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டிசம்பர் – 13 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஈரானின் அறசெறிக் காவல்துறற 

❖ ஈரானின் தலைலை வழக்குலரஞர ் முகைது ஜாபர ் மைாண்டமெரி, அங்கு ஏற்பட்ட 

பரவைான எதிரப்்புகலை அடுத்து அந்த நாட்டின் அறமநறிக் காவை்துலறலை இலட 

நீக்கை் மெை்ை வவண்டுை் என்ற கருத்திலன முன்லவத்தார.் 

❖ ஈரானின் அறமநறிக் காவை்துலறைானது, காஷ்ட்-இ-எரஷ்ாத ் (வழிகாட்டலுக்கான 

பணித் துலற) என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது "பணிவு ைற்றுை் மபண்கை் கட்டாைைாக ஹிஜாப் எனப்படுை் தலையுலறயினை 

அணிந்திருக்க வவண்டுை் என்ற கைாெெ்ாரத்லதப் பரப்புவதற்காக" நிறுவப்பட்டது. 

❖ இத்துலறயினர ்2006 ஆை் ஆண்டிை் இதற்கான வராந்துப் பணிலைத ்மதாடங்கினர.் 

❖ ஈரான் ெமூகத்தினலர ஆளுை் இஸ்ைாமிைச ்ெட்டைான ஷரிைா எை்ற ெட்டதத்ின் கீழ், 

மபண்கை் தங்கை் தலைமுடிலை ைலறக்க வவண்டுை் என்றுை், வைலுை் தைரவ்ான 

ஆலடகலை அணிை வவண்டுை் என்றுை் கூறப்பட்டுை்ைது. 

❖ 1979 ஆை் ஆண்டு இஸ்ைாமிைப் புரட்சிலைத் மதாடரந்்து சிை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

1983 ஆை் ஆண்டிை் மபண்கை் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாைைாக்கப்பட்டது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலகளவில் கரிசல் மண்ணின் ெிறல 

❖ உணவு ைற்றுை் வவைாண்லை அலைப்பானது "உைகைவிை் கரிெை் ைண்ணின் நிலை" 

என்ற தலைப்பிை் ஓர ்அறிக்லகயிலன மவைியிட்டுை்ைது. 

❖ கரிைப் மபாருட்கை் நிலறந்த ைண் அடுக்கிலனக் மகாண்ட தடிைனான, கருலை நிற 

ைண் கரிெை் ைண் என்று வலகப்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ அதிக ஈரப்பதத்லதச ் வெமிக்குை் திறன் மகாண்டதாை் இலவ மிகவுை் வைைானலவ 

ைற்றுை் அதிக வவைாண் விலைெெ்லை வழங்குை் திறன் மகாண்டலவைாகுை். 

❖ உைகைவிை் உை்ை ைண் வலககைிை் 5.6 ெதவீதை் கரிெை் ைண் ஆகுை் எை்பததோடு, 

இலவ உைகின் கரிை காரப்ன் (SOC) இருப்புகைிை் 8.2 ெதவீதத்லதக் மகாண்டுை்ைன. 
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❖ உைகின் மபருை்பாைான இடங்கைிை் காணப்படுை் கரிெை் ைண்ணிை் உை்ை கரிை 

காரப்ன் (SOC) இருப்புகைிை் குலறந்தது 50 ெதவீதை் குனறந்து வருவதாை், உைக 

நாடுகைின் ைக்கை்மதாலகக்கு மபருைைவிை் உணவைிக்குை் கரிெை் ைண் ஆனது 

அெச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைாகிறது. 

❖ உைக ைக்கை்மதாலகயிை் சுைார ் 2.86 ெதவீதை் வபர ் கரிெை் ைண் பகுதிகைிை் 

வாழ்கின்றனர.் 

❖ இது 17.36 ெதவீத விலைநிைத்திற்குை், 8.05 ெதவீத உைகைாவிை கரிை காரப்ன் (SOC) 

இருப்புகளுக்குை், வினை நிைங்கைின் 30.06 ெதவீத கரிை காரப்ன் (SOC) 

இருப்புகளுக்குை் மூை ஆதாரைாக விைங்குகிறது. 

❖ உைகிை் உை்ை ைண் வலககைிை் ஒரு சிறிை அைவிை் ைட்டுவை இது காணப்பட்டாலுை், 

உைக உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் மபாருைாதார வைரெ்ச்ியிை் கரிெை் ைண் மபருை் 

பங்கு வகிக்கிறது. 

❖ மைாத்த விலைநிைத்திை் 70% கரிெை் ைண், ஐவராப்பா ைற்றுை் யூவரசிைா பகுதிகைிை் 

காணப் படுகிறது. 

❖ வட அமைரிக்கா, இைத்தீன் அமைரிக்கா & கரீபிைன் ைற்றுை் ஆசிைா ஆகிை பகுதிகைிை் 

தைா 10 ெதவீதை் கரிெை் ைண் காணப்படுகிறது. 

 

 

அறிக்றககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக ஊதிய அறிக்றக 2022-2023 

❖ "உைக ஊதிை அறிக்லக 2022-2023: ஊதிைை் ைற்றுை் வாங்குை் திறனிை் பணவீக்கை் 

ைற்றுை் COVID-19 மபருந்மதாற்று ஆகிைவற்றின் தாக்கை்" என்ற தலைப்பிைான ஒரு 

அறிக்லகயிலன ெரவ்வதெ மதாழிைாைர ்அலைப்பு மவைியிட்டுை்ைது. 

❖ 2008 ஆை் ஆண்டிை் ஏற்பட்ட உைக நிதி மநருக்கடிக்குப் பிறகு, அதிகரித்து வருை் 

வாழ்க்லகெ ்மெைவினங்கை் காரணைாக 2022 ஆை் ஆண்டிை் முதை் முலறைாக உைக 

அைவிை் ஊதிைங்கை் குலறந்துை்ைன. 

❖ இது ெைதத்ுவமின்லைலை வைலுை் வைாெைாக்கக்கூடிை ைற்றுை் ெமூக அலைதி 

இன்லைலைத ்தூண்டுை் ஓர ்அெச்ுறுத்தைாக உை்ைது. 

❖ பை்வகரிைா, ஸ்மபயின், இைங்லக, மதன் மகாரிைா, ஐக்கிை இராெச்ிைை் ைற்றுை் 

அமைரிக்கா ஆகிை நாடுகை் குலறந்த பட்ெ ஊதிைத்திை் வீழ்ெச்ிலை எதிரம்காண்ட 

நாடுகைாகுை். 

❖ இங்கிைாந்து, இத்தாலி, ஜப்பான் ைற்றுை் மைக்சிவகா வபான்ற நாடுகைிை் நிைவிை 2008 
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ஆை் ஆண்டின் நிலையுடன் ஒப்பிடுை் வபாது 2022 ஆை் ஆண்டிை் வழங்கப்படுை் ஒட்டு 

மைாத்த ஊதிைைானது நிகழ்வநர அடிப்பலடயிை் குலறவாக இருந்தது. 

❖ 1999 ஆை் ஆண்டு முதை் அதிக வருைானை் மகாண்ட நாடுகைிை் காணப்படுை் இைை்பு 

நிலை மதாழிைாைர ் உற்பத்தித் திறனின் வைரெ்ச்ிக்குை் இைை்பு நிலை ஊதிை 

வைரெ்ச்ிக்குை் இலடவைைான மிகப்மபரிை இலடமவைிைானது 2022 ஆை் ஆண்டிை் 

தான் பதிவாகியுை்ைது. 

❖ வைரந்்து வருை் G20 நாடுகைிை் உை்ை இைை்பு ஊதிைை் ைற்றுை் வைரெ்ச்ி மபற்ற G20 

நாடுகைிை் உை்ை இைை்பு ஊதிைை் ஆகிைவற்றிற்கு இலடவைைான ெராெரி அைவிை் 

பரந்த இலடமவைி காணப்படுகிறது. 

 

 

புதிய எரிசக்தி கண்தணாட்ட அறிக்றக 2022 

❖ உைகைாவிை, தூை்லை எரிெக்தி ஆராை்ெச்ி வழங்குநரான BloombergNEF எை்ற 

நிறுவனைானது 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான புதிை எரிெக்தி கண்வணாட்ட அறிக்லக எை்ற 

அறிக்னகயிலன மவைியிட்டுை்ைது. 

❖ வைரந்்து வருை் நாடுகைிை் இருந்து, குறிப்பாக இந்திைாவிை் இருந்து மவைியிடப்படுை் 

பசுலை இை்ை வாயு உமிழ்வானது 2030 ஆை் ஆண்டின் இறுதி வலர மதாடரந்்து 

அதிகரிக்குை் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ 2030 ஆை் ஆண்டுகைின் முற்பகுதியிை் ைட்டுவை இந்த நாடுகைிை் உமிழ்வு அைவானது 

குலறயுை். 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் ஐவராப்பா, அமைரிக்கா, ஆஸ்திவரலிைா ைற்றுை் ஜப்பான் ஆகிை 

நாடுகைிை் உமிழ்வு அைவுகை் ஏற்கனவவ உெெ் நிலைலை எட்டியுை்ைதாை், அடுத்து 

வருை் ஆண்டுகைிை் உமிழ்வின் அைவுகை் வவகைாகக் குலறயுை் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ சீனாவிை், உமிழ்வு அைவுகைானது 2022 ஆை் ஆண்டிை் உெெ்த்லத எட்டுை் என்றுை், 

வைரெ்ச்ிைலடந்த நாடுகைின் வபாக்குடன் இது இலணவதற்கு முன்பாக சிை 

ஆண்டுகளுக்கு அந்த அைவுகை் நிலைமபறுை் என்றுை் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ உைக மவப்பநிலை உைரல்வ 1.5 டிகிரி மெை்சிைஸ் அைவிற்குை் கட்டுப்படுத்தச ்

சசய்வதற்கான இைக்கிலன எைிதிை் அலடை முடிைாது. 

❖ தீவிர முைற்சி நடவடிக்லககை் எடுக்கப் பட்டாை், உைகைாவிை மவப்பநிலை 

அதிகரிப்பிலன 1.77 டிகிரி மெை்சிைஸ் வலர நிலைைாக வபண முடியுை். 

❖ இருப்பினுை், 2050 ஆை் ஆண்டிற்குை் நிகர சுழிய இைக்லக அலடவதற்கு, தூை எரிெக்தி 
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துலறயிை் வைற்மகாை்ைப்படுை் முதலீடானது புலதபடிவ எரிமபாருட்கை் துலறயிை் 

வைற்மகாை்ைப் படுை் அைவிலன விட மூன்று ைடங்கு அதிகைாக இருக்க வவண்டுை். 

❖ இந்த தொப்தத்தின் இறுதிக்குை் உமிழ்வுகை் 30 ெதவிகிதை் குலறை வவண்டுை் ைற்றுை் 

2040 ஆை் ஆண்டிற்குை் ஆண்டிற்கு 6 ெதவிகிதை் என்ற வீதத்திை் குலறை வவண்டுை். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் ெிகழ்வுகள் 

BBC ெிறுவனே்தின் மிகவும் சசல்வாக்கு மிக்க 100 சபண்களின் பட்டியல் 

 

❖ உைகின் மெை்வாக்கு மிக்க 100 மபண்கைின் படட்ிைலைப் பிரித்தானிை ஒைிபரப்புக் 

கழகைானது (BBC) மவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இதிை் நடிலக பிரிைங்கா வொப்ரா வஜானாஸ், எழுத்தாைர ்கீதாஞ்ெலி ஸ்ரீ, மபாறிைாைர ்

ைற்றுை் விண்மவைி வீராங்கலன சிரிஷா பண்ட்ைா, ைற்றுை் ெமூக வெவகர ் சிவனகா 

ஜாவாவை ஆகிை நான்கு இந்திைரக்ை் இடை் மபற்றுை்ைனர.் 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் ‘100 மபண்கை்’ என்ற பட்டிைலின் கருத்துரு முன்வனற்றை் என்பது 

ஆகுை். 

 

எரே்்ஷாட் பரிசு 2022 

❖ இைவரெர ்விை்லிைை்ஸ் எரத்்ஷாட் பரிலெ மவன்ற ஐந்து புத்மதாழிை் நிறுவனங்களுை் 

ஓர ்இந்திை நிறுவனமுை் இடை் மபற்றுை்ைது. 

❖ இந்தப் பரிொனது பூமிலைக் காப்பாற்றுை் பை்வவறு திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரை் 
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அைிப்பலத வநாக்கைாகக் மகாண்டுை்ைது. 

❖ சிறு விவொயிகளுக்காக "ஒரு சிறு மபட்டக வடிவப் பசுலைக் குடிலிலன" வடிவலைத்த 

இந்திைப் புத்மதாழிை் நிறுவனைான மகை்தி, இைற்லகலைப் பாதுகாத்து அனத மீட்டு 

அலைப்பனை என்ற பிரிவிை் பரிசிலன மவன்றது. 

❖ கடந்த ஆண்டு, இந்திைாவிலனெ ் வெரந்்த திட்டைான டக்காெெ்ர,் நைது காற்றிலனச ்

சுத்தை் மெை்தை் என்ற பிரிவிை் பரிலெ மவன்றது. 

 

 

SHE STEM 2022 

 

❖ SHE STEM என்பது அறிவிைை், மதாழிை்நுட்பை், மபாறியிைை், கணிதை் ைற்றுை் நிலைத் 

தன்லை ஆகிை துலறகைிை் பணிைாற்றுை் மபண்கலைக் மகாண்டாடுை் விதைாக 

நடத்தப் படுை் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகுை். 

❖ இந்த நிகழ்வானது, சுவீடன் இந்திை வநாபை் நிலனவு வாரத்தின் ஒரு பகுதிைாக 
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மதாடரந்்து மூன்றாவது ஆண்டாக மவற்றிகரைாக நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்திைாவிை் உை்ை சுவீடன் தூதரகைானது, அடை் புத்தாக்கத ்திட்டை் ைற்றுை் மஜரை்ன் 

புத்தாக்க ைற்றுை் ஆராை்ெச்ி லைைை் ஆகிைவற்றுடன் இலணந்து இந்த வருடாந்திர 

விழாவிலன ஏற்பாடு மெை்துை்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் - டிசம்பர் 09 

 

❖ ஊழை் பற்றிை விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதலையுை், அலத எதிரத்்துப் வபாராடுதை் 

ைற்றுை் அலதத் தடுத்தை் ஆகிைவற்றிை் உடன்படிக்லகயின் பங்கு பற்றிை விழிப்பு 

உணரல்வ ஏற்படுத்துவலதயுை் இது வநாக்கைாகக் மகாண்டுை்ைது. 

❖ ஐக்கிை நாடுகை் மபாதுெ ்ெலபைானது 2003 ஆை் ஆண்டு அக்வடாபர ்31 ஆை் வததிைன்று 

ஐக்கிை நாடுகைின் ஊழலுக்கு எதிரான உடன்படிக்லகயிலன ஏற்றுக் மகாண்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு, ஐக்கிை நாடுகைின் ஊழலுக்கு எதிரான உடன்படிக்லகயின் (UNCAC) 

இருபதாை் ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஐக்கிை நாடுகைின் ஊழலுக்கு எதிரான 

உடன்படிக்லகயின் 20வது ஆண்டு நிலறவு: ஊழலுக்கு எதிராக உைக நாடுகலை 

ஒன்றிலணத்தை்” என்பதாகுை். 

 

இனப் படுசகாறல குற்றே்தினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் ெிறனவு மற்றும் 

கண்ணியே்திறனப் தபாற்றுேல் மற்றும் இெ்ேக் குற்றே்றேே் ேடுப்பேற்கான 

சர்வதேச தினம் - டிசம்பர் 09 

❖ ைனிதனுக்கு எதிராக ைனிதனாை் இலழக்கப்படுை் மிகப்மபரிைக் குற்றை், ைனித 

உரிலை மீறை் ைற்றுை் எதிரக்ாைத்திை் அலத எவ்வாறு தடுக்கைாை் என்பது பற்றிை 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினைானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஐக்கிை நாடுகை் ெலபைானது 1948 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ் 09 ஆை் வததிைன்று, முதை் 

ைனித உரிலைகை் ொரந்்த உடன்படிக்லகைான இனப் படுமகாலை குற்றத்லதத் 

தடுத்தை் ைற்றுை் தண்டலன குறித்த ஒரு உடன்படிக்லகயிலன (இனப்படுமகாலை 

ஒப்பந்தை்) ஏற்றுக் மகாண்டது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டானது இந்த உடன்படிக்லகயின் 74வது ஆண்டு நிலறலவக் 

குறிக்கிறது. 
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❖ 2015 ஆை் ஆண்டிை் ஒரு தீரை்ானத்திலன இைற்றிைதன் மூைைாக ஐக்கிை நாடுகை் 

மபாதுச ்ெலப இந்தத் தினத்திலன ஏற்றுக் மகாண்டது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள்  

பன்சிலால்தபட்றட படிக்கிணறு 

❖ சதலுங்கோைோவிை் மெகந்திராபாத்திை் உை்ை பன்சிைாை்வபட்லட படிக்கிணறு ைற்றுை் 

அதன் வைாக ைறு சீரலைப்புத் திட்டைானது, துபாயிை் நலடமபற்ற விழா ஒன்றிை் 

ைதிப்பு மிக்க ைாமபருை் 5 கட்டுைானப் பணிகை் என்ற விருலதப் மபற்றது. 

❖ பதிவனழாை் நூற்றாண்லடெ ் வெரந்்த படிக்கிணறு, கடந்த 40 ஆண்டுகைாக ஒரு 

குப்லபத் மதாட்டிைாக ைாறிைது. 

❖ கடந்த ஆண்டிை், அதன் அெை் வடிவத்திற்குக் மகாண்டு வருவதற்கான மீட்சிப் 

பணிகை் வைற்மகாை்ைப் பட்டன. 
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