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செப்டம்பர் – 28 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முேல் முழு கக மாற்று அறுகைச ்சிகிசக்ச 

❖ இந்தியாவின் முதல் முழு கை மாற்று அறுகைச ்சிகிசக்சயானது கைரளாவில் உள்ள 

அமிரத்ா மருத்துைமகனயில் கமற்கைாள்ளப் பட்டது. 

❖ இது உலகின் இது கபான்ற மூன்றாைது ைகை அறுகைச ்சிகிசக்சயாகும்.  

❖ இது கபான்ற மாற்று அறுகைச ்சிகிசக்சயானது இதற்கு முன்பு கமை்சிகைா மற்றும் 

பிரான்சு ஆகிய நாடுைளில் மட்டுகம கமற்கைாள்ளப் பட்டன. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில், அமிரத்ா மருத்துைமகனயானது 30 ையது நபருை்கு நாட்டின் முதல் 

கை மாற்று அறுகைச ்சிகிசக்சயிகன நடத்தியது. 

 

 

தலாக் மாந்ேன் திட்டம் 

 

❖ மூன்றாைது கலாை் மாந்தன் நிைழ்ைானது, குைஹாத்தியில் உள்ள ஸ்ரீமந்த சங்ைரக்தைா 

ைலாகசத்திராவில் கதாடங்கியது. 

❖ கலாை் மாந்தனுை்ைான இந்த ஆண்டிற்ைான ைருத்துரு  கலாை் பரம்பரா (கலாை மரபுைள்) 

என்பதாகும். 

❖ கலாை் மரபுைள் என்பகை நமது ைலாசச்ாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்கத உயிரப்்புடனும் 

நிகலயாைவும் கைத்துள்ளன என அது ைலியுறுதத்ும்.  
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❖ கதசிய சுயாதீனத்திகன கநாை்கிய நமது உணரவ்ுைகளயும் இது ைலுப்படுத்தியுள்ளது.  

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

ைட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அகமப்பு சாராே முக்கிய நட்பு நாடு அந்ேஸ்து 

 

❖ அகமரிை்ை அதிபர ்க ா பிடன், ைட அட்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பு சாராத முை்கிய 

நட்பு நாடு என்ற அந்தஸ்திலிருந்து ஆப்ைானிஸ்தான் நாட்டிகன விலை்கியுள்ளார.் 

❖ தாலிபான்ைள் அகமப்பானது, ஒரு ைருடத்திற்கு முன்பு ைாபூல் நைரில் அதிைாரத்கதை் 

கைப்பற்றியது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் அகமரிை்ைா, ஆப்ைானிஸ்தான் நாட்டிகன ஒரு முை்கிய ைட 

அட்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பிகனச ்சாராத நடப்ு நாடாை அறிவித்தது. 

❖ இது இரு நாடுைளும் பாதுைாப்பு மற்றும் கபாருளாதார உறகைப் கபணுைதற்ைான 

ைழியிகன ைகுத்தது.  

❖ இந்த அந்தஸ்தானது ஆப்ைானிஸ்தான் நாட்டிற்குப் பாதுைாப்பு மற்றும் பாதுைாப்பு 

கதாடரப்ான உதவி மற்றும் உபைரணங்ைளின் அடிப்பகடயில் பல ைசதிைள் மற்றும் 

சலுகைைகள ைழங்கியது. 

❖ ைட அட்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பு சாராத முை்கிய நட்பு நாடு என்ற அந்தஸ்தானது 

முதன்முதலில் 1987  ஆம் ஆண்டில் உருைாை்ைப்பட்டது. 

❖ ஆப்ைானிஸ்தான் நாட்டிற்கு ைழங்ைப்பட்ட இந்த அந்தஸ்து திரும்பப் கபறப் பட்டால், 18 

முை்கிய ைட அட்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பு சாராத முை்கிய நடப்ு நாடுைகள 

அகமரிை்ைா கைாண்டிருை்கும். 

 

லசச்ின் ைழிே் ேடே்தில் தமாேல் 

❖ சமீபத்தில் எல்கலயில் நடந்த கமாதலில் அரம்ீனியா மற்றும் அ ரக்ப ான் நாட்டு 

வீரரை்ள் கைால்லப் பட்டனர.் 

❖ இந்த இரண்டு முன்னாள் கசாவியத ் குடியரசு நாடுைளும் நாகைாரக்னா-ைராபாை் 

பிராந்தியத்தின் சரச்க்சை்குரியப் பிரகதசத்தின் மீது நீண்ட ைாலமாை கமாதல்ைளில் 

ஈடுபட்டுள்ளன. 

❖ இந்தச ் சரச்க்சை்குரியப் பிரகதசமானது சரை்கதச அளவில் அ ரக்ப ானின் ஒரு 

பகுதியாை அங்கீைரிை்ைப் பட்டுள்ளது.  
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❖ ஆனால் தற்கபாது இந்தப் பகுதியானது அரம்ீனிய நாட்டின் பிரிவிகனைாதிைளின் 

ைட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 

❖ லசச்ின் ைழித்தடமானது அ ரக்ப ானின் லசச்ின் மாைட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.  

❖ ஆனால் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் நாகைாரக்னா-ைராபாை் கபார ்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் 

படி ரஷ்யாவின் அகமதி ைாை்கும் பகடயின் ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் இது இருந்து ைந்தது. 

❖ லசச்ின் மாைட்டம் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 26 ஆம் கததியன்று அ ரக்ப ானின் 

ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் திரும்பியது. 

❖ சமீபத்திய கமாதலானது, 2020 ஆம் ஆண்டு கமாதல்ைளுை்குப் பிறகு அரம்ீனியா மற்றும் 

அ ரக்ப ான் ஆகியைற்றுை்கு இகடகய பிளவு ஏற்படுைதற்ைான ஒரு கைடுைாை 

இருந்தது. 

❖ ரஷ்யாைால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமாதான ஒப்பந்தமானது இந்த இரு அண்கட 

நாடுைளுை்கு இகடகயயான 2020 ஆம் ஆண்டின் கபாரிகன முடிவுை்குை் கைாண்டு 

ைந்தது.  

❖ கமலும், இது அ ரக்ப ானில் உள்ள சில ஆை்கிரமிை்ைப்பட்ட பிரகதசங்ைளில் இருந்து 

அரம்ீனியா தனது பகடைகள திரும்பப் கபற ைழி ைகுத்தது. 

 
 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ோைர ைககயிகனச ்சார்ந்ே முேல் இகறசச்ி ைகக 

 

❖ ஒரு முன்னணி தாைரப் புரத உணவுத் தயாரிப்பு நிறுைனமான கிரகீனஸ்ட் நிறுைனம்,  

தாைர ைகைகயச ்சாரந்்த இகறசச்ி ைகைைள் அடங்கிய இந்தியாவின் முதல் சரை்குப் 

கபாதிைகள கு ராத்தில் இருந்து அகமரிை்ைாவிற்கு ஏற்றுமதி கசய்து உள்ளது. 
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❖ 5000 கிகலா எகட கைாண்ட, தாைர அடிப்பகடயிலான இந்த சரை்குப் கபாதிைள் ஆனது, 

சிறிய ைகை சகமாசாை்ைள், சூடான மற்றும் ைாரமான திண்பண்டங்ைள் மற்றும் பிற 

கசை உணவு ைகைைகளை் கைாண்டுள்ளது. 

❖ தாைர ைகையிகனச ் சாரந்்த புரதப் கபாருட்ைளின் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் ஒரு 

முன்னணி நிறுைனமாை கிரகீனஸ்ட் நிறுைனம் உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

நிலவில் புதிய ைகக கனிமங்கள் 

❖ நிலவின் அருைாகமப் பகுதிைளில் இருந்து ஒரு புதிய ைகைப் படிைத்கதச ் சீன 

ஆராய்சச்ியாளரை்ள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ புதிதாை ைண்டுபிடிை்ைப்பட்ட இந்தப் படிைத்திற்கு சீனாவின் சந்திரத் கதய்ைமான 

சாங்கை என்பதன் கபயரால் சாங்கைகசட்-(Y) என்று கபயரிடப்பட்டது. 

❖ இந்த சிறிய மற்றும் கைளிப்பகடயான படிைமானது நிலவின் அருகில் உள்ள 

எரிமகலை் குப்கபைளுை்கு மத்தியில் ைாணப்பட்டது. 

❖ இது ஒரு பில்லியன் ஆண்டுைளுை்கும் கமல் பழகமயானகதாடு அதன் அைலம் கிட்டத ்

தட்ட மனித முடியுடன் ஒப்பிடத்தை்ைது ஆகும். 

❖ இது ஒரு தனித்துைமான ைலகைகயை் கைாண்டுள்ளகதாடு, இது சந்திர கமற்பரப்பில் 

அல்லது விண்ைற்ைளில் மட்டுகம ைாணப்படும் பிற ைனிமங்ைளுடன் கதாடரப்ுகடயது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் சாங்கை-5 ஆய்வுை் ைலத்தின் மூலம் பூமிை்குை் கைாண்டு ைரப்பட்ட 

1.8 கிமீ சந்திரப் பாகறைளில் இந்தப் படிைம் ைண்டுபிடிை்ைப்பட்டது. 

❖ இந்த மாதிரிைள் 1976 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு நிலவில் இருந்து பூமிை்கு அனுப்பப்பட்ட 

முதல் மற்றும் சீனாைால் கசைரிை்ைப்பட்ட முதல் சந்திர மாதிரிைள் ஆகும். 

❖ சாங்கைகசட்-(Y) என்ற படிைமானது சந்திரனில் ைண்டுபிடிை்ைப்பட்ட ஆறாைது புதிய 

ைனிமம் என்பகதாடு இது சீனாைால் முதலில் அகடயாளம் ைாணப்பட்ட படிைமாகும். 

❖ முந்கதய 5 ைண்டுபிடிப்புைள் என்பகை அகமரிை்ைா அல்லது ரஷ்யா ஆகியைற்றால் 

கமற்கைாள்ளப் பட்டகையாகும். 

 

 

ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் முேலாலது சந்திர உலாவி 

❖ ஐை்கிய அரபு அமீரைமானது,  ரஷித் என்று கபயரிடப்பட்ட தனது முதல் சந்திர உலாவிை் 

ைலத்திகன புகளாரிடாவில் உள்ள கைன்னடி விண்கைளி கமயத்தில் இருந்து 2022 ஆம் 
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ஆண்டு நைம்பர ்மாதத்தில் விண்ணில் ஏை உள்ளது. 

❖ இந்த உலாவிை் ைலமானது, அடுத்த ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில்  ப்பானின் ispace 

ஹகுகடா-R என்ற தகரயிறங்கும் ைலத்தின் மூலம் சந்திர கமற்பரப்கப அகடயும். 

❖ இந்த சந்திர ஆய்வுப் பணி கைற்றியகடந்தால், ஐை்கிய அரபு அமீரைம் மற்றும்  ப்பான் 

ஆகியகை சந்திரனின் கமற்பரப்பில் விண்ைலத்கதத் தகரயிறை்கிய நாடுைளான 

அகமரிை்ைா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகியகை அடங்கியப் பட்டியலில் இடம் கபறும். 

❖ அதன் இலை்கு சந்திரனின் பூமத்திய கரகைை்கு அருகில் அகமந்துள்ள ைனவுைளின் 

ஏரி என்று அகழை்ைப் படும் லாைஸ் கசாம்நிகயாரம் என்ற ஏரியாகும். 

❖ ரஷித் உலாவிை் ைலமானது சந்திரனின் கமற்பரப்பு, நிலவின் கமற்பரப்பில் உள்ள 

இயை்ைம் மற்றும் நிலவில் உள்ள துைள்ைளுடன் கைை்கைறு கமற்பரப்புைள் எை்ைாறு 

கதாடரப்ு கைாள்கின்றன என்பகத ஆய்வு கசய்யும். 

❖ துபாயின் முன்னாள் அரசர ்கஷை் ரஷித் பின் சயீத் அல் மை்தூமின் நிகனைாை இந்தை் 

ைலத்திற்கு இப்கபயரிடப் பட்டது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

செர்மனியில் Fridays for Future பிரசச்ாரம் 

❖ Fridays for Future ஆரை்லரை்ள் க ரம்னி மற்றும் பிற நாடுைளில் பருைநிகல மாற்றம் 

கதாடரப்ான எதிரப்்புப் பிரசச்ாரங்ைகளத் கதாடங்கியுள்ளனர.் 

❖ க ரம்னி முழுைதும் உள்ள 270ை்கும் கமற்பட்ட நைரங்ைள் மற்றும் புறநைரங்ைள் இந்த 

ஆரப்்பாட்டங்ைளில் பங்கைற்கின்றன. 

❖ 36,000ை்கும் கமற்பட்ட மை்ைள் பருைநிகல சாரந்்தப் கபாராட்டங்ைகள நடத்தச ்

கசய்ைதற்ைாை ஒன்று கூடிய நிகலயில் கபரல்ின் நைரில் மிைப்கபரிய கபரணி ஒன்று 

நடத்தப் பட்டது. 
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❖ இந்த கபாராட்டை்ைாரரை்ள் புவி கைப்பமகடதகலத் தடுத்து நிறுத்த கைண்டும் 

என்றும், புதுப்பிை்ைத்தை்ை எரிசை்திப் பயன்பாட்கட விரிவுபடுத்தச ்கசய்ைதற்ைாை 100 

பில்லியன் யூகரா நிதிகய நிறுவுமாறும் க ரம்ானிய அரசாங்ைத்திடம் கைாரிை்கை 

ஒன்கற விடுத்து உள்ளனர.் 

❖ ைளரந்்து ைரும் நாடுைளுை்ைான நிதி மற்றும் பருைநிகலை் ைடன்ைகள ரத்து கசய்ய 

கைண்டும் என்றும் அைரை்ள் கைாரிை்கை விடுத்துள்ளனர.் 

❖ எகிப்தின் ஷரம்் எல்-கஷை் என்னுமிடத்தில் நகடகபறவுள்ள ஐை்கிய நாடுைள் 

சகபயின் பருைநிகல உசச்ி மாநாடு (COP27) கதாடங்குைதற்கு 6 ைாரங்ைளுை்கு 

முன்னர ்இந்தப் கபாராட்டங்ைள் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டன. 

❖ இத்தாலி, கதன் கைாரியா, அகமரிை்ைா மற்றும் ைாங்கைா  னநாயைை் குடியரசு 

கபான்ற நாடுைளிலும் இகத கபான்ற கபாராட்டங்ைள் எழுந்துள்ளன. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மகளிர் மட்டும் தபசும் தினம் 

❖ உத்தரப் பிரகதச சடட்ப் கபரகையில் கபண்ைகள கமயமாைை் கைாண்ட 

பிரசச்கனைகளப் பற்றி கபசுைதற்கும், உகரயாற்றுைதற்கும் கபண் சட்டமன்ற 

உறுப்பினரை்ளுை்கு ஒரு நாள் ஒதுை்ைப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது அரசின் பிரசச்ிகனைள் & சாதகனைள் மற்றும் பிற முை்கியப் பிரசச்கனைகள 

அந்தச ்சகபயில் முன்கைை்ை ைழி ைகுை்கும். 

❖ உத்தரப் பிரகதச சட்டப் கபரகையில் 403 உறுப்பினரை்ள் உள்ளனர.்  

❖ அதில் முதல் முகறயாை கைற்றி கபற்ற 22 நபரை்ள் உட்பட 47 கபண் சட்டமன்ற 

உறுப்பினரை்ள் உள்ளனர.் 

 

பனிசச்ரிவு கண்காணிப்பு தரடார் கருவி 

❖ சிை்கிம் மாநிலத்தின் ைடை்குப் பகுதியில், இந்திய இராணுைம் மற்றும் பாதுைாப்புப் 

புவிசார ் தைைலியல் மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுைனம் ஆகியகை இகணந்து 

இந்தியாவின் முதல் பனிசச்ரிவு ைண்ைாணிப்பு கரடார ்ைருவியிகன நிறுவியுள்ளன. 
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❖ இந்த கரடார ்ைருவியானது, இந்தியாவிகலகய இது கபான்ற முதல் ைகை ைருவியாகும். 

❖ இந்தை் ைருவியானது பனிசச்ரிவு ஏற்பட்ட மூன்று வினாடிைளுை்குள் அதகனை் ைண்டு 

அறியும் திறன் கைாண்டது. 

❖ இது பகட வீரரை்ளின் உயிகரை் ைாப்பாற்றவும், மிை உயரமானப் பகுதிைளில் உள்ள 

ைட்டிடங்ைளுை்கு கசதம் ஏற்படுைகதை் குகறை்ைவும் உதவும். 

❖ பனிசச்ரிவு கரடார ் ைருவியானது பாதுைாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு 

அகமப்பின் பாதுைாப்பு புவிசார ் தைைலியல்  மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுைனத்தினால் 

கசயலாை்ைப் பட்டது. 

 

 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

முேலாைது இரண்டாம் எலிசசபே் இராணி விருது 

❖ பிரிட்டனின் இந்திய ைம்சாைளிகயச ் கசரந்்த உள்துகறச ் கசயலர ் சுகயல்லா 

பிகரைரக்மன், ஆண்டின் சிறந்தப் கபண்மணிை்ைான இரண்டாம் எலிசகபத் இராணி 

விருதிகன கைன்றார.் 

❖ இந்த விருதுைள், கபாதுப் பரிந்துகரைள் மூலம் பிரிட்டனின் கதற்ைாசியச ் சமூைம் 

முழுைதும் உள்ள தனிநபரை்ளின் சாதகனைகள அங்கீைரிை்கின்றன. 
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