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தரவுப் பாதுகாப்பு மகொதா 2021 ........................................................................................................................................... 44 

அலனத்து மகளிர் கடற்பலடக் குழு ..................................................................................................................................... 44 

பாரெ்ச்ூன் நிறுவனத்தின் உைகின் 500 முன்னணி நிறுவனங்களுக்கான 2022 ஆம் ஆண்டு பட்டியலிை் 

இந்திய நிறுவனங்கள்................................................................................................................................................................ 45 

2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் கருங்காய்ெெ்லை ஒழிப்பதற்கு இைக்கு நிரண்யம் ....................................................... 46 

லகவிலனப் சபாருட்கள் கிராம முன்சனடுப்பு ............................................................................................................. 47 

ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் ெமஸ்கிருத சமாழி கபசும் மக்கலளக் சகாண்ட கிராமம் ................................ 47 

குடியரசுத் துலணத் தலைவர் கதரத்ை் 2022 ...................................................................................................................... 47 

‘பகத ெகைா’ பிரெெ்ாரம் ............................................................................................................................................................. 48 

இந்தியாவின் 14வது குடியரசுத் துலணத் தலைவர் ...................................................................................................... 48 

சவள்லளயகன சவளிகயறு இயக்கத்தின் 80வது ஆண்டு நிலறவு விழா ........................................................... 49 

மத்திய நிரவ்ாகத் தீர்ப்பாயத்தின் புதியத் தலைவர் ................................................................................................... 50 

நிதி ஆகயாக் அலமப்பின் ஆளுலக குழுவின் 7வது ெந்திப்பு .................................................................................. 50 

மாசபரும் பயிற்சி - ஸ்லகலைட் ........................................................................................................................................... 50 
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எஃகுத் சதாழிற்ொலைக் கழிலவக் சகாண்டு அலமக்கப்பட உள்ள ொலை -அருணாெெ்ைப் பிரகதெம்
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மின்ொர இரடல்ட அடுக்குப் கபருந்து................................................................................................................................ 156 

மகாராஷ்டிரா அரசின் மாநிை விலளயாடட்ு ............................................................................................................... 156 

சதாடரெ் ்ெங்கிலித் சதாழிை்நுட்பம் அடிப்பலடயிை் விலத விநிகயாகம் ......................................................... 157 
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TNPSC துளிகள் 

 இத்தாலியின் ர ாம் நக ில் நடைபெற்ற கிர க்க-ர ாமன் 17 வயதிற்கு உை்ெை்ை 

நபரக்ளுக்கான உலக சாம்பியன்ஷிெ் ரொை்டியில், கைந்த 32 ஆண்டுகளில் தங்கெ் 

ெதக்கம் பவன்ற முதல் இந்திய  ்என்ற பெருடமடய சூ ஜ் வசிஷ்ை் பெற்றா .் 

 மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிெ ெ்புத் துறை அடமசச்கம் ஆனது, தற்ரொது விறைபபை்ை 

குடிய சுத் தடலவ  ்  ாம்நாத் ரகாவிந்த் மற்றும் அவ து முன்ரனாடிகளின் சில அ ிய 

புடகெ்ெைங்கடளக் காை்சிெ்ெடுதத்ும் மூன்று புதத்கங்கடள பவளியிை்டுள்ளது. 

 இந்தியக் கி ிக்பகை் கை்டுெ்ொை்டு வா ியத்தினால் நைத்தெ்ெடும் அடனத்து ச வ்ரதச 

மற்றும் உள்நாை்டு கி ிக்பகை் ரொை்டிகளுக்கும் Paytm  நிறுவனத்திற்குெ் ெதிலாக இனி 

மாஸ்ை க்ா ட்ு நிறுவனம் நிதி வழங்கீை்டு நிறுவனமாகச ்பசயல்ெடும். 

 இந்திய  ிச வ்் வங்கியானது, பொது டவெ்புதப்தாடகடய ஏற்காமல், வங்கி சா ாத நிதி 

நிறுவனதத்ின் (NBFC) வணிகத்டதத் பதாைங்குவதற்கு  பி மல் எண்ை ப்ிட சஸ் என்ை 

நிறுவனதத்ிற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 அபம ிக்காவின் பெை ல்  ிச வ்் ஒர  மாதத்தில் பதாை ந்்து இ ண்ைாவது முடறயாக 

வை்டி விகிதங்கடள 75 அடிெ்ெடைப் புள்ளிகள் வட  உய த்த்ியது. 

o இது வை்டி விகிதத்றதச ் சுழியம் என்ை நிறையிை் இருந்து 2.25 சதவிகிதம் முதை் 2.5 

சதவிகிதம் வறரயிைான வரம்பு வறரயிை் உயரத்த்ியுள்ளது. 

 ரதசியச ் சை்ைச ் ரசடவகள் ஆடணயம், தகுதியான டகதிகடள அடையாளம் கண்டு, 

விசா டண மறு ஆய்வுக் குழுவிைம் பகாண்டுச ் பசல்வதற்குத் தகுதியான நெ க்டள 

விடுவிெ்ெதற்குெ் ெ ிந்துட  பசய்வதற்காக வவண்டி ‘Release UTRC@75’ என்ற ஒரு 

பி சச்ா த்டதத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 மாவை்ைச ் சை்ைச ் ரசடவகள் ஆடணயத்தின் (DLSA) முதலாவது ரதசிய அளவிலான 

சந்திெ்பிடனத் ரதசியச ்சை்ைச ்ரசடவகள் ஆடணயம் (NALSA) ஏற்ொடு பசய்துள்ளது. 

  ிடலயன்ஸ் இண்ைஸ்ை் ஸ்ீ நிறுவனமானது, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்துைன் இடணந்து 

2024 ஆம் ஆண்டு ொரீஸ் ஒலிம்பிக் ரொை்டிகளில் முதன்முடறயாக இந்திய 

விருந்ரதாம்ெல் இல்லத்திடன அடமக்க உள்ளது. 

 மக்கள் கைத்தெ்ெடுவது ெற்றிய விழிெ்புண வ்ிடன மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக, ஆை் 

கைத்தலுக்கு எதி ான உலக தினமானது ஜூடல 30 ஆம் ரததியன்று கடைபிடிக்கெ் ெை்ைது. 

o இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத ் தினதத்ின் கருதத்ுரு, "பதாழில்நுை்ெத்தின் ெயன்ொடு 

மற்றும் துஷ்பி ரயாகம்" என்ெதாகும். 

 ச வ்ரதச நை்பு தினம் ஆண்டுரதாறும் ஜூடல 30 ஆம் ரததியன்று அனுச ிக்கெ் ெடுகிறது. 

o இந்தியாவில் இந்தத் தினம் ஆகஸ்ை் மாததத்ின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழடமயன்று 

(ஆகஸ்ை் 7) அனுச ிக்கெ்ெடுகிறது. 

 உலக வனச ்ச க  ்தினம் ஒவ்ரவா  ்ஆண்டும் ஜூடல 31 ஆம் ரததியன்று அனுச ிக்கெ் 

ெடுகிறது. 

o இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத ் தினதத்ின் கருதத்ுரு, "வனச ் ச க க்ள் ென்முகத ்

தன்டமக்கு அந்நியமானவ க்ள் அல்ல" என்ெதாகும். 

 சஞ்சுக்தா தாஷ் எழுதிய ஒரு கவிறதத் பதாகுப்பான 'ைாக் ைவுன் லிரிக்ஸ்' என்ை ஒரு 

புத்தகத்றத ஒடிசா முதை்வர ்நவீன் பை்நாயக் பவளியிை்ைார.் 
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 ஐவராப்பியக் காை்பந்து சாம்பியன்ஷிப் வபாை்டியிை் பெரம்னி அணிறய வீழ்தத்ி 

இங்கிைாந்து அணி தனது முதை் மகளிர ்காை்பந்துப் பை்ைத்றத பவன்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவை்த் விறளயாை்டுப் வபாை்டிகளிை் மகளிருக்கான நான்கு வபர ்

பகாண்ை அணிகளுக்கான வபாை்டிகளிை் இந்திய ைான் பவுை்ஸ் அணி தங்கப் 

பதக்கத்திறன பவன்ைது. 

o இந்த விறளயாை்டுப் பிரிவிை் இந்தியா பதக்கம் பவை்வது வரைாை்றிை் இதுவவ முதை் 

முறையாகும். 

 கைல்வாழ் உயி ியலாள  ்எலன் ெ்ர ஜ ,் "Dangerous Earth: What we wish we knew about volcanoes, 

hurricanes, climate change, earthquakes and more" என்ற தடலெ்பில் ஒரு புத்தகத்டத 

எழுதியுள்ளா .் 

 "Lion of The Skies: Hardit Singh Malik" என்றப் புத்தகத்டத ஸ்டீென் ொ க்  ்எழுதியுள்ளா .் 

 இந்தியன் ஆயில் என்ை பபருநிறுவனமானது, பெரு நிறுவனச ்சமூகெ் பொறுெ்பின் கீழ் 

"சிறுத்றதகள் பாதுகாப்புத் திை்ைத்திற்கு" ஆத வளிக்க முன் வந்த முதல் பெரு 

நிறுவனமாகும். 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் முதன்டமப் ெயன்ொை்டு எ ிசக்திக் கலடவயில் இயற்டக 

எ ிவாயுவின் அளவிடன 15 சதவீதம் அதிக ிக்க ரவண்டும் என்று இந்திய அ சு இலக்கு 

ஒன்றை நி ண்யிதத்ுள்ளது. 

 அரமசான் இந்தியா நிறுவனமானது, இந்தியாவில் தனது விநிரயாகச ் ரசடவகடள 

அதிக ிெ்ெதற்காக இந்திய இ யில்ரவ நி வ்ாகதத்ுைன் ஒெ்ெந்தம் பசய்துள்ளது. 

 ரவாைரொன் ஐடியா லிமிபைை் நிறுவனத்தின் ரமலாண்டம இயக்குனரும் தடலடம 

நி வ்ாக அதிகா ியுமான  வீந்த  ் தாக்க  ் அந்நிறுவனதத்ின் தடலவ ாக நியமிக்கெ் 

ெை்டுள்ளா .் 

 4வது ONGC ொ ா விடளயாை்டுெ் ரொை்டிகளானது, புதுபைல்லியில் அதிகா ெ் பூ வ்மாகத ்

பதாைங்கி டவக்கெ்ெை்ைது. 

 மத்திய அடமசச் டவ நியமனக் குழுவானது, அடமசச் டவச ் பசயலாள  ்  ாஜீவ் 

பகௌொவின் ெதவிக் காலத்டத ரமலும் ஓ ாண்டு காலதத்ிற்கு நீை்டிதத்து. 

 சுவீைன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் வை அை்லாண்டிக் ஒெ்ெந்த அடமெ்பின் 

உறுெ்பின  ்அந்தஸ்திற்கு அபம ிக்க ரமலடவ தீ க்்கமாக ஒெ்புதல் அளித்தது. 

 இந்தியா-மியான்ம -்தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒரு முத்த ெ்பு 

பநடுஞ்சாடலடய விட வில் முடிக்க ரவண்டியதற்கான அவசியத்டதயும் அந்தப் 

பி ாந்தியதத்ில் வபாக்குவரத்து இடணெ்டெ அதிக ிக்கச ்பசய்வதற்காக வவண்டி அந்த 

பநடுஞ்சாடலடய கம்ரொடியா நாடு வட  வி ிவுெடுதத்வும் இந்தியா மீண்டும் 

வலியுறுதத்ியுள்ளது. 

 உத்த ெ் பி ரதச மாநிலதத்ின் பொருளாதா த்டத 1 டி ில்லியன் அபம ிக்க ைால ாக 

முன்ரனற்ற ரவண்டும் என்ற இலக்டக அடைவதற்கான ஒரு முயற்சியில் பைலாய்ை் 

இந்தியா என்ை நிறுவனத்திடன ஒரு ஆரலாசக நிறுவனமாக நியமிெ்ெதற்கான ஒரு 

பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் உதத் ெ் பி ரதச அ சு டகபயழுதத்ிை்ைது. 

 முன்னாள் அ சுமுடற அதிகா ியான ஷியாம் ச ண் ‘How China Sees India’ என்ற ஒரு 

புத்தகத்டத எழுதியுள்ளா .் 

 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் விடளயாை்டுெ் ரொை்டியின் கலெ்பு குழு பி ிவிற்கான 

ரொை்டியில் இந்திய ரெை்மிண்ைன் அணி பவள்ளிெ் ெதக்கம் பவன்றது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் விடளயாை்டு ரொை்டிகளில் ஆைவருக்கான ஒற்டறய  ்

ரமடசப் ெந்தாை்ைெ் ரொை்டியில் இந்திய வீ   ் ஷ த் கமல் தங்கெ் ெதக்கதத்ிடன 

பவன்றா .் 

 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் விடளயாை்டு ரொை்டிகளில் இந்தியாவின் இ ை்டைய  ்

இடண அணியின ான சி ாக் பஷை்டி மற்றும் சாத்விக் சாய் ாஜ்  ங்கிப ை்டி ஆகிரயா  ்

பூெ்ெந்து (ொை்மிண்ைன்) ரொை்டியில் இந்தியாவிற்கான மூன்றாவது தங்கெ் 

ெதக்கத்திடன பவன்றன .் 

 தட ெ்ெடை, கைற்ெடை மற்றும் உள்நாை்டுப் ொதுகாெ்பு அடமெ்புகள் குறித்த 

இந்தியாவின் முதன்டமக் கண்காை்சியான 12வது ொதுகாெ்புக் கண்காை்சியானது, 

குஜ ாதத்ின் காந்திநக ில் நடைபெற உள்ளது. 

o இந்த கண்காை்சியின் கருதத்ுரு, 'பெருமிததத்ிடன ரநாக்கியெ் ொடத' ஆகும். 

 கைந்த ஆண்டு மடறந்த கன்னை நடிக  ் புனித்  ாஜ்குமாருக்கு அவரது ம ணத்திற்குெ் 

பின்னதாக 'க ந்ாைக  தன்ா' விருது வழங்கெ்ெை உள்ளது. 

o க ந்ாைக மாநிலதத்ின் உய ியக் குடிடம விருடதெ் பெற உள்ள 10வது நெ  ் இவ  ்

ஆவா .் 

 உத்த ெ் பி ரதச முதல்வ  ்கரகா ி இ யில் பகாள்டள நைவடிக்டகயின் 97 ஆம்  ஆண்டு 

நிடறடவ நிடனவு கூறும் வடகயில் "ர டிரயா பஜய்ரகாஷ்" என்ற வாபனாலி 

அடலவ ிடசயிடனத்  பதாைங்கி டவத்தா .் 

 டமக்ர ாசாெ்ை் நிறுவனம் மற்றும் இந்திய அ சு ஆகியடவ இடணந்து, அந்த 

நிறுவனதத்ின் டிஜிை்ைல் கருவிகடளெ் ெயன்ெடுதத்ுவது குறித்து, கிை்ைதத்ை்ை 2.5 

மில்லியன் அ சு ஊழிய க்ளுக்குெ் ெயிற்சி அளிக்கும் ஒரு திை்ைத்திறன இடணந்துச ்

பசயல்ெடுதத்ிை ஒெ்ெந்தம் ஒன்றை ரமற்பகாண்டுள்ளன. 

 லாதவ்ியா மற்றும் எஸ்ரைானியா ஆகிய நாடுகள் சீனா மற்றும் 12 மத்திய மற்றும் கிழக்கு 

ஐர ாெ்பிய நாடுகள் ஆகியவை்றுக்கு இடையிலான ஒரு ஒத்துடழெ்புக் குழுவிலிருந்து 

விலகியுள்ளன. 

o றதவான் மீதான  ாணுவ பநருக்கடியிடன அதிக ிெ்ெது பதாை ெ்ாக ரமற்கதத்ிய 

நாடுகள் சீனா மீது வீசிய விம ச்னங்களுக்கு மதத்ியில் இந்த நைவடிக்டக எடுக்கெ் 

ெை்டுள்ளது. 

 அரப்ென்டினா நாை்டின் கைை்பறை அதிகாரியான ரியர ்அை்மிரை் கிை்ைரவ்மா பாப்வைா 

ரிவயாஸ், இந்தியா மை்றும் பாகிஸ்தானிை் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் இராணுவக் 

கண்காணிப்புக் குழுவின் (UNMOGIP) திை்ைப் பணித் தறைவராகவும், தறைறம இராணுவக் 

கண்காணிப்பாளராகவும் நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

 16 வயதிை்குை்பை்வைாருக்கான முதைாவது வகவைா இந்தியா மகளிர ் ஹாக்கிப் 

வபாை்டியானது புதுபைை்லியிை் நறைபபை உள்ளது. 

 முதைாவது இந்திய மகளிர ் பிரமீியர ் லீக் வபாை்டியானது 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்

மாதத்திை் பதாைங்க உள்ளது. 

 வங்காள வதசதத்ிலுள்ள இந்திய நுறழவு இறசவுச ் சீை்டு விண்ணப்ப றமயதத்ிறன 

வமலும் 2 ஆண்டுகளுக்கு பாரத் ஸ்வைை் வங்கி நிரவ்கிக்க உள்ளது.  

 நாகைாந்து மாநிைப் பணிப் பிரிவின் இந்திய ஆை்சிப்பணி அதிகாரியான பியூஷ் வகாயை், 

வதசிய உளவுத் துறைக் கை்ைறமப்பின் ஒரு புதியத் தறைறம நிரவ்ாக அதிகாரியாக 

மத்திய அரசினாை் நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 
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 ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் பொதுச ் பசயலாள  ் அன்ரைானிரயா குை்பைப ஸ், ெருவ 

நிடல மாற்றம் பதாை ெ்ான ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் கை்ைடமெ்பு மாநாை்டு 

அடமெ்பின் (UNFCCC) புதிய நி வ்ாகச ் பசயலாள ாக டசமன் ஸ்டீல் என்ெவட  

நியமிதத்ுள்ளா .் 

 சதீஷ் காஷிநாத் ம ாதர்த, சுவாமிநாதன் குருமூ த்த்ி, ர வதி ஐய  ் மற்றும் சசச்ின் 

சது ர்வதி ஆகிரயா  ்இந்திய  ிச வ்் வங்கியின் மத்திய வாரியதத்ின் அலுவை் பூ வ்ம் 

அை்ைாத இயக்குந க்ளாக மீண்டும் நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளன .் 

 ரசாமாை்ரைா நிறுவனதத்ின் ஆத வு பெற்ற ஒரு தளவாைத் பதாழில்நுை்ெத் தளமான 

சிெ் ாக்பகை் 33.5 மில்லியன் ைால  ்வருவாயிடன எை்டியடதயடுத்து இந்தியாவின் 106 வது 

யூனிகா ன்் நிறுவனமாக மாறியது. 

 2வது வைகிழக்கு ஒலிம்பிக் ரொை்டியிடன ரமகாலயா மாநில அ சு நைத்த உள்ளது.  

o முதலாவது வைகிழக்கு இந்திய விடளயாை்டுெ் ரொை்டிகள் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

மணிெ்பூ ில் நடைபெற்றது. 

  ஷ்யாவில் நடைபெற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டு ரவாஸ்ைாக் உதத்ிசா  ்ெடைெ்பி ிவு மற்றும் 

ெணியாள  ்ெயிற்சியில் சீனா ெங்ரகற்க உள்ளது.  

o இந்தப் ெயிற்சியில் இந்தியா, பெலா ஸ், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் மங்ரகாலியா ஆகிய 

நாடுகளின் இ ாணுவெ் ெடைகளும் ெங்ரகற்க உள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த ்விடளயாை்டுெ் ரொை்டியில் ஆைவ க்ளுக்கான மும்முடற 

தாண்ைல் ரொை்டியில் இந்தியாவின் எல்ரதாஸ் ொல் தனது முதல் தங்கெ் ெதக்கதத்ிடன 

பவன்று வ லாற்டறப் ெடைதத்ுள்ளா .் 

 ரகாவா மாநிலமானது 'ஹ  ்க  ்ஜல் சான்றிதழ்' பெற்ற முதல் மாநிலமாக மாறியுள்ளது. 

o இதன் அரத்த்ம் அந்த மாநிலதத்ில் உள்ள ஒவ்பவாரு வீை்டிற்கும் குழாய் மூைம் நீ  ்

இடணெ்பு வழங்கப் பை்டுள்ளது என்பதாகும். 

 ரக ளா மாநில அ சானது இந்தியாவிரலரய முதல் முடறயாக மாநிை அ சுக்குச ்

பசாந்தமான வறகயிை் 'ரக ள சவா ி' எனெ்ெடும் முதல் இடணய வழியிைான வாைடக 

வாகனச ்ரசடவயிடனத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 ச வ்ரதச கூடைெ்ெந்துக் கூை்ைடமெ்பின் 18 வயதிற்குை்ெை்ரைாருக்கான மகளி  ் ஆசிய 

கூடைெ்ெந்து சாம்பியன்ஷிெ் ரொை்டியிடனப் பெங்களூரு நைதத்வுள்ளது. 

 17வது பி வாசி ொ திய திவாஸ் (2023) என்பது அடுத்த ஆண்டு ஜனவ ி 09 ஆம் ரததி அன்று 

இந்தூ ில் நடைபெறும். 

 மக்களடவயின் சொநாயக  ்ஓம் பி ல்ா தடலடமயிலான இந்தியப் ொ ாளுமன்றக் குழு 

கனைாவில் உள்ள ஹாலிஃொக்ஸ் என்னுமிைதத்ில் நடைபெறும் 65வது காமன் பவல்த் 

ொ ாளுமன்ற மாநாை்டில் கலந்து பகாள்ள உள்ளது. 

 ெஞ்சாெ் மாநிலதத்ில் உள்ள ரஹாஷியா ப்ூ  ் பகுதிறயச ்ரச ந்்த 20 வயதான மனிஷா 

கல்யாண், UEFA சாம்பியன்ஸ் லீக் ரொை்டியில் ெங்ரகற்ற முதல் இந்தியக் கால்ெந்து 

வீ ாங்கடன என்ற பெருடமடயெ் பெற்றா .் 

 இஸ்வரலின் முன்னாள் பி தம  ்பெஞ்சமின் பநதன்யாகு, “Bibi: My Story” என்ற பெய ில் 

தனது சுயச ிடதடய எழுதியுள்ளா .் 

 HDFC வங்கியானது வைக்கு ரக ளாவில் முழுவதும் பெண்களால் இயக்கெ் ெடும் தனது 

முதலாவது கிடளடயத் திறந்துள்ளது. 
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 சண்டிக  ்ச வ்ரதச விமான நிடலயதத்ிற்கு ஷாஹீத் ெகத் சிங் அவ க்ளின் பெயட ச ்

சூை்ை ெஞ்சாெ் மற்றும் ஹ ியானா மாநிை அ சுகள் முடிவு பசய்துள்ளன. 

 பவளியுறவுத் துடற அடமசச்  ்பதன் அபம ிக்காவிற்கு தான் ரமற்பகாண்ை தனது முதல் 

உத்திரயாகப் பூ வ் ெயணத்தின் ரொது ெ ாகுரவயில் நிறுவெ்ெை்டுள்ள காந்தியின் 

சிடலடயத் திறந்து டவதத்ா .் 

  ாஜஸ்தான் முதல்வ  ்அரசாக் பகலாை் பஜய்ெ்பூ ில் அடமக்கெ்ெை்டுள்ள ' ாஜீவ் காந்தி 

ரமம்படுத்தப் ெை்ை பதாழில்நுை்ெ டமயத்திடன' (R-CAT) திறந்து டவதத்ா .் 

 யுபனஸ்ரகா அடமெ்பின் வியத்தகு கலாசச்ா ப் ொ ம்ெ ியங்கள் ெை்டியலில் இந்திய 

நைன முடறயான க ெ்ா எனும் நைன முடறயிடனச ்ரச ெ்்ெதற்கு இந்தியா ெ ிந்துட  

பசய்துள்ளது. 

o கைந்த ஆண்டு, து க்ா பூடஜ யுபனஸ்ரகா அடமெ்பின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வியதத்கு கலாசச்ா ப் ொ ம்ெ ியங்கள் ெை்டியலில் ரச க்்கெ்ெை்ைது. 

 23வது மத்திய மண்ைல சடெச ்சந்திெ்ொனது ரொொல் நக ில் நடைபெற்றது. 

o இது சத்தீஸ்கர,் மத்தியப் பிரவதசம், உத்தரப் பிரவதசம் மை்றும் உதத்ரகாண்ை் ஆகிய 

மாநிைங்கறள உள்ளைக்கியதாகும்.  

 முழுவதும் தானியங்கு முடறயில் சிைப்பாகச ்பசயல்ெடும் ஆய்வகம் உள்ளிை்ை அதி நவீன 

பதாழில்நுை்ெதத்ுைன் கூடிய ஆசியாவின் மிகெ்பெ ிய மருதத்ுவமடனயிடன பி தம  ்

அவ க்ள் திறந்து டவத்தா .் 

o ஹரியானாவின் பரிதாபாத் நகரிை் கை்ைப் பை்ை அம்ரிதா மருதத்ுவமறன மாதா 

அம்ரிதானந்தா மயி மைதத்ின் மூைம் நிதி அளிக்கப் படுகின்ைது. 

 உத்த ப் பி ரதச அ சு இந்தியாவிை் முதை்முறையாக அம்மாநிலத்தில் ஒரு கல்வி 

நக த்டத உருவாக்கத் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

o 'ஒற்டற நுடழவு, ெல பவளிரயறும் வழி' என்ற ஒரு கருதத்ாக்கத்தில் இந்த கல்வி 

நக டமெ்பு உருவாக்கெ்ெை உள்ளது. 

 ரெ ிை ிடனத் தாங்கக் கூடிய உள்கை்ைடமெ்புக்கான கூை்ைணிடய (CDRI) ஒரு ‘ச வ்ரதச 

அடமெ்ொக’ வடகெ்ெடுதத்ுவதற்கு வவண்டி மதத்ிய அடமசச் டவ தனது ஒெ்புதறை 

அளிதத்ுள்ளது. 

 ரதசியக் கனிமவள ரமம்ொை்டுக் கழக நிறுவனம் மற்றும் FICCI ஆகியடவ இடணந்து 

இந்தியக் கனிமங்கள் மற்றும் உரலாகங்கள் பதாழில் துடற குறிதத் ஒரு ச வ்ரதச 

மாநாை்டிடன ஏற்ொடு பசய்தன. 

o இந்த மாநாை்டின் கருதத்ுரு, '2030 ஆம் ஆண்டிடன ரநாக்கிய மாற்றம் & குறிக்ரகாள் 

2047' என்ெதாகும். 

 வ விருக்கும் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியக் ரகாெ்டெ கிரிக்பகை் ரொை்டிக்கான இடைக் கால 

தடலடமப் ெயிற்சியாள ாக V.V.S. லை்சுமண் நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 இந்தியக் கைற்ெடை கெ்ெல் க ண்ாவில் அடமக்கெ்ெை்டுள்ள, இந்தியாவிரலரய இது 

ரொன்ற முதல்-வடகயான, ஒரு  ஒருங்கிடணந்த உை்புற ஏவுதல் தளம் (CISR) துடணெ் 

ெடைத் தளெதி பிஸ்வஜித் தாஸ்குெ்தாவாை் திறந்து டவக்கெ்ெை்ைது. 

o ஐஎன்ஸ் கரண்ா என்பது இவ்வாைான ஒரு வசதியிறனப் பயன்படுத்துவதிை் நாை்டின் 

கைை்பறையிை் முதைாவதும் நாை்டின் ஒவரபயாரு ராணுவ உபகரணமும் ஆகும். 
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 சண்டிக ின் பமாஹாலியில் உள்ள முல்லன்பூ ில் அடமக்கெ்ெை்டுள்ள ரஹாமி ொொ 

புற்றுரநாய் மருத்துவமடன மற்றும் ஆ ாய்சச்ி டமயத்டதப் பி தம  ்அவ க்ள் திறந்து 

டவத்தா .் 

 ஆகஸ்ை் 26 ஆம் ரததியானது ச வ்ரதச நாய் தினமாக அபமரிக்காவின் விைங்கு நை 

விரும்பி பகாலீன் றபெ் என்பவராை் நிறுவப் பை்ைது.  

o ஒரு மனிதனுக்கும் அவரது நாய்க்கும் இடைரய உள்ள ஒரு பி ிக்க முடியாதத் 

பதாை ட்ெயும், நாய்கடளத் ததப்தடுெ்ெதன் முக்கியத்துவத்டதயும் இந்தத் தினம் 

அங்கீக ிக்கிறது. 

 ஜம்மு காஷ்மீ ில் 1000 அைல் ரமம்ொை்டு ஆய்வகங்கடள நிறுவ நிதி ஆரயாக் 

அடமெ்ொனது திை்ைமிை்டுள்ளது. 

o இது இந்தியாவிை் மத்திய அரசின் அைை் புத்தாக்கத் திை்ைத்தின் கீழ் ஒரு துறணத ்

திை்ைமாகும். 

 ப யில்பைல் மற்றும் க்ளவுை் எக்ஸ்பைை், ஆகியன இரண்டும் இறணந்து பதாடலத ்

பதாை ப்ுப் ெயன க்ளின் அனுெவத்டத ரமம்ெடுத்தும் ஒரு ரநாக்கதத்ுைன் பதாடலத் 

பதாை ப்ு வசதிகள் பநருக்கடி மிக்க இைங்களில், இந்தியாவின் முதல் முடறயாக 

ெ வலாக்கெ் ெை்ை ர டிரயா அணுகல் வடலயடமெ்பு (RAN) வசதியிடன அறிமுகெ் ெடுதத் 

ஒன்றாக டக ரகா த்த்ுள்ளன. 

 ஆந்தி ெ் பி ரதச மாநிலதத்ில் உள்ள திருெ்ெதியில் அடனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியெ் பி ரதசங்களின் பதாழிலாள  ் நைத் துறை அடமசச் க்ளின் ரதசிய மாநாடு 

நடைபெற்றது 

 உசச் நீதிமன்றத்தின் வழக்கு விசா டண நைவடிக்டககள் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ை் 26 ஆம் ரததியன்று ரந டி ஒளிெ ெ்பு பசய்யெ்ெை்ைன.  

o 71 ஆண்டு கால நீதிமன்ற வ லாற்றில் உசச் நீதிமன்ற நைவடிக்டககள் ரந டி 

ஒளிெ ெ்பு பசய்யெ்ெை்ைது இதுரவ முதல் முடறயாகும். 

 முன்னாள் தடலடமெ் பொருளாதா  ஆரலாசக  ்ைாக்ை  ்கிருஷ்ணமூ த்த்ி சுெ் மணியன், 

ச வ்ரதச நாணய நிதியத்திை் இந்தியா சா ெ்ான புதிய நி வ்ாக இயக்குந ாக 

நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 பெருநிறுவன விவகா ங்கள் துறை அடமசச்கமானது, ொ த் எ ிவாயு வள நிறுவனம் 

மற்றும் ொ த் பெை்ர ாலியம் கழக நிறுவனம் ஆகியவற்றிடன ஒன்றாக இடணக்கச ்

பசய்வதற்கு ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 வி ாை் ரகாலி, ச வ்ரதச கி ிக்பகை் ரொை்டியின் வ லாற்றில், கி ிக்பகை் விடளயாை்டின் 

மூன்று வடிவங்களிலும் தலா 100 ரொை்டிகளில் விடளயாடிய முதல் இந்திய  ் மற்றும் 

இ ண்ைாவது சரவ்வதச வீ   ்என்ற பெருடமடயெ் பெற்றுள்ளா .் 

o இத்தடகயச ்சாதடனடயெ் ெடைதத் முதல் மனித  ்நியூசிலாந்து வீ   ் ாஸ் பைய்ல  ்

ஆவா .் 

 இந்தியக் கி ிக்பகை் அணித் தடலவ  ் ர ாஹித் ச ம்ா, நியூசிலாந்தின் மா ை்்டின் 

கெ்டிடல முந்தி, டி20 கி ிக்பகை்டில் அதிக  ன் குவித்த வீ   ்என்ற ஒரு பெருடமடயப் 

பெற்றா .் 

o வி ாை் ரகாலி ஆைவ  ்டி20 ச வ்ரதசெ் ரொை்டிகளில் அதிக  ன் குவிதத் மூன்றாவது 

வீ   ்ஆவா .் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

குடியரசுத் தலைவரின் வண்ணம் விருது 

 குடிய சுத ் துடணத் தடலவ  ் மதிெ்பு மிக்க குடியரசுத் தறைவரின் வண்ணம் என்ை 

விருதிடன தமிழகக் காவல்துடறக்கு வழங்கினா .் 

 இது மாநிலக் காவல்துடறயின் ொ ாை்ைதத்க்கச ் ரசடவ மற்றும் ெல சாதடனகளுக்கு 

கிடைத்த ஒரு அங்கீகா மாகும். 

 பதன் இந்தியாவிை் இருந்து இந்த விருதிறனப் பபறும் முதை் மாநிைம் தமிழ்நாடு மை்டுவம 

ஆகும். 

 இந்தியாவிை் பமாத்தம் பத்து மாநிைங்கள் மை்டுவம இந்தப் பபருறமமிகு விருதிறன 

பவன்றுள்ளன. 

 2009 ஆம் ஆண்டிை் தமிழ்நாடு மாநிைக் காவை்துறை தான் ஏை்படுதத்ப் பை்ை 150வது 

ஆண்டிறன அனுசரிதத்து. 

 

நகர்ப்புற விைங்கு மீட்பு லமயம் 

 கிண்டி ரதசியப் பூங்காவில் நக ெ்்புற விலங்கு மீை்பு டமயம் ஒன்று அடமக்கெ் ெை்டு 

உள்ளது 

 தமிழ்நாடு வனதத்ுடறயின் இதத்டகய முதல் வடக டமயமானது, காயமடைந்த மற்றும் 

மீை்கெ்ெை்ை வனவிலங்குகளுக்கு உதவி வருகிறது. 

 இந்த டமயம் ஒரு ரொக்குவ தத்ு வசதி பகாண்ை டமயமாகும்.  

 அங்கு மீை்கெ்ெை்ை விலங்குகள் அடழதத்ுச ் பசல்லெ்ெை்டு, அவற்றின் காயங்களுக்கு 

சிகிசட்சயளிக்கப் பை்டு, ரொதுமான அளவு நலமாக அறைந்த பின்னர ்அடவ மீண்டும் 

விடுவிக்கெ் ெடுகின்றன. 

 

i-Tamil Nadu சதாழிை்நுட்ப லமயம் 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

18 
 

 I-Tamil Nadu பதாழில்நுை்ெ (iTNT) டமயதத்ிடன மாநில அ சு பதாைங்க உள்ளது. 

 இது சிக்கலான சவால்கடளத் தீ ெ்்ெதற்கு பசயற்டக நுண்ணறிவு, இயந்தி க் கற்றல் 

மற்றும் பதாைரச்ங்கிலி ரொன்ற சிை பதாழில்நுை்ெங்கடளெ் ெயன்ெடுதத்ச ்

பசய்வதற்கான முயற்சிகடள ஒருங்கிடணக்கும் ஒரு டமயமாகும். 

 தமிழ்நாை்டின் பதாழில்நுை்ெத் துடறயின் வள ச்ச்ிக்கு ஒரு பெரும் உந்துதடலக் 

பகாடுெ்ெடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்த நைவடிக்டகயானது எடுக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 

செவாலியர் விருது 

 கண்ணன் சுந்த ம் அவ க்ளுக்கு பசவாலிய  ் டி எல் ஆ ை்்ர  ரநஷனல் டு பமட ை் 

விருடத வழங்க உள்ளதாக பிப ஞ்சு அ சு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இவ  ்காலசச்ுவடு ெதிெ்ெகதத்ின் இயக்குன  ்ஆவா .் 

 இந்தியா மற்றும் பி ான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடைரயயான பவளியீை்டுத் துடற 

ஒதத்ுடழெ்பிற்கு இவ  ் ஆற்றியப் ெங்களிெ்பிற்கான அங்கீகா மாக இந்த விருதானது 

வழங்கெ் ெை்டுள்ளது. 

 

ககாவிலின் உண்லம நிலைலய மீட்டளித்தை் 

 ரசலம் அருரக உள்ள தடலபவை்டி முனியெ்ென் ரகாவிைானது இனி புதத்க் ரகாவிலாக 

கருதெ்ெடும். 

 இதுவட , இந்தக் ரகாவிலில் உள்ள உள்ளூ  ்பதய்வமானது இந்து மதச ்சைங்குகளின் ெடி 

வழிெைெ் ெை்ைது. 

 இக்ரகாயிைானது ரசலதத்ிற்கு அருகில் உள்ள பெ ிரய ி கி ாமதத்ில் ரகாை்டைச ்

சாடலயில் அடமந்துள்ளது. 

 உயரநீ்திமன்றமானது ஆய்வு ஒன்றை நைத்தி, அக்ரகாவிலின் "அடையாளம் மற்றும் 

பதான்டம" ஆகியவற்டறத் தீ ம்ானித்து, புத்த  ்அறக்கை்ைடளயிைம் மீண்டும் அதறன 

ஒெ்ெடைக்க உ ிய நைவடிக்டக எடுதத்து. 
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அக்ககாவிலிை் உள்ள சிற்பங்கள் 

 ரகாவிலில் உள்ள அந்தச ் சிடலயானது தாமட  பீைத்தின் மீது அ த்்தப் ெத்மாசனம் 

எனெ்ெடும் அம ந்்த நிடலயில் இருந்தது. 

 அதன் டககள் ‘தியான முதத்ிட ’ வடிவில் சித்த ிக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

 அந்த உருவமானது சக்தி எனெ்ெடுகிறது. 

 தடலயில் சுருள் முடி, உசச்ிக் பகாண்டை மற்றும் நீளமான காதுமைல் ரொன்ற புதத் ின் 

உைல் அம்சங்கடள இது குறிக்கிறது. 

 

ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் கபாட்டிகளின் நிலறவு விழா 

 44வது சது ங்க ஒலிம்பியாை் ரொை்டியின் பி மாண்ை நிடறவு விழாவானது பசன்றன 

ஜவஹ ல்ால் ரநரு உள்விடளயாை்டு அ ங்கில் நடைபெற்றது. 

 ச வ்ரதச சது ங்கெ் ரொை்டியானது, பசன்டன அருரக உள்ள பஷ ை்ைன் மாமல்லபு ம் 

உல்லாச விடுதி மற்றும் மாநாை்டு டமயத்தில் நடைபெற்றது. 

 இந்தெ் ரொை்டியில் உலபகங்கிலும் உள்ள 187 நாடுகடளச ் ரச ந்்த வீ  க்ள் 700 

பைறககளில் ரொை்டியிை்ைன .் 

 FIDE அடமெ்பின் அடுதத் சது ங்க ஒலிம்பியாை் ரொை்டியானது 2024 ஆம் ஆண்டு 

பசெ்ைம்ெ  ்மாததத்ில் ஹங்ரக ியின் புைாபெஸ்ை் நக ில் நடைபெற உள்ளது. 

 ச வ்ரதச மாஸ்ை  ் ெை்ைம் பெற்ற முதல் இந்திய வீ  ான பசன்டனடயச ் ரச ந்்த 86 

வயதான கி ாண்ை் மாஸ்ை  ் மானுவல் ஆர ான் தமிழக முதல்வ ால் பகௌரவிக்கப் 

பை்ைார.் 

 44வது சது ங்க ஒலிம்பியாை் ரொை்டியில் பமாதத்ம் 17 இந்திய க்ள் ெதக்கம் பவன்று 

உள்ளன .் 

 இதில் தனிநெ க்ள் பெற்ற 2 தங்கம், 1 பவள்ளி, தலா 4 பவண்கலம் மற்றும் அணிகள் 

பெற்ற 10 பவண்கலம் ஆகிய ெதக்கங்கள் அைங்கும். 

 ஓென் வபாை்டிப் பி ிவில் உஸ்பெகிஸ்தான், ஆ ர்மனியா, இந்தியா பி அணிகள் முடறரய 

தங்கம், பவள்ளி, பவண்கலெ் ெதக்கங்கடள பவன்றன. 

 இந்திய பி அணியானது பி க்ஞானந்தா, குரகஷ், நிஹால்,  வுனக் மற்றும் அதிென் 

ஆகிரயா  ்அைங்கிய ஒரு அணியாகும். 

 பெண்கள் பி ிவில் உக்ட ன், ஜா ஜ்ியா, இந்தியா ஏ ஆகிய அணிகள் முடறரய தங்கம், 

பவள்ளி, பவண்கலெ் ெதக்கங்கடள பவன்றன. 

 இந்திய மகளி  ்ஏ அணியில் ஹ ிகா துர ாணவல்லி, ரகாரனரு ஹம்பி, R.டவஷாலி, ெக்தி 

குல்க ன்ி, தான்யா சசர்தவ் ஆகிரயா  ்இைம் பெற்றிருந்தன .் 

 வீ  க்ளின் பவற்றி மற்றும் த  மதிெ்பீை்டின் அடிெ்ெடையில் தனிநெ க்ளுக்கு வழங்கெ் 

ெை்ை ெதக்கங்களில், இந்திய இளம் வீ  க்ள் குரகஷ் மற்றும் நிஹால் ச ன்ீ தங்கம் 

பவன்றன .் 

 ஏ அணி வீ   ்அ ஜ்ுன் எ ிடகசி பவள்ளியும், பி அணி வீ   ்பி க்ஞானந்தா பவண்கலமும் 

பவன்றன .் 

 பெண்கள் பி ிவில் தான்யா சசர்தவ், திவ்யா ரதஷ்முக் மற்றும் R.டவஷாலி ஆகிரயா  ்

பவண்கலப் ெதக்கத்திடன பவன்றன .் 
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சென்லனயின் இரண்டாவது விமான நிலையம் 

 ஸ்ரீபெரும்புதூ  ்அருரக உள்ள ெ ந்தூ  ் என்ை இைம் பசன்றன ெசுடம வளாக விமான 

நிடலயத்திடன நிறுவுவதற்கான இைமாக ரத வ்ு பசய்யெ்ெை்டுள்ளது.  

 முன்னதாக, பசன்டனக்கு அருகில் ஒரு கிரன்ீ ஃபீை்டு விமான நிடலயத்டத 

கை்ைடமெ்ெதற்காக நான்கு இைங்கடளத் தமிழக அ சு அதிகா ிகள் அடையாளம் கண்டு 

ரத வ்ு பசய்தன .் 

 ென்னூ ,் ெ ந்தூ ,் திருெ்ரொரூ  ்மற்றும் ெைாளம் ஆகிய நான்கு இைங்கள் கண்ைறியெ் 

ெை்டு இந்திய விமான நிடலய ஆடணயத்தினால் ஆய்வு பசய்யெ்ெை்ைது. 

 

 

தங்க சநற்றிப் பட்டயம் 

 இந்தியத் பதால்லியல் துடறயானது ஆதிசச்நல்லூ ில் தங்க ‘பநற்றிப் ெை்ையம்’ ஒன்டறக் 

கண்பைடுதத்ுள்ளது. 

 இந்த ‘பநற்றிப் ெை்ையம்’ ஆனது 3.50 பச.மீ நீளம் பகாண்ைது. 

 பி ிதத்ானியத் பதால்பொருள் ஆய்வாள  ் அபலக்சாண்ை  ் 1902 ஆம் ஆண்டில் இரத 

ரொன்ற ஒரு ஆெ ணத்டதக் கண்பைடுதத்ா .் 

 ரமலும், ஒரு பவண்கல வடிகை்டி, ஒரு அலங்கா க் கிண்ணம், ஒரு இரும்பு ஈை்டி மற்றும் 

ஒன்ெது இரும்பு அம்புகளும் இங்கு கண்டுபிடிக்கெ்ெை்ைன. 

 முன்னதாக ஜூன் மாததத்ில் ஒரு தங்கக் காதணிடயயும் இந்தியத் பதால்லியல் துடற 

இங்கு கண்பைடுத்துள்ளது. 
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பவள மணிகள் கண்டுபிடிப்பு 

 சிவகங்டக மாவை்ைதத்ில் உள்ள பகாந்தடக என்னுமிைத்தில் 74 ெவள மணிகள் பகாண்ை 

குவியல் ஒன்று கண்பைடுக்கெ் ெை்ைது. 

 இது கீழடிப் பிரிவின் ஒரு ெகுதியாகும். 

 இந்த மணிகள் ஒரு கலசத்திற்குள் காணெ்ெை்ைன. 

 முன்னதாக பகாடுமணல் மற்றும் தாண்டிக்குடி ெகுதிகளில் கா ன்ிலியன் (ெவள 

மணிகள்) மணிகள் கண்பைடுக்கெ்ெை்ைன. 

 பகாந்தடக அகழாய்வுத் தளதத்ில் இடவ கண்பைடுக்கெ்ெை்ைது இதுரவ முதல் முடற 

ஆகும். 

 

 

தலகொை் தமிழர ்விருது 

 தமிழக அ சின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான தடகசால் தமிழ  ்விருதுக்கு மூத்த கம்யூனிஸ்ை் 

கை்சித் தடலவ  ்R.நல்லகண்ணு (96) அவ க்ள் ரத வ்ு பசய்யெ்ெை்டுள்ளா .் 

 ஆகஸ்ை் 15 ஆம் ரததியன்று நடைபெற உள்ள சுதந்தி த் தின விழாவின் ரொது இந்த 

விருதானது அவருக்கு வழங்கெ்ெை உள்ளது. 

 நல்லகண்ணு தனது 11வது வயதில் (1936) ஆங்கிரலய  ் ஆை்சிக்கு எதி ாக தமது  

ரொ ாை்ைத்டதத் பதாைங்கினா .் 

 1937 ஆம் ஆண்டு ரத த்லில் காங்கி ஸ் கை்சியில் ெணியாற்றும் ரொது அவருக்கு வயது 12 

ஆகும். 

 1944 ஆம் ஆண்டில் கம்யூனிஸ்ை் கை்சியில் இடணந்து, பசன்டனயில் உள்ள ஜன சக்தி 

அடமெ்பிற்காக ெணியாற்றத் பதாைங்கினா .் 

 இந்த விருடத முதன் முதலில் பெற்ற நெ  ் இந்திய மா க்்சிஸ்ை் பொதுவுடைடமக் 

கை்சியின் தடலவ  ்N.சங்க ய்யா ஆவா .் 

 

அஇஅதிமுக கட்சியின் முதை் பாராளுமன்ற உறுப்பினர ்

 அகில இந்திய அண்ணா தி ாவிை முன்ரனற்றக் கழக கை்சியின் முதல் ொ ாளுமன்ற 

உறுெ்பின  ்திரு மாயத் ரதவ  ்அவ க்ள் சமீெதத்ில் காலமானா .் 

 1973 ஆம் ஆண்டு திண்டுக்கல் மக்களடவத் பதாகுதிக்கு நடைபெற்ற இடைத் ரத த்லின் 

ரொது ‘இ ை்டை இடல’ சின்னதத்ில் ரொை்டியிை்டு இந்தக் கை்சியின் முதல் பவற்றிடய 

இவ  ்ெதிவு பசய்தா .் 
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 பின்ன  ் அவர ்இந்தக் கை்சியில் இருந்து விலகி தி ாவிை முன்ரனற்றக் கழகக் கை்சியில் 

இடணந்தா .் 

 அவர ்தி.மு.க. கை்சியின் சா ப்ில் ரொை்டியிை்டு 1980 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் திண்டுக்கல் 

பதாகுதியில் ரொை்டியிை்டு ொ ாளுமன்ற உறுெ்பின ாக ரத ந்்பதடுக்கெ் ெை்ைா .்  

 

5வது யாலனகள் காப்பகம் 

 தமிழக மாநில அ சானது அகஸ்தியமடல யாடனகள் காெ்ெகத்திடன ஒரு புதிய 

யாடனகள் காெ்ெகமாக அறிவிதத்து. 

 தமிழகத்தின் ஐந்தாவது யாடனகள் காெ்ெகமான அகஸ்தியமடல திருபநல்ரவலி 

மாவை்ைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் 31 யாடனகள் காெ்ெகங்கள் உள்ளன. 

 கைந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அறிவிக்கெ்ெை்ை யாடனகள் காெ்ெகங்கள் 

o தாந்வதலி யாடனகள் காெ்ெகம் - க ந்ாைகா 

o சிங்ென் யாடனகள் காெ்ெகம் - நாகாலாந்து 

o பலம்ரு யாடனகள் காெ்ெகம் - சத்தீஸ்க  ்

 

 

புதிய ராம்ொர ்தளங்கள் 

 தமிழகத்தில் நான்கு தளங்கள்  ாம்சா  ்ெை்டியலில் ரச க்்கெ்ெை்டுள்ளன. 

 இது மாநிலத்தின் பமாதத்  ாம்சா  ் தளங்களின் எண்ணிக்டகடய 14 ஆக உய த்்தி 

உள்ளது. 

 மத்தியச ் சுற்றுசச்ூழல் அடமசச்கம் ஆனது புதிதாக 11 இந்தியத ் தளங்கடள  ாம்சா  ்

ெை்டியலில் ரச த்த்து. 

 எனரவ, தை்வபாது நாை்டில் உள்ள ச வ்ரதச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈ நிலங்களின் 

எண்ணிக்டக 75 ஆகும். 

 தமிழ்நாை்டின் 4 புதிய ச வ்ரதச முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ஈ நிலங்கள் 

o சிதத்ி ங்குடி ெறடவகள் ச ணாலயம் -  ாமநாதபு ம் மாவை்ைம் 
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o காஞ்சி ங்குளம் ெறடவகள் ச ணாலயம் -  ாமநாதபு ம் மாவை்ைம் 

o வடுவூ  ்ெறடவகள் ச ணாலயம் - திருவாரூ  ்மாவை்ைம் மற்றும் 

o சுசீந்தி ம் ரதரூ  ்சதுெ்பு நில வளாகம்- கன்னியாகும ி மாவை்ைம் 

 மற்ற தளங்களுள் ஒடிசாவில் உள்ள மூன்று தளங்கள், ஜம்மு காஷ்மீ ில் உள்ள இ ண்டு 

தளங்கள் மற்றும் மத்தியெ் பி ரதசம் மற்றும் மகா ாஷ்டி ாவில் தலா ஒரு தளங்கள் 

ஆகியடவ அைங்கும். 

 தற்ரொது நாை்டிரலரய அதிகெை்ச  ாம்சா  ் தளங்கள் தமிழ்நாடு மாநிலதத்ில் 

அடமந்துள்ள (14) நிறையிை், அடதத் பதாை ந்்து உத்த ெ் பி ரதசம் (10) மாநிலம் இைம் 

பெற்றுள்ளது. 

 1982 முதல் 2013 ஆம் ஆண்டு வட  பமாத்தம் 26 தளங்கள்  ாம்சா  ்ெை்டியலில் ரச க்்கெ் 

ெை்டுள்ளன. 

 2014 ஆம் ஆண்டு முதல், 49 தளங்கள் இந்த முக்கிய அங்கீகா தத்ிடனெ் பெற்றுள்ளன. 

 

 

சித்தா பை்கலைக்கழக மகொதா 

 சிதத் மருதத்ுவெ் ெல்கடலக்கழகம் ஒன்றை அடமெ்ெதற்காக ஏெ் ல் மாதம் சை்ை 

சடெயில் நிடறரவற்றெ்ெை்ை ஒரு மரசாதாவிடன ஆளுந  ் அலுவலகம் திருெ்பி 

அனுெ்பியுள்ளது. 

 இந்த மரசாதாவின்ெடி, ஆளுநருக்குெ் ெதிலாக தமிழக முதல்வ  ் அவ க்ள் இந்த முன் 

பமாழியெ்ெை்ை ெல்கடலக்கழகத்தின் ரவந்த ாகச ்பசயல்ெடுவா .் 

 பசன்டன அருரக உள்ள மாதவ த்தில் சுமா  ் 20 ஏக்க  ் நிலத்டதப் ெல்கடலக்கழகம் 

அடமெ்ெதற்காக மாநில அ சு ஒதுக்கி டவதத்ுள்ளது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

24 
 

சநய்தை் உப்பு 

 தமிழக முதல்வ  ்அவ க்ள் பநய்தல் உெ்பு என்ற தயா ிெ்பிடன அறிமுகம் பசய்தா .் 

 இது தமிழ்நாடு உெ்பு உற்ெதத்ிக் கழகத்தால் தயா ிக்கெ்ெை்டுச ்சந்டதெ்ெடுதத்ெ்ெடும் 

உெ்ொகும். 

 நாை்டில் உற்ெதத்ி பசய்யெ்ெடும் 300 லை்சம் பமை் ிக் ைன் உெ்பில் 8% அளவிறன (24 லை்சம் 

பமை் ிக் ைன்) தமிழ்நாடு உற்ெதத்ி பசய்கிறது. 

 தமிழக மாநிலமானது உெ்பு உற்ெதத்ியில் இந்தியாவில் குொரத் மாநிைத்திறன அடுதத்ு 

இ ண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

 தமிழ்நாடு உெ்பு உற்ெத்திக் கழகம் ஆனது 1974 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெை்ைது. 

 இந்தியாவில் உெ்பு மற்றும் உெ்பு சா ந்்தப் பொருை்கடள உற்ெத்தி பசய்கின்ற, மாநில 

அ சுக்குச ்பசாந்தமான ஒர  நிறுவனம் இதுவாகும். 

 

கபாலதப் சபாருட்களின் தவறானப் பயன்பாடுகளுக்கு எதிரான விழிப்புணரவ்ு 

தினம்  

 ஆகஸ்ை் 11 ஆம் வததியானது, தமிழ்நாை்டிை் வபாறதப் பபாருை்களின் மீதான தவைானப் 

பயன்பாடுகளுக்கு எதிரான விழிப்புணரவ்ு தினமாக அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

 வமலும் அந்நாளிை் மாநிைம் முழுவதும் உள்ள  பள்ளிகள் மை்றும் கை்லூரிகளிை் பை 

நிகழ்சச்ிகள் ஏை்பாடு பசய்யப்பை்ைன.  

 வபாறதப் பபாருை்கள் சமூகத்திை்கு மிக அசச்ுறுதத்ைாக விளங்குவதாை், அது முை்றிலும் 

ஒழிக்கப்பை வவண்டும் என்பறத இது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ஒருங்கிலணந்த நிைப் பதிகவடு 

 தமிழக அரசானது, ஒருங்கிறணந்த நிைப் பதிவவை்டிறன பவளியிை உள்ளது. 

 இது “சிை்ைா”, நில அளவீை்டுெ் புத்தகம் மற்றும் “அைங்கல்” நிலதப்தாகுதிகள் 

ஆகியவற்றின்  விவ ங்கடளக் பகாண்ை ஓ  ்ஆவணமாகும். 

 தற்ரொடதய நிலவ ெ்ெடி, சிை்ைா ெடிவதத்ிலுள்ள எழுத்து சா ந்்தத் த வுகள் மற்றும் 

அைங்கல் ெடிவத்திலுள்ள இைம் சா ந்்த த வுகள் ஒருங்கிடணக்கெ் ெை்டுள்ளன. 

 சமீெதத்ியத் த வுகடள உள்ளைக்கும் வடகயில் இடணயவழி அைங்கல் ெடிவங்கள் 

திருத்தி அடமக்கெ் ெடுகின்றன. 

 இடணயவழி அைங்கல் ெடிவங்கள் 2.0 என்பது பதாைங்கெ்ெை்ை பின்னர,் மற்ற இ ண்டு 

ஆவணங்களுைன் அது நி ெ்ெெ்ெை்ைவுைன், ஒருங்கிடணந்த நிலெ் ெதிரவைானது தானாக 

நில உ ிடமயாள க்ளுக்குக் கிடைக்கெ் பெறும். 

 “சிை்ைா” ெடிவமானது, நில உ ிடமயாள  ்அல்லது உ ிடமயாள க்ளின் பெய க்ள், அதன் 

கணக்கீை்டு எண் மற்றும் அந்த நிலம் அடமந்துள்ள வருவாய் மாவை்ைதத்ின் உை்பி ிவுகள், 

நில அளவு ஆகிய விவ ங்கறளக் பகாண்டு உள்ளது. 

 நில அளவீை்டுெ் புதத்கமானது நில அளடவெ் ெைத்திடனயும், அைங்கல் ெடிவம் அந்த 

நிலத்தில் வளரும் ெயி க்ளின் தகவல்கடளயும் உள்ளைக்கியது.  
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கருப்லபயக கருத்தலடெ ்ொதனப் பயன்பாட்டிை் சிறந்த செயை்திறன் 

 மகப்வபறிை்குப் பிந்றதய கருப்றபயக கருத்தறைச ் சாதனப் பயன்பாை்டிறன அதிக 

எண்ணிக்றகயிை் பயன்படுத்துவதிை் தமிழக மாநிைம் இந்தியாவிவைவய  முதை் இைத்திை் 

உள்ளது. 

 மகப்வபறிை்கு பிந்றதய கருப்றபயக கருத்தறைச ் சாதனம் பபண்களுக்குக்கான ஒரு 

தை்காலிகக் கருதத்றை முறையாகும். 

 தமிழகத்திை் கைந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்தச ் சாதனத்தின்  பயன்பாை்டிை் அதிக பசயை் 

திைன்கள் பதிவாகியுள்ளன. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டிை், பமாத்தம் 2,53,648 பபண்களுக்கும், 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 3,19,936 

பபண்களுக்கும் மை்றும் 2021-22 ஆம் ஆண்டிை் 3,61,028 பபண்களுக்கும் இந்தச ் சாதனம் 

பபாருதத்ப் பை்ைது.  

 

"ஜாதியற்ற, மதமற்ற குடிமகன்" ொன்றிதழ் 

 பசன்டனடயச ்ரச ந்்த ஒரு மூன்று வயது குழந்டதக்கு ஜாதி, மதம் அற்றவ  ்என்ற ஒரு 

சான்றிதடழ இ ண்டு வா ங்களுக்குள் அரசு வழங்க ரவண்டும் என்று பசன்டன உய  ்

நீதிமன்றம் உதத் விை்டுள்ளது. 

 மாநில அ சு பிறெ்பித்த இ ண்டு அ சு ஆடணகளின்ெடி தனக்குச ்சான்றிதழ் வழங்க 

ரவண்டும் என்று மனுதா   ்ரகா ியிருந்தா .் 

 

சென்லன தினம் - ஆகஸ்ட் 22 
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 1639 ஆம் ஆண்டின் இந்நாளில் தான் பமை் ாஸ் (பசன்டன) நக ம் நிறுவெ்ெை்ைதாக நம்ெெ் 

ெடுகிறது. 

 இந்நாளில், பசயின்ை் ஜா ஜ்் ரகாை்டைடய கை்ைடமெ்ெதற்காக சுவதச அ சரிைமிருந்து 

நிலம் ஒன்றை வாங்கி கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி நி வ்ாகத்தினால் இந்த நவீன கால 

நக த்திற்கான அடித்தளம் நிறுவெ்ெை்ைது. 

 கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் சாரப்ாக ஆண்ை்ரு வகாகன் என்பவரும் பிரான்சிஸ் வை 

என்பவரும் விெயநகரப் வபரரசின் ஆளுநரான தாமரை்ா பவங்கைாதர்ி நாயக்கர ்

என்பவரிைமிருந்து இந்த இைதத்ிறன வாங்கினர.் 

 இந்த ஆண்டு இந்த நக ம் நிறுவெ்ெை்ைதன் 383வது ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கிறது. 

 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் பசன்டன தினம் பகாண்ைாைெ்ெடும் ஒரு நடைமுடறயானது 

பதாைங்கியது. 

 

காைணி மற்றும் கதாை் சபாருட்கள் சகாள்லக 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் ‘தமிழ்நாடு காலணி மற்றும் ரதால் பொருை்கள் பகாள்டகயிடன’ 

தமிழ்நாடு முதலடமசச்  ்அவ க்ள் பவளியிை்ைா .் 

 இந்தக் பகாள்டகயானது, 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் ரதால் துடறயில் ரூ.20,000 ரகாடி 

முதலீை்டை உள்வாங்கி, 2 லை்சம் ரெருக்கு ரவடல வாய்ெ்புகடள உருவாக்குவடத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இ ாணிெ்ரெை்டையின் ெனெ்ொக்கத்தில் மாபெரும் காலணி உற்ெதத்ிப் பூங்காவிடன 

நிறுவுவதற்கான அடிக்கல்லிடனயும் முதல்வ  ்அவ க்ள் நாை்டினா .் 

 காலணி உற்ெத்திெ் பி ிவின் ரதசிய உற்ெத்தி மதிெ்பில் 26 சதவீதப் ெங்களிெ்டெயும், 

ரதசிய ஏற்றுமதியில் 48 சதவீதத்டதயும் தமிழ்நாடு மாநிலம் வழங்குகிறது. 

 

அசமரிக்காவிை் கொழர ்காை சிலைகள் 

 அபம ிக்காவில் உள்ள க்ளவ்ீரலண்ை் அருங்காை்சியகம் மற்றும் கிறிஸ்டியின் ஏலக் 

கூைத்தில் ரசாழ  ்காலத்டதச ்ரச ந்்த ஆறு அழகுமிக்க பவண்கலச ்சிடலகள் தை்வபாது 

கண்ைறியெ் ெை்ைன. 

 அந்தப் பஞ்சவைாக சிறைகள் தி ிபு ாந்தகா, திரிபுரசுந்தரி, நைராெர,் தை்சிணாமூரத்த்ி 

வீணாதாரர,் துைவி சுந்தரர ்மை்றும் அவரது மறனவி பைறவ நாசச்ியார ்ஆகியன ஆகும்.  

 இந்தச ்சிடலகள் 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் கள்ளக்குறிசச்ி மாவை்ைத்தில் உள்ள வீ ரசாழ 

பு ம் என்ை ரகாயிலில் இருந்து காணாமல் ரொயின. 

 இக்ரகாயில் ஆனது 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரசாழ மன்னன்  ாரஜந்தி  ரசாழனால் 

கை்ைெ்ெை்ைது. 

 ஓஹிரயாவில் உள்ள கிளவ்ீரலண்ை் கடலெ்பொருை்கள் அருங்காை்சியகத்தின் ஒரு 

அதிகா ெ் பூ வ் இடணயதளதத்ில் தி ிபு ாந்தகா மற்றும் தி ிபு சுந்த ி ஆகிய சிடலகள் 

காணெ் ெை்ைன. 
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குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான புதிய திட்டங்கள் 

 திருெ்பூ ில் நடைபெற்றப் பி ாந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்த  நிறுவனங்கள் கூை்ைத்தில் 

குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்  நிறுவனங்களுக்கான ெல முன்பனடுெ்புகடள தமிழக முதல்வ  ்

அவ க்ள் அறிமுகெ்ெடுதத்ினா .் 

தமிழ்நாடு கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் (TNCGS) 

 இந்தத் திை்ைமானது, இந்திய அ சின் குறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்களுக்கான கைன் 

உத்த வாத அறக்கை்ைடளயுைன் இடணந்து ரூ.40 லை்சம் வட யிலான தகுதி வாய்ந்த 

கைன்களுக்கு 90% உதத் வாதத்டத வழங்கும். 

 தமிழக அ சானது இந்தத் திை்ைதத்ிற்காக 100 ரகாடி ரூொய் பதாடகயிடன ஒதுக்கி 

உள்ளது. 

 இந்தக் பகாள்டகயின் கீழ், குடறந்தெை்சம் மூன்று ரதசியமயமாக்கெ்ெை்ை வங்கிகள் குறு, 

சிறு மற்றும் நடுதத்  நிறுவனங்களுக்குப் ெதிடனந்து நாை்களுக்குள் கைன்கடள 

வழங்கும். 

தமிழ்நாடு வரத்்தக வரவு தள்ளுபடி முலற (TN TREDS) 

 தமிழ்நாடு வ த்த்க வ வு தள்ளுெடி முடற என்ெது ஒரு நிறுவனத்தின் வளத் திை்ைமிைல் 

(ERP) ரீதியிை் பெ ிய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கெ்ெடும் வழங்கீடுகளுக்குத் தாமதமாக 

ெணம் பசலுதத்ுவதில் உள்ள சிக்கல்கடளச ்ச ி பசய்யும் ஒரு தளமாகும். 

 இந்தத் தளமானது அ சுக்குச ் பசாந்தமான அடனதத்ு நிறுவனங்கள், சை்ைெ்பூ வ் 

வா ியங்கள், பெருநிறுவனங்கள் மற்றும் உய ந்ிடலக் கூை்டுறவு நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு அணுகக் கூடியதாக இருக்கும். 

 179வது நாளின் இறுதிக்குள் தமிழ்நாடு வ த்்தக வ வு தள்ளுெடி முடற தளத்தில் இைம் 

பெற்றிருக்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்த  நிறுவனங்களுக்கு அ சு நிறுவனம் ெணம் 

பசலுதத்வில்டல என்றால், தமிழ்நாடு வ த்்தக வ வுத் தள்ளுெடி முடறயில் ெதிரவற்றெ் 

ெை்ை கை்ைணங்களுக்கான நிலுடவத் பதாடகடய TAICO வங்கி 180வது நாளில் பசலுத்தும். 

மற்ற முன்சனடுப்புகள் 

 இந்த நிகழ்சச்ியின் ரொது அ சானது குறு,சிறு மற்றும் நடுதத்  நிறுவன வ த்த்க மற்றும் 

முதலீை்டு ஊக்குவிெ்பு வா ியத்தின் பெய ிடன (M-TIPB) "FaMeTN" என மறு பெய ிை்ைது. 
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 ரகாடவயில் தமிழ்நாடு பதன்டன நா  ் வணிக ரமம்ொை்டுக் கழகத்டத முதல்வ  ்

அவ க்ள் காபணாளி வாயிலாக திறந்து டவத்தா .் 

 இது புதிய பதன்டன நா  ் உற்ெதத்ித் பதாழிற்சாடலகடள நிறுவுதல், ச வ்ரதச 

வாடிக்டகயாள க்ளுைன் பதாை ப்ு பகாள்ளுதல், ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டு 

டமயங்கடள நிறுவுதல் மற்றும் பதாழில் மற்றும் கல்விதத்ுடற இடையிலான 

ஒதத்ுடழெ்டெ ரமம்ெடுதத்ுதல் ஆகியவை்றிை் கவனம் பசலுதத்ுகிறது. 

 

 

ொகித்ய அகாடமியின் பாை் ொகித்ய புரஸ்கார் 2022 

 23 பமாழிப் பிரிவிறனச ்ரச ந்்த எழுதத்ாள க்ளுக்கு ொல் சாகிதய் பு ஸ்கா  ்வழங்கெ் 

ெடும் என்று சாகிதய் அகாைமி அறிவிதத்து. 

 24 பமாழி எழுத்தாள க்ளுக்கு யுவ சாகிதய் பு ஸ்கா  ் விருதும் வழங்கெ்ெடும் என்றும் 

அகாைமி அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ொல் சாகித்ய பு ஸ்கா  ் பி ிவில், ெஞ்சாபி பமாழியில் இந்த ஆண்டு விருது வழங்கெ் 

ெைவில்டல. 

 சந்தாலி பமாழிக்கான ொல் சாகிதய் பு ஸ்கா  ்விருதானது பின்ன  ்அறிவிக்கெ்ெடும். 

 ம ாத்தி பமாழியில் இடளஞ  ் விருது பி ிவில், விருது பெறுெவ  ் குறிதத்ு பின்ன  ்

அறிவிக்கெ்ெடும். 

 தமிழில் மல்லிகாவின் வீடு என்றப் ெடைெ்பிற்காக G.மீனாை்சிக்குப் ொல் சாகித்ய 

பு ஸ்கா  ்வழங்கெ்ெடும். 

 தமிழில் தனிதத்ிருக்கும் அ ளிகளின் மதியம் என்றப் ெடைெ்பிற்காக ொ.காளிமுதத்ு 

என்ெவருக்கு யுவ பு ஸ்கா  ்விருது வழங்கெ்ெடும். 
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கதசியெ ்செய்திகள் 

11வது கவளாண் கணக்சகடுப்பு 

 11வது ரவளாண் கணக்பகடுெ்பு (2021-22) ஆனது சமீெத்தில் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தக் கணக்பகடுெ்பின் முக்கிய ரநாக்கமானது, விவசாயிகளின் வருமானத்டத 

அதிக ிெ்ெது மற்றும் சிறு விவசாயிகடள ஒழுங்கடமெ்ெதன் மூலம் அவ க்ளுக்கு 

அதிகா ம் அளிெ்ெது என்பதாகும். 

 இந்த ஆண்டு, முதல் முடறயாக திறன்ரெசிகள் மற்றும் வட ெை்டிடக ஆகியவற்றின் 

மூலம் த வுகள் ரசக ிக்கெ்ெடும். 

 ரவளாண் கணக்பகடுெ்ொனது, 5 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு நைதத்ெ்ெடுகிறது. 

 ரவளாண் கணக்பகடுெ்புத் திை்ைம் ஆனது 1970-71 ஆம் ஆண்டு முதல் ரவளாண் 

அடமசச்கத்தால் ரமற்பகாள்ளெ்ெை்டு வருகிறது. 

 இதற்காக 1970-71 ஆம் ஆண்ைானது குறிெ்பு ஆண்ைாக எடுதத்ுக் பகாள்ளெ்ெை்ைது. 

 இதற்கு முன்ொக ரவளாண் கணக்பகடுெ்பு 2015-16 ஆம் ஆண்டில் நைதத்ெ்ெை்ைது. 

 

இந்தியாவிை் இலணயப் பயன்பாடு பற்றிய அறிக்லக 2022 

 இந்திய இடணயம் மற்றும் டகரெசி கூை்ைடமெ்ொனது, "இந்தியாவில் இடணயம்" என்ற 

தடலெ்பில் ஒரு அறிக்டகடய பவளியிை்ைது. 

 சுமா  ் 346 மில்லியன் இந்திய க்ள் எண்ணிம முடறயிலான ெணம் பசலுத்துதல் மற்றும் 

இடணய வ த்த்கம் உள்ளிை்ை நிகழ்வநரப் ெ ிவ த்த்டனகடள ரமற் பகாள்ளச ்

பசய்கின்றன .் 

 எண்ணிமப் ெ ிவ த்்தடனகடள ரமற்பகாள்ளும் மக்களின் எண்ணிக்டக 331 

மில்லியனாக இருக்கும் அபம ிக்க நாை்டிடன அந்த எண்ணிக்டகயில் இந்தியா 

விஞ்சியுள்ளது. 

 உலகளவில் ஏற்ெை்ை ரகாவிை்-19 பெருந்பதாற்றானது எண்ணிமப் ெ ிவ த்த்டனகடள 51% 

அதிக ித்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், 230 மில்லியன் மக்கள் எண்ணிமப் ெ ிவ த்த்டனயில் ஈடுெை்டு 

உள்ளன .் 

 தற்ரொது, நாை்டில் 692 மில்லியன் மக்கள் இடணயப் ெயன க்ளாக உள்ளன .் 

 351 மில்லியன் ரெ  ் கி ாமெ்புறங்களிலிருந்தும், 341 ரெ  ் நக ெ்்புறங்களிலிருந்தும் 

இடணயப் ெயன க்ளாக உள்ளன .் 
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ொகெெ ்சுற்றுைா 

 சுற்றுலாத் துறை அடமசச்கமானது, சமீெதத்ில் சாகசச ் சுற்றுலாடவ "ஒரு முக்கியச ்

சுற்றுலாத் துடறயாக" அங்கீக ிதத்ுள்ளது. 

 சாகசச ்சுற்றுலாவில் நீ  ்சா ந்்த விடளயாை்டு முடறகளும் அைங்கும். 

 இந்த அடமசச்கமானது, “சாகசச ் சுற்றுலாவுக்கான ரதசிய உதத்ிகடள” தயா ிதத்ு 

உள்ளது. 

 இந்திய நாை்டிடன சாகசச ் சுற்றுலாவிற்கு உலகளவில் விருெ்ெமிகு இைமாக மாற்றச ்

பசய்வடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றுலாத் துடற பசயலாளட த் தடலவ ாகக் பகாண்டு, ரதசிய சாகசச ் சுற்றுலா 

வா ியமும் இதற்காக அடமக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 முக்கியச ் சுற்றுலாத் துடற என்ெது குறிெ்பிை்ைப் ொ ட்வயாள க்ள் அல்லது சந்டதெ் 

பி ிவின ின் ரதடவகடளெ் பூ த்்தி பசய்யும் வடகயில் வடிவடமக்கெ்ெை்ை ஒரு 

குறிெ்பிை்ைச ்சுற்றுலா முடறயாகும். 

 

 

கூகுள் வலரபடத்திை் வீதிக் காட்சி அம்ெம் 

 

 கூகுள் வட ெைமானது இந்தியாவில் 10 நக ங்களுைன் ரச த்த்ு டஹத ாொதத்ில் வீதிக் 

காை்சிச ்ரசடவடய அறிமுகெ்ெடுதத்ியது. 
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 கூகுள் வட ெைமானது, டஹத ாொத்டத ரச ந்்த இ ண்டு நிறுவனங்களுைன் இடணந்து 

இந்தச ்ரசடவடய அறிமுகெ்ெடுதத்ியுள்ளது. 

 இது பெங்களூ ,் பசன்டன, பைல்லி, மும்டெ, டஹத ாொத், புரன, நாசிக், வரதாத ா 

மற்றும் அகமது நக  ் உள்ளிை்ை 10 நக ங்களின் சமீெத்தியப் புடகெ்ெைங்கடளக் 

கிடைக்கச ்பசய்கிறது. 

 இது உள்ளூ  ் நிறுவனங்களுைன் இடணந்து ரமற்கூறிய நக ங்களில் 1,50,000 கி.மீ. 

ெ ெ்ெளவின் புடகெ்ெைங்கடள வழங்குகிறது. 

 

ஆழ்கடை் அகழ்வு - கதசிய அறிவியை் விருது 

 இந்தியப் பபருங்கைலின் மத்தியப் பகுதியிை் ஆழ்கைை் சுரங்க அறமப்பிை்கான உைகின் 

முதை் எந்திரச ் வசாதறனகறள நைதத்ிய இந்திய அறிவியைாளரக்ளுக்கு அறிவியை் 

மை்றும் பதாழிை்நுை்பத் துறையின் இறண அறமசச்ர ்ஜிவதந்திர சிங் வதசிய அறிவியை் 

விருறத வழங்கினார.் 

 வமலும், முதை் வறகயான மை்றும் அதிநவீன ரீதியிை் முழுவதும் தன்னிசற்சயாக 

இயங்கும் மிதறவ அடிப்பறையிைான கைவைாரக் கண்காணிப்பு மை்றும் இந்தியப் பபருங் 

கைலுக்கான நீரின் தர அறிவிப்பு  அறமப்பிறனயும் அவர ்திைந்து றவத்தார.் 

 இது இந்தியத் வதசியக் கைை் தகவை் வசறவ றமயத்தினாை் உருவாக்கப்பை்ைது.  

 வமலும், இது இந்தியாவின் ஆழ்கைை் திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 கைலிை் 200 மீை்ைர ்ஆழத்திை்கு கீவழ உள்ள பகுதி ஆழ்கைை் என்று வறரயறுக்கப் படுகிைது. 

 இந்தப் பகுதியிை் இருந்து கனிமங்கறளப் பிரிதப்தடுக்கும் பசயை்முறை ஆழ்கைை் 

அகழ்வு என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

 

 

கரிக்கியூர ்பாலற ஓவியங்கள் 

 கரிக்கியூர ்பாறை ஓவியங்கள் ஆனது குன்றின் பசங்குத்துப் பக்க ஓரங்களிை் பசதுக்கப் 

பை்ை 300க்கும் வமை்பை்ை பைங்கறளக் பகாண்ைதாகும். 

 அறவ 5,000 ஆண்டுகளுக்கு வமை் பழறமயானறவ என்று நம்பப்படுகிைது. 
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 சமீபதத்ிய தசாப்தங்களிை் நீைகிரி முழுவதும் மீண்டும் கண்பைடுக்கப்பை்ை குறக மை்றும் 

பாறை ஓவியங்களின் வரிறசயிை் இறவயும் ஒன்ைாகும். 

 கரிக்கியூர ்ஆனது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய பாறை ஓவியத் தளங்களிை் ஒன்ைாகும். 

 ஆரம்ப கை்ை வறரபைங்கள், வவை்றையாடும் வாழ்க்றக முறையிலிருந்து படிப்படியாக 

வமய்சச்ை் முறைக்கு மாறுவறத இந்தப் பைங்கள் சித்தரிக்கின்ைன. 

 பிந்றதய வறரபைங்களிை், ஒரு நிறையான விவசாய வாழ்க்றக முறை சிதத்ரிக்கப் 

பை்ைது. 

 

 

வறட்சிநிலை முரண்பாடு பற்றிய  கண்கணாட்டக் குறியீடு 

 இந்திய வானிறை ஆய்வு றமயமானது, சமீபதத்ிை் ெூறை மாததத்ிை்கான இந்தக் 

குறியீை்றை பவளியிை்ைது. 

 இந்தியாவிை் கிை்ைதத்ை்ை 69% நிைமானது வைண்ை நிைமாக உள்ளது. 

 756 மாவை்ைங்களிை் கிை்ைத் தை்ை 660 மாவை்ைங்கள் (85%) பவவ்வவறு அளவிைான 

வைை்சிறய எதிரப்காள்கின்ை அவத சமயம் 63 மை்டுவம வைை்சியை்ைறவயாக உள்ளன. 

 குறைந்தபை்சம் 196 மாவை்ைங்கள் கடுறமயான வைை்சியின் பிடியிை் உள்ள நிறையிை் 

அதிை் 65 மாவை்ைங்கள் உதத்ரப் பிரவதசத்திை் உள்ளன. 

 விவசாயதத்ிை் வைை்சியின் தாக்கங்கள், குறிப்பாக ஈரமான மை்றும் வைண்ைப் பருவங்கள் 

ஆனது பருவநிறை மண்ைைங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பவப்ப மண்ைைங்களிை் 

அதிகமாக உள்ளன. 
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 இந்த முறைறயப் பயன்படுத்தி குளிரக்ாைம் மை்றும் வகாறைக்காைப் பயிரிைை் 

பருவங்கறள மதிப்பிைைாம். 

 பரந்த அளவிைான இந்த வைண்ைப் பகுதிகள் ராெஸ்தானின் பாறைவனத்திலும், கை்ச ்

வறளகுைா மை்றும் பஞ்சாப் மை்றும் குெராதத்ின் பகுதியளவு வைண்ைப் பகுதிகளிலும், 

வமை்கு பதாைரச்ச்ி மறையின் மறழ மறைவுப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்ைன. 

 

வரத்்தகத்திற்கான நிதி 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் வளரச்ச்ி பபை்ை நாடுகளிை் இருந்தும், உைக வரத்த்க றமயதத்ின் 

வரத்்தக முயை்சிக்கான உதவி என்ை முன்பனடுப்பின் கீழும் அதிக உதவிகறளப் பபை்ை 

நாைாக இந்தியா மாறியது. 

 வரத்்தகதத்ிை்கான உதவி முன்பனடுப்பானது வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு உதவுவதன் 

மூைம் வறுறமறயக் குறைப்பதை்கான வரத்்தகத்றத வமம்படுத்தச ் பசய்வறத ஒரு 

வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 வளரச்ச்ி பபை்ை நாடுகள் வரத்்தகம் பதாைரப்ான திை்ைங்கறள இைக்காகக் பகாண்ை 

மானியங்கள் மை்றும் சலுறகக் கைன்கறள வழங்குகின்ைன. 

 

 

இந்தியாவிை் சவளிப்பலடத்தன்லம பற்றிய அறிக்லக 

 ை்விை்ைர ் ஊைகமானது சமீபதத்ிை் ஒரு பவளிப்பறைத் தன்றம மீதான அறிக்றகறய 

பவளியிை்ைது. 

 ை்விை்ைர ்பக்கதத்ிை் பதத்ிரிக்றகயாளரக்ள் மை்றும் பசய்தி நிறுவனங்களாை் பவளியிைப் 

பை்ை உள்ளைக்கத்றத நீக்கச ் பசய்வதை்கான சை்ைரதீியான வகாரிக்றக என்பது 

உைகளவிை் இந்தியாவிை் தான் அதிக எண்ணிக்றகயிை் முன் றவக்கப்பைச ்பசய்கின்ைன. 

 இதன்படி இந்தியா 114 வகாரிக்றககறள முன்றவத்தது. 

 ை்விை்ைர ் கணக்குத் தகவை்கறளக் வகை்பதிை் அபமரிக்காவிை்கு அடுத்த நிறையிை் 

இந்தியா உள்ளது. 

 உைகளவிளாவிய பமாத்தத் தகவை் வகாரிக்றககளிை் இந்தியா 19% வகாரிக்றககறள 

முன் றவதத்ுள்ளது.. 
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 2021 ஆம் ஆண்டு ெூறை-டிசம்பர ் மாதங்களிை் அறனத்து வறகயானப் பயனரக்ளின் 

உள்ளைக்கங்கறள முைக்குவதை்கு, ை்விை்ைருக்கு ஆறணகறள வழங்கிய முதை் ஐந்து 

நாடுகளிை் இந்தியாவும் ஒன்ைாக உள்ளது. 

 இந்தியாவிை்கு அடுதத்படியாக, துருக்கி, ரஷ்யா மை்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய சிை 

நாடுகளும் அதிகச ்சை்ைப்பூரவ் வகாரிக்றககறள முன் றவக்கின்ைன. 

 துருக்கி 78 வகாரிக்றககறளயும், ரஷ்யா 55 வகாரிக்றககறளயும், பாகிஸ்தான் 48 

வகாரிக்றககறளயும் முன் றவதத்ன. 

 

 

கவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதி விருதுகள் 2022 

 

 வவளாண் துறை அறமசச்ர ் நவரந்திர சிங் வதாமர ் வவளாண் உள்கை்ைறமப்பு நிதி 

விருதுகறள வழங்கினார.் 
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 வவளாண் உள்கை்ைறமப்பு நிதியின் ஒரு பகுதியாக இந்த விருதுகள் வழங்கப் படுகின்ைன. 

 இந்த நிதியானது, 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஆத்ம நிரப்ர ்பாரத் முன்பனடுப்பின் கீழ் பதாைங்கப் 

பை்ைது. 

 இது மதத்ிய அரசின் ஒரு திை்ைமாகும். 

 

கபரழிவிலன ஏற்படுத்தும் ஆயுதங்கள் சதாடரப்ான மகொதா 

 வபரழிவிறன ஏை்படுதத்ும் ஆயுதங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதை்குத் தறை விதிக்கும் 

மவசாதாவிறனப் பாராளுமன்ைம் நிறைவவை்றியது. 

 இந்த மவசாதா "மிகப்பபரிய அழிவிறன ஏை்படுத்தும் ஆயுதங்கள் மை்றும் அவை்றின் 

விநிவயாக அறமப்புகள் (சை்ைவிவராதச ் பசயை்பாடுகளுக்குத் தறை) திருத்த மவசாதா, 

2022" என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

 இது வபான்ை நைவடிக்றககளிை் ஈடுபடும் நபரக்ளின் நிதிச ் பசாதத்ுக்கள் மை்றும் 

பபாருளாதார வளங்கறள முைக்கவும், அவை்றைப் பறிமுதை் பசய்யவும் அை்ைது 

இறணக்கவும் இது மத்திய அரசிை்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது. 

 2005 ஆம் ஆண்டிை் நிறைவவை்ைப்பை்ை இந்தச ் சை்ைமானது வபரழிவிறன ஏை்படுதத்ும் 

ஆயுதங்கறளத் தயாரிப்பதை்கு மை்டுவம தறை விதிதத்து. 

 தை்வபாதுள்ள சை்ைத்திை் 12A என்ை புதிய ஒரு பிரிவிறனச ் வசரப்்பதை்கு இந்தத் திருத்த 

மவசாதா முயை்கிைது. 

 

 

சிகரம் 5140 

 ெம்மு காஷ்மீரிை் காரக்ிை் பகுதியின் டிராஸ் என்னுமிைதத்ிை் உள்ள 5140 என்ை ஒரு 

சிகரத்திை்கு ‘துப்பாக்கி மறைக் குன்றுகள்’ என்று பபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

 இந்திய ஆயுதப் பறைகளின் பவை்றிறய நிறனவு கூைச ் பசய்வறதயும், ‘விெய் 

நைவடிக்றகயிை்’ துப்பாக்கி ஏந்திப் வபாராடி உயிரத்் தியாகம் பசய்த வீரரக்ளின் உசச் 

கை்ைத் தியாகதத்ிை்குக் பகௌரவம் பசலுதத்ுவறதயும் வநாக்கமாகக் பகாண்டு இதை்கு 

இப்பபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

 1999 ஆண்டின் காரக்ிை் வபாரிை் நைவடிக்றககறள முன்கூை்டிவய நிறைவு பசய்வதை்கு 

5140 சிகரம் றகப்பை்ைப்பை்ைது ஒரு முக்கியக் காரணியாக இருந்தது. 

 5140 சிகரமானது, வைாவைாலிங் சரிவு மீது அறமந்த ஒரு மிக உயரியச ்சிகரமாகும். 

 திராஸ் உை்புைப் பகுதியிை் இது மிகவும் கரடுமுரைான ஒரு பகுதியாகும். 
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பண கமாெடி தடுப்புெ ்ெட்ட விதிகள் குறித்த தீர்ப்பு 

 

 கடுறமயான பணவமாசடி தடுப்புச ்சை்ைம் (பிஎம்எை்ஏ) மை்றும் அமைாக்க இயக்குநரகம் 

ஆகியவை்றிைம் உள்ள பரவைான அதிகாரங்களின் பசை்லுபடித் தன்றமறய உசச் 

நீதிமன்ைம் உறுதி பசய்தது. 

 2002 ஆம் ஆண்டு சை்ைத்திை் பகாண்டு வரப்பை்ை திருதத்ங்களுக்கு எதிராக எழுப்பப் பை்ை 

ஒரு விரிவான எதிரவ்ழக்கின் வபரிை் இந்தத் தீரப்்பானது வழங்கப்பை்ைது. 

 இந்தத் திருத்தங்கள் தனிப்பை்ைச ் சுதந்திரம், சை்ை நறைமுறைகள் மை்றும் 

அரசியைறமப்பு ஆறணறய மீறுவதாகக் கூறி பை மனுக்கள் தாக்கை் பசய்யப்பை்ைன. 

 இந்த விதியின்படி, அமைாக்க இயக்குநரகம் ஒருவறர அவரது குை்ைசச்ாை்டுகள் பை்றி 

பதரிவிக்காமை் கூை றகது பசய்யைாம். 

 இந்த அதிகாரமானது, அரசியைறமப்புச ் சை்ைதத்ின் 21வது சரத்திை் கூைப்பை்டுள்ள 

‘முறையான பசயை்முறைக்கான' உரிறமறய மீறுவதாகும். 

 வமலும், 22வது சரதத்ானது றகது பசய்யப்பை்ைதை்கானக் காரணத்றத ஒருவருக்குத் 

பதரிவிக்காமை் யாறரயும் றகது பசய்ய முடியாது. 
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இந்தியாவிை் அதிவிலரவாக விற்பலனயாகும் நுகரவ்ுப் சபாருள் நிறுவனம் 

 பராை்டித் தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘பாரவ்ை’ 2021 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவிை் அதி 

விறரவிை் விை்பறனயாகும் நுகரவ்வார ் பபாருை்களிை் மிகவும் பிரபைமான ஒன்ைாக 

பதாைரந்்து இைம் பபை்றுள்ளது. 

 இது பதாைரந்்து பதிபனான்ைாவது ஆண்ைாகத் தரவரிறசயின் முதை் இைத்திை் இைம் 

பபை்றுள்ளது. 

 அமுை், பிரிை்ைானியா, கிளினிக் பிளஸ் மை்றும் ைாைா நுகரவ்வார ்தயாரிப்புகள் ஆகியறவ 

பை்டியலிை் உள்ள மை்ை சிைந்தத் தயாரிப்புகள் ஆகும். 

 இது காந்தார ் இந்தியா வமை்பகாண்ை வருைாந்திரத் தயாரிப்புப் பபாருள் தைம் பதிப்பு 

ஆய்வினாை் பவளியிைப்பை்ைது. 

 நுகரவ்வாறரச ்பசன்ைறையும் புள்ளிகளின் அடிப்பறையிை், 2021 ஆம் ஆண்டிை் நுகரவ்வார ்

வதரந்்பதடுக்கும் அதிவிறரவாக விை்பறனயாகும் நுகரவ்ுப் பபாருள் தயாரிப்புகறள 

இந்த அறிக்றக மதிப்பிை்டுள்ளது. 

 

கபாலதப் சபாருள் கடத்தை் மற்றும் கதசியப் பாதுகாப்பு குறித்த மாநாடு 

 வபாறதப் பபாருள் கைத்தை் மை்றும் வதசியப் பாதுகாப்பு குறித்த மாநாை்டிறன உள் துறை 

அறமசச்ர ்பதாைங்கி றவத்தார.் 

 இந்த மாநாை்டின் வபாது, பைை்லி, பகாை்கதத்ா, பசன்றன மை்றும் கவுகாதத்ி முழுவதும் 

30,000 கிவைாவுக்கும் அதிகமான வபாறதப் பபாருை்கறள வபாறதப் பபாருள் தடுப்புப் 

பிரிவானது எரித்து அப்புைப்படுதத்ியது. 

 வபாறதப் பபாருள் தடுப்புப் பிரிவானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ெூன் 01 ஆம் வததியன்று 

வபாறதப் பபாருள் அகை்ைை் பிரசச்ாரத்றதத் பதாைங்கியது. 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிகயாகத் துலறத் திட்டம் 

 

 மின்சார அறமசச்கத்தின் முதன்றமயான புதுப்பிக்கப்பை்ை விநிவயாகத் துறைத் 

திை்ைதற்தப் பிரதமர ்அவரக்ள் பதாைங்கி றவதத்ார.் 

 இது விநிவயாக நிறுவனங்களின் பசயை்பாை்டுத் திைன் மை்றும் நிதி நிறைத் தன்றமறய 

வமம்படுதத்ுவறத வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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 வமை்கூறரயிை் நிறுவப்படும் சூரியசக்தி திை்ைத்திை்கான ஒரு வதசிய இறணயத ்

தளத்திறனயும் அவர ்பதாைங்கி றவதத்ார.் 

 விண்ணப்பங்கறளப் பதிவு பசய்வதிை் பதாைங்கி நுகரவ்வாருக்கு மானியம் வழங்கச ்

பசய்வது வறர வமை்கூறரயிை் சூரிய மின்சக்தி உை்பதத்ி கருவிறய நிறுவும் ஒரு 

பசயை்முறைறய இறணய தளதத்ிை் கண்காணிப்பதை்கு இந்தத் தளமானது உதவும். 

 

மூன்று சதாழிைாளர ்குறிகாட்டிகள் 

 அகிை இந்திய அளவிை் 46-59 வயதுக்குை்பை்ை பகுதி வநரமாக வவறை பசய்யும் 

பணியாளரக்ளின் விகிதமானது 2017 முதை் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறையிை் 10% 

சதவீததத்ிை்கும் அதிகமாக இருந்ததாக வதசியப் புள்ளியியை் அலுவைகம் பதரிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 60 வயதுக்கு வமை்பை்ை வயதினர ்பிரிவிை், பகுதி வநர வவறை பசய்யும் பணியாளரக்ளின் 

விகிதமானது 15 சதவீததத்ிை்கும் அதிகமாக இருந்தது. 

 வதசியப் புள்ளியியை் அலுவைகமானது இந்த மூன்று பதாழிைாளர ் குறிகாை்டிகறள 

உருவாக்கியுள்ளது. 

o "பாலியை் அடிப்பறையிை், பகுதி வநர வவறை பசய்பவரக்ளின் விகிதம்" 

o "பாலியை் அடிப்பறையிை் பணியமரத்த்ுபவரக்ளின் விகிதம்" மை்றும் 

o குறைந்தபை்சமாக 3 வயதுக்குை்பை்ை ஒரு குழந்றதயுைன் மை்றும் 3 வயதுக்கு 

உை்பை்ை குழந்றதகள் இை்ைாமலும் உள்ள குடும்பத்திை் வசிக்கும் 25 முதை் 49 

வயதுறைய நபரக்ளின் பாலின அடிப்பறையிைான வவறைவாய்ப்பு விகிதமானது, 

""முதை் வருறக அை்ைவறணயின் நபரக்ளின் எண்ணிக்றகயிைான தரவாக" 

உள்ளது. 

 சரவ்வதச பதாழிைாளர ் அறமப்பானது, இந்தக் குறிகாை்டிகளுக்கான ஒரு பாதுகாவைர ்

நிறுவனமாகும். 

 

வனவிைங்கு (பாதுகாப்பு) திருத்த மகொதா, 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குகள் (ொதுகாெ்பு) திருதத் மரசாதாவிடன மக்களடவ 

நிடறரவற்றியுள்ளது. 

 அழிந்து வரும் வன விலங்குகள் மற்றும் தாவ  உயி ினங்களில் ரமற்பகாள்ளெ்ெடும் 

ச வ்ரதச வ த்்தகம் பதாை ெ்ான ஒரு உைன்ெடிக்டகயிடன நடைமுடறெ்ெடுத்த இது 

முயல்கிறது. 

 இந்த மரசாதா, இந்திய வனங்களில் ஆக்கி மிெ்பு பசய்துள்ள அந்நிய இனங்களின் 

இறக்குமதி, வ த்்தகம், உடைடம அல்லது பெருக்கம் ஆகியவற்டற ஒழுங்குெடுத்தச ்

பசய்வதற்கும் நிறுதத்ுவதற்கும் மதத்ிய அ சுக்கு அதிகா ங்கடள வழங்குகிறது. 

 உயி ினங்களின் ஏற்றுமதி மை்றும் இறக்குமதி ஆகியவற்றிற்கான அனுமதிகடள 

வழங்கச ் பசய்வதற்கு ஒரு ரமலாண்டம ஆடணயத்டத அ சாங்கம் நியமிெ்ெதற்கும், 

அது குறித்து அ சாங்கதத்ிற்கு ஆரலாசடனறய வழங்கச ் பசய்வதற்கான அறிவியல் 

ஆடணயத்திடன அடமெ்ெதற்கும் இந்தெ் புதிய மரசாதா வழிவடக பசய்யும். 
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 இந்தத் திருதத் மரசாதாவானது முதன்முதலில் 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ் 17 ஆம் ரததி 

அன்று ொ ாளுமன்றதத்ில் அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெை்ைது. 

 அரத ஆண்டு டிசம்ெ  ்25 ஆம் ரததியன்று ஒரு நிடலக் குழுவிைம் ஆய்விற்காக அனுெ்ெெ் 

ெை்ைது. 

 

 

பள்ளிகளுக்கான புத்தாக்கெ ்ெலப  

 ெள்ளிகளுக்கான புதத்ாக்க சடெ ெற்றியத் தகவல்கடள கல்வித்துடற இடண அடமசச்  ்

அன்னபூரண வதவி ெகி ந்்துள்ளா .் 

 இது கல்வி அடமசச்கத்தின் புத்தாக்கெ் பி ிவினால் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இது பதாழில் மற்றும் கல்வித்துடறடயச ் ரச ந்்த ஆசி ிய க்ள், மாணவ க்ள் மற்றும் 

நிபுண க்டளக் பகாண்ை குழுவாகும். 

 மாணவ க்ள் மற்றும் ஆசி ிய க்ளுக்கு புத்தாக்கம் மற்றும் பதாழில்முடனவு குறிதத்ு 

ஆண்டு முழுவதுமான நிகழ்வுகடள நைத்துவடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ரதசியெ் புத்தாக்கம் மற்றும் ரதசியக் கல்விக் பகாள்டகயில்  

வலியுறுதத்ெ் ெை்டுள்ளெடி, ெள்ளிக் கல்வியில் புதத்கங்களில் உள்ளவற்டற தாண்டியக் 

கருதத்ுகடளச ்ரச ெ்்ெடத இது ஊக்குவிக்கும். 

 இது புத்தாக்கம் சா ந்்த பசயல்ொடுகளின் அடிெ்ெடையில் ெள்ளிகளுக்கான த  வ ிடச 

முடறடயச ்பசயல்ெடுதத் உள்ளது. 
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திரங்கா உத்ெவ் 

 கலாசச்ா த் துறை அடமசச்கமானது, பிங்காலி பவங்கய்யா அவ க்ளின் 146வது பிறந்த 

நாடள முன்னிை்டு, புதுபைல்லியில் "தி ங்கா உதச்வ்" என்ற ஒரு நிகழ்சச்ிடய ஏற்ொடு 

பசய்தது. 

 நாை்டிற்கு பிங்காலி பவங்டகயா அவ க்ள் ஆற்றியெ் ெங்களிெ்டெக் பகௌ விெ்ெடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இவ து நிடனவாக ‘அம  ்சித ் கடத’ பவளியிைெ்ெை்ைது. 

 தி ங்க கீதம் என்ற ொைலும் பவளியிைெ்ெை்ைது. 

 

 

இந்திய சமய்நிகர் உைர் தாவரகம் 
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 மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அடமசச்  ் பூவபந்தர ் யாதவ், இந்தியாவின் மிகெ்பெ ிய இடணய 

வழி உல  ்தாவ த் த வுத்தளமான ‘இந்திய பமய்நிக  ்உல  ்தாவ கம்’ என்ற இடணய 

தளத்டத பதாைங்கி டவத்தா .் 

 இந்தத் தளமானது இந்தியத் தாவ வியல் ஆய்வு நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கெ் ெை்டு 

உள்ளது. 

 இந்தியத் தாவ வியல் ஆய்வு அடமெ்ொனது, சுற்றுசச்ூழல் துறை அடமசச்கத்தின் கீழ் 

பசயல்ெடும் ஒரு துடண அலுவலகமாகும். 

 

சபாது கநாய்த்தடுப்புத் திட்டத்திற்கான மறுபயன்பாட்டு வெதி 

 Co-WIN தளமானது, பொது ரநாய்தத்டுெ்புத ் திை்ைம் மற்றும் இ த்த தானம் 

ஆகியவற்றிற்காக மறுெயனாக்கெ்ெை உள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது, பின்ன  ்உறுெ்பு தானத்திற்கும் வசரத்்துப் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். 

 CoWIN என்ெதன் வி ிவாக்கம் "ரகாவிை் தடுெ்பூசி ெற்றிய நுண்ணறிவு வடலயடமெ்பு" 

என்ெடதக் குறிக்கிறது. 

 இது இந்தியாவில் ரகாவிை்-19 தடுெ்பூசிப் ெதிவிடன ரமற்பகாள்வதற்கான இடணய 

தளமாகும். 

 

 

உெெ் நீதிமன்றத் தலைலம நீதிபதி 

 நீதிெதி உதய் உரமஷ் லலித் இந்தியாவின் அடுத்த உசச் நீதிமன்ைத் தடலடம 

நீதிெதியாகப் ெதவிரயற்க உள்ளா .் 

 நீதிெதி  மணா ஆகஸ்ை் 26 ஆம் ரததியன்று ஓய்வு பெற உள்ளடதயடுதத்ு, நீதிெதி 

U.U.லலித் இந்தியாவின் 49வது தடலடம நீதிெதியாகப் ெதவிரயற்க உள்ளா .் 

 இவ  ்நவம்ெ  ் 08 ஆம் ரததியன்று தனது 65வது வயதில் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்ொக 74 

நாை்கள் மை்டுரம இெ்ெதவியில் இருெ்ொ .் 

 நீதிெதி U.U.லலித் அவ க்ளுக்குெ் பிறகு, இந்திய நாை்டின் நீதிதத்ுடறயின் தடலவ ாக 

நீதிெதி D.Y.சந்தி சூை் நியமிக்கெ் ெடுவா .் 

 1991 ஆம் ஆண்டில் நீதிெதி கமல் நர ன் சிங் ெணியாற்றிய 17 நாை்கள் அளவிலான ெணிக் 

காலரம இந்தியத் தடலடம நீதிெதி ெதவியின் மிகக் குறுகிய ெதவிக் காலம் ஆகும். 
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ொக்ெம் அங்கன்வாடி & கபாஷன் 2.0 திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதை்கள் 

 

 பெண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் ரமம்ொை்டு அடமசச்கமானது, ‘சாக்சம் அங்கன்வாடி 

மற்றும் ரொஷன் 2.0′ திை்ைத்டதச ் பசயல்ெடுதத்ுவதற்கான சிை பசயல்ொை்டு வழி 

காை்டுதல்கடள பவளியிை்டுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025-26 ஆம் ஆண்டு வட  இந்தத் திை்ைத்டதச ் பசயல் 

ெடுதத்ுவதற்கு மதத்ிய அ சு ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சாக்சம் அங்கன்வாடி மற்றும் ரொஷன் 2.0 திை்ைமானது ஒரு ஒருங்கிடணந்த ஊை்ைச ்சதத்ு 

வழங்கீை்டுத் திை்ைமாகும். 

 

மத்தியப் பை்கலைக்கழகங்கள் (திருத்தம்) மகொதா 2022 
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 2022 ஆம் ஆண்டு மத்தியப் ெல்கடலக்கழகங்கள் (திருத்தம்) மரசாதாவானது மக்கள் 

அடவயில் நிடறரவற்றெ்ெை்ைது. 

 இது 'ரதசிய இ யில் மற்றும் ரொக்குவ த்து கை்வி நிறுவனதத்ிடன (NRTI)' கதி சக்தி விஸ்வ 

வித்யாலயாவாக மாற்றுவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 ரதசிய இ யில் மற்றும் ரொக்குவ த்துக் கை்வி நிறுவனமானது இந்தியாவின் முதல் 

ரொக்குவ தத்ுக் கை்வி நிறுவனம் ஆகும். 

 இது குஜ ாதத்ின் வரதாத ா நக ில் அடமந்துள்ளது. 

 

கரும்பிற்கு இதுவலர வழங்கப்படாத அதிகபட்ெ நியாய மற்றும் இைாப விலை 

 கரும்பிற்கான நியாயமான மற்றும் இலாெ விடலக்கு (FRP) மதத்ியப் பொருளாதா  

விவகா ங்களுக்கான அடமசச் டவக் குழு ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 2022-23 ஆம் ஆண்டின் கரும்புச ் சாகுெடிப் ெருவத்தில், குவிண்ைாலுக்கு 305 ரூொய் 

விடலயாக நி ண்யிக்கெ்ெை்ைது. 

 2022-23 ஆம் ஆண்டின் கரும்பு சாகுெடிப் ெருவத்திற்கான நியாய மற்றும் இலாெ விடல 

எனபது தற்ரொடதய 2021-22 ஆம் ஆண்டிை்கான கரும்புச ் சாகுெடிப் ெருவத்திற்கான 

நியாய மற்றும் இலாெ விடலடய விை 2.6 சதவீதம் அதிகமாகும். 

 கரும்பு விவசாயிகளுக்கு உதத் வாத விடலடய உறுதி பசய்வதற்காக கரும்பிற்கான 

நியாய மற்றும் இலாெ விடல நி ண்யிக்கெ்ெை்டுள்ளது 

 கைந்த 8 ஆண்டுகளில் அ சாங்கம் நியாய மற்றும் இலாெ விடலடய 34% அதிகமாக 

உய த்த்ியுள்ளது. 

 

 ரவளாண் பசலவினங்கள் மற்றும் விடலகளுக்கான ஆடணயதத்ின் (CACP) 

ெ ிந்துட யின் ரெ ில் நியாய மற்றும் இலாெ விடல நி ண்யிக்கெ்ெை்டு, மத்தியப் 

பொருளாதா  விவகா ங்களுக்கான அடமசச் டவக் குழுவால் (CCEA) இந்த விடல 

அறிவிக்கெ் ெடுகிறது. 
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 கரும்புத் பதாழில்துடறடய மறுசீ டமெ்ெது பதாை ெ்ான  ங்க ாஜன் குழுவின் ஒரு 

அறிக்டகயின் அடிெ்ெடையில் நியாய மற்றும் இலாெ விடல நி ண்யிக்கெ்ெடுகிறது. 

 தற்ரொடதயக் கரும்புச ்சாகுெடிப் ெருவத்தின் ச க்்கட  உற்ெத்தியில் இந்தியா பிர சில் 

நாை்டின் உற்ெத்திடய விஞ்சியுள்ளது. 

 

தரவுப் பாதுகாப்பு மகொதா 2021 

 ொ ாளுமன்றதத்ில் இருந்து தனிநெ  ் த வுப் ொதுகாெ்பு மரசாதாவிடன அ சாங்கம் 

திரும்ெெ் பெற்றுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், ஓய்வு பெற்ற உசச் நீதிமன்ற நீதிெதியான B.N.ஸ்ரீகிருஷ்ணா 

தடலடமயிை் இருந்த குழுவானது ஒரு வட றவத் தயா  ் பசய்ததில் இருந்து இந்த 

மரசாதா நிலுறவயிை் உள்ளது. 

 மத்திய அ சானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் மக்களடவயில் இந்த மரசாதாவின் வட விடன 

அறிமுகெ்ெடுதத்ியது. 

 இந்த மரசாதாவானது 2021 ஆம் ஆண்டில் ொ ாளுமன்றக் கூை்டுக் குழுவின் மறுஆய்வு 

உை்ெை ெல மறு ஆய்வுகளுக்கு உை்ெடுதத்ெ்ெை்ைது. 

 

 

அலனத்து மகளிர் கடற்பலடக் குழு 

 இந்தியக் கைற்ெடையின் 314 பி ிவு விமானெ் ெடைப் பி ிவிடனச ்ரச ந்்த (INAS 314) ஐந்து 

பெண் அதிகா ிகள், முழுவதும் மகளி  ் அணியின ால் நைதத்ெ்ெடும் முதலாவது 

தன்னிசட்சயான கைல்சா  ் உளவு மற்றும் கண்காணிெ்புப் ெணிடய நிடறவு பசய்து 

வ லாறு ெடைத்தன .் 

 இது ரைா ன்ிய  ் 228 என்ற விமானதத்ில் வைக்கு அ பிக்கைலுக்கு ரமற்ெ ெ்பில் வான் 

பவளியில் நைதத்ெ்ெை்ைது. 

 இது இத்தடகய முதல் வடகயிலான இ ாணுவ விமானக் கண்காணிெ்புப் ெணியாகும். 
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 இந்த விமானமானது இந்தத் திை்ைெ்ெணியின் ெடைதத்ளெதி பலெ்டினன்ை் கமாண்ை  ்

ஆஞ்சல் ச ம்ா தடலடமயில் இயக்கெ் ெை்ைது. 

 

 

பாரெ்ச்ூன் நிறுவனத்தின் உைகின் 500 முன்னணி நிறுவனங்களுக்கான 2022 ஆம் 

ஆண்டு பட்டியலிை் இந்திய நிறுவனங்கள் 

 

 ொ ச்ச்ூன் நிறுவனத்தின் உலகின் 500 முன்னணி நிறுவனங்களுக்கான 2022 ஆம் ஆண்டு 

ெை்டியலில் 9 இந்தியப் பொது மற்றும் தனியா  ்நிறுவனங்கள் இைம் பெற்று உள்ளன. 

 இந்திய ஆயுள் காெ்பீை்டுக் கழகமானது இெ்ெை்டியலில் 98வது இைத்தில் உள்ளது. 

 இந்திய ஆயுள் காெ்பீை்டுக் கழகமானது முதல் முடறயாக இந்தெ் ெை்டியலில் ரச க்்கெ் 

ெை்டுள்ளது. 
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  ிடலயன்ஸ் இண்ைஸ்ை் ஸ்ீ லிமிபைை் நிறுவனமானது (104வது இைம்) பதாை ந்்து 19வது 

ஆண்ைாக இெ்ெை்டியலில் இைம் பெற்றுள்ளது. 

 இந்தெ் ெை்டியலில் இைம் பெற்றுள்ள மற்ற இந்திய நிறுவனங்கள்: இந்தியன் ஆயில் 

கா ெ்்ெர ஷன் (142), ONGC (190), SBI (236), ொ த் பெை்ர ாலியம் (295) ைாைா ரமாை்ைா ஸ்் (370), 

ைாைா ஸ்டீல் (435) மற்றும்  ாரஜஷ் எக்ஸ்ரொ ை்்ஸ் (437) ஆகியனவாகும். 

 அபம ிக்காவின் வால்மா ை்் என்ை நிறுவனமானது பதாை ந்்து ஒன்ெதாவது ஆண்ைாக 

இந்தெ் ெை்டியலில் முதலிைதத்ில் உள்ளது. 

 1995 ஆம் ஆண்டு முதல், 17வது முடறயாக தனது முதல் இைத்டத இந்த நிறுவனம் தக்க 

டவதத்ுக் பகாண்டுள்ளது. 

 

2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் கருங்காய்ெெ்லை ஒழிப்பதற்கு இைக்கு நிரண்யம் 

 

 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் கருங்காய்சச்டல நம்நாை்டிலிருந்து அகற்ற இந்தியா இலக்கு 

நி ண்யிதத்ுள்ளது. 

 கருங்காய்சச்ல் பெருந்பதாற்றினால் ொதிக்கெ்ெை்ை 633 உள்ளூ  ் பதாகுதிகளுள், 625 

பதாகுதிகள் 2021 ஆம் ஆண்டில் கருங்காய்சச்டல பவற்றிக மாக ஒழித்துள்ளன. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்த ரநாடய ஒழிக்க ரவண்டும் என்ற உலக சுகாதா  அடமெ்பின் 

இலக்டக விை இந்தியாவின் இலக்கு சற்று முன்வனறிய நிடலயில் உள்ளது. 

 கருங்காய்சச்ல் ஆனது லீஷ்ரமனியாசிஸ் என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 இந்தியா உை்ெை 100க்கும் ரமற்ெை்ை நாடுகளில் ொதிெ்பிடன ஏற்ெடுதத்ியுள்ள இந்த ரநாய் 

ஒரு புறக்கணிக்கெ்ெை்ை பவெ்ெமண்ைல ரநாயாகும். 
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 லீஷ்ரமனியா என்ற ஒை்டுண்ணியால் இந்ரநாய் ஏற்ெடுகிறது. 

 இந்த ஒை்டுண்ணியானது மணல் ஈக்கள் என்ற பூசச்ிகள் கடிெ்ெதால் ெ வுகிறது. 

 

லகவிலனப் சபாருட்கள் கிராம முன்சனடுப்பு 

 டகவிடனெ் பொருை்கள் கி ாமம் என்பது, பதாகுெ்ொக வாழும் டகவிடனஞ க்ளுக்கு 

பதாழில்வளம் மிக்க மற்றும் வருமானம் த க்கூடிய ஒரு வாழ்வாதா ம் மூலமாக டக 

விடனெ் பொருை்கள் பதாழிலிடன ஊக்குவிக்கும். 

 டகவிடனெ் பொருை்கள் கி ாமதத்ில் உள்ள உள்கை்ைடமெ்பு மற்றும் சுற்றுெ்புறச ்சூழல் 

ஆகியடவ இந்தியாவின் கி ாமெ்புற வாழ்க்டகடய உண த்த்ும் வடகயில் கி ாமெ்புற 

ொணியில் வடிவடமக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 இது பதாை ெ்ாக,  கு ாஜ்பூ  ் (ஒடிசா), திருெ்ெதி (ஆந்தி ெ் பி ரதசம்), வதாஜ் (குஜ ாத்), 

டநனி (உதத் ெ் பி ரதசம்), ஆரனகுண்டி (க ந்ாைகா), மகாெலிபு ம் (தமிழ்நாடு), தாஜ் 

கஞ்ச ்(உத்த ெ் பி ரதசம்) மற்றும் அரம  ்( ாஜஸ்தான்) ஆகிய இைங்களில் 8 டக விடனெ் 

பொருை்கள் கி ாமங்கள் நிறுவெ் ெை்டுள்ளன. 

 

ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் ெமஸ்கிருத சமாழி கபசும் மக்கலளக் சகாண்ட கிராமம் 

 உத்த காண்ை் மாநிலதத்ில் உள்ள 13 மாவை்ைங்கள் ஒவ்பவான்றிலும், சமஸ்கிருத பமாழி 

ரெசும் மக்கடளக் பகாண்ை ஒரு கி ாமத்டத உருவாக்க அந்த மாநில அ சு முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

 இந்தக் கி ாமங்களில் வசிக்கும் குடிமக்களுக்கு, இந்தெ் ெழங்கால இந்திய பமாழிடய 

தினச ி தகவல் பதாை ப்ு ஊைகமாகப் ெயன்ெடுதத்ுவதற்கு நிபுண க்ளால் ெயிற்சி 

அளிக்கெ் ெடும். 

 சமஸ்கிருத பமாழியில் புலடம பெறுவதற்காக வவண்டி அவ க்ளுக்கு ரவதங்கள் மற்றும் 

பு ாணங்கள் ரொன்றடவ கற்பிக்கெ்ெடும். 

 ெண்டைய இந்தியக் கலாசச்ா தத்ின் டமயமாக விளங்கும் இந்தக் கி ாமங்கள் 

ஒவ்பவான்றும் "சமஸ்கிருத கி ாமம்" என்று அடழக்கெ்ெடும். 

 

குடியரசுத் துலணத் தலைவர ்கதரத்ை் 2022 

 14வது குடிய சுத் துடணத் தடலவ  ்ரத த்ல் ஆனது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 06 ஆம் 

ரததியன்று நடைபெற்றது. 

 மக்களடவ பொதுச ் பசயலாள  ் உத்ொல் குமா  ் சிங், இந்தத் ரத த்லுக்கான ரத த்ல் 

அதிகா ியாக நியமிக்கெ்ெை்ைா .் 

 இந்தியாவின் 14வது குடிய சுத் துடண தடலவ ாக ரதசிய ஜனநாயகக் கூை்ைணியின் 

ரவை்ொள  ்ஜக்தீெ் தங்க  ்ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 இந்தத் ரத த்லுக்கான வாக்காள  ் குழுமமானது, 245 மாநிலங்களடவ 

உறுெ்பின க்டளயும், மக்களடவயின் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை 543 உறுெ்பின க்டளயும் 

பகாண்ைது. 

 பமாத்தம் ெதிவான 725 வாக்குகளில் 528 வாக்குகடளெ் பெற்று ரதசிய ஜனநாயகக் 

கூை்ைணியின் ரவை்ொள  ்ஜக்தீெ் தங்க  ்346 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பவற்றி பெற்றா .் 
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 15 வாக்குகள் பசல்லாதடவ என அறிவிக்கெ்ெை்ைன. 

 இதர்த த்லில் எதி க்்கை்சி ரவை்ொள  ்மா க்ப ை் ஆல்வா 182 வாக்குகடளெ் பெற்றா .் 

 80 வயதான ஆல்வா காங்கி ஸ் கை்சிடயச ்ரச ந்்த ஒரு மூதத் உறுப்பினர ்ஆவா .்  

 ரமலும் இவ ,்  ாஜஸ்தான் மாநிலதத்ின் ஆளுந ாகப் ெணியாற்றியுள்ளா .் 

 மாநிலங்களடவயின் ெ ிந்துட க்கெ்ெை்ை உறுெ்பின க்ள் மற்றும் மக்களடவயின் 

ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை உறுெ்பின க்ள் ஆகிவயாறர உள்ளைக்கிய 780 வாக்காள க்ளில் 725 

வாக்காள க்ள் இதிை் வாக்களித்தன .் 

 இந்தத் ரத த்லில் ெதிவான பமாதத் வாக்குெ் ெதிவு 92.94% ஆகும். 

 

‘பகத ெகைா’ பிரெெ்ாரம் 

 மத்தியக் கலாசச்ா த் துறை அடமசச்கம் ஆனது ‘ெரத சரலா’ என்ை  பி சச்ா தத்ிடன 

பதாைங்கியுள்ளது. 

 இது இந்திய இடளஞ க்ளுைன் பதாை ப்ு பகாள்வடதயும், அவ க்ளிடைரய ஆழ்ந்த 

ரதசெக்தி உண ட்வ ஊை்டுவடதயும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது சுதந்தி த் திருநாள் அமுதெ் பெருவிழாவின் கணிசமான வி ிவாக்கத்திற்காக 

இடளஞ க்டள டமயமாகக் பகாண்ை சிை பசயல்ொடுகடள உருவாக்க முயல்கிறது. 

 

 

இந்தியாவின் 14வது குடியரசுத் துலணத் தலைவர ்

 இந்தியாவின் 14வது குடிய சுத் துடணத் தடலவ ாக ஜக்தீெ் தன்க  ் ரத ந்்பதடுக்கெ் 

ெை்டுள்ளா .் 

 எதி க்்கை்சி ரவை்ொள  ்மா க்ப ை் ஆல்வா 182 என்ற வாக்குகள் பபை்ை நிறையிை் இவ  ்

528 வாக்குகள் (72.8%) பெற்று பவற்றி பெற்றுள்ளா .் 
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 1997 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைபெற்ற கைந்த ஆறு துடணத் தடலவ  ்ரத த்ல்களிரலரய 

2017 ஆம் ஆண்டில் அதிகெை்சமாக 346 வாக்குகடளெ் பெற்ற அவ து முன்ரனாடியான 

நாயுடு அவ க்ளின் பவற்றிச ்சாதடனயிடன அடுத்து ஜக்தீெ் அவட  விை 2% வாக்குகள் 

அதிகம் பெற்றுள்ளா .் 

 1992 ஆம் ஆண்டில் அதிக வாக்கு விதத்ியாசத்தில் குடிய சுத் துடணத் தடலவ  ்

ெதவிக்கான ரத த்லில் பவற்றி பெற்றச ்சாதடனயானது K.R.நா ாயணன் அவ க்டளரயச ்

சாரும். 

 சுரயசட்ச ரவை்ொள  ்ஆன காக்கா ரஜாகிந்த  ்சிங்கிற்கு எதி ாக ரொை்டியிை்ை இவ  ்

பமாத்தம் ெதிவான 701 வாக்குகளில் 700 வாக்குகடளெ் பெற்றிருந்தா .் 

 ஜக்தீெ் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 11 ஆம் ரததியன்று, இந்தியக் குடியரசுத் தறைவர ்மூைம் 

இந்தியாவின் குடிய சுத் துடணத் தடலவ ாகெ் ெதவிரயற்க உள்ளா .் 

 இவ  ்இதற்கு முன்பு ரமற்கு வங்காள மாநிலத்தின் ஆளுந ாகெ் ெணியாற்றியவ  ்ஆவா .் 

 

சவள்லளயகன சவளிகயறு இயக்கத்தின் 80வது ஆண்டு நிலறவு விழா 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 08 ஆம் ரததியன்று ‘பவள்டளயரன பவளிரயறு இயக்கத்தின்’ 

80வது ஆண்டு நிடறவிடன இந்தியா பகாண்ைாடியது. 

 இந்த இயக்கம் ஆனது ஆகஸ்ை் கி ாந்தி என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 இந்தியச ்சுதந்தி ெ் ரொ ாை்ை வ லாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான டமல்கல் ஆகும். 

 இந்தியாவில் ஆங்கிரலய  ்ஆை்சிடய முடிவுக்குக் பகாண்டு வரும் முயற்சியில், 1942 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ை் 08 ஆம் ரததியன்று காந்தியடிகளால் பவள்டளயரன பவளிரயறு 

இயக்கதத்ிற்கான அடழெ்ொனது விடுக்கெ்ெை்ைது. 

 அகில இந்திய காங்கி ஸ் குழுவின் மும்டெ மாநாை்டில் இந்த இயக்கம் ஆனது பதாைங்கெ் 

ெை்ைது. 

 மும்டெயில் உள்ள ஆகஸ்ை் கி ாந்தி டமதானதத்ில் (குவாலியா ரைங்க் டமதானம்) 

ஆற்றிய உட யில் மகாத்மா காந்தி அவ க்ள் “சுதந்தி தத்ிற்காக பசய் அல்லது பசத்து 

மடி” என்ற முழக்கத்திடன விடுதத்ா .் 

 கி ிெ்ஸ் தூதுக் குழுவின் ரதால்விரய பவள்டளயரன பவளிரயறு இயக்கதத்ிற்கான ஒரு 

உைனடிக் கா ணமாகும். 
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மத்திய நிரவ்ாகத் தீரப்்பாயத்தின் புதியத் தலைவர ்

 மத்திய நி வ்ாகத் தீ ெ்்ொயதத்ின் புதியத் தடலவ ாக நீதிெதி  ஞ்சித் வசந்த ாவ் வமாவர 

என்பவறர குடிய சுத் தடலவ  ்அவ க்ள் நியமித்தா .் 

 இவ  ் ரமகாலயா உய நீ்திமன்றதத்ின் முன்னாள் தடலடம நீதிெதியாக 

ெணியாற்றியவ  ்ஆவா .் 

 இந்தத் தீ ெ்்ொயமானது அ சியலடமெ்பின் 323 - A என்ற பி ிவின் கீழ் நிறுவெ்ெை்ைது. 

 அ சுெ் ெணிகளில் நியமிக்கெ்ெை்ை நெ க்ளின் ஆை்ரச ெ்்பு மற்றும் ெணி நிெந்தடனகள் 

பதாை ெ்ானச ்ச ச்ட்சகள் மற்றும் புகா க்டளத் தீ ெ்்ெதற்கு இது வழி வடக பசய்கிறது. 

  323-A என்ற ஒரு சரதத்ின் அடிப்பறையிை் ொ ாளுமன்றம் ஆனது 1985 ஆம் ஆண்டு 

நி வ்ாகத் தீ ெ்்ொயங்கள் சை்ைத்டத நிடறரவற்றியது. 

 ஒரு மதத்ிய நி வ்ாகத் தீ ெ்்ொயம் மற்றும் மாநில நி வ்ாகத் தீ ெ்்ொயங்கடள நிறுவ 

மத்திய அ சுக்கு இந்தச ்சை்ைம் அங்கீகா ம் அளிக்கிறது. 

 இந்தியா முழுவதும் மத்திய நி வ்ாகத் தீ ெ்்ொயதத்ின் 19 அம வ்ு டமயங்கள் உள்ளன. 

 

நிதி ஆகயாக் அலமப்பின் ஆளுலக குழுவின் 7வது ெந்திப்பு 

 நிதி ஆரயாக் அடமெ்பின் ஆளுடக குழுவின் 7வது சந்திெ்பிை்குப் பி தம  ் அவ க்ள் 

தறைறம தாங்கினார.் 

 ெயி  ் முடறகடளப் ெல்வடகெ்ெடுத்தல், நக ெ்்புற ரமம்ொடு மற்றும் ரதசிய கல்விக் 

பகாள்டகடய அமல்ெடுதத்ுதல் ரொன்ற ெல பி சச்டனகள் குறிதத்ு இந்தச ் சடெயில் 

விவாதம் நைதத்ெ்ெை்ைது. 

 நிதி ஆரயாக் அடமெ்பின் ஆளுடகக் குழுவானது அறனத்து மாநிைங்களின் 

முதை்வரக்றளயும், ஒன்றியப் பிரவதசங்களின் முதை்வரக்றளயும் மை்ை ஒன்றியப் 

பிரவதசங்களின் துறண நிறை ஆளுநரக்றளயும் உள்ளைக்கியதாகும். 

 

மாசபரும் பயிற்சி - ஸ்லகலைட் 

 இந்திய இ ாணுவம் தனது விண்பவளிக் களத் திறடன ரமம்ெடுதத்ுவதற்காக வவண்டி  

சமீெதத்ில் "ஸ்டகடலை்” என்ற மாபெரும் ஒரு ெயிற்சியிடன நைதத்ியது. 

 இது இவ்வடகயிலான முதலாவது பெ ிய அளவிலானப் ெயிற்சியாகும். 

 இது பசயற்டகக்ரகாள் பதாை ப்ுச ் சாதனங்களின் பசயல்ொை்டுத் தயா ந்ிடலடயச ்

ரசாதிெ்ெது மற்றும் இந்தச ் சாதனங்கடள இயக்கும் ெணியாள க்ளுக்குப் ெயிற்சி 

அளிெ்ெது ஆகியவை்றை ரநாக்கமாகக் பகாண்ைதாகும். 

 இது லை்சத்தீவு மற்றும் அந்தமான் தீவுகள் ஆகியடவ உை்ெை இந்தியா முழுவதும் நைத்தெ் 

ெடும் ெயிற்சியாகும். 

 இந்திய இ ாணுவம் ஆனது ஜிசாை்-7பி என்ற தனது பசாந்தத் தகவல் பதாை ப்ு 

பசயற்டகக் ரகாடளச ்பசயல்ெடுதத்ும் முயற்சியில் ஈடுெை்டுள்ளது. 

 இந்த பசயற்டகக்ரகாள் ஆனது உள்நாை்டிரலரய தயா ிக்கெ்ெை்ை ஒரு ெல்கற்டறச ்

பசயற்டகக் ரகாள் ஆகும். 

 இது ரமம்ெை்ைப் ொதுகாெ்பு அம்சங்களுைன் வடிவடமக்கெ்ெை்டுள்ளது. 
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ஆகாொ ஏரல்ைன் நிறுவன விமானத்தின் முதை் பயணம் 

 ஆகாசா ஏ ட்லன் நிறுவனமானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 07 ஆம் ரததி முதல் மும்டெ 

மற்றும் அகமதாொத் இடைரய தனது விமானச ்ரசடவயிடன இயக்கத் பதாைங்கியது. 

 முதலீை்ைாள  ் ாரகஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா மற்றும் விமானெ் ரொக்குவ தத்ு துடறயின ான 

ஆதிதய்ா ரகாஷ் மற்றும் வினய் துரெ ஆகிரயா ால் ஆகாசா ஏ ட்லன் நிறுவனம் 

இயக்கெ் ெடுகிறது. 

 

 

ெரவ்கதெ சதாலைத்சதாடரப்ு ஒன்றியத்தின் பிராந்தியத் தரநிலை நிரண்ய மன்றம் 

 ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா பி ாந்தியதத்ிற்கான ச வ்ரதச பதாடலத் பதாை ப்ு 

ஒன்றியதத்ின் பி ாந்தியத் த நிடல நி ண்ய மன்றமானது புதுபைல்லியில் பதாைங்கெ் 

ெை்டுள்ளது. 

 இது தகவல் பதாை ப்ு அடமசச்கதத்ினால் நைதத்ெ்ெடுகிறது. 

 இந்த மன்றத்தின் கருதத்ுரு "பதாடலத் பதாை ப்ுகளின் ஒழுங்குமுடற மற்றும் பகாள்டக 

அம்சங்கள்" என்ெதாகும். 

 ச வ்ரதச பதாடலதப்தாை ப்ு ஒன்றியம் என்ெது 1865 ஆம் ஆண்டு ரம 17 ஆம் ரததி அன்று 

நிறுவெ்ெை்ை, ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் ஒரு சிறெ்பு நிறுவனமாகும். 

 தகவல் மற்றும் தகவல் பதாை ப்ுத் பதாழில்நுை்ெங்கள் பதாை ெ்ான விையங்களுக்கு இது 

பொறுெ்பு மிக்க நிறுவனமாகும். 

 இது "ச வ்ரதச தந்தி ஒன்றியம்" ஆக நிறுவெ் ெை்ைது. 

 இதன் தற்ரொடதயப் பெய  ்ஆனது 1934 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் பகாள்ளெ் ெை்ைது. 

 

இந்தியா கி உடான் முன்சனடுப்பு 

 கலாசச்ா  அடமசச்கமானது கூகுள் நிறுவனத்துைன் இடணந்து “இந்தியா கி உைான்” 

எனும் முன்பனடுெ்பிடனத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்த முன்பனடுெ்ொனது கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அடசக்க முடியாத மற்றும் 

அழியாதத் த த்திடனயும் அதன் சாதடனகடளயும் பகாண்ைாடுவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாகும். 

 கூகுள் நிறுவனம் அதன் வளமான தகவல் காெ்ெகங்கள் மூலமாகவும், கடல சா ந்்த 

விளக்கெ் ெைங்கள் மூலமாகவும் இந்தியாவின் வளமானக் கலாசச்ா ம் மற்றும் 

ொ ம்ெ ியத்திடன ரநாக்கிக் குடிமக்கடள அடழத்துச ் பசல்வடத ஒரு ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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 இத்திை்ைதத்ின் கருதத்ுரு, ‘கைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அடசக்க முடியாத 

மற்றும் அழியாத த ம்' என்ெதாகும். 

 இது கூகுள் நிறுவனதத்ின் கடல மற்றும் கலாசச்ா த் துடறயினால் பசயல்ெடுத்தெ் 

ெடுகிறது. 

 

21 ஆம் நூற்றாண்டிற்கான அனுபவ கற்றை் திட்டம் 

 ஏகலவ்யா கல்வி முடற அடிெ்ெடையிலான குடியிருெ்புெ் ெள்ளிகளின் முதல்வ க்ள் 

மற்றும் ஆசி ிய க்ளுக்காக 21 ஆம் நூற்றாண்டிற்கான அனுெவ கற்றல் திை்ைம் ஆனது 

சமீெதத்ில் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இது மதத்ிய இடைநிடலக் கல்வி வா ியம், ெழங்குடியின  ்விவகா ங்கள் அடமசச்கம் 

மற்றும் ESTS நிறுவனம் ஆகியவற்றினால் TATA அறக்கை்ைடளகள், TISS மற்றும் MGIS ஆகிய 

நிறுவனங்களுைன் இடணந்து பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இது ஆசி ிய க்ள் மற்றும் முதல்வ க்ள் ஆகிரயாருக்கான இடணயவழித் திை்ைமாகும்.  

 இதில் அவ க்ளுக்கு நிகழ்ரந  அனுெவங்களுக்கு ஏற்ெ வகுெ்ெடறக் கற்றல் முடறடய 

மாற்றியடமக்கெ் ெயிற்றுவிக்கெ் ெடும். 

 

எனது கரஷன் உணவுப்படி எனது உரிலம 

 நுக ர்வா  ்விவகா ங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநிரயாகங்கள் அடமசச்கம் ஆனது 

'பொதுெ் ெதிவு வசதி' (எனது அன்றாை வரஷன் எனது உ ிடம) என்ற ஒரு இடணய 

தளத்திடனத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 11 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியெ் பி ரதசங்களில் இந்தெ் ெதிவு பசய்யும் வசதியானது 

பதாைங்கெ் ெை்டுள்ளது. 

 வீடுகளற்ரறா ,் ஆத வற்ரறா ,் புலம்பெய ந்்ரதா  ் மற்றும் தகுதியுடைய இன்ன பிறப் 

ெயனாளிகள் அன்றாை உணவுெ் ெடிகளுக்காக வவண்டி அதை்கான அை்டைகடளெ் 

பெறுவதற்காக அதறன விண்ணெ்பிெ்ெதற்கான வசதிடய பெறச ் பசய்வரத இதன் 

ரநாக்கமாகும். 

 அடனத்து 36 மாநிலங்கள்/ஒன்றியெ் பி ரதசங்களும் ஒர  நாடு ஒர  வரஷன் அை்டை 

திை்ைதத்ின் கீழ் பகாண்டு வ ெ் ெை்டுள்ளன. 

 

எரிெக்தி வளப் பாதுகாப்பு (திருத்தம்) மகொதா 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு எ ிசக்தி வளெ் ொதுகாெ்புத் திருதத் மரசாதாவானது மக்களடவயில் 

நிடறரவற்றெ்ெை்ைது. 

 இந்த மரசாதா புடதெடிவ எ ிபொருள் அடிெ்ெடையிலான ஆற்றல் மூலங்களின் 

ெயன்ொை்டைக் குடறெ்ெடதயும், புடதெடிமம் சா ாத ஆற்றல் மூலங்களின் 

ெயன்ொை்டை ஊக்குவிெ்ெடதயும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 நாை்டின் எ ிசக்தித் ரதடவகடளெ் பூ த்்தி பசய்வதற்குப் புடதெடிமம் சா ாத எ ிசக்தி 

வளங்கடள எ ிபொருளாகெ் ெயன்ெடுத்துவதற்கான வழிவடககடள இந்த மரசாதா 

மத்திய அ சிற்கு வழங்கும். 

 இதில் ெசுடம டஹை் ஜன் மற்றும் உயி ி எதத்னால் ஆகியடவ அைங்கும். 
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 இந்தியாவின் புடதெடிம எ ிபொருள் சா ந்்த மின்னாற்றல் ெயன்ொை்டை குடறக்கச ்

பசய்வரத இந்த மரசாதாவின் ஒரு முக்கிய ரநாக்கமாகும். 

 இந்தியாவின் கா ெ்ன் சந்டதடய வ த்த்கம் பசய்வதற்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவதும், 

தூய்டமயானத் பதாழில்நுை்ெத்டத ஏற்றுக் பகாள்ளச ் பசய்வதற்கும், மின் திறடன 

ரமம்ெடுதத்ுவதற்கும் ஊக்குவிெ்ெரத இ ண்ைாம் ரநாக்கமாகும். 

 

 

வஜ்ர பிரஹார ்பயிற்சி 2022 

 இந்திய-அபம ிக்கக் கூை்டு சிறெ்புெ் ெடைெ் ெயிற்சியான 13வது “வஜ்  பி ஹா  ் 2022” 

ெயிற்சியானது இமாசச்லெ் பி ரதசத்தில் பதாைங்கியது. 

 கூை்டுப் ெணி திை்ைமிைல் மற்றும் பசயல்ொை்டு உத்திகள் ரொன்ற துடறகளில் சிறந்த 

நடைமுடறகள் மற்றும் அனுெவங்கள் ெற்றி ெகி ந்்து பகாள்வடத இது ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 ரமலும், இது இரு நாடுகளின் சிறெ்புெ் ெடைெ் பி ிவுகளுக்கு இடைரயயான பசயல் 

ொை்டுத ்திறடன ரமம்ெடுத்துகிறது. 

 இந்த வருைாந்தி ெ் ெயிற்சியானது இந்தியா மற்றும் அபம ிக்கா இடைரய மாற்றி மாற்றி 

இரு நாடுகளாலும் நைத்தெ்ெடுகிறது. 

 

இரண்டாம் தலைமுலற சதாழிை்நுட்பத்திை் இயங்கும் எத்தனாை் ஆலை 

 ஹ ியானாவின் ொனிெை் நக ில் அடமக்கெ்ெை்டுள்ள இ ண்ைாம் தடலமுடற பதாழில் 

நுை்ெத்தில் இயங்கும் எத்தனால் ஆடலடயப் பி தம  ்திறந்து டவதத்ா .் 

 உள்நாை்டு பதாழில்நுை்ெத்தின் அடிெ்ெடையில், ஆண்டுரதாறும் சுமா  ்இ ண்டு லை்சம் 

ைன் பநல்  டவக்ரகாடலெ் ெயன்ெடுத்தி ஆண்டுரதாறும் சுமா  ்மூன்று ரகாடி லிை்ை  ்

எத்தனாடல இந்த ஆடல உற்ெதத்ி பசய்யும். 

 ஆண்டிற்கு சுமா  ் 3 லை்சம் ைன் கா ெ்ன் டை ஆக்டசடு உமிழ்வுகளுக்குச ் சமமானப் 

ெசுடம இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்விடனக் குடறெ்ெதில் இந்தத் திை்ைம் ஒரு முக்கியப் 

ெங்கிடன அளிக்கும். 
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சூன்யா- சுழிய மாசுபாட்டிலன சவளியிடும் கபாக்குவரத்திற்கான பிரெெ்ாரம் 

 இது காற்றின் த த்டத ரமம்ெடுதத்ுவடதயும், நாடு முழுவதும் சுழிய மாசுொை்டிடனக் 

பகாண்டு ரொக்குவ தத்ு வசதியிடன ரமம்ெடுதத்ுவடதயும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 பெருநிறுவனத் தயா ிெ்புத் திை்ைம் மற்றும் மின்சா  வாகன விழிெ்புண வ்ு இயக்கம் 

ஆகியடவ மூலம் விநிரயாகம் மற்றும் ெயணம் ரொன்ற வசதிகளுக்கு மின்சா  

வாகனங்கடள (EV) ெயன்ெடுதத்ுவடத இந்தெ் பி சச்ா ம் ஊக்குவிக்கிறது. 

 

 

நிலறகவற்ற முடியாத திருமண வாக்குறுதி 

 திருமணம் பசய்வதாக உண்டமயான ஒரு வாக்குறுதி வழங்குவதன் அடிெ்ெடையில் 

கருதத்ு ஒை்றுறமயுைன் உைலுறவு ரமற்பகாள்ளெ்ெை்டு அந்த வாக்குறுதி நிடறரவற்றெ் 

ெைாமல் இருந்தால் அது கற்ெழிெ்பு அல்ல என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறி உள்ளது. 

 உசச் நீதிமன்றமானது 2016 ஆம் ஆண்டில் ெதிவு பசய்யெ்ெை்ை ஒரு முதல் தகவல் 

அறிக்டகயிடன  தத்ு பசய்தது. 

 ரமலும், இந்த வழக்கில் முதல் தகவல் அறிக்டகயிடனெ் ெதிவு பசய்வது என்ெது 

குற்றவியல் நடைமுடறடய தவறாகப் ெயன்ெடுத்துவதாகும் எனவும் உசச் நீதிமன்றம் 

கூறியது. 
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ஹிம் ட்கரான்-இ-கதான் திட்டம் 

 இந்திய இ ாணுவமானது இந்திய ஆளில்லா விமானக் கூை்ைடமெ்புைன் இடணந்து ஹிம் 

ை்ர ான்-இ-ரதான் திை்ைத்திறனச ்சமீெதத்ில் பவளியிை்ைது. 

 இது இந்திய ஆளில்லா விமானச ்சூழலடமவில் ஊக்குவிெ்பு மற்றும் அதத்ுடற சா ந்்த 

வாய்ெ்புகடள வழங்குவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 ‘ஹிம் ை்ர ான்-இ-ரதான்’ என்ெது இந்தியா முழுவதுமான திை்ைமாகும். 

 இது பதாழில்துடற, பமன்பொருள் உருவாக்குந க்ள், கல்வியாள க்ள் மற்றும் ஆளில்லா 

விமானத் தயா ிெ்பு நிறுவனங்கள் உள்ளிை்ை அடனதத்ுப் ெங்கு தா  க்டளயும் 

ஒன்றிடணக்க முயல்கிறது. 

 

 

SMILE-75 முன்சனடுப்பு 

 சமூக நீதி மற்றும் அதிகா மளிதத்ல் அடமசச்கம் ஆனது SMILE-75 முன்பனடுெ்பின் கீழ் 75 

மாநக ாை்சிகடளத் வதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

 இது இந்த மாநக ாை்சிகளிை் பிசட்ச எடுதத்லில் ஈடுெடும் நெரக்ளுக்கு முழுடமயான 

மறுவாழ்விடன வழங்குவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 SMILE என்ெது "வாழ்வாதா ம் மற்றும் பதாழில்முடனவிடன ரமம்ெடுதத்ுவதற்காக 

விளிம்புநிடல ரச ந்்தத் தனிநெ க்ளுக்கு ஆத வு வழங்குதல்" (Support for Marginalised 

Individuals for Livelihood and Enterprise) என்ெதாகும். 

 

பாரத் ரங் மகஹாத்ெவம் 

 மகா ாஷ்டி  மாநில ஆளுந  ் அவ க்ள் 22வது ‘ொ த்  ங் மரஹாதச்வ’ விழாவிடனத ்

பதாைங்கி டவத்தா .் 

 இது சுதந்தி த் திருநாள் அமுதெ் பெருவிழாவின் ஒரு ெகுதியாக நடைபெறும் நாைக 

விழாவாகும். 

 இந்த ஐந்து நாள் விழாவிடனத் ரதசிய நாைகெ் ெள்ளி மற்றும் P.L.ரதஷ்ொண்ரை 

மகா ாஷ்டி ா கடல அகாைமி   ஆகியடவ இடணந்து ஏற்ொடு பசய்தன. 
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மின்ொர (திருத்தம்) மகொதா, 2022 

 ச ச்ட்சக்கு ிய 2022 ஆம் ஆண்டு மின்சா த் திருதத் மரசாதாவானது மக்களடவயில் 

அறிமுகெ் ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

 இது ெல நிறுவனங்களுக்கு, மின்சா ம் வழங்கும் நிறுவனங்களின் விநிரயாக வடல 

அடமெ்புகடளத் தடையற்ற முடறயில் அணுகுவதற்கான வாய்ெ்பிடன வழங்குவடத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளவதாடு நுக ர்வா  ் எந்தபவாரு மின்சார ரசடவ வழங்குந  ்

நிறுவனதத்ிடனயும் ரத வ்ு பசய்வதற்கான ஒரு வாய்ெ்பிடன அளிக்கும். 

 இது மாநில மின்சா  ஒழுங்குமுடற ஆடணயங்கடள தங்களது கை்ைணத் திருத்தங்கடள 

ச ியான ரந தத்ில் ரமற்பகாள்ளவும் சில்லடற மின் விநிரயாகத் துடறயில் ரொை்டித ்

திறடன ஊக்குவிக்கவும் தூண்டுகிறது. 

 இலவசமாக வழங்குதல் என்ற கலாசச்ா ம் மற்றும் மின் விநிரயாக நிறுவனங்களின் 

பெருகி வரும் நிலுடவத் பதாடககள் மீதான ஒரு புதுெ்பிக்கெ்ெை்ை விவாததத்ின் 

மத்தியில் இந்த மரசாதா முன்டவக்கெ்ெடுகிறது. 

 இந்த மரசாதா 2003 ஆம் ஆண்டு மின்சா ச ்சை்ைதத்ிடனத் திருத்தி அடமக்கிறது. 

 தமிழ்நாடு, மகா ாஷ்டி ா மற்றும் பதலுங்கானா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களின் மின் 

பகிரம்ான நிறுவனங்கள்,  அந்தந்த மாநிலங்களின் மின் உற்ெதத்ி நிறுவனங்களுக்கு 57 

சதவீதம் பமாத்த நிலுடவத் பதாடகடயச ்பசலுதத் ரவண்டியுள்ளன. 

 அவற்டறத் பதாை ந்்து உதத் ெ் பி ரதசம், மத்தியெ் பி ரதசம் மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீ  ்

ஒன்றியெ் பி ரதசம் ஆகியடவ உள்ளன. 

 

 

மாவட்ட ரீதியாக சிறுபான்லமயினருக்கு அங்கீகாரம் அளித்தை் 

 மதம் மற்றும் பமாழி சா ந்்தச ் சிறுொன்டமயின  ் சமூகங்கடள மாவை்ை வா ியாக 

அடையாளம் காண்ெது என்பது "சை்ைத்திற்கு மு ணானது" என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறி 

உள்ளது. 

 பமாழி மற்றும் மதச ் சமூகங்களின் சிறுொன்டமயின  ் தகுதிநிறையானது மாநில 

வா ியாகக் கருதெ்ெை ரவண்டும் என்றும் அது குறிெ்பிை்ைது. 
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 2002 ஆம் ஆண்டில் T. M.A.ொய் மற்றும் க ந்ாைக மாநில அ சு இடைரய நடைபெற்ற 

வழக்கில் 11 நீதிெதிகள் பகாண்ை அம வ்ு வழங்கிய ஒரு பெரும்ொன்டமத் தீ ெ்்டெக் 

குறிெ்பிை்டு நீதிெதி இதடனக் கூறினா .் 

 தற்ரொது,  மத்திய அ சால் 1992 ஆம் ஆண்டு சிறுொன்டமயினருக்கானத் ரதசிய 

ஆடணயச ்சை்ைத்தின் 2(c) என்ற ஒரு சை்ைப் பி ிவின் கீழ் அறிவிக்கெ்ெை்ை சமூகங்கள் 

மை்டுரம சிறுொன்டமயின ாகக் கருதெ்ெடுகின்றன. 

 

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் கயாஜனா-நகரப்்புறத் திட்டம் 

 பி தான் மந்தி ி ஆவாஸ் ரயாஜனா-நக ெ்்புறம் (PMAY-U) திை்ைத்டத 2024 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்ெ  ் 31 ஆம் ரததி வட  பதாை வ்தற்கு மதத்ிய அடமசச் டவ ஒெ்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 

 அடனவருக்கும் வீை்டு வசதித் திை்ைம் என்ெது இந்திய அ சால் பசயல்ெடுதத்ெ்ெை்டு வரும் 

முக்கியத் திை்ைங்களில் ஒன்றாகும். 

 மாநிலங்கள்/ஒன்றியெ் பி ரதசங்கள்/மத்திய இடைமுக முகடமகள் மூலம் நாை்டின் 

நக ெ்்புறங்களில் உள்ள அடனத்துத ் தகுதியானப் ெயனாளிகளுக்கும் அடனதத்ு 

வானிடலகளுக்கும் ஏற்ற வடகயிலான ெக்கா வீடுகடள வழங்கச ் பசய்வடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திை்ைம் நாை்டிலுள்ள அடனதத்ு நக ெ்்புறங்கடளயும் உள்ளைக்கியது. 

 

 

லும்பி-புகராவாக்இண்ட் தடுப்பூசி 

 விலங்குகளின் ரதாலில் வரும் கை்டி (Lumpy Skin Disease – LSD) என்ை ரநாய்க்கான லும்பி-

புர ாவாக்இண்ை் என்ற உள்நாை்டிலிரலரய தயா ிக்கெ்ெை்ை ஒரு தடுெ்பூசியானது 

சமீெதத்ில் பவளியிைெ் ெை்ைது. 

 இந்த ரநாயானது ெல மாநிலங்களில் ெ வியதால், 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் நூற்றுக் 

கணக்கான கால்நடைகள் உயி ிழந்தன. 
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 லும்பி-புர ாவாக்இண்ை் என்ற தடுெ்பூசி, இந்திய ரவளாண் ஆ ாய்சச்ி சடெயின் (ICAR) கீழ் 

உள்ள இ ண்டு நிறுவனங்களால் உருவாக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 இந்ரநாய் ஆெ்பி ிக்காவில் ரதான்றியதாகும். 

 கைந்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் பதன் மாநிலங்களில் தன் தாக்கதத்ிடன 

பவளிெ்ெடுத்தியெ் பிறகு, LSD ரநாயின் பெருந்பதாற்றானது ெஞ்சாெ் மற்றும் வை 

இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களுக்கும் ெ வியுள்ளது. 

 இந்ரநாய் பெரும்ொலும் ெசுக்களிலும், சற்ரற குடறவான அளவில் எருடமகளிலும் 

ஏற்ெடுகிறது. 

 

 

இமாைய வழித்தட வலையலமப்பு 

 சீனா மற்றும் ரநொளம் ஆகியடவ இறணந்துச ் சமீெதத்ில் “இமாலயப் ெல் ெ ிமாண 

வழித்தை இடணெ்பு வடலயடமெ்டெ” உருவாக்க ஒெ்புதல் அளித்தன. 

 இந்த ஒெ்ெந்ததத்ின் கீழ், சீனா-ரநொள எல்டலக்குை்ெை்ை இ யில்ரவயிடன நிறுவச ்

பசய்வதற்கான சாதத்ியக் கூறுகடளக் கண்ைறிவதற்கான ஒரு ஆய்விற்கு சீனா நிதி 

அளிக்கும். 

 சீனாவின் மண்ைலம் மற்றும் சாடல முன்பனடுெ்பின் கீழ் இமாலயப் ெல் ெ ிமாண 

வழித்தை இடணெ்பு வடலயடமெ்ொனது கை்ைடமக்கெ்ெடும். 

 இதன் கீழ் இ யில்ரவ மற்றும் தகவல் பதாை ப்ு வடலயடமெ்புகள் கை்ைடமக்கெ் ெடும். 

 இது மண்ைலம் மற்றும் சாடல முன்பனடுெ்பின் கீழ், ரநொளதத்ிற்கும் சீனாவிற்கும் 

இடைரய கை்ைடமக்கெ்ெை உள்ள ஒரு பொருளாதா  முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த வழித் 

தைமாகும். 
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புதிய இலணயவழி விண்சவளி அருங்காட்சியகம் 

 ‘ஸ்பாரக்்’ விண்பவளி அருங்காை்சியகம் எனப்படும் இந்த டிஜிை்ைை் தளத்றத இஸ்வரா 

தறைவர ்S. வசாம்நாத் பதாைங்கி றவத்தார.் 

 இது ஒரு ஊைாடும் இறைமுகதத்ுைன் இஸ்வராவின் பை்வவறுத் திை்ைப் பணிகறள 

விளக்கிக் காை்டுகிைது. 

 இது பயனரக்ள் இந்தத் தளதத்ுைன் எளிதாக பதாைரப்ு பகாள்ளும் வறகயிை் ஒரு ஊைாடும் 

இறைமுகத்றதக் பகாண்டுள்ளது. 

 இஸ்வராவின் ஏவுகைங்கள், பசயை்றகக்வகாள்கள் மை்றும் அறிவியை் பணிகள் 

பதாைரப்ான பை ஆவணங்கள், பைங்கள் மை்றும் ஒளிப்பைக் காை்சிகறள இந்தத் தளம் 

வழங்குகிைது. 

 

உைகின் மிக உயரமான செனாப் இரயிை் பாைத்தின் முக்கிய இலணப்பு 

 பசனாப் ஆை்றின் மீது கை்ைப்பை்டு வரும் உைகின் மிக உயரமான இரயிை்வவ பாைதத்ின் 

முக்கிய இறணப்பு சமீபத்திை் பதாைங்கப்பை்ைது. 

 இந்த முக்கிய இறணப்பானது உைகின் மிக உயரமான இரயிை்வவ பாைத்தின் வமை் 

தளங்களின் இரண்டு முறனகறள இறணக்கிைது. 

 பசனாப் பாைம் 1,315 மீை்ைர ்நீளம் பகாண்ைதாகும். 

 தை்வபாது கை்ைப்பை்டு வருகின்ை பசனாப் பாைம் அதன் கை்டுமானப் பணிகள் நிறைவு 

அறைந்ததும், அது பாரசீின் ஈபிள் வகாபுரத்றத விை 35 மீை்ைர ்உயரமாக விளங்கும். 

 இந்தப் பாைம் காஷ்மீர ்பள்ளதத்ாக்குப் பகுதிக்கான வநரடி இறணப்பிறன வழங்கும். 

 

 

75வது சுதந்திரத் தின விழா 

 இந்தியா, விடுதறை பபை்ைதன் 75வது ஆண்டு நிறைவு அை்ைது தனது 76வது சுதந்திர 

தினதத்ிறனக் பகாண்ைாடுகிைது. 

 “சுவரதசி ரஷ சுவ ாஜ், சுவ ாஜ் ரஷ சூ ஜ்” என்ற ஸ்ரீ அ விந்த ின் ஒரு மந்தி த்டதெ் 

பின்ெற்றுமாறு பி தம  ்அவ க்ள் மக்களுக்கு வலியுறுத்தினா .் 

 திபரௌபதி முரம்ு குடியரசுத் தறைவராக ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை பிறகு தான் ெங்ரகற்கும் 

முதல் சுதந்தி த ் தின விழாவில், இ ாஷ்டி ெதி ெவனில் ஒரு வ ரவற்பு நிகழ்சச்ிடய 

நைத்தினா .்  
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 “ஹ  ் க  ் தி ங்கா” என்ை பி சச்ா த்திற்கான இடணய தளத்தில் இந்தியத் ரதசியக் 

பகாடியுைன் எடுதத்ுக் பகாண்ை 5 ரகாடிக்கும் அதிகமான சுயப் புடகெ்ெைங்கள் 

ெதிரவற்றம் பசய்யெ்ெை்டுள்ளன. 

 இந்தத் தினதத்ிடனக் பகாண்ைாடுவதற்காக, ‘சுதந்தி த் திருநாள் அமுதெ் பெருவிழா’ 

என்ற முன்பனடுெ்பிடன இந்திய அ சுத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மா ச் ்12  ஆம் ரததியன்று, பி தம  ்அவ க்ள் சுதந்தி த் திருநாள் அமுதெ் 

பெருவிழா முன்பனடுெ்பிடனத் பதாைங்கி டவத்தா .் 

 நாம் சுதந்தி ம் அடைந்ததன் 75வது ஆண்டு நிடறவிடனக் பகாண்ைாடுவடதயும் 

அதடன நிடனவு கூறும் வடகயிலும் 75 வா  நாள் கணிெ்பு பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 சுதந்தி ெ் ரொ ாை்ைதத்ில் ெங்ரகற்ை சில பவளிவ ாத நாயக க்ளின் பெய க்டளக் 

பகாண்ை 16 பூங்காக்கடள பைல்லியில் துடணநிடல ஆளுந  ் V.K. சக்ரசனா அவ க்ள் 

திறந்து டவத்தா .்  

 

இந்தியாவின் பருவநிலை ொரந்்த உறுதிப்பாடுகள் 

 2070 ஆம் ஆண்டிை்குள் இந்தியா புறதபடிம எரிபபாருறளச ் சாரந்்திராமை் திைம்பைச ்

பசயை்படுதை் மை்றும் பபாருளாதாரத்திை்கு ஆை்ைை் அளிப்பதை்குப் புதுப்பிக்கதத்க்க 

ஆை்ைறை இந்தியா சாரந்்திருப்பறத துரிதப்படுதத்ுதை் வபான்ை கிளாஸ்வகாவிை் 

இந்தியா அளித்த உறுதிபமாழிகறள இந்தியா அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 இருப்பினும், இந்திய நாை்டினாை் அங்கீகரிக்கப்பை்ை உறுதிபமாழிகள், அது உறுதி 

அளித்தவை்றை விை குறைவாகவவ இருந்தன. 

5 உறுதிப்பாடுகள் 

 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள், இந்தியா தனது புறதபடிமம் சாரா ஆை்ைை் திைறன 500 GW ஆக 

உய த்த்ும். 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்தியா தனது ஆற்றல் ரதடவகளில் 50 சதவீதத்திடனப் 

புதுெ்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் பூ த்்தி பசய்யும். 

 இந்தியா தற்ரொது முதல் 2030 ஆம் ஆண்டு வட  பமாத்த க ியமில (கா ெ்ன்) வாயு 

உமிழ்விடன  1 பில்லியன் ைன்கள் வட  குடறக்கும். 

 இந்தியா தனது கா ெ்ன் பசறிவிடன, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 2005 ஆம் ஆண்டின் அளவிை் 

இருந்து 45 சதவீததத்ிற்கும் அதிகமான அளவு குடறக்கும். 

 ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து பவளியாகும் நிக  கா ெ்ன்டை ஆக்டசடு உமிழ்வானது 2070 

ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறுதத்ெ்ெடும், அை்ைது, இந்தியா ‘நிக  சுழிய’ உமிழ்வு என்ற இலக்டக 

எை்டும். 
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ஆயுஷ் கட்டலமப்புத்  திட்டம் 

 ஆயுஷ் அறமசச்கம் மை்றும் மின்னணு மை்றும் தகவை் பதாழிை்நுை்ப அறமசச்கம் 

ஆகியறவ ஆயுஷ் கை்ைறமப்புத் திை்ைதத்ிை்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிை்   

றகபயழுதத்ிை்ைன. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஆயுஷ் துறைறய டிஜிை்ைை் மயமாக்குவதை்காக வவண்டி ஆயுஷ் 

அறமசச்கத்திை்கு 3 ஆண்டு காைத்திை்கு மின்னணு மை்றும் தகவை் பதாழிை் நுை்ப 

அறமசச்கம் தனது பதாழிை்நுை்ப உதவிறய வழங்கும்.  

 இந்த ஒப்பந்தமானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் றகபயழுத்தான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் 

பதாைரச்ச்ியாகும். 

 ஆயுஷ் கை்ைறமப்புத் திை்ைமானது, தகவை் பதாழிை்நுை்பத் துறைக்கான ஒரு ஆதரவு 

அறமப்பிறன உருவாக்குவதை்காக 2018 ஆம் ஆண்டிை் ஆயுஷ் அறமசச்கதத்ினாை் 

பதாைங்கப் பை்ைது.  

 

செறிவூட்டப்பட்ட அரிசித் திட்டம் – இரண்டாம் கட்டம்  

 

 2024 ஆம் ஆண்டிை்குள், அரசுத் திை்ைங்களின் மூைம் பசறிவூை்ைப்பை்ை அரிசியிறன 

விநிவயாகிக்க அரசானது 2021 ஆம் ஆண்டிை் இைக்கு நிரண்யித்தது. 

 இந்த விநிவயாகத் திை்ைத்தின் முதை் கை்ைமானது 2021 ஆம் ஆண்டிை் அக்வைாபர ்மாததத்ிை் 

பதாைங்கப்பை்ைது. 

 இரண்ைாம் கை்ைத்திை் 52% மாவை்ைங்கள் பசறிவூை்ைப்பை்ை அரிசியிறனப் பபை்ைன. 

 பபாது விநிவயாகத் திை்ைத்தின் கீழ், 24 மாநிைங்கறளச ் வசரந்்த 151 மாவை்ைங்கள் 

பசறிவூை்ைப்பை்ை அரிசியிறனப் பபை்ைன. 

 பசறிவூை்ைப்பை்ை அரிசி வழங்கீை்டுத் திை்ைமானது, மதத்ிய அரசின் நிதி உதவிறயப் 

பபை்ை திை்ைமாகும். 

 இந்தியாவிை் இரத்தவசாறக மை்றும் நுண் ஊை்ைசச்த்துக் குறைபாடு ஆகியவை்றை 

ஒழிப்பறத வநாக்கமாகக் பகாண்டு, 2019 ஆம் ஆண்டிை் இத்திை்ைம் பதாைங்கப்பை்ைது. 

 இந்தத் திை்ைத்திறன 3 ஆண்டுகளுக்குத் பதாைர (2021-22) அனுமதியானது  அளிக்கப் 

பை்ைது. 
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சுதந்திரத் தின உலர : 7 சிறப்பம்ெங்கள் 

 இந்தியாவின் 76வது சுதந்திரத் தினத்றதபயாை்டி, பைை்லி பசங்வகாை்றையிை் நைத்தப் 

பை்ை விழாவிை் பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் உறரயாை்றினார.் 

 சுதந்திரப் வபாராை்ை வீரரக்ள், புரை்சியாளரக்ள் மை்றும் வதசத்றதக் கை்டிபயழுப்ப 

அரும்பாடுபை்ைவரக்ள் ஆகிவயாறர நிறனவு கூரந்்து தனது உறரறயத் பதாைங்கச ்

பசய்தார.் 

 அயை் நாடுகளிைமிருந்து அனுமதிப் பபறுவதை்கு வழிவகுக்கும் ‘குலாமி’ என்ற அடிடம 

எண்ணத்திடன மக்கள் டகவிை ரவண்டும் அவ  ்ரகை்டுக் பகாண்ைா .்  

 காலனித்துவதத்ின் எஞ்சிய அதிகா ங்கடள அகற்றவும் நமது அடிெ்ெடைத் 

ரதாற்றதத்ிடனத் தக்க டவதத்ுக் பகாள்ளவும்  ரவற்றுடமயில் ஒற்றுடமடய உறுதிெ் 

ெடுதத்வும் தங்களது கைடமடயச ்பசய்யுமாறும் மக்கடளக் ரகை்டுக் பகாண்ைா .் 

 ஊழலும், வாரிசு அ சியலும் இந்தியாவில் நிலவும் இ ண்டு மிகெ்பெ ியச ் சவால்கள் 

என்று அவ  ்குறிெ்பிை்ைா .்  

 நாை்டிலிருந்து ஊழடலயும் வாரிசு அ சியலிடனயும் அகற்ற ரவண்டும் என அவ  ்நாை்டு 

மக்கடளக் ரகை்டுக் பகாண்ைா .் 

 130 ரகாடி மக்களின் ஒை்டு பமாத்த மனெ்ொன்டமயிடன ‘இந்திய மக்கள்’ (டீம் இந்தியா) 

என்றவாறு மாற்றவும், அடுதத் 25 ஆண்டுகளில் வள ச்ச்ிெ் பெற்ற நாைாக இந்தியா மாற 

உள்ளடத  உறுதி பசய்யவும் வவண்டி நாை்டிடன முன்ரனாக்கிக் பகாண்டு பசல்லவும் 

அவ  ்மக்களிைம் அடழெ்பு விடுத்தா .் 

 பி தம  ்அவ க்ள் அம் ித் கால் என்ெதற்காக 5 தீ ம்ானங்கடள அல்லது “ெஞ்ச ்பி ான்” 

அை்ைது ‘விக்சித் ொ த’் (வள ச்ச்ி பெற்ற இந்தியா) என்ெதற்காகச ் பசயல்ெடுதல் 

என்ெடத முன்டவத்தா .்  

 

 

குடியரசுத் தலைவரின் காவை்துலறப் பதக்கங்கள் 

 2022 ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத் தினத்தன்று, 1082 காவை்துறைப் பணியாளரக்ள் காவை் 

துறைப் பதக்கங்கறளப் பபை்ைனர.்  
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 அவரக்ளுள் 347 காவை்துறையினர ் வீரதீரச ் பசயை்களுக்கானப் பதக்கதத்ிறனயும், 87 

நபரக்ள் சிைப்பாகப் பணியாை்றியதை்கான காவை்துறைப் பதக்கதத்ிறனயும், 648 

பணியாளரக்ள் மகத்தானச ்வசறவக்கானப் பதக்கத்திறனயும் பபை்ைனர.் 

 இந்த ஆண்டு, ெம்மு & காஷ்மீட ச ் ரச ந்்த 109 மத்திய ரசமக் காவல் ெடை வீ  க்ள் 

மற்றும் 108 காவல் அதிகா ிகள் வீ தீ ப் ெணிகளுக்கான காவல்துடற விருதிடனெ் 

பெற்றன .் 

 இவ க்டளத் தவி , 7 காவல்துடற வீ  க்ள் சிறந்தச ்ரசடவக்கான குடிய சுத் தடலவ ின் 

சீ த்ிருதத்ச ்ரசடவெ் ெதக்கத்திடனெ் பெற்றன .்  

 மகதத்ானச ்ரசடவக்கான சீ த்ிருதத்ச ்ரசடவெ் ெதக்கத்திடன 38 வீ  க்ள் பெற்றன .் 

 குடிய சுத ் தடலவ ின் காவல்துடறப் ெதக்கங்கள் என்ெது இந்தியாவின் சை்ைங்கறள 

அமலாக்கும் துடறயினருக்கு வழங்கெ்ெடுகிறது.  

 இந்த விருதானது 1951 ஆம் ஆண்டு மா ச் ்01 ஆம் ரததியன்று நிறுவெ்ெை்ைது. 

 இந்த விருதானது ஆ ம்ெத்தில், ‘குடிய சுத் தடலவ ின் காவல்துடற மற்றும் தீயடணெ்பு 

வீ  க்ளுக்கான விருதுகள்’ என்றடழக்கெ்ெை்ைன. 

 இறவ வீ தீ ச ்பசயல்கள் அல்லது சிறெ்ொனச ்ரசடவக்காக வழங்கெ்ெடுகிறது.  

 

 

குடியரசுத் தலைவரின் தாத்ரக்ெக் பதக்கம் 

 ஆயுதப் பறைகள் மை்றும் மதத்ிய ஆயுதப்பறை வீரரக்ளுக்கான 107 வீரதீரப் 

பதக்கங்கறள வழங்க குடியரசுத் தறைவர ் திபரௌபதி முரம்ூ அவரக்ள் ஒப்புதை் 

அளித்தார.் 

 இதிை் 3 கிரிதத்ி சக்ரா பதக்கங்களும் 13 பசௌரிய சக்ரா பதக்கங்களும் அைங்கும். 

 இவை்றைத் தவிர 81 வசனா பதக்கங்களும், 1 நவ் வசனா பதக்கங்களும், 2 பர ்வதா வசனா 

பதக்கங்களும் அறிவிக்கப்பை்ைன.  

 கைவைாரக் காவை் பறையினருக்கான 3 தாதர்க்சக் பதக்கங்களுக்கும் குடியரசுத் தறைவர ்

அவரக்ள் ஒப்புதை் அளித்தார.் 

 இது அவரக்ளின் ஆழ்ந்த வீரதீரச ் பசயை்கள், சிைப்பான வசறவ மை்றும் கைறம மீதான 

ஒப்பை்ை அரப்்பணிப்பு ஆகியவை்றைக் பகௌரவிக்கச ் பசய்யும் ஒரு வநாக்கத்துைன் 

வழங்கப் படுகிைது.  
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23வது இந்திய ெரவ்கதெக் கடை்ொர் உணவுப் சபாருட்கள் கண்காட்சி 

 23வது இந்திய ச வ்ரதசக் கைல்சா  ் உணவுெ் பொருை்கள் கண்காை்சியானது 

பகாை்கத்தாவிை் நைத்தப் பை உள்ளது. 

 இது இந்தியக் கைை்சார ்உணவுப் பபாருள் ஏை்றுமதிச ்சங்கதத்ுைன் இறணந்து கைை் சார ்

பபாருை்கள் ஏை்றுமதி வமம்பாை்டு அறமப்பினாை் நைத்தப்பை உள்ளது. 

 இது கைை்சார ்உணவுப்பபாருை்கள் துறையிை், 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நைத்தப் படும் 

கண்காை்சியாகும்.  

 

மிகவும் நம்பகமான  அலமப்புகள் 

 பாதுகாப்புப் பறைகள், இந்திய ரிசரவ்் வங்கி மை்றும் இந்தியப் பிரதமர ் ஆகியறவ 

இந்தியாவிை் உள்ள மிக நம்பகமான அறமப்புகளாகும். 

 இப்சாஸ் இந்தியா என்ை அறமப்பினாை் இந்தக் கணக்பகடுப்பானது நைதத்ப்பை்ைது. 

 இதிை் இந்திய உசச் நீதிமன்ைமானது 4வது இைத்திை் உள்ளது. 

 இதறனத் பதாைரந்்து மதத்ியப் புைனாய்வு வாரியமானது இைம் பபை்றுள்ளது.  
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10 ெதவீதம் எத்தனாை் கைலவ 

 கரும்பில் இருந்து எடுக்கெ்ெை்ை எத்தனாடலப் பெை்ர ாலில் 10 சதவீத அளவில் கலந்து 

உெரயாகிக்கும் திை்ை இலக்கிடன இந்தியா திை்ைமிை்ைதற்கு முன்ரெ எை்டியுள்ளது. 

 10 சதவீதம் எதத்னால் (10 சதவீதம் எதத்னால், 90 சதவீதம் பெை்ர ால்) கலந்த பெை்ர ாடல 

விநிரயாகிெ்ெதற்கான இலக்கானது ஜூன் மாதம் எை்ைெ்ெை்ைது. 

 இதறன எை்ைெ்ெை 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் மாதம்  இலக்காக நி ண்யிக்கெ்ெை்டு 

இருந்தது 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள், ஐந்து ஆண்டுகளில் 20 சதவிகிதம் எத்தனால் கலந்த பெை்ர ால் 

தயா ிக்கும் இலக்டக அடையும் முன்பனடுெ்பிடன அ சு முன்பனடுதத்ுள்ளது. 

 

 

யாத்ரி சுரக்ொ நடவடிக்லக 

 

 இந்திய இ யில்ரவ ொதுகாெ்புெ் ெடையானது, யாத் ி சு க்சா நைவடிக்டக என்று 

அடழக்கெ் ெடும் இந்தியா முழுவதுமான நைவடிக்டகடயத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்த முன்பனடுெ்பின் கீழ், ெயணிகளுக்கு 24 மணி ரந மும் ொதுகாெ்பு வழங்கச ்

பசய்வதற்காகப் ெல நைவடிக்டககள் எடுக்கெ்ெை்டு வருகின்றன. 
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 இந்த நைவடிக்டகயிடனத் பதாைங்குவதற்காக, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மாதத்தில் 

ெயணிகளிைம் பகாள்டளயடிக்கும் குற்றவாளிகளுக்கு எதி ாக இ யில்ரவ ொதுகாெ்புெ் 

ெடை ஒரு மாத கால அளவிைான இந்தியா முழுவதுமான ஒரு இயக்கத்டதத் 

பதாைங்கியது. 

 

வானத்திை் இந்தியத் கதசியக் சகாடி 

 சுதந்தி  தினதத்ன்று, ஸ்ரெஸ் கிை்ஸ் இந்தியா என்ற அடமெ்ொனது, புவியில் இருந்து 

சுமா  ்30 கிரலாமீை்ை  ்உய த்தில் இந்தியத் ரதசியக் பகாடிடய ஏற்றியது. 

 பகாடிடய ஏந்திச ்பசன்று வானில் வி ியச ்பசய்த ஒரு ெலூன் மூலம் புவியில் இருந்து 1 

லை்சதத்ு 6 ஆயி ம் அடி உய த்திற்குத் ரதசியக் பகாடி அனுெ்ெெ்ெை்ைது. 

 ஸ்ரெஸ் கிை்ஸ் இந்தியா என்ெது நாை்டிற்கான இளம் அறிவியலாள க்டள உருவாக்கி, 

எல்டலகளற்ற உலகம் குறித்த விழிெ்புண ட்வ குழந்டதகளிடைரய ெ ெ்புகின்ற ஓ  ்

அடமெ்ொகும். 

 இந்த அடமெ்ொனது, சமீெத்தில் ஒரு பசயற்டகக் ரகாடளப் புவி தாழ்மை்ைச ் சுற்றுெ் 

ொடதயில் ஏவியது. 

 சுதந்தி ம் பெற்றதன் 75வது ஆண்டு நிடறவிடனக் குறிக்கும் வடகயில் இந்தியா 

முழுவதும் உள்ள 750 மாணவிய ால்  இந்த ஆசாதிசாை் உருவாக்கெ் ெை்ைது. 

 

 

INS ொத்புரா கப்பை் - 75 சுற்றுகள் 

 இந்திய கைற்ெடைக் கெ்ெல் (INS) சாத்பு ா என்ை கப்பைானது இந்தியாவின் 75வது ஆண்டு 

சுதந்தி த்டதக் பகாண்ைாடுவதற்காக வை அபம ிக்கக் கண்ைத்டதச ் பசன்று 

அடைந்தது. 

 இந்தியாவின் சுதந்தி  தினத்தன்று சான் டியாரகா அபம ிக்கக் கைற்ெடைத ்தளத்தில் INS 

சாத்பு ா கெ்ெைானது சுதந்தி த ் திருநாள் அமுதெ் பெருவிழாவிடன பகாண்ைாடும் 

விதமாக 75 சுற்றுகடள நிடறவு பசய்தது. 

 INS சாதப்ு ா கெ்ெல் சான் டியாரகா அபம ிக்கக் கைற்ெடைத் தளத்திற்கு வருடக தந்தது 

ஒரு வ லாற்றுச ்சிறெ்புமிக்க நிகழ்வாகும். 

 இந்தியக் கைற்ெடையின் ரொ க்்கெ்ெல் வை அபம ிக்காவின் ரமற்குக் கைற்கட டய 

வந்தடைந்தது இதுரவ முதல் முடறயாகும். 
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சூப்பர் வாசுகி ெரக்கு இரயிை் 

 

 இந்திய இ யில்ரவ நி வ்ாகமானது சூெ்ெ  ் வாசுகி ச க்கு என்ை இ யிலின் ரசாதடன 

ஓை்ைத்டத ரமற்பகாண்ைது. 

 295 ஏற்றெ்ெை்ை ச க்குெ் பெை்டிகள் மற்றும் 6 இயந்தி ங்களுைன் இந்தியாவின் மிக 

நீளமான மற்றும் அதிக எடை பகாண்ை ச க்கு இ யிலாக இது விளங்குகிறது. 

 27,000 ைன்களுக்கும் அதிகமான அளவிை் நிலக்க ிடய ஏற்றிக் பகாண்டு இந்த 3.5 கி.மீ. 

நீளம் பகாண்ை ச க்கு இ யிலின் ரசாதடன ஓை்ைமானது ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ைது. 

 சத்தீஸ்க ில் உள்ள ரகா ெ்ா மற்றும் நாக்பூருக்கு அருகிலுள்ள  ாஜ்நந்தக்ான் ஆகிய 

ெகுதிகளுக்கு இடைரய பதன்கிழக்கு மத்திய இ யில்ரவ நி வ்ாகம் இந்தச ் ரசாதடன 

ஓை்ைத்டத நைதத்ியது. 

 இந்திய இ யில்ரவ நி வ்ாகத்தினால் இதுவட  இயக்கெ்ெை்ை மிக நீளமான மற்றும் அதிக 

எடை பகாண்ை ச க்கு இ யில் இதுவாகும். 
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இந்தியாவின் குழந்லத இறப்பு விகிதம் 

 

 குழந்டத இறெ்பு விகிதத்திடனக் குடறெ்ெதில் இந்தியா ஒரு விட வான முன்ரனற்றம் 

கண்டுள்ளது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் குழந்டத இறெ்பு விகிதமானது 1,000 பிறெ்புகளுக்கு 45 ஆக இருந்தது. 

 ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டில் இது 1,000 பிறெ்புகளுக்கு 35 ஆகக் குடறந்தது. 

 ‘ொலன் 1000’ ரதசியெ் பி சச்ா ம் மற்றும் பெற்ரறா  ்சா  ்பசயலி ஆனது மும்டெயில் 

நடைபெற்ற ஆ ம்ெ குழந்டதப் ெருவ ரமம்ொை்டு மாநாை்டில் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 ‘ொலன் 1000’ ஆனது குழந்டதகளின் வாழ்க்டகயின் முதல் இ ண்டு ஆண்டுகளில் 

அவ க்ளின் அறிவாற்றல் ரமம்ொை்டில் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

 இந்தச ்பசயலியானது ெ ாம ிெ்ொள க்ளுக்கு குழந்டதகளின் அன்றாை வழக்கங்களில் 

என்ன பசய்ய முடியும் என்ெது குறித்த சிை நடைமுடற சா ந்்த ஆரலாசடனகடள 

வழங்கி, சந்ரதகங்கடளத் தீ க்்க உதவும். 

 இந்தத் திை்ைமானது,  ாஷ்ை் ிய ொல் ஸ்வஸ்தய் கா ியக் ம் (RBSK) என்ை திை்ைத்துைன் 

இடணக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

  ாஷ்ை் ிய ொல் ஸ்வஸ்த்ய கா ியக் ம் திை்ைம் ஆனது குழந்டத பிறந்த முதல் 1,000 

நாை்களில் பொறுெ்புமிக்க கவனிெ்பு மற்றும் கவனம் மிக்க நலன்கடள வழங்குவடத 

உறுதிெ்ெடுதத்ுகிறது. 

 

புதிய ஆயுதங்கள் மற்றும் ஆயுத அலமப்பு 

 ொதுகாெ்புத ் துறை அடமசச்கம் ஆனது நிபுண் கண்ணி பவடிகள், தட யிறங்கும் 

வடகயிலான தாக்குதல் கலம் (LCA) இ ண்டு புதிய ஆயுதங்கள் மற்றும் F-INSAS அடமெ்பு 

ஆகியவற்டற இ ாணுவத்திைம் ஒெ்ெடைத்தது. 

F-INSAS அலமப்பு 

 F-INSAS என்ெதன் வி ிவாக்கம் ஒரு அடமெ்ொகச ்பசயல்ெை உள்ள எதி க்ால காலாை் ெடை 

அடமெ்பு என்ெதாகும். 

 இது இந்திய இ ாணுவெ் பி ிவுகடள நவீனமயமாக்க உதவும் வடகயிலான உள் 

நாை்டிரலரய உருவாக்கெ்ெை்ை ஓ  ்அடமெ்ொகும். 
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 இந்திய இ ாணுவத்தின் காலாை்ெடைப் பி ிவுகளின் பசயல்ொை்டுத் திறடன 

ரமம்ெடுத்துவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்த அடமெ்ொனது உருவாக்கெ்ெை்ைது. 

 F-INSAS அடமெ்ொனது AK-203 தாக்குதல்  க துெ்ொக்கி வடிவில் அழிெ்புத் திறடன 

உள்ளைக்கியது. 

 இந்தியா மற்றும்  ஷ்யா இடையிலான கூை்டு முயற்சியின் ஒரு ெகுதியாக AK-203 

ஆயுதத்திடன இந்தியா தயா ிக்க உள்ளது. 

நிபுண் பலட எதிர்ப்பு கண்ணி சவடிகள் 

 இந்த 'நிபுண்' கண்ணி பவடிகள், தற்ரொதுள்ள கண்ணி பவடிகடள விை அதிக சக்தி 

வாய்ந்ததாகவும் ெயனுள்ளதாகவும் இருெ்ெதால், எல்டலயில் உள்ள ெடையினருக்கு 

வழங்கெ் ெடும் ொதுகாெ்டெ இது ரமலும் ரமம்ெடுத்தும். 

தலரயிறங்கும் வலகயிைான தாக்குதை் கைம் 

 தட யிறங்கும் வடகயிலான தாக்குதல் கலங்கள் என்ற இந்தெ் புதிய ெைகுகளில், 

ரமம்ெை்ை கண்காணிெ்புக் கருவிகள் மற்றும் இத ெ் பிற உெக ணங்களுைன் பொருத்தெ் 

ெை்டுள்ளன. 

 கிழக்கு லைாக்கில் உள்ள ொங்ரகாங் ரசா ஏ ியின் ெகுதிகளில் கடுடமயான 

கண்காணிெ்புெ் ெணியில் இடவ ஈடுெடுத்தெ்ெை்டுள்ளன. 

 ரொ  ்நைவடிக்டககளில் வீ  க்டள ஏற்றிச ்பசல்வதற்கானப் ெைகுகளுக்கு மாற்றாக இது 

விளங்கும். 

 இந்த இலகு க தாக்குதல் தாங்கு கலங்கள் மூலம் 35 வீ  க்டள ஏற்றிச ்பசல்ல முடியும். 

 

 

அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான ‘பஞ்ெ ்பிரான்’ இைக்கு 

 அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் இந்திய நாை்டிடன ஒரு வள ச்ச்ிெ் பெற்ற நாைாக மாற்றச ்

பசய்வதற்கான “ெஞ்ச ் பி ான் இலக்குகடள” (ஐந்து தீ ம்ானங்கள்) பி தம  ் அவ க்ள் 

நி ண்யித்தா .் 

 அந்த ஐந்து இலக்குகள் பின்வருமாறு 

o மாபெரும் தீ ம்ானங்கள் மற்றும் வள ச்ச்ிெ் பெற்ற இந்தியா என்ற உறுதியுைன் 

முன்ரனறுதல் 

o அடிடமத் தனதத்ின் அடனதத்ுத் தையங்கடளயும் அழிதத்ல் 
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o இந்தியாவின் ொ ம்ெ ியத்டதெ் ெற்றி பெருமிதம் பகாள்ளுதல் 

o ஒற்றுடமரய வலிடம 

o பி தம  ்மற்றும் முதல்வ க்ள் உள்ளிை்ை குடிமக்களின் கைடமகள். 

 2047 ஆம் ஆண்டில் நமது நாடு சுதந்தி ம் அடைந்து 100 ஆண்டுகள் நிடறவடையும் ரொது 

இந்த ஐந்து தீ ம்ானங்கள் வள ச்ச்ிெ் பெற்ற நாை்டிற்கு மிக முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாக 

இருக்கும். 

 

 

இந்தியாவிை் முதை்முலறயாக உப்பு நீர ்மூைம் இயங்கும் விளக்கு  

 ‘ர ாஷிணி’ எனெ்ெடும் உெ்பு நீ  ்மூலம் இயங்கும் விளக்கு ஆனது இந்தியாவில் முதல் 

முடறயாக சமீெத்தில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

 இது LED விளக்குகளுக்கு ஆற்றடல வழங்குவதற்காக கைல்நீட ெ் ெயன்ெடுதத்ுகிறது. 

 இது இந்தியாவில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெடும் இது ரொன்ற முதல் வடக விளக்காகும். 

 இது கைல்சா  ்ஆ ாய்சச்ிக்காக பசன்டனயில் உள்ள ரதசியக் கைல்சா  ்பதாழில்நுை்ெ 

நிறுவனதத்ால் இயக்கெ்ெடும் சாக  ் அன்ரவஷிகா எனெ்ெடும் கைரலா  ஆ ாய்சச்ிக் 

கெ்ெலில் அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெை்ைது. 

 உெ்பு நீ  ்மூலம் இயக்கெ்ெடும் இந்த விளக்குகள் LED வறக விளக்குகளுக்கு ஆற்றடல 

வழங்குவதற்காகரவ, பி தத்ிரயகமாக வடிவடமக்கெ்ெை்டுப் பொருத்தெ்ெை்ை இரு 

மின்முடனகளுக்கு இடைரய கைல்நீட  மின்ெகுளிகளாகெ் ெயன்ெடுத்துகின்றன. 

 

20% எத்தனாை் கைந்த சபட்கராை் 

 இந்தியாவில் 2023 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் மாதம் முதல் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை சில பெை்ர ால் 

முடனயங்களில் 20 சதவீதம் எத்தனால் கலந்த பெை்ர ால் விநிரயாகிக்கப் ெை உள்ளது. 

 கசச்ா எண்பணய் இறக்குமதிடயச ் சா ந்்திருெ்ெடதக் குடறத்து சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த 

பி சச்ிடனகடளத் தீ ெ்்ெடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்த நைவடிக்டகயானது ரமற் 

பகாள்ளெ்ெை்டுள்ளது. 

 இந்தியா, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாததத்ில் 10 சதவீத எத்தனால் கலந்த பெை்ர ாடல 

விநிரயாகிதத்ல் என்ற இலக்டக எை்டியது. 
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ஆசியாவின் மிகப்சபரிய அழுத்தப்படுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு ஆலை 

 ெஞ்சாெ் மாநிலம் சங்ரூ  ் என்னுமிைத்தில் நிறுவெ்ெை்டுள்ள ஆசியாவின் மிகெ்பெ ிய 

அழுத்தத்திற்கு உை்ெடுத்தெ்ெை்ை உயி ி எ ிவாயு உற்ெத்தி ஆடலயானது தனது வணிக 

நைவடிக்டககடளத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 பூை்ைல் கலான் (சங்ரூ )் கி ாமத்தில் அடமக்கெ்ெை்டுள்ள இந்த ஆடலயானது ஒரு 

நாடளக்கு 33.23 ைன் அழுதத்ப்படுத்தப்பை்ை உயி ி எ ிவாயுவிடன உற்ெத்தி பசய்யும் 

திறன் பகாண்ைது. 

 

வீர் துரக்ாதாஸ் ரத்கதார் சிலை 

  ாஜஸ்தானின் ரஜாத்பூ ில் "வீ  ் து க்ாதாஸ்  த்ரதா "் அவ க்ளின் 385வது பிறந்த 

நாளன்று அவ து சிடல திறக்கெ்ெை்ைது. 

 இவ  ் மா வ்ா  ் அரசின்  த்ரதா  ் இ ஜெ்புத்தி  வம்சத்தின் தளெதியாக விளங்கியவ  ்

ஆவா .் 

 17 ஆம் நூற்றாண்டில் மகா ாஜா ஜஸ்வந்த ்சிங் அவ க்ள் ம ணமடைந்தெ் பிறகு மா வ்ா  ்

(ரஜாத்பூ )் பகுதியின் மீதான  தர்தா  ் வம்சதத்ின் ஆை்சிடயத் து க்ாதாஸ் ஒற்டற 

ஆளாகப் ொதுகாத்தா .் 

 அவ  ் இ ஜெ்புத்தி  ரொ ின் ரொது (1679-1707)  த்ரதா  ் ெடைகளுக்குத் தடலடம 

தாங்கினா .் 

 முகலாயெ் ரெ  சின் வீழ்சச்ிக்கான முக்கியக் கா ணங்களில் ஒன்றாக மாறிய இ ஜெ் 

புத்தி க் கிள ச்ச்ியில் (1708-1710) முக்கியெ் ெங்கு வகித்தா .் 

 பஜய்ெ்பூ ின்  ாஜா இ ண்ைாம் பஜய் சிங் உைன் ரச த்்து இவரும் அந்தக் கிள ச்ச்ியின் 

தடலவ ாகத் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ைா .் 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

72 
 

கதசியப் பாதுகாப்பு உத்திகள் மாநாடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு "ரதசியப் ொதுகாெ்பு உத்திகள் மாநாடு" ஆனது சமீெதத்ில் புது 

திை்லியிை் பதாைங்கெ் ெை்ைது. 

 இது ரதசியப் ொதுகாெ்பு சா ந்்தச ்சவால்கடள எதி ப்காள்வதற்காக வவண்டி உய  ்மை்ை 

நிடலயில் உள்ள தடலடம அடமெ்புகடள ஒன்றிடணக்கிறது. 

 காவல்துடற அதிகா ிகள், ொதுகாெ்புத் துடறயின  ் மற்றும் சிறெ்புத் துடறகடளச ்

ரச ந்்த நிபுண க்ளும் இந்த மாநாை்டில் ெங்ரகற்க உள்ளன .் 

 

ெஃபாய் மித்ரா சுரக்சித் சஷஹர ்

 இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள 500 நக ங்கள் தங்கடள ‘சஃடெ மித ்ா சு க்சித் பஷஹ ’் 

என்று அறிவித்துள்ளன. 

 இந்த நக ங்கள் அடனத்தும் வீை்டு வசதி மற்றும் நக ெ்்புற விவகா ங்கள் துறை 

அடமசச்கத்தினால் வழங்கெ்ெை்ை நிறுவனம் சா ந்்த திறன், உெக ண விதிமுடறகள் 

மற்றும் மனிதவளம் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெடையில் ஒரு ரொதுமான நிடலடய எை்டி 

உள்ளன. 

 இந்த அடனத்து நக ங்களும் தற்ரொது சஃொய் மித் ாக்கள் என்ற துெ்பு வுெ் 

ெணியாள க்ளுக்குெ் ொதுகாெ்ொன பணிச ்சூழறை  வழங்குகின்றன. 

 "சஃொய் மித் ா சு க்சித் பஷஹ "் ஆனது நக ெ்்புறத் தூய்றம பாரதத் திை்ைதத்ின் கீழ் 

நிடலயான முடறயிலான துெ்பு வு நடைமுடறகடள பசயல்ெடுதத்ச ் பசய்வடத 

ஊக்குவிக்கும் இலக்குைன் இணக்கமான முடறயில் அறிவிக்கெ்ெை்ைது. 

 

மாந்தன் இயங்குதளம் 

 

 இந்திய அ சானது, “மாந்தன் இயங்குதளத்டத” பதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் பதாழில்நுை்ெம் சா ந்்த சமூகத ் தாக்கங்கடள ஏற்ெடுதத்க் கூடிய 

புத்தாக்கங்கள் மற்றும் தீ வ்ுகடளச ் பசயல்ெடுதத்ுவதில் பதாழில்துடற மற்றும் 

ஆ ாய்சச்ி நிறுவனங்களுக்கு இடைரயயான ஒத்துடழெ்டெ வழி நைத்துவடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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 இது NSEIT என்ற அடமெ்பினால் இயக்கெ்ெை்டு, தடலடம அறிவியல் ஆரலாசக  ்

அலுவலகத்தினால் வழி நைத்தெ் ெடுகிறது. 

 

கதசிய தானியங்கி லககரலக அலடயாளம் காணும் அலமப்பு 

 ரதசிய தானியங்கி டகர டக அடையாள காணும் அடமெ்ொனது (NAFIS) சமீெத்தில் 

அறிமுகெ் ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

 இது ரதசியக் குற்ற ஆவணக் காெ்ெகத்தினால் (NCRB) உருவாக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 இந்த டமயெ்ெடுத்தெ்ெை்ை டகர டக த வுத் தளத்டதெ் ெயன்ெடுதத்ி வழக்குகடள 

எளிதாகவும் விட வாகவும் தீ ெ்்ெதற்கு இந்த அடமெ்பு உதவும். 

 

 

NIDAAN தரவுத்தளம் 

 

 ரொடதெ்பொருள் கை்டுெ்ொை்டு வா ியமானது ரொடதெ்பொருள் கைத்தலில் டகது 

பசய்யெ்ெை்ை குற்றவாளிகள் குறித்த இந்தியாவின் முதல் த வுத்தளத்டத உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 NIDAAN என்ெதன் வி ிவாக்கமானது ரொடதெ்பொருள் கைத்தலில் டகது பசய்யெ்ெை்ை 

குற்றவாளிகள் ெற்றிய ரதசிய ஒருங்கிடணந்த த வுத்தளம் ஆகும். 
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 நாை்டில் ரொடதெ்பொருள் எதி ெ்்புச ் சை்ைங்கடள அமல்ெடுதத்ுவதற்காகெ் ெணி 

அம த்த்ெ் ெை்ை ெல்ரவறு மத்திய மற்றும் மாநில வழக்குத் பதாடுெ்பு நிறுவனங்களின் 

ெயன்ொை்டிற்காக இது தற்ரொது பசயல்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

 இது ரொடதெ்பொருள் ஒருங்கிடணெ்பு பநறிமுடற (NCORD) தளத்தின் ஓ  ்அங்கம் ஆகும். 

 இந்த இயங்குதளமானது ெ ிமாற்ற வசதி பகாண்ை குற்றவியல் நீதி அடமெ்பு மற்றும் 

இடணயவழி சிடறசச்ாடல பசயலி (ரமகக் கணிடம அடிெ்ெடையிலானச ் பசயலி) 

களஞ்சியத்தில் இருந்து த வுகடளெ் பெறுகிறது. 

 

கவளாண் கடன்களுக்கான வட்டி மானியம் 

 குறுகிய கால ரவளாண் கைன்களுக்கான வை்டி மானியத்டத மீண்டும் அறிமுகெ் ெடுதத் 

மத்திய அடமசச் டவ ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இதிை் 3 லை்சம் ரூொய் வட யிலான குறுகிய கால ரவளாண் கைன்களுக்கு 1.5% வை்டி 

மானியம் வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தத ் பதாடகயானது 2022-23 நிதியாண்டு முதல் 2024-25 வட யில் கைன் வழங்கும் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கெ்ெடும். 

 கி ாமெ் பொருளாதா த்தில் ரொதுமான ரவளாண் கைன்கள் வழங்கெ்ெடுவடத உறுதி 

பசய்வடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 விவசாயிகள் குடறந்தெை்ச வை்டி விகிதத்டத வங்கியில் பசலுதத்ுவடத உறுதி 

பசய்வதற்காக வை்டி மானியத் திை்ைம் அ சினால் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தத் திை்ைதத்ிற்கு மாற்றியடமக்கெ்ெை்ை வை்டி மானியத் திை்ைம் என மறு பெய ிைெ் 

ெை்டுள்ளது. 

 

 

பாரம்பரிய அறிவுொர் தகவை்களுக்கான டிஜிட்டை் நூைகத்தின் (TKDL) தரவுத் தளம் 

 காெ்பு ிடமெ் பெற்ற அலுவலகங்கடளத் தவி , இத ப் ெயன க்ளும் அணுகும் வடகயில் 

ொ ம்ெ ிய அறிவுசா  ் தகவல்களுக்கான டிஜிை்ைல் நூலக த வுத்தளத்டத 

வி ிவுெடுத்துவதற்கு மத்திய அடமசச் டவ ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

75 
 

 இந்த ஒெ்புதல் ஆனது புத்தாக்கம் மற்றும் வ த்த்கத்டத ரமம்ெடுத்தும் முயற்சியில் 

ொ ம்ெ ிய அறிவுசா  ்தகவல்கடளத் தற்ரொடதய நடைமுடறகளுைன் ஒருங்கிடணத்து 

அதறன இடணதத்ுக் பகாள்வதில் கவனம் பசலுதத்ுகிறது. 

 இந்தத் த வுதத்ளம் ஆனது அறிவுசா  ் மற்றும் பதாழில்நுை்ெ வ ம்புகடள ரமம்ெடுத்த 

பசய்வதற்காக ொ ம்ெ ிய அறிவுசா  ்தகவல்களின் முக்கிய ஆதா மாக பசயல்ெடும். 

 இந்தத் த வுதத்ளத்டத கை்ைணம் அடிெ்ெடையிலான ஒரு சந்தா மாதி ி மூலம் அணுக 

இயலும்.  

 இது ஒவ்பவாரு கை்ைமாக ரதசிய மற்றும் ச வ்ரதசப் ெயன க்ளுக்காக அனுமதிக்கெ் 

ெடும். 

 ொ ம்ெ ிய அறிவுசா  ்தகவல்களுக்கான டிஜிை்ைல் நூலகம் ஆனது 2001 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவெ் ெை்ைது. 

 

 

இந்தியாவிகைகய தயாரிக்கப்பட்ட குரங்கம்லம கநாய் பரிகொதலனக் கருவி 

 ஆந்தி ெ் பி ரதச மருதத்ுவத் பதாழில்நுை்ெ மண்ைலம் ஆனது சமீெத்தில் கு ங்கம்டம 

ரநாயிடனெ் ெ ிரசாதிெ்ெதற்காக உள்நாை்டிரலரய தயா ிக்கெ்ெை்ை முதலாவது RT-PCR 

கருவிடய அறிமுகெ்ெடுத்தியது. 

 இந்தக் கருவியின் உதவியுைன், இந்தத் பதாற்றுரநாடய விட வாகக் கண்ைறியலாம். 

 இந்தக் கருவிடய டி ான்ஸான்சியா எ ெ்ா ெரயாபமடிக்கல்ஸ் நிறுவனம் உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 டி ான்ஸான்சியா எ ெ்ா ெரயாபமடிக்கல்ஸ் நிறுவனதத்ின் RT-PCR கருவி அதிக உண  ்

திறன் பகாண்ைது. 

 ஜூடல 14 ஆம் ரததியன்று ரக ளாவின் பகால்லம் மாவை்ைதத்ிை், இந்தியாவில் முதல் 

முடறயாக கு ங்கம்டம வநாய்ப் ொதிெ்பு ெதிவானது. 
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கிராமீன் உத்யாமி திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் 

 ரதசிய திறன் ரமம்ொை்டுக் கழகம் ஆனது ரசவா ொ தி மற்றும் யுவ விகாஸ்  சமூக 

அடமெ்புைன் இடணந்து கி ாமீன் உத்யாமி திை்ைதத்ின் இ ண்ைாம் கை்ைத்டதச ்

சமீெதத்ில் பதாைங்கியது. 

 இது ெழங்குடியின இடளஞ க்ளிடைரய திறன் ரமம்ொடு மற்றும் பதாழில் முடனவு 

குறிதத்ு ஊக்குவிெ்ெது மற்றும் திறன் இந்தியா என்ை திை்ைதத்ிடன ரமம்ெடுதத்ுவது 

ஆகியவை்றை ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தெ் ெயிற்சியின் முதல் கை்ைத்தில், மகா ாஷ்டி ா,  ாஜஸ்தான், சத்தீஸ்க ,் மதத்ியெ் 

பி ரதசம் மற்றும் குஜ ாத் ஆகிய மாநிலங்களின் கி ாமெ்புற மற்றும் ெழங்குடியினெ் 

ெகுதிகடளச ்ரச ந்்த ெங்ரகற்ொள க்ள் ரச க்்கெ் ெை்ைன .் 

 தற்ரொது, இந்த திை்ைம் மகா ாஷ்டி ா,  ாஜஸ்தான், சத்தீஸ்க ,் மத்தியப் பி ரதசம், 

ஜா க்்கண்ை் மற்றும் குஜ ாத் ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் பசயல்ெடுதத்ெ் ெடுகிறது. 
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நிைக்கரி அலமெெ்க விருது 2021-2022 

 இந்த விருதுகள், கைந்த ஆண்டில் அறிமுகெ் ெடுத்தெ் ெை்ைன. 

 ொதுகாெ்பு, உற்ெத்தி & உற்ெத்தித் திறன் மற்றும் நிடலதத்ன்டம ஆகிய மூன்று 

பி ிவுகளில் அடவ வழங்கெ்ெை்ைன. 

 த ம் மற்றும் பெருநிறுவன வளத் திை்ைமிைல் பசயலாக்கம் ஆகிய இ ண்டு புதிய கூடுதல் 

பி ிவுகள் இந்த ஆண்டு ரச க்்கெ் ெை்டுள்ளன. 

 'ொதுகாெ்பு', 'உற்ெதத்ி & உற்ெத்தித் திறன்' மற்றும் 'த ம்' ஆகிய மூன்று பி ிவுகளிலும் 

மகாநதி நிைக்கரி வயை் நிறுவனம் முதல் ெ ிடசெ் பெற்றது. 

 பசன்ை் ல் நிைக்கரி வயை் லிமிபைை் நிறுவனமானது ொதுகாெ்புப் பி ிவில் இ ண்ைாவது 

ெ ிடசயும், நிடலத் தன்டம என்ை பி ிவில் மூன்றாவது பரிசிறனயும் பெற்றது. 

 பவஸ்ை ன்் நிைக்கரி வயை் (WCL) நிறுவனம் 'நிடலத் தன்டம' பி ிவில் முதல் ெ ிடசெ் 

பெற்றது. 

 நா த் ன்் நிைக்கரி வயை் 'பெரு நிறுவன வளத் திை்ைமிைல் பசயலாக்கம்' என்ை பி ிவில் 

முதல் ெ ிடசெ் பெற்றது. 

 பசன்ை் ல் நிைக்கரி வயை் நிறுவனமானது 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் முதலாம் வடக மினி 

 தன்ா நிறுவனமாகும். 

 இது நிலக்க ித் துடறறயக் கை்டுப்படுத்தும் நாை்டின் முதல் நிறுவனம் ஆகும். 

 பதாைக்கதத்ில் இது ஐந்து துடண நிறுவனங்கடளக் பகாண்டிருந்தது.  

 அரத சமயம் ரகால் இந்தியா லிமிபைை் தற்ரொது எை்டு துடண நிறுவனங்கடளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார் தளம் 
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 மத்திய அ சானது  ாஷ்ை் ிய பு ஸ்கா  ்தளதத்ிடன அறிமுகெ்ெடுத்தியது. 

 பவளிெ்ெடைத் தன்டம மற்றும் பொதுமக்களின் ெங்களிெ்பிடன உறுதி பசய்யச ்

பசய்வதற்காக இந்திய அ சின் ெல்ரவறு அடமசச்கங்கள், துடறகள், முகடமகள் 

ஆகியவற்றில் வழங்கெ்ெடும் அடனதத்ு விருதுகடளயும் ஒர  தளதத்ின் கீழ் பகாண்டு 

வருவடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய அ சாங்கதத்ினால் நிறுவெ்ெை்ை ெல்ரவறு விருதுகளுக்கு தனி நெ க்ள் / 

நிறுவனங்கடளப் ெ ிந்துட ெ்ெதற்கு வவண்டி ஒவ்பவாருக் குடிமகனுக்கும் அல்லது 

நிறுவனதத்ிற்கும் இந்தத் தளம் உதவுகிறது. 

 ெத்ம விபூஷண், ெத்ம பூஷண் மற்றும் ெத்மஸ்ரீ ஆகிய மூன்று ெத்ம விருதுகளும் 1954 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவெ்ெை்ைன. 

 

உைகம் முழுவதும் மூவரண்க்சகாடி ஏற்றம் 

 சுதந்தி ம் பெற்றதன் 75வது ஆண்டு நிடறவின் பகாண்ைாை்ைதத்ின் ஒரு ெகுதியாக, 

அண்ைா ட்ிகாடவத் தவி  அடனதத்ுக் கண்ைங்களுக்கும் இந்தியக் கைற்ெடை தனது 

ரொ க்் கெ்ெல்கடள அனுெ்பியுள்ளது. 

 இந்தியக் கைற்ெடையின் ரொ க்்கெ்ெல்கள் ஆனது ஆறு கண்ைங்கள், மூன்று பெருங் 

கைல்கள் மற்றும் ஆறு பவவ்ரவறு ரந  மண்ைலங்களில் மூவ ண்க் பகாடிடய ஏற்றி 

உள்ளது. 

 பெ த்், சிங்கெ்பூ ,் மஸ்கை், பமாம்பாசா, லண்ைன்,  ிரயா டி பஜனிர ா மற்றும் சான் டி 

யாரகா ஆகிய இைங்களில் அந்தப் ரொ க்் கெ்ெல்கள் நிறுதத்ெ் ெை்ைன. 

 

 

கதசிய மகளிர ்காவை்துலறயினர ்மாநாடு 

 இமாசச்லெ் பி ரதச மாநிலதத்ின் காவல்துடறயுைன் இடணந்து இ ண்டு நாை்கள் 

அளவிலான ‘ரதசிய மகளி  ்காவல்துடறயின  ்மாநாடு’ சிம்லாவில் நடைபெற்றது. 

 இந்த மாநாை்டிடன உள்துடற அடமசச்கம் மற்றும் காவல்துடற ஆ ாய்சச்ி மற்றும் 

ரமம்ொை்டு வா ியம் ஏற்ொடு பசய்தது. 
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 இந்த மாநாடு மகளி  ் காவல க்ளின் சாதடனகள் மற்றும் அவ க்ள் எதி  ் பகாள்ளும் 

சவால்கள் குறிதத்ு அவை்றை அறையாளம் காை்டும். 

 வள ந்்து வரும் பதாழில்நுை்ெங்கள் மற்றும் குற்றங்களின் அடிெ்ெடையில் பெண்களின் 

புதியப் ெங்களிெ்புகள் மற்றும் பொறுெ்புகள் குறித்தும் இந்த மாநாை்டில் விவாதிக்கெ் 

ெடும்.   

 

புவி சவப்ப ஆற்றை் லமயம் – ைடாக் 

 லைாக்கில் 14,000 அடி உய த்தில் அடமந்த நிலெ்ெகுதியில் புவி பவெ்ெ ஆற்றடல 

ெயன்ெடுத்தச ்பசய்வதற்கான டமயத்திடன ONGC நிறுவனம் கை்ைடமக்க உள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உலகின் மிக உய ந்்த புவி பவெ்ெ ஆற்றல் டமயமாக 

விளங்கும். 

 இது லைாக் ெகுதியின் ஆற்றல் திறடன இந்தியாவின் தூய்டம ஆற்றல் வளம் நிடறந்த 

ெகுதிகளுள் ஒன்றாக பவளிக் பகாண வ்தற்கான வாய்ெ்பிடன அதிக ிக்கும். 

 இந்தியாவின் மிகெ்பெ ிய எண்பணய் மற்றும் எ ிவாயு உற்ெத்தி நிறுவனம் அதன் 

கா ெ்ன் தையத்டத ஈடு கை்டுவதற்காகெ் பின்ெற்றிய உத்தியின் ஒரு ெகுதியாக புவி 

பவெ்ெ ஆற்றல் முன்பனடுெ்ொனது உள்ளது. 

 அபம ிக்கா, இந்ரதாரனசியா, பிலிெ்டென்ஸ், துருக்கி மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகியடவ 

ஜிகாவாை் அளவிலான புவி பவெ்ெ உற்ெதத்ித் திறன்கடளக் பகாண்டு உள்ளன. 

 பமக்ஸிரகா மற்றும் இதத்ாலி 900 பமகாவாை் திறன் பகாண்ை டமயங்கடளயும், பகன்யா 

800 பமகாவாை்டிற்கு ரமலான திறன் பகாண்ை நிடலயங்கடளயும் பகாண்டு உள்ள 

நிறையிை் ஐஸ்லாந்து, ஜெ்ொன் மற்றும் பிற நாடுகள் அதை்கு அடுத்த நிடலயில் உள்ளன. 

 

கவத் திட்டம் 

 இந்த முன்ரனாடித் திை்ைதத்ின் ஒரு ெகுதியாக, மகா ாஷ்டி ாவில் உள்ள நந்தூ ெ்ா  ்

தாலுகாவில் உள்ள ெழங்குடியின  ்ரமம்ொை்டுத் திை்ை அலுவலகத்தின் கீழ் பசயல் ெடும் 

ஆசி மச ்சாடலகள், குடியிருெ்புெ் ெள்ளிகள், கற்ெதற்கான தனிதத்ுவமான ஒரு வழிடயப் 

ெ ிரசாதித்து வருகின்றன. 

 இந்த முன்ரனாடித் திை்ைமானது ‘ரவத் திை்ைம்’ எனெ்ெடுகிறது. 

 இது மாணவ க்டள டமயமாகக் பகாண்ை அறிவுறுத்தல் உதத்ி எனெ்ெடும் ஒரு சுய 

நி ண்யக் கற்பிதத்ல் முடற என்ற ஒரு புதிய கருதட்த அடிெ்ெடையாகக் பகாண்ைது. 

 இந்த முடறயில் ஆசி ிய க்ள் வகுெ்புகளில் ொைங்கடள நைத்தும் வழக்கமான 

நிடலயான முடறடயெ் பின்ெற்றாமல், மாணவ க்ளுக்குச ் சவால்கடள நி ண்யித்து, 

குழுச ் பசயல்ொடுகள் வடிவில் தாங்களாகரவப் புதுடமயான முடறகடள உருவாக்கி 

அவ க்ளின் ொைத் திை்ைங்கடளக் கற்ெதற்கு ஊக்குவிெ்ெ .் 

 

ெட்டப்பூரவ் உதவிப் பாதுகாப்பு ஆகைாெலன அலமப்பு 

 ரதசிய சை்ைச ்ரசடவகள் அடமெ்ொனது இந்தியா முழுவதும் உள்ள 365 மாவை்ை சை்ைச ்

ரசடவ ஆடணயங்களில் சை்ை உதவிப் ொதுகாெ்பு ஆரலாசடன அடமெ்டெ (LADCS) 

பதாைங்கியுள்ளது. 
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 இது முழு ரந  அளவிைான சை்ை உதவி வழக்கறிஞ க்டளக் பகாண்டுள்ளது. 

 சை்ை உதவிப் ொதுகாெ்பு ஆரலாசடன அடமெ்பு என்ெது குற்றம் சாை்ைெ்ெை்ை நெ க்ளுக்கு 

குற்றவியல் விசா டணகளில் தங்கடளத் தற்காதத்ுக் பகாள்ள இலவசச ்சை்ை உதவிடய 

வழங்குகின்ற, ரதசிய சை்ைச ் ரசடவகள் அடமெ்பினால் நிதி அளிக்கெ் ெடும் ஒரு 

திை்ைமாகும். 

 ரதசிய சை்ைச ்ரசடவகள் அடமெ்ொனது 1987 ஆம் ஆண்டு சை்ைச ்ரசடவகள் ஆடணய 

சை்ைத்தின் கீழ் உருவாக்கெ்ெை்ைது. 

 சமூகத்தின் ெலவீனமானப் பி ிவினருக்கு இலவசச ்சை்ை ரசடவகடள வழங்குவடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதை் மின்ொர வாகனெ ்சூழை் அலமப்பு 

 மின்சா  வாகனங்கள் சூழல் அடமெ்பிற்கான இந்தியாவின் முதல் ெல் ெயன்ொை்டு தீ வ்ுத் 

தளமான “அடனத்தும் மின்சா  வாகன மயம்” என்ற தளதத்ிடன HDFC வங்கி அறிமுகெ் 

ெடுதத்ியுள்ளது. 

 “அடனத்தும் மின்சா  வாகன மயம்" தளமானது மக்களிடைரய விழிெ்புண ட்வ 

ஏற்ெடுதத்ுகின்ை மற்றும் சாதத்ிய மிக்க வறகயிை் வாடிக்டகயாள  ் விழிெ்புண ட்வ 

அதிக ிக்கும். 

 இந்த முன்பனடுெ்ொனது ெல தசாெ்தங்களாகெ் ெயன்ெடுதத்ெ்ெை்டு வரும் ஒரு 

வழக்கமான பதாழில்நுை்ெதத்ிற்குெ் ெதிலாக ஒரு புதிய ெசுடமத் பதாழில்நுை்ெத்டதெ் 

ெயன்ெடுத்துவது ெற்றிய விழிெ்புண ட்வப் ெ ெ்புகிறது. 

 

இந்தியாவின் பிறப்பு நிலை பாலின விகிதம் 

 பியூ ஆ ாய்சச்ி டமயதத்ின் சமீெதத்ிய ஆய்வானது, இந்தியாவில் “மகன்களின் மீதான 

பிறெ்பிை்கான எதி ெ்ா ெ்்ொனது” குடறந்து வருவதாக சுை்டிக் காை்டியுள்ளது. 

 2011 ஆம் ஆண்டில் 100 சிறுமிகளுக்கு 111 ஆண்களாக இருந்த பிறெ்பு நிடல ொலின 

விகிதம் ஆனது 2019-21 ஆம் ஆண்டில் 100 சிறுமிகளுக்கு 108 ஆண்களாகக் குடறந்து 

உள்ளது. 

 இந்தியாவில் 2010 ஆம் ஆண்டில் சுமா  ் 480,000 (4.8 லை்சம்) ஆக இருந்த "காணாமல் 

ரொகும்" பெண் குழந்டதகளின் வருைாந்தி ச ் ச ாச ி எண்ணிக்டகயானது, 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 410,000 (4.1 லை்சம்) ஆகக் குடறந்துள்ளது. 

 உலபகங்கிலும், ஒவ்பவாரு 100 பெண் குழந்டதகளுக்கும் ரதா ாயமாக 105 ஆண் 

குழந்டதகள் என்ற விகிதத்தில் ஆண் குழந்டதகள் பெண் குழந்டதகடள விை அதிகமாக 

பிறக்கின்றன .் 

 1970 ஆம் ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் ொலின விகிதம் ஆனது 105-100 என்ற உலகச ்

ச ாச ிக்கு இடணயாக இருந்தது. 

 இது 1980களின் முற்ெகுதியில் 100 பெண் குழந்டதகளுக்கு 108 ஆண் குழந்டதகளாகவும், 

ரமலும் 1990களில் 100 பெண் குழந்டதகளுக்கு 110 ஆண் குழந்டதகளாகவும் ஒரு 

எண்ணிக்டக நிறையிறன எை்டியது. 
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 2000 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வட யிலான காலகை்ைத்திற்கு இடையில், ஒன்ெது ரகாடி 

பெண் குழந்டதகளின் பிறெ்புகளானது, பெண் ொலினம் கா ணமான கருக் 

கடலெ்புகளால் "தவி க்்கெ் ெை்டுள்ளதாக" இந்த அறிக்டக சுை்டிக் காை்டுகிறது. 

 சமயம் வா ியான ொலினத் ரத வ்ு சா ந்்த ஆய்வு அறிக்டகயானது, சீக்கிய  ்இனதத்ில் 

இந்த இடைபவளி அதிகமாக இருெ்ெடதச ்சுை்டிக் காை்டுகிறது. 

 இந்துக்களிடைரய "தவி க்்கெ்ெை்ை" பெண் குழந்டதப் பிறெ்புகளின் ெங்கு என்பது 

அவ க்ளின் மக்கள்பதாடகப் ெங்டக விை அதிகமாக உள்ளது. 

 இந்தியாவின் மக்கள்பதாடகயில் 80% இந்துக்கள் உள்ள நிறையிை், 87% அல்லது எை்டு 

ரகாடி பெண் குழந்டதகளின் பிறெ்புகள் ொலினம் சா ந்்து ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை கருக் 

கடலெ்புகளால் "தவி க்்கெ்ெை்டுள்ளதாக" இதிை் மதிெ்பிைெ் ெை்டுள்ளது. 

 நாை்டின் "தவி க்்கெ்ெை்டுள்ள" பெண் குழந்டதகளின் பிறெ்புகளில் 7% அல்லது 

ரதா ாயமாக 5.9 லை்சம் ரெ  ்முஸ்லிம் இனதத்வ  ்ஆவ .் 

 மக்கள் பதாடகயில் 2.3% ஆக உள்ள கிறிஸ்தவ இனத்தவ க்ள் ரமற்பகாள்ளும் ொலினம் 

சா ந்்து ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை கருக்கடலெ்புகளின் பமாதத் எண்ணிக்டக 0.6% அல்லது 

சுமா  ்53,000 ஆக உள்ளபதன மதிெ்பிைெ்ெை்டுள்ளது. 

 

 

திருநரக்ளுக்கு சுகாதாரெ ்கெலவகள் 

 ரதசிய சுகாதா  ஆடணயம் (NHA) மற்றும் சமூக நீதி மற்றும் அதிகா மளிதத்ல் துடற 

ஆகியடவ சமீெத்தில் ஒரு பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்ததத்ில் டகபயழுத்திை்ைன. 

 ஆயுஷ்மான் ொ த்-பி தான் மந்தி ி ஜன் ஆர ாக்கிய ரயாஜனா என்ை திை்ைத்தின் கீழ் 

திருந க்ளுக்கு வவண்டிய முழுடமயான சுகாதா ச ் ரசடவகடள வழங்குவடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 நாடு முழுவதும் உள்ள ரதசிய திருந  ் தளம் மூலம் வழங்கெ்ெடும் திருந க்ள் என்ைச ்

சான்றிதடழ டவத்திருக்கும் நெ  ் அடனத்துச ் சுகாதா  வசதிகளின் ெலடனயும் 

பெறுவா .் 

 ஆயுஷ்மான் ொ த்-பி தான் மந்தி ி ஜன் ஆர ாக்கிய ரயாஜனா திை்ைத்தின் கீழ் ெதிவு 

பசய்யெ்ெை்ை அடனதத்ு மருதத்ுவமடனகளிலும் திருந க்ளுக்குச ் சிறெ்புச ்

சலுடககளுைன் கூடிய இலவச சிகிசட்ச அளிக்கெ்ெடும். 
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 ஆயுஷ்மான் ொ த்-பி தான் மந்தி ி ஜன் ஆர ாக்கிய ரயாஜனா திை்ைதத்ின் கீழ், 

ஒவ்பவாரு தகுதியுள்ள நெரும் ஒவ்ரவா  ்ஆண்டும் ரூ. 5 லை்சம் வட யிலான சுகாதா க் 

காெ்பீை்டைெ் பெறுகிறா க்ள். 

 

 

பினாமி பரிவரத்்தலன (தலட) திருத்தெ ்ெட்டம் 2016 

 2016 ஆம் ஆண்டு பினாமி ெ ிவ த்த்டன (தடை) திருத்தச ்சை்ைமானது நடைமுடறக்கு 

வந்த நாளுக்கு பின்னவர பபாருந்தும் என்று உசச் நீதிமன்றம் தீ ெ்்ெளிதத்து. 

 2016 ஆம் ஆண்டின் சை்ைம் நடைமுடறக்கு வருவதற்கு முன், அதாவது 2016 ஆம் ஆண்டு 

அக்ரைாெ  ்25 ஆம் ரததி வறர ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ை ெ ிவ த்த்டனகள் மீது, சம்ெந்தெ் ெை்ை 

அதிகா ிகள் குற்றவியல் வழக்கு நைவடிக்டககடள அல்லது ெறிமுதல் நைவடிக்டககடள 

பதாைங்கரவா அல்லது பதாை ரவா முடியாது" என்று அறிவிக்கெ் ெை்ைது. 

 ரமற்கண்ை அறிவிெ்பின் விடளவாக, அத்தடகய அடனத்து வழக்குகள் அல்லது ெறி 

முதல் நைவடிக்டககள் (1988 மற்றும் 2016க்கு இடைெ்ெை்ைப் ெ ிவ த்த்டனகளுக்கு) 

அறனத்தும்  த்து பசய்யெ்ெடும். 
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பசுவின் ொணம் மூைமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயுத் 

திட்டம் 

 ஹிந்துஸ்தான் பெை்ர ாலியக் கழக நிறுவனமானது  ாஜஸ்தானின் சாஞ்சூ ில், ெசுவின் 

சாணத்திலிருந்து உற்ெதத்ி பசய்யெ்ெடும் ஒரு அழுத்தெ்ெை்ை உயி ி எ ிவாயு உற்ெதத்ி 

ஆடலயிடனத் பதாைங்கியது. 

 கழிவிலிருந்து ஆற்றல் உற்ெதத்ி பசய்தல் என்ற துறையின் கீழ் அந்த நிறுவனதத்ாை்  

ரமற்பகாள்ளெ்ெடும் முதல் திை்ைமாக இது இருக்கும். 

 உயி ி எ ிவாயு உற்ெத்திக்கு நாபளான்றுக்கு 100 ைன் மாை்டுச ்சாணத்டத இந்த ஆடல  

ெயன்ெடுத்த உள்ளது. 

 இதடன வாகன எ ிபொருளாகெ் ெயன்ெடுதத் இயலும். 

 இந்த ஆடலயானது ரகாெ -்தன் திை்ைதத்ின் கீழ் உருவாக்கெ்ெை்டு, ஓ  ் ஆண்டிற்குள் 

பசயல்ெைத் பதாைங்கும் என எதி ெ்ா க்்கெ்ெடுகிறது. 

 ரகாெ  ் (இயற்டகயான உயி ி ரவளாண் வளங்கடளெ் ெயன்ெடுத்துதல்) தன் திை்ைம் 

ஸ்வச ்ொ த் இயக்கத்தின் (கி ாமின்) ஒரு ெகுதியாக பசயல்ெடுத்தெ்ெை்டுள்ளது. 

 

 

கதரத்ை் வாக்குறுதிகள் மீதான உெெ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு 

 ரத த்ல் வாக்குறுதிகள் மீதான 2013 ஆம் ஆண்டு தீ ெ்்பிடன மறுெ ிசீலடன பசய்ய உசச் 

நீதிமன்றம் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 இது 2013 ஆம் ஆண்டிை் எஸ். சுப்ரமணியம் பாைாஜி எதிர ்தமிழ்நாடு அரசு என்ை வழக்கின் 

தீரப்்பாகும். 

 வாக்காள க்டளக் கவ  அ சியல் கை்சிகள் அளிக்கும் ரத த்லுக்கு முந்டதய 

வாக்குறுதிகள் மக்கள் பி திநிதிதத்ுவச ் சை்ைத்தின் 123வது பி ிவின் (ஊழல் 

நடைமுடறகள்) வ ம்பிற்குள் வ ாது என்று உசச் நீதிமன்றம் முன்பு கூறியது. 

 ஒரு தனிப்பை்ை வவை்பாளர ் மை்டுவம ஒரு ஊழை் முறைவகை்றை வமை்பகாள்ள முடியும் 

என்றும் அவரது கை்சி அவ்வாறு பசய்ய முடியாது என்றும் இது கூறியுள்ளது.  

 இ ண்டு நீதிெதிகள் பகாண்ை அம வ்ானது இந்தத் தீ ெ்்பிடன வழங்கியது. 

 தற்ரொது, நீதிமன்றத்தின் முந்டதய நிடலடய மறுெ ிசீலடன பசய்வதற்காக மூன்று 

நீதிெதிகள் பகாண்ை ஒரு அம வ்ானது நியமிக்கெ்ெை உள்ளது. 
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2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் அதிகரிக்க உள்ள காற்றாலை திட்டங்கள் 

 இந்தியாவில் புதிய காற்றாடல மின் நிடலயங்கள் நிறுவெ்ெடுகின்ற வருைாந்தி  நிறுவல் 

வீதம் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் உசச்த்டத எை்டும் என்றும் அதன் பிறகு அது குடறயும் 

என்றும் கூறெ்ெடுகிறது. 

 2024 ஆம் ஆண்டிற்குெ் பிறகு ரமற்பகாள்ளெ்ெடும் புதிய திை்ைங்கள் காற்று ஆற்றல்-சூ ிய 

ஆற்றல் ஆகியவற்றின் கலெ்பினங்களாக இருக்கும். 

 இது உலகக் காற்றாற்றல் சடெ (GWEC) மற்றும் MEC இன்ைலிபஜன்ஸ் (MEC+) ஆகியவற்றால் 

பத ிவிக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் தற்ரொது 13.4 ஜிகாவாை் திறன் பகாண்ை காற்றாடல ஆற்றல் நிடலயங்கள் 

அடமக்கெ்ெை உள்ளன. 

 இது சந்டதயில் 2024 ஆம் ஆண்டு வட  நிறுவல்களுக்கான ெணிகடளக் பகாண்டு 

பசல்லும் என்று எதி ெ்ா க்்கெ் ெடுகிறது. 

 இந்தியாவில் 2022 ஆம் ஆண்டில் ரமலும் 3.2 ஜிகாவாை் திறன்கடள இதில் ரச க்்கும் 

விதமாக புதிய நிடலயங்கள் நிறுவெ்ெடும் என்று எதி ெ்ா க்்கெ் ெடுகிறது. 

 இது 2023 ஆம் ஆண்டில் 4.1 GW ஆகவும் 2024 ஆம் ஆண்டில் 4.6 GW ஆகவும் உய  உள்ளது. 

 அதன் பின் அடுதத் இ ண்டு ஆண்டுகளில் 4 ஜிகாவாை் மற்றும் 3.5 ஜிகாவாை் என்ை 

அளவாக அது குடறயும். 

 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் காற்றாடல மின் நிடலய நிறுவல்கள் குடறந்து 

வருகின்றன. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 1.45 GW திறன் பகாண்ை காற்றாடல நிடலயங்கள் மை்டுரம நிறுவெ் 

ெை்ைன. 

 

மின்கை அடுக்குக் கழிவு கமைாண்லம விதிகள் 2022 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் ெருவநிடல மாற்ற அடமசச்கம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு 

மின்கல அடுக்குக் கழிவு ரமலாண்டம விதிகடள பவளியிை்ைது. 
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 இது மின்கல அடுக்குக் கழிவுகடளச ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முடறயில் ரமலாண்டம 

பசய்வடத உறுதி பசய்வடதயும், 2001 ஆம் ஆண்டு மின்கல அடுக்குகள் (ரமலாண்டம 

மற்றும் டகயாளுதல்) விதிகடள மாற்றியடமெ்ெடதயும் ஒரு ரநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்த விதிகள் மின்சா  வாகனத்தின் மின்கல அடுக்குகள், எளிதில் எடுத்துச ் பசல்லக் 

கூடிய மின்கல அடுக்குகள், வாகன மின்கல அடுக்குகள் மற்றும் பதாழில்துடற மின்கல 

அடுக்குகள் ஆகிய அடனதத்ு வடகயான மின்கல அடுக்குகடளயும் உள்ளைக்கியதாகும். 

 இந்த விதிகள் ஒரு பநறிமுடறடயயும், டமயெ்ெடுத்தெ்ெை்ை இறணய தளதத்ிடனயும் 

அடமக்க வழிவடக பசய்யும். 

 தயா ிெ்ொள க்ள் மற்றும் மறுசுழற்சி பசய்ெவ க்ள்/புதுெ்பிெ்பு நிறுவனங்கள் ஆகிவயார ்

இடைரய உற்ெத்தியாள க்ளின் கைடமகடள நிடறரவற்றுவதற்காக, வி ிவாக்கெ் ெை்ை 

உற்ெத்தியாள  ்பொறுெ்புகள் என்ற சான்றிதழ்கடளப் ெ ிமாறிக் பகாள்ள இந்த தளம் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

 இந்த விதியானது மின்கல அடுக்குகளின் கழிவுகளில் இருந்து சிை குறிெ்பிை்ைப் 

பொருை்கடள மீை்பைடுெ்ெதற்கான குடறந்தெை்ச சதவீத நி ண்யதத்ிடனக் கை்ைாயம் 

ஆக்குகிறது. 

 இந்த மீை்சியானது, மறுசுழற்சி மற்றும் புதுெ்பித்தல் துடறயில் புதிய பதாழில் 

நுை்ெங்கடளயும் முதலீை்டையும் பகாண்டு வந்து புதிய வணிக வாய்ெ்புகடள 

உருவாக்கும். 

 புதிய மின்கல அடுக்குகடளத் தயா ிெ்ெதில் குறிெ்பிை்ை எண்ணிக்டகயிலான மறு 

சுழற்சி பசய்யெ்ெை்ை பொருை்கடளெ் ெயன்ெடுதத்ுவடதயும் இந்த விதிகள் ெ ிந்துட  

பசய்கின்றன. 

 இது புதிய மூலெ்பொருை்கடளச ் சா ந்்திருெ்ெடதக் குடறதத்ு இயற்டக வளங்கடளச ்

ரசமிக்க உதவும். 

 

 

ஒகர நாடு ஒகர உரம் திட்டம் 

 ‘ஒர  நாடு, ஒர  உ ம்’ திை்ைத்டத அமல்ெடுதத் மதத்ிய அ சு உதத் விை்டுள்ளது. 
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 இந்தெ் புதிய திை்ைமானது, ‘ொ த்’ என்ற ஒற்டறத ்தயா ிெ்பின் பெய ில் நாடு முழுவதும் 

உள்ள உ த் தயா ிெ்புகளில் ஒர  சீ ானத் தன்டமடய பகாண்டு வருவடத ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 உ  மானியத் திை்ைத்தின் பெய ானது அதிகா ெ்பூ வ்மாக பி தான் மந்தி ி ொ திய 

ஜானு வ் க் ெ ி ரயாஜனா என மறுபெய ிைெ்ெை்டுள்ளது. 

 இனி பொதுத் துறையாை் அல்லது தனியா  ் துடறயால் உற்ெதத்ி பசய்யெ்ெை்ைதா 

என்ெடதெ் பொருை்ெடுதத்ாமல் அடனத்து உ த ் தயா ிெ்புகளும், ‘ொ த’் என்ற ஒர  

தயா ிெ்புெ் பெயட க் பகாண்டிருக்க ரவண்டும். 

 ெல்ரவறு வடகயான உ ெ் பொருை்கள், அதாவது, 'ொ த் யூ ியா', 'ொ த் DAP', 'ொ த் MOP' 

மற்றும் 'ொ த் NPK' என்ெது ரொன்ற பபயரக்ள்,  ொ த் என்ற தயா ிெ்புெ் பெயட  மை்டுவம 

பகாண்டிருக்க ரவண்டும். 

 பி தான் மந்தி ி ொ திய ஜானு வ் க் ெ ி ரயாஜனா திை்ைதத்ின் புதிய விதிகள் 2022 ஆம் 

ஆண்டு அக்ரைாெ  ்02 ஆம் ரததி முதல் நடைமுடறக்கு வரும். 

 

 

தானியங்கி இைக்கத் தகடுகலள ஆய்வு செய்யும் ஒளிப்படக் கருவி 

 நாடு முழுவதும் உள்ள அடனத்து சுங்கச ்சாவடிகடளயும் அகற்ற இந்திய அ சு திை்ைம் 

இை்டுள்ளது. 

 அதற்குெ் ெதிலாக தானியங்கி இலக்கத் தகடுகடள ஆய்வு பசய்யும் ஒளிெ்ெைக் 

கருவிகடளப் பொருத்த அரசு தயாராக உள்ளது. 

 இந்த ஒளிெ்ெைக் கருவிகள் வாகன எண் இலக்கத் தகடுகடளெ் ஆய்வு பசய்து தானாகரவ 

கை்ைணத்டதக் கணக்கிலிருந்துெ் பெற்று பகாள்ளும். 

 தானியங்கி இலக்கத் தகடுகடள ஆய்வு பசய்யும் ஒளிெ்ெைக் கருவியானது ஒன்ெது 

எண்கடளெ் ெடிதத்ுப் ெதிவு பசய்வதற்கு ஏதுவாக உள்ளது. 

 அவற்டறத் தாண்டி ஏதாவது இருந்தால், அதாவது இலக்கத் தகடுகளில் ஏரதா எழுதெ் 

ெை்டிருந்தால், ஒளிெ்ெைக் கருவி அடதெ் ெடிதத்ுப் ெதிவு பசய்யாது. 
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ககாரக்ா பலடப்பிரிவின் ஆட்கெரப்்பு - கநபாளம் 

 புதிதாக அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெை்ை அக்னிொத் திை்ைத்தின் கீழ் இந்திய இ ாணுவதத்ில் 

கூ க்்கா பி ிவினட  ஆை்ரச ெ்்பு பசய்வடத நிறுதத்ுமாறு ரநொளம் இந்தியாடவ 

வலியுறுதத்ியுள்ளது. 

 இதனாை் ரநொள அ சானது தனது ஆை்ரச ெ்்புச ் பசயல்முடறடய காலவட யின்றி 

நிறுத்தி உள்ளது. 

 பகார ானா டவ ஸ் பெருந்பதாற்று கா ணமாக இ ாணுவ ஆை்ரச ெ்்பு நைவடிக்டக 

என்பது இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கு நிறுத்தெ்ெை்ைது. 

 1947 ஆம் ஆண்டில் ரநொளம், இந்தியா மற்றும் பி ிை்ைன் ஆகிய நாடுகள் ரமற் பகாண்ை 

ஒெ்ெந்ததத்ின் விதிமுடறக்கு இதத்ிை்ைம் இணங்கவில்டல என்று ரநொள அ சு கூறியது. 

 இந்த 1947 ஆம் ஆண்டு ஒெ்ெந்தமானது ரநொள வீ  க்டள இந்திய இ ாணுவதத்ில் 

ரச க்்கும் நடைமுடறயிடன நி வ்கிக்கிறது. 

 

இந்தியாவின் சிறந்த உயர் இைட்சியமிக்க மாவட்டம் 

 நிதி ஆரயாக் அடமெ்ொனது, 117 உய  ் இலை்சியமிக்க மாவை்ைங்களில் ஹ ித்வா  ்

மாவை்ைத்றத இந்தியாவின் சிறந்த உய  ்இலை்சியமிக்க மாவை்ைமாக அறிவித்து உள்ளது. 

 நிதி ஆரயாக் அடமெ்பின் உய  ் இலை்சியமிக்க மாவை்ைங்கள் திை்ைமானது 2018 ஆம் 

ஆண்டில் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இது சமூக-பொருளாதா  ரமம்ொை்டின் மூலம் ஒரு மாதி ித் பதாகுதிகளாக உருவாகக் 

கூடிய சாத்திய மிக்க மாவை்ைங்கடள அடையாளம் காண்ெடத ஒரு ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இத்திை்ைதத்ின் கீழ், அடையாளம் காணெ்ெை்ை மாவை்ைங்களின் சமூக-பொருளாதா  

நிடலடய ரமம்ெடுத்தவும், உள்ளா ந்்த மற்றும் முழுடமயான ரமம்ொை்டிடன உறுதி 

பசய்யவும் மதத்ிய அ சு நைவடிக்டக எடுக்கிறது. 

 இதிை் சமூக-பொருளாதா  ரமம்ொை்டிடன அளவிடுகின்ற அளவுருக்கள் 
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o உைல்நலம் மற்றும் ஊை்ைசச்தத்ு (30%) 

o கல்வி (30%) 

o ரவளாண்டம மற்றும் நீ  ்வளங்கள் (20%) 

o நிதி உள்ளைக்கம் மற்றும் திறன் ரமம்ொடு (10%) 

o உள்கை்ைடமெ்பு (10%) 

 

அகிை இந்திய மருத்துவ அறிவியை் கை்வி நிறுவனத்தின் சபயர் மாற்றம் 

 அடனத்து அகில இந்திய மருதத்ுவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் குறிெ்பிை்ைப் 

பெய க்டள வழங்குவதற்கான முன்பமாழிதலுக்கு இந்திய அ சு ஒெ்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 

 ஒரு பி ாந்தியதத்ிடனச ் ரச ந்்த மாவீ  க்ள், சுதந்தி ெ் ரொ ாை்ை வீ  க்ள், வ லாற்று 

நிகழ்வுகள் அல்லது அெ்ெகுதியின் நிடனவுச ் சின்னங்கள் அல்லது அெ்ெகுதியின் 

தனிதத்ுவமான புவியியல் அடையாளதத்ின் அடிெ்ெடையில் புதிய பெய க்ள் வழங்கெ் 

ெடும். 

 தற்ரொது, அடனத்து அகில இந்திய மருதத்ுவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனங்களும் ஒரு 

பொதுவான பெய க்ளால் மை்டுரம அறியெ் ெடுவவதாடு அறவ தனது இருெ்பிைத்டதக் 

பகாண்டு மை்டுரம ரவறுெடுகின்றன. 

 

இந்தியாவின் முதை் பூகம்ப நிலனவுெச்ின்னம் 

 குஜ ாதத்ில் உள்ள பூஜ் என்ற இைத்தில் அடமக்கெ்ெை்டுள்ள ஸ்ம்ருதி வன் என்ற 

இந்தியாவின் முதல் பூகம்ெ நிடனவகத்டதப் பி தம  ்நர ந்தி  ரமாடி அவ க்ள் திறந்து 

டவத்தா .் 

 ஸ்ம்ருதி வன் என்ெது 12 ஆயி த்துக்கும் ரமற்ெை்ை மக்களின் பெய க்டளக் பகாண்ை ஒரு 

தனிதத்ுவமான நிடனவுச ்சின்னமாகும். 

 2001 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி மாதத்தில் இெ்ெகுதியில் ஏற்ெை்ை ெயங்க  நிலநடுக்கத்தில் 

இந்த மக்கள் தங்கள் உயி க்டள இழந்தன .் 

 

இந்தியாவின் புதிய தலைலம நீதிபதி 

 நீதிெதி உதய் உரமஷ் லலித் இந்தியாவின் 49வது தடலடம நீதிெதியாக 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ை் 27 ஆம் ரததியன்று ெதவிரயற்றா .் 

 பைல்லி  ாஷ்டி ெதி ெவனில், இந்திய குடிய சுத் தடலவ  ் திப ௌெதி மு ம்ு அவ க்ள் 

இவருக்குெ் ெதவிெ் பி மாணம் பசய்து டவத்தா .் 

 இவ  ் நீதிெதியாக ெதவி உய த்த்ெ்ெடுவதற்கு முன்பு, உசச் நீதிமன்றத்தில் மூத்த 

வழக்கறிஞ ாகெ் ெணியாற்றினா .் 

 இந்தியத் தடலடம நீதிெதியாக நியமனக் குழுவினால் ரந டியாக நியமிக்கெ்ெை்ை 

இ ண்ைாவது நெ  ்இவ  ்ஆவா .் 

 இவ  ் 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 08 ஆம் ரததியன்று (74 நாை்களுக்குள்) ஓய்வு பெற 

உள்ளா .் 
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 உசச் நீதிமன்றதத்ில் விசா டணக்கான வழக்குகடளெ் ெை்டியலிடுவது மற்றும் 

அவச மான விஷயங்கடளக் குறிெ்பிடுவது, உசச் நீதிமன்றதத்ில் குடறந்தெை்சம் ஒரு 

அ சியலடமெ்பு அம வ்ு ஆண்டு முழுவதும் பசயல்ெடுவது ஆகியவை்றை அவ  ்உறுதி 

பசய்தா .் 

 2017 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றதத்ில் 55,000 ஆக இருந்த நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் எண்ணிக்டகயானது, 71,000 என்ை எண்ணிக்டகடயக் கைந்த ரந த்தில் 

நீதிெதி லலித் அவ க்ளின் ெதவிரயற்பு நிகழ்ந்துள்ளது. 

 நீதிெதி S.M.சிக் ி 1971 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி மாதத்தில் 13வது தடலடம நீதிெதியாக 

ெதவிரயற்றா .் 

 1964 ஆம் ஆண்டு மா ச் ்மாதத்தில் உசச் நீதிமன்ற அம வ்ுக்கு ரந டியாக ெதவி உய த்்தெ் 

ெை்ை முதல் வழக்கறிஞ  ்இவர  ஆவா .் 

 

 

75 பழங்குடியின மாவட்டங்கள் - காெகநாய் தடுப்பு நடவடிக்லககள் 

 இந்தியா சுதந்தி ம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் நிடறவடைந்தடதக் குறிக்கும் வடகயில், 

அதிக ரநாய் சுடம பகாண்ை 75 ெழங்குடியின மாவை்ைங்கள் அதிக கவனம் பசலுதத்ும் 

காசரநாய்த் தடுெ்பு நைவடிக்டககளுக்காகத ்ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்டுள்ளன. 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாடவக் காசரநாய் இல்லாத நாைாக மாற்றுவடத இது 

இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. 

 ெழங்குடியின  ் விவகா ங்கள் துறை அடமசச்கம் மற்றும் சுகாதா ம் & குடும்ெ நலத் 

துறை அடமசச்கதத்ின் காசரநாய்ப் பி ிவு ஆகியடவ ‘ெழங்குடியின  ் காசரநாய் 

முன்பனடுெ்பின்' கீழ் 100 நாை்கள் அளவிலான ஆஸ்வாசன் என்ை பி சச்ா த்தின் மூலம் 

பெற்றத் தகவல்கடளெ் ெ ெ்புவதற்காக சமீெதத்ில் ஒரு ரதசிய மாநாை்டை ஏற்ொடு 

பசய்தன. 

 ெழங்குடியின  ் காசரநாய் முன்பனடுெ்பு என்ெது ெழங்குடியின  ் விவகா ங்கள் துறை 

அடமசச்கம் மற்றும் மதத்ிய சுகாதா த் துறை அடமசச்கத்தின் காசரநாய்ப் பி ிவு 

ஆகியவற்றின் ஒரு கூை்டு முயற்சியாகும். 

 இதற்குச ் ச வ்ரதச ரமம்ொை்டிற்கான அபம ிக்க முகடம ஒரு பதாழில்நுை்ெப் ெங்கு 

தா  ாகவும், பி மல் ஸ்வஸ்தய்ா ஒரு அமலாக்கப் ெங்குதா  ாகவும் தங்களது 

ஆத வுகடள வழங்குகின்றன. 
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 ெழங்குடியின  ் காசரநாய் முன்பனடுெ்பின் கீழ், இந்தியாவின் 174 ெழங்குடி 

மாவை்ைங்களில் காசரநாயினால் ொதிக்கெ்ெை்ை ரநாயாளிகடளக் கண்ைறிவதற்காக 

2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி மாததத்ில் ஆஸ்வாசன் பி சச்ா ம் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 

 

நாகாைாந்திை் 2வது இரயிை் நிலையம் 

 

 119 ஆண்டுகளுக்கும் ரமலான இடைபவளிக்குெ் பிறகு நாகாலாந்து மாநிலதத்ின் 

ரஷாகுவியில் ஒரு புதிய இ யில் நிடலயம் அடமக்கெ்ெை்ைதன் மூலம் அது தனது 

இ ண்ைாவது இ யில் நிடலயத்டதெ் பெற்றது. 

 ரைான்யி ரொரலா எக்ஸ்பி ஸ் இ யிலானது தினமும் அசாமின் குவஹாதத்ி மற்றும் 

அருணாசச்லப் பி ரதசதத்ின் நஹ ல்ாகுன் ஆகியவை்றுக்கு இடைரய இயக்கெ் ெடுகிைது. 

 ரைான்யி ரொரலா எக்ஸ்பி ஸ் இ யிலின் ரசடவயானது ரஷாகுவி  யில் நிடலயம் வட  

நீை்டிெ்ெதன் மூலம் நாகாலாந்து மற்றும் அருணாசச்லெ் பி ரதசம் ரந டியாக இ யில் 

ரசடவ மூலம் இடணக்கெ்ெடும். 

 இம்மாநிலத்தின் முதல்  யில் நிடலயமான திமாபூ  ் யில் நிடலயம் 1903 ஆம் ஆண்டில் 

திறக்கெ்ெை்ைது. 
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அடை் பாைம் 

 குஜ ாதத்ில் செ ம்தி ஆற்றின் மீது கை்ைெ்ெை்டுள்ள ொதசா ிகள் மை்டுரம உெரயாகிக்கும் 

வடகயிலான "அைல் ொலத்டத" பி தம  ்நர ந்தி  ரமாடி அவ க்ள் திறந்து டவதத்ா .் 

 அகமதாொத் மாநக ாை்சிக் கழகமானது இந்த ொதசா ி ரமம்ொலத்டத (அைல் ொலம்) 

உருவாக்கியது. 

 

 

 

 

ெரவ்கதெெ ்செய்திகள் 

UNAIDS அறிக்லக 2022 

 ஆசியா மற்றும் ெசிபிக் நாடுகளில் எச.்ஐ.வி பதாற்றின் அதிக ித்து வரும் ரொக்குைன் 

ஒெ்பிடுடகயில், இந்தியாவில் எச.்ஐ.வி பதாற்றுகள் குடறந்துள்ளன. 

 30 காசரநாய்-எசஐ்வி ொதிெ்புகள் அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக 

உள்ளது. 

 எச.்ஐ.வி. பதாற்றினால் ொதிக்கெ்ெை்ை மக்களிடைரய காசரநாய் பதாை ெ்ான 

உயி ிழெ்புகள் குடறந்துள்ள எை்டு நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

 எச.்ஐ.வி ரநாய்த் பதாற்றுகளில் சில குறிெ்பிைதத்க்க வீழ்சச்ிறயக் கண்ை இ ண்டு 

நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இைம் பெற்றுள்ளது. 

 இருெ்பினும், 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் எச.்ஐ.வி பதாற்றினால் ொதிக்கெ் 

ெை்ைவ க்ளுக்கு காசரநாய்த் தடுெ்புச ்சிகிசட்சடய வழங்குவதில் இந்தியா 8 சதவீதம் 

ச ிடவக் கண்டுள்ளது. 

 பதன்னாெ்பி ிக்கா மற்றும் தான்சானியா ஆகிய நாடுகளில் சிகிசட்ச 30 சதவீதம் 

குடறந்துள்ளது. 

 உலகளவில் 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையில் புதிய ரநாய்த ்

பதாற்றுகளின் எண்ணிக்டக 3.6 சதவீதம் மை்டுரம குடறந்துள்ளது. 

 இது 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்துப் ெதிவான புதிய எசஐ்வி ரநாய்த் பதாற்றுகளில் ஏற்ெை்ை 

மிகச ்சிறிய வருைாந்தி  வீழ்சச்ியாகும். 
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ஜிம்பாப்கவயின் தங்க நாணயம் 

 ஜிம்பாப்வவ நாை்டிை் பணவீக்கத்றதக் கை்டுப்படுத்தும் முயை்சியிை் அந்த நாடு தங்க 

நாணயங்கறள அறிமுகப் படுதத்ியது. 

 ஜிம்பாப்வவயின் ரிசரவ்் வங்கி இந்த பவளியீடு குறித்த அறிவிப்பிறன பவளியிை்டு, 

வணிக வங்கிகளுக்கு 2,000 நாணயங்கறள விநிவயாகிதத்து. 

 ெூறை மாததத்ிை், வருைாந்திரப் பணவீக்க விகிதம் 190% ஆக அதிகரிதத்து. 

 இதனாை் மதத்ிய வங்கியின் வை்டி விகிதம் இரண்டு மைங்கு அதிகரிதத்ு 200% ஆக 

இருந்தது. 

 இந்த நாணயங்கள் எளிதிை் உள்ளூர ் மை்றும் சரவ்வதச அளவிை் வரத்த்கம் பசய்யக் 

கூடியறவயாகும். 

 இந்த தங்க நாணயம் "பமாஷி-ஓவ்-துன்யா" என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

 இதன் பபாருள் "இடிறய எழுப்பும் புறக" என்பதாகும். 

 இது வைாங்கா பமாழியிை் விக்வைாரியா நீரவ்ீழ்சச்ிறயயும் குறிக்கிைது. 

 

 

VINBAX பயிற்சி 2022 

 வியை்நாம்-இந்தியா இறையிைான  “VINBAX 2022” எனப்படும் 3வது இருதரப்பு ராணுவப் 

பயிை்சியானது ஹரியானாவிை் நைத்தப் படுகிைது. 

 VINBAX 2022 பயிை்சியின் கருதத்ுரு, “அறமதி காக்கும் நைவடிக்றககளுக்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் குழுவின் ஒரு பகுதியாக பபாறியாளர ் நிறுவனம் மை்றும் ஒரு மருதத்ுவக் 

குழுறவப் பணியமரத்த்ுதை் மை்றும் நிறை நிறுத்துதை்" என்பதாகும். 

 இந்தப் பயிை்சியானது, இந்தியா மை்றும் வியை்நாம் ஆகியவை்றுக்கு  இறைவயயான 

இருதரப்பு உைவுகறள வமலும் வலுப்படுதத்ும். 
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ொபஹார ்தின மாநாடு 

 சாபஹார ்தின மாநாைானது மும்றபயிை் பதாைங்கப்பை்ைது. 

 இதன் பதாைக்க விழா நிகழ்விை் கெகஸ்தான், ஈரான், தஜிகிஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், 

உஸ்பபகிஸ்தான், துரக்்பமனிஸ்தான் மை்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகறளச ்

வசரந்்தப் பிரமுகரக்ள் கைந்து பகாண்ைனர.் 

 இந்தியாவும் ஈரானும் 2016 ஆம் ஆண்டு வம மாதத்தின் வபாது இருதரப்பு ஒப்பந்தத்திை் 

றகபயழுதத்ிை்ைன. 

 ஷாஹித் பபபஹஷ்தி என்ை துறைமுகதத்ிை் உள்ள கப்பை் நிறுதத்ங்களுள் ஒன்றைப் 

புதுப்பிப்பதை்கு இந்தியா ஒப்புக் பகாண்ைது. 

 இந்தத் துறைமுகதத்ிை் உள்ள 600 மீை்ைர ் நீளமுள்ள ஒரு பகாள்கைன் றகயாளும் 

றமயதத்ிறனப் புனரறமப்பதை்கும் இந்தியா ஒப்புக் பகாண்ைது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு அக்வைாபர ் மாததத்ிை், இந்தியா ஆப்கானிஸ்தானுக்குச ் சாபஹார ்

துறைமுகம் வழியாக வகாதுறமறய முதை்முறையாக ஏை்றுமதி பசய்தது. 

 இந்தியா, ஈரான் மை்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 2016 ஆம் ஆண்டிை் சாபஹார ்

துறைமுகதற்த வமம்படுத்தச ் பசய்வதை்கான ஒரு முதத்ரப்பு ஒப்பந்தத்திை் 

றகபயழுதத்ிை்ைன. 

 முத்தரப்பு வபாக்குவரதத்ு மை்றும் இைம் பபயரவ்ு வழித்தைத்றத அறமப்பதை்கும் இந்த 

நாடுகள் ஒப்புக் பகாண்ைன. 

 

பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கு நிதி வெதி விரிவாக்கம் 

 சரவ்வதச நாணய நிதியமானது, பாகிஸ்தான் நாை்டின் பபாருளாதாரதத்ிறன மறு 

சீரறமப்பதை்காக பாகிஸ்தான் அரசாங்கதத்ுைன் நிதி விரிவாக்க வசதி ஒப்பந்ததத்ிை் (EFF) 

றகபயழுதத்ிை்ைது. 

 பாகிஸ்தான் நாை்டின் 2022 ஆம் ஆண்டு பபாருளாதார ஆய்வறிக்றகயின் படி, 2022 ஆம் 

நிதியாண்டிை் நிதிப் பை்ைாக்குறை 18.6 பிை்லியன் ைாைராக உள்ளது. 

 252 பிை்லியன் ைாைராக உள்ள நிகர பபாதுக் கைன், பமாத்த உள்நாை்டு உை்பதத்ியிை் 66.3% 

ஆகும். 
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நிதி விரிவாக்க வெதி 

 இது நீண்ை காைமாக இருக்கும் கை்ைறமப்பு சாரந்்த ஏை்ைத்தாழ்வுகறளச ் சரி பசய்ய 

வதறவயான பகாள்றககள் உை்பை விரிவான திை்ைங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிைது. 

 நிதி விரிவாக்க வசதியின் ஈடுபாடு மை்றும் மறு வழங்கீடு ஆகியறவ பபரும்பாைான நிதி 

வசதிகறள விை நீண்ை காைம் வறர நிதி உதவி வழங்குகிைது. 

 3 முதை் 4 ஆண்டுகள் வறர நிதி வழங்கப்படுகிைது. 

 நிதி விரிவாக்க வசதியின் கீழ் பபைப்பை்ைத் பதாறககள் 5  முதை் 10 ஆண்டுகளிை் 

திருப்பிச ்பசலுத்தப்பை வவண்டும். 

 

ஏவுகலண பாதுகாப்புப் பயிற்சி 

 பதன் பகாரியா, அபமரிக்கா மை்றும் ெப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இறைவய ஒரு கூை்டு 

ஏவுகறண பாதுகாப்புப் பயிை்சி நறைபபை உள்ளது. 

 இது ஆண்டிை்கு இரண்டு முறை நறைபபறும் பசிபிக் டிராகன் பயிை்சியாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டின் பயிை்சியிை் மை்ை மூன்று நாடுகவளாடுச ் வசரத்த்ு ஆஸ்திவரலியா 

மை்றும் கனைா ஆகிய நாடுகளும் பங்வகை்க உள்ளன. 

 

அை்-சகாய்தா அலமப்பின் தலைவர் படுசகாலை 

 ஆெ்கானிஸ்தானில் நடைபெற்ற ஒரு ஆளில்லா விமானம் மூலமான தாக்குதலில் அல்-

பகாய்தா அடமெ்பின் தடலவ  ்அய்மன் அல்-ஜவாஹி ிடய அபம ிக்கா பகான்றது. 

 ஆெ்கானிஸ்தான் தடலநக  ் காபூலில் மத்திய உளவு அடமெ்பு நைதத்ிய தீவி வாத 

எதி ெ்்பு நைவடிக்டகயில் அவ  ்பகால்லெ்ெை்ைா .் 

 இவ  ்மற்றும் ஒசாமா பின்ரலைன் ஆகிரயா  ்ரச ந்்து 9/11 தாக்குதலுக்குத் திை்ைம் இை்ைவ  ்

ஆவ .்  

 ரமலும் அவ  ்அபம ிக்காவினால் மிகவும் ரதைெ்ெடும் ெயங்க வாதிகளில் ஒருவ  ்ஆவா .் 

 

 

பிட்ெ ்பிளாக் பயிற்சி 2022 

 ஆஸ்திர லியாவில் நடைபெறவுள்ள "2022 ஆம் ஆண்டு பிை்ச ் பிளாக்” என்ற மாபெரும் 

வான்வழிெ் ரொ  ்ெயிற்சியின் ஒரு ெகுதியாக இந்தியாவும் ெங்குபெற உள்ளது. 
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 17 நாடுகடளச ் ரச ந்்த 100க்கும் ரமற்ெை்ை விமானங்களும், 2,500 இ ாணுவ வீ  க்ளும் 

இந்தெ் ெயிற்சியில் ெங்ரகற்க உள்ளன. 

 பிை்ச ்பிளாக் ெயிற்சி என்ெது ஆஸ்திர லிய வான் ெடையினால் நைத்தெ்ெடும் இ ண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நடைபெறும் மாபெரும் ென்னாை்டுப் ரொ ப்் ெயிற்சி ஆகும். 

 

இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட கதசிய அளவிை் நிரண்யிக்கப்பட்டப் பங்களிப்பு 

 இந்தியாவின் புதுெ்பிக்கெ்ெை்ை ரதசிய அளவில் நி ண்யிக்கெ்ெை்ைப் ெங்களிெ்பிற்கு (NDC) 

மத்திய அடமசச் டவ சமீெத்தில் ஒெ்புதல் அளிதத்து. 

 ொரீஸ் ஒெ்ெந்தத்தின் ெடி, ெருவநிடல மாற்றதத்ிற்கான உலகளாவிய நைவடிக்டககடள 

வலுெ்ெடுத்துவதில் இந்தியாவின் ெங்களிெ்டெ அதிக ிெ்ெடத இது ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இது குடறவான உமிழ்வு என்ற இலக்கின் முன்ரனற்றெ் ொடதகளில் இந்தியாடவ 

அடழத்துச ்பசல்ல உதவும். 

 புதுெ்பிக்கெ்ெை்ை NDC ஆனது, ெருவநிடல மாற்றம் பதாை ெ்ான ஐக்கிய நாடுகளின் 

கை்ைடமெ்பு மாநாை்டு அடமெ்பிற்கு மாற்றெ்ெடும். 

 இந்த புதுெ்பிெ்ொனது 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிக ச ்சுழிய நிடலடய அடைதல் என்ற 

நாை்டின் நீண்ை கால இலக்டக அடைவதற்கான ஒரு பசயல்நிடலெ் ெடியாகும். 

 புதுெ்பிக்கெ்ெை்ை ரதசிய அளவில் நி ண்யிக்கெ்ெை்ை ெங்களிெ்பின் ெடி, 2005 ஆம் 

ஆண்டின் அளடவ ஒெ்பிடுடகயில், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நாை்டின் பமாத்த உள்நாை்டு 

உற்ெத்தியின் அளவில் உமிழ்வுச ் பசறிவிடன 45% ஆக குடறக்க இந்தியா உறுதி 

பூண்டுள்ளது. 

 

 

வங்காள கதெத்துடன் IOCL நிறுவனம் கமற்சகாண்ட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

 இந்தியன் ஆயில் கா ெ்்ெர ஷன் லிமிபைை் நிறுவனம் மற்றும் வங்காளரதசதத்ின் 

சாடலகள் மற்றும் பநடுஞ்சாடலகள் துடற ஆகியடவ ஒரு புதிய பு ிந்துண வ்ு 

ஒெ்ெந்ததத்ில் டகபயழுத்திை்டுள்ளன. 

 இது அவச காலதத்ில் வங்காளரதசெ் ெகுதி வழியாக இந்தியாவிற்குப் பெை்ர ாலியெ் 

பொருை்கடள விநிரயாகம் பசய்ய வழி வகுக்கும். 
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 பெை்ர ாலியப் பொருை்கடள ஏற்றிச ்பசல்லும் பகாள்கலன் ச க்குந்துகள் ரமகாலயாவில் 

இருந்து தி ிபு ா பசல்லும் வழியில் வங்காளரதச எல்டல வழியாக பசல்லும். 

 

யுத் அபியாஸ் பயிற்சி 

 இந்தியா மற்றும் அபம ிக்கா ஆகிய நாடுகள் உத்த காண்டில் இ ண்டு வா  கால 

அளவிலான இ ாணுவெ் ெயிற்சிடய ரமற்பகாள்ள உள்ளன. 

 இது 18வது ெயிற்சியாகும். 

 இதற்கு முந்டதயப் ெயிற்சியானது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்ரைாெ  ் மாதத்தில் 

அபம ிக்காவில் உள்ள அலாஸ்கா நக ில் நடைபெற்றது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், அபம ிக்கா இந்திய நாை்டிடன "ஒரு முக்கியப் 

ொதுகாெ்புப் ெங்குதா   ்நாடு" என்று அறிவித்தது. 

 தளவாைப் ெ ிமாற்ற ஒெ்ெந்தமானது, (LEMOA) 2016 ஆம் ஆண்டில் டகபயழுத்தானது. 

 தகவல் பதாை ப்ு இணக்கத் தன்டம மற்றும் ொதுகாெ்பு ஒெ்ெந்தம் (COMCASA) ஆனது 2018 

ஆம் ஆண்டில் இறுதி பசய்யெ் ெை்ைது. 

 இந்தியா மற்றும் அபம ிக்கா ஆகிய நாடுகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் அடிெ்ெடைப் ெ ிமாற்ற 

மற்றும் ஒதத்ுடழெ்பு ஒெ்ெந்ததத்ிற்கு (BECA) ஒெ்புதல் அளிதத்ன. 

 

சநதரை்ாந்திை் தண்ணீரப்் பற்றாக்குலற 

 பநத ல்ாந்தில் ரதசிய அளவிலான நீ ம்ை்ைமானது எெ்ரொதும் இல்லாத அளவிற்கு 

குடறந்துள்ளது. 

 இதனால் பநத ல்ாந்து நாைானது தண்ணீ ப்் ெற்றாக்குடறயால் தவிதத்ு வருகிறது. 

 ட ன் நதியின் நீ ம்ை்ைமானது இயல்டெ விை 50% குடறவான நீட ரய வழங்குகிறது. 

 பநத ல்ாந்து நாைானது மிகுதியான அளவு தண்ணீ  ்நிடறந்து காணெ்ெடும் ெகுதியாக 

அறியெ் ெடுகிறது. 

 ஆனால் கைந்த 22 ஆண்டுகளில் ஐந்தாவது முடறயாக அந்நாை்டில் தண்ணீ ப்் ெற்றாக் 

குடற அறிவிக்கெ் ெை்டுள்ளது. 
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ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்ெலபயின் பயங்கரவாத எதிரப்்புக் குழுவின் ெந்திப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புச ்சடெயின் 15 உறுெ்பின  ்நாடுகளின் சிறெ்புப் ெயங்க  வாத 

எதி ெ்்புச ்சந்திெ்பிடன இந்தியா நைதத் உள்ளது. 

 இந்தியாவில் நடைபெறும் இந்தச ் சந்திெ்ொனது, ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் 

தடலடமயகதத்ிற்கு பவளிரய நைத்தெ்ெடும் ஏழாவது சந்திெ்ொகும்.  

 கைந்த ஆண்டு இந்தியா, ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புச ் சடெயின் நி ந்த மற்ற 

உறுெ்பின ாக 2 ஆண்டு ெதவிக் காலத்திற்குத் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ் மாதம் வட யில் இந்தக் குழுவின் தடலவ ாக இந்தியா 

பசயல்ெடும். 

 

சீனாவின் மிகப்சபரிய இராணுவப் பயிற்சி 

 

 றதவாடனச ் சுற்றி உள்ள ெகுதிகளில் சீனா தனது மிகெ்பெ ிய ஒரு இ ாணுவெ் 

ெயிற்சிடயத் பதாைங்கியுள்ளது. 

 சீன ஊைகங்கள் இந்தெ் ெயிற்சிடய ‘மறுஒருங்கிடணெ்புச ் பசயல்முடறக்கான' ஒரு 

ஒத்திடகயாகக் குறிெ்பிடுகின்றன. 

 றதவான் ெகுதி முழுவதும் உள்ள ஆறு மண்ைலங்களில் இந்தெ் ெயிற்சி நைதத்ெ்ெை்டு 

வருகிறது. 

 சீனாவின் கைற்ெடை, விமானெ்ெடை மற்றும் இத  துடறகள் இந்தெ் ெயிற்சியில் 

ெங்ரகற்கின்றன. 

 ெதிலுக்கு, றதவானும் தனது இ ாணுவத்டத எசச் ிதத்ு, தயா  ் பசய்து, ெல குடிடமெ் 

ொதுகாெ்புப் ெயிற்சிகடள ரமற்பகாண்ைது. 
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சிலி  நாட்டின் புதிய அரசியைலமப்பு 

 சிலி நாை்டின் வ லாற்றில் முதன்முடறயாக ஒரு அ சியலடமெ்பு மக்களாை்சி முடறயில் 

உருவாக்கெ்ெை்ைது. 

 முன்பமாழியெ்ெை்ை இந்தெ் புதிய உட யானது ஒரு மக்கள் வாக்பகடுெ்பின் மூலம் 

ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை 154 உறுெ்பின க்டளக் பகாண்ை அடமெ்ொல் எழுதெ்ெை்ைது. 

 அதிெ  ்அந்நாை்டிை் அ சாங்கதத்ின் தடலவ ாக இருெ்ொ .் 

 அதிெ  ்பதாை ந்்து ஒரு முடற மீண்டும் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெைலாம். 

 சிலி நாை்டின் அதிெட த் தற்சமயம் பதாை ச்ச்ியாகத் ரத ந்்பதடுக்க முடியாது. 

 அதன் காங்கி ஸ் ஆனது சம அதிகா ம் பகாண்ை, ஈரறவ பகாண்ை அடமெ்ொகும். 

 

 

அசமரிக்கக் கடற்பலடக் கப்பலின் முதை் பழுதுநீக்கப் பணி  

 அபம ிக்கக் கைற்ெடைக் கெ்ெைானது பசன்டன எண்ணூ ில் உள்ள L&T என்ை 

நிறுவனதத்ின் காை்டுெ்ெள்ளி கெ்ெல் கை்டும் தளத்திற்குப் ெழுது மற்றும் ெ ாம ிெ்புப் 

ெணிகடள ரமற்பகாள்வதற்காக வந்தடைந்தது. 

 இது இந்திய - அபம ிக்க இ ாணுவக் கூை்டுறவிற்கு என்று புதிய உத்தி சா ந்்த ஒரு 

ெ ிமாணத்டதச ்ரச க்்கிறது. 

 இந்தியக் கெ்ெல் கை்டும் தளதத்ில் முதன்முடறயாக ஒரு அபம ிக்க கைற்ெடைக் கெ்ெல் 

ெழுது ொ க்்கெ்ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் மாததத்ில் நடைபெற்ற இந்திய - அபம ிக்க 2+2 ரெசச்ு 

வா த்்டதயின் ரொது இந்தியக் கெ்ெல் கை்டும் தளங்களின் ரசடவகள் மற்றும் 

நிபுணத்துவத்டதெ் பெறுவதற்கு அபம ிக்கக் கைற்ெடைக்கு அனுமதி வழங்குவதாக 

இந்தியா முன்பமாழிந்தது. 

 தளவாைங்கள் ெ ிமாற்றப் பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்தத்தின் (LEMOA) ஒரு ெகுதியாக, இந்திய 

கெ்ெல் கை்டும் தளங்களில் அபம ிக்கக் கைற்ெடைக் கெ்ெல்கடளப் ெழுது ொ க்்கச ்

பசய்வதற்கு என்று வழி வடக பசய்யெ்ெை்ைது. 

 தளவாைங்கள் ெ ிமாற்றப் பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்தமானது இந்திய மற்றும் அபம ிக்கக் 

கைற்ெடைகளுக்கு இடைரய ச க்குகள் மற்றும் ரொ  ் சா ந்்த பொருை்களின் மீதான 

ெ ிமாற்றத்டத எளிதாக்குவதற்காக டகபயாெ்ெமானது. 
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சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டலமப்பின் 55வது ஆண்டு விழா 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாதமானது பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூை்ைடமெ்பின் 

55வது ஆண்டு விழாவிடனக் குறிக்கிறது. 

 ஆசியான் அடமெ்பு என்ெது பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் ஒரு கூை்ைடமெ்டெக் 

குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டு பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைடமெ்புத் தினத்தின் கருதத்ுரு 

"ஒற்றுடமயாக வலுெ் பெறுதல்" என்ெதாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைடமெ்பு மற்றும் இந்தியா 

ஆகியவை்றுக்கு இடையிலானப் ரெசச்ுவா த்்டத சா ந்்த உறவுகளின் 30வது ஆண்டு 

விழாடவயும் குறிக்கிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்ைானது பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைடமெ்பு மற்றும் இந்தியா 

ஆகியவை்றுக்கு இடையிலான உதத்ிசா  ்கூை்டுறவின் 10வது ஆண்டு நிடறவாகும். 

 பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைடமெ்பு ஆனது தாய்லாந்தின் ொங்காக் நக ில் 1967 

ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 08 ஆம் ரததியன்று நிறுவெ்ெை்ைது.  

 ஆசியான் பி கைனம் (ொங்காக் பி கைனம்) டகபயழுத்தானதன் விடளவாக இந்த 

அடமெ்பு நிறுவெ்ெை்ைது. 

 பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைடமெ்பின் முழக்கம், "ஒரு குறிக்ரகாள், ஒரு 

அடையாளம், ஒரு சமூகம்" என்ெதாகும். 

 இந்த அடமெ்பின் ஆரம்ப காை உறுெ்பின க்ள் - இந்ரதாரனசியா, மரலசியா, 

பிலிெ்டென்ஸ், சிங்கெ்பூ  ்மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் ஆகும். 

 தற்ரொது இந்த அடமெ்பில் 10 உறுெ்பின  ்நாடுகள் உள்ளன. 

 ஆசியான் +3 என்ை அடமெ்பில் - சீனா, பதன் பகா ியா மற்றும் ஜெ்ொன் ஆகியடவ 

அைங்கும். 

 ஆசியான் +6 என்ை அடமெ்பில் - ஆசியான் +3 உறுெ்பின  ் நாடுகளுைன் இந்தியா, 

ஆஸ்திர லியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகள் அைங்கும். 
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கமற்கு கெத்தி நதி நீர்மின் நிலையத் திட்டம் 

 ரமற்கு ரநொளெ் ெகுதிகளில் உள்ள 1,200 பமகாவாை் திறன் பகாண்ை நீ ம்ின் 

நிடலயங்கள் குறித்து ஆய்வு பசய்து, அவற்டற ரமம்ெடுதத்ுவதற்கு இந்தியாவின் நீ  ்மின் 

வா ியத்திற்கு ரநொள அ சு ஒெ்புதல் அளிதத்து. 

 இந்த நீ ம்ின் நிடலயங்களில் 750 பமகாவாை் திறன் பகாண்ை ரமற்கு ரசத்தி நதி நீ  ்மின் 

நிடலயம் மற்றும் 450 பமகாவாை் திறன் பகாண்ை ரசதத்ி நதி (SR-6) கூை்டு நீ த்் ரதக்க மின் 

நிடலயம் ஆகியடவ அைங்கும். 

 ரமற்கு ரசதத்ி நதி நீர ்மின் நிடலயமானது ரமற்கு ரநொளத்தில் உள்ள ரசத்தி ஆற்றின் மீது 

கை்ைெ் ெடுவதற்காக முன்பமாழியெ் ெை்ை ஒரு நீ ம்ின் நிடலயமாகும். 

 இந்தத் திை்ைத்திலிருந்து சீனா விலகியடதயடுத்து, சுமா  ்நான்கு ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு 

இந்தியா இந்தத் திை்ைத்டதக் டகயகெ்ெடுத்த உள்ளது. 

 ரமற்கு ரசத்தி நதி நீர ்மின் நிடலயத் திை்ைமானது 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன  ் முதன் 

முதலில் கருத்தாக்கம் பசய்யெ் ெை்ைது.  

 

 

வண்ணத்துப்பூெச்ி வடிவிைான கண்ணிசவடி  

 PFM-1  க ‘வண்ணதத்ுெ்பூசச்ி வடிவிலான கண்ணிபவடியிடன'  ஷ்ய நாை்டு  ாணுவம் 

ெயன்ெடுதத்ுவது குறிதத் சாதத்ியக் கூறுகள் ெற்றி ஐக்கிய இ ாஜ்ஜியம் எசச் ிதத்து. 

 வண்ணதத்ுெ்பூசச்ி வடிவிலான கண்ணிபவடிகள் இ ாணுவம் மற்றும் உள்ளூ ப்் பொது 

மக்களிடைரய பெருமளவிலான உயி ிழெ்புகடள ஏற்ெடுதத்ும் திறன் பகாண்ைடவ 

ஆகும். 

 முன்னதாக, ரசாவியத்-ஆெ்கான் இடையிலான ரொ ில் PFM-1  க கண்ணிபவடிகள் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெை்ைன. 

 PFM-1 மற்றும் PFM-1S மனித க்ளுக்கு எதி ாகெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் கண்ணிபவடிகள் 

பொதுவாக 'வண்ணத்துெ்பூசச்ி வடிவிலான கண்ணிபவடிகள் அல்லது 'கி ன்ீ ொ ாை்ஸ்' 

என்று அடழக்கெ் ெடுகின்றன. 

 அவற்றின் வடிவம் மற்றும் நிறத்தின் கா ணமாக இது இெ்பெய  ்பெற்றது. 

 வண்ணதத்ுெ்பூசச்ி வடிவிலான பவடிகுண்டுகள் வண்ணமயமான பொம்டமடயெ் 

ரொன்று இருெ்ெதால் இது குழந்டதகடளக் கவ க்ிறது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

101 
 

 இவை்றைத் பதாடுவதன் மூைம் அறவ பவடிக்கும் அளவிை்கு அது மிகவும் உண த்ிறன் 

பகாண்ைடவயாக இருப்பவதாடு அவற்டற எடுப்பதன் மூலமும் இவற்டற பவடிக்கச ்

பசய்யலாம். 

 இடவ பநகிழிெ் பொருளால் ஆனடவ என்ெதால் அதறனக் கண்ைறிவது மிகக் கடினம் 

ஆகும்.  

 ரமலும், இது உரலாகக் கண்ைறிவு கருவிகளுக்குெ் புலெ்ெைாத திறன் பகாண்ைதாகும். 

 

 

"தியாக மண்டைம்" 

 மியான்ம  ்நாை்டில் உள்ள ஒரு பகுதி "தியாக மண்ைலம்" ஆக மாறியுள்ளது. 

 உலக நன்டமக்காகத் தன்டனரய அழிதத்ுக் பகாள்ளும் இைம் என்ெது இதன் பொருள் 

ஆகும். 

 சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மடலக் காடுகளால் சூழெ்ெை்ை நிலெ்ெ ெ்டெக் பகாண்ை நீலெ் 

ெசும் நிற குளங்களில் இந்தத் தியாக மண்ைலங்கள் காற்றில் பவளிெ்ெடையாகத ்

பதன்ெடுகின்ைன. 

 மியான்ம ில் உள்ள அ ிய வறக களிமண் பமன்டமயாக இருப்பவதாடு அறவ 

ரமற்ெ ெ்புக்கு அருகில் இருெ்ெதால், எளிதாக இந்த இ சாயனக் குளங்களுக்குள் அறவ 

உள்ளீ க்்கெ் ெடுகின்றன. 

 குரளாெல் விை்னஸ் என்ை ஒரு அடமெ்பினால் பவளியிைெ்ெை்ை பசயற்டகக்ரகாள் 

ெைங்கள், கிை்ைதத்ை்ை 300 தனித்தனி இைங்களில் 2,700க்கும் அதிகமான அளவில் இந்தக் 

குளங்கள் இருெ்ெடதக் குறிெ்பிை்டுக் காை்டியது. 

 

உைக அலமதிக்கான ஆலணயம் 

 பமக்சிரகா அதிெ  ்ஆண்ை் ஸ் மானுவல் ரலாெஸ் ஒெ் ாரைா ,் உலக அடமதிக்காக 3 ரெ  ்

பகாண்ை ஒரு ஆடணயத்டத அடமெ்ெதற்கு முன்பமாழிந்துள்ளா .் 

 இதில் நர ந்தி  ரமாடி, ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுசப்சயலாள  ் அன்ரைானிரயா 

குை்ைப ஸ் மற்றும் ரொெ் பி ான்சிஸ் ஆகிரயா  ்இைம் பெற்றுள்ளன .் 

 பமக்சிரகா அதிெ  ்இந்த ஆடணயத்டத உருவாக்குவதற்காக ஐக்கிய நாடுகளிைம் ஒரு 

எழுத்துெ் பூ வ் முன்பமாழிதடலச ்சம ெ்்பிக்கத ்திை்ைமிை்டுள்ளா .் 
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IMD-UNDP மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவற்றுக்கு இலடயிைான ஒரு பருவநிலை 

நடவடிக்லகக்கான ஒத்துலழப்பு 

 இந்திய வானிறை ஆய்வுத் துறை (IMD) ஆனது ெப்பான் அரசு மை்றும் பருவநிறை மாை்ைம் 

பதாைரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் வமம்பாை்டுத் திை்ை அறமப்புைன் (UNDP) 

இறணந்துள்ளது. 

 இந்தியாவிை் உள்ள 10 மாநிைங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரவதசங்களிை் பருவநிறை 

நைவடிக்றகறய விறரவுபடுத்தும் முயை்சிறய அந்த நாடுகள் பதாைங்கியுள்ளன. 

 நிகர- சுழிய உமிழ்றவ அறைவதை்கான முயை்சியிை், இந்த முன்பனடுப்பானது வதசிய 

அளவிை் நிரண்யிக்கப்பை்ைப் பங்களிப்புக்கு (NDC) நிதி உதவிறய வழங்கும். 

 இது பருவநிறை பநகிழ்திைன் பகாண்ை வமம்பாை்டிறனயும் உறுதி பசய்யும். 

 

உதராெக்தி பயிற்சி 

 உதராசக்தி என்பது இந்திய விமானப்பறைக்கும் மவைசிய விமானப் பறைக்கும் 

இறையிைான இரு தரப்பு விமானப் பறைப் பயிை்சியாகும். 

 இந்த நான்கு நாை்கள் அளவிைான இருதரப்புப் பயிை்சிகள் ஆனது சமீபதத்ிை் 

மவைசியாவிை் பதாைங்கியது. 

 சுவகாய்-30 என்ை வபார ் விமானத்தின் பங்வகை்புைன் முதை் இரு தரப்பு விமானப்பறைப் 

பயிை்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டிை் நைத்தப்பை்ைது. 

 

'அை் நஜா' பயிற்சி 

 

 இந்தியா-ஓமன் ஆகிய நாடுகளுக்கு இறையிைான 4வது கூை்டு ராணுவப் பயிை்சியான 

'அை் நொ-IV’ பயிை்சி ராெஸ்தானிை் பதாைங்கியது. 

 3வது அை் நொ பயிை்சியானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் மஸ்கை் நகரிை் நறைபபை்ைது. 

 இந்தப் பயிை்சியானது, பயங்கரவாத எதிரப்்பு நைவடிக்றககள், பிராந்தியப் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்றககள் மை்றும் அறமதி காப்பு நைவடிக்றககள் குறிதத்ு கவனம் பசலுதத்ும். 
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சூப்பர் கருடா பாதுகாப்புப் பயிற்சி 

 முதன்முதலிை் 2007 ஆம் ஆண்டிை் நறைபபை்ை "சூப்பர ்கருைா பாதுகாப்பு" பயிை்சிகளிை் 

இந்வதாவனசிய மை்றும் அபமரிக்கப் பறைகள் மை்டுவம பங்வகை்ைன. 

 தை்வபாது, இந்த ஆண்டு நறைபபறும் பயிை்சியிை் 12 நாடுகள் பங்வகை்கும் வறகயிை் இது 

விரிவுபடுதத்ப் பை்டுள்ளது. 

 ஆஸ்திவரலியா, ெப்பான், சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகளின் இராணுவப் பறைகள் இந்தப் 

பயிை்சியிை் ஈடுபை்டுள்ளன. 

 இந்தியா, பிரான்ஸ், இங்கிைாந்து ஆகிய நாடுகள் இந்தப் பயிை்சியிை் தனது பறைகறளப் 

பாரற்வயாளரக்ளாக ஈடுபடுத்துகின்ைன. 

 இது இந்வதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திை் ஒை்றுறமறய வலுப்படுத்துவறத வநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

கிகளட் I மற்றும் கிகளட் II 

 உைக சுகாதார அறமப்பானது குரங்கம்றம றவரசின் திரிபுகளுக்கு என்று புதியப் 

பபயரக்றள அறிவிதத்ுள்ளது.  

 எந்தபவாரு “கலாசச்ா த்திை்கும் அல்லது சமூகதத்ிை்கும் பாதிப்பு” ஏற்ெடுவடதத் 

தவி க்்கும் முயற்சியில் இந்த நைவடிக்டகயானது எடுக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 கு ங்கம்டம டவ ஸ் தி ிபுகளின் புதியெ் பெய க்ள் – கிரளை் I, IIA மற்றும் IIB 

ஆகியடவயாகும்.  

 1958 ஆம் ஆண்டில் முதன்முடறயாக கண்ைறியெ்ெை்ை இந்த டவ சிற்கு கு ங்கம்டம 

டவ ஸ் என்று பெய ிைெ்ெை்ைது.  

 

 

ெரவ்கதெப் பாதுகாப்பு குறித்த மாஸ்ககா மாநாடு 2022 

 ச வ்ரதசப் ொதுகாெ்பு பதாை ெ்ான 2022 ஆம் ஆண்டு மாஸ்ரகா மாநாடு சமீெத்தில் 

நடைபெற்றது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் கை்ைடமெ்பில் வி ிவான சீ த்ிருதத்ங்கடளக் பகாண்டு 

வருதல் குறிதத்ு இந்த மாநாை்டில் இந்தியா வலியுறுத்தியது. 

 ச வ்ரதசெ் ொதுகாெ்பு குறிதத் இந்த மாநாைானது நடைமுடற சா ந்்தக் கருதத்ுக்கடளெ் 

ெகி ந்்து பகாள்வது மற்றும் உலகளாவியப் ொதுகாெ்புெ் பி சச்ிடனகளுக்கான 

தீ வ்ுகடள ஆ ாய்தல் ரொன்ற ரநாக்கங்களுைன் இது ஏற்ொடு பசய்யெ் ெை்ைது. 
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 இந்த மாநாடுகள் என்பது ொதுகாெ்பு அடமசச் க்ளுக்குப் ொதுகாெ்பு விவகா ங்களில் 

தங்கள் சக அதிகா ிகளுைன் உட யாை வாய்ெ்ெளிக்கின்றன. 

 

அலனவருக்கும் இைவெ மாதவிடாய்க் கழிவுத் துணி 

 உலகிரலரய முதன்முதலில் மாதவிைாய்க் கால உெரயாகெ் பொருை்கடள 

அடனவருக்கும் இலவசமாக வழங்கும் நாைாக ஸ்காை்லாந்து மாறியுள்ளது. 

 ைம்ரொன் துணிகள் மற்றும் மாதவிைாய்க் கழிவுத் துணிகள் ரொன்ற இலவசெ் 

பொருை்கடள "ரதடவ உள்ளவ க்ளுக்கு" வழங்க ரவண்டிய ஒரு சை்ைெ்பூ வ்க் கைடம 

தற்ரொது உள்ளூ  ்அதிகா ிகளுக்கு உள்ளது. 

 மாதவிைாய்க் கால உெரயாகெ் பொருை்கள் சை்ைம் அமலுக்கு வருவதால், சடெகள் மற்றும் 

கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் மாதவிைாய்க் கால உெரயாகெ் பொருை்கள் விநிரயாகிக்கெ் 

ெடும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில், ஸ்காை்லாந்து அ சானது மாணவ க்ளுக்கு மாதவிைாய்க் கால 

உெரயாகெ் பொருை்கடள இலவசமாக வழங்கிய உலகின் முதல் நாடு என்ற ஒரு 

வ லாற்றிடனெ் ெடைதத்து. 

 

TEXCON மாநாடு 

 மத்திய வ த்்தகம் மற்றும் பதாழில்துடற அடமசச்  ்பியுஷ் வகாயை் 10வது ஆசிய ஜவுளி 

மாநாை்டிடனத் பதாைங்கி டவதத்ா .் 

 இந்திய ஜவுளித் பதாழில்துடற கூை்ைடமெ்பு (CITI) ஆனது இந்த மாநாை்டிடன ஏற்ொடு 

பசய்துள்ளது. 

 இந்த மாநாை்டின் கருத்துரு - 'அடுத்தப் ெத்தாண்டுகளுக்கு ஏற்ற வடகயில் ஜவுளி மற்றும் 

ஆடைத ்பதாழில்துடறடய மறு வடிவடமதத்ல்' என்ெதாகும். 

 

லரன் நதியிை் நீரம்ட்டம் 

 ட ன் நதியின் நீ ம்ை்ைம் தற்ரொது குடறந்துள்ளது. 

 நதியின் குடறந்த நீ ம்ை்ைம் ஆனது, முழுடமயாக ச க்குெ் பொருை்களால் கெ்ெல்கள் 

நி ெ்ெெ் ெை்டிருக்கும் ரொது முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த இந்த ஐர ாெ்பியக் கெ்ெல் 

ரொக்குவ தத்ுப் ொடத வழியாக பசல்வடதக் கடினமாக்குகிறது. 

 தானியங்கள் ரொன்றப் பொருை்களிலிருந்து இ சாயனங்கள் மற்றும் நிலக்க ி 

வட யிலான ச க்குெ் பொருை்கடள ஏற்றிச ்பசல்வதற்கு இது ஒரு முக்கிய வழித் தைம் 

ஆகும். 

 இந்த நதியானது சுவிஸ் ஆல்ெ்ஸ் ெகுதியில் இருந்து வைக்கு கைல் வட  பஜ ம்ன் 

பதாழில்துடற டமயெ்ெகுதிகள் வழியாக ொய்கிறது. 

 இது ர ாை்ை ை்ாம் மற்றும் ஆம்ஸ்ை ை்ாம் உள்ளிை்ை வைக்குக் கைல் துடறமுகங்களில் 

அடமந்த பதாழில்துடற உற்ெதத்ியாள க்ளுக்கும் உலகளாவிய ஏற்றுமதி 

முடனயங்களுக்கும் இடைரயயான முக்கியவதத்ுவம் வாய்ந்த ஒரு இடணெ்ொக 

பசயல்ெடுகிறது. 
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ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் இலணயக் குழு 

 இந்திய அ சின் மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுை்ெச ்பசயலாள  ்அல்ரகஷ் குமா  ்

ச ம்ா, இடணய ஆளுடம மீதான ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் புகழ்பெற்ற நிபுண க்ள் 

குழுவில் ரச க்்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 இடணய பவளிதத்ுடறயின் முன்ரனாடியான விண்ை் பச ஃ்ெ் மற்றும் ரநாெல் ெ ிசு 

பெற்றப் ெதத்ி ிடகயாள  ்ம ியா  சீா ஆகிரயாரும் இந்த 10 உறுெ்பின க்டளக் பகாண்ை 

இடணய ஆளுடம மன்றதத்ின் (IGF) தடலடமத்துவக் குழுவில் நியமிக்கெ் ெை்டுள்ளன .் 

 அவ க்ள் 2022-23 ஆகிய இ ண்டு வருைக் காலதத்ிற்கு இடணய ஆளுடம மன்றதத்ின் 

சுழற்சி முடற ெணிக் காலதத்ிற்கான இெ்ெதவியிடன வகிெ்ெ .் 

 

 

தற்காை அடிலமத்தனத்தின் பிற வடிவங்கள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் 

அறிக்லக 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடெயின் ஒரு அறிக்டகயானது, தற்கால அடிடமத்தனத்தின் பிற 

வடிவங்கடள எடுதத்ுட த்து, குழந்டதத் பதாழிலாள  ்முடற, சாதி அடிெ்ெடையிலான 

ொகுொடு மற்றும் வறுடம ஆகியடவ குறிதத்த் த வுகடளச ்சுை்டிக் காை்டியுள்ளது. 

 சீனாவின் உய்கு  ் சிறுொன்டமயின  ் மத்தியில் நிலவும் கை்ைாய உடழெ்பு முடற, 

பதற்காசியாவில் வாழும் தாழ்தத்ெ்ெை்ைச ் சாதியின ான தலித்துகள் எதி ப்காண்டு 
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வரும் பகாத்தடிடமத் பதாழிலாள  ்முடற மற்றும் வடளகுைா நாடுகள், பிர சில் மற்றும் 

பகாலம்பியா ஆகிய நாடுகளில் நிலவும் வீை்டுத் பதாழிலாள  ்அடிடமத்தனம் உள்ளிை்ை 

தற்கால அடிடம முடறகள் உலகம் முழுவதும் ெ வலாக நடைமுடறயில் உள்ளன. 

 குழந்டதத் பதாழிலாள  ் முடறயானது (5-17 வயது), அதன் அடனதத்ு ரமாசமான 

வடிவங்கள் உை்ெை, உலகின் அடனத்துெ் ெகுதிகளிலும் நடைமுடறயில் உள்ளது. 

 ஆசியா மற்றும் ெசிபிக் ெகுதிகள், மத்தியக் கிழக்கு நாடுகள், அபம ிக்கா மற்றும் 

ஐர ாெ்ொ ஆகிய நாடுகளில் 4% முதல் 6% வட யிலான குழந்டதகள் குழந்டதத் 

பதாழிலாள க்ளாக இருெ்ெதாகக் கூறெ்ெடுகிறது. 

 இந்த சதவீதமானது ஆெ்பி ிக்க நாடுகளில் 21.6% ஆகவும், ஆெ்பி ிக்காவின் துடண 

சஹா ாப் ெகுதியில் 23.9% ஆகவும் அதிகளவில் நிலவி வருகிறது. 

 கம்ரொடியா, இந்தியா, கஜகஸ்தான், இலங்டக மற்றும் வியை்நாம் உள்ளிை்ை ஆசிய 

நாடுகளில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு நைத்தெ்ெடும் கை்ைாயத் திருமணம் ஒரு 

கவடலயளிக்கக் கூடியெ் பி சச்டனயாக உள்ளது. 

 ொல்கன் நாடுகளின் சில ெகுதிகளில் வாழும் 20 முதல் 24 வயதுடைய ர ாமா இனெ் 

பெண்களில் ொதிப் ரெ  ்18 வயதிற்கு முன்ரெ திருமணம் பசய்து டவக்கெ் ெை்டு உள்ளன .்  

 இது ரதசிய அளவில் ஒப்பிடுறகயிை் 10% ஆக உள்ளது. 

 

 

ெரவ்கதெப் கபாக்குவரத்து மன்றம் 

 இந்தியெ் ரொக்குவ தத்ுத் துடறயில் ச வ்ரதசப் ரொக்குவ த்து மன்றத்தின் 

நைவடிக்டககளுக்கு ஆத வாக இந்தியா-பி ான்ஸ் ஒெ்ெந்தத்திற்கு ஒன்றிய 

அடமசச் டவ ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 பொருளாதா  ஒதத்ுடழெ்பு மற்றும் ரமம்ொை்டு அடமெ்பின் ச வ்ரதசப் ரொக்குவ தத்ு 

மன்றம் 64 உறுெ்பு நாடுகடளக் பகாண்ை வறகயிை் ஒரு அ சுகளுக்கு இடைரயயான ஒரு 

அடமெ்ொகும். 

 இது ரொக்குவ தத்ுக் பகாள்டகக்கான சிந்தடனக் குழுவாகச ் பசயல்ெடுவவதாடு 

ரொக்குவ தத்ு அடமசச் க்ளுக்கான ஒரு வருைாந்தி  உசச்ி மாநாை்டையும் ஏற்ொடு 

பசய்கிறது. 

 அடனத்துப் ரொக்குவ த்து முடறகடளயும் உள்ளைக்கிய ஒர  உலகளாவிய அடமெ்ொக 

ச வ்ரதசப் ரொக்குவ த்து மன்றம் உள்ளது. 
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 ச வ்ரதசப் ரொக்குவ த்து மன்றமானது பொருளாதா  ஒதத்ுடழெ்பு மற்றும் ரமம்ொை்டு 

அடமெ்புைன் நி வ்ாக  தீியாக ஒருங்கிடணக்கெ் ெை்டிருந்தாலும் அது அ சியல்  ீதியாக 

தன்னாை்சி பெற்றுள்ளது. 

 

இந்துஸ்தான் வானூரத்ியியை் நிறுவனத்தின் ெந்லதப் படுத்துதலுக்கான முதை் 

சவளிநாட்டு அலுவைகம் 

 இந்துஸ்தான் வானூ த்ியியல் நிறுவனமானது (HAL) ரகாலாலம்பூ ில் தனது முதல் 

ச வ்ரதசச ் சந்டதெ்ெடுதத்ல் மற்றும் விற்ெடன அலுவலகத்டத நிறுவுவதற்கான ஒரு 

பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திை்ைது. 

 ரதஜாஸ் எனும் ஒரு இலகு க ரொ  ்விமானத்திடன மரலசியா பகாள்முதல் பசய்திைச ்

பசய்வதற்கான சாதத்ியமான ஒெ்ெந்தத்டத எதி ர்நாக்கி இந்த ஒெ்ெந்தமானது ரமற் 

பகாள்ளெ்ெை்ைது. 

 ரதஜாஸ் விமானம் ஆனது மரலசிய விமானெ்ெடைக்கான ரொ  ் க ரமம்ெை்ை ெயிற்சி 

(FLIT) விமானமாக மரலசிய அ சினால் கருதெ்ெடுகிறது. 

 

ஓரினெ ்கெரக்்லகக்கான தலட ரத்து – சிங்கப்பூர ்

 சிங்கெ்பூ  ் அரசானது, திருமணம் என்ற வா த்்டதயின் வட யடறடயெ் ொதுகாக்கும் 

காலனித்துவ காலதத்ுச ் சை்ைத்டத  தத்ு பசய்வதன் மூலம் ஆண்களுக்கு இடைரய 

ஏை்படும் ஓ ினச ் ரச க்்டக/ஒரு  ொலின ஈ ெ்்பிடன குற்றமற்ற நைவடிக்டகயாக 

அறிவித்தது. 

 இதற்கு முன்ொக சிங்கெ்பூர ் தண்ைறனச ் சை்ைத்தின் 377A என்ை ஒரு பி ிவின் கீழ், 

ஆண்களுைன் உைலுறவு பகாள்ளும் ஆண்களுக்கு இ ண்டு ஆண்டுகள் வட  சிடறத ்

தண்ைடன விதிக்கெ்ெடும். 

 இந்தியத் தண்ைடனச ் சை்ைத்தின் 377வது பி ிவானது இயற்டகக்கு மாறான சிை 

குற்றங்கடள வட யறுக்கிறது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிை், உசச் நீதிமன்ைம் நவ்வதெ் சிங் வொஹர ் எதிர ் இந்திய அரசு என்ை 

வழக்கிை் ஒருமனதாக 377வது பிரிவிறன அரசியைறமப்பிை்கு எதிரானது என்று கூறி 

உள்ளது. 

 

அதிக வயதான மக்கலளக் சகாண்டுள்ள ஐகராப்பிய ஒன்றிய நாடு 

 ரொ ச்ச்ுகல் நாை்டில் முதிரயா  ் எண்ணிக்டக கைந்த முெ்ெது ஆண்டுகளில் மூன்று 

மைங்காக அதிக ிதத்ுள்ளது. 

 இந்நாை்டில் தற்ரொது ஒவ்பவாரு 100 இடளஞ க்ளுக்கும் 182 வயதானவ க்ள் இருெ்ெதாக 

ெதிவாகியுள்ளது என்பது ஐர ாெ்பிய ஒன்றியதத்ிறன மிகெ்பெ ிய அளவிை் முதிரயா  ்

மக்கள்பதாடகடயக் பகாண்டு உள்ளதாக மாற்றும் வடகயில் உள்ளது. 

 1990 ஆம் ஆண்டுகளில் ரொ ச்ச்ுகல் நாை்டில் 100 இடளஞ க்ளுக்கு 66 முதியவ க்ரள 

இருந்தன .் 

 2015 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையில், ரொ ச்ச்ுகல் நாை்டில் அடனதத்ு 

ஐர ாெ்பிய ஒன்றிய நாடுகடளயும் விை அதிகமாக 3.6 சதவிகிதம் என்ை அளவிை் 

வருைாந்தி  முதிரயா  ்விகிதமானது ெதிவாகியுள்ளது. 
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சீனாவிை் இதுவலர பதிவாகாத அளவிற்கான மிக நீண்டகாை வறட்சி 

 சீனா இதுவட  இல்லாத அளவிற்கான மிகெ்பெ ிய வறை்சிடயச ்சந்திதத்ு வருகிறது. 

 இந்த வறை்சியால் அதன் ஆறுகள் வறண்டுள்ளதால், அந்நாை்டின் நீ ம்ின்சார உை்பத்தி 

நிடலயங்களில் மின் உற்ெத்தி ொதிக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

 சிறிய மற்றும் பெ ிய நக ங்களில் மின்சா ம் இல்லாததால் அங்கு இருள் சூழ்ந்து உள்ளது. 

 64 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு, ஆசியாவின் மிக நீளமான நதி மற்றும் சீனாவின் மிகெ் பெ ிய 

நதியான யாங்ரச வறண்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியா மற்றும் எகிப்து இலடகயயான அரசுமுலற உறவுகளின் 75வது ஆண்டு 

விழா 

 இந்தியாவுைனான அ சுமுடற உறவுகளின் 75வது ஆண்டு நிடறவின் நிடனவாக எகிெ்து 

அ சு நிறனவு தொல்தடலடய பவளியிை்ைது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 18 ஆம் ரததியன்று, எகிெ்து அ சு இந்தியாவின் சுதந்தி த்டத 

அங்கீக ித்த ரொது இந்தியாவுக்கும் எகிெ்துக்கும் இடையிலான அ சு முடற உறவுகள் 

பதாைங்கியன. 
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 1950 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்த இரு நாடுகளும் பநருக்கமானதன் விடளவாக 1955 ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு வ லாற்றுச ்சிறெ்பு மிக்க நை்பு ஒெ்ெந்தம் ஏற்ெை்ைது. 

 தற்ரொது 3.15 பில்லியன் அபம ிக்க ைால க்ள்  மதிெ்பிலான இந்திய முதலீை்டுைன் இந்தப் 

பி ாந்தியதத்ில் இந்தியாவிற்கான மிகெ்பெ ிய முதலீை்டுத ் தளங்களில் எகிெ்து நாடும் 

ஒன்றாகும். 

 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கும் எகிெ்துக்கும் இடைரய ொதுகாெ்பு ஒதத்ுடழெ்பு 

வள ச்ச்ி பெற்றது  

 இந்தியாவும் எகிெ்தும் இடணந்து பஹலன்-300 பஜை் என்ற ரொ  ் விமானத்டதத ்

தயா ித்தன. 

 இந்திய-எகிெ்து கூை்டு ொதுகாெ்புக் குழுவானது 2006 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெை்ைது. 

 அதன் பிறகு, இந்தக் குழு ஆறு முடற கூடியுள்ளது. 

 இந்தியாவும் எகிெ்தும் இடணந்து பைபச ை்் வா ிய  ் என்ற இருத ெ்பு இ ாணுவெ்  

ெயிற்சிடயயும் ஏற்ொடு பசய்கின்றன. 

 

 

ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு அலமப்பின் பாதுகாப்பு அலமெெ்ரக்ள் கூட்டம் 

 ஷாங்காய் ஒதத்ுடழெ்பு அடமெ்பின் உறுெ்பின  ் நாடுகளின் ொதுகாெ்பு 

அடமசச் க்ளின் கூை்ைமானது உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்றது. 

 ஷாங்காய் ஒத்துடழெ்பு அடமெ்பின் உசச்ி மாநாைானது உஸ்பெகிஸ்தான் நாை்டின் 

சம க்ண்ை் நக ில் பசெ்ைம்ெ  ்15-16 ஆம் ரததிகளில் நடைபெற உள்ளது. 

 இந்தியா,  ஷ்யா, சீனா, ொகிஸ்தான், கஜகஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், 

கி க்ிஸ்தான் உள்ளிை்ை அதன் 8 உறுெ்பின  ் நாடுகளின் அ சுத் தடலவ க்ள் இதில் 

ெங்ரகற்கின்றன .் 

 ஷாங்காய் ஒெ்ெந்தம் என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிற ஷாங்காய் ஒதத்ுடழெ்பு அடமெ்பு 

என்பது ஒரு ஐர ாெ்பிய மை்றும் ஆசிய நாடுகளின் அ சியல், பொருளாதா  மற்றும் 

ொதுகாெ்புக் கூை்ைணியாகும். 
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PEN-PLUS உத்தி 

 ஆெ்பி ிக்க நாடுகளின் சுகாதா  அடமசச் க்ள் பதாற்றா ரநாய்களுக்கு எதி ான PEN-PLUS 

என்ை உத்திடய ஏற்றுக் பகாண்ைன .் 

 ஆெ்பி ிக்காவின் முக்கிய நக ங்களில் பதாற்றா ரநாய்களுக்குெ் பெரும்ொலும் சிகிசட்ச 

அளிக்கெ்ெடுகின்றன. 

 பெரும்ொலான கி ாமெ்புற, நக ெ்்புற, விளிம்பு நிடல மற்றும் குடறந்த வருமானம் 

பகாண்ை ரநாயாளிகளுக்குத் ரதடவயான ெயன்கள் அளிக்கப்பை வில்டல என்ெதால் 

சுகாதா  ஏற்றதத்ாழ்வுகடள இந்ரநாய்கள் வமலும் ரமாசமாக்குகிறன. 

 இடத முறியடிக்க ஆெ்பி ிக்கா PEN-PLUS என்ற புதிய ஒரு உதத்ிடய ஏற்றுக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 PEN-PLUS உதத்ி என்ெது அத்தியாவசிய மருந்துகள், பதாழில்நுை்ெங்கள், ரநாய் கண்ைறிதல் 

மற்றும் சிகிசட்ச ஆகியவற்றிற்கான அணுகடல அதிக ிெ்ெதன் மூலம் முதல்-நிடல 

ெ ிந்துட  சா ந்்த சுகாதா  டமயங்களில் கடுடமயான பதாற்றா ரநாய்கடள நிவ த்த்ி 

பசய்வதற்கான ஒரு பி ாந்திய உதத்ி ஆகும். 

 ஏபனனில் ஆெ்பி ிக்காவில் உள்ள ரநாயாளிகளின் சுய பசலவினம் சா ந்்த 

பசலவழிெ்பிற்குப் பெரும்ொலும் பதாற்றா ரநாய்கரள கா ணமாக இருெ்ெதால், இந்த 

உத்தி என்பது சிகிசட்சயில் உள்ள அணுகல் இடைபவளிடயக் குடறக்கும்.  

 PEN-PLUS உத்தியானது டலபீ ியா, மலாவி மற்றும் ருவாண்ைா ஆகிய நாடுகளில் 

பவற்றிக மாகச ்பசயல்ெடுதத்ெ்ெை்டு ரமம்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

 

 

ஐகராப்பாவிை் நிைவும் கமாெமான வறட்சி நிலை  

 1540 ஆம் ஆண்டிலிருந்து  இதுவட யில் ஒரு ஐர ாெ்பியக் ரகாடை இவ்வளவு வறண்ை 

நிறையிை் இருந்ததாக இல்டல என்று கூறெ்ெடுகிறது. 

 1540 ஆம் ஆண்டில் ஓராண்டுக் கால வறை்சியானது ெல்லாயி க்கணக்கான மக்களின் 

உயிட ப் ெலி வாங்கியது. 

 உலகளாவிய வறை்சி ஆய்வகதத்ின் சமீெதத்ிய அறிக்டகயின்ெடி, ஐர ாெ்ொவின் 47% 

நாடுகள் தற்ரொது "எசச் ிக்டக" நிடலயில் உள்ளன. 
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 ரமலும், ஐர ாெ்ொவின் 17% ெகுதிகளின் தாவ ெ் ெ வல் "பநருக்கடி நிடலயின் 

அறிகுறிகடள" காை்டுகின்றன. 

 தற்ரொது நிலவும் இந்த வறை்சியானது குடறந்தெை்சம் கைந்த 500 ஆண்டுகளில் இல்லாத 

அளவிற்கு ரமாசமான வறை்சி என்று முதற்கை்ைத ்தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

 உலகளாவிய வறை்சி ஆய்வகமானது ஐர ாெ்பிய ஆடணயத்தின் ஆ ாய்சச்ிெ் பி ிவின் 

ஒரு ெகுதியாகும். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ் ெலபயிை் உக்லரன் மீதான செயை்முலற 

வாக்சகடுப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புச ்சடெயில் ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ை உக்ட னுக்கு எதி ான ஒரு 

பசயல்முடற வாக்பகடுெ்பின் ரொது, இந்தியா, முதல் முடறயாக,  ஷ்யாவிற்கு எதி ாக 

வாக்களிதத்து. 

 உக்ட ன் அதிெ  ் ரவாரலாடிமி  ் பஜபலன்ஸ்கிடய காபணாளிக் காை்சி மூலம் ஒரு 

சந்திெ்பில் உட யாற்ற அடழெ்ெது குறிதத்ு ஐக்கிய நாடுகள் சடெ வாக்பகடுெ்றப 

நைத்தியது. 

  ஷ்யத் தூத  ் உக்ட ன் ஜனாதிெதி ரவாரலாடிமி  ் பஜபலன்ஸ்கிறயச ் சடெயில் 

உட யாற்ற அனுமதிக்கும் விவகா த்தின் மீது ஒரு பசயல்முடற வாக்பகடுெ்பிடன 

ரமற்பகாள்ளுமாறு ரகா ினா .் 

 இந்தியா தற்ரொது ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புச ்சடெயில் தன் ெதவிக் காலம் டிசம்ெ  ்

மாதத்தில் முடிவடைகிற நிறையிை் இ ண்டு வருைக் காலத்திற்கு ஒரு நி ந்த மற்ற 

உறுெ்பின ாக உள்ளது.. 

  ஷ்யாவின் ரகா ிக்டகடய ஏற்று, ஒரு பசயல்முடற வாக்பகடுெ்பு நைதத்ெ்ெை்ைது.  

 இதில் ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புச ் சடெயின் 15 உறுெ்பின  ் நாடுகளில் 13 நாடுகள் 

பஜபலன்ஸ்கிடயச ் சடெயில் உட யாற்ற அனுமதிெ்ெதற்கு ஆத வாக வாக்கு 

அளிதத்ன .் 

 இதற்கு  ஷ்யா எதி ாக வாக்களித்த நிறையிை் சீனா இதிை் வாக்களிப்றபப் புைக்கணிக்க 

முடிவு பசய்தது. 

 பசயல்முடற வாக்பகடுெ்பின் மீதான பாதுகாப்புச ் சறபயின் முடிவுகள் அதன் ஒன்பது 

உறுப்பினரக்ளின் ஒரு உறுதியான வாக்பகடுப்பு மூைம் வமை்பகாள்ளப் படும். 

 

உைகின் 3வது பணக்காரர ்

 அதானி குழுமதத்ின் தடலவ  ்பகௌதம் அதானி உலகின் 3வது ெணக்கா   ்ஆனா .் 

 இவ  ் டமக்ர ாசாெ்ை் நிறுவனத்தின் இடண நிறுவன  ் பில் ரகை்ஸ் மற்றும் LVMH 

நிறுவனதத்ின் இடண நிறுவன  ்பெ ன்ா ை்் அ ன்ால்ை் ஆகிரயாட  முந்தியுள்ளா .் 

 இந்தெ் பெருடமடயெ் பெற்ற முதல் இந்திய  ்மற்றும் முதல் ஆசிய  ்இவர  ஆவா .் 

 அவ து பசாதத்ுகளின் பமாதத் நிக  மதிெ்பு 137.4 பில்லியன் அபம ிக்க ைால க்ளாக 

அதிக ிதத்து. 
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 அதானி குழுமம் இந்திய நாை்டின் மிகெ்பெ ிய நிலக்க ி வ த்்தக நிறுவனமும் ஆகும். 

 அதானி தற்ரொது ெ்ளூம்பெ க்் ரகாடீஸ்வ  க்ள் குறியீை்டுத் த வ ிடசயில் எரலான் 

மஸ்க் மற்றும் பஜஃெ் பெரசாஸ் ஆகிரயாருக்கு அடுத்தெடியாக பின்தங்கியுள்ளா .் 

 முன்னதாக, இந்தியாவின் முரகஷ் அம்ொனி மற்றும் சீனாவின் ஜாக் மா ஆகிரயா  ்இந்தெ் 

ெை்டியலில் முதல் மூன்று இைங்களுக்குள் இைம் பெற முயை்சி பசய்திருந்தன .் 

 

 

உைகின் மிகக் குலறந்த கருவுறுதை் விகிதம் 

 உலகின் மிகக் குடறந்த கருவுறுதல் விகிதம் உள்ள நாடு என்ற தனது பசாந்தச ்

சாதடனடய பதன் பகா ியா மீண்டும் முறியடிதத்ுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் த வுகளின் அடிெ்ெடையில், ஒரு வருைத்திற்கு முன்பு 0.84 ஆக இருந்த 

நிறையிை் பதன் பகா ியெ் பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ச ாச ியாக பவறும் 0.81 

குழந்டதகடளெ் பெற்றுள்ளதாக மதிெ்பிைெ்ெை்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய மக்கள்பதாடகக் கணிெ்புகள் மற்றும் உலக வங்கியின் 

த வுகளின் ெடி, குடறந்தெை்சம் 30,000 ைால  ்மதிெ்பிலான தனிநெ  ்பமாத்த உள்நாை்டு 

உற்ெத்திடயக் பகாண்ை நாடுகளில் பதன் பகா ியா உலகிரலரய மிக அதிக 

வயதானவ க்டளக் பகாண்டுள்ள நாைாக அதிரவகமாக மாறி வருகிறது. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வருடாந்திர அந்நிய கநரடி முதலீடுகள் 

 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா அதிகெை்சமாக ஆண்டுக்கு 85 பில்லியன் ைால  ்

மதிெ்பிலான அந்நிய ரந டி முதலீை்டைெ் பெற்றுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவிற்கு சிங்கெ்பூ  ் மற்றும் அபம ிக்கா ஆகிய இரு 

நாடுகளிலிருந்து அதிக அந்நிய ரந டி முதலீடு பசய்யெ்ெை்ைது. 

 அவற்டறத் பதாை ந்்து பமாரஷீியஸ், பநத ல்ாந்து மற்றும் சுவிை்ச ல்ாந்து ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 

 க ந்ாைகா, மகா ாஷ்டி ா, பைல்லி, தமிழ்நாடு மற்றும் ஹ ியானா ஆகியடவ அதிக 

அந்நிய ரந டி முதலீடுகடளெ் பெறும் முதல் 5 மாநிலங்களாகும். 

 

 

HDFC வங்கி இலணப்பு 

 

 HDFC வங்கியானது, அதன் தாய் நிறுவனமான வீை்டு வசதி ரமம்ொை்டு நிதிக் கழகதத்ுைன் 

இடணந்த பிறகு உலகின் முதல் 10 மதிெ்புமிக்க வங்கிகளில் ஒன்றாக இருக்கும். 
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 உலகின் முன்னணி 10 வங்கிகள் குழுவில் இைம்பிடிதத் முதல் இந்திய வங்கியாகவும் இது 

திகழும். 

 HDFC வங்கி மற்றும் வீை்டு வசதி ரமம்ொை்டு நிதிக் கழகம் ஆகியவற்றின் 

ஒருங்கிடணந்தச ்சந்டத மூலதனமானது சுமா  ் 160 பில்லியன் அபம ிக்க ைால க்ளாக 

இருக்கும். 

 

ெரக்கு மற்றும் கெலவ வரி வருவாய் வசூை் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ெூறை மாததத்ிை் சரக்கு மை்றும் வசறவ வரி வசூை் ஆண்டிை்கு 28 

சதவீதம் உயரந்்து ரூ.1,48,995 வகாடியாக அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 இதுவறர பதிவான இரண்ைாவது அதிகபை்ச சரக்கு மை்றும் வசறவ வரி வருவாய் வசூை் 

இதுவாகும். 

 ெூன் மாத வசூை் ஆனது, ரூ.1,44,616 வகாடியாக இருந்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாததத்ிை் அதிகபை்ச வசூைாக 1,67,540 வகாடி ரூபாய் பதிவாகி 

உள்ளது. 

 வரி வசூலிக்கத் பதாைங்கப்பை்ைதிை் இருந்து, மாதாந்திரச ் சரக்கு மை்றும் வசறவ வரி 

வசூை் ரூ.1.40 ைை்சம் வகாடிறயத் தாண்டியது இது ஆைாவது முறையாகும். 

 

 

5G அலைக்கற்லற ஏைம் 2022 

 ரிறையன்ஸ் ஜிவயா நிறுவனமானது 5ஆம் தறைமுறை பதாறைதப்தாைரப்ுத் 

பதாழிை்நுை்ப ஏைதத்ிை் அதிக அறைக்கை்றைகறள வாங்கிய ஒரு நிறுவனமாக 

உருபவடுத்துள்ளது. 

 700 பமகா பஹரை்்ஸ் அளவிைான அறைக்கை்றையானது, ஒரு வசறவ வழங்கும் 

நிறுவனதத்ினாை் வாங்கப்படுவது இதுவவ முதை் முறையாகும். 
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 ஜிவயா நிறுவனத்திை்கு அடுத்த இைதத்ிை் பாரத்ி ஏரப்ைை் நிறுவனமும், அறதத் பதாைரந்்து 

வவாைவபான் ஐடியா நிறுவனமும் உள்ளது. 

 அதானி குழும நிறுவனமான அதானி வைை்ைா பநை்பவாரக்்ஸ் இந்த ஏைத்திை் புதிதாக 

நுறழந்துள்ளது. 

 இந்த ஏைதத்ிை் அரசாங்கம் 1.50 டிரிை்லியன் ரூபாய்க்குச ் சை்று அதிகமானத் 

பதாறகறயப் பபை்றுள்ளது. 

 29% அறைக்கை்றைகள் விை்கப்பைாமை் உள்ளன. 

 

 

75,000 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சதாடக்க நிறுவனங்கள் 

 பதாழில்துடற மற்றும் உள்நாை்டு வ த்்தக ரமம்ொை்டுத் துடறயானது 75,000 பதாைக்க 

நிறுவனங்கடள அங்கீக ிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் பதாைக்க நிறுவனங்களுக்கானச ் சூழலடமவானது புதுடம, உற்சாகம் 

மற்றும் பதாழில் முடனரவா  ்மனெ்ொன்டம ஆகியடவ மூலம் முன்ரனறி வருகிறது. 

 பதாைக்க நிறுவனங்களுக்கு ஏதுவான சூழடல வழங்குவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

ஸ்ைாரை்்-அப் இந்தியா திை்ைமானது  பதாைங்கெ்ெை்ைது. 
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6 பிை்லியன் பரிவரத்்தலனகள் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மாததத்ில் ஒருங்கிடணந்தப் ெணவழங்கீை்டு இடைமுகம் 

மூலமாக 6 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ெ ிவ த்்தடனகள் ரமற்பகாள்ளெ்ெை்டுள்ளன. 

 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒருங்கிடணந்தப் ெணவழங்கீை்டு இடைமுக இயங்குதளம் பதாைங்கெ் 

ெை்ைதிலிருந்துப் ெதிவான மிக அதிகப் ெ ிவ த்த்டன இதுவாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மாதத்தில், ஒருங்கிடணந்தப் ெணவழங்கீை்டு இடைமுகம் 

மூலம் ரூ.10.62 டி ில்லியன் மதிெ்பிலான 6.28 பில்லியன் ெ ிவ த்்தடனகள் ரமற் பகாள்ளெ் 

ெை்டுள்ளது. 

 தை்வபாது ெ ிவ த்்தடனகளின் அளவானது 7.16 சதவீதம் அதிக ிதத்ுள்ளது. 

 தை்வபாது ெ ிவ த்்தடனகளின் மதிெ்ொனது, மாதந்ரதாறும் 4.76 சதவீதம் அதிக ிதத்ு 

உள்ளது. 

 

 

புதிய வரி தளத்திை் பணவழங்கீட்டு முகலம 

 ஃபெை ல் வங்கியானது, வருமான வ ித் துடறயின் TIN 2.0 தளத்தில் அதன் ெண வழங்கீை்டு 

முகடம தளத்டத இைம்பெறச ்பசய்த இந்தியாவின் முதல் வங்கியாக மாறி உள்ளது. 

 கைன் அை்றை/ெணம் எடுத்தல் அை்டை, ஒருங்கிடணந்தப் ெண வழங்கீை்டு இடைமுகம், 

NEFT/RTGS மற்றும் இடணய வழி வங்கி ரொன்ற பை முடறகடளெ் ெயன்ெடுத்தி, வ ி 

பசலுத்துரவா  ்எளிதாகத் தங்கள் வ ிகடள பசலுத்தலாம். 

 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் 4வது நிதிக் சகாள்லக மறுஆய்வு 

 இந்திய  ிச வ்் வங்கியானது நைெ்பு நிதியாண்டிற்கான சில்லடறப் ெணவீக்க கணிெ்பு 

அளவிடன மாற்றாமல் 6.7 சதவீதமாக தக்க டவதத்ிருக்கிறது. 

 எனவவ ெணெ்புழக்க ச ிபசய்தல் வசதியின் (LAF) கீழ் பகாள்டக ப ெ்ரொ விகிதத்டத 50 

அடிெ்ெடைப் புள்ளிகள் உய த்த்ி, அதறன உைனடியாக அமலுக்குக் பகாண்டு வரும் 

வடகயில், இந்திய  ிச வ்் வங்கியானது அறத 5.40 சதவீதமாக உய த்த்ியுள்ளது. 
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இந்தியாவின் வரத்்தகப் பற்றாக்குலற 

 இந்தியாவின் வ த்்தகெ் ெற்றாக்குடறயானது ஜூடல மாததத்ில் வ லாறு காணாத 

வடகயில் 31.02 பில்லியன் ைால ாக உய ந்்துள்ளது. 

 கசச்ா எண்பணய் இறக்குமதி 70 சதவீதத்துக்கும் ரமல் உய ந்்துள்ளரத இதற்குக் 

கா ணமாகும். 

 கைந்த ஆண்டு இரத காலகை்ைத்தில் இந்த மதிெ்பு 10 பில்லியன் ைால ாக இருந்தது. 

 நைெ்பு நிதியாண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் இந்தெ் ெற்றாக்குடற 100 பில்லியன் 

ைால ாக இருந்தது. 

 கைந்த ஆண்டு இரத காலகை்ைத்தில் இது 42 பில்லியன் ைால ாக இருந்தது. 

 

 

அந்நிய முதலீட்லட ஈர்ப்பதற்கான குழு 

 இந்தியெ் ெதத்ி ங்கள் மற்றும் ெ ிவ த்்தடன வா ியம் ஆனது அந்நிய முதலீை்டை 

அதிக ிெ்ெதற்காக 15 ரெ  ்பகாண்ை குழு ஒன்றிடன அடமதத்ுள்ளது. 

 இந்தியெ் ெதத்ி ங்கள் மற்றும் ெ ிவ த்த்டன வா ியத்தினால் அடமக்கெ்ெை்ை 

ஆரலாசடனக் குழுவானது, ‘அந்நிய முதலீை்டை ஈ ெ்்ெதற்கான ஆரலாசடனக் குழு’ என்று 

அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 முன்னாள் தடலடமெ் பொருளாதா  ஆரலாசக  ் K.V.சுெ்பி மணியன் இந்தக் குழுவின் 

தடலவ ாக நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 தற்ரொதுள்ளச ் பசயல்முடறகடள மதிெ்ொய்வு பசய்வதன் மூலம் பவளிநாை்டு 

முதலீை்ைாள க்ள் இந்தியச ் சந்டதகளில் முதலீடு பசய்வதற்கான சிை வழிகடள 

எளிதாக்குவடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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 உள்நாை்டுெ் ெதத்ி ச ் சந்டதகளில் பவளிநாை்டு முதலீை்ைாள க்ளின் ெங்ரகற்டெ 

அதிக ிக்க இந்தக் குழு உதவும். 

 முதலீை்டை ஈ ெ்்ெதற்கும் பவளிெ்ெடைத் தன்டமடய அதிக ிெ்ெதற்கும் தற்ரொதுள்ள 

விதிகளில் மாற்றங்கடளக் பகாண்டு வருவதற்கான புதிய வழிமுடறகடள இக்குழுெ் 

ெ ிந்துட  பசய்யும். 

 ொதுகாெ்பு அதிகா ிகள் பதாை ெ்ான பி சச்ிடனகள் குறிதத்ப் ெ ிந்துட கடளயும் 

இக்குழு வழங்கும். 

 

வரிப் பகிரவ்ு 

 மத்திய அ சானது இ ண்டு மாதத் தவடண வ ிப் ெகி வ்ுக்குச ்சமமான 1.16 லை்சம் ரகாடி 

ரூொய் நிதிடய மாநில அ சுகளுக்கு வழங்கியது. 

 இது இந்த நிதியாண்டில் மாநில அ சுகளின் மூலதனச ்பசலவுத் திறன்கடள அதிக ிக்க 

உதவுகிறது. 

 மாநிலங்களுக்கு உத்த வாதமாக அளிக்கெ்ெை்ை ச க்கு மற்றும் ரசடவ வ ி இழெ்பீடு 

ஆனது இந்த ஜூடல மாததத்ில் காலாவதியானது. 

 ‘பபாதுவான மாதாந்தி  வ ிெ் ெகி வ்ு’ என்பது சுமா  ்₹58,332.86 ரகாடிகள் ஆகும். 

 

 

டிஜிட்டை் முலறயிைான கடன் வழங்கீடுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதிமுலறகள் 

 இந்திய  ிச வ்் வங்கியானது டிஜிை்ைல் முடறயில் கைன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கான 

வழிகாை்டுதல்கடள பவளியிை்ைது. 

 இது டிஜிை்ைல் கைன் வழங்கீடு (WGDL) பதாை ெ்ான ெணிக்குழுவின் ெ ிந்துட கடளெ் 

பின்ெற்றுகிறது. 

 அடனத்து டிஜிை்ைல் முடறயிலான கைன்களும் ஒழுங்குெடுதத்ெ்ெை்ை நிறுவனங்களின் 

வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் மை்டுரம வழங்கெ்ெை ரவண்டும் மற்றும் திருெ்பிச ்

பசலுதத்ெ்ெை ரவண்டும் என்று இந்த விதிமுடறகள் குறிெ்பிடுகின்றன. 
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 கைன் வழங்கீை்டுச ் ரசடவ வழங்குந க்ள் அல்லது பிற மூன்றாம் த ெ்பின க்ளின் 

குறுக்கீடு இதில் தடை பசய்யெ் ெை்டுள்ளது. 

 

 

வருமான வரி செலுத்துகவார ்மற்றும் அடை் ஓய்வூதியத் திட்டம் 

 வருமான வ ி பசலுதத்ுரவா  ்அக்ரைாெ  ்01 முதல் அ சின் சமூகெ் ொதுகாெ்புத் திை்ைமான 

அைல் ஓய்வூதியத் திை்ைத்தில் (APY) இடணவதற்கு இனி அனுமதிக்கெ்ெை மாை்ைா க்ள். 

 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 01 ஆம் ரததியன்று அ சாங்கம் அைல் ஓய்வூதியத் திை்ைம் என்ை 

திை்ைதத்ிடன அறிமுகெ்ெடுத்தியது. 

 இது முக்கியமாக அடமெ்புசா ாத ் துடறயில் உள்ள பதாழிலாள க்ளுக்குச ் சமூகெ் 

ொதுகாெ்டெ வழங்குவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டு பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இத்திை்ைதத்ில் ெதிவு பசய்துள்ளச ் சந்தாதா  க்ளுக்கு அவ க்ள் 60 வயடத அடைந்த 

பிறகு, அவ க்ள் அளித்தப் ெங்களிெ்புகளின் அடிெ்ெடையில் குடறந்தெை்ச உதத் வாத 

ஓய்வூதியமாக மாதம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வட  வழங்கெ்ெடும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு அக்ரைாெ  ் 01 ஆம் ரததிக்கு முன்ொக இத்திை்ைதத்ில் ரச ந்்த அல்லது 

இடணந்தச ்சந்தாதா  க்ளுக்கு இந்த விதிமுடற பொருந்தாது. 

 

கிராமப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் கதசிய மாநாடு 

 கி ாமெ்புற கூை்டுறவு வங்கிகளின் ரதசிய மாநாடு புது பைல்லியில் நடைபெற்றது. 

 சிறந்த மாநிலக் கூை்டுறவு வங்கிகள், மாவை்ை மத்தியக் கூை்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் 

முதன்டம ரவளாண் கைன் சங்கங்கள் ஆகியவற்றிற்கு இதிை் விருதுகள் வழங்கெ் ெை்ைன. 

 ரவளாண் கைன் துடறயில், 2,000க்கும் ரமற்ெை்ைக் கிடளகளுைன் 34 மாநிலக் கூை்டுறவு 

வங்கிகள், 14,000 கிடளகளுைன் 351 மாவை்ைக் கூை்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் சுமா  ் 95,000 

முதன்டம ரவளாண் கைன் சங்கங்கள் உள்ளன. 
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டிஜிட்டை் வரத்்தகத்திற்கான தலடயற்ற வலையலமப்பின் இயங்குதளத்திை் 

லமக்கராொப்ட் நிறுவனம் 

 டமக்ர ாசாெ்ை் நிறுவனமானது அ சாங்கதத்ின் டிஜிை்ைல் வ த்த்கதத்ிற்கான தடையற்ற 

வடலயடமெ்பில் (ONDC) இடணந்தது. 

 இந்தியச ் சந்டதயில் சமூக இடணய வ த்்தகத்திடன அறிமுகெ்ெடுத்துவடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 டிஜிை்ைல் வ த்்தகதத்ிற்கான தடையற்ற வடலயடமெ்பின் இயங்குதளதத்ிற்காக 

அ சாங்கதத்ுைன் இடணந்த முதல் பெ ிய பதாழில்நுை்ெ நிறுவனம் டமக்ர ாசாெ்ை் 

நிறுவனம் ஆகும். 

 சமூக இடணய வ த்த்கதத்ின் ஒரு ெகுதியாக, டமக்ர ாசாெ்ை் நிறுவனம் இந்தியாவில் 

ஷாெ்பிங் (வணிகம்) பசயலிடய அறிமுகெ்ெடுத்தவும் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டிை் டிஜிட்டை் நாணயம் 

 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் வரத்த்கம் மை்றும் வமம்பாை்டு 

அறமப்பான UNCTAD அறமப்பின் அறிக்றகயின்படி இது பவளியிைப் பை்ைது.  

 இறணய சங்வகதப் பணங்கறளக் பகாண்டிருக்கும் மக்கள்பதாறகயின் பங்கிறனப் 

பபாறுதத் வறரயிை், வளரந்்து வரும் நாடுகள் முதை் 20 நாடுகளிை் 15 நாடுகறளக் 

பகாண்டுள்ளன. 

 இதிை் உக்றரன் 12.7 சதவீதத்துைன் முதலிைத்திை் உள்ளது. 

 அறதத் பதாைரந்்து ரஷ்யா (11.9 சதவீதம்), பவனிசுைா (10.3 சதவீதம்), சிங்கப்பூர ் (9.4 

சதவீதம்), பகன்யா (8.5 சதவீதம்), அபமரிக்கா (8.3 சதவீதம்) ஆகியறவயும் இைம் பபை்று 

உள்ளன. 
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 இந்தியாவிை், 2021 ஆம் ஆண்டின் படி 7.3 சதவீத மக்கள் எண்ணிம நாணயத்றத 

றவதத்ுள்ளனர.் 

 மக்கள்பதாறகயின் அடிப்பறையிை் எண்ணிம நாணய உரிறமகறளக் பகாண்ை முதை் 20 

உைக நாடுகளின் பை்டியலிை் இந்தியா ஏழாவது இைத்திை் உள்ளது. 

 

முதை் உற்பத்திக் குறியீட்டு நிதி 

 நவி பரஸ்பர நிதி நிறுவனமானது நவி நிஃப்டி இந்தியா உை்பதத்ிக் குறியீை்டு நிதிறயத ்

பதாைங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இது உை்பதத்ித் துறை குறிதத்ு கவனம் பசலுதத்ும் இந்தியாவின் முதை் குறியீை்டு நிதி 

ஆகும். 

 நவி நிஃப்டி இந்தியா உை்பதத்ிக் குறியீை்டு நிதி என்பது நிஃப்டி இந்தியா உை்பத்திக் 

குறியீை்டிறன ஒத்திருக்கும் ஒரு திைந்தநிறைக் குறியீை்டு நிதியாகும். 

 இது இந்தியாவின் முதை் 300 நிறுவனங்களிை் இைம் பபை்ை உை்பதத்ி நிறுவனங்களின் 

பசயை்திைறனக் கண்காணிக்கும். 

 

 

எை்லைகளுக்கிலடயிைான பாரத் கட்டண வழங்கீட்டு அலமப்பு மூைமான உள் வரவு 

 எை்றைகளுக்கிறைவயயான உள்நாை்டு கை்ைண வழங்கீடுகறளச ் பசயை்முறைப் 

படுதத்ுவதை்குப் பாரத் கை்ைண வழங்கீை்டு அறமப்பிை்கு அனுமதி வழங்க உள்ளதாக 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கூறியுள்ளது.  

 இந்தியாவிை் பயன்பாடு சாரந்்தக் கை்ைணங்கறளச ் பசலுத்துவதிை் சிக்கை்கறள 

எதிரப்காள்ளும் பவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளுக்கு இந்த அறமப்பு உதவும்.  

 இந்த முன்பமாழிவானது ஏை்றுக் பகாள்ளப் பை்ைாை், இது பவளிநாடு வாழ் 

இந்தியரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும். 

 பாரத் கை்ைண வழங்கீை்டு அறமப்பு என்ை கருதத்ானது மதத்ிய வங்கியினாை் 

கருதத்ாக்கப்பை்ைது. 

 இது இந்தியத் வதசியப் பண வழங்கீை்டுக் கழகம் மை்றும் பாரத்  கை்ைண வழங்கீை்டு 

நிறுவனம் ஆகியவை்றினாை் நைத்தப்படுகிைது.  
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புத்சதாழிை் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான பிரத்திகயகக் கிலள 

 ொ த் ஸ்ரைை் வங்கியானது புதப்தாழிை் நிறுவனங்களுக்கு ஆத வளிெ்ெதற்கான தனது 

முதல் பி தத்ிரயகக் கிடளடயப் பெங்களூருவின் ரகா மங்களாவில் பதாைங்கி உள்ளது. 

 இந்தக் கிடளயானது புதப்தாழிை் நிறுவனங்களின் ஆ ம்ெ நிடல முதல் பொதுப் ெங்கு 

வழங்கீடுகள் மற்றும் இ ண்ைாம் நிடலப் ெங்கு வழங்கீடுகள் வட யிலான ெல 

ரசடவகடள வழங்கும். 

 

2029 ஆம் ஆண்டிை் 5 டாைர் டிரிை்லியன் மதிப்பிைான சபாருளாதாரம் 

 5 டி ில்லியன் ைால  ் மதிெ்பிலானப் பொருளாதா ம் என்ற ஒரு இலை்சிய இலக்கிடன 

அடைய இந்திய நாடு எை்டு முக்கியச ்சவால்கடள எதி ப்காள்ள ரவண்டி உள்ளன. 

 அந்த சவால்கள்; முதலீடுகடள அதிக ிதத்ல், உற்ெத்தித் திறன் மற்றும் கல்வி மற்றும் 

சுகாதா  நலெ் ெயன்கடள ரமம்ெடுதத்ுதல், ரவடலவாய்ெ்புகடள உருவாக்குதல், 

ரவளாண் உற்ெத்தித் திறடன அதிக ித்தல், பெருநிடலெ் பொருளியல் துடறகளின் 

உறுதித் தன்டமடய நீடித்தல், உலகளாவிய மாபெரும் ரொக்குகடள நி வ்கிதத்ல் மற்றும் 

நி வ்ாகத்டத ரமம்ெடுதத்ுதல் ஆகியனவாகும். 

 எனரவ, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு  இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாை்டு உற்ெதத்ியானது 

ஆண்டிற்கு ஒன்ெது சதவிகிதம் பதாை ந்்து வள ச்ச்ியடைந்தால் மை்டுரம 2028-29 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் இந்தியா 5 டி ில்லியன் ைால  ் மதிெ்பு பகாண்ை பொருளாதா மாக மாற 

முடியும். 

 

 

அவெர கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் 

 “அவச  கைன் உதத் வாதத் திை்ைத்தின் ெயன்கடள (ECLGS)” அதிக ிக்க மதத்ிய 

அடமசச் டவ ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இதன் மூலம் இத்திை்ைதத்ின் வ ம்பு 5 டி ில்லியன் ரூொயாக உய த்்தெ்ெை உள்ளது. 

 விருந்ரதாம்ெல் மற்றும் அதனுைன் பதாை ப்ுடைய பிற துடறகளில் உள்ள 

நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் பதாடக ஒதுக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 ஆத்ம நி ெ்ா  ் ொ த் திை்ைதத்ின் ஒரு ெகுதியாக 2020 ஆம் ஆண்டில் அவச க் கைன் 

உத்த வாதத் திை்ைம் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 
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 ரகாவிை்-19 பெருந்பதாற்றிற்குெ் பிறகு வணிக க்ள் தங்கள் பசயல்ொை்டுக் கைன்கடளத ்

தீ க்்கவும், மீண்டும் பதாழில் பதாைங்கவும் உதவுவதற்காக இந்தத் திை்ைம் 

பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தத் திை்ைதத்ின் கீழ், கைன் பெற்றவ க்ள் கைடனத் திருெ்பிச ் பசலுத்தாததால் 

வங்கிகளுக்கு ஏற்ெடும் இழெ்புகளுக்கு 100% உத்த வாதம் வழங்கெ்ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 05 ஆம் ரததி வட  சுமா  ்3.67 டி ில்லியன் ரூொய் மதிெ்பிலான 

கைன்கள் இந்தத் திை்ைதத்ின் கீழ் அனுமதிக்கெ்ெை்டுள்ளன. 

 இத்திை்ைம் 2023 ஆம் ஆண்டு மா ச் ்மாதம் வட  நீை்டிக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 

மக்கக் கூடிய சநகிழிப் சபாருட்களுக்கானக் கடன் 

 

 "மக்கக் கூடிய" பநகிழிெ் பொருை்கடள வணிகமாக்குவதற்காக 1.15 ரகாடி ரூொய் 

பதாைக்க நிறுவனக் கைன் ஆனது சமீெதத்ில் அங்கீக ிக்கெ்ெை்ைது. 

 இந்த நைவடிக்டகயானது ஒருமுடற மை்டுரம ெயன்ெடுத்தும் பநகிழிெ் பொருை்களின் 

ெயன்ொை்டை அகற்ற முயல்கிறது. 

 பதாைக்க நிறுவனமானது ஒருமுடற ெயன்ெடுத்தும் பநகிழிெ் பொருை்களுக்கு ஒரு 

மாற்றுத் தீ ட்வ "மக்கக் கூடிய பநகிழிெ் பொருை்களின் முன்மாதி ி" வடிவில் பகாண்டு 

வந்துள்ளது. 

 இந்தப் பொருள் ஆனது மண்ணில் உ ம் ரொன்று சிடதவுறுவதால் இது சுற்றுசச்ூழடல 

ொதிக்காது. 

 இந்தக் கலடவயானது பவெ்ெத்தினால் இழக்கக்கூடிய பநகிழி-ஸ்ைா ச்-்கிளிச ின் 

மை்றும் சில இ சாயன மாற்றங்கள் ஆகியவற்றிடனக் பகாண்ை தனிதத்ுவம் மிக்க ஒரு 

கலடவயாகும்.  

 ரமலும் இது அந்தப் பொருளுக்கு அதிக வலிடமடய வழங்குகின்றது. 

 ெை்டியலிைெ்ெை்டு ஒருமுடற மை்டுரம ெயன்ெடுத்தப் படும் பநகிழிெ் பொருை்களின் 

உற்ெத்தி, இறக்குமதி, இருெ்பு, விற்ெடன, விநிரயாகம் மற்றும் ெயன்ொடு ஆகியடவ 2022 

ஆம் ஆண்டு ஜூடல 01 ஆம் ரததி முதல் இந்தியாவில் தடை பசய்யெ்ெை்டுள்ளன. 
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இந்தியாவின் முதை் தங்கம் மற்றும் சவள்ளி நிதி 

 ஏபைலிபவய்ஸ் ெ ஸ்ெ  நிதியம் எனெ்ெடும் பசாதத்ு ரமலாண்டம நிறுவனமானது, 

ஒை்றை றவப்புத் பதாறக மூலமாக தங்கம் மற்றும் பவள்ளியிை் வரத்த்கம் பசய்யும் ஒரு 

அடமெ்பிடன அறிமுகெ் ெடுதத்ுகிறது. 

 இது இந்தியாவின் இதத்டகய முதல் திை்ைமாகும். 

 பவள்ளி அடிெ்ெடையிலான ெ ஸ்ெ  நிதிகள் ஆ ம்ெதத்ில் இந்த ஆண்டின் ஜனவ ி 

மாதத்தில் அறிமுகெ்ெடுதத்ெ் ெை்ைன. 

 இந்தியாவின் முதல் தங்க நிதியான நிெ்ொன் இந்தியா ETF ரகால்டு BeES என்ை நிதி, 2007 

ஆம் ஆண்டு மா ச் ்மாதத்தில் பவளியிைெ்ெை்ைது. 

 

 

2வது சபரிய உள்நாட்டு விமான நிறுவனம் 

 

 விஸ்தா ா நிறுவனமானது கைந்த மாத உள்நாை்டுச ் சந்டதெ் ெங்கீை்டில் 10.4% என்ை 

அளவுைன் இந்தியாவின் இ ண்ைாவது பெ ிய விமான நிறுவனமாக உருபவடுதத்து. 
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 இண்டிரகா நிறுவனம் 58.8% ெங்குகளுைன் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 விஸ்தா ா விமான நிறுவனமானது சிங்கெ்பூ  ் ஏ ட்லன்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் ைாைா 

சன்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஒரு கூை்டு நிறுவனமாகும். 

 மூன்றாம், நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் நிடலகளில் ஏ  ்இந்தியா (8.4%), ரகாஃெ ஸ்்ை் (8.2%) 

மற்றும் ஸ்டெஸ்பஜை் (8%) ஆகிய விமான நிறுவனங்கள் மிகச ் சிறிய தசமப் புள்ளிகள் 

வவறுபாை்டிை் அடுத்தடுதத் நிறையிை் உள்ளன. 

 

NDTV மற்றும் அதானி குழுமம் 

 அதானி குழுமம் NDTV ஊைகதத்ில் 29.2% அளவிைான ெங்குகடள மடறமுகமாக டகயகெ் 

ெடுதத்ுவதாக அறிவித்தது. 

 ரமலும், திறந்தநிடலச ் சந்டதயில் இருந்து ரமலும் 26% ெங்குகடள வாங்க அது முன் 

வந்துள்ளது. 

 இெ்ரொது அதானி குழுமம், இந்தியாவின் பங்குச ் சந்டதக் கை்டுெ்ொை்டு அடமெ்ொன 

இந்தியெ் ெங்குகள் மற்றும் ெங்குச ்சந்டத வா ியதத்ின் அனுமதியிடனெ் பெற ரவண்டும். 

 

 

ககாதுலம மாவு ஏற்றுமதிக்கு கட்டுப்பாடுகள் 

 ரகாதுடம அல்லது பமஸ்லின் மாவுப் பொருை்களின் மீதான விடல உய ட்வக் 

கை்டுெ்ெடுத்துவதற்காக வவண்டி ரகாதுடம அல்லது பமஸ்லின் மாவு ஏற்றுமதிக்கு சிைக் 

கை்டுெ்ொடுகடள விதிக்க அ சாங்கம் முடிவு பசய்து உள்ளது. 

 நாை்டின் உணவுெ் ொதுகாெ்டெ உறுதி பசய்வதற்காக, ரம மாதம் முதை் ரகாதுடம 

ஏற்றுமதிக்கு அ சு தடை விதிதத்து. 

 இருெ்பினும், இது பவளிநாடுகளில் ரகாதுடம மாவுக்கான ரதடவடய அதிக ிதத்து. 

 இந்தியாவில் இருந்து ரமற்பகாள்ளெ்ெடும் ரகாதுடம மாவு ஏற்றுமதியானது 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஏெ் ல்-ஜூடல ஆகிய காலங்களில் 2021 ஆம் ஆண்டின் இரத கால கை்ைதத்ிடன 

ஒெ்பிடுடகயில் 200 சதவிகித வள ச்ச்ிடயக் கண்டுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 246 மில்லியன் ைால  ் மதிெ்புள்ள ரகாதுடம மாடவ 

ஏற்றுமதி பசய்தது. 
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 இந்த நிதியாண்டின் ஏெ் ல்-ஜூன் மாத காலதத்ில் ஏற்றுமதி சுமா  ் 128 மில்லியன் 

அபம ிக்க ைால க்ளாக இருந்தது. 

 

 

லித்தியம் வழங்கீட்டுெ ்கெலவ – இந்தியா 

 சு ங்கத் துறை நைவடிக்டககளில் இந்திய நிறுவனங்களுக்கு அணுகடல வழங்கச ்

பசய்வதன் மூலமும், அதிக மதிெ்புள்ள லிதத்ியம் மற்றும் ரகாொல்ை் ஏற்றுமதிடய 

அனுமதிக்கச ் பசய்வதன் மூலமும், ெல ஆெ்பி ிக்க நாடுகள் இந்திய அ சிடன அணுகி, 

அவற்றின் ரமம்ொை்டுத் திை்ைங்களுக்கான கைன்களின் ஒரு ெகுதிடய வழங்கச ்

பசய்வதற்காகெ் ெல சலுடககடள வழங்குகின்றன. 

 இந்திய ரமம்ொை்டு மற்றும் பொருளாதா  உதவித் திை்ைதத்ின் (IDEAS) கீழ் சலுடகக் கைன் 

வழங்கீடு மூலம் ரமம்ொை்டு உதவிகள் வழங்குவடத இந்தியா வி ிவுெடுதத்ச ்பசய்கிறது. 

 ஆெ்பி ிக்காவில் எண்பணய், எ ிவாயு மற்றும் லித்தியம் ஆகியவற்றின் வளமான 

இருெ்புகள் உள்ளன. 

 இெ்ரொது லிதத்ியம்-அயனி மின்கல அடுக்குகடளெ் ெயன்ெடுதத்ி மின்சா  வாகன 

உள்கை்ைடமெ்டெக் கை்ைடமக்கும் நாடுகளால் இது மிகவும் விரும்ெெ்ெடும் ஒரு 

கனிமமாக மாறியுள்ளது. 
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அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

AI4Bharat குழுமத்திை் நிகைகனி லமயம் 

 "AI4Bharat' குழுமத்திை், இந்திய பமாழிகளுக்கானப் பரந்த மூை ஆதாரச ் பசயை்றக 

நுண்ணறிவிறன உருவாக்குவதை்காக நிவைகனி றமயமானது பதாைங்கப்பை்ைது. 

 இது பசன்றனயின் இந்தியத் பதாழிை்நுை்பக் கழகத்தினாை் பதாைங்கப்பை்ைது. 

 வராகினி மை்றும் நந்தன் நிவைகனி ஆகிவயார ்நிவைகனி வசறவ நிறுவனங்கள் மூைம் ரூ. 

36 வகாடி மானியம் வழங்கி, இந்த றமயதத்ிை்கு நிதி உதவி அளிதத்ு வருகின்ைனர.் 

 

இந்தியாவின் முதை் கற்பிக்கும் எந்திர மனிதன் 

 சிந்து சரவ்வதச பள்ளியானது, இந்தியாவிை் ஈகிள் வராவபாை் எனப்படும் புதுறமயான 

மை்றும் முதைாவது கை்பிக்கும் எந்திர மனிதறன அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

 றஹதராபாத், பபங்களூரு மை்றும் புவன நகரிை் உள்ள மூன்று சிந்து பள்ளிகளிை் தைா 

ஏழு எந்திர மனிதன் என 21 ஈகிள் வராவபாை்கள் பயன்படுத்தப்பை்டுள்ளன. 

 ஈகிள் வராவபா மிகவும் ஊைாைக்கூடிய, தனிப்பயனாக்கப்பை்ை அனுபவத்றத வழங்கக் 

கூடிய மை்றும் எண்ணிம அடிப்பறையிைான முகத்தின் மூைம் உணரச்ச்ிகறளப் புரிந்து 

பகாள்கிைது. 

 

 

உறுப்புகலளப் படமிடுவதற்கான மீசயாலி திறன் சகாண்ட பலெ கபான்ற ொதனம் 

 மாசாசூபசை்ஸ் பதாழில்நுை்ெக் கல்வி நிறுவனமானது அஞ்சை்தறை அளவுள்ள ஒரு 

சாதனத்றத உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தச ் சாதனமானது ரந டலயான, உயர ் பதளிவுத் திைன் பகாண்ை பைங்கறள 

உருவாக்கக் கூடியது. 

 இந்தச ் சாதனம் வதாலிை் பபாருத்தப்பை்டு 48 மணி வநரம் பதாைரந்்து பைங்கறள 

அனுப்பும் திைன் பகாண்ைது. 

 தை்வபாறதக்கு, இந்தப் பறச பகாண்ை சாதனமானது கருவிகளுைன் இறணக்கப்பை 

வவண்டும். 

 கம்பிவை இறணப்புகள் இை்ைாத முறையிை் அவை்றை இயக்குவதை்கான வழிறயக் 

கண்ைறிய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பணியாை்றி வருகின்ைனர.் 
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மிகவும் நீடித்தத் திறன் சகாண்ட லஹட்ரஜன் எரிசபாருள் கைம் 

 உைகிவைவய மிகவும் நீடித்தத் திைன் பகாண்ை றஹை்ரென் எரிபபாருள் கைமானது 

சமீபதத்ிை் உருவாக்கப்பை்ைது. 

 இந்த றஹை்ரென் எரிபபாருள் கைமானது மிகவும் பசைவு குறைந்ததாகும். 

 காரப்ன்-நடுநிறை என்ை உைகின் இைக்றக அறையச ் பசய்வதிை் பசுறம ஆை்ைறைப் 

பரவைாகப் பயன்படுத்துவதை்கான வழிகறள இது வழங்குகிைது. 

 அறவ றஹை்ரென் மை்றும் ஆக்ஸிெறன மின்சாரமாக மாை்றுவதன் மூைம் திைன் மிக்க 

ஆை்ைறை உருவாக்குகின்ைன. 

 காரப்ன் றை ஆக்றசடு, நுண் துகள்கள் மை்றும் பிை காை்று மாசுபடுதத்ிகள் இந்தச ்

பசயை்முறையிை் பவளிவயை்ைப் படுவதிை்றை. 

 

 

லபரன்ீ சீராக்கம் 

 பைஹ் ாடூனில் உள்ள மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துடற சடெயின் இந்தியப் 

பெை்ர ாலியக் கழகமானது, சுற்றுசச்ூழலில் இருந்து நசச்ு, மறுசுழற்சிக்கு உை்ெைாத 

மற்றும் புற்றுரநாடய உருவாக்கும் ொலிடசக்ளிக் நறுமண டஹை்ர ாகா ெ்ன்கடள 

(PAHs) அகற்றும் திறன் பகாண்ை ஒரு பூஞ்டசடய அடையாளம் கண்டுள்ளது. 

 அவரக்ள் டி.மாக்ஸிமா எனெ்ெடும், டெ ின் நுண்ணுயி  ்சிடதடவ ஏற்ெடுத்தும் திறன் 

பகாண்ை பவள்டள நிற அழுகல் பூஞ்டசடய அடையாளம் கண்டுள்ளன .் 
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 இறந்தத் தாவ ங்களில் வளரும் இந்தெ் பூஞ்டசயானது சிறெ்பு பநாதிகடளெ் 

ெயன்ெடுத்தி டெ ன்ீ சிடதடவ ஏற்ெடுதத்ுகிறது. 

 இந்தெ் பூஞ்டச நுண்ணுயி ச் ் சிடதடவ ஏற்ெடுத்துவதன் மூலம் மண்ணின் த த்டத 

ரமம்ெடுதத்ுகிறது. 

பாலிலெக்ளிக் நறுமண லஹட்கராகார்பன்கள் 

 ொலிடசக்ளிக் நறுமண டஹை்ர ாகா ெ்ன்கள் (PAHs) என்ெது நிலக்க ி, கசச்ா எண்பணய் 

மற்றும் பெை்ர ாலில் இயற்டகயாகக் காணெ்ெடும் இ சாயனங்களின் ஒரு வடகயாகும். 

 இடவ நிலக்க ி, எண்பணய், எ ிவாயு, ம ம், குெ்டெ மற்றும் புடகயிடல ஆகியவற்டற 

எ ிெ்ெதன் விடளவால் பவளிெ்ெடுகிறது. 

 இடவ காற்றில் ஒன்ரறாபைான்று பிடணந்து சிறியத் துகள்கடள உருவாக்கும். 

 இடறசச்ி மற்றும் பிற உணவுகடள சடமக்கும் ரொது உருவாகும் அதிக பவெ்ெமானது 

இதறன உருவாக்கும். 

 

 

லீப் ஆண்டிை் ஒரு வினாடிக்குக் குலறவான சுழற்சி 

 பூமி கி கமானது 24 மணி ரந த்திற்குள் அதன் அசச்ில் தனது சுழற்சிடய நிடறவு 

பசய்தது. 

 ஜூடல 29 ஆம் ரததியன்று 1.59 மில்லி விநாடி குறைவாக தனது சுழற்சிடய நிடறவு 

பசய்ததன் மூலம், குறுகிய நாளிலான சுழற்சியின் தனது பசாந்தச ் சாதடனடய அது 

முறியடிதத்து. 

 எனரவ, பூமியில் இந்த நாள் வழக்கமான 24 மணி ரந  நாடள விை 1.59 மில்லி விநாடிகள் 

குடறவாக ெதிவானது. 

 முன்னதாக, 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து ெதிவாகியதில் பூமியின் மிகக் குறுகிய 

நாளாக 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 19 ஆம் ரததியானது ெதிவு பசய்யெ்ெை்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், பூமியின் சுழற்சியானது வழக்கமான 24 மணி ரந  நாடள விை 1.47 

மில்லி விநாடிகள் குடறவாக இருந்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிலும் பூமி ரவகமாகச ்சுழன்றது. 

 எனினும், அந்தச ்சுழற்சியானது புதிய சாதடனகள் எடதயும் உருவாக்கவில்டல. 
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சதன் சகாரியாவின் நிைவு ஆய்வுப் பயணத் திட்டம் 

 பதன் பகா ியா தனது முதல் விண்கலத்டத நிலவுக்கு அனுெ்பியுள்ளது. 

 பதன் பகா ிய நாை்டின் இந்த உலாவு விண்கலமானது (தனூ ி) எதி க்ாலதத்ில் நிலவில் 

தட யிறங்குவதற்கான இைங்கடள ஆய்வு பசய்யும். 

 இது ஸ்ரெஸ் எக்ஸ் நிறுவனதத்ின் ஃொல்கன் 9 என்ை ஏவுகடண வாகனத்தின் மூலம் 

விண்ணில் ஏவெ்ெை்ைது. 

 இந்தப் ெணி பவற்றியடைந்தால், சந்தி னில் ஏற்கனரவ இயக்கத்தில் உள்ள இந்தியா, 

அபம ிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் குழுவில் இதுவும் இடணயும். 

 இந்தியா,  ஷ்யா மற்றும் ஜெ்ொன் ஆகிய நாடுகளும் 2022-2023 ஆம் ஆண்டில் தனது புதிய 

நிலவு ஆய்வுத் திை்ைெ் ெயணங்கடளத் பதாைங்க உள்ளன. 

 நாசா நிறுவனமானது ஆ ை்்பைமிஸ் என்ை திை்ைதத்ின் கீழ், 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 

மாதத்தில் தனது மாபெரும் நிலவு ஆய்வு விண்கலத்திடன விண்ணில் ஏவ உள்ளது. 

 

 

விண்சவளியிை் இஸ்கராவின் மிகெச்ிறிய ஏவுகைம் 

 இஸ்ர ா தனது சிறிய வணிக ஏவுகலமான ‘சிறிய பசயற்டகக்ரகாள் ஏவு வாகனத்டத 

(SSLV) விண்ணில் ஏவியது. 

 SSLV ஏவுகலத்தினால் 500 கிரலா எடை பகாண்ை விண்பவளிெ் பொருை்கடள 500 கிமீ 

பதாடலவு வட  உள்ள ரகாள்களின் சுற்றுெ் ொடதயில் நிடலநிறுத்த முடியும். 
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 ஆனால் பெ ிய ஏவு கலங்கடளெ் ரொலல்லாமல், SSLV குறுகிய, சிறிய அல்லது நுண்ணிய 

அளவிலான பசயற்டகக் ரகாள்கடளயும் (10 முதல் 500 கிரலா எடை) பகாண்டு பசல்ல 

முடியும். 

 SSLV ஏவுகலங்கடள ஒரு ெதிடனந்து நாை்களுக்குள் ஒன்றிடணத்துவிை முடியும். 

 இது தனது முதல் ெயணத்தில் இ ண்டு விண்பவளிெ் பொருை்கடள விண்டண ரநாக்கி 

ஏற்றிச ்பசன்றது. 

 முதலாவதாக, EOS-02 என்ற உள்நாை்டிரலரய உருவாக்கெ்ெை்ை ஒரு புவி கண்காணிெ்பு 

பசயற்டகக் ரகாளிடன இது ஏற்றிச ்பசன்றது. 

 இது அகசச்ிவெ்பு அடலநீளத்தினுள் அதிக இைஞ்சா ந்்த பதளிவுத்திறனுைன் ரமம்ெை்ை 

ஒளியியல் பதாடல உண வ்ுச ்பசயல்ொடுகடள வழங்கும். 

 இ ண்ைாவது விண்பவளியில் மூவ ண்க் பகாடிடய ெறக்க விடும் ஒரு ரநாக்கதத்ுைன் 

அனுெ்ெெ் ெை்ை ‘AzaadiSAT’ பசயற்டகக் ரகாள் ஆகும். 

 இது 75வது சுதந்தி  தினக் பகாண்ைாை்ைதத்ிற்காக குறிெ்ொக கருதத்ாக்கெ்ெை்டு ஏவெ் 

ெை்ைது. 

 AzaadiSAT பசயற்டகக் ரகாளானது 75 விண்பவளிெ் பொருை்கடளக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் 75 கி ாமெ்புற அ சுெ் ெள்ளிகடளச ் ரச ந்்த 750 இளம் பெண் 

மாணவ க்ளால் இந்த விண்பவளிெ் பொருை்கள் கை்ைடமக்கெ்ெை்டுள்ளன. 

 இது 8 கிரலா எடையுள்ள கன சது  வடிவ (கியூெ்சாை்) பசயற்டகக் ரகாளாகும். 

 தகவல் பதாை ப்ிடனெ் பெறுவதில் ஏற்ெை்ை ஒரு துண்டிெ்பு கா ணமாக இதத்ிை்ைம் 

ரதால்வியடைந்தது. 
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செவ்வாய்க் கிரகத்தின் பை்நிறமாலை வலரபடங்கள் 

 பசவ்வாய்க் கி கத்தினுடைய ரமற்ெ ெ்பின் முதலாவது ெல்நிறமாடல வட ெைத்டத 

நாசா பொது மக்களின் ொ ட்வக்காக பவளியிை்ைது. 

 5.6 GB அளவுடைய இந்தெ் ெல்வண்ண வட ெைமானது இந்த பசந்நிறக் கி கதத்ின் 86% 

ெ ெ்ெளடவக் காை்சிெ்ெடுதத்ுகிறது. 

 அடுத்த ஆறு மாதங்களில் அக்கி கதத்ின் முழு வட ெைத்டதயும் ெடிெ்ெடியாக அது 

பவளியிடும். 

 இந்த வட ெைங்களுக்கானத் த வானது நாசாவின் பசவ்வாய்க் கி க ஆய்வுச ் சுற்றுக் 

கலத்தினால் எடுக்கெ்ெை்ைது. 

 இது கி கத்டதச ்சுற்றி வரும் மிக நீண்ை சுற்றுெ்ொடதடயக் பகாண்ை பசயற்டகக் ரகாள் 

ஆகும். 

 

 

புரதங்களின் வடிவம் 

 2020 ஆம் ஆண்டில், டீெ் டமண்ை் என்ற ஒரு பசயற்டக நுண்ணறிவு ஆய்வகமானது 

பு தங்களின் வடிவத்டதக் கணிக்கக் கூடிய பதாழில்நுை்ெத்டத அறிமுகெ்ெடுத்தியது. 

 தற்ரொது, இந்த ஆய்வகம் AlphaFold என்ற கருவிடயெ் ெற்றி ெகி ந்்து பகாண்ைது. 

 இந்தக் கருவிடயெ் ெயன்ெடுதத்ி, இந்த ஆய்வகம் 3,50,000க்கும் ரமற்ெை்ை பு தங்களின் 

கணிக்கெ் ெை்ை வடிவங்கடள பவளியிை்ைது. 
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 இந்த எண்ணிக்டகயானது மனித ம ெணுவால் பவளிெ்ெடுத்தெ்ெடும் அடனத்துப் 

பு தங்கடளயும் உள்ளைக்கியது. 

 வமலும் இந்தத் பதாழில்நுை்ெமானது நிடறவானதல்ல. 

 ஆனால் இது மற்ற இயற்பியப் ெ ிரசாதடனகளுக்குப் ரொை்டியாக இருக்கும் வடகயில் 

ஒரு பு தத்தின் வடிவத்டத 63% வட  துல்லியமாக கணிக்க முடியும். 

 

 

உள்நாட்டிகைகய உருவாக்கப்பட்ட கைெர ் முலறயிை் வழிகாட்டுகின்ற பீரங்கி 

எதிரப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகலண  

 

 ொதுகாெ்பு மற்றும் வமம்பாை்டு அடமெ்பு மற்றும் இந்திய  ாணுவம் ஆகியடவ இடணந்து 

உள்நாை்டிரலரய உருவாக்கெ்ெை்ை ரலச  ் முடறயில் வழிகாை்டுகின்ற பீ ங்கி எதி ெ்்பு 

வழிகாை்டு ஏவுகடணகடள பவற்றிக மாகச ்ரசாதடன பசய்தன. 
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 அ ஜ்ுன் எனெ்ெடும் பி தான ரொ  ்பீ ங்கியில் இருந்து இந்த ஏவுகடணகள் ெ ிரசாதடன 

பசய்யெ்ெை்ைன. 

 பீ ங்கி எதி ெ்்பு வழிகாை்டு ஏவுகடணகள் துல்லியமாகவும் பவற்றிக மாகவும் இலக்டகத ்

தாக்கி அவற்டற இ ண்டு பவவ்ரவறு பதாடலவு வ ம்புகளில் அழித்தன. 

 ரமம்ெடுத்தெ்ெை்ை பீ ங்கி எதி ெ்்பு வழிகாை்டு ஏவுகடண ெல தளங்களில் இருந்து ஏவக் 

கூடியத் திறடனக் பகாண்டுள்ளது. 

 

கமம்படுத்தப் பட்டப் பிலணப்பு ரக பீரங்கித் துப்பாக்கி அலமப்பு 

 ரமம்படுத்தப் ெை்ைப் பிடணெ்பு  க பீ ங்கித் துெ்ொக்கி அடமெ்பானது (ATAGS), சுதந்தி த ்

தினதத்ின் ரொது ரமற்பகாள்ளெ் ெடும் 21 துெ்ொக்கிக் குண்டுகள் முழக்க 

வணக்கதத்ிற்குெ் ெயன்ெடுதத்ெ்ெை உள்ளது. 

 இது வட யிை், இந்திய நாை்டின் வருைாந்தி க் பகாண்ைாை்ைங்களில் பி ிை்டிஷ் 

துெ்ொக்கிகள் (ஆ ை்்னன்ஸ் QF 25-ெவுண்ை )் மை்டுரம ெயன்ெடுதத்ெ்ெை்ைன. 

 ரமம்படுத்தப் ெை்ைப் பிடணெ்பு  க பீ ங்கித் துெ்ொக்கி அடமெ்பு என்ெது 155 மிமீ, 52 உள் 

விை்ைம் பகாண்ை கன க பீ ங்கித் துெ்ொக்கி ஆகும்.  

 இது ஆயுத ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 புதிய கன க பீ ங்கித் துெ்ொக்கியின் தாக்குதல் வீசச்ுத் பதாடலவான  45 கி.மீ. என்பது 

உலகிரலரய இத்தடகய வ ம்புடைய முதல் துெ்ொக்கி இது என்பறதக் குறிக்கிைது. 

 

 

புதிய ைாங்யா சஹனிபாலவரஸ் 

 லாங்யா பஹனிொடவ ஸ் என்ற புதிய டவ ஸ் ொதிெ்ொனது சீனாவில் அதிகா ெ் 

பூ வ்மாகக் கண்ைறியெ்ெை்ைது. 

 இது முதன்முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஷான்ைாங் மற்றும் பஹனான் ஆகிய வை கிழக்கு 

மாகாணங்களில் கண்ைறியெ்ெை்ைது. 

 இந்த டவ ஸ் ஆனது விலங்குவழித் பதாற்று எனெ்ெடும் ஒரு பசயல்ொை்டின் மூலம் 

விலங்குகளிைமிருந்து மனித க்ளுக்குெ் ெ வியதாக சந்ரதகிக்கெ்ெடுகிறது 

 லாங்யா என்ெது எதி ம்டறயான அடமெ்பு நிடலயுைன் ஒற்டற இடழக் பகாண்ை RNA 

ம ெணுடவக் பகாண்டுள்ள பஹனிொ டவ ஸ் இனத்தின் ஒரு ெகுதியாகும். 
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 இந்த டவ ஸ் விலங்குகள் மற்றும் மனித க்ளுக்கு கடுடமயான ரநாடய ஏற்ெடுத்தக் 

கூடும் என்பவதாடு உயி ிெ் ொதுகாெ்பு நிடல 4 என்ற டவ ஸ் வடகெ்ொை்டை இது 

பகாண்டுள்ளது. 

 இது 40 முதல் 75 சதவீதம் வட யில் உயி ிழெ்பு விகிதத்டதக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

ஒமிக்ரான் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதை் 

 ஒமிக் ான் மாற்றுருவிடன எதி ப்காள்ளும் ரகாவிை்-19 தடுெ்பூசிடய அங்கீக ிக்கும் 

முதல் நாைாக பி ிை்ைன் மாறியுள்ளது. 

 வயது வந்ரதாருக்கான ஊக்கியாக மாை ன்ா நிறுவனம் தயா ிதத் 'ஈ ிடணத் திறன் 

பகாண்ை' தடுெ்பூசிடய இங்கிலாந்து மருந்துக் கை்டுெ்ொை்டு நிறுவனம் அங்கீக ித்து 

உள்ளது. 

 இந்த தடுெ்பூசி ஆனது ஓடமக் ான் (BA.1) மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டில் ெ விய டவ ஸ் 

ஆகிய இ ண்டிற்கும் எதி ாக "ஒரு வலுவான ரநாபயதி ெ்்புத் திறடன" தூண்டுகிைது. 

 இது தற்ரொது ஆதிக்கம் பசலுத்தி வரும் ஓடமக் ான் மாற்றுருவின் பிற துடண 

வடககளான BA.4 மற்றும் BA.5 ஆகியவற்றிற்கு எதி ாக ஒரு நல்ல ரநாய் எதி ெ்்புச ்

சக்திடய உருவாக்குகிறது. 
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முப்பரிமாண முலறயிை் அெச்ிடப்பட்ட மனிதக் கருவிழி 

 டஹத ாொத்தில் உள்ள ஆ ாய்சச்ியாள க்ள் ஒரு பசயற்டகக் கருவிழியிடன 

பவற்றிக மாக முெ்ெ ிமாண முடறயில் அசச்ிை்டுள்ளன .் 

 இது இந்தியாவில் முதன்முடறயாக ஒரு முயலினுடையக் கண்ணில் பொருத்தெ் ெை்ைது. 

 முெ்ெ ிமாண முடறயில் அசச்ிைெ்ெை்ை மனிதக் கருவிழியானது உயிருள்ளவற்றிற்கு 

இணக்கமானவதாடு, இயற்டகயான முடறயில், விலங்குகள் சா ந்்தப் பொருை்களால் 

தயா ிக்கெ் ெைாதது ஆகும். 

 இது மனிதக் கருவிழியின் திசுக்களில் இருந்து பெறெ்ெை்ை மூலக்கூறுகளால் ஆனது. 

 

 

விந்தணு இை்ைாத முதை் செயற்லகக் கருமுட்லட 

 இஸ்வரலிய அறிவியலாள க்ள், பெை் ி டிஷ் எனெ்ெடும் கண்ணாடி வை்டில் வள க்்கெ் ெை்ை 

விந்தணு பசல்கடளெ் ெயன்ெடுதத்ி, கருெ்டெக்கு பவளிரய உருவான உலகின் முதல் 

பசயற்டகக் கருடவ உருவாக்கியுள்ளன .் 

 விந்தணுவின் அவசியத்திடனத் தவி த்்து, கருவுற்ற முை்டைகடளெ் ெயன்ெடுத்தாமல் 

இந்தச ்பசல்கள் வள க்்கெ்ெை்ைன. 

 

 

ஆர்ட்சடமிஸ் III ஏவுகைத்திற்கான தலரயிறங்கும் தளங்கள் 

 அபம ிக்க விண்பவளி நிறுவனம் ஆனது தற்ரொது ஆ ை்்பைமிஸ் I ஏவுகலதத்ிடன 

விண்ணில் ஏவுவதில் கவனம் பசலுதத்ி வருகிறது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

137 
 

 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிலவின் பதன் துருவெ் ெகுதிக்கு ஒரு மனிதடன அனுெ்புவரத 

இந்தத் திை்ைத்தின் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆய்வுத் திை்ைம் ஆனது மூன்று ெகுதிகளாகச ்பசயல்ெடுதத்ெ்ெை உள்ளது. 

 அடவயாவன ஆ ை்்பைமிஸ் I, ஆ ை்்பைமிஸ் II மற்றும் ஆ ை்்பைமிஸ் III ஆகியனவாகும். 

 ஆ ை்்பைமிஸ் III ஏவுகலதத்ிற்கான ெல சாதத்ியமான தட யிறங்கும் தளங்கடள நாசா 

தற்ரொது அடையாளம் கண்டுள்ளது. 

 நிலவில் காலடி டவக்க உள்ள முதல் பெண் உள்பை, மனித க்டள நிலவின் ரமற் 

ெ ெ்பிை்குக் பகாண்டு பசல்லும் முதல் கலம் இதுவாகும். 

 

 

லஹட்ரஜன் எரிசபாருள் கைன் மூைம் இயங்கும் இந்தியாவின் முதை் கபருந்து 

 புரனவில் உள்ள KPIT-CSIR நிறுவனத்தினால் டஹை் ஜன் எ ிபொருள் கலன் மூலம் 

இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் ரெருந்து உருவாக்கெ்ெை்ைது. 

 டஹை் ஜன் எ ிபொருள் கலன் ஆனது டஹை் ஜன் மற்றும் காற்டறெ் ெயன்ெடுத்தி 

மின்சா த்டத உருவாக்குகிறது.  

 ரமலும் இந்தச ்பசயல்ொை்டின் ரொது பவெ்ெம் மற்றும் தண்ணீட  மை்டுரம அது உற்ெத்தி 

பசய்கிறது. 

 இந்தெ் ரெருந்தில் உள்ள டஹை் ஜன் எ ிபொருள் கலன்கள் டஹை் ஜன் மற்றும் 

ஆக்ஸிஜன் அணுக்கடள இடணதத்ு மின்சா த்டத உற்ெத்தி பசய்கின்றன. 

 இந்த இ ண்டு வாயுக்களும் மின்சா ம், நீ  ் மற்றும் சிறிய அளவு பவெ்ெத்டத 

உருவாக்குவதற்காக வழக்கமான மின்கல அடுக்குகள் ரொன்ற மின் ரவதியியல் 

கலத்தின் உள்ரள விடன பு ிகின்றன. 

 இந்த மின்சா ம் அந்த வாகனத்டத முன்ரனாக்கிச ் பசலுத்துவதற்கு உதவுவதற்காக 

வவண்டி மின்சா  இயக்கிகளால் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. 

 

வணிகம் ொர்ந்த விண்சவளிெ ்சூழ்நிலை குறித்த முன்னுணரவ்ு ஆய்வகம் 

 இந்தியாவின் முதல் வணிகம் சா ந்்த விண்பவளிச ் சூழ்நிடல குறித்த முன்னுண வ்ு 

ஆய்வகமானது உத்த காண்டின் க வ்ால் ெகுதியில் அடமக்கெ்ெை உள்ளது. 
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 இது பூமிடயச ்சுற்றி வரும் 10 பசமீ அளவுள்ள பொருை்கடளக் கண்காணிக்கும் திறன் 

பகாண்ைது. 

 இது விண்பவளித் துடறயின் ஒரு புதப்தாழிை் நிறுவனமான திகந்த ா என்ற 

அடமெ்பினால் அடமக்கெ் ெை உள்ளது. 

 தற்ரொது, ெல இைங்களில் உள்ள கண்காணிெ்பு நிடலயங்கள் மற்றும் உலகம் 

முழுவதிலும் இருந்து கூடுதல் உள்ளடீுகடள வழங்கும் வணிக நிறுவனங்கள் ஆகியடவ 

மூலம் விண்பவளிக் கழிவுகடளக் கண்காணிக்கும் ஒரு நைவடிக்டகயில் அபம ிக்கா 

ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது. 

 

VL-SRSAM 

 ொதுகாெ்பு ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டு அடமெ்பு மற்றும் இந்தியக் கைற்ெடை 

ஆகியடவ இடணந்து VL-SRSAM எனெ்ெடும் பசங்குத்தாக ஏவக்கூடிய, ஒரு குறுகிய 

வ ம்புடைய நிலம் விை்டு வானில் ொயும் ஏவுகடணயிடன பவற்றிக மாக ரசாதடன 

பசய்துள்ளன .் 

 VL-SRSAM ஏவுகடணயானது ொதுகாெ்பு ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டு அடமெ்பினால் 

உள்நாை்டிரலரய வடிவடமக்கெ்ெை்டு உருவாக்கெ்ெை்ைதாகும். 

 இந்த ஏவுகடணகள் இந்தியக் கைற்ெடைக்காக உருவாக்கெ்ெை்டுள்ளன. 

 கைல்சா  ் ர ைா க்ளிலிருந்துத் தெ்பிக்கும் இலக்குகள் உை்ெை ெல்ரவறு வான்வழி 

அசச்ுறுதத்ல்கடள அடவ எதி ப்காள்ளும். 

 இது ெ ாக்-1 எனெ்ெடும் ெடழய, நிலத்றத விை்டு வானிை்குப் ொயக்கூடிய வான்வழி 

ஏவுகடண அடமெ்பிற்கு மாற்றாக அடமயும். 

 இந்த ஏவுகடண 360 ொடக அளவிலான இடைமறிக்கும் திறறனக் பகாண்ைது. 

 

வியாழன் ககாளின் படங்கள் 

 ரஜம்ஸ் பவெ் விண்பவளித் பதாடலரநாக்கியானது முதன்முடறயாக வியாழன் 

கி கதத்ின் சிைப்பான வதாை்ைத்றதப் ெைம் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்தெ் ெைங்களானது ரஜம்ஸ் பவெ் பதாடலரநாக்கியினால் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 27 

ஆம் ரததியன்று எடுக்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தக் கி கதத்ின் அடனதத்ுப் ெகுதிகளும் இந்த ஒரு ெைதத்ில் ச ியாகெ் புலெ்ெைச ்

பசய்கின்றன. 

 அதன் மங்கலான வடளயங்கள், அதன் இ ண்டு துடணக் ரகாள்கள் (அமல்தியா மற்றும் 

அை் ாஸ்டியா நிைவுகள்) மற்றும் பி காசமான நை்சத்தி ங்கள் ொல்வீதியில் நன்றாகெ் 

புலெ்ெடுகின்றன. 

 ரஜம்ஸ் பவெ் விண்பவளி பதாடலரநாக்கி ஒரு பெ ிய அகசச்ிவெ்புத ்பதாடலரநாக்கி 

ஆகும். 

 இது ரெ ண்ைத்தின் வ லாற்றுக் காலதத்ின் ஒவ்பவாருக் கை்ைத்டதயும் ஆய்வு பசய்ய 

உள்ளது. 

 இந்தத் பதாடலரநாக்கியானது பூமியில் இருந்து 1.5 மில்லியன் கிரலாமீை்ை  ்பதாடலவில் 

ெயணிதத்ுக் பகாண்டுள்ளது. 
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ெரக்்கலரக்கான மாற்று "லெலிட்டாை்" 

 பகௌஹாதத்ியில் உள்ள இந்தியத் பதாழிை்நுை்ெக் கழகமானது, மீபயாலியிடனெ் 

ெயன்ெடுத்திக் கரும்புச ்சக்டகயில் இருந்து டசலிை்ைாடல ஒரு ொதுகாெ்ொன முடறயில் 

உருவாக்குவதற்காக ஒரு பநாதிதத்ல் பசயல்முடறடய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது கரும்புச ்சக்டககளில் இருந்து பெறெ்ெடும் ஒரு துடண உற்ெத்திெ் பொருள் ஆகும். 

 இந்த அணுகுமுடறயானது ரவதியியல் பசயல்முடறயில் உள்ள பசயல்முடற சா ந்்த 

கை்டுெ்ொடுகள் மற்றும் ொ ம்ெ ிய பநாதிதத்ல் பசயல்முடறயில் உள்ள கால 

தாமதங்கடள நிவ த்த்ி பசய்கிறது. 

 பநாதித்தல் பசயல்முடறயின் ரொது மீபயாலியிடனெ் ெயன்ெடுதத்ுவது என்பது 

பநாதிதத்லுக்கான ரந த்டத 15 மணி ரந மாகக் குடறத்தது. 

 இது உற்ெத்தி அளவிடனக் கிை்ைத்தை்ை 20% அதிக ித்துள்ளது. 
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லஹட்ரஜன் மூைம் இயங்கும் பயணியர் இரயிை்கள் 

 பஜ ம்னி அ சானது பகா ாடியா ஐலிண்ை் என்ற டஹை் ஜன் மூலம் இயங்கும் புதிய 

இ யிடல அறிமுகெ்ெடுதத்ியது. 

 இந்த இ யில்கள் நீ ாவி மற்றும் பசறிவாக்கெ்ெை்ை நீட  மை்டுரம பவளியிடுவதால் சுழிய 

அளவு உமிழ்டவ மை்டுவம பவளியிடுகின்றன. 

 இ யிலின் ரமற்கூட யில் பொருதத்ெ்ெை்டுள்ள டஹை் ஜன் எ ிபொருள் கலன்கள், 

காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுைன் இடணந்து மின்சா த்டத உருவாக்கச ்

பசய்கின்றன. 

 இது பஜ ம்னியில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பவளியிைெ்ெடும் 4,400 ைன் என்ை அளவிைான 

கா ெ்ன் டை ஆக்டஸடிடனக் குடறக்கும். 

 

 

உலரயாடை் ொராத ஒலிலயப் பயன்படுத்தித் தரவுகலள அனுப்புதை் 

 பெ ச்ியஸ் அண்ைத் தி ளின் டமயதத்ில் உள்ள கருந்துடளயில் இருந்து பவளிெ்ெடும் 

ஒலிடயெ் ெயன்ெடுத்தித் த வுகடள அனுெ்பும் பசயல்முடறறய நாசா உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 2003 ஆம் ஆண்டில், இந்த கருந்துடளயால் அனுெ்ெெ்ெடும் அழுத்த அடலகள் விண்மீன் 

தி ளின் வாயுவில் சிற்றடலகடள ஏற்ெடுதத்ுகின்றன என்ெடத வானியலாள க்ள் 

கண்டுபிடிதத்ன .் 

 அதடன மனித க்ளால் ரகை்க முடியாததாக இருந்தாலும் அதடன ஒரு ஒலி குறிெ்ொக 

மாற்றலாம். 

 ஆனால் நாசா இந்த ஒலியின் ரசானிஃபிரகஷன் என்ற உட யாைல் சா ாத ஒலிடயெ் 

ெயன்ெடுத்தித் த வுகடள அனுெ்புதல் அடமெ்பு ஒன்டற உருவாக்கியுள்ளது. 

 ரசானிஃபிரகஷன் என்ெது த வுகடள ஒலியாக மாற்றும் ஒரு பசயல்முடறயாகும். 
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முப்பரிமாண அெச்ிடை் முலறயிை் கட்டலமக்கப்பட்ட தபாை் அலுவைகம் 

 இந்தியாவிரலரய முதல் முடறயாக முெ்ெ ிமாண அசச்ிைல் முடறயில் கை்ைடமக்கெ் 

ெை்ை தொல் அலுவலகமானது க ந்ாைகா மாநிலதத்ின் பெங்களூரு நக ில் அடமக்கெ் ெை 

உள்ளது. 

 ஒரு ொ ம்ெ ிய முடறயில் கை்ைடமக்கெ்ெடும் கை்டிைதத்ிற்கு என்று பசலவிைெ்ெடும் 

பதாடகயில் நான்கில் ஒரு ெங்குத் பதாடகரய இதற்குச ்பசலவாகும். 

 பெங்களூரு நக ின் ஹலசூருவில் உள்ள ரகம்பி ிை்ஜ் ெகுதியில் இந்தெ் புதிய தொல் 

நிடலயக் கை்டிைம் அடமக்கெ்ெை உள்ளது. 

 இந்தத் தொல் அலுவலகக் கை்டிைமானது லா ச்ன் & டூெ்ர ா என்ை நிறுவனதத்ினால் 

கை்ைடமக்கெ் ெடுகிறது. 

 இந்தியாவில் தற்ரொது முெ்ெ ிமாண அசச்ிைல் என்ை பதாழில்நுை்ெத்டத 

கை்டுமானதத்ிற்காகப் ெயன்ெடுதத்ும் ஒர  நிறுவனம் லா ச்ன் & டூெ்ர ா மை்டுரம ஆகும். 

 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

வளமான சுற்றுெச்ூழலுக்கான உரிலம 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச ்சடெயானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 28 ஆம் ரததி அன்று, 

அடனவருக்கும் வளமான சுற்றுசச்ூழடலெ் பெறுவதற்கான உ ிடமடய அங்கீக ிக்கும் 

ஒரு  தீ ம்ானத்டத ஏற்றுக் பகாண்ைது. 

 இந்தியா இந்தத் தீ ம்ானத்திற்கு ஆத வாக வாக்களிதத்ுள்ள வபாதிலும் அந்தத் தீ ம்ான 

உட யின் பசயல்ொை்டு விதிமுடறகள் ெத்தியிை் சிை கருதத்ு வவறுபாடு 

எண்ணங்கறளக் பகாண்டுள்ளது. 

 தீ ம்ானத்தின் நடைமுடற மற்றும் பொருள் குறிதத்ு இந்தியா தனது மாை்றுக் 

கருதத்ுகடளத் பத ிவித்தது. 

 1972 ஆம் ஆண்டு ஸ்ைாக்ரஹாம் நக ில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் 

மாநாைானது, சுற்றுசச்ூழடல ஒரு முக்கியப் பி சச்ிடனயாக மாற்றிய முதல் உலக 

மாநாடு ஆகும். 

 

TERI செயை் திட்டம் 

 எ ிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனமான TERI இந்தியாவின் கா ெ்ன் நீக்க இலக்குகடள 

அடையச ் பசய்வதற்கான சாத்தியமான நைவடிக்டககளுக்கான பசயல் திை்ைத்திடன 

பவளியிை்டுள்ளது. 
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பரிந்துலரகள் 

 தனியா  ்முதலீை்டுக்கு ரொதுமான ஈ ெ்்புமிக்க, புதுெ்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் மூலம் வழங்கெ் 

ெடும் மின் ஆற்றல்களுக்கு அதற்கான கை்ைணம் வழங்கும் முடறடய அறிமுகெ் 

ெடுதத்ுவதன் மூலம் ெ வலாக்கெ்ெை்ை சூ ிய சக்தியின் மீதான ெங்கிடன அதிக ித்தல். 

 இந்தியாவில் இதற்காக முடறயான பகாள்டக வழங்கீடுகள் உள்ளன. 

 கை்ைடமெ்பிற்கு நிடலத்தன்டம மற்றும் பநகிழ்வுத் தன்டமடயக் பகாண்டு வரும் புதிய 

ஆற்றல் ரசமிெ்பு முடறகள் மற்றும் பதாழில்நுை்ெங்கடள இந்தியா பின்ெற்ற ரவண்டும். 

 காற்று மற்றும் சூ ிய மின் உற்ெத்திடய ஒருங்கிடணெ்ெதற்குத் ரதடவயான பநகிழ்வுத ்

தன்டமடய மின் கை்ைடமெ்பில் அறிமுகெ்ெடுதத்ுதல் 

 புதுெ்பிக்கத்தக்க எ ிசக்திக்கான பசலவு குடறந்த மற்றும் ரொை்டித் திறன் பகாண்ை 

உற்ெத்தி டமயமாக இந்தியா முன்ரனறுவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிதத்ல். 

 வழங்கீை்டு நிறுவனங்கள் வணிக மற்றும் பதாழில்துடற நுக ர்வாருக்கு கா ெ்ன் சா ாத 

மின்சா த்டத வாங்குவதற்கான விருெ்ெத் பத ிவுகடள வழங்க ரவண்டும். 

 புதுெ்பிக்கத் தக்க எ ிசக்தி உெக ணங்கள் முழுடமயும் உள்ளைக்கும் வடகயில் உற்ெதத்ி 

ஊக்குவிெ்புத் திை்ைத்தின் வி ிவுெ்ெடுத்துதல். 

 

 

10 புதிய ராம்ொர் தளங்கள் 

 இந்தியாவில் ரமலும் 10 ஈ நிலங்கள்  ாம்சா  ்தளங்களாக நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளன.  

 இதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள  ாம்சா  ்தளங்களின் எண்ணிக்டக 64 ஆக உய ந்்தது. 

 இந்த 10 புதிய தளங்களில் தமிழ்நாை்டில் ஆறு (6) தளங்களும், ரகாவா, க ந்ாைகா, மதத்ியெ் 

பி ரதசம் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு (1) தளமும் அைங்கும். 

 புதிதாக அறிவிக்கப்பை்டுள்ள தளங்கள்   
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அரிய வலக சவள்லள நிற யாலன 

 மியான்ம  ் நாை்டின் ரமற்குெ் ெகுதியில் அ ியவடக பவள்டள நிற யாடன ஒன்று 

பிறந்துள்ளது. 

 பெௌத்த க்டளெ் பெரும்ொன்டமயாகக் பகாண்ை இந்த நாடு இறத ஒரு அதிரஷ்்ைம்  

வழங்கும் ெடைெ்பு என்று கருதுகிறது. 

 வ லாற்று  ீதியாக, பதன்கிழக்கு ஆசியக் கலாசச்ா த்தில் பவள்டள யாடனகள் மிகவும் 

மங்கள க மானதாகக் கருதெ் ெை்ைன. 

 இ ாணுவத்தினால் கை்ைடமக்கெ்ெை்ை அந்த நாை்டின் தடலநக ான ரநய்பிைாவில் 

தற்ரொது ஆறு பவள்டள யாடனகள் ொதுகாக்கெ்ெை்டு வருகின்ைன. 

 

 

கபாரட்்ைகா ஓைகரசியா 

 ஒரு பொதுவான கடளச ்பசடி ( கீட ச ்பசடி) வடகயான ரொ ை்்லகா ஒலர சியா (சிறு 

ெசடல), பொதுவாக ெ ஸ்்ரலன் என்று அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 ெருவநிடல மாற்றத்தால் சூழெ்ெை்ை உலகில் வறை்சிடயத் தாங்கும் ெயி க்டள 

உருவாக்குவது ெற்றிய முக்கியமானத் தையங்கடள இது வழங்குகிறது. 

 இந்தச ் பசடியானது, ஒரு புதிய வடக ஒளிசர்ச க்்டகடய உருவாக்கச ் பசய்வதற்காக 

இ ண்டு பவவ்ரவறு வள ச்ிடத மாற்றப் ொடதகடள ஒருங்கிடணக்கிறது. 
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 இந்த ஒளிசர்ச க்்டகயானது வறை்சிடயத் தாங்கிக் பகாள்ள உதவுகிற அரத சமயம் அதிக 

உற்ெத்தித் திறன் பகாண்ைதாகும். 

 இது மிகவும் அ ிதான குணாதிசயங்களின் ஒரு கலடவயாக இருப்பவதாடு இது ஒரு 

வடகயான 'சிறெ்ெம்சம் வாய்ந்த பசடிடயயும்' உருவாக்கியுள்ளது. 

 

 

இந்திய விைங்கியை் ஆய்வு அலமப்பின் புதியப் புத்தகம் 

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அடமெ்ொனது நாை்டில் காணெ்ெடும் 1,331 ெறடவ 

இனங்கடளெ் ெற்றிய ஒரு கள வழிகாை்டிெ் புதத்கத்திடன பவளியிை்டுள்ளது. 

 இந்தெ் புத்தகமானது வட ெைங்கடளெ் ெயன்ெடுதத்ும் மற்ற புத்தகங்கடளெ் ரொல 

அல்லாமல் குறிெ்ொக ெறடவகளின் த மான புடகெ்ெைங்கடளக் காை்சிெ் ெடுதத்ச ்

பசய்கிறது. 

 இந்நூல் நாை்டில் காணெ்ெடும் 1331 வடகயான ெறடவகள், அவற்றின் தற்ரொடதய 

நிடல மற்றும் அடவ ெ விக் காணெ்ெடும் இைங்கள் சா ந்்த விவ ங்கள் ெற்றிய ஒரு 

ஆயத்தக் கணக்காய்வுெ் புத்தகமாக விளங்கும். 

 ‘கள வழிகாை்டி, இந்தியெ் ெறடவகள்' என்ற இந்தெ் புத்தகத்டத விளம்ெ ெ் ெடுத்தச ்

பசய்வதற்காக வவண்டி, பகால்கத்தா மற்றும் மும்டெ ஆகிய இரு இைங்களில் இ ண்டு 

நிகழ்வுகடள இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அடமெ்பு ஏற்ொடு பசய்தது. 

 

கழிவுகள் உருவாக்கம் மற்றும் அதன் கமைாண்லம குறித்த கதசியப் பதிவு 

அறிக்லக 

 மத்திய மாசுக் கை்டுெ்ொை்டு வா ியம் (CPCB) ஆனது வருைாந்தி  அடிெ்ெடையிலான 

கழிவுகள் உருவாக்கம் மற்றும் அதன் ரமலாண்டம குறித்த ரதசியப் பதிவு 

அறிக்டகடயத் தயா ிதத்ுள்ளது. 

 சம்ெந்தெ்ெை்ை மாநில மாசுக் கை்டுெ்ொை்டு வா ியங்கள் (SPCB) / மாசுக் கை்டுெ்ொை்டுக் 

குழுக்கள் (PCC) ஆகியவற்றிலிருந்துப் பெறெ்ெை்ை வருைாந்தி ப் பதிவுகளின் 

அடிெ்ெடையில் இந்த அறிக்டகயானது தயா ிக்கெ்ெடுகிறது. 

 2019-20 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் 3.47 மில்லியன் ைன் பநகிழிக் கழிவுகள் 

உருவாக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

 நாடு முழுவதும் உற்ெதத்ியாகும் பநகிழிக் கழிவுகளில் ொதியளவிடன மை்டுவம இந்தியா 

மறுசுழற்சி பசய்தது. 
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தீபகற்பப் பாலறகயாந்தி 

 தீெகற்ெெ் ொடறரயாந்தி/பதன்னிந்தியெ் ொடறரயாந்திகளின் எண்ணிடகயிடனெ் 

ொதிக்கக் கூடிய ெல சுற்றுசச்ூழல் கா ணிகள் (நக மயமாக்கல் உை்ெை) உள்ளன. 

 தீெகற்ெெ் ொடறரயாந்தி என்ெது பதன்னிந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்டகயில் காணெ் 

ெடும் ஒரு வடக ரதாை்ைெ் ெல்லி ஆகும். 

 இந்திய மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, சத்தீஸ்க ,் ரக ளா, ஆந்தி ெ் பி ரதசம், க ந்ாைகா, 

பீகா  ்ஆகிய மாநிலங்களில் இந்தெ் ெல்லியின் எண்ணிக்டக அதிகமாக உள்ளது. 

 ொடறரயாந்தி நக ின் எந்பதந்தெ் ெகுதிகள் பவெ்ெமடைகின்றன என்ெடதயும், அதனாை்  

அவற்றின் எண்ணிக்டக உணவு அதன் வடலயடமெ்பு எவ்வாறு மாறுகிறது என்ெடதயும் 

காை்டுகிறது. 

 

 

இத்தாலியின் காரட்ா ஏரி 

 ெல தசாெ்தங்களில் இல்லாத அளவிற்கான, இதத்ாலியின் மிக ரமாசமான வறை்சி என்பது 

கா ை்ா ஏ ியின் நீ ம்ை்ைத்டத இதுவட யில் ெதிவாகாத அளவிற்கு பவகுவாக 

குடறதத்ுள்ளது. 

 கா ை்ா என்பது இதத்ாலி நாை்டின் மிகெ்பெ ிய ஏ ியாகும். 

 வைக்கு இதத்ாலியின் சில ெகுதிகள் 70 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு ரமாசமான 

வறை்சிடய எதி ப்காண்டு வருகின்றன. 

 

 

அழிந்து கபான புலி இனங்கள் மீண்டும் உருவாக்கம் 

 டதலாசின் அல்லது ைாஸ்ரமனியன் புலி இனத்திடன ம ெணு மாற்றத் பதாழில் 

நுை்ெத்டதெ் ெயன்ெடுத்தி உயி ெ்்பிெ்ெதற்காக 15 மில்லியன் ைால  ் மதிெ்பிலான ஒரு 

ஆ ாய்சச்ியில் அபம ிக்கா மற்றும் ஆஸ்திர லியாவில் உள்ள அறிவியலாள க்ள் 

இறங்கியுள்ளன .் 
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 இது 1930 ஆம் ஆண்டுகளில் அழிந்து ரொன வயிற்றில் டெயுடைய ஒரு ொலூை்டி 

இனமாகும். 

 ைாஸ்ரமனியா ெகுதியில் அழிந்து ரொன சுற்றுசச்ூழல் சமநிடலடய மீை்டு எடுெ்ெதற்காக 

இந்த விலங்குகடள அதன் பசாந்த இைமான ைாஸ்ரமனியா ெகுதியில் மீண்டும் 

அறிமுகெ்ெடுதத்ுவடத இந்த இலை்சிய ரநாக்கமுள்ளத் திை்ைம் ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இது டதைாசின் இனங்கடள உயி ெ்்பிெ்ெதற்கான முதல் முயற்சி அல்ல. 

 1999 ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திர லிய அறிவியலாள  ்ைாக்ை  ்டமக்ரகல் ஆ ச்ச் ,் இது குறிதத்ு 

ஒரு முை்றுப் பபைாத ஆ ாய்சச்ியிடன ரமற்பகாண்ைா .் 

 

 

சமககைாடன் 

 மிகெ்பெ ிய வவை்றையாடி உண்ணும் விலங்குகளில் ஒன்றான பமகரலாைன் உயி  ்

வாழ்ந்தது ெற்றியப் புதிய ஆதா ங்கடள ஆ ாய்சச்ியாள க்ள் கண்ைறிந்துள்ளன .் 

 பமகரலாைன் உயி ினத்தாை் "வவை்றையாடும் திமிங்கலத்டதெ் ரொன்ற ஒரு பெ ிய 

இட டய முழுடமயாக மற்றும் ஐந்து கடிகளில் உை்பகாள்ள முடியும்".  

 இது அதன் மூக்கில் இருந்து வால் வட யிலான அளவில் ஒரு ெள்ளிெ் ரெருந்டத விைப் 

பெ ியதாக சுமா  ்50 அடி உய  அளவுடையது ஆகும். 

 இது ெல பெருங்கைல்கடளக் கைந்து இைம் பெயரும் திறன் பெற்றிருந்த விலங்காகும். 
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அரவிந்த் நிைவாழ் மரப் பை்லி 

 ரமற்குத் பதாை ச்ச்ி மடலகளில் உள்ள அகஸ்தியமடல ெகுதியில் இருந்து சமீெதத்ில் 

வடளந்த கால் பகாண்ை ம ப் ெல்லி இனமானது கண்டுபிடிக்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தெ் புதிய ம ப் ெல்லி இனதத்ிற்கு புகழ்பெற்ற பமை்லுைலிகள் ஆய்வாள  ்N.A. அ விந்த ்

அவ க்ளின் நிடனவாக அ விந்த் நிலவாழ் ம ப் ெல்லி என்று பெய  ்வழங்கெ் ெை்டுள்ளது. 

 உருவவியல் மற்றும் மூலக்கூறு டிஎன்ஏ த வுகளில் உள்ள அதன் தனித்தன்டமயின் 

அடிெ்ெடையில் இந்தப் புதிய இனங்கள் விவ ிக்கெ்ெை்டுள்ளன. 

 இதன் அறிவியல் பெய  ்சி ை்்ரைாைாக்டைலஸ் அ விந்தி என்ெதாகும். 

 இந்த இனமானது இதுவட யில், தற்ரொது கன்னியாகும ி மாவை்ைதத்ில் உள்ள முெ்ெந்தல் 

மற்றும் தக்கடல ஆகிய இ ண்டு இைங்களில் மை்டுரம கண்ைறியெ் ெை்டு உள்ளது. 

 இந்தெ் ெகுதியானது தமிழ்நாை்டின் அகஸ்தியமடல உயி க்்ரகாளக் காெ்ெகதத்ிற்கு 

உை்ெை்ைது. 

 அண்ைா ட்ிகாடவத் தவி  அடனத்துக் கண்ைங்களிலும் காணெ்ெடுகின்ற ம ப் ெல்லி 

என்ெது ஒரு ஊ வ்ன இனமாகும். 

 பகக்ரகானிரை குடும்ெத்டதச ் ரச ந்்த இந்தியத ் தங்க நிற ம ப் ெல்லி இனமானது 

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு, ஒ ிசா மை்றும் ஆந்தி ெ் பி ரதசம் ஆகிய மாநிலங்கடளெ் 

பூ வ்ீகமாகக் பகாண்ைது. 

 பகக்ரகானிரை குடும்ெத்டதச ் ரச ந்்த ம ப் ெல்லி இனமானது இந்ரதா-மலாயன் 

ெகுதியில் ெ வலாகக் காணெ்ெடுகிறது. 

 

 

மினிகயாப்சடரஸ் பிலிப்சி 

 ச வ்ரதச ஆ ாய்சச்ியாள க்ள் குழு ஒன்று இந்தியாவிலும் இலங்டகயிலும் நீண்ை வி ல் 

பகாண்ை புதிய பவௌவால் இனங்கள் காணெ்ெடுவடதக் கண்ைறிந்துள்ளது. 

 இந்தக் குழுவினால் கண்டுபிடிக்கெ்ெை்ை இந்த பவௌவால் இனங்கள் மற்ற பவௌவால் 

உயி ினங்களுைன் ஒெ்பிைப் படும்ரொது நீண்ை வி ல்கள் உை்ெை ெல தனிதத்ுவமான 

உைலியல் ெண்புகடளக் பகாண்டுள்ளன. 

 இலங்டக மற்றும் பதற்காசியாவில் காணெ்ெடும் ொலூை்டிகள் ெற்றிய ஆய்வுகளில் 

ஆற்றியப் ெங்களிெ்டெ அங்கீக ிெ்ெதற்காக W.W.A. பிலிெ்ஸ் (1892-1981) என்பவரின் 

பெய ானது இந்த இனதத்ிற்குச ்சூை்ைெ்ெை்ைது. 
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 அறிவியலாள க்ள் குழு ஒன்று சமீெதத்ில் ரமகாலயாவில் ஒரு மூங்கில் காை்டில் இருந்து 

தடித்த கை்டைவி ல் பகாண்ை புதிய பவௌவால் இனத்டதக் கண்டுபிடிதத்ு அதற்கு 

அம்மாநிலதத்ின் பெயட ச ்சூை்டியுள்ளது. 

 

 

அனங் தாை் ஏரி 

 கலாசச்ா  அடமசச்கமானது, பதற்கு பைல்லியில் உள்ள அனங் தால் ஏ ியிடன ரதசிய 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த நிடனவுச ்சின்னமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது பைல்லியின் ரதசிய தடலநக ப் பி ரதசதத்ில் உள்ள பமஹ்ரூலியில் அடமந்த 

குதுெ்மினா  ்அருரக அடமந்துள்ளது. 

 இது கி.பி 1060 ஆம் ஆண்டில் பைல்லி நகட  நிறுவிய  ாஜா அனங் ொல் ரதாம ால் 

உருவாக்கெ் ெை்ைது. 

 1958 ஆம் ஆண்டு ெண்டையக் கால நிடனவுச ்சின்னங்கள் மற்றும் பதால்லியல் தளங்கள் 

மற்றும் எஞ்சிய ொகங்கள் சை்ைமானது, 100 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான காலமாக 

இருந்து வரும் தளங்கடளப் ெழங்கால நிடனவுச ்சின்னங்கள் என்று வட யறுக்கிறது. 

 இந்தியத் பதால்லியல் துடறயானது ஒரு தளத்திடன ரதசிய முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 

நிடனவுச ்சின்னமாக அறிவிக்கிறது. 
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மாநிைெ ்செய்திகள் 

"ககரளா ெவாரி" ஆன்லைன் வாடலக வாகனெ ்கெலவ 

 ரக ள மாநிை அ சானது, தனது பசாந்த இடணயவழி ரதீியிைான வாைடக வாகனச ்

ரசடவடயத் பதாைங்க உள்ளது. 

 இந்தியாவிரலரய இது ரொன்ற முதல் முயற்சியாக இது கருதெ்ெடுகிறது. 

 இந்த ஆன்டலன் வாைடக வாகனச ் ரசடவக்கு ‘ரக ளா சவா ி’ என பெய ிைெ் ெை்டு 

உள்ளது. 

 இந்திய நாை்டிரலரய ஒரு மாநில அ சு ஆன்டலன் வாைடக வாகனச ் ரசடவடயத ்

பதாைங்குவது இதுரவ முதல் முடறயாகும். 

 

குஜராத் குலறகடத்திக் சகாள்லக 

 குஜ ாத ் அ சானது சமீெதத்ில் பி தத்ிரயக ‘2022-27 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான குஜ ாத ்

குடறகைதத்ிக் பகாள்டகயிடன’ பவளியிை்ைது. 

 ஐந்தாண்டுகளில் குடறந்தது 2,00,000 என்ை அளவிை் புதிய ரவடல வாய்ெ்புகடள 

உருவாக்குவரத இந்தக் பகாள்டகயின் ரநாக்கமாகும். 

 இந்தியாவில் பி தத்ிரயக குடறகைதத்ிக் பகாள்டகடய பவளியிை்ை முதல் மாநிலம் 

இதுவாகும். 

 ரதாரல ா சிறெ்பு முதலீை்டு மண்ைலதத்ின் ஒரு ெகுதியாக ஒரு சிறெ்பு ‘பசமிகான் 

(குடறக்கைத்தி) நக த்திடன' உருவாக்கவும் இது முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுை்ெத ் துறை அடமசச்கமானது, 2021 ஆம் ஆண்டில்   

‘இந்தியக் குடறகைத்தித் திை்ைத்திடன’ பதாைங்கியது. 

 

Under2 கூட்டணி 

 பஞ்சாப் மாநிைமானது, சமீபதத்ிை் Under2 என்ை கூை்ைணியிை் இறணந்தது. 

 இந்த சரவ்வதச மாநிைங்கள் மை்றும் பிராந்தியங்களின் வறையறமப்பின் ஒரு பகுதியாக 

இைம்பபறுகின்ை ஆைாவது இந்திய மாநிைமாக இது உள்ளது. 

 மை்ை மாநிைங்கள் மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்கர,் ெம்மு காஷ்மீர,் பதைங்கானா மை்றும் 

வமை்கு வங்காளம் ஆகியனவாகும். 

 பாரஸ்ீ உைன்படிக்றகயுைன் இறணந்து அதன் பருவநிறை பசயை் திை்ைத்றதச ்

சீரறமப்பதை்கு அம்மாநிைம் உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 பஞ்சாப் மாநிைமானது, 'இந்தியாவின் உணவுக் கிண்ணம்' என்று பவகு பிரபைமாக 

குறிப்பிைப் படுகிைது. 

 இந்தியாவின் உபரியான உணவுப் பங்குகளிை் 40% பஞ்சாப் மாநிைத்திை் இருந்து 

வருகிைது. 

 1°C பவப்பநிறை உயரவ்ானது பயிர ்உை்பத்திறய 3% முதை் 7% வறர குறைக்கைாம். 
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நாட்டின் மிக நீண்ட காை அலவ கூட்டத் சதாடர ்

 2021 ஆம் ஆண்டிை், 61 நாை்கள் என்ை அளவிை் நாை்டிவைவய மிக நீண்ை காைச ்சை்ை மன்ை 

கூை்ைத் பதாைரிறனக் வகரள அரசு நைத்தியது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை், ஆரம்பகை்ை வகாவிை்-19 பபருந்பதாை்றின் வபாது சை்ைமன்ை 

அமரவ்ுகறளக் கூை்டுவதன் அடிப்பறையிைானப் பை்டியலிை் வகரளா எை்ைாவது 

இைதத்ிை்குச ்பசன்ைது. 

 40 நாை்கள் அளவிை்கு கூை்ைத் பதாைர ் நைத்தியதன் மூைம், கரந்ாைகா இப்பை்டியலிை் 

இரண்ைாவது இைத்றதப் பபை்ைது. 

 அறதத் பதாைரந்்து தமிழ்நாடு (34 நாை்கள்), ஒடிசா ஆகியறவ உள்ளன. 

 28 மாநிைச ் சை்ைசறபகளிை் 17 மாநிைங்கள் மை்றும் ஒரு ஒன்றியப் பிரவதசத்தின் சை்ை 

சறப 20 நாை்களுக்கும் குறைவாகவவ கூடியுள்ளன. 

 ஆந்திரப் பிரவதசம், நாகாைாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா மை்றும் பைை்லி ஆகிய மாநிைங்களின் 

சை்ைமன்ைங்கள் 10 நாை்களுக்கும் குறைவாகக் கூடியுள்ளன. 

 

உள்ளூர ்மக்களுக்கு 100% ஒதுக்கீடு 

 பொது ரவடலவாய்ெ்புகளில், 13 ெை்டியலிைெ்ெை்ை ெகுதிகடளச ் ரச ந்்த உள்ளூ  ்

மக்களுக்கு 100% இைஒதுக்கீடு வழங்குவதாக ஜா க்்கண்ை் அ சு 2016 ஆம் ஆண்டில் 

பவளியிை்ை அறிவிெ்பிடன உசச் நீதிமன்றம்  தத்ு பசய்தது. 

 அ சின் முடிவானது ொ ெை்சமானது மற்றும் அனுமதிக்க முடியாதது என்று கூறிய உய  ்

நீதிமன்றத் தீ ெ்்டெ இந்தத் தீ ெ்்ொனது உறுதி பசய்தது. 

 இந்த அறிவிெ்ொனது அ சியலடமெ்புக்கு எதி ானது மற்றும் இந்திய அ சியை் 

அடமெ்பின் 14, 16(2), 16(3) மற்றும் 35 ஆகிய பி ிவுகளுக்கு எதி ானதாகும். 

 1992 ஆம் ஆண்டு இந்தி ா சாஹ்வன வழக்கில் குறிெ்பிைெ்ெை்டுள்ள ெடி இை 

ஒதுக்கீை்டிற்கான அதிகபை்ச வ ம்பு 50% ஆகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டில், ஜா க்்கண்ை் அ சானது, அ சு ரமல்நிடலெ் ெள்ளிகளில் ெயிற்சி 

பெற்ற ெை்ைதா ி ஆசி ிய  ் (TGT) ெதவிகளுக்கு மாநிலதத்ில் உள்ள 13 ெை்டியலிைெ்ெை்ை 

ெகுதிகளில் வசிெ்ெவ க்ளுக்கு 100% இைஒதுக்கீை்டுைன் நியமனம் பசய்வதற்காக வவண்டி 

அதற்கான விண்ணெ்ெங்கடள அனுெ்புமாறு அறிவிெ்பிடன பவளியிை்ைது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

151 
 

கூகிள் நிறுவனத்தின் சுற்றுெச்ூழை் நுண்ணறிவு ஆய்வு அலமப்பிலிருந்து தரலவப் 

சபறுதை் 

 கூகிள் நிறுவனம் வழங்கும் சுற்றுசச்ூழல் நுண்ணறிவு ஆய்வு (EIE) த வு அடமெ்ொனது 

ஔ ங்காொத் நக ில் அதிகா ெ்பூ வ்மாக அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெை்ைது. 

 இதன் மூலம் இந்த வசதிடயெ் பெற்ற இந்தியாவின் முதல் நக மாக ஔ ங்காொத் நக ம் 

மாறியுள்ளது. 

 நக த்திற்கான நிடலயான தீ வ்ுகடள உருவாக்குவதில் ஆ ாய்சச்ிக் குழுக்களுக்கு 

இந்தத் த வு அடமெ்பு உதவும். 

 

 

கவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதிப் பயன்பாட்டிை் சவற்றி கண்ட மாநிைம் 

 ரவளாண் உள்கை்ைடமெ்பு நிதிெ் ெயன்ொை்டில் ஆந்தி ெ் பி ரதச மாநிலம் முதை் 

இைதத்ில் உள்ளது. 

 ஆந்தி  மாநிலமானது ரவளாண் பதாழில்துடறயின் உள்கை்ைடமெ்பு ரமம்ொை்டிற்கு 

அதிக முக்கியதத்ுவம் அளித்து சிறந்த மாநிலமாக உருபவடுத்துள்ளது. 
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பரவ்ாஸ் ெந்லத இலணப்புத் திட்டம் 

 ஜம்மு & காஷ்மீ  ் மாநிை அ சானது சமீெத்தில் “ெ வ்ாஸ்” என்ை சந்டத இடணெ்புத ்

திை்ைதட்த அறிமுகெ் ெடுத்தியது. 

 இது ஒரு புதுடமமிக்கச ்சந்டத இடணெ்புத் திை்ைமாகும். 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீ  ்முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளின் பொருளாதா  நிடலடமகடள 

உய த்த்ுவதற்கான மாபெரும் ஆற்றடல இத்திை்ைம் பகாண்டுள்ளது. 

 இத்திை்ைதத்ின் கீழ், வான்வழிச ் ச க்கு விமானம் மூலம் எடுதத்ுச ் பசல்லெ்ெடுகின்ை,  

விறரவிை் பகை்டுெ் ரொகும் ெழங்களின் ஏற்றுமதிக்கான ச க்குகள் கை்ைணதத்ில் 25 

சதவீததத்ிடன மானியமாக அ சாங்கம் வழங்க உள்ளது. 

 

 

பீகார ்முதை்வர ்

 பீகா  ் மாநில முதல்வ  ் ெதவியில் இருந்து விலகுவதற்காக ரதசிய ஜனநாயகக் 

கூை்ைணிடயச ்ரச ந்்த நிதீஷ் குமா  ்தனது  ாஜினாமா கடிதத்டத மாநில ஆளுந  ்ொகு 

பசௌகானிைம் சம ெ்்பித்தா .் 

 புதிய அ சாங்கத்டத அடமெ்ெதற்கான உ ிடமடயக் ரகாருவதற்காக 160 சை்ைமன்ற 

உறுெ்பின க்ளுக்குத் தனது ஆத விடன வழங்குவதற்கான ஆத வுக் கடிதத்டதயும் அவ  ்

சம ெ்்பித்தா .் 

 பீகா  ்மாநில முதல்வ ாக ஜனதா தள் (ஐக்கியம்) தடலவ  ்நிதிஷ்குமா  ்ஆகஸ்ை் 10 ஆம் 

ரததியன்று மீண்டும் ெதவிரயற்றா .் 

 2000 ஆம் ஆண்டில் முதல்முடறயாக அவ  ் மாநில முதல்வ ாகப் ெதவிரயற்ற பிறகு, 

திரும்ெ அவ  ்ெதவிரயற்ெது இது எை்ைாவது முடறயாகும். 

 துடண முதல்வ ாக இராஷ்டிரிய ெனதா தளக் கை்சியின் தறைவர ் ரதஜஸ்வி யாதவ் 

ெதவிரயற்றா .் 

 

அொம்-மிகொரம் எை்லைப் பிரெெ்லன 

 ஐஸ்வால் சங்கதத்ில் நடைபெற்ற ஒரு ரெசச்ுவா த்்டதயின் ரொது, எல்டலயில் 

அடமதிடய ரமம்ெடுத்தவும் அதறன நிடல நாை்ைவும் அசாம் மற்றும் மிரசா ம் ஆகிய 

மாநிலங்களின் உய ம்ை்ைக் குழுக்கள் ஒெ்ெந்தம் ஒன்றை ரமற்பகாண்ைன. 

 இ ண்டு வைகிழக்கு அண்டை மாநிலங்கடளச ் ரச ந்்த அதிகா ிகள் இதற்கான கூை்டு 

அறிக்டகயில் டகபயழுதத்ிை்ைன .் 
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 ெல தசாெ்தங்களாக நிலவும் எல்டலெ் பி சச்டனடய அடமதியான முடறயில் தீ க்்க 

இரு த ெ்பினரும் ஒெ்புக் பகாண்ைன .் 

 மிரசா ம் மற்றும் அசாம் இடைரய ெல தசாெ்தங்களாக நிலவும் ஒரு எல்டலெ் 

தக ாறானது, முக்கியமாக 1875 மற்றும் 1933 ஆம் ஆண்டுகளில் காலனித்துவ ஆை்சியில்  

ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ை இ ண்டு எல்டல நி ண்ய அறிவிெ்புகளில் இருந்து உருவானது. 

 வங்காளக் கிழக்கு எல்டல ஒழுங்குமுடறயின் கீழ் 1875 ஆம் ஆண்டு அறிவிெ்பில் 

குறிெ்பிைெ் ெை்ை எல்டல நி ண்யத்டத மிரசா ம் அ சு ஏற்றுக் பகாண்ைது. 

 ஆனால் அசாம் மாநிை அ சானது, 1933 ஆம் ஆண்டின் அறிவிெ்பின் கீழ் குறிெ்பிைெ் ெை்ை 

எல்டல நி ண்யம் தனது அ சியலடமெ்பு எல்டலக்குை்ெை்ைது என்று கூறியது. 

 

சநதன்னா பீமா திட்டம் 

 ரதசிய டகத்தறித் தினத்டத முன்னிை்டுச ்சமீெதத்ில் பதலுங்கானா மாநிை அ சினால் 

பநதன்னா பீமா திை்ைம் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 பநசவாள க்ளின் நலனுக்காக இதத்ிை்ைம் பதாைங்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 பநதன்னா பீமா திை்ைம் ஆனது ஒரு வடகயிலான காெ்பீை்டுத் திை்ைமாகும். 

 இதன் மூலம் சுமா  ்80,000 பநசவாள  ்குடும்ெங்கள் ெயன் பெறும். 

 இந்தத் திை்ைத்தின் கீழ், தகுதியான ெயனாளிகள் எதி ெ்ா ாத விதமாக உயி ிழந்தால், 

அந்த பநசவாள  ்குடும்ெங்களுக்கு அ சு ரூ.5 லை்சம் காெ்பீடு வழங்கும். 

 இத்திை்ைமானது இந்திய ஆயுள் காெ்பீை்டுக் கழகதத்ுைன் (LIC) இடணந்து அம்மாநில 

அ சாங்கதத்ினால் பசயல்ெடுத்தெ்ெை உள்ளது. 

 

கட்டாய சவகுஜன மதமாற்றத்திற்கு எதிரான மகொதா 

 இமாசச்லெ் பி ரதச சை்ைமன்றம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 13 ஆம் ரததியன்று 

"பவகுஜன மதமாற்றத்டத" தடை பசய்யும் ஒரு மரசாதாடவ நிடறரவற்றியது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு இமாசச்ல பி ரதசச ் சமயச ் சுதந்தி த் திருத்த மரசாதாவானது ஒரு 

மனதாக நிடறரவற்றெ்ெை்ைது. 

 

 அதன் 2019 ஆம் ஆண்டு சை்ைதத்ில் குறிெ்பிைெ்ெை்ைக் கை்ைாயெ்ெடுதத்ுதல் அல்லது ஈ ெ்்பு 

நைவடிக்டககள் மூலம் மதம் மாறுவதற்கு எதி ாக, அதிகெை்சத் தண்ைடனடய இந்த 

மரசாதா 10 ஆண்டுகள் சிடறத் தண்ைடனயாக உய த்த்ுகிறது. 
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 2019 ஆம் ஆண்டு சை்ைதத்ில் ஒர  ரந தத்ில் இ ண்டு அல்லது அதற்கு ரமற்ெை்ை நெ க்ள் 

மதமாற்றம் பசய்வடதக் குறிெ்பிடும் "பவகுஜன மதமாற்றம்" என்ற குறிெ்டெ இந்த 

மரசாதா உை்ரச த்த்து. 

 கை்ைாய மதமாற்றங்களுக்கானத ் தண்ைடனடய ஏழு ஆண்டுகளில் இருந்து அதிக 

ெை்சமாக 10 ஆண்டுகளாக அதிக ிக்க இந்த மரசாதா முன்பமாழிகிறது. 

 

கடான்யி கபாகைா விமான நிலையம் 

 அருணாசச்ைப் பிரவதசத்தின் 3வது விமான நிறையமானது, இை்ைா நகரிை் கை்ைறமக்கப் 

பை்டு வருகிைது.  

 இதை்கு அருணாசச்ைப் பிரவதச நிரவ்ாகம், “ரைான்யி ரொரலா விமான நிடலயம்” என்று 

பெய ிை்டுள்ளது.  

 இது மக்களிைம் நிைவும் சூரியன் (வைான்யி) மை்றும் நிைவு (வபாவைா) பை்றிய நீண்ை காை 

பழங்குடியினக் கருதத்ுகறளப் பிரதிபலிக்கிைது.  

 பாசிகாை் மை்றும் வதசு விமான நிறையங்களுக்கு அடுத்ததாக அந்த மாநிைதத்ிை் அறமய 

உள்ள 3வது விமான நிறையம் இதுவாகும்.  

 வமலும் வைகிழக்கு இந்தியாவிை் அறமந்த 16வது விமான நிறையம் இதுவாகும்.  

 

எஃகுத் சதாழிற்ொலைக் கழிலவக் சகாண்டு அலமக்கப்பட உள்ள ொலை -

அருணாெெ்ைப் பிரகதெம் 

 எல்டலச ் சாடலகள் அடமெ்ொனது அருணாசச்லப் பி ரதசத்தில் எஃகுத் பதாழிற் 

சாடலக் கழிடவக் பகாண்டு ரொைெ்ெை்ை ஒரு சாடலடய ஒரு முன்ரனாடித ் திை்ை 

அடிெ்ெடையில் அடமக்க உள்ளது. 

 எஃகுத ்பதாழிற்சாடலக் கழிடவக் பகாண்டு அடமக்கெ்ெை உள்ள இந்தச ் சாடல என்பது 

இந்தியாவிரலரய இது ரொன்ற முதல் வடக திை்ைமாக இருக்கும். 

 கனமடழ மற்றும் கடுறமயானப் ெருவநிடலகடளத் தாங்கும் ஆற்றடல இடவக் 

பகாண்டிருக்கும். 

 ஆெதத்ு மிக்கப் ெகுதிகளில் உள்ள உதத்ி சா ந்்த இைங்களில் நீண்ை காலம் நிடலக்கக் 

கூடியச ் சாடலகடள அடமெ்ெதற்கானச ் சாத்தியமான தீ வ்ுகடள ஆ ாய்வதற்காக 

இந்தக் கை்டுமானம் ரமற்பகாள்ளெ் ெடுகிறது. 

 

வான்வழியாக மருந்து வழங்கீடு 

 அருணாசச்லெ் பி ரதச அ சானது வான்வழியாக மருந்து வழங்கீடு என்ற ஆளில்லா 

விமானம் மூலமான மருதத்ுவ வசதிகடள அறிமுகெ்ெடுதத்ியது. 

 கிழக்கு கபமங் மாவை்ைத்தில் உள்ள பசெ்ொ என்னுமிைத்திலிருந்து சாரயாயாங் தாரஜா 

வட யில் இதன் ரசாதடன ஓை்ைம் நைத்தெ்ெை்ைது. 

 இந்த ஆளில்லா விமானச ் ரசடவ அல்லது முதல் முன்ரனாடி திை்ைம், ஆளில்லா 

விமானங்களின் உதவியுைன் ரதடவயுள்ள மக்களுக்கு மருந்து மற்றும் அத்தியாவசிய 

ரசடவகடள வழங்குவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 கடினமான நிலெ்ெ ெ்பு மற்றும் ெகுதிகடள அடையவும் இந்தச ்ரசடவ உதவும். 
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முழுலமயான செயை்பாட்டுக் கை்வியறிவு சபற்ற முதை் மாவட்டம் 

 மத்தியெ் பி ரதசத்தின் மாண்ை்லா மாவை்ைம் முழுடமயான பசயை்பாை்டுக் "கல்வி 

அறிவு" பெற்ற இந்தியாவின் முதல் மாவை்ைமாக மாறியுள்ளது. 

 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்பகடுெ்பின் ரொது, மாண்ை்லா மாவை்ைதத்ில் கல்வியறிவு 

விகிதம் 68% ஆக இருந்தது. 

 

 2020 ஆம் ஆண்டில் தயா ிக்கெ்ெை்ை மற்பறாரு அறிக்டக, இந்த மாவை்ைதத்ில் 2.25 

லை்சதத்ிற்கும் அதிகமான மக்கள் கல்வியறிவு இல்லாதவ க்ள் என்றும், அவ க்ளில் 

பெரும்ொரலா  ்வனெ் ெகுதிகடளச ்ரச ந்்தப் ெழங்குடியின  ்என்றும் கூறுகிறது. 

 தை்பபாழுது அங்குள்ள அடனதத்ு மக்களும் தங்கள் பெய க்டள எழுதவும், எண்கடள 

எண்ணவும், ெடிக்கவும் முடியும் என்று அந்த மாவை்ைத்தின் ஆை்சிய  ்கூறுகிறா .் 

 ஒரு நெ  ் தனது பசாந்தப் பெயட  ஏவதனும் ஒரு பமாழியில் எழுதவும், எண்கடள 

எண்ணவும் ெடிக்கவும் எழுதவும் முடியும் ரொது அவ  ் /அவள் முழுடமயான அளவிை்  

கல்வியறிவு பெற்றவ  ்என்று அடழக்கெ்ெடுவா .் 
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இந்தியாலவ முதன்லம நாடாக மாற்றுவதற்கான திட்டம் 

 பைல்லி முதல்வ  ் அ விந்த் பகஜ் ிவால் ‘இந்தியாடவ ஒரு முதன்டம நாைாக மாற்றச ்

பசய்வதற்கான’ பி சச்ா த்டதத் பதாைக்கி டவதத்ு தனது ஆம் ஆதம்ி கை்சியின் ரதசிய 

அளவிைான ஒரு இலை்சியத்டத பவளியிை்ைா .் 

 அவ  ்நல்லாை்சிக்கான ஒரு ஐந்து அம்சத் திை்ைதத்ிடன முன்பமாழிந்தா .் அது 

o இந்த நாை்டின் ஒவ்பவாரு குழந்டதக்கும் இலவசமான மற்றும் த மான கல்வி. 

o நாை்டின் ஒவ்பவாரு குடிமகனுக்கும் இலவச மருந்துகள் மற்றும் ெ ிரசாதடன 

வசதிகளுைன் கூடிய இலவச மற்றும் சிறந்த மருதத்ுவச ்சிகிசட்ச. 

o ச ியான கருத்தாக்கம் மற்றும் நி வ்ாகதத்ுைன் சாதத்ியமாகின்ற ஒவ்பவாரு 

இடளஞ க்ளுக்கும் ரவடலவாய்ெ்பு. 

o ஒவ்பவாரு பெண்ணுக்கும் ம ியாடத, சம உ ிடம மற்றும் ொதுகாெ்பு  

o விவசாயிகள் தங்கள் விடளபொருை்களுக்கு நியாயமான விடல கிடைெ்ெடத உறுதி 

பசய்து, தான் விவசாயிகளாக மாற விரும்புவதாக குழந்டதகள் பெருடமயுைன் 

பசால்லும் அளவிற்கு பகௌ வத்திடனெ் பெறச ்பசய்தல். 

 

 

மின்ொர இரட்லட அடுக்குப் கபருந்து 

 இந்தியாவின் முதல் மின்சா  இ ை்டை அடுக்குப் ரெருந்தானது பதற்கு மும்டெயில் உள்ள 

YB டமயத்தில் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 இந்தெ் ரெருந்தின் பெய  ்"Switch EiV 22" என்ெதாகும். 

 இது பெஸ்ை் சரலா என்ை பசயலி அடிெ்ெடையிலான இருக்டக முன்ெதிவு, ரந டிக் 

கண்காணிெ்பு மற்றும் ெணம் பசலுதத்ுதல் ஆகிய வசதிகடளக் பகாண்டுள்ளது.  

 

மகாராஷ்டிரா அரசின் மாநிை விலளயாட்டு 

 மகா ாஷ்டி  மாநிலதத்ில் ‘தாஹி-ஹண்டி’ என்ை விறளயாை்டு அம்மாநில அ சின் 

மாநில விடளயாை்ைாக அங்கீக ிக்கெ்ெை உள்ளது. 

 மாநில அ சானது ‘ெ்ர ா-தாஹி ஹண்டி’ ரொை்டிடய ஏற்ொடு பசய்ய உள்ளது. 

 மஹா ாஷ்டி ா அ சானது, ரகாவிந்தாக்களுக்கு (இந்த விடளயாை்டிை் விறளயாடும் 

வீரரக்ளுக்கு) விடளயாை்டுெ் பி ிவின் கீழ் ரவடல வழங்கும் என்றும் அறிவிதத்ுள்ளது. 
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சதாடரெ் ்ெங்கிலித் சதாழிை்நுட்பம் அடிப்பலடயிை் விலத விநிகயாகம் 

 
 ஜா க்்கண்ை் மாநிை அ சு மற்றும் உலகளாவியத ் பதாை ச் ் சங்கிலித் பதாழில்நுை்ெ 

நிறுவனமான பசை்டில்மின்ை் நிறுவனம் ஆகியடவ இடணந்து பதாை ச் ் சங்கிலித ்

பதாழில்நுை்ெதத்ின் அடிெ்ெடையில் விவசாயிகளுக்கு விடத விநிரயாகம் பசய்யும் ஒரு 

திை்ைதத்ிடன அறிமுகெ்ெடுதத்ியது. 

 விடதப் ெ ிமாற்றத் திை்ைம் உை்ெை ெல்ரவறு அ சுத் திை்ைங்களின் கீழ் விவசாயிகள் 

பெறும் வபாலியான விடதகடள அகற்றுவடதயும், விதிகறள மீைச ் பசய்வறதக்  

குடறெ்ெடதயும் இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

மிதிைா மக்கானாவிற்கு புவிொர ்குறியீடு 

 பீகா ின் மிதிலா மக்கானாவிற்கு புவிசா  ்குறியீடு வழங்கெ்ெை்ைது. 

 இதன் தாவ வியல் பெய  ்'யூ ியாரல பெ ாக்ஸ் சலிஷெ்'. 

 வமலும் இது நீ ில் முடளக்கும் ஒரு சிறெ்பு வடக விடதயாகும். 

 இந்த நைவடிக்டகயின் வாயிைாக, விவசாயிகள் தங்கள் உய ம்திெ்புள்ள விடள 

பொருை்களுக்கு அதிக ெை்ச விடலடயெ் பெற உதவும் என்று எதி ெ்ா க்்கெ் ெடுகிறது. 

 பீகா ின் மிதிலா ெகுதியிலும் ரநொளத்தின் சில ெகுதிகளிலும் இது ெயி ிைெ்ெடுகிறது. 

 இது பீகா ில் இருந்து புவிசா  ்குறியீை்டிடனெ் பெற்ற ஐந்தாவது தயா ிெ்பு ஆகும். 

 இதற்கு முன்ொக, ொகல்பூ ின் ஜ த்ாலு மாம்ெழம், கத ன்ி தான் (அ ிசி), நவாைாவின் 

மாகாய் ொன் மற்றும் முசாெ ப்ூ ின் ஷாஹி லிசச்ி ஆகியடவ அங்கீக ிக்கெ் ெை்டு 

உள்ளன. 

 

 

இலணயவழி மருந்து கண்காணிப்பு அலமப்பு 

 ரக ள அ சானது விட வில் இடணயவழியிைான மருந்துக் கண்காணிெ்பு வசதிடயத ்

பதாைங்க உள்ளது. 

 இது மாநிலதத்ில் உள்ள அ சு மருதத்ுவ நிறுவனங்களில் மருந்துகளின் இருெ்பு மற்றும் 

விநிரயாகத்டதக் கண்காணிெ்ெடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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 சில அ சு மருத்துவமடனகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் உை்ெை மருந்துகளுக்குக் கூை 

தை்டுெ்ொடு இருெ்ெதாக புகா  ்எழுந்தடத அடுத்து இந்த வசதியானது அறிமுகெ் ெடுதத்ெ் 

ெடுகிறது. 

 

டிஜிட்டை் கைாக் அதாைத்திை் 75 ைட்ெம் வழக்குகள் 

  ாஜஸ்தானில் உள்ள டிஜிை்ைல் ரலாக் அதாலத ் பமாத்தம் 568 அம வ்ுகடள அடமத்து 

உள்ளது. 

 பமாத்தம் 5,62,295 வழக்குகள் இதில் ெதிவு பசய்யெ் ெை்டுள்ளன. 

 விசா டணக்கு முந்டதய நிடலயில் 2,28,863 வழக்குகள் மற்றும் 3,33,432 வழக்குகள் 

மாநிலதத்ின் ெல்ரவறு நீதிமன்றங்களில் நிலுடவயில் உள்ளன. 

 மகா ாஷ்டி ாவில், டிஜிை்ைல் ரலாக் அதாலத்தில் பமாத்தம் 63,99,983 ரொக்குவ த்து 

வழக்குகள் ெதிவு பசய்யெ் ெை்டுள்ளன. 

 ரலாக் அதாலதத்ுகள் முழுவதும் டிஜிை்ைல் முடறயில் உருவாக்கெ்ெடுவது இதுரவ முதல் 

முடறயாகும். 

 

ைக்கனா – இரவு கநரப் பூங்கா 

 உத்த ெ் பி ரதச சுற்றுலாத் துடறயானது, தடலநக  ் லக்ரனாவில் நாை்டிை் முதல் 

வனவிைங்கு இ வு ரந ப் பூங்கா வசதியிடனத் பதாைங்க உள்ளது. 

 லக்ரனாவில் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெை உள்ள இந்த இ வு ரந ெ் பூங்கா வசதியானது குக்ட ல் 

வனெ்ெகுதியில் 350 ஏக்க ில் உருவாக்கெ்ெை உள்ளது. 

 இந்த இ வு ரந ெ் பூங்கா வசதியானது 2027.46 பஹக்ரை  ் ெ ெ்ெளவில் அடமக்கெ்ெை 

உள்ளது.  

 வமலும் 150 ஏக்க ில் ஒரு விலங்கியல் பூங்காவும் கை்ைடமக்கெ்ெை உள்ளது. 

 இங்கு புலி, சிறுத்டத மற்றும் க டி ஆகியவற்டறப் ொ ட்வயிடுவதற்பகன தனிதத்னி 

இ வு ரந ெ் பூங்கா வசதியானது கை்ைடமக்கெ்ெடும். 

 லக்ரனாவின் வ லாற்றுச ்சிறெ்புமிக்க நவாெ் வாஜித் அலி ஷா உயி ியல் பூங்கா தற்ரொது 

உள்ள இைத்திலிருந்து இந்த இ வு ரந ெ் பூங்கா வசதிக்கு மாற்றெ்ெடும். 

 குக்ட ல் ஆற்றுெ் ெகுதியானது ஓ  ்அழகிய ஆற்றங்கட யாக உருவாக்கெ்ெடும். 

 இந்த இ வு ரந ெ் பூங்காவில் ைாய் ை்ப யின் எனெ்ெடும் பபாம்றம  யிலும் இயக்கெ் ெடும். 

 

20வது பகயா ஆசியா மாநாடு 2023 

 20வது ெரயா ஆசியா மாநாை்டிடன (2023) பதலுங்கானா அ சானது நைதத் உள்ளது. 

 இந்த மாநாை்டில் ஒரு சுகாதா ம், சுகாதா ெ் ொதுகாெ்பில் உள்ள சீ க்ுடலக்கும் 

பதாழில்நுை்ெங்கள் மற்றும் அடனவருக்கும் சுகாதா ெ் ொதுகாெ்பில் வசதிகடள 

அணுகக் கூடிய தன்டம மற்றும் மலிவுதத்ன்டம ஆகியடவ குறித்த இடைநிடலத ்

தடலெ்புகள் ெற்றி விவாதிக்கப் ெை உள்ளது. 

 இந்த மாநாை்டின் கருதத்ுரு, "Advancing for ONE: Shaping the next generation of humanised 

healthcare" என்ெதாகும். 
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பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆசியாவின் பணக்காரப் சபண்மணி 

 நிகழ்வநர ப்ளூம்பபரக்் பிை்லியனரக்ள் குறியீை்டின்படி, OP ஜிண்ைாை் குழுமதத்ின் 

தறைவரான சாவிதர்ி ஜிண்ைாை், ஆசியாவின் பணக்காரப் பபண்மணி ஆனார.் 

 இவர ்சீனாவின் யாங் ஹுயான் என்பவறர முந்தியுள்ளார.் 

 இவர ்1.4 பிை்லியன் பசாதத்ு மதிப்பிறனக் பகாண்ை நாை்டின் பணக்காரப் பபண் மை்றும் 

10வது பணக்காரர ்ஆவார.் 

 

 

புகழ்சபற்ற இந்தியவியைாளர ்2021 

 கனடிய அறிஞர,் பெஃப்ரி ஆம்ஸ்ை்ராங் இந்தியக் கைாசச்ார உைவுகள் சறபயின் 2021 ஆம் 

ஆண்டின் புகழ்பபை்ை இந்தியவியைாளர ்விருதிறனப் பபை்றுள்ளார.் 

 “இந்தியாவின் தத்துவம், சிந்தறன, வரைாறு, கறை, கைாசச்ாரம், இந்திய பமாழிகள், 

இைக்கியம், நாகரிகம், சமூகம் வபான்ைவை்றிை்கான ஆய்வு/கை்பித்தை்/ஆராய்சச்ி 

ஆகியவை்றிை் அவர ் ஆை்றிய சிைந்தப் பங்களிப்றப அங்கீகரிக்கும் வறகயிை்” இந்த 

விருதானது வழங்கப்படுகிைது. 

 பெரம்னி, சீனா, ெப்பான், இங்கிைாந்து, பதன் பகாரியா மை்றும் அபமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகறளச ்வசரந்்த முந்றதய விருதாளரக்ளுைன் இறணந்து,  இந்த விருதிறனப் பபறும் 

ஏழாவது நபர ்ஆக இப்பை்டியலிை் இவர ்இைம் பபை்றுள்ளார.் 

 இந்த வருைாந்திர விருதானது 2015 ஆம் ஆண்டிை் பைை்லியிை் நறைபபை்ை முதை் உைக 

இந்தியவியை் மாநாை்டின் வபாது நிறுவப்பை்ைது. 

 2015 ஆம் ஆண்டிை் இந்த விருறத முதன்முதலிை் பபை்ைவர ் பெரம்னிறயச ் வசரந்்த 

வபராசிரியர ்பஹன்ரிச ்ஃப்ரஹீர ்வான் ஸ்டிபைன்கிரான் ஆவார.் 
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மத்திய ஊழை் தடுப்பு ஆலணயர ்

 ஊழல் தடுெ்பு ஆடணய ,் சுர ஷ் N. ெரைல் மத்திய ஊழல் தடுெ்பு ஆடணய ாக 

நியமிக்கெ் ெை்டுள்ளா .் 

 சஞ்சய் ரகாத்தா ி என்ெவருக்குெ் ெதிலாக இவ  ்நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 மத்திய ஊழல் தடுெ்பு ஆடணயமானது ஒரு மதத்ிய ஊழல் தடுெ்பு ஆடணய  ்மற்றும் 

இ ண்டு ஊழல் தடுெ்பு ஆடணய க்டளக் பகாண்டு பசயல்ெடுகிறது. 

 தற்ரொது ஆடணயதத்ில் ஊழல் தடுெ்பு ஆடணய  ்எவரும் இல்டல. 

 பி தம  ் தடலடமயிலான மூன்று ரெ  ் பகாண்ை ஒரு ரத வ்ுக் குழுவானது இவ க்டள 

நியமிக்கிறது. 

 இந்தக் குழுவில் உள்ள மற்ற இரு உறுெ்பின க்ள் மத்திய உள்துடற அடமசச்  ்மற்றும் 

மக்களடவயின் எதி க்்கை்சித் தடலவ  ்ஆகிரயா  ்ஆவ .் 

 

டிபாை் இரங்்காம் டஸ்டன் விருது 

 திபெத்திய ஆன்மீகத் தடலவ  ்தலாய் லாமா அவ க்ளுக்கு 'டிொல் இ ங்்காம் ைஸ்ைன்' 

என்ை விருது வழங்கி பகௌ விக்கெ்ெை்ைது. 

 இது லைாக்கின் ஒரு உய ியக் குடிடம விருதாகும். 

 மனிதகுலத்திற்கு, குறிெ்ொக இந்த ஒன்றியெ் பி ரதசத்திற்கு அவ  ்ஆற்றிய மகத்தானப் 

ெங்களிெ்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கெ்ெடுகிறது. 

 இந்த ஆறாவது விருதானது லைாக் சுயாை்சி மடலப் பகுதி ரமம்ொை்டுச ் சடெயினால் 

வழங்கெ் ெை்ைது. 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்துலற ஆராய்ெச்ிெ ் ெலபயின் முதை் சபண் தலைலம 

இயக்குநர ்

 மூதத் மின்ரவதியியல் அறிவியலாள ான நல்லதம்பி கடலசப்சல்வி அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்துடற ஆ ாய்சச்ிச ் சடெயின் முதல் பெண் தடலடம இயக்குந  ் ஆக 

பொறுெ்ரெற்றுள்ளா .் 

 இது நாடு முழுவதும் உள்ள, அ சினால் நைத்தெ்ெடுகின்ற 38 ஆ ாய்சச்ி நிறுவனங்களின் 

கூை்ைடமெ்ொகும். 

 இவ  ்இ ண்டு ஆண்டு காலதத்ிற்கு இெ்ெதவியில் இருெ்ொ .் 

 லிதத்ியம் அயனி மின்கலங்கள் துடறயில் அவ து ெங்களிெ்பிற்காக இவ  ்பி ெலமாக 

அறியெ் ெை்ைா .் 

 கடலசப்சல்வி தற்ரொது தமிழ்நாை்டின் காட க்குடியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்துடற ஆ ாய்சச்ி சடெயின் மதத்ிய மின்ரவதியியல் ஆ ாய்சச்ி நிறுவனதத்ின் 

இயக்குந ாக உள்ளா .் 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிெ் வ ி மாதத்தில் மத்திய மின்ரவதியியல் ஆ ாய்சச்ி நிறுவனத்திற்கு 

(CSIR-CECRI) தடலடம தாங்கிய முதல் பெண் அறிவியலாள  ்ஆனா .் 
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ெரவ்கதெ ெதுரங்கக் கூட்டலமப்பின் துலணத் தலைவர ்

 இந்தியச ்சது ங்க ஜாம்ெவான் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் FIDE எனெ்ெடும் ச வ்ரதச சது ங்கக் 

கூை்ைடமெ்பின் துடணத் தடலவ ாகத் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்டுள்ளா  ். 

 அந்த அடமெ்பின் தற்ரொடதயத் தடலவ  ் ஆ க்டி டிரவா ர்காவிச ் இ ண்ைாவது 

முடறயாக மீண்டும் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 ச வ்ரதசச ் சது ங்கக் கூை்ைடமெ்பு அல்லது உலக சது ங்கக் கூை்ைடமெ்பு பொதுவாக 

அதன் பிபரஞ்சு சுருக்கெ் பெய ான FIDE மூலம் குறிெ்பிைெ்ெடுகிறது. 

 இது சுவிை்ச ல்ாந்தில் அடமந்துள்ள ஒரு ச வ்ரதச அடமெ்ொகும். 

 இது ெல்ரவறு ரதசியச ் சது ங்கக் கூை்ைடமெ்புகடள இடணதத்ு ச வ்ரதச சது ங்கெ் 

ரொை்டியின் ஆளுடகக் குழுவாக பசயல்ெடுகிறது. 

 

இந்திய அசமரிக்க அழகி 2022 

 வி ஜ்ீனியா மாகாணதத்ிடனச ்ரச ந்்த இந்திய அபம ிக்க ான ஆ ய்ா வால்ரவக  ்நியூ 

பஜ ச்ியில் நடைபெற்ற 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அபம ிக்க அழகிெ் ெை்ைத்டத 

பவன்றுள்ளா .் 

 இதிை் பசௌமியா ச ம்ா இ ண்ைாமிைத்திடனயும், நியூ பஜ ச்ிடயச ் ரச ந்்த சஞ்சனா 

பசகு ி மூன்றாவது இைத்திடனயும் பெற்றன .் 

 வாஷிங்ைன் மாகாணதத்ிடனச ்ரச ந்்த அக்சி பஜயின் திருமதி இந்திய அபம ிக்க அழகி 

என்றப் ெை்ைத்டத பவன்றுள்ளா .் 

 நியூயா க்் மாகாணத்திடனச ்ரச ந்்த தன்வி குர ாவ  ்ெதின்ம வயது இந்திய அழகி என்ற 

ெை்ைதத்ிடன பவன்றா .் 

 இந்த ஆண்டு நடைபெறும் இெ்ரொை்டியானது 40வது இந்திய அபம ிக்க அழகிெ் 

ரொை்டியாகும். 

 இது இந்தியாவிற்கு பவளிரய ரவறு ஒரு நாை்டில் மிக நீண்ை காலமாக நடைபெற்று வரும் 

ஒரு இந்திய அழகிெ் ரொை்டியாகும். 

 

 

அசமரிக்கப் பாரம்பரியப் புகழ் மன்றம் 

 அபம ிக்காவில் உள்ள குணநலன் மற்றும் சமூக உளவியலுக்கான சங்கத்தின் அபம ிக்க 

ொ ம்ெ ியப் புகழ் மன்றதத்ில் இைம்பெற்ற முதல் இந்தியச ்சமூக உளவியலாள  ் ாமத  ்

சிங் ஆவா .் 
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 இவ  ் தற்ரொது அகமதாொத் ெல்கடலக்கழகதத்ின் கீழ் அம்ருத் ரமாடி ரமலாண்டம 

கல்லூ ியின் ரெ ாசி ிய ாக உள்ளா .் 

 

ெரவ்கதெ சதாழிை்முலனகவார ்விருது 

 ரக ளாடவச ் ரச ந்்த ஒரு பதாழில்முடனரவாரான சங்கீதா அெயன் உலகப் பெண் 

பதாழில்முடனரவா  ்விருதிடன பவன்றுள்ளா .் 

 இது ஜுனிய  ்ரசம்ெ  ்இன்ை ர்நஷனல் ஹாங்காங் (JCIHK) என்ற அடமெ்பு மூலம் நிறுவெ் 

ெை்ைது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் நிடலயான ரமம்ொை்டு இலக்குகளுக்கு ஏற்ற வடகயில் டகத்தறி 

மற்றும் டகவிடனெ் பொருை்கள் விற்ெடன பசய்யும் அவ து புதப்தாழிை் பதாைக்க 

நிறுவனதத்ின் பசயல் திறனுக்காக இந்த விருதானது வழங்கெ்ெடுகிறது. 

 

ெகராஜ் நாராயணொமி 

 அகில இந்திய வாபனாலியின் தமிழ் பசய்தி வாசிெ்ொள  ் சர ாஜ் நா ாயண சுவாமி 

சமீெதத்ில் காலமானா .் 

 1962 ஆம் ஆண்டு வாபனாலிச ்ரசடவயில் இவர ்பணிக்குச ்ரச ந்்தார.்  

 இவர ் தமிழ் பசய்தி வாசிெ்ொள ாக சுமா  ் 35 ஆண்டுகள் ெணி அனுெவம் பெற்றவ  ்

ஆவா .் 

 அகில இந்திய வாபனாலியின் முதல் தமிழ் பசய்தி வாசிெ்ொள  ் என்ற ஒரு 

பெருடமடயயும் இவ  ்பெற்றுள்ளா .் 

 2008 ஆம் ஆண்டில் தமிழக அ சு இவருக்குக் கடலமாமணி விருதிறன வழங்கிக் 

பகௌ விதத்து. 

 

முதலீட்டாளர ்ராககஷ் ஜுன்ஜுன்வாைா 

 தலால் பதருவின் 'பிக் புல்' என்று பிரபைமாக அடழக்கெ்ெடும் முதலீை்ைாள  ்  ாரகஷ் 

ஜுன்ஜுன்வாலா சமீெத்தில் காலமானா .் 

 இவ  ்பவளிப்பறையாகவவ 32 ெங்குகடளக் பகாண்டிருந்தா .் 

 தற்ரொது, அவ  ் ஆகாசா ஏ ட்லன் என்ற பெய ில் புதிய விமானெ் ரொக்குவ தத்ுத ்

பதாழிலிலும் ஈடுெை்ைா .் 

 

ெசி தரூர் - மிக உயரியப் பிசரஞ்சுக் குடிலம விருது 

 பி ான்சு நாை்டின் அ சு காங்கி ஸ் கை்சித் தடலவ  ்சசி தரூருக்கு தனது உய ியக் குடிடம 

விருதான 'பசவாலிய  ் டி லா பலஜியன் டி'ஹானூ '் இம்மானுரவல் பலடனன் என்ை 

விருதிடன வழங்கிக் பகௌ விக்கிறது. 

 தரூ  ்அவ க்ளின் எழுத்துக்கள் மற்றும் பசாற்பொழிவுகடளெ் ொ ாை்டி இந்த விருதானது 

அவருக்கு வழங்கெ்ெடுகிறது. 

 இ ண்டு முடற மக்களடவ உறுெ்பின ாக இருந்த இவ  ் ெல புடனவுக் கடத மற்றும் 

புடனவுக் கடத அல்லாத புத்தகங்கடள எழுதிய ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாள  ்ஆவா .் 
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சுபாஸ் ெந்திர கபாஸ் நிலனவுெ ்சின்ன அந்தஸ்து 

 சுபாஸ் சந்திரவபாஸ் நிறனவுச ் சின்ன அந்தஸ்றத பைாங் தை்வபாது பபை உள்ளதாக 

வதசியப் பாரம்பரிய வாரியம் பதரிவிதத்ுள்ளது. 

 வநதாஜி சுபாஷ் சந்திரவபாஸ் அவரக்ள் "பைை்லி சவைா" என்ை அறழப்பிறன விடுத்த இைம் 

இதுவாகும். 

 சிங்கப்பூரின் நிறனவுச ் சின்னங்கறளப் பாதுகாக்கும் சை்ைத்தின் கீழ் இது ஒரு மிகப் 

பபரிய அளவிைானப் பாதுகாப்றபக் பகாண்டிருக்கும். 

 பைாங் சிங்கப்பூரிை் உள்ள ஒரு மிகப்பபரிய திைந்தபவளி றமதானமாகும். 

 1943 ஆம் ஆண்டின் ெூறை மாதத்திை், வநதாஜி சுபாஷ் சந்திர வபாஸ் "பைை்லி சவைா" 

என்ை பசாை்பைாைறர இங்கு வழங்கினார.் 

 

 

ஸ்ரீ அரவிந்தரின் 150வது பிறந்தநாள் 

 

 ஸ்ரீ அரவிந்தர ்ஒரு இந்தியத் ததத்ுவவாதி, மகரிஷி, வயாகா குரு, கவிஞர ்மை்றும் இந்தியத ்

வதசியவாதி ஆவார.் 

 அவர ்வந்வத மாதரம் வபான்ை பதத்ிரிறககளின் ஆசிரியராகவும் இருந்தார.் 

 ஆங்கிவையருக்கு எதிரான இந்திய விடுதறைப் வபாராை்ைதத்ிை் இவர ்பங்வகை்ைார.் 

 1910 ஆம் ஆண்டு வறர, அவர ் சுதந்திரப் வபாராை்ை இயக்கத்தின் பசை்வாக்கு மிக்கத ்

தறைவரக்ளிை் ஒருவராக இருந்தார.் 

 பின்னர,் அவர ் ஆன்மீகச ் சீரத்ிருதத்வாதியாக மாறி, மனித முன்வனை்ைம் மை்றும் 

ஆன்மீகப் பரிணாமம் பை்றிய தனது கருதத்ுக்கறள மக்கள் முன்றவதத்ார.் 
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 1872 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 15 ஆம் ஆண்டிை் கை்கதத்ாவிை் (பகாை்கத்தா) பிைந்த இவர ்

பாண்டிசவ்சரியிை் 1950 டிசம்பர ்ஆம் வததியன்று இைந்தார.் 

 1926 ஆம் ஆண்டிை் புதுசவ்சரியிை் ஸ்ரீ அரவிந்தர ்ஆசிரமம் நிறுவப்பை்ைது. 

 

லிஸ்பன் ட்லரன்னாகை வாழ்நாள் ொதலனயாளர் விருது 

 வங்காள வதசதத்ிறனச ்வசரந்்த கை்டிைக் கறைஞர,் ஆராய்சச்ியாளர ்மை்றும் கை்வியாளர ்

பமரினா தபஸ்ஸம் மதிப்பு மிக்க லிஸ்பன் ை்றரன்னாவை மிை்லினியம் பிசிபி வாழ்நாள் 

சாதறனயாளர ்விருதிை்குத் வதரவ்ு பசய்யப்பை்டுள்ளார.் 

 உைகின் பதை்கு நாடுகளிை் இருந்து இந்த விருறத பவன்ை முதை் பதை்காசிய நபர ்என்ை 

பபருறமறய இவர ்பபை்ைார.் 

 வணிகவாததத்ிலிருந்து விைகி, சுை்றுசச்ூழை் சாரந்்த கருதத்ுகறள பவகு ஆழமாக உை் 

பபாதிக்கும் கை்டிைக்கறை வடிவறமப்புகளுக்காக அவர ் பவகு பிரபைமாக அறியப் 

படுகிைார.் 

 

சிறந்த காவை் துலறக்கான ெரவ்கதெ விருதுகள் 

 

 இந்தியாறவச ் வசரந்்த இந்தியக் காவை் பணி அதிகாரிகளான, காவை் துறை 

கண்காணிப்பாளரக்ள் சந்வதாஷ் குமார ் சிங் மை்றும் அமித் குமார,் சரவ்வதச காவை் 

துறைத் தறைவரக்ள் சங்கதத்ின் (IACP) 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான 40 அண்ைர ் 40 என்ை 

விருதுகறள பவன்றுள்ளனர.் 

 உைபகங்கிலும் உள்ள ஆறு நாடுகறளச ் வசரந்்த முதை் 40 காவை்துறை அதிகாரிகளிை் 

அவரக்ளும் வதரந்்பதடுக்கப்பை்டுள்ளனர.் 

 "தங்கள் சமூகங்கள் மை்றும் சை்ை அமைாக்கத் பதாழிலுக்கு அவரக்ள் ஆை்றிய சிைப்பானத ்

தறைறம, அரப்்பணிப்பு மை்றும் வசறவறய வழங்கியதை்காக" வவண்டி அவரக்ளுக்கு 

இந்த விருதானது வழங்கப்பை்ைது. 
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நவ்கராஸ் திருவிழா 

 ொ ச்ி இனத்தவ ின் புத்தாண்ைானது ஒவ்ரவா  ்ஆண்டும் ஆகஸ்ை் 16 ஆம் ரததியன்று 

ொ ச்ி சமூகதத்ின ால் பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 ொ ச்ி புத்தாண்ைானது நவ்ர ாஸ் என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 இது ரஜா ாஸ்ை் ியன் நாை்காை்டியின் முதல் நாடளக் குறிக்கிறது.  

 இந்த நாளில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ொ ச்ி குடும்ெங்கள் பி ா த்்தடன பசய்திை 

வவண்டி புனிதக் ரகாவில்களுக்கு வருடக தருகின்றன .் 

 ொ ச்ி புத்தாண்டு அல்லது நவ்ர ாஸ் ஆனது, சுமா  ் 35,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக 

ரதாற்றுவிக்கெ்ெை்ைதாக நம்ெெ்ெடுகிறது. 

 தற்காலத்தில் ஈ ானின் பெ ச்ியாவில் ெ விக் காணெ்ெடும் ரஜா ாஸ்ை் ியனிசத்டத 

(ச துசம்) நபி ஸ துஸ்தி ா அவ க்ள் நிறுவிய காலம் இதுவாகும். 

 

நீை நிற அலடயாளக் குறியீடு 

 தாதாொய் பநௌர ாஜியின் இலண்ைன் இல்லத்திற்கு நீை நிை அறையாளக் குறியீடு (ெ்ளூ 

பிரளக்) குறியீடு வழங்கெ்ெை உள்ளது. 

 இது இலண்ைனில் வாழ்ந்து ெணியாற்றியப் புகழ்பெற்ற நெ க்ளுக்கு வழங்கெ் ெடுகின்ற 

ஒரு பகௌ வமாகும். 

 1892 ஆம் ஆண்டில் பி ிை்ைனின் நாைாளுமன்ற உறுெ்பின ாகத் ரத ந்்பதடுக்கெ்ெை்ை 

முதல் ஆசிய நாை்ைவ  ்பநௌர ாஜி ஆவா .் 

 ெ்ளூ பிரளக் குறியீடு வழங்கும் திை்ைமானது ஆங்கிரலயெ் ொ ம்ெ ியத் பதாண்டு 

நிறுவனதத்ினால் வழங்கெ்ெடுகிறது. 

 

 இது இலண்ைன் முழுவதும் உள்ள குறிெ்பிை்ைதத்க்க முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த சிை 

கை்டிைங்களின் வ லாற்று முக்கியதத்ுவதத்ிடன அங்கீக ிக்கிறது. 

 பநௌர ாஜி "இந்தியாவின் ெழம்பெரும் மனித "் என்று குறிெ்பிைெ்ெடுகிறா .் 

 பநௌர ாஜி இங்கிலாந்து நாை்டிற்கு ஏழு முடற ெயணம் ரமற்பகாண்ைவதாடு அவ  ்தனது 

நீண்ை வாழ்நாளில் இலண்ைனில் முெ்ெது ஆண்டுகளுக்கு ரமலான ஆண்டுகடளக் 

கழிதத்ா .் 

  ாஜா  ாம் ரமாகன்  ாய், காந்தி, ஸ்ரீ அ விந்த ,் ஜவஹ ல்ால் ரநரு மற்றும் B.R. அம்ரெதக்  ்

உள்ளிை்ரைா ின் வீடுகளுக்கு ெ்ளூ பிரளக் குறியீடு வழங்கெ்ெை்ைது. 
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பாண்டுரங் கான்ககாஜி சிலை 

 மக்களடவ சொநாயக  ் ஓம் பி ல்ா தனது பமக்சிரகா ெயணதத்ின் ரொது சுதந்தி ப் 

ரொ ாை்ை வீ   ் மற்றும் ரவளாண் அறிவியலாளரான பாண்டுரங் கான்வகாஜி என்ை 

இந்தியரின் சிடலடயத் திறந்து டவக்க உள்ளா .் 

 இவ  ் மகா ாஷ்டி ாவில் பிறந்த சுதந்தி ெ் ரொ ாை்ை வீ   ் மற்றும் ரவளாண் நிபுண  ்

ஆவா .் 

 கான்ரகாஜி காத  ்கை்சியின் ஸ்தாென உறுெ்பின க்ளில் ஒருவ  ்ஆவா .் 

 1910 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற பமக்சிகன் பு ை்சி என்பது ச வ்ாதிகா  ஆை்சிடய அகற்ற 

வழி வகுதத்வதாடு அது கான்ரகாஜிக்கு பவகுவாக உதர்வகம் அளிதத்து. 

 இவ  ்அபம ிக்கெ் ெண்டணகளில் ெணி பு ியும் இந்திய க்ளுைன் இந்தியச ்சுதந்தி ம் 

ெற்றியக் கருதத்ுகடள விவாதிக்கும் ரநாக்கதத்ுைன் அவ க்டள அணுகினா .் 

 இவ  ்ொரஸீில் இருந்த பிகாஜி காமாடவ அணுகி, அவட ச ்சந்திதத்வதாடு,  ஷ்யாவில் 

விளாடிமி  ் பலனிடனச ் சந்திதத்ா  ் மை்றும் மற்றத ் தடலவ க்ள் மத்தியில் இந்தியெ் 

பி சச்ிடனக்கு வவண்டிய ஆத விறனயும் ரகா ினா .் 

 எனினும், அவ  ் ஐர ாெ்ொவிலிருந்து நாடு கைதத்ெ்ெடுதல் என்ற தண்ைடனடய எதி  ்

பகாள்ள ரந ந்்ததால், இந்தியாவுக்கும் பசல்ல முடியாத நிறையிை், பமக்சிரகாவில் 

தஞ்சம் புகுந்தா .் 

 பமக்ஸிரகா நகருக்கு அருகில் உள்ள சாபிங்ரகாவில் உள்ள ரதசிய ரவளாண்டமெ் 

ெள்ளியில் அவர ்ரெ ாசி ிய ாக நியமிக்கெ்ெை்ைா .் 

 ரசாளம், ரகாதுடம, ெருெ்பு வடககள் மற்றும்  ெ்ெ  ் ஆகியவற்டற ஆ ாய்சச்ி பசய்து, 

அவற்றுள் உடறெனி மற்றும் வறை்சிடயத் தாங்கும் வடககடள அவர ் உருவாக்கச ்

பசய்தா .் 

 இவ  ் பமக்சிரகாவில் ஒரு புகழ்பெற்ற ரவளாண் அறிவியலாள ாக மதிக்கெ் ெை்ை 

நிறையிை் பமக்சிரகாவில் ெசுடமெ் பு ை்சிடயக் பகாண்டு வருவதற்கான சிை 

முயற்சிகளின் ஒரு அங்கமாக விளங்கினா .் 

 1947 ஆம் ஆண்டிற்குெ் பிறகு ொண்டு ங் இந்தியா திரும்பினா .் 

 

வானியை் மற்றும் வானியற்பியை் சதாடரப்ான 15வது ெரவ்கதெ ஒலிம்பியாட் 

கபாட்டி 

 ஜா ஜ்ியாவின் குை்ைாசி நக ில் நடைபெற்ற 15வது ச வ்ரதச வானியல் மற்றும் வான் 

இயற்பியல் (IOAA)-2022 ஒலிம்பியாை் ரொை்டியில் இந்திய அணி ஐந்துப் ெதக்கங்கடள 

பவன்று மூன்றாவது இைத்டதெ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்தெ் ரொை்டியில் இந்தியாவில் இருந்து பமாத்தம் ஐந்து மாணவ க்ள் கலந்து பகாண்டு 

ஒவ்பவாருவரும் ெதக்கம் பவன்றுள்ளன .் 

 இெ்ரொை்டியில் மாணவ க்ள் 3 தங்கம் மற்றும் 2 பவள்ளிெ் ெதக்கங்கடள பவன்றன .் 

 ெதக்கெ் ெை்டியலில் சிங்கெ்பூருைன் இடணந்து இந்தியா மூன்றாவது இைத்டதெ் பிடித்தது. 

 இந்திய அணியானது ஈ ான் அணி (5 தங்கம்) மற்றும் பகஸ்ை் அணி (4 தங்கம், 1 பவள்ளி) 

ஆகியவற்றுக்குச ்சற்ரற பின் தங்கியுள்ளது. 

  ாகவ் ரகாயல் மிகவும் சவாலான ஒரு ததத்ுவா த்்தக் ரகள்விக்கான சிறந்தப் ெதிடல 

வழங்கியதற்காக ஒரு சிறெ்புெ் ெ ிடச பவன்றா .் 
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 வானியல் மற்றும் வானியற்பியல் பதாை ெ்ான ச வ்ரதச ஒலிம்பியாை் ரொை்டி என்ெது 

ஒரு வருைாந்தி ப் ரொை்டியாகும்.  

 ரமலும், இது ‘ச வ்ரதச அறிவியல் ஒலிம்பியாை்’ ரொை்டிகளில் ஒன்றாகும். 

 

பட்டுக் குறியீட்டு அலமப்பு ஜவுளிக் கண்காட்சி 

 புது பைல்லியில் பை்டுக் குறியீை்டு அறமப்பு கண்காை்சியானது பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 ஜவுளித் துறை அடமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்தியப் ெை்டு வா ியத்தின் கீழ் உள்ள 

இந்தியப் ெை்டுத ்த  நி ண்ய அடமெ்பினால் இந்தக் கண்காை்சியானது ஏற்ொடு பசய்யெ் 

ெை்டுள்ளது. 

 பை்டுக் குறியீடு என்ெது பநசவாள க்ளால் உற்ெதத்ி பசய்யெ்ெடும் இயற்டகயான மற்றும் 

தூயப் ெை்டுகளின் த த்டதத ்தீ ம்ானிக்க அ சாங்கதத்ினால் பதாைங்கெ்ெை்ை ஒரு த  

உத்த வாத முத்திட  ஆகும். 

 பை்டுக் குறியீை்டு முதத்ிட யானது உள்நாை்டு மற்றும் ஏற்றுமதிச ் சந்டதகளில் 

நுக ர்வா ின் நம்பிக்டகடய உருவாக்குகின்ற, ெை்டு உற்ெதத்ிெ் பொருை்களின் 

த ங்கடள எடுதத்ுக் காை்டுகிறது. 

 

 

அண்ணா சமாடயிை் மணி 

 இயற்பியலாளரும் வானிடல ஆய்வாளருமான அண்ணா பமாையில் மணியின் 104வது 

பிறந்தநாடள முன்னிை்டு அவருக்பகன ஒரு சிறெ்பு டூடுடல அ ெ்்ெணித்து அவ து பிறந்த 

நாளிடன கூகுள் பகாண்ைாடியது. 

 இவ  ்இந்தியாவின் முதல் பெண் அறிவியலாள க்ளுள் ஒருவ  ்ஆவா .் 

 இவர ் இந்திய வானிடல ஆய்வுத் துடறயின் (IMD) துடணத் தடலடம இயக்குந ாகெ் 

ெணியாற்றினா .் 

 ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வானிடல அடமெ்பிலும் இவர ் சிை முக்கியப் ெதவிகடள 

வகிதத்ுள்ளா .் 

 1987 ஆம் ஆண்டில் அறிவியல் துடறயில் அவ து குறிெ்பிைதத்க்க சிை 

ெங்களிெ்புகளுக்காக INSA K.R. ாமநாதன் என்ை ெதக்கத்டத அவர ்பவன்றா .் 
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புலிட்ெர ்பரிசு 2022 

 வங்காள ரதசதத்ிடனச ் ரச ந்்த ஃெஹ்மிதா அசிம் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான புலிை்ச  ்

ெ ிசுக்குத் ரத வ்ு பசய்யெ்ெை்டுள்ளா .் 

 வி ிவான அறிக்டக வழங்கீடு மற்றும் விளக்கப் ெைம் என்றப் பி ிவின் கீழ் அவருக்கு இந்த 

விருது வழங்கெ்ெை உள்ளது. 

 உய்கு க்ளின் மீதான சீனாவின் அைக்குமுடற குறித்து நியூயா க்்கில் பவளியிைெ் ெடும் 

இன்டசை  ் இதழில் பவளியிைெ்ெை்ை ஒரு அறிக்டகக்காக இந்த விருதிற்குத் ரத ந்்து 

எடுக்கெ்ெை்ை அந்ரதாணி பைல் ரகால், ரஜாஷ் ஆைம்ஸ் மற்றும் வால்ை் ஹிக்கி உள்ளிை்ை 

நான்குப் ெத்தி ிடகயாள க்ளில் இவரும் ஒருவ  ்ஆவா .் 

 ‘I escaped a Chinese internment Camp’ என்றப் ெடைெ்பில் ஃெஹ்மிதா அசிமின் விளக்கெ் 

ெைங்கள் இைம் பெற்றுள்ளன. 

 

விடுதலைப் பதக்கம் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான லிெ ை்்டி பமைல் எனெ்ெடும் விடுதடலப் ெதக்கமானது உக்ட ன் 

அதிெ  ்ரவாரலாடிமி  ்பஜபலன்ஸ்கி அவ க்ளுக்கு வழங்கெ்ெை உள்ளது. 

 அபமரிக்காவின் ரதசிய அ சியலடமெ்பு டமயமானது பஜபலன்ஸ்கி " ஷ்ய பகாடுங் 

ரகான்டம ஆை்சியில் தனது நாை்டின் சுதந்தி தட்த வீ மிக்க முடறயில் ொதுகாதத் 

தீரதத்ிற்காக" இந்த விருது வழங்கிக் பகௌ விக்கெ்ெடுவா  ்என்று அறிவிதத்ு உள்ளது. 

 இவ  ்ப ானால்ை்  கீன் சுதந்தி  விருது மற்றும் ஜான் F. பகன்னடியின் துணிவு விருது 

ரொன்ற விருதுகடளெ் பெற்றவ  ்ஆவா .் 

 இவ  ் பசக் குடிய சு, லாை்வியா, லித்துரவனியா, ரொலந்து, ஸ்ரலாவாக்கியா ஆகிய 

நாடுகளின் அ சாங்கங்களிைமிருந்தும் பகௌ வ விருதுகடளெ் பெற்றுள்ளா .் 

 

 

உைகம் முழுவதும் தனியாக பயணம் கமற்சகாண்ட நபர ்

 மாக் ரூத  ்ஃரொ ை்் (17) ஒரு சிறிய  க விமானதத்ில் தனியாக உலடகச ்சுற்றி வந்த இளம் 

நெ  ்என்ற பெருடமயிடனெ் பெற்றா .் 

 ரமக் ெல்ரக ியாவின் தடலநக ான ரசாபியாவில் தனது ெயணத்திடன முடிதத்ு இ ண்டு 

கின்னஸ் உலகச ்சாதடனகடளெ் ெடைதத்ா .் 

 இதன் மூைம் தாரன விமானத்திடன இயக்கி உலடகச ்சுற்றிப் ெயணம் ரமற்பகாண்ை 

இளம் நெ  ்என்ற ஒரு பெருடமடயயும் இவ  ்பெற்றா .் 

 ஒரு சிறிய வடக இலகு க விமானதத்ில் உலடகச ் சுற்றி வந்த மிக இளம் நெ  ் ரூத  ்

ஃரொ ை்் ஆவா .் 
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ஸ்டாக்கஹாம் தண்ணரீ் பரிசு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்ைாக்ரஹாம் தண்ணீ  ் ெ ிசிற்குப் ரெ ாசி ிய  ் எம ிைஸ் 

வில்பி ை் புரூை்ரஸ ை்் ரத வ்ு பசய்யெ் ெை்டுள்ளா .் 

 சுற்றுசச்ூழல் சா ந்்த ஆவியாதல் பசயல்முடறயிடன மதிெ்பிடுவதற்கான அவ து 

அற்புதமானப் ெணிக்காக அவருக்கு இந்த விருது வழங்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 ஆவியாதல் மற்றும் நீ ியல் ெற்றிய அவ து புதுடமயான ஆய்வுகள் ஆனது, குறிெ்ொக 

ெருவநிடல மாற்றதத்ிடனெ் பொறுதத்வட யில் ஒரு நீடிதத் தத்துவா த்த் மற்றும் ஒரு 

நடைமுடற முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்தடவயாகும். 

 ரமலும், நிலத்தடி நீ ச் ் ரசமிெ்பில் ஏற்ெடும் மாற்றங்கடளெ் பு ிந்து பகாள்வதற்கான 

புதிய அணுகுமுடறகடள உருவாக்குவதில் அவ  ்முன்ரனாடியாகத் திகழ்கிறா .் 

 ஸ்ைாக்ரஹாம் தண்ணீ  ் ெ ிசானது உலகின் மிகவும் மதிெ்பு மிக்க தண்ணீ  ் விருது 

எனவும், பெரும்ொலும் தண்ணீருக்கான ரநாெல் ெ ிசு என்றும் விவ ிக்கெ்ெடுகிறது. 

 மதிெ்புமிக்க இந்தெ் ெ ிசானது 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் தண்ணீ  ் பதாை ெ்ான 

அசாதா ணமானச ் சாதடனகடள ரமற்பகாள்ளும் நெ க்ள் மற்றும் அடமெ்புகளுக்கு 

வழங்கெ் ெை்டு வருகிறது. 

 

கதசிய ககாபாை் ரத்னா விருதுகள் 2022 
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 ரதசிய ொல் தினத்டத முன்னிை்டு  (26 நவம்ெ ,் 2022) ரதசிய ரகாொல்  தன்ா விருதுகள் 

வழங்கெ்ெை உள்ளன. 

 அந்தப் பி ிவுகள்: 

o நாை்டு மாடு/எருடம இனங்கடள வள க்்கும் சிறந்தப் ொல் ெண்டணயாள .் 

o சிறந்த பசயற்டகக் கருவூை்ைல் பதாழில்நுை்ெ வல்லுந  ்(AIT) 

o சிறந்தப் ொல் கூை்டுறவு சங்கம்/ ொல் உற்ெதத்ி நிறுவனம்/ ொல் ெண்டண 

உற்ெத்தியாள  ்அடமெ்பு. 

 

யுசனஸ்ககா அலமப்பின் அலமதிப் பரிசு 2022  

 "அகதிகடள வ ரவற்று ஏற்றுக் பகாள்ளும் வடகயிலான அவ து முயற்சிகளுக்காக", 

முன்னாள் பஜ ம்ன் அதிெ  ் ஏஞ்சலா பம க்்பகல் யுபனஸ்ரகா அடமெ்பின் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான அடமதிெ் ெ ிசிடனெ் பெற்றுள்ளா .் 

 2015 ஆம் ஆண்டின் ரகாடைக் காலதத்ில், அகதிகள் ஐர ாெ்ொவிற்குள் வந்து பகாண்டு 

இருந்த ரொது, பம க்்பகல் தனது நாை்டின் எல்டலகடள அவ க்ளுக்காக திறக்க 

அனுமதித்து, பஜ ம்னிய நாை்ைவ ிைம் "நாம் இடதச ் பசய்ய முடியும்" என்று பொது 

மக்களிைம் அறிவிதத்ா .் 

 யுபனஸ்ரகா அடமதிெ் ெ ிசானது அதிகா ெ்பூ வ்மாக ஃபெலிக்ஸ் பஹௌரொரவை் 

ரொய்க்னி யுபனஸ்ரகா அடமதிெ் ெ ிசு என்று அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 ஐவ ி ரகாஸ்ை்டின் முன்னாள் அதிெ ின் நிடனவாக இதற்கு இெ்பெய ானது சூை்ைெ் 

ெை்ைது. 

 

பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாட்டு அலமப்பின் புதியத் தலைவர ்

 புகழ்பெற்ற அறிவியலாள  ் சமீ  ் V.காமத், ொதுகாெ்பு ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டுத் 

துடறயின் பசயலாள ாகவும், ொதுகாெ்பு ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டு அடமெ்பின் 

தடலவ ாகவும் நியமிக்கெ்ெை்டுள்ளா .் 

 ொதுகாெ்பு அடமசச்  ்  ாஜ்நாத் சிங் அவ க்ளின் அறிவியல் ஆரலாசக ாக நியமிக்கெ் 

ெை்ை G. சதீஷ் ப ை்டி நியமிக்கெ்ெை்ைடத அடுதத்ு இவ  ் இந்தெ் பொறுெ்பிடன ஏற்க 

உள்ளா .் 

 ப ை்டி 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாததத்ில் இ ண்டு ஆண்டுகளுக்குப் ொதுகாெ்பு 

ஆ ாய்சச்ி மற்றும் ரமம்ொை்டு அடமெ்பின் தடலவ ாக நியமிக்கெ்ெை்ைா .் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாததத்ில் அவருக்கு இ ண்டு ஆண்டுகள் ெதவி நீை்டிெ்பு 

வழங்கெ் ெை்ைது. 

 

 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

171 
 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

மகளிர ்ODI உைகக் ககாப்லப கபாட்டி 2025 

 ச வ்ரதச கி ிக்பகை் சடெயானது, மகளி  ்பி ிவில் அடுத்தடுதத் முக்கிய ICC ரொை்டிகடள 

நைதத்ும் நாடுகளின் ெை்டியடல பவளியிை்ைது. 

 அடுதத்ு நடைபெற உள்ள 2025 ஆம் ஆண்டு ICC மகளி  ் கி ிக்பகை் உலகக் ரகாெ்டெ 

ரொை்டியானது இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது. 

 2027 ஆம் ஆண்டு ICC மகளி  ்டி20 சாம்பியன்ஸ் ரகாெ்டெ ரொை்டிக்கு இலங்டக தகுதி 

பபை்ைாை் அந்த ஆண்டின் ரொை்டியிடன இலங்டக நைதத்ும். 

 மகளி  ்டி20 உலகக் ரகாெ்டெ ரொை்டியிடன வங்காளரதசம் இ ண்ைாவது முடறயாக 

2024 ஆம் ஆண்டிை் நைதத் உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு ெ ம்ிங்காமில் நடைபெற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான காமன்பவல்த் 

விடளயாை்டுெ் ரொை்டியில் மகளி  ்டி20 கி ிக்பகை் ரொை்டியும் இைம் பபைவுள்ளது. 

 

 

காமன்சவை்த் விலளயாட்டு கபாட்டிகள் 2022 

 பைை்லியின் அனாஹத் சிங், 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவை்த் விறளயாை்டுப் 

வபாை்டிகளிை் பங்கு பபறும் இளம் வயது (14) வபை்மிண்ைன் வீரர ்ஆவார.் 

 ஆைவருக்கான 73 கிவைா எறைப் பிரிவு பளு தூக்குதை் இறுதிப் வபாை்டியிை் இந்திய வீரர ்

அசச்ிந்தா ஷூலி (வமை்கு வங்கம்) தங்கப் பதக்கம் பவன்ைார.் 

 பபண்களுக்கான 49 கிவைா எறைப்பிரிவு பளு தூக்குதை் இறுதிப் வபாை்டியிை் மீராபாய் 

சானு (மணிப்பூர)்  இந்திய அணிக்கான முதை் தங்கப் பதக்கதத்ிறன பவன்ைார.் 
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 ஆைவருக்கான 67 கிவைா எறைப் பிரிவிை் பெரம்ி ைாை்ரின்னுங்காவும் (மிவசாரம்) தங்கம் 

பவன்ைார.் 

 பளு தூக்குதை் வபாை்டியிை், சங்வகத் மகாவதவ் சரக்ார ் (மகாராஷ்டிரா) இந்திய 

அணிக்கான முதை் பவள்ளிப் பதக்கதத்ிறன பவன்ைார.் 

 பளு தூக்கும் வபாை்டியிை் பிந்தய்ாராணி வதவி (மணிப்பூர)் பவள்ளி பவன்ைார.் 

 பபண்களுக்கான 71 கிவைா பளு தூக்குதை் வபாை்டியிை் இந்தியாவின் ஹரஜ்ிந்தர ் கவுர ்

(பஞ்சாப்) பவண்கைப் பதக்கம் பவன்ைார.் 

 ெூவைா வபாை்டியிை் சுஷிைா வதவி லிக்மாபம் (மணிப்பூர)் பவள்ளிப் பதக்கமும், விெய் 

குமார ்(உதத்ரப் பிரவதசம்) பவண்கைப் பதக்கமும் பவன்ைனர.் 

 பளுதூக்கும் வீரர ்குருராொ பூொரி (கரந்ாைகா) பவண்கைப் பதக்கத்திறன பவன்ைார.் 

 

 

‘ககம்ஸ் லவட் ஓபன்’ 

 2024 ஆம் ஆண்டு பாரஸ்ீ ஒலிம்பிக் வபாை்டிகளின் ஏை்பாை்ைாளரக்ள் “வகம்ஸ் றவை் 

ஓபன்” என்ை பசாை்பைாைறரத் தங்கள் அதிகாரப் பூரவ் முழக்கமாக பவளியிை்ைனர.் 

 2024 ஆம் ஆண்டின் வகாறைகாை ஒலிம்பிக் வபாை்டிகள் 2024 ஆம் ஆண்டு ெூறை 26 முதை் 

ஆகஸ்ை் 11 வறர நறைபபை உள்ளன. 

 ஒலிம்பிக்ஸ் மை்றும் மாை்றுத் திைனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் வபாை்டிகள் "வவகமானறவ", 

"உயரந்்தறவ" மை்றும் "வலுவானறவ" - அதத்ுைன் "அதிக உள்ளைக்கத்திறனயும், அதிகச ்

சவகாதரத்துவதத்ிறனயும், மிகவும் அழகு நிறைந்ததாகவும் இருக்கும்" என்று 

உறுதியளிக்கும் ஒரு ஒளிப்பைக் காை்சியுைன் இந்த முழக்கம் பவளியிைப்பை்ைது. 

 

20 வயதிற்குட்பட்கடாருக்கான SAFF ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டி - 2022 

 இந்தியா வங்காளரதசத்டத வீழ்த்தி 2022 ஆம் ஆண்டு 20 வயதிற்குை்ெை்ரைாருக்கான SAFF 

சாம்பியன்ஷிெ் ெை்ைத்டத பவன்றது. 
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 4வது 20 வயதிற்குை்ெை்ரைாருக்கான SAFF சாம்பியன்ஷிெ் ரொை்டியிடன இந்தியா 

நைத்தியது. 

 20 வயதிற்குை்ெை்ரைாருக்கான SAFF சாம்பியன்ஷிெ் ரொை்டி என்ெது பதற்காசியக் 

கால்ெந்துக் கூை்ைடமெ்ொல் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெை்ை 18 வயதுக்குை்ெை்ைத் ரதசிய 

அணிகளுக்கான ச வ்ரதசக் கால்ெந்துப் ரொை்டியாகும். 

 

இந்தியாவின் 75வது கிராண்ட்மாஸ்டர ்

 V.பி ணவ் ருரமனியாவில் நடைபெற்ற ரொை்டியில் பவற்றி பெற்றதன் மூலம் 

இந்தியாவின் 75வது கி ாண்ை்மாஸ்ை  ்ஆனா .் 

 15 வயதான இவ  ்2021 ஆம் ஆண்டில் பச ப்ியா ஓென் ரொை்டியில் தனது முதல் கி ாண்ை் 

மாஸ்ை  ்ெை்ைதத்ிற்கான பநறிமுடறடய நிடறவு பசய்திருந்தா .் 

 பி ணவ் தமிழ்நாை்டின் 27வது கி ாண்ை்மாஸ்ை  ்ஆவா .் 

 

 

காமன்சவை்த் விலளயாட்டுப் கபாட்டிகள் - ஹாக்கி 

 16 வருை இடைபவளிக்குெ் பிறகு, இந்திய மகளி  ் ஹாக்கி அணியானது நியூசிலாந்து 

அணிக்கு எதி ானெ் ரொை்டியில் பவண்கலெ் ெதக்கதத்ிடன பவன்றது. 

 இெ்ரொை்டியில் இந்திய ஆைவ  ் ஹாக்கி அணியும் ஆஸ்திவரலிய அணிக்கு எதி ானெ் 

ரொை்டியில் பவள்ளிெ் ெதக்கத்திடன பவன்றது. 

 இதற்கு முன்னதாக, 2006 ஆம் ஆண்டில் பமல்ரொ ன்் நக ில் நடைபெற்ற காமன் பவல்த் 

ரொை்டிகளில் இந்திய அணி பவள்ளிெ் ெதக்கத்திடன பவன்றது. 
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தங்கப் பதக்கம் - பி.வி. சிந்து 

 தற்ரொது நடைபெற்று வரும் 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் விடளயாை்டுெ் 

ரொை்டிகளில், பாை்மிண்ைன் ஒற்டறய  ் பி ிவுப் ரொை்டியில் பி.வி.சிந்து தனது முதல் 

தங்கம் ெதக்கத்திடன பவன்றா .் 

 கனைா நாை்டிடனச ்ரச ந்்த மிசப்சல் லி என்பவறர வீழ்தத்ி சிந்து தனது முதல் தங்கப் 

ெதக்கத்திடன பவன்றா .் 

 2014 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் ரொை்டியில் பவண்கலம் மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

பவள்ளி ஆகிய ெதக்கங்கடள பவன்றடதயடுதத்ு சிந்து பவன்றுள்ள முதல் தங்கெ் 

ெதக்கம் இதுவாகும். 

 

 

காமன்சவை்த் விலளயாட்டுப் கபாட்டிகள் 2022 

 இந்த ஆண்டு, காமன்பவல்த் விடளயாை்டுெ் ரொை்டிகளில் இந்தியாவின் 18வது 

ெங்ரகற்ொகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் விடளயாை்டுெ் ரொை்டிகளின் ெதக்கெ் ெை்டியலில் 

இந்தியா 4வது இைத்டதெ் பெற்றுள்ளது. 

 22 தங்கம், 16 பவள்ளி மற்றும் 23 பவண்கலம் உை்ெை இந்தியா பபை்ை ஒை்டு பமாத்தப் 

ெதக்க எண்ணிக்டக 61 ஆகும். 

 டசரகாம் மீ ாொய் சானு இந்தியாவிற்கான முதல் தங்கெ் ெதக்கத்திடனெ் பெற்றுத் 

தந்தா .் 

 மகளி  ்அணி தங்கெ் ெதக்கத்டதயும், பவன்றடதயடுத்து லான் ெவுல்ஸ் என்ற உருை்டுெ் 

ெந்தாை்ைெ் ரொை்டியில் இந்தியா தனது முதல் ெதக்கத்டத பவன்றது. 

 வமலும் இந்தப் வபாை்டியிை் ஆைவ  ்அணி பவள்ளிெ் ெதக்கத்டதயும் பவன்ைது. 

 ரைபிள் பைன்னிஸ் (ரமடசப் ெந்தாை்ைம்) ரொை்டியில் ஷ த் கமல் 3 தங்கம் மற்றும் 1 

பவள்ளிெ் ெதக்கங்கடள பவன்றா .் 

 இந்திய மகளி  ்கி ிக்பகை் அணியானது பவள்ளிெ் ெதக்கம் பவன்றது. 

 ஜூரைா ரொை்டியில் சுஷிலா ரதவி லிக்மாம்ெம் (பவள்ளி), துலிகா மான் (பவள்ளி) மற்றும் 

விஜய் குமா  ் யாதவ் (பவண்கலம்) ஆகிரயா  ் அைங்கிய இந்திய அணி இந்தப் 

வபாை்டியிறனச ்சிறெ்ொக முடித்தது. 

 ஸ்குவாஷ் ரொை்டியின் ஆைவ  ் ஒற்டறய  ் பி ிவில் பசௌ வ் ரகாசல் மற்றும் கலெ்பு 

இ ை்டைய  ் பி ிவில் தீபிகா ெல்லிகல் / சவு வ் ரகாசல் ஆகிவயார ் அைங்கிய இடண 

பவண்கலெ் ெதக்கத்திடன பவன்றன .் 
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 2010 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் விடளயாை்டுெ் ரொை்டிகளில் இந்திய அணி தனது 

சிறந்தப் ெங்ரகற்பிடன பவளிெ்ெடுதத்ியது.  

 அந்தெ் ரொை்டிகளில் ஆசியாவின் மாபெரும் அணியான இந்திய அணி 38 தங்கம் உை்ெை 

101 ெதக்கங்கடள பவன்றது. 

 ஒை்டு பமாதத்மாக பவன்றப் ெதக்கங்களின் அடிெ்ெடையில், புது பைல்லி 2010 (101), 

மான்பசஸ்ை  ் 2002 (69), ரகால்ை் ரகாஸ்ை் 2018 (66), மற்றும் கிளாஸ்ரகா 2014 (64) ஆகியெ் 

ரொை்டிகளுக்குெ் பிறகு 2022 ஆம் ஆண்டு ெ ம்ிங்காம் ரொை்டிகளில் இந்திய அணியின் 

ெங்ரகற்ொனது 5வது சிறந்தப் ெங்ரகற்ொகும். 

`  

மை்யுத்தம் 
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பளு தூக்குதை் 

 

தடகளம்  

 

பூப்பந்தாட்டம் (பாட்மிண்டன்)  

 

குத்துெெ்ண்லட 

 

கமலெப் பந்தாட்டம் (கடபிள் சடன்னிஸ்) 
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20 வயதுக்குட்பட்கடாருக்கான உைக ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டி 

 பகாலம்பியாவில் நடைபெற்ற 20 வயதுக்குை்ெை்ரைாருக்கான உலகத் தைகளச ்சாம்பியன் 

ஷிெ் ரொை்டியில் ஆண்களுக்கான மூன்று நிடலயிலான நீளம் தாண்டுதல் ரொை்டியில் 

பசல்வ பி பு திருமாறன் பவள்ளிப் ெதக்கதத்ிடன பவன்றா .் 

 இவ  ் ஜடமக்காவின் ரஜைன் ஹிெ ை்்டிற்கு அடுத்ததாக இ ண்ைாம் இைத்திடனெ் 

பெற்றா .் 

 20 வயதுக்குை்ெை்ரைாருக்கான உலகெ் ரொை்டியில் இந்தியாவிற்குக் கிடைதத் மூன்றாவது 

ெதக்கம் இதுவாகும். 

 4 x 400 மீ கலெ்பு நிடலமாற்று அணி ஓை்ைெ் ெந்தயதத்ில் பவள்ளிப் பதக்கதத்ிறனயும் 

மகளிருக்கான 400 மீ. ஓை்ைெ் ெந்தயத்தில் ரூெல் சவுத் ி பவண்கலெ் ெதக்கதத்ிடனயும் 

பவன்றா .் 

 

 

செரனீா விை்லியம்ஸ் ஓய்வு 

 அபமரிக்க நாை்டின் பைன்னிஸ் வீ ாங்கடன பச னீா வில்லியம்ஸ் பைன்னிஸ் துடறயில் 

இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிதத்ா .் 

 இவ  ் அபம ிக்க ஓென் ரொை்டியில் தனது ெங்ரகற்பிடன நிடறவு பசய்த பிறகு, 

பைன்னிஸ் துடறயில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளா .் 

 இவ  ்பைன்னிஸ் துடறயின் இ ாணி என்று அடழக்கெ்ெடுகிறா .் 

 இவ  ்சுமா  ்22 ஆண்டுகள் பைன்னிஸ் ரொை்டிகளில் ெங்ரகற்று வருகிறா .் 

 இவ  ் பைன்னிஸ் துடறயில் 73 ஒற்டறய  ் ெை்ைங்கடளயும், 23 இ ை்டைய  ்

ெை்ைங்கடளயும் பவன்றா .் 
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ஆண்டின் சிறந்தக் காை்பந்தாட்ட வீரர ்

 சுனில் ரசத ்ி மற்றும் மனிஷா கல்யாண் ஆகிரயா  ்முடறரய 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான 

சிறந்தக் கால்ெந்தாை்ை வீ  ாகவும், சிறந்தக் கால்ெந்தாை்ை வீ ாங்கடனயாகவும் ரத வ்ு 

பசய்யெ் ெை்டுள்ளன .் 

 இதடன அகில இந்தியக் கால்ெந்தாை்ைப் ரொை்டி கூை்ைடமெ்பு (AIFF) அறிவித்துள்ளது. 

 கைந்த ரொை்டித் பதாை ிற்கான ஆண்டின் சிறந்த வள ந்்து வரும் கால்ெந்தாை்ை 

வீ ாங்கடன என்ற ெை்ைதத்ிடன மனிஷா பவன்றிருந்தா .் 

 சுனில் இந்த விருடத பெறுவது இது 7வது முடறயாகும். 

 இவ  ்இதற்கு முன்பு 2007, 2011, 2013, 2014, 2017 மற்றும் 2018-19 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த 

விருதிடன பவன்றுள்ளா .் 

 

 

600 டி20 கபாட்டிகள் 

 வமை்கிந்தியத் தீவுகளின் முன்னாள் ஆை்-ரவுண்ைர,் கீரன் பபாை்ைாரை்் 600 டி20 

வபாை்டிகளிை் பங்வகை்று விறளயாடிய முதை் கிரிக்பகை் வீரர ் என்ை பபருறமறயப் 

பபை்ைார.் 
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 அவருக்கு அடுத்தபடியாக டுறவன் பிராவவா (543 வபாை்டிகள்), வசாயப் மாலிக் (472), கிறிஸ் 

பகய்ை் (463), ரவி வபாபாரா (426) ஆகிவயார ்உள்ளனர.் 

 

பளு தூக்குதை் கபாட்டியிை் கின்னஸ் உைக ொதலன 

 அபமரிக்காவின் வமரிைாந்து பகுதிறயச ்வசரந்்த தமரா வாை்காை் சமீபதத்ிை் பளு தூக்கும் 

வபாை்டியிை் (பவர ்லிஃப்டிங்) கின்னஸ் சாதறன பறைதத்ார.் 

 அபமரிக்காவின் விரஜ்ீனியாவிை் நறைபபை்ை ஒரு பளுதூக்கும் வபாை்டியிை் அவர ்

பமாத்தம் 1,620.4 பவுண்டுகள் அை்ைது 735 கிவைா எறைறயத ்தூக்கி சாதறன ஒன்றைப் 

பறைதத்ார.் 

 

டாடா எஃகு நிறுவனத்தின் இந்திய ெதுரங்கப் கபாட்டி 2022 

 ைாைா எஃகு நிறுவனதத்ின் 4வது இந்தியச ் சதுரங்கப் வபாை்டியானது பகாை்கத்தாவிை் 

நறைபபை உள்ளது.  

 இதுவறர ஓபன் பிரிவிை் மை்டுவம  நறைபபை்ை இந்தப் வபாை்டியிை் முதை்முறையாக 

மகளிருக்பகன தனிப்பிரிவு வசரக்்கப்பை்டுள்ளது.  

 இப்வபாை்டியானது (விறரவு மை்றும் பிளிை்ஸ் பிரிவு) இந்தியாவின் மிக முக்கியமான 

சதுரங்கப் வபாை்டிகளிை் ஒன்ைாகும்.  

 வகாவனரு ஹம்பி, D. ஹ ிகா, மற்றும் R. டவஷாலி ரொன்ற முன்னணி இந்திய மகளி  ்

ரொை்டியாள க்ள் இந்த முதலாவது மகளி  ்ரொை்டியில் ெங்ரகற்க உள்ளன .்  

 

UEFA சூப்பர் ககாப்லப கபாட்டி 2022 

 பின்ைாந்திை் நறைபபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டு UEFA சூெ்ெ  ் ரகாெ்டெ ரொை்டியில் 

எலின்ை் ாக்ை் பி ாங்ெை் அணிடய  ியல் மாை் ிை் அணி வீழ்தத்ியது. 

  ியல் மாை் ிை் அணியானது 5வது முடறயாக இந்தெ் ெை்ைத்டதக்  றகப்பை்றி சாதறன 

ஒன்றைப் பறைத்தது. 

 இதை்கு முன் பாரச்ிவைானா அணியும், மிைன் அணியும் தைா 5 முறை இந்தக் 

வகாப்றபறய பவன்ைன. 

 UEFA சூெ்ெ  ் ரகாெ்டெ ரொை்டி என்ெது இ ண்டு முக்கிய ஐர ாெ்பியக் குழுெ் 

ரொை்டிகளின் பவற்றியாள க்ளுக்காக UEFA என்ை அடமெ்பினால் ஆண்டுரதாறும் 

நைத்தெ்ெடும் கால்ெந்துெ் ரொை்டியாகும்.  

 

அகிை இந்தியக் காை்பந்து கூட்டலமப்பு இலடநீக்கம் 

 உைகக் காை்பந்துப் வபாை்டிக்கான ஆளுறம அறமப்பான சரவ்வதசக் காை்பந்து 

கூை்ைறமப்புச ் சங்கமானது, மூன்ைாம் தரப்பினரின் வதறவயை்ைத் தறையீை்டிை்காக 

அகில இந்தியக் கால்ெந்து கூை்ைடமெ்பிடன இடைநீக்கம் பசய்தது.   

 1937 ஆம் ஆண்டு இந்த கூை்ைறமப்பு நிறுவப்பை்ைதிலிருந்து, இது வபான்று நைவடிக்றக 

எடுக்கப்படுவது இது முதை்முறையாகும்.  
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 3 வபர ் பகாண்ை நிரவ்ாகக் குழுவினாை் 2022 ஆம் ஆண்டு வம 18 முதை் அகிை இந்தியக் 

காை்பந்து கூை்ைறமப்பு ஆனது நிரவ்கிக்கப்படுகிைது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்திை், பிரஃபூை் பவைை் மை்றும் அவரது நிரவ்ாகக் குழுவின் 

பதவிக் காைம் நிறைவறைந்த பிைகு, அந்த நிரவ்ாகக் குழுவானது உசச் நீதி மன்ைத்தினாை் 

நியமிக்கப்பை்ைது. 

 நிரவ்ாகக் குழு நியமிக்கப்பை்ை நிகழ்வானது, மூன்ைாம் தரப்பின் தறையீைாகவும், 

அறனத்து நாடுகளும் தங்களது விவகாரங்கறளச ்சுதந்திரமான முறையிை் நிரவ்கிக்கக் 

கூறும், சரவ்வதசக் காை்பந்துக் கூை்ைறமப்புச ்சங்கத்தின் சை்ைங்களுக்கு எதிரானதாகவும் 

கருதப் படுகிைது.  

 இறைநீக்கம் என்பது, எந்தபவாரு இந்திய அணியும், வபாை்டிக் குழுவும் (அ) நாடும் 

சரவ்வதசப் வபாை்டிகளிை் பங்வகை்க இயைாது. 

 வமலும் 2022 ஆம் ஆண்டிை் நறைபபை உள்ள 17 வயதிை்குை்பை்ை மகளிருக்கான FIFA 

ரொை்டியிடன நைத்தும் உ ிடமடயயும் இந்தியா இழக்க உள்ளது.  

 

 

துராந்த் ககாப்லப 2022 

 வ லாற்றுச ் சிறெ்புமிக்க 131வது துராந்த் வகாப்றபப் ரொை்டியானது பகால்கத்தாவில் 

பதாைங்க உள்ளது. 

 ஆசியாவின் ெழடமயான கால்ெந்துப் ரொை்டியான இது இந்தியாவில் கால்ெந்து ரொை்டித ்

பதாை  ்பதாைங்கெ் ெை்ைடதக் குறிக்கிறது. 

 பி ிதத்ானிய ஆை்சியில் இருந்த இந்தியாவின் முன்னாள் பவளியுறவுச ்பசயல  ்மா ட்ிம  ்

துராந்த் 1888 ஆம் ஆண்டில் துராந்த் ரகாெ்டெப் ரொை்டியிடன நிறுவினா .் 
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 ஆ ம்ெதத்ில் ஆயுதெ் ெடையினருக்கு மை்டுரம அனுமதிக்கெ்ெை்ை இது, ஆனால், பின்ன  ்

பதாழில்முடறக் கால்ெந்து அணியினருக்கும் அனுமதி வழங்கெ்ெை்ைது. 

 துராந்த் ரகாெ்டெ கால்ெந்துப் ரொை்டிச ் சங்கமானது அகில இந்தியக் கால்ெந்து 

கூை்ைடமெ்புைன் (AIFF) இடணந்து இந்த வருைாந்தி ப் ரொை்டியிடன நைதத்ுகிறது. 

 இந்தெ் ரொை்டியின் பவற்றி அணி ஆனது,  துராந்த் ரகாெ்டெ, பி சிபைன்சி ரகாெ்டெ 

மற்றும் சிம்லா டி ாபி ஆகிய மூன்று ரகாெ்டெகடளெ் பெறும். 

 

 

FTX கிரிப்கடா ககாப்லபப் கபாட்டி 

 இந்தியச ்சது ங்க ஜாம்ெவான்  ரமஷ்ொபு பி க்ஞானந்தா அபமரிக்காவின் மியாமியில் 

நடைபெற்ற FTX கி ிெ்ரைா ரகாெ்டெப் ரொை்டியில் உலகச ் சாம்பியனான நாரவ்வயின் 

ரமக்னஸ் கா ல்்சடனத்  ரதாற்கடிதத்ா .் 

 இவ  ்ஓ ாண்டில் மூன்றாவது முடறயாக ரமக்னஸ் கா ல்்சடன ரதாற்கடிதத்ா .் 

 ஆனால் அவ  ் இந்தெ் ரொை்டியின் இறுதி நிடலகளில் இ ண்ைாவது இைதத்ிடனெ் 

பெற்றா .் 

 

20 வயதிற்குட்பட்கடாருக்கான உைக ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டி 

 இந்தியாவின் இளம் மல்யுதத் வீ ாங்கடன ஆன்டிம் ெங்கால் ெல்ரக ியாவின் ரசாபியா 

நக ில் நடைபெற்ற 20 வயதிற்குை்ெை்ரைாருக்கான உலக சாம்பியனாக மாறி வ லாறு 

ெடைதத்ா .் 

 20 வயதிற்குை்ெை்ரைாருக்கான உலக மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிெ் ரொை்டியில் தங்கம் பவன்ற 

முதல் இந்தியப் பெண் மல்யுத்த வீ ாங்கடன ெங்கல் ஆவா .் 

 இறுதிெ் ரொை்டியில் ஆண்டிம் 53 கிரலா எடைெ் பி ிவில் கஜகஸ்தானின் அை்லின் 

ஷகாரயவாடவ வீழ்தத்ி தங்கெ் ெதக்கதத்ிடன பவன்றா .் 
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முக்கிய தினங்கள் 

உைக தாய்ப்பாை் வழங்கை் வாரம் – ஆகஸ்ட் 01 முதை் 07 வலர 

 இது உைக சுகாதார அறமப்பு மை்றும் யுனிபசப் உைன் இறணந்து தாய்ப்பாலூை்டும் 

நைவடிக்றகக்கான உைகக் கூை்ைணியாை் (WABA) ஏை்பாடு பசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 இது தாய்ப்பாை் பகாடுப்பதை்கான பாதுகாப்புகறள உருவாக்குவறதயும், தாய்ப்பாை் 

ஊை்டுதை் பை்றிய விழிப்புணரற்வ அதிகரிப்பறதயும் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 தாய்ப்பாலூை்டும் நைவடிக்றகக்கான உைகக் கூை்ைணியானது (WABA) 1991 ஆம் ஆண்டிை் 

நிறுவப்பை்ைது. 

 இந்த ஆண்டின் உைக தாய்ப்பாை் ஊை்டுதை் வாரத்திை்கான கருதத்ுரு, 'தாய்ப்பாை் 

ஊை்டுதறை ஊக்குவிப்பதை்காக முன் வாருங்கள்: அது பை்றிய கை்வி மை்றும் அதை்கான 

ஆதரவிறன வழங்குதை்' என்பதாகும். 

 

முஸ்லிம் சபண்கள் உரிலம தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

 இது முத்தைாக் சை்ைம் அமை்படுத்தப்பை்ைறதக் பகாண்ைாடும் ஒரு நாளாகும். 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 01 அன்று அமை்படுத்தப்பை்ைது. 

 இந்தச ்சை்ைத்தின் மூைம், முத்தைாக் நறைமுறையானது ஒரு குை்ைவியை் நைவடிக்றகயாக 

மாை்ைப்பை்ைது. 

 முத்தைாக் முறையானது, இந்திய முஸ்லிம் கணவரக்ள், “தைாக்” என்ை வாரத்்றதறய 

பதாைரந்்து மூன்று முறை உசச்ரிப்பதன் மூைம் உைனடியாக தங்கள் மறனவிகறள 

விவாகரத்து பசய்ய அனுமதித்தது. 

 இந்த நறைமுறை மறனவியின் சம்மதத்றதக் கருத்திை் பகாள்ளாது. 

 முஸ்லீம் பபண்கள் (திருமண உரிறமகள் பாதுகாப்பு) சை்ைதத்ின் கீழ் இது தறைபசய்யப் 

பை்டுள்ளது. 
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உைக நுலரயீரை் புற்றுகநாய் தினம் - ஆகஸ்ட் 01 

 இந்தக் பகாடிய வநாறயப் பை்றிய விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவதன் மூைமும், அதை்கு 

எதிராக நைவடிக்றக எடுதத்ிை வவண்டி உைபகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கறள 

வலியுறுதத்ுவதன் மூைமும் ஒவ்வவார ்ஆண்டும் ஏை்படும் இைப்புகறளத் தடுப்பறத இது 

வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த வநாயானது, 2020 ஆம் ஆண்டிை் மை்டும் சுமார ் 1.80 மிை்லியன் உயிரிழப்புகறள 

ஏை்படுதத்ியது. 

 இந்தத் தினமானது முதன்முதலிை் 2012 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

 

ஹிகராஷிமா தினம் - ஆகஸ்ட் 06 

 1945 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இ ண்ைாம் உலகெ் ரொ ின் முடிவில் ஜெ்ொனின் 

ஹிர ாஷிமா நக ின் மீது அணுகுண்டு வீசெ்ெை்ைடத இந்தத் தினம் நிடனவு கூருகிறது. 

 அபம ிக்காவின் B-29 சூெ்ெரர்ொை்ரீஸ் எரனாலா பகய் என்ற விமானமானது ஹிர ாஷிமா 

நக ின் மீது "லிை்டில் ொய்" என்ற பெய ிைெ்ெை்ை அணுகுண்டை வீசியது. 

 மூன்று நாை்களுக்குெ் பிறகு, நாகசாகி நக ின் மீது அபம ிக்கா மை்பைாரு அணு குண்டை 

பவடிக்கச ்பசய்தது. 

 

கதசிய லகத்தறி தினம் - ஆகஸ்ட் 07 

 சமூக-பொருளாதா  ரமம்ொை்டில் டகதத்றித ் பதாழில்துடறயின் ெங்களிெ்டெ 

முன்னிடலெ் ெடுத்துவதும், இதத்ுடற ெற்றிய விழிெ்புண ட்வ ஏற்ெடுதத்ுவதும் இதன் 

ரநாக்கமாகும். 

 ஜவுளித் துறை அடமசச்கதத்ின் கீழ் இந்தத் தினமானது நாடு முழுவதும் பகாண்ைாைெ் 

ெடுகிறது. 

 1905 ஆம் ஆண்டில் இரத நாளில் தான் சுரதசி இயக்கம் பதாைங்கியது. 

 

2வது ஈட்டி எறிதை் தினம் - ஆகஸ்ட் 07 

 இந்தியத் தைகளக் கூை்ைடமெ்பு ஆனது (AFI) 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 07 ஆம் ரததி அன்று 

இ ண்ைாவது ‘ஈை்டி எறிதல் தினத்டத’ பகாண்ைாடுகிறது. 

 ஈை்டி எறிதல் வீ   ்நீ ஜ் ரசாெ் ாவிை்கு மரியாறத அளிக்கும் வறகயிை் 2021 ஆம் ஆண்டு 

முதன்முதலில் இந்தத் தினம் அனுச ிக்கெ்ெை்ைது. 

 ரைாக்கிரயா நக ில் நடைபெற்ற தைகளெ் ரொை்டியில் இந்தியாவின் முதல் ஒலிம்பிக் 

தங்கெ் ெதக்கத்டத இவர ்பவன்றா .் 

 ரமலும் இடளஞ க்டள விடளயாை்டுத் துடறப் ெக்கம் ஈ ெ்்ெதும், தைகளதத்ில் ஒரு 

பி காசமான எதி க்ாலத்திடன ரநாக்கி முன்ரனை்ற வவண்டி சாம்பியன்கடள தயா  ்

ெடுதத்ுவதும் இதன் ரநாக்கமாகும். 

 

நாகொகி தினம் - ஆகஸ்ட் 09 

 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 09 ஆம் ரததியன்று அபம ிக்கா ஜெ்ொனின் நாகசாகி நக ம் 

மீது அணுகுண்டை வீசியது. 
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 அகலமான மை்றும்  உருண்டையான வடிவத்டதக் பகாண்டிருந்த இந்த பவடிகுண்டின் 

வடிவடமெ்ொல் அதற்கு "ஃரெை் ரமன்" என்று குறியீை்டுெ் பெய ிைெ்ெை்ைது. 

 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 09 ஆம் ரததியன்று, அபம ிக்காவின் B-29 என்ற குண்டுவீசச்ு 

விமானமானது அந்த நக த்தின் மீது அணுகுண்டை வீசி கிை்ைதத்ை்ை 20,000 ரெ ின் 

உயிட ப் ெறிதத்து. 

 2022 ஆம் ஆண்ைானது இந்த சம்ெவம் நிகழ்ந்ததன் 77வது ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கிறது. 

 

 

உைகப் பூரவ்குடி மக்களின் ெரவ்கதெ தினம் - ஆகஸ்ட் 09 

 1982 ஆம் ஆண்டில் பஜனீவா நக ில் நடைபெற்ற பூ வ்குடி மக்கள்பதாடக ெற்றிய 

முதலாவது ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு பசயற்குழுக் கூை்ைத்டத அங்கீக ிெ்ெடத இது 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 உலபகங்கிலும் உள்ள 90 நாடுகளில் 476 மில்லியனுக்கும் அதிகமாகப்  பூ வ்குடி மக்கள் 

வாழ்வவதாடு உலக மக்கள்பதாடகயில் பூ வ்குடி மக்கள் 6.2 சதவிகிதமாக உள்ளன .் 

 1993 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ் 21 ஆம் ரததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ்சடெ 1994 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்ெ  ்10 ஆம் ரததியிடன உலகின் பூ வ்குடி மக்களின் ச வ்ரதச தசாெ்தத்தின் 

பதாைக்கமாக அறிவித்தது. 
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 1993 ஆம் ஆண்ைானது உலகெ் பூ வ்குடி மக்களின் ச வ்ரதச ஆண்ைாகவும் அறிவிக்கெ் 

ெை்ைது. 

 இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “ொ ம்ெ ிய தகவல்கடளெ் ொதுகாதத்ு அதறனப் ெ ெ்ெச ்

பசய்வதில் பூ வ்குடி பெண்களின் ெங்கு" என்ெதாகும். 

 

உைக சிங்க தினம் - ஆகஸ்ட் 10 

 சிங்கங்கடளெ் ொதுகாெ்ெது குறிதத் விழிெ்புண ட்வப் ெ ெ்ெச ் பசய்வடத இத்தினம் 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது 

 முதலாவது உலக சிங்க தினமானது 2013 ஆம் ஆண்டில் அனுச ிக்கெ்ெை்ைது. 

 சிங்கங்கள் IUCN சிவெ்பு நிறெ் ெை்டியலில் ொதிக்கெ்ெைக்கூடிய இனமாக குறிெ்பிைெ் 

ெை்டுள்ளன. 

 ஆெ்பி ிக்காவிற்கு பவளிரய சிங்கங்கள் வாழும் ஒர  காை்டுெ்ெகுதி கி  ் வனெ் ெகுதி 

ஆகும். 

 2015 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையில், இவற்றின் எண்ணிக்டக 523 என்ை 

எண்ணிக்றகயிலிருந்து 674 ஆக அதிக ிதத்ுள்ளது. 

 

 

உைக உயிரி எரிசபாருள் தினம் - ஆகஸ்ட் 10 

 டீசல் எந்தி த்திடனக் கண்டுபிடிதத் ச  ்ருைால்ெ் டீசலின் நிடனவாக இந்தத் தினமானது 

பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 வழக்கமான எ ிபொருை்களுக்கு மாற்றாக புடதெடிமம் சா ாத எ ிபொருை்கடளெ் 

ெயன்ெடுதத்ுவதன் முக்கியதத்ுவம் குறித்த ஒரு விழிெ்புண ட்வ ஏற்ெடுத்துவதற்காக 

இந்தத் தினமானது பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 1893 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ை் 09 ஆம் ரததியன்று, ச  ்ருைால்ஃெ் டீசல் முதன்முடறயாக 

கைடல எண்பணடயக் பகாண்டு இயந்தி த்டத இயக்கினா .் 

 வ விருக்கும் நூற்றாண்டில் தாவ  எண்பணடய அதிகளவில் ஒரு ஆற்றல் மூலமாகெ் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் என்ெடத அவ து ரசாதடன முன்ரெ தீ ம்ானிதத்து. 
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ெரவ்கதெ இலளஞர் தினம் - ஆகஸ்ட் 12 

 உலக இடளஞ க்ள் எதி  ் பகாள்ளும் பி சச்டனகள் குறித்த ஒரு விழிெ்புண ட்வ 

ஏற்ெடுதத்ுவதற்காக இந்தத் தினமானது பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச ்சடெ ஆனது 1999 ஆம் ஆண்டில் இந்தத ்தினதத்ிற்கான ஒரு 

முன்பமாழிவுக்கு ஒெ்புதல் அளித்தது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்திற்கான கருதத்ுரு, "தடலமுடற இடையிலான ஒற்றுடம: 

எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்ற ஓ  ்உலகத்டத உருவாக்குதல்" என்ெதாகும். 

 

உைக யாலனகள் தினம் - ஆகஸ்ட் 12 

 உலபகங்கிலும் உள்ள யாடனகள் எதி ப்காள்ளும் சி மங்கள் குறிதத்ு ஒரு 

விழிெ்புண ட்வ ஏற்ெடுதத்ுவரத இதத்ினதத்ின் ரநாக்கமாகும். 

 இத்தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 12 ஆம் ரததியன்று முதல் முடறயாக 

அனுச ிக்கெ் ெை்ைது. 

 உலக யாடனகள் தினமானது, கனைா நாை்டுத் திட ெ்ெைத் தயா ிெ்ொள  ்ொை் ிசியா 

சிம்ஸ் மற்றும் தாய்லாந்தின் யாடன மறு அறிமுகத ் திை்ைதத்ிற்கான அறக்கை்ைடள 

ஆகிரயா ால் இடணந்து நிறுவெ்ெை்ைது. 

 

உைக உடை் உறுப்பு தான தினம் - ஆகஸ்ட் 13 

 உைல் உறுெ்பு தானம் குறித்த விழிெ்புண ட்வ ஏற்ெடுதத்ும் ரநாக்கில் இத்தினமானது 

பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 1953 ஆம் ஆண்டில், முதல் தற்காலிக பவற்றிக மான மனித சிறுநீ க மாற்று அறுடவச ்

சிகிசட்சயானது ொரீஸ் நக ில் ஜீன் ஹாம்ெ க்  ்என்ெவ ால் பசய்யெ்ெை்ைது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு, “உறுெ்புகடள தானம் பசய்து 

உயி க்டளக் காெ்ரொம் என்று உறுதிரயற்ரொம்” என்ெதாகும். 

 இந்தியா ஒவ்ரவா  ் ஆண்டும் நவம்ெ  ் 27 ஆம் ரததியன்று "ரதசிய உறுெ்பு தான 

தினதத்ிடன" அனுச ிதத்ு வருகிறது. 
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உைக ெமஸ்கிருத திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 12 

 இது ஷ் வண பூ ண்ிமாவின் ரொது பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது  க்சா ெந்தன் ெண்டிடகயுைன் ஒன்றிக் பகாண்ைாைெ் ெடுகிறது. 

 இது வ விருக்கும் தடலமுடறயின  ் மத்தியில் சமஸ்கிருத பமாழிடய ஊக்குவிதத்ு, 

அதடனெ் ெ ிசச்யெ் ெடுதத்ுவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ெரவ்கதெ இடது லகப் பழக்கம் சகாண்கடார் தினம் - ஆகஸ்ட் 13 

 இந்தத் தினமானது டீன் R. ரகம்ெ்பெல் என்ெவ ால் 1976 ஆம் ஆண்டில் முதன் முடறயாக 

பகாண்ைாைெ்ெை்ைது. 

 இவ  ்பலஃெ்ை்-ரஹண்ை ஸ்் இன்ை ர்நஷனல் என்ை நிறுவனதத்ின் நிறுவன  ்ஆவா .்  

 அந்த ஆண்டு முதல் இத்தினம் ஆண்டுரதாறும் அனுச ிக்கெ் ெடுகிறது. 

 இது ஒரு இைது றகப் பழக்கம் பகாண்வைார ் எதி ப்காள்ளும் அன்றாைெ் ரொ ாை்ைம் 

குறிதத்ு கருதத்ுக்கறள பவளிெ்ெடுத்துவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

பிரிவிலனயின் சகாடுந்துயர நிலனவு தினம் – ஆகஸ்ட் 14 

 

 இந்திய நாைானது ஆகஸ்ை் 14 ஆம் வததியன்று பிரிவிறனயின் பகாடுந்துயர நிறனவு 

தினதத்ிறன அனுசரிக்கிைது. 

 இந்த நிறனவு தினமானது கைந்த ஆண்டிை் அறிவிக்கப்பை்ைது. 

 இந்திய நாைானது இந்தியா மை்றும் பாகிஸ்தான் என இரண்டு நாைாகப் பிரிந்த 

நிகழ்வானது 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 முதை் பை வாரங்கள் மை்றும் மாதங்கள் 

கடுறமயான வன்முறை மை்றும் வகுப்புவாத கைவரங்கள், பசாத்து இழப்பு மை்றும் தீவிர 

வன்முறைகள் நிகழ வழி வகுத்தது. 

 சமீபதத்ிய உைக வரைாை்றிை் மிகவும் வன்முறைமிக்க மை்றும் திடீபரன நிகழ்ந்த இைம் 

பபயரவ்ு நிகழ்வுகளுள் ஒன்ைாக இந்தப் பிரிவிறன கூைப்படுகிைது.  

 

உைகப் புலகப்பட தினம் - ஆகஸ்ட் 19 

 புடகெ்ெைம் எடுத்தலின் கடல, டகவிடன மற்றும் அதன் அறிவியல் ஆகியடவ குறிதத்ு 

இந்தத் தினம் கவனம் பசலுத்துகிறது. 
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 ஒரு பொருளின் மீதான முதல் நி ந்த ப் புடகெ்ெைம் ஆனது 1826 ஆம் ஆண்டில் பிப ஞ்சு 

ரஜாசெ் டநஸ்ஃரொ  ்நீெ்ஸ் என்ெவ ால் எடுக்கெ்ெை்ைது. 

 இந்த ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "ஒளிவில்டல மூலம் பெருந்பதாற்று கால 

நிகழ்வுகடளக் காணுதல்" என்ெதாகும். 

 

உைக மனிதகநய தினம் - ஆகஸ்ட் 19 

 அடனத்து மு ண்ொடுகளுக்கும் எதி ாக ரெ ழிவுகள் மற்றும் பநருக்கடிகளால் ொதிக்கெ் 

ெை்ைவ க்ளுக்கு உதவ முன்வந்த அடனதத்ு உதவி மற்றும் சுகாதா  ஊழிய க்டள 

இத்தினமானது அங்கீக ிக்கிறது. 

 உலகம் முழுவதும் மனிதரநயம் சா ந்்த உதவிகளின் ஒரு அவசியத்டதெ் ெற்றிய 

விழிெ்புண ட்வெ் ெ ெ்புவடத இந்த நாள் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2003 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 19 ஆம் ரததியன்று, ஈ ாக்கின் ொக்தாத்தில் உள்ள ரகனால் 

ரஹாை்ைல் மீது நைத்தெ்ெை்ை குண்டுத் தாக்குதலில், ஈ ாக் நாை்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் 

சடெயின் பொதுச ் பசயலாள ின் சிறெ்புெ் பி திநிதி உை்ெை 22 மனிதரநய உதவிெ் 

ெணியாள க்ள் பகால்லெ்ெை்ைன .் 

 ஐந்து ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு, ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச ்சடெயானது ஆகஸ்ை் 19 ஆம் 

ரததியிடன உலக மனிதரநயத் தினமாக அனுச ிெ்ெதற்கான ஒரு தீ ம்ானத்டத ஏற்றுக் 

பகாண்ைது. 

 இந்த ஆண்டின் இத்தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “ஒரு குழந்றதறய வளரக்்க ஒரு கிராமம் 

வதறவ" என்ை பழபமாழிறய அடிப்பறையாகக் பகாண்ைதாகும். 

 

அக்சய் உரஜ்ா திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 20 

 இந்தியாவில் புதுெ்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் ரமம்ொடு மற்றும் அதன் திறன்மிக்கெ் 

ெயன்ொடு குறிதத் ஒரு விழிெ்புண ட்வ ஏற்ெடுதத்ுவடத இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்தத் தினமானது முன்னாள் பி தம  ்  ாஜீவ் காந்தி அவ க்ளின் பிறந்தநாடளயும் 

நிடனவு கூருகிறது. 

 2004 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் புதிய மற்றும் புதுெ்பிக்கத்தக்க எ ிசக்தி வளங்கள் 

அடமசச்கதத்ுைன் இடணந்து முன்னாள் பி தம  ்மன்ரமாகன் சிங் அவ க்ளால் முதன் 

முதலில் இந்த தினம் அனுச ிக்கெ்ெை்ைது. 
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ெத்பவ்னா திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 20 

 

 சத்ெவ்னா திவாஸ் என்பது இந்தியாவின் அடனத்துக் குடிமக்களிடைரயயும் அடமதி, 

நல்லிணக்கம், அனுதாெம் மற்றும் ஒற்றுடமடய ஊக்குவிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டின் இத்தினமானது  ாஜீவ் காந்தி அவ க்ளின் 78வது பிறந்த நாளிடன 

நிடனவு கூருகிறது. 

 சத்ெவ்னா திவாஸ் தினமானது 1992 ஆம் ஆண்டில்  ாஜீவ் காந்தியின் ம ணத்திற்குெ் 

பிறகு நிறுவெ்ெை்ைது. 

 

உைக சகாசு நாள் - ஆகஸ்ட் 20 

 1897 ஆம் ஆண்டில் பகாசுக்களுக்கும் மரல ியா ெ வுவதற்கும் இடைரய உள்ள ஒரு 

பதாை ட்ெக் கண்ைறிந்த ச  ் ப ானால்ை்  ாஸ் அவ க்ளுக்கு ம ியாடத பசலுத்தும் 

விதமாக இது அனுச ிக்கெ்ெடுகிறது. 

 அவ து கண்டுபிடிெ்பின்ெடி, பெண் பகாசுக்கள் தான் மரல ியாடவ மனித க்ள் 

மத்தியிை் ெ ெ்புகின்றன. 

 மரல ியா வருவதற்கான கா ணங்கள் மற்றும் அடத எவ்வாறு தடுெ்ெது என்ெது ெற்றிய 

விழிெ்புண ட்வ ஏற்ெடுதத்ுவரத இந்த நாளின் ரநாக்கமாகும். 

 உலக சுகாதா  அடமெ்பின் த வுகளின்ெடி, 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு 

வட  மரல ியாவினால் ஏற்ெை்ை உயி ிழெ்புகள் அறுெதப்தான்ெதாயி ம் ஆக 

அதிக ித்துள்ளன. 

 

உைக மூத்த குடிமக்கள் தினம் - ஆகஸ்ட் 21 

 இது அபம ிக்காவில் ரதசிய மூத்த குடிமக்கள் தினம் என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 மனிதச ்சமுதாயத்தில் முதிரயா க்ளின் ெங்களிெ்டெ பவகுவாகச ்சிறெ்பித்துக் காை்டி 

அவ க்டளக் பகள விெ்ெது என்பது இதத்ினதத்ின் ரநாக்கமாகும். 

 இந்தத் தினமானது 1988 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 19 ஆம் ரததியன்று அெ்ரொடதய அபம ிக்க 

அதிெ  ்ப ானால்ை்  கீனின் பி கைனதத்ின் மூலம் ரதாற்றுவிக்கெ்ெை்ைது. 

 2050 ஆம் ஆண்டில் முதிரயா க்ளின் எண்ணிக்டக 1.5 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக 

இருக்கும் என கணிக்கெ்ெை்டுள்ளது. 
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 இந்த அதிக ிெ்ொனது கிழக்கு ஆசியா மற்றும் பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மிகவும் 

ெ வலாகக் காணெ்ெடும். 

 2050 ஆம் ஆண்டில் குடறவான வள ச்ச்ியடைந்த நாடுகள், நமது புவியில் வாழும் 

முதியவ க்ளில் மூன்றில் இ ண்டு ெங்கிற்கும் அதிகமான நெ க்டளக் பகாண்டு 

இருக்கும். 

 

பயங்கரவாதத்தாை் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்குக் சகௌரவமளிக்கும் ெரவ்கதெ 

நிலனவு தினம் - ஆகஸ்ட் 21 

 ொதிக்கெ்ெை்ைவ க்ளின் கண்ணியத்றத நிடலநிறுதத்வும், ொதிக்கெ்ெை்ைவ க்ள் 

மறக்கெ் ெைாமல் இருெ்ெடத உறுதி பசய்வதில் உலகளாவிய ஒற்றுடமயின் ஒரு 

முக்கியதத்ுவத்டத எடுதத்ுக் காை்ைவும் வவண்டி இந்தத் தினமானது அனுச ிக்கெ் 

ெடுகிறது. 

 இந்த ச வ்ரதச தினமானது 2017 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் இத்தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு "நிடனவுகள்" என்ெதாகும். 

 

 

ெமயம் அை்ைது நம்பிக்லகயின் அடிப்பலடயிைான வன்முலறெ ் செயை்களாை் 

பாதிக்கப் பட்டவரக்லள நிலனவு கூரும் ெரவ்கதெ தினம் - ஆகஸ்ட் 22 

 சமயம் அல்லது நம்பிக்டகயின் அடிெ்ெடையிரலா அல்லது அதன் பெய ிரலா ரமற் 

பகாள்ளெ் ெடும் தீயச ் பசயல்களால் ொதிக்கெ்ெை்ைவ க்ள் மற்றும் அவற்றிலிருந்துத் 

தெ்பிெ் பிடழத்தவ க்டள நிடனவு கூருவடத இந்தத் தினம் ரநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்த நாளில், ச வ்ரதச நாடுகள் மத அடிெ்ெடையிலான வன்முடறயில் உயி  ்

பிடழத்தவ க்டளயும் அதனால் ொதிக்கெ்ெை்ைவ க்டளயும் பகௌ விக்கின்றது. 

 இந்தத் தினமானது ரொலந்து முன்பமாழிந்தெடி 2019 ஆம் ஆண்டு ரம 28 ஆம் ரததி அன்று 

73வது ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ்சடெயில் ஏற்றுக் பகாள்ளெ்ெை்ைது. 
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உைக தண்ணீர ்வாரம் 2022: ஆகஸ்ட் 23 முதை் செப்டம்பர் 1 வலர 

 உலக தண்ணீ  ்வா ம் என்ெது 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் ஸ்ைாக்ரஹாம் ச வ்ரதச தண்ணீ  ்

நிறுவனதத்ினால் ஆண்டுரதாறும் நைத்தெ்ெடும் நிகழ்வாகும். 

 இது உலகளாவிய அளவிை் தண்ணீ  ் பி சச்ிடனகள் மற்றும் ச வ்ரதச ரமம்ொை்டுைன் 

பதாை ப்ுடைய சிக்கல்கடள நிவ த்்தி பசய்வடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக தண்ணீ  ் வா தத்ின் கருதத்ுரு, "புலெ்ெைாதடதக் 

கண்ைறிதல்: தண்ணீ ின் மதிெ்பு" என்ெதாகும். 

 

ெரவ்கதெ அடிலம வரத்்தகம் மற்றும் ஒழிப்பு நிலனவு தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

 காலனித்துவ ஆை்சியின் ரொது அை்லாண்டிக் கைல் கைந்து ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ை அடிடம 

வ த்்தகதத்ினால் ொதிக்கெ்ெை்ை, மில்லியன் கணக்கான அெ்ொவி உயி க்ளுக்கு எதி ான 

இந்த நடைமுடறடய நிடனவு கூரும் வடகயில் இந்தத் தினம் என்பது 

அனுச ிக்கெ்ெடுகிறது. 

 இந்தத் தினதத்ிற்கான முதல் முக்கியதத்ுவம் யுபனஸ்ரகா அடமெ்பினால் பகாடுக்கெ் 

ெை்ைது. 

 ச வ்ரதச அடிடம வ த்்தகம் முதன்முதலில் 1807 ஆம் ஆண்டு ஒழிக்கெ் ெை்ைது. 

 இந்தத் தினமானது முதன் முதலில் டஹதி (ஆகஸ்ை் 23, 1998) மற்றும் பசனகலில் உள்ள 

ரகா ி தீவு (ஆகஸ்ை் 23, 1999) ரொன்ற நாடுகளில் அனுச ிக்கெ்ெை்ைது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத ் தினதத்ின் கருதத்ுரு, 'துணிவின் கடதகள்: அடிடமத ்

தனதத்ிற்கு எதி ெ்்பு மற்றும் இனபவறிக்கு எதி ான ஒற்றுடம' என்ெதாகும். 

 

கருப்பு ரிப்பன் தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

 இது ச வ்ாதிகா  ஆை்சிகளால் ொதிக்கெ்ெை்ைவ க்ள், ஸ்ைாலினிசம் மற்றும் நாசிசம் 

ஆகியவற்றினால் ொதிக்கெ்ெை்ைவ க்டள நிடனவு கூரும் தினமாகும். 

 இவற்றில் ஸ்ைாலினிசம், கம்யூனிஸ்ை், நாஜி மற்றும் ொசிசம் வபான்ை ஆை்சிகள் அைங்கும். 

 இந்தத் தினமானது கருெ்பு  ிெ்ென் தினம் என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

 1939 ஆம் ஆண்டில் ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ை ரமாரலாரைாவ்- ிெ்ென்ை் ாெ் ஒெ்ெந்தத்டத 

நிடனவு கூரும் வடகயில் ஆகஸ்ை் 23 ஆம் ரததியானது இந்தத் தினத்திற்காக ரத ந்்து 

எடுக்கெ் ெை்ைது. 
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 இந்த ஒெ்ெந்தமானது ரசாவியத் ஒன்றியத்திை்கும் பஜ ம்னிக்கும் இடைரய ரமற் 

பகாள்ளெ் ெை்ைது. 

 

உைக குஜராத்தி சமாழி தினம் - ஆகஸ்ட் 24 

 குஜ ாதத்ி பமாழியின் சிறந்த எழுத்தாள ான ‘வீ  ்ந ம்த்’ பிறந்தநாடள நிடனவு கூரும் 

வடகயில் இந்த நாள் பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 கவிஞ  ்ந ம்த் குஜ ாதத்ி பமாழியிடன உருவாக்கியவ ாகக் கருதெ்ெடுகிறா .் 

 

ெரவ்கதெ இலணயசவளி தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

 இந்தத் தினமானது 1991 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய இடணய பவளியானது பொது 

மக்களின் ெயன்ொை்டிற்காக அனுமதிக்கெ்ெை்ை ஒரு தினமாகும். 

 முதன்முடறயாக உலகளாவிய இடணய பவளியிடன கண்டுபிடித்த டிம் பெ ன் ஸ்் லீ 

அடனவருக்கும் இந்த வசதியிடன அணுகுவதற்கு அனுமதி வழங்கினா .் 

 இடணய பவளியானது அடனவருக்கும் இலவசம் என்றும் அதன் ெயன்ொை்டிற்கு 

கை்ைணம் ஏதும் இல்டல என்றும் CERN நிறுவனம் அறிவிதத்து. 

 லீ என்ற ஆங்கிரலயக் கணினி அறிவியலாள  ் 1989 ஆம் ஆண்டில் சுவிை்சரை்ாந்தின் 

பெனீவா நகரிை் உள்ள CERN நிறுவனத்தில் ெணிபு ியும் ரொது  உலகளாவிய இடணய 

பவளியிடனக் கண்டுபிடித்தா .் 

 

 

சபண்கள் ெமத்துவ தினம் - ஆகஸ்ட் 26 

 1920 ஆம் ஆண்டிை் அபம ிக்க அ சியலடமெ்பின் மீதான 19வது திருத்தத்டத ஏற்றுக் 

பகாண்ைதன் நிடனவாக இந்தத் தினமானது பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 இது பெண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உ ிடமடய வழங்குகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு "Hard Won… Not Done" என்ெதாகும். 

 

கதசிய விலளயாட்டு தினம் - ஆகஸ்ட் 29 

 இது ஹாக்கி ஜாம்ெவான் ரமஜ  ் தியான் சந்த ் அவ க்ளின் பிறந்தநாடள நிடனவு 

கூறுவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டு அனுச ிக்கெ்ெடுகிறது. 
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 இவ  ்பி ெலமாக மந்தி வாதி என்று அடழக்கெ்ெடுகிறா .் 

 தியான் சந்த் வ லாற்றில் மிகசச்ிறந்த ஹாக்கி கள வீ  க்ளில் ஒருவ ாகக் கருதெ் 

ெடுகிறா .் 

 இவ  ் 1928, 1932 மற்றும் 1936 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்காகத் பதாை ந்்து மூன்று 

ஒலிம்பிக் ெதக்கங்கடளெ் பெற்றுத் தந்துள்ளா .் 

 

சதலுங்கு சமாழி தினம் - ஆகஸ்ட் 29 

 ஆந்தி ெ் பி ரதசம் மை்றும் பதலுங்கானா ஆகிய  மாநிலங்களிை் பதலுங்கு பமாழி தினம் 

ஆண்டுரதாறும் பகாண்ைாைெ் ெடுகிறது. 

 கிடுகு  ாமமூ த்்தி ெந்துலு அவ க்ளின் பிறந்த நாள் ஆனது பதலுங்கு பமாழி தினமாகக் 

பகாண்ைாைெ்ெடுகிறது. 

 இந்தத் தி ாவிை பமாழியானது இந்தியாவின் ஆறு பசம்பமாழிகளில் ஒன்றாகும். 

 இந்தியாவில் அதிகம் ரெசெ்ெடும் நான்காவது பமாழி பதலுங்கு பமாழியாகும். 

 

அணுெக்திெ ்கொதலனகளுக்கு எதிரான ெரவ்கதெ தினம் - ஆகஸ்ட் 29 

 2010 ஆம் ஆண்டு ரம மாதத்தில், அணு ஆயுதெ் ெ வல் தடை ஒெ்ெந்ததத்ின் அடனத்து 

உறுெ்பின  ் நாடுகளும் "அணு ஆயுதங்கள் இல்லாத ஒரு அடமதியான மற்றும் 

ொதுகாெ்ொன உலகம் என்ற நிடலடய அடைய" உறுதி பூண்டுள்ளன. 

 1991 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 29 ஆம் ரததியன்று பசமிொலடின்ஸ்க் அணுசக்தி ரசாதடனத ்

தளம் மூைெ்ெை்ைடத நிடனவு கூரும் வடகயில் கஜகஸ்தான் நாை்டினால் இந்தத ்

தீ ம்ானம் பதாைங்கெ்ெை்ைது. 

 அணு ஆயுதங்கடள ஒை்டு பமாதத்மாக ஒழிெ்ெதற்கான ச வ்ரதச தினம் முதன் 

முடறயாக 2014 ஆம் ஆண்டு பசெ்ைம்ெ  ்மாததத்ில் அனுச ிக்கெ்ெை்ைது. 

 அடனத்து வடகயான அணுசக்தி ரசாதடனகளுக்கும் முற்றுெ்புள்ளி டவெ்ெதற்கான 

ச வ்ரதசச ் பசயற்கருவி 1996 ஆம் ஆண்டு ரமற்பகாள்ளெ்ெை்ை வி ிவான அணு-

ரசாதடனத் தடை ஒெ்ெந்தம் (CTBT) ஆகும். 

 து தி ஷ்்ைவசமாக, இது இன்னும் நடைமுடறக்கு வ வில்டல. 

 

கதசிய சிறு சதாழிை் தினம் - ஆகஸ்ட் 30 

 2000 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாதத்தில் இந்தியாவில் சிறுபதாழில்களுக்கான (SSI) வி ிவான 

பகாள்டகத் திை்ைத்திடன இந்திய அ சு உருவாக்கியது முதல் இந்தத் தினமானது 

அனுச ிக்கெ்ெடுகிறது. 

 இந்தத் பதாழில்துடறயானது நாை்டின் பொருளாதா த்தின் பமாத்தத் பதாழில்துடற 

மதிெ்பில் 40 சதவிகிதப் ெங்கிடன அளிக்கிறது. 

 CHAMPIONS தளம், UDYAM மற்றும் ரதசிய SC-ST டமயம் ரொன்ற ெல்ரவறு முயற்சிகடள 

மத்திய அ சு இதை்காக துவக்கியுள்ளது. 
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வலுக்கட்டாயமாக காணாமை் ஆக்கப்பட்டவரக்ளுக்கான ெரவ்கதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 

30 

 இத்தினமானது 2011 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலாக அனுச ிக்கெ்ெை்ைது. 

 2010 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ் சடெ அதன் ஒரு தீ ம்ானத்தின் மூலம், 

உலகின் ெல்ரவறு ெகுதிகளில் வலுக்கை்ைாயமாக அல்லது விருெ்ெமில்லாமல் காணாமல் 

ரொதல் அதிக ிெ்பு குறித்த தனது ஆழ்ந்த அனுதாெத்திடன பவளிெ் ெடுதத்ியது. 

 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உைகின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரியெக்தி மின் உற்பத்தி நிலையம் 

 மத்தியெ் பி ரதச மாநிலத்தின் கந்த்வா என்னுமிைத்தின் வழிரய ொயும் ந ம்டத ஆற்றின் 

மீது அடமந்துள்ள ஓம்கார ஷ்வ  ்அடணயில் உலகின் மிகெ்பெ ிய மிதக்கும் சூ ியசக்தி 

மின் உற்ெத்தி நிடலயமானது கை்ைடமக்கெ்ெை உள்ளது. 

 இந்த மிதக்கும் சூ ியசக்தி மின் உற்ெத்தி நிடலயமானது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் சுமா  ்600 

பமகாவாை் மின்சா த்டத உற்ெதத்ி பசய்யும் என எதி ெ்ா க்்கெ் ெடுகிறது. 

 உலகின் மிகெ்பெ ிய மிதக்கும் சூ ியசக்தி மின் உற்ெத்தி நிடலயமானது 100 சது  கிரலா 

மீை்ை  ்ெ ெ்ெளவில் அடமக்கெ்ெை உள்ளது. 

 

 

யுசனஸ்ககா அலமப்பின் பாரம்பரியத் தளங்கள் பட்டியலிை் வானியை் ஆய்வகம் 

 பீகா ில் உள்ள லங்காத் சிங் கல்லூ ியில் உள்ள வானியல் ஆய்வுக்கூைம் ஆனது தற்ரொது 

யுபனஸ்ரகா அடமெ்பினுடைய, உலகின் முக்கியமான அழிந்து வரும் ொ ம்ெ ிய 

ஆய்வகங்களின் ெை்டியலில் ரச க்்கெ்ெை்டுள்ளது. 

 123 ஆண்டுகள் ெழடமயான இந்தக் கல்லூ ியில் 1916 ஆம் ஆண்டில் இந்த ஆய்வகம் 

என்பது கை்ைெ்ெை்ைது. 
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 1970களின் ஆ ம்ெக் காலம் வட  இந்த ஆய்வகம் மற்றும் ரகாள ங்கமானது திருெ்தி 

க மான முடறயில் பசயல்ெை்ைது. 

 ஆனால் காலெ்ரொக்கில் ெடிெ்ெடியாக இதன் பசயல்ொடுகள் சரிவறைந்து குடறயத ்

பதாைங்கியது. 

 தற்ரொது, இது முற்றிலும் பசயல்ொைற்ற நிடலயில் உள்ளது. 

 

காய்கறிகளுக்கான சிறப்பு லமயம் 

 மத்திய ரவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துடற அடமசச் ,் நவரந்திர சிங் வதாமர,் 

உத்த ப் பி ரதச மாநிலம் சந்ரதாலி நக ில் நிறுவெ்ெை உள்ள இந்திய-இஸ்ர லியக் 

காய்கறிகள் சிறெ்பு டமயதத்ிற்கு அடிக்கல்றை நாை்டினா .் 

 இந்திய-இஸ்ர லியச ்பசயல் திை்ைத்தின் ஒரு ெகுதியாக இஸ்ர லிய நாை்டின் நிபுண க்ள் 

இந்த டமயத்திற்கானத் பதாழில்நுை்ெத்டத வழங்குகிறா க்ள். 

 ரதாை்ைக் கடலயின் ஒருங்கிடணந்த ரமம்ொை்டிற்கான திை்ை அடமெ்ொனது, பசயல் 

விளக்க ரநாக்கங்களின் அடிெ்ெடையில் இந்த டமயதத்ின் உள்கை்ைடமெ்புகடளக் 

கை்ைடமெ்ெதற்கான நிதியுதவியிடன வழங்குகிறது. 

 இஸ்ர லியத் பதாழில்நுை்ெங்களின் அடிெ்ெடையில் இந்த மாநிலதத்ில் சிறெ்பு 

டமயங்கள் அடமக்கெ்ெடுகின்றன. 

 இந்தச ் சிறெ்பு டமயங்கள் ரதாை்ைக்கடலத் துடறயில் உள்ள சமீெதத்ியத் பதாழில் 

நுை்ெங்களுக்கானச ் பசயல்விளக்க டமயமாகவும், ெயிற்சி டமயங்களாகவும் 

பசயல்ெடுகின்றன. 

 

இலளஞரக்ளுக்கான உைகளாவிய கவலைவாய்ப்புப் கபாக்குகள் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இடளஞ க்ளுக்கான உலகளாவிய ரவடலவாய்ெ்புெ் ரொக்குகள் 

என்ை ஒரு அறிக்டகயானது ச வ்ரதசத ்பதாழிலாள  ்அடமெ்பினால் பவளியிைெ் ெை்ைது. 

 15 மற்றும் 24 வயதுக்குை்ெை்ைவ க்ள் எதி ப்காள்ளும் ஏ ாளமான பதாழிலாள  ் சந்டத 

சா ந்்த சவால்கடளப் பெருந்பதாற்று ரமாசமாக்கியுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் பதாைக்கதத்ில் இருந்து வயது வந்ரதா  ் பி ிவினட  விை இந்த 

வயதிற்குை்ெை்ை இடளஞ க்ள் ரவடலவாய்ெ்பில் அதிக சதவீத இழெ்டெச ் சந்திதத்ு 

உள்ளன .் 

 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய பமாதத் ரவடலயற்ற இடளஞ க்ளின் எண்ணிக்டக 73 

மில்லியடன எை்டும் என மதிெ்பிைெ்ெை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில், 2020 ஆம் ஆண்டின் மதிெ்புைன் ஒெ்பிடுடகயில், 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

ஒன்ெது மாதங்களில் இடளஞ க்ளின் ரவடலவாய்ெ்பு ெங்ரகற்பு விகிதம் 0.9 சதவீதப் 

புள்ளிகள் குடறந்துள்ளது. 

 ஆனால் அரத காலகை்ைதத்ில் வயது வந்ரதா  ்பி ிவின ின் ெங்ரகற்பு வீதம் 2 சதவீதப் 

புள்ளிகள் அதிக ிதத்து. 

 இந்தியாவில் 18 மாதங்கள்வறரயிை்  ெள்ளி மூைல்கள் நீடித்தன. 

 ெள்ளி பசல்லும் 24 ரகாடி குழந்டதகளில், கி ாமெ்புறங்களில் உள்ள 8% மற்றும் நக ெ்் 

புறங்களில் உள்ள 23% குழந்டதகள் மை்டுரம இடணயவழிக் கல்வி முடறக்குெ் 

ரொதுமான அணுகல் வசதிடயெ் பெற்றிருந்தன .் 
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 இந்தியாவில், ச ாச ியாக 92% குழந்டதகள் பமாழியில் குடறந்தெை்சம் ஒரு அடிெ்ெடைத ்

திறடனயும், 82% குழந்டதகள் கணிதத்தில் குடறந்தெை்சம் ஒரு அடிெ்ெடைத் திறடனயும் 

இழந்துள்ளன .் 

 இந்தியாவில் மிகக் குடறந்த அளவிை் மை்டுவம இளம் பெண் பதாழிலாள  ் சந்டதெ் 

ெங்ரகற்பு வீதம் உள்ளது.  

 ரமலும், இந்திய இளம் பெண்கள் 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் இளம் ஆண்கடள 

விை பெ ிய அளவிலான ரவடலவாய்ெ்பு இழெ்டெச ்சந்திதத்ுள்ளன .் 

 

இயற்லகக் குறியீடு 2022 

 

 றஹதராபாத் பை்கறைக்கழகம் ஆனது, 2022 ஆம் ஆண்டு இயை்றகக் குறியீை்டுத் தர 

வரிறசயிை் இந்தியப் பை்கறைக் கழகங்களிை் முதை் இைத்றதயும், கை்வித் துறையிை் 

உள்ள அறனதத்ுப் பை்கறைக்கழகங்களிை் 16வது இைத்றதயும் பபை்ைது. 

 இயை்றகக் குறியீடு என்பது இயை்றக மை்றும் இயை்பியை் அறிவியலிை் வமை் பகாள்ளப் 

படும் உயரத்ர ஆராய்சச்ியின் ஒரு குறிகாை்டியாகும். 

 இதிை் வவதியியை், உயிரி அறிவியை், பூமி மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் அறிவியை் மை்றும் 

இயை்பியை் அறிவியை் ஆகியறவ அைங்கும். 

 

தபாை் குறியீட்டு எண்ணின் 50 ஆண்டு காை வரைாறு 

 76வது சுதந்திரத் தின விழாவுைன், நாை்டின் மை்பைாரு றமை்கை் நிகழ்வும் ஒன்று 

இறணந்து அனுசரிக்கப் படுகிைது.  

 அது 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1972 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 15 அன்று தபாை் குறியீை்டு எண் 

இந்தியாவிை் அறிமுகப் படுத்தப்பை்ைறதக் குறிக்கிைது. 

 தபாை் துறையின் கூை்றுப்படி, சுதந்திரதத்ின் வபாது இந்தியாவிை் குறிப்பாக நகரப்் 

புைங்களிை் 23,344 தபாை் நிறையங்கள் இருந்தன. 

 தபாை் குறியீை்டு எண்ணானது, பபரும்பாலும், ஒரு மாதிரியான பபயரக்றளக் பகாண்ை 

பவவ்வவறு இைங்கள் அறமந்துள்ள ஒரு நாை்டிை் அஞ்சை்கறள வரிறசப் படுத்துதை் 

மை்றும் விநிவயாகம் ஆகியவை்றை எளிதாக்கச ் பசய்வதை்கும், பை்வவறு பமாழிகளிை் 

எழுதப்படும் கடிதங்கறள விநிவயாகிப்பதை்கும் உருவாக்கப்பை்ைன. 
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 தபாை் குறியீை்டு எண் ஆனது 6 இைக்க எண்ணாை் ஆனது.  

 முதை் எண் ஆனது வைக்கு, கிழக்கு, வமை்கு, பதை்கு என உள்ள தபாை் மண்ைைதத்ிறனயும், 

எண் 9 ஆனது இராணுவத் தபாை் வசறவறயயும் குறிக்கிைது.  

 இந்த முன்பனடுப்பின் பின்னணியாக இருந்த நபர,் மத்தியத ் தகவை் பதாைரப்ு 

அறமசச்கத்தின் முன்னாள் கூடுதை் பசயைாளர ்ஸ்ரீராம் பிகாஜி வவளான்கர ்ஆவார.்  

 உைகளவிை் அபமரிக்காவிை் 1963 ஆம் ஆண்டு ெூறை 01 அன்று மண்ைை வமம்பாை்டுத ்

திை்ைக் குறியீைானது (ZIP) அறிமுகப் படுத்தப்பை்ைது.  

 

 

ஃகபாரப்்ஸ் நிறுவனத்தின் 100 முன்னணி கமகக் கணிலம நிறுவனங்களின் 

பட்டியை் 

 இந்தியாவின் முன்னணிப் ெண வழங்கீை்டு மற்றும் வணிக வங்கித் தளமான ர ச ர்ெ, 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஃரொ ெ்்ஸ் நிறுவனதத்ின் 100 முன்னணி ரமகக் கணிடம 

நிறுவனங்களின் ெை்டியலில் பெய ிைெ்ெை்ை முதல் இந்திய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 
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 ர ச ர்ெ இ ண்ைாவது முடறயாக இந்தெ் ெை்டியலில் இைம் பெற்றுள்ளது. 

 இது நிதித் தீ வ்ுகளுக்கான ஒரு பமன்பொருளாக 49வது இைத்தில் ெை்டியலிைெ் ெை்டு 

உள்ளது. 

 கைந்த ஆண்டு ர ச ர்ெ இந்தெ் ெை்டியலில் 57வது இைத்தில் இருந்தது. 

 100 முன்னணி ரமகக் கணிடம நிறுவனங்களின் ெை்டியல், பதாழில்நுை்ெெ் பி ிவில் உள்ள 

சிறியப் புதப்தாழிை் நிறுவனங்கள் முதல் தனியா  ் நிறுவங்களின் ெங்குகள் மூலமாக 

ஆத வு பெற்ற பெ ிய நிறுவனங்கள் வட யிலான சிறந்த நிறுவனங்கடளத் 

த வ ிடசெ்ெடுதத்ி அங்கீக ிக்கிறது. 

 

நகரங்களிை் காற்று மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார நிலை அறிக்லக 

 அபமரிக்காவின் பஹல்த் எஃபெக்ை்ஸ் நிறுவனமானது காற்றின் த ம் குறிதத் 

“நக ங்களில் காற்றின் த ம் மற்றும் சுகாதா  நிடல” என்ற ஒரு அறிக்டகயிடன 

பவளியிை்ைது. 

 இந்த அறிக்டகயின்ெடி, உலகின் பெ ிய நக ங்கள் மற்றும் நக ெ்்புறங்கள் பூமியிரலரய 

மிக ரமாசமான அளவிை் காற்றின் த த்டதக் பகாண்டுள்ளன. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள 7,000 நக ங்கள் மீதான காற்று மாசுொடு மற்றும் உலகளாவிய 

சுகாதா  விடளவுகள் ெற்றிய வி ிவான மற்றும் விளக்கமானப் ெகுெ்ொய்விடன இந்த 

அறிக்டக உள்ளைக்கியுள்ளது. 

 இது நுண் துகள்கள் (PM2.5) மற்றும் டநை் ஜன் டை ஆக்டசடு (NO2) ரொன்ற இ ண்டு தீங்கு 

விடளவிக்கும் மாசுக்கள் ெற்றி கவனம் பசலுதத்ுகிறது. 

 PM 2.5 அளவுகடள ஒெ்பிடும் ரொது, மாசுெை்ை முதல் 10 நக ங்களின் ெை்டியலில் பைல்லி 

மற்றும் பகால்கத்தா ஆகியடவ முடறரய முதலாவது மற்றும் இ ண்ைாவது இைங்களிை் 

உள்ளன. 

 

 NO2 அளவுகடள ஒெ்பிடும் ரொது, இந்தியாவின் எந்த நக மும் மாசுெை்ை முதல் 10 அல்லது 

முதல் 20 நக ங்களின் ெை்டியலில் இைம் பெறவில்டல. 

 பெய்ஜிங்கில் 100,000 நெ க்ளுக்கு 124 என்ை இறெ்புகளுைன், PM 2.5 சா ந்்த ரநாயுைன் 

பதாை ப்ுடைய மிகெ்பெ ிய அளவிலான ரநாய்ச ்சுடம இருந்தது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

199 
 

 இதிை் ஐந்து சீன நக ங்கள் முதல் 20 இைங்களில் இைம் பெற்றன. 

 இதிை் 100,000 நெ க்ளுக்கு 106 இறெ்புகளுைன் பைல்லி 6வது இைத்திலும், 99 இறெ்புகளுைன் 

பகால்கத்தா 8வது இைதத்ிலும் உள்ளன. 

 ஆசியா, ஆெ்பி ிக்கா மற்றும் கிழக்கு & மதத்ிய ஐர ாெ்ொவில் உள்ள நக ங்களில் 

மிகெ்பெ ிய சுகாதா  ொதிெ்புகள் காணெ்ெடுகின்றன. 

 2050 ஆம் ஆண்ைளவில், உலக மக்கள்பதாடகயில் சுமா  ் 68% ரெ  ் நக ெ்்புறங்களில் 

வசிக்க வாய்ெ்புள்ளது. 

 

பாங்க் ஆஃப் அசமரிக்கா செக்யூரிட்டீஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் அறிக்லக 

 இ யில் ொடதகள் மற்றும் பநடுஞ்சாடலகடள ரமம்ெடுத்தச ் பசய்வதற்கான உலக 

நாடுகளின் அடனதத்ுச ்சாதடனகடளயும் முறியடிக்கும் ெயணதத்ில் இந்தியா உள்ளது. 

 1950 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஒை்டு பமாதத்மாக கை்ைடமக்கெ் 

ெை்ைடத விை 2025 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அ சு அதிக அளவிை் பநடுஞ்சாடலகள் மற்றும் 

இ யில் ொடதகடளக் கை்ைடமக்கும் என்று இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 இதன் விடளவாக, 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா 1.2 லை்சம் கிமீ தூ  இ யில் 

ொடதகடளயும் 1.8 லை்சம் கிமீ தூ  பநடுஞ்சாடலகடளயும் கை்ைடமதத்ிருக்கும் என்று 

மதிெ்பிைெ் ெடுகிறது. 

 1950 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையில், இந்திய அ சு 4,000 கிரலாமீை்ை  ்

பதாடலவு வட  ரதசிய பநடுஞ்சாடலகடள மை்டுரம உருவாக்கியது.  

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் பமாத்தம் 77,000 கிரலாமீை்ை  ் என்ை அளவிை்  பநடுஞ்சாடல 

அறமப்பிறனக் கை்ைடமத்தது. 

 இருெ்பினும், 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் உள்ள பநடுஞ்சாடலயின் நீளம் ஆனது 

ெத்து ஆண்டுகளில் கை்ைடமக்கெ்ெை்ை சாடல நீளத்டத விை இ ண்டு மைங்கு அதிகமாக 

1.8 லை்சம் கிரலா மீை்ை க்டளக் கைக்கும் என்று மதிெ்பிைெ் ெை்டுள்ளது. 

 1950 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 10,000 கிரலாமீை்ை  ்இ யில் ொடதகள் மை்டுரம இருந்தது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் 63,000 கிரலா மீை்ை ாக அதிக ிதத்து. 

 ஆனால் இது 2025 ஆம் ஆண்டில் 1.2 லை்சம் கிரலாமீை்ைட த் பதாடும் என எதி  ்ொ க்்கெ் 

ெடுகிறது. 

 1995 ஆம் ஆண்டில் 777 MTPA ஆக இருந்த துடறமுகச ்ச க்கு டகயாளும் திறன் ஆனது 2015 

ஆம் ஆண்டில் 1,911 MTPA ஆக உய ந்்துள்ளது.  

 இது 2025 ஆம் ஆண்டில் 3,000 MTPA என்ை அளவிை் இருமைங்கிை்கும் அதிகமாக உயரும் என 

மதிெ்பிைெ் ெை்டுள்ளது. 
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	இந்தியாவின் முதல் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நிதி
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	லித்தியம் வழங்கீட்டுச் சேவை – இந்தியா
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	மிகவும் நீடித்தத் திறன் கொண்ட ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கலம்
	பைரீன் சீராக்கம்
	லீப் ஆண்டில் ஒரு வினாடிக்குக் குறைவான சுழற்சி
	தென் கொரியாவின் நிலவு ஆய்வுப் பயணத் திட்டம்
	விண்வெளியில் இஸ்ரோவின் மிகச்சிறிய ஏவுகலம்
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	உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட லேசர் முறையில் வழிகாட்டுகின்ற பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகணை
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	ஒமிக்ரான் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல்
	முப்பரிமாண முறையில் அச்சிடப்பட்ட மனிதக் கருவிழி
	விந்தணு இல்லாத முதல் செயற்கைக் கருமுட்டை
	ஆர்ட்டெமிஸ் III ஏவுகலத்திற்கான தரையிறங்கும் தளங்கள்
	ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கலன் மூலம் இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் பேருந்து
	வணிகம் சார்ந்த விண்வெளிச் சூழ்நிலை குறித்த முன்னுணர்வு ஆய்வகம்
	VL-SRSAM
	வியாழன் கோளின் படங்கள்
	சர்க்கரைக்கான மாற்று "சைலிட்டால்"
	ஹைட்ரஜன் மூலம் இயங்கும் பயணியர் இரயில்கள்
	உரையாடல் சாராத ஒலியைப் பயன்படுத்தித் தரவுகளை அனுப்புதல்
	முப்பரிமாண அச்சிடல் முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட தபால் அலுவலகம்

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	வளமான சுற்றுச்சூழலுக்கான உரிமை
	TERI செயல் திட்டம்
	10 புதிய ராம்சார் தளங்கள்
	அரிய வகை வெள்ளை நிற யானை
	போர்ட்லகா ஓலரேசியா
	இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அமைப்பின் புதியப் புத்தகம்
	கழிவுகள் உருவாக்கம் மற்றும் அதன் மேலாண்மை குறித்த தேசியப் பதிவு அறிக்கை
	தீபகற்பப் பாறையோந்தி
	இத்தாலியின் கார்டா ஏரி
	அழிந்து போன புலி இனங்கள் மீண்டும் உருவாக்கம்
	மெகலோடன்
	அரவிந்த் நிலவாழ் மரப் பல்லி
	மினியோப்டெரஸ் பிலிப்சி
	அனங் தால் ஏரி

	மாநிலச் செய்திகள்
	"கேரளா சவாரி" ஆன்லைன் வாடகை வாகனச் சேவை
	குஜராத் குறைகடத்திக் கொள்கை
	Under2 கூட்டணி
	நாட்டின் மிக நீண்ட கால அவை கூட்டத் தொடர்
	உள்ளூர் மக்களுக்கு 100% ஒதுக்கீடு
	கூகிள் நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் நுண்ணறிவு ஆய்வு அமைப்பிலிருந்து தரவைப் பெறுதல்
	வேளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதிப் பயன்பாட்டில் வெற்றி கண்ட மாநிலம்
	பர்வாஸ் சந்தை இணைப்புத் திட்டம்
	பீகார் முதல்வர்
	அசாம்-மிசோரம் எல்லைப் பிரச்சனை
	நெதன்னா பீமா திட்டம்
	கட்டாய வெகுஜன மதமாற்றத்திற்கு எதிரான மசோதா
	டோன்யி போலோ விமான நிலையம்
	எஃகுத் தொழிற்சாலைக் கழிவைக் கொண்டு அமைக்கப்பட உள்ள சாலை -அருணாச்சலப் பிரதேசம்
	வான்வழியாக மருந்து வழங்கீடு
	முழுமையான செயல்பாட்டுக் கல்வியறிவு பெற்ற முதல் மாவட்டம்
	இந்தியாவை முதன்மை நாடாக மாற்றுவதற்கான திட்டம்
	மின்சார இரட்டை அடுக்குப் பேருந்து
	மகாராஷ்டிரா அரசின் மாநில விளையாட்டு
	தொடர்ச் சங்கிலித் தொழில்நுட்பம் அடிப்படையில் விதை விநியோகம்
	மிதிலா மக்கானாவிற்கு புவிசார் குறியீடு
	இணையவழி மருந்து கண்காணிப்பு அமைப்பு
	டிஜிட்டல் லோக் அதாலத்தில் 75 லட்சம் வழக்குகள்
	லக்னோ – இரவு நேரப் பூங்கா
	20வது பயோ ஆசியா மாநாடு 2023

	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
	ஆசியாவின் பணக்காரப் பெண்மணி
	புகழ்பெற்ற இந்தியவியலாளர் 2021
	மத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆணையர்
	டிபால் இர்ங்காம் டஸ்டன் விருது
	அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சிச் சபையின் முதல் பெண் தலைமை இயக்குநர்
	சர்வதேச சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர்
	இந்திய அமெரிக்க அழகி 2022
	அமெரிக்கப் பாரம்பரியப் புகழ் மன்றம்
	சர்வதேச தொழில்முனைவோர் விருது
	சரோஜ் நாராயணசாமி
	முதலீட்டாளர் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா
	சசி தரூர் - மிக உயரியப் பிரெஞ்சுக் குடிமை விருது
	சுபாஸ் சந்திர போஸ் நினைவுச் சின்ன அந்தஸ்து
	ஸ்ரீ அரவிந்தரின் 150வது பிறந்தநாள்
	லிஸ்பன் ட்ரைன்னாலே வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது
	சிறந்த காவல் துறைக்கான சர்வதேச விருதுகள்
	நவ்ரோஸ் திருவிழா
	நீல நிற அடையாளக் குறியீடு
	பாண்டுரங் கான்கோஜி சிலை
	வானியல் மற்றும் வானியற்பியல் தொடர்பான 15வது சர்வதேச ஒலிம்பியாட் போட்டி
	பட்டுக் குறியீட்டு அமைப்பு ஜவுளிக் கண்காட்சி
	அண்ணா மொடயில் மணி
	புலிட்சர் பரிசு 2022
	விடுதலைப் பதக்கம் 2022
	உலகம் முழுவதும் தனியாக பயணம் மேற்கொண்ட நபர்
	ஸ்டாக்ஹோம் தண்ணீர் பரிசு 2022
	தேசிய கோபால் ரத்னா விருதுகள் 2022
	யுனெஸ்கோ அமைப்பின் அமைதிப் பரிசு 2022
	பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் புதியத் தலைவர்

	விளையாட்டுச் செய்திகள்
	மகளிர் ODI உலகக் கோப்பை போட்டி 2025
	காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் 2022
	‘கேம்ஸ் வைட் ஓபன்’
	20 வயதிற்குட்பட்டோருக்கான SAFF சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - 2022
	இந்தியாவின் 75வது கிராண்ட்மாஸ்டர்
	காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் - ஹாக்கி
	தங்கப் பதக்கம் - பி.வி. சிந்து
	காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2022
	20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டி
	செரீனா வில்லியம்ஸ் ஓய்வு
	ஆண்டின் சிறந்தக் கால்பந்தாட்ட வீரர்
	600 டி20 போட்டிகள்
	பளு தூக்குதல் போட்டியில் கின்னஸ் உலக சாதனை
	டாடா எஃகு நிறுவனத்தின் இந்திய சதுரங்கப் போட்டி 2022
	UEFA சூப்பர் கோப்பை போட்டி 2022
	அகில இந்தியக் கால்பந்து கூட்டமைப்பு இடைநீக்கம்
	துராந்த் கோப்பை 2022
	FTX கிரிப்டோ கோப்பைப் போட்டி
	20 வயதிற்குட்பட்டோருக்கான உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டி

	முக்கிய தினங்கள்
	உலக தாய்ப்பால் வழங்கல் வாரம் – ஆகஸ்ட் 01 முதல் 07 வரை
	முஸ்லிம் பெண்கள் உரிமை தினம் – ஆகஸ்ட் 01
	உலக நுரையீரல் புற்றுநோய் தினம் - ஆகஸ்ட் 01
	ஹிரோஷிமா தினம் - ஆகஸ்ட் 06
	தேசிய கைத்தறி தினம் - ஆகஸ்ட் 07
	2வது ஈட்டி எறிதல் தினம் - ஆகஸ்ட் 07
	நாகசாகி தினம் - ஆகஸ்ட் 09
	உலகப் பூர்வகுடி மக்களின் சர்வதேச தினம் - ஆகஸ்ட் 09
	உலக சிங்க தினம் - ஆகஸ்ட் 10
	உலக உயிரி எரிபொருள் தினம் - ஆகஸ்ட் 10
	சர்வதேச இளைஞர் தினம் - ஆகஸ்ட் 12
	உலக யானைகள் தினம் - ஆகஸ்ட் 12
	உலக உடல் உறுப்பு தான தினம் - ஆகஸ்ட் 13
	உலக சமஸ்கிருத திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 12
	சர்வதேச இடது கைப் பழக்கம் கொண்டோர் தினம் - ஆகஸ்ட் 13
	பிரிவினையின் கொடுந்துயர நினைவு தினம் – ஆகஸ்ட் 14
	உலகப் புகைப்பட தினம் - ஆகஸ்ட் 19
	உலக மனிதநேய தினம் - ஆகஸ்ட் 19
	அக்சய் உர்ஜா திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 20
	சத்பவ்னா திவாஸ் - ஆகஸ்ட் 20
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	பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் கௌரவமளிக்கும் சர்வதேச நினைவு தினம் - ஆகஸ்ட் 21
	சமயம் அல்லது நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான வன்முறைச் செயல்களால் பாதிக்கப் பட்டவர்களை நினைவு கூரும் சர்வதேச தினம் - ஆகஸ்ட் 22
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