதத ் தவிர, குழந்மதகள் மீதொன பொலியல் 

குற்ற (POCSO) தடுப்புெ ் ெட்டத்தின் கீழ் அமனத்துப் பொலியல் குற்றங்களுக்குை் 

இத்தமகயத் தண்டமனகள் பரிந்துமரக்கப் படுகின்றன. 

 POCSO ெட்டதத்ின் 8ேது பிரிவின் கீழ், குழந்மதகள்  மீதொன பொலியல் ேன்சகொடுமை 

குற்றங்கமளக் மகயொளுை் 7ேது பிரிவின் கீழ் அந்தக் குற்றங்களுக்கு 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் 

தண்டமன விதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 1983 ஆை் ஆண்டின் குற்றவியல் ெட்டத் திருதத்ெ ்ெட்டை் தொன் 'கட்டொயக் குமறந்த பட்ெத் 

தண்டமன' பரிந்துமரக்கப் பட்டதற்கொன முதல் நிகழ்ேொகுை். 

 பலொத்கொரதத்ிற்கு ஏழு ஆண்டுகளுை், 12 ேயதுக்குட்பட்ட சிறொரக்ள் ைற்றுை் கரப்்பிணிப் 

சபண்களுக்கு எதிரொன கற்பழிப்பு வபொன்ற மிக சகொடூரைொன ேழக்குகளுக்குப் பதத்ு 

ேருடங்களுை் குமறந்த பட்ெத் தண்டமன என்று இந்தெ ்ெட்டை் கூறுகிறது. 
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 இதில் இரு குற்றங்களுக்குை் அதிகபட்ெத் தண்டமன அல்லது ஆயுள் தண்டமனயொக 14 

ஆண்டுகள் என நிரண்யிக்கப்பட்டது. 

 2013 ஆை் ஆண்டு சீரத்ிருத்தங்கள், குற்றேொளியின் ேொழ்நொள் முழுேமதயுை் குறிக்குை் 

ேமகயில் ‘ஆயுள் சிமறத் தண்டமன’ என்ற ேமரயமறமயப் புதுப்பித்து, கூட்டுப் 

பலொத்கொரதத்ிற்கொன குமறந்தபட்ெத் தண்டமனயொக 20 ஆண்டுகள் தண்டமனமய 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 

 

அதிக நஷ்டத்தில் இயங்கும் விமான நினலயங்கள் 

 சென்மன விைொன நிமலயைொனது, 2021-22 ஆை் ஆண்டில் 189.85 வகொடி ரூபொய் 

இழப்பிமனெ ்ெந்திதத்ுள்ளது. 

 இந்திய விைொன நிமலய ஆமணயத்தொல் (AAI) இயக்கப்படுை் விைொன நிமலயங்களில் 

இதுவே அதிக இழப்மபெ ்ெந்திதத்ுள்ளது. 

 98.02 வகொடி இழப்புடன் வடரொடூன் விைொன நிமலயை் இரண்டொேது இடத்மதப் சபற்று 

உள்ளது. 

 அமதத் சதொடரந்்து அகரத்லொ விைொன நிமலயை் அவத கொலகட்டத்தில் 80.67 வகொடி ரூபொய் 

இழப்பிமனெ ்ெந்திதத்ுள்ளது. 

 

 

விண்சவளி வீரரக்ளுக்கான பயிற்சிப் சபட்டகம் 

 சென்மனயின் இந்தியத் சதொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைொனது, இந்திய விண்சேளிப் 

பயணத் திட்டதத்ிற்கொன ஒரு பயிற்சிப் சபட்டகதத்ிமன உருேொக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 
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 இந்தப் பயிற்சிப் சபட்டகைொனது, மிமகப்படுத்தப்பட்ட சைய்நிகரத் ் வதொற்றை்/ சைய் 

நிகரத்் வதொற்றை் / கலப்புத் வதொற்றை் ஆகிய சில நுட்பங்களின் அடிப்பமடயில் 

உருேொக்கப்பட உள்ளது. 

 இஸ்வரொ ைற்றுை் சென்மனயின் இந்தியத் சதொழில்நுட்பப் பல்கமலக் கழகை் ஆகிய 

இரண்டும் இந்தத ் திட்டதத்ில் இமணந்து செயல்படுேதற்கொன ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ததத்ில் (MoU) மகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

 

 

ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் வசிக்கும் நாடுகளின் கூட்டம் 

 ஆசிய கொண்டொமிருகங்கள் வசிக்கும் நொடுகளின் 2ேது கூட்டைொனது சடல்லியில் 

ெமீபதத்ில் நமடசபற்றது. 

 ைத்திய சுற்றுெச்ூழல், ேனங்கள் ைற்றுை் பருேநிமல ைொற்றத் துறை அமைெெ்கை் (MoEFCC), 

ைற்றுை் ெரே்வதெ இயற்மக ேளங்கொப்பு அமைப்பு, ஆசிய கொண்டொமிருக நிபுணர ் குழு, 

உலக ேனவிலங்கு நிதி-இந்தியொ (WWF), ெரே்வதெ கொண்டொமிருக அறக் கட்டமள ைற்றுை் 

ஆரண்யக் என்ற தன்னொரே் சதொண்டு நிறுேனை் ஆகியேற்றினொல் ஏற்பொடு 

செய்யப்பட்டது. 

 வேட்மடயொடுதல், ெட்டவிவரொதைொக வைற்சகொள்ளப்படுை் ேனவிலங்கு ேரத்த்கை், 

ேொழ்விட இழப்பு ைற்றுை் சேே்வேறு பகுதிகளில் பிரிந்து கொணப்படுதல் வபொன்ற 

கொண்டொமிருகங்கமளப் பொதிக்குை் முக்கியப் பிரெச்ிமனகமளத் தீரப்்பதற்கொன சிறந்த 

நமடமுமறகமளப் பகிரந்்து சகொள்ேதற்குை் ஒதத்ுமழப்மப ஊக்குவிக்கச ்சசய்வதற்குை் 

இந்தச ்ெந்திப்பு ஒரு செயல்பொட்டு ஊக்கியொக உள்ளது. 

 ஆசியொவில் ஒற்மறக் சகொை்பு, ஜொேொன் ைற்றுை் சுைத்ரொன் என்ை மூன்று ேமகயொன 

கொண்டொமிருகங்கள் உள்ளன. 

 ஜொேொன் ைற்றுை் சுைத்ரொன் ேமக கொண்டொமிருகங்கள் மிக அருகி ேருை் நிமலயில் உள்ள 

இனங்களொகுை், என்ைாலும் ஒற்மறக் சகொை்பு (அல்லது இந்திய) கொண்டொ மிருகங்கள் 

பாதிக்கப்படக் கூடிய இனங்களொக உள்ளன. 

 2013 ஆை் ஆண்டு அக்வடொபர ்ைொதத்தில் இந்வதொவனசியொவின் பந்தர ்லொை்புங்கில் ஆசிய 

கொண்டொமிருகங்கள் வசிக்கும் நொடுகளின் முதல் கூட்டைொனது நமடசபற்றது. 

 பூடொன், இந்தியொ, இந்வதொவனசியொ, ைவலசியொ ைற்றுை் வநபொளை் ஆகியமே ஆசிய 

கொண்டொமிருகங்கள் வசிக்கும் நொடுகளொகுை். 
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முசிரிஸ் பற்றிய BBC ஆவணப்படம் 

 BBC ஊடகைொனது ெமீபத்தில் “முசிரிஸ்: 700 ஆண்டுகளொக சதொமலந்து வபொன 

இந்தியொவின் முதல் ேணிக மையை”’ என்ற ஒரு கொட்சிப் படத்திமன சேளியிட்டது. 

 முசிரிஸ் என்பது நறுைண (ைெொலொ) சபொருட்கள் ேரத்த்கதத்ிற்கொன ஒரு முக்கியப் 

பண்மடய கொலத் துமறமுக நகரைொக விளங்கியது. 

 இது தை்காலதத்ிய வகரளாவில் முரொெச்ிப் பட்டணை் என்றுை் அமழக்கப்பட்டது. 

 மிளகிற்கு ஈடொக ேழங்கச ் சசய்ேதற்கொக, தங்கை் ஏற்றப்பட்ட வரொைொனியக் கப்பல்கள் 

முசிரிஸுக்கு ேருேமதச ்ெங்க இலக்கியங்கள் விேரிக்கின்றன. 

 1341 ஆை் ஆண்டளவில், சபரியொறு ஆற்றுப்படுமகயில் உள்ள நீரந்ிமலகளின் 

அமைப்பொனது ஒரு சபரிய ைொற்றத்திற்கு உட்பட்டது என்பதால், சேள்ளை் ைற்றுை் 

பூகை்பை் கொரணைொக அழிந்த முசிரிஸ் இந்திய ேமரபடதத்ில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. 

 முசிரிஸ் பொரை்பரியத் திட்டமானது இந்தியொவின் மிகப்சபரிய ஒரு ேளங்கொப்பு 

திட்டங்களில் ஒன்றொகுை். 

 

 

 

 

          

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

	TNPSC துளிகள்
	தமிழ்நாடு செய்திகள்
	மாநில அரசின் அனைத்துப் பணிகளுக்கும் கட்டாயத் தமிழ் மொழி
	பூம்புகார் என்ற துறைமுக நகரத்தின் காலம்
	தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள முனைவர் பட்டம் பெற்ற பட்டதாரிகள்
	உயர்கல்வியில் மொத்தச் சேர்க்கை விகிதம்
	சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள்
	சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - ஐந்து புதிய நீதிபதிகள்
	‘புதுமைப் பெண்’ திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம்
	கி.மு. 800 காலகட்டத்தினைச் சேர்ந்த சங்க காலம் - தொல்லியல் கண்டுபிடிப்பு
	11 ஆம் நூற்றாண்டினைச் சேர்ந்த தமிழ் கல்வெட்டு
	புதிய மின்சார வாகனக் கொள்கை
	தென்பெண்ணை நதிக்கரையில் நடுகற்கள்
	உலகின் மிகப்பெரிய மின்சார வாகன உற்பத்தி மையம்
	அதிக எண்ணிக்கையிலான MBBS சேர்க்கை இடங்கள்
	தமிழ்நாட்டின் சிறந்த காவல் நிலையம்

	தேசியச் செய்திகள்
	தனியார் துறையின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நினைவுச் சின்னங்கள்
	இந்தியாவின் முதல் மாதிரி G-20 உச்சி மாநாடு
	G-20 புத்தொழில் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு
	சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்த திருத்த அறிக்கை
	பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2022-2023: சிறப்பம்சங்கள்
	உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் காட்சி வாகனம்
	தேசியக் குழந்தை அறிவியல் மாநாடு
	2023 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் 7 அம்சங்களுக்கு முன்னுரிமை
	மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை – 2023/24 சிறப்பம்சங்கள்
	PM-PRANAM திட்டம்
	அரிவாள் செல் இரத்த சோகை நோயினை ஒழிப்பதற்கான திட்டம்
	அம்ரித் தரோஹர் திட்டம்
	முழு அளவிலான தொகுப்புச் சுற்றுலா 2023
	பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா 4.0
	தேசியத் தரவு ஆளுமைக் கொள்கை
	ஆத்ம நிர்பர் தோட்டக்கலை தூயத் தாவரத் திட்டம்
	சதுப்புநிலத் தோட்டங்கள் அமைப்பதற்கான MISHTI திட்டம்
	வேளாண்மைத் துறை ஊக்க நிதி
	பொதுவான அடையாளக் குறியீடாக நிரந்தரக் கணக்கு வைப்பு எண்
	வருமான வரி அடுக்குப் புதுப்பிப்பு
	பிரதான் மந்திரி விஸ்வகர்மா கௌசல் சம்மான்
	மஹிளா சம்மான் பச்சத் பத்ரா
	ஹர் கர் தியான் பிரச்சாரம்
	Visit India Year 2023 பிரச்சாரம்
	20 அம்சத் திட்டத்தின் முன்னேற்றம் குறித்த அறிக்கை
	தேசியத் தளவாடங்கள் தளம் - Marine
	பாசறை திரும்புதல் நிகழ்வு 2023
	நமஸ்தே திட்டம்
	இரயில்வே துறைக்கான நிதிநிலை அறிக்கை 2023
	முதலாவது வேலைவாய்ப்புப் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு கூட்டம்
	அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் 5 கோடி பதிவுகள்
	மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் ELLORA திட்டம்
	ஒரே தேர்தலில் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிடுதல்
	இந்தியா "முதலீட்டுத் துறையில் முன்னோடி"
	சத்பவனா நடவடிக்கை
	இந்திய எரிசக்தி வாரம் 2023
	இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் 73வது ஸ்தாபன தினம்
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	SWARM ஆளில்லா விமான அமைப்பு
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	உலகளாவிய மின்சாரத் தேவை
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	இறையாண்மைப் பசுமைப் பத்திரங்களின் முதல் தவணை
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