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செப் டம் பர் – 07

தேசியெ் செய் திகள்
சேற் கு மண்டல ெபபக் கூட்டம்

❖

30வது சபைக் கூட்டமானது ககரளாவின் தபைபமயிை் நடத்தப் பட்டது.

❖

மத்திய உள்துபை அபமச்சர் இந்தச் சபையின் தபைவர் ஆவார்.

❖

மத்திய-மாநிை உைவுகள் மை் றும் உறுை்பினர் மாநிைங் களுக்கிபடகயயான உைவுகள்
குறித்த விவாதங் களுக்கான ஒரு தளத்திபன இந்தக் கூட்டம் வழங் குகிைது.

❖

இது ஆந்திரை் பிரகதசம் , ததலுங் கானா, கர்நாடகா, ககரளா, தமிழ் நாடு மை் றும்
புதுச்கசரி ஒன்றியை் பிரகதசம் ஆகியை் ைகுதிகபள உள் ளடக்கியது.

தேசிய ெட்ட தெபைகள் ஆபணயம்

❖

குடியரசுத் தபைவர் திதரௌைதி முர்மு அவர்கள் , நீ திைதி சந்திரசூட் அவர்கபளத்
கதசிய சட்ட கசபவகள் ஆபையத்தின் (NALSA) தசயை் தபைவராக நியமித்துள் ளார்.

❖

நீ திைதி U.U.ைலித் இந்தியாவின் 49வது தபைபம நீ திைதியாக (CJI) ைதவி உயர்த்தை்

•
•
ைட்டபதயடுத்து, காலியான அை்ைதவிபய இவர் ஏை் கிைார்.
❖

கதசிய சட்ட கசபவகள் ஆபையமானது 1987 ஆம் ஆை்டு சட்ட கசபவகள் அதிகாரச்
சபைச் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கை்ைட்டது.

❖

சமூகத்தின் நலிந்தப் பிரிவினருக்கு இைவச சட்ட கசபவகபள வழங் குவபத இது
கநாக்கமாகக் தகாை்டுள் ளது.

❖

இந்தியத் தபைபம நீ திைதி அவர்கள்

கதசிய சட்ட கசபவகள்

ஆபையத்தின்

தபைபமப் புரவைராகவும் இந்திய உச்ச நீ திமன்ைத்தின் இரை்டாவது மூத்த நீ திைதி
இந்த ஆபையத்தின் நிர்வாகத் தபைவராகவும் உள் ளார்.

ஐஎன்எஸ் விக்ராந் ே் சோடக்க விழா

❖

தகாச்சி தளத்திை் , ஐஎன் எஸ் விக்ராந்த் கை்ைை் இந்தியக் கடை் ைபடயிை் இபைக்கை்
ைட்டபதக் குறிக்கும் வபகயிை் அங் கு அபமக்கை்ைட்டுள் ள ஒரு நிபனவுை் ைைபகபய
பிரதமர் கமாடி அவர்கள் திைந்து பவத்தார்.

❖

இந்தக் கை்ைைானது, இந்தியக் கடை் ைபடயின் உள் நாட்டுப் கைார்க்கை்ைை் வடிவபமை்பு
வாரியத்தினாை் (WDB) வடிவபமக்கை்ைட்டு, துபைமுகங் கள் , கை்ைை் கைாக்குவரத்து
மை் றும் நீ ர்வழித் துறை அபமச்சகத்தின் கீழ் உள் ள தைாதுத்துபை கை்ைை் கட்டும்
நிறுவனமான தகாச்சின் ஷிை்யார்ட் லிமிதடட் மூைம் கட்டபமக்கை்ைட்டது.

❖

இந்தியாவின் கடை் ைபட வரைாை் றிை் இதுவபர கட்டபமக்கை்ைட்ட, இரை்டு காை் ைந்து
பமதானங் களின் அளவிைான மிகை்தைரிய கை்ைை் இதுவாகும் .

❖

இது 7,500 கடை் பமை் கள் ததாபைவு வபர ையைிக்கும் திைனுடன், அதிகைட்சமாக 28
நாட் கவகம் இயங் கக் கூடிய வபகயிை் (ஒரு மைி கநரத்திை் கு 52 கி.மீ.) வடிவபமக்கை்
ைட்டுள் ளது.

❖

இது 20,000 ககாடி ரூைாய் தசைவிை் கட்டபமக்கை்ைட்டுள் ளது.

❖

இது 262 மீட்டர் நீ ளமுபடயக் கை்ைைாகும் .

❖

45,000 டன் எபட தகாை்ட இந்தை் கைார்க்கை்ைைானது ரூ. 20,000 ககாடி தசைவிை்

•
•
கட்டபமக்கை் ைட்டுள் ளது.
❖

இது 18 மாடிகபளக் தகாை்ட ஒரு மிதக்கும் நகரம் என் று அபழக்கை்ைடுகிைது.

❖

அதமரிக்கா, இங் கிைாந்து, சீனா, ரஷ்யா, பிரான் ஸ் மை் றும் ஜை்ைான் கைான்ை நாடுகள்
இத்தபகயப் தைரிய கைார்க் கை்ைை் கபள உருவாக்கும் திைன் தைை் றுள் ளன.

கிராமப் பாதுகாப் புக் காைலர்கள் திட்டம் 2022
❖

இது ைாதுகாை்புக் கூறுகபளக் தகாை்ட ஒரு திட்டமாகும் .

❖

இது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதை் தைருவிழாவுடன் இபைந்து ததாடங் கை்ைட்டது.

❖

இது ஜம் மு & காஷ்மீர் ைகுதியிை் தான் சமீைத்திை் அறிமுகை்ைடுத்தை்ைட்டது.

❖

இது ஜம் முவின் எை் பைை் ைகுதிகளிை் ைாதுகாை்பை கமம் ைடுத்தும் ஒரு முயை் சியாகும் .

❖

உள் ளூர்ச ் சமூகங் கபளச் கசர்ந்த தன் னார்வைர்களுக்குை் ையிை் சியளிை்ைதை் காக
இந்திய இராணுவம் மை் றும் காவை் துபை ஆகிய இரை்டும் இந்தத் திட்டத்திை் ஈடுைட்டு
உள் ளன.

ெர்ைதேெெ் செய் திகள்
இந் தியாவில் தகாவிட்-19 சபருந் சோற் று கால சகாள் முேல் : ெைால் கள் ,
புே்ோக் கங் கள் மற் றும் அேன் மூலம் கற் ற பாடங் கள்

❖

இது உைக வங் கியினாை் தவளியிடை்ைட்ட ஓர் அறிக்பகயாகும் .

❖

இதிை் , ககாவிட்-19 தைருந்ததாை் று காைத்திை் இந்தியா கமை் தகாை்ட ையனுள் ளச்
தசயை் ைாடுகபள உைக வங் கி ைாராட்டுகிைது.

❖

நாட்டிை் தைாது சுகாதார அவசரநிபையின் கைாது ஏை் றுமதி மீதான ஆரம் ைகாைக்
கட்டுை்ைாடுகள் அதை் குச் சாதகமாக தசயை் ைட்டன.

❖

பமயை்ைடுத்தை்ைட்டக் தகாள் முதை் , நீ ை்ட காைச் சந்பத கமம் ைாட்டிை் கான ஆதரவு
மை் றும்

அவசர

மருத்துவ

உைகரைங் களின்

(EME)

உை் ைத்தி

கைான்ை

இந்திய

அரசாங் கத்தின் முடிபவ உைக வங் கி அங் கீகரித்தது.
❖

ஒரு வலுவான அபமச்சகங் களுக்கு இபடகயயான அபமை்புகபள உருவாக்கியதன்
மூைம் ,

மாநிைங் களுக்கு

தகாள் முதை்

முபைபயக்

உதவுவதை் காக
தகாை்டு

வேண்டி

வருவது

ஒரு

குறித்து

பமயை்ைடுத்தை்ைட்ட

விபரவாக

முடிதவடுக்க

அரசாங் கத்திை் கு உதவியது.
❖

"ககாவிட்-19

அவசரகாைச்

தசயை் ைாடு

மை் றும்

சுகாதார

அபமை்புகபள

•
•
வலுை்ைடுத்தும் திட்டத்திை் கு" உைக வங் கி மை் றும் ஆசிய உள் கட்டபமை்பு முதலீட்டு
வங் கி (AIIB) ஆகியபவ இபைந்து 1.5 பிை் லியன் டாைர் ததாபகபய நிதியளித்தன.

சபாருளாோரெ் செய் திகள்
இந் தியாவின் சைளிநாட்டுக் கடன் - மார்ெ ் 2022

❖

நிதி அபமச்சகத்தின் கூை் றுை்ைடி, இந்தியாவின் தவளிநாட்டுக் கடன் ததாபகயானது
ஆை்டிை் கு 8.2 சதவீதம் அதிகரித்து 620.7 பிை் லியன் அதமரிக்க டாைர்களாக உள் ளது.

❖

அதிை் 53.2 சதவீதம் அதமரிக்க டாைர்கள் மதிை்பிை் குறிை்பிடை்ைட்டுள் ளது.

❖

31.2 சதவீதம் என மதிை்பிடை்ைட்டுள் ள இந்திய ரூைாய் மதிை்பிைானக் கடனானது
இரை்டாவது தைரிய மதிை்பீடாக உள் ளது.

❖

தமாத்த உள் நாட்டு உை் ைத்தியிை் தவளிநாட்டுக் கடன் விகிதம் 19.9 சதவீதமாக உள் ள
நிறையிை் தவளிநாட்டுக் கடன் மை் றும் பகயிருை்பு விகிதம் 97.8 சதவீதமாக இருந்தது.

❖

நீ ை்ட காைக் கடன் ஆனது தமாத்த அளவிை் 80.4% ஆக தமாத்தம் 499.1 பிை் லியன்
அதமரிக்க டாைர்களாக உள் ளது.

❖

குறுகிய காை கடன் ஆனது தமாத்த அளவிை் 19.6% ஆக தமாத்தமாக 121.7 பிை் லியன்
அதமரிக்க டாைர்களாக உள் ளது.

❖

சர்வகதச நாைய நிதியம் (IMF) ஆனது, 2021-22 ஆம் ஆை்டிை் , சிைை்பு வபரவு
உரிபமகள்

(SDR)

மூைம்

கூடுதை்

ஒதுக்கீடு

தசய் ததன்

காரைமாக,

அரசின்

இபையாை்பமக் கடன் ஆை்டிை் கு 17.1% அதிகரித்து 130.7 பிை் லியன் அதமரிக்க
டாைர்களாக இருந்தது.
❖

2021 ஆம் ஆை்டு மார்ச் மாதத்தின் இறுதிக் கட்ட நிைவரை்ைடி அரசின் இபையாை்பம
சாராதக் கடன் 6.1% அதிகரித்து 490.0 பிை் லியன் அதமரிக்க டாைர்களாக உள் ளது.

•
•
❖

வைிகக் கடன் கள் , தவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பவை்புத் ததாபககள் மை் றும்
குறுகிய காை வர்த்தகக் கடன் ஆகியபவ தமாத்த அளவிை் 95.2 சதவீதம் வபர உள் ளது.

❖

தவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பவை்புத் ததாபககள் 2% குபைந்து 139.0 பிை் லியன்
அதமரிக்க டாைர்களாக உள் ள நிபையிை் , வைிகக் கடன் கள் (209.71 பிை் லியன்
டாைர்கள் ) மை் றும்

குறுகிய காை வர்த்தகக் கடன் (117.4 பிை் லியன்

டாைர்கள் )

ஆகியபவ முபைகய 5.7% மை் றும் 20.5% அதிகரித்துள் ளன.
❖

முந்பதய ஆை்டிை் 8.2 சதவீதமாக இருந்த கடன் கசபவ விகிதமானது 2021-22 ஆம்
ஆை்டிை்

மிதமான

வழங் கீடுகபளக்

நடை்பு

வருவாய் கள்

கட்டுை்ைடுத்துதை்

மை் றும்

தவளிை்புைக்

ஆகியவை் பை

கடன்

தவளிை்ைடுத்தும்

கசபவ

வபகயிை்

குறிை்பிடத் தக்க அளவிை் 5.2 சதவீதமாகக் குபைந்துள் ளது.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
இரவு ைான் ெரணாலயம்

❖

இந்தியா தனது முதை் இரவு வான் சரைாையத்திபன ஹன் கை என்னுமிடத்திை்
அபமக்க உள் ளது.

❖

ைடாக் ஒன்றியை் பிரகதச நிர்வாகம் , கை நகரிை் உள் ள ைடாக் தன் னாட்சி மபைை்ைகுதி
கமம் ைாட்டுச்

சபை

(LAHDC)

மை் றும்

இந்திய

வானியை் பியை்

நிறுவனம்

(IIA)

ஆகியவை் றுக்கு இபடகய ஒரு கரும் தைாருள் காை்ைகத்திபன நிறுவுவதை் காக ஒரு
முத்தரை்பு புரிந்துைர்வு ஒை்ைந்தம் சமீைத்திை் பகதயழுத்தானது.
❖

இது சாங் தாங் வனவிைங் கு சரைாையத்தின் ஒரு ைகுதியாகும் .

❖

ஹன் கை

ைடாக்கின்

குளிர்

ைாபைவனை்

ைகுதியிை்

அபமந்துள் ளதாை்

இந்தத்

திட்டத்திை் கு மிகவும் தைாருத்தமானதாகும் .
❖

இது எந்த விதமான மனித இபடயூறுகளும் இை் ைாத ைகுதியிை் உள் ளது.

❖

கமலும் , ததளிவான வான் நிபைகள் மை் றும் வைை்ட வானிபை ஆகியபவ ஆை்டு
முழுவதும் இங் கு காைை்ைடுகின்ைன.

❖

இது இந்தியாவிை் வானியை் சார்ந்தச் சுை் றுைாவிபன கமம் ைடுத்தும் .

❖

இது ஒளியியை் , அகச்சிவை்பு மை் றும் காமா-கதிர் ததாபைகநாக்கிகளுக்கான உைகின்
மிக உயரமான தளங் களிை் ஒன்ைாக இருக்கும் .

•
•
❖

சரஸ்வதி மபையிை் அபமந்த ஒரு உயரமான நிபையமாக ஹன் கை ைகுதி ஏை் கனகவ
ஒரு இந்திய வானியை் ஆய் வகத்றதக் ககாண்டுள் ளது.

பிரபலமானைர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
பெரஸ் மிஸ்திரி (54)

❖

டாடா குழுமத்தின் முன் னாள் தபைவர் மகாராஷ்டிராவின் ைாை் கர் அருகக நிகழ் ந்த
ஒரு விைத்திை் உயிரிழந்தார்.

❖

இவர் இந்தியாவிை் பிைந்த ஓர் அயர்ைாந்து ததாழிைதிைர் ஆவார்.

❖

இவர் கட்டுமானத் ததாழிை் துபை அதிைரான ைை் கைான் ஜி மிஸ்திரியின் இபளய
மகன் ஆவார்.

❖

கஜாராஸ்ட்ரிய மதத்பதச் கசர்ந்த அவரது தைை் கைார்கள் இருவரும் இந்தியாவிை்
தங் களது பூர்வீகத்திபனக் தகாை்டுள் ளனர்.

❖

ரத்தன் டாடா தான் ஓய் வு தைறுவதாக அறிவித்த பிைகு, 2012 ஆம் ஆை்டு முதை் 2016
ஆம் ஆை்டு வபர டாடா குழுமத்தின் தபைவராக இவர் ைைியாை் றினார்.

❖

இவர் இக்குழுமத்தின் ஆைாவது தபைவராகப் ைைியாை் றினார்.

❖

டாடா என்ை குடும் ைை் தையபரை் தைை் றிராத இரை்டாவது குழுமத் தபைவர் (நவ் கராஜி
சக்ைத்வாைாவுக்குை் பிைகு) இவகர ஆவார்.

❖

மிஸ்திரி

ஒரு

அயர்ைாந்து

நாட்டுக்

குடிமகன்

மை் றும்

இந்தியாவிை்

நிரந்தர

குடியுரிபமை் தைை் ைவர் (இந்தியாவின் தவளிநாட்டு குடியுரிபமபயை் தைை் ைவர்)
ஆவார்.

விபளயாட்டுெ் செய் திகள்
செரீனா வில் லியம் ஸ்
❖

இவர்

அதமரிக்க

ஓைன்

தடன் னிஸ்

கைாட்டியிை்

ைங் ககை் ை

பிைகு

தடன் னிஸ்

கைாட்டிகளிை் இருந்து ஓய் வு தைை் ைார்.
❖

இவர் ஒரு அதமரிக்கத் ததாழிை் முபை தடன் னிஸ் வீராங் கபன ஆவார்.

❖

தைை்கள் தடன் னிஸ் சங் கத்தினாை் (WTA) ஒை் பையர் பிரிவிை் குறிை்பிடை்ைட்டப்
ைட்டியலிை் உைகளவிை் முதை் இடத்பத 319 வாரங் களுக்குத் தக்க பவத்திருந்தார்.

•
•
❖

இவர் ஓைன் கைாட்டிகளின் சகாை்தத்திை் எந்த வீரரும் இதுவபர தவன்றிராத அளவிை்
23 கிராை்ட்ஸ்ைாம் ஒை் பையர் ைட்டங் கபள தவன் றுள் ளார்.

❖

2012 ஆம் ஆை்டிை் , இவர் ஒலிம் பிக் தங் கை் ைதக்கத்திபன தவன்ைார்.

❖

இே் ேறகயிை் ஒை் பையர் மை் றும் இரட்படயர் ஆகிய இரை்டு பிரிவுகளிலும் ககரியர்
ககாை் டன் ஸ்ைாம் தவன்ை முதை் தடன் னிஸ் வீராங் கபன என்ை ஒரு தைருபமபய
இேர் தைை் ைார்.



