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நவம் பர் – 19

தமிழ் நாடு செய் திகள்
இந் தியாவின் முதலாவது பல் முனனயத் தளவாடப் பூங் கா

❖

ரிலையன் ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் நிறுவனத்திற் கு தமிழ் நாட்டின் தளவாடப் பூங் காவிலன
நிறுவுவதற் கான திட்டத்திற் கு அனுமதி வழங் கப்பட்டுள் ளது.

❖

பிஎம் கதி-சக்தி மற் றும் ததசியத் தளவாடக் ககாள் லகயின் கீழ் , ஏற் றுமதியிலன
மலிவானதாகவும் , விநிதயாகச் சங் கிலிலய மிகுந்தத் திறனுள் ளதாகவும் மாற் றச்
கசய் யும் முயற் சியிை் (தற் தபாலதய 14 சதவிகிதத்திலிருந்து) கமாத்த உள் நாட்டு
உற் பத்தியிை் 10 சதவிகிதம் என்ற அளவிற் கு தளவாடக் கட்டணங் கலள ககாண்டு வர
இது எண்ணுகிறது.

❖

இந்தியாவின் முதைாவது பை் முலனயத் தளவாடப் பூங் கா, திருவள் ளூர் மாவட்டம்
மப்தபடு கிராமத்திை் ஏற் படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

❖

இது திருப்கபரும் புதூர் – ஒரகடம் கதாழிற் சாலை வலளயத்திை் தானியங் கி வாகனம்
மற் றும் மின் னணுப் கபாருட்கள் உற் பத்தி லமயத்திற் கு அருதக அலமந்துள் ளது.

காந் தி கிராமப் பல் கனலக் கழகம் – இனளயராஜா
❖

பிரதம மந்திரி நதரந்திர தமாடி திண்டுக்கை் லிை் உள் ள நிகர்நிலைப் பை் கலைக்
கழகமான காந்தி கிராம ஊரகக் கை் வி நிறுவனத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவிை் கைந்து
ககாண்டார்.

❖

இந்தப்

பட்டமளிப்பு

விழாவிை்

இலசயலமப்பாளர்கள்

இலளயராஜா

மற் றும்

உலமயாள் புரம் சிவராமன் ஆகிதயாருக்குக் ககௌரவ முலனவர் பட்டங் கள் வழங் கப்
பட்டன.
❖

காந்தி கிராம உயர்கை் விக்கான கிராமியக் கை் வி நிறுவனமானது 1956 ஆம் ஆண்டிை்
மகாத்மா காந்தியின் நயி தலிம் என்ற கை் வி முலறலயப் பரப்பச் கசய் வதற் காக
நிறுவப் பட்டது.

•
•
❖

இந்த நிறுவனத்லத முலனவர் T.S. கசௌந்தரம் மற் றும் முலனவர் G. ராமச்சந்திரன்
ஆகிதயார் தமம் படுத்தினர்.

சென்னன – னமசூரு வந் தத பாரத் வினரவு வண்டி

❖

கபங் களூரு KSR ரயிை் நிலையத்திை் கசன் லன – லமசூரு வந்தத பாரத் விலரவு
வண்டியிலனயும் , பாரத் ககௌரவ் காசி யாத்திலர என்ற ரயிலையும் பிரதமர் தமாடி
ககாடியலசத்துத் துவக்கி லவத்தார்.

❖

இது இந்தியாவின் ஐந்தாவதும் , கதன் னிந்தியாவின் முதைாவதுமான வந்தத பாரத்
விலரவு வண்டியாகும் .

❖

மற் ற நான் கு வண்டிகள் புதுதிை் லி-வாரணாசி, புதுதிை் லி-ஸ்ரீமாதா லவஷ்தணா ததவி
காத்ரா, காந்திநகர்-மும் லப மற் றும் புதுதிை் லி-உனா ஆகிய வழித்தடங் களிை் ஓடிக்
ககாண்டு இருக்கின்றன.

❖

இது கபரம் பூரிை் உள் ள ஒருங் கிலணப்பு இரயிை் கபட்டித் கதாழிற் சாலையிை் உள்
நாட்டிதைதய உற் பத்தி கசய் யப்பட்டது.

❖

வந்தத பாரத் என்பது ஒரு மித-அதிதவக இரயிைாகும் .

•
•
❖

இது ஒரு தன் லனத் தாதன உந்திக் ககாள் ளும் இயந்திரம் ககாண்ட ஒரு இரயிைாகும் .

❖

இது தனியாக அதற் ககன் று ஒரு இயந்திரத்லதக் ககாண்டிருக்கவிை் லை.

ெர்வததெெ் செய் திகள்
இந் தியா-ஆசியான் நட்புறவு
❖

2022

ஆம்

ஆண்டிை் ,

ஆசியான்–இந்தியா

இருவரும்

தனது

30

ஆண்டுகளான

கூட்டாண்லமலய அனுசரிப்பதாை் , இது ஆசியான்-இந்தியா நட்புறவு ஆண்டாக
அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
❖

1992 ஆம் ஆண்டிை் ஆரம் பத்திை் இந்தியா ஒரு துலறசார் பங் குதாரராக ஏற் றுக்
ககாள் ளப் பட்டது.

❖

2002 ஆம் ஆண்டிை் , இந்த உறவுமுலறயானது உச்சி மாநாடு அளவிைான நிலைக்குத்
தரம் உயர்த்தப் பட்டது.

❖

இறுதியாக, 2012 ஆம் ஆண்டிை் இது உத்திசார் கூட்டாண்லமயாக தரம் உயர்த்தப்
பட்டது.

19வது ஆசியான் இந் தியா உெ்சி மாநாடு
❖

கம் தபாடியாவின் தபணாம் கபன் நகரிை் நலடகபற் ற 19வது ஆசியான் இந்தியா உச்சி
மாநாட்டிை் இந்தியாவின் துலணக் குடியரசுத் தலைவர் தலைலமயிைான இந்தியப்
பிரதிநிதிகள் கைந்து ககாண்டனர்.

❖

அரசியை் , பாதுகாப்பு, கபாருளாதாரம் மற் றும் சமூகக் கைாச்சார உறவுகலள தரம்
உயர்த்திட தவண்டி 2002 ஆம் ஆண்டு முதை் இந்தியாவும் ஆசியானும் வருடாந்திர
அளவிை் உச்சி மாநாடுகலள நடத்தி வருகின்றன.

❖

துலணக் குடியரசுத் தலைவர் கம் தபாடியாவின் தபணாம் கபன் நகரிை் நலடகபற் ற
17வது கிழக்காசிய உச்சி மாநாட்டிலும் உலரயாற் றினார்.

❖

தபணாம் கபன் னிை் நலடகபற் ற 40வது மற் றும் 41வது ஆசியான் உச்சி மாநாடுகளின்

•
•
ஒரு பகுதியாக கிழக்காசிய உச்சி மாநாடு நடத்தப்பட்டது.
❖

ஆசியான் குழுமத்தின் 11வது உறுப்பினராக கிழக்கு டிதமார் என்ற நாட்டிலன
அனுமதித்திட ஆசியான் அலமப்பு ககாள் லகயளவிை் நட்புக் ககாண்டிருக்கிறது.

❖

1999 ஆம் ஆண்டிை் இதிை் கம் தபாடியா அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு, இந்தப் பிராந்திய
மன்றத்திை் ஏறத்தாழ இரு தசாப்தங் களுக்குப் பிறகு முதைாவது புதிய ஒரு உறுப்பினர்
அனுமதிக்கப்பட உள் ளது.

❖

கிழக்கு டிதமார் என்பது முன் னதாக இந்ததாதனசியப் பிராந்தியத்தின் ஒரு பகுதி
ஆகும் .

❖

இது 2002 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயாை் அங் கீகரிக்கப்பட்டது.

❖

இது ஆசியாவிை் மிகுந்த இலளய ஜனநாயக நாடாக அதலன மாற் றியது.

17வது ஜி20 உெ்சி மாநாடு
❖

இது இந்ததாதனசியாவின் பாலி நகரிை் நடத்தப்பட்டது.

❖

இந்த இரண்டு நாள் மாநாடு “ஒன்றாக மீட்கப் படுதவாம் , நன்றாக வலுப்கபறுதவாம் ”
என்ற கருத்துருவிை் தமற் ககாள் ளப்பட்டது.

❖

இந்த ஜி20 உச்சிமாநாட்டின் நிகழ் சசி
்
நிரலின் ஒரு பகுதியாக மூன் று பயிற் சிப்
பட்டலறகள் நடத்தப்பட்டன.

❖

அலவ

உணவு

மற் றும்

ஆற் றை்

பாதுகாப்பு,

சுகாதாரம்

மற் றும்

எண்ணியை்

உருமாற் றம் ஆகியனவாகும் .
❖

இந்ததாதனசியாவாை்

தலைலம தாங் கப்பட்ட 2022 ஆம்

ஆண்டின் ஜி20 உச்சி

மாநாட்டிை் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி கைந்து ககாண்டார்.
❖

உணவு

மற் றும்

பாதுகாப்பு

என்ற

தலைப்பிைான

ஜி20

பயிற் சிப்

பட்டலறயிை்

உலரயாற் றும் சமயத்திை் , பிரதமர் தமாடி உக்லரனிை் இந்தியாவின் நீ ண்டகாை
நிலையான தபச்சுவார்த்லத மற் றும் சாதுரியத்லத (Diplomacy) வலியுறுத்தினார்.
❖

இந்த நிகழ் விை் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் , பிதரசிை் மற் றும் கமக்சிதகா நாட்டின்
தலைவர்கள் கைந்து ககாள் ளவிை் லை.

❖

இந்த நிகழ் விை் இலணயதள வாயிலிை் உலரயாற் றிட உக்தரனிய அதிபர் விதளாடிமிர்
கஜைன்கிக்கு அலழப்பு விடுக்கப்பட்டது.

•
•
❖

ஜி20 முக்கூட்டு என்பது ஜி20 அலமப்பிற் குள் ளாக, தற் தபாலதய, முந்லதய மற் றும்
அடுத்து வரப்தபாகும் தலைலம உறுப்பினர்கலள அதாவது இந்ததாதனசியா, இத்தாலி
மற் றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகலளக் குறிப்பிடுகிறது.

❖

இந்தியாவானது இந்ததாதனாசியாவிடமிருந்து 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 01 முதை் ஜி20
தலைலமப் கபறுப்லப ஏற் றுக் ககாண்டு 2023 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவிை் முதை்
முலறயாக ஜி20 தலைவர்களின் உச்சி மாநாட்டிலன நடத்த உள் ளது.

❖

2023ம் ஆண்டிை் 18வது ஜி20 உச்சி மாநாடு புதுதிை் லியிை் நடத்தப்படும் .

❖

ஜி20 தலைலமப் கபாறுப்லபப் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியிடம் இந்ததாதனசிய அதிபர்
தஜாதகா விதடாதடா ஒப்பலடத்தார்.

சபருந் சதாற் று நிதி

❖

அடுத்த உைகளாவியப் கபருந்கதாற் றிலனக் லகயாள தவண்டி,

ஜி20 அலமப்பின்

சுகாதார மற் றும் நிதி அலமச்சர்கள் 1.4 டாைர் பிை் லியன் அளவிைான கபருந்கதாற் று
நிதியிலனத் துவக்கி லவத்தனர்.
❖

ஜி20 அலமப்பு உறுப்பினர்களும் ஜி20 அை் ைாத உறுப்பினர்களும் சிை அறக்கட்டலள
அலமப்புகளும் இந்த நிதிக்குப் பங் களிப்பு கசய் துள் ளன.

❖

இது ஜி20 தலைலமப் பதவிகளிை் முலறதய இந்ததாதனசியா மற் றும் இத்தாலி ஆகிய

•
•
நாடுகளின் தலைலமப் பதவியின் தமம் படுத்தப்பட்டது.
❖

அகமரிக்கப் தபரரசு அதிை் கமாத்தத்திை் மூன்றிை் ஒரு பங் கு அளவிற் கு 450 மிை் லியன்
டாைர் நிதியிலனப் பங் களித்து இருக்கின்றது.

❖

முதை் முலறயாக சர்வததசச் சமூகம் வளரும் நாடுகளிை் கபருந்கதாற் லறத் தடுத்தை் ,
முன் கூட்டிய தயாரிப்பு மற் றும் பதிகைதிர் நடவடிக்லக ஆகியவற் றுக்கு என் று முதலீடு
கசய் வதற் காக தவண்டி அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு நிதியளிப்பு முலறக்கு ஒன் று கூடி
இருக்கின்றது.

உலக மக் கள் சதானக – 8 பில் லியன்

❖

2022 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 15 ஆம் தததியன் று, உைகின் மக்கள் கதாலக 8 பிை் லியன்
(800 தகாடி) என்ற அளலவ எட்டியிருக்கின்றது.

❖

உைக மக்கள் கதாலக, 2030 ஆம் ஆண்டு வாக்கிை் 8.5 பிை் லியன் என்ற அளவிற் கும் , 2050
ஆம் ஆண்டு வாக்கிை் 9.7 பிை் லியன் என்ற அளவிற் கும் , 2100 ஆம் ஆண்டு வாக்கிை் 10.4
பிை் லியன் என்ற அளவிற் கும் உயர்ந்திடும் .

❖

எனினும் , உைகின் மக்கள் கதாலக 7 பிை் லியனிலிருந்து 8 பிை் லியனிற் கு உயர்ந்திட 12
வருடங் கலள எடுத்துக் ககாண்டாலும் , அடுத்து 9 பிை் லியன் அளவிலன எட்டிட
ததாராயமாக 12 வருடங் கலள, அதாவது 2037 ஆம் ஆண்டிை் , அலத எட்டும் .

❖

வருடாந்திரமான உைக மக்கள் கதாலக வள அறிக்லகயும் 1950 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
உைகின் மக்கள் கதாலக மிகக் குலறவான தவகத்திை் மட்டுதம உயர்ந்து வருகின்றது
என்பலதயும் தகாடிட்டுக் காட்டியுள் ளது.

❖

2020 ஆம் ஆண்டிை் இது ஒரு சதவிகிதத்திற் கும் கீழ் குலறந்துள் ளது.

❖

2022 ஆம் ஆண்டிை் , மிக அதிக மக்கள் கதாலக ககாண்ட இரண்டு பிராந்தியங் களுதம,
2.3 பிை் லியன் மக்கள் கதாலகயுடன் கதன்கிழக்கு ஆசியாவும் 2.1 பிை் லியன் மக்கள்

•
•
கதாலகயுடன் மத்திய மற் றும் கதற் காசியாவும் என ஆசியாவிதைதய அலவ அலமந்து
உள் ளன.
❖

ஐக்கிய நாடுகள் அலவயின் கணிப்பின் படி, 2023 ஆம் ஆண்டு வாக்கிை் உைகின் மிக
அதிக மக்கள் கதாலக ககாண்ட நாடாக சீனாலவ விஞ் சி இந்தியா உருகவடுக்க
இருக்கின்றது.

❖

உைகின் கமாத்த அளவிை் மூன்றிை் ஒரு பங் கிலன சீனாவும் இந்தியாவும் ககாண்டு
உள் ளன.

❖

சீனாவிற் கான உைக வங் கியின் கணிப்பின் படி 1.4 பிை் லியன் மக்கள் கதாலகலய விட
இந்தியா ஆனது மக்கள் கதாலகலய 1.38 பிை் லியன் எனக் கணித்துள் ளது.

❖

2050 ஆம் ஆண்டு வலரயிை் உைக மக்கள் கதாலகயிை் பாதியளவிற் கும் தமைான
அளவிை் எகிப்து, காங் தகா, எத்திதயாப்பியா, லநஜீரியா, இந்தியா, பாகிஸ்தான்,
தான் சானியா மற் றும் பிலிப்லபன் ஸ் ஆகிய 8 நாடுகளிை் மட்டும் கணிக்கப்பட்ட
அதிகரிப்பு இருக்கும் .

சபாருளாதாரெ் செய் திகள்
நாணயக் கண்காணிப் புப் பட்டியல் – இந் தியா
❖

அகமரிக்காவின் கருவூைத்துலற தனது நாணயக் கண்காணிப்புப் பட்டியலிை் இருந்து
இத்தாலி, கமக்சிதகா, தாய் ைாந்து மற் றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளுடன் தசர்த்து
இந்தியாலவயும் அதிலிருந்து நீ க்கியுள் ளது.

❖

நாணயக் கண்காணிப்புப் பட்டியலின் ஒரு பகுதியாக சீனா, ஜப்பான், ககாரியா,
கஜர்மனி, மதைசியா, சிங் கப்பூர் மற் றும் லதவான் ஆகிய 7 நாடுகள் உள் ளன.

❖

நாணயத்லதத் தவறாக லகயாள் பவர்கள் என்பது அகமரிக்க டாைர் நாணயத்திற் கு
எதிராக தங் கள் நாட்டு நாணயத்தின் மதிப்பிலன தவண்டுகமன்தற குலறப்பது என்ற
ஒரு நியாயமற் ற நாணய மதிப்பு நடவடிக்லககளிை் ஈடுபடும் நாடுகளுக்கு அகமரிக்க
அரசாை் வழங் கப்படும் ஒரு அலடயாளம் ஆகும் .

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
உலக கரிம வரவு செலவு அறிக் னக 2022

❖

மனித நடவடிக்லககளாை்

உமிழப்படும் கரிமத்லதக் கணக்கிடச் கசய் யும் ஒரு

அறிவியைாளர்கள் குழுவான உைக கரிமத் திட்டத்தாை் இந்த அறிக்லக கவளியிடப்

•
•
பட்டது.
❖

இந்த அறிக்லக வளிமண்டைத்திை் கரியமிை வாயு குலறந்ததற் கான தடயம் எதுவும்
இை் லை எனக் கூறியுள் ளது.

❖

புவி உடனடியாக கவப்பமயமாதலை 1.5 டிகிரி கசை் சியஸ் என்ற அளவிற் குள் தடுத்து
நிறுத்த தவண்டிய ஒரு கட்டாயத்திை் உள் ளது.

❖

2022ம்

ஆண்டிை்

வளிமண்டைத்திை்

கசலுத்தப்படும்

உைகளாவியக்

கரிம

உமிழ் வுகளின் அளவானது 40.6 பிை் லியன் டன் கள் கரியமிை வாயு என்ற அளவிலன
எட்டும் என் றும் எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
❖

இந்தக் கணிப்பானது, 2019 ஆம் ஆண்டிை் கமாத்த வருடாந்திர அளவிை் மிக அதிக
அளவிை் உமிழப்பட்ட 40.9 பிை் லியன் டன் கள் கரியமிை வாயு என்ற அளவிற் கு மிக
அருகாலமயிை் உள் ளது.

❖

கணிக்கப்பட்ட உமிழ் விை் , சீனா (0.9 சதவிகிதம் ), ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (0.8 சதவிகிதம் )
ஆகியவற் றிை் குலறந்தாலும் , அகமரிக்கா (1.5 சதவிகிதம் ), இந்தியா (6 சதவிகிதம் )
மற் றும் எஞ் சியிருக்கும் உைகின் பிற பகுதிகளிை் (1.7 சதவிகிதம் ) அதிகரிக்கும் .

❖

2022ம் ஆண்டிை் இந்தியாவிை் கபரும் பாலும் நிைக்கரி உமிழ் விை் ஏற் படும் ஒரு ஐந்து
சதவிகித அதிகரிப்பாை் , 6 சதவிகித அளவிற் கு அதிக அளவிைான உமிழ் வு ஏற் படும் .

❖

2021 ஆம் ஆண்டிை் , உைகளாவியக் கரிம உமிழ் வுகளிை் சீனா (31 சதவிகிதம் ),
அகமரிக்கா (14 சதவிகிதம் ) மற் றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (8 சதவிகிதம் ) ஆகியன
கபரும் பான் லமயான உமிழ் வு நாடுகளாகும் .

❖

இந்தியா உைக கரிம உமிழ் விை் 7 சதவிகிதப் பங் களிப்லபக் ககாண்டுள் ளது.

❖

முந்லதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் தபாது, 2022ம் ஆண்டிை் இந்தியாவானது உைகிை் கரிம
உமிழ் விை் மிக அதிக அளவிைான அதிகரிப்லபச் சந்திக்க உள் ளதாக எதிர்பார்க்கப்
படுகின்றது.

❖

கரிம உமிழ் விை் இரண்டாவது கபரிய அதிகரிப்பிலன அகமரிக்கா பதிவு கசய் ய
உள் ளதாக கணிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.

❖

கமாத்த உமிழ் வு அளவிை் உைகளவிை் இந்தியா மூன்றாவது இடத்திலும் , தனிநபர்
உமிழ் விை் இந்தியா உைகிை் மிகவும் குலறவானது என் றும் தரவரிலசப் படுத்தப் பட்டு
உள் ளது.

நீ ண்டகால – குனறந் த உமிழ் வு தமம் பாட்டு உத்தி

❖

எகிப்தின் ஷரம் எை் தஷக்கிை் நலடகபற் ற, ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் 27வது

•
•
உறுப்பினர்களுக்கான மாநாட்டிை்

(COP27) பருவநிலை மாற் றம்

மீதான ஐக்கிய

நாடுகளின் கட்டலமப்பு ஒப்பந்தத்திடம் இந்தியா இதலனச் சமர்ப்பித்தது.
❖

2022ம் ஆண்டிற் குள் ளாக இந்த ஆவணத்லத UNFCCC அலமப்பின் 195 உறுப்பினர்
நாடுகளும் சமர்ப்பிக்க கடலமப்பட்டு உள் ளன.

❖

இந்தியாவின் LT-LEDS உத்தி, ஒரு குலறந்த உமிழ் விற் கான பாலதக்கான மாற் றத்திற் கு
தவண்டி நிறுவப்பட்டது.

❖

இந்த LT-LEDS உத்தியானது, உைக கரிம வரவு கசைவுப் பட்டியலிை் இந்தியாவிற் கான
ஒரு

சமபங் கு

உரிலமக்காகவும் ,

நியாயமான

பங் கிற் காகவும்

தவண்டிய

ஒரு

கட்டலமப்பிை் வடிவலமக்கப்பட்டு உள் ளது.
❖

அடுத்தத் தசாப்தத்திை் குலறந்தபட்சம் மூன் று மடங் கு என்ற அளவிற் கு தனது
அணுசக்தி உற் பத்தித் திறலன அதிகரிப்பது என்பதின் மீது இது லமயம் ககாண்டு
உள் ளது.

❖

தமலும்

இது உயிரி எரிகபாருளின் பயன்பாட்டிலன, குறிப்பாக கபட்தராலுடன்

எத்தனாலைக் கைந்து பயன்படுத்துவதலன அதிகரிக்கச் கசய் வதிை் கவனம் கசலுத்த
எண்ணுகின்றது.
❖

தமலும் இது தபாக்குவரத்துத் துலறயிை் குலறந்த கரிம வளர்ச்சியிலன தமம் படுத்த
கசய் திடுவதற் காக பசும் லைட்ரஜன் என்ற எரிகபாருளின் பயன்பாட்டிலன அதிகப்
படுத்துவலதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள் ளது.

மீத்ததன் எெ்ெரிக் னக மற் றும் பதிசலதிர்ப்பு முனற

❖

இது எகிப்தின் ஷரம் எை் தஷக்கிை் நலடகபறும் ஐக்கிய நாடுகளின் பருவநிலை
மாற் றம் மீதான கட்டலமப்பு ஒப்பந்தம் மீதான 27வது உறுப்பு நாடுகளின் மாநாட்டிை்
கவளியிடப்பட்டது.

❖

இது

உைக

கவப்பமாதை்

வாயுக்கலளக்

லகயாள் வதன்

மூைம்

பருவநிலை

மாற் றத்தின் தவகத்லதத் தணிக்கும் உைகளாவிய முயற் சிகளிை் ஒரு பகுதியாகும் .
❖

இது ஐக்கிய நாடுகளின் சுற் றுச்சூழை்

திட்டத்தின் சர்வததச மீத்ததன் உமிழ் வு

கண்காணிப்பு உத்தியின் ஒரு பகுதியாக நிறுவப்பட்டது.
❖

இது மீத்ததன் உமிழ் வுகலள கண்டறிந்து அலத நிவர்த்தி கசய் திட நடவடிக்லககள்
எடுத்திட அரசாங் கங் கலள இயைச் கசய் திடும் வலகயிை் ஒரு கசயற் லகக் தகாள்
அடிப்பலடயிைான அலமப்பாகும் .

❖

இதுதவ மீத்ததன் உமிழ் விலனக் கண்டறிந்து கவளிப்பலடயாக அறிவிப்பு கவளியிடச்

•
•
கசய் யும் முலறலமகலள இலணக்கச் கசய் திடும் வலகயிை் கபாதுவாக கிலடத்திடச்
கசய் யும் ஒரு உைகளாவிய அலமப்பாகும் .
❖

பருவநிலை மாற் றத்திற் கான அரசுகளுக்கு இலடதயயான மன்றத்லதப் கபாறுத்த
வலரயிை் , 2030ம் ஆண்டிற் குள் உைகம் கட்டாயமாக குலறந்தபட்சம் 30 சதவிகிதம்
என்ற அளவிற் கு மீத்ததன் உமிழ் வுகலளக் குலறக்கச் கசய் ய தவண்டும் .

❖

இது 1.5 டிகிரி கசை் சியஸ் என்ற ஒரு கவப்பநிலை வரம் பிற் குள் ளாக உைக கவப்பமய
மாதலைத் தடுத்து நிறுத்தச் கசய் யும் உைக மீத்ததன் உறுதிகமாழியின் ஒரு இைக்கு
ஆகும் .

உலக கவெப் பாதுகாப் புத் திட்டம்

❖

எகிப்திை் நலடகபற் ற ஐக்கிய நாடுகளின் 27வது உறுப்பினர்களின் மாநாட்டிை் , ஜி7
தலைலமயிைான உைக கவசப் பாதுகாப்புத் திட்டமானது கவளியிடப் பட்டது.

❖

இது

பருவநிலைப்

தபரிடர்களாை்

பாதிக்கப்படும்

நாடுகளுக்கு

நிதியளிக்கச்

கசய் திடும் ஒரு நிதியளிப்பு முலறயாகும் .
❖

இது ‘இழப்பு மற் றும் தசதம் ’ என்ற முலறலய மாற் றுவதற் குப் பதிைாக அதன்
முன்தனற் றத்திற் கு ஒத்துலழப்பு நை் கிட எண்ணுகின்றது.

❖

ஜி7 ‘உைக கவசப் பாதுகாப்பு’ முன் கனடுப்பிடமிருந்து நிதியுதவி கபறும் முதை்
கபறுநர்களிை் பாகிஸ்தான் இருக்கும் .

❖

ஜி7 குழுமம் மற் றும் பருவநிலை ரீதியிை் பாதிக்கப்படக் கூடிய நாடுகளின் ஜி20
குழுமம் ஆகியன இந்தத் திட்டத்தின் ஒருங் கிலணப்பாளர்கள் ஆகும் .

❖

பாதிக்கப்படக்கூடிய பருவநிலை மன்றத்தின் பாதிக்கப்படக்கூடிய இருபது (வி20)
என்ற குழுமத்தின் நிதியலமச்சர் குழுவானது பருவநிலைக்கு முலறயாக பாதிக்கப்
படக் கூடிய கபாருளாதாரங் களுக்காக ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒருங் கிலணப்பு
முன் கனடுப்பாகும் .

‘நமது வாழ் வியல் தநரத்தில் ’ பரப் புனர
❖

சுற் றுச்சூழை் , வனம் மற் றும் பருவநிலை மாற் ற அலமச்சகத்தின் கீழ் வரும் இயற் லக
வரைாற் றுக்கான ததசிய அருங் காட்சியகமும்

ஐக்கிய நாடுகளின் தமம் பாட்டுத்

திட்டமும் கூட்டாக இலணந்து இந்த ‘நமது வாழ் வியை் தநரத்திை் ’ என்ற பரப்புலரலயத்

•
•
கதாடங் கியுள் ளன.
❖

இது எகிப்திை் 27வது உறுப்பு நாடுகளின் மாநாட்டிை் கவளியிடப்பட்டது.

❖

இந்தப் பரப்புலரயானது நீ டித்த வாழ் வியை் முலறக்கான கசய் தித் தூதர்களாக 18
வயது முதை் 23 வயது ககாண்ட இலளஞர்கலள மாற் றச் கசய் வலத அங் கீகரித்திட
எண்ணுகின்றது.

❖

சுற் றுச்சூழை்

சார்ந்த

விழிப்புணர்வு

ககாண்ட

ஒரு

வாழ் க்லகலய

வாழ் ந்திட

எண்ணுகின்ற, உைகம் முழுவதும் உள் ள துடிப்பான இலளஞர்களுக்கு அதற் கான
திட்டங் களுக்கான ஒரு உைகளாவிய அலறகூவலை இந்தப் பரப்புலர வழங் குகின்றது.

LeadIT உெ்சி மாநாடு

❖

எகிப்தின் ஷரம் எை் தஷக்கிை் நலடகபற் ற 27வது உறுப்பு நாடுகளின் மாநாட்டின் ஒரு
பகுதியாக, இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் இந்த உச்சி மாநாட்லட நடத்தின.

❖

கதாழிை் துலற மாற் றத்திற் கான தலைலம எனப்படும் இந்த LeadIT முன் கனடுப்பானது,

•
•
கதாழிை் துலறயிலனத் தணித்திட, குலறந்த கரிம மாற் றப் பாலத மீது கவனம்
கசலுத்துகின்றது.
❖

இந்த LeadIT முன் கனடுப்பானது, நியூயார்க்கிை் 2019 ஆம் ஆண்டிை் நலடகபற் ற ஐக்கிய
நாடுகள் கபாதுச் கசயைாளரின் பருவநிலை கசயை் பாட்டிற் கான உச்சி மாநாட்டின்
தபாது, உைகப் கபாருளாதார மன்றத்தின் ஆதரவுடன் சுவீடன் மற் றும் இந்தியா ஆகிய
நாடுகளின் பிரதமர்களாை் கவளியிடப்பட்டது.

❖

LeadIT முன் கனடுப்பிை் தற் தபாலதயக் கட்டமானது 2023ம் ஆண்டிை் நிலறவலடய
இருக்கின்றது.

❖

தமலும் அடுத்த ஆண்டானது, இது வலரயிை் தமற் ககாள் ளப்பட்டதற் கான திறன்
மற் றும் சாதலனகலளப் பிரதிபலிக்கச் கசய் வதற் கான ஒரு தருணமாகும் .

❖

தற் சமயம் , இந்தக் குழுமமானது, 16 நாடுகள் மற் றும் இந்தியாவிலிருந்து டாை் மியா
சிகமன்ட், மஹிந்திரா குழுமம் மற் றும் ஸ்லபஸ் கஜட் நிறுவனம் உள் ளிட்ட 19
நிறுவனங் கள் ஆகிதயாலர உறுப்பினர்களாகக் ககாண்டிருக்கின்றது.

❖

இதன் கசயைகமானது, சுவீடனிை் உள் ள ஸ்டாக்தைாம் சுற் றுச்சூழை் நிறுவனத்தாை்
நிர்வகிக்கப் படுகின்றது.

இந் தியாவின் குளிர்ப் பதனெ் ெங் கிலித் திட்டம்

❖

எகிப்தின்

ஷரம்

எை்

தஷக்கிை்

நலடகபற் ற

ஐக்கிய

மாற் றத்திற் கான கட்டலமப்பு ஒப்பந்தத்தின் 27வது

நாடுகளின்

பருவநிலை

உறுப்பினர்கள்

மாநாட்டிை் ,

‘நீ டித்த உணவு குளிர்ப் பதனச் சங் கிலி, வாய் ப்புகள் , சவாை் கள் மற் றும் அடுத்த
கட்டத்லத தநாக்கி’ என்ற அறிக்லகயானது கவளியிடப்பட்டது.

•
•
❖

உணவுப் பதப்படுத்துதை் , அலத உலறயிடுதை் , அதன் நுகர்வு மற் றும் விநிதயாக
அலமப்புகளிை் குளர்பதனச் சங் கிலிகள் வறுலம மற் றும் பட்டினியின் சுழற் சியிை்
இருந்து ைட்சக்கணக்கான மக்கலள கவளிதயற் றுவதற் கு மிகவும் முக்கியமானது
ஆகும் .

❖

இது 2050ம் ஆண்டிற் குள் ளாக, ஒரு கூடுதை் அளவாக இரண்டு பிை் லியன் மக்களுக்கு
உணவளிக்கச் கசய் திடும் சவாலை நிலறதவற் றுவதிை் உதவியாக இருக்கும் .

❖

உணவு நட்டம் மற் றும் இழப்பானது உைகளாவியப் பசுங் குடிை் வாயு உமிழ் விை்
ஏறக்குலறய 8 முதை் 10 சதவிகித அளவிற் குப் கபாறுப்பானதாக இருக்கும் .

தண்ணீர் ஏற் பு மற் றும் பதிசலதிர்ப்பு செயல் திட்டம்

❖

முன் னதாக தண்ணீர ் ஏற் பு அை் ைது பதிகைதிர்ப்பு மீதான கசயை் என் று அறியப்பட்ட
தண்ணீர ் ஏற் பு மற் றும் பதிகைதிர்ப்புச் கசயை் திட்டத்லத 27வது உறுப்பினர்களின்
மாநாடானது கவளியிட்டு இருக்கின்றது.

❖

இது குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவின் ககாம் பு முலனப் பகுதியிை் வறட் சியாை் பாதிக்கப்
பட்ட மக்களுக்கு நம் பிக்லக அளிக்கும் விதத்திை் ஆப்பிரிக்காவிற் கு முன் னுரிலமக்
கவனம் என்ற ரீதியிை் ஆரம் பிக்கப்பட்டுள் ளது.

❖

இது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் , தண்ணீர ் மற் றும் பருவநிலைக் கூட்டணித் தலைவர்கள் ,
உைக வானிலை அலமப்பு மற் றும் தண்ணீருக்கான ஆப்பிரிக்காவின் மந்திரிகள்
மன்றம் மற் றும் இன் ன பிறர் ஆகிதயாரது ஒத்துலழப்பின் ஒரு விலளவாகும் .

❖

இது ஒவ் கவாரு பிராந்தியத்திற் கும் தவண்டிய நீ ரின் பற் றாக்குலற மற் றும் கிலடக்குந்
தன் லமத் தகவலைப் புரிந்து ககாள் ள உதவிடும் துை் லிய நீ ரியை் தரவுகள் , தண்ணீர ்
மற் றும் பருவநிலை குறித்தக் கணக்ககடுப்பு மற் றும் உலறபனி மண்டைம் மீதான
தகவை் அலமப்பு தபான்ற உைகளாவியத் தண்ணீர ்த் தகவை் தசலவகலளக் ககாண்டு
உள் ளது.

மாநிலெ் செய் திகள்
வளனமக்கான சினல
❖

கபங் களூரு சர்வததச விமான நிலையத்தின் வளாகத்திற் குள் கபங் களூரு நகர
நிறுவனரான ககம் தப கவுடாவின் சிலையிலனப் பிரதமர் திறந்து லவத்தார்.

❖

வளலமக்கான சிலை என்பது பிரகதிய பிரதிதம என் றும் அறியப்படுகின்றது.

❖

இந்தச் சிலை என்பது ஒரு நகரத்லத நிறுவியத் தலைவருக்கான முதைாவது மற் றும்
உயரமான கவண்கைச் சிலை என்ற வலகக்காக உைக சாதலனப் புத்தகத்திை் இடம்
கபற் ற ஒரு சாதலனயிலனக் ககாண்டுள் ளது.

•
•
❖

நாடபிரபு

ஹிரியா

ககம் தபகவுடா

விஜயநகரப்

தபரரலசச்

தசர்ந்த,

16

ஆம்

நூற் றாண்லடச் தசர்ந்த ஒரு பலடத் தலைவர் ஆவார்.
❖

இவர் 1537 ஆம் ஆண்டிை் விஜயநகரப் தபரரசான அச்சுத ராயரிடமிருந்து அனுமதி
கபற் று கபங் களூர் தகாட்லடலயயும் , நகரத்லதயும் கட்டினார்.

❖

இவர் கதலுங் கு கமாழியிை் ஒரு யக்சகானா நாடகமான கங் கா ககௌரி விைாசம்
என்பலத இயற் றினார்.

❖

ஒற் றுலமக்கான சிலைலய வடிவலமத்தச் சிற் பியான ராம் வி சுதர் என்பவராை் இந்த
சிலை கருத்துருவாக்கம் கசய் யப்பட்டு வடிவலமக்கப் பட்டது.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் , மற் றும் நிகழ் வுகள்
சவங் கி ராமகிருஷ்ணன்

❖

இந்தியாவிை்

பிறந்து

தநாபை்

பரிசு

கபற் றவரான

தபராசிரியர்

கவங் கி

ராம

கிருஷ்ணன், அறிவியலுக்கான அவரது தனித்துவமானச் தசலவக்காக பிரிட்டன்
மன் னர் மூன்றாம் சார்ைஸ் மூைம் கபருலமமிகு தகுதிக்கான சிறப்பு விருது வழங் கி

•
•
ககௌரவிக்கப்பட்டார்.
❖

ஐக்கியப் தபரரலசச் தசர்ந்த மூைக்கூறு விஞ் ஞானியான இவர், 2022 ஆம் ஆண்டின்
கசப்டம் பர் மாதத்திை் மலறந்த தனது இறப்பிற் கு முன்பாக அமரர் இரண்டாம்
எலிசகபத் ராணியாை் ஒரு வரைாற் று ஆலண மூைம் நியமனம் கசய் யப் பட்ட ஆறு
விருதாளர்களிை் ஒருவர் ஆவார்.

❖

தமலும் மூன்றாம் சார்ைஸ் மன் னராை் நியமிக்கப்பட உள் ள முதை் நபரும் இவதர
ஆவார்.

❖

இவர் தமிழ் நாட்டிை் சிதம் பரம் நகரிை் பிறந்தவர் ஆவார்.

❖

இவர்

2009ம்

ஆண்டிை்

தனது

எலும் புக்

கட்டலமப்பு

மீதான

ஆராய் ச்சிக்காக

தவதியியை் பிரிவிை் தநாபை் பரிசு கபற் றததாடு, 2012 ஆம் ஆண்டிை் ராணியாை் வீரப்
கபருந்தலக அை் ைது லநட் என்ற பட்டமும் அளிக்கப்பட்டார்.
❖

இந்த தகுதிக்கான சிறப்பு விருதானது 1902ம் ஆண்டிை் ஏழாவது எட்வர்ட் மன் னராை்
நிறுவப் பட்டது,

❖

தகுதிக்கான சிறப்பு விருதானது பிரிட்டிஷ் தபரரசாை் அளிக்கப்படுகின்ற ஒரு தனிச்
சிறப்பு வாய் ந்த ககௌரவத்திற் கான முத்திலர ஆகும் .

ததசிய வினளயாட்டு விருதுகள் 2022

❖

இலளதயார்

2022

Avinash Sable

Athletics

Male

2022

Lakshya Sen

Badminton

Male

2022

Prannoy H. S.

Badminton

Male

2022

Amit Panghal

Boxing

Male

2022

Nikhat Zareen

Boxing

Female

2022

Bhakti Kulkarni

Chess

Female

2022

R Praggnanandhaa

Chess

Male

2022

Deep Grace Ekka

Hockey

Female

2022

Shushila Devi Likmabam

Judo

Female

2022

Sakshi Kumari

Kabaddi

Female

2022

Nayanmoni Saikia

Lawn Bowl

Female

2022

Sagar Kailas Ovhalkar

Mallakhamba Male

2022

Elavenil Valarivan

Shooting

Female

2022

Om Prakash Mitharwal

Shooting

Male

2022

Sreeja Akula

Table Tennis

Female

2022

Vikas Thakur

Weightlifting

Male

2022

Anshu Malik

Wrestling

Female

2022

Sarita Mor

Wrestling

Female

2022

Praveen Kumar

Wushu

Male

2022

Manasi Girishchandra Joshi

Badminton

Female

2022

Tarun Dhillon

Badminton

Male

2022

Swapnil Sanjay Patil

Swimming

Male

2022

Jerlin Anika

Badminton

Female

விவகாரங் கள்

விருதுகலள அறிவித்துள் ளது.

மற் றும்

விலளயாட்டுத்

துலற

அலமச்சகம்

இந்த

•
•
❖

தமஜர் தயான் சந்த் தகை் ரத்னா என்ற விருதானது, கசன் லனலயச் தசர்ந்த தமலசப்
பந்தாட்ட வீரரான அச்சாந்தா சரத் கமை் என்பவருக்கு வழங் கப்பட்டது.

❖

இது நாட்டின் விலளயாட்டுத் துலறயிை் மிக உயரிய விருதாகும் .

❖

இது கடந்த நான் கு ஆண்டுகளிை் , ஒரு பிரமிக்கத்தக்க மற் றும் மிகச்சிறப்பான
திறலமலய கவளிப்படுத்திய விலளயாட்டு வீரருக்கு வழங் கப்படுகின்றது.

❖

அர்ஜீனா விருது என்பது கடந்த நான் கு ஆண்டுகளிை் ஒரு மிகத் திறலமயான
விலளயாட்டிலன கவளிப்படுத்தியலமக்காக வழங் கப்படுகின்றது.

❖

தமிழ் நாட்டிலனச் தசர்ந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் R.பிரக்ஞானானந்தா மற் றும் துப்பாக்கிச்
சுடும் வீரரான இளதவனிை் வாைறிவன் ஆகிதயாருக்கு அர்ஜீனா விருதுகள் வழங் கப்
பட்டன.

❖

துதராணாச்சாரியா விருது ஒரு கதாடர்ச்சியான அடிப்பலடயிை் திறலமயான மற் றும்
தகுதி மிக்கப் பயிற் சியாளர்களுக்காக வழங் கப்படுகின்றது.

❖

தயான் சந்த் வாழ் நாள் சாதலனயாளர் விருதானது, தங் களது திறலமயின் மூைம்
விலளயாட்டிற் கு மிகுந்த அளவிை் பங் களிப்பிலனச் கசய் த விலளயாட்டு வீரர்கலள
ககௌரவிக்க வழங் கப் படுகின்றது.

❖

ராஷ்ட்ரிய தகை் ரத்னா புரஸ்கார் என்பது ததசிய மற் றும் மாநிை அளவிை் இருக்கும்
விலளயாட்டு அலமப்புகள்

உள் பட கபருநிறுவன அலமப்புகள் , விலளயாட்டுக்

கட்டுப்பாட்டு மன்றங் கள் , அரசு சாரா நிறுவனங் கள்

ஆகியவற் றுக்கு வழங் கப்

படுகின்றது.
❖

மவுைானா அபுை்

கைாம்

ஆசாத் தகாப்லப என்பது பை் கலைக் கழகங் களுக் கு

இலடதயயான தபாட்டிகளிை் ஒட்டு கமாத்தத் திறலமயிை் முன் னணியிை் உள் ள
பை் கலைக் கழகத்திற் கு அளிக்கப்படுகின்றது.

வினளயாட்டுெ் செய் திகள்
ெர்வததெ இருபது 20 உலகக் தகாப் னப சவற் றியாளர்

❖

ஆஸ்திதரலியாவிை் நலடகபற் ற 2022 ஆம் ஆண்டின் இருபது 20 சர்வததச உைகக்

•
•
தகாப்லபலய இங் கிைாந்து அணியானது பாகிஸ்தான் அணிலய வீழ் த்திக் லகப்பற் றி
உள் ளது.
❖

இங் கிைாந்து அணியானது இரண்டாவது முலறயாக இருபது 20 உைகக் தகாப்லபலய
கவன் றுள் ளது.

❖

இங் கிைாந்து அணியின் சாம் கரான் ஆட்ட நாயகன் விருதிற் கும் கதாடர்நாயகன்
விருதிற் கும் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டார்.

❖

இங் கிைாந்து மட்டுதம உைகளவிை் இரண்டு கவள் லளப் பந்து தகாப்லபகலள கவன்ற
முதை் அணியாகும் (50 மற் றும் 20)

❖

2019 ஆம் ஆண்டிை் தங் களது தாய் மண்ணிை் அவர்கள் 50 ஓவர் உைகக் தகாப்லபலய
கவன்றனர்.

❖

இருபது 20 உைகக் தகாப்லபலய இரண்டு முலற கவன்ற வலகயிை் தமற் கிந்தியத்
தீவுகளுக்குப் பிறகு இரண்டாவது அணி இங் கிைாந்து மட்டுதம ஆகும் .

❖

சர்வததசக் கிரிக்ககட் குழுமத்தின் இருபது 20 உைகக் தகாப்லபக்கான மிகுந்த மதிப்பு
மிக்க அணியிை் , இந்தப் தபாட்டியின் முன் னணி ரன் குவிப்பு வீரர்களான விராட் தகாலி
மற் றும் சூர்ய குமார் யாதவ் ஆகிதயார் இடம் கபற் றுள் ளனர்.

முக்கிய தினங் கள்
உலகத் தரநினல தினம் – நவம் பர் 10

❖

இது நவம் பர் மாதத்தின் இரண்டாவது வியாழன் அன் று (இவ் வாண்டு நவம் பர் 10)
அனுசரிக்கப் படுகின்றது.

❖

ைண்டனிை் அலுவைகத்லதக் ககாண்ட ஒரு வர்த்தக நிறுவனமான பட்டயத் தரநிலை
நிறுவனமானது 1919 ஆம் ஆண்டிை் உைகத் தரநிலை தினத்லத நிறுவியது.

❖

நவம் பர் 7 முதை் 11 தததிக்கு இலடப்பட்ட காைத்திை் உைகத் தரநிலை வாரமும்
அனுசரிக்கப் பட்டது.

❖

இந்த ஆண்டிற் கான கருத்துரு “தரநிலை விழிப்புணர்வு : சரியான காரியத்லத
நிலறதவற் றுதை் ” என்பதாகும் .

உலக நிம் தமானியா தினம் – நவம் பர் 12
❖

இந்த ஆண்டிற் கான கருத்துரு என்பது உைகளவிைான நிம் தமானியா விழிப்புணர்வு
பரப்புலரயான ‘நிம் தமாலைட் 2022’ என்பதின் அடிப்பலடயிை் அலமந்துள் ளது.

•
•
❖

இந்த ஆண்டிற் கான முழக்கமானது ‘நிம் தமானியா ஒவ் கவாரு நபலரயும் பாதிக்கிறது’
என்பதாகும் .

❖

இது ஒவ் தவார் ஆண்டும் நவம் பர் 12 ஆம் தததி அன் று, நிம் தமானியா தநாயிலனத்
தடுத்திட மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்விலன ஏற் படுத்தி அலத அறிவுறுத்திட தவண்டி
அனுசரிக்கப் படும் ஒரு உைகளாவிய நிகழ் வு ஆகும் .

❖

இது உைகம் முழுவதும் ஐந்து வயதிற் குட்பட்ட குழந்லதகளின் கபரும் பான் லமயான
மரணத்திற் கு

காரணமாகும்

வலகயிை்

கபரியவர்கள்

மற் றும்

குழந்லதகலளக்

ககாை் லும் உைகின் ஒரு மிகப்கபரிய கதாற் று வியாதி ஆகும் .

உலக கருனண தினம் – நவம் பர் 14

❖

இது

1998ம்

ஆண்டிை் ,

கருலணமிக்க

அரசு

சாரா

அலமப்புகலளக்

ககாண்ட

நாடுகளின் ஒரு கூட்டணியான உைக கருலண இயக்கத்தாை் நிறுவப்பட்டது.

•
•
❖

இந்த ஆண்டிற் கான கருத்துரு என்பது ‘எப்கபாழுகதை் ைாம் முடியுதமா அப்கபாழுது
எை் ைாம் கருலணயுடன் இருங் கள் ‘ என்பதாகும் .

உலக நீ ரிழிவு தநாய் தினம் – நவம் பர் 14

❖

2021 மற் றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயிை் இந்தத் தினத்திற் கான கருத்துரு
என்பது ‘நீ ரிழிவு தநாய் க்கானச் சிகிச்லசயிலன அணுகுதை் ’ என்பதாகும் .

❖

இது முதன் முதைாக 1991ம் ஆண்டிை் உைக சுகாதார நிறுவனம் மற் றும் சர்வததச
நீ ரிழிவு தநாய் க் கூட்டலமப்பு ஆகிதயாரது பிரகடனத்தின் மூைம் அனுசரிக்கப்பட்டது.

❖

சார்ைஸ் கபஸ்ட் என்பவருடன் இலணந்து இன் சுலிலனக் கண்டுபிடித்த பிரகடரிக்
தபண்டிங் க் என்பவரது பிறந்த தின அனுசரிப்பு நவம் பர் 14 அன் று வருவதாை் , அந்த
தினம் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டது.

❖

தமலும் 1991ம் ஆண்டிை் , இந்த தினம் அவரது 100வது பிறந்த நாள் அனுசரிப்பிலனக்
குறித்தது.

குழந் னதகள் தினம் – நவம் பர் 14

❖

இந்தியாவின் முதை் பிரதமரான பண்டித ஜவகர்ைாை் தநருவின் பிறந்த தினத்லத

•
•
அனுசரித்திட தவண்டி இது ககாண்டாடப் படுகின்றது.
❖

இந்தியாவிை் அைகாபாத்திை் 1889 ஆம் ஆண்டிை் பிறந்த பண்டித தநருவின் 133வது
பிறந்த தினத்லத இந்த ஆண்டு குறிப்பிடுகின்றது.

❖

முன் னதாக, ஐக்கிய நாடுகள் சலபயாை் ககாண்டாடப்படும் உைக குழந்லதகள் தினம்
நவம் பர் 20

என்பதாை் ,

இந்தத்

தினதம

இந்தியாவிலும்

குழந்லதகள்

தினமாக

அனுசரிக்கப் பட்டது.
❖

எனினும் ,

ஜவைர்ைாை்

தநருவின்

மலறவிற் குப்

பிறகு

(1964),

இந்தியப்

பாராளுமன்றத்திை் அவரது பிறந்த நாலளக் குழந்லதகள் நாளாக அனுசரித்திட ஒரு
தீர்மானம் நிலறதவற் றப்பட்டது.

ஜார்க்கண்ட் உருவாக் கத் தினம் – நவம் பர் 15

❖

இது இந்தியாவின் 28வது தினமாக 2000ம் ஆண்டு நவம் பர் 15 அன் று பீகார் சீரலமப்புச்
சட்டத்தாை் உருவாக்கப்பட்டது.

❖

நவம் பர் 15 என்பது வரைாற் றுப் புகழ் மிக்க பகவான் பர்சா முண்டா என்பவரது பிறந்த
தினமாகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.

❖

ஜார்க்கண்ட்

என்பது

புதர்நிைம்

அை் ைது

காடுகளின்

நிைம்

என் றும்

அறியப்

படுகின்றது.
❖

இது இந்தியாவிை் யுதரனியம் , நிைக்கரி மற் றும் லபலரட் ஆகியவற் லற உற் பத்தி
கசய் யும் ஒதர மாநிைம் ஆகும் .

❖

இது தசாட்டா நாக்பூர் பீடபூமி மற் றும் சந்தாை் பர்கானா ஆகிய காடுகலள உள் ளடக்கி
உள் ளது.

ஜன்ஜாதிய சகௌரவ திவஸ் 2022
❖

ஒரு பழங் குடியினச் சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரான பிர்சா முண்டாவிலன ககௌரவிக்கச்
கசய் வதற் காக தவண்டி, ஜன் ஜாதிய ககௌரவ திவஸ் அை் ைது பழங் குடியினருக்கான
கபருலமமிகு தினம் என்பது நவம் பர் 15 அன் று அனுசரிக்கப்படுகின்றது.

•
•
❖

நவம் பர் 15 என்பது பிர்சா முண்டாவின் பிறந்த தினத்லதக் குறிக்கி ன்றது.

❖

பிரமர் நதரந்திர தமாடி, ராஞ் சியிை் பிர்சா முண்டாவின் நிலனவாக தார்தி ஆபா என் று
அறியப் படுகின்ற ஒரு கண்காட்சியிலன அர்ப்பணித்தார்.

ததசியப் பத்திரிக்னக தினம் – நவம் பர் 16

❖

இந்தியப் பத்திரிலக மன்றமானது 2022ம்

ஆண்டிற் கான ததசியப் பத்திரிக்லக

தினத்லத “ததசத்லதக் கட்டலமப்பதிை் ஊடகத்தின் பங் கு” என்ற கருத்துருவின் கீழ்
அனுசரித்தது.
❖

இது இந்தியப் பத்திரிக்லக மன்றத்லதக் ககௌரவித்து அதற் கு மரியாலத அளித்திட
எண்ணுகின்றது.

❖

இந்தியப் பத்திரிக்லக மன்றமானது 1966ம் ஆண்டு நவம் பர் 16ம் தததி அன் று நிறுவப்
பட்டது.

❖

இந்த மன்றமானது வழக்கமாக ஓய் வு கபற் ற உச்சநீ திமன்ற நீ திபதியாை் (நீ திபதி
ரஞ் சனா பிரகாஷ் ததசாய் ) தலைலம தாங் கப்படுகின்றது.

•
•
❖

இந்தியப் பத்திரிக்லக மன்றமானது, இந்தியப் பத்திரிக்லககளின் கசய் தி கவளியிடும்
தரத்லத

ஆய் வு

கசய் வததாடு,

பத்திரிக்லகச்

கசயை் பாடுகளின்

மீது

ஒரு

கட்டுப்பாட்லடயும் லவத்துள் ளது.
❖

1956ம் ஆண்டிை் , முதைாவது பத்திரிக்லக ஆலணயமானது, பத்திரிக்லகத் துலறயின்
கநறியியை் தகாட்பாடுகலளப் பராமரிக்கும் கபாறுப்புடன் கூடிய ஒரு சட்டப்பூர்வ
அலமப்பிலன உருவாக்கிட முடிவு கசய் தது.

❖

பத்திரிக்லகயின்

தனிச்

சுதந்திரத்லதப்

பாதுகாத்திட

அரசின்

கருவிகள்

மீது

அதிகாரத்லதச் கசலுத்தும் ஒதர அலமப்பு இந்தியப் பத்திரிக்லக மன்றம் ஆகும் .

ெர்வததெ ெகிப் புத் தன்னம தினம் – நவம் பர் 16

❖

இது

பன் முகக்

கைாச்சாரங் களுக்கு

மத்தியிை்

சகிப்புத்

தன் லமயிலனக்

கட்டலமத்திடுவலதயும் , சகிப்புத் தன் லம என்பது சமூகத்திை் ஒரு உள் ளடக்கிய பகுதி
என்ற கருத்லதப் பரப்புவலதயும் எண்ணுகிறது.
❖

1995 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சலப மகாத்மா காந்தியின் 125வது பிறந்த தின
அனுசரிப்பிற் கு அஞ் சலி கசலுத்தியதன் மூைம் சர்வததச சகிப்புத் தன் லமக்கான
தினத்லத அனுசரித்திட ஆரம் பித்தது.

❖

யுகனஸ்தகா அலமப்பானது, சகிப்புத் தன் லமலயயும் , அகிம் லசலயயும் பரப்பிடச்
கசய் வதற் கு யுகனஸ்தகா மதன் ஜீத் சிங் பரிசு என்ற ஒன் லற உருவாக்கியது.

ததசியப் பெ்சிளம் குழந் னதகள் வாரம் – நவம் பர் 15 முதல் 21 வனர
❖

இந்த வாரம் சுகாதாரத் துலறயிை் பச்சிளம் குழந்லதகளுக்கான ஆதராக்கியத்தின்
முக்கியத்துவத்லத ஒரு முன் னுரிலமப் பகுதியாக வலுப்படுத்திட எண்ணுகின்றது.

❖

இது பச்சிளம்

குழந்லதகளின் காைகட்டத்திை்

குழந்லதகளுக்கான ஆதராக்கிய

நிலைலமகலள தமம் படுத்தச் கசய் வதன் மூைம் குழந்லத இறப்பு விகிதத்லதக்
குலறத்திட எண்ணுகிறது.
❖

இந்த வாரத்திற் கான கருத்துரு என்பது ‘பாதுகாப்பு, தரம் மற் றும் அக்கலறயாக
வளர்ப்பது – புதிதாகப் பிறந்த ஒவ் கவாருவரின் பிறப்புரிலம‘ என்பதாகும் .

❖

இந்திய பச்சிளம் குழந்லதகளுக்கான கசயை் திட்டமானது 2014ம் ஆண்டின் கசப்டம் பர்
மாதத்திை் ஆரம் பிக்கப்பட்டது.

❖

இது

நாட்டிை்

தடுக்கக்

கூடிய

குலறப்

பிரசவங் கலளயும் ,

புதிதாகப்

பிறந்த

குழந்லதகளின் இறப்புகலளயும் குலறக்கச் கசய் வலத அதிகரித்திட தவண்டும்
என்பதிை் , ‘2030ம் ஆண்டிற் குள் ளாக ஒற் லற இைக்கு பச்சிளம் குழந்லத இறப்பு விகிதம் ’

•
•
என்ற இைக்கிலனயும் , ‘2030ம் ஆண்டிற் கு உள் ளாக ஒற் லற இைக்கு குலறப் பிரசவ
விகிதம் ’ என்ற இைக்கிலனயும் அலடத்திட எண்ணுகின்றது.



