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நவம்பர் – 22  

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஐபபான் உற்பத்தி அலகு 

❖ இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐபபான் தயாரிக்கும் மிகப்பபரிய உற்பத்தி அலகானது 

பபங்களூரு அருபக அமமந்துள்ள ஓசூர ்அருபக நிறுவப்பட உள்ளது. 

❖ இதற்காக ஓசூரில் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் தனது உற்பத்தி மமயத்திமன 

விரிவாக்கம் செய்து வருகிறது. 

❖ இந்தியாவில் விஸ்ட்ரான் (கரந்ாடகா), ஃபாக்ஸ்கான் மற்றும் பபகாட்ரான் ஆகிய 

மின்னணுப் பபாருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களால் ஐபபான்கள் தயாரிக்கப்பட்டு 

நிறுவனத்திடம் வழங்கப் படுகிறது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனபவ ஃபாக்ஸ்கான் மற்றும் பபகாட்ரான் ஆகிய நிறுவனங்கள் 

அமமந்துள்ளன. 

 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா மின்ொர வினிதயாக அமைப்பு கட்டுப்பாட்டாளர் நிறுவனை் 

 

❖ இந்தியாவின் ததசிய விநிதயாகக் கட்டமமப்பு இயக்குநரான பவர ் சிஸ்டம் 
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ஆபதரஷன் காரப்்பதரஷன் லிமிசடட் (POSOCO) ஆனது  இந்தியா மின்ொர வினிதயாக 

அமமப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்நிறுவனம் என மறுசபயரிடப்பட்டது. 

❖ முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசிற்குெ ் சொந்தமான நிறுவனமான இது மின்துமற 

அமமெெ்கத்தின் கீழ் வருகிறது. 

❖ இந்திய மின்ொர வினிதயாக அமமப்பு, ஒரு தனி நிறுவனமாக, மின்ொரம் அனுப்புதல் 

செயல்பாடுகமள வழங்கியது. 

❖ இது ததசிய மின்ொரம் அனுப்புதல் மமயம் (NLDC) மற்றும் 5 பிராந்திய மின்ொரம் 

அனுப்புதல் மமயங்கள் (RLDCs) ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகமள தமற்பாரம்வ 

செய்கிறது. 

❖ ததசிய மின்ொரம் அனுப்புதல் மமயம் என்பது ததசிய மின்ெக்தி அமமப்பின் 

ஒருங்கிமைந்தெ ்செயல்பாட்மட உறுதி செய்யும் ஒரு உெெ் அமமப்பாகும். 

 

இந்திய இராணுவத்தின் பணியாளர ்கல்லூரி - பபண் அதிகாரி 

 

❖ இந்திய இராணுவ வரலாற்றில் முதல் முமறயாக, 6 பபண் அதிகாரிகள் புகழ்பபற்றப் 

பாதுகாப்புப் பணிகள் பணியாளர ்கல்லூரியில் (DSSC) இமணய உள்ளனர.் 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்திய இராணுவமானது, பபண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தரப் 

பணி வாய்ப்பு வழங்கியமதயடுத்து இந்த நடவடிக்மகயானது பமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

❖ இந்திய இராணுவத்தில் உள்ள மற்ற பாடத் திட்டங்கள்- பதசிய பாதுகாப்பு கல்லூரி, 

உயரந்ிமலப் பமடப்பிரிவு மற்றும் உயர ் பாதுகாப்பு பமலாண்மம - அமனத்தும் 

பரிந்துமரக்கப் படுகின்ற நிமலகளாகும். 

❖ பாதுகாப்புப் பணிகள் பணியாளர ் கல்லூரிக்கான (DSSC) பதரவ்ு முமறயானது ஒரு 

பபாட்டித் பதரவ்ின் அடிப்பமடயிலானதாகும். 

❖ பாதுகாப்புப் பணிகள் பணியாளர ்கல்லூரிப் படிப்பு என்பது இந்திய ராணுவத்தினால் 

நடத்தப்படும் ஒபர கல்லூரியாகும். 

❖ 1905 ஆம் ஆண்டில் நாசிக் அருபக பாதுகாப்புப் பணிகள் பணியாளர ்கல்லூரி நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ 1907 ஆம் ஆண்டில், அது குபவட்டாவில் (இப்பபாது பாகிஸ்தான்) அமமந்துள்ள அதன் 

நிரந்தர இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரிவிமனக்குப் பிறகு, இது 
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தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பவலிங்டன் இராணுவக் குடியிருப்புப் 

பகுதிக்கு மாற்றப் பட்டது. 

❖ இது பென்மன பல்கமலக்கழகத்துடன் இமணக்கப்பட்டுெ ்பெயல்படுகிறது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

பாரஸ்ீ அமைதி ைன்றத்தின் 5வது பதிப்பு 

❖ பாரீஸ் அமமதி மன்றம் என்பது 2018 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப தநாக்கம் 

அற்ற பிரான்ஸ் நாட்டு அமமப்பாகும். 

❖ "பல்தவறு சநருக்கடியிலிருந்து சவளிதயறுதல்" என்ற கருப்சபாருளின் அடிப்பமடயில் 

இது ஏற்பாடு செய்யப்படட்து. 

❖ இது உலகத் தமலவரக்ள் மற்றும் ெரவ்ததெ அமமப்புகளின் தமலவரக்ள் மற்றும் 

உலசகங்கிலும் உள்ள சபாதுெ ் ெமூகம் மற்றும் தனியார ் துமறமயெ ் தெரந்்த 

தமலவரக்ளின் வருடாந்திரக் கூட்டத்மத நடத்துகிறது. 

❖ இந்த வருடாந்திர நிகழ்வின் குறிக்தகாள், ெரவ்ததெ தமாதல்கமள தநரடியாக நிவரத்்தி 

செய்வது அல்ல, ஆனால் தனியார ் மற்றும் சபாதுெ ் ெமூகப் பங்காளரக்ள் பலருக்கு 

இமடதய தபெச்ுவாரத்்மதமயத் சதாடங்குவதற்கான ெரவ்ததெ அரங்மக வழங்கெ ்

செய்வதாகும். 

❖ சுவிட்ெரல்ாந்து நாட்டின் டாதவாஸில் உள்ள உலகப் சபாருளாதார மன்றத்தில் 

சபாருளாதாரம் மற்றும் நிதிப் பிரெச்ிமனகள் மற்றும் முனிெ ்பாதுகாப்பு மாநாட்டில் 

பாதுகாப்புெ ்சிக்கல்கள் தீரக்்கப் படுகின்றன. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

அரவிந்த் விர்ைானி 

❖ இந்திய அரொனது, மூத்தப் பபாருளாதார நிபுணரான டாக்டர ் அரவிந்த் விரம்ானி 

என்பவமர நிதி ஆபயாக் அமமப்பின் ஒரு முழு பநர உறுப்பினராக நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த நியமனத்திற்குப் பிரதமர ்பமாடி அவரக்ள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார.் 

❖ நிதி ஆபயாக் அமமப்பானது, டாக்டர ்V.K. ெரஸ்வத், பபராசிரியர ்ரபமஷ் ெந்த ்மற்றும் 

டாக்டர ்V.K. பால் ஆகிய மூன்று உறுப்பினரக்மளக் பகாண்டுள்ளது. 
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❖ 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2009 ஆம் ஆண்டு வமரயிலான மன்பமாகன் சிங் அவரக்ளின் 

தமலமமயிலான ஐக்கிய முற்பபாக்குக் கூட்டணி ஆட்சியில் நிதியமமெெ்கத்தின் 

தமலமமப் பபாருளாதார ஆபலாெகராக விரம்ானி பணியாற்றினார.் 

 

 

பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி உதவி வழங்காமம குறித்த மாநாடு (NMFT) 

❖ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி உதவி வழங்காமம குறித்த 3வது மாநாட்டிமன இந்தியா 

நடத்தியது. 

❖ இந்த மாநாடானது முதன்முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் பாரீஸ் நகரில் நடத்தப் பட்டு,  

அமதத ்பதாடரந்்து 2019 ஆம் ஆண்டில் அது பமல்பபாரன்் நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ 75க்கும் பமற்பட்ட நாடுகள் பங்பகற்ற இந்த மாநாடானது உள்துமற 

அமமெெ்கத்தினால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது பயங்கரவாத நடவடிக்மககளுக்கு நிதியளிப்பதற்காகப் பபருநிதி வழங்கீட்டு 

தளங்கமளப் பயன்படுதத்ுவமதக் கட்டுப்படுத்துவமத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

லஞ்ச ஒழிப்பு பமலாண்மம அமமப்பின் சான்றிதழ் வழங்கீடு 

❖ இந்திய எஃகு ஆமணய நிறுவனமானது (SAIL) லஞ்ெ ஒழிப்பு பமலாண்மம அமமப்மப 
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(ABMS) பெயல்படுத்திய முதல் மகாரத்னா பபாதுத் துமற நிறுவனம் என்ற ஒரு 

பபருமமமயப் பபற்றுள்ளது. 

❖ லஞ்ெ ஒழிப்பு பமலாண்மம அமமப்பு என்பது ISO 37001:2016 என்ற தர நிமலக்கு ஏற்ப 

வடிவமமக்கப் பட்ட ஒரு பமலாண்மம அமமப்பாகும் என்பததாடு அது லஞ்ெ 

நடவடிக்மககமளத் தடுப்பதற்கும், அமதக் கண்டறிவதற்கும் மற்றும் அதற்கு எதிராக 

நடவடிக்மக எடுப்பதற்கும் உதவுகிறது.  

❖ படல்லியில் உள்ள இந்திய எஃகு ஆமணய நிறுவனத்தின் பபரு நிறுவன அலுவலகம் 

மற்றும் ஜாரக்்கண்டில் உள்ள இந்திய எஃகு ஆமணய நிறுவனத்தின் பபாகாபரா எஃகு 

ஆமலக்கு இந்தெ ்ொன்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஆர்பெமிஸ் 1 

 

❖ ெந்திரமன பநாக்கிய ஆய்வுப் பயணத்தில் இதுவமரயில் உருவாக்கப்பட்ட மிக ெக்தி 

வாய்ந்த ஏவுகலத்திமன நாொ விண்ணில் ஏவ உள்ளது. 

❖ இந்த ஏவுதலானது, அபமரிக்க விண்பவளி முகமமயின் ஆரட்்படமிஸ் என்ற புதிய 

முதன்மமத் திட்டத்தின் பதாடக்கத்மதக் குறிக்கிறது. 

❖ அபமரிக்காவின் புபளாரிடாவில் உள்ள பகன்னடி விண்பவளி மமயத்தில் இருந்து 
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இந்த 32 அடுக்கு உயரமான விண்பவளி ஏவுதள அமமப்பு (SLS) விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

❖ ஆரட்்படமிஸ் 1 என்ற ஒரு கலத்தின் உெச்ியில் விண்பவளி வீரரக்ள் அற்ற ஓரியன் 

விண்கலம் பபாருத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஆரட்்படமிஸ் 1 கலம் பவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டப் பிறகு, ஆரட்்படமிஸ் 2 

கலமானது, 2024 ஆம் ஆண்டில் விண்பவளி வீரரக்ளுடன் நிலவிமன பநாக்கி 

விண்ணில் ஏவப்படும்.  

❖ அபத ெமயம் ஆரட்்படமிஸ் 3 கலமானது 2025 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பாகபவ ெந்திர 

மண்ணில் தடம் பதிக்கும். 

 

அறிக்மககள் ைற்றுை் குறியீடுகள்  

உணவு கண்தணாட்டை் 

❖ இது உைவு மற்றும் தவளாை்மம அமமப்பு (FAO) சவளியிட்ட இரை்டு வருட உைவுப் 

கை்தைாட்ட அறிக்மகயாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டு உலகின் உைவு இறக்குமதிெ ் செலவு முன்சனப்தபாதும் இல்லாத 

அளவுக்கு உயரும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ தகாதுமமயின் அதிக உற்பத்தியானது சீனா மற்றும் ரஷ்யாவில் அதிகமாக இருக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

  

ஆசியாவின் தட்பசவப்ப நிமல 2021 

❖ இது உலக வானிமல அமமப்பு (WMO) மற்றும் ஆசியா மற்றும் பசிபிக்கிற்கான  UN 

சபாருளாதார மற்றும் ெமூக ஆமையம் (ESCAP) ஆகியவற்றால் எகிப்தில் நடந்த COP27 

மாநாட்டில் சவளியிடப்பட்டது. 

❖ இதன்படி, 2021 ஆம் ஆை்டில், ஆசியாவிதலதய அதிக சபாருளாதார இழப்மபெ ்சீனா 
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ெந்தித்தது. 

❖ இரை்டாவது அதிகபட்ெ இழப்மப இந்தியா ெந்தித்தது. 

❖ சவள்ளம் சீனாவில் அதிகப் சபாருளாதார இழப்மப ஏற்படுத்திய நிமலயில், அமதத் 

சதாடரந்்து இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து ஆகியமவ உள்ளன. 

❖ இந்தியா, சீனா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் புயல்களால் சபாருளாதாரம் 

பாதிக்கப் பட்டது. 

 

 

காலநிமல ைாற்ற செயல்திறன் குறியீடு 2023 

❖ சஜரம்ன் வாட்ெ,் புதிய காலநிமல நிறுவனம் மற்றும் காலநிமல நடவடிக்மக 

அமமப்பு ஆகிய மூன்று அரசு ொரா சுற்றுெச்ூழல் நிறுவனங்களால் இது சதாகுக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இது ஐதராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 59 நாடுகளின் காலநிமலப் பாதுகாப்புெ ் செயல் 

திறமனக் கை்காைிப்பதற்கான ஒரு சுயாதீனமான கை்காைிப்புக் கருவி ஆகும் 

❖ இதன்படி, ஐதராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 59 நாடுகள் இமைந்து, உலகில் 92%க்கும் 

அதிகமான பசுமம இல்ல வாயுமவ (GHG) சவளிதயற்றியுள்ளன. 

❖ 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் உமிழ்மவப் பாதியாகக் குமறக்கெ ் செய்வதில் நாடுகள் 

எவ்வளவு சிறப்பாகெ ்செயல்படுகின்றன என்பதன் அடிப்பமடயில் இமவ தரவரிமெப் 

படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ "ஒட்டு சமாத்தமாக மிக உயரந்்த மதிப்பீட்மட அமடய எந்த நாடும் அமனத்துக் 

குறியீட்டு வமககளிலும் தபாதுமான அளவு செயல்படவில்மல" என இந்த அறிக்மக 

முதல் 3 இடங்கமள காலியாக விட்டுள்ளது. 

❖ நான்காவது இடத்தில் சடன்மாரக்் உள்ள நிமலயில், அமதத் சதாடரந்்து ஸ்வீடன் 

மற்றும் சிலி உள்ளன. 

❖ ஈரான், ெவூதி அதரபியா மற்றும் கஜகஸ்தான் ஆகியமவ தமாெமாக இருந்தன. 

❖ 2023 அறிக்மகயில், இந்தியா அதன் குமறந்த உமிழ்வு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றலின் அதிகரிதத்ு வரும் பயன்பாடு காரைமாக இரை்டு இடங்கள் முன்தனறி 63 

நாடுகளில் 8வது இடத்மதப் பிடித்தது. 
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❖ இந்தியா தனது 2030 மாசு உமிழ்வு இலக்குகமளெ ்ெந்திக்கும் "பாமதயில்" இருப்பதாக 

இந்த அறிக்மக கூறியுள்ளது. 

❖ இருப்பினும், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பாமத 2030 இலக்குக்கான பாமதயில் இல்மல. 

❖ பசுமம இல்ல வாயு உமிழ்வுகள் மற்றும் ஆற்றல் பயன்பாடு வமககளில் இந்தியா 

உயர ் மதிப்பீட்மடப் சபற்றுள்ள நிமலயில், அதத தநரத்தில் காலநிமலக் சகாள்மக 

மற்றும் புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் பிரிவுகளில் நடுத்தர மதிப்பீட்மடப் சபற்றது. 

❖ கடந்த அறிக்மக முதல், இந்தியா அதன் ததசிய அளவில் நிரை்யிக்கப்பட்டப் 

பங்களிப்மபப் புதுப்பிதத்ு, 2070 ஆம் ஆை்டில் நிகரப் பூஜ்ஜிய இலக்மக எட்டும் என 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ உலக நிலக்கரி உற்பத்தியில் 90%க்கு சபாறுப்பான ஒன்பது நாடுகளில் இந்தியாவும் 

இருப்பதாகவும், 2030 ஆம் ஆை்டளவில் அதன் எை்சைய், எரிவாயு மற்றும் 

எை்சைய் உற்பத்திமய 5%க்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் 

இந்த அறிக்மக குறிப்பிட்டது. 

❖ நிகர சுழியம் என்பது வளிமை்டலத்தில் சவளியிடப்படும் பசுமம இல்ல 

வாயுக்களுக்கும் சவளிதய எடுக்கப்பட்ட வாயுக்களுக்கும் இமடயிலான ெமநிமலமய 

அமடவதாகும். 

 

 

ைாநிலெ ்செய்திகள் 

தைகாலயாவின் வாங்கலா திருவிழா 

❖ தமகாலயாவின் காதரா ெமூகத்தினரிமடதய இது மிகவும் பிரபலமான 

பை்டிமககளில் ஒன்றாகும். 

❖ இது கருவுறுதலிற்கான சூரியக் கடவுளான ெல்தஜாங்கின் நிமனவாக நமடசபறும் 
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ஒரு அறுவமடத் திருவிழாவாகும். 

❖ இது 100 பமறத் திருவிழா என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

❖ திசபத்தடா-பரம்ன் இன காதரா பழங்குடியினர,் முக்கியமாக இந்திய மாநிலங்களான 

தமகாலயா, அஸ்ஸாம், திரிபுரா மற்றும் நாகாலாந்து மற்றும் வங்கததெத்தின் அருகில் 

உள்ள பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றனர.் 

 

 

அமுர் பால்கன் திருவிழா 

❖ மைிப்பூர ்வன ஆமையம் அமுர ்பால்கன் திருவிழாவின் 7வது பதிப்மப இம்பாலில் 

உள்ள தசமங்லாங் மாவட்டத்தில் சகாை்டாட திடட்மிட்டுள்ளது. 

❖ அமுர ்பால்கன் உலகின் மிக நீை்ட தூரம் பறக்கும் ஒரு புலம்சபயர ்பறமவயாகும். 

❖ இது பால்கன் குடும்பத்தின் உலகின் மிக நீை்ட தூரம் பயைம் செய்யும் சிறிய பறமவ 

ஆகும். 

❖ அமுர ் பால்கன் சதன்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தங்களது குளிரக்ால வாழிடத்திற்கு 

இடம் சபயரக்ிறது. 

❖ அமவ வழக்கமாக அக்தடாபர ் மாதத்தில் நாகாலாந்து மற்றும் மைிப்பூருக்கு அதிக 

எை்ைிக்மகயில் வந்து தெரும். 

 

 

சபொ ெட்டை் - ைத்தியப் பிரததெை் 

❖ மத்தியப் பிரததெ மாநிலம் பட்டியலிடப்படட்ப் பகுதிகளுக்குப் பஞ்ொயத்து முமற 
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நீட்டிப்பு (PESA) ெட்டத்மத அமல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ கிராம ெமபகளின் தீவிர ஈடுபாட்டுடன் பழங்குடியின மக்கமளெ ்சுரை்டலில் இருந்து 

பாதுகாப்பமத இது தநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ PESA ெட்டம் கிராமப் பஞ்ொயதத்ுகள் சிறு வன உற்பத்திகள், நிலம் மற்றும் சிறு 

நீரந்ிமலகள் மற்றும் அரொங்க திட்டங்கமளெ ் செயல்படுத்துவது சதாடரப்ான 

விவகாரங்கமள முடிவு செய்ய அனுமதிக்கும். 

❖ இந்தப் பட்டியலிடப்பட்டப் பகுதிகளில் சகாத்தடிமமத் சதாழிலாளரக்மளக் கட்டுப் 

படுத்துவதற்காக தவை்டி புலம்சபயரந்்த சதாழிலாளரக்ளின் பதிவுகமளயும் இது 

பராமரிக்கும். 

 

 

உலகில் முதல் முமறயாக ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் கால்நமெ 

தடுப்பூசிகள் விநிபயாகெ ்பசமவ 

 

❖ இந்திய பநாய் தடுப்பியல் நிறுவனத்தின் (IIL) விலங்குகளுக்கான தடுப்பூசியானது 

ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் விநிபயாகிக்கப்பட்ட உலகின் முதல் தடுப்பூசியாக 

மாறியுள்ளது. 
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❖ மைதராபாத்மதத் தமலமமயிடமாகக் பகாண்ட இந்திய பநாய்த் தடுப்பியல் 

நிறுவனமானது, ஆசியாவிபலபய அதிகளவில் தடுப்பூசிகமள உற்பத்தி பெய்யும் 

நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ படக் ஈகிள் என்ற ஆளில்லா விமான விநிபயாக பெமவ வழங்கீட்டு புத்பதாழில் 

நிறுவனமானது, அருணாெெ்லப் பிரபதெ மாநிலத்தில் கால்நமட பராமரிப்புப் 

பணிகளுக்காக இந்தத ்தடுப்பூசி விநிபயாகத்மத பமற்பகாண்டது. 

❖ முதலாவது ஆளில்லா விமான பெமவயானது பராயிங்கில் இருந்து பக்லாம் வமர பமற் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

❖ ‘வான்வழியாக மருந்து வழங்கீடு' என்ற திட்டத்தின் பவற்றிக்குப் பிறகு, அருணாெெ்லப் 

பிரபதெ மாநிலமானது ஆளில்லா விமானம் மூலம் கால்நமடகளுக்குத் தடுப்பூசிகள் 

வழங்கும் பெமவமயத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஆளில்லா விமானம் மூலம் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுவதன் மூலம், தடுப்பூசிகள் 

பதாமலதூர கடினமான நிலப்பரப்புகமள விமரவாக அமடவது மட்டுமல்லாமல், பல 

பநாய்களிலிருந்து கால்நமடகமளப் பாதுகாப்பதற்குத் பதமவயான சில 

முக்கியமான தடுப்பூசிகமள ெரியான பநரத்தில் வழங்குவதற்கும் உதவும் என்று எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

கபடி உலகக் தகாப்மப 2025 

❖ இது ஐக்கியப் தபரரசின் தமற்கு மிட்லாை்ட்ஸ் பகுதியில் நமடசபறவுள்ளது. 

❖ இது முதல் முமறயாக ஆசியாவிற்கு சவளிதய நடத்தப்படுகிறது 

❖ இதமன உலக கபடிக் கூட்டமமப்பு (WKF) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

 

IOA தடகள ஆமணய உறுப்பினர் 

❖ ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் சவன்ற எம்.சி.தமரி தகாம், பி.வி.சிந்து, மீராபாய் ொனு மற்றும் 

ககன் நரங் உட்பட 10 சிறந்த விமளயாட்டு வீரரக்ள் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) 

தடகள ஆமையத்தின் உறுப்பினரக்ளாக ததரந்்சதடுக்கப்பட்டனர.் 

❖ இந்த ஆமையத்தின் தமலவராக ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் சவன்ற தமரி தகாம் 

ஒரு மனதாக ததரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ தடபிள் சடன்னிஸ் ஜாம்பவான் அெெ்ந்தா ெரத ் கமல் இந்த அமமப்பின் துமைத ்
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தமலவராக ததரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் புதிய ொெனதத்ின் படி, விமளயாட்டு வீரரக்ள் 

ஆமையத்தில் ஆை் மற்றும் சபை் உறுப்பினரக்ளுக்குெ ்ெமமான பிரதிநிதித்துவம் 

இருக்க தவை்டும். 

❖ தடகள ஆமையத்தின் உடனடிப் பைியானது, ஐஓஏவின் சபாதுெ ் ெமபயில் 

வாக்களிக்கும் உறுப்பினரக்ளாக இருக்க தவை்டி, சிறந்த திறமம சகாை்ட எட்டு 

விமளயாட்டு வீரரக்மள அமடயாளம் காை்பதாகும். 

❖ ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள், ஆசிய விமளயாட்டுக்கள் மற்றும் பிற ெரவ்ததெ தடகள 

விமளயாட்டுகளில் இந்தியாமவப் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்துவதற்கு விமளயாட்டு 

வீரரக்மளத் ததரந்்சதடுக்கும் சபாறுப்புமடய அமமப்பு இந்த இந்திய ஒலிம்பிக் 

ெங்கம் ஆகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக நாள்பெ்ெ நுமரயீரல் அமெப்பு பநாய் தினம் - நவம்பர் 16 

 

❖ நாள்பட்ட நுமரயீரல் அமடப்பு பநாயானது, உலகளவில் ஏற்படும் இறப்புகளுக்கான 

மூன்றாவது முக்கிய காரணமாக உள்ளது. 

❖ நவம்பர ்மாதத்தின் மூன்றாவது புதன்கிழமமயன்று (இந்த ஆண்டு நவம்பர ்16), உலக 

உலக நாள்பட்ட நுமரயீரல் அமடப்பு பநாய் தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு "உங்கள் வாழ்விற்கான நுமரயீரல்" 

என்பதாகும். 

❖ இது நாள்பட்ட நுமரயீரல் அமடப்பு பநாய்க்கான ஒரு உலகளாவிய முன்பனடுப்பு 

அமமப்பினால் (GOLD) ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

பதசிய வலிப்பு பநாய் தினம் - நவம்பர் 17 

❖ வலிப்பு பநாய் என்று அமழக்கப்படும் ஒரு பதாடரெ்ச்ியான மூமள பநாய் ஆனது கால 

இமடபவளியில் "வலிப்பு" அல்லது "மக காலிழுப்பு" என்று குறிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒவ்பவார ் ஆண்டின் நவம்பர ் மாதம் ஆனது வலிப்பு பநாய் குறித்த விழிப்புணரவ்ு 

மாதமாக அனுெரிக்கப் படுவததாடு இந்தப் பயங்கரமான பநாயின் அறிகுறிகள், முன் 

அறிகுறிகள் மற்றும் தாக்கம் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ிமன ஏற்படுத்தெ ்

செய்வதற்காகவும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பதசிய வலிப்பு பநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதத்தின் (NEAM) 

கருத்துரு "ME இல்லாமல் NEAM இல்மல" என்பதாகும். 

 

 

உலகத் தத்துவ தினம் - நவம்பர் 17 

 

❖ இது ஒவ்பவார ் ஆண்டும் நவம்பர ் மாதத்தின் மூன்றாவது வியாழன் அன்று (இந்த 

ஆண்டு நவம்பர ்17) அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ யுபனஸ்பகா அமமப்பானது இத்தினத்திமன ெரவ்பதெ தினமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகத் தத்துவ தினத்தின் கருத்துரு 'எதிரக்ாலத்தின் மனிதன்' 

என்பதாகும். 

 

சர்வபதச மாணவர ்தினம் – நவம்பர் 17 

❖ இரண்டாம் உலகப் பபாரின் பபாது ப்ராக் நகரில் நமடபபற்ற நிகழ்வுகள் காரணமாக, 

நவம்பர ்17 ஆம் பததியானது ெரவ்பதெ மாணவர ்தினமாக அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ 1939 ஆம் ஆண்டில் ப்ராக் பல்கமலக் கழகத்மத நாஜிக்கள் தாக்கிய பபாது அமதக் 

காத்த மாணவர ் ஆரவ்லரக்ளின் துணிெெ்மலக் பகௌரவிக்கும் வமகயில் இந்த நாள் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த நாள் மாணவரக்ளின் ஒத்துமழப்பு, பன்முகத் தன்மம மற்றும் பன்முகக் 

கலாெெ்ாரத்மதப் பபாற்றுகிறது. 

 

 

உலக குமறப்பிரசவ சிசு தினம்- நவம்பர் 17 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பின் கூற்றுப் படி, குமறப்பிரெவ சிசு என்பது கரப்்ப காலத்தின் 

37 வாரங்கள் நிமறவமடவதற்கு முன்பு உயிருடன் பிறந்த குழந்மதகள் என 

வமரயறுக்கப் படுகிறது. 

❖ இது மிகவும் முன்கூட்டிய (28 வாரங்களுக்கும் குமறவானது), மிகக் குமறப்பிரெவம் (28 

முதல் 32 வாரங்கள்) மற்றும் ெற்று முந்மதயது முதல் மிக தாமதமான முன்கூட்டிபய 

பிறந்த (32 முதல் 37 வாரங்கள்) பிற வமக குழந்மதகமளயும் உள்ளடக்கியது. 

❖ குமறப் பிரெவம், அதாவது கரப்்பத்தின் 37 வாரங்களுக்கு முன் ஒரு குழந்மத பிறப்பபத 

பெச்ிளம் குழந்மதகள் அதிகம் இறப்பதற்கு ஒரு மிகப்பபரிய காரணமாகும். 

❖ கங்காரு இனம் ொரந்்த தாய்ப் பராமரிப்பு என்பது குமறமாத அல்லது குமறப் பிரெவ 

குழந்மதகளுக்கான பராமரிப்பு முமறயாகும். 

❖ இது குமறப்பிரெவ குழந்மதகளுக்கான தநரடியாக உடல் ரீதியில் பதாடரப்ு பகாள்ளெ ்

பெய்யும் ஒரு முமறயாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'ஒரு பபற்பறாரின் அரவமணப்பு: ஒரு 

ெக்தி வாய்ந்த சிகிெம்ெ. பிறந்த தருணத்திலிருந்து பதாலுடன் பதாடரப்ுபகாள்ள 
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பெய்தல்' என்பதாகும். 

 

 

அகில இந்தியக் கூெ்டுறவு வாரம் - நவம்பர் 14 முதல் 20 வமர 

❖ இந்த ஆண்டின் "அகில இந்தியக் கூட்டுறவு வாரக் பகாண்டாட்டங்களின் கருத்துரு, 

"இந்தியா@75" கூட்டுறவுகளின் வளரெ்ச்ி மற்றும் எதிரக்ாலம்" என்பதாகும். 

❖ தற்பபாது இந்தியா உலகின் மிகப்பபரிய கூட்டுறவு அமமப்பாக மாறியுள்ளது. 

❖ இந்த வார அனுெரிப்பானது முதன் முதலில் இந்தியாவில் 1953 ஆம் ஆண்டில் 

அனுெரிக்கப் பட்டது. 

❖ கூட்டுறவு அமமப்புகளின் உெெ்நிமல அமமப்பான இந்திய பதசியக் கூட்டுறவு ெங்கம் 

இதமன அனுெரிக்கிறது. 
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