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டிசம்பர் – 15 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சீன-இந்தியப் சபருங்கடல் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் மன்றம் 

❖ இந்தியாவைத் தவிர அந்தப் பிராந்தியத்வதச ்சசரந்்த 19 நாடுகளுடன் இவைந்து சீன-

இந்தியப் பபருங்கடல் பிராந்திய சேே்பாட்டு ஒத்துவைப்பு பதாடரப்ான முதல் உயர ்

ேட்ட சீன-இந்தியப் பபருங்கடல் பிராந்திய ேன்றத்வத சீனா ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ேன்றத்திவனச ்சீன சரை்சதச சேே்பாட்டு ஒத்துவைப்பு முகவே (CIDCA) நடத்தி 

உள்ளது. 

❖ சீனா ேற்றுே் இந்தியப் பபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ள பல்சைறு நாடுகளுக்கு 

இவடசய கடல் சார ் சபரழிவு தடுப்பு ேற்றுே் அதற்கான தைிப்பு நடைடிக்வககள் 

பதாடரப்ான ஒத்துவைப்பு பநறிமுவறவய நிறுவுைதற்கு சீனா முன்போழிந்துள்ளது. 

 

 

உலக சசயற்கக நுண்ணறிவு கூட்டாண்கம அகமப்பின் ேகலகம 

❖ சடாக்கிசயாவில் நவடபபற்ற 2022-23 ஆே் ஆை்டிற்கான உலக பசயற்வக 

நுை்ைறிவு கூட்டாை்வே அவேப்பின் கூட்டத்தில் அந்த அவேப்பின் தவலவேப் 

பபாறுப்பிவன பிரான்சு நாட்டிடமிருந்து இந்தியா பபற்றது. 

❖ உலக பசயற்வக நுை்ைறிவு கூட்டாை்வே அவேப்பு என்பது ேனிதவன 

வேயோகக் பகாை்டு சேற்பகாள்ளப்படுே் சேே்பாட்டு ேற்றுே் ஜனநாயக 

விழுமியங்களுக்குத் சதவையான ைசதிகவள ைைங்கி ைருே் பசயற்வக நுை் 

அறிவிவனப் பபாறுப்பு மிக்க முவறயில் பயன்படுத்துைவத ஊக்குவிக்குே் ஒரு 

சரை்சதச முயற்சியாகுே். 

❖ பசயற்வக நுை்ைறிவின் சகாட்பாடு ேற்றுே் நவடமுவறக்கு இவடசய உள்ள 

இவடபைளிவயக் குவறப்பவத சநாக்கோகக் பகாை்ட முதல் முன்பனடுப்பு இது 

ஆகுே். 

❖ இந்தியா 2020 ஆே் ஆை்டில் உலக பசயற்வக நுை்ைறிவு கூட்டாை்வே அவேப்பின் 

ஸ்தாபன உறுப்பினராக இவைந்தது. 

❖ உலக பசயற்வக நுை்ைறிவு கூட்டாை்வே அவேப்பு என்பது அபேரிக்கா, ஐக்கிய 

இராசச்ியே், ஐசராப்பிய ஒன்றியே், கனடா, ஆஸ்திசரலியா, இத்தாலி, படன்ோரக்் 
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ேற்றுே் சிங்கப்பூர ்உள்ளிட்ட 25 உறுப்பினர ்நாடுகவளக் பகாை்ட ஒரு சவபயாகுே். 

 

 

ஆப்பிரிக்காவில் மதலரியா எதிர்ப்பு மருந்தின் எதிர்ப்புே் திறகன எதிர் சகாள்ள 

செய்வேற்கான புதிய உே்தி 

 

❖ உலக சுகாதார நிறுைனோனது, ஆப்பிரிக்காவில் ேசலரியா எதிரப்்பு ேருந்தின் 

எதிரப்்புத் திறவன எதிரப்காள்ைதற்கான ஒரு புதிய உத்திவய பைளியிட்டது. 

❖ ஆப்பிரிக்க நாடுகளானது தற்சபாது ஆரட்்படமிசினின் அடிப்பவடயிலான சசரக்்வக 

முவற சிகிசவ்சகவள (ACT) அதிகே் சாரந்்துள்ளது. 

❖ ஆரட்்படமிசினின் ேருந்திற்கு எதிரான எதிரப்்புத் திறன் ேற்றுே் ACT சிகிசவ்சயில் 

கூடுதலாக ைைங்கப்படுே் ேருந்து ஆகியவை இந்சநாய்க்கான சிகிசவ்சயில் சதால்வி 

ஏற்படுைதற்கான விகிதங்கவள அதிகரிக்கச ்பசய்கின்றன. 

❖ இது ேசலரிய சநாய்க்கு எதிராக உலக நாடுகள் சேற்பகாை்டு ைருே் சபாராட்டத்தில் 

பபருே் தவடவய ஏற்படுத்தக் கூடுே். 

❖ உலக சுகாதார அவேப்பானது, புதிய நான்கு அே்ச உத்தியின் மூலே் ஆப்பிரிக்காவில் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

ேசலரியா எதிரப்்பு ேருந்திற்கான எதிரப்்புத் திறனின் விவளவுகவளக் குவறக்க 

முயல்கிறது. 

 

ஆசிய பசிபிக் சபாருளாோர ஒே்துகைப்பு உசச்ி மாநாடு 2022 

❖ ஆசிய-பசிபிக் பபாருளாதார ஒத்துவைப்பு உசச்ி ோநாட்டிவனத் தாய்லாந்து ஏற்பாடு 

பசய்தது. 

❖ ஆசிய-பசிபிக் நாடுகவளச ் சசரந்்த தவலைரக்ள், உக்வரன் மீதான ரஷ்யாவின் 

சபாவர முடிவுக்குக் பகாை்டு ைருைதற்கான சகாரிக்வகயிவன முன் வைத்தததோடு, 

அந்த பிராந்தியத்திவனச ் சசரந்்த நாடுகளின் நிவலயான சேே்பாட்டிவன சநாக்கி 

அைற்வற ைழி நடத்திச ்பசல்ைதற்கு உறுதியளித்தனர.் 

❖ ஆசிய பசிபிக் பபாருளாதார ஒத்துவைப்பு உசச்ி ோநாட்டிவன நடத்துே் தாய்லாந்து 

நாட்டிடமிருந்து "சாசலாே்" என்ற மூங்கில் கூவடயிவன ஒப்படைப்புப் பரிசாக கமலோ 

ஹாரிஸ் (அமமரிக்கோ) பபற்றார.் 

❖ அடுத்த ஆை்டிற்கான இந்த உசச்ி ோநாட்வட அபேரிக்கா சான் பிரான்சிஸ்சகா 

நகரில் நடத்தவுள்ளது. 

❖ ஆசிய பசிபிக் பபாருளாதார ஒத்துவைப்பு அவேப்பின் உறுப்பினரக்ள் உலகின் 

ஒை்பைாரு 10 சபரில் கிட்டத்தட்ட நான்கு சபவரயுே் ேற்றுே் உலக ைரத்்தகத்தில் கிட்டத ்

தட்ட பாதி அளவிவனயுே் பகாை்டுள்ளது. 

 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

காயங்கள் மற்றும் வன்முகறகயே் ேடுே்ேல் : ஒரு கண்தணாட்டம் 

❖ காயங்கள் தடுப்பு ேற்றுே் பாதுகாப்பு சேே்பாடு குறித்த 14ைது உலக ோநாடு 

ஆஸ்திசரலியாவில் நவடபபற்றது. 

❖ உலக சுகாதார நிறுைனோனது, “காயங்கள் ேற்றுே் ைன்முவறவயத ் தடுத்தல் : ஒரு 

கை்சைாட்டே்” என்ற தவலப்பில் ஓர ்அறிக்வகவய பைளியிட்டது. 

❖ 2019 ஆே் ஆை்டில் பதிைான 4.4 மில்லியன் காயங்கள் சாரந்்த இறப்புகளில், 

தற்பசயலாக ஏற்பட்ட காயங்களால் 3.16 மில்லியனுக்குே் அதிகோன இறப்புகவளயுே், 

ைன்முவற பதாடரப்ாக ஏற்பட்ட காயங்கள் 1.25 மில்லியன் இறப்புகவளயுே் ஏற்படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ இைற்றில் மூன்றில் ஒரு நபர ் சாவலப் சபாக்குைரத்து சாரந்்த விபத்துகளால் 

இறந்தைரக்ள் ஆைர.் 

❖ 6 இறப்புகளில் ஒருைர ் தற்பகாவலயினாலுே், 9 இறப்புகளில் ஒன்று பகாவலகள் 
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மூலமோகவுே், 61 இறப்புகளில் ஒன்று சபார ் ேற்றுே் சோதல்களினாலுே் தங்கள் 

உயிடர இைந்துள்ளனர.் 

❖ 5 முதல் 29 ையதுக்குட்பட்டைரக்ளில் பதிைான இறப்புகளுக்கான முதல் 5 

காரைங்களில் சாவலப் சபாக்குைரத்து விபத்துகள் பதாடரப்ாக ஏற்படட் காயங்கள், 

பகாவல ேற்றுே் தற்பகாவல ஆகியவை பபருே்பங்கு ைகிக்கின்றன. 

❖ 15 முதல் 29 ையதுக்குட்பட்ட இவளஞரக்ளின் ேரைத்திற்கு சாவலப் சபாக்குைரத்து 

பதாடரப்ான காயங்கசள முக்கியக் காரைோகுே். 

❖ 5 முதல் 14 ையதுக்குட்பட்ட குைந்வதகளின் இறப்பிற்கு சாவலப் சபாக்குைரத்து 

பதாடரப்ான காயங்கள் இரை்டாைது முக்கியக் காரைோகுே். 

❖ 5 முதல் 14 ையதுக்குட்பட்டைரக்ளின் ேரைத்திற்கு நீரில் மூை்கி உயிரிைத்தல் 6ைது 

முக்கியக் காரைோகுே். 

❖ காயங்கள் ேற்றுே் ைன்முவறகளால், ஒை்சைார ்ஆை்டுே் ஆை்கள் பபை்கவள விட 

இரை்டு ேடங்கு அதிகோன அளவில் இறப்பிவன எதிரப்காள்ளுே் நிவலயில் 

உள்ளனர.் 

❖ பபை்கள் இறப்பதற்கான முக்கியக் காரைங்கள் என்படை சாவலப் சபாக்குைரத்து 

பதாடரப்ான காயங்கள், தைறி விழுதல் ேற்றுே் தற்பகாவலகள் ஆகியனைாகுே். 

 

 

Who is Financing Fossil Fuel Expansion in Africa? - அறிக்கக 

❖ "ஆப்பிரிக்காவில் புவதபடிை எரிபபாருள் விரிைாக்கத்திற்கு நிதியளிப்பது யார?்" (Who 

is Financing Fossil Fuel Expansion in Africa?) என்ற தவலப்பிலான ஓர ் அறிக்வகயானது 

எகிப்தில் நைந்த 27ைது பங்குதாரரக்ள் ோநாட்டில் பைளியிடப்பட்டது. 

❖ தற்சபாது சுோர ் 200 நிறுைனங்கள் ஆனது, 55 ஆப்பிரிக்க நாடுகளுள் 48 நாடுகளில் 
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புதிய புவதபடிை எரிபபாருள் இருப்புக்கள் அல்லது உள்கட்டவேப்வப ஆராய்ந்து 

அல்லது அடத சேே்படுதத்ி ைருகின்றன. 

❖ இைற்றில் திரைோக்கப்பட்ட இயற்வக எரிைாயு முவனயங்கள், குைாய் இவைப்புகள் 

அல்லது எரிைாயு ேற்றுே் நிலக்கரி மூலே் இயங்குே் மின் உற்பத்தி நிவலயங்கள் 

ஆகியவை அடங்குே். 

❖ 18 ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தற்சபாதுள்ள எை்பைய் அல்லது எரிைாயு உற்பத்தியில் 

சிறிதளவு கூட பகாை்டிராத எல்வலப்புற நாடுகளாகுே். 

❖ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள 20 முன்னைி எை்பைய் ேற்றுே் எரிைாயு உற்பத்தி 

நிறுைனங்களில் 13 நிறுைனங்கள் பைளிநாட்டு நிறுைனங்களாகுே். 

❖ இந்த புதிய எை்பைய் நிறுைனங்களில் சேற்பகாள்ளப்படுே் பிரித்பதடுத்தல் ேற்றுே் 

எரிப்பு ஆகிய பசயல்முவறகள் 8 ஜிகா டன்கள் காரப்ன் வட ஆக்வசடுக்குச ்சேோன 

உமிை்விவன ஏற்படுதத்ுே். 

❖ ஆப்பிரிக்காவில் புவதபடிை எரிபபாருள் விரிைாக்கத்திற்கான நாடு ைாரியான ைங்கி 

நிதியுதவியின் அடிப்பவடயில், ஐசராப்பா (40 சதவீதே்), அபேரிக்கா (20 சதவீதே்) 

ேற்றுே் இந்தியா (3 சதவீதே்) ஆகிய நாடுகள் முன்னைியில் உள்ளன. 

❖ இந்தப் புதிய திட்டங்கள் அந்தக் கை்டத்தின் புவதபடிை எரிபபாருளின் திறவன 

அதிகரிக்கச ் பசய்தாலுே், இந்தத ் வேயங்களிலிருந்து உற்பத்தி பசய்யப்படுே் 

மின்சாரத்தில் ஒரு சிறிய பங்கு ேட்டுசே உள்நாட்டு நுகரவ்ுக்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 

 

கட்டாய இடப்சபயர்வு பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுே் திட்ட அகமப்பின் 

அறிக்கக 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சேே்பாட்டுத் திட்ட அவேப்பானது, "உள்நாட்டு இடப்பபயரவ்ுகளின் 

சபாக்கிவன ோற்றியவேத்தல்: தீரவ்ுகவளக் கை்டறிைதற்கான சேே்பாட்டு அணுகு 

முவற" என்ற அறிக்வகயிவன பைளியிட்டுள்ளது. 

❖ முதன்முவறயாக 2022 ஆே் ஆை்டில் 100 மில்லியனுக்குே் அதிகோன ேக்கள் 

ைலுக்கட்டாயோக இடே் பபயரத்்தப்பட்டுள்ள நிடலயில், அைரக்ளில் பபருே்பாலோன 

மக்கள் தங்கள் பசாந்த நாடுகளுக்குள்சளசய இடே் பபயரத்்தப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ 2021 ஆே் ஆை்டின் இறுதியில், சோதல்கள், ைன்முவறகள், சபரழிவுகள் ேற்றுே் பருை 

நிவல ோற்றே் காரைோக 59 மில்லியனுக்குே் அதிகோன ேக்கள் தங்கள் பசாந்த 

நாடுகளுக்குள் ைலுக்கட்டாயோக இடே் பபயரத்்தப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ உக்வரனில் ஏற்பட்ட சபாருக்கு முன்பு, அங்கு 6.5 மில்லியன் ேக்கள் உள் 
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நாட்டிற்குள்சளசய இடே் பபயரந்்துள்ளதாக ேதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2050 ஆே் ஆை்டில், பருைநிவல ோற்றே் ஆனது 216 மில்லியனுக்குே் அதிகோன 

ேக்கவள தங்கள் பசாந்த நாடுகளுக்குள் இடே் பபயரை்தற்கான கட்டாயத்திவன 

ஏற்படுத்துே். 

❖ 2021 ஆே் ஆை்டில் 130க்குே் சேற்பட்ட நாடுகள் ேற்றுே் பிரசதசங்களில் புதிய இடப் 

பபயரவ்ுகள் பதிவு பசய்யப் பட்டுள்ளதால், சபரழிவு பதாடரப்ாக சேற்பகாள்ளப்படுே் 

உள்நாட்டு இடப்பபயரவ்ு சேலுே் பரைலாக காைப்படுகிறது. 

❖ சுோர ் 30% பதாழில்முவற ைல்லுனரக்ள் சைவலயற்ற நிவலக்குே் ேற்றுே் 24% சபர ்

முன்பு சபால ைருோனே் ஈட்ட முடியாத நிவலக்குே் தள்ளப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ உள்நாட்டிற்குள்சளசய இடே் பபயரந்்த குடுே்பங்களில் 48% சபர ் இடப்பபயரவ்ிற்கு 

முன்பிருந்தவத விட குவறைான ைருோனத்திவனசய ஈட்டியுள்ளனர.் 

 

 

மாற்றுே் திறனாளிகளுக்கான சுகாோர சம பங்கு குறிே்ே உலக அறிக்கக 

❖ ோற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான சுகாதார சேபங்கு குறித்த உலகளாவிய அறிக்வக 

ஒன்டை உலக சுகாதார அவேப்பு பைளியிட்டது. 

❖ ோற்றுத ் திறனாளிகளுக்கு, சமூகத்தில் உள்ள ேற்றைரக்ளுடன் ஒப்பிடுே் சபாது, 

அகால ேரைே் ேற்றுே் சநாய்க்கு உள்ளாகுே் அபாயே் அதிகோகுே். 

❖ முவறயான ேற்றுே் பதாடரச்ச்ியான சுகாதார ஏற்றத்தாை்வுகள் காரைோக, 

அைரக்ள் குவறபாடுகள் இல்லாதைரக்வள விட 20 ஆை்டுகளுக்கு முன்சப இறக்குே் 
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அபாயே் அதிகோகுே். 

❖ ஆஸ்துோ, ேனசச்சாரவ்ு, நீரிழிவு, உடல் பருேன், ைாய்ைழி சநாய்கள் ேற்றுே் பக்க 

ைாதே் சபான்ற நாட்பட்ட சநாய்கள் உருைாகக் கூடிய அபாயே் இைரக்ளில் இருேடங்கு 

அதிகோகுே். 

❖ தற்சபாது, உலகே் முழுைதுே் உள்ள ஆறில் ஒருைருக்கு (1.3 பில்லியன்) குறிப்பிடத்தக்க 

ைவகயிலான குவறபாடுகள் உள்ளன. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகை்வுகள் 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு சோடர்பான 3வது உலக உயர்மட்ட அகமசச்ர் மாநாடு 

 

❖ நுை்ணுயிர ் எதிரப்்பு பதாடரப்ான மூன்றாைது உலக அவேசச்ரக்ள் ோநாடானது 

ஓேன் நோை்டில் நிவறைவடந்தது. 

❖ இந்த ோநாட்டின் கருத்துரு ‘நுை்ணுயிர ்எதிரப்்பு ஓர ்பபருந்பதாற்று : பகாள்வக முதல் 

ஒரு சுகாதார நடைடிக்வக ைவர’ என்பதாகுே். 

❖ இந்த ோநாட்டின் சபாது அதற்கான ேஸ்கட் அறிக்வக பைளியிடப்பட்டது. 
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❖ இது 2030 ஆே் ஆை்டு நிவலயான சேே்பாட்டு இலக்குகவள அவடயச ்மசய்ைதற்காக 

நுை்ணுயிர ்எதிரப்்பின் மீதான ஒரு சுகாதார நடைடிக்வககவள விவரவுபடுத்துைவத 

சநாக்கோகக் பகாை்டுள்ளது. 
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