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நவம்பர் – 05 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இராஜராஜ சொழனின் பிறந்தநாள் 

❖ இராஜராஜ ச ாழனின் பிறந்தநாளான நவம்பர ் 3 ஆம் சததியானது, இந்த ஆண்டு 

முதல் அரசு விழாவாகக் ககாண்டாடப் படும் என தமிழக அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ சமலும், இராஜராஜ ச ாழனின் நினனவிடம் வினரவில் புதுப்பிக்கப்பட்டு கமருகூட்டப் 

படும். 

❖ இராஜராஜ ச ாழன் ச ாழ வம் த்னத  ்ச ரந்்த புகழ்கபற்ற சபரர ர ்ஆவார.் 

❖ அருண்கமாழி வரம்னாகப் பிறந்த இந்த ச ாழப் சபரர ர ்கிபி 985 முதல் கிபி 1014 வனர 

ஆட்சி க ய்தார.் 

❖ தஞ் ாவூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்சவறு அனமப்புகளால் இவரது பிறந்தநாள்  தய 

விழாவாக ஏற்கனசவ ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான சதாட்டக்கலைப் பயிரக்ளின் பரப்பளவு மற்றும் 

உற்பத்தியின் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள் 

❖ சவளாண்னம மற்றும் விவ ாயிகள் நல அனம  ்கமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான 

பல்சவறு சதாட்டக்கனல பயிரக்ளின் பரப்பளவு மற்றும் உற்பத்தியின் 3வது முன் 

கூட்டிய மதிப்பீடுகனள கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த மதிப்பீட்டின்படி, இந்தப் பயிரக்ள் 28.08 மில்லியன் கெக்சடர ்பரப்பளவில் 342.33 

மில்லியன் டன்கள் அளவிற்கு உற்பத்தி க ய்யப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 102.48 மில்லியன் டன்களாக பதிவான பழங்களின் உற்பத்தி 

107.24 மில்லியன் டன்னாக உயரும் என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 200.45 மில்லியன் டன்களாக இருந்த காய்கறிகளின் உற்பத்தி 

204.84 மில்லியன் டன்னாக உயரும் என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 
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❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 26.64 மில்லியன் டன்களாக இருந்த கவங்காய உற்பத்தி 31.27 

மில்லியன் டன்களாக உயரும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2020- 2021 ஆம் ஆண்டில் 56.17 மில்லியன் டன்களாக இருந்த உருனளக்கிழங்கு உற்பத்தி 

53.39 மில்லியன் டன்களாக உயரும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 21.18 மில்லியன் டன்களாக இருந்த தக்காளி உற்பத்தி 20.33 

மில்லியன் டன்களாக உயரும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

வனப் பிரகடன மதிப்பீடு 2022 

❖ உலகளவில் காடழிப்பு விகிதமானது 2018-20 ஆம் ஆண்டு அடிப்பனட அளவுடன் 

ஒப்பிடும் சபாது 2021 ஆம் ஆண்டில் 6.3% மட்டுசம குனறந்துள்ளது. 

❖ COP 26 மாநாட்டில் சுமார ் 145 நாடுகள் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் காடுகளின் இழப்பு 

மற்றும் நில  ் சீரழினவ நிறுத்துவதற்கும் அவற்னற மாற்றுவதற்குமான தங்கள் 

உறுதிப் பாட்னட உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. 

❖ ஆனால், 2030 ஆம் ஆண்டில் காடழிப்னப நிறுத்துவதற்கான ஒரு உலகளாவியக் 

குறிகாட்டியும் இதுவனர சதனவயான சபாக்கில் க யல்படவில்னல. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் காடழிப்னப முற்றிலுமாக நிறுத்துவதற்கு, 10% வருடாந்திரக் 

குனறப்பு சதனவயாகும். 

❖ காடு வளரப்்பு மற்றும் மறுசீரனமப்பு முயற்சிகள் பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தாலும், 

வனங்கள் உருவாக்கப் படுவனத விட அதிக வனப்பகுதி இழக்கப்படுகிறது. 

❖ உலகளாவிய காடு இழப்பு 2021 ஆம் ஆண்டில் குனறந்துள்ளது என்றாலும், 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் காடழிப்னப நிறுத்த  ்க ய்வதற்கான முக்கியமான பருவநினல இலக்கு 

பூரத்்தி க ய்யப்படாது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் காடுகனள அழிப்பதில் உலகின் மிகப்கபரியப் பங்களிப்பாளராக 

பிசரசில் இருந்தது. 

❖ கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் உலகளாவிய மரங்களின் பரப்பளவு 130.9 மில்லியன் 

கெக்சடர ்அதிகரித்துள்ளது. 

❖ உலக வனப்பரவல் அதிகரிப்பில் நான்கில் ஒரு பங்கு 13 நாடுகளில் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ ரஷ்யா (28.4%), கனடா, அமெரிக்கா, பிரரசில் ெற்றுெ் சீனா ஆகிய நாடுகளில் 

குறிப்பிடத் தக்க முன்ரனற்றங்கள் பதிவாகின. 

❖ 2.1 மில்லியன் மெக்ரடர ் (Mha) பரப்பளவில் சீனாவில் மிக அதிக நிகர அதிகரிப்பு 

பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிலுெ் ெரங்களின் பரப்பில் 0.87 மில்லியன் மெக்ரடர ்அதிகரித்துள்ளது. 

Total Horticulture 

  

2020-21 
(Final) 

2021-22 
(Second 
Advance 

Estimate) 

2021-22 
(3rd 
Advance 

Estimate) 

Area (in million 

hectares) 

27.48 27.74 28.08 

 
Production (in 

Million Tonnes) 

334.60 341.63 342.33 
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❖ 2018-20 ஆகிய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுெ்ரபாது 2021 ஆெ் ஆண்டில் 28% காடழிப்பப 

காரபான் நாடு  குபறதத்ுள்ளது. 

❖ 2030 ஆெ் ஆண்டு இலக்குகபள அபடவதற்கு வனப் பரவல் நிதிபய 200 ெடங்கு வபர 

அதிகரிக்க ரவண்டுெ். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆர்வலர் எலா பட் 

 

❖ புகழ்மபற்ற ெகளிர ்உரிபெ ஆரவ்லர,் SEWA (சுய மதாழில் ெகளிர ்சங்கெ்) நிறுவனர ்

எலா பட் அகமதாபாத்தில் காலொனார.் 

❖ SEWA என்பது 1972 ஆெ் ஆண்டில் பதிவு மசய்யப்பட்ட மிகப்மபரிய ெகளிர ்கூட்டுறவு 

ெற்றுெ் ரதசியத் மதாழிற்சங்கங்களில் ஒன்றாகுெ். 

❖ SEWA அபெப்பானது 1974 ஆெ் ஆண்டில் ெகளிருக்கு சிறு கடன்கபள வழங்குவதற்காக 

ஒரு வங்கிபய நிறுவி, தனக்மகன ஒரு புதியப் பிராந்தியத்திபன நிறுவியது. 

❖ 18 இந்திய ொநிலங்களில் அபெந்துள்ள அதன் அலகுகபளத ் தவிர, மதற்காசியா, 

மதன்னாப்பிரிக்கா ெற்றுெ் இலத்தீன் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் சுய மதாழில் 

மசய்யுெ் மபண்களுெ் SEWA அலகுகபள அபெத்துள்ளனர.் 

❖ SEWA அபெப்பானது, இந்திய ரெலாண்பெக் கல்வி நிறுவனத்தின் முதல் ஆசிரிய 
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உறுப்பினரான கெலா சவுத்ரியின் மபயரில் கெலா என்ற கஃரப ஒன்பறயுெ் நடத்த  ்

க ய்கிறது. 

❖ எலா ொநிலங்களபவ உறுப்பினர ்மபாறுப்பிற்குப் பரிந்துபரக்கப் பட்டசதாடு, திட்ட 

ஆபணயத்தின் உறுப்பினராகவுெ், உலக வங்கி ரபான்ற அபெப்புகளின் 

ஆரலாசகராகவுெ் பணியாற்றினார.் 

❖ 2007 ஆெ் ஆண்டில், ெனித உரிபெகள் ெற்றுெ் அபெதிபய ரெெ்படுதத்ுவதற்காக 

மநல்சன் ெண்ரடலா அவரக்ளால் நிறுவப்பட்ட உலகத் தபலவரக்ளின் குழுவான 

எல்டரஸ்் குழுவில் இவர ்இபணந்தார.் 

❖ இவர ் அகெதாபாத்தில் ெகாத்ொ காந்தி அவரக்ளால் நிறுவப்பட்ட பல்கபலக் 

கழகொன குஜராத் வித்யாபீடத்தின் சவந்தராகவுெ் பணியாற்றினார.்  

❖ இவர ்பத்ெ பூஷன், ராென் ெகரசரச விருது ெற்றுெ் அபெதிக்கான இந்திரா காந்தி 

சரவ்ரதப்ச பரிசு ெற்றுெ் பல விருதுகபளயுெ் மபற்றவர ்ஆவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

7வது இந்தியத் தண்ணீர் வாரம் - நவம்பர் 01 முதல் 05 வரர 

❖ உத்தரப் பிரரதசத்தின் கிரரட்டர ்மநாய்டாவில் உள்ள இந்திய கண்காட்சி பெயத்தில் 

நபடமபறுகின்ற 7வது இந்தியத் தண்ணீர ் வாரக் மகாண்டாட்டங்கபள இந்தியக் 

குடியரசுத் தபலவர ்அவரக்ள் மதாடங்கி பவத்தார.் 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தக் மகாண்டாட்டங்களின் கருத்துரு, "நிபலயான ரெெ்பாடு 

ெற்றுெ் செதத்ுவத்திற்காக தண்ணீர ்வளப் பாதுகாப்பு" என்பதாகுெ். 

 

 

மாநில நிறுவன தினம் - நவம்பர் 01 

❖ இந்தியாவில், ஏழு ொநிலங்கள் ெற்றுெ் இரண்டு ஒன்றியப் பிரரதசங்கள் 2022 ஆெ் 

ஆண்டு நவெ்பர ்01 ஆெ் ரததியன்று ொநில நிறுவன தினத்பதக் மகாண்டாடின. 

❖ அபவ, ஆந்திரப் பிரரதசெ், ெரியானா, சத்தீஸ்கர,் ரகரளா, கரந்ாடகா, பஞ்சாப் & 

ெத்தியப் பிரரதசெ் மற்றும் லட்சத்தீவு & புதுசர்சரி ஆகியனவாகுெ். 

❖ முன்னதாக, தமிழகமுெ் நவெ்பர ் 01 ஆெ் ரததியன்று தனது எழுசச்ி தினத்பத 

மகாண்டாடியது. 

❖ தற்ரபாது, ொநில நிறுவன தினொனது ஜூபல 18 ஆெ் ரததியன்று மகாண்டாடப் 

படுகிறது. 
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❖ கரந்ாடகாவில் இந்தத் தினெ் "ராஜ்ரயாத்சவ்" ஆக மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டரனயின்ரமரய 

முடிவுக்குக் ககாண்டு வருவதற்கான சர்வததச தினம் - நவம்பர் 02 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் மபாதுச ்சபபயானது (UNGA) 2013 ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ்ொதத்தில் 

இதற்காக ஒரு தீரெ்ானதப்த நிபறரவற்றிய ரபாது இந்தத ்தினொனது நபடமுபறக்கு 

வந்தது. 

❖ ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குத் தண்டபன விதிக்கப்படாெல் 

குற்றவாளிகள் தப்பிப்பது குறித்து இந்தத் தினெ் கவனத்பத ஈரக்்கிறது. 

❖ 2013 ஆெ் ஆண்டு நவெ்பர ்02 ஆெ் ரததியன்று, ொலியில் இரண்டு ஊடகவியலாளரக்ள் 

படுமகாபல மசய்யப்படட்பத நிபனவு கூருெ் வபகயில் இந்தத் ரததி ரதரந்்மதடுக்கப் 

பட்டது. 

❖ 2006 ெற்றுெ் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இபடயில், 1,200க்குெ் ரெற்பட்டப் 

பத்திரிபகயாளரக்ள் தங்கள் பணினய  ் மசய்ததற்காக மகால்லப்பட்டதாக 

யுமனஸ்ரகாவின் மகால்லப்பட்ட பத்திரிபகயாளரக்ள் கண்காணிப்பகெ் மதரிவித்து 

உள்ளது. 
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❖ இதில் 90% வழக்குகளில் மகாபலயாளிகள் தண்டிக்கப்படாெல் விடுவிக்கப்பட்டனர.் 

 

சர்வததச உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள் தினம் - நவம்பர் 03 

 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு நவெ்பர ் 03 ஆெ் ரததியன்று, முதலாவது சரவ்ரதச உயிரக்்ரகாளக் 

காப்பகங்கள் தினொனது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டில் நபடமபற்ற யுமனஸ்ரகா மபாது ொநாட்டின் 41வது அெரவ்ில் இது 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ெனிதன் ெற்றுெ் உயிரக்்ரகாளெ் (MAB) திட்டத்தின் 50வது ஆண்டு விழா நினறவனடந்த 

இரண்டு ஆண்டு நிபறவுக் மகாண்டாட்டத்திபனயுெ் இது குறிக்கிறது. 

❖ ெனிதன் ெற்றுெ் உயிரக்்ரகாளெ் (MAB) திட்டெ் ஆனது 1971 ஆெ் ஆண்டில் யுமனஸ்ரகா 

அபெப்பினால் மதாடங்கப்பட்ட ஒரு அரசுகளுக்கிபடரயயான அறிவியல்பூரவ்மான 

திட்டொகுெ். 

❖ இது ெக்களுக்குெ் அவரக்ளின் சுற்றுசச்ூழலுக்குெ் இபடயிலான உறபவ ரெெ்படுத்த  ்

க ய்வதற்கான அறிவியல் தளத்திபன நிறுவுவபத ரநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ உலக உயிரக்்ரகாளக் காப்பகங்கள் வபலயபெப்பு அபெப்பானது, தற்ரபாது உலகெ் 

முழுவதுெ் 134 நாடுகளில் 22 எல்பல கடந்தத் தளங்கனளயும் உள்ளடக்கிய வனகயில் 

738 உயிரக்்ரகாளத் தளங்கபளக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள 18 உயிரக்்ரகாளக் காப்பகங்களில் 12 உயிரக்்ரகாளக் காப்பகங்கள் 

உலக உயிரக்்ரகாளக் காப்பகங்கள் வபலயபெப்பு ஒரு பகுதியாக இடெ் மபற்று 

உள்ளன. 

❖ இலங்பகயில் 04 உயிரக்்ரகாளங்களும் ொலத்தீவில் 03 உயிரக்்ரகாளங்களும்  உள்ளன. 
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