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நவம் பர் – 01

தேசியச் சசய் திகள்
சவள் ளி எக்காளநாேக் கருவி மற் றும் போகக
❖

குடியரசுத் தலைவர் திரரௌபதி முர்மு அவர்கள் , குடியரசுத் தலைவரின் ரெய் க்
காவைருக்கு

ரவள் ளி

எக்காள

நாதக்

கருவி

ெற் றுெ்

எக்காளப்

பதாலகலய

வழங் கினார்.
❖

இந்திய இராணுவத்தின் மிகப் பழலெயான பலைப்பிரிவான குடியரசுத் தலைவரின்
ரெய் க்காப்பாளர் பிரிவானது 1773 ஆெ் ஆண்டிை் தலைலெ ஆளுநரின் ரெய் க்
காப்பாளராக நிறுவப்பை்ைது.

❖

இந்தப் பலைப்பிரிவானது, பனாரஸிை் (வாரணாசி) அப்பபாலதயத் தலைலெ ஆளுநர்
வாரன் பேஸ்டிங் ஸ் அவர்களாை் நிறுவப்பை்ைது.

❖

1950 ஆெ் ஆண்டு ஜனவரி 27 ஆெ் பததியன் று, இந்தப் பலைப்பிரிவானது, குடியரசுத்
தலைவரின் ரெய் க்காப்பாளர் பிரிவு என ெறுரபயரிைப்பை்ைது.

❖

1923 ஆெ் ஆண்டிை் , இப்பலைப்பிரிவின் 150 ஆண்டுகள் பணிக்காை நிலறவிலன
முன் னிை்டு, அப்பபாலதய லவஸ்ராய் ரீடிங் பிரபு அவர்களாை் , குடியரசுத் தலைவரின்
ரெய் க்காவைர் பிரிவிற் கு இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து வழங் கப்பை்ைது.

❖

அதன்பிறகு பதவிபயற் ற ஒவ் ரவாரு லவஸ்ராயுெ் , ரெய் க்காப்பாளரிைெ் ரவள் ளி
எக்காளநாதக் கருவி ெற் றுெ் எக்காளப் பதாலக ஆகியவற் லற வழங் கி வந்தனர்.

❖

இந்தியாவின் முதை் குடியரசுத் தலைவரான ைாக்ைர் ராபஜந்திர பிரசாத் அவர்கள் , 1957
ஆெ் ஆண்டு பெ 14 ஆெ் பததியன் று குடியரசுத் தலைவரின் ரெய் க்காப்பாளரிைெ்
ரவள் ளி எக்காள நாதக் கருவி ெற் றுெ் எக்காளப் பதாலகலய வழங் கினார்.

சர்வதேசச் சசய் திகள்
G20 அகமப் பின் சமய மன்றம்
❖

G20 அலெப்பின் செயங் களுக்கிலையிைான ென்றொனது, இந்பதாபனசியாவிற் குப்
பதிைாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திை் நலைரபற உள் ளது.

❖

உைகளவிை் ெனிதாபிொனெ் சார்ந்த ெதிப்புகலளயுெ் , புரிதலையுெ் பெெ் படுத்தச்
ரசய் வதற் காக அலனத்துத் துலறகலளச் பசர்ந்த ெதத் தலைவர்கள் , செய நெ் பிக்லக
சார்ந்த அலெப்புகள் ெற் றுெ் கைாச்சார அலெப்புகள் ஆகியவற் லற ஒன்றிலணக்கச்

•
•
ரசய் வதற் காக இது நிறுவப்பை்ைது.
❖

இது “ரசயலிை் ஈடுபை்டு வருெ் பற் றுறுதிச் சமூகங் கள் : G20 ரசயை் பாை்டு நிரை் ெற் றுெ்
அதற் கு அப்பாைான துலறகளிை் ” கவனெ் ரசலுத்துெ் .

நிதியியல் நடவடிக் கக பணிக் குழுவின் சாம் பல் நிறப் பட்டியல்

❖

நிதியியை் நைவடிக்லக பணிக்குழுவானது (FATF), பாகிஸ்தான் நாை்டிலன "அதிக
கண்காணிப்பு பதலவயுள் ள" (சாெ் பை் நிற பை்டியை் ) நாடுகளின் பை்டியலிை் இருந்து
நீ க்கியுள் ளது.

❖

நான் கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தப் பை்டியலிை் இருந்து பாகிஸ்தான் நீ க்கப் பை்டு
உள் ளது.

❖

இது முதலிை் 2008 ஆெ் ஆண்டிை் பை்டியலிை் பசர்க்கப்பை்டு, 2009 ஆெ் ஆண்டிை் நீ க்கப்
பை்ைது என்றாலுெ் , பின் பு 2018 ஆெ் ஆண்டிை் மீண்டுெ் பசர்க்கப்பை்ைது.

❖

நிதியியை் நைவடிக்லக பணிக்குழு என்பது பயங் கரவாதத்திற் கு நிதியுதவி வழங் கை்
ெற் றுெ் பணபொசடி மீதான சர்வபதச கண்காணிப்பு அலெப்பாகுெ் .

❖

பபரழிவுகலள ஏற் படுத்துெ் ஆயுதங் களின் உருவாக்கத்திற் கு நிதியுதவி ரசய் வலத
எதிர்ரகாள் வலதயுெ் இது பநாக்கொகக் ரகாண்டுள் ளது.

•
•
❖

இது 1989 ஆெ் ஆண்டிை் பாரீஸ் நகரிை் நலைரபற் ற வளர்ச்சி ரபற் ற நாடுகளின் G-7
கூை்ைத்திை் அலெக்கப்பை்ைது.

❖

இந்தியா 2006 ஆெ் ஆண்டிை் ‘பார்லவயாளர்’ அந்தஸ்து ரபற் று இந்த அலெப்பிை்
இலணந்த பின் னர் 2010 ஆெ் ஆண்டிை் அதன் முழு உறுப்பினரானது.

தீவிரவாே ஒழிப் பு சோடர்பான ஐக் கிய நாடுகள் பாதுகாப் பு சகபயின் சந் திப் பு
❖

தீவிரவாத ஒழிப்பு ரதாைர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சலபயின் (UNSC)
இரண்டு நாள் சந்திப்பானது, இந்தியாவிை் நலைரபற் றது.

❖

பயங் கரவாதிகள் இலணயெ் , புதிய கை்ைண முலற ெற் றுெ் ஆளிை் ைா விொனங் கள்
ஆகியவற் லறப் பயன்படுத்துவது ரதாைர்பான கை்டுப்பாடுகலளக் லகயாள் வதிை்
இது கவனெ் ரசலுத்தியது.

❖

இந்தச் சந்திப்பின் முக்கிய கருத்துரு, ‘பயங் கரவாத பநாக்கங் களுக்காக புதிய ெற் றுெ்
வளர்ந்து வருெ் ரதாழிை் நுை்பங் கலளப் பயன்படுத்துவலத எதிர்த்தை் ' என்பதாகுெ் .

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
சம் பூர்ணானந் ே் சோகலதநாக் கி
❖

செ் பூர்ணானந்த்

ரதாலைபநாக்கியின்

ரபான் விழா

ஆண்டு

நிலறவு

விழா

ரகாண்ைாைப் பை்ைது
❖

இது 1972 ஆெ் ஆண்டிை் நிறுவப்பை்டு இயக்கப்பை்ைது.

❖

இந்த 104 ரசமீ அை் ைது ஒரு மீை்ைர்-ரக ஒளியியை் ரதாலைபநாக்கியானது உத்தர
காண்ை் ொநிைத்திை் கை்ைலெக்கப்பை்ைபதாடு ெை்டுெை் ைாெை் சுதந்திர இந்தியாவிை்
ரசயை் பை்டு வருெ் மிகப் பழலெயான ரதாலைபநாக்கி இதுவாகுெ் .

❖

சனிக் பகாளிலனச் சுற் றி இரண்டு வலளயங் கள் இருப்பலதக் கண்டுபிடிப்பதிை் இது
முக்கியப் பங் கிலன ஆற் றிய நிலையிை் , அவற் றிை் ஒன் று புதிதாக அலையாளெ்
காணப் பை்ைது.

❖

யுபரனலஸச்

சுற் றியுள் ள

ெை்டுெை் ைாெை்

இதன்

வலளயங் கலளக்
மூைெ்

கண்ைறிவதிை்

ரநப்டியூனின்

இது

வலளயமுெ்

உதவியபதாடு

இந்த

வசதிலயப்

பயன்படுத்தி சுயாதீனொக கண்டுபிடிக்கப்பை்ைது.
❖

இது லநனிைாலின் ரதன்பெற் கிை் அலெந்த ெபனாரா ெலைச்சிகரத்திை் (சராசரியாக
கைை் ெை்ைத்திலிருந்து 1,951 மீை்ைர்) அலெந்துள் ளது.

❖

அபத

செயெ்

கர்நாைகாவின் காவலூர், லேதராபாத்திை்

உள் ள

உஸ்ொனியா

பை் கலைக் கழகெ் ெற் றுெ் லநனிைாை் ஆகிய இைங் களிை் ஒபர ொதிரியான மூன் று
ரதாலை பநாக்கிகள் நிறுவப்பை்ைன.

•
•
❖

ஆனாை் செ் பூர்ணானந்த் ரதாலைபநாக்கி ெை்டுபெ இன் றுெ் ரதாைர்ந்து இயங் கி
வருகிறது.

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
தேசிய அளவில் நிர்ணயிக்கப் பட்ட பங் களிப் பு குறிே்ே சோகுப் பு அறிக் கக 2022
❖

2022 ஆெ் ஆண்டிற் கான பதசிய அளவிை் நிர்ணயிக்கப்பை்ை பங் களிப்பு குறித்த
ரதாகுப்பு அறிக்லகயானது பருவநிலை ொற் றெ் ரதாைர்பான ஐக்கிய நாடுகளின்
கை்ைலெப்பு ொநாை்டு அலெப்பினாை் (UNFCCC) ரவளியிைப்பை்ைது.

❖

இது உைக நாடுகளின் பதசிய அளவிை் நிர்ணயிக்கப்பை்ை பங் களிப்புகள் ெற் றுெ்
பசுலெ இை் ை வாயு ரவளிபயற் றத்திை் அவற் றின் தாக்கெ் ஆகியலவ ரதாைர்பான ஒரு
வருைாந்திரத் ரதாகுப்பு அறிக்லகயாகுெ் .

❖

தற் பபாலதய நிலையிை் பதசிய அளவிை் நிர்ணயிக்கப்பை்ை பங் களிப்புகள் , பசுலெ
இை் ை வாயுக்களின் உமிழ் வானது இந்தப் பத்தாண்டுகளின் இறுதியிை் 2010 ஆெ்
ஆண்டிை் பதிவான அளலவக் காை்டிலுெ் 10.6 சதவீதெ் வலர அதிகரிக்குெ் .

❖

2030 ஆெ் ஆண்டிற் குப் பிறகு உமிழ் வுகள் அதிகரிக்காது என் று இந்த வருைாந்திர
அறிக்லக ரவளிப்படுத்தியுள் ளது.

❖

சமீபத்திய பதசிய அளவிை் நிர்ணயிக்கப்பை்ை பங் களிப்பு விதிமுலறகள் ரசயை்
படுத்தப் பை்ைாை் , 2030 ஆெ் ஆண்டிற் குள் 52.4 ஜிகா ைன் CO2க்கு செொன பசுலெ இை் ை
வாயுக்கள் ரவளிபயற் றப்படுெ் .

❖

பாரீஸ் உைன்படிக்லகயாை்

நிர்ணயிக்கப்பை்ை இைக்குகலள அலைய 2030 ஆெ்

ஆண்டிை் உைகளாவிய உமிழ் வுகள் 31 ஜிகா ைன் CO2க்குச் செொனதாக ெை்டுபெ
இருக்க பவண்டுெ் .

மாநிலச் சசய் திகள்
அகனே்து வீடுகளிலும் 100 சேவிகிேம் குடிநீ ர் குழாய் இகணப் புகள்
❖

குஜராத் ொநிைொனது 100 சதவீத ‘ேர் கர் ஜை் ’ ொநிைொக அறிவிக்கப்பை்டுள் ளது.

❖

குஜராத் ொநிைத்திை் , 'ேர் கர் ஜை் ' திை்ைத்தின் கீழ் , அங் குள் ள கிராெப்புறங் களிை்
அலெந்த அலனத்து வீடுகளுக்குெ் குழாய் கள் மூைெ் பாதுகாப்பான குடிநீ ர் வழங் கப்
படுகிறது.

❖

'ேர் கர் ஜை் ' திை்ைொனது, 2019 ஆெ் ஆண்டிை் பிரதெராை் ரதாைங் கப்பை்ைது.

•
•
❖

2024 ஆெ் ஆண்டிற் குள் ஒவ் ரவாரு கிராெப்புற குடுெ் பங் களுக்குெ் வீை்டுக் குடிநீ ர்க்
குழாய் இலணப்புகள் மூைெ் ஒரு நபருக்கு 55 லிை்ைர் தண்ணீர ் கிலைக்கச் ரசய் வலத
இது இைக்காகக் ரகாண்டுள் ளது.

முேலாவது நிகர சுழிய ஆற் றல் சமூகம்
❖

குஜராத்தின் ரொபதரா, நாை்டிை் 24× 7 ெணிபநரமுெ் சூரிய சக்தியினாை் இயங் குெ்
முதை் கிராெொக அறிவிக்கப்பை்டுள் ளது.

❖

இது ஒரு 'நிகர-சுழிய' ஆற் றை் சமூகொகுெ் என்பபதாடு, அசசமூகெ் தனபத ஆற் றை்
பதலவகளிை் 100 சதவீதத்லத அங் கு அலெக்கப்பை்டுள் ள சூரிய சக்தி ஆலைலயப்
பயன்படுத்திப் பூர்த்தி ரசய் கிறது.

❖

தற் பபாது பொபதரா பகுதியிை் கிை்ைத்தை்ை 1,380 வீடுகள் சூரியசக்தித் தகடுகள்
ரகாண்ை கூலர அலெப்புகலளக் ரகாண்டுள் ளன.

❖

சூரிய கிராெெ் திை்ைத்தின் மூைொக இந்த இைக்கானது அலையப் பை்ைது.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
தேசிய அறிவுசார் சசாே்து விருதுகள்
❖

ரசன் லனயின் இந்தியத் ரதாழிை் நுை்ப நிறுவனத்திற் கு, '2021 ெற் றுெ் 2022 ஆெ்
ஆண்டிற் கான பதசிய அறிவுசார் ரசாத்து விருதுகள் ' வழங் கப்பை்டுள் ளது.

❖

காப்புரிலெத் தாக்கை் , ொனியங் கள்

ெற் றுெ்

வணிகெயொக்கலுக்கான சிறந்த

இந்தியக் கை் வி நிறுவனொக விளங் குவதற் காக இந்த விருதானது வழங் கப்படுகிறது.
❖

இந்த விருதானது வர்த்தகெ் ெற் றுெ் ரதாழிை் துலற அலெச்சகத்தின் ரதாழிை் ெற் றுெ்
உள் நாை்டு வர்த்தக பெெ் பாை்டுத் துலறயாை் வழங் கப்படுகிறது.

❖

இந்த

விருதுகளுக்கான

ெதிப்பீை்டின்

முக்கிய

அளவுருக்கள்

காப்புரிலெக்கான

•
•
விண்ணப்பங் கள் , ொனியங் கள் ெற் றுெ் வணிகெயொக்கை் ஆகியனவாகுெ் .

ஐதராப் பிய ஒன்றியே்தின் சாகதராவ் சுேந் திரப் பரிசு 2022

❖

ரஷ்யாவின்

பலைரயடுப்பிற் கு

எதிரான

உக்லரன்

நாை்டின்

பபாராை்ைத்லதக்

ரகௌரவிக்குெ் வலகயிை் , ஐபராப்பியப் பாராளுென்றெ் உக்லரன் ெக்களுக்கு அதன்
வருைாந்திரச் சிந்தலன சுதந்திரத்திற் கான சகாபராவ் பரிலச வழங் கியுள் ளது.
❖

ெலறந்த பசாவியத் எதிர்ப்பாளர் ஆண்ை்ரி சகாபராவின் நிலனவாக ரபயரிைப்பை்ை
இந்தப் பரிசானது, 1988 ஆெ் ஆண்டு முதை் ஐபராப்பிய பாராளுென்றத்தினாை் ஆண்டு
பதாறுெ் வழங் கப்படுகிறது.

❖

இது ெனித உரிலெகள் ெற் றுெ் அடிப்பலை சுதந்திரங் கலளப் பாதுகாக்குெ் தனி
நபர்கள் ெற் றுெ் அலெப்புகளுக்கு வழங் கப்படுகிறது.

அசமரிக்க நாணயே்தில் இடம் சபற் ற முேல் ஆசிய அசமரிக்கர்
❖

ெலறந்த ோலிவுை் நடிலகயுெ் ஆலை வடிவலெப்புத் துலறயின் பிரபைமுொன
அன் னா பெ பவாங் (1905-1961) அரெரிக்க நாணயத்திை் இைெ் ரபறுெ் முதை் ஆசிய

•
•
அரெரிக்கர் ஆவார்.
❖

இது அரெரிக்க ெகளிர் குவார்ை்ைர்ஸ் (AWQ) திை்ைத்தின் கீழ்

ரவளியிைப்படுெ்

ஐந்தாவது நாணயொகுெ் .
❖

இவர் திலரப்பைத் துலறயின் முதை் சீன-அரெரிக்க நாயகி ஆவார்.

உலகின் மிக அழுக்கான மனிேர்

❖

"உைகின் மிகவுெ் அழுக்கான ெனிதர்" என் று அலழக்கப்படுெ் ஈரானியர் அமு ோஜி
சமீபத்திை் உயிரிழந்தார்.

❖

இவர் கிை்ைத்தை்ை 70 ஆண்டுகளாக குளிக்காததாை் இவ் வாறு அலழக்கப்படுகிறார்.

❖

அழுக்காக இருப்பது தான் தன் லன இவ் வளவு காைெ் உயிபராடு லவத்திருந்ததாக
அவர் நெ் பினார்.

•
•
❖

அவரது தனித்துவொன இந்த சாதலனயின் காரணொக, 2013 ஆெ் ஆண்டிை் அவரது
வாழ் க்லகலய விவரிக்குெ் வலகயிை் ‘The Strange Life of Amou Haji’ என்ற ஒரு சிறு
ஆவணப் பைெ் தயாரிக்கப்பை்ைது.



