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நவம்பர் – 27 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஜல் ஜீவன் திட்டே்தின் அக்தடோபர் மோேத் ேரவரிசச 

 

❖ ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு அக்டடோபர ்மோதத்திற்கோன தரவரிசையில் 

உத்தரப் பிரடதைத்தின் பல மோவட்டங்கள் மிகை ் சிறப்போன சையல்திறன் 

சகோண்டசவயோக பதிவு சைய்யப் பட்டுள்ளன. 

❖ முன்னணியில் உள்ள மாவட்டங்களில் அம்பாலா, ரராஹ்தக் மற்றும் ஃபரிதாபாத ்

ஆகியவவ முதல் 3 இடங்கவளப் பிடித்தன. 

❖ உயர ்சாதவனயாளர ்பிரிவில் ராணிப்ரபட்வட 3வது இடம் பபற்றது. 

❖ சாதவனயாளர ்பிரிவில் மயிலாடுதுவறக்கு 3வது இடம் கிவடத்தது.  

❖ உயர ் சாதவனயாளரக்ளாக முன்ரனறும் மாவட்டங்களில் நாமக்கல் முதலிடம் 

பபற்றது.  

❖ சிறந்த சையல்திறன் சகோண்ட மோவட்டங்களின் பிரிவுகளில் டவகமோக முன்டனறி 

வரும் மோவட்டங்கள்: டமோன் (நோகோலோந்து), கிழக்கு சஜயிந்தியோ மசலப் பகுதிகள் 

(டமகோலயோ) மற்றும் மட ோபோ (உத்தரப் பிரடதைம்) ஆகியனவோகும். 

 

2023 ஆம் ஆண்டு ஷோங்கோய் ஒே்துசைப்பு அசமப்பின் இசணயேளம் மற்றும் 

கருே்துரு 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் ஷோங்கோய் ஒத்துசழப்பு அசமப்பின் தசலசமப் சபோறுப்பிசன 

ஏற்று அடுத்த ஷோங்கோய் ஒத்துசழப்பு அசமப்பின் உைச்ி மோநோட்சட நடத்த 

உள்ளதோல் அதற்கோன அதிகோரப்பூரவ் வசலத்தளத்சத இந்தியோ அறிமுகப் படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ அடுத்த ஆண்டு இந்தியோவின் தசலசமயின் கீழ் டமற்சகோள்ளப்படும் நிகழ்வுகசள 

இந்த இசணயதளம் குறிப்பிட்டுக் கோட்டுகிறது. 

❖ இந்த மோநோட்டின் கருத்துரு, "போதுகோப்போன (SECURE) ஷோங்கோய் ஒத்துசழப்பு 

அசமப்பு" என்பதோகும். 

❖ இதில் குடிமக்களுக்கோன போதுகோப்புக்கு ‘S’, சபோருளோதோர டமம்போட்டிற்கு ‘E’, 
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பிரோந்தியத்தில் இசணப்பு வைதிக்கு ‘C’, ஒற்றுசமக்கு ‘U’, இசறயோண்சம மற்றும் 

ஒருசமப்போட்டுக்கு ‘R’, சுற்றுைச்ூழல் போதுகோப்புக்கு ‘E' ஆகிய எழுதத்ுக்கள் குறிக்கப் 

படுகின்றன. 

❖ உஸ்சபகிஸ்தோனின் ைமரக்ண்ட் நகரில் நசடசபற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் ஷோங்கோய் 

ஒத்துசழப்பு அசமப்பின் சுழற்சி முசற தசலசமப் பதவிசய இந்தியோ சபற்றது. 

❖ இந்தியோ 2023 ஆம் ஆண்டு சைப்டம்பர ்மோதம் வசர ஓராண்டு கோலத்திற்கு தசலசமப் 

பதவியிசன வகிக்கும். 

 

 

இந்தியோவின் முேல் தேசிய ேற்சகோசல ேடுப்புக் சகோள்சக 

 

❖ சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துவற அசமைை்கமோனது, டதசிய தற்சகோசல 

தடுப்புக் சகோள்சகயிசன சவளியிட்டது. 

❖ சபோது சுகோதோர முன்னுரிசமக் சகோள்சகயோக தற்சகோசலகசளத ் தடுப்பதற்கோக 

அரைோங்கத்தோல் உருவோக்கப்பட்ட இத்தசகய முதல் வசகயோன சகோள்சக இது 

ஆகும். 

❖ வரும் பத்தோண்டுகளில் மன ஆடரோக்கியத்சத டமம்படுத்தச ் பசய்வதற்கும் 

தற்சகோசலகசளத் தடுப்பதற்குமோன ஒரு சையல்போட்டுக் களத்திசன இக்சகோள்சக 
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நிறுவ உள்ளது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், நோட்டில் தற்சகோசல மூலமோன இறப்பு வீதத்திசன 10 

ைதவீதமோகக் குசறப்படத இக்சகோள்சகயின் குறிக்டகோள் ஆகும். 

❖ உலகளோவிய தற்சகோசலப் பதிவுகளில் இந்தியோவில் பதிவோன தற்சகோசலகளின் 

எண்ணிக்சகயின் பங்களிப்பு தற்டபோது சபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பிரிவுகளில் 

முசறடய 37 ைதவீதம் மற்றும் 24.3 ைதவீதமோகப் பதிவோகியுள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூைல் சசய்திகள் 

சபரிய உள்ளோன் பறசவ 

 

❖ அழிந்து வரும் கலிட்ரிஸ் சடனுயிடரோஸ்ட்ரிஸ் ( ோரஸ்்ஃபீல்ட், 1821) இனத்திசனை ்

டைரந்்த ரஷ்யப் பறசவ இனமோன சபரிய உள்ளோன் பறசவயோனது டகரளோவின் 

கடற்கசரக்கு வந்துள்ளது. 

❖ இசவ குளிரக்ோல இருப்பிட வைதிக்கோக 9,000 கி.மீ.க்கு டமலோன சதோசலவிற்குப் பறந்து 

வருகின்றன. 

❖ மத்திய ஆசியப் பறசவகளின் பறக்கும் போசதயில் (CAF) பயணிக்கும் புலம்சபயரும் 

பறசவ இனங்கள் இரண்டில் ஒன்று இதுவாகும். 

❖ மற்சறோரு பறசவ குஜரோத்தில் உள்ள ஜோம்நகரில் கண்டறியப்பட்டது. 

 

அறிக்சககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

போக்டீரியோ மற்றும் இறப்பு எண்ணிக்சககள் 

❖ E. டகோலி, S.நிடமோனியோ, K. நிடமோனியோ, S. ஆரியஸ் மற்றும் A. பவுமோனி ஆகிய ஐந்து 

வசகயோன போக்டீரியோக்கள் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் பதிவோன 6.8 லட்ைம் 

இறப்புகளுக்குக் கோரணமோக இருந்தன. 

❖ இந்த ஆய்வறிக்சகயோனது லோன்சைட் இதழில் சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் பதிவோன 1,57,082 (1.57 லட்ைம்) உயிரக்சளப் பலி 

வோங்கிய ஈ.டகோலி மிகக் சகோடிய டநோய்க் கிருமியோகும். 

❖ சபோதுவோக ஏற்படும் போக்டீரியத் சதோற்றுகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவோன 

உயிரிழப்புகளுக்கோன இரண்டோவது முக்கியக் கோரணமோகும். 
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❖ இசவ உலகளவில் பதிவோன எட்டில் ஒரு உயிரிழப்பிற்குக் கோரணமோனசவயோகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவோன 7.7 மில்லியன் (77 லட்ைம்) உயிரிழப்புகள் 33 சபோதுவோன 

போக்டீரியோ சதோற்றுகளுடன் சதோடரப்ுசடயசவயோகும். 

❖ இந்த ஐந்து போக்டீரியோக்கள் மட்டுடம அசனத்து உயிரிழப்புகளில் போதிக்கும் 

டமற்பட்டவற்றுடன் சதோடரப்ு சகோண்டுள்ளன. 

❖ E. டகோலி, S.நிடமோனியோ, K. நிடமோனியோ, S. ஆரியஸ் மற்றும் P. ஏறுகிடனோைோ ஆகிய 

ஐந்து டநோய்க் கிருமிகள், இந்த அறிக்சகயில் ஆய்வு சைய்யப்பட்ட போக்டீரியோக்களில் 

54.2% உயிரிழப்புகளுக்குக் கோரணமோகும். 

❖ 1.1 மில்லியன் உயிரிழப்புகடளோடு, உலகளவில் பதிவோன அதிக உயிரிழப்புகடளோடுத் 

சதோடரப்ுசடய டநோய்க் கிருமி S. ஆரியஸ் ஆகும். 

❖ 100,000 டபருக்கு 230 உயிரிழப்புகளுடன் ஆப்பிரிக்கோவின் துசண ை ோரோ பகுதியில் 

அதிக இறப்பு விகிதம் பதிவோகியுள்ளது. 

❖ 5 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்சதகள் மத்தியில் ஏற்படும் அதிக உயிரிழப்புகள் 

(49,000 இறப்புகள்) ைோல்டமோசனல்லோ என்சடரிகோ சைடரோவர ் சடபி என்ற 

போக்டீரியத்தினோல் ஏற்படுபசவயோகும். 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

வடகிைக்கு இந்தியாவின் முதல் யுனோனி மருே்துவ நிறுவனம் 

 

❖ சதற்கு அைோம் நகரமோன சில்ைோர ்பகுதியில் வடகிழக்கு இந்தியோவின் முதல் யுனோனி 

மருத்துவ சமயமோனது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
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❖ யுனோனி மருத்துவம் என்பது ஆயுஷ் அசமப்புகளுள் உள்ள ஒரு போரம்பரிய மருத்துவ 

நசடமுசறயோகும். 

❖ இது மத்திய யுனோனி மருத்துவ ஆரோய்ைச்ி ைசபயிடம் (CCRUM) ஒப்பசடக்கப் பட்டது. 

❖ மத்திய யுனோனி மருத்துவ ஆரோய்ைச்ி ைசப என்பது மத்திய ஆயுஷ் அசமைை்கத்தின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னோட்சி அசமப்போகும். 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகை்வுகள் 

இந்தியத் திசரப்படே் துசறயின் பிரபல நபர் 2022 

❖ சதலுங்கு சூப்பர ் ஸ்டோர ் சிரஞ்சீவிக்கு 2022 ஆம் ஆண்டின் இந்தியத் திசரப்படப் 

பிரபலம் என்ற விருதோனது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதோனது ரகாவாவில் நடந்த 53வது இந்திய ைரவ்டதைத் திசரப்பட விருது 

விழோவின் (IFFI) சதோடக்க விழோவில் வழங்கப்பட்டது. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு இந்தியோவின் மூன்றோவது மிக உயரியக் குடிசம 

விருதோன பத்ம பூஷன் விருதோனது வழங்கப்பட்டது. 

 

 

இலக்கியே்திற்கோன JCB பரிசு 2022 

❖ பரன் ஃபரூக்கி என்பவரோல் உருது சமோழியில் சமோழிப் சபயரக்்கப்பட்ட எழுத்தோளர ்

கோலித ் ஜோடவத் எழுதிய "The Paradise of Food" புத்தகத்திற்கோக, அவருக்கு 

இலக்கியத்திற்கோன ஐந்தோவது JCB பரிைோனது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இப்புத்தகமோனது, முதன் முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் "டநமத் கோனோ" என்ற சபயரில் 

சவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த விருசத சவன்ற நோன்கோவது சமோழிசபயரப்்பு பதிப்பு இது என்பரதாடு, உருது 
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சமோழியில் சமோழி சபயரக்்கப்பட்டு இந்த விருசத சவன்ற முதல் பசடப்பு இந்தப் 

பதிப்பு ஆகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் போரம்பரிய வோரம் - நவம்பர் 19 முேல் 25 வசர 

 

❖ உலகப் போரம்பரிய வோரமோனது ஒவ்டவோர ்ஆண்டும் நவம்பர ்19 முதல் நவம்பர ்25 ஆம் 

டததி வசர சகோண்டோடப்படுகிறது. 

❖ இது கலோைை்ோரம் மற்றும் போரம்பரியத்தின் போதுகோப்சப டமம்படுத்தச ் பசய்வசத 

டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

❖ உலகப் போரம்பரிய வோரமோனது இந்தியத் சதோல்லியல் துசறயினோல் சகோண்டோடப் 
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படுகிறது. 

❖ இந்தியத் சதோல்லியல் துசறயோல் 3,691 நிசனவுை ் சின்னங்கள் போதுகோக்கப் 

படுகின்றன. 

❖ உத்தரப் பிரடதை மோநிலத்தில், அதிக எண்ணிக்சகயிலோன நிசனவுை ்சின்னங்கள் 

அசமந்துள்ளது. 

❖ இவற்றில் சுமோர ் 40 நிசனவுை ் சின்னங்கள் யுசனஸ்டகோ அசமப்பின் உலகப் 

போரம்பரியத் தளங்களின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

❖ உலகிடலடய அதிகளவில் போரம்பரியத் தளங்கசளக் சகோண்ட ஆறோவது நோடு 

இந்தியோவோகும். 

 

சபண்களுக்கு எதிரோன வன்முசறகசள ஒழிப்பேற்கோன சர்வதேச தினம் - 

நவம்பர் 25 

❖ இத்தினமோனது, 1960 ஆம் ஆண்டில் ரஃடபல் ட்ருஜிடலோவின் கட்டசளயின் டபரில் படு 

சகோசல சைய்யப்பட்ட சடோமினிகன் குடியரசிசனை ் டைரந்்த ஆரவ்லரக்ளோன 

மிரோபோல் ைடகோதரிகளுக்கோன நிசனவு நோளோகும். 

❖ சபண்களுக்கு எதிரோன அசனத்து வசகயோன போகுபோடுகசளயும் நீக்குவதற்கோன 

உடன்படிக்சகயோனது, 1979 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுை ்ைசபயோல் ஏற்றுக் 

சகோள்ளப் பட்டது. 

❖ போலின அடிப்பசடயிலோன வன்முசறக்கு எதிரோக குரல் சகோடுக்கும் நோளோக நவம்பர ்

25 ஆம் டததியோனது 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, ‘UNITE! சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரோன 

வன்முசறசய முடிவுக்குக் சகோண்டு வருவதற்கோன நடவடிக்சக' என்பதோகும். 

 

 

உலக ஆலிவ் மர தினம் - நவம்பர் 26 

❖ உலக ஆலிவ் மர தினமோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் நசடசபற்ற யுசனஸ்டகோ அசமப்பின் 

40வது சபோது மோநோட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ஆலிவ் மரமோனது, குறிப்போக ஆலிவ் கிசளயோனது அசமதி, ஞோனம் மற்றும் 

நல்லிணக்கத்சதக் குறிக்கிறது. 

❖ இதன் ைரோைரி ஆயுட்கோலம் சுமோர ் 500 ஆண்டுகளோகும், ஆனோல் ஆலிவ் மரங்கள் 
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அதற்கும் டமற்பட்ட கோலங்கள் வசர சைழித்து வளரும். 

❖ அசவ முதலில் ஆசியோ சமனர ்பகுதியிசனை ்டைரந்்தசவயோகும். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ேப் பதிப்போளர் 

❖ TATA லிட்டடரைை்ர ்சலவ் விழோவில்  ோரப்ரக்ோலின்ஸ் இந்தியோ இதழோனது 2022 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்தப் பதிப்போளர ்விருதிசனப் சபற்றது. 

❖  ோரப்ரக்ோலின்ஸ் இந்தியோ இதழ் சதோடரந்்து இரண்டோவது முசறயோக இந்த 

விருதிசனப் சபற்றுள்ளது. 

❖  ோரப்ரக்ோலின்ஸ் இந்தியோ, TATA லிட்டடரைை்ர ்சலவ் விழோவில், 2022, 2021, 2018 மற்றும் 

2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் நோன்கு முசற ஆண்டின் சிறந்த பதிப்போளர ்விருசத சவன்று 

உள்ளது. 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் சவளியிடத் சதோடங்கிய  ோரப்ரக்ோலின்ஸ் 

நிறுவனமோனது இந்த ஆண்டில் தனது 30வது ஆண்டு நிசறவு விழோசவக் 

சகோண்டோடுகிறது. 
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