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மத்திய செய்திகள் 
 
1. ஜிடிபி 13.5% உயர்வு  

❖ நிகழ் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரரயிலான முதல் காலாண்டில் 

நாட்டின் ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி)  13.5% அதிகரித்துள்ளது.  
❖ கடந்த 2021-22 நிதியாண்டின் கரடசி மூன்று காலாண்டுகளில் பதிவான 

விகிதத்ரத காட்டிலும் நிகழாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஜிடிபி 13.5% 

அதிக ாக பதிவாகியுள்ளதாக ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (என்எஸ்ஓ) 
மதரிவித்துள்ளது.  

❖ 2023 நாட்டின் மபாருளாதார வளர்ச்சி 7 முதல் 7.5 ெத தீமோக அதிகரிக்கும்.  

 
2. ஸ்மோர்ட் போக்ஸர்  

❖ மசன்ரன ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் 

ஸ்வபோர்ட்ஸ் (ஐஐஎஸ்) உடன் இரைந்து 2024 ஆம் ஆண்டு நரடமபற உள்ள 

ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இந்தியாவின் பதக்கங்கரள அதிகரிக்க மசய்ய 

த ம்பட்ட குத்துச்சண்ரட பகுப்பாய்வு ம ன்மபாருரள உருவாக்கி 
வருகின்றனர்.  

❖ மசன்ரன ஐஐடியின் விரளயாட்டு அறிவியல்  ற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான 

தனிச்சிறப்பு ர யம் ‘ஸ் ார்ட் பாக்ஸர்’ என்ற பகுப்பாய்வு ம ன்மபாருரள 

உருவாக்கி வருகிறது.  
❖ அைியக்கூடிய மசன்சார்கள்  ற்றும் வடீிதயா தக ராக்கரள பயன்படுத்தி 

‘இன்டர்செட்-ஆப்ஸ்-திங்க்ஸ்’ மூலம் பின்னூட்டம்  ற்றும் மசயல் திறன் 

 திப்பீடுகரள இந்த பகுப்பாய்வு தளம் வழங்கும்.  
❖ எவ் ோறு செயல்படுகிறது?  

➢ இன்டர்மநட் ஆப் திங்க்ஸ் அடிப்பரடயில், பஞ்ச்-இன் தவகத்ரத ஆய்வு 

மசய்யும் வரகயில் மசன்சாருடன் கூடிய ரகயுரறகள் தரர விரன 

விரசரய பதிவு மசய்வதற்காக  யர்செஸ் புட் இன்வெோலுடன் கூடிய 

அழுத்த ானி விரளயாட்டு வரீர்கள் உடலின் கீழ்பகுதியில் 

இயக்கத்ரத பதிவு மசய்வதற்காக வயர்மலஸ் இ.எம்.ஜி மசன்சார்கள் 

விரளயாட்டு வரீர்கள் உடலின் த ல் பகுதியில் இயக்கத்ரத பதிவு 

மசய்வதற்காக இயக்க சக்தி அளவடீ்டு அலகு ஆகியரவ 

பயன்படுத்தப்படுகிறது.  
 
3. ஜி-20 கூட்டமமப்பு ெோடு  

❖ பருவநிரல  ாறுபாடு பிரச்சரனக்கு தீர்வு காணும் தநாக்கத்துடன் இந்தியா 

உறுதியாக மசயல்படுகிறது என்று  த்திய சுற்றுச்சூழல் துரற அர ச்சர் 

பூவபந்தர் யோதவ் மதரிவித்தார்.  
❖ இந்வதோவேஷியோ ின் போெிதீ ில் ஜி-20 கூட்டர ப்பு நாடுகளின் 

சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் பருவநிரல துரற அர ச்சர்களின் கூட்டம் 

மதாடங்கியது.  
❖ கூட்டம் அர ப்பில் ஆர்மஜன்டினா, ஆஸ்திதரலியா, பிதரசில், கனடா, சீனா, 

பிரான்ஸ், மஜர் னி, இந்தியா, இந்ததாதனஷியா, இத்தாலி, ஜப்பான், 

மதன்மகாரியா, ம க்ஸிதகா, ரஷ்யா, சவுதி அதரபியா, மதன்னாப்பிரிக்கா 

துருக்கி, பிரிட்டன், அம ரிக்கா, ஐதராப்பிய யூனியன் ஆகியரவ இடம் 

மபற்றுள்ளன.  
 
4. இமைய  ழி குற்றங்கள் ஐந்து ெத தீம் அதிகரிப்பு  

❖ இந்தியாவில் இரையவழியில் நரடமபறும் குற்றங்கள் கடந்த ஆண்டில் 
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(2021)  5 சதவதீம் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.  

❖ முந்ரதய ஆண்டில் இது 15 சதவதீம் அளவுக்கு அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் சதலுங்கோேோ, உத்தர பிரவதெம், கர்ெோடகம், 

மகோரோஷ்டிரம், அெோம் ஆகிய  ாநிலங்களில் தான் அதிக அளவில் இரைய 

வழி குற்றங்கள் பதிவாகியுள்ளன.  
❖ இரையவழி குற்றங்களில் 60.8% நிதி உள்ளிட்ட த ாசடிகள்  ற்றும் ஏ ாற்று 

நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடுவதாக உள்ளது.  
❖ இதற்கு அடுத்து 8.6 சதவதீம் பாலியல் ரீதியான இரையவழி குற்றங்கள் 

ஆகும்.  
❖ 5.4 சதவதீம்  ிரட்டுவது, அச்சுறுத்துவது தபான்ற குற்றங்கள் ஆகும்.  
❖ மதலுங்கானாவில் அதிகபட்ச ாக 10,303 இமைய ழி குற்றங்கள் 

பதிவாகியுள்ளன.  
❖ மபண்கள், குழந்ரதகளுக்கு எதிராகவும் இரையவழியில் குற்றங்கள் அதிகம் 

நரடமபறுகின்றன.  
❖ தகவல் திருட்டு, மடபிட், கிமரடிட் கார்டு த ாசடிகள் இரையவழியில் நடப்பது 

அதிகம் உள்ளது.  
 
5. கருப்மப  ோய் புற்று வெோய்க்கு உள்ெோட்டு தடுப்பூெி  

❖ கருப்ரப வாய் புற்று தநாய்க்கு உள்நாட்டில் முதல் முரறயாக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி அறிமுகம் மசய்யப்படவுள்ளது.  
❖ கருப்ரப வாய் புற்று தநாய்க்கு எதிரான தடுப்பாற்றரல அளிக்கும் மசர்வாதவக் 

தடுப்பூசிரய ‘ெரீம் இந்தியோ’ நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.  
❖ இது கருப்ரப வாய் புற்று தநாய்க்கு முக்கிய காரைியான ஹியூமன் 

போப்பிவெோமோ தீநுண்மிக்கு எதிராக மசயல்படும்.  
 
6. தில்ெியில் கோசைோளி பள்ளி  

❖ நாட்டின் எந்தப் பகுதியில் இருந்தும் ஒன்பது முதல் 12 ஆம் வகுப்பு  ாைவர்கள் 

தசர்ந்து படிக்கும் வரகயில் காமைாளி பள்ளிரய ( ிர்ச்சு ல் ஸ்கூல்-

டிஎம் ிஎஸ்) தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் தகஜரிவால் மதாடங்கி ரவத்தார்.  
❖ நாடு முழுவதும் உள்ள 13 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட  ாைவர்களுக்கு 

பள்ளிக்கல்வி அளிப்பதற்கான தசர்க்ரக இந்த காமைாளி பள்ளியின் மூலம் 

மதாடங்கப்படும்.  
❖  ாைவர்கள் திறன் சார்ந்த பயிற்சி உடன் ெீட், க்யூட் மற்றும் வஜஇஇ தபான்ற 

நுரழவுத் ததர்வுகளுக்காக பயிற்சியும் வல்லுநர்கள் மூலம் அளிக்கப்படும்.  
❖ நாட்டிதலதய முதன்முதலாக இந்த காமைாளி பள்ளி அர க்கப்பட்டு இருப்பது 

கல்வித்துரறயில் ஒரு  யில்கல்லாக இருக்கும் என்பரத நிரூபிக்கும்.  
 
7. மகவெவெ  ிருது  

❖ ஆசியாவின் தநாபல் பரிசு என்று அரழக்கப்படும் பிெிப்மபன்ஸ் மகவெவெ 

 ிருதுக்கோக கம்தபாடியாவில் அரசின் அடக்குமுரறயால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவிய  னநல  ருத்துவர் செோதியோரோ ெிம், 
வன்மகாடுர க்குள்ளான ஆயிரக்கைக்கான சிறுவர்களுக்கு உதவிய 

பிலிப்பின்ஸ்  ருத்துவர் சபர்ேசடட் வமட்ரிக் ஆகிதயார் 

ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
 
8. மிகயீல் வகோர்பவெவ் மமறவு 

❖ தசாவியத் யூனியன் கரடசி அதிபரும் பனிப்தபாரர முடிவுக்கு மகாண்டு 

வந்தவரு ான மிகயீல் வகோர்பவெவ் உடல் நலக்குரறவால் தனது 91 வது 

வயதில் கால ானார்.  
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❖ தசாவியத் யூனியன் ஆட்சியாளராக கடந்த 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் 1991 ஆம் 

ஆண்டு வரர மபாறுப்பு வகித்த அவர் பனிப்தபாரர முடிவுக்கு மகாண்டு 

வருவதற்கு சர்வததச அளவில் தபாற்றப்பட்டார்.  
❖ அவரது கடுர யான உரழப்பு காரை ாக 17 வயதிதலதய  ிக அபூர்வ ான 

முரறயில் அவருக்கு உரழப்பாளருக்கான ெி ப்பு பட்மட  ிருது 

வழங்கப்பட்டது.  
❖ பனிப்தபாரர முடிவுக்கு மகாண்டு வந்ததற்காக தகார்பஸ் தசவுக்கு கடந்த 1990 

ஆம் ஆண்டின் அமமதிக்கோே வெோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது 
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