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3. ராஜராஜ சொழன் பிறந்த தினம் அரசு விழா 

 'மாமன்னர் ராஜராஜ சொழனின் பிறந்த தினம், அரசு விழாவாகக் 

சகாண்டாடப்படும்' என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 
 மாமன்னர் ராஜராஜ சொழனின் பிறந்த தினம் ஆண்டுசதாறும், ெதய விழாவாக 

தஞ்ொவூர் மாவட்டத்தில் பல்சவறு அசமப்புகளால் சகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

பிறந்த தினத்சத அரசு விழாவாக அறிவிக்க சவண்டுசமன பல்சவறு 

தரப்பிலிருந்தும் சகாரிக்சககள் வந்துள்ளன. 
 இந்தக் சகாரிக்சகசய ஏற்று, இந்த ஆண்டும் இனிவரும் ஆண்டுகளிலும் ராஜராஜ 

சொழனின் பிறந்த தினம், அரசு விழாவாகக் சகாண்டாடப்படும்.  
 ெதய விழா:-  

 உலகப் புகழ்சபற்ற தஞ்ொவூர் சபரிய சகாயிசல கட்டிய மாமன்னர் 

ராஜராஜ சொழனின் பிறந்த தினம், ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஐப்பெி மாதம் ெதய 

நட்ெத்திரத்தில், ெதய விழாவாகக் சகாண்டாடப்படுவது வழக்கம். 
 நிகழாண்டு ராஜராஜ சொழனின் 1037-ஆவது ெதய விழா தஞ்ொவூர் சபரிய 

சகாயிவில் புதன்கிழசம சதாடங்கியது. 
 

 4. தமிழகத்தில் 22 கட்ெிகள் செயல்படாதவவ: சதர்தல் ஆவையம் தகவல் 
 தமிழகத்தில் 233 பதிவு செய்யப்பட்ட கட்ெிகளில், 22 கட்ெிகள் எந்தத் சதர்தலிலும் 

சபாட்டியிடாமல், வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் உள்ளிட்ட சதர்தல் 

ஆசணயத்தின் விதிகசள பின்பற்றாமல் இருந்தசத சதர்தல் ஆசணயம் 

கண்டறிந்தது. 
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 பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்:  
 22 கட்ெிகசளயும் பதிவு செய்யப்பட்ட அரெியல் கட்ெிகளின் பட்டியலில் இருந்து 

இந்திய சதர்தல் ஆசணயம் தற்காலிகமாக நீக்கி சவத்துள்ளது. 
 

 5. சென்வனயில் பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா: இலச்ெிவன சவளியீடு 
 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் ொர்பில் ஜன.16 முதல் 18-

ஆம் சததிவசர முதலாவது பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா நசடசபறவுள்ளது. 
 இதற்கான இலச்ெிசனசய சென்சன சகாட்டூர்புரத்திலுள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு 

நிசனவு நூலகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துசற அசமச்ெர் அன்பில் மசகஸ் 

சபாய்யாசமாழி சவளியிட்டார். 
 இதில் பங்சகற்க ஐம்பதுக்கும் சமற்பட்ட நாடுகளுக்கு அசழப்பு 

விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 20 நாடுகசளச் செர்ந்தவர்கள் கலந்துசகாள்வார்கள் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 இலச்ெிவன:- CIBF -2023 (Chennai International Book Fair) 

 
 6. அதிகரிக்கும் காெசநாய் பரவல்: 

 தமிழகத்தில் நிகழாண்டு 77 ஆயிரம் சபர் காெ சநாயால் புதிதாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது கடந்த ஆண்சடக் காட்டிலும் 13 ெதவதீம் அதிகம் 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 காெசநாசய முழுசமயாக ஒழிக்கும் சநாக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்சவறு 

முயற்ெிகசள முன்சனடுத்து வருகின்றன. அதுமட்டுமன்றி, 2025-க்குள் 

அந்சநாவய முற்றிலும் ஒழிக்க சவண்டும் என்ற இலக்குடன் பல்சவறு 

திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 
 உத்தரப்பிரசதெத்தில் மட்டும் 4.27 லட்ெத்துக்கும் சமற்பட்சடார் காெசநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 தமிழகத்தில் 77,019 சபருக்கு அந்சநாயின் பாதிப்பு இருந்தது. அவர்களில், தனியார் 

மருத்துவமசனகளில் 17,771 சபரும், அரசு மருத்துவமசனகளில் 60,048 சபரும் 

முதல்கட்ட ெிகிச்செ சபற்றதாகத் தகவல்கள் சதரிவிக்கின்றன. 
 கடந்த ஆண்டு இசத காலகட்டத்தில் அந்த எண்ணிக்சக 13 ெதவதீம் குசறவாக 

இருந்தது. அதாவது, அந்த காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் 69,171 சபர் காெசநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். 
 
 7. தமிழகத்தின் புதிய ெரைாலயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 காவிரி சதற்கு வன உயிரின ெரைாலயமானது, தமிழ்நாட்டின் காவிரி வடக்கு 

வன உயிரின ெரணாலயம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தின் காவிரி வன உயிரின 

ெரணாலயம் ஆகியவற்சற இசணக்கும் சபரிய பகுதியாக அசமந்துள்ளது.  
 இந்தப்பகுதி சூழலியல் பாதுகாப்பு மற்றும் தாவர இனங்கள், விலங்குகளின் 

வாழ்விடப்பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில் முக்கியப்பகுதியாக உள்ளது. 
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இந்தப்பகுதியானது, சதன்னிந்தியாவில் யாவனகள் வாழ்விடங்களில் 

முக்கியமானதாகவும், காவிரி ஆற்றுப்படுசகயில் வன உயிரினங்களுக்கு 

முக்கிய வாழ்வாதாரமாகவும் அசமகிறது.  
 காவிரி சதற்கு வன உயிரின ெரணாலயமானது, நீலகிரி உயிர் 

சகாளக்காப்பகப்பகுதி வசர, சதாடர்ச்ெியான பாதுகாக்கப்பட்ட வன உயிரின 

வாழ்விடத்சத ஏற்படுத்துகிறது.  
 இந்தப்பகுதிகளில் புலிகளின் எண்ைிக்வக அதிகரித்துள்ளது ஏற்சகனசவ 

கணக்சகடுப்புகளின் மூலம் சதரியவந்துள்ளது.  
 இப்சபாது ெரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், புலிகளின் எண்ணிக்சக 

அதிகரிக்கும் என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 காவிரி சதற்கு காட்டுயிரிக் காப்பகத்சதத் தமிழ்நாட்டின் 17-ஆவது காட்டுயிர்க் 

காப்பகமாகத் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
 

 8. வான்சவளி பாதுகாப்பு சதாழில் சகாள்வக சவளியீடு: 
 தமிழகத்சதப் சபாறுத்தவசர, வான்சவளி மற்றும் பாதுகாப்புத்சதாழில் 

துசறயில் ஏராளமான அரசுொர் அசமப்புகள், தனியார்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.  
 குறிப்பாக, கனரக வாகனங்கள் உற்பத்தி ஆசல, ராணுவ உசட தயாரிப்பு, ஆவடி, 

திருச்ெி ஆகிய இடங்களில் ராணுவத்துக்கான சதசவகசளப்பூர்த்தி செய்யும் 

உற்பத்திப்பிரிவுகள் என பல்சவறு பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.  
 சமலும், இவற்றுக்கு உதவக்கூடிய மின்னணு வன்சபாருள்துசற உற்பத்தியில் 

தமிழ்நாடு இரண்டாவது மிகப்சபரிய மாநிலமாக உள்ளது. 
 வானூர்தி பாகங்கள், ட்சரான்கள் தயாரிப்பு, ராணுவ டாங்கிகள், தனித்துவமிக்க 

வாகனங்கள், வானூர்தி பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்பு சபான்ற பிரிவுகளில் கவனம் 

செலுத்தும் வசகயில் இந்தக்சகாள்சக வடிவசமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ரூ.5 ஆயிரம் சகாடி முதலீடு:  

 வான்சவளி மற்றும் பாதுகாப்பு சதாழில் துசறயில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 

ரூ.5 ஆயிரம் சகாடி அளவுக்கு முதலீடுகசள ஈர்க்க தமிழ்நாடு அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது.  
 தமிழ்நாடு சதாழில் வளர்ச்ெி நிறுவனம் ொர்பில் இதற்கான விரிவான பணிகள் 

சமற்சகாள்ளப்படும். 
 அரெின் முதலீடுகள் மட்டுமின்றி, அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் ரூ.75 ஆயிரம் சகாடி 

முதலீடுகவள ஈர்க்கவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 இந்த முதலீடுகள் ஈர்ப்பால், சுமார் 1 லட்ெம் சபருக்கு சவசலவாய்ப்பு கிசடக்கும் 

என்று சகாள்சகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 9. தமிழகத்தில் 6.18 சகாடி வாக்காளர்கள்: சபண்கசள அதிகம் 
 தமிழகம் முழுவதும் வசரவு வாக்காளர் பட்டியல் சவளியிடப்பட்டது. இதன்படி, 

தமிழகத்தில் சமாத்தமாக 6 சகாடிசய 18 லட்ெத்து 26 ஆயிரத்து 182 வாக்காளர்கள் 

உள்ளனர். அவர்களில் ஆண்கசள விட சபண் வாக்காளர்கசள அதிகம். 
 வசரவு வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்பசடயில், தமிழ்நாட்டில் இப்சபாது 6 

சகாடிசய 18 லட்ெத்து 26 ஆயிரத்து 182 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.  
 அவர்களில் ஆண்கள் 3 சகாடிசய 3 லட்ெத்து 95 ஆயிரத்து 103 சபரும், சபண்கள் 3 

சகாடிசய 14 லட்ெத்து 23 ஆயிரத்து 321 சபரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 7 ஆயிரத்து 

758 சபரும் உள்ளனர்.  
 மாநிலத்திசலசய அதிகளவு வாக்காளர்கசளக் சகாண்ட சபரசவத் சதாகுதியாக 

சொழிங்கநல்லூர் சதாகுதியும், குசறந்த வாக்காளர்கசளக் சகாண்ட சதாகுதியாக 

துசறமுகம் சதாகுதியும் உள்ளன. 
 தமிழகத் தசலசமத் சதர்தல் அதிகாரி: ெத்யபிரத ொகு 

 
 10. பூக்கவட காவல் நிவலயத்துக்கு ஐஎஸ்ஓ தரச்ொன்று 

 சென்சன பூக்கசட காவல் நிசலயத்துக்கு 'ஐஎஸ்ஓ' தரச்ொன்றிதழ் 

வழங்கப்பட்டது. 
 சென்சன பூக்கசட காவல் நிசலயம் 1876-ஆம் ஆண்டு மதராஸ் பட்டணமாக 

இருந்தசபாசத சதாடங்கப்பட்ட மிகப்பசழசம வாய்ந்த காவல் நிசலயம். 2006- 
ஆம் ஆண்டு இந்தக் காவல் நிசலயத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது. 

 இதன் சதாடர்ச்ெியாக, தற்சபாது காவல் நிசலயம் தூய சவண்சம நிறமாக 

மாற்றம் செய்யப்பட்டது. 
 இந்திய தர கவுன்ெில்-  

 இந்திய அரொங்கத்தால் (QCI GOI) பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார ொன்றிதழுக்கான 

பணியிட மதிப்படீ்டுக்காக ெர்வசதெ தர கட்டுப்பாட்டுச் ொன்றிதழான ஐஎஸ்ஓ 

9001 : 2015 வழங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 11. 'நான் முதல்வன் 

 சென்சன தசலசமச்செயலகத்தில் உயர்கல்வித்துசற அசமச்ெர் சபான்முடி 

முன்னிசலயில், 'நான் முதல்வன்' திட்ட அறிவிப்பின் கீழ் சபாறியியல், 
பாலிசடக்னிக் மாணவர்கள் படிக்கும்சபாசத பயிற்ெி சபற 6 சதாழில் 

நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சமற்சகாள்ளப்பட்டது. 
 இந்த ஒப்பந்தத்தில்  

 சமண்சடா (ஸ்ரீசபரும்புதூர்) நிறுவனம், 
 வவீடீி என்(சபாள்ளாச்ெி),  
 கண்ணபிரான் மில்ஸ் (சகாசவ, மதுசர, சபருந்துசற),  
 சகஜி குழுமம், லட்சுமி மிெின் ஒர்க்ஸ்(சகாசவ),  
 சகப்ரியல் (விழுப்புரம், ஓசூர்)  
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 ஆகிய 6 நிறுவங்கள் மூலம் சுமார் 1,560 மாணவர்கள் பயன் சபறுவர் என 

சதரிவிக்கப்பட்டது. 
 முதலசமச்ெரின் விரிவான காப்படீ்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.358.44 சகாடி செலவில் 

5,035 செவித்திறன் பாதித்த குழந்சதகளுக்கு இலவெமாக காக்ளியர் இம்ப்ளான்ட் 

கருவிகள் சபாருத்தப்பட்டுள்ளன என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத் துசற அசமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன் சதரிவித்தார். 
 சென்சன மருத்துவக் கல்லூரியில் அங்கம் வகித்த புகழ்சபற்ற மருத்துவர்கள் 

டாக்டர் சமாகன் காசமஸ்வரன், டாக்டர் சக.சக.ராமலிங்கம் ஆகிசயாருக்கு 

வாழ்நாள் ொதசனயாளர் விருசதயும், டாக்டர் பாலகுமாருக்கு ெிறந்த 

செசவக்கான விருசதயும் அசமச்ெர் வழங்கினார். 
 2010-ஆம் ஆண்டு அப்சபாசதய முதல்வர் கருணாநிதியால் காக்ளியர் இம்ப்ளான்ட் 

(செவிமடு சுருள் கருவி) திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது.  
 தற்சபாது முதலசமச்ெரின் விரிவான காப்படீ்டுத்திட்டத்துடன் அது 

இசணக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
12. 55 ஆவது சதெிய நூலக வார விழா 

 சபாது நூலகத் துசறயில் 33 ஆண்டுகள் நூலகராக திறம்பட பணியாற்றிய 

சவ.தணிகாெலத்துக்கு நூலகத் சதன ீ விருது ஆகியவற்சறயும் அவர் 

வழங்கினார். 
 நூல்கள் சவளியீடு:  

 இசதத் சதாடர்ந்து அெஸ்வரன் எழுதிய 'உயிரின் தானம், சமா.ரவநீ்திரன் 

எழுதிய உயிர் ஆடும் திகிலாசல, அக்கினி பாரதி எழுதிய குருதியில் பூக்கும் 

நிலம் ஆகிய நூல்கசள அசனத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் ெங்கத்தின் 

சதெியத் தசலவர் முசனவர் சகா.சபரியண்ணன் சவளியிட்டார். 
 தமிழக அரெின் நூலக நண்பர்கள் திட்டம் சென்சனயில் டிெ 1.-ஆம் சததி 

சதாடக்கப்படும் 
 நூலக வாெகர்களின் எண்ணிக்சகசய அதிகரிக்கவும், வாெிக்கும் பழக்கத்சத 

ஊக்குவிக்கும் வசகயிலும், நூலகங்களுக்கு வர முடியாத மாற்றுத் 

திறனானிகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்சடார், வடீுகளில் இருந்சத நூல்கசள 

வாெிக்க உதவும் வசகயில் நூலக நண்பர்கள் திட்டத்சத தமிழக அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 
 
13. யாவனகள் பராமரிப்பு: பாகன்களுக்கு தாய்லாந்தில் பயிற்ெி 

 யாசனகள் பராமரிப்பு சதாடர்பாக, பாகன்கள், உதவியாளர்களுக்கு தாய்லாந்தில் 

பயிற்ெி அளிக்கப்பட உள்ளது.  
 இதற்காக, தமிழகத்தின் ஆசனமசல, முதுமசல புலிகள் காப்பகத்சதச் செர்ந்த 

13 பாகன்கள், உதவியாளர்கள், அதிகாரிகள் தசலசமயில் விசரவில் தாய்லாந்து 

செல்லவுள்ளனர். 
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 தமிழகத்தில், முதுமவல, ஆவனமவல, வண்டலூர் அறிஞர் அண்ைா 

உயிரியல்பூங்கா, திருச்ெிராப்பள்ளி யாவனகள் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு 

வமயம் ஆகியவற்றில் யாசனகள் முகாம்கள் செயல்படுகின்றன.  
 இவற்றில் 63 யாசனகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இங்கு 37 பாகன்கள், 28 

உதவியாளர்கள் மற்றும் 56 சபர் ஒப்பந்த அடிப்பசடயில் பணியாற்றி வருகின்றனர். 

தற்சபாது உள்ளூர் மசலவாழ் மக்கசள தற்காலிக பணியாளர்களாக நியமித்து 

யாசனகள் ெிறப்பாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  
 இந்நிசலயில், யாசனகள் பராமரிப்பானது கால மாறுபாடுக்கு ஏற்ப அறிவியல் 

மற்றும் விலங்கு நலவாழ்வு அடிப்பசடயில் மாற்றியசமக்கப்பட 

சவண்டியுள்ளது.  
 இதன் அடிப்பசடயில், தாய்லாந்தில் உள்ள தாய் யாவனகள் பாதுகாப்பு 

வமயத்தில், தமிழக யாசன பாகன்கள், உதவியளர்களுக்கு பயிற்ெி அளிக்க 

நடவடிக்சக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இதற்காக ரூ.50 லட்ெம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரெின் உத்தரவில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 14. தமிழகத்தின் முதல் பல்லுயிர்பாரம்பரிய தலம் மதுவர அரிட்டாபட்டி 

 பல்லுயிர் மரபுத்தலங்கள் என்பது, சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பரப்பு, 
கடசலார மற்றும் உள்ளூர் நீர்நிசலகள், பல்லுயிர் தன்சம மிக்க தாவர, 
விலங்கின ெிற்றினங்களின் வாழ்விடங்கள், பரிணாம முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

ெிற்றினங்களின் வாழ்விடங்கள் சபான்றவற்சற பாதுகாக்கும் சநாக்கத்திற்காக 

அசமக்கப்பட்டது. 
 அந்த வசகயில் மதுசர மாவட்டம் அரிட்டாபட்டி மற்றும் மீனாட்ெிபுரம் 

கிராமங்களில் உள்ள 193,215 எக்சடர் பரப்பிலான பகுதிசய  அரிட்டாபட்டி 

பல்லுயிர் பாரம்பரிய தலமாக தமிழகஅரசு அறிவித்துள்ளது.  
 இது  மாநிலத்தின் முதல் பல்லுயிர் பாரம்பரியத்தலமாகும். 
 இங்குள்ள ஆசனசகாண்டான் ஏரி, 16-ம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர்களின் 

ஆட்ெியில் கட்டப்பட்டது. 
 
 15. நகர்ப்புற உள்ளாட்ெி ொவலகள் சமம்பாட்டுப் பைிகளுக்கு ெிறப்பு நிதி 

 நகர்ப்புற உள்ளாட்ெி ொசலகள் சமம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக ரூ.2,200 சகாடி ெிறப்பு 

நிதி வழங்க தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். 
 தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புறங்களில் செயல்படுத்தப்படும் புசதொக்கசடத் திட்டங்கள், 

குடிநீர் குழாய் பணிகள் சபான்றவற்றால் செதமசடந்த ொசலகள், பழுதசடந்த 

ஆயிரக்கணக்கான ொசலகள் சமம்படுத்தப்படவுள்ளன.  
 சமலும், ெிங்காரச் சென்வன 2.0, மாநில நிதிக் குழு மானியத் திட்டம், 

கவலஞர் நகர்ப்புற சமம்பாட்டுத் திட்டம், நபார்டு வங்கி நிதி உதவித்திட்டம் 

ஆகியவற்றில் உள்ள பல்சவறு நிதிகசள ஒருங்கிசணத்து ரூ.7,338 சகாடியில், 
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16,390 கிமீ சதாசலவு ொசலகளும் படிப்படியாக சமம்படுத்தப்படும் என்று 

சபரசவயில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.  
 ஏற்சகனசவ அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.7,338 சகாடியுடன் தமிழ்நாடு அரெின் ெிறப்பு 

நிதியாக ரூ.2,200 சகாடி வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டார். 
 
16.சபாது சுகாதாரத் துவறயின் நூற்றாண்டு விழா 

 சபாது சுகாதாரத் துசறயின் நூற்றாண்டு விழா டிெம்பர் 6-ஆம் சததி முதல் 8- ஆம் 

சததி வசர மாமல்லபுரத்தில் ெர்வசதெ மருத்துவ மாநாடாக நசடசபறவுள்ளது. 
 சபாலிசயா, காலரா உள்ளிட்ட பல சநாய்கசள சபாது சுகாதாரத்துசற 

ஒழித்துள்ளது. தற்சபாது கசரானாசவயும் இந்ததுசற ெிறப்பாகக் 

சகயாண்டுள்ளது.  
 
 17. சென்வன விமான நிவலயத்தில் மின் வாகனம் மின்சனற்றும் நிவலயம் 

 நாட்டிசலசய முதல் முவறயாக சென்வன விமான நிவலயத்தில் மின் 

வாகனம் மின்சனற்றும் நிவலயம் சதாடங்கி சவக்கப்பட்டது. 
 இந்திய விமான நிசலய ஆசணயம், சென்சன விமான நிசலயம், இந்தியன் 

ஆயில் கார்ப்பசரஷன் நிறுவனம் இசணந்து சென்சன விமான நிசலயத்தில் 

மின்ொர வாகன மின்சனற்றும் நிசலயத்சத அசமத்துள்ளன. 
 ெில்லசற விற்பசன நிசலயங்களுக்கு சவளிசய இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பசரஷன் 

நிறுவனத்தால் திறத்து சவக்கப்பட்ட முதல் மின்வாகன மின்சனற்றும் நிசலயம் 

இதுவாகும். 
 வகப்சபெி செயலி அல்லது சரடிசயா அதிர்சவண் அவடயாள அட்வட மூலம் 

இயக்கப்படுகின்றன. 
 
 18. தமிழகத்துக்கு ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு ரூ.1,188 சகாடி விடுவிப்பு 

 ஜிஎஸ்டி இழப்படீ்டுத் சதாசகயாக 24 மாநிலங்களுக்கு ரூ.17,000 சகாடி 

விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியசமச்ெகம் சதரிவித்தது.  
 இதில் தமிழகத்துக்கு ரூ.1,188 சகாடியும் புதுச்செரிக்கு ரூ.73 சகாடியும் 

விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 அதிகபட்ெமாக மகாராஷ்டிரம் (ரூ.2,081 சகாடி), உத்தரபிரசதெம் (ரூ.1,202 சகாடி), 

தில்லி (ரூ.1,200 சகாடி), கர்நாடகம்: (ரூ.1915 சகாடி) ஆகியமாநிலங்கள் 

சபற்றுள்ளன.  
 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதெங்களுக்கு சமற்கண்ட சதாசக உள்பட 2022-

23-ஆம் ஆண்டில் சமாத்த இழப்படீ்டுத் சதாசகயாக இதுவசர ரூ.1,15,662 சகாடி 

விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 2022 அக்சடாபர் வசர சமாத்த செஸ் வரிவசூல் ரூ.72,147 சகாடி தான். இருப்பினும், 

மத்திய அரசு தனது சொந்த நிதி ஆதாரங்களிலிருந்து ரூ.43,515 சகாடிசயயும் 

ஒதுக்கி மாநிலங்களுக்கு விடுவித்துள்ளது. 
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 19. இலக்கியத் திருவிழா 

 திருசநல்சவலி மாவட்டம், பாசளயங்சகாட்சடயில் இரண்டு நாள்கள் 
சபாருவந இலக்கியத் திருவிழா நசடசபற்று வருகிறது.  

 இந்ந விழாசவ, சதாடக்கி சவத்து காசணாலி வழியாக முதல்வர் 
மு.க.ஸ்டாலின் சபெியதாவது: 
 தமிழின் செழுசமமிகு இலக்கிய மரபுகசளப் சபாற்றும் விதமாக 

சபாருவந, வவவக, காவிரி, ெிறுவாைி,சென்வன என ஐந்து இலக்கியத் 
திருவிழாக்கவள தமிழ்நாடு அரசு நடத்துகிறது.  

 இதில் முதல் நிகழ்வாக, அன்சன மடியான சபாருசந ஆற்றங்கசரயில் 
முன்சனடுக்கப்பட்டு இருக்கும் இலக்கியத் திருவிழா ெிறந்தசதாரு முயற்ெி. 

 
 20. இலவெ சபருந்து செவவ: மாதம் ரூ.888 செமிக்கும் சபண்கள் 

 இலவெ சபருந்து செசவத் திட்டம் மூலம் மாதந்சதாறும் ெராெரியாக ரூ.888 
என்ற அளவில் மகளிருக்கு செமிப்பு ஏற்பட்டு வருவதாக மாநில திட்டக்குழு 
ஆய்வில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 விவொய பகுதியான நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சதாழில் வளப்பகுதியான 

திருப்பூர் மாவட்டம், வர்த்தகப்பகுதியான மதுசர மாவட்டம் ஆகிய மூன்று 
மாவட்டங்களில் களஆய்வுகள் சமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

 
 21. சமரீனாவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நாட்டின் முதல் நவடபாவத 

 சமரீனா கடற்கசரயில் நாட்டின் முதல் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 
நசடபாசத திறந்து சவக்கப்பட்டது. 

 சென்சன மாநகராட்ெிக்குட்பட்ட சமரீனா கடற்கசரயில் 
மாற்றுத்திறனாளிகளும் கடல் அசலகசள கண்டுகளிக்க ஏதுவாக ெிங்கார 
சென்வன 2.0 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1 சகாடிசய 14 லட்ெத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கு 
ஏற்ற மரப்பலசககளால் நசடபாசத அசமக்கப்பட்டு உள்ளது. 

 
 22. சென்வன ஐஐடியில் மாைவர்கசள உருவாக்கிய மின் பந்தய கார் 

 மின்ொரத்தால் இயங்கும் பந்தய வாகனத்சத சென்சன ஐஐடி சபராெிரியர்கள் 
உதவிசயாடு 45 மாணவர்கள் சகாண்ட குழு ('ராஃப்தார்) உருவாக்கி ொதசன 
பசடத்துள்ளது. 

 இந்த காருக்கு ஆர்.எஃப்.ஆர்.23 என சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 'ஸ்டூடண்ட் 
பார்முலா' பந்தயங்களில் இந்த கார் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 லித்தியம் அயன் சபட்டரியால் பந்தயக்காருக்கான சபட்டரி வடிவசமக்கப் 
பட்டுள்ளது.ஒருமுசற ொர்ஜ் செய்தால் இந்த காசர அசர மணி சநரம் வசர 
இயக்கமுடியும். 
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 இந்த வாகனம் ொசலயில் செல்லும் சபாது, ஆரம்பக்கட்டமாக 4 விநாடியில் 
100 கி.மீ. சவகத்தில் செல்லும் திறன் சகாண்டது. அதிகபட்ெம் 160 கி.மீ. 
சவகத்திலும் இந்தக் காசர இயக்க முடியும். 

 மின் வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சபட்டரிகளில் ஏற்படும் 
பிரச்சனகளால் வாகனங்கள் அடிக்கடி தற்சபாது அடிக்கடி தீப்பற்றி எரிகின்றன. 

 இதசன தடுக்கும் வசகயில் thermal management system மற்றும் சபட்டரி 
கூலிங் சதாழில்நுட்பம் ஆகிய சதாழில் நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 
 23. கங்வகசகாண்ட சொழபுரத்தில் அருங்காட்ெியகம் 

 அரியலூர் மாவட்டம், கங்சகசகாண்ட சொழபுரத்தில் அருங்காட்ெியகம் 
அசமக்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சதரிவித்தார். 

 ெிசமன்ட் காரிடர் திட்டம்: 
 அரியலூரில் கனரக வாகனங்களால் ொவலகள் செதமவடவவதத் 

தடுக்கும் வசகயில், ெிசமன்ட் காரிடர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 
 புவத படிவப் பூங்கா: 

 அரியலூர் சபரம்பலூர் இசடசயயான பகுதியில் ரூ.10 சகாடி செலவில் 
புவியியல் புசத படிவப் பூங்கா அசமக்கப்படும். 
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 3. சுதந்திரப் சபாராட்டத்தில் பழங்குடியினரின் மாசபரும் பங்களிப்பு 
 சுதந்திரப் சபாராட்டத்தின் சபாது பழங்குடியினர் பங்களிப்பு மாசபரும் 

வரலாறாகும். அந்த வரலாற்சற ெரித்திரத்தில் இடம்சபறச் செய்துள்சளாம் என்று 

பிரதமர் நசரந்திர சமாடி சபெினார். 
 சுதந்திரப் சபாராட்டத்தின்சபாது ஆங்கிசலயர்கசள எதிர்த்து நசடசபற்ற ஜாலியன் 

வாலாபாக் படுசகாசலக்கு முன்னதாகசவ திகழ்ந்த மிகப் சபரிய படுசகாசல 

மான்கர் தாம் வனப்பகுதியில் நிகழ்ந்த படுசகாசலயாகும். 
 1913ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17-இல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் பன்ஸ்வாரா 

மாவட்டத்தில் சகாவிந்த் குரு தவலவமயில் ஆங்கிசலயர்கசள எதிர்த்து 

ஆயிரக்கணக்காசனார் மான்கர் மசலசய சநாக்கிப்சபரணி சென்றனர். 
 அப்சபாது அந்தக் கூட்டத்சத சநாக்கி ஆங்கிசலய வரீர்கள் கண்மூடித்தனமாகத் 

துப்பாக்கியால் சுட்டதில் சபண்கள், குழந்சதகள் உள்பட1,500-க்கும் சமற்பட்சடார் 

பலியாகினர். வரலாற்றில் இச்ெம்பவம் மான்கர்தாம் படுசகாவல எனக் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 
 இப்சபாராட்டத்தின் சபாது உயிரிழந்த மக்களின் நிவனவிடம் ராஜஸ்தான் 

மாநிலம், பன்ஸ்வாரா மாவட்டம், மான்கரில் உள்ளது. 
 1857-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த முதல் இந்திய சுதந்திரப் சபாருக்கு முன்னதாகசவ 

தீவிர சுதந்திரப் சபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் பழங்குடியின மக்கள். ெந்தால் 

பழங்குடியின மக்கள் 1780-சலசய பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராகப்சபாராடியுள்ளனர். 
 1913ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17:- மான்கர்தாம் படுசகாவல 

 
 4. உர மானியம் ரூ. 51,875 சகாடி மத்தியஅவமச்ெரவவ ஒப்புதல் 

 பாஸ்சபட் மற்றும் சபாட்டாெியம் உரங்களுக்கான ரூ.51,875 சகாடி மானியத்துக்கு 

மத்தியஅசமச்ெரசவ புதன்கிழசம ஒப்புதல் அளித்தது 
 2022-23 ரபி பருவத்தில் அக்சடாபர் 1, 2022 முதல் மார்ச் 31 2023 ஆம் ஆண்டு வசர 

பாஸ்சபட் சபாட்டாெியம் உரங்களுக்கு சநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், சபாட்டாஷ், 
ெல்ஃபர் சபான்ற ஊட்டச்ெத்துகசள மானிய விசலயில் வழங்க ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது.  
 அதன்படி, வநட்ரஜனுக்கு ரூ.98.02, பாஸ்பரசுக்கு ரூ.66.93, சபாட்டாஷுக்கு 

ரூ.23.65, ெல்ஃபருக்கு ரூ.6.12 கிசலாவுக்கு மானியமாக வழங்கப்படும். 
 இதன்மூலம் சமாத்தம் ரூ.51,875 சகாடி அளவுக்கு மானியம் அளிக்க அசமச்ெரசவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
 எத்தனால் விவல உயாா்வு:-  

 சபட்சராலில் கலக்கப்படும் கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் எத்தனாலின் 

விசலசய ரூ.63.45 -லிருந்து (லிட்டாா்) ரூ. 65.61-ஆக உயாா்த்தவும் 

அசமச்ெரசவ ஒப்புதல் அளித்தது 
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 இசதசபால், ெி-செவி சமாலாெஸ் முசறயில் பிரித்து எடுக்கப்படும் 

எத்தனாலின் விசல ரூ.46.66- லிருந்து (லிட்டாா்) ரூ. 49.41-ஆகவும், பி-
செவி முசறயில் பிரித்து எடுக்கப்படும் எத்தனாலின் விசல ரூ.59.08-
லிருந்து ரூ.60.73-ஆக அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது 

 தற்சபாது சபட்சராலில் 10 ெதவதீம் எத்தனால் கலக்கப்படுகிறது. இதனால் 

சவளிநாடுகளுக்குச் செல்லவிருந்த ரூ.40 ஆயிரம் சகாடி, 
விவொயிகளுக்கு கிசடத்துள்ளது.  

 அடுத்த ஆண்டு முதல் எத்தனால் கலப்சப 12 ெதவதீமாக உயாா்த்த முடிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 விமான நிவலயம் சபயாா் மாற்றம்:-  

 அருணாெலபிரசதெ தசலநகாா் இட்டா நகாா், ொசலாங்கியில் உள்ள 

பசுசம விமான நிசலயத்தின் சபயசர சடான்யி சபாசலா விமான 

நிவலயம், இட்டா நகாா் என்று சபயாா் மாற்றம் செய்வதற்கு அசமச்ெரசவ 

ஒப்புதல் அளித்தது. 
அருைாெலபிரசதெம் 

 தவலநகரம்: இட்டாநகர் (நிர்வாகக் கிசள) 
 முதல்வர்: சபமா காண்டு 
 அதிகாரப்பூர்வ விலங்கு: கயல் 

 
 5. ெிசனரியஸ் வவக கழுகு 

 ஒக்கி புயலால் ெிக்கி கண்சடடுக்கப்பட்ட ெிசனரியஸ் வவக கழுகு 

சென்சனயில் இருந்து சஜாத்பூருக்கு விமானம் மூலம் அனுப்பி சவக்கப்பட்டது. 
 ெிசனரியஸ் வசக கழுகானது அதிக சதாசலவு இடம் சபயாா்ந்தும், கூட்டமாக 

வாழும் ஒரு ெமூகப் பறசவயாகும். இந்தக் கழுகானது, ஒக்கி புயல் ஏற்பட்ட 

சநரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆொரிப்பள்ளத்தில் கண்சடடுக்கப்பட்டது. 
 தற்சபாது இந்தக் கழுகு நல்ல நிசலயில் இருப்பதால், இசத ராஜஸ்தான் மாநிலம் 

சஜாத்பூரில் நகரில் இருந்து 20 கி.மீ. சதாசலவில் உள்ள சகரு என்ற இடத்தில் விட 

முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  
 இங்குள்ள பூங்காவில் வளாா்ப்பு கழுகுகசள பராமரிக்கத் சதசவயான வெதிகள் 

உள்ளன. 
 கழுகானது சென்சன விமான நிசலயத்தில் இருந்து ஏாா் இந்தியா விமானம் மூலம் 

சஜாத்பூாா் உயிரியல் பூங்காவுக்கு வியாழக்கிழசம சகாண்டு செல்லப்பட்டதாக 

வனத்துசற சவளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
 
 6. குஜராத் சதர்தல்: ஆம் ஆத்மி முதல்வர் சவட்பாளர் இசுதான் கட்வி 

 குஜராத்தில் அடுத்த மாதம் நசடசபறவுள்ள ெட்டப்சபரசவத் சதர்தலில், ஆம் 

ஆத்மியின் முதல்வர் சவட்பாளராக கட்ெியின் சதெிய சபாதுச் செயலரும் 

பத்திரிசகயாளருமான இசுதான் கட்வி அறிவிக்கப்பட்டார். 
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 40 வயதாகும் கட்வி, துவாரகா  மாவட்டத்தின் பிபாலியா கிராமத்தில் விவொயக் 

குடும்பத்தில் பிறந்தவர். 
 இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்சபச்செர்ந்தவர். சதாசலக்காட்ெித் சதாகுப்பாளராக 

ஏற்சகனசவ பணியாற்றியுள்ளார்.  
 குஜராத்தில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 48 ெதவதீம் உள்ள நிசலயில், அந்த 

வகுப்சபச்செர்ந்தவர் ஆம் ஆத்மியின் முதல்வர் சவட்பாளராக  
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 பஞ்ொசப சபால குஜராத்திலும் ஆம் ஆத்மியின் முதல்வர் சவட்பாளர் மக்களால் 
சதர்வு செய்யப்படுவார் என்று அரவிந்த் சகஜரிவால் கூறியிருந்தார். 

 அதன்படி, மக்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட கருத்துகளின் அடிப்பசடயில் இசுதான் 

கட்விசய முதல்வர் சவட்பாளராக அவர் அறிவித்துள்ளார். 
 

7. சதாழிலாளர் ஓய்வூதிய திருத்தம் ெட்டத் திருத்தம் செல்லும்: உச்ெநீதிமன்றம் 
 சதாழிலாளர் ஓய்வூதிய ெட்டத்தில் சமற்சகாள் ளப்பட்ட திருத்தங்கள் செல்லும் 

என உச்ெநீதிமன்றம் சதரிவித்துள்ளது. 
 சதாழிலாளர் ஓய்வூதிய ெட்டத்தில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டில் திருத்தங்கள் 

சமற்சகாள்ளப்பட்டன.  
 அதன்படி, ஓய்வூதிய பங்களிப்புக்கான அதிகபட்ெ ஊதியம் மாதம் ரூ.6,500-இல் 

இருந்து ரூ.15,000-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது. மாதம் ரூ.15,000-க்கு சமல் ஊதியம் 

சபறுசவார் 1.16 ெதவதீம் கூடுதல் ஓய்வூதியப் பங்களிப்சப வழங்க சவண்டும் என 

விதிகளில் திருத்தம் சமற்சகாள்ளப்பட்டது.  
 சமலும், ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இசணயும் சதாழிலாளர்களுக்கான 

குசறந்தபட்ெ ஊதியம் மாதம் ரூ.15,000-ஆக இருக்க சவண்டுசமனவும் விதிகள் 

திருத்தப்பட்டன. 
 எனினும், ரூ.15,000-க்கு அதிகமாக மாத ஊதியம் சபறுசவார் மட்டுசம ஓய்வூதிய 

நிதியில் இசணய முடியும் என்ற விதிசய ரத்து செய்து நீதிபதிகள் 

உத்தரவிட்டனர். 
 சமலும், மாதம் ரூ.15,000-க்கு அதிகமாக ஊதியம் சபறுசவார் கூடுதலாக 1.16 

ெதவதீம் ஓய்வூதியப் பங்களிப்சப வழங்க சவண்டும் என்ற திருத்தத்சதயும் 

நீதிபதிகள் ரத்து செய்தனர்.  
 இபிஎஃப்ஓ அசமப்பு கூடுதல் நிதிசயத் திரட்டும் சநாக்கில் இருப்பதால், இந்த 

விதி ரத்தானது எனவும் நீதிபதிகள் சதரிவித்தனர். 
 

 8. 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும்:- 
 சபாருளாதாரத்தில் நலிவசடந்த சபாதுப் பிரிவினரில் முற்படுத்தப்பட்சடாருக்கு 

(இ டபிள்யு எஸ்) கல்வி, அரசு சவசலவாய்ப்புகளில் வழங்கப்படும் 10 ெதவதீ 

இடஒதுக்கீடு செல்லுபடியாகும் என உச்ெநீதிமன்ற அரெியல் ொென அமர்வு 

தீர்ப்பளித்தது. 



 

GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page 19 

 

 அமர்வில் இடம்சபற்றிருந்த 5 நீதிபதிகளில் 3 சபர் 10 ெதவதீ இட ஒதுக்கீடு 

செல்லும் என்றும், மற்ற இருவர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராகவும் தீர்ப்பளித்தனர். 
 சபாருளாதாரத்தில் நலிவசடந்த சபாதுப் பிரிவினரில் முற்படுத்தப்பட்சடாருக்கு 

அரசுக் கல்வி நிறுவனங்களிலும், அரசு சவசலவாய்ப்புகளிலும் 10 ெதவதீ 

இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சநாக்கில் 103-ஆவது அரெவமப்புச் ெட்டத் திருத்தத்வத 

மத்திய அரசு 2019- ஆம் ஆண்டில் இயற்றியது. அதன் காரணமாக ஒட்டுசமாத்த 

இடஒதுக்கீடு 50 ெதவதீத்சதக் கடந்தது. 
 இது இந்திரா ொஹ்னி வழக்கில் (மண்டல் வழக்கு) உச்ெநீதிமன்றம் பிறப்பித்த 

உத்தரசவ மீறும் வசகயில் உள்ளதால், மத்திய அரெின் நடவடிக்சகக்கு எதிராகப் 

பல்சவறு தரப்பினர் ொர்பில் மாநில உயர்நீதிமன்றங்களிலும், உச்ெநீதி 
மன்றத்திலும் சமாத்தம் 40 மனுகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. 

 
 9. சதெிய உயிரி எரிெக்தியின் முதல் கட்ட திட்டங்களுக்கு ரூ. 858 சகாடி அனுமதி 

 சதெிய உயிரி எரிெக்தியின் முதல் கட்ட திட்டங்க ளுக்கு ரூ. 858 சகாடிசய மத்திய 

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அசமச்ெகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. 
 மூன்று வசகயான இந்தத் திட்டங்கள் வருகின்ற 2025-26 ஆண்டு வசர சதாடரும் 

எனவும் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 சதெிய உயிரி எரிெக்தித் திட்டம் குறித்த அறிவிக்சகசய, மத்திய புதுப் 

பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அவமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ளது.  
 2021-22 நிதியாண்டு முதல் 2025-26 வசரயிலான கால கட்டத்திற்கு இந்தத் 

திட்டத்சத இரண்டு கட்டங்களில் அமல்படுத்த பரிந்துசரக்கப்பட்டுள்ளது.  
 முதல் கட்டப்பணிகளுக்கு ரூ.858 சகாடியில் சமற்சகாள்ள அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 மூன்று வசகயான உயிரி எரிெக்தி திட்டத்தில் ஒன்று,  

 கழிவிலிருந்து எரிெக்தி (சவஸ்ட் டு எனர்ஜி) திட்டம். இதற்கு ரூ. 600 சகாடி 

ஒதுக்கப்படும். நகர்ப்புறம், சதாழில்துசற, விவொயம், கால் நசடகள் 

கழிவுகளிலிருந்து மின் ஆற்றல் சபறுவது இந்தத் திட்டம். இதற்கு பரந்த 

உயிரிவாயு, உயிரிஇயற்சக எரிவாயு மற்றும் மின் உற்பத்தி நிசலயங்கள் 

அசமக்க ஆதரவு அளிக்கப்படும். 
 இரண்டாவது:- 

 உயிர்மம் திட்டம் (பசயாமாஸ்). சதாழில் ொசலகளில், அனல் மின் 

நிசலயங்களில் கரியமில தடத்சதக் குசறக்க நிலக்கரிசய அடிப்பசடயாகக் 

சகாண்ட உயிரி எரிெக்தியின் (செய்கட்டி என்கிற பிரிக் சவட்டுகள் மற்றும் 

துகள்கள்) பயன்பாட்சட அதிகரிக்க ரூ.158 சகாடிக்கான திட்டங்கள். 
 மூன்றாவது:-  

 ஊரகப் பகுதிகளில் நடுத்தர குடும்பங்களில் உயிரி எரிவாயு (பசயாகாஸ்) 

திட்டம் அசமத்துக்சகாள்ள உதவ ரூ.100 சகாடி என இந்த மூன்று திட்டங்கள் 
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சதெிய உயிரி எரிெக்தித் திட்டத்தில் இடம் சபற்றுள்ளன. இவற்றுக்கு சமாத்தம் 

ரூ. 858 சகாடிஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 தமிழகத்தில்;-  

 உயிரி எரிெக்தி திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 200 உயிரி எரிவாயு திட்டம் 2022-23 

நிதியாண்டில் அசமக்கப்பட அனுமதியளிக்கப் பட்டுள்ளது.  
 நாட்டிசலசய அதிக அளவில் உயிரி எரிவாயு திட்டங்கசள சபற்றுள்ள 

மாநிலங்களாக மகாராஷ்டிரம் (6000), மத்தியப் பிரசதெம் (2,900) உள்ளன. 
 
 10. ஜி20 கூட்டவமப்புக்கு இந்தியா தவலவம 

 'சுதந்திரமசடந்த 75-ஆவது ஆண்சடக் சகாண்டாடிய சவசளயில், ஜி20 

கூட்டசமப்புக்கு இந்தியா தசலசம வகிப்பது, ஒட்டுசமாத்த இந்தியர்களுக்கும் 

சபருசம' என பிரதமர் நசரந்திர சமாடி சதரிவித்தார். 
 உலகின் சபரும் சபாருளாதார மதிப்சபக் சகாண்ட 20 நாடுகசள உள்ளடக்கிய ஜி20 

கூட்டவமப்புக்கான தவலவமப் சபாறுப்வப டிெம்பர் 1-ஆம் சததி இந்தியா 

ஏற்கவுள்ளது.  
 ஓராண்டு அப்சபாறுப்பில் நீடிக்கவுள்ள இந்தியா, பருவநிசல மாற்றம், ெர்வசதெ 

கடன் பிரச்சன, பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட பல்சவறு பிரச்சனகளுக்குத் தீர்வுகாண 

திட்டமிட்டுள்ளது. 
 இந்நிசலயில், ஜி20 கூட்டசமப்பின் இந்திய தசலசமக்கான இலச்ெிசன, 

கருத்துரு, வசலதளம் ஆகியவற்சற பிரதமர் சமாடி தில்லியில் காசணாலி 
வாயிலாக சவளியிட்டார். 

 சபாருளாதார கூட்டவமப்பு:  
 ஜி20 கூட்டசமப்பில் ஆர்சஜன்டீனா, ஆஸ்திசரலியா, பிசரஸில், கனடா, 

ெீனா, பிரான்ஸ், சஜர்மனி, இந்தியா, இந்சதாசனெியா, இத்தாலி, ஜப்பான், 
சதன் சகாரியா, சமக்ஸிசகா, ரஷியா, ெவூதி அசரபியா, சதன்னாப்பிரிக்கா, 
துருக்கி, பிரிட்டன், அசமரிக்கா ஆகிய நாடுகளும் ஐசராப்பிய யூனியனும் 

இடம்சபற்றுள்ளன. 
 ெர்வசதெ சபாருளாதார மதிப்பில் (ஜிடிபி) ஜி20 கூட்டசமப்பு நாடுகளின் பங்கு சுமார் 

85 ெதவதீம்.  
 ெர்வசதெ வர்த்தகத்தில் 75 ெதவதீத்துக்கும் அதிகமானசவ கூட்டசமப்பின் 

நாடுகளிசலசய சமற்சகாள்ளப்படுகின்றன.  
 உலக மக்கள்சதாசகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு சபர் அந்த நாடுகளிசலசய 

வெிக்கின்றனர். 
 ஜி20 கூட்டசமப்பின் தற்சபாவதய தவலவமப் சபாறுப்வப இந்சதாசனெியா 

வகித்து வருகிறது.  
 கூட்டசமப்பின் மாநாடு வரும் 15, 16 ஆகிய சததிகளில் இந்சதாசனெியாவின் 

பாலியில் நசடசபறவுள்ளது. 
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 11. 50-ஆவது உச்ெநீதிமன்றத் தவலவம நீதிபதியாக ெந்திரசூட் பதவிசயற்பு 
 உச்ெநீதிமன்றத் தசலசம நீதிபதியாக இருந்த யு.யு.லலித்தின் பதவிக் காலம் 

நிசறவசடந்தது. இசதயடுத்து உச்ெநீதிமன்றத்தின் 50-ஆவது தவலவம 

நீதிபதியாக டி.ஒய்.ெந்திரசூட்டுக்கு குடியரசுத் தசலவர் திசரௌபதி முர்மு  
பதவிப்பிரமாணம் செய்து சவத்தார். 

 தில்லியில் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு நவ. 9-ஆம் சததி உத்திரபிரசதெ மாநிலம் 

அசயாத்தியில் ெச்ெரவுக்குரிய நிலத்தில் ராமர் சகாயில் கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்து உச்ெநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்சப அளித்த 5 நீதிபதிகள் 

அடங்கிய அரெியல் ொென அமர்வில் ெந்திரசூட் இடம்சபற்றிருந்தார்.  
 ெபரிமசல சகாயிலுக்கு அசனத்து வயது சபண்களும் செல்லலாம் என்று உச்ெநீதி 

மன்றத்தின் அரெியல் ொென அமர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்சப அமர்வில் இடம் 

சபற்றிருந்த ெந்திரசூட் உள்பட 4 நீதிபதிகள் வழங்கினர். 
 ராணுவத்தில் சபண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆசணயம் அசமக்க சவண்டும். 

என்று ெந்திரசூட் தசலசமயிலான அமர்வு தீர்ப்பளித்தது.  
 அரெசமப்புச் ெட்டப்படி ஆதார் எண் செல்லுபடியாகும் என்று உச்ெ 

நீதிமன்றத்தின் அரெியல் ொென அமர்வில் இடம்சபற்றிருந்த சபரும்பான்சம 

நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர். எனினும் அந்த அமர்வில் இடம்சபற்ற ெந்திரசூட், 
அரெசமப்புச் ெட்டம் மற்றும் அடிப்பசட உரிசமகளுக்கு எதிரானது ஆதார் என்று 

தீர்ப்பளித்தார். 
 ெட்டப் பிரிவு 377-ஐ ரத்து செய்து, தன்பாலின செர்க்சக குற்றமல்ல என்று 

உச்ெநீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரெியல் ொென அமர்வு தீர்ப்பளித்தது. 

அந்த அமர்வில் இருந்த நீதிபதிகளில் ெந்திரசூட்டும் ஒருவர். 
 ெட்டப் பிரிவு 497-ஐ ரத்து செய்து, திருமணம் தாண்டிய முசறயற்ற உறவு 

குற்றமல்ல என்று ஒருமனதாகத் தீர்ப்பளித்த 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வில் 

ெந்திரசூட் இடம் சபற்றிருந்தார். 
 உச்ெநீதிமன்றத் தசலசம நீதிபதியாக 2024-ஆம் ஆண்டு நவ.10-ஆம் சததி வசர 

ெந்திரசூட் பதவி வகிப்பார். 
 நீண்ட கால தசலசம நீதிபதியின் மகன் 

 கடந்த 1978-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 சததிமுதல் 1985-ஆம் ஆண்டு ஜூசல 11-
ஆம் சததி வசர, நாட்டில் நீண்ட காலம் உச்ெநீதிமன்றத் தசலசம நீதிபதியாக 

பதவி வகித்தவர் ஒய்.வி.ெந்திரசூட். அவரின் மகன் டி.ஒய்.ெந்திரசூட், 
 கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 29 ஆம் சததி மும்சப உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்ட அவர், 2013-ஆம் ஆண்டு அக். 31-ஆம் சததி அலாகாபாத் 

உயர்நீதிமன்றத் தசலசம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 2016-ஆம் ஆண்டு சம 13-
ஆம் சததி உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதியானார். 
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 12. இந்தியாவில் 100 வயவதக் கடந்த வாக்காளர்கள் 2.49 லட்ெம் சபர் 
 இந்தியாவில் 100 வசதக் கடந்த வாக்காளர்கள் 2.49 லட்ெம் சபரும், 80 

வயசதக்கடந்த வாக்காளர்கள் 1.80 சகாடி சபரும் உள்ளதாக தசலசமத் சதர்தல் 

ஆசணயர் ராஜவீ் குமார் சதரிவித்தார். 
 

 13. சூரிய எரிெக்தி மூலம் ரூ.32,000 சகாடி செமிப்பு 
 சூரிய எரிெக்தி பயன்பாட்டின் மூலம் நடப்பாண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் சுமார் 

ரூ.32,000 சகாடிசய இந்தியா செமித்துள்ளதாக ஆய்வறிக்சகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இந்தியாவிலும் ெர்வசதெ அளவிலும் சூரிய எரிெக்தி பயன்பாடு குறித்து எரிெக்தி - 

தூய காற்று ஆராய்ச்ெி சமயம், எரிெக்தி சபாரு ளாதார சமயம் ஆகியசவ 

ொர்பில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.  
 அந்த ஆய்வறிக்சகயில், "நடப்பு 2022-ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி முதல் ஜூன் 

வசரயிலான காலகட்டத்தில் சூரிய எரிெக்திசயப் பயன்படுத்தியதன் மூலம் 

இந்தியா சுமார் ரூ.32,000 சகாடி மதிப்பிலான கச்ொ எண்சணய் பயன்பாட்சடத் 

தவிர்த்துள்ளது.  
 சுமார் 1.91 சகாடி டன் நிலக்கரி பயன்பாட்டின் சதசவசயயும் இந்தியா 

தவிர்த்துள்ளது. 
 கடந்த தொப்தத்தில் சூரிய எரிெக்திசய அதிகமாகப் பயன்படுத்திய 10 நாடுகளில் 5 

நாடுகள் ஆெியாசவச் செர்ந்தசவ.  
 இந்தியா, ெீனா, ஜப்பான், சதன் சகாரியா, வியட்நாம், பிலிப்பின்ஸ், தாய்லாந்து 

ஆகிய நாடுகள் சூரிய எரிெக்திசய அதிகமாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.  
 இதன் மூலமாக அந்நாடுகள் 6 மாதங்களில் சுமார் ரூ.2.72 லட்ெம் சகாடிசய 

செமித்துள்ளன. 
 ெனீா மட்டும் சுமார் ரூ.1.68 லட்ெம் சகாடிசய செமித்துள்ளது. இதன் மூலமாகப் 

சபருமளவிலான நிலக்கரி, இயற்சக எரிவாயு இறக்குமதிசய ெீனா 

குசறத்துள்ளது. 
 ஜப்பான் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 
 

14. 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற ஆதார் புதுப்பிப்பு அவெியம் 
 ஆதார் பதிவு செய்த நாளில் இருந்து ஒவ்சவாரு 10 ஆண்டுக்கும் குசறந்தபட்ெம் 

ஒருமுசறயாவது தங்களது அசடயாளச் ொன்று முகவரி உள்ளிட்ட 

விவரங்கசளப் புதுப்பிப்பசத அவெியமாக்கும் வசகயில் ஆதார் ஒழுங்குமுசற 

விதிகளில் மத்திய அரசு திருத்தம் செய்துள்ளது. 
 நாட்டில் இதுவசர 134சகாடி ஆதார் அட்சடகள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
 15. இடஒதுக்கீடு உச்ெவரம்வப 77%-ஆக உயர்த்த ஜார்க்கண்ட் சபரவவயில் 
      மசொதா நிவறசவற்றம் 
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 ஜார்க்கண்டில் முதல்வர் செமந்த் சொரன் தசலசமயில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி 
சமார்ச்ொ, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்ெிகளின் மகாக்கூட்டணி ஆட்ெி நசடசபற்று 

வருகிறது. 
 இங்கு மாநில அரசுப் பணிகளில் இடஒதுக்கீடு உச்ெவரம்பு தற்சபாது 60 ெதவதீமாக 

உள்ளது. இது, சபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முற்பட்ட வகுப்பினருக்கான 10 

ெதவதீ இட ஒதுக்கீட்சடயும் உள்ளடக்கியதாகும். 
 இந்நிசலயில், ஜார்க்கண்ட் ெட்டப்சபரசவயின் ெிறப்புக்கூட்டம் நசடசபற்றது. 

இதில், இடஒதுக்கீடு உச்ெவரம்சப 77 ெதவதீமாக உயர்த்துவதற்கான ஜார்க்கண்ட் 

அரசு பணி காலியிடங்கள் மற்றும் பணிகள் திருத்த மசொதா-2022 நிசறசவற்றப் 

பட்டது.  
 அரெசமப்புச்ெட்டத்தின் 9-ஆவது அட்டவசணயில் இந்த திருத்தச் ெட்டம் 

இடம்சபற்ற பிறகு, இடஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு அமலுக்கு வரும் என்று மசொதாவில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனசவ, இந்த திருத்தச்ெட்டத்சத 9-ஆவது 

அட்டவசணயில் செர்க்க மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 தற்சபாது நிசறசவற்றப்பட்ட மசொதாவின்படி, பழங்குடியினருக்கான 

இடஒதுக்கீடு 26-இல் இருந்து 28 ெதவதீமாக உயரும்.  
 தாழ்த்தப்பட்சடாருக்கு தற்சபாதுள்ள 10 ெதவதீ இடஒதுக்கீடு 12 ெதவதீமாக 

அதிகரிக்கப்படும்.மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்சடார், இதர பிற்படுத்தப்பட்டவகுப்பினர் 

முசறசய 15, 12 ெதவதீ இடஒதுக்கீடு சபறுவர். 
 

 16. இந்தியா-அசமரிக்கா நிதி ஒத்துவழப்புக் குழு 
 இந்தியா-அசமரிக்கா நிதி ஒத்துசழப்புக் குழுவின் ஆவது 9-கூட்டம் தில்லியில்  

நசடசபற்றது. அதில் கலந்து சகாள்வதற்காக அசமரிக்க நிதியசமச்ெர் சஜனட் 

சயல்லன் இந்தியா வந்துள்ளார்.  
 கூட்டத்துக்குப் பிறகு சவளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்சகயில், பருவநிசல 

மாற்றத்சத எதிர்சகாள்வதற்கான நிதிசயத் திரட்டுவது சதாடர்பாகக் 

கூட்டத்தின்சபாது விவாதிக்கப்பட்டது. 
 பருவநிசல மாற்றத்சத எதிர்சகாள்ள 2025-ஆம் ஆண்டு வசர ஆண்டுக்கு சுமார் 

ரூ.8 லட்ெம் சகாடிசயத் திரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 அந்த நிதிசயக் சகாண்டு வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு உதவவும் உறுதி 

ஏற்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 17. சென்வன- வமசூரு வந்சத பாரத் விவரவு ரயில் செவவ 

 சென்சன-சமசூரு இசடயிலான சதன்னிந்தியாவின் முதல் வந்சத பாரத் விசரவு 

ரயில் செசவசய பிரதமர் நசரந்திர சமாடி சபங்களூரில் சதாடக்கி சவத்தார். 
 பிரதமர் சமாடி, கிராந்தி வரீெங்சகால்லி ராயண்ணா ரயில் நிசலயத்தில் சென்சன 

- சமசூரு வந்சத பாரத் ரயில் செசவசயத் சதாடக்கிசவத்தார்.  
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 இந்திய அளவில் சதாடங்கப்படும் 5-ஆவது வந்சத பாரத் விசரவு ரயில் செசவ 

இதுவாகும். 
 இந்தியாவின் முதல் வந்சத பாரத் விவரவு ரயில் செவவ 2019-ஆம் ஆண்டில் 

புதுதில்லி, கான்பூர்,அலாகாபாத்,வாராணெி இசடசய இயக்கப்பட்டது.  
 வந்சத பாரத் விசரவு ரயில் முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டு சதாழில்நுட்பத்தின் 

அடிப்பசடயில் வடிவசமக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 சமலும், ரயில்களுக்கு இசடயிலான சமாதசலத்தவிர்க்கும் சதாழில்நுட்பமும் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் 52 விநாடி பூஜ்யத்தில் இருந்து மணிக்கு 

களில் 100 கி.மீ. சவகத்தில் பயணிக்கும். அதிகபட்ெமாக மணிக்கு 180 கி.மீ. 

சவகத்தில் செல்லும் திறன் சகாண்டதாகும். 
 காெி தரிெனம் திட்டம்:  

 இதனிசடசய, இந்திய ரயில்சவ துசறயின் பாரத் சகளரவ் ரயில் 

சகாள்சகயின்படி, கர்நாடக ெிந்து அறநிசலயத்துசற ொர்பில் இயக்கப்படும் 

'பாரத் சகௌரவ் காெி தரிெனம்' ரயில் செசவசய பிரதமர் சமாடி சதாடக்கி 
சவத்தார். காெி யாத்திசரசய 8 நாள்களுக்கு சமற்சகாள்ள ெலுசகக் 

கட்டணத்தில் இந்த ரயில் இயக்கப்படுகிறது. 
 காெி யாத்திசர சமற்சகாள்ளும் பக்தர்களுக்கு கர்நாடக அரசு தலா ரூ. 5 

ஆயிரம் உதவித்சதாசக வழங்குகிறது. 
 

  18. 108 அடி உயர சகம்சப சகௌடா ெிவல திறப்பு 
 பிரதமர் சமாடி, சதவனெள்ளியில் உள்ள சகம்சப சகௌடா பன்னாட்டு விமான 

நிசலய வளா கத்தில் 108 அடி உயரத்தில் அசமக்கப்பட்டுள்ள சகம்சப 

சகௌடாவின் சவண்கலச் ெிசல, பூங்காசவ திறந்து சவத்தார். 
 'வளசமயின் ெிசல' என்று அசழக்கப்படும் சகம்சப சகௌடா ெிசலயின் எசட 218 

டன்னாகும். இந்தச் ெிசலயானது 98 டன் சவண்கலம், 120 டன் எஃகு 

உசலாகங்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது.  
 சகம்சப சகௌடாவின் வாள் 4 டன் எசட சகாண்டாகும்.  
 இந்தச் ெிசலசய சுற்றி 23 ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ.84 சகாடியில் சகம்சப சகௌடா பூங்கா 

அசமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 2-ஆவது முவனயம்:  

 முன்னதாக, சபங்களூரு, சதவனெள்ளியில் அசமந்துள்ள சகம்சப சகௌடா 

பன்னாட்டு விமான நிசலயத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 2-ஆவது 

முசனயத்சத பிரதமர் சமாடி திறந்து சவத்தார்.  
 ரூ. 5 ஆயிரம் சகாடியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 'சுற்றுச்சூழல் சதாழவம 

முவனயம்' முழுக்க முழுக்க மூங்கில்களால் அசமக்கப்பட்டுள்ளது.  
 புதிய முசனயத்துக்கு 'பூங்காவில் ஒரு முசனயம்' என சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
 இந்த முசனயத்தில் அசமக்கப்பட்டுள்ள சதாங்கும் சதாட்டங்கள் 

அதிெயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.  
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 விமான நிசலயத்துக்கு நுசழவதற்கு முன், 10 ஆயிரம் ெதுரமீட்டரில் 

அசமக்கப்பட்டுள்ள பசுசம சுவர்கசளக் கடந்து செல்லும் வசகயில் 

அசமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 19. தனி நபர் வருமானம் 

 சதெிய உைவுப் பாதுகாப்புச் ெட்டம் 2013-ஆம் ஆண்டு 

நசடமுசறப்படுத்தப்பட்டது முதல் இந்திய மக்கள்சதாசகயின் தனி நபர் 

வருமானம் 33.4 ெதவதீம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது' என்று உச்ெநீதிமன்றத்தில் 

மத்திய அரசு சதரிவித்தது. 
 2013-14 கிராமப்புற மக்கள்சதாசகயில் 75 ெதவதீத்தினரும், நகர்ப்புறங்களில் 50 

ெதவதீத்தினரும் பின்தங்கிய நிசலயில் இருப்பதாக உச்ெவரம்பு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிசல தற்சபாது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 

குசறந்துள்ளது. 
 மத்திய அரசுக்கு மிகப்சபரிய மானியசுசமசய ஏற்படத்திவருகிறது. இந்தச் 

ெட்டத்தின் கீழ் இதுவசர 4.7 சகாடிகுடும்ப அட்சடகள் கூடுதலாக 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
 இந்தச்ெட்டத்தின் கீழ் சதெிய அளவிலான பயனாளிகள் உச்ெ வரம்பு 81.4 சகாடியாக 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இதுவசர 79.8 சகாடிசபர் இந்தத்திட்டத்தின் கீழ் பயனசடந்து வருகின்றனர். ெில 

மாநிலங்கள், அந்த மாநிலங்களுக்கான பயனாளி உச்ெவரம்சப இன்னும் பூர்த்தி 
செய்யவில்சல.  

 அந்த வசகயில், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் சமலும் 1.6 சகாடி பயனாளிகள் 

செர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்று மத்திய அரசு சதரிவித்துள்ளது. 
 
 20. உலகின் சமாத்த மக்கள்சதாவக 800 சகாடிவய எட்டியது. 

 உலகின் ஒட்டு சமாத்த மக்கள்சதாசக (நவ.15) 800 சகாடிசய எட்டியது. கடந்த 12 

ஆண்டுகளில் மட்டும் மக்கள்சதாசக 100 சகாடி அதிகரித்துள்ளது. 
 உலக நாடுகளில் வெித்து வரும் ஒட்டு சமாத்த மக்களின் எண்ணிக்சக 800 

சகாடிசய எட்டியுள்ளதாக ஐ.நா. மக்கள்சதாசக நிதி அசமப்பு (யுஎன்எஃப்பிஏ) 

சதரிவித்துள்ளது. 
 உலக மக்கள்சதாசக 2037-ஆம் ஆண்டில் 900 சகாடிவயயும், 2058-ஆம் ஆண்டில் 

1,000 சகாடிவயயும் எட்டும் என ஐ.நா. அறிக்சகயில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 2022-ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலக மக்கள்சதாசகயில் 142.6 சகாடி சபசரக் 

சகாண்டு ெனீா முதலிடத்தில் உள்ளது.  
 இந்தியா 141.2 சகாடி மக்கள்சதாசகயுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.  
 2023-ஆம் ஆண்டில் ெீனாசவப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலகின் சபரும் மக்கள்சதாசக 

சகாண்ட நாடாக இந்தியா மாறும் என ஐ.நா. சதரிவித்துள்ளது.  
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 அசத சவசளயில், இந்தியாவில் மக்கள்சதாசக வளர்ச்ெி விகிதம் குசறந்து 

வருவதாகவும் ஐ.நா. சதரிவித்துள்ளது. 
 இந்தியாவில் ெராெரி கருவுருதல் விகிதம் 2.2-லிருந்து 2-ஆக குவறந்துள்ளது. 

நாட்டில் உள்ள 31 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதெங்கள் நிசலயான 

கருவுருதல் விகிதமான 2.1 என்ற நிசலசய அசடந்துள்ளதாக ஐ.நா. 

அறிக்சகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 நவனீ குடும்ப கட்டுப்பாட்டு நசடமுசறகசள இந்தியாவில் கருவுருதல் விகிதம் 

குசறந்ததற்கான முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 
 மக்களின் ெராெரி வயது 

 இந்தியா---------------28.7 
 ெீனா----------------------38.4 
 ஜப்பான்----------------48.6 
 உலக அளவில்---30.3 

 உலக மக்களின் ெராெரி ஆயுள் காலம்  
 1990------64 
 2019------72.8 
 2050-------77.2 (கணிப்பு) 

 உலக மக்கள்சதாவகயில் முதிசயார் 
 2022------------ 10% 
 2050------------ 16% 

 இந்திய மக்கள்சதாவக 
 15 முதல் 64 வயது-------68% 
 65+--------------------------------------7% 

 
 21. பழங்குடி இனத்தவர் சகௌரவ தினம் 

 பழங்குடி இனத்சதச் செர்ந்த சுதந்திரப் சபாராட்ட வரீர் பிர்ொ முண்டாவின் பிறந்த 

தினமான நவ. 15-ஆம் சததி 'பழங்குடி இனத்தவர் சகௌரவ தினம்' 
சகாண்டாடப்படும் என்று மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு அறிவித்தது.  

 அதன்படி மத்திய பிரசதெத்தின் ஷாசடால் மாவட்டத்தில் பழங்குடி இனத்தவர் 

சகௌரவ தினம் சகாண்டாடப்பட்டது.  
 பிரிட்டிஷ் ஆட்ெிக் காலத்தில் வனப்பகுதிகசளப் பாதுகாக்க பழங்குடி இனத்தவர் 

சபாராடினர். இதற்காக அவர்கள் உயிர்த்தியாகமும் செய்தனர். 
 பழங்குடி இனத்தவர் நலனுக்காக முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் தனி 

அசமச்ெகத்சத உருவாக்கினார். நாட்டில் உள்ள பழங்குடி இனப்பகுதிகளின் 

சமம்பாட்டுக்கு இது முக்கியப்பங்காற்றி வருகிறது. 
 
 22. 15.24 லட்ெம் சுற்றுலாப் பயைிகள் இந்தியா வந்துள்ளனர்.  
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 இவர்களில் அதிகபட்ெமாக அசமரிக்காவிலிருந்தும், அதற்கடுத்து 

வங்கசதெத்திலிருந்தும் வந்துள்ளனர். 
 கசரானா சபருந்சதாற்று தடுப்பு விதிமுசறகள், விொ விதிமுசறகளில் கடந்த 

ஆண்டு கட்டுப்பாடுகள் ெில விதிக்கப்பட்டிருந்தப்சபாதிலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் 

வருசக அதிகரித்துள்ளது. 
 இது சதாடர்பாக மத்திய உள்துசற அசமச்ெகம் சவளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:  

 கடந்த ஆண்டு இந்தியா வந்த சமாத்த சுற்றுலாப் பயணிகளில் 74.39 ெதவதீம் 

சபர் 10 நாடுகசளச் செர்ந்தவர்கள்.  
 மீதம் 25.61 ெதவதீம் சபர் பிற நாடுகசளச் செர்ந்தவர்கள் ஆவர். 
 கடந்த ஆண்டு ஜன.1- ஆம் சததிமுதல் டிெ. 31-ஆம் சததிவசர சமாத்தம் 15 

லட்ெத்து 24 ஆயிரத்து 469 சபர் இந்தியா வந்துள்ளனர். 
 
 23. சதர்தல் நிதிப் பத்திரங்கள் 

 பதிவு செய்யப்பட்ட அரெியல் கட்ெிகளுக்கு நன்சகாசட அளிப்பதற்கான சதர்தல் 

நிதிப் பத்திரங்கள் கடந்த 2018-இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிசலயில், இதுவசர 

ரூ.10,246 சகாடி மதிப்பிலான பத்திரங்கள் விற்பசனயாகியுள்ளதாக ஆர்டிஐ 

தகவலில் பாரதஸ்சடட் வங்கி (எஸ்பிஐ) சதரிவித்துள்ளது. 
 அரெியல் கட்ெிகள் நன்சகாசட சபறுவசத முசறப்படுத்தும் சநாக்கில் சதர்தல் 

நிதிப் பத்திரங்கள் நசடமுசறசய பாஜக தசலசமயிலான மத்திய அரசு கடந்த 

2018, மார்ச்ெில் அறிமுகப்படுத்தியது.  
 அதன்படி, ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூசல, அக்சடாபர் ஆகிய மாதங்களின் முதல் 10 

நாள்களுக்கு எஸ்பிஐ-யின் 29 கிசளகளில் சதர்தல் நிதிப் பத்திரங்கள் விற்பசன 

செய்யப்படுகின்றன. 
 ரூ.1,000, ரூ.10,000, ரூ.1 லட்ெம்,ரூ.10 லட்ெம், ரூ.1 சகாடி மதிப்பில் இசவ 

விற்பசன செய்யப்படுகின்றன. இந்திய குடிமக்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

அசமப்புகள் இவற்சற வாங்கி, கட்ெிகளுக்கு நன்சகாசடயாக செலுத்தலாம்.  
 வாங்கப்பட்ட நாளில் இருந்து 15 நாள்களுக்கு சதர்தல் நிதிப்பத்திரங்கள் 

செல்லுபடியாகும். அந்த அவகாெத்துக்குப் பிறகு நிதிப் பத்திரங்கள் தாக்கல் 

செய்யப்பட்டால், ெம்பந்தப்பட்ட அரெியல் கட்ெியால் நிதிசயப் சபற முடியாது. 
 இந்நிசலயில், கடந்த 2018 முதல் இதுவவர ரூ.10,246 சகாடி மதிப்பிலான 

பத்திரங்கள் விற்பசனயாகியுள்ளதாக தகவல் அறியும் உரிசம (ஆர்டிஐ) 

ெட்டத்தின்கீழ் எழுப்பப்பட்ட சகள்விக்கு எஸ்பிஐ பதிலளித்துள்ளது. 
 விற்பசனயான சமாத்தப் பத்திரங்களில் 93.5ெதவதீம் ரூ.1சகாடி மதிப்பிலானசவ 

ஆகும். ரூ.1லட்ெம்,ரூ.10,000,ரூ.1,000 மதிப்பில் விற்பசனயான பத்திரங்கள் சவறும் 

0.25 ெதவதீசம என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 சதர்தல் நிதிப்பத்திரங்கள் வாயிலாக நன்சகாசட அளிப்பவரின் விவரங்கள், 

ெம்பந்தப்பட்ட கட்ெிகளுக்குத் சதரியவராது.  
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 இந்த நசடமுசறயில் சவளிப்பசடத்தன்சம இல்சல என்று தன்னார்வ 

அசமப்புகளும் எதிர்க்கட்ெிகளும் குற்றம்ொட்டி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

 24. பஞ்ொபில் மீண்டும் பவழய ஓய்வூதியத் திட்டம்- அவமச்ெரவவ ஒப்புதல். 
 பஞ்ொபில் மீண்டும் பசழய ஓய்வூதியத் திட்டத்சத அமல்படுத்துவதற்கு மாநில 

அசமச்ெரசவ ஒப்புதல் வழங்கியது 
 பஞ்ொபில் முதல்வர் பகவந்த் மான் தசலசமயில் ஆம் ஆத்மி ஆட்ெி 

நசடசபற்று வருகிறது. இந்நிசலயில், மாநில அசமச்ெரசவயின் கூட்டம் 

பகவந்த் மான் தசலசமயில் நசடசபற்றது. 
 அசதசபால், கரும்பு ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.380 விசல நிர்ணயிக்கும் 

அறிவிக்சகக்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது என்றார். 
 பஞ்ொபில் பசழய ஓய்வூதியத் திட்ட அமலாக்கத்தின் மூலம் சுமார் 1.75 லட்ெம் 

அரசு ஊழியர்கள் சநரடியாக பலனசடவர்.  
 ஓய்வூதியத் சதாசக முழுவசதயும் அரசெ வழங்கும் இத்திட்டம், கடந்த 2004-இல் 

சகவிடப்பட்டதாக மாநில அரசு அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர். 
 
 25. முதல் பசுவம விமான நிவலயம் 

 அருணாெல பிரசதெத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள முதல் பசுசம விமான 

நிசலயம் மற்றும் சுசமங் நீர்மின் நிசலய திட்டங்கசள பயன்பாட்டுக்கு திறந்து 
திறந்துசவத்தார் பிரதமர்.  

 அருணாெல பிரசதெ தசலநகர் இடாநகரிலிருந்து 15 கி.மீ. சதாசலவில் புதிய 

'சடானி சபாசலா விமான நிசலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது.  
 இந்த விமான நிசலயத்துக்கு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பிரதமர் 

அடிக்கல் நாட்டிய நிசலயில், அதசன தற்சபாது பயன்பாட்டுக்கு பிரதமர் 

திறந்துசவத்தார். 
 இந்த விமான நிசலயம் ரூ.645 சகாடி செலவில் சுட்டப்பட்டுள்ளது. 
 அதுசபால, மாநிலத்தின் சமற்கு கசமங் மாவட்டத்தில் ரூ. 8,450 சகாடி, செலவில் 

கட்டப்பட்டுள்ள 600 சமகா வாட் மின் உற்பத்தித்திறன் சகாண்ட  சுசமங் நீர்மின் 

நிசலயத்சதயும் பிரதமர் சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். 
 
 26. காெி- தமிழ் ெங்கமம் 

 காெியும் தமிழகமும் காலத்தால் அழியாத நமது கலாொரம் மற்றும் நாகரிகத்தின் 

சமயங்க ளாகும்.  
 இவ்விரு பகுதிகளுசம ெமஸ்கிருதம், தமிழ் என உலகின் சதான்சமயான 

சமாழிகளின் சமயங்களாக திகழ்கின்றன' என்று பிரதமர் நசரந்திர சமாடி 

கூறினார். 
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 'காெி - தமிழ் ெங்கமம்' எனும் சபயரில் ஒரு மாத கால நிகழ்ச்ெிகள் 

வாராணெியில் (காெி) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிகழ்ச்ெிகசள, 
வாராணெியில் பிரதமர் சமாடி  முசறப்படி சதாடக்கி சவத்து உசரயாற்றினார். 

 ெப்தபுரி எனப்படும் ெிந்துக்களின் 7 முக்கிய யாத்திவர தலங்களில் காெிக்கும் 

தமிழகத்தின் காஞ்ெிக்கும் முக்கிய இடம் உண்டு. 
 காெியின் வளர்ச்ெிக்கு தமிழகத்தின் பங்களிப்பு: 

 ராமானுஜாச்ொரியார், ெங்கராச்ொரியார் சதாடங்கி ராஜாஜி, ெர்வபள்ளி 
ராதாகிருஷ்ணன் வசர காெியின் வளர்ச்ெிக்கு பங்களித்துள்ளனர்.  

 பனாரஸ் ெிந்து பல்கசலக்கழக துசணசவந்தராக ராதாகிருஷ்ணன் 

பணியாற்றியுள்ளார். 
 சுவாமி குமரகுருபரர், சமாழி மற்றும் அறிவுத் தசடசய உசடத்து, காெிசய 

தனது கர்ம பூமியாக ஆக்கிக் சகாண்டதுடன், காெியில் சகதாரசரஸ்வர் 

சகாயிசலக் கட்டினார். பின்னர், அவரது ெீடர்கள் தஞ்ொவூரில் காவிரி 

நதிக்கசரயில் காெி விஸ்வநாதர் சகாயிசலக் கட்டினர்.  
 
 27. முதல் பசுவம விமான நிவலயம் 

 அருணாெல பிரசதெத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள முதல் பசுசம விமான 

நிசலயம் மற்றும் சுசமங் நீர்மின் நிசலய திட்டங்கசள பயன்பாட்டுக்கு திறந்து 
திறந்துசவத்தார் பிரதமர்.  

 அருணாெல பிரசதெ தசலநகர் இடாநகரிலிருந்து 15 கி.மீ. சதாசலவில் புதிய 

'சடானி சபாசலா விமான நிசலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது.  
 இந்த விமான நிசலயத்துக்கு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பிரதமர் 

அடிக்கல் நாட்டிய நிசலயில், அதசன தற்சபாது பயன்பாட்டுக்கு பிரதமர் 

திறந்துசவத்தார். 
 இந்த விமான நிசலயம் ரூ.645 சகாடி செலவில் சுட்டப்பட்டுள்ளது. 
 அதுசபால, மாநிலத்தின் சமற்கு கசமங் மாவட்டத்தில் ரூ. 8,450 சகாடி, செலவில் 

கட்டப்பட்டுள்ள 600 சமகா வாட் மின் உற்பத்தித்திறன் சகாண்ட  சுசமங் நீர்மின் 

நிசலயத்சதயும் பிரதமர் சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். 
 
 28. காெி- தமிழ் ெங்கமம் 

 காெியும் தமிழகமும் காலத்தால் அழியாத நமது கலாொரம் மற்றும் நாகரிகத்தின் 

சமயங்க ளாகும்.  
 இவ்விரு பகுதிகளுசம ெமஸ்கிருதம், தமிழ் என உலகின் சதான்சமயான 

சமாழிகளின் சமயங்களாக திகழ்கின்றன' என்று பிரதமர் நசரந்திர சமாடி 

கூறினார். 
 'காெி - தமிழ் ெங்கமம்' எனும் சபயரில் ஒரு மாத கால நிகழ்ச்ெிகள் 

வாராணெியில் (காெி) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிகழ்ச்ெிகசள, 
வாராணெியில் பிரதமர் சமாடி  முசறப்படி சதாடக்கி சவத்து உசரயாற்றினார். 
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 ெப்தபுரி எனப்படும் ெிந்துக்களின் 7 முக்கிய யாத்திவர தலங்களில் காெிக்கும் 

தமிழகத்தின் காஞ்ெிக்கும் முக்கிய இடம் உண்டு. 
 காெியின் வளர்ச்ெிக்கு தமிழகத்தின் பங்களிப்பு: 

 ராமானுஜாச்ொரியார், ெங்கராச்ொரியார் சதாடங்கி ராஜாஜி, ெர்வபள்ளி 
ராதாகிருஷ்ணன் வசர காெியின் வளர்ச்ெிக்கு பங்களித்துள்ளனர்.  

 பனாரஸ் ெிந்து பல்கசலக்கழக துசணசவந்தராக ராதாகிருஷ்ணன் 

பணியாற்றியுள்ளார். 
 சுவாமி குமரகுருபரர், சமாழி மற்றும் அறிவுத் தசடசய உசடத்து, காெிசய 

தனது கர்ம பூமியாக ஆக்கிக் சகாண்டதுடன், காெியில் சகதாரசரஸ்வர் 

சகாயிசலக் கட்டினார். பின்னர், அவரது ெீடர்கள் தஞ்ொவூரில் காவிரி 

நதிக்கசரயில் காெி விஸ்வநாதர் சகாயிசலக் கட்டினர்.  
 
 29. அத்தியாவெிய மருந்துகள் பட்டியலில் சதாடரும் 'ஸ்சடன்ட்' 

 ரத்த நாள அசடப்பு நீக்க ெிகிச்செயில் பயன்படுத்தப்படும் 'ஸ்சடன்ட்' உபகரணம், 
சதெிய அத்தியாவெிய மருந்துகள் பட்டியலில் சதாடர்ந்து இடம் சபறும் வசகயில் 

மத்திய சுகாதார அசமச்ெகம் அறிவிக்சக சவளி யிட்டுள்ளது. 
 இந்தியாவில் சதெிய அத்தியாவெிய மருந்துகள் பட்டியல் முதல்முசறயாக கடந்த 

1996-இல் வகுக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு, 2003, 2011, 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

திருத்திய சமக்கப்பட்டது. 
 இந்நிசலயில், 2015-ஆம் ஆண்டு பட்டியல் மீண்டும் திருத்தியசமக்கப்பட்டு, 

சதெிய அத்தியாவெிய மருந்துகள் பட்டியல்-2022 கடந்த செப்டம்பரில் 

சவளியிடப்பட்டது. இதில், புற்றுசநாய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், தடுப்பூெிகள் என 34 

புதிய மருந்துகள் செர்க்கப்பட்டதுடன், 26 மருந்துகள் நீக்கப்பட்டன. 
 இதய தமனி சநாய், சபாது சுகாதார பிரச்சனயாக நீடித்து வருகிறது. 

உயிரிழப்புகளுக்கான முக்கிய காரணமாக இந்சநாய் உள்ளது. 
 எனசவ, ஸ்சடன்ட் ெிகிச்செக்கான சதசவ அதிகம் இருப்பதால், அது 

அத்தியாவெிய மருத்துவ உபகரணமாக சதாடரசவண்டும் என்று 

குறிப்பிடப்பட்டது. 
 இதன் மூலம் ஸ்சடன்ட் உபகரணங்கள் சமலும் மலிவான விசலயில் கிசடக்கும் 

 
 30.  ஏர் சுவிதா படிவத்வத பூர்த்தி செய்யும் நவடமுவற ரத்து 

 விமானப் பயணிகள் ஏர் சுவிதா படிவத்சத பூர்த்தி செய்யும் நசடமுசற ரத்து 
சவளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் விமானப் பயணிகள் ஏர் சுவிதா 

படிவத்சத பூர்த்தி செய்யும் நசடமுசறசய மத்திய அரசு ரத்து செய்துள்ளது. 
 கசரானா பரவல் காரைமாக சவளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் 

விமானப் பயைிகள் ஏர் சுவிதா படிவத்சத பூர்த்தி செய்யும் நசடமுசற 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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 அந்த நசடமுசற தற்சபாது ரத்து செய்யப்படுகிறது. அசதசவசளயில், பயணிகள் 

தமது நாடுகளில் கசரானா தடுப்பூெியின் இரண்டு தவசணகசளயும் செலுத்திக் 

சகாள்வது நல்லது. விமான நிசலயத்தில் பரிசொதசனயின்சபாது கசரானா 

அறிகுறிகள் சதன்பட்டால், ெம்பந்தப்பட்ட பயணி உடனடியாக 

தனிசமப்படுத்தப்பட்டு மருத்துவமசனக்கு அனுப்பி சவக்கப்படுவார். 
 ஒருசவசள கசரானா அறிகுறிகள் சதன்பட்டால் அருகில் உள்ள 

மருத்துவமசனக்கு அவர்கள் செல்ல சவண்டும் அல்லது சதெிய உதவி எண் (1075), 
மாநில உதவி எண்சண சதாடர்புசகாள்ள சவண்டும் என்று 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 உலகின் சபரும்பாலான பகுதிகளில் கசரானா பாதிப்பு குசறந்து வரும் நிசலயில், 

ஏர் சுவிதா படிவ நசடமுசற சகவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 31. பயிற்ெி வகுப்புகளுக்கு வவல தளம்: கர்மசயாகி பிராரம்ப் 

 மத்திய அரசுப் பணிகளில் இசணயும் இசளஞர்களுக்குப் பயிற்ெி அளிப்பதற்கான 

புதிய வசலதளத்சதப் பிரதமர் சமாடி சதாடக்கிசவத்தார்.  
 'கர்மசயாகி பிராரம்ப்' என்ற அந்தப் பயிற்ெி வசலதளத்தில் பல்சவறு துசறகசளச் 

செர்ந்த புதிய பணியாளர்களுக்குப் பயிற்ெி வழங்கப்படவுள்ளது. 
 அரசுப் பணியாளர்களுக்கான நடத்சத விதிமுசறகள், பணியிட 

சநறிமுசறகள், மனிதவள சமம்பாட்டுக் சகாள்சககள் உள்ளிட்டசவ குறித்து 

அவர்களுக்குப் பயிற்ெி அளிக்கப்படவுள்ளது. 
 2023-ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் நாடு முழுவதும் 10 லட்ெம் சபருக்கு அரசு 

சவசலவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட சவண்டுசமன்ற இலக்சகப் பிரதமர் சமாடி கடந்த 

ஜூனில் நிர்ணயித்தார். 
 
32. இந்திய மாநில அரசுகள் கடன் பத்திரங்களின் ெராெரி வட்டி விகிதம் சவளியீடு 

 இந்திய மாநில அரசுகள் ஏலத்தில் சவளியிட்ட கடன் பத்திரங்களின் ெராெரி வட்டி 

விகிதம் அதிக மாற்றம் இல்லாமல் 7.68 ெதவதீமாக இருந்தது. 
 தங்களுக்குத் சதசவயான நிதிசயத் திரட்டுவதற்காக, மாநில அரசுகள் 

சவளியிடும் கடன் பத்திரங்களின் வட்டி விகிதம் சதாடர்ந்து 4 வாரங்களாக ெரிந்து 

வந்தது. 
 மாநிலங்களின் புதிய கடன் பத்திரங்கசள ரிெர்வ் வங்கி கடந்த மாதம் 18- ஆம் சததி 

ஏலத்தில் விட்டசபாது, அவற்றுக்கான ெராெரி வட்டி விகிதம் 0.11 ெதவதீம் 

குசறந்து 7.72 ெதவதீமானது. 
 கடந்த மாதம் 25-ஆம் சததி நசட சபற்ற ஏலத்தில் அது 0.12 ெதவதீம் அதிகரித்து 7.84 

ெதவதீமானது. அத்துடன், கடன் பத்திரங்களின் ெராெரி தவசணக் காலம் 12 

ஆண்டுகளில் இருந்து 13 ஆண்டுகளாக உயர்ந்தது. 
 எனினும், கடந்த 15– ஆம் சததி விடப்பட்ட ஏலத்தில் மாநில அரசு கடன் 

பத்திரங்களின் ெராெரி வட்டி விகிதம் 0.12 ெதவதீம் ெரிந்து 7.76 ெதவதீமாகியுள்ளது. 
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 அரசுக் கடன் வட்டி விகிதத்தின் குறியடீான 10 ஆண்டுகால கடன் பத்திரங்கவளப் 

சபாருத்தவவர, மத்திய அரசு சவளியிட்ட அந்த வசக கடன் பத்திரங்களுக்கான 

வட்டி விகிதம் 0.09 ெதவதீம் ெரிந்து 7.29 ெதவதீமானது. இது, கடந்த வாரம் 7.26 

ெதவதீமாக இருந்தது. 
 மாநில அரசுகள் சவளியிட்ட 10 ஆண்டுகால கடன் பத்திரங்களுக்கான ெராெரி 

வட்டி விகிதம் 7.67 ெதவதீத்திலிருந்து 0.03 ெதவதீம் உயர்ந்து 7.70 ெதவதீமாக 

ஆனது.  
 அந்த வசகயில், மாநில அரசுகளின் 10 ஆண்டுகால கடன் பத்திரங்களுக்கான 

ெராெரி வட்டி விகிதங்களுக்கும் மத்திய அரெின் 10 ஆண்டுகால கடன் 

பத்திரங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களுக்கும் இவடயிலான சவறுபாடு 0.41 

ெதவதீமாகசவ சதாடர்ந்தது. 
 
 33. பிரிட்டனில் படிக்கும் சவளிநாட்டு மாைவர்கள்: ெனீாவவ விஞ்ெிய இந்தியா 

 பிரிட்டனில் உயர் கல்வி படிக்கும் சவளிநாட்டு மாணவர்களின் எண்ணிக்சகயில் 

முதல்முவறயாக ெனீாவவ இந்தியா விஞ்ெியிருப்பது. அந்தநாட்டின் 

குடிசயற்ற அலுவலக புள்ளிவிவரம் மூலமாக சதரியவந்துள்ளது. 
 பிரிட்டனின் சதெிய புள்ளிவிவரத்துக்கான அலுவலகம் சவளியிட்ட இந்த 

தகவலில் சமலும் கூறியிருப்பதாவது 
 பிரிட்டனின் சவளிநாட்டினருக்கு நுசழவு இசெவு (விொ) வழங்குவது கடந்த ெில 

ஆண்டுகளில் 273 ெதவதீமாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக, உயர்கல்வி படிக்க 

வரும் சவளிநாட்டு மாணவர்களின் எண்ணிக்சக பன்மடங்காக உயர்ந்துள்ளது. 
 இதில், திறன் பணியாளர்களுக்கான நுசழவு இசெவு மற்றும் மருத்துவப் 

பணியாளர்களுக்கான நுசழவு இசெவு பிரிவுகளுக்கான நாடுகளின் பட்டியிலில் 

இந்தியா சதாடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கிறது.  
 கடந்த ஆண்டில் திறன் பைியாளர் பிரிவில் 56,042 நுசழவு இசெவுகள் 

இந்தியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 அதுசபால மருத்துவப்பைியாளர்களுக்கான பிரிவில் அளிக்கப்பட்ட சமாத்த 

நுசழவு இசெவுகளில் 36 ெதவதீம் இந்தியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 அதுசபால, கல்விக்கான நுசழவு இசெவு பிரிவிலும் இந்தியா தற்சபாது 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது.  
 இந்த ஆண்டில் செப்டம்பர் வசரயிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் 1,27,731 இந்திய 

மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி சமற்சகாள்வதற்கான நுசழவு இசெவு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 இது கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு டன் ஒப்பிடும்சபாது 237 ெதவதீம் (93470 நுசழவு 

இசெவுகள்) கூடுதலாகும். 
 இதில் ெீனா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. ெீனர்களுக்கு 1,16,476 கல்வி நுசழவு 

இசெவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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 34. லெித் பர்ஃபுகானின் 400-ஆவது பிறந்த தினம் 
 அஸ்ஸாம் பகுதிகசள சுமார் 600 ஆண்டுகளாக கட்டுப்படுத்தி வந்த அசொம் 

ெிற்றரசெச் செர்ந்தவரும் ஒளரங்கெீப் தசலசமயிலான முகலாய பசடகசளத் 

சதாற்கடித்தவருமான லெித் பர்ஃபுகானின் 400-ஆவது பிறந்த தின 

சகாண்டாட்டங்கசள அரசு முன்சனடுத்து வருகிறது. தில்லியில் 3 நாள் 

சகாண்டாட்டங்கள் சதாடங்கின. 
 பர்ஃபுகான் குறித்த ெிறப்பு கண்காட்ெிசய மத்திய நிதியசமச்ெர் நிர்மலா ெீதாராமன் 

சதாடக்கி சவத்தார்.  
 
 35. குடியரசு தின விழா தவலவம விருந்தினர் எகிப்து அதிபர் எல்-ெிெி 

 சதெியத் தசலநகர் தில்லியில் வரும் ஜனவரி 26-இல் நசடசபறவிருக்கும் 
குடியரசு தின விழாவில் தசலசம விருந்தினராக எகிப்து அதிபர் அப்தல் 
ஃபதா எல்-ெிெி பங்சகற்கவிருப்பதாக சவளியுறவு அசமச்ெகம் சதரிவித்தது. 

 இந்திய குடியரசு தின விழாவில் தசலசம விருந்தினராக எகிப்து நாட்டின் 
அதிபர் பங்சகற்கவிருப்பது இதுசவ முதல்முசற என்று அந்த அசமச்ெகம் 
சவளியிட்ட அறிக்சகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியா-எகிப்து இசடயிலான தூதரக ரீதியிலான உறவுகள் நிறுவப்பட்டு 75-
ஆவது ஆண்சட இரு நாடுகளும் சகாண்டாடி வருகின்றன. 

 தசலசம விருந்தினராக நட்பு நாடுகளின் தசலவர்கள் பங்சகற்று ெிறப்பிப்பது 
வழக்கம்.  
 1950 முதசல இந்த வழக்கம் சதாடர்ந்து வருகிறது.  
 1952, 1953, 1966 ஆகிய ஆண்டுகளில் சவளிநாட்டுத் தசலவர்கள் 

பங்சகற்பின்றி குடியரசு தின விழா நசடசபற்றது. 
 கடந்த 2021-இல் அப்சபாசதய பிரிட்டன் பிரதமர் சபாரிஸ் ஜான்ஸனுக்கு 

அசழப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தசபாதிலும் கசரானா பரவல் அதிகரிப்பு 
காரணமாக அவரது இந்திய பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.  

 2022-இல் 5 மத்திய ஆெிய நாடுகளின் தசலவர்கள் அசழக்கப்பட்டிருந்தனர். 
ஆனால், கசரானா சூழல் காரணமாக அவர்கள் பங்சகற்கவில்சல. 

 2020-இல் பிசரஸில் அதிபர் சஜயிர் சபால்ெனாசரா தசலசம 
விருந்தினராகப் பங்சகற்றிருந்தார்.  

 2016-இல் அப்சபாசதய பிரான்ஸ் அதிபர் பிரான்சுவா சொலாந்த்,  
 2015-இல் அப்சபாசதய அசமரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா,  
 2007-இல் ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் தசலசம விருந்தினர்களாகப் 

பங்சகற்றிருந்தனர். 
 
 36. வாராைெியில் மகாகவி பாரதியார் வாழ்ந்த வடீ்வட புதுப்பிக்க சபருந்திட்டம் 

 வாராணெியில் மகாகவி பாரதியார் நான்கு ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த வடீான  
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'ெிவமடத்வத' புதுப்பிக்க சபருந்திட்டம் பரிெீலசனயில் உள்ளது என்று 
வாராணெி மாவட்ட ஆட்ெியர் எஸ்.ராஜலிங்கம் சதரிவித்தார். 

 வாராணெியில் உள்ள 'ெிவமடத்தில்' மகாகவி பாரதியார் சுமார் 4 ஆண்டுகள் 
வாழ்ந்துள்ளார். அந்த வடீ்டில் தற்சபாது மகாகவி பாரதியாரின் வழிவந்தவர்கள் 
வெித்து வருகின்றனர். 

 மகாகவி பாரதியாரின் இலக்கியப் பசடப்புகள் எண்ம (டிஜிட்டல்) முசறயில் 
நவனீமாக்கப்படும். 

 
 ெிவமடம்:  

 வாராணெியில் உள்ள அனுமன் காட் எனும் பகுதியில் 1898- ஆம் 
ஆண்டுமுதல் 1902 வசர பாரதியார் தனது அத்சத வடீ்டில் வெித்தார். 
அப்சபாது அவருக்கு வயது பதினாறு. 

 அவர் காெியில் வாழ்ந்த காலத்தில் பண்டித மதன் சமாகன் மாளவியா, 
அன்னி சபென்ட், பால கங்காதர திலகர் முதலிய முக்கிய அரெியல் 
ஆளுசமகசளச் ெந்தித்து அவர்களுடன் விவாதித்துப் பல்சவறு 
சதளிவுகசளப் சபற்றார். 

 பாரதிசயப் பற்றிய அறிமுக நூசல ெிந்தி, ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய 
சமாழிகளில் சக.வி. கிருஷ்ைன் எழுதியுள்ளார்.. 

 
 37. ெில்லவற வர்த்தக எண்ம ரூபாய் திட்டம் 

 ெில்லசற வர்த்தருத்துக்கான எண்ம டிஜிட்டல் ரூபாய் திட்டம் சொதசன 
அடிப் பசடயில் டிெ.1 பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளதாக இந்திய ரிொன் வங்கி 
(ஆர்பிஐ) சதரிவித்துள்ளது. 

 அரெின் நிதிப் பத்திரங்கவள சமாத்தமாகக் சகாள்முதல் செய்யும் 
நடவடிக்சககளில் எண்ம ரூபாயின் பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. 

 அரசு நிதிப் பத்திரங்கசள சமாத்தமாகக் சகாள்முதல் செய்யும் எஸ்பிஐ, சயஸ் 
வங்கி உள்ளிட்ட 9 வங்கிகளுக்கு சொதசன அடிப்பசடயில் எண்ம ரூபாசயப் 
பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 மும்சப, தில்லி, சபங்களூரு, புவசனசுவரம் ஆகிய 4 நகரங்களில் குறிப்பிட்ட 
நபர்கள் மட்டுசம பயன்படுத்தும் வசகயில் ெில்லசற வர்த்தக எண்ம ரூபாய் 
முதல் கட்டமாக நசடமுசறப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

 புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் சநாட்டுகளுக்கு உண்டான மதிப்சப எண்ம 
ரூபாய்க்கும் இருக்கும் என ஆர்பிஐ சதரிவித்துள்ளது. 
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 2. ட்விட்டரில் 'ப்ளூ டிக்' சபற மாதம் ரூ. 662 கட்டைம் 

 ட்விட்டர் பயன்பாட்டாளர்களின் அங்கீகரிக்கப் பட்ட கணக்சக குறிப்பிடும் நீல நிற 

குறிசய ப்ளூ (டிக்) சபற மாதம் 8 அசமரிக்க டாலர் (ரூ.662) கட்டணமாகச் செலுத்த 

சவண்டும் என்று அதன் புதிய உரிசமயாளர் எலான் மஸ்க் அறிவித்துள்ளார். 
 சபாலிகணக்குகசளத்தடுக்க ட்விட்டர் நடவடிக்சக எடுப்பதில்சல என்ற 

நீதிமன்ற விமர்ெனத்துக்கு உள்ளான பிறகு 2009-இல் ப்ளூ டிக்' செசவசய அந்த 

நிறுவனம் சதாடங்கியது. 
 
 3. இஸ்சரல்: மீண்டும் பிரதமராகிறார் சநதன்யாகு 

 இஸ்சரலில் செவ்வாய்க்கிழசம நசடசபற்ற சபாதுத் சதர்தலின் வாக்கு கணிப்பு 

முடிவுகள், ஆளும் லிகுட் கட்ெி அதிக இடங்கசளக் சகப்பற்றியுள்ளதாகத் 

சதரிவிப்பதால், அந்த நாட்டின் பிரதமர் சநதன்யாகு மீண்டும் அந்தப் பதவிக்குத் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 ஏற்சகனசவ இஸ்சரலில் அதிக காலம் பிரதமராக இருந்தவர் என்ற 

ொதசனசயப் பசடத்துள்ள சநதன்யாகு. ஒரு ெிறிய இசடசவளிக்குப் பிறகு 

மீண்டும் பிரதமராவது ஏறத்தாழ உறுதியாகியுள்ளது. 
 
 4. ஐ.நா. பருவநிவல மாற்ற மாநாடு 

 எகிப்தில் உள்ள ஷர்ம்-அல் சஷக் நகரில் நவ.6 முதல் நவ.8 ஆம் சததி வசர 27-
ஆவது ஐ.நா. பருவநிவல மாற்ற மாநாடு நசடசபற உள்ளது. ஆண்டுசதாறும் 

நசடசபறும் இந்த மாநாட்டில் 198 நாடுகள் பங்சகற்க உள்ளன.  
 இதில் பருவநிசல மாற்றத்சத எவ்வாறு அசனவரும் இசணந்து எதிர் சகாள்வது 

என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது. 
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 இந்த மாநாட்டில் அசமரிக்க அதிபர் சஜா சபடன், பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக் 

உள்பட 100-க்கும் சமற்பட்ட தசலவர்கள் பங்சகற்க உள்ளனர். 
 இந்தியா ொர்பில் பங்சகற்கும் குழுவுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துசற அசமச்ெர் 

பூசபந்தர் யாதவ் தசலசம தாங்க உள்ளார். 
 மாநாட்டில் ‘சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வாழ்க்வக முவற’ இயக்கத்தில் 

இசணயுமாறு அசனத்து நாடுகளுக்கும் மீண்டும் அசழப்பு விடுக்கப்படும் என்று 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அசமச்ெகம் சவளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு சடன்மார்க் தசலநகர் சகாபன் செகனில் பருவநிசல 

மாற்ற மாநாடு நசடசபற்றது.  
 அந்த மாநாட்டில் பருவநிசல மாற்றத்சத எதிர்சகாள்ள வளரும் நாடுகளுக்கு 

உதவும் சநாக்கில், 2020-ஆம் ஆண்டுக்குள் வருடந்சதாறும் 100 பில்லியன் 

டாலர்கசள கூட்டாக திரட்ட வளர்ந்த நாடுகள் உறுதிசயற்றன.  
 ஆனால் அதசன அந்த நாடுகள் செய்யவில்சல. அந்த வாக்குறுதிசய 

நிசறசவற்றுமாறு மாநாட்டில் இதர வளரும் நாடுகளுடன் இசணந்து வளர்ந்த 

நாடுகளுக்கு இந்தியா அழுத்தம் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
 5. அசமரிக்க நாடாளுமன்ற சதர்தல் இந்திய அசமரிக்கர் ஸ்ரீ தாசனதர் சவற்றி 

 அசமரிக்காவில் அதிபர் சதர்தல் முடிந்து 2 ஆண்டுக்குப்பின் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் மற்றும் செனட் உறுப்பினர்கள் சதர்தல் நசடசபறும், இது 

இசடக்கால சதர்தல் எனப்படுகிறது. 
 மிச்ெிகன் மாகாணத்தில் இருந்து முதல் முசறயாக இந்திய அசமரிக்கர் ஸ்ரீ 

தாசனதர் (67) எம்.பியாக சவற்றி சபற்றுள்ளார். 
 அசமரிக்காவில் சதாழிலதிபராக இருந்து அரெியல்வாதியான ஸ்ரீ தாசனதர், 

அசமரிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு சதர்வு செய்யப்பட்ட நான்காவது இந்திய 

அசமரிக்கர்.  
 

 6. உச்ெ அளவில் ெர்வசதெ கரியமில வாயு சவளிசயற்றம் 
 ெர்வசதெ அளவிலான கரியமில வாயு சவளிசயற்றம் நடப்பு 2022-ஆம் ஆண்டில் 

4,060 டன் என்ற அளசவத் சதாடும் என ஐ.நா. ஆய்வறிக்சகயில் 

எச்ெரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 இது கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டில் பதிவான 4,090 டன் என்ற உச்ெ அளசவவிட ெற்சற 

குசறவாகும். 
 ஐ.நா. 27-ஆவது பருவநிசல மாநாடு எகிப்தில் நசடசபற்று வரும் நிசலயில், 

'ெர்வசதெ கார்பன் பட்சஜட்' என்ற ஆய்வறிக்சகயின் முடிவுகள் 

சவளியிடப்பட்டுள்ளன.  
 அந்த அறிக்சகயில், 'நடப்பாண்டில் ெர்வசதெ கரியமில வாயு சவளிசயற்றம் 4,060 

டன்னாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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 இசத அளவில் கரியமில வாயு சவளிசயற்றம் சதாடர்ந்தால், பூமியின் 

சவப்பநிசலயானது சதாழில்புரட்ெிக்கு முந்சதய அளசவ விட 1.5 டிகிரி 

செல்ெியஸ் அளசவ இன்னும் 9 ஆண்டுகளில் எட்டிவிட 50 ெதவதீ வாய்ப் புள்ளது. 
 கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் ெர்வசதெ கரியமில வாயு சவளிசயற்றத்தில் ெனீா (31 

ெதவதீம்), அசமரிக்கா (14 ெதவதீம்), ஐசராப்பிய யூனியன் (8 ெதவதீம்) 

ஆகியசவ முன்னிசலயில் உள்ளன.  
 இந்தியா 7 ெதவதீ கரியமில வாயுசவ சவளிசயற்றியது. நடப்பாண்டில் கரியமில 

வாயு சவளிசயற்றம் ெீனாவில் 0.9 ெதவதீமும், ஐசராப்பிய யூனியனில் 0.8 

ெதவதீமும் குசறயும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 ஆனால், அசமரிக்காவில் 1.5 ெதவதீமும், இந்தியாவில் 6 ெதவதீமும், ெர்வசதெ 

அளவில் 1.7 ெதவதீமும் அதிகரிக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 7. பாகிஸ்தான் ராணுவத்துக்கு புதிய தவலவமத் தளபதி 

 பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் புதிய தசலசமத் தளபதியாக முன்னாள் ஐஎஸ்ஐ 

உளவுப் பிரிவு தசலவர் ஆெிம் முனரீ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  
 ஏற்சகனசவ பாகிஸ்தான் ராணுவ உளவு அசமப்பின் தசலவராக இருந்த ஆெிம் 

முனரீ், ெக்திவாய்ந்த ஐஎஸ்ஐ உளவு அசமப்பின் தசலவராக கடந்த 2018-இல் 

நியமிக்கப்பட்டார்.  
 எனினும், அப்சபாசதய பிரதமர் இம்ரான்கானின் வற்புறுத்தலின் சபரில் குறுகிய 

காலத்திசலசய அவர் அந்தப் சபாறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். 
 பாகிஸ்தானின் தற்சபாசதய ராணுவ தசலசமத்தளபதி சுமர் ஜாசவத் 

பாஜ்வாவின் பதவிக் காலம் வரும் 29-ஆம் சததி முடிவசடகிறது. 
 
8. மசலெிய பிரதமராக அன்வர் இப்ராெிம் பதவிசயற்பு 

 மசலெியாவின் புதிய பிரதமராக முன்னாள் துசணப் பிரதமரும் எதிர்க்கட்ெித் 

தசலவருமான அன்வர் இப்ராெிம் சபாறுப்சபற்றுக்சகாண்டார். 
 அந்த நாட்டில் கடந்த 19-ஆம் சததி சதர்தல் நசடசபற்றது. புதிய அரசெ 

அசமப்பதற்கு நாடாளுமன்றத்தில் 112 இடங்கள் சதசவ என்ற நிசலயில், 
சதர்தலில் எந்தக் கூட்டணிக்கும் சபரும்பான்சம பலம் கிசடக்கவில்சல. 

 அன்வர் இப்ராெிம் தசலசமயிலான ‘நம்பிக்சகக் கூட்டணி அதிகபட்ெமாக 82 

இடங்கசளக் சகப்பற்றியிருந்தது. அசதயடுத்து, அவசர ஆட்ெியசமக்குமாறு 

மன்னர் அப்துல்லா அசழப்பு விடுத்தார். 
 நாட்டின் 10-ஆவது பிரதமராக அன்வர் இப்ராெிம் சபாறுப்சபற்றுக் சகாண்டார். 

 
 9. ராஜிநாமா செய்கிறார் செௌமியா சுவாமிநாதன் 

 உலகசுகாதார அசமப்பின் தசலசம விஞ்ஞானி டாக்டர் செௌமியா சுவாமிநாதன் 

வரும் நவம்பர் 30- ஆம் சததி அந்தப்சபாறுப்பில் இருந்து ராஜிநாமா செய்ய 

உள்ளார். 
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 மீண்டும் ஆராய்ச்ெிப்பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக அவர் சதரிவித்தார். 
 இந்தியாசவச் செர்ந்த குழந்சதகள் நலமருத்துவரான செௌமியா சுவாமிநாதன், 

கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் உலக சுகாதார அவமப்பின் முதலாவது 

தவலவம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்டார். 
 மருத்துவ ெிகிச்செ மற்றும் ஆராய்ச்ெித் துசறயில் 30 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்க 

இவர், காெசநாய், செச்ஐவி உள்ளிட்ட சநாய்கள் குறித்து சமற்சகாண்ட 

ஆராய்ச்ெிகனால் உலகப் புகழ் சபற்றார்.  
 முன்னதாக, இவர் மருத்துவ ஆராய்ச்ெிக்கான மத்திய அரெின் செயலாளராகவும், 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்ெிக் கவுன்ெிலின் தசலசம இயக்குநராகவும் (2015 

முதல் 2017 வசர) பதவி வகித்தார். 
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 1. அக்சடாபாா் ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ.1.52 லட்ெம் சகாடி - இரண்டாவது  
   அதிகபட்ெ சதாவக 

 அக்சடாபரில் ெரக்கு மற்றும் செசவ வரியாக (ஜிஎஸ்டி) ரூ.1.52 லட்ெம் சகாடி 

வசூலாகியுள்ளது. 
 அக்சடாபாா் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல், கடந்த ஏப்ரல் மாதத்துக்கு அடுத்தபடியாக 

வசூலான இரண்டாவது அதிகபட்ெ சதாசகயாகும். 
 கடந்த ஆண்டு அக்சடாபாா் மாதத்தில் ரூ.1.30 லட்ெம் சகாடி ஜிஎஸ்டி 

வசூலாகியிருந்த நிசலயில், இந்த ஆண்டு 16.6 ெதவதீம் அதிக வரி வசூல் 

பதிவாகியுள்ளது. 
 கடந்த ஏப்ரலில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ொதசன அளவாக ரூ.1.68 லட்ெம் சகாடியாக 

இருந்தது. கடந்த செப்டம்பரில் ரூ.1.48 லட்ெம் சகாடி வசூலாகியிருந்தது 
 மாநிலங்கசளப் சபாருத்தவசர, ரூ.23,037 சகாடி ஜிஎஸ்டி வருவாசய ஈட்டி, 

அக்சடாபரில் அதிக வருவாய் ஈட்டிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரம் 

முதல் இடத்தில் உள்ளது.  
    தமிழக ஜிஎஸ்டி வருவாய்:- 

 தமிழகத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.9,540 சகாடியாகவும், புதுச்செரியின் ஜிஎஸ்டி 

வருவாய் ரூ.204 சகாடியாகவும் உள்ளது 
 
 2. சகாதுவம ஏற்றுமதி ரூ.12,200 சகாடி இரு மடங்கு உயர்வு 

 நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வசரயிலான 6 மாதங்களில் 1.48 

பில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.12,200 சகாடி) 

மதிப்பிலான சகாதுசம ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வர்த்தக 

அசமச்ெகம் புதன்கிழசம சதரிவித்தது.  
 முந்சதய நிதியாண்டின் இசத காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுசகயில் இது இரு 

மடங்குக்கும் அதிகம் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 முந்சதய நிதியாண்டின் இசத காலகட்டத்தில் 630 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கள் 

(ரூ.5,200 சகாடி) மதிப்பிலான சகாதுசம ஏற்றுமதியாகி இருந்தது.  
 ஒட்டுசமாத்த சவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுப் சபாருள்களின் 

ஏற்றுமதி மதிப்பு இந்த 6 மாதத்தில் 25 ெதவதீம் அதிகரித்துள்ளது. 
 முந்சதய நிதியாண்டின் இசத காலகட்டத்தில் 11.05 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர்களாக (ரூ.91 ,000 சகாடி) இருந்த ஏற்றுமதி, இப்சபாது 13.77 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்களாக (சுமார் ரூ.1 லட்ெம் சகாடி) அதிகரித்துள்ளது. 

 
 3. ெர்க்கவர ஏற்றுமதி வரம்பு 60 லட்ெம் சமட்ரிக் டன் 

 ெர்க்கசர விசல ஸ்திரத்தன்சம, ஆசலகளின் நிதி நிசல ெமநிசலப்படுத்தல் 

ஆகியவற்சறக் கருத்தில் சகாண்டு அசனத்து ெர்க்கசர ஆசலகளுக்கு 60 லட்ெம் 
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சமட்ரிக் டன் வசர ஏற்றுமதி ஒதுக்கீட்சட மத்திய வர்த்தகம், உணவு, நுகர்சவார் 

துசற நிர்ணயித்துள்ளது. 
 ெர்க்கசரயின் விசல ஸ்திரத்தன்சமசயயும், ெர்க்கசர ஆசலகளின் 

நிதிநிசலசயயும் ெமநிசலப்படுத்தும் வசகயில் நடவடிக்சக எடுக்கப்படுகிறது. 
 அதன்படி, அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் 30-ஆம் சததி அடிப்பசடயிலான எதிர்பார்ப்பு 

உற்பத்தி நிலவரப்படி பயன்பாடு அளவு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 சுமார் 2.75 சகாடி சமட்ரிக் டன் ெர்க்கசர உள்நாட்டு உபசயாகத்திற்காகவும், 50 

லட்ெம் சமட்ரிக் டன் ெர்க்கசர எத்தனால் உற்பத்திக்கும் திருப்பிவிட மத்திய 

அரசு முன்னுரிசம அளிக்கும். 
 2021-2022 ெர்க்கசர பருவத்தில் இந்தியா 1.10 சகாடி சமட்ரிக் டன் ெர்க்கசரசய 

ஏற்றுமதி செய்து, ெர்வசதெ அளவில் 2-ஆவது இடத்வத சபற்றிருந்தது.  
 2021-22 கரும்பு பருவத்தில் 1.18 லட்ெம் சகாடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான கரும்பு 

சகாள்முதல் செய்யப்பட்டிருந்தது.  
 கடந்த அக்சடாபர் 31 ஆம் சததிக்குள் விவொயிகளின் கரும்பு நிலுசவத் 

சதாசகயில் 96 ெதவதீத்திற்கும் சமல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 
 

 4. இந்திய சபாருளாதார வளர்ச்ெி 7 -ஆக குவறயும் 
 இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் நடப்பாண்டில் 7 ெதவதீம் மட்டுசம வளர்ச்ெி காணும் 

என மூடிஸ் மதிப்பாய்வு நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது.  
 ெர்வசதெ சூழல் காரணமாக, 7.7 ெதவதீம் என்ற முந்சதய கணிப்சப அந் நிறுவனம் 

தற்சபாது குசறத்துள்ளது. 
 இது சதாடர்பாக அந்நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள அறிக்சகயில், 2022-ஆம் 

ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) வளர்ச்ெி கணிப்பு 

7.7 ெதவதீத்தில் இருந்து 7 ெதவதீமாகக் குசறக்கப்படுகிறது. 
 கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் சபாருளாதாரம் 8.5 ெதவதீம் வளர்ச்ெி கண்டது. 

2023-ஆம் ஆண்டில் சபாருளாதார வளர்ச்ெி 4.8 ெதவதீமாகவும், 2024- ஆம் ஆண்டில் 

6.4 ெதவதீமாகவும் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 பணவகீ்கத்சதக் கட்டுப்படுத்தவும் அந்நியச்செலாவணி சகயிருப்சப 

அதிகரிக்கவும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது (ஆர்பிஐ) வட்டி விகிதங்கசள சமலும் 

0.5 ெதவதீம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 இந்தியப் சபாருளாதார வளர்ச்ெி கணிப்சப உலக வங்கி 7.5 ெதவதீத்தில் இருந்து 

6.5 ெதவதீமாகவும், ெர்வசதெ நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) 7.4 ெதவதீத்தில் இருந்து 6.8 
ெதவதீமாகவும், ஆெிய வளர்ச்ெி வங்கி 7.5 ெதவதீத்தில் இருந்து 7 
ெதவதீமாகவும் குவறத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
5. பட்சஜட் இலக்வகவிட வரி வசூல் ரூ.4 லட்ெம் சகாடி அதிகமாக இருக்கும் 

 நடப்பு நிதியாண்டில் நாட்டில் ஒட்டுசமாத்த வரி வசூல் பட்சஜட் இலக்சகத்தாண்டி 

ரூ.4 லட்ெம் சகாடி வவர அதிகமாக இருக்கும் என்று வருவாய்த் துசற செயலர் 

தருண் பஜாஜ் நம்பிக்சக சதரிவித்துள்ளார். 
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 நடப்பு நிதியாண்டில் சநாடி வரி வசூல் பட்சஜட் இலக்சகவிட 25 முதல் 30 ெதவதீம் 

வசர அதிகம் இருக்கும் என்று மத்திய சநரடி வரிகள் வாரிய (ெிபிடிடி) தவலவர் 

நிதின் குப்தா ஏற்சகனசவ சதரிவித்திருந்தார்.  
 இந்நிசலயில் அசனத்து வசகயின வரி வசூலும் அதிகமாக இருக்கும் என்று 

வருவாய் துசற செயலர் தருண் பஜாஜ் சதரிவித்துள்ளார். 
 தனிநபர் வருமான வரி, சபரு நிறுவன வரி ஆகியசவ ரூ.17.50 லட்ெம் 

சகாடியாகவும், சுங்க வரி, கலால் வரி, ஜிஎஸ்டி ஆகியசவ ரூ.14 லட்ெம் 

சகாடியாகவும் இருக்கும்.  
 இதன் மூலம் ரூ.31.50 லட்ெம் சகாடி அளவுக்கு சமாத்த வரிவசூல் இருக்கும் 

என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றார். 
 
 6. மாநிலங்களின் முத்திவரக்கட்டை வருவாய் 35% அதிகரிப்பு 

 முத்திசரக் கட்டணங்கள் மூலம் இந்திய மாநிலங்கள் ஈட்டிய ஒட்டுசமாத்த 

வருவாய் நடப்பு நிதியாண்டின் முதலாவது அசரயாண்டில் 35 ெதவதீம் 

அதிகரித்துள்ளது. 
 இது குறித்து சமாதிலால் ஓஸ்வால் ஃவபனான்ெியல் ெர்வெீஸ் சவளியிட்டுள்ள 

அறிக்சகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 
 2022-23-ஆம் நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் இந்தியாவின் 27 மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரசதெம் முத்திசர வரி மற்றும் பதிவுக் கட்டணங்கள் 

மூலம் ஒட்டு சமாத்தமாக ரூ.94,800.47 சகாடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளன. 
 கடந்த ஆண்டின் இசத மாதங்களில் மாநிலங்களின் ஆவணப் பதிவுக்கட்டண 

வருவாய் ரூ.70,100.20 சகாடியாக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுசகயில் இந்த முசற 

வருவாய் 35 ெதவதீம் அதிகரித்துள்ளது. 
 மதிப்படீ்டு மாதங்களில் மாநிலங்களின் முத்திசரக் கட்டண மாதாந்திரெராெரி 

வருவாயும் ரூ.1500.07 சகாடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த நிதியாண்டின் முதல் 

அசரயாண்டில் ரூ.11,600.87 சகாடியாக இருந்தது. 
 சபாருளாதார வளர்ச்ெி அதிகம் சகாண்ட, வடீுமசனகளின் விசலகள் மற்றும் 

எண்ணிக்சக மிக அதிகம் சகாண்டநகராக மும்சப திகழ்கிறது.  
 எனசவ, முத்திசரக் கட்டண வருவாயில் அந்த நகரம் அசமந்துள்ள 

மகாராஷ்டிரம் முதலிடம் வகிக்கிறது. 
 மதிப்படீ்டு மாதங்களில் அந்த மாநிலம் ரூ.18,600 சகாடி முத்திசரக் கட்டண 

வருவாய் ஈட்டியது. இது நாட்டின் ஒட்டுசமாத்த முத்திசரக் கட்டண வருவாயில் 

20 ெதவிகிதம் ஆகும். முந்சதய நிதியாண்டின் இசத மாதங்கசளாடு 

ஒப்பிடுசகயில் இது 65 ெதவதீம் அதிகமாகும். 
 முத்திசரக்கட்டண வசூலில் உத்தரப்பிரசதெம் 2-ஆவது இடத்வத வகிக்கிறது. 

அந்த மாநிலம் நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் அசரயாண்டில் ரூ.12,300.94 சகாடிசய 

முத்திசரக் கட்டண வருவாயாக ஈட்டியுள்ளது. இது நாட்டின் ஒட்டுசமாத்த 

முத்திசரக் கட்டண வசூலில் 13 ெதவதீம் ஆகும்.  
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 கடந்த நிதியாண்டின் இசத காலகட்டத்தில் அந்த மாநிலத்தின் முத்திசரக் கட்டண 

வருவாய் ரூ.9,300 சகாடியாக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுசகயில் தற்சபாசதய 

வருவாய் 33 ெதவதீம் அதிகரித்துள்ளது. 
 மதிப்படீ்டு மாதங்களில் ரூ.8,600.62 சகாடி முத்திசரக் கட்டண வருவாயுடன் 

தமிழ்நாடு இந்தப்பட்டியலில் 3-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இது, ஒட்டு சமாத்த 

இந்திய முத்திசரக் கட்டண வருவாயில் 9 ெதவதீம் ஆகும்.  
 கடந்த நிதியாண்டின் முதல் அசரயாண்டில் தமிழ்நாடு ஈட்டிய ரூ.6,200 சகாடி 

முத்திசரக் கட்டண வருவாயுடன் ஒப்பிடுசகயில் இது 39 ெதவதீம் அதிகமாகும். 
 கர்நாடகம் மற்றும் சதலங்கானா மாநிலங்கள் முசறசய ரூ.8,200.29 சகாடி மற்றும் 

ரூ.7,200.13 சகாடியுடன் முத்திசரக் கட்டண வசூலில் நான்காவது மற்றும் 

ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளன. 
 முத்திசரக் கட்டண வளர்ச்ெி விகித்சதப் சபாருத்தவசர, ெிறிய அளவிலான 

வடகிழக்கு மாநிலங்கள் முன்னிசல வகிக்கின்றன.  
 இதில் மிசஸாரம் 104 ெதவதீமும் சமகாலயம் 82 ெதவதீமும் முத்திசரக் 

கட்டண வருவாய் வளர்ச்ெிசயப் சபற்றுள்ளன.  
 மூன்றாவதாக ெிக்கிம் மாநிலம் 70 ெதவதீ முத்திசரக் கட்டண வருவாய் 

வளர்ச்ெிசயப் பதிவு செய்துள்ளது.  
 

 7. ரபி பருவம் 
 நடப்பு ரபி பருவத்தில் சகாதுவம மற்றும் எண்சைய் வித்துக்கன் ொகுபடி 

பரப்பு 10 ெதவதீத்துக்கு சமல் உயர்ந்துள்ளது என்று மத்திய சவளாண் 
அசமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

 மத்திய சவளாண் அசமச்ெகம் சவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில், இந்த ஆண்டின் 
ரபி பருவத்தில் சகாதுசம ொகுபடி பரப்பு 10.5 ெதவதீம், எண்சணய் வித்துக்கள் 
ொகுபடி பரப்பு 13.58 ெதவதீம் உயர்ந்துள்ளதாக சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 8. சநல் சகாள்முதல் 9% அதிகரிப்பு 

 நாட்டில் காரீஃப், ரபி என இரண்டு பருவங்களிலும் சநல் 
விசளவிக்கப்படுகிறது. 

 கடந்த ஆண்டு காரீஃப் ெந்சதப் பருவத்தில் மத்திய அரசு ொர்பில் 7.59 சகாடி 
டன் சநல் சகாள்முதல் செய்யப்பட்டது.  

 நடப்பு காரீஃப் ெந்சதப் பருவத்தில் (அக்சடாபர் முதல் செப்டம்பர்) 7.75 
சகாடிடன் சநல் சகாள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசு 3.06 சகாடிடன் சநல் சகாள்முதல் செய்துள்ளது. இது கடந்த 
ஆண்டு இசத காலகட்டம் வசர சகாள்முதல் செய்யப்பட்ட 2.80 சகாடி டன் 
சநல்சல விட 9 ெதவதீம் அதிகம் என்று மத்திய உணவுத் துசறயின் 
புள்ளிவிவரங்களில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நடப்பு ெந்சதப் பருவத்தில் சநல் சகாள்முதல்: 
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 பஞ்ொப் 1.81 சகாடி டன் 
 ெரியானா 58.96 லட்ெம் டன் 
 ெத்திஸ்கர் 16.88 லட்ெம் டன் 
 சதலுங்கானா 16.18 லட்ெம் டன் 
 உத்திரபிரசதெம் 10.28 லட்ெம் டன் 
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ஒப்பந்தம் 
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ஒப்பந்தம் 
 

 1. சதெிய முதலீடு, உள்கட்டவமப்பு நிதியம் ஜப்பான் வங்கி இவடசய ஒப்பந்தம் 
 இந்தியாவில் ஜப்பான் நிறுவனங்ககளின் முதலீட்சட அதிகரிக்கும் வசகயில் 

ெர்வசதெ ஒத்துசழப்புக்கான ஜப்பான் வங்கியுடன் (சஜபிஐெி) புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் சமற்சகாண்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு சவளியிட்டுள்ளது. 
 சதெிய முதலீடு மற்றும் உள் கட்டசமப்பு நிதியத்துக்கும் (என்ஐஐஎஃப்) ெர்வசதெ 

ஒத்துசழப்புக்கான ஜப்பான் வங்கிக்கும் இசடசய இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

சகசயழுத்தாகி உள்ளது. 
 இந்தியாவில் உள்கட்டசமப்பு ொர்ந்த முதலீட்சட ஊக்குவிக்கும் வசகயில், 2015-

ம் ஆண்டு மத்திய அரசு சதெிய முதலீடு மற்றும் உள்கட்டசமப்பு நிதியத்சத 

உருவாக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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ஏவுகவை 
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 1. இலக்குகவள இவடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகவை சொதவன சவற்றி 
 இலக்குகசள இசடமறித்து தாக்கும் ஏடி-1 ஏவுகவை முதல்முசறயாக வானில் 

செலுத்தப்பட்டு சவற்றிகரமாக புதன்கிழசம பரிசொதிக்கப்பட்டது. 
 ஏடி-1 என்ற இவடமறித்து தாக்கும் ஏவுகவை வளிமண்டலத்தின் 100 கி.மீ. 

உயரத்துக்கு கீழும், அதசனத் தாண்டியும் என இருவிதமாக பாயும் வசகயில் 

வடிவசமக்கப்பட்டுள்ளது.  
 இது சதாசலதூரத்தில் உள்ள பாலிஸ்டிக் ஏவுகவைகள் மற்றும் 

விமானங்கவள இவடமறித்து தாக்கும். இந்த ஏவுகசண உள்நாட்டில் 

உருவாக்கப்பட்ட நவனீ கட்டுப்பாட்டு அசமப்பு, 
வழிகாட்டுமுசறகசளக்சகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஏவுகசண ஒடிஸாவில் உள்ள ஏபிசஜ அப்துல் கலாம் தவீின் 

கடற்கசரசயசயாட்டி, சவவ்சவறு இடங்களில் முதல்முசறயாக வானில் 

செலுத்தி சவற்றிகரமாகப் பரிசொதிக்கப்பட்டது. 
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குழுக்கள் 
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 1. உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க குழு அவமப்பு 

 உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் நசடமுசறசய 

வலுப்படுத்துவதற்கு உயர்நிசலக் குழு ஒன்சற மத்திய கல்வி அசமச்ெகம் 

அசமத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர். 
 கான்பூர் ஐஐடி நிர்வாகிகள் வாரியத் தசலவரும், ஐஐடி கவுன்ெில் நிசலக் குழு 

தசலவருமான சக.ராதாகிருஷ்ணன் தசலசமயில் அசமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இந்த உயர்நிசலக் குழுவில் இடம்சபற்ற உள்ளவர்கள்:- 

 அஸ்ஸாம் மகாபுருஷ ஸ்ரீமத் ெங்கரசதவா.  
 விஷ்வ வித்யாலயா துசணசவந்தர் மிர்துல் ெஜாரிகா. 
 லக்சனா ஐஐஎம் சபராெிரியர் பாரத் பாஸ்கர்.  
 மத்திய கல்வி அசமச்ெக உயர் கல்வித்துசற இசணச் செயலர். . 

 உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஆய்வு மற்றும் அங்கீகாரம் அளிக்கும் 

நசடமுசறசய வலுப்படுத்துதல் மற்றும் சதெிய கல்விக்சகாள்சகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதெிய அங்கீகார கவுன்ெிலுக்கான நசடமுசறகசள 

வகுப்பதற்கு இந்த உயர்நிசலக் குழு அசமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 2. 2020-21ம் ஆண்டு கல்வி செயல்பாடு தமிழகம், புதுவவ மூன்றாவது இடம் 
 ஒன்றிய கல்வி அசமச்ெகத்தின் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான மாநிலங்கள், யூனியன் 

பிரசதெங்களின் செயல்பாட்டு தரவரிசெ குறியடீ்டில் தமிழகம், புதுச்செரிக்கு 

மூன்றாவது இடம் கிசடத்துள்ளது. 
 ஒன்றிய கல்வி அசமச்ெகத்தின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் 

துசற 2020-21ம் ஆண்டிற்கான மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசதெங்களின் 

செயல்பாட்டு தரவரிசெ குறியடீ்சட சநற்று சவளியிட்டது. பள்ளிக் கல்வி 
அசமப்புமுசறயின் செயல்பாடுகள் அடிப்பசடயில் இந்த தரிவரிசெ குறியடீு 

வழங்கப்படுகிறது. 
 இதன்படி, தமிழகம்,புதுசவ ஆகியசவ முசறசய ஆயிரத்துக்கு 855, 897 புள்ளிகள் 

சபற்று 3வது நிசலயில் உள்ளன.  
 தமிழகம்:- 

 கற்றல் சவளிப்பாடுகள் பிரிவில் 132 புள்ளிகள்,  
 அணுகல் பிரிவில் 78 புள்ளிகள்.  
 உள்கட்டசமப்பு மற்றும் வெதிகளில் 131 புள்ளிகள்,  
 ெமத்துவம் என்ற பிரிவில் 183 புள்ளிகள்,  
 ஆளுசக நசடமுசற என்ற பிரிவில் அதிகபட்ெமாக 331 புள்ளிகள்  

 புதுச்செரி:- 
 கற்றல் சவளிப்பாடுகளில் 124 புள்ளிகள்,  
 அணுகலில் 76 புள்ளிகள்,  
 உள்கட்ட சமப்பு மற்றும் வெதிகளில் 134 புள்ளிகள்,  
 ெமத்துவப் பிரிவில் 220 புள்ளிகள்,  
 ஆளுசக நசடமுசறயில் 343 புள்ளிகள் 

 
 3. மலிவான உற்பத்தி விவல: இந்தியா முதலிடம் 
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 ெிறந்த நாடுகள் பட்டியசல "யுஎஸ் நியூஸ் & சவர்ல்டு ரிப்சபார்ட்” என்ற 

வசலதளம் சவளியிட்டுள்ளது.  
 அதில் ஸ்விட்ெர்லாந்து முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளது.  
 இந்தியா 31-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  
 உலகின் மிக மலிவான உற்பத்தி விசல காணப்படும் நாடுகளின் பட்டியலில் 

இந்தியா முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 
 குறியீட்டுக்கான காரைிகள் 

 சதாழில்முசனவுத் திறன் 
 துரித நடவடிக்சககள் 
 வாழக்சகத் தரம் 
 ெமூக காரணிகள் 
 எரிெக்தி 
 கலாொர தாக்கம், 
 துணிச்ெல் நடவடிக்சககள் 
 சதாழில் சதாடங்குவதற்கான சூழல்  
 பாரம்பரியம் 

 உற்பத்தி விவல மலிவாகக் காைப்படும் நாடுகள்: தரவரிசெ 
 

நாடுகள் தரவரிவெ 
இந்தியா 1  
ெீனா 2  

வியட்நாம் 3  
தாய்லாந்து 4  
பிலிப்பின்ஸ் 5  

 
 உலகின் மிகச் ெிறந்த நாடுகள்: தரவரிசெ 
 

நாடுகள் தரவரிவெ 
ஸ்வடீ்ெர்லாந்து 1  

சஜர்மனி 2  
கனடா 3  

அசமரிக்கா 4  
ஸ்வடீன் 5  
இந்தியா 31  
மியான்மர் 76  
ஜாம்பியா 77  
ஓமன் 78  

சலபனான் 79  
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அல்ஜரீியா 80  
 
 

 4. இந்தியாவுக்கு அதிக கச்ொ எண்சைய் ஏற்றுமதி: ரஷியா முதலிடம் 
 கடந்த அக்சடாபர் மாதத்தில் இந்தியாவுக்கு அதிக கச்ொஎண்சணய் ஏற்றுமதிசெய்த 

நாடுகள் பட்டியலில் ரஷியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது. பல ஆண்டு காலமாக 

இந்தப் பட்டியலில் முன்னணியில் இருந்த ெவூதி அசரபியா, இராக் ஆகிய நாடுகள் 

பின்தங்கியுள்ளன. 
 கடந்த 2022 மார்ச் மாத நிலவரப்படி இந்தியாவின் சமாத்த கச்ொ எண்சணய் 

இறக்குமதியில் ரஷியாவின் பங்கு 0.2 ெதவதீம் மட்டுசம இருந்து வந்தது.  
 இதுசவ அக்சடாபரில் ஒரு நாசளக்கு 9,35,556 சபரல் இறக்குமதி செய்யும் அளவுக்கு 

உயர்ந்துவிட்டது.  
 அக்சடாபர் மாதத்தில் இந்தியாவின் ஒட்டுசமாத்த கச்ொ எண்சணய் 

இறக்குமதியில் 22 ெதவதீம் ரஷியாவில் இருந்து வந்துள்ளது.  
 இதற்கு அடுத்து இராக்கில் இருந்து 20.5 ெதவதீம், ெவூதி அசரபியாவில் இருந்து 

16 ெதவதீம் இறக்குமதியாகியுள்ளது. 
 
 5. 2027-ல் இந்தியா 3-வது சபரிய சபாருளாதார நாடாக திகழும் 

 இந்தியா 2027-ல் சபாருளாதாரரீதியாக 3-வது சபரிய நாடாக உருவாகும் என்று 

அசமரிக்காசவத் தசலசமயிடமாகக்சகாண்டு செயல்படும் ெர்வசதெ முதலீட்டு 

வங்கியான சமார்கன் ஸ்டான்லி சதரிவித்துள்ளது. 
 முதலீடுகசள ஊக்குவிக்கும் சபாருளாதாரக் சகாள்சககள், மக்கள்சதாசக 

எண்ணிக்சக, டிஜிட்டல் கட்டசமப்பு ஆகியசவ இந்தியாசவ 

சபாருளாதாரரீதியாக 3-வது சபரிய நாடாக மாற்றும் என்று அந்நிறுவனம் 

சதரிவித்துள்ளது.  
 ெில நாட்களுக்கு முன்பு அந்நிறுவனம் சவளியிட்ட ஆய்வறிக்சகயில் 2030-ல் 

இந்தியா 3-வது சபரிய நாடாக மாறும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.  
 இந்நிசலயில், இந்த வளர்ச்ெிசய 2027-ம் ஆண்டிசலசய இந்தியா எட்டும் என்று 

புதிய கணிப்சப தற்சபாது சவளியிட்டுள்ளது. 
 இந்தியாவின் ஜிடிபி தற்சபாது 3.4 டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது. 
 இது அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 8.5 டிரில்லியன் டாலராக உயரும். 
 தற்சபாது உலகின் சபரிய சபாருளாதார நாடுகளின் பட்டியலில் பிரிட்டசனப் 

பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியா 5-வது இடத்துக்கு முன்சனறி இருப்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
6. உலகில் ெிறுதானியங்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடம் 

 மத்திய சவளாண் துசற அசமச்ெர் நசரந்திர ெிங் சதாமர் கூறுசகயில், உலகில் 

ெிறுதானியங்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடம் வகிக்கிறது.  
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 கடந்த 2018-19 பயிர்ப்பருவத்தில் (ஜூசல-ஜூன்) 1.317 சகாடி டன்னாக இருந்த 

ெிறுதானியங்கள் உற்பத்தி, 2021-22 பயிர்ப் பருவத்தில் 1.8 சகாடி டன்னாக அதி 
கரித்துள்ளது. மத்திய அரெின் பல்சவறு திட்டங்களிலும் ெிறுதானியங்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்ககப்பட்டு வருகிறது. 
 
 7. இந்தியாவின் டாப்-10 பைக்காரர்கள் 

 அசமரிக்காவின் சபார்ப்ஸ் இதழ், இந்தியாவின் டாப்-100 பணக்காரர்கள் 
பட்டியசல சவளியிட்டுள்ளது.  

 இதில், இந்த ஆண்டு முதல் 100 பணக்காரர்களின் சமாத்த சொத்து மதிப்பு ரூ 
2 லட்ெம் சகாடி அதிகரித்து, ரூ.64 லட்ெம் சகாடிசய சதாட்டுள்ளதாக 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டாப்-10 பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு மட்டுசம 
ரூ.30.8 லட்ெம் சகாடியாக உள்ளது. 

 இப்பட்டியலில் குஜராத்தின் கவுதம் அதானி முதல் இடத்வத பிடித்துள்ளார். 
இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ.12 லட்ெம் சகாடி.  

 அதானி ஆெியாவின் நம்பர்-1 பணக்காரராக உயர்ந்து விட்டாலும், 
இப்பட்டியலில் முதல் இடம் பிடிப்பது இதுசவ முதல் முவற.  

 உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் இவர் 3வது இடத்தில் உள்ளார். 
 பைக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு: 

 கவுதம் அதானி 12,22,460 
 முசகஷ் அம்பானி 7,10723 
 ராதா கிருஷ்னன் தமானி 2,22.908 
 செரஸ் பூனாவல்லா 1,73,642 
 ஷிங் நாடார் 1,72,834 
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 1. 'யுவா' பயிற்ெி திட்டம் 
 பல்கசலக்கழக மானியக் குழு (யுஜிெி) செயலர் ரஜினிஷ்சஜயின், அசனத்து 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்சகயில் 

கூறியிருப்பதாவது. 
 சதெிய கல்விக் சகாள்சகயின் படி, இளம் எழுத்தாளர்கள் ஊக்குவிப்பு திட்டம் 

(யுவா), கடந்த ஆண்டு மத்திய கல்வி அசமச்ெகத்தால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.  
 நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான (2022-23) யுவா-2.0 திட்டம் ‘ஜன நாயகம்' என்ற 

கருப்சபாருளில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 இந்த திட்டத்தின்கீழ் 30 வயதுக்கு கீழான இளம் எழுத்தாளர்கள் கட்டுசர, கவிசத, 

கசத, நாடகம், பயணக் குறிப்புகள் உட்பட பல்சவறு வடிவங்களில் எழுதுவதற்கு 

ஊக்குவிக்கப்படுவர். 

 
 2. மிஷன் இயற்வக  

 தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் 'மிஷன் இயற்சக' என்ற சபயரிலான சுற்றுச்சூழல் 

திட்டத்சத செயல்படுத்த பள்ளிக் கல்வித் துசற திட்டமிட்டுள்ள நிசலயில் அது 

குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. 
 தனியார் சதாண்டு நிறுவனத்துடன் இசணந்து மிஷன் இயற்சக என்ற 

சுற்றுச்சூழல் திட்டத்சத அரசுப் பள்ளிகளில் செயல்படுத்த பள்ளிக்கல்வித் துசற 

திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
 3. பிரதான் மந்திரி கிொன் ெம்மான் நிதி சயாஜனா 

 மத்திய அரெின்' பிரதான் மந்திரி கிொன் ெம்மான் நிதி சயாஜனா கீழ், ஆதார் எண் 

இது வசர இசணக்காத 9 லட்ெம் விவொயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவித் 

சதாசக கிசடப்பதில் ெிக்கல் எழுந்துள்ளது.  
 ஆதார் எண்சண இசணத்தால் மட்டுசம, இந்தத் சதாசக விவொயிகளுக்கு 

கிசடக்கும் என தமிழக சவளாண்சமத் துசற அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர். 
 நாட்டில் நலிவுற்ற நிசலயில் உள்ள விவொயிகளின் ஆண்டு வருமானத்சத 

உயர்த்தும் வசகயில் மத்திய அரொல் 'பிரதான் மந்திரி கிொன் ெம்மான் நிதி 
சயாஜனா' (விவொயிகளுக்கு உதவித் சதாசக திட்டம்)செயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது.  
 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இசணயும் விவொயிகளுக்கு குசறந்தபட்ெ ஆதரவு 

உதவித் சதாசகயாக ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 மூன்று தவவைகளில் வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது.  
 இந்தத் சதாசக, விவொயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளிசலசய செலுத்தப்பட்டு 

வருகிறது விவொயிகளுக்கு உதவித் சதாவக வழங்கும் திட்டம் 2019-ஆம் 

ஆண்டு சதாடங்கப்பட்டது. 
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 6 லட்ெம் சபர் நீக்கம்:  
 ரூ.6,000 சபறும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள் விண்ணப்பிக்கும் சபாது, அவர்கள் 

சபயரிசலசய நிலம் இருக்க சவண்டும், வடீ்டில் யாரும் அரசு ஊழியராக 
இருக்கக் கூடாது என்பன சபான்ற நிபந்தசனகள் விதிக்கப்பட்டன.  

 இந்த நிபந்தசனகளின் அடிப்பசடயில் தமிழகத்தில் சுமார் 6 லட்ெம் சபர் 

நீக்கப்பட்டனர். 
 தமிழகத்தில் தற்சபாது வசர 23.03லட்ெம் பயனாளிகள் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 

சபற்று வருகின்றனர். 
 
 4. உள்கட்டவமப்பு சொத்துகவளப் பைமாக்கும் திட்டம்  

 மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் உள்கட்டசமப்பு சொத்துகசளப் பணமாக்கும் 

திட்டத்தின் கீழ் 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் இதுவசர ரூ.33,422 சகாடி வருவாய் 

ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 
 நாட்டில் உள்கட்டசமப்பு வெதிசய சமம்படுத்துவதற்காகப் புதுசமயான, மாற்று 

வழிகளில் நிதி திரட்டும் சநாக்கில் சொத்துக்கசளப் பணமாக்கும் திட்டத்சத 

மத்திய அரசு கடந்த ஆகஸ்டில் அறிவித்தது.  
 அதன்படி, மத்திய அரெின் உள்கட்டசமப்பு சொத்துக்கசள நான்கு ஆண்டுகளில் 

பணமாக மாற்றி, அதன் வாயிலாக ரூ.6 லட்ெம் சகாடி திரட்ட மத்திய அரசு இலக்கு 

நிர்ணயித்துள்ளது. 
 அத்திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான சொத்துகள் தனியாருக்கு 

குத்தசக அளிக்கப்படும். குத்தசக காலம் முடிந்ததும் அச்சொத்துகள் மீண்டும் 

அரசு வெசம வந்துசெரும்.  
 கடந்த 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.88,000 சகாடி மதிப்பிலான சொத்துகசளப் 

பணமாக்குவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிசலயில், அந்த இலக்கு 

சவற்றிகரமாக அசடயப்பட்டது.  
 கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.1 லட்ெம் சகாடிக்கும் அதிகமான சொத்துகள் 

பணமாக்கப்பட்டிருந்தது. 
 நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.1,62,422 சகாடி மதிப்பிலான சொத்துகசளப் 

பணமாக்குவதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருந்தது. 
 முக்கியமாக, குஜராத், மகாராஷ்டிரம், கர்நாடகம், உத்தரபிரசதெம், 

மத்தியபிரசதெம், ஒடிஸா ஆகிய மாநிலங்களில் சொத்துகசளப் பணமாக்க அதிக 

கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் சதரிவிக்கின்றன. 
 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் பணமாக்கப்பட்ட சொத்துகள் 

 
அவமச்ெகம் பைமாக்கல் 
நிலக்கரி ரூ.4,100 சகாடி 

மத்திய சநடுஞ்ொவல ரூ.1.829 சகாடி 
ரயில்சவ ரூ.2,000 சகாடி 
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எரிெக்தி ரூ.1,62,422 சகாடி 
 
 
 
 5. வானவில் மன்றம் 

 'எங்கும் அறிவியல்-யாதும் கைிதம்' என்பசத அடிப்பசடயாகக் சகாண்டு 
தமிழகத்தில் 13,210 அரசுப் பள்ளிகளில் வானவில் மன்றம் திட்டத்சத 
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், திருச்ெியில் சதாடக்கிசவத்தார். 

 திருச்ெி காட்டூர், பாப்பாக்குறிச்ெி ஆதிதிராவிடர் நல சபண்கள் சமல்நிசலப் 
பள்ளியில் நசடசபற்ற இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாக, 100 நடமாடும் 
அறிவியல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் இருெக்கர வாகனங்களில் பயிற்ெி 
அளிக்க செல்லும் தன்னார்வலர்கவளயும் முதல்வர் சகாடியசெத்து வழி 
அனுப்பிசவத்தார். 

 அரசுப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8- ஆம் வகுப்பு வவர பயிலும் மாணவர், 
மாணவிகளிசடசய அறிவியல் மற்றும் கணிதம் குறித்த ஆர்வத்சத 
ஏற்படுத்துதல், மாணவர்களிடம் இயல்பாகசவ உள்ள பசடப்பாற்றல் 
ஆர்வத்சத வளர்த்சதடுத்தல், புதுசமகசளக் காணும் மனப்பாங்சக 
வளர்த்சதடுத்தல், அன்றாட வாழ்க்சகயிலுள்ள அறிவியசல உணர்தல், 
ெமூகவியல், இலக்கியத்துடனான அறிவியசலப் புரிந்து சகாள்ளுதல் 
ஆகியசவசய இந்த திட்டத்தின் சநாக்கங்களாகும்.  

 இந்தத் திட்டத்திற்கு 710 கருத்தாளர்கள் சதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 
 710 கருத்தாளர்களுக்கும் இருெக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டு நடமாடும் 

அறிவியல் மற்றும் கணிதப் பரிசொதசன ஏதுவாளர்களாக செயல்படுவர். 
 இத்திட்டத்துக்காக ரூ.25 சகாடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  
 25 லட்ெம் மாணவர், மாணவிகள் பயன்சபறுகின்றனர். 
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 1. ட்விட்டாா் சதாழில்நுட்ப ஆசலாெகராக ஸ்ரீராம் கிருஷ்ைன் 

 ட்விட்டாா் நிறுவனத்சத வாங்கியுள்ள சடஸ்லா நிறுவனாா் எலான் மஸ்க், 
நிறுவனத்தின் தசலசமப் சபாறுப்புக்குப் புதிய நிர்வாகிகசள நியமித்து வரும் 

நிசலயில், அவரது சதாழில்நுட்ப ஆசலாெகராக சென்வனவயச் சொா்ந்த ஸ்ரீராம் 

கிருஷ்ைன் செயல்பட்டு வருகிறார். 
 ட்விட்டாா் நிறுவனத்சத எலான் மஸ்க் கடந்த வாரம் வாங்கினார். முதல் 

நாளிசலசய, அந்நிறுவனத்தின் தசலசம செயல் அதிகாரியாக இருந்த 

இந்தியரான பராக் அக்ரவால் உள்ளிட்ட ஐவசர அவாா் பணியில் இருந்து 

நீக்கினார். 
 

 சடஸ்லா நிறுவனாா்:- எலான் மஸ்க் 
 
 2. ெிஆர்பிஎஃப் சபண் அதிகாரிகள் முதல்முவறயாக ஐ.ஜி.யாக நியமனம் 

 மத்திய ரிொா்வ் சபாலீஸ் பசடயின் (ெிஆாா்பிஎஃப்) கலவரத் தடுப்பு ெிறப்புப் பிரிவான 

அதிவிசரவுப் பசட (ஆாா்ஏஎஃப்) ஐ.ஜி.யாக முதல்முசறயாக சபண் அதிகாரி 

ஒருவாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 அசதசபால், ெிஆாா்பிஎஃப்-இன் பிகார் பிரிவுக்கும் முதல்முசறயாக சபண் ஐ.ஜி. 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 நாட்டின் மிகப்சபரிய துசண ராணுவப் பசடயான ெிஆாா்பிஎஃப்-இல் (3.25 லட்ெம் 

பணியாளாா்கள்), பல ஆண்டு காத்திருப்புக்கு பிறகு கடந்த 1987-ஆம் ஆண்டில் 

முதல் முவறயாக சபண் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனாா். 
 இந்நிசலயில், ெிஆாா்பிஎஃப் அதிவிசரவுப் பசட ஐ.ஜி.யாக சபண் அதிகாரி ஆனி 

ஆப்ரொம், பிகார் பிரிவு ஐ.ஜி.யாக ெமீா துந்தியா ஆகிசயார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, அப்பசடயின் தசலசம அலுவலகம் சவளியிட்ட 

ஆசணயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 அதிவிசரவு பசடக்கு சபண் ஐ.ஜி. தசலசம தாங்குவது இதுசவ 

முதல்முசறயாகும். 
 இவ்விருவரும் கடந்த 1987-இல் முதல்முசறயாக ெிஆாா்பிஎஃப் பணியில் இசணந்த 

சபண் அதிகாரிகள் பிரிசவச் சொா்ந்தவாா்களாவாா்.  
 ஐ.நா.வில் இந்திய சபண்கள் காவல் குழுவுக்கு ஏற்சகனசவ தசலசம தாங்கிய 

இவாா்கள், ெிறந்த பணிக்கான குடியரசுத் தசலவாா் காவல் பதக்கத்வதயும் 

சபற்றவாா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
                           ெிஆாா்பிஎஃப்(CRPF) 

 தவலவமயகம்: புது தில்லி 
 உருவாக்கப்பட்டது: 27 ஜூசல 1939; (கிரவுன் பிரதிநிதியின் காவல்துசறயாக); 28 

டிெம்பர் 1949; 72 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
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 3. அசமரிக்க நீதிபதியாக சக.பி.ஜார்ஜ் மீண்டும் சதர்வு 

 அசமரிக்காவின் சடக்ொஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ஃசபார்ட் சபண்ட் நீதிபதியாக 

இந்திய வம்ொவளிசயச் செர்ந்த சக.பி. ஜார்ஜ் மீண்டும் சதர்வு செய்யப் பட்டுள்ளார். 
 சகரளத்சத பூர்வகீமாகக் சகாண்டவர் சக.பி. ஜார்ஜ் (57). அசமரிக்காவில் 

குடிசயறிய இவர், அந்நாட்டில் உள்ள ஃசபார்ட் சபண்ட் பகுதிக்கான நீதிபதி 
சதர்தலில் ஜனநாயக கட்ெி ொர்பில் சபாட்டியிட்டார்.  

 இந்தத் சதர்தலில் சுமார் 2.46 லட்ெம் வாக்குகள் பதிவான நிசலயில், தன்சன 

எதிர்த்துப்சபாட்டியிட்ட குடியரசுக்கட்ெியின் ட்சரவர் சநல்சஸ கிட்டத்தட்ட 8,000 
வாக்குகள் வித்தியாெத்தில் ஜார்ஜ் வழீ்த்தினார். அவருக்கு 52 ெதவதீ வாக்குகள் 

பதிவாகின.  
 இதன்மூலம் ஏற்சகனசவ ஃசபார்ட் சபண்ட் நீதி பதியாகப் பதவி வகித்து வந்த 

ஜார்ஜ், அந்த பகுதி நீதிபதியாக மீண்டும் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
 4. நீதி ஆசயாக் உறுப்பினராக அரவிந்த் விர்மாைி நியமனம் 

 நீதி ஆசயாக்கின் முழு சநர உறுப்பினராக முன்னாள் தசலசமப் சபாருளாதார 

ஆசலாெகர் அரவிந்த் விர்மாணி நியமிக்கப்பட்டார். 
 அரவிந்த் விர்மாணி நிதி அசமச்ெகத்தில் தசலசமப் சபாருளாதார 

ஆசலாெகராகவும், ரிெர்வ் வங்கியின் சதாழில்நுட்ப ஆசலாெசனக் குழுவிலும் 

பணியாற்றியுள்ளார்.  
 இந்தியா, வங்கசதெம், இலங்சக மற்றும் பூடாசன பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வசகயில் ெர்வசதெ நிதியத்துக்கான (ஐஎம்எஃப்) நிர்வாக இயக்குநராக 

இருந்துள்ளார்.  
 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி தசலசமயிலான அரெின் பிரதான சபாருளாதார 

ஆசலாெசனக் குழுவான நீதி ஆசயாக்கில் தற்சபாது வி.சக. ெரஸ்வத், ரசமஷ் 

ெந்த் மற்றும் வி.சக.பால் ஆகிசயார் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். 
 

 5. பிற்படுத்தப்பட்சடார் ஆவைய தவலவராக நீதிபதி வ.ீபாரதிதாென் நியமனம் 
 பிற்படுத்தப்பட்சடார் நல ஆசணயத்தின் தசலவராக ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி 

வ.ீபாரதிதாென் நியமிக்கப்பட்டார். 
 தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்சடார் ஆசணயம் ஓய்வு சபற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி 

தசலசமயில் செயல்பட்டு வருகிறது.  
 இதன் தசலவராக ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி எம்.தணிகாெலம் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 

இருந்தனர். அவர்கள் தங்களது பதவி விலகல் கடிதங்கசள அரசுக்குச் 

ெமர்ப்பித்தனர். 
 
 6. சமற்கு வங்க ஆளுநராக ெி.வி. ஆனந்த சபாஸ் நியமனம் 
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 சமற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த ஜகதீப் தன்கர் குடியரசு துசணத் தசலவராக 

கடந்த ஜூசல மாதத்தில் பதவிசயற்றசதத் சதாடர்ந்து மணிப்பூர் மாநில ஆளுநர் 

இல.கசணென் சமற்கு வங்க ஆளுநர் சபாறுப்சப கூடுதலாக கவனித்து வந்தார். 
 இந்நிசலயில், குடியரசுத் தசலவர் மாளிசக சவளியிட்ட அறிவிப்பில், 'ெி.வி. 

ஆனந்த சபாசஸ சமற்கு வங்க ஆளுநராக குடியரசுத் தசலவர் நியமனம் 

செய்துள்ளார்' என சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 1977 சகரள பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ெி.வி. ஆனந்த சபாஸ், 2011-இல் சதெிய 

அருங்காட்ெியகத்தின் நிர்வாக தசலவராக இருந்தார். சகரள அரெிலும், மத்திய 

அரெிலும் பல்சவறு துசறகளில் ெி.வி.ஆனந்த் சபாஸ் பணியாற்றி உள்ளார். 

சகால்லம் மாவட்ட ஆட்ெியராகவும், சகரள முதல்வரின் செயலராகவும், மத்திய 

சவளாண் அசமச்ெகத்தின் கூடுதல் செயலராகவும் அவர் பதவி வகித்துள்ளார். 
 
 7. சமட்டா இந்தியாவின் புதிய தவலவராக ெந்தியா சதவநாதன் நியமனம் 

 இதற்கு முன் இந்த நிறுவனத்தில் நான்கு ஆண்டுகளாக தசலவராக பதவி வகித்த 

அஜித் சமாகன் அண்சமயில் தனது பதவிசய ராஜினாமா செய்ததுடன், 
சமட்டாவுக்கு சபாட்டி நிறுவனமாக கருதப்படும் ஸ்நாப்பில் பணியில் செர்ந்தார்.  

 இசதயடுத்து, அஜித் சமாகனுக்கு பதிலாக ெந்தியா சதவநாதன் அப்சபாறுப்பில் 
நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 வங்கி, சபமண்ட்ஸ் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தில் 22 ஆண்டுகால அனுபவம் 

சபற்றவர் ெந்தியா சதவநாதன். இவர், சடல்லி பல்கசலக்கழகத்தில் எம்பிஏ 

பட்டப்படிப்சப முடித்துவிட்டு கடந்த 2016-ல் சமட்டா நிறுவனத்தில் சவசலக்கு 

செர்ந்தார்.  
 ெிங்கப்பூர். வியட்நாம் உள்ளிட்ட சதன்கிழக்கு ஆெிய நாடுகளில் சமட்டா 

நிறுவனத்தின் வளர்ச்ெிக்கு சதவநாதனின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. 
 
 8. புதிய சதர்தல் கமிஷனராக அருண் சகாயல் பதவிசயற்பு 

 இந்திய சதர்தல் கமிஷன், தசலசம கமிஷனர் உள்பட 3 கமிஷனர்கசள சகாண்ட 

தன்னாட்ெி அசமப்பாகும்.  
 தற்சபாது தசலசம சதர்தல் கமிஷனராக இருக்கும் ராஜவீ்குமார், முன்பு சதர்தல் 

கமிஷனராக இருந்தார்.  
 இந்த காலிப்பணியிடம் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு உத்தரவின்சபரில் தற்சபாது 

நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறது. 
 இதன்படி புதிய சதர்தல் கமிஷனராக அருண்சகாயல் சநற்று பதவிசயற்று 

சகாண்டார். இவருடன் ஏற்கனசவ உள்ள அனுப்ெந்திரபாண்சடயும் கமிஷனர் 

பதவிசய வகிக்கிறார். 
 
9. 2023-25-ஆண்டுக்கான ஐஇெி துவைத் தவலவம சபாறுப்பில் இந்தியா 

 2023 முதல் 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான ெர்வசதெ மின்சதாழில்நுட்ப ஆவைய 

(ஐஇெி) துவை தவலவம சபாறுப்பு இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ஐஇெி என்பது மின், மின்னணு மற்றும் அதுொர்ந்த சதாழில் நுட்பங்களின் 

ெர்வசதெ தரத்சத சவளியிடும் ெர்வசதெ தர நிர்ணய அசமப்பாகும்.  
 ஐஇெியின் நிர்வாக அசமப்பான உத்தி நிர்வாக வாரியம் (எஸ்எம்பி) 

சதாழில்நுட்ப சகாள்சக விவகாரங்களுக்கு சபாறுப்பாக உள்ளது. 
 இந்நிசலயில், அண்சமயில் அசமரிக்காவில் உள்ள ொன் ஃபிரான்ெிஸ்சகா 

நகரில் ஐஇெி சபாதுக்கூட்டம் நசடசபற்றது.  
 இந்தக்கூட்டத்தில், 2023-25-ஆம் ஆண்டுக்கான ஐஇெி துசண தசலவசர சதர்வு 

செய்ய வாக்சகடுப்பு நசடசபற்றது.  
 இதில் ஐஇெியின் இந்திய சதெிய குழு உறுப்பினர் விமல் மசெந்திருவுக்கு 90 

ெதவதீ வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டன.  
 இசதயடுத்து அவர் துசண தசலவராக சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அவர் 2023 முதல் 

2025- ஆம் ஆண்டுக்கான எஸ்எம்பி தசலவராகவும் சதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் 

என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
10. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்க தவலவராக பி.டி. உஷா 

 பி.டி. உஷா சபாட்டியின்றி சதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார்.  
 இதன் மூலம் ஐ.ஓ.ஏ.-யின் முதல் சபண் தவலவர் என்ற சபருசமசய 

சபறப்சபாகிறார்.  
 'தங்க மங்வக' என்று அவழக்கப்படும் பி.டி., உஷா, 1986-ம் ஆண்டு 

ெிசயாலில் நடந்த ஆெிய விசளயாட்டில் 4 தங்கப்பதக்கத்சத அறுவசட 
செய்தவர் ஆவார்.  

 1984-ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் 400 மீட்டர் தசட ஓட்டத்தில் மயிரிசழயில் 
சவண்கலப்பதக்கத்சத நழுவவிட்டு 4-வது இடத்சதசபற்றார். சமல் ெசப 
எம்.பி.யான அவர் இப்சபாது இந்திய விசளயாட்டில் செல்வாக்குமிக்க 
பதவிசய பிடிக்க உள்ளார் 
 

 11. சவளியுறவுச் செயலர் வினய் குவாத்ராவுக்கு 2024 வவர பைி நீட்டிப்பு 
 பணி நீட்டிப்பு சதாடர்பாக மத்திய பணியாளர் அசமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள 

அரொசணயில், வினய் சமாகன் குவாத்ரா பணி ஓய்வு சபறும் வரும் 
டிெம்பர் 31-இல் இருந்து 2024 ஏப்ரல் மாதம் இறுதி வசர அல்லது மறு 
உத்தரவு வரும் வசர அவரது பணிக் காலத்சத நீட்டிக்க அசமச்ெகத்தின் 
பணி நியமனக்குழு ஒப்புதல் அளிக்கிறது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 ஜி-20 தசலசமப் சபாறுபில் உள்ள இந்தியா அடுத்த ஆண்டு ஜி-20 மாநாட்சட 
நடத்தவுள்ள நிசலயில் குவாத்ராவின் பணி நீட்டிப்பு முக்கியத்துவம் 
சபற்றுள்ளது.  

 இந்தியாவின் அண்சட நாடுகள், அசமரிக்கா, ெீனா மற்றும் ஐசராப்பிய 
நாடுகளுடன் ராஜயீ உறவுகசளக் சகயாள்வதில் குவாத்ரா அனுபவம் 
வாய்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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 1. புனித் ராஜ்குமாருக்கு - கர்நாடக ரத்னா விருது 

 மசறந்த கன்னட நடிகாா் புனித் ராஜ்குமாருக்கு காா்நாடக அரெின் ‘காா்நாடக ரத்னா’ 
விருது வழங்கப்பட்டது. இவ்விருசத அவரது மசனவி அஸ்வினியிடம் முதல்வாா் 
பெவராஜ் சபாம்சம வழங்கினார் 

 கன்னட நடிகாா் ராஜ்குமாரின் மகனும், நடிகருமான புனித் ராஜ்குமார், கடந்த 

ஆண்டு அக். 29ஆம் சததி தனது 46ஆவது வயதில் மாரசடப்பால் காலமானார். 
 காா்நாடக உதய தின விழாவில் காா்நாடக அரெின் உயாா்ந்த ‘காா்நாடக ரத்னா’ 

விருது நடிகாா் புனித் ராஜ்குமாருக்கு வழங்கப்பட்டது. புனித் ராஜ்குமாரின் மசனவி 
அஸ்வினியிடம் விருசத முதல்வாா் பெவராஜ் சபாம்சம வழங்கினார். 
                        கர்நாடக ரத்னா விருது 

 கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு வசீரந்திர செக்சடக்கு காா்நாடக ரத்னா விருது 

வழங்கப்பட்டது. 1992ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் இந்த விருவத சபறும் 

9ஆவது நபாா் புனித் ராஜ்குமார்.  
 இதுவசர முன்னாள் முதல்வாா் எஸ்.நிஜலிங்கப்பா, ெி.என்.ஆாா்.ராவ், பமீ்சென் 

சஜாஷி, ெிவகுமார சுவாமிகள், சஜ.ஜவசர சகௌடா ஆகிசயாருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 காா்நாடக முதல்வாா்:- பெவராஜ் சபாம்வம 
 
 2. அப்துல் கலாமுக்கு அணுவிரத் புரஸ்கார் விருது 

 மசறந்த முன்னாள் குடியரசுத் தசலவர் ஏ.பி.சஜ. அப்துல் கலாமுக்கு 

'அணுவிரத் புரஸ்கார்' விருது வழங்கப்பட்டது.  
 ராஜஸ்தாசனச் செர்ந்த சுவாமி ஆச்ொர்யா துளெி, அணுவிரத் என்ற தனியார் 

செசவ சமயத்சத 1949ஆம் ஆண்டு சதாடங்கினார்.  
 உலக அசமதி, ெமநிசலத் தன்சம, பூமி பாதுகாப்பு, ஜாதிமதசபதமின்சம 

உலகம் முழுவதும் சவண்டும் என்ற சநாக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட இந்த 

சமயத்தின் மூலம் பல்சவறு சபாதசனகசள உலகம் முழுவதும் பரந்து விரிந்து 

உணர்த்தி வருகின்றார்.  
 இந்த அசமப்சப சஜயின் ெமூகத்தினார் இசணந்து வழிநடத்தி வருகின்றனர் 
 மசறந்த முன்னாள் குடியரசுத் தசலவாா் அப்துல் கலாமுக்கு 2022-ஆம் 

ஆண்டுக்கான அணுவிரத் புரஸ்கார் விருசத அளிக்க விருதுக்குழு பரிந்துசரத்தது.  
 அதன்படி ராஜஸ்தான் மாநிலம், கடந்த அக்சடாபாா் 31-ஆம் சததி நசடசபற்ற 

நிகழ்ச்ெியில் அப்துல் கலாம் குடும்பத்தினாா் ொர்பில் ‘ெவுஸ் ஆஃப் கலாம்’ 
மற்றும் அப்துல் கலாம் இன்டாா்சநஷனல் அறக்கட்டசள நிர்வாகிகளான கலாமின் 

அண்ணன் மகன் ஆ.ப.சஜ.மு.சஜயினுலாபுதீன், சபரன்கள் ஆ.ப.சஜ.மு.சஜ.சஷக் 

தாவூது, ஆ.ப.சஜ.மு.சஜ.சஷக் ெலீம் இசணந்து விருசதப் சபற்றுக் சகாண்டனாா். 
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 முன்னாள் குடியரசுத் தசலவாா் ெங்காா் தயாள் ொா்மா, இசடக்காலப் பிரதமராக 

இருந்த குல்ொரிலால் நந்தா, முன்னாள் பிரதமாா் மன்சமாகன் ெிங், முன்னாள் 

குடியரசு துசணத் தசலவாா் சபசரான் ெிங் சஷகாவத், பாஜக மூத்த தசலவாா் 
எல்.சக. அத்வானி உள்ளிட்சடாருக்கு ஏற்சகனசவ இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 3. வடகிழக்கு இந்திய அழகியாக: ஜரீன் டாக்கர் சதர்வு 
 வடகிழக்கு இந்திய அழகியாக சமகாலயத்சத செர்ந்த ஐரீன் டாக்கர் (20) சதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 நாகாலாந்து தவலநகர் சகாெிமாவில் உள்ள கசலயரங்கில் வடகிழக்கு 

இந்திய அழகிப் சபாட்டி நசடசபற்றது. 
 
 4. ஃபிளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் சதெிய விருது 

 2020-21-ஆம் ஆண்டுக்கான ஃபிளாரன்ஸ் சநட்டிங்சகல் சதெிய விருது குடியரசுத் 

தசலவர் திசரௌபதி வழங்கினார். 
 சபற்றவர்கள்:- 

 விருதுநகர் மாவட்டம், கன்னிசெரிபுதூர் ஆரம்ப சுகாதார நிசலய செவிலியர் 

ஈ. மங்கம்மாள்,  
 விழுப்புரம் மாவட்டம், எண்ணாயிரம் ஆரம்ப சுகாதார நிசலய செவிலியர் 

எஸ்.செல்வி. 
 
 5. உவமயாள்புரம் ெிவராமன், இவளயராஜாவுக்கு சகௌரவ டாக்டர் பட்டம் 

 திண்டுக்கல் காந்திகிராம கிராமியப் பல்கசலயில் நசடசபறும் பட்டமளிப்பு 

விழாவில், மிருதங்க வித்வான் உசமயாள்புரம் ெிவராமன், திசரப்பட 

இசெயசமப்பாளர் இசளயராஜா ஆகிசயாருக்கு சகௌரவ டாக்டர் பட்டத்சத 

பிரதமர் நசரந்திர சமாடி வழங்குகிறார். 
 உவமயாள்புரம் ெிவராமன் (85)  

 தஞ்ொவூர் மாவட்டத்சதச் செர்ந்த இவர், தனது 10-ஆவது வயதில் மிருதங்க 

வாெிப்பில் ஈடுபடத் சதாடங்கினார். வாெிப்பில் புதிய உத்திகள், புதுசமகசள 

ஏற்படுத்திய இவர், முதல் முதலாக இவழக் கண்ைாடியால் 

தயாரிக்கப்பட்ட மிருதங்கத்வத அறிமுகப்படுத்தினார். 
 பதனிட்ட சதால், பதனிடாத சதால் ஆகியவற்சறக் சகாண்டு தயாரிக்கப்பட்ட 

மிருதங்கங்கசள தனித்தனிசய ஆராய்ச்ெி செய்தவர் என்ற ெிறப்புக்குரியவர். 

மிருதங்க வாெிப்பு சதாடர்பாக பல்சவறு ஆய்வுகசளயும் சமற்சகாண்டுள்ளார். 
 இவெயவமப்பாளர் இவளயராஜா (79);  

 சதனி மாவட்டத்சத பூர்விகமாகக் சகாண்ட இவர், அன்னக்கிளி 
திசரப்படத்தின் மூலம் திசரயுலகத்துக்கு அறிமுகமானவர். நாட்டுப்புற இசெ, 
கர்நாடக இசெ, சமற்கத்திய இசெயில் முசறயான பயிற்ெியும், புலசமயும் 

சபற்றவர்.  
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 இவர் தமிழ் சதலுங்கு, மசலயாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய சமாழிகளில் 

10,000-க்கும் சமற்பட்ட திசரப்படங்களுக்கு இசெயசமத்தவர்.  
 பத்மபூஷண் பத்ம விபூஷண் ஆகிய இந்திய அரெின் உயரிய விருதுகசளப் 

சபற்றுள்ளார். கசலத் துசறயில் இசளயராஜாவின் செசவகசள 

சகௌரவிக்கும் வசகயில், கடந்த ஜூசல மாதம் இவர் மாநிலங்களசவ 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார். 
 

 
 6. ஸ்ரீ ரவிெங்கருக்கு காந்தி அவமதி யாத்திவர விருது 

 மகாத்மா காந்தி மற்றும் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் ஆகிசயாரின் அசமதி 
மற்றும் அகிம்செக் சகாள்சககசளப் பரப்புவதில் சதாடர்ச்ெியான முயற்ெிசய 

சமற்சகாண்டுவருவதற்காக வாழும் கசல அசமப்பின் நிறுவனர் ஸ்ரீ 

ரவிெங்கருக்கு 'காந்தி அசமதி யாத்திசர விருது' வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 அசமரிக்காவின் அட்லாண்டா நகரில் நசடசபற்ற நிகழ்வில், அந்நாட்டில் 

செயல்பட்டுவரும் காந்தி சதாண்டு நிறுவனத்தின் ொர்பில் வழங்கப்பட்ட காந்தி 
அசமதி யாத்திசர விருசத அவர் சநரில் சபற்றுக்சகாண்டார்.  

 இந்நிகழ்வில் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியரின் மருமகனான ஐெக் ஃபாரிஸ் 

மற்றும் அட்லாண்டாவில் உள்ள இந்திய துசணத் தூதரகத்தின் அதிகாரி டாக்டர் 

சுவாதி குல்கர்னி உள்ளிட்சடார் பங்சகற்றனர். 
 
 7. சபராெிரியர் சவங்கி ராமகிருஷ்ைனுக்கு பிரிட்டனின் உயரிய விருது 

 தமிழ்நாட்டில் பிறந்த சபராெிரியர் சவங்கி ராமகிருஷ்ணனுக்கு பிரிட்டனின் ‘ஆர்டர் 

ஆஃப் சமரிட்' என்ற உயரிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 கடந்த 1902-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டன் அரெர் ஏழாம் எட்வர்ட் 'ஆர்டர் ஆஃப் சமரிட்' 

விருசத அறிமுகப்படுத்தினார்.  
 அந்நாட்டு அரெர் அல்லது அரெியின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் அடிப்பசடயில், 

பாதுகாப்புப்பசடகள், அறிவியல், கசல, இலக்கியம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு 

தனிச்ெிறப்பு மிக்க பங்களிப்பு வழங்கியவர்களுக்கு இந்த விருது அளிக்கப்படுகிறது. 
 இந்நிசலயில், பிரிட்டனில் உள்ள மூலக்கூறு உயிரியலாளரும் 

சபராெிரியருமான சவங்கி ராமகிருஷ்ணனுக்கு (70) ‘ஆர்டர் ஆஃப் சமரிட்' விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியலுக்கு அளித்த பங்களிப்புக்காக அவசர இந்த 

விருதுக்கு மசறந்த பிரிட்டன் அரெி இரண்டாம் எலிெசபத் சதர்வு செய்தார். 
 சநாபல் பரிசு சபற்றவர்:  

 கடலூர் மாவட்டம் ெிதம்பரத்தில் பிறந்தவர் சபராெிரியர் சவங்கி 
ராமகிருஷ்ணன். 

 அசமரிக்காவில் உயிரியல் படிப்சப சமற்சகாண்டார். அசதத் சதாடர்ந்து 

பிரிட்டன் சென்றார். அங்குள்ள சகம்பிரிட்ஜ் பல்கசலக்கழகத்தில் மூலக்கூறு 

உயிரியல் ஆய்வகத்தின் குழுத்தசலவராக உள்ளார்.  
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 ‘உடலில் உள்ள செல்களில் இருக்கும் சரசபாசொம் அசமப்புகள்' குறித்த 

ஆராய்ச்ெிக்காக சவதியியலுக்கான சநாபல் பரிவெ கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு 

சபற்றார். 
 
 8. சகாவா ெர்வசதெ திவரப்பட விழா 

 சகாவாவில் நவம்பர் 20-இல் சதாடங்கவுள்ள 53-ஆவது இந்திய ெர்வசதெ 

திவரப்பட விழாவில் ெத்யஜித்சர வாழ்நாள் ொதசனயாளர் விருது, ஸ்சபயின் 

திசரப்பட இயக்குநர் கார்சலாஸ் செௌராவுக்கு வழங்கி சகௌரவிக்கப்படுகிறார். 
 சமலும், ெமீபத்தில் தாதாொசகப் பால்சக விருது சபற்ற முதுசபரும் நடிசக ஆஷா 

பசரக்கின் மூன்று படங்கள் இந்திய ெர்வசதெ திசரப்பட விழாவில் திசரயிடப்பட்டு 

சகௌரவிக்கப்பட இருப்பதாக மத்திய செய்தி ஒலிபரப்புத்துசற இசணயசமச்ெர் 

எல்.முருகன் சதரிவித்தார். 
 திசரப்பட விழாவில் ‘புத்தகத் தழுவல் திட்டம்' அறிமுகப்படுத்தபடுகிறது. 

சவனிஸ் திசரப்பட விழாவில் இருந்தசதப் சபான்று, 'புக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஆபிஸ்’ 
என்கிற சபயரில் புத்தகங்கள் நாவல்களாக சவளியான நல்ல கசதகளுக்கும் 

அவற்சறத்தழுவி எடுக்கப்படும் திசரப்படங்களுக்கும் இசடசய உள்ள 

இசடசவளிசயக் குசறக்கும் முயற்ெியாக இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

 9. சகல் ரத்னா விருது 
 மத்திய அரசு ொர்பில் விசளயாட்டு வரீர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான 

சமஜர் தயான்ெந்த் சகல் ரத்னா விருதுக்கு மூத்த சடபிள் சடன்னிஸ் வரீரும் 

தமிழகத்சதச் செர்ந்தவருமான ெரத் கமல் சதர்வாகி உள்ளார். 
 தமிழக செஸ் வரீர் பிரக்ஞானந்தா உள்பட 25 சபருக்கு அர்ஜுனா விருதுகளும், 4 

சபருக்கு துசராணச்ொர்யா விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 அர்ஜுனா விருது:  

 தமிழக இளம் செஸ் வரீரும், முன்னாள் உலக ொம்பியனுமான  
ஆர். பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அர்ஜுனா விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 ெீமா புனியா, எசதாஸ் பால், அவினாஷ் ொப்சல (தடகளம்), லக் ஷயா சென், 
பிரணாய் (பாட்மின் டன்), அமித், நிொல் ெரீன் (குத்துச் ெண்சட), 

 பக்தி குல்கர்னி (செஸ்), தீப் கிசரஸ் எக்கா (ொக்கி), ஷிலா சதவி ( ஜூசடா ), 
ொக்ஷி குமாரி (கபடி), நயன் செக்கியா (லான் சபௌல்), ொகர் காளிதாஸ் (மல் 

லர்கம்பம்),  
 இளசவனில் வாலறிவன், ஓம் பிரகாஷ் (துப்பாக்கி சுடுதல்), ஸ்ரீஜா அகுலா 

(சடபிள் சடன்னிஸ்), விகாஸ் தாகுர் (பளுதூக்குதல்),அன்ஷு, ெரிதா (மல் 

யுத்தம்),  
 பர்வனீ் (வுஷு), மானஸி சஜாஷி, தருண் தில்லான் (பாராபாட்மின்டன்), 

ஸ்வப்நில் பாட்டீல் (பாரா நீச்ெல்), சஜர்லின் அனிகா (காது சகளாசதார் 

பாட்மின்டன்). 
 துசராைாச்ொர்யா விருதுகள்:  
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 ஜவீன் சஜாத் ெிங் சதஜா (வில் வித்சத), முகமது அலி (குத்துச் ெண்சட), சுமா 

ெித்தார்த் (துப்பாக்கி சுடுதல்), சுஜித் மான் (மல்யுத்தம்). 
 வாழ்நாள்ொதவனயாளர்: 

 திசனஷ் ஜவெர் (கிரிக்சகட்), பிமால் பிரஃபுல்லா (கால்பந்து), ராஜ்ெிங் 

(மல்யுத்தம்). 
 தயான் ெந்த் வாழ்நாள் ொதவனயாளர் விருது:  

 அஸ்வினி அக்குன்ஜி (தடகளம்), தரம்வரீ் ெிங் (ொக்கி), சுசரஷ் (கபடி), நிர் 

பகதூர் குருங் (பாரா தடகளம்). 
 சமௌலானா அபுல் கலாம் ஆஸாத் விருது:  

 குருநானக் சதவ் பல்கசலக்கழகம், அமிர்தெரஸ். 
 நவ. 30-இல் குடியரசுத் தசலவர் மாளிசகயில் நசடசபறவுள்ள விழாவில் 

விருதுகசள குடியரசுத் தசலவர் திசரௌபதி முர்மு வழங்கவுள்ளார். 
 
 10. குடும்பக் கட்டுப்பாடு செயலாக்கத்தில் இந்தியாவுக்கு ெர்வசதெ விருது 

 குடும்பக்கட்டுப்பாட்சட செயல்படுத்துவதில் ெிறப்பான தசலசமத்துவத்துக்கான 

விருசத இந்தியா சவன்றுள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத் துசற அசமச்ெர் மன்சுக் 

மாண்டவியா சதரிவித்துள்ளார். 
 'குடும்பக் கட்டுப்பாட்சட அமல்படுத்துவதில் ெிறப்பான தசலசமத்துவத்துக்கான 

விருது 2022" தாய்லாந்தின் பட்டாயா நகரில் நசடசபற்ற குடும்பக்கட்டுப்பாடு 

சதாடர்பான ெர்வசதெ மாநாட்டில் (ஐெிஎஃப்பி) இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

இந்த விருவத சபற்ற ஒசர நாடு இந்தியாவாகும். 
 நாட்டில் குடும்பக்கட்டுப்பாடு செய்து சகாள்ளும் திருமணமான சபண்களின் 

விகிதம் 2015-16-ஆம் ஆண்டில் 66 ெதவதீமாக இருந்தது. 2019-21 ஆண்டில் அது 76 

ெதவதீமாக அதிகரித்தது. 
 உலகளவில் 2030-ஆம் ஆண்டில் இந்த ெதவதீம் 75-ஆக இருக்க சவண்டும் என்ற 

இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிசலயில், இந்தியா ஏற்சகனசவ அந்த இலக்சக 

எட்டியுள்ளது. 
 பரிவார் விகாஸ் எனும் முன்சனாடி திட்டம் குடும்பக் கட்டுப்பாடு சதாடர்பான 

விழிப்புணர்சவ ஏற்படுத்தி இதில் முன்சனற்றங்கசள அசடய வழிவகுத்துள்ளது 

என்று மத்திய அரசு சதரிவித்துள்ளது. 
 
 11. மகாத்மா காந்தி- மண்சடலா விருது 

 திசபத்திய சபௌத்த மதகுரு தலாய் லாமாவுக்கு மகாத்மா காந்தி மண்சடலா 

விருசத ெிமாெல பிரசதெ ஆளுநர் ராசஜந்திர விஸ்வநாத் அர்சலகர் வழங்கி 
சகௌரவித்தார். 

 அசமதி, நல்லிணக்கம், விடுதசலசய முன்சனடுக்கும் ெர்வசதெ 

தசலவர்களுக்கு தர்மொலாவில் செயல்பட்டு வரும் காந்தி மண்சடலா 

அறக்கட்டசள ொர்பில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 
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 12. ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார் விருது 
 குசவம்பு ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார் விருதுக்கு எழுத்தாளர் இவமயம் சதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துத் சதரிவித்துள்ளார். 
 கன்னட இலக்கியத்தின் மிகப்சபரும் ஆளுசம குசவம்பு. இவரது நிசனவு 

அறக்கட்டசள கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு முதல், சபயரிலான ஆண்டுசதாறும் 

ஒவ்சவாரு சமாழியிலும் ெிறந்து விளங்கும் எழுத்தாளர்களுக்கு ராஷ்ட்ரிய 

புரஸ்கார் சதெிய விருது வழங்கி சகளரவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
 13. தமிழகத்வதச் செர்ந்த 4 வகவிவனக்கவலஞர்கள் விருது 

 தமிழகத்சதச் செர்ந்த 4 சகவிசனக்கசலஞர்கள் உள்பட நாடு முழுவதும் 
சமாத்தம் 108 சகவிசனக் கசலஞர்களுக்கு விருதுகசள குடியரசு துசணத் 
தசலவர் ஜகதீப் தன்கர் வழங்கினார். 

 மத்திய ஜவுளித் துசற ொர்பில் சகவிசனஞர்களின் ெிறப்பான செயல்திறன், 
ஜவுளித் துசறயின் மதிப்புமிக்க பங்களிப்புக்காக விருதுகள் 
வழங்கப்படுகின்றன.  

 கசரானா சநாய்த்சதாற்றால் வழங்கப்படாமல் இருந்த கடந்த 2017, 2018, 2019 
ஆகிய 3 ஆண்டுகளுக்கான ெில்ப் குரு, சதெிய விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு 
தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் நசடசபற்றது. 

 ெில்ப் குரு விருது:  
 மத்திய அரெின் உயர்ந்தசகவிசனக்கசலஞர்களுக்கான ெில்ப் குரு விருது 

பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற புதுச்செரி, வில்லியனூசரச் செர்ந்த சுடு மண்பாண்ட 
(சடரக்சகாட்டா) கவலஞர் வி.சக.முனுொமி (2017), பிரபல ஓவியர் 
வரீப்சபருமாள் பிள்சள சபரனும் சென்சனசயச் செர்ந்த தஞ்ொவூர் 
ஓவியக் கசலஞருமான வி.பன்னரீ்செல்வம் (2019) உள்பட சமாத்தம் 30 
சபர் சபற்றுள்ளனர். 

 சதெிய விருதுகள்:  
 புதுச்செரிசயச் செர்ந்த சக.சவங்கசடென் (சடரக்சகாட்டா), மாெிலாமைி 

(சஷாலாபித் கிராஃட்) ஆகிசயாருக்கு 2019 -ஆம் ஆண்டுக்கான சதெிய 
விருது வழங்கப்பட்டது.  

 இவர்கள் உள்பட சமாத்தம் 78 சபர் விருது சபற்றனர்.  
 இந்த விருதுகள் 1965-ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப் பட்டுவருகின்றன. 
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 1. நிலவுக்கு ஆய்வுக் கலம்: 

 நிலவுக்கு மீண்டும் மனிதர்கசள அனுப்புவதற்கு முன்சனாடியாக ஒரு விண் 

சவளிக்கலத்சத அசமரிக்க விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனமான நாொ சவற்றிகரமாக 

விண்ணில் செலுத்தியது. 
 ஃபுசளாரிடா மாகாணம், சகப்கனாசவரலில் உள்ள ஏவுதளத்திலிருந்து அதிக ெக்தி 

சகாண்ட ராக்சகட் மூலம் அந்த ஆய்வுக்கலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 'ஆர்டமிஸ்-1' என்ற இந்த திட்டத்சத செயல்படுத்துவதற்காக கடந்த ஆகஸ்டில் 

சமற்சகாள்ளப்பட்ட முயற்ெி இரு முசற ஒத்திசவக்கப்பட்டது. 
 அப்பல்சலா விண்கலத்திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்ட 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

முதல் முசறயாக நிலவுக்கு மனிதர்கசள அனுப்புவதற்கான இந்த ஆய்வு 

திட்டத்சத நாொ உருவாக்கியுள்ளது.  
 அதற்கு முன்சனாட்டமாக, சொதசன முசறயில் 3 மனித மாதிரிகளுடன் அந்த 

ஆய்வுக்கலத்சத ஏவ திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.  
 எனினும், ராக்சகட் எரிசபாருள் கெிவு மற்றும் என்ஜின் சகாளாறு காரணமாக அந்த 

திட்டம் நிறுத்திசவக்கப்பட்டிருந்தது. 
. 
2. ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் அவமகிறது தனியார் ராக்சகட் ஏவுதளம்! 

 தனியார் நிறுவனம் ொர்பில் விக்ரம்-எஸ் ராக்சகட் திட்டம் சவற்றிகரமாக 

செயல்படுத்தப்பட்ட நிசலயில், அடுத்தகட்டமாக மற்சறாரு தனியார் நிறுவனம் 

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் புதிய ஏவுதளத்வத கட்டவமத்து 

வருகிறது. 
 சென்வன ஐஐடியுடன் ஒருங்கிசணந்து செயல்படும் 'அக்னிகுல் காஸ்சமாஸ்' 

எனும் நிறுவனம் இதற்கான முயற்ெிசய முன்சனடுத்துள்ளது. 
 பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி ராக்சகட்டுகசள ஏவக்கூடிய மிகப்சபரிய ஏவுதளசமா 

அல்லது இஸ்சராவால் அசமக்கப்பட்ட மற்ற ஏவுதளசமா எங்களது சதசவக்கு 

ஏற்புசடயதாக இல்லாததால் நாங்கசள பிரத்சயகமாக ஒரு ஏவுதளத்சத 

வடிவசமக்கத் திட்டமிட்சடாம். 
 அக்னிபான்' எனப்படும் எங்களது ராக்சகட், காப்புரிசம சபற்ற பகுதி 

கிரசயாசஜனிக் என்ஜிசனக் சகாண்டு வடிவசமக்கப்பட்டது. அதசன ஏவுவதற்கு 

பிரத்சயகமாக இருக்கக் கூடிய ஏவுதளம் சதசவ. அதசனப் பூர்த்தி செய்யசவ அந்த 

ஏவுதளத்சத கட்டசமத்துள்சளாம் என்றார் இஸ்சரா தசலவர் சொம்நாத். 
 
 3. விக்ரம் - எஸ் 

 இந்திய விண்சவளி ஆய்வு வரலாற்றில் முதல்முசறயாக தனியார் நிறுவனம்  
தயாரித்த 'விக்ரம் - எஸ்' ராக்சகட் சவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

 ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் உள்ள ெதீஷ் தவண் ஏவுதளத்திலிருந்து 

செலுத்தப்பட்ட அந்த ராக்சகட் திட்டமிட்டபடி இலக்சக அசடந்தசதத் சதாடர்ந்து, 
இந்தத்திட்டம் சவற்றி சபற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
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 இதற்காக 2020- ஆம் ஆண்டு இன்ஸ்சபஸ் என்ற அசமப்பு நிறுவப்பட்டு, ராக்சகட், 
செயற்சகக்சகாள்கள் வடிவசமக்கும் பணிகசள சமற்சகாள்ள தனியார் 

நிறுவனங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
 அதன்படி, சதலங்கானா மாநிலம், செதராபாசதச் செர்ந்த 'ஸ்சகரூட்' என்ற 

ஏசராஸ்சபஸ் நிறுவனம் தனது ராக்சகட்டுகசள விண்ணில் செலுத்துவதற்காக 

இஸ்சராவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துசகாண்டது. 
 545 கிசலா எசடசய சுமந்து செல்லக்கூடிய 'விக்ரம் எஸ்' ராக்சகட்சட 

வடிவசமத்து, அசத சொதசன முயற்ெியாக விண்ணில் செலுத்த முடிவானது. 

அதற்கு ஆரம்பம் எனப் சபாருள்படும் வசகயில் பிராரம்ப் திட்டம் எனப் 

சபயரிடப்பட்டது. 
 அதிநவனீ நுட்பங்களான முப்பரிமாண அச்சு மற்றும் கார்பன் செர்ம 

உசலாகங்கசளக்சகாண்டு 6 மீட்டர் உயரத்தில் அந்த ராக்சகட் 

வடிவசமக்கப்பட்டது. 
 அதனுடன் 83 கிசலா எசட சகாண்ட 3 ஆய்வு ொதனங்கசள அனுப்பவும் 

திட்டமிடப்பட்டது. ஆந்திரத்தின் 'என் ஸ்சபஸ் சடக், சென்சனயின் 'ஸ்சபஸ் 

கிட்ஸ் இந்தியா', 'பஸும் க்யூ ஆர்சமனியன்' ஆகிய புத்தாக்க நிறுவனங்கள் 

ஆய்வு ொதனங்கசள உருவாக்கியிருந்தன. 
  
4. ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் அவமகிறது தனியார் ராக்சகட் ஏவுதளம்! 

 தனியார் நிறுவனம் ொர்பில் விக்ரம்-எஸ் ராக்சகட் திட்டம் சவற்றிகரமாக 

செயல்படுத்தப்பட்ட நிசலயில், அடுத்தகட்டமாக மற்சறாரு தனியார் நிறுவனம் 

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் புதிய ஏவுதளத்வத கட்டவமத்து 

வருகிறது. 
 சென்வன ஐஐடியுடன் ஒருங்கிசணந்து செயல்படும் 'அக்னிகுல் காஸ்சமாஸ்' 

எனும் நிறுவனம் இதற்கான முயற்ெிசய முன்சனடுத்துள்ளது. 
 பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி ராக்சகட்டுகசள ஏவக்கூடிய மிகப்சபரிய ஏவுதளசமா 

அல்லது இஸ்சராவால் அசமக்கப்பட்ட மற்ற ஏவுதளசமா எங்களது சதசவக்கு 

ஏற்புசடயதாக இல்லாததால் நாங்கசள பிரத்சயகமாக ஒரு ஏவுதளத்சத 

வடிவசமக்கத் திட்டமிட்சடாம். 
 அக்னிபான்' எனப்படும் எங்களது ராக்சகட், காப்புரிசம சபற்ற பகுதி 

கிரசயாசஜனிக் என்ஜிசனக் சகாண்டு வடிவசமக்கப்பட்டது. அதசன ஏவுவதற்கு 

பிரத்சயகமாக இருக்கக் கூடிய ஏவுதளம் சதசவ. அதசனப் பூர்த்தி செய்யசவ அந்த 

ஏவுதளத்சத கட்டசமத்துள்சளாம் என்றார் இஸ்சரா தசலவர் சொம்நாத். 
 
 5. பி.எஸ்.எல்.வி.ெி-54 ராக்சகட் 

 இந்த நிசலயில் இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்ெி நிறுவனம் இஸ்சரா, 
'பி.எஸ்.எல்.வி.ெி-54' என்ற ராக்சகட்சட விண்ணில் செலுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு 

அதற்கான ஏற்பாடுகளில் இறங்கி உள்ளது. 
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 இந்த ராக்சகட் ‘ஓென் ொட்03' என்ற புவி செயற்சகக்சகாள் மற்றும் 8 நாசனா 

செயற்வககக்சகாள்கவள சுமந்து செல்லும். 
 அசமரிக்க நாட்டின் ஆஸ்ட்சராகாஸ்ட்-2 செயற்சகக்சகாள்கள்-4, துருவா 

விண்சவளி நிறுவனத்தின் சதசபால்ட் 1 மற்றும் சதசபால்ட் 2 என்னும் 2 

செயற்சகக்சகாள்கள், ஐ.என்.எஸ்.பூட்டான் ொட், பிக்சஸல் நிறுவனத்தின் 

ஆனந்த் செயற்சகக்சகாள் ஆகியசவ 8 நாசனா செயற்சகக்சகாள் நவ26-ந் சததி 
விண்ணில் பாய்கிறது 

 ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து பி.எஸ்.எல்.வி. ெி-54 ராக்சகட், 
நவ26-ந் சததி (ெனிக்கிழசம) காசல 11.56 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது. 

 இந்த பி.எஸ்.எல்.வி.ெி-54 ராக்சகட், 4 நிவலகவளக் சகாண்டது. ஒவ்சவாரு 

நிசலயும் தனித்தனி உந்துவிசெ அசமப்புடன் செயல்படும் திறன் சகாண்டது. 
 முதல் மற்றும் 3-வது உந்து நிசலகளில் திட எரிசபாருளும். 
 2-வது மற்றும் 4-வது நிசல திரவ உந்துெக்தியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 
6. பிஎஸ்எல்வி-ெி 54 ராக்சகட் விண்ைில் செலுத்தப்பட்டது. 

 புவி கண்காணிப்புக்கான இஓஎஸ்-06 உள்பட 9 செயற்வகக்சகாள்களுடன் 
பிஎஸ்எல்வி-ெி54 ராக்சகட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. 

 புவி கண்காணிப்புக்கான இஓஎஸ்-06 செயற்சகக்சகாசள, பிஎஸ்எல்வி ெி-54 
ரக ராக்சகட் மூலம் விண்ணில் ஏவ இஸ்சரா திட்டமிட்டது. இதனுடன், 
வணிக ரீதியில் 8 நாசனா செயற்சகக்சகாள்கசளயும் விண்ணில் ஏவ 
இஸ்சரா திட்டமிட்டது. 

 அதன்படி ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் உள்ள ெதஷீ் தவண் 
விண்சவளி ஆய்வு வமயத்தின் முதலாவது தளத்தில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி 
ெி-54 ராக்சகட் விண்ணில் சவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. 

 வணகீ ரீதியில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் 2பி மற்றும் 
ஆனந்த் செயற்சகக்சகாள், சதசபால்ட் செயற்சகக்சகாள் (2), 
ஆஸ்ட்சராகாஸ்ட் செயற் சகக்சகாள் (4) என 8 நாசனா செயற்சகக்சகாள்கள் 
அடுத்தடுத்த ெில மணி சநரங்களில் வட்டப்பாசதயில் நிசலநிறுத்தப்பட்டன. 

 9 செயற்வகக்சகாள்களின் முக்கியப் பயன்கள் என்ன? 
 புவி கண்காணிப்புக்காக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ள இஓஎஸ்-06 

செயற்சகக்சகாளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அதிநவனீ ஆர்சகாஸ் 
சதாழில்நுட்பம் மற்றும் கு-சபண்ட் மூலம் கடலில் ஏற்படும் சவப்பநிசல 
மாற்றம், காற்றின் சவகம் ஆகியசவ கண்காணிக்கப்படும். 

 சமலும், இது கடல் நிறம், காற்றின் திசெ மாறுபாடுகள், வளிமண்டலத்தில் 
நிகழும் ஒளியியல் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட செயல்பாடுகசள சதாடர்ந்து 
கண்காணித்து தரவுகசள வழங்கும் 

 ஐஎன்எஸ் 2பி:  
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 இந்தியா-பூடான் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பசடயில். ஐஎன்எஸ்2 பி2 நாசனா 
செயற்சகக்சகாள் வடிவசமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயற்சகக்சகாள் 
தகவல் சதாழில்நுட்ப வளர்ச்ெிக்காக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது. 

 ஆனந்த் ொட்:  
 சபங்களூசர செர்ந்த விண்சவளி சதாழில்நுட்ப 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனமான 

'பிக்செல்', ஆனந்த் செயற்சகக்சகாசள வடிவசமத்துள்ளது.  
 நாட்டின் முதல் தனியார் புவி கண்காணிப்பு செயற்சகக்சகாள் இதுவாகும். 

இந்த செயற்சகக்சகாளில் அதிநவனீ சகமரா சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதன்மூலம், பூமிசய விரிவாக படம்பிடிக்க முடியும். குசறந்த வட்டப் 
பாசதயில் செயற்சகக்சகாள் சுற்றி வரும். 

 வதசபால்ட்: 
 செதராபாசத தளமாக சகாண்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான துருவா 

ஸ்சபஸ் உருவாக்கிய சதசபால்ட் 2 செயற்சகக் சகாள்கள், தகவல் 
சதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்ெிக் காக ஏவப்பட்டுள்ளன. இந்த செயற்சகக்சகாளின் 
ஆயுள் காலம் ஓராண்டு ஆகும். 

 ஆஸ்சராகாஸ்ட் 4 செயற்வகக்சகாள்:  
 அசமரிக்காவின் ஸ்சபஸ் ப்சளட்டின் செயற்சகக் சகாள் சதாழில்நுட்ப 

ஆராய்ச்ெி சமம்பாட்டுக்காக ஆஸ்சராகாஸ்ட் விண்ணுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 
7. ஆதித்யா எல் ஒன்- விவரவில் 

 சூரியவன ஆராய்ச்ெி செய்யும் ‘ஆதித்யா எல் ஒன்' விண்ணில் விசரவில் 
செலுத்தப்படவுள்ளது. 

 தமிழகத்தின் குலசெகரன்பட்டினத்தில் ராக்சகட் ஏவுதளம் அசமப்பதற்கான 
நிலம் எடுப்புப்பணி நசடசபற்று வருகிறது. இன்னும் 24 மாதங்களுக்குள் 
பணிகள் முடிவசடந்து செயல்பாட்டுக்கு வரும். 

 கடந்த 2019-இல் பிரதமர் நசரந்திர சமாடி பூடான் பயணம் சமற்சகாண்டசபாது, 
சதற்காெிய செயற்வகக்சகாளுக்கான தவரக் கட்டுப்பாட்டு நிசலயத்சத 
திம்புவில் திறந்துசவத்தார். இது, இஸ்சரா ஆதரவுடன் அசமக்கப்பட்டதாகும். 

 
8. ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது தனியார் ராக்சகட் ஏவுதளம் 

 ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் உள்ள ெதீஷ் தவண் விண்சவளி 
ஆராய்ச்ெி சமயத்தில் தனியார் புத்தாக்க நிறுவனம் ொர்பில் அசமக்கப்பட்ட 
புதிய ஏவுதளம் பயன்பாட்டுக்கு சகாண்டு வரப்பட்டது. 

 இஸ்சரா தசலவர் சொம்நாத் அந்த ஏவுதளத்சத கடந்த 25-ஆம் சததி 
சதாடக்கிசவத்தார். 
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1. சதாழில் வளர்ச்ெி 4.0 மாநாடு - சென்வன 
 சதாடக்கம்: 

 தமிழ்நாடு சமம்பட்ட உற்பத்தி ெிறப்பு சமயம் (TAMCOE) 
 தமிழ்நாடு ஸ்மார்ட் மற்றும் சமம்பட்ட உற்பத்திமயம் (TANSIM) 
 சமய்நிகர் விமானி பயிற்ெி நிறுவனம் (Remote Pilot Training Organisation) 

 சவளியீடு: 
 வான்சவளி மற்றும் பாதுகாப்பு சதாழில் சகாள்சக, 2022 

 
 2. சதாழில் வளர்ச்ெி மாநாடு 

 தமிழ்நாடு சதாழில் வளர்ச்ெி நிறுவனம் ொர்பில், 'நாவளவய சநாக்கி இன்சற- 

தவல நிமிர்ந்த தமிழ்நாடு' எனும் தசலப்பிலான சதாழில் வளர்ச்ெி மாநாடு 

சென்சனயில் நசடசபற்றது. 
 இலக்கு:  

 தமிழ்நாட்டின் சதாழில் துசறக்கு சவத்துள்ள இலக்கு மிகப்சபரியது. வரும் 

2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் அசமரிக்க டாலர் சபாருளாதாரத்சத 

அசடய சவண்டும் என்பசத அதுவாகும். 
 ஆளில்லா வபலட்கள்: 

 ட்சரான்கசள இயக்குவதற்கான பயிற்ெி சமயங்கள் மதுவர, சகாவவயில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
  

  3. உலக சுகாதார மாநாடு: 
 நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் சநாய்த்சதாற்றுகசளத் தடுக்க ெர்வசதெ அளவில் 

வழிமுசறகசள வகுக்க சவண்டும் என்று ெிங்கப்பூரில் நசடசபற்று வரும் 

சுகாதார மாநாட்டில் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துசற அசமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன் சதரிவித்தார். 
 ெிங்கப்பூரில் நசடசபறும் 7-ஆவது உலக சுகாதார மாநாட்டில் அசமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன் பங்சகற்றார். மாநாட்டில் 'நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பாவத - 

சதன்கிழக்கு ஆெியாவில் சதாற்று சநாய்கள் அச்சுறுத்தல்கள்' எனும் 

தசலப்பில் அவர் சபெியதாவது: 
 ஜசீனாெிஸ் என்பது விலங்கிலிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவும் சதாற்று சநாயாகும். 
 ஜசீனாடிக் சநாய் கிருமிகள் பாக்டீரியா, தீநுண்மி (சவரஸ்) அல்லது 

ஒட்டுண்ணியாக இருக்கலாம் அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான காரணிகசள 

உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.  
 இந்சநாய் சநரடி சதாடர்பு அல்லது உணவு, நீர் அல்லது சுற்றுச்சூழலின் மூலம் 

மனிதர்களுக்கு பரவலாம்.  
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 ஜூசனாஸிஸ் புதிதாக அசடயாளம் காணப்பட்ட அசனத்து சதாற்று 

சநாய்களிலும், ஏற்சகனசவ உள்ள பல சநாய்களிலும் சபரும் ெதவதீத்சத 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 
 திட்டம்: 
 ஏன்ட்டிபசயாடிக் பயன்பாட்சட சகயாளுவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் 

சபாதுவாக 'ஏன்ட்டி-வமக்சராபியல் ஸ்டீவர்ட்ஷிப் திட்டம்' ஆகும். 
 
 4. ஆெியான்-இந்தியா உச்ெிமாநாடு 

 ஆெியான்-இந்தியா இசடயிலான அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப நிதியத்துக்கு 

கூடுதல் பங்களிப்பாக 5 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கசள (ரூ.40 சகாடி) இந்தியா 

அறிவித்தது. 
 இந்திய குடியரசு துசணத் தசலவர் ஜகதீப் தன்கர் தசலசமயிலான குழு, 3 நாள் 

சுற்றுப்பயணமாக கம்சபாடியாவுக்கு வந்தது. தசலநகர் நாம் சபன்னில் 

நசடசபற்ற ஆெியான்-இந்தியா உச்ெிமாநாட்டில் ஜகதீப் தன்கர் பங்சகற்று 

உசரயாற்றினார். 
 ஆெியான் கூட்டசமப்பில் புரூசண, கம்சபாடியா, இந்சதாசனெியா, லாசவாஸ், 

மசலெியா, மியான்மர், பிலிப்பின்ஸ், ெிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியத்நாம் ஆகிய 

நாடுகள் இடம்சபற்றுள்ளன. 
 
 5. ஜி-20 உச்ெிமாநாடு: 

 ஜி-20 கூட்டசமப்பின் உச்ெிமாநாட்டில் பங்சகற்பதற்காக, பிரதமர் நசரந்திர சமாடி 

மூன்று நாள் அரசுமுசறப் பயணமாக இந்சதாசனெியாவுக்கு செல்கின்றார் 
 சபரும் சபாருளாதார நாடுகளின் ெங்கமமாக கருதப்படும் இந்த மாநாடு, இந் 

சதாசனெியாவின் பாலி தீவில் நவ.15, 16-இல் நசடசபறுகிறது.  
 இதில், உலகப்சபாருளாதாரம், எரிெக்தி, சுற்றுச்சூழல், எண்மரீதியிலான 

மாற்றம், உக்சரன் விவகாரம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் குறித்து பிரதமர் சமாடி 

மற்றும் உறுப்பு நாடுகளின் தசலவர்கள் முக்கியமாக விவாதிக்க உள்ளனர். 
 உணவு மற்றும் எரிெக்தி பாதுகாப்பு, எண்மரீதியிலான மாற்றம், சுகாதாரம் 

சதாடர்பான மூன்று முக்கிய அமர்வுகளில் பிரதமர் சமாடி பங்சகற்கவுள்ளதாக 

இந்திய சவளியுறவுத் துசறச்செயலர் வினய் குவாத்ரா சதரிவித்தார். 
 தற்சபாது ஜி-20 தசலசமப் சபாறுப்சப இந்சதாசனெியா வகிக்கும் நிசலயில், 

டிெம்பர் 1-இல் அப்சபாறுப்சப இந்தியா முசறப்படி ஏற்கவுள்ளது. இதனால், இந்த 

மாநாடு இந்தியாவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 
 உலகின் முக்கியமான வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் வளரும் நாடுகளின் 

கூட்டசமப்பான ஜி-20இல், ஆர்சஜன்டீனா, ஆஸ்திசரலியா, பிசரஸில், கனடா, 
ெீனா,பிரான்ஸ்,சஜர்மனி, இந்தியா, இந்சதாசனெியா, இத்தாலி, ஜப்பான், 
சதன்சகாரியா, சமக்ெிசகா, ரஷியா, ெவூதி அசரபியா, சதன்ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, 
பிரிட்டன், அசமரிக்கா, ஐசராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியசவ இடம்சபற்றுள்ளன. 
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 உலகின் ஒட்டுசமாத்த உற்பத்தியில் 85 ெதவதீத்சதயும், ெர்வசதெ வர்த்தகத்தில் 

75 ெதவதீத்சதயும் இந்தக்கூட்டசமப்பு நாடுகள் பங்களிக்கின்றன.  
 உலக மக்கள்சதாசகயில் மூன்றில் இரு பங்சக இந்நாடுகள் சகாண்டுள்ளன. 

 
 

 6. சதெிய இந்திய தபீ்சபட்டி உற்பத்தியாளர்களுக்கான மாநாடு 
 சதெிய இந்திய தீப்சபட்டி உற்பத்தியாளர்களுக்கான இரு நாள் மாநாடு தில்லி 

சூரஜ்குண்ட்டில் நசடசபற்றது. 
 தீப்சபட்டி உற்பத்தித் சதாழிலுக்கு ஜிஎஸ்டி (ெரக்கு மற்றும்செசவ வரி) 18 

ெதவதீமாக இருந்தது. இந்த வரி 12 ெதவதீமாகக் குசறக்கப்பட்டது. 
 இசதசயாட்டி, சதெிய தீப்சபட்டிஉற்பத்தியாளர்கள் ெங்கம் ொர்பில் நசடசபற்ற 

பாராட்டு விழாவில் மத்திய நிதியசமச்ெர் நிர்மலா ெீதாராமன் கலந்து சகாண்டு 

சபெினார்.  
 அப்சபாது அவர் கூறியதாவது: உலக அளவில் நூறு தீப்சபட்டிகள் இருந்தால் அதில் 

30 ெிவகாெி மற்றும் அசத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தயாரிக்கப்பட்டசவயாக 

இருக்கும். 
 ெங்கத் தசலவர் பரமெிவம் வரசவற்றுப் சபசுசகயில், 'இந்திய தீப்சபட்டித் 

சதாழிலுக்கு மற்சறாரு ெவாலாக ெீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் 

சலட்டர்கள் வந்துள்ளன.  
 ெீனாவில் ரூ.5-க்கு கிசடக்கும் இந்த சலட்டர்கள் ஒரு ரூபாய் (ரூ.1) 

இன்வாய்ஸுடன் வரி ஏய்ப்புடன் இறக்குமதி செய்யப்படுவசதாடு, ஒரு சலட்டர் 

30 தீப்சபட்டிகளின் உற்பத்திசய அழித்துவிடும் நிசலசய ஏற்படுத்துகிறது.  
 இதற்குத் தசடவிதிக்க மத்திய வர்த்தக அசமச்ெரிடம் சகாரிக்சக 

சவக்கப்பட்டுள்ளது என்றார். 
 
 7. இந்தியாவிடம் ஜி20 தவலவமப் சபாறுப்பு 

 இந்தியாவில் அடுத்த ஆண்டு ஜி20 உச்ெி மாநாடு நசடசபற உள்ள நிசலயில், 
அந்தக் கூட்டசமப்பின் தசலசமப் சபாறுப்சப இந்தியாவிடம் இந்சதாசனெியா 

(நவ.16) ஒப்பசடத்தது. 
 இந்சதாசனெியாவின் பாலி தவீில் சதாடங்கிய ஜி20 உச்ெி மாநாடு, உறுப்பு 

நாடுகளின் கூட்டுத் தீர்மானத்துடன் முடிவுற்றது. அதன்பிறகு நசடசபற்ற 

நிகழ்ச்ெியில், கூட்டசமப்பின் தசலசமப் சபாறுப்சப பிரதமர் நசரந்திர 

சமாடியிடம் இந்சதாசனெிய அதிபர் சஜாசகா விசடாசடா ஒப்பசடத்தார். 
 அப்சபாது, 'அசனத்து நாடுகளின் ஒருங்கிசணந்த முயற்ெிகள் மூலமாக ஜி20 

மாநாட்சட உலக நலனுக்கான செயலூக்கம் அளிக்கும் அசமப்பாக உருவாக்க 

முடியும்' என்று பிரதமர் சமாடி கூறினார். 
 ஜி20ல் கட்டசமப்பில் ஆர்சஜன்டினா, ஆஸ்திசரலியா, பிசரஸில், கனடா, ெீனா, 

பிரான்ஸ், சஜர்மனி, இந்தியா, இந்சதாசனெியா, இத்தாலி, ஜப்பான், சதன் 

சகாரியா, சமக்ெிசகா, ரஷியா, செௌதி அசரபியா, சதன்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி, 
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பிரிட்டன், அசமரிக்கா, ஐசராப்பிய யூனியன் ஆகிய 20 நாடுகள் அங்கம் 

வகிக்கின்றன. 
 உலகின் சுமார் 85 ெதவதீ சபாருளாதார மதிப்சபயும், சுமார் 75 ெதவதீ 

வர்த்தகத்சதயும், சுமார் 65 ெதவதீ மக்கள் சதாசகசயயும் ஜி20 கூட்டசமப்பு 

நாடுகசள சகாண்டுள்ளன. 
 தவலவமப் சபாறுப்பு ஒப்பவடப்பு:  

 கூட்டசமப்பின் தசலசமப் சபாறுப்சப வரும் டிெம்பர் 1-ஆம் சததியிலிருந்து 

அதிகாரபூர்வமாக இந்தியா ஏற்கவுள்ளது. 
 அடுத்த உச்ெி மாநாடு தசலநகர் தில்லியில் 2023-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 9, 10 

ஆகிய சததிகளில் நடத்தப்பட உள்ளது. 
 'ஒசர பூமி; ஒசர குடும்பம்; ஒசர எதிர்காலம் என்ற இந்தியாவின் ஜி20 

தசலசமப் சபாறுப்பு கருப்சபாருளில் அடங்கியுள்ளன என்று பிரதமர் சமாடி 

கூறினார். 
 
 8. பயங்கரவாத நிதித்தடுப்புக்கான ெர்வசதெ மாநாட்டில் 

 'பயங்கரவாதத்வத ஆதரிக்கும் நாடுகளிடமிருந்து இழப்பீடு வசூலிக்க 

சவண்டியது அவெியம்' என்று தில்லியில் சதாடங்கிய பயங்கரவாத 

நிதித்தடுப்புக்கான ெர்வசதெ மாநாட்டில் பிரதமர் நசரந்திர சமாடி வலியுறுத்தினார். 
 இந்திய உள்துசற அசமச்ெகம் ொர்பில், 'பயங்கரவாதத்துக்கு நிதி 

கிசடக்கக்கூடாது' என்ற கருப்சபாருளில் 2 நாள் ெர்வசதெ அசமச்ெர்கள் 

நிசலயிலான மாநாடு தில்லியில் சதாடங்கியது.  
 உலகம் முழுவதும் இருந்து 70 நாடுகள் மற்றும் இன்டர்சபால் உள்ளிட்ட ெர்வசதெ 

அசமப்புகசளச் செர்ந்த 450 பிரதிநிதிகள் பங்சகற்றுள்ள. 
 

 9. ஐ.நா. பருவநிவல மாநாடு 
 ஐ.நா. பருவநிசல தீர்மானத்தின் (யுஎன்எஃப்ெிெிெி) உறுப்பு நாடுகள் பங்சகற்ற 27-

ஆவது மாநாடு எகிப்தின் ஷார்ம் அல்-சஷக் நகரில் கடந்த இரு வாரங்களாக 

நசடசபற்றது. மாநாட்டின் இறுதி அறிக்சகக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 
 பூமியின் சவப்பநிசல உயர்சவ சதாழிற்புரட்ெிக்கு முந்சதய நிசலசய விட 1.5 

டிகிரி செல்ெியஸுக்குள் கட்டுப்படுத்த சவண்டுசமன பாரீஸில் 2015-ஆம் 

ஆண்டில் நசடசபற்ற ஐ.நா. பருவநிசல மாநாட்டில் உறுதி ஏற்கப்பட்டது.  
 அந்த இலக்சக எட்டும் வசகயில் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு 

ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.8 லட்ெம் சகாடிசய வழங்க அசமரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 

வளர்ச்ெியசடந்த நாடுகள் உறுதிசயற்றன. ஆனால்,அத்சதாசகசய இதுவசர 

அந்நாடுகள் வழங்கவில்சல.  
 இது சதாடர்பாக வளர்ந்து வரும் நாடுகள், தீவு நாடுகள் உள்ளிட்டசவ கடும் 

அதிருப்திசய சவளிப்படுத்திவந்தன. 
 பல நாடுகள் சகாரிக்சக விடுத்தன. அக்சகாரிக்சகசய ஏற்று பருவ நிசல 

இழப்படீ்டு நிதி குறித்து விவாதிக்கப்படும் என அதிகாரபூர்வமாக 
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அறிவிக்கப்பட்டது. வளர்ந்து வரும் நாடுகள், தீவு நாடுகள் உள்ளிட்டவற்றின் கடும் 

அழுத்தத்தால் பருவநிசல இழப்படீ்டு நிதிசய உருவாக்குவதற்கு 

வளர்ச்ெியசடந்த நாடுகள் ஆதரவு சதரிவித்தன.  
 அசதயடுத்து அந்த நிதிக்கு ஐ.நா. பருவநிசல மாநாட்டில் அதிகாரபூர்வ ஒப்புதல் 

வழங்கப்பட்டது. 
 
 10. இந்தியா-ஆெியான் பாதுகாப்பு அவமச்ெர்கள் மாநாடு 

 இந்தியா-ஆெியான் பாதுகாப்பு அசமச்ெர்கள் மாநாட்டில் பங்சகற்பதற்காக, 
பாதுகாப்பு அசமச்ெர் ராஜ்நாத்ெிங் கம்சபாடியாவுக்கு 2 நாள் பயணமாக நவ.22-இல் 

செல்லவிருக்கிறார். 
 இந்தியா-ஆெியான் உறவுகளின் 30 ஆண்டுகசள குறிக்கும் வசகயில், இந்தியா-

ஆெியான் பாதுகாப்பு அசமச்ெர்கள் மாநாட்டுக்கு இந்தியாவும் கம்சபாடியாவும் 

இசணந்து தசலசம தாங்கவிருக்கின்றன. 
 ஆெியான் அசமப்பில் சபச்சுவார்த்சதரீதியிலான கூட்டுறவு நாடாக 1992-இல் 

இந்தியா செர்ந்தது. 
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 1. இந்திய ஆடவர் அைி ொம்பியன் 
 சதன் சகாரியாவில் நசடசபற்ற ஆெிய அணிகள் ஸ்குவாஷ் ொம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்திய ஆடவர் அணி வாசக சூடியது. 
 இப்சபாட்டியில் இதற்கு முன் இரு முசற சவள்ளி சவன்ற இந்தியா, தங்கம் 

சவல்வது இது முதல் முசறயாகும். 
 இறுதி ஆட்டத்தில், செௌரவ் சகாஷல், ரமத் டாண்டன், அபய்ெிங் அடங்கிய 

இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் குவவத்வத வழீ்த்தியது. 
 
 2. 8-ஆவது டி20 உலகக் சகாப்வப கிரிக்சகட் 

 ஆஸ்திசரலியாவில் நசடசபற்ற 8-ஆவது டி20 உலகக் சகாப்சப கிரிக்சகட் 

சபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து 5 விக்சகட்டுகள் வித்தியாெத்தில் 

பாகிஸ்தாசன சவன்று வாசக சூடியது. 
 இந்த ஃபார்மட்டில் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் உலக ொம்பியன் 

ஆகியிருக்கும் இங்கிலாந்து, இரு முசற டி20 உலகக் சகாப்சப சவன்ற 2-ஆவது 

அணி என்ற சபருசமசயப் சபற்றுள்ளது. 
 ஆட்ட, சபாட்டி நாயகன்: 

 இந்த டி20 உலகக் சகாப்சப சபாட்டியின் நாயகனாக. முக்கியமான 

தருணங்களில் அபாரமாகப் பந்துவெீிய இங்கிலாந்தின் ொம் கரன் சதர்வானார். 
 அதிக ரன்கள்: 

 விராட் சகாலி (இந்தியா)-296 
 அதிக விக்சகட்டுகள்: 

 வனிந்து ெெரங்கா (இலங்சக)-15 
 ெிறந்த சபௌலிங் (ஒரு இன்னிங்ஸ்): 

 ொம் கரன் (இங்கிலாந்து)-5/10 
 இதுவவர ொம்பியன்கள்: 

 
  ஆண்டு அைி 

2007 இந்தியா 
2009 பாகிஸ்தான் 
2010 இங்கிலாந்து 
2012 சமற்கிந்தியத் தீவுகள் 
2014 இலங்சக 
2016 சமற்கிந்தியத் தீவுகள் 
2021 ஆஸ்திசரலியா 
2022 இங்கிலாந்து 
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 3. பிஃபா உலகக் சகாப்வப கால்பந்து-2022  
 உலகின் மிகப்சபரிய விசளயாட்டுத் திருவிழாவான பிஃபா உலகக்சகாப்சப 

சபாட்டிகள் கத்தாரில் வரும் நவ.20-ஆம் சததி சதாடங்கி டிெ.18 வசர 

சகாலாகலமாக நசடசபறவுள்ளது. 
 ஒலிம்பிக் சபாட்டிகளில் கால்பந்து ஆட்டங்கள் சவற்றிகரமாக நடத்தப்பட்ட 

நிசலயில், தாசன உலகக் சகாப்சப சபாட்டிசய நடத்த பிஃபா தீர்மானித்தது. சதன் 

அசமரிக்ககண்டத்தில் உள்ள உருகுசவயில் முதல் உலகக் சகாப்சப சபாட்டி 1930-
இல் நடத்தப்பட்டது. 13 நாடுகளின் அணிகள் இதில் பங்சகற்றன. 

 முதல் ொம்பியன் உருகுசவ (1930)  
 நடப்புச் ொம்பியன் பிரான்ஸ் (2018) 

 
 4. 22-ஆவது உலகக்சகாப்வபகால்பந்து சபாட்டி 

 22-ஆவது உலகக்சகாப்சபகால்பந்து சபாட்டி சகாலாகலமாகத் சதாடங்கியது. 
 சதாொவில் உள்ள அல் சபத் சமதானத்தில் சதாடங்கியது. 
 சபாம்சமயாக வலம் வந்த உலகக் சகாப்சப சபாட்டிக்கான மாஸ்காட்  

'லா ஈப்", 
 
 5. விஜய்ெஸாசர சகாப்வப கிரிக்சகட் சபாட்டி  

 விஜய்ெஸாசர சகாப்சப கிரிக்சகட் சபாட்டியில் அருணாெல பிரசதெத்துக்கு 

எதிரான ஆட்டத்தில் தமிழகம் 435 ரன்கள் வித்தியாெத்தில் அபார சவற்றி சபற்றது. 

இந்த ஆட்டத்தின் மூலம் உலக அளவிலும், இந்திய அளவிலும் பல்சவறு புதிய 

ொதசனகள் தமிழக அணியாலும், அணி வரீர் நாராயண் சஜகதீெனாலும் 

பசடக்கப்பட்டுள்ளன. 
 சபங்களூரில் நசடசபற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் தமிழகம் 50 ஓவர்களில் 2 

விக்சகட்டுகள் இழப்புக்கு 506 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து ஆடிய அருைாெல 

பிரசதெம் 28.4 ஓவர்களில் 71 ரன்களுக்கு 10 விக்சகட்டுகசளயும் இழந்தது. 
 ொதவனகள்: 

 தமிழக வரீர் நாராயண் சஜகதீென் 141 பந்துகளில் 25 பவுண்டரிகள், 15 

ெிக்ஸர்களுடன் 277 ரன்கள் விளாெி, உலக அளவில் ஆடவருக்கான லிஸ்ட் ஏ 

கிரிக்சகட்டில் (ஒன் சட) அதிகபட்ெ தனிநபர் ஸ்சகாசர எட்டியிருக்கிறார். 
 இந்த இன்னிங்ஸில் சஜகதீென் விளாெிய 15 ெிக்ஸர்கசள, இதுவசரயிலான 

விஜய் ெஸாசர கிரிக்சகட் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் ஒரு சபட்டரால் 

அடிக்கப்பட்ட அதிக ெிக்ஸர்களாகும். 
 இந்த எடிஷன் விஜய் ெஸாசர சபாட்டியில் இதுவசரயிலான 6 ஆட்டங்களில் 

சஜகதீென் 5-இல் ெதமடித்துள்ளார். இதன் மூலம், உலக லிஸ்ட் ஏ கிரிக்சகட் 

வரலாற்றிசலசய சதாடர்ந்து 5 இன்னிங்ஸ்களில் ெதம் விளாெிய முதல் 

கிரிக்சகட்டர் என்ற ொதசனசயயும் அவர் பசடத்துள்ளார். 
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 தமிழக இன்னிங்ஸில் முதல் விக்சகட்டுக்கு ொய் சுதர்ென் - நாராயண் 

சஜகதீென் கூட்டைி 416 ரன்கள் செர்த்தது. உலகின் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்சகட் 

வரலாற்றில் இதுசவ அதிகபட்ெ பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்சகார் ஆகும். 
 இந்த ஆட்டத்தில் தமிழகம் பதிவு செய்துள்ள ஸ்சகாசர (506/2), லிஸ்ட் ஏ 

கிரிக்சகட்டில் ஒரு உள்நாட்டு அணி பதிவு செய்த அதிகபட்ெ ஸ்சகாராகும். 
 தமிழக அணியும் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்சகட்டில் அதிக ரன்கள் வித்தியாெத்தில் (435) 

சவன்ற புதிய உலக ொதசனசய எட்டியிருக்கிறது. 
 
 6. கின்னஸ் ொதவன புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த ஐ.பி.எல். இறுதி ஆட்டம் 

 15-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்சகட்டின் இறுதி ஆட்டம் கடந்த சம 29-ந்சததி 
குஜராத் சடட்டன்ஸ்-ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இசடசய குஜராத் 
மாநிலம் அகமதாபாத் உள்ள நசரந்திரசமாடி ஸ்சடடியத்தில் நடந்தது.  

 குஜராத் சடட்டன்ஸ் வாசக சூடிய இந்த ஆட்டத்சத ஒரு லட்ெத்து 1,566 
சபர் சநரில் கண்டுகளித்தனர். உலகில் 20 ஓவர் கிரிக்சகட்டில் அதிகம் சபர் 
சநரில் பார்த்த ஆட்டமாக இசத அங்கீகரித்து கின்னஸ் உலக ொதசன 
புத்தகத்தில் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 7. விஜய் ெஸாசர கிரிக்சகட் சபாட்டி 

 விஜய் ெஸாசர கிரிக்சகட் சபாட்டியில் உத்தர பிரசதெத்துக்கு எதிரான 
காலிறுதி ஆட்டத்தில் மகாராஷ்டிர சகப்டன் ருதுராஜ் சகய்க்வாட் ஒரு ஓவரில் 
7 ெிக்ஸர்கள் விளாெி, 'லிஸ்ட் ஏ' கிரிக்சகட்டில் புதிய உலக ொதசன புரிந்தார்.  

 அந்த ஓவரில் சமாத்தமாக 43 ரன்கள் எடுக்கப்பட்டன. 
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 1. நூல்கள் சவளியீட்டு விழா 

 அரசு ெித்த மருத்துவர் சொ.தில்சலவாணன் எழுதி தினமணியில் சவளியான ெித்த 

மருத்துவக் கட்டுசரகளின் சதாகுப்பான 'சுகம் தரும் ெித்த மருத்துவம்', 'சநாய் 

நாடி ெித்த மருத்துவம் நாடி' மற்றும் 'சவர் பாரு தசழ பாரு' ஆகிய நூல்களின் 

சவளியடீ்டு விழா சென்சன, அண்ணாொசலயில் உள்ள சதவ சநயப்பாவணர் 

மாவட்ட நூலக அரங்கில் நசடசபற்றது. 
 இதில் ெிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து சகாண்ட அசமச்ெர் மா.சுப்பிரமணியன் 

நூல்கசள சவளியிட்டு சபெியதாவது: நான் ஓடிய 125 மாரத்தான் ஓட்டங்கள் 

குறித்து எழுதிய ‘ஓடலாம் வாங்க’ எனும் புத்தகம் 'கம்சலட் அஸ்ரன்' ஆங்கில 

சமாழிசபயர்ப்பு நூல் அடுத்த மாதம் சவளியிடப்படவுள்ளது.  
 தமிழகத்தில் முதல் முசறயாக திண்டுக்கல்லில் 200 ஏக்கரில் அரசு மூலிசக 

செடிகசள பயிரிடுகிறது. பயிரிடும் முசற குறித்து அப்பகுதி விவொயிகளுக்கு 

பயிற்ெி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்தபின் சென்சன, மாதவரம் பால்பண்வையில் 25 

ஏக்கரில் பல்கசலக்கழகம் அசமக்கப்படவுள்ளது. 
 அண்சமயில் மத்திய ஆயுஷ் அசமச்ெர் ெர்பானந்தா சொசனாவால் தமிழகத்தில் 

100 இடங்களில் ெித்த மருத்துவமசன அசமக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். 
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நூற்றாண்டு தினம் 
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  1. உலகின் மிகப் பிரமிப்பான புவதயல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நூற்றாண்டு தினம் 

 சதால்லியல் ஆய்வாளர்கள், உலகின் பல்சவறு பகுதிகளில், பழங்கால மக்கள் 

பயன்படுத்திய ஏராளமான அரிய சபாருள்கசளயும், மண்ணுக்குள் புசதந்து 

கிடந்த தங்கம், சவரம், சவடூரியம் சபான்ற மதிப்பு மிக்க சபாருள்கசளயும் 

சதாண்டி எடுத்து இருக்கிறார்கள். 
 உலகம் முழுவதும் கிசடத்த சதால்சபாருள் புசதயல்களிசலசய மிக அதிகமான 

மதிப்புக் சகாண்ட புசதயல் சதாண்டி எடுக்கப்பட்ட நூற்றாண்டு தினம், இன்று 

(சவள்ளிக்கிழசம) சபரிய அளவில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
 அந்தப் பிரமாண்ட புசதயலின் சொந்தக் காரர், எகிப்து மன்னர் டூடங்காமன். 10 

வயதில் மன்னராகப் பதவி ஏற்று, 19-வது வயதில் மர்மமான முசறயில் 

மரணத்சதத் தழுவியவர் டூடங்காமன். 
 தந்சத அசகனாசடன் திடீர் என்று மரணம் அசடந்ததால், டூடங்காமன், 10 

வயதில் மன்னர் சபாறுப்பு ஏற்றார். 19-வது வயதில், கி.மு. 1323-ஆம் ஆண்டு 

மரணம் அசடந்தார். 
 மரணம் அசடபவர்களின் ஆன்மா அழியாது;  

 அந்த ஆன்மா உடசல எடுத்துக் சகாண்டு மறு உலகில் வாழும் என்ற நம்பு 

காரணமாக எகிப்து மக்கள், மரணம் அசடபவர்களின் உடல், எரிப்பது 

இல்சல. 
 பல்சவறு மூலிசககள், ரொயன திரவங்கசளக் சகாண்டு, இறந்தவரின் 

உடசலப் பதப்படுத்தி ெவப் சபட்டியில் சவத்து அடக்கம் 

செய்துவிடுவார்கள்.  
 அப்படிப் பாதுகாக்கப்பட்ட உடல்கள், 'மம்மி' என்று அசழக்கப்பட்டன. 

 பழங்கால மன்னர்களின் மம்மிகள் புசதக்கப்பட்ட கல்லசறகளில் கிசடக்கும் 

தகவல்கசளக் சகாண்டு எகிப்தின் வரலாற்சற எழுத முயன்ற ஆய்வாளர்கள், 
அந்தக் கல்லசறகள் எங்சக இருக்கின்றன என்று சதடுதல் சவட்சட 

நடத்தினார்கள். 
 மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எகிப்சத ஆட்ெி செய்த பல மன்னர்கள் 

மற்றும் ராணிகளின் கல்லசறகள், தபீ்ஸ் என்று முன்னர் அசழக்கப்பட்ட 

லக்ஸார் நகரின் பாவலவனப் பகுதியில் இருப்பசத அவர்கள் 

கண்டுபிடித்தார்கள். 
 அங்சக மன்னர்கள் புசதக்கப்பட்ட இடம், மன்னர்களின் பள்ளத்தாக்கு (கிங்ஸ் 

சவல்லி) என்றும், ராணிகளின் கல்லசறகள் இருந்த இடம், ராணிகளின் 

பள்ளத்தாக்கு (குயீன்ஸ் சவல்லி) என்றும் அசமக்கப்படுகின்றன. 
 பல மன்னர்களின் கல்லசறகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிசலயில், கசடெி பரம்பசர 

மன்னரும், மர்மமாக இறந்தவருமான டூடங்காமன் என்பவர் கல்லசற இருக்கும் 

இடம் மட்டும் எங்சக இருக்கிறது என்பது எவருக்கும் சதரியவில்சல. 
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 இங்கிலாந்து நாட்சடச் செர்ந்த சொவர்டு கார்ட்டர் என்பவர், 17 வயதில் எகிப்து 

நாட்டுக்குச் சென்று, அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பழங்கால கல்லசறகளில் உள்ள 

கல்சவட்டு மற்றும் ெித்திர எழுத்துக்கசளப் பதிவு செய்யும் பணிசயச் செய்தார். 
 டூடங்காமன் பற்றி அறிந்த கார்ட்டர், இங்கிலாந்து நாட்சட செர்ந்த சகாடீசுவரரான 

கார்னர்வன் ஜார்ஜ் செர்சபர்ட் என்பவரின் பண உதவியுடன், மன்னர்களின் 

பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில், டூடங்காமன் கல்லசறசயப் பல ஆண்டுகளாகத் 

சதடினார். 
 மிகச் ெரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. 1922 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 4-ந் சததி, 

டூடங்காமன் கல்லசறசய கார்ட்டர் கண்டுபிடித்தார். 
 3,300 ஆண்டுகளாக மூடிக்கிடந்த அந்தக்கல்லசறசயத் திறந்து பார்த்தசபாது, 

அலிபாபா குசகப் புசதயல்சபால, அங்சக ஏராளமான சபாக்கிஷங்கள் குவிந்து 

கிடந்தன. 
 டூடங்காமன் கல்லசறயில் கிசடத்த, விசல மதிப்பு மிக்க புசதயல் சபாருள்கள் 

ெிலவற்றின் விவரம் - 
 10 கிசலா எசடயுள்ள தங்க முகக்கவெம். (இதன் மீது சவரம், சவடூரியக் 

கற்கள் பதிக்கப்பட்டு இருந்தன). 
 110 கிசலா எசட சகாண்ட தங்கச் ெவப் சபட்டி.  
 தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட ெிம்மாெனங்கள். 
 டூடங்காமன் உடல் பாகங்கசளக் சகாண்ட ஜாடிகள் சவக்கப்பட்டு இருந்த 

தங்கப் சபட்டி. 
 தங்கச் செருப்பு.  
 தங்கமுலாம் பூெப்பட்டு மரத்தால் செய்யப்பட்ட பசு மாட்டின் முகம். 
 தங்கத்தால் ஆன புலியின் முகச் ெிற்பம். 
 தங்கப் படுக்சக. 
 தமிழகத்தின் பழங்கால ஆயுதமான வளரிகள். 

 
 2. அழ.வள்ளியப்பாவின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாள் 

 புதுக்சகாட்சட இராயவரத்தில் நகரத்தார் குடும்பத்தில் பிறந்த அழ.வள்ளியப்பா, 
குழந்சத இலக்கிய வளர்ச்ெிக்கு பங்காற்றி தமிழில் ெிறுகசதகள், கட்டுசரகள், 
பாடல்கள் ஆகியவற்சற ஏராளமாக இயற்றியிருக்கிறார். 

 1922, நவம்பர் 7-ஆம் சததி அழ.வள்ளியப்பா பிறந்தார். கடந்த ஓர் ஆண்டாக இவரது 

நூற்றாண்டுவிழா சகாண்டாடப்பட்டது.  
 இந்த நிசலயில் அழ.வள்ளியப்பாவின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாளான நவம்பர் 7-ஆம் 

சததி பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அவருக்கு மரியாசத செலுத்தியுள்ளார். 

 
 3. நூற்றாண்டு நிவறவு விழா 

 சதன்னிந்திய சவவலயளிப்சபார் கூட்டவமப்பின் நூற்றாண்டு நிசறவு விழா, 
சென்சனயில்  நசடசபற்றது.  
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 திராவிட இயக்கத்தின் தாய் அசமப்பான சதன்னிந்திய நல உரிசமச் ெங்கம் 

எனப்படும் நீதிக்கட்ெி, முதல் முதலாக ஆட்ெி அசமத்தது.  
 1920-ஆம் ஆண்டு அப்சபாதுதான் பல்சவறு சதாழில் அசமப்புகள் இங்கு 

உருவாகின. 
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 1. வமசயாவெட்டிஸ் 

 சமசயாசெட்டிஸ் என்பது ஒரு வசகயான தவெ அழற்ெி சநாய். உடலின் சநாய் 

எதிர்ப்பாற்றசல தசெ செல்களுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டு அசதச் ெிசதப்பதற்கு 

சமசயாசெட்டிஸ் எனப் சபயாா்.  
 இந்த தசெ அழற்ெி சநாயானது ஆண், சபண் இரு பாலருக்கும் வரக் கூடியது. 

அதிலும், குறிப்பாக சபண்களுக்கு வருவதற்கு ெற்று கூடுதலான வாய்ப்பு உள்ளது. 

மருத்துவத் துசறயில் இடிசயாபதிக் இன்ஃப்ளசமட்டரி வமசயாவெட்டிஸ் 

(ஐஐஎம்) என அசத அசழக்கின்றனாா். 
   தவெ அழற்ெி சநாயின் வவககள்:- 

 சதால் பாதிப்புடன் கூடிய தசெ அழற்ெி சநாய் (சடாா்மசடா சமசயாசெட்டிஸ்). 
 சதால் பாதிப்பற்ற தசெ அழற்ெி சநாய் (பாலி சமசயாசெட்டிஸ்). 

   காரைம்:- 
 சமசயாசெட்டிஸ் சநாய் வருவதற்கான காரணத்சத இன்னமும் மருத்துவ 

உலகத்தால் உறுதியாகக் கண்டறிய முடியவில்சல.  
 ஒரு வசகயான சவரஸ் சதாற்றால் இது ஏற்படலாம் என்றாலும் அதசன உறுதி 

செய்ய இயலவில்சல.  
 உலகம் முழுவதும் இந்சநாய் பரவலாக உள்ளது. குறிப்பாக, குளிர் மற்றும் மவழ 

காலங்களில் பாதிப்பு அதிகம் இருக்கும். 
   பாதிப்பு:- 

 உடலில் பசழய தசெநார் திசுக்கள் இறந்து புது திசுக்கள் உருவாவது இயற்சக. 

அவ்வாறு இயற்சகயாக அல்லாமல் சமசயாசெட்டிஸ் பாதிக்கப்பட்டவாா்களுக்கு 

சநாய் எதிர்ப்பாற்றல் எதிர்விசனயால் தசெ அழற்ெி ஏற்பட்டு செல்கள் 

ெிசதவுக்குள்ளாகும்.  
 இசத கவனிக்காவிட்டால் இயல்பு வாழ்க்சகசய முடக்கிவிடும். தசெ செல்கள் 

நிரந்தரமாக அழியக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது. 
 சபாதுவாக உணவு உண்ணும்சபாது உணவுக் குழாய் திறந்துசகாண்டு, சுவாெக் 

குழாய் மூடிக் சகாள்ள சவண்டும்.  
 சமசயாசெட்டிஸ் பாதிப்பால் தசெ பலவனீமாக இருக்கும்சபாது உண்ணும் 

உணவானது சுவாெக் குழாய்க்குச் செல்லும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.  
 அவ்வாறு ஏற்பட்டால் ஆஸ்பிசரென் நிசமானியா ஏற்படக் கூடும். அது 

ஒருகட்டத்தில் உயிரிழப்சப ஏற்படுத்தலாம். இசதத் தவிர, சடாா்சமா 

சமசயாசெட்டிஸ் பாதிப்புக்குள்ளாசவாருக்கு அரிதாக புற்றுசநாய் பாதிப்பு 

ஏற்படக்கூடும். 
   அறிகுறிகள்:-. 

 காய்ச்ெல்; உடல் சொர்வு; பெியின்சம; தசெகளில் வகீ்கம்; படுக்சகயிலிருந்து 

எழுவதில், உட்கார்ந்து எழுவதில், நடப்பதில் ெிரமம்;உணவு விழுங்குதலில், 
தண்ணாீா் அருந்துதலில் ெிரமம்.  
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 இருமல்; மூச்சுத் திணறல்; சபசுவதில் ெிரமம்; குரல் மாற்றம்; சதாலில் ெிவந்த 

தடிப்பு;மார்பகத்தில் ெிவந்த தடிப்புகள்; தசெகளில் வலி; 
   பாதிப்பு விகிதம்:- 

 1 லட்ெத்தில் 22 சபருக்கு வரலாம் 
 

 2. இந்தியாவில் ஒசர ஆண்டில் 7 லட்ெம் சபர் உயிவரப்பறித்த 5 வவக  
    பாக்டீரியா. 

 6.80 லட்ெம் சபர் இறப்பு உலகசமங்கும். 
 2019-ம் ஆண்டில் 77 லட்ெம் சபர் 33 வசகயான சபாதுவான பாக்டீரியா 

சதாற்றினால் மரணத்சதத் தழுவி உள்ளனர்.  
 இவற்றில் 50 ெதவதீத்துக்கும் (54.2 ெதவதீம்) சமலான உயிரிழப்புகளுக்கு 5 

பாக்டீரியாக்கள் மட்டுசம காரணம் ஆகும்.  
 அந்த பாக்டீரியாக்கள் இ.சகாலி, எஸ்.நிசமானியா சக.நிசமானியா, எஸ்.ஆரியஸ் 

மற்றும் ஏ.பவுமனி ஆகியசவதான். 
 இந்த பாக்டீரியாக்கள் இந்தியாவில் மட்டும் 2019-ம் ஆண்டில் 6 லட்ெத்து 80 சபரின் 

உயிர்கசளப் பறித்துள்ளன. 
 இந்த ஆய்வுத்தகவல்கசள இங்கிலாந்தில் இருந்து சவளிவரும் 'தி சலன்செட்' 

மருத்துவப்பத்திரிசக சவளியிட்டுள்ளது. 
 இ.சகாலி என்ற மிகக்சகாடிய பாக்டீரியா மட்டும் இந்தியாவில் 2019-ல் 1 லட்ெத்து 57 

ஆயிரத்து 82 சபரின் உயிரிழப்புக்கு காரணமாகி உள்ளது. 
 2019-ம் ஆண்டில் உலகளவில் நிகழ்ந்த இறப்புகளில் முக்கிய காரணியாக 

'இஸ்கிமிக்' இதய சநாய்க்கு அடுத்தபடியாக இந்த பாக்டீரியா சதாற்றுகள் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளன.  
 உலக அளவில் அதிக இறப்புகசள ஏற்படுத்திய பாக்டீரியா, எஸ். ஆரியஸ் ஆகும். 

இந்த பாக்டீரியாவால் 11 லட்ெம் சபர் இறந்துள்ளனர். இந்த பாக்டீரியா 15 

ஆண்டுகளாக 15 வயதுக்கு சமற்பட்சடாசர பலி சகாண்டு வந்திருக்கிறது. 
 
 3. குரங்கு அம்வமக்கு புதிய சபயர் 

 குரங்கு அம்சமக்கு எம்-அம்வம என்று உலக சுகாதார அசமப்பு 
சபயரிட்டுள்ளது. 

 சதாடக்கத்தில் குரங்குகள் இசடசய பரவிய அந்த சநாய், தற்சபாது 
மனிதர்களிசடசய, அதிலும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அதிகமாகப் பரவும் 
நிசலயில், குரங்கு அம்சம என்ற சபயர் கருப்பினத்தவர்கசள இழிவுபடுத்தக் 
கூடும். என்பதால் புதிய சபயர் சவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 குரங்கு அம்சம என்ற சபயரின் பயன்பாடு படிப்படியாகக் குசறக்கப்படும் 
என்று உலக சுகாதார அசமப்பு கூறியுள்ளது. 
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 1. ஜப்பானில் ெர்வசதெ கடற்பவட பயிற்ெி 
 ஜப்பானில் ெர்வசதெ கடற்பசட பயிற்ெி சதாடங்கியது. இதில் இந்தியா உள்பட 12 

நாடுகசள செர்ந்த சபார்க்கப்பல்கள் பங்சகற்று உள்ளன. 
 அசமரிக்கா, கனடா இரண்டாம் உலக சபாரில் ஜப்பானின் சதால்விசய சதாடர்ந்து 

உருவாக்கப்பட்ட கடற்பசடயின் 70-வது ஆண்டு நிவனவு தினம் தற்சபாது 

அனுெரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
 இசதசயாட்டி ெர்வசதெ கடற்பசட பயிற்ெிக்கு ஜப்பான் ஏற்பாடு செய்தது. 

தசலநகர் சடாக்கிசயாவுக்கு சதற்சக சயாசகாசுகாவில் உள்ள சுகாமி வவளகுடா 

பகுதியில் இந்த பயிற்ெி சநற்று சதாடங்கியது. 
 இன்றும் நசடசபறும் இந்த நிகழ்வில் இந்தியா, அசமரிக்கா, ஆஸ்திசரலியா, 

கனடா, நியூெிலாந்து, ெிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட 12 நாடுகசள செர்ந்த 18 

சபார்க்கப்பல்கள் பங்சகற்று உள்ளன. சமலும் அசமரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் 

நாடுகள் சபார் விமானங்கசளயும் அனுப்பி உள்ளன. 
 கடந்த 20 ஆண்டுகளில் முதல் முசறயாக ஜப்பான் நடத்தும் இந்த ெர்வசதெ 

கடற்பயிற்ெியில் சதன்சகாரியா முதல் முசறயாக கலந்து சகாண்டுள்ளது. 
 
 2. இந்திய-மசலெிய கூட்டு ராணுவப் பயிற்ெி சதாடக்கம் 

 இந்தியா-மசலெியா ஆகிய இரு நாடுகளின் ராணுவங்கள் இசணந்து 
சமற்சகாள்ளும் ெரிமாவ் ெக்தி-2022 எனும் கூட்டு ராணுவப் பயிற்ெி 
மசலெியாவின் க்ளுவாங்கில் உள்ள புலாயில் சதாடங்கியது. 

 இந்திய ராணுவத்தின் கர்வால் சரஃபிள் பசடயும், மசலெிய ராணுவத்தின் 
ராயல் மலாய் பசடயும் இந்தக் கூட்டுப் பயிற்ெியில் ஈடுபட்டுள்ளன.  

 வனப் பகுதிகளில் பல்சவறு ராணுவ நடவடிக்சககசளத் திட்டமிட்டு 
செயல்படுத்தும் முசறசய சமம்படுத்துவசத சநாக்கமாக சகாண்ட இப்பயிற்ெி 
வரும் டிெம்பர் 12-ஆம் சததி நிசறவசடகிறது. 

 'ெரிமாவ் ெக்தி' எனும் இப்பயிற்ெி கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய 
மற்றும் மசலெிய ராணுவங்களுக்கு இசடசய ஆண்டுசதாறும் நசடசபற்று 
வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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1. இந்திய 2டிஜி மருந்து 

 கசரானா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு, சநஞ்ெில் எரிச்ெல், ரத்தம் உசறதல், 
மாரசடப்பு சபான்ற பாதிப்புகள் குசறந்தது ஓராண்டுக்கு ஏற்படுகிறது.  

 கசரானா சவரஸில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட புசராட்டீன், இதய திசுக்கள் பாதிப்புக்கு 

காரணம் என்பசத அசமரிக்காவின் சமரிசலண்ட் பல்கசலக்கழக 

ஆராய்ெியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். 
 இந்த பாதிப்சப குணப்படுத்த இந்தியாவில் டாக்டர் சரட்டிஸ் சலபசரட்டரி, 

ராணுவ ஆராய்ச்ெி சமம்பாட்டு சமயத்துடன் டிஆர்டிஓ இசணந்து '2டிஜி (2 

டியாக்ெி-டி-குளுக்சகாஸ்) என்ற பவுடர் மருந்சத உருவாக்கினர். 
 இசத வாய் வழியாக ொப்பிட சவண்டும். இந்த மருந்து, உடலில் ெக்திக்கு 

காரணமான குளுக்சகாஸ் உசடவசத தடுத்து, சவரஸின் வளர்ச்ெிசய 

தடுக்கிறது. 
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 1. சுதந்திர சபாராட்ட தியாகி விஸ்வநாத் தாஸ் மவறவு 

 ஒடிஸாசவ சொா்ந்த சுதந்திர சபாராட்ட தியாகி விஸ்வநாத் தாஸ் 

காலமானார்.அவருக்கு வயது 106. 
 ஒடிஸாவின் ஜகத்ெிங்பூாா் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலிகுடா பகுதிசய சொா்ந்த அவாா், 

மகாத்மா காந்தியின் அசழப்சப ஏற்று சுதந்திர சபாராட்டத்தில் பங்சகற்றார்.  
 அவாா் ‘பாலிகுடா காந்தி’ என்றும் அசழக்கப்படுவார்.கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு 

முன்னாள் குடியரசுத் தசலவாா் பிரணாப் முகாா்ஜியால் சகளரவிக்கப்பட்ட அவாா், 
கடந்த 2020-இல் ‘சவள்சளயசன சவளிசயறு’ இயக்க சபாராட்ட 

தினத்சதசயாட்டி குடியரசுத் தசலவாா் விருது சபற்றார். 
 

 ஒடிஸா முதல்வாா் :- நவனீ் பட்நாயக் 
 
 2. மவலயாள எழுத்தாளர் டி.பி. ராஜவீன் காலமானார் 

 மசலயாள இலக்கிய வட்டாரத்தில் டி.பி. என்று அறியப்பட்ட ராஜவீன், கவிசத, 
நாவல், பயணநூல், திசரக்கசத உள்ளிட்ட இலக்கியத்தின் பல்சவறு தளங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியவர். 
 அவர் எழுதிய 'பாசலரிமாைிக்கம்' என்னும் நாவல் அசத சபயரில் நடிகர் 

மம்மூட்டி நடிப்பில் திசரப்படமாக சவளிவந்தது.  
 சக.டி.என். சகாட்டூர்: எழுத்தும் ஜவீிதமும் என்ற நாவலுக்காக சகரள ொகித்ய 

அகாசதமி விருது அவருக்கு கடந்த 2014-இல் வழங்கப்பட்டது.  
 கிரியாசெஷம், குஞ்ஞாலி மரக்கார் உள்ளிட்டசவ அவரின் பிற முக்கியப் 

பசடப்புகளாகும். இவர் தச்ெம்சபாயில்ராஜவீன் என்ற சபயரில் ஆங்கிலக் 

கவிசதகசளயும் எழுதியுள்ளார். 
 
 3. இந்தியாவின் முதல் வாக்காளர்: ஷியாம் ெரண் சநகி மவறவு. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் வாக்காளரான ஷியாம் ெரண் சநகி  காலமானார். 

அவருக்கு வயது 106.  
 நாடு சுதந்திரம் அசடந்த பின்னர், முதல்முசறயாக சபாதுத் சதர்தல் நடத்த 

தீர்மானிக்கப்பட்டது.  
 அப்சபாது கடுசமயான குளிர்காலம், பனிப்சபாழிவு ஆகியவற்சற 

கருத்தில்சகாண்டு, ெிமாெலபிரசதெ மாநிலம் கின்சனௌர் பகுதியில் 1951-ஆம் 

ஆண்டு அக்.25-ஆம் சததி முன் கூட்டிசய வாக்குப்பதிவு நசடசபற்றது.  
 நாட்டின் இதர பகுதிகளில் 1952-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களில் 

வாக்குப்பதிவு நடந்தது. 
 இந்தத் சதர்தலின்சபாது கின்சனௌரில் உள்ள ெினி கிராமத்தில் (தற்சபாது கல்பா 

என்றவழக்கப்படுகிறது) ஷியாம் ெரண் சநகி முதல் நபராக வாக்களித்தார்.  
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 இதன் மூலம் சுதந்திர இந்தியாவில் வாக்களித்த முதல் நபர் என்ற சபருசமசய 

அவர் சபற்றார். 
 1951-ஆம் ஆண்டு முதல் நசடசபற்ற அசனத்து சதர்தல்களிலும் 

வாக்குச்ொவடிக்கு சநரில் சென்று வாக்களித்த அவர், இந்த முசற உடல்நலக் 

குசறவால் முதல்முசறயாக தபால் வாக்களித்தார். இதன் மூலம், அவர் 34 

முவற வாக்களித்துள்ளார். 
 தவலவம சதர்தல் ஆவையர் சநரில் அஞ்ெலி:  

 இந்திய தசலசம சதர்தல் ஆசணயர் ராஜவீ் குமார், ஷியாம் ெரண் சநகியின் 

வடீ்டுக்கு சென்று அவருக்கு அஞ்ெலி செலுத்தினார். 
 தில்லியிலிருந்து ெிம்லாவுக்கு விமானம் மூலம் சென்ற ராஜவீ் குமார், 

அங்கிருந்து 200 கி.மீ. சதாசலவில் உள்ள சநகி வெித்து வந்த கல்பா 

கிராமத்துக்குச் சென்று அவரது உடலுக்கு இறுதி அஞ்ெலி செலுத்தினார். 
 

 இந்திய தசலசம சதர்தல் ஆசணயர் ராஜவீ் குமார் 
 
1. மூத்த தமிழறிஞர் அவ்வவ நடராென் காலமானார். 

 தஞ்செ தமிழ்ப் பல்கசலக்கழகத்தின் முன்னாள் துசணசவந்தரும், செம்சமாழி 
நிறுவனத்தின் முன்னாள் துசணத் தசலவருமான மூத்த தமிழறிஞர் அவ்சவ 

நடராென் (86) உடல்நலக் குசறவு, வயது மூப்பு காரணமாக சென்சனயில் 

திங்கள்கிழசம காலமானார். 
 அவ்சவ நடராென் 1936- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ஆம் சததி திருவண்ணாமசல 

மாவட்டம் (அன்சறய வட ஆற்காடு மாவட்டம்) செய்யாறு அருகில் உள்ள 

ஒளசவயார் குப்பம் என்னும் ெிற்றூரில் ஒளசவ துசரொமி - சலாகாம்பாள் 

இசணயருக்கு மகனாகப் பிறந்தார்.  
 இவரின் இயற்சபயர் ெிவபாதசெகரன். அண்ணாமசல பல்கசலக்கழகத்தில் 

இவரின் தந்சதயார் சபராெிரியராகப் பணியாற்றும் சபாது, நடராென் என்று 

சபயசர மாற்றினார். 
 கல்வி:  

 அவ்சவ நடராென் பச்செயப்பன் கல்லூரியில் தமிழில் முதுநிசலப் பட்டம் 

(1955) சபற்றார்.  
 'திருக்சகாசவயார் என்னும் தசலப்பில் ஆய்வு செய்து, 1958- ஆம் ஆண்டில் 

'ஆய்வியல் நிசறஞர் பட்டம் (1965) சபற்றார்.  
 அதன் பின்னர் 'ெங்கக் காலப் சபண்பாற் புலவர்கள்' என்னும் சபாருளில் ஆய்வு 

செய்து முசன வர் பட்டம் (1974) சபற்றார். 
 பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட விருதுகள்:  

 தமிழக அரெின் கசலமாமணி விருது 
 சபரறிஞர் அண்ணா விருது (2010)  
 மத்திய அரெின் பத்மஸ்ரீ (2011) விருது 
 அருட் செல்வர் மகாலிங்கம் விருது, (2018)  
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 திருக்குறள் சநறிச்செம்மல் விருது (2020) 
 பவடப்புகள்:  

 வாழ்விக்க வந்த வள்ளலார்,  
 சபரறிஞர் அண்ணா,  
 கம்பர் காட்ெி,  
 பாரதி பல்சுசவ,  
 கம்பர் விருந்து,  
 திருப்பாசவ விளக்கம்,  
 திருசவம்பாசவ விளக்கம்,  
 ெங்க இலக்கியப் சபண்பாற் புலவர்கள்,  
 அருளுக்கு அவ்சவ சொன்னது,  
 திருக்சகாசவயார் (ஆங்கிலம்),  
 புலசமச் செல்வியர்  
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மனதின் குரல் 
 

 ஆளில்லா ெிறியரக விமானங்கள் (ட்சரான்கள்) துசறயிலும் இந்தியா 
சவகமாக முன்சனறி வருகிறது. ெிமாெலின் கின்சனார் பகுதியில் ெில 
நாள்களுக்கு முன் ஆப்பிள் பழங்கள் ட்சரான்கள் வாயிலாக எடுத்துச் 
செல்லப்பட்டன. 

 தவெெிவதவு சநாய் ெிகிச்வெ வமயம்: 
 மரபணு ொர்ந்த அந்சநாய், எந்த வயதினசரயும் தாக்கும். அந்சநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டவரின் உடல் வலுவிழக்கத் சதாடங்கும்.  
 அன்றாடப் பணிகசளக்கூட அவரால் செய்ய இயலாது. அத்தசகய 

சநாயாளிகளுக்கு ெிகிச்செ அளிப்பதற்குப் சபரும் கவனம் சதசவ. 
அத்தசகய ெிகிச்செ சமயம் ெிமாெலின் சொலன் மாவட்டத்தில் 
செயல்பட்டு வருகிறது.  

 அந்த சநாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மக்களிசடசய அதிகரிக்க சவண்டும். 
 புத்தக வாெிப்பு:  

 மக்களிசடசய புத்தக வாெிப்புபழக்கத்சத ஏற்படுத்த உத்தரபிரசதெத்தின் 
பன்ொ கிராமத்வதச் செர்ந்த ஜதின் லலித் ெிங் என்பவர் 'மக்கள் 
நூலகத்வத ஏற்படுத்தியுள்ளார்.  

 ஜார்க்கண்சட செர்ந்த ெஞ்ெய் காஷ்யப் என்பவர் பள்ளி 
மாணவர்களிசடசய புத்தக வாெிப்புப் பழக்கத்சத ஊக்குவித்து வருகிறார்.  

 அதனால் அவர் நூலக மனிதர் என உள்ளூர் மக்களால் சபாற்றப்படுகிறார். 
நூலகத்சதத் சதாடங்க சவண்டும் என்ற அவரது கனவு தற்சபாது ெமூக 
இயக்கமாக மாறியுள்ளது. அவர்களது பணிசதாடர சவண்டும் என்றார் 
பிரதமர் சமாடி. 

 
 

 


