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அக்ட ோபர் – 24 

டேசியச ்சசய்திகள் 

செயப்பிரகோஷ் நோரோயணனின் சிலை 

❖ பீகார ்மாநிலம் சரண் மாவட்டத்தில் உள்ள சிதாப்டியாராவில் நிறுவப்பட்டுள்ள 14 அடி 

உயர லலாக் நாயக் ஜெயப் பிரகாஷ் நாராயண் சிலலலய மத்திய உள்துலை 

அலமசச்ர ்அமித் ஷா திைந்து லவத்தார.் 

❖ ஜெயப் பிரகாஷ் நாராயண் JP அல்லது லலாக் நாயக் என்று ஜவகு பிரபலமாக அறியப் 

படுகிைார.் 

❖ இவர ் ஒரு சுதந்திரப் லபாராட்ட ஆரவ்லர,் லகாட்பாட்டாளர,் சமூகவாதி மை்றும் 

அரசியல் தலலவர ்ஆவார.் 

❖ இவருக்கு 1999 ஆம் ஆண்டில் (மரணத்திை்குப் பின்) பாரத ரத்னா விருது வழங்கப் 

பட்டது. 

 

 

எே்ேனோை் மோனியே் தி ் ம் 

❖ எத்தனால் கலப்புத் திடட் வட்டி மானியத் திடட்த்தின் கீழ் கடன்கலள வழங்கச ்

ஜசய்வதை்கான காலக்ஜகடுலவ மாரச் ்31 ஆம் லததி வலரயில் மத்திய அரசு நீட்டித்து 

உள்ளது. 

❖ இது முதன் முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ அரசாங்கத்தின் ஆதரலவாடு, ஜதாழில்முலனலவார ்தங்கள் திட்டங்கலள முடிப்பதை்கு 

ஏை்ை வசதிகலள வழங்குவலத இதன் லநாக்கமாகும். 

 

ேளவோ ே் தி ் ே்தின் அற்புேம் 

❖ சரவ்லதச நாணய நிதியம் (IMF) இந்தியாவின் லநரடி பயன் பரிமாை்ை (DBT) திட்டத்லத 

'தளவாட அை்புதம்' என்று அலழத்துள்ளது. 

❖ குறிப்பாக ஜபண்கள், முதியவரக்ள் மை்றும் விவசாயிகலள இலக்காக லவத்துள்ளத் 

திட்டங்கலள இந்தியா இந்த வலகயில் பதிவு ஜசய்துள்ளது. 

❖ அதன் தலலலம இயக்குநர ் இந்தியாவின் தனித்துவ அலடயாள முலைலயப் 
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பாராட்டியலதாடு, ஜமாதத்ப் பணப் பரிமாை்ைத் திட்டத்தின் முதுஜகலும்பாக விளங்கும் 

ஆதார ்முலைலயயும் பாராட்டினார.் 

 

 

மும்லப விமோன நிலையம் பசுலம எரிசக்திப் பயன்போ ்டிற்கு மோற்றம் 

 

❖ மும்லபயின் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராெ் சரவ்லதச விமான நிலலயமானது, அதன் 

ஆை்ைல் நுகரவ்ுத் லதலவகளுக்காக முை்றிலும் பசுலம எரிசக்தி வள ஆதாரங்களுக்கு 

மாறியுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் இந்தியாவின் 100 சதவீத நிலலயான வளரச்ச்ி ஜகாண்ட விமான 

நிலலயங்களில் ஒன்ைாக இது மாறியுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் பசுலம ஆை்ைலில் மட்டுலம முழுவதுமாக 

இயங்கும் கலப்பினத் ஜதாழில்நுட்பத்லத இந்தியாவில் அறிமுகப் படுதத்ப்படுவது 

இதுலவ முதல் முலையாகும். 
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❖ இது அந்த விமான நிலலயத்தினால், அதன் காரப்ன் தடத்லதக் குலைத்து, 'நிகரச ்

சுழியம்' என்ை உமிழ்லவ லநாக்கி அதன் பயணத்லத லமலும் ஜகாண்டுச ் ஜசல்லச ்

ஜசய்வதை்கான அதன் முயை்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

க டைோரப் போதுகோப்புப் பயிற்சி - ‘பிரஸ்ேோன்’ 

❖ பிரஸ்தான் எனப்படும் கடல்சார ் பாதுகாப்புப் பயிை்சியானது, கிழக்கு கடை்பலடப் 

பிரிவினால் ஆந்திரப் பிரலதசத்தின் காக்கிநாடா  பகுதியின் கடை்சார ் லமம்பாட்டுப் 

பகுதியில் நடத்தப்பட்டது. ‘ 

❖ கடல்சார ் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அலனதத்ுக் கடல்சார ் பங்குதாரரக்ளின் 

முயை்சிகலளயும் ஒருங்கிலணப்பலத இது லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

PowerEX பயிற்சி 2022 

 

❖ CERT-In மை்றும் பவர-்CERT-In ஆகியலவ இலணந்து சமீபத்தில் PowerEX எனப்படும் 

இலணய ஜவளிப் பாதுகாப்புப் பயிை்சிலய ஏை்பாடு ஜசய்துள்ளன. 

❖ CERT-In அலமப்பானது அதன் தளத்தில் இலணயஜவளிப் பாதுகாப்புப் பயிை்சிலய 

லமை் ஜகாண்டது. 

❖ சமீபத்தில் முடிவலடந்த இலணயஜவளிப் பாதுகாப்புப் பயிை்சியின் லநாக்கம் "தகவல் 

ஜதாழில்நுட்பம் & ஜசயல்பாட்டு அலமப்புகளில் இலணயஜவளி தாக்குதல் 

நிகழ்வுகலள அலடயாளம் கண்டு, பகுப்பாய்வு ஜசய்வது மை்றும் அதை்லகை்ை 

வலகயில் நடவடிக்லககலள லமை்ஜகாள்வது" என்பதாகும். 

❖ இந்தப் பயிை்சியின் கருத்துரு, “தகவல் ஜதாழில்நுட்பம் & ஜசயல்பாட்டு 

அலமப்புகளின் உள்கட்டலமப்பில் இலணயஜவளி மூலம் லமை்ஜகாள்ளப்படும் 

இலடயூறுகலளத் தடுத்தல்” ஆகும். 

❖ இலணயஜவளி அசச்ுறுத்தல்கள் பை்றி கை்கவும், பயிை்சி ஜசய்யவும் மை்றும் 

அதை்லகை்ை நடவடிக்லககள் லமை்ஜகாள்ளச ் ஜசய்யவும் மின் துலைப் பயன்பாட்டு 

அலமப்புகளில் பணி புரியும் அதிகாரிகளுக்கு இது உதவியது. 

 

சேோ ர்பு மற்றும் நம்பிக்லகக் க ் லமப்பு ந வடிக்லககளின் மோநோடு 

❖ கெகஸ்தானின் ஆஸ்தானாவில் ஆசியாவில் லமை்ஜகாள்ளப்படும் ஜதாடரப்ு மை்றும் 

நம்பிக்லகக் கட்டலமப்பு நடவடிக்லககள் குறித்த 6வது உசச்ி மாநாடானது (CICA) 
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நலடஜபை்ைது. 

❖ இந்த மாநாட்டின் நிறுவன உறுப்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒன்ைாகும். 

❖ ஜதாடரப்ு மை்றும் நம்பிக்லகக் கட்டலமப்பு நடவடிக்லககளின் மாநாடு என்பது 

ஆசியாவில் பிராந்திய ஒத்துலழப்லப வலுப்படுதத்ுதல் மை்றும் அலமதி, பாதுகாப்பு 

மை்றும் உறுதித் தன்லமலய உறுதி ஜசய்வலத லநாக்கமாகக் ஜகாண்ட ஒரு 

அரசுகளுக்கிலடலயயான மன்ைமாகும். 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் கெகஸ்தானின் முதல் அதிபர ்நரச்ுல்தான் நசரப்லயவ் என்பவரால் 

இந்த அலமப்லப உருவாக்குவதை்கான கருத்தானது முதலில் முன்லவக்கப் பட்டது. 

❖ இதன் முதல் உசச்ி மாநாடானது 2002 ஆம் ஆண்டு ெூன் மாதத்தில் நலடஜபை்ைது. 

❖ இந்த அலமப்பின் உறுப்பினரக்ளில் 27 ஆசிய நாடுகள், ஒன்பது பாரல்வயாளர ்

நாடுகள் மை்றும் ஐந்து சரவ்லதச அலமப்புகளும் அடங்கும். 

❖ இதன் ஜசயலகம் 2006 ஆம் ஆண்டு ெூன் மாதத்திலிருந்து அல்மாட்டியில் 

(கெகஸ்தான்) அலமந்துள்ளது. 

 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

மோறுப ்  மண் ைம் 

 

❖ அறிவியலாளரக்ள் சமீபத்தில், மாலத்தீவில் ஒரு ‘மாறுபட்ட மண்டலத்திலன’ 
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கண்டுபிடித்தனர.் 

❖ இந்த மாறுபட்ட மண்டலம் என்பது கடலின் லமை்பரப்பிை்கு அடியில் 500 மீட்டர ்

ஜதாலலவில் அலமந்துள்ளதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வலகயில் இது ஒரு புதிய 

சுை்றுசச்ூழல் அலமப்பாகும். 

❖ இது 'ஜபருங்கடலின் லசாலல' என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. 

❖ ஒலமகா சீமாஸ்டர ் II என ஜபயரிடப்பட்ட நீரம்ூழ்கிக் கப்பலில் ஜபாருத்தப்பட்ட 

ஒளிப்படக் கருவிலயப் பயன்படுத்தி அறிவியலாளரக்ள் இந்த சுை்றுசச்ூழல் 

அலமப்லபக் கண்டறிந்தனர.் 

❖ லமக்லரா-ஜநக்டன் லபான்ைவை்லை உண்ணும் சுைாக்கள் மை்றும் பிை ஜபரிய கடல் 

மீன்கள் லபான்ை பல ஜபரிய அளவிலான லவட்லடயாடி உண்ணும் விலங்குகள் அங்கு 

இருப்பலத இந்த ஆய்வு ஜவளிப்படுத்தியது. 

❖ மாலத்தீலவச ் சுை்றியுள்ள ஆழ்கடலில் இவ்வளவு பன்முகத்தன்லம ஜகாண்ட சுைா 

இனங்கள் காணப்படுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுலவ முதல் நிகழ்வு என்பது 

குறிப்பிடத் தக்கதாகும். 

 

அறிவியை் மற்றும் சேோழிை்நு ்பம் 

குவோஃபு-1 சேோலைடநோக்கி 

 

❖ லமம்பட்ட விண்ஜவளி சாரந்்த சூரிய ஆய்வகக் கலமானது (ASO-S) சீன நாட்டினால் 

லாங் மாரச்-்2டி லகரியர ்என்ை விண்கலம் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

❖ சூரியலன உள்ளீரத்்துத் தன்னுள் ஈரக்்க முயன்ை ஒரு புராண இராட்சசனின் ஜபயரால் 

இதை்கு குவாஃபு-1 என்று ஜபயரிடப்பட்டது. 

❖ "சூரிய உசச்நிலல" லநரத்தில் முன்பு கிலடத்திராத சூரியனின் படங்கலள எடுத்து 

மை்றும் ஆய்வு ஜசய்ய அறிவியலாளரக்ளுக்கு இது உதவும். 
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❖ சூரிய ஒளியின் உசச் நிலலயானது 2025 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிைது. 

❖ ASO-S என்பது சூரியலன ஆராய்சச்ி ஜசய்வதை்ஜகனலவ பிரத்திலயகமாக ஏவப்பட்ட 

சீனாவின் முதல் முழு அளவிலான ஜசயை்லகக்லகாள் ஆகும். 

❖ இது உலகின் முதல் சூரிய ஜதாலலலநாக்கி ஆகும் என்பலதாடு, இது சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு 

மை்றும் சூரிய ஜவளிப்புை ஜவப்ப ஜவளிலயை்ைம் ஆகிய இரண்டு நிகழ்வுகலளயும் ஒலர 

லநரத்தில் கண்காணிக்கும் திைன் ஜகாண்டதாகும். 

❖ இந்த ஆய்வுப் பணியானது, நாசாவின் பாரக்்கர ் சூரிய ஆய்வுக் கலம் மை்றும் 

ஐலராப்பிய விண்ஜவளி நிறுவனத்தின் சூரிய ஆய்வு சுை்றுக்கலம் ஆகியவை்லைப் 

லபான்ைது. 

❖ சூரிய வளிமண்டலத்லத ஆய்வு ஜசய்வதை்காக 2023 ஆம் ஆண்டில் ஆதித்யா-L1 என்ை 

சூரிய ஆய்வுப் பணிலய இந்தியா ஜதாடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

பிரபைமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சர்வடேச விண்சவளி நிலையே்திை் திலரப்ப ம் 

 

❖ ஹாலிவுட் நடிகர ் டாம் குரூஸ் விண்ஜவளியில் படம் எடுத்த முதல் நடிகர ் என்ை 

ஜபருலமலயப் ஜபை்றுள்ளார.் 

❖ பிரம்மாண்ட ஜசலவில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் காட்சிகள் சரவ்லதச விண்ஜவளி 

நிலலயத்தில் படமாக்கப்படவுள்ளது. 

❖ இந்தக் குழு தை்லபாது நாசா மை்றும் எலலான் மஸ்க்கின் ஸ்லபஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்துடன் 

இலணந்து சுமூகமான படத் தயாரிப்பிலன லமை்ஜகாள்வதலன உறுதி ஜசய்வதை்காக 

பணியாை்றி வருகிைது. 

❖ விண்ஜவளியில் திலரப்படம் எடுக்கும் முதல் ஹாலிவுட் ஸ்டுடிலயா நிறுவனம் 

இதுவாகும். 

 

விலளயோ ்டுச ்சசய்திகள் 

டகரம் உைக சோம்பியன் 

❖ மலலசியாவின் லங்காவியில் நலடஜபை்ை 8வது உலக லகரம் சாம்பியன்ஷிப் 

லபாட்டியில் பீகாரின் ராஷ்மி குமாரி அலமாக ஜவை்றியிலனப் ஜபை்றுள்ளார.் 
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❖ சந்தீப் லடவ் ஆடவரக்ளுக்கான இரட்லடயர ் பிரிவில் அப்துல் ரஹ்மாலன வீழ்த்திப் 

பட்டத்லத ஜவன்ைார.் 

❖ இந்தியா இதை்கு முன்பு இலங்லக மை்றும் அஜமரிக்கா அணிகலள வீழ்த்தி முலைலய 

ஆண்கள் மை்றும் ஜபண்கள் அணி படட்ங்கலள ஜவன்றிருந்தது. 

❖ கடந்த முலை இலங்லக அணியிடம் இந்திய அணி பட்டத்லதத் தவை விட்டது. 

 

 

சசப் ம்பர் மோேே்தின் சிறந்ே ICC வீரர் 

 

❖ சரவ்லதச கிரிக்ஜகட் சலபயானது, 2022 ஆம் ஆண்டின் ஜசப்டம்பர ் மாதத்திை்கான 

சிைந்த வீரரக்ளுக்கான விருதுகளின் ஜவை்றியாளரக்லள அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்திய மகளிர ் அணியின் தலலவர ் ஹரம்ன்ப்ரதீ் கவுர ் ICCயின் இந்த மாதத்தின் 

சிைந்த வீராங்கலனக்கான விருலதப் ஜபை்றுள்ளார.் 

❖ பாகிஸ்தான் வீரர ் முகமது ரிஸ்வான் ICCயின் இந்த மாதத்தின் சிைந்த வீரரக்்கான 

விருலத ஜவன்றுள்ளார.் 

❖ ஹரம்ன்ப்ரதீ் கவுர ் இந்த விருதிலன ஜவன்ை இந்தியாவின் முதல் ஜபண் கிரிக்ஜகட ்

வீராங்கலன என்ை ஜபருலமலயப் ஜபை்ைார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 
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❖ உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வரும் விபதத்ுகள் மை்றும் இைப்பு மை்றும் 

இயலாலமக்குக் காரணமான காயங்களின் விகிதத்லதத் தடுக்கும் லநாக்கில் இந்தத் 
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தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்தத் தினமானது 2011 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் புது ஜடல்லியில் உருவாக்கப் 

பட்டது. 

❖ நாட்டில் ஒவ்ஜவாரு நாளும் 400க்கும் லமை்பட்லடார ் உயிரிழப்பதாக மதிப்பிடப் பட்டு 

உள்ள நிலலலமயில் நாட்டில் சாலல விபத்துக்களால் ஏை்படும் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான இைப்புகளின் விலளவாக இது உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

❖ சாலலப் லபாக்குவரத்து விபத்து தான் உலகம் முழுவதும் நிலவும் லபரதிரச்ச்ிக்கான 

ஒரு முக்கியக் காரணமாகும். 

 

 

          


