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அக்ட ோபர் – 25 

தமிழ்நோடுச ்சசய்திகள் 

போறுக் கழுகுகள் போதுகோப்புத் தி ் ம் 

 

❖ ஆபத்தான நிலையிை் உள்ள பாறுக் கழுகுகலளப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டத்திலன 

தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்திை் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இரண்டு ஆண்டு பதவிக்காைம் தகாண்ட மாநிை அளவிைான ஒரு குழு, கழுகுகளின் 

தற்பபாலதய வாழிடங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மீடப்ு மற்றும் பாதுகாப்பான 

மண்டைங்கலள உருவாக்குவதற்காக மாநிைம் முழுவதும் உள்ள கழுகுகளின் 

எண்ணிக்லகலயக் கணக்தகடுத்து, நடவடிக்லக எடுக்க உள்ளது. 

❖ கழுகுகளின் இறப்பிற்கான முக்கியக் காரணமான நசச்ுத்தன்லம வாய்ந்த காை்நலட 

மருந்துகளின் (லடக்பைாஃதபனாக்) பயன்பாட்டிலன அகற்றச ்தசய்வதற்காக இக்குழு 

பணியாற்றும். 

❖ பாறுக் கழுகுகளின் முக்கிய உணவான மாடுகளின் சடைங்களிை் நசச்ுத்தன்லம 

உண்டாவலதத் தடுப்பதும் புதிதாக அலமக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் தபாறுப்புகளிை் 

ஒன்றாகும். 

❖ இந்தியாவிை் 9 வலகயான பாறுக் கழுகுகள் காணப்படுகின்றன. 

❖ இந்த ஒன்பது இனங்களிை், 4 மிகவும் ஆபத்தான நிலையிை் உள்ள பாறுக் கழுகு 

இனங்களாகவும், ஒன்று ஆபத்தான நிலையிை் உள்ள பாறுக் கழுகு உயிரினம் என்றும் 

IUCN அலமப்பின் சிவப்புநிறப் பட்டியலிை் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

❖ தமிழ் நாட்டிை் நான்கு வலகயான பாறுக் கழுகுகள் காணப்படுகின்றன. அலவ 

o ஓரியண்டை் தவண் முதுகு கழுகு 

o நீண்ட அைகு தகாண்ட கழுகு 

o தசந்தலை கழுகு மற்றும் 
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o எகிப்திய கழுகு. 

❖ இதிை் முதை் மூன்று இனங்கள் உள்நாட்டு இனங்கள் ஆகும் என்பபதாடு அவற்லற 

நீைகிரி மற்றும் சத்தியமங்கைம் ஆகிய பகுதிகளிை் காணைாம். 

❖ தரம்புரியிை் ஒபரதயாரு இடத்திை் மட்டும் எகிப்தியக் கழுகுகள் இனப்தபருக்கம் 

தசய்யப் பட்டதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. 

 

டதசியச ்சசய்திகள் 

புதிய கோங்கிரஸ் தலைவர் 

 

❖ கரந்ாடகாவின் மூத்தத் தலைவர ் மை்லிகாரஜ்ுன் காரப்க தனது பபாடட்ியாளரான 

பகரளாவிலனச ்பசரந்்த சசி தரூலரத் பதாற்கடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 24 ஆண்டுகளிை் காந்தியக் குடும்பத்லதச ் சாராத முதை் காங்கிரஸ் தலைவர ்இவர ்

ஆவார.் 

❖ கடந்த 40 ஆண்டுகளிை் பழம்தபரும் இந்த அலமப்பின் முதை் பட்டியலினச ்சாதியினர ்

பிரிவிலனச ்பசரந்்த தலைவர ்இவர ்ஆவார.் 

❖ இது கடந்த 22 ஆண்டுகளிை் காங்கிரஸ் தலைவர ்பதவிக்கான முதை் பதரத்ை் மற்றும் 

அக்கட்சியின் 137 ஆண்டுகாை வரைாற்றிை் ஆறாவது தபரிய பபாட்டியாகும். 

❖ 1939 ஆம் ஆண்டிை் காங்கிரஸ் தலைவருக்கான முதை் பதரத்ை் நடத்தப் பட்டது. 

❖ அதிை் மகாத்மா காந்தியின் ஆதரவு தபற்ற பட்டாபி சீதாராலமய்யா பநதாஜி சுபாஷ் 

சந்திர பபாஸிடம் பதாை்வி அலடந்தார.் 

❖ இந்த பதரத்லிை் 9,500 கட்சி பிரதிநிதிகள் வாக்களித்தனர.்  

❖ காரப்க 7,897 வாக்குகளும், தரூர ்1,072 வாக்குகளும் தபற்றனர.் 

 

சர்வடதசச ்சசய்திகள் 

ஐக்கியப் டபரரசின் பிரதமர் ரோஜினோமோ 

❖ ஐக்கியப் பபரரசின் பிரதமர ்லிஸ் ட்ரஸ், வரிக் குலறப்பு நிதிநிலை அறிக்லக பதாை்வி 

அலடந்தலதத் ததாடரந்்து தனது பதவியிலன ராஜினாமா தசய்தார.் 

❖ ட்ரஸ் தவறும் 44 நாட்கள் மட்டுபம அப்பதவியிை் இருந்த நிலையிை், பிரிட்டிஷ் 

வரைாற்றிை் மிகக் குறுகிய காைம் மட்டுபம பணியாற்றியப் பிரதம மந்திரி என்ற 
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தபருலமலய இவர ்தபற்றுள்ளார.் 

❖ முன்னதாக, பபாரிஸ் ஜான்சன் ஜூலை மாதத் ததாடக்கத்திை் அந்தப் பதவியிலன 

ராஜினாமா தசய்தார.் 

❖ தற்பபாது நிைவி வரும் தபாருளாதாரத்தின் நிசச்யமற்றத் தன்லமயானது, உைகின் 

ஆறாவது தபரியப் தபாருளாதாரத்தின் சந்லதகலள பமலும் அசச்த்திை் ஆழ்த்தும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

உைக சுகோதோர உசச்ி மோநோடு 2022 

 

❖ உைக சுகாதார உசச்ி மாநாடானது, ஒரு சரவ்பதச சுகாதார மாநாடாக  தஜரம்னியின் 

தபரல்ின் நகரிை் நலடதபற்று வருகிறது. 

❖ உைக சுகாதார மாநாட்டிலன உைக சுகாதார நிறுவனம் இலணந்து நடத்துவது இதுபவ 

முதை் முலறயாகும். 

❖ இதன் ததாடக்க விழாவின் முக்கியக் கருத்துருவான உைக சுகாதாரத்திலன ஒரு புதிய 

நிலைக்கு எடுத்துச ்தசை்வது என்பது அறிவியை் துலறகளுக்கும் அறிவியை், அரசியை் 

மற்றும் சமூகத்திற்கும் இலடபய பரிமாற்றத்தின் அவசியத்லத வலியுறுத்தியது. 

 

ஒரு சுகோதோரக் கூ ்டு சசயை் தி ் ம் 

❖ நான்கு அங்க அலமப்பானது புதிய ஒரு சுகாதாரக் கூட்டு தசயை் திட்டத்திலனத் 

ததாடங்கியுள்ளது.  

o ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் பவளாண்லம அலமப்பு (FAO) 

o ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழை் திட்ட அலமப்பு (UNEP) 

o உைக சுகாதார அலமப்பு (WHO) மற்றும் 

o விைங்கு ஆபராக்கியத்திற்கான உைக அலமப்பு (WOAH) 

❖ இந்தச ் தசயை் திடட்மானது, ஒரு கட்டலமப்லப உருவாக்கி, சுகாதார 

பபரிடரக்ளுக்கான பமம்படுத்தப்பட்ட கூட்டுத் தடுப்பு, கணிப்பு, கண்டறிதை் மற்றும் 
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நடவடிக்லககள் பமற்தகாள்வது ஆகியவற்லறச ் தசயை்படுதத்ுவதற்கான 

அலமப்புகலளயும் திறலனயும் ஒருங்கிலணக்க உள்ளது. 

❖ இது மக்கள், விைங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் ஆபராக்கியத்லத 

பமம்படுத்துவபதாடு நிலையான பமம்பாட்டிலனயும் ஆதரிக்கும். 

 

 

நிட ோன்சுவிற்குப் புவிசோர் குறியீடு 

 

❖ தசன்லனயிை் உள்ள புவிசார ் குறியீட்டுப் பதிவகத்திடம் ஜப்பாலனச ் பசரந்்த ஒரு 

தயாரிப்பு நிறுவனம் குறியீடு பகாரி விண்ணப்பிப்பது இதுபவ முதை் முலறயாகும். 
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❖ நிப ான்ஷு ஜப்பானிய பசக் என்றும் அலழக்கப்படும் ஒரு மதுபானமாகும். 

❖ இது தநாதித்த அரிசியிலிருந்துத் தயாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு மற்றும் மதிப்பு 

மிக்க பானமாகக் கருதப் படுகிறது. 

❖ மக்கள் திருவிழாக்கள், திருமணங்கள் அை்ைது இறுதிச ் சடங்குகள் பபான்ற சிறப்பு 

நிகழ்வுகளிை் பாரம்பரியமாக நிப ான்ஷு பானத்திலன அருந்துவர ்என்றாலும் இது 

தினசரி அடிப்பலடயிலும் உட்தகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ எனபவ, இது ஜப்பானிை் வாழ்க்லக முலற மற்றும் கைாசச்ாரத்தின் ஒருங்கிலணந்தப் 

பகுதியாகும். 

 

சர்வடதச சூரியசக்தி கூ ் ணியின் தலைலம 

 

❖ சரவ்பதச சூரியசக்தி கூட்டணியின் தலைலம மற்றும் இலணத் தலைலமயாக 

இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் மீண்டும் பதரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ சரவ்பதச சூரியசக்தி கூட்டணியின் தலைவராக மத்திய மின்சாரம் & புதிய மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அலமசச்ர ்R.K. சிங் மீண்டும் பதரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இலணத் தலைவராக பிரான்ஸ் அரசின் பமம்பாட்டுத் துலற இலண அலமசச்ரான 

கிறிபசாைா சகாபராபபாலூ மீண்டும் பதரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

ஒ ் கசச்ிவிங்கி பற்றிய மரபியை் ஆய்வு 

❖ தகாை்கத்தாவிை் உள்ள அலிப்பூர ்விைங்கியை் பூங்காவிை் உள்ள ஒட்டகசச்ிவிங்கிகள் 

தபரும்பாலும் நுபியன் ஒட்டகசச்ிவிங்கிகள் அை்ைது பராத்ஸ்லசை்ட் ரக ஒட்டகச ்

சிவிங்கிகளாக இருக்கைாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்தியாவின் வடக்கத்திய ஒட்டகசச்ிவிங்கி இனங்களின் (29 ஒட்டகச ் சிவிங்கிகள்) 

மிகப் தபரியக் கூட்டமானது தகாை்கத்தாவிை் உள்ள அலிப்பூர ்விைங்கியை் பூங்காவிை் 

உள்ளது. 
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❖ சுமார ்150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பிரிட்டிஷ் காைனித்துவ வாதிகள் ஆப்பிரிக்காவிை் 

உள்ள மற்ற காைனித்துவப் பகுதிகளிலிருந்து வடக்கத்திய ஒட்டகச ்சிவிங்கிகலளக் 

தகாண்டு வந்தனர.் 

❖ நுபியன் ஒட்டகசச்ிவிங்கியானது, ஒட்டகசச்ிவிங்கிகளின் ஒரு கிலளயினமாகும்.  

❖ இது வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிை் எை்ைா இடங்களிலும் பரவைாகக் காணப்பட்டது. 

❖ இருப்பினும், நுபியன் ஒட்டகசச்ிவிங்கிகளின் 95% எண்ணிக்லகயானது கடந்த 30 

ஆண்டுகளிை் குலறந்துள்ளது. 

❖ பராத்ஸ்லசை்ட்ஸ் ஒட்டகச ் சிவிங்கியானது, 6 மீ உயரம் வலர வளரக்கூடிய மிக 

உயரமான கிலள உயிரினங்களிை் ஒன்றாகும். 

❖ மற்ற ஒட்டகசச்ிவிங்கிகளுடன் ஒப்பிடும்பபாது அதன் நிறம் தனிதத்ுவமானது,  

ஏதனனிை் அவற்றின் உடை் அலடயாளக் குறியீடுகள் அவற்றின் காை்களிை் பாதி வலர 

மட்டுபம காணப்படும். 

❖ நுபியன் மற்றும் பராதஸ்்லசை்ட் ஒட்டகசச்ிவிங்கிகள் IUCN அலமப்பினாை் 'மிகவும் 

ஆபத்தான நிலையிை் உள்ளலவ' மற்றும் 'ஆபத்தான நிலையிை் உள்ள உயிரினம்' என 

பட்டியலிடப் பட்டுள்ளன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைகப் புள்ளியியை் தினம் - அக்ட ோபர் 20 

❖ உைகப் புள்ளியியை் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகளின் புள்ளியியை் 

ஆலணயத்தாை் நிறுவப்பட்டது. 

❖ புள்ளி விவரங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் குடிலமச ்சமூகம் மற்றும் வணிகத்தின் 

பமம்பாட்டிை் கை்வி சாரந்்த ஆராய்சச்ியின் முக்கியத்துவத்லத முன்னிலைப் படுத்தச ்
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தசய்வலத இது பநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் புள்ளியியை் தினத்தின் கருத்துரு, "நிலையான பமம்பாடட்ிற்கான 

தரவு" என்பதாகும். 

 

 

உைக எலும்புப் புலர டநோய் தினம் - அக்ட ோபர் 20 

 

❖ எலும்புப் புலர பநாய் மற்றும் வளரச்ிலத மாற்றம் சாரந்்த எலும்பு பநாய்க்கான தடுப்பு, 

கண்டறிதை் மற்றும் சிகிசல்ச பற்றிய உைகளாவிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தும் 

பநாக்கத்துடன் இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ எலும்புப் புலர பநாயினாை் ஏற்படும் எலும்பு முறிவுகள் ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள் 

என ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சுமார ்10 மிை்லியன் இந்தியரக்லளப் பாதிக்கின்றன. 

❖ எலும்பு ஆபராக்கியம் குறித்த விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தச ்தசய்வதற்காக ஐக்கியப் 

பபரரசின் பதசிய எலும்புப் புலர பநாய் சமூக அலமப்பானது 1996 ஆம் ஆண்டு 
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அக்படாபர ்20 ஆம் பததியன்று இந்தத் தினத்திலன அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ எலும்புப் புலர பநாயானது மனித உடலிை் உள்ள எலும்புகலளப் பைவீனமாகவும், மிக 

எளிதாக உலடயக் கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது.  

❖ இதனாை் அலவ  திடீர ் அலசவு, சிறிய வீழ்சச்ி, தும்மை் அை்ைது கட்டி பபான்ற 

காரணிகளினாை் கூட எளிதிை் உலடந்து பபாகும் தன்லமயுள்ளதாக மாறும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உைக எலும்புப் புலர பநாய் தினத்தின் கருத்துரு, 'எலும்பு 

ஆபராக்கியத்திலன பமம்படுத்துவதற்காக நடவடிக்லக பமற்தகாள்ளுதை்' என்பது 

ஆகும். 

 

சர்வடதச சலமயை் கலைஞரக்ள் தினம் - அக்ட ோபர் 20 

❖ சரவ்பதச சலமயை் கலைஞரக்ள் தினம் 2004 ஆம் ஆண்டிை் ததாடங்கப்படட்து. 

❖ இது புகழ்தபற்ற சலமயை் கலைஞரும் ததாழிைதிபருமான மலறந்த டாக்டர ்பிை்லி 

கை்ைாகராை் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இவர ்ததன்னாப்பிரிக்க சலமயை் கலைஞரக்ள் சங்கத்தின் தலைவராக 21 ஆண்டுகள் 

பணியாற்றினார.் 

❖ இவர ் 1996 ஆம் ஆண்டிை் உைக சலமயை் கலைஞரக்ள் சங்கங்களின் (WACS) 

தலைவராகவும் தபாறுப்பபற்றார.் 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு ‘ஒரு ஆபராக்கியமான எதிரக்ாைத்திலன பநாக்கி 

முன்பனறுவது’ என்பது ஆகும்.  

 

 

          


