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நவம்பர் – 21  

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய வம்சாவளி சீக்கிய தன்னாரவ்லர ்அமர ்சிங் என்பவர ்2023 ஆம் ஆண்டுக்கான 

நியூ சவுத் வவல்ஸ் ஆஸ்திவரலியன் என்ற விருதினனப் பபற்றுள்ளார.் 

o அமர ்சிங் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘டரப்ன்ஸ்4 ஆஸ்திவரலியா’ எனும் நிறுவனத்னத 

நிறுவினார.் 

❖ கூகுள் 2022 வபாட்டிக்கான டூடுலின் பவற்றியாளனர கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்தது. 

o பகால்கத்தானவச ் வசரந்்த ஷ்வலாக் முகரஜ்ி, ‘இந்தியா ஆன் தி பசன்டர ் ஸ்வடஜ்’ 

என்ற ஊக்கமளிக்கும் டூடுலுக்காக இந்தியாவுக்கான பவற்றியாளராக அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ பாரீஸ் நகரில் உள்ள சாரல்ஸ் டி வகால் விமான நினலயத்தில் 18 ஆண்டுகளாக வசித்து 

வந்த ஈரானிய அகதி பமஹ்ரான் கரிமி நாவசரி அவத விமான நினலயதத்ில் காலம் 

ஆனார.் 

o அவரது கனத 2004 ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பபரக்்கின் தினரப்படமான "தி படரம்ினல்" ஐ 

உருவாக்கியது. 

❖ 41வது இந்திய சரவ்வதச வரத்்தகக் கண்காட்சியானது புதுதில்லியில் உள்ள பிரகதி 

னமதானத்தில் பதாடங்கியது. 

o இந்த ஆண்டு வரத்்தகக் கண்காட்சியின் கருப்பபாருள் “உள்ளூரக்்கான குரல், 

உள்ளூர ்முதல் உலகம் வனர” என்பதாகும். 

❖ சரவ்வதச கிரிக்பகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) தனலவராக நியூசிலாந்தின் கிபரக் பாரக்்வல 

வமலும் இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு மனதாக மீண்டும் வதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ அவமசான் ஒரு டிரில்லியன் டாலரக்ள் சந்னத மதிப்னப இழந்த உலகின் முதல் பபாது 

நிறுவனமாக வரலாற்றில் உள்ளது. 

o இது அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம், இறுக்கமான பணவியல் பகாள்னககள் மற்றும் 

ஏமாற்றமளிக்கும் வருவாய் வரவுகள் ஆகியவற்றின் ஒரு கலனவயாகும். 

❖ நிலுனவயில் உள்ள வழக்குகள் குறித்த உயரநீ்திமன்றங்களின் அறிக்னகயின்படி  

பதவியில் உள்ள மற்றும் முன்னாள் எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான 

குற்றவியல் வழக்குகள்  மூன்று ஆண்டுகளில் 21% அதிகரித்து 2018 டிசம்பரில் 4,122 

என்ற அளவிலிருந்து 2021 டிசம்பரில் 4,984 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

o பதவியில் உள்ளவரக்ள் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் மீது அதிக 

எண்ணிக்னகயிலான வழக்குகள் மகாராஷ்டிராவில் பதிவு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஆோர் விதிகள் 

❖ ஆதார ்விதிமுனறகளில் மத்திய அரசு திருத்தம் பசய்துள்ளது. 

❖ இது ஒவ்பவாரு 10 வருடங்களுக்கும் ஒரு முனறயாவது தங்கள் தகவல்கனள 

ஆதரிக்கும் ஆவணங்கனளப் புதுப்பிக்குமாறு ஆதார ் அட்னடயினன னவதத்ு 

இருப்பவரக்ளுக்கு அறிவுறுத்துகிறது. 

❖ இதில் ஆவணங்கனளப் புதுப்பிப்பது கட்டாயமில்னல, எனினும்  அது ஊக்குவிக்கப் 

படுகிறது. 
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❖ மத்திய அனடயாள தரவுக் களஞ்சியத்தில் தங்களின் தகவலின் பதாடரச்ச்ியான 

துல்லியத்னத உறுதிப்படுத்த பயனரக்ள் தங்கள் ஆவணங்கனளப் புதுப்பிக்கலாம். 

 
 
 

‘சரியானதே உண்த ாம் நிதையம்’ – த ா ாை் 

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநினலக் கழகம் (FSSAI) ஆனது வபாபால் ரயில் 

நினலயத்திற்கு ""பயணிகளுக்கு உயரத்ர மற்றும் சத்தான உணவு" வழங்குவதற்காக 4 

நட்சத்திர “சரியானனத உண்வபாம் நினலயம்” என்ற சான்றிதனழ வழங்கியது. 

❖ சண்டிகர ் ரயில் நினலயம் ஐந்தாவது இந்திய ரயில் நினலயமாக 5 நட்சத்திர 

‘சரியானனத உண்வபாம் நினலயம்’ என்ற சான்றிதனழப் பபற்றது. 

❖ இந்த சான்றிதனழப் பபற்ற மற்ற ரயில் நினலயங்களில் படல்லி ஆனந்த் விஹார ்

ரயில் நினலய முனனயம், மும்னப சத்ரபதி சிவாஜி முனனயம், மும்னப மதத்ிய ரயில் 

நினலயம்; மற்றும் வவதாதரா ரயில் நினலயம் ஆகியனவ அடங்கும்.  

❖ அனனத்து இந்தியரக்ளுக்கும் பாதுகாப்பான, ஆவராக்கியமான மற்றும் நினலயான 

உணனவ உறுதி பசய்வதற்காக, நாட்டின் உணவு முனறனய மாற்றியனமக்க, FSSAI 

அனமப்பின் பபரிய அளவிலான முயற்சிவய ‘ஈட ்னரட் இந்தியா’  இயக்கம் ஆகும் . 

 

 

ஹைட்ரஜன் எரிபபொருள் ப ொண்ட மின் லனொல் இயங்கும் இந்தியொவின் முதல் 

 ட்டுமரம் வஹ யிலொன  ப்பல் 

❖ க ொசச்ி  ப்பல்  ட்டும் நிறுவனமொனது, உத்தரப் பிரததச மொநிலத்தில் வொரணொசி 
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ந ரத்தில் இய ் ச ்பசய்வதற் ொ , ஹைட்ரஜன் எரிகபொருள் க ொண்ட மின் லனொல் 

இயங்கும் இந்தியொவின் முதல்  ட்டுமரம் வஹ யிலொன  ப்பஹல உருவொ ்குவதற் ொ  

இந்திய உள்நொட்டு நீரவ்ழி ள் ஆஹணயத்துடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் (MoU) 

ஹ கயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இது புஹதபடிவ எரிகபொருட் ளின் பயன்பொட்ஹட ் குஹறப்பதற்கும், அதன் மூலம் 

இந்தியொவின் ததசிய நீரவ்ழி ளில் தமற்க ொள்ளப்படும் மொசு உமிழ்ஹவ தமலும் 

குஹறப்பதற்கும் வழி வகு ்கும். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

வட்டியில்லொ வங்கி முஹை 

 

❖ பொகிஸ்தொன் அரசொனது, இஸ்லொமியச ்சட்டத்தின் கீழ் 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் அந்த 

நொட்டில் வட்டியில்லொ வங்கி முஹறஹய அமல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இது கநறிமுஹற சொரந்்த தரநிஹல ளின் அடிப்பஹடயில் கசயல்படுவவதாடு அது 

முஸ்லிம் ள் எந்தவிதமொன வட்டிஹயயும் கசலுதத்ுவஹததயொ அல்லது கபறுவஹததயொ 

தடு ்கிறது. 

❖ இஸ்லொமியத்தின் கபொருளொதொர தநொ ் ங் ஹள அஹடவதற் ொன பயனுள்ளச ்கசயற் 

 ருவியொ  இது  ருதப்படுகிறது. 

❖ இருப்பினும், இஹவ ஷரியொ சட்டங் ளு ்கு இணங் வில்ஹல என்றொலும், தற்தபொதுள்ள 
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சரவ்ததச நிதிசொர ் உறுதிப்பொடு ஹள நிஹறதவற்றச ் பசய்வதற்கு பொகிஸ்தொன் 

 டஹமப் பட்டுள்ளது. 

 

சீ விஜில் 22 பயிை்சி 

 

❖ இந்தியொ முழுவதுமொன  டதலொரப் பொது ொப்புப் பயிற்சியொன 3வது ‘சீ விஜில் 22’ என்ற 

பயிற்சியிஹன இந்திய ்  டற்பஹட தமற்க ொண்டது. 

❖ சீ விஜில் என்பது 2018 ஆம் ஆண்டில்  ருத்தொ ் ம் பசய்யப் பட்ட ததசிய அளவிலொன 

ஒரு  டதலொரப் பொது ொப்புப் பயிற்சியொகும்.  

❖  டதலொர ்  ொவல்பஹட மற்றும்  டல்சொர ் நடவடி ்ஹ  ளில் ஈடுபட்டுள்ள பிற 

அஹமசச் ங் ளின் ஒருங்கிஹணப்புடன் தசரத்த்ு இந்திய ்  டற்பஹடயினொல் இந்தப் 

பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியொனது ‘26/11’ தொ ்குதஹலத் கதொடரந்்து,  டல்சொர ் பொது ொப்ஹப 

தமம்படுத்துவதற் ொன பல்தவறு நடவடி ்ஹ  ஹள உறுதிப்படுத்துகிறது. 

❖ சீ விஜில் மற்றும் TROPEX ஆகிய இரண்டும் ஒருதசர,  டல்சொர ் பொது ொப்பு சொரந்்த 

பல்தவறு சவொல் ள் முழுவஹதயும் எதிரக் ொள்ளும் நடவடி ்ஹ  ஹள உள்ளட ்கும். 

❖ தபொர ்் ள அளவிலொன தயொரந்ிஹல கசயல்பொட்டுப் பயிற்சி (TROPEX) என்பது இரண்டு 

ஆண்டு ளு ்கு ஒருமுஹற நடத்தப்படும் ஒரு இரொணுவப் பயிற்சியொகும். 

 

பொர்க ன் நடவடி ்ஹ  

❖ ஆப்பிரி ் ொவில் தமற்க ொள்ளப்பட்டு வரும் பொரத் ன் எனப்படும் பத்தொண்டு  ொல 

இரொணுவ நடவடி ்ஹ  முடிவு ்கு வந்ததொ  பிரொன்ஸ் அறிவித்தது. 

❖ பிரொன்ஸ் அரசொனது தனது இரொணுவ நடவடி ்ஹ  ஹள 2013 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மொதத்தில் சரவ்ல் நடவடி ்ஹ  என்ற தஹலப்பில் சதைல் பகுதியில் கதொடங்கியது. 

❖ இது வட ்கு மொலி நாட்டின் பகுதியின்  ட்டுப்பொட்ஹட ் ஹ ப்பற்றிய அல்-க ொய்தொ 

அஹமப்புடன் கதொடரப்ுஹடய இஸ்லொமிய தீவிரவொதி ஹளக் குறிஹவத்து தொ ்குவஹத 
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தநொ ் மொ  ் க ொண்டது. 

 

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியொவின் கவளொண் ஏை்றுமதி 2021/22  

 

❖ இந்த ஆண்டு இந்தியொவின் தவளொண் ஏற்றுமதி அளவொனது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

எட்டப்பட்ட 50 பில்லியன் டொலர ் என்ற மதிப்பிஹன ்  ட ்கும் வஹ யில் தமற் 

க ொள்ளப் பட்டு வருகிறது. 

❖ கபட்தரொலியம், மின்னணுப் கபொருட் ள், தங் ம் மற்றும் நில ் ரி ஆகியவற்றிற்குப் 

பிறகு, ஐந்தொவதொ  தொவர எண்கணய் ளானனவ தற்தபொது இந்தியொவில் அதி ளவில் 

இற ்குமதி கசய்யப்படும் கபொருளொ  உள்ளன. 
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❖ குஹறந்த உள்நொட்டு உற்பத்தி  ொரணமொ  இந்தியொ முதன்ஹமயொ  நி ரப் பருத்தி 

இற ்குமதியொளரொ  மொறியுள்ளது. 

❖ மிளகு இற ்குமதியில், வியட்நொம், இலங்ஹ , இந்ததொதனஷியொ மற்றும் பிதரசில் 

ஆகிய நொடு ள் இந்தியொஹவப் பின்னு ்குத் தள்ளியுள்ள அவத சமயம், ஏல ் ொய் 

உற்பத்தியில் குவொத்திமொலொ அதி  சந்ஹதப் பங்ஹ ப் கபற்றுள்ளது. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட் ச ்சசய்திகள் 

இந்திய உயிரியை் ேரவு தமயம் 

 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்துனற இனண அனமசச்ர ் ஜிவதந்திர சிங் 

சமீபத்தில் இந்திய உயிரியல் தரவு னமயத்னத நாட்டுக்கு அரப்்பணித்தார.் 

❖ இது வாழ்க்னக அறிவியல் தரவுகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் வதசிய அளவிலான  

களஞ்சியமாகும். 

❖ இது நாட்டில் அரசால் நிதியுதவி பசய்யப்பட்ட ஆராய்சச்ியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட 

அனனத்து வாழ்க்னக அறிவியல் தரவுகனளயும் வசமிக்கும். 

❖ இது உயிரித் பதாழில்நுடப்த் துனறயின் (DBT) உதவியுடன் பசயல்படுகிறது. 

❖ இது ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள உயிரித் பதாழில்நுட்பப் பிராந்திய 

னமயத்தில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ புவவனஷ்வரில் உள்ள வதசியத் தகவல் னமயத்தில் (NIC) இதன்  தரவு “வபரழிவு மீட்பு” 

தளம் உள்ளது. 

❖ இது சுமார ்4 பபட்டானபட் தரவுச ்வசமிப்புத் திறன் பகாண்டது. 

❖ இது 'பிரம்' உயர ்பசயல்திறன் கம்ப்யூட்டிங் (HPC) வசதினய வழங்குகிறது. 

 

LOFTID திட்டம் 

❖ நொசொ அதன் தொழ்மட்ட புவிச ்சுற்றுப்பொஹதயில் இயங்கும் ஒரு மிதஹவ வஹ யிலொன 

தவ  ஒடு ்கியின் (LOFTID) விமொனச ்தசொதஹனப் பணியின் கதொழில்நுட்ப விள ் த்ஹத 

நிஹறவு கசய்தது. 

❖ இந்த ் கூம்பு வடிவ அஹமப்பொனது, இழுஹவ ச ்தி ளு ்கு எதிரொ  அதன் 

நிஹலயிஹனத் தக்க ஹவத்திரு ்  ் கூடியத் திறன் க ொண்ட ஒரு மிதஹவ 
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அஹமப்ஹப ் க ொண்டிரு ்கும்.  

❖ இது விண் லங் ள் புவியில் மீண்டும் நுஹழயும் தபொது உருவொகும் அதி  கவப்பத்தில் 

இருந்து பொது ொப்பதற் ொன ஒரு பொது ொப்பு கநகிழ்திறன் மி ்  கவப்பப் பொது ொப்பு 

அஹமப்ஹபயும் க ொண்டிரு ்கும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

மின் கழிவு (தமைாண்தம) விதிகள் 2022 

❖ அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் நனடமுனறக்கு வரும் இது மின் கழிவுகனள உற்பத்தி 

பசய்பவரக்ள், தயாரிப்பாளரக்ள், புதுப்பிப்பவரக்ள், அகற்றுபவரக்ள் மற்றும் மறு 

சுழற்சி பசய்பவரக்ள் என அனனவருக்கும் பபாருந்தும்.  

❖ உலகளாவிய மின்-கழிவு கண்காணிப்பு அறிக்னக 2020 என்பதின் படி, சீனா மற்றும் 

அபமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக, இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பபரிய மின்-கழிவு 

உற்பத்தியாளர ்ஆகும். 

❖ மின்-கழிவு என்பது மின்னணு மற்றும் மின் சாதனங்களின் அனனத்துப் 

பபாருட்கனளயும், அவற்றின் உரினமயாளரால் மறுபயன்பாட்டின் வநாக்கமின்றி 

கழிவுகளாக நிராகரிக்கப்பட்ட பகுதிகனளயும் குறிக்கிறது. 

❖ மின்-கழிவு வமலாண்னம விதிகள் 2016 என்பதின் கீழ், மின் கழிவுகனள மறுசுழற்சி 

பசய்வதற்கான விரிவாக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர ் பபாறுப்னப ஒரு நிறுவனம் 

கனடபிடிப்பது கட்டாயமாகும். 

❖ இதில், விரிவாக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர ்பபாறுப்புச ்சான்றிதழ்கள் (காரப்ன் கிபரடிட ்

பபாறிமுனறனயப் வபான்றது) மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மின்னணு கழிவுப் 

பபாறுப்னப ஈடுகட்ட அனுமதிக்கும். 

❖ மின் மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கனள தயாரிப்பதில் அபாயகரமான பபாருட்கனள 

(ஈயம், பாதரசம் மற்றும் காட்மியம் வபான்றனவ) பயன்படுதத்ுவனத இது கட்டுப் 

படுத்துகிறது. 

❖ இது மின்னணுப் பபாருட்களின் உள்ளடக்கும் வரம்னப அதிகரிக்கிறது எ.கா., மடிக் 

கணினிகள், பமானபல், வகமராக்கள் வபான்றனவ. 

❖ மின்னணுப் பபாருட்களின் உற்பத்தியாளரக்ள் 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டில்  
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முனறவய 70% மற்றும் 80% ஆக அதிகரிப்பு இலக்குகளுடன் 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

குனறந்த பட்சம் 60% மின்னணு கழிவுகள் வசகரிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி பசய்யப் 

படுவனத உறுதி பசய்ய வவண்டும். 

❖ அவரக்ளின் இலக்னக அனடயாத நிறுவனங்களால் 'சுற்றுசச்ூழல் இழப்பீடு' வழங்கப் 

பட வவண்டும். 

 

 

ஒப்பந்ததொரர் நொடு ளின் 14வது மொநொடு  

 

❖ ஈரநிலங் ள் கதொடரப்ொன ரொம்சார ் உடன்படி ்ஹ யின் ஒப்பந்ததொரர ் நொடு ளின் 

14வது மொநொட்டிஹன (COP14) வூைொன் (சீனொ) மற்றும் கஜனிவொ (சுவிட்சரல்ொந்து) 

ஆகியஹவ இஹணந்து நடத்தின. 

❖ இந்த மொநொட்டின் தபொது, வூைொன் பிர டனம் ஏற்று ் க ொள்ளப் படட்வதாடு ரொம்சொர ்

தளங் ள் பற்றிய அறி ்ஹ யும் கவளியிடப்பட்டது. 

❖ ரொம்சொர ்தளங் ள் குறிதத்ப் பட்டியலில் 75 சதவீத ஈரநிலங் ள் பற்றியத் த வல் ள் 

 ொலொவதியொனஹவயொகும். 

❖ ரொம்சொர ் உடன்படி ்ஹ யின் ஒப்பந்ததொர நொடு ள் தனது நொட்டிலுள்ள ரொம்சொர ்
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தளங் ளு ் ொன ரொம்சொர ் த வல் அறி ்ஹ  ஹள (RIS) குஹறந்தது ஆறு 

ஆண்டு ளு ்கு ஒரு முஹறயொவது புதுப்பி ்  தவண்டும். 

 

மொறி வரும் நிலத்தடி நீர் ஆதொரங் ள் குறித்த மதிப்பீட்டு அறி ்ஹ -2022 

❖ ஜல் ச ்தி அஹமசச் த்தின் கீழ் கசயல்படும் மத்திய நிலத்தடி நீர ் வொரியத்தின் 

நிலத்தடி நீர ்குறித்த மதிப்பீட்டு அறி ்ஹ  சமீபதத்ில் கவளியிடப்பட்டது. 

❖ கமொத்த நிலத்தடி நீரில் 1/4 பங்குப் பண்பொட்டுடன் நிலத்தடி நீஹர அதி ளவில் 

பயன்படுத்தும் நொடொ  இந்தியொ தி ழ்கிறது. 

❖ ைரியொனொ, பஞ்சொப் மற்றும் ரொஜஸ்தொன் தபொன்ற மொநிலங் ளில் நிலத்தடி நீர ்எடுப்பு 

மி  அதி மொ  உள்ளது. 

❖ 87% நிலத்தடி நீர ்ஆனது பொசனத்திற்குப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 

 

அறிக்தககள் மற்றும் குறியீடுகள்  

குடிமக்கள் கருே்துணர்வு ஆய்வு  

❖ வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கம் குடிமக்களின் 

வாழ்க்னகத் தரத்னதப் பற்றிய கருத்னத வநரடியாக பதிவு பசய்ய குடிமக்கள் 

கருத்துணரவ்ு ஆய்னவ  அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்திய வதசிய நகரப்்புற விவகாரங்கள் மற்றும் தரக் குழுவால்  வமற்பகாள்ளப்படும்  
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❖ இது எளிதாக வாழ்வதற்கான குறியீட்டில் 30% மதிப்னபக் பகாண்டுள்ளது.  

❖ எளிதாக வாழ்வதற்கான குறியீடு மற்றும் நகராட்சி பசயல்திறன் குறியீடு ஆகியனவ 

வாழ்க்னகத் தரம் மற்றும் நகரத்தின் நகரப்்புற வளரச்ச்ிக்கான பல்வவறு 

முயற்சிகளின் தாக்கத்னத மதிப்பிடுவதற்கு வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்கள் அனமசச்கத்தால் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பீட்டுக் கருவிகள் ஆகும். 

 

 

சட்டத்தின் ஆட்சி ் குறியீடு 2022 

 

❖ உல  நீதித ்திட்ட அஹமப்பொனது இந்த அறி ்ஹ ஹய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ கதொடரந்்து ஐந்தொவது ஆண்டொ  உல  நொடு ளில் சட்டத்தின் ஆட்சி குஹறந்துள்ளது 

என்று இந்த அறி ்ஹ  கூறுகிறது. 

❖ இதில் இந்தியொ 77வது இடத்தில் (140 நொடு ளில்) உள்ளது. 

❖ இந்த ் குறியீட்டில் கடன்மொர ்் முதலிடம் பிடித்தது. 

❖ உல  நீதித ் திட்டம் (WJP) என்பது "உலக ங்கிலும் உள்ள சட்டத்தின் ஆட்சிஹய 

தமம்படுத்துவதற் ொ  பணியொற்றும்" என்ற ஒரு குறி ்த ொளுடன் கசயல்படுகிற ஒரு 
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சரவ்ததச உரிஹமயியல் சமூ  அஹமப்பொகும். 

 

உல ளொவிய தடுப்பூசி விநிகயொ ச ்சந்ஹத அறி ்ஹ  2022 

❖ உல ளொவிய தடுப்பூசி விநிதயொ ச ் சந்ஹத ளில் COVID-19 தடுப்பு மருந்தின் 

தொ ் த்ஹத மதிப்பிடுவதற் ொ  உல  சு ொதொர அஹமப்பொனது இந்த அறி ்ஹ ஹய 

கவளியிட்டு உள்ளது. 

❖ இந்த அறி ்ஹ யின்படி, தடுப்பூசி விநிதயொ மொனது சில நொடு ள் மற்றும் ஒரு சில 

உற்பத்தியொளர ்ளொல் மட்டுதம அதி  அளவில் தமற்க ொள்ளப்படுகிறது. 

❖ 10 உற்பத்தியொளர ் நிறுவனங் ள் மட்டுதம 70% தடுப்பூசித் தவஹண ஹள 

வழங்குகின்றன (COVID தடுப்பூசி தவிர). 

❖ கமொத்த COVID தடுப்பூசித் தவஹண ளில் ஆப்பிரி ் ொ 3% மட்டுதம கபற்றுள்ளது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

9வது அட்டவஹண மை்றும் ஜொர ்் ண்ட் 

❖ ஜொர ்் ண்ட் அரசொனது, அம்மாநில அரசுப் பணி ளில்  ொலியொ  உள்ள இடங் ஹள 

நிரப்புவதற் ொ ,தவஹலவொய்ப்பிற் ொன இடஒது ்கீட்ஹட 77% ஆ  உயரத்்துகின்ற ஒரு 

மதசொதொவினன நிஹறதவற்றியுள்ளது. 

❖ எனதவ, இது உசச் நீதிமன்றத்தின் 50% இடஒது ்கீடு என்ற ஆஹணஹய (இந்திர சொவ்னி 

வழ ்கு) மீறுகிறது. 

❖ தமலும், நீதிப் புணரொய்விஹனத் தவிரக்்கச ்பசய்வதற் ொ  இந்த மதசொதொவிஹன 9வது 

அட்டவஹணயில் தசர ்்குமொறு அந்த அரசொங் ம் த ொரி ்ஹ  விடுத்துள்ளது. 

❖ ஒன்பதொவது அட்டவஹணயொனது (1வது அரசியலஹமப்புத் திருத்தத்தின் மூலம் 31B 
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என்ற பிரிவு தசர ்் ப் பட்டது), நீதிமன்றங் ளில் எதிரத்்து வழ ்குப் பதிவு கசய்ய 

முடியொத மத்திய மற்றும் மொநில அரசின் சட்டங் ஹள உள்ளட ்கியப் பட்டியஹல ் 

க ொண்டுள்ளது. 

❖ தற்தபொது, இது தபொன்ற 284 சட்டங் ள் நீதிப் புணரொய்வில் இருந்து பொது ொ ் ப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ 31B என்ற பிரிவொனது பின்தனொ ்கியச ்சட்டங் ளு ்குப் பயன்படுத்தப்பட ் கூடியது. 

❖ 31B என்ற சட்டப் பிரிவொனது, நீதிப் புணரொய்விலிருந்து விடுப்பட்டொலும், ஒன்பதொவது 

அட்டவஹணயின் கீழ் உள்ள சட்டங் ள் அரசியலஹமப்பின் அடிப்பஹட  ட்டஹமப்ஹப 

மீறுவதொ  இருந்தொல் (I R த ொயல்தைொ வழ ்கு 2007) அஹவ நீதிப் புணரொய்விற்கு உட் 

படுத்தப் படும். 

❖ எனதவ, 1973 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 ஆம் தததி ்குப் பிறகு ஒன்பதொவது 

அட்டவஹணயில் தசர ்் ப்பட்ட எந்தச ்சட்டத்ஹதயும் எதிரத்த்ு வழ ்குப் பதிவு கசய்ய 

முடியும். 

 

 

STREET திட்டம் 

 

❖ த ரளச ்சுற்றுலொதத்ுஹறயொனது, இலண்டனில் நஹடகபற்ற உல ச ்சுற்றுப் பயணக் 

 ண் ொட்சியில், மதிப்பு மி ்  உல ளொவியப் கபொறுப்புணரவ்ு மி ்  சுற்றுலொத் 

துஹற ் ொன விருஹத கவன்றுள்ளது. 

❖ த ரள அரசின் கபொறுப்புணரவ்ு மி ்  சுற்றுலொத ்துஹற என்ற இய ் த்தினொல் கசயல் 
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படுத்தப் பட்ட STREET திடட்த்திற் ொ  இந்த விருதொனது வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ STREET என்பது நிஹலயொன, உறுதியொன, கபொறுப்புணரவ்ு மி ் , அனுபவமி ் , இனம் 

சொரந்்த மற்றும் சுற்றுலொ ஹமயங் ள் என்பதன் சுரு ் மொகும். 

 

பிர ைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சர் தடவிட்  ட்ைர் 

❖ "நவீன வதரத்ல் அறிவியலின் தந்னத" அல்லது னசஃபாலஜிஸ்ட் என்று அனழக்கப்படும் 

இவர,் தனது 98வது வயதில் லண்டனில் காலமானார.் 

❖ பட்லர ் வதரத்ல்கள் பற்றிய தனது ஆராய்சச்ிக்காக "தி கியூப் ரூல்" என்று அனழக்கப் 

படும் நீண்ட காலமாக மறக்கப்பட்ட எட்வரட்ியன் சமன்பாட்னட உருவாக்கினார.் 

❖ இதன் மூலம் வாக்குப்பதிவு எண்களில் இருந்து பவற்றி பபற்ற பமாத்த இடங்களின் 

எண்ணிக்னகனய கணிக்க முடிந்தனத அவர ்கண்டுபிடித்தார.் 

❖ 1955 ஆம் ஆண்டில், அவர ்பிபிசியின் வதரத்ல் இரவு ஒளிபரப்பில் ஸ்விங்வகாமீட்டனர 

அறிமுகப்படுத்தினார.் 

❖ இது உலகம் முழுவதும் வதரத்ல் பசய்தி பவளியீடட்ின் பிரதான அம்சமாக மாறியது. 

 

 

பிஹாரி புரஸ்கார் 

 

❖ பிரபல எழுத்தாளரக்ளான மது கன்காரியா (ஹம் யஹான் தி) மற்றும் டாக்டர ்மாதவ் 

ஹடா (பசர்ாங் வசாலா பஹார ் சாகி ரி) ஆகிவயார ் முனறவய 31வது மற்றும் 32வது 

பிஹாரி புரஸ்கார ்விருதுகனளப் பபற்றனர.் 
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❖ பிஹாரி புரஸ்கார ் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஒரு ராஜஸ்தானி எழுத்தாளர ் இந்தி அல்லது 

ராஜஸ்தானியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பவளியிடப்பட்ட ஒரு சிறந்தப் பனடப்புக்காக 

வழங்கப் படுகிறது. 

❖ பிஹாரி புரஸ்கார ்1991 ஆம் ஆண்டில் வக.வக.பிரல்ா அறக்கட்டனளயால் நிறுவப்பட்ட 

மூன்று இலக்கிய விருதுகளில் ஒன்றாகும். 

 

சத்யஜித் கர வொழ்நொள் சொதஹனயொளர் விருது 2022 

❖ விருது கபற்ற ஸ்பொனிய நொட்டுத ்திஹரப்பட இய ்குனரொன  ொரத்லொஸ் கசௌரொவு ்கு 

சத்யஜித ்தர வொழ்நொள் சொதஹனயொளர ்விருதொனது வழங் ப்பட உள்ளது. 

❖ த ொவொவின் பொனொஜி ந ரில் நஹடகபற உள்ள 53வது இந்திய சரவ்ததசத் திஹரப்பட 

விழொவின் இந்த விருதொனது வழங் ப்பட உள்ளது. 

 

 

விதளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ச ண்கள் உைக குே்துச ்சண்தட சாம்பியன்ஷி ் 2023 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு புதுதில்லியில் உள்ள ஜவஹரல்ால் வநரு ஸ்வடடியத்தில் பபண்கள் 
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உலக குத்துச ்சண்னட சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டினய இந்தியா நடத்தவுள்ளது. 

❖ இது சரவ்வதச குதத்ுச ் சண்னட சங்கம் (IBA) நடத்தும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முனற நடத்தப் படும் அபமசச்ூர ்குத்துசச்ண்னட வபாட்டியாகும். 

❖ ஆடவர ் உலக சாம்பியன்ஷிப்னப இந்தியா இதுவனர நடத்தியதில்னல என்பது 

குறிப்பிடத் தக்கது. 

❖ எனினும் புகழ்மிக்க பபண்களுக்கான ஒரு வபாட்டி இந்தியாவில் நனடபபறுவது இது 

மூன்றாவது முனறயாகும். 

❖ முன்னதாக 2006 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் புதுதில்லியில் இது நனடபபற்றது. 

 

IBSA நொடு ளின் பொர்ஹவயை்கைொர ்ளு ் ொன ம ளிர் ஆசிய/ஓசியொனியொ  ொல் 

பந்து சொம்பியன்ஷிப் கபொட்டி 2022 

 

❖ த ரள ஆளுநர ்ஆரிப் மு மது  ொன் த ரள மொநிலம் க ொசச்ியில் நஹடகபறுகின்ற 

இந்த தபொட்டியிஹனத ்கதொடங்கி ஹவத்தொர.் 

❖ இது இந்தியொவின் மொற்றுத ் திறனொளி ளு ் ொன ஒரு மி ப்கபரிய  ொல்பந்து 

தபொட்டியொ த் தி ழும். 

❖ இந்தப் தபொட்டியில் இந்தியொ, சீனொ, தொய்லொந்து, மதலசியொ,  ஜ ஸ்தொன், கதன் 

க ொரியொ, ஜப்பொன், ஈரொன், ஆஸ்திதரலியொ, உஸ்கபகிஸ்தொன் ஆகிய 10 அணி ள் 

பங்த ற்கின்றன. 

❖ ஒரு மொற்றுத ்திறனொளி ளு ் ொன  ொல்பந்து தபொட்டியில் 10 ஆடவர ்அணி ள் மற்றும் 

2 ம ளிர ்அணி ள் பங்த ற்பது இந்தியொவில் இதுதவ முதல் முஹறயொகும். 
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