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அக்ட ோபர் – 17 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் ததவாங்கு ெரணாலயம் 

 

❖ அழிந்து வரும் ஒரு உயிரினமான தேவாங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முேல் 

சரணாலயே்தினன நிறுவ உள்ளோக ேமிழக அரசு அறிவிே்துள்ளது. 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) சட்டே்தின் கீழ் கரூர ் மற்றும் 

திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ‘கடவூர ் தேவாங்கு சரணாலயம்’ ஆனது அனமக்கப்பட 

உள்ளது. 

❖ இந்ேச ் சரணாலயமானது, இந்ே மாவட்டங்களில் உள்ள தவடசந்தூர,் திண்டுக்கல் 

கிழக்கு மற்றும் நே்ேம் ஆகிய ோலுகாக்கனள உள்ளடக்கும். 

❖ தேவாங்கு என்பது ஒரு சிறிய மற்றும் இரவு தநர விலங்கினமாகும்.  

❖ இது பபாதுவாக பேன்னிந்தியா மற்றும் இலங்னகயின் பவப்பமண்டலப் புேர ்மற்றும் 

இனலயுதிர ்காடுகளில் காணப்படுகிறது. 

❖ இனவ ேனது வாழ்நாளில் பபரும்பகுதினய மரங்களில் வாழ்ந்து பசலவிடுவோல் 

இனவ மர வாழ் விலங்குகளாகும். 

❖ IUCN அனமப்பானது, இவற்னற ‘அழியும் நினலயில் உள்ள உயிரினங்களாகப்’ பட்டியல் 

இட்டுள்ளது. 

❖ அதே தவனளயில், 1972 ஆம் ஆண்டு இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டே்தின் 

முேல் அட்டவனணயின் கீழ் அவற்றிற்கு ஒரு மிக உயரந்்ே சட்டப் பாதுகாப்பானது 

வழங்கப் படுகிறது. 
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❖ முன்னோக, பாக் விரிகுடாவில் இந்தியாவின் முேல் கடல் பசு வளங்காப்பகம், 

விழுப்புரே்தில் உள்ள கழுதவலி பறனவகள் சரணாலயம் மற்றும் திருப்பூரில் நஞ்ச 

ராயன் குளம் பறனவகள் சரணாலயம் மற்றும் திருபநல்தவலியில் உள்ள அகஸ்திய 

மனலயில் மாநிலே்தின் ஐந்ோவது யானனகள் காப்பகம் ஆகியவற்னறே் ேமிழக அரசு 

அறிவிே்ேது. 

 

ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் இலக்கு 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் முேல் காலாண்டு மற்றும் இரண்டாம் காலாண்டிற்கான ஜல் ஜீவன் 

திட்ட இலக்னக எட்டிய ஒதர மாநிலமாக ேமிழ்நாடு உருபவடுே்துள்ளது. 

❖ ஜல் ஜீவன் என்ற திடட்மானது, 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒவ்பவாரு கிராமப்புறக் 

குடும்பே்திற்கும் உறுதியான குடிநீர ் குழாய் நீர ் விநிதயாகே்னே வழங்குவனே 

இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ேமிழ்நாட்டில் குழாய் இனணப்புகனளக் பகாண்ட குடும்பங்களின் சேவீேம் (55.63%) 

ஆனது 53.96% என்ற தேசிய சராசரினயவிட அதிகமாக உள்ளது. 

❖ ேமிழ்நாட்டில் உள்ள 12,525 கிராமங்களில், 2,663 கிராமங்கனள ‘ஹர ் கர ் ஜல்’ வனக 

கிராமங்களாக மாநில அரசு அறிவிே்துள்ளது. 

❖ இனவ அனனே்து வீடுகளிலும் குழாய் நீர ் இனணப்புகனளக் பகாண்ட கிராமங்கள் 

ஆகும். 

❖ இந்ே மாநிலே்தில் உள்ள 85% பள்ளிகளில் குடிநீர ்வசதி வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இங்கு 83 சேவீேே்திற்கும் அதிகமான அங்கன்வாடிகளில் குடிநீர ்வசதி வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

உலகப் பட்டினிக் குறியீடு 2022 

❖ உலகப் பட்டினிக் குறியீடட்ில் மதிப்பிடப்பட்ட121 நாடுகளில் இந்தியா 107வது இடே்தில் 

உள்ளது. 

❖ இதில் இந்தியா 29.1 என்ற மதிப்னபப் பபற்று 'தீவிர நினலப்’ பிரிவில் இடம் பிடிே்து 

உள்ளது. 

❖ இந்திய நாடானது இலங்னக (64), தநபாளம் (81), வங்காளதேசம் (84), பாகிஸ்ோன் (99) 

ஆகியவற்றுக்கு அடுே்ேபடியாக கீழ் நினலயில் உள்ளது.  
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❖ பேற்காசியாவிதலதய ஆப்கானிஸ்ோன் (109) மட்டுதம இந்தியானவ விட தமாசமான 

நினலயில் உள்ள ஒரு நாடாகும். 

❖ இது கன்பசரன்் தவரல்்டுனவட் மற்றும் பவல்ே்ஹங்கரன்லஃப் ஆகியவற்றால் கூட்டாக 

பவளியிடப்படட் ஒரு வருடாந்திர அறிக்னகயாகும். 

❖ இது நான்கு கூறு குறிகாட்டிகளின் மதிப்புகனள அடிப்பனடயாகக் பகாண்டது – 

ஊட்டச ்சே்துக் குனறபாடு, குழந்னே வளரச்ச்ியின்னம, குழந்னே வளரச்ச்ி குனறபாடு 

மற்றும் குழந்னே இறப்பு ஆகியனவயாகும். 

❖ உலகப் பட்டினிக் குறியீட்டில், பட்டினி நினலனமயின் தீவிரே்னேப் பிரதிபலிக்கிற 

நினலயில் மதிப்பபண் ஆனது 100 புள்ளி அளவில் கணக்கிடப் படுகிறது.  

❖ அதில் சுழியம் என்பது சிறந்ே மதிப்பபண் (பட்டினி நினல இல்னல) மற்றும் 100 என்பது 

தமாசமான நினல ஆகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக நல்வாழ்வு மற்றும் தநாய்த் தடுப்புப் பராமரிப்பு தினம் - அக்தடாபர் 08 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, இேயங்கனளயும் சமூகங்கனளயும் 
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குணப்படுே்துேல் என்போகும். 

❖ உலக நல்வாழ்வு மற்றும் தநாய்ே் ேடுப்புப் பராமரிப்பு நலக் கூட்டனமப்பினால் (WHPCA) 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ தநாய்ே் ேடுப்புச ் சிகிசன்ச என்பது வாழ்க்னகே் ேரே்னே தமம்படுே்ேச ் பசய்வனே 

தநாக்கமாகக் பகாண்ட ஒரு முழுனமயான அணுகுமுனறயாகும். 

 

தரரப் பரட இராணுவத்தின் 73வது எழுெச்ி தினம் - அக்தடாபர் 09 

❖ 1949 ஆம் ஆண்டில் இந்ே நாளில் முேல் ேனலனம ஆளுநர ் ராஜதகாபாலாசச்ாரி 

அவரக்ளால் இந்ே பனட எழுப்பப்பட்டேன் நினனவாக இே்தினமானது பகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

❖ ேனரப் பனட இராணுவமானது நம் நாட்டில் சுற்றுசச்ூழனல மீட்படடுப்பேற்காக பே்து 

சுற்றுச ்சூழல் பனடப்பிரிவுகனளக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

உலக அஞ்ெல் தினம் - அக்தடாபர் 09 

 

❖ இது 1874 ஆம் ஆண்டில், சுவிட்ஸரல்ாந்து ேனலநகரான பபரன்ில் உலகளாவிய ேபால் 

ஒன்றியம் (UPU) நிறுவப்பட்டேன் ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கிறது. 
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❖ இது 1969 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானின் தடாக்கிதயா நகரில் நனடபபற்ற உலகளாவிய 

ேபால் ஒன்றிய மாநாட்டில் உலக அஞ்சல் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, 'புவிக்கான ேபால்' என்போகும். 

❖ அக்தடாபர ்09 முேல் 13 வனர தேசிய அஞ்சல் வாரமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

இந்திய சவளியுறவுப் பணி (IFS) தினம் - அக்தடாபர் 09 

❖ 1946 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் மாேே்தில், இந்திய அரசாங்கம் இந்திய பவளியுறவுப் 

பணினய நிறுவியது. 

❖ இது ஆங்கிதலயர ்ஆட்சியின் தபாது தோற்றுவிக்கப் பட்டோகும். 

❖ பின்னர ் "பவளிநாட்டு ஐதராப்பிய நாடுகளுடன்" வணிகே்னே தமற்பகாள்வேற்காக 

பவளியுறவுே் துனறயானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

மரண தண்டரனக்கு எதிரான உலக தினம் - அக்தடாபர் 10 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டானது, இே்தினே்தின் 20 ஆம் ஆண்டு நினறவு விழானவக் குறிக்கிறது. 
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❖ இந்ேே் தினமானது முேன்முேலில் 2003 ஆம் ஆண்டில் மரண ேண்டனனக்கு எதிரான 

உலகக் கூட்டணியால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டு அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலக வீடற்தறார் தினம் - அக்தடாபர் 10 

❖ இே்தினமானது முேன்முேலில் 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ உலபகங்கிலும் உள்ள வீடற்ற மக்களின் அவல நினலனய கவனே்தில் பகாள்வேற்காக 

இந்ேே் தினமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இந்ே ஆண்டு, படல்லி அரசானது ேனது முேல் குடினச விழானவ ஏற்பாடு பசய்ேது. 

 

 

உலக மனநல தினம் - அக்தடாபர் 10 

 

❖ லான்பசட ்அனமப்பானது, “மனநலம் குறிே்ே பல்தவறு ேவறான கருே்துக்கள் மற்றும் 

பாகுபாடுகனள முடிவுக்குக் பகாண்டு வருேல்” என்ற ேனலப்பில் ஒரு அறிக்னகனய 

பவளியிட்டது. 
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❖ இே்தினமானது முேன்முேலில் 1992 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, 'அனனவருக்குமான மனநலே்னே 

உலகளாவிய முன்னுரினமயாக மாற்றுேல்' என்போகும். 

 

ெர்வததெ சபண் குழந்ரதகள் தினம் - அக்தடாபர் 11 

❖ இந்ே ஆண்டானது இே்தினே்தின் 10வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சனபயானது 2011 ஆம் ஆண்டில், இது போடரப்ான ஒரு 

தீரம்ானே்னே நினறதவற்றியது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, "இது நமது தநரம் -நமது உரினமகள், 

நமது எதிரக்ாலம்" என்போகும். 

❖ வரலாற்றில் முேல் முனறயாக, 1995 ஆம் ஆண்டில் பபய்ஜிங் பிரகடனம் மற்றும் 

நடவடிக்னகக்கான ேளம் என்ற அனமப்பானது, பபண் குழந்னேகளின் உரினமகனள 

தமம்படுே்துவேற்கான பசயல் திட்டே்னே முன்பமாழிந்ேது. 

 

 

உலக முடக்குவாத தினம் - அக்தடாபர் 12 

 

❖ இது முடக்கு வாேம் மற்றும் ேனசக்கூட்டு தநாய்கள் பற்றி விழிப்புணரன்வ ஏற்படுே்ே 
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உேவுகின்ற ஒரு உலகளாவிய சுகாோர விழிப்புணரவ்ுே் தினமாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்ேே் தினே்தின் கருே்துரு, "யாவும் உங்கள் னகயில் உள்ளது, 

நடவடிக்னக எடு" என்போகும். 

❖ இது முடக்கு வாேம் மற்றும் ருமாடிசம் இன்டரத்நஷனல் (ARI) அனமப்பு மூலம் நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ முேலாவது உலக முடக்குவாேே் தினமானது 1996 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாடு பசய்யப் 

பட்டது. 

 

உலக ததன் உண்ணும் கரடி தினம் - அக்தடாபர் 13 

 

❖ முேல் உலக தேன் உண்ணும் கரடி தினமானது 2022 ஆம் ஆண்டில் பகாண்டாடப் 

பட்டது. 

❖ இருபோண்டுகளுக்கும் தமலாக தேனுண்ணும் கரடியின் வளங்காப்பு மற்றும் அேன் 

பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள வனவிலங்கு SOS இந்தியா நிறுவனே்ோல் இது முன் 

பமாழியப் பட்டது. 

❖ IUCN (சரவ்தேச இயற்னக பாதுகாப்பு ஒன்றியம்) – உயிர ் இனங்கள் உய்ே்ேல் என்ற 

ஆனணயே்தின் (SSC) தேனுண்ணும் கரடி நிபுணர ் குழுவானது இே்தினே்தினன ஏற்று 

உலகம் முழுவதும் பகாண்டாடப்படுகின்ற நாளாக இேனன அறிவிே்ேது. 

❖ தேனுண்ணும் கரடி என்பது உலகம் முழுவதும் காணப்படும் 8 கரடி இனங்களில் ஒன்று 

ஆகும்.  

❖ தேன்னுண்ணும் கரடிகள் குளிரக்ாலே்தில் நீண்ட நாட்கள் வனர உறங்குவதில்னல. 

❖ அேன் மற்பறாரு பபயர ்"தேன் கரடி" என்போகும். 
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❖ ேற்தபாது தேனுண்ணும் கரடிகள் இந்திய துனணக் கண்டம், தநபாளம் ஆகிய 

நாடுகளிலும், இலங்னகயில் அேன் ஒரு துனண இனமும் மட்டுதம காணப்படுகின்றன. 

❖ உலக தேனுண்ணும் கரடிகளின் எண்ணிக்னகயில் சுமார ் 90% இந்தியாவில் காணப் 

படுகின்றன. 

 

உலக கண் பார்ரவ தினம் - அக்தடாபர் 13 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, "உங்கள் கண்கனள தநசியுங்கள்" 

என்போகும். 

❖ ஒவ்தவார ் ஆண்டின் அக்தடாபர ் மாேே்தின் இரண்டாவது வியாழன் அன்று இந்ேே் 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சர ்ஜான் வில்சன் மற்றும் பலர ்உலகளவில் நிலவும் கண்பாரன்வயின்னம பிரசச்ினன 

குறிே்து சரவ்தேசச ்சமூகே்தின் கவனே்னே ஈரே்்ேனர.் 

 

 

தபரிடர் அபாயத்ரதக் குரறப்பதற்கான ெர்வததெ தினம் - அக்தடாபர் 13 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு- ‘முன்பனசச்ரிக்னக’ என்போகும். 

❖ இது "2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் மக்களுக்கு பல்வனக ஆபே்துகளுக்கான முன்கூட்டிய 

எசச்ரிக்னக அனமப்புகள் மற்றும் தபரிடர ் ஆபே்து ேகவல் மற்றும் மதிப்பீட்டு 

வசதிகள் கினடப்பனேயும் அேற்கான அணுகல் வாய்ப்புககள் கினடப்பனேயும் 

கணிசமாக அதிகரிே்ேல்" என்ற பசன்டாய் கட்டனமப்பின் இலக்கில் கவனம் 
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பசலுேத்ுகிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சனபயின் அனழப்பின் தபரில் 1989 ஆம் ஆண்டில் இது 

போடங்கப் பட்டது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில், ஜப்பானின் பசன்டாய் நகரில் நனடபபற்ற தபரிடர ்அபாயே்னேக் 

குனறப்பேற்கான மூன்றாவது ஐக்கிய நாடுகள் உலக மாநாட்டில் பசன்டாய் 

கட்டனமப்பானது பவளியிடப்பட்டது. 
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