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விரிவான மனநலத் திட்டம் 

• பள்ளி மாணவரக்ளுக்கான விரிவான மனநலத் திட்டதத்த இம்மாதம் முதல் 

அறிமுகப்படுத்த மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

• அரசு மற்றும் அரசு உதவி பபறும் பள்ளிகளில் பயிலும் பருவ வயது குழந்ததகளின் 

மனநலப் பிரசச்ிதனகளுக்கு தீரவ்ு காண்பதத இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

• இம்முயற்சியின் கீழ், ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வதரயிலான 

மாணவரக்ளுக்குத் திதரயிடப்பட்டு, தளரவ்ு நுட்பங்கள், வாழ்க்தகத் திறன் பயிற்சி, 

விதளயாட்டுகள் மற்றும் தததவப்பட்டால், பதாழில்முதற ஆதலாசதனகள் 

வழங்கப்படும். 

➢இறுதி வாக்காளர ்பட்டியல் 

• தமிழ்நாடு - ததலதம ததரத்ல் அதிகாரி (CEO) சத்யபிரதா சாஹூ ஜனவரி 5 அன்று 

பவளியிட்ட இறுதி வாக்காளர ்பட்டியலின்படி 6,20,41,179 வாக்காளரக்ள் உள்ளனர.் 

• இறுதிப் பட்டியலில் ஆண் வாக்காளரக்தள விட பபண் வாக்காளரக்ள் அதிகம், 

3,04,89,866 ஆண் வாக்காளரக்ளுக்கு எதிராக 3,15,43,286 பபண் வாக்காளரக்ள் 

உள்ளனர.் 

• மாநிலத்தில் 8,027 திருநங்தக வாக்காளரக்ள் உள்ளனர.் 

• தசாழிங்கநல்லூர ்6,66,295 வாக்காளரக்ளுடன் அதிக வாக்காளரக்தளக் பகாண்ட 

பதாகுதியாகத் பதாடரக்ிறது. 

• குதறந்த வாக்காளரக்ள் (1,70,125) உள்ள பதாகுதியாக துதறமுகம் பதாடரக்ிறது. 

➢மாநில நூலகக் குழு மற்றும் பசன்தன மாநகர நூலக ஆதணயம் 

• பள்ளிக் கல்வித்துதற - மாநில நூலகக் குழுதவயும், பசன்தன மாநகராட்சி நூலக 

ஆதணயதத்தயும் 19 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அதமத்துள்ளது. 

• 15 தபர ்பகாண்ட மாநில நூலகக் குழுவில் பள்ளிக் கல்வி அதமசச்ர,் ஊரக 

வளரச்ச்ித் துதற அதமசச்ர ்மற்றும் மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

• எழுத்தாளரக்ள் மனுஷ்ய புத்திரன் என்ற ஏ. அப்துல் ஹமீது மற்றும் தமிழ்தாசன் 

உட்பட 11 உறுப்பினரக்ளுடன் பசன்தன நகர நூலக ஆதணயம் 

மறுசீரதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

➢குதளாபல் தமிழ் ஏஞ்சல்ஸ் பிளாட்ஃபாரம்் 

• ஜனவரி 9 அன்று, தமிழ்நாடு முதலதமசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் - உலகளாவிய தமிழ் 

புலம்பபயரந்்த முதலீட்டாளரக்ளுக்காக மாநிலத்தின் ஸ்டாரட்் அப்களில் முதலீடு 

பசய்ய குதளாபல் தமிழ் ஏஞ்சல்ஸ் தளதத்த (www.tamilangels.fund) பதாடங்கி 

தவத்தார.் 

• பசன்தனயில் நதடபபற்ற "உலகளாவிய தமிழ் பதாடக்க முதலீட்டாளரக்ள் உசச்ி 

மாநாட்டில்" இந்த தளம் பதாடங்கப்பட்டது. 

• தமிழ்நாடு ஸ்டாரட்அ்ப் மற்றும் இன்தனாதவஷன் மிஷன் (ஸ்டாரட்்அப்டிஎன்) 

ஆதரவுடன், ஸ்டாரட்அ்ப்ஸ் மற்றும் இன்தனாதவஷனுக்கான மாநில தநாடல் 

ஏபஜன்சி, புதிய தளம் ஸ்டாரட்அ்ப்களுக்கு நிதி திரட்டுவதத எளிதாக்கும். 

➢தமிழ்நாடு அரசு ஊழியரக்ள் (தசதவ நிபந்ததனகள்) சட்டம் 

• அரசுப் பணிகளுக்கான தநரடி ஆட்தசரப்்பில் தமிழ் பமாழித் தாதளக் 

கட்டாயமாக்கும் சட்ட மதசாதா ஜனவரி 13ஆம் தததி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் 

நிதறதவற்றப்பட்டது. 
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• சட்டப்பிரிவு 21 க்குப் பிறகு ஒரு புதிய பிரிவு (21-A) தசரக்்கப்பட்டுள்ளது: “எந்தபவாரு 

தசதவயிலும் எந்தபவாரு பதவிக்கும் தநரடி ஆட்தசரப்்பு மூலம் ஆட்தசரப்்புக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் எந்தபவாரு நபரும் ஆட்தசரப்்புக்காக நடதத்ப்படும் ததரவ்ில் 

தமிழ் பமாழித் தாளில் ததரச்ச்ி பபற தவண்டும். நாற்பது சதவீத மதிப்பபண்கள்”. 

• மாநிலத்தில் உள்ள அதனத்து மாநில அரசு துதறகள் மற்றும் மாநில பபாதுத்துதற 

நிறுவனங்களில் 100% தமிழ் இதளஞரக்ள் பணியமரத்்தப்படுவதத உறுதி 

பசய்வதற்காக இது பசய்யப்பட்டது. 

➢3வது உலக முதலீட்டாளரக்ள் சந்திப்பு 

• 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 மற்றும் 11ஆம் தததிகளில் 3வது உலக முதலீட்டாளரக்ள் 

மாநாடு பசன்தனயில் நதடபபறும் என்று தமிழக முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் ஜனவரி 

13ஆம் தததி அறிவிதத்ார.் 

• இந்த சந்திப்பின் தபாது, அதிக முதலீடுகதள ஈரக்்கவும், தவதலகதள 

உருவாக்கவும், பபாருளாதாரதத்த வலுப்படுத்தவும் 100க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் 

பங்தகற்தப உறுதி பசய்ய அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

• தமிழகம் நாட்டிதலதய இரண்டாவது பபரிய பபாருளாதாரமாக உள்ளதாகவும், 2030-

ம் ஆண்டுக்குள் 1 டிரில்லியன் டாலர ்பபாருளாதாரம் என்ற இலக்தக எட்ட இலக்கு 

நிரண்யித்துள்ளதாகவும் முதல்வர ்பதரிவித்தார.் மாநிலத்தின் தநாக்கத்தின் ஒரு 

பகுதியாக, முதலீட்டாளரக்ள் கூட்டம் பல இடங்களில் நதடபபற்றது. துபாய் உட்பட. 

➢ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்திய காரியக்ரம் (RBSK), பள்ளி சுகாதாரம் மற்றும் ஆதராக்கிய 

தூதர ்திட்டம் 

• தமிழ்நாடு - பள்ளி சுகாதாரத் திட்டத்தத பசயல்படுத்துவதிலும், மாதவிடாய் 

சுகாதார நதடமுதறகளுக்காகவும் மதத்ிய சுகாதார அதமசச்கத்திடமிருந்து 

சிறந்த பசயல்திறன் பகாண்ட மாநில விருததப் பபற்றது. 

• ஜனவரி 16 மற்றும் 17 ஆம் தததிகளில் புது தில்லியில் நதடபபற்ற பள்ளி சுகாதாரம் 

மற்றும் ஆதராக்கிய தூதர ்நிகழ்சச்ியின் பயிலரங்கின் தபாது இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

• பபாது சுகாதார இயக்குநரகம் மூலம் பள்ளிக் கல்வித் துதறயுடன் இதணந்து 

ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்த்ய காரியக்ரம் (ஆரப்ிஎஸ்தக), பள்ளி சுகாதாரம் மற்றும் 

ஆதராக்கிய தூதர ்திட்டத்தத தமிழ்நாடு பசயல்படுத்தி வருவதாக சுகாதாரத்துதற 

அதமசச்ர ்மா.சுப்பிரமணியன் பதரிவிதத்ார.் 

➢ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்திய காரியக்ரம் (RBSK), பள்ளி சுகாதாரம் மற்றும் ஆதராக்கிய 

தூதர ்திட்டம் 

• தமிழ்நாடு - பள்ளி சுகாதாரத் திட்டத்தத பசயல்படுத்துவதிலும், மாதவிடாய் 

சுகாதார நதடமுதறகளுக்காகவும் மதத்ிய சுகாதார அதமசச்கத்திடமிருந்து 

சிறந்த பசயல்திறன் பகாண்ட மாநில விருததப் பபற்றது. 

• ஜனவரி 16 மற்றும் 17 ஆம் தததிகளில் புது தில்லியில் நதடபபற்ற பள்ளி சுகாதாரம் 

மற்றும் ஆதராக்கிய தூதர ்நிகழ்சச்ியின் பயிலரங்கின் தபாது இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

• பபாது சுகாதார இயக்குநரகம் மூலம் பள்ளிக் கல்வித் துதறயுடன் இதணந்து 

ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்த்ய காரியக்ரம் (ஆரப்ிஎஸ்தக), பள்ளி சுகாதாரம் மற்றும் 

ஆதராக்கிய தூதர ்திட்டத்தத தமிழ்நாடு பசயல்படுத்தி வருவதாக சுகாதாரத்துதற 

அதமசச்ர ்மா.சுப்பிரமணியன் பதரிவிதத்ார.் 
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➢காவல் கரங்கள் 

• பசன்தன மாநகர காவல்துதற - 'காவல் கரங்கள்' முயற்சிதய பவற்றிகரமாக 

பசயல்படுத்தியதற்காக ஸ்தகாச ்தங்கம் வழங்கப்பட்டது. 

• சுகாதாரம், காவல் மற்றும் பாதுகாப்பு, நிரவ்ாகம், தகவிதனப் பபாருடக்ள், 

விதளயாட்டு மற்றும் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்தவறு அம்சங்களில் நல்ல 

நிரவ்ாகத்திற்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஸ்தகாச ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

• இந்த ஆண்டு, தபாலீஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவின் கீழ், பசன்தன நகர தபாலீசார,் 

'காவல் கரங்கள்' படத்திற்கு தங்கம் பவன்றனர.் 

➢ஆதம பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தமயம் 

• மாநில அரசு - ரூ.6 மதிப்பீட்டில் ஆதம பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தமயம் 

அதமப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 3 தகாடி. 

• இது பதாடரப்ாக, சுற்றுசச்ூழல், பருவநிதல மாற்றம் மற்றும் வனத்துதற பசயலர ்

சுப்ரியா சாஹு கடந்த ஜனவரி 20ம் தததி உத்தரவு பிறப்பிதத்ார.் 

• முன்பமாழியப்பட்ட தமயம் காயமதடந்த ஆதமகதள மீட்டு சிகிசத்ச அளித்து 

மீண்டும் கடலில் விட தவண்டும். 

➢இந்தியாவின் முதல் STEM கண்டுபிடிப்பு தமயம் 

• இந்தியாவின் முதல் STEM கண்டுபிடிப்பு தமயத்தத பசன்தனயில் AIF திறந்து 

தவத்தது. 

• அபமரிக்கன் இந்தியா அறக்கட்டதள (AIF) இந்தியாவின் முதல் STEM கண்டுபிடிப்பு 

மற்றும் கற்றல் தமயத்தத (SILC) தமிழ்நாட்டின் பசன்தனயில் ஜனவரி 2023 இல் 

துவக்கியது. 

• இது வானவில் மன்றத்தின் திட்டத்தின் கீழ் திறந்து தவக்கப்பட்டது. 

• தராதபாடிக்ஸ், AI, விண்பவளித் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் STEM இன்குதபஷன் 

பணிநிதலயம் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த தமயம் மாணவரக்ளுக்கு இதடநிதல 

கற்றல் அணுகுமுதறதய அறிமுகப்படுத்தும். 

➢தமிழ்நாடு வளரந்்து வரும் துதற விதத நிதியம் (TNESSF) 

• ஜனவரி 27-ம் தததி முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் - தமிழ்நாடு வளரந்்து வரும் துதற விதத 

நிதிதய (TNESSF) பதாடங்கி தவத்தார.் 

• விதத நிதி என்பது மாநில அரசின் நிதி மற்றும் பதாழில் துதறகளின் கூட்டு 

முயற்சியாகும். 

• இது விண்பவளி மற்றும் பாதுகாப்பு பயன்பாடுகள், AI, Web 3. 0, காலநிதல 

பதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஆழமான பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட வளரந்்து வரும் 

துதறகளில் ஸ்டாரட்அ்ப்களுக்கு முதலீடத்ட வழங்குகிறது. 

➢கள ஆய்வு முதல்வர ்

• முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின், பிப்ரவரி 1-ம் தததி முதல் 'முதலதமசச்ர ்கள ஆய்வு' என்ற 

புதிய திட்டத்தத பதாடங்கி தவக்கிறார.் 

• அரசின் பல்தவறு வளரச்ச்ி மற்றும் நலதத்ிட்டங்கதள பசயல்படுத்துவது மற்றும் 

மாநிலத்தின் அதனத்து மாவட்டங்களிலும் நிரவ்ாக இயந்திரங்களின் 

பசயல்பாடுகள் குறித்தும் கள ஆய்வில் ஆய்வு பசய்யப்படும். 
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• புதிய முயற்சியின் கீழ், முதல்வர,் தனது அதமசச்ரதவ சகாக்கள், அரசு 

பசயலாளரக்ள் மற்றும் துதறத் ததலவரக்ளுடன் அதனத்து மாவட்டங்களுக்கும் 

வருதக தரவுள்ளார.் 

➢இந்தியாவின் முதல் நீருக்கடியில் பமட்தரா 

• இந்தியாவின் முதல் நீருக்கடியில் பமட்தரா தசதவயான பகால்கத்தா பமட்தரா 

ரயில் காரப்்பதரஷன் (தகஎம்ஆரச்ி) கிழக்கு-தமற்கு பமட்தரா காரிடார ்திட்டம் 

டிசம்பர ்2023க்குள் நிதறவதடயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

• இதன் மூலம், நாட்டின் முதல் பமட்தரா ரயில் என்ற பபருதமதய பபற்ற 

பகால்கத்தா பமட்தராவின் மகுடத்தில் தமலும் ஒரு இறகு தசரந்்துள்ளது. 

• ஹூக்ளி ஆற்றின் வழியாக ஓடும் நீருக்கடியில் பமட்தரா, ஹவுரா மற்றும் 

பகால்கத்தா இரட்தட நகரங்கதள இதணக்கும். 

➢குடியிருப்பு நில உரிதமகள் திட்டம் 

• மத்தியப் பிரததச முதல்வர ்சிவராஜ் சிங் பசௌஹான் - சமீபதத்ில் ஜனவரி 4 அன்று 

திகாம்கர ்மாவட்டதத்ில் முதலதமசச்ரின் வீடட்ு மதன உரிதமத ்திட்டத்தத 

(முக்யமந்திரி அவாசியா பு அதிகார ்தயாஜனா) பதாடங்கி தவத்தார.் 

• கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏதழகளுக்கு வீடு கட்ட இலவச மதன வழங்குவதத 

இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

• நிலம் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும் மற்றும் மதனயுடன், மற்ற அதனத்து 

திட்டங்களின் பலன்களும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும். 

➢நாட்டின் முதல் முழு டிஜிட்டல் வங்கி மாநிலம் 

• தகரள முதல்வர ்பினராயி விஜயன் ஜனவரி 7, 2023 அன்று, வங்கிச ்தசதவயில் 

முழுவதுமாக டிஜிட்டல் மயமான நாட்டிதலதய முதல் மாநிலமாக தகரளாதவ 

அறிவித்தார.் 

• உள்கட்டதமப்பு தமம்பாடு மற்றும் பதாழில்நுட்ப முன்தனற்றங்களுடன் உள்ளுர ்

சுயஅரசு நிறுவனங்கள் மூலம் சமூக ததலயீடுகள் மூலம் இந்த சாததன 

சாத்தியமானது. 

➢பதன ஓதல தகபயழுத்துப் பிரதி அருங்காட்சியகம் 

• தகரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தகாட்தட பகுதியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட 

மத்திய ஆவணக் காப்பகத்தில் நவீன ஆடிதயா காட்சி பதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 

பதன ஓதல தகபயழுத்துப் பிரதி அருங்காட்சியகத்தத தகரள முதல்வர ்பினராயி 

விஜயன் திறந்து தவத்தார.் 

• "உலகின் முதல் பதன ஓதல தகபயழுத்துப் பிரதி அருங்காட்சியகம்" என 

உயரத்்தப்பட்ட இந்த அருங்காட்சியகம், தகரள வரலாறு மற்றும் பாரம்பரிய 

அருங்காட்சியகத்துடன் இதணந்து ஆவணக் காப்பகத் துதறயால் 3 தகாடி ரூபாய் 

பசலவில் அதமக்கப்பட்டது. 

➢இந்தியாவின் முதல் அரசியலதமப்பு எழுத்தறிவு பபற்ற மாவட்டம் 

• தகரளாவின் பகால்லம் மாவட்டம் இந்தியாவின் முதல் அரசியலதமப்பு எழுத்தறிவு 

பபற்ற மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• விரிவான அரசியலதமப்பு கல்வியறிதவப் பபறுவதற்கு அரசியலதமப்பு 

இலட்சியங்கள் நமது அன்றாட வாழ்விலும் அரசாங்கத்திலும் ஒருங்கிதணக்கப்பட 
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தவண்டும் என்று கூறி, பகால்லத்தத இந்தியாவின் முதல் அரசியலதமப்பு எழுதும் 

மாவட்டமாக முதல்வர ்அறிவித்தார.் 

• இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, அப்பகுதியில் உள்ள பத்து வயதுக்கு தமற்பட்ட 

சுமார ்16.3 லட்சம் தபருக்கு அரசியலதமப்பின் பல்தவறு கூறுகள் 

கற்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

➢குருடட்ுதத்ன்தம கட்டுப்பாடு பகாள்தக 

• 14 ஜனவரி 2023 அன்று "பாரத்வ உரிதமதய" உறுதி பசய்யும் தநாக்கத்துடன், 

குருடட்ுதத்ன்தமதயக் கட்டுப்படுத்தும் பகாள்தகதய அமல்படுத்திய முதல் 

மாநிலமாக ராஜஸ்தான் மாறியுள்ளது. 

• இந்தக் பகாள்தகயின் கீழ், பாரத்வயின்தம விகிததத்தக் குதறக்க மாநிலத்தில் 

ஒரு பபரிய இயக்கம் தமற்பகாள்ளப்படும். 

• 2020 இல் 1.1% ஆக இருந்த குருட்டுதத்ன்தமயின் பரவல் விகிதம், பகாள்தகயின் 

மூலம் 0.3% ஆகக் குதறக்கப்படும். 

➢பபண் மாணவரக்ளுக்கு 60 நாட்கள் மகப்தபறு விடுப்பு 

• 18 வயதுக்கு தமற்பட்ட மாணவிகளுக்கு 60 நாட்கள் மகப்தபறு விடுப்பு 

வழங்கப்படும் என தகரள உயரக்ல்வித்துதற அதமசச்ர ்ஆர ்பிந்து 

அறிவித்துள்ளார.் பபண் மாணவரக்ளுக்கு தததவயான வருதக சதவீதம் 

மாதவிடாய் விடுப்பு உட்பட 73 சதவீதமாக இருக்கும். 

• பகாசச்ி அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பப் பல்கதலக்கழகம் (குசாட்) சமீபத்தில் 

அறிவித்தபடி அதனத்து மாநிலப் பல்கதலக்கழகங்களிலும் மாதவிடாய் விடுப்பு 

வழங்குவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது. 

• மாநில உயரக்ல்வித் துதறயின் கீழ் உள்ள அதனத்து பல்கதலக்கழகங்களுக்கும் 

விடுமுதறக் பகாள்தகதய நீட்டிக்க தகரள அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

➢ஆவண டிஜிட்டல்மயமாக்கலுக்கான அக்ஷயா பபரிய பிரசச்ாரம் (ABCD) 

• தகரளாவில் உள்ள வயநாடு மாவட்டம் - ஆவண டிஜிட்டல்மயமாக்கலுக்கான 

அக்ஷயா பிக் பிரசச்ாரத்தின் (ABCD) கீழ் அதனத்து பழங்குடியின மக்களுக்கும் 

அத்தியாவசிய ஆவணங்கதள வழங்கும் நாட்டின் முதல் மாவட்டமாக மாறியுள்ளது. 

• அத்தியாவசிய ஆவணங்கள் இல்லாததால், தாழ்தத்ப்பட்ட பழங்குடியின 

சமூகத்தினர ்அரசின் சலுதககதளப் பபறத் தவறியததக் கண்டறிந்த மாவட்ட 

நிரவ்ாகம் இந்தத் திட்டத்ததத் பதாடங்கியது. 

• ஏபிசிடியின் கீழ், 64,670 பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் 

தரஷன் காரட்ுகள், ஆதார ்அட்தடகள், பிறப்புச ்சான்றிதழ்கள், வாக்காளர ்

அதடயாள அட்தடகள், வங்கிக் கணக்குகள், மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்தடகள் 

உள்ளிட்ட இதர தசதவகள் வழங்கப்பட்டன. 

➢அறிவியல் 20” (S20) 

• இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) - G20 உசச்ிமாநாட்டின் அறிவியல் 

பணிக்குழுவான “அறிவியல் 20” (S20)க்கான பசயலகமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• "புதுதமயான மற்றும் நிதலயான வளரச்ச்ிக்கான சீரக்ுதலக்கும் அறிவியல்" என்ற 

ததலப்பில் ஜனவரி 30-31 தததிகளில் S20 பதாடக்கக் கூட்டம் புதுசத்சரியில் 

நதடபபறும். 

• வறுதம தபான்ற உலகளாவிய பிரசச்ிதனகதள தீரக்்க உதவுவதிலும், G20 உறுப்பு 

நாடுகளின் வளரச்ச்ிதய ஒருங்கிதணப்பதிலும் S20 முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 
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• யுனிவரச்ல் தஹாலிஸ்டிக் பஹல்த், பசுதம எதிரக்ாலத்திற்கான தூய்தமயான 

ஆற்றல் மற்றும் சமூகம் மற்றும் கலாசச்ாரத்துடன் அறிவியதல இதணத்தல் ஆகிய 

மூன்று முக்கிய விஷயங்களில் S20 கவனம் பசலுத்தும். 

➢சரவ்ததச திதன ஆண்டு (IYM) 

• ஐக்கிய நாடுகள் சதப - 2023 ஆம் ஆண்தட சரவ்ததச திதன ஆண்டாக (IYM) 

அறிவித்துள்ளது. 

• இந்தியாதவ 'திதனகளுக்கான உலகளாவிய தமயமாக' நிதலநிறுத்துவதுடன், IYM 

2023 ஐ 'மக்கள் இயக்கமாக' மாற்றுவதற்கான தனது பாரத்வதயயும் பிரதமர ்

நதரந்திர தமாடி பகிரந்்துள்ளார.் 

• பிரதமர ்நதரந்திர தமாடியின் கீழ் உள்ள இந்திய அரசாங்கம் 2023 ஆம் ஆண்தட 

சரவ்ததச திதன ஆண்டாக அறிவிப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ்சதப 

(UNGA) தீரம்ானதத்த முன்பனடுத்தது மற்றும் இந்தியாவின் முன்பமாழிவுக்கு 72 

நாடுகள் ஆதரவு பதரிவித்தன. 

➢ததசிய மருத்துவ ஆதணயம் (திருத்தம்) மதசாதா, 2022 

• முன்பமாழியப்பட்ட ததசிய மருத்துவ ஆதணய (திருத்தம்) மதசாதா, 2022-ன் 

வதரதவ சுகாதார அதமசச்கம் பவளியிடட்ுள்ளது. 

• மருத்துவ அலட்சியம் அல்லது பதாழில்முதற தவறான நடதத்த பதாடரப்ான 

புகாரக்ளில் மாநில மருத்துவ கவுன்சில்களின் முடிவு/பசயல்களுக்கு எதிராக 

பநறிமுதறகள் மற்றும் மருத்துவப் பதிவு வாரியம் (EMRB) அல்லது NMC இல் 

தமல்முதறயீடு பசய்ய தநாயாளிகள் அல்லது அவரக்ளது உறவினரக்ள் அல்லது 

எந்தபவாரு புகாரத்ாரரும் இந்த திருதத்தத்ில் அடங்கும். 

• முன்பமாழியப்பட்ட திருத்தங்கள் குறித்த ஆதலாசதனகள்/கருத்துகள் அல்லது 

ஆட்தசபதனகதள 30 நாட்களுக்குள் பபாதுமக்கள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளிடமிருந்து அதமசச்கம் தகாரியுள்ளது. 

➢ததசிய பசுதம தஹட்ரஜன் மிஷன் 

• ஜனவரி 4 அன்று, மதத்ிய அரசு - ரூ.19,744 தகாடி ஆரம்ப நிதி பசலவில் ததசிய பசுதம 

தஹட்ரஜன் இயக்கத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

• பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி ததலதமயில் நதடபபற்ற அதமசச்ரதவ கூட்டத்தில் 

இந்த பணிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

• 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆண்டுக்கு 5 மில்லியன் டன் பசத்ச தஹட்ரஜதன உற்பதத்ி 

பசய்வதத இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது 

• இந்தியா தனது காரப்ன் அளதவக் குதறப்பது மட்டுமல்லாமல், படிம 

எரிபபாருடக்ளின் இறக்குமதியில் கணிசமான அளவு அந்நியச ்பசலாவணிதயச ்

தசமிக்கவும் இந்த பணி உதவும். 

➢அஸ்பிதரஷனல் பிளாக் புதராகிராம் (ABP) 

• ஜனவரி 7 ஆம் தததி, பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி - ததலதமச ்பசயலாளரக்ளின் 

இரண்டாவது ததசிய மாநாட்டின் மதிப்பாய்வு அமரவ்ின் தபாது அரசாங்கத்தின் 

அபிலாதஷ பிளாக் திட்டத்தத (ABP) பதாடங்கினார.் 

• பல்தவறு வளரச்ச்ி அளவுருக்களில் பின்தங்கிய பதாகுதிகளின் பசயல்திறதன 

தமம்படுத்துவதத தநாக்கமாகக் பகாண்டது இந்த முயற்சி. 

• இந்த திட்டம் 31 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள 500 

மாவட்டங்கதள உள்ளடக்கும். 
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➢பவளிநாட்டு உயர ்கல்வி நிறுவனங்கள் 

• பல்கதலக்கழக மானியக் குழு (யுஜிசி) - 'இந்தியாவில் பவளிநாட்டு உயரக்ல்வி 

நிறுவனங்களின் வளாகங்கதள அதமப்பது மற்றும் இயக்குவது' பதாடரப்ான 

வதரவு விதிமுதறகதள ஜனவரி 5ஆம் தததி அறிவித்தது. 

• நாட்டில் பல்தவறு பட்டங்கள், டிப்தளாமாக்கள் மற்றும் சான்றிதழ் நிகழ்சச்ிகதள 

நடத்துவதற்கு பவளிநாட்டுப் பல்கதலக்கழகங்களின் நுதழவு மற்றும் 

பசயல்பாடுகதள ஒழுங்குபடுத்தும் தநாக்கில் இந்த வதரவு உள்ளது. 

• வதரவு விதிமுதறகளின்படி, பவளிநாட்டுப் பல்கதலக்கழகங்கள் 

முதன்முதறயாக இந்தியாவில் தங்கள் வளாகங்கதள அதமக்க முடியும். 

• நாட்டில் வளாகங்கதளக் பகாண்ட பவளிநாட்டு பல்கதலக்கழகங்கள் முழுதநர 

திட்டங்கதள ஆஃப்தலன் பயன்முதறயில் மட்டுதம வழங்க முடியும், ஆன்தலன் 

அல்லது பதாதலதூரக் கற்றல் அல்ல. 

➢கங்கா விலாஸ் 

• பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி, உலகின் மிக நீளமான ரிவர ்க்ரூஸ்-எம்வி கங்கா 

விலாதஸ வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூலம் பகாடியதசத்து பதாடங்கி தவத்து, 

வாரணாசியில் படன்ட் சிட்டிதய திறந்து தவத்தார.் 

• உலக சுற்றுலா வதரபடத்தில் வட இந்தியாவின் முன்னணி சுற்றுலா தலங்களுக்கு 

பகாண்டு வரும் வதகயில் காசியில் இருந்து திப்ருகர ்வதரயிலான மிக நீண்ட 

ஆற்றுப் பயணம் இன்று பதாடங்குகிறது என்றார.் 

• விழாவில், ரூ.1 தகாடி மதிப்பிலான பல்தவறு கூடுதல் உள்நாட்டு நீரவ்ழித் 

திட்டங்களுக்கு பிரதமர ்பதாடங்கி தவத்து அடிக்கல் நாட்டினார.் 1000 தகாடி. 

➢சரவ்ததச காத்தாடி விழா 

• சரவ்ததச காத்தாடி திருவிழா - ஜனவரி 8 முதல் 14 வதர அகமதாபாத் மற்றும் 

குஜராத்தின் பிற நகரங்களில் வண்ணமயமான காதத்ாடிகளுடன் 

பகாண்டாடப்பட்டது. 

• அகமதாபாத்தில் நதடபபறும் சரவ்ததச காத்தாடி திருவிழா 2023, இதில் 68 

நாடுகதளச ்தசரந்்த சுமார ்125 பட்டம் பறக்கும் வீரரக்ள் பங்தகற்கின்றனர.் 

• G20 கருப்பபாருளின் அடிப்பதடயில் "ஒரு பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒரு எதிரக்ாலம்" 

என்பது திருவிழாவின் தீம். 

➢குதளாபல் சவுத் பசன்டர ்ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் 

• பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி - சமீபத்தில் ஜனவரி 13, 2023 அன்று "குதளாபல் சவுத் 

பசண்டர ்ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்" அதமப்பதாக அறிவிதத்ார.் 

• வாய்ஸ் ஆஃப் குதளாபல் சவுத் பமய்நிகர ்உசச்ிமாநாட்டின் நிதறவு அமரவ்ில் 

அவரது பதாடக்க உதரயின் தபாது இந்த அறிவிப்பு பவளியிடப்பட்டது. 

• வளரும் நாடுகளின் உறுப்பினரக்ளுக்கு உதவும் தீரவ்ுகள் அல்லது சிறந்த 

நதடமுதறகள் பற்றிய ஆராய்சச்ிதய இந்த தமயம் தமற்பகாள்ளும். 

• இந்த நிகழ்வின் தபாது, விண்பவளி பதாழில்நுட்பம் மற்றும் அணுசக்தி தபான்ற 

துதறகளில் நாட்டின் நிபுணத்துவத்தத மற்ற வளரும் நாடுகளுடன் பகிரந்்து 

பகாள்ள 'உலகளாவிய பதற்கு அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப முயற்சி' 

பதாடங்கப்படுவததயும் பிரதமர ்தமாடி அறிவித்தார.் 

➢ஆதராக்யா தமத்ரி 
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• மருத்துவப் பபாருடக்ளுக்கான 'ஆதராக்ய தமத்ரி' திட்டதத்த பிரதமர ்நதரந்திர 

தமாடி அறிவித்தார.் 

• பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி, வளரும் நாடுகளுக்கான புதிய 'ஆதராக்ய தமத்ரி' 

திட்டத்தத ஜனவரி 13, 2023 அன்று அறிவித்தார.் 

• இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், இயற்தகப் தபரழிவுகள் அல்லது மனிதாபிமான 

பநருக்கடிகளால் பாதிக்கப்பட்ட வளரும் நாடுகளுக்கு இந்தியா அத்தியாவசிய 

மருத்துவப் பபாருடக்தள வழங்கும். 

• தகாவிட் பதாற்றுதநாய்களின் தபாது, இந்தியாவின் 'தடுப்பூசி தமத்ரி' முயற்சி 

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகதள 100 க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளுக்கு 

வழங்கியது. 

➢இந்தியாவின் முதல் சிறப்பு தமயம் (CoE) – ஆன்தலன் தகமிங் 

• மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பம் (MeitY) மற்றும் திறன் தமம்பாடு 

மற்றும் பதாழில்முதனவு துதற அதமசச்ர ்ராஜீவ் சந்திரதசகர ்- இந்தியாவின் 

முதல் ஆன்தலன் தகமிங்கின் சிறப்பு தமயம் (CoE) தமகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் 

மாரச் ்2023க்குள் அதமக்கப்படும் என்று அறிவிதத்ார.் 

• MeitY, ஷில்லாங்கில் உள்ள ததசிய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்தின் (NIELIT) கீழ் ஒரு அதிநவீன வசதிதய அதமத்து டிஜிட்டல் திறன்கள் 

குறிதத் பயிற்சிதய அளிக்கும். 

• இன்தறய காலகட்டத்தில் டிஜிட்டல் திறன்களின் முக்கியத்துவத்ததப் 

புரிந்துபகாண்டு, பிரதான் மந்திரி பகௌஷல் விகாஸ் தயாஜனா (PMKVY) 4.0 மூலம் 

MeitY திறன் இந்தியாதவ மறுபதாடக்கம் பசய்கிறது. 

➢பராக் 

• ததசிய கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆரட்ி) - இந்தியாவின் 

முதல் ததசிய மதிப்பீட்டு கட்டுப்பாட்டாளரான 'பராக்' சமீபதத்ில் அறிவித்தது. 

• புதிய மாணவர ்மதிப்பீட்டு முதறகள் குறித்து நாட்டிலுள்ள பல்தவறு பள்ளி 

வாரியங்களுக்கு ஆதலாசதன வழங்குவதற்கும் அவரக்ளுக்கிதடதய 

ஒத்துதழப்தப தமம்படுத்துவதற்கும் இது ஒரு தரநிதல அதமக்கும் அதமப்பாக 

பசயல்படும். 

• PARAKH என்பது 'பசயல்திறன் மதிப்பீடு, ஆய்வு மற்றும் முழுதமயான 

வளரச்ச்ிக்கான அறிவின் பகுப்பாய்வு' 

• ததசிய கல்விக் பகாள்தக (NEP) 2020-ன் அமலாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக பராக் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

➢21 பரம் வீர ்சக்ரா பபற்றவரக்ள் 

• தநதாஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸின் பிறந்தநாதள நிதனவுகூரும் வதகயில், பிரதமர ்

நதரந்திர தமாடி ஜனவரி 23, 2023 அன்று அந்தமான் மற்றும் நிக்தகாபார ்தீவுகளின் 21 

பபரிய பபயரற்ற தீவுகளுக்கு 21 பரம் வீர ்சக்ரா பபற்றவரக்ளின் பபயதரப் 

பபயரிட்டார.் 

• தபாரட்் பிதளயரில் நதடபபற்ற விழாவின் தபாது, தநதாஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் 

தீவுகளில் கட்டப்படும் தநதாஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் நிதனவிடத்தின் மாதிரிதய 

பிரதமர ்பவளியிட்டார.் 

➢U-WIN 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY TNPSC JAN CA 

9 PM IAS ACADEMY 
PM IAS – ERODE | COIMBATORE – 7373799495| www.pmias.in            CRERATIVE THOUGHT AND ACTION 

• தமயம் - இந்தியாவின் உலகளாவிய தநாய்த்தடுப்புத் திட்டதத்ிற்கான (UIP) Co-WIN 

தளத்தின் அடிப்பதடயில் ஒரு மின்னணு தநாய்தத்டுப்பு பதிதவட்தட 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• U-WIN எனப் பபயரிடப்பட்ட இந்த தளமானது, ஒவ்பவாரு கரப்்பிணிப் பபண்தணயும் 

பதிவுபசய்து தடுப்பூசி தபாடுவதற்கும், அவளது பிரசவ முடிதவப் பதிவு 

பசய்வதற்கும், புதிதாகப் பிறந்த ஒவ்பவாரு பிரசவத்ததயும் பதிவு பசய்வதற்கும், 

பிறப்பு அளவுகள் மற்றும் அதன்பின் அதனத்து தடுப்பூசி நிகழ்வுகளுக்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

• தற்தபாது, ஒவ்பவாரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் இரண்டு 

மாவட்டங்களில் தசாததன அடிப்பதடயில் பசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

➢அவள் உலகத்திற்கு உணவளிக்கிறாள் 

• PEPSICO மற்றும் CARE இன் பதராபகார அறக்கட்டதள - இந்தியாவில் "ஷி ஃபீட்ஸ் தி 

தவரல்்ட்" திட்டதத்த கூட்டாக அறிமுகப்படுத்தியது. 

• உலகளாவிய விவசாயத்தத தமயமாகக் பகாண்ட பபண்கள் அதிகாரமளிக்கும் 

திட்டம் தமற்கு வங்காளத்தின் வடக்கு வங்காளத்தில் உள்ள இரண்டு 

மாவட்டங்களில் இருந்து பதாடங்கும். 

• இந்தியாவில், இது 48,000 க்கும் தமற்பட்ட பபண்கள், ஆண்கள் மற்றும் 

குழந்ததகதள பசன்றதடவததயும் தமற்கு வங்காளத்தில் 1,500,000 நபரக்ளுக்கு 

மதறமுகமாக பயனளிப்பததயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

➢விரிவான இடம்பபயரவ்ு மற்றும் பமாபிலிட்டி பாரட்்னரஷ்ிப் ஒப்பந்தம்' (MMPA) 

• ஜனவரி 2 ஆம் தததி, இந்தியா - இந்திய மாணவரக்ள் மற்றும் பதாழில் 

வல்லுநரக்ளின் இடம்பபயரவ்ு மற்றும் நடமாட்டத்திற்காக ஆஸ்திரியாவுடன் 

'விரிவான இடம்பபயரவ்ு மற்றும் இயக்கம் கூட்டாண்தம ஒப்பந்தத்தில்' (MMPA) 

தகபயழுத்திட்டது. 

• இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஆஸ்திரிய பவளியுறவு அதமசச்ர ்அபலக்சாண்டர ்

ஷால்பலன்பபரக்் மற்றும் இந்திய பவளியுறவுத்துதற அதமசச்ர ்எஸ். பஜய்சங்கர ்

ஆகிதயார ்வியன்னாவில் தகபயழுத்திட்டனர.் 

• ஒப்பந்தத்தின்படி, ஆஸ்திரியாவிற்குள் நுதழந்த சட்டவிதராத குடிதயறிகதள 

இந்தியா திரும்பப் பபறும், அதத தநரத்தில் ஆஸ்திரியா இயக்கம் மற்றும் 

இடம்பபயரவ்ு "மிகவும் எளிதாக" பசய்யும். 

➢யுதக-இந்தியா இளம் வல்லுநரக்ள் திட்டம் 

• ஜனவரி 9 அன்று, லண்டனில் உள்ள இந்திய உயர ்ஸ்தானிகராலயத்தில் UK-India 

Young Professionals திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் 3,000 இளம் இந்தியரக்ள் மற்றும் பிரிட்டன்கள் தங்கள் 

நாடுகளில் வசிக்கவும், படிக்கவும், தவதல பசய்யவும் அனுமதிக்கும். 

• இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்தில் உள்ள இதளஞரக்ளுக்கு தவதல வாய்ப்புகதள 

உருவாக்குதல், வாய்ப்புகதள உருவாக்குதல், பரஸ்பரம் வரத்த்கம் பசய்தல், 

ஸ்டாரட்்-அப்கதள நிறுவுதல், புதுதம மற்றும் புதிய ஆராய்சச்ிகதள உருவாக்குதல் 

மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் இங்கிலாந்து-இந்தியா கூட்டாண்தமதய 

உருவாக்குதல் ஆகியதவ இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

➢அம்ரித் பாரத் ஸ்தடஷன் திட்டம் 
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• ரயில்தவ அதமசச்கம் - நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில் நிதலயங்கதள 

நவீனமயமாக்குவதற்காக 'அமிரத்் பாரத் ஸ்தடஷன் திட்டம்' என்ற புதிய திட்டத்தத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• இத்திட்டம் 1,000க்கும் தமற்பட்ட நிதலயங்களின் உள்கட்டதமப்பு தமம்பாட்தட 

நீண்ட கால தநாக்குடன் பதாடரச்ச்ியாக வழங்குகிறது. 

• இத்திட்டத்தின் கீழ், ஷாப்பிங் பசன்டரக்ள், ஃபுட் தகாரட்்கள் தபான்றவற்றுடன் கூடிய 

கூதரயின் தமல் பிளாசாக்களுக்கான ஏற்பாடுகள், நீளமான தளங்கள், 

தபலாஸ்ட்பலஸ் டிராக்குகள் மற்றும் 5G இதணப்பு தபான்ற வசதிகளுடன் 

நிதலயங்கள் பபாருத்தப்படும். 

➢புதிய ஒருங்கிதணந்த உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

• தமயம் - ஜனவரி 1, 2023 முதல் புதிய ஒருங்கிதணந்த உணவுப் பாதுகாப்புத் 

திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• புதிய திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் ததசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் 

(NFSA) கீழ் 81.35 தகாடி பயனாளிகளுக்கு இலவச உணவு தானியங்கதள வழங்கும். 

• கடந்த வாரம், பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி ததலதமயிலான அதமசச்ரதவ, 2023 ஆம் 

ஆண்டில் 81.35 தகாடி பயனாளிகளுக்கு NFSA இன் கீழ் உணவு தானியங்கதள 

இலவசமாக வழங்க முடிவு பசய்தது. 

• இலவச உணவு தானியங்கள் ஒதர தநரத்தில் நாடு முழுவதும் "ஒதர நாடு- ஒதர 

தரஷன் காரட்ு" கீழ் பபயரவ்ுத்திறதன ஒதர மாதிரியாக பசயல்படுத்துவதத உறுதி 

பசய்யும். 

➢ஒளிபரப்பு உள்கட்டதமப்பு மற்றும் பநட்பவாரக்் தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

• ஜனவரி 4 அன்று, பபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அதமசச்ரதவக் குழு (CCEA) - 

பிரசார ்பாரதியில் ஒளிபரப்பு உள்கட்டதமப்தப விரிவாக்கம் மற்றும் 

தமம்படுத்துவதற்கான 'ஒளிபரப்பு உள்கட்டதமப்பு மற்றும் பநடப்வாரக்் தமம்பாடு' 

திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

• இது குறிப்பாக எல்தல, இடதுசாரி தீவிரவாததத்ால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் 

மூதலாபாய பகுதிகளில் பபாது தசதவ ஒளிபரப்பாளரின் வரம்தப விரிவுபடுத்த 

உதவும். 

• உள்நாட்டு மற்றும் சரவ்ததச பாரத்வயாளரக்ளுக்கு உயரத்ர உள்ளடக்கதத்த 

உருவாக்குவதத திட்டத்தின் முக்கிய உந்துதல் பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

➢பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் ஆன் தயாஜனா, PMGKAY 

• தமயம் - புதிய ஒருங்கிதணந்த உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டதத்ிற்கு பிரதான் மந்திரி 

கரிப் கல்யாண் ஆன் தயாஜனா, PMGKAY என்று பபயரிட்டுள்ளது. 

• முன்னதாக, ததசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் உள்ள உரிதமயின்படி, 

அந்ததாதய ஆன் தயாஜ்னா (AAY) மற்றும் முதன்தம குடும்ப (PHH) பயனாளிகளுக்கு 

இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்குவதற்கான புதிய ஒருங்கிதணந்த உணவுப் 

பாதுகாப்புத் திட்டதத்ிற்கு மத்திய அதமசச்ரதவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

• 80 தகாடிக்கும் அதிகமான ஏதழ மக்கள் பயன்பபறும் வதகயில், இந்த ஆண்டு 

ஜனவரி 1ம் தததி முதல் புதிய திட்டம் பசயல்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

➢108வது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் (ISC) 

• ஜனவரி 3 ஆம் தததி, பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி - நாக்பூரில் 108 வது இந்திய அறிவியல் 

காங்கிரதஸ (ISC) வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூலம் பதாடங்கி தவக்கிறார.் 
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• இந்தியாவின் அறிவியல் நாட்காட்டியின் முக்கிய நிகழ்வு தகாவிட்-19 பதாற்றுதநாய் 

காரணமாக இரண்டு வருட இதடபவளிக்குப் பிறகு நதடபபறும். 

• ஐந்து நாட்கள் நதடபபறும் இந்த நிகழ்வின் கருப்பபாருள் 'பபண்கள் 

அதிகாரமளிப்புடன் நிதலயான வளரச்ச்ிக்கான அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்பம்'. 

➢வாட்டர ்விஷன்@2047 

• 1 வது அகில இந்திய வருடாந்திர மாநில அதமசச்ரக்ள் தண்ணீர ்பற்றிய மாநாடு. 

• ஜல் சக்தி அதமசச்கம் 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 5 மற்றும் 6 ஆம் தததிகளில் 

மத்தியப் பிரததசத்தின் தபாபாலில் "நீர ்விஷன்@2047 " என்ற கருப்பபாருளுடன் 

"தண்ணீர ்பதாடரப்ான 1வது அகில இந்திய வருடாந்திர மாநில அதமசச்ர ்

மாநாட்தட" ஏற்பாடு பசய்தது . 

• 2-நாள் மாநாட்டின் முதன்தம தநாக்கமானது, இந்தியா@2027 க்கான உள்ளடீுகதள 

தசகரிப்பது மற்றும் மாநிலத்தின் பல்தவறு நீர ்பங்குதாரரக்ளிடமிருந்து 5P 

பதாதலதநாக்கு, நீர ்ஒரு மாநிலப் பபாருள், மற்றும் மாநிலங்களுடனான ஈடுபாடு 

மற்றும் கூட்டாண்தமதய தமம்படுத்துதல் ஆகும். 

➢குதளாபல் சவுத் உசச்ிமாநாட்டின் குரல் 

• இந்தியா - 'வாய்ஸ் ஆஃப் குதளாபல் சவுத் உசச்ிமாநாடு' என்ற சிறப்பு பமய்நிகர ்

உசச்ி மாநாட்தட அடுத்த வாரம் நடதத்வுள்ளது. 

• உசச்ிமாநாட்டின் கருப்பபாருள் 'குரலின் ஒற்றுதம, தநாக்கதத்ின் ஒற்றுதம. 

• வளரும் நாடுகதளப் பாதிக்கும் கவதலகதளப் பற்றி விவாதிக்க ஒரு பபாதுவான 

தளதத்த வழங்குவதற்கான இந்தியாவின் முயற்சிதய உசச்ிமாநாடு. 

• இந்த முயற்சி பிரதமர ்தமாடியின் சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ் மற்றும் வசுததவ 

குடும்பத்தின் தத்துவத்தின் பாரத்வயால் ஈரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

➢பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் (PBD) 

• பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் (PBD) மாநாடு என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் 

முதன்தமயான நிகழ்வாகும், இது பவளிநாட்டு இந்தியரக்ளுடன் ஈடுபடுவதற்கும் 

பதாடரப்ுபகாள்வதற்கும் மற்றும் புலம்பபயரந்்ததார ்ஒருவருக்பகாருவர ்

பதாடரப்ுபகாள்வதற்கும் ஒரு முக்கியமான தளதத்த வழங்குகிறது. 

• ஜனவரி 9 ஆம் தததி, பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி - மத்தியப் பிரததசத்தின் இந்தூரில் 

உள்ள பிரில்லியன்ட் கன்பவன்ஷன் பசன்டரில் 17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் 

(பிபிடி) மாநாட்தடத ்பதாடங்கி தவதத்ார.் 

• மூன்று நாள் மாநாட்டின் கருப்பபாருள் “பிரவாசிகள்: அமிரத் யுகத்தில் இந்தியாவின் 

முன்தனற்றத்தில் நம்பகமான பங்காளிகள்”. 

➢ஊதா விழா 

• இந்தியாவின் முதல் வதகயான உள்ளடக்கிய திருவிழாவான 'பரப்ிள் ஃபபஸ்ட்' - 

ஜனவரி 6 முதல் 8, 2023 வதர தகாவாவில் நதடபபற்றது. 

• தகாவா மாநில மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆதணயம், தகாவாவின் சமூக நலன் 

மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு சங்கத்தின் இயக்குநரகத்துடன் இதணந்து 'பரப்ிள் 

ஃபபஸ்ட்: பசலிபிதரட்டிங் பன்முகதத்ன்தம' என்ற நிகழ்சச்ிதய நடத்தியது. 

• இந்த விழா மாற்றுதத்ிறனாளிகதள பகாண்டாடுவதுடன், குதறபாடுகள் 

அவரக்ளுக்கு எப்படி ததடயாக இல்தல என்பதத விளக்கும் வாய்ப்தப 

வழங்குகிறது. 
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➢உலகப் பபாருளாதார மன்றம் 2023 உசச்ி மாநாடு 

• உலகப் பபாருளாதார மன்றம் 2023 உசச்ி மாநாடு ஜனவரி 16ஆம் தததி 

பதாடங்குகிறது. 

• வருடாந்திர உலகப் பபாருளாதார மன்ற உசச்ிமாநாட்டின் 53வது பதிப்பு 

சுவிட்சரல்ாந்தின் டாதவாஸில் ஜனவரி 16 முதல் 20, 2203 வதர நதடபபறும். 

• உலகப் பபாருளாதார மன்றம் (WEF) 2023 கூட்டத்தின் கருப்பபாருள் 'பிளவுபட்ட 

உலகில் ஒத்துதழப்பு.' 

➢20 (டி20) மாநாட்தட நிதனத்துப் பாருங்கள் 

• ஜி 20 அதமப்பின் கீழ் நதடபபற்று வந்த திங்க் 20 (டி20) மாநாடு - சமீபத்தில் 

மத்தியப் பிரததசத்தின் தபாபாலில் ஜனவரி 17 அன்று நிதறவதடந்தது. 

• திங்க்-20 அதமப்பின் இரண்டு நாள் கூட்டத்தில் ஜி-20 நிகழ்சச்ி நிரதலப் பற்றி 

விவாதித்த பிறகு, இந்தியா மற்றும் பவளிநாடுகதளச ்தசரந்்த 300க்கும் தமற்பட்ட 

அறிவுஜீவிகள் தபாபால் பிரகடனதத்த பவளியிட்டனர.் 

• தபாபால் பிரகடனம் ஆயுஷ் தபான்ற பாரம்பரிய மருத்துவ முதறகதள 

ஊக்குவிப்பததயும், உள்கட்டதமப்பு தமம்பாட்டில் மதிப்பு சாரந்்த வளரச்ச்ிதய 

ஊக்குவிப்பததயும் வலியுறுத்தியுள்ளது. 

➢இந்திய சரவ்ததச அறிவியல் விழா (IISF) 

• இந்திய சரவ்ததச அறிவியல் விழாவின் (IISF) 8வது பதிப்பு – மத்தியப் பிரததசத்தின் 

தபாபாலில் ஜனவரி 21 முதல் 24 வதர நதடபபறுகிறது. 

• அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துதறயில் சாததனகதளக் பகாண்டாட 

மாணவரக்ள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள், கண்டுபிடிப்பாளரக்ள், கதலஞரக்ள் மற்றும் 

பபாதுமக்கதள ஒன்றிதணக்கும் மிகப்பபரிய தளமாக IISF உள்ளது. 

• இந்திய சரவ்ததச அறிவியல் விழா என்பது அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 

அதமசச்கம் மற்றும் புவி அறிவியல் அதமசச்கத்தின் முயற்சியாகும். 

➢இந்தியா ஸ்டாக் படவலப்பர ்மாநாடு 

• முதல் இந்தியா ஸ்டாக் படவலப்பர ்மாநாடு 25 ஜனவரி 2023 அன்று புது தில்லியில் 

நதடபபறும். 

• G20 நாடுகள் மற்றும் G20 பசயலகத்தின் பிரதிநிதிகளும் மாநாட்டிற்கு 

அதழக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

• India Stack என்பது ஆதார,் UPI, Digi Locker, Co-Win, GeM மற்றும் GSTN தபான்ற டிஜிட்டல் 

தீரவ்ுகளின் பல அடுக்குக் குழுவாகும், தமலும் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் மாற்றத்தில் 

முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. 

➢ததசிய குழந்தத அறிவியல் காங்கிரஸ் 

• 30வது ததசிய குழந்தத அறிவியல் காங்கிரஸ் - அகமதாபாதத்ில் உள்ள சயின்ஸ் 

சிட்டியில் ஜனவரி 27 அன்று பதாடங்கியது. 

• நான்காவது முதறயாக ததசிய குழந்ததகள் அறிவியல் காங்கிரதஸ குஜராத் 

நடத்துகிறது 

• ததசிய குழந்ததகள் அறிவியல் காங்கிரஸின் 30வது அமரவ்ின் கருப்பபாருள் 

'உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அதமப்தபப் புரிந்துபகாள்வது' 

என்பதாகும். 

➢ஸ்டாக் படவலப்பரக்ள் மாநாடு 
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• இந்தியாவின் முதல் ஸ்டாக் படவலப்பரக்ள் மாநாடு - சமீபத்தில் ஜனவரி 25 அன்று 

புது தில்லியில் உள்ள இந்தியா ஹாபிதடட் தமயத்தில் நதடபபற்றது. 

• மத்திய பதாழில் முதனதவார,் திறன் தமம்பாடு, மின்னணுவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்பத்துதற இதண அதமசச்ர ்ராஜீவ் சந்திரதசகர ்மாநாட்தட பதாடங்கி 

தவத்தார.் 

• இது ததசிய மின் ஆளுதமப் பிரிவு (NeGD) மற்றும் மின்னணு மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்ப அதமசச்கம் (MeitY) ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

➢இந்தியா - ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் கூட்டாண்தம உசச்ி மாநாடு 

• இந்தியா - ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் கூட்டாண்தம உசச்ி மாநாடு - இரு நாடுகளின் 

மூதலாபாய வளரச்ச்ித் திட்டங்கதள இயக்குவதற்கும் புதிய பபாருளாதார 

கூட்டாண்தமகதள உருவாக்குவதற்கும் ஜனவரி 25 அன்று துபாயில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

• உசச்ிமாநாட்டின் தபாது, ஜவுளி, பசுதம எரிசக்தி, இதணப்பு உள்கட்டதமப்பு 

மற்றும் கழிவு தமலாண்தம தபான்ற பல்தவறு துதறகள் வாய்ப்புக்கான முக்கிய 

பகுதிகளாக தகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டன. 

• இந்தியாவும் ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸும் 2022 இல் விரிவான பபாருளாதார கூட்டு 

ஒப்பந்தத்தில் (CEPA) தகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

➢இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒற்தறப் பபண் அதமதிப்பதட 

• சூடானில் உள்ள ஐ.நா தூதரகத்திற்கு அதமதி காக்கும் பபண்களின் பதடப்பிரிதவ 

இந்தியா அனுப்பவுள்ளது. 2007 ஆம் ஆண்டு தலபீரியாவில் முதன்முதலாக 

அதனத்துப் பபண்களும் அடங்கிய குழுதவ நிறுத்தியதில் இருந்து, ஐ.நா. பணியில் 

உள்ள இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒற்தறப் பபண் அதமதிப்பதட இதுவாகும். 

• இரண்டு அதிகாரிகள் மற்றும் 25 இதர தரங்க்கதள உள்ளடக்கிய அதபயில் உள்ள 

இந்திய கன்னிபஜன்ட் வரிதசப்படுத்தல், நிசச்யதாரத்்த பதடப்பிரிவின் ஒரு 

பகுதியாக உருவாக்கி, சமூகதத்த தமம்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பபறும். 

➢குறுகிய தூர பாலிஸ்டிக் ஏவுகதண பிருத்வி II 

• பாதுகாப்பு அதமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு 

அதமப்பு, டிஆரட்ிஓ, ஒடிசா கடற்கதரயில் உள்ள சந்திப்பூரில் உள்ள 

ஒருங்கிதணந்த தசாததனத் தளத்தில் இருந்து குறுகிய தூர ஏவுகதணயான 

பிரித்வி-II இன் பயிற்சி ஏவுததல பவற்றிகரமாக நடத்தியது. 

• பிருத்வி-II ஏவுகதணயானது நன்கு நிறுவப்பட்ட அதமப்பாகும், இது இந்தியாவின் 

அணுசக்தி தடுப்புக்கான முக்கிய அங்கமாகும். 

➢வீர ்காரட்ியன்-2023 

• ஜப்பான் வான் தற்காப்புப் பதடயும் (JASDF) இந்திய விமானப் பதடயும் ஜனவரி 

12ஆம் தததி ஜப்பானில் உள்ள ஹயகுரி விமான தளத்தில் பதாடங்கும் “வீர ்

காரட்ியன்-2023” கூட்டு விமானப் பயிற்சியில் பங்தகற்கின்றன. 

• ஜனவரி 26ஆம் தததி வதர நதடபபறவுள்ள இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சியானது, வான் 

பாதுகாப்பில் சரவ்ததச ஒத்துதழப்தப ஊக்குவிக்கும் தநாக்கத்தில் உள்ளது. 

➢வருணா 

• ஜனவரி 15 அன்று, இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் - அரபிக்கடலில் இருதரப்பு 'வருணா' 

கடற்பதட தபார ்பயிற்சிதய பதாடங்கின. 
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• இந்தியா உள்நாட்டு வழிகாட்டி-ஏவுகதண திருடட்ு அழிப்பான் INS பசன்தன, 

வழிகாட்டப்பட்ட-ஏவுகதண தபாரக்்கப்பல் INS Teg, நீண்ட தூர கடல் தராந்து 

விமானம் P8Is, Dorniers, பஹலிகாப்டரக்ள் மற்றும் MiG-29K தபார ்விமானங்களுடன் 

பங்தகற்கிறது. 

• இரு நாடுகளுக்கும் இதடயிலான மூதலாபாய உறவுகளின் முக்கிய அங்கமாக 

மாறியுள்ள வருணா பதாடர ்பயிற்சிகளின் 21வது பதிப்பு இதுவாகும். 

➢கலாஷ்னிதகாவ் இந்தியா 

• ரஷ்யா மற்றும் இந்தியாவின் கூட்டு நிறுவனமான இந்ததா-ரஷியன் தரபிள்ஸ் 

பிதரதவட ்லிமிபடட் - உத்தரப்பிரததசத்தின் அதமதியில் உள்ள தகாரவ்ா ஆயுதத் 

பதாழிற்சாதலயில் "கலாஷ்னிதகாவ் இந்தியா" என்ற பிராண்டின் கீழ் 7.62 x 39 மிமீ 

AK-203 கலாஷ்னிதகாவ் தாக்குதல் துப்பாக்கிகளின் முதல் பதாகுதிதய 

தயாரித்துள்ளது. 

• இதன் மூலம், உலகப் புகழ்பபற்ற பிராண்டின் AK-200 பதாடர ்தாக்குதல் 

துப்பாக்கிகளின் உற்பத்திதயத் பதாடங்கிய ரஷ்யாவிற்கு பவளிதய முதல் நாடாக 

இந்தியா திகழ்கிறது. 

• இந்த ரஷ்ய தயாரிப்பான கலாஷ்னிதகாவ் தாக்குதல் துப்பாக்கிகதள அதிகம் 

பயன்படுத்துபவரக்ளில் ஒன்று இந்திய ராணுவத்தின் காலாட்பதட பதடப்பிரிவுகள் 

மற்றும் ராஷ்ட்ரிய தரபிள் (RR) பிரிவுகள். 

➢இந்ததா-எகிப்து கூட்டுப் பயிற்சிப் பயிற்சி சூறாவளி-I 

• இந்தியா மற்றும் எகிப்திய ராணுவங்கள் இதணந்து முதன்முதறயாக தசக்தளான்-

I என்ற கூட்டுப் பயிற்சிதய நடத்த உள்ளன. ராஜஸ்தான் மாநிலம் பஜய்சால்மரில் 14 

நாட்கள் நதடபபற உள்ளது. 

• நாடுகளின் சிறப்புப் பதடகதள ஒரு பபாதுவான தளத்திற்குக் பகாண்டுவரும் 

வதகயில் இந்த பயிற்சியானது முதல் முதறயாகும். சூறாவளி-I இராணுவங்கள் 

தங்கள் கலாசச்ாரம் மற்றும் பநறிமுதறகதள பரிமாறிக்பகாள்ள உதவும். 

• தமலும், அதவ இயங்கும் தன்தமதய வளரக்்கும் மற்றும் நாடுகளுக்கிதடதயயான 

இராஜதந்திர உறதவ தமம்படுத்த உதவும். 

➢ஆம்பபக்ஸ் 2023 

• இந்திய கடற்பதட ஆந்திர பிரததசத்தில் “AMPHEX 2023” பமகா பயிற்சிதய 

நடத்துகிறது. 

• ஆந்திரப் பிரததசத்தில் உள்ள காக்கிநாடா அருதக இந்திய கடற்பதட, ராணுவம் 

மற்றும் இந்திய விமானப்பதடயுடன் இதணந்து ஆறு நாள் பமகா ராணுவப் 

பயிற்சிதய தமற்பகாண்டது. 

• AMPHEX 2023 என்ற இரு ஆண்டுக்கு ஒருமுதற நடத்தப்படும் மிகப்பபரிய மூன்று-

தசதவகள் ஆம்பிபியஸ் பயிற்சி ஜனவரி 17 முதல் 22 ஜனவரி 23 வதர 

நடத்தப்பட்டது. 

• தபார,் ததசிய தபரிடரக்ள் மற்றும் கடதலார பாதுகாப்பு அமலாக்கத்தின் தபாது 

இந்திய கடற்பதட மற்றும் இராணுவத்தின் தயாரந்ிதலதய மதிப்பாய்வு பசய்ய 

இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. 

➢பிரதல உடற்பயிற்சி 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY TNPSC JAN CA 

15 PM IAS ACADEMY 
PM IAS – ERODE | COIMBATORE – 7373799495| www.pmias.in            CRERATIVE THOUGHT AND ACTION 

• இந்திய விமானப்பதட - சமீபத்தில் இடமாற்றம் பசய்யப்பட்ட ட்தரான் பிரிவுகள் 

உட்பட வடகிழக்கில் உள்ள அதன் அதனத்து முக்கிய விமான வசதிகளிலும் பிரதல 

பயிற்சிதய தமற்பகாள்ள உள்ளது. 

• பயிற்சி பிரதலயில் சமீபத்தில் வாங்கப்பட்ட ரஃதபல் தபார ்விமானம், சு-30 தபார ்

விமானங்கள் மற்றும் பிற தபாக்குவரத்து விமானங்கள் உட்பட முக்கிய தபாரச் ்

பசாத்துக்கள் அடங்கும்.] 

• பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் நடத்தப்படும் 'பூரவ்ி ஆகாஷ்' எனப்படும் மற்பறாரு IAF 

பயிற்சிக்கான தயாரிப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

➢ஐஎன்எஸ் வாகீர ்

• இந்திய கடற்பதட ஐந்தாவது கல்வாரி வதக நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான வாகீர,் ஜனவரி 

23, 2023 அன்று இயக்கப்பட்டது. 

• மும்தபயின் Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) பிரான்சின் M/s கடற்பதடக் 

குழுவுடன் இதணந்து நீரம்ூழ்கிக் கப்பதலத் தயாரித்தது. ஏற்கனதவ நான்கு 

கல்வாரி வதக நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் இந்திய கடற்பதடக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

➢ட்தராபபக்ஸ் 2023 

• இந்திய கடற்பதடயின் முதன்தமயான கடல்சார ்பயிற்சியான TROPEX 2023 

இந்தியப் பபருங்கடலில் நதடபபற்று வருகிறது. TROPEX-2023 ஜனவரி முதல் மாரச் ்

2023 வதரயிலான மூன்று மாதங்களுக்கு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• TROPEX பயிற்சி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நடதத்ப்படுகிறது. கடல்சார ்

கண்காணிப்பின் முதல் பயிற்சி ஜனவரி 2019 இல் நதடபபற்றது. இது இந்திய 

கடற்பதடயின் மிகப்பபரிய தபார ்விதளயாட்டு என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

➢தகால்டன் குதளாப் விருது 

• இந்திய திதரப்படமான RRR இன் சூப்பர ்பவற்றிப் பாடலான நாட்டு நாடு, சிறந்த 

அசல் பாடலுக்கான தகால்டன் குதளாப் விருததப் பபற்றுள்ளது. 

• எம்.எம்.கீரவாணி இதசயதமப்பாளர ்எஸ்.எஸ்.ராஜபமௌலியின் பிளாக்பஸ்டர ்

படத்திற்கு சரித்திரம் பதடத்த இதசயதமப்பாளர.் கால தபரவா மற்றும் ராகுல் 

சிப்லிகஞ்ச ்ஆகிதயார ்பாடகரக்ள். 

➢உலக வாழ்விட விருதுகள் 2023 

• ஒடிசா - மாநிலத்தின் 5T முயற்சியான ஜகா மிஷனுக்காக UN-Habitat's World Habitat 

Awards 2023ஐ பவன்றுள்ளது. 

• ஒடிசாவில் உள்ள கிட்டத்தட்ட 3,000 தசரிகதள தமம்படுத்த நவீன் பட்நாயக் 

அரசாங்கத்தின் முயற்சியான 'ஜாகா மிஷன்', UN-Habitat உடன் இதணந்து World 

Habitat ஏற்பாடு பசய்த விருது நிகழ்சச்ியில் இரண்டாவது முதறயாக பவண்கல 

விருதத பவன்றுள்ளது. 

• ஜகா பணி என்பது உலகின் மிகப்பபரிய நிலம் மற்றும் தசரிகதள தமம்படுத்தும் 

திட்டமாகும், இது குடிதசவாசிகளின் வாழ்க்தகதய தமம்படுத்துவதத 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

➢சிறந்த பவளிநாட்டு பமாழித் திதரப்படம் 
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• திதரப்படத் தயாரிப்பாளர ்எஸ்.எஸ்.ராஜபமௌலியின் பிரம்மாண்டமான பதடப்பு 

RRR - லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் சிறந்த பவளிநாட்டு பமாழித் திதரப்படத்திற்கான 28வது 

கிரிட்டிக்ஸ் சாய்ஸ் விருதத பவன்றுள்ளது. 

• சரவ்ததச நிகழ்வாக மாறிய அதன் 'நாட்டு நாடு' பாடலுக்காக மீண்டும் ஒருமுதற 

சிறந்த பாடலுக்கான தகாப்தபயும் இப்படம் பபற்றது. 

• பாடகரக்ள் கால தபரவா மற்றும் ராகுல் சிப்ளிகஞ்ச ்ஆகிதயார ்குரல் பகாடுத்த 

பாடலுக்கு மூத்த இதசயதமப்பாளர ்எம்.எம்.கீரவாணி இதசயதமத்துள்ளார.் 

➢பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார ்

• ஜனாதிபதி திபரௌபதி முரம்ு - ஜனவரி 23 அன்று புது தில்லியில் நதடபபற்ற விருது 

வழங்கும் விழாவில் 11 குழந்ததகளுக்கு பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார,் 

2023-ஐ வழங்கினார.் 

• பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார ்5 முதல் 18 வயது வதரயிலான 

குழந்ததகளுக்கு, கதல மற்றும் கலாசச்ாரம், வீரம், புதுதம, கல்வி, சமூக தசதவ 

மற்றும் விதளயாட்டு ஆகிய ஆறு பிரிவுகளில் சிறந்து விளங்குவதற்காக 

வழங்கப்படுகிறது. 

➢பத்ம விருதுகள் - TN 

• தமிழகதத்தச ்தசரந்்த ஆறு நபரக்ள் - இந்த ஆண்டு அந்தந்தத் துதறகளில் சிறந்த 

தசதவக்காக பத்ம விருதுகள் பபற்றுள்ளனர.் 

• வாணி பஜய்ராம் - மூத்த பின்னணி பாடகி. 

• வடிதவல் தகாபால், மற்றும் மாசி சடியன் - இருளா பழங்குடியினத்ததச ்தசரந்்த 

பாம்பு பிடிப்பதில் வல்லுநரக்ள் - சமூகப் பணி பிரிவில் பத்மஸ்ரீ விருதுகள். 

• சித்த நிபுணர ்டாக்டர ்தகாபால்சாமி தவலுசச்ாமி (மருத்துவம்). 

• பரதனாயம் குரு தக கல்யாணசுந்தரம் பிள்தள (கதல). 

• 'பாலம்' கல்யாணசுந்தரம் (சமூகப்பணி) 

➢ஜியா ராய் 

• பகாலாபாதவச ்தசரந்்த ஜியா ராய், 11 நாட்களில் மும்தபயிலிருந்து தகாவா வதர 

1,100 கிதலாமீட்டர ்தூரம் நீந்தி கின்னஸ் சாததன பதடத்தார.் 

• இந்திய கடற்பதட மாலுமியின் 14 வயது மகள் ராய் ஆட்டிசம் ஸ்பபக்ட்ரம் 

தகாளாறால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• அவர,் தமலும் ஐந்து தபருடன் (ஒரு ரிதல குழுவின் ஒரு பகுதி), மும்தபயிலிருந்து 

தகாவாவிற்கும் மீண்டும் வதச தகாட்தடக்கும் உலகின் மிக நீளமான திறந்த நீர ்

கடல் நீசச்ல் பதாடர ்ஓட்டத்தில் பங்தகற்றார.் 

• ராய் ஒரு சரவ்ததச நீசச்ல் வீரர ்மற்றும் பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய BAL புரஸ்கார ்

விருது 2022 பபற்றவர.் 

➢மிஸ் யுனிவரஸ்் 2022 

• பமக்சிதகாவின் நியூ ஆரல்ியன்ஸ் நகரில் நதடபபற்ற விழாவில் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பிரபஞ்ச அழகி கிரீடதத்த அபமரிக்க தவட்பாளர ்ஆர'்தபானி 

தகப்ரியல் பவன்றார.் 2021 பட்டதத்த பவன்ற இந்தியாவின் ஹரன்ாஸ் கவுர ்சந்து 

அவருக்கு கிரீடத்தத வழங்கினார.் 

• 71வது பிரபஞ்ச அழகி தபாட்டியில், பவற்றியாளரின் புடதவயில் அணிவிக்கப்பட்டு, 

தமதடயில் ததலப்பாதகயுடன் முடிசூட்டப்பட்ட மலரக்்பகாத்து அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 
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➢ததரவ்ு வாரியரக்ள் 

• பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி எழுதிய “எக்ஸாம் வாரியரஸ்்” புதத்கத்தின் தமிழாக்கதத்த 

ஜனவரி 17ஆம் தததி தமிழக ஆளுநர ்ஆர.்என்.ரவி பவளியிட்டார.் 

• இதளஞரக்ள் மீது பிரதமருக்கு இருக்கும் அக்கதறதய அடிப்பதடயாக பகாண்டு 

இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளதுடன், வாழ்வதற்கும் சாதிப்பதற்கும் அவர ்

தபாராடிய அனுபவங்கள் நிதறந்துள்ளன. 

• இது ஆசிரிய வல்லுநரக்ள் மற்றும் கல்வியாளரக்ள், பபற்தறாரக்ள், மாணவரக்ள் 

ஆகிதயாரின் கூட்டு ஞானம் மற்றும் மாணவரக்ள் மற்றும் இதளஞரக்ளின் 

உளவியல் ரீதியான தயாரந்ிதலக்கானது. 

➢சரக்கு மற்றும் தசதவ வரி (ஜிஎஸ்டி) - டிசம்பர ்2022 

• 2022 டிசம்பரில் சரக்கு மற்றும் தசதவ வரி (ஜிஎஸ்டி) வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

15.2% உயரந்்து ரூ.1.49 லட்சம் தகாடியாக உயரந்்துள்ளது என்று நிதி அதமசச்கம் 

பவளியிடட்ுள்ள தகவல் பதரிவிக்கிறது. 

• நிதி அதமசச்கத்தால் இதுவதர அறிவிக்கப்பட்ட மூன்றாவது அதிக வசூல் 

இதுவாகும். 

• ஜூதல 2017 இல் புதிய மதறமுக வரி முதற பதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, 

மாதாந்திர ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1.50-லட்சம் தகாடிதய இருமுதற தாண்டியுள்ளது - 

ஏப்ரல் 2022 இல் இதுவதர இல்லாத அதிகபட்ச வசூலான ரூ.1,67,540 தகாடியும், 

இரண்டாவது அதிகபட்சமாக ரூ. அக்தடாபரில் 1,51,718 தகாடியாக இருந்தது. 

➢உடக்ரஷ்் 2.0 

• இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (RBI) - 'உத்கரஷ்் 2.0' என்ற ததலப்பில் 2023-2025க்கான அதன் 

நடுதத்ர கால வியூகக் கட்டதமப்தப அறிமுகப்படுத்தியது. 

• ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட தமல்கற்கதள அதடய மத்திய வங்கியின் 

முன்தனற்றத்திற்கு வழிகாட்டும் ஆவணம் இது. 

• இந்த கட்டதமப்பின் கீழ், 2019-2022 வதரயிலான காலகட்டதத்த உள்ளடக்கிய 

'உத்கரஷ்் 2022' என்ற ததலப்பில் முதல் உத்தி கட்டதமப்பு பதாடங்கப்பட்டது. 

• இது மத்திய வங்கியின் ஒழுங்குமுதற மற்றும் தமற்பாரத்வதய 

தமம்படுத்துவதற்கான மூன்று வருட நடுத்தர கால வதரபடமாகும். 

➢இந்தியப் பபாருளாதாரம் 6.1% வளரச்ச்ி அதடயும் 

• சரவ்ததச நாணய நிதியம் (IMF) FY24 இல் இந்தியா தவகமாக வளரும் பபரிய 

பபாருளாதாரமாக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரத்்தது, அதன் சமீபத்திய உலகப் 

பபாருளாதாரக் கண்தணாட்டத்தில் அதன் 6.1% கணிப்தபப் பராமரித்து, 

கடினமான பவளிப்புறச ்சூழலுக்கு மத்தியில் "தாக்கக்கூடிய" உள்நாட்டுத் 

தததவதய தமற்தகாளிட்டுள்ளது. 

• ஆராய்சச்ியின் படி, 2023 நிதியாண்டில் 6.8% ஆக இருந்த வளரச்ச்ி குதறயும், பின்னர ்

FY25 இல் 6.8% ஆகவும் இருக்கும். 

• இந்தியாவின் பமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ி வளரச்ச்ி விகிதம் அதன் அதனத்து 

ஒப்பிடக்கூடிய பபாருளாதாரங்கதள விட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இது 2023 இல் 5.4% ஆகவும் 2024 இல் 4.5% ஆகவும் இருக்கும் 

➢ஆதித்யா எல்1 சன், சந்திரயான்-3 மற்றும் ககன்யான் மிஷன் 
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• 2023 ஆம் ஆண்டில், இஸ்தரா - ஆதித்யா எல் 1 சன் மற்றும் சந்திரயான் -3 தபான்ற 

பபரிய-தகாள்களுக்கு இதடயிலான பயணங்கதளத் பதாடங்கும், தமலும் 

நீண்டகாலமாக எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட ககன்யான் மிஷனின் முதல் குழுவில்லாத 

பணிதயயும் பதாடங்கும். 

• இந்த ஆண்டில், தஹதராபாதத்த தளமாகக் பகாண்ட ஸ்டாரட்்அப், ஸ்தகரூட் 

ஏதராஸ்தபஸ் மூலம் கட்டப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் தயாரிக்கப்பட்ட 

ராக்பகட்தட ஏவுவதற்கும் இஸ்தரா உதவியது. 

• இஸ்தரா ஆதிதய்ா சன் மிஷதன 2023 ஆம் ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் பதாடங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

➢கலா-அசார ்

• உலகின் இரண்டாவது பபரிய ஒட்டுண்ணி பகாதலயாளி. 

• இது உள்ளுறுப்பு லீஷ்தமனியாசிஸ் (VL), கருப்பு காய்சச்ல் மற்றும் டம்டம் காய்சச்ல் 

என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

• இது லீஷ்தமனியா இனத்ததச ்தசரந்்த புதராட்தடாதசாவான் ஒட்டுண்ணிகளால் 

ஏற்படுகிறது. 

• இது மதலரியாவுக்கு அடுத்தபடியாக உலகின் இரண்டாவது பபரிய ஒட்டுண்ணி 

பகாதலயாளியாகும். 

• ததசிய சுகாதாரக் பகாள்தக 2002, 2010 ஆம் ஆண்டிற்குள் காலா-அசாதர ஒழிக்க 

இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது, இது 2015 மற்றும் 2023 இல் திருதத்ப்பட்டது. 

• கலா அசாதர ஒழிக்க வங்கததசம் மற்றும் தநபாளத்துடன் இந்தியா முதத்ரப்பு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் தகபயழுதத்ிட்டது. 

➢வால் நடச்த்திரம் C/2022 E3 (ZTF) 

• புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வால் நடச்த்திரம் பூமிதயயும் சூரியதனயும் கடந்து 

பசல்லும் தபாது நிரவ்ாணக் கண்ணுக்குத் பதரியும். 50,000 ஆண்டுகளில் இதுதவ 

முதல் முதற. 

• இந்த வால் நடச்த்திரம் ஜனவரி 12ஆம் தததி சூரியனுக்கு மிக அருகாதமயிலும், 

பிப்ரவரி 1ஆம் தததி பூமிக்கு மிக அருகாதமயிலும் இருக்கும். 

• C/2022 E3 (ZTF) ஆனது பிப்ரவரி 1 ஆம் தததிக்குள் "இருண்ட இரவு வானத்தில் 

கண்ணுக்கு மட்டுதம பதரியும்" என்று நாசா கூறியது. 

➢ஸ்தகஹாக் 

• ஸ்டாரட்அ்ப் நிறுவனமான IG Drones இந்தியாவின் முதல் 5G-இயக்கப்பட்ட ட்தரான், 

Skyhawk ஐ உருவாக்குகிறது. 

• ஒடிசாவின் சம்பல்பூரில் உள்ள வீர ்சுதரந்திர சாய் பதாழில்நுட்ப பல்கதலக்கழக 

(விஎஸ்எஸ்யுடி) வளாகத்தில் இருந்து பிறந்த ஐஜி ட்தரான்ஸ் என்ற ஸ்டாரட்்அப் 

நிறுவனம், பசங்குதத்ாக புறப்பட்டு ததரயிறங்கும் திறன் பகாண்ட 5 பஜனபிள்ட் 

ட்தராதன உருவாக்கியுள்ளது. 

• ஸ்தகஹாக் என பபயரிடப்பட்ட ட்தரான் பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவ 

பயன்பாடுகளில் மற்ற துதறகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். 

➢வதயாதலாபஜன்-அலகு ஒட்டப்பட்ட ஆரக்ானிக் கட்டதமப்பு' (iVOFm) 

• புதனதவச ்தசரந்்த இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (IISER) - 

நீரிலிருந்து மாசுபடுத்தும் பபாருடக்தள அகற்ற 'viologen-unit grafted organic framework' 

(iVOFm) என்ற புதிய பபாருதள உருவாக்கியுள்ளது. 
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• புதிய நுட்பமானது தனிப்பயன்-வடிவதமக்கப்பட்ட தனித்துவமான மூலக்கூறு 

கடற்பாசி தபான்ற பபாருதளப் பயன்படுத்துகிறது - தமக்தரா/தமக்தராதபாரஸ் 

அயனி ஆரக்ானிக் கட்டதமப்தப - இது மாசுபடுதத்ப்பட்ட தண்ணீதர 

உறிஞ்சுவதன் மூலம் விதரவாக சுத்தம் பசய்ய முடியும். 

➢உலகின் முதல் ததனீ தடுப்பூசி 

• அபமரிக்காவின் விவசாயத் துதற (USDA) - உலகின் முதல் ததனீ தடுப்பூசிதயப் 

பயன்படுதத் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

• அபமரிக்காவில் எந்த பூசச்ிக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் தடுப்பூசி இதுவாகும். 

• அபமரிக்காதவத் தளமாகக் பகாண்ட டயமண்ட் அனிமல் பஹல்த் நிறுவனம், 

தடுப்பூசி உருவாக்குநரான டாலன் அனிமல் பஹல்த் நிறுவனத்திற்கு 

ஒத்துதழக்கும் உற்பத்தியாளர.் 

• அபமரிக்க ஃபவுல்புரூட் தநாய், பாக்டீரியா பதாற்று ஆகியவற்றிலிருந்து ததனீக் 

காலனிகதளப் பாதுகாக்க புதிய தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டது. 

➢நீலக்குறிஞ்சி 

• சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிதல மாற்றம் அதமசச்கம் (MoEF) 

நீலக்குறிஞ்சிதய (ஸ்ட்தராபிலாந்தஸ் குந்தியானா) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1972 இன் அட்டவதண III இன் கீழ் பட்டியலிட்டுள்ளது, இது பாதுகாக்கப்பட்ட 

தாவரங்களின் பட்டியலில் தசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

• உத்தரவின்படி நீலக்குறிஞ்சி சாகுபடி மற்றும் அதன் உதடதமக்கு அனுமதி இல்தல. 

• வன அதிகாரிகள் கூறுதகயில், ஆறு தாவர இனங்களின் முந்ததய 

பாதுகாக்கப்பட்ட பட்டியதல தமயம் 19 ஆக விரிவுபடுத்தியதபாது நீலக்குறிஞ்சி 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

➢பசரவ்வாக் 

• ஜனவரி 24 அன்று, சீரம் இன்ஸ்டிட்யூ ஆஃப் இந்தியா (SII) - கரப்்பப்தப வாய்ப் 

புற்றுதநாதயத் தடுப்பதற்காக இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிதலதய 

உருவாக்கப்பட்ட குவாட்தரவலன்ட் மனித பாப்பிதலாமா தவரஸ் (qHPV) 

தடுப்பூசியான “CERVAVAC” ஐ அறிமுகப்படுத்தியதாக அறிவிதத்து. 

• 'CERVAVAC' என்பது பில் அண்ட் பமலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டதளயுடனான DBT 

மற்றும் BIRAC இன் கூட்டாண்தமயின் விதளவாகும், அதன் கூட்டுத் திட்டமான 'Grand 

Challenges India' மூலம் SII ஆதரிக்கிறது. 

• இந்தியாவில், 15 முதல் 44 வயதுக்குட்பட்ட பபண்களிதடதய கரப்்பப்தப வாய்ப் 

புற்றுதநாய் இரண்டாவது அடிக்கடி வரும் புற்றுதநாயாகும். 

➢iNCOVACC 

• தகாவிட்-19- iNCOVACC க்கு எதிராக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நாசி தடுப்பூசிதய 

இந்தியா முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

• இந்த தடுப்பூசிதய பாரத் பதயாபடக் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. 

• iNCOVACC என்பது இதணவு-நிதலப்படுத்தப்பட்ட SARS-CoV-2 ஸ்தபக் புரதத்துடன் 

கூடிய மறுசீரதமப்பு பிரதிபலிப்பு குதறபாடுள்ள அடிதனாதவரஸ் பவக்டாரட்ு 

தடுப்பூசி ஆகும். 

• நாசி பசாட்டுகள் மூலம் இன்ட்ராதநசல் பிரசவதத்த அனுமதிக்க இது குறிப்பாக 

வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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➢HSTDV 

• ஜனவரி 27 அன்று, இந்தியா - ஒடிசா கடற்கதரயில் உள்ள APJ அப்துல் கலாம் தீவில் 

இருந்து ஸ்க்ராம்பஜட் என்ஜின் மூலம் இயங்கும் அதன் பசாந்த தஹப்பரத்சானிக் 

பதாழில்நுட்ப படமான்ஸ்ட்தரட்டர ்வாகனத்தத (HSTDV) தசாதித்தது. 

• சூழ்சச்ி பசய்யக்கூடிய தஹப்பரத்சானிக் ஆயுதங்கள் ஒலிதய விட ஐந்து மடங்கு 

தவகத்தில் பறக்கும் மற்றும் ஏவுகதண பாதுகாப்பு அதமப்புகதள மறுக்க முடியும். 

• உள்நாட்டு HSTDV, எதிரக்ாலத்தில், Mach 5 க்கு தமல் தவகம் பகாண்ட 

தஹப்பரத்சானிக் ஆயுதங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான கட்டுமானத் பதாகுதியாக 

பசயல்படும். 

➢ஐதராப்பிய விண்பவளி மிஷன் ஜூஸ் 

• ஐதராப்பிய விண்பவளி ஏபஜன்சியின் ஜூபிடர ்ஐசி மூன்ஸ் எக்ஸ்ப்தளாரர ்அல்லது 

ஜூஸ் என்பது மனிதகுலத்தின் பவளிப்புற சூரிய குடும்பத்துக்கான அடுதத் 

முயற்சியாகும். இது நமது சூரிய குடும்பத்தின் மிகப்பபரிய தகாளான வியாழன் 

மற்றும் அதன் மூன்று நிலவுகளான தகனிமீட், கலிஸ்தடா மற்றும் யூதராபா 

உள்ளிட்ட பபருங்கடல்கள் பற்றிய முழுதமயான ஆய்வுகள் நடத்தப்படும். 

• ஏப்ரல் 2023 ஏவப்படுவததக் கணக்கிடுவதற்காக, ஐதராப்பாவின் 

ஸ்தபஸ்தபாரட்்டுக்காக பிரான்சின் துலூஸ் புறப்படுவதற்கு முன் விண்கலம் அதன் 

இறுதிச ்தசாததனகதள நிதறவு பசய்துள்ளது. 

➢Soliga ecarinata 

• காடுகள் மற்றும் பல்லுயிர ்பாதுகாப்தப அங்கீகரிப்பதற்காக, கரந்ாடகாவின் 

சாமராஜநகர ்மாவடட்த்தில் உள்ள பிலிகிரி ரங்கன் மதலகளின் (பிஆர ்மதலகள்) 

பழங்குடி சமூகமான தசாலிகாஸின் நிதனவாக ஒரு புதிய வதக குளவி இனத்திற்கு 

அறிவியல் சமூகம் பபயரிட்டுள்ளது. 

• சூழலியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கான ஆராய்சச்ிக்கான அதசாகா 

அறக்கட்டதளயின் (ATREE), டாக்டர.் ஏ.பி.ரஞ்சித் மற்றும் டாக்டர.் பிரியதரச்னன் 

தரம் ராஜன் ஆகிதயார,் தசாலிகா வாழ்க்தக முதறதய அங்கீகரிப்பதற்காக, புதிய 

இனத்திற்கு தசாலிகா எக்கரினாட்டா என்று பபயரிட முடிவு பசய்தனர.் 

➢எம். பிரதனஷ் 

• ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்தஹாமில் நதடபபற்ற ரில்டன் தகாப்தபதய பவன்று 

இந்தியாவின் 79வது பசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர ்ஆனார ்தமிழக வீரர ்எம்.பிரதனஷ். 

• 22-வது தரவரிதசயில் உள்ள இந்தியர ்இந்த நிகழ்வில் ஒன்பது சுற்றுகளில் எடட்ு 

ஆட்டங்களில் பவன்று, IM கான் குக்குக்சாரி (ஸ்வீடன்) மற்றும் GM நிகிதா 

பமஷ்தகாவ்ஸ் (லாதவ்ியா) ஆகிதயாதர விட ஒரு முழு புள்ளிதய முடித்தார.் 

• 16 வயதான பிரதனஷ் 2500 தரட்டிங் வாசதலத் தாண்டி ரில்டன் தகாப்தபக்கு முன் 

தனது மூன்று நிபந்ததனகதள பூரத்்தி பசய்த பிறகு GM ஆனார.் 

➢2023 ஆண்கள் FIH ஹாக்கி உலகக் தகாப்தப 

• 2023 ஆண்களுக்கான FIH ஹாக்கி உலகக் தகாப்தப ஆண்கள் FIH ஹாக்கி உலகக் 

தகாப்தபயின் 15வது பதிப்பாகும். 

• ஆடவர ்ததசிய கள ஹாக்கி அணிகளுக்கான இந்த நான்காண்டு உலக 

சாம்பியன்ஷிப் சரவ்ததச ஹாக்கி கூட்டதமப்பால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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• இது புவதனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா தமதானத்திலும், இந்தியாவின் ரூரத்கலாவில் 

உள்ள பிரச்ா முண்டா சரவ்ததச ஹாக்கி தமதானத்திலும் 2023 ஜனவரி 13 முதல் 29 

வதர நதடபபறும். 

➢பிரிட்டிஷ் ஜூனியர ்ஓபன் 

• ஜனவரி 8 அன்று, இந்தியாவின் தவகமாக வளரந்்து வரும் ஸ்குவாஷ் வீரர ்அனாஹத் 

சிங் - பிரிமிங்காமில் நடந்த புகழ்பபற்ற பிரிட்டிஷ் ஜூனியர ்ஓபனில் 15 

வயதுக்குட்பட்ட பபண்கள் பட்டதத்த பவன்றார.் 

• 14 வயதான இவர ்கடந்த ஆண்டு காமன்பவல்த் தபாட்டியில் இந்தியாவின் இளம் 

தடகள வீராங்கதன ஆவார.் 

• இறுதிப் தபாட்டியில் அனாஹட் எகிப்தின் தசாதஹலா ஹதஸதம வீழ்த்தினார.் 

➢U19 பபண்கள் U19 T20 உலகக் தகாப்தப 

• பதன்னாப்பிரிக்காவின் தபாட்பசஃப்ஸ்ட்ரூமில் நடந்த முதல் U19 பபண்கள் U19 T20 

உலகக் தகாப்தபயில் இங்கிலாந்தத ஏழு விக்பகட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 

இந்தியா - வரலாறு பதடத்துள்ளது. 

• இந்திய மகளிர ்அணி ஐசிசி தகாப்தபதய பவல்வது இதுதவ முதல் முதற 

• இந்திய மகளிர ்அணியின் தகப்டனாக ஷஃபாலி வரம்ா உள்ளார ்

➢FIH ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் தகாப்தப 2023 

• பஜரம்னி - ஜனவரி 29 அன்று ஒடிசாவின் புவதனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா 

ஸ்தடடியத்தில் நடந்த FIH ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் தகாப்தப 2023 இல் பபனால்டி 

ஷூட் அவுட்டில் பபல்ஜியதத்த வீழ்த்தியது. 

• 2002 மற்றும் 2006ல் பநதரல்ாந்து மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவுடன் சமநிதலதய சமன் 

பசய்த பஜரம்னியின் மூன்றாவது ஹாக்கி உலகக் தகாப்தப பட்டம் இதுவாகும். 

• மூன்றாவது இடத்திற்கான பிதளஆஃப் சுற்றில் பநதரல்ாந்து ஆஸ்திதரலியாதவ 

வீழ்த்தியது 

உலகின் வயதான நபர ்- லூசில் ராண்டன் 

• உலகின் மிக வயதான நபர,் பிபரஞ்சு கன்னியாஸ்திரி லூசில் ராண்டன், 118 வயதில் 

இறந்தார.் சதகாதரி ஆண்ட்தர என்றும் அதழக்கப்படும் ராண்டன், முதல் உலகப் 

தபாருக்கு ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு, பிப்ரவரி 11, 1904 அன்று பதற்கு பிரான்சில் 

பிறந்தார.் 

• ஒரு மனிதனால் அதடயப்பட்ட மிக வயதான உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட வயதுக்கான 

சாததன, பதற்கு பிரான்தஸச ்தசரந்்த ஜீன் கால்பமன்ட்டிற்கு பசாந்தமானது, அவர ்

1997 இல் 122 வயதில் இறந்தார.் கின்னஸ் உலக சாததனகள் ஏப்ரல் 2022 இல் அவரது 

நிதலதய அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரித்தது. 

➢உலகம் முழுவதும் தவதல தநரம் மற்றும் தவதல வாழ்க்தக சமநிதல 

• சரவ்ததச பதாழிலாளர ்அதமப்பு (ILO) - 'உலகம் முழுவதும் தவதல தநரம் மற்றும் 

தவதல வாழ்க்தக சமநிதல' என்ற ததலப்பில் ஒரு அறிக்தகதய 

பவளியிடட்ுள்ளது. 

• அறிக்தகயின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் நாடுகளில், குறிப்பாக 

பதற்கு மற்றும் கிழக்கு ஆசியாவில், வாரத்திற்கு சராசரியாக தவதல தநரம் 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

• இதததபால், இது வட அபமரிக்கா மற்றும் ஐதராப்பா மற்றும் மத்திய ஆசியாவில், 

குறிப்பாக வடக்கு, பதற்கு மற்றும் தமற்கு ஐதராப்பாவில் குறுகியதாக இருந்தது. 
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• வளரும் நாடுகளில், இந்தியா, சீனா மற்றும் பிதரசில் ஆகியதவ அதிக தவதல 

தநரத்ததக் பகாண்டுள்ளன, பிதரசில் 1970 களில் பதாடங்கிய கீழ்தநாக்கிய 

தபாக்தகக் காட்டுகிறது. 

➢மூழ்கும் தஜாஷிமத் - ஒரு அறிக்தக 

• தஜாஷிமத் - நிலசச்ரிவு-அழிவு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுமார ்

25,000 மக்கள்பதாதக பகாண்ட நகரத்தின் குதறந்தது 25% பகுதி இந்தப் 

பிரசச்தனயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஜனவரி 5-6 தததிகளில் உத்தரகாண்டில் உள்ள தஜாஷிமத்தில் கள ஆய்வு நடத்திய 

எடட்ு தபர ்பகாண்ட நிபுணர ்குழு இதத முடிவு பசய்தது. 

• "அதிகபட்ச தசதம் உள்ள தஜாஷிமத்தில் உள்ள வீடுகதள இடிக்க தவண்டும், மக்கள் 

வசிக்கத் தகுதியான பகுதிகதளக் கண்டறிந்து, ஆபத்தில் உள்ள மக்கதள 

உடனடியாக இடமாற்றம் பசய்ய தவண்டும்" என்று குழு பரிந்துதரத்துள்ளது. 

• நிலநடுக்கத்தால் தூண்டப்பட்ட நிலசச்ரிவுகளால் இந்த நகரம் ஒப்பீட்டளவில் 

தளரவ்ான மண்ணில் வந்துள்ளது என்பது முக்கிய பிரசச்தனயாகும். 

➢ஆண்டு கல்வி நிதல அறிக்தக, 2022, அல்லது ASER 2022 அறிக்தக 

• ASER என்பது நாடு தழுவிய, குடிமக்கள் ததலதமயிலான குடும்பக் கணக்பகடுப்பு 

ஆகும், இது பிரதம் அறக்கட்டதளயால் நடத்தப்பட்டது, இது இந்தியாவின் 

கிராமப்புறங்களில் குழந்ததகளின் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் கற்றல் பற்றிய 

கண்தணாட்டத்தத வழங்குகிறது. 

• ASER 2022 இல், 616 மாவட்டங்களில் உள்ள 19,060 பள்ளிகதளச ்தசரந்்த சுமார ்7 லட்சம் 

விண்ணப்பதாரரக்ள், பள்ளிக் குழந்ததகளுக்கு பதாற்றுதநாய்க்குப் பிந்ததய 

கற்றல் விதளவுகதளக் கணக்கிடுவதற்காக கணக்பகடுக்கப்பட்டனர.் 

• ASER வாசிப்புச ்தசாததனயானது, ஒரு குழந்ததயால் கடிதங்கள், வாரத்்ததகள், 

எளிய பத்தி வகுப்பு முதல் நிதல சிரமம் அல்லது "கதத" வகுப்பின் இரண்டாம் 

நிதல சிரமம் ஆகியவற்தறப் படிக்க முடியுமா என்பதத மதிப்பிடுகிறது. 

• தகாவிட்-19 பதாற்றுதநாய்களின் தபாது, அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர ்தசரக்்தக 

அதிகரித்துள்ளதத அறிக்தக எடுத்துக்காட்டுகிறது 

• கணக்பகடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 920 கிராமங்கதளச ்தசரந்்த 

3-16 வயதுக்குட்பட்ட 30,737 மாணவரக்ளிடம் பசப்டம்பர ்முதல் நவம்பர ்2022 வதர 

கணக்பகடுப்பு நடதத்ப்பட்டது. 

• தமிழகத்தில், மாணவர ்தசரக்்தக 99%க்கு தமல் இருப்பதாகவும், குறிப்பாக அரசுப் 

பள்ளிகளில் தசரும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்தக 2018-ல் 67.4% ஆக இருந்து 2022-ல் 

75.7% ஆக அதிகரித்துள்ளது என்றும் கணக்பகடுப்பில் பதரியவந்துள்ளது. 

➢உலக மக்கள் பதாதக ஆய்வு அறிக்தக 

• உலக மக்கள்பதாதக மதிப்பாய்வு அறிக்தகயின்படி, உலகின் அதிக 

மக்கள்பதாதக பகாண்ட நாடாக இந்தியா - சீனாதவ முந்தியுள்ளது. 

• அறிக்தகயின்படி, இந்தியாவின் மக்கள்பதாதக டிசம்பர ்2022 நிலவரப்படி 1.417 

பில்லியனாக இருந்தது, இது சீனாவால் அறிவிக்கப்பட்ட 1.412 பில்லியதன விட 5 

மில்லியனுக்கும் சற்று அதிகம். 

• ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் சமீபத்திய மதிப்பீட்டில், 2022 மற்றும் 2050 க்கு இதடயில் 

உலக மக்கள்பதாதகயில் பாதிக்கும் தமலான அதிகரிப்பு பவறும் எட்டு நாடுகளில் 

இருக்கும் - காங்தகா, எகிப்து, எத்திதயாப்பியா, இந்தியா, தநஜீரியா, பாகிஸ்தான், 

பிலிப்தபன்ஸ் மற்றும் தான்சானியா. 
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• வத்திக்கான் நகரம் 500 மக்கதளக் பகாண்ட உலகின் மிகக் குதறந்த 

மக்கள்பதாதக பகாண்ட நாடு. 

➢பூம்புகார ்பற்றிய வரலாற்று ஆய்வு - அறிக்தக 

• பாரதிதாசன் பல்கதலகழகத்தின் ரிதமாட் பசன்சிங் துதறயின் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் - பண்தடய துதறமுக நகரமான பூம்புகார ்15,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்திருக்கலாம் என்று கண்டறிந்துள்ளனர.் 

• காதவரிபூம்பட்டினம் என்றும் அதழக்கப்படும் பூம்புகார,் தமிழ்நாட்டின் நவீன 

மயிலாடுதுதற மாவட்டத்தில் அதமந்துள்ள நீரில் மூழ்கிய பண்தடய துதறமுக 

நகரமாகும். 

• முந்ததய ஆய்வுகளின்படி, பூம்புகார ்சுமார ்1,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடல் 

வதரபடத்தில் இருந்து மதறவதற்கு முன்பு 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

இருந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்பட்டது. 

• பூம்புகார ்பதன்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் எகிப்துடன் கடல்சார ்வணிகத் 

பதாடரப்ுகதளக் பகாண்டிருந்தது மற்றும் சுமார ்2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தசாழ 

வம்சத்தின் தபாது முக்கியத்துவம் பபற்றது. 

• விஞ்ஞான காலக்கணிப்பு இந்த மதிப்பீட்தட உறுதிப்படுதத்ினால், பூம்புகார ்

இந்தியாவிலும், உலகம் முழுவதிலும் அறியப்பட்ட மிகப் பழதமயான நகரமாக 

இருக்கலாம். 

• தற்தபாததய கடற்கதரயிலிருந்து 40 கிமீ பதாதலவில், 50 மீ-100 மீ ஆழத்தில், 

துதறமுகம், கப்பல்துதற, மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் கலங்கதர விளக்கமாக 

இருக்கக்கூடிய கட்டதமப்புகள் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

➢இந்தியாவில் பபண்களுக்கான சிறந்த நகரம் 

• பன்முகத்தன்தம, சமபங்கு மற்றும் உள்ளடக்கம் (DEI) நிறுவனமான அவதார ்

குழுமம் ஜனவரி 5 அன்று பவளியிட்ட ஆய்வின்படி, 'இந்தியாவில் பபண்களுக்கான 

சிறந்த நகரம்' பசன்தன. 

• இந்த ஆய்வு 111 நகரங்கதள அவற்றின் சமூக மற்றும் பதாழில்துதற உள்ளடக்கிய 

அளவுருக்களின் அடிப்பதடயில் பபண்களுக்கு உகந்த சுற்றுசச்ூழல் அதமப்தப 

வளரப்்பதில் தரவரிதசப்படுத்தியது. 

• பசன்தன, புதன, பபங்களூரு, தஹதராபாத், மும்தப, அகமதாபாத், 

விசாகப்பட்டினம், பகால்கதத்ா, தகாயம்புத்தூர ்மற்றும் மதுதர ஆகியதவ ஒரு 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள்பதாதக பகாண்ட 'வதக 1" நகரங்களில் 

பபண்களுக்கான முதல் 10 நகரங்கள். 

• இதததபால், திருசச்ி, தவலூர,் ஈதராடு, தசலம், திருப்பூர,் புதுசத்சரி, சிம்லா, மங்களூரு, 

திருவனந்தபுரம், பபலகாவி ஆகிய நகரங்கள் ஒரு மில்லியனுக்கும் குதறவான 

மக்கள்பதாதக பகாண்ட 2-வது நகரங்களில் முதல் 10 இடங்கதளப் பிடித்தன. 

• முழுதமயான வளரச்ச்ியின் குறிகாட்டியாக, பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்ட இரு வதக 

நகரங்களிலும் பபண்களுக்கான இந்தியாவின் சிறந்த நகரங்களின் பட்டியலில் 

எடட்ு தமிழ்நாடு நகரங்கள் பவளிவந்துள்ளன. 

 

DATE நாள் தீம் 

ஜனவரி 01 உலகளாவிய குடும்ப 

தினம் 

இது அதமதி மற்றும் பகிரவ்ு 

நாளாக 

பகாண்டாடப்படுகிறது 
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ஜனவரி 04 உலக பிபரய்லி தினம் பிபரய்லி, பாரத்வயற்தறார ்

மற்றும் பகுதியளவு 

பாரத்வயுதடயவரக்ளுக்கான 

தகவல் பதாடரப்ு ஊடகமாக 

பசயல்படுகிறது 

ஜனவரி 06 உலக தபார ்அனாதத நாள் தபார ்அனாததகளின் அவல 

நிதலதயப் பற்றிய 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்த 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உலக 

தபார ்அனாததகள் தினம் 

பகாண்டாடப்படுகிறது 

ஜனவரி 10 உலக ஹிந்தி தினம் இந்த ஆண்டு மாநாட்டின் 

கருப்பபாருள் 'இந்தி: 

பாரம்பரிய அறிவு முதல் 

பசயற்தக நுண்ணறிவு' 

ஜனவரி 11 ததசிய மனித கடதத்ல் 

விழிப்புணரவ்ு தினம் 

இந்த நாள் மனித கடத்தல் 

பற்றிய விழிப்புணரத்வ 

ஏற்படுதத் 

அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது 

ஜனவரி 12 ததசிய இதளஞர ்தினம் இந்த ஆண்டு ததசிய 

இதளஞர ்விழாவின் தீம் 

'விக்சித் யுவ விக்சித் பாரத்'. 

ஜனவரி 14 ஆயுதப்பதட வீரரக்ள் 

தினம் 

ததசத்திற்கு தசதவயாற்றிய 

நமது வீரரக்ளின் தியாகதத்த 

தபாற்றும் வதகயில் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

ஆயுதப்பதட வீரரக்ள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

ஜனவரி 16 திருவள்ளுவர ்தினம் பபாங்கல் பகாண்டாட்டத்தின் 

ஒரு அங்கமாக கவிஞர ்

திருவள்ளுவதரக் 

பகௌரவிக்கும் நிகழ்வாகும் 

ஜனவரி 16 ததசிய பதாடக்க நாள் ததசிய பதாடக்க தினம், 

இந்திய ஸ்டாரட்அ்ப் 

சுற்றுசச்ூழல் அதமப்பின் 

உணரத்வ அங்கீகரித்து, 

ஊக்குவிக்க மற்றும் 

பகாண்டாட 

ஜனவரி 23 பராக்ரம் திவாஸ் பராக்ரம் திவாஸ் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 

நிதனவாக ஜனவரி 23 

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரின் 

பிறந்தநாள் 

சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

ஜனவரி 24 ததசிய பபண் குழந்ததகள் 

தினம் 

நாட்டில் பபண் குழந்ததகள் 

எதிரப்காள்ளும் உரிதமகள் 

மற்றும் பாலின 

சமத்துவமின்தம குறிதத் 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்த 
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ததசிய பபண் குழந்ததகள் 

தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஜனவரி 24 சரவ்ததச கல்வி தினம் 2023க்கான தீம்: 'மக்களிடம் 

முதலீடு பசய்ய, கல்விக்கு 

முன்னுரிதம' 

ஜனவரி 25 ததசிய வாக்காளர ்தினம் இந்த ஆண்டு, ததசிய 

வாக்காளர ்தினத்தின் 

கருப்பபாருள் "வாக்களிப்பது 

தபால் எதுவும் இல்தல, நான் 

உறுதியாக வாக்களிப்தபன்" 

ஜனவரி 26 சரவ்ததச சுங்க தினம் இந்த ஆண்டு, சரவ்ததச சுங்க 

தினத்தின் கருப்பபாருள் 

'அடுத்த ததலமுதறதய 

வளரப்்பது: சுங்கத்தில் 

அறிவுப் பகிரவ்ு மற்றும் 

பதாழில்முதற 

பபருதமக்கான 

கலாசச்ாரதத்த 

ஊக்குவித்தல்' என்பதாகும். 

ஜனவரி 26 இந்திய குடியரசு தினம் 74 வது குடியரசு தினம் - 

குடியரசு தினம் என்பது 

இந்திய அரசியலதமப்தப 

ஏற்றுக்பகாண்டததயும், 

ஜனவரி 26, 1950 அன்று நாடு 

குடியரசாக மாறுவததயும் 

குறிக்கிறது. 

ஜனவரி 27 சரவ்ததச தஹாதலாகாஸ்ட் 

நிதனவு தினம் 

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான தீம் 

"வீடு மற்றும் பசாந்தமானது" 

ஜனவரி 28 தரவு தனியுரிதம தினம் தீம் 2023: 'தனியுரிதமதய 

முதலில் சிந்தியுங்கள்' 

ஜனவரி 30 உலக பதாழுதநாய் தினம் இந்த ஆண்டுக்கான 

கருப்பபாருள் “இப்தபாது 

பசயல்படுங்கள். 

பதாழுதநாதய ஒழிக்கவும்” 

ஜனவரி 30 தியாகிகள் தினம் மகாத்மா காந்தியின் 75வது 

நிதனவு தினம் 
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