•
•
நவம் பர் – 17

சர்வதேசச் சசய் திகள்
மலபார் கடற் படடப் பயிற் சி 2022
❖

ஜப்பானில் த ாடங் கி நடைபெற் று வரும் 26வது சர்வத ச மலபார் கடற் படடெ்
பயிற் சியில் இந்தியா பங் தகற் றுள் ளது.

❖

ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் மற் றும் அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகளும் இந் க் கடற் படடெ்
பயிற் சியில் பங் தகற் கின்றன.

❖

இந்

மலபார் பயிற் சியானது 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற் றும் அதமரிக்கா ஆகிய

கடற் படடகளுக்கு இடடதய த ாடங் கப்பட்டது.
❖

ஜப்பான் 2015 ஆம் ஆண்டில் இப்பயிற் சியில் நிரந் ர உறுப்பினர் ஆனது.

உலகப் பயணச் சந் டே 2022

❖

உலகப் பயணச் சந்ட யானது இலண்டனில் நடடதபறும் ஒரு மிகப்தபரிய சர்வத ச
பயணம் சார்ந்

❖

கண்காட்சிகளில் ஒன்றாகும் .

தபருந்த ாற் றிற் கு

முந்ட ய

நிடலடமக்தகற் ப

நாட்டிற் கு

வரும்

சுற் றுலாப்

•
•
பயணங் களின் எண்ணிக்டகயிடன மீட்தடடுக்கச் பசய் வ ற் காக இந்
இந்தியாவின் பங் தகற் பு குறிப்பிட ்
❖

இந்

நிகழ் வில்

க்க ாகும் .

ஆண்டு கண்காட்சியின் கரு ்துரு, ‘சுற் றுலாத் துடறயின் எதிர்காலம் இப்தபாது

த ாடங் குகிறது’ என்ப ாகும் .

சர்வதேச வறட்சி சநகிழ் திறன் கூட்டணி

❖

சர்வத ச வறட்சி தநகிழ் திறன் கூட்டணியானது (IDRA) UNFCC அடமப்பின் COP27
மாநாட்டில் அறிமுகப்படு ் ப்பட்டது.

❖

ஸ்தபயின் மற் றும் தசனகல் ஆகிய நாடுகள் இடணந்து சர்வத ச வறட்சி தநகிழ்
திறன் கூட்டணியிடன அறிமுகப் படு ்தின.

❖

இது எதிர்கால ்தில் ஏற் பட உள் ள வறட்சி நிடலயிடன எதிர்தகாள் வ ற் கான
நிடலடய தமம் படு ்துவ ற் கான ஒ ்துடழப்டப தமம் படு ்துவட

யார்

தநாக்கமாகக்

தகாண்டுள் ளது.
❖

இந் க் கூட்டணியில் 30 நாடுகள் மற் றும் 20 அடமப்புகள் உள் ளன.

❖

இந்

ஆண்டு தசப்டம் பர் மா

்தில் நடடதபற் ற ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சடபயின்

77வது அமர்வில் ஸ்தபயின் நாடானது சர்வத ச வறட்சி தநகிழ் திறன் கூட்டணி குறி து
்
மு லில் அறிவி ் து.
❖

சமீப ்திய வறட்சி நிகழ் வுகள் என்ெடவ அளவில் அடிக்கடி ஏற் படுபடவயாகவும்
கடுடமயானடவயாகவும் உள் ளன.

❖

வறட்சி ஏற் படும் வீ மானது 2000 ஆம் ஆண்டு மு ல் 29 ச வீ ம் அதிகரி ்துள் ளது.

❖

ஒவ் தவார் ஆண்டும் 55 மில் லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் இ னால் பாதிக்கப் படச்
பசய் கின்றனர்.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
RISAT 2 - கட்டுப் பாடற் ற மறு நுடழவு
❖

RISAT-2 ஆனது பூமியின் வளிமண்டல ்திற் குள் கணிக்கப்பட்ட ஒரு துல் லிய இலக்கில்

•
•
கட்டுப்பாடற் ற வடகயிலான
❖

னது மறு நுடழவிடனெ் பூர் ்தி தசய் து.

இது இந்திய விண்தவளி ஆராய் ச்சி நிறுவன தி
் னால் (ISRO) 2009 ஆம் ஆண்டில்
விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

❖

RISAT-2 தசயற் டகக்தகாள் ஆனது ஆரம் ப ்தில் வடிவடமக்கப்பட்ட வடகயில் நான் கு
ஆண்டுகளுக்கு மட்டும்

இயங் கும்

வடகயில் , 30 கிதலா எரிதபாருடள ஏற் றிச்

தசன்றது.
❖

இந்

எரிதபாருளின் சிக்கனமான பயன்பாட்டின் மூலம் RISAT-2 தசயற் டகக்தகாள் 13

ஆண்டுகளுக்கு மிகவும் பயனுள் ள விண்தவளிப் தபாருட்களின்

ரவுகடள வழங் கச்

பசய் தது.
❖

வானியல் -தவப்பெ்

பிரிப்பு

காரணமாக

உருவாகும்

சில் லுகள்

புவியின்

வளி

மண்டல ்தில் மீண்டும் நுடழயும் தபாது ஏற் படும் தவப்ப ்திலிருந்து மீண்டிருக்காது
என்ெதல் , எந் த் துண்டுகளும் பூமியில் விழுந்திருக்காது.

SPACE டமயம் - NPOL

❖

பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மற் றும் தமம் பாட்டு அடமப்பானது கடற் படட இயற் பியல்

•
•
மற் றும் கடல் சார் ஆய் வக ்தில் (NPOL) ஒலியியல்
ஆகியவற் றிற் கான நீ ர்மூழ் குத்
❖

ன் டம மற் றும் மதிப்பீடு (SPACE)

ள ்ட த் த ாடங் கியது.

இது தசானார் அடமப்புகளுக்கான அதிநவீனச் தசா டன மற் றும் மதிப்பீட்டு வசதி
ஆகும் .

❖

இது கப்பல் கள் , நீ ர்மூழ் கிக் கப்பல் கள் மற் றும் தெலிகாப்டர்கள் உள் ளிட்ட பல் தவறு
ளங் களில் இயங் கும் இந்தியக் கடற் படடயின் பயன்பாட்டிற் காக உருவாக்கப்பட்டது.

❖

இ ன்

னி ்துவமானச் சிறப்பானது, சிறப்பான முடறயில் வடிவடமக்கப்பட்ட ஒரு

நீ ர்மூழ் குத்
❖

ளமாகும் .

இவற் றிடன ஒ ்திடசவாக இயக்கப்படும் திருகு உருடள ஏற் றிகடளப் பயன்படு ்தி
100 மீட்டர் ஆழம் வடர இறக்க இயலும் .

குறுங் தகாள் 2022 AP7

❖

ஒரு வானியலாளர்கள் குழுவானது, சூரியனின் ஒளியில் மடறந்திருக்கின்ற, பூமிக்கு
அருகில் உள் ள மூன் று மாதபரும் குறுங் தகாள் கடளக் கண்டறிந்துள் ளது.

❖

இவற் றில் , 2022 AP7 என அடழக்கப்படும்

ஒரு குறுங் தகாளானது, கடந்

ப ்து

ஆண்டுகளில் கண்டறியப்பட்ட, ஒரு மிகப்தபரிய தகாளிடன உள் வாங் கக் கூடிய
அளவிலான குறுங் தகாள் என் று நம் பப்படுகிறது.
❖

இது பூமிக்கு "மிகவும் அபாயகரமானது" ஆகும் .

❖

இது 1.5-கிதலாமீட்டர் அகலம் தகாண்டது என்ெததோடு, ஒரு நாள் நமது கிரக ்துடன்
தமா க் கூடிய அளவிற் கு இது மிகப்தபரிய ஒரு சுற் றுப்பாட டயக் தகாண்டுள் ளது.

❖

2021 LJ4 மற் றும் 2021 PH27 ஆகிய மற் ற இரண்டு குறுங் தகாள் களும் பூமியின் சுற் றுப்
பாட யின் எல் டலக்குள் பாதுகாப்பாக வடரயறுக்கப்பட்ட சுற் றுப்பாட கடளக்
தகாண்டுள் ளன.

❖

ஒரு கிதலாமீட்டருக்கும் குடறவான விட்ட ்திடனக் தகாண்ட 2021 LJ4 அளவில் சிறியது
ஆகும் .

❖

2021 PH27 எனப்படும் குறுங் தகாளானது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இதுவடர நன் கு

•
•
அறியப்பட்ட குறுங் தகாள் ஆகும் .
❖

இ ன் காரணமாக, அ ன் தமற் பரப்பு ஈய ்ட

உருக்கும் அளவுக்கு தவப்பமடடகிறது.

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
முன்சனச்சரிக் டககளுக் கான நிர்வாக சசயல் திட்டம்
❖

UNFCCC அடமப்பின் COP27 மாநாட்டில் நடடதபற் ற வட்டதமடசக் கூட்ட ்தின் தபாது
அடனவருக்கும் முன் தனச்சரிக்டககளுக்கான ஒரு நிர்வாகச் தசயல் திட்டமானது
தவளியிடப் பட்டது.

❖

பருவநிடல

மாற் ற ்தின்

காரணமாக

தீவிரமடடந்துள் ள

தீவிர

வானிடல

நிகழ் வுகளுக்கான உலகளாவிய முன் தனச்சரிக்டக அடமப்டப உருவாக்குவட

இது

தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.
❖

அடனவருக்கும் முன் தனச்சரிக்டக அடமப்புகடள வழங் கச் பசய் வ ற் காக சுமார் 3.1
பில் லியன் அதமரிக்க டாலர் மு லீடு பசய் ய தவண்டும் என் று இந்

் திட்டம் முன்

தமாழிகிறது.
❖

உலக மக்கள் த ாடகயில் 33 ச வீ

்தினருக்கு முன் தனச்சரிக்டக அடமப்புகள்

இன் னும் அணுகப் படும் வடகயில் கிடடக்கப் தபறவில் டல.
❖

ஆப்பிரிக்காவில் உள் ள 60 ச வீ

்திற் கும் அதிகமான மக்கள் இந்

அடமப்புகடள

அணுகுவ ற் கான வாய் ப்பிடனப் தபறவில் டல.
❖

தநரவிருக்கும் தபரிடர் நிகழ் விடன 24 மணிதநர ்திற் கு முன்பாக அறிவிப்ப ால் ,
அவற் றினால் ஏற் படும் தச

்ட

30 ச விகி ம் குடறக்கலாம் .

இந் திய கருப் பு நிறத் தேனீ
❖

தமற் கு ் த ாடர்ச்சி மடலயில் புதிய வடக த னீ இனம் ஒன் று கண்டுபிடிக்கப் பட்டு
உள் ளது.

❖

இந் ப் புதிய இன ்திற் கு ஏபிஸ் கரிஞ் தசாடியன் என் று தபயரிடப்பட்டு, இந்திய கருப்பு
நிறத் த னீ என்ற தபாதுப் தபயரும் வழங் கப்பட்டுள் ளது.

❖

200 ஆண்டுகளுக்கும் தமலான இடடதவளிக்குப் பிறகு தமற் கு ் த ாடர்ச்சி மடலயில்
இருந்து ஒரு புதிய வடக த னீ இனம் கண்டறியப்பட்டுள் ளது.

•
•
❖

1798 ஆம் ஆண்டில் ஃதபப்ரிசியஸ் என்பவரால் இந்தியாவில் பகுதியில் கண்டறியப்
பட்ட ாக குறிப்பிடப்பட்ட கடடசி த னீ அபிஸ் இண்டிகா ஆகும் .

❖

ஃதபப்ரிசியஸ் இந்தியத் த னீக்கு அபிஸ் இண்டிகா என் று தபயரிட்டாலும் , அது இது
வடர இந்தியாவிடனச் தசர்ந்

❖

இனமாக கரு ப்படவில் டல.

'தரடிதயா-இடடநிடல குறியீடு (RMI)’ எனப்படும் த னீ வடககளில் நிலவும் இனப்
பாகுபாட்டிற் கான ஒரு புதிய நடவடிக்டகயின் அடிப்படடயில் ஆய் வுக் குழு அபிஸ்
இண்டிகாவின் நிடலடய விவரி ்து மீண்டும் குறிப்பிட்டது.

❖

இன் று வடர, ம ்திய மற் றும் த ன் னிந்தியா மற் றும் இலங் டகயின் சமதவளிகளில்
அபிஸ் தசரானா என்ற ஒரு இனம் மட்டுதம இருப்ப ாக கண்டறியப்பட்டுள் ளது.

❖

இந் ப் புதிய கண்டுபிடிப்பானது உலகில் உள் ள த னீக்களின் இன ்ட

11 ஆக

உயர் ்தியுள் ளது.

அறிக்டககள் மற் றும் குறியீடுகள்
WTW உலக பாலினச் பாலினச் சசல் வ சமநிடல அறிக்டக
❖

உலகப் பாலினச் பாலினச் தசல் வ சமநிடல அறிக்டகயிடன வில் லிஸ் ைவர்ஸ்
வோை்சன் மற் றும் உலகப் தபாருளா ார மன்றம் ஆகியடவ இடணந்து உருவாக்கி
உள் ளன.

❖

இது உலகிலுள் ள ஐந்து பிராந்தியங் களில் உள் ள பாலின அடிப்படடயிலான தசா ்து
மதிப்பின் தவறுபாடுகடள மதிப்பிடுகிறது.

❖

த ாழில் ,

குடும் ப

ஆ ரவு,

வாழ் க்டக

நிகழ் வுகள்

மற் றும்

நிதிக்

கல் வியறிவு

ஆகியவற் றின் மீதோன ஒன்தறாதடான் று இடணக்கப்பட்ட விடளவுகள்

தபான்ற

சம ்துவமின் டமயின் பின் னணியில் உள் ள காரணங் கடள இது மதிப்பிடுகிறது.

•
•
❖

இது ஓய் வூதிய ்தில் தபண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இடடயிலான பாலினச் தசல் வ
இடடதவளிடயக் குறிப்பிடுகிறது.

❖

தபண்கள் தமது பணியில் இருந்து ஓய் வு தபறும் தபாது, ஆண்கள் தபறுவது தபால்
அல் லாமல் 74 ச வீ ம் மட்டுதம அவர்கள் தபறுவர்.

❖

ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளில் , இந்திய நாட்டில் பாலினச் பாலினச் தசல் வ மதிப்பில் மிக
தமாசமான இடடதவளி நிலவுகிறது.

❖

இந்தியாவின் பாலின ஊதிய இடடதவளியானது உலக சராசரிடய விட அதிகமாக
உள் ளது.

❖

தபண்களுக்கான

டலடமப் ப விகள் குடறவாகதவ உள் ளன.

❖

பணியிட ்தில் உள் ள தபண்களில் 3 ச வீ ம் தபர் மட்டுதம உயர் நிடலெ் ப விகடள
வகிக்கின்றனர்.

❖

நீ ண்ட காலம் சார்ந்

நிதி முடிவுகள் தபாதுவாக ஆண்களிட ்திதலதய உள் ளது.

❖

உடழக்கும் தபண்களின் நிதிக் கல் வியறிவு இந்தியாவில் குடறவாக உள் ளது.

❖

சராசரியாக, ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில்

ான் மிகக் குடறந்

அளவிலான உலகச்

தசல் வ இடடதவளிகள் பதிவாகியுள் ளது.
❖

இந் ெ் பிராந்திய ்தில் உள் ள தபண்கள் ஆண்களின் தசல் வ நிடலகளில் முக்கால்
வாசி (76 ச வீ ம் ) மட்டுதம தசர்க்கின்றனர்.

❖

இது உலகச் சராசரிடய விட தவறும் 2 புள் ளிகள் மை்டுதம அதிகமாகும் .

❖

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்திய ்தின் 12 நாடுகளில் உள் ள பாலினச் தசல் வ இடடதவளி
இந்தியாவில் 64 ச வீ
ச வீ

❖

்திற் கும் , சிறந்

தசயல் திறன் தகாண்ட த ன் தகாரியாவில் 90

்திற் கும் இடடயில் உள் ளது.

உலகச் சராசரியுடன் ஒப்பிடச் பசய் யும் தபாது, இந் க் குறியீட்டில் இடம் தபற் றுள் ள
ஆறு நாடுகளில் உள் ள தபண்கள் ஓய் வூதிய ்தின் தபாது அதிக தசல் வ ்ட ப் தபறச்
பசய் கின்றனர்.

❖

சீனா (78%), ஜப்பான் (82%), பிலிப்டபன் ஸ் (79%) மற் றும் சிங் கப்பூர் (79%) ஆகியடவ
இதில் அடங் கும் .



