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அக்ட ோபர் – 02 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஜல்தூே் சசயலி 

❖ ஊரக மேே்பாட்டுத் துறை அறேசச்கோனது நிலத்தடி நீரே்ட்டத்றதச ் சிைந்த 

முறையில் ஆய்வு சசய்வதை்காக மவண்டி “ஜல்தூத் சசயலி" ேை்றுே் ஜல்தூத் சசயலி 

இறணயவழிச ்சிை்மைடு” ஆகியவை்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தச ்சசயலிறய ஊரக வளரச்ச்ி ேை்றுே் பஞ்சாயத்து ராஜ் அறேசச்கே் ஆகியறவ 

இறணந்து உருவாக்கியுள்ளன. 

❖ இந்தச ் சசயலியானது ஒரு கிராேத்தில் மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 2-3 கிணறுகளின் நீர ்

ேட்டத்றத ஆய்வு சசய்வதை்காக நாடு முழுவதுே் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தச ் சசயலியானது நாடு முழுவதுே் உள்ள நீரந்ிறலகறளக் கண்காணிப்பறத 

எளிதாக்குகிைது.  

❖ இதன் மூலே் சபைப்படுே் தரவுகள் கிராேப் பஞ்சாயத்து மேே்பாட்டுத் திட்டே் ேை்றுே் 

ேகாத்ோ காந்தி மதசிய ஊரக மவறலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டே் மபான்ை  

திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப் பட உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் சோத்த நிலத்தடி நீர ்வீழ்சச்ியானது 122-199 பில்லியன் மீடட்ர ்கனசதுர 

வரே்பில் உள்ளது. 

❖ 89% நிலத்தடி நீரானது பாசனத் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

❖ இத்துறையானது நாட்டிமலமய அதிகளவில் இதன் மூலே் பயன்சபறுே் துறையாக 

உள்ளது. 

 

 

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு 

❖ பாப்புலர ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா ேை்றுே் அதன் சங்கங்களுக்கு ேத்திய உள்துறை 

அறேசச்கே் தறட விதித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறேப்பானது பயங்கரவாதக் குழுக்களுடனான சதாடரப்ு ேை்றுே் நாசத்திறன 

விறளவிக்குே் நடவடிக்றககறள மேை்சகாண்டுள்ளதால் சட்டவிமராத நடவடிக்றக 

(தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் இந்த தறடயானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரமதசே், கரந்ாடகா ேை்றுே் குஜராத் ோநில அரசுகளின் பரிந்துறரகளின் 

அடிப்பறடயில் இந்த தறடயானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தை்மபாது, PFI அறேப்பானது LeT, JeM, al Qaida, SIMI ேை்றுே் பிை தீவிரவாதக் குழுக்கள் 

இடே் சபை்றுள்ள  "தறட சசய்யப்பட்ட அறேப்புகளின்" பட்டியலில் இறணந்துள்ளது. 
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❖ PFI அறேப்புடன் இறணந்து சசயல்படுே் 8 அறேப்புகளுே் தறட சசய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ மகரளா, கரந்ாடகா ேை்றுே் தமிழ்நாடு ஆகிய ோநிலங்கறளச ்மசரந்்த மூன்று முஸ்லீே் 

அறேப்புகளின் இறணப்பின் விறளவாக 2007 ஆே் ஆண்டில் PFI நிறுவப்படட்து. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அனைவருக்கும் இலவச சராட்டி  

❖ துபாய் தனது நகரத்தில் உள்ள ஏறழ ேக்களுக்கு இலவசோக சராட்டி விநிமயாகே் 

சசய்வதை்காக விநிமயாக இயந்திரங்கறள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ விநிமயாக இயந்திரங்களில் கணினி சதாடுதிறர உள்ளதால், அது பல்மவறு வறக 

சராட்டிகறளத் மதரந்்சதடுக்க ேக்களுக்கு வழிவறக சசய்கிைது. 

❖ இந்த இயந்திரங்களில் உள்ள 'அறனவருக்குே் சராட்டி' என்ை உறரயானது நூை்றுக் 

கணக்கான புலே்சபயரந்்த சதாழிலாளரக்ளுக்கு உதவியாக இருக்குே் என்பறதக் 

குறிக்கிைது. 

❖ துபாய் மவகோக உயரந்்து வருே் நுகரம்வார ்விறலகளால் பாதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ துபாய் புள்ளியியல் றேயோனது, உணவு விறலக் குறியீடானது ஜூறல ோதத்தில் 

8.75 சதவீதே் உயரந்்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகோனது இந்தியா, வங்காளமதசே் ேை்றுே் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகறளச ்மசரந்்த சுோர ்8.7 மில்லியன் குடிமயறிய நபரக்றளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

நாை்காவது காலாண்டில் தவனலவாய்ப்பு விகிேம் 

❖ காலாண்டு மவறலவாய்ப்பு ஆய்வின் (QES) நான்காவது சுை்று (ஜனவரி - ோரச் ் 2022) 

அறிக்றகயானது சமீபதத்ில் சவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது நிறுவனே் அடிப்பறடயிலான அகில இந்தியக் காலாண்டு மவறலவாய்ப்பு 

ஆய்வின் (AQEES) ஒரு பகுதியாகுே். 
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❖ 2021 ஆே் ஆண்டின் கறடசி மூன்று ோதங்களில் மேை்சகாள்ளப்பட்ட காலாண்டு 

மவறல வாய்ப்பு ஆய்வின் மூன்ைாவது சுை்றுடன் ஒப்பிடுே் மபாது சுோர ்நான்கு லட்சே் 

சதாழிலாளரக்ள் அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறுகிைது. 

❖ உை்பத்தித் துறையானது 38.5% சதாழிலாளரக்றளப் பணியேரத்்தி, நாடட்ின் மிகப் 

சபரிய நிறுவன முதலாளியாகத் சதாடரக்ிைது. 

❖ இறதத் சதாடரந்்து கல்வித் துறை (21.7%), IT/BPO துறை (12%) ேை்றுே் சுகாதாரத் துறை 

(10.6%) ஆகியறவ இடே் சபை்றுள்ளன. 

❖ ஏைக்குறைய 80% நிறுவனங்களில் 10 முதல் 99 சதாழிலாளரக்ள் பணியில் ஈடுபட்டு 

உள்ளனர.் 

❖ சுோர ் 12% நிறுவனங்களில் 10க்குே் குறைவான சதாழிலாளரக்மளப் பணியில் 

உள்ளனர.் 

❖ கணக்சகடுக்கப்பட்ட 1.4% நிறுவனங்களில் ேட்டுமே குறைந்தது 500 சதாழிலாளரக்ள் 

பணியில் உள்ளனர.் 

❖ மூன்ைாே் காலாண்டில் 31.6% ஆக இருந்த சபண் சதாழிலாளரக்ளின் பங்மகை்பானது 

நான்காவது காலாண்டு அறிக்றகயில் 31.8% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இருப்பினுே், சுகாதாரத் துறையில் உள்ள சதாழிலாளரக்ள் எண்ணிக்றகயில் சுோர ்

52% மபர ்சபண் சதாழிலாளரக்ளாக உள்ளனர.் 

❖ கல்வி, நிதிச ்மசறவகள் ேை்றுே் IT/ BPO ஆகிய துறைகள் சதாடரப்ான மவறலவாய்ப்பு 

சதவீதங்கள் முறைமய 44%, 41% ேை்றுே் 36% ஆக இருந்தது. 

❖ 86.4% சதாழிலாளரக்ள் வழக்கோனப் பணியாளரக்ள் என்றுே், 8.7% மபர ் ஒப்பந்த 

ஊழியரக்ள் என்றுே், அறதத் சதாடரந்்து சாதாரண ஊழியரக்ள் (2.3%) ேை்றுே் சுய 

சதாழில் சசய்பவரக்ள் (2%) என்றுே் இந்தக் கணக்சகடுப்பு கூறியது. 

 

 

2015-20 ஆம் ஆண்டு அந்நிய வரே்்ேகக் சகாள்னகயிை் விரிவாக்கம் 

❖ நாணய ேதிப்பு ஏை்ை இைக்கே் ேை்றுே் உலகளாவில் நிலவும் நிசச்யேை்ைத் தன்றே 

காரணோக தை்மபாறதய சவளிநாட்டு வரத்்தகக் சகாள்றகயானது மேலுே் ஆறு 

ோதங்களுக்கு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ தை்மபாது, அசேரிக்கா ேை்றுே் ஐமராப்பா மபான்ை முக்கியப் சபாருளாதாரங்களில் 

ேந்த நிறல ஏை்படுே் அசச்ோனது நிலவி வருகிைது. 
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❖ இதன் விறளவாக இந்தியாவில் முதலீடுகள் மவகோக திருே்பப் சபைப்பட்டு அதனால் 

சவளிநாட்டு நிதிகள்  சவளிமயறுகின்ைன. 

❖ உக்றரன் மபாரினால் ஏை்பட்டுள்ள புவிசார ்அரசியல் சநருக்கடி, பணவீக்கே் ேை்றுே் 

பணவியல் சகாள்றக சநருக்கடி ஆகியறவ அசேரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் 

ேதிப்றபப் பலவீனப்படுத்துகின்ைன. 

❖ தை்மபாது அசேரிக்க டாலர ்ேதிப்பு 22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகோகவுே், 

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் ேதிப்பு 81.6 என்ை வரலாறு காணாத அளவிலுே் 

குறைவாக உள்ளது. 

❖ எனமவ, நீண்ட கால சவளியுைவுக் சகாள்றகயிறன (2022-27) ஏை்றுக் சகாள்வதை்கு 

தை்மபாறதய புவிசார ்அரசியல் சூழ்நிறல சாதகோக இல்றல. 

❖ 2015-20 ஆே் காலகட்ட சவளிநாட்டு வரத்்தகக் சகாள்றகயானது, சரக்கு ேை்றுே் 

மசறவகளின் ஏை்றுேதிறய அதிகரிப்பதை்கான ஒரு கட்டறேப்றப வழங்குவமதாடு 

இந்தியாவில் எளிதாக வணிகே் சசய்வறத மேே்படுத்துவதில் கவனே் சசலுத்தவுே் 

சசய்கிைது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தேசியே் தூய்னமக் காற்று திட்டே்திை் கீழ் புதிய இலக்கு நிர்ணயம் 

❖ மதசியத் தூய்றேக் காை்றுத் திட்டத்தின் கீழ் 2026 ஆே் ஆண்டிை்குள் நகரங்களில் 

காணப்படுே் நுண்துகள்களின் சசறிறவ 40 சதவிகிதோகக் குறைப்பதை்கு இந்திய 

அரசு ஒரு புதிய இலக்றக நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ இது 2024 ஆே் ஆண்டிை்குள் நுண் துகள்களின் சசறிறவ 20 முதல் 30 சதவீதே் வறர 

குறைப்பதை்காக நிரண்யிக்கப்பட்ட முந்றதய இலக்கின் ஒரு புதுப்பிப்பாகுே். 

❖ மதசியத் தூய்றேக் காை்று திட்டத்தின் கீழ் உள்ள குறிப்பிட்ட நகரே் சாரந்்த திட்டங்கள் 

புதிய இலக்குகளுக்கு ஏை்ப மேே்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

❖ சுை்றுசச்ூழல் அறேசச்கத்தின் கூை்றுப்படி, மதசியத் தூய்றேக் காை்று திட்டத்தின் கீழ் 

உள்ள இலக்குப் பூரத்்தி சசய்யாத 131 நகரங்களில் 95 நகரங்கறள 2017 ஆே் ஆண்டு 

நிறலகளுடன் ஒப்பிடுே் மபாது 2021 ஆே் ஆண்டில் PM10 என்ை நுண்துகள் அளறவ 

அறவ குறைத்துள்ளன. 

❖ இலக்குப் பூரத்்தி சசய்யாத நகரங்கள் என்பது 2011 ஆே் ஆண்டு முதல் 2015 ஆே் 

ஆண்டு வறர 5 ஆண்டுகளுக்குே் மேலாக மதசியச ் சுை்றுப்புைக் காை்றின் தர 
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நிறலகளில் இருந்து பின்தங்கிய நிறலயில் உள்ள நகரங்களாகுே். 

❖ 20 நகரங்களானது, ஒரு கன மீட்டருக்கு 60 றேக்மராகிராே் என்ை அளவில் 

நிரண்யிக்கப் பட்ட வருடாந்திரச ் சராசரி PM10 சசறிவிை்கான மதசியத் தர 

நிறலகறளப் பூரத்்தி சசய்துள்ளன. 

❖ மதசியத் தூய்றேக் காை்று திட்டோனது, 2019 ஆே் ஆண்டில் காலக்சகடுவிை்குட்பட்ட 

இலக்குடன் காை்றின் தர மேலாண்றேக்கான முதல் மதசியக் கட்டறேப்பாக 

சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியா முழுவதுே் PM10 ேை்றுே் PM2.5 ஆகிய நுண்துகள்களின் சசறிறவக் குறைக்கச ்

சசய்வறத இது மநாக்கோகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ ோசுபடுத்திகளின் சசறிறவ ஒப்பிடுவதை்கான அடிப்பறட ஆண்டாக 2017 ஆே் 

ஆண்டானது நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

முழுனமயாை  கை்ைட சமாழி தமம்பாட்டு மதசாோ 

❖ இந்த ேமசாதா கரந்ாடக அரசு மவறலகளில் கன்னட சோழியினருக்கு முன்னுரிறே 

அளிப்பமதாடு அே்ோநிலத்தில் உருவாக்கப்படுே் தனியார ் மவறலகளில் உள்ளூர ்

ேக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கவுே் சசய்கிைது. 

❖ கன்னட சோழியிறனப் படிக்கவுே் எழுதவுே் சதரிந்த, குறைந்தபட்சே் 15 ஆண்டுகள் 

கரந்ாடகாவில் வசிக்குே் சபை்மைாரக்றளக் சகாண்ட தனிநபரக்றள இந்த ேமசாதா  

கன்னட சோழியினர ்என வறரயறுக்கிைது. 

❖ இந்த ேமசாதாவின் கீழ், உயரச்தாழில்நுட்பே் ேை்றுே் சதாழில்முறைக் கல்வி மபான்ை 

படிப்புகளில் கன்னட சோழியின் நறடமுறை ேை்றுே் சசயல்பாட்டு அறிவு கை்பிக்கப் 

படுே். 

❖ அங்கு கன்னட சோழியிறன முதன்றேயாகக் சகாண்டுள்ளப் பள்ளிகளில் படிக்குே் 

ோணவரக்ளுக்கு உயரக்ல்வியில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுே். 
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❖ அங்கு குறைந்தபட்ச அளவு கூட கன்னட சோழியினறரப் பணியேரத்்தாத தனியார ்

நிறுவனங்களுக்கு நிலசச்லுறக, வரிசச்லுறக ேை்றுே் பிை சலுறககள் மபான்ைறவ  

ேறுக்கப்படுே் என இந்த ேமசாதா கூறுகிைது. 

❖ கன்னட சோழி மதரவ்ில் மதரச்ச்ி சபை்ைால் ேட்டுமே அே்ோநிலத்தில் அரசு மவறலகள் 

வழங்கப் படுே். 
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