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ஜூலை – 07 

தேசியச ்சசய்திகள் 

‘பசுலை லைட்ரஜன் பயன்பாடு’ குறிே்ே அறிக்லக 

 

❖ நிதி ஆய ோக் "பசுமை மைட்ரஜமைப் ப ை்படுத்துதல் - இந்தி ோவில் ஆழ்ந்த 

கோரப்ை் நீக்கச ்செ ல்முமைக்கோை வோ ்ப்புகள்" எை்ை தமலப்பில் ஒரு அறிக்மகம  

சவளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மக ோைது சடல்லிம ெ ்யெரந்்த ஆயலோெமை வழங்கீட்டுக் குழுவோை RMI 

இந்தி ோவுடை் இமைந்து த ோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தி ோவில் உை்பத்திம  அதிகரிப்பதை்கோக, பசுமை மைட்ரஜை் உை்பத்தி மீதோை 

ெரக்கு ைை்றுை் யெமவ வரி ைை்றுை் சுங்க வரிகமளக் குமைக்க அல்லது அவை்றிை்கு 

விலக்கு அளிப்பதை்கு நிதி ஆய ோக் பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

❖ பசுமை மைட்ரஜை் எை்பது நீரி ல் மிை்ைோை்பகுப்பு மூலை் உை்பதத்ி செ ் ப் 

படுகிை்ை மைட்ரஜை் வோயு ஆகுை். 

❖ மிை்ைோை்பகுப்பு எை்பது தை்ைீமர மைட்ரஜை் ைை்றுை் ஆக்ஸிஜைோகப் பிரிக்குை் 

ஆை்ைல் மிகுந்த ஒரு செ ல்முமை ோகுை். 

❖ 2050 ஆை் ஆை்டில் இந்தி ோவில் மைட்ரஜை் யதமவ நோை்கு ைடங்கு அதிகரிக்குை் 

எை்றும் இது உலகளோவி  மைட்ரஜை் யதமவயில் 10% என்றும் இந்த அறிக்மகயில் 

கூைப்பட்டுள்ளது.  

❖ 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி ைோதத்தில், பசுமை மைட்ரஜை் ைை்றுை் பசுமை 

அை்யைோைி ோ சகோள்மகம  ைத்தி  அரசு அறிவித்தது. 

❖ இந்தக் சகோள்மக ோைது 2030 ஆை் ஆை்டிை்குள் பசுமை மைட்ரஜைிை் உள்நோட்டு 

உை்பத்திம  5 மில்லி ை் டை்களோக அதிகரிப்பமத யநோக்கைோகக் சகோை்டுள்ளது. 

 

குறு, சிறு ைற்றுை் நடுே்ேர நிறுவனங்களின் சசயை்திறலன தைை்படுே்துேை் 

ைற்றுை் துரிேப்படுே்துேை் திட்டை் 

❖ குறு, சிறு ைை்றுை் நடுத்தர நிறுவைங்களிை் செ ல்திைமை யைை்படுத்துதல் ைை்றுை் 

துரிதப்படுத்துதல் என்ற திட்டத்மதப் பிரதைர ்அவரக்ள் சதோடங்கி மவத்தோர.் 
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❖ ைோநிலங்களில் குறு, சிறு ைை்றுை் நடுத்தர நிறுவைங்களிை் (MSME) அைலோக்கத் திைை் 

ைை்றுை் பரவமல அதிகரிப்பமத இந்தத ்திட்டை் யநோக்கைோகக் சகோை்டுள்ளது. 

❖ யைலுை், தை்யபோதுள்ள இதற்கானத் திட்டங்களை யைை்படுத்துவது மீதுை் இது 

தோக்கத்திமை ஏை்படுத்துகிைது. 

❖ இது ஆத்ை நிரப்ர ்போரத ்அபி ோை் திட்டத்திை் யநோக்கத்திமைப் பூரத்்தி செ ்யுை். 

❖ இவர ்பின்வரும் சில திடட்ங்கமளயுை் சதோடங்கி மவத்தோர.் 

o ‘முதல் முமை ோக ஏை்றுைதி யைை்சகோள்ளுை் குறு, சிறு ைை்றுை் நடுத்தர 

நிறுவைங்களிை் திைமைக் கட்டமைத்தல்’ திட்டை் ைை்றுை் 

o `பிரதைரிை் யவமலவோ ்ப்பு உருவோக்கத் திட்டத்திை்` (PMEG) புதி  அை்ெங்கள். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இயற்லக சார்ந்ேத் தீர்வுகளுக்கான இந்திய ைன்றை் 

 

❖ யபோலந்தில் நமடசபை்ை 11வது உலக நகரப்்புை ைை்ைத்தில் இ ை்மக ெோரந்்தத் 

தீரவ்ுகளுக்கோை இந்தி  ைை்ைை் சதோடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ைை்ைைோைது பிை்வருவைவை்ைோல் இமைந்து சதோடங்கப்பட்டது 
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o யதசி  நகரப்்புை விவகோரங்கள் கல்வி நிறுவைை் (NIUA) 

o உலக வள நிறுவைை் - இந்தி ோ (WRI இந்தி ோ) 

o நகரங்களுக்கோை பருவநிமல மை ை் (NIUA C-Cube) ைை்றுை் அவை்றிை் பங்குதோர 

அமைப்புகள். 

❖ இது நகரப்்புை இ ை்மக ெோரந்்தத் தீரவ்ுகளுக்கோை (NbS) இந்தி ோவிை் முதல் யதசி  

அளவிலோை கூட்டைித் தளைோகுை். 

❖ இது Cities4Forest என்ற முை்சைடுப்பிை் கீழ் சதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ நகரப்்புை இ ை்மக ெோரந்்தத் தீரவ்ுகமள உருவோக்குவதை்கு உதவுவதை்கோக நகரப்்புை 

இ ை்மக ெோரந்்தத் தீரவ்ுகளுக்கோை சதோழில்முமையவோர,் ஒத்த கருத்து சகோை்ட 

நிறுவைங்கள் ைை்றுை் அரசு நிறுவைங்கள் ஆகி வை்றிை் ஒரு கூட்டோை்மைம  

உருவோக்கச ்சசய்வமத இது யநோக்கைோகக் சகோை்டுள்ளது. 

 

பட்சகன் தகாயிலிை் கண்காட்சி 

 

❖ ைங்யகோலி  நாட்டுப் புத்தப் பூரை்ிைோமவ முை்ைிட்டு, ைங்யகோலி ோவிை் கோந்தை் 

ைடோல த்திை் மைதோைத்தில், பட்ெகை் யகோயிலிை் 12 நோட்கள் அளவிலோை ஒரு 

கை்கோட்சி நமடசபை்ைது. 

❖ புத்தப் சபருைோைிை் நோை்கு புைித நிமைவுெ ்சிை்ைங்கள் இந்தக் கை்கோட்சியில் 12 

நோட்கள் கோட்சிப்படுத்தப்பட்ட பிை்ைர ்அளவ மீை்டுை் இந்தி ோவிை்கு வந்தமடந்தை. 

❖ ைத்தி  அமைெெ்ர ் அரஜ்ுை் யைக்வோல், கோஜி ோபோத்தில் இந்தப் புைித நிமைவுெ ்

சிை்ைங்கமளப் சபை்றுக் சகோை்டோர.் 

❖ ைங்யகோலி  ைக்களிை் யகோரிக்மகயிை் யபரில் நிமைவுெ ் சிை்ைங்களை கோட்சிப் 

படுத்தப் படுவதை்கோை கோல அவகோெத்திமை யைலுை் சில நோட்களுக்கு நீட்டிக்க 

யவை்டியிருந்தது. 

❖ இந்த நிமைவுெச்ிை்ைங்கள் 'கபில்வஸ்து நிமைவுெ ்சிை்ைங்கள்' எை்று அமழக்கப் 

படுகிை்ைை. 

❖ இமவ பை்மட  கோலதத்ு கபிலவஸ்து நகரைோக நை்பப்படுகிை்ை, பீகோரில் உள்ள ஒரு 

தளத்திலிருந்து 1898 ஆை் ஆை்டில் முதை்முதலில் கை்சடடுக்கப்பட்டமவ ோகுை். 
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❖ இவை்றிை்கு அரசு விருந்திைர ்எை்ை அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. 

 

இலணய முடக்கை் குறிே்ே ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் அறிக்லக 

 

❖ இமை த்மத முடக்குவது ைக்களிை் போதுகோப்பு ைை்றுை் நல்வோழ்மவப் போதிக்கிைது 

எை்றுை் தகவல் பரிைோை்ைத்திமைத் தடுக்கிைது ைை்றுை் சபோருளோதோரத்திை்குத் தீங்கு 

விமளவிக்கிைது எை்றுை் OHCHR அறிக்மக குறிப்பிடுகிைது. 

❖ மனித உரிளமகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகைின் உயர ் ஆளையர ் அலுவலகம் என்பது 

சபாதுவாக மனித உரிளமகளுக்கான அலுவலகம் அல்லது ஐக்கிய நாடுகைின் மனித 

உரிளமகளுக்கான அலுவலகம் என்று அளைக்கப் படும். 

❖ இமை  முடக்கை் எை்பது ஒரு அரெோங்கத்தோல் அல்லது அரெோங்கத்திை் ெோரப்ோக 

தகவல் ைை்றுை் தகவல்சதோடரப்ு அமைப்புகமள அணுகுவமதயுை் அதளனப் 

ப ை்படுத்துவமதயுை் யவை்டுசைை்யை முடக்கச ் சசய்வதை்கோக எடுக்கப்பட்ட சில 

நடவடிக்மககள் ஆகுை். 

❖ #KeepItOn என்ற கூட்டைியிை் அறிக்மகப் படி, 2016-2021 ஆை் ஆை்டுகள் வமரயில் 74 

நோடுகளில் 931 இமை  முடக்கங்கள் யைை்சகோள்ளப்பட்டதோக ஆவைப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளை. 

❖ #KeepItOn கூட்டைி ோைது உலகை் முழுவதுை் யைை்சகோள்ளப்படுை் இமை  முடக்க 

நிகழ்வுகமளக் கை்கோைிக்கிைது. 

❖ இந்தி ோ 106 முமை இமை  இமைப்புகமளத் தடுத்துள்ளது அல்லது முடங்கி 

உள்ளது.  

❖ யைலுை், இந்தி ோவில் யைை்சகோள்ளப்பட்ட இமை  முடக்கத்தில் குமைந்தது 85 

முடக்கங்கள் ஜை்மு & கோஷ்மீரில் யைை்சகோள்ளப் பட்டுள்ளை. 

 

ைாநிைச ்சசய்திகள் 

'சூரியா’ திட்டம் முன்சனடுப்பு 

❖ ReNew அமைப்போைது UNEP ைை்றுை் SEWA ஆகி வை்றுடை் இமைந்து சதோடங்கப்பட்ட 
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'சூரி ோ’ என்றத் திட்டைோைது குமைந்த வருைோைை் சகோை்ட 1,000 உப்பளப் சபை்  

சதோழிலோளரக்ளுக்குப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சதோழிை்துமையில் பைி ோை்றச ்

சசய்வதை்கோைப் பயிை்சியிமை அளிக்குை். 

❖ ReNew அமைப்போைது இதை்கோை நிதியுதவி அளித்து, அதை் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் 

வெதிம  அப்பகுதியில் வழங்குகிைது. 

❖ SEWA அல்லது சுய வவளலவாய்ப்பு சகாை்ட சபை்கை் சங்கம் என்ற அமைப்போைது 

இதை் அைலோக்கத்தில் முை்ைைிப் பங்குதோர அமைப்போக விளங்குை். 

❖ ஐக்கி  நோடுகள் ெமபயிை் சுை்றுெச்ூழல் திடட் அமைப்போைது இந்தத் திட்டத்மதக் 

கை்கோைித்து ைதிப்பிடுவதை்கோைப் சபோறுப்பிமை வகிக்குை். 

❖ SEWA எை்பது இந்தி ோவிை் 16 ைோநிலங்களில் உள்ள முமைெோரோ சபோருளோதோரத்மதெ ்

யெரந்்த 1.5 மில்லி னுக்குை் அதிகைோை ஏமழ, சு  சதோழில் செ ்யுை் சபை் 

சதோழிலோளரக்மளக் சகோை்ட ஒரு யதசி  அளவிலோை சதோழிை்ெங்கைோகுை். 

 

 

ஜகன்னாே் பூரி இரே யாே்திலர 2022 

 

❖ யதரத்் திருவிழோ எை அமழக்கப்படுை் ஜகை்ைோத் பூரி இரத  ோத்திமர ோைது ஒடிெோ 
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ைோநிலத்திை் பூரியில் ஜூமல 01 ஆை் யததி ை்று சதோடங்கி து. 

❖ இந்த  ோத்திமர ோைது உலகிை் மிகப் பழமை ோை ைை்றுை் மிகப்சபரி  இரத 

ஊரவ்லைோகக் கருதப்படுகிைது. 

❖ பகவோை் ஜகந்நோதரிை் யதர ்நந்தியகோஷ் எை்று சப ரிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ போலபத்ரோ பகவோை் ைை்றுை் யதவி சுபத்ரோவிை் யதரக்ளுக்கு முமைய  தலத்வோஜோ 

ைை்றுை் தரப்தோலைோ எை்றுை் சப ரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

பிரபைைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

நிதியியை் நடவடிக்லகப் பணிக் குழுவின் ேலைவர் 

 

❖ நிதியி ல் நடவடிக்மகப் பைிக்குழுவிை் (FATF) தமலவரோக சிங்கப்பூமரெ ்யெரந்்த T. 

ரோஜ குைோர ்நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

❖ நிதியி ல் நடவடிக்மகப் பைிக்குழு எை்பது பையைோெடித் தடுப்பு நடவடிக்மககமள 

யைை்சகோள்ளுை் ஒரு கை்கோைிப்பு அமைப்போகுை். 

❖ இவர ்ைோரக்ஸ் ப்யள ருக்கு அடுத்தப் படி ோக இந்தப் பதவியிமை ஏை்றுக் சகாை்டு 

அடுத்த இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு இவர ்இப்பதவியில் இருப்போர.் 

 

21வது TIFF பேக்க வழங்கீட்டு விழா 

❖ 21வது டிரோை்சில்யவைி ோ ெரவ்யதெத் திமரப்பட விருது விழோவோைது ருயைைி ோவிை் 

க்ளூஜ்-நயபோகோவில் உள்ள யூைிரி ெதுக்கத்தில் நமடசபை்ைது. 

❖ உத்தோைோ எனுை் திமரப்படத்திமை இ க்கி  அறிமுகத் திமரப்பட இ க்குைராை 

அசலஜோை்ட்யரோ யலோ ோெோ க்ரிசி சவை்றி ோளரோக அறிவிக்கப்பட்டு, 10,000 யூயரோ 

டிரோை்சில்யவைி ோ பதக்கைோைது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
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❖ சிைந்த இ க்குைருக்கோை விருதோைது திமரப்படத் த ோரிப்போளர ் குயவோமுை்டூர ்

அரை்ோர ்குயவோமுை்ட்ெை் எை்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ சிைந்த நடிப்புத் திைனுக்கோை விருதோைது லோரோ முல்லர ் & ஸ்சகை்சி லோத ்

ஆகிய ோருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ஜஸ்பிரிே் புை்ரா - உைகச ்சாேலன 

 

❖ இந்தி க் கிரிக்சகட ்அைித் தமலவர ் ஜஸ்பிரித் புை்ரோ 35 ரை்கள் எடுத்து, சடஸ்ட் 

கிரிக்சகட் யபோட்டியில் ஒரு ஓவரில் அதிகபட்ெ ரை்கமள எடுத்த வீரர ் எை்ை உலக 

ெோதமைம ப் பமடத்தோர.் 

❖ இவர ் இங்கிலாந்தின் ஸ்டுவரட்் பிராட் என்பவரின் பந்து வீசச்ில் ஆடி 29 ஓட்டங்கை் 

எடுத்ததுடை் 6 ஓட்டங்கை் உபரி என்ற வளகயில் கூடுதலோக எடுத்து இந்தெ ்

ெோதமைம ப் பமடத்தோர.் 

❖ இதை் மூலை், இவர ் வமற்கிந்தியத் தீவுகைின் பிமர ை் லோரோவிை் ெோதமைம  ஒரு 

ரை் வித்தி ோெத்தில் முறி டித்தோர.் 
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❖ லோரோ, 2003-04 ஆை் ஆை்டில் நமடசபை்ை ஒரு சடஸ்ட் யபோட்டியில் 28 ரை்கள் எடுத்து, 

சதை்ைோப்பிரிக்கோவிை் ரோபிை் பீட்டரெ்ைிை் ெோதமைம  முறி டித்தோர.் 

❖ முை்ைோள் ஆஸ்தியரலி  வீரர ்ஜோரஜ்் சப ்லியுை் 28 ரை்கள் எடுத்து ெோதமை ஒன்ளறப் 

பமடத்திருந்தோர.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஆசிய பசிபிக் நிலைே் ேன்லைக் குறியீடு 2021 

❖ 2021 ஆை் ஆை்டிை் ஆசி  பசிபிக் நிமலத்தை்மைக் குறியீடோைது மநட் ஃபிரோங்க் 

எை்ை உலகளோவி ச ் செோத்து ஆயலோெக நிறுவைத்திைோல் ெமீபத்தில் சவளியிடப் 

பட்டது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் சிங்கப்பூர ்முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அமதத ் சதோடரந்்து சிட்ைி, சவலிங்டை், சபரத் ் ைை்றுை் சைல்யபோரை்் ஆகி மவ 

உள்ளை. 

❖ ஆசி -பசிபிக் பிரோந்தி த்தில் வைிக ரீதியிலோை ைமை விை்பமைத ் சதோழில் 

துமையில் பசுமைத ்தரை் சபை்ை முதல் ஐந்து நகரங்கள் இமவ ோகுை். 

❖ இந்தி  அளவில் சபங்களூரு முதலிடை் பிடித்தது.  

❖ வமலும் ஆசி -பசிபிக் பிரோந்தி  அளவில், இந்த நகரை் 14வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ ‘தங்கம்’ என்ற தரப் பிரிமவ எட்டி  ஒயர இந்தி  நகரை் சபங்களூரு ஆகுை். 

❖ ஆசி  பசிபிக் பிரோந்தி த்தில் சடல்லி 17வது இடத்மதப் சபை்றுள்ளது. 

❖ மைதரோபோத ்இந்தி  அளவில் 3வது இடத்திலுை், ஆசி  பசிபிக் பிரோந்தி  அளவில் 

18வது இடத்திலுை் உள்ளது. 

❖ முை்மப இந்தி  அளவில் 4வது இடத்திலுை், ஆசி  பசிபிக் பிரோந்தி  அளவில் 20வது 

இடத்திலுை் உள்ளது. 
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