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அக்ட ோபர் – 07 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

சகோந்தககயில் இரும்பு வோள் கண்டுபிடிப்பு 

❖ 40 செ.மீ அளவுள்ள, இதுவரையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில் ஒரு மிக நீண்ட வாளானது 

சகாந்தரகயில் கண்சடடுக்கப்பட்டது. 

❖ இது மதுரைக்கு அருகிலுள்ள கீழடி அகழாய்வுத் சதாகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ கல்லரைப் சபாருட்கள், எலும்புக் கூடுகள் மை்றும் கருப்பு & சிவப்பு நிைம் க ொண்ட  

மட்பாண்டங்கள் ஆகியவை்றுடன் செைத்்து இந்த வாளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ சகாந்தரகயில் சமை்சகாள்ளப்படும் எட்டாவது கட்ட அகழ்வாைாய்ெச்ியின் சபாது 

கண்சடடுக்கப் பட்ட முதல் வாள் இதுவாகும். 

 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

PMGKAY தி ் த்தின் விரிவோக்கம் 

 

❖ பிைதான் மந்திைி கரீப் கல்யாண் அன்ன சயாஜனா (PMGKAY) திட்டத்திரன சமலும் 3 

மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பதை்கு மத்திய அரமெெ்ைரவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்த நலத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு நபருக்கு மாதம் 5 கிசலா உணவு தானியம் இலவெமாக 
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வழங்கப் படுகிைது. 

❖ இதுவரை, PMGKAY திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் மாதம் முதல் 25 மாதங்களாக 

செயல்பாட்டில் உள்ளது. 

 

ெம கருக்ககலப்பு உரிகமகள் 

 

❖ நாட்டிலுள்ள அரனத்துப் சபண்களும், அவைக்ளின் திருமண நிரலரயப் சபாருட் 

படுத்தாமல், பாதுகாப்பான மை்றும் ெட்டப்பூைவ் கருக்கரலப்புெ ் சிகிெர்ெரயப் 

சபறுவதை்கு அனுமதிக்கும் வரகயில், கைப்்பமாகி 24 வாைங்கள் வரை கருக்கரலப்பு 

செய்யலாம் என உெெ் நீதிமன்ைம் அனுமதித்துள்ளது. 

❖ இது 51 ஆண்டுகள் பழரமயான கருக்கரலப்புெ ் ெட்டத்திரன (மருத்துவ முரை 

ொைந்்த கருக் கரலப்புெ ்ெட்டம், 1971) ைத்து செய்துள்ளது. 

❖ கருத்தைித்த திருமணமாகாத சபண்கள், 24 வாைங்கள் ஆன கைப்்பத்ரத ் கரலப்பரத 

இந்தெ ்ெட்டம் தடுக்கிைது. 

❖ மருத்துவ முரை ொைந்்த கருக்கரலப்புெ ்ெட்டத்தின் ெமீபத்தியத் திருத்தமானது 2021 

ஆம் ஆண்டில் சமை்சகாள்ளப்பட்டது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டுகள் வரை இந்தியாவில் கருக்கரலப்பு என்பது ெட்டவிசைாதமானது 

என்பததொடு இந்தியத் தண்டரனெ ் ெட்டத்தின் (IPC) 312வது பிைிவின் கீழ், இந்தக் 

குை்ைத்திை்காக ஒரு சபண்ணுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிரைத் தண்டரன மை்றும் / 

அல்லது அபைாதம் விதிக்கப் படலாம். 

❖ ொந்தி லால் ஷா குழுவின் அறிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் 1971 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதத்தில் மருத்துவ முரை ொைந்்த கருக்கரலப்பு மசொதாவானது நிரைசவை்ைப் 

பட்டது. 
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❖ 1971 ஆம் ஆண்டு மருத்துவ முரை ொைந்்த கருக்கரலப்புெ ் ெட்டமானது 1972 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ைல் 01 ஆம் சததியன்று அமலுக்கு வந்தது. 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீை ்தவிை இந்தியா முழுவதும் இந்தெ ்ெட்டம் சபாருந்தும். 

 

சுககபகோ நதி புனரகமப்பு 

❖ சுகரபகா நதிரய 6 மாதங்களுக்குள் புனைரமப்பதை்கு ஒடிொ மாநில அைசுக்கு 

சதசியப் பசுரம தீைப்்பாயம் உத்தைவிட்டுள்ளது. 

❖ இது மகாநதி ஆை்றின் ஒரு கிரள நதியாகும். 

❖ கட்டாக் மாவட்டத்தில் உள்ள சுகரபகா நதியின் முகத்துவாைமானது 1950 ஆம் 

ஆண்டுகளில் மூடப் படட்தால் அந்த நதி வைண்டு சபானதாக சதசியப் பசுரம 

தீைப்்பாயம் குை்ைம் ொடட்ியது. 

 

சதோகலத்சதோ ர்பு சதோழில்நு ்ப டமம்போ ்டு நிதி தி ் ம் 

 

❖ சபாதுச ் செரவ உதவி நிதி (USOF) நிறுவனமானது, ெமீபத்தில் சதாரலத்சதாடைப்ு 

சதாழில் நுட்ப சமம்பாட்டு நிதித் திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இது கிைாமப்புைம் ொைந்்த தகவல்சதாடைப்ு சதாழில்நுட்பப் பயன்பாடுகளில் 

ஆைாய்ெச்ி மை்றும் சமம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கும் மை்றும் சதாரலத ்

சதாடைப்ு சுை்றுெச்ூழல் அரமப்ரப உருவாக்கச ்கசய்வதை்கும் சமம்படுதத்ுவதை்கும் 

கல்வியாளைக்ள், புத்சதாழில் நிறுவனங்கள், ஆைாய்ெச்ி நிறுவனங்கள் மை்றும் 

சதாழில்துரையினைிரடசய ஒருங்கிரணப்ரப உருவாக்குவரத சநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது, உள்நாட்டுத ் சதரவகரளப் பூைத்்தி செய்யும் வரகயில் 

வடிவரமக்கப் பட்ட உள்நாட்டுத் சதாழில்நுட்பங்கரள ஊக்குவிக்கவும், உள் 

செைக்்கவும் இந்திய நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கரள வழங்குகிைது. 

 

சபோருளோதோரெ ்செய்திகள் 

சரப்டபோ விகிதம் அதிகரிப்பு - இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

❖ இந்திய ைிெைவ்் வங்கியானது, அளரவ மதிப்பீட்டுக் கடன் விகிதத்ரத 50 அடிப்பரடப் 

புள்ளிகள் உயைத்்தி 5.90 ெதவீதமாக உயைத்்தியது 

❖ ெமீபத்திய சைப்சபா விகித உயைவ்ானது பணவீக்கத்ரதக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு 

முயை்சியில் சமை்சகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

❖ வங்கிகள் மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடன் சபறுவதை்கான சைப்சபா விகிதம் அல்லது 
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குறுகிய கால ் கடன் விகிதம் ஆனது தை்சபாது 6 ெதவீதத்திரன சநருங்கியுள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நு ்பம் 

VSHORADS ஏவுககண 

 

❖ பாதுகாப்பு ஆைாய்ெச்ி மை்றும் சமம்பாட்டு அரமப்பானது, மிகக் குறுகிய தூை வைம்பு 

உரடய வான்வழிப் பாதுகாப்பு அரமப்பு (VSHORADS) ஏவுகரணயின் இைண்டு சவை்றி 

கைமான சொதரனகரள சமை்சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது மனிதனால் எளிதில் சுமந்து செல்லக்கூடிய வான்வழிப் பாதுகாப்பு அரமப்பு 

(MANPAD) ஆகும். 

❖ இந்த ஏவுகரணயானது, குரைந்த உயைத்தில் உள்ள வான்வழி இலக்குகரள குறுகிய 

தூை வைம்பிசலசய எதிைச்காள்ளும் திைன் சகாண்டது. 

❖ இது இைட்ரட உந்துதல் திைன் சகாண்ட திட விரெப்சபாறி மூலம் இயக்கப்படுகிைது. 

❖ MANPADS என்பது குறுகிய தூை, இலகுைக மை்றும் எளிதில் சுமந்து செல்லக்கூடிய 

தரையிலிருந்து வாரன சநாக்கிப் பாயக்கூடிய ஏவுகரணகள் ஆகும். 
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❖ விமானம் அல்லது செலிகாப்டைக்ரள அழி ் ச ்கசய்வதை்காக தனிநபைக்ள் அல்லது 

சிறு குழுக்களினால் இதனன இயக்க இயலும். 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆயுஷ்மோன் உத்கிரிஷ்தோ விருது 2022 

 

❖ ஆயுஷ்மான் பாைத ் பிைதான் மந்திைி - ஜன் ஆசைாக்கிய சயாஜனா (AB PM-JAY) 

திட்டத்திரனச ்செயல்படுத்துவதில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலங்களுக்கு இந்த விருது 

வழங்கப் பட்டது. 

❖ சுகாதாைச ்செரவப் பதிசவட்டில் பல சுகாதாை வெதிகரளெ ்செைத்்ததை்காக உத்தைப் 

பிைசதெ மாநிலத்திை்கு 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான ஆயுஷ்மான் உத்கிைிஷ்தொ விருதானது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

மற்ற விருதுகள் 

❖ சிைப்பாகெ ்செயலாை்றும் மாநிலம்/ஒன்றியப் பிைசதெம்: ஆந்திைப் பிைசதெம் 

❖ சிைப்பாகெ ்செயலாை்றும் மாவட்டம்: ஆந்திைப் பிைசதெத்தின் பாைவ்திபுைம் மான்யம் 

❖ சிைப்பாகச ் செயலாை்றும் அைசு சுகாதாை ரமயம்: கைந்ாடகாவில் உள்ள தாைவ்ாட் 

மாவட்ட மருத்துவமரன 

❖ சிைப்பாகச ் செயலாை்றும் மாநிலங்கள்: சகைளா, சமகாலயா, குஜைாத், மணிப்பூை,் 

ஜாைக்்கண்ட், உத்தை ொண்ட், ெத்தீஸ்கை ்மை்றும் மத்தியப் பிைசதெம் 

❖ சிைப்பாகச ்செயலாை்றும் ஒன்றியப் பிைசதெங்கள்: ெண்டிகை ்மை்றும் ஜம்மு & காஷ்மீை ்

❖ ஆயுஷ்மான் பாைத் சுகாதாைக் கணக்குடன் இரணக்கப்பட்ட அதிக எண்ணிக்ரகயில் 

சுகாதாை ஆவணங்கரளக் சகாண்ட சிைந்த அைொங்க ஒருங்கிரணப்பாளை:் சதசியத் 

தகவல் ரமயம் 

❖ ஆயுஷ்மான் பாைத் சுகாதாைக் கணக்குடன் இரணக்கப்பட்ட அதிக எண்ணிக்ரகயில் 

சுகாதாை ஆவணங்கரளக் சகாண்ட சிைந்த தனியாை ்ஒருங்கிரணப்பாளை:் ஈகா சகை ்

❖ AB PMJAY திட்டமானது 018 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பை ் 23 ஆம் சததியன்று சதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ ஆயுஷ்மான் பாைத ் சுகாதாைக் கணக்கு (ABHA) என்பது சதசிய சுகாதாை 
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ஆரணயத்தால் (NHA) சதாடங்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட சுகாதாை அரடயாளக் குறியீடு 

ஆகும். 

❖ இது ஆதாை ் அட்ரட அல்லது ரகசபசி எண்ரணப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட 14 

இலக்க அரடயாள எண்ரணப் பயன்படுத்துகிைது. 

❖ இது மருத்துவமரனகள், தனி மருத்துவமரனகள், காப்பீட்டு வழங்குநைக்ள் மை்றும் 

பிை ெம்பந்தப்பட்டப் பங்குதாைைக்ளுடன் பயனைக்ள் தங்கள் உடல்நலம் ொைந்்தப் 

பதிவுகரள எண்ணிம முரையில் பகிைந்்து சகாள்ள வழிவரக செய்கிைது. 

 

விகளயோ ்டுெ ்செய்திகள் 

சபர்லின் மோரத்தோன் 2022 

❖ எலியுட் கிப்சொஜ் சபைல்ின் மாைத்தான் சபாட்டியில் 2:01:09 என்ை சநைத்தில் கடந்து 

தனது சொந்த உலகச ்ொதரனரய முறியடித்தாை.் 

❖ சஜைம்னியின் தரலநகைில் நரடசபை்ை இந்தப் பந்தயத்தில் சகன்யாவின் ஓட்டப் 

பந்தய வீைை,் ஆண்களுக்கான சபாட்டியில் உலகச ் ொதரனரயப் பரடத்தது இது 

இைண்டாவது முரையாகும். 

❖ 42.2 கிமீ பந்தயத்தில் கிப்சொஜின் முந்ரதய சிைந்தச ்ொதரனப் பதிவானது 2018 ஆம் 

ஆண்டில் அரமக்கப்பட்ட 2:01:39 என்ை ொதரனயாகும். 

❖ எத்திசயாப்பியாவின் டிஜிஸ்ட் அசெபா, 2:15:37 என்ை ொதரனயில் சபண்களுக்கான 

சபாட்டியில் சவை்றி சபை்றுள்ளாை.்  

❖ இது வைலாை்றில் மூன்ைாவது சவகமொன ஓட்டப் பதிவாகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக க ல்ெோர் தினம் - செப் ம்பர் 29 

❖ இந்தத் தினமானது செப்டம்பை ் மாதத்தின் கரடசி வியாழக்கிழரமயன்று ெைவ்சதெ 

கடல் ொை ்அரமப்பினால் அனுெைிக்கப்படுகிைது. 
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❖ கடல் பாதுகாப்பு மை்றும் கடல் சூழல் குறித்து சபாதுமக்களின் கவனத்ரத ஈைப்்பதில் 

இந்த தினம் கவனம் செலுத்துகிைது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, ‘பசுரமயான கப்பல் 

சபாக்குவைத்துக்கான புதிய சதாழில்நுட்பங்கள்’ என்பதாகும். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உலகப் புத்தோக்கக் குறியீடு 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகப் புத்தாக்கக் குறியீட்டில் (GII) இடம் சபை்றுள்ள 132 நாடுகளில் 

இந்தியா 40வது இடத்ரதப் பிடித்தது. 

❖ இது உலக அறிவுொை ்சொத்துைிரம அரமப்பினால் சவளியிடப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "புதுரம ொைந்்த சமம்பாட்டின் எதிை ்

காலம் என்ன?" என்பதொகும். 

❖ சுவிட்ெைல்ாந்து நாடானது, 2022 ஆம் ஆண்டில் சதாடைெ்ச்ியாக 12வது ஆண்டாக 

உலகில் மிகவும் புதுரம மிக்க சபாருளாதாைமாக உள்ளது. 

❖ அரதத ் சதாடைந்்து அசமைிக்கா, சுவீடன், இங்கிலாந்து மை்றும் சநதைல்ாந்து ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 

❖ சீனா முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்சபறும் வாய்ப்பிரன சநருங்கி உள்ளது. 
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❖ துருக்கி மை்றும் இந்தியா ஆகியன முதல் முரையாக முதல் 40 இடங்களுக்குள் இடம் 

சபறுகின்ைன. 

 

ஹுருன் இந்தியோ 40 மற்றும் அதற்கு ்ப ்  வயதிகனெ ் டெர்ந்தச ் சுயமோக 

முன்டனறியப் பணக்கோரரக்ள் ப ்டியல் 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான IIFL சொதத்ு ெுருன் இந்தியா பணக்காைைக்ள் பட்டியல் 

ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்டது. 

❖ கெசைாதா நிறுவனத்தின் இரண நிறுவனை ்நிகில் கமத,் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளாை.் 

❖ ஓலா நிறுவனத்தின் நிறுவனை ் பவிஷ் அகைவ்ால் இைண்டாம் இடத்திரனப் பிடித்து 

உள்ளாை.் 

❖ மீடியா.சநட் நிறுவனத்தின் தரலவை ் திவ்யாங்க் துைாக்கியா மூன்ைாவது இடத்தில் 

சபை்றுள்ளாை.் 
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