•
•
நவம் பர் – 16

தேசியச் சசய் திகள்
காமிதகஸ் ரக ஆளில் லா விமானங் கள்
❖

இந்திய இராணுவம் இலக்கினைக் குறினவத்து தாக்கும் 120 ஆயுத அனமப்புகள்
மற் றும் 10 வாை் வழி இலக்கு தாக்குதல் அனமப்புகனள வாங் குவதற் காை ஒரு செயல்
முனறனயத் சதாடங் கியுள் ளது.

❖

இந்திய இராணுவம் காமிககஸ் ரக ஆளில் லா விமாைங் கனள வாங் க உள் ளது.

❖

இது சீைாவுடைாை இந்திய எல் னலப் பகுதியில் தைது இராணுவ பலத்னத வலுப்
படுத்துவனத கநாக்கமாகக் சகாண்டு வாங் கப்படவுள் ளது.

❖

வாை் வழி இலக்குத் தாக்குதல் அனமப்புகள் குறிப் பிட்ட கதனவகனளப் பூர்த்தி செய் ய
கவண்டும் , அதாவது 100 கி.மீ. தாக்குதல் வரம் புனடயதாக இருக்க கவண்டும் .

❖

காமிககஸ் ரக ஆளில் லா விமாைங் கள் ரஷ்யா-உக்னரை் கபாரில் பயை்படுத்தப்பட்ட
அகத ரக ஆளில் லா விமாைங் களாகும் .

❖

ஆளில் லா விமாைத்னதப் கபாை்கற இலக்கினைக் குறி னவத்துத் தாக்கும் ஆயுத
அனமப்புகனளயும் ஏவ இயலும் .

❖

இனவ அதிக கநரம் காற் றில் நினலசபற் று, குறிப்பிட்ட பகுதினய ஆய் வு செய் து
இலக்குகனளத் கதடி தாக்கும் திறை் சகாண்டனவ.

❖

ஒரு இலக்னக அனடயாளம் கண்டு பதிவு செய் தவுடை், அந்த குறி னவக்கப்பட்ட
இலக்னக அழிக்க இந்த அனமப்பு ஓர் ஏவுகனணயாகெ் செயல் படும் .

❖

குறிப்பிடத் தக்க வனகயில் , இனவ கபார் அல் லது ஆயுதம்

ஏந்திய ஆளில் லா

விமாைங் கனள விட அளவில் சிறியனவ, மலிவாைனவ மற் றும் அதிகளவில் சிக்கலாை
வடிவனமப்புகள் இல் லாதனவ.
❖

இந்திய இராணுவமாைது, 100 K9 வஜ் ரா ஹவிட்ெர்கள் எைப்படும் நீ ண்ட தூர வரம் பு
உனடய ஆயுதங் கள் மற் றும் ஆளில் லா வாை் வழி விமாைங் கள் உட்பட பல் கவறு
கூடுதல் ஆயுத அனமப்புகனள வாங் குவனதயும் கநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.

தீவனம் சார்ந்ே நடவடிக்கககளுக்கான உழவர் உற் பே்தியாளர் அகமப் புகள்
❖

மீை் வளம் , கால் நனட வளர்ப்பு மற் றும் பால் வளத்துனற அனமெ்ெகமாைது, 2020 ஆம்
ஆண்டில்

தீவைம்

ொர்ந்த

நடவடிக்னககளுக்காை

உழவர்

உற் பத்தியாளர்

•
•
அனமப்புகனள (FPOs) நிறுவுவதற் காை முை் சமாழிதனல முை் னவத்தது.
❖

இது "10,000 புதிய உழவர் உற் பத்தியாளர் அனமப்புகனள உருவாக்குதல் மற் றும்
ஊக்குவித்தல் "

எை்ற

மத்திய

அரசிை்

ஒரு

திட்டத்திை்

கீழ்

தீவைம்

ொர்ந்த

நடவடிக்னககளுக்காை உழவர் உற் பத்தியாளர் அனமப்புகனள நிறுவச் சசய் வதற் கு
அனுமதிக்குமாறு மத்திய கவளாண் அனமெ்ெகத்திடம் ககாரிக்னக விடுத்தது.
❖

இந்தியாவில் நிலவும் தீவைப் பற் றாக்குனற நினலனமனய நிவர்த்தி செய் வனத இது
கநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.

❖

கதசியப் பால் வள கமம் பாட்டு வாரியமாைது இந்தத் திட்டத்னதச் செயல் படுத்தச்
சசய் வதற் காை முகனமயாக நியமிக்கப்பட்டுள் ளது.

❖

இது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் இது கபாை்ற 100 தீவைம் ொர்ந்த நடவடிக்னககளுக்காை
உழவர் உற் பத்தியாளர் அனமப்புகனள நிறுவுவனத இலக்காக நிர்ணயித்துள் ளது.

❖

தற் கபாது, இந்தியாவில் நிலவும் தீவைப் பற் றாக்குனறயாைது பசுந்தீவைத்திற் கு 12
முதல் 15 ெதவீதமாகவும் , உலர் தீவைத்திற் கு 25-26 ெதவீதமாகவும் , அடர் தீவைத்திற் கு
36 ெதவீதமாகவும் உள் ளது.

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
இழப் பு மற் றும் தசே நிதி உள் ளடக்கம்
❖

இழப்பு மற் றும் கெத நிதியாைது COP27 மாநாட்டிற் காை அதிகாரப்பூர்வச் செயல் பாட்டு
நிரலிை் ஒரு பகுதியாக மாறியது.

❖

COP27 மாநாடாைது எகிப் தில் உள் ள ஷர்ம்-எல் -கஷக் என்னுமிடத்தில் நனடசபறுகிறது.

❖

இந்தச் செயல் பாட்டு நிரலில் "குனறந்த வளர்ெ்சியனடந்த நாடுகளுடை் சதாடர்புனடய
விஷயங் கள் " மற் றும் "நீ ண்ட கால நிதி" ஆகியனவ அடங் கும் .

❖

இழப்பு மற் றும் கெத நிதி எை்பது பருவநினல மாற் றத்திைால் ஏற் கைகவ கடுனமயாக
பாதிக்கப் பட்டுள் ள பகுதிகள் மற் றும் ெமூகங் களுக்கு நிதி உதவி வழங் குவதற் காக
முை் சமாழியப்பட்ட ஒரு செயல் முனறயாகும் .

❖

இந்தச் செயல் முனறயாைது, இந்தியா உள் ளிட்ட வளர்ந்து வரும் மற் றும் பாதிக்கப்
படக் கூடிய ெமூகங் களால் நீ ண்ட காலத்திற் கு வழங் கப்பட கவண்டும் எை் று ககாரப்
பட்டு வருகிறது.

❖

இருப்பினும் , சபரும் பாை் னமயாை நிதினய வழங் க கவண்டும் எை்ற ஒரு நினலக்கு
ஆளாக கநரிடும் எை்ற அெ்ெத்திை் காரணமாக வளர்ெ்சி சபற் ற நாடுகள் இனத

•
•
எதிர்த்தை.
❖

ெமீபத்தில் ,

வளர்ெ்சி

சபற் ற

நாடுகள் ,

பல

காலமாக

சவளியிடப்பட்டு

வரும்

உமிழ் வுகளுக்குப் சபாறுப்கபற் காத வனகயில் , 'இழப்பீடு மற் றும் சபாறுப்பு' ொர்ந்த
இலக்னக உள் ளடக்காத வனகயிலாை சநறிமுனறயினை இந்த செயல் பாட்டு நிரலில்
கெர்ப்பதற் கு ஒப்புக் சகாண்டுள் ளை.
❖

இந்த சநறிமுனற நனடமுனறக்கு வந்தால் , சுந்தரவைக் காடுகள்

உட்பட தாழ்

மட்டத்தில் உள் ள எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய கடகலாரப் பகுதிகனள இது சபரும்
அளவில் நநர்மறையாக பாதிக்கும் .
❖

இந்தியப் பிரதமர் அவர்களால் முை் சமாழியப்பட்ட சுற் றுெ்சூழலுக்காை வாழ் க்னக
முனற (Life) எை்ற திட்டமும் இந்தச் செயல் பாட்டு நிரலிை் ஒரு பகுதியாகும் .

பருவநிகலக் கான சதுப் புநிலக் காடுகள் கூட்டணி

❖

COP27

மாநாட்டில் ,

இந்திய

நாட்டினை

ஒரு

பங் குதாரராகக்

சகாண்டு

நினலக்காை ெதுப்புநிலக் காடுகள் கூட்டணி (MAC) சதாடங் கப்பட்டது.

பருவ

•
•
❖

இது ெதுப்புநில சுற் றுெ்சூழல் அனமப்புகளிை் பாதுகாப்பு மற் றும் மறுசீரனமப் புக்காை
முை்கைற் றத்னத விரிவுபடுத்தவும் வினரவுபடுத்தவும் முயல் கிை்ற ஒரு அரசுகளுக்கு
இனடகயயாை ஒரு கூட்டணியாகும் .

❖

இந்தியா, ஆஸ்திகரலியா, ஜப்பாை், ஸ்சபயிை் மற் றும் இலங் னக ஆகிய ஐந்து நாடுகள்
பருவநினலக்காை ெதுப்புநிலக் காடுகள் கூட்டணியில் இனணந்துள் ளை.

❖

இது இயற் னக அடிப்பனடயிலாை பருவநினல மாற் றத்திற் காை ஒரு தீர்வாக ெதுப்பு
நிலங் கள் ஆற் றும் பங் கு பற் றி உலகளவில் விழிப்புணர்னவ ஏற் படுத்தவும் , உலக
அளவில் ெதுப்புநிலக் காடுகனளப் புணரனமப்பதனையும் உறுதி செய் யும் .

❖

ெதுப்பு

நிலங் கள்

உலகிை்

சவப்பமண்டல

மற் றும்

துனண

சவப்பமண்டலப்

பகுதிகளிலும் , 123 நாடுகளிலும் பரவிக் காணப்படுகிை்றை.

அறிக்கககள் மற் றும் குறியீடுகள்
உலக வானிகலயியல் அகமப் பின் அறிக் கக - 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகப் பருவ
நிகலயின் நிகல

❖

UNFCCC

அனமப்பிை்

27வது

பங் குதாரர்கள்

மாநாட்டில்

'உலக

வாைினலயியல்

அனமப்பிை் உலகப் பருவநினலயிை் தற் கபானதய நினல அறிக்னக 2022' எை்ற
தனலப்பிலாை அறிக்னகயாைது சவளியிடப்பட்டது.
❖

1993 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கடல் மட்ட உயர்வு விகிதமாைது இருமடங் காக அதிகரித்து
உள் ளது எை் று இந்த அறிக்னகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள் ளது.

❖

2020 ஜைவரி மாதத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 10 மிமீ வனர உயர்ந்து இந்த ஆண்டு புதிய
ொதனை அளவாக பதிவாகியுள் ளது.

❖

கடந்த இரண்டனர ஆண்டுகளில் பதிவாை கடல் மட்டத்திை் ஒட்டு சமாத்த உயர்வு

•
•
விகிதம் 10% ஆகும் .
❖

2022 ஆம் ஆண்டில் பதிவாை உலகளாவியச் ெராெரி சவப்பநினலயாைது, சதாழில்
துனற

முை்கைற் றத்திற் கு

முந்னதய

(1850-1900)

காலத்தில்

பதிவாை

ெராெரி

அளவினை விட 1.15 டிகிரி செல் சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் எை் று மதிப்பிடப் பட்டு
உள் ளது.
❖

இது 2015 ஆம்

ஆண்டிற் குப் பிந்னதய எட்டு ஆண்டுகனள அதிக சவப்பமாை

ஆண்டுகளாக குறிப்பிடுவதற் குக் காரணமாைது.
❖

இந்த 2022 ஆம்

ஆண்டிை் தற் காலிக அறிக்னகயில்

பயை்படுத்தப்பட்ட புள் ளி

விவரங் கள் இந்த ஆண்டு செப்டம் பர் இறுதி வனர உள் ள பதிவுகளாகும் .
❖

இந்த அறிக்னகயிை் இறுதிப் பதிப்பு ஆைது அடுத்த ஆண்டிை் ஏப்ரல் மாதத்தில்
சவளியிடப் படும் .

❖

லா நிைா நினலகள் சதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக உலக சவப்பநினலனய
குனறவாக னவத்திருக்கிை்றை.

❖

ஆைால் 2022 ஆம் ஆண்டாைது ஐந்தாவது அல் லது ஆறாவது சவப்பமாை ஆண்டாக
பதிவு செய் யப்பட இை் னும் வாய் ப்பு உள் ளது.

❖

2013-2022

காலகட்டத்திற் காை

10

ஆண்டு

ெராெரியாைது

சதாழில் துனற

முை்கைற் றத்திற் கு முந்னதய காலத்தில் பதிவாை அடிப்பனட அளவினை விட 1.14
டிகிரி செல் சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
❖

இது 2011 முதல் 2020 வனர பதிவாை 1.09 டிகிரி செல் சியஸ் சவப்ப நினலயுடை் ஒப்பிடப்
படுகிறது.

❖

சவள் ளம் மற் றும் நிலெ்ெரிவிைால் சுமார் 700 கபரும் , மிை் ைல் தாக்குதலால் 900 கபரும்
உயிரிழந்துள் ளைர்.

❖

சவள் ளப் பாதிப்பாைது அொம் மாநிலத்தில் 6,63,000 கபர் இடம் சபயர்வதற் குத்
தூண்டுதலாக இருந்தது.

ஃதபார்ப்ஸ்

ஆசியா

அகமப் பின்

ஆற் றல் மிக்க

வணிகப்

சபண்மணிகள்

பட்டியல் 2022

❖

ஃகபார்ப்ஸ் ஆசியா அனமப்பாைது தைது வருடாந்திர ‘ஆசியாவிை் ஆற் றல் மிக்க
வணிகப் சபண்மணிகள் ' பட்டியனல சவளியிட்ட நிறையிை் , இதில் ஆசிய-பசிபிக்

•
•
பிராந்தியத்னதெ் கெர்ந்த 20 சபண்கள் இடம் சபற் றுள் ளைர்.
❖

கொமா கமாண்டல் , கஜல் அலக் மற் றும் நமிதா தாபர் ஆகிய மூை் று சபண்கள் இந்தப்
பட்டியலில் இடம் சபற் றுள் ள இந்தியப் சபண்மணிகள் ஆவர்.

❖

கஜல் அலக், கஹாைாொ நுகர்கவார் மற் றும் பிற தைிப்பட்ட பராமரிப்புப் சபாருட்கள்
தயாரிப்பு நிறுவைத்திை் இனண நிறுவைர் ஆவார்.

❖

கொமா கமாண்டல் , இந்திய எஃகு ஆனணய நிறுவைத்திை் தனலவராக சபாறுப்கபற் ற
முதல் சபண்மணி ஆவார்.

❖

நமிதா தாபர், எம் க்யூர் பார்மாவிை் இந்திய வணிகத்திை் நிர்வாக இயக்குநராக
உள் ளார்.

❖

இந்தப் பட்டியலில் இடம் சபற் ற மற் ற சபண்மணிகள்
o

கொய் சூ யிகயாை்- நாகவர் எைப்படும் சதை் சகாரியாவிை் மிகப்சபரிய இனணய
நிறுவைத்திை் தனலனம நிர்வாக அதிகாரி.

o

ஜப்பாைிை் இரட்னட ெககாதரிகளாை அை் ைா நகாஜிமா மற் றும் மிசுகி நகாஜிமா
- ககாலி எைப்படும் திறை்கபசி ொர்ந்த வினளயாட்டுெ் செயலியினை உருவாக்கிய
நிறுவைத்திை் இனண நிறுவைர்கள் .

o

வல் லயா சிரதிவாட் - தாய் லாந்திை் மத்திய பட்டாைா நிறுவனத் தனலனம
இயக்குைர் மற் றும் தனலனம நிர்வாக அதிகாரி.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
குல் தீப் நாயர் பே்ரகரிோ சம் மான் விருது

❖

காந்தி அனமதி அறக்கட்டனளயாைது, 2022 ஆம் ஆண்டிற் காை தைது மதிப்புமிக்க
குல் தீப் நாயர் பத்ரகரிதா ெம் மாை் விருதினை அறிவித்துள் ளது.

❖

ஜைநாயகம்

ொர்ந்த

பங் காற் றுகிை்ற,

மதிப்புகள்

இந்திய

சமாழிப்

மற் றும்

சுதந்திரமாை

ஊடகங் களுக்சகைப்

பத்திரினகயாளர்களுக்கு

இந்த

விருதாைது

வழங் கப் படுகிறது.
❖

இந்த ஆண்டிற் காை இந்த விருதாைது தி வயர் எை்ற பத்திரிக்னகயிை் மூத்த ஆசிரியர்
அர்ஃபா கானும் சஷர்வாைிக்கு வழங் கப்பட்டது.

❖

பத்திரிக்னகயாளர், எழுத்தாளர் மற் றும் மைித உரினம ஆர்வலராை குல் தீப் நாயரிை்
பங் களிப்பினைக் சகௌரவிக்கும் வனகயில் இந்த விருதாைது வழங் கப்படுகிறது.

•
•
❖

2021 ஆம் ஆண்டிற் காை இந்த விருதினைப் சபற் றவர் ஒரு சுயாதீைப் பத்திரினகயாளர்
மற் றும் யூடியூப் ஊடகத்தினைெ் ொர்ந்த அஜித் அஞ் சும் எை்பவர் ஆவார்.

தமரிலாந் து மாகாணே்தின் துகண நிகல ஆளுநர்
❖

அருணா

மில் லர்,

அசமரிக்காவின்

கமரிலாந்து

மாகாணத்திை்

துனண

நினல

ஆளுநருக்காை கதர்தலில் சவற் றி சபற் ற முதல் இந்திய-அசமரிக்க அரசியல் வாதி
எை்ற ஒரு வரலாற் றினைப் பனடத்தார்.
❖

ஆளுநருக்கு அடுத்தபடியாக மாகாணத்திை் மிக உயர்ந்த அதிகாரி துனண நினல
ஆளுநகர ஆவார்.

❖

ஆளுநர் மறைந்தாகலா, ராஜிைாமா செய் தாகலா அல் லது பதவியில் இருந்து நீ க்கப்
பட்டாகலா துனண நினல ஆளுநகர ஆளுநராகப் சபாறுப்கபற் பார்.



