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அக்ட ோபர் – 12 

டேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவின் முேல் சிறிய வகக ஆளில்லோ விமோனம் 

❖ இந்தியாவின் முதல் சிறிய வகை ஆளில்லா விமானம் என்ற சான்றிதகை அஸ்டீரியா 

ஏரராஸ்ரேஸ் லிமிடெெ ்என்ற நிறுவனம் டேற்றுள்ளது. 

❖ இது உள்நாெ்டிரலரய வடிவகமை்ைே்ேெ்ெ A200 வகை என்ற ஆளில்லா விமானத்திற்குச ்

சான்றளிை்ைே் ேெ்ெது. 

❖ "புவியியல் தைவல் அகமே்பு, விவசாயம், ைெ்டுமானம், சுரங்ைம் மற்றும் பிற 

டதாழில்ைளில் ஆய்வு மற்றும் வகரேெமிெல் ரோன்றே் ேயன்ோடுைளுை்ைாை இந்த 

வகை ஆளில்லா விமானம் உருவாை்ைே்ேெ்டுள்ளது." 

❖ 250 கிராம் முதல் அதிைேெ்சமாை இரண்டு கிரலா வகர எகெ டைாண்ெ ஆளில்லா 

விமானங்ைள் சிறிய வகை ஆளில்லா விமான வகையின் கீை் வருகின்றன. 

 

 

மேம் மோறியவரக்ளுக்குப் ப ்டியலினச ்சமூகே்தினர் அந்ேஸ்து 

 

❖ முன்னாள் தகலகம நீதிேதி ரைஜி ோலகிருஷ்ணன் தகலகமயில் 3 ரேர ்டைாண்ெ ஒரு 

ஆகணயத்கத மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

❖ இது "வரலாற்று ரீதியாை அெ்ெவகணே்ேடுத்தே்ேெ்ெ சாதிைகளச ் ரசரந்்த ஆனால் 

புதிதாை இந்து, டேௌத்தம் மற்றும் சீை்கியம் மதம் தவிர மற்ற மதங்ைளுை்கு மாறிய 

நேரை்ளுை்கு" ேெ்டியலினச ் சமூைம் என்ற அந்தஸ்து வைங்குவதற்ைான சாத்தியை் 

கூறுைகள வைங்ைச ்டசய்திடுவகதே் ேரிசீலிே்ேகத ரநாை்ைமாைை் டைாண்டுள்ளது.  

❖ அரசியலகமே்பின் 341வது பிரிவின் கீை் அவ்வே்ரோது டவளியிெே்ேடும் குடியரசுத் 

தகலவர ்உத்தரவுைளுை்கு இணங்ை இந்த ஆகணயம் இந்த விவைாரத்கத ஆராயும். 
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❖ அரசியலகமே்பு (ேெ்டியலிெே்ேெ்ெ சாதிைள்) ஆகண, 1950 என்ேது இந்து மதம், சீை்கிய 

மதம் அல்லது டேௌத்த மதம் ஆகியவற்றிலிருந்து ரவறுேெ்ெ மதத்கதத் தழுவிய எந்த 

ஒரு நேரும் ஒரு அெ்ெவகணச ் சாதியின் உறுே்பினராை ைருதே் ேெை்கூொது என்று 

குறிே்பிடுகிறது. 

❖ இந்துை்ைள் மெ்டுரம வகைே்ேடுத்தே்ேெ்ெ இந்த அசல் ஆகண பின்னர ் சீை்கியரை்ள் 

மற்றும் டேௌத்தரை்கள உள்ளெை்கியதாை மாற்றே்ேெ்ெது. 

 

சூரிய சக்தியில் இயங்கும் முேல் கிரோமம் 

❖ குஜராத்தின் டமஹ்சானா மாவெ்ெத்தில் உள்ள ரமாரதரா, இந்தியாவின் முதல் 24×7 

சூரிய சை்தியில் இயங்கும் கிராமமாை அறிவிை்ைே்ேெ்ெது. 

❖ ரமாரதரா 24 மணி ரநரமும் சூரிய சை்தியில் இயங்கும் நாெ்டின் முதல் கிராமம் ஆகும்.  

❖ இது நிலத்தில் டோருத்தே்ேெ்ெ சூரிய மின் உற்ேத்தி நிகலயம் மற்றும் குடியிருே்பு 

மற்றும் அரசுை் ைெ்டிெங்ைளில் டோருத்தே்ேெெ் 1,300ை்கும் ரமற்ேெ்ெ அளவில் 

கூகரயில் டோருத்தே்ேெெ் சூரிய ஆற்றல் உற்ேதத்ி அகமே்புைகள உள்ளெை்கியது. 

 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

புர்கினோ போடசோ இரோணுவ ஆ ்சி 

 

❖ ரமற்கு ஆே்பிரிை்ை நாொன புரக்ினா ோரசா 8 மாதங்ைளில் இரண்ொவது இராணுவே் 

புரெ்சியால் ோதிை்ைே் ேெ்டுள்ளது. 
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❖ ரைே்ென் இே்ராஹிம் டிராரர இே்ரோது புரக்ினா ோரசாவின் அதிேராை உள்ளார.் 

❖ அவர ் டலே்டினன்ெ்-ைரன்ல் ோல்-டஹன்றி சண்ரொரைா ெமிோ என்ேவரிெமிருந்து 

அதிைாரத்கதை் கைே்ேற்றினார.் 

❖ புரக்ினா நாொனது ஏழு வருெமாை  ஜிஹாதி பிரசச்ாரத்துென் ரோராடி வருகிறது. 

 

உலகளோவிய உணவுப் போதுகோப்புே் ேளம் 

❖ சரவ்ரதச நிதி நிறுவனம் உலைளாவிய உணவுே் ோதுைாே்புத் தளத்கத அறிமுைே் 

ேடுத்தியுள்ளது. 

❖ உணவு டநருை்ைடிகய எதிரட்ைாள்வதற்கும் உணவு உற்ேத்திகய அதிைரிே்ேதற்கும் 

தனியார ்துகறயின் திறகன வலுே்ேடுதத்ுவகத இது ரநாை்ைமாைை் டைாண்டுள்ளது. 

❖ சரவ்ரதச நிதி நிறுவனம் என்ேது உலை வங்கியின் தனியார ்துகறே் பிரிவாகும். 

 

 

வரே்்ேகம் மற்றும் டமம்போ ்டு அறிக்கக 2022 

 

❖ ஐை்கிய நாடுைளின் வரத்்தைம் மற்றும் வளரச்ச்ிை்ைான அகமே்ோனது அதன் 

வருொந்திர வரத்்தைம் மற்றும் ரமம்ோெ்டு அறிை்கைகய டவளியிெ்ெது.  

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் உலைே் டோருளாதாரம் 2.6% அளவிற்கு வளரச்ச்ி அகெயும் என 

எதிரே்ாரை்்கிறது. 

❖ இது ைெந்த ஆண்டு திெ்ெமிெே்ேெ்ெ விகிதத்கத விெ 0.9 சதவீதே் புள்ளிைள் அளவிற்குை் 
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குகறவாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் வளரச்ச்ி 2.2% ஆை ரமலும் குகறயும் என்று எதிரே்ாரை்்ைே்ேடுகிறது. 

❖ பிராந்தியத்தின் மிைே்டேரியே் டோருளாதாரமான இந்தியே் டோருளாதாரம் 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 5.7% மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டில் 4.7% வளரச்ச்ி அகெயும் என அறிை்கை 

எதிரே்ாரை்்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் நிதியாண்டில் நாெ்டின் டமாத்த உள்நாெ்டு உற்ேத்தி 8.7% வளரும். 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

பஹல்கோமில் பறகவ திருவிழோ 

❖ ஜம்மு மற்றும் ைாஷ்மீர ் ேஹல்ைாமில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைான ேறகவத ் திருவிைா  

என்ற விைாவிகனத் டதாெங்கியது. 

❖ இந்த ஒன்றியே் பிரரதசத்தில் நகெடேறும் முதல் ேறகவத் திருவிைா இதுவாகும். 

❖ சுற்றுலாத் துகற மற்றும் சரணாலய அறை்ைெ்ெகளயின் ஒத்துகைே்புென் இவ்விைா 

நெத்தே் ேடும். 

 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அகமதிக்கோன டநோபல் பரிசு 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைான அகமதிை்ைான ரநாேல் ேரிசு பின்வரும் தனிநேர ் மற்றும் 
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நிறுவனங்ைளுை்கு வைங்ைே்ேெ்டுள்ளது.  

o டேலாரகஸச ்ரசரந்்த மனித உரிகம வைை்ைறிஞர ்அடலஸ் பியாலியாெ்ஸ்கி 

o ரஷ்ய மனித உரிகமைள் அகமே்பு – டமரமாரியல் மற்றும் 

o உை்ரரனிய மனித உரிகமைள் அகமே்பு சிவில் உரிகமைளுை்ைான கமயம் 

 

நோன்சசன் விருது 

 

❖ டஜரம்னியின் முன்னாள் அதிேர ் ஏஞ்சலா டமரை்்ைல் சமீேத்தில் நான்டசன் அைதி 

விருகதே் டேற்றார.் 

❖ 2015 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுைளில் டமரை்்ைல் அதிேராை இருந்த ரோது, டஜரம்னி 1.2 

மில்லியனுை்கும் அதிைமான அைதிைகளயும் புைலிெை் ரைாரிை்கையாளரை்களயும் 

குறிே்ோை சிரியாவிலிருந்து வரரவற்றது. 

❖ நான்டசன் விருதுை் குழு நான்குே் பிராந்திய டவற்றியாளரை்களயும் டைௌரவித்தது. 

❖ இதன் இதர டவற்றியாளரை்ள் 

o அடமரிை்ைாவின் ரைாஸ்ொரிைாவில் உள்ள அைதிைள் ஆதரவு ரைாை்ரைா கூெ்டுறவு 

அகமே்பு 

o ரமற்கு ஆே்பிரிை்ைாவில் உள்ள டமாரீஷியாவில் தன்னாரவ் அைதிைள் தீயகணே்பு 

குழு  

o ஆசியா மற்றும் ேசிபிை் மற்றும் உள்நாெ்டில் இெம் டேயரந்்த மை்ைளுை்கு உதவும் 

மனிதாபிமான அகமே்ோன டமய்ை்ஸி மியான்மர.்  

o வெ ஆே்பிரிை்ைா மற்றும் மத்தியை் கிைை்கில் உள்ள யாசிடி டேண்ைள் மற்றும் 

டேண்ைளுை்கு மருத்துவ மற்றும் உளவியல் உதவிைகள வைங்கும் ஈராை்கிய 
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மைே்ரேறு மருத்துவர.் 

❖ அைதிைளுை்ைான ஐை்கிய நாடுைளின் உயர ் ஆகணயரால் ஒவ்டவாரு வருெமும் 

நான்டசன் விருது வைங்ைே்ேடுகிறது. 

 

விகளயோ ்டுச ்சசய்திகள்  

மல்லோகம்ப் டபோ ்டி 

❖ மல்லாைம்ே் என்ேது 36வது ரதசிய விகளயாெ்டுே் ரோெ்டியின் ஒரு ேகுதியாை உள்ள 

இந்திய உள்நாெ்டு விகளயாெ்டு ஆகும். 

❖ இந்த ஆண்டு 36வது ரதசிய விகளயாெ்டுே் ரோெ்டிைளில் ரசரை்்ைே்ேெ்ெ ஐந்து புதிய 

விகளயாெ்டுைளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ ரைரலா இந்தியா ேல்ைகலை் ைைை விகளயாெ்டுே் ரோெ்டியில் இந்த விகளயாெ்டு 

அறிமுைமானது. 

 

 

இரோனி டிரோபி 2022 

 

❖ 2019-2020 ஆண்டின் ரஞ்சிை் ரைாே்கேச ்சாம்பியனான சவுராஷ்டிரா அணிகய வீை்த்தி 

இரானிை் ரைாே்கேே் ேெெ்த்கத டரஸ்ெ் ஆஃே் இந்தியா அணி டவன்றது. 
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❖ இரானி டிராபி மாஸ்ெரை்ாரட்ு இரானி டிராபி என்றும் அகைை்ைே்ேடுகிறது. 

❖ இது இந்தியாவில் நகெடேறும் டெஸ்ெ ்ரோெ்டி வடிவ கிரிை்டைெ் ரோெ்டியாகும். 

❖ இது தற்ரோகதய ரஞ்சி டிராபி டவற்றியாளருை்கும் எஞ்சிய மற்ற இந்தியை் கிரிை்டைெ ்

அணிை்கும் இகெரய ஆண்டுரதாறும் விகளயாெே் ேடுகிறது. 

❖ இது இந்தியை் கிரிை்டைெ் ைெ்டுே்ோெ்டு வாரியத்தால் ஏற்ோடு டசய்யே்ேெ்டுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

வறுகம மற்றும் பகிரப்ப ்  வளம் 2022 - சரிசசய்யும் நக முகற 

 

❖ உலை வங்கியானது “வறுகம மற்றும் ேகிரே்ேெ்ெ வளம் 2022 - சரிடசய்யும் நகெமுகற” 

என்ற தகலே்பில் ஒரு அறிை்கைகய டவளியிெ்ெது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலைளாவிய வறுகமை் குகறே்பு நகெமுகறயின் ரவைம் 

குகறந்து வருகிறது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு வாை்கில், உலைளாவிய தீவிர-வறுகம விகிதம் ோதிை்கு ரமல் 

குகறை்ைே் ேெ்ெது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் மெ்டும், தீவிர வறுகமை் ரைாெ்டின் கீை் வாழும் மை்ைளின் 

எண்ணிை்கை 70 மில்லியனுை்கும் அதிைமாை உயரந்்துள்ளது. 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டில் உலைளாவிய வறுகமை் ைண்ைாணிே்பு டதாெங்கியதில் இருந்து 

இது ஒரு வருெத்தில் ஏற்ேெ்ெ மிைே்டேரிய அதிைரிே்ோகும். 

❖ தற்ரோகதயே் ரோை்குைளின் அடிே்ேகெயில், 574 மில்லியன் மை்ைள் (உலை மை்ைள் 

டதாகையில் கிெ்ெத்தெ்ெ 7%) 2030 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாகளை்கு 2.15 ொலருை்கும் 

குகறவான வருமானத்தில் வாை்கின்ற நிகலயில், இதில் டேரும்ோலானவரை்ள் 

ஆே்பிரிை்ைாவில் உள்ளனர.் 

❖ 2011 ஆம் ஆண்கெ விெ 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தீவிர வறுகம 12.3% புள்ளிைள் 

குகறவாை இருந்தது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் 22.5% ஆை இருந்த வறுகமயின் உள்ளவரை்ளின் எண்ணிை்கை 2019 

ஆம் ஆண்டில் 10.2% ஆைை் குகறந்துள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் 26.3% ஆை இருந்த கிராமே்புற வறுகம 2019 ஆம் ஆண்டில் 11.6% 
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ஆைை் குகறந்ததால், நைரே்்புற இந்தியாவுென் ஒே்பிடும் ரோது கிராமே்புறங்ைளில் 

வறுகமை் குகறே்பு அதிைமாை இருந்தது. 

❖ இரத ைாலை் ைெ்ெத்தில் நைரே்்புறங்ைளில் வறுகமயின் சரிவு 14.2% என்ற அளவிலிருந்து 

6.3% ஆை இருந்தது. 

 

துரக்ோ பூகை பந்ேல் 

❖ லை்ரனாவின் ஜானகிபுரதத்ில் அகமை்ைே் ேெ்ெ  136 அடி உயரமுள்ள துரை்ா பூகஜ என்ற 

ேந்தல், உலகிரலரய மிை உயரமானதாை கின்னஸ் புத்தைத்தில் இெம் பிடிை்ை உள்ளது. 

❖ இந்தே் ேந்தல் பிருந்தாவனத்தின் சந்திரராதயா ரைாவிலின் பிரதியாை , 14 மாடி ைெ்டிெ 

உயரத்தில் உள்ளது. 

❖ இதற்கு முன், உலகின் மிை உயரமானே் ேந்தல் என்ற ேெ்ெத்கத 125 அடி உயரம் 

டைாண்ெ டைால்ைத்தாவின் ேந்தல் டேற்றிருந்தது. 
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