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➢பேராசிரியர ்அன்ேழகன் ேள்ளி பேே்ோட்டுத் திட்டே் 

• பிே்ரவரி 1ஆே் பததி முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் - ரூ. பவலூர ்காட்ோடி அரசு ஆண்கள் 

பேல்நிலலே் ேள்ளியில் 2,400 பகாடி ேதிே்பீட்டில் பேராசிரியர ்அன்ேழகன் ேள்ளி 

பேே்ோட்டுத் திட்ட ததாடக்க விழா நலடதேற்றது. 

• ேலறந்த திமுக தலலவர ்பக.அன்ேழகன் தேயரிடே்ேட்டுள்ள புதிய திட்டே், 

ோநிலே் முழுவதுே் அரசுே் ேள்ளிகலள சீரலேதத்ல், புதிய வகுே்ேலறகள் ேற்றுே் 

இதர வசதிகலள ஏற்ேடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

➢ஆய்வகத்தில் வளரந்்த லவரங்கள் (LGD) 

• இந்திய ததாழில்நுட்ே நிறுவனே், தேட்ராஸ் - ஆய்வகத்தால் வளரக்்கே்ேடுே் 

லவரங்கள் (LGD) ேற்றிய ஆராய்சச்ி ேற்றுே் பேே்ோட்லட பேே்ேடுத்துவதற்காக 

ேத்திய வரத்்தகத் துலறயிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ரூ.242 பகாடி ோனியே் 

தேற்றுள்ளது. 

• ேத்திய நிதியலேசச்ர ்அறிவித்தேடி, 2023-24 ேத்திய ேட்தெட் ேரிந்துலரயின்ேடி 

இது அலேந்துள்ளது. 

• ஐஐடி தேட்ராஸில் உள்ள ஆய்வக வளரந்்த லவரங்களுக்கான இந்தியா லேயே் 

(InCent-LGD) இந்த ேதிே்புமிக்க திட்டத்திற்காக அலடயாளே் காணே்ேட்டது. 

• ஆய்வகத்தால் வளரக்்கே்ேடுே் லவரங்கள் பவதியியல் ரீதியாகவுே், உடல் 

ரீதியாகவுே் ேற்றுே் ஒளியியல் ரீதியாகவுே் பூமியின் பேற்ேரே்பிற்கு அடியில் 

இருே்ேலதே் போலபவ இருக்குே். 

➢'புதுலே தேண்' திட்டே் - கட்டே் 2 

• 'புதுலே தேன்' திட்டத்தின் 2ே் கட்டத்லத பிே்ரவரி 8ஆே் பததி முதல்வர ்ததாடங்கி 

லவத்தார.் 

• இந்த நிகழ்வின் போது, ோநில அரசின் முதல் கட்டத் திட்டோன ‘புதுலேே் தேண்’ 

மூலே் 1.16 லட்சத்துக்குே் பேற்ேட்ட ோணவிகள் ேயனலடந்ததாக முதல்வர ்

அறிவித்தார.் 

• பேற்ேடிே்லே ததாடர முடியாேல் தவிக்குே் ோணவிகலள மீண்டுே் அலழத்து 

வரவுே், அவரக்ளிலடபய இலடநிற்றலல தடுக்கவுே் இந்த திட்டே் 

வடிவலேக்கே்ேட்டுள்ளது. 

• சமூக நலத்துலற ேற்றுே் தேண்கள் அதிகாரேளித்தல் துலறயால் 

தசயல்ேடுத்தே்ேடுகிறது. 

• ோணவரக்ள் ேட்டே்ேடிே்பு அல்லது டிே்ளபோ ேடிே்புகலள முடிக்குே் வலர 

ோதந்பதாறுே் ரூ.1,000 வழங்கே்ேடுே். 

➢தமிழ்நாடு மின்சார வாகனக் தகாள்லக 2023 

• தமிழ்நாடு அரசு - ோநிலத்தில் வலுவான EV சுற்றுசச்ூழலின் வளரச்ச்ிலய 

ஊக்குவிக்க புதிய மின்சார வாகன (EV) தகாள்லகலய தவளியிடட்ுள்ளது. 

• 'தமிழ்நாடு மின்சார வாகனக் தகாள்லக 2023' பிே்ரவரி 14, 2023 அன்று முதல்வர ்

மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ளால் தவளியிடே்ேட்டது. 

• புதிய தகாள்லகயானது EV உற்ேத்தி ேதிே்புச ்சங்கிலிலய வலுே்ேடுதத்வுே், 

வாகனே் பிரிவுகளில் EV ததத்தடுே்லே பேே்ேடுத்தவுே், ேசுலே மின்சார ேதிே்புச ்

சங்கிலிலய பேே்ேடுத்தவுே் ேற்றுே் விலரவான EV உள்கட்டலேே்பு பேே்ோட்லட 

பேே்ேடுதத்வுே் முயல்கிறது. 

➢'ோதேருே் தமிழ் கனவு 
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• தமிழ்நாடு தேய்நிகர ்அகாடமி (டிவிஏ) - ேல்பவறு அரசுத் துலறகளின் 

ஒருங்கிலணே்புடன், 'ோதேருே் தமிழ் கனவு' (தேருே் தமிழ்க் கனவு) என்ற 

திட்டத்லத கூட்டாகத் ததாடங்கியுள்ளது. 

• புதிய திட்டே், தமிழ் கலாசச்ாரே் ேற்றுே் ோரே்ேரியே் குறித்த விழிே்புணரல்வ 

கல்லூரி ோணவரக்ளிலடபய ஏற்ேடுத்துவதுடன், தோழியின் மீது அவரக்ளின் 

ஆரவ்தல்த தூண்டுவபதாடு, ேல்பவறு துலறகளில் கிலடக்குே் ேல்பவறு 

வாய்ே்புகலள அவரக்ளுக்கு உணரத்்துகிறது. 

➢புதிய தலலநகரே் - விசாகே்ேட்டினே் 

• விசாகே்ேட்டினே், காஸ்போோலிட்டன் கலாசச்ாரே் நிலறந்த ஒரு துலறமுகே் 

ேற்றுே் ததாழில் நகரோனது, ஆந்திரே் பிரபதசத்தின் புதிய தலலநகராக இருக்குே் 

என்று ஆந்திரே் பிரபதச முதல்வர ்தெகன் போகன் தரட்டியின் அரசாங்கே் 

அறிவித்ததிலிருந்து தசய்திகளில் உள்ளது. 

• ஆந்திராவின் புதிய தலலநகரான விசாகே்ேட்டினே் ேற்றிய அறிவிே்பு 

ததலுங்கானா ோநிலே் அதன் பிரபதசதத்ிலிருந்து பிரிக்கே்ேட்டு லைதராோதல்த 

அதன் தலலநகராகக் தகாடுத்த ஒன்ேது ஆண்டுகளுக்குே் பிறகு வந்துள்ளது. 

➢இந்தியா தீே் நாடாக இருக்குே் 

• 2025 ோட்ரிட் சரவ்பதச புத்தகக் கண்காட்சியில் இந்தியா தீே் நாடாக இருக்குே். 

• இந்தியாவுக்கான ஸ்தேயினின் தூதர ்2025 இல் ோட்ரிட் சரவ்பதச புத்தகக் 

கண்காட்சியில் லேய நாடாக இந்தியா அலழக்கே்ேடுே். 

• 46வது சரவ்பதச தகால்கத்தா புதத்கக் கண்காட்சியின் தீே் நாடு ஸ்தேயின். 

• ோட்ரிட் சரவ்பதச புத்தகக் கண்காட்சி ோட்ரிட்டில் உள்ள பியூன் தரட்டிபரா 

பூங்காவில் ஆண்டுபதாறுே் நலடதேறுே். 

➢இந்திய ஆண்டு 2023 பிரசச்ாரத்லதே் ோரல்வயிடவுே் 

• ேத்திய சுற்றுலாத்துலற அலேசச்ர ்ஜி கிஷன் தரட்டி - ெனவரி 31 அன்று நாட்டிற்கு 

உள்வருே் ேயணதல்த ஊக்குவிக்குே் வலகயில் “விசிட ்இந்தியா இயர ்2023 

பிரசச்ாரத்லத” சமீேத்தில் ததாடங்கினார.் 

• இந்த நிகழ்வின் போது பிரசச்ாரத்தின் சின்னதல்தயுே் அலேசச்ர ்ததாடங்கி 

லவத்தார.் 

• பலாபகாவில், இந்தியாவின் ோரே்ேரிய கூறுகள், அதன் நிலனவுசச்ின்னங்கள், 

விண்தவளி ேற்றுே் பிற துலறகளில் இந்தியாவின் நவீன சாதலனகள் 

சித்தரிக்கே்ேட்டுள்ளன. 

• விசிட ்இந்தியா இயர ்2023 பிரசச்ாரோனது சுற்றுலா அலேசச்கத்தின் 

முன்முயற்சியாகுே். 

➢உலகின் முதல் வாழுே் ோரே்ேரிய ேல்கலலக்கழகே் 

• பேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சாந்திநிபகதனில் உள்ள விஸ்வ-ோரதி 

ேல்கலலக்கழகே் 1921 இல் ரவீந்திரநாத் தாகூரால் நிறுவே்ேட்டது, இது உலகின் 

முதல் "வாழுே் ோரே்ேரிய ேல்கலலக்கழகே்" ஆக உள்ளது. 

• ஏே்ரல் அல்லது பே 2023 இல் யுதனஸ்பகாவிடமிருந்து ேல்கலலக்கழகே் 

ோரே்ேரியக் குறிசத்சால்லலே் தேறுே் என்று எதிரே்ாரக்்கே்ேடுகிறது. 

• இந்த நிறுவனே் 1951 ஆே் ஆண்டு ேத்திய சட்டத்தின் மூலே் ேத்திய ேல்கலலக்கழக 

அந்தஸ்து தேற்றது. 

• இந்தியாவின் பிரதேராக இருக்குே் ஒபர ேல்கலலக்கழகே் இதுதான். 
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➢பசவ் சதுே்பு நிலங்கள் பிரசச்ாரே் 

• ேத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனே் ேற்றுே் ேருவநிலல ோற்றத்துக்கான ேந்திரி பூபேந்தர ்

யாதவ் பிே்ரவரி 2023 இல், 'ஈர நிலங்கலள காே்ோற்றுே் பிரசச்ாரதல்த' 

ததாடங்கினார.் 

• இந்த பிரசச்ாரோனது சதுே்பு நிலே் ோதுகாே்பிற்கான "முழு சமூகத்தின்" 

அணுகுமுலறலய அடிே்ேலடயாகக் தகாண்டது. 

• இது சதுே்பு நிலங்களின் ேதிே்லேே் ேற்றி ேக்களுக்கு உணரத்்தவுே், ஈரநிலங்களின் 

கவபரலெ அதிகரிக்கவுே், சதுே்பு நிலே் ோதுகாே்பிற்கான குடிேக்களின் 

ேங்பகற்லேயுே் வழங்குகிறது. 

➢லித்தியே் இருே்புக்கள் 

• பிே்ரவரி 9 அன்று, ெே்மு காஷ்மீரில் நாட்டிபலபய முதல் முலறயாக லித்தியே் 

இருே்பு கண்டுபிடிக்கே்ேட்டுள்ளதாக அரசாங்கே் அறிவித்தது. 

• ெே்மு ேற்றுே் காஷ்மீர ்யூனியன் பிரபதசத்தில் உள்ள ரியாசியின் சலால்-

லைோனா ேகுதியில் 5. 9 மில்லியன் டன்கள் லித்தியே் ஊகிக்கே்ேட்ட வளங்கள் 

இருே்ேதாக இந்திய புவியியல் ஆய்வு லேயே் (GSI) கண்டறிந்துள்ளது. 

• லித்தியே் ஒரு இருே்பு அல்லாத உபலாகே் ேற்றுே் மின்சார வாகனங்கள் (EVகள்) 

ேற்றுே் பிற சாரெ்் தசய்யக்கூடிய கருவிகளில் லித்தியே்-அயன் பேட்டரிகளின் 

முக்கிய அங்கோகுே். 

➢7.8 ரிக்டர ்அளவிலான நிலநடுக்கே் 

• 7.8 ரிக்டர ்அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கே் - ததற்கு துருக்கி ேற்றுே் வடக்கு 

சிரியாவில் பிே்ரவரி 6 அன்று தாக்கியது, 2,600 க்குே் பேற்ேட்ட ேக்கள் 

தகால்லே்ேட்டனர ்ேற்றுே் ஆயிரக்கணக்காபனார ்காயேலடந்தனர.் 

• சிரிய எல்லலயில் இருந்து சுோர ்60 கி.மீ ததாலலவில் உள்ள துருக்கியின் 

காசியான்தடே் நகருக்கு அருபக சுோர ்18 கிபலாமீட்டர ்ஆழதத்ில் நிலநடுக்கே் 

ஏற்ேட்டது. 

➢இந்தியா-பிரான்ஸ்-யுஏஇ முதத்ரே்பு ஒத்துலழே்பு முயற்சி 

• சமீே காலோக, ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸுடன் இந்தியா தனது இருதரே்பு 

வரத்்தகதல்த அதிகரித்து வருகிறது. CEPA ேற்றுே் UAE இன் பகால்டன் விசா திட்டே் 

(நீட்டிே்பு) மூலே், வணிக உறவுகள் அதிபவகோக அதிகரித்துள்ளன. 

• ேறுபுறே், இந்தியா பிரான்சுடன் வலுவான ோதுகாே்பு உறவுகலளக் தகாண்டுள்ளது. 

போர ்விோனங்கள் முதல் ஆளில்லா விோனங்கள் வலர இந்திய ராணுவே் 

பிரான்ஸ் நாட்டு தயாரிே்புகலள ேயன்ேடுத்துகிறது. உறவுகலள பேலுே் 

விரிவுேடுத்துே் வலகயில், இந்தியா நாடுகளுடன் முத்தரே்பு ஒத்துலழே்பு 

முயற்சிலய துவக்குகிறது. 

➢PM VIKAS - PM விஸ்வகரே்ா கவுஷல் சே்ோன் 

• PM VIKAS என்ேது ோரே்ேரிய லகவிலனஞரக்ள் ேற்றுே் லகவிலனஞரக்ளுக்கான 

உதவித ்ததாகுே்ோகுே். 

• இந்தத் திட்டே், அவரக்ளின் தயாரிே்புகளின் தரே், அளவு ேற்றுே் தசன்றலடவலத 

பேே்ேடுதத்வுே், அவற்லற MSME ேதிே்புச ்சங்கிலியுடன் ஒருங்கிலணக்கவுே் 

உதவுே். 
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• திட்டத்தின் கூறுகள் நிதி உதவி, திறன் ேயிற்சி, நவீன டிஜிட்டல் நுட்ேங்கள் ேற்றிய 

அறிவு, ேதவி உயரவ்ு, சந்லத இலணே்பு, டிஜிட்டல் ேணே் தசலுத்துதல் ேற்றுே் சமூக 

ோதுகாே்பு ஆகியலவ அடங்குே். 

➢இந்திய அரிசி காங்கிரஸ் 2023 

• இந்திய அரிசி காங்கிரஸின் இரண்டாவது ேதிே்பு சமீேத்தில் ஒடிசாவின் கட்டாக்கில் 

உள்ள பதசிய அரிசி ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ில் தலலவர ்முரம்ுவால் ததாடங்கி 

லவக்கே்ேட்டது. 

• 2023 ோநாடு "தநல் ஆராய்சச்ிலய ோற்றுதல்" என்ற கருே்தோருளில் நலடதேற்றது. 

• உலகளாவிய உணவு தநருக்கடி ேற்றுே் தநல் ேயிரக்ளின் உற்ேத்தி ேற்றுே் 

விலளசச்லல அதிகரிக்க உதவுே் சமீேதத்ிய அறிவியல் முன்பனற்றங்கள் குறித்து 

காங்கிரஸ் கவனே் தசலுத்தியது. 

➢உலக ஹிந்தி ோநாடு 

• தவளியுறவு ேந்திரி எஸ் தெய்சங்கர ்- பிே்ரவரி 15 அன்று பிஜியில் உள்ள நாடியில் 12 

வது உலக இந்தி ோநாட்லட ததாடங்கி லவே்ேதில் பிஜி பிரதேர ்சிதிபவனி 

ரபுகாவுடன் கலந்து தகாள்கிறார.் 

• ோநாட்டின் முக்கிய கருே்தோருள் 'இந்தி: ோரே்ேரிய அறிவிலிருந்து தசயற்லக 

நுண்ணறிவு வலர'. 

• இந்த ோநாட்டிற்காக 270 பேர ்தகாண்ட பிரதிநிதிகள் குழு பிஜிக்கு தசல்லவுள்ளது. 

➢உலக அரசாங்க உசச்ி ோநாடு 2023 உலக அரசாங்க உசச்ி ோநாடு 2023 - பிே்ரவரி 13 

அன்று துோயில் ததாடங்க உள்ளது. 

• "எதிரக்ால அரசாங்கங்கலள வடிவலேதத்ல்" என்ற ததானிே்தோருளின் கீழ் 

உசச்ிோநாடு நலடதேறவுள்ளது. 

• இது உலகளாவிய சிந்தலனத் தலலவரக்ள், உலகளாவிய நிபுணரக்ள் ேற்றுே் 

முடிதவடுே்ேவரக்லள ஒன்றிலணக்குே். 

• இந்த ஆண்டு உலக அரசாங்க உசச்ி ோநாட்டில் இந்தியா தனது ேங்காளிகலள 

“இந்தியா ஸ்டாக்” அறிவிக்க உள்ளது. 

➢ஆேபரஷன் பதாஸ்த் 

• "ஆேபரஷன் பதாஸ்த்" இன் ஒரு ேகுதியாக, பூகே்ேத்தால் ோதிக்கே்ேட்ட துருக்கி 

ேற்றுே் சிரியா நாடுகளுக்கு இந்தியா கள ேருத்துவேலன, தோருடக்ள் ேற்றுே் 

மீட்புே் ேணியாளரக்லள அனுே்புகிறது. 

• ேக்கள் தூங்கிக்தகாண்டிருந்தபோது ஏற்ேட்ட 7.8 ரிக்டர ்அளவிலான நிலநடுக்கே் 

ஆயிரக்கணக்கான கட்டிடங்கலள அழித்தது, தீரே்ானிக்கே்ேடாத 

எண்ணிக்லகயிலான ேக்கள் சிக்கி, மில்லியன் கணக்கான ேக்கலளே் 

ோதித்திருக்கலாே். 

➢தேஸ்-பிஎச ்

• இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு பேே்ேட்ட ஆளில்லா வான்வழி வாகனே் (UAV) 

மூபலாோய உளவு ேற்றுே் கண்காணிே்புக்கான “தேஸ்-பிதைச”் - அடுத்த வாரே் 

தவளியிடே்ேடுே். 

• தேஸ்-பிதைச ்(டாக்டிக்கல் ஏரியல் பிளாட்ஃோரே்் ஃோர ்அட்வான்ஸ்டு 

சரப்வய்லன்ஸ்-பிபயாண்ட் ைாரிொன்) டிஆரட்ிஓவால் உருவாக்கே்ேட்டது. 
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• நடுதத்ர உயரத்தில் நீண்ட சகிே்புத்தன்லே (MALE) தேஸ்-பிதைச ்இராணுவே், IAF 

ேற்றுே் கடற்ேலடயின் ISTAR (உளவுத்துலற, கண்காணிே்பு, இலக்கு 

லகயகே்ேடுதத்ல் ேற்றுே் உளவுத்துலற) பதலவகளுக்காக உருவாக்கே்ேட்டது. 

➢தரக்ாஷ் 

1. பதசிய ோதுகாே்புே் ேலடயுே் (NSG) ேற்றுே் அதேரிக்க சிறே்பு அதிரடிே் ேலடயுே் 

(SOF) - தற்போது தசன்லனயில் ஆேபரஷன் தரக்ாஷ் என்ற ேயிற்சிலய நடத்தி 

வருகின்றன. 

2. இது ெனவரி 16 ஆே் பததி ததாடங்கி பிே்ரவரி 14 ஆே் பததி முடிவலடயுே் 

ேயிற்சியின் ஆறாவது ேதிே்லேக் குறிக்கிறது. 

3. 2023ல் இந்தியா ேற்றுே் அதேரிக்கா இலடபயயான முதல் கூட்டு ராணுவ ேயிற்சி 

இதுவாகுே். 

➢வாழ்நாள் சாதலனயாளர ்தகௌரவே் 

• முன்னாள் பிரதேர ்டாக்டர ்ேன்போகன் சிங் - தோருளாதாரே் ேற்றுே் அரசியல் 

வாழ்க்லகயில் அவர ்ஆற்றிய ேங்களிே்பிற்காக, இந்தியா-இங்கிலாந்து 

சாதலனயாளரக்ளுக்கான விருதுகள், வாழ்நாள் சாதலனயாளர ்விருது தவன்றதாக 

சமீேத்தில் அறிவிக்கே்ேட்டது. 

• ஆக்ஸ்போரட்ு ேற்றுே் பகே்பிரிட்ெ் ேல்கலலக்கழகங்களில் டாக்டர ்சிங்கின் கல்வி 

சாதலனகலள இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது. 

➢ேதிே்புமிக்க விண்தவளி அறக்கட்டலள விருது 

• பெே்ஸ் தவே் ததாலலபநாக்கி என்ேது சூரியலனச ்சுற்றி வருே் அகசச்ிவே்பு 

விண்தவளி ததாலலபநாக்கி ஆகுே். 

• இந்த ததாலலபநாக்கிலய ஐபராே்பிய விண்தவளி நிறுவனே், நாசா ேற்றுே் 

கபனடிய விண்தவளி நிறுவனே் இலணந்து உருவாக்கியது. 

• பெே்ஸ் தவே் ததாலலபநாக்கி ததாடங்கே்ேட்டதில் இருந்து ேல புதிய 

உண்லேகலள கண்டுபிடித்து அசாதாரண ஆய்வுகலள தசய்து வருகிறது. 

• சமீேத்தில், பெே்ஸ் தவே் ததாலலபநாக்கி விண்தவளி அறக்கட்டலள விருலத 

தவன்றது. 

➢தரே்போ விகிதே் 

• பிே்ரவரி 8 அன்று, இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (ஆரப்ிஐ) நிதிக் தகாள்லகக் குழு 

(எே்பிசி) - தரே்போ விகிததல்த 25 அடிே்ேலட புள்ளிகள் உயரத்்தியது. 

• பே 2022ல் ரிசரவ்் வங்கி விகிதங்கலள உயரத்த்த் ததாடங்கியதில் இருந்து 

ததாடரந்்து ஆறாவது அதிகரிே்பு, வட்டி விகிதங்களில் 250-அடிே்ேலட புள்ளி 

அதிகரிே்புக்கு வழிவகுத்தது. 

• நிலலயான லவே்பு வசதி (SDF) விகிதே் 6.25% ஆக ோற்றியலேக்கே்ேடுே் ேற்றுே் 

விளிே்பு நிலல வசதி (MSF) விகிதே் இே்போது 6.75% ஆக இருக்குே். 

• அடுத்த நிதியாண்டில் ஜிடிபி வளரச்ச்ி 6.4 சதவீதோக இருக்குே் என்றுே் ரிசரவ்் 

வங்கி கணித்துள்ளது. 

➢டிஜிட்டல் இந்தியா தோலேல் பவன் அறிமுகே்ேடுதத்ே்ேட்டது. 

• இது புது தில்லியில் மின்னணு ேற்றுே் தகவல் ததாழில்நுட்ே அலேசச்கத்தால் 

ததாடங்கே்ேட்டது. 
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• டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சிகள் ேற்றிய விழிே்புணரல்வ ேரே்புவதுே், G20 

டிஜிட்டல் தோருளாதார ேணிக்குழு (DEWG) ேற்றிய தசய்திலய ேரே்புவதுே் இதன் 

பநாக்கோகுே். 

• G20 DEWG இன் முதல் சந்திே்பு நலடதேறுே் பவனின் முதல் இடோக லக்பனா உள்ளது. 

இது நாட்டின் ேல்பவறு நகரங்களுக்குே் சுற்றுே்ேயணே் தசய்யுே். 

➢ககன்யான் விண்தவளி வீரரக்ள் 

• இந்திய விண்தவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனே் (இஸ்பரா) ேற்றுே் ஐஐடி எே் - சமீேத்தில் 

ககன்யான் விண்தவளி வீரரக்ளுக்கு ேயிற்சி அளிே்ேதற்கான புரிந்துணரவ்ு 

ஒே்ேந்தத்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ளன. 

• இந்தியாவின் முதல் ேனித விண்தவளிே் ேயணோன ககன்யானில் உள்ள இந்திய 

விண்தவளி வீரரக்ள், விரிவாக்கே்ேட்ட யதாரத்த்தல்தே் (XR) ேயன்ேடுத்தி ஐஐடி-

தேட்ராஸ் உருவாக்கிய ோட்யூல்களுடன் ேயிற்சி தேறுவாரக்ள், இதில் ஆக்தேன்ட் 

ரியாலிட்டி, விரச்ச்ுவல் ரியாலிட்டி ேற்றுே் கலே்பு ரியாலிட்டி போன்ற அதிபவக 

ததாழில்நுட்ேங்கள் அடங்குே். 

➢வியாழன் - அதிக நிலவுகலளக் தகாண்ட பகாள் 

• சூரியனின் குடுே்ேதத்ில் வியாழன் மிகே்தேரிய கிரகே். சனி கிரகத்தில் அதிகேட்ச 

நிலவுகள் இருே்ேதாக விஞ்ஞானிகள் நே்பினர,் இதுவலர சனிலயச ்சுற்றி 82 

நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கே்ேட்டுள்ளன. 

• ேறுபுறே், வியாழனுக்கு 80 நிலவுகள் இருே்ேதாக நே்ேே்ேட்டது. இருே்பினுே், 

சமீேத்திய கண்டுபிடிே்பு வியாழன் பேலுே் 12 நிலவுகலளக் தகாண்டுள்ளது. இதன் 

மூலே் வியாழனின் நிலவுகளின் எண்ணிக்லக 92 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

➢SSLV-D2 

• இந்திய விண்தவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனே் (ISRO) - SSLV-D2 என்ற சிறிய 

தசயற்லகக்பகாள் ஏவுகலணயின் இரண்டாவது பேே்ோட்டு விோனதல்த 

தவற்றிகரோக ஏவியது. 

• இஸ்பராவின் மிகச ்சிறிய ேற்றுே் சமீேதத்ிய வரத்்தக ராக்தகட், SSLV-D2 பிே்ரவரி 10 

அன்று ஸ்ரீைரிபகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்தவளி லேயே்-SHAR இல் 

உள்ள முதல் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஏவே்ேட்டது. 

• SSLV-D2 மூன்று தசயற்லகக்பகாள்கலள நிலலநிறுத்தியது - இஸ்பராவின் புவி 

கண்காணிே்பு தசயற்லகக்பகாள் - EOS 07, அதேரிக்காலவ தளோகக் தகாண்ட 

நிறுவனோன Antaris' Janus-1 ேற்றுே் தசன்லனலய தளோகக் தகாண்ட விண்தவளி 

ஸ்டாரட்்-அே் SpaceKidz இன் AzaadiSAT-2 - 450-கிமீ வட்ட சுற்றுே்ோலதயில் ஸ்டாரட்்-

அே்களால் உருவாக்கே்ேட்டது. பூமிலயச ்சுற்றி. 

➢ஸ்னாே்டிராகன் தசயற்லகக்பகாள் 

• Qualcomm Technologies, Inc. - பிரீமியே் ஸ்ோரட்்போன்களுக்காக 'ஸ்னாே்டிராகன் 

பசட்டிலலட்' எனே்ேடுே் உலகின் முதல் தசயற்லகக்பகாள் அடிே்ேலடயிலான 

இருவழி திறன் தகாண்ட தசய்தியிடல் தீரல்வ அறிமுகே்ேடுத்தியுள்ளது. 

• ஸ்னாே்டிராகன் பசட்டிலலட், உலகே் முழுவதிலுே் இருந்து தோலேல் 

தசய்திகலளே் ேயன்ேடுத்தி உலகளாவிய இலணே்லே வழங்குே். 

• இந்தத் ததாழில்நுட்ேத்லதே் தேறுே் முதல் சாதனங்கள் முதன்லேயான 

ஸ்னாே்டிராகன் 8 தெனரல் 2 தோலேல் இயங்குதளத்லத அடிே்ேலடயாகக் 

தகாண்டலவ. 
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➢உலக வானிலல அலேே்பு (WMO) 

• பிே்ரவரி 14 அன்று, உலக வானிலல அலேே்பு (WMO) - 2013-22ல் கடல் ேட்டே் 

ஆண்டுக்கு 4.5 மி.மீ. 

• WMO வின் கூற்றுே்ேடி, இந்த நூற்றாண்டிலுே் இந்த உயரவ்ு ததாடரலாே், 1995-2014 

நிலலயுடன் ஒே்பிடுலகயில், 2100 இல் 0.6 மீட்டர ்தோதத் உயரல்வ ேதிவு 

தசய்யலாே், குலறந்த ேசுலே இல்ல வாயு (GHG) உமிழ்வு சூழ்நிலலயிலுே் கூட. 

• கடபலார ேண்டலங்களில் குலறந்த உயரத்தில் வசிக்குே் 900 மில்லியன் 

ேக்களுக்குே் பேலுே் $14 ேதிே்புள்ள தசாத்துக்களுக்குே் ஆேத்து குறிே்ோக 

கடுலேயானது. கடபலார தவள்ளே்தேருக்குகளுக்குள் 2100க்குள் 2 டிரில்லியன். 

➢உலக ேகிழ்சச்ிக் குறியீடு 2023 

• உலக ேகிழ்சச்ிக் குறியீடு 2023 அறிக்லக அதன் ேத்தாவது ஆண்டு நிலறலவக் 

குறிக்குே் இந்த ஆண்டு குபளாே் பைே்பினஸ் ரிஃே்தளக்ட், இது 150 க்குே் பேற்ேட்ட 

நாடுகளில் ேக்கள் தங்கள் வாழ்க்லகலய எவ்வாறு வரிலசே்ேடுத்துகிறாரக்ள் 

என்ேலதக் காட்ட சரவ்பதச ஆய்வுகளின் தரலவே் ேயன்ேடுத்துகிறது. 

• இந்த இருண்ட காலங்களில், உலக ேகிழ்சச்ிக் குறியீடு 2023 தவளிே்ேடுத்திய 

நே்பிக்லகயின் மினுமினுே்பு உள்ளது. ததாற்றுபநாய் பவதலனலயயுே் 

துன்ேத்லதயுே் ஏற்ேடுத்தியது ேட்டுேல்லாேல், சமூக உதவி ேற்றுே் ததாண்டு 

வழங்குவதில் உயரவ்ுக்கு வழிவகுத்தது. 

• உலக ேகிழ்சச்ி அறிக்லகயின்ேடி, பின்லாந்து ததாடரந்்து ஐந்தாவது ஆண்டாக 

உலகின் ேகிழ்சச்ியான நாடாக அறிவிக்கே்ேட்டது. 

• உலக ேகிழ்சச்ி அறிக்லக 2023 இல் இந்தியா 150 இல் 136 வது இடத்தில் உள்ளது. 

➢உலகின் மிகே்தேரிய ோல் உற்ேத்தியாளர ்- இந்தியா 

• உலகிபலபய அதிக ோல் உற்ேத்தி தசய்யுே் நாடு இந்தியா. இது 2021-22 ஆே் 

ஆண்டில் உலகளாவிய ோல் உற்ேத்தியில் 24% ேங்களித்தது. 

• இந்தியாவின் ோல் உற்ேத்தி கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் - 2014-15 ேற்றுே் 2021-22-ல் 

51% வளரச்ச்ிலயே் ேதிவு தசய்துள்ளது. 2021-22ல் உற்ேத்தி 220 மில்லியன் டன்னாக 

அதிகரித்துள்ளது. 

• உணவு ேற்றுே் பவளாண்லே அலேே்பு காரே்்ேபரட் புள்ளியியல் தரவுதத்ளத்தால் 

(FAOSTAT) தரவு தவளியிடே்ேட்டது. 

➢உறுே்பு தானே் - 2022 

• தமிழ்நாடு - 2022 ஆே் ஆண்டில் 156 தானங்களுடன் உடல் உறுே்பு தானத்தில் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

• சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வலர தமிழகத்லத விட மிகவுே் பின்தங்கிய நிலலயில் 

இருந்த ததலுங்கானா தற்போது 194 நன்தகாலடகளுடன் ேட்டியலில் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. 

• 2018 வலர உடல் உறுே்பு தானத்தில் ோநிலே் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

• அலனத்து அரசு ேருத்துவேலனகளிலுே் மூலள ேரணே் என்று 

அறிவிக்கே்ேடுவலதக் கட்டாயோக்கிய முதல் ோநிலங்களில் தமிழகே் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

➢உலகளாவிய தர உள்கட்டலேே்பு குறியீடு (GQII) 2021 
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• சமீேத்தில் தவளியிடே்ேட்ட உலகளாவிய தர உள்கட்டலேே்பு குறியீட்டு (GQII) 2021 

இன் ேடி, இந்தியா - அதன் அங்கீகார அலேே்பின் அடிே்ேலடயில் 184 நாடுகளில் 

ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 

• இந்தே் ேட்டியலில் தெரே்னி முதலிடத்திலுே், சீனா, அதேரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 

அடுத்தடுதத் இடங்களிலுே் உள்ளன. 

• இந்த தரவரிலச 184 தோருளாதாரங்களின் உள்கட்டலேே்பு தரதல்த 

அடிே்ேலடயாகக் தகாண்டது. 

• நாட்டின் ஒட்டுதோதத் தரவரிலச GQII குறியீட்டில் 10வது இடத்தில் உள்ளது. 

அளவியல் ேற்றுே் தரே்ேடுதத்லின் அடிே்ேலடயில், உலக அளவில் இந்தியா 

முலறபய 21வது ேற்றுே் ஒன்ேதாவது இடத்தில் உள்ளது. 

➢இந்திய கடபலார காவல்ேலட தினே் - பிே்ரவரி 01 

• இந்திய கடபலார காவல்ேலட முதலில் பிே்ரவரி 1, 1977 இல் நிறுவே்ேட்டது. 

• இது இந்தியாவின் உள்நாட்டுே் தோருளாதாரத்திற்கு இலடயூறாக இருக்குே் 

கடல்வழிே் தோருடக்ளின் கடத்தலலத் தடுே்ேலத பநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

• ஆகஸ்ட் 18, 1978 அன்று, இந்திய கடபலார காவல்ேலட (ஐசிஜி) தினே் பிே்ரவரி 1 

அன்று தகாண்டாடே்ேடுே் என்று ோராளுேன்றத்தால் அதிகாரே்பூரவ்ோக 

நிறுவே்ேட்டது. 

➢உலக சதுே்பு நில தினே் - பிே்ரவரி 02 

• ஈரநிலங்கள் குறித்த விழிே்புணரல்வ ஏற்ேடுத்துவதற்காக ஆண்டுபதாறுே் பிே்ரவரி 

2ஆே் பததி உலக சதுே்பு நில தினே் அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• 2023 ஆே் ஆண்டின் உலக ஈரநில தினதத்ின் கருே்தோருள் "ஈரநிலங்கலள 

மீட்தடடுே்ேதற்கான பநரே் இது" என்ேதாகுே். 

• சதுே்பு நிலே் என்ேது தண்ணீரால் மூடே்ேட்ட அல்லது நீரினால் நிலறவுற்ற 

நிலத்தின் ஒரு ேகுதி. 

➢உலக புற்றுபநாய் தினே் - பிே்ரவரி 04 

• புற்றுபநாயின் ஆேத்துகள் ேற்றுே் அதன் அறிகுறிகள் ேற்றுே் தடுே்பு ேற்றிய 

உலகளாவிய விழிே்புணரல்வ உருவாக்க ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் தினே் 

அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• உலகளவில் ேரணதல்த ஏற்ேடுத்துே் இரண்டாவது முக்கிய பநாயாக புற்றுபநாய் 

ோறியுள்ளது. 

• கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக உலக புற்றுபநாய் தினத்திற்கான தீே் - 2022, 2023 

ேற்றுே் 2024 - "கவனிே்பு இலடதவளிலய மூடு" என்ேதாகுே். 

• உலக புற்றுபநாய் தினத்தின் அதிகாரே்பூரவ் நிறங்கள் நீலே் ேற்றுே் ஆரஞ்சு. 

➢சரவ்பதச ேனித சபகாதரத்துவ தினே்: பிே்ரவரி 04 

• பிே்ரவரி 4, 2019 அன்று அல்-அஸ்ைரின் கிராண்ட் இோே், அை்ேத ்அல்-தாய்ே் 

ேற்றுே் போே் பிரான்சிஸ் ஆகிபயாரால் லகதயழுத்திடே்ேட்ட "உலக அலேதி 

ேற்றுே் ஒன்றாக வாழ்வதற்கான ேனித சபகாதரத்துவே்" என்ற வரலாற்று 

ஆவணதல்த தகாண்டாட சரவ்பதச ேனித சபகாதரத்துவ தினே் நிறுவே்ேட்டது. 

• தோன்தோழி: பவற்றுலேயில் இணக்கே். 

➢தேண் பிறே்புறுே்பு சிலதவுக்கான பூெ்ஜிய சகிே்புத்தன்லேயின் சரவ்பதச தினே் - 

பிே்ரவரி 06 
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• தேண் பிறே்புறுே்பு சிலதவுக்கான பூெ்ஜிய சகிே்புத்தன்லே நாள் (FGM) பிே்ரவரி 6 

அன்று அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• இந்த நாலளக் கலடே்பிடிே்ேதன் பின்னணியில் உள்ள முதன்லேயான பநாக்கே், 

இந்த தகாடூரோன நலடமுலறலய ஒழிே்ேதற்கான முயற்சிகலள 

அதிகே்ேடுத்துவதுே் பநரடியானதுே், தேண் பிறே்புறுே்பு சிலதலவ ஒழிே்ேலத 

ஊக்குவிே்ேதுே், ஒருங்கிலணந்த ேற்றுே் முலறயான முயற்சிகள் பதலவ. 

➢ோதுகாே்ோன இலணய நாள் 2023 - பிே்ரவரி 07 

• இந்த ஆண்டின் ோதுகாே்ோன இலணய தினே் 7 பிே்ரவரி 2023 தசவ்வாய் அன்று 

நலடதேற்றது. இது பிரசச்ாரத்தின் 20வது ேதிே்பு என்ேது குறிே்பிடத்தக்கது. 

• இலணயத்தில் ோதுகாே்ோன நலடமுலறகலள இலளய தலலமுலறயினர ்புரிந்து 

தகாள்ள உதவுே் வலகயில் ோதுகாே்ோன இலணய தினே் குறிக்கே்ேடுகிறது. 

• ோதுகாே்ோன இலணய நாள் 2023 இன் தீே் 'அலதே் ேற்றி பேச பவண்டுோ? 

ஆன்லலனில் வாழ்க்லகலயே் ேற்றிய உலரயாடல்களுக்கான இடத்லத 

உருவாக்குதல்.' 

➢உலக ேருே்பு தினே் - பிே்ரவரி 10 

• ேருே்பு வலககளின் ஊட்டசச்த்து ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் நன்லேகள் ேற்றிய 

விழிே்புணரல்வ ேரே்புவதற்காக ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் தினே் 

அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• தீே் 2022 - நிலலயான எதிரக்ாலத்திற்கான ேருே்பு வலககள். 

• ஐக்கிய நாடுகள் சலேயின் கூற்றுே்ேடி, இந்த ஆண்டு உலக ேயறு தினக் 

தகாண்டாட்டே், ேண் உற்ேத்திலய பேே்ேடுத்துவதற்குே், விவசாய முலறகளின் 

பின்னலடலவ அதிகரிே்ேதற்குே் ேருே்பு வலககளின் ேங்களிே்பில் முக்கிய 

கவனே் தசலுத்துகிறது. 

➢உலக யுனானி தினே் - பிே்ரவரி 11 

• சமூக சீரத்ிருத்தவாதியுே் புகழ்தேற்ற யுனானி அறிஞருோன ைக்கிே் அெ்ேல் 

கானின் பிறந்தநாலள நிலனவுகூருே் வலகயில் ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் உலக 

யுனானி தினே் அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• பிே்ரவரி 11, 1868 இல் பிறந்த ைக்கிே் அெ்ேல் கான், ஒரு கல்வியாளர.் 

• யுனானி ேருத்துவர ்ேற்றுே் யுனானி ேருத்துவ முலறயின் அறிவியல் ஆய்வின் 

நிறுவனர.் 

➢அறிவியலில் தேண்கள் ேற்றுே் தேண்கள் சரவ்பதச தினே் 2023: பிே்ரவரி 11 

• அறிவியல், ததாழில்நுட்ேே் ஆகியவற்றில் தேண்களின் முழு ேற்றுே் சேோன 

அணுகல் ேற்றுே் ேங்பகற்லே ஊக்குவிக்க ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் பிே்ரவரி 11 அன்று 

சரவ்பதச தேண்கள் ேற்றுே் தேண்கள் தினே் தகாண்டாடே்ேடுகிறது. 

• 2023 ஆே் ஆண்டிற்கான கருே்தோருள் 'ஐடியாஸ் (புதுலேே்ேடுத்துதல், நிரூபித்தல், 

உயரத்்துதல், முன்பனற்றே், தக்கலவத்தல்)' என்ேதாகுே். 

➢இந்தியா பதசிய உற்ேத்தித்திறன் தினத்லத தகாண்டாடுகிறது - பிே்ரவரி 12 

• பதசிய உற்ேத்தித்திறன் கவுன்சிலின் (NPC) ஒருங்கிலணந்த பதசிய 

உற்ேத்தித்திறன் தினே் பிே்ரவரி 12 அன்று அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• NPC இன் பநாக்கே் நாட்டின் உற்ேத்தித்திறலன அதிகரிே்ேதற்கான விழிே்புணரல்வ 

ஊக்குவிே்ேதாகுே். 
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• இந்த ஆண்டின் பதசிய உற்ேத்தித்திறன் தினத்தின் கருே்தோருள் "உற்ேத்தி, ேசுலே 

வளரச்ச்ி ேற்றுே் நிலலதத்ன்லே: இந்தியாவின் G20 பிரசிதடன்சிலயக் 

தகாண்டாடுதல்." 

➢பதசிய ேகளிர ்தினே் - பிே்ரவரி 13 

• இந்தியாவின் லநடட்ிங்பகல் என்று அலழக்கே்ேடுே் சபராஜினி நாயுடுவின் 

பிறந்தநாலள நிலனவுகூருே் வலகயில் ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் இந்த தினே் 

அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• ஆணாதிக்க இந்திய சமூகத்தில் தேண்களின் உரிலேகலள நிலலநாட்ட சபராஜினி 

நாயுடு ஆற்றிய இலணயற்ற ேங்களிே்லே பதசிய ேகளிர ்தினே் தகாண்டாடுகிறது 

ேற்றுே் இந்தியாவில் தேண்களின் கலாசச்ார, அரசியல் ேற்றுே் தோருளாதார 

ேங்களிே்புகலள அங்கீகரிக்கிறது. 

➢சரவ்பதச கால்-லக வலிே்பு தினே் - பிே்ரவரி 13 

• சரவ்பதச கால்-லக வலிே்பு தினே் ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் பிே்ரவரி இரண்டாவது 

திங்கட்கிழலே அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• கால்-லக வலிே்பு என்ேது மூலளயில் ஏற்ேடுே் அசாதாரண மின் தசயல்ோடுகளால் 

ஏற்ேடுே் ஒரு நரே்பியல் பகாளாறு ஆகுே். இந்பநாய் குறித்த விழிே்புணரல்வ 

ஏற்ேடுதத் ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் தினே் தகாண்டாடே்ேடுகிறது. 

• தீே் 2023 – 'கலற'. 

➢உலக வாதனாலி தினே் - பிே்ரவரி 13 

• நேது வாழ்விலுே் சமூகத்திலுே் வாதனாலி வகிக்குே் முக்கியே் ேங்லகக் குறிக்குே் 

வலகயில் ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் உலக வாதனாலி தினே் தகாண்டாடே்ேடுகிறது. 

• 2012 இல் ஐக்கிய நாடுகளின் தோதுச ்சலேயால் இந்த நாள் நிறுவே்ேட்டது 

• வாதனாலி 1895 இல் இத்தாலிய இயற்பியலாளருே் கண்டுபிடிே்ோளருோன 

குக்லீல்போ ோரப்கானி என்ேவரால் கண்டுபிடிக்கே்ேட்டது. 

• தீே் 2023 - "வாதனாலி ேற்றுே் அலேதி". 

➢சரவ்பதச குழந்லத ேருவ புற்றுபநாய் தினே் (ICCD): பிே்ரவரி 15 

• ஒவ்தவாரு ஆண்டுே் பிே்ரவரி 15 அன்று தினே் அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 

• தேற்பறாரக்ளால் உருவாக்கே்ேட்ட ேல்பவறு குழந்லத புற்றுபநாய் ஆதரவு 

குழுக்களின் குலட அலேே்ோன குழந்லத ேருவ புற்றுபநாய் சரவ்பதசதத்ால் இந்த 

நாள் உருவாக்கே்ேட்டது. 

• ஐசிசிடிக்கான மூன்றாண்டு (2021- 2023) பிரசச்ாரத்திற்கான தீே் 'சிறந்த 

உயிரவ்ாழ்வு' 
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