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தேசியச் சசய் திகள்
குழந் தேகள் நல காவல் அதிகாரி
❖

உள்துறை அறைச்சகைானது, ைாநிலங் கள் /ஒன்றியப் பிரதேசங் களின் அரசுகறள
ஒவ் வவாரு காவல் நிறலயே்திலுை் ஒரு குழந்றேகள் நல காவல் அதிகாரிறய (CWPO)
நியமிக்குைாறு வலியுறுே்தியுள் ளது.

❖

அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட அல் லது குை் ைவாளிக் குழந்றேகறளக் றகயாளச் சசய் வது
வோடர்பான நடவடிக்றககளில் ைட்டுதை ஈடுபடுவர்.

❖

தேசியக் குை் ை ஆவணக் காப்பகே்தின் அறிக்றகயின் படி, 2020 ஆை் ஆண்டில் 1,28,531
ஆக இருந்ே குழந்றேகளுக்கு எதிரான குை் ைங் களின் வைாே்ே எண்ணிக்றக ஆனது
2021 ஆை் ஆண்டில் 1,49,404 ஆக அதிகரிே்துள் ளது.

❖

இதில் 19,173 வழக்குகளுடன் ைே்தியப் பிரதேசை் முேலிடே்திலுை் , 16,838 வழக்குகளுடன்
உே்ேரப் பிரதேசை் இரண்டாவது இடே்திலுை் உள் ளன.

❖

நாடு முழுவதுை் பதிவான 1,279 வழக்குகளில் வைாே்ேை் 1,402 குழந்றேகள் வகாறல
வசய் யப் பட்டுள் ளனர்.

❖

2021 ஆை் ஆண்டில் பதிவான 1,18,549 ஆள் கடே்ேல் வோடர்பான வழக்குகளில் 1,15,414
வழக்குகள் குழந்றே கடே்ேல் வழக்குகளாகப் பதிவாகியுள் ளன.

சர்வதேசச் சசய் திகள்
இஸ்தரல் தேர்ேல்

❖

இஸ்ரேல் நாட்டின் முன் னாள் பிரேைர் வபஞ் சமின் வநேன் யாகு இஸ்தரல் தேர்ேலில்
வவை் றி வபை் று மீண்டுை் ஆட்சியிறனக் றகப்பை் றியுள் ளார்.

❖

அவரது கூட்டணி 90.7% வாக்குகள் செற் று 120 இடங் களில் 65 இடங் கறளக் ககெ்ெற் றி
உள் ளது.

❖

வநேன் யாகு இஸ்தரல் நாட்டின் வரலாை் றில் ஒரு வலதுசாரி வகாள் றக சார்ந்ே
அரசாங் கே்றே அறைப்பார் என் று எதிர்பார்க்கப் படுகிைது.

❖

கடந்ே நான் கு ஆண்டுகளில் இஸ்தரல் நாட்டில் ஐந்ோவது முறையாக தேர்ேல் நடே்ேப்

•
•
படுகிைது.
❖

வநேன் யாகு இஸ்தரலின் மிக நீ ண்ட காலை் பேவி வகிே்ே ஒரு ேறலவர் ஆவார்.

❖

வோடர்ந்து 12 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்ே நிகலகையில் இவர் 2021 ஆை் ஆண்டில்
பேவி நீ க்கை் வசய் யப்பட்டார்.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
ஃபால் கன் கனரக ஏவுகலன்
❖

ஸ்தபஸ்எக்ஸ் விண்கல நிறுவனைானது புதளாரிடாவில் உள் ள வகன் னடி விண்வவளி
றையே்தில் இருந்து ஃபால் கன் கனரக ஏவுகலே்திறன விண்ணில் ஏவியது.

❖

ஃபால் கன் கனரக ஏவுகலை் என்பது ஸ்தபஸ் எக்ஸ் நிறுவனே்தினால் உருவாக்கப்பட்ட
பகுதியளவு மீண்டுை் பயன்படுே்ேக் கூடிய ஒரு கனரகச் சசலுத்து வாகனைாகுை் .

❖

2022 ஆை் ஆண்டில் ஸ்தபஸ் எக்ஸ் நிறுவனை் வசலுே்திய 50வது ஏவுேல் இதுவாகுை் .

❖

இது 2 முேல் நிறல உந்துவிறச வழங் கீட்டு தைாட்டார்கறள (ஸ்ட்ராப் -ஆன் பூஸ்டர்)
வகாண்ட ஒரு சக்தி வாய் ந்ே ஏவுகலன் ஆகுை் .

❖

இரண்டு பக்கவாட்டு நிறல விறச வழங் கீட்டு தைாட்டார்கள் மூலை் மீண்டுை் வபைப்
பட்ட நிகழ் வானது சுை் றுப்பாறேயில் உள் ள ஏவுகலங் களின் 150வது ைை் றுை் 151வது
மீள் விறனக் குறிக்கிைது.

❖

ேை் தபாது இயங் கி வருை் ஏவுகல வாகனங் களில் இது அதிகெ் வபாருட்கறளத் ோங் கிச்
வசல் லுை் திைன் வகாண்டது.

❖

இது ஏவப்படுை் சையே்தில் சுைாே் 5 மில் லியன் பவுண்டுகளுக்கு தைலான உந்துேறல
இதனால் உருவாக்க இயலுை் .

❖

இது சுைார் பதிவனட்டு 747 ரக விைானங் களுக்குச் சைைாகுை் .

ேங் க ரக காளான் கலவை
❖

நான் கு இந்திய நிறுவனங் கறளச் தசர்ந்ே அறிவியலாளர்கள் தைை் வகாண்ட கூட்டுப்
பரிதசாேறனயின் விறளவாக கார்டி ேங் க நுண்துகள் கள் (Cor-AuNPs) கண்டுபிடிக்கப்
பட்டுள் ளன.

•
•
❖

இது வெர்ைனியிடமிருந்து சர்வதேசக் காப்புரிறைறயப் வபை் றுள் ளது.

❖

இந்ே

நுண்துகள் கள் ,

கார்டிவசப்ஸ்

மிலிடாரிஸ் ைை் றுை்

ேங் க ரக உப்புகளின்

ெடிைங் களில் இருந்து வபைப் பட்டறவயாகுை் .
❖

இது ைனிே உடலில் ைருந்தின் பரவறல தவகைாகவுை் உறுதியாகவுை் பரவச் வசய் யுை் .

❖

கார்டிவசப்ஸ் மிலிடாரிஸ் என்பது ஆய் வகே்தில் வளர்க்கப்படுை் அதிக ைதிப்புள் ள
ஒட்டுண்ணி வறக பூஞ் றச ஆகுை் .

❖

அபரிமிேைான ைருே்துவ குணங் கள் சகாண்டு இருப்போல் இது சூப்பர் காளான் என் று
அறழக்கப் படுகிைது.

மாநிலச் சசய் திகள்
முேல் பறதவ கணக்சகடுப் பு - நாகாலாந் து

❖

அமூர் வல் லூறுகளுக்காக ரேண்டி முேல் பைறவ கணக்வகடுப்பு ஆவணைாக்கல்
என்ற நடேடிக்கககய நாகாலாந்து தைை் வகாள் ள உள் ளது.

•
•
❖

நான் கு நாட்கள் அளவிலான இந்ே தடாகு எதைாங் பைறவ கணக்வகடுப்பானது
தலாோஸ் குழுவினரின் அறுவறடக்குெ் பிந்றேய தடாகு எதைாங் திருவிழாவுடன்
ஒன்றி வருகிைது.

❖

நாகாலாந்து ைாநிலைானது பல் தவறு திருவிழாக்கள் ைை் றுை் பல் தவறு பைறவகள்
வகாண்ட ைாநிலைாகுை் .

❖

பைறவகளுடன் திருவிழாறவக் வகாண்டாட அந்தச் சமூகை் ஊக்குவிக்கப்படுை் ெல
முயை் சிகளில் முேன் றையானது தடாகு எதைாங் பைறவ கணக்வகடுப்பாகுை் .

❖

இந்ேக் கணக்வகடுப்பானது, தவாகா வனப் பிரிவு, நாகாலாந்து வன தைலாண்றைே்
திட்டே்தின்

(NFMP)

பிரிவு

தைலாண்றை

அலகு

ைை் றுை்

இந்தியப்

பைறவகள்

கணக்வகடுப்பு ஆகியவை் றின் ஒே்துறழப்பு சகாண்ட ஒரு முன் வனடுப்பாகுை் .

கங் கா உே்சவ் 2022
❖

ெல் சக்தித் துகற அறைச்சகைானது, 2022 ஆை் ஆண்டிை் கான கங் கா உே்சவ் - நதித்
திருவிழாக்கறள ஏை் பாடு வசய் துள் ளது.

❖

இந்ே உே்சவ நிகழ் வின் முக்கிய தநாக்கங் களில் ஒன் று, நதிகறளக் வகாண்டாடுவதுை் ,
இந்தியாவில் உள் ள நதிப் படுறககள் முழுவதுை் நதி புே்துயிர்ப் வபைச் வசய் வேன்
முக்கியே்துவே்றேப் பை் றிய விழிப்புணர்றவப் பரப்புவதுை் ஆகுை் .

❖

நதிகளுடன் ைக்கறள இறணக்கவுை் , அவை் றின் முக்கியே்துவே்றே அவர்களுக்கு
உணர்ே்ேவுை் நதித் திருவிழாக்களுக்கான முன்ைாதிரியாக இது உருவாக்கப்படுகிைது.

விதளயாட்டுச் சசய் திகள்
ஸ்குவாஷ் அணியின் ேங் கப் பேக் கம்
❖

ஆசிய ஸ்குவாஷ் குழு சாை் பியன் ஷிப் தபாட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி ேனது முேல்
ேங் கப் பேக்கே்திறன வவன்ைது.

❖

2014 ஆை் ஆண்டு ஆசிய விறளயாட்டுப் தபாட்டியில் ேங் கை் வவன்ை பிைகு இந்திய
ஆடவர் அணி வபை் ை மிகப்வபரிய வவை் றி இதுவாகுை் .

•
•
❖

ஆசிய ஸ்குவாஷ் குழு சாை் பியன் ஷிப் தபாட்டியில் , இந்திய ஆடவர் அணி மூன் று
வவள் ளிப் பேக்கங் கறளயுை் , ஏழு வவண்கலப் பேக்கங் கறளயுை் வவன் றுள் ளது.

ஹாட்ரிக் அதரசேம்
❖

ேை் தபாது நறடவபை் று வருை் ஐசிசி டி20 உலகக் தகாப்றப தபாட்டியில் விராட் தகாலி
நல் ல முகறயில் விகளயாடி ேருை் ேககயில் அறரசேங் ககள அடிே்துள் ளார்.

❖

டி20 உலகக் தகாப்றப வரலாை் றில் மூன் று தபாட்டிகளில் (2014, 2016, 2022), 3 அல் லது
அேை் கு தைை் பட்ட அறரசேை் அடிே்ே முேல் வீரர் தகாஹ்லி ஆவார்.

முக்கிய தினங் கள்
உலக சுனாமி விழிப் புணர்வு தினம் - நவம் பர் 05

❖

இது சுனாமி குறித்த விழிப்புணர்றவ ஏை் படுே்ேச் சசய் வறேயுை் , அேன் அபாயே்றேக்
குறைப்பேை் காக ரேண்டி ெல புதுறையான அணுகுமுறைகறளப் பகிர்ந்து வகாள் ளச்
சசய் வறேயுை் தநாக்கைாகக் வகாண்டுள் ளது.

•
•
❖

இது 2015 ஆை் ஆண்டு டிசை் பர் 22 ஆை் தேதியன் று ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச் சறபயின்
அறிவிப்பிை் குப் பிைகு 2016 ஆை் ஆண்டு நவை் பர் 05 ஆை் தேதியன் று அதிகாரப்
பூர்வைாக அனுசரிக்கப்பட்டது.

❖

தைை் கு

ெப்பானில்

"இனமுரா-தநா-ஹி"

(அரிசிக்

கதிர்கறள

எரிே்ேல் )

என்ை

கறேறயக் குறிக்குை் வறகயில் இந்ேே் தேதி தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டது.
❖

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியே்திை் கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, ஒவ் வவாரு சுனாமிக்குை்
முந்றேய முன் வனச்சரிக்றக ைை் றுை் ஆரை் ப நடவடிக்றக என்போகுை் .

தபார் மற் றும்

ஆயுே தமாேலில்

தமற் சகாள் ளப் படும்

சுற் றுச்சூழல்

சார்ந்ே
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❖

பாதுகாப்பு ைை் றுை் அறைதிக்கான மூல ஆோரைாக விளங் குை் சுை் றுச்சூழறலப்
பாதுகாக்கவுை் , இராணுவ தைாேல் களில் அறேப் பயன்படுே்துவறேே் ேடுக்கவுை்
இந்ேத் தினை் நிறுவப்பட்டது.

❖

தபார்

ைை் றுை்

தைாேலின்

சுை் றுச்சூழல்

விறளவுகள்

பை் றிய

விழிப்புணர்றவ

ஏை் படுே்துவதே இந்ேத் தினே்தின் குறிக்தகாளாகுை் .
❖

2001 ஆை் ஆண்டு நவை் பர் 05 ஆை் தேதியன் று, ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச் சறப இந்ேத்
தினே்திறன அனுசரிப்பது குறிே்து அறிவிே்ேது.
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❖

ைக்கள் ைே்தியில் ைரணே்றே ஏை் படுே்துை் ெல வகாடிய தநாய் களில் புை் றுதநாய்
இரண்டாவது இடே்தில் உள் ளது.

❖

உலக சுகாோர அறைப்பின்

புள் ளி விவரங் களின்படி, புை் றுதநாய்

வோடர்பான

இைப்புகளில் 70% குறைவான ைை் றுை் நடுே்ேர வருைானை் வகாண்ட நாடுகளில் பதிவு
ஆகியுள் ளது.
❖

நாடு முழுவதுை் புை் றுதநாய் ச் சிகிச்றசக்கான அணுகறல எளிோக்குவேை் காக 1975
ஆை் ஆண்டில் தேசியெ் புை் றுதநாய் க் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டை் வோடங் கப்பட்டது.

❖

1867 ஆை் ஆண்டு நவை் பர் ஆை் தேதியன் று தபாலந்தின் வார்சா நகரில் பிைந்ே தைரி
கியூரி அவர்களின் பிைந்ே நாறள நிறனவு கூருை் வறகயில் இந்ேே் தேதியானது
இேை் காகத் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டது.

❖

இவர் தரடியை் ைை் றுை் வபாதலானியை் கண்டுபிடிப்பிை் கானெ் வபருறைக்கு உரியவர்
ஆவார்.

•
•
❖

புை் றுதநாய் க்கு எதிரான தபாராட்டே்தில் ஒரு மிக முக்கியைான முன்தனை் ைைான
கதிரியக்கச் சிகிச்றசறய உருவாக்க இது உேவியது.
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❖

பச்சிளை் குழந்றேகளின் உயிறரக் காப்பாை் ைவுை் , தபாதியெ் பாதுகாப்பு ைை் றுை்
அதற் கான கவனிப்றப வழங் கவுை் எடுக்கப்பட தவண்டிய நடவடிக்றககள் குறிே்ே
விழிப்புணர்றவெ் பரப்புவேை் காக இந்ேத் தினைானது வகாண்டாடப்படுகிைது.

❖

இந்தியாவில் 2022 ஆை் ஆண்டில் குழந்றே இைப்பு விகிேை் 1000 பிைப்புகளுக்கு 27.695

•
•
இைப்புகளாக இருந்ேது.
❖

இந்ே விகிேே்தில் கடந்ே ஆண்றட விட 3.74 சேவீேை் சரிவு ஏை் பட்டுள் ளோக இந்ேே்
ேகவல் கள் வேரிவிக்கின்ைன.

இேரச் சசய் திகள்
இந் தியாவின் மிகப் சபரிய காற் றுச் சுழலி
❖

அோனி நியூ இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் நிறுவனைானது, இந்தியாவின் மிகப்வபரிய காை் ைாறலச்
சுழலியிறன குெராே்தில் நிறுவ உள் ளது.

❖

உலகின் மிக உயரைான, ஒை் றுறைக்கான சிறலறய விட இந்ேக் காை் ைாறலச் சுழலி
உயரைானோகுை் .

❖

ெை் தபா வெட் விைானே்தின் இைக்றகறய விட அகலைான அேன் இைக்றககள்
குெராே்தில் உள் ள முந்ே்ராவில் அோனி நியூ இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் லிமிவடட் நிறுவனை் மூலை்
நிறுவப் பட்டுள் ளது.

❖

200 மீட்டர் உயரை் வகாண்ட இந்ேக் காை் ைாறலச் சுழலி 5.2 வைகாவாட் மின் சாரே்றே
உை் பே்தி வசய் யுை் திைன் வகாண்டரதாடு ைட்டுைல் லாைல் சுைார் 4,000 வீடுகளுக்கு
மின் சாரை் வழங் கக் கூடிய திைகனயுை் வகாண்டதாகுை் .



