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செப் டம் பர் – 18

தேசியெ் செய் திகள்
ேனிநபர் சுகாோர நலன் மீோன அரசின் செலவினம்
❖

2013-14 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அரசின் தனிநபர் மருத்துவச் சசலவினமானது 74 சதவீதம்
அதிகரித்துள் ளது.

❖

2018-19 ஆம் ஆண்டிற் கான ததசியச் சுகாதாரக் கணக்கு மதிப்பீடுகளின் படி 2013-14
ஆம் ஆண்டில் அரசின் தனிநபர் சசலவினம் 1042 ரூபாய் ஆகும் .

❖

இது ஆயிரத்து எண்ணூற் றுப் பதினனந்து ரூபாயாக அதிகரித்துள் ளது.

❖

நாட்டில் சுகாதாரத்திற் கான ஒட்டு சமாத்தச் சசலவினத்தில் அரசின் பங் கு படிப்
படியாக அதிகரித்து வருகிறது.

❖

2013-14 ஆம் ஆண்டில் 23.2 சதவீதமாக இருந்த நடப்பு சுகாதாரச் சசலவினத்தில்
அரசின் பங் கு 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 34.5 சதவீதமாக அதிகரித்துள் ளது.

❖

இந்தக்

காலகட்டத்தில்

ஆரம் பச் சுகாதார னமயத்திற் கான அரசின் சுகாதாரச்

சசலவினம் 51 சதவீதமாக இருந்தது.
❖

2018-19 ஆம் ஆண்டில் இது 55 சதவீதத்திற் கும் தமலாக அதிகரித்துள் ளது.

❖

2013-14 ஆம் ஆண்டில் இருந்து நாட்டில் தனிநபர் சசலவினம் எட்டு சதவீதம் குனறந்து
உள் ளது.

இந் தியாவில் சிறைெ்ொறலப் புள் ளி விவரங் கள் அறிக்றக - 2021
❖

ததசியக் குற் ற ஆவணங் கள் காப்பகமானது (NCRB) சமீபத்திய அகில இந்தியச் சினறச்
சானலப் புள் ளி விவரத்தினன சவளியிட்டது.

❖

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள் ள சமாத்த சினறச் சானலகளில் 20.2 சதவீதமாக
இருந்த முஸ்லிம் களின் பங் கானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 18.7% ஆகக் குனறந்துள் ளது.

❖

அதத காலக்கட்டத்தில் 72.8% ஆக இருந்த இந்துக்களின் சதவீதம் 73.6% ஆக உயர்ந்து
உள் ளது.

❖

2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நாட்டின் சினறச்சானலயில் உள் ளவர்களில் 3.4% ஆக
இருந்த சீக்கியர்களின் சதவீதம் 4.2% ஆக அதிகரித்துள் ளது.

❖

அந்தக் காலக்கட்டத்தில் 2.6% ஆக இருந்த கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்னகயானது 2.5%
ஆக குனறந்துள் ளது.

❖

36 மாநிலங் கள் மற் றும் ஒன்றியப் பிரததசங் களில் உள் ள 19 சினறகளில் சினற

•
•
வாசிகளின் எண்ணிக்னக அதிகமாக இருந்தது.
❖

இந்த விகிதமானது உத்தரகாண்டில் அதிகபட்சமாக 185 சதவீதமாகவும் , ராஜஸ்தானில்
100.2 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

❖

சபரும் பாலான னகதிகள் சபாருளாதாரத்தில் பின் தங் கிய பிரிவினனச் தசர்ந்தவர்கள்
என்பத ோடு அதில் 25.2 சதவீதம் தபர் படிப்பறிவில் லாதவர்கள் ஆவர்.

❖

51.7 சதவீத ஒட்டு சமாத்தக் குற் றவாளிகளில் , 21.69 சதவீதம் தபர் பட்டியலிடப்பட்ட
சாதியினனரச் தசர்ந்தவர்கள் , 14.09 சதவீதம் தபர் பட்டியலிடப்பட்ட பழங் குடியினர்
மற் றும் 15.9 சதவீதம் தபர் முஸ்லிம் கள் ஆவர்.

❖

வழக்கு விசாரனணயில் உள் ள 49 சதவீத நபர்களில் , 21.08 சதவீதம் தபர் பட்டியலிடப்
பட்டச் சாதியினர், 9.88 சதவீதம் பட்டியலிடப்பட்டப் பழங் குடியினர் மற் றும் 18 சதவீதம்
முஸ்லிம் கள் ஆவர்.

❖

56.4 சதவீதக் னகதிகளில் , முஸ்லிம் கள் 27.7 சதவீதம் , பட்டியலிடப்பட்டச் சாதியினர்
மற் றும் பழங் குடியினர் ஆகிதயார் முனறதய 23.05 மற் றும் 5.62 சதவீதம் ஆவர்.

பசுறம முறையிலான கப் பல் மறுசுழை் சி & வாகன அழிப் புப் பை் றிய ெர்வதேெ
மாநாடு

❖

மத்தியக் கப்பல் தபாக்குவரத்து, துனறமுகங் கள் மற் றும் நீ ர்வழி ் துறை அனமச்சகம் ,
குஜராத் கடல் சார் வாரியம் மற் றும் இந்திய வணிகம் மற் றும் சதாழிழ் துனற சங் கக்
கூட்டனமப்பு ஆகியனவ இனணந்து காந்திநகரில் இந்த சர்வததச மாநாட்னட ஏற் பாடு

•
•
சசய் ன.
❖

இது கப்பல் மறுசுழற் சித் சதாழில் துனறயின் நினலனயக் காட்சிப்படுத்துவனதயும் ,
கப்பல் மறுசுழற் சித் சதாழில் துனறயுடன் வாகன அழிப்பு ் சதாழிற் துனறயினன
ஒருங் கினணப்பு சசய் வனத ஆராய் வனதயும் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.

ெர்வதேெெ் செய் திகள்
பயிர் மை் றும் உணவுப் பாதுகாப் பு மதிப் பீட்டுே் திட்ட அறிக் றக

❖

உணவு மற் றும் தவளாண்னம அனமப்பு (FAO) மற் றும் உலக உணவுத் திட்டம் (WFP)
ஆகியனவ இனணந்து இந்த அறிக்னகனய சவளியிட்டுள் ளன.

❖

2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் , வருடாந்திர உணவுப் பண வீக்கம் சுமார் 94
சதவீதமாக இருந்தது.

❖

முக்கியப் பிரதான உணவான அரிசியின் உற் பத்தி 2022 ஆம் ஆண்டில் 3 மில் லியன்
சமட்ரிக் டன் னாக இருக்கும் என் று மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது.

❖

இது 2017 ஆம் ஆண்டு வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட அறுவனடக்குக் காலத்திற் குப் பிறகு
மிகக் குனறவான அளவாகும் .

❖

இலங் னகயில் வாழும் சுமார் 6.3 மில் லியன் மக்கள் மிதமான மற் றும் கடுனமயான
உணவுப் பாதுகாப்பின் னமனய எதிர் சகாண்டு வருகின்றனர்.

❖

கால் நனட ் தீவனமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மக்காச் தசாளத்தின் உற் பத்தி கடந்த 5
ஆண்டுகளின் சராசரினய விட 40 சதவீதம் குனறவாக உள் ளது.

"நவீன கால அடிறமே்ேனே்தின் உலகளாவிய மதிப் பீடுகள் " அறிக்றக
❖

நவீன கால அடினமத் தனத்திற் கான 2021 ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய மதிப்பீடுகள் ,
சர்வததச ் சதாழிலாளர் அனமப்பினால் சமீபத்தில் சவளியிடப்பட்டது.

❖

2021 ஆம் ஆண்டில் , 50 மில் லியன் மக்கள் நவீன கால அடினமத்தனத்தில் வாழச்
சசய் கின்றனர்.

❖

அவர்களில் 28 மில் லியன் தபர் கட்டாய உனழப்பு முனறயிலும் , 22 மில் லியன் தபர்
கட்டாய ் திருமண வாழ் வியல் முறையிலும் சிக்கியுள் ளனர்.

❖

அனனத்து கட்டாயத் சதாழிலாளர்களில் 52 சதவீதம் தபர் தமல் -நடுத்தர அல் லது உயர்
வருமானம் உள் ள நாடுகளில் காணப்படுகின்றனர்.

•
•
❖

86 சதவீத அளவிலோன கட்டாய உனழப்பு முனற தனியார் துனறயில் காணப்படுகிறது.

❖

வணிக ரீதியிலான பாலியல் சுரண்டல் தவிர மற் ற துனறகளில் காணப்படும் கட்டாய
உனழப்பு முனறயானது அனனத்து வனகயான கட்டாய உனழப்பு முனறயில் 63
சதவீதம் ஆக உள் ளது.

❖

2016 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய மதிப்பீடுகளுடன் ஒப்பிடும் தபாது 2021 ஆம் ஆண்டில்
6.6 மில் லியன் மக்கள் கட்டாயத் திருமண முனறயினால் பாதிக்கப்பட்டுள் ளனர்.

❖

புலம் சபயர்ந்த

சதாழிலாளர்கள்

புலம் சபயர்ந்ததார்

அல் லாத

வயது

வந்த

சதாழிலாளர்கனள விட மூன் று மடங் கு அதிகமாகக் கட்டாய உனழப்பு முனறயில்
உள் ளனர்.

JIMEX 2022

❖

இந்தியக் கடற் பனடயால் நடத்தப்படும் ஜப்பான் மற் றும் இந்தியா ஆகியவை் றுக்கு
இனடயிலான ஆறாவது கடல் சார்ப் பயிற் சியானது (JIMEX 22) வங் காள விரிகுடா கடல்
பகுதியில் சதாடங் கியது.

❖

JIMEX 22 விசாகப்பட்டினத்தில்

கடல்

பரப்பில்

நனடசபறும்

பயிற் சிகள்

மற் றும்

•
•
துனறமுகப் பகுதியில் நனடசபறும் பயிற் சிகள் என் று இரண்டு கட்டப் பயிற் சிகனள
உள் ளடக்கியது.
❖

இந்த ஆண்டிை் கோனப் பயிற் சியானது JIMEX பயிற் சியின் 10வது ஆண்டு நினறனவக்
குறிக்கிறது.

❖

இந்தக் கடல் சார் பயிற் சியானது ஜப்பானில் 2012 ஆம் ஆண்டில் சதாடங் கியது.

❖

இந்தியாவிற் கும் ஜப்பானுக்கும் இனடயிலான அரசுமுனற உறவுகளின் 70வது ஆண்டு
விழாவுடன் இந்தப் பயிற் சியானது ஒன்றினணந்து நனடசபறுகிறது.

சுை் றுெ்சூழல் செய் திகள்
சிவிங் கிப் புலிகள் மறு அறிமுகம்

❖

மத்தியப் பிரததசத்தில் உள் ள குதனா ததசியப் பூங் காவில் அறிமுகம் சசய் வதற் காக
முதல் கட்ட அளவில் சிவிங் கிப் புலிகள் நமீபியாவில் இருந்து தற் தபாது சகாண்டு வரப்
படுகிறது.

❖

சசப்டம் பர் 17 ஆம் தததியன் று பிரதமரோல் ததசியப் பூங் காவில் 8 சிவிங் கிப் புலிகள்
விடப் பட்டன.

❖

ஆப்பிரிக்கச் சிவிங் கிப் புலிகள் ஆசிய சிவிங் கிப் புலிகனள விட சற் று சபரியனவ
ஆகும் .

❖

அனவ ஆப்பிரிக்கா முழுவதும் காணப்படுவத ோடு, அறவ IUCN அனமப்பின் சிவப்பு
நிறப் பட்டியலில் பாதிக்கப் படக்கூடிய இனங் களாக பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.

❖

1952 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அழிந்து தபானதாக அறிவிக்கப்பட்ட சிவிங் கிப்
புலிகனள மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த அரசாங் கம் திட்டமிட்டுள் ளது.

❖

தற் தபாது, உலகிதலதய ஆசிய சிவிங் கிப் புலிகள் வாழும் ஒதர நாடு ஈரான் மட்டுதம
ஆகும் .

❖

மத்தியப் பிரததசத்தில் உள் ள குதனா ததசியப் பூங் கா 1981 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வன
விலங் குச் சரணாலயமாக நிறுவப்பட்டு பின் னர் 2018 ஆம் ஆண்டில் இதற் கு ததசியப்
பூங் கா என்ற அந்தஸ்து வழங் கப்பட்டது.

❖

சம் பல் ஆற் றின் முக்கிய கினள நதிகளில் ஒன்றான குதனா நதியின் சபயரால் இதற் கு

•
•
இப்சபயரிடப்பட்டது.
❖

இந்த நதி அந்

் ததசியப் பூங் கானவ இரண்டாகப் பிரித்து அதன் முழு நீ ளப்

பகுதிகளில் பாய் கிறது.

இேரெ் செய் திகள்
IBM குவாண்டம் வறலயறமப் பு

❖

சசன் னனயின் இந்திய ் சதாழில் நுட்பக் கல் வி நிறுவனமோனது (IIT - Madras) IBM
குவாண்டம் வனலயனமப்பில் இனணந்த முதல் இந்திய நிறுவனம் ஆகும் .

❖

இது இந்தியாவில் குவாண்டம் கணினி முனற திறன் தமம் பாடு மற் றும் ஆராய் ச்சினய
தமம் படுத்துவனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.

❖

IBM குவாண்டம் வனலயனமப்பின் ஒரு உறுப்பினராக இருப்பதால் , சசன் னனயின்
இந்திய ் சதாழில் நுட்ப கல் வி நிறுவனம் IBM நிறுவனத்தின் மிகவும் தமம் பட்ட
குவாண்டம் கணினி அனமப்புகளுக்கு தமகக் கணினம அடிப்பனடயிலான ஒரு
அணுகனலப் சபறும் .

❖

IBM குவாண்டம் வனலயனமப்பு நமது ஆசிரியர்களுக்கு அதிநவீன குவாண்டம் வன்
சபாருள் மற் றும் சமன் சபாருள் கனள தநரடியாக அணுகுவதற் கான ஒரு வாய் ப்பினன
வழங் கும் .

முதுநிறல தமலாண்றமக் கல் வித் ேரவரிறெ 2022

❖

னபனான்சியல் னடம் ஸ் இதழானது அதன் 2022 ஆம் ஆண்டு னபனான்சியல் னடம் ஸ்
முதுநினல தமலாண்னமக் கல் வி ் தரவரினசயிறன (MiM) சவளியிட்டுள் ளது.

❖

இது உலகின் சிறந்த வணிகக் கல் வி நிறுவனங் கனள 16 சவவ் தவறு அளவுருக்களின்
அடிப்பனடயில் தரவரினசப்படுத்துகிறது.

❖

முதுகனல கல் விப் படிப்பிற் கான உலகின் 100 சிறந்த வணிகக் கல் வி நிறுவனங் கனள

•
•
இந்தப் பட்டியல் குறிப்பிடுகிறது.
❖

சுவிட்சர்லாந்தின் சசயின்ட் தகலன் பல் கனலக்கழகம் சதாடர்ந்து 12வது ஆண்டாக
இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்னத ் தக்க னவத்துக் சகாண்டுள் ளது.

❖

சநதர்லாந்தின் எராஸ்மஸ் பல் கனலக்கழகம் , HEC பாரீஸ் மற் றும் தராட்டர்டாம்
தமலாண்னமக்

கல் வி

நிறுவனம்

ஆகியனவ

முனறதய

இரண்டாவது

மற் றும்

மூன்றாவது இடங் கனளப் பிடித்தன.
❖

25 நிறுவனங் கள் இதில் இடம் சபற் றதன் மூலம் இந் ப் பட்டியலில் பிரான் ஸ் அதிக
பிரதிநிதித்துவம் சபற் ற நாடுகளில் ஒன்றாக உள் ளது.

❖

இந்தப் பட்டியலில் இந்தியாவினனச் தசர்ந்த 7 நிறுவனங் கள் இடம் சபற் றுள் ளன.

❖

சபங் களூருவில்

உள் ள

இந்திய

தமலாண்னமக்

கல் வி

நிறுவனம்

இந்திய

நிறுவனங் களில் 31வது இடத்னதப் பிடித்துள் ளது.
❖

இந்த நிறுவனம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 47வது இடத்தில் இருந்து முன்தனறியுள் ளது.

❖

இந்தப்

பட்டியலில்

உள் ள

பிற

இந்தியக்

கல் வி

நிறுவனங் களில்

SP

செயின்

தமலாண்னம மற் றும் ஆராய் ச்சி நிறுவனம் (SPJIMR) 44வது இடத்திலும் , லக்தனா
இந்திய தமலாண்னமக் கல் வி நிறுவனம் (IIM-L) 64வது இடத்திலும் , உதய் ப்பூர் இந்திய
தமலாண்னமக்

கல் வி

நிறுவனம்

(IIM-U)

81வது

இடத்திலும் ,

இந்தூர்

இந்திய

தமலாண்னமக்

கல் வி

நிறுவனம்

(IIM-I)

89வது

இடத்திலும் ,

மும் னப

ததசிய

தமலாண்னமக் கல் வி நிறுவனம் 96வது இடத்திலும் மற் றும் புது தில் லி சர்வததச
தமலாண்னமக் கல் வி நிறுவனம் 97வது இடத்திலும் உள் ளன.



