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மே – 27 

மேசியச ்சசய்திகள் 

குதுப்மினாரின் அந்ேஸ்து 

 

❖ இந்தியத் த ொல்லியல் துறையொனது குதுப்மினொர ் ஒரு வழிபொட்டு ்  லம் அல்ல 

என்றும் நிறனவுச ்சின்னம் என்ை அ னுறடயத்  ை்பபொற ய ஒரு நிறலறய மொை்ை 

முடியொது என்றும் வொதிடட்து. 

❖ இருப்பினும், குதூப் மினார ் வளொக ்தின் கட்டுமொன ்தில் இந்து மை்றும் சமண  ்

த ய்வங்களின் உருவங்கள் மை்றும் கட்டிடக் கறலப் தபொருட்கள் மீண்டும் அதில் 

பயன்படு ் ப் பட்ட ொக இந்தியத் த ொல்லியல் துறை கூறியது. 

❖ இந்தியத் த ொல்லியல் துறையின் கூை்றுப்படி, இது 1958 ஆம் ஆண்டு பண்றடயக் கொல 

நிறனவுச ்சின்னங்கள் மை்றும்  ளங்கள் & எஞ்சியப் பகுதிகள் சட்ட ்தின் விதிகளுக்கு 

முரணொக இருக்கும். 

❖ இந் ச ்சட்ட ்தின் கீழ் பொதுகொக்கப்பட்ட ஒன்ைொக அறிவிக்கப்பட்டு, பொதுகொக்கப்பட்ட 

நிறனவுச ்சின்ன ்தில் எந் தவொரு புதிய நறடமுறைறயயும் த ொடங்க அனுமதிக்கக் 

கூடொது என்பது பொதுகொப்பு / வளங்கொப்பின் ஒரு அடிப்பறடக் தகொள்றக ஆகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சூரியகாந்தி ேற்றுே் மசாயா எண்சணய் மீோன இறக்குேதி வரி 

❖ இந்  ஆண்டு மை்றும் 2023-24 ஆம் ஆண்டில் கசச்ொ பசொயொ எண்தணய் மை்றும் கசச்ொ 

சூரியகொந்தி எண்தணய் ஆகியவை்றிறனத்  லொ  20 லட்சம் தமட்ரிக் டன்கள் வறரயில் 

வரியில்லொமல் இைக்குமதி தசய்வ ை்கு ம ்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது. 

❖ முன்ன ொக, அக்படொபர ் மொ  ்தில், சறமயல் எண்தணய்களின் விறலகள் உசச் 

கட்டமொக இருந்  சமய ்தில் அவை்றின் மீ ொன அடிப்பறட இைக்குமதி வரிகறள 

அரசொங்கம் குறை ் து. 

❖ கசச்ொ பொமொயில் மீ ொன இைக்குமதி வரியொனது 10 ச வீ  ்தில் இருந்து 2.5% ஆக 
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குறைக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ கசச்ொ பசொயொ மை்றும் சூரியகொந்தி எண்தணய் மீ ொன வரி 7.5 ச வீ  ்தில் இருந்து 

2.5% ஆக குறைக்கப் பட்டது. 

 

ேே்திய அரசுக்கு உபரிே் சோககப் பரிோற்றே் 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியொனது, 2021-22 ஆம் நிதியொண்டில் 30,307 பகொடி ரூபொறய ம ்திய 

அரசுக்கு உபரி ் த ொறகயொக மொை்ை அனுமதி ்துள்ளது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ம ்தியக் குழுவின் 596வது கூட்டமொனது, ஆளுநர ்சக்திகொந்  

 ொஸ்  றலறமயில் நறடதபை்ைது. 

❖  ை்பபொற யப் தபொருளொ ொர நிறல, உலகளொவிய மை்றும் உள்நொட்டுப் பிரசச்றனகள் 

மை்றும் சமீப ்தியப் புவிசொர ்அரசியல் முன்பனை்ைங்களின் விறளவு ஆகியவை்றை 

ஆய்வு தசய்  பின்னர,் எதிரப்ொரொ இடரத்் த ொறகறய 5.50 ச வீ மொக றவ ்திருக்க 

அந்  வொரியம் ஒப்புக் தகொண்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பல்லுயிர்ப் சபருக்கப் பதிமவடு 

❖ பல்லுயிரப்் தபருக்கம் குறி ்  ஒரு விரிவொன பதிபவட்டிறன  ் யொரி ்  இந்தியொவின் 

மு ல் தபருநகரமொக தகொல்க ் ொ மொறியது. 

❖ இந்  ஆவணம் 399 வறகயொன  ொவரங்கறளப் படட்ியலிட்டுள்ளது. 

❖ இவை்றுள் 138 மரங்கள், 126 சீனக் கொய்கறிகள், 33 மரு ்துவத்  ொவரங்கள் மை்றும் 

கிட்ட  ்ட்ட 100  ொவரங்கள் அடங்கும். 

❖ கிட்ட ் ட்ட 70 பட்டொம்பூசச்ி இனங்கள், 47 மீன் வறககள், 84 பைறவ இனங்கள் மை்றும் 
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22 பொலூட்டிகள் உட்பட 283 விலங்கினங்கறள இந்  அறிக்றக பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 

 

ோநிலச ்சசய்திகள் 

சுகாோரச ்சசவையில் ஆளில்லா விோனங்களின் பயன்பாடு 

❖ அதமரிக்கொவில் உள்ள ரொட்க்லிஃப் றலஃப்தடக் நிறுவன ்தின் பிரிவொன ரொட்க்லிஃப் 

ஆய்வகங்கள், நொட்டின் சுகொ ொர  ்துறையில்  னது மு ல் வணிக ரீதியொன ஆளில்லொ 

விமொனங்களின் பயன்பொட்டிறனக் தகொண்டு வந்துள்ளது. 

❖ இந்  நிறுவனமொனது, சமீப ்தில் உ ் ரகொசி மை்றும் படரொடூன் ஆகிய பகுதிகளின் 

இறடபய  னது வணிக ஆளில்லொ விமொன வழி ்  ட ்திறன  ்திைந்துள்ளது. 

❖ இ ன் மூலம், சுகொ ொர நலப் பொதுகொப்பில் ஆளில்லொ விமொனங்கறள அறிமுகப் 

படு ்திய மு ல் இந்திய மொநிலமொக உ ் ரகொண்ட் மொறியுள்ளது. 

 

4வது ஷிருய் லில்லி திருவிழா 

 

❖ மணிப்பூர ் மொநில ்தில், மொநில அளவிலொன 4வது ஷிருய் லில்லி திருவிழொ (2022) 
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த ொடங்கியது. 

❖ இந்  ஆண்டு இத்திருவிழொவொனது, மணிப்பூர ்அரசின் சுை்றுலொ ் துறையொல் நட ் ப் 

படுகிைது. 

❖ இந்  நொன்கு நொட்கள் அளவிலொன இதத்ிருவிழொவொனது சிருய் லில்லி மலறரப் பை்றிய 

விழிப்புணரற்வ ஏை்படு த்ுவற  பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ இது மணிப்பூரின் மொநில மலரும் ஆகும். 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

அமேசான் சே்பவ் சோழில்முகனமவார் சவால் 2022 

 

❖ சுபொஷ் ஓலொ, 2022 ஆம் ஆண்டின் அபமசொன் சம்பவ் த ொழில்முறனபவொர ்சவொலின் 

மு ல் பரிறச தவன்றுள்ளொர.் 

❖ அவரது நிறுவனமொன “ஜீனியஸ்எனரஜ்ி கிரிட்டிகல் இன்பனொபவஷன் பிறரபவட் 

லிமிதடட்” நிறுவனமொனது இந்  ஆண்டின் புதத்ாக்க நிறுவன ்திை்கொன விருற  

தவன்றுள்ளது. 

❖ இந்  நிறுவனம் பல்பவறு த ொழில்துறைகளின் ஆை்ைல் ப றவகறளப் பூர ்்தி தசய்து, 

அவை்றின்  வணிக ்திை்கு உ வி வழங்கி, அதன் தசலறவக் குறைக்க உ வுவப ொடு, 

சுை்றுசச்ூழறலயும் பொதுகொக்கிைது. 

 

உலக சுகாோர அகேப்பின் ேகலகே இயக்குநர்  

❖ உலக சுகொ ொர அறமப்பொனது, தடடப்ரொஸ் அ ொபனொம் தகப்பரயஸறஸ உலக 

சுகொ ொர அறமப்பின்  றலறம இயக்குநரொக இரண்டொவது முறையொக மீண்டும் 

நியமி ்துள்ளது. 

❖ சுவிட்சரல்ாந்தின் ஜெனீவொ நகரில் நறடதபை்ை 75வது உலக சுகொ ொர அறமப்பின் 

பபொது அவரது மறுநியமனம் குறி ்து உறுதி தசய்யப்பட்டது. 

❖ இவர ் ொன் இப்ப விக்கு ் ப ரவ்ு தசய்யப்பட்ட ஒபர பவட்பொளர ்ஆவொர.்  

❖ டொக்டர ்தடடப்ரொஸ் மு ன்மு லில் 2017 ஆம் ஆண்டில் இப்ப விக்கு ப ரந்்த டுக்கப் 
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பட்டொர.் 

❖ உலக சுகொ ொர அறமப்பில் பசருவ ை்கு முன்பு, இவர ் எ ்திபயொப்பியொவில் 

தவளியுைவுத் துறை  அறமசச்ரொகவும், சுகொ ொர அறமசச்ரொகவும் பணியொை்றினொர.் 

 

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ஆஸ்திமரலிய நீசச்ல் சாே்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் உலகச ்சாேகன 

❖ ஒலிம்பிக் பபொட்டியில்  ங்கப் ப க்கம் தவன்ை ஆரியரப்ன டிட்மஸ், ஆஸ்திபரலிய 

நீசச்ல் சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் மகளிருக்கொன 400 மீட்டர ் ஃப்ரீஸ்றடல் பிரிவில் 

நிகழ் ் ப்பட்ட முந்ற ய உலகச ்சொ றனறய முறியடி ்துள்ளொர.் 

❖ அடிதலய்டு நகரில் நறடதபை்ை இறுதிப் பபொட்டியில் டிட்மஸ் 3 நிமிடம் 56.40 

வினொடிகளில் நீந்தி தவை்றி தபை்ைொர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் பபொட்டியில் இவரது அதமரிக்கப் பபொட்டியொளரொன பகட்டி 

தலதடக்கி நிகழ் ்திய 3:56.46 பநரம் என்ை ஒரு முந்ற யச ் சொ றனயிறன முறியடி ்து 

உள்ளொர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ேகப்மபறின் மபாது பிறப்புறுப்பில் ஏற்படுே் காயத்வதத் தடுப்பதற்கான 

சர்வமேச தினே் - மே 23 

❖ இது வளரந்்து வரும் நொடுகளில், பிரசவ ்தின் பபொது பல தபண்கறளப் பொதிக்கும் ஒரு 
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நிறலயொகும். 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடுகளின் மக்கள் த ொறக நிதியம் (UNFPA) மை்றும் அ ன் 

உறுப்பினர ்நொடுகள் மகப்பபறின் பபொது பிைப்புறுப்பினுள் ஏை்படும் காயம்/சிறதவு 

நிறலறய முடிவுக்குக் தகொண்டு வருவ ை்கொன ஒரு உலகளொவியப் பிரசச்ொர ்ற  ் 

த ொடங்கின. 

❖ இந்   ்தினமொனது 2012 ஆம் ஆண்டில் அதிகொரப்பூரவ்மொக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ மகப்பபறின் பபொது பிைப்புறுப்பில் ஏை்படும் சிறதவு நிறல என்பது (மகப்பபறியல்) ஒரு 

பமொசமொன பிரசவ கொயம் மை்றும் புைக்கணிக்கப்பட்ட தபொது சுகொ ொர மை்றும் மனி  

உரிறமகள் சொரந்்  ஒரு பிரசச்ிறனயொகும். 

 

 

உலக ஆகே தினே் - மே 23 

 

❖ உலதகங்கிலும் உள்ள ஆறமகள் மை்றும் அவை்றின் அழிந்து வரும் வொழ்விடங்கறளப் 

பொதுகொப்ப ை்கொன ஒரு விழிப்புணரற்வ மக்களிறடபய ஏை்படு ்துவ ை்கொக இந்   ்

தினமொனது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ பூமியின் சூழலியல் வடிவறமப்பில் கடல் ஆறமகள் மை்றும் ஆறமகள் முக்கியப் பங்கு 
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வகிக்கின்ைன. 

❖ இந்  ஊரவ்ன இனங்களொனது, உலதகங்கிலும் உள்ள பல்பவறு வொழ்விடங்களில் உயிர ்

வொழ்வ ொகவும் தசழி ்து வளரவ் ொகவும் அறியப்படுகிைது. 

❖ இந்  ஆண்டிை்கொன உலக ஆறம தின ்தின் கரு ்துரு, “தஷல்பிபரட்” (Shellebrate) 

என்ப ொகும். 

❖ இந் க் கரு ்துரு, "எல்பலொரும் ஆறமகறள பநசிக்கவும் கொப்பொை்ைவும்" என்று எடு ்து 

உறரக்கிைது. 

 

காேன்சவல்ே் தினே் - மே 24 

❖ பபரரசு தினம் என்று அறழக்கப்பட்ட கொமன்தவல் ் தினமொனது ஒவ்பவொர ்ஆண்டும் 

54 கொமன்தவல் ் நொடுகளின் கூட்டறமப்பினொல் தகொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ இந்  நொடுகளுள் தபரும்பொலொன நொடுகளில் இ த்ினம் பம மொ  ்தின் இரண்டொவது 

திங்கட் கிழறமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

❖ ஆனொல் இந்தியொவிலும் இன்னும் சில நொடுகளிலும் இ ்தினம் பம 24 ஆம் ப தியன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

❖ இந்  54 நொடுகள் பல்பவறு தபொதுவொன இலக்குகளுக்கொக ஒன்று கூடுகின்ைன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கொன இந்த ் தின ்தின் கரு ்துரு, ‘தபொதுவொன ஒரு எதிரக்ொல ்ற  

வழங்கு ல்’ என்ப ொகும். 

 

 

 உலக  ேனச ்சிகேவு மநாய் தினே் – மே 24 

❖ இந் க் பகொளொறு பை்றிய விழிப்புணரற்வ அதிகரிப்பது மை்றும் பநொயொளிகள் எதிர ்

தகொள்ளும் சவொல்கள் குறி ்து மக்களிடம் எடு ்துறரப்பது ஆகியறவ இ ்தின ்தின் 

பநொக்கமொகும். 

❖ பிரொன்சு நொட்டிறனச ் பசரந்்  டொக்டர ் பிலிப் பிதனல் அவரக்றளக் தகௌரவிக்கும் 

வறகயில் பம 24 ஆம் ப தியொனது உலக மனசச்ிற வு பநொய் தினமொக அறிவிக்கப் 
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பட்டது. 

❖ மனநலம் குன்றியவரக்ளுக்குச ்சிகிசற்ச அளி  ்ல் மை்றும் ஒரு கவனிப்பு நலறன 

அளிக்கும் குறிப்பிட ் க்க நபரக்ளுள் ஒருவரொக இவர ்பபொை்ைப்பட்டொர.் 

❖ மனசச்ிற வு பநொய் (ஸ்கிபசொஃப்ரினியொ) என்பது சிந் றன, கரு ்து, உணரச்ச்ிகள், 

தமொழி, சுய உணரவ்ு மை்றும் நட ்ற  ஆகியவை்றில் ஏை்படும் சிற வுகளொல் 

குறிப்பிடப் படும் ஒரு தீவிரமொன மனநலக் பகொளொறு ஆகும். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலக விமானப் பவை திறன் குறியீடு 2022 

 

❖ உலக நவீன இரொணுவ விமொன இயக்குநரகமொனது (WDMMA) 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக 

விமானப் பறடத் திைன்களின்  ரவரிறசப் பட்டியறல தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ உலகின் பல்பவறு நொடுகளின் பல்பவறு விமொனச ் பசறவகளின் தமொ ் ப் பபொர ்

வலிறமயின் அடிப்பறடயில் இந்திய விமொனப் பறடயொனது (IAF) உலக வொன்வழிப் 

பொதுகொப்பு ் திைன் குறியீட்டில் மூன்ைொவது இட த்ில் றவக்கப் பட்டுள்ளது. 
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❖ இந்  அறிக்றகயொனது, இந்திய விமொனப் பறடறய (IAF) சீன விமொனப்பறட சொரந்்  

ஆயு ப் பறடகள் (PLAAF), ஜப்பொன் வொன்வழி சுய-பொதுகொப்புப் பறட (JASDF), இஸ்பரலிய 

வொன்வழிப் பொதுகொப்பு சொரந்்  ஆயு ப் பறடகள் மை்றும் பிதரஞ்சு வொன் மை்றும் 

விண்தவளிப் பறட ஆகியவை்றிை்கு பமலொன இட ்தில் றவ ்துள்ளது. 

❖ அதமரிக்க விமொனப் பறடயொனது மு லிட ்திலும், அடு ்  இட ்தில் ரஷ்ய நொட்டின் 

விமொனப் பறடயும் உள்ளன. 
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