•
•
நவம் பர் – 23

TNPSC துளிகள்
❖

விப்ர ோ ஒரு ஐர ோப்பியப் பணிக் குழுவை (EWC) அவைப்பது த ோட ப
் ோக த ோழிலோள ்
பி திநிதிகளுடன் ஒரு உடன்போட்வட எட்டியுள் ளது.
விப்ர ோவின் EWC என்ற குழுவின் உருைோக்கை் இந்தியோவில்

o

வலவையக ்வ

தகோண்ட ஒரு நிறுைன ் ோல் நிறுைப்படுை் மு ல் அவைப்போகுை் .
❖

ச ்ைர ச

ரைவசப்பந் ோட்ட

இந்தியோவிலிருந்து ர
இந்திய வீ

சை் ரைளன ்தின்

(ITTF)

ந
் ்த டுக்கப்பட்ட மு ல் வீ

் அச்சந் ோ ஷ

ஆவணய ்திற் கு

் என்ற தபருவைவய நட்ச ்தி

் கைல் தபற் றுள் ளோ ்.

இை ் இந்திய ஒலிை் பிக் சங் க ்தின் (IOA)

o

டகள

டகள ஆவணய ்தின் துவண ்

வலை ோகவுை் உள் ளோ ்.
❖

லோன் ஸ் நோயக் ைஞ் சு, 10,000 அடி உய
துருை் என்பதில் இருந்து குதி ்

்தில் ரைை் படு ் ப் பட்ட தெலிகோப்ட ் (ALH)

இந்திய

ோணுை ்தின் மு ல் தபண் ஸ்வக வடை ்

ஆனோ ்.
❖

இந்திய

ோணுைை் 242ைது

ோணுைப் தபோறியோள ்கள் தின ்வ

நைை் ப ் 18ஆை் ர தி

தகோண்டோடுகிறது.
ோணுைப் தபோறியோள ்கள் அவைப்பில் ை

o

ோஸ், ைங் கோளை் ைற் றுை் போை் ரப என்ற

மூன் று குழுக்கள் 1932 ஆை் ஆண்டு 18 நைை் ப ் அன் று

ோணுை ்தில் இவணக்கப்

பட்டன.
❖

த ன் தகோ ியோவின் ரடகு நக ில் நவடதபற் ற ஆசிய ஏ ் கன் சோை் பியன் ஷிப் 10 மீட்ட ்
ஏ ் பிஸ்டல் ரபோட்டியில் ெ ியோனோவைச் ரச ந
் ்

ஷிைோ ந ்ைோல்

ங் கப் ப க்கை்

தைன்றோ ்.
❖

முக நூலின்

ோய் நிறுைனைோன தைட்டோ, சந்தியோ ர ைநோ வன நோட்டின் புதிய உய ்

தசயல் அதிகோ ியோக நியமி ்துள் ளது.
முன் ன ோக, நோட்டின் முன் னோள்

o

வலை ் அஜி ் ரைோகவன உடனடியோக பணியில்

இருந்து விலக்குை ோக தைட்டோ அறிவி ் து.
❖

உ ்

கோண்ட் உய ந
் ீ திைன்றை் வநனிடோலில் இருந்து ெல் ்ைோனிக்கு ைோற் றப் பட

உள் ளது.
o

2000 ஆை் ஆண்டு உ ்

கோண்ட் ைோநிலை் உருைோக்கப்பட்டு ஒரு நோள் கழி ்து

வநனிடோலில் உய ் நீ திைன்றை் அவைக்கப்பட்டது.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
தமிழ் நாடு யானை இறப் புத் தணிக் னகக் கட்டனைப் பு
❖

நோட்டிரலரய இது முன் தனப்ரபோதுை் இல் லோ

இர

ைவகயிலோன மு ல் முயற் சி

ஆகுை் .
❖

ைோநில ்தில் யோவன இறப்புகவள பதிவு தசய் ை ற் குை் கண்கோணிப்ப ற் குை் மிகவுை்
வி ிைோன

ைற் றுை்

தைளிப்பவடயோன

தசயல் முவறவய

மிழ் நோடு ைன ்துவற யோவன இறப்பு ்

அவைக்கிற

ைவகயில்

ணிக்வகக் கட்டவைப்வப அறிமுகப்

படு ்தியுள் ளது.
❖

யோவனயின் இறப்புக்கோன கோ ணங் கவள ் தீ ை
் ோனிக்க, பிர

ப் ப ிரசோ வனவய

•
•
நட ்துை ற் கோன ஒரு முவறயோன நிவலயோன தநறிமுவறவய இது ப ிந்துவ க்கிறது.
❖

டுக்கக் கூடிய ைற் றுை் இயற் வகக்கு ைோறோன ை ணங் களின் சூழ் நிவலகவள ஆய் வு
தசய் யவுை் , அைற் வற ்

❖
❖

டுப்ப ற் கோன நடைடிக்வககவள உருைோக்கவுை் இது உ வுை் .

மிழகை் முழுைதுை் உள் ள கோட்டு யோவனகள் இறப்பிற் கு இது தபோருந்துை் .
இது

அவன ்து

ைனவிலங் குப்

பகுதிகளிலுை் ,

பி ோந்தியப்

பி ிவுகளிலுை்

ஒர

ைோதி ியோகப் பின் பற் றப்பட ரைண்டுை் .
❖

உலகில் உள் ள ஆசிய யோவனகளின் எண்ணிக்வகயில் மூன்றில் இ ண்டு பங் கு
இந்தியோவைக் தகோண்டுள் ளது.

❖

நை் ப முடியோ

அளவிற் கு, இவை இந்தியோவின் தபருை் பகுதி முழுைதுை் ைக்களுடன்

ைோழ் கின்ற நிவலயில் , அைற் றின் ைோழிடப் பகுதி சுைோ ் 20 ச விகி ை் ைட்டுரை
போதுகோக்கப் பட்ட பகுதிகளுக்குள் உள் ளது.
❖

ஆயினுை்

கூட,

அைற் றின்

எண்ணிக்வகயோனது

நிவலயோக

அல் லது

சில

பி ோந்தியங் களில் அதிக ி ்து ைருகிறது.
❖

நீ ண்ட கோலை் ைோழுை் போலூட்டிகளில் ஒன்றோன யோவனகள் , கோடுகளில் ஆயுட்கோலை்
சுைோ ் 50 ஆண்டுகள் ைற் றுை் ஒரு

வலமுவறயின் நீ ளை் 22 ஆண்டுகள் என்ற அளவில்

ைோழ் கின்றன.

தமிழ் நாடு பிற் படுத்தப் பட்டடார் ஆணையம்

❖

தமிழக அரசானது இந்த ஆணையத்திணன மீை்டும் அணமத்துள் ளது.

❖

முன் னதாக இந்த ஆணையத்திற் குத்

வலணம வகித்த உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய் வு

பெற் ற நீ திெதி M. தைிகாச்சலம் அவர்கள் தனது ராஜினாமா கடிதத்ணத அரசிடம்
சமர்ெ்பித்துள் ளார்.

•
•
❖

எனவவ, அதன் தணலவராக பசன் ணன உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய் வு பெற் ற நீ திெதி V.
ொரதிதாசன் என்ெவணர அரசு நியமித்துள் ளது.

ணைபீரிய சைந் சதாை்ணட குருவி
❖

ஒரு அரிய வணக குளிர்கால புலம் பெயர்வு ெறணவ இனமான ணசபீரிய பசந்பதாை்ணட
குருவியானது நீ லகிரிெ் ெகுதியில் காைெ்ெட்டது.

❖

இது தணரெ் ெகுதியில் அதிகம் வாழும் ஒரு ொடும் ெறணவயாகும் .

❖

பதன்கிழக்கு ஆசியாவில் (தாய் லாந்து, இந்தியா, இந்வதாவனசியா மற் றும் வங் காள
வதசம் ) குளிர்காலத்தின் பொது இடம் பெயரும் ெறணவ இனங் களாகும் .

ததசியெ் செய் திகள்
டிஜிட்டல் ைக் திப் பிரை்ைாரத்தின் 4வது கட்டம்

❖

வதசிய மகளிர் ஆணையம்

ஆனது ணசெர்பீஸ் அறக்கட்டணள மற் றும்

பமட்டா

ஆகியவற் றுடன் இணைந்து இந்தெ் பிரச்சாரத்திணனத் பதாடங் கியுள் ளது.
❖

இது பெை்கணள எை்ைிம முணறயில் திறணமயானவர்களாக மாற் றுவதில் கவனம்
பசலுத்துைர ோடு

இணையத்தில்

வமற் பகாள் ளெ்ெடும்

எந்தபவாரு

சட்டவிவராத

அல் லது வதணவயற் ற நடவடிக்ணககளுக்கும் எதிராக எதிர்த்துப் வொராடுவதற் கான

•
•
ஒரு விழிெ்புைர்விணன வழங் குகிறது.
❖

இது இணைய பவளியில் , பெை்கள் மற் றும் சிறுமிகளின் எை்ைிம ் திறணன
வமம் ெடுத்துதல் மற் றும் அதற் கான அதிகாரமளித்தல் பதாடர்ொன ஒரு இந்திய
அளவிலான திட்டமாகும் .

ெர்வததெெ் செய் திகள்
ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில் உள் ள மிகப் சபரிய தரவு னையெ் ெந் னதகள்
❖

வெ

ோபோ ,் தசன் வன ைற் றுை்

புது தில் லி ஆகியவை ஆசிய-பசிபிக் (APAC)

பி ோந்திய ்தில் உள் ள மூன் று சிறந்
❖
❖

வு வையச் சந்வ களோக உருைோகியுள் ளன.

இது வநட் ஃபி ோங் கின் அறிக்வகயின்படி தபறப்பட்ட ஒரு
வு வையை் என்பது தப ிய அளவிலோன
ைற் றுை்

அவ ப்

ப ப்புை ற் கு

கைலோகுை் .

வைச் ரசக ிக்க, தசயலோக்க, ரசமிக்க

நிறுைனங் கள்

அைற் வறப்

பயன்படு ்துகின் ற

ைவகயில் தநட்தைோ ்க் தசய் யப்பட்ட கணினிகள் , ரசமிப்பக அவைப்புகள் ைற் றுை்
கை் ப்யூட்டிங் உள் கட்டவைப்பு ஆகியைற் வறக் தகோண்ட ஒரு ைசதி ஆகுை் .

ஆப் கானிஸ்தான் சதாடர்பான மாஸ்டகா பாைியிலான ஆடலாைணன கூட்டம்
❖

ஆெ்கானிஸ்தான் பதாடர்ொன மாஸ்வகா ொைியிலான நான் காவது ஆவலாசணன
கூட்டத்தில் இந்தியா ெங் வகற் றது.

❖

ரஷ்யா, ஆெ்கானிஸ்தான், சீனா, ொகிஸ்தான், ஈரான் மற் றும்
நாடுகளின்

சிறெ்புெ்

பிரதிநிதிகளின்

ஆவலாசணனக்கான

இந்தியா ஆகிய

ஆறு-தரெ்பு

பநறி

முணறயின் அடிெ்ெணடயில் இது 2017 ஆம் ஆை்டில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்டது.
❖

2021 ஆம் ஆை்டில் ரஷ்யாவில் நணடபெற் ற மாஸ்வகா ொைியிலான கூட்டத்தில்
இந்தியெ் பிரதிநிதிகளும் தலிொன் அதிகாரிகளும் முதன் முணறயாக வநருக்கு வநர்
சந்தித்தனர்.

சபாருளாதாரெ் செய் திகள்
செயலில் உள் ள நிறுவைங் கள் தரவரினெ
❖

ரகோவிட்-19 த ோற் று தைடிப்பு கோல ்தில் இருந்து ைகோ ோஷ்டி ோ ைற் றுை் தடல் லிக்கு

•
•
அடு ் படியோக

அதிக

எண்ணிக்வகயிலோன

புதிய

நிறுைனங் கவள

உ ்

ப்

பி ர சை் ரச ் து
் ள் ளது.
❖

த ோற் றுரநோய் க்குப் பிந்வ ய கட்ட ்தில் க ந
் ோடகோ,
ஆகிய ைோநிலங் கவள உ ்
்

மிழ் நோடு ைற் றுை் த லுங் கோனோ

ப் பி ர சை் முந்தியுள் ளது.

❖

இந்

வு தபருநிறுைன விைகோ அவைச்சக ் ோல் ஒருங் கிவணக்கப்பட்டது.

❖

ைகோ ோஷ்டி ோ ைற் றுை் தடல் லிக்கு அடு ் படியோக தசயல் படுை் நிறுைனங் களின்
எண்ணிக்வகயில் உ ்

❖

ப் பி ர சை் மூன்றோைது இட ்தில் உள் ளது.

இந் ப் பி ிவில் க ந
் ோடகோவுை் ,

மிழ் நோடுை் நோன் கோைது ைற் றுை் ஐந் ோை் இடங் களில்

உள் ளன.
❖

உ ்

ப் பி ர சை் 30,000 நிறுைனங் கவளச் ரச ் ்

நிவலயில் , ைகோ ோஷ்டி ோ கடந்

மூன் று ஆண்டுகளில் 60,000 புதிய நிறுைனங் கவளச் ரச ் ்துள் ளது.

அறிவியல் ைற் றுை் சதாழில் நுட்பெ் செய் திகள்
விக்ரை் -எஸ்

❖

ஸ்ரீெ ிரகோட்டோவில் உள் ள விண்தைளி ்
இந்தியோவின் மு ல்

ள ்தில் இருந்து தைற் றிக ைோக ஏைப்பட்ட

னியோ ோல் உருைோக்கப்பட்ட ோக்தகட் இதுைோகுை் .

•
•
❖

பல

சோப் ங் களோக இந்திய விண்தைளி ஆ ோய் ச்சி நிறுைன ் ோல் (ISRO) ஆதிக்கை்

தசலு ் ப்படுை் இந்தியோவின் விண்தைளி ் துவறயில்

னியோ ் துவறயின் நுவழவை

இது குறிக்கிறது.
❖

'பி

ை் ப்' (ஆ ை் பை் ) என் று தபய ிடப்பட்ட ஸ்வகரூட் ஏர ோஸ்ரபஸின் நிறுைன ்தின்

மு ல் பயண ்தில் மூன் று ைோடிக்வகயோள ்களின் தசயற் வகக் ரகோள் கவள ஏற் றிச்
தசன்றது.
❖

இந் ப்

புதியப்

பயண ்தின்

மூலை் ,

ஸ்வகரூட்

ோக்தகட்வடச் தசலு ்திய நோட்டின் மு ல்
❖

ஏர ோஸ்ரபஸ்,

விண்தைளியில்

னியோ ் துவற நிறுைனைோக ைோறியது.

இந்திய விண்தைளி ் திட்ட ்தின் நிறுைன ் ைற் றுை் புகழ் தபற் ற விஞ் ஞோனி விக் ை்
சோ ோபோய் க்கு அஞ் சலி தசலு து
் ை் ைவகயில் இைற் றுக்கு ‘விக் ை் ’ என் று தபய ிடப்
பட்டுள் ளது.

ஆய் வகத்தில் வளர்த்த இனறெ்சி – அசைரிக்கா

❖

அதை ிக்க

உணவு

ைற் றுை்

ைருந்து

நி ்ைோகை்

விலங் குகளின் உயி ணுக்களிலிருந்து ைனி

(எஃப்.டி.ஏ)

மு ன் முவறயோக

நுக ்வுக்கோக ைள ்க்கப்பட்ட இவறச்சிப்

தபோருவள அழி ் து.
❖

அவை

சு ் ைோன

இவறச்சி

அல் லது

ைள ப
் ்பு

இவறச்சி

என் றுை்

அவழக்கப்

படுகின்றன.
❖

விலங் கு

உயி ணு

ைள ப
் ்பு ்

த ோழில் நுட்பை்

ைள ப
் ்பு

விலங் கு

இவறச்சிவய

உருைோக்க பயன்படு ் ப் படுகிறது.
❖

ைள ்க்கப்பட்ட இவறச்சி தபருை் போலுை் ஸ்தடை் தசல் கள் நகதலடுக்கப்ப டுை் ஒரு
த ோட்டியில் ைள ்க்கப்படுகிறது.

❖

இந்

்

த ோட்டி

அமிரனோ

அமிலங் கள் ,

ச ்க்கவ கள்

ைற் றுை்

தசல் கள்

ைள

ர வையோன பிற ஊட்டச் ச ்துக்கள் தகோண்ட சீ ை் ஆகியைற் றோல் நி ப்பப் பட்டு
இருக்குை் .

•
•
❖

பின் ன ் இது ைளருை் உயி ினங் களுக்கோன ஆய் ைகச் சோ னைோன உயி ி உவலயில்
வைக்கப்படுகிறது.

❖

ைள ப
் ்பு இவறச்சி விற் பவனக்கு அனுைதி ைழங் கிய மு ல் நோடு சிங் கப்பூ ் ஆகுை் .

❖

இது விலங் குகள் தகோல் லப் படுைதிலிருந்து கோப்போற் ற உ வுகிறது.

ணைட்ரஜன் பள் ளத்தாக் குகள்
❖

"புத்தாக்கத் திட்டம் " என்ற தூய ணைட்ரஜன் திட்டத்தின் கீழ் அறிவியல் மற் றும்
பதாழில் நுட்ெத் துணறயானது, 2030 ஆம் ஆை்டிற் குள் குணறந்தது 3 ணைட்ரஜன்
ெள் ளத்தாக்குகணளக் கை்டறிந்து நிறுவும் பசயல் முணறணய அணமத்துள் ளது.

❖

"ணைட்ரஜன் ெள் ளத்தாக்கு" என்ெது ஒரு புவியியல் ெகுதியோக - ஒரு நகரம் , ஒரு ெகுதி,
ஒரு

தீவு

அல் லது

ஒரு

பதாழில் துணற

ணைட்ரஜணனெ்

ெயன்ெடுத்துகின்ற

ஒருங் கிணைந்த

ணைட்ரஜன்

பதாகுதி
ெல

சுற் றுச்சூழல்

-

அதில்

ணைட்ரஜன்
அணமெ்ொக,

கைிசமான

அளவு

ெயன்ொடுகள்

ஒரு

பொருளாதாரத்ணத

வமம் ெடுத்துகிற ைவகயில் இந்தத் திட்டமானது ஒன்றிணைக்கெ் ெடுகின்றது..
❖

புத்தாக்கத் திட்டம் (MI) என்ெது 23 நாடுகள் மற் றும் ஐவராெ்பிய ஆணையம் (ஐவராெ்பிய
ஒன்றியத்தின் சார்ொக) ஆகியணவ இணைந்து, தூய எரிசக்திணய மலிவு விணலயில் ,
ஈர்ெ்பு மிக்க மற் றும் அணுகக் கூடியதாக மாற் றுவதற் கான ஆராய் ச்சி, வமம் ொடு
மற் றும் பசயல் விளக்க முணறகள் ஆகியவற் றின் மீதான முதலீட்ணட ஊக்குவிக்கச்
தசய் ைதற் கான ெைியில் ஈடுெட்டுள் ள ஒரு ெத்தாை்டு கால நடவடிக்ணகயாகும் .

❖

இது ொ ஸ
ீ ் ஒெ்ெந்த இலக்குகள் மற் றும் நிகர சுழிய உமிழ் வு நிணல ஆகியவற் றிற் கான
ொணதகணள வநாக்கிய முன்வனற் றத்ணத துரிதெ்ெடுத்தும் .

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
கார்பன் வரம் பு வரி
❖

ஐவராெ்பிய ஒன்றியமானது, BASIC அணமெ்பின் உறுெ்பினர் நாடுகள் எதிர்த்து வரும்
கார்ென் வரம் பு சீரணமவு பசயல் முணற என்ற பகாள் ணகணய முன் பமாழிந்துள் ளது.

❖

கார்ென் வரம் பு சீரணமவு பசயல் முணற (CBAM) என்ெது அதிக கார்ென் பகாை்ட
பொருட்களின் இறக்குமதிகளால் பவளியாகும் கார்ென் கசிவிணன ் தடுெ்ெதற் காக
ஐவராெ்பிய ஒன்றியத்தினால் வமற் பகாள் ளெ்ெட்ட ஒரு முன் பனடுெ்ொகும் .

•
•
❖

இதன் கீழ் , இறக்குமதி பசய் யெ்ெடும் பொருட்கள் மீது, அவற் ணற உற் ெத்தி பசய் ய
பசலவிடெ்ெடும் கார்ென் அளவின் அடிெ்ெணடயில் வரி விதிக்கெ்ெடும் .

❖

பவளிநாட்டு மற் றும் உள் நாட்டு உற் ெத்தியாளர்களுக்கு இணடவய நிலவும் சந்ணத
களத்திணனச் சமன் பசய் வதற் காக இறக்குமதிகளுக்கு சமமானச் பசலவினமானது
வரியாக விதிக்கெ்ெடுகிறது.

❖

BASIC என்ெது பிவரசில் , பதன் னாெ்பிரிக்கா, இந்தியா மற் றும் சீனா ஆகிய நான் கு
புதிதாக பதாழில் மயமாக்கெ் ெட்ட நாடுகளின் குழுவாகும் .

CITES அணமப் பின் 19வது பங் குதாரர்கள் மாநாடு - சைந் தணல சகாை்ட சைந் நிற
ஓடு உணடய ஆணம

❖

ெனாமாவில்

CITES

அணமெ்பின்

19வது

ெங் குதாரர்கள்

மாநாடானது

(COP19)

நணடபெற் றது.
❖

அழிந்து வரும் வன விலங் குகள் மற் றும் தாவர உயிரினங் களில் வமற் பகாள் ளெ்ெடும்
சர்வவதச வர்த்தகம் பதாடர்ொன உடன்ெடிக்ணகயானது வாஷிங் டன் மாநாடு என் றும்
அணழக்கெ் ெடுகிறது.

❖

இது உலக வனவிலங் கு மாநாடு என் றும் அணழக்கெ்ெடுகிறது.

❖

அரசாங் கங் களுக்கிணடவயயான ஒரு சர்வவதச ஒெ்ெந்தைோன இதணன நணடமுணறெ்
ெடுத்துவதற் கான கடணமயானது அதன் ஒெ்ெந்ததார நாடுகளின் மீது சட்டெ் பூர்வமாக
பிணைக்கெ் ெட்டுள் ளது.

•
•
❖

வன விலங் குகள் மற் றும் தாவர இனங் களில் வமற் பகாள் ளெ்ெடும் சர்வவதச வர்த்தகம்
ஆனது அந்த உயிரினங் களின் வாழ் ணவ அச்சுறுத்துவதில் ணல என்ெணத உறுதி
பசய் வவத இதன் வநாக்கமாகும் .

❖

இந்த CITES உடன்ெடிக்ணகயின் கீழ் பசந்தணல பகாை்ட பசந்நிற ஓடு உணடய
ஆணமயின் (ெடகுர் கச்சுகா) ொதுகாெ்ணெ வமம் ெடுத்துவதற் காக இந்தியா ஒரு முன்
பமாழிதணல முன் ணவத்துள் ளது.

❖

இது இந்தியா மற் றும் வங் காளவதசம் ஆகிய நாடுகணளெ் பூர்வீகமாகக் பகாை்ட ஒரு
நன் னீர ் வாழ் ஊர்வன இனமாகும் .

வனம் மற் றும் பருவநிணல ைார்ந்த நாடுகளின் கூட்டாை்ணம (FCLP)
❖

26 நாடுகள் ஐவராெ்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைந்து வனம் மற் றும் ெருவநிணல சார்ந்த
நாடுகளின் கூட்டாை்ணமயிணன 27வது ெங் குதார மாநாட்டில் அறிமுகெ்ெடுத்தின.

❖

2030 ஆம்

ஆை்டிற் குள்

வன இழெ்பு மற் றும்

நிலச் சீரழிணவத் தடுெ்ெதற் காக

அரசாங் கம் , வைிகம் மற் றும் சமூகத் தணலவர்கள் வமற் பகாள் ளும் நடவடிக்ணககணள
ஒன்றிணைெ்ெணத இது வநாக்கமாகக் பகாை்டுள் ளது.
❖

ஆனால் இந்தியா இந்தக் கூட்டாை்ணமயில் உறுெ்பினராக அங் கம் வகிக்கவில் ணல.

பசுணம கடல் ைார் துணற
❖

ெசுணம கடல் சார் துணறக்காக இந்தியா- நார்வவ ஆகிய நாடுகள் ணகவகார்க்கின்றன.

❖

துணறமுகங் கள் , கெ்ெல் மற் றும் நீ ர்வழிகள் அணமச்சகம் ஆனது, ெல் வவறு கடல் சார்
துணறகளில் வமற் பகாள் ளெ்ெட்ட 150 க்கும் வமற் ெட்ட முயற் சிகணள அணடயாளம்
கை்டு கடல் சார் இந்தியா பகாள் ணக 2030 என்ற பகாள் ணகயிணனத் தயாரித்துள் ளது.

❖

இந்திய அரசானது நார்வவ ெசுணமெ் ெயைம் 2050 என்ற திட்டத்தின் ஒரு உறுெ்பின ்
ஆகும் .

❖

கெ்ெல் கணள

மறுசுழற் சி

பசய் வதற் கான

ைாங் காங்

ஒெ்ெந்தத்தில்

இந்தியா

ணகபயழுத்திட்டுள் ளது.

அறிக்னககள் ைற் றுை் குறியீடுகள்
இந் தியாவின் உள் கட்டணமப் புத் டதணவகளுக் கான நிதியுதவி குறித்த அறிக்ணக
❖

உலக வங் கியானது "இந்தியாவின் உள் கட்டணமெ்பு ் வதணவகளுக்கு நிதியளித்தல் :
வைிக

ரீதியான

நிதியளிெ்புக்கான

கட்டுெ்ொடுகள்

மற் றும்

பகாள் ணக

•
•
நடவடிக்ணகக்கான வாய் ெ்புகள் " என்ற அறிக்ணகயிணனச் சமீெத்தில் பவளியிட்டது.
❖

அடுத்த 15 ஆை்டுகளில் இந்தியாவிற் கு சுமார் 840 பில் லியன் அபமரிக்க டாலர்கள்
வதணவெ்ெடும் என் று எதிர்ொர்க்கெ் ெடுவதாக இந்த அறிக்ணக கூறுகிறது.

❖

2036 ஆம் ஆை்டிற் குள் 600 மில் லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்தியாவின் நகரெ்
ெகுதிகளில் வசிெ்ொர்கள் என் று இந்த அறிக்ணக கைித்துள் ளது.

❖

இது பமாத்த மக்கள் பதாணகயில் 40 சதவீதமாகும் .

பிரபலைாைவர்கள் , விருதுகள் , ைற் றுை் நிகழ் வுகள்
யுசனஸ்டகா அணமப் பின் மதன்ஜீத் சிங் பரிசு 2022

❖

இது சகிெ்புத் தன் ணம மற் றும் அகிம் ணசணய வமம் ெடுத்துவதற் காக வழங் கெ்ெடுகிறது.

❖

2022 ஆம்

ஆை்டில் , வகமரூணனச் வசர்ந்த பிரான் கா மா-இை் சுவலம்

வயாங்

என்ெவருக்கு இந்த விருதானது வழங் கெ்ெட்டது.
❖

இந்தப் ெரிசு ஆனது 1995 ஆம் ஆை்டு ஐக்கிய நாடுகள் சணெயின் சகிெ்புத் தன் ணம
ஆை்டு விழா மற் றும் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் 125வது பிறந்தநாள் விழாவின்

•
•
வொது நிறுவெ்ெட்டது.
❖

அவத ஆை்டில் யுபனஸ்வகா அணமெ்பின் உறுெ்பினர் நாடுகள் சகிெ்புத் தன் ணம
குறித்த பகாள் ணககளின் பிரகடனத்ணத ஏற் றுக் பகாை்டன.

❖

யுபனஸ்வகா அணமெ்பின் நல் பலை்ை ் தூதராக ெைியாற் றிய முன் னாள் இந்திய
கணலஞர், எழுத்தாளர் மற் றும் தூதர் மதன் ஜீத் சிங் கின் நன் பகாணட மூலம் இந்த
விருதிற் கான நிதி வழங் கெ் ெடுகிறது.

வினளயாட்டுெ் செய் திகள்
அடுத்து நணடசபற உள் ள உலகக் டகாப் ணப கிரிக்சகட் டபாட்டிகள்

❖

சர்வவதச கிரிக்பகட் சணெயானது, 19 வயதிற் குட்ெட்ட ஆடவர் மற் றும் மகளிருக்கான
டி-20 உலகக் வகாெ்ணெெ் வொட்டிகள் நணடபெற உள் ள இடத்ணத அறிவித்துள் ளது.

❖

2024 ஆம் ஆை்டு 19 வயதிற் குட்ெட்ட ஆடவர்களுக்கான டி-20 உலகக் வகாெ்ணெெ்
வொட்டியானது இலங் ணகயில் நணடபெறவுள் ளது.

❖

2026 ஆம் ஆை்டு 19 வயதிற் குட்ெட்ட ஆடவர்களுக்கான டி-20 உலகக் வகாெ்ணெெ்

•
•
வொட்டியானது ஜிம் ொெ்வவ மற் றும் நமீபியா ஆகிய இடங் களில் நணடபெற உள் ளது.
❖

2025 ஆம் ஆை்டு 19 வயதிற் குட்ெட்ட மகளிருக்கான டி-20 உலகக் வகாெ்ணெெ்
வொட்டியிணன மவலசியா மற் றும் தாய் லாந்து ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்த
உள் ளன.

❖

வமலும் 2027 ஆம் ஆை்டு 19 வயதிற் குட்ெட்ட மகளிருக்கான டி-20 உலகக் வகாெ்ணெெ்
வொட்டியிணன வங் காளவதசம் மற் றும் வநொளம் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்த
உள் ளன.

2வது வடகிழக் கு ஒலிம் பிக் டபாட்டிகள்
❖

இது வமகாலயாவின் ஷில் லாங் நகரில் நணடபெற் றது.

❖

இதில் மைிெ்பூர் அைி ஒட்டு பமாத்த சாம் பியன் ெட்டத்திணன பவன்றது.

❖

அசாம் அைி இரை்டாவது இடத்ணதயும் , அருைாச்சலெ் பிரவதச அைி மூன்றாவது
இடத்ணதயும் பிடித்தன.

❖

அடுத்த ஆை்டின் வடகிழக்கு ஒலிம் பிக் வொட்டிகணள நாகாலாந்து மாநிலம் நடத்த
உள் ளது.

பாரீஸ் ஒலிம் பிக் டபாட்டிகள் 2024
❖

2024 ஆம் ஆை்டிற் கான ொ ஸ
ீ ் ஒலிம் பிக் வொட்டிகளுக்கான சின் னமாக ஃபிரிஜியன்
பதாெ்பி அறிவிக்கெ்ெட்டது.

❖

பிரஞ் சுக் குடியரசின் சின் னமாக விளங் கிய இது நிகழ் காலத்திற் கு ஏற் ெ காலைிகணள
அைிந்துள் ளவாறு சித்தரிக்கெ்ெட்டுள் ளது.

❖

ஒலிம் பிக் ஃபிரிஜியன் அளவில் சற் று சிறியது.

❖

மாற் றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம் பிக் வொட்டியின் ஃபிரிஜியன் சற் று பமலிதானது
ஆகும் .

❖

இது ஒரு மாற் றுத் திறனாளிகளுக்கான ஃபிரிஜியன் என்ெணதக் குறிக்கும் வணகயில்
அதன் வலது காலில் ஒரு தட்டு வொன்ற அணமெ்பு பொறுத்தெ்ெட்டுள் ளது வொல்
உள் ளது.

❖

மாற் றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம் பிக் வொட்டியின் சின் னம் எை் ைோறு வவறுெட்டது
என்றோல் அதன் கால் களில் ஒன் று மாற் றுத் திறனாளி தடகள வீரரின் காலிணன ஒத்தது
ஆகும் .

•
•
❖

ஃபிரிஜியன் ஒரு பெரிய குழுவின் ஒரு ெகுதியாக இருந்தாலும் , 2024 ஆம் ஆை்டு ொ ீஸ்
ஒலிம் பிக் வொட்டிகளின் முக்கிய நாயகர்கள் ஒலிம் பிக் ஃபிரிஜியன் மற் றும் மாற் றுத்
திறனாளிகளுக்கான ஒலிம் பிக் வொட்டியின் ஃபிரிஜியன் ஆகும் .

முக்கிய திைங் கள்
ததசிய இயற் னக ைருத்துவ திைை் - நவை் பர் 18

❖

இது நைை் ப ் 18, 2018 அன் று ஆயுஷ் அவைச்சக ் ோல் (ஆயு ர
் ை ை் , ரயோகோ ைற் றுை்
இயற் வக ைரு ்துைை் , யுனோனி, சி ் ோ ைற் றுை் ரெோமிரயோபதி) நிறுைப்பட்டது.

❖

1945 ஆை் ஆண்டு நைை் ப ் 18 ஆை் ர தியில் , ைகோ ்ைோ கோந்தி அகில இந்திய ரநச்ச ்
க்யூ ் அறக்கட்டவளயின்

❖

எனரை, இந்

வலை ோக ஆனோ ்.

நோள் ர சிய இயற் வக ைரு ்துை ் தினைோக கவடபிடிக்க ர

்வு தசய் யப்

பட்டது.
❖

இயற் வக சிகிச்வசயின் பலன் கவள அவன து
்
்
தசய் யுை் ரநோக்கில் ஒப்பந்

❖

இந்

ப்பு ைக்களுக்குை் கிவடக்கச்

்தில் வகதயழு ்திட்டது.

ஆண்டு நிகழ் வின் கரு ்துரு: "இயற் வக ைரு ்துைை் : ஒரு ஒருங் கிவணந்

ைரு ்துைை் " ஆகுை் .
❖

இயற் வக ைரு ்துைை் என்ற தசோல் தெ ை
் னியின் ெோன் தஷல் என்பை ோல் 1895 ஆை்
ஆண்டில் உருைோக்கப்பட்டு, தபனடிக்ட் லஸ்ட்டோல் பி பலப் படு ் ப்பட்டது.

•
•
❖

லஸ்ட் 'நவீன இயற் வக ைரு ்துை ்தின்

ந்வ ' என் றுை் குறிப்பிடப்படுகிறோ ்.

குழந் னதகள் பாலியல் வை்சகாடுனை தடுப் புக் காை உலக திைை் - நவை் பர் 18
❖

ஐ.நோ தபோதுச் சவப நைை் ப ் 18 ஆை் ர திவய குழந்வ
ைற் றுை் ைன் முவறவய ்

போலியல் , ைன் தகோடுவை

டுப்ப ற் குை் குணப்படு ்துை ற் குைோன உலக தினைோக

அறிவி ்துள் ளது.
❖

குழந்வ

போலியல் ைன் தகோடுவையின் போதிப்புகவள உலகளோவியப் போ ்வைவயக்

தகோண்டு ைருைவ
❖

ரநோக்கைோகக் தகோண்ட புதிய உலக தினை் இதுைோகுை் .

இ ற் கோன தீ ை
் ோனை் சிய ோ லிரயோன் ைற் றுை் வநஜீ ியோைோல் தகோண்டு ை ப்பட்டு
120க்குை் ரைற் பட்ட நோடுகளோல் ஆ

வு ைழங் கப்பட்டது.

உலக நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு விழிப் புணர்வு வாரை் - நவை் பர் 18 முதல் 24 வனர

❖

இந்

ஆண்டு இந்

அனுச ிப்பின் கரு ்துரு

"ஒன்றோக நுண்ணுயி ் எதி ப
் ் வப ்

டுப்பது" என்ப ோகுை் .
❖

ைருந்துகளின் பயன்போட்டிற் கு எதி ோக போக்டீ ியோ ைோறுை் ரபோது நுண்ணுயி ் எதி ப
் ்பு
ஏற் படுகிறது.

❖

ைனி

்கரளோ

விலங் குகரளோ

அல் லோைல்

போக்டீ ியோக்கரள

நுண்ணுயி ்

•
•
எதி ப
் ்பிகவள எதி ்க்குை் .
❖

உலக

சுகோ ோ

விழிப்புண ்வு ைோ

அவைப்பு

2015

ஆை்

ஆண்டில்

"உலக

்வ " த ோடங் கியது.



நுண்ணுயி ்

எதி ப
் ்பு

