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அக்ட ோபர் – 03 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ட ல்லி சுவர் ஓவியம் 

❖ 75 வரலாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க இடங்களைச ்சித்தரிக்கும் வளகயில் அளமக்கப்பட்டுை்ை 

'டடல்லி சுவர'் என்ற ஒரு சுவரராவியத்திளன மத்திய கலாசச்ாரத்துளற அளமசச்ர ்

மீனாட்சி ரலகி அவரக்ை் திறந்து ளவத்தார.் 

❖ இந்தச ் சுவரராவியத்தில் முகலாயர ் காலத்துச ் டசங்ரகாட்ளட முதல் ஆங்கிரலயர ்

காலத்து இந்தியா ரகட் வளரயிலும், பாராளுமன்றக் கட்டிடம் முதல் ரதசியப் ரபார ்

நிளனவுச ் சின்னம் வளரயிலும், அளனத்துப் பிரிவு ஓவியங்களும் காட்சிப் படுத்தப் 

பட்டுை்ைன. 

 

 

ஸ்வச ் ோய்டகத்தோன் டபோ ்டி 

 

❖ வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துறை அளமசச்கமானது (MoHUA) ஸ்வச ்

டாய்ரகத்தான் என்ை ரபாட்டிளயத் டதாடங்கியுை்ைது. 

❖ MyGov என்ற தைத்தின் இன்ரனாரவட் இந்தியா என்ற இளையதைத்தில் இந்தப் 

ரபாட்டியானது நடத்தப்பட உை்ைது. 

❖ ஸ்வச ்டாய்ரகத்தான் என்பது டபாம்ளமகளுக்கான ரதசிய டசயல் திட்டம் (NAPT) 2020 

மற்றும் சுவச ் பாரத ் திட்டம் (SBM) 2.0 ஆகியவற்றினால் ஒருங்கிளைந்து ரமற் 
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டகாை்ைப் பட்ட முயற்சியாகும். 

❖ இது டபாம்ளமகைின் தயாரிப்பில் கழிவுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான பல்ரவறு 

தீரவ்ுகளை ஆராய முயல்கிறது. 

❖ உலர ் கழிவுகளைப் பயன்படுத்திப் டபாம்ளம வடிவளமப்புகைில் புதுளமகளைக் 

டகாை்டு வருவதற்காக, தனிநபரக்ை் மற்றும் பல்ரவறு குழுக்களுக்கு இந்தப் ரபாட்டி 

நடத்தப்பட உை்ைது. 

❖ இந்த முன்டனடுப்பிற்குப் பளடப்பாற்றல் சாரந்்த கற்றல் ளமயம் (இந்தியத் டதாழில் 

நுட்பக் கல்விக் கழகம்-காந்திநகர)் அறிவுசார ்பங்குதார அளமப்பாக உை்ைது. 

 

நிகழ்டநர இரயில் தகவல் அமமப்பு 

❖ இந்திய இரயில்ரவ நிரவ்ாகமானது, இரயில்கைின் இயக்கங்களைப் பற்றிய 

(ரபாக்குவரத்து) நிகழ்ரநரத்தில் தன்னிசள்சயாகக் கை்காைிப்பதற்காக நிகழ்ரநர 

இரயில் தகவல் அளமப்ளப நிறுவி வருகிறது. 

❖ நிகழ்ரநர இரயில் தகவல் அளமப்பானது இந்திய இரயில்ரவ நிரவ்ாகம் மற்றும் இந்திய 

விை்டவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகியவற்றினால் இளைந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது தற்ரபாது இரயில்ரவ தகவல் அளமப்புகளுக்கான ளமயத்தினால் டசயல்படுத்தப் 

படுகிறது. 

❖ இரயில்கைின் இயக்க ரவகம் குறித்தத் தகவலானது ஒவ்டவாரு 30 வினாடிகளுக்கும் 

ஒருமுளற டதாடரந்்து வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

இந்திய மசமக டமோழிக்கோன அகரோதி 

❖ இந்திய ளசளக டமாழியின் பயன்பாட்ளட ரமலும் பரவலாக்குவதற்காக ளசளக 

டமாழி கற்றல் டசயலிளய இந்திய அரசாங்கம் டவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இது ளசளக டமாழி தினத்ளத (சசப்டம்பர ்23) முன்னிட்டுத் டதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது 10,000 டசாற்களைக் டகாை்ட ளகரபசி டசயலி சாரந்்த இந்திய ளசளக டமாழி 

அகராதியாகும். 

❖ இது இந்திய ளசளக டமாழி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி ளமயத்தின் இந்திய ளசளக 

டமாழி அகராதியின் அடிப்பளடயில் உருவாக்கப்பட்டது. 
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❖ இந்தச ்டசயலியில், அளனத்து வாரத்்ளதகளையும் இந்தி அல்லது ஆங்கில டமாழியில் 

ரதட இயலும். 

 

 

சர்வடதசச ்டசய்திகள் 

விமோன நிமலயச ்டசமவ தர விருது 2022 

 

❖ சரவ்ரதச விமான நிளலயச ் சளபயானது, டகாசச்ின் சரவ்ரதச விமான நிளலய 

நிறுவனத்திற்கு 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான விமான நிளலயச ் ரசளவ தர விருதிளன 

வழங்கியுை்ைது. 

❖ இந்த விருதானது, உலகைாவிய விமானப் ரபாக்குவரத்துத் துளறயில் வழங்கப்படும் 
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ஒரு உயரிய விருதாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ டபருந்டதாற்றுக் காலதத்ிற்குப் பிறகு, தளடயற்றப் ரபாக்குவரத்ளத உறுதி டசய்து 

பயைிகைின் திருப்திளய ரமலும் வலுப்படுத்திய ‘பாதுகாப்பு திட்டத்திளன’ திறம் 

படச ்டசயல்படுத்தியதற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 

ஸ்வச ்வோயு சர்டவக்சன் 

 

❖ ரதசிய தூய்ளமக் காற்றுத ்திட்டத்தின் கீழ் ‘ஸ்வச ்வாயு சரர்வக்சன் - நகரங்கைின் தர 

வரிளச’ குறித்த வழிகாட்டுதல்கை் டவைியிடப்பட்டுை்ைன. 

❖ 2025-26 ஆம் ஆை்டிற்குை் காற்று மாசுபாட்ளட 40% வளர குளறப்பதற்காக 

உருவாக்கப்பட்ட ரதசிய தூய்ளமக் காற்று திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தயாரிக்கப்பட்ட 

நகரச ் டசயல் திட்டங்களை டசயல்படுத்துவதன் அடிப்பளடயில் இந்தியாவில் உை்ை 

131 நகரங்களைத் தரவரிளசப் படுத்த இந்த வழிகாட்டுதல்கை் உதவுகிறது. 

❖ இந்த 131 நகரங்கை் மக்கை் டதாளகயின் அடிப்பளடயில் மூன்று குழுக்கைாக வளகப் 

படுத்தப் பட்டுை்ைன. 

o 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கை்டதாளக டகாை்ட முதல் குழுவில், 47 

நகரங்கை் உை்ைன. 

o 3 முதல் 10 லட்சம் மக்கை்டதாளக டகாை்ட இரை்டாவது குழுவில் 44 நகரங்கை் 

உை்ைன. 

o 3 லட்சத்திற்கும் குளறவான மக்கை்டதாளக டகாை்ட மூன்றாவது குழுவில் 40 

நகரங்கை் உை்ைன. 

 

டபோருளோதோரச ்டசய்திகள் 

ரூபோய் வரத்்தகத்திற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒப்புதல் 

❖ இந்திய ரூபாயில் வரத்்தகம் ரமற்டகாை்வதற்காக ரஷ்யாவின் காஸ்ப்ரராம் வங்கியில் 

சிறப்பு ரவாஸ்ட்ரரா கைக்ளகத ் டதாடங்குவதற்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் 

ஒப்புதளல UCO வங்கி டபற்றுை்ைது. 

❖ டகால்கத்தாவில் அளமந்துை்ை UCO வங்கியானது, இந்திய வங்கிச ் ரசளவ 

கட்டுப்பாட்டாைரின் ஒப்புதளலப் டபற்ற முதல் வங்கியாகும். 

❖ காஸ்ப்ரராம் வங்கியானது, ஒரு ரஷ்ய கடன் வழங்கும் நிறுவனமாவததோடு, அது  

ரஷ்யாவின் முன்னைியில் உை்ை முதல் மூன்று வங்கிகைில் ஒன்றாகும். 

❖ உலகின் மிகப்டபரிய எரிவாயு உற்பத்தியாைரும் ஏற்றுமதியாைருமான காஸ்ப்ரராம் 
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நிறுவனத்தினால் எரிவாயு டதாழில் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிச ்ரசளவகளை வழங்கச ்

சசய்வதற்காக இது அளமக்கப்பட்டது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் டதோழில்நு ்பம் 

AVGAS 100 LL 

 

❖ இந்திய நாடானது, AVGAS 100 LL எனப்படும் உை்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு 

ரக விமான எரிடபாருைிளன அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இந்த எரிடபாருைானது உந்துவிளச எந்திரங்கை் டகாை்ட விமானங்கை் மற்றும் 

ஆைில்லா வான்வழி வாகனங்களுக்காக இந்தியன் எை்டைய்க் கழக 

நிறுவனத்தினால் உை்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது டவடிக்காமல் அழுத்தத்திளன எதிரட்காை்ளும் எரிடபாருைின் திறளன அைவிடச ்

சசய்கின்ற அதிக ஆக்ரடன் எை் டகாை்ட நீல நிற விமானப் டபட்ரரால் ஆகும். 

❖ இந்தியா தற்ரபாது சிறப்பு ரக விமான எரிடபாருளை ஐரராப்பிய நாடுகைில் இருந்து 

இறக்குமதி டசய்து வருகிறது. 

❖ இது குஜராத்தின் வதடோதராவில் உை்ை இந்தியன் எை்டைய்ச ்சுத்திகரிப்பு ஆளலயில் 

உற்பத்தி டசய்யப்படும். 
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❖ வதடோதரா சுத்திகரிப்பு நிளலயமானது, தற்ரபாது உை்நாட்டுத் ரதளவகை் மற்றும் 

ஏற்றுமதி ரதளவகளைப் பூரத்்தி டசய்யும் அைவிற்குத் திறளன டகாை்டுை்ைது. 

 

மோநிலச ்டசய்திகள் 

ஒடிசோவின் பழங்குடியினர் பற்றிய கமலக் களஞ்சியம் 

 

❖ ஒடிசா முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக் அவரக்ை் ஒடிசாவின் பழங்குடியினர ்பற்றிய களலக் 

கைஞ்சியத்ளத டவைியிட்டார.் 

❖ இது ஐந்து டதாகுதிகளைக் டகாை்டுை்ைது 

❖ பழங்குடிச ் சமூகங்கை் பற்றிய களலக்கைஞ்சியத்ளதத் டதாடங்கி அவரக்ைின் 

வரலாறு மற்றும் தனித்துவமான பாரம்பரியங்களை ஆவைப்படுத்திய இந்தியாவின் 

முதல் மாநிலமாக ஒடிசா மாறியுை்ைது. 

❖ இந்த களலக்கைஞ்சியமானது பட்டியலிடப்பட்டச ்சாதியினர ்மற்றும் பழங்குடியினர ்

ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (SCSTRTI) மற்றும் ஒடிசா மாநிலப் பழங்குடியினர ்

அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றினால் டவைியிடப்பட்டது. 

❖ ஓடிஸோ மாநிலத்தில் ரவகமாக மாறி வரும் பழங்குடிச ் சமூகங்கைின் கலாசச்ார 

அளடயாைத்ளதப் பாதுகாப்பரத இந்நூலின் ரநாக்கமாகும். 

❖ ஒடிசாவின் டமாத்த மக்கை்டதாளகயில் 22.85 சதவிகிதம் பழங்குடியினர ்என்பததோடு 

அம்மாநிலத்தில் 62 வளக பழங்குடியினர ்வசிக்கின்றனர.் 

❖ இந்த மாநிலமானது, இந்தியாவிரலரய பல்ரவறு வளகயான பழங்குடி சமூகங்களைக் 

டகாை்டுை்ைது. 

 

சுரஜ்ோபுரி மற்றும் பஜ்ஜிகோ டபசச்ுவழக்கு டமோழிகள் 

❖ பீகார ்மாநில அரசானது, சுரஜ்ாபுரி மற்றும் பஜ்ஜிகா ரபசச்ுவழக்குகளை ரமம்படுத்தச ்

சசய்வதற்காக கல்விக் கூடங்களை நிறுவுமாறு அந்த மாநிலக் கல்வித் துளறயிடம் 

ஆறை ஒன்றைப் தபோட்டுை்ைது. 

❖ சுரஜ்ாபுரி என்பது இந்தி, உருது மற்றும் வங்காைம் ஆகியவற்றின் கலளவயாகும். 

❖ இது ‘கிஷாங்கஞ்சியா’ என்ற மற்டறாருப் டபயராலும் அளழக்கப் படுகிறது. 

❖ ளமதிலி டமாழிளயப் ரபாலரவ பஜ்ஜிகாவும் வடரமற்குப் பீகாரில் அதிகம் ரபசப் 

படுகின்ற ஒரு டமாழியாகும். 
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❖ பஜ்ஜிகா மற்றும் சுரஜ்ாபுரிக்கான இரை்டு புதிய கல்விக் கூடங்கை் ஏற்கனரவ உை்ை 

எட்டு டமாழிகளுக்கான ளமயங்கைின் வரிளசயில் ஒன்றாக நிறுவப்பட்டுை்ைன. 

❖ பீகாரில் ஏற்கனரவ எட்டு டமாழிக் கல்விக் கூடங்கை் உை்ைன. 

 

 

விமளயோ ்டுச ்டசய்திகள் 

இந்திய அணியின் வரலோற்றுச ்சோதமன 

 

❖ 2022-25 ஆம் ஆை்டு ICC மகைிர ்கிரிக்சகட் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் பங்ரகற்ற ஆறு 

ரபாட்டிகைிலும் இந்திய அைி டவற்றி டபற்று புதிய வரலாறு ஒன்றைப் பளடத்து 

உை்ைது. 
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❖ இங்கிலாந்து நாட்டில் நளடடபற்ற ரபாட்டியில் இங்கிலாந்து அைிக்கு எதிரான இரு 

தரப்புத் டதாடரில் 23 ஆை்டுகைில் இந்திய அைி டபற்ற முதல் டவற்றி இதுவாகும். 

❖ 1999 ஆம் ஆை்டில் நளடடபற்ற இங்கிலாந்து அைிக்கு எதிரான டவைிநாட்டு ஒருநாை் 

டதாடளர டவன்ற இந்திய மகைிர ் அைியின் தளலவராக சந்தரக்ாந்தா அஹீர ்

விைங்கினார.் 

 

ஜூலன் டகோஸ்வோமி 

❖ மகைிர ் கிரிக்டகட் வீராங்களனயான தமை்கு வங்கோளத்தின் ஜூலன் ரகாஸ்வாமி 

அளனத்து வளகயானப் தபோட்டிகைிலிருந்தும் ஓய்வு டபறுவதாக அறிவிதத்ுைார.் 

❖ அவர ் 204 ஆட்டங்கைில் 255 விக்டகட்டுகளுடன் அவர ் தனது விளையாட்டுத் துளற 

வாழ்க்ளகளய நிளறவு டசய்தார.்  

❖ இது ஒருநாை் மகைிர ்ரபாட்டியில் இவர ்ரமற்டகாை்ட சாதளனயாகும். 

❖ இருபது ஆை்டுகளுக்கும் ரமலாக அவரது விளையாட்டுத ்துளற வாழ்க்ளக நீள்கிறது.  

❖ டபை்கை் சரவ்ரதச கிரிக்டகட் துளறயில் மிக நீை்ட காலம் பங்ரகற்ற இரை்டாவது 

டபை்மைி இவர ்ஆவார.் 

❖ அவர ் 12 டடஸ்ட் ரபாட்டிகை், 204 ஒருநாை் ரபாடட்ிகை் மற்றும் 68 டி20 ரபாட்டிகைில் 

இந்தியா சாரப்ாக பங்ரகற்று அளனத்து வடிவப் ரபாட்டிகைிலும் தசரத்்து சமோத்தம் 355 

விக்டகட்டுகளை வீழ்த்தியுை்ைார.் 

❖ அவர ் 2005, 2009, 2013, 2017 மற்றும் 2022 ஆகிய ஐந்து ஒருநோள் உலகக் ரகாப்ளபப் 

ரபாட்டிகைில் பங்ரகற்றுை்ைார.்   

❖ மகைிர ்உலகக் ரகாப்ளபப் ரபாட்டியின் வரலாற்றில் அதிக விக்டகட்களை வீழ்த்திய 

முன்னைி வீராங்கறனயாக இவர ்திகழ்கிறார.் 

❖ மகைிர ் கிரிக்டகட் ரபாட்டியின் ஒருநாை் ரபாட்டிகைில் 250க்கும் அதிகமான 

விக்டகட்டுகளை வீழ்த்திய ஒரர ரவகப்பந்து வீசச்ாைர ்என்ற டபருளமளயயும் அவர ்

டபற்றுை்ைார.் 
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