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ஆறாம் தமலமுமற சதாழில்முமற ொர்ந்த கபார் விமானம் .................................................................................. 89 

120 நாடுகளின் உெச்ி மாநாடு ................................................................................................................................................ 89 

வீர் கார்டியன்-2023 பயிற்சி ..................................................................................................................................................... 90 

எகபாலா மவரஸ் சபருந்சதாற்றிற்கு முற்றுப்புள்ளி................................................................................................... 91 

சீனாவின் மக்கள் சதாமகயில் வீழ்ெச்ி .............................................................................................................................. 91 

உலகிகலகய மிகக் கடுமமயான புமகபிடித்தல் தமட ெட்டங்கள் ......................................................................... 92 

ஐகராப்பிய பசுமம ஒப்பந்தம் ................................................................................................................................................ 93 

MAREX-2023 பயிற்சி ...................................................................................................................................................................... 94 

சதற்காசியாவின் பலவீனமானப் சபாருளாதார நாடு .............................................................................................. 94 

உலக மக்கள் சதாமக மதிப்பாய்வு ..................................................................................................................................... 95 

ஃபரஸ்்ட் மூவரஸ்் கூட்டணி தமலமமத்துவக் கூட்டம் .................................................................................................. 96 

மெக்களான் - I பயிற்சி .............................................................................................................................................................. 96 

‘ஜனநாயகத்திற்கான கல்வி’ என்ற தீர்மானம் ............................................................................................................... 97 

டாகவாஸ் உெச்ி மாநாடு 2023 ................................................................................................................................................. 97 

உணவு மற்றும் கவளாண் அமமப்பின் துமணத் தமலமம ..................................................................................... 99 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் ......................................................................................................................................................... 100 

ஒருங்கிமணந்தப் பண வழங்கீடட்ு இமடமுக வெதியின் மூலம் கமற் சகாள்ளப் பட்ட 
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TNPSC துளிகள் 

 ஊழல் தடுப்பு ஆணையர ் பிரவீன் குமார ்ஸ்ரீவஸ்தவா, தற்காலிக மத்திய ஊழல் தடுப்பு 

ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 ககரள முதல்வர ் பினராயி விஜயன் அவரக்ள் கை்ணூரில் நணடபபற்ற இந்திய நூலக 

மாநாட்டிணனத் பதாடங்கி ணவதத்ார.் 

 குடியரசுத் தணலவர ் முரம்ு அவரக்ள் பதலுங்கானாவில் அணமந்துள்ள இரை்டு 

ககாவில்களில் PRASHAD என்ற திட்டதத்ின் கீழ் பைிகணள கமற்பகாள்வதற்கான 

சசயல்பாடுகணளத் பதாடங்கி ணவத்தார.் 

 கரந்ாடகாவில் உள்ள கதவனஹள்ளியில் அணமக்கப்பட உள்ள மத்தியத் துப்பறிவுப் 

பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு மதத்ிய உள்துணற அணமசச்ர ்அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 பகால்கத்தாவில் உள்ள கஜாகா எனுமிடதத்ில் அணமக்கப்பட்டுள்ள டாக்டர ் சியாமா 

பிரசாத் முகரஜ்ி கதசிய தை்ைீர ் மற்றும் துப்புரவு நிறுவனத்ணத (SPM-NIWAS) பிரதமர ்

அவரக்ள் திறந்து ணவத்தார.் 

 10 நாட்கள் அளவிலான முதலாவது கபக்கல் சரவ்கதசக் கடற்கணரத் திருவிழாவானது 

ககரளாவின் காசரக்காடு எனுமிடதத்ில் நணடபபற்றது. 

 உத்தரகாை்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பதஹ்ரி எனுமிடத்தில் உலகத் தரம் வாய்ந்த 

கயாக்கிங்-கககனாயிங் (சிறு படககாட்டப் கபாட்டி) அகாடமி அணமக்கப்பட உள்ளது. 

o இந்த அகாடமியில், உதத்ரகாை்ட் மாநிலதத்ிணனச ் கசரந்்த இணளஞரக்ள் கதசிய 

மற்றும் சரவ்கதச அளவில் பங்ககற்று விணளயாடுவதற்காக வேண்டி, இலவசப் 

பயிற்சியுடன் கசரத்த்ு கதணவயான அணனதத்ு வசதிகணளயும் அளிதத்ுத் தயார ்

படுதத்ப் படுவாரக்ள். 

 படஸ்லா மற்றும் ட்விட்டர ் ஆகியவற்றின் தணலணம நிரவ்ாக அதிகாரி எகலான் மஸ்க் 

தனது நிகர பசாதத்ு மதிப்பில் இருந்து 200 பில்லியன் டாலரக்ணள இழந்த முதல் நபர ்

ஆனார.் 

 விணரவு சதுரங்க ஆட்டப் பிரிவின் முன்னாள் உலகச ் சாம்பியனான ககாகனரு ஹம்பி, 

கஜகஸ்தானின் அல்மாட்டி நகரில் நணடபபற்ற FIDE உலக பிளிட்ஸ் பசஸ் சாம்பியன் ஷிப் 

கபாட்டியில் இந்திய நாட்டிற்கான முதல் பவள்ளிப் பதக்கத்ணத பவன்றுள்ளார.் 

 புவகனஸ்வர ் நகரில் நணடபபற்ற 2022 ஆம் ஆை்டு கககலா இந்தியா இணளகயார ்

கபாட்டிகளின் 18 வயதிற்குட்பட்ட ஆடவருக்கான ஹாக்கி தகுதிச ் சுற்றில் மதத்ியப் 

பிரகதச அைி ஒடிசா அைியிணன வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்ணத பவன்றது. 

 ககாவா மாநிலதத்ில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்டுள்ள கமாபா சரவ்கதச விமான 

நிணலயத்திற்கு முன்னாள் இந்தியப் பாதுகாப்புத் துறற அணமசச்ர ் மகனாகர ் பாரிக்கர ்

அவரக்ளின் பபயர ்சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 வாரைாசி வகன்ட் இரயில் நிணலயம் ஆனது இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர 

நிணலகள் நிரை்ய ஆணையதத்ின் 5 நட்சத்திர தரச ் சான்றிதழுடன் கூடிய 'சரியான 

உைவு வழங்கீட்டு முணறயிணனப் பின்பற்றும் நிணலயம்' என்ற விருணதப் பபற்றது.  

o இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலகள் நிரை்ய ஆணையமானது, 

நிணலயான உைவுச ் கசமிப்பு மற்றும் சுகாதார நணடமுணறகணளக் கணடபிடிக்கும் 

இரயில் நிணலயங்களுக்கு இந்தச ்சான்றிதழிணன வழங்குகிறது. 
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 சியாசச்ின் பனிப்பாணறப் பகுதியில் நிணல நிறுத்தப்பட்டுள்ள பணடப்பிரிவின் ஒரு 

முன்னைி பதவியில் ககப்டன் சிோ பசளகான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

o உலகின் மிக உயரமான கபாரக்்களத்தில் ஒரு பபை் இராணுவ அதிகாரி ஒருவர ்

பைியில் ஈடுபடுத்தப் படுவது இதுகவ முதல் முணறயாகும்.  

 ONGC, இந்தியன் ஆயில் நிறுேனம், பவர ் கிரிட், NTPC மற்றும் SAIL ஆகிய நிறுவனங்கள் 

2021-22 ஆம் ஆை்டில் அதிக இலாபம் ஈட்டும் முன்னைி ஐந்து பபாதுத்துணற 

நிறுவனங்களாக உருபவடுதத்ுள்ளன. 

 அறிவியல் மற்றும் ஆராய்சச்ித் துணறயில் சிறந்து விளங்கியதற்காக பிரபு சந்திர 

மிஸ்ராவுக்கு அடல் சம்மான் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய ஜல் சக்தி அணமசச்கமானது, 'Water Vision@2047' என்ற கருதத்ுருவில் தை்ைீர ்வளம் 

குறித்த கதசிய அளவிலான ஒரு மாநாட்டிணன கபாபால் நகரில் ஏற்பாடு பசய்து உள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆை்டு ஆடவர ் ஹாக்கி உலகக் ககாப்ணபப் கபாட்டியிணன முன்னிட்டு, 

ரூரக்கலாவில் அணமக்கப்பட்டுள்ள ‘பிரச்ா முை்டா ஹாக்கி ணமதானதத்ிணன’ ஒடிசா 

முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக் அவரக்ள் திறந்து ணவதத்ார.் 

 முதல் G-20 கூட்டம் ஆனது ஜனவரி 31ஆம் கததியன்று புதுசக்சரியில் நணடபபறவுள்ளது. 

 பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் எழுதத்ாளருமான சசி தரூர ் எழுதிய Ambedkar: A Life என்ற 

புத்தகமானது சமீபதத்ில் நணடபபற்ற கிதாப் பகால்கத்தா என்ற நிகழ்வில் பவளியிடப் 

பட்டது. 

 இந்தியாவின் முதல் ABB FIA  ஃபாரம்ுலா E உலக சாம்பியன்ஷிப் கார ் பந்தயமானது, 

ணஹதராபாத் நகரில் நணடபபறவுள்ளது. 

 விணளயாட்டுத் துணறயின் நான்கு முன்னைி நிரவ்ாக அணமப்புகளில் ஒன்றான, உலக 

குதத்ுச ் சை்ணடப் கபாட்டிகள் சணபயானது (WBC), இந்த ஆை்டு முதல் திருநர ் பிரிணவ 

அறிமுகப் படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் வரலாறு அடங்கிய புத்தகதத்ின் ஐந்தாவது பதாகுதியானது 

சமீபதத்ில் பவளியிடப்பட்டது. 

o இந்தப் புத்தகமானது 1997 ஆம் ஆை்டு முதல் 2008 ஆம் ஆை்டு வணரயிலான 11 

ஆை்டு கால வரலாற்றிணன உள்ளடக்கியது. 

 இந்தியாவிகலகய முதல் முணறயாக வங்கிச ் கசணவயில் முழுவதுமாக எை்ைிம 

மயமாக்கப்பட்ட மாநிலமாக ககரளா மாறியுள்ளது. 

 இந்தியத் தணலணம நீதிபதி D.Y.சந்திரசூட் அவரக்ளுக்கு, ஹாரவ்ரட்ு சட்டக் கல்வி 

நிறுவனதத்ின் உலகளாவியத் தணலணமத்துவதத்ிற்கான 2022 ஆம் ஆை்டு CLP விருது 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆை்டு கககலா இந்தியா இணளகயார ் விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளின் 18 

வயதுக்குட்பட்ட மகளிருக்கான தகுதிச ் சுற்றில் மத்தியப் பிரகதச அைியிணன வீழ்த்தி, 

ஹரியானாவின் ஹாக்கி மகளிர ்அைி பவற்றி பபற்றது. 

 புதுபடல்லியில் நணடபபற்ற MPL 59வது கதசிய முதுநிணல சதுரங்கச ் சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில் இந்தியாவின் 78வது கிராை்ட்மாஸ்டராக பகௌஸ்தவ் சட்டரஜ்ி ஆனார.் 

 பஜய்ப்பூர ்நகரில் நணடபபற்ற இரை்டு நாட்கள் அளவிலான 83வது அகில இந்திய அணவத ்

தணலவரக்ள் மாநாட்டிணனத் துணைக் குடியரசுத் தணலவரும் மாநிலங்களணவத் 

தணலவருமான ஜக்தீப் தன்கர ்பதாடங்கி ணவத்தார.் 
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 தமிழ்நாட்டிணனச ் கசரந்்த சதுரங்க வீரர ் M. பிரகனஷ், 2022-23 ஆம் ஆை்டு ரில்டன் 

ககாப்ணபணய பவன்று இந்தியாவின் 79வது கிராை்ட்மாஸ்டர ்ஆனார.் 

 பிரிதத்ானிய இணளகயார ்ஓபன் கபாட்டியின் 15 வயதிற்குட்பட்ட மகளிருக்கான கபாட்டிப் 

பிரிவில் இந்தியாவின் ஸ்குவாஷ் வீராங்கணன அனாஹத் சிங் சாம்பியன் பட்டம் 

பவன்றார.் 

 மத்திய அரசின் துணை நிணல அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அணமசச்கம் ஆனது, "2023 

ஆம் ஆை்டு கதசிய அறிவியல் தினத்திற்காக,  "உலகளாவிய நல்வாழ்வுக்கான 

உலகளாவிய அறிவியல்" என்ற கருதத்ுருவிணன பவளியிட்டது. 

 S.S.ராஜபமௌலியின் RRR திணரப்படத்தில் இடம் பபற்ற நாட்டு நாட்டு என்ற பாடல் 2023 ஆம் 

ஆை்டிற்கான சிறந்த அசல் பாடல் பிரிவில் ககால்டன் குகளாப் விருதிணன பவன்றது. 

 ரீநியூ பவர ் (ReNew Power) என்ற நிறுவனமானது, இந்தியாவின் முதல் 3x பிளாட்ஃபாரம்் 

காற்றாணல உற்பதத்ி அலகுகணள கரந்ாடகாவின் கடக் எனுமிடதத்ில் நிறுவியுள்ளது. 

 ஐக்கிய இராசச்ியத்தின் இளவரசர ்ஹாரியின் வாழ்க்ணக வரலாற்றுப் புதத்கமான 'Spare' 

ஜனவரி 10 அன்று பவளியிடப் பட்டணதயடுத்து, கவகமாக விற்பணனயாகும் ஒரு புணனவுக் 

கணத அல்லாத புத்தகமாக உருபவடுதத்ுள்ளது. 

 காக்னிசன்ட் நிறுவனமானது, இன்ஃகபாசிஸ் நிறுவனதத்ின் முன்னாள் தணலவர ் S. ரவிக் 

குமார ்என்பேறர அதன் புதிய தணலணம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமித்து உள்ளது. 

 இந்திய-அபமரிக்க விை்பவளி நிபுைர ் A.C.சரைியாவிணன, அபமரிக்க விை்பவளி 

நிறுவனமான நாசா தனது புதிய தணலணம பதாழில்நுட்ப வல்லுநராக நியமித்துள்ளது. 

 டாட்டா பவர ் புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் கழக நிறுவனமானது (TPREL), மும்றபயில் 

அணமந்த ஒரு குடியிருப்புச ்சமுதாயதத்ிற்காக இந்தியாவின் முதல் பதாகுப்பு அளவிலான 

சூரிய சக்தி ஆணலணய அணமக்க உள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆை்டு ஹாக்கி ஆடவருக்கான உலகக் ககாப்ணபப் கபாட்டியானது, 2023 ஆம் 

ஆை்டு ஜனவரி 13 முதல் 29 ஆம் கததி வணர ஒடிசாவில் நணடபபறுகிறது. 

 இந்தியா மற்றும் பிரான்சு இணடகயயான இருதரப்பு கடற்பணடப் பயிற்சியான 21வது 

வருைா பயிற்சி சமீபத்தில் இந்தியாவில் பதாடங்கியது. 

o இரு கடற்பணடகளுக்கும் இணடயிலான இந்த இருதரப்புப் பயிற்சியானது 1993 ஆம் 

ஆை்டில் பதாடங்கியது. 

 மத்தியப் பிரகதசதத்ின் உயர ் இலட்சியமிக்க மாவட்டமான விதிஷா, புதப்தாழில் 

நிறுவனங்கள் வழங்கும் புதுணம மிக்க 5G பயன்பாடுகணள கநரடியாக அமல்படுத்திய 

இந்தியாவின் முதல் மாவட்டமாக மாறியது. 

 இந்திய கிரிக்பகட் அைியின் முன்னாள் அைித்தணலவர ்மககந்திர சிங் கதானி மற்றும் 

ஆளில்லா விமான நிறுவனமான கருடா ஏகராஸ்கபஸ் ஆகியணவ இணைந்து 'ட்கரானி' 

என்ற ஆளில்லா கை்காைிப்பு விமானதத்ிணன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளன. 

 இத்தாலிய மனிதர ் ஒருவர ் 81 புத்தகங்களின் பிரதிகணளப் பின்கனாக்கி முறறயில்  

தட்டசச்ு பசய்து கின்னஸ் சாதணன ஒன்றறப் பணடத்துள்ளார.்  

o இந்த நுட்பம் 'கை்ைாடிப் பிம்ப எழுதத்ு முணற' என்று அணழக்கப்படுகிறது. 

 இணையவழி விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் சிறப்பு ணமயம் (CoE) 

ஆனது கமகாலயாவின் ஷில்லாங் நகரில் 2023 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாததத்ிற்குள் 

நிறுவப்படும். 
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 ஜம்முவில் நறைசபற்ற கதசிய ஸ்கக சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் பதற்கு காஷ்மீணரச ்

கசரந்்த 11 வயது ஃபலாக் மும்தாஜ் என்பேர ்தங்கப் பதக்கம் பவன்றுள்ளார.் 

 இந்தியாவின் G-20 அணமப்பின் தணலணமப் பதவியின் ஓர ்அங்கமாக, ஜனவரி 22 முதல் 24 

ஆம் கததி வணர நணடபபற உள்ள வைிகம்-20 (B-20) பதாடக்கக் கூட்டம் ஆனது 

குஜராதத்ில் உள்ள காந்தி நகரில் ஏற்பாடு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 பிரிட்டிஷ் நாை்டின் கருவூலத்திற்கான தணலணமப் பபாருளாதார ஆகலாசகர,் கிகளர ்

கலாம்பாரப்டலி, பபாருளாதார ஒத்துணழப்பு மற்றும் கமம்பாட்டு அணமப்பின் (OECD) புதிய 

தணலணமப் பபாருளாதார நிபுைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o கடந்த முப்பது ஆை்டுகளில், முதல் முணறயாக இந்தப் பபாறுப்பிணனப் பபற்ற முதல் 

பிரிட்டிஷ் நபர ்இவகர ஆவார.் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் கதசிய எை்பைய் நிறுவனதத்ின் தணலவர ் சுல்தான் அல்-

ஜாபர ் இந்த ஆை்டு நணடபபற உள்ள 28வது பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டின் பருவநிணலப் 

கபசச்ுவாரத்்ணத கூட்டத்தின் தணலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்திய கதசியக் பகாடுப்பனவுக் கழகமானது, பவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ள் 

தங்களுணடய சரவ்கதச ணககபசி எை்கணளப் பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைந்தப் பை 

வழங்கீட்டு இணடமுகத்திணன (UPI) பயன்படுதத்ுவதற்கு அனுமதிதத்ுள்ளது. 

 அணனத்து வாரியங்களுக்குமான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதல்கணள நிறுவுவதணன ஒரு 

கநாக்கமாகக் பகாை்ட PARAKH எனப்படும் (முழுணமயான கமம்பாட்டிற்கான பசயல் 

திறன் மதிப்பீடு, மதிப்பாய்வு மற்றும் அறிவுசார ்பகுப்பாய்வு) இந்தியாவின் முதல் கதசிய 

மதிப்பீட்டுக் கட்டுப்பாட்டு அணமப்பிணன நிறுவ உள்ளதாக கதசியக் கல்வி ஆராய்சச்ி 

மற்றும் பயிற்சிக் குழு (NCERT) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடயின் முன்னாள் தணலணம இயக்குநர ் பங்கஜ் குமார ் சிங் 

இந்தியாவின் கதசிய துணைப் பாதுகாப்பு ஆகலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்தியாவின் G20 தணலணமதத்ுவதத்ின் கீழான முதல் சுகாதாரப் பைிக்குழுவின் மூன்று 

நாட்கள் அளவிலான கூட்டமானது திருவனந்தபுரதத்ில் நணடபபற்றது. 

 உலகப் பபாருளாதார மன்றம் (WEF) ஆனது சுகாதார மற்றும் உயிர ் அறிவியல் 

ஆகியவற்றிணன ணமயமாகக் பகாை்ட நான்காவது பதாழில்துணறப் புரட்சிக்கான அதன் 

சிறப்பு ணமயத்ணத நிறுவுவதற்கு ணஹதராபாத்ணதத் கதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

 முற்றிலும் மின் ஆளுணம முணறக்கு மாறிய முதல் இந்திய ஒன்றியப் பிரகதசம் ஆக ஜம்மு 

மற்றும் காஷ்மீர ்மாறியுள்ளது.  

o முழுணமயாக எை்ைிம மயமாக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் ஒன்றியப் 

பிரகதசம் ஜம்மு-காஷ்மீர ்ஆகும். 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்அரசாங்கம் ஆனது 2009 ஆம் ஆை்டு விலங்குகள் சட்டத்தின் கீழ், 

பதாற்று மற்றும் பகாடிய கநாய்கணளத் தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுதத்ும் 

கநாக்கங்களுக்காக முழு ஒன்றியப் பிரகதசத்ணதயும் "சதாற்று அற்ற பகுதி" என்று 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிச ்சணபயின் உயிரி மருத்துவ ஆராய்சச்ிக்கான கதசிய விலங்கு 

வள ணமயமானது ணஹதராபாத்தில் உள்ள ஜீகனாம் பள்ளதத்ாக்குப் பகுதியில் திறக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 ESAF சிறு நிதி வங்கியானது, நிதி உள்ளடக்க இலக்கிணன அணடயும் முயற்சியிணன 

கமற்பகாள்வதற்காகவும், உள்ளாரந்்த வளரச்ச்ிக்கு ஆதரவளிப்பதற்காகவும் ஆற்றிய 
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பங்களிப்பிற்காக வேண்டி 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான மதிப்புமிக்க நிதி உள்ளடக்க இந்தியா 

விருதுகணளப் பபற்றுள்ளது.  

 ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அணமப்பு (யுபனஸ்ககா) ஆனது 

2023 ஆம் ஆை்டிற்கான சரவ்கதச கல்வி தினத்ணத ஆப்கானிய சிறுமிகள் மற்றும் 

பபை்களுக்கு அரப்்பைிக்க முடிவு பசய்துள்ளது.  

 ஹிமாலயன் கை்புணர கநாய்த ் திட்ட இணை நிறுவனரான டாக்டர ் சந்துக் ரூயிட், 

பஹ்ணரனின் உயரம்ட்ட குடிணம விருதான மனித கநயச ் கசணவக்கான ISA விருதிணன 

பவன்றுள்ளார.்  

 புகழ்பபற்ற எழுதத்ாளர ்K.கவணு என்பவர ்எழுதிய 'ஓரை்வசந்தின்கட கணத' என்ற அவரது 

சுயசரிணதக்காக 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான ஃபபடரல் வங்கியின் இலக்கிய விருதானது 

அேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ககாவா மகனாகர ் சரவ்கதச விமான நிணலயத்திற்கு (MIA), ASSOCHAM அணமப்பின் 14வது 

சரவ்கதச மாநாட்டில் வான்வழிப் கபாக்குவரதத்ு நிணலத்தன்ணம மற்றும் சுற்றுச ் சூழல் 

என்ற பிரிவின் கீழ் மதிப்பு மிக்க "சிறந்த நிணலயான பசுணம வளாகத் திட்ட விமான 

நிணலயம்" என்ற விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சரவ்கதச புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அணமப்பின் 13வது கபரணவயின் தணலணமப் 

பபாறுப்பிணன இந்தியா ஏற்றுள்ளது. 

 16வது பஜய்ப்பூர ் இலக்கிய விழாவானது (2023) சமீபத்தில் ராஜஸ்தானில் நிணறவு 

அணடந்தது. 

 அபமரிக்காவின் கமரிலாை்ட் மாகாைதத்ின் துணை நிணல ஆளுநராகப் பதவிகயற்ற 

முதல் இந்திய-அபமரிக்க அரசியல்வாதி என்ற ஒரு வரலாற்றிணன அருைா மில்லர ்

என்பேர ்பணடதத்ுள்ளார.் 

 18 வயதுக்கு கமற்பட்ட மாைவிகளுக்கு ேருைதத்ிற்கு 60 நாட்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு 

வழங்கப்படும் என ககரள உயரக்ல்விதத்ுணற அணமசச்ர ்R. பிந்து அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 நியூசிலாந்து நாட்டின் ஆளும் கட்சியானது, ஜசிந்தா ஆரப்டரன்ுக்குப் பதிலாக அதன் புதிய 

தணலவராக, அந்நாட்டு கல்வி அணமசச்ணரத் கதரந்்பதடுதத்ு நியூசிலாந்தின் அடுதத் 

பிரதமராக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியக் கடற்பணடயின் கரடாருக்குப் புலப்படாத வணகயிலான ஐந்தாவது ஸ்காரப்ியன் 

ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் வகிர ்இந்தியக் கடற்பணடயில் இணைக்கப் பட்டது. 

 எய்ை்ஸ் குறிதத் விழிப்புணரற்ே ஏற்படுதத் வதசிய எய்ை்ஸ் கை்டுப்பாை்டு அறமப்பு, 

ஒடிசாவின் புேவனஸ்ேரில் உள்ள கலிங்கா ஸ்வைடியதத்ில் மிகப்சபரிய மனித சிேப்பு 

ரிப்பன் சங்கிலிறய உருோக்குகியது. 

 இன்ஸ்ைாகிராம், முகநூல், ை்விை்ைர,் டிக்ைாக் மற்றும் யூடியூப் ஆகியேற்றில் சரே்வதச 

கிரிக்சகை் கழகம் (ஐசிசி) 92.2 மில்லியன் அளவில் பின்சதாைரப்ேரக்றளப் சபற்றதன் 

மூலம் சமூக ஊைகங்களில் அதிகம் பின்பற்றப்படும் ஒரு சரே்வதச விறளயாை்டுக் 

கூை்ைறமப்பு ஆக மாறியுள்ளது. 

 இந்துஸ்தானி பாைகர ் பதம் விபூஷன் ைாக்ைர ் பிரபா அத்வரவுக்கு பண்டிை் ஹரிபிரசாத் 

சசௌராசியா ோழ்நாள் சாதறனயாளர ்விருது ேழங்கப்பை்ைது. 

 ைாைா அறக்கை்ைறளயானது, சிதத்ாரத்் சரம்ாறே அதன் அறக்கை்ைறளகளின் தறலறம 

நிரே்ாக அதிகாரியாகவும் (CEO) அபரண்ா உப்பலூரிறயத் தறலறம இயக்க 

அதிகாரியாகவும் (COO) நியமிதத்ுள்ளது. 
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 சபை்வராலியம் விறளயாை்டு ஊக்குவிப்பு ோரியதத்ின் (PSPB) லை்சுமண் ராேத் NSCI அகில 

இந்திய ஸ்னூக்கர ் ஓபனில் தனது சக வபாை்டியாளரான ஆதிதய்ா வமத்தாறேத ்

வதாற்கடிதத்ு சேற்றி சபற்றார.் 

 எை்ைாேது இந்திய சரே்வதச அறிவியல் விழா வபாபாலில் ‘அறிவியல் மற்றும் சதாழில் 

நுை்பதத்ுைன் அம்ரித ் கால் என்ற நிகழ்றே வநாக்கி அணி ேகுதத்ுச ் சசல்ேது’ என்றத ்

தறலப்பில் நறைசபற உள்ளது. 

 விசாகப்பட்டினம் இரயில் நிணலயமானது, மிகவும் உயரம்திப்பு மிக்க பிளாட்டினம் 

மதிப்பீட்டிணனப் பபற்று, ‘பசுணம இரயில் நிணலயச ்சான்றிதணழ’ பபற்றுள்ளது.  

o பசுணம சாரந்்த நடவடிக்ணககணளப் பின்பற்றுவதற்காக என்று இந்தியப் பசுணமக் 

கட்டிடச ்சணபயினால் இந்தச ்சான்றிதழானது வழங்கப்பட்டது. 

 முதலாவது இந்திய சமன்சபாருள் உருவாக்க நிறுவனங்கள் மாநாடானது, புது படல்லியில் 

நணடபபற்றது.  

o உலகம் முழுவதும் இந்தியாவின் எை்ைிமத் தயாரிப்புகணளப் பரவலாக ஏற்றுக் 

பகாள்ளும் ஒரு பசயல்முணறயிணன உறுதி பசய்வதற்கான வழிகள் மற்றும் வழி 

முணறகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும். 

  ICC 19 வயதிற்குட்பட்கடாருக்கான மகளிர ்டி20 கிரிக்சகை் உலகக் ககாப்ணபப் கபாட்டியில், 

இங்கிலாந்து அைிக்கு எதிரான கபாட்டியில் இந்தியா முதல்முணறயாக பவற்றி பபற்றது. 

o ICC 19 வயதிற்குட்பட்கடாருக்கான மகளிர ் டி20 கிரிக்சகை் உலகக் ககாப்ணபப் 

வபாை்டியின் முதல் பதிப்பான இது சதன்னாப்பிரிக்காவினால் 2023 ஆம் ஆண்டில் 

நைத்தப் பை்ைது. 

 ஓடிசாவின் புவகனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா ணமதானத்தில் நணடபபற்ற 2023 ஆம் ஆை்டு FIH 

ஆடவர ் ஹாக்கி உலகக் ககாப்ணபப் கபாட்டிக்கான சமன் நீக்க ோய்ப்பில் பபல்ஜியம் 

அைியிணன 5-4 என்ற ககால் கைக்கில் வீழ்தத்ி பஜரம்னி அைி பவன்றது. 

 

 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அமமப்பின் 81வது கூட்டம் 

 இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அணமப்பின் 81வது கூட்டமானது, தாம்பரதத்ில் உள்ள 

பசன்ணன கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் நணடபபற்றது. 

 இது தமிழ்நாை்டில் 25 ஆை்டுகால இணடபவளிக்குப் பிறகு நடத்தப் படுகிறது. 

 இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அணமப்பின் இதற்கு முந்ணதயக் கூட்டமானது 1996 ஆம் 

ஆை்டில், பசன்ணனப் பல்கணலக் கழகதத்ினால் தமிழ்நாட்டில் நடதத்ப்பட்டது. 

 இந்திய வரலாற்று மாநாட்டு அணமப்பானது 1935 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டவதாடு,  இது 

பதற்காசியாவில் உள்ள பதாழில்முணற வரலாற்றாசிரியரக்ளின் ஒரு மிகப்பபரிய 

கூட்டணமப்பாகும். 
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தாவரவியல் பூங்கா - செங்கல்பட்டு 

 தமிழக அரசானது பசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள கடம்பூர ் கிராமதத்ில் ஒரு 

தாவரவியல் பூங்காவிணன அணமப்பதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 138 பஹக்கடர ் பரப்பளவில் அணமக்கப்பட உள்ள இந்தப் பூங்காவானது, இலை்டனில் 

உள்ள கியூவ் எனுமிடதத்ில் அணமந்துள்ள ராயல் தாவரவியல் பூங்கா நிரவ்ாகத்துடன் 

இணைந்து அணமக்கப்பட உள்ளது. 

 அரிய, அசச்ுறுதத்ல் நிணலயில் உள்ள மற்றும் அழிந்து வரும் தாவர இனங்கள் உட்பட, 

தமிழ்நாட்டிணனத் தாயகமாகக் பகாை்ட தாவர வணககணளப் பாதுகாதத்ு, அவற்றின் 

பரவணல அதிகரிக்கும் ஒரு கநாக்கத்துடன் இந்தத் தாவரவியல் பூங்கா அணமக்கப்பட 

உள்ளது. 

 

 

ககாவில்களில் மககபசி பயன்பாட்டிற்குத் தமட 

 

 வழிபாட்டுத் தலங்களின் "புனிதத்ணதயும் தூய்ணமணயயும்" கபணும் வணகயில், தமிழகம் 

முழுவதும் உள்ள ககாயில்களில் ணககபசிகணளப் பயன்படுதத்ுவணதத் தணட பசய்ய 

கவை்டும் என்று பசன்ணன உயரநீ்திமன்ற மதுணரக் கிணள தமிழக அரசுக்கு 

உத்தரவிட்டது. 
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 அரசியலணமப்பின் 25வது சட்டப்பிரிவின் கீழ், அணனத்து நபரக்ளும் சுதந்திரமான 

முணறயில் தனது மதம் பற்றி கபாதிப்பதற்கும், பின்பற்றுவதற்கும், பரப்புவதற்கும் 

உரிணம உை்டு என்பதில் எந்த சரச்ண்சயும் இருக்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் 

குறிப்பிட்டனர.் 

 1947 ஆம் ஆை்டு தமிழ்நாடு ககாயில் நுணழவு அங்கீகாரச ் சட்டதத்ின் விதிகளின்படி, 

அறங்காவலரக்ள் அல்லது ககாயிலின் பபாறுப்பிணன வகிக்கும் எந்தபவாரு அதிகாரியும், 

ககாவில் வளாகத்தில் ஒழுங்கு மற்றும் நல்பலாழுக்கதத்ிணனப் கபணுவதற்கான 

விதிமுணறகணள உருவாக்க இயலும். 

 குருவாயூரில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ைர ் ககாவில், மதுணர மீனாட்சி சுந்தகரஸ்வரர ் ககாவில் 

மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ பவங்ககடஸ்வரர ் ககாவில் ஆகியவற்றில் ணககபசி 

பயன்பாட்டிற்குத் தணட விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிதத்ு நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. 

 இந்தக் ககாவில்களின் வளாகதத்ிற்குள் நுணழயும் முன் அங்கு ணககபசிகணள 

ஒப்பணடப்பபதற்பகன இந்தக் ககாவில்கள் ஒவ்பவான்றிலும் தனித்தனி பாதுகாப்பு 

முகப்புகள் உள்ளன. 

 

நாள் முழுவதும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டம் 

 தமிழகத்தில் உள்ள கமலும் மூன்று ககாவில்களில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம் 

வழங்குவதற்கான திட்டதத்ிணன தமிழக முதல்வர ்அவரக்ள் பதாடங்கி ணவத்தார.் 

 இராகமஸ்வரதத்ில் உள்ள இராமநாதசுவாமி ககாயில், திருவை்ைாமணலயில் உள்ள 

அருைாசச்கலஸ்வரர ்ககாயில் மற்றும் மதுணர மீனாட்சி சுந்தகரஸ்வரர ்ககாயில் ஆகிய 

மூன்று ககாயில்களில் இத்திட்டமானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இதன் மூலம் காணல 8 மைி முதல் இரவு 10 மைி வணர அன்னதானம் வழங்கும் இந்தத ்

திட்டமானது தற்கபாது எட்டு ககாவில்களில் நணடமுணறப்படுத்தப் படுகிறது. 

 

51,000 ககாடி கடன் 

 2022-2023 ஆம் நிதியாை்டின் நான்காவது காலாை்டில் (ஜனவரி-மாரச்)் 51,000 ககாடி 

ரூபாய் நிதி திரட்ட தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது மாநில கமம்பாட்டுக் கடன்கள் எனப்படும் முறறயில் பதத்ிரங்கணள ஏலம் விடுவதன் 

மூலம் திரட்டப் படும். 

 இது 2022 ஆம் நிதியாை்டின் நான்காவது காலாை்டில் (Q4) பபறப்பட்ட 35,000 ககாடி 

ரூபாணய விட 45.7% அதிகமாகும். 

 2022 ஆம் நிதியாை்டின் ஏப்ரல்-டிசம்பர ் காலாை்டில் மாநில அரசு 49,000 ககாடி 

ரூபாயிணனக் கடனாகப் பபற்றுள்ள நிறலயில், இது 2021 ஆம் நிதியாை்டின் இகத கால 

கட்டத்தில் பபறப்பட்ட 52,000 ககாடி ரூபாணய விடக் குணறவாகும். 

 2022-23 ஆம் நிதியாை்டில் (அக்கடாபர ் மாதம் வணர) தமிழக அரசின் பமாதத் வருவாய் 

வரவு 1,29,600.46 ககாடியாகும். 

 இது கடந்த ஆை்டு இகத காலகட்டதத்ில் இருந்த 1,01,047.40 ககாடி ரூபாயிலிருந்து 28.3% 

அதிகமாகும். 
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 2022 ஆம் நிதியாை்டின் அக்கடாபர ்மாத இறுதி நிலவரப்படி தமிழக மாநிலத்தின் நிதிப் 

பற்றாக்குணற 25,931.10 ககாடி ரூபாயாக உள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் நிதியாை்டின் அக்கடாபர ் மாத இறுதியில் 28,108.69 ககாடி ரூபாயாக 

இருந்தது. 

 2021-22 ஆம் நிதியாை்டில், மாநிலதத்ின் பமாதத்க் கடன்கள் 87,000 ககாடியாகும். 

 

ஆக்கடவ் 2023 

 ஆக்கடவ் 2023 என்பது வடகிழக்கு இந்தியாவின் கலாசச்ாரத்ணதக் பகாை்டாடும் ஒரு 

பை்டிணகயாகும். 

 இது தஞ்சாவூரில் அணமந்துள்ள பதன் மை்டலக் கலாசச்ார ணமயத்தினால் பசன்ணன 

மாநகரில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விழாவானது பசன்ணன மாநகரவாசிகள் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களின் 

கலாசச்ாரம், பன்முகதத்ன்ணம மற்றும் பசழுணம ஆகியணவ பற்றி அறிந்து பகாை்டு 

கபாற்ற உதவும். 

 வடகிழக்கில் அணமந்துள்ள எட்டு மாநிலங்கள் நமது நாட்டின் மக்கள்பதாணகயில் 4 

சதவீததத்ிணனயும் இந்தியாவின் புவியியல் பரப்பில் 8 சதவீதத்திணனயும் பகாை்டு 

உள்ளது. 

 

சபண்கள் கவமல வாய்ப்பிற்குெ ்சிறந்த நகரம் 
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 பபை்களுக்கான கவணலவாய்ப்பில் இந்தியாவிகலகய சிறந்த நகரமாக பசன்ணன 

விளங்குகிறது. 

 அணதத் பதாடரந்்து புகன, பபங்களூரு, ணஹதராபாத் மற்றும் மும்ணப ஆகிய நகரங்கள் 

இடம் பபற்றுள்ளன. 

 பைியிடங்களின் உள்ளடக்க மதிப்பீட்டில் நிபுைத்துவம் பபற்ற அே்தார ் எனப்படும் 

நிறுவனம் இந்த அறிக்ணகயிணன பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ணகயானது, பபை்களின் கவணலவாய்ப்பிற்கு உகந்த ஒரு சூழணல 

கமம்படுத்தும் அளவுருக்களின் அடிப்பணடயில் 111 நகரங்கணளத் தரவரிணசப் 

படுதத்ுகிறது. 

 ஒரு மில்லியனுக்கும் குணறவான மக்கள்பதாணக பகாை்ட நகரங்கள் அடங்கிய 

மற்பறாருப் பிரிவில் திருசச்ிராப்பள்ளி, கவலூர,் ஈகராடு ஆகிய நகரங்கள் முன்னணியில் 

உள்ளன. 

 ககரளா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, இமாசச்லப் பிரகதசம் மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய 

நகரங்கள் நாட்டிகலகய முதல் ஐந்து மாநில சராசரி மதிப்புகணளப் பபற்றுள்ளன. 

 

Global Tamil Angels இமணயதளம் 

 தமிழ்நாடு புதப்தாழில் நிறுவனங்கள் அணமப்பின் Global Tamil Angels என்ற இணைய 

தளத்திணன (www.tamilangels.fund) தமிழ்நாடு முதல்வர ்அவரக்ள் பவளியிட்டு உள்ளார.் 

 இது உலக நாடுகளில் உள்ள புலம்பபயரந்்த தமிழின முதலீட்டாளரக்ள், தமிழ்நாட்டில் 

உள்ள புதப்தாழில் நிறுவனங்களில் முதலீடு பசய்வதற்கான வழிவணககணள வழங்கச ்

சசய்யும். 

 இந்த இணையதளம் ஆனது, "உலகத் தமிழ் புதப்தாழில் முதலீட்டாளரக்ள் மாநாட்டில்" 

பவளியிடப் பட்டது. 

 

‘ொரங் 2023’ 

 

 நாட்டின் மிகப்பபரிய மாைவர ் விழாவான சாரங் 2023 பசன்ணன மாநகரில் 

நணடபபற்றது. 

 இந்த ஆை்டின் விழாவானது, 28வது சாரங் விழாவாகும். 
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 2023 ஆம் ஆை்டு சாரங் விழாவின் கருதத்ுரு 'Mystic Hues' என்பதாகும். 

 ககாவிட் பபருந்பதாற்று காரைமாக மூன்று வருட இணடபவளிக்குப் பிறகு இந்த 

விழாவானது கநரடிப் பங்ககற்பு முணறயில் நடதத்ப்படுகிறது. 

 இதில், நாடு முழுவதிலும் உள்ள 500க்கும் கமற்பட்ட கல்லூரிகணளச ் கசரந்்த மாைவ, 

மாைவியர ்பங்ககற்றனர.் 

 

கெதுெமுத்திர கால்வாய் திட்டம் 

 

 பவகு நாட்களாக கிடப்பில் கபாடப்பட்டுள்ள கசது சமுத்திரத் திட்டத்ணத மத்திய அரசு 

மீை்டும் ணகயிபலடுக்க வலியுறுத்தி தமிழகச ் சை்ைப் வபரறே தீரம்ானம் ஒன்றற 

நிணறகவற்றியுள்ளது. 

 இந்தியாவின் கமற்கு மற்றும் கிழக்குக் கணரகயாரங்களுக்கு இணடயிலான கடல் 

கபாக்குவரதத்ு இணைப்ணப உருவாக்குவகத இதன் கநாக்கமாகும் என்பவதாடு, இதன் 

மூலம் கப்பல்கள் இலங்ணகணய சுற்றிப் பயைம் கமற்பகாள்வணதத ்தவிரக்்க முடியும். 

 இது பனாமா மற்றும் சூயஸ் கால்வாய்களுக்கு நிகரான கடல் வரத்த்கத்திற்கு உதவும் 

என்று கருதப் படுகிறது. 

 இது குறித்த கருத்தாக்கமானது, முதன் முதலில் 1860 ஆம் ஆை்டில் ஆங்கிகலயரக்ளால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டத்திணன, பிரதமர ்மன்கமாகன் சிங் அவரக்ள் 2005 ஆம் ஆை்டு ஜூணல 02 ஆம் 

கததியன்று பதாடங்கி ணவத்தார.் 

 சமய அணமப்புகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ள் இந்தத் திட்டத்திற்குக் கடும் 

எதிரப்்பு பதரிவிதத்னர.் 

 2007 ஆம் ஆை்டு முதல் அரசு மற்றும் எதிரக்்கட்சிக்கு இணடகய ஏற்பட்ட சட்ட கமாதணலத ்

பதாடரந்்து இதத்ிட்டம் முடக்கப்பட்டது. 

 இராமர ் கசது என்பது இந்தியாவின் பதன்கிழக்கில் உள்ள இராகமஸ்வரம் தீவிற்கும் 

இலங்ணகயின் வடகமற்கில் உள்ள மன்னார ் தீவிற்கும் இணடயில் உள்ள சுை்ைாம்புக் 

கற்களால் ஆன சங்கிலித் பதாடர ்அணமப்பாகும். 

 இந்து புராைங்களின் படி, இந்தப் பாலம் ஆனது ஹனுமான் மற்றும் அவரது பணட 

வீரரக்ளால் பகவான் ஸ்ரீராமருக்கு உதவுவதற்காக கட்டப்பட்டது. 
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 இந்தக் கால்வாய் அணமக்கும் திட்டமானது, பாக் வணளகுடா மற்றும் மன்னார ்வணளகுடா 

பகுதிகளின் கடல் சார ் சுற்றுசச்ூழல் அணமப்புக்குக் கைிசமான அளவில் கசதத்திணன 

ஏற்படுதத்ும். 

 முன்கூட்டிகய கைிக்க முடியாத புயல்கள் அவ்வப்கபாது எழுவதால் இப்பகுதியிணன 

மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடியதாக வானிணல ஆய்வாளரக்ள் கருதுகின்றனர.் 

 

ஜல்லிக்கட்டுக் சகாண்டாட்டங்கள் 

 

 'ஏறு தாழ்வுதல்' மற்றும் 'மஞ்சுவிரட்டு' என்று அணழக்கப்படும் 'ஜல்லிக்கட்டு' மதுணர 

மாவட்டம் பாலகமட்டில் நணடபபற்றது. 

 மாட்டுப் பபாங்கல் தினத்தன்று பபாங்கல் பகாை்டாட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக 

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப் படுகிறது. 

 அவனியாபுரம், பாலகமடு, அலங்காநல்லூர ் உள்ளிட்ட பல்கவறு இடங்களில் இந்த 

விணளயாட்டுப் கபாட்டியானது நடதத்ப்படுகிறது. 

 உழவர ் சமுதாயத்தினருக்கு நாட்டுக் காணள மாை்டு இனங்கணளப் பாதுகாக்கச ்

சசய்ேதற்கான ஒரு பாரம்பரிய வழி இந்த விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளாகும். 

 கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு தவிர, பஞ்சாப், ஆந்திரா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்களில் இந்த விணளயாட்டுப் கபாட்டிக்குத் தணட விதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 கரந்ாடகாவில் ஜல்லிக்கட்டு கம்பளா என்று அணழக்கப்படுகிறது. 

 

முதல் ெரவ்கதெப் புத்தகக் கண்காட்சி 

 முதலாவது பசன்ணன சரவ்கதசப் புத்தகக் கை்காட்சியானது நந்தனம் YMCA 

ணமதானத்தில் பதாடங்கியது. 

 பபாது நூலக இயக்குனரகம், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்விச ் கசணவகள் கழகம் 

மற்றும் பதன்னிந்தியப் புதத்க விற்பணனயாளரக்ள் மற்றும் பதிப்பாளரக்ள் சங்கம் 

ஆகியன இணைந்து இந்த மூன்று நாட்கள் அளவிலான சரவ்கதசக் கை்காட்சிணய 

ஏற்பாடு பசய்துள்ளன. 

 புத்தகத் திருவிழாக்களுக்கு புகழ் பபற்ற பிராங்ஃபரட்், கபாலந்து, இலை்டன் மற்றும் 

பபய்ஜிங் கபான்ற நகரங்களின் பட்டியலில் தற்கபாது பசன்ணனயும் இணைகிறது. 
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செல்வாக்கு மிக்க STEM புத்தாக்க மற்றும் கற்றல் மமயம் 

 அபமரிக்க இந்திய அறக்கட்டணளயானது (AIF), வானவில் மன்றத் திட்டத்தின் கீழ் 

இந்தியாவின் முதல் STEM புத்தாக்க மற்றும் கற்றல் ணமயத்ணத (SILC) பசன்ணனயில் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த ணமயமானது, மாைவரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கான அறிவியல், பதாழில் 

நுட்பம், பபாறியியல் மற்றும் கைிதத் துணற சாரந்்த ஒகர ஒரு தீரவ்ாக இருக்கும் என்று ஒரு 

பசய்திக் குறிப்பில் பதரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த ணமயம் எந்திரவியல், பசயற்ணக நுை்ைறிவு, விை்பவளித் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

STEM ஊக்குவிப்பு ணமயம் ஆகியவற்றின் மூலம் மாைவரக்ளுக்கு இணடநிணல கற்றல் 

அணுகுமுணறணய அறிமுகப்படுதத் உள்ளது. 

 

தமிழ்நாட்டில் பத்ம விருது சபற்றவரக்ள் 

 மருத்துேம், கறல, சமூகப் பணி உள்ளிை்ை துறறகளில் பங்காற்றியதற்காக 

தமிழகத்றதச ் வசரந்்த 6 வபரும், புதுசவ்சரிறயச ் வசரந்்த ஒருேரும் இந்த ஆண்டு பத்ம 

விருதுகளுக்குத் வதரவ்ு சசய்யப்பை்டுள்ளனர.் 

 இருளர ்சமூகத்றதச ்வசரந்்த பாம்பு பிடிக்கும் நிபுணரக்ளான ேடிவேல் வகாபால் மற்றும் 

மாசி சறையன் ஆகிவயார ்பத்மஸ்ரீ விருதுக்குத் வதரவ்ு சசய்யப்பை்ைனர.் 

 பிரபல பாைகி ோணி சஜயராம் பத்ம பூஷன் விருதுக்கு வதரவ்ு சசய்யப்பை்ை நிறலயில், 

தமிழகத்றதச ் வசரந்்த பாலம் கல்யாண சுந்தரம் (சமூகப் பணி), ைாக்ைர ் வகாபால்சாமி 

வேலுசச்ாமி (மருத்துேம்), வக.கல்யாணசுந்தரம் பிள்றள (கறல) ஆகிவயார ் பத்மஸ்ரீ 

விருதுக்குத் வதரவ்ு சசய்யப்பை்டுள்ளனர.் 

 புதுசவ்சரிறயச ்வசரந்்த ைாக்ைர ்நளினி பாரத்்தசாரதியும் (மருதத்ுேம்) பத்மஸ்ரீ விருதுக்குத் 

வதரவ்ு சசய்யப்பை்டுள்ளார.் 

 வகாவிை்-19 வமலாண்றமக்கான சாதத்ியமான மருந்தாக 'கபசுரக் குடிநீறர' முதலில் 

பரிந்துறரத்தேரக்ளில் ைாக்ைர ்வேலுசச்ாமியும் ஒருேர.் 

 மதிப்புமிக்க பத்ம பூஷன் விருது சபற்ற தமிழகத்றதச ்வசரந்்த ஒவர நபர ்ோணி சஜயராம் 

ஆோர.் 
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முதல்வரின் கள ஆய்வுப் பயணம் 

 

 முதல்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் பிப்ரவரி 1 மற்றும் 2 ஆகிய கததிகளில் கவலூர ்

மாவட்டத்தில் இருந்து கள ஆய்வில் முதல்வர ் (முதல்வர ் களப் பயைம்) என்ற புதிய 

முன்பனடுப்பிணனத் பதாடங்கி ணவக்க உள்ளார.் 

 கவலூர,் ராைிப்கபட்ணட, திருப்பத்தூர ் மற்றும் திருவை்ைாமணல ஆகிய நான்கு 

மாவட்டங்களில் நலத் திட்டங்கள் மற்றும் கமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் ஆகியேற்றின் 

முன்கனற்றத்ணத மறு ஆய்வு பசய்வணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 முதல்வர ் அவரக்ள், இனி வரும் மாதங்களில் மை்டலம் வாரியாக தமிழ் நாடு மாநிலம் 

முழுவதும் பாரண்வயிட உள்ளார.் 

 இதற்காக, அணனதத்ு மாவட்டங்களும் 10 மை்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்பவாரு 

மை்டலமும் நான்கு அல்லது ஐந்து மாவட்டங்கணளக் பகாை்டதாகப் பிரிக்கப்படும்.  
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கதசியெ ்செய்திகள் 

நிதிொர ்கல்வியறிவு மற்றும் நிதி உள்ளடக்கம் பற்றிய கணக்சகடுப்பு 

 இந்தியா முழுவதிலுமான “நிதி கல்வியறிவு மற்றும் நிதி உள்ளடக்கம்” பற்றிய ஒரு 

கைக்பகடுப்பானது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் நடத்தப்பட்டது. 

 நாடு முழுவதும் வாழும் கிராமப்புற மற்றும் நகரப்்புற மக்களிணடகய எை்ைிம வங்கி 

குறித்த விழிப்புைரவ்ும் கல்வி அறிவும் ஒன்றுக்பகான்று இணையான அளவில் உள்ளன. 

 முதலீடு, வரவு பசலவுத் திட்டம் மற்றும் தனிப்பட்ட நபரின் நிதி கமலாை்ணம கபான்ற 

பல்கவறு நிதிசார ் திறன்கணளப் பயன்படுதத்ுவதணனப் பற்றிய ஒரு புரிதணலயும், 

நிபுைத்துவதத்ிறனயும் பபற்றிருப்பது நிதியியல் கல்வியறிவு எனப்படும். 

 

பிரஹாரி செயலி 

 எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடப் பிரிவினரக்ளுக்கான ‘பிரஹாரி’ என்ற ஒரு பசயலிணயச ்

சமீபதத்ில் மதத்ிய உள்துணற அணமசச்ர ்அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

 எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடயின் வீரரக்ள் தங்குமிட வசதிகள், ஆயுஷ்மான்-CAPF மற்றும் 

விடுப்பு ஆகியணவ பற்றியத் தகவல்கணளப் பபறுவதற்கு வேண்டி பிரஹார ்

பசயலியிணனப் பயன்படுதத் இயலும். 

 இந்த பசயலியானது வீரரக்ளின் சுய விவரக் குறிப்பு பற்றிய தகவல்கணளயும், “ணமயப் 

படுதத்ப் பட்ட பபாது மக்கள் குணறதீரப்்பு மற்றும் கை்காைிப்பு அணமப்பு (CP-GRAMS) 

பதாடரப்ான குணறகணள நிவரத்்தி பசய்வது பற்றிய தகவல்கணளயும் வழங்குகிறது. 

 இது எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணடக்கான பல்கவறு நலத் திட்டங்கள் பதாடரப்ான 

தகவல்கணள வழங்குகிறது. 

 இது பசயலியின் மூலம் பயனணர உள்துணற அணமசச்கதத்ின் இணைய தளத்துடன் 

இணைக்கும். 

 

 

முப்பரிமாண முமறயில் அெச்ிடப்பட்ட குடியிருப்புப் பிரிவு 

 இந்திய இராணுவமானது, அகமதாபாதத்ில் அணமக்கப்பட்டுள்ள தனது முதலாவது 

முப்பரிமாை முணறயில் அசச்ிடப்பட்ட குடியிருப்புப் பிரிவிணனத் திறந்து ணவதத்ு 

உள்ளது. 
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 இராணுவப் பபாறியியலாளர ் கசணவ வழங்கீட்டு அணமப்பானது, MiCoB பிணரகவட் 

லிமிபடட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, சமீபத்திய முப்பரிமாை முணறயில் அசச்ிடப் பட்ட 

விணரவுக் கட்டுமானத் பதாழில்நுட்பதத்ுடன் இந்தக் குடியிருப்புப் பிரிவிணன 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது 3வது மை்டலம் சாரந்்த நிலநடுக்கத் தரவுகள் மற்றும் பசுணமக் கட்டிட விதிமுணறகள் 

ஆகியவற்றிற்கு இைங்கும் வணகயில் உள்ளது. 

 

 

தாமஸ் M. கதவசியா குழு 

 

 இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுணற மற்றும் கமம்பாட்டு ஆணையம் ஆனது (IRDAI) 24 கபர ்

பகாை்ட ஒரு குழுவிணன அணமதத்ுள்ளது. 

 கிராமப்புற மக்களுக்கான மலிவு விணலயிலான மற்றும் விரிவான ஒரு காப்பீட்டுத ்

திட்டதத்ிணன உருவாக்கி, அதற்கான பரிந்துணரகணள வழங்குவது இதன் பைியாகும். 

 இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுணற மற்றும் கமம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினராக 

உள்ள தாமஸ் M. கதவாசியா இக்குழுவிற்குத் தணலணம வகிக்க உள்ளார.் 

 பயன் அடிப்பணடயிலான அளவுருக் கட்டணமப்பாக விளங்க உள்ள பிமா விஸ்தார ்

எனப்படுகின்ற முன்பமாழியப் பட்டுள்ள காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒரு ஒழுங்கு முணற 

கட்டணமப்பிணன இக்குழுப் பரிந்துணர பசய்யும். 
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தகவல் ஆமணயத்தின் (ICs) செயல்திறன் 

 தகவல் அறியும் உரிணமச ்சட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு மாநிலத் தகவல் ஆணையம் மிகக் 

குணறந்த அளவிலான பசயல்திறணனகய பகாை்டுள்ளது. 

 நாடு முழுவதும் உள்ள 29 தகவல் ஆணையங்களில் ககாரப்பட்டத் தகவல்களில் இது 

பவறும் 14% வணர மட்டுகம ஆகும். 

 ககாரப்பட்டத் தகவல்களில் 23% மட்டுகம வழங்கியதுடன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 

இரை்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 உத்தரப் பிரகதசம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் அணவ பபற்ற 

முணறயீடுகள் அல்லது புகாரக்ளில் சுமார ் 40% வணரயிலானவற்றிற்கு மட்டுகம பதில் 

அளிதத்ுள்ளன. 

 

 

சதாமல மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் (RVM) 
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 இந்திய கதரத்ல் ஆணையம் (ECI) ஆனது இந்தியா முழுவதும் உள்ள உள்நாட்டுப் புலம் 

பபயரந்்கதாருக்கு வாக்களிப்பதற்கான ஒரு வசதியிணன வழங்கும் விதமாக பதாணல 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரதத்ின் (RVM) ஒரு முன்மாதிரிணய உருவாக்கியுள்ளது. 

 பதாணல மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் ஆனது இணையத்துடன் இணைக்கப் 

படாமல், தற்கபாதுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கணள அடிப்பணடயாகக் 

பகாை்டு இயங்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அணமப்பாகச ்பசயல்படும். 

 வாக்காளரக்ளின் கதரத்ல் பங்ககற்பிணன அதிகரிப்பது மற்றும் உள்நாட்டுப் புலம் 

பபயரந்்கதார ் கதரத்லில் பங்ககற்பணத எளிதாக்குவது ஆகியணவ பதாணல மின்னணு 

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப் படுவதன் ஒரு குறிக்ககாள் ஆகும். 

 பதாணல மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் என்பது ஒரு பதாணலதூர வாக்குச ்

சாவடியில் இருந்கத 72 பதாகுதிகள் வணரயில் ணகயாளக் கூடிய பல்பதாகுதி மின்னணு 

வாக்குப் பதிவு இயந்திரமாகும். 

 இது நிகழ்கநர அடிப்பணடயில் கசாதணன பசய்யப்பட்ட M3 (மாரக்் 3) வணக பதாணல 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கணள அடிப்பணடயாகக் பகாை்டவதாடு மை்டும் 

அல்லாமல், இது உள்நாட்டுப் புலம்பபயரந்்கதார,் பதாணலதூர வாக்குச ் சாவடிகளில் 

வாக்களிக்க வழிவணக பசய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும். 

 பதாணலதூர வாக்களிப்பு முணறயிணன அறிமுகப்படுதத்ுவதற்காக 1950 மற்றும் 1951 ஆம் 

ஆை்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச ் சட்டம், கதரத்ல் நடத்ணத விதிகள், 1961 மற்றும் 

வாக்காளரக்ள் பதிவு விதிகள், 1960 ஆகியணவ திருத்தப்பட கவை்டும். 

 

இட ஒதுக்கீடு குறித்த மும்மமெ ்கொதமன கணக்சகடுப்பு 

 

 இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீடு இல்லாமல் நகரப்்புற 

உள்ளாட்சித் கதரத்ணல நடதத்ுமாறு அலகாபாத் உயரநீ்திமன்றம் உத்தரப் பிரகதச மாநில 

அரசிற்கு உதத்ரவிட்டுள்ளது. 

 இட ஒதுக்கீட்டிற்கான "மும்ணமச ் கசாதணன" என்ற ஒரு அவசிய நிபந்தணன பூரத்த்ி 

பசய்யப் படாததால் இந்த அறிவிப்பானது விடுக்கப்பட்டது. 
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 2021 ஆம் ஆை்டில் நணடபபற்ற விகாஸ் கிஷன்ராவ் கவாலி மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநில 

அரசு மற்றும் பிற மாநிலங்கள் இணடயிலான வழக்கில் உசச் நீதிமன்றம் மும்ணமச ்

கசாதணன என்ற ஒரு கருதத்ிணன முன்ணவத்தது. 

 இந்தக் கருத்தானது, உள்ளாட்சி அணமப்புகளில் இதரப் பிற்படுதத்ப்பட்ட 

வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டிணன இறுதி பசய்வதற்கு அரசாங்கம் மூன்று 

பைிகணளச ்பசயல்படுதத்ுதணல உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 அந்தப் பைிகள் 

o உள்ளாட்சி அணமப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்டவரக்ளின் நிணலயின் பின்தங்கிய 

இயல்பு மற்றும் தாக்கங்கள் குறிதத்ு ஒரு ஆழமான தகவல் சாரந்்த ஆய்விணன கமற் 

பகாள்வதற்காக ஒரு பிரதத்ிகயக ஆணையத்ணத அணமதத்ல். 

o ஆணையத்தின் பரிந்துணரகளின் அடிப்பணடயில் உள்ளாட்சி அணமப்புகளில் 

கதணவப் படும் இட ஒதுக்கீட்டின் விகிதத்ணதக் குறிப்பிடுதல் 

o பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ்மற்றும் பழங்குடியினர ்மற்றும் இதரப் பிற்படுதத்ப் பட்ட 

வகுப்பினர ் ஆகிகயாருக்கான இடஒதுக்கீடுகள் பமாத்த இடங்களின் 50 சதவீத 

ேரம்பிணனத் தாை்டாமல் இருப்பணத உறுதி பசய்தல். 

 

"குமறந்தபட்ெ ஊதியம்" என்பதிலிருந்து "வாழ்விற்கான அடிப்பமட ஊதியம்" 

என்ற நிமலக்கு மாறுவதற்கான ஒரு முன்சமாழிதல் 

 இந்தியாவில் வறுணமயில் வாழும் அதிகப்படியான மக்கணள அந்த நிணலயிலிருந்து மீட்டு 

பகாை்டு வரும் ஒரு முயற்சியாக மதத்ியத் பதாழிலாளர ்அணமசச்கம் ஆனது தற்கபாது 

"குணறந்தபட்ச ஊதியம்" என்பதிலிருந்து "வாழ்விற்கான ஒரு அடிப்பணட ஊதியம்" என்ற 

நிணலக்கு மாற்றுவது குறிதத்ு ஆகலாசிதத்ு வருகிறது. 

 "வாழ்விற்கான அடிப்பணட ஊதியம்" என்பது ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடும்பம் தனக்பகன 

கபாதுமான தங்குமிடம், உைவு, சுகாதாரம் மற்றும் பிற அடிப்பணடத் கதணவகணளப் 

பபறுவதற்கு உதவும் வருமான நிணல ஆகும். 

 குணறந்தபட்ச வருமானம் என்பது மன நிணறவான வாழ்க்ணகத் தரத்ணத பபற உதவச ்

சசய்ேவதாடு, அது தனிநபரக்றள வறுணமயில் விழாமலும் தடுக்கிறது. 

 பதாழிலாளரக்ளின் அடிப்பணடத ் கதணவகணளப் பூரத்்தி பசய்யத ் கதணவயான 

குணறந்தபட்ச வருமானம் ஆனது வாழ்விற்கான ஒரு அடிப்பணட ஊதியம் என 

வணரயறுக்கப் படுகிறது. 

 இது பதாழிலாளர ் உற்பத்தித் திறன் மற்றும் பசயல்திறன்கணள அடிப்பணடயாகக் 

பகாை்டு வழங்கப்படும் குணறந்தபட்ச ஊதியதத்ிலிருந்து கவறுபட்டதாகும். 

 குணறந்தபட்ச ஊதியம் என்பது சட்டதத்ின் படி ஒரு பதாழிலாளி ஈட்டக்கூடிய மிகக் 

குணறந்தபட்சத் பதாணகயாகும். 

 பைவீக்கதத்ிணனப் பபாறுத்து இது மாறுபடாது என்பதால் அரசின் திட்டதத்ின் மூலமாக 

மட்டுகம இந்த அளவிணன அதிகரிக்க முடியும். 

 வாழ்விற்கான அடிப்பணட ஊதியத்தில் இந்தச ்பசயல்முணற இல்ணல. 

 வாழ்விற்கான அடிப்பணட ஊதியம் என்பது வசதியாக வாழ்வதற்கான சராசரிச ்

பசலவினங்கள் மூலம் நிரை்யிக்கப் படுகிற நிறலயில், குணறந்தபட்ச ஊதியம் என்பது 

அரசாங்கதத்ால் நிரை்யிக்கப்பட்ட ஒரு நிணலயான பதாணகயாகும். 
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2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூரவ் நாட்காட்டி 

 

 மத்திய அணமசச்ர ்அனுராக் தாக்கூர ்2023 ஆம் ஆை்டிற்கான இந்திய அரசின் அதிகாரப் 

பூரவ் நாட்காட்டியிணன பவளியிட்டார.் 

 பபாது மக்களின் நலணன உறுதி பசய்வதற்காக இந்திய அரசு கமற்பகாை்டுள்ள 

பல்கவறு முயற்சிகணள பவளிப்படுதத்ும் விதமாக 12 மாதங்களுக்கு 12 கருதத்ுருக்கள் 

இதில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 ஒட்டு பமாதத்மாக, இந்த நாட்காட்டி சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ் பற்றிய 

இந்திய அரசின் குறிக்ககாளிணனப் பிரதிபலிக்கிறது. 

 இது ‘நயா வரஷ்், நகய சங்கல்ப்’ என்ற கருதத்ுருவின் அடிப்பணடயில் உருவாக்கப் பட்டது. 

 இந்த நாட்காட்டி ஆனது ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி உட்பட 13 பமாழிகளில் கிணடக்கப் 

பபறுகிறது. 

 

முன்சனெெ்ரிக்மக அமமப்பு 

 மத்திய மின்சார அணமசச்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு 

அணமப்பு ஆகியணவ இணைந்து, மணலப்பாங்கான பகுதிகளில் உள்ள பாதிக்கப் படக் 

கூடிய நீர ் மின் நிணலயத் திட்டங்கள் அல்லது மின் நிணலயங்களுக்காக சில முன் 

எசச்ரிக்ணக அணமப்புகணள நிறுவுவதற்கான ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) 

சமீபதத்ில் ணகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

 தற்கபாது, மணலப்பகுதிகளில் உள்ள பபரும்பாலான நீரம்ின் நிணலயத் திட்டங்கள் மற்றும் 

அணைகளில் முன்பனசச்ரிக்ணக அணமப்புகள் இல்ணல. 

 முன்பனசச்ரிக்ணக அணமப்பு (EWS) என்பது பின்வருவனவற்றிணன உள்ளடக்கிய ஒரு 

ஒருங்கிணைந்த அணமப்பாகும். 

o இடர ்கை்காைிப்பு, முன்னறிவிப்பு மற்றும் கைிப்பு 

o கபரிடர ்அபாய மதிப்பீடு 

o தகவல் பதாடரப்ு மற்றும் ஆயத்த நடவடிக்ணககள் அணமப்பு 

o கபரிடர ் அபாயங்கணளக் குணறப்பதற்கு தனிநபரக்ள், சமூகங்கள், அரசாங்கங்கள் 

மற்றும் வைிகங்கள் சரியான கநரதத்ில் நடவடிக்ணக எடுக்க உதவும் சில பசயல் 

முணறகள். 
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அொம் மாநிலத்தில் உள்ள சதாகுதிகளின் எல்மல நிரண்யம் 

 இந்தியத் கதரத்ல் ஆணையம் (ECI) ஆனது, அசாம் மாநிலத்தின் சட்டமன்றம் மற்றும் 

பாராளுமன்றத் பதாகுதிகளின் எல்ணல நிரை்யச ் பசயல்முணறணய சமீபத்தில் 

பதாடங்கியது. 

 அசாம் மாநிலதத்ில் கணடசியாக 1976 ஆம் ஆை்டில் தான் எல்ணல நிரை்யம் கமற் 

பகாள்ளப்பட்டது. 

 தற்கபாணதய எல்ணல நிரை்யமானது, 1971 ஆம் ஆை்டு மக்கள் பதாணகக் 

கைக்பகடுப்பின் அடிப்பணடயில் கமற்பகாள்ளப் படுகிறது. 

 எல்ணல நிரை்யம் என்பது மாறிவரும் மக்கள்பதாணக எை்ைிக்ணகணய உள்ளடக்கும் 

வணகயில் மாநிலச ் சட்டமன்றத் பதாகுதிகள் மற்றும் மக்களணவத் பதாகுதிகளின் 

எல்ணலகணள மறுவடிவணமக்கும் ஒரு பசயல்முணறயாகும். 

 மக்கள்பதாணகயின் அணனத்துப் பிரிவினருக்கும் சமமான பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப் 

படுவணத உறுதி பசய்வகத எல்ணல நிரை்ய நடவடிக்ணகயின் முக்கிய கநாக்கமாகும். 

 மக்கள் பதாணக ஒகர சீரான முணறயில் அதிகரிக்காது என்பதால், எல்ணல நிரை்யம் 

என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலதத்ில் பதிவான மக்கள்பதாணகப் பங்கீட்டில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கணளப் பிரதிபலிக்கிறது. 

 எல்ணல நிரை்ய ஆணைக்குழு என்பது எல்ணல நிரை்ய நடவடிக்ணககணள கமற் 

பகாள்வதற்கான பபாறுப்பிணனக் பகாை்டுள்ள ஒரு சுயாதீன ஆணையக் குழு ஆகும். 

 இது எல்ணல நிரை்ய ஆணையச ் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசினால் அணமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆணையமானது, இந்தியத் கதரத்ல் ஆணையதத்ுடன் (ECI) இணைந்து எல்ணல 

நிரை்ய நடவடிக்ணககணள கமற்பகாள்கிறது. 

 உசச் நீதிமன்றதத்ின் ஓய்வு பபற்ற நீதிபதி, தணலணமத் கதரத்ல் ஆணையர ் மற்றும் 

அந்தந்த மாநிலங்களின் மாநிலத் கதரத்ல் ஆணையரக்ள் ஆகிகயார ்இதில் அடங்குவர.் 

 அரசியலணமப்பின் 82வது சட்டப் பிரிவானது, இந்திய நாடாளுமன்றம் ஒவ்பவாரு மக்கள் 

பதாணக கைக்பகடுப்புக்குப் பிறகும் ஒரு எல்ணல நிரை்யச ்சட்டத்ணத இயற்ற கவை்டும் 

என்று கூறுகிறது. 

 இந்தச ் சட்டம் அமலுக்கு வந்ததும், உைவன எல்ணல நிரை்ய ஆணையதத்ிணன மதத்ிய 

அரசானது அணமக்க கவை்டும். 

 இது நாள் வணரயில் (1952, 1963, 1973 மற்றும் 2002) பமாத்தம் 4 எல்ணல நிரை்ய 

ஆணையங்கள் அணமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 2002 ஆம் ஆை்டு சட்டமானது மக்களணவக்கான பமாதத் இடங்களின் எை்ைிக்ணகயில் 

அல்லது பல்கவறு மாநிலங்களுக்கு இணடகயயான பங்கீடுகளில் எந்த மாற்றத்ணதயும் 

கமற்பகாள்ளவில்ணல.  

 இசச்ட்டம் அசாம், அருைாசச்லப் பிரகதசம், நாகாலாந்து மற்றும் மைிப்பூர ் ஆகிய 

மாநிலங்கணள எல்ணல நிரை்ய நடவடிக்ணகயில் இருந்து ஒரு சில பாதுகாப்பு 

காரைங்களுக்காக அேற்றற ஒதுக்கி ணவத்தது. 

 இந்திய அரசாங்கமானது, இந்த 4 மாநிலங்களுக்கும், ஜம்மு & காஷ்மீர ் ஒன்றியப் 

பிரகதசத்திற்குமான எல்ணல நிரை்ய ஆணையதத்ிணன 2020 ஆம் ஆை்டில் மறு 

சீரணமதத்து. 
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 மக்களணவயின் மாநில வாரியான கூட்டணமவிணன மாற்றிய முந்ணதய எல்ணல நிரை்ய 

நடவடிக்ணகயானது 1976 ஆம் ஆை்டில் நணடபபற்றது. 

 இது 1971 ஆம் ஆை்டு மக்கள் பதாணக கைக்பகடுப்பின் அடிப்பணடயில் நடத்தப் பட்டது. 

 அை்ணமக் காலமாக எல்ணல நிரை்ய நடவடிக்ணககள் அடிக்கடி நடத்தப் படுேது இல்ணல. 

 இந்திய அரசியலணமப்புச ் சட்டமானது, ஒரு மாநிலத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் மக்களணவ 

இடங்களின் எை்ைிக்ணகயானது, அணனதத்ு மாநிலங்களுக்கும் ஒகர மாதிரியாக இருக்க 

கவை்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளகத இதற்குக் காரைமாகும். 

 இப்பிரசண்னக்கு தீரவ்ு காை்பதற்காக 1976 ஆம் ஆை்டில் இந்திய அரசியலணமப்புச ்

சட்டத்தில் திருதத்ம் பசய்யப்பட்டு எல்ணல நிரை்ய நடவடிக்ணகயானது 2001 ஆம் ஆை்டு 

வணர நிறுத்தி ணவக்கப்பட்டது. 

 2026 ஆம் ஆை்டு வணர எல்ணல நிரை்ய நடவடிக்ணகணய கமலும் தாமதப் படுத்தச ்

சசய்வதற்காக மற்பறாரு திருதத்மும் கமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 

 

G20 அமமப்பினுமடய அறிவியல் பணிக்குழுவின் செயலகம் 

 

 பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்விக் கழகம் ஆனது (IISc) அறிவியல் 20 (S20) 

நிகழ்வுக்கான பசயலகமாக கதரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 வறுணம கபான்ற ஒரு பபாதுவான உலக அளவிலான சவால்கணளத் தீரப்்பதற்கு இது 

பைியாற்றும். 
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 2023 ஆம் ஆை்டு முழுவதும் அகரத்லா, இலட்சத்தீவு மற்றும் கபாபால் ஆகிய நகரங்களில் 

நணடபபற உள்ள நிகழ்வுகளில் இது குறித்து விவாதிக்கப்படும். 

 ககாயம்புதத்ூரில் நணடபபற உள்ள S20 உசச்ி மாநாட்டில் G20 அணமப்பின் உறுப்பினர ்

நாடுகணளச ்கசரந்்த அணனதத்ு அறிவியல் அணமசச்ரக்ளும் பங்ககற்க உள்ளனர.் 

 2023 ஆம் ஆை்டு அறிவியல் 20 (S20) மாநாட்டின் கருத்துரு, 'புதத்ாக்கம் மிக்க மற்றும் 

நிணலயான கமம்பாட்டிற்கான புதிய அறிவியல்' என்பதாகும். 

 

மகாத்மா காந்தி கதசிய ஊரக கவமல உறுதித் திட்டத்தில் சபண் 

சதாழிலாளரக்ளின் பங்கீடு 

 

 மகாத்மா காந்தி கதசிய ஊரக கவணல உறுதித் திட்டத்தில் (MGNREGS) பங்குபபறும் பபை் 

பதாழிலாளரக்ளின் விகிதமானது, நடப்பு நிதியாை்டில் 10 ஆை்டுகளில் இல்லாத 

அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

 மத்திய ஊரக கமம்பாட்டுத் துறற அணமசச்கத்தின் அறிக்ணகயின்படி, இந்த ஆை்டில் 

இந்தத் திட்டத்ணதப் பயன்படுத்திய பதாழிலாளரக்ளில் 57.8% பபை்கள் ஆவர.் 

 2012-13 ஆம் ஆை்டு முதல் இன்று வணர பதிவான தரவுகளில் பபை்களின் மிக அதிக 

பட்சப் பங்ககற்பு நிணல இதுவாகும். 

 இதன்படி மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்ட 15 மாநிலங்களுள் 14 மாநிலங்களில் பபை்களின் 

பங்ககற்பில் முன்கனற்றப் கபாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 

 ககரள மாநிலம் இந்த விகிததத்ில் மிகவும் குறறோன வீழ்சச்ிணய மை்டுவம கை்டது. 

 கடந்த ஐந்து ஆை்டுகளாக, ககரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் பதிவான, 

மகாத்மா காந்தி கதசிய ஊரக கவணல உறுதித் திட்டதத்ில் பபை் பதாழிலாளரக்ளின் 

பங்கீடு 85-90% என்ற விகிதங்களுக்கு இணடகய நகரந்்து வருகிறது. 
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 பீகார ் மற்றும் உத்தரப் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் இந்த அதிகரிப்பு அதிகமாக 

பதிவாகியிருந்தது. 

 பீகாரில் பபை் பதாழிலாளரக்ளின் பங்ககற்பு விகிதம் இந்த ஆை்டு 3.7 சதவீதப் 

புள்ளிகள் உயரந்்துள்ள நிறலயில் உத்தரப் பிரகதச மாநிலத்தில் இது 3.3 சதவீதப் 

புள்ளிகள் அதிகரிதத்ுள்ளன. 

 ஆனால் இந்த ஆை்டு ஏற்பட்ட அதிகரிப்பிற்குப் பிறகும், உத்தரப் பிரகதச 

மாநிலதத்ிற்கான MGNREGA திட்டத்தின் கீழ் நிரை்யிக்கப்பட்ட பபை்களின் கட்டாயப் 

பங்ககற்பு விகிதமான 33 சதவீததத்ிணன விட சற்று அதிகமாக மை்டுவம உள்ளது. 

 கடந்த ஆை்டில் 34.28% என்ற அளவில் இருந்த பபை்களால் பயன்படுதத்ப்பட்ட கவணல 

நாட்கள் ஆனது இந்த ஆை்டு 37.6% அளவில் மட்டுகம பயன்படுதத்ப் பட்டு உள்ளது. 

 உத்தரப் பிரகதசம், குஜராத், அசாம், ஜாரக்்கை்ட், ஒடிசா, மத்தியப் பிரகதசம் மற்றும் 

மகாராஷ்டிரா ஆகிய ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள MGNREGA பைியாளரக்ளில் பபை் 

பைியாளரக்ள் 50 சதவீததத்ிற்கும் குணறவானவரக்ள் ஆவர.் 

 

புதிய ஒருங்கிமணந்த உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

 

 மத்திய அரசானது, சமீபத்தில் புதிய ஒருங்கிணைந்த உைவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்ணத 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது கதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டதத்ின் (NFSA) கீழான 81.35 ககாடி பயனாளிகளுக்கு 

2023 ஆம் ஆை்டில் இலவச உைவு தானியங்கணள வழங்க உள்ளது. 

 “ஒகர நாடு - ஒகர விணல - ஒகர கரஷன்” என்ற குறிக்ககாளிணன நிணறகவற்றும் வணகயில் 

இந்த மதத்ிய அரசின் திட்டத்ணதச ்பசயல்படுத்த அணமசச்ரணவ முடிவு பசய்துள்ளது. 

 இது கதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டதத்ின் (NFSA) கீழ் உள்ள 81.35 ககாடி பயனாளரக்ணள 

உள்ளடக்கிய, மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடிய நிணலயில் உள்ள 67% மக்களுக்குப் 

பயனளிப்பதணன கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 
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இந்திய அறிவியல் மாநாட்டு அமமப்பின் 108வது கூட்டம் 

 இந்திய அறிவியல் மாநாட்டு அணமப்பின் 108வது வருடாந்திரக் கூட்டமானது நாக்பூரில் 

உள்ள ராஷ்டிரசாந்த் துககடாஜி மகாராஜ் நாக்பூர ்பல்கணலக்கழகத்தில் நணடபபற்றது. 

 இந்த ஆை்டு இந்திய அறிவியல் மாநாட்டு அணமப்பின் ணமயக் கருதத்ுரு, 

“பபை்களுக்கான அதிகாரமளிப்புடன் கூடிய ஒரு நிணலயான கமம்பாட்டிற்கான 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம்” என்பதாகும். 

 இந்த நிகழ்கவாடு கசரந்்து பழங்குடியினர ்அறிவியல் மாநாடும் நணடபபற்றது. 

 இந்த மாநாட்டின் முதல் கூட்டமானது 1914 ஆம் ஆை்டில் நணடபபற்றது. 

 

பணமதிப்பிழப்பு சதாடரப்ான வழக்கில் தீர்ப்பு 

 இந்திய உசச் நீதிமன்றம் ஆனது 2016 ஆம் ஆை்டில் அறிவிக்கப்பட்ட 500 மற்றும் 1,000 

மதிப்புள்ள இந்திய ரூபாய் பைதத்ாள்கள் பசல்லாது என்ற அரசின் அறிவிப்பிணன உறுதி 

பசய்துள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்08 ஆம் கததியன்று, இந்தியப் பிரதமர ்500 மற்றும் 1,000 ரூபாய் 

பைத்தாள்கள் பசல்லாது என்ற அறிவிப்பிணன விடுத்தார.் 

 அதிக மதிப்புள்ள இந்த பைதத்ாள்கள் பசல்லாது என்ற முடிணவ எதிரத்்து உசச் 

நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதாடரப்பட்டது. 

 பைமதிப்பிழப்பு பதாடரப்ான முடிவின் பசல்லுபடித் தன்ணமயிணனப் பரிசீலிக்கச ்

சசய்ேதற்காக உசச் நீதிமன்றம் ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ில் 

அரசியலணமப்பு அமரவ்ு ஒன்றிணன அணமத்தது. 

 தற்கபாது இதற்கான முடிவு, அரசியலணமப்பு அமரவ்ின் 4:1 என்ற பபரும்பான்ணமயின் 

மூலம் கமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 
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ஆயுர்கவதத்திற்கான SMART திட்டம் 

 இந்திய மருதத்ுவ முணறக்கான கதசிய ஆணையம் (NCISM) மற்றும் மத்திய ஆயுரக்வத 

அறிவியல் ஆராய்சச்ிச ் சணப (CCRAS) ஆகியணவ இணைந்து ‘SMART’ என்ற திட்டத்ணதத் 

பதாடங்கியுள்ளன. 

 SMART என்பது கற்பிதத்ல் பதாழில்முணறயில் ஆயுரக்வத ஆராய்சச்ியின் ஒரு பபரும் 

கபாக்கிணன பநறிப்படுதத்ுதல் என்பதணனக் குறிக்கிறது. 

 ஆயுரக்வதக் கல்லூரிகள் மற்றும் மருத்துவமணனகள் மூலம் அறிவியல் ஆராய்சச்ிணய 

கமம்படுதத்ுவணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

அணுெக்தி அமமப்புகள் மற்றும் மகதிகள் பற்றிய பட்டியல் 

 

 1988 ஆம் ஆை்டு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா ஆகிய 

நாடுகள் தங்கள் அணுசக்தி நிணலயங்களின் பட்டியணலப் பரிமாறிக் பகாை்டன. 

 இரு தரப்பிலிருந்தும் வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூரவ் அறிக்ணககளின்படி, இந்த 

ஒப்பந்தமானது இரு நாடுகளும் ஒன்றுக்பகான்று தங்களது அணுசக்தி நிணலயங்கணளத ்

தாக்கிக் பகாள்வணதத் தடுக்கிறது. 

 இந்தப் பட்டியல்கள் ஒகர கநரத்தில் இஸ்லாமாபாத் மற்றும் புது படல்லியில் உள்ள 

அந்தந்த நாடுகளின் தூதரக்ள் மூலம் சமரப்்பிக்கப்பட்டன. 

 2008 ஆம் ஆை்டில் கமற்பகாள்ளப்பட்ட ஓர ்ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியா மற்றும் 

பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளும் அந்தந்த அரசுக் காவல்துணறயின் காவலில் உள்ள 

ணகதிகளின் பட்டியணலயும் ஒன்றுக்பகான்று பரிமாறிக் பகாை்டன. 

 தடுப்புக் காவலில் ணவக்கப்பட்டுள்ள 705 இந்தியரக்ள், 51 பபாதுமக்கள் மற்றும் 654 

மீனவரக்ளின் பட்டியணல பாகிஸ்தான் அரசு பகிரந்்துள்ளது. 

 இந்தியா தனது காவலில் உள்ள 434 பாகிஸ்தானியரக்ள், 339 பபாதுமக்கள் மற்றும் 95 

மீனவரக்ளின் பட்டியணலப் பகிரந்்து பகாை்டது. 

 2008 ஆம் ஆை்டு உடன்படிக்ணகயானது, இரு நாடுகளிடமும் காவலில் ணவக்கப் பட்டு 

உள்ள ணகதிகளுக்கு அந்தந்த நாடுகளின் தூதரக அணுகணல வழங்குகிறது.  

 கமலும், ஒவ்பவாரு ஆை்டின் ஜனவரி மற்றும் ஜூணல மாதங்களில் இருநாடுகளும் 

ஒன்றுக்பகான்று தத்தமது காவலில் உள்ள ணகதிகளின் பட்டியணல பரிமாறிக் பகாள்ள 

கவை்டும் என்றும் இது குறிப்பிடுகிறது. 
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பிரஜ்வாலா ெவால் 

 ஊரக கமம்பாட்டுத் துறற அணமசச்கம் ஆனது பிரஜ்ஜ்வாலா சவாணல அறிமுகப் படுதத்ி 

உள்ளது. 

 இது கிராமப்புற பபாருளாதாரத்ணத மாற்றியணமப்பதற்கான கருதத்ாக்கங்கள், தீரவ்ுகள் 

மற்றும் நடவடிக்ணககணள முன்ணவப்பதணன வரகவற்கிறது. 

 புதுணமயான பதாழில்நுட்பத் தீரவ்ு, உள்ளாரந்்த கமம்பாடு, மதிப்புச ் சங்கிலிச ் சாரந்்த 

திட்டங்கள், கமம்படுத்தப்பட்ட பபை்கள் பதாழில்முணனவு, குணறந்த பசலவினம் 

பகாை்ட தீரவ்ுகள், நிணலத்தன்ணம, இடம் சாரந்்த கவணலவாய்ப்பு, உள்ளூர ்மயமாக்கப் 

பட்ட மாதிரிகள் ஆகியவற்றிணனச ் சாரந்்த கருதத்ாக்கங்கள் மற்றும் தீரவ்ுகணள 

வரகவற்கிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் நீரடிெ ்சுரங்கப்பாமத 

 

 பகால்கத்தாவின் கிழக்கு-கமற்கு பிரிவு பமட்கரா வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாக, 

இந்தியாவின் முதல் நீரடிச ்சுரங்கப் பாணதயானது கமற்கு வங்காளத்தில் பாயும் ஹூக்ளி 

ஆற்றின் கீழ் பகுதியில் கட்டணமக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 இந்தக் கட்டணமப்ணபப் பயன்படுதத் உள்ள பமட்கரா இரயில்கள், நீருக்கடியில் அணமந்த 

இந்த 520 மீட்டர ்நீள சுரங்கப் பாணதணயக் கடக்க பவறும் 45 வினாடிககள ஆகும். 

 பகால்கத்தாவில் அணமந்துள்ள பகால்கதத்ா பமட்கரா சுரங்கப் பாணதயானது ஆற்றுப் 

படுணகக்கு கீகழ 13 மீட்டர ் மற்றும் தணரயில் இருந்து 33 மீட்டர ் ஆழத்தில் அணமந்து 

உள்ளது. 

 

உலக வங்கியின் முதன்மமயான பாலினம் ொரந்்த செயற்கருவித் சதாகுப்புப் 

புத்தகம் 

 "அணனதத்ு பாலினங்களுக்குப் பபாருந்தக்கூடிய நகரப்்புறப் கபாக்குவரதத்ு மற்றும் 

பபாது இடங்கணள உருவாக்குதல்" என்பதன் அடிப்பணடயிலான பாலினம் சாரந்்த பசயற் 

கருவித் பதாகுதிப் புதத்கம் ஆனது சமீபதத்ில் பவளியிடப்பட்டது. 

 இது கபாக்குவரத்து மற்றும் நகர வடிவணமப்பு ஆகியவற்றில் உள்ள பாலினம் சாரந்்த 

சிக்கல்கணளக் கவனத்தில் பகாை்டு வருவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 பசயற்கருவித் பதாகுப்புப் புத்தகம் என்பது உலக வங்கியினால் பவளியிடப்பட்ட இரை்டு 

பதாகுதிகள் பகாை்ட வழிகாட்டியாகும். 
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 அணனத்து பாலினங்களுக்குப் பபாருந்தக் கூடிய நகரப்்புறப் கபாக்குவரத்து மற்றும் 

பபாது இடங்கணள உருவாக்குதல் திட்டத்ணத வடிவணமப்பதற்கு என்று நகரப்்புற 

அணமப்புகளுக்குத் கதணவயான நான்கு அம்ச அமலாக்கக் கட்டணமப்பின் விவரங்கள் 

இதில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் பசுமம மஹட்ரஜன் கலப்பு திட்டம் 

 கதசிய அனல் மின் கழகம் மற்றும் குஜராத் எரிவாயு நிறுவனம் ஆகியணவ இணைந்து 

இந்தியாவின் முதல் பசுணம ணஹட்ரஜன் கலப்புத் திட்டதத்ிணன சூரத்தில் பதாடங்கி 

உள்ளன. 

 சூரியசக்தி அல்லது காற்றாணல கபான்ற புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் மூலங்களில் இருந்து 

உற்பத்தி பசய்யப்படும் மின்சாரத்ணதப் பயன்படுத்தி, நீரியல் மின்னாற் பகுப்பு முணற 

மூலம் இந்தப் பசுணம ணஹட்ரஜன் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 பபட்கராலியம் மற்றும் இயற்ணக எரிவாயு ஒழுங்குமுணற வாரியம் ஆனது, முதலில் 

பசுணம ணஹட்ரஜணன குழாய் வழி இயற்ணக வாயுவுடன் (PNG) அதன் பமாத்த கன 

அளவில் 5% கலப்பிற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 பின் கலணவயின் அளவு படிப்படியாக அதிகரிக்கப் பட்டு 20% என்ற அளவிணன எட்டும். 

 

 

18வது கதசிய ொரணர் மற்றும் வழிகாட்டிகள் கூட்டம் 

 66 ஆை்டு கால இணடபவளிக்குப் பிறகு, 18வது கதசிய சாரைர ் மற்றும் வழிகாட்டிகள் 

கூட்டத்திணன ராஜஸ்தான் மாநில அரசு நடதத்ுகிறது. 
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 இந்தக் கூட்டமானது (ஜம்கபாரி), இளம் சாரைரக்ள் தங்கள் பழக்க வழக்கங்கள், உைவுப் 

பழக்கங்கள், ணகவிணனப் பபாருட்கள் மற்றும் சமயம் சாரந்்த நணட முணறகள் 

ஆகியவற்றிணன ஒருவருக்பகாருவர ்பகிரந்்து பகாள்வதற்கானத் தளத்ணத வழங்குகிறது. 

 இந்தக் கூட்டதத்ின் கபாது பல்கவறு கபாட்டிகளும் ஏற்பாடு பசய்யப்படுகின்றன. 

 

BIND திட்டம் 

 ஒளிபரப்பு உள்கட்டணமப்பு மற்றும் வணலயணமப்பு கமம்பாடு (BIND) திட்டதத்ிற்குப் 

பபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அணமசச்ரணவக் குழு அங்கீகாரம் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது பிரசச்ார ் பாரதியின் உள்கட்டணமப்ணப விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் கமம்படுத்துதல் 

ஆகியவற்கறாடு எை்ைிம உள்ளடக்கம் மற்றும் விநிகயாக வணலயணமப்பிணன 

கமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தும். 

 இத்திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக, பிரசார ் பாரதி பவளிப்புற ஒளிபரப்பு வாகனங்கணள 

வாங்குவகதாடு, தூரத்ரச்ன் மற்றும் அகில இந்திய வாபனாலி ணமயங்கணள உயரத்ர 

நிணலக்குத் தயார ்பசய்வதற்காக அவற்றிணன எை்ைிம முணறயில் கமம்படுதத் உள்ளது. 

 தற்கபாது, தூரத்ரச்ன் 28 பிராந்திய அணலவரிணசகள் உட்பட 36 பதாணலக்காட்சி 

அணலவரிணசகணள இயக்கி வருகிற அகத சமயம் அகில இந்திய வாபனாலி ணமயம் 500 

ஒளிபரப்பு ணமயங்கணள இயக்கி வருகிறது. 

 BIND திட்டம் ஆனது தற்கபாது இந்தியாவில் 59% மற்றும் 68% ஆக உள்ள அகில இந்திய 

வாபனாலி ணமயத்தின் FM அணலபரப்பிகளின் பரவணல முணறகய புவியியல் பரப்பு என்ற 

அளவில் 66% ஆகவும், மக்கள் பதாணக அடிப்பணடயில் 80% ஆகவும் அதிகரிக்க உள்ளது. 
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கதசியப் பசுமம மஹட்ரஜன் திட்டம் 

 கதசியப் பசுணம ணஹட்ரஜன் திட்டத்திற்கு மதத்ிய அணமசச்ரணவ ஒப்புதல் அளிதத்ு 

உள்ளது. 

 பசுணம ணஹட்ரஜன் மற்றும் அதன் துறண விறளபபாருட்கள் ஆகியவற்றின் உற்பதத்ி, 

பயன்பாடு மற்றும் ஏற்றுமதிக்கான உலகளாவிய ணமயமாக இந்திய நாட்டிணன 

மாற்றுவணத இந்தத் திட்டம் கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 பசுணம ணஹட்ரஜனின் கதணவ உருவாக்கம், உற்பத்தி, பயன்பாடு மற்றும் ஏற்றுமதி 

ஆகியவற்றிற்கான வசதிகணள வழங்க இந்தத் திட்டம் உதவும். 

 இது இந்திய நாட்டிணன எரிசக்தித் துணறயில் சுயசாரப்ு உணடயதாக மாற்றவும், 

பபாருளாதாரத்தின் முக்கியத் துணறகளில் காரப்ன் நீக்கம் பசய்யவும் உதவும். 

 

 

RISE - கதசியப் பிரெெ்ாரம் 

 ‘RISE - ஆன்மிக அதிகாரமளிதத்ல் மூலம் இந்திய நாட்டிணன எழுசச்ி பபறச ்பசய்தல்’ என்ற 

கதசியப் பிரசச்ாரமானது ராஜஸ்தானின் மவுை்ட் அபுவில் பிரம்ம குமாரிகள் என்ற 

அணமப்பினால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 இது "பபான்மயமான இந்தியா" என்ற ஒரு குறிக்ககாளிணன நிணறகவற்றும் வணகயில் 

இந்தியக் குடிமக்கணள ஆன்மீக ரீதியில் கமம்படுதத்ுவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டு 

உள்ளது. 

 சுயமாற்றம் உலக மாற்றதத்ிற்கு வழிவகுக்கும் என்ற பகாள்ணகயில் பிரம்ம குமாரிகள் 

அணமப்பு நம்பிக்ணக பகாை்டுள்ளது. 

 

e-SCR திட்டம் 

 இந்தியாவின் தணலணம நீதிபதி DY சந்திரசூட் இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தின் மின்னணு 

முணறயிலான அறிக்ணககள் (e-SCR) என்ற திட்டதண்தத் பதாடங்க உள்ளதாக அறிவிதத்ு 

உள்ளார.் 
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 வழக்கறிஞரக்ள், சட்டக்கல்லூரி மாைவரக்ள் மற்றும் பபாதுமக்கள் ஆகிகயார,் உசச் 

நீதிமன்றத்தின் சுமார ் 34,000 தீரப்்புகள் குறிதத் அறிக்ணககணள இலவசமாக அணுகச ்

சசய்வதற்கான வாய்ப்பிணன வழங்குவணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத் தீரப்்புகள் உசச் நீதிமன்றதத்ின் இணையதளத்திலும், ணககபசிச ் பசயலியிலும், 

கதசிய நீதித்துணற தரவுக் கட்டணமப்பின் தீரப்்புகள் அடங்கிய தளத்திலும் கிணடக்கப் 

பபறும். 

 உசச் நீதிமன்றத்தில் நடுநிணலக் குறிப்கபடுகள் என்ற ஒன்று அறிமுகப்படுதத்ப்படும் 

என்றும் இந்தியத் தணலணம நீதிபதி அவரக்ள் அறிவித்தார.் 

 நடுநிணலக் குறிப்கபடுகள் என்பது ஒரு சட்ட ரீதியிலான ஆவைத்தின் பவளியீட்டாளரின் 

அணடயாளத்திணன பவளிப்படுதத்ாத தரப்படுத்தப்பட்ட சட்டக் குறிப்கபடாகும். 

 இது பாரபட்சமற்ற மற்றும் பமய்ணமசார ் குறிப்புகணள வழங்குவதற்கு வழிவணக 

பசய்கிறது. 

 படல்லி மற்றும் ககரள உயர ் நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனகவ இே்ேறக நடுநிணலக் 

குறிப்கபடுகணளப் பயன்படுதத்ுகின்றன. 

 

 

உலகின் மிக நீளமான நதிப் பயணக் கப்பல் 

 வாரைாசியில் இருந்து வங்காளகதசம் வழியாக திப்ருகர ் வணரயிலான பயைதத்ிணன 

கமற்பகாள்ள உள்ள ‘கங்கா விலாஸ்’ எனப்படும் உலகின் மிக நீளமான நதிப் பயைக் 

கப்பலானது பதாடங்கப்பை உள்ளது. 

 இது 50 நாட்களில் 3200 கிகலாமீட்டர ் பதாணலவு வணர பயைிக்க உள்ளவதாடு,  இது 

இந்தியா மற்றும் வங்காளகதசத்தில் உள்ள 27 நதி நீகராட்டங்கள் வழியாகப் 

பயைிக்கவும் உள்ளது. 

 இந்த உல்லாசப் பயைக் கப்பல் ஆனது இதில் பயைம் கமற்பகாள்ளும் சுற்றுலாப் 

பயைிகளுக்கு உலகப் பாரம்பரியத் தளங்கள் உட்பட பல்கவறு கட்டடக்கணல சாரந்்த 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 50 இடங்களுக்குப் பயைம் கமற்பகாள்ளச ்சசய்வதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பிணன அளிக்கும். 

 இது சுந்தரவன கழிமுகக் காடுகள் மற்றும் காசிரங்கா கதசியப் பூங்கா உள்ளிட்ட பல்கவறு 

கதசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் சரைாலயங்கள் வழியாகவும் பயைிக்க உள்ளது. 
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பத்தாண்டிற்கு ஒருமுமற கமற்சகாள்ளப்படும் மக்கள் சதாமகக் கணக்சகடுப்பு 

 

 பத்தாை்டுகளுக்கு ஒருமுணற கமற்பகாள்ளப்படும் மக்கள் பதாணகக் கைக்பகடுப்பு 

பைிகளானது இந்த ஆை்டின் பசப்டம்பர ்மாதம் வணர ஒத்திணவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நிரவ்ாக எல்ணலகணள தீரம்ானிப்பதற்கானத் கததியானது ஜூன் 30 ஆம் கததி வணர 

நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளதாக மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு பதரிவித்துள்ளது. 

 விதிமுணறகளின்படி, மாவட்டங்கள், துணை மாவட்டங்கள், வட்டங்கள், தாலுகாக்கள் 

மற்றும் காவல் நிணலயங்கள் கபான்ற நிரவ்ாக அலகுகளின் எல்ணல வரம்புகள் 

நிரை்யிக்கப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு மட்டுகம மக்கள் பதாணகக் 

கைக்பகடுப்பு கமற்பகாள்ளப்படும். 

 கடந்த மக்கள் பதாணகக் கைக்பகடுப்பானது 2011 ஆம் ஆை்டில் நடதத்ப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆை்டு மக்கள்பதாணகக் கைக்பகடுப்பின் முதல் கட்டமான - கதசிய மக்கள் 

பதாணகப் பதிகவட்ணட (NPR) புதுப்பிதத்ல் பைிகயாடு கசரத்த்ு வீடுகளின் பட்டியல் 

மற்றும் வீட்டுகளின் எை்ைிக்ணக கைக்பகடுப்பு ஆகியணவ 2020 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் 

முதல் பசப்டம்பர ்மாதம் வணரயிலான காலத்தில் நடத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டது. 

 ஆனால் COVID-19 பபருந்பதாற்று காரைமாக அணவ காலவணரயின்றி ஒதத்ி ணவக்கப் 

பட்டன. 

 தற்கபாது கமற்பகாள்ளப் பை உள்ள மக்கள்பதாணகக் கைக்பகடுப்பானது முதன் 

முணறயாக எை்ைிம முணறயிலும் காகிதப் பதிகவடு (ககள்வித்தாள்/படிவங்கள்) ஆகிய 

இரை்டு வணகயிலும் கமற்பகாள்ளப்பட உள்ளது. 
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உயர் இலட்சியமிக்கத் சதாகுதிகள் திட்டம் 

 

 மத்திய அரசானது, உயர ் இலட்சியமிக்கத் பதாகுதிகள் திட்டத்திணன (ABP) பதாடங்க 

உள்ளது. 

 இது உயர ் இலட்சியமிக்க மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் வணகயிலான புதிய முன்பனடுப்பு 

ஆகும். 

 இது பல்கவறு கமம்பாட்டு அளவுருக்களின் அடிப்பணடயில் பின்தங்கியுள்ள 

மாவட்டங்களின் பசயல்திறணன கமம்படுதத்ுவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 உயர ் இலட்சியமிக்கத் பதாகுதிகள் திட்டதத்ின் கீழ், மாநிலங்கள் முழுவதும் உள்ள 500 

பதாகுதிகள் அணடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 

 கடந்த ஆை்டில் அரசால் அணமக்கப்பட்ட நான்கு கபர ் பகாை்ட ஒரு குழுவின் 

பரிந்துணரகளின் அடிப்பணடயில் இந்த 500 பதாகுதிகள் அணடயாளம் காைப் பட்டு 

உள்ளன. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் மகளிர் அமமதிக் காப்புப்பமடகளின் மிகப்சபரிய 

பமடப்பிரிவு 

 சூடானில் நிணல நிறுதத்ப்பட்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் தூதுக் குழுவிற்கான அணமதிக் 

காப்பு மகளிர ்பணடப் பிரிவிணன இந்திய அரசு அனுப்ப உள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் தூதுக் குழுவில் இடம் பபறும் இந்திய மகளிர ் அணமதிக் 

காப்புப் பணடப் பிரிவின் மிகப்பபரிய ஒற்ணறப் பணடப் பிரிவாக இது விளங்கும். 

 இந்தியா முதன்முதலில் தனது அணனதத்ு மகளிர ்பணடப் பிரிவிணன 2007 ஆம் ஆை்டில் 

ணலபீரியாவில் நிணல நிறுதத்ியது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அணமதி காப்பு திட்டம் என்பது அணமதி நடவடிக்ணக துணறக்கும் 

பசயல்பாட்டு ஆதரவு வழங்கீட்டுத் துணறக்கும் இணடயிலான ஒரு கூட்டு முயற்சி ஆகும். 

 இந்தத் திட்டத்திணனச ் பசயல்படுதத்ும் நாடுகளுக்கு கமாதல்கள் நிணறந்த 

சூழ்நிணலகளில் இருந்து அணமதி நிணலக்கு மாறச ்சசய்வதற்கு உதவச ்சசய்வணத இது 

கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் அணமதிக் காப்புப் பைிகளில் 12 பைிகளில் ஈடுபடுத்தப் 

பட்டதுடன், இந்தியா வங்காளகதசத்திற்கு அடுத்தபடியாக இரை்டாவது பபரியப் 

பங்களிப்பு நாடாகத் திகழ்கிறது. 
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iFANS-2023 

 

 ‘உைவு மற்றும் ஊட்டசச்தத்ுப் பாதுகாப்பு குறிதத் சரவ்கதச மாநாடு-2023 (iFANS-2023)’ 

ஆனது பமாஹாலியில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 iFANS-2023 மாநாடானது கவளாை்ணம, உைவு மற்றும் ஊட்டசச்த்து, உயிரித ் பதாழில் 

நுட்பம் மற்றும் மரபணு மாற்றம் ஆகிய துணறகளில் காைப்படும் சரவ்கதச நிபுைரக்ள் 

மற்றும் இளம் ஆராய்சச்ியாளரக்ணள ஒன்றிணைப்பணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

கதசிய மரபணு மாற்றம் மற்றும் பயிற்சி மமயம் 

 கதசிய மரபணு மாற்றம் மற்றும் பயிற்சி ணமயம் (NGETC) என்பது ஒற்ணறச ் சாளர 

அணமப்புடன் கூடிய ஒரு அதிநவீன ணமயமாகும். 

 CRISPR-Cas வழியிலான மரபணு மாற்ற முணற உட்பட பல்கவறு மரபணுத் திருதத் 

முணறகணள ஏற்பதற்கான பிராந்தியத ் கதணவகணளப் பூரத்த்ி பசய்வதற்கான கதசிய 

தளமாக இது பசயல்படும். 

 மரபணுத் திருதத்ம் என்பது இந்திய ஆராய்சச்ித ் துணறயானது பயிரக்ளில் விரும்பத் 

தகுந்த மாற்றங்கணள உருவாக்கி வழங்கும் வணகயில் மாறுவதற்கான நம்பத் தகுந்தத ்

பதாழில் நுட்பமாக விளங்கும். 
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 கதசிய கவளாை்-உைவு உயிரித் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது, வாணழ, அரிசி, 

ககாதுணம, தக்காளி, மக்காசக்சாளம் மற்றும் திணன உள்ளிட்ட பல்கவறு வணகயான 

பயிரக்ளில் மரபணு மாற்றம் கமற்பகாள்வதற்கான பசயற்முணறகணள விரிவுபடுதத்ச ்

சசய்யும் தனது பசயல்திறணன பவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

தானியங்கி ெமிக்மை அமமப்புடன் கூடிய இந்தியாவின் மிக நீளமான இரயில் 

பாமத 

 

 இந்திய இரயில்கவயானது ஒரு பைி முணறயில் ‘தானியங்கி சமிக்ணஞ அணமப்பிணன’ 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 தானியங்கி சமிக்ணஞ அணமப்பு என்பது ஒரு பசலவு குணறந்தத் தீரவ்ாகும். 

 இந்திய இரயில்கவ நிரவ்ாகதத்ின் காசியாபாத் - பை்டிட் தீன தயாள் உபாதய்ாய் 

இரயில்கவ நிரவ்ாகப் பிரிவானது, நாட்டின் மிக நீளமான முழு அளவிலான தானியங்கி 

சமிக்ணஞ பிரிவாக மாறியுள்ளது. 

 762 கிகலா மீட்டர ் நீளமுள்ள இந்த இரயில் பாணதயானது முழுவதுமாக தானியங்கி 

மயமாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தானியங்கி சமிக்ணஞ அணமப்பானது, தானியங்கி நிறுதத் சமிக்ணஞகள் மூலம் 

இரயில்களின் இயக்கத்ணதக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. 

 

தன்னாரவ் வாகன நவீனமயமாக்கல் திட்டம் 

 தன்னாரவ் வாகன நவீனமயமாக்கல் திட்டதத்ிற்கான (V-VMP) கதசிய ஒற்ணறச ் சாளர 

அணமப்பில் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரகதசங்கள் இணைந்துள்ளன. 

 இது மகிழுந்துகளின் மறுசுழற்சிக்கான சுற்றுசச்ூழல் அணமப்பில் சேகுோக தனியார ்

முதலீட்ணட ஊக்குவிக்கும். 

 பணழய வாகனங்களின் அகற்றல் பகாள்ணக என்பது பணழய மற்றும் தகுதியற்ற 

வாகனங்கணள அகற்றி, இந்தியச ் சாணலகளில் நவீன மற்றும் புதிய வாகனங்கணளப் 

பயன்படுதத்ுவதற்கான சூழணல உருவாக்கச ் சசய்வதற்காக பதாடங்கப்பட்டு, 

அரசாங்கதத்ினால் நிதியளிக்கப்படும் திட்டமாகும். 
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 நாட்டில் குணறந்த கரியமில பவளியீட்டுத் தடதத்ிணன அணடவதற்காகத் தகுதியற்ற 

மற்றும் மாசுபடுதத்ும் வணகயிலான வாகனங்கணளப் படிப்படியாக அகற்றுவதற்கான 

ஒரு சுற்றுசச்ூழல் அணமப்ணப உருவாக்குவகத இந்தக் பகாள்ணகயின் முதன்ணமயான 

குறிக்ககாளாகும். 

 

 

கருங்காய்ெெ்ல் கநாய்ப் பாதிப்புகள் 

 இந்தியாவில் 2007 ஆம் ஆை்டில் 44,533 ஆக பதிவாகியிருந்த கருங்காய்சச்ல் கநாய்ப் 

பாதிப்புகளின் எை்ைிக்ணகயானது 2022 ஆம் ஆை்டில் 834 ஆக குணறந்து 98.7 சதவீத 

சரிவிணனக் கை்டுள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆை்டிற்குள் இந்தியாவிலிருந்து கருங்காய்சச்ல் கநாய்ப் பாதிப்பிணன 

ஒழிப்பதாக இந்தியா உறுதி பூை்டுள்ளது. 

 கநாய் ஒழிப்பு என்பது, வருடாந்திர கருங்காய்சச்ல் பாதிப்பிணன துணை மாவட்ட அளவில் 

10,000 கபருக்கு 1 நபர ் என்ற வீததத்ிற்கும் குணறவான அளவிற்குக் குணறப்பது என 

வணரயறுக்கப் படுகிறது. 

 மகலரியாவுக்கு அடுத்தபடியாக உலகின் இரை்டாவது பகாடிய ஒட்டுை்ைி மூலம் பரவக் 

கூடிய உயிரக்்பகால்லி கநாயாக கருங்காய்சச்ல் கருதப்படுகிறது. 
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இமணயவழி விமளயாட்டு முமறகளுக்கான வமரவுக் சகாள்மக 

 

 மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத ் துறற அணமசச்கம் (MeitY) ஆனது சமீபதத்ில் 

இணையவழி விணளயாட்டு முணறகளுக்கான வணரவு விதிகணள பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த முன்பமாழியப்பட்ட விதிகளானது, 2021 ஆம் ஆை்டு தகவல் பதாழில்நுட்ப 

விதிகளில் (இணடநிணல வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் எை்ைிம ஊடக பநறிமுணறகள் 

குறியீடு) கமற்பகாள்ளப்பட்ட திருதத்மாக அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

 இதன் படி இணையவழி விணளயாட்டு நிறுவனங்கள் ஒரு சுய ஒழுங்குமுணற அணமப்பில் 

பதிவு பசய்ய கவை்டும். 

 இணையவழி விணளயாட்டு நிறுவனங்கள், பயனரக்ளின் KYC (உங்கள் ோடிக்றகயாளறர 

அறிதல்), பவளிப்பணடயான முணறயில் பைம் பபறுதல் பகாள்ணக மற்றும் பைத்ணதத ்

திரும்ப வழங்கல் உள்ளிட்டவற்றுடன் கூடிய கூடுதல் கவனதத்ுடன் பசயல்பட கவை்டும். 

 இதன் படி விணளயாட்டு நிறுவனங்களும் சமவாய்ப்பு எை் உருவாக்க சான்றிதணழப் 

பபற கவை்டும். 

 இதில் இணைய வழி விணளயாட்டு நிறுவனங்களானது விணளயாட்டுகளின் முடிவுகணள 

ணவதத்ு பந்தயதத்ில் ஈடுபட அனுமதிக்கப் படாது. 
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 சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணைய வழி வரத்த்க நிறுவனங்கணளப் கபாலகவ, 

இணையவழி விணளயாட்டு நிறுவனங்களின் தளங்களும், அந்தத் தளம் விதி முணறகணள 

முணறயாகப் பின்பற்றுகிறதா என்பணத உறுதிப்படுதத்ுவதற்காக என்று ஓர ் இைக்க 

அதிகாரிணய நியமிக்க கவை்டும். 

 

கதசியப் புவியியல் சகாள்மக 2022 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அணமசச்கமானது, 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான கதசியப் 

புவியியல் பகாள்ணகயிணனச ்சமீபத்தில் பவளியிட்டது. 

 இது கதசிய கமம்பாடு, பபாருளாதாரச ் பசழிப்பு மற்றும் வளரந்்து வரும் தகவல் 

பபாருளாதாரம் ஆகியவற்றிணன ஆதரிப்பதற்காக புவிசார ் துணறணய வலுப்படுத்த 

முயல்கின்ற, குடிமக்கணள ணமயமாகக் பகாை்ட ஒரு பகாள்ணகயாகும். 

 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள், உயர ் துல்லியமிக்க எை்ைிம புவிப்பரப்பு மாதிரியுடன் கூடிய 

(DEM) உயர ்பதளிவுதத்ிறன் பகாை்ட நிலப்பரப்பு ஆய்வு மற்றும் வணரபடமிடல் முணறணய 

நிறுவுவணத இந்தக் பகாள்ணக கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் புவிசார ் பபாருளாதாரம் ஆனது, 2025 ஆம் ஆை்டில் 12.8% என்ற வளரச்ச்ி 

விகிதத்தில் ரூ.63,000 ககாடிணயத் தாை்டும் என்றும், 10 இலட்சதத்ுக்கும் அதிகமான 

மக்களுக்கு கவணலவாய்ப்ணப வழங்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

SPRINT முன்சனடுப்பு 

 இந்தியக் கடற்பணடயானது, ‘SPRINT’ என்ற ஒரு முன்பனடுப்பின் கீழ் ஆயுதம் தாங்கிய 

தன்னியக்க படகுகணள வாங்குவதற்காக சாகர ் டிஃபபன்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிணரகவட் 

லிமிபடட் நிறுவனதத்ுடனான ஒப்பந்ததத்ில் சமீபதத்ில் ணகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 ‘SPRINT’ திட்டம் என்பது உள்நாட்டு நிறுவனங்களின் முக்கியப் பாதுகாப்புத் பதாழில் 

நுட்பங்கணள கமம்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

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


                   
 

49 
 

 SPRINT என்பது "சிறப்பான பாதுகாப்பு துணறக்காக புத்தாக்கங்கள் மூலமாக ஆராய்சச்ி 

மற்றும் கமம்பாட்டுப் பைிகளில் கூடுதல் ஆதரவு வழங்குவணத ஆதரிதத்ல் என்பணத 

குறிக்கிறது. 

 இது 2022 ஆம் ஆை்டு ஜூணல மாததத்ில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

நிலெெ்ரிவு - நில அமிழ்தல் மண்டலம் 

 உத்தரகாை்டில் உள்ள கஜாஷிமத் என்ற சிறிய நகரதத்ில் அணமந்துள்ள பமாதத்ம் 4,500 

கட்டிடங்களில் 610 கட்டிடங்கள் விரிசல் அணடந்த நிணலயில் உள்ளது. 

 அதிகாரிகள் இந்தப் பகுதியிணன நிலசச்ரிவு - நில அமிழ்தல் மை்டலமாக அறிவிதத்ு 

உள்ளனர.் 

 இது நிலதத்டிப் பபாருட்களின் அகற்றம் அல்லது நகரவ்ு காரைமாக பூமியின் கமற் 

பரப்பில் படிப்படியாக தாழ்வு அல்லது திடீபரன கீழிறங்குதல் நிகழ்வு ஆகும். 

 தை்ைீர,் எை்பைய், இயற்ணக எரிவாயு, அல்லது கனிம வளங்கள் நிலத்தில் இருந்து, 

குழாய் மூலம், பாணறகணள உணடப்பதன் மூலம் அல்லது சுரங்க நடவடிக்ணககளால் 

பவளிகயற்றப் படுவதால் பபரும்பாலும் நில அமிழ்தல் ஏற்படுகிறது. 

 1976 ஆம் ஆை்டு மிஸ்ரா குழுவின் அறிக்ணகயின்படி, கஜாஷிமத் ஒரு பிளவு தளத்தில் 

அணமந்துள்ளது. 

 கஜாஷிமத் ஒரு நிலசச்ரிவு மிகுந்த அணமப்பு மீது (அதாவது ஆயிரக்கைக்கான 

ஆை்டுகளுக்கு முன்பு) அணமந்துள்ளது. 

 கஜாஷிமத் பத்ரிநாத் மற்றும் கஹம்குை்ட் சாஹிப் பசல்லும் பாணதயில் அணமந்து 

உள்ளது.  

 இது அதிக ஆபதத்ுள்ள 'Zone-V' எனப்படும் நில அதிரவ்ு மை்டலத்தில் அணமந்துள்ளது. 

 

 

சபாது நிறுவனங்கள் கணக்சகடுப்பு 2021-22 

 இந்திய மின்கட்டணமப்பு கழக நிறுவனமானது (POWERGRID) கசணவத் துணறயில் முதல் 

இடம் பபற்றுள்ளது. 

 இது அதிக இலாபம் ஈட்டும் முதல் 10 நிறுவனங்களில் மூன்றாவது இடத்ணதப் பிடித்தது. 
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 இந்த அறிவிப்பானது, பபாது நிறுவனங்கள் துணறயால் பவளியிடப்பட்டது. 

 POWERGRID நிறுவனமானது, இந்தியாவின் பல்கவறு மாநிலங்களில் ஒட்டுபமாதத் மின் 

பகிரம்ானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில், இந்நிறுவனமானது 50% மின்சாரதத்ிணன விநிகயாகிக்கிறது. 

 POWERGRID நிறுவனதத்ின் அசல் பபயர ்“கதசிய மின் பகிரம்ானக் கழகம்” ஆகும். 

 

 

குமறவான புமகயிமன சவளியிடும் உயர் ரக மண்சணண்சணய் 

 

 பாரத் பபட்கராலியம் காரப்்பகரஷன் லிமிபடட் (BPCL) நிறுவனமானது, ஜம்முவில் நிணல 

நிறுத்தப் பட்டுள்ள இந்திய இராணுவதத்ிற்காக குணறவான புணகயிணன பவளியிடும் 

உயர ்ரக மை்பைை்பையிணன (SKO) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 உயரமான இடங்களில் அணமந்துள்ள முகாம்களில் உள்ள அணற சூகடற்றிகளில் இணவ 

எரிபபாருளாக பயன்படுதத்ப்படுவதால் இராணுவதத்ிற்கு SKO வழங்கப் படுவது 

இன்றியணமயாத ஒன்றாகும். 

 சாதாரை மை்பைை்பைய் ஆனது அதிக உயரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கபாது, 

ஆக்ஸிஜன் அளவு மிகக் குணறவாக இருப்பதால் இராணுவ வீரரக்ளுக்கு உடல்நலக் 

ககடிணன விணளவிக்கும் வணகயில் கைிசமான அளவில் புணகணய பவளியிடுகிறது. 
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கல்வி சதாடரப்ான G-20 ெந்திப்பு 

 இந்திய நாடானது, G-20 அணமப்பின் தணலணமப் பதவிணய ஏற்று, 2023 ஆம் ஆை்டில் முதல் 

முணறயாக G-20 நாடுகளின் தணலவரக்ள் மாநாட்டிணன நடத்தத் தயாராகி வருகிறது. 

 கல்வித் துறற அணமசச்கம் ஆனது யுனிவரச்ிட்டி கபனக்ட் என்ற தனிதத்ுவமான ஒரு 

விழிப்புைரவ்ுப் பிரசச்ாரத்ணதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவின் G20 தணலணமப் பபாறுப்பில் இணளஞரக்ணள ஈடுபடுத்தச ் சசய்வணத இது 

கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் G20 தணலணமப் பபாறுப்பின் ஒரு பகுதியாக நாட்டின் பல்கவறு பகுதிகளில் 

பல்கவறு நடவடிக்ணககள் மற்றும் நிகழ்வுகள் கமற்பகாள்ளப்பட உள்ளன. 

 பசன்ணன, அமிரத்சரஸ், புவகனஸ்வர ் மற்றும் புகன ஆகிய இடங்களில் நான்கு கல்வி 

சதாைரப்ான பசயற்குழுக் கூட்டங்கள் நணடபபற உள்ளன. 

 

 

இரயில்கவ நிரவ்ாகத்தின் ஆற்றல் செயல்திறன் திட்டம் 
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 இந்திய இரயில்கவ அணமசச்கம் ஆனது, 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் காரப்ன் நடுநிணலத ்

தன்ணமக் பகாை்டதாக மாறுவதற்காக வேண்டி ஐந்து அம்சத் திட்டத்திணன பவளிக் 

பகாைரந்்துள்ளது. 

 திறம் மிக்கச ் பசயல்பாடுகள் மூலம் ஆற்றல் நுகரண்வக் குணறதத்ு, புதுப்பிக்கதத்க்க 

ஆற்றலின் பயன்பாட்ணட அதிகரிப்பணத இந்தத் திட்டம் கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 அணனத்து இரயில்கவ நிரவ்ாக அணமப்புகளிலும் சூரியசக்தி உற்பத்திக்கான தகடுகள் 

பகாை்ட கமற்கூணரயிணன நிறுவுவது இத்திட்டதத்ின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். 

 

எத்திலீன் கிமளக்கால் (தரக் கட்டுப்பாடு) ஆமண, 2022 

 இரசாயனம் மற்றும் பபட்கராலிய இரசாயனத் துணறயானது இரசாயன மற்றும் உரங்கள் 

அணமசச்கதத்ுடன் இணைந்து, எதத்ிலீன் கிணளக்கால் (தரக் கட்டுப்பாடு) ஆணை, 2022 

என்ற தணலப்பிலான ஒரு அரசிதழ் அறிவிப்ணப பவளியிட்டது. 

 இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துக் கணரசணல உட் 

பகாை்டதால், சமரக்்கை்டில் 18 குழந்ணதகள் இறந்ததாக உஸ்பபகிஸ்தான் அரசு குற்றம் 

சாட்டியதணனயடுதத்ு ஒரு நாளுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்ணகயானது கமற் பகாள்ளப் 

பட்டுள்ளது. 

 இதில் சரச்ண்சக்குரிய மருந்து நிறுவனமான மரியன் பகயாபடக், உதத்ரப் பிரகதச 

மாநிலதத்ின் பநாய்டாவில் அணமந்துள்ளது. 

 இந்நிறுவனம் தயாரிதத் மருந்துக் கணரசலில் எத்திலீன் கிணளக்கால் இருந்தது. 

 எத்திலீன் கிணளக்கால் என்பது, உட்பகாை்டால் மரைத்ணத விணளவிக்கின்ற ஒரு 

நிறமற்ற மற்றும் மைமற்ற ஆல்கஹால் கலணவயாகும். 

 இது பபரும்பாலும் வாகனங்களில் உணறதல் தடுப்பானாகவும் பாலிஸ்டர ் இணழகணள 

தயாரிப்பதற்கான மூலப்பபாருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 ணடஎதத்ிலீன் கிணளக்கால் மற்றும் எத்திலீன் கிணளக்கால் ஆகியணவ சில கநரங்களில் 

சட்ட விகராதமாக திரவ மருந்துகளில் கணரப்பான்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 

கலப்படப் பபாருளாகும். 

 மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பசலணவக் குணறப்பதற்காக கிளிசரின் அல்லது 

ப்கராப்பிலீன் கிணளக்கால் கபான்ற நசச்ுத்தன்ணமயற்ற கணரப்பான்களுக்கு மாற்றாக 

ணடஎதத்ிலீன் கிணளக்கால் மற்றும் எதத்ிலீன் கிணளக்கால் ஆகியவற்றிணனப் 

பயன்படுதத்ுகின்றன. 
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26வது கதசிய இமளகயார் திருவிழா 

 26வது கதசிய இணளகயார ்திருவிழாவானது, கரந்ாடக மாநிலதத்ின் ஹுப்பள்ளி - தரவ்ாத ்

என்னுமிடத்தில் ஜனவரி 12 முதல் 16 ஆம் கததி வணர நணடபபறுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்திருவிழாவின் கருதத்ுரு, “விக்சித் யுவ விக்சித் பாரத்” என்பது 

ஆகும். 

 இது இந்தியாவின் இணளஞரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கச ் சசய்ேணதயும், நாட்டின் 

எதிரக்ாலத்ணத வடிவணமப்பதில் அவரக்ளின் தீவிர பங்களிப்ணப ஊக்குவிப்பணதயும் 

கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

நிதி உள்ளடக்கத்திற்கான உலகளாவியக் கூட்டாண்மம 

 ‘நிதி உள்ளடக்கதத்ிற்கான உலகளாவியக் கூட்டாை்ணம’ குறித்த மூன்று நாட்கள் 

அளவிலான G20 நாடுகளின் கூட்டம் ஆனது பகால்கதத்ாவில் நறைசபற்றது. 

 இந்தக் கூட்டதத்ில் எை்ைிம நிதி உள்ளடக்கம், பைம் அனுப்புதல் மற்றும் சிறு மற்றும் 

நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான நிதி உள்ளிட்ட பல பிரசச்ிணனகள் குறித்து விவாதிக்கப் 

பட்டது. 

 G 20 நாடுகளின் தணலவரக்ள் இந்தியாவிற்கு பவளிகய உள்ள பதாழிலாளரக்ளுக்கு பைம் 

அனுப்புதலில் ஆகும் அதிக பசலவினம் குறித்து விவாதித்தனர.் 

 இதணன 2027 ஆம் ஆை்டிற்குள் சராசரியாக 3 சதவீதமாக குணறக்கச ் சசய்ேதற்கான 

முயற்சிகள் கமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

 தற்கபாது பைம் அனுப்புதலுக்கான பசலவினமானது சராசரியாக ஒவ்பவாரு 

பரிவரத்த்ணனக்கும் சுமார ்6 சதவீதமாக உள்ளது. 

 

2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பருவநிமல பற்றிய அறிக்மக 

 

 2022 ஆம் ஆை்டில், இந்தியாவில் வருடாந்திர சராசரி நில கமற்பரப்பு காற்றின் பவப்ப 

நிணல நீை்ட காலச ்சராசரிணய (1981-2010 காலம்) விட 0.510 டிகிரி பசல்சியஸ் அதிகமாக 

இருந்தது. 

 இது 1901 ஆம் ஆை்டில் நாடு முழுவதும் கைக்பகடுப்பு பதாடங்கியதிலிருந்து 

பதிவாகியுள்ள ஐந்தாவது பவப்பமான ஆை்டாகப் பதிவாகியுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் பதிவான உலகளாவியச ் சராசரி பவப்பநிணலயானது, தற்கபாது 

பதாழில்துணற காலதத்ிற்கு முந்ணதய அளவின் (1850-1900) சராசரிணய விட 1.15 ± 0.13 °C 

அதிகமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவில் பதிவான மணழப் பபாழிவானது 1971-2020 ஆம் கால 

கட்டத்தின் அடிப்பணடயில், அதன் நீை்ட காலச ்சராசரி மதிப்பில் 108% ஆகும். 
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 குளிரக்ாலத்தில் பதிவான மணழப்பபாழிவானது, அதன் நீை்ட காலச ் சராசரியில் 147% 

ஆகும். 

 பருவமணழக்கு முந்ணதய மணழப்பபாழிவானது அதன் நீை்ட காலச ் சராசரியில் 99% 

ஆகும். 

 பதன்கமற்கு பருவமணழ காலதத்ில் பதிவான மணழப்பபாழிவானது, அதன் நீை்ட காலச ்

சராசரியில் 106 % ஆகும். 

 பருவமணழக்குப் பிந்ணதயப் பருவதத்ில் பதிவான மணழப்பபாழிவானது அதன் நீை்ட 

காலச ்சராசரியில் 119% ஆகும். 

 

இந்தியாவில் உள்ள மிகவும் மாசுபட்ட நகரம் 

 

 2022 ஆம் ஆை்டில், இந்தியாவிகலகய மிகவும் மாசுபட்ட நகரமாக படல்லி அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 இது பாதுகாப்பான வரம்ணப விட இரை்டு மடங்கு அதிகமாக PM2.5 துகறள பகாை்டு 

இருந்தவதாடு, இது மூன்றாவது அதிகபட்சச ் சராசரி PM10 பசறிவு பகாை்ட நகரமாக 

விளங்குகிறது. 

 இது 2019 ஆம் ஆை்டில் பதிவான ஒரு கன மீட்டருக்கு 108 ணமக்கராகிராம் என்ற அளவில் 

இருந்த PM2.5 மாசுபாடு ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டில் ஒரு கன மீட்டருக்கு 99.71 

ணமக்கராகிராம் என்ற அளவில் குணறந்து, கடந்த நான்கு ஆை்டுகளில் அது 7 

சதவீததத்ிற்கும் கமலாக குணறந்துள்ளது. 

 ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் மற்றும் உதத்ரப் பிரகதசத்தின் காசியாபாத் ஆகியணவ 

முணறகய இரை்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கணளப் பிடிதத்ுள்ளன. 
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 கதசிய தூய்ணமக் காற்று திட்டமானது (NCAP) 2024 ஆம் ஆை்டிற்குள் மாசுபாட்டின் 

அளவிணன 20 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வணர குணறப்பதற்கு இலக்கு நிரை்யித்து 

உள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆை்டிற்குள் 102 நகரங்களில் காைப்படும் PM2.5 மற்றும் PM10 என்ற 

மாசுபாடுகளின் அளவுகணள 20 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வணர குணறப்பதற்காக மத்திய 

அரசானது கதசிய தூய்ணமக் காற்று திட்டத்திணன அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 கதசியத் தூய்ணமக் காற்று திட்டத்திற்கான அடிப்பணட ஆை்டாக 2017 ஆம் ஆை்டு 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 

ஊட்டெெ்த்து துமண உணவுகள் குறித்த FSSAI கணக்சகடுப்பு 

 இந்திய உைவுப் பாதுகாப்புத் தர நிரை்ய ஆணையம் (FSSAI) ஆனது, 2021-22 ஆம் 

ஆை்டிற்கான ஊட்டசச்த்து துறண உணவுகள் குறித்த ஒரு ஆய்வு அறிக்ணகணய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் உள்ள விணளயாட்டு வீரரக்ள் மற்றும் உடணலக் கட்டுக்ககாப்பாக 

ணவத்திருக்கும் வீரரக்ள் பயன்படுதத்ும் புரதமாவுப் பபாருட்கள் மற்றும் துறண 

உணவுகள் உள்ளிட்ட 15% உைவுப் பபாருட்கள் உண்பதற்குப் பாதுகாப்பற்றணவ அல்லது 

தரமற்றணவ என்று அது கை்டறிந்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் புரதமாவுப் பபாருட்கள் மற்றும் பிற உைவுப் பபாருள்களின் உற்பத்தி 

மற்றும் விற்பணனணய ஒழுங்குபடுத்தச ் சசய்வதற்கான குறிப்பிட்ட விதிகணள FSSAI 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

 

கதசிய குடிநீர், சுகாதாரம் மற்றும் தர மமயம் 

 கதசிய குடிநீர,் சுகாதாரம் மற்றும் தர ணமயதத்ின் பபயணர “டாக்டர.் சியாமா பிரசாத் 

முகரஜ்ி கதசிய நீர ் மற்றும் சுகாதார நிறுவனம்” (SPM-NIWAS) என்று பபயர ் மாற்றம் 

பசய்வதற்கு மத்திய அணமசச்ரணவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 கமற்கு வங்காளதத்ின் பகால்கத்தாவில் உள்ள கஜாகாவில் இந்த நிறுவனம் அணமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 இந்த நிறுவனம் ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் பிரதமரால் திறந்து ணவக்கப் 

பட்டது. 

 டாக்டர.் சியாமா பிரசாத் முகரஜ்ி கதசிய ஒருணமப்பாட்டிலும், பதாழில் 

மயமாக்கலுக்கான உதக்வகதத்ிலும் முன்கனாடியாக விளங்கியவர ்ஆவார.் 

 அவர ்ஒரு சிறந்த அறிஞர ்மற்றும் கல்வியாளர ்மற்றும் கல்கதத்ா பல்கணலக் கழகத்தின் 

இணளய துணைகவந்தராகவும் பைியாற்றியவர ்ஆவார.் 

 
 

யாத்ரகீரக்ளுக்கான அரசு விருப்புரிமம அடிப்பமடயிலான ஹஜ் ஒதுக்கீடு 

 யாதர்கீரக்ளுக்கான அரசு விருப்புரிணம அடிப்பணடயிலான ஹஜ் ஒதுக்கீட்டிணன இந்திய 

அரசாங்கம் நீக்கியுள்ளது. 

 ஹஜ் யாதத்ிணர என்பது சவூதி அகரபியாவில் உள்ள பமக்காவிற்கு ஆை்டுகதாறும் 

கமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு இஸ்லாமிய யாதத்ிணரயாகும். 

 சவூதி அகரபிய அரசானது, ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிலிருந்துப் பயைம் கமற்பகாள்கின்ற 

யாதர்கீரக்ளின் பமாத்த எை்ைிக்ணகணய நிரை்யிக்கும் ேறகயில் நாடு வாரியான 

ஒதுக்கீட்ணட வழங்குகிறது. 

 "அரசு விருப்புரிணம ஒதுக்கீடு" ஆனது கமலும் இரை்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதில் 200 இடங்கள் ஹஜ் குழுவிைமும், 300 இடங்கள் மத்திய அரசில் முக்கியமான 

பதவிகணளக் பகாை்டுள்ளவரக்ளிடமும் உள்ளன. 

 இதில் குடியரசுத் தணலவரிடம் 100, பிரதமரிடம் 75, குடியரசுத் துணைத் தணலவரிடம் 75, 

சிறுபான்ணம விவகார அணமசச்ரிடம் 50 ஆகியறே அடங்கும். 

 இந்த இடங்கள் தற்கபாது மீை்டும் பபாதுக் குழுவில் கசரக்்கப்பட்டதன் மூலம் இந்த 

ஒதுக்கீடானது தற்கபாது ரதத்ு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தியா சவூதி அகரபியாவுடனான 2023 ஆம் ஆை்டு ஹஜ் இருதரப்பு ஒப்பந்ததத்ில் 

ணகபயழுதத்ிட்டது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, பமாதத்ம் 1,75,025 இந்திய ஹஜ் யாதர்கீரக்ள் ஹஜ் பயைம் 

கமற்பகாள்ள முடியும். 

 இது வரலாற்றில் மிக உயரம்திப்பு பகாை்டதாகக் கருதப் படுகிறது. 

 

 

தளவாடங்கள், நீரவ்ழிகள் மற்றும் தகவல் சதாடரப்ு கல்வி நிறுவனம் 

 இந்தியாவின் முதல் தளவாடங்கள், நீரவ்ழிகள் மற்றும் தகவல் பதாடரப்ுக் கல்வி 

நிறுவனமானது அகரத்லாவில் பதாடங்கப் பட்டது. 

 இப்பகுதியில், கபாக்குவரதத்ு மற்றும் தளவாடத ் துணறயில் உலகத் தரம் வாய்ந்த 

நிபுைரக்ளாக விளங்கும் திறணமசாலிகளின் ஒரு வளமான குழுவின் பசயல்திறணன 

பவளிக் பகாைரவ்ணத இந்த நிறுவனம் கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இப்பகுதியின் பசழுணமயான நீரவ்ழிகளில் மனித வளங்களின் உள்ளாரந்்தத ் திறணன 

இந்த நிறுவனம் பவளிக் பகாைரும். 

 

மககபசி ொர்ந்த விமளயாட்டுகள் குறித்த அறிக்மக 2022 

 ணககபசி சாரந்்த விணளயாட்டுகள் விணளயாடுபவரக்ணள அதிக எை்ைிக்ணகயில் 

பகாை்டுள்ள இடங்களின் பட்டியலில் உத்தரப் பிரகதசம் முதலிடதத்ிணனப் பபற்று 

உள்ளது. 

 உத்தரப் பிரகதசத்திணனத் பதாடரந்்து மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், பீகார ்மற்றும் கமற்கு 

வங்காளம் ஆகியணவ இடம் பபற்றுள்ளன. 

 ஒடிசா, பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, புதுசக்சரி மற்றும் இமாசச்லப் பிரகதசம் ஆகிய 

மாநிலங்களில் 2021 ஆம் ஆை்ணட விட 2022 ஆம் ஆை்டில் ணககபசி சாரந்்த 

விணளயாட்டுகள் விணளயாடுபவரக்ளின் எை்ைிக்ணகயானது அதிக அளவில் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 கடந்த ஆை்டு, 15 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பதிவிறக்கங்கணளப் பதிவு பசய்து, 

உலகின் ணககபசி சாரந்்த விணளயாட்டுகளின் மிகப்பபரிய நுகரக்வார ்நாடாக இந்தியா 

மாறியது. 
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பாசுமதி அரிசிக்கு FSSAI அமமப்பின் ஒழுங்குமுமற தரநிமலகள் 

 இந்தியாவில் முதன்முணறயாக, இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரை்ய 

ஆணையமானது பாசுமதி அரிசிக்கான அணடயாளத் தர நிணலகணளக் குறிப்பிட்டு 

உள்ளது. 

 இது 2023 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 01 ஆம் கததி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது. 

 பாசுமதி அரிசியின் வரத்்தகதத்ில் நியாயமான நணடமுணறகணள நிறுவுதல் மற்றும் 

உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் உள்ள நுகரக்வார ் நலன்கணளப் பாதுகாப்பணத 

கநாக்கமாகக் பகாை்டு இந்த நடவடிக்ணகயானது கமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 பாசுமதி அரிசியானது பாசுமதி அரிசியின் இயற்ணகயான வாசணனப் பை்புகணளக் 

பகாை்டிருக்க கவை்டும். 

 2-அசிணடல்-1-ணபகராலின் என்ற கவதிப் பபாருள் இருப்பதால் இது ஒரு தனித்துவமான 

மைம் மற்றும் சுணவ பகாை்டுள்ளது. 

 இது பசயற்ணக வை்ைம், பபாலிவுக் காரைிகள் மற்றும் பசயற்ணக நறுமைங்கள் 

ஆகியணவ இல்லாமல் இருக்க கவை்டும். 
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கதசிய அளவில் பல்மாநில கூட்டுறவுெ ்ெங்கங்கள் 

 மூன்று கதசிய அளவிலான பல்மாநில கூட்டுறவுச ் சங்கங்கணள அணமப்பதற்கு மதத்ிய 

அணமசச்ரணவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 விணதகணளக் பகாள்முதல் பசய்தல், பதப்படுத்துதல், சந்ணதப்படுதத்ுதல் மற்றும் 

விநிகயாகம் பசய்தல் ஆகியவற்றிற்கான உயரந்ிணல அணமப்பாக இது பசயல்படும். 

 இந்தச ்சங்கங்கள், 2002 ஆம் ஆை்டு பல்மாநில கூட்டுறவுச ்சங்கங்கள் (MSCS) சட்டதத்ின் 

கீழ் உருவாக்கப்பட உள்ளன. 

 

 

ஆகராக்ய மமத்ரி திட்டம் 

 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், இயற்ணகப் கபரழிவுகள் அல்லது மனிதாபிமானம் சாரந்்த 

பநருக்கடி ஆகியவற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட எந்தபவாரு வளரந்்து வரும் நாட்டிற்கும் 

இந்தியா அத்தியாவசிய மருத்துவப் பபாருட்கணள வழங்க உள்ளது. 
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 கமலும், இந்தியா ‘உலகத் பதற்கு நாடுகளுக்கானச ் சிறப்பு ணமயத்திணனயும்’ நிறுவ 

உள்ளது. 

 எந்தபவாரு வளரந்்து வரும் நாட்டின் கமம்பாடு சாரந்்தத் தீரவ்ுகள் அல்லது சிறந்த 

நணடமுணறகள் குறிதத் ஒரு ஆராய்சச்ிணய இது கமற்பகாள்ள உள்ளது. 

 வளரந்்து வரும் நாடுகணளச ் கசரந்்த மாைவரக்ள் இந்தியாவில் உயரக்ல்விணயத் 

பதாடரவ்தற்காக ‘உலகத் பதற்கு நாடுகளுக்கான உதவித் பதாணக அடிப்பணடயிலான 

கல்வித் திட்டதத்ிணனயும்’ இந்தியா அணமக்க உள்ளது. 

 

வந்கத பாரத் விமரவு இரயில் 

 பசகந்திராபாத்ணத விசாகப்பட்டினதத்ுடன் இணைக்கும் புதிய வந்கத பாரத் விணரவு 

இரயில் கசணவயானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த இரயில் ஆனது இந்திய இரயில்கவ நிரவ்ாகம் அறிமுகப்படுத்திய எட்டாவது வந்கத 

பாரத் விணரவு இரயில் ஆகும். 

 பதலுங்கு பமாழி கபசும் மக்கணளக் பகாை்ட இரை்டு மாநிலங்கணள இணைக்கும் முதல் 

இரயில் கசணவ இதுவாகும். 

 

 

'Soul of Steel' பிரெெ்ாரம் 

 ஒரு நபர ் உயரமான இடங்களில் உயிர ் வாழ்வதற்கான தாங்குதிறணனச ் கசாதிக்கச ்

சசய்ேதற்காக இந்தியாவில் 'Soul of Steel' என்ற சவால் பதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 இது உத்தரகாை்டில் கமற்பகாள்ளப்பட உள்ள ஒரு முன்பனடுப்பு ஆகும். 

 முன்னாள் வீரரக்ளால் நடத்தப்படும் CLAW குகளாபல் என்ற ஒரு துைீகர முதலீட்டு 

நிறுவனதத்ினால் நடத்தப் படுகின்ற இந்த நிறுேனதத்ிற்கு இந்திய இராணுவம் 

உதவிகணள வழங்குகிறது. 

 இந்தச ்சாதணனயானது ஐகராப்பாவில் கமற்பகாள்ளப் படும் 'அயரன்்கமன் டிணரயதல்ான்' 

என்ற ஒரு தனிநபரின் மன உறுதிணயயும் தாங்குதிறணனயும் கசாதிக்கின்ற நீை்ட தூர 

டிணரயத்லான் சவாலிணன ஒதத்ுள்ளது. 
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20 ெதவிகித எத்தனால் கலந்த சபட்கரால் 

 E20 (20 சதவீதம் எதத்னால் கலக்கப்பட்ட பபட்கரால்) ரக பபட்கராலிணனப் படிப்படியாக 

அறிமுகப்படுதத்ும் நடவடிக்ணகயானது ஏப்ரல் 01 ஆம் கததி முதல் பதாடங்க உள்ளது. 

 திட்டமிடப்பட்டதற்கு முன்பாககவ 10 சதவிகிதம் எத்தனால் (10 சதவிகிதம் எதத்னால், 90 

சதவிகிதம் பபட்கரால்) கலந்த பபட்கராணல விநிகயாகிக்கும் இலக்ணக இந்தியா 2022 

ஜூன் மாதத்தில் அணடந்தது. 

 கமலும், 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் 20 சதவீத எத்தனால் கலந்த பபட்கராணல விநிகயாகித்தல் 

என்ற இலக்கிணன  5 ஆை்டுகளுக்குள் அணடவதற்காக 2025 என்று நிரை்யிதத்ுள்ளது. 

 20 சதவீத எத்தனால் கலணவக்கு 1,000 ககாடி லிட்டர ்எதத்னால் கதணவப்படும். 

 

பாரத் பிரவா 

 

 பாரத் பிரவா-கடற்கணரகயார இந்தியா என்பது ஆறுகள், துணறமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் 

கபாக்குவரதத்ின் முக்கியதத்ுவம் மற்றும் காட்சிகணள, நாடு தழுவிய அளவில் 

கமற்பகாள்ளப்படும் நிகழ்வுகளின் மூலம் முன்னிணலப்படுத்தச ் சசய்வதற்கான ஒரு 

முன்பனடுப்பாகும். 

 கப்பல் கபாக்குவரத்து, ஆறுகள், கடல் பகுதிகள் மற்றும் மக்கணளப் பற்றிய ஒரு பபரும் 
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குறிக்ககாளிணன உருவாக்கும் கநாக்கத்திற்காக பல்கவறு துணறகணளச ் கசரந்்த பங்கு 

தாரரக்ணள ஒன்றிணைப்பதற்கான பபாதுவான தளமாக பாரத் பிரவா பசயல்படும். 

 கடல்சார ் துணற பதாடரப்ான சவால்கள், பகாள்ணகச ் சிக்கல்கள் மற்றும் எதிரக்ால 

இலக்குகணள இது முன்னிணலப்படுத்தும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

வருடாந்திரக் கல்வி நிமல அறிக்மக 2022 

 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான வருடாந்திரக் கல்வி நிணல அறிக்ணக (ASER) ஆனது பிரதாம் என்ற 

தன்னாரவ்த் பதாை்டு நிறுவனத்தினால் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆை்டில் 97.2% ஆக இருந்த 6 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ணதகளின் ஒட்டு 

பமாத்தச ்கசரக்்ணகப் பதிவு ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டில் 98.4% ஆக அதிகரித்துள்ளன. 

 அரசுப் பள்ளிகளில் 2018 ஆம் ஆை்டில் 65.6% ஆக இருந்த குழந்ணதகளின் கசரக்்ணக 

விகிதமானது 2022 ஆம் ஆை்டில் 72.9% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆை்டில் 27.3% ஆக இருந்த, அரசு அல்லது தனியார ்பள்ளிகளில் 2 ஆம் வகுப்பு 

பாடங்கணளப் பயிலும் திறன் பகாை்ட குழந்ணதகள் 3 ஆம் வகுப்பில் கசராமல் 

இணடநின்ற குழந்ணதகளின் சதவிகிதம் ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டில் 20.5% ஆக குணறந்தது. 

 2018 ஆம் ஆை்டில் 50.5% ஆக இருந்த, அரசு அல்லது தனியார ்பள்ளிகளில் குணறந்த பட்சம் 

2 ஆம் வகுப்பு பாடங்கணளப் பயிலும் திறன் பகாை்ட குழந்ணதகள் 5 ஆம் வகுப்பில் 

கசரவ்தற்கான சதவீதம் ஆனது, 2022 ஆம் ஆை்டில் 42.8% ஆக குணறந்தது. 

 கதசிய அளவில், 2018 ஆம் ஆை்டில் 44.1% ஆக இருந்த வகுதத்ல் கைக்குகணளக் 

ணகயாளக் கூடிய குழந்ணதகளின் விகிதம் ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டில் 44.7% ஆக சற்று 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

 தனியார ் கற்பிப்பு வகுப்புகளுக்குச ் (ை்யூஷன்) பசல்லும் மாைவரக்ணள அதிக 

சதவீததத்ில் பகாை்டுள்ள மாநிலமாக பீகார ்(71.7%) உள்ள நிறலயில், அணதத் பதாடரந்்து 

மைிப்பூர ்(53.4%) மற்றும் ஜாரக்்கை்ட் (45.3%) ஆகியணவ இடம் பபற்று உள்ளன. 

 இதில் விதிவிலக்காக திகழும் மாநிலங்கள் குஜராத், கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, ககரளா 

மற்றும் திரிபுரா ஆகியனவாகும். 
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 உத்தரப் பிரகதசம், மத்தியப் பிரகதசம், பீகார,் திரிபுரா ஆகியணவ குணறவான வருணக 

விகிதம் பகாை்ட மாநிலங்களாகும். 

 மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில், பள்ளிகளில் 

கசரந்்துள்ள மாைவரக்ளில் 86%க்கும் அதிகமான மாைவரக்ள் பள்ளிக்கு வருணக 

தருகின்றனர.் 

 

கபாபால் பிரகடனம் 

 கபாபால் நகரில் நணடபபற்ற G20 நாடுகளின் Think-20 அணமப்பின் இரை்டு நாள் 

அளவிலான கூட்டத்தில் கமற்பகாள்ளப்பட்ட விவாதத்திற்குப் பிறகு கபாபால் பிரகடனம் 

பவளியிடப்பட்டது. 

 இது G20 நாடுகளின் சிந்தணனக் குழுக்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி ணமயங்களின் Think20 (T20) 

கூட்டத்திற்குப் பிறகு பவளியிடப்பட்டது. 

சிறப்பம்ெங்கள் 

 ஆயுஷ் கபான்ற பாரம்பரிய மருத்துவ முணறகணள ஊக்குவிப்பதணன வலியுறுத்தல் 

 உள்கட்டணமப்பில் மதிப்பு சாரந்்த வளரச்ச்ிணய ஊக்கப்படுதத்ுதல் 

 சமூகத்தின் அணனத்துப் பிரிவினணரயும் உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ி மற்றும் நலத்திற்கான 

முயற்சி 

 குழந்ணதகள் மற்றும் பபை்களின் கமம்பாட்டில் சிறப்பு கவனம் பசலுத்துதல் 

 நாட்டின் வடக்குப் பகுதிக்கும் பதற்குப் பகுதிக்கும் இணடயிலான இணடபவளிணயக் 

குணறப்பதில் கவனம் பசலுதத்ுதல் 

 G-20 நாடுகளின் நிணலயான கமம்பாட்டு இலக்குகணள அணடவதில் உள்ளூர ்

மயமாக்கலின் முக்கியத்துவம் 

 அரசு, சமூகம் மற்றும் தனியார ் அணமப்புகளுக்கு இணடகயயான மும்முணன 

ஒதத்ுணழப்பின் அவசியம். 

 

உயர்மட்ட சியாங் நீரம்ின் நிமலயம் 

 கதசிய நீர ் மின்னாற்றல் கழகமானது, ‘உயரம்ட்ட சியாங் பல்பயன்பாட்டு நீரத்் 

வதக்கதத்ிற்கான' முன் சாத்தியக்கூறு அறிக்ணகணய இந்திய மதத்ிய மின்சார 

ஆணையத்திடம் சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 அருைாசச்லப் பிரகதசதத்ில் நிறுவப்பட உள்ள இந்தியாவின் மிகப்பபரிய நீர ் மின் 

நிணலயமாக இது இருக்கும். 

 இந்த உயரம்ட்ட சியாங் நிணலயமானது நீரத்்கதக்கமாக பசயல்படும். 

 இந்த நிணலயதத்ில் இருந்து பபறப்படும் நீரம்ின் உற்பத்தியானது இதன் "ஒரு துணை 

தயாரிப்பு" மட்டுகம ஆகும். 

 பமகடாக் எனுமிடதத்ில் சீனா நிறுவ உள்ள 60,000 பமகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் 

பகாை்ட ஒரு அணையானது பிரம்மபுத்திரா நதியிலிருந்து வரும் இயற்ணகயான 

நீகராட்டதத்ின் அளணவக் குணறக்கும் என்பது கவணலக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது. 
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 சீனாவின் இந்தத் திட்டதத்ிணனச ் பசயல்படுத்த உள்ள நிணலயில், இந்த மாபபரும் நீரத்் 

கதக்கம் ஆனது அருைாசச்லப் பிரகதசதத்ிற்கும் அதன் பாசனத் கதணவகளுக்கும் 

அவசியமான நீரத்் கதணவயிணன வழங்க முடியும். 

 இந்தியாணவப் பபாறுத்தவணர, பிரம்மபுதத்ிரா நதியானது இந்தியாவின் பமாதத் நன்னீர ்

வளங்களில் 30 சதவீதத்ணதயும், பமாத்த நீர ் மின் ஆற்றல் திறனில் 40 சதவீதத்ணதயும் 

பகாை்டுள்ளது. 

 

 

பகதா பர்கதஷ் திட்டம் நிறுத்தம் 

 பமௌலானா ஆசாத் கதசிய உதவித் பதாணகத் திட்டமானது (MANF திட்டம்) சிறுபான்ணம 

மாைவரக்ளுக்கு இந்த ஆை்டு முதல் கிணடக்கப் பபறாது என்று மத்திய அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சிறுபான்ணம விவகார அணமசச்கம் கமற்பகாை்ட அதிகாரப்பூரவ் முடிவிற்குப் பிறகு, 

சமூகத்தில் சிறுபான்ணமப் பிரிவுகணளச ்கசரந்்த அணனதத்ு மாைவரக்ளுக்குமான “பகதா 

பரக்தஷ் திட்டத்ணத” நிறுத்தியது. 

 இது 2006 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மாததத்ில் பிரதமரின் 15 அம்ச திட்டதத்ின் கீழ் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இது சசச்ார ்குழுவின் பரிந்துணரகணள நணடமுணறப்படுதத்ுவதன் ஒரு பகுதியாகும். 

 சிறுபான்ணம சமூகங்களில் உள்ள பபாருளாதாரத்தில் நலிவணடந்த பிரிணவச ் கசரந்்த 

தகுதியான மாைவரக்ளுக்கு பவளிநாடுகளில் உயரக்ல்வி பபறுவதற்கான சிறந்த 

வாய்ப்புகணள வழங்குவகதாடு அவரக்ளின் கவணல வாய்ப்பு விகிதத்ணதயும் 

கமம்படுதத்ுவதற்காக, வட்டி மானியங்கணள வழங்குவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டு 

உள்ளது. 

 பகதா பரக்தஷ் திட்டம், இந்தத் திட்டதத்ிற்கான முகணம வங்கியாக நியமிக்கப்பட்ட 

கனரா வங்கி மூலம் பசயல்படுத்தப் பட்டது. 
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கியூபாவிற்கு சபன்டாவலன்ட் தடுப்பூசிகள் வழங்கீடு 

 கியூபாவிற்கு 12,500 தவணை பபை்டாவலன்ட் தடுப்பூசிகணள நன்பகாணடயாக 

வழங்குவதாக இந்தியா அறிவித்துள்ளது. 

 பபை்டாவலன்ட் தடுப்பூசியானது ஒரு குழந்ணதக்கு உயிருக்கு ஆபதத்ு விணளவிக்கக் 

கூடிய பதாை்ணட அழற்சி, கக்குவான் இருமல், படட்டனஸ், கல்லீரல் அழற்சி பி மற்றும் 

ஹிப் வணக ஆகிய 5 வணகயான கநாய்களிலிருந்துப் பாதுகாப்ணப வழங்குகிறது. 

 

 

கமற்கூமர விசிறிகளுக்கான எரிெக்தி திறன் கழகத்தின் விதிமுமறகள் 

 திருத்தப்பட்ட எரிசக்தி திறன் கழகத்தின் (BEE) விதிமுணறகளின்படி, கமற்கூணர விசிறி 

வணகயானது, ஜனவரி 01 ஆம் கததி முதல் கட்டாய நட்சதத்ிரக் குறியீட்டு முணறயின் கீழ் 

பகாை்டு வரப்பட்டுள்ளது.  

 நட்சத்திரக் குறியீட்டு வழங்கல் என்பது ஒரு நட்சதத்ிர மதிப்பிடப்பட்ட விசிறிகளுக்கு 

குணறந்த பட்சம் 30% மற்றும் ஐந்து நட்சதத்ிர மதிப்பிடப்பட்ட விசிறிகளுக்கு 50%க்கும் 

அதிகமான ஆற்றல் கசமிப்புத் திறணனக் குறிக்கிறது.  
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 இந்தப் புதிய ஆணையின் கீழ், மின்விசிறி உற்பத்தியாளரக்ள் தங்கள் மின்விசிறித ்

தயாரிப்புகளுக்கான நட்சதத்ிர மதிப்பீடுகணளக் குறிப்பிட்டுக் காட்ட கவை்டும்.  

 நட்சத்திர மதிப்பீடு ஆனது கசணவ மதிப்ணபப் பபாறுத்தது ஆகும் (ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு 

கன மீட்டரில் உள்ள காற்று பரவல் / ஆற்றல் நுகரவ்ு- வாட் அளவில்).  

 

 

இந்தியாவின் வலிமமயான நிறுவனம் - ஜிகயா  

 

 ஜிகயா நிறுவனமானது இந்தியாவில் வலிணமயான நிறுவனமாகவும், உலகின் 

வலிணமயான நிறுவனங்களில் ஒன்பதாவது இடதத்ிணனயும் பபற்றுள்ளது.  

 பிராை்ட் ஃணபனான்ஸ் நிறுவனம் பவளியிட்டுள்ள ‘உலக நிறுவனங்கள் 500 – 2023’ என்ற 

அறிக்ணகயின் படி இந்தத் தகவலானது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 உலகின் வலிணமயான நிறுவனங்களின் பட்டியலில் EY, Coca Cola மற்றும் Accenture கபான்ற 

நிறுவனங்கணள முந்தி 'ஜிகயா' ஒன்பதாவது இடதண்தப் பபற்றுள்ளது.  
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கூடுதல் தடுப்பு மருந்தாக ககாகவாவாக்ஸ் 

 இந்தியத் தணலறம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அணமப்பானது (DCGI), இந்திய சீரம் 

நிறுவனதத்ின் (SII) ககாகவாவாக்ஸ் மருந்திணன ஒரு கலப்பு கூடுதல் தடுப்பு மருந்தாக  

பயன்படுதத்ுவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு, ககாவாக்சின் அல்லது ககாவிஷீல்ட் ஆகியவற்றின் இரை்டு தவணைகணள 

பசலுதத்ிக் பகாை்டவரக்ளுக்கு இணதப் பயன்படுத்தலாம். 

 மூன்றாவது தவணையானது, முந்ணதயத் தடுப்பு மருந்துகளில் இருந்து கவறுபட்டு 

இருப்பது ஒரு கலப்பு கூடுதல் தடுப்பு மருந்தாகும். 

 கநாகவாவாக்ஸ் நிறுவனதத்ின் பதாழில்நுட்ப பரிமாற்றதத்ின் மூலம் ககாகவாவாக்ஸ் 

தயாரிக்கப் படுகிறது. 

 

 

இந்தியாவின் மிக ஆழமான சமட்கரா இரயில் நிமலயம் 

 

 இந்தியாவின் மிக ஆழமான நிலதத்டி இரயில் நிணலயம் புகனயின் உரிணமயியல் 

நீதிமன்ற நிறுத்தத்தில் நிறுவப்பட உள்ளது. 

 இது  33.1 மீட்டர ்ஆழத்தில் கட்டணமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ென்ொத் ககல் மஹாகும்ப் நிகழ்வின் இரண்டாம் கட்டம் 2022-23 

 2022-23 ஆம் ஆை்டின் சன்சத் ககல் மஹாகும்ப் நிகழ்வின் இரை்டாம் கட்டமானது, 

உத்தரப் பிரகதசதத்ின் பஸ்தி மாவட்டதத்ில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 ககல் மகாகும்பதத்ின் முதல் கட்டமானது, 2022 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்10 முதல் 16 ஆம் கததி 

வணர நணடபபற்றது. 

 நாடு முழுவதும் ஆயிரதத்ுக்கும் கமற்பட்ட கககலா இந்தியா மாவட்ட வாரி ணமயங்கள் 

அணமக்கப்பட்டு வருகின்ற நிறலயில் அவற்றுள் 750க்கும் கமற்பட்ட ணமயங்கள் நிணறவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

ஓர ்ஆண்டில் 10 மில்லியன் பதிவுகள் 

 அடல் ஓய்வூதியத் திட்டமானது (APY), அணமப்புசாராத ் துணறயின் பதாழிலாளரக்ணள 

இலக்காகக் பகாை்டு அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ில் பதிவு பசய்தவரக்ளின் எை்ைிக்ணகயானது 2022 ஆம் ஆை்டில் 36 சதவீதம் 

உயரந்்து, இதுவணர இல்லாத அளவுக்கு அதிகளவிணன எட்டியுள்ளது. 

 இந்த எை்ைிக்ணகயானது, ஓர ் ஆை்டில் முதல் முணறயாக 10 மில்லியன் அளவிலான 

எை்ைிக்ணகயிணனத் தாை்டியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் 9.2 மில்லியனாக இருந்த பதிவுகளின் எை்ைிக்ணகயானது, 2022 ஆம் 

ஆை்டில் 12.5 மில்லியனாக உயரந்்துள்ளது. 

 

 

U-WIN தளம் 

 Co-WIN என்ற தளதத்ின் சேற்றிக்குப் பிறகு, U-WIN எனப் சபயரிைப்பை்ை ேழக்கமான 

தடுப்பூசிகளுக்கான மின்னணுப் பதிவேை்றை அறமக்க அரசாங்கம் இப்வபாது அறதப் 

பிரதிசயடுத்துள்ளது. 

 இந்தத் திை்ைம் இந்தியாவின் அறணேருக்குமான வநாய்த் தடுப்புத் திை்ைத்றத (UIP) 

டிஜிை்ைல் மயமாக்குகிறது. 

 இது ஒே்சோரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரவதசதத்ின் இரண்டு மாேை்ைங்களில் 

வசாதறன முறறயில் சதாைங்கப்பை்டுள்ளது. 
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 வநாய்த் தடுப்புச ் வசறேகள், தடுப்பூசி நிறலறயப் புதுப்பிதத்ல், அதன் ேழங்குதலின் 

விறளவு, ேழக்கமான வநாய்த் தடுப்பு அமரவ்ுகறளத் திை்ைமிடுதல் மற்றும் ஆன்டி சஜன் 

ோரியான ேழங்குதல் வபான்ற அறிக்றககள் வபான்றேற்றிற்கான முக்கியத ்

தகேல்களின் ஒவர ஆதாரமாக U-WIN தளம் இருக்கும். 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் இயற்மக விவொய  விரிவாக்கம் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இயற்றக விேசாயதத்ின் பரப்பளவு அதிகபை்சமாக விரிேறைந்த 

உலகின் முதல் மூன்று நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருசேடுதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுேதும் சமாதத்ம் 3 மில்லியன் சஹக்வைர ் (mh) இயற்றக 

விேசாயதத்ில் வசரக்்கப் பை்ைது. 

 இந்தப் பை்டியலில் அரச்ஜன்டினா முதலிைம் பிடித்தது.  

 அறதத் சதாைரந்்து உருகுவே மற்றும் இந்தியா ஆகியறே உள்ளன. 

 ஆஸ்திவரலியாவில் உலகில் 35.7 மில்லியன் சஹக்வைர ் என்ற அளவில் இயற்றக 

விேசாயம் உள்ள நிறலயில் அவத சமயம் இந்தியாவில் 2.8 மில்லியன் சஹக்வைர ்மை்டுவம 

உள்ளது. 

 உலகில் சமாதத்முள்ள 34 லை்சம் இயற்றக உற்பதத்ியாளரக்ளில், இந்தியாவில் 16 லை்சம் 

விேசாயிகள் சான்றளிக்கப்பை்ை இயற்றக விேசாயதத்ில் ஈடுபை்டுள்ளனர.் 
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பிரலய் இராணுவப் பயிற்சி 

 இந்திய விமானப் பறை உண்றமக் கை்டுப்பாை்டுக் வகாடு அருவக பிரலய் எனும் ஒரு 

சபரிய இராணுேப் பயிற்சிறய நைதத் உள்ளது. 

 இங்கு ஊடுருேல்கறளக் கை்டுப்படுதத் வேண்டி இந்திய அரசு எல்றலயில் இது வபான்ற 

ராணுேப் பயிற்சிகறள நைதத்ுகிறது. 

 இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்றலயில் உள்ள எல்றலக் கை்டுப்பாை்டுக் வகாடு, மற்றும் 

இந்தியா - சீனா எல்றலயில் உள்ள உண்றமக் கை்டுப்பாை்டுக் வகாடு ஆகியேற்றில் 

ஊடுருேல்கள் சபாதுோக நிகழும். 

 இந்தியாவின் முன்னணி வபார ் விமானங்களான ரஃவபல் மற்றும் சுகாய் 30 ஆகியறே 

இதில் பங்வகற்கும். 

 இந்தியா சமீபத்தில் S - 400 ஏவுகறணகறள இப்பகுதியில் நிறல நிறுத்தியது. 

 இந்திய விமானப்பறை இந்தப் பயிற்சியில் பங்வகற்பதற்காக வேண்டி தனது ஆளில்லா 

விமானங்கறளயும் சிலிகுரி ேழித்தை பகுதிக்கு மாற்றியுள்ளது. 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத் உடன் CGHS இமணப்பு 

 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் மற்றும்  மதத்ிய அரசின் சுகாதாரத் திை்ைம் (CGHS), அரசாங்கதத்ால் 

நைத்தப்படும் இரண்டு தனித்தனி மருதத்ுேக் காப்பீை்டுத் திை்ைங்கள் ஆகும். 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் ேரம்பின் கீழ் தற்வபாதுள்ள அறனதத்ு மாநில மற்றும் மத்திய அரசு 

சுகாதாரக் காப்பீை்டுத் திை்ைங்கறள இறணக்க மதத்ிய அரசு திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் 2018 ஆம் ஆண்டு சசப்ைம்பர ்மாதத்தில் சதாைங்கப்பை்ைது. 

 இந்தத் திை்ைம் 10.74 வகாடிக்கும் அதிகமான ஏறழக் குடும்பங்களின் சுமார ் 50 வகாடி 

மக்களுக்கு, ஒரு குடும்பதத்ிற்கு ஆண்டுக்கு 5 லை்சம் ரூபாய் அளவிற்குச ் சுகாதாரக் 

காப்பீை்டிறன ேழங்குகிறது. 

 இது இரண்ைாம் நிறல மற்றும் மூன்றாம் நிறலகளில் பராமரிப்பு மருதத்ுேமறனச ்

வசறேறய உள்ளைக்கியது. 

 மத்திய அரசின் சுகாதாரத் திை்ைமானது (CGHS) அதன் கீழ் பதிவு சசய்யப்பை்ை மத்திய 

அரசு ஊழியரக்ள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரரக்ளுக்கு விரிோன மருதத்ுேச ் வசறேறய 

ேழங்குகிறது. 
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குடியரசு தினம் 2023 - முதல் முமற நிகழ்வுகள் 

 எகிப்து அதிபர ் அப்சதல் ஃபத்தாஹ் எல்-சிசி அணிேகுப்பில் தறலறம விருந்தினராக 

கலந்து சகாண்ைார.் 

 முதன்முறறயாக 16 அணிேகுப்புக் குழுக்களில் ஒரு பகுதியாகவும், எல்றலப் பாதுகாப்புப் 

பறையின் (பிஎஸ்எஃப்) ஒை்ைகக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகவும் 12 சபண் வீரரக்ள் இைம் 

சபற்றனர.் 

 இந்த ஆண்டு, "ஆத்மநிரப்ர ் பாரத"் என்ற கருப்சபாருறள றேத்து, குடியரசு தின அணி 

ேகுப்பில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பை்ை ஆயுத அறமப்புகள் மை்டுவம காை்சிப் படுதத்ப் 

பை்ைன. 

 புதிதாக பணியமரத்த்ப்பை்ை அக்னிவீரரக்ளும் முதன்முறறயாக அணிேகுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்தனர.் 

 வபாறதப் சபாருள் கை்டுப்பாை்டுப் பணியகம் முதல் முறறயாக ஒரு அை்ைேறணறய 

காை்சிப் படுதத்ியது. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் ேரலாற்றில் முதன்முறறயாக, அணிேகுப்பின் வபாது குடியரசுத ்

தறலேருக்கு மரியாறத அளிக்கும் சின்னமான 21-துப்பாக்கி முழக்க மரியாறதயில் 

பிரிதத்ானியாவில் தயாரிக்கப்பை்ை 25-பவுண்ைர ் துப்பாக்கிகளுக்குப் பதிலாக 105 மிமீ 

இந்தியத் துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பை்ைது. 

 முதன்முறறயாக, ேைக்கு மற்றும் சதற்கு பகுதியின் முகப்பில் பாசறற திரும்பும் 

விழாவின் வபாது முப்பரிமாணத் திறரயிைலுக்கு ஏற்பாடு சசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவில் திமன வமககள் சகாள்முதல் 

 

 திறன ேறககளின் உற்பத்தி நாற்பது முதல் ஐம்பது லை்சம் ைன்கள் அதிகரிக்கும் என 

இந்திய அரசு எதிரப்ாரக்்கிறது. 

 2023 ஆம் ஆண்டில், நாை்டில் திறன உற்பத்தி சுமார ்ஆறு முதல் ஏழு லை்சம் ைன்கள் ஆகும். 

 திறன ேறககள் உற்பதத்ி அதிகரிப்புக்கு முக்கியமான காரணம் பின்ேரும் ஒன்பது 

மாநிலங்கள் ஆகும். 

 அறே மதத்ியப் பிரவதசம், உதத்ரப் பிரவதசம், ஹரியானா, தமிழ்நாடு, குஜராத், ஒடிசா, 

உத்தரகாண்ை், கரந்ாைகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியனோகும். 

 உலகின் 41% திறன ேறககள் விறளசச்ல் இந்தியாவில் நிகழ்கிறது. 

 உலகில் திறன ேறககறள உற்பதத்ி சசய்யும் மிகப்சபரிய நாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்று ஆகும். 
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13 சமாழிகளில் உெெ் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் 

 1,200 உசச் நீதிமன்றத் தீரப்்புகள் ஜனேரி 26 அன்று குடியரசு தினதத்ிலிருந்து அஸாமி, 

காவரா, இந்தி, கன்னைம், காசி, மறலயாளம், மராத்தி, வநபாளி, ஒடியா, பஞ்சாபி, தமிழ், 

சதலுங்கு மற்றும் உருது ஆகிய சமாழிகளில் சமாழி சபயரக்்கப் பை்டு உள்ளன. 

 தீரப்்புகள் அறனேருக்கும் கிறைக்கச ்சசய்யும் ேறகயில் உசச் நீதிமன்றம் மின்னணு - 

உசச் நீதிமன்ற அறிக்றககள் (e-SCR) திை்ைத்றதச ்சசயல்படுதத்ுகிறது.  

 அதன்கீழ் சுமார ் 34,000 தீரப்்புகறள ேழக்கறிஞரக்ள், சை்ை மாணேரக்ள் மற்றும் சபாது 

மக்களுக்கு இலேசமாக ேழங்குேறத வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது டிஜிை்ைல் மயமாக்கறல வநாக்கிய உசச் நீதிமன்றதத்ின் முக்கியப் படியாகும். 

 

 

முதலாவது பசுமம ஆற்றல் சகாண்ட மாநிலம் 

 இமாசச்லப் பிரகதச மாநிலமானது, 2025 ஆம் ஆை்டிற்குள் முதலாவது ‘பசுணம ஆற்றல் 

பகாை்ட மாநிலமாக’ மாறுவதற்கு இலக்கு நிரை்யிதத்ுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழணலப் பாதுகாப்பதற்காக நீரம்ின்னாற்றல், ணஹட்ரஜன் மற்றும் சூரிய ஆற்றல் 

ஆகியவற்றிணனப் பயன்படுத்துவதற்கு இம்மாநிலம் இலக்கு நிரை்யிதத்ு உள்ளது. 

 

இந்தியாவின் சிறந்த காவல் நிமலயம் 
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 மத்திய உள்துணற அணமசச்ர,் ஒடிசாவின் கஞ்சம் மாவட்டதத்ில் உள்ள அஸ்கா காவல் 

நிணலயத்திற்கு நாட்டின் சிறந்த காவல் நிணலயம் என்ற விருதிணன வழங்கினார.் 

 காவல் நிணலயங்கணளத் தரவரிணசப்படுதத்ுதல் என்பது மதத்ிய உள்துணற 

அணமசச்கத்தினால் ஆை்டுகதாறும் கமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு நடவடிக்ணகயாகும். 

 குற்ற விகிதம், விசாரணை மற்றும் வழக்குகணளத் தீரப்்பது, உள்கட்டணமப்பு மற்றும் 

பபாதுச ்கசணவ வழங்கல் கபான்ற 165 பவவ்கவறு அளவுருக்களின் அடிப்பணடயில் காவல் 

நிணலயங்கள் மதிப்பிடப் படுகின்றன. 

 

இந்தியாவின் குடிமம 20 அமமப்பின் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு (C20) 

 G20 அணமப்பிற்கான இலாப கநாக்கமற்ற, தன்னாரவ் குடிமக்கள் சாரந்்த குழுக்களின் 

சமூக கசணவயிணன பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்துகிற ேறகயில் இந்தியாவின் தணலணமப் 

பபாறுப்பிற்கான அதிகாரப்பூரவ் பைிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவாகும். 

 இது ககரளாவின் பகால்லம் மாவட்டத்தில் உள்ள அமிரத்புரி எனுமிடத்தில் பதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஸ்ரீ மாதா அமிரத்ானந்தமயி கதவி (அம்மா) C20 கூட்டத்தின் தணலவராக உள்ளார.் 

 G20 அணமப்பின் அரசு சாராத பிரிவில் ஒன்பது பைிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுக்கள் உள்ளன. 

 இந்தக் குழுக்கள் G20 நாடுகளின் தணலவரக்ளுக்குக் பகாள்ணக சாரந்்த ேறகயிலான 

பரிந்துணரகணள வழங்கி அவரக்ணளத் தகவணமக்க உதவுகின்றன. 

 வைிகம் 20, குடிணம 20, பதாழில்துணற 20, பாராளுமன்றம் 20, அறிவியல் 20, உசச்த ்

தணிக்றக நிறுேனங்கள் 20, புதப்தாழில் 20, ஆகலாசணன வழங்கீடு 20, நகரப்்புறம் 20, 

பபை்கள் 20 மற்றும் இணளஞரக்ள் 20 ஆகியணவ இந்த ஒன்பது குழுக்களாகும். 
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வணிகம் 20 நிகழ்வின் சதாடக்க விழா 

 வைிகம் 20 நிகழ்வின் பதாடக்கக் கூட்டமானது குஜராத ் மாநிலத்தின் காந்தி நகரில் 

பதாடங்கியது. 

 இது G20 மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக நடதத்ப்படுகிறது. 

 இந்தக் கூட்டதத்ிற்கு டாடா சன்ஸ் நிறுவனதத்ின் தணலவர ் சந்திரகசகரன் தணலணம 

தாங்கினார.் 

 B20 இந்தியா 2023 என்ற கபசச்ுவாரத்்ணதயானது, ‘RAISE’ என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் 

நணடபபறுகிறது. 

 பபாறுப்பு மிக்க, துரிதப்படுதத்ப்பட்ட, புதுணமமிக்க, நிணலயான மற்றும் சமமான 

வைிகம் என்பதன் சுருக்ககம RAISE என்பதாகும். 

 இந்தக் கூட்டத்தில் G20 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள், வைிகப் பிரதிநிதிகள், தணலணம 

நிரவ்ாக அதிகாரி, இரயில்கவ அணமசச்ர ் அஷ்வினி ணவஷ்ணவ், வரத்்தகம் மற்றும் 

பதாழில்துணற அணமசச்ர ்பியூஷ் ககாயல் மற்றும் பலர ்கலந்து பகாை்டனர.் 

 முதல் முணறயாக, இந்தச ்சந்திப்பில் ஆப்பிரிக்க நாட்டிற்கானச ்சிறப்புப் பைிக்குழு இடம் 

பபற்றுள்ளது. 

 இந்தியாவின் G20 பிரதிநிதி நிதி ஆகயாக் அணமப்பின் தணலணமச ் பசயல் அதிகாரி 

அமிதாப் காந்த் ஆவார.் 

 பருவநிணல இலக்குகணள அணடவதில் சிறப்பாக பசயல்படும் முதல் ஐந்து நாடுகளில் 

இந்தியாவும் ஒன்றாக இடம் பபற்றுள்ளவதாடு, இந்த இடத்ணதப் பபற்ற ஒகர G20 அணமப்பு 

சாரந்்த நாடும் இதுவாகும். 

 

 

உத்திொர் கூட்டாண்மம - இந்தியா மற்றும் எகிப்து 

 இந்தியா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகள் தங்களது இருதரப்பு உறவுகணள "உத்தி சார ்

கூட்டாை்ணம என்ற நிணலக்கு" உயரத்த் ஒப்புக் பகாை்டுள்ளன. 

 இது அரசியல், பாதுகாப்பு, இராணுவம், எரிசக்தி மற்றும் பபாருளாதார அம்சங்கணள 

உள்ளடக்கியது. 

 கடந்த ஐந்தாை்டுகளில் இரு நாடுகளுக்கு இணடகயயான வரத்்தக மதிப்பானது, 12 

பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ணள எட்டியுள்ளது. 
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 இந்தியா எகிப்துடனான ஒரு பயங்கரவாத எதிரப்்பு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுதத்ு 

இட்டுள்ளது. 

 கமலும், இணையப் பாதுகாப்பு, தகவல் பதாழில்நுட்பம், இணளகயார,் கலாசச்ாரம் மற்றும் 

ஒளிபரப்பு கபான்ற பல்கவறு துணறகளில் இந்த ஒப்பந்தம் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

 எகிப்து நாட்டிணன, ஐகராப்பிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடனான பதாடரப்ுகளுக்கான 

நுணழவாயிலாக இந்தியா கருதுகிறது. 

 G-20 அணமப்பின் மாநாட்டிற்கானச ்சிறப்பு விருந்தினராக எகிப்து அரசிணனயும் இந்தியா 

அணழத்துள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகள் உலக விவகாரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட அைி 

கசரா இயக்கதத்ின் ஸ்தாபன பங்குதார நாடுகள் ஆகும். 

 

 

அந்தமான் தீவுகளின் சபயர் மாற்றம் 

 அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாபாரில் உள்ள 21 தீவுகளுக்கு இந்தியாவின் மிக உயரந்்த 

இராணுவ அங்கீகாரமான பரம் வீர ் சக்ரா விருது பபற்றவரக்ளின் பபயரக்ணள பிரதமர ் 

அதற்கு சபயர ்சூட்டி பகௌரவிதத்ார.் 

 கநதாஜி சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் அவரக்ளின் 126வது பிறந்தநாணள முன்னிட்டு இந்தப் 

பபயரக்ளானது சூட்டப்பட்டது. 

 அந்தமான் நிக்ககாபார ் தீவுகளில் அணமக்கப்படவுள்ள கபாஸ் அவரக்ளுக்கான 

நிணனவிடத்தின் மாதிரிணயயும் பிரதமர ் திறந்து ணவத்தார.் 

 கநதாஜி அவரக்ளுக்காக நிறுவப்பட உள்ள இந்த நிணனவிடமானது, 2018 ஆம் ஆை்டுக்கு 

முன்பு ராஸ் தீவு என்று அணழக்கப்பட்ட கநதாஜி சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் தீவுகளில் 

அணமக்கப்பட உள்ளது. 

 இதில் பபயரிடப்படாத மிகப்பபரியத் தீவுகளுக்கு முதலாவது பரம் வீர ் சக்ரா விருது 

பபற்றவரின் பபயரானது வழங்கப்பட்டது. 

 இதில் இரை்டாவது பபரிய தீவிற்கு பரம் வீர ்சக்ரா விருது பபற்ற இரை்டாவது வீரரின் 

பபயரானது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதிணன முதன் முதலில் பபற்றவர ்கமஜர ்கசாம்நாத் சரம்ா ஆவார.் 
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 1947 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 03 ஆம் கததியன்று ஸ்ரீநகர ் விமான நிணலயம் அருகக 

பாகிஸ்தானிய பணடயினர ் கமற்பகாை்ட ஊடுருவல்களுக்கு எதிராக கபாரிட்ட கபாது 

அவர ்உயிர ்இழந்தார.் 

 

 

குடியரசு தின அணிவகுப்பு 2023 

 2023 ஆம் ஆை்டு குடியரசு தின அைிவகுப்பில் பங்குபபற்ற பல மாநிலங்களின் காட்சி 

வாகனத்தில் 'நாரி சக்தி' என்ற கருத்துருகவ அதிகம் இடம் பபற்றிருந்தது. 

 96 வயதில் எழுதத்றிவுத் கதரவ்ில் முதலிடம் பபற்ற, 2020 ஆம் ஆை்டு நாரி சக்தி புரஸ்கார ்

விருணத பவன்ற காரத்்தியாயனி அம்மாவிணனச ் சித்தரிக்கும் வணகயில் ககரள 

மாநிலதத்ின் காட்சி வாகனம் இடம் பபற்றிருந்தது. 

 நாட்டிகலகய பபை்களின் கல்வியறிவு விகிதத்தில் ககரளா முதலிடதத்ில் உள்ளவதாடு 

அந்த மாநிலம் குடும்பஸ்ரீ எனப்படும் உலகின் மிகப்பபரிய மகளிர ் சுய உதவிக் குழு  

வணலயணமப்பிணனயும் பகாை்டுள்ளது. 

Below are all the 21 islands that were named 

1. Dhan Singh Island after Lieutenant Colonel (then Major) Dhan Singh Thapa 

2. Tarapore Island after Lt Col Ardeshir Burzorji Tarapore 

3. Karam Singh Island after Lance Naik (Hony. Captain) Karam Singh 

4. Bana Island after Naib Subedar Bana Singh 

5. Ekka Island after Lance Naik Albert Ekka 

6. Khetrapal Island after 2nd Lt Arun Khetrapal 

7. Pandey Island after Lt Manoj Kumar Pandey 

8. Hoshiar Island after Major Hoshiar Singh 

9. Shaitan Island after Major Shaitan Singh 

10. Jadunath Island after Nayak Jadunath Singh 

11. Yogender Island after Subedar Major (Hony. Captain) Yogendra Singh Yadav 

12. Hamid Island after Company Quartermaster Havildar (CQMH) Abdul Hamid 

13. Rane Island after 2nd Lt Rama Raghoba Rane 

14. Ramaswamy Island after Major Ramaswamy Parameswaran 

15. Batra Island after Captain Vikram Batra 

16. Joginder Island after Subedar Joginder Singh 

17. Salaria Island after Captain G S Salaria (then Major) 

18. Piru Island after Company Havildar Major Piru Singh 

19. Somnath Island after Major Somnath Sharma 

20. Sekhon Island after Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhon 

21. Sanjay Island after Subedar Major (then Rifleman) Sanjay Kumar 
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 தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் காட்சி வாகனமானது, பபை்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் 

மாநிலதத்ின் கலாசச்ாரத்ணதச ்சித்தரிக்கும் வணகயில் இருந்தது. 

 இந்தக் காட்சி வாகனத்தின், முன் பகுதியில் அறிவுசார ் பபை்களுக்கான சின்னமாக 

விளங்கும் கவிஞர ்ஒளணவயார ்அவரக்ளின் சிணல காட்சிப் படுதத்ப்பட்டது. 

 அந்த வாகனத்தின் முன்பக்கதத்ின் இருபுறமும் வீரமங்ணக கவலு நாசச்ியார ் அவரக்ள் 

குதிணர மீது ஏறி நிற்கும் சிணல ணவக்கப் பட்டிருந்தது. 

 இவர ்சிவகங்ணகயின் இராைி (1780-90) ஆவார.் 

 இந்தக் காட்சி வாகனத்தின், நடுப்பகுதியில் புகழ்பபற்ற பபை் ஆளுணமகளின் சிணலகள் 

காட்சிக்கு ணவக்கப் பட்டன. 

 கரந்ாடக இணசப் பாடகி M.S. சுப்புலட்சுமி, சிறந்த பரதநாட்டிய கமணத தஞ்ணச பால 

சரஸ்வதி ஆகிகயாரின் சிணலகள் இதில் இடம் பபற்றன. 

 சமூகச ் சீரத்ிருதத்வாதியும் மருதத்ுவருமான முத்துலட்சுமி பரட்டி அவரக்ளுணடய 

சிணலயும் இடம் பபற்றது. 

 திராவிட இயக்கதத்ின் ஆசிரியரும் அரசியல் ஆரவ்லருமான மூவலூர ் இராமாமிரத்ம் 

அம்ணமயார ்அவரக்ளின் சிணலயும் இடம் பபற்றிருந்தது. 

 தனது 105 வயதிலும் விவசாயத் துணறயில் தீவிரமாகப் பைியாற்றி வரும் பிரபலமான 

இயற்ணக விவசாயி பாப்பம்மாள் அவரக்ளின் சிணலயும் இதில் இடம் பபற்றது. 

 

 

பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் 2023 

 இது முன்னதாக ஒரு தனிதத்ுவமான சாதணனக்கான கதசியக் குழந்ணத விருது என்று 

அணழக்கப்பட்டது. 

 இது குழந்ணதகளுக்கான இந்தியாவின் உயரியக் குடிணம விருதாகும். 

 இது பபை்கள் மற்றும் குழந்ணதகள் கமம்பாட்டு அணமசச்கதத்ினால் ஆை்டுகதாறும் 

வழங்கப் படுகிறது. 

 இந்த விருதானது இரை்டு பிரிவுகணளக் பகாை்டது. 
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 புதுணம, கல்விசார ்சாதணனகள், சமூகச ்கசணவ, கணல மற்றும் கலாசச்ாரம், வீரம் அல்லது 

விணளயாட்டு ஆகியவற்றில் கமற்பகாள்ளப்படும் சிறந்த சாதணனகளுக்காக 18 

வயதுக்குட்பட்ட இந்தியக் குடிமக்களுக்கு பால் சக்தி புரஸ்கார ்வழங்கப்படுகிறது. 

 குழந்ணத கமம்பாடு, குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு அல்லது குழந்ணதகள் நலனில் சிறந்த 

பங்களிப்ணபச ்பசய்த தனிநபரக்ள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு பால் கல்யாை் புரஸ்கார ்

வழங்கப்படுகிறது. 

 2023 ஆம் ஆை்டில், 11 பவவ்கவறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரகதசங்கணளச ்

கசரந்்த 11 குழந்ணதகளுக்கு (ஆறு சிறுவரக்ள் மற்றும் ஐந்து சிறுமிகள்) இந்த விருதானது 

வழங்கப்பட்டது. 

 

 

சுபாஷ் ெந்திர கபாஸ் ஆப்தா பிரபந்தன் புரஸ்கார்-2023 

 இந்தியாவின் கபரிடர ் கமலாை்ணமத் துணறயில், தனிநபரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 

ஆற்றிய ஒப்பற்றப் பங்களிப்ணபயும் தன்னலமற்றச ் கசணவணயயும் அங்கீகரித்துக் 

பகௌரவிப்பதற்கான விருதாகும். 

 2023 ஆம் ஆை்டிற்காக, ஒடிசா மாநிலப் கபரிடர ் கமலாை்ணம ஆணையம் (OSDMA) 

மற்றும் மிகசாரம் லுங்கிலி தீயணைப்பு நிணலயம் (LFS) ஆகிய இரை்டும் நிறுவனப் 

பிரிவில், கபரிடர ்கமலாை்ணமயில் சிறப்பாகப் பைியாற்றியதற்காக 2023 ஆம் ஆை்டு 

சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் ஆப்தா பிரபந்தன் புரஸ்கார ் விருதிற்கு என்று  கதரந்்து எடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. 
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பத்ம விருதுகள் 

 

 பத்ம விருதுகள் ஆனது சமூகச ் கசணவ, கல்வி, இலக்கியம், பபாது விவகாரங்கள், கல்வி 

கபான்ற பல்கவறு துணறகணளச ் கசரந்்த நபரக்ணள பகௌரவிக்கும் வணகயில் வழங்கப் 

படுகிறது. 

 முலாயம் சிங் யாதவ், ஜாகீர ் உகசன், K.M. பிரல்ா, சுதா மூரத்்தி உள்ளிட்ட 106 கபர ் இந்த 

ஆை்டிற்கான பத்ம விருதுகணளப் பபற்றுள்ளனர.் 

 இது இந்தியாவில் வழங்கப்படும் உயரிய குடிணம விருதுகளில் ஒன்றாகும். 

 இந்த விருதானது பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன், பதம்ஸ்ரீ என மூன்று பிரிவுகளில் வழங்கப் 

படுகிறது. 

 பத்ம விருதுகள் இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர ்அவரக்ளால் வழங்கப்படுகின்றன. 

 திருமதி வாைி பஜய்ராம், K.கல்யாைசுந்தரம், பாலம் கல்யாை சுந்தரம்,  வடிகவல் 

ககாபால் & மாசி சணடயன் மற்றும் டாக்டர ்ககாபால்சாமி கவலுசச்ாமி ஆகிகயார ்இந்த 

ஆண்டிற்கான விருதிணனப் பபற்ற தமிழ்நாட்டிணனச ்கசரந்்த நபரக்ள் ஆவர.் 

 

412 வீரதீர விருதுகள் 

 ஆயுதப்பணட வீரரக்ள் மற்றும் பிற நபரக்ளுக்கான 412 வீரதீர விருதுகள் மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு துணற விருதுகணள வழங்குவதற்கு இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர ் அவரக்ள் 

ஒப்புதல் வழங்கினார.் 

 கமஜர ் ஷுபாங் மற்றும் நாயக் ஜிகதந்திர சிங் ஆகிகயார ் கீரத்த்ி சக்ரா விருணதப் பபற 

உள்ளனர.் 

 MiG-29K ரக கபார ் விமான விபதத்ில் உயிரிழந்த கடற்பணடணயச ் கசரந்்த பணடத்தளபதி 

நிஷாந்த் சிங், நவ் கசனா பதக்கம் வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்ட உள்ளார.் 

 இந்த விருதுகளில் பின்வருவன அடங்கும் 

o ஆறு கீரத்்தி சக்கரா விருதுகள் (நான்குவபருக்கு -  மரைதத்ிற்குப் பின்), 
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o 15 பசௌரிய சக்கரா விருதுகள் (இரை்டு வபருக்கு - மரைதத்ிற்குப் பின்), 

o 93 கசனா பதக்கங்கள் (வீரதீரச ்பசயல்) (நான்கு வபருக்கு - மரைத்திற்குப் பின்), 

o ஒரு நவ் கசனா பதக்கம் (வீரதீரச ்பசயல்) மரைத்திற்குப் பின், 

o ஏழு வாயு கசனா பதக்கங்கள் (வீரதீரச ்பசயல்), 

o 29 பரம் விசிஷ்ட் கசவா பதக்கங்கள் (PVSM), 

o மூன்று உதத்ம் யுத் கசவா பதக்கங்கள் (UYSM), 

o 53 அதி விஷிஷ்ட் கசவா பதக்கங்கள் (AVSM), 

o 10 யுத் கசவா பதக்கங்கள் (YSM), 

o 40 கசனா பதக்கங்கள் (கடணமப் பற்று), 

o 13 நவ் கசனா பதக்கங்கள் (கடணமப் பற்று) (அவற்றில் ஐந்து மரைதத்ிற்குப் பின்), 

o 14 வாயு கசனா பதக்கங்கள் (கடணமப் பற்று) மற்றும் 

o 128 விஷிஷ்ட் கசவா பதக்கங்கள் (VSM). 

 

 

இந்திய கவளாண் உற்பத்திப் சபாருட்களுக்கு நதிகளின் சபயரக்ள் வழங்கீடு 

 கவளாை்ணம மற்றும் பதப்படுதத்ப்பட்ட உைவுப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதி கமம்பாட்டு 

ஆணையம் (APEDA) ஆனது, நதிகளின் பபயரக்ணள இந்திய கவளாை் உற்பத்திப் 

பபாருட்களுக்கு இட்டு அதறனக் குறியீட்டுப் பபயராகவும் முத்திணரப் பபயராகவும் 

பயன்படுத்த உள்ளதாக முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 கங்ணக, பிரம்மபுதத்ிரா, காவிரி, ககாதாவரி கபான்ற நதிகளின் பபயரக்ணள அதன் 

கவளாை் உற்பதத்ிப் பபாருட்களுக்கு வழங்க உள்ளது. 

 இது கவளாை் உற்பதத்ிப் பபாருட்களின் பரவலிணன அதிகரிக்கும். 

 கவளாை்ணம மற்றும் பதப்படுதத்ப்பட்ட உைவுப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதி கமம்பாட்டு 

ஆணையத்தின் நடவடிக்ணகயானது, 2021-22 ஆம் ஆை்டில் கவளாை் பபாருட்களின் 

ஏற்றுமதிணய 25.6 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ளாக உயரத்்தியது. 

 இது நாட்டின் பமாத்த கவளாை் பபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் 51% ஆகும். 
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அம்ரித் உத்யன் 

 முகலாயத் கதாட்டங்கள் என்று பிரபலமாக அறியப்பட்ட, இராஷ்டிரபதி பவன் 

கதாட்டங்கள் அம்ரித் உத்யன் என்று பபயர ்மாற்றம் பசய்யப்பட்டது. 

 எட்வின் லுட்பயன்ஸ் என்பவரால் வடிவணமக்கப்பட்ட இந்த வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்கத் 

கதாட்டமானது 15 ஏக்கர ் பரப்பளவில் அணமந்துள்ளவதாடு, இது முகலாய மற்றும் 

ஆங்கிவலயப் பாைியிலான வடிவணமப்புகணளக் பகாை்டது. 

 இந்தப் பிரதானத் கதாட்டமானது அந்தத ் கதாட்டத்ணதச ் சதுர வடிவமாகப் பிரிக்கிற 

ேறகயில்,  முகலாய நில வடிவணமப்பில் காைப்படும் பபாதுவான அம்சமான, சார ்பாக் 

என்று அணழக்கப்படுகிற ேறகயில் (நான்கு மூணலகள் பகாை்ட கதாட்டம்), பசங் 

ககாைங்களில் பவட்டும் இரை்டு ஓணடகறளக் சகாண்டு உள்ளன. 

 

 

உயரக்ல்வி குறித்த அகில இந்திய ஆய்வு அறிக்மக (AISHE) 2020-2021 

 உயரக்ல்வி பபறும் மாைவரக்ளின் எை்ைிக்ணகயானது, 2019-20 ஆம் ஆை்டுடன் 

ஒப்பிடும் கபாது 7.5% அதிகரிதத்ுள்ளவதாடு, 2014-15 ஆை்டு தரவுடன் ஒப்பிடும்கபாது அது 

21% அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 இந்த எை்ைிக்ணகயானது 4.14 ககாடிக்கும் அதிகமாகப் பதிவாகியுள்ளது. 

 இந்த எை்ைிக்ணக 4 ககாடிணயக் கடந்தது இதுகவ முதல் முணறயாகும். 

 2019-20 ஆம் ஆை்டில் இருந்து பபை்களின் கசரக்்ணக எை்ைிக்ணக 13 லட்சம் அளவிற்கு 

அதிகரித்து அது 2 ககாடிணய எட்டியுள்ளது. 
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 அணனத்துச ்சமூகக் குழுக்களிலும் பதிவான முந்ணதய ஆை்டு எை்ைிக்ணகயிணன விட 

பமாத்தப் பதிவு விகிதம் (GER) அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 பதாணலதூரக் கல்வியில் கசரக்்ணகயானது,  2019-20 ஆம் ஆை்டில் பதிவான அளவிணன 

விட 2020-21 ஆம் ஆை்டில் 7% அதிகரித்துள்ளது. 

 2017-18 ஆம் ஆை்டில் 1 ஆக இருந்த பாலினச ்சமதத்ுவக் குறியீடு (GPI) ஆனது 2020-21 ஆம் 

ஆை்டில் 1.05 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆை்டில், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பதிவான பபை்களின் படிப்பறிவு 6.14 

லட்சமாக உள்ள நிறலயில், இது ஆை்களின் படிப்பறிவு வீததத்ிணன விட (5.92 லட்சம்) 

அதிகமாகும். 

 உத்தரப் பிரகதசம், தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, மதத்ியப் பிரகதசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் 

கரந்ாடகா ஆகியணவ கல்விச ் கசரக்்ணக எை்ைிக்ணகயில் முன்னைியில் உள்ள 6 

மாநிலங்களாகும். 

 அதிக அளவில் பல்கறலக் கழகங்கள் ராஜஸ்தான் (92), உதத்ரப் பிரவதசம் (84) மற்றும் 

குஜராத் (83) ஆகியேற்றில் உள்ளன.  

 அதிக கல்லூரி எை்ைிக்ணககள் பகாை்ட மாநிலங்கள்: கரந்ாடகா (62), பதலுங்கானா (53), 

ககரளா (50), இமாசச்லப் பிரகதசம் (50), ஆந்திரப் பிரகதசம் (49), உத்தரகாை்ட் (40), 

ராஜஸ்தான் (40), தமிழ்நாடு (40) ஆகியனவாகும். 

 உத்தரப் பிரகதசம், மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, மத்தியப் 

பிரகதசம், ஆந்திரப் பிரகதசம், குஜராத ் ஆகிய மாநிலங்கள் கல்லூரிகளின் 

எை்ைிக்ணகயில் முன்னைியில் உள்ள 8 மாநிலங்களாகும். 

 2019-20 ஆம் ஆை்டில் இருந்த பமாதத் ஆசிரியரக்ளின் எை்ைிக்ணக தற்கபாது 47,914 ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 
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ெரவ்கதெெ ்செய்திகள் 

இஸ்கரலின் புதிய பிரதமர ்

 பபஞ்சமின் பநதன்யாகு இஸ்கரலின் பிரதமராக ஆறாவது முணறயாகப் பதவி ஏற்று 

உள்ளார.் 

 இவர ்ஏற்கனகவ இஸ்கரலின் நீை்ட காலம் பைியாற்றியப் பிரதமராக விளங்குகிறார.் 

 இஸ்கரல் நாட்டுப் பாராளுமன்றமானது (சநசட்) தனது புதிய சபாநாயகராக அமீர ்

ஒஹானா என்பவணரத் கதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

 ஓஹானா இஸ்கரல் நாட்டுப் பாராளுமன்றத்தின் முதல் ஓரின கசரக்்ணக இனத்திணனச ்

கசரந்்த சபாநாயகர ்ஆவார.் 

 

 

Stay Safe இயங்கமல பிரெெ்ாரம் 

 இது G20 அணமப்பிற்கான இந்தியாவின் தணலணமத்துவதத்ின் ஒரு பகுதியாக சமீபத்தில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

 இணையத்ணதச ்சாரந்்திருக்கும் நிணல அதிகரிதத்ு வரும் நிணலயில் இயங்கணல உலகில் 

பாதுகாப்பாக பசயல்படுவதன் ஒரு முக்கியதத்ுவம் குறித்து விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 Stay Safe (பாதுகாப்பாக இருங்கள்) இயங்கணலப் பிரசச்ாரமானது பல்கவறு இணைய பவளி 

அபாயங்கள் மற்றும் அவற்ணற நிவரத்த்ி பசய்வதற்கான வழிகள் குறித்து மக்களிணடகய 

விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத் முயல்கிறது. 

 

G20 அமமப்பின் எண்ணிமப் புத்தாக்க கூட்டணி (G20-DIA) 

 இது G20 அணமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகள் மற்றும் உறுப்பினர ் அல்லாத நாடுகளில் 

அணமந்த புதப்தாழில் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட புதுணமயான மற்றும் கநர ்

மணறயான தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் வணகயிலான எை்ைிமத் பதாழில்நுட்பங்கணள 

அணடயாளம் கை்டு, அங்கீகரிதத்ு கமம்படுத்துவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத் பதாழில்நுட்பங்கள் கவளாை்ணம, சுகாதாரம், கல்வி, நிதி, பாதுகாப்பான 

எை்ைிம உள்கட்டணமப்பு மற்றும் சுழற்சிமுணறப் பபாருளாதாரம் ஆகிய 6 பரந்த 

கருப்பபாருள்களில் காைப்படும் மனிதகுலத்தின் கதணவகணள நிவரத்த்ி பசய்யும் திறன் 

பகாை்டதாக இருக்க கவை்டும். 
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 இந்த கருப்பபாருள்களின் அடிப்பணடயில் உருவாக்கப்பட்ட பதாழில்நுட்பங்கள் 

எை்ைிமப் பபாதுப் பபாருட்கள் உள்கட்டணமப்பு வசதி மூலம் பசயல்படுத்தப்படும். 

 பபங்களூருவில் நணடபபற்ற எை்ைிமப் பபாருளாதாரச ்பசயற்குழு (DEWG) கூட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக, G20 அணமப்பின் எை்ைிமப் புதத்ாக்கக் கூட்டைியின் (G20-DIA) உசச்ி 

மாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 

 

மங்கடெச்ு நீர ்மின் நிமலயம் 

 இது பூடானில் உள்ள டுரூக் பசுணம ஆற்றல் உற்பத்திக் கழக நிறுவனதத்ிடம் (DGPC) 

சமீபதத்ில் ஒப்பணடக்கப்பட்டது. 

 இது இந்திய அரசின் உதவியுடன் பசயல்படுத்தப்பட்டது. 

 இதன் மூலம் இரு நாடுகளும் நான்கு மாபபரும் நீர ்மின் நிணலயத் திட்டங்கணள பவற்றி 

கரமாக நிணறவு பசய்துள்ளன. 

 பமாத்தத் கதசிய மகிழ்சச்ி நிணல என்ற ஒரு குறியீட்டின் அடிப்பணடயில் பூடானின் 

பபாருளாதார வளரச்ச்ி மற்றும் கமம்பாடு ஆகியவற்றிற்கு நீர ் மின்னாற்றல் துணற 

மிகுந்தப் பங்களிக்கும் என்று இதன் மூலம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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ஜப்பான் அரசின் புதிய சகாள்மக 

 நிணலயான மின்சார வழங்கீடு மற்றும் காரப்ன் உமிழ்ணவக் குணறப்பதற்காக அணு 

சக்திணய அதிக அளவில் பயன்படுதத்ுவணத ஊக்குவிக்கும் வணகயிலான ஒரு புதிய 

பகாள்ணகணய ஜப்பான் அரசு ஏற்றுக் பகாை்டுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் அணுசக்திப் பயன்பாட்டிணன படிப்படியாக நிறுதத்ுவதற்கான 

அதன் முந்ணதயத் திட்டத்ணத ஜப்பான் அரசு மாற்றியணமத்தது. 

 இந்தப் புதிய பகாள்ணகயானது, தற்கபாதுள்ள அணு உணலகணள அதிகபட்சமாகப் 

பயன்படுதத்ுவதற்கும், பணழய அணு உணலகளின் பசயல்பாை்டு நாட்கணள நீட்டிக்கச ்

சசய்ேதற்கும் ஒரு அணழப்பிணன விடுத்துள்ளது. 

 2011 ஆம் ஆை்டு ஃபுகுஷிமா கபரழிவிற்குப் பிறகு ஜப்பானில் அணுசக்தி எதிரப்்பு உைரவ்ு 

மற்றும் பாதுகாப்பு சாரந்்த கருதத்ுகள் கைிசமாக அதிகரிதத்ன. 

 

ெரவ்கதெ சிறுதானிய ஆண்டு 2023 

 ஐக்கிய நாடுகள் சணபயானது 2023 ஆம் ஆை்டிணன சரவ்கதச சிறுதானிய ஆை்டாக (IYM) 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சரவ்கதச சிறுதானிய ஆை்டு என்பது இந்த "ஊட்டசச்த்து மிக்க தானியங்களின்" 

பயன்பாட்டிணன ஊக்குவிப்பதற்காக இந்திய அரசாங்கதத்ினால் முன்ணவக்கப்பட்ட 

திட்டமாகும். 

 இது சரவ்கதச சிறுதானிய ஆை்டிணன (2023) ஒரு ‘மக்கள் இயக்கமாக’ மாற்றுவதுடன் 

இந்திய நாட்டிணன ‘சிறுதானிய உற்பதத்ிக்கான உலகளாவிய ணமயமாக’ நிணல 

நிறுதத்ுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

 2018 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், சிறுதானிய வணககள் "ஊட்டசச்தத்ு மிக்க 

தானியங்கள்" என மறுபபயரிடப் பட்டன. 

 2018 ஆம் ஆை்டானது கதசிய சிறுதானிய ஆை்டாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 உலகின் சிறுதானிய உற்பத்தியில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிணன இந்தியா கமற்பகாை்டு 

வருகிறது. 

 இந்தியாவில் ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, ஆந்திரப் பிரகதசம் மற்றும் மதத்ியப் 

பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் சிறுதானியம் அதிகளவில் உற்பத்தி பசய்யப் படுகிறது. 
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ஐகராப்பிய ஒன்றியெ ்ெமபயின் தமலமமப் சபாறுப்பு 

 ஐகராப்பிய ஒன்றியச ் சணபயின் (EU) சுழற்சி முணறயிலான ஆறு மாதத் தணலணமப் 

பபாறுப்பிணன பசக் குடியரசு நாட்டிடமிருந்து சுவீடன் பபற்றுள்ளது. 

 சுவீடன் அரசானது 2023 ஆம் ஆை்டு 30 ஆம் கததி வணரயில் ஆறு மாதங்களுக்குத ்

தணலணமப் பபாறுப்பிணன வகிக்கும். 

 சுவீடன் நாை்டு அரசானது 1995 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 ஆம் கததியன்று ஐகராப்பிய 

ஒன்றியதத்ில் இணைந்தது. 

 சுவீடன் நாடானது, 2001 மற்றும் 2009 ஆம் ஆை்டுகளில் முணறகய இரை்டு முணற 

ஐகராப்பிய ஒன்றியச ்சணபயின் தணலணமப் பதவியிணன வகித்தது. 

 

 

ஆங்கிகலய இந்திய இராணுவ நிமனவுெ ்சின்னம் 

 

 ஸ்காை்லாந்தின் உள்ளாட்சி அரச சணபயானது இது சாரந்்த திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்தணதயடுத்து, ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்ககா நகரத்தில் புதிய ஆங்கிவலய இந்திய 

இராணுவ நிணனவுசச்ின்னம் நிறுவப்பட உள்ளது. 
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 இது இரை்டு உலகப் கபாரக்ளின் கபாதும், ஆங்கிகலயரக்ளுடன் இணைந்து கபாரிட்ட 

இலட்சக்கைக்கான இந்திய வீரரக்ளின் தியாகதண்த நிணனவு கூரும் வணகயில் நிறுவப் 

பட உள்ளது. 

 

ஆஸ்திரியாவுடனான விரிவான இடம்சபயரவ்ு மற்றும் கபாக்குவரத்து கூட்டாண்மம 

ஒப்பந்தம் 

 

 ஆஸ்திரியாவுடனான 'விரிவான இடம்பபயரவ்ு மற்றும் கபாக்குவரத்து கூட்டாை்ணம 

ஒப்பந்ததத்ில்' (MMPA) இந்திய அரசு ணகபயழுத்திட்டது. 

 இது இந்திய மாைவரக்ள் மற்றும் பதாழில் வல்லுநரக்ளின் இடம்பபயரவ்ு மற்றும் 

கபாக்குவரதத்ிற்கு உதவுவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 பஜரம்னி, பிரான்ஸ், கபாரச்ச்ுகல், இங்கிலாந்து மற்றும் படன்மாரக்் கபான்ற நாடுகளுடன் 

இகத கபான்ற ஒப்பந்தங்கள் சமீபத்தில் இந்திய அரசினால் கமற் பகாள்ளப் பட்டன. 

 

ஆசிய பசிபிக் தபால் ஒன்றியம் 

 

 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மாதம் முதல், ஆசிய பசிபிக் தபால் ஒன்றியத்தின் தணலணமப் 

பபாறுப்பிணன இந்தியா ஏற்றுள்ளது. 

 இந்தியாவின் இந்த நான்கு ஆை்டு கால ஆட்சிக் காலதத்ில், இந்த ஒன்றியத்தின் பபாதுச ்

பசயலாளராக டாக்டர ்வினயா பிரகாஷ் சிங் பபாறுப்கபற்க உள்ளார.் 

 இது ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியதத்ில் உள்ள 32 உறுப்பினர ் நாடுகணள உள்ளடக்கிய ஒரு 

அரசுகளுக்கிணடகயயான அணமப்பாகும். 

 இதன் தணலணமயகம் தாய்லாந்தின் பாங்காக் நகரில் அணமந்துள்ளது. 
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 உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு இணடகயயான அஞ்சல் கசணவ சாரந்்த உறவுகணள விரிவு 

படுதத்ுதல், எளிதாக்குதல் மற்றும் கமம்படுதத்ுதல் மற்றும் அஞ்சல் கசணவத் துணறயில் 

ஒதத்ுணழப்ணப கமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்ணற இது கநாக்கமாகக் பகாை்டு உள்ளது. 

 

அரச்ஜன்டினாவில் உள்ள லித்தியம் மற்றும் தாமிரச ்சுரங்கம் 

 சாத்தியக் கூறுகள் மிக்க ணகயகப் படுதத்ுதல் அல்லது நீை்ட கால குத்தணகப் 

பைிகளுக்காக அரப்ஜன்டினாவில் உள்ள இரை்டு லிதத்ியச ் சுரங்கங்கள் மற்றும் ஒரு 

தாமிரச ்சுரங்கம் ஆகியவற்றிணன இந்தியா அணடயாளம் கை்டுள்ளது. 

 KABIL என்பது கதசிய அலுமினிய நிறுவனம் (Nalco), இந்துஸ்தான் காப்பர ்(HCL) மற்றும் MECL 

ஆகியவற்றின் பங்ககற்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 இது உள்நாட்டுச ் சந்ணதயில் முக்கியமான மற்றும் மூகலாபாயம் மிக்க கனிமங்களின் 

சீரான விநிகயாகத்ணத உறுதி பசய்வணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

 உலக அளவிலான லித்தியம் உற்பத்தியில் அரப்ஜன்டினா தற்கபாது 4வது இடதத்ில் 

உள்ளது. 

 சிலி மற்றும் பபாலிவியா ஆகியவற்றுடன் கசரந்்து, இந்த நாட்டின் வடகமற்குப் 

பகுதியானது "லித்தியம் முக்ககாைம்" என்று அணழக்கப்படுகிறது. 

 உலக அளவிலான லிதத்ியம் உற்பத்தியில் ஆஸ்திகரலியா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இலத்தீன் அபமரிக்காவில் சாலார ் என்று அணழக்கப் படுகிற இந்த லித்தியம் ஆனது 

பசபடணமன் பாணற உருவாக்கம் மற்றும் உப்புக்கல் வடிவில் காைப் படுகிறது. 

 இதற்கான மற்ற மாற்று வடிவம் அதன் திரவ வடிவமாகும். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்ெமபயின் புதிய உறுப்பினரக்ள் 

 ஈக்வடார,் ஜப்பான், மால்டா, பமாசாம்பிக் மற்றும் சுவிட்சரல்ாந்து ஆகிய நாடுகள் ஐக்கிய 

நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சணபயின் புதிய உறுப்பினராக இணைந்துள்ளன. 
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 சமீபதத்ில் இணைந்த இந்த ஐந்து உறுப்பினர ்நாடுகள் இந்தியா, அயரல்ாந்து, பகன்யா, 

பமக்சிககா மற்றும் நாரக்வ ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக இடம் பபறுகின்றன. 

 அல்கபனியா, பிகரசில், காகபான், கானா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியணவ 

தற்கபாணதய இரை்டு ஆை்டு பதவிக் காலம் பகாை்ட மற்ற உறுப்பினர ்நாடுகள் ஆகும். 

 சீனா, பிரான்சு, ரஷ்யா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் அபமரிக்கா ஆகியணவ இந்தச ்

சணபயில் நிரந்தர மற்றும் தடுப்பாணை அதிகாரம் பகாை்ட உறுப்பினர ்நாடுகள் ஆகும். 

 இசச்ணபயின் மற்ற 10 உறுப்பினர ் நாடுகள், 193 நாடுகணள உறுப்பினராகக் பகாை்ட 

பபாதுச ்சணபயினால் இரை்டு வருட காலதத்ிற்குத ்கதரந்்பதடுக்கப் படுகின்றன. 

 

ஆறாம் தமலமுமற சதாழில்முமற ொரந்்த கபார் விமானம் 

 

 ஜப்பான் நாடானது இங்கிலாந்து மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுடன் இணைந்து, தனது 

அடுத்த தணலமுணற பதாழில்நுட்பம் சாரந்்த கபார ் விமானதத்ிணன உருவாக்கச ்

சசய்கிறது. 

 இந்தப் புதிய பஜட் விமானமானது, பிரிட்டனின் ணடபூன் ரக கபார ்விமானங்கள் மற்றும் 

ஜப்பானின் F-2 ரக விமானங்களுக்கான ஒரு மாற்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

 இந்த மூன்று நாடுகளும் அபமரிக்காவின் ஐந்தாம் தணலமுணறத் பதாழில்நுட்பம் சாரந்்த 

F-35 கரடாருக்குப் புலப்படாத வணகயிலான கபார ் விமானங்கள் திட்டத்தின் ஒரு 

பங்குதாரர ்ஆகும். 

 இதற்கிணடயில், சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளும் ஆறாம் தணலமுணற பதாழில் 

நுட்பம் சாரந்்த விமானங்கணள வாங்க முயல்வதாகக் கருதப் படுகிறது. 

 சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் தற்கபாது பபய்ஜிங்கின் J-20 மற்றும் J-31 பஜட் 

விமானங்கள் மற்றும் மாஸ்ககாவின் Su-57 வபான்ற ஐந்தாம் தணலமுணற பதாழில் நுட்பம் 

சாரந்்த கபார ்விமானங்கணள இயக்கி வருகின்றன. 

 

120 நாடுகளின் உெச்ி மாநாடு 

 120க்கும் கமற்பட்ட நாடுகளின் இரை்டு நாட்கள் அளவிலான காபைாளி வாயிலான 

"Voice of Global South Summit" என்ற தணலப்பிலான ஒரு கூட்டதத்ிணன இந்தியா நடதத் 

உள்ளது. 
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 இது ‘குரல்களின் ஒற்றுணம, கநாக்கத்தின் ஒற்றுணம’ என்ற ஒரு கருத்துருவின் கீழ் 

நணடபபற உள்ளது. 

 இது G20 உசச்ிமாநாட்டின் பங்குதாரரக்ளுக்கு சில முக்கியமான சதாறலவநாக்குப் 

பாரற்ேகணள வழங்கும். 

 உலகத் பதற்கு நாடுகள் என்பது பபரும்பாலும் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பதன் 

அபமரிக்கா ஆகிய கை்டங்களில் உள்ள வளரந்்து வரும் நாடுகணளக் குறிக்கிறது. 

 

 

வீர் காரட்ியன்-2023 பயிற்சி 

 இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் விமானப்பணடகளுக்கு இறைவயயான ஒரு 

கூட்டுப் பயிற்சியான 'வீர ்காரட்ியன் 2023' பதாடங்க உள்ளது. 

 இந்திய விமானப் பணடயும், ஜப்பான் விமானத ் தற்காப்புப் பணடயும் இணைந்து இந்த 

கூட்டுப் பயிற்சிணய நடதத்ுவது இதுகவ முதல் முணறயாகும். 

 இந்தப் பயிற்சியானது இரு நாடுகளுக்கும் இணடயிலான உறணவ ஆழப் படுத்தச ்

சசய்வதுடன், பாதுகாப்பு ஒத்துணழப்பில் ஒரு முக்கியப் படிநிணலயாகவும் அணமயும். 

 

 

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


                   
 

91 
 

எகபாலா மவரஸ் சபருந்சதாற்றிற்கு முற்றுப்புள்ளி 

 சூடான் எகபாலா ணவரசினால் ஏற்பட்ட எகபாலா பபருந்பதாற்றானது உகாை்டாவில் 

முடிவுக்கு வந்ததாக உலக சுகாதார அணமப்பு அறிவித்தது. 

 2022 ஆம் ஆை்டு பசப்டம்பர ்20 ஆம் கததியன்று மத்திய முபபை்கட மாவட்டதத்ில் இந்த 

கநாயின் முதல் பாதிப்பானது உறுதி பசய்யப்பட்டது. 

 இது ஒரு தசாப்ததத்ில் ஏற்பட்ட உகாை்டாவின் முதல் சூடான் எகபாலா ணவரஸ் பபருந் 

பதாற்றாகும் என்பவதாடு, இது ஒட்டு பமாதத்மாக உகாை்டாவில் ஏற்பட்ட ஐந்தாவது 

பபருந்பதாற்றாகும். 

 எகபாலா ணவரஸ் கநாய் என்பது எகபாலா ணவரஸ் திரிபுகளுள் ஒன்றினால் ஏற்படும் 

பதாற்று காரைமாக ஏற்படுகின்ற அரிதான மற்றும் பகாடிய கநாயாகும். 

 இந்த ணவரஸ் ஆனது முதன்முதலில் 1976 ஆம் ஆை்டில் எகபாலா நதிக்கு அருகில் 

கை்டறியப் பட்டது. 

 உகாை்டாவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தப் சதாற்றுப் பபருபவடிப்பானது, சூடான் எகபாலா 

ணவரசினால் ஏற்பட்டதாகும். 

 எகபாலா ணவரஸின் ஆறு வணககளில் இதுவும் ஒன்றாகும் என்பவதாடு, இதணனத ்

தடுப்பதற்காக பவற்றிகரமான தடுப்பூசி எதுவும் இதுேறர கை்டறியப்படவில்ணல. 

 

 

சீனாவின் மக்கள் சதாமகயில் வீழ்ெச்ி 

 2022 ஆம் ஆை்டில் சீனாவில் 9.56 மில்லியன் மக்கள் பிறந்ததாகவும், 10.41 மில்லியன் 

மக்கள் இறந்துள்ளதாகவும் சீன அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. 

 1960 ஆம் ஆை்டுகளின் முற்பகுதியில் இருந்து சீனாவில் பிறப்புகணள விட இறப்புகள் 

அதிகமாக பதிவாகியிருப்பது இதுகவ முதல் முணறயாகும். 
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 இங்கு பிறப்பு எை்ைிக்ணகயானது 2021 ஆம் ஆை்டில் பதிவான 10.6 மில்லியன் என்ற 

அளவிருந்து குணறந்துள்ளது என்பவதாடு, இது பதாடரந்்து ஆறாவது ஆை்டாகவும் 

குணறந்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் மக்கள் பதாணக 1.4118 பில்லியன் ஆக பதிவாகியுள்ள நிறலயில் இது 

2021 ஆம் ஆை்டில் இருந்த அளணவ விட 850,000 அளவிற்குக் குணறந்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் 7.52 ஆக இருந்த பிறப்பு விகிதம் 2022 ஆம் ஆை்டில் குணறந்துள்ளது. 

 2035 ஆம் ஆை்டளவில், சீனாவில் 400 மில்லியன் மக்கள் 60 வயதுக்கு கமற்பட்டவரக்ளாக 

இருப்பாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிற நிறலயில், இது அதன் மக்கள் பதாணகயில் 

கிட்டதத்ட்ட மூன்றில் ஒரு பங்ணகக் பகாை்டுள்ளது. 

 ஒப்பிட்டுப் பாரக்்ணகயில் 2021 ஆம் ஆை்டில், அபமரிக்காவில் 1,000 கபருக்கு 11.06 

பிறப்புகளும், ஐக்கிய இராசச்ியத்தில் 10.08 பிறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன. 

 இந்தியாவில் அகத ஆை்டில் பதிவான பிறப்பு விகிதம் 16.42 ஆகும். 

 

 

உலகிகலகய மிகக் கடுமமயான புமகபிடித்தல் தமட ெட்டங்கள் 

 பமக்சிககா அரசானது சமீபத்தில் உலகிகலகய மிகக் கடுணமயான புணகபிடித்தல் தணட 

சட்டத்திணன விதித்துள்ளது. 

 இது தங்கும் விடுதிகள், கடற்கணரகள் மற்றும் பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பபாது இடங்களில் 

புணக பிடிப்பதற்கு முழுணமயான தணடணய இசச்ட்டம் அமல்படுத்துகிறது. 

 புணகயிணலப் பபாருட்களின் பயன்பாட்டிணன ஊக்குவிதத்ல், விளம்பரம் பசய்தல் மற்றும் 

அது சாரந்்த நிறுவனங்களுக்கு நிதியளித்தல் ஆகியணவ மீது பமாத்தமாக தணட 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மின்னணு சிகபரட் மற்றும் குட்கா ஆகியவற்றின் விற்பணன மற்றும் பயன்பாடு 

ஆகியணவயும் இந்தப் புதியக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படும். 

 இதனுடன், அயரல்ாந்து, கிரஸ்ீ, ஹங்ககரி மற்றும் மால்டா கபான்ற நாடுகள் அடங்கிய 

மிகவும் கடுணமயான சட்டங்களுடன் கூடிய, புணகயிணல-இல்லாத சூழணலக் பகாை்ட 

நாடுகளின் பட்டியலில் பமக்ஸிககா இணைகிறது. 
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ஐகராப்பிய பசுமம ஒப்பந்தம் 

 ஐகராப்பிய ஆணையமானது, பசுணம ஒப்பந்தத் பதாழில்துணறத ் திட்டதத்ிணன 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது உக்ணரன் மீதான ரஷ்யப் பணடபயடுப்பு மற்றும் அபமரிக்காவின் 

பைவீக்கக் குணறப்புச ்சட்டம் (IRA) கபான்ற பிற உலகளாவியப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

சாரந்்த சட்டப்பூரவ் உறுதிப்பாடுகளின் பிரதிபலிப்பாகும். 

 முதல் கட்டமாக நிகர-சுழிய உமிழ்வு பதாழில்துணறச ் சட்டம் அறிமுகப்படுதத்ப்பட 

உள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ின் இரை்டாவது கட்டமாக, தூய்ணமயான பதாழில்நுட்ப உற்பத்தி மற்றும் 

தயாரிப்புச ்பசயல்முணறக்கான முதலீடு மற்றும் நிதியுதவி அதிகரிக்கப்பட உள்ளது. 

 பசுணம ஒப்பந்தத் பதாழில்துணற திட்டம் அறிமுகப்படுத்தல், ஐகராப்பிய சூரியசக்தி 

உற்பத்தியாளரக்ளுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த தருைமாகும். 
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MAREX-2023 பயிற்சி 

 இலங்ணக மற்றும் அபமரிக்கா ஆகிய நாடுகள், ஒரு வார கால கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சிகணள கமற்பகாள்ள உள்ளன. 

 2023 ஆம் ஆை்டு CARAT/MAREX இலங்ணகப் பயிற்சியானது, இத்தணகய ஐந்தாவது இரு 

தரப்புப் பயிற்சியாகும். 

 உத்திசாரந்்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தப் பிராந்தியதத்ில் சீனாவின் அதிகரித்து வரும் 

இராணுவச ் சூழ்சச்ிகளுக்கு மத்தியில், கபரழிவுகளுக்கான நிவாரைதத்ிற்குத ் தயார ்

படுதத்ுதல் மற்றும் சுதந்திரமான மற்றும் தணடயற்ற இந்கதா-பசிபிக் பகுதியிணன நிலவச ்

பசய்வணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சிக்கு, கடல்சார ்ஒத்துணழப்பு தயாரந்ிணல மற்றும் பயிற்சி (CARAT)/ இலங்ணக 

கடல்சார ்பயிற்சி (MAREX) 2023 என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சியில் இலங்ணகக் கடற்பணட, இலங்ணக விமானப்பணட, ஜப்பான் கடல் சார ்

தற்காப்புப் பணட மற்றும் மாலத்தீவு கதசியப் பாதுகாப்புப் பணட ஆகியணவ இதில் 

பங்ககற்க உள்ளன. 

 

 

சதற்காசியாவின் பலவீனமானப் சபாருளாதார நாடு 

 உலக வங்கியின் தரவுகளின் படி, பதற்காசியாவின் பலவீனமானப் பபாருளாதாரம் 

பகாை்ட நாடாக பாகிஸ்தான் விளங்குகிறது. 

 நடப்பு ஆை்டில் அந்த நாட்டின் பபாருளாதார வளரச்ச்ி கமலும் 2 சதவீதமாக குணறயும். 

 இது அதன் 2022 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மாத மதிப்பீட்டில் இருந்து இரை்டு சதவீதப் புள்ளிகள் 

வீழ்சச்ிணயக் காணும். 

 கடந்த ஆை்டு ஜூணல மாதம் பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட பவள்ளம், அந்நாட்டின் 

நிசச்யமற்றப் பபாருளாதார நிணலக்கு முக்கியக் காரைமாகக் கூறப்பட்டது. 

 பாகிஸ்தானின் நாட்டின் அந்நியச ் பசலாவைி ணகயிருப்பு ஆனது 4.6 பில்லியன் 

அபமரிக்க டாலரக்ள் என்ற ஒரு அளவிணன எட்டியுள்ள நிறலயில், இது மூன்று 

வாரங்களுக்கான பவளிநாட்டுக் கட்டைங்கணள பசலுத்தக் கூட கபாதுமானதாக 

இல்ணல. 
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 ககாதுணம விணல 57 சதவீதத்திற்கும் கமலாக உயரந்்துள்ள நிறலயில், ககாதுணம மாவின் 

விணலயும் 41 சதவீதம் அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 பாகிஸ்தானில் 15 கிகலா மாவு ணப ஆனது 2,050 ரூபாய்க்கு விற்கப் படுகிறது. 

 

 

உலக மக்கள் சதாமக மதிப்பாய்வு 

 அபமரிக்க மக்கள்பதாணக கைக்பகடுப்பு வாரியமான உலக மக்கள்பதாணக கடிகார 

நிறுவனமானது சமீபதத்ில் தனது "உலக மக்கள்பதாணக மதிப்பாய்வு" அறிக்ணகணய 

பவளியிட்டது.  

 இந்த அறிக்ணகயின்படி, 2022 ஆம் ஆை்டு பசப்டம்பர ் மாத நிலவரப்படி உலக மக்கள் 

பதாணக 7.9 பில்லியனாக இருந்தது.  

 இது 2022 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்மாததத்ிற்குள் 8 பில்லியணன எட்டும்.  

 2015 ஆம் ஆை்டில், உலக மக்கள் பதாணக 7.2 பில்லியனாக இருந்தது.  

 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் பதாணகயிணன பகாை்ட நாடுகள் இந்தியாவும் 

சீனாவும் மட்டுகம ஆகும்.  

 1.42 பில்லியன் மக்கள் பதாணகயுடன் சீனா உலகின் அதிக மக்கள்பதாணக பகாை்ட 

நாடாக விளங்குகிறது.  

 இந்தியாவின் மக்கள் பதாணக 1.41 பில்லியன் ஆகும்.  

 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் இந்தியா சீனாணவப் பின்னுக்குத் தள்ளி, அதிக மக்கள் பதாணக 

பகாை்ட நாடாக மாறும்.  

 உலக நாடுகளின் மக்கள் பதாணக வளரச்ச்ி விகிதம் ஆனது குணறந்து வருகிறது.  

 2080-2100 ஆகிய ஆை்டுகளுக்குள் இந்த அளவு சுழிய அளவிணன எட்டும் ஆனால் 2100 ஆம் 

ஆை்டிற்குப் பிறகு வளரச்ச்ி விகிதம் பிற்கபாக்கில் இருக்கும்.  

 2100 ஆம் ஆை்டில் வாக்கில் உலக நாடுகளின் மக்கள் பதாணக 10.4 பில்லியணன எட்டும்.  

 500 மக்கள் பதாணகயுடன் உலகின் மிகக் குணறந்த மக்கள்பதாணக பகாை்ட நாடாக 

வாடிகன் நகரம் திகழ்கிறது. 

 உலக மக்கள்பதாணகயானது, நிமிடதத்ிற்கு சுமார ் 140 கபர ் என்ற அளவில் பதாடரந்்து 

அதிகரித்து வருகிறது.  
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 வளரச்ச்ி விகிதம் ஆனது 2020 ஆம் ஆை்டில் 1% க்கும் கீகழ சரிந்தது.  

 1950 ஆம் ஆை்டிற்குப் பிறகு முதல் முணறயாக இவ்வாறு பதிவாகியுள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆை்டில் உலகளவில் உள்ள மக்களின் ஆயுட்காலம் 72.8 ஆை்டுகளாக 

அதிகரித்துள்ளது.  

 இது 1990 ஆம் ஆை்டில் இருந்த அளணவ விட ஒன்பது ஆை்டுகள் அதிகமாகும்.  

 உலகளவில் உள்ள மக்களின் ஆயுட்காலமானது 2050 ஆம் ஆை்டில் 77.2 வருடங்களாக 

அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 

 

ஃபரஸ்்ட் மூவரஸ்் கூட்டணி தமலமமத்துவக் கூட்டம் 

 உலகப் பபாருளாதார மன்றமானது, சமீபத்தில் ஃபரஸ்்ட் மூவரஸ்் கூட்டைி என்பதின் 

தணலணமதத்ுவக் கூட்டத்ணத நடதத்ியது. 

 தூய எரிசக்தி பதாழில்நுட்பங்களின் அவசியங்கள் குறிதத்ு இக்கூட்டம் ஆகலாசிக்கச ்

சசய்கிறது. 

 இக்கூட்டைியானது, 2021 ஆம் ஆை்டில் அபமரிக்க அதிபர ் கஜா ணபடன் அவரக்ளால் 

பதாடங்கப் பட்டது. 

 தூய எரிசக்தி பதாழில்நுட்பங்களுக்குத் கதணவயான வலுவான ஒரு சந்ணதணய 

உருவாக்குவகத இக்கூட்டைியின் கநாக்கமாகும். 

 இந்தியா, ஜப்பான், நாரக்வ, இத்தாலி, சுவீடன், இங்கிலாந்து, அபமரிக்கா, சிங்கப்பூர,் 

பஜரம்னி, படன்மாரக்் மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் இதில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 இந்த நாடுகணளத் தவிர, 60 பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் இந்தக் கூட்டைியின் ஒரு 

பகுதியாக இடம் பபற்றுள்ளன. 

 

மெக்களான் - I பயிற்சி 

 இந்தியா மற்றும் எகிப்திய நாட்டு இராணுவங்கள் இணைந்து, ணசக்களான்-I என்ற தனது 

முதல் கூட்டுப் பயிற்சிணய கமற்பகாள்ள உள்ளன. 

 இரு நாடுகளின் சிறப்புப் பணடகணள ஒரு பபாதுவான தளதத்ிற்குக் பகாை்டு வரும் 

இந்தப் பயிற்சியானது இே்வணகயிலான முதல் பயிற்சியாகும். 
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 படசரட்் வாரியர ் என்பது இந்த இரு நாடுகளின் விமானப்பணடகளுக்கு இணடகய கமற் 

பகாள்ளப் படும் மற்றுபமாருப் பயிற்சியாகும். 

 

 

‘ஜனநாயகத்திற்கான கல்வி’ என்ற தீர்மானம் 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சணபயானது (UNGA), அணனவருக்கும் கல்வி என்ற ஒரு 

உரிணமணய உறுதிப்படுத்துகின்ற வணகயிலான 'ஜனநாயகதத்ிற்கான கல்வி' என்ற 

தணலப்பிலான ஒரு தீரம்ானத்ணத ஏற்றுக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத் தீரம்ானத்திற்கு இந்திய அரசு இணை ஆதரவு வழங்கியது. 

 "அணனவருக்கும் கல்வி" என்பது ஜனநாயகதண்த வலுப்படுதத்ுவதற்கு பங்களிக்கிறது 

என்பணத இத்தீரம்ானம் அங்கீகரிக்கிறது. 

 ஜனநாயகத்திற்கான கல்வி என்ற இந்தத் தீரம்ானத்திணன உறுப்பினர ்நாடுகள் தங்களது 

கல்வித் தரநிணலகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கு வேண்டி இந்தத ் தீரம்ானம் 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 

டாகவாஸ் உெச்ி மாநாடு 2023 

 சுவிை்சரல்ாந்தின் ைாவோஸ் நகரில் ேருைாந்திர உலகப் சபாருளாதார மன்ற உசச்ி 

மாநாை்டின் 53ேது பதிப்பு நறைசபற்றது. 

 இதன் கருப்சபாருள்  ‘பிளவுபை்ை உலகில் ஒதத்ுறழப்பு' என்பதாகும். 

 இந்நிகழ்வில் தறலறமப் சபாருளாதார நிபுணர ் கண்வணாை்ை அறிக்றக சதாைங்கப் 

பை்ைது. 

 காலநிறல சதாைரப்ான ேரத்த்க அறமசச்ரக்ளின் புதிய கூை்ைணி சதாைங்கப்பை்ைது. 

 இது காலநிறல, ேரத்்தகம் மற்றும் நிறலயான ேளரச்ச்ியில் சரே்வதச ஒதத்ுறழப்றப 

அதிகரிக்க 50 நாடுகறள ஒன்றிறணதத்து. 
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 காலநிறல சநருக்கடிக்கான நிதிறய உருோக்க, புரேலரக்ள் முறற மூலதனத்றதப் 

பயன்படுதத்ுேதற்காக, புவிப் பாதுகாப்பு நைேடிக்றககறளப் சபருக்குேதற்கான ஒரு 

புதிய முயற்சி (GAEA) சதாைங்கப்பை்ைது. 

 இது 45க்கும் வமற்பை்ை சபரியப் புரேலரக்ள், சபாது மற்றும் தனியார ் துறறப் 

பங்காளரக்ளால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு புதிய முயற்சியாகும். 

 உலகளாவிய ஒதத்ுறழப்பு கிராமம் என சபயரிைப்பை்ை அதன் சசாந்த சமை்ைாேரஸ்் 

தளத்றத சேளியிடுேதாக அறிவித்துள்ளது. 

 சதாற்றுவநாய்க்கான தயாரந்ிறல மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கானக் கூை்ைணி (CEPI) 

சதாற்றுவநாய்க்கானப் பதில் நைேடிக்றககளுக்கு என ஒரு புதிய 100 நாள் இலக்றக 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு நாரவ்ே மற்றும் இந்திய அரசாங்கங்கள், பில் & சமலிண்ைா வகை்ஸ் 

அறக்கை்ைறள மற்றும் உலகப் சபாருளாதார மன்றம் ஆகியேற்றால் தடுப்பூசிகள் மற்றும் 

சதாற்றுவநாய்க்கு எதிரான பிற உயிரியல் எதிர ் நைேடிக்றககளின் ேளரச்ச்ிறயத ்

துரிதப்படுத்த இந்த CEPI சதாைங்கப்பை்ைது. 

 இந்த ஆண்டு இந்தியா - உலகப் சபாருளாதார மன்ற ஒத்துறழப்பின் 36ேது ஆண்டு 

ஆகும். 

 ‘இந்தியா@100 : 26 டிரில்லியன் அசமரிக்க ைாலர ்சபாருளாதாரதத்ின் திறறன உணரத்ல்’ 

எனும் ஒரு அறிக்றக, உசச்ி மாநாை்டின் இறண நிகழ்ோக இந்தியாோல் சேளியிைப் 

பை்ைது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, நாை்டின் சுதந்திரத்தின் 100ேது ஆண்ைான 2047 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் 26 டிரில்லியன் அசமரிக்க ைாலரக்றள எை்டும். 

 மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு, நகர மாற்றத்திற்கான சதாழில்நுை்ப ஆவலாசறனகள் 

மற்றும் உத்திகறளப் சபற உலகப் சபாருளாதார மன்றதத்ுைன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் 

றகசயழுதத்ிை்ைது. 

 சதலுங்கானா அரசு உயிர ் அறிவியல் றமயம் மற்றும் சுகாதார றமயத்றதப் சபறச ்

சசய்ேதற்கான ஒப்பந்ததத்ில் றகசயழுத்திை்ைது. 
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மற்ற முயற்சிகள் 

 ஃபயரஆ்ல்ை் முயற்சி - இது சசயற்றக நுண்ணறிறேப் பயன்படுதத்ிக் காை்டுத்தீறய 

நிரே்கிப்பறத வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 எண்சணய் மற்றும் எரிோயு முன்முயற்சியில் இறணயத் தாங்குதிறன் - எண்சணய் 

மற்றும் எரிோயு குழாய்கறளப் பாதுகாப்பதற்கான இறணய தீரவ்ுகறளக் கண்ைறிய 

இந்த முயற்சி சசயல்படும். 

 

உணவு மற்றும் கவளாண் அமமப்பின் துமணத் தமலமம 

 

 அரசுகளுக்கிணடகயயான ஒரு பதாழில்நுட்ப பைிக்குழுவானது, உைவு மற்றும் 

கவளாை்ணம அணமப்பில் உள்ள பதாழில்நுட்பச ் சிக்கல்கணள மதிப்பாய்வு பசய்து, 

முக்கிய முடிவுகளில் அந்த அணமப்பிற்குத் கதணவயான ஆகலாசணன வழங்குகிறது. 

 இந்தக் குழுவின் 12வது அமரவ்ில் இந்தியா இந்த அணமப்பின் துணைத் தணலணமப் 

பபாறுப்பிணன ஏற்க உள்ளது. 

 அரசுகளுக்கிணடகயயான பதாழில்நுட்பப் பைிக்குழுவின் கூட்டமானது, 2023 ஆம் ஆை்டு 

ஜனவரி மாததத்ில் கராம் நகரில் நணடபபற உள்ள நிறலயில், இதில் விலங்குகளின் 

மரபணு வளங்கணளப் பற்றி விவாதிக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்த அமரவ்ிற்கு அபமரிக்கா தணலணம தாங்க உள்ளது. 

 இந்தியாவுடன் கசரந்்து மற்ற சில நாடுகளும் துணைத் தணலணமப் பதவிணய வகிக்க 

உள்ளன. 

 அணவ ஸ்பபயின், சவுதி அகரபியா, பதன்னாப்பிரிக்கா, கடாங்கா மற்றும் பிகரசில் 

ஆகியனவாகும். 

 துணைத் தணலணம பதவியுடன் கசரத்்து, அறிக்ணக வழங்கீட்டு நாடு பதவிணயயும் 

இந்தியா வகிக்க உள்ளது. 

 அறிக்ணக வழங்கீட்டு நாடு என்றால் அணமப்பு குறித்த அறிக்ணகயிணன பவளியிடும் 

நாடாகும். 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஒருங்கிமணந்தப் பண வழங்கீட்டு இமடமுக வெதியின் மூலம் கமற் சகாள்ளப் பட்ட 

சகாடுப்பனவுகளில் ொதமனப் பதிவு 

 இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்தப் பை வழங்கீட்டு இணடமுக வசதியின் மூலம் (UPI) டிசம்பர ்

மாதத்தில் 7.82 பில்லியன் அளவிலான பரிவரத்்தணனகள் கமற்பகாள்ளப்பட்டு சாதணன 

பணடக்கப் பை்டுள்ளது. 

 இதன் மதிப்பு 12.82 ட்ரில்லியன் ரூபாய் (174.6 பில்லியன் டாலர)் ஆகும். 

 இது நவம்பர ்மாததத்ுடன் ஒப்பிடுணகயில் அளவில் 7.12 சதவீத அதிகரிப்பிணனயும் மற்றும் 

மதிப்பில் 7.73 சதவீத அதிகரிப்பிணனயும் குறிக்கிறது. 

 இதில் ஆை்டிற்கு ஆை்டு உயரவ்ு என்ற அடிப்பணடயில், அளவு மற்றும் மதிப்பு 

அடிப்பணடயில் முணறகய 71% மற்றும் 55% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 
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யூகரா பண மதிப்பின் ஏற்பு - குகராஷியா நாடு 

 

 குகராஷியா யூகரா பை மதிப்பிணன ஏற்றுக் பகாை்டு பஷங்கன் மை்டலதத்ினுள் 

இணைகிறது. 

 இந்த நாடானது அதிகாரப் பூரவ்மாக ஜனவரி 01 ஆம் கததியன்று யூகரா மை்டலத்தின் 

20வது உறுப்பினராக மாறியது. 

 அை்ணட நாடான ஸ்கலாகவனியா மற்றும் ஹங்ககரி ஆகியவற்றுடனான நில எல்ணலக் 

கட்டுப்பாடுகணள அகற்றியதன் மூலம் பஷங்கன் மை்டலத்தில் இந்த நாடு இணைவது 

சாத்தியமானது. 

 26 ஐகராப்பிய நாடுகளுக்கு இணடகய கடவுசச்ீட்டு இன்றி பயைம் கமற்பகாள்வதணன 

அனுமதிக்கும் பஷங்கன் மை்டலதத்ில் குகராஷியா இணைந்துள்ளது. 

 

காஃபி ஏற்றுமதி 

 காஃபி வாரியத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவில் இருந்து கமற்பகாள்ளப்படும் காஃபி 

ஏற்றுமதி, 2022 ஆம் ஆை்டில் 1.66% உயரந்்து 4 லட்சம் டன்னாக பதிவாகியுள்ளது. 

 ஆசியாவின் மூன்றாவது பபரிய காஃபி உற்பதத்ியாளர ் மற்றும் ஏற்றுமதியாளராக 

திகழும் நாடு இந்தியா ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆை்டில் இதன் ஏற்றுமதி 3.93 லட்சம் டன்னாக பதிவாகியிருந்தது. 

 உடனடி காஃபி வணக தவிர, கராபஸ்டா மற்றும் அகரபிகா கபான்ற வணககணளயும் 

இந்தியா அதிகளவில் ஏற்றுமதி பசய்கிறது. 
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 இத்தாலி, பஜரம்னி மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியக் காப்பிக் பகாட்ணட 

வணககள் அதிகளவில் ஏற்றுமதி பசய்யப்படும் நாடுகளாகும். 

 

 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் அமமப்புொர் இடர ்ஆய்வு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் அணமப்புசார ் இடர ் ஆய்வின் 23வது சுற்று ஆனது 2022 ஆம் 

ஆை்டு நவம்பர ்மாததத்ில் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது சமீபத்தில் தனது அறிக்ணகணய பவளியிட்டது. 

 உலகளாவியத் தாக்கப் பரவல், நிதிச ் சந்ணத மற்றும் பபாதுவான அபாயங்கள் 

அதிகரித்துள்ளன எனவும், அகத சமயம் கபரியல் பபாருளாதாரம் சாரந்்த இடரக்ள் 

மிதமானதாக உள்ளது எனவும் இந்த அறிக்ணக குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்த ஆய்வின்படி, கடந்த ஆறு மாதங்களில் உலக நிதி அணமப்பின் நிணலத்தன்ணம 

மீதான நம்பிக்ணகயானது ஓரளவு குணறந்துள்ளது. 

 இதற்கு கநரம்ாறாக, ஆய்வில் பங்ககற்ற 93.6 சதவீத பங்ககற்பாளரக்ளின் கூற்றுப்படி 

இந்திய நிதி அணமப்பு மீதான நம்பிக்ணக கமலும் கமம்பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவில் வங்கி முமறயின் கபாக்கு மற்றும் முன்கனற்றம் 2021-22 

 இந்த அறிக்ணகயானது 1949 ஆம் ஆை்டு வங்கி ஒழுங்குமுணறச ் சட்டத்தின் படி சட்டப் 

பூரவ்மாக இைங்கும் வணகயில் உள்ளது. 

 இது வங்கித் துணறகளின் (கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் 

உட்பட) பசயல்திறன் குறித்த தகவல்கணள வழங்குகிறது. 

 இந்தியாவில் உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட வைிகம் சாரந்்த வங்கிகளின் ஒருங்கிணைந்த 

நிதிநிணலகள் அறிக்ணககளில் ஏழாை்டு இணடபவளிக்குப் பிறகு 2021-22 ஆம் ஆை்டில் 

இரட்ணட இலக்க அதிகரிப்பானது பதிவாகியுள்ளன. 

 2017-18 ஆம் ஆை்டில் உசச்த்தில் இருந்த பட்டியலிடப்பட்ட வைிகம் சாரந்்த வங்கிகளின் 

பமாத்த வாராக் கடன்களின் (GNPA) விகிதம் ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டின் மாரச் ் மாத 

இறுதியில் 5.8% ஆகக் குணறந்து வருகிறது. 
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உலகின் 3வது சபரிய வாகனெ ்ெந்மத 

 இந்திய நாடானது ஜப்பான் நாட்டிணனப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலக அளவில் 3வது பபரிய 

வாகனச ்சந்ணதயாக உருபவடுதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் புதிய வாகனங்களின் விற்பணனயானது குணறந்தபட்சம் 4.25 மில்லியன் 

அலகுகளாக பதிவாகியுள்ளது. 

 ஜப்பானில் 4.2 மில்லியன் புதிய வாகனங்கள் விற்பணன பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆை்டில், 26.27 மில்லியன் வாகனங்கள் விற்பணன பசய்யப்பட்டதுடன், உலக 

வாகனச ்சந்ணதயில் சீனா பதாடரந்்து முன்னிணல வகிதத்து. 

 15.4 மில்லியன் வாகன விற்பணனயுடன் அபமரிக்கா இரை்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

நிதி நிமலத்தன்மம அறிக்மக 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 26வது நிதி நிணலத்தன்ணம அறிக்ணகயிணன பவளியிட்டது. 

 2022-23 நிதியாை்டின் முதல் பாதியில், பட்டியலிடப்பட்ட வைிக வங்கிகளின் வரிக்குப் 

பிந்ணதய இலாபம் ஆனது 40.7% வளரச்ச்ிணயக் கை்டுள்ளது. 
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 பட்டியலிடப்பட்ட வைிக வங்கிகளின் பமாத்த வாராக் கடன்களின் விகிதம் ஆனது 2022 

ஆம் ஆை்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ில், ஏழு ஆை்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு 5.0% ஆக 

படிப்படியாகக் குணறந்துள்ளது. 

 கமலும், பமாதத்ச ் பசாதத்ுக்களில் நிகர வாராக் கடன்களின் (NNPA) அளவானது 10 

ஆை்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு 1.3% ஆகக் குணறந்துள்ளன. 

 

கதசிய வருமானத்தின் முதல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள் 

 

 கதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) ஆனது 2022-23 ஆம் நிதியாை்டிற்கான கதசிய 

வருமானத்தின் முதல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகணள பவளியிட்டது. 

 2021-22 ஆம் ஆை்டில் 8.7 சதவீதமாக பதிவான இந்தியாவின் நிணலயான பமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பதத்ியானது 2022-23 ஆம் ஆை்டில் 7 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆை்டில் 19.7 சதவீதமாக பதிவான இந்தியாவின் பபயரளவு பமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பதத்ியானது 2022-23 ஆம் ஆை்டில் 15.4 சதவீதமாக மதிப்பிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 2022-23 ஆம் ஆை்டில் பதிவான நிணலயான (2011-12) அல்லது மாறா விணலமதிப்பு 

அடிப்பணடயிலான பமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ியானது 157.60 லட்சம் ககாடி ரூபாய் என 

மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆை்டிற்கான தற்காலிக பமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ி மதிப்பீடு 147.36 லட்சம் 

ககாடி ரூபாய் ஆகும். 

 

அந்நியெ ்செலாவணி மகயிருப்பு 

 இந்தியாவின் அந்நியச ்பசலாவைி ணகயிருப்பு ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டில் 70.1 பில்லியன் 

டாலரக்ள் குணறந்துள்ளது. 

 டிசம்பர ் 30 ஆம் கததியுடன் முடிவணடந்த வாரதத்ில் அந்நியச ் பசலாவைி ணகயிருப்பு 

ஆனது 562.9 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் அபமரிக்க டாலருக்கு இணையான ரூபாயின் மதிப்பு 10.2% வணர 

சரிந்தது. 
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 2022-ஆம் ஆை்டில், பவளிநாட்டு முதலீட்டாளரக்ள் உள்நாட்டு பங்குச ்சந்ணதயில் இருந்து 

ரூ.1.2 லட்சம் ககாடிணயத் திரும்பப் பபற்றனர.் 

 பவளிநாட்டு நிறுவனம் சாரந்்த முதலீட்டாளரக்ள், தங்கள் பங்கு சாரந்்த முதலீட்ணட 

ரூபாய் மதிப்பில் விற்பணன பசய்து, அணத டாலராக மாற்றிப் பைத்ணதத் திரும்பப் 

பபறுகிறாரக்ள். 

 அந்நியச ் பசலாவைி ணகயிருப்பு ஆனது, 2021 ஆம் ஆை்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ில் இது 

வணர இல்லாத அளவுக்கு 642.5 பில்லியணன எட்டியது. 

 

 

அமமப்பு ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகள் 

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான அணமப்பு ரீதியாக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகளின் பட்டியணல பவளியிட்டது. 

 பாரத் ஸ்கடட் வங்கி, ICICI வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியணவ இன்னும் அணமப்பு ரீதியாக 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகளாக வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 பாரத் ஸ்கடட் வங்கி மற்றும் ICICI ஆகிய வங்கிகள் முணறகய 2015 மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆை்டுகளில் அணமப்பு ரீதியாக முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த உள்நாட்டு வங்கிகளாக இந்திய 

ரிசரவ்் வங்கியினால் நியமிக்கப்பட்டன. 
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உட்கரஷ்் 2.0 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, ஒழுங்குமுணற மற்றும் கமற்பாரண்வ வழிமுணறகணள 

வலுப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உதக்ரஷ்் 2.0 எனப்படும் அதன் இணடக்கால உத்திசார ்

நடவடிக்ணகயின் இரை்டாம் கட்டதத்ிணனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இது 2023 முதல் 2025 ஆம் ஆை்டு வணரயிலான காலகட்டதத்ில் இந்திய ரிசரவ்் வங்கிக்கு 

வழிமுணறகணள வழங்கும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் சட்டப்பூரவ் மற்றும் பிற பசயல்பாடுகளின் பசயல்திறணன 

கமம்படுதத்ுவதற்காக வடிவணமக்கப்பட்ட ஆறு பகாள்ணகசார ் அறிக்ணககள் இதில் 

அடங்கும். 

 

 

இந்தியாவில் புத்சதாழில் நிதி வழங்கீடு 

 2022 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவில் புதப்தாழில் நிதி வழங்கீட்டின் தரவரிணசயில் 10.8 

பில்லியன் டாலரக்ள் நிதி வழங்கீட்டுடன் பபங்களூரு முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 அணதத் பதாடரந்்து 3.9 பில்லியன் டாலரக்ளுடன் மும்ணப நகரமும், 2.6 பில்லியன் 

டாலரக்ளுடன் குருகிராம் ஆகியனவும் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 படல்லி மற்றும் பசன்ணன ஆகிய நகரங்களில் அணமந்துள்ள புதப்தாழில் நிறுவனங்கள் 

தலா 1.2 பில்லியன் டாலர ்நிதியுதவிணய வழங்கியுள்ள நிறலயில், அணதத் பதாடரந்்து 1 

பில்லியன் டாலர ்நிதி உதவியுடன் புகன இடம் பபற்று உள்ளது. 

 இந்தத் தரவுகளானது Tracxn எனப்படும் முன்னைி உலகளாவியச ் சந்ணத நுை்ைறிவு 

தளத்தினால் வழங்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் 46 யூனிகாரன்் நிறுவனங்களும் 2022 ஆம் ஆை்டில் 22 யூனிகாரன்் 

நிறுவனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. 
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முதல் ஐந்து ெமபங்கு மூலதனெ ்ெந்மதகள் 

 

 சம பங்கு நிதி திரட்டலின் அடிப்பணடயில், உலக அளவில் முதல் ஐந்து சந்ணதகளில் 

இந்திய நாடும் ஒன்றாக இடம் பபற்றுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவின் பங்குசார ்மூலதனச ்சந்ணத (ECM) நடவடிக்ணக மூலம் 16.4 

பில்லியன் டாலர ்சதாறக பரிவரத்்தணன பசய்யப்பட்டது. 

 சபாதுோக, ECM பசயல்பாட்டின் அடிப்பணடயில் முதல் 10 இடங்களில் இந்தியா 

அே்ேப்வபாது இடம் பபற்று ேந்தது. 

 

பணவீக்கத்தில் வீழ்ெச்ி 

 

 2022 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாதத்தில், சில்லணறப் பைவீக்கம் ஓராை்டில் இல்லாத 

அளவுக்கு 5.72 சதவீதமாகக் குணறந்தது. 

 இது இரை்டாவது மாதத்திற்கான இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (RBI) தளரவ்ு வரம்பான 2 

சதவிகிதம் முதல் 6 சதவிகிதம் வணர என்ற வரம்பிற்குள்களகய இருந்தது. 

 நுகரக்வார ்விணலக் குறியீடு அடிப்பணடயிலான பைவீக்க விகிதம் டிசம்பர ்மாததத்ில் 5.72 

சதவீதமாகக் குணறந்துள்ளது. 
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 இது 2022 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்மாதத்தில் 5.88 சதவீதமாகவும், 2022 ஆம் ஆை்டு அக்கடாபர ்

மாதத்தில் 6.77 சதவீதமாகவும் இருந்தது. 

 பதாழிற்சாணல உற்பத்தியானது, அக்கடாபர ் மாதத்தில் 4.2% ஆக குணறந்தணதயடுத்து, 

அடுத்த ஐந்து மாதங்களில் இது அதிகபட்சமாக 7.1% என்ற அளவிற்கு கவகமாக 

அதிகரிதத்து. 

 

மாநிலங்களின் சமாத்த நிதிப் பற்றாக்குமற 

 2020-21 ஆம் ஆை்டில் பமாதத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 4.1 சதவீதமாக இருந்த 

மாநிலங்களின் பமாத்த நிதிப் பற்றாக்குணறயானது, 2022-23 ஆம் ஆை்டில் 3.4 

சதவீதமாகக் குணறயும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆை்டில் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 31.1 சதவீதமாக இருந்த 

மாநிலங்களின் கடன் ஆனது 2022-23 ஆம் ஆை்டில் 29.5 சதவீதமாக குணறயும். 

 2018 ஆம் ஆை்டு நிதிப் பபாறுப்பு மற்றும் நிதிநிணல அறிக்ணகச ்சட்டத்தின் மறு ஆய்வுக் 

குழு பரிந்துணரதத் 20 சதவீதத்ணத விட இது இன்னும் அதிகமாக உள்ளது. 

 

 

சீனாவுடனான வரத்்தகப் பற்றாக்குமற 

 சீனாவுடனான இந்தியாவின் இருதரப்பு வரத்்தகம் ஆனது 2022 ஆம் ஆை்டில் 135.98 

பில்லியன் டாலரக்ணள எட்டியது. 

 இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு கமற்பகாள்ளப்படும் ஏற்றுமதி மதிப்பானது 28.1 பில்லியன் 

டாலரிலிருந்து 17.48 பில்லியன் டாலராக குணறந்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் 69.4 பில்லியன் டாலராக இருந்த வரத்்தகப் பற்றாக்குணறயானது 45% 

அதிகரித்து 101.02 பில்லியன் டாலணர எட்டியது. 

 2015 முதல் 2021 ஆம் ஆை்டு வணரயில், இந்தியா-சீனா இணடயிலான இருதரப்பு வரத்்தகம் 

ஆனது 13% என்ற சராசரி ஆை்டு வளரச்ச்ி விகிததத்ுடன் 75% வளரச்ச்ி அணடந்தது. 
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2047 ஆம் ஆண்டில் 26 டிரில்லியன் டாலர ்மதிப்புள்ள சபாருளாதாரம் 

 2047 ஆம் ஆை்டில் இந்திய நாட்டின் தனிநபர ் வருமானம் ஆனது, 15,000 அபமரிக்க 

டாலரக்ணள எட்ட உள்ளதன் மூலம் 26 டிரில்லியன் அபமரிக்க டாலர ்பமாதத் உள்நாட்டு 

உற்பத்தி மதிப்பு பகாை்ட பபாருளாதாரமாக மாறும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 எரன்்ஸ்ட் & யங்ஸ் என்ற உலக ஆகலாசணன கசணவ வழங்கீட்டு நிறுவனதத்ின் 

அறிக்ணகயில் இதத்கவலானது பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி மற்றும் சரவ்கதச நாைய நிதியம் (IMF) ஆகியணவ FY23 ஆம் 

ஆை்டில் 6.8% வளரச்ச்ி இருக்கும் என்றும், அகத சமயம் உலக வங்கியானது 6.9% வளரச்ச்ி 

இருக்கும் என்றும் கைிதத்ுள்ளது. 

 இலை்டனில் அணமந்துள்ள ஐஎசஎ்ஸ் மாரக்ிட் என்ற நிறுவனமானது, 2030 ஆம் ஆை்டில் 

இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 8.4 டிரில்லியன் டாலர ் என்ற மதிப்பிணன 

எட்டும் என்று கைிதத்ுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆை்டில் ஜப்பான் நாட்டிணனப் பின்னுக்கு தள்ளி ஆசியாவின் இரை்டாவது 

பபரிய பபாருளாதாரமாக இந்தியா உருபவடுக்கும். 

 இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அளோனது பஜரம்னி மற்றும் ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகளின் மதிப்பிணன விஞ்சி உலகின் மூன்றாவது பபரிய 

பபாருளாதாரமாக விளங்கும் என்றும் கைிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 தற்கபாது, அபமரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், பஜரம்னி மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய 

நாடுகணளத் பதாடரந்்து இந்தியா ஆறாவது பபரிய பபாருளாதாரமாக உள்ளது. 

 

T+1 தீரவ்ு சுழற்சி 

 

 இந்தியா, இதற்கு முந்ணதய T+2 சுழற்சி முணறயில் இருந்து பங்குகளுக்கானச ் சந்ணத 

அளவிலான பரிவரத்்தணன+1 (T+1) என்ற தீரவ்ு முணறக்கு மாறியது. 

 இந்தப் புதிய முணறயானது முதன்முதலில் 2021 ஆம் ஆை்டில் சந்ணதக் கட்டுப்பாட்டு 

அணமப்பான இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவரத்த்ணன வாரியதத்ினால் அறிமுகப் 

படுதத்ப் பட்டது. 

 சந்ணத மூலதனமாக்கல் மூலமாக சிறிய நிறுவனங்களில் பதாடங்கி பபரிய 

நிறுவனங்கள் வணர இது கட்டம் கட்டமாகச ்பசயல்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 T+2 தீரவ்ு சுழற்சிணயக் கணடப்பிடிக்கும் அபமரிக்கா, ஐகராப்பா மற்றும் ஜப்பான் 

ஆகியவற்றிற்கு முன்னதாக, சீனாவிற்கு அடுதத்படியாக இந்த முணறக்கு மாறிய 

இரை்டாவது பபரிய சந்ணதயாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

 ஒரு வரத்த்கம் என்பது தனித்தனி நிறுவனங்களால் கமற்பகாள்ளப்படுகின்ற வரத்்தகம், 

கைக்கு நிணறவு மற்றும் தீரவ்ு ஆகிய மூன்று முக்கியச ்பசயல்பாடுகணள உள்ளடக்கியது. 

 அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் கமற்பகாள்ளப்படும் வரத்்தகம் என்பது இதில் வரத்்தகம் 

‘T’ என்ற எழுதத்ிணனக் பகாை்டு குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 தீரவ்ு கிணடக்கப் பபற்ற நாளிணனத ்பதாடரந்்து வரும் நாளிற்கு மறுநாள் கைக்குத் தீரவ்ு 

நணடபபறுவதால், முந்ணதய வழிமுணற 'T+2' என வணரயறுக்கப்பட்டது. 

 இனிவமல், இது அடுதத் நாகள தீரவ்ு பசய்யப்படுேதால் இம்முணற T+1 என்றணழக்கப் 

படுகிறது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

பிரம்கமாஸ் ஏவுகமண - 400 கி.மீ. சதாமலவு வரம்பு 

 இந்திய விமானப் பணடயானது, பிரம்கமாஸ் ஏவுகணையின் பதாணலவு வரம்பு நீட்டிக்கப் 

பட்ட ஏவுகணை வடிவத்திணன பவற்றிகரமாகப் பரிகசாதிதத்து. 

 இது Su-30 MKI கபார ் விமானத்தில் இருந்து ஒரு கப்பலிணன இலக்காகக் பகாை்டு ஏவப் 

பட்டது. 

 பிரம்கமாஸ் ஏவுகணையின் நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பானது கடலில் உள்ள 400 கி.மீ. 

பதாணலவில் உள்ள இலக்குகணளத் தாக்கும் திறன் பகாை்டதாக நம்பப்படுகிறது. 

 பிரம்கமாஸ் மீபயாலி சீரக்வக ஏவுகணையானது இரை்டு-நிணல திட உந்துசக்தி 

இயந்திரங்கணளக் பகாை்டுள்ளவதாடு, அதன் முதல் கட்ட இயந்திரமானது அந்த 

ஏவுகணையிணன மீபயாலி கவகதத்ிற்கு பகாை்டு பசல்ல உதவுகிறது. 

 இதன் இரை்டாம் நிணலயானது, திரவ நிணல ராம்பஜட் இயந்திரம் ஆகும்.  

 இது சீரக்வக இயக்க நிணலயில் 3 மாக் (ஒலியின் கவகத்ணத விட 3 மடங்கு) கவகத்தில் 

இயங்குகிறது. 

 

 

கன்பூசியஸ் ஷிஃபான் 

 119 மில்லியன் ஆை்டுகள் பழணமயான அலகு பகாை்ட ஒரு பறணவயின் புணதபடிவ 

எசச்ங்கள் சமீபதத்ில் சீனாவில் கை்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

 இது இன்ணறய சீனாவில், சுமார ் 119 மில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பான ஆரம்பகால 

கிபரட்கடசியஸ் காலதத்ில் வாழ்ந்தததாக கருதப் படுகிறது. 

 இது காகதத்ின் அளவுள்ள அலகு பகாை்ட பறணவ இனங்களின் குழுவான 

கன்பூசியகசாரன்ிஸ் இனத்ணதச ் கசரந்்த கன்பூசியகசாரன்ிதிகட குடும்பத்ணதச ்

கசரந்்ததாகும். 

 இது கிழக்கு ஆசியாவின் பஜகஹால் பகயாட்டாவில் காைப்படும் ஆரம்பகால 

கிபரட்கடசியஸ் ணபககாஸ்டிலியன் பறணவ இனங்களின் குழுவாகும். 

 இந்தக் குழுவானது முதன்முதலில் அறியப்பட்ட பற்களற்ற, அலகுகள் பகாை்ட 

பறணவகணளக் குறிக்கிறது. 
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கர்ராரன்ாவுன் புஷ் வமக தக்காளி 

 புஷ் வணக தக்காளியின் புதிய இனம் ஒன்று ஆஸ்திகரலியாவில் சமீபதத்ில் கை்டு 

பிடிக்கப் பட்டது. 

 இது தற்கபாது உலகில் ஒரு இடத்தில் மட்டுகம காைப்படுகிறது. 

 கசாலனம் என்ற தாவரப் கபரினதத்ிணனச ் கசரந்்த சுமார ் 1,400 ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட 

இனங்கள் உலகம் முழுவதும் பரவிக் காைப்படுகின்றன. 

 இந்த தாவரப் கபரினதத்ிணனச ் கசரந்்த இனங்கள் அை்டாரட்ிகாணவத் தவிர அணனதத்ு 

கை்டங்களிலும் பரவிக் காைப்படுகின்றன. 

 இது கசாலகனசி குடும்பத்தில் உள்ள அதிக இனங்கள் பகாை்டுள்ள கபரினமாகும். 

 இது ஆஞ்சிகயாஸ்பபரம்்களில் (பூக்கும் தாவரங்கள்) மிகப்பபரியதாகும். 

 உயர ்பபாருளாதார மதிப்ணபக் பகாை்ட 3 உைவுப் பயிரக்ள் இந்த இனதத்ில் அடங்கும்.  

 அணவ உருணளக்கிழங்கு, தக்காளி மற்றும் கதத்ிரிக்காய் (பிரிஞ்சால்) ஆகியனவாகும். 

 கசாலனத்ணதச ் கசரந்்த பபரும்பாலான இனங்கள் அகமசானிய பவப்பமை்டல பதன் 

அபமரிக்காவில் காைப்படுகின்றன. 

 இருப்பினும், அணவ அதிகம் காைப்படும் பகுதிகள் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திகரலியா 

ஆகிய கை்டங்களிலும் காைப் படுகின்றன. 
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‘GNB1 மூமள நலிவு’ கநாய் 

 இந்தியா, அபமரிக்கா மற்றும் இஸ்கரல் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

தற்கபாது GNB1 மூணள நலிவு கநாய் என்ற அரிய வணக மரபணு சாரந்்த கநாய்க்குச ்

சிகிசண்சயளிப்பதற்கான மருந்திணன உருவாக்க முயற்சித்து வருகின்றனர.் 

 GNB1 மூணள நலிவு கநாய் என்பது GNB1 மரபணுவில் ஏற்படும் பிறழ்வுகளால் ஏற்படும் ஒரு 

அரிய வணக மரபணு சாரந்்த மூணள கநாயாகும். 

 உலகளவில் 100க்கும் குணறவான GNB1 மூணள நலிவு கநாய் பாதிப்புகள் பதிவு பசய்யப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 

54 ஸ்டாரல்ிங்க் v2.0 செயற்மகக்ககாள்கள் 

 முதல் 54 v2.0 அல்லது Gen2 ஸ்டாரல்ிங்க் பசயற்ணகக் ககாள்கள் ஸ்கபஸ் எக்ஸ் 

நிறுவனதத்ின் ஃபால்கன் 9 என்ற ஏவுகலம் மூலம் புவித் தாழ்மட்ட சுற்றுப்பாணதயில் 

பசலுதத்ப் பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆை்டின் பதாடக்கதத்ில் இருந்து, 60 ஸ்கபஸ் எக்ஸ் நிறுவன ஏவுப் பைிகள் 

பவற்றிகரமாக நிணறவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 ஸ்கபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது, தற்கபாது சுற்றுப்பாணதயில் 3,604 பசயல்பாட்டு ஸ்டார ்

லிங்க் பசயற்ணகக் ககாள்கணளக் பகாை்டுள்ளது. 

 வருங்காலதத்ில் அனுப்பப்பட உள்ள பமாத்த பசயற்ணகக் ககாள்களின் எை்ைிக்ணக 

12,000 ஆக உள்ள நிறலயில் இது 42,000 ஆக அதிகரிக்கப்படும். 

 

சவப்பமிகு நட்ெத்திரங்கள் மற்றும் சவண் குறுமீன்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 இந்திய வானியற்பியல் கழகத்தின் (IIA) வானியலாளரக்ள் மற்றும் அறிவியலாளரக்ள், 

பவப்பமிகு நட்சதத்ிரங்கள் மற்றும் பவை் குறுமீன்கள் ஆகியணவ எதிரப்ாரத்்தணத விட 

குணறவான அளவிகலகய புற ஊதாக் கதிரவ்ீசண்ச பவளியிடுவதாகக் கை்டறிந்து 

உள்ளனர.் 
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 நமது அை்டதத்ில் உள்ள மிகப் பபரிய ககாள வடிவ விை்மீன் திரள் அணமப்பான ஒகமகா 

பசன்டாரிணயப் ஆய்வு பசய்யும் வபாது இது கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இந்த நட்சத்திரங்களால் பவளிப்படும் குணறவான புற ஊதா கதிரவ்ீசச்ுக்கு ஹீலியதத்ின் 

விரிவாக்கமும் ஒரு காரைமாக இருக்கலாம் என்று இவரக்ள் கூறுகின்றனர.் 

 ஆஸ்ட்கராசாட் ஆய்வகதத்ில் உள்ள புற ஊதா வணரபடமிடல் பதாணலகநாக்கியின் மூலம் 

பபறப்பட்ட படங்கணளப் பயன்படுதத்ி இந்த விை்மீன் திரளில் உள்ள விசித்திரமான 

பவப்பமிகு நட்சத்திரங்கணள இந்த ஆராய்சச்ிக் குழு கை்டறிந்தது. 

 2015 ஆம் ஆை்டு முதல் பசயல்பட்டு வருகிற ஆஸ்ட்கராசாட் இந்தியாவின் முதல் 

பிரதத்ிகயக விை்பவளி ஆய்வகம் ஆகும். 

 

 

சஜல்கபாட்ஸ் 

 அசமரிக்காவின் ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கணலக்கழகதத்ிணனச ்கசரந்்த அறிவியலாளரக்ள் 

பஜல்கபாட்ஸ் என்ற பமன்ரக கராகபாவிணன (எந்திரதத்ிணன) உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 பஜலட்டின் பகாை்டு முப்பரிமாை அசச்ிடல் முணறயின் மூலம் இந்த பஜல்கபாட்கள் 

உருவாக்கப் படுகின்றன. 

 அவற்றின் வடிவம், அளவுருக்கள் மற்றும் பஜல் வடிவணமப்பு ஆகியணவ வடிவணமக்கப் 

பட்டுள்ள முணறயின் காரைமாக எந்தபவாரு கூடுதல் ஆற்றல் மூலங்களின் கதணவ 

இல்லாமல் இறே இயங்கும் திறன் பகாை்டணவயாகும். 

 பவப்பநிணலக்கு ஏற்ப இந்த பஜல்கள் (கூழ்மம்) விரிவணடவது அல்லது சுருங்குவகத 

இதற்குக் காரைமாகும். 

 திறன்மிகுக் கட்டணமப்புகணள உருவாக்க அவற்ணறப் பயன்படுத்த இயலும். 

 மனித உடலின் வழியாக உடல்பரப்புகளில் வழிகய உட்பசன்று, இலக்கு நிரை்யிக்கப் 

பட்ட இடங்களுக்கு மருந்துகணளக் பகாை்டு பசல்வதற்கும் இணவ பயன்படுதத்ப் 

படலாம். 

 அணவ கடல் சார ் எந்திரங்களாக, கடலின் கமற்பரப்ணபக் கை்காைிக்கவும் கராந்துப் 

பைிகணள கமற்பகாள்ளவும் பயன்படுத்தப்படலாம். 
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 பஜல்கபாட்கள் மனித உயிர ் குறிப்பான்கள் மற்றும் உயிரக்வதியியல் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் மாறுபாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு ஊரந்்து பசல்லும் வணகயில் பயிற்சிக்கப் படக் 

கூடியணவயாகும். 

 

 

மஹட்ரஜன் எரிசபாருளினால் இயங்கும் முதலாவது மித அதிகவக இரயில் 

 நகரப்்புற இரயில்கவ இயக்கதத்ிற்காக ஆசியாவில் முதல் முணறயாக ணஹட்ரஜன் 

எரிபபாருளில் இயங்கும் இரயில்கணள சீனா அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த ணஹட்ரஜன் இரயில் ஆனது மைிக்கு 160 கிகலாமீட்டர ்கவகதத்ில் பசல்லக் கூடியது. 

 இது எரிபபாருள் நிரப்பப்படாமல் 600 கி.மீ. பதாணலவு வணர இயங்கக் கூடியது. 

 இந்த இரயிலில், ஆக்ஸிஜனுடன் ணஹட்ரஜணன இணைதத்ு ஆற்றணல உருவாக்கி, நீர ்

மற்றும் நீராவி ஆகியவற்ணற மட்டுகம பவளிகயற்றுகின்ற எரிபபாருள் பசல்கள் நிறுவப் 

பட்டுள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆை்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ில் ணஹட்ரஜன் எரிபபாருளில் இயங்கும் 

இரயில்கணள அறிமுகப்படுதத்ிய முதல் நாடு பஜரம்னியாகும். 

 

 

லும்பி-ப்கராவாக்ெச்ின்ட் தடுப்பூசி 

 புகனவில் உள்ள கால்நணட சாரந்்த உயிரியல் பபாருட்கள் தயாரிப்புகள் நிறுவனம் (IVBP) 

ஆனது "லும்பி-ப்கராவாக்" தடுப்பூசியின் வைிகரதீியான உற்பத்திக்காக என்று 

"பிரத்திகயகம் சாரா உரிணமகணள" பபற்றுள்ளது. 
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 லும்பி-ப்கராவாக் தடுப்பூசியானது, விலங்குகளில் பயன்படுதத்ுவதற்கு என்று மிகவும் 

பாதுகாப்பானவதாடு கதால் தடிப்பு கநாய் ணவரசுடன் பதாடரப்ுணடய ஆன்டிபாடிகள் 

மற்றும் பசல் வழி கநாய் எதிரப்்புச ்சக்தி ஆகியவற்றிணனத் தூை்டுகிறது. 

 கதால் தடிப்பு கநாய்க்கு எதிரான எதிரப்்புச ் சக்தியிணன விலங்குகளுக்குச ் பசயற்ணக 

முணறயில் வழங்குவதற்காக (சுமார ்ஒரு வருடத்திற்குப் பாதுகாப்பிணன வழங்கும்) இந்தத ்

தடுப்பூசியானது பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 கதால் தடிப்பு கநாய் (LSD) என்பது கால்நணடகள் மற்றும் எருணமகளில் பரவும் ணவரஸ் 

பதாற்று கநாயாகும் என்பவதாடு, இது ஒப்பீட்டளவில் குணறந்த அளவு உயிரிழப்பிணன 

ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 கதால் தடிப்பு கநாய் ணவரஸ் என்பது பாக்ஸ்விரிகட குடும்பத்தில் உள்ள ககப்ரிகபாக்ஸ் 

ணவரஸ் கபரினத்ணதச ்கசரந்்த ஒரு ணவரஸ் ஆகும். 

 பகாசுக்கள், உை்ைிகள் மற்றும் சில வணகயான ஈக்கள் கபான்ற இரத்தத்ணத உை்ணும் 

பூசச்ிகளால் இது பரவுகிறது. 

 இது மனிதரக்ணளப் பாதிக்காது. 

 

 

மூமளமய உண்ணும் அமீபா கநாய் 

 பதன் பகாரிய நாடானது, நாட்டில் பநக்கலரியா ஃபவ்கலரி அல்லது "மூணள உை்ணும் 

அமீபாவின்" முதல் கநாய்த் பதாற்று பதிவானணத உறுதி பசய்துள்ளது. 

 பநக்கலரியா என்பது ஓர ்அமீபா மற்றும் ஒரு பசல் உயிரினம் என்பவதாடு, இது இந்த வணக 

இனங்களில் காைப்படும் இத்தணகய ஒகர வணகயாகும். 

 இது முதன்முதலில் 1965 ஆம் ஆை்டில் ஆஸ்திகரலியாவில் கை்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 இது பபாதுவாக பவந்நீர ் ஊற்றுகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் கபான்ற சூடான நன்னீர ்

வாழிடங்களில் காைப்படுகிறது. 

 அமீபா மூக்கு வழியாக மனித உடலில் நுணழந்து பின்னர ்மூணள வணர பரவுகிறது. 
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 பநக்கலரியா ஃபவ்கலரி மூணளக்குச ் பசன்றவுடன், அது மூணள திசுக்கணள அழிதத்ு, 

முதன்ணம அமீபிக் பமனிங்ககாஎன்பசபாலிடிஸ் (PAM) எனப்படும் ஆபத்தான பதாற்று 

கநாணய ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 

 

ஓத இழுவிமெ மூலமான நட்ெத்திர சீரக்ுமலவு நிகழ்வு 

 நாசா நிறுவனத்தினால் இயக்கப்படும் பதாணலகநாக்கிகளானது, சமீபதத்ில் ஒரு பபரிய 

கருந்துணள ஒரு நட்சதத்ிரத்ணத உள்வாங்குவணதப் பதிவு பசய்தன. 

 ஒரு கருந்துணள ஒரு நட்சதத்ிரத்ணத உள்வாங்கும் இந்த சம்பவம் ஆனது அை்ணமயில் 

நிகழ்ந்த ஐந்தாவது நிகழ்வாகும். 

 இது பூமியிலிருந்து 250 மில்லியன் ஒளியாை்டுகள் பதாணலவில் உள்ள, மற்பறாரு 

அை்டதத்ின் ணமயப் பகுதியில் நிகழ்ந்தது. 

 ஒரு கருந்துணளயால் ஒரு நட்சத்திரம் அழிக்கப்படும் வானியல் நிகழ்வு ஆனது முணறயாக 

ஓத இழுவிணச மூலமான நட்சத்திரச ்சீரக்ுணலவு நிகழ்வு (TDE) என்று அணழக்கப் படுகிறது. 

 ஓத இழு விணச என்பது இரை்டு புள்ளிகளுக்கு இணடகய உள்ள ஈரப்்பு வலிணமயில் உள்ள 

கவறுபாடாகும். 
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 ஒரு அணமப்பின் மீது பசலுத்தப்படும் ஓத இழுவிணசயானது, அணத ஒன்றாக 

இணைதத்ிருக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கிணடயிலான விணசணய விட அதிகமாக இருந்தால், 

அந்த அணமப்பு சீரக்ுணலந்து விடும். 

 இந்நிகழ்வு அதிகாரப்பூரவ்மாக AT2021ehb என அணழக்கப்படுகிறது. 

 இது நமது சூரியணன விட சுமார ்10 மில்லியன் மடங்கு நிணற பகாை்ட மதத்ிய கருந்துணள 

பகாை்ட ஒரு அை்டத்தில் நிகழ்ந்தது. 

 

வால் நட்ெத்திரம் C/2022 E3 (ZTF) 

 புதிதாகக் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட வால் நட்சத்திரம் ஆனது பூமிணயயும் சூரியணனயும் 

கடந்து பசல்லும் கபாது பவற்றுக் கை்களுக்குப் புலப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இவ்வாறு இந்த வால் நட்சதத்ிரம் பவற்றுக் கை்களுக்குப் புலப்படுவது 50,000 

ஆை்டுகளில் இதுகவ முதல் முணறயாகும். 

 நமது சூரியக் குடும்பத்தின் பனி நிணறந்தப் பகுதிகணளக் கடந்தப் பிறகு அது சூரியனுக்கு 

மிக அருகில் வந்து பூமிக்கு மிக அருகில் கடந்து பசல்லும். 

 இந்த வால் நட்சதத்ிரம் ஆனது ஒரு கிகலாமீட்டர ் விட்டம் பகாை்டதாக மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த வால் நட்சதத்ிரமானது, தனது வாழ்நாளின் பபரும்பகுதிணய "சூரியனிலிருந்து பூமி 

உள்ள பதாணலவிணன விட குணறந்தது 2,500 மடங்கு அதிகமான பதாணலவினில்  

கழிக்கிறது. 

 கணடசியாக இந்த வால் நட்சத்திரம் பூமிணயக் கடந்த நிகழ்வானது, நியாை்டர ்தால்கள் 

பூமியில் சுற்றித் திரிந்த பணழய கற்காலத்தின் கபாது நிகழ்ந்தது. 

 இந்த வால் நட்சத்திரமானது அடுதத்ு சூரியக் குடும்பதத்ினுள் நுணழயும் நிகழ்வானது 

இன்னும் 50,000 ஆை்டுகளில் நிகழும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 இது 2020 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாதத்தில் பூமிணயக் கடந்துச ் பசன்ற, சேறும் பவற்றுக் 

கை்களுக்குப் புலப்படும் வணகயிலான NEOWISE எனப்படும் ஒரு முந்ணதய வால் 

நட்சத்திரதத்ிணன விட சிறியதாக இருக்கும். 

 முன்னதாக 1997 ஆம் ஆை்டில், வபரழிவு விறளவிக்கும் திறன்சகாண்ை அளவில் சுமார ்60 

கிகலாமீட்டர ்விட்டம் பகாை்ட கஹல்-பாப் வால் நட்சத்திரமானது கடந்துச ்பசன்றது. 
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அண்டங்களின் இமணவு 

 பூமியில் இருந்து சுமார ் 500 மில்லியன் ஒளியாை்டுகள் பதாணலவில் உள்ள இரை்டு 

அை்டங்களின் பசயல்பாடுகணள வானியலாளரக்ள் ஆய்வு பசய்தனர.் 

 இணைவின் விணளவாக ஒன்றிணையும் அை்டத்தின் ணமயத்திற்கு அருகில் சுழல் 

வடிவில் இரை்டு கருந்துணளகளின் அளவும் வளரந்்து பகாை்டிருந்தன. 

 UGC 4211 எனப்படும் அவற்றின் புரவல அை்டங்கள் கமாதிய கபாது அணவ 

ஒன்றுக்பகான்று எதிரப்காை்டன. 

 அவற்றுள் ஒன்று நமது சூரியனின் நிணறணய விட 200 மில்லியன் மடங்கு பகாை்டது என்ற 

நிறலயில் மற்பறான்று நமது சூரியனின் நிணறணய விட 125 மில்லியன் மடங்கு 

பகாை்டதாகும். 

 அறிவியலாளரக்ள் இதுவணரயில் கை்டிராத வணகயில், சுமார ் 750 ஒளியாை்டுகள் 

இணடபவளியில் இந்தக் கருந்துணளகள் ஒன்றாக அணமந்துள்ளன. 

 

 

பிருத்வி-II ஏவுகமண 

 இந்திய நாடானது பிரித்வி-II எனப்படும் தனது உத்திசார ் உந்துவிணச ஏவுகணையின் 

கசாதணனயிணன பவற்றிகரமாக கமற்பகாை்டது. 

 இது கை்டம் விட்டு கை்டம் பாயக் கூடிய அணுசக்தி திறன் பகாை்ட பகாை்ட குறுகிய 

தூர வரம்புணடய உந்துவிணச ஏவுகணையாகும். 

 இது ஒற்ணற நிணல பகாை்ட திரவ எரிபபாருளில் இயங்கும் ஏவுகணையாகும். 

 பிரிதவ்ி-II ஏவுகணையானது சுமார ் 350 கிகலாமீட்டர ் தூரம் வணர பாய்ந்துத் தாக்கும் 

திறன் பகாை்டது. 

 இது சுமார ்250 கிகலாமீட்டர ்முதல் 350 கிகலாமீட்டர ்தூரம் வணர பாயக்கூடிய மற்றும் ஒரு 

டன் எணடணயச ்சுமந்து பசல்லும் திறன் பகாை்டது. 

 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு நிறுவனத்தினால் (DRDO) அதன் 

ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டுதல் ஏவுகணை கமம்பாட்டுத் திட்டதத்ின் (IGMDP) கீழ் 

உருவாக்கப் பட்டது. 
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பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு நிறுவனத்தின் ஆளில்லா வான்வழி 

வாகனம் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDO) ஆனது வரம்பற்றப் பல்கவறு 

சுழலிகளால் இயங்கக் கூடிய ஒரு ஆளில்லா வான்வழி வாகனதத்ிணன (UAV) 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது 5 கிகலா எணட பகாை்ட தாங்கு சுணமயுடன் பறக்கும் திறன் பகாை்டது மற்றும் எதிரி 

நாட்டுப் பிரகதசங்களில் கூட குை்டுகணளயும் வீசும் திறன் பகாை்டது. 

 பல்கவறு சுழலிகளால் இயங்கக் கூடிய இந்த வாகனமானது, 5 கி.மீ. சுற்றளவு வணரயிலான 

பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட இலக்கு நிரை்ய வழிபசலுத்தலுடன் தானாககவ பைிகணள 

கமற்பகாள்ளக் கூடியது. 

 மஹாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் நணடபபற்ற 108வது இந்திய அறிவியல் மாநாட்டில் 

பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு நிறுவனத்தின் பல்கவறு சுழலிகளால் இயங்கக் 

கூடிய ஒரு ஆளில்லா வான்வழி வாகனம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. 
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மீசயாலி வாகன கொதமன ஓட்டம் 

 இந்திய விை்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (இஸ்கரா) இணைந்து மீபயாலி வாகன 

கசாதணனணய பவற்றிகரமாக கமற்பகாை்டது. 

 அதிநவீன பதாழில்நுட்பத்ணத அடிப்பணடயாகக் பகாை்ட இந்த மீபயாலி வாகனமானது, 

விை்பவளிணய விணரவாக அணடவதன் மூலம் நீை்ட பதாணலவிற்கு இராணுவ 

நடவடிக்ணககணள கமற்பகாள்ளும் திறன் பகாை்டது. 

 ஒரு மீபயாலி வாகனம் என்பது ஒலியின் கவகத்ணத விட ஐந்து மடங்கு கவகமாக அல்லது 

கமக் 5 என்ற அளணவ விட அதிகமான கவகத்தில் பயைிக்கும் திறன் பகாை்ை ஒரு 

விமானம், ஏவுகணை அல்லது விை்கலமாக இருக்கலாம். 

 இந்தியா ரஷ்யாவுடன் இணைந்து மீபயாலி ஏவுகணைகணள உருவாக்கி வருகிறது. 

 

 

விரஜ்ின் ஆர்பிட் ஏவுகலம் 

 ஐக்கிய இராசச்ியத்தினால் விை்ைில் ஏவப்பட இருந்த முதல் சுற்றுப்பாணத ஆய்வுக் 

கலமானது சேற்றியறையவில்றல. 

 இந்த "கிணடமட்ட ஏவுதல்" திை்ைமானது கடகலார நகரமான நியூகுகவயில் இருந்து ஏவப் 

பட்டது. 

 

 இந்த ஏவுகலமானது, "காஸ்மிக் ககரள்்" என்று அணழக்கப்படும் மாற்றியணமக்கப்பட்ட 

கபாயிங் 747 வாகனதத்ின் மூலம் பகாை்டு பசல்லப்பட்டு, பின்னர ் அட்லாை்டிக் 

பபருங்கடல் பரப்பில் விடுவிக்கப்பட்டது. 
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 அதன் அபமரிக்கத் தளத்திற்குப் பதிலாக கவறு ஒரு பகுதியிலிருந்து கமற்பகாள்ளப் படும் 

இந்த முதல் ஆய்வுத் திட்டத்தில் ஒன்பது சிறிய பசயற்ணகக் ககாள்கணளப் புவியின் 

தாழ்மட்டச ்சுற்றுப்பாணதயில் (LEO) நிணல நிறுத்தத ்திட்டமிட்டிருந்தது. 

 விரஜ்ின் ஆரப்ிட்டின் வரலாற்றில், 2020 ஆம் ஆை்டில் முதன்முதலில் விை்ைில் ஏவப் பட்ட 

ஒரு பைி கதால்வியணடந்தணதயடுதத்ு, இவ்வாறு நிகழ்ந்தது இது இரை்டாவது 

முணறயாகும். 

 

நுண் சநகிழி வடிப்பான் 

 

 பதன் பகாரியா நாைானது நீரிலுள்ள நுை் பநகிழிகணள 10 வினாடிகளில் திறம்பட்ட 

முணறயில் அகற்றும் ஒரு புதிய நீரச் ்சுத்திகரிப்பு முணறணய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த அணமப்பானது, இது ஒப்பீட்டளவில் விணல மலிவான மற்றும் சிறந்த உறிஞ்சுதல் 

பசயல்திறன் பகாை்ட நல்ல ஒளிபவப்பப் பை்புகணளக் பகாை்டுள்ள பாலிமணரப் 

பயன்படுதத்ுகிறது. 

 நுை் பநகிழிகள் எனும் 5 மில்லி மீட்டருக்கும் குறறோன விை்ைம்  பகாை்ட சிறிய 

பநகிழித் துகள்கள் உலகளாவியப் பிரசச்ணனயாக திகழ்கிறது. 

 அணவ நீரந்ிணலகள், மை் மற்றும் காற்றில் காைப்படுேவதாடு, அணவ மனித உைவுச ்

சங்கிலியிலும் கூட நுணழந்துள்ளன. 

 நீரில் நுை் பநகிழிகள் காைப்படுதல், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் மனித 

ஆகராக்கியத்தில் பல்கவறு எதிரம்ணறயான தாக்கங்கணள ஏற்படுத்தும். 

 

அல்மெமர் கநாய்க்கான சலககனமாப் மருந்து 

 அல்ணசமர ் கநாய்க்கான சிகிசண்சயில் பலககனமாப் மருந்திணனப் பயன்படுத்தச ்

சசய்வதற்கு அபமரிக்க உைவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாகம் அங்கீகாரம் அளிதத்ுள்ளது. 

 பலபகம்பி என்ற தயாரிப்பு பபயரில் விற்கப்பட உள்ள பலககனமாப் மருந்தானது, 

அல்ணசமர ்கநாய்க்கான இந்த வணகயிலான முதல் சிகிசண்சயாகும். 
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அம்கமானியா உற்பத்தி செயல்முமறக்கான புதிய மின்பகுசபாருள் 

 நுை் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தில் உள்ள அறிவியலாளரக்ள் 

கசாடியம் படட்ராபுகளாகராகபாகரட் (NaBF4) என்ற புதிய மின்பகுபபாருணள 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இது ஊடகத்தில் N2 கடதத்ியாகச ் பசயல்படுேவதாடு, இது அந்தச ் சூழலில் அதிகளவில் 

அம்கமானியாவிணன உருவாக்குவதற்காக MnN4 உடன் "இணை-விணனயூக்கியாக" 

பசயல்படுகிறது. 

 பசுணம ஆற்றல் அல்லது ணஹட்ரஜணன உற்பதத்ி பசய்யும் பதாழில்சாணலகளுக்கு 

அம்கமானியா உற்பத்தி முணற ஒரு முக்கியமான பசயல்முணறயாகும். 

 ணநட்ரஜனின் மின்கவதியியல் பை்பு குணறப்பு என்பது, ணநட்ரஜன் குணறப்பு எதிர ்விணன 

(NRR) என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

 நீரில் ணநட்ரஜன் குணறவான கணரதிறன் பகாை்டதாக இருப்பதால் இந்த அணமப்பில் இது 

ஒரு பபரிய தணடயாக உள்ளவதாடு, இது ணநட்ரஜன் குணறப்பு எதிரவ்ிணனயின் 

பசயல்திறணனக் கட்டுப்படுத்துகிறது.  
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உயிரிப் பூெச்ிக் சகால்லிக்கான உலகளாவிய விருது 

 ஐதராபாத்ணதச ் கசரந்்த ICRISAT நிறுவனத்தின் ஆராய்சச்ி சாரந்்தப் பயிற்சியாளர ்

சரக்வஷ் பிரபு, அபமரிக்காவின் அட்லாை்டாவில் நணடபபற்ற சரவ்கதச அறிவியல் 

மற்றும் பபாறியியல் கை்காட்சியில் மூன்றாம் பரிசிணன பவன்றுள்ளார.் 

 பசலவு குணறந்த உயிரிப் பூசச்ிக் பகால்லிணய உருவாக்கியதற்காக உயிரி கவதியியல் 

பிரிவில் இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த பூசச்ிக்பகால்லியானது ராம்பால் அல்லது ஒருேறக ‘சீதத்ாப்பழம்’ மரதத்ின் 

இணலகளிலிருந்துத் தயாரிக்கப் படுகிறது. 

 பாரம்பரிய மருதத்ுவத்தில், இந்த தாவரதத்ின் சாறு வயிற்றுப் கபாக்கு சிகிசண்சக்குப் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 அகத சமயம், இந்த உயிரிப் பூசச்ிக் பகால்லியின் விணல ரூ.750 முதல் 1,000 வணர உள்ளது 

என்பவதாடு இது சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முணறயிலானதாகும். 

 

 

வணிகரதீியான மஹப்பரல்ூப் சதாழில்நுட்பம் 

 டாட்டா ஸ்டீல் மற்றும் டுட்டுர ் ணஹப்பரல்ூப் நிறுவனம் ஆகியணவ ணஹப்பரல்ூப் 

பதாழில் நுட்பதத்ின் கமம்பாடு மற்றும் பசயலாக்கம் ஆகியவற்றில் கூட்டாக இணைந்து 

பைியாற்றுவதற்காக பசன்ணனயின் இந்திய பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகதத்ுைன் ஒரு 

ஒப்பந்ததத்ிணன கமற்பகாை்டுள்ளன. 

 இதற்கான முக்கிய ஆராய்சச்ிப் பகுதிகள் வடிவணமப்பு மற்றும் பாகப் பபாருட்கணளத ்

கதரந்்பதடுப்பதில் உள்ள முக்கியச ்சவால்களின் மீது கவனம் பசலுதத்ும். 

 உலகளவில், ணஹப்பரல்ூப் எதிரக்ாலத்தின் அதிகவக நிணலயான கபாக்குவரத்திணன 

உருவாக்குவதற்கான பபரும் ஆற்றணலக் பகாை்டுள்ளது. 

 ணஹப்பரல்ூப் என்பது பயைிகள் மற்றும் சரக்கு ஆகிய இரை்டு வணகயான 

கபாக்குவரதத்ிற்குமான அதிகவக, குணறந்த விணல சகாண்ை, ஒரு நிணலயானப் 

கபாக்குவரதத்ு அணமப்பிற்கான எதிரக்ாலத ்கதரவ்ாக அணமயும். 
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5ஜி கெமவ சபற்ற இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா விமானம் 

 

 ஸ்ணகஹாக் எனப்படும் 5ஜி கசணவ பபற்ற இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா 

விமானத்திணன, பநாய்டாணவச ் கசரந்்த ஐஜி ட்கரான் எனும் நிறுவனம் உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 இது பசங்குதத்ான ககாைதத்ில் கமபலழும்பும் திறன் மற்றும் தணரயிறங்கும் திறன் 

பகாை்டது. 

 ஸ்ணகஹாக் 10 கிகலாகிராம் பபாருட்கணள எடுதத்ுச ்பசல்லும் திறன் பகாை்டது. 

 இது பாதுகாப்பு, மருதத்ுவப் பயன்பாடுகள் மற்றும் பிற துணறகளில் பயன்படுதத்ப் படக் 

கூடியது. 

 இது சுமார ் ஐந்து மைிகநரம் இயங்கும் திறன் பகாை்டவதாடு, இணைய இணைப்பு 

கிணடக்காத பட்சத்தில் பசயற்ணகக் ககாள்கள் மூலம் பசயல்படும் ஒரு திறறனயும்  

பகாை்டது. 
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நீரிலிருந்து மாசுகமள நீக்கும் புதிய சபாருள் 

 புகனயில் உள்ள IISER நிறுவனமானது, மாசுபட்ட நீணர திறம்பட சுத்தப்படுதத்ும் திறன் 

பகாை்ட தனிதத்ுவமான மூலக்கூறான பஞ்சு கபான்ற ஒரு பபாருணள உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 இந்தப் பபாருளானது, பபரு/நுை்துணள அயனி கரிமக் கட்டணமப்பு எனப்படும் ஒரு 

பபாருளாகும். 

 இது கரிமச ் சாயங்கள், நுை்ணுயிர ் எதிரப்்பிகள், பூசச்ிக்பகால்லிகள், அகயாணடடுகள் 

மற்றும் பபரஹ்கனட் கபான்ற ஆக்ஸிஜன்-மாசுபடுத்திகள் உட்பட பலவிதமான நசச்ுப் 

பபாருட்கணள உறிஞ்சி அகற்றும் திறன் பகாை்டது. 

 இந்த மாசுக்கள் மனித ஆகராக்கியத்திற்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் கநரடியாக 

அசச்ுறுதத்ணல ஏற்படுதத்க் கூடியணவ என்பவதாடு, அணவ பபாதுவாக நன்னீர ்

வளங்களில் காைப் படுகின்றன. 

 

 

OneWeb நிறுவனத்தின் 40 செயற்மகக் ககாள்கள் 

 பாரதி நிறுவனத்தின் ஆதரவு பபற்ற OneWeb என்ற நிறுவனமானது அபமரிக்காவின் 

ஸ்கபஸ்எக்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் 40 பசயற்ணகக் ககாள்கணள பவற்றிகரமாக 

அவற்றின் சுற்றுப்பாணதயில் நிணல நிறுதத்ியது. 

 இது OneWeb நிறுவனதத்ின் 16வது ஏவுதணலக் குறிக்கிறது. 

 இந்த நிறுவனம் அதன் முதல் தணலமுணற பதாழில்நுட்பம் சாரந்்த பசயற்ணகக் ககாள் 

பதாகுப்பிணன நிணறவு பசய்வதற்கு இன்னும் இரை்டு ஏவுதல் பைிகணள மட்டுகம 

கமற்பகாள்ள கவை்டும். 

 இணவ விை்ைில் ஏவப்பட்டதன் மூலம், OneWeb நிறுவனமானது விை்பவளியின் சுற்றுப் 

பாணதயில் பமாத்தம் 542 பசயல்பாட்டுச ்பசயற்ணகக் ககாள்கணளக் பகாை்டு உள்ளது. 

 இந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ள பமாதத்மான 648 பசயற்ணகக் ககாள்களில் இது 83 

சதவீததத்ிற்கும் அதிகமாகும். 

 இந்த நிறுவனத்தின் பசயற்ணகக்ககாள் வணலயணமப்பானது முழுணமயாக நிணல 

நிறுத்தப் பட்டவுடன், OneWeb நிறுவனமானது ஸ்டாரல்ிங்க் கபான்று, புவியின் தாழ் மட்ட 

பசயற்ணகக் ககாள்களின் பதாகுப்பிணனப் பயன்படுதத்ி குணறந்த தாமத வரம்பு 

பகாை்ட அதிகவகச ் பசயற்ணகக் ககாள் ேழியிலான இணையச ் கசணவகணள வழங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 
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VSHORAD ஏவுகமண அமமப்பு 

 பாதுகாப்பு சகாள்முதல் சணபயானது, மிகக் குறுகிய தூர வரம்புணடய வான்வழிப் 

பாதுகாப்பு அணமப்பு அல்லது VSHORAD ஏவுகணை அணமப்பிணன வாங்குவதற்காக, 

கதணவ உைரவ்ு ஒப்புதலிணன (AoN) வழங்கியுள்ளது. 

 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அணமப்பினால் வடிவணமக்கப்பட்டு 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 VSHORADS என்பது மனிதரக்ளால் சுமந்துச ் பசல்லக் கூடிய வணகயிலான வான்வழிப் 

பாதுகாப்பு அணமப்பு (MANPAD) ஆகும். 

 குறுகிய பதாணலவு வரம்புகளில் உள்ள தாழ்மட்ட அளவிலான வான்வழி 

அசச்ுறுதத்ல்கணள எதிர ் பகாள்வதற்கான இந்த ஏவுகணையானது, இரட்ணட உந்துதல் 

பகாை்ட திட எரிபபாருள் இயக்கி மூலம் பசலுதத்ப்படுகிறது. 

 கதணவ உைரவ்ு ஒப்புதல் (AoN) என்பது பாதுகாப்புத் துணறயில் நீை்டகால மூலதன 

அணமப்புகளின் பகாள்முதல் பசயல்முணறயின் முதல் படிநிணலயாகும். 
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CAR-T சிகிெம்ெயில் மரபணு மாற்றத் சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு 

 

 படக்சாஸ் பல்கணலக் கழகத்தின் பதன்கமற்கு மருத்துவ ணமயமானது, கசதமணடந்த 

இதயத் திசுக்கணள சரி பசய்வதற்காக வேண்டி மரபணு மாற்றத் பதாழில்நுட்பத்ணதப் 

பயன்படுத்தும் ஒரு கசாதணனயிணன பவற்றிகரமாக கமற்பகாை்டுள்ளது.  

 கால்சியம் கால்கமாடுலின் சாரந்்த புகராட்டீன் ணககனஸ் IIδ எனப்படும் பநாதிணய 

மாற்றியணமப்பதற்காக CRISPR-Cas9 நியூக்ளிகயாணடடு மரபணு மாற்ற முணறணய 

அவரக்ள் பயன்படுத்தியுள்ளனர.்  

 இந்தப் புரதமானது, உடலின் பல்கவறு பசயல்பாடுகளுக்கான வழித் தடங்களில் சமிக்ணஞ 

வழங்கும் பசயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது.  

 

புவியின் அளவிமன ஒத்த பாமறக் ககாள் 

 நாசாவின் இடப்பபயரவ்ு புறக்ககாள் ஆய்வு பசயற்ணகக்ககாள் (TESS) ஆய்வுத ் திை்ைம் 

தனது நட்சதத்ிர மை்டலதத்ிற்குள்களகய காைப்படும் புவியின் அளவிணன ஒதத்ுள்ள 

இரை்டாவது பாணறக் ககாளிணனக் கை்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்த கிரகதத்ின் கமற்பரப்பின் ேரம்பானது திரவ வடிவிலான தை்ைீர ்உருவாகக் கூடிய 

வணகயில் உள்ளது. 

 

 இந்தக் ககாளிற்கு ‘TOI 700 e என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தக் ககாளானது 95% புவியின் அளவிணன ஒதத்ுள்ளதாகவும், வமலும் பாணறகள் 

நிணறந்ததாகவும் காைப்படுகிறது. 

 முன்னதாக, வானியலாளரக்ள் இந்த மை்டலதத்ில் TOI 700 b, c மற்றும் d என அணழக்கப் 

படும் மூன்று கிரகங்கணளயும் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 

அரிமான தடுப்புத் திறன் சகாண்ட நிக்கல் உகலாகக் கலமவ முலாம் 

 பபாறியியல் சாரந்்தப் பயன்பாடுகளில் அதிக பசயல்திறன் பகாை்ட பபாருட்களின் மீது 

நிக்கல் உகலாகக் கலணவப் பூசச்ுகணளப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு புதிய முணறயானது 

கை்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இது சுற்றுசச்ூழலுக்குத் தீங்கு விணளவிக்கும் வணகயிலான குகராம் முலாம் பூசச்ு 

முணறக்கான ஒரு மாற்றாக அணமயும். 

 இந்த முணறயின் மூலம் கமற்பகாள்ளப்படும் பூசச்ுகள் அரிமானதத்ிணன எதிரக்்கும் 

திறணன அதிகளவில் பகாை்டதாகும் என்பவதாடு கமலும், இது பநகிழிப் பபாருட்கள் 

பதாழில்துணறக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 இந்தச ் பசயல்முணறயானது, சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த, நிக்கல் மற்றும் டங்ஸ்டன் 

அயனிகணளக் பகாை்ட, தனிம டங்ஸ்டன் (W) மற்றும் நிக்கல் (Ni) ஆகியவற்ணற வலுப் 

படுதத்ுவதற்கான ஒரு மூலப்பபாருளாக விளங்குகின்ற மின்பகுளிகணளக் பகாை்டு 

உள்ளது. 

 

 

சூரியெக்தியினால் இயங்கும் புதிய அணு உமல 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் ககம்பிரிட்ஜ் பல்கணலக்கழகம் ஆனது, பநகிழிக் கழிவுகள் 

மற்றும் பசுணம இல்ல வாயுக்கள் ஆகியவற்றிணன நிணலயான எரிபபாருள்கள் மற்றும் 

பிற மதிப்பு மிக்கப் பபாருட்களாக மாற்றும் ஒரு முணறயிணன உருவாக்கி உள்ளது. 

 இது சூரிய சக்தி மூலம் பபறப்படும் ஆற்றணலப் பயன்படுத்துகிறது. 
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 இந்த ஒருங்கிணைந்த அணு உணல இரை்டு தனித்தனி பபட்டகங்கணளக் பகாை்டு 

உள்ளது. 

 இதில் ஒரு பபட்டகமானது பநகிழிப் பபாருட்களுக்கும் மற்பறான்று பசுணம இல்ல 

வாயுக்களுக்குமானதாகும். 

 இந்த உணலயானது, பபகராவிசுக்ணகட்டு என்ற ஒரு கனிமதத்ினால் ஆன ஒளி உட் 

கிரகிப்பாணனப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 பபகராவிசுக்ணகட்டு என்பது அடுத்தத ் தணலமுணறத ் பதாழில்நுட்பம் சாரந்்த சூரிய 

மின்கலங்கள் உற்பத்தியில் சிலிக்கானுக்கு மாற்றாக அணமயக்கூடிய ஒரு நம்பதத்கு 

மாற்றாக இருக்கும். 

 இந்த உணலயானது, பாலி எதத்ிலீன் படபரப்தாகலட் (PET) பநகிழிக் குடுணவகள் மற்றும் 

காரப்ன் ணட ஆக்ணசடு ஆகியவற்றிணன கிணளககாலிக் அமிலமாக மாற்றுவதுடன் 

காரப்ன் கமானாக்ணசடு, பசயற்ணக வளிமம் அல்லது படிவங்கள் கபான்ற பல்கவறு 

காரப்ன் சாரந்்த எரிபபாருளாக மாற்றுகிறது. 

 

 

செவ்வாய் கிரகத்தில் லாவா அடுக்கு 

 பசவ்வாய்க் கிரகத்தின் கமற்பரப்பிணன, கமல்கநாக்கித் தள்ளுகின்ற, தீவிர எரிமணல 

மற்றும் நில அதிரவ்ு இயக்கங்கணள இயக்குகின்ற ஒரு மாபபரும் லாவா அடுக்கு 

இருப்பதணன ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கை்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 அதன் மத்திய கரணகக்கு வடக்கக அணமந்துள்ள எலிசியம் பிளானிஷியா எனப்படும் 

தாழ்வான பகுதிக்கு அடியில் இது அணமந்துள்ளது. 

 பூமி மற்றும் பவள்ளி ஆகிய ககாள்களில் லாவா அடுக்குகள் பசயல்பாட்டில் உள்ளன 

என்பதற்கு வலுவான சான்றுகள் உள்ளன. 

 லாவா அடுக்கு என்பது ஒரு கிரகத்தின் நில உட்பரப்பிலிருந்து கமற்பரப்ணப கநாக்கி 

எழுகின்ற உருகியப் பாணறயின் பபரிய குமிழ்கள் ஆகும். 

 அணவ இணடநிணல அல்லது கவச அடுக்குகளின் வழியாகத் தள்ளப்பட்டு கமகலாட்டின் 

அடிப்பகுதியில் குவிகின்றன. 

 இந்தப் புவியியல் நிகழ்விறன லாவா அடுக்கில் இருந்து சூடான பாணறக் குழம்புகள் 

பாணறப் பிளவுகளில் இருந்து பவளிகயறி பபரிய எரிமணலச ் சமபவளிப் பகுதிகணள 

உருவாக்குகின்ற ஹவாய் பகுதிகளில் காைலாம். 
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செவ்வாய்க் கிரகத்மதெ ்சுற்றி காணப்படும் ஒற்மற அமலகள் 

 பசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் ஒற்ணற அணலகள் அல்லது தனிதத்ுவமான மின் புல ஏற்ற 

இறக்கங்கள் இருப்பதற்கான முதல் ஆதாரதண்த இந்தியப் புவிக் காந்தவியல் 

நிறுவனதத்ின் (IIG) வானியலாளரக்ள் குழு கை்டறிந்துள்ளது. 

 அணலத் துகள் பதாடரப்ுகள் ஆனது, துகள்களின் ஆற்றகலற்றம், பிளாஸ்மா இழப்பு, 

இயக்கம் கபான்றவற்ணற கநரடியாகக் கட்டுப்படுதத்ுவதால், இந்த அணலகள் குறித்து 

ஆய்வு கமற்பகாள்வது முக்கியமான ஒன்றாகும். 

 ஒரு கிரகத்ணதச ் சுற்றி காைப்படும் காந்தப் புலத்தாலான ஒரு கவசமாக பூமியானது 

தன்றனச ்சுற்றி ஒரு காந்த மை்டலத்ணதக் பகாை்டுள்ளது. 

 பசவ்வாய்க் ககாளானது, அதன் கமகலாட்டுக் காந்த மூலங்களிலிருந்துப் பபறப்படும் 

பலவீனமான காந்தப் புலத்ணத மட்டுகம பகாை்டுள்ளது. 

 இது சூரியக் காற்றுகணள பசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் வளிமை்டலத்துடன் பதாடரப்ு 

பகாள்ளச ்பசய்து, ஒற்ணற அணலகணள உருவாக்கவும் வழிவணக பசய்கிறது. 

 ஒற்ணற அணலகள் என்பது, நிணலயான அணலவீசச்ுக் கூறு பதாடரப்ுகணளப் பின்பற்றச ்

சசய்யும் தனித்துவமான மின்புல ஏற்ற இறக்கங்கள் (இருமுணன அல்லது ஒற்ணற முணன) 

ஆகும். 
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இரத்தக் கசிவிமனக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டுத்துணிப் பட்மட 

 அறிவியலாளரக்ள், இரதத்க் கசிவிணனக் கட்டுப்படுதத்ும் துைிப்பட்ணட வடிவிலான 

உயிரி பாலிமர ் அடிப்பணடயிலான கூழ்மக் கலணவ மற்றும் கட்டுதத்ுைிகணளத ்

தயாரித்துள்ளனர.் 

 இரத்தக் கசிணவ கட்டுப்படுத்துவதற்கு வேண்டி ஒரு பயனுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான 

கட்டுத்துைிகள் கதணவப்படுவது அவசியமான ஒன்றாகும். 

 காயங்கணள ‘ஹீகமாஹால்ட்’ இந்தத் துைிகணளக் பகாை்டு கட்டினால், மூன்று 

நிமிடங்களில் அதிக இரத்தப் கபாக்கு நிறுதத்ப் படும். 

 இது சிகிசண்ச அளிப்பதற்கு முன்பு ஏற்படும் இரதத் இழப்ணபக் குணறதத்ு உயிரக்ணளக் 

காப்பாற்றும் மற்றும் கபாரக்்களதத்ில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகணளக் குணறக்கும். 

 இந்த கட்டுத்துைியானது, அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துணறயின் கீழ் உள்ள 

தன்னாட்சி நிறுவனமான MACS-அகரக்ர ்ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

நிலப்பரப்பில் அமமந்த முதல் செயற்மகக்ககாள் ஏவுதல் தளம் 

 

 சுவீடன் நாை்டின் மன்னர ் பதினாறாம் காரல்் குஸ்டாஃப் ஐகராப்பிய ஒன்றியதத்ின் 

நிலப்பரப்பில் அணமந்த முதல் சுற்றுப்பாணத ஏவுதல் தளத்திணனத் பதாடங்கி ணவத்தார.் 
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 எஸ்கரஞ்ச ் விண்சேளி ணமயதத்ில் அணமக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதியத் தளமானது, 

பிபரஞ்சு கயானாவில் உள்ள ஐகராப்பிய ஒன்றியதத்ின் தற்கபாணதய ஏவுதல் 

திறன்களுக்கு ஈடாக அணமய கவை்டும். 

 அடுத்த ஆை்டு இந்தத ்தளதத்ிலிருந்து முதல் பசயற்ணகக்ககாள் விை்ைில் ஏவப் படும் 

என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

மின்னலுக்கு வழிகாட்டும் கலெர் கற்மற 

 

 மின்னணலப் புவிப்பரப்பிணன அணடவதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக அறிவியலாளரக்ள் 

முதன்முணறயாக கலசர ்கற்ணறகணளப் பயன்படுதத்ியுள்ளனர.் 

 இந்த நுட்பம் பகாடிய இடி தாக்குதல்களுக்கு எதிராக கட்டிடங்கணளப் பாதுகாக்க உதவும். 

 உலகம் முழுவதும் ஒரு பநாடிக்கு 40-120 முணற மின்னல் தாக்குதல் நிகழ்கிறது. 

 மின்னல் தாக்குதல்கள் 4,000க்கும் கமற்பட்ட மக்களின் உயிணர பலி பகாை்டு 

உள்ளவதாடு, ஒவ்கவார ் ஆை்டும் அது பில்லியன் டாலர ் மதிப்புள்ள கசதங்கணள 

ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 மின்னல் என்பது புயல்களால் உருவாகும் கமகங்களில் அல்லது கமகங்களுக்கும் 

தணரக்கும் இணடகய உருவாகும் நிணல மின்னியல் விணசயின் பவளிகயற்றமாகும். 

 கலசர ்கற்ணறகள் பிளாஸ்மாணவ உருவாக்குேவதாடு, இதில் மின்கனற்றம் பசய்யப் பட்ட 

அயனிகள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் காற்ணற பவப்பப் படுதத்ுகின்றன. 

 காற்று ஊடகமானது "ஓரளவு கடதத்ும் தன்ணமயிறனக் பகாை்டதால் மின்னல் கடந்து 

பசல்வதற்கு உகந்தப் பாணதயாக இது அணமயும்". 

 அதாவது ககாட்பாட்டு ரதீியாக, இந்த நுட்பம் மின்னணலக் கடதத்ுவதற்கு மட்டும் 

அல்லாமல், மின்னல் தாக்குதணலத ்திணச திருப்பவும் உதவும். 

 

நாொவின் ஜிகயாசடயில் ஆய்வு திட்டம் 

 விை்பவளி சுற்றுப் பாணதயில் கமற்பகாள்ளப்பட்ட 30 ஆை்டு கால அளவிலான ஆய்வுப் 

பைிகளுக்குப் பிறகு, நாசா-ஜாக்சா நிறுவனங்களின் ஜிகயாபடயில் என்ற ஒரு  கூட்டு 

விை்கலத்திற்கான பைி நடவடிக்ணககள் முடிவணடந்தன. 
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 இது 1994 ஆம் ஆை்டு ஜூணல 24 ஆம் கததியன்று பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆய்வுப் பைியானது சரவ்கதச சூரிய நிலப்பரப்பு இயற்பியல் (ISTP) திட்டதத்ின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 இது புவியின் காந்த கவசக் குமிழான காந்த மை்டலதத்ின் அணமப்பு மற்றும் 

இயக்கவியல் பற்றிய மாபபரும் தரவுத் பதாகுப்ணபச ்கசகரிதத்து. 

 ஜிகயாபடயில் ஆய்வுப் பைியானது முதலில் நான்கு வருடம் இயக்கப்படுவதற்காக 

திட்டமிடப் பட்டது, ஆனால் அதன் உயரத்ர ரதீியிலான தரவு வழங்கீட்டின் காரைமாக 

இந்த ஆய்வுப் பைிக் காலமானது பல முணற நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 ஜிகயாபடயிலின் இரை்டு தரவுப் பதிவுக் கருவிகளுள் ஒன்று 2012 ஆம் ஆை்டில் பழுது 

அணடந்தாலும், அதன் இரை்டாவது கருவி 2022 ஆம் ஆை்டு ஜூன் 28 ஆம் கததியன்று 

பழுதணடயும் வணர பதாடரந்்து இயங்கி வந்தது. 

 

 

அணுநிமல மஹட்ரஜனில் இருந்து உருவாகும் கரடிகயா ெமிக்மைகள் 

 

 சமீபதத்ில், மிகத் பதாணலதூர அை்டதத்ில் உள்ள அணுநிணல ணஹட்ரஜனில் இருந்து 

உருவான ஒரு கரடிகயா சமிக்றஞகள், மாபபரும் மீட்டர ்அணல கரடிகயா பதாணல கநாக்கி 

(GMRT) மூலம் கை்டறியப்பட்டது. 
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 ஓர ் அை்டதத்ில் நட்சத்திர உருவாக்கத்திற்குத் கதணவயான அடிப்பணட மூலப்பபாருள் 

அணுநிணல ணஹட்ரஜன் ஆகும். 

 அணுநிணல ணஹட்ரஜன் ஆனது 21 பச.மீ. அணலநீளம் பகாை்ட கரடிகயா அணலகணள 

பவளியிடுகிறது. 

 அணலநீளம் அருகிலுள்ள மற்றும் பதாணலதூர அை்டங்களில் உள்ள அணுநிணல 

வாயுக்கணள கநரடியாகக் கை்டறிய உதவும். 

 அந்தப் கபரை்டமானது உருவாகி 4.9 பில்லியன் ஆை்டுகள் மட்டுகம நிணறவு 

அணடந்திருந்த கபாது அை்டதத்ினால் பவளியிடப்பட்ட சமிக்ணஞகறள இந்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு கை்டறிந்துள்ளது. 

 பசந்நிற அணல மாற்றம் (பரட்ஷிஃப்ட்) என்பது பபாருளின் இருப்பிடம் மற்றும் 

இயக்கத்ணதப் பபாறுதத்ு சமிக்ணஞயின் அணலநீளம் மாறுவதணனக் குறிக்கிறது.  

 Z என்பதன் அதிக மதிப்பானது அந்தப் பபாருள் பதாணலதூரதத்ில் இருப்பணதக் 

குறிக்கிறது. 

 

பாரஇ்யங்குதளம் 

 பாரஇ்யங்குதளம் (BharOS) என்பது பசன்ணனயின் இந்தியத ் பதாழில்நுட்பக் கழகம், 

உள்நாட்டிகலகய உருவாக்கப்பட்ட திறன்கபசிகளுக்கான இயங்குதளமாகும். 

 இது பசன்ணனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கழகதத்ின் ஆதரவு பபற்ற ஜான்ட்கக 

ஆபகரஷன்ஸ் பிணரகவட் லிமிபடட் (ஜாை்ட்காப்ஸ்) நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப் பட்டது. 

 தற்கபாது இத்தணகய திறன்கணளக் பகாை்ட சில நாடுகளுக்கு இணையாக இந்திய 

நாட்டிணன இது நிணல நிறுதத் முணனகிறது. 

 இது அரசு மற்றும் பபாது அணமப்புகளில் பயன்படுதத்ுவதற்கான இலவச மற்றும் 

தணடயற்ற இயக்க முணறணமணய (OS) உருவாக்குவணத கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 பாரஇ்யங்குதளம் எே்விதக் கை்ைாயச ்பசயலிகளும் இன்றி கிணடக்கப் பபறுகிறது. 
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பான்ட்ரான்ஸ்கிரிப்கடாம் 

 பான்ட்ரான்ஸ்கிரிப்கடாம் என்பது டிரான்ஸ்கிரிப்கடாம் (உயிரம்க் குறிப்பு) மற்றும் 

மரபணுத் பதாணக ஆகியவற்றின் கலணவயாகும். 

 இது ஒற்ணற கநரியல் இணழக்குப் பதிலாக பல்கவறு நபரக்ளின் குழுவிணனச ் கசரந்்த 

மரபணுப் பபாருணளக் பகாை்டுள்ளது. 

 RNAவினுணடய மிகவும் பபாதுவான பசயல்பாை்டு DNAணவ புரதங்களாக மாற்றச ்

சசய்வதாகும். 

 ஆனால் இது பபரும்பாலான RNA, புரதங்கணள உருவாக்கவில்ணல என்பணத தற்கபாது 

அறிவியலாளரக்ள் கை்டறிந்துள்ள நிறலயில் இதற்கு மாறாக பசல் கட்டணமப்பில் 

தாக்கம் உருவாக்குதல் அல்லது மரபணுக்கணள ஒழுங்குபடுதத்ுதல் கபான்ற சில 

பைிகணள இவற்றினால் கமற்பகாள்ள இயலும். 

 முழு RNA கட்டணமப்பும் டிரான்ஸ்கிரிப்கடாம் என்று அணழக்கப்படுகிறது. 

 பான்ட்ரான்ஸ்கிரிப்கடாம் என்ற கருத்தாக்கமானது, மரபியல் துணறயில் "மரபணுத ்

பதாணக" என்ற அதிகரிதத்ு வரும் கருத்தாக்கத்தின் மூலம் உருவாக்கப் பட்டது. 

 ஒரு மரபணுத ்பதாணகணயப் பயன்படுதத்ுவதால், ஒரு நபரின் மரபணுணவ ஒகர கநரத்தில் 

மரபணு ரதீியாக கவறுபட்ட, பல்கவறு உயிர ்புவியியல் சாரந்்த வம்சாவளியிணனச ்கசரந்்த 

நபரக்ளிடமிருந்துப் பபறப்பட்ட பல்கவறு மரபணுக் குறிப்புகளுடன் ஒப்பிட 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு இது வாய்ப்பளிக்கிறது. 

 

 

சவளிப்புறக்ககாள் LHS 475 b 

 நாசாவின் வஜம்ஸ் சேப் விண்சேளி சதாறலவநாக்கி அதன் முதல் புதிய சேளிப்புறக் 

வகாறளக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இந்தக் கிரகதத்ிற்கு LHS 475 b எனப் சபயரிை்டுள்ளனர.் 

 இது வதாராயமாக பூமியின் அளவுறையது ஆகும். 

 இது சேறும் 41 ஒளி ஆண்டுகள் சதாறலவில் அறமந்துள்ளது. 

 இந்தக் கிரகம் ஒரு சிேப்புக் குள்ள நை்சதத்ிரதத்ிற்கு மிக அருகில் சுற்றி ேருேவதாடு 

இரண்டு நாை்களில் அதன் முழு சுற்றுப்பாறதறயயும் நிறறவு சசய்கிறது. 
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 புறக்வகாள்கள் என்பறே மற்ற நை்சதத்ிரங்கறளச ்சுற்றி ேருகின்ற மற்றும் நமது சூரியக் 

குடும்பதத்ிற்கு அப்பால் அறமந்துள்ள கிரகங்கள் ஆகும். 

 நாசாவின் கூற்றுப்படி, இன்று ேறரயில் 5,000க்கும் வமற்பை்ை புறக்வகாள்கள் கண்டு 

பிடிக்கப் பை்டுள்ளன. 

 

 

டாப்ளர ்வானிமல கரடார ்வமலயமமப்பு 

 

 ஜம்மு & காஷ்மீர,் உதத்ரகாண்ை் மற்றும் இமாசச்லப் பிரவதசத்தில் நான்கு புதிய ைாப்ளர ்

ோனிறல வரைார ்அறமப்புகள் திறக்கப்பை்ைன. 

 தீவிர ோனிறல நிகழ்வுகள் சதாைரப்ான மிகவும் துல்லியமான சில முன்னறிவிப்பு 

நிகழ்வுகளுக்காக ைாப்ளர ்ோனிறல வரைார ்ேறலயறமப்பு 2025 ஆம் ஆண்ைளவில் முழு 

நாை்றையும் உள்ளைக்கும். 

 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 660 மாேை்ை வேளாண் ோனிறல ஆய்வு அலகுகறள நிறுே அரசு 

திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 ைாப்ளர ் வரைாரக்ள் மறழப்சபாழிவு மற்றும் வமக அறமப்புகளின் அளவு மற்றும் 

தீவிரத்றதக் கண்காணிக்கவும், இடியுைன் கூடிய மறழ மற்றும் மின்னறல நிகழ் 

வநரத்தில் கண்காணிக்கவும் உதவுகின்றன. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

விலங்குகளுக்கான முதலாவது நடமாடும் செயற்மகமுமற கருத்தரித்தல் மமயம் 

 இந்தியாவில் முதல்முணறயாக விலங்குகளுக்கான நடமாடும் பசயற்ணக முணற 

கருதத்ரித்தல் ணமயமானது குஜராதத்ின் அம்கரலியில் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 நடமாடும் பசயற்ணக முணற கருத்தரித்தல் ணமய வசதி பகாை்ட ஒரு வாகனமானது, 

"இந்திய அரசு மற்றும் அமர ்படய்ரி நிறுேனம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியின் மூலம் 

பதாடங்கப் பட்டுள்ளது". 

 பசயற்ணக முணற கருதத்ரித்தல் என்பது கருவுறுதலுக்கு உதவுவதற்கும் குழந்ணதயின் கரு 

வளரச்ச்ிக்கு உதவுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிக்கலான பசயல்முணற ஆகும். 

 இது விலங்குகளில் காைப்படும் அதிகளவிலான பபை் முதலுருக்கணள அதிக 

விகிதத்தில் பபருக்கமணடயச ் பசய்வதற்கான ஒரு கமம்படுதத்ப் பட்ட இனப்பபருக்கத ்

பதாழில்நுட்பமாகும். 

 

 

ஆக்கிரமிப்பு வமக சிப்பி இனங்கள் 

 ஆக்கிரமிப்பு வணக சிப்பி இனங்கள் பரவும் நிகழ்வானது, ஆறு மற்றும் கடற்பரப்பில் 

உள்ள இறால் இனங்களுக்கு அசச்ுறுத்தலாக உள்ளது. 

 இது பதன்னபமரிக்க மட்டி (சிப்பி) இனமாகும்.  

 இது சசன்றன காட்டுப்பள்ளி துணறமுகங்களுக்கு வருணக தரும் கப்பல்களில் உள்ள 

நிணலப்புப் பார பகுதியில் இருந்து நீர ்பவளிகயற்றப்படுவதால் பரவுகிறது. 

 கிழக்குக் கடற்கணரப் பகுதியில் இந்த ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் கை்டறியப்படுவது இதுகவ 

முதல் முணறயாகும். 

 இணவ முதன்முணறயாக எை்ணூர ் சதுப்பு நிலங்களில் உள்ளூர ் மீனவரக்ளால் இருபது 

ஆை்டுகளுக்கு முன்பு கை்டறியப்பட்டன. 
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அமமதிப் பள்ளத்தாக்கு கதசியப் பூங்கா- பறமவகள் கணக்சகடுப்பு 

 டிசம்பர ் மாததத்ின் கணடசி வாரத்தில் அணமதிப் பள்ளத்தாக்கு கதசியப் பூங்காவில் 

பறணவகள் கைக்பகடுப்பு நடதத்ப்பட்டது. 

 அணமதிப் பள்ளதத்ாக்கு கதசியப் பூங்காவில் கமற்பகாள்ளப்பட்ட முதல் பறணவ 

கைக்பகடுப்பு நடதத்ப்பட்டு 30 ஆை்டுகள் நிணறவணடந்தணத இந்தக் கைக்பகடுப்பு 

குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்த கைக்பகடுப்பில் 141 இனங்கணள அணடயாளம் காைப்பட்டுள்ள நிறலயில் 

அவற்றில் 17 புதிய இனங்களாகும். 

 இதுவணர அணமதிப் பள்ளதத்ாக்கு கதசியப் பூங்காவில் 175 வணகயான பறணவ இனங்கள் 

கை்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 2006 ஆம் ஆை்டில் நடத்தப்பட்ட கைக்பகடுப்பில் 139 பறணவ இனங்கள் அணடயாளம் 

காைப்பட்டன. 

 2014 ஆம் ஆை்டில் நடதத்ப்பட்ட கைக்பகடுப்பில் கை்டறியப்பட்ட இனங்களின் 

எை்ைிக்ணக 142 ஆக உயரந்்தது. 

 இதன் முதல் கைக்பகடுப்பு 1990 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாததத்ின் கணடசி வாரதத்ில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 அணமதிப் பள்ளதத்ாக்கு கதசியப் பூங்காவிணன தாவரவியலாளர ்ராபரட்் ணவட் என்பவர ்

முதன்முதலாக 1847 ஆம் ஆை்டில் ஆய்வு பசய்தார.் 

 இந்தப் பூங்காவானது, பதன்னிந்தியாவின் ஐந்தாவது உயரமான சிகரமான முகூரத்்தி 

சிகரத்தின் அருகாணமயில் அணமந்துள்ளது. 
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வறண்ட நிலங்களில் உள்ள நகரப்்புறக் காடுகள் மற்றும் நகரப்்புறப் பசுமமப் 

படுத்துதல் திட்டம் 

 உைவு மற்றும் கவளாை்ணம அணமப்பு (FAO) ஆனது, அதன் பசுணம நகரப்்புறச ்

கசாணலகள் திட்டத்திற்கான கட்டணமப்பின் கீழ் இந்த அறிக்ணகயிணன பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 உலகின் மிகப்பபரிய நகரங்களில் 35% நகரங்கள் (புது படல்லி, பமக்சிககா நகரம் 

கபான்றணவ உட்பட) உலகின் வறை்ட நிலங்களில் தான் கட்டணமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ஒட்டு பமாதத்தத்ில், அவற்றில் 2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்ற 

நிறலயில்,  அவற்றுள் 90 சதவீத நபரக்ள் வளரந்்து வரும் நாடுகளில் உள்ளனர.் 

 நகரப்்புறக் பகாள்ணககள், பபரும்பான்ணமயான வறை்ட நிலங்களில் உள்ள 

நகரங்களுக்கான பகாள்ணககளில் வன வளம் மற்றும் பசுணமயாக்கம் 

ஆகியவற்றிற்கான உத்திகணள இன்னும் இணைக்கவில்ணல. 

 தற்கபாது, உலக மக்கள்பதாணகயில் பாதிக்கும் கமற்பட்டவரக்ள் நகரங்களில் வாழ்கின்ற 

நிறலயில், தற்கபாது மற்றும் 2050 ஆம் ஆை்டிற்குள் ஏற்பட உள்ள 95 சதவீத நகரப்்புற 

கமம்பாடானது உலகின் பதற்கு நாடுகளில் நிகழ உள்ளதாக எதிர ்பாரக்்கப் படுகிறது. 

 வறை்ட நிலங்கள் என்பது 0.65க்கும் குணறவான வறட்சிக் குறியீடு பகாை்ட நிலங்கள் 

ஆகும். 

 வறட்சிக் குறியீடு என்பது சராசரி வருடாந்திர மணழப்பபாழிவிற்கும் சாதத்ியமான 

நீராவிப் கபாக்கிற்கும் இணடயிலான ஒரு விகிதமாகும். 

 

 

5வது சவப்பமான ஆண்டு - 2022 

 இந்தியாவில் 1901 ஆம் ஆை்டிலிருந்து இதுவணர பதிவான ஐந்தாவது மிக பவப்பமான 

ஆை்டாக, 2022 ஆம் ஆை்றை  இந்திய வானிணல ஆய்வு ணமயம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஆை்டில் வருடாந்திர சராசரி நில கமற்பரப்பு காற்றின் பவப்பநிணலயானது, நீை்ட 

காலச ்சராசரிணய விட 0.51 டிகிரி பசல்சியஸ் அதிகமாக இருந்தது. 

 நீை்ட காலச ்சராசரி என்பது 1981 ஆம் ஆை்டு முதல் 2010 ஆம் ஆை்டு வணரயிலான கால 

கட்டத்திற்கான சராசரி பவப்பநிணலயாகும். 
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 இது 2016 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவில் காைப்பட்ட அதிக பவப்பநிணலணய விடக் 

குணறவாகும். 

 2016 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவில் பதிவான சராசரி பவப்பநிணல 0.71 டிகிரி பசல்சியஸ் 

ஆகும். 

 1971 ஆம் ஆை்டு முதல் 2020 ஆம் ஆை்டு வணரயிலான காலகட்டதத்ில் பதிவான 

மதிப்புகளின் அடிப்பணடயில் 2022 ஆம் ஆை்டில் நாடு முழுவதும் பதிவான மணழப் 

பபாழிவு அதன் நீை்ட காலச ்சராசரி மதிப்பில் 108 சதவீதமாக இருந்தது. 

 

 

கதனீக்களுக்கான முதல் தடுப்பூசி 

 

 உலகில் முதல் முணறயாக கதனீக்களுக்கான தடுப்பூசிணயப் பயன்படுத்துவதற்கு 

அபமரிக்கா ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது அபமரிக்க ஃபவுல்புரூட் கநாயால் ஏற்படும் கதனீக்களின் இறப்புகணளத் தடுக்கச ்

சசய்ேதற்காக வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இது கதனீக்களின் லாரவ்ாக்கணளத் தாக்கி கதனீக் கூட்டங்களிணன வலுவிழக்கச ்

பசய்யும் ஒரு பாக்டீரியா கநாய்த் பதாற்றாகும். 

 இராைித் கதனீக்கு அளிக்கப்படும் ராயல் பஜல்லி எனப்படும் சுரப்பியில் பசயலற்ற ஒரு 

பாக்டீரியாவிணன உட்பசலுதத்ுவதன் மூலம் இது பசயல்படுகிறது. 

 அபமரிக்காவில் 2006 ஆம் ஆை்டு முதல் கதனீக் கூடுகளின் எை்ைிக்ணகயானது 

வருடாந்திர அளவில் சரிவிணனக் கை்டுள்ளது. 

 

ஐகராப்பா - குளிரக்ால சவப்ப அமல 

 புத்தாை்டின் வார இறுதியில் ஐகராப்பாவின் பல பகுதிகளில் எதிரப்ாராத வணகயில் 

குளிரக்ால பவப்ப அணல வீசியது. 

 பவப்பநிணலயானது, இயல்ணப விட 10 முதல் 20 டிகிரி பசல்சியஸ் அதிகரித்துள்ளது. 

 ஐகராப்பாவின் மீதான தீவிர குளிரக்ால பவப்ப அணலயின் தாக்கங்கள் விை்பவளியில் 

இருந்து கை்கூடாக பதரியும் வணகயில் இருந்தது. 

 ஜனவரி மாதத்தில் குணறந்த பட்சம் ஏழு நாடுகளிலாவது அதிக பவப்பமான வானிணல 

பதிவாகியுள்ளன. 

 இதில் கபாலந்து, படன்மாரக்், பசக் குடியரசு, பநதரல்ாந்து, பபலாரஸ், லிதுகவனியா 

மற்றும் லாட்வியா ஆகியணவ அடங்கும். 

 

 

கவரப்் பாலங்கள் 

 விவசாயி ஒருவர,் சிரபுஞ்சியில் உள்ள உம்கார ் ஆற்றின் குறுக்கக, இரை்டு பகுதிகணள 

இணைக்கும் வணகயிலான கவரப்் பாலங்கணளக் கட்டணமக்கச ் சசய்ேதற்காக அந்த 

மாநிலதத்ில் பின்பற்றப்படும் ஒரு பாரம்பரிய நணடமுணறணயப் பின்பற்றி அந்தப் 

பாலங்கணளக் கட்டணமக்கும் பைியிணன முன்பனடுதத்ு கமற்பகாை்டு வருகிறார.் 
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 கமகாலயாவின் சீரற்ற கிழக்கு காசி மணலகளில் உள்ள கசாஹ்ரா என்றும் அணழக்கப் 

படும் சிரபுஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள சீஜ் கிராமத்தின் வழிகய பாயும் உம்கார ் ஆற்றின் மீது 

அவர ்உருவாக்கிய இந்தக் கட்டணமப்பு ஒரு அதிசயமாக உருவடுதத்ுள்ளது. 

 இதற்கான பாரம்பரிய நணடமுணறணயப் கபாலகவ, அவர ் இரப்பர ் மரதத்ின் (ஃபிக்கஸ் 

எலாஸ்டிகா) கவரக்ணளப் பயன்படுதத்ியுள்ளார.் 

 உம்கார ் ஆற்றின் குறுக்கக கட்டணமக்கப்பட்டுள்ள கவரப்் பாலம் ஆனது, இரை்டு 

அடுக்குகளாக வளரந்்து, முணறகய 20 மீட்டர ் மற்றும் 15 மீட்டர ் வணர நீை்டு காைப் 

படுகிறது. 

 கமகாலயா அதன் கவரப்் பாலங்களுக்கு புகழ் பபற்றவதாடு, உள்மாநிலதத்ில் இணவ 

ஜிங்கிங் ஜ்ரி என்று அணழக்கப்படுகின்றன. 

 இணவ யுபனஸ்ககாவின் உலகப் பாரம்பரிய தளங்களின் தற்காலிகப் பட்டியலில் இடம் 

பபற்றுள்ளன. 

 இந்த மாநிலம் முழுவதும் காைப்படும் பல பாலங்கள் ஒரு நூற்றாை்டு கால அளவில் 

பழணமயானணவயாகும். 

 

 

பூமியின் ஓகொன் அடுக்கு மீட்பு 

 தணட பசய்யப்பட்ட ஓகசான்-குணறப்புப் பபாருட்களில் கிட்டத்தட்ட 99 சதவிகிதப் 

பபாருட்கள் படிப்படியாக பவளிகயற்றப்பட்டு வருவணத மாை்ட்ரல்ீ பநறிமுணற 

அறிக்ணக உறுதிப்படுத்தியது. 

 இந்த அறிக்ணகயின்படி, தற்கபாணதயக் பகாள்ணககள் பதாடரந்்து பின்பற்றப்பட்டு 

வந்தால், 2040 ஆம் ஆை்டில் ஓகசான் அடுக்கு 1980 ஆம் ஆை்டில் இருந்த அளவிற்கு 

மீை்டும் பகாை்டு வரப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 ஓகசான் அடுக்கில் துணள இருப்பது முதன் முதலில் 1985 ஆம் ஆை்டு கம மாததத்ில் 

அறிவியலாளரக்ளால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அை்டாரட்ிகா பகுதி மீது காைப்படும் ஓகசான் அடுக்கில் சுமார ் 2066 ஆம் ஆை்டிலும், 

ஆரக்்டிக் பகுதியில் 2045 ஆம் ஆை்டிலும் இந்த மீட்சி நிகழும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இருப்பினும், அை்டாரட்ிக் பகுதியில் ஓகசான் குணறபாடானது, 2000 ஆம் ஆை்டிலிருந்து 

அதன் பரப்பளவிலும் ஆழத்திலும் பமதுவாக கமம்பட்டு (சரி பசய்யப் பட்டு) வருகிறது. 
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பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்களின் பட்டியலில் நீலக்குறிை்சி 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிணல மாற்றத் துறற அணமசச்கமானது (MoEF) நீலக் 

குறிஞ்சியிணன  (ஸ்ட்கராபிலாந்தஸ் குந்தியானா) பாதுகாக்கப்பட்ட தாவரங்களின் 

பட்டியலில் கசரத்த்ு, 1972 ஆம் ஆை்டு வன உயிரினங்கள் (பாதுகாப்பு) சட்டதத்ின் IIIவது 

அட்டவணையின் கீழ் பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 இதன் படி இந்தச ்பசடிணயப் பிடுங்குபேர ்அல்லது இதறன அழிப்பவரக்ளுக்கு ரூ. 25,000 

அபராதம் மற்றும் மூன்றாை்டு சிணறத ்தை்டணன விதிக்கப்படும். 

 இந்த ஆணைப் படி, நீலக்குறிஞ்சியிணனப் பயிரிடுவதற்கும் அல்லது அதறன றேதத்ு 

இருப்பதற்கும் அனுமதியில்ணல. 

 கமற்குத் பதாடரச்ச்ி மணலப் பகுதியில், கிட்டத்தட்ட 70 வணகயான நீலக்குறிஞ்சி பசடிகள் 

கை்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 12 ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுணற பூக்கும் ஸ்ட்கராபிலாந்தஸ் குந்தியானா எனப்படும் நீலக் 

குறிஞ்சி மிகவும் பிரபலமானதாகும். 

 இருப்பினும், நீலக் குறிஞ்சியின் கவறு சில அரிய வணககளும் கமற்குத் பதாடரச்ச்ி மணலப் 

பகுதியில் காைப்படுகின்றன. 
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உப்புநீர ்முதமலகளின் (Saltie) கணக்சகடுப்பு 2023 

 ஒடிசாவின் ககந்திரப்பாரா மாவட்டத்தில் உள்ள பித்தரக்னிகா கதசியப் பூங்கா மற்றும் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ள நீரந்ிணலகளில் வாழும் உப்பு நீர ் முதணலகளின் 

எை்ைிக்ணக 2023 ஆம் ஆை்டில் கைிசமான அளவில் அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 வனதத்ுணற அதிகாரிகள் இந்த ஆை்டு அப்பகுதிகளில் 1,793 முதணலகள் இருப்பதாகக் 

கைக்கிட்டுள்ளனர.் 

 இவற்றுள் 20 பவள்ணள நிற முதணலகளும் அடங்கும். 

 கடந்த ஆை்டு, 1,784 முதணலகள் இருப்பதாகப் பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

 

 

அரிய வமக வாத்து இனம் 

 மைிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர ் மாவட்டதத்ில் உள்ள கலாக்டாக் ஏரியில் 90 ஆை்டுகளுக்கும் 

கமலான இணடபவளிக்குப் பிறகு, கிகரட்டர ் ஸ்காப் என்ற ஒரு அரிய வணக வாதத்ு 

இனமானது சமீபதத்ில் பதன்பட்டுள்ளது. 

 

 இது அப்பகுதியில் சடாங்மான் என்று அணழக்கப்படுகிறது. 
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 கிகரட்டர ் ஸ்காப் என்பது அனாடிகட குடும்பத்ணதச ் கசரந்்த நடுதத்ர அளவிலான நீரில் 

மூழ்கி நீந்தக் கூடிய வாத்து இனமாகும். 

 கூரக்்கா ணரபிள்ஸ் பணடப் பிரிவின் தணலவர ்L. ககம்பிள் மற்றும் இந்திய குடிணமப் பைி 

அதிகாரி JP மில்ஸ் ஆகிகயார ் முணறகய 1925 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 25 மற்றும் 1927 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் வாதத்ுகணளச ்சுட்டுக் பகான்றதற்கான பதிவுகள் உள்ளன. 

 

சபரிய காட்டு ஆந்மத 

 பபரிய காட்டு ஆந்ணதயானது முதல் முணறயாக ஆந்திராவின் கசஷாசலம் காட்டில் 

பதன்பட்டுள்ளது. 

 அடரந்்த காடுகளில் உள்ள பபரிய மரங்களில் காைப்படும் இந்தப் பறணவயின் 

வாழ்விடம், இந்திய துணைக் கை்டம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. 

 ஆனால், இதற்கு முன்பு இம்மாநிலதத்ில் இரை்டு முணற மட்டுகம இது பதன்பட்டுள்ள 

நிறலயில், அந்த இரை்டு முணறயும் அது நாகாரஜ்ுனாசாகர ் ஸ்ரீணசலம் புலிகள் 

காப்பகத்தில் மட்டுகம பதன்பட்டது. 

 இப்பறணவ மனிதரக்ணளப் கபால் ஒரு விசிதத்ிரமான அலறணலகய உருவாக்குேதால், இது 

இந்தியாவில் ‘காட்டில் வாழும் கபய்’ என்றும் இலங்ணகயில் ‘அசுர பறணவ’ என்றும் 

அணழக்கப் படுகிறது. 

 இந்த வணக ஆந்ணத இனங்கள் இந்தியா, இலங்ணக, கநபாளம், பூடான், வங்காளகதசம், 

மியான்மர,் சீனா, தாய்லாந்து, லாகவாஸ், கம்கபாடியா மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய 

நாடுகளில் பரவிக் காைப்படுகின்றன. 

 

 

அரிய வமக மடகனாெர ்முட்மடகள் 

 மத்திய இந்தியாவின் நரம்தா பள்ளத்தாக்கில் அணமந்துள்ள கலபமன்ட்டா நில 

அணமப்பில் சமீபத்திய கமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வுப் பைியில், ணடட்டாகனாசர ்

இனங்களின் 92 முட்ணடயிடும் தளங்கணளக் கை்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 அணவ உலகில் இதுவணர வாழ்ந்த ணடகனாசரக்ளில் மிகப் பபரியணவயாக கருதப் 

படுகின்றன. 

 இந்தியத் துணைக்கை்டத்தில் வாழ்ந்த ணடட்டாகனாசர ் இனங்கணளப் பற்றிய 

முக்கியமான விவரங்கணள பவளிப்படுதத்ச ் சசய்யும் 250க்கும் கமற்பட்ட புணதபடிவ 

முட்ணடகணள அக்குழு கை்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

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


                   
 

147 
 

 இந்தப் புணதபடிவங்கள் பிற்கால கிபரட்கடசியஸ் காலத்ணதச ்கசரந்்தணவயாகும்.  

 கமலும் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆறு பவவ்கவறு "ஓஸ்பீசிஸ்" ( புணதப்படிவமாக்கப்பட்ட) 

அல்லது முட்ணட இனங்கணள அணடயாளம் கை்டுள்ளனர.் 

 

 

ககாகல ெதுப்பு நிலப் பறமவகள் கணக்சகடுப்பு 

 

 திருசச்ூர ் மற்றும் மலப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 13,632 பஹக்கடர ் பரப்பளவில் 

பரவியுள்ள ககாகல சதுப்பு நிலங்களில் பறணவகள் கைக்பகடுப்பானது கமற் பகாள்ளப் 

பட்டது. 

 இங்கு ஒவ்கவார ் ஆை்டும் நூற்றுக்கைக்கான புலம்பபயரந்்த பறணவகள் வருணக 

தருகின்றன. 

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


                   
 

148 
 

 பறணவகளின் அதிகளவிலான எை்ைிக்ணக மற்றும் அவற்றின் பன்முகத்தன்ணமக்கு 

பபயர ் பபற்ற ராம்சர ் தளமான திருசச்ூர-்பபான்னானி ககாகல தளங்களில் இந்தக் 

கைக்பகடுப்பு நடதத்ப்பட்டது. 

 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான கைக்பகடுப்பின் முதல் நாளில், நீரப்்பறணவகளின் 

எை்ைிக்ணகயானது கடந்த 30 ஆை்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிகக் குணறந்த 

எை்ைிக்ணகயில் பதிவாகியுள்ளது. 

 இந்த ஆை்டு 90 பவவ்கவறு இனங்கணளச ் கசரந்்த 9,904 பறணவகள் இங்கு காைப் 

படுவதாகக் கைக்கிடப்பட்டன. 

 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆை்டுகளில் பதிவான எை்ைிக்ணககள் முணறகய 16,634 & 15,956 

ஆக இருந்தது. 

 2018 ஆம் ஆை்டில் 33,499 ஆக இருந்த பறணவகளின் எை்ைிக்ணகயில் குறிப்பிடத் தக்க 

அளவில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

நான்கு மடகனாெர ்இனங்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 சமகாராப்ைர ் உள்ளிை்ை நான்கு ேறக றைவனாசர ் இனங்களின் எஞ்சிய பாகங்கறள 

அறிவியலாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 அரச்ஜன்டினாவின் எல்றலக்கு அருகில் உள்ள சதற்கு சிலியின் லாஸ் றசனாஸ் 

பள்ளதத்ாக்கில் உள்ள சசவரா றகவைாவில் இந்தப் புறதபடிேங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 

பை்ைன. 

 அறே இதுேறர அப்பகுதியில் அறையாளம் காணப்பைாத றைவனாசர ் இனங்கறளச ்

வசரந்்தறேயாகும். 

 சமகாராப்ைர ்இனங்கள் கிசரை்வைசியஸ் காலதத்ில் ோழ்ந்த ஒரு சபரிய சதவராபாை் இன 

றைவனாசர ்ஆகும். 

 

 இந்த மாமிச உண்ணும் றைவனாசரக்ள், ராப்ைார ் இன உயிரினங்களின் நகங்கள், 

கிழிப்பதற்கு ஏதுோன சிறிய பற்கள் மற்றும் சபரிய வமல்கால் மூை்டுகறள சகாண்டு 

இருந்தன. 

 அறே 66 முதல் 75 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிசரை்வைசியஸ் காலதத்ின் முடிவின் 

வபாது ோழ்ந்தறேயாகும். 
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 புவியியல் காலதத்ில், கிசரை்வைசியஸ் காலம் என்பது மீவசாவசாயிக் சகாப்தத்தின் மூன்று 

கால கை்ைங்களின் கறைசி கால கை்ைமாகும். 

 கிசரை்வைசியஸ் காலமானது, 145.0 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சதாைங்கி 66 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந்தது. 

 சதவராபாை் குழுவில் இதுேறரயில்  அறியப்பை்ை அறனத்து ேறக மாமிசம் உண்ணும் 

றைவனாசரக்ளும் மற்றும் பறறேகளும் அைங்கும். 

 

ஐகராப்பாவின் மிகப்சபரிய அரிய மண்தாதுப் படிவு 

 ஐவராப்பாவில் இதுேறர கண்டுபிடிக்கப்பை்ை அரிய மண் தாதுக்களின் மிகப்சபரிய 

படிவுகளில், ஒரு மில்லியன் ைன்களுக்கும் அதிகமான அரிய மண் தாது ஆக்றசடுகள் 

இருப்பதாக ஸ்விை்சரல்ாந்து அரசாங்கம் அறிவிதத்து. 

 ஐவராப்பாவில் தற்வபாது அரிய மண் தாதுச ்சுரங்கங்கள் ஏதும் இல்றல. 

 உலகின் அரிய மண் தாதுக்கள் விநிவயாகதத்ில் 61% சீனா உற்பதத்ி சசய்கிறது. 

 உலகில் இதுேறர அறியப்பை்ை மிகப்சபரிய அரிய மண் தாதுப் படிமமானது, ேைக்கு 

சீனாவின் உள் மங்வகாலியாவில் உள்ள பயான் ஓவபா என்ற பகுதியாகும். 

 இங்கு 1957 ஆம் ஆண்டு முதல் உற்பத்தி நைேடிக்றககறள வமற்சகாண்டு ேரப்படுகிற 

நிறலயில் இது சுமார ்40 மில்லியன் ைன் இருப்புகறளக் சகாண்டுள்ளது. 

 சமாத்தமாக 17 அரிய மண் தாதுக்கள் உள்ள நிறலயில் அறே அேற்றின் சிறந்த காந்தம் 

மற்றும் கைதத்ுதத்ிறன் பண்புகளுக்காக அதிகளவில் மதிப்பிைப்படுகின்றன. 

 தற்வபாது பிரபலமாகப் சபருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் அரியமண் தாது நிவயா 

றைமியம், வபாரான் மற்றும் இரும்புைன் கலக்கப்பை்டு உலகின் ேலிறமயான நிறலக் 

காந்தங்கறள உருோக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 றகவபசிகள், ேன்தை்டுகள் மற்றும் இரயில்களில் இறே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

 

மனிதன் மற்றும் யாமன இனங்கள் இமடயிலான சூழலியல் ொரந்்த கமாதல் 

 ஒடிசா அரசானது, யாணனகணளப் பாதுகாப்பதற்காகவும், மனிதன் மற்றும் யாணன 

இனங்கள் இணடயிலான சூழலியல் சாரந்்த கமாதணலத் தைிப்பதற்காகவும் ஒரு 

விரிவான பசயல் திட்டதத்ிணன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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 இதன்படி அம்மாநிலமானது நான்கு மை்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மூன்று யாணனகள் காப்பகங்கணளக் பகாை்டிருக்கும் மை்டலம் I - என்பது 'யாணன 

பாதுகாப்பு மை்டலமாக' விளங்கும்.  

 மை்டலம் II ஆனது, வாழ்விடத்தின் தரம் மற்றும் வாழ்தகவுத் திறணன அதிகரிக்கச ்

சசய்ேதற்காகவும், நீை்டகால உதத்ிகள் மூலம் கமாதணலக் குணறப்பதற்காகவும் ஒரு 

சகவாழ்வு மை்டலமாக கபைி காக்கப்படும். 

 மை்டலம் III ஆனது, குறுகிய கால உத்திகள் மூலம் கமாதணலக் குணறக்க நடவடிக்ணக 

எடுக்கப்படும் ேறகயில் ஒரு கமாதல் தைிப்பு மை்டலமாக இருக்கும். 

 மை்டலம் IV என்பது யாணனகள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு பகுதியாக இருக்கும். 

 இந்த மை்டலதத்ில் சுற்றித் திரியும் யாணனகள் பிடிக்கப்பட்டு, அறே எங்கிருந்து வந்தன 

என்று அணடயாளம் காைப்பட்டு அறே அந்த இடங்களுக்கு உடனடியாக இட மாற்றம் 

பசய்யப் படும். 

 கடந்த ஒன்பது ஆை்டுகளில், ஒடிசாவில் 700 யாணனகள் உயிரிழந்துள்ள நிறலயில், 

மனிதன் மற்றும் யாணன ஆகியேற்றுக்கு இணடயிலான சூழலியல் சாரந்்த கமாதலால் 

ஏற்பட்ட மனித உயிரிழப்பு 860 என்ற எை்ைிக்ணகயிணன எட்டியுள்ளது. 

 

 

ஆரை்சு நிற சவளவால் 

 சத்தீஸ்கரில் அசச்ுறுதத்ப்படுதல் நிணலயில் உள்ள அரிய வணக ஆரஞ்சு நிற பவௌவால் 

பதன்பட்டுள்ளது. 

 'வரை்ம் பூசப்பட்ட பவளவால்' என்றும் அணழக்கப்படுகின்ற இந்த விலங்கானது, 

பிரகாசமான ஆரஞ்சு மற்றும் கருப்பு நிற இறக்ணககளால் தனிதத்ு வணகப்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 இந்தப் பிரகாசமான ஆரஞ்சு நிற பவௌவால் ஆனது, பாஸ்தார ் மாவட்டத்தில் அணமந்து 

உள்ள கங்கர ் பள்ளத்தாக்கு கதசியப் பூங்காவில், கடந்த சில ஆை்டுகளில் மூன்றாவது 

முணறயாக பதன்பட்டது. 

 இந்தத் கதசியப் பூங்காவானது, அதன் சுை்ைாம்புக் கற்களால் ஆன குணககளுக்குப் 

புகழ் பபற்றவதாடு, இது பவளவால்களுக்கு உகந்த வாழ்விடத்ணதயும் வழங்குகிறது. 
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 'பகரிபவௌலா பிக்டா' என்ற அறிவியல் பபயரிணனக் பகாை்ட இந்த வரை்ம் பூசப் பட்ட 

பவௌவால் இனமானது "அசச்ுறுதத்ப்பை்ட நிணலயில் உள்ள" இனமாகும். 

 வங்காளகதசம், மியான்மர,் கம்கபாடியா, சீனா, இந்தியா, இந்கதாகனசியா, மகலசியா, 

கநபாளம், இலங்ணக, தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் இணவ 

பபாதுவாகக் காைப் படுகின்றன. 

 

 

இயற்மக இடர் விவரக்குறிப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அணமப்பு (UNEP) மற்றும் S&P குகளாபல் 

நிறுவனம் ஆகியணவ இணைந்து இயற்ணக இடர ் விவரக்குறிப்பு என்ற இந்த 

அறிக்ணகயிணன பவளியிட்டுள்ளன. 

 இது இயற்ணகயின் மீது நிறுவனங்கள் ஏற்படுதத்ும் தாக்கங்கள் மற்றும் அவற்றின் 

சாரப்ுகள் ஆகியணவ குறிதத்ு பகுப்பாய்வு பசய்வதற்கான ஒரு புதிய வழிமுணறயாகும். 

 இயற்ணகயின் மீதான தாக்கங்கள் மற்றும் சாரப்ுகள் பற்றிய அறிவியல் ரதீியாக ஒரு 

வலுவான மற்றும் நடவடிக்ணக எடுக்கத் தகுந்தப் பகுப்பாய்வுகணள வழங்குவதன் மூலம் 

இயற்ணக பதாடரப்ான இடரக்ணள மதிப்பிடுவதற்கும் அவற்றிணன நிவரத்த்ிச ்

பசய்வதற்குமான வழிமுணறயிணன பசயல்படுத்தச ் பசய்வதற்கு நிதித் துணறக்கு 

உதவுவணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 

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


                   
 

152 
 

அறிக்மககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகிலுள்ள கபறுகால மருத்துவப் பணியாளரக்ளின் நிமல 2022: கிழக்கு மற்றும் 

சதற்கு ஆப்பிரிக்கா 

 ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் மக்கள் பதாணக நிதியம் (UNFPA) மற்றும் உலக சுகாதார 

அணமப்பு (WHO) ஆகியணவ இணைந்து இந்த அறிக்ணகணய பவளியிட்டுள்ளன. 

 இதன்படி, கபறுகால மருத்துவப் பைியாளரக்ள் வழங்கும் கசணவகளுக்கான பபாது 

வழங்கீட்டுத் திட்டம் இருந்தால், கிழக்கு மற்றும் பதன்னாப்பிரிக்காவில் 2035 ஆம் 

ஆை்டிற்குள் ஒவ்கவார ்ஆை்டும் சுமார ்1.2 மில்லியன் உயிரக்ணளக் காப்பாற்ற முடியும். 

 பாலியல், இனப்பபருக்கம், தாய், பசச்ிளம் குழந்ணத மற்றும் இளம் பருவதத்ினர ்

ஆகிகயாரின் ஆகராக்கியத்ணத (SRMNAH) கமம்படுதத்ுவதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் 

சணபயின் மக்கள் பதாணக நிதியதத்ின் உதத்ிகணள பவற்றிகரமாக அணடவதற்கு ஒரு 

வலுவான எை்ைிக்ணகயில் கபறுகால மருதத்ுவப் பைியாளரக்ள் இருக்க கவை்டியது 

அவசியம் ஆகும். 

 

 

2022 - Nine Charts அறிக்மக 

 இந்த அறிக்ணகயானது, சமீபதத்ில் உலக வங்கியினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆை்டின் இறுதியில், உலக நாடுகளானது 1970 ஆம் ஆை்டில் பதிவான 

உலகளாவிய வறுணமணய விட "மிக அதிகளவிலான மந்த நிணலணய" எதிரப்காை்டு 

வருகிறது. 
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 தற்கபாது, 685 மில்லியன் மக்கள் கடுணமயான வறுணம நிணலயில் வாழ்கின்றனர.் 

 இது 2020 ஆம் ஆை்டிற்கு அடுத்தபடியாக, கடந்த 20 ஆை்டுகளில் பதிவான வறுணமக் 

குணறப்பு நடவடிக்ணககளுக்கான ஒரு இரை்டாவது கமாசமான ஆை்டாக 2022 ஆம் 

ஆை்டிணனக் குறிப்பிடுகிறது. 

 

 

உணவு மற்றும் கவளாண்மமயின் எதிரக்ாலம் - மாற்றத்திற்கான இயக்கிகள் 

மற்றும் தூண்டுககால்கள் 

 இந்த அறிக்ணகயிணன உைவு மற்றும் கவளாை் அணமப்பு (FAO) பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ணக கவளாை் உைவு முணறகளின் தற்கபாணதய மற்றும் அதிகரிதத்ு வரும் 

இயக்கிகள் மற்றும் அவற்றின் சாதத்ியமான எதிரக்ாலப் கபாக்குகணளப் பகுப்பாய்வு 

பசய்தது. 

 இந்த அறிக்ணகயின்படி, கவளாை் உைவு இலக்குகள் உட்பட 2030 ஆம் ஆை்டு 

நிணலயான கமம்பாட்டு இலக்குகணள அணடய வாய்ப்பில்ணல என்று கூறப்படுகிறது. 

 எதிரக்ாலதத்ில் நிணலயான உைவுப் பாதுகாப்பின்ணம, வளங்களின் சீரழிவு மற்றும் 

நீடித்து நிணலக்க முடியாத பபாருளாதார கமம்பாடு ஆகியவற்ணற உலகம் எதிர ்

பகாள்ளும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 உைவுப் பாதுகாப்பு, ஊட்டசச்தத்ுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டு பமாதத் நிணலத்தன்ணம 

ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் பல்கவறு விணளவுகணளக் பகாை்டு வரும் கவளாை் 

உைவு முணறகளுக்கான பின்வரும் நான்கு எதிரக்ால சூழ்நிணலகணள இந்த அறிக்ணக 

கைிதத்ுள்ளது. 

o ஒகர மாதிரியான சூழ்நிணலகள் 

o நிகர ்பசய்யப்பட்ட எதிரக்ாலம் 

o அதிகப்படியான கபாட்டி 

o நிணலத்தன்ணமக்கான வரத்த்கப் பரிமாற்றம் 
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உணவு விமலக் குறியீடு 

 உைவு மற்றும் கவளாை் அணமப்பின் உைவு விணலக் குறியீடு (FFPI) என்பது ஒரு சில 

குறிப்பிட்ட உைவுப் பபாருட்களின் சரவ்கதச விணலகளில் ஏற்படும் மாதாந்திர 

மாற்றதத்ின் ஒரு மதிப்பீடு ஆகும். 

 இந்த அறிக்ணகயின்படி, 2022 ஆம் ஆை்டில் உலக உைவுப் பபாருட்களின் விணல வரலாறு 

காைாத அளவிலான உசச்த்ணத எட்டியது. 

 இது 2021 ஆம் ஆை்டில் பதிவானணத விட 14.3% அதிகமாக உள்ளணதக் குறிப்பவதாடு இது 

1990 ஆம் ஆை்டில் இதற்கான பதிவுகள் பதாடங்கியதிலிருந்து இதுவணர பதிவான மிக 

அதிக அளவிலான உயரவ்ாகும். 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த செயல்திறன் சகாண்ட உலக விமான நிமலயங்கள் 

 பபங்களூருவில் உள்ள பகம்கபகவுடா சரவ்கதச விமான நிணலயம் மற்றும் படல்லியின் 

இந்திரா காந்தி சரவ்கதச விமான நிணலயம் ஆகியணவ முணறகய இந்தப் பட்டியலில் 

இரை்டாவது மற்றும் ஏழாவது இடங்கணளப் பிடிதத்ுள்ளன. 
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 கடாக்கிகயாவின் ஹகனடா விமான நிணலயம் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அசுல் ஏரண்லன்ஸ் நிறுவனமானது, உலகளவிலான கநரம் தவறாத விமான 

நிறுவனங்களின் பட்டியலில் "முன்னைியில்" திகழ்கிறது. 

 

 

குழந்மதகள் இறப்பு விகிதம் 2022 

 2021 ஆம் ஆை்டில், 5 மில்லியன் குழந்ணதகள் தனது 5 வயதிணன அணடயும் முன்கப 

இறந்துள்ளனர.் 

 அகத ஆை்டில் 5 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட 2.1 மில்லியன் அளவிலான குழந்ணதகள், இளம் 

பருவத்தினர ்மற்றும் இணளஞரக்ள் ஆகிகயார ்உயிரிழந்துள்ளனர.் 

 2021 ஆம் ஆை்டில், உலகளவில் பதிவான ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்ணதகளின் இறப்பு 

விகிதம் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 38 இறப்புகள் ஆக இருந்தது. 

 ஆனால் ஆப்பிரிக்காவின் துணை-சஹாரா பகுதிகளில் இந்த விகிதமானது 1,000 

பிறப்புகளுக்கு 74 என்ற அளவில் உள்ளது. 

 குணறந்த வருமானம் உள்ள நாடுகளில், 2021 ஆம் ஆை்டில் பதிவான ஐந்து வயதுக்கு 

உட்பட்ட குழந்ணதகளின் இறப்பு விகிதம் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 67 இறப்புகள் ஆகும். 

 அதிக வருமானம் உள்ள நாடுகளில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 5 இறப்புகள் என்ற விகிதகம 

பதிவாகியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் ஆப்பிரிக்காவின் துணை சஹாரா நாடுகள் மற்றும் பதற்கு ஆசியா 

ஆகிய பகுதிகளில் மற்ற எல்லாப் பகுதிகணளயும் விட அதிகமான குழந்ணதகள் மற்றும் 

இணளஞரக்ள் இறப்பு ஆனது பதிவாகியுள்ளது. 

 ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்ணதகளின் இறப்புகளில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான 

இறப்புகள் மற்றும் 5-24 வயதுக்குட்பட்ட நபரக்ளிணடகய பதிவான 70 சதவீத இறப்புகள் 

ஆகியணவ ஆப்பிரிக்காவின் துணை-சஹாரா பகுதி மற்றும் பதற்கு ஆசியா ஆகிய 

நாடுகளிகலகய பதிவாகியுள்ளன. 

 குழந்ணத பிறந்த முதல் 28 நாட்கள் அந்தக் குழந்ணத உயிரவ்ாழ்வதற்குப் பல்கவறு 

பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் வணகயிலான காலமாகும். 

 2021 ஆம் ஆை்டில், குழந்ணத பிறந்த முதல் மாததத்ில் சுமார ்2.3 மில்லியன் குழந்ணதகள் 

அல்லது ஒரு நாணளக்கு 6,400 குழந்ணதகள் இறந்துள்ளன. 
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சஹன்லி கடவுெச்ீட்டுக் குறியீடு 2023 

 இலை்டனில் அணமந்துள்ள பஹன்லி & பாரட்்னரஸ்் நிறுவனமானது, உலகம் முழுவதும் 

உள்ள கடவுசச்ீட்டுகணள தரவரிணசப்படுதத்ியதற்கான ஒரு பட்டியணல பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் 199 பவவ்கவறு நாடுகளின் கடவுச ் சீட்டுகள் மற்றும் 227 பவவ்கவறு 

பயை இடங்கள் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 நுணழவு இணசவுச ் சீட்டு இல்லா அணுகலில் 193 நாடுகளுடன் ஜப்பான் முதலிடத்ணதப் 

பபற்றுள்ளது. 

 ஜப்பானிய கடவுச ் சீட்டு ஆனது உலகின் அதிகாரம் வாய்ந்த கடவுசச்ீட்டு என்ற 

தகுதியிணனப் பபறுவது இது பதாடரச்ச்ியாக ஐந்தாவது முணறயாகும். 

 இந்தியா இக்குறியீட்டில் 85வது இடத்ணதப் பிடித்துள்ளவதாடு இது 59 நாடுகளுக்குப் 

பயைிப்பதற்கான நுணழவு இணசவுச ்சீட்டு இல்லாத அணுகணலப் பபற்றுள்ளது. 

 பாகிஸ்தான் (32), சிரியா (30), ஈராக் (29), ஆப்கானிஸ்தான் (27) ஆகியணவ இந்தக் 

குறியீட்டில் கணடசி 4 இடங்கணளப் பபற்ற நாடுகளாகும். 
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உலக இடர் அறிக்மக 2023 

 உலகப் சபாருளாதார மன்றமானது, 2022-2023 ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய இைர ்கருதத்ுக் 

வகை்புக் கணக்சகடுப்பின் அடிப்பறையில் 2023 ஆம் ஆண்டின் உலக இைர ்அறிக்றகயின் 

18ேது பதிப்றப சேளியிை்டுள்ளது. 

 ோழ்க்றகச ் சசலவின சநருக்கடி, உணவு விநிவயாக சநருக்கடி, எரிசக்தி விநிவயாக 

சநருக்கடி, அதிகரிதத்ு ேரும் பணவீக்கம் மற்றும் முக்கியதத்ுேம் ோய்ந்த உள் 

கை்ைறமப்பு மீதான இறணயத் தாக்குதல்கள் ஆகியறே தற்வபாது உலகம் எதிர ்

சகாண்டு ேரும் மிகப்சபரிய ஆபத்துகளாகும். 

 தற்வபாறதய புவிசார ் அரசியல் மற்றும் சபாருளாதாரப் வபாக்குகளால் உருோக்கப் 

படுகின்ற சமூக மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சதாைரப்ான இைரக்ள் 2025 ஆம் ஆண்டில் அதிகம் 

ஏற்பை உள்ளன. 

 உலக அபாயங்கள் அறனதத்ிலும் 'ோழ்க்றகச ் சசலவினம் சாரந்்த சநருக்கடி தான்' 

முதல் இைதத்ில் இருப்பதாக இந்த அறிக்றக தரேரிறசப் படுத்தியுள்ளது. 

 எரிசபாருள் விறலவயற்றம் காரணமாக கிை்ைதத்ை்ை 92 நாடுகளில் வபாராை்ைங்கள் 

சேடித்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்றகயில் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

 

 

உலகளாவியப் சபாருளாதார வாய்ப்புகள் 

 உலக ேங்கியானது, அதன் சமீபதத்ிய உலகளாவியப் சபாருளாதார ோய்ப்புகள் என்ற 

அறிக்றகறய சேளியிை்ைது. 

 உலகப் சபாருளாதாரம் ஆனது, 2023 ஆம் ஆண்டில் 1.7% ஆகவும், 2024 ஆம் ஆண்டில் 2.7% 

ஆகவும் ேளரச்ச்ி சபறும் என்று கணிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில், ேளரந்்து ேரும் சந்றத மற்றும் ேளரந்்து ேரும் 

சபாருளாதாரங்களில் உள்ள தனி நபர ்ேருமான ேளரச்ச்ியானது சராசரியாக 2.8% ஆக 

இருக்கும் என்று கணிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிரிக்காவின் துறண-சஹாரா பகுதியில் உள்ள தனிநபர ்

ேருமான ேளரச்ச்ி சராசரியாக 1.2% ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் 2.5% ஆக உள்ள ேளரச்ச்ி சபற்ற சபாருளாதாரங்களின் 

ேளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் ஆண்டில் 0.5% ஆக குறறயும் என்று கணிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், புதிதாக உருோகி ேரும் மற்றும் ேளரந்்து ேரும் 

சபாருளாதாரங்களின் சமாத்த உள்நாை்டு உற்பதத்ி அளவுகள் சதாற்றுவநாய்க்கு முன்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்பை்ை அளறே விை வதாராயமாக 6% குறறோக இருக்கும். 

 

 

உலக காலந்தவறாமம பட்டியல் 2023 
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 ஜப்பானிய விமான நிணலயங்கள் முதல் மூன்று இடங்கணளயும், உலகின் முதல் 12 

இடங்களில் ஒன்பது இடங்கணளயும் பிடிதத்ன. 

 ஒசாகா சரவ்கதச விமான நிணலயமானது கநரந்தவறாணம பசயல்திறன் (OTP) மதிப்பீட்டில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அணதத் பதாடரந்்து மாட்சுயாமா, மியாசாகி மற்றும் நககாயா சுபு பசன்ட்கரர ் விமான 

நிணலயங்கள் உள்ளன. 

 இந்தியாவின் பதன் மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் உள்ள ககாயம்புத்தூர ் (CJB) விமான 

நிணலயம் இதில் 13வது இடத்ணதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் மற்ற விமான நிணலயங்கள் எதுவும் இதன் முதல் 20 இடங்களுக்குள் இடம் 

பபறவில்ணல. 

 

"பணக்காரரக்ளின் தக்கனப் பிமழக்கும்" அறிக்மக 

 "பைக்காரரக்ளின் உய்தல்" என்ற தணலப்பிலான ஆய்வறிக்ணகயிணன ஆக்ஸ்பாம் 

இன்டரக்நஷனல் நிறுவனம் பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ணகயின்படி, தற்கபாது நாட்டின் பமாதத்ச ்பசல்வத்தில் 40%க்கும் அதிகமான 

அளவிலான பசாத்துக்கணள இந்தியாவில் உள்ள 1% பைக்காரரக்கள பகாை்டு உள்ளனர.் 

 2012 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இணடயில், நாட்டின் மக்கள்பதாணகயின் அடி 

மட்ட நிணலயில் உள்ள மக்கள் நாட்டின் பசல்வத்தில் பவறும் 3% மட்டுகம பகாை்டு 

உள்ளனர.் 

 இந்தியாவின் பத்துப் பைக்காரரக்ளுக்கு 5% வரி விதிப்பதன் மூலம் நாட்டிலுள்ள பல்கவறு 

குழந்ணதகணள மீை்டும் பள்ளிக்குக் பகாை்டு வந்து கல்வி வழங்குவதற்கு கபாதுமான 

பைத்ணதப் சபற முடியும் என்று இந்த அறிக்ணக கூறுகிறது. 

 இதன்படி ஆை் பதாழிலாளரக்ள் சம்பாதிக்கும் ஒவ்பவாரு 1 ரூபாய்க்கும் பபை் 

பதாழிலாளரக்ள் பவறும் 63 ணபசா மட்டுகம சம்பாதிதத்ுள்ளனர.் 

 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இணடயில் பட்டியலிடப்பட்டச ்சாதியினர ்மற்றும் 

கிராமப்புற பதாழிலாளரக்ள் ஆகிகயார ் முணறகய 55% மற்றும் முன்வனறியச ் சமூக 

குழுக்கள் பபற்றதில் பாதியளவு மட்டுகம சம்பாதித்துள்ளனர.் 
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உலகெ ்ெமூக அறிக்மக 2023 

 ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் பபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துணறயானது (UN 

DESA) 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான உலகச ்சமூக அறிக்ணகயிணன பவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்ணகயின் கருதத்ுரு "முதுணம அணடந்து வரும் உலகில் யாரும் விடுபட்டு விடக் 

கூடாது" என்பதாகும். 

 இந்த அறிக்ணகயின்படி, உலகளவில் உள்ள 65 வயது அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட வயது 

உணடயவரக்ளின் எை்ைிக்ணகயானது அடுத்த 30 ஆை்டுகளில் இரட்டிப்பாகும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 முதிகயாரக்ளின் எை்ைிக்ணகயானது, உலக மக்கள்பதாணகயில் 16 சதவீதத்திற்கும் 

அதிகமான அளவில், 2050 ஆம் ஆை்டில் 1.6 பில்லியணன எட்டும். 

 வட ஆப்பிரிக்கா, கமற்கு ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் துணை-சஹாரா பகுதிகள் 

ஆகியணவ இதில் மிகவும் கவகமான வளரச்ச்ிணய எதிரப்காள்ளும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 கமலும், தற்கபாது ஐகராப்பாவும் வட அபமரிக்காவும் இணைந்து அதிக முதிகயாரக்ள் 

பங்ணகக் பகாை்டுள்ளன. 

 இந்தியாவில், 2050 ஆம் ஆை்டுக்குள், நாட்டில் உள்ள முதிகயார ் எை்ைிக்ணக 324 

மில்லியணன எட்டும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

உலக ஆயுத ஆற்றல் குறியீடு 2022 

 2022 ஆம் ஆை்டு உலக ஆயுத ஆற்றல் குறியீட்டில் அபமரிக்கா முதலிடதத்ிணன 

வகிக்கிறது. 

 அபமரிக்காணவத் பதாடரந்்து ரஷ்யா இரை்டாவது இடதத்ிலும், சீனா 3வது இடத்திலும், 

இந்தியா 4வது இடத்திலும் உள்ளன. 
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 உலக ஆயுத ஆற்றல் குறியீடு ஆனது நாடுகணள அவற்றின் இராணுவ வலிணமயின் 

அடிப்பணடயில் தர வரிணசப்படுத்துகிறது. 

 நீை்ட கால தாக்குதல் மற்றும் தற்காப்பு இராணுவ நடவடிக்ணககளின் அடிப்பணடயில் 

இந்த நாடுகள் மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டன. 

 இப்பட்டியலில் பாகிஸ்தான் 7வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தியா கபார ் ரக பீரங்கிகள் எை்ைிக்ணகயில் 6வது இடத்ணதயும், கடற்பணடயின் 

எை்ைிக்ணகயில் 8வது இடத்ணதயும் பிடித்தது. 

 இந்தக் குறியீடு உலக நாடுகளின் அணுசக்தித் திறன்கணள மதிப்பீட்டில் எடுதத்ு 

பகாள்ளவில்ணல. 

 

 

உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனம் 

 

 ஃணபனான்ஸ் எனப்படும் தயாரிப்பு நிறுவன மதிப்பீட்டு ஆகலாசக நிறுவனதத்ின் 

அறிக்ணகயின்படி, அகமசான் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக மீை்டும் 

முதலிடத்ணதப் பிடித்துள்ளது. 
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 இந்த அறிக்ணகயின் பபயர ்"உலகின் முன்னைி 500 தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் 2023" ஆகும். 

 ஆப்பிள் உலகின் இரை்டாவது மிக மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக தரவரிணசப்படுதத்ப் 

பட்டுள்ள நிறலயில், அணதத் பதாடரந்்து கூகுள் நிறுவனம் இதில் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 கடந்த ஆை்டு 78 ஆக இருந்த இந்தியாவின் டாடா குழுமதத்ின் நிறுவன மதிப்ப்பீட்டுத ்

தரவரிணசயானது 69 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியத் தகவல் பதாழில்நுட்பச ் கசணவ நிறுவனங்களில், கடந்த ஆை்டு 158வது 

இடதத்ிலிருந்த இன்ஃகபாசிஸ் நிறுவனம் 150வது இடத்திற்கு முன்கனறியது. 

 

நிறுவனக் காப்புத்திறன் குறியீடு 2023 

 2023 ஆம் ஆண்டு நிறுேனக் காப்புத்திறன் குறியீை்டில், முவகஷ் அம்பானி உலக அளவில் 

2ேது இைத்றதயும், இந்திய அளவில் முதல் இைத்றதயும் பிடித்துள்ளார.் 

 என்விடியா நிறுேனத்தின் தறலறம நிரே்ாக அதிகாரி, சஜன்சன் ஹுோங், உலக 

அளவில் அதிக மதிப்புமிக்க தறலறம நிரே்ாக அதிகாரியாக இைம் சபற்றுள்ளார.் 

 இதில் றமக்வராசாப்ை் நிறுேனத்தின் சதய்ா நாசதல்லா 3ேது இைத்றதப் பிடிதத்ு உள்ளார.் 

 அேறரத் சதாைரந்்து அவைாப் நிறுேனதத்ின் சாந்தனு நாராயண் மற்றும் கூகுள் 

நிறுேனதத்ின் சுந்தர ்பிசற்ச ஆகிவயார ்உள்ளனர.் 

 இந்தக் குறியீை்றை பிராண்ை் ஃறபனான்ஸ் நிறுேனம் சதாகுத்து சேளியிடுகிறது. 

 ேணிக சேற்றி, நீண்ை கால நிறுேன உருோக்கம் மற்றும் நிறுேனத்தின் தனிப்பை்ை 

நற்சபயறரப் வபணிக் காத்தல் ஆகியேற்றின் வதறேகறளச ் சமநிறலப்படுதத்ும் 

தறலறம நிரே்ாக அதிகாரிகறள இந்த குறியீைானது பாராை்டி அதறனத் தரேரிறசப் 

படுதத்ுகிறது. 
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உலக கவமலவாய்ப்பு மற்றும் ெமூகக் கண்கணாட்டம் : கபாக்குகள் 2023 

 உலக கவணலவாய்ப்பு மற்றும் சமூகக் கை்கைாட்டம் : கபாக்குகள் 2023 (WESO 

கபாக்குகள்) என்ற அறிக்ணகயிணன சரவ்கதச பதாழிலாளர ் அணமப்பு (ILO) பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 உலகளாவிய கவணலவாய்ப்பு வளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் ஆை்டில் 1% மட்டுகம இருக்கும் 

என்று இந்த அறிக்ணக கைிதத்ுள்ள நிறலயில், இது 2022 ஆம் ஆை்டில் இருந்த அளவின் 

பாதி அளணவ விட குணறவாக இருக்கும். 

 உலகளாவிய கவணலயின்ணம அளவானது 2023 ஆம் ஆை்டில் சிறிது சிறிதாக சுமார ்

மூன்று மில்லியன் அதிகரித்து 208 மில்லியனாக உயரும். 

 2022 ஆம் ஆை்டில், 214 மில்லியன் பதாழிலாளரக்ள், அதாவது உலக மக்கள் பதாணகயில் 

6.4 சதவீதம் கபர ்மிகவும் கமாசமான வறுணம நிணலயில் உள்ளனர.் 

 2022 ஆம் ஆை்டில் உலகளவில் பபை்களின் பதாழிலாளர ்பங்ககற்பு விகிதம் 47.4% ஆக 

இருந்த நிறலயில், ஆை்களின் பதாழிலாளர ்பங்ககற்பு விகிதம் 72.3% ஆகும். 

 இணளஞரக்ள் (15 முதல் 24 வயதிற்குட்பட்டவரக்ள்) முணறயான கவணலவாய்ப்ணபக் 

கை்டுபிடிதத்ு அதறனத் தக்க ணவத்திருப்பதில் கடுணமயான சிரமங்கணள எதிர ்

பகாள்கின்றனர.் 

 அவரக்ளின் கவணலயின்ணம விகிதம் வயது வந்கதார ் பிரிவினணர விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாகும். 

 ஐந்தில் ஒருவருக்கு அதாவது 23.5% இணளஞரக்ளுக்கு கவணலவாய்ப்பு, கல்வி அல்லது 

பயிற்சி கிணடக்கப் பபறவில்ணல. 

 இணவ 1970 ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முணறயாக, ஒகர கநரத்தில் அதிக பை 

வீக்கம் மற்றும் குணறந்த வளரச்ச்ி - கபான்ற கதக்கநிணலக்கான நிணலணமகணள 

உருவாக்கி உள்ளன. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

கலாக் ஆயுக்தா மகொதா – மகாராஷ்டிரா 

 கலாக் ஆயுக்தா மகசாதாவிணன நிணறகவற்றிய முதல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

 ஊழலுக்கு எதிரான கை்காைிப்புக் குழுவின் கை்காைிப்பின் கீழ் மாநில முதல்வர ்

மற்றும் அணமசச்ரக்ள் குழு ஆகியவற்றிணனக் பகாை்டு வருவணத இது கநாக்கமாகக் 

பகாை்டுள்ளது. 

 1971 ஆம் ஆை்டு மகாராஷ்டிரா கலாக் ஆயுக்தா மற்றும் உப-கலாகாயுக்தா என்ற 

சட்டமானது அம்மாநிலதத்ில் தற்கபாது அமலில் உள்ளது. 

 தற்கபாதுள்ள சட்டத்தின்படி, ஊழல் தடுப்பு குணறதீரப்்பாளர ் அரசு அதிகாரிகள் மீது 

நடவடிக்ணக எடுப்பதற்கு மட்டுகம பரிந்துணரக்க முடியும். 

 எனினும், இந்தப் புதியச ் சட்டமானது, ஊழல் பதாடரப்ான வழக்கிணன விசாரிக்குமாறு 

மாநில அரசு சாரந்்த முகணமகளுக்கு வலியுறுதத்ுவதற்கு கலாக் ஆயுக்தா மற்றும் உப-

கலாக் ஆயுக்தா ஆகிய அணமப்புகளுக்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது. 

 

 

உத்தரப் பிரகதெத்தில் உள்ள இடங்களின் சபயர் மாற்றம் 

 உத்தரப் பிரகதசத்தில் உள்ள இரை்டு இடங்களின் பபயரக்ணள மாற்ற மதத்ிய உள் துணற 

அணமசச்கம் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 அந்த 2 இடங்கள்  

o ககாரக்பூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சிக் கழகம் 'முை்கடரா பஜார'் என்ற இடதத்ின் 

பபயர ்'பசௌரி-பசௌரா' எனவும், 

o திகயாரியா மாவட்டத்தில் உள்ள 'படலியா ஆப்கான்' கிராமத்தின் பபயரானது 

'படலியா சுக்லா' எனவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 

 ஒரு கிராமம், சிறுநகரம் அல்லது பபருநகரதத்ின் பபயணர மாற்றுவதற்கு, ஒரு நிரவ்ாக 

அரசின் உத்தரவு கதணவயாகும். 

 ஒரு மாநிலதத்ின் பபயணர மாற்றுவதற்கு வேண்டி பாராளுமன்றதத்ில் சாதாரணப் 

பபரும்பான்ணமயுடன் அரசியலணமப்பில் திருதத்ம் பசய்யப்பட கவை்டும். 
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சஜலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னணி அமமப்பின் அமமதி ஒப்பந்தம் 

 வன்முணறணயக் ணகவிட்டு, அணமதியான ஜனநாயகச ் பசயல்பாட்டில் இணைவதற்கு 

ஒப்புக் பகாை்ட மைிப்பூர ் கிளரச்ச்ிக் குழுவுடன் மத்திய அரசு ஒரு அணமதி 

ஒப்பந்ததத்ிணன கமற்பகாை்டது. 

 இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தமானது மத்திய அரசு மற்றும் மைிப்பூர ்அரசாங்கங்கள் மற்றும் 

பஜலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னைி அணமப்பின் (ZUF) கிளரச்ச்ிக் குழு ஆகியேற்றுக்கு 

இணடகய ணகபயழுத்தானது. 

 ஆயுதகமந்தியப் கபாராளிகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடிகயற்றதத்ிற்கு இந்த 

ஒப்பந்தம் வழி வகுக்கிறது. 

 ஒன்றாக ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்ட அடிப்பணட விதிகணள அமல்படுத்துவணத கமற் 

பாரண்வயிட ஒரு கூட்டுக் கை்காைிப்புக் குழுவானது அணமக்கப்படும். 

 பஜலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னைி அணமப்பு என்பது நாகா பழங்குடியினரின் 

பஜலியாங்ராங் சமூக மக்கணளப் பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுகிறது. 

 பஜலியாங்ராங் ஐக்கிய முன்னைி அணமப்பு ஆனது மைிப்பூரில் பசயல்படும் 13 

கிளரச்ச்ிக் குழுக்களில் ஒன்றாக பதற்காசியப் பயங்கரவாத இணையதளத்தினால் 

பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 

 

 

திட்டம் 929 

 திரிபுரா முழுவதும் உள்ள 929 வாக்குச ் சாவடிகளில் கதரத்ல் ஆணையம் முழு கவனம் 

பசலுதத்ி, அங்கு நணடபபறவிருக்கும் சட்டமன்றத ் கதரத்லில் 92 சதவீத வாக்குப் பதிவு 

என்ற அளணவ அணடவணத இலக்காகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சாவடிகளில் 89 சதவீததத்ிற்கும் குணறவான வாக்குககளப் பதிவாகியுள்ளன. 

 இந்தச ் சாவடிகளில் பதிவாகி வரும் குணறந்த வாக்குச ் சதவீதத்ணத அதிகரிக்கச ்

பசய்வதற்காக, கதரத்ல் ஆணையம் 'திட்டம்-929' என்ற ஒரு திட்டத்திணன அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 

சுழிய அளவு கவட்மடயாடல் ெம்பவங்கள் பதிவு 

 அசாம் மாநிலதத்ில் 2022 ஆம் ஆை்டில் காை்டாமிருகங்கள் எதுவும் கவட்ணடயாடப் 

படவில்ணல என்று அசாம் முதலணமசச்ர ் ஹிமந்தா பிஸ்வா சரம்ா ஜனவரி 01 ஆம் 

கததியன்று அறிவித்தார.் 
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 அசாம் மாநிலதத்ில் 2000 ஆம் ஆை்டிற்குப் பிறகு காை்டாமிருக கவட்ணடயாடுதல் 

சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகாதது இதுகவ முதல் முணறயாகும். 

 கணடசியாக 2021 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் 28 ஆம் கததியன்று ககாலாகாட் மாவட்டதத்ில் 

உள்ள ககாகஹாராவில் அணமந்த ஹிலகுை்டா எனுமிடத்தில் காை்டாமிருகங்கள் மீதான 

தாக்குதல் சம்பவங்கள் பதிவானது. 

 இந்தியக் காை்டாமிருக (Rhinoceros unicornis) இனங்கள் பிரம்மபுதத்ிராப் பள்ளத்தாக்கு, 

வடக்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகள் மற்றும் பதற்கு கநபாளதத்ின் சில பகுதிகளில் 

மட்டுகம காைப்படுகிறது. 

 இந்தியக் காை்டாமிருக இனங்கள் IUCN அணமப்பின் சிேப்புப் பட்டியலில் பாதிக்கப் 

படக்கூடிய இனங்களாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

2வது நீளமான கம்பிவடப் பாலம் 

 

 மத்திய சாணலப் கபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாணலத் துணற அணமசச்ர ்நிதின் கட்கரி, 

ஜுவாரி ஆற்றின் குறுக்கக அணமக்கப்பட்டு வரும் புதிய பாலதத்ின் முதல் கட்ட 

கட்டுமானப் பைிகணளத் பதாடங்கி ணவத்தார.் 

 இது வடக்கு ககாவாவில் உள்ள பாம்கபாலிம் மற்றும் பதற்கு ககாவாவில் உள்ள பவரன்ா 

ஆகிய பகுதிகணள இணைக்கிறது. 

 இது ககாவா மாநிலத்தில் உள்ள பன்ஜிம்-மங்களூர ் பிரிவில் அணமந்துள்ள NH-17/NH-66 

சாணலயில் அணமந்துள்ளது. 
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 இந்தப் பாலம் ஆனது வடக்கு மற்றும் பதற்கு ககாவா இணடகயயான பயை கநரத்ணத 

குணறக்கும். 

 

சிகயாம் பாலம் - அருணாெெ்லப் பிரகதெம் 

 அருைாசச்லப் பிரகதசத்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள சிகயாம் பாலம் சமீபத்தில் திறக்கப் 

பட்டது. 

 இந்த உள்கட்டணமப்புத் திட்டமானது எல்ணலச ் சாணலகள் அணமப்பினால் (BRO) நிணறவு 

பசய்யப்பட்டது. 

 இது அகலாங்-யிங்கிகயாங் சாணலயில் அணமந்துள்ளது. 

 சிகயாம் பாலம் ஆனது பணடப்பிரிவுகணள நிணலநிறுதத்ச ் சசய்வதற்கான கால 

தாமதத்திணனக் குணறப்பதிலும், கனரக உபகரைங்கள் மற்றும் இயந்திர மயமாக்கப் 

பட்ட வாகனங்களின் கபாக்குவரதத்ிணனப் பபருமளவில் கமம்படுதத்வும் உதவும். 

 

 

இலவெ அரிசி வழங்கீட்டுத் திட்டம் – சதலுங்கானா 

 

 கதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டதத்ின் (NFSA) கீழான மத்திய அரசின் இலவச அரிசி 

வழங்கீட்டுத் திட்டத்தில் இணைவதற்கு பதலுங்கானா அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

 அம்மாநிலதத்ில் உள்ள கதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்ணடதாரரக்ளுக்கு, 

ஒரு மாததத்ிற்கு ஒரு குடும்பதத்ில் உள்ள ஒருவருக்கு வீதம் ஐந்து கிகலா அரிசி 

வழங்குவதற்கு இந்த மதத்ிய அரசின் திட்டதத்ின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஆனால் மாநில அரசு தனது பசாந்தச ் பசலவில் கூடுதலாக 35.52 லட்சம் அட்ணட 

தாரரக்ளுக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் பயணன விரிவுபடுத்த உள்ளது. 
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 இரை்டு வணகயான திட்டங்களின் அட்ணடதாரரக்ள், டிசம்பர ் 31 ஆம் கததி வணர பபாது 

விநிகயாகத் திட்டத்தின் (PDS) கீழான பிரதம மந்திரி கரிப் கல்யாை் அன்ன கயாஜனா 

திட்டதத்ின் கீழ் இலவச அரிசி வழங்கீட்டுத் திட்டதத்ின் பலணனப் பபற்று வந்தனர.் 

 

மணிப்பூர ்கான் ைாய் திருவிழா 

 கான் ஞாய் என்ற ஒரு திருவிழாவானது, மைிப்பூர ் மாநிலதத்ில் உள்ள பசலியாகராங் 

சமூகத்தினரால் பகாை்டாடப்படும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். 

 இந்த விழாவானது சமூகத்ணத ஒற்றுணம மற்றும் மகிழ்சச்ியுடன் ஒன்றிணைக்கின்ற 

கலாசச்ாரம், இணச, நடனம் மற்றும் ஆன்மீகச ்சடங்குகளின் பகாை்டாட்டமாகும். 

 கராங்பமய், லியாங்பமய் மற்றும் ஜீம் பழங்குடியினர ் ஆகிகயாணர உள்ளடக்கிய 

பசலியாகராங் சமூகமானது, அந்த மாநிலதத்ின் மிக முக்கியமான ஒரு பழங்குடி 

சமூகங்களில் ஒன்றாகும். 

 

 

இசமாயினு இரட்பா விழா 

 இபமாயினு இரட்பா அல்லது எபமாயினு இரட்பா என்பது மைிப்பூரில் உள்ள பமய்கத 

சமூகத்தினரால் பகாை்டாடப்படும் ஒரு திருவிழா ஆகும். 

 இது ‘இகமாயினு அகஹாங்பி’ என்ற ஒரு பபை் பதய்வதத்ிணன வழிபடும் வணகயில் 

பகாை்டாடப் படுகிறது. 

 'இபமாயினு’ அல்லது ‘எபமாயினு’ என்பது இதத்ிருவிழாவின் பகாை்டாட்டதத்ில் வழி 

படப்படும் பதய்வமாகும். 

 பமய்கத சமூகத்தின் புராைங்களில், இந்தத ் பதய்வம் வீடு, அடுமணன, சணமயலணற, 

பசல்வம், அணமதி மற்றும் பசழிப்பு ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுணடய பதய்வமாகும். 

 இவர ் லீமகரல் சிதாபி என்ற ஒரு பதய்வதத்ின் அவதாரங்களில் ஒருவராகவும் கருதப் 

படுகிறார.் 

 

உலகின் முதல் பமன ஓமல மகசயழுத்துப் படிவ அருங்காட்சியகம் 

 உலகின் முதல் பணன ஓணல ணகபயழுதத்ுப் படிவ அருங்காட்சியகதத்ிணன நவீன 

ஒலிப்பதிவு மற்றும் காட்சிப்பதிவுத் பதாழில்நுட்பத்தின் மூலமாக ககரள முதல்வர ்

பினராயி விஜயன் அவரக்ள் திறந்து ணவதத்ார.் 
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 "உலகின் முதல் பணன ஓணல ணகபயழுத்துப் படிவ அருங்காட்சியகம்" என புகழப் படும் 

இந்த அருங்காட்சியகமானது, ககரள வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியத் தளங்கள் 

அருங்காட்சியகதத்ுடன் இணைந்து ஆவைக் காப்பகத் துணறயால் நிறுவப் பட்டது. 

 இந்த அருங்காட்சியகமானது, 19 ஆம் நூற்றாை்டின் இறுதி வணரயில் 650 ஆை்டுகள் 

நீடிதத் திருவிதாங்கூர ் அரசின் நிரவ்ாக, சமூக-கலாசச்ார மற்றும் பபாருளாதார 

அம்சங்களின் சுவாரசியமானத் தகவல்களின் ஒரு களஞ்சியமாகும். 

 இது அருங்காட்சியகமாக மாறுவதற்கு முன்பு வணரயில் 1887 ஆம் ஆை்டிலிருந்து மத்திய 

வட்டார பமாழி ஆவைக் காப்பு அலுவலகமாக விளங்கியது. 

 

 

ஊதா திருவிழா 2023 

 ‘ஊதா திருவிழா: பன்முகத் தன்ணமயிணனக் பகாை்டாடுதல்’ எனப்படும் இந்தியாவின் 

முதல் வணகயான உள்ளடக்க அம்சத் திருவிழாவானது ககாவாவில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த மூன்று நாட்கள் அளவிலான திருவிழாவானது "அணனவணரயும் வரகவற்கும் 

வணகயிலான மற்றும் உள்ளாரந்்த உலகிணன உருவாக்கச ் சசய்வதற்காக நாம் 

எவ்வாபறல்லாம் ஒன்றிணையலாம்" என்பணத பவளிப்படுத்துவணத கநாக்கமாகக் 

பகாை்டுள்ளது. 

 

 ஊதா திருவிழாவானது, ககாவாவின் சமூக நலன் மற்றும் பபாழுதுகபாக்கு சங்கத்தின் 

இயக்குநரகதத்ுடன் இணைந்து ககாவா மாநில அரசின் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 

ஆணையத்தினால் நடத்தப்பட உள்ளது. 
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ொதி அடிப்பமடயிலான கணக்சகடுப்பு 

 பீகாரில் சாதி அடிப்பணடயிலான கைக்பகடுப்பானது 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 07 ஆம் 

கததியன்று பதாடங்கியது. 

 சமூகத்தின் நலிவணடந்தப் பிரிவினருக்கான நலத்திட்டங்கணளச ் பசயல்படுத்தச ்

சசய்வதற்கான அறிவியல் பூரவ்மான தரவுகணள இது வழங்கும். 

 சாதி அடிப்பணடயிலான மக்கள் பதாணகக் கைக்பகடுப்பு ஆனது 2023 ஆம் ஆை்டு கம 

மாதத்திற்குள் நிணறவு பசய்யப்படும். 

 

 

ெரவ்கதெப் பட்டம் விடும் திருவிழா 2023 

 2023 ஆம் ஆை்டு சரவ்கதசப் பட்டம் விடும் திருவிழாவானது அகமதாபாதத்ில் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்த ஆை்டின் இத்திருவிழாவானது, 'ஒகர பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒகர எதிரக்ாலம்' என்ற G20 

மாநாட்டின் கருத்துருவில் நடத்தப்பட்டது. 

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


                   
 

171 
 

 ககாவிட் 19 பபருந்பதாற்று காரைமாக இரை்டு வருட இணடபவளிக்குப் பிறகு இந்தத் 

திருவிழாவானது ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 உத்தராயைதத்ின் அதிகாரப்பூரவ்க் பகாை்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அகமதாபாத்தில் 

1989 ஆம் ஆை்டு முதல் சரவ்கதச காதத்ாடி திருவிழா நடதத்ப்பட்டு வருகிறது. 

 

 

கககலா இந்தியா இமளகயார ்விமளயாட்டுப் கபாட்டிகள் 5.0 

 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான கககலா இந்தியா இணளகயார ் விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளின் 

சின்னம், கஜாதி மற்றும் கீதம் ஆகியணவ மதத்ியப் பிரகதசத்தின் கபாபால் நகரில் 

நணடபபற்ற நிகழ்வில் பவளியிடப்பட்டது. 

 ஐந்தாவது கககலா இந்தியா இணளகயார ் விணளயாட்டுப் கபாட்டிகணள மதத்ியப் 

பிரகதசம் ஏற்பாடு பசய்கிறது. 

 முதல் முணறயாக, நீர ் சாரந்்த விணளயாட்டுப் கபாட்டிகள், கககனாயிங் (சிறுபடகுப் 

கபாட்டி) மற்றும் வாள்வீசச்ு கபாட்டிகள் இந்த கககலா இந்தியா கபாட்டிகளின் ஒரு 

பகுதியாக இடம் பபற உள்ளன. 

 

MGNREGS சதாழிலாளரக்ளுக்கு ஓய்வூதியம் 

 ககரளா மாநில அரசானது இந்தியாவிகலகய முதன்முணறயாக, மகாத்மா காந்தி ஊரக 

கவணல வாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் (MGNREGS) மற்றும் ககரளா மாநிலத்தின் நகரப்்புற 

கவணல வாய்ப்பு உறுதித் திட்டமான அய்யன்காளி நகரப்்புற கவணல உறுதித் திட்டம் 

ஆகியவற்றில் பதிவு பசய்யப்பட்ட பதாழிலாளரக்ளுக்காக ஒரு நல நிதி வாரியத்ணதத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த நலநிதி வாரியதத்ில் ஒரு தணலணம நிரவ்ாக அதிகாரி, ஐந்து அதிகாரப்பூரவ் 

உறுப்பினரக்ள் மற்றும் எட்டு அதிகாரப் பூரவ்மற்ற உறுப்பினரக்ள் ஆகிகயார ் இந்த நல 

நிதி வாரியத்தின் இயக்குநரக்ளாக பைியாற்றுவர.் 

 இது பதாழிலாளரக்ள் தனது 60 வயணத எட்டும்கபாது இந்த வாரியத்திடமிருந்து மாதாந்திர 

ஓய்வூதியத்ணதப் பபறுவதற்கு வழிவணக பசய்யும். 
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 ஒரு மாநில அரசானது, MGNREGS பதாழிலாளரக்ளுக்காக ஒரு நல நிதி வாரியத்ணத 

உருவாக்குவது இதுகவ முதல் முணறயாகும். 

 2021 ஆம் ஆை்டில், அம்மாநிலச ் சட்டமன்றமானது இதற்கான வாரியம் அணமப்பது 

பதாடரப்ான மகசாதாவிணன நிணறகவற்றியது. 

 18 வயது முதல் 55 வயது வணர உள்ள எந்த ஒரு பதாழிலாளியும் இந்த நிதி வாரியத்தில் 

உறுப்பினராகலாம். 

 அவரக்ள் 55 வயது அணடயும் வணர, ஒவ்பவாரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட பதாணகணய 

தவணையாக (தற்காலிகமாக ரூ.50 ஆக நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ளது) பசலுத்த கவை்டும். 

 குணறந்தபட்சம் 10 ஆை்டுகள் தனது பங்களிப்ணபச ் பசலுதத்ிய நிறலயில் உறுப்பினர ்

ஓய்வூதியம் பபறத் தகுதியுணடயவர ்ஆவார.் 

 

 

தால்ெெ்ர ்உரத் தயாரிப்பு ஆமல   
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 இந்தியாவில் முதல் முணறயாக நிலக்கரி வளிமமாக்கல் முணறயிணன அடிப்பணடயாகக் 

பகாை்ட உர உற்பதத்ி ஆணலயானது ஒடிசாவில் உள்ள தால்சச்ர ் பகுதியில் 2024 ஆம் 

ஆை்டில் திறக்கப்பட உள்ளது. 

 தால்சச்ரில் அணமய உள்ள இந்த ஆணலயானது யூரியாணவ உற்பதத்ி பசய்வதற்கு 

நிலக்கரி வளிமமாக்கல் பதாழில்நுட்பத்ணதப் பயன்படுதத்ும். 

 இந்தியா நாடு யூரியாவிற்காக இறக்குமதிணயச ்சாரந்்திருப்பணதக் குணறக்க இந்த ஆணல 

உதவும். 

 

ஸ்வகதஷ் தரஷ்ன் 2.0 திட்டம் 

 கரந்ாடகாவின் இரை்டு பணழய அரச நகரங்கள் மத்திய அரசின் ஸ்வகதஷ் தரஷ்ன் 2.0 

திட்டதத்ின் கீழ் விணரவில் கமம்படுத்தப்படும். 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் கமம்பாட்டிற்காக கதரவ்ு பசய்யப்பட்ட 19 இடங்களுள் ணமசூரு மற்றும் 

ஹம்பி ஆகியணவ அடங்கும். 

 இந்தத் திட்டதத்ிற்காக, எட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரகதசங்களில் 19 இடங்கள் 

அணடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 

 

 

இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த இடங்கள் 

 உள்நாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து புதிய முதலீடுகணள ஈரப்்பதில் 

குஜராத ்மற்ற அணனதத்ு இந்திய மாநிலங்கணளயும் விஞ்சியுள்ளது. 

 இந்தியப் பபாருளாதாரக் கை்காைிப்பு ணமயதத்ினால் (CMIE) இந்த தரவுகள் பவளியிடப் 

பட்டுள்ளன. 

 2022 ஆம் நிதியாை்டில் இந்தியாவில் முதலீடு பசய்வதற்கான, இரை்டாவது முதலீடு 

ஈரப்்பு மிக்க இடமாக ராஜஸ்தான் உருபவடுதத்ுள்ளது. 
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 இந்த காலகட்டதத்ில் அம்மாநிலம் கிட்டதத்ட்ட 535 சதவீதம் என்ற அளவில் மிக அதிக 

வளரச்ச்ி விகிதத்ணதக் கை்டது. 

 

 

நீதிமன்றத்தில் இமணயவழிெ ்செயல்பாட்டு அமமப்பு 

 

 உஸ்மானாபாத் மாவட்ட நீதிமன்றம் ஆனது மகாராஷ்டிராவில், இணையவழிச ்

பசயல்பாட்டு அணமப்பிணன அறிமுகப்படுதத்ிய முதல் நீதிமன்றமாக மாறியுள்ளது. 

 இந்த அணமப்பின் கீழ், வழக்குத ் தாக்கல் பசய்தல், பைம் பசலுத்துதல் மற்றும் பிற 

நீதிமன்றச ் கசணவகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீதிமன்றத் பதாடரப்ான அணனதத்ு 

பசயல்பாடுகளும் ணககபசிச ் பசயலி அல்லது இணையவழி முணறகள் மூலம் கமற் 

பகாள்ளப் படும். 

 இது தவிர, நீதிமன்ற நூலகமும் எை்ைிம முணறயில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

 

ககரளாவின் ‘நிறுவனங்களின் ஆண்டு’ திட்டம் 

 ககரள அரசின் ‘நிறுவனங்களின் ஆை்டு’ திட்டம் சிறந்த நணடமுணற மாதிரியாகத ்

கதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நடப்பு நிதியாை்டில் பதாடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டமானது, ஓராை்டில் ஒரு லட்சம் 

நிறுவனங்கணள உருவாக்குவணத இலக்காகக் பகாை்டது. 
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 இருப்பினும், அம்மாநில அரசு இந்த இலக்ணக பவறும் எட்டு மாதங்களில் எட்டியது. 

 எனகவ, இந்தியாவில் சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்கணள ஊக்குவித்தல் என்ற 

கநாக்கதத்ில் ககரளா ஒரு புதிய தரதத்ிணன எட்டியுள்ளது. 

 

 

செரச்ெரா திருவிழா 

 சத்தீஸ்கர ் மாநிலத்தின் ராய்பூரில் உள்ள துதாதாரி மைதத்ில் சசரச்சரா திருவிழா 

சகாண்ைாைப் பை்ைது. 

 பயிரக்றளப் பயிரிை்டு அறுேறை சசய்ேதால் ஏற்படும் மகிழ்சச்ி மற்றும் இன்பத்தின் 

சகாண்ைாை்ைமாக இந்த திருவிழா சகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 பயிரச் ் சாகுபடி காலம் முடிந்து அறுேறை சதாைங்குேறதக் குறிக்கும் ேறகயில் இந்த 

விழா சகாண்ைாைப் படுகிறது. 

 

கலாஹ்ரி அறுவமடத் திருவிழா 

 கலாஹ்ரி என்பது குளிரக்ாலப் பயிரக்ளுக்கான அறுவணடப் பருவக் காலதத்ின் 

பதாடக்கத்ணதக் குறிக்கும் வணகயில் பகாை்டாடப் படுகின்ற ஒரு பிரபலமான இந்தியப் 

பை்டிணக ஆகும். 

 இமாசச்லப் பிரகதசம், ஹரியானா மற்றும் ஜம்மு கபான்ற நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் 

இவ்விழா பிரபலமாக பகாை்டாடப்படுகிறது. 

 கலாஹ்ரி திருவிழாோனது பாரம்பரியமாக ராபி பயிரக்ளின் அறுவணடக் காலத்துடன் 

பதாடரப்ுணடயது. 

 இத்திருவிழாவின் கதாற்றத்ணத துல்லா பதத்ியின் கணதயிலிருந்து அறியலாம். 

 அவர ் பஞ்சாபின் புகழ்பபற்ற நாயகர ் ஆவார ் என்பவதாடு, அேர ் முகலாயப் கபரரசர ்

அக்பருக்கு எதிராக கமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு கிளரச்ச்ிக்கும் தணலணம தாங்கினார.் 

 

அரசியலமமப்பு ொரந்்த கல்வியறிவு சபற்ற முதல் மாவட்டம் 

 இந்தியாவின் பகால்லம் மாவட்டமானது, இந்தியாவில் அரசியலணமப்பு சாரந்்த 

கல்வியறிவு பபற்ற முதல் மாவட்டமாக மாறியுள்ளது. 
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 பகால்லம் மாவட்டப் பஞ்சாயதத்ு, மாவட்டத் திட்டமிடல் குழு மற்றும் ககரள உள்ளூர ்

நிரவ்ாகக் கழகம் (KILA) ஆகியணவ இணைந்து நடத்திய ஏழு மாத காலப் பிரசச்ாரத்தின் 

விணளவாக இந்த பவற்றியிணன அந்த மாவட்டம் பபற்றுள்ளது. 

 இந்தப் பிரசச்ாரமானது, இம்மாவட்டத்தில் உள்ள 7 இலட்சம் குடும்பங்கணளச ்கசரந்்த 23 

லட்சம் குடிமக்களுக்கு அரசியலணமப்பு பற்றிய கல்வியறிணவ வழங்குவணத 

கநாக்கமாகக் பகாை்டதாகும். 

 இந்த இலக்கிணன அணடவதற்காக, பகால்லதத்ில் உள்ள சுமார ் 90% மக்களுக்கு 

விழிப்புைரவ்ு வகுப்புகள் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டன. 

 

 

இமெ, கலாெெ்ாரம் மற்றும் உணவு வமககளுக்கான கமாங்கீத் திருவிழா 

 கமாங்கீத் எனப்படும் உயரந்ிணல திருவிழாவானது, அசாமில் உள்ள மஜூலி மற்றும் 

சாதியாவில் உள்ள கதகாசங் எனுமிடதத்ில் நணடபபற உள்ளது. 

 இந்த விழாவானது அம்மாநிலத்தில் உள்ள இளம் திறணமயாளரக்ள் தங்கள் இணசத ்

திறணன பவளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு தளத்ணத வழங்குகிறது. 

 இந்தத் திருவிழாவில், பிரபல இணசக் கணலஞரக்ள் அவரக்ளுக்கான வழிகாட்டுதல் 

தகேல்கணளயும் அறிவுணரகணளயும் வழங்குவர.் 

 2020 ஆம் ஆை்டில் கணல மற்றும் இணச இயக்கமாகத் பதாடங்கப்பட்ட கமாங்கீத், அசாம் 

மாநிலதத்ின் எதிரக்ால இணசத் திறணமகணள கமம்படுதத்ுவணத கநாக்கமாகக் 

பகாை்டுள்ளது. 
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மாநில ஸ்தாபன தினம் 

 மணிப்பூர,் வமகாலயா மற்றும் திரிபுரா மாநிலங்களின் ஸ்தாபன தினமானது ஜனேரி 21 

ஆம் வததியன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்ைானது, மூன்று மாநிலங்களின் 51ேது ஸ்தாபன ஆண்றைக் குறிக்கிறது. 

 மணிப்பூர ் மற்றும் திரிபுரா ஆகியறே 1949 ஆம் ஆண்டு அக்வைாபர ் மாததத்ில் 

இந்தியாவில் இறணக்கப் பை்ை சுவதச அரசுகள் ஆகும். 

 சுதந்திரதத்ிற்குப் பிறகு வமகாலயா அசாமின் ஒரு பகுதியாக ஆனது. 

 1971 ஆம் ஆண்டு ேைகிழக்குப் பகுதிகள் (மறுசீரறமப்பு) சை்ைம் இயற்றப்பை்ை பின்னர ்1972 

ஆம் ஆண்டில் இம்மாநிலங்கள் உருோக்கப்பை்ைன. 

 

 

அமனத்துப் பழங்குடியினருக்கும் அவசியமான அடிப்பமட ஆவணங்கள் 

 

 அறனத்துப் பழங்குடியினருக்கும் அேசியமான அடிப்பறை ஆேணங்கள் மற்றும் 

ேசதிகறள ேழங்கிய  நாை்டின் முதல் மாேை்ைமாக வகரளாவின் ேயநாடு திகழ்கிறது. 

 அறனத்துப் பழங்குடியினருக்கும் ேழங்கப்படும் ஆதார ்அை்றைகள், குடும்ப அை்றைகள், 

பிறப்பு/இறப்புச ் சான்றிதழ்கள், வதரத்ல் அறையாள அை்றைகள், ேங்கிக் கணக்குகள் 

மற்றும் மருதத்ுேக் காப்பீடு ஆகியறே இதில் அைங்கும். 
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 ஆேணங்கறள எண்ணிம மயமாக்கலுக்கான அக்சயா பிக் (ABCD) என்ற ஒரு 

பிரசச்ாரத்தின் மூலம் ேயநாடு மாேை்ை நிரே்ாகம் இந்தச ் சிறப்பானச ் சாதறனறய 

எை்டியுள்ளது. 

 

அொமின் ொராய்டிகயா சமாய்டம்கள் 

 யுசனஸ்வகா உலகப் பாரம்பரிய றமயதத்ிற்கு அஸ்ஸாமில் உள்ள சாராய்டிவயா 

சமாய்ைம்கறளப் பரிந்துறரக்க மதத்ிய அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

 இது வதரந்்சதடுக்கப் பை்ைால், காசிரங்கா வதசியப் பூங்கா மற்றும் மனாஸ் வதசியப் 

பூங்காவுைன் வசரத்த்ு அஸ்ஸாம் மூன்று உலகப் பாரம்பரிய தளங்கறளக் சகாண்டு 

இருக்கும். 

 ஆனால் ேைகிழக்கு இந்தியாவில் கலாசச்ாரப் பாரம்பரியம் என்ற பிரிவில் தற்வபாது 

உலகப் பாரம்பரிய தளம் ஏதும் இல்றல. 

 அஸ்ஸாமில் உள்ள றத அவஹாம் சமூகத்தின் பிற்பகுதியில் உள்ள வமை்டில் புறதக்கும் 

இறைக்காலப் பாரம்பரியத்றத சாராய்டிவயா சமாய்ைம்கள் குறிக்கிறது. 

 இதுேறர ஆய்வு சசய்யப்பை்ை 386 றமைம்கள் அல்லது சமாய்ைம்களில், சாராய்டிவயாவில் 

உள்ள 90 அரசப் புறதகுழிகள் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கப்பை்டுள்ளன. 

 தற்வபாறதய நிலேரப்படி, அந்த அரசப் புறதகுழிகளில் 30 மை்டுவம இந்திய அரசின் 

சதால்லியல் துறறயின் பாதுகாப்பில் உள்ளன. 

 

 

மாசபரும் மிதக்கும் சூரியெக்தி மின் உற்பத்தி நிமலயம் 

 வட இந்தியாவின் மிகப்பபரிய, 2000kWp திறன் பகாை்ட மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் 

உற்பத்தி நிணலயம் சை்டிகரில் திறக்கப்பட்டது. 

 இந்த மிதக்கும் சூரியசக்தி மின் உற்பதத்ி நிணலயமானது, சை்டிகரில் உள்ள வாட்டர ்

ஒரக்்ஸ் அணமப்பின் 39வது பிரிவில் அணமந்துள்ளது. 

 இது ஆை்டிற்கு 28,00,000 அலகு மின்சாரத்ணத உற்பத்தி பசய்யும். 

 இந்த ஆணலயானது 80,000 டன் காரப்ன் ணட ஆக்ணசடு உமிழ்விணன ஈடு பசய்யும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிகரசில் - பீகல 

 பிகரசில் நாட்டுக் கால்பந்து ஜாம்பவான் பீகல தனது 82வது வயதில் காலமானார.் 

 அவர ்தனது 21 வருடத் பதாழில்முணற வாழ்க்ணகயில் தான் பங்ககற்ற 1,363 கபாட்டிகளில் 

1,281 ககால்கணள அடித்த உலக சாதணனயிறனப் பணடதத்வராக கருதப் படுகிறார.் 

 உலகக் ககாப்ணபணய மூன்று முணற பவன்ற ஒகர இவகர ஆவார.் 

 இவர ்1958, 1962 மற்றும் 1970 ஆகிய ஆை்டுகளில் ககாப்ணபகணள பவன்றுள்ளார.் 

 பீகல 2000 ஆம் ஆை்டில் FIFA அணமப்பின் ஆை்டின் சிறந்த வீரராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 
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ஆஸ்திகரலியாவின் ஆடவருக்கான சடஸ்ட் கபாட்டிகளில் சிறந்த வீரர ்விருது 

 ஆஸ்திகரலியாவின் ஆடவருக்கான படஸ்ட் கபாட்டிகளில் சிறந்த வீரர ்விருதானது, புகழ் 

பபற்ற சுழற்பந்து வீசச்ாளர ்கஷன் வாரக்ன என்பவணர பகௌரவிக்கும் வணகயில் பபயர ்

மாற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 கஷன் வாரக்ன ஆடவருக்கான படஸ்ட் கபாட்டிகளில் சிறந்த வீரர ் விருதானது ஆை்டு 

கதாறும் ஆஸ்திகரலிய கிரிக்பகட் விருதுகளில் ஒன்றாக வழங்கப்படும். 

 வாரக்ன 2005 ஆம் ஆை்டில் 40 விக்பகட்டுகணள வீழ்த்தியதற்காக ஒருமுணற 2006 ஆம் 

ஆை்டில் இந்த விருதிணன பவன்றார.் 

 

 

வாசெனார் கூட்டமமப்பின் தமலவர ்பதவி 

 அயரல்ாந்தின் தூதர ்இகயான் ஓ லிகயாரி, தான் வகிதத்ு வந்த தணலணமப் பபாறுப்பிணன 

இந்தியத் தூதர ்பஜய்தீப் மசூம்தாரிடம் ஒப்பணடதத்ார.் 

 மரபு சாரந்்த ஆயுதங்கள் மற்றும் இரட்ணடப் பயன்பாடு பகாை்டப் பபாருட்களின் 

பரிமாற்றத்ணதக் கை்காைிக்கிற வாபசனார ் கூட்டணமப்பு என்பது ஒரு தன்னாரவ் 

ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாட்டு அணமப்பாகும்.. 

 இந்திய அரசானது, 2017 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் வாபசனார ் கூட்டணமப்பின் 

42வது பங்ககற்பாளர ்உறுப்பினராக இணைந்தது. 
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கபாப் சபனடிக்ட் XVI 

 முன்னாள் கபாப் (திருத்தந்ணத) பபனடிக்ட் (சஜரம்னி) சமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவருக்கு முன்னாள் திருத்தந்ணதயாக இருந்த இரை்டாம் ஜான் பால் இறந்த பிறகு 2005 

ஆம் ஆை்டில் இவர ்திருதத்ந்ணதயாகத் கதரந்்பதடுக்கப் பட்டார.் 

 கைந்த ஆறு நூற்றாை்டுகளில் முதல் முணறயாக பதவி விலகிய முதல் கபாப்பாை்டவர ்

இவகர ஆவார.் 

 2013 ஆம் ஆை்டில், உடல்நலக் காரைங்களுக்காக அவர ் கபாப்பாை்டவர ் பதவியில் 

இருந்து விலக முடிவு பசய்தார.் 

 600 ஆை்டுகளில் முதல் முணறயாக பதவி விலகிய முதல் கபாப்பாை்டவர ் பதினாறாம் 

பபனடிக்ட் என்பது குறிப்பிடத் தக்கதாகும். 

 

 

இந்தியாவின் முதல் சபண் முஸ்லிம் ஆசிரிமய 

 இந்தியாவின் முதல் பபை் முஸ்லீம் ஆசிரிணய பாதத்ிமா கஷக் தற்கபாது ஆந்திரப் 

பிரகதச மாநில அரசினால் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 எட்டாம் வகுப்பு பள்ளி பாடப்புத்தகங்களில் இவரது பங்களிப்பு குறிதத் பாடத ்

திட்டதத்ிணன அம்மாநில அரசு அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 முந்ணதய மகாராஷ்டிரா மாநில அரசும் அதன் பள்ளி பாடத்திட்டதத்ில் பாதத்ிமா கஷக் 

அவரக்ளின் பங்களிப்புகள் பற்றிய விரிவான பாடத் திட்டத்திணன அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 பாதத்ிமா கஷக், கஜாதிராவ் பூகல மற்றும் சாவிதர்ிபாய் பூகல ஆகிகயாருக்கு பூனாவில் 

உள்ள தனது இல்லத்தில் 1848 ஆம் ஆை்டில் அணடக்கலம் பகாடுத்ததாக அறியப் 

படுகிறது. 

 கஷக், சாவித்ரிபாய் பூகலவுடன் இணைந்து சிந்தியா ஃபரார ் நடத்தி வந்த ஒரு கல்வி 

நிறுவனதத்ில் தனது ஆசிரியர ்பயிற்சி படிப்பிணன நிணறவு பசய்தார.் 

 அதன் பிறகு பூகல தம்பதியுடன் கசரந்்து, அவர ்தனது வீட்டிகலகய முதலாவது அணனதத்ு 

மகளிர ்பள்ளிணயத் பதாடங்கினார.் 

 பூவல அவரக்ளால் நடதத்ப்பட்ட ஐந்து பள்ளிகளிலும் பாதத்ிமா கஷக் ஆசிரியராக பைி 

புரிந்தகதாடு, 1851 ஆம் ஆை்டில் மும்ணபயில் இரை்டு பள்ளிகணளயும் அவர ்நிறுவினார.் 
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சகௌரி அம்மா அறக்கட்டமள விருது 

 கியூப நாட்டின் பிரபல சமூக கசவகரும் மனித உரிணம ஆரவ்லருமான அலீடா குகவரா, K.R. 

பகௌரி அம்மா அறக்கட்டணளயினால் நிறுவப்பட்ட முதல் விருதுக்கு கதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 மாற்றுத் திறனாளி குழந்ணதகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு கடன் 

நிவாரைம் வழங்குவது பதாடரப்ான அவரது முயற்சிகளுக்காக வேண்டிஇந்த விருதானது 

வழங்கப் படுகிறது. 

 டாக்டர ் அலீடா, இலத்தீன் அபமரிக்காவில் உள்ள குழந்ணதகளின் ஆகராக்கியத்ணத 

கமம்படுதத்ுவதற்காக பசயல்பட்டு வரும் கியூபா மருதத்ுவத் திட்ட அணமப்பின் ஒரு 

நணடமுணற உறுப்பினராகவும் உள்ளார.் 

 

 

விண்சவளி வீரர ்வால்டர் கன்னிங்ஹாம் 

 விை்பவளி வீரர ்வால்டர ்கன்னிங்ஹாம் சமீபத்தில் காலமானார.் 

 நாசாவின் அப்பல்கலா விை்பவளி ஆய்வுப் பயைத் திட்டதத்ின் கீழ், முதல் பவற்றி 

கரமான விை்பவளிப் பயைதத்ிணன கமற்பகாை்ட குழுவில் எஞ்சியிருந்த கணடசி 

விை்பவளி வீரர ்இவகர ஆவார.் 

 1968 ஆம் ஆை்டில் ஏவப்பட்ட அப்பல்கலா 7 ஆய்வுப் பயைத்தில் விை்பவளிக்குப் 

பயைிதத் மூன்று விை்பவளி வீரரக்ளில் இவரும் ஒருவர ்ஆவார.் 

 அப்பல்கலா 1 விை்பவளி ஆய்வுப் பயைம் கதால்வியணடந்தப் பிறகு, நாசா நிறுவனம் 

கமற்பகாை்ட விை்பவளி வீரரக்ள் பகாை்ட முதல் விை்பவளிப் பயைம் இதுவாகும். 
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வாரட்ன்-QS ரஇீமாஜின் கல்வி விருதுகள் 2022 

 பசன்ணனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகமானது, அபமரிக்காவின் 

பிலபடல்பியாவில் உள்ள வாரட்ன் கல்வி நிறுவனத்தின் வாரட்ன்-QS ரஇீமாஜின் கல்வி 

விருதுகணள பவன்றுள்ளது. 

 தரவு அறிவியல் மற்றும் பயன்பாடுகள் கல்விக்கான அறிவியல் சாரந்்த இளங்கணலப் 

படிப்பிற்கு, சிறந்த இயங்கணல கல்வித் திட்டப் பிரிவில் பவள்ளி விருதானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 பசன்ணனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் வழங்கும் கதசிய கமம் 

படுதத்ப்பட்ட பதாழில்நுட்பம் மூலமான கற்றல் திட்டம் (NPTEL) என்ற அணமப்பானது, 

வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் என்ற பிரிவில் தங்க விருதிணன பவன்றது. 

 இந்த விருதுகள் கல்வித் துணறயில் புதுணம பணடக்கும் மற்றும் சிறந்து விளங்கும் 

கல்வியாளரக்ள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அணமப்புகள் ஆகியவற்றின் பல சிறந்தச ்

சாதணனகணள அங்கீகரித்து விருது வழங்குகிறது. 
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IACP 2022 விருது 

 சரவ்கதச காவல்துணறத் தணலவரக்ள் சங்கம் ஆனது (IACP), சத்தீஸ்கர ்காவல் துணறயின் 

'நிஜாத்' என்ற கபாணதப் பபாருள் மற்றும் சட்டவிகராத முணறயிலான மது விற்பணனக்கு 

எதிரான பிரசச்ாரத்திணன நிறுவனம் சாரந்்த பிரிவில் 'குற்றத் தடுப்புக்கான 

தணலணமதத்ுவ விருதிற்காக' கதரந்்பதடுத்துள்ளது. 

 இந்த ஆை்டின் பதாடக்கதத்ில், காவல்துணற ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு பைியகம் 

(BPR&D) ஆனது நாட்டின் முப்பது சிறந்த திறன்மிகு காவல்துணற இயக்கங்களில் ஒன்றாக 

நிஜாத் பிரசச்ாரத்ணதயும் கசரத்்தது. 

 நிஜாத் என்பதன் பபாருள் நீக்கம் அல்லது விடுதணல என்பதாகும். 

 இந்தியக் காவல் பைி அதிகாரி சந்கதாஷ் குமார ் சிங் தணலணமயில் சத்தீஸ்கர ்

காவல்துணறயினரால் இந்த இயக்கமானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 சரவ்கதச காவல்துணறத் தணலவரக்ள் சங்கம் என்பது அபமரிக்காவில் அணமந்துள்ள ஒரு 

சரவ்கதச அணமப்பாகும். 

 

 

உலக வாழ்விட விருது 2023 

 

 ஒடிசா அரசானது, ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் வாழ்விட அணமப்பின் 2023 ஆம் 

ஆை்டிற்கான உலக வாழ்விட விருதிணன பவன்றது. 

 இந்தத் திட்டமானது, குடிணசவாசிகளின் வாழ்க்ணகணய கமம்படுத்தச ் சசய்வணத ஒரு 

கநாக்கமாகக் பகாை்ட நில உரிணம வழங்கீடு மற்றும் குடிணச கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆகும். 
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 முன்னதாக 2019 ஆம் ஆை்டில், குடிணசவாசிகளுக்கு நில உரிணமப் பாதுகாப்ணப 

வழங்குவதில் பவற்றி கை்டதற்காக இந்தத் திட்டத்திற்கு உலக வாழ்விட விருதுகள் 

வழங்கப் பட்டது. 

 

17வது பிரவாசி பாரதிய ெம்மான் விருது 

 17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் மாநாடானது, மத்தியப் பிரகதசதத்ில் உள்ள இந்தூர ்

நகரில் நணடபபறவுள்ளது. 

 பூடான் நாட்டிணனச ்கசரந்்த ஒரு கல்வியாளர,் புருகன நாட்டிணனச ்கசரந்்த ஒரு மருதத்ுவர ்

மற்றும் எத்திகயாப்பியா, இஸ்கரல் மற்றும் கபாலந்து ஆகிய நாடுகணளச ்கசரந்்த உள்ள 

பபாதுச ் கசணவ சாரந்்த சமூக ஆரவ்லரக்ள் உட்பட 27 நபரக்ள் 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான 

பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதிற்குத் கதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதானது, பவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளுக்கான பிரவாசி 

பாரதிய திவாஸ் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர ்அவரக்ளால் 

வழங்கப்படுகிறது. 

 பவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய பகௌரவ விருது இது ஆகும். 

 

Y20 உெச்ி மாநாடு 

 G20 உசச்ி மாநாட்டிணன ஒட்டி முதலாவது Y20 (இணளஞர ் 20) உசச்ி மாநாடானது 

இந்தியாவில் நணடபபற உள்ளது. 

 இது எதிரக்ால கவணலவாய்ப்பு, பருவநிணல மாற்றம் மற்றும் கபரிடர ்ஆபதத்ுக் குணறப்பு; 

அணமதி நிணலயிணன கட்டிபயழுப்புதல் மற்றும் நல்லிைக்கம்; மற்றும் ஜனநாயகத்தில் 

இணளஞரக்ள் ஆகிய கருத்துருக்கள் மீது கவனம் பசலுதத்ும். 

 Y20 உசச்ி மாநாட்டின் கருத்துருக்கள், சின்னம் மற்றும் இணையதளம் ஆகியணவ புது 

படல்லியில் பவளியிடப் பட்டது. 

 

 

மன்பிரத்ீ கமானிகா சிங் 

 இந்திய வம்சாவளிணயச ்கசரந்்த மன்பிரதீ் கமானிகா சிங் ஹாரிஸ் பகளன்ட்டி எனப் படும் 

மாவட்ட அணமப்பின் நீதிபதியாக பதவிகயற்றுள்ளார.் 

 இதன் மூலம், இவர ் அபமரிக்காவின் முதல் பபை் சீக்கிய நீதிபதி என்ற ஒரு 

பபருணமயிணனப் பபற்றார.் 

 அவரது தந்ணத 1970 ஆம் ஆை்டுகளின் முற்பகுதியில் அபமரிக்காவிற்குக் குடி 

பபயரந்்தார.் 
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இந்திய உடல் அககநாக்கியியல் அறுமவ சிகிெம்ெ முமறயின் தந்மத 

 

 இந்தியாவில் கலப்ராஸ்ககாபிக் (உைல் அகவநாக்கியியல் அறுணவ சிகிசண்ச) அறுணவ 

சிகிசண்சயின் தந்ணத என்றணழக்கப்படும் டாக்டர ்படஹம்டன் E. உத்வாடியா சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

 1980 ஆம் ஆை்டுகளின் முற்பகுதியில் இந்தியாவில் கலப்ராஸ்ககாபிக் அறுணவ 

சிகிசண்சணய அறிமுகப்படுத்திய பபருணம இவணரகய சாரும். 

 மருத்துவத் துணறயில் அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 2002 ஆம் ஆை்டில் அவருக்கு 

பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. 

 2017 ஆம் ஆை்டில் அவருக்கு, நாட்டின் மூன்றாவது உயரிய குடிமக்கள் விருதான பத்ம 

பூஷன் வழங்கப்பட்டது. 

 

7வது டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் 2022 

 இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர ் அவரக்ள், 7வது டிஜிை்ைல் இந்தியா விருதுகணள (2022) 

வழங்கினார.் 

 7வது டிஜிை்ைல் இந்தியா விருதுகளானது, பின்வரும் ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப் பட்டது. 

o குடிமக்களுக்கு டிஜிை்ைல் அதிகாரமளித்தல் 

o அடிமட்ட அளவிலான டிஜிை்ைல் முயற்சிகள் 

o வைிகம் பசய்வணத எளிதாக்குவதற்கான டிஜிை்ைல் முன்பனடுப்புகள் 

o சமூகப் பபாருளாதார கமம்பாட்டிற்கான தரவுப் பகிரவ்ு மற்றும் பயன்பாடு 
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o பபாது எை்ைிமத் தளங்கள் - மதத்ிய அணமசச்கங்கள், துணறகள் மற்றும் 

மாநிலங்கள் 

o புதப்தாழில் நிறுவனங்களுடனான டிஜிை்ைல் முன்பனடுப்புகள் 

o GIGW & அணுகல்தன்ணம வழிகாட்டுதல்களுடன் இைங்கும் வணகயிலான சிறந்த 

இணையம் மற்றும் ணககபசி சாரந்்த முன்பனடுப்புகள் 

  

பதங்கராவ் கடம் விருது 

 தடுப்பூசித் தயாரிப்பு நிறுவனமான இந்திய சீரம் நிறுவனதத்ின் தணலணம நிரவ்ாக 

அதிகாரியான ஆதார ்பூனவல்லாவிற்கு பதங்கராவ் கடம் விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்திய சீரம் நிறுவனமானது, இதுவணர 160 தடுப்பூசிகணளத் தயாரிதத்ுள்ளதால் ஆதார ்

பூனவல்லா தனது தந்ணத டாக்டர ் ணசரஸ் பூனவல்லாவின் சசல்ோக்கிறன 

முன்பனடுதத்ுச ்பசன்றுள்ளார.் 

 டாக்டர ் பதங்கராவ் கடம் அவரக்ள் தரமான கல்விணய வழங்குவதற்காக 190 கல்வி 

நிறுவனங்கணள உருவாக்கி, தரமான மனித வளதண்த உருவாக்கிய தணலவர ்ஆவார.் 

 

ஜப்பானில் இந்தியாவின் முதல் சபண் விமானி 

 பணடத் தணலவர ்அவனி சதுரக்வதி, வீர ்காரட்ியன் 2023 எனப்படும் விமானப் பயிற்சியில் 

பங்ககற்க உள்ளார.் 

 இந்திய விமானப்பணடயின் முதல் பபை் கபார ்விமானி இவகர ஆவார.் 

 பபை் அதிகாரிகள் பவளிநாடுகளில் இந்தியாவின் சாரப்ாக பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ும் 

முதல் சந்தரப்்பமாக இது அணமயும். 

 இந்தியா-ஜப்பான் நாடுகளுக்கு இணடகய இருதரப்பு வான் பாதுகாப்பு ஒத்துணழப்ணப 

வலுப்படுத்தும் கநாக்கில் இந்தப் பயிற்சி கமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

 வான்பணடப்பிரிவுத் தணலவர ் பாவனா காந்த், கமாகனா சிங் ஜிதரவ்ால் மற்றும் அவனி 

சதுரக்வதி ஆகிகயார ் முதல் மூன்று பபை் கபார ் விமானிகள் மற்றும் Su-30MKI கபார ்

விமானங்களின் விமானிகள் ஆவர.் 

 Su-30MKi என்பது ஒரு பல்துணற கபார ் விமானம் என்பவதாடு, இது வான்வழி முதல் தணர 

வணரயிலான மற்றும் வான்வழி நடவடிக்ணககள் ஆகிய இரை்ணடயும் ஒகர கநரதத்ில் 

கமற்பகாள்ளக் கூடியத் திறன் பகாை்டது. 
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மகத்தான கெமவக்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் பதக்கம் 

 பதற்கு சூடானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் தூதரகதத்ுடன் இணைந்து 

பசயல்படும் இந்திய அணமதி காப்புப் பணடயினருக்கு மதிப்பு மிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

சணபயின் பதக்கம் வழங்கி பகௌரவிக்கப் பட்டனர.் 

 இந்தியாவிலிருந்து 1,171 அணமதி காப்புப் பணடயினர ் பதற்கு சூடானில் உள்ள ஐக்கிய 

நாடுகள் சணபயின் அணமதி காப்பு பைியில் நிணலநிறுதத்ப்பட்டுள்ளனர.் 

 2022 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மாத நிலவரப்படி, 2370 இந்திய இராணுவ வீரரக்ள் பதற்கு 

சூடானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் அணமதி காப்பு பைியில் பைியமரத்த்ப் 

பட்டுள்ள நிறலயில், இது ருவாை்டாவிற்கு (2637) அடுதத்படியாக இரை்டாவது மிக 

அதிகமாகும். 

 

 

மஹதராபாத்தின் கமடசி நிஜாம் 

 ணஹதராபாத்தின் கணடசி நிஜாம் முகரம் ஜா பகதூர ்துருக்கியில் காலமானார.் 

 1948 ஆம் ஆை்டில் இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைந்த பிறகு ணஹதராபாத் நிஜாமின் 

ஆை்சி முறற ஆதிக்கம் அழிந்து  கபானது. 

 ஏழாவது நிஜாம் மிர ்உஸ்மான் அலி கான், இந்திய அரசியலணமப்ணப ஏற்றுக் பகாை்ட 

நாளான 1950 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 26 ஆம் கததி முதல் அக்கடாபர ் 31 ஆம் கததி வணர 

அம்மாநிலதத்ின் அரசப் பிரமுகராக பைியாற்றினார.் 

 ணஹதராபாத் மாநிலதத்ின் சில பகுதிகள் அை்ணடப் பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு 

ஆந்திரா, கரந்ாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

 1954 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மாததத்ில், உஸ்மான் அலி கான் முகரம் ஜாணவ தனது வாரிசாக 

அங்கீகரிக்குமாறு கடிதம் மத்திய அரசுக்கு எழுதிய நிறலயில் அந்த முன்னாள் மன்னரின் 

இந்த ககாரிக்ணகயானது 1964 ஆம் ஆை்டில் மதத்ிய அரசினால் ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

 1966 ஆம் ஆை்டில் உஸ்மான் அலி கான் காலமானணதத் பதாடரந்்து, ஜா ணஹதராபாத ்

நிஜாம் என்ற பட்டத்ணத 1971 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்மாதம் வணர பகாை்டிருந்தார.் 

 1971 ஆம் ஆை்டில், இந்திய அரசாங்கம் தனியுரிணமக் கருவூலம் மற்றும் அரசப் 

பட்டங்கணள ரதத்ு பசய்தது. 

 தற்கபாது, முகரம் ஜாவின் மணறவு 1724 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட ஆசஃப் ஜாஹி 

வம்சத்றத முடிவுக்குக் சகாண்டு ேந்துள்ளது. 
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எல்மலெ ்ொமலகள் பாதுகாப்பு அமமப்பின் முதலாவது சபண் அதிகாரி 

 இந்திய இராணுவத்தின் ககப்டன் சுரப்ி ஜக்கமாலா, எல்ணலச ் சாணலகள் அணமப்பின் 

பவளிநாட்டுப் பைிப் பிரிவில் நியமிக்கப்படும் முதல் பபை் அதிகாரி ஆவார.் 

 இந்த அதிகாரி டான்டக் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பூடானுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளார.் 

 எல்ணலச ் சாணலகள் அணமப்பு என்பது இந்திய ஆயுதப் பணடகளுக்குத் கதணவயான 

வசதிகணள வழங்கும் ஒரு நிரவ்ாக ரதீியான சாணலக் கட்டுமானப் பணடயாகும். 

 எல்ணலச ் சாணலகள் அணமப்பு இந்தியாவின் எல்ணலகள் மற்றும் நட்பு ரீதியிலான 

அை்ணட நாடுகளில் சாணலக் கட்டணமப்புகணள உருவாக்கிப் பராமரிக்கிறது. 
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விமரெ்கரக்ளின் விருப்புரிமம விருதுகள் 

 

 28வது விமரச்கரக்ள் விருப்புரிணம விருது வழங்கும் விழாவானது, சமீபத்தில் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நணடபபற்றது. 

 S.S.ராஜபமௌலியின் RRR திணரப்படமானது இதில் இரை்டு விருதுகணளப் பபற்றுள்ளது. 

o சிறந்த அயல்நாட்டு பமாழித ்திணரப்படம்: "RRR" 

o சிறந்தப் பாடல்: “நாட்டு நாட்டு”: “RRR” 

 

பிரபை்ெ அழகி 2023 

 அபமரிக்க அழகி பட்டம் பபற்ற ஆர’்கபானி ககப்ரியல் என்பேர ்71வது பிரபஞ்ச அழகிப் 

பட்டதத்ிணன பவன்றுள்ளார.் 

 பவனிசுலா அழகிப் பட்டம் பவன்ற அமை்டா டுடாபமல் மற்றும் படாமினிகன் குடியரசு 

அழகிப் பட்டத்திணன பவன்ற ஆன்ட்ரனீா மாரட்ிபனஸ் ஆகிகயார ்முணறகய இரை்டாம் 

மற்றும் மூன்றாமிடங்கணளப் பபற்ற இரை்டு நபரக்ள் ஆவர.் 

 இதில் இந்தியாவின் திவிதா ராய் எந்த முன்னணி இைத்றதயும் பபற முடியவில்ணல. 
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மூன்றாவது பணக்கார நடிகர ்

 உலகப் புள்ளி விவரங்கள் நிறுவனம் சமீபத்தில் பவளியிட்ட ஒரு பட்டியலின்படி, ஷாருக் 

கான் உலகின் மூன்றாவது பைக்கார நடிகராகத் திகழ்கிறார.் 

 1 பில்லியன் டாலரக்ளுடன் பஜரர்ி சீன்ஃபீல்ட் மற்றும் ணடலர ் பபரர்ி ஆகிகயார ் இந்தப் 

பட்டியலில் முன்னைியில் உள்ளனர.் 

 அவரக்ணளத் பதாடரந்்து 800 மில்லியன் டாலர ் மதிப்புடன் டுணவன் ஜான்சன் இடம் 

பபற்றுள்ளார.் 

 இப்பட்டியலில் இடம் பபற்ற ஒகர இந்தியர ்ஷாருக்கான் ஆவார.் 

 டாம் குரூஸ் 620 மில்லியன் டாலரக்ளுடன் இப்பட்டியலில் ஷாருக் கானிற்கு அடுதத் 

இடதத்ில் உள்ளார.் 

 ஜாக்கி சான் 520 மில்லியன் டாலரக்ளுடன் இதில் 5வது இடத்ணதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 

 

சிறந்த சிறு வங்கி விருது 

 தமிழ்நாடு பமரக்்கன்ணடல் வங்கியானது (TMB) ‘2022 ஆம் ஆை்டிற்கான சிறந்த வங்கிகள் 

கைக்பகடுப்பில்’ ‘சிறந்த சிறு வங்கி விருணத’ பபற்றுள்ளது. 

 1 லட்சம் ககாடிக்கும் குணறவான பதிவு அளவு பகாை்ட வங்கிகளின் பிரிவின் கீழ் இந்த 

விருணத இந்த வங்கி பவன்றுள்ளது. 

 தூதத்ுக்குடிணயத் தணலணமயிடமாகக் பகாை்டு இயங்கி வரும் 101 ஆை்டுகள் 

பழணமயான இந்த வங்கியானது, புகழ்பபற்ற மற்றும் பணழணமயான தனியார ் துணற 

வங்கிகளில் ஒன்றாகும். 
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MLK கிராண்கட பகரட் சிறப்பு விருது 

 இந்திய-அபமரிக்கரான கிருஷ்ைா வவிலலா MLK கிராை்கட பகரட் என்ற சிறப்பு 

விருதிணனப் பபற்றுள்ளார.் 

 சபாதுச ் சமூகக் குடிணம உரிணமகளின் தணலவர ் ஜூனியர ் மாரட்்டின் லூதர ் கிங்கின் 

ஏகாதிபதத்ியதத்ிணன அபமரிக்கா பகாை்டாடும் விதமாக, அபமரிக்காவின் பிரதான 

அணமப்புடன் இந்தியச ் சமூகத்ணத இணைக்கும் இவரது பங்களிப்புகளுக்காக இந்த 

விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 நீை்ட காலமாக ஹியூஸ்ைனில் ேசித்து ேரும் வவிலலா இந்தியவியல் கல்வி 

அறக்கட்டணளயின் நிறுவனர ்மற்றும் தணலவர ்ஆவார.் 

 

 

நியூசிலாந்து பிரதமர ்ராஜினாமா 

 நியூசிலாந்து பிரதமர ் பஜசிந்தா ஆரப்டரன்், தனது பதவிணய ராஜினாமா பசய்வதாக 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 ஆரப்டரன்் 2017 ஆம் ஆை்டில் தனது 37வது வயதில் பிரதமராகப் பபாறுப்கபற்றார.் 

 அவர ் நியூசிலாந்தின் மூன்றாவது பபை் தணலவர ் மற்றும் உலகின் இணளய 

தணலவரக்ளில் ஒருவர ்ஆவார.் 

 1990 ஆம் ஆை்டில் பாகிஸ்தானின் பபனாசிர ் பூட்கடாவுக்குப் பிறகு, பதவியில் இருந்த 

கபாது குழந்ணதப் பபற்பறடுத்த உலகின் இரை்டாவது பிரதமர ்ஆரப்டரன்் ஆவார.் 

 அக்கடாபர ்14 ஆம் கததி நணடபபற உள்ள பபாதுத் கதரத்லில் நியூசிலாந்து தனது அடுத்த 

பிரதமணரத் கதரந்்பதடுக்க உள்ளது. 
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அொமிய கவிைர ்நீலமணி பூகன் 

 புகழ்பபற்ற அசாமியக் கவிஞர ்நீலமைி பூகன் காலமானார.் 

 2020 ஆம் ஆை்டிற்கான இந்தியாவின் மிக உயரந்்த இலக்கிய விருதான 56வது ஞான பீட 

விருணத பூகன் பவன்றார.் 

 கவிதா (கபிதா) என்ற அவரது கவிணதத் பதாகுப்பிற்காக, 1981 ஆம் ஆை்டின் அசாமிய 

பமாழிக்கான சாகிதய் அகாடமி விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இந்திய அரசினால் 1990 ஆம் ஆை்டில் பத்மஸ்ரீ விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டவதாடு, 

சாகிதய் அகாடமி உறுப்பினர ்விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 

உலகின் மிகவும் வயதான மனிதர ்

 

 அபமரிக்காவில் பிறந்த, 115வது வயதிணன எய்திய ஸ்பபயின் நாட்ணடச ் கசரந்்த பபை் 

ஒருவர ்உலகின் மிக வயதான மனிதர ்என்ற பபருணமணயப் பபற்றுள்ளார.் 

 கின்னஸ் உலக சாதணனகளின் (GWR) படி, பிரான்சு நாட்டிணனச ் கசரந்்த 118 வயதான 

லூசில் ராை்டனின் மரைதத்ிற்குப் பிறகு இவர ்இந்த தகுதிறயப் பபற்றுள்ளார.் 

 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 20 ஆம் கததியன்ணறய நிலவரப்படி, மரியா பிரான்யாஸ் 

கமாகரரா 115 வயது 322 நாட்கள் வயதுணடயவர ்ஆவார.் 
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FITUR ெரவ்கதெப் பயணக் கண்காட்சி 

 சரவ்கதச சுற்றுலா கை்காட்சி அல்லது FITUR பயைக் கை்காட்சியானது ஸ்பபயினின் 

மாட்ரிட் நகரில் நணடபபற்று வருகிறது. 

 FITUR என்பது Feria International del Turismo என்பதன் பபயர ்சுருக்கமாகும். 

 இந்தச ் சுற்றுலாக் கை்காட்சியானது, உலகின் மிக முக்கியமான மற்றும் மிகப்பபரிய 

சுற்றுலாக் கை்காட்சிகளில் ஒன்றாகும். 

 இந்தியாவுடன் கசரந்்து கமலும் 30 நாடுகள் இந்தக் கை்காட்சியில் பங்ககற்கின்றன. 

 இது முதன்முதலில் 1981 ஆம் ஆை்டில் நணடபபற்றது. 

 

பால்கிருஷ்ணா விதல்தாஸ் கதாஷி (1927-2023) 

 

 இந்தியக் கட்டிடக்கணல நிபுைர ் B.V. கதாஷி தனது 95வது வயதில் குஜராத் மாநிலம் 

அகமதாபாத்தில் காலமானார.் 

 லீ ககாரப்ுசியரிடம் பயிற்சி பபற்ற இவர,் பிரிட்ஸ்கர ் கட்டிடக்கணல பரிசு பபற்ற ஒகர 

இந்தியர ்ஆவார.் 

 இவர ்இந்திய நவீனக் கட்டிடக்கணலயின் முன்கனாடி ஆவார.் 

 2022 ஆம் ஆை்டில் இேர ் பிரித்தானியக் கட்டிடக் கணலஞரக்ளின் ராயல் நிறுவனம் 

வழங்கிய தங்கப் பதக்கத்ணத பவன்றார.் 

 கதாஷி அவரக்ள், அகமதாபாதத்ில் அணமந்துள்ள சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் திட்டமிடல் சார ்

பதாழில்நுட்ப ணமயம் (CEPT) மற்றும் மகாத்மா காந்தி பதாழிலாளர ் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின் கட்டிடங்கணள வடிவணமப்பதில் புகழ் பபற்றவர ்ஆவார.் 

 

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர ்

 இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர ் என்று அணழக்கப்படும் சபீர ் அலி என்பேர ் சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

 1981 ஆம் ஆை்டில் கடாக்கிகயா நகரில் நடந்த ஆசியத ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில் படகாத்லான் தங்கப் பதக்கத்திணன இவர ்பவன்றார.் 

 காத்மை்டு மற்றும் டாக்கா ஆகிய இடங்களில் நணடபபற்ற பதற்காசிய கூட்டணமப்பு 

விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளில் இரை்டு பவள்ளிப் பதக்கங்கணளயும் இவர ்பவன்றார.் 

 இேர ் 1979 மற்றும் 1985 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இணடயில் நணடபபற்ற பல்கவறு 

கடுணமயானப் கபாட்டிகளில் பதாடரச்ச்ியாக எட்டு ஓபன் கபாட்டிகளின் கதசியப் 

பட்டங்கணளயும் பவன்றுள்ளார.் 
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 அலி 1981 மற்றும் 1985 ஆம் ஆை்டுகளில் நணடபபற்ற உலக இரயில்கவ துணற சாரந்்த 

விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளில் பவை்கலம் மற்றும் பவள்ளிப் பதக்கங்கணள பவன்று 

உள்ளார.் 

 இவருக்கு 1981 ஆம் ஆை்டில் அரஜ்ுனா விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 அப்கபாணதயக் காலங்களில், கடலி தாம்சன் ‘ஒலிம்பிக் கபாட்டிகளின் இரும்பு மனிதர’் 

என்றும், சபீர ்‘இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர’் என்றும் அணழக்கப்பட்டனர.் 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த அறிவியலாளர ்விருது 

 R. விஷ்ணு பிரசாத் "2022 ஆம் ஆை்டின் மிகவும் புகழ்பபற்ற அறிவியலாளர"் என்ற 

விருதிணனப் பபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்69 காப்புரிணமகள் பகாை்ட அறிவியலாளர ்ஆவார.் 

 இது கலாசச்ாரம், அறிவியல், விணளயாட்டு மற்றும் புதுணம உள்ளிட்ட பல்கவறு 

துணறகளில் சிறந்தப் பங்களிப்பிற்காக தனிநபரக்ணள அங்கீகரிக்கும் வணகயில் 

வழங்கப்படும் விருதாகும். 

 டாக்டர ் பிரசாத் சரவ்கதசப் பத்திரிணககளில் 300க்கும் கமற்பட்ட அளவில் ஆய்வுக் 

கட்டுணரகணள பவளியிட்டுள்ள நிறலயில் அவரது கை்டுபிடிப்புகளுக்கு வமலும் பல 

காப்புரிணமகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பதத்ிற்கான பங்களிப்புகளுக்காக இந்தியாவின் உயரிய 

விருதான சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர ்பரிசு உட்பட பல மதிப்பு மிக்க விருதுகணளயும் அவர ்

பபற்றுள்ளார.் 
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விமளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

கயா-கயா உடற்தகுதி கொதமன 

 இந்தியக் கிரிக்பகட் அைியில் கதரவ்ு பசய்வதற்கான தகுதி நிணலகளில் கயா-கயா 

உடற்தகுதி கதரவ்ு முணற மீை்டும் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 கயா-கயா கசாதணன முணறகயாடு கசரத்்து, படக்ஸா (எலும்பு ஊடுகதிர ்கசாதணன) கதரவ்ு 

நிணலகளில் ஒரு பகுதியாக கசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 கயா-கயா கசாதணன என்பது உயிரவ்ளி தாங்குதிறன் உடற்தகுதிச ்கசாதணன ஆகும்.  

 அது 20 மீட்டர ்இணடபவளியில் உள்ள குறிப்பான்களுக்கு இணடயில் அதிக கவகதத்ில் ஓடி 

நிணறவு பசய்வதணன உள்ளடக்கியது. 

 

 

இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சிறந்த விமளயாட்டு வீரரக்ள் 

பட்டியல் 2022 

 கிரிக்பகட் கபாட்டிகளின் மூன்று வடிவங்களிலும் சிறப்பாக ஆடிய இந்திய கிரிக்பகட் 

அைி வீரரக்ளின் பபயரக்ணள இந்தியக் கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 படஸ்ட் கபாட்டிகளில், ரிஷப் பந்த்திணன முன்னைி மட்ணடப் பந்து வீரராகவும், ஜஸ்பிரித ்

பும்ராவிணனச ்சிறந்தப் பந்து வீசச்ாளராகவும் இந்தியக் கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 ஒரு நாள் சரவ்கதச கபாட்டிகளில், ஷ்கரயாஸ் ஐயர ் சிறந்த மட்ணடப் பந்து வீரராகவும், 

முகமது சிராஜ் சிறந்த பந்து வீசச்ாளராகவும் கதரவ்ு பசய்யப்பட்டனர.் 
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 T20 கபாட்டிகளில், சூரய்குமார ் யாதவ் சிறந்த மட்ணடப் பந்து வீரராகவும், புவகனஷ்வர ்

குமார ்சிறந்தப் பந்து வீசச்ாளராகவும் கதரவ்ு பசய்யப்பட்டனர.் 

 

 

ரை்சி ககாப்மபப் கபாட்டியில் ஹாட்ரிக் 

 பசௌராஷ்டிரா அைித் தணலவர ் பஜய்கதவ் உனட்கட், ரஞ்சிக் ககாப்ணபப் கபாட்டியின் 

பதாடக்க ஓவரில் ஹாட்ரிக் விக்சகை் எடுத்து சாதணனயிறனப் பணடத்தார.் 

 இந்த 88 வருட உள்நாட்டுப் கபாட்டியின் வரலாற்றில், சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியின் முதல் 

ஓவரிகலகய ஹாட்ரிக் எடுதத் முதல் பந்து வீசச்ாளர ் என்ற வரலாற்ணற இவர ்

பணடதத்ுள்ளார.் 

 

 

ொனியா மிரெ்ா ஓய்வு 

 இந்தியாவின் முதல் மகளிர ் படன்னிஸ் வீரரான சானியா மிரச்ா ஓய்வு பபறுவதாக 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இவர ் பங்கு பபற உள்ள WTA 1000 துபாய் படன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டிகய இவரது 

கணடசிப் பங்ககற்பாகும். 

 WTA ஒற்ணறயர ்தரவரிணசயில் முதல் 30 இடங்களுக்குள் நுணழந்த முதல் இந்தியர ்மிரச்ா 

ஆவார.் 

 இவர ்மூன்று கலப்பு இரட்ணடயர ்பட்டங்கள் உட்பட ஆறு கிராை்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கணள 

பவன்றுள்ளார.் 
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12 மணி கநரத்தில் 4500 ெமன்நீக்க உமதகள் 

 12 மணி வநரதத்ில் 4,500 சமன்நீக்க உறத ோய்ப்புகறளப் சபற்று வகரள அணி கின்னஸ் 

புத்தகதத்ில் இைம் பிடித்தது. 

 காறல 7.38 மணிக்கு முன்னாள் இந்திய வீராங்கறன U.ஷரபாலி  சதாைக்க 

ோய்ப்பிறனப் பயன்படுத்தி பந்றத வகால் அடிதத்து முதல் இறைசேளியில்லாமல் 

ோய்ப்புகள் ேழங்கப் பை்ைன. 

 வகரளாவின்  விறளயாை்டு மற்றும் இறளவயார ் விேகார அறமசச்ர ் V.அப்துரஹிமான் 

கறைசி சமன்நீக்க உறத ோய்ப்பிறன இரவு 7.38 மணிக்குப் சபற்றார.் 

 சஜரம்னியின் 2500 சமன்நீக்க உறத ோய்ப்புகள் என்ற முந்றதய சாதறனறய இந்த 

மலப்புரம் நிகழ்வு முறியடித்தது. 

 

 

மிகப்சபரிய ஓட்ட வித்தியாெத்தில் சவற்றி சபற்று உலகெ ்ொதமன 

 50 ஓவர ் பகாை்ட சரவ்கதச கிரிக்பகட் கபாட்டியில் இதுவணர இல்லாத அளவுக்கு 317 

ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்ணக அைியிணன வீழ்த்தி இந்திய அைி சரித்திரம் 

ஒன்றறப் பணடத்தது. 

 இலங்ணக அைிக்கு எதிரான ஒருநாள் பதாடணர இந்தியா 3-0 என்ற கைக்கில் சேன்று 

முடித்தது. 
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 391 ரன்கள் எடுத்தால் பவற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்ணக அைி 22 

ஓவரக்ளில் 73 ரன்களுக்கு அணனதத்ு விக்பகட்டுகணளயும் இழந்து ஆல் அவுட் ஆனது. 

 முன்னதாக, 2008 ஆம் ஆை்டு ஜூணல மாததத்ில் அபரட்ீனில் நணடபபற்ற அயரல்ாந்திற்கு 

எதிரான கபாட்டியில் நியூசிலாந்து அைி 290 ரன்கள் விதத்ியாசதத்ில் பவற்றி பபற்றது. 

 

 

ODI கபாட்டியில் ஐந்தாவது அதிக ரன் எடுத்த வீரர ்

 ஒருநாள் சரே்வதச கிரிக்பகட் கபாட்டிகளின் வரலாற்றில் அதிக ரன் குவிதத் ஐந்தாவது 

வீரர ்என்ற பபருணமயிணன விராட் ககாலி பபற்றார.் 

 அவர ் இலங்ணக வீரர ் மகஹசல பஜயவரத்்தனணவ முந்தி முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் 

நுணழந்தார.் 

 விராட் 268 ஒருநாள் கபாட்டிகளில் 57.78 என்ற சராசரியில் 45 சதம் மற்றும் 65 அணர 

சதங்களுடன் 12,652 ரன்கள் எடுதத்ுள்ளார.் 

 முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ள வீரரக்ள்: சசச்ின் படை்டுல்கர,் குமார சங்ககாரா, ரிக்கி 

பாை்டிங் மற்றும் சனத் பஜயசூரய்ா ஆகிகயார ்ஆவர.் 
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இரட்மடெ ்ெதம் அடித்த இளம் வீரர ்

 இந்திய கிரிக்பகட் வீரர ்சுமன் கில், நியூசிலாந்து அைிக்கு எதிரான முதலாவது ஒரு நாள் 

கபாட்டியில் இரட்ணடச ்சதம் அடித்து சாதணனப் புதத்கத்தில் இடம் பிடிதத்ு உள்ளார.் 

 தனது சக வீரர ் இஷான் கிஷாணன (24 வயது 145 நாட்கள்) விஞ்சியதன் மூலம் இந்தச ்

சாதணனணய எட்டிய இணளய வீரர ்என்ற பபருணமணயயும் இவர ்பபற்றார.் 

 ஒருநாள் கபாட்டியில் இரட்ணடச ்சதம் அடிதத் ஐந்தாவது இந்திய வீரர ்கில் ஆவார.் 

 கராஹித் சரம்ா ஒருநாள் கபாட்டிகளில் மூன்று இரட்ணடச ்சதங்கள் அடிதத்ுள்ளார.் 

 சசச்ின் படை்டுல்கர,் வீகரந்திர கசவாக், பகய்ல், ஃபகார ் ஜமான் மற்றும் மாரட்்டின் 

குப்தில் ஆகிகயார ்தலா ஒரு இரட்ணடச ்சதம் அடிதத்ுள்ளனர.் 

 

 

ICC வருடாந்திர விருதுகள் 2022 

 சரவ்கதசக் கிரிக்பகட் சணபயானது, தனது முதல் தனிநபர ் விருது பவன்றவரக்ளின் 

பட்டியலிணன 2022 ஆம் ஆை்டு ICC விருது விழாவில் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஆை்டு முழுவதும் பதிவான ஒட்டு பமாத்த பசயல்திறன் மற்றும் சாதணனகணள 

அடிப்பணடயாகக் பகாை்டு, 13 தனிப்பட்ட பிரிவுகளில் பவற்றியாளரக்ளின் பட்டியல் 

பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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ஆஸ்திகரலிய சடன்னிஸ் ஓபன் கபாட்டி 2023 

 2023 ஆம் ஆை்டு ஆஸ்திகரலிய ஓபன் கபாட்டியில் கிரஸ்ீ நாை்டின் ஸ்படபகனாஸ் 

சிட்சிபாணஸ வீழ்தத்ி, சசரப்ியாவின் கநாவக் கஜாககாவிச ் தனது 10வது ஆஸ்திகரலிய 

ஓபன் பட்டத்ணத பவன்றார.் 

 கஜாககாவிச ் பபற்ற இந்த 22 கிராை்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கள் முணறகய 22 மற்றும் 20 

பட்டங்கணளக் பகாை்ட ரஃகபல் நடால் மற்றும் கராஜர ் ஃபபடரர ் மீதான அவரக்ளது 

சாதணனககளாடு மீை்டும் ஈடு பசய்துள்ளது. 

 

பிரிவு விருது சவன்றவரக்ள் 

சர ்காரப்ீல்ட் கசாபரஸ்் ககாப்ணப பாபர ்அசாம் (பாகிஸ்தான்) 

கரசச்ல் பஹய்கஹா பிளின்ட் ககாப்ணப நாட் ஸ்கிவர ்(இங்கிலாந்து) 

ஆடவர ் படஸ்ட் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் ஆை்டின் 

சிறந்த வீரர ்

பபன் ஸ்கடாக்ஸ் (இங்கிலாந்து) 

 

ஆடவர ் ஒருநாள் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் ஆை்டின் 

சிறந்த வீரர ்

பாபர ்அசாம் 

 

மகளிர ் ஒருநாள் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் ஆை்டின் 

சிறந்த வீராங்கணன 

நாட் ஸ்கிவர ்

 

ஆடவர ்T20 சரவ்கதச கிரிக்பகட் கபாட்டியின் ஆை்டின் 

சிறந்த வீரர ்

சூரய்குமார ்யாதவ் (இந்தியா) 

 

மகளிர ்T20 சரவ்கதச கிரிக்பகட் கபாட்டியின் ஆை்டின் 

சிறந்த வீராங்கணன 

தஹ்லியா பமக்ராத் (ஆஸ்திகரலியா) 

 

ஆடவர ் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் ஆை்டிற்கான சிறந்த 

எழுசச்ி வீரர ்

மாரக்கா ஜான்சன் (பதன் ஆப்பிரிக்கா) 

 

மகளிர ் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் இந்த ஆை்டிற்கான 

சிறந்த எழுசச்ி வீராங்கணன 

கரணுகா சிங் (இந்தியா) 

 

ஆடவர ் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் இந்த ஆை்டிற்கான 

சிறந்த இணை கிரிக்பகட் வீரர ்

பஹகாரட்் எராஸ்மஸ் (நமீபியா) 

 

ஆடவர ் கிரிக்பகட் கபாட்டியின் இந்த ஆை்டிற்கான 

சிறந்த இணை கிரிக்பகட் வீராங்கணன 

ஈஷா ஓசா (இந்தியா) 

 

கடவிட் பஷப்பரட்் ககாப்ணப ரிசச்ரட்் இல்லிங்பவாரத்் (இங்கிலாந்து) 

கிரிக்பகட் உலகின் ஆன்மா விருது ஆசிப் கஷக் (கநபாளம்) 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலகக் குடும்ப தினம் - ஜனவரி 01  

 பிற கலாசச்ாரங்கள், கதசங்கள் மீதான கதணவயற்ற எதிரம்ணறயான சில அணுகு 

முணறகணள ணகவிடுவதணன ஊக்குவிக்கச ் சசய்ேதற்காக வேண்டி இத் தினமானது 

பகாை்டாடப் படுகிறது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சணபயின் பபாற்கால (மில்லினியம்) பகாை்டாட்டமான "அணமதி 

நிணலயில் ஒரு நாள்" என்பதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 

பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அமமப்பின் உருவாக்க தினம் - ஜனவரி 

01 

 "பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அணமப்பானது" அதன் 64வது உருோக்கத ்

தினதத்ிணனக் பகாை்டாடியது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அணமப்பானது 1958 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 

ஆம் கததியன்று நிறுவப்பட்டது. 

 இந்திய ஆயுதத் பதாழிற்சாணலகளின் பதாழில்நுட்ப கமம்பாடு மற்றும் உற்பதத்ி 

இயக்குனரகத் பதாழில்நுட்ப கமம்பாட்டு ஸ்தாபனம் ஆகியவற்றிணனப் பாதுகாப்பு 

அறிவியல் அணமப்புடன் இணைத்தணதயடுதத்ு இந்த அணமப்பானது உருவாக்கப் பட்டது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அணமப்பானது 52 ஆய்வகங்களின் வணல 

அணமப்ணபக் பகாை்டுள்ளது. 
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உலக பிசரய்லி தினம் - ஜனவரி 04 

 பாரண்வயற்கறாருக்கான மனித உரிணமகணள உைரந்்து பகாள்வதில் தகவல் பதாடரப்ு 

சாதனமாக விளங்கும் பிபரய்லி எழுதத்ின் முக்கியதத்ுவம் குறித்த விழிப்பு உைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்தத் தினம் பகாை்டாடப்படுகிறது. 

 ஜனவரி 04 ஆம் கததியானது, பிபரய்லி எழுதத்ு முணறணயக் கை்டுபிடித்த லூயிஸ் 

பிபரய்லி அவரக்ளின் பிறந்த நாளாகும். 

 பிபரய்லி அவரக்ள் 1809 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 04 ஆம் கததியன்று பிரான்சு நாட்டில் 

பிறந்தார.் 

 பாரண்வயற்ற நபரக்ள் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பிணன அளித்து, 

அவரக்ள் பிறணர சாரந்்து இருக்கும் நிணலணய தவிரத்த்ுச ் சுதந்திரமாக பசயல்படும் 

நிணலணய அதிகரிதத்ு, கல்வி மற்றும் கவணல வாய்ப்புகணள அணுகச ் சசய்வதற்கான 

வாய்ப்பிணன வழங்கும் ஒரு முணறயிணன அவர ்உருவாக்கினார.் 

 பிபரய்லி என்பது குவிய வடிவில் அணமக்கப்பட்ட ஆறு புள்ளிகணளப் பயன்படுதத்ி அகர 

வரிணச மற்றும் எை் குறியீடுகணளக் குறிக்கும் ஒரு அணமப்பாகும். 
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கபாரக்ளின் காரணமாக ஆதரவற்று விடப்படும் குழந்மதகளுக்கான உலக தினம் - 

ஜனவரி 06 

 கபாரக்ளின் காரைமாக ஆதரவற்று விடப்படும் குழந்ணதகளின் நிணல பற்றிய 

விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவணதயும், அவரக்ளின் அவலநிணலணயப் பற்றிய 

தகவல்கணளப் பரப்புவணதயும், அந்தக் குழந்ணதகள் வளரும்கபாது அவரக்ள் எதிர ்

பகாள்ளும் உளவியல், சமூக மற்றும் உடல் ரதீியான தணடகள் குறிதத்ு வலியுறுத்திக் 

கூறுவணதயும் கநாக்கமாகக் பகாை்டு இதத்ினமானது பகாை்டாடப் படுகிறது. 

 இந்த உலகலாவியத் தினமானது பிரான்சு நாட்டில் உள்ள SOS என்ஃபான்ட்ஸ் என் 

டிட்கரபசஸ் என்ற அணமப்பினால் நிறுவப்பட்டது. 

 கபாரக்ளின் காரைமாக ஆதரவற்று விடப்படும் குழந்ணதகளின் அவலநிணலணய 

நிவரத்்தி பசய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பிணன இந்த தினம் சமூகங்களுக்கு வழங்குகிறது. 

 2001 ஆம் ஆை்டு முதல், கபாரக்ளின் காரைமாக ஆதரவற்று விடப்படும் குழந்ணதகளின் 

மதிப்பிடப்பட்ட எை்ைிக்ணகயானது பதாடரந்்து குணறந்து வருகிறது, ஆனால் அது 

ஆை்டிற்கு 0.7 சதவீதம் என்ற விகிதத்தில் மட்டுகம குணறந்து வருகிறது. 

 

இந்தியப் புத்சதாழில் நிறுவனங்களுக்கான புத்தாக்க வாரம்- ஜனவரி 10 முதல் 16 

வமர 

 பதாழில்துணற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்த்க கமம்பாட்டுத் துணறயானது (DPIIT), இந்தியப் 

புதப்தாழில் நிறுவனங்களுக்கான புத்தாக்க வாரக் பகாை்டாட்டத்திணன ஏற்பாடு 

பசய்துள்ளது. 

 இது பதாழில்முணனகவார,் பதாழில்முணனகவாராக விரும்புவோர ் மற்றும் அரசாங்க 

அதிகாரிகள், பதாழில்துணற காப்பு நிறுவனங்கள், பபருநிறுவனங்கள் மற்றும் 

முதலீட்டாளரக்ள் கபான்ற புதப்தாழில் நிறுவனச ் சூழல் அணமப்புடன் பதாடரப்ுணடயப் 

பங்குதாரரக்ணள உள்ளடக்கிய பிற பசயலாக்க அணமப்புகளுக்கான அறிவுப் பகிரவ்ுக் 

கூட்டங்கணள உள்ளடக்கிய ஒரு நிகழ்வாகும். 

 கதசியப் புதப்தாழில் தினமானது 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 16 ஆம் கததியன்று 

அனுசரிக்கப் பட உள்ளது. 

 

பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் - ஜனவரி 09 

 இது பவளிநாடு வாழ் இந்தியர ்தினம் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியாவின் கமம்பாட்டிற்கு பவளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியச ் சமூகதத்ினரின் 

பங்களிப்பு மற்றும் சாதணனகணளக் குறிக்கும் வணகயில் ஜனவரி 09 ஆம் கததியன்று 

பகாை்டாடப் படும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும். 

 1915 ஆம் ஆை்டில் கமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி பதன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்திய 

நாட்டிற்குத் திரும்பிய நிகழ்விணனயும் இந்தத் தினம் நிணனவு கூரக்ிறது. 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2003 ஆம் ஆை்டில் பகாை்டாடப்பட்டது. 

 இந்த நாளில் பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதுகள் வழங்கப் படுகின்றன. 

 இந்த விருதுகள் மூன்று வணககளாக வணகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளன - அணவயாவன பிரவாசி 

பாரதிய சம்மான், பிரவாசி பாரதிய சம்மான் தங்கம், மற்றும் பிரவாசி பாரதிய சம்மான் 

வாழ்நாள் சாதணன ஆகியனவாகும். 
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கதசிய இமளைர் தினம் - ஜனவரி 12 

 இந்தியாவின் புகழ்மிக்க தணலவரக்ளில் ஒருவரான சுவாமி விகவகானந்தர ்அவரக்ளின் 

பிறந்தநாணள நிணனவு கூரும் வணகயில் இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 அவர ் எப்கபாதும் நாட்டின் இணளஞரக்ணள ஊக்குவித்து, நாட்டின் கமம்பாட்டில் 

இணளஞரக்ணளச ் சரியான முணறயில் பயன்படுதத் கவை்டும் என்ற ஒரு கருதத்ிணன 

முன்ணவதத்ார.் 

 அவர ்ஒரு ததத்ுவவாதி, சமூக சீரத்ிருத்தவாதி மற்றும் சிந்தணனயாளர ்ஆவார.் 

 சுவாமி விகவகானந்தர ் அவரக்ள் தான் கணடப்பிடித்து வாழ்ந்த தத்துவம் மற்றும் 

இலட்சியங்கணளப் பரப்புவகத இந்தக் பகாை்டாட்டதத்ின் ஒரு முக்கிய குறிக்ககாள் 

ஆகும். 

 இந்திய அரசாங்கமானது 1984 ஆம் ஆை்டில் கதசிய இணளஞர ்தினத்ணத அறிவிதத்து. 

 

ொமலப் பாதுகாப்பு வாரம் 2023 - ஜனவரி 11/17 

 சாணலப் கபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாணலகள் அணமசச்கம், 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 

11 முதல் 17 ஆம் கததி வணர சாணலப் பாதுகாப்பு வாரத்ணதக் கணடபிடிக்கிறது. 

 அணனவருக்குமான பாதுகாப்பான சாணலகள் என்ற பகாள்ணக குறித்து பிரசச்ாரம் 

பசய்வணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 கதசிய சாணலப் பாதுகாப்பு வாரம் ஆனது முதல் முணறயாக 1989 ஆம் ஆை்டில் 

பகாை்டாடப் பட்டது. 

 2010 ஆம் ஆை்டில் சுந்தர ்குழு பரிந்துணரத்த கதசிய சாணலப் பாதுகாப்புக் பகாள்ணகக்கு 

மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது. 

 

7வது ஆயுதப்பமட வீரரக்ள் தினம் - ஜனவரி 14 

 இந்திய நாட்டின் ஆயுதப் பணடகளில் பைியாற்றிய வீரரக்ளின் தியாகம் மற்றும் 

கசணவணயக் பகௌரவிப்பதற்காக இந்தத் தினமானது அரப்்பைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தினமானது 2017 ஆம் ஆை்டில் பகாை்டாடப்படத் பதாடங்கியது. 

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


                   
 

206 
 

 இந்தத் தினமானது, நவம்பர ் 11 ஆம் கததியன்று உலகம் முழுவதும் பகாை்டாடப்படும் 

கபார ்நிறுதத் தினதத்ில் இருந்து உருவானதாக அறியப்படுகிறது. 

 முதல் கபார ் நிறுத்த தினமானது 1919 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 11 ஆம் கததியன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இது முதலாம் உலகப் கபாரின் முடிணவ நிணனவு கூருவணதயும், அப்கபாரில் கபாராடிய 

துைிசச்லான வீரரக்ணளக் பகௌரவிப்பணதயும் கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில், 1926 ஆம் ஆை்டில் காங்கிரஸால் நிணறகவற்றப்பட்ட தீரம்ானதத்ின் மூலம் 

இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 கபார ் நிறுத்த நாளானது 2017 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவில் ஆயுதப்பணட வீரரக்ள் தினம் 

என மறுபபயரிடப்பட்டது. 

 

75வது இந்திய இராணுவ தினம் - ஜனவரி 15 

 இது இந்திய இராணுவத்தின் முதல் இந்தியப் பணடத் தளபதியான பஜனரல் (ஃபீல்டு 

மாரஷ்ல்) K.M.கரியப்பா அவரக்ளின் சாதணனகணள நிணனவு கூருவணத கநாக்கமாகக் 

பகாை்டுள்ளது. 

 1949 ஆம் ஆை்டில் இந்நாளில் தான், கணடசி பிரிட்டிஷ் தணலணமப் பணடத ்தளபதியான 

பஜனரல் சர ் FRR புசச்ரிடமிருந்து இந்திய இராணுவதத்ின் தணலணமப் பபாறுப்ணப 

கரியப்பா ஏற்றார.் 

 இவர ்சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்தியத் தளபதி ஆனார.் 

 கரியப்பா மற்றும் பாதுகாப்புப் பணடகணளக் பகௌரவிக்கும் வணகயில் ஒவ்கவார ்

ஆை்டும் இராணுவ தினம் பகாை்டாடப்படுகிறது. 

 

கதசியப் புத்சதாழில் நிறுவனங்கள் தினம் - ஜனவரி 16 

 

 2021 ஆம் ஆை்டில் ஜனவரி 16 ஆம் கததிணய கதசியப் புதப்தாழில் நிறுவன தினமாக 

பிரதமர ்அறிவிதத்ார.் 
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 இந்தியப் புதப்தாழில் நிறுவனங்களின் சூழலணமவிணனப் புகழுறச ் சசய்திை 

வேண்டுவதற்காகவும், அதறன கமம்படுதத்ச ் சசய்வதற்காகவும் அரசு மற்றும் அரசு 

சாரா நிறுவனங்களால் பல்கவறு நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு பசய்யப் பட்டு 

உள்ளன. 

 புதப்தாழில் இந்தியா திட்டமானது 2016 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 16 ஆம் கததியன்று 

பதாடங்கப் பட்டது. 

 இது பதாழில் பகாள்ணக மற்றும் ஊக்குவிப்புத் துணறயின் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 புதப்தாழில் இந்தியா புத்தாக்க வாரம் ஆனது 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 10 முதல் 16 ஆம் 

கததி வணர அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

கதசியப் கபரிடர் மீட்புப் பமட தினம் - ஜனவரி 19 

 இப்பணடயானது 2006 ஆம் ஆை்டில் அதிகாரப் பூரவ்மாக உருவாக்கப்பட்டது முதல் இந்த 

நாள் பகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தச ் சிறப்பு சகாண்ை பல திறன்கணளக் பகாை்ட மீட்புப் பணடயானது, எல்ணலப் 

பாதுகாப்புப் பணட (BSF), மத்திய கசமக் காவல் பணட (CRPF), மதத்ியத ் பதாழில்துணற 

பாதுகாப்புப் பணட (CISF), இந்கதா-திபபத்திய எல்ணலக் காவல் பணட (ITBP), சாஸ்த்ரா சீமா 

பால் (SSB) மற்றும் அசாம் ணரபிள்ஸ் ஆகியவற்றின் பணடப் பிரிவுகணளக் பகாை்டு 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நீரில் மூழ்குதல், கட்டிட இடிபாடுகள், நிலசச்ரிவுகள், பவள்ளப் கபரழிவு நிகழ்வுகள், 

பூகம்பங்கள் மற்றும் சூறாவளி கபான்ற கபரிடரக்ளின் கபாது மீட்பு நடவடிக்ணககணள 

கமற்பகாள்வதற்கான ஒரு முதன்ணம நிறுவனமாக கதசியப் கபரிடர ் மீட்புப் பணட 

விளங்குகிறது. 

 கபரிடர ்கமலாை்ணமச ்சட்டமானது 2005 ஆம் ஆை்டில் இயற்றப்பட்டது. 

 

பராக்ரம் திவாஸ்/ கநதாஜி சஜயந்தி - ஜனவரி 23 

 கநதாஜி சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் அவரக்ளுணடய 126வது பிறந்தநாள் ஆனது இந்திய நாட்டில் 

பகாை்டாடப்பட்டது. 

 இவரது பிறந்த நாள் ஆனது "பராக்ரம் திவாஸ் அல்லது துைிசச்ல் தினம்" என்றும் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது 2021 ஆம் ஆை்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 காலனித்துவ ஆட்சிக்கு எதிரான அவரது கடுணமயான எதிரப்்பிற்காக அவர ் நிணனவு 

கூரப் படுகிறார.் 

 இந்தத் தினமானது இந்திய மக்கணள, குறிப்பாக இணளஞரக்ணள, துன்பங்கணள எதிர ்

பகாள்ளும் சமயங்களில் துைிவுடன் பசயல்பட ஊக்குவிக்கிறது. 

 கமலும், இணளஞரக்ளிடம் கதசபக்தியின் உைரண்வத் தூை்டுவணத இது கநாக்கமாகக் 

பகாை்டுள்ளது. 
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கதசியப் சபண் குழந்மதகள் தினம் - ஜனவரி 24 

 இந்தத் தினமானது, 2008 ஆம் ஆை்டில் பபை்கள் மற்றும் குழந்ணதகள் கமம்பாட்டு 

அணமசச்கத்தினால் நிறுவப்பட்டது. 

 கதசியப் பபை் குழந்ணதகள் தினதத்ின் குறிக்ககாள் ஆனது, பபை் குழந்ணதகள் எதிர ்

பகாள்ளும் பாரபட்சம் மற்றும் அநீதிணய எடுதத்ுணரப்பகத ஆகும். 

 கமலும், இந்தத் தினம் நம் நாட்டில் உள்ள பபை்களின் உரிணமகள் பற்றிய விழிப்பு 

உைரண்வ ஊக்குவிக்கிறது. 

 கல்வி, கவணல வாய்ப்பு, உணட உள்ளிட்ட பல்கவறு பிரிவுகளில் பபை்கள் எதிர ்பகாள்ளும் 

ஏற்றத் தாழ்வுகள் குறித்த விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவகத இந்த நாளின் முக்கிய 

கநாக்கமாகும். 

 ஆனால் சரவ்கதச பபை் குழந்ணதகள் தினமானது அக்கடாபர ் 11 ஆம் கததியன்று 

பகாை்டாடப் படுகிறது. 

 

 

ெரவ்கதெ கல்வி தினம் - ஜனவரி 24 

 கல்வியின் முக்கியத்துேத்றத மக்களுக்கு உணரத்்தவே இந்த நாள் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 
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 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 3, அன்று, ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ் சறப இந்த நாறள 

அறிவிக்க ோக்களித்தது. 

 இந்தத் தீரம்ானம் றநஜீரியா மற்றும் மற்ற 58 உறுப்பு நாடுகளால் இறணந்து 

முன்சமாழியப் பை்ைது. 

 "மக்களில் முதலீடு சசய்ய, கல்விக்கு முன்னுரிறம சகாடுங்கள்" என்பது 2023 ஆம் 

ஆண்டின் கருப்சபாருள் ஆகும். 

 

உத்தரப் பிரகதெத்தின் ஸ்தாபன தினம்  - ஜனவரி 24 

 உத்தரப் பிரவதச மாநிலம் ஜனேரி 24 அன்று அதன் ஸ்தாபன தினம்  அல்லது உதத்ரப் 

பிரவதச தினத்றதக் சகாண்ைாடுகிறது. 

 2018 முதல் இந்தக் சகாண்ைாை்ைம் மூன்று நாை்களுக்கு நறைசபறுகிறது. 

 2023 உத்தரப் பிரவதச தினதத்ின் முக்கியக் கருப்சபாருள் 'முதலீடு மற்றும் வேறல 

ோய்ப்பு' ஆகும். 

 சுதந்திரதத்ிற்குப் பிறகு, ஐக்கிய மாகாணங்களின் கீழ் உள்ள பகுதிகள் ஒன்றிறணக்கப் 

பை்டு 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 24 ஆம் வததியன்று உத்தரப் பிரவதசம் உருோக்கப்பை்ைது. 

 

 

கதசிய வாக்காளர் விழிப்புணரவ்ு தினம் - ஜனவரி 25 

 இந்தத் தின அனுசரிப்பின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய வநாக்கம், குறிப்பாக புதிய 

ோக்காளரக்றள ஊக்குவிப்பதும், அேரக்ளின் வசறேகறள எளிதாக்கச ் சசய்ேதும், 

ோக்காளர ்வசரக்்றகறய அதிகப்படுத்துேதும் ஆகும். 

 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் நாடு முழுேதும் இந்தத் தினம் சகாண்ைாைப்பை்டு ேருகிறது. 

 இந்த நாள் 1950 ஆம் ஆண்டில் இந்தியத் வதரத்ல் ஆறணயம் உருோன தினத்றதக் 

குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டுக்கான கருசபாருள், ‘ோக்களிப்பறதப் வபால எதுவும் இல்றல, நான் 

நிசச்யமாக ோக்களிக்கிவறன்’ என்பதாகும். 
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கதசிய சுற்றுலா தினம் - ஜனவரி 25 

 இது முதன்முதலில் இந்திய அரசால் 1948 ஆம் ஆண்டில் சகாண்ைாைப்பை்ைது. 

 இது வதசியப் பாரம்பரியத்றதப் பாதுகாப்பதற்கும், நாடு முழுேதும் பிரபலமான 

சுற்றுலாத் தலங்கறள உருோக்குேதற்கும் வநாக்கமாக இருந்தது. 

 இந்த ஆண்டு, சதலுங்கானாவின் வபாசச்ம்பள்ளியில் வதசிய அளவிலான நிகழ்சச்ி 

நறைசபற்றது. 

 இது றஹதராபாதத்ின் புறநகரப்் பகுதியில் அறமந்துள்ள இந்தக் கிராமம் றகயால் 

சநய்யப்பை்ை இகாை் புைறேகளுக்குப் சபயர ்சபற்றது. 

 

இமாெெ்லப் பிரகதெ மாநிலம் உருவான நாள் - ஜனவரி 25 

 1971 ஆம் ஆண்டு இவத நாளில் தான் இமாசச்லப் பிரவதசம் இந்தியாவின் 18ேது 

மாநிலமாக உருோனது. 

 இது சபாதுோக வதே பூமி அல்லது கைவுளின் பூமி என்றும், வீர பூமி என்றும் அதாேது 

இந்தியாவில் துணிசச்லானப் பகுதி என்று சபாருள்படும்  ேறகயில் அறழக்கப் படுகிறது. 

 கரடுமுரைான நிலப்பரப்புகள், பல சிகரங்கள் மற்றும் நதி அறமப்புகறளக் சகாண்ை 

இந்தியாவின் மூன்று மறல மாநிலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 

ெரவ்கதெ சுங்க தினம் - ஜனவரி 26 

 திறறமயான உலகளாவிய ேரத்்தக நிரே்ாகதற்த உறுதி சசய்ேதற்காக அயராது 

உறழக்கும் அறனதத்ுச ்சுங்க முகேரக்ள் மற்றும் நிறுேனங்கறள இது சகளரவிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்சபாருள் ‘அடுத்த தறலமுறறறய ேளரப்்பது: சுங்கத்தில் அறிவுப் 

பகிரவ்ு மற்றும் சதாழில்சார ்சபருறமயின் கலாசச்ாரத்றத ஊக்குவிதத்ல்’ என்பது ஆகும் 

 இது 1953 ஆம் ஆண்டில் நறைசபற்ற உலகச ் சுங்க அறமப்பின் (WCO) முதல் அமரற்ே 

நிறனவு கூருகிறது. 

 முன்பு சுங்கக் கூை்டுறவுக் கழகம் (CCC) என அறழக்கப்பை்ை WCO, 1952 ஆம் ஆண்டில் 

சபல்ஜியதத்ின் பிரஸ்ஸல்ஸில் உருோக்கப்பை்ைது. 

 உலகச ்சுங்க அறமப்பின் தறலறமயகம் சபல்ஜியதத்ின் பிரஸ்ஸல்ஸில் உள்ளது. 
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ெரவ்கதெ இனப்படுசகாமல நிமனவு நாள் - ஜனவரி 27 

 இது இனப்படுசகாறலயால்  பாதிக்கப்பை்ைேரக்ளின் நிறனோக அனுசரிக்கப்படும் 

சரே்வதச தினம் என்றும் அறழக்கப்படுகிறது. 

 சஜரம்னியில் நாஜி ஆை்சியில் ஆறு மில்லியன் யூதரக்ள், ஐவராப்பாவின் யூத மக்கள் 

சதாறகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மற்றும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் சகால்லப் 

பை்ைறத இந்த நாள் நிறனவு கூரக்ிறது. 

 1945 ஆம் ஆண்டு சசம்பறையினரால் ஆஷ்விை்ஸ் ேறத முகாம் விடுவிக்கப்பை்ை வததிறய 

நிறனவு கூரும் ேறகயில் ஜனேரி 27 வதரந்்சதடுக்கப்பை்ைது. 

 "வீடு மற்றும் சசாந்தம்" என்ற கருப்சபாருள் 2023 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் இனப் 

படுசகாறல நிறனவு மற்றும் அது சாரந்்த கல்விக்கு ேழி காை்டுகிறது. 

 

தரவுத் தனியுரிமம தினம் - ஜனவரி 28 

 தரவுப் பாதுகாப்பிற்கான உரிணம மற்றும் மக்கள் தங்கள் தரவுகணள மிகவும் 

பாதுகாப்பாக ணவதத்ிருக்கும் பல்கவறு வழிகள் குறிதத்ு அதிக விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவணத இதத்ினம் கநாக்கமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

 எை்ைிம ரீதியில் முன்கனறி வரும் உலகில் தற்கபாது நிலவி வரும் மிக முக்கியமான 

பிரசச்ிணனகளில் ஒன்ணறக் குறித்து விழிப்புைரவ்ிணன எழுப்புவதற்காக இந்தத் 

தினமானது உலகளவில் பகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த நாளின் முக்கிய குறிக்ககாள், இந்தத ் துணறயில் உள்ள சவால்கணளப் பற்றி 

மக்களுக்குக் கற்பிப்பதும், தனியுரிணம பதாடரப்ான அவரக்ளின் உரிணமகணளப் பற்றி 

அவரக்ளுக்குத் பதரியப் படுதத்ுவதும் ஆகும். 

 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான இந்தத ் தினத்தின் கருத்துரு, ‘தனியுரிணமக்கு முன்னுரிணம 

அளியுங்கள்' என்பதாகும். 

 

 

உலகத் சதாழுகநாய் தினம் - ஜனவரி 29 

 பதாழுகநாய் பற்றிய விழிப்புைரண்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ஜனவரி மாததத்ின் கணடசி 

ஞாயிற்றுக் கிழணமயன்று இதத்ினமானது பகாை்டாடப்படுகிறது. 

 பதாழுகநாய் பதாடரப்ான தவறானத் தகவல்கள் மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கு முற்றுப் புள்ளி 

ணவப்பதற்கான அணழப்பிணன இந்த நாள் விடுக்கிறது. 
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 பதாழுகநாய் கஹன்சன் கநாய் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

 பஜரஹ்ாரட்ு பஹன்ரிக் ஆரம்யர ் கஹன்சன் 1873 ஆம் ஆை்டில் பமதுவாக வளரக்ின்ற 

ணமக்ககாபாக்டீரியம் பலப்கர என்ற பாக்டீரியம் தான் இந்த கநாய்க்கான முக்கியக் 

காரைம் என்பதணனக் கை்டறிந்தார.் 

 2023 ஆம் ஆை்டு உலகத் பதாழுகநாய் தினதத்ின் கருதத்ுரு, "தற்கபாது பசயலாற்றித ்

பதாழுகநாணய முடிவுக்குக் பகாை்டு வருதல்" என்பதாகும். 

 இது 1954 ஆம் ஆை்டில் பிரான்சு நாட்டிணனச ் கசரந்்த புரேலரான ரவுல் ஃகபால்கலகரா 

என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

 பதாழுகநாய் என்பது ஒரு நாள்பட்ட பதாற்று கநாயாகும் என்பவதாடு, இது ணமக்ககா 

பாக்டீரியம் பலப்கர என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. 

 இது பமதுவாக அதிகரிக்கிற நிறலயில், இந்த கநாயின் அறிகுறிகள் கதான்றும் கால 

இணடபவளி சராசரியாக 5 ஆை்டுகள் ஆகும். 

 இந்தியாவில், ஒவ்கவார ்ஆை்டும் ஜனவரி 30 ஆம் கததியன்று காந்தி அவரக்ளின் நிணனவு 

தினத்ணத ஒட்டி இத்தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 உலகளவில் பதிவான பதாழுகநாய்ப் பாதிப்புகளில் பாதிக்கும் கமற்பட்டணவ 

இந்தியாவில் கை்டறியப் பட்டுள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆை்டில், இந்தியாவில் 1,33,781 பதாழுகநாய்ப் பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன 

மற்றும் உலகளவில் 1,40,546 பதாழுகநாய்ப் பாதிப்புகள் (புதிய பாதிப்புகள்) பதிவாகி 

உள்ளன. 

 இந்தியாவில், பதாழுகநாயின் பாதிப்பு வீதம் 10,000 மக்கள்பதாணகக்கு 0.4 ஆகும். 

 

 

புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பமண்டல கநாய்களுக்கான உலக தினம் - ஜனவரி 30 

 உலக சுகாதாரச ் சணபயானது, 2021 ஆம் ஆை்டு கம 31 ஆம் கததியன்று, ஜனவரி 30 

கததியிணனப் புறக்கைிக்கப்பட்ட பவப்பமை்டல கநாய்களுக்கான உலக தினமாக 

அங்கீகரிதத்து. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள ஏணழ மக்கள் மீது இந்த கநாய்கள் ஏற்படுதத்ும் கபரழிவு மிக்க 

தாக்கம் பற்றிய சிறந்த விழிப்புைரண்வ உருவாக்குவணத இது கநாக்கமாகக் பகாை்டு 

உள்ளது. 

 இந்கநாய்கணளக் கட்டுப்படுதத்ுதல், நீக்குதல் மற்றும் ஒழிதத்ல் ஆகியவற்றுக்கான 

வளரந்்து வரும் நடவடிக்ணககணள ஆதரிக்குமாறு அணனவருக்கும் அணழப்பு ஒன்றற 

விடுக்கும் விதமாக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

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


                   
 

213 
 

 புறக்கைிக்கப்பட்ட பவப்பமை்டல கநாய்கள் என்பது, 20 கநாய்களின் மாறுபட்ட 

வடிவங்களின் குழுவாகும் என்பவதாடு, அணவ பபரும்பாலும் பவப்பமை்டலப் பகுதிகளில் 

பரவலாக காைப்படுகின்றன. 

 பதன்கிழக்கு ஆசியப் பிராந்தியமானது உலகளவில் இரை்டாவது அதிக அளவில் 

புறக்கைிக்கப் பட்ட பவப்பமை்டல கநாய்கள் பதிவிணனக் பகாை்டுள்ளது. 

 புறக்கைிக்கப்பட்ட பவப்பமை்டல கநாய்கள் என்பது ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் 

அபமரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள வளரந்்து வரும் பகுதிகளில் உள்ள விளிம்பு நிணலச ்

சமூகங்களிணடகய மிகவும் பபாதுவாக காைப்படும் பதாற்றுகநாய்களின் குழு ஆகும். 

 அணவ ணவரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள், புகராட்கடாகசாவா மற்றும் ஒட்டுை்ைிப் புழுக்கள் 

கபான்ற பல்கவறு கநாய்க் கிருமிகளால் ஏற்படுகின்றன. 

 

 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உள்நாட்டுக் கால்நமட இனங்கள் 

 இந்திய கவளாை் ஆராய்சச்ிச ் சணபயானது (ICAR) கடந்த ஓராை்டில், 10 புதிய வணக 

கால்நணட இனங்கணளப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

 இதில் மாடு, எருணம, ஆடு மற்றும் பன்றி ஆகியணவ அடங்கும். 

 இந்தப் பதிவானது, 2023 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 04 ஆம் கததியன்ணறய நிலவரப் படி 

உள்நாட்டு இனங்களின் பமாத்த எை்ைிக்ணகணய 212 ஆக உயரத்்தியுள்ளது. 

 இந்திய கவளாை் ஆராய்சச்ிச ்சணப - கதசிய விலங்கின மரபணு வளங்கள் கழகம் (NBAGR) 

மூலம் இந்தப் பதிவுகள் கமற்பகாள்ளப் பட்டன. 

 இந்த 10 புதிய இனங்களில் பின்வருபணவ அடங்கும் 

o மூன்று புதிய கால்நணட இனங்கள் - கதானி, சஞ்கசாரி, மாசிலம். 

o ஒரு எருணம இனம் - பூரை்தடி, 

o மூன்று ஆடு இனங்கள் - கசாஜாட், கபரௌலி, குஜாரி மற்றும் 

o மூன்று பன்றி இனங்கள் - பை்டா, மைிப்பூரி பிளாக், வாக் சாம்பில். 
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சமட்டாசவரஸ்் உலகில் ஹாக்கி இந்தியா நுமழவு 

 ஹாக்கி இந்தியா அறமப்பானது, தனது சமூக ஊைக தளங்களில் 'ஹாக்கிசேரஸ்்' 

என்பறத அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 சமை்ைாவேரஸ்் உலகில் நுறழந்த முதல் வதசிய விறளயாை்டுக் கூை்ைறமப்பு இது ஆகும். 

 'ஹாக்கிசேரஸ்்' என்பது உலகளாவிய ஹாக்கி ரசிகரக்ள் தங்களுக்கு விருப்பமான 

விறளயாை்றை தங்கள் வீை்டில் இருந்தபடிவய சசன்று அனுபவிக்க முடியும் ேறகயில் ஒரு 

புதிய சமய்நிகர ்அனுபேத்றத ேழங்கும். 

 

 

இந்தியக் கடகலாரக் காவற்பமட கப்பல் ‘கம்லா கதவி’ 

 இந்தியக் கடகலாரக் காவற்பணடயின் கப்பல் மற்றும் விணரவு கராந்துக் கப்பலான ‘கம்லா 

கதவி’ சமீபத்தில் பணடயில் இணைக்கப்பட்டது. 

 இந்தியக் கடகலாரக் காவற்பணட கப்பல் கம்லா கதவி, விணரவு கராந்துக் கப்பல் 

வரிணசயின் அதிகாரப்பூரவ் ஐந்தாவது மற்றும் கணடசிக் கப்பல் ஆகும்.  

 இது கதணவப்படும் கபாது கடல் பகுதிகளில் கராந்து பசன்று, கடத்தல் தடுப்பு, கவட்ணட 

தடுப்பு மற்றும் கதடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்ணககணள கமற்பகாள்ளும். 
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5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பின்பற்றப்பட்ட மரணெ ்ெடங்குகள் 

 

 ஜூனா காதியா கிராமதத்ில் (கட்ச,் குஜராத்) மிகப்பபரியக் கல்லணறகளில் ஒன்றில் 

கமற்பகாள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்சச்ியில், பீங்கான் பாணனகள், மைிகளால் ஆன 

நணககள், விலங்குகளின் எலும்புகள் கபான்ற மதிப்பு மிக்க பபாருட்களுடன் உள்ளிட்ட 

கல்லணறகள் கை்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 பை்ணடய மனிதரக்ள் தனிநபர ்பயன்பாட்டுக் கணலப்பபாருட்கள், புனிதத் தன்ணமயுடன் 

வைங்கப் பட்ட விலங்குகள் மற்றும் உைவு மற்றும் நீர ் பகாை்ட பாணனகள் கபான்ற 

பிற்காலப் பயன்பாடு பகாை்ட பபாருட்களுடன் இறந்தவரக்ணள புணததத்னர ்என்பணத 

இணவ நிரூபிக்கின்றன. 

 இணவ கி.மு. 3,200 முதல் கி.மு. 2,600 வணரயிலான காலகட்டத்திணனச ்கசரந்்தணவ. 

 இந்தத் தளமானது, மை்-கமடுகளால் ஆன புணதகுழிகளில் இருந்து கற்களால் ஆன 

கல்லணறகளுக்கு மாற்றமணடந்தப் பரிமாற்றதத்ிணனக் காட்டுகிறது. 

 

1200 ஆண்டுகள் பழமமயான நுண்ணிய ஸ்தூபிகள் 

 இந்தியத் பதால்லியல் துணறயானது (ASI), 'நாளந்தா மகாவிஹாரா' வளாகதத்ில் உள்ள 

சாராய் திலா சிகரப் பகுதிக்கு அருகில், 1200 ஆை்டுகள் பழணமயான இரை்டு சிறு வடிவ 

வழிபாட்டு ஸ்தூபிகணளக் கை்டுபிடித்துள்ளது. 
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 புத்தர ் உருவங்கணளச ் சித்தரிக்கும் வணகயில் கல்லில் பசதுக்கப்பட்ட இணவ, 1200 

ஆை்டுகள் பழணமயானதாக இருக்கக் கூடும். 

 இந்தியாவில் கிபி 7 ஆம் நூற்றாை்டு முதல், சிறிய நுை்ைிய படரககாட்டா வணக 

ஸ்தூபிகள் வழிபாட்டுக் காைிக்ணகப் பபாருள்களாகப் பிரபலமணடந்தன. 

 நாளந்தா மகாவிஹாரா தளமானது கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாை்டு முதல் கி.பி. 13 ஆம் 

நூற்றாை்டு வணரயிலான ஒரு மடாலயம் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் பதால் பபாருள் 

சாரந்்த எஞ்சியப் பகுதிகணள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இதில் ஸ்தூபிகள், ஆலயங்கள், விகாராக்கள் (குடியிருப்பு மற்றும் கல்விக் கட்டிடங்கள்) 

மற்றும் ஸ்டக்ககா ேறக, கல் மற்றும் உகலாகதத்ிலான பல்கவறு முக்கியமான கணலப் 

பணடப்புகளும் இங்குள்ளன. 

 

 

உலகின் பழமமயான எழுத்து சபாறிக்கப்பட்ட பாமற 

 நாரக்வயில் உள்ள பதால்பபாருள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள், உலகின் மிகப் பழணமயான 

ரன்ஸ்கடான் (சஜரம்ானிய இனதத்வரது வரி வடிவ எழுத்துக்கள் பபாறிக்கப்பட்ட கல்) 

என்று கருதப்படும் கல்பவட்டு ஒன்றிணனக் கை்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 இந்தக் கல்பவட்டுகள் 2,000 ஆை்டுகள் பழணமயானணவயாகும் என்பவதாடு இது ரூனிக் 

எழுத்து சாரந்்த புரிந்து பகாள்ள முடியாத வரலாற்று காலத்தின் ஆரம்பக் கட்ட 

நாட்கணளச ்கசரந்்தணவயாகும். 

 இது "இதுவணர கை்டுபிடிக்கப்பட்ட பழணமயான ரூனிக் கல்பவட்டுகளில் ஒன்று" மற்றும் 

"உலகின் மிகப் பழணமயான காலம் கை்டறியக்கூடிய ரன்ஸ்கடான்" ஆகும். 

 இதற்கு முன்பு, பணழய ரூன் எழுதத்ுக்கள் மற்ற பபாருட்களின் மீது பபாறிக்கப் 

பட்டிருப்பது கை்டறியப்பட்டன, ஆனாலும் கற்களில் பபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் 

கை்டறியப் படவில்ணல. 

 ஆரம்பக் கால ரூனிக் எழுத்தானது, படன்மாரக்்கில் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட எலும்பினால் 

ஆன சீப்பில் பதிவாகியிருப்பது கை்டறியப்பட்டது. 
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அதானி குழுமத்தின் மீதான ஹிண்டன்பரக்் ஆய்வு அறிக்மக 

 அபமரிக்க நாை்டின் முதலீட்டு ஆகலாசணன வழங்கீட்டு நிறுேனம் மற்றும் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனமான ஹிை்டன்பரக்் பவளியிட்ட ஒரு அறிக்ணகக்குப் பிறகு, அதானி குழுமப் 

பங்குகள் பபருமளவில் வீழ்சச்ியணடந்துள்ளன. 

 அதானி குழுமம் கமாசடி மற்றும் முணறககடுகளில் ஈடுபட்டதாக ஹிை்டன்பரக்் 

நிறுேனம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 

 உலகப் பைக்காரரக்ள் பட்டியலில் அதானி 11வது இடதத்ிற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார.் 

 ஹிை்டன்பரக்் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் பல பபரிய நிறுவனங்களில் நடந்த ஊழல்கணள 

பவளிக் பகாை்டு வருகிறது. 

 தற்வபாது இந்த கமாசடிகளின் அறிக்ணகணய இந்த நிறுவனம் பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது சமபங்கு, கடன் மற்றும் பங்குகள் ஆகியவற்றிணனப் பகுப்பாய்வு பசய்யும் ஒரு 

தடயவியல் நிதி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகும். 
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