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டிசம்பர் – 26 

தேசியச ்சசய்திகள் 

AIM-UNDP Youth Co:Lab முன்சனடுப்பு 

❖ நிதி ஆய ோக் அமைப்பின் அடல் புத்தோக்கத் திட்டை் ைற்றுை் ஐக்கி  நோடுகள் 

யைை்போட்டுத் திட்ட அமைப்பின் இந்தி ப் பிரிவு ஆகி மை இமைந்து இளை் ததோழில் 

முமனயைோருக்கோன 5ைது Youth Co:Lab முன்தனடுப்பிமன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளன. 

❖ இது ஆசி  பசிபிக் பகுதியில் உள்ள மிகப்தபரி  இமளய ோர ்புத்தோக்க இ க்கைோகுை். 

❖ இது 2017 ஆை் ஆை்டில் ஐக்கி  நோடுகள் சமபயின் யைை்போட்டுத் திட்ட அமைப்பு 

(UNDP) ைற்றுை் சிட்டி அறக்கட்டமள ஆகி ைற்றினோல் இமைந்து உருைோக்கப்பட்டது. 

❖ Youth Co:Lab என்ற முன்தனடுப்போனது இன்றுைமர, 28 நோடுகள் ைற்றுை் பிரயதசங்களில் 

தச ல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது 2019 ஆை் ஆை்டில் நிதி ஆய ோக் அமைப்பின் அடல் புத்தோக்கத் திட்டத்துடன் 

இமைந்து, ஐக்கி  நோடுகள் யைை்போட்டுத் திட்ட அமைப்பின் இந்தி ப் பிரிவினோல் 

இந்தி  நோட்டில் ததோடங்கப்பட்டது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சபபயின் சபண்களின் நிபை சோடர்பான ஆபணயம் 

❖ ஐக்கி  நோடுகள் சமபயின் தபை்களின் நிமல ததோடரப்ோன ஆமை த்தில் (CSW) 

இருந்து ஈரோன் எதிரப்ோரோத விதைோக தைளிய ற்றப்பட்ட நிலையிை், இதற்கோன ஒரு 

ைோக்தகடுப்பில் இருந்து இந்தி ோ விலகி து. 

❖ ஈரோன் நோட்டிமன அந்தக் குழுவில் இருந்து நீக்குைதற்கோக ஐக்கி  நோடுகள் சமபயின் 

தபோருளோதோர ைற்றுை் சமூகச ் சமபயில் அதைரிக்க நோட்டினோல் முன்மைக்கப்பட்ட 

ஒரு முன்தைோழிதலுக்கு ஆதரவாக 29 ைோக்குகள் கிலைத்தன. 

❖ 54 உறுப்பினரக்மளக் தகோை்ட இந்தத ் யதரந்்ததடுக்கப்பட்ட சமபயில், இந்த முன் 

தைோழிதலுக்கு எதிரோக எட்டு ைோக்குகளுை், 16 நோடுகள் ைோக்களிக்கோைல் விலகவுை் 

தச ்தன. 

❖ ஈரோன் நோட்டின் அறதநறிக் கோைல்துமறயினரோல் மகது தச ் ப்பட்டு உயிரிழந்த 22 

ை தோன ைஹ்சோ அமினியின் ைரைை் கோரைைோக தசப்டை்பர ்ைோதை் முதல் ஈரோன் 
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நோட்டில் யபோரோட்டங்கள் தைடித்து ைருகின்றன. 

❖ ஐக்கி  நோடுகள் சமபயின் தபை்களின் நிமல ததோடரப்ோன ஆமை ை் ஆனது (CSW) 

1946 ஆை் ஆை்டில் நிறுைப்பட்டது. 

❖ தபை்களின் உரிமைகமள யைை்படுத்துைதற்குை், உலதகங்கிலுை் உள்ள தபை்களின் 

ைோழ்க்மகயின் உை்மை நிமலயிமன ஆைைப்படுத்துைதற்குை், போலினச ்சைத்துைை் 

ைற்றுை் தபை்களுக்கு அதிகோரைளித்தல் குறித்த உலகளோவி த் தரநிமலகமள 

ைடிைமைக்கச ்சசய்வதற்கும் இந்த அமைப்பு ஒரு தச ற்கருவி ோக தச ல்படுகிறது. 

 

 

விண்சவளி ஆய்வுகளுக்கான ஆர்ட்சடமிஸ் உடன்படிக்பக 

 

❖ மநஜீரி ோ ைற்றுை் ருைோை்டோ ஆகி  நோடுகள் ஆரட்்தடமிஸ் உடன்படிக்மகயில் 

மகத ழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ இதன் மூைம் விை்தைளி ஆ ்வுகளுக்கோன உடன்படிக்மகயில் இமைந்த முதல் 

ஆப்பிரிக்க நோடுகள் என்ற தபருமைம  இமை தபற்றுள்ளன. 

❖ ஆரட்்தடமிஸ் உடன்படிக்மக என்பது 1967 ஆை் ஆை்டின் தைளிப்புற விை்தைளி 

ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பமடயிலோன ஒரு பிமைப்பு சோரோ ஒப்பந்தைோகுை். 

❖ நிலவு ைற்றுை் விை்தைளியில், அமைதி ோன ைற்றுை் நிமல ோன ஆ ்வுகமள யைற் 

தகோள்ைதற்கோன அமழப்பு இதுைோகுை். 
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❖ இது எட்டு நோடுகளுடன் இமைந்து அதைரிக்க தைளியுறவுதத்ுமற ைற்றுை் நோசோ 

நிறுைனை் ஆகி ைற்றினோல் 2020 ஆை் ஆை்டில் ததோடங்கப்பட்டது. 

  

அறிக்பககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

ஹுருண் நிறுவனே்தின் உைகின் 500 முன்னணி நிறுவனங்களின் ேரவரிபச 

❖ உலகின் மிக ைதிப்புமிக்க 20 நிறுைனங்கமள இந்தி ோ தகோை்டுள்ளது. 

❖ உலகின் தமலசிறந்த 500 நிறுைனங்கமளக் தகோை்ட நோடுகளின் பட்டி லில் இந்தி ோ 

ஐந்தோைது இடத்திற்கு முன்யனறியுள்ளது. 

❖ கடந்த ஆை்டு, இந்தப் பட்டி லில் எட்டு நிறுைனங்கள் இடை் தபற்றதன் மூலை் இதிை் 

இந்தி ோ 9ைது இடத்மதப் தபற்றது. 

❖ இந்தத ் தரைரிமசயில் அதைரிக்கோ ததோடரந்்து முதலிடத்திலுை், சீனோ 35 

நிறுைனங்களுடன் இரை்டோைது இடத்திலுை், ஜப்போன் (28) ைற்றுை் இங்கிலோந்து (21) 

ஆகி  நோடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலுை் உள்ளன. 

❖ ஹுருண் ஆரோ ்சச்ி நிறுைனத்தோல் தைளியிடப்பட்ட இந்தப் பட்டி ல் ஆனது, உலகின் 

மிகவுை் ைதிப்புமிக்க 500 அரசு சோரோத நிறுைனங்களின் ததோகுப்போகுை். 

❖ இந்தி  அளவிலோன தரைரிமசயில், ரிமல ன்ஸ் இை்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுைனைோனது 

முதலிடத்மதப் தபற்றுள்ளததாடு, இது உலகளவில் 34ைது இடதம்தயும் தபற்றுள்ளது. 

❖ அமதத ்ததோடரந்்து டோடோ ஆயலோசமன யசமை ைழங்கீட்டு நிறுைனை் ைற்றுை் HDFC 

ைங்கி ஆகி மை இடை் தபற்றுள்ளன. 

❖ உலகளவில், உலகின் மிகவுை் ைதிப்புமிக்க நிறுைனை் என்ற இடத்மத ஆப்பிள் 

நிறுைனை் தக்க மைத்துக் தகோை்டது. 

❖ ஹுருண் நிறுைனத்தின் உலகின் 500 முன்னைி நிறுைனங்களின் தரைரிமசயில் 

இடை் தபற்றுள்ள 50 சதவீத நிறுைனங்கள் அல்லது 250 நிறுைனங்கள் இந்தி ோவில் 

வணிகம் தமற்சகாள்கின்றன. 

 

 

சமூக முன்தனற்றக் குறியீடு 2022 

❖ இந்தி  ைோநிலங்கள் ைற்றுை் ைோைட்டங்களுக்கோன சமூக முன்யனற்றக் குறியீடோனது 

பிரதைருக்கோன தபோருளோதோர ஆயலோசமனக் குழுவினோல் தைளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பட்டி லில் அதிக ைதிப்தபை் தபற்று புதுசய்சரி (65.99) முதலிடை் பிடித்தது. 
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❖ அசோை், ஜோரக்்கை்ட் ைற்றுை் பீகோர ் ஆகி  ைோநிலங்கள் இந்தி ோவில் குமறந்த 

ைதிப்தபை் தபற்றுள்ளன. 

❖ யகோைோ, புதுசய்சரி, இலட்சத்தீவு ைற்றுை் சை்டிகர ் ஆகி மை அடிப்பமட ைனிதத் 

யதமைகளில் முன்னைியில் உள்ள நோன்கு ைோநிலங்கள் ஆகுை். 

❖ மியசோரை், இைோசச்லப் பிரயதசை், லடோக் ைற்றுை் யகோைோ ஆகி மை நல்ைோழ்வுக்கோன 

அடித்தள உருைோக்கத்தில் சிறப்போகச ் தச ல்படுை் ைோநிலங்களோக உருதைடுத்து 

உள்ளன. 

❖ மியசோரை், நோகோலோந்து ைற்றுை் யைகோல ோ ஆகி மை சுற்றுசச்ூழல் தரத்தில் 

முன்னைியில் உள்ள முதல் மூன்று ைோநிலங்களோகுை். 

❖ தமிழ்நோடு ைோநிலைோனது ைோ ்ப்பு என்ற கூறில் அதிகபட்ச ைதிப்தபை்மைப் தபற்று 

உள்ளது. 

❖ ஐஸ்ைோல் (மியசோரை்), யசோலன் (இைோசச்லப் பிரயதசை்) ைற்றுை் சிை்லோ (இைோசச்லப் 

பிரயதசை்) ஆகி மை சிறந்த தச ல்திறன் தகோை்ட முதல் மூன்று ைோைட்டங்களோக 

உருதைடுத்துள்ளன. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

வடகிழக்கு சபபயின் 50வது ஆண்டு நிபறவு சகாண்டாட்டம் 

 

❖ ைடகிழக்கு சமபயின் தபோன்விழோக் தகோை்டோட்டைோனது ஷில்லோங் நகரில் 

நமடதபற்றது. 
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❖ ைடகிழக்கு சமப என்பது ைடகிழக்குப் பிரோந்தி த்தின் தபோருளோதோர ைற்றுை் சமூக 

யைை்போட்டிற்கோன முதன்மை நிரை்ோக அலமப்பாகுை். 

❖ இது அருைோசச்லப் பிரயதசை், அசோை், ைைிப்பூர,் யைகோல ோ, மியசோரை், நோகோலோந்து, 

சிக்கிை் ைற்றுை் திரிபுரோ ஆகி  எட்டு ைோநிலங்கமளக் தகோை்டுள்ளது. 

❖ ைடகிழக்கு சமப ோனது 1971 ஆை் ஆை்டில் ஒரு போரோளுைன்றச ் சட்டதத்ின் மூலை் 

உருைோக்கப் பட்டது. 

❖ இருப்பினுை், இது 1972 ஆை் ஆை்டு நைை்பர ்07 ஆம் யததி ன்று அதிகோரப்பூரை்ைோகத் 

ததோடங்கப் பட்டது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சாகிே்ய அகாடமி விருது 2022 

 

❖ முன்னோள் இந்தி  ஆடச்ிப் பைி அதிகோரி M. ரோயஜந்திரன் எழுதி  ைரலோற்று 

நோைலோன கோலோ போைி (கருப்பு நீர)் என்ற புத்தகைோனது 2022 ஆை் ஆை்டிற்கோன 

சோகித்  அகோடமி விருதிமன தைன்றுள்ளது. 

❖ சிைகங்மகம  ஆை்ட யைங்மக தபரி  உமட ை்ை யதைர,் கோமள ோரய்கோயில் 

யபோருக்குப் பிறகு ஆட்சி தச ்த சின்ன ைருதுவின் ைகன் துமரசோமி ஆகிய ோர ்உட்பட 

72 யபர ்யதோல்வி மடந்து நோடு கடத்தப்பட்டமத இப்புத்தகை் சித்தரிக்கிறது. 

❖ ஆங்கியல ரக்ளுக்குை் ைருது சயகோதரரக்ளுக்குை் இமடய  நமடதபற்ற இந்தப் 

யபோரோனது கோமள ோரய்கோயில் பகுதியில் உள்ள கோடுகளில் 1801 ஆை் ஆை்டில் ஆறு 

ைோதங்கள் ைமர நமடதபற்றது. 

❖ இந்தப் யபோரில் ஏற்பட்ட யதோல்விக்குப் பிறகு, ைருது சயகோதரரக்ள் 1801 ஆை் ஆை்டு 

அக்யடோபர ் 24 ஆை் யததி ன்று ததன் தமிழ்நோட்டில் அமைந்த திருப்பத்தூரில் 

தூக்கிலிடப் பட்டனர.் 

❖ கப்பலில் ஏற்றப்படட் 72 யபரின் நோடு கடத்தல் ப ைைோனது 1802 ஆை் ஆை்டு பிப்ரைரி 

11 ஆை் யததி ன்று ததோடங்கி  நிலையிை், அைரக்ள் 62 நோட்களுக்குப் பிறகு பினோங் 

பகுதியிமன அமடந்தனர.் 

❖ தபரி  உத ை்ை யதைர ் ைற்றைரக்ளிடமிருந்துப் பிரிக்கப்பட்டு சுைதர்ோ தீவிற்கு 
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அனுப்பப் பட்டு அங்கு அைர ்நோன்கு ைோதங்கள் ைட்டுயை ைோழ்ந்தோர.் 

❖ 1820 ஆை் ஆை்டில் துமரசோமி உட்பட 11 யபர ்இந்தி  நோட்டிற்குத் திருை்பினோரக்ள். 

 

சாகிே்ய அகாடமி சிறந்ே சமாழிப்சபயர்ப்பு விருது 

❖ தைோழிப் தப ரப்்பிற்கோன பரிசோனது ‘பூனோசச்ி’ அல்லது கருப்பு ஆட்டின் கமத என்ற 

புத்தகத்திற்கு ைழங்கப்பட்டது.  

❖ இது தமிழ் எழுத்தோளர ்தபருைோள் முருகனோல் எழுதப்பட்ட நிலையிை், N. கல் ோை் 

ரோைன் என்பைர ்இப்புத்தகத்திமன ஆங்கிலத்தில் தைோழிதப ரத்்துள்ளோர.் 

❖ K.நல்லதை்பி என்பைரோல் தைோழிதப ரக்்கப்பட்ட, ‘ ோட் ையேை்’ என்ற கன்னட புமனக் 

கமதயின் தமிழ் தைோழிப் தப ரப்்புப் புத்தகத்திற்குை் விருது ைழங்கப்பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்திய தேசிய விவசாயிகள் தினம் - டிசம்பர் 23 

 

❖ நோட்டின் சமூகப் தபோருளோதோர யைை்போட்டிற்கு விைசோயிகள் ஆற்றுை் பங்களிப்புகள் 

பற்றி  விழிப்புைரம்ைப் பரப்புைமத இந்தத் தினை் யநோக்கைோகக் தகோை்டுள்ளது. 

❖ இந்தி ோவின் ஐந்தோைது பிரதைரோன தசௌத்ரி சரை் சிங் அைரக்ளின் பிறந்தநோமள 
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நிமனவு கூருை் ைமகயில் இந்தத் தினைோனது யதரந்்ததடுக்கப்பட்டது. 

❖ விைசோயிகளின் யைை்போட்டிற்கோக தவண்டி பல்யைறு திட்டங்கமள அறிமுகப்படுத்திச ்

தச ல்படுத்தி  அைர,் நம் நோட்டின் விைசோயிகள் எதிரத்கோள்ளுை் பிரசச்மனகமள 

எடுத்துமரத்து அதற்கோனத் தீரம்ையுை் அளிதத்ு அதிை் பல புத்தகங்கமள எழுதினோர.் 

❖ சரை் சிங் அைரக்ளின் பிறந்த நோமளக் தகோை்டோடுை் ைமகயில், அரசோங்கை் 2001 

ஆை் ஆை்டில் கிசோன் திைோஸ் தினத்திமனக் தகோை்டோடி து. 

 

தேசிய நுகர்தவார் உரிபமகள் தினம் - டிசம்பர் 24 

❖ 1986 ஆை் ஆை்டில், நோடோளுைன்றத்தின் இரு அமைகளோலுை் நுகரய்ைோர ்போதுகோப்பு 

ையசோதோைோனது நிமறயைற்றப்பட்டது. 

❖ இந்த ையசோதோ 1986 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ் 24 ஆை் யததி ன்று குடி ரசுத் தமலைரின் 

ஒப்புதமலப் தபற்று அைலுக்கு ைந்தது. 

❖ இந்த நோளின் முக்கி தத்ுைத்மத நிமனவு கூறுை் ைமகயில் டிசை்பர ் 24 ஆை் யததி 

என்பது யதசி  நுகரய்ைோர ்தினைோகக் தகோை்டோடப்படுகிறது. 

❖ இந்தச ்சட்டத்திமன யைலுை் தமம்படுதத்ுைதற்கோக தவண்டி 1991, 1993 ைற்றுை் 2002 ஆை் 

ஆை்டுகளில் நுகரய்ைோர ்போதுகோப்புச ்சட்டத்தில் யைலுை் பை திருத்தங்கள் தச ் ப் 

பட்டன. 

❖ 2019 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் ைோதத்தில், 1986 ஆை் ஆை்டு நுகரய்ைோர ் போதுகோப்புச ்

சட்டத்திற்கு ைோற்றோக, 2019 ஆை் ஆை்டு நுகரய்ைோர ்போதுகோப்புச ்சட்டத்திமன இந்திய 

நோடோளுைன்றை் நிமறயைற்றி து. 

❖ 2019 ஆை் ஆை்டு நுகரய்ைோர ் போதுகோப்புச ் சட்டைோனது 2020 ஆை் ஆை்டு ஜூமல 

ைோதத்தில் அைலுக்கு ைந்தது. 
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