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அசமரிக்க அதிபர் வாழ்நாள் ொதசனயாளர் விருது ................................................................................................ 164 

ஜம்னாைாை் பஜாஜ் விருது 2022 ............................................................................................................................................ 164 

திருமதிக்கான உைக அழகிப் பட்டம் 2022 ....................................................................................................................... 165 

H.R. சகெவ மூரத்்தி ...................................................................................................................................................................... 165 

ொகித்ய அகாடமி விருது 2022 ............................................................................................................................................... 166 
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TNPSC துளிகள் 

 இராணுவப் படைத்தடைவர ்தளபதி மன ாஜ் பாண்னைவிற்கு, பாரஸ்ீ நகரிை் உள்ள லைஸ் 

இ ்வாலிடிஸ் எ ்ற இைதத்ிை் தேசப் பிரதிநிதிகளுக்கு அளிக்கப்படும் ராணுவ மரியாதே 

வழங்கப்பை்ைது. 

 இந்திய-மனைசியக் கூை்டு இராணுவப் பயிற்சியா  “ஹரிலமௌ சக்தி-2022” என்ற பயிற்சி 

மனைசியாவிை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 இந்திய இராணுவம் மற்றும் ஆஸ்தினரலிய இராணுவம் இடைனயயா  “AUSTRA HIND 22” 

எ ப்படும் இருதரப்புப் பயிற்சியானது ராஜஸ்தா ிை் லதாைங்கியது. 

o ஆஸ்ை்ரா ஹிண்ை் லதாைரி ் முதை் பயிற்சியான இதிை் இரு நாை்டுப் படைகளி ் 

அட த்து ஆயுதப் பிரிவுகள் மற்றும் படைகள் பங்னகற்கி ்ற . 

 பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அடமசச்கத்தி ் திை்ை முடறடமயிைா  இடணயவழி பஞ்சாயதத்ு 

திை்ைங்களா து, (eGramSwaraj மற்றும் AuditOnline) மி ் ஆளுடமக்கா  னதசிய 

விருதுகளி ் "எண்ணிம மாற்றதத்ிற்கா  அரசு மறு-லபாறியியை் லசயை்முடறயிை் 

சிறந்து விளங்குதை்" எ ்ற பிரிவி ் கீழ் தங்க விருடத லவ ்றுள்ளது. 

 மத்தியக் கை்வி மற்றும் திற ் னமம்பாை்டு அடமசச்ர ் தரன்மந்திர பிரதா ் அவரக்ள், 

இந்திய வரைாற்று ஆராய்சச்ி சடபயால் தயாரிதத்ு லவளியிைப்படும் ‘India: The Mother of 

Democracy’ எ ்ற புதத்கத்டத புதுலைை்லியிை் லவளியிை்ைார.் 

 மகாராஷ்டிரா அணிக்காக விடளயாடிய ருதுராஜ் லகய்க்வாை் ஒரு ஓவரிை் 7 சிக்ஸரக்டள 

அடித்து A கிரிக்ககட் பிரிவில் உைக சாதட யிட ப் படைத்தார.் 

 P.T. உஷா, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கதத்ி ் முதை் லபண் தடைவராக பதவினயற்க உள்ளார.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் னைாக்கினயாவிை் நடைலபற்ற மாற்றுத் திற ாளிகளுக்கா  ஒலிம்பிக் 

னபாை்டியிை் பதக்கம் லவ ்ற அவ ி லைகாரா, ஆண்டி ் சிறந்த மாற்றுத் திற ாளி 

வீரராகவும், ஷ்னர காதய் ் ஆண்டி ் சிறப்பு விடளயாை்டு வீரராகவும் அங்கீகரிக்கப் 

பை்டுள்ள ர.் 

 னபாரச்ச்ுகை் அணித் தடைவர ்கிறிஸ்டியான ா லரா ாை்னைா, பிபா கால்பந்து உைகக் 

னகாப்டபப் னபாை்டியி ் ஐந்து லவவ்னவறுப் பதிப்புகளிை் னகாை் அடிதத் முதை் வீரர ்எ ்ற 

லபருடமடயப் லபற்றுள்ளார.் 

o FIFA உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டிகளி ் வரைாற்றிை் அதிக னகாை் அடிதத் வீரர ்எ ்ற 

லபருடமடயப் லபற்றத ் மூைம் அவர ்லினயா ை் லமஸ்ஸிடய விஞ்சியுள்ளார.் 

 ஸ்லபயி ் நாை்டிட ச ் னசரந்்த காரன்ைாஸ் அை்கராஸ், இந்த ஆண்டு இறுதி ATP 

கடன்னிஸ் னபாை்டிகளி ் மு ் ணி இளம் நபர ்எ ்ற லபருடமயிட ப் லபற்றதோடு, 

இந்த சாதட டய எை்டிய முதை் இடளஞர ்எ ்ற சாதட யிட ப் படைதத்ுள்ளார.் 

 மு ் ாள் இந்திய ஆை்சிப் பணி அதிகாரி ப்ரதீத்ி சுத ், மத்திய அரசுப் பணியாளர ்

னதரவ்ாடணயத்தி ் உறுப்பி ராகப் லபாறுப்னபற்று அதற்கா  பதவிப் பிரமாணம் 

மற்றும் இரகசிய காப்புப் பிரமாணம் ஆகியவற்றிட  ஏற்றார.் 

o அவருக்கு மதத்ிய அரசுப் பணியாளர ் னதரவ்ாடணயதத்ி ் ேதலவர ் மதனாஜ் 

தசானியால் பதவிப் பிரமாணம் கசய்து தவக்கப் பட்டது. 

 பிரா ்ஸ் நாை்டைச ் னசரந்்த ஸ்லைபா ி ஃப்ராபாரை்், ஆைவர ் உைகக் னகாப்டபப் 

னபாை்டியி ் நடுவராகப் லபாறுப்னபற்க உள்ள முதை் லபண் எ ்று FIFA அறிவிதத்ு உள்ளது. 
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 அகமதாபாத்திை் உள்ள நனரந்திர னமாடி டமதா த்திை் நடைலபற்ற குஜராத் டைை்ை ்ஸ் 

மற்றும் ராஜஸ்தா ் ராயை்ஸ் அணிகளுக்கு இடைனயயா  2022 ஆம் ஆண்டு IPL இறுதிப் 

னபாை்டியிை் 1,01,566 னபர ்கைந்து லகாண்ைத ் மூைம் புதிய கி ் ஸ் சாதட யா து 

படைக்கப் பை்டுள்ளது. 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரி ் உதம்பூர ் மாவை்ைதத்ி ் லச ா ி தாலுக்காவிை் உள்ள 

மண்ைடை என்ற கிராமத்திை் இந்தியாவி ் மிகப்லபரிய னயாகா டமயமா து 

கை்ைடமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 உைகக் கணி ி கை்வியறிவு தி மா து ஒவ்னவார ்ஆண்டும் டிசம்பர ்02 ஆம் னததி அ ்று 

லகாண்ைாைப்படுகிறது.  

 ராஜஸ்தா ி ் பாடைவ ப் பகுதிகளிை் சுதரச் ் பிரஹார ்எ ப்படும் பயிற்சியிட  

இந்திய இராணுவம் னமற்லகாண்ைது. 

 லசௌராஷ்டிரா அணியா து ரஞ்சி ஒரு நாள் தகாப்தபப் தபாட்டி என்றும் அதைக்கப் படும் 

ஹசானர கிரிக்ககட் னகாப்டபப் னபாை்டியி ் இறுதிப் னபாை்டியிை் மகாராஷ்டிரா 

அணியிட  5 விக்லகை் விதத்ியாசதத்ிை் வீழ்த்தி விஜய் ஹசானர னகாப்டபடய லவ ்றது. 

 விக்ரம் சம்பத் எ ்பவர ்எழுதிய ‘Brave Hearts of Bharat, Vignettes from Indian History’ எ ்ற 

தடைப்பிைா  ஆண்கள் மற்றும் லபண்கள், மற்றும் அவரக்ளி ் கை்டுக்கைங்காத 

சுதந்திரம் மற்றும் டதரிய உணரவ்ு ஆகியவற்றிட  விளக்கும் 15 கடதகள் அைங்கியத் 

லதாகுப்புப் புத்தகமா து லைை்லியிை் லவளியிைப்பை்ைது. 

 எகிப்தி ் லகய்னரா நகரிை் நடைலபற்ற சரவ்னதச துப்பாக்கி சுடுதை் விடளயாை்டு 

கூை்ைடமப்பி ் பிலரசிலை ்ஸ் னகாப்டபடய இந்தியே் துப்பாக்கி சுடுதை் வீரர ்

ருதர்ாங்க்்ஷ பாை்டீை் லவ ்றார.் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியா து லரப்னபா வை்டி விகிதத்டத லதாைரந்்து ஐந்தாவது முடறயாக 

35 அடிப்படைப் புள்ளிகள் (6.25%) அளவிற்கு உயரத்த்ியுள்ளது. 

 தீபிகா படுனகான , FIFA னபாை்டிகளி ் வரைாற்றிை் முதை் முடறயாக FIFA உைகக் 

னகாப்டபயி ் இறுதிப் னபாை்டியி ் னபாது உலகக் னகாப்டபயிட  லவளியிை உள்ள  

முதை் உைகளாவிய நடிகராக உள்ளார.் 

 பை்னவறு வடக மாற்றுத் திற ாளிகளுக்கு தற்னபாது வழங்கப்பை்டு வரும் மாதாந்திர 

நிதியுதவிடய 1,000 ரூபாயிை் இருந்து 1,500 ரூபாயாக உயரத்த்ி தமிழக முதை்வர ்

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 ஒலிம்பிக் னபாை்டியிை் லவள்ளிப் பதக்கம் லவ ்ற மீராபாய் சானு, லகாைம்பியாவிை் 

நடைலபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு உைக பளுதூக்குதை் சாம்பிய ்ஷிப் னபாை்டியிை் லவள்ளிப் 

பதக்கத்திட  லவ ்றார.் 

 மும்டபடயச ் னசரந்்த ஆதித்யா மிை்ைை் ஸ்லபயி ிை் நடைலபற்று வரும் னபாை்டியிை் 

லவற்றி லபற்று இந்தியாவி ் 77வது லசஸ் கிராண்ை்மாஸ்ைர ்பை்ைத்திட ப் லபற்றார.் 

 IDFC லசாதத்ு னமைாண்டம நிறுவ மா து பந்த ் AMC எ ்றும், IDFC பரஸ்பர நிதி 

நிறுவ மா து பந்த ் பரஸ்பர நிதி எ ்றும் மறுலபயரிைப்பை உள்ளது. 

 ராஜஸ்தா ி ் லஜய்சாை்மர ் மாவை்ைதத்ிை் த து மூ ்றாவது காற்றாடை-சூரியசக்தி 

கைப்பி  மி ் உற்பதத்ி நிடையத்டதே் லதாைங்கியத ் மூைம் உைகி ் மிகப்லபரிய 

காற்றாடை-சூரியசக்தி கைப்பி  எரிசக்தி உற்பதத்ி நிறுவ மாக அதா ி க்ர ்ீ எ ரஜ்ி 

லிமிலைை் நிறுவ ம் மாறியுள்ளது. 

 லபருவில் நடந்ே மாற்றுத் திற ாளிகளுக்கா  சரவ்னதச னபை்மிண்ை ் னபாை்டியிை் 

உைகி ் மு ் ணி னபை்மிண்ை ் வீரரக்ளுள் மூ ்றாம் இைதத்ிை் உள்ள இந்தியாடவச ்

னசரந்்த வீரரா  சுகந்த் கைம் தங்கப் பதக்கதத்ிட  லவ ்றுள்ளார.் 
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o இந்ேப் னபாை்டியிை் இந்திய அணி லமாதத்ம் 14 பதக்கங்கடள (6 தங்கம், 1 லவள்ளி 

மற்றும் 7 லவண்கைம்) லவ ்றுள்ளது. 

 உைக சுகாதார அடமப்பு (WHO) ஆ து அத ் புதிய தடைடம அறிவியைாளராக ைாக்ைர ்

லஜரம்ி ஃபாரார ்லசயை்படுவார ்எ ்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ருவாண்ைாடவச ் னசரந்்த முக ்சங்கா 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 22 ஆம் னததிய ்று 

நடைலபற்ற ஆைவரக்ளுக்கா  காை்பந்துப் னபாை்டியிை் நடுவராகப் பணியாற்றிய முதை் 

ஆப்பிரிக்கப் லபண் எ ்ற லபருடமயிட ப் லபற்றார.் 

 இந்தியாவி ் முதை் 5G னசடவ மூைம் இயக்கப்படும் வாக  உற்பத்தி டமயத்திட  

நிறுவுவதற்காக லைக் மஹிந்திரா நிறுவ தத்ுை ் ஏரல்ைை் நிறுவ ம் கூை்ைாண்டம 

ஒப்பந்ததத்ிட  னமற்லகாண்டுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிராவின் புதனவில் நதடகபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு 4வது லை ் ிஸ் பிரமீியர ்லீக் 

னபாை்டியிை் மும்தப லிதயான் ஆரம்ி என்ற அணியிதன வீை்ேத்ி டஹதராபாத் 

ஸ்ை்டரக்கரஸ்் அணி சாம்பிய ் பை்ைே்திதன லவ ்றுள்ளது. 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர,் ஆயுஷ்மா ் பாரத் சுகாதாரக் கணக்கு அடையாளக் குறியீடு 

உருவாக்கம் என்ற பிரிவிை் முதை் பரிசிட யும், லதாடைதல்தாைரப்ு னசடவ வழங்கீடு 

என்ற பிரிவிை் 2வது பரிசிட யும் லபற்றுள்ளது. 

 அக் ி V எ ப்படும் அணு ஆயுததத்ிட  ஏந்திச ்லசை்லும் ஏவுகடணயி ் இரவு னநரச ்

னசாதட கடள இந்தியா லவற்றிகரமாக நைத்தியுள்ளது. 

o இது 5,000 கிமீ வடரயிைா  லதாடைவிை் உள்ள இைக்டக மிக அதிக துை்லியதத்ுை ் 

தாக்கும் திற ் லகாண்ைது. 

 ைாைா ச ்ஸ் நிறுவ த்தி ் தடைவர ் N.சந்திரனசகர ், ஒை்டு லமாத்த G20 நாடுகளி ் 

வரத்்தகச ் சமூகத்டதயும் பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ும் B20 இந்தியா எ ்ற பிரிவி ் 

தடைவராக நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

 இந்தியாவி ் முதை் ஆளிை்ைா விமா ே் திற ் உருவாக்கம் மற்றும் பயிற்சிக்கா  

இடணய வழி கற்றை் தளமா து இந்தியாவி ் ஆளிை்ைா விமா  உற்பதத்ி சாரந்்த 

புதல்தாழிை் நிறுவ மா  கருைா ஏனராஸ்னபஸ் நிறுவ தத்ி ் லச ்ட  உற்பதத்ி 

டமயதத்ிை் திறக்கப்பை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு உைக ஆயுரன்வத மாநாடு & ஆனராக்யா கண்காை்சியா து னகாவாவிை் 

நைேே்ப் பட்டது. 

 உணவு மற்றும் னவளாண் அடமப்பா து, சரவ்னதச திட  ஆண்டிற்கா  (2023) லதாைக்க 

விழாடவ இதத்ாலியி ் னராம் நகரிை் ஏற்பாடு லசய்துள்ளது. 

 தபாரச்ச்ுகல் நாட்டின் லிஸ்ப ிை் நடைலபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு உைக நீரிழிவு மாநாை்டி ் 

லதாைக்க விழாவிை் வங்காளனதசப் பிரதமர ்னஷக் ஹசீ ா அவரக்தள சரவ்னதச நீரிழிவுக் 

கூை்ைடமப்பி ாை் (IDF) "உைகளாவிய நீரிழிவு னநாய்ே் தூதராக" நியமிதத்ுள்ளது. 

 அரசி ் பை்னவறு திை்ைங்களி ் கீழ் பய ்லபறே் தகுதியுடைய அட வரும் ஆதார ்எண் 

டவத்திருப்பதற்கா  ஒரு சா ்டறச ்சமரப்்பிக்க னவண்டும் எ  தமிழக அரசு அறிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 பாலிவுை் நடிடக னசா ாக்சி சி ்ஹா PETA இந்தியா அடமப்பி ் 2022 ஆம் ஆண்டி ் 

சிறந்த நபர ்எ ்ற பை்ைதத்ிட ப் லபற்றுள்ளார.் 

o விைங்குகடள ந ்முடறயிை் நைதத்ுவதற்கா  மக்கள் சமுதாயம் (PETA) எ ்பது ஒரு 

அலமரிக்க விைங்கு உரிடமகள் சாரந்்த இைாப னநாக்கற்ற அடமப்பாகும். 
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 மத்திய இரயிை்னவே் துதற அடமசச்ர ் அஷ்வி ி டவஷ்ணவ் குஜராத ் மாநிைத்தி ் 

வனைாதராவிை் உள்ள கதி சக்தி விஸ்வ விதய்ாையாவி ் னவந்தராக நியமிக்கப் பை்டு 

உள்ளார.் 

o இவர ்இந்த நிறுவ தத்ி ் முதை் னவந்தராகே் திகழ்வார.் 

 “The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times” எ ்ற தடைப்பிைா  நூைா து மிசல்சை் 

ஒபாமா அவரக்ள் எழுதிய ஒரு புத்தகமாகும். 

 உைக தைகளத் தரவுகளி ் படி, னைாக்கினயா ஒலிம்பிக் னபாை்டியிை் தங்கம் லவ ்ற இந்திய 

ஈை்டி எறிதை் வீரர ் நீரஜ் னசாப்ரா, 2022 ஆம் ஆண்டிை் தைகளே் துடறயிை் எழுதப் படும் 

வீரரக்டளப் பற்றிய கை்டுடரகளிை் அதிகம் குறிப்பிைப் பை்ைவர ்ஆவார.் 

o இவர ்இப்பை்டியலிை் முதை் இைதத்ிை் இருந்த ஜடமக்காவின் ஸ்பிரிண்ை் (மின்னல் 

தவக வீரர)் ஜாம்பவா ் உடச ் னபாை்ை்டிட  விஞ்சியுள்ளார.் 

 உைக வரத்்தக அடமப்பி ் அடுத்த அடமசச்ரக்ள் மாநாைா து 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 

மாதத்திை் ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ி ் அபுதாபி நகரிை் நடைலபற உள்ளது. 

o அடுத்த ஆண்டிை், ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் பருவநிடை மாற்ற அடமப்பி ் 28வது 

பங்குதாரரக்ள் மாநாை்டிட யும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நைதத் உள்ளது. 

 ஜம்மு காஷ்மீரி ் பந்திப்னபாரா மாவை்ைதத்ிை் முத ்முடறயாக பழங்குடியி ர ்குளிர ்

காை விழா நைே்ேப் பட்டது. 

o இந்ே விைாவில் காஷ்மீரிச ்சமூகத்டதச ்னசரந்்த குஜ்ஜரக்ள் மற்றும் னபக்கரவ்ாை் இ  

மக்கள் முரசு (டிரம்) ஒலிக்கு ஏற்ப ஒ ்றாக நை மாடி ர.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சடபயி ் 2028-29 ஆம் ஆண்டிற்கா  ஒரு நிரந்தரமற்ற 

உறுப்பி ர ்பதவிக்கா  னவை்புமனுடவ இந்தியா அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்தியாவி ் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு பதவிக் காைம் 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் 

னததிய ்று முடிவடைகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 02 ஆம் னததி அ ்டறய நிைவரப்படி, புழக்கதத்ிை் உள்ள 

காகிதப் பணங்களி ் (NiC) வருைாந்திர வளரச்ச்ி அளவா து 7.98 சதவீதம் அதிகரிதத்ு, 

ரூ.31.92 ைை்சம் னகாடியாக உள்ளது எ ்று நிதியடமசச்ர ்நிரம்ைா சீதாராம ் அவரக்ள் 

லதரிவித்துள்ளார.் 

o இது பணமதிப்பு இழப்பிற்கு முந்டதயக் காைகை்ைத்துை ் ஒப்பிடுடகயிை், 2016 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்04 ஆம் நாள ்று பதிவா  ரூ.17 ைை்சம் னகாடியிலிருந்து 72 சதவீதம் 

(மதிப்பு மற்றும் 45% அளவு அதிகரிப்பு) அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 Viacom18 மீடியா பிடரனவை் லிமிலைை் நிறுவ மா து பாரீஸ் நகரிை் நடைலபற உள்ள 2024 

ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் னபாை்டிகடள ஒளிபரப்புவதற்கா  பிரதத்ினயக ஊைக 

உரிடமகடளயும், னகங்வா ் 2024 ஆம் ஆண்டு குளிரக்ாை இடளனயார ் ஒலிம்பிக் 

னபாை்டிகடள ஒளிபரப்புவதற்கா  ஒரு பிரத்தினயகம் சாராே உரிடமகடளயும் வங்க 

னதசம், பூைா ் இந்தியா, மாைத்தீவு, னநபாளம், பாகிஸ்தா ் மற்றும் இைங்டக ஆகிய 

நாடுகளுக்காகப் லபற்றுள்ளதாக சரவ்னதச ஒலிம்பிக் குழுவா து, (IOC) அறிவித்து உள்ளது. 

o 2024 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் னபாை்டிகள் ஆ து ஜூடை 26 ஆம் னததிய ்று லதாைங்கி 

ஆகஸ்ை் 11 ஆம் னததி வடர பாரஸ்ீ நகரிை் பிரா ்சு அரசி ாை் நைத்தப் பை உள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கார ்விருதிற்கு 'நாை்டு நாை்டு' எ ்ற பிரபைே் லதலுங்குப் பைப் 

பாைை் பரிந்துடரக்கப்பை்டுள்ளது. 
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o இத ் மூைம், ஆஸ்கார ்அகாைமி விருதிற்குப் பரிந்துடரக்கப்பை்ை முதை் இந்தியப் 

பாைைாக நாை்டு நாை்டு என்ற பாைை் ஆ து. 

 உசச் நீதிம ்றத்தி ் மு ் ாள் நீதிபதி னஹமந்த ்குப்தா, புது லைை்லி சரவ்னதச நடுவர ்

டமயதத்ி ் (NDIAC) தடைவராக நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

o நிறுவ மயமாக்கப்பை்ை ஒரு நடுவண் ம ்றதத்ிட க் கை்ைடமப்பதற்கா  ஒரு 

சுயாதீ மா  மற்றும் த ் ாை்சி கை்ைடமப்டப உருவாக்குவதற்காக புது லைை்லி 

சரவ்னதச நடுவர ்டமயமா து உருவாக்கப்பை்ைது. 

 கபாருளாோர விவகாரங்களுக்கான மேத்ிய அதமசச்ரதவக் குழுவானது 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ககாப்பதரே் தேங்காய்க்கான குதறந்ேபட்ச ஆேரவு விதலக்கு (MSP) 

ேனது ஒப்புேதல அளிேத்ுள்ளது. 

o அதரக்கும் நிதலயிலுள்ள ககாப்பதரே் தேங்காயின் சராசரி ேரேத்ிற்கான விதல 

ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.10860/- ஆகவும், முழுக் ககாப்பதர ஒரு குவிண்டாலுக்கு 

ரூ.11750/- ஆகவும் நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உே்ேரப் பிரதேசே்தேச ் தசரந்்ே சானியா மிரச்ா, தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமி (என்டிஏ) 

தேரவ்ில் தேரச்ச்ி கபற்ற பிறகு, இந்தியாவின் முேல் முஸ்லீம் கபண் தபார ்விமானி ஆகும் 

வாய்ப்தபப் கபற்றுள்ளார.் 

 தேசிய புனல் மின்னாற்றல் நிறுவனம் இந்தியாவின் சிறந்ே உலகளாவியப் தபாட்டிே் 

ேன்தம ககாண்ட ஆற்றல் நிறுவனம் என நீரம்ின்சக்தி மற்றும் புதுப்பிக்கே் ேக்க 

எரிசக்திே் துதற பிரிவில் கவற்றியாளராக தேரந்்கேடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 யூதரா 2022 கபண்கள் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகளில் அதிகப் புள்ளிகள் மற்றும் 

தபாட்டியின் சிறந்ே வீராங்கதன என்ற பட்டம் கபற்ற கபே் மியாட் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பிபிசி சிறந்ே விதளயாட்டு ஆளுதமக்கான விருதேப் கபற்றுள்ளார.் 

 ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் உள்ள மேத்ிய சமஸ்கிருேப் பல்கதலக் கைகேத்ின் 

தபராசிரியரும் சாகிே்யே் துதறயின் ேதலவருமான டாக்டர ் உேய நாே் ஜா, 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான சாகிே்ய அகாடமி பாஷா சம்மான் விருது கபறுநராகே் தேரந்்கேடுக்கப் 

பட்டார.் 

 மனைசியாவிை் நடைலபற்ற ைாப் அனர ா இடளனயார ் சரவ்னதச னபை்மிண்ை ் 

சாம்பிய ்ஷிப் னபாை்டியி ் 9 வயதிற்குை்பை்ை நபரக்ளுக்கா ப் னபாை்டிப் பிரிவிை் 

அருணாசச்லப் பிரதேசேத்ின் லகை்ைா னசாரா லவற்றி லபற்றார.் 

 இந்தியே் த ிதத்ுவ அடையாள ஆடணயம் (UIDAI) ஆ து அரசுத் துடறயிை் சிறந்த 

நடைமுடறகளுக்கா  சிறந்த தரவுப் பாதுகாப்பு விருடதப் லபற்றுள்ளது. 

 புது லைை்லியிை் அடமந்துள்ள இந்தியத் த ித்துவ அடையாள ஆடணயதத்ி ் 

தடைடமயகமா து, னதசிய அளவிைா  உயரிய பசுடமக் கை்டிை விருதா  2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கா  GRIHA எ ப்படும் மகத்தா  லசயை்திற ் விருதிட  லவ ்றுள்ளது. 

 பாலிவுை் நடிகர ்ஷாருக்கா ் ஒரு பிரபை இங்கிலாந்து பத்திரிடகயி ் சரவ்னதச அளவிை் 

எல்லா காைங்களிலும் சிறந்து விளங்கும் 50 நடிகரக்ளி ் பை்டியலிை் இைம் பிடித்த ஒனர 

இந்தியர ்எ ்ற லபருடமயிட ப் லபற்றுள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் தங்கக் கை்டிகள் லகாள்முதை் லசய்யும் உைக நாடுகளி ் மதத்ிய 

வங்கிகளிை் தாய்ைாந்தி ் மதத்ிய வங்கிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்ைாவது லபரிய 

லகாள்முதை் நிறுவ மாக இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (RBI) உருவாகியுள்ளது. 
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 மு ் ாள் பிரதமர ்அைை் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவரக்ளி ் பிறந்தநாள் ஆ து குவாலியர ்

லகௌரவ் திவாஸ் ஆக லகாண்ைாைப்பை உள்ளதாக மத்தியப் பிரனதச முதை்வர ்சிவராஜ் 

சிங் லசளகா ் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 னபாபாலிை் நடைலபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு மகளிர ் னதசியக் குத்துசச்ண்டை 

சாம்பிய ்ஷிப் னபாை்டியிை் னைாவ்லி ா னபாரன்காடஹ ் மற்றும் நிகத் ஜர ்ீ ஆகினயார ்

தங்கப் பதக்கங்கடள லவ ்றுள்ள ர.் 

 ஆஸ்தினரலியாவி ் லமை்னபார ்் நகரிை் நடைலபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு FINA உைக நீசச்ை் 

சாம்பிய ்ஷிப் னபாை்டியிை் மகளிருக்கா  100 மீை்ைர ்பிரஸ்ை் ஸ்ை்னராக் பிரிவிை் இந்திய 

நீசச்ை் வீராங்கட  சாஹத் அனராரா ஒரு னதசியச ் சாதட யிட  (1 நிமிைம், 13.13 

வி ாடிகள்) படைத்துள்ளார.் 

 இந்திய டசக்கிள் வீராங்கட  ஸ்வஸ்தி சிங் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  மதிப்புமிக்க 30வது 

ஏகைப்ய புரஸ்கார ்விருதிட ப் லபற்றுள்ளார.் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் 19வது ஆளுநர ்C. ரங்கராஜ ் “Forks in the Road: My Days at RBI and 

Beyond” எ ்ற புதத்கதத்ிட  எழுதியுள்ளார.் 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வழித்தடம் 

 கசன்தனயில் லமரி ா கைற்கடரயிை் அடமக்கப்பை்டுள்ள மாற்றுத ்

திற ாளிகளுக்கா  பிரத்தினயக நிரந்தர வழித ் தைமா து சமீபத்திை் திறக்கப் பை்ைது. 

 "கைற்கடரயிை் மாற்றுத் திற ாளிகளுக்காக திறக்கப்பை்டுள்ள இந்தியாவி ் முதை் 

நிரந்தர சாய்தள வழித் தைம்" இதுவாகும். 
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சுகாதார நிறுவனங்களின் தரவரிசெகள் 

 தமிழ்நாடு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நைத்துடறயா து, அரசிற்குச ் லசாந்தமா  

சுகாதார நிறுவ ங்கடளத் தரவரிடசப் படுதத்ியுள்ளது. 

 இது னபறு காைே் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் (MMR), பசச்ிளம் குழந்டத இறப்பு விகிதம் 

(IMR) மற்றும் லவளினநாயாளிகள் சிகிசட்ச ஆகியடவ உள்ளிை்ை 17 அளவுருக்களி ் 

அடிப்படையிை் மாவை்ைங்கடள மதிப்பீடு லசய்தது. 

 ஆரம்ப சுகாதார நிடையங்கள், சுகாதார துடண டமயங்கள், மாவை்ைே ்தடைடமயக 

மருத்துவமட கள் மற்றும் மருத்துவக் கை்லூரி சாரந்்த மருதத்ுவமட கள் 

ஆகியவற்றிட ே் ேமிழக அரசு தரவரிடசப் படுதத்ுவது இதுனவ முதை் முடறயாகும். 

 காஞ்சிபுரம், நாமக்கை், தூதத்ுக்குடி மாவை்ைங்கள் சிறந்த லசயை்திற ் லகாண்ைடவ 

ஆகும். 

 லத ்காசி, திருப்பத்தூர,் திண்டுக்கை் ஆகியடவ இப்பை்டியலிை் கடைசி இைங்களிை் 

இைம் லபற்றுள்ள . 

 

தமிழ்நாடு பருவநிசை உெச்ி மாநாடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பருவநிடை உசச்ி மாநாை்டிட ே ் ேமிை்நாடு அரசு 

லச ்ட யிை் லதாைங்கியுள்ளது. 

 பருவநிடை லநகிழ்திற ் மிக்க திற ்மிகு கிராமங்கள், பசுடமப் பள்ளிகள் மற்றும் 

பசுடமக் னகாயிை்கள் னபா ்ற பிற மு ்ல டுப்புகடளயும் முதை்வர ்அவரக்ள் லதாைங்கி 

டவத்தார.் 

 பருவநிடை உசச்ி மாநாை்டிை் அம்மாநிை அரசி ் மூ ்று முக்கியப் பணிகளாவ  - 

பருவநிடை மாற்ற திை்ைப் பணி, பசுடமத் தமிழ்நாடு திை்ைம், மற்றும் தமிழ்நாடு சதுப்பு 

நிைங்கள் திை்ைம் ஆகியடவ குறித்து கைந்தானைாசிக்கப்பை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு பருவநிசை மாற்றத் திட்டப் பணி 

 தமிழ்நாடு பருவநிடை மாற்றத் திை்ைப் பணி அடமப்பா து (TNCCM), அண்ணா 

பை்கடைக் கழகத்தி ் பருவநிடை மாற்றம் மற்றும் னபரிைர ்னமைாண்டம டமயதத்ுை ் 

இடணந்து ‘பருவநிடை அரங்கத்திட ' அடமக்க உள்ளது. 

 இது அட தத்ுப் பருவநிடை சாரந்்த நைவடிக்டககளுக்கும் ஒற்டற மூை ஆதாரே் தரவு 

டமயமாக இருக்கும். 

 பசுடம பருவநிடை மாற்ற நிறுவ மா து, தமிழகத்டதப் பருவநிடை சாரந்்த திற ் மிகு 

மாநிைமாக மாற்றுவதற்கா  சிறப்பு னநாக்கத்திற்கா  ஒரு லசயற் கருவியாக 

உருவாக்கப் பை்ைது. 

 தமிழ்நாடு பசுடமப் பருவநிடை மாற்ற நிறுவ மா து கீழ்க்காணும் பகுதிகளிை் கவ ம் 

லசலுத்தும் 

o பை்னவறு துடறகளுக்கா  காரப் ் நீக்க படிநிடைகடளத் தயாரித்தை் 

o நிதி மாதிரிகள் மற்றும் ஒரு பருவநிடை அரங்கங்களுக்கா  கருத்துருவாக்கம் 

லசய்தை் மற்றும் அவற்டற நிறுவுதை் 

o பருவநிடை சாரந்்த வரவு லசைவு அறிக்டக மற்றும் 
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o உள்ளூர ்நிறுவ ங்களுை ா  கூை்ைாண்டம. 

 23.71 சதவீதமாக உள்ள மாநிைத்தி ் பசுடமப் பரவடை 33 சதவீதமாக உயரத்்துவனத 

பசுடமத் தமிழ்நாடு திை்ைத்தி ் முக்கிய னநாக்கமாகும். 

 தமிழ்நாடு பருவநிடை மாற்றே ் திை்ைமா து, கைனைாரப் பகுதிகளிை் உயிர ் னவலி 

அடமதத்ை், பசுடமக் கூை்டுறவு, பருவநிடை சாரந்்த திற ்மிகு கிராமங்கள், லதாழிற் 

சாடைகள் மற்றும் கை்டிைங்களி ் பசுடம மதிப்பீடு ஆகியவற்றிை் கவ ம் லசலுத்தும். 

 ேமிை்நாட்தட ஒரு திறன்மிகு பருவநிதல மாநிலமாக மாற்ற ேனக்ககனே் ேனியாக ஒரு 

பருவநிதல மாற்றே் திட்டேத்ிதன ஆரம்பிே்திடும் முேல் மாநிலம் ேமிை்நாடு ஆகும். 

 

சுகாதார சமயங்களின் விரிவாக்கம் 

 100 ஆண்டு காை னசடவடயக் குறிக்கும் வடகயிை், DPHICON 2022 எ ப்படும் லபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருதத்ுவ இயக்கு ரகத்தி ் மாநாடு லச ்ட யிை் 

நடைலபற்றது. 

 தமிழ்நாடு அரசா து, மக்கள் லதாடக எண்ணிக்டகயி ் அடிப்படையிை் னமலும் 200 

முதை் 250 ஆரம்ப சுகாதார நிடையங்கடளயும் (PHC) 2,000 முதை் 2,500 கூடுதை் சுகாதார 

துடண டமயங்கடளயும் (HSC) அடமக்க உள்ளது. 

 தமிழ்நாடு மாநிைதத்ிை் 2,286 ஆரம்ப சுகாதார நிடையங்கள் மற்றும் நகரப்்புற சுகாதார 

நிடையங்கள் மற்றும் 8,713 சுகாதார துடண டமயங்கள் உள்ள . 

 விதிமுடறகளி ்படி, 5,000 மக்கள் லதாடக லகாண்ை ஒவ்லவாரு பகுதிக்கும் ஒரு சுகாதார 

துடண டமயங்கள் அடமந்திருக்க னவண்டும். 

 மக்கள்லதாடகயி ் அடிப்படையிை், மாநிைதத்ிற்குக் குடறந்தபை்சம் 2,000 முதை் 2,500 

துடண சுகாதார டமயங்கள் அடமக்கப்பை னவண்டிய கை்ைாயம் இருக்கும். 

 தமிழக மாநிைதத்ிை் 12,525 கிராமப் பஞ்சாயதத்ுகள் உள்ள . 

 எ னவ, தற்னபாது 8,713 சுகாதார துடண டமயங்கள் இருப்பத ் பை்சதத்ிை் னமலும் 

10,000க்கும் னமற்பை்ை சுகாதார துடண டமயங்கள் அடமக்கப்பை னவண்டிய கை்ைாயம் 

உள்ளது. 

 கிராமப் பகுதிகளிை் 30,000 னபருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிடையமும், மடைப் 

பகுதிகளிை் 20,000 னபருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிடையமும், நகரங்களிை் 50,000 னபருக்கு 

ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிடையமும் இருக்க னவண்டும். 

 தமிழக அரசி ் சுகாோர இயக்கு ரகம் ஆ து நைம் 360 எ ்ற யூடியூப் ஊைகதத்ிட  

விடரவிை் லதாைங்கவுள்ளது. 

 

வானவிை் மன்றம் 

 முதைடமசச்ர ் மு.க. ஸ்ைாலி ் அவரக்ள் திருசச்ியிை் வா விை் ம ்றம் எ ்ற 

திை்ைதத்ிட த் லதாைங்கி டவத்தார.் 

 இது மாநிைம் முழுவதும் உள்ள VI முதை் VIII ஆம் வகுப்பு வடர பயிலும் வகுப்பு 

மாணவரக்டள ம ப்பாைம் லசய்வது மூைம் கற்கும் முடறயிை் இருந்து லசயை்பாட்டு 

அடிப்படையிை் உள்ளைக்கத்டதப் புரிந்து லகாள்ளச ் லசய்யும் ஒரு முடறக்கு மாற்ற 

முயற்சிக்கிறது. 
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 இந்த வா விை் ம ்றதத்ி ் லசயை்பாடுகள் ஆ து, மாநிைம் முழுவதும் லதாகுதி 

வாரியாக சுமார ் 13,200 பள்ளிகளிை் சுமார ் 20 ைை்சம் மாணவரக்ளுக்குப் பை ளிக்கும் 

வடகயிை் STEM (அறிவியை், லதாழிை்நுை்பம், லபாறியியை் மற்றும் கணிதம்) துடற 

வை்லுநரக்ளாை் லசயை்படுதத்ப்பை உள்ளது. 

 இந்த வை்லுநரக்ளுக்கு ‘நைமாடும் ஆய்வக’ கருவிப் லபை்ைகமா து வழங்கப்படும். 

 

 

மதுசர அமரவ்ு நீதிமன்றத்தின் முதை் சபண் சொப்தார ்

 மேராஸ் உயரநீ்திம ்ற மதுடரக் கிடளயி ் முதை் லபண் னசாப்தாராக (பணிதத்ுடற 

முத்திடரக் னகாள் ஏந்திச ் லசை்லும் அலுவைர)் T.ைலிதா எ ்பவர ் நியமிக்கப் பை்டு 

உள்ளார.் 

 அவர ்நீதிபதி N.மாைா அவரக்ளுக்கா  னசாப்தாராக லசயை்படுவார.் 

 உயர ் நீதிம ்றத்திை் நீதிபதிகள் தங்கள் அடறகளிலிருந்து நீதிம ்ற அரங்குகளுக்குச ்

லசை்லும் னபாது அவரக்ளுக்குே ் தடையி ்றி வழி விடுவடத உறுதி லசய்வதற்காக, 

நீதிபதிகளுக்கு மு ் ாை் னசாப்தார ்நைந்து லசை்வார.் 

 இந்த ஆண்டு ஜூ ் மாததத்ிை், மேராஸ் உயரநீ்திம ்றத்திை் முதை் லபண் னசாப்தார ்

நியமிக்கப்பை்ைார.் 
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சபறுகாைத் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் 

 தமிழகத்திை் 2017-19 ஆம் ஆண்டிை் 58 ஆக இருந்த னபறுகாைே் தாய்மாரக்ள் இறப்பு 

விகிதம் ஆ து 2018-20 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு ைை்சம் பிறப்புகளுக்கு 54 ஆகக் குடறந்து 

உள்ளது. 

 தமிழக மாநிைத்திை் உள்ள ஒவ்லவாரு னபறுகாைே ் தாய்மாரக்ள் இறப்பிற்கும் அத ் 

நா ்கு நிடைகளிை் (சமூகம், மருதத்ுவமட , வருவாய் ஆய்வாளர ்அலுவைகம் மற்றும் 

நிபுணர ்குழு) இறப்புே் தணிக்டக னமற்லகாள்ளப்படுகிறது. 

 மகப்னபற்றுக்கு பிறகா  இரதத்ப் னபாக்கு (PPH) மற்றும் கரப்்பத்தி ாை் ஏற்படும் உயர ்

இரத்த அழுதத்ம் ஆகியடவ தமிழகத்திை் பதிவாகும் னபறுகாைே் தாய்மாரக்ள் 

இறப்புகளுக்கா  முக்கிய காரணங்களாகும். 

 லத ் மாநிைங்களிை், ஒரு ைை்சம் பிறப்புகளுக்கு 19 இறப்புகளுை ் னகரளாவிை் மிகக் 

குடறந்த னபறுகாைே் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் பதிவாகியுள்ளது. 

 அடதத் லதாைரந்்து லதலுங்கா ா (43), மற்றும் ஆந்திரப் பிரனதசம் (45) ஆகியடவ இைம் 

லபற்றுள்ள அனத சமயம் கரந்ாைகா 69 னபறுகாைே் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதத்துை ் 

தமிழகத்திற்கு அடுத்த இைதத்ிை் உள்ளது. 

 

 

சதவாங்கு மற்றும் கடை்பசு வளங்காப்பு சமயங்கள் 

 இந்தியாவி ் முதை் னதவாங்குச ் சரணாையம் மற்றும் கைை்பசு வளங்காப்பகம் 

ஆகியவற்றிட  அறிவிதத்டதயடுத்து, அடுதத் இரண்டு ஆண்டுகளிை் இரண்டு 

உயிரி ங்களுக்குமா  வளங்காப்பு டமயங்கடளயும் அடமப்பதற்கு தமிழ்நாடு 

வ தத்ுடற திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 திண்டுக்கை் மாவை்ைம் அய்யலூரிை் னதவாங்கு வளங்காப்பு டமயம் அடமக்கப்பை 

உள்ளது. 

 தஞ்சாவூர ் மாவை்ைதத்ிை் உள்ள மன ாரா எனுமிைத்திை் கைை்பசு வளங்காப்பு டமயம் 

அடமக்கப்பை உள்ளது. 

 கைை்பசு வளங்காப்பு டமயமா து முழுத் திை்ைத்திற்கான ஒரு ஈடுபாை்டு டமயமாக 

லசயை்படும். 
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 அங்கு கைை்சார ் அருங்காை்சியகம், அடரவை்ை வடிவ அரங்கம், கைை் ஆய்வு டமயம் 

மற்றும் குடிை்கள் ஆகியடவ அடமக்கப்பை உள்ளது. 

 

 

தமிழகப் சபாருளாதாரத்தின் தரவு 

 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிை் லசப்ைம்பர ்மாதம் வடர தமிழ்நாை்டி ் நிகர சந்டதக் கை ்கள் 

(மறு சரிபாரப்்பிற்குப் பிறகு) சுமார ்30.3% குடறந்துள்ளது. 

 கைந்த ஆண்டு இனத காைதத்ிை் 35,000 னகாடி ரூபாயாக இருந்த இத ் அளவு 24,403 னகாடி 

ரூபாயாக குடறக்கப்பை்டுள்ளது. 

 தமிழக அரசா து, மாநிை னமம்பாை்டுக் கை ்கள் (SDLs) எ ப்படும் பதத்ிரங்கடள 

லவளியிடுவத ் மூைம் சந்டதயிை் இருந்து கை ் லபறுகிறது. 

 கைந்த ஆண்டு 85,209.74 னகாடியாக இருந்த தமிழகதத்ி ் லமாதத் வருவாய் வரவுகள் 

ஆ து 2022-23 ஆம் ஆண்டி ் முதை் பாதியிை் சுமார ் 1.12 ைை்சம் னகாடி ரூபாயாக 

இருந்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு லசப்ைம்பர ் 30 ஆம் னததிய ்டறய நிைவரப்படி, தமிழகத்தி ் நிதிப் 

பற்றாக்குடற ₹18,726.32 னகாடியாகவும், வருவாய்ப் பற்றாக்குடற ₹4,184.10 னகாடி ஆகவும் 

இருந்தது. 

 2023 ஆம் நிதியாண்டி ் முதை் பாதியிை் மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசா ஆகிய 

மாநிைங்களிை் நிதி உபரித் லதாடககள் பதிவாகியுள்ள . 

 கரந்ாைகா, குஜராத், தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரனதசம் மற்றும் மத்தியப் பிரனதசம் னபா ்ற 

சிை லபரிய மாநிைங்களிை் மிகக் குடறந்த அளவிலான நிதிப் பற்றாக்குடறனய (நிதி 

நிடை மதிப்பீடுகளிை் 30%க்கும் குடறவாக) பதிவாகியுள்ள . 

 2023 ஆம் ஆண்டி ் முதை் பாதியிதலதய பீகார ் மற்றும் ஆந்திரப் பிரனதசம் ஆகிய 

மாநிைங்கள் ஏற்க னவ தங்களது முழு ஆண்டு இைக்குகடள நிடறவு லசய்துள்ள . 

 

TrackKD செயலி 

 தமிழ்நாடு காவை்துடற “TrackKD” என்ற லசயலிடய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்ே மாநிைம் முழுவதும் காணப்படும் அறியப்பை்ைக் குற்றவாளிகடள னநரடியாக 

கண்காணிப்புச ்லசய்வதற்கு இந்தச ்லசயலி அவரக்ளுக்கு உதவும். 

 மாநிைதத்ிை் உள்ள 39 மாவை்ைங்கள் மற்றும் ஒ ்பது ஆடணயரகங்கடளச ் னசரந்்த 

30,000க்கும் னமற்பை்ை கோடர ் குற்றவாளிகளி ் விவரங்கள் எண்ணிம மயமாக்கப் 

பை்டுள்ள . 
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 குற்றதத்ி ் த ்டம, லசயை் முடற மற்றும் குற்றதத்ுை ் லதாைரப்ுடைய கும்பை் 

ஆகியவற்றி ் அடிப்படையிை் சந்னதகப்பைக் கூடிய வடகயிைா  நபரக்டள இந்தச ்

லசயலி வடகப்படுத்தும் என்பதோடு, இது அட த்து வடகயா  குற்றவாளிகளி ் 

லபயரக்டளக் லகாண்ை நீண்ைப் பை்டியடைக் குடறப்பதற்குப் புை ாய்வாளரக்ளுக்கு 

மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

தூய்சமப் பணியாளரக்ள் சமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 தமிழக அரசா து, துப்புரவுப் பணியாளரக்ள் னமம்பாை்டுத் திை்ைதத்ிட த் லதாைங்கி 

உள்ளது. 

 இது மாநிைத்தி ் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் துடற சாரந்்த லதாழிைாளரக்ளி ் நைட  

உறுதி லசய்வடத னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இத்திை்ைதத்ி ் ஒரு பகுதியாக, துப்புரவுப் பணியாளரக்டள அடையாளம் காணவும், 

அவரக்ளி ் எண்ணிக்டகயிட க் கணக்லகடுப்பதற்காகவும் ஒரு டகனபசி லசயலி 

லவளியிைப் பை்ைது. 

 துப்புரவுப் பணியாளரக்டளக் கண்ைறிவதற்கா  ஒரு கணக்லகடுப்பு னமற்லகாள்ளப் 

பை்டு, அத ் மூைம் னசகரிக்கப்பை்ை தரவுகள் இந்தச ்லசயலியிை் பதினவற்றப்படும். 

 இந்ேத் திை்ைத்தி ் முதை் கை்ைமா து, மாநிைத்திை் உள்ள ஐந்து நகரப்்புற உள்ளாை்சி 

அடமப்புகளிை் லசயை்படுதத்ப்பை உள்ளது. 

 பி ் ர ்இது மற்ற உள்ளாை்சி அடமப்புகளுக்கும் விரிவுபடுதத்ப் படும். 

 

மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் சிசை 

 வாரணாசியிை் அடமந்துள்ள புதுப்பிக்கப்பை்ை பாரதி இை்ைத்டத முதை்வர ் மு.க. 

ஸ்ைாலி ் அவரக்ள் திறந்து டவத்தார.் 

 இந்த வீை்டிை் பாரதியார ் த து 15 வயது முதை் 19 வயது வடரயிைா  காைங்களிை் 

வாழ்ந்தார.் 

 'பாரதி இை்ைத்திை்' புதிதாக அடமக்கப்பை்டுள்ள பாரதியார ்அவரக்ளி ் சிடைடயயும் 

அவர ்திறந்து டவதத்ார.் 

 பாரதியாரி ் நூற்றாண்டு நிட வு நாளா து மகாகவி தி மாக (கசப்டம்பர ் 11) 

அனுசரிக்கப்படும் எ ்றும் அவர ்அறிவித்தார.் 

 இந்த நிட விைதத்ிை் இந்தச ்சிடைடயத் தவிர ஒரு சிறிய நூைகமும் அடமந்துள்ளது. 

 

இந்தியா டுசட இதழின் சிறந்த மாநிைங்களுக்கானப் பட்டியை் 

 இந்தியா டுனை இதழி ் சிறந்த லசயை்திற ் லகாண்ை மாநிைங்களி ் பை்டியலிை், 

இந்தியாவி ் மிகப்லபரிய மாநிைங்களுள் லதாைரந்்து 5வது ஆண்ைாக தமிழ்நாடு 

முதலிைத்டதப் பிடித்துள்ளது. 

 ஒவ்னவார ் ஆண்டி ் முடிவிலும், மாநிைங்களி ் லசயை்திற ் குறிதத் தரவரிடசப் 

பை்டியடை இந்தியா டுனை இதழ் லவளியிடுகிறது. 
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 லபாருளாதாரம், மருத்துவம், னவளாண்டம, கை்வி, உள்கை்ைடமப்பு, சை்ைம் & ஒழுங்கு, 

சுற்றுைா மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் ஆகிய பிரிவுகளி ் கீழ் பை்னவறு மாநிைங்கடள லபரிய 

மற்றும் சிறிய மாநிைங்களாக இந்த நிறுவ ம் பை்டியலிடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  இந்தப் பை்டியலிை் தமிழ்நாடு 1303.5 புள்ளிகளுை ் முதலிைத்திை் 

உள்ளது. 

 2018, 2019, 2020, 2021 ஆகிய நா ்கு ஆண்டுகளிலும் தமிழகம் லதாைரந்்து முதலிைத்திை் 

இருந்தது. 

 அடதத் லதாைரந்்து இமாசச்ைப் பிரனதசம் மற்றும் னகரளா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ள . 

 குஜராத,் பஞ்சாப் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியடவ முடறனய 4வது, 5வது மற்றும் 6வது 

இைங்களிை் உள்ள மாநிைங்கள் ஆகும். 

 லபாருளாதார னமம்பாை்டிை் குஜராத் மு ் ணியிை் உள்ளது. 

 கைந்த ஆண்டு அந்ேப் பிரிவில் 4வது இைத்திை் இருந்த தமிழகம், இந்த ஆண்டு 2வது 

இைதத்ிற்கு மு ்ன றியுள்ளது. 

 மருத்துவப் பிரிவிை் கைந்த ஆண்டு 5வது இைத்திலிருந்து 3வது இைத்திற்கு மு ்ன றிய 

தமிழக மாநிைமா து சுகாதாரதத்ிை் கைந்த ஆண்டிை் இருந்த 7வது இைத்திலிருந்து 3வது 

இைதத்ிற்கு மு ்ன றியுள்ளது. 

 சிறந்த உள்கை்ைடமப்பி ் அடிப்படையிை் கைந்த ஆண்டிை் 4வது இைத்திை் இருந்த 

தமிழகம் 3வது இைதத்ிற்கு மு ்ன றியுள்ளது. 

 

 

நூைகங்களின் நண்பரக்ள் திட்டம் 

 தமிழக அரசா து, வாசிப்புப் பழக்கத்திட  ஊக்குவிக்கும் வடகயிை் ‘நூைகங்களி ் 

நண்பரக்ள்’ எ ்ற திை்ைதத்ிட த் லதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்ேத் திை்ைதத்ி ் கீழ், அரசு நைத்தும் நூைகங்களுக்குச ்லசை்ை முடியாத நபரக்ளுக்கு 

த ிப்பை்ை முடறயிை் புதத்கங்கள் வழங்கப்படும். 

 

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


                   
 

24 
 

 இந்ேத் திை்ைத்தி ் படி, நூைகதத்ிற்கு வர முடியாத மாற்றுத் திற ாளிகள், மூத்தக் 

குடிமக்கள், குழந்டதகள் மற்றும் மருதத்ுவமட யிை் அனுமதிக்கப்பை்டுள்ள உள் 

னநாயாளிகள் உள்ளிை்னைார ்இந்த மு ்ல டுப்பி ் மூைம் பய டைவாரக்ள். 

 இதற்காக த ் ாரவ்ைரக்ளி ் னசடவகளும் பய ்படுதத்ப்பை உள்ளது. 

 ஒரு அறிவு சாரந்்தச ்சமூகத்டத னமம்படுத்தச ்கசய்வனத இத்தடகய மு ்ல டுப்பி ் ஒரு 

னநாக்கமாகும். 

 

 

நம்ம பள்ளி அறக்கட்டசள 

 முதை்வர ் மு.க.ஸ்ைாலி ் அவரக்ள், தமிழக மாநிைத்திை் உள்ள அரசுப் பள்ளிகடள 

த ியார ் துடறகளி ் பங்களிப்புை ் அதே னமம்படுத்தும் னநாக்கிை் இந்ேத் 

திை்ைதத்ிட  லச ்ட யிை் லதாைங்கி டவத்தார.் 

 உள்கை்ைடமப்பு மற்றும் ந ்மதிப்பி ் அடிப்படையிை் அரசுப் பள்ளிகடள சிறப்பாகச ்

லசயை்பைச ்லசய்வடத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இது கை்வியாளரக்ள் மற்றும் இைாப னநாக்கற்ற நிறுவ ங்களி ் (NGOs) 

உறுப்பி ரக்ளிடைனயயா  திை்ைமாக இருக்கும். 

 இத்திை்ைதத்ி ் மூைம், அரசுப் பள்ளிகளிை் படித்து, தற்னபாது பை்னவறு நிறுவ ங்களிை் 

உயரப்தவி வகிக்கும் மு ் ாள் மாணவரக்ள், லதாழிைதிபரக்ள் மற்றும் சமூக அக்கடற 

லகாண்ை மு ் ாள் மாணவரக்ள், தங்கள் நிறுவ ங்களி ் சமூகப் லபாறுப்பு (CSR) நிதி 

மூைம் அரசுப் பள்ளிகடளே் ததல்தடுதத்ு நைதத்ுவர.் 

 சுற்றுசச்ுவர,் ஓவியம், இடணயதள வசதிகள், சுகாதார கழிப்படறகள், ஆய்வகங்கள், 

நூைகங்கள் னபா ்ற அடிப்படை வசதிகடள னமம்படுதத்ும் வடகயிை் இந்ேத ் திை்ைம் 

லதாைங்கப் பை உள்ளது. 

 TVS னமாை்ைாரஸ்் நிறுவ த்தி ் தடைவர ்னவணு சீ ிவாச ், நம்ம பள்ளி அறக்கை்ைடள 

திை்ைதத்ி ் தடைவராகவும், விஸ்வநாத ் ஆ ந்த் இத்திை்ைதத்ி ் தூதராகவும் உள்ள ர.் 

 நம்ம ஊர ்பள்ளிே் திை்ைமா து இத ் விரிவாக்கத் திை்ைமாகும். 

 உள்ளூர ் மாணவரக்ள், மு ் ாள் மாணவரக்ள், லதாழிை் துடறயி ர ் மற்றும் உைகம் 

முழுவதும் வாழும் புைம்லபயரந்்த தமிழரக்டள இடணப்பதற்கா  அடித்தளத்திட  

நம்ம ஊர ்பள்ளிே் திை்ைம் நிறுவுகிறது. 
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 மு ் தாக, மாநிைப் பள்ளிக் கை்வித் துடறயி ் பள்ளிக் கை்வி இயக்கக வளாகதத்ி ் 

லபயரிட  “னபராசிரியர ்K.அ ்பழக ் கை்வி வளாகம்” எ ்று முதை்வர ்அவரக்ள் லபயர ்

மாற்றம் லசய்தார.் 

 

 

உைக ஆணழகன் பட்டம் 2022 

 

 தாய்ைாந்திை் நடைலபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு உைக ஆணழக ் னபாை்டியிை் தமிழகத்டதச ்

னசரந்்த ரானஜந்திர ் மணி பை்ைதத்ிட  லவ ்றுள்ளார.் 

 இவர ்5வது முடறயாக இந்தப் பை்ைத்திட  லவ ்றுள்ளார.் 

 

கிொன் ஆளிை்ைா விமானங்களுக்கு வான்வழிப் சபாக்குவரத்திற்கான தசைசம 

இயக்குநரகத்தின் ஒப்புதை் 

 ஆளிை்ைா விமா ங்கள் தயாரிப்பு நிறுவ மா  கருைா ஏனராஸ்னபஸ் பிடரனவை் 

லிமிலைை், வா ்வழிப் னபாக்குவரத்திற்கா  தடைடம இயக்குநரகத்தி ் வடக சார ்

சா ்றிதழ் மற்றும் லதாடைதூரதத்ிலிருந்து இயக்குவதற்கா  பயிற்சி அடமப்பு 

ஆகியவற்றிற்கா  அனுமதிடயப் லபற்றுள்ளது. 

 இந்த ஒப்புதைா து உள்நாை்டினைனய வடிவடமக்கப்பை்ை கிசா ் வதக ஆளிை்ைா 

விமா ங்களுக்காகப் லபறப்பை்டுள்ளது. 
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 எ னவ, இந்த ஒப்புதடைப் லபற்ற இந்தியாவி ் முதை் ஆளிை்ைா விமா  உற்பதத்ி 

லசய்யும் புதல்தாழிை் நிறுவ மா து இதுனவயாகும். 

 வா ்வழிப் னபாக்குவரதத்ிற்கா  தடைடம இயக்குநரகதத்ி ் வடக சார ் சா ்றிதழ் 

ஆளிை்ைா விமா ங்களி ் தரச ் னசாதட யி ் அடிப்படையிை் அதட  கடுடமயா  

னசாதட ச ்லசயை்முடறக்கு உை்படுத்தப்பை்ைப் பிறகு வழங்கப் படுகிறது. 

 இந்திய அரசா து, ஆளிை்ைா விமா ங்களுக்கா  விதிமுடறகளி ் கீழ் 2021 ஆம் 

ஆண்டிை் ஆகஸ்ை் மாதத்திை் வடகசார ்சா ்றிதழ் வழங்கீை்டு முடறயிட  இந்தியாவிை் 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இந்தியாவினைனய தயாரிப்தபாம்  திை்ைத்தி ் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ‘கிசா ்’ ஆளிை்ைா 

விமா ங்கள் ஆ து பயிர ்இழப்டபக் குடறதத்ை், பயிர ்வளக் கண்காணிப்பு, மகசூை் 

அளவீடு மற்றும் சமீபத்திய உற்பதத்ித் திற ் லகாண்ை லதாழிை்நுை்பங்கடளக் 

லகாண்டுப் பயிர ்இழப்டப ஈடு லசய்தை் னபா ்ற னவளாண் னநாக்கங்களுக்காக என்று 

பிரதத்ினயகமாக உருவாக்கப்பை்டுள்ள . 

 

 

குப்சபகள் இை்ைாத மன்னார ்வசளகுடா 

 தமிழ்நாை்டி ் ம ் ார ் வடளகுைா கைை் னதசியப் பூங்காவிை் காணப்படும் 

உபனயாகமற்ற அை்ைது லதாடைந்து னபா  வடை மற்றும் கைை் குப்டபகள் னபா ்ற 

பிரசச்ட டயே் தீரப்்பதற்காக மாநிை வ தத்ுடறயா து HCL அறக்கை்ைடளயுை ் (HCLF) 

டகனகாரத்த்ுள்ளது. 

 இதில் உபனயாகமிை்ைாத தூக்கி எறியப்பை்ை அை்ைது லதாடைந்து னபா  மீ ்பிடிச ்

சாத ங்கள் ‘Ghost nets’ எ ப்படுகி ்ற . 

 இது உைலகங்கிலும் அடமந்துள்ள கைனைார மற்றும் கைை் வாழ்விைங்களுக்கு ஒரு 

கடுடமயா  அசச்ுறுத்தடை ஏற்படுத்துகிறது. 

 ஒரு மாலபரும் அளவிை் குடிமக்கள் ஈடுபாடு சாரந்்த நைவடிக்டகக்கா  மூ ்றாண்டு 

காலச ் லசயை் திை்ைம் மற்றும் ‘குப்டபகள் இை்ைாத ம ் ார ் வடளகுைா’ லவகுஜ  

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரங்களும் நைதத்ப்படும். 
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நீைகிரி வசரயாடு வளங்காப்புத் திட்டம் 

 தமிழக அரசா து நீைகிரி வடரயாடு எ ப்படும் தமது மாநிை விைங்கிட ப் 

பாதுகாக்கும் ஒரு மு ்ல டுப்பிட த் லதாைங்கியுள்ளது. 

 இத்திை்ைதத்ி ் கீழ், அரசாங்கம் கீை்க்கண்டவற்தறே் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

o ஆய்வுகள் மற்றும் னரடினயா லதாடை அளவியை் ஆய்வுகள் மூைம் நீைகிரி 

வடரயாடுகளி ் எண்ணிக்டகடயப் பற்றிய சிறப்பா  புரிதடை உருவாக்குேல் 

o வடரயாடுகடள அவற்றி ் முந்டதயக் காை வாழ்விைத்திை் மீண்டும் அறிமுகப் 

படுதத்ுதை் மற்றும் அதனுை ் லதாைரப்ுடைய அசச்ுறுத்தை்கடளச ்சரி லசய்தை். 

o னமலும், இந்த இ ங்கள் பற்றியப் லபாது விழிப்புணரவ்ிட  அதிகரிே்ேல். 

 இத்திை்ைம் ஆ து 2022 முதை் 2027 ஆம் ஆண்டு வடர லசயை்படுத்தப்பை உள்ளது. 

 னமலும், E.R.C.னைவிோர ்எ ்பவடரப் னபாற்றும் வடகயிை் அக்னைாபர ்07 ஆம் னததி என்பது 

‘நீைகிரி வடரயாடு தி மாக’ லகாண்ைாைப்பை உள்ளது. 

 1975 ஆம் ஆண்டிை் இந்த இ ங்கள் பற்றி னமற்லகாள்ளப்பை்ை முதை் ஆய்வுகளின் 

மு ்ன ாடியாக இவர ்திகழ்கிறார.் 

 இது அருகி வரும் இ ங்களுள் ஒ ்றான  லத ் ிந்தியாவி ் லவப்பமண்ைை மடைப் 

பகுதிகளிை் காணப்படும் ஒனர ஒரு கவள்ளாட்டினம் ஆகும். 
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சதசியெ ்செய்திகள் 

‘சபாரக்்களெ ்சீருசடக்கான' அறிவுொர் சொத்து உரிசம 

 இந்திய இராணுவமா து, புதிய வடிவடமப்பு லகாண்ை மற்றும் உருமடறப்பு வடிவச ்

சீருடையி ் உரிமத்திட க் னகாருவதற்காக தவண்டி அதற்கா  அறிவுசார ் லசாத்து 

உரிடமயிட ப் லபறுவதற்கு (IPR) பதிவு லசய்துள்ளது. 

 இந்திய இராணுவ வீரரக்ளுக்கா  புதிய டிஜிை்ைை் முடறயிை் வடிவடமக்கப்பை்ை 

னபாரக்்களச ்சீருடையா து, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 15 ஆம் னததி இராணுவ தி ே்ே ்று 

லவளியிைப்பை்ைது. 

 இந்தச ் சீருடையா து சமகாைே் னதாற்றம் மற்றும் லசயை்பாடு சாரந்்த வடிவடமப்பு 

லகாண்ைது.  

 இந்த உடையி ் துணியா து இைகுவாகவும், வலிடமயாகவும், காற்று ஊடுருவக் 

கூடியதாகவும், விடரவாக உைரத்்தக் கூடியதாகவும், பராமரிக்க எளிதா  வடகயிலும் 

லசய்யப் பை்டுள்ளது. 

 

 

குடியரசு தின விழா சிறப்பு விருந்தினர ்

 2023 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி மாதத்திை் நடைலபற உள்ள குடியரசு தி  விழாவிை் எகிப்து 

நாை்டி ் அதிபர ்அப்லதை் ஃபதத்ா அை் சிசி அவரக்ள் சிறப்பு விருந்தி ராக பங்னகற்க 

உள்ளார.் 

 னகாவிை்-19 லபருந்லதாற்று காரணமாக 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தி  விழா 

லகாண்ைாை்ைங்களுக்கா  விருந்தி ரக்ளுக்கா  திை்ைங்கள் ரதத்ு லசய்யப் பை்ைதாை், 

2020 ஆண்டிற்குப் பிறகு வருடக தரும் முதை் விருந்தி ர ்திரு. சிசி ஆவார.் 

 எகிப்து அரபுக் குடியரசி ் அதிபர ் நமது குடியரசு தி தத்ிை் சிறப்பு விருந்தி ராகக் 

கைந்து லகாள்வது இதுனவ முதை் முடறயாகும். 

 இரு நாடுகளும் இந்த ஆண்டு த து அரசு முடற உறவுகள் நிறுவப்பை்ைத ் 75வது ஆண்டு 

நிடறடவக் லகாண்ைாடுகி ்ற . 

 னமலும், 2022-23 ஆம் ஆண்டிை் G-20 அடமப்பி ் தடைடமப் பதவிக் காைதத்ி ் னபாது 

எகிப்து 'விருந்தி ர ்நாைாக' பங்னகற்பதற்கும் அடழப்பு விடுக்கப்பை்ைது. 

 இந்தியாவி ் நை்பு நாடுகளி ் தடைவரக்ள் 1950 ஆம் ஆண்டு முதை் குடியரசு தி  

விழாவிை் பங்னகற்று விழாவிட ச ்சிறப்பித்து வருகி ்ற ர.் 
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 முேலாவோக, இந்னதான சிய அதிபர ் சுகரன் ா 1950 ஆம் ஆண்டிை் முதை் சிறப்பு 

விருந்தி ராக அடழக்கப்பை்ைார.் 

 1952, 1953 மற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டுகளிை், குடியரசு தி  விழாக்களிை் லவளிநாை்டுே ்

தடைவர ்சிறப்பு விருந்தி ரக்ளாக இல்லாமல் நைத்தப்பை்ைது. 

 மு ் ாள் அலமரிக்க அதிபர ்பராக் ஒபாமா (2015), ரஷ்ய அதிபர ்விளாடிமிர ்புடி ் (2007) 

ஆகினயார ்கைந்த காைதத்ிை் சிறப்பு விருந்தி ரக்ளாக வருடக புரிந்துள்ள ர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிை், அப்னபாடதயப் பினரசிை் அதிபர ் லஜய்ர ் னபாை்ச ானரா சிறப்பு 

விருந்தி ராக பங்னகற்றார.் 

 

 

மூன்றாவது ஆய்வுக் கப்பை் 'இக்ொக்' 

 இந்தியக் கைற்படையி ் மூ ்றாவது ஆய்வுக் கப்பைா  ‘இக்சாக்’ லச ்ட யிை் 

படையிை் இடணக்கப்பை்ைது. 

 இது நா ்கு ஆய்வுக் கப்பை்கள் (லபரியது) (SVL) திை்ைத்தி ் மூைம் உருவாக்கப்பை்ை 

மூ ்றாவது கப்பைாகும். 

 இக்கப்பலுக்கு ‘வழிகாை்டி’ எ ்று லபாருள்படும் வடகயிை் ‘இக்சாக்’ எ ்று லபயரிைப் 

பை்டுள்ளது. 

 

 கைலிை் கைற்படையி ர ்பாதுகாப்பாகப் பயணிப்பதற்கு ஆய்வுக் கப்பை்களி ் முக்கியப் 

பங்களிப்டபக் குறிக்கும் வடகயிை் இந்தக் கப்பலுக்கு இந்ேப் லபயரிைப் பை்டுள்ளது. 
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 இந்ேத் திை்ைதத்ி ் முதை் கப்பைா  ‘சந்தாயக்’ 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 05 ஆம் 

னததிய ்று லகாை்கத்தாவிை் உள்ள GRSE என்ற கப்பை் கை்டும் தளத்திை் படையிை் 

இடணக்கப் பை்ைது. 

 

சபறுகாை தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் குசறவு 

 

 2018-20 ஆம் ஆண்டிற்கா  இந்தியாவி ் னபறுகாை தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் (MMR) 97 

ஆக இருந்தது. 

 2014-16 ஆம் ஆண்டிை், 130 ஆக இருந்த னபறுகாை தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதமா து, 

அத ்பி ் நிடையா  வடகயிைா  ஒரு சரிடவக் கண்ைது. 

 ஒரு பிராந்தியதத்ிை் பதிவாகும் னபறுகாை தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் எ ்பது அந்ேப் 

பகுதியிை் உள்ள லபண்களி ் தபறு காலம் சாரந்்த ஆனராக்கியத்தி ் ஒரு மதிப்பீடு ஆகும். 

 இது ஒரு லட்சம் குைந்தே பிறப்புகளின் தபாது ஏற்படும் கரப்்பிணிகளின் இறப்பாகும். 

 

 இந்திய மாநிைங்களிை், அசாம் அதிகபை்சமாக 195 னபறுகாை தாய்மாரக்ள் இறப்பு 

விகிததத்ுைனும், அடதத் லதாைரந்்து மதத்ியப் பிரனதசம் (173) மற்றும் உத்தரப் பிரனதசம் 

(167) ஆகிய மாநிைங்களும் இைம் லபற்றுள்ள . 
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 னகரளாவிை் னபறுகாைே் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் (19) மிகக் குடறவாக உள்ள 

நிதலயில், அதேே் கோடரந்்து மகாராஷ்டிரா மாநிைதத்ிை் 33 ஆகவும், லதலுங்கா ா 

மாநிைதத்ிை் 43 ஆகவும் அது பதிவாகியுள்ளது. 

 இதில் ேமிை்நாடு 4வது இடே்தில் உள்ளது (54). 

 

ஒட்டும் வசகயிைான முதை் பற்று அட்சட 

 

 IDFC First வங்கியா து NPCL அதமப்புடன் இடணந்து சமீபத்திை் FIRSTAP எ ப்படும் 

இந்தியாவி ் முதை் ஒை்டி அடிப்படையிைா  இந்தியாவி ் முதை் பற்று அை்டையிட  

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது அருகிலுள்ள புைத ்லதாைரப்ு (NFC) லசயை்படுதத்ப்பை்ை விற்பட  முட யத்திை் இந்ே 

ஒை்டிகடளத் தை்டுவத ் மூைம் பரிவரத்்தட கடள னமற்லகாள்ள வழிவடக லசய்கிறது. 

 பற்று அை்டைகடள எடுதத்ுச ் லசை்ைாமை் கடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் பிற 

இைங்களிை் இந்த ஓை்டிகடளத் தை்டுவத ் மூைம் பணம் லசலுத்துவதற்கு இடதப் 

பய ்படுத்தைாம். 

 ரூ.5,000 வடரயிைா  பணப் பரிவரத்்தட கடள த ிப்பை்ை அடையாள எண் (PIN) 

இை்ைாமலும், அதற்கு னமற்பை்ை பரிவரத்த்ட களுக்குே் த ிப்பை்ை அடையாள எண் (PIN) 

உள்ளிடுவத ் மூைமும் இந்தப் பரிவரத்த்ட கடள னமற்லகாள்ள இயலும். 

  

MGNREGA திட்டத்திற்கான மறுஆய்வுக் குழு 

 மகாத்மா காந்தி னதசிய ஊரக னவடைவாய்ப்பு உறுதித் திை்ைம் லதாைரப்ா  (MGNREGS) 

மாநிைங்களி ் லசயை்திற ் மற்றும் அத ் கீழ் நிைவும் நிரவ்ாகப் பிரசச்ிட கள் குறிதத்ு 

ஆய்வு லசய்வதற்கா  குழு ஒ ்றிட  மதத்ிய அரசு அடமதத்ுள்ளது. 

 மு ் ாள் ஊரக னமம்பாை்டுத் துடற லசயைாளர ்அமரஜ்ித் சி ்ஹா தடைடமயிை் இந்த 9 

னபர ்லகாண்ை குழு அடமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 நாை்டி ் பை்னவறு பகுதிகளிை் உள்ள கிராமப்புறத் துடறயிை் நிைவும் கூலி னவடைக்கா  

னதடவடயப் பாதிக்கும் பை்னவறு காரணிகடள இந்தக் குழு ஆய்வு லசய்யும். 

 மகாத்மா காந்தி னதசிய ஊரக னவடைவாய்ப்பு உறுதித் திை்ைமா து 2006 ஆம் ஆண்டிை் 

நாை்டி ் மிகவும் பி ்தங்கிய 200 மாவை்ைங்களிை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 இது 2007-08 ஆம் ஆண்டிை் னமலும் 130 மாவை்ைங்களுக்கும், 2008-09 ஆம் ஆண்டிை் நாடு 

முழுவதும் விரிவுபடுத்தப் பை்ைது. 

 இது ஒவ்லவாரு கிராமப்புறக் குடும்பதத்ிற்கும் ஒரு நிதியாண்டிை் 100 நாள் கூலியுை ் 

கூடிய னவடைவாய்ப்டப உறுதி லசய்கிறது. 
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 இந்தத் திை்ைத்திற்கா  தளத்திை் உள்ள தரவுகளி ்படி, 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 7.55 னகாடி 

குடும்பங்கள் (11.19 னகாடி நபரக்ள்) இதத்ிை்ைத்தி ் மூைம் பய ் லபறுகி ்ற ர.் 

 நைப்பு 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிை், நவம்பர ்26 ஆம் னததி வடர 5.21 னகாடி குடும்பங்கள் (7.22 

னகாடி மக்கள்) இந்தத் திை்ைதத்ி ் மூைம் பய ் லபற்றுள்ள ர.் 

 

 

7வது உைகத் சதாழிை்நுட்ப உெச்ிமாநாடு 

 7வது உைகத் லதாழிை்நுை்ப உசச்ி மாநாைா து புது லைை்லியிை் கைப்பு முடறயிை் 

நடைலபற உள்ளது. 

 இது புவிசார ் லதாழிை்நுை்பம் லதாைரப்ாக இந்திய அரசு னமற்லகாள்ளும் வருைாந்திர 

முத ்டம மாநாைாகும்.  

 னமலும் இது லவளியுறவு அடமசச்கம் மற்றும் காரல் கி இந்தியா ஆகியவற்றி ாை் 

இடணந்து நைத்தப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு உசச்ி மாநாை்டி ் கருதத்ுரு, 'லதாழிை்நுை்பதத்ி ் புவிசார ் அரசியை்' 

எ ்பதாகும். 

 

கார்பன் பற்றுசகப் பயன்பாடு மற்றும் செமிப்புக் சகாள்சக கட்டசமப்பு - நிதி 

ஆசயாக்  

 நிதி ஆனயாக் அடமப்பா து, காரப் ் பற்றுடகப் பய ்பாடு மற்றும் னசமிப்பிற்கா  

(CCUS) லகாள்டகக் கை்ைடமப்பி ் அறிக்டகடயே் தயாரித்துள்ளது. 

 சீ ா மற்றும் அலமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக, ஆண்டிற்கு சுமார ்2.6 ஜிகா ை ் காரப் ் 

உமிழ்வுகடள லவளியிடுவதுை ், உைகிை் CO2 வாயுவிதன லவளியிடும் மூ ்றாவது 

லபரிய நாைாக இந்தியா உள்ளது. 

 எ னவ, காரப் ் பற்றுடகப் பய ்பாடு மற்றும் னசமிப்புக் லகாள்டகயா து, இந்தியா 

அத ் காரப் ் நீக்க இைக்குகடள அடைவதற்கு இ ்றியடமயாத ஒ ்றாகும். 
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 காரப் ் பற்றுடகப் பய ்பாடு மற்றும் னசமிப்புக் லகாள்டக எ ்பது காரப் ் டை 

ஆக்டசடு உமிழ்டவக் டகப்பற்றி, கை்டுமா ப் லபாருை்கள் னபா ்றவற்டறத் 

தயாரிப்பதற்கு (பய ்பாடு)  அை்ைது னமற்பரப்பிற்குக் கீனழ பை ஆயிரம் அடிகளுக்குக் 

கீனழ அேதன நிரந்தரமாகச ் னசமிதத்ு டவப்பேற்கு (னசமிப்பு) பயன்படும் ஒரு லசயை் 

முடறயாகும். 

 

ெமன்சவ பயிற்சி - 2022 

 இந்திய விமா ப் படையா து ‘சம ்னவ 2022’ எ ப்படும் ஒரு வருைாந்திரக் கூை்டு 

ம ிதாபிமா  உதவி மற்றும் னபரிைர ்நிவாரண (HADR) பயிற்சியிட  ஆக்ராவில் நைத்தி 

வருகிறது. 

 இது நிறுவ ம் சாரந்்த னபரிைர ் னமைாண்டமக் கை்ைடமப்புகள் மற்றும் அவசர காை 

நைவடிக்டககளி ் லசயை்திற ் ஆகியவற்றிட  மதிப்பிடுவடத னநாக்கமாகக் 

லகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய நாை்டிட ச ் னசரந்்த பை்னவறு பங்குதாரரக்ளி ் பங்னகற்புை ், ஆசியா ் 

நாடுகளி ் பிரதிநிதிகளும் இந்தப் பயிற்சியிை் கைந்து லகாண்ை ர.் 

 

இந்திய அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ப வரைாறு திட்டம் 

 இந்திய வரைாற்று ஆராய்சச்ிச ் சடப (ICHR) மற்றும் இஸ்னரா ஆகியடவ இடணந்து 

"இந்திய அறிவியை் மற்றும் லதாழிை்நுை்ப வரைாறு" எ ்ற திை்ைத்டதே ் லதாைங்கச ்

கசய்வதற்கா  ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் டகலயழுதத்ிை்டுள்ள . 

 பை்னவறு அறிவியை் களங்களிை் இந்திய நாை்டிட  ஒரு "விஷ்வ குரு" (உைகத் தடைவர)் 

ஆக நிடை நிறுதத்ுவனத இத ் இைக்காகும். 

 இந்தியாவி ் லபாருளாதார வரைாற்டறக் கண்ைறிவதற்காக இனத னபா ்ற திை்ைம் 

ஒ ்றிட  இந்திய வரைாற்று ஆராய்சச்ிச ்சடப லதாைங்க உள்ளது. 

 மருத்துவத் துடறயிை் இந்தியாவி ் பங்களிப்புகடளக் கண்ைறிவதற்காக ஆயுஷ் 

அடமசச்கதத்ுை ் இடணந்து இந்திய வரைாற்று ஆராய்சச்ிச ் சடப மற்லறாரு 

திை்ைதட்தயும் லதாைங்க உள்ளது. 
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சதரத்ை் பத்திரங்களின் விற்பசன குறித்த தரவு 

 

 னதரத்ை் பத்திரத் திை்ைம் லதாைங்கப்பை்ைது முதை் இ ்று வடர மும்டப நகரம் அதிக 

எண்ணிக்டகயிைா  னதரத்ை் பத்திரங்கடள விற்றுள்ளது. 

 மும்டப, லகாை்கத்தா மற்றும் டஹதராபாத் ஆகிய நகரங்கள் 2018 ஆம் ஆண்டிை் இந்ேத ்

திை்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது முதை் இ ்று வடர எண்கள் மற்றும் மதிப்பி ் 

அடிப்படையிை், அதிக எண்ணிக்டகயிைா  னதரத்ை் பத்திரங்கடள விற்றுள்ள . 

 மதிப்பி ் அடிப்படையிை் விற்பட  லசய்யப்பை்ை லமாத்தே் னதரத்ை் பத்திரங்களிை் 

மும்டபயி ் பங்கு 25.4 சதவீதம் ஆகும். 

 இரண்ைாவது அதிக எண்ணிக்டகயிைா  னதரத்ை் பதத்ிரங்கடள லகாை்கதத்ா நகரம் 

விற்றுள்ளது. 

 மும்டப, லகாை்கத்தா மற்றும் டஹதராபாத் ஆகியடவ ரூ.1 னகாடி மதிப்பிைா  

பத்திரங்கடள அதிக அளவிை் விற்பட  லசய்துள்ள . 

 காங்ைாக், ராஞ்சி மற்றும் ஸ்ரீநகர ்னபா ்ற நகரங்களிை் ஒரு னதரத்ை் பத்திரம் கூை விற்கப் 

பைவிை்டை. 

 அரசியை் கை்சிகளுக்கு அளிக்கப்படும் ந ்லகாடைகளிை் லவளிப்படைத் த ்டமடய 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக மதத்ிய அரசி ாை் இந்தத் னதரத்ை் பத்திரம் திை்ைமா து லதாைங்கப் 

பை்ைது. 

 இந்தத் திை்ைத்தி ் கீழ், வருைத்திற்கு நா ்கு முடற 10 நாை்கள் வடரயில் னதரத்ை் 

பத்திரங்கள் விற்கப்படுகி ்ற . 

 இடவ லபயர ் அறியா ந ்லகாடையாளரக்ளிைமிருந்து பணத் லதாடகயிட  

ந ்லகாடையாகப் லபற அரசியை் கை்சிகளுக்கு வழி வடக லசய்கி ்ற . 

 இந்தப் பத்திரங்கடள விற்று மீை்லைடுப்பதற்கு அங்கீகரிக்கப்பை்ை ஒனர வங்கி பாரத 

ஸ்னைை் வங்கி மை்டுனமயாகும். 
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கிரித் பரிக் குழு 

 

 கிரிே் பரிக் குழுவா து, எரிவாயு விடை நிரண்யம் குறிதத் த து அறிக்டகயிட  

சமீபதத்ிை் சமரப்்பித்தது. 

 இது 2026 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 01 ஆம் னததி முதை் முழு அளவிைா  விடையிைை் 

சுதந்திரத்டத வழங்குவதற்குப் பரிந்துடர லசய்தது. 

 வழக்கமா  எண்லணய் பிரிதல்தடுப்புத் தளங்களிை் இருந்து பிரிதல்தடுக்கப்படும் 

இயற்டக எரிவாயுவி ் விடையிட , இந்திய அரசு முற்றிலுமாகத் தடையற்ற முடறயிை் 

மற்றும் சந்டதக்னகற்ற முடறயிை் நிரண்யம் லசய்ய னவண்டும் எ ்று இக்குழு 

பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவிை் உற்பதத்ி லசய்யப்படும் லமாதத் இயற்டக எரிவாயுவிை் இது 70 

சதவீததத்ிற்கும் அதிகமா  அளவாகும். 

 வழக்கமா  எண்லணய் பிரிதல்தடுப்புத் தளங்களிை் இருந்து லபறப்படும் 

எரிவாயுவிற்கா  உசச்வரம்பு வீதத்டத ஒரு mmBTU (Metric Million British Thermal Unit) 

அளவிற்கு 0.5 ஆக அதிகரிக்க னவண்டும் எ வும் இந்தக் குழு பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

 2027 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 01 ஆம் னததியிை் வழக்கமா  எண்லணய் பிரிதல்தடுப்புத் 

தளங்களிை் இருந்து உற்பதத்ி லசய்யப்படும் எரிவாயுவிற்கா  சந்டத நிரண்ய 

விடையிட யும் இக்குழு பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

 ரிடைய ்ஸ் இண்ைஸ்ை்ரஸ்ீ நிறுவ தத்ி ் KG-D6 னபா ்ற கடி மா  புவியியை் 

அடமப்புக் லகாண்ை தளங்களிை் உள்ள தளங்களுக்கு தற்னபாதுள்ள விடை நிரண்ய 

சூதத்ிரத்திை் எந்த மாற்றத்டதயும் னமற்லகாள்வதற்கு இக்குழு பரிந்துடரக்கவிை்டை. 

 தற்னபாது, ஆழ்கைை், உயர ்லவப்பநிடை, உயர ்அழுத்த மண்ைைங்கள் ஆகியப் பகுதிகளிை் 

உள்ள உள்ள எண்லணய் பிரிதல்தடுப்புத் தளங்கள், இறக்குமதி லசய்யப் பை்ை 

திரவமாக்கப்பை்ை இயற்டக எரிவாயு விடையி ் கூறுகடள உள்ளைக்கிய னவறுபை்ை 

சூதத்ிரத்தாை் நிரண்யிக்கப்படுகி ்ற . 

 இருப்பினும், அடவ 12.46 அலமரிக்க ைாைர ் எ ்ற உசச்வரம்பு விடை அளவிற்கு 

உை்பை்ைடவயாகும். 
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ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு ெசபயிை் இந்திய அரசின் தசைசம 

 

 டிசம்பர ் 01 ஆம் னததிய ்று, ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சடபயி ் (UNSC) மாதாந்திர 

சுழற்சி முடற தடைடமப் பதவிடய இந்தியா ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிை் அசச்டபயி ் னதரந்்லதடுக்கப்பை்ை உறுப்பி ராக இந்தியாவி ் 

இரண்டு ஆண்டு காை பதவிக் காைதத்ிை் இந்தியா இவ்வாறு லபாறுப்னபற்பது இது 

இரண்ைாவது முடறயாகும். 

 இந்தியா மு ் தாக 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாதத்திை் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு 

சடபயி ் தடைடமப் லபாறுப்பிட  ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 லவளி விவகாரங்கள் துடற அடமசச்ரும் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் லபாதுச ்லசயைாளர ்

அ ்னைா ினயா குை்ைலரஸ்ஸும் டிசம்பர ்14 ஆம் னததிய ்று ஐக்கிய நாடுகள் சடபயிை் 

M.K.காந்தி அவரக்ளி ் மாரப்ளவு உயரம் உள்ள சிடைடயத் திறந்து டவக்க உள்ளார.் 

 இந்தே் தி மா து காந்தி அவரக்ள் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் தடைடமயகத்திற்கு 

வருடகத் தந்தடதக் குறிக்கிறது. 

 சரவ்னதச அடமதி மற்றும் பாதுகாப்டபப் னபணுவதற்கா  உறுதிப்பாை்டிட க் லகாண்ை 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சடப, உைகளாவியப் பைதரப்பு உறவுகளி ் டமயப் 

பகுதியாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சடபயா து, 15 உறுப்பி ர ் நாடுகடளக் லகாண்ைது : 

அவற்றுள் 5 நிரந்தர மற்றும் 10 நிரந்தரமற்ற உறுப்பி ர ்நாடுகள் ஆகும். 

 பத்து நிரந்தரமற்ற உறுப்பி ர ்நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயாை் இரண்டு 

வருை காைதத்ிற்கு உறுப்பி ரக்ளாகத் னதரந்்லதடுக்கப் படுகின்றன. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சடபயிை் இந்தியா ஏழு முடற நிரந்தரமற்ற 

உறுப்பி ராகப் பணியாற்றியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி மாதத்திை், இந்தியா எை்ைாவது முடறயாக ஐக்கிய நாடுகள் 

பாதுகாப்புச ்சடபயிை் இைம் லபற்றது. 
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அசனத்து மகளிர் நீதிமன்ற அமரவ்ு 

 

 இந்தியத் தடைடம நீதிபதி D.Y. சந்திரசூை் அவரக்ள், ஹிமா னகாஹ்லி மற்றும் னபைா M. 

திரினவதி ஆகிய நீதிபதிகள் அைங்கிய ஒரு அட த்து மகளிர ் நீதிம ்ற அமரவ்ிட  

அடமத்துள்ளார.் 

 இந்த அமரவ்ா து திருமணம் சாரந்்தப் பிரசச்ிட கள் மற்றும் பிதண லதாைரப்ா  

விவகாரங்கள் ஆகியவற்னறாடுே் லதாைரப்ுடைய இைமாற்ற மனுக்கடள விசாரிக்கும். 

 உசச் நீதிம ்ற வரைாற்றிை் அட தத்ு மகளிர ்அமரவ்ு அடமக்கப்படுவது இது மூ ்றாவது 

முடறயாகும். 

 நீதிபதிகள் கியா ் சுதா மிஸ்ரா மற்றும் ரஞ்ச ா பிரகாஷ் னதசாய் ஆகினயார ்அைங்கிய 

முதை் அட த்து மகளிர ்அமரவ்ா து 2013 ஆம் ஆண்டிை் அடமக்கப்பை்ைது. 

 2வது அமரவ்ா து 2018 ஆம் ஆண்டிை் நீதிபதிகள் R. பானுமதி மற்றும் இந்திரா பா ரஜ்ி 

ஆகினயார ்அைங்கிய அமரவ்ாகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டிை், மேராஸ் உயர ்நீதிம ்றதத்ி ் தடைடம நீதிபதி அமனரஷ்வர ்பிரதாப் 

சாஹி அத ் முதை் மூ ்று நீதிபதிகள் அைங்கிய முழு அளவிைா  அட த்து மகளிர ்

அமரவ்ிட  அடமதத்ார.் 

 தற்னபாது உசச் நீதிம ்றத்திை் நீதிபதிகள் னகாஹ்லி, B.V. நாகரத ்ா மற்றும் நீதிபதி 

திரினவதி உை்பை மூ ்று லபண் நீதிபதிகள் உள்ள ர.் 

 நீதிபதி நாகரத ்ா அவரக்ள் 2027 ஆம் ஆண்டிை் முதை் லபண் தடைடம நீதிபதியாக 

பதவினயற்க உள்ளார.் 

 தற்னபாது உசச் நீதிம ்றதத்ிை் தடைடம நீதிபதி உை்பை 27 நீதிபதிகள் உள்ள நிதலயில் 

உசச் நீதிம ்றதத்ி ் அனுமதிக்கப்பை்ை எண்ணிக்டகயா து 34 ஆகும். 

 

சமம்பட்ட இைகுரக செலிகாப்டர் Mk-III பசடப் பிரிவு 

 840 Sqn (CG) எ ப்படும் இந்திய கைனைாரக் காவை்படையி ் னமம்பை்ை இைகுரக 

லஹலிகாப்ைரான (ALH) Mk-III என்ற படைப் பிரிவா து சமீபத்திை் அந்ேப் படையிை் 

இடணக்கப் பை்ைது. 

 Mk-III னமம்பை்ை இைகுரக லஹலிகாப்ைரக்ள், இந்துஸ்தா ் ஏனராநாை்டிக்ஸ் லிமிலைை் 

நிறுவ ம் மூைம் உள்நாை்டினைனய தயாரிக்கப்பை்ைது. 
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 இது தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரனதசம் ஆகிய மாநிைங்களிை் உள்ள ஆபத்துக்கு 

உள்ளாகக் கூடியப் பகுதிகள் நிடறந்த நீரந்ிடைகளிை் இந்தியக் கைனைாரக் காவை் 

படையி ் லசயை்திற ்களுக்கு ஒரு லபரிய உதன்வகதத்ிட  வழங்கும். 

 

 

உள்ளடக்க மாநாடு 

 

 னதசிய ஊக்க மருந்துே் தடுப்பு முகடம (NADA) ஆ து முதை் முடறயாக உள்ளைக்க 

மாநாை்டை நைதத்ுகிறது. 

 மாற்றுத் திற ாளி விடளயாை்டு வீரரக்ளுக்கு ஊக்க மருந்துே் தடுப்பு சாரந்்த கை்வி 

மற்றும் லசயை்முடறகடள வழங்குவதிை் கவ ம் லசலுதத்ுவடத இது னநாக்கமாகக் 

லகாண்டுள்ளது. 

 

பழங்குடியினர் குளிரக்ாை விழா 

 ஜம்மு காஷ்மீரி ் பந்தினபாரா மாவை்ைதத்ிை் முத ்முடறயாக பழங்குடியி ர ் குளிர ்

காை விழா நடைலபற்றது. 

 காஷ்மீரி சமூகத்டதச ் னசரந்்த மக்களா , குஜ்ஜரக்ள் மற்றும் னபக்கரவ்ாை்கள் 

னவற்றுடமயிை் கைாசச்ார ஒற்றுடமயி ் த ித்துவமா  சித்தரிப்பிட  லவளிப் 

படுதத்ும் விதமாக தடால் எ ப்படும் கருவியி ் (முரசு) தாளங்களுக்கு ஏற்ப ஒ ்றாக 

நை மாடி ாரக்ள். 

 'கை்கா' எ ்பது அந்த இரண்டு பழங்குடிச ் சமூகத்தி ராை் நிகழ்த்தப்பை்ை மற்லறாரு 

நிகழ்வாகும். 
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 இது அட தத்ுப் புவியியை், சமூகம் மற்றும் அரசியை் முரண்பாடுகளுக்கு மதத்ியிை் 

குஜ்ஜர ்இ த்தவர ்னமற்லகாண்டு வரும் னபாராை்ை உணரட்வச ்சித்தரிக்கிறது. 

 

இந்தியக் கடற்பசடக்கான குடியரசுத் தசைவரின் நிசையான நிறம் மற்றும் 

முத்திசர 

 இந்தியக் கைற்படைக்கான குடியரசுே் ேதலவரின் நிதலயான நிறம் மற்றும் முத்திடர 

ஆகியவற்றிற்கா  புதிய வடிவடமப்டப அறிமுகப்படுதத்ுவதற்கு இந்தியக் குடியரசுத ்

தடைவர ்ஒப்புதை் அளித்துள்ளார.் 

 இது இந்தியாவி ் மகதத்ா  கைை்சார ்பாரம்பரியத்டத எடுதத்ுக் காை்டுவனதாடு, சக்தி 

வாய்ந்த, திறம் மிக்க, நம்பிக்டக மற்றும் லபருடமமிக்க இந்தியக் கைற்படைடய 

அடையாளப்படுதத்ுகிறது. 

 இந்தியக் கைற்படைக்கா  குடியரசுே் ேதலவரின் நிதலயான நிறம் மற்றும் 

முத்திடரயின் முந்டதய வடிவடமப்பு 2017 ஆம் ஆண்டு லசப்ைம்பர ் 06 ஆம் னததிய ்று 

உருவாக்கப் பை்ைது. 

 இந்தியக் கைற்படை முதத்ிடரயா து, மாறுபை்ை வடிவடமப்புடைய நங்கூரதத்ிற்கு 

பதிைாக லதளிவா  நங்கூரதத்ுை ் கூடிய வடகயிை் வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

 1951 ஆம் ஆண்டு னம 27 ஆம் னததிய ்று அப்னபாடதயக் குடியரசுத் தடைவர ்ைாக்ைர ்

ரானஜந்திர பிரசாத் அவரக்ளாை் இந்தியாவி ் மூ ்று படைகளிை் ஒன்றான கைற் படைக்கு 

President’s Colour வழங்கப்பை்ைது. 

 

அரசியைசமப்பு - ஒரு சபண்ணிய ஆவணம் 

 தடைடம நீதிபதி D.Y. சந்திரசூை் அவரக்ள், "வயது வந்னதார ்வாக்குரிடம: இந்தியாவி ் 

அரசியை் மாற்றத்டத ஒரு சமூக மாற்றமாக பரிமாற்றுதை்" எ ்ற கருதத்ுருவி ் கீழ், 8வது 

ைாக்ைர ்L.M. சிங்வி நிட வு விரிவுடரடய ஆற்றி ார.் 

 "வளரச்ச்ியடைந்த" னமற்கதத்ிய ஜ நாயக நாடுகளிை் லபண்களுக்கும், கறுப்பி  

மக்களுக்கும், லதாழிைாள வரக்்கதத்ி ருக்கும் இத்தடகய உரிடமகள் வழங்கப் பை்ை 

னபாது, அட வருக்குமா  வயது வந்னதார ் உரிடமடய அறிமுகப் படுதத்ியது ஒரு 

புரை்சிகரமா  லசயை் எ ்று அவர ்குறிப்பிை்ைார.் 
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 இந்த வடகயிை், நமது அரசியைடமப்பு ஒரு லபண்ணிய ஆவணம் என்பதோடு, ஒரு 

சமதத்ுவச ்சமூக மாற்ற ஆவணமாகவும் அது உள்ளது. 

 இது காை ித்துவ மற்றும் காை ிதத்ுவதத்ிற்கு முந்டதயப் பாரம்பரியத்திை் இருந்து ஒரு 

முறிவாகக் கருதப் படுவதோடு, உண்டமயினைனய இந்தியரக்ளி ் கற்பட யினுடைய 

விடளலபாருளாக இருந்த இந்த நைவடிக்டகயா து அரசியல் அடமப்பி ாை் ஏற்றுக் 

லகாள்ளப்பை்ை ஒரு துணிசச்ை் மிக்க நைவடிக்டகயாகும். 

 

ெங்கம் - கடற்பசடப் பயிற்சி 

 சங்கம் எ ப்படும் 7வது கைற்படைப் பயிற்சியா து னகாவாவிை் லதாைங்கியது. 

 இது இந்தியக் கைற்படைப் பிரிவா  MARCOs மற்றும் அலமரிக்கக் கைற்படைப் பிரிவா  

SEALs ஆகியவற்றுக்கு இடையிைா  ஒரு கூை்டுக் கைற்படை சிறப்புப் பயிற்சி ஆகும். 

 சங்கம் கைற்படைப் பயிற்சியா து முத ்முதலிை் 1994 ஆம் ஆண்டிை் நைதத்ப்பை்ைது.  

 னமலும், இது இரு நாடுகளுக்கு இடையிைா  ஒரு முக்கியமா  இராணுவ மற்றும் 

உத்திசார ்முயற்சியாகும். 

 

 

அெெ்கம் மற்றும் எண்ணிம ஊடகெ ்ெங்கம் 

 இந்தியா முழுவதும் லசய்திகள் மற்றும் நைப்பு விவகாரங்கடள லவளியிடும் 

நிறுவ ங்களுக்கா  ஒரு சுய ஒழுங்குமுடற அடமப்பாக அசச்கம் மற்றும் எண்ணிம 

ஊைகச ்சங்கத்திட  (PADMA) அறிவிதத்ு மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 

 அசச்கம் மற்றும் எண்ணிம ஊைகச ் சங்கம் எ ்பது 47 லசய்தி லவளியீை்டு 

நிறுவ ங்கடளக் லகாண்ை ஒரு சுய ஒழுங்குமுடற அடமப்பாகும். 

 இந்த அடமப்பா து அத ் உறுப்பி ரக்ளாக உள்ள லவளியீை்டு நிறுவ ங்களி ் 

தளங்களிை் லவளியிைப்படும் எண்ணிம ஊைகச ் லசய்தி உள்ளைக்கம் லதாைரப்ா  

குடறகடளத் தீரப்்பதற்கா  லபாறுப்பிட க் லகாண்டுள்ள அடமப்பாகும். 

 மு ் ாள் உயரநீ்திம ்ற நீதிபதி மூை் சந்த் காரக்் இந்த அடமப்பிற்குே் தடைடம 

தாங்குவார.் 

 இந்த அடமப்பிை் பகுதி னநர உறுப்பி ரும் இைம் லபறுவர.் 
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சதசியக் கட்சி அந்தஸ்து - ஆம் ஆத்மி கட்சி 

 ஆம் ஆதம்ி கை்சியா து, னதசியக் கை்சிகள் எ ்ற குழுவிை் னசர உள்ளது. 

 அரவிந்த் லகஜ்ரிவாை் 2012 ஆம் ஆண்டிை் ஆம் ஆதம்ி கை்சிடய (AAP) லதாைங்கி ார.் 

 ஒரு னதசியக் கை்சி எ ்பது குடறந்தபை்சம் மூ ்று மாநிைங்களிை் இரண்டு சதவீத 

மக்களடவத் லதாகுதிகளிை், அதாவது 11 இைங்களிை் லவற்றி லபற்றிருக்க னவண்டும். 

 ஆம் ஆதம்ி கை்சியி ் உறுப்பி ரக்ள் எவரும் மக்களடவ உறுப்பி ரக்ளாக இைம் லபற 

விை்டை. 

 இதற்கா  மற்லறாரு நிபந்தட  எ ் லவ ்றாை், அந்தக் கை்சியா து நா ்கு 

மாநிைங்களிை் மாநிைக் கை்சி எ ்ற அங்கீகாரத்திட ப் லபற்றிருக்க னவண்டும். 

 ஆ ாை், இக்கை்சி லைை்லி மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிைங்களிை் லபரிய ஆதரவுை ் 

அரசிட  அடமத்துள்ளது. 

 னகாவா மாநிைதத்ிை், இந்ேக் கை்சி ஆறு சதவீத வாக்குகடளப் லபறுதை் / இரண்டு 

இைங்களிை் லவற்றி லபறுதை் எ ்ற நிபந்தட டயப் பூரத்த்ி லசய்கிறது. 

 தற்னபாது எை்டு னதசியக் கை்சிகள் மை்டுனம இந்திய னதரத்ை் ஆடணயத்தி ாை் 

அங்கீகரிக்கப்பை்டுள்ள .  

 அடவ பா.ஜ.க., காங்கிரஸ், னதசிய மக்கள் கை்சி, திரிணாமுை் காங்கிரஸ் கை்சி, 

னதசியவாே காங்கிரஸ் கை்சி, இந்தியப் லபாதுவுடைடம கை்சி, இந்தியப் லபாதுவுடைடம 

கை்சி (மாரக்்சிஸ்ை்), மற்றும் பகுஜ ் சமாஜ் கை்சி ஆகிய வாகும். 

 இந்த அந்தஸ்தி ் காரணமாக, ஆம் ஆதம்ி கை்சியி ் னதரத்ை் சி ் மா து (துடைப்பம்) 

இந்தியா முழுவதும் மாற்றப்பைாமை் இருக்கும். 

 னதசியக் கை்சிகள் ஆ து லபாதுத ்னதரத்ை்களி ் னபாது, ஆகாசவாணி மற்றும் தூரத்ரஷ் ் 

ஆகியவற்றிை் ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அடைவரிடசகடளப் லபறுகி ்ற . 

 அது ேனது கை்சியி ் தடைடம அலுவைகத்திட க் கை்ைடமப்பதற்காக தவண்டி அரசு 

நிைத்டதப் லபறும். 

 அங்கீகரிக்கப்பை்ை ‘மாநிை’ மற்றும் ‘னதசிய’ கை்சிகளுக்கு னவை்புமனு தாக்கை் லசய்ய ஒனர 

ஒரு மு ்லமாழிபவர ்மை்டுனம னதடவ. 
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வனவிைங்குகள் (பாதுகாப்பு) ெட்டத் திருத்த மசொதா 2021 

 வ விைங்குகள் (பாதுகாப்பு) சை்ைத ்திருதத் மனசாதாவா து, 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்08 

ஆம் னததிய ்று, பாராளும ்றத்தி ் குளிரக்ாைக் கூை்ைத் லதாைரிை் மாநிைங்களடவயிை் 

நிடறனவற்றப்பை்ைது. 

 இது 1972 ஆம் ஆண்டு வ விைங்குகள் (பாதுகாப்பு) சை்ைத்திை் குறிப்பிைத்தக்க சிை 

திருத்தங்கடளச ்னமற்லகாள்கிறது. 

 இந்த ஆண்டி ் ஆகஸ்டு மாததத்ிை் இந்த மனசாதா மக்களடவயிை் நிடறனவற்றப் பை்ைது. 

 இந்தச ்சை்ைத்தி ாை் பாதுகாக்கப்படும் உயிரி ங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்டப 

அதிகரிப்படத இந்த மனசாதா னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 அழியும் நிடையிை் உள்ள வ  விைங்குகள் மற்றும் தாவரங்களி ் (CITES) இ ங்களிை் 

னமற்லகாள்ளப்படும் சரவ்னதச வரத்த்கம் லதாைரப்ா  உை ்படிக்டகயி ் விதிகடள 

இந்தச ் சை்ைத்திை் லசயை்படுதத்ுவத ் மூைம் இந்த நைவடிக்டகயிட  னமற்லகாள்ள 

திை்ைமிைப் பை்டுள்ளது. 

 

 43வது பிரிவிை் மிக முக்கியமா  திருத்தம் ஒ ்று னமற்லகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 முதை் அை்ைவடணயிை் இைம் லபற்றுள்ள யாட  இ ங்கடள, ‘சமய அை்ைது னவறு எந்த 

னநாக்கதத்ிற்காகவும்’ பய ்படுதத் இது அனுமதிக்கிறது. 

 இத்திருத்தத்திற்கு வ விைங்கு ஆரவ்ைரக்ள் மற்றும் விைங்கு நிபுணரக்ள்  ஆகினயார ்

கடும் விமரச் த்டதத் லதரிவிதத்ுள்ள ர.் 
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 இந்தியாவிை் விைங்குகளிை் னமற்லகாள்ளப்படும் சை்ைவினராத வரத்்தகேத்ிதனே் 

ேடுக்கும் இன்ன பிற  ஒழுங்கு முடறச ்சை்ைங்கள்  

o சுங்கச ்சை்ைம், 1962 

o லவளிநாை்டு வரத்்தகம் (னமம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுடற) சை்ைம், 1992 

o ஏற்றுமதி இறக்குமதி லகாள்டக மற்றும் வ விைங்கு (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972. 

 

6வது வந்சத பாரத் இரயிை் 

 நாக்பூர ் நகடர பிைாஸ்பூர ்நகருை ் இடணக்கும் 6வது வந்னத பாரத் விடரவு இரயிை் 

னசடவயிட ப் பிரதமர ்அவரக்ள் லகாடியடசதத்ுே் லதாைங்கி டவதத்ார.் 

 ஏற்க னவ லைை்லி-வாரணாசி, லைை்லி - ஸ்ரீ டவஷ்னணா னதவி மாதா கதர்ா, காந்திநகர ்- 

மும்டப, புதுலைை்லி - ஆம்ப் ஆண்லைௌரா மற்றும் லச ்ட  - டமசூரு ஆகிய 

நகரங்களுக்கு இடைனய வந்னத பாரத் இரயிை்கள் இயக்கப்பை்டு வருகி ்ற . 

 இந்திய இரயிை்னவ நிரவ்ாகமா து, லைை்லி-டவஷ்னணா னதவி, கதர்ா வழித் தைத்திை் 

முழுவதும் டசவ உணவு வடககள் வழங்கப்படும் வசதி லகாண்ை முதை் வந்னத பாரத ்

இரயிை் னசடவயிட த் லதாைங்கியது. 

 

 

முப்பரிமாண முசறயிை் உயிரி அெச்ிடை் முசறக்கான சிறப்பு சமயம் 

 கபங்களூருவின் இந்திய அறிவியை் கை்வி நிறுவ மா து (IISc) இந்தியாவி ் முதை் 

முப்பரிமாண முடறயிை் உயிரி அசச்ிைை் முடறக்கா  ஒரு சிறப்பு டமயத்திட த ்

லதாைங்கியுள்ளது. 

 திசு லபாறியியை், மீளுருவாக்க மருத்துவம் மற்றும் புதிய மருந்துகளி ் கண்டுபிடிப்பு 

ஆகியவற்றிை் னமலும் புதிய கண்டுபிடிப்புகடள லகாண்டு வருவதற்காக தவண்டி  

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்குத் னதடவயா  லசயற்கருவிகடள வழங்குவதிை் இந்த டமயம் 

கவ ம் லசலுத்தும். 

 இது முப்பரிமாண முடறயிை் உயிரி அசச்ிைை் அடமப்புகளுக்கா  அணுகை் 

வாய்ப்புகடள வழங்குவதோடு, ஆராய்சச்ியாளரக்ள் முக்கியமா ப் பய ்பாடுகள் 

லதாைரப்ா  தங்கள் பணிடய னமலும் துரிதப்படுதத்வும் உதவுகிறது. 
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21 பசுந்தட விமான நிசையங்களுக்கு ஒப்புதை் 

 

 இந்தியாவிை், இதுவடர கை்டுமா ப் பணிகள் எதுவும் னமற்லகாள்ளப்பைாத நிைதத்ிை் 

அடமக்கப்படும் (பசுந்ேடம்) 21 விமா  நிடையங்கடள அடமப்பதற்கு மதத்ிய அரசு 

சமீபதத்ிை் "லகாள்டகசார"் ஒப்புதடை அளித்துள்ளது. 

 இதுவடர கை்டுமா ப் பணிகள் எதுவும் னமற்லகாள்ளப்பைாத நிைத்திை் அடமக்கப் படும் 

இந்ே 21 விமா  நிடையங்களிை், ஒ ்பது விமா  நிடையங்கள் ஏற்க னவ 

லசயை்பாை்டுக்கு வந்துள்ள . 

 கிர ்ீஃபீை்ை் விமா  நிடையம் எ ்பது எந்தலவாரு னமம்பாை்டு நைவடிக்டககளும் 

இை்ைாத நிைதத்ிை், கைந்த காைத்திை் எந்தலவாருப் பணியும் லசய்யப்பைாத இைத்திை் 

புதிதாகக் கை்ைப்படும் ஒரு விமான நிடையமாகும். 

 தற்னபாதுள்ள விமா  நிடையங்களிை் உள்ள னபாக்குவரத்து லநரிசடைக் குடறக்கும் 

வடகயிை் இந்த விமா  நிடையங்கள் கை்ைடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

 லபாதுவாக, இது நகரத்திலிருந்து லவகு லதாடைவிை் உள்ள பகுதியிை், சுற்றுசச்ூழை் 

பாதிப்பு குறித்த சிறப்பு கவ ம் லசலுத்தும் வடகயிை் கை்ைடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவிை் தினெரி ஊதியம் 

 னகரளாவிை் பணி புரியும் தி சரி கூலிக் காரரக்ள் குஜராத ்மற்றும் மகாராஷ்டிரா னபா ்ற 

லதாழிை்மயமாக்கப்பட்ட மாநிைங்களிை் பணி புரியும் தங்கள் சக ஊழியரக்டள விை 

அதிகமாக வருமா ம் ஈை்டியுள்ள ர.் 
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 அவரக்ள் னதசியச ்சராசரியா  ரூ.373.30 எ ்ற அளடவ விை இருமைங்கு (837.3) அதிகம் 

ஈை்டியுள்ள ர.் 

 னகரளாவிை் உள்ள கை்டுமா த் லதாழிைாளரக்ளி ் சராசரி தி சரி ஊதியமா து, 

குடறந்த ஊதியம் வழங்கப்படும் மாநிைங்களா  திரிபுரா மற்றும் மதத்ியப் பிரனதசம் 

ஆகியவற்றிட  விை மூ ்று மைங்கு அதிகமாகும். 

 மற்ற இரண்டு மு ் ணி மாநிைங்களாக ஜம்மு & காஷ்மீர ்மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ள 

நிதலயில், அங்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் முடறனய ரூ.519 மற்றும் ரூ.478 ஆகும். 

 ஒரு லதாழிைாளிக்குச ் சராசரியாக ரூ.726.8 ஊதியம் வழங்குவதுை ் அதிக ஊதியம் 

லபறும் னவளாண் லதாழிைாளரக்டளக் லகாண்டு னகரள மாநிைம் மு ் ணியிை் உள்ளது. 

 பண்டணே் லதாழிைாளரக்ளுக்கு ஜம்மு & காஷ்மீரிை் சராசரியாக ஒரு நபருக்கு ரூ. 524.6 

ரூபாயும், இமாசச்ைப் பிரனதசதத்ிை் ஒரு நபருக்கு ரூ. 457.6 ரூபாயும் தமிழ்நாை்டிை் ஒரு 

நபருக்கு ரூ.445.6 ரூபாயும் சராசரி ஊதியமாக வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

PM VIKAS திட்டம் 

 பிரதா ் மந்திரி லகௌஷை் னகா காம் காரியக்ரம் (PMKKK) என்ற திை்ைமா து தற்னபாது 

பிரதா ் மந்திரி விராசத் கா சம்வரத் ் (PM VIKAS) திை்ைம் எ ்று லபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

 இது சிறுபா ்டம விவகாரங்கள் துதற அடமசச்கத்தி ் கீழ் உள்ள ஒரு மத்திய அரசி ் 

திை்ைமாகும். 

 திற ் னமம்பாடு, கை்வி, லபண்கள் தடைடமதத்ுவம் மற்றும் லதாழிை்முட வு ஆகிய 

கூறுகடளப் பய ்படுதத்ி சிறுபா ்டமயி ரி ், குறிப்பாக டகவிட ஞர ்சமூகங்களி ் 

வாழ்வாதாரத்டத னமம்படுதத்ுவடத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டு உள்ளது. 

 இந்தத் திை்ைமா து சிக்னகா அவுர ்கமானவா, USTTAD, ஹமாரி தனராஹர,் டந னராஷ் ி 

மற்றும் டந ம ்சிை் ஆகிய ஐந்து திை்ைங்கடள ஒருங்கிடணக்கிறது. 
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BOLD திட்டம் 

 சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்கள் அடமசச்கமா து, காதி மற்றும் கிராமத ்

லதாழிை்துடற ஆடணயதத்ி ் (KVIC) மூைம் "BOLD திை்ைம்" எ ்ற ஒரு த ித்துவமா  

னசாதட த் திை்ைத்டதத் லதாைங்கியுள்ளது. 

 BOLD எ ்பது வறை்சியிை் காணப்படும் நிைங்களிை் அடமந்துள்ள மூங்கிை் னசாடை 

எ ்பதட க் குறிக்கிறது. 

 பை்னவறு கிராமத் லதாழிை்கள் மூைம் சுற்றுசச்ூழடைப் பாதுகாக்கவும், கிராமப் 

லபாருளாதாரத்டத வலுப்படுத்தவும் மூங்கிை் சாகுபடியி ் சுற்றுசச்ூழை் சாரந்்த 

ந ்டமகள் மற்றும் லபாருளாதார ஆற்றடை அறிவியை் ரதீியாகப் பய ்படுதத்ச ்

லசய்வதுதம இந்த மு ்ல டுப்பி ் னநாக்கமாகும். 

 காதி மற்றும் கிராமத் லதாழிை்துடற ஆடணயத்தி ் கீழ் இந்தத் திை்ைத்திற்கு நிதி 

ஒதுக்கீடு வழங்கப் பைவிை்டை. 

 அசாம் மாநிைதத்ிை் இருந்து லகாண்டு வரப்பை்ை மூங்கிை் க ்றுகள் ஒரு த ் ாரவ்ே ்

லதாண்டு நிறுவ த்தி ாை் ந ்லகாடையாக வழங்கப்பை்டுள்ள . 

 இது ஒரு னசாதட த் திை்ைம் மை்டுனம எ ்பதாை் இந்தத் திை்ைதத்ிற்கு இைக்கு எதுவும் 

நிரண்யிக்கப் பைவிை்டை. 
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நமாமி கங்சகத் திட்டத்திற்குக் கிசடத்த அங்கீகாரம் 

 இந்தியாவி ் பு ித நதியா  கங்டகடயப் புனரடமப்பதற்காகே் லதாைங்கப்பை்ை 

நமாமி கங்டக திை்ைதத்ிட  இயற்டகடயப் புதுப்பிப்பதற்காகத் லதாைங்கப்பை்ை 10 

சிறந்த உைக மறுசீரடமப்புப் பணிகளிை் ஒ ்றாக ஐக்கிய நாடுகள் சடப 

அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழை் அடமப்பி ் மறுசீரடமப்பு லதாைரப்ா  ஐக்கிய நாடுகளி ் பதத்ு 

ஆண்டுகளுக்கான மு ்ல டுப்பி ் கீழ் இடவ னதரந்்லதடுக்கப்பை்ை . 

 இது ஐக்கிய நாடுகளி ் சுற்றுசச்ூழை் திை்ை அடமப்பு (UNEP) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளி ் 

உணவு மற்றும் னவளாண்டம அடமப்பு (FAO) ஆகியவற்றி ாை் ஒருங்கிடணக்கப்பை்டு 

னமற்லகாள்ளப்படும் ஒரு உைகளாவிய இயக்கமாகும். 

 கங்டக நதிடயப் புதுப்பிக்க னவண்டியத ் அவசியத்டத உணரந்்து 2014 ஆம் ஆண்டிை் 

மத்திய அரசி ாை் நமாமி கங்டக திை்ைம் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 

 

20 அணுெக்தி நிசையங்கள் 
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 இந்தியா 2031 ஆம் ஆண்டிற்குள் 20 அணுமி ் நிடையங்கடளத் லதாைங்க திை்ைம் 

இை்டுள்ளது. 

 இது கிை்ைத்தை்ை 15,000 லமகாவாை் மி ் உற்பதத்ித் திறட  இந்திய மி ் உற்பத்தித் 

திற ிை் னசரக்்கிறது. 

 இந்த 20 அணுமி ் நிடையங்களிை் 700 லமகாவாை் திற ் லகாண்ை முதைாவது அைகா து 

2023 ஆம் ஆண்டிை் குஜாரேத்ின் காக்ராபர ்நகரிை் லதாைங்கப்படும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 கை்பாக்கதத்ிை் அடமக்கப்பை்டு வரும் 500 லமகாவாை் திற ் லகாண்ை முதலுறு னவக 

ஈனுடையா து 2024 ஆம் ஆண்டிை் லசயை்பைத் லதாைங்கும். 

 அடதத் லதாைரந்்து 2025 ஆம் ஆண்டிை் கூைங்குளதத்ிை் 1,000 லமகாவாை் திற ் லகாண்ை 

இரண்டு அைகுகள் அடமக்கப்பை உள்ள . 

 

முதை் காரப்ன்-நடுநிசை ஆற்றை் பரிமாற்றம் 

 எரிசக்தி வரத்்தகே் தளமா  இந்திய எரிசக்திப் பரிமாற்றம் என்ற நிறுவ மா து 

நாை்டி ் முதை் காரப் ்-நடுநிடை ஆற்றை் பரிமாற்ற நிறுவ மாக மாறியது. 

 காரப் ் உமிழ்விட  ஈடு லசய்வதற்குச ் சந்டத அடிப்படையிைா  வரத்த்க லசயற் 

கருவிகடள இது பய ்படுதத்ுகிறது. 

 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரச ் சுழிய உமிழ்டவ எை்டுவதட  இந்தியா இைக்காகக் 

லகாண்டுள்ளது. 

 

சபருந்திரள் அளவிை் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முதைாவது ஃப்சளக்ஸ் எரிசபாருளிை் 

இயங்கும் மகிழுந்து 

 

 மாருதி சுஸுகி நிறுவ மா து, னவக ் ஆர ் எ ப்படும் ஃப்லளக்ஸ் எரிலபாருளிை் 

இயங்கும் மகிழுந்தி ் மு ்மாதிரியிட  லைை்லியிை் காை்சிப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது இந்தியாவிை் லபருந்திரள் அளவிை் உற்பத்தி லசய்யப்பை்ை முதைாவது ஃப்லளக்ஸ் 

எரிலபாருளிை் இயங்கும் மகிழுந்தாக குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

 20% (E20) மற்றும் 85% (E85) ஆகிய எதத் ாை்-லபை்னராை் எரிலபாருள் கைடவயிை் இயங்கும் 

வடகயிை் இந்த மகிழுந்து வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது. 
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 இந்த மு ்மாதிரி வாக மா து அதிக எத்த ாை் கைந்த லபை்னராை் எரி லபாருளிட ப் 

பய ்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி வடிவடமக்கப்பை்ை னமம்படுதத்ப் பை்ை இயந்திரத்டதக் 

லகாண்டுள்ளது. 

 

உைக சுகாதார அசமப்பின் உைகப் பாரம்பரிய மருந்துகள் சமயம் 

 குஜராதத்ி ் ஜாம்நகரிை் உைக சுகாதார அடமப்பி ் உைகப் பாரம்பரிய மருந்துகள் 

டமயதத்ிட  அடமப்பதற்கு மதத்ிய அடமசச்ரடவ ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 

 உைக சுகாதார அடமப்பி ் உைகப் பாரம்பரிய மருந்துகள் டமயமா து, ஆயுஷ் 

அடமசச்கத்தி ் கீழ் ஜாம்நகரிை் நிறுவப்பை உள்ளது. 

 உைலகங்கிலும் உள்ள பாரம்பரிய மருதத்ுவத்திற்கா  முதை் மற்றும் ஒனர உைகளாவியப் 

புற டமயம் (அலுவைகம்) இதுவாகும். 

 

 

சூர்ய கிரண் XVI பயிற்சி 

 சூரய் கிரண் பயிற்சி எ ்பது இந்தியா மற்றும் னநபாள இராணுவப் படைகளுக்கு 

இடையில் தநபாளேத்ில் நதடகபற்ற ஒரு கூை்டு இராணுவப் பயிற்சியாகும். 

 கிளரச்ச்ி எதிரப்்பு நைவடிக்டககளி ் அனுபவங்கள் மற்றும் சிறந்த நடைமுடறகள் 

ஆகியவற்றிட  பகிரத்ை் மற்றும் இயங்கு திறட  னமம்படுத்துதை் ஆகியடவ இத ் 

னநாக்கங்களாகும். 
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 இத ் முதைாவது இருதரப்புப் பயிற்சியா து 2011 ஆம் ஆண்டிை் மினசாரமிை் 

நடைலபற்றது. 

 

 

PathoDetect சொதசனக் கருவி 

 டமனைப் டிஸ்கவரி லசாலூச ்ஸ் என்ற நிறுவ த்தி ் ‘PathoDetect’ கருவியா து காச 

னநாயிட த் துை்லியமாகக் கண்ைறிவதாகக் கூறப்படுகிறது.  

 இரண்டு மணி னநரத்திற்குள் பை மாதிரிகளி ் தா ியங்கிப் பரினசாதட டய இந்ேக் 

கருவி நிடறவு லசய்துள்ளது. 

 னகாவிை் பரினசாதட யிை் பய ்படுத்தப்பை்ை RT-PCR எ ப்படும் அனத லதாழிை் 

நுை்பத்திட  இந்தக் கருவிப் பய ்படுத்துகிறது. 

 இது டிஎ ்ஏ தகவடைப் பிரிதல்தடுதத்ு, அந்த மரபணுக்கள் காசனநாடய உண்ைாக்கச ்

கசய்கி ்ற பாக்டீரியமா எ க் கண்ைறியும் வதகயில் இது ஒரு மூைக்கூறு சாரந்்த 

கருவியாகும். 

 

 

எண்ணிம இந்தியா விருதுகள் 2022 

 வீை்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகார அடமசச்கத்தி ் திற ்மிகு நகரங்கள் 

திை்ைமா து, 2022 ஆம் ஆண்டி ் எண்ணிம இந்தியா விருது விழாவிை் "திற ்மிகு 

நகரங்கள் தரவு : தரவுகள் வழியாக நகரங்கடள னமம்படுத்துதை்" எ ்ற 

மு ்ல டுப்பிற்காக பிளாை்டி ம் பரிசிட ப் லபற்றுள்ளது. 
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 'தரவுப் பகிரவ்ு மற்றும் சமூக-லபாருளாதார னமம்பாை்டிற்கா  தரவுப் பய ்பாடு' எ ்ற 

பிரிவிை் இந்த பரிசா து வழங்கப்பை உள்ளது. 

 திற ்மிகு நகரங்கள் தரவு எ ்ற மு ்ல டுப்பா து, நகர நிரவ்ாகங்கள் சா ்றுகளி ் 

அடிப்படையிைா  தீரம்ா ங்கடள எடுப்பதற்கு வழிவடக லசய்யும் ஒரு விரிவா  தரவு 

சாரந்்த சுற்றுசச்ூழை் அடமப்டப உருவாக்குவதற்கா  ஒரு முக்கியமா  படி 

நிடையாகும். 

 இந்தியாவிலுள்ள 100 திற ்மிகு நகரங்களிை் நிரவ்ாகத்டத னமம்படுதத்ுவதற்காக 

தரவுகடளப் பய ்படுதத் இந்த மு ்ல டுப்பு முயை்கிறது. 

 

 

A தரநிசைப் சபற்ற பை்கசைக்கழகம் 

 

 அமிரத்சரசிை் உள்ள குருநா க் னதவ் பை்கடைக்கழகமா து, னதசிய மதிப்பீடு மற்றும் 

அங்கீகார வழங்கீை்டுச ் சடபயி ் (NAAC) தரவரிடசயிை் A தர நிடையிட ப் லபற்று 

உள்ளது. 
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 இந்தே் தரநிடையிட ப் லபற்ற இந்தியாவி ் முதை் பை்கடைக் கழகமாக இது 

திகழ்கிறது. 

 

வாத்நகர் நகரம்  

 யுல ஸ்னகா அடமப்பி ் உைகப் பாரம்பரியே் தளங்களி ் தற்காலிகப் பை்டியலிை் 

இந்தியாவிட ச ்னசரந்்த னமலும் மூ ்று தளங்கள் னசரக்்கப் பை்டுள்ள . 

 குஜராதத்ி ் வாே்நகர ்நகரம் மற்றும் னமானதராவிை் உள்ள புகழ்லபற்ற சூரிய ் னகாவிை் 

ஆகியடவ இப்பை்டியலிை் இைம் லபற்றுள்ள . 

 திரிபுராவி ் உ னகாை்டி பாடற லவை்டுச ்சிற்பங்கள் ஆகியடவ இப்பை்டியலிை் இைம் 

லபற்றுள்ள . 

 வாேந்கர ்ஆ து பிரதமர ் நனரந்திர னமாடி அவரக்ளி ் லசாந்த ஊர ் எ ்றும் அறியப் 

படுகிறது. 

 வாேந்கரி ் வரைாறு கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டிட ச ்னசரந்்தது. 

 யுல ஸ்னகா அடமப்பி ் இந்தத் தற்காலிகப் பை்டியை் ஆ து ஒவ்லவாரு உறுப்பி ர ்

நாடுகளும் இந்தப் பை்டியலிை் குறிப்பிைப் படுவதற்காக பரிசீலிக்க விரும்பும் இைங்களி ் 

கோகுப்பாகும். 

 

 

நகர்ப்புறம் 20 நிகழ்ெச்ி 

 2023 ஆம் ஆண்டு நகரப்்புறம் 20 என்ற நிகழ்சச்ியா து, இந்தியாவி ் G20 அடமப்பி ் 

தடைடமயி ் கீழ் அகமதாபாத் நகரி ாை் ஏற்பாடு லசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 நகரப்்புறம் 20 (U20) எ ்பது G20 அடமப்பி ் ஈடுபாை்டுக் குழுக்களிை் ஒ ்றாகும். 

 பருவநிடை மாற்றம் மற்றும் சமூக உள்ளைக்கம் உள்ளிை்ை நகரப்்புற னமம்பாை்டி ் 

பை்னவறு முக்கியப் பிரசச்ட கள் பற்றிய விவாதங்கடள னமற்லகாள்ளும் ஒரு 

லசயை்முடறயிட  எளிதாக்குவதற்கு G20 அடமப்பி ் உறுப்பி ர ் நாடுகளிை் உள்ள 

நகர நிரவ்ாகங்களுக்கு இது ஒரு தளத்டத வழங்குகிறது. 

 G20 அடமப்பி ் இந்தியாவி ் தடைடமயி ் கீழ், அகமதாபாத் இந்த நிகழ்சச்ியிட  

நைதத்ும் நிதலயில் வீை்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகார அடமசச்கத்தி ாை் இது 

ஏற்பாடு லசய்யப் பை்டுள்ளது. 
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 G20 அடமப்பி ் உறுப்பி ர ்நாடுகள் தவிர, C40 (பருவநிடை 40), UCLG (ஒருங்கிடணந்த 

நகரங்கள் உள்ளாை்சி அரசுகள்) அடமப்பி ் உறுப்பி ர ் நகரங்கள் மற்றும் 

பாரட்வயாளரக்ளாக உள்ள நகரங்களி ் னமயரக்ள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் இந்த 

நிகழ்சச்ியிை் பங்னகற்க உள்ள ர.் 

 

 

மாநிைங்களசவயின் விதிமுசறப் புத்தகத்தின் 267வது விதி 

 மாநிைங்களடவயி ் விதிமுதறப் புத்தகத்தி ் 267வது விதிமுடறயா து, னமல் 

அடவயிை் சரச்ட்சக்குரியதாக மாறியுள்ளது. 

 ஏல  ிை், குளிரக்ாைக் கூை்ைத் லதாைரிை் எதிரக்்கை்சிகள் மு ்டவதத் ஒரு அறிக்டக கூை 

ஏற்கப் பைவிை்டை. 

 மாநிைங்களடவயி ் விதிமுதறப் புத்தகத்தி ் 267வது விதிமுடறயா து, அடவத ்

தடைவரி ் ஒப்புதலுை ், சடபயிை் மு ் தாக தீரம்ா ிக்கப்பை்ை லசயை்பாை்டு நிரடை 

இடைநிறுத்துவதற்கு தவண்டி மாநிைங்களடவயி ் உறுப்பி ருக்கு ஒரு சிறப்பு 

அதிகாரத்திட  வழங்குகிறது. 

 னவறு எந்த வடகயா  விவாதமும் அடவயி ் மற்ற நடைமுடறயிட  இடை நிறுத்தம் 

லசய்யாது. 

 267வது விதிமுடறயி ் கீழ் ஒரு பிரசச்ிட  ஏற்றுக் லகாள்ளப் பை்ைாை், அது அ ்டறய மிக 

முக்கியமா  னதசியப் பிரசச்ிட  எ ்படதக் குறிக்கிறது. 

 னமலும், 267வது விதிமுடறயி ் கீழ், அடவ விவாததத்ி ் னபாது இதற்கா  ஒரு 

விளக்கதத்ிட  அளிப்பத ் மூைம் அரசு இந்த விவகாரதத்ிற்குப் பதிைளிக்க னவண்டும். 

 கடைசியாக 2016 ஆம் ஆண்டிை் அப்னபாடதய அடவத் தடைவர ்ஹமீத் அ ்சாரி "பண 

மதிப்பு நீக்கம்" குறித்த விவாதத்திற்கு அனுமதி வழங்கி ார.் 

 

குற்றம் மற்றும் குற்றவியை் கண்காணிப்பு வசையசமப்பிசன செயை்படுத்துதை் 

 குற்றம் மற்றும் குற்றவியை் கண்காணிப்பு வடையடமப்பிட  (CCTNS) 

லசயை்படுத்துவதிை் அட தத்ு லபரும் மாநிைங்களிலும் ஹரியா ா மாநிலக் காவை் 

துடறயா து முதைாவது இைத்டதப் லபற்றுள்ளது. 

 குற்றம் மற்றும் குற்றவியை் கண்காணிப்பு வடையடமப்பு எ ்பது ஒருங்கிடணந்த 

லபாதுக் காவை்துடற லசயலி (CIPA) எ ப்படும் ஒரு முழு அளவிைா  திை்ைம் சாரா 

திை்ைதத்ி ் வழியிை் உருவாக்கப்பை்ை ஒரு திை்ைமாகும். 
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 நாடு முழுவதும் உள்ள 14,000க்கும் னமற்பை்ை காவை் நிடையங்கடள ஒருங்கிடணத்த ஒரு 

நாடு தழுவிய இடணயவழிக் கண்காணிப்பு அடமப்பிட  இந்த அடமப்பு 

லகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திை்ைமா து னதசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகதத்ி ாை் லசயை்படுத்தப் படுகிறது. 

 

முதை் பசுசம எஃகு தயாரிப்பு  

 மத்திய எஃகு அடமசச்ர ்னஜாதிராதிதய் சிந்தியா புதுதிை்லியிை் KALYANI FeRRESTA எ ்ற 

முதை் பசுடம எஃகு தயாரிப்பிட  லவளியிை்ைார.் 

 இது இந்தியாவி ் முதை் பசுடம எஃகு தயாரிப்பு லபாருள் ஆகும். 

 இது புன விை் அடமந்துள்ள கை்யாணி குழுமம் எ ்ற எஃகு உற்பத்தி நிறுவ த்தின் மூலம் 

உருவாக்கப்பை்ைது. 

 சுற்றுசச்ூழலிை் எந்தலவாரு கரிமப் பாதிப்புகடளயும் விை்டுச ் லசை்ைாத வடகயிை் 

புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றை் வளங்கடள இது பய ்படுதத்ுகிறது. 

 

மாநிைங்களசவத் துசணத் தசைவர் குழு - P.T. உஷா 

 மாநிைங்களடவயி ் தடைவர ்ஜக்தீப் த ்கர,் பிரபை மு ் ாள் தைகள வீராங்கட  P.T. 

உஷாவிட  நாைாளும ்ற னமைடவயி ் அடவத் துடணத் தடைவர ் குழுவி ் 

உறுப்பி ரக்ளுள் ஒருவராக நியமிப்பதற்குப் பரிந்துடரதத்ுள்ளார.் 

 சமீபதத்ிை் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கதத்ி ் தடைவராகவும் P.T. உஷா னதரந்்லதடுக்கப் 

பை்ைார.் 

 இவர ்லபரும்பாலும் "இந்தியே் தைகளத்தி ் இராணி" எ ்று அடழக்கப் படுகிறார.் 

 

 

திசன வசககள் ஊக்குவிப்பு திட்டம்  

 சமீபதத்ிை், ஐக்கிய நாடுகள்  சடபயி ் உணவு மற்றும் னவளாண் அடமப்பா து, 

இத்தாலியி ் னராம் நகரிை் 2023 ஆம் ஆண்டிட ச ் சரவ்னதச திட  ஆண்ைாக 

லகாண்ைாடுவதற்கா  (IYOM 2023) லதாைக்க விழாடவ ஏற்பாடு லசய்தது. 

 2023 ஆம் ஆண்டிட ச ் சரவ்னதச திட  ஆண்ைாகக் லகாண்ைாடுவதற்கா  பிரதமர ்

நனரந்திர னமாடி அவரக்ளி ் மு ்லமாழிதடை ஐக்கிய நாடுகளி ் லபாதுச ்சடப (UNGA) 

ஏற்றுக் லகாண்ைது. 
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 திட யி ் முக்கியதத்ுவம் குறிதத்ு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக, னவளாண் 

துதற அடமசச்கமா து நாைாளும ்ற உறுப்பி ரக்ளுக்காக ஒரு திட  உணவுத ்

திருவிழாடவ நைத்தி உள்ளது. 

 

அணுெக்தி ஒழுங்குமுசற வாரியத்தின் புதியத் தசைவர ்

 மூதத் அணுசக்தி அறிவியைாளர ் தின ஷ் குமார ் சுக்ைா, அணுசக்தி ஒழுங்குமுடற 

வாரியத்தி ் (AERB) தடைவராக மூ ்று ஆண்டு காைங்களுக்கு நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

 G. நானகஸ்வர ராவிற்கு அடுதத் படியாக இவர ்இப்பதவியிட  ஏற்றார.் 

 அணுசக்தி ஒழுங்குமுடற வாரியம் ஆ து (AERB) 1962 ஆம் ஆண்டு அணுசக்திச ்சை்ைம் 

வழங்கிய அதிகாரங்கடளப் பய ்படுத்தி 1983 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய குடியரசுத் தடைவர ்

அவரக்ளாை் உருவாக்கப்பை்ைது. 

 இது அந்தச ்சை்ைத்தி ் கீழ் குறிப்பிைப்பை்டுள்ள சிை ஒழுங்குமுடற மற்றும் பாதுகாப்புச ்

லசயை்பாடுகடள னமற்லகாள்வடத னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 அணுசக்தி ஒழுங்குமுடற வாரியதத்ி ் ஒழுங்குமுடறச ்சாரந்்த அதிகாரமா து, 1962 ஆம் 

ஆண்டு அணுசக்திச ்சை்ைம் மற்றும் 1986 ஆம் ஆண்டு சுற்றுசச்ூழை் (பாதுகாப்பு) சை்ைம் 

ஆகியவற்றிலிருந்துப் லபறப்பை்ைது. 
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 இத ் தடைடமயகம் மும்டபயிை் அடமந்துள்ளது. 

 இந்தியாவிை் அய ியாக்கும் திற ் லகாண்ை கதிரவ்ீசச்ு மற்றும் அணுசக்தியி ் 

பய ்பாடு சுகாதாரத்திற்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் எந்தலவாரு னதடவயற்ற ஆபத்டதயும் 

ஏற்படுதத்ாமை் இருப்படத உறுதி லசய்வனத இந்த வாரியத்தி ் பணி ஆகும். 

 

முதை் காைாட்பசட அருங்காட்சியகம்  

 இந்தியாவி ் முதை் காைாை்படை அருங்காை்சியகமா து மத்தியப் பிரனதசதத்ிை் உள்ள 

இந்தூரிை் அடமந்த னமாவ் எனுமிைதத்ிை் லபாதுமக்களி ் வருடகக்குத் திறக்கப் 

பை்டுள்ளது. 

 இந்த அருங்காை்சியகமா து இந்திய நாை்டினைனய முத ்டமயா தும், உைகிை் 

இரண்ைாவதும் ஆகும். 

 இதற்கு மு ், அலமரிக்காவிை் இது னபா ்ற ஒரு அருங்காை்சியகம் கை்ைடமக்கப் பை்டு 

உள்ளது. 

 இந்ேக் காைாை்படை அருங்காை்சியகமா து 1747 ஆம் ஆண்டு முதை் 2020 ஆம் ஆண்டு 

வடரயிைா  காைாை்படையி ் வரைாற்றுச ்சிறப்புகடள உள்ளைக்கியது. 

 

மிக நீளமான 'escape' சுரங்கப் பாசத - T49 

 

 இந்தியாவி ் மிக நீளமா  escape tunnel எ ப்படும் 12.89 கிமீ நீளம் லகாண்ை சுரங்கப் 

பாடதயா து ஜம்மு காஷ்மீரிை் உள்ள ப ிஹாை்-கதர்ா என்ற இரயிை் பாடதயிை் 

கை்ைடமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 இது இந்திய இரயிை்னவ நிரவ்ாகதத்ி ாை் கை்டி முடிக்கப் பை்ைது. 

 இது உதம்பூர-்ஸ்ரீநகர-்பாரமுை்ைா இரயிை் பாடத (USBRL) திை்ைதத்ி ் ஒரு பகுதியாகும். 

 

AIM-UNDP Youth Co:Lab முன்சனடுப்பு 

 நிதி ஆனயாக் அடமப்பி ் அைை் புத்தாக்கத் திை்ைம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் னமம்பாை்டுத ்

திை்ை அடமப்பி ் இந்தியப் பிரிவு ஆகியடவ இடணந்து இளம் லதாழிை் 

முட னவாருக்கா  5வது Youth Co:Lab மு ்ல டுப்பிட  அறிமுகப்படுதத்ியுள்ள . 
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 இது ஆசிய பசிபிக் பகுதியிை் உள்ள மிகப்லபரிய இடளனயார ்புத்தாக்க இயக்கமாகும். 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் னமம்பாை்டுத் திை்ை அடமப்பு (UNDP) 

மற்றும் சிை்டி அறக்கை்ைடள ஆகியவற்றி ாை் இடணந்து உருவாக்கப்பை்ைது. 

 Youth Co:Lab என்ற மு ்ல டுப்பா து இ ்றுவடர, 28 நாடுகள் மற்றும் பிரனதசங்களிை் 

லசயை்படுதத்ப்பை்டுள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டிை் நிதி ஆனயாக் அடமப்பி ் அைை் புத்தாக்கத் திை்ைதத்ுை ் 

இடணந்து, ஐக்கிய நாடுகள் னமம்பாை்டுத ் திை்ை அடமப்பி ் இந்தியப் பிரிவி ாை் 

இந்திய நாை்டிை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 
 

சிங்கம் @ 47: அம்ருத்காலுக்கான சதாசைசநாக்குத் திட்டம் 

 

 கிர ் ஆசிய சிங்கங்கதளப் பாதுகாப்பேற்காக சிங்கம் @ 47: அம்ருேக்ாலுக்கான 

கோதலதநாக்குே் திட்டே்தே மேத்ிய அரசு கவளியிட்டது. 

 இது சிங்கங்கள் பாதுகாப்புே் திட்டே்தின் ஒரு பகுதியாகும் என்பதோடு, அதிகரிேத்ு வரும் 

சிங்கங்களின் எண்ணிக்தகதய நிரவ்கிப்பேற்கான வாை்விடங்கதளப் பாதுகாேத்ு 

அதே மீட்கடடுப்பதே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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 இது உள்ளூரச் ் சமூகங்களுக்கு வாை்வாோரே்தே உருவாக்குேல், இந்ேப் கபரிய பூதன 

இனங்களின் தநாயிதனக் கண்டறிேல் மற்றும் அேற்கான சிகிசத்ச பற்றிய உலகளாவிய 

அறிவுசார ் தமயே்தே நிறுவுேல் மற்றும் உள்ளடக்கிய பல்லுயிரப்் பாதுகாப்தப 

தமம்படுேத்ுேல் ஆகியவற்தற தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

நாசி வழி செலுத்தும் சகாவிட் தடுப்பூசி 

 பாரே் பதயாகடக்கின் நாசி வழி கசலுே்தும் தகாவிட் ேடுப்பூசிதயக் கூடுேல் ஊக்க 

மருந்ோக கசலுே்ே மே்திய சுகாோர அதமசச்கம் அங்கீகரிேத்ுள்ளது. 

 இது 18 வயதுக்கு தமற்பட்டவரக்ளுக்காக தவண்டி விதரவில் Co-WIN என்ற இதணய 

ேளே்தில் அறிமுகப் படுேே்ப் படும். 

 BBV154 நாசி எனும் இந்ேே் ேடுப்பூசி கடந்ே மாேம் இந்தியே் ேதலதம மருந்துக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஒப்புேதலப் கபற்றது. 

 

 

PMGKAY மற்றும் NFSA திட்ட இசணப்பு 

 மே்திய அரசு தமலும் ஓராண்டுக்கு இலவச உணவு ோனியங்கதள வைங்குவதே ஒரு 

தநாக்கமாகக் ககாண்டு பிரேம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனாதவ (PMGKAY) 

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டேத்ுடன் (NFSA) இதணக்க முடிவு கசய்துள்ளது. 

 நாடு ேழுவிய முழு ஊரடங்கு மூலம் வாை்வாோரம் முடங்கிய ஏதைகளுக்கு உேவிட 

PMGKAY திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்தில் கோடங்கப்பட்டது. 
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 இே்திட்டேத்ின் கீை் 80 தகாடி ஏதைகளுக்கு மாேந்தோறும் 5 கிதலா தகாதுதம மற்றும் 

அரிசி இலவசமாக வைங்கப் படுகிறது. 

 NFSA சட்டே்தின் கீை், ஒவ்கவாரு அந்ே்தயாேயா அன்ன தயாஜனா (AAY) குடும்ப அட்தட 

தவே்திருக்கும் குடும்பமும், மாேம் ஒன்றுக்கு 35 கிதலா உணவு ோனியங்கள் கபற 

உரிதம உண்டு. 

 மற்ற அதனேத்ு வதக குடும்ப அட்தட தவே்திருப்பவரக்ளுக்கும் ஒரு நபருக்கு மாேம் 5 

கிதலா உணவு ோனியங்கள் வைங்கப்படும். 

 

'சநரடி மற்றும் செயை்பாடு ொரந்்த அணுகை்' குறித்த தணிக்சக 

 இந்தியே் தடைடம நீதிபதி D.Y.சந்திரசூை், "னநரடி மற்றும் லசயை்பாை்டு அணுகை்" பற்றிய 

ஒரு தணிக்டகடய னமற்லகாள்வதற்காக தவண்டி நீதிபதி தடைடமயிைா  ஒரு 

குழுவிட  அடமத்துள்ளார.் 

 உசச் நீதிம ்ற வளாகத்திட  மாற்றுத் திற ாளிகளுக்கு உகந்த வடகயிை் மாற்றச ்

கசய்வடத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 உசச் நீதிம ்ற அணுகை் லதாைரப்ா  இந்ேக் குழுவா து நீதிபதி S. ரவீந்திர பை் 

தடைடமயிை் அடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மத்திய அரசினாை் பாதுகாக்கப்பட்ட நிசனவுெ ்சின்னங்கள் 

 இந்தியாவிை் மத்திய அரசி ாை் பாதுகாக்கப்பை்ை நிட வுச ் சி ் ங்கள் அை்ைது 

தளங்கள் லமாத்தம் 3,695 உள்ள . 

 இந்தியா முழுவதும் லமாத்தம் மத்திய அரசி ாை் பாதுகாக்கப்பை்ை 356 நிட வுச ்

சி ் ங்கள் சை்ை வினராதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பை்டுள்ள . 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டிை் பதிவா  ஆக்கிரமிக்கப்பை்டுள்ள பாதுகாக்கப்பை்ை நிட வுச ்

சி ் ங்களி ் 321 எ ்ற எண்ணிக்டகயிலிருந்து னமலும் அதிகரித்துள்ளது. 

 மத்திய அரசி ாை் பாதுகாக்கப்பை்ை, நிட வுச ் சி ் ங்கள் உத்தரப் பிரனதச 

மாநிைதத்ிை் அதிக எண்ணிக்டகயிை் (743) உள்ள . 

 மத்திய அரசி ாை் பாதுகாக்கப்பை்ை நிட வுச ்சி ் ங்கள் அதிக எண்ணிக்டகயிை் (412) 

உள்ள இரண்ைாவது மாநிைம் தமிழ்நாடு ஆகும். 

 அதே தநரே்தில், சட்ட விதராேமாக ஆக்கிரமிப்பு கசய்யப்பட்ட நிட வுச ்சி ் ங்களும் 

உே்ேரப் பிரதேசம் (75) மற்றும் ேமிை்நாடு (74) என்ற அளவில் அதிக எண்ணிக்தகயில் 

உள்ளன.  

 அடதத் லதாைரந்்து கரந்ாைகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிைங்களிை் முடறனய 48 

மற்றும் 46 நிட வுச ்சி ் ங்கள் ஆக்கிரமிக்கப் பை்டுள்ள . 

 மத்திய அரசி ாை் பாதுகாக்கப்பை்ை நிட வுச ்சி ் ங்கள் எ ்பது, 1958 ஆம் ஆண்டு 

பண்டைய காை நிட வுச ்சி ் ங்கள் மற்றும் லதாை்லியை் தளங்கள் மற்றும் எஞ்சியப் 

பகுதிகள் சை்ைத்தி ் கீழ் பாதுகாக்கப் பை்ைடவயாகும். 

 2010 ஆம் ஆண்டில் திருே்ேப்பட்ட சை்ைதத்ி ் கீழ், மத்திய அரசி ாை் பாதுகாக்கப்பை்ை 

நிட வுச ் சி ் ம் அடமந்துள்ள 100 மீை்ைர ் பரப்பிற்குள் கை்டுமா  நைவடிக்டககள் 

னமற்லகாள்வதற்குத் தடை லசய்யப் பை்டுள்ள . 
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 இந்தப் பகுதிகளிை் அடமந்துள்ள 300 மீை்ைர ் பரப்பிற்குள் னமற்லகாள்ளப்படும் 

கை்டுமா ப் பணிகள் கடுதமயான ஒழுங்குமுடறக்கு உை்படுதத்ப்பை்டுள்ளது. 

 

 

வாணி திட்டம் 

 

 வாணி திை்ைம் ஆ து இந்திய அறிவியை் கை்விக் கழகம் (IISc), ARTPARK (லசயற்டக 

நுண்ணறிவு மற்றும் னரானபாடிக்ஸ் லதாழிை்நுை்ப பூங்கா) மற்றும் கூகுள் 

ஆகியவற்றி ாை் இடணந்து லசயை்படுத்தப்பை உள்ளது. 

 பை்னவறு இந்திய லமாழிகள் மற்றும் னபசச்ுவழக்குகடளப் புரிந்து லகாள்ளக்கூடிய 

வடகயிைா   லசயற்டக நுண்ணறிவு சாரந்்த ஒரு லமாழி மாதிரிடய உருவாக்கச ்

கசய்வதற்காக இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து பை்னவறு உடரயாைை் தரவுகடளச ்

னசகரிப்படத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 

சதசிய சகசபசிவழி கண்காணிப்பு அசமப்பு 

 மகாத்மா காந்தி னதசிய ஊரக னவடைவாய்ப்பு உறுதித் திை்ைத்தி ் கீழ், பணிபுரியும் 

லதாழிைாளரக்ளி ் வருடகப் பதிவிட  எண்ணிம முடறயிை் பதிவு லசய்யும் முடற 

என்பது, 2023 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 01 ஆம் னததி முதை் நாடு முழுவதும் மத்திய அரசி ாை் 

அமை்படுதத்ப்பை உள்ளது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டு னம 16 ஆம் னததி முதை் 20 அை்ைது அதற்கு னமற்பை்ை பணி நபரக்டளக் 

லகாண்ை அட தத்ுப் பணியிைங்களுக்கும் ஒரு லசயலியி ் மூைம் வருடகதயப்  பதிவு 

லசய்வது கை்ைாயமாக்கப்பை்டுள்ளது. 

 இதற்காக இரு னவடையும் முத்திடரயிைப்பை்ை மற்றும் புவியிைங்காை்டி சாரந்்த குறியீடு 

வழங்கப்பை்ை லதாழிைாளரக்ளி ் புடகப்பைங்கள் இதிை் பதினவற்றம் லசய்ய னவண்டும். 

 திற ் சாராத லதாழிைாளரக்டள விை சற்தற அதிக ஊதியம் லபறும் துடணவரக்ள் / 

னமற்பாரட்வயாளரக்ள் இந்தப் பணியிட  னமற்லகாள்ள னவண்டும். 

 

 

AVGC சமம்பாட்டுப் பணிக்குழுவின் அறிக்சக 
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 இயங்குபைம், காை்சிக் கடைகள், விடளயாை்டு மற்றும் வடரகடத (AVGC) னமம்பாை்டுப் 

பணிக் குழுவி ் அறிக்டகயிட  அரசாங்கம் லபற்றுள்ளது. 

 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கா  மதத்ிய அரசி ் நிதி நிடை அறிக்டகயா து AVGC 

னமம்பாை்டுப் பணிக் குழுடவ உருவாக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 AVGC லதாழிற்துடறயி ் பரவடை விரிவுபடுதத்ுவதற்கு, உள்நாை்டுத் திற ், மற்றும் 

உள்நாை்டு மற்றும் உைகளாவியே் னதடவ ஆகியவற்டற உணரந்்து அதட  

னமம்படுத்தவதட  இந்த பணிக்குழு வலியுறுதத்ுகிறது. 

 

'PRASAD' திட்டம் 

 இந்திய குடியரசுத் தடைவர ்திலரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், ஆந்திரப் பிரனதசதத்ிை் உள்ள 

பு ிதப் பயண நகரமா  ஸ்ரீடசைதத்ிை் உள்ள சுற்றுைா வசதி வழங்கீை்டு டமயதத்ிை் 

‘PRASAD’ எ ்ற திை்ைத்டதத் லதாைங்கி டவத்தார.் 

 PRASAD திை்ைம் எ ்பது ‘யாத்திடர மீளுருவாக்கம் மற்றும் ஆ ்மீகப் லபருக்கதத்ிற்கா  

உதன்வக இயக்கம்’ ஆகும். 

 இது சுற்றுைா அடமசச்கத்தி ் கீழ் னமற்லகாள்ளப் படும் முழுவதுமாக மத்திய அரசி ் 

நிதியுதவியிட ப் லபறும் திை்ைமாகும். 

 சமயச ்சுற்றுைா அனுபவத்டத னமம்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி இந்தியா முழுவதும் உள்ள 

பு ிதப் பயணத் தைங்கடள னமம்படுதத்ி, அதே அடையாளம் காண்பதிை் இந்தத் திை்ைம் 

கவ ம் லசலுத்துகிறது. 

 இது ஒரு முழுடமயா  சமயச ்சுற்றுைா அனுபவத்டத வழங்குவதற்கா  மு ்னுரிடம 

அடிப்படையிைா , திை்ைமிைப்பை்ை மற்றும் நிடையா  முடறயிைா  பு ிதப் பயண 

இைங்கடள ஒருங்கிடணப்படத னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 உள்நாை்டுச ் சுற்றுைாவி ் வளரச்ச்ியா து லபருமளவிை் பு ிதப் பயணச ்

சுற்றுைாடவனய சாரந்்துள்ளது. 

 

இந்தியாவிை் பதிவான ொசை விபத்துகள் – 2021 

 மத்திய சாடைப் னபாக்குவரதத்ு மற்றும் லநடுஞ்சாடைே் துதற அடமசச்கம் ஆ து, 

‘இந்தியாவிை் பதிவா  சாடை விபத்துகள் 2021’ எ ்ற வருைாந்திர அறிக்டகயிட  

லவளியிை்டுள்ளது. 

 இேன்படி, 2021 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவிை் 4,12,432 சாடை விபத்துகள் பதிவாகி உள்ள . 

 இந்த விபத்துகளி ் மூைம் 1,53,972 னபர ்லகாை்ைப் பை்ை ர.் 

 சுமார ்3,84,448 நபரக்ள் காயமடைந்துள்ள ர.் 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் சாடை விபதத்ுக்களி ் எண்ணிக்டக ஆண்டிற்கு 12.6% அதிகரிதத்ு 

உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டி ் இனத காைகை்ைதத்ுை ் ஒப்பிடும் னபாது, 2021 ஆம் ஆண்டிை் சாடை 

விபதத்ுகளாை் ஏற்படும் இறப்புகளி ் எண்ணிக்டக 1.9 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது. 
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மின்னணு விசளயாட்டுகளுக்கு அங்கீகாரம் 

 இந்திய அரசா து மி ் ணு விடளயாை்டுகடள நாை்டி ் முக்கிய விடளயாை்டுத் 

துடறகளுள் ஒ ்றாக ஒருங்கிடணத்துள்ளது. 

 இந்தியக் குடியரசுத் தடைவர ் அவரக்ள் "அரசியைடமப்புச ் சை்ைத்தி ் 77வது சை்ைப் 

பிரிவி ் (3)வது உை்பிரிவி ் மூைம் வழங்கப்பை்ை அதிகாரங்கடளப் பய ்படுத்தி 

மி ் ணு விடளயாை்டுகடள நிரவ்கிப்பதற்கா  விதிமுடறகடள திருத்தி அடமத்து 

உள்ளார.் 

 

 தற்னபாது, மி ் ணுவியை் மற்றும் தகவை் லதாழிை்நுை்பே் துதற அடமசச்கம் மற்றும் 

விடளயாை்டுே் துதற அடமசச்கம் ஆகியடவ "பை்துடற விடளயாை்டுப் னபாை்டிகளி ் 

ஒரு பகுதியாக மி ் ணு விடளயாை்டுகடள" னசரக்்க இயலும். 

 மி ் ணு விடளயாை்டுகள் ஆ து 2018 ஆம் ஆண்டு ஜகாரத்்தா ஆசிய விடளயாை்டுப் 

னபாை்டிகளிை் ஒரு லசயை் விளக்க அடிப்படையிைா  விடளயாை்டுப் னபாை்டியாக 

னசரக்்கப் பை்ைது. 

 அதாவது இந்த விடளயாை்டுப் னபாை்டிகளிை் லவ ்ற பதக்கங்கள் ஒை்டு லமாதத் 

அதிகாரப் பூரவ்ப் பதக்கப் பை்டியலிை் கணக்கிைப்பைவிை்டை. 
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 இயங்கடை விடளயாை்டுப் னபாை்டிகள் லதாைரப்ா  விவகாரங்களுக்கு தகவை் 

லதாழிை்நுை்ப அடமசச்கம் தடைடம முகடமயாக விளங்கும். 

 

அம்ரித் பாரத் இரயிை் நிசையத் திட்டம் 

 மத்திய இரயிை்னவ அடமசச்கம் ஆ து இந்தியா முழுவதும் உள்ள இரயிை் 

நிடையங்கடள நவீ ப்படுத்துவதற்காக அம்ரித் பாரத் இரயிை் நிடையத் திை்ைம் எ ்ற 

புதிய திை்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இத்திை்ைதத்ி ் கீழ், குடறந்தபை்ச அத்தியாவசிய வசதிகளுக்கு அப்பாற்பை்ை பை்னவறு 

வசதிகடள னமம்படுதத்ுதை் மற்றும் இரயிை் நிடைய வளாகதத்ி ் கூடரயி ் 

னமற்பகுதியிை் அடமந்த விற்பட க் கூைம் மற்றும் நகர வணிக டமயங்கடள நீண்ை 

காைதத்ிற்கு இயங்கும் வடகயிை் உருவாக்குதை் ஆகியடவ அைங்கும். 

 இத்திை்ைம் தற்னபாதுள்ள வசதிகடள னமம்படுதத்ுதை் & மாற்றுதை் மற்றும் புதிய 

வசதிகடள அறிமுகப்படுதத்ுதை் ஆகியவற்டறப் பூரத்த்ி லசய்யும். 

 இதிை், நடைனமடைகள், இடணய னசடவ இடணப்பு, பை்வடிவடமப்பு சாரந்்த அதற 

கை ்கள், உள்ளைக்கம், நிடைதத் ்டம மற்றும் பய ர ் அனுபவதட்த னமம்படுத்தச ்

கசய்தை் ஆகியடவ அைங்கும். 
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ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

'நசீம் அை் பெ்ர்' பயிற்சி 

 இந்தியக் கைற்படைக் கப்பை் ஐஎ ்எஸ் திரிகாண்ை், ஐஎ ்எஸ் சுமிதர்ா மற்றும் கைை்சார ்

னராந்து விமா ம் னைார ்ியர ் ஆகியடவ 13வது ‘நசீம் அை் பஹ்ர’் பயிற்சியிை் 

பங்னகற்ற . 

 இது இந்தியக் கைற்படை (IN) மற்றும் ஓம ் நாை்டுக் கைற்படை (RNO) இடைனயயா  

இருதரப்புக் கைை்சார ்பயிற்சியாகும். 

 மூ ்று கை்ைங்களாக னமற்லகாள்ளப்படுகிற இது, துடறமுகம் சாரந்்த பயிற்சி கை்ைம், 

கைை்சார ்பயிற்சி கை்ைம் மற்றும் விவாதம் சாரந்்த பயிற்சி ஆகிய வாகும். 

 முதை் IN-RNO (இந்தியக் கைற்படை மற்றும் ஓம ் நாை்டுக் கைற்படை) பயிற்சியா து 1993 

ஆம் ஆண்டிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்ைா து, IN-RNO இருதரப்புப் பயிற்சிகளி ் 30 ஆண்டு நிடறவிட க் 

குறிக்கிறது. 

 

 

அக்னி வாரியர் பயிற்சி 

 சிங்கப்பூருக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிைா  ஒரு இருதரப்புப் பயிற்சியா  12வது 

அக் ி வாரியர ் பயிற்சி சமீபத்திை் மகாராஷ்டிராவின் தேவ்லாலி என்ற இடேத்ில் 

நடைலபற்றது. 

 கூை்டு ஆயுதத் திற ் திை்ைமிைை், லசயை்படுதத்ுதை் மற்றும் புதிய தடைமுடறே ்

லதாழிை்நுை்பம் சாரந்்த பீரங்கி உபகரணங்கடளப் பய ்படுதத்ுதை் ஆகியடவ இதிை் 

அைங்கும். 

 உள்நாை்டினைனய தயாரிக்கப்பை்ை பீரங்கித் துப்பாக்கிகள் மற்றும் சிறு பீரங்கிவடக 

ஆயுதங்கள் ஆகியடவ இத ் இறுதிக் கை்ைப் பயிற்சியிை் ஈடுபடுதத்ப்பை்ை . 
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வாசெனார் அசமப்பின் தசைசம 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 01 ஆம் னததிய ்று, வாலச ார ்அடமப்பி ் முழு அளவிைா  

தடைடமப் லபாறுப்பிட  இந்தியா ஏற்க உள்ளது. 

 42 உறுப்பி ரக்டளக் லகாண்ை இந்தத் த ் ாரவ் ஏற்றுமதிக் கை்டுப்பாை்டு 

அடமப்பா து, வழக்கமா  ஆயுதங்கள் மற்றும் இரை்டைப் பய ்பாடு பண்பு லகாண்ை 

லபாருை்களி ் பரிமாற்றங்கடளக் கண்காணிக்கிறது. 

 இந்தியா இந்த அடமப்பி ் 42வது பங்னகற்பு நாைாக 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாததத்ிை் 

வாலச ார ்அடமப்பிை் இடணந்தது. 

 

ெரவ்சதெ வரி ஒத்துசழப்புக் கட்டசமப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் அரசுகளுக்கிடைனயயா  லசயை்முடறயி ் அடிப்படையிை் 

ஒரு சரவ்னதச வரி ஒதத்ுடழப்புக் கை்ைடமப்டப அை்ைது லசயற் கருவிடய 

உருவாக்குவதற்கா  தீரம்ா த்திட  ஐக்கிய நாடுகள் லபாது சடப ஒரு ம தாக 

ஏற்றுக்லகாண்ைது. 

 54 ஆப்பிரிக்க நாடுகளி ் கூை்ைடமப்பி ் சாரப்ிை் டநஜீரியா இந்தத் தீரம்ா த்டதச ்

சமரப்்பித்தது. 

 உைலகங்கிலும் னமற்லகாள்ளப்பை்டு வரும் வரி விதிப்பு முடறகடள ஒழுங்குபடுத்தும் 

லபாருளாதார ஒதத்ுடழப்பு மற்றும் னமம்பாை்டு அடமப்பி ் 60 ஆண்டுகாைப் பணிக்கு 

இது முற்றுப்புள்ளி டவக்க உள்ளது. 

 இனத னபா ்ற ஒரு கை்ைடமப்டபப் லபாருளாதார ஒதத்ுடழப்பு மற்றும் னமம்பாை்டு 

அடமப்பு மு ்லமாழிந்துள்ளது. 

 இந்தக் கை்ைடமப்பு ஆ து ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியப் பகுதிகளிை் உள்ள வளரந்்து 

வரும் நாடுகளுக்குப் பய ளிக்கும் எ ்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 லபாருளாதார ஒதத்ுடழப்பு மற்றும் னமம்பாை்டு அடமப்பி ாை் அறிமுகப் படுதத்ப் பை்ை 

"இரு பிரிவு தீரவ்ு", ஆ து எண்ணிமப் லபாருளாதாரதத்ிை் நிைவும் வரி சாரந்்த 

சவாை்கடள எதிரல்காள்வடத னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 

மத்திய ஆசிய நாடுகளுடன் சதசியப் பாதுகாப்பு ஆசைாெகரின் ெந்திப்பு 

 இந்தியாவி ் னதசியப் பாதுகாப்பு ஆனைாசகர ்மதத்ிய ஆசிய நாடுகளா  கஜகஸ்தா ், 

கிரக்ிஸ்தா ், தஜிகிஸ்தா ், துரக்்லம ிஸ்தா ் மற்றும் உஸ்லபகிஸ்தா ் ஆகிய 

நாடுகடளச ் னசரந்்த த து சகப் பிரதிநிதிகளுை ் ஒரு சிறப்புச ் சந்திப்பிட  

னமற்லகாண்ைார.் 

 கஜகஸ்தா ், கிரக்ிஸ்தா ், தஜிகிஸ்தா ் மற்றும் உஸ்லபகிஸ்தா ் ஆகிய நாடுகளி ் 

னதசியப் பாதுகாப்பு ஆனைாசகரக்ள் ஓர ் உயரம்ை்ை பாதுகாப்புக் கூை்ைத்திற்காக 

லைை்லியிை் கூடுவது இதுனவ முதை் முடறயாகும். 

 இந்தியாவிற்கும் மதத்ிய ஆசிய நாடுகளுக்கும் இடைனயயா  அரசுமுடற உறவுகள் 

நிறுவப் பை்ைத ் 30வது ஆண்டு நிடறடவ ஒை்டி இந்தச ்சந்திப்பு நடைலபற்றது. 

 "இந்தியாவி ் விரிவுபடுதத்ப்பை்ை அண்டை நாட்டுப் பகுதி" மற்றும் "அடமதியா , 

பாதுகாப்பா , லசழிப்பா " மதத்ிய ஆசியா நமது நாை்டி ் லபாது நை ் எ ்ற கருதத்ிை் 

இருப்பதாை், மதத்ிய ஆசியாவிற்கு இந்தியா மிக உயரந்்த மு ்னுரிடமடய வழங்கியது. 
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ஈரானின் அறசநறிக் காவை்துசற 

 ஈரா ி ் தடைடம வழக்குடரஞர ் முகமது ஜாபர ் லமாண்ைலசரி, அங்கு ஏற்பட்ட 

பரவைா  எதிரப்்புகடள அடுத்து அந்ே நாை்டி ் அறலநறிக் காவை்துடறடய இடை 

நீக்கம் லசய்ய னவண்டும் எ ்ற கருதத்ிட  மு ்டவத்தார.் 

 ஈரா ி ் அறலநறிக் காவை்துடறயா து, காஷ்ை்-இ-எரஷ்ாத் (வழிகாை்ைலுக்கா  பணித் 

துடற) எ ்று அடழக்கப்படுகிறது. 

 இது "பணிவு மற்றும் லபண்கள் கை்ைாயமாக ஹிஜாப் எ ப்படும் தடையுடறயிதன 

அணிந்திருக்க னவண்டும் எ ்ற கைாசச்ாரத்டதப் பரப்புவதற்காக" நிறுவப்பை்ைது. 

 இதத்ுடறயி ர ்2006 ஆம் ஆண்டிை் இதற்கா  னராந்துப் பணிடயத் லதாைங்கி ர.் 

 ஈரா ் சமூகதத்ி டர ஆளும் இஸ்ைாமியச ் சை்ைமா  ஷரியா என்ற சை்ைதத்ி ் கீழ், 

லபண்கள் தங்கள் தடைமுடிடய மடறக்க னவண்டும் எ ்றும், னமலும் தளரவ்ா  

ஆடைகடள அணிய னவண்டும் எ ்றும் கூறப்பை்டுள்ளது. 

 1979 ஆம் ஆண்டு இஸ்ைாமியப் புரை்சிடயத் லதாைரந்்து சிை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1983 

ஆம் ஆண்டிை் லபண்கள் ஹிஜாப் அணிவது கை்ைாயமாக்கப்பை்ைது. 
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இந்தியப் சபருங்கடலின் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் ெங்கத்தின் அசமெெ்ரக்ள் 

மாநாடு 

 

 வங்காள னதசத்தி ் ைாக்கா நகரிை் நடைலபற்ற இந்தியப் லபருங்கைலி ் விளிம்புப் பகுதி 

நாடுகள் சங்கத்தி ் (IORA) 22வது அடமசச்ரக்ள் மாநாை்டிை் இந்தியா பங்னகற்றது. 

 இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்திை் இந்தியப் லபருங்கைலி ் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் 

சங்கதத்ி ் ஈடுபாை்டிட  னமம்படுத்துவதற்கு வழிகாை்டும் ‘இந்திய-பசிபிக் பகுதி 

லதாைரப்ா  இந்தியப் லபருங்கைலி ் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் சங்கதத்ி ் கண்னணாை்ை 

அறிக்டகயிட ' அடமசச்ரக்ள் மாநாைா து ஏற்றுக்லகாண்ைது. 

 மடறந்த லத ் ாப்பிரிக்க அதிபர ்லநை்ச ் மண்னைைா அவரக்ள் 1995 ஆம் ஆண்டிை் 

இந்திய நாை்டிற்கு வருடக புரிந்த னபாது இந்தியப் லபருங்கைலி ் விளிம்புப் பகுதி 

நாடுகள் சங்கம் பற்றிய கருத்தாக்கம் ஆ து முதலிை் னதா ்றியது. 

 இந்தியப் லபருங்கைலி ் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் சங்கம் எ ்பது இந்தியப் லபருங் கைை் 

பிராந்தியதத்ிை் பிராந்திய ஒதத்ுடழப்டபயும் நிடையா  வளரச்ச்ியிட யும் 

னமம்படுதத்ுவதற்காக என்று பிரதத்ினயகமாக அதற்லக னவ அரப்்பணிக்கப் பை்ை ஓர ்

அரசுகளுக்கிடைனயயா  அடமப்பாகும். 

 இது இந்தியப் லபருங்கைடை ஒை்டிய 23 உறுப்பி ர ் நாடுகடளயும் 10 னபசச்ு 

வாரத்்டதக்கா  பங்குதாரரக்டளயும் லகாண்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்முதை் 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் வடர வங்காள னதசம் 

இந்த அடமப்பி ் தடைவராகப் பணியாற்ற உள்ளது. 

 

ெரவ்சதெ மின் சதாழிை்நுட்ப ஆசணயம் 

 2023-25 ஆகிய காைக் கை்ைத்திற்கா  சரவ்னதச மி ் லதாழிை்நுை்ப ஆடணயதத்ி ் (IEC) 

துடணத் தடைடம மற்றும் உதத்ிசார ்னமைாண்டம வாரியதத்ி ் (SMB) தடைடம ஆகிய 

லபாறுப்புகடள இந்தியா லபற்றுள்ளது. 

 சரவ்னதச மி ் லதாழிை்நுை்ப ஆடணயம் எ ்பது அட த்து மி ்சார, மி ் ணு மற்றும் 

அதனுை ் லதாைரப்ுடைய பிற லதாழிை்நுை்பங்களுக்கா  சரவ்னதச தர நிடைகடள 

லவளியிடும் ஒரு சரவ்னதசே் தரநிடை அடமப்பாகும். 
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 உத்திசார ் னமைாண்டம வாரியம் எ ்பது லதாழிை்நுை்பக் லகாள்டக 

விவகாரங்களுக்கா  லபாறுப்பிட  வகிக்கும் சரவ்னதச மி ் லதாழிை்நுை்ப 

ஆடணயத்தி ் ஒரு உசச் நிரவ்ாகக் குழுவாகும். 

 

 

சீன-இந்தியப் சபருங்கடை் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் மன்றம் 

 இந்தியாடவத் தவிர அந்தப் பிராந்தியத்டதச ்னசரந்்த 19 நாடுகளுை ் இடணந்து சீ -

இந்தியப் லபருங்கைை் பிராந்திய னமம்பாை்டு ஒதத்ுடழப்பு லதாைரப்ா  முதை் உயர ்மை்ை 

சீ -இந்தியப் லபருங்கைை் பிராந்திய ம ்றத்டத சீ ா ஏற்பாடு லசய்துள்ளது. 

 இந்த ம ்றத்திட ச ் சீ  சரவ்னதச னமம்பாை்டு ஒத்துடழப்பு முகடம (CIDCA) நைத்தி 

உள்ளது. 

 சீ ா மற்றும் இந்தியப் லபருங்கைை் பிராந்தியத்திை் உள்ள பை்னவறு நாடுகளுக்கு 

இடைனய கைை் சார ் னபரழிவு தடுப்பு மற்றும் அதற்கா  தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

லதாைரப்ா  ஒதத்ுடழப்பு லநறிமுடறடய நிறுவுவதற்கு சீ ா மு ்லமாழிந்துள்ளது. 
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உைக செயற்சக நுண்ணறிவு கூட்டாண்சம அசமப்பின் தசைசம 

 னைாக்கினயாவிை் நடைலபற்ற 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கா  உைக லசயற்டக நுண்ணறிவு 

கூை்ைாண்டம அடமப்பி ் கூை்ைதத்ிை் அந்த அடமப்பி ் தடைடமப் லபாறுப்பிட  

பிரா ்சு நாை்டிைமிருந்து இந்தியா லபற்றது. 

 உைக லசயற்டக நுண்ணறிவு கூை்ைாண்டம அடமப்பு எ ்பது ம ிதட  டமயமாகக் 

லகாண்டு னமற்லகாள்ளப்படும் னமம்பாை்டு மற்றும் ஜ நாயக விழுமியங்களுக்குே் 

னதடவயா  வசதிகடள வழங்கி வரும் லசயற்டக நுண் அறிவிட ப் லபாறுப்பு மிக்க 

முடறயிை் பய ்படுதத்ுவடத ஊக்குவிக்கும் ஒரு சரவ்னதச முயற்சியாகும். 

 லசயற்டக நுண்ணறிவி ் னகாை்பாடு மற்றும் நடைமுடறக்கு இடைனய உள்ள 

இடைலவளிடயக் குடறப்படத னநாக்கமாகக் லகாண்ை முதை் மு ்ல டுப்பு இது ஆகும். 

 இந்தியா 2020 ஆம் ஆண்டிை் உைக லசயற்டக நுண்ணறிவு கூை்ைாண்டம அடமப்பி ் 

ஸ்தாப  உறுப்பி ராக இடணந்தது. 

 உைக லசயற்டக நுண்ணறிவு கூை்ைாண்டம அடமப்பு எ ்பது அலமரிக்கா, ஐக்கிய 

இராசச்ியம், ஐனராப்பிய ஒ ்றியம், க ைா, ஆஸ்தினரலியா, இத்தாலி, லை ்மாரக்் மற்றும் 

சிங்கப்பூர ்உள்ளிை்ை 25 உறுப்பி ர ்நாடுகடளக் லகாண்ை ஒரு சடபயாகும். 

 

 

ஆப்பிரிக்காவிை் மசைரியா எதிர்ப்பு மருந்தின் எதிர்ப்புத் திறசன எதிர் சகாள்ள 

செய்வதற்கான புதிய உத்தி 

 உைக சுகாதார நிறுவ மா து, ஆப்பிரிக்காவிை் மனைரியா எதிரப்்பு மருந்தி ் எதிரப்்புத் 

திறட  எதிரல்காள்வதற்கா  ஒரு புதிய உதத்ிடய லவளியிை்ைது. 

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளா து தற்னபாது ஆரை்்லைமிசி ி ் அடிப்படையிைா  னசரக்்டக 

முடற சிகிசட்சகடள (ACT) அதிகம் சாரந்்துள்ளது. 

 ஆரை்்லைமிசி ி ் மருந்திற்கு எதிரா  எதிரப்்புத் திற ் மற்றும் ACT சிகிசட்சயிை் 

கூடுதைாக வழங்கப்படும் மருந்து ஆகியடவ இந்னநாய்க்கா  சிகிசட்சயிை் னதாை்வி 

ஏற்படுவதற்கா  விகிதங்கடள அதிகரிக்கச ்லசய்கி ்ற . 

 இது மனைரிய னநாய்க்கு எதிராக உைக நாடுகள் னமற்லகாண்டு வரும் னபாராை்ைத்திை் 

லபரும் தடைடய ஏற்படுதத்க் கூடும். 

 உைக சுகாதார அடமப்பா து, புதிய நா ்கு அம்ச உதத்ியி ் மூைம் ஆப்பிரிக்காவிை் 

மனைரியா எதிரப்்பு மருந்திற்கா  எதிரப்்புத் திற ி ் விடளவுகடளக் குடறக்க 

முயை்கிறது. 
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ஆசிய பசிபிக் சபாருளாதார ஒத்துசழப்பு உெச்ி மாநாடு 2022 

 ஆசிய-பசிபிக் லபாருளாதார ஒத்துடழப்பு உசச்ி மாநாை்டிட ே் தாய்ைாந்து ஏற்பாடு 

லசய்தது. 

 ஆசிய-பசிபிக் நாடுகடளச ்னசரந்்த தடைவரக்ள், உக்டர ் மீதா  ரஷ்யாவி ் னபாடர 

முடிவுக்குக் லகாண்டு வருவதற்கா  னகாரிக்டகயிட  மு ் டவதத்தோடு, அந்ே 

பிராந்தியதத்ிட ச ்னசரந்்த நாடுகளி ் நிடையா  னமம்பாை்டிட  னநாக்கி அவற்டற 

வழி நைத்திச ்லசை்வதற்கு உறுதியளித்த ர.் 

 ஆசிய பசிபிக் லபாருளாதார ஒதத்ுடழப்பு உசச்ி மாநாை்டிட  நைதத்ும் தாய்ைாந்து 

நாை்டிைமிருந்து "சானைாம்" எ ்ற மூங்கிை் கூடையிட  ஒப்பதடப்புப் பரிசாக கமலா 

ஹாரிஸ் (அகமரிக்கா) லபற்றார.் 

 அடுத்த ஆண்டிற்கா  இந்த உசச்ி மாநாை்டை அலமரிக்கா சா ் பிரா ்சிஸ்னகா நகரிை் 

நைத்தவுள்ளது. 

 ஆசிய பசிபிக் லபாருளாதார ஒத்துடழப்பு அடமப்பி ் உறுப்பி ரக்ள் உைகி ் 

ஒவ்லவாரு 10 னபரிை் கிை்ைதத்ை்ை நா ்கு னபடரயும் மற்றும் உைக வரத்்தகதத்ிை் கிை்ைத ்

தை்ை பாதி அளவிட யும் லகாண்டுள்ளது. 

 

நியூசிைாந்தின் புசகயிசைெ ்ெட்டம் 

 2009 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 01 ஆம் னததிய ்று அை்ைது அதற்குப் பிறகு பிறந்த எவருக்கும் 

சிகலரை் விற்பட டயத் தடை லசய்வதற்கா  ஒரு விதிமுடறயிட  நியூசிைாந்து அரசு 

ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 இந்தக் கை்டுப்பாடுகளா து 2023 ஆம் ஆண்டிை் அமலுக்கு வர உள்ளது. 

 இது புதகபிடிப்பதேே் ேதட கசய்திட உலகின் முேல் புதகயிதலச ்சட்டம் ஆகும். 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் "புடக இை்ைாத நாைாக" மாறுவடத நியூசிைாந்து னநாக்கமாகக் 

லகாண்டுள்ளது. 
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 னமலும், நாடு முழுவதும் 6,000 ஆக உள்ள சிகலரை் சாரந்்த புடகயிடைப் லபாருள்கடள 

விற்பட  லசய்யும் சிை்ைடற விற்பட யாளரக்ளி ் எண்ணிக்டகடய 600 ஆகக் 

குடறப்படத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இவற்றி ் அடிடமயாக்கும் த ்டமடயக் குடறப்பதற்காக, புடகயிடை சாரந்்தே ்

தயாரிப்புகளிை் உள்ள நினகாடி ் அளடவக் குடறப்பதிை் இந்த நைவடிக்டக கவ ம் 

லசலுத்துகிறது. 

 வயது வந்னதார ்பிரிவிை் 8 சதவீதம் னபர ்மை்டுனம தி சரி அடிப்படையிை் புடக பிடிக்கும் 

பழக்கம் லகாண்டுள்ளவரக்ளாக இருப்பதாை், நியூசிைாந்திை் புடக பிடிப்பவரக்ளி ் 

விகிதம் மிகவும் குடறவாக உள்ளது. 

 

 

Group of Friends 
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 அடமதி காக்கும் படையி ருக்கு எதிரா  குற்றங்களுக்குப் லபாறுப்பு ஏற்பிட  

னமம்படுதத்ுவதற்காக இந்திய நாைா து ‘நண்பரக்ள் குழுமம்’ (Group of Friends) எ ்ற 

அடமப்பிட ே் லதாைங்கியுள்ளது. 

 நீை நிற தடைக்கவசம் அணிந்த இந்த படைப் பிரிவி ருக்கு எதிரா  அட தத்ுக் 

குற்றங்கடளயும் பதிவு லசய்வதற்கா  தரவுத்தளமா து இதற்காக விடரவிை் நிறுவப் 

படும். 

 இந்தியா, வங்காளனதசம், எகிப்து, பிரா ்சு, லமாராக்னகா மற்றும் னநபாளம் ஆகிய 

நாடுகள் ‘நண்பரக்ள் குழுமத்தி ் இடணத் தடைடமயிட  ஏற்றுள்ள நாடுகளாகும். 

 

வங்காளசதெக் கடற்பசடயின் முதை் ெரவ்சதெ கடற்பசட ஆய்வு 

 வங்காளனதசக் கைற்படையா து த து முதை் சரவ்னதசக் கைற்படை மதிப்பாய்டவ 

னமற்லகாள்கிறது. 

 அலமரிக்கா, சீ ா, இந்தியா மற்றும் அண்டை நாைா  மியா ்மர ்உள்ளிை்ை சுமார ் 30 

நாடுகடளச ் னசரந்்த கைற்படைத ் தளபதிகள், கப்பை்கள் இந்த சரவ்னதச நிகழ்விை் 

பங்னகற்க உள்ள ர.் 

 லகாசச்ி, கவராதத்ி மற்றும் சுனமதா ஆகிய இந்தியக் கைற்படைக் கப்பை்கள் இதிை் 

பங்னகற்க உள்ள . 

 இந்திய-பசிபிக் லபருங்கைை் பகுதியிை், பை்னவறு நாடுகளி ் கைற்படைகளுக்கு 

இடைனயயா  உறவுகடள இ ்னும் னமம்படுதத்ச ் கசய்வனத இந்தப் பயிற்சி னமற் 

லகாள்ளப் படுவத ் ஒரு முக்கிய னநாக்கமாகும். 

 

ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் அந்தஸ்து 
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 னபாஸ் ியா நாை்டிற்கு உறுப்பி ர ் அந்தஸ்து வழங்குவதற்கு ஐனராப்பிய ஒ ்றியம் 

ஒப்புக் லகாண்டுள்ளது. 

 உறுப்பி ர ்அந்தஸ்துக்கா  பாடதயிை் இது கடைசிப் படிநிடையாகும். 

 மற்ற ஐனராப்பிய ஒ ்றிய உறுப்பி ர ்நாடுகளாவ : அை்னப ியா, மாை்னைாவா, வைக்கு 

மாசினைா ியா குடியரசு, மாண்டி ீக்னரா, லசரப்ியா, துருக்கி மற்றும் உக்டர ் 

ஆகியடவயாகும். 

 2013 ஆம் ஆண்டிை் இந்த ஒ ்றியத்திை் இடணந்த குனராஷியா அதிை் கடைசியாக 

அங்கத்துவம் லபற்ற நாைாகும். 

 மாை்னைாவா மற்றும் உக்டர ி ் தகாரிக்தக மனுவா து கைந்த ஜூ ் மாதத்திை் 

நைேே்ப் பட்ட உக்டர ் மீதா  ரஷ்யாவி ் படைலயடுப்பிற்குப் பிறகு தா ் உறுதி 

லசய்யப் பை்ைது. 

 

ஐசராப்பிய ஒன்றியத்திை் சகாசொசவா 

 

 ஐனராப்பிய ஒ ்றியதத்ிை் உறுப்பி ராக இடணவதற்கா  ஒரு விண்ணப்பத்திட  

லகானசானவா அதிகாரப்பூரவ்மாகச ்சமரப்்பிதத்து. 

 ஐனராப்பிய ஒ ்றிய உறுப்பி ர ் உரிடமக்கு விண்ணப்பித்த கடைசி னமற்கதத்ிய 

பாை்க ் நாடு லகானசானவா ஆகும். 

 லகானசானவா 2008 ஆம் ஆண்டிை் லசரப்ியாவிைமிருந்து விடுதடை லபற்றதாக அறிவித்த 

அை்னப ிய இ ம் சாரந்்த ஒரு பிரனதசமாகும். 

 ஆ ாை் லசரப்ியா நாடானது த து முக்கிய நை்பு நாடுகளா  ரஷ்யா மற்றும் சீ ா 

ஆகியவற்றுை ் னசரந்்து லசரப்ியாவிட  இ ்னும் த து எை்டைக்குை்பை்ை ஒரு 

பகுதியாகனவ கருதுகிறது. 

 எ னவ, லகானசானவா ஐக்கிய நாடுகள் சடபயிை் உறுப்பி ராக இைம் லபறவிை்டை. 
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 ஐனராப்பிய ஒ ்றிய உறுப்பி ர ் நாடுகளான கிரஸ்ீ, ஸ்லபயி ், னரானம ியா, 

ஸ்னைாவாக்கியா மற்றும் டசப்ரஸ் ஆகிய ஐந்து நாடுகளும் லகானசானவா நாை்டிட  ஒரு 

சுதந்திர நாைாக அங்கீகரிக்கவிை்டை. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெசபயின் சபண்களின் நிசை சதாடரப்ான ஆசணயம் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் லபண்களி ் நிடை லதாைரப்ா  ஆடணயத்திை் (CSW) இருந்து 

ஈரா ் எதிரப்ாராத விதமாக லவளினயற்றப்பை்ை நிதலயில், இதற்கா  ஒரு 

வாக்லகடுப்பிை் இருந்து இந்தியா விைகியது. 

 ஈரா ் நாை்டிட  அந்ேக் குழுவிை் இருந்து நீக்குவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் 

லபாருளாதார மற்றும் சமூகச ்சடபயிை் அலமரிக்க நாை்டி ாை் மு ்டவக்கப்பை்ை ஒரு 

மு ்லமாழிதலுக்கு ஆேரவாக 29 வாக்குகள் கிதடே்ேன. 

 54 உறுப்பி ரக்டளக் லகாண்ை இந்தத் னதரந்்லதடுக்கப்பை்ை சடபயிை், இந்த மு ் 

லமாழிதலுக்கு எதிராக எை்டு வாக்குகளும், 16 நாடுகள் வாக்களிக்காமை் விைகவும் 

லசய்த . 

 ஈரா ் நாை்டி ் அறலநறிக் காவை்துடறயி ராை் டகது லசய்யப்பை்டு உயிரிழந்த 22 

வயதா  மஹ்சா அமி ியி ் மரணம் காரணமாக லசப்ைம்பர ் மாதம் முதை் ஈரா ் 

நாை்டிை் னபாராை்ைங்கள் லவடிதத்ு வருகி ்ற . 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் லபண்களி ் நிடை லதாைரப்ா  ஆடணயம் ஆ து (CSW) 1946 

ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்பை்ைது. 

 லபண்களி ் உரிடமகடள னமம்படுதத்ுவதற்கும், உைலகங்கிலும் உள்ள லபண்களி ் 

வாழ்க்டகயி ் உண்டம நிடையிட  ஆவணப்படுதத்ுவதற்கும், பாலி ச ் சமதத்ுவம் 

மற்றும் லபண்களுக்கு அதிகாரமளிதத்ை் குறித்த உைகளாவியே் தரநிடைகடள 

வடிவடமக்கச ்கசய்வேற்கும் இந்த அடமப்பு ஒரு லசயற்கருவியாக லசயை்படுகிறது. 

 

 

விண்சவளி ஆய்வுகளுக்கான ஆர்ட்சடமிஸ் உடன்படிக்சக 

 டநஜீரியா மற்றும் ருவாண்ைா ஆகிய நாடுகள் ஆரை்்லைமிஸ் உை ்படிக்டகயிை் 

டகலயழுதத்ிை்டுள்ள . 
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 இேன் மூலம் விண்லவளி ஆய்வுகளுக்கா  உை ்படிக்டகயிை் இடணந்த முதை் 

ஆப்பிரிக்க நாடுகள் எ ்ற லபருடமடய இடவ லபற்றுள்ள . 

 ஆரை்்லைமிஸ் உை ்படிக்டக எ ்பது 1967 ஆம் ஆண்டி ் லவளிப்புற விண்லவளி 

ஒப்பந்ததத்ி ் அடிப்படையிைா  ஒரு பிடணப்பு சாரா ஒப்பந்தமாகும். 

 நிைவு மற்றும் விண்லவளியிை், அடமதியா  மற்றும் நிடையா  ஆய்வுகடள னமற் 

லகாள்வதற்கா  அடழப்பு இதுவாகும். 

 இது எை்டு நாடுகளுை ் இடணந்து அலமரிக்க லவளியுறவுத்துடற மற்றும் நாசா 

நிறுவ ம் ஆகியவற்றி ாை் 2020 ஆம் ஆண்டிை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

  

சிங்கப்பூர் பிரகடனம் 

 

 சரவ்தேச கோழிலாளர ் அதமப்பின் 17வது ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டம் 

"சிங்கப்பூர ்பிரகடனே்தே" ஏற்றுக் ககாண்டது. 

 கோழிலாளர ்சந்தேயுடன் கோடரப்ுதடய சவால்கதள எதிரக்காள்வேற்கும், தகாவிட்-19 

கோற்றுதநாய், இயற்தகப் தபரழிவுகள் மற்றும் கபாருளாோர நிசச்யமற்ற ேன்தம 

தபான்ற கநருக்கடிகளுக்குே் தீரவ்ு காண்பேற்கும் சமூகப் தபசச்ுவாரே்்தேதய உறுதி 

கசய்வதே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 குதறந்து வரும் ஊதியங்கள், பணவீக்கம் மற்றும் தவதலயில்லாே் திண்டாட்டம் 

தபான்றப் பிரசச்ிதனகதளச ் சமாளிக்க இந்ே அதமப்பின் உறுப்பினரக்ளின் தேசிய 

நடவடிக்தகயின் 10 முன்னுரிதமயளிக்கப்பட்ட அம்சங்கள் பற்றி ஒரு பகிரப்பட்டப் 

பாரத்வதய இது வைங்குகிறது. 

 

மியான்மர் மீதான முதை் தீரம்ானம் 

 74 ஆண்டுகளில் மியான்மர ் மீோன முேல் தீரம்ானே்தே ஐநா பாதுகாப்புக் குழுமம் 

ஏற்றுக் ககாண்டது. 

 அது வன்முதறக்கு முற்றுப்புள்ளி தவக்கவும் பேவி நீக்கப்பட்ட ேதலவர ்ஆங் சான் சூகி 

உட்பட அதனே்து அரசியல் தகதிகதளயும் விடுவிக்கவும் இராணுவ ஆட்சிதய 

வலியுறுேத்ுகிறது. 
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 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1, ஆம் தேதியன்று சூகியின் தேரந்்கேடுக்கப்பட்ட 

அரசாங்கேத்ிடமிருந்து ராணுவம் ஆட்சிதயப் பிடிேே்து முேல் மியான்மர ் நாடானது 

கநருக்கடியில் உள்ளது. 

 இந்தியாவுடன் சீனாவும் ரஷ்யாவும் இந்ே வாக்ககடுப்பில் கலந்து ககாள்ளவில்தல. 

 மீேமுள்ள 12 உறுப்பினரக்ள் இேற்கு ஆேரவாக வாக்களிே்ேனர.் 

 

புதிய பாலின அங்கீகார வழங்கீட்டு மசொதா 

 ஸ்காை்ைாந்து அரசாங்கமா து த து பாலி த்டத மாற்ற விரும்பும் நபரக்ளுக்கு சுய 

அடையாள முடறடய அறிமுகப்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி ஒரு பாலி  அங்கீகார 

வழங்கீை்டுச ்சை்ைதத்ிட  நிடறனவற்றியுள்ளது. 

 மக்கள் தங்கள் பாலி  அங்கீகாரச ்சா ்றிதடழ லபறுவதற்கா  அடமப்பு முடறயிை் 

மிகப்லபரிய சீரத்ிருதத்ங்கடள இந்தச ்சை்ைம் லகாண்டு வருகிறது. 

 தற்னபாது, அவரக்ள் இந்தச ்சா ்றிதழிட ப் லபறுவதற்கு ஐக்கியப் தபரரசி ் பாலி  

அங்கீகாரக் குழுவிற்கு விண்ணப்பிதத்ு அங்கு இரண்டு மருத்துவ அறிக்டககடளச ்

சமரப்்பிக்க னவண்டும். 

 இந்தப் புதிய பாலி  அங்கீகார வழங்கீை்டுச ் சை்ைத்தி ் கீழ், ஐக்கியப் தபரரசி ் 

குழுவிற்குப் பதிைாக ஸ்காை்ைாந்து தடைடம பதிவு அலுவைகதத்ில் விண்ணப்பங்கள் 

பதிவு லசய்யப்படும். 

 

பாம்ப் புயை் - குளிரக்ாைப் புயை் 

 ஒரு அதிதீவிர குளிரக்ாைப் புயைா து, இதுவடர பதிவு லசய்யப்பை்ை மிகக் குடறந்த 

அளவு பதிவிட  லநருங்கியுள்ள நிதலயில் அலமரிக்காவி ் லபரும்பகுதிடய தாக்கி, 

ப ிப் புயை், உடறப ி மடழ, லவள்ளம் மற்றும் கடுடமயா  குளிர ்ஆகியவற்றிட  

ஏற்படுதத்ியுள்ளது.  

 குடற அழுதத்க் காற்றுப் பகுதியா து, உயர ் அழுத்தக் காற்றுை ் னமாதும் னபாது 

புயை்கள் உருவாகி ்ற . 

 இதில் காற்று என்பது உயர ்அழுதத்தத்ிலிருந்து குடற அழுதத்ப் பகுதிடய னநாக்கி நகரும் 

னபாது காற்று ஓை்ைம் உருவாகிறது. 

 ஒரு பாம்ப் புயை் எ ்பது குடறந்த காற்றழுத்தப் பகுதியிை் உள்ள அழுதத்ம் எவ்வளவு 

விடரவாக குடறகிறது (24 மணி னநரத்திை் குடறந்தது 24 மிை்லி பாரக்ள் அழுத்தத்திை்) 

எ ்பதட ப் லபாறுதத்ு வடரயறுக்கப்படுகிறது. 

 இது இரண்டு காற்று அழுத்தப் பகுதிகளுக்கு இடைனய உள்ள அழுதத் னவறுபாை்டை 

விடரவாக அதிகரிதத்ு காற்றி ் வலிடமடய அதிகரிக்கிறது. 

 இவ்வாறு காற்று அதி தீவிரமடையும் நிகழ்வா து பாம்னபாலஜ ீசிஸ் (விடரவு வீழ்சச்ி) 

எ ்று அடழக்கப்படுகிறது. 

 வை அடரக் னகாளத்திை், காற்று சுழலும் திடச னமற்புறதத்ிலிருந்து னநாக்கும் னபாது 

இைஞ்சுழி திடசயிை் உள்ளது. 
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மாைத்தீவு முன்னாள் அதிபருக்கு சிசற 

 மாைத்தீவு குற்றவியை் நீதிம ்றமா து அந்நாை்டி ் மு ் ாள் அதிபர ் அப்துை்ைா 

யாமீனுக்கு 11 ஆண்டுகள் சிடறத் தண்ைட யும் 5 மிை்லிய ் ைாைர ் அபராதமும் 

விதித்துள்ளது. 

 த ியார ்நிறுவ த்திைம் இருந்து டகயூை்டு லபற்றது லதாைரப்ா  ஊழை் மற்றும் பண 

னமாசடி குற்றசச்ாை்டுகளிை் அவர ்குற்றவாளி எ ்று நீதிம ்றம் கண்ைறிந்தது. 

 அவர ்2018 ஆம் ஆண்டிை் பதவி அதிகாரதத்ிட  இழந்தார,் எனினும் 2023 ஆம் ஆண்டிை் 

நடைலபறவுள்ள னதரத்லுக்கு மாைத்தீவுகளி ் முற்னபாக்குக் கை்சியி ் அதிபர ்

பதவிக்கா  னவை்பாளராக அறிவிக்கப்பை்ைார.் 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்துடன் விஸ்தாரா நிறுவனம் இசணப்பு 

 விஸ்தாரா ஏரட்ை ்ஸ் நிறுவ மா து, 2024 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்திற்குள் ைாைா 

குழுமதத்ிற்குச ்லசாந்தமா  ஏர ்இந்தியா நிறுவ த்துை ் இடணக்கப்பை உள்ளது. 

 2013 ஆம் ஆண்டிை் கூை்டுத் துணிகர முயற்சியாக நிறுவப்பை்ை இந்த நிறுவ தத்ி ் 51 

சதவீதப் பங்கிதன ைாைா குழுமமும், மீதமுள்ள 49 சதவீதப் பங்கிட  சிங்கப்பூர ்

ஏரட்ை ்ஸ் நிறுவ மும் டவத்துள்ள . 

 ைாைா நிறுவ மா து, ஒரு வருைதத்ிற்கு மு ்பு அரசி ் முதலீை்டுச ்னசமிப்பு மீை்பு எ ்ற 

முடறயி ் ஒரு பகுதியாக 18,000 னகாடி ரூபாய் மதிப்பிற்கு ஏர ்இந்தியா நிறுவ த்டத 

வாங்கியது. 

 

 

இந்தியாவின் முதை் தனியார் சவளாண் மண்டி 

 சஹ்யாத்ரி உழவர ் உற்பத்தியாளர ் நிறுவ மா து, மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் 

மாவை்ைத்திை் உள்ள திண்னைாரியிை் த ியார ் னவளாண் மண்டிடய (சந்டத) 

அடமப்பதற்கா  உரிமத்திட ப் லபற்றுள்ளது. 

 இது நாை்டி ் முதை் த ியார ்னவளாண் மண்டி ஆகும். 
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 உைகத் தரம் வாய்ந்த இந்த உள்கை்ைடமப்புை ், வங்கிச ் னசடவ முதை் ஒனர தளத்திை் 

இயங்கும் னசமிப்பு, லசயைாக்கம் மற்றும் லபாதியாக்கம், னநரடி மற்றும் இடணயவழி 

வரத்்தகதத்ிற்கா  விருப்பத் னதரவ்ுகள், கள வரத்த்கத்டத சை்ைப்பூரவ்மாக்குதை் மற்றும் 

விவசாயிகளி ் உரிடம ஆகியவற்றுை ் இந்தச ்சந்டதே ்தளமா து ஒருங்கிடணக்கப் 

பை்டுள்ளது. 

 

இருப்பிடக் குளிரூட்டலிை் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் 

 உைக வங்கியா து, “இந்தியாவி ் குளிரூை்ைை் லதாழிை்நுை்பத் துடறயிை் பருவ நிடைச ்

சாரந்்த முதலீை்டு வாய்ப்புகள்” எ ்ற ஒரு அறிக்டகயிட  லவளியிை்டு உள்ளது. 

 இந்தியாவிை் 2040 ஆம் ஆண்டிை் இருப்பிைக் குளிரூை்ைலுக்கா ச ்சந்டத வாய்ப்பு மற்றும் 

முதலீை்டு வாய்ப்புகள் 1.5 டிரிை்லிய ் ைாைரக்ளாக இருக்கும். 

 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஆண்டுனதாறும் 300 மிை்லிய ் ை ் காரப் ் டை ஆக்டசடு 

உமிழ்விட க் குடறக்கும் திறட க் லகாண்ை குளிரூை்ைை் லதாழிை்நுை்பத்திற்கா  

நிடையா  லசயற்திை்ைதத்ிட  இந்த அறிக்டகப் பரிந்துடரக்கிறது. 

 இந்தியா ஒவ்னவார ்ஆண்டும் அதிகளவு லவப்பநிடைடய எதிர ்லகாண்டு வருகிறது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், நாடு முழுவதும் ஒவ்னவார ்ஆண்டும் 160-200 மிை்லியனுக்கும் 

அதிகமா  மக்கள் லகாடிய லவப்ப அடைகளுக்கு ஆளாக வாய்ப்பு உள்ளது. 

 இந்தியாவிை் அதிகளவு லவப்ப நிடையி ாை் ஏற்படும் ம  அழுத்ததத்ி ாை் ஏற்படும் 

உற்பத்தித் திற ் குடறவி ாை் சுமார ்34 மிை்லிய ் மக்கள் னவடை இழப்டபச ்சந்திக்க 

னநரிடும். 

 உணவுப் பாதுகாப்பு ரீதியாக, னபாக்குவரத்தி ் னபாது உண்ைாகும் லவப்பத்தி ாை் 

ஏற்படும் உணவு இழப்பு ஆண்டிற்கு 13 பிை்லிய ் ைாைர ்எ ்று உைக வங்கி லதரிவித்து 

உள்ளது. 

 கை்டிைக் கை்டுமா ம், குளிரூை்ைை் லதாைர ்சங்கிலி அடமப்புகள் மற்றும் குளிரப்த ப் 

லபை்டிகள் ஆகிய மூ ்று முக்கியே ்துடறகளிை் புதிய முதலீடுகள் லசய்வது மூைம் புது 

லைை்லியி ் 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் குளிரூை்ைை் லசயை் திை்ைதத்ிட  (ICAP) 

ஆதரிப்பதற்கா  ஒரு லசயற்திை்ைதத்ிட  இந்த அறிக்டக மு ்லமாழிகிறது. 

 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் சிை்ைசற எண்ணிம நாணயம் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியி ் (RBI) எண்ணிம நாணயதத்ி ் சிை்ைடற விற்பட  

னசாதட யா து 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்01 ஆம் னததிய ்று நடைமுடறக்கு வந்தது. 

 இது இடணயவழி ரூபாய் அை்ைது எண்ணிம ரூபாய் எ  விளம்பரப் படுத்தப் படுகிறது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியி ் மத்திய வங்கி எண்ணிம நாணயம் (CBDC) எ ்பது 

இடறயாண்டம மிக்க நாணயத்தி ் ஒரு மி ் ணு வடிவமாகும். 

 சிை்ைடற எண்ணிம ரூபாயா து, மதத்ிய வங்கியி ் னநரடிப் லபாறுப்பி ் கீழ் 

இருப்பதாை், பணம் லசலுதத்ுவதற்கும் கை ் ஈடு லசய்வதற்கும் பாதுகாப்பா  முடறயில் 

பணத்திற்கா  அணுகடை வழங்குகிறது. 

 நாடு முழுவதும் உள்ள நா ்கு நகரங்களிை் எண்ணிம ரூபாயி ் சிை்ைடற விற்பட யிை் 

பங்னகற்பதற்காக கை்ைம் வாரியாக எை்டு வங்கிகள் இதில் அடையாளம் காணப் 

பை்டுள்ள .  
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 முதற்கை்ைமாக, பாரத் ஸ்னைை் வங்கி, ICICI வங்கி, YES வங்கி, IDFC First வங்கி உள்ளிை்ை 

நா ்கு வங்கிகள் இந்தச ்னசாதட க் கை்ைதத்ிை் பங்னகற்கின்றன. 

 இந்தச ்னசாதட யா து, முதலிை் மும்டப, புது லைை்லி, லபங்களூரு மற்றும் புவன ஸ்வர ்

ஆகிய நா ்கு நகரங்களிை் னமற்லகாள்ளப் படுகிறது. 

 

 

இந்தியாவின் முதை் செயை் ொரா வரிெ ்செமிப்பு நிதி 

 IIFL பரஸ்பர நிதி நிறுவ மா து, இந்தியாவி ் முதை் லசயை் சாரா வரிச ்னசமிப்பு நிதிடய 

அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இது ஒரு தடையற்ற லசயை் சாரா சம பங்கு சாரந்்த னசமிப்புத் திை்ை (ELSS) நிதியாகும். 

 இத்திை்ைம் நிஃப்டி 50 அளவிட  ஒதத்து னபா ்று லசயை்பை முயை்வனதாடு, அந்ேக் 

குறியீை்டி ் மாறுபாை்டிற்கு ஏற்ப வருமா த்டத உருவாக்கும். 

 

புதிய நிஃப்டி பாரத் பத்திரக் குறியீடு 

 னதசியப் பங்குச ் சந்டத நிறுவ த்தி ் துடண நிறுவ மா  NSE குறியீடுகள் நிஃப்டி 

பாரத் பத்திரக் குறியீடுகள் லதாைரி ் கீழ் னமலும் ஒரு குறியீை்டை அறிமுகப் படுதத்ி 

உள்ளது. 

 நிஃப்டி பாரத் பதத்ிரக் குறியீடுகடளக் கண்காணிக்கும் முதை் பாரத் பதத்ிரக் குறியீடுகள் 

ETFs 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்திை் லதாைங்கப் பை்ை . 

 2033 ஆம் ஆண்டிை் நிடறவடையும் புதிய பாரத் பத்திரக் குறியீை்டி ் அறிமுகமா து, 

நிடையா  வருமா ம் சாரந்்த முதலீை்ைாளரக்ளுக்கு அதிக முதலீை்டுத ் னதரவ்ுகடள 

வழங்கும். 

 

100 பிை்லியன் டாைர ்பண வரவு 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் 100 பிை்லிய ் ைாைரக்ள் மதிப்பிைா ப் பண வரவிட ப் லபற்ற 

உைகி ் முதை் நாடு இந்தியாவாகும். 

 கைந்த ஆண்டு பதிவா  7.5 சதவீதமாக இருந்த இந்தியாவி ் பண வரவா து 12 

சதவீதமாக அதிகரிக்கும் எ ்று உைக வங்கி கூறியுள்ளது. 

 அலமரிக்கா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிை் அதிக சம்பளம் 

லபறும் இந்தியப் புைம்லபயரந்்னதாரி ் லபரும் பங்னக இந்த சாதட க்கு காரணம் ஆகும். 
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 இந்தியாவி ் பண வரவா து, 2022 ஆம் ஆண்டிை் அத ் லமாத்த உள்நாை்டு உற்பத்தியிை் 

3 சதவீதம் மை்டுனம இருக்கும் எ ்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திட  விஞ்சி இந்தியாவிற்கு அதிகப் பண வரவிட  வழங்கும் மூை 

ஆதார நாைாக அலமரிக்கா சமீபே்தில் உருலவடுதத்ுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதை் தங்க நாணய தானியங்கு வழங்கீட்டு எந்திரம் 

 னகாை்ை்சிக்கா பிடரனவை் லிமிலைை் நிறுவ மா து த து முதை் தங்க நாணய ATM 

டமயதத்ிட  டஹதராபாதத்ிை் லதாைங்கியது. 

 இந்த ATM இயந்திரமா து 0.5 கிராம் முதை் 100 கிராம் வடரயிைா  தங்க நாணயங்கடள 

வழங்குகிறது. 

 மக்கள் தங்கள் பற்று அை்ைது கை ் அை்டைகடள இயந்திரதத்ிை் லசருகி அேன் மூலம் 

தங்க நாணயங்கடளப் லபற இயலும். 

  

8வது சபரிய விளம்பரெ ்ெந்சத 

 

 2023 ஆம் ஆண்டிை் பினரசிை் நாை்டிட  முந்தி உைகி ் எை்ைாவது லபரிய விளம்பரச ்

சந்டதயாக இந்தியா மாறும் எ ்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 GroupM எ ்ற நிறுவ மா து இந்த ஆண்டு இந்தியாடவ உைகளவிை் ஒ ்பதாவது லபரிய 

விளம்பரச ்சந்டதயாக தரவரிடசப் படுத்தியுள்ளது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டிை், எண்ணிம ஊைகத்திை் னமற்லகாள்ளப்படும் விளம்பரங்களி ் அளவு 

அதிகரிதத்தாை், இந்தியாவி ் லமாதத் விளம்பர வருவாயா து 15.8% அளவிற்கு 

அதிகரித்து 14.9 பிை்லிய ் ைாைடரத் லதாை்டுள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆண்டிை் இது 16.8% அதிகரிக்கும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

இந்திய நாட்டிற்கான எண்சணய் வழங்கீட்டிை் முன்னணியிை் உள்ள நாடு 

 முத ்முடறயாக ஈராக் நாை்டிட  விஞ்சி, இந்தியாவிற்கு அதிகளவிை் எண்லணய் 

வழங்கும் மு ் ணி நாைாக ரஷ்யா உருலவடுதத்ுள்ளது. 

 ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு னமற்லகாள்ளப்படும் எண்லணய் இறக்குமதியா து 

லதாைரந்்து ஐந்தாவது மாதமாக உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியாவி ் ஒை்டு லமாதத் எண்லணய் இறக்குமதியிை் சுமார ் 23 சதவிகிதம் 

ரஷ்யாவிலிருந்து னமற்லகாள்ளப் படுகிறது. 

 கைந்த மாதம் ஈராக்கிை் இருந்து இந்தியாவிற்கு னமற்லகாள்ளப்படும் எண்லணய் 

இறக்குமதியா து 2022 ஆம் ஆண்டு லசப்ைம்பர ்மாத அளவிற்குப் பிறகு பதிவா  மிகக் 

குடறந்த அளவாக குடறந்துள்ளது. 

 

 

உத்தரவாதப் பத்திரக் காப்பீடு 

 மத்திய சாடைப் னபாக்குவரத்து மற்றும் லநடுஞ்சாடைத் துடற அடமசச்ர ்நிதின் கட்காரி 

இந்தியாவி ் முதை் உத்தரவாதப் பத்திரக் காப்பீை்டு வசதியிட  பஜாஜ் அதலயன்ஸ் 

நிறுவனேத்ிடமிருந்து அறிமுகம் லசய்தார.் 

 உத்தரவாதப் பதத்ிரங்கள் எ ்பது லபாதுக் காப்பீை்டு நிறுவ ங்களாை் ஒப்பந்ததாரர ்

சாரப்ாக திை்ை வழங்கை் நிறுவ த்திற்கு வழங்கப்படும் ஒரு பண வழங்கீை்டு உத்தர 

வாதமாகும். 

 உத்தரவாதப் பதத்ிரம், பரஸ்பர ரதீியாக ஒப்புக் லகாள்ளப்பை்ை சில விதிமுடறகளி ் 

னபரிை் ஒரு நிறுவ த்திற்கு உதத்ரவாத ஒப்பந்ததட்த அளிக்கிறது. 

 அந்ே நிறுவ த்திற்கா  ஓர ்இைர ்பரிமாற்றக் கருவியாக, இது அந்த நிறுவ த்திட  

இழப்புகளிலிருந்துப் பாதுகாக்கிறது. 
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 ஒரு வங்கியி ாை் வழங்கப்படும் உதத்ரவாததட்தப் னபாை ்றி, இந்த உதத்ிரவாதப் 

பத்திரக் காப்பீை்டிற்கு ஒப்பந்தக்காரரிைமிருந்து லபரிய பிடணத் லதாடக எதுவும் லபற 

னவண்டிய அவசியமிை்டை. 

 

 

விவொயிகளின் வருமானம் 

 இந்தியாவி ் கிராமப்புறங்களிை் உள்ள விவசாயக் குடும்பங்களி ் நிடைடம மீோன 

மதிப்பீை்டு ஆய்விட  (SAS) புள்ளியியை் மற்றும் திை்ை அமைாக்க அடமசச்கதத்ி ் (MoSPI) 

னதசியப் புள்ளியியை் அலுவைகத்தி ாை் (NSO) நைத்தப்பை்ைது. 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடை மாதம் முதை் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூ ் மதம் வடரயிைா  

னவளாண் ஆண்டி ் 77வது சுற்றிட  (ஜ வரி 2019- டிசம்பர ்2019) குறிக்கிறது. 

 னவளாண் வருமா ம் எ ்பதனுள் தி க் கூலியிலிருந்து கிடைக்கும் வருமா ம், ஒரு 

நிைத்டதக் குத்தடகக்கு எடுதத்த ் மூைம் கிடைக்கும் வருமா ம், பயிர ்உற்பதத்ியிை் 

இருந்து கிடைக்கும் நிகர வருவாய், காை்நடைகடள வளரப்்பத ் மூைம் கிடைக்கும் நிகர 

வருவாய் மற்றும் னவளாண் சாராத வணிகத்தி ் மூைம் கிடைக்கும் நிகர வருவாய் 

ஆகியடவ அைங்கும். 

 ஒரு விவசாயக் குடும்பத்தி ் சராசரி மாத வருமா மா து ரூ.29,348 எ ்ற மதிப்புடன் 

இந்திய அளவிை் னமகாையா மாநிைம் முதலிைத்திை் உள்ளது. 

 ஒரு னவளாண் குடும்பதத்ிற்கா  சராசரி மாத வருமா தத்ிை் பஞ்சாப் மாநிைம் 

நாை்டினைனய இரண்ைாவது இைத்திை் உள்ளது. 

 பஞ்சாப் மாநிைதத்ிை் உற்பதத்ி லசய்யப்படும் முக்கியப் பயிரக்ளிை் அரிசி, னகாதுடம, 

னசாளம், பஜ்ரா, கரும்பு, எண்லணய் விதத்ுக்கள் மற்றும் பருதத்ி ஆகியடவ அைங்கும்.  

 ஆ ாை் அவற்றுள் அரிசி மற்றும் னகாதுடம மை்டுனம அங்கு விடளக்கப்படும் லமாதத் 

பயிரப்் பரப்பளவிை் 80 சதவிகிதப் பரவடைக் லகாண்டுள்ள . 

 இதில் தமிழகத்தி ் வருமா ம் 11,924 ஆகவும், அகிை இந்தியச ்சராசரி 10,218 ஆகவும் 

உள்ளது. 
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2022 ஆம் ஆண்டிை் 32 டிரிை்லியன் டாைர ்வரத்்தகம் 

 உலக வரே்்ேகேத்ின் மதிப்பு இந்ே ஆண்டு ஒரு புதிய சாேதனதய எட்ட உள்ளது. 

 இது சுமார ்12 சேவீேம் அதிகரிேத்ு $32 டிரில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் வரே்்ேகம் மற்றும் வளரச்ச்ிக்கான அதமப்பால் கேரிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 வணிகப் கபாருட்களின் வரே்்ேகம் $25 டிரில்லியனாக உயரந்்துள்ளது. 

 இது முந்தேய ஆண்தட விட சுமார ்10 சேவீேம் அதிகமாகும். 

 தசதவகளின் வரே்ே்கம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 15 சேவீேம் அதிகரிே்து கிட்டே்ேட்ட $7 

டிரில்லியன் ஆக உள்ளது. 

 

சபண்களின் சகசயழுத்துடன் பண சநாட்டுகள் 

 

 அகமரிக்காவின் நிதிே் துதற அதமசச்கம் இரண்டு கபண்களின் தககயழுே்துடன் முேல் 

அகமரிக்க காகிேப் பண தநாட்டுகதள அசச்ிட்டுள்ளது. 
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 $1 மற்றும் $5 மதிப்புள்ள புதிய நாணயே் ோள்களில் கருவூலச ்கசயலர ் (அகமரிக்க நிதி 

அதமசச்ர)் தஜனட் கயல்கலன் மற்றும் லின் மகலரப்ா ஆகிதயாரின் தககயாப்பம் 

உள்ளது. 

 அகமரிக்காவின் காகிேப் பண தநாட்டுகள் கிரன்ீதபக் என்று பிரபலமாக அதைக்கப் 

படுகின்றன. 

 

எரிவாயு விசைக் குறியீடு 

 

 இந்தியாவின் முக்கிய இயற்தக எரிவாயு விதலதயப் பிரதிபலிக்கின்ற நிதலயில் 

இந்தியன்  எரிவாயுப் பரிமாற்றகமானது இந்தியாவின் முேல் விதலக் குறியீட்தட 

அறிமுகப் படுே்தியது. 

 இதுவதர, இந்தியாவில் எரிவாயுவிற்கு JKM (ஜப்பான் ககாரியக் குறியீடு) மற்றும் HH 

(கென்றி ெப்) உள்ளிட்ட பிற சரவ்தேச அளவுதகால்கதள மக்கள் பயன்படுேத்ினர.் 

 

சபாருளாதார மற்றும் வணிக ஆராய்ெச்ி சமயத்தின் இந்தியப் சபாருளாதாரம் 

குறித்த கணிப்பு 

 

 "உைகப் லபாருளாதாரக் குழும அை்ைவடண" எ ்பது லபாருளாதார மற்றும் வணிக 

ஆராய்சச்ி டமயத்தி ாை் ஆண்டுனதாறும் லவளியிைப்படும் அறிக்டகயாகும். 

 இந்த அறிக்டகயா து, உைகளாவிய மற்றும் னதசிய அளவிை் நிைவும் னபரியல் 

லபாருளாதாரப் னபாக்குகடள மதிப்பிடுகிறது. 
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 இந்த அறிக்டகயா து 191 நாடுகளுக்கா  2037 ஆம் ஆண்டு வடரயிைா  

லபாருளாதாரக் கணிப்புகடள வழங்குகிறது. 

 இந்திய நாைா து, 2037 ஆம் ஆண்டிை் மூ ்றாவது லபாருளாதார வை்ைரசு நாைாகவும், 2035 

ஆம் ஆண்டிை் 10 ட்ரிை்லிய ் அலமரிக்க ைாைர ் மதிப்பு லகாண்ை லபாருளாதார 

நாடாகவும் மாறும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளிை், இந்தியாவி ் லமாத்த உள்நாை்டு உற்பதத்ி வளரச்ச்ி என்பது, 

ஒவ்னவார ்ஆண்டும் சராசரியாக 6.4 சதவீதமாக இருக்கும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இதற்குப் பிறகு, அடுத்த 9 ஆண்டுகளிை் இந்தியாவி ் லமாத்த உள்நாை்டு உற்பத்தி 

என்பது சராசரியாக 6.5 சதவீதமாக உயரும் எ  எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 உைகப் லபாருளாதாரக் குழும அை்ைவடணயிை், தற்னபாது இந்த 2022 ஆம் ஆண்டிை் 5வது 

இைதத்ிை் இருக்கும் இந்தியா, 2037 ஆம் ஆண்டிை் 3வது இைதத்ிற்கு மு ்ன றும் எ  

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

PSLV-C54 ஏவுகைம் 

 

 இந்திய விண்லவளி ஆராய்சச்ி நிறுவ மா து (இஸ்னரா), அத ் துருவ லசயற்டகக் 

னகாள் ஏவுகைம் (PSLV-C54) மூைம் ஒ ்பது லசயற்டகக் னகாள்கடள அவற்றி ் பை்னவறு 

சுற்றுப்பாடதகளிை் லவற்றிகரமாக நிடைநிறுதத்ியது. 
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 இது ஒரு புவிக் கண்காணிப்பு லசயற்டகக்னகாள் (EOS-06) மற்றும் 8 நுண்ணிய லசயற்டகக் 

னகாள் ஆகியவற்றிட  உள்ளைக்கியது. 

 எை்டு நுண்ணிய லசயற்டகக்னகாள்களிை் பூைானுக்கா  இஸ்னரா நுண்ணிய லசயற்டகக் 

னகாள்-2 (INS-2B), ஆ ந்த், ஆஸ்ை்னராகாஸ்ை் (நா ்கு லசயற்டகக் னகாள்கள்) மற்றும் 

இரண்டு டதனபாை்ை் ஆகிய லசயற்டகக் னகாள்கள் அைங்கும். 

 EOS-6 எ ்பது Oceansat வரிடசயி ் மூ ்றாம் தடைமுடற லசயற்டகக் னகாள் ஆகும். 

 EOS-06 ஆ து கைலியை், பருவநிடை மற்றும் வா ிடை லசயை்பாடுகளிை் பய ் 

படுதத்ுவதற்காக கைை் பரப்பி ் வண்ணம் குறிதத்ே் தரவு, கைை் னமற்பரப்பு லவப்ப நிடை 

மற்றும் காற்று திடசகாை்டி தரவு ஆகியவற்டறக் கண்காணிக்கும். 

 

இந்தியாவின் முதை் தனியார் துசற விண்சவளி வாகன ஏவுதளம் 

 

 லச ்ட டயச ் னசரந்்த விண்லவளிே் லதாழிை்நுை்பப் புதல்தாழிை் நிறுவ மா  

அக் ிகுை் காஸ்னமாஸ், ஸ்ரீஹரினகாை்ைாவிை் உள்ள சதீஷ் தவா ் விண்லவளி டமயதத்ிை் 

இந்தியாவி ் முதை் த ியார ் துடற ஏவுதளம் மற்றும் ஆய்வுப்பணிக் கை்டுப்பாை்டு 

டமயத்டதே் லதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்த டமயமா து அக் ிகுை் ஏவுதளம் மற்றும் அக் ிகுை் ஆய்வுப்பணிக் கை்டுப்பாை்டு 

டமயம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகடளக் லகாண்டுள்ளோகும். 

 ஏவுதளமா து திரவ நிடை எரிலபாருள் லகாண்ை, கை்டுப்படுதத்ப்பை்ை ஏவுகைங்கடள 

ஏவுகி ்ற வடகயிை் வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

 லச ்ட டயச ் னசரந்்த புதல்தாழிை் நிறுவ மா து த து அக் ிபா ் ராக்லகை்டை 

இந்த ஏவுதளத்திை் இருந்து விண்ணிை் லசலுத்தே ்திை்ைமிை்டுள்ளது. 
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 அக் ிபா ் எ ்பது இரண்டு-நிடைகள் லகாண்ை, 100 கினைாகிராம் எடையுள்ள 

விண்லவளி ஆய்வுப் லபாருை்கடள 700 கினைாமீை்ைர ் லதாடைவிை் உள்ள புவித ் தாழ் 

மை்ைச ்சுற்றுப்பாடத வடர லகாண்டு லசை்லும் திற ் லகாண்ை ஒரு ஏவு வாக ம் ஆகும். 

 அக் ிபா ் ஏவுகைமா து, அந்த நிறுவ த்தி ் முப்பரிமாண முடறயிை் அசச்ிைப் பை்ை 

அக் ிலைை் எந்திரங்களாை் இயக்கப்படும். 

 அக் ிலைை் ஏவுகைம் எ ்பது, திரவ வடிவ மண்லணண்லணய் மற்றும் மீக்குளிர ்நிடை 

லகாண்ை திரவ ஆக்சிஜ ் ஆகியவற்றி ் கைடவடயப் பய ்படுத்தி த ்ட த்தான  

உந்துவிக்கி ்ற திற ் லகாண்ை ஒரு "பகுதியளவு கிடரனயாலஜ ிக் வடக" இயந்திரம் 

ஆகும். 

 

குரங்கம்சம சநாய்க்குப் புதிய சபயர ்

 உைக சுகாதார நிறுவ மா து குரங்கம்டம னநாய்க்குப் புதிய லபயர ் ஒ ்டற 

பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

 இந்னநாய் தற்னபாது, குரங்கம்டம னநாயிட க் குறிக்கும் ஓர ்இடணசல்சாை்ைாக mpox 

எ ்று அடழக்கப்படும். 

 குரங்கம்டம னநாய் படிப்படியாக ஒழிக்கப்படும் வடர இந்த இரண்டு லபயரக்ளும் ஒரு 

வருைதத்ிற்கு மாறி மாறி பய ்படுதத்ப்படும். 

 ம ித குரங்கம்டம னநாய்க்கு 1970 ஆம் ஆண்டிை் இந்தப் லபயரா து வழங்கப்பை்ைது. 

 டவரஸ்களுக்குப் லபயரிடும் லசயை்முடறயா து, சரவ்னதச டவரஸ் வடக பிரிதத்ை் 

குழுவி ் லபாறுப்பாகும். 
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பாரத் பசயாசடக் நிறுவனத்தின் நாசி வழி உட்செலுத்தக் கூடிய சகாவிட் தடுப்பு 

மருந்து 

 

 பாரத் பனயாலைக் நிறுவ த்தி ் iNCOVACC தடுப்பு மருந்தா து, அவசரகாைப் 

பய ்பாை்டிற்கா  அங்கீகாரத்திட ப் லபற்ற உைகி ் முதை் நாசி வழியில் உை் 

லசலுதத்க் கூடிய னகாவிை்-19 தடுப்பு மருந்தாக மாறியுள்ளது. 

 மற்லறாரு தடுப்பு மருந்தி ் இரண்டு தவடணகடளப் லபற்றவரக்ளுக்கு இதட  ஒரு 

முத ்டமே் தடுப்பு மருந்தாகவும், ப ்முகத ் த ்டமயுடைய உத்னவகே ் தடுப்பு 

மருந்தாகவும் பய ்படுத்தைாம். 

 iNCOVACC எ ்பது, இடணப்புச ்லசயை்முடறக்கு மு ்னப நிடைப்படுத்தப்பை்ை SARS-CoV-2 

முள் புரதத்துை ் கூடிய மீள் இடணவு பிரதி குடறபாடுள்ள அடின ாடவரஸ் கைதத்ிகள் 

லகாண்ை தடுப்பூசி ஆகும். 

 

முதை் வசக நீரிழிவு சநாய் ஏற்படுவசதத் தாமதப்படுத்தும் முதை் மருந்து 

 

 முதை் வடக நீரிழிவு னநாய் ஏற்படுவடதே் தாமதப்படுத்தும் உயிரியை் சிகிசட்சக்கு 

அலமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாகமா து ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 
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 முதை் வடக நீரிழிவு னநாடயத் தடுப்பதற்காக அங்கீகரிக்கப்பை்ை முதை் சிகிசட்ச இது 

ஆகும். 

 முதை் வடக நீரிழிவு னநாயிை், ஒரு நபரி ் னநாலயதிரப்்பு அடமப்பா து இ ்சுலிதன 

உற்பத்தி லசய்யும் கடணயத்திை் உள்ள பீை்ைா லசை்கள் எ ப்படும் லசை்கடளத ்

தாக்குகிறது. 

 இ ்சுலி ் எ ்பது இரதத்தத்ிை் உள்ள சரக்்கடர மூைக்கூறுகள் உயிரணுக்களுக்குள் 

நுடழய உதவுவதோடு அங்கு அடவ ஆற்றை் உற்பத்திக்காகப் பய ்படுதத்ப் படுகி ்ற 

ஒரு ஹாரன்மா ் ஆகும். 

 

செயற்சக ஒளிெச்ெரக்்சக முசற 

 திருவ ந்தபுரதத்ிை் உள்ள இந்திய அறிவியை் கை்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவ ம் மற்றும் 

இந்தூரிை் உள்ள இந்தியத் லதாழிை்நுை்பக் கை்விக் கழகம் ஆகியடவ இடணந்து சூரிய 

மி ் ஆற்றடைச ் னசமிக்க உதவும் லசயற்டக ஒளிசன்சரக்்டக முடறடய 

உருவாக்கியுள்ள . 

 ஒளிசன்சரக்்டகயி ் ஒரு சிக்கைா  லசயை்முடறடயப் பிரதிபலிக்கும் வடகயிைா  

இந்தத ்லதாழிை்நுை்பத்திை் எதிரல்காள்ளப்படும் பை்னவறு சவாை்கடளயும், அனத னபாை் 

ஒளி உை்கவரல்பாருள் மற்றும் கைத்திகள் ஆகியவற்றுை ் லதாைரப்ுடைய 

சிக்கை்கடளயும் இது தீரக்்கிறது. 

 இந்தப் புதியத் லதாழிை்நுை்பமா து சூரிய மி ்கைங்களி ் லசயை்திறட  

னமம்படுத்தவும் ஆற்றை் இழப்டபக் குடறக்கவும் உதவும் வடகயிைா  புதிய ஒளிச ்

னசரக்்டக கை ்கடள வடிவடமக்க வழி வகுக்கிறது. 

 

 

செட்ரஜன் எரிசபாருள் மூைம் இயங்கும் விமான இயந்திரம் 

 ஏரட்ை ் ஈஸிலஜை் மற்றும் விமா  எந்திரே ்தயாரிப்பு நிறுவ மா  னராை்ஸ் ராய்ஸ் 

ஆகியடவ டஹை்ரஜ ் எரிலபாருள் மூைம் இயங்கும் விமா  இயந்திரதத்ி ் 

னசாதட யிட  லவற்றிகரமாக னமற்லகாண்ைதாக அறிவித்துள்ள . 
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 இது விமா ப் னபாக்குவரத்துத் துடறயிை் உைகிை் முதை் முடறயாக இவ்வாறு னமற் 

லகாள்ளப் படுவதாக விவரிக்கப்படுகிறது. 

 லஜை் எரிலபாருடள விை பசுடம டஹை்ரஜ ் எரிலபாருளா து சுற்றுசச்ூழலுக்கு மிகச ்

சிறந்தது எ ்று பரவைாகக் கருதப்படுகிறது. 

 அந்ே நிறுவ ம் சிறிய பிராந்திய விமா ங்களிை் பய ்படுத்தப்படுகின்ற வதகயில் 

உந்துதடை வழங்கும் சுழலி இயந்திரத்டதச ்னசாதட  லசய்தது. 

 இந்தச ் னசாதட களுக்கா  பசுடம டஹை்ரஜ ் எரிலபாருளா து, ஸ்காை்ைாந்தி ் 

ஓரக்் ி தீவுகளிை் அடை மற்றும் காற்று ஆற்றடைப் பய ்படுதத்ி உருவாக்கப் பை்டு 

உள்ளது. 

 

 

நீராவி மூைம் இயக்கப்படும் விண்கைம் 

 ஜப்பா ி ் விண்லவளி நிறுவ மா து, சந்திரட  னநாக்கி அனுப்பப்பை்டுள்ள EQUULEUS 

எ ப்படும் விண்கைத்திட  இயக்குவதற்கு உைகினைனய முத ்முடறயாக 

நீராவியிட ப் பய ்படுத்தியதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது நாசாவி ் ஓரிய ் விண்கைதத்ிை் விண்லவளி சாரந்்தப் லபாருை்களுள் ஒ ்றாக 

ஏவப்பை்ைது. 

 JAXA நிறுவ தத்ி ் கருத்துப் படி, நீர ்சாரந்்த உந்துவிடச அடமப்டபப் பய ்படுத்தி புவி 

தாழ்மை்ை சுற்றுப்பாடதக்கு அப்பாற்பை்ை பகுதியிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை உைகி ் முதை் 

லவற்றிகரமா  சுற்றுப்பாடத நிடை நிறுதத்ுதை் அடமப்பு இதுவாகும். 

 இது தகவை்லதாைரப்ு கருவியிை் இருந்து லவளினயறும் லவப்பத்டதப் பய ்படுத்தி 

தண்ணீடர நீராவியாக மாற்றுவதோடு, அதற்கு ஒரு உந்துதடையும் உருவாக்குகிறது. 

 கியூப்சாை் லசயற்டகக் னகாளா து, னதாராயமாக ஒ ்றடர ஆண்டுகளிை் பூமி மற்றும் 

சந்திர ் ஆகியவற்றிற்கு இடைப்பை்ை இரண்ைாவது கலக்ராஞ்சிய ் பகுதியிட  (EML2) 

அடையும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 கலக்ராஞ்சிய ் பகுதிகள் எ ்பது னகாள்கள் னபா ்ற லபரிய லபாருை்களி ் ஈரப்்பா து 

விண்கைத்தி ் டமய விைக்கு விடசயாை் சமநிடைப்படுத்தப்பை்டு, மிகவும் நிடையா  

சுற்றுப்பாடதடய னமற்லகாள்ள வழிவகுக்கும் விண்லவளியிை் உள்ள சிை குறிப்பிை்ை 

இைங்களாகும். 
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எைாசைட் மற்றும் எை்கின்ஸ்டன்சடாசனட் 

 

 னசாமாலியாவிை் விழுந்த ஒரு விண்கை்லிை் இரண்டு புதிய க ிமங்கள் இருப்படத க ைா 

நாை்டி ் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ள ர.் 

 விண்கை் னமாதிய நகரத்தி ் லபயராை் இந்தக் க ிமதத்ிற்கு "எைாடைை்" எ ்றும், 

விண்னகாள்கள் அறிவியை் துடறயி ் அறிவியைாளர ் லிண்டி எை்கி ்ஸ்-ைாண்ை ் 

எ ்பவரி ் நிட வாக "எை்கி ்ஸ்ை ்னைாட ை்" எ ்றும் லபயரிைப்பை்டுள்ள . 

 இனத னபா ்ற க ிமங்கள் 1980 ஆம் ஆண்டுகளிை் ஓர ்ஆய்வகத்திை் லசயற்டகயாக 

உருவாக்கப் பை்ை  என்றாலும், இடவ இயற்டகயாகத் னதா ்றியதாக பதிவு லசய்யப் 

பைவிை்டை. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் னசாமாலியாவிை் கண்கடடுக்கப்பை்ை 2 மீை்ைருக்கும் அதிகமா  

அகைமும், 15 ை ் எடையும் லகாண்ை விண்கை் ஆ து இது வடர பதிவு லசய்யப்பை்ை 

ஒ ்பதாவது லபரிய விண்கை் ஆகும். 

 லசவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையிை் உள்ள குறுங்னகாள் பை்டையிை் உள்ள சிறு 

னகாள் ஒ ்றிை் இருந்து இந்த விண்கை் பிரிந்து வந்துள்ளது. 
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அண்டசவளி புழுத்துசள 

 அறிவியை் புட வுக் கடதகளில் அண்ைலவளி புழுதத்ுடள எ ்ற கருதத்ுகள் மிகவும் 

அதிகமாக னபசப்படும் தடைப்புகளாகும். 

 ஒரு அண்ைலவளி புழுத் துடள எ ்பத ் சரியா  வடரயடறயா து அண்டம் மற்றும் 

னநரம் ஆகியவற்றிை் ஒரு பிளவு' என்பதோடு, இது 'னபரண்ைதத்ிை் உள்ள இரண்டு 

லதாடைதூரப் பகுதிகளுக்கு இடைனயயா  ஒரு பிடணப்புப் பகுதியாகக்' கருதப் 

படுகிறது. 

 இடவ அண்ைத்திை் காணப்பைவிை்டை எ ்றாலும், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒ ்று அந்த 

அடமப்பி ் ஒரு சிறிய வடிவடமப்பிட  உருவாக்கியதாகக் கூறி உள்ள ர.் 

 ஒரு குவாண்ைம் கணி ியி ் மூைம் இரண்டு சிறிய கருந்துடளகடளக் லகாண்டு இந்த 

உருவக அடமப்பா து உருவாக்கப் பை்ைோல், அவற்றி ் மூைம் விண்கவளி 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளாை் லவற்றிகரமாகே் தகவை்கடள அனுப்ப முடிந்தது. 

 

 

சரடாருக்குப் புைப்படாத அணுெக்தி குண்டுவீெச்ு விமானம் 

 அலமரிக்கா B-21 டரைர ்எ ப்படும் த து சமீபதத்ிய உயர-்லதாழிை்நுை்ப குண்டுவீசச்ு 

விமா த்திட  அறிமுகம் லசய்துள்ளது. 

 கைந்த 30 ஆண்டுகளிை் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ை முதை் குண்டுவீசச்ு விமா ம் இதுதவ 

ஆகும். 

 இது அணு ஆயுதத்டதச ் சுமந்து லசை்லும் திற ் லகாண்ைதோடு, இந்த விமா த்திை் 

பணியாளரக்ள் யாரும் இ ்றி பறக்கும் திறதனயும் இது லகாண்ைது. 

 B-21 டரைர ்விமா மா து ஓை்டுநர ்இை்ைாமனைனய வா ிை் பறக்கும் திற ் லகாண்ைது. 
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கடை் அசை ஆற்றை் மாற்றி 

 லச ்ட யி ் இந்தியே் லதாழிை்நுை்பக் கழகதத்ிட ச ் னசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

கைை் அடைகளிை் இருந்து மி ்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய ‘கைை் அடை ஆற்றை் மாற்றி’ 

என்ற இயந்திரே்திதன உருவாக்கியுள்ள ர.் 

 இந்தச ்சாத மா து அடுதத் மூ ்று ஆண்டுகளிை் கைை் அடைகளிலிருந்து 1 லமகா வாை் 

மி ்சாரத்டத உற்பத்தி லசய்வடத இைக்காகக் லகாண்டுள்ளது. 

 ‘கைலிை் இருந்து உருவாக்கப்பை்ைது’ என்று லபாருள்படும் வதகயில் இந்த சாத ம் 

‘சிந்துஜா-I’ எ ்று லபயரிைப்பை்டுள்ளது.  

 

 

ஐஎன்எஸ் சமாரம்ுசகாவா 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டு னகாவா விடுதடை தி தட்த மு ் ிை்டு மத்தியப் பாதுகாப்பு 

அடமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ளாை் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது. 

 இது இந்தியக் கைற்படையி ் விசாகப்பை்டி  ரகம் சாரந்்த, னரைாருக்குப் புைப்பைாத 

வடகயிைா  லதாழிை்நுை்பம் லகாண்ை வழிகாை்டுதை் ஏவுகடண அழிப்பு கப்பை்களி ் 

இரண்ைாவது லதாைர ்ரகமாகும். 

 இது 15B திை்ைதத்ி ் கீழ் கை்ைடமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 இது மும்டபயிை் அடமந்துள்ள மசாக ் கப்பை் கை்டும் நிறுவ த்தி ாை் (MDSL) 

கை்ைடமக்கப் பை்ைது. 

 இந்தக் கப்பலி ் 75 சதவிகிதக் கை்டுமா  அம்சங்கள் ஆ து உள்நாை்டுக் கருவிகளாை் 

கை்ைடமக்கப் பை்ைதாகும். 

 இந்தியக் கைற்படையி ் 15B என்ற திை்ைத்தி ் னநாக்கமா து, அதிகபை்ச உள்நாை்டு 

உள்ளடீுகடளக் லகாண்ை, னரைாருக்குப் புைப்பைாத வடகயிைா  லதாழிை்நுை்பம் 

லகாண்ை வழிகாை்டுதை் ஏவுகடண அழிப்புக் கப்பை்கடள உருவாக்குவதாகும். 

 இந்தத் திை்ைத்தி ் கீழ் கை்ைடமக்கப்பை்ை முதை் கப்பைா  ஐஎ ்எஸ் விசாகப் பை்டி ம் 

ஆ து இது 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்திை் இந்தியக் கைற்படையிை் இடணக்கப் 

பை்ைது. 

 இந்தியக் கைற்படையி ் விசாகப்பை்டி ம் ரகம் சாரந்்த னரைாருக்குப் புைப்பைாத 

வடகயிைா  லதாழிை்நுை்பம் லகாண்ை வழிகாை்டுதை் ஏவுகடண அழிப்புக் கப்பை்களி ் 

லதாைர ்ரகங்களிை் முத ்டமயா  கப்பைாகும். 
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ஐஎன்எஸ் அரன்ாைா 

 இது ASW SWC திை்ைத்தி ் முதை் கப்பை் ஆகும். 

 இது இந்தியக் கைற்படைக்காக காரை் ் ரசீ ் ஷிப் பிை்ைரஸ்் & இ ்ஜி ியரஸ்் (GRSE) 

நிறுவ தத்ி ் மூைம் லச ்ட யி ் காை்டுப் பள்ளியிை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 மகாராஷ்டிராவி ் வசாய் பகுதிக்கு வைக்னக சுமார ் 13 கினைாமீை்ைர ் லதாடைவிை் 

அடமந்துள்ள அர ்ாைா தீவிற்கு, மாலபரும் மராை்டிய மன்னரா  சதர்பதி சிவாஜி 

மகாராஜா அவரக்ள் வழங்கிய உதத்ிசார ் கைை்சார ்முக்கியதத்ுவத்டத லகௌரவிக்கும் 

வடகயிை் இந்த கப்பலுக்கு அர ்ாைா எ ்று லபயரிைப்பை்ைது. 

 

 

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


                   
 

97 
 

'வாகீர்'  

 

 ஐந்தாவது ஸ்காரப்ிய ் ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பை் மற்றும் திை்ைம் 75 ் கீழ் கை்ைடமக்கப் பை்ை 

வாகிர ் எ ப்படும் கை்வாரி வடக நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கள் இந்தியக் கைற்படைக்கு 

வழங்கப்பை்டுள்ள . 

 இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கள், பிரா ்சிை் உள்ள னநவை் குரூப் என்ற நிறுவ தத்ி ் ஒரு 

ஒதத்ுடழப்புை ், மும்டபயிை் உள்ள மசாகா ் என்ற கப்பை் கை்டும் நிறுவ தத்ிை் 

கை்ைடமக்கப் பை்டு வருகி ்ற . 

 திை்ைம்-75 ஆ து ஸ்காரப்ிய ் வடிவடமப்பிைா  ஆறு நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்களி ் 

உள்நாை்டுக் கை்டுமா ப் பணிகடள உள்ளைக்கியது. 

 இந்தத் திை்ைமா து, அதிநவீ  த ் ியக்கக் காற்று உந்துவிடச அடமப்பிட க் 

லகாண்ை நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கடள உள்நாை்டினைனய கை்ைடமப்படத னநாக்கமாகக் 

லகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் லதாைரி ் 6வது & கடைசி நீரம்ூழ்கிக் கப்பைா  வாக்ஷீர ்அடுத்த ஆண்டு கைற் 

படையிைம் வழங்கப்படும். 

 

சவனு பாப்பு சதாசைசநாக்கி 
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 சமீபதத்ிை் டவனு பாப்பு லதாடைனநாக்கியா து த து 50 ஆண்டு காை பணிக் காை 

நிடறவிட க் லகாண்ைாடியது. 

 இந்தே் லதாடைனநாக்கியா து, தமிழ்நாை்டி ் காவலூரிை் னபராசிரியர ் டவனு பப்பு 

அவரக்ளாை் 1972 ஆம் ஆண்டிை் அடமக்கப்பை்ைது. 

 காவலூர ் எ ்பது திருப்பத்தூர ் மாவை்ைத்திை் உள்ள வாணியம்பாடி தாலுக்காவிை் 

அடமந்துள்ள ஜவ்வாது மடையிை் உள்ள ஒரு கிராமமாகும். 

 காவலூர ் பகுதியிை் வா ங்களி ் காை்சிகள் சிறப்பாக உள்ளதோடு, அது லதற்குப் 

பகுதியிை் அடமந்துள்ளதாை் வைக்குப் பகுதி மற்றும் லதற்குப் பகுதி வா தத்ி ் லபரும் 

பகுதிடய இங்கிருந்து காண முடியும். 

 யுனர ஸ் கிரகத்டதச ்சுற்றி வடளயங்கள் இருப்பது, யுனர ஸி ் புதிய துடணக் னகாள், 

வியாழ ி ் துடணக் னகாளா  னக ிமீை்டைச ்சுற்றி வளிமண்ைைம் இருப்பது னபா ்ற 

பை முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகடள னமற்லகாண்ைத ் மூைம் வா ியலிை் இது குறிப்பிைத் 

தக்க பங்களிப்பிட க் லகாண்டுள்ளது. 

 இதிை் பை ‘Be Stars’, இராை்சத நை்சத்திரங்களிை் லித்தியம் குடறதை், அண்ை அணுக் 

கருக்களிை் (Blazars) ஏற்படும் ஒளியியை் மாறுபாடு மற்றும் பிரபைமாக கூறப்படும் SN 1987A 

எ ப்படும் சூப்பரன்நாவாவி ் இயக்கவியை் ஆகியவற்றி ் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஆய்வு 

ஆகியடவ இத ் மூைம் னமற்லகாள்ளப் பை்ைது. 

 1976 ஆம் ஆண்டிை் னசரக்்கப்பை்ை னகஸ்கினர ் ஒளிமா ி மற்றும் எசல்சை் நிறமாடை 

மா ி முதை், 1978 ஆம் ஆண்டிை் புதிய ஒளியடைப்பு நிறமாடை மா ி, 1988 ஆம் ஆண்டிை் 

ஒளியியை் சுழற்சி கருவி 2016 ஆம் ஆண்டிை் மாற்றப் படுதை் மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டிை் 

நிறுவப்பை்ை சமீபத்திய NIR ஒளிமா ி ஆகியடவ உை்பை இந்தக் கண்காணிப்பகம் அத ் 

வசதிகடளே் லதாைரந்்து னமம்படுதத்ி வருகிறது. 

  

‘பிரைய்’ உந்துவிசெ ஏவுகசண 

 

 இந்திய ஆயுதப் படைகள் ஆ து தற்னபாது ‘பிரைய்’ எ ப்படும் ஒரு உந்துவிடச வதக 

ஏவுகடணடய வாங்கத் தயாராக உள்ள . 

 இது 150 முதை் 500 கிமீ வடர உள்ள இைக்டகத் தாக்கும் திற ் லகாண்ைது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் னமம்பாை்டு நிறுவ ம் ஆ து உள்நாை்டினைனய 

உருவாக்கப்பை்ை இந்த நிைம் விை்டு நிைம் பாயும் ஏவுகடணயா  ‘பிரைய்’ வதக 

ஏவுகதணயின் முதை் ஏவுேல் னசாதட டய லவற்றிகரமாக னமற்லகாண்ைது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்திை் ஒடிசா கைற்கடரயிை் உள்ள ைாக்ைர ்A.P.J. அப்துை் 

கைாம் தீவிை் இருந்து னமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 
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 பிரைய் ஏவுகடணயா து திை உந்துசக்தி ஏவுகை விடசப்லபாறி மூைம் இயக்கப் படுகிறது. 

 இந்தப் புதிய ஏவுகடணயா து நிரண்யிக்கப்பை்ை பகுதியளவு உந்துவிடச பாடதடயப் 

பி ்பற்றியதோடு அதிக அளவு துை்லியதத்ுை ் நிரண்யிக்கப்பை்ை ஒரு இைக்டக 

அடைந்து, கை்டுப்பாடு, வழிகாை்டுதை் மற்றும் அேற்கான லசயை்பாை்டு வழி முடறகளிை் 

சிறப்பா  லசயை்பாடுகடளக் லகாண்டுள்ளது. 

 

BF.7 

 புதிய னகாவிை் மாறுபாைா  BF.7 எ ்பது ஓடமக்ரா ் வடக லகானரா ா டவரசி ் ஒரு 

மாறுபாைாகும். 

 ஓடமக்ரா ் டவரசி ் BF.7 எ ்ற ஒரு துடண மாறுபாட்டு வடகயி ாை் சீ ாவிை் 

பதிவாகி ்ற னகாவிை் பாதிப்பிை் மிகப்லபரிய அளவிை் அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது. 

 குஜராத ் மற்றும் ஒடிசா மாநிைங்களிை் தா ், BF.7 னகாவிை் மாறுபாை்டி ் பாதிப்புகள் 

முதலிை் பதிவாகியுள்ள . 

 ஓடமக்ரா ் துடண வடககளா  BA.5 மற்றும் BF.7 ஆகியடவ ஒனர மாதிரியா டவ 

ஆகும். 

 BF.7 எ ்பது BA.5.2.1.7 எ ்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 BF.7 துடண மாறுபாைா து அத ் அசை் வடகயா  D614G மாறுபாை்டை விை 4.4 மைங்கு 

அதிக நடுநிடைப் படுத்தை் எதிரப்்புத் திறட க் லகாண்டுள்ளது. 

 ஆய்வக அடமப்பிை், தடுப்பூசி லசலுத்தப்பை்ை அை்ைது பாதிக்கப்பை்ை நபரி ் உைலிை் 

உள்ள ஆ ்டிபாடிகள் ஆ து, அசை் வடக வுஹா ் டவரசிட  அழிப்படத விை BF.7 

வடகயிட  அழிக்கும் திறட க் குடறவாகனவக் லகாண்டுள்ள . 

 BQ.1 எ ப் லபயரிைப்பை்ை மற்லறாரு ஓடமக்ரா ் துடண மாறுபாடா து, அதிக லநகிழ் 

திற ் லகாண்ை துடண மாறுபாடு அை்ைாத BF.7 மாறுபாை்டிட  விை 10 மைங்கு அதிக 

நடுநிடைப்படுதத்ை் எதிரப்்புத் திறட க் லகாண்டிருந்தது. 
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ெந்திரனுக்கான வரத்்தகரதீியான முதை் தசரயிறங்கு வாகனம்  

 ஜப்பானின் விண்கவளிசார ் புேக்ோழில் நிறுவனம் சமீபே்தில் சந்திரனுக்கு ஒரு 

விண்கலே்தே கவற்றிகரமாக ஏவியது. 

 இது அந்ே நாட்டிற்கும் ஒரு ேனியார ் நிறுவனேத்ிற்கும் முேலாவோக இருக்கும் ஒரு 

கசயல்பாடாகும். 

 ஜப்பானின் இஸ்தபஸ் நிறுவனேத்ின் ெக்குதடா-R எனும் இந்ே விண்கவளிப் பயணம் 

அகமரிக்காவில் புதளாரிடாவின் தகப் கனகவரலில் இருந்து ஏவப்பட்டது. 

 இன்று வதரயில், அகமரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகியவற்றின் அரசு விண்கவளி 

அதமப்புகள் மட்டுதம நிலவில் கமன்தமயான ேதரயிறக்கே்தே நிகை்ேத்ியுள்ளன. 

 நிலவில் ேதரயிறங்கிய M1 வாகனம், ஜப்பானின் JAXA விண்கவளி அதமப்பின் இரு 

சக்கரம் ககாண்ட தபஸ்பால் அளவிலான உலவிதயயும், ஐக்கிய அரபு அமீரகேே்ால் 

ேயாரிக்கப்பட்ட நான்கு சக்கரம் ககாண்ட ரஷிே் உலவிதயயும் பயன்படுேத்ும். 

 

 

ஸ்சடம் செை்கசளப் பயன்படுத்தி "உைகின் முதை்" அறுசவசிகிெச்ெ  

 

 இங்கிலாந்தில் உள்ள இேய அறுதவ சிகிசத்ச நிபுணர,் நஞ்சுக் ககாடியிலிருந்து ஸ்கடம் 

கசல்கதளப் பயன்படுே்தி "உலகிதலதய முேல்" அறுதவ சிகிசத்சதய தமற் 

ககாண்டுள்ளார.் 

 ஸ்கடம் கசல்கள் என்பதவ உடலின் மூலப்கபாருட்கள் ஆகும். 

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


                   
 

101 
 

 இதவ சில சிறப்புச ் கசயல்பாடுகதளக் ககாண்ட மற்ற அதனே்துச ் கசல்கதளயும் 

உருவாக்கும் கசல்கள் ஆகும். 

 உடல் அல்லது ஆய்வகேத்ில் ஒரு சரியான சூை்நிதலயில், ஸ்கடம் கசல்கள் பிரிக்கப் பட்டு 

தசய் கசல்கள் எனப்படும் அதிக கசல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

 

அணுக்கரு இசணவிை் திருப்புமுசன 

 லாரன்ஸ் லிவரத்மார ் தேசிய ஆய்வகம் (எல்.எல்.என்.எல்) உலகின் மிகப்கபரிய தலசதர 

முேன்முதறயாக அணுக்கரு இதணவுே் கோடரவ்ிதனதய உருவாக்கப் பயன்படுே்தி 

உள்ளோகக் கூறியுள்ளது. 

 சூரியதன இயக்கும் கசயல்முதறதயப் பிரதிபலிக்கும் இந்ேே்  கோடரவ்ிதன எனபது  

உற்பே்தி கசய்வேற்கு எடுே்துக் ககாண்டதே விட அதிக ஆற்றதல உருவாக்கியது. 

 அணுக்கரு இதணவு அேன் ஆேரவாளரக்ளால் தூய்தமயான, மிகுதியான மற்றும் 

பாதுகாப்பான ஒரு ஆற்றல் மூலமாகக் கூறப்படுகிறது. 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 2.05 கமகாஜூல் ஆற்றதல வைங்க 192 அதிசக்தி வாய்ந்ே 

தலசரக்தளப் பயன்படுே்தி அேன் விதளவாக 3.15 கமகா ஜூல் இதணவு ஆற்றல் 

கவளியீட்தடப் கபற்றனர.் 

 

 

முதை் உைகளாவிய நீர ்ஆய்வு செயற்சகக்சகாள் 

 நாசா அதமப்பானது ஸ்தபஸ்எக்ஸ் பால்கன் 9 ராக்ககட் மூலம் ‘தமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் 

கடல் நிலப்பரப்பு‘ (Surface Water and Ocean Topography - SWOT) என்ற கசயற்தகக் தகாதள 

விண்ணில் கசலுே்தியது. 

 இந்ேச ் கசயற்தகக்தகாள் விண்கவளியில் இருந்து பூமியின் நன்னீர ் அதமப்புகளின் 

முேல் உலகளாவிய ஆய்தவ எடுக்கும். 
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 SWOT என்பது விஞ்ஞானிகளுக்குக் கடல்கள் மற்றும் காலநிதல மாற்றம் அேதன எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்பதேப் பற்றிய ஒரு ஆைமான புரிேதல வைங்குவதே தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ள ஒரு தமம்படுே்ேப் பட்ட தரடார ்கசயற்தகக்தகாள் ஆகும். 

 இந்ே கசயற்தகக்தகாள் கடல் நீரம்ட்ட அம்சங்கதள ேற்தபாது சாே்தியமுள்ளதே விட 

பே்து மடங்கு துல்லியமாக அளவிட முடியும். 

 இேனால் பூமியில் உள்ள ஒரு மில்லியன் ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகதள அளவிட முடியும். 

 இந்ே கசயற்தகக்தகாள் கண்காணிப்பு மூலமாக கவள்ள முன்னறிவிப்புகளின் 

துல்லியே்தே தமம்படுேே்வும் முடியும் 

 

 

செயற்சக இதயம் 

 கா ்பூரிை் அடமந்துள்ள இந்தியத் லதாழிை்நுை்பக் கை்விக் கழகமா து தீவிர இதயப் 

பிரசச்ட  உள்ளவரக்ளுக்குப் லபரிதும் உதவும் வதகயில் ஒரு லசயற்டக இதயத்டத 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தச ்லசயற்டக இதயங்கள் தீவிர னநாயாளிகளி ் உைலிை் லபாருதத்ப்பைைாம். 

 இதற்கா ப் பரினசாதட யா து லவற்றிகரமாக நிடறவடைந்த பிறகு, அடுதத் இரண்டு 

ஆண்டுகளிை் ம ிதரக்ளி ் உைலிை் லபாறுதத்ப்படுவதற்கா  மாற்று அறுடவ 

சிகிசட்சயிட  இேன் மூலம் னமற்லகாள்ள இயலும். 
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சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

சமௌனா சைாவா எரிமசை 

 ஹவாய் தீவிை் உள்ள உைகி ் மிகப்லபரிய லசயை்பாை்டிை் உள்ள எரிமடையா  

லமௌ ா னைாவா, சுமார ் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதை் முடறயாக லவடிக்கத ்

லதாைங்கியுள்ளது. 

 லமௌ ா னைாவா பசிபிக் லபருங்கைலி ் நீர ்மை்ைத்திை் இருந்து 13,679 அடி (4,169 மீை்ைர)் 

உயரதத்ிை் உள்ளது. 

 இது ஹவாய் தீவுகடள உருவாக்கிய எரிமடைத் லதாைரி ் ஒரு பகுதியாகும். 

 மு ் தாக 1984 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மற்றும் ஏப்ரை் ஆகிய மாதங்களிை் இந்த எரிமடை 

லவடிதத்து. 

 

 

புதிய கரும்பவளப்பாசற இனங்கள் 

 

 னமற்பரப்பிற்குக் கீனழ 2,500 அடி (760 மீை்ைர)் ஆழத்திை் காணப்படும் ஐந்து புதிய வடக 

கரும்பவளப்பாடறகடள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ள ர.் 

 இது ஆஸ்தினரலியாவி ் கைற்கடரயிை் உள்ள லபருந்தடுப்புப் பவளத்திை்டு மற்றும் 

பவளக் கைை் ஆகியப் பகுதிகளிை் காணப்படுகிறது. 
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 கரும்பவளப்பாடறகள் ஆழமற்ற நீர ்நிடையிலும், 26,000 அடி (8,000 மீை்ைர)் ஆழத்திலும் 

வளரவ்டதக் காணைாம். 

 சிை த ிப்பை்ை பவளப்பாடறகள் 4,000 ஆண்டுகளுக்கு னமை் வாழக்கூடியடவ. 

 

ஆபத்து நிசையிை் உள்ள உைகப் பாரம்பரியத் தளங்களின் பட்டியை் 

 

 சரவ்னதச இயற்டகப் பாதுகாப்பு ஒ ்றியம் (IUCN) மற்றும் யுல ஸ்னகாவி ் உைகப் 

பாரம்பரிய டமயம் (WHC) ஆகியவற்றி ் கூை்டு அறிக்டகயா து, ஆஸ்தினரலியாவிை் 

உள்ள லபருந்தடுப்பு பவளத் திை்டுகளி ் (GBR) நிடை குறிதத்ு கவடைக்கிைமா  

தகவடைத் லதரிவித்தது. 

 அந்த அடமப்புகள் "ஆபதத்ிலுள்ள உைகப் பாரம்பரியே ் தளங்களி ் பை்டியலிை் 

இதட ச ்னசரக்்க னவண்டும்" எ ்று பரிந்துடரதத்ுள்ள . 

 இது ஆஸ்தினரலியாவி ் குயி ்ஸ்ைாந்து கைற்கடரயிை் அடமந்துள்ளது. 

 லபருந்தடுப்பு பவளத் திை்டு எ ்பது 2,900 த ிப்பை்ை திை்டுகள், 900 தீவுகள் மற்றும் 

னதாராயமாக 344,400 சதுர கினைாமீை்ைர ்பரப்பளடவக் லகாண்ை உைகி ் மிகப்லபரிய 

பவளப்பாடற அடமப்பாகும். 

 இது உைகி ் மிகப்லபரிய பை்லுயிர ் டமயங்களிை் ஒ ்றாகும் என்பதோடு, உைகி ் 

மிகப்லபரிய காரப் ் உை்கவர ்அடமப்புகளிை் ஒ ்றாகவும் இது உள்ளது. 

 

சநட்சடாசவசனட்டர ்பாளிசடாண்ட்டஸ் 

 னநை்னைாலவன ை்ைர ் பாளினைாண்ை்ைஸ் எ ப்படும் டைன ாசர ் இ மா து சுமார ் 72 

மிை்லிய ் ஆண்டுகளுக்கு மு ்பு கிலரை்னைசியஸ் காைதத்ிை் உயிர ்வாழ்ந்தது. 

 இது சீரா  உைைடமப்பிதனக் லகாண்ை நீந்தும் பறடவ னபா ்ற உயிரி மாகும். 

 இது வாத்து னபா ்ற நீளமா  கழுதத்ு மற்றும் 100க்கும் னமற்பை்ை சிறிய பற்கடளக் 

லகாண்ை வாயுை ், நீண்ை தை்டையா  மூக்கு ஆகியவற்டறக் லகாண்டுள்ளது. 

 அத ் ந ்கு பதப்படுதத்ப்பை்ை உைை் பாகங்கள், அதாவது சுமார ் 70% அளவுதடய ஒரு 

அேன் எலும்புக் கூடு ஆ து னகாபி பாடைவ தத்ிை் கண்டுபிடிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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பறசவகள் கணக்சகடுப்பு - ெத்தீஸ்கர ்

 சத்தீஸ்கர ்மாநிைதத்ி ் முதை் முடற சாரந்்த மாநிைங்களுக்கு இடைனயயா  பறடவ 

கணக்லகடுப்பிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை கங்கர ்பள்ளத்தாக்கு பறடவகள் கணக்லகடுப்பி ் 

னபாது சுமார ்200 பறடவ இ ங்கள் ஆவணப்படுதத்ப்பை்ை . 

 சத்தீஸ்கர ்மாநிைத்திட ச ்னசரந்்த பறடவகள் ஆரவ்ைரக்ள் & சத்தீஸ்கரி ் பறடவகள் 

மற்றும் வ விைங்குகள் அடமப்பு மற்றும் இந்தியப் பறடவகள் கணக்லகடுப்பு அடமப்பு 

ஆகியவற்றி ் ஒத்துடழப்புை ் கங்கர ் பள்ளத்தாக்கு னதசியப் பூங்காவி ் 

வ தத்ுடறயி ாை் இந்த கணக்லகடுப்பா து ஏற்பாடு லசய்யப் பை்ைது. 

 வ ப் பணியாளரக்ள், பறடவ வழிகாை்டிகள் மற்றும் பறடவக் கண்காணிப்பாளரக்ளாக 

விளங்கும் இந்தியக் குடிமக்கள் ஆகினயாடர உள்ளைக்கிய கங்கர ் பள்ளத்தாக்குப் 

பூங்காவி ் முதை் பறடவ கணக்லகடுப்பு இதுவாகும். 
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சகாசரானிவியா சவளாண் கூட்டுப் பணி 

 

 லகானரா ிவியா னவளாண் கூை்டுப் பணிக்கு (KJWA) இந்தியா எதிரப்்பு லதரிவிதத்ு உள்ளது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் பருவநிதல மாற்றே்திற்கான ஒப்பந்ேக் கட்டதமப்பின் கீை் ஒரு 

முக்கிய முடிவாகும். 

 லகானரா ிவியா னவளாண் கூை்டுப் பணி னவளாண் துடறயிை் இருந்து லவளியாகும் 

பசுடம இை்ை வாயு உமிழ்விட க் குடறக்க முயை்கிறது. 

 பருவநிடை மாற்றத்டத எதிரல்காள்வதிை் னவளாண் துடறயி ் த ிதத்ுவமா ே ்

திறட  அங்கீகரிப்படத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இது மண், ஊை்ைசச்தத்ுப் பய ்பாடு, காை்நடைகள், நீர,் னவளாண் துடறயிை் ஏற்பு மற்றும் 

சமூக-லபாருளாதார மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு சாரந்்த பரிமாணங்கடள அளவிடும் 

முடறகள் ஆகிய ஒ ்னறாலைா ்று லதாைரப்ுடைய 6 துடறகளுக்கா  தீரவ்ிட க் 

குறிப்பிடுகிறது. 

 னவளாண் துடறகளிை் இருந்து லவளிவரும் மாசுக்கள் "ஆைம்பர வாழ்க்டக சாரந்்த" 

உமிழ்வுகள் அை்ை, அது ஏடழகள் "உயிர ்பிடழப்பதற்கா  முயற்சியிை் லவளியாகும் 

உமிழ்வுகள்" எ ்று இந்தியா கூறுகிறது. 

 வளரச்ச்ியடைந்த நாடுகள் உைகிற்கு 790 ஜிகா ை ் காரப் ் டை ஆக்டசை் அளவிைா  

காரப் ் கைட ச ்லசலுத்த னவண்டியுள்ளது எ ்று இந்தியா சுை்டிக் காை்டியது. 

 ஒரு ை ்னுக்கு 100 அலமரிக்க ைாைர ்எ ்ற மிதமா  விடையிை் நிரண்யத்திை் கூை இது 

சுமார ்79 டிரிை்லிய ் அலமரிக்க ைாைர ்மதிப்புடையதாகும். 

 உைக மக்கள்லதாடகயிை் நா ்கிை் ஒரு பங்டகக் லகாண்டிருந்தாலும், லதாழிை் துடறக்கு 

முந்டதயக் காைத்திலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டு வடரயிை் லதற்காசியா லவளியிை்ை 

லமாத்த காரப் ் உமிழ்வு 4 சதவீதத்திற்கும் குடறவாகனவ உள்ளது. 

 இந்தியாவி ் த ிநபர ்வருைாந்திர உமிழ்வுகள் உைக சராசரியிை் மூ ்றிை் ஒரு பங்கு 

ஆகும். 

 முழு உைகமும் இந்திய நாை்டி ் னபாைனவ த ிநபர ் உமிழ்வு அளவிை் காரப்ட  

லவளினயற்றி ாை், பருவநிடை லநருக்கடிக்குத் தீரவ்ு காண முடியும். 
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துங்கசரஷ்வர் வனவிைங்கு ெரணாையம் 

 

 மஹாராஷ்டிராவி ் துங்கனரஷ்வர ் வ விைங்கு சரணாையத்தி ் பாதுகாக்கப்பை்ை 

பகுதிடயச ் சுற்றி 1 கி.மீ. சுற்றளவிை் சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிற ் மண்ைைங்கடள 

உருவாக்க னவண்டும் எ ்ற விதிமுடறயிை் இருந்து உசச் நீதிம ்றம் விைக்கு அளித்து 

உள்ளது. 

 இது மகாராஷ்டிராவி ் பாை்கர ் மாவை்ைத்திை் உள்ள வடச மற்றும் விரார ்

ஆகியவற்றிற்குக் கிழக்னக உள்ள ஒரு பீைபூமியிை் அடமந்துள்ளது. 

 இது னபாரிவலி னதசியப் பூங்காவிற்கும் த ்சா வ விைங்கு சரணாையத்திற்கும் இடைனய 

ஒரு வழித்தைத்திட  உருவாக்குகிறது. 

 மு ் தாக, இந்தியா முழுவதும் உள்ள அட தத்ு பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள், னதசியப் 

பூங்காக்கள் மற்றும் வ விைங்கு சரணாையங்கள் ஆகியடவ அவற்றி ் வடரயறுக்கப் 

பை்ை எை்டைகளிை் இருந்து குடறந்தபை்சம் 1 கி.மீ. சுற்றளவிை் கை்ைாயமாக ஒரு 

சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிற ் மண்ைைத்டத அடமத்திருக்க னவண்டும் எ ்று உசச் 

நீதிம ்றம் உதத்ரவிை்ைது. 

 சுற்றுசச்ூழை் உணரத்ிற ் மண்ைைங்கள் எ ்பது பாதுகாக்கப்பை்ை வ ப் பகுதிகடளச ்

சுற்றி "தாக்கத்திட த் தடுக்கும் அரண்களாக" அடமக்கப்படும் பகுதிகளாகும். 

 அதிகப் பாதுகாப்பு உள்ள பகுதிகளிலிருந்து குடறந்தப் பாதுகாப்பு உள்ள பகுதிகள் எ  

அட த்து வ ப் பகுதிகளுக்கும் அடவ ஒரு மாறுதை் மண்ைைமாக லசயை்படுகி ்ற . 

 இதற்கு மு ்பாக மும்டபயிை் உள்ள சஞ்சய் காந்தி னதசியப் பூங்கா மற்றும் தான  க்ரக்ீ 

ஃபிளமிங்னகா (பூநாடர) சரணாையம் ஆகியவற்றிற்கு இந்த விதிமுடறயிலிருந்து விைக்கு 

அளிக்கப்பை்டுள்ள . 

 

இயற்சகக்கான நிதி நிசை அறிக்சக 2022 

 இது லஜரம் ியி ் மதத்ியப் லபாருளாதார ஒத்துடழப்பு மற்றும் னமம்பாை்டு 

அடமசச்கத்தி ் (BMZ) நிைச ் சீரழிவி ் லபாருளாதாரம் எ ்ற மு ்ல டுப்பு, 

பாடைவ மாதடைத் தடுப்பதற்கா  ஐக்கிய நாடுகளி ் ஒப்பந்த அடமப்பு மற்றும் 

ஐனராப்பிய ஆடணயம் ஆகியவற்றுை ் இடணந்து ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழை் 
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னமம்பாை்டு அடமப்பி ாை் லவளியிைப்பை்ைது. 

 இது COP27 மாநாடு முடிவடைந்த 10 நாை்களுக்குப் பிறகும் கனடா நாட்டின் மாண்ை்ரீயை் 

நகரிை் நடைலபற உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் பை்லுயிர ் லபருக்கம் (COP15 CBD) 

மாநாடு லதாைங்குவதற்கு ஒரு வாரதத்ிற்கு மு ்பும் லவளியிைப்பை்ைது. 

 இயற்டக சாரந்்த தீரவ்ுகளிை் (NbS) னமற்லகாள்ளப்படும் தற்னபாடதய உைகளாவிய 

முதலீடு ஆண்டிற்கு 154 பிை்லிய ் அலமரிக்க ைாைரக்ள் ஆகும். 

 இது 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 384 பிை்லிய ் அலமரிக்க ைாைராக அதிகரிக்கப்பை னவண்டும். 

 பசுடம இை்ை வாயுக்களி ் உமிழ்டவ அதிகரிக்கும் லபாருளாதார நைவடிக்டககளிை் 

னமற்லகாள்ளப்படும் முதலீடுகள் இயற்டக சாரந்்தே் தீரவ்ுகளிை் னமற்லகாள்ளப்படும் 

முதலீடுகடள விை 3 முதை் 7 மைங்கு அதிகமாகும். 

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு னகடு விடளவிக்கும் லபாருளாதார நைவடிக்டககளுக்கா  

மா ியங்கள் எரிசக்திே் துடறயிை் அதிகம் வழங்கப்படுகி ்ற . 

 னவளாண் துடறயிை் வழங்கப்படும் மா ியங்கள் ஆண்டிற்கு சுமார ் 500 பிை்லிய ்கள் 

எ  மதிப்பிைப் பை்டுள்ளது. 

 இந்த மா ியங்கடளப் படிப்படியாக நிறுதத்ுவதற்கு இந்த அறிக்டக பரிந்துடரத்து 

உள்ளது. 
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சமைசனாக்ைமிஸ் சபங்காசைன்சிஸ் 

 

 வங்காள விரிகுைா கைற்கடரடய ஒை்டிய திகா, தைசாரி-உதய்ப்பூர ் மற்றும் அதற்கு 

அருகிை் உள்ள பகுதிகளிை் புதிய வடக தடை-கவசம் லகாண்ை கைை் தை்டை மீ ்கள் 

இ ம் ஒ ்டற விைங்கியை் நிபுணரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ள ர.் 

 இதற்கு லமைன ாக்ைமிஸ் லபங்காலை ்சிஸ் எ ்று லபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய இ ங்கள் ஆ து, அனத குடும்பதத்ிட ச ் னசரந்்த மற்ற இ ங்களுை ் 

ஒப்பிடும் னபாது ஒரு த ித்துவமா  உயிரி க் கிடள இ த்திட க் குறிக்கி ்ற . 

 இது 14 மி.மீ. வடர நீளம் லகாண்ை ஒரு சிறிய கைை் தை்டை மீ ்கள் என்பதோடு,  அது ேனது 

உைலி ் உள்னள ஓடுனுைனும் முதுலகலும்பு அற்றும் காணப்படுகிறது. 

 இந்த குடும்பதத்ிட ச ்னசரந்்த 17 இ ங்கள் உைகம் முழுவதும் காணப்படுகி ்ற . 

 இந்த இ ங்கள் அட த்தும் லபாதுவாக இந்திய-பசிபிக் லபருங்கைை் மண்ைைதத்ி ் மித 

லவப்ப மண்ைைப் பகுதிகளிை் பரந்துக் காணப்படுகி ்ற . 

 தாய்ைாந்து வடளகுைாவிை் கண்டுபிடிக்கப்பை்ை லமைன ாக்ைமிஸ் பாப்பிைாை்ைா எ ்ற 

இ தத்ிட  அடுத்து பதிவு லசய்யப்பை்ை இரண்ைாவது லவப்பமண்ைை இ ம் இதுவாகும். 

 

உைகளவிை் கரிெை் மண்ணின் நிசை 

 உணவு மற்றும் னவளாண்டம அடமப்பா து "உைகளவிை் கரிசை் மண்ணி ் நிடை" எ ்ற 

தடைப்பிை் ஓர ்அறிக்டகயிட  லவளியிை்டுள்ளது. 

 கரிமப் லபாருை்கள் நிடறந்த மண் அடுக்கிட க் லகாண்ை தடிம ா , கருடம நிற மண் 

கரிசை் மண் எ ்று வடகப்படுத்தப் படுகிறது. 

 அதிக ஈரப்பதத்டதச ் னசமிக்கும் திற ் லகாண்ைதாை் இடவ மிகவும் வளமா டவ 

மற்றும் அதிக னவளாண் விடளசச்டை வழங்கும் திற ் லகாண்ைடவயாகும். 

 உைகளவிை் உள்ள மண் வடககளிை் 5.6 சதவீதம் கரிசை் மண் ஆகும் என்பதோடு, இடவ 

உைகி ் கரிம காரப் ் (SOC) இருப்புகளிை் 8.2 சதவீதத்டதக் லகாண்டுள்ள . 

 உைகி ் லபரும்பாைா  இைங்களிை் காணப்படும் கரிசை் மண்ணிை் உள்ள கரிம காரப் ் 

(SOC) இருப்புகளிை் குடறந்தது 50 சதவீதம் குதறந்து வருவதாை், உைக நாடுகளி ் 

மக்கள்லதாடகக்கு லபருமளவிை் உணவளிக்கும் கரிசை் மண் ஆ து அசச்ுறுதத்லுக்கு 

உள்ளாகிறது. 

 உைக மக்கள்லதாடகயிை் சுமார ் 2.86 சதவீதம் னபர ் கரிசை் மண் பகுதிகளிை் 

வாழ்கி ்ற ர.் 
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 இது 17.36 சதவீத விடளநிைத்திற்கும், 8.05 சதவீத உைகளாவிய கரிம காரப் ் (SOC) 

இருப்புகளுக்கும், விதள நிைங்களி ் 30.06 சதவீத கரிம காரப் ் (SOC) இருப்புகளுக்கும் 

மூை ஆதாரமாக விளங்குகிறது. 

 உைகிை் உள்ள மண் வடககளிை் ஒரு சிறிய அளவிை் மை்டுனம இது காணப்பை்ைாலும், 

உைக உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் லபாருளாதார வளரச்ச்ியிை் கரிசை் மண் லபரும் பங்கு 

வகிக்கிறது. 

 லமாத்த விடளநிைதத்ிை் 70% கரிசை் மண், ஐனராப்பா மற்றும் யூனரசியா பகுதிகளிை் 

காணப் படுகிறது. 

 வை அலமரிக்கா, இைத்தீ ் அலமரிக்கா & கரீபிய ் மற்றும் ஆசியா ஆகிய பகுதிகளிை் 

தைா 10 சதவீதம் கரிசை் மண் காணப்படுகிறது. 

 

 

சதற்கு சவள்சள காண்டாமிருகங்களின் நிசை 

 CITES உை ்படிக்டகயி ் 19வது பங்குதாரரக்ளி ் மாநாைா து, சமீபத்திை் லதற்கு 

லவள்டள காண்ைாமிருகங்களி ் நிடைடய Iவது பி ் இடணப்பிலிருந்து IIவது பி ் 

இடணப்பிற்கு மாற்றுவதற்கா  மு ்லமாழிதடை ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 நமீபியா மற்றும் னபாை்ஸ்வா ா ஆகிய நாடுகள் இந்த மு ்லமாழிவிட  மு ் டவதத் . 

 IIவது பி ் இடணப்பிை் உள்ள விைங்குகள் அழிவி ் விளிம்பிை் உள்ள விைங்குகளாக 

இருக்க னவண்டிய அவசியமிை்டை, ஆ ாை் அவற்றி ் வாழ்விட  பாதுகாக்கச ்

கசய்வதற்காக அத்தடகய இ ங்களிை் னமற்லகாள்ளப்படும் வரத்்தகமா து ஒழுங்கு 

படுதத்ப் படுகிறது. 

 இது லவள்டள காண்ைாமிருகங்கடள ஒரு நாை்டிலிருந்து மற்லறாரு நாை்டிற்கு நீண்ை 

தூரதத்ிற்கு இைமாற்றம் லசய்வதற்கா  திை்ைத்திற்கு அனுமதிக்கிறது. 

 லதற்கு லவள்டள காண்ைாமிருகம் ஆ து லவள்டள காண்ைாமிருக இ ங்களி ் இரண்டு 

துடண இ ங்களிை் ஒ ்றாகும் என்ற நிதலயில், அத ் மற்லறாரு இ ம் வைக்கு 

லவள்டள காண்ைாமிருகம் ஆகும். 

 இது உைகி ் மிகப்லபரிய மற்றும் க மா  விைங்குகளிை் ஒ ்றாகும். 
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 இது லவள்டள காண்ைாமிருகங்களி ் மிகவும் பரவைாகக் காணப்படும் மற்றும் 

லபாதுவா  கிடளயி ங்களிை் ஒ ்றாகும். 

 இது IUCN அடமப்பி ் லசந்நிறப் பை்டியலிை் அசச்ுறுத்தை் நிடைக்கு அருகிை் உள்ள ஒரு 

இ மாகப் பை்டியலிைப்பை்டுள்ளது. 

 

 

அெச்ுறுத்தை் நிசையிை் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியை் 

 க ைாவி ் மாண்ை்ரீயை் நகரிை் நடைலபற்ற உயிரியை் ப ்முகத்த ்டமத் லதாைரப்ா  

ஐக்கிய நாடுகளி ் உை ்படிக்டகயி ் (CBD) 15வது பங்குதாரரக்ள் மாநாை்டிை் 

அசச்ுறுதத்ை் நிடையிை் உள்ள உயிரி ங்களி ் பை்டியை் லவளியிைப் பை்ைது. 

 அதிகப்படியா  நுகரவ்ு மற்றும் அதிகளவிை் நிடையா  முடறயிை் னமற்லகாள்ளப் பை்டு 

வரும் உயிரி  நீக்கமா து நம்டமச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விைங்குகள் மீது 

எ ்  தாக்கதத்ிட  ஏற்படுத்தும் எ ்படத இந்தப் பை்டியை் உணரத்த்ுகிறது. 

 அட த்து வதக அபனைா ் மை்டி மீ ் இ ங்களிை் கிை்ைத்தை்ை 44 சதவீத இ மா து 

தற்னபாது அழிந்து னபாகும் நிடையிை் உள்ளது. 

 கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் மற்றும் நியூ கலினைா ியாவிை் உள்ள கைை் பசு இ ங்கள் 

IUCN அடமப்பி ் லசந்நிறப் பை்டியலிை் முடறனய மிக அருகி வரும் மற்றும் அருகி வரும் 

நிடையிை் உள்ள இ ங்களாக உள்ள . 

 இந்த இ ங்கள் உைகளவிை் பாதிக்கப்பைக் கூடிய நிடையினைனய உள்ள . 

 IUCN அடமப்பி ் லசந்நிறப் பை்டியலிை் பாதிக்கப்பைக் கூடிய இ மாக இருந்த, யுகை ் 

தீபகற்பம் மற்றும் புனளாரிைாவிை் இருந்து டிரி ிைாை் மற்றும் லைாபானகா வடரயிைா  

கரீபிய ் பகுதிகள் முழுவதும் காணப்படும் தூண் பவளப் பாடறகள் ஆ து மிக அருகி 

வரும் இ ங்கள் எ ்ற நிடைடய எை்டியுள்ளது. 
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உயிரியை் பன்முகத் தன்சம குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் ெசபயின் மாநாடு - COP 15 

 

 உயிரியை் ப ்முகத் த ்டம குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் 15வது பங்குதாரரக்ள் 

மாநாைா து க ைாவி ் மாண்ை்ரீயை் நகரிை் லதாைங்கியது. 

 இது 15வது பங்குதாரரக்ள் மாநாை்டி ் இரண்ைாம் பகுதியாகும். 

 இத ் முதை் பாகதத்ிட ச ்சீ ா நைத்தியது. 

 பை்லுயிரப்் பாதுகாப்புக்கா  பரப்பளவு அடிப்படையிைா  இைக்குகள் எ ்ற ஒரு 

கருத்டத இந்தியா நிராகரிதத்ுள்ளதோடு ஒனர அளவு அட வருக்கும் லபாருந்தக் கூடியது 

எ ்ற வடகயிைா  அணுகுமுடறயிட  ஏற்றுக் லகாள்ள முடியாதது எ ்றும் 

கூறியுள்ளது. 

 பை்லுயிர ்இழப்டபத் தடுக்கவும், அதட  மாற்றியடமக்கவும் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குப் 

பிந்டதய உைகளாவியக் கை்ைடமப்டப லவற்றிகரமாகச ்லசயை்படுதத்ுவதற்கு தவண்டி 

வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக புதிய மற்றும் உறுதிப்பாடு மிக்க ஒரு 

நிதிடய உருவாக்குவதற்கும் இந்தியா வலியுறுத்தியது.  

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான IUCN அசமப்பின் செந்நிற பட்டியலின் அெச்ுறுத்தை் 

நிசையிை் உள்ள உயிரினங்களின் உைகளாவிய புள்ளிவிவரங்கள்: 

மதிப்பிைப்பை்ை லமாத்த இ ங்கள் 150,388 

அசச்ுறுத்தை் நிடையிை் உள்ள லமாத்த இ ங்கள் 42,108 

வ ங்களிை் அழிந்துவிை்ை இ ங்கள் 84 

அழிந்துவிை்ை இ ங்கள் 902 

மிக அருகி வரும் இ ங்கள் 9,251 

அருகி வரும் இ ங்கள் 16,364 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய நிடையிை் உள்ள இ ங்கள் 16,493 

அசச்ுறுத்தப்படுத்தை் நிடையிை் உள்ள இ ங்கள் 8,816 

குடறந்த ஆபத்து/வளங்காப்பு முடறடய சாரந்்துள்ள இ ங்கள் 152 

குடறந்த அளவு கவ ம் னதடவப்படும் இ ங்கள் 77,491 

தரவுகள் குடறவாக உள்ள இ ங்கள் 20,835 
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குன்மிங்-மாண்ட்ரயீை் உைகப் பை்லுயிர் கட்டசமப்பு 

 உயிரியை் ப ்முகத் த ்டமக்கா  ஐக்கிய நாடுகளி ் உை ்படிக்டகயி ் (CBD) 15வது 

பங்குதாரரக்ளி ் மாநாைா து (COP15) க ைாவி ் மாண்ை்ரயீை் நகரிை் நடைலபற்றது. 

 இந்த மாநாை்டிற்குச ்சீ ா தடைடம வகிதத்து. 

 இந்த மாநாைா து கு ்மிங்-மாண்ை்ரீயை் உைகப் பை்லுயிரக்் கை்ைடமப்பு எ ்ற ஒரு 

ஒப்பந்ததத்ிட  ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் பை்லுயிர ்இழப்பு மற்றும் இயற்டக சுற்றுசச்ூழை் அடமப்புகடள 

மீை்லைடுப்பதற்கா  23 இைக்குகள் மற்றும் நா ்கு இைக்குகள் ஆகியவற்தற இந்த 

ஒப்பந்தம் உள்ளைக்கியுள்ளது. 

 பை்லுயிரப்் லபருக்கத்திற்கு அவசியமா டவயாகக் கருதப்படும் 30 சதவீத நிைம் மற்றும் 

நீர ்வளங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கா  இந்ே ஒப்பந்தம் 30 by 30 எ  அடழக்கப் படுகிறது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் உைகப் பை்லுயிரக்் கை்ைடமப்பு இைக்குகள் பூரத்்திச ்லசய்யப் பை 

னவண்டும். 

 உைகப் பை்லுயிர ்கை்ைடமப்பிட ச ்லசயை்படுதத்ுவதற்கு உதவி வழங்குவதற்காக, ஒரு 

சிறப்பு அறக்கை்ைடள நிதியத்திட  நிறுவிட தவண்டி உைகளாவிய சுற்றுசச்ூழை் 

டமயதத்ிைம் னகாரப் பை்டுள்ளது. 

 உைகப் பை்லுயிரக்் கை்ைடமப்பி ் ஒரு பகுதியாக, ஆண்டிற்கு 500 பிை்லிய ் ைாைர ்

மதிப்பிைா  தீங்கு விடளவிக்கும் பிரிவுகளுக்கா  அரசாங்க மா ியங்கடளக் 

குடறக்கவும், 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக பை்லுயிரப்் லபருக்கத்திற்கு மிகவும் தீங்கு 

விடளவிக்கும் வடகயிைா  மா ியங்கடள அடையாளம் காணவும் நாடுகள் உறுதி 

அளிதத்ுள்ள . 

 இேன் முக்கிய இைக்குகள் 

o உைகி ் நிைம், நீர,் கைனைார மற்றும் கைை் பகுதிகளிை் குடறந்தது 30% பகுதிகடள 

பாதுகாத்தை் 

o பாதிக்கப்பை்ை நிைப்பரப்பு, உள்நாை்டு நீர ் வளங்கள், கைனைார மற்றும் கைை்சார ்

சுற்றுசச்ூழை் அடமப்புகளிை் குடறந்தது 30% பகுதிகடள மீளச ்லசய்தை் 

o உைகளாவிய உணவுக் கழிவுகடளப் பாதியாகக் குடறத்தை் மற்றும் அதிகப் படியா  

நுகரவ்ுகள் மற்றும் கழிவுகடளக் குடறத்தை் 

o பூசச்ிக் லகாை்லிகள் மற்றும் அபாயகரமா  இரசாய ங்களி ் பய ்பாை்டைப் 

பாதியாகக் குடறத்தை். 

 

உசறந்த நிசையிை் பவளப் பாசறகள்  

 உைகினைனய முதை் முடறயாக னமற்லகாள்ளப்பை்ை ஒரு னசாதட யிை், 

ஆஸ்தினரலியாவி ் லபருந்தடுப்புப் பவளப்பாடறடய லவற்றிகரமாக அறிவியைாளரக்ள் 

உடறயச ்லசய்த ர.் 

 லபருந்தடுப்புப் பவளப்பாடறயா து, கைந்த ஏழு ஆண்டுகளிை் நா ்கு லவளிரத்ை் 

நிகழ்வுகடள எதிரல்காண்டுள்ள நிதலயில், அறிவியைாளரக்ள் பவளப் பாடறகடளப் 

பாதுகாக்க முயற்சி லசய்து வருகி ்ற ர.் 
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 உைகிை் முதை்முடறயாக லபருந் தடுப்புப் பவளப்பாடறயிை் னமற்லகாள்ளப்படும் இந்த 

ஆய்வகச ்னசாதட யிை் அறிவியைாளரக்ள் பவளப் பாடறகடள உடறய டவப்பதற்கு 

கிடரனயாலமஷ் எ ்ற வடையிட ப் பய ்படுதத்ி ர.் 

 கிடரனயாலமஷ் எ ்ற பிரத்தினயகமாக புட யப்பை்ை ஒரு வடையா து, கிடரனயா 

ப்லரசரன்வஷ ் எ ்ற குளிரூை்டும் முடறயிை் ஓர ்அடிதத்ள மூைக்கூறாகப் பய ் படுத்தப் 

படுகிறது. 

 ‘கிடரனயானமஷ்’ எ ்பது ஓர ்இைகுரக மற்றும் மலிவாக தயாரிக்கப்பைக்கூடிய வடை 

ஆகும். 

 இது பவளப் பாடறகடள சிறந்த முடறயிை் பாதுகாக்கச ் கசய்வதோடு, குளிரூை்ைை் 

பண்புகடளயும் லகாண்டுள்ளது. 

 

 

கார்பன் எை்சை சீரசமப்புெ ்செயை்முசற 

 ஐதராப்பிய ஒன்றியம் காரப்ன் சந்தேயில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க சீரத்ிருே்ேே்தே 

ேனது குழுவிற்குள் அறிவிேே்து. 

 இந்ே சீரத்ிருே்ேம், காரப்ன் கவளிதயற்றே்தேக் குதறப்பேற்கும், காலநிதலக்கு ஏற்ற 

கோழில்நுட்பங்களில் முேலீடு கசய்வேற்கும் தவண்டி ஐதராப்பிய ஒன்றியேத்ின் 

லட்சியங்களில் தமயமாக கசயல்படுகிறது. 

 விதரவுபடுே்ேப்பட்ட கரிம உமிை்வுக் குதறப்பு, கோழில்களுக்கான இலவசப் பண 

வைங்கீடுகதள படிப்படியாக நீக்குேல் தபான்ற விதிகள் இந்ே ஒப்பந்ேேத்ில் அடங்கும். 

 காரப்ன் எல்தல வரி என்பது மிகவும் ேனிே்துவமான ஒரு முன்முயற்சியாகும். 

 இது 2050 ஆம் ஆண்டளவில் கபாருளாோரே்தே காரப்ன்-நடுநிதலயாக மாற்றுவதே 

தநாக்கமாகக் ககாண்ட உலகின் கபரிய முேல் படிதயக் குறிக்கிறது. 

 இது காரப்ன் எல்தலச ் சீரதமப்பு கசயல்முதற (CBAM) மற்றும் காரப்ன் எல்தல வரி 

என்றும் அதைக்கப்படுகிறது. 

 இது சில ஐதராப்பிய ஒன்றிய இறக்குமதிகளுக்கு மாசு மதிப்புகதளச ்தசரக்்கிறது. 

 இந்ே நடவடிக்தகயானது அதிக காரப்ன் உமிழும் கோழில்கள் கடுதமயான உமிை்வு 

கட்டுப்பாட்டுே் ேரநிதலகதளக் கதடபிடிக்கச ்கசய்வதே அவசியமாக்குகிறது. 
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 காரப்ன் எல்தல வரி என்பது காரப்ன் கவளிதயற்றே்தின் அளதவ அடிப்பதடயாகக் 

ககாண்டு இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்படும் ஒரு வரியாகும். 

 

 

"காைநிசை மாற்றம் மற்றும் நிைம்" பற்றிய அறிக்சக 

 

 காலநிதல மாற்றம் குறிேே் அரசுகளுக்கிதடதயயான குழு (IPCC) பருவநிதல மாற்றம் 

மற்றும் நிலம் மீோன சிறப்பு அறிக்தகதய கவளியிட்டது. 

 மனிேப் பயன்பாடு தநரடியாக 70% (69-76%) பனிக்கட்டி இல்லாே உலகளாவிய நிலப் 

பரப்தபப் பாதிக்கிறது. 

 ேற்தபாதேய தீவிர விவசாய முதற மண் சிதேவு மற்றும் நிதலயான இைப்புகளுக்கு வழி 

வகுேே்து. 

 அடுே்ே 50 ஆண்டுகளுக்குக் கூட உலகிற்கு உணவளிக்கப் தபாதுமான மண் வளம் 

இல்தல. 

 இரண்டாம் உலகப் தபாருக்கு பிறகு, வளிமண்டலக் காரப்ன் தட ஆக்தசடு அளவுகள் 

ஆண்டுக்கு மில்லியனுக்கு 1.3 பாகங்களாக உயரந்்து வருவது பதிவு கசய்யப் பட்டு 

உள்ளது. 
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 இது முந்தேய 100 ஆண்டுகதள விட நான்கு மடங்கு தவகமாகவும் கடந்ே 5,000 

ஆண்டுகதள விட 400 மடங்கு தவகமாகவும் உள்ளது. 

 நமது உணவின் சுற்றுசச்ூைலின் ோக்கம் பற்றிய நமது அறிவு அதிகரிே்துள்ள தபாதிலும், 

1998 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இதடயில் உலகளாவிய இதறசச்ி நுகரவ்ு 58% 

அதிகரிே்துள்ளது. 

 ோவர எண்கணய் நுகரவ்ு 2013 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சுமார ்30% அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலகளவில் அரிசி நுகரவ்ு 17% அதிகரிேத்ுள்ள நிதலயில் 

தகாதுதம நுகரவ்ு 6% உயரந்்துள்ளது. 

 

துருவக் கரடிகள் எண்ணிக்சக ெரிவு 

 

 கனடாவில் தமற்கு ெட்சன் விரிகுடாவில் துருவக் கரடிகளின் எண்ணிக்தக கடந்ே 5 

ஆண்டுகளில் 27 சேவீேம் குதறந்துள்ளது. 

 ரஷ்யா, அலாஸ்கா, நாரத்வ, கிரன்ீலாந்து மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளில் 19 துருவக் கரடி 

வதககள் உள்ளன. 

 தமற்கு ெட்சன் விரிகுடாவில் உள்ள துருவ கரடி இனம் முேலாவோக அழிந்து தபாகும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 2011 முேல் 2016 வதர மட்டும் இந்ேப் பகுதியில் துருவக் கரடிகளின் எண்ணிக்தக 11 

சேவீேம் குதறந்துள்ளது. 

 ேற்தபாது 2021 ஆம் ஆண்டில் 618 துருவக் கரடிகள் மட்டுதம எஞ்சியுள்ளன. 

 இது 1980 ஆம் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்தக புள்ளி விபரங்கதள விட தோராயமாக 50 

சேவீேம் குதறவாகும். 

 

மாசுபட்ட நதிகள் பற்றிய தரவு 

 மத்திய மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியம் (CPCB) ஆ து இந்த அறிக்டகயிட  

லவளியிை்டுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிை் 351 ஆக இருந்த இந்தியாவிை் உள்ள ஆறுகளிை் காணப்படும் மாசு பை்ை 

பகுதிகளி ் எண்ணிக்டகயா து 2022 ஆம் ஆண்டிை் 311 ஆகக் குடறந்துள்ளது. 
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 ஆனால் மிகவும் மாசுபை்ை ஆற்றுப் பகுதிகளி ் எண்ணிக்டகயா து நடைமுடறயிை் 

மாறாமை் உள்ளது. 

 முதைாவது மற்றும் இரண்ைாவது வடககளிை் மு ்னுரிடம வழங்கப்பை்ை மாசுபை்ை 

ஆறுகளி ் பகுதிகளிை் மாற்றம் / சிறிதளவு மாற்றம் எதுவும் பதிவாகவிை்டை. 

 

அண்டாரட்ிகாவின் சபரரெப் சபங்குயின் 

 

 அண்ைாரட்ிகா பகுதியா து பூமியிை் மிகவும் குளிரா , அதிக காற்று வீசும், உயரமா  

மற்றும் வறண்ைக் கண்ைதத்ிை் வாழக்கூடிய த ிதத்ுவமா  தாவரங்கள் மற்றும் 

விைங்குகடளக் லகாண்டுள்ளது. 

 இந்த இ ங்களிை் 2 பூக்கும் தாவரங்கள், கடி மா  பாசி மற்றும் டைக ்கள், ஏராளமா  

நுண்ணுயிரிகள், முதுலகலும்பிை்ைா உயிரிகள் மற்றும் னபரரச மற்றும் அனைலி 

லபங்குயி ் னபா ்ற இ ப்லபருக்கம் லசய்யும் கைை் பறடவகள் ஆகியடவயும் அைங்கும். 

 புவி லவப்பமடைதை் மற்றும் பருவநிடை லநருக்கடி காரணமாக இந்த விைங்குகள் 

மற்றும் தாவரங்கள் அசச்ுறுத்தை் நிடைக்கு உை்படுத்தப் படுகி ்ற . 

 தற்னபாடதயப் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் அப்படினய னமற்லகாள்ளப்பை்டு வந்தாலும், 97 

சதவீத அண்ைாரட்ிக் நிைப்பரப்பிை் வாழும் உயிரி ங்கள் மற்றும் இ ப்லபருக்கம் 

லசய்யும் கைற்பறடவகளி ் எண்ணிக்டக தற்னபாது முேல் 2100 வதர ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கு இடையிை் குடறயக்கூடும். 

 இேற்குச ் சிறப்பான முதறயில் முயற்சிகள் னமற்லகாள்ளப்பை்டாலும், 37 சதவீத உயிர ்

இ ங்கள் குடறந்து விடும் நிடை உள்ளது. 

 மிக னமாசமா  சூழ்நிடையிை் னபரரசப் லபங்குயி ் இ ங்கள் 2100 ஆம் ஆண்ைளவிை் 

முற்றிலும் அழிந்து னபாகும் அபாயம் உள்ளது. 

 இந்த நிடைடய எதிரல்காள்ளும் ஒனர இ ம் இதுதா ் எ ்று இந்த ஆய்விை் லதரிய 

வந்துள்ளது. 

 

வரித்தசை வாத்து 

 வரிதத்டை வாதத்ு (அ ்சர ்இ ்டிகஸ்) உைகி ் மிக உயரமா  பறக்கும் பறடவகளிை் 

ஒ ்றாக கருதப்படுகிறது. 

 இடவ மதத்ிய ஆசிய நாடுகடளத் தாயகமாகக் லகாண்ைடவயாகும். 
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 இந்த இ ங்களா து 12,000 முதை் 14,000 அடி உயரம் வடரயிைா  மிக உயரமா  

மடைகளி ் வழியாக பறக்கும் திற ் லகாண்ைது. 

 இடவ லதற்காசியாவிை், லதற்னக தீபகற்ப இந்தியா வடரயிலும் த து குளிர ்

காைதத்ிட க் கழிப்பதோடு, இடவ இமயமடைடயக் கைப்பதற்கு மு ்பாக திலபத், 

கஜகஸ்தா ், மங்னகாலியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து லதற்னக இைம் 

லபயரக்ி ்ற . 

 இந்த வரிதத்டை வாதத்ுகள் ஒரு நாளிை் 1,609 கினைாமீை்ைர ்லதாடைவிற்கு னமை் இைம் 

லபயரக்ி ்ற . 

 கைந்த சிை நாை்களாக ஒடிசாவின் ருஷிகுை்யா ஆற்றிை் சுமார ் ஆயிரம் வரித்தடை 

வாத்துக்கள் வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ள . 

 

 

 

 

அறிக்சககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

GEURS - கணக்சகடுப்பு 

 டைம்ஸ் உயர ்கை்வி (THE) இதழா து, உைக னவடைவாய்ப்பு பை்கடைக் கழகே் தர வரிடச 

மற்றும் கணக்லகடுப்பு அறிக்டகயிட  (GEURS) லவளியிை்டுள்ளது. 

 ஆை்னசரப்்பு நிறுவ ங்களி ் கூற்றுப் படி, பணிக்கு நியமிக்கும் வடகயிைா  

பை்ைதாரிகடள உருவாக்கும் உைகி ் சிறந்த 250 பை்கடைக்கழகங்கடள இப்பை்டியை் 

லவளிக்லகாணரக்ிறது. 

 லைை்லியி ் இந்தியத் லதாழிை்நுை்பக் கை்விக் கழகம் இந்தப் பை்டியலிை் முதை் 50 

இைங்களுக்குள் இைம் லபற்றுள்ளது. 

 உைக அளவிை், லமாத்தம் 44 நாடுகள் இந்தப் பை்டியலிை் இைம் லபற்றுள்ள . 

 சமீபதத்ிை் லவளியா  அறிக்டகயிை், லமாத்த நிறுவ ங்களி ் எண்ணிக்டகயிை் 

இந்தியா 13வது இைதத்ிை் உள்ளது. 

 சுவீை ், ஹாங்காங், இத்தாலி மற்றும் சிங்கப்பூர ் னபா ்ற நாடுகடள விை இந்தியா 

மு ் ணியிை் உள்ளது. 
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 லபங்களூருவி ் இந்திய அறிவியை் கை்விக் கழகமா து, 58வது இைத்டதப் லபற்றுள்ள 

நிதலயில், இது இந்தியாவி ் இரண்ைாவது சிறந்த லசயை்திற ் லகாண்ை நிறுவ ம் 

ஆகும். 

 இது மூ ்று இைங்கள் மு ்ன றி அத ் தரவரிடசடய னமம்படுதத்ியுள்ளது. 

 அடதத் லதாைரந்்து, 2021 ஆம் ஆண்டிை் 97வது இைத்திை் இருந்த மும்டபயி ் இந்தியத ்

லதாழிை்நுை்பக் கை்விக் கழகம் தற்னபாது 72வது இைத்திை் உள்ளது. 

 முதை் 200 இைங்களிை் ஐந்து இந்திய நிறுவ ங்களும், முதை் 250 இைங்களிை் லமாத்தம் ஏழு 

நிறுவ ங்களும் இைம் லபற்றுள்ள . 

 அகமதாபாத்திை் உள்ள இந்திய னமைாண்டமக் கை்வி நிறுவ ம் 154வது இைத்டதயும், 

காரக்பூரி ் இந்தியத் லதாழிை்நுை்பக் கை்விக் கழகம் 155வது இைத்டதயும் லபற்று 

உள்ள . 

 இப்பை்டியலிை் இைம் லபற்ற முதை் ஐந்து பை்கடைக்கழகங்களிை் நா ்கு அலமரிக்கப் 

பை்கடைக்கழகங்கள்  ஆகும். 

 இதில் லமாத்தம் 55 அலமரிக்கப் பை்கடைக்கழகங்கள் முதை் 250 இைங்களிை் இைம் 

லபற்றுள்ள . 

 பிரா ்சு மற்றும் ஐக்கிய இராசச்ியம் ஆகிய நாடுகடளச ்னசரந்்த 18 மற்றும் 14 பை்கடைக் 

கழகங்கள் முடறனய முதை் 250 இைங்களிை் இைம்லபற்றுள்ள . 

 

உைக முதன்சம நகரங்கள் குறியீடு 

 

 இைண்ைட ச ்னசரந்்த லசாதத்ு ஆனைாசட  வழங்கீை்டு நிறுவ மா  டநை் ஃபிராங்க், 

தா ் லவளியிை்ை உைக முத ்டம நகரங்கள் குறியீை்டிை் மும்டபடய 22வது இைதத்ிை் 

குறிப்பிை்டுள்ளது. 

 இது உயர ்ரகக் குடியிருப்பு லசாத்துக்களி ் வருைாந்திர விடை மதிப்பீை்டை அளவிைச ்

கசய்கிறது. 

 மும்டப, லபங்களூரு மற்றும் புது லைை்லி ஆகிய மூ ்று இந்திய நகரங்களிை் 2022 ஆம் 

ஆண்டி ் மூ ்றாம் காைாண்டிை் அந்த லசாதத்ுகளி ் சராசரி ஆண்டு விடைகள் 

அதிகரித்துள்ள . 
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 கைந்த ஆண்டுக் குறியீை்டிை் 39வது இைத்திை் இருந்த மும்டப 2022 ஆம் ஆண்டி ் மூ ்றாம் 

காைாண்டிை் 22வது இைத்திற்கு மு ்ன றியது. 

 இதில் லபங்களூருவி ் தரநிடையும் 41வது இைதத்ிை் இருந்து 27வது இைத்திற்கு 

மு ்ன றியது. 

 புது லைை்லியி ் தரநிடை 38வது இைத்திை் இருந்து 36வது இைத்திற்கு மு ்ன றியது. 

 

பழங்குடியினர் சமம்பாட்டு அறிக்சக 2022 

 பாரத் ஊரக வாழ்வாதார அறக்கை்ைடளயா து, அத ் முதை் வடக பழங்குடியி ர ்

னமம்பாை்டு அறிக்டகயிட  (2022) லவளியிை்டுள்ளது. 

 இது அகிை இந்திய அளவிை் மற்றும் மதத்ிய இந்தியப் பகுதிகளிை் உள்ள பழங்குடியி  

சமூகங்களி ் நிடைடய மதிப்பிடுகிறது. 

 இது வாழ்வாதாரம், னவளாண்டம, இயற்டக வளங்கள், லபாருளாதாரம், இைம்லபயரவ்ு, 

ஆளுடக, ம ித னமம்பாடு, பாலி ம், சுகாதாரம், கை்வி, கடை மற்றும் கைாசச்ாரம் 

ஆகியவற்டறப் லபாறுதத்ுப் பகுப்பாய்வு லசய்கிறது. 

 இந்தியாவிலுள்ள பழங்குடியி ச ் சமூகங்கள் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பி ் படி நாை்டி ் மக்கள்லதாடகயிை் 8.6% ஆகும். 

 இந்தியாவி ் 80% பழங்குடியி ச ்சமூகதத்ி ர ்மதத்ிய இந்தியாவிை் வாழ்கி ்ற ர.் 

 257 பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியி  மாவை்ைங்களிை், 230 (90%) மாவை்ைங்கள் காடுகள் 

அை்ைது மடைகள் நிடறந்தடவ அை்ைது வறண்ை பகுதிகளாகும்.  

 ஆ ாை் அவரக்ள் இந்தியாவி ் பழங்குடியி  மக்கள் லதாடகயிை் 80% ஆக உள்ள ர.் 

 அவரக்ள் வண்ைை் சமலவளிகள் மற்றும் வளமா  ஆற்றுப் படுடககளிலிருந்து நாை்டி ் 

மிகக் கடுடமயா  சுற்றுசச்ூழை் பகுதிகளா  மடைகள், காடுகள் மற்றும் வறண்ை 

நிைங்களுக்குள் இைம் லபயரவ்தற்குக் கை்ைாயப்படுத்தப்படுகி ்ற ர.் 

 

உைக நீர் வளங்களின் நிசை 2021 

 உைக வா ிடை அடமப்பா து (WMO) சமீபதத்ிை் த து முதை் உைக நீர ் வள 

அறிக்டகடய லவளியிை்ைது. 

 இது உைகி ் நீர ்வளங்களி ் மீது சுற்றுசச்ூழை், பருவநிடை மற்றும் சமூக மாற்றங்கள் 

ஆகியவற்றி ் தாக்கத்தி ் அளவிட  மதிப்பிடுவடத னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 னதடவ அதிகமாகவும், வழங்கீடு மிகக் குடறவாகவும் இருக்கும் சமயத்திை், உைகம் 

முழுவதும் உள்ள ந ் ீர ் வளங்கடளக் கண்காணிதத்ுே ் திறம்பை னமைாண்டம 

லசய்வதற்கு ஆதரவு வழங்குவனத இத ் னநாக்கமாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், ஆப்பிரிக்காவிை் உள்ள டநஜர,் னவாை்ைா, டநை் மற்றும் காங்னகா 

னபா ்ற ஆறுகள் இயை்பா  நீனராை்ைத்திட  விை குடறவான நீனராை்ைத்திட தய 

சந்திே்ேன. 

 அனத காைகை்ைத்திை் ரஷ்யா, னமற்கு டசபீரியா மற்றும் மத்திய ஆசியாவி ் பை 

பகுதிகளிை் உள்ள ஆறுகளிலும் சராசரிடய விை குடறவா  நீனராை்ைனம காணப் பை்ை . 
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 சீ ா, வை இந்தியா, னமற்கு ஐனராப்பா ஆகிய பகுதிகளிை் தா ் லபருமளவிைா  லவள்ளப் 

பாதிப்பு நிகழ்வுகள் ஏற்பை்ை . 

 லமாசாம்பிக், பிலிப்டப ்ஸ் மற்றும் இந்னதான சியா னபா ்ற நாடுகள் லவப்ப மண்ைைச ்

சூறாவளிகளாை் பாதிக்கப் பை்ைடவயாகும். 

 எத்தினயாப்பியா, லக ்யா மற்றும் னசாமாலியா னபா ்ற நாடுகளிை் லதாைரந்்து பை 

ஆண்டுகளாக சராசரிக்கும் குடறவா  மடழப் லபாழினவ பதிவாகி . 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், அலமரிக்காவி ் னமற்குக் கைற்கடர, லத ் அலமரிக்காவி ் மத்தியப் 

பகுதி மற்றும் பைனகா ியா, வை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மைகாஸ்கர,் மத்திய ஆசியா மற்றும் 

மத்திய கிழக்கு நாடுகள், பாகிஸ்தா ் மற்றும் வை இந்தியா னபா ்ற இைங்களிை் 

நிைப்பரப்பு நீரச் ்னசமிப்பு இயை்டப விை குடறவாக இருந்தது. 

 ஆண்டுகள் லசை்ைச ் லசை்ை, பை இைங்களிை் உள்ள நிைத்தடி நீரச் ் னசமிப்பிை் எதிர ்

மடறயா ப் னபாக்குகள் ஏற்படும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இவற்றுள் பினரசிை் நாை்டிை் உள்ள ரினயா சானவா பிரா ்சிஸ்னகா நதிப்படுடக, 

பைனகா ியா, கங்டக மற்றும் சிந்து ஆகிய நதிகளி ் மூை நீர ்ஆதாரங்கள் மற்றும் லத ் 

னமற்கு அலமரிக்கா ஆகியடவ அைங்கும். 

 னநரம்டறயா ப் னபாக்கிட  விை எதிரம்டறயா ப் னபாக்குகள் மிகவும் வலிடம 

ஆ டவயாக உள்ளது. 

 

 

உைக வங்கியின் இடம்சபயரவ்ு மற்றும் சமம்பாட்டு ஆய்வு அறிக்சக 

 உைக வங்கியா து, அத ் 37வது இைம்லபயரவ்ு மற்றும் னமம்பாடு அறிக்டகயிட  (2022) 

சமீபதத்ிை் லவளியிை்ைது. 

 இந்த அறிக்டகக்கு ‘பண வரவுகள் துணிகரமிக்க உைகளாவிய சிக்கை்கடள எதிர ்

லகாள்ளும்: சிறப்பு கவ ம் பருவநிடை சாரந்்த இைம்லபயரவ்ு’ எ ்று தடைப்பிைப்  

பை்டுள்ளது. 

 குடறந்த மற்றும் நடுதத்ர வருமா ம் லகாண்ை நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பண 

வரவா து 2022 ஆம் ஆண்டிை் கிை்ைதத்ை்ை 5 சதவீதம் அதிகரித்து 626 பிை்லிய ் அலமரிக்க 

ைாைராக இருந்தது. 

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


                   
 

122 
 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டிை் பதிவா  10.2 சதவீத அதிகரிப்பிற்கும் குடறவா தாகும். 

 இந்த வளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் ஆண்டிை் னமலும் 2 சதவீதம் குடறயும் எ  எதிர ்பாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் அதிக பணம் வரடவப் லபறும் முதை் ஐந்து நாடுகள் இந்தியா, 

லமக்சினகா, சீ ா, பிலிப்டப ்ஸ் மற்றும் எகிப்து ஆகியடவயாகும். 

 

 

ெமூக சமாதை்கள் குறியீடு 

 2020 ஆம் ஆண்டிை், அலமரிக்கச ் சிந்தட க் குழுவா  பியூ ஆராய்சச்ி டமயம் 

லவளியிை்ை சமூக தமாேல்கள் குறியீை்டிை் (SHI) இந்தியா முதை் இைத்டதப் பிடித்து உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவி ் சமூக வினராதக் குறியீடு, அத ் அண்டை நாடுகளா  

பாகிஸ்தா ் மற்றும் ஆப்கா ிஸ்தா ் ஆகியவற்டற விை னமாசமாக இருந்தது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கா  அத ் குறியீை்டு மதிப்பிை் இருந்து னமலும் முன்தனறி 

உள்ளது. 

 சமூகத்திை் உள்ள த ிநபரக்ள், அடமப்புகள் அை்ைது குழுக்களி ் சமய வினராதச ்

லசயை்கடள இந்தக் குறியீடு மதிப்பிடுகிறது. 

 சமயம் லதாைரப்ா  ஆயுத னமாதை்கள் அை்ைது பயங்கரவாதம் மற்றும் கும்பை் லகாடை 

அை்ைது மதலவறி வ ்முடற உள்ளிை்ை 13 அளவீடுகடள இக்குறியீடு உள்ளைக்கியுள்ளது. 

 சமய நம்பிக்டககள் மற்றும் நடைமுடறகடளக் கை்டுப்படுதத்ும் சை்ைங்கள், 

லகாள்டககள் மற்றும் அரசி ் நைவடிக்டககள் குறித்து அரசுக் கை்டுப்பாடுகள் குறியீடு 

(GRI) மதிப்பிடுகிறது. 

 சீ ா 9.3 மதிப்லபண்களுை ் தரவரிடசயிை் னமாசமா  நிடையிட ப் லபற்றுள்ளது. 

 இந்தியாவி ் 34வது இடமா து, இதத்டகய "உயர"் நிடை அரசாங்கக் கை்டுப் பாடுகடளக் 

லகாண்ை நாடுகள் எ ்ற பிரிவிை் வடகப்படுதத்ச ்கசய்வதற்கு ஒரு னபாதுமா  அளவீடு 

ஆகும். 

 சிை குறிப்பிை்ை பிரிவுகடளத் தடை லசய்வது, மதமாற்றத்டதத் தடை லசய்வது, 

பிரசங்கிப்படதக் கை்டுப்படுதத்ுவது அை்ைது ஒ ்று அை்ைது அதற்கு னமற்பை்ை மதக் 

குழுக்களுக்கு மு ்னுரிடம சாரந்்த அங்கீகாரம் அளிப்பது னபா ்ற அரசாங்கங்களி ் 

மு ்ல டுப்புகள் உை்பை 20 நைவடிக்டககடள அரசுக் கை்டுப்பாடுகள் குறியீடு 

உள்ளைக்கியுள்ளது. 
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 இரண்டு குறியீடுகளிலும் 2020 ஆம் ஆண்ைா து இந்தியாவி ் னமாசமா  ஆண்ைாக 

குறிப்பிைப் பைவிை்டை. 

 2016 ஆம் ஆண்ைா து சமூக தமாேல்கள் எ ்ற பிரிவிை் னமாசமா  ஆண்ைாகவும், 2018 

ஆம் ஆண்ைா து அரசுக் கை்டுப்பாடுகள் எ ்ற பிரிவிை் னமாசமா  ஆண்ைாகவும் 

குறிப்பிைப் பை்டுள்ள . 

 

 

உைக விமானப் பாதுகாப்புத் தரவரிசெ 2022 

 

 சரவ்னதச விமா ப் னபாக்குவரதத்ு அடமப்பா  ICAO, விமா ப் னபாக்குவரதத்ிற்கு மிகவும் 

பாதுகாப்பா  நாடுகளி ் பை்டியலிை் இந்தியாவிட  48வது இைத்திை் குறிப்பிை்டுள்ளது. 
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 இதற்கு மு ் தாக 2018 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியா இப்பை்டியலிை் 102வது இைத்திை் இருந்தது. 

 தற்னபாது சிறந்த விமா ப் பாதுகாப்பு வசதி லகாண்ை மு ் ணி 50 நாடுகளிை் ஒ ்றாக 

இந்தியா இைம்லபற்றுள்ளது. 

 இந்தத் தரவரிடசயிை் சிங்கப்பூர ்முதலிைதத்ிை் உள்ளது. 

 அடதத் லதாைரந்்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் லகாரியக் குடியரசு ஆகிய நாடுகள் 

உள்ள . 

 இந்தத் தரவரிடசயிை் சீ ாடவ (49) விை இந்தியா மு ் ணியிை் உள்ளது. 

 இதில் அண்டை நாைா  பாகிஸ்தா ் 100வது இைதத்ிை் உள்ளது. 

 

உைகின் அதிகாரம் மிக்க 100 சபண்கள் பட்டியை் 

 

 ஃனபாரப்்ஸ் இதழி ் 2022 ஆம் ஆண்டு உைகி ் அதிகாரம் மிக்க 100 லபண்களி ் 

பை்டியலிை் ஐனராப்பிய ஆடணயத்தி ் தடைவர ்உரச்ுைா வா ் லைர ் னை ் முதலிைம் 

லபற்றுள்ளார.் 

 2010 ஆம் ஆண்டைத் தவிர, 2006 முதை் 2020 ஆம் ஆண்டு வடர லஜரம் ியி ் மு ் ாள் 

அதிபர ்ஏஞ்சைா லமரக்்கை் இப்பை்டியலிை் முதலிைத்திை் இருந்தார.் 

 அப்தபாதேய அலமரிக்க அதிபரின் மதனவியான மிசல்சை் ஒபாமா 2010 ஆம் ஆண்டிை் 

முதை் இைதத்ிட ப் லபற்றார.் 

 இப்பை்டியலிை் ஈரா ி ் மஹ்சா அமி ி 100வது இைத்டதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 இப்பை்டியலிை் முத ்முடறயாக மரணதத்ிற்குப் பி ் னசரக்்கப்பை்ை நபர ்இவனர ஆவார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  இப்பை்டியலிை் ஆறு இந்தியப் லபண்கள் இைம் லபற்றுள்ள ர.் 

 அந்ேப் பை்டியலிை் இைம் லபற்ற இந்தியப் லபண்மணிகள் 

o மத்திய நிதியடமசச்ர ்நிரம்ைா சீதாராம ், 

o பனயாகா ் நிறுவ த்தி ் நிரவ்ாகத் தடைவர ்கிரண் மஜும்தார-்ஷா, 

o டநக்கா நிறுவ ர ்ஃபாை்கு ி நாயர,் 

o HCL லைக் நிறுவ தத்ி ் தடைவர ்னராஷ் ி நாைார ்மை்னஹாதர்ா, 

o SEBI தடைவர ்மாதபி பூரி புச ்மற்றும் 

o இந்திய எஃகு ஆடணயத்தி ் தடைவர ்னசாமா னமாண்ைை். 
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ஆரட்ன் சகபிடை் நிறுவனத்தின் கடவுெ ்சீட்டுக் குறியீடு 2022 

 

 இது உைகி ் சக்தி வாய்ந்ே மற்றும் சக்தி குடறந்த கைவுச ் சீை்டுகடள தரவரிடசப் 

படுதத்ுகிறது. 

 கைவுச ்சீை்டி ் தரவரிடச மூ ்று அடுக்கு அடமப்பு முடற மூைம் தீரம்ா ிக்கப் படுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் னமம்பாை்டுே ்திை்ை அடமப்பி ் 2018 ஆம் ஆண்டு ம ித வளரச்ச்ிக் 

குறியீடு ஆ து ஒரு சம ் முறிவு அளவாகப் பய ்படுதத்ப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமா து, உைகி ் அதிகாரம் மிக்க கைவுச ் சீை்டிட க் லகாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்த கைவுச ்சீை்டிட  டவதத்ிருப்பவரக்ள், நுடழவு இடசவுச ்சீை்டு இை்ைாமை் அை்ைது 

“வருடக நிடையிை் வழங்கப்படும் நுடழவு இடசவுச ் சீை்டு” மூைம் 180 நாடுகளுக்குப் 

பயணம் லசய்யைாம். 

 லஜரம் ி, ஸ்வீை ், பி ்ைாந்து, ைக்சம்பரக்், ஸ்லபயி ் மற்றும் பிரா ்ஸ் ஆகியடவ 

சிறந்த 10 லசயை்திற ் லகாண்ை நாடுகளில் உள்ளன. 

 உைகி ் வலிடமயா  கைவுச ்சீை்டுப் பை்டியலிை் இந்தியா 87வது இைத்திை் உள்ளது. 

 சக்தி குடறந்த கைவுச ் சீை்டுகடளக் லகாண்ை நாடுகள் ஆப்கா ிஸ்தா ் (38 நாடுகள்) 

சிரியா (39), ஈராக் (40), பாகிஸ்தா ் (44) ஆகியடவயாகும். 

 

EIU நிறுவனத்தின் வாழ்க்சகெ ்செைவினக் குறியீடு 2022 

 இைண்ைட  னசரந்்த லபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவு நிறுவ மா து (EIU) 2022 ஆம் 

ஆண்டு உைக வாழ்க்டகச ்லசைவி  அறிக்டகயிட ச ்சமீபத்திை் லவளியிை்ைது. 

 இது உைகம் முழுவதும் உள்ள 172 நாடுகளிை் உள்ள 200க்கும் னமற்பை்ை சரக்குகள் மற்றும் 

னசடவகளி ் விடைகடள ஒப்பிடுகிறது. 

 அதிக வருமா ம் மற்றும் வலுவா  அலமரிக்க ைாைர ்மதிப்பு காரணமாக நியூயாரக்் 

மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகள் இடணந்து இக்குறியீை்டிை் முதலிைத்டதப் லபற்று 

உள்ள . 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் முதலிைதத்ிை் இருந்த லைை் அவிவ் இந்த ஆண்டு 3வது இைத்திற்குச ்

சரிந்தது. 
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 ைாஸ் ஏஞ்சை்ஸ் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகள் 4வது இைதத்ிட ப் லபற்றுள்ள . 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் 72வது இைத்திலிருந்த மாஸ்னகாவி ் தரவரிடசயா து 2022 ஆம் 

ஆண்டிை் 37வது இைதத்ிற்கு உயரந்்தது. 

 உக்டர ி ் தடைநகரமா  கினயவ் 2022 ஆம் ஆண்டு பை்டியலிை் இைம் லபற விை்டை. 

 இஸ்தா ்புை், பியூ ஸ் அயரஸ்் மற்றும் லைஹ்ரா ் ஆகிய நகரங்களிை் பண வீக்கதத்ிை் 

அதிக உயரவ்ா து பதிவாகியுள்ளது. 

 பணவீக்கதத்ி ் அதிகபை்ச விகிதம் ஆ து, கைந்த ஆண்டிை் வாழ்க்டகச ்லசைவி ம் 132 

சதவீதம் வடர அதிகரித்த கராகஸ் நகரிை் (லவ ிசுைா) பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 

 

உைக ஊதிய அறிக்சக 2022-2023 

 "உைக ஊதிய அறிக்டக 2022-2023: ஊதியம் மற்றும் வாங்கும் திற ிை் பணவீக்கம் மற்றும் 

COVID-19 லபருந்லதாற்று ஆகியவற்றி ் தாக்கம்" எ ்ற தடைப்பிைா  ஒரு 

அறிக்டகயிட  சரவ்னதச லதாழிைாளர ்அடமப்பு லவளியிை்டுள்ளது. 

 2008 ஆம் ஆண்டிை் ஏற்பை்ை உைக நிதி லநருக்கடிக்குப் பிறகு, அதிகரித்து வரும் 

வாழ்க்டகச ் லசைவி ங்கள் காரணமாக 2022 ஆம் ஆண்டிை் முதை் முடறயாக உைக 

அளவிை் ஊதியங்கள் குடறந்துள்ள . 

 இது சமதத்ுவமி ்டமடய னமலும் னமாசமாக்கக்கூடிய மற்றும் சமூக அடமதி 

இ ்டமடயத் தூண்டும் ஓர ்அசச்ுறுத்தைாக உள்ளது. 

 பை்னகரியா, ஸ்லபயி ், இைங்டக, லத ் லகாரியா, ஐக்கிய இராசச்ியம் மற்றும் 

அலமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் குடறந்த பை்ச ஊதியத்திை் வீழ்சச்ிடய எதிரல்காண்ை 

நாடுகளாகும். 

 இங்கிைாந்து, இத்தாலி, ஜப்பா ் மற்றும் லமக்சினகா னபா ்ற நாடுகளிை் நிைவிய 2008 

ஆம் ஆண்டி ் நிடையுை ் ஒப்பிடும் னபாது 2022 ஆம் ஆண்டிை் வழங்கப்படும் ஒை்டு 

லமாத்த ஊதியமா து நிகழ்னநர அடிப்படையிை் குடறவாக இருந்தது. 

 1999 ஆம் ஆண்டு முதை் அதிக வருமா ம் லகாண்ை நாடுகளிை் காணப்படும் இயை்பு 

நிடை லதாழிைாளர ் உற்பத்தித் திற ி ் வளரச்ச்ிக்கும் இயை்பு நிடை ஊதிய 

வளரச்ச்ிக்கும் இடைனயயா  மிகப்லபரிய இடைலவளியா து 2022 ஆம் ஆண்டிை் தா ் 

பதிவாகியுள்ளது. 
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 வளரந்்து வரும் G20 நாடுகளிை் உள்ள இயை்பு ஊதியம் மற்றும் வளரச்ச்ி லபற்ற G20 

நாடுகளிை் உள்ள இயை்பு ஊதியம் ஆகியவற்றிற்கு இடைனயயா  சராசரி அளவிை் பரந்த 

இடைலவளி காணப்படுகிறது. 

 

 

புதிய எரிெக்தி கண்சணாட்ட அறிக்சக 2022 

 உைகளாவிய, தூய்டம எரிசக்தி ஆராய்சச்ி வழங்குநரா  BloombergNEF என்ற 

நிறுவ மா து 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  புதிய எரிசக்தி கண்னணாை்ை அறிக்டக என்ற 

அறிக்தகயிட  லவளியிை்டுள்ளது. 

 வளரந்்து வரும் நாடுகளிை் இருந்து, குறிப்பாக இந்தியாவிை் இருந்து லவளியிைப்படும் 

பசுடம இை்ை வாயு உமிழ்வா து 2030 ஆம் ஆண்டி ் இறுதி வடர லதாைரந்்து 

அதிகரிக்கும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 2030 ஆம் ஆண்டுகளி ் முற்பகுதியிை் மை்டுனம இந்த நாடுகளிை் உமிழ்வு அளவா து 

குடறயும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் ஐனராப்பா, அலமரிக்கா, ஆஸ்தினரலியா மற்றும் ஜப்பா ் ஆகிய 

நாடுகளிை் உமிழ்வு அளவுகள் ஏற்க னவ உசச் நிடைடய எை்டியுள்ளதாை், அடுதத்ு வரும் 

ஆண்டுகளிை் உமிழ்வி ் அளவுகள் னவகமாகக் குடறயும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 சீ ாவிை், உமிழ்வு அளவுகளா து 2022 ஆம் ஆண்டிை் உசச்த்டத எை்டும் எ ்றும், 

வளரச்ச்ியடைந்த நாடுகளி ் னபாக்குை ் இது இடணவதற்கு மு ்பாக சிை 

ஆண்டுகளுக்கு அந்த அளவுகள் நிடைலபறும் எ ்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 உைக லவப்பநிடை உயரட்வ 1.5 டிகிரி லசை்சியஸ் அளவிற்குள் கை்டுப்படுத்தச ்

கசய்வதற்கா  இைக்கிட  எளிதிை் அடைய முடியாது. 

 தீவிர முயற்சி நைவடிக்டககள் எடுக்கப் பை்ைாை், உைகளாவிய லவப்பநிடை 

அதிகரிப்பிட  1.77 டிகிரி லசை்சியஸ் வடர நிடையாக னபண முடியும். 

 இருப்பினும், 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழிய இைக்டக அடைவதற்கு, தூய எரிசக்தி 

துடறயிை் னமற்லகாள்ளப்படும் முதலீைா து புடதபடிவ எரிலபாருை்கள் துடறயிை் 

னமற்லகாள்ளப் படும் அளவிட  விை மூ ்று மைங்கு அதிகமாக இருக்க னவண்டும். 
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 இந்த தசாப்தத்தி ் இறுதிக்குள் உமிழ்வுகள் 30 சதவிகிதம் குடறய னவண்டும் மற்றும் 2040 

ஆம் ஆண்டிற்குள் ஆண்டிற்கு 6 சதவிகிதம் எ ்ற வீதத்திை் குடறய னவண்டும். 

 

 

இந்தியெ ்ெமத்துவமின்சம அறிக்சக 2022 - மின்னிைக்கத் தசைமுசற இசடசவளி 

 ஆக்ஸ்பாம் இந்தியா நிறுவ மா து, 'இந்தியச ் சமதத்ுவமி ்டம அறிக்டக 2022: 

மி ் ிைக்கத் தடைமுடற இடைலவளி' எனும் அறிக்டகயிட  லவளியிை்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் டகனபசி டவதத்ிருக்கும் ஆண்களி ் எண்ணிக்டகயா து 61 

சதவீதமாக உள்ள அனத சமயம் 31 சதவீத லபண்கள் மை்டுனம லசாந்தமா  லதாடை 

னபசிகள் டவதத்ுள்ள ர.் 

 சாதி, மதம், பாலி ம், வரக்்கம் மற்றும் புவியியை் இருப்பிைம் ஆகியவற்றி ் 

அடிப்படையிை் இந்தியாவிை் நிைவும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மி ் ிைக்கப் பய ்பாடுகளிலும் 

கவடையளிக்கும் விததத்ிை் காணப்படுகிறது. 

 சம்பளம் லபறும் நிரந்தரத் லதாழிைாளரக்ளிை் 95 சதவீதம் னபர ்லதாடைனபசி டவதத்ு 

இருக்கும் நிடையிை் அவரக்ளி ் னவடைவாய்ப்பு நிடைடய அடிப்படையாகக் லகாண்ை 

மி ் ிைக்கத் தடைமுடற இடைலவளியிட  இந்த அறிக்டக லவளிப் படுதத்ியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் னவடையிை்ைாத 50 சதவீத நபரக்ளிைம் (னவடை னதடும்) மை்டுனம 

லதாடைனபசி இருந்தது. 

 கிராமப்புற மக்களிை் 3 சதவீதம் னபர ்மை்டுனம கணி ி டவத்திருக்கின்ற ர.் 

 நாை்டிை் 100 னபருக்கு 57.29 இடணய சந்தாதாரரக்ள் மை்டுனம உள்ள நிதலயில், அந்த 

எண்ணிக்டகயா து நகரப்்புறங்கடள விை கிராமப்புறங்களிை் கணிசமா  அளவிை் 

குடறவாக உள்ளது. 
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100 முன்னணிப் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களின் பட்டியை் 

 சுவீைட ச ் னசரந்்த சிந்தட ச ் கசயல்பாட்டு நிறுவ மா  ஸ்ைாக்னஹாம் சரவ்னதச 

அடமதி ஆராய்சச்ி நிறுவ மா து (SIPRI) 2021 ஆம் ஆண்டி ் 100 மு ் ணிப் பாதுகாப்பு 

நிறுவ ங்களி ் பை்டியடை லவளியிை்ைது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டிை் லமாத்தம் 5.1 பிை்லிய ் ைாைர ் மதிப்பிை், ஆயுதங்கடள 

விநினயாகிப்பதற்கா  உைகி ் 100 மு ் ணி நிறுவ ங்களி ் பை்டியலிை் HAL (42வது) 

மற்றும் BEL (63வது) ஆகிய நிறுவ ங்கடள னசரத்த்ுள்ளது. 

 SIPRI நிறுவ மா து முேன்முதறயாக முதை் 100 இைங்களிை் ஒரு டதவா ் 

நிறுவ த்டதச ்னசரத்த்ுள்ளது. 

 சீ  நாை்டிட ச ் னசரந்்த லமாதத்ம் எை்டு நிறுவ ங்கள் முதை் 100 இைங்களிை் 

பை்டியலிைப் பை்டுள்ள நிதலயில், அவற்றிை் நா ்கு நிறுவ ங்கள் முதை் 10 

இைங்களுக்குள் இைம் லபற்றுள்ள . 

 இந்த எை்டு சீ  நிறுவ ங்களி ் ஆயுத விற்பட யா து 2021 ஆம் ஆண்டிை் 109 

பிை்லிய ் ைாைரக்டள எை்டியது. 

 லமாத்த ஆயுத விற்பட யிை் 51 சதவீதப் பங்டகக் லகாண்டு அலமரிக்காடவச ்னசரந்்த 

நிறுவ ங்கள் ஒை்டுலமாதத்மாக மு ் ணியிை் உள்ள . 

 இந்ேப் பை்டியலிை் அலமரிக்க நிறுவ ங்கடளத் லதாைரந்்து சீ  நிறுவ ங்கள் இைம் 

லபற்றுள்ள . 

 

 

காயங்கள் மற்றும் வன்முசறசயத் தடுத்தை் : ஒரு கண்சணாட்டம் 

 காயங்கள் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு னமம்பாடு குறிதத் 14வது உைக மாநாடு 

ஆஸ்தினரலியாவிை் நடைலபற்றது. 

 உைக சுகாதார நிறுவ மா து, “காயங்கள் மற்றும் வ ்முடறடயத் தடுத்தை் : ஒரு 

கண்னணாை்ைம்” எ ்ற தடைப்பிை் ஓர ்அறிக்டகடய லவளியிை்ைது. 

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


                   
 

130 
 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் பதிவா  4.4 மிை்லிய ் காயங்கள் சாரந்்த இறப்புகளிை், தற்லசயைாக 

ஏற்பை்ை காயங்களாை் 3.16 மிை்லியனுக்கும் அதிகமா  இறப்புகடளயும், வ ்முடற 

லதாைரப்ாக ஏற்பை்ை காயங்கள் 1.25 மிை்லிய ் இறப்புகடளயும் ஏற்படுதத்ி உள்ளது. 

 இவற்றிை் மூ ்றிை் ஒரு நபர ்சாடைப் னபாக்குவரதத்ு சாரந்்த விபத்துகளாை் இறந்தவரக்ள் 

ஆவர.் 

 6 இறப்புகளிை் ஒருவர ் தற்லகாடையி ாலும், 9 இறப்புகளிை் ஒ ்று லகாடைகள் 

மூலமாகவும், 61 இறப்புகளிை் ஒ ்று னபார ்மற்றும் னமாதை்களி ாலும் ேங்கள் உயிதர 

இழந்துள்ள ர.் 

 5 முதை் 29 வயதுக்குை்பை்ைவரக்ளிை் பதிவா  இறப்புகளுக்கா  முதை் 5 காரணங்களிை் 

சாடைப் னபாக்குவரதத்ு விபதத்ுகள் லதாைரப்ாக ஏற்பை்ை காயங்கள், லகாடை மற்றும் 

தற்லகாடை ஆகியடவ லபரும்பங்கு வகிக்கி ்ற . 

 15 முதை் 29 வயதுக்குை்பை்ை இடளஞரக்ளி ் மரணதத்ிற்கு சாடைப் னபாக்குவரதத்ு 

லதாைரப்ா  காயங்கனள முக்கியக் காரணமாகும். 

 5 முதை் 14 வயதுக்குை்பை்ை குழந்டதகளி ் இறப்பிற்கு சாடைப் னபாக்குவரதத்ு 

லதாைரப்ா  காயங்கள் இரண்ைாவது முக்கியக் காரணமாகும். 

 5 முதை் 14 வயதுக்குை்பை்ைவரக்ளி ் மரணதத்ிற்கு நீரிை் மூழ்கி உயிரிழத்தை் 6வது 

முக்கியக் காரணமாகும். 

 காயங்கள் மற்றும் வ ்முடறகளாை், ஒவ்னவார ்ஆண்டும் ஆண்கள் லபண்கடள விை 

இரண்டு மைங்கு அதிகமா  அளவிை் இறப்பிட  எதிரல்காள்ளும் நிடையிை் உள்ள ர.் 

 லபண்கள் இறப்பதற்கா  முக்கியக் காரணங்கள் என்பதவ சாடைப் னபாக்குவரத்து 

லதாைரப்ா  காயங்கள், தவறி விழுதை் மற்றும் தற்லகாடைகள் ஆகிய வாகும். 
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Who is Financing Fossil Fuel Expansion in Africa? - அறிக்சக 

 "ஆப்பிரிக்காவிை் புடதபடிவ எரிலபாருள் விரிவாக்கதத்ிற்கு நிதியளிப்பது யார?்" (Who is 

Financing Fossil Fuel Expansion in Africa?) எ ்ற தடைப்பிைா  ஓர ்அறிக்டகயா து எகிப்தில் 

நடந்ே 27வது பங்குதாரரக்ள் மாநாை்டிை் லவளியிைப்பை்ைது. 

 தற்னபாது சுமார ்200 நிறுவ ங்கள் ஆ து, 55 ஆப்பிரிக்க நாடுகளுள் 48 நாடுகளிை் புதிய 

புடதபடிவ எரிலபாருள் இருப்புக்கள் அை்ைது உள்கை்ைடமப்டப ஆராய்ந்து அை்ைது 

அதே னமம்படுத்தி வருகி ்ற . 

 இவற்றிை் திரவமாக்கப்பை்ை இயற்டக எரிவாயு முட யங்கள், குழாய் இடணப்புகள் 

அை்ைது எரிவாயு மற்றும் நிைக்கரி மூைம் இயங்கும் மி ் உற்பத்தி நிடையங்கள் 

ஆகியடவ அைங்கும். 

 18 ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தற்னபாதுள்ள எண்லணய் அை்ைது எரிவாயு உற்பத்தியிை் 

சிறிதளவு கூை லகாண்டிராத எை்டைப்புற நாடுகளாகும். 

 ஆப்பிரிக்காவிை் உள்ள 20 மு ் ணி எண்லணய் மற்றும் எரிவாயு உற்பதத்ி 

நிறுவ ங்களிை் 13 நிறுவ ங்கள் லவளிநாை்டு நிறுவ ங்களாகும். 

 இந்த புதிய எண்லணய் நிறுவ ங்களிை் னமற்லகாள்ளப்படும் பிரிதல்தடுதத்ை் மற்றும் 

எரிப்பு ஆகிய லசயை்முடறகள் 8 ஜிகா ை ்கள் காரப் ் டை ஆக்டசடுக்குச ்சமமா  

உமிழ்விட  ஏற்படுத்தும். 

 ஆப்பிரிக்காவிை் புடதபடிவ எரிலபாருள் விரிவாக்கதத்ிற்கா  நாடு வாரியா  வங்கி 

நிதியுதவியி ் அடிப்படையிை், ஐனராப்பா (40 சதவீதம்), அலமரிக்கா (20 சதவீதம்) மற்றும் 

இந்தியா (3 சதவீதம்) ஆகிய நாடுகள் மு ் ணியிை் உள்ள . 

 இந்தப் புதிய திை்ைங்கள் அந்தக் கண்ைதத்ி ் புடதபடிவ எரிலபாருளி ் திறட  

அதிகரிக்கச ் லசய்தாலும், இந்தத் டமயங்களிலிருந்து உற்பத்தி லசய்யப்படும் 

மி ்சாரத்திை் ஒரு சிறிய பங்கு மை்டுனம உள்நாை்டு நுகரவ்ுக்குப் பய ்படுத்தப் படுகிறது. 

 

 

கட்டாய இடப்சபயரவ்ு பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சமம்பாட்டுத் திட்ட அசமப்பின் 

அறிக்சக 

 ஐக்கிய நாடுகள் னமம்பாை்டுத் திை்ை அடமப்பா து, "உள்நாை்டு இைப்லபயரவ்ுகளி ் 

னபாக்கிட  மாற்றியடமத்தை்: தீரவ்ுகடளக் கண்ைறிவதற்கா  னமம்பாை்டு அணுகு 

முடற" எ ்ற அறிக்டகயிட  லவளியிை்டுள்ளது. 

 முத ்முடறயாக 2022 ஆம் ஆண்டிை் 100 மிை்லியனுக்கும் அதிகமா  மக்கள் 

வலுக்கை்ைாயமாக இைம் லபயரத்த்ப்பை்டுள்ள நிதலயில், அவரக்ளிை் லபரும்பாலான 

மக்கள் தங்கள் லசாந்த நாடுகளுக்குள்னளனய இைம் லபயரத்த்ப் பை்டுள்ள ர.் 

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


                   
 

132 
 

 2021 ஆம் ஆண்டி ் இறுதியிை், னமாதை்கள், வ ்முடறகள், னபரழிவுகள் மற்றும் பருவ 

நிடை மாற்றம் காரணமாக 59 மிை்லியனுக்கும் அதிகமா  மக்கள் தங்கள் லசாந்த 

நாடுகளுக்குள் வலுக்கை்ைாயமாக இைம் லபயரத்்தப் பை்டுள்ள ர.் 

 உக்டர ிை் ஏற்பை்ை னபாருக்கு மு ்பு, அங்கு 6.5 மிை்லிய ் மக்கள் உள் 

நாை்டிற்குள்னளனய இைம் லபயரந்்துள்ளதாக மதிப்பிைப் பை்டுள்ளது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிை், பருவநிடை மாற்றம் ஆ து 216 மிை்லியனுக்கும் அதிகமா  மக்கடள 

தங்கள் லசாந்த நாடுகளுக்குள் இைம் லபயரவ்தற்கா  கை்ைாயத்திட  ஏற்படுத்தும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் 130க்கும் னமற்பை்ை நாடுகள் மற்றும் பிரனதசங்களிை் புதிய இைப் 

லபயரவ்ுகள் பதிவு லசய்யப் பை்டுள்ளதாை், னபரழிவு லதாைரப்ாக னமற்லகாள்ளப்படும் 

உள்நாை்டு இைப்லபயரவ்ு னமலும் பரவைாக காணப்படுகிறது. 

 சுமார ்30% லதாழிை்முடற வை்லு ரக்ள் னவடையற்ற நிடைக்கும் மற்றும் 24% னபர ்மு ்பு 

னபாை வருமா ம் ஈை்ை முடியாத நிடைக்கும் தள்ளப்பை்டுள்ள ர.் 

 உள்நாை்டிற்குள்னளனய இைம் லபயரந்்த குடும்பங்களிை் 48% னபர ் இைப்லபயரவ்ிற்கு 

மு ்பிருந்தடத விை குடறவா  வருமா த்திட னய ஈை்டியுள்ள ர.் 

 

 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுகாதார ெம பங்கு குறித்த உைக அறிக்சக 

 மாற்றுத ்திற ாளிகளுக்கா  சுகாதார சமபங்கு குறித்த உைகளாவிய அறிக்டக ஒன்தற 

உைக சுகாதார அடமப்பு லவளியிை்ைது. 

 மாற்றுத் திற ாளிகளுக்கு, சமூகத்திை் உள்ள மற்றவரக்ளுை ் ஒப்பிடும் னபாது, அகாை 

மரணம் மற்றும் னநாய்க்கு உள்ளாகும் அபாயம் அதிகமாகும். 
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 முடறயா  மற்றும் லதாைரச்ச்ியா  சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக, அவரக்ள் 

குடறபாடுகள் இை்ைாதவரக்டள விை 20 ஆண்டுகளுக்கு மு ்னப இறக்கும் அபாயம் 

அதிகமாகும். 

 ஆஸ்துமா, ம சன்சாரவ்ு, நீரிழிவு, உைை் பரும ், வாய்வழி னநாய்கள் மற்றும் பக்க வாதம் 

னபா ்ற நாை்பை்ை னநாய்கள் உருவாகக் கூடிய அபாயம் இவரக்ளிை் இருமைங்கு 

அதிகமாகும். 

 தற்னபாது, உைகம் முழுவதும் உள்ள ஆறிை் ஒருவருக்கு (1.3 பிை்லிய ்) குறிப்பிைதத்க்க 

வடகயிைா  குடறபாடுகள் உள்ள . 

 

 

WASH பிரிவுகள் பற்றிய உைக சுகாதாரம் மற்றும் குடிநீர ் பற்றியப் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்சக 

 உைக சுகாதாரம் மற்றும் குடிநீர ் பற்றியப் பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டு (GLAAS) 

அறிக்டகயிட  உைக சுகாதார அடமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் - தண்ணீர ் வள 

அடமப்பு ஆகியடவ இடணந்து லவளியிை்ை . 

 இந்த அறிக்டகயா து, 121 நாடுகள் மற்றும் பிரனதசங்கள் மற்றும் 23 லவளிநாை்டு ஆதரவு 

லபறும் முகடமகள் ஆகியவற்றிலிருந்து குடிநீர,் துப்புரவு மற்றும் சுகாதாரம் (WASH) 

பற்றியப் புதிய தரவுகடளத் லதாகுக்கிறது. 

 அதத்ியாவசிய குடிநீர,் துப்புரவு மற்றும் சுகாதாரம் (WASH) ஆகிய துடற சாரந்்தப் 

பணிகடள னமைாண்டம லசய்வதற்குப் னபாதுமா  ம ித வளங்கடளப் னபணி 

வருவதாக மூ ்றிை் ஒரு பங்கிற்கும் குடறவா  நாடுகள் லதரிவிதத்ுள்ள . 

 45% நாடுகள் தங்கள் குடிநீரப்் பாதுகாப்பு இைக்குகடள அடையும் பாடதயிை் லசயை் 

படுகி ்ற தவதளயில் 25% நாடுகள் மை்டுனம த து துப்புரவு சாரந்்த இைக்குகடள 

எை்டுகி ்ற . 

 குடிநீர ்மற்றும் துப்புரவிற்கா  உதவி 2017 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையிை் 

5.6% குடறந்துள்ளதோடு, னமலும் உதவி வழங்கப்படுவதற்கா  புவியியை் சாரந்்த பரவை் 

இைக்குகளும் மாற்றப்பை்டுள்ளன. 
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 ஆப்பிரிக்காவி ் துடண-சஹாரா பகுதியிை் குடிநீர,் துப்புரவு மற்றும் சுகாதாரம் (WASH) 

ஆகிய துடறகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவியி ் விகிதம் 32 சதவீதத்திலிருந்து 23% ஆகக் 

குடறந்துள்ளது. 

 மத்திய மற்றும் லதற்கு ஆசிய நாடுகளிை், இது 12 சதவீதத்திலிருந்து 20% ஆகவும், கிழக்கு 

மற்றும் லத ்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிை், 11 சதவீததத்ிலிருந்து 20% ஆகவும் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

உைக மசைரியா அறிக்சக 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  உைக மனைரியா அறிக்டகயிட  உைக சுகாதார நிறுவ ம் 

லவளியிை்டுள்ளது. 

 உைக நாடுகளி ் இைக்குகடள னநாக்கிய மு ்ன ற்றதத்ிட யும் அறிக்டக எடுதத்ு 

உடரக்கச ் கசய்வதோடு, மனைரியாடவக் கை்டுப்படுதத்ுவதிலும், அகற்றுவதிலும் உள்ள 

வாய்ப்புகள் மற்றும் சவாை்கடளயும் இந்த அறிக்டக அடையாளம் காை்டுகிறது. 

 அதிக னநாய்ப் பாதிப்பு எண்ணிக்டக லகாண்ை மனைரியா நாடுகளிை், 2021 ஆம் ஆண்டிை் 

மனைரியா பாதிப்புகள் மற்றும் இறப்புகளி ் எண்ணிக்டக நிடைப் படுதத்ப் பை்டுள்ளது 

உறுதிப்படுதத்ப் பை்டுள்ளது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டிை் 625,000 ஆக இருந்த இறப்பு எண்ணிக்டகயா து 2021 ஆம் ஆண்டிை் 

619,000 ஆக குடறந்துள்ளது. 

 இருப்பினும், லபருந்லதாற்றிற்கு முந்டதய நிடைகடள விை இந்த எண்ணிக்டக 

அதிகமாக உள்ளது (2019 ஆம் ஆண்டிை் 568,000 இறப்புகள்). 

 அதிக னநாய்ப் பாதிப்பு எண்ணிக்டக உள்ள 11 நாடுகளுள், 5 நாடுகளிை் (காங்னகா 

ஜ நாயகக் குடியரசு, கா ா, இந்தியா, டநஜர ்மற்றும் தா ்சா ியா) மனைரியாவாை் 

ஏற்படும் இறப்புகளி ் எண்ணிக்டகயிை் சரிவு ஏற்பை்டுள்ளதாக பதிவாகியுள்ள . 

 2016-2030 ஆம் ஆண்டிற்கா  உைக சுகாதார அடமப்பி ் மனைரியாவிற்கா  

உைகளாவியே் லதாழிை்நுை்ப உதத்ியா து, 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் மனைரியா னநாய் 

பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதத்டதக் குடறந்தபை்சம் 40 சதவிகிதமாகவும், 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் குடறந்தபை்சம் 75 சதவிகிதமாகவும் மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டி ் 

அளவுகளுக்குப் பதிைாக 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் குடறந்த பை்சம் 90 சதவிகிதமாகவும் 

அேதனக் குடறக்க முயை்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் மனைரியா னநாய்ப் பாதிப்பு 48 சதவீதமாக இருந்தது. 

 அந்த ஆண்டிை், னநாய்ப் பாதிப்புள்ள 1,000 னபரிை் 59 நபரக்ள் ஆபதத்ா  நிடையிை் இருந்த 

நிதலயில், இது அதற்கு விதிக்கப்பை்ை 31 எ ்ற இைக்டக விை அதிகமாகும். 

 இறப்பு நிகழ்வுகளும் 48 சதவிகிதம் எ ்ற இைக்கினைனய நீடிக்க விை்டை (2021 ஆம் 

ஆண்டிை் விதிக்கப்பை்ை 14.8 எ ்ற இைக்கிற்குப் பதிைாக 7.8 பதிவா து). 

 இந்தப் னபாக்கு நீடித்தாை், மனைரியாடவ ஒழிப்பதற்கா  னபாராை்ைத்திை் உைகம் 88 

சதவிகிதம் இைக்டக எை்ை முடியாத நிடை ஏற்படும். 

 

உைக உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு (GFSI) – 2022 

 இது 11வது உைக உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீைாகும். 

 இது பிரிை்டிஷ் வார இதழா  "தி எக ாமிஸ்ை்" இதழ் மூைம் லவளியிைப்பை்ைது. 

 இதில் பி ்ைாந்து முதலிைதத்ிலும், அதட த் லதாைரந்்து அயரை்ாந்து மற்றும் நாரன்வ 

ஆகிய நாடுகளும் உள்ள . 

 இந்த அறிக்டகயிை், 59வது இைத்திட ப் லபற்ற லத ் ாப்பிரிக்கா, து ிசியாடவ 

பி ்னுக்குத் தள்ளி, ஆப்பிரிக்கக் கண்ைத்தினைனய மிகவும் உணவுப் பாதுகாப்பு மிக்க 

நாைாக மாறியது. 

 ஆப்பிரிக்காவி ் துடண சஹாரா பகுதியிை் உள்ள ஒரு நாடு இந்தக் கண்ைதத்ிை் 

மு ் ிடை வகுப்பது இதுனவ முதை் முடறயாகும். 

 தமலும் இந்ே அறிக்தகயானது லதாைரந்்து மூ ்றாவது ஆண்ைாக உைகளாவிய உணவுச ்

சூழைடமவிை் சீரழிவு ஏற்பை்டு வருவதாகவும், உணவுப் பாதுகாப்டப அசச்ுறுத்துகி ்ற 

நிடைடயயும் எடுத்துடரக்கிறது. 

 2012 முதை் 2015 ஆம் ஆண்டு வடர உைகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பிை் குறிப்பிைத் தக்க 

மு ்ன ற்றம் ஏற்பை்டுள்ளது. 

 இந்ேப் பை்டியலிை் இந்தியா அை்ஜீரியாவுை ் இடணந்து 68வது இைத்திட ப்  லபற்று 

உள்ளது. 
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ெமூக முன்சனற்றக் குறியீடு 

 பிரதமர ்அவரக்ளுக்கா  லபாருளாதார ஆனைாசட க் குழுவா து (EAC-PM) இந்தியாவி ் 

மாநிைங்கள் மற்றும் மாவை்ைங்களுக்கா  சமூக மு ்ன ற்றக் குறியீை்டிட  (SPI) 

லவளியிை்டுள்ளது. 

 இது னதசிய மற்றும் துடண னதசிய அளவிை் நமது நாடு அடைந்துள்ள சமூக 

மு ்ன ற்றதத்ி ் முழுடமயா  மதிப்பீைாக விளங்குகி ்ற ஒரு விரிவா  லசயற் 

கருவியாகும். 

 இது னபாை்டித் திற ் மற்றும் சமூக மு ்ன ற்ற நிறுவ தத்ி ாை் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

 நாை்டிலுள்ள 112 உயர ்இைை்சியமிக்க மாவை்ைங்கள் அடைந்துள்ள மு ்ன ற்றத்திட  

இந்த அறிக்டகயி ் சிறப்புப் பகுதி எடுதத்ுக் காை்டுகிறது. 

 சமூக மு ்ன ற்றதத்ி ் 3 முக்கியமா  பரிமாணங்களிை் உள்ள 12 கூறுகளி ் 

அடிப்படையிை் மாநிைங்கள் மற்றும் மாவை்ைங்கடள இந்தக் குறியீடு மதிப்பிடுகிறது. 

3 பரிமாணங்கள் 

 ம ித ி ் அடிப்படைத் னதடவகள் - ஊை்ைசச்தத்ு மற்றும் அடிப்படை மருதத்ுவ வசதி, நீர ்

மற்றும் துப்புரவு, த ிப்பை்ைப் பாதுகாப்பு மற்றும் தங்குமிைம் ஆகியவற்றி ் 

அடிப்படையிை் லசயை்திறட  மதிப்பிடுகிறது. 

 நை்வாழ்வி ் அடிதத்ளங்கள் - அடிப்படை அறிவுக்கா  அணுகை், தகவை் மற்றும் 

லதாைரப்ுக்கா  அணுகை், சுகாதாரம் மற்றும் ஆனராக்கியம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் தரம் 

ஆகியவற்றி ் கூறுகள் முழுவதும் னமற்லகாள்ளப் பை்டுள்ள மு ்ன ற்றத்டத இந்த 

அறிக்டக மதிப்பிடுகிறது. 

 வாய்ப்பு - த ிப்பை்ை உரிடமகள், த ிப்பை்ைச ் சுதந்திரம் மற்றும் லதரிவுகள், 

உள்ளாரந்்தே் த ்டம மற்றும் னமம்பை்ை கை்விக்கா  அணுகை் ஆகிய கூறுகடள 

மதிப்பிடுகிறது. 

 

 

நிைக்கரி 2022: 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்னறிவிப்பு  

 இது சரவ்னதச எரிசக்தி முகடமயி ாை் (IEA) லவளியிைப்பை்ைது. 

 உைக நிைக்கரிே் னதடவயி ் வளரச்ச்ி இயந்திரமாக நிைக்கரி லதாைரந்்து இருக்கப் 

னபாவதாக இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 அண்டமக் காைத்திை் இரும்பு மற்றும் எஃகுத் துடறயிை் நிைக்கரிப் பய ்பாை்டி ் 

அளவிட  மாற்றக் கூடிய குடறந்த உமிழ்விட  லவளியிைக் கூடிய அளவில் னவறு சிை 

மாற்றுகள் எதுவும் இை்டை. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை், உைக நிைக்கரிே் னதடவ முதை் முடறயாக எை்டு பிை்லிய ் ை ்கடள 

எை்டியது. 

Top 3 Best-performing States Top 3 Best-performing Districts 

Puducherry   (SPI - 65.99) Aizawl (Mizoram) 

Lakshadweep  (SPI - 65.89) Solan (Himachal Pradesh) 

Goa  (SPI - 65.53) Shimla (Himachal Pradesh) 

 

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


                   
 

137 
 

 இது 2013 ஆம் ஆண்டிை் பதிவா  முந்டதயச ்சாதட டய முறியடிதத்து. 

 இந்தியா, சீ ாவுை ் னசரந்்து, உைகி ் மிகப்லபரிய நிைக்கரி உற்பதத்ியாளர,் நுகரன்வார ்

மற்றும் இறக்குமதியாளர ்நாைாகத் திகழ்கிறது. 

 இந்தியாவி ் லசாந்த நிைக்கரி உற்பத்தியா து 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒரு பிை்லிய ் 

ை ்ட த் தாண்டும் எ  எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இந்தியாவி ் நிைக்கரி நுகரவ்ா து 2007 ஆம் ஆண்டு முதை் 6 சதவீத வருைாந்திர வளரச்ச்ி 

விகிதத்திை் இரை்டிப்பாகியுள்ளது. 

 உைகளவிை் இந்தியா மற்றும் சீ ா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் நிைக்கரிச ்சுரங்கம் சாரந்்த 

லசாத்துக்களிை் முதலீடுகள் அதிகரிதத்ுள்ள . 

 

 

ெுருண் நிறுவனத்தின் உைகின் 500 முன்னணி நிறுவனங்களின் தரவரிசெ 

 உைகி ் மிக மதிப்புமிக்க 20 நிறுவ ங்கடள இந்தியா லகாண்டுள்ளது. 

 உைகி ் தடைசிறந்த 500 நிறுவ ங்கடளக் லகாண்ை நாடுகளி ் பை்டியலிை் இந்தியா 

ஐந்தாவது இைத்திற்கு மு ்ன றியுள்ளது. 

 கைந்த ஆண்டு, இந்ேப் பை்டியலிை் எை்டு நிறுவ ங்கள் இைம் லபற்றத ் மூைம் இதில் 

இந்தியா 9வது இைத்டதப் லபற்றது. 

 இந்தத் தரவரிடசயிை் அலமரிக்கா லதாைரந்்து முதலிைத்திலும், சீ ா 35 

நிறுவ ங்களுை ் இரண்ைாவது இைத்திலும், ஜப்பா ் (28) மற்றும் இங்கிைாந்து (21) ஆகிய 

நாடுகள் அடுதத்டுத்த இைங்களிலும் உள்ள . 

 ஹுருண் ஆராய்சச்ி நிறுவ தத்ாை் லவளியிைப்பை்ை இந்தப் பை்டியை் ஆ து, உைகி ் 

மிகவும் மதிப்புமிக்க 500 அரசு சாராத நிறுவ ங்களி ் லதாகுப்பாகும். 

 இந்திய அளவிைா  தரவரிடசயிை், ரிடைய ்ஸ் இண்ைஸ்ை்ரஸ்ீ நிறுவ மா து 

முதலிைத்டதப் லபற்றுள்ளதோடு, இது உைகளவிை் 34வது இைத்டதயும் லபற்றுள்ளது. 

 அடதத் லதாைரந்்து ைாைா ஆனைாசட  னசடவ வழங்கீை்டு நிறுவ ம் மற்றும் HDFC வங்கி 

ஆகியடவ இைம் லபற்றுள்ள . 

 உைகளவிை், உைகி ் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவ ம் எ ்ற இைத்டத ஆப்பிள் நிறுவ ம் 

தக்க டவதத்ுக் லகாண்ைது. 
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 ஹுருண் நிறுவ த்தி ் உைகி ் 500 மு ் ணி நிறுவ ங்களி ் தரவரிடசயிை் இைம் 

லபற்றுள்ள 50 சதவீத நிறுவ ங்கள் அை்ைது 250 நிறுவ ங்கள் இந்தியாவிை் வணிகம் 

தமற்ககாள்கின்றன. 

 

 

ெமூக முன்சனற்றக் குறியீடு 2022 

 இந்திய மாநிைங்கள் மற்றும் மாவை்ைங்களுக்கா  சமூக மு ்ன ற்றக் குறியீைா து 

பிரதமருக்கா  லபாருளாதார ஆனைாசட க் குழுவி ாை் லவளியிைப்பை்ைது. 

 இந்தப் பை்டியலிை் அதிக மதிப்லபண் லபற்று புதுசன்சரி (65.99) முதலிைம் பிடித்தது. 

 அசாம், ஜாரக்்கண்ை் மற்றும் பீகார ் ஆகிய மாநிைங்கள் இந்தியாவிை் குடறந்த 

மதிப்லபண் லபற்றுள்ள . 

 னகாவா, புதுசன்சரி, இைை்சத்தீவு மற்றும் சண்டிகர ் ஆகியடவ அடிப்படை ம ிதே ்

னதடவகளிை் மு ் ணியிை் உள்ள நா ்கு மாநிைங்கள் ஆகும். 

 மினசாரம், இமாசச்ைப் பிரனதசம், ைைாக் மற்றும் னகாவா ஆகியடவ நை்வாழ்வுக்கா  

அடிதத்ள உருவாக்கத்திை் சிறப்பாகச ் லசயை்படும் மாநிைங்களாக உருலவடுத்து 

உள்ள . 

 மினசாரம், நாகாைாந்து மற்றும் னமகாையா ஆகியடவ சுற்றுசச்ூழை் தரத்திை் 

மு ் ணியிை் உள்ள முதை் மூ ்று மாநிைங்களாகும். 

 தமிழ்நாடு மாநிைமா து வாய்ப்பு எ ்ற கூறிை் அதிகபை்ச மதிப்லபண்டணப் லபற்று 

உள்ளது. 

 ஐஸ்வாை் (மினசாரம்), னசாை ் (இமாசச்ைப் பிரனதசம்) மற்றும் சிம்ைா (இமாசச்ைப் 

பிரனதசம்) ஆகியடவ சிறந்த லசயை்திற ் லகாண்ை முதை் மூ ்று மாவை்ைங்களாக 

உருலவடுத்துள்ள . 
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மறுசீரசமப்பு பாசராமீட்டர ்அறிக்சக 2022 

 இது பன்னாட்டு இயற்தகப் பாதுகாப்பு அதமப்பால் கவளியிடப்படுகிறது.  

 மறுசீரதமப்பு இலக்குகதளச ் கசயல்படுேத்ுவதில் முன்தனற்றே்தேக் கண்காணிக்க 

அரசாங்கங்களால் ேற்தபாது பயன்படுே்ேப்படும் ஒதர கருவியாக உள்ள இந்ே மறு 

சீரதமப்பு பாதராமீட்டர ் கருவியின் பயன்பாட்தட இந்ே அறிக்தக எடுே்துக் காட்டச ்

கசய்கிறது. 

 இந்ே கருவி முேலாவோக 2016 ஆம் ஆண்டில் பான் சவால் காற்றழுேே்மானியாக 

அறிமுகப் படுே்ேப் பட்டது. 

 18 நாடுகளில் 26 பில்லியன் டாலர ்முேலீடுகள் என்பது 14 மில்லியன் கெக்தடர ்சிதேந்ே 

நிலப்பரப்புகதள மீட்கடடுப்பின் கீை் ககாண்டு வந்துள்ளது என்பதே இது குறிப்பிட்டு 

காட்டுகிறது. 

 பான் சவால் என்பது 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் 150 மில்லியன் கெக்தடர ்நிலங்கள் மற்றும் 

2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 350 மில்லியன் கெக்தடர ் நிலங்கள் சிதேந்ே மற்றும் 

காடிைப்பிற்கு உள்ளான உலகின் நிலங்கதள மீட்கடடுப்பேற்கான ஒரு உலகளாவிய 

முயற்சியாகும். 

 

ெரவ்சதெ கடன் அறிக்சக 2022 

 சரவ்தேச கடன் அறிக்தக 2022 உலக வங்கியால் கவளியிடப்பட்டது. 

 துதண-சொரா ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் (SSA) குதறந்ே மற்றும் நடுேே்ர வருமானம் 

ககாண்ட நாடுகளின் கடன் 2020 ஆம் ஆண்டில் $702 பில்லியனில் இருந்து 2021 ஆம் 

ஆண்டில் $789 பில்லியனாக அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்ேப் பிராந்தியேத்ின் அதிக கடன் சுதமயாகும். 

 2010 ஆம் ஆண்டில், இந்ேப் பிராந்தியே்தின் கடன் சுமார ் 305 பில்லியன் டாலரக்ளாக 

இருந்ேது. 

 

 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் குதறந்ே மற்றும் நடுே்ேர வருமானம் ககாண்ட நாடுகளின் 

கமாே்ே கவளிநாட்டுக் கடன் $9 டிரில்லியன் ஆகும். 

 பாரஸ்ீ மன்றே்தின் ஒரு உறுப்பினராக இல்லாே சீனா, குதறந்ே மற்றும் நடுேே்ர 

வருமானம் ககாண்ட நாடுகளுக்கு மிகப்கபரிய இருேரப்பு கடன் வைங்கும் நாடாக 
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மாறியுள்ளது. 

 மற்ற பாரஸ்ீ மன்றேத்ின் உறுப்பினர ் அல்லாே நாடுகளில் ரஷ்யா சராசரியாக $6.1 

பில்லியதனயும், சவூதி அதரபியா $2.5 பில்லியன்கதளயும், இந்தியா $2.4 

பில்லியன்கதளயும் வைங்கிள்ளது. 

 

வீபாக்ஸ் இந்தியா திறன் அறிக்சக 2023 

 

 வீபாக்ஸ் இந்தியா நிறுவ த்தி ் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கா  திற ் அறிக்டகயா து, 

வரத்்தக அடமப்புகள், நிறுவ ங்கள், கை்வி நிறுவ ங்கள் மற்றும் னமலும் பிறவற்றாை் 

லதாகுக்கப் பை்ைதாகும். 

 இந்ே அறிக்தகயின்படி கைந்த ஓராண்டிை் இந்தியரக்ளி ் னவடை வாய்ப்பு 

அதிகரித்துள்ளது. 

 50.3 சதவீத விண்ணப்பதாரரக்ள் னவடை வாய்ப்பு லபறே ் தகுதியுடையவரக்ள் எ ்று 

மதிப்பீை்டிை் கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. 

 இது கைந்த ஆண்டிை் பதிவாகிய 46.2 சதவீதத்திட  விை குறிப்பிைத்தக்க அளவிைா  

அதிகரிப்பு ஆகும். 

 னவடைத்திற ் உள்ள நபரக்ள் எண்ணிக்டகயிை் உள்ள 52.8 சதவீத லபண்கள் னவடை 

வாய்ப்புப் லபற தகுதியுடையவரக்ள் ஆவர.் 

 இது னவடைவாய்ப்புப் லபற தகுதியுடைய ஆண்கடள விை 47.2 சதவீதம் அதிகமாகும். 

 இந்தியாவி ் னவடைத்திற ் உள்ள பணியாளரக்ளி ் எண்ணிக்டகயிை் லபண்களி ் 

தற்னபாடதயப் பங்கு 33 சதவீதமாகும். 

 இது ஆண் பணியாளரக்ளி ் பங்கிட  விை 67 சதவீதம் குடறவாகும். 

 லத ் அலமரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய கண்ைங்களிை் அடமந்துள்ள 

நாடுகளிை் உள்ள லமாதத்ப் பணியாளரக்ளிை் 36 சதவீதம் லபண்கள் ஆவர.் 

 ராஜஸ்தா ிை் னவடை வாய்ப்பு லபற தகுதியுடைய மற்றும் பணி புரியத் தயாராக உள்ள 

லபண்களி ் எண்ணிக்டகயா து அதிக சதவீதம் (53.5 சதவீதம்) ஆக உள்ளது. 

 அதட த் லதாைரந்்து 46.5 சதவீததத்ுை ் உதத்ரப் பிரனதச மாநிைம் இைம் லபற்று உள்ளது. 
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மாநிைெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதை் ஒருங்கிசணந்த ஏவுகை சொதசன சமயம் 

 லதலுங்கா ாவி ் டஹதராபாத்திை் ஸ்டகரூை் ஏனராஸ்னபஸ் நிறுவ தத்ி ாை் 

நிறுவப்பை்ை நாை்டி ் முதை் ஒருங்கிடணந்த ஏவுகை னசாதட  டமயமா து திறக்கப் 

பை உள்ளது. 

 இது ஏவுகைங்களி ் வடிவடமப்பு, தயாரிப்பு மற்றும் னசாதட க்கு உதவும். 

 ஸ்டகரூை் ஏனராஸ்னபஸ் நிறுவ மா து, உயர ் லதாழிை்நுை்பம், குடறந்த விடை, 

நம்பகமா  ஏவுதை் திற ் லகாண்ை வாக ங்கடள உருவாக்க முட கிறது. 

 

 

அசனத்து மாவட்டங்களிலும் 5ஜி செசவ 

 

 குஜராதத்ி ் 33 மாவை்ைங்களிை் உள்ள ஒவ்லவாரு தடைடமயகத்திலும் ஜினயா நிறுவ ம் 

த து True 5G கை்ைடமப்பு வசதியிட  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இத ் மூைம் இந்தியாவிை் முழு அளவிைா  5ஜி னசடவப் பரவடை லபற்ற முதை் 

மாநிைமாக இது திகழ்கிறது. 

 னமலும் அந்த நிறுவ மா து, குஜராத்திை் சுகாதாரம், கை்வி, னவளாண்டம, லதாழிை் 

துடற 4.0 மற்றும் இடணய வசதி சாரந்்தப் லபாருை்கள் (IoT) ஆகிய துடறகளிை் True 5 ஜி 

வசதிகடள அறிமுகப்படுதத்ும் மு ்ல டுப்புகடளத் லதாைங்க உள்ளது. 
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முதை் மகளிர் காவை்துசற ஆசணயர ்

 

 2000 ஆம் ஆண்டு பணிக் குழுவிட ச ்னசரந்்த இந்தியக் காவை்பணி அதிகாரி ைட்சுமி சிங், 

நியூ லநாய்ைா பகுதியி ் உயரம்ை்ை காவல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

 இத ் மூைம் உதத்ரப் பிரனதசத்திை் காவை்துடற ஆடணயர ்அலுவைகத்திற்கு தடைடம 

தாங்கும் முதை் லபண் அதிகாரி எ ்ற லபருடமடய இவர ்லபற்றார.் 

 ைட்சுமி 2016 ஆம் ஆண்டிை் காவைர ்பதக்கத்டதயும், 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளிை் 

முடறனய உத்தரப் பிரனதசதத்ி ் தடைடம காவை் அதிகாரியி ் லவள்ளி மற்றும் தங்கப் 

பதக்கங்கடளயும் லபற்றுள்ளார.் 

 

சூரியெக்தி ஆசைக்கான சிை்ைசற விசை நகராட்சி பசுசமப் பத்திரம் 

 மத்தியப் பிரனதசதத்ி ் இந்தூர,் நாை்டிை் முதை் முடறயாக உள்ளாை்சிப் பதத்ிரத்டத 

லவளியிைத் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 இது த ிப்பை்ை முதலீை்ைாளரக்டளக் குறி டவதத்ு, அத ் மூைம் லபறப்படும் 

வருமா ங்கடள சூரிய சக்தித் திை்ைதத்ிற்கு நிதியளிக்கப் பய ்படுத்தப்பை உள்ளது. 

 இந்தூருக்கு அருகிை் ரூ. 3 பிை்லிய ் லசைவிை் 60 லமகாவாை் (MW) திற ் லகாண்ை ஒரு 

சூரியசக்தி டமயமா து கை்ைடமக்கப்பை உள்ளது. 

 இது அந்த நகரத்தி ் மி ் லசைவிை் மாதம் ரூ. 250 மிை்லிய ் வடர னசமிப்பதற்கு உதவும். 

 லதாைரந்்து ஆறு ஆண்டுகளாக இந்தியாவி ் தூய்டமயா  நகரம் எ ்ற விருதிட  

இந்தூர ்லவ ்றுள்ளது. 

 

23வது இருவாட்சிப் பறசவ திருவிழா 

 23வது இருவாை்சிப் பறடவ திருவிழா (2022) நாகாைாந்திை் உள்ள நாகா மக்களி ் 

பாரம்பரியக் கிராமமா  கிசாமாவிை் லதாைங்க உள்ளது. 

 இது 'பண்டிடககளி ் திருவிழா' எ ்றும் பிரபைமாக அறியப் படுவதோடு,  நாகாைாந்தி ் 

வளமா  கைாசச்ாரத்டத இது லவளிப்படுதத்ுகிறது. 

 குழிந்த தடை லகாண்ை இருவாை்சி எ வும் அடழக்கப்படும் இப்பறடவ (ஹார ்்பிை்) ஒரு 

இந்தியப் பறடவயாகும். 

 இது இருவாை்சிப் பறடவ குடும்பதத்ி ் மாலபரும் உறுப்பி  இ ங்களுள் ஒ ்றாகும் 

என்பதோடு இது இந்தியே் துடணக்கண்ைம் மற்றும் லத ்கிழக்கு ஆசிய ஆகியப் 

பகுதிகளிை் காணப் படுகிறது. 
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 இந்தப் பறடவ அந்ேப் பழங்குடியி ரி ் கைாசச்ாரதத்ி ் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் 

என்பதோடு, அத ் அளவு மற்றும் நிறதத்ிற்காக இந்தப் பறடவ பிரபைமாக அறியப் 

படுகிறது. 

 

ஒரு முசறசமக்சகன குறிப்பிட்ட அசமப்பிற்கு உட்படாத வசகயிைான பயணெ ்

சீட்டு வழங்கீட்டு முசற அறிமுகம் 

 

 ஹரியா ா அரசா து "ஒரு முடறடமக்லக  குறிப்பிை்ை அடமப்பிற்கு உை்பைாத 

வடகயிைா  பயணச ்சீை்டு வழங்கீை்டு முடறயிட " லதாைங்க உள்ளது. 

 இத ் மூைம் சாடையிை் இயங்கும் னபருந்துகளுக்கா  ஒரு முடறடமக்லக  குறிப்பிை்ை 

அடமப்பிற்கு உை்பைாத வடகயிைா  பயணச ் சீை்டு வழங்கீை்டு முடறயிட  

அறிமுகப்படுதத்ிய முதை் மாநிைமாக ஹரியா ா மாறியுள்ளது. 

 ஒரு முடறடமக்லக  குறிப்பிை்ை அடமப்பிற்கு உை்பைாத வடகயிைா  பயணச ்சீை்டு 

வழங்கீை்டு முடற எ ்பது, சாடையிை் இயங்கும் னபருந்துகளுக்கா  னநரடிப் பயணச ்

சீை்டுகடள வாங்குவதிை் உள்ள சிரமங்கடளத் தவிரக்்க பயணிகளுக்கு உதவுவடத 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 

குஜராத் வாக்குெ ்ொவடிகள் 

 

 கிர ்பகுதியி ் அைரந்்த காடுகளிை் வாழும் பன ஜிை் மஹந்த் ஹரிதாஸ்ஜி உதாசி ் எ ்ற 

ஒனர ஒரு வாக்காளருக்காக இந்திய னதரத்ை் ஆடணயம் ஒரு வாக்குச ் சாவடிடய 

அடமத்துள்ளது. 
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 அரபிக் கைைாை் சூழப்பை்ை அம்னரலி மாவை்ைத்திை் உள்ள ஷியை்னபை் கிராமதத்ிை் வாழும் 

வாக்காளரக்ள் பைகு மூைம் மை்டுனம அங்கு னபாக்குவரத்திட  னமற்லகாள்ள முடியும். 

 அந்தத் தீவிை் ஐந்து வாக்குச ்சாவடிகள் அடமக்கப்பை்டுள்ள . 

 ஒரு வாக்குச ்சாவடியிை் மருதத்ுவப் பரினசாதட  டமயமும் அடமக்கப்பை்ைது.  

 அது "இந்தியாவி ் முதை் தேரே்ல் சுகாதாரச ் சாவடியாக" ஜு ாகத் மாவை்ைதத்ிை் 

அடமக்கப் பை்ைது. 

 

ஆளிை்ைா விமானங்களுக்கான முதை் நிசையம் 

 1.5 கினைா எடை லகாண்ை மருந்துகடள லதாடைதூர இைங்களுக்கு வா ்வழினய 

விநினயாகம் லசய்தத ் மூைம், னமகாையாவிை் மருந்துகடளக் லகாண்டு லசை்வதற்கா  

ஆளிை்ைா விமா ங்களுக்கா  இந்தியாவி ் முதை் நிடையம் திறக்கப் பை்ைது. 

 ஒரு புதல்தாழிை் நிறுவ த்தி ாை் வடிவடமக்கப்பை்ை சரட்ிபினள ் X3 எ ப்படும் 

ஆளிை்ைா விமா மா து, மருந்துப் லபாருை்கடளக் லகாண்டு லசை்வதற்கு 36 நிமிைங்கள் 

எடுத்துக் லகாண்ைது. 

 அம்மாநிைத் தடைநகர ்ஷிை்ைாங்கிற்கு அடுதத்படியாக னமகாையாவி ் மிகப்லபரிய 

நகரப்்புற டமயமாக விளங்கும் துராவிலிருந்து 32 கிமீ லதாடைவிை் உள்ள லஜங்ஜாை் 

பகுதியா து மருந்துப் லபாருள் விநினயாகதத்ிற்காகப் பய ்படுதத்ப்படும் ஆளிை்ைா 

விமா ங்களுக்கா  ஓர ்உத்திசார ்நிடையமாகத் னதரந்்லதடுக்கப்பை்ைது. 

 இதற்கு எடுதத்ுக் லகாள்ளப்படும் னநரமா து, சாடைப் னபாக்குவரத்திற்கு ஆகும் 

னநரத்டத விை கிை்ைத்தை்ை 2 மணினநரம் குடறவாகும். 

 இந்த ஆளிை்ைா விமா மா து 4 கினைா எடை வடர சுமந்து லகாண்டு பறக்கும் திற ் 

லகாண்ைது. 

 

 

திவ்யாங் துசற 

 திவ்யாங் பிரிவி ருக்கா  (மாற்றுத் திற ாளிகள்) த ி அரசுத ் துடறடய 

உருவாக்குவதற்கு மகாராஷ்டிரா அரசு ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 

 இேன் மூலம் இந்தியாவிை் மாற்றுத் திற ாளிகளுக்லக  த ித் துடறடய அடமதத் 

முதை் மாநிைம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

 அந்த மாநிைத்திை் உள்ள உைை் மற்றும் ம நைம் கு ்றியவரக்ளுக்கு கை்வி மற்றும் 

லதாழிை் ரதீியா  னசடவகடள வழங்குவதற்காக இதத்ுடற நிறுவப்பை்டுள்ளது. 
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 திவ்யாங் பிரிவி ரி ் நைட  உறுதிப்படுதத்ுவடதயும், அவரக்டள பய ர ்இைக்காகக் 

லகாண்டு அறிமுகப்படுதத்ப்படும் பை்னவறு அரசு திை்ைங்கடளத் திறம்பை 

லசயை்படுத்துவடதயும் இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதை் செயற்சக ஒளியூட்டை் அற்ற பகுதி 

 ைைாக்கி ் சாங்தாங் பகுதியிை் உள்ள ஹ ்னை கிராமதத்ிை் இந்தியாவிை் முதை் 

முடறயாக லசயற்டக ஒளியூை்ைை் அற்ற பகுதியிட  அடமக்கப்பை உள்ளது. 

 ஹா ்லியிை் சுமார ்பதில ை்டு இைங்களிை், விண்மீ ்களி ் ஆய்விற்காக அந்ே சக்தி 

வாய்ந்த லதாடைனநாக்கிகள் நிறுவப்பை உள்ளது. 

 உைகி ் இரண்ைாவது மிக உயரந்்த ஒளியியை் லதாடைனநாக்கியா து ஹா ்லியிை் 

அடமந்துள்ளது. 

 இது இந்திய வா ியற்பியை் நிறுவ தத்ி ாை் 2001 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்பை்ைது. 

 

 

இமாெெ்ைப் பிரசதெத்தின் புதிய முதை்வர ்

 காங்கிரஸ் கை்சியிட ச ் னசரந்்த சுக்விந்தர ் சிங் சுகு டிசம்பர ் 11 ஆம் னததிய ்று 

இமாசச்ைப் பிரனதசதத்ி ் புதிய முதைடமசச்ராகப் பதவினயற்றார.் 

 சுகு அவரக்ள், இமாசச்ைப் பிரனதசத்தின் கதடமட்ட பகுதியிலிருந்து இத்தடகய உயர ்

பதவிடய வகிக்கும் முதை் காங்கிரஸ் தடைவர ்ஆவார.் 

 பாரதிய ஜ தா கை்சியி ் பினரம் குமார ்துமாலுக்குப் பிறகு, ஹமிரப்ூர ்மாவை்ைத்திை் 

இருந்து முதைடமசச்ர ்பதவியிட  ஏற்கும் இரண்ைாவது நபர ்இவராவார.் 

 68 உறுப்பி ரக்டளக் லகாண்ை சை்ைப் னபரடவக்கு நடைலபற்ற பரபரப்பா  னதரத்ை் 

னபாை்டியிை் காங்கிரஸ் கை்சி 40 இைங்களிலும், பா.ஜ.க. 25 இைங்களிலும் லவற்றி லபற்ற . 
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சகாெச்ி-முசிரிஸ் மாசபரும் கண்காட்சி  

 5வது லகாசச்ி-முசிரிஸ் மாலபரும் கண்காை்சியிட க் னகரள முதை்வர ்பி ராயி விஜய ் 

அவரக்ள் லதாைங்கி டவத்தார.் 

 "In Our Views Flow Ink and Fire" எ ்ற கருதத்ுருவிட  டமயமாகக் லகாண்டு இந்த மாலபரும் 

கண்காை்சியா து நடைலபற உள்ளது. 

 இந்த நா ்கு மாத காை அளவிலான கடைக் லகாண்ைாை்ைமா து உைகளவிை் சுற்றுைாப் 

பயணிகடள ஈரக்்கும் எ  எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது 

 

குஜராத்தின் புதிய முதை்வர ்

 குஜராதத்ி ் 18வது முதை்வராக பூனபந்திர பனைை் பதவினயற்றுள்ளார.் 

 பனைை் லதாைரந்்து இரண்ைாவது முடறயாக முதைடமசச்ராகப் பதவினயற்றுள்ளார.் 

 அவர ் 2021 ஆம் ஆண்டு லசப்ைம்பர ் மாததத்ிை் அந்ே மாநிை முதைடமசச்ராகத் 

னதரந்்லதடுக்கப் பை்ைார.் 

 சமீபதத்ிை் நைந்து முடிந்த குஜராத் சை்ைசடபே ் னதரத்லிை் ஆளும் பா.ஜ.க. ஏழாவது 

முடறயாக லவற்றி லபற்று சாதட  படைத்துள்ளது. 

 சை்ைம ்றதத்ிை் உள்ள லமாதத் 182 இைங்களிை் இந்ேக் கை்சி 156 இைங்கடள லவ ்று 

உள்ளது. 

 காங்கிரஸ் 17 இைங்களிலும், ஆம் ஆதம்ி கை்சி 5 இைங்களிலும் லவற்றி லபற்ற . 

 

 

செய்தித்தாள்களின் எழுத்து வடிவத்திசன மாற்றுதை் - மணிப்பூர ்

 மணிப்பூரிை் உள்ள லசய்தித்தாள்கள் நிறுவ ங்களா து, தற்னபாது பய ்பாை்டிை் உள்ள 

வங்க கமாழி வடிவ எழுதத்ிற்குப் பதிைாக டமனதயி அை்ைது மணிப்பூரி எழுத்து 

வடிவங்கடள மாற்றுவதற்கு முடிவு லசய்துள்ள . 

 டமனதயி எழுதத்ு வடிவ முடறயா து மு ்ல ாரு காைதத்ிை் லமய்தி ஆை்சியாளரக்ளாை் 

ஆதரிக்கப்பை்ைது என்றாலும் இந்து மதத்தி ் வருடகயி ாை் பய ்பாை்டிை் இை்ைாமை் 

ஆ  பி ்பு இறுதியிை் வழக்லகாழிந்து னபா து. 

 இந்த எழுதத்ு வடிவி ் முற்காைதத்ிய கை்லவை்டுப் பதிவா து, டமடிங்கு கியாம்பாவி ் 

(1467-1508) உதத்ரவி ் னபரிை் அடமக்கப்பை்ை லகாய்பு கிராமத்திை் உள்ள ஒரு பாடறக் 

கை்லவை்டு ஆகும். 
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 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டிை் பதிக்கப்பை்ை கை்லவை்டுகள் வங்காள கமாழி 

எழுத்துக்களிை் பதிக்கப் பை்ை நிதலயில் இந்து மதத்தி ் வருடகயுை ், வங்காள 

எழுத்துக்கள் மிகவும் பிரபைமடைந்த . 

 

அகிை இந்திய ஆயுர்சவத நிறுவனம் 

 னகாவாவிை் அடமக்கப்பை்டுள்ள அகிை இந்திய ஆயுரன்வத நிறுவ ம், காஜியா பாதத்ிை் 

அடமக்கப்பை்டுள்ள னதசிய யு ா ி மருதத்ுவ நிறுவ ம் மற்றும் லைை்லியிை் அடமக்கப் 

பை்டுள்ள னதசிய னஹாமினயாபதி நிறுவ ம் ஆகியவற்டறப் பிரதமர ் காலணாளி 

வாயிைாக திறந்து டவதத்ார.் 

 9வது உைக ஆயுரன்வத மாநாடு (WAC) மற்றும் ஆனராக்கியா கண்காை்சியிை் அவர ்உடர 

நிகழ்த்தி ார.் 

 

சிறந்த காெசநாய்க் கட்டுப்பாட்டு நசடமுசறகளுக்கான விருது 

 னமகாையா அரசா து காசனநாய்க்கு எதிராக ‘ஜ ் அந்னதாை ்’ (மக்கள் இயக்கம்) எ ்ற 

ஓர ்இயக்கத்திட ே் லதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவிை் ஒவ்னவார ்ஆண்டும் 2.6 மிை்லிய ் மக்கடளப் பாதிக்கும் இந்த னநாடயக் 

கை்டுப்படுத்துவதிை் இந்த இயக்கம் அது ஆற்றிய சிறந்த நடைமுடறகளுக்காக இந்த 

விருதிட ப் லபற்றுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதை் காரப்ன் நடுநிசைப் பண்சண 

 தகரளாவின் ஆலுவாவிை் அடமந்துள்ள ஒரு விடதப் பண்டணயா து, நாை்டி ் முதை் 

காரப் ் நடுநிடைப் பண்டணயாக அறிவிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 காரப் ் உமிழ்விை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை குறிப்பிைத்தக்க குடறப்பு நைவடிக்டககள் 

என்பது, இந்த விடதப் பண்டண காரப் ் நடுநிடை அந்தஸ்திட  அடைய உதவியது. 

 கைந்த ஓராண்டிை் பண்டணயிை் இருந்து லவளினயற்றப்பை்ை லமாதத் காரப் ் அளவு 43 

ை ்கள் ஆகும், ஆ ாை் அத ் லமாத்த லகாள்முதை் 213 ை ்கள் ஆகும். 

 

மிகப்சபரிய வணிக வகுப்பு அதிசவக விமான முசனயம் 

 லகாசச்ி சரவ்னதச விமா  நிடையதத்ிை் அடமக்கப்பை்டுள்ள நாை்டி ் முதை் உயர ்

பாதுகாப்பு நுடழவாயிை் மற்றும் வணிக வகுப்பு அதினவக விமா  முட யம் 

ஆகியவற்றிட  னகரள முதை்வர ்அவரக்ள் திறந்து டவத்தார.் 

 இத ் மூைம், த ியார ் அதினவக விமா  முட யத்டதக் லகாண்டுள்ள நாை்டி ் 

நா ்காவது விமா  நிடையமாக லகாசச்ி விமா  நிடையம் மாறியுள்ளது. 

 இரண்டு மாலபரும் உள்நாை்டு மற்றும் சரவ்னதச பயண முட யங்களுை ், லகாசச்ி ் 

சரவ்னதச விமா  நிடைய நிறுவ மா து (CIAL) தற்னபாது நாை்டி ் மிகப்லபரிய வணிக 

அதினவக விமா  முட யதத்ிதனக் லகாண்டுள்ள விமா  நிடையமாக மாறி உள்ளது. 
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புவிொர ்குறியீடு சபற்ற புதிய சகரளப் சபாருட்கள் 

 

 னகரளாடவச ் னசரந்்த 5 னவளாண் லபாருை்களுக்கு புவிசார ் குறியீடு வழங்கப்பை்டு 

உள்ளது. 

 இடவ அை்ைப்பாடி ஆை்டுக்லகாம்பு அவடர, அை்ைப்பாடி துவடர, ஓநாை்டுக்கரா எள்ளு, 

காந்தளூர-்வை்ைவைா லவளுதத்ுள்ளி மற்றும் லகாடுங்கை்லூர ் லபாை்டுலவள்ளரி 

ஆகிய வாகும். 

 கரந்ாைகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிைங்கள் அதிக புவிசார ் குறியீடுகடளக் 

லகாண்ை மாநிைங்களாக உள்ள நிதலயில்,  அடதத் லதாைரந்்து னகரளா (35), உத்தரப் 

பிரனதசம் (34), மற்றும் மகாராஷ்டிரா (31) ஆகியடவ உள்ள . 

 

நுபி ைாை் தினம் 

 83வது நுபி ைாை் தி மா து டிசம்பர ்12 ஆம் னததிய ்று மணிப்பூர ்மாநிைம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

 1904 மற்றும் 1939 ஆம் ஆண்டுகளிை் முடறனய பிரிை்டிஷ் ஆை்சியாளரக்ளுக்கு எதிராக 

எழுந்த முதை் மற்றும் இரண்ைாவது நூபி ைாை் (லபண்கள் னபார)் கிளரச்ச்ியிை் பங்னகற்ற 

லபண்கடளக் லகௌரவிக்கும் விதமாக இந்ேத ்தி மா து அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

 

 வடகிழக்கு ெசபயின் 50வது ஆண்டு நிசறவு சகாண்டாட்டம் 

 வைகிழக்கு சடபயி ் லபா ்விழாக் லகாண்ைாை்ைமா து ஷிை்ைாங் நகரிை் 

நடைலபற்றது. 
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 வைகிழக்கு சடப எ ்பது வைகிழக்குப் பிராந்தியதத்ி ் லபாருளாதார மற்றும் சமூக 

னமம்பாை்டிற்கா  முத ்டம நிரவ்ாக அதமப்பாகும். 

 இது அருணாசச்ைப் பிரனதசம், அசாம், மணிப்பூர,் னமகாையா, மினசாரம், நாகாைாந்து, 

சிக்கிம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய எை்டு மாநிைங்கடளக் லகாண்டுள்ளது. 

 வைகிழக்கு சடபயா து 1971 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு பாராளும ்றச ் சை்ைத்தி ் மூைம் 

உருவாக்கப் பை்ைது. 

 இருப்பினும், இது 1972 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 07 ஆம் னததிய ்று அதிகாரப்பூரவ்மாகத் 

லதாைங்கப் பை்ைது. 

 

 

சைாெர் திருவிழா 

 ைைாக் புதத்ாண்டைக் குறிக்கும் வடகயிை் ைைாக் பகுதியிை் னைாசர ்திருவிழாவானது 

லகாண்ைாைப் படுகிறது. 

 னைாசர ் திருவிழா அை்ைது ைைாக்கியப் புத்தாண்டு எ ்பது ைைாக் பகுதியிை் குளிர ்

காைதத்ிை் லகாண்ைாைப்படும் ஒரு முக்கிய சமூக-சமயே் திருவிழா ஆகும். 

 னைாசர ் திருவிழாவா து புத்தாண்டிை் இருந்து ஒ ்பது நாை்கள் வடர லதாைரந்்து 

நடைலபறும். 

 ஐலபக்ஸ் மற்றும் டகைாஷ் மடை ஆகியடவ னநாக்கிய யாதத்ிடரடயப் னபாற்றும் 

வடகயிை் அப்பகுதியி ் மக்கள் ஆடிப் பாடிக் லகாண்ைாடுவர.் 

 

சிசற உணவுகளுக்கு 5 நட்ெத்திர மதிப்பீடு 

 உத்தரப் பிரனதசதத்ி ் புைந்தஷ்ாஹர ் சிடறயிை் வழங்கப்படும் உணவிற்கு ஐந்து 

நை்சத்திர மதிப்பீடு மற்றும் 'சரியா  உணவிட  உண்ணுதை்' எ ்ற குறியீடு 

ஆகியவற்றிட  இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர வழங்கீை்டு ஆடணயம் (FSSAI) 

வழங்கியுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரனதசதத்ின் ஃபரூகாபாத் சிடறக்கு அடுத்தபடியாக இந்தக் குறியீை்டிட ப் 

லபற்ற இரண்ைாவது சிடறயாக புைந்தஷ்ாஹர ்சிடற திகழ்கிறது. 

 இந்த மாவை்ை சிடறசச்ாடைக்கு ஐந்து நை்சத்திரங்கள் மதிப்பீடு வழங்கப்பை்டு சிறந்து 

விளங்கும் சிடறசச்ாடைக்கா  சா ்றிதழ் வழங்கப்பை்ைது. 
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தனு யாத்ரா 

 'தனு யாத்ரா' எ ப்படும் உைகி ் மிகப்லபரிய திறந்தலவளி நாைக விழாவா து இரண்டு 

வருை இடைலவளிக்குப் பிறகு, ஒடிசாவிை் உள்ள பரக்ாரிை் நடைலபறத் லதாைங்கியது. 

 எழுசச்ிமிக்க தனு யாதர்ா விழாவா து ஒடிசாவி ் கைாசச்ாரதத்ுை ் லதாைரப்ு 

உடையதாகும். 

 தனு யாதத்ிடர எ ்பது 1947-48 ஆம் ஆண்டு அறுவடைப் பருவத்திற்குப் பிறகு லதாைங்கப் 

பை்ைது. 

 இந்த 11 நாை்கள் அளவிைா  திருவிழாவா து ‘லபௌசசுக்ைாவி ்’ 5ஆம் நாள் லதாைங்கி 

‘லபௌசபூரண்ிமா’ அ ்று முடிவடைகிறது. 

 

 

அசனத்து வாரட்ுகளிலும் நூைகத்திசனக் சகாண்ட முதை் சதாகுதி 

 னகரள முதை்வர ் பி ராயி விஜய ் அவரகளி ் லதாகுதியா து சமீபத்திை் புதிய 

சாதட யிட ப் படைதத்ுள்ளது. 

 இவருடைய லதாகுதியா  தரம்ைம் இந்தியாவினைனய முத ் முதைாக அட த்து 

வாரட்ுகளிலும் நூைகத்திட க் லகாண்ை லதாகுதி எ ்ற நிடைடய அடைந்துள்ளது. 

 இப்னபாது அதல்தாகுதியிை் உள்ள 138 வாரட்ுகளிலும் நூைகங்கள் அடமந்துள்ள . 
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பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அகாடமி புரஸ்கார் விருது சபற்ற நபரக்ள் 

 சங்கீத நாைக அகாைமியா து 2019, 2020 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கா  சங்கீத 

நாைக அகாைமி விருதிட ப் லபற உள்ள (அகாைமி புரஸ்கார)் 128 லவற்றியாளரக்ளி ் 

லபயரக்டள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது இடச, நை ம், நாைகம், பாரம்பரியம்/நாை்டுப்புற/பழங்குடியி ர ்இடச /நை ம் / 

நாைகம், லபாம்மைாை்ைம் ஆகிய துடறகளிை் குறிப்பிைதத்க்கப் பங்களிப்பிற்காகவும், 

நிகழ்த்துக் கடைகளிை் னமற்லகாள்ளப்படும் பங்களிப்பு / புைடமதத்ுவதத்ிற்காகவும் 

வழங்கப் படுகிறது. 

 அகாைமியி ் லபாதுக் குழுவா து, கடைதத்ுடறயிை் சிறந்து விளங்கும் 10 நபரக்டள 

அகாைமியி ் உறுப்பி ரக்ளாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 னமலும், 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கா  உஸ்தாத் பிஸ்மிை்ைா கா ் யுவ 

புரஸ்கார ் விருதிட ப் லபற உள்ள 102 கடைஞரக்ளி ் லபயரக்டளயும் அகாைமி 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் கடைஞரக்ள் 40 வயதுக்கு உை்பை்ைவரக்ள் ஆவர.் 

 

 

சதசிய சகாபாை் ரத்னா விருது 

 னதசிய பாை் தி  நிகழ்வி ் னபாது இந்த விருதா து வழங்கப்பை்ைது. 

 னதசிய னகாபாை் விருதா து, காை்நடை மற்றும் பாை் வளதத்ுடற வழங்கப்படும் மிக 

உயரந்்த னதசிய விருதுகளிை் ஒ ்றாகும். 

 உள்நாை்டு விைங்குகடள வளரக்்கும் விவசாயிகள் னபா ்ற அட தத்ு நபரக்டளயும் 

இந்த விருது அங்கீகரிதத்ு ஊக்குவிக்கிறது. 

 இந்த விருதி ் மூ ்று பிரிவுகள் 

o நாை்டு மாடு/எருடம இ ங்கடள வளரத்்து வரும் சிறந்த பாை் பண்டணயாளர ்

o சிறந்த லசயற்டக கருவூை்ைை் லதாழிை்நுை்ப வை்லுநர.் 

o சிறந்த பாை் கூை்டுறவு/பாை் உற்பதத்ியாளர ் நிறுவ ம்/பாை் உற்பத்தியாளர ்

அடமப்பு. 
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பிரொர ்பாரதி நிறுவனத்தின் சவள்ளி விழா 

 

 பிரசார ் பாரதி நிறுவ மா து 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 23 ஆம் னததிய ்று த து 

லவள்ளி விழா அை்ைது அது உருவாக்கப்பை்ை 25 ஆம் ஆண்டு நிடறவு விழாவிட க் 

லகாண்ைாடியது. 

 1990 ஆம் ஆண்டு லசப்ைம்பர ்மாததத்ிை், பாராளும ்றமா து பிரசார ்பாரதி (இந்திய 

ஒலிபரப்புக் கழகம்) சை்ைத்டத நிடறனவற்றியது. 

 1997 ஆம் ஆண்டிை் இனத நாளிை் தா ், ஒரு சை்ைத்தி ் மூைம் அடமக்கப்பை்ை ஒரு 

சை்ைப்பூரவ்ே் த ் ாை்சி அடமப்பாக இது உருவாக்கப்பை்ைது. 

 இது தூரத்ரஷ் ் மற்றும் அகிை இந்திய வால ாலி ஆகியவற்றிட  உள்ளைக்கியது. 

 

கட்டாக் பலியத்ரா - கின்னஸ் ொதசன 

 

 ஓடிசாவின் கை்ைாக் மாநகராை்சிக் கழகம் ஏற்பாடு லசய்த நிகழ்சச்ி ஒ ்றிை் புகழ் லபற்ற 

கை்ைாக் பலியாதர்ா, கி ் ஸ் புத்தகதத்ிை் இைம் லபற்றது. 

 22 பள்ளிகடளச ்னசரந்்த 2,100க்கும் னமற்பை்ை பள்ளி மாணவரக்ள் 35 நிமிைங்களிை் 22,000 

காகிதப் பைகுகடள உருவாக்கி உைக சாதட யிதனப் படைதத்ுள்ள ர.் 

 அந்ே மாநிைத்தி ் மிகப்லபரிய திறந்தலவளி வரத்்தகக் கண்காை்சியா  கை்ைாக்கி ் 

பலியதர்ா நிகழ்விற்கு உைக அங்கீகாரத்டதப் லபற்றுத் தரும் னநாக்கத்துை ் இந்த உைக 

சாதட  முயற்சியா து னமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 
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ஆஸ்திசரலியாவின் "STEM துசறகளின் சூப்பர ்ஸ்டாரக்ள்" 

 ஆஸ்தினரலியாவி ் STEM துடறகளி ் சூப்பர ்ஸ்ைாரக்ளாக னதரந்்லதடுக்கப்பை்டுள்ள 60 

அறிவியைாளரக்ள், லதாழிை்நுை்ப வை்லுநரக்ள், லபாறியாளரக்ள் மற்றும் 

கணிதவியைாளரக்ளிை் மூ ்று இந்திய வம்சாவளிப் லபண்களும் இைம் லபற்று உள்ள ர.் 

 அந்த மூ ்று இந்திய வம்சாவளிப் லபண்கள் - நீலிமா கடியாைா, ைாக்ைர ்அ ா பாபு 

ரமணி மற்றும் ைாக்ைர ்இந்திராணி முகரஜ்ி ஆகினயார ்ஆவர.் 

 இது அறிவியைாளரக்டளப் பற்றிய சமூகத்தி ் பாலி ம் சாரந்்த அனுமா ங்கடளத ்

தகரத்்து, லபண்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிை்ை பாலி ம் சாராத நபரக்ள் மீதுள்ள லபாது 

மக்களி ் கருத்திட  னமம்படுத்துவதே னநாக்கமாகக் லகாண்ை ஒரு மு ்ல டுப்பு 

ஆகும். 

 

 

புவி அழகிப் பட்டம் 2022 

 லத ் லகாரிய நாை்டிட ச ்னசரந்்த மி ா சூ னசாய், 2022 ஆம் ஆண்டி ் புவி அழகியாக 

(மிஸ் எரே்்) மகுைம் சூை்ைப்பை்ைார.் 

 இந்த சுற்றுசச்ூழை் சாரந்்த பை்ைங்களுக்கு 86 னபர ்னபாை்டியிை்ைதில் அவரக்ளுள் மூ ்று 

நபரக்ளுக்கு மை்டுனம இந்தப் னபாை்டியி ் மூ ்று உை்கூறுகளுக்கா  பை்ைங்கள் வழங்கப் 

பை்ை . 

o மிஸ் ஃபயர ்( லநருப்பு) 2022 - லகாைம்பியாவி ் ஆன்ை்ரியா அகுனைரா, 

o மிஸ் வாை்ைர ்(நீர)் 2022 - பாைஸ்தீ த்தி ் நதீ ் அயூப், மற்றும் 

o மிஸ் ஏர ்(காற்று) 2022 - ஆஸ்தினரலியாவி ் லஷரிை ் னமாரை்்ைாக். 

  

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


                   
 

154 
 

இந்தியாவின் 100 முன்னணி பணக்காரரக்ள் பட்டியை் 2022 

 

 ஃனபாரப்்ஸ் இதழா து, நாை்டி ் 100 பணக்கார னகாடீஸ்வரரக்ளி ் வருைாந்திரப் 

பை்டியடை லவளியிை்டுள்ளது. 

 இந்தப் பை்டியலிை் லகௌதம் அதா ி முதலிைம் லபற்றுள்ளார.் 

 அவடரத் லதாைரந்்து முனகஷ் அம்பா ி மற்றும் ராதாகிஷ ் தமா ி ஆகினயார ்இைம் 

லபற்றுள்ள ர.் 

 O.P. ஜிண்ைாை் குழுமத்தி ் தடைவரா  சாவிதத்ிரி ஜிண்ைாை் இப்பை்டியலிை் 6வது 

இைதத்ிை் உள்ளார.் 

 முதை் 10 இைங்களிை் இைம் லபற்றுள்ள ஒனர ஒரு னகாடீஸ்வரப் லபண் மற்றும் நைப்பு காை 

அரசியை்வாதி இவனர ஆவார.் 

 

ெரவ்சதெ லூசொசபான் திருவிழா 

 னகாவாவிை் நடைலபற்ற நா ்கு நாை்கள் அளவிைா  சரவ்னதச லூனசானபா ் 

(னபாரத்த்ுகீசிய லமாழி னபசுபவரக்ள்) திருவிழாடவ இந்தியா நைதத்ுகிறது. 

 லூனசானபா ் உைகம் நா ்கு கண்ைங்களிை் உள்ள ஒ ்பது நாடுகளிை் பரவியுள்ளது. 

 னபாரத்்துகீசிய லமாழியா து, புவியி ் லதற்கு அடரக்னகாளதத்ிை் அதிகம் னபசப் படும் 

லமாழியாகும். 

 னபாரத்்துகீசிய லமாழி நாடுகளி ் சமூகம் (CPLP) அை்ைது லூனசானபா ் காம ்லவை்த், 

1996 ஆம் ஆண்டிை் லிஸ்ப ் நகரிை் நிறுவப்பை்ைது. 

 அங்னகாைா, பினரசிை், கனபா லவரன்ை, கி ியா பிசாவ், லமாசாம்பிக், னபாரச்ச்ுகை் மற்றும் 

சானவா னைாம் மற்றும் பிரி ்சிப் ஆகியடவ இந்த அடமப்பி ் உறுப்பி ர ்நாடுகளாக 

உள்ள . 

 டதனமார ் லைஸ்னத மற்றும் எக்குவனைாரியை் கி ியா ஆகியடவ இந்த அடமப்பிை் 

பி ் ர ்உறுப்பி ராக இடணந்த . 

 

கமைாசதவி ெட்சடாபாத்யாய் NIF புத்தகப் பரிசு 2022 

 வரைாற்றாசிரியர-்லசயை்பாை்ைாளர ் னசகர ் பதக் எழுதிய, பிரபை வ ப் பாதுகாப்புப் 

பிரசச்ாரமா  சிப்னகா இயக்கம் பற்றிய புத்தகமா து, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  கமைா 

னதவி சை்னைாபாதய்ாய் NIF என்ற புத்தகப் பரிசிட  லவ ்றது. 
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 இந்த விருதா து "அட தத்ுே ்னதசிய இ த்டதச ்னசரந்்த எழுத்தாளரக்ளாை் எழுதப் படும் 

நவீ /சமகாை இந்தியாடவப் பற்றிய புட வுக் கடத அை்ைாத படைப்புகளி ் சிறப்டப 

அங்கீகரிதத்ு லகாண்ைாடுகிறது". 

 

 

சதசியப் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ஆசணயத்தின் தசைவர ்

 னதசியப் பிற்படுத்தப்பை்ை வகுப்பி ருக்கா  ஆடணயத்தி ் (NCBC) தடைவராக 

மு ் ாள் மத்திய அடமசச்ர ்ஹ ்ஸ்ராஜ் கங்காராம் அஹிர ்லபாறுப்னபற்றுள்ளார.் 

 னதசியப் பிற்படுதத்ப்பை்ை வகுப்பி ருக்கா  ஆடணயமா து 1993 ஆம் ஆண்டு னதசியப் 

பிற்படுதத்ப்பை்ை வகுப்பி ருக்கா  ஆடணயச ் சை்ைத்தி ் மூைம் மதத்ிய அரசி ாை் 

உருவாக்கப்பை்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை 102வது அரசியைடமப்பு திருத்தச ்சை்ைத்தி ் கீழ், 

னதசியப் பிற்படுதத்ப்பை்ை வகுப்பி ருக்கா  ஆடணயம் ஒரு அரசியைடமப்பு சாரந்்த 

அடமப்பாக மாறியது. 

 இது இந்திய அரசியைடமப்பி ் 338B எ ்ற பிரிவி ் கீழ் நிறுவப்பை்ைது. 

 இந்த ஆடணயதத்ி ் தடைவர,் துடணத் தடைவர ்மற்றும் பிற உறுப்பி ரக்ள் குடியரசுத ்

தடைவர ்அவரக்ளாை் நியமிக்கப்படுவர.் 

 இேன பணி நிடைகள் மற்றும் பதவிக் காைம் ஆகியடவ குடியரசுத் தடைவரால்  

தீரம்ா ிக்கப் படும். 

 

G20 அசமப்பின் முதை் சஷரப்ா கூட்டம் 

 இந்திய அரசி ் தடைடமயி ் கீழா  முதை் G20 லஷரப்ா (அரசப் பிரதிநிதிகள்) 

கூை்ைமா து ராஜஸ்தா ி ் உதய்ப்பூர ்நகரிை் லதாைங்கப்பை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவி ் G20 அரசப் பிரதிநிதியா , அமிதாப் காந்த் இந்த நா ்கு நாை்கள் 

அளவிைா  கூை்ைதத்ிற்குே் தடைடம தாங்குகிறார.் 

 ஐனராப்பிய ஒ ்றியம் மற்றும் ஒ ்பது சிறப்பு விருந்தி ர ்நாடுகள் உை்பை 19 நாடுகளி ் 

பிரதிநிதிகள் இந்தக் கூை்ைதத்ிை் பங்னகற்ற ர.் 

 சமீப காைங்களிை் நிைவி வரும் மிக முக்கியமா  சிை பிரசச்ட கள் பற்றிய 

முக்கியமா  உடரயாைை்கள் இந்தக் கூை்ைத்திை் விவாதிக்கப் படுகி ்ற . 
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 இந்திய அரசு, G20 அடமப்பி ் ஓராண்டு காைத் தடைடமப் பதவிடய 2022 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்01 ஆம் னததிய ்று முடறயாக ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 

சபங்கரஸ்் இதழின் ஆண்டின் சிறந்த வங்கியாளர் விருது 

 

 இைண்ை ிை் நடைலபற்ற உைக வங்கி உசச்ி மாநாை்டிை் இந்தியப் பிரிவிற்கா  

‘னபங்கரஸ்் இதழி ் 2022 ஆம் ஆண்டி ் சிறந்த வங்கியாளர ்விருதிட ' க ரா வங்கி 

லபற்றது. 

 னபங்கரஸ்் இதழி ் ஆண்டி ் சிறந்த வங்கியாளர ்விருதுகள் ஆ து வங்கித் துடறக்கா  

ஆஸ்கார ்விருதாக கருதப்படுகிறது. 

 உைலகங்கிலும் உள்ள 180க்கும் னமற்பை்ை நாடுகளுக்கா  முத ்டமயா  உைகளாவிய 

வங்கி மற்றும் நிதி ஆதாரமாக னபங்கரஸ்் இதழ் திகழ்கிறது. 

 க ரா வங்கியா து 1906 ஆம் ஆண்டிை் மங்களூருவிை் அம்னமம்பாள் சுப்பா ராவ் பாய் 

எ ்பவராை் நிறுவப்பை்ைது. 

 இந்த வங்கியி ் அலுவைகங்கள் இைண்ை ், துபாய் மற்றும் நியூயாரக்் ஆகிய 

இைங்களிலும் அடமந்துள்ள . 

 

உைகின் முதை் மாற்றுத் திறனாளி விண்சவளி வீரர ்

 ஐனராப்பிய விண்லவளி நிறுவ ம் ஆ து உைகி ் முதை் "மாற்றுத் திற ாளி விண்லவளி 

வீரடர" (பாராஸ்ை்னரா ாை்) அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது மாற்றுத் திற ாளிகடள விண்லவளியிை் பணியாற்றச ் கசய்வேற்கும், அங்கு 

வாழ்வதற்கும் வழி வடக லசய்வதற்கா  ஒரு முக்கியப் படிநிடையாகும். 

 விண்லவளி வீரரக்ளுக்கா  பயிற்சியி ் னபாது னமற்லகாள்ளப்படும் சாத்தியக்கூறு 

ஆய்விை் பங்னகற்பதற்கு பிரிை்டிஷ் மாற்றுத் திற ாளி ஒலிம்பிக் தைகள வீரர ் ஜா ் 

லமக்ஃபாடை அந்நிறுவ ம் நியமித்தது. 

 எதிரக்ாைதத்ிை் னமற்லகாள்ளப்பை உள்ள விண்லவளி ஆய்வுப் பணிகளிை் மாற்றுத ்

திற ாளிகள் பங்னகற்பதற்குத் னதடவயா  பணி நிடைகடள இது மதிப்பிடுகிறது. 
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முன்னாள் மத்திய அசமெெ்ர ்சயாகிந்தர ்K. அைக் 

 பிரபைப் லபாருளாதார நிபுணரும், மு ் ாள் மத்திய அடமசச்ருமா  னயாகிந்தர ்K அைக் 

காைமா ார.் 

 அவர ்அகமதாபாத்திை் உள்ள சரத்ார ் பனைை் லபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆராய்சச்ி 

நிறுவ தத்ிை் ஓய்வு லபற்ற மாண்புநிடை னபராசிரியராக இருந்தார.் 

 1996 ஆம் ஆண்டிை் குஜராத ் மாநிலே்தில் இருந்து மாநிைங்களடவக்கு னதரந்்லதடுக்கப் 

பை்டு, 2000 ஆம் ஆண்டு வடர னமைடவயிை் ஒரு உறுப்பி ராக பணியாற்றி ார.் 

 அவர ் 1996-98 ஆம் ஆண்டிை் மதத்ியே் திை்ைமிைை் மற்றும் திை்ை அமைாக்கம், அறிவியை் 

மற்றும் லதாழிை்நுை்பம் மற்றும் மி ்சக்தி ஆகிய அடமசச்கங்களி ் துடணநிடை 

அடமசச்ராகப் பணியாற்றி ார.் 

 னமலும் இவர ் 2006 முதை் 2012 ஆம் ஆண்டு வடர ஊரக னமைாண்டமக் கை்வி ஆ ந்த ்

நிறுவ தத்ி ் (IRMA) தடைவராகவும் பணியாற்றி ார.் 

 இவர ்திை்ை ஆடணயத்தி ் உறுப்பி ராகவும் பணியாற்றியுள்ளதோடு,  லதாழிை் துடற 

அடமசச்கத்திை் லதாழிை்துடறச ் லசைவி ங்கள் மற்றும் விடைகள் பணியகதத்ி ் 

தடைவராகவும் இவர ்பணியாற்றி ார.் 

 

 

City of Joy கவிசத நூலின் ஆசிரியர ்சடாமினிக் சைபியர ்

 Freedom at Midnight என்ற புத்தகதத்ி ் ஆசிரியர ்லைாமி ிக் னைபியர ்காைமா ார.் 

 இவர ்City of Joy எ ்ற லகாை்கதத்ா நகரத்திற்கா  கவிடத நூலிட  எழுதியவர ்ஆவார.் 
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 30 லமாழிகளிை் 50 மிை்லியனுக்கும் அதிகமா  பிரதிகள் விற்கப்பை்ை ஆறு புதத்கங்கடள 

எழுதும் பணியிை் அலமரிக்க எழுதத்ரா  ைாரி காலி ்ஸுை ் இடணந்து 

பணியாற்றி ார.் 

 இவருக்கு 2008 ஆம் ஆண்டிை் பத்ம பூஷ ் விருது வழங்கப்பை்ைது. 

 லகாை்கத்தாவி ் குடிடசக் குடியிருப்புப் பகுதிகளிை் வாழும் லதாழுனநாயாை் பாதிக்கப் 

பை்ை குழந்டதகடள மீை்க சிை்டி ஆஃப் ஜாய் என்ற அறக்கை்ைடளடய இவர ்நிறுவி ார.் 

 1981 ஆம் ஆண்டிை் அடமக்கப்பை்ை இதற்கு அவரது பை இைக்கிய லவற்றிகளி ் மூைம் 

ஈை்ைப்பை்ை பரிசுத் லதாடககள் மூைம் நிதி வழங்கப்பை்ைது. 

 

 

TIME இதழின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த நபர ்

 

 டைம் இதழ் ஆ து, உக்னர ிய அதிபர ்விதலாடிமிர ்லஜலை ்ஸ்கி அவரக்டள 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கா  த து "ஆண்டி ் சிறந்த நபர"் எ ்று அறிவித்துள்ளது. 

 அவர ் உக்னர ியரக்டள ஊக்கப் படுத்தியனதாடு, ரஷ்யாவி ் னபரழிவுகரமா  

படைலயடுப்டப எதிரப்்பதிை் அவரது துணிசச்ை் மிக்க லசயை்களுக்காக உைகளவிை் 

பாராை்டுகடளப் லபற்றார.் 
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 லைஸ்ைா இ ்க் நிறுவ தத்ி ் தடைடம நிரவ்ாக அதிகாரி எலா ் மஸ்க் 2021 ஆம் 

ஆண்டிை் டைம்ஸ் இதழி ் "ஆண்டி ் சிறந்த நபர"் எ ்று அறிவிக்கப்பை்ைார.் 

 டைம் இதழா து ஆண்டி ் சிறந்த நபடர அறிவிக்கும் இந்த வழக்கமுடறப் 

பாரம்பரியத்டத 1927 ஆம் ஆண்டிை் லதாைங்கியது. 

 

BBC நிறுவனத்தின் மிகவும் செை்வாக்கு மிக்க 100 சபண்களின் பட்டியை் 

 

 உைகி ் லசை்வாக்கு மிக்க 100 லபண்களி ் பை்டியடைப் பிரித்தா ிய ஒளிபரப்புக் 

கழகமா து (BBC) லவளியிை்டுள்ளது. 

 இதிை் நடிடக பிரியங்கா னசாப்ரா னஜா ாஸ், எழுத்தாளர ்கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ, லபாறியாளர ்

மற்றும் விண்லவளி வீராங்கட  சிரிஷா பண்ை்ைா, மற்றும் சமூக னசவகர ் சின கா 

ஜாவானை ஆகிய நா ்கு இந்தியரக்ள் இைம் லபற்றுள்ள ர.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் ‘100 லபண்கள்’ எ ்ற பை்டியலி ் கருதத்ுரு மு ்ன ற்றம் எ ்பது 

ஆகும். 

 

எரத்்ஷாட் பரிசு 2022 
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 இளவரசர ்விை்லியம்ஸ் எரத்ஷ்ாை் பரிடச லவ ்ற ஐந்து புதல்தாழிை் நிறுவ ங்களுள் ஓர ்

இந்திய நிறுவ மும் இைம் லபற்றுள்ளது. 

 இந்தப் பரிசா து பூமிடயக் காப்பாற்றும் பை்னவறு திை்ைங்களுக்கு அங்கீகாரம் 

அளிப்படத னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 சிறு விவசாயிகளுக்காக "ஒரு சிறு லபை்ைக வடிவப் பசுடமக் குடிலிட " வடிவடமத்த 

இந்தியப் புதல்தாழிை் நிறுவ மா  லகய்தி, இயற்டகடயப் பாதுகாதத்ு அதே மீை்டு 

அடமப்பதவ எ ்ற பிரிவிை் பரிசிட  லவ ்றது. 

 கைந்த ஆண்டு, இந்தியாவிட ச ்னசரந்்த திை்ைமா  ைக்காசச்ர,் நமது காற்றிட ச ்சுத்தம் 

லசய்தை் எ ்ற பிரிவிை் பரிடச லவ ்றது. 

 

SHE STEM 2022 

 SHE STEM எ ்பது அறிவியை், லதாழிை்நுை்பம், லபாறியியை், கணிதம் மற்றும் நிடைத் 

த ்டம ஆகிய துடறகளிை் பணியாற்றும் லபண்கடளக் லகாண்ைாடும் விதமாக நைதத்ப் 

படும் ஒரு வருைாந்திர நிகழ்வாகும். 

 இந்ே நிகழ்வா து, சுவீை ் இந்திய னநாபை் நிட வு வாரதத்ி ் ஒரு பகுதியாக லதாைரந்்து 

மூ ்றாவது ஆண்ைாக லவற்றிகரமாக நைத்தப்பை்ைது. 

 இந்தியாவிை் உள்ள சுவீை ் தூதரகமா து, அைை் புத்தாக்கத் திை்ைம் மற்றும் லஜரம் ் 

புத்தாக்க மற்றும் ஆராய்சச்ி டமயம் ஆகியவற்றுை ் இடணந்து இந்த வருைாந்திர 

விழாவிட  ஏற்பாடு லசய்துள்ளது. 

 

உள்ளூர ்ஏற்பு ொம்பியன்கள் விருதுகள் 

 மகாராஷ்டிராடவச ் னசரந்்த ஸ்வயம் ஷிக்ச ் பிரனயாக் அடமப்பா து உள்ளூர ்ஏற்பு 

சாம்பிய ்ஸ் விருதிட ப் லபற்றுள்ளது. 

 இந்த விருது விழாவா து எகிப்தி ் ஷரம்் எை்-னஷக் நகரிை் சமீபே்தில் நடைலபற்ற 27வது 

பங்குதாரரக்ள் மாநாை்டிை் உைக ஏற்பு நிடை டமயதத்ி ் (GCA) மூைம் ஏற்பாடு லசய்யப் 

பை்டுள்ளது. 

 இது ‘திற ் மற்றும் அறிவு’ எ ்ற பிரிவிை் விருதிட  லவ ்றது. 

 மகாராஷ்டிராவி ் மராத்வாைா பகுதியிை் லபண் விவசாயிகள் அதிக லநகிழ்திற ் மிக்க 

மற்றும் நிடையா  னவளாண் நடைமுடறகடளப் பி ்பற்றுவதற்கு ஆதரவு அளிக்கும் 

வடகயிைா  அந்த நிறுவ த்தி ் பணிக்காக இந்த விருதா து வழங்கப் பை்டுள்ளது. 

 

நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு சதாடரப்ான 3வது உைக உயர்மட்ட அசமெெ்ர ்மாநாடு 

 நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு லதாைரப்ா  மூ ்றாவது உைக அடமசச்ரக்ள் மாநாைா து ஓம ் 

நாட்டில் நிடறவடைந்தது. 

 இந்த மாநாை்டி ் கருத்துரு ‘நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு ஓர ்லபருந்லதாற்று : லகாள்டக முதை் 

ஒரு சுகாதார நைவடிக்டக வடர’ எ ்பதாகும். 

 இந்த மாநாை்டி ் னபாது அதற்கா  மஸ்கை் அறிக்டக லவளியிைப்பை்ைது. 

 இது 2030 ஆம் ஆண்டு நிடையா  னமம்பாை்டு இைக்குகடள அடையச ் கசய்வதற்காக 

நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பி ் மீதா  ஒரு சுகாதார நைவடிக்டககடள விடரவுபடுத்துவடத 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

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


                   
 

161 
 

உைக இசரப்சபக் குடலியை் அசமப்பின் மாஸ்டரஸ்் விருது 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  உைக இடரப்டபக் குைலியை் அடமப்பி ் (WGO) மாஸ்ைரஸ்் 

விருதா து லச ்ட டயச ் னசரந்்த இடரப்டபக் குைலியை் நிபுணர ் K.R. பழ ிசாமி 

எ ்பவருக்கு வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

 இடரப்டபக் குைலியை் துடறயிை் அவர ்ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இந்த 

விருதா து வழங்கப் படுகிறது. 

 உைக இடரப்டபக் குைலியை் அடமப்பி ் மாஸ்ைரஸ்் விருதா து உைக இடரப்டபக் 

குைலியை் அடமப்பி ் மிக உயரிய லகௌரவமாகும். 

 

இந்திய இசணய ஆளுசம மன்றம் (IGF) 2022 

 

 பை்னவறு பங்குதாரரக்ளி ் தளமாக விளங்கும் இந்திய இடணய ஆளுடம ம ்றம் (IGF) 

ஆ து மூ ்று நாள் கைப்பு நிகழ்வாக நைதத்ப்படுகிறது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் இடணய ஆளுடக ம ்றதத்ுை ் (UN-IGF) லதாைரப்ுடைய 

ஒரு மு ்ல டுப்பாகும். 

 இந்த நிகழ்வி ் கருதத்ுரு: 'பாரதத்டத னமம்படுதத்ுவதற்கா  லதாழிை்நுை்பதட்த 

னமம்படுதத்ுதை்' எ ்பதாகும். 

 இந்தியா 800 மிை்லிய ் இந்தியப் பய ரக்டளக் லகாண்ை உைகி ் மிகப்லபரிய 

‘இடணய னசடவ இடணப்புள்ள’ ஒரு நாைாகும். 

 

7வது இந்திய நீரவ்ளப் பாதிப்பு உெச்ி மாநாடு 

 

 7வது இந்திய நீரவ்ளப் பாதிப்பு உசச்ி மாநாைா து சமீபத்திை் புதுலைை்லியிை் நைே்ேப் 

பட்டது. 
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 இந்த நிகழ்சச்ியி ் கருதத்ுரு: மக்கள், லகாள்டக, திை்ைம், நிரை் மற்றும் லசயற்பணி - 

ஆகிய ‘5Ps’ என்ற 5 பிரிவுகளிை் முடறயா ே் திை்ைமிைை் மற்றும் ஒருங்கிடணப்பு 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியதத்ுவம் அளித்து, ஒரு லபரிய நதிப் படுடகயிை் உள்ள சிறிய 

நதிகடளப் பு ரடமத்தை் மற்றும் பாதுகாத்தை் எ ்பதாகும். 

 

சதசிய எரிெக்தி பாதுகாப்பு விருது 

 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  னதசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு விருது வழங்கும் விழாவா து 

எரிசக்தி திற ் ஆடணயரகதத்ி ாை் (BEE) ஏற்பாடு லசய்யப்பை்ைது. 

 எரிசக்தி திற ் ஆடணயரகமா து அருகிலுள்ள லபாது மி ்சார வாக  மி ்ன ற்ற 

முட யங்களுக்கு வாக ங்கடள வழி லசலுத்துவதற்கு ஏதுவாக ஒரு டகனபசி 

லசயலியிட  உருவாக்கியுள்ளது. 

 கரந்ாைக புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி னமம்பாை்டு நிறுவ மா து (KREDL) அந்ே மாநிை 

அரசி ாை் நியமிக்கப்பை்ை முகடம (SDA குரூப்-1) துடறயிை் முதை் பரிடச லவ ்றது. 

 

ஆண்டின் சிறந்த பாதுகாப்பு செயை்திறன் சகாண்ட நிறுவனம் 
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 ஸ்டபஸ்லஜை் நிறுவ மா து, GMR லைை்லி விமா  நிடைய விருதுகள் வழங்கும் 

'ஆண்டி ் சிறந்த பாதுகாப்பு லசயை்திற ்' விருதிட ப் லபற்றுள்ளது. 

 சுயமாக டகயாளப்படும் விமா  நிறுவ ங்களிை் சிறந்து விளங்கியதற்காகவும், 

தடரநிடைப் பாதுகாப்பு மீறை்கடள கணிசமாக குடறத்த நைவடிக்டககளுக்காகவும் 

இந்த விருதா து வழங்கப்படுகிறது. 

 சமீபதத்ிை் சரவ்னதச வா ்வழிப் னபாக்குவரதத்ு அடமப்பி ாை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை ஒரு 

தணிக்டகயிை் இைம் லபற்ற பை்டியலிைப்பை்ை இந்திய விமா  நிறுவ ம் ஸ்டபஸ்லஜை் 

விமா  நிறுவ ம் மை்டுனம ஆகும். 

 ஸ்டபஸ்லஜை் நிறுவ தத்ி ் பாதுகாப்பு அடமப்புகளி ் தணிக்டகயா து சரவ்னதச 

வா ்வழிப் னபாக்குவரதத்ு அடமப்பி ாை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை ஒரு தணிக்டகயிை் 

இந்தியாவி ் மிக உயரந்்த பாதுகாப்பு தரவரிடசடய அடைய உதவியது. 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த உைக தடகள வீரர ்

 

 உைக சாம்பிய ா  அலமரிக்க நாட்டின் தடை தாண்டுதை் வீரர ்சிை் ி லமக்ைாலி ்-

லைவ்னரா ் மற்றும் ஸ்வீைன் நாட்டின் கம்பம் ஊ ்றி தாண்டுதை் வீரர ் னமாண்னைா 

டுப்ைாண்டிஸ் ஆகினயார ் இந்த ஆண்டி ் உைக தைகள வீரர ் விருதுகடள லவ ்று 

உள்ள ர.் 

 லமக்ைாலி ்-லைவ்னரா ் உைக மகளிர ்பிரிவி ் 400 மீை்ைர ்தடை ஓை்ைத்திை் நிகழ்தத்ப் 

பை்ை சாதட கடள இரண்டு முடற முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 அலமரிக்காவிை் பிறந்த ஸ்வீை ் நாட்டு வீரர ்டுப்ைாண்டிஸ் 2022 ஆம் ஆண்டிை் மூ ்று 

உைக சாதட களுை ் மூ ்றாண்டுகளிை் இரண்ைாவது முடறயாக இந்த விருடத 

லவ ்று உள்ளார.் 

  

டியர் மூன் ஆய்வுப் பணி 

 ஜப்பா ியக் னகாடீஸ்வரரா  யுசாகு னமசாவா, 2023 ஆம் ஆண்டிை் ஸ்னபஸ்எக்ஸ் 

ராக்லகை் மூைம் விண்ணிை் ஏவப்பை்ை உள்ளதாக திை்ைமிைப்பை்டுள்ள நிைவிட ச ்சுற்றி 

வரும் பயணத்திை் த ்னுை ் இடணய உள்ள எை்டுப் பணியாளரக்ளி ் லபயரக்டள 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இந்திய நடிகர ்னதவ் னஜாஷியும் அந்தக் குழு உறுப்பி ரக்ளிை் ஒருவர ்ஆவார.் 
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 டியரம்ூ ் எ ப்படும் இந்த ஆய்வுப் பணியா து முத ்முதலிை் 2018 ஆம் ஆண்டிை் 

அறிவிக்கப் பை்ைது. 

 இந்தச ் சுற்றுப் பயணம் ஆ து கிை்ைதத்ை்ை ஆறு நாை்கள் வடர தடரயிறங்காமை் 

சந்திரட ச ்சுற்றி னமற்லகாள்ளப் படும். 

 

 

அசமரிக்க அதிபர ்வாழ்நாள் ொதசனயாளர் விருது 

 

 அலமரிக்க அதிபர ் னஜா பிை ் அவரக்ள், இந்திய-அலமரிக்கரா  கிருஷ்ணா 

வவிைாைாவிற்கு அதிபர ்வாழ்நாள் சாதட யாளர ்விருது வழங்கி லகௌரவித்தார.் 

 இது த து சமூகத்திற்கும் நாை்டிற்கும் ஒருவர ்ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக வழங்கப் 

படும் நாை்டி ் உயரிய லகௌரவமாகும். 

 அலமரிகாரப்்ஸ் அடமப்பி ாை் வழங்கப்படும் இந்த விருது விழாவா து, சிறந்த குணம், 

மதிப்புமிக்க லநறிமுடற மற்றும் தங்கள் சமூகங்களுக்கு தா ் வழங்கிய அரப்்பணிப்பு 

ஆகியவற்டற லவளிப்படுத்தும் குடிமக்கடளக் லகௌரவிப்பதற்காக நைத்தப் படும் ஒரு 

வருைாந்திர நிகழ்வாகும். 

 

ஜம்னாைாை் பஜாஜ் விருது 2022 

 ஜம் ாைாை் பஜாஜ் அறக்கை்ைடள அடமப்பா து 2022 ஆம் ஆண்டு ஜம் ாைாை் பஜாஜ் 

விருதிட  லவ ்ற நபரக்ளி ் லபயரக்டள அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த அறக்கை்ைடளயா து பை்னவறு பிரிவுகளிை் 4 விருதுகடள வழங்குகிறது. 

 இதிை் மூ ்று விருதுகள் இந்தியரக்ளுக்கும் ஒரு விருதா து லவளிநாை்டிை் காந்திய 

விழுமியங்கடள ஊக்குவிப்பதற்காக ஒரு லவளிநாை்ைவருக்கும் வழங்கப்படுகிறது. 
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 இதில் லவற்றி லபற்றவரக்ள் 

o ஆக்கப்பூரவ்ப் பணிகளுக்காக - மத்தியப் பிரனதசதட்தச ்னசரந்்த நினைஷ் னதசாய் 

o கிராமப்புற னமம்பாை்டிை் அறிவியை் மற்றும் லதாழிை்நுை்பதத்ி ் பய ்பாடு - 

குஜராதத்ி ் ம ்சுக்பாய் பிரஜாபதி 

o லபண்கள் மற்றும் குழந்டதகளி ் னமம்பாடு மற்றும் நைனுக்கா  விருது - ஒடிசாவி ் 

னசாபியா சாய்க் 

o இந்தியாவிற்கு லவளினய காந்திய விழுமியங்கடள ஊக்குவிப்பதற்கா  சரவ்னதச 

விருது - லைப ாட ச ் னசரந்்த ைாக்ைர ் ஓகிரத ் யூ  ் மற்றும் ைாக்ைர ் வாலிை் 

ஸ்லியாபி 

 

திருமதிக்கான உைக அழகிப் பட்டம் 2022 

 

 அலமரிக்காவி ் ைாஸ் னவகாஸ் நகரிை் நடைலபற்ற திருமதிக்கா  உைக அழகிப் 

னபாை்டியிை் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய நாை்டிட ச ்னசரந்்த சரக்ம் கவுஷை் 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கா  திருமதிக்கா  உைக அழகிப் பை்ைத்டத லவ ்றுள்ளார.் 

 சரக்ம் லகௌஷை் ஜம்மு காஷ்மீடரச ்னசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 அதிதி னகாவித்ரிகர ் 2001 ஆம் ஆண்டிை் இந்தப் பை்ைதத்ிட  லவ ்ற முதை் இந்தியப் 

லபண்மணி ஆவார.் 

  

H.R. சகெவ மூரத்்தி 
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 கரந்ாைகாவி ் மூதத் கமகா எ ப்படும் ஒரு கடதச ்லசாற்லபாழிவாளரா  H.R. னகசவ 

மூரத்த்ி சமீபத்திை் காைமா ார.் 

 காவ்ய வாசச் ா எ ்றும் அடழக்கப்படுகிற கமகா, இது கரந்ாைகாவிை் னதா ்றிய பாைை் 

மூைம் கடத லசாை்லும் ஒரு கடை வடிவமாகும். 

 இங்கு பாடும் கடை கமகா எ ்றும், பாடுபவர ்கமகி எ ்றும் அடழக்கப் படுகிறார.் 

 இதில் கடத வழங்கலி ் விளக்கம் வியாக்கியா ம் எ ப்படுகிறது. 

 

ொகித்ய அகாடமி விருது 2022 

 

 மு ் ாள் இந்திய ஆை்சிப் பணி அதிகாரி M. ரானஜந்திர ் எழுதிய வரைாற்று நாவைா  

காைா பாணி (கருப்பு நீர)் எ ்ற புத்தகமா து 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  சாகித்ய அகாைமி 

விருதிட  லவ ்றுள்ளது. 

 சிவகங்டகடய ஆண்ை னவங்டக லபரிய உடையண்ண னதவர,் காடளயாரன்காயிை் 

னபாருக்குப் பிறகு ஆை்சி லசய்த சி ்  மருதுவி ் மக ் துடரசாமி ஆகினயார ்உை்பை 72 

னபர ்னதாை்வியடைந்து நாடு கைதத்ப்பை்ைடத இப்புத்தகம் சித்தரிக்கிறது. 

 ஆங்கினையரக்ளுக்கும் மருது சனகாதரரக்ளுக்கும் இடைனய நடைலபற்ற இந்தப் 

னபாரா து காடளயாரன்காயிை் பகுதியிை் உள்ள காடுகளிை் 1801 ஆம் ஆண்டிை் ஆறு 

மாதங்கள் வடர நடைலபற்றது. 

 இந்தப் னபாரிை் ஏற்பை்ை னதாை்விக்குப் பிறகு, மருது சனகாதரரக்ள் 1801 ஆம் ஆண்டு 

அக்னைாபர ்24 ஆம் னததிய ்று லத ் தமிழ்நாை்டிை் அடமந்த திருப்பதத்ூரிை் தூக்கிலிைப் 

பை்ை ர.் 

 கப்பலிை் ஏற்றப்பை்ை 72 னபரி ் நாடு கைத்தை் பயணமா து 1802 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11 

ஆம் னததிய ்று லதாைங்கிய நிதலயில், அவரக்ள் 62 நாை்களுக்குப் பிறகு பி ாங் 

பகுதியிட  அடைந்த ர.் 

 லபரிய உதயண்ண னதவர ் மற்றவரக்ளிைமிருந்துப் பிரிக்கப்பை்டு சுமதர்ா தீவிற்கு 

அனுப்பப் பை்டு அங்கு அவர ்நா ்கு மாதங்கள் மை்டுனம வாழ்ந்தார.் 

 1820 ஆம் ஆண்டிை் துடரசாமி உை்பை 11 னபர ்இந்திய நாை்டிற்குத் திரும்பி ாரக்ள். 
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ொகித்ய அகாடமி சிறந்த சமாழிப்சபயரப்்பு விருது 

 லமாழிப் லபயரப்்பிற்கா  பரிசா து ‘பூ ாசச்ி’ அை்ைது கருப்பு ஆை்டி ் கடத எ ்ற 

புத்தகதத்ிற்கு வழங்கப்பை்ைது.  

 இது தமிழ் எழுதத்ாளர ்லபருமாள் முருக ாை் எழுதப்பை்ை நிதலயில், N. கை்யாண் ராம ் 

எ ்பவர ்இப்புத்தகதத்ிட  ஆங்கிைதத்ிை் லமாழிலபயரத்்துள்ளார.் 

 K.நை்ைதம்பி எ ்பவராை் லமாழிலபயரக்்கப்பை்ை, ‘யாை் வனஷம்’ எ ்ற க ் ை புட க் 

கடதயி ் தமிழ் லமாழிப் லபயரப்்புப் புதத்கத்திற்கும் விருது வழங்கப்பை்ைது. 

 

ரவீந்திரநாத் தாகூர ்இைக்கியப் பரிசு 

 ரவீந்திரநாே் ோகூர ்இலக்கியப் பரிதச சுதீப் கசன் மற்றும் தஷாபனா குமார ்ஆகிதயார ்

கூட்டாக கவன்றுள்ளனர.் 

 சுதீப் ேனது ‘ஆந்ேத்ராதபாசீன்: காலநிதல மாற்றம், கோற்றுதநாய், ஆறுேல் (பிப்பா ரான் 

புக்ஸ் & மீடியா, 2021)’ என்ற புேே்கேத்ிற்காக இந்ே விருதேப் கபற்றார.் 

 தஷாபனா ேனது தெபுன் வடிவ கவிதேே் கோகுப்பான “வானம் நிதறந்ே விருப்பப் 

பட்டியல்”  (கரட் ரிவர,் 2021)  எனும் நூலுக்காக விருது கபற்றார.் 

 ரவீந்திரநாே் ோகூர ் இலக்கியப் பரிசானது ஆண்டுதோறும் இலக்கிய மற்றும் சமூக 

மாற்றச ்சாேதனகதள அங்கீகரிப்பேற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் கோடங்கப்பட்டது. 

 

ASEAN-இந்திய நாடுகளின் 3வது கசடமட்டப் புத்தாக்க மன்றம் 

 ASEAN-இந்திய நாடுகளி ் 3வது கதடமட்டப் புதத்ாக்க ம ்றம் மற்றும் இரண்ைாவது 

அரசாங்கக் கூை்ைம் ஆ து கம்னபாடியாவிை் நடைலபற்றது. 

 இந்த நிகழ்விை் நைத்தப்பை்ை கதடமட்டப் புத்தாக்கங்களுக்கா ப் னபாை்டியிை் பீகாடரச ்

னசரந்்த ஷாலி ி குமாரி எ ்பவர ்உருவாக்கிய 'நைப்பதற்கு ஏதுவா  முடறயிை் சரி 

லசய்யக் கூடிய லசயற்டகக் காை்களுை ் கூடிய ஊ ்றுனகாை்' எ ்ற கண்டுபிடிப்பா து 

முதை் பரிடசப் லபற்றது. 

 இரண்ைாவது மற்றும் மூ ்றாம் பரிசுகள் ஆகியவற்றிட  முடறனய பிலிப்டப ்ஸ் 

மற்றும் மியா ்மடரச ்னசரந்்த கதடமட்டப் புதத்ாக்க ஆய்வாளரக்ள் லவ ்ற ர.் 

 முதை் இரண்டு ம ்றங்கள் முடறனய இந்னதான சியா (2018) மற்றும் பிலிப்டப ்ஸ் (2019) 

ஆகிய நாடுகளிை் நடைலபற்ற . 

 

VinFuture சிறப்புப் பரிசு 

 இந்திய அறிவியைாளர ் மற்றும் லச ்ட யி ் இந்தியத் லதாழிை்நுை்பக் கை்விக் 

கழகதத்ி ் னபராசிரியர ் தைப்பிை் பிரதீப், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  வி ் ஃபியூசச்ர ்

சிறப்புப் பரிசிட  வியட்நாமின் ஹன ாய் எனுமிைதத்ிை் நடைலபற்ற விழாவில் 

லபற்றார.் 

 நிைத்தடி நீரிலிருந்து ஆரச் ிக் மற்றும் பிற க ரக உனைாகங்கடள அகற்றுவதற்கா  

மலிவு விடையிைா  வடிகை்டுதை் முடறடயக் கண்டுபிடிதத்தற்காக அவருக்கு இந்த 

விருதா து வழங்கப்பை்ைது. 
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 நுண்ணியப் லபாருை்கடளப் பய ்படுத்தி மலிவு விடை மற்றும் பாதுகாப்பா  குடிநீர ்

வழங்கீை்டு முடறகடள உருவாக்குவதற்கா  அவரது பணிடயக் லகௌரவிக்கும் 

வடகயிை் அவருக்கு மு ் தாக ோமதரே் திரு (பத்மஸ்ரீ) விருது வழங்கப்பை்ைது. 

 

முதை் சராகிணி நய்யார ்பரிசு 

 கிராமப்புற னமம்பாை்டிற்கா  சிறந்தப் பங்களிப்பிற்காக என்று லசதர்ிலசம் சங்க்தம் 

எ ்பவருக்கு முதை் னராகிணி நய்யார ்பரிசு வழங்கப்பை்ைது. 

 கிழக்கு நாகாைாந்திை் உள்ள 1,200 விளிம்பு நிடை விவசாயிகளி ் வருமா த்டத மூ ்று 

மைங்காக உயரத்த்ுவதற்கு தவண்டி அவர ்த து ‘Better Life Foundation’ எ ்ற அறக்கை்ைடள 

மூைம் உதவிகடள வழங்கி ார.் 

 40 வயது அை்ைது அதற்கு குடறவா  வயதுடைய ஒருவருக்கு இந்தப் பரிசு வழங்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தியாவி ் சமூக மற்றும் லபாருளாதார னமம்பாை்டிற்குப் பங்களிக்கும் வடகயிை் 

அடமக்கப்பை்ை சமூக மற்றும் லபாருளாதார னநாக்கதத்ிற்கா  அடமப்புகளுக்கு 

நய்யார ்அறக்கை்ைடளயி ாை் ஆண்டுனதாறும் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

விசளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

வருடாந்திர சென்சன-சகாழும்பு துடுப்புப் படகுப் சபாட்டி 

 இைங்டகயி ் லகாழும்பு நகரிை் நடைலபற்ற 81வது வருைாந்திர லச ்ட -லகாழும்பு 

துடுப்புப் பைகுப் னபாை்டியிை் லச ்ட  பைகுப் னபாை்டிக் குழுமத்தி ் லபண்கள் அணி 

லவற்றி லபற்றது. 

 அவரக்ளுக்கு அடையார ்னகாப்டப வழங்கப்பை்ைது. 

 ஆண்கள் பிரிவிை் லகாழும்பு துடுப்புப் பைகுப் னபாை்டிக் குழுமத்தி ர ் லவற்றி லபற்ற 

நிதலயில், அவரக்ளுக்கு தீபம் னகாப்டப வழங்கப்பை்ைது. 
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இசளசயார் உைக குத்துெெ்ண்சட ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டி 

 இந்த ஆண்டு சாம்பிய ்ஷிப் னபாை்டிகளிை் 73 நாடுகடளச ்னசரந்்த 600 குத்துசச்ண்டை 

வீரரக்ள் கைந்து லகாண்ை ர.் 

 இந்ேப் னபாை்டியி ் லபண்கள் பிரிவிை் இந்திய வீரரக்ள் லபற்ற எை்டுப் பதக்கங்களும் 

னவறு எந்த நாடும் லபறாத ஒரு அதிகபை்ச எண்ணிக்டகயாகும். 

 இந்திய குதத்ுசச்ண்டை வீரரக்ளா  விஸ்வநாத் சுனரஷ், வ ்ஷாஜ், னதவிகா னகாரப்னை 

ஆகினயார ்தங்கப் பதக்கங்கடள லவ ்ற ர.் 

 லபண்களுக்கா  48 கினைா எடைப் பிரிவிை் பாவ் ா ஷரம்ா லவள்ளிப் பதக்கம் 

லவ ்றார.் 

 ஆஷிஷ் (54 கினைா) லவள்ளிப் பதக்கத்திட  லவ ்ற மற்லறாரு இந்தியர ்ஆவார.் 

 தம ் ா (50 கினைா), குஞ்சராணி னதவி லதாங்கம் (60 கினைா), முஸ்கா ் (75 கினைா) மற்றும் 

ைஷு யாதவ் (70 கினைா) ஆகினயார ் இதில் முடறனய நா ்கு லவண்கைப் பதக்கங்கடள 

லவ ்ற ர.் 

 நைப்பு ஆண்டு னபாை்டியிை் 11 பதக்கங்களுை ் இந்தியா முதலிைத்திலும், அதட த ்

லதாைரந்்து உஸ்லபகிஸ்தா ் (10), அயரை்ாந்து (7) மற்றும் கஜகஸ்தா ் (7) ஆகிய 

நாடுகளும் இந்ேப் பட்டியலில் இைம் லபற்றுள்ள . 

 

 

சடஸ்ட் சபாட்டியின் முதை் நாளிை் 500 ரன்கள் 

 ராவை்பிண்டியிை் நடைலபற்ற பாகிஸ்தா ் அணிக்கு எதிரா  முதை் லைஸ்ை் னபாை்டியி ் 

லதாைக்க நாளிை் இங்கிைாந்து அணி 506-4 என்ற அளவில் ர ்கள் எடுத்தது. 

 லைஸ்ை் கிரிக்லகை் னபாை்டியி ் முதை் நாளிை் ஒரு அணி 500 ர ்கள் எடுதத்து இதுனவ 

முதை் முடறயாகும். 
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அதிசவக இரட்சட ெதம் 

 இந்திய வீரர ்இஷா ் கிஷா ், வங்காளனதசத்துக்கு எதிரா  னபாை்டியிை் 210 ர ்கள் 

எடுத்து ஒரு நாள் சரவ்னதசப் னபாை்டிகளி ் வரைாற்றிை் அதினவக இரை்டை சதத்டத 

அடித்து சாதட  படைதத்ுள்ளார.் 

 கிஷ ் கவறும் 126 பந்துகளிை் 200 ர ்கடள எடுத்தார.் 

 நியூசிைாந்தி ் அலமலியா லகர ் லகாண்டிருந்த முந்டதய ஆைவர ் மற்றும் மகளிர ்

கிரிக்லகை் னபாை்டிகளி ் சாதட டய இவர ்முறியடிதத்ார.் 

 லகர ் 2018 ஆம் ஆண்டிை் அயரை்ாந்து அணிக்கு எதிராக நடைலபற்ற னபாை்டியிை் 134 

பந்துகளிை் அதிக ர ் எடுதத்ார.் 

 னமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியி ் லதாைக்க ஆை்ைக்காரர ் கிறிஸ் லகய்ை் 2015 ஆம் 

ஆண்டிை் ஜிம்பாப்னவ அணிக்கு எதிரான னபாை்டியிை் 138 பந்துகடளச ்சந்திேத்ு, ஆைவர ்

பிரிவுப் னபாை்டியிை் இந்ேச ்சாதட டயப் படைதத்ார.் 

 கிஷா ி ் இடண- ஐந்தாவது அதிகபை்ச ஸ்னகாருை ் ஆைவர ்ஒருநாள் னபாை்டிகளிை் 

ஒரு வீரர ்இரை்டை சதம் அடிப்பது இது ஒ ்பதாவது முடறயாகும். 

 இந்த சாதட டயப் படைத்த 24 வயது இடளய நபர ்இவனர ஆவார.் 

 

 

65வது சதசியத் துப்பாக்கி சுடுதை் ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகள் 
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 கரந்ாைகே் துப்பாக்கி சுடுதை் வீராங்கட  திவ்யா னபாபாலிை் நடைலபற்ற 

மகளிருக்கா  10 மீை்ைர ் ஏர ் பிஸ்ைை் னதசியப் னபாை்டிகளிை் த து முதை் பை்ைதட்த 

லவ ்றுள்ளார.் 

 மகளிருக்கா  இடளனயார ்ஏர ்பிஸ்ைை் னபாை்டியிை் மனு பாக்கர ்லவற்றி லபற்று உள்ளார.் 

 இடளனயார ்பிரிவிை் ரிதம் சங்வா ் தங்கப் பதக்கம் லவ ்றுள்ளார.் 

 

ICC அசமப்பினுசடய மாதத்தின் சிறந்த வீரர் பட்டம் 

 இங்கிைாந்திட ச ்னசரந்்த, டி20 உைகக் னகாப்டபடய லவ ்ற னகப்ை ் னஜாஸ் பை்ைருக்கு 

முதை் முடறயாக ICC அடமப்பினுடைய மாததத்ி ் சிறந்த ஆைவ வீரர ் விருதா து 

வழங்கப்பை்ைது. 

 பாகிஸ்தா ி ் சித்ரா அமீ ் ICC அடமப்பினுடைய மாதத்தி ் சிறந்த வீராங்கட ப் 

பை்ைத்டதே் லதாைரந்்து இரண்ைாவது முடறயாக லவ ்றுள்ளார.் 

 

 

அசரயிறுதியிை் சமாராக்சகா அணி 

 FIFA உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டியி ் அடரயிறுதிக்குத் தகுதி லபற்ற முதை் ஆப்பிரிக்க 

அணி எ ்ற லபருடமடய லமாராக்னகா லபற்றுள்ளது. 

 லமாராக்னகா அணி னகமரூ ் (1990), லச கை் (2002) மற்றும் கா ா (2010) ஆகிய நாடுகடள 

விஞ்சி உைகி ் மிகப்லபரிய காை்பந்தாை்ைப் னபாை்டிகளி ் கடைசி நா ்கு 

இைங்களுக்குள் இைம் லபற்றது. 

 

FINA உைக நீெெ்ை் ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டி 2022 

 ஆஸ்தினரலியாவி ் லமை்னபார ்் நகரிை் நடைலபற்ற FINA உைக நீசச்ை் சாம்பிய ் ஷிப் 

னபாை்டியிை் மகளிருக்கா  100 மீை்ைர ் பிரஸ்ை் ஸ்ை்னராக் பிரிவிை் இந்திய நீசச்ை் 

வீராங்கட  சாஹத் அனராரா னதசிய சாதட யிட ப் படைதத்ார.் 

 FINA எ ்பது சரவ்னதச நீசச்ை் கூை்ைடமப்பாகும். 

 சாஹத் அனராரா 100 மீை்ைர ்பிரஸ்ை் ஸ்ை்னராக் பந்தயத்டத 1 நிமிைம், 13.13 வி ாடிகளிை் 

நிடறவு லசய்தார.் 
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FIFA 2022 - சிறப்புெ ்செய்திகள் 

 

 நா ்கு முடற லவற்றி லபற்ற மற்றும் ஐனராப்பியச ்சாம்பிய ் பை்ைத்டத லவ ்ற இத்தாலி 

அணியா து, த து வரைாற்றிை் முதை் முடறயாக இரண்ைாவது லதாைர ் உைகக் 

னகாப்டபப் னபாை்டிக்குத் தகுதி லபறத் தவறியது. 

 னவை்ஸ் நாைா து, கைந்த 64 ஆண்டுகளிை் முதை்முடறயாக இந்ேப் னபாை்டியிை் இைம் 

லபற்றுள்ள நிதலயில், ஒரு ஐனராப்பிய அணிக்கான,  கபரிய அளவிைா  இடைலவளி 

இதுவாகும்.  

 இதற்கு மு ் ர ் இந்த அணி 1958 ஆம் ஆண்டிை் நடைலபற்ற னபாை்டியிை் மை்டுனம 

பங்னகற்றது. 

 முந்டதய உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டிடய நைத்திய ரஷ்யா, உக்டர ் மீதா  

படைலயடுப்பி ் காரணமாக, இந்ேப் னபாை்டியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் லசய்யப்பை்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டிக்குத் தகுதி லபற்ற எகிப்து, ப ாமா, 

லகாைம்பியா, லபரு, ஐஸ்ைாந்து மற்றும் ஸ்வீை ் ஆகிய நாடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டு 

னபாை்டிக்குே் தகுதி லபறவிை்டை. 

 FIFA உைகக் னகாப்டப னபாை்டியிை் முதை் முடறயாக அறிமுகமா  ஒனர அணி கதத்ார ்

அணியாகும்.  

 1934 ஆம் ஆண்டிை் இப்னபாை்டிடய நைதத்ிய இதத்ாலி நாை்டிற்குப் பிறகு னபாை்டியிை் 

அறிமுகமாகி அப்னபாை்டியிட  நைதத்ும் முதை் நாடும் இதுனவ ஆகும். 

 இத ் விடளவாக, 2022 ஆம் ஆண்டு னபாை்டியா து தகுதி மூைம் இைம் லபற்ற எந்த ஒரு 

அணியும் முதை்முடறயாக அறிமுகமாகாத முதை் உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டி ஆகும். 

 லநதரை்ாந்து, ஈக்வைார,் கா ா, னகமரூ ் மற்றும் அலமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 2018 ஆம் 

ஆண்டு னபாை்டித் லதாைடரத் தவற விை்டு மீண்டும் இந்த ஆண்டி ் னபாை்டியிை் இைம் 

லபற்றுள்ள . 
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 க ைா 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்ேப் னபாை்டியிை் பங்னகற்றுள்ள நிதலயில், இது 

மு ் தாக 1986 ஆம் ஆண்டு னபாை்டியிை் மை்டுனம பங்னகற்றிருந்தது. 

 2026 ஆம் ஆண்டு உைகக் னகாப்டப னபாை்டியா து அலமரிக்கா, க ைா மற்றும் 

லமக்சினகா ஆகிய மூ ்று லவவ்னவறு நாடுகளிை் நடைலபற உள்ளது. 

 அதிக சாம்பியன் பை்ைங்கடள லவ ்ற நாடு மற்றும் ஒவ்லவாரு உைகக் னகாப்டபப் 

னபாை்டிகளிலும் பங்கு லபற்ற ஒனர நாடு பினரசிை் ஆகும். 

 பினரசிை் அணி ஐந்து FIFA உைகக் னகாப்டபப் பை்ைங்கடள லவ ்றுள்ளது. 

 நா ்கு னபாை்டித் லதாைரக்ளிை் 16 னகாை்கள் அடிதத் லஜரம் ி வீரர ் மினராஸ்ைாவ் 

க்னளாஸ், FIFA  உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டிகளிை் (2002, 2006, 2010, 2014) அதிக னகாை்கள் 

அடிதத் சாதட க்குச ்லசாந்தக்காரர ்ஆவார.் 

 அை் ரிஹ்ைா எ ்பது நீர ் சாரந்்த டமகள் மற்றும் படசகள் மூைம் பிரத்தினயகமாக 

தயாரிக்கப்பை்ை முதை் உைகக் னகாப்டபப் பந்து ஆகும். 

 அை் ரிஹ்ைா பந்தா து காலிறுதி னபாை்டி வடர இந்த உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டியிை் 

பய ்படுத்தப்பை இருந்தது. 
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 அை் ஹிை்ம்' எ ்ற பந்தா து 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டியி ் 

அடரயிறுதி மற்றும் இறுதிப் னபாை்டிகளுக்கு அை் ரிஹ்ைா பந்திற்குப் பதிைாக 

பய ்படுத்தப் பை்ைது. 

 அை் ரிஹ்ைா எ ்றாை் ‘பயணம்’ எ ்ற 14 ஆம் நூற்றாண்டு ஆய்வாளர ்இபி ் பதூதா 

எழுதிய பயணக் குறிப்பிட க் குறிக்கிறது. 

 உைக காை்பந்துகளிை் மூ ்றிை் இரண்டு பங்கிற்கு னமைா  பந்துகடள பாகிஸ்தா ் 

உற்பத்தி லசய்கிற நிதலயில் அேன் சியாை்னகாை் நகரம் இதற்கா  உற்பத்தி டமயமாக 

திகழ்கிறது. 

 ையீப் எ ்பது 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டியி ் அதிகாரப் பூரவ்ச ்

சி ் மாக அறிவிக்கப்பை்ைது. 

 

FIFA உைகக் சகாப்சபப் சபாட்டி – 2022 

 

 கதத்ாரிை் நடைலபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டியிை் பிரா ்சு 

அணியிட  வீழ்தத்ி அரல்ஜ ்டி ா அணி னகாப்டபயிட  லவ ்றது. 

 1978 ஆம் ஆண்டிை் முத ்முதலிை் னகாப்டபயிட யும், 1986 ஆம் ஆண்டிை் இரண்ைாவது 

சாம்பிய ்ஷிப் பை்ைத்திட யும் லவ ்ற அரல்ஜ ்டி ா அணியா து மடறந்த டியானகா 

மரனைா ாவாை் அளிக்கப் பட்ட ஒரு உத்னவகதத்ுை ் ேனது அடுதத்க் னகாப்டபயிட  

லவ ்று உள்ளது. 

 ரஷ்யாவி ாை் நைதத்ப்பை்ை 2018 ஆம் ஆண்டு FIFA உைகக் னகாப்டபப் னபாை்டியிை் 

குனராஷியா அணியிட  வீழ்த்தி பிரா ்சு அணி னகாப்டபயிட  லவ ்றது. 

 லவற்றி லபறும் அணிக்கு 42 மிை்லிய ் ைாைரக்ள் அை்ைது 344 னகாடி ரூபாயும், இரண்ைாம் 

இைம் லபறும் அணிக்கு 30 மிை்லிய ் ைாைரக்ள் அை்ைது 245 னகாடி ரூபாயும் வழங்கப் 

படும். 

 ஒை்டு லமாதத்மாகச ் சிறப்பாகச ் லசயை்பை்ை வீரருக்கு தங்கப் பந்து விருது வழங்கப் 

படுகிறது. 

 தங்கக் டகயுடற விருது மற்றும் னகாை்ை ் பூை் (ேங்கக் காலணி) விருது ஆகியடவ இந்த 

லகௌரவ விருதுகளிை் மிகவும் மதிப்பு மிக்கடவயாகும். 

 இந்தப் னபாை்டியி ் னபாது அதிக னகாை்கள் அடிதத் வீரருக்கு னகாை்ை ் பூை் விருது 

வழங்கப் படுகிறது. 
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பாரச்வயற்சறாருக்கான 3வது டி20 உைகக் சகாப்சப சபாட்டி 2022 

 இந்திய அணி வங்காளனதச அணியிட  வீழ்தத்ி லதாைரந்்து மூ ்றாவது முடறயாகப் 

பை்ைத்டத லவ ்றது. 

 இேன் இறுதிப் னபாை்டியா து லபங்களூரு நகரிை் நடைலபற்றது. 

 B2 பிரிவிை் இந்திய அணியிட ச ்னசரந்்த அஜய் னபாை்டித் லதாைரி ் நாயக ாகவும், B1 

பிரிவிை் வங்காளனதச அணியி ் முகமது மஹ்முத் ரஷித் னபாை்டித் லதாைரி ் 

நாயக ாகவும் னதரவ்ு லசய்யப்பை்ை ர.் 

 

மகளிருக்கான FIH சதசியக் சகாப்சப சபாட்டி 2022 

 

 இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணியா து லதாைக்க FIH னதசியக் னகாப்டப னபாை்டியி ் 

இறுதிப் னபாை்டியிை் ஸ்லபயி ் அணியிட  வீழ்தத்ி னகாப்டபடய லவ ்றது. 

 இதில் இந்திய அணியி ் அணிே் தடைவர ்சவிதா பு ியா ஆவார.் 

 இது ஸ்லபயி ி ் வலை ்சியா நகரிை் நடைலபற்றது. 

 இந்த ஆண்டி ் லதாைக்கதத்ிை் பரம்ிங்காமிை் நடைலபற்ற காம ்லவை்த் விடளயாை்டுப் 

னபாை்டியிை் இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணி லவண்கைப் பதக்கத்திட  லவ ்றது. 

 

9வது புசரா கபடி லீக் பட்டம்  

 புன ரி பாை்ை ் அணிக்கு எதிரா  புனரா கபடி லீக் 9வது னபாை்டித் லதாைரி ் இறுதிப் 

னபாை்டியிை் லஜய்ப்பூர ்பிங்க் பாந்தரஸ்் அணி லவற்றி லபற்றது. 

 இது லஜய்ப்பூர ்அணி லவ ்ற இரண்ைாவது புனரா கபடி லீக் சாம்பிய ்ஷிப் பை்ைம் ஆகும். 

 லஜய்ப்பூர ்அணி அபினஷக் பசச்னுக்கு லசாந்தமா தாகும். 

 பாை் ா அணிக்குப் பிறகு, இந்த லீக்கி ் முதை் லவற்றியாளரக்ளா  லஜய்ப்பூர ்பிங்க் 

பாந்தரஸ்் அணி, தற்னபாது பை பை்ைங்கடள லவ ்ற இரண்ைாவது அணி எ ்ற 

லபருடமயிட ப் லபற்றுள்ளது. 

 இந்தப் னபாை்டிகள் லபங்களூரு, புன  மற்றும் டஹதராபாத் ஆகிய நகரங்களில் 

விடளயாைப் பை்ை நிதலயில் காலிறுதி, அதரயிறுதி மற்றும் இறுதிப் தபாட்டிகள் 

மும்டபயிை் நைே்ேப் பட்டன. 
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IPL – சடகாகாரன்்  

 இந்தியப் பிரமீியர ்லீக் கிரிக்ககட் னபாை்டியி ் லமாத்த மதிப்பீடு 10 பிை்லிய ் அலமரிக்க 

ைாைரக்டளத் தாண்டியுள்ளது. 

 ஆகதவ இது ஒரு லைகாகார ்் நிறுவ மாக பரிணமித்துள்ளது. 

 2008 ஆம் ஆண்டிை் லதாைங்கி 15 ஆண்டுகளுக்குள், IPL நிறுவ ம் இதத்டகய டமை் 

கை்டை எை்டியுள்ளது. 

 IPL, ஒவ்லவாரு னபாை்டியி ் ஒளிபரப்பு கை்ைணதத்ிை் இருந்து லபறப்படும் பணத்தி ் 

அடிப்படையிை் உைகளவிை் இரண்ைாவது லபரிய விடளயாை்டு நிறுவ மாக 

விளங்குகிறது. 

 ஒரு னபாை்டிக்கா  வருவாயி ் அடிப்படையிை், னதசிய காை்பந்து லீக் நிறுவ ம் (NFL) 

மை்டுனம IPL நிறுவ தத்ிட  விை அதிகமாக பண வருவாயிட  ஈை்டுகிறது. 

 

 

அதிக ெம்பளம் சபறும் விசளயாட்டு வீராங்கசனகளின் பட்டியை் 2022 

 

 ஃனபாரப்்ஸ் இதழி ் உைகினைனய 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  அதிக சம்பளம் லபறும் 

விடளயாை்டு வீராங்கட களி ் பை்டியலிை் P.V. சிந்து 12வது இைத்டதப் பிடிதத்ு உள்ளார.் 

 உைகினைனய அதிக சம்பளம் லபறும் விடளயாை்டு வீராங்கட களி ் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கா  பை்டியலிை் இைம் லபற்றுள்ள ஒனர இந்தியர ்சிந்து ஆவார.் 
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 ஜப்பா ிய லை ் ிஸ் வீராங்கட  நனவாமி ஒசாகா இப்பை்டியலிை் முதலிைத்திை் 

உள்ளார.் 

 இவடரத் லதாைரந்்து லசர ீா விை்லியம்ஸ் இைம் லபற்றுள்ளார.் 

 

FIFA உைகத் தரவரிசெ 2022 

 

 பினரசிை் த து முதைாவது இைதத்ிட யும் 22வது FIFA ஆண்கள் உைகக் னகாப்டப (2022) 

னபாை்டியிை் சாம்பிய ் பை்ைம் லவ ்ற அரல்ஜ ்டி ா அணி 2வது இைத்திட யும் 

லபற்றுள்ள . 

 FIFA உைகத் தரவரிடசயிை் 22வது இைதத்ிை் இருந்த லமாராக்னகா 11வது இைத்திற்கு 

மு ்ன றியுள்ளது. 

 இதில் இந்தியா 106வது இைதத்ிை் உள்ளது. 

 

ICC ஆடவர் ஒருநாள் ெரவ்சதெப் சபாட்டிகளின் தரவரிசெ 2022 

 ICC ஆைவர ் ஒருநாள் சரவ்னதசப் னபாை்டிகளி ் அணிே ் தரவரிடச எ ்பது சரவ்னதச 

கிரிக்லகை் சடபயி ் சரவ்னதச அளவிைா  ஒருநாள் சரவ்னதச (ODI) கிரிக்லகை் 

னபாை்டிகளி ் தரவரிடச முடறயாகும். 

 நியூசிைாந்து அணியா து இந்தத் தரவரிடசப் பை்டியலிை் முதலிைதத்ிை் உள்ளது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

செந்நிறக் சகாள் தினம் - நவம்பர ்28 

 1964 ஆம் ஆண்டு இனத நாளிை்தா ், லசவ்வாய்க் கிரகத்டத னநாக்கிய சுற்றுப் பாடதயிை் 

மடர ர ்4 எ ்ற விண்கைத்டத அலமரிக்கா விண்ணிை் லசலுத்தியது. 

 ஒரு விண்கைம் லசந்நிறக் னகாளிற்கா  முதை் ஆய்வுப் பயணத்டத னமற்லகாண்ைது 

இதுனவ முதை் முடறயாகும். 

 விண்ணிை் ஏவப்பை்ை இக்கைம், 1965 ஆம் ஆண்டு ஜூடை மாததத்ிை் லசந்நிறக் னகாளி ் 

பைங்கடளப் புவிக்கு அனுப்பியது. 

 

 

ெரவ்சதெ ஜாகுவார ்தினம் - நவம்பர ்29 
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 ஜாகுவார ் (ஒரு சிறுத்டத வடக) இ ங்கடளப் பாதித்து வரும் லபரும் அசச்ுறுதத்ை்கள் 

மற்றும் முக்கியமா ப் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் ஆகியடவ பற்றிய விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்தத் தி மா து உருவாக்கப்பை்ைது. 

 ஜாகுவார,் இைத்தீ ் அலமரிக்காவிை் காணப்படும் ஒரு மிகப்லபரிய மாமிச உண்ணி 

மற்றும் ஒனர லபரும்பூட  இ மாகும். 

 இது லமக்ஸினகா முதை் அரல்ஜ ்டி ா வடர  உள்ள 18 நாடுகடள உள்ளைக்கியப் 

பகுதியாகும். 

 IUCN அடமப்பில் இேன் பாதுகாப்பு நிடை - அசச்ுறுத்தை் நிடைக்கு அருகிை் உள்ள இ ம். 

 இது எை் சாை்வைார ்மற்றும் உருகுனவ ஆகியப் பகுதிகளிை் அழிந்து விை்ைது. 

 

எை்சைப் பாதுகாப்புப் பசடயின் 58வது எழுெச்ி தினம் - டிெம்பர ்01 

 இந்தியாவி ் முதை் கை்ை பாதுகாப்புப் படையா  எை்டைப் பாதுகாப்புப் படை (BSF) 

டிசம்பர ்01 ஆம் னததிய ்று த து 58வது எழுசச்ி தி த்டதக் லகாண்ைாடுகிறது. 

 இந்தப் படையா து 1965 ஆம் ஆண்டிை் உருவாக்கப்பை்ைதோடு, இது பாகிஸ்தா ் மற்றும் 

வங்காளனதசதத்ுை ா  இந்தியாவி ் சரவ்னதச எை்டைடயப் பாதுகாக்கிறது. 

 இந்திய இராணுவத்டதத் தவிர, த ி விமா ப் படைப்பிரிவு, திற ் மிக்க பீரங்கி படைப் 

பிரிவு, பிரத்தினயக கைற்படைப் பிரிவு மற்றும் சிறப்பு புை ாய்வுத் துடற ஆகியவற்டறக் 

லகாண்டுள்ள ஒனர மதத்ிய ஆயுதக் காவை் படை இதுவாகும். 

 

உைக எய்ட்ஸ் தினம் - டிெம்பர ்01 

 உைக சுகாதார அடமப்பா து 1988 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்01 ஆம் னததிய ்று உைக எய்ை்ஸ் 

தி த்டத நிறுவியது. 

 இது உள்ளூர ்மற்றும் னதசிய அதிகாரிகள், சரவ்னதச நிறுவ ங்கள் மற்றும் குடிமக்களுக்கு 

இடைனய தகவை் பகிரட்வ னமம்படுதத்ுவடத னநாக்கமாகக் லகாண்டு உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இந்ேத ் தி த்தி ் கருத்துரு, “நம்டம பரினசாதட க்கு 

உை்படுதத்ுதை்: HIV னநாயிட  முடிவுக்குக் லகாண்டு வருவதற்காக சமநிடையிட  

அடைதை்" எ ்பதாகும். 

 

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


                   
 

180 
 

சதசிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு தினம் - டிெம்பர் 02 

 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 மற்றும் 03 ஆகிய னததிகளிை் நடைலபற்ற னபாபாை் விஷ வாயு 

விபத்திை் உயிர ்இழந்தவரக்ளுக்கு இதத்ி ம் அஞ்சலி லசலுதத்ுகிறது. 

 சுமார ் 45 ை ் அளவிைா  லமத்திை் ஐனசாசயதனடு எ ்ற வாயுவா து, அங்குள்ள ஒரு 

பூசச்ிக் லகாை்லி உற்பதத்ி ஆடையிலிருந்து சுற்றுசச்ூழை் மண்ைைதத்ிை் லவளியா து. 

 ம ித அைை்சியம் மற்றும் லதாழிை்துடற உமிழ்வுகளாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழை் 

மாசுபாை்டைத் தடுப்பதற்காக மாசுக் கை்டுப்பாை்டுச ் சை்ைங்கடளப் பி ்பற்றுவடத 

ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தே் தி ம் அரப்்பணிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவிை், ஒவ்னவார ் ஆண்டும் சுமார ் 7 மிை்லிய ் மக்கள் காற்று மாசுபாை்ைாை் 

இறக்கி ்ற நிதலயில் அவரக்ளிை் 4 மிை்லிய ் னபர ் உை்புற காற்று மாசுபாை்ைாை் 

இறக்கி ்ற ர.் 

 

 

அடிசமத்தனத்சத ஒழிப்பதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - டிெம்பர ்02 

 இது ம ிதரக்டள அடிடமயாக விற்கும் நடைமுடறகடள ஒடுக்குவதற்கும் 

மற்றவரக்ளி ் பாலியை் ரீதியிைா  லதாழிை் முடறயிை் னமற்லகாள்ளப்படும் சுரண்ைை் 

நைவடிக்டககடள ஒடுக்குவதற்குமா  ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் உை ்படிக்டக 

ஏற்றுக் லகாள்ளப்பை்ை தி த்திட க் குறிக்கிறது. 

 காை ித்துவ ஆை்சியாளரக்ளாை் நடைமுடறப் படுத்தப்பை்ை அடிடமதத் த்தி ் 

லகாடூரமா  வரைாற்டறயும் இத்தி ம் நிட வுபடுதத்ுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இந்ேத் தி தத்ி ் கருதத்ுரு, 'டதரியதத்ி ் கடதகள்: அடிடமத ்

த தத்ிற்கு எதிரப்்பு மற்றும் இ லவறிக்கு எதிரா  ஒற்றுடம' எ ்பதாகும். 

 

அொம் தினம் - டிெம்பர ்02 

 அனசாம் திவாஸ் அை்ைது அசாம் தி மா து, அசாமிை் அனஹாம் இராசச்ியதத்ி ் முதை் 

ம ் ர ்சுகபாவி ் வருடகடயக் குறிக்கும் வடகயிை் ஒவ்னவார ்ஆண்டும் டிசம்பர ் 02 

ஆம் னததிய ்று லகாண்ைாைப் படுகிறது. 
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 அனஹாம் சாம்ராஜ்யத்டத நிறுவியவரி ் நிட வாக இந்தே ்தி மா து சுகபா திவாஸ் 

எ ்றும் லகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 இவர ்ஆறு நூற்றாண்டுகளாக அசாம் பகுதியிட  ஆண்ை அனஹாம் அரசிட  நிறுவிய 

13 ஆம் நூற்றாண்டி ் ஆை்சியாளர ்ஆவார ் என்பதோடு, இவரது சமகாை அறிஞரக்ள் 

அவரது னதாற்றம் பரம்ாவுை ் லதாைரப்ுடையதாக கண்டுபிடிதத்ுள்ள ர.் 

 அனஹாம் இராஜ்ஜியத்டத னமலும் விரிவுபடுதத்ுவதற்கா  விடதகடள விடதத்த சுகபா 

த து முதை் சிறிய சமஸ்தா த்டத சாலரய்டினயா எ ்ற இைதத்ிை் நிறுவி ார.் 

 

 

ெரவ்சதெ மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் - டிெம்பர ்03 

 மாற்றுத் திற ாளிகளி ் உரிடமகள் மற்றும் நை்வாழ்வு பற்றிய விழிப்புணரட்வப் 

பரப்புவடத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 மாற்றுத ் திற ாளிகள் எதிரல்காள்ளும் அரசியை், சமூகம் மற்றும் லபாருளாதார 

முரண்பாடுகள் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவதும் இத ் னநாக்கமாகும். 

 சரவ்னதச மாற்றுத் திற ாளிகள் தி ம் கடைபிடிக்கப் படுவதற்கா  நடைமுடற என்பது 

1992 ஆம் ஆண்டிை் முதை் முடறயாகத் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இத்தி தத்ி ் கருத்துரு ‘உள்ளாரந்்த னமற்பாை்டிற்கா  பரிமாற்றத் 

தீரவ்ுகள்: அணுகக்கூடிய மற்றும் சமமா  உைகிட  னமம்படுதத்ுவதிை் புதுடமயி ் 

பங்கு' எ ்பதாகும். 

 

இந்தியக் கடற்பசட தினம் - டிெம்பர் 04 

 இது இந்தியக் கைற்படையி ் பங்களிப்பு மற்றும் சாதட கடள அங்கீகரிப்படத 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தா ் னபாரி ் னபாது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக னமற் 

லகாள்ளப் பை்ை ை்டரலை ்ை் நைவடிக்டகத் லதாைங்கப் பை்ைடதயும் இந்தே் தி ம் 

நிட வு கூரக்ிறது. 

 இந்தியக் கைற்படை எ ்பது நமது நாை்டிட க் கைலி ் னமற்பரப்பிற்கு னமனையும், கைை் 

பரப்பிலும், கைை் பரப்பிற்குக் கீழா  பகுதிகடளயும் பாதுகாதத்ு வரும் ஒரு 

முப்பரிமாணப் படையாகும். 
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 இந்தியாவி ் கைற்படைடய உருவாக்கிய சதர்பதி சிவாஜி னபாஸ்னை "இந்தியக் 

கைற்படையி ் தந்டத" எ ்று கருதப்படுகிறார.் 

 

 

ெரவ்சதெ சிவிங்கிப் புலிகள் தினம் - டிெம்பர் 04 

 2010 ஆம் ஆண்டு முதை் ஒவ்னவார ் ஆண்டும் டிசம்பர ் 04 ஆம் னததிய ்று சரவ்னதச 

சிவிங்கிப் புலிகள் தி ம் லகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 ைாக்ைர ் ைாவ்ரி மாரக்்கர ் எ ்பவர,் ஓரிகா ி ் வி ்ஸ்ை ிை் உள்ள வ விைங்கு 

பூங்காவிை் அது குை்டியாக இருந்தது முதை் தா ் வளரத்த்ு வந்த கயாம் எ ்ற 

சிறுத்டதயி ் நிட வாக இந்த நாடள அறிவித்தார.் 

 கயாம் சிவிங்கிப் புலிகளுக்கு, மீண்டும் வ தத்ிை் விடுதலுக்கா  முதை் ஆராய்சச்ி 

திை்ைதத்ிற்காக பயிற்சியளிக்கப் பை்ைதோடு, 1977 ஆம் ஆண்டிை் அது நமீபியாவி ் 

காை்டிற்குள் விைப்பை்ைது. 

 சரவ்னதச சிவிங்கிப் புலிகள் தி மா து வ விைங்குப் பாதுகாப்பு தி த்துை ் ஒ ்றி 

வருகிறது. 

 சிவிங்கிப் புலிகள் பூமியி ் னவகமா  விைங்கு எ ப் பிரபைமாக அறியப் படுகிறது. 

 இது மூ ்று வி ாடிகளிை் 70 டமை் னவகத்டத எை்ைக் கூடியது. 

 தற்னபாது இந்த விைங்குகள் லபரும்பா ்டமயாக நமீபியா மற்றும் லத ் ாப்பிரிக்கா 

ஆகிய பகுதிகளிை் காணப்படுகி ்ற . 

 1954 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய அரசா து இந்த விைங்கிட  அழிந்து னபா  ஒரு விைங்கு 

இ மாக அறிவித்தது. 

 இந்திய அரசாங்கம், நமீபியாவிை் இருந்து சிவிங்கிப் புலிகடளக் லகாண்டு வந்து மதத்ியப் 

பிரனதசத்திை் உள்ள குன ா னதசியப் பூங்காவிை் பாதுகாத்து வருகிறது. 

 

ெரவ்சதெ வங்கி தினம் - டிெம்பர் 04 

 இது நிடையா  னமம்பாடுகளுக்கு நிதியளிப்பதிை், பைதரப்பு மற்றும் சரவ்னதச 

னமம்பாை்டு வங்கிகள் லகாண்டுள்ள முக்கியத்துவதத்ிட  அங்கீகரிப்படத 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 
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 2019 ஆம் ஆண்டிை், ஐக்கிய நாடுகளி ் லபாதுச ்சடபயா து டிசம்பர ்04 ஆம் னததியிட  

சரவ்னதச வங்கி தி மாக நியமித்தது. 

 இத்தி மா து, 2020 ஆம் ஆண்டிை் முதை் முடறயாக லகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

உைக மண் தினம் - டிெம்பர ்05 

 ம ித நை்வாழ்வு, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் அடமப்புகளுக்கு மண்ணி ் 

தரத்தி ் முக்கியத்துவம் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவடத இத்தி ம் 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இத்தி மா து முத ்முதைாக 2002 ஆம் ஆண்டிை் சரவ்னதச மண் அறிவியை் 

சங்கதத்ி ாை் கருதத்ாக்கப்பை்ைது. 

 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாததத்ிை், ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயா து டிசம்பர ் 05 

ஆம் னததிடய உைக மண் தி மாக அறிவிதத்து. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  உைக மண் தி த்தி ் கருதத்ுரு, 'மண்: உணவு உற்பதத்ி துவங்கும் 

இைம்’ எ ்பதாகும். 

 

ெரவ்சதெப் சபாருளாதாரம் மற்றும் ெமூக சமம்பாட்டிற்கான தன்னாரவ்ைர் தினம் - 

டிெம்பர ்05 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் த ் ாரவ்த் லதாண்ைரக்ள் மை்டுமி ்றி, உைகம் முழுவதும் 

உள்ள த ் ாரவ்ைரக்ளி ் அயராத உடழப்டப அங்கீகரித்து ஊக்குவிப்படத இது 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 1985 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயாை் இந்தே் தி த்திட ச ்சரவ்னதச 

அளவிை் அனுசரிப்பதற்கா  முடறடம கை்ைாயமாக்கப் பை்ைது. 

 உைகிை் உள்ள 80 நாடுகடள இதத்ி ம் நிட வு கூரக்ிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயா து 2001 ஆம் ஆண்டைச ்சரவ்னதச த ் ாரவ்ைரக்ளி ் 

ஆண்ைாக அறிவிதத்து. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இதத்ி த்தி ் கருதத்ுரு, 'த ் ாரவ்த் லதாண்டு மூைம் ஒற்றுடம' 

எ ்பதாகும். 
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சதசிய ஆயுதப்பசட சகாடி தினம் - டிெம்பர் 07 

 இந்த நாளிை், இந்தியக் லகாடிகள், விை்டைகள், ஓை்டிகள் மற்றும் பிற லபாருை்கள் 

ஆயுதப்படை ஊழியரக்ளி ் னமம்பாை்டிற்காக தவண்டி நிதி திரை்ைச ் கசய்வதற்காக 

விற்பட  லசய்யப் படுகி ்ற . 

 இந்தக் லகாடி தி த்திை் திரை்ைப்படும் நிதியா து, னபாரிை் உயிரிழந்தவரக்ளி ் 

மறுவாழ்வு லசயை்பாடுகளுக்குப் பய ்படுத்தப்படுகிறது. 

 இந்தே் தி மா து இந்திய வீரரக்ள், மாலுமிகள் மற்றும் விமா ப்படை வீரரக்ளுக்கு 

மரியாடத லசலுதத்ும் விதமாக, 1949 ஆம் ஆண்டு முதை் பை ஆண்டுகளாக ஒரு 

பாரம்பரியமாக அனுசரிக்கப்பை்டு வருகிறது. 

 1949 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 28 ஆம் னததிய ்று, அப்னபாடதய இந்தியப் பாதுகாப்பு 

அடமசச்ரி ் கீழ் ஒரு குழு அடமக்கப்பை்டு டிசம்பர ்07 ஆம் னததியிட  ஆண்டு னதாறும் 

லகாடி தி மாக அனுசரிக்க முடிவு லசய்யப்பை்ைது. 

 

ெரவ்சதெ சபாது விமானப் சபாக்குவரத்து தினம் - டிெம்பர் 07 

 

 சரவ்னதச விமா ப் னபாக்குவரதத்ிை் சரவ்னதச லபாது விமா  நிறுவ ங்களி ் 

முக்கியதத்ுவத்டதப் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஊக்குவிப்பதற்காக ஒவ்னவார ்ஆண்டும் 

இந்தே் தி மா து லகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 சரவ்னதச விமா ப் னபாக்குவரத்திை் னமற்லகாள்ளப்படும் பாதுகாப்புத் தரநிடைகள் 

சரவ்னதச லபாதுப் னபாக்குவரதத்ு அடமப்பு எ ப்படும் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் 

த ் ாை்சி அடமப்பி ாை் னமைாண்டம லசய்யப்படுகிறது. 

 இந்தே ்தி மா து முத ்முதலிை் 1994 ஆம் ஆண்டிை் லகாண்ைாைப்பை்ைதோடு, 1996 ஆம் 

ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயி ாை் இத்தி ம் அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  இந்ேத் தி தத்ி ் கருதத்ுரு, "உைகளாவிய விமா ப் 

னபாக்குவரதத்ு னமம்பாை்டிற்கா  புதுடமகடள னமம்படுதத்ுதை்" எ ்பதாகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டு வடர இந்தக் கருத்துரு பி ்பற்றப்படும். 
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ெரவ்சதெ ஊழை் எதிரப்்பு தினம் - டிெம்பர் 09 

 

 ஊழை் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ுதடையும், அடத எதிரத்த்ுப் னபாராடுதை் 

மற்றும் அடதே் தடுதத்ை் ஆகியவற்றிை் உை ்படிக்டகயி ் பங்கு பற்றிய விழிப்பு 

உணரட்வ ஏற்படுதத்ுவடதயும் இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயா து 2003 ஆம் ஆண்டு அக்னைாபர ் 31 ஆம் னததிய ்று 

ஐக்கிய நாடுகளி ் ஊழலுக்கு எதிரா  உை ்படிக்டகயிட  ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 இந்த ஆண்டு, ஐக்கிய நாடுகளி ் ஊழலுக்கு எதிரா  உை ்படிக்டகயி ் (UNCAC) 

இருபதாம் ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இத்தி தத்ி ் கருதத்ுரு, “ஐக்கிய நாடுகளி ் ஊழலுக்கு எதிரா  

உை ்படிக்டகயி ் 20வது ஆண்டு நிடறவு: ஊழலுக்கு எதிராக உைக நாடுகடள 

ஒ ்றிடணத்தை்” எ ்பதாகும். 

 

இனப் படுசகாசை குற்றத்தினாை் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் நிசனவு மற்றும் 

கண்ணியத்திசனப் சபாற்றுதை் மற்றும் இந்தக் குற்றத்சதத் தடுப்பதற்கான 

ெரவ்சதெ தினம் - டிெம்பர் 09 

 

 ம ிதனுக்கு எதிராக ம ித ாை் இடழக்கப்படும் மிகப்லபரியக் குற்றம், ம ித உரிடம 

மீறை் மற்றும் எதிரக்ாைதத்ிை் அடத எவ்வாறு தடுக்கைாம் எ ்பது பற்றிய 

விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தி மா து அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயா து 1948 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்09 ஆம் னததிய ்று, முதை் ம ித 

உரிடமகள் சாரந்்த உை ்படிக்டகயா  இ ப் படுலகாடை குற்றத்டதத் தடுதத்ை் 
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மற்றும் தண்ைட  குறிதத் ஒரு உை ்படிக்டகயிட  (இ ப்படுலகாடை ஒப்பந்தம்) 

ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்ைா து இந்த உை ்படிக்டகயி ் 74வது ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கிறது. 

 2015 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு தீரம்ா தத்ிட  இயற்றியத ் மூைமாக ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்

சடப இந்தத் தி தத்ிட  ஏற்றுக் லகாண்ைது. 

 

மனித உரிசமகள் தினம் - டிெம்பர ்10 

 

 இத்தி மா து ஐக்கிய நாடுகளி ் லபாதுச ் சடப (UNGA) ஆ து உைகளாவிய ம ித 

உரிடமகள் பிரகை த்டத (UDHR) ஏற்றுக் லகாண்ை தி தத்ிட க் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்ைா து உைகளாவிய ம ித உரிடமகள் பிரகை மா து ஏற்றுக் லகாள்ளப் 

பை்ைத ் 74வது ஆண்டு நிடறடவயும் 72வது ம ித உரிடமகள் தி த்டதயும் 

குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இத்தி த்தின் கருதத்ுரு: "அட வருக்கும் கண்ணியம், சுதந்திரம் 

மற்றும் நீதி" எ ்பதாகும். 

 ம ித உரிடமகள் சை்ைமா து 1993 ஆம் ஆண்டு லசப்ைம்பர ் 28 ஆம் னததிய ்று 

இந்தியாவிை் நடைமுடறக்கு வந்தது. 

 இந்தச ் சை்ைத்தி ்படி, 1993 ஆம் ஆண்டு அக்னைாபர ் 12 ஆம் னததிய ்று இந்தியாவில் 

னதசிய ம ித உரிடமகள் ஆடணயம் ஆ து உருவாக்கப்பை்ைது. 

 

ெரவ்சதெ மசை தினம் - டிெம்பர ்11 

 வாழ்க்டக மற்றும் பருவநிடை ஆகிய இரண்டிலும் மடைகள் ஆற்றும் பங்கிட ப் பற்றிய 

லபாது விழிப்புணரட்வ அதிகரிப்படத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளி ் லபாதுச ் சடபயா து (UNGA) மடைகளி ் முக்கியதத்ுவத்டத 

அங்கீகரிப்பதற்காக சரவ்னதச மடை தி த்டத நிறுவியது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இத்தி த்தி ் கருதத்ுரு ‘‘Women Move Mountains’ எ ்பதாகும். 

 இந்தே் தி மா து 2003 ஆம் ஆண்டிை் நடைமுடறக்கு வந்தது. 
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ஐக்கிய நாடுகளின் ெரவ்சதெ குழந்சதகள் அவெர நிதிய தினம் - டிெம்பர ்11 
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 UNICEF எ ்பது ஐக்கிய நாடுகளி ் சரவ்னதச குழந்டதகள் அவசர நிதியம் எ ்படதக் 

குறிக்கும். 

 இது 1946 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 11 ஆம் னததிய ்று ஐக்கிய நாடுகள் சடபயாை் நிறுவப் 

பை்ைது. 

 இது ஐனராப்பா மற்றும் சீ ா ஆகிய நாடுகளிை் னபாருக்குப் பிந்டதய சூழ்நிடைகளிை் 

குழந்டதகளி ் அவசரத ் னதடவகடளப் பூரத்த்ி லசய்வதற்கா  நைவடிக்டகயிட  

னமற்லகாள்கிறது.  

 1953 ஆம் ஆண்டிை், இது ஐக்கிய நாடுகள் சடப அடமப்பி ் நிரந்தர அங்கமாக 

மாறியதோடு, இத ் லபயர ் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் குழந்டதகள் நிதியம் எ  

சுருக்கப் பை்ைது. 

 2022 ஆண்டிற்கா  இந்ேத் தி த்தி ் கருதத்ுரு ‘ஒவ்லவாருக் குழந்டதக்குமா  

உள்ளைக்கம்’ எ ்பதாகும். 

 

ெரவ்சதெப் சபாது சுகாதார வழங்கீட்டுத் தினம் - டிெம்பர் 12 

 

 உைகளவிை் வலுவா , லநகிழ்திற ்மிக்க, உைகத் தரம் வாய்ந்த சுகாதார அடமப்புகடள 

உருவாக்குவத ் முக்கியதத்ுவத்டத னமம்படுத்துவதற்காக இந்தே் தி மா து 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 பை பங்குதார நிறுவ ங்களுை ் னசரந்்து வலுவா  மற்றும் லநகிழ்திற ் மிக்க சுகாதார 

அடமப்புகள் மற்றும் லபாது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றி ் னதடவ பற்றிய 

விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ுவடத இது னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கா  இதத்ி தத்ி ் கருத்துரு "நாம் விரும்பும் உைடக உருவாக்குங்கள்: 

அட வருக்குமா  ஆனராக்கியமா  எதிரக்ாைம்"எ ்பதாகும். 

 

ெரவ்சதெ நடுநிசைசம தினம் - டிெம்பர் 12 

 ஆயுதம் ஏந்திய மற்றும் பிற வடகயா  னமாதை்கள் இை்ைாத ஒரு உைகிட  

உருவாக்குவத ் சாதத்ியத்டத மக்கள் உணரும் தி மாக இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2017 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ் சடபயி ாை் இந்த தி மா து ஏற்றுக் 

லகாள்ளப் பை்ைது. 
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 அரசுகளுக்கு இடைனயயா  அடமதியா  உறவுகடள ஆதரித்து அதற்காகச ் லசயல் 

ஆற்றுவதிை் இது லசயை்படுகிறது. 

 துரக்்லம ிஸ்தா ் நாை்டி ாை் மு ்லமாழியப்பை்ை இத்தி த்திட  ஐக்கிய நாடுகள் 

லபாதுச ்சடப 2017 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவியது. 

 நடுநிடைடமக்கு சுவிை்சரை்ாந்து நாைா து ஓர ்சிறந்த உதாரணமாக விளங்குகிறது. 

 

சதசிய எரிெக்தி பாதுகாப்பு தினம் - டிெம்பர் 14 

 2001 ஆம் ஆண்டு இனத நாளிை்தா ், எரிசக்தி லசயை்திற ் ஆதணயரகதத்ி ாை் (BEE) 

எரிசக்தி பாதுகாப்புச ்சை்ைமா து லசயை்படுதத்ப்பை்ைது. 

 ஆற்றலி ் முக்கியதத்ுவம் மற்றும் குடறந்த ஆற்றடைப் பய ்படுத்துவத ் மூைம் 

ஆற்றடைப் பாதுகாப்பத ் அவசியம் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரட்வ பரப்புவடத இது 

னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 எரிசக்தி லசயை்திற ் ஆதணயரகதத்ி ் மாலபரும் இயக்கதத்ி ் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்09 முதை் 14 ஆம் னததி வடர எரிசக்தி பாதுகாப்பு வாரத்டத மி ்சார அடமசச்கம் 

லகாண்ைாடி வருகிறது. 

  

விஜய் திவாஸ் - டிெம்பர ்16 

 

 இந்திய-பாகிஸ்தா ் னபார ் ஆ து 1971 ஆம் ஆண்டிை் டிசம்பர ் 03 ஆம் னததிய ்று 

லதாைங்கி 13 நாை்கள் நீடிதத்து. 

 1971 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 04 ஆம் னததிய ்று ை்டரலை ்ை் என்ற நைவடிக்டக 

இந்தியாவாை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

 டிசம்பர ் 06 ஆம் னததிய ்று, வங்காளனதசத்டதச ்சுதந்திர நாைாக இந்தியா அதிகாரப் 

பூரவ்மாக அங்கீகரிதத்து. 

 டிசம்பர ் 16 ஆம் னததிய ்று, அதிகாரப் பூரவ்மாக னபார ் முடிவடைந்து பாகிஸ்தா ் 

இந்தியாவிைம் சரணடைந்தது. 

 இது 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தா ் னபாரி ் முடிவு மற்றும் வங்காளனதசதத்ி ் 

விடுதடைடயக் குறிக்கிறது. 

 பாகிஸ்தா ் கிழக்குப் படைப்பிரிவி ் தளபதி லைப்டி  ்ை் லஜ ரை் AAK நியாசி 

சரணடைவதற்கா  ஆவணதத்ிை் டகலயழுத்திை்ைார.்  
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பாலியை் சதாழிைாளரக்ளுக்கு எதிரான வன்முசறசய முடிவுக்கு சகாண்டு 

வருவதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - டிெம்பர ்17 

 இது பாலியை் லதாழிைாளரக்ள், அவரக்ளது ஆதரவாளரக்ள், நண்பரக்ள், குடும்பதத்ி ர ்

மற்றும் பங்குதாரரக்ள் ஆகினயாராை் ஆண்டுனதாறும் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 லசந்நிறக் குடையா து பாலியை் லதாழிைாளிகளி ் உரிடமகடளக் குறிக்கும் ஒரு 

முக்கிய அடையாளமாகும். 

 

சதசிய சிறுபான்சமயினர ்உரிசமகள் தினம் – டிெம்பர் 18 

 இந்தியாவிலுள்ள மதம், இ ம், வரக்்கம் அை்ைது லமாழி சாரந்்த சிறுபா ்டமயி ரி ் 

த ிப்பை்ை உரிடமகடளப் பாதுகாப்பனத இத ் னநாக்கமாகும். 

 மத்திய அரசா து, 1992 ஆம் ஆண்டு னதசிய சிறுபா ்டமயி ர ்ஆடணயச ்சை்ைதத்ி ் 

கீழ் னதசிய சிறுபா ்டமயி ர ்ஆடணயத்திட  நிறுவியது. 

 இடதத் லதாைரந்்து, ஐந்து மதச ் சமூகங்களும் நாடு முழுவதும் சிறுபா ்டமயி ச ்

சமூகங்களாக இந்திய அரசிதழிை் மத்திய அரசி ாை் அறிவிக்கப்பை்டுள்ள . 

 இந்த மதச ்சமூகங்கள் முஸ்லிம்கள், சீக்கியரக்ள், லபௌத்தரக்ள், கிறிஸ்தவரக்ள் மற்றும் 

னஜாராஸ்ை்ரியரக்ள் (பாரச்ி) ஆகினயார ்ஆவர.் 

 2014 ஆம் ஆண்டிை் சிறுபா ்டமச ் சமூகங்களாகக் கருதப்படும் மதச ் சமூகங்களி ் 

பை்டியலிை் சமணரக்ளும் னசரக்்கப்பை்ை ர.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  இதத்ி மா து, "All in 4 Minority Rights" எ ்ற கருதத்ுருவிட  

டமயமாகக் லகாண்டு அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் பிரகை த்தி ் 30 ஆம் ஆண்டு நிடறடவக் லகாண்ைாடும் நிகழ்வி ் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயா து 1992 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்18 ஆம் னததிய ்று மத அை்ைது 

லமாழியியை் அை்ைது னதசிய அை்ைது இ ம் சாரந்்த சிறுபா ்டமயி ருக்குச ்

லசாந்தமா  த ிநபர ் உரிடமகள் பற்றிய ஒரு அறிக்டகடய ஏற்றுக் லகாண்டு 

லவளியிை்ைது. 

 சிறுபா ்டமயி ர ் உரிடமகள் தி மா து, இந்தியாவிை் சிறுபா ்டமயி ருக்கா  

சுதந்திரம் மற்றும் சம வாய்ப்புகளுக்கா  உரிடம ஆகியவற்றிட  நிடை நிறுதத்ச ்

கசய்வதோடு, அவரக்ளி ் உரிடமகள் பற்றிய விழிப்புணரட்வயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

 

ெரவ்சதெ புைம்சபயரந்்சதார் தினம் - டிெம்பர ்18 

 இந்ேத் தி மா து, உைலகங்கிலும் உள்ள புைம்லபயரந்்னதாரி ் சமூக மற்றும் 

லபாருளாதார நிதரச் ங்கள் (உண்டம நிைவரங்கள்) குறித்த கவ தத்ிட  ஈரக்்கச ்

கசய்வதற்காக ஆண்டுனதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1990 ஆம் ஆண்டிை் இந்த நாளிை் தா ், அட தத்ு புைம்லபயரந்்த லதாழிைாளரக்ள் மற்றும் 

அவரக்ளது குடும்ப உறுப்பி ரக்ளி ் உரிடமகடளப் பாதுகாப்பதற்கா  சரவ்னதச 

உை ்படிக்டகயிட  ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடப ஏற்றுக் லகாண்ைது. 
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சகாவா விடுதசை தினம் - டிெம்பர ்19 

 1961 ஆம் ஆண்டிை் னபாரத்த்ுகீசிய ஆை்சியிலிருந்து அம்மாநிைம் விடுதடை லபற்றடத 

நிட வு கூரும் வடகயிை் இத்தி மா து லகாண்ைாைப் படுகிறது. 

 1510 முதை் சுமார ்450 ஆண்டுகளாக னகாவா னபாரத்த்ுகீசிய ஆை்சியி ் கீழ் இருந்தது. 

 1949 ஆம் ஆண்டிை் னபாரச்ச்ுகை் நாைா து அலமரிக்க தடைடமயிைா  னமற்கத்திய 

இராணுவக் கூை்ைணியா  வைக்கு அை்ைாண்டிக் ஒப்பந்த அடமப்பி ் ஒரு பகுதியாக 

மாறிய பிறகு, னகாவா பகுதியும் னசாவியத் எதிரப்்புக் கூை்ைணியி ் ஒரு பகுதியாக 

இடணக்கப் பை்ைது. 

 னகாவா, ைாம ் மற்றும் டையூ ஆகிய மூ ்று னபாரத்த்ுகீசியப் பிரனதசங்கடள 

விடுவிப்பதற்காக விஜய் நைவடிக்டகயா து லதாைங்கப்பை்ைது. 

 இது இந்திய ஆயுதப்படைகளி ் முதை் முப்படை ஈடுபாடு லகாண்ை நைவடிக்டக எ ்று 

கூறப்படுகிறது. 

 

ெரவ்சதெ மனித ஒற்றுசம தினம் - டிெம்பர் 20 

 னவற்றுடமயிை் ஒற்றுடம எ ்ற லகாள்டகயிட க் லகாண்ைாடும் விதமாக இந்ேத் 

தி மா து உைகம் முழுவதும் ஆண்டுனதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சுதந்திர நாடுகளிை் வறுடமயிதனப் பற்றியும், வறுடமடயக் குடறக்க னவண்டியத ் 

அவசியத்டதப் பற்றியும் விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் 

அத ் உறுப்பி ர ்நாடுகள் நிரண்யிதத்ுள்ள இைக்குகடள இது எடுதத்ுக் காை்டுகிறது. 

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்20 ஆம் னததிய ்று, ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுச ்சடபயா து உைக 

நாடுகளி ் வறுடம நிடையிட  எதிரல்காள்ள உதவும் ஓர ்உைக ஒற்றுடம நிதிடய 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெசபயின் அரபு சமாழி தினம் – டிெம்பர் 18 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் கை்வி, அறிவியை் மற்றும் கைாசச்ார 

அடமப்பி ாை் (யுல ஸ்னகா) நிறுவப்பை்ைது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் லபாதுச ்சடபயா து, 1973 ஆம் ஆண்டிை் அரபு லமாழிடய 

அதனுடைய ஆறாவது அதிகாரப் பூரவ் லமாழியாக ஏற்றுக் லகாண்ை நாளுை ் இது ஒதத்ுப் 

னபாகிறது. 

 இது "ப ்லமாழி மற்றும் கைாசச்ாரப் ப ்முகத் த ்டமடயக் லகாண்ைாடுவதுை ், அந்த 

அடமப்பு முழுவதும் அத ் ஆறு அதிகாரப் பூரவ் லமாழிகளி ் சமமா  பய ்பாை்டை 

ஊக்குவிக்கவும்" முயை்கிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூடை மாததத்ிை், ஐக்கிய நாடுகள் சுவாஹிலி லமாழி தி ம் (ஜூடை 

7) ஆ து உருவாக்கப்பை்ைது. 

 னபாரத்்துகீசியம் மற்றும் சுவாஹிலி ஆகிய லமாழிகள் மை்டுனம ஐக்கிய நாடுகள் 

சடபயி ் லமாழி தி த்டதக் லகாண்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் அதிகாரப் 

பூரவ்மற்ற லமாழிகளாகும். 
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நை்ைாட்சி வாரம் 2022 

 மத்தியப் பணியாளர,் லபாதுமக்கள் குடறகள் மற்றும் ஓய்வூதியத் துடற அடமசச்ர ்

ைாக்ைர ் ஜினதந்திர சிங், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  இந்திய நை்ைாை்சி வாரே்திற்கான 

லகாண்ைாை்ைங்கடள (டிசம்பர ் 19-25 வடர) புது லைை்லியிை் உள்ள விஞ்ஞா ் பவ ிை் 

லதாைங்கி டவத்தார.் 

 மு ் ாள் பிரதமர ்அைை் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவரக்ளி ் பிறந்த நாடள நிட வு கூரும் 

வடகயிை், “பிரஷாச ் னகா ் கி ஓனர” எ ்ற ஐந்து நாள் அளவிைா  னதசியப் 

பிரசச்ாரத்டதயும் அந்ே அடமசச்ர ்லதாைங்கி டவத்தார.் 

 இந்தியாவி ் மு ் ாள் பிரதமர,் பாரத ரத ்ா விருது லபற்ற மடறந்த அைை் பிஹாரி 

வாஜ்பாய் அவரக்ளி ் நிட வாக, நை்ைாை்சி தி ம் (டிசம்பர ்25) மற்றும் நை்ைாை்சி வாரம் 

ஆகியடவ லகாண்ைாைப் படுகிறது. 

 

சதசிய கணித தினம் – டிெம்பர ்22 

 சீ ிவாச இராமானுஜ ் அவரக்ளி ் படைப்புகடள அங்கீகரிதத்ு அவற்தறக் 

லகாண்ைாைச ்கசய்வதற்காக இத்தி மா து அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இவர ் 1887 ஆம் ஆண்டிை் இனத நாளிை் தா ் தமிழ்நாை்டி ் ஈனராடு மாவை்ைத்திை் 

பிறந்தார.் 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் இந்தக் கணித னமடத பிறந்து 125 ஆண்டுகள் நிடறவடைந்தடதக் 

குறிக்கும் வடகயிை், அப்னபாடதயப் பிரதமர ் ம ்னமாக ் சிங் அவரக்ளாை் இந்ேத ்

தி மா து அறிவிக்கப்பை்ைது. 

 2012 ஆம் ஆண்ைா து னதசிய கணித ஆண்ைாகவும் அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

 இவர ் இளம் வயதினைனய கணிததத்ிை் விருப்பத்டத வளரத்த்ு, த து 12 வயதிை் 

முக்னகாணவியலிை் அதீத அறிவிட ப் லபற்றார.் 

 இராமானுஜ ் அவரக்ள் 1917 ஆம் ஆண்டிை் இைண்ை ் கணிதவியை் சங்கதத்ிற்குத் 

னதரந்்லதடுக்கப்பை்ைார.் 
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 அதற்கு அடுத்த ஆண்டிை், நீள்வை்ைத் லதாடகயீடுகள் மற்றும் எண்களி ் னகாை்பாடு 

குறித்த ஆராய்சச்ிக்காக அவர ் மதிப்புமிக்க ராயை் சமூகத்தி ் உறுப்பி ராகவும் 

னதரந்்லதடுக்கப் பை்ைார.் 

 டிரி ிை்டி (திருதத்ுவ) கை்லூரியி ் உறுப்பி ராகத் னதரந்்லதடுக்கப்பை்ை முதை் 

இந்தியரும் இவனர ஆவார.் 

 முழு அளவு கணிதப் பாைத்திை் முடறயா  பயிற்சி ஏதும் லபறாவிை்ைாலும், அவர ்

மகதத்ாக பணியாற்றிய பகுதிகளிை் முடிவிலித் லதாைரக்ள், லதாைர ்பி ் ங்கள், எண் 

னகாை்பாடு மற்றும் கணிதப் பகுப்பாய்வு ஆகியடவ அைங்கும். 

 மிடகப் லபருக்கத் லதாைரக்ள், ரீமா ் லதாைரக்ள், நீள்வை்ைத் லதாடகயீடுகள், விரி 

லதாைரக்ளி ் னகாை்பாடு மற்றும் ஜீை்ைா லதாடகயீடுகளி ் லசயை்பாை்டுச ்

சம ்பாடுகள் னபா ்ற குறிப்பிைதத்க்கப் பங்களிப்புகடளயும் அவர ்ஆற்றியுள்ளார.் 

 ராபரை்் க ிலகை் எ ்பவர ்எழுதிய ‘The Man Who Knew Infinity’ எ ்ற அவரது வாழ்க்டக 

வரைாற்றுப் புதத்கமா து அவரது வாழ்க்டகடயயும் புகழ் னநாக்கிய அவரது வாை்க்தகப் 

பயணத்டதயும் சிதத்ரிக்கிறது. 

 1729 எ ்பது இராமானுஜ ் எண் எ ்று அடழக்கப்படுகிறது. 

 இது இரண்டு லவவ்னவறு வழிகளிை் இரண்டு க சதுரங்களி ் கூை்டுத் லதாடகயாக 

குறிப்பிைக் கூடிய மிகச ்சிறிய எண்ணாகும். 

 இத ் காரணமாக, 1729 எ ்ற எண் ஆ து தற்னபாது இராமானுஜ ்-ஹாரட்ி எண் எ ்று 

அடழக்கப்படுகிறது. 

 

 

இந்திய சதசிய விவொயிகள் தினம் - டிெம்பர ்23 

 நாை்டி ் சமூகப் லபாருளாதார னமம்பாை்டிற்கு விவசாயிகள் ஆற்றும் பங்களிப்புகள் 

பற்றிய விழிப்புணரட்வப் பரப்புவடத இந்தத் தி ம் னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இந்தியாவி ் ஐந்தாவது பிரதமரா  லசௌத்ரி சரண் சிங் அவரக்ளி ் பிறந்தநாடள 

நிட வு கூரும் வடகயிை் இந்தே் தி மா து னதரந்்லதடுக்கப்பை்ைது. 

 விவசாயிகளி ் னமம்பாை்டிற்காக தவண்டி பை்னவறு திை்ைங்கடள அறிமுகப்படுதத்ிச ்

லசயை்படுதத்ிய அவர,் நம் நாை்டி ் விவசாயிகள் எதிரல்காள்ளும் பிரசச்ட கடள 

எடுத்துடரதத்ு அதற்கா ே் தீரட்வயும் அளித்து அதில் பை புதத்கங்கடள எழுதி ார.் 

 சரண் சிங் அவரக்ளி ் பிறந்த நாடளக் லகாண்ைாடும் வடகயிை், அரசாங்கம் 2001 ஆம் 

ஆண்டிை் கிசா ் திவாஸ் தி த்திட க் லகாண்ைாடியது. 
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சதசிய நுகர்சவார் உரிசமகள் தினம் - டிெம்பர ்24 

 1986 ஆம் ஆண்டிை், நாைாளும ்றத்தி ் இரு அடவகளாலும் நுகரன்வார ் பாதுகாப்பு 

மனசாதாவா து நிடறனவற்றப்பை்ைது. 

 இந்த மனசாதா 1986 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 24 ஆம் னததிய ்று குடியரசுத ் தடைவரி ் 

ஒப்புதடைப் லபற்று அமலுக்கு வந்தது. 

 

 இந்த நாளி ் முக்கியத்துவத்டத நிட வு கூறும் வடகயிை் டிசம்பர ்24 ஆம் னததி என்பது 

னதசிய நுகரன்வார ்தி மாகக் லகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 இந்தச ்சை்ைதத்ிட  னமலும் தமம்படுேத்ுவதற்காக தவண்டி 1991, 1993 மற்றும் 2002 ஆம் 

ஆண்டுகளிை் நுகரன்வார ் பாதுகாப்புச ் சை்ைத்திை் னமலும் பல திருதத்ங்கள் லசய்யப் 

பை்ை . 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் மாததத்ிை், 1986 ஆம் ஆண்டு நுகரன்வார ் பாதுகாப்புச ்

சை்ைத்திற்கு மாற்றாக, 2019 ஆம் ஆண்டு நுகரன்வார ்பாதுகாப்புச ்சை்ைதத்ிட  இந்திய 

நாைாளும ்றம் நிடறனவற்றியது. 
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 2019 ஆம் ஆண்டு நுகரன்வார ் பாதுகாப்புச ் சை்ைமா து 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூடை 

மாதத்திை் அமலுக்கு வந்தது. 

 

நை்ைாட்சி தினம் - டிெம்பர ்25 

 இது முன்னாள் பிரேமர ்அடல் பிொரி வாஜ்பாயின் பிறந்ேநாதளக் குறிக்கும் நாள் ஆகும். 

 அடல் பிொரி வாஜ்பாய் 1924 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 25 ஆம் தேதி இன்தறய மே்தியப் 

பிரதேசே்தில் உள்ள குவாலியரில் பிறந்ோர.் 

 இவர ்முேன்முேலில் 1996 ஆம் ஆண்டில் (16 நாட்கள்) பிரேமரானார.் 

 1998-1999 ஆம் ஆண்டில், அவர ் இரண்டாவது முதறயாகப் பிரேமராக தேரந்்கேடுக்கப் 

பட்டார.் 

 1999 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் 13 ஆம் தேதியன்று, அவர ் மூன்றாவது முதறயாக நம் 

நாட்டின் பிரேமராக தேரந்்கேடுக்கப் பட்டார.் 

 ஐ.நா.வில் இந்தியில் உதரயாற்றிய முேல் அரசின் ேதலவர ்இவதரயாவார.் 

 இவருக்கு "பாரே ரேன்ா" விருது 2015 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 27 ஆம் தேதியன்று வைங்கப் 

பட்டது. 

 

வீர் பாை் திவாஸ் - டிெம்பர ்26 

 

 இந்ே நாள் குரு தகாவிந்ே் சிங்கின் மகன்களான சாஹிப்சாோ பாபா தஜாராவர ் சிங் 

மற்றும் பாபா ஃபதே சிங் ஆகிதயாரின் தியாகே்தேக் குறிக்கிறது. 

 இவரக்ள் பஞ்சாபின் சிரஹ்ிந்தில் முகலாயப் பதடகளால் ககால்லப் பட்டனர.் 

 

ெரவ்சதெ சதாற்றுசநாய் தயார்நிசை தினம் - டிெம்பர் 27 

 இது லதாற்றுனநாய்களி ் அட த்து நிடைகள் பற்றிய லபாது விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுதத்ுவடதயும் எதிரக்ாைத்திை் னதா ்ற உள்ள லபருந்லதாற்றுகளுக்கு உைகிட த ்

தயாரப்டுதத்ுவடதயும் னநாக்கமாகக் லகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தி மா து முத ்முதலிை் 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 27 ஆம் னததிய ்று உைக 

சுகாதார அடமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சடப ஆகியவற்றி ாை் அனுசரிக்கப் பை்ைது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

காட்டு எருதுகள் - உணவு விைங்கு 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆடணயதத்ி ் (FSSAI) அறிவியை் குழுவா து 

இமயமடை காை்டு எருதுகடள (கவரிமா) உணவு விைங்காக ஏற்றுக் லகாண்டுள்ளது. 

 இந்த வடகப்படுதத்ுதைா து, பாரம்பரியப் பாை் மற்றும் இடறசச்ித் லதாழிை் துடறயி ் 

ஒரு அங்கமாக மாற்றுவத ் மூைம் உயரந்ிடைப் பகுதிகளிை் வாழும் இந்த பசு வடக 

விைங்குகளி ் எண்ணிக்டக குடறவடதத் தடுப்பதற்கு உதவும் எ ்று எதிர ்பாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 காை்டு எருதுகள் பாரம்பரியமாக பழடமயா , ஒழுங்கடமக்கப்பைாத மற்றும் சிரமங்கள் 

நிடறந்த ஒரு பருவகாை னமய்சச்ை் முடறயி ் மூைம் வளரக்்கப் படுகி ்ற . 

 2019 ஆம் ஆண்டு கணக்லகடுப்பி ்படி, இந்தியாவிை் சுமார ் 58,000 காை்டு எருதுகள் 

உள்ள . 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை காை்நடைக் கணக்லகடுப்பிை் பதிவா டத விை 

இது சுமார ்25% குடறவாகும். 

 காை்டு எருதுகளி ் பாலிை் 78-82% நீர,் 7.5-8.5% லகாழுப்பு, 4.9-5.3% புரதம், 4.5-5.0% 

ைாக்னைாஸ் மற்றும் 12.3-13.4% லகாழுப்பு சாராத திைப்லபாருள் உள்ள . 

 லபரும்பாலும் உள்ளூரிை் உை்லகாள்ளப்படும் காை்டு எருதுகளி ் இடறசச்ி லமலிந்த 

தடிம ் உடையதாக அறியப்படுகிறது. 

 இத ் இடறசச்ியிை் 74.8% ஈரப்பதம், 21.7% புரதம், 1.5% கசச்ா லகாழுப்பு மற்றும் 1.2% 

சாம்பை் அளவு (எரிதிற ்) உள்ள . 

 

 

ெமஸ்கிருத சமாழியிை் சவளியாகும் முதை் அறிவியை் ஆவணப்படம் 

 னகாவாவிை் நடைலபற்ற 53வது சரவ்னதச திடரப்பை விழாவிை் இந்திய ் திதரக் காை்சிப் 

பிரிவி ் கீழ் யாணம் எ ்ற லபயரிைப்பை்ை 40 நிமிை ஆவணே்  திடரப்பைம் (non-feature) 

ஆ து திடரயிைப்பை்ைது. 

 45 நிமிைங்கள் வடர திடரயாகும் இந்த ஆவணப்பைத்தி ் முழுக் கடத மற்றும் 

உடரயாைை்கள் பண்டைய லமாழியா  சமஸ்கிருத லமாழியிை் உள்ளதாை் இது முழுக்க 

முழுக்க ஒரு சமஸ்கிருத லமாழியிைா  திடரப்பைமாகும். 
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 இது மு ் ாள் விண்லவளித் தடைவர ் ைாக்ைர ் K. ராதாகிருஷ்ண ் அவரக்ளி ் 

சுயசரிடதப் புத்தகமா  “My Odyssey: Memoirs of the Man Behind the Mangalyaan Mission” எ ்ற 

புத்தகதத்ிட  அடிப்படையாகக் லகாண்ைது. 

 இந்தியாவி ் க வுத் திை்ைமா  லசவ்வாய்க் கிரக சுற்றுக் கை ் திை்ைதத்ிட  

(மங்கள்யா ்) இந்தப் பைம் சித்தரிக்கிறது. 

 

 

ரஷ்யாவிை் ஜாம்பி சவரஸ் 

 

 ரஷ்யாவி ் டசபீரியப் பகுதியிை் காணப்படும் நிைதத்டி உடறப ியிை் இருந்து 

னசகரிக்கப் பை்ை பண்டைய காை மாதிரிகடள ஐனராப்பிய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆய்வு 

லசய்த ர.் 

 அவரக்ள் 13 புதிய னநாய்க் கிருமிகளுக்குப் புத்துயிர ்அளித்து அவற்றிட  வடகப் படுத்தி 

அவற்றிட  "ஜாம்பி டவரஸ்கள்" எ ்று கூறுகி ்ற ர.் 

 அடவ பை ஆயிரம் வருைங்கள் உடறந்த நிைதத்ிை் சிக்கியிருந்தப் னபாதிலும் அடவ 

லதாற்றுத் திற ் லகாண்ைதாக இருப்படத ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்ைறிந்த ர.் 

 இந்த 13 டவரஸ்களிை், பண்னைாரா டவரஸ் லயனைாமா எ  அடழக்கப்படும் 

பழடமயா  டவரசா து 48,500 ஆண்டுகள் பழடமயா து எ  அறியப்படுகிறது. 

 இந்த டவரஸ் 2013 ஆம் ஆண்டிை் இனத குழுவி ாை் கண்டுபிடிக்கப்பை்ை 30,000 ஆண்டுகள் 

பழடமயா  டவரஸ் எ ்ற அத ் முந்டதய சாதட டய முறியடிதத்து. 
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2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வாரத்்சத 

 

 அலமரிக்க அகராதி லவளியீை்டு நிறுவ மா  லமரியம்-லவப்ஸ்ைர ் அத ் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கா  லசாை்லாக "gaslighting" எ ்ற லசாை்லிட  அறிவித்தது. 

 இந்தச ்லசாை்ைா து, "குறிப்பாக ஒருவரி ் லசாந்த நைனுக்காக மற்ற ஒருவடர தவறாக 

வழிநைதத்ும் லசயை் அை்ைது நடைமுடற" எ  வடரயறுக்கப்பை்டுள்ளது. 

 இடணயவழி அகராதியி ் னதைை்களி ்படி, இந்தச ் லசாை்லி ் மீதா  ஒரு ஆரவ்ம் 

முந்டதய ஆண்டை விை 1,740% அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 இந்தச ்லசாை்ைா து, 80 ஆண்டுகளுக்கு மு ்பு 1938 ஆம் ஆண்டிை் லவளியா  gas light 

எ ்ற புதத்கத்தி ் மூைம் நடைமுடறக்கு வந்தது. 

 இந்த நாைக நூலிட  எழுதியவர ்னபை்ரிக் ஹாமிை்ை ் எ ்பவர ்ஆவார ்

 

பிரஞ்சு சராட்டிகள் 

 பிரஞ்சு (பாக்குலவை்) லராை்டிகளுக்கு யுல ஸ்னகா அடமப்பி ் பாரம்பரியப் லபாருள் 

எ ்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பை்ைது. 

 பாக்குலவை் எ ்பது மாவு, தண்ணீர,் உப்பு மற்றும் ஈஸ்ை் ஆகியவற்றாை் லசய்யப்பை்ை 

நீண்ை மற்றும் லமை்லிய லராை்டியாகும்.  

 னமலும் இது பிரா ்சு நாை்டிை் அந்நாை்ைவரி ் ஒரு முக்கிய உணவாக உை்லகாள்ளப் 

படுகிறது. 

 பிலரஞ்சு அடுமட களி ் னதசிய கூை்ைடமப்பி ் கருதத்ுப்படி  பிரா ்சிை் ஒவ்னவார ்

ஆண்டும் ஆறு பிை்லியனுக்கும் அதிகமா  லராை்டிகள் தயாரிக்கப் படுகி ்ற . 

 யுல ஸ்னகா அடமப்பி ் 'மகத்தா  கைாசச்ாரப் பாரம்பரியம்' எ ்பது "வாய்வழி 

மரபுகள், கடைகள், சமூக நடைமுடறகள், சைங்குகள், பண்டிடக நிகழ்வுகள், இயற்டக 

மற்றும் பிரபஞ்சம் பற்றிய அறிவு மற்றும் நடைமுடறகள் அை்ைது பாரம்பரிய 

டகவிட ப் லபாருை்கடள தயாரிப்பதற்கா  அறிவு மற்றும் திற ்கடள 

உள்ளைக்கியது" ஆகும். 
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அந்தமான் மற்றும் நிக்சகாபார ்தீவுகளுக்குப் சபயரிடுதை் 

 

 அந்தமா ் & நிக்னகாபார ்ஒ ்றியப் பிரனதசதத்ிை் உள்ள மக்கள் எவரும் வசிக்காத 21 

தீவுகளுக்கு அரசாங்கம் லபயரிை்டுள்ளது. 

 நாை்டி ் மிக உயரியப் னபார ்முடற வீர விருதா  பரம் வீர ்சக்ராடவப் லபற்ற வீரரக்ளி ் 

நிட வாக அந்தத் தீவுகளுக்குப் லபயரிைப்பை்டுள்ளது. 

 லமாத்தம் 21 தீவுகளிை், 16 தீவுகள் வைக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமா ் மாவை்ைதத்ிலும், 

ஐந்து தீவுகள் லதற்கு அந்தமா ் பகுதியிலும் உள்ள . 

 வைக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமா ிை் உள்ள ‘INAN370’ எ ்ற எண் லகாண்ை முதை் மக்கள் 

வசிக்காத தீவிற்கு னமஜர ் னசாம்நாத் சரம்ா அவரக்ளி ் நிட வாகப் லபயர ்

சூை்ைப்பை்ைது. 

 இ ி ‘INAN370’ தீவா து ‘னசாம்நாத் த்வீப்’ எ ்று அடழக்கப்படும். 

 இவர ்முதைாவது பரம் வீர ்சக்ரா விருதிட ப் லபற்ற முதை் நபர ்ஆவார.் 
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மிக நீளமான இரட்சட அடுக்கு சமம்பாைம் 

 நாக்பூர ் நகர லமை்னரா நிரவ்ாகமா து 3,140 மீை்ைர ் நீளமா  இரை்டை அடுக்கு 

னமம்பாைதத்ிட  (லமை்னரா) கை்ைடமதத்ு கி ் ஸ் சாதட  படைதத்ுள்ளது. 

 வாரத்ா சாடையிை் 3.14 கிமீ நீளதத்ிை் அடமக்கப்பை்டுள்ள இந்த இரை்டை அடுக்கு 

னமம்பாைதத்ி ் வழியிை் சதர்பதி நகர,் லஜய் பிரகாஷ் நகர ்மற்றும் உஜ்வை் நகர ்ஆகிய 

மூ ்று லமை்னரா நிடையங்கள் அடமந்துள்ள . 

 இந்தத் திை்ைமா து ஏற்க னவ ஆசிய சாதட ப் புத்தகம் மற்றும் இந்தியா சாதட ப் 

புத்தகம் ஆகியவற்றிை் இைம் லபற்றுள்ளது. 

 

 

மாண்டஸ் புயை் 

 சமீபதத்ிை் லத ்னமற்கு வங்கக் கைலிை் மாண்ைஸ் எனும் புயை் உருவா து. 

 இந்தப் புயலிற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் லபயர ்வழங்கியது. 

 அரபு லமாழியிை், இந்தச ்லசாை்லிற்கு 'புடதயை் லபை்டி' எ ்று லபாருள் ஆகும் என்பதோடு, 

இது 'னம ்-ைஸ்' எ ்று உசச்ரிக்கப்படுகிறது. 

 இப்புயைா து டிசம்பர ்09 ஆம் னததிய ்று மாமல்லபுரம் அருதக கதரதயக் கடந்ேது. 

 கடந்ே 121 ஆண்டுகளில் (1891-2021) கசன்தனக்கும் புதுசத்சரிக்கும் இதடதய 12 புயல்கள் 

கதரதயக் கடந்துள்ளன. 

 மாண்டஸ் இப்பகுதியில் கதரதயக் கடக்கும் 13வது புயலாகும். 
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ஆக்ஸ்சபாரட்ு அகராதியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வாரத்்சத 

 "Goblin mode" எ ்பது ஆக்ஸ்னபாரட்ு அகராதியி ் 2022 ஆம் ஆண்டி ் சிறந்தச ்லசாை்ைாக 

லபாது மக்களாை் னதரந்்லதடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

 லபாது வாக்லகடுப்பு மூைம் னதரந்்லதடுக்கப்பை்ை ஆண்டி ் முதை் ஆக்ஸ்னபாரட்ு லசாை் 

இதுவாகும். 

 இந்தச ் லசாை்ைா து, "லபாதுவாக சமூக விதிமுடறகள் அை்ைது எதிரப்ாரப்்புகடள 

நிராகரிக்கும் விததத்ிை், சுயம் மீது ஈடுபாடுள்ள, னசாம்னபறி, தூய்டமயற்ற அை்ைது 

னபராடச லகாண்ை நைத்டத வடக" எ ்பதாகும். 

 "Metaverse" எ ்ற லசாை் இரண்ைாவது னதரவ்ாக அறிவிக்கப்பை்ை நிதலயில், அடதத ்

லதாைரந்்து "#IStandWith" எ ்ற லசாை் னதரந்்லதடுக்கப்பை்ைது. 

 

கூகுள் நிறுவனத்தின் "2022 ஆண்டிை் சமற்சகாள்ளப்பட்ட சதடை்கள்" அறிக்சக 

 

 கூகுளி ் பிரபைே் னதைை்களி ் வருைாந்திரப் பை்டியை், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு லவளியிைப் 

பை்டுள்ளது. 

 வருைாந்தரே் னதடுதை் பை்டியைா து ஓர ் ஆண்டிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை மிகவும் 

பிரபைமா  னதைை்கடளப் பை்டியலிடுகிறது. 

 இந்தப் பை்டியலிை் லசய்திகள், பிரபைங்கள், எப்படிச ் லசய்ய னவண்டும், சடமயை் 

குறிப்புகள், 'எ க்கு அருகிை் உள்ள இைங்கள்' ஆகிய னதைை்கள், 'இது எ ் ' ஆகியே் 

னதைை்கள் மற்றும் பை அதிகம் இைம் லபற்றுள்ள . 

 இந்திய நாை்டி ் கிரிக்லகை் லீக் னபாை்டியா  IPL பிரபைே ் னதைை்களிை் முதலிைத்திை் 

உள்ளது. 

 அடதத் லதாைரந்்து CoWIN மற்றும் FIFA உைகக் னகாப்டப ஆகியடவ இைம் லபற்று உள்ள . 

 

பன்சிைாை்சபட்சட படிக்கிணறு 

 கேலுங்கானாவின் லசகந்திராபாத்திை் உள்ள ப ்சிைாை்னபை்டை படிக்கிணறு மற்றும் 

அத ் வளாக மறு சீரடமப்புத் திை்ைமா து, துபாயிை் நடைலபற்ற விழா ஒ ்றிை் மதிப்பு 

மிக்க மாலபரும் 5 கை்டுமா ப் பணிகள் எ ்ற விருடதப் லபற்றது. 

 பதின ழாம் நூற்றாண்டைச ்னசரந்்த படிக்கிணறு, கைந்த 40 ஆண்டுகளாக ஒரு குப்டபத ்

லதாை்டியாக மாறியது. 
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 கைந்த ஆண்டிை், அத ் அசை் வடிவத்திற்குக் லகாண்டு வருவதற்கா  மீை்சிப் பணிகள் 

னமற்லகாள்ளப் பை்ை . 

 

 

IUCN அசமப்பின் செந்நிறப் பட்டியலிை் இமயமசை மருத்துவத் தாவரங்கள் 

 இமயமடையிை் காணப்படும் மூ ்று மருத்துவே ் தாவர இ ங்கள் ஆ து, சமீபத்திய 

மதிப்பீை்டைத் லதாைரந்்து IUCN அடமப்பி ் லசந்நிறப் பை்டியலிை் இைம் லபற்றுள்ள . 

 மீனசாை்னராபிஸ் லபை்லிைா 'மிக அருகி வரும் இ ம்' எ ்றும், ஃபிரிடினைாரியா 

சிரன்ஹாசா 'பாதிக்கப்பைக்கூடிய நிடையிை் உள்ள இ ம்' எ ்றும், னைக்ை்டினைாரஹ்ிசா 

ஹை்ைாகிரியா 'அருகி வரும் இ ம்' எ ்றும் மதிப்பிைப்பை்டு உள்ள . 

 மீனசாை்னராபிஸ் லபை்லிைா இ மா து, லபாதுவாக பை்வா எ ்று அடழக்கப் படுகிறது. 

 உத்தரகாண்ை் மாநிைத்திை் மை்டுனம காணப்படுகிற இது ஒரு குறிப்பிை்ைப் பகுதியிை் 

மை்டுனம பரவிக் காணப்படும் நிதலயான ஒரு புதர ்வடகத் தாவரமாகும். 

 ஃபிரிடினைாரியா சிரன்ஹாசா (இமாைய ஃபிரிடினைாரி) எ ்பது ஒரு நிரந்ேரமாக பூக்கி ்ற 

ஒரு வித்திடை மூலிடகத் தாவரமாகும். 

 இந்த மதிப்பீை்டுக் காைதத்ிை் (22 முதை் 26 ஆண்டுகள்) அவற்றி ் எண்ணிக்டகயிை் 

குடறந்தது 30% குடறந்துள்ள . 

 IUCN அடமப்பி ் தரவுகளி ்படி, இந்தியாவிை் பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை 239 புதிய 

இ ங்கள் இந்தப் பை்டியலிை் னசரக்்கப்பை்டுள்ள .  

 இதிை் 29 இ ங்கள் அசச்ுறுதத்ை் நிடையிை் உள்ள இ ங்களாகும். 
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அங்சகார் வாட் சகாவிலின் மறுசீரசமப்புப் பணி 

 கம்னபாடியாவிை் உள்ள அங்னகார ் வாை் னகாவிை் வளாகமா து இந்திய அரசி ாை் 

புதுப்பிக்கப்பை்டு வருகிறது. 

 அங்னகார ்வாை் னகாவிை் எ ்பது கம்னபாடியாவிை் உள்ள ஒரு னகாவிை் வளாகம் மற்றும் 

உைகி ் மிகப்லபரிய மதம் சாரந்்த நிட வுச ்சி ் ங்களிை் ஒ ்றாகும். 

 இது முதலிை் லகமர ்னபரரசி ாை் விஷ்ணு கைவுளுக்காக உருவாக்கப்பை்ை ஒரு இந்துக் 

னகாவிைாக கை்ைடமக்கப் பை்ைது. 

 12 ஆம் நூற்றாண்டி ் இறுதியிை் படிப்படியாக இது புத்தக் னகாவிைாக மாற்றப்பை்ைது. 

 இது 12 ஆம் நூற்றாண்டி ் முற்பகுதியிை் யனசாதரபுராவிை் லகமர ்ம ் ர ்இரண்ைாம் 

சூரய் வரம் ாை் கை்ைடமக்கப்பை்ைது. 

 

 

புதிய புவிொர் குறியீடுகள் 
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 அசாம் மாநிைதத்ி ் கனமாசச்ா, லதலுங்கா ாவி ் தந்தூர ்துவடர, ைைாக்கி ் ராக்ை்னச 

காரன்பா வாதுதமப் பைம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவி ் அலிபாக் லவள்டள லவங்காயம் 

உை்பை ஒ ்பது புதியப் லபாருை்களுக்கு புவிசார ்குறியீடு வழங்கப் பை்டு உள்ளது. 

 னகரளாவி ் னவளாண் லபாருை்களுக்கு ஐந்து புவிசார ் குறியீடுகள் வழங்கப் பை்டு 

உள்ள . 

 இதத்ுை ் இந்தியாவிை் உள்ள புவிசார ்குறியீடுகள் லபற்றப் லபாருை்களி ் எண்ணிக்டக 

432 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 புவிசார ் குறியீடுகள் லபற்ற லபாருை்கடள அதிகளவிை் லகாண்டுள்ள முதை் ஐந்து 

மாநிைங்கள் கரந்ாைகா, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரனதசம், கரந்ாைகா மற்றும் னகரளா 

ஆகிய வாகும். 

 இவற்றிை் 401 இந்திய நாை்டிட ப் பூரவ்ீகமாகக் லகாண்ைே் தயாரிப்புகளாக உள்ள 

நிதலயில், அதில் 31 லவளிநாடுகடளப் பூரவ்ீகமாகக் லகாண்ை ேயாரிப்புகளாகும். 

 கரந்ாைகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியடவ புவிசார ்குறியீடுகடள அதிகளவிை் லகாண்ை 

மாநிைங்களாக உள்ள நிதலயில், அடதத் லதாைரந்்து னகரளா (35), உதத்ரப் பிரனதசம் (34), 

மற்றும் மகாராஷ்டிரா (31) ஆகியடவ உள்ள . 

 

இைக்கணத்தின் மிகப் சபரிய புதிர ்

 னகம்பிரிை்ஜ் அறிஞர ் ைாக்ைர ் ரிஷி ராஜ்னபாபை் சமஸ்கிருதத்தி ் ஒரு மிகப்லபரிய 

புதிருக்குத் தீரவ்ு கண்ைதாக கூறுகிறார.் 

 இது கி.மு 4 ஆம் நூற்றாண்டி ் இறுதியிை் அறிஞர ்பாணி ி எ ்பவராை் எழுதப்பை்ை 

‘அஷ்ைதய்ாயி’ எ ்ற பண்டைய நூலிை் காணப்படும் இைக்கணப் பிரசச்ிட யாகும். 

 இது பாணி ியி ் இைக்கணத்டத முதை் முடறயாக கணி ிகளிை் நுடழப்பதற்கு வழி 

வகுக்கும். 

 ‘அஷ்ைாத்யாயி’ எ ்பது சமஸ்கிருத லமாழியா து எப்படி எழுதப்பை னவண்டும் மற்றும் 

எப்படி னபசப்பை னவண்டும் எ ்பதற்கா  தரநிடைகடள நிரண்யிக்கும் ஒரு 

லமாழியியை் நூை் ஆகும். 

 

அறிவியை் கட்டுசரகளின் சவளியீடு 

 உைக அறிவியை் லவளியீடுகள் மற்றும் அறிவுசார ்லவளியீடுகளிை் 7வது இைத்திை் இருந்த 

இந்தியா 3வது இைத்திற்கு மு ்ன றியுள்ளதாக மதத்ிய அறிவியை் மற்றும் லதாழிை்நுை்பத ்

துடற அடமசச்ர ்ஜினதந்திர சிங் லதரிவித்துள்ளார.் 

 அதிக பை்ச அறிவியை் கை்டுடரகடள லவளியிடுவதிை் சீ ா முதலிைத்திலும், அடதத் 

லதாைரந்்து அலமரிக்கா இைம் லபற்றுள்ளது. 

 ஆண்டுனதாறும் லவளிவரும் ஆய்வறிக்டககளி ் எண்ணிக்டகயிை் உைகளவிை் இந்தியா 

மூ ்றாவது இைத்திை் உள்ளது. 
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ஜாய்நகரின் சமாவா தயாரிப்பு (சமற்கு வங்கம்) 

 தமாவா என்பது புதிய தபரசீச்ம்பைம்-பதன கவல்லேத்ுடன் தசரே்த்ு கசய்யப்படும் ஒரு 

கபாரி உருண்தடயாகும்.  

 இது டிசம்பர ்கோடக்கே்தில் இருந்து பிப்ரவரி இறுதி வதர கசய்யப்படுகிறது. 

 அேன் உற்பே்தியானது ககால்கேே்ாவின் புறநகரில் உள்ள ஜாய்நகர ் என்ற 

குடிதயற்றேத்ுடன் மிகவும் கபாருந்தியுள்ளது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் ஜாய்நகர ்தமாவா புவிசார ்குறியீட்தடப் கபற்றது. 

 இப்தபாது, இந்ே அங்கீகாரே்தின் நீட்டிப்பு தமலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு வைங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்ே இனிப்புே் ேயாரிப்பாளரக்ள் மற்றும் ஐஐடி ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இப்தபாது இந்ே 

கபாருளின் பயன்படுேத்ும் காலே்தே ஐந்து நாட்களில் இருந்து இரண்டதர மாேங்கள் 

வதர உயரே்த்ுவேற்காக ஆய்வு தமற்ககாண்டு வருகின்றனர.் 
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உைகின் சிறந்த உணவு வசககளின் பட்டியை் 

 னைஸ்ை் அை்ைஸ் அடமப்பி ் ஆய்வி ் படி, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கா  உைகி ் சிறந்த 

உணவு வடககளி ் பை்டியலிை் இந்தியா ஐந்தாவது இைத்திை் உள்ளது. 

 உை்லபாருை்கள், உணவுகள் மற்றும் பா ங்களுக்காக வாடிக்டகயாளரக்ளிைம் னமற் 

லகாள்ளப் பை்ை ஒரு வாக்லகடுப்பி ் அடிப்படையிை் இந்தத் தரவரிடச லவளியிைப் 

பை்டுள்ளது. 

 இத்தாலியி ் உணவு வடகயா து முதலிைத்டதயும், அடதத் லதாைரந்்து கிரஸ்ீ மற்றும் 

ஸ்லபயி ் ஆகிய நாடுகள் இைம் லபற்றுள்ள . 

 

 

சவசை செய்வதற்கான சிறந்தப் பணியிடம் 

 ைாைா எஃகு நிறுவ மா து 2023 ஆம் ஆண்டிற்கா  'னவடை லசய்வதற்கா  சிறந்தப் 

பணியிைம்' எ ்று னவடை லசய்வதற்கா  சிறந்தப் பணியிை நிறுவ த்தி ாை் 

சா ்றளிக்கப் பை்டுள்ளது. 

 இந்நிறுவ மா து லதாைரந்்து ஆறாவது ஆண்ைாக இந்த அங்கீகாரத்டதப் லபற்று 

உள்ளது. 

 உள்ளாரந்்த மற்றும் நிடையா  ஒரு நிறுவ தத்ிட  உருவாக்குவதற்கா  அத ் 

மு ்ல டுப்புகடள இது பிரதிபலிக்கிறது. 
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காெசநாய் ஆராய்ெச்ி நிதி வழங்கீட்டுப் சபாக்குகள் 2005-2021 

 சிகிசட்சப் பணிக் குழு (TAG) மற்றும் காசனநாய்ப் பரவடை நிறுத்துதை் கூை்ைாண்டம 

எ ்ற அடமப்பு ஆகியடவ இடணந்து 2005-2021 ஆம் காைகை்ைத்திற்கா  காசனநாய் 

ஆராய்சச்ி நிதி வழங்கீை்டுப் னபாக்குகள் எ ்ற அறிக்டகயிட  லவளியிை்டுள்ள . 

 வரைாற்றிை் முத ்முடறயாக, காசனநாய் குறித்த ஆராய்சச்ி மற்றும் னமம்பாடு 

லதாைரப்ா  பணிகளுக்கு வழங்கப் படும் நிதியுதவி 2021 ஆம் ஆண்டிை் உைகளவிை் ஒரு 

பிை்லிய ் ைாைரக்டள எை்டியது. 

 ஆ ாை், காசனநாய் குறிதத் ஆராய்சச்ி மற்றும் னமம்பாடு லதாைரப்ா  பணிகளுக்கு 

வழங்கப்படும் இந்த நிதியுதவியா து, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் காசனநாடய ஒரு லபருந் 

லதாற்றாக எண்ணி அதட  முடிவுக்குக் லகாண்டு வர னவண்டும் எ ்ற ஐக்கிய நாடுகள் 

சடபயி ் நிடையா  னமம்பாை்டு இைக்டக அடையத் னதடவயா  நிதியி ் ஒரு சிறு 

பகுதினய ஆகும். 

 ஒவ்லவாரு நாளும் சுமார ் 4,400 னபர,் சிகிசட்ச அளிக்கக்கூடிய மற்றும் குணப்படுதத்க் 

கூடிய, காற்றி ் மூைம் பரவும் இந்த லதாற்று னநாயாை் லதாைரந்்து இறக்கி ்ற ர.் 

 2018 ஆம் ஆண்டிை் நடைலபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சடபயி ் காசனநாய் லதாைரப்ா  

உயரம்ை்ைக் குழுவி ் சந்திப்பா து ஆராய்சச்ி மற்றும் னமம்பாடு லதாைரப்ா  

பணிகளுக்கு ஆண்டிற்கு 2 பிை்லிய ் ைாைர ் நிதியுதவி வழங்க னவண்டும் எ ்ற ஒரு 

இைக்டக நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 காசனநாய்ப் பரவடை நிறுத்துதை் கூை்ைாண்டமயி ் ‘காசனநாய்ப் பரவடை நிறுத்தச ்

கசய்வதற்கா  உைகளாவிய திை்ைம் (2023–2030) ஆ து, காசனநாய் குறிதத் ஆராய்சச்ி 

மற்றும் னமம்பாடு லதாைரப்ா  பணிகளுக்கா  நிதித் னதடவ ஆண்டிற்கு 5 பிை்லிய ் 

ைாைராக உயரந்்திருப்பதாக மதிப்பிடுகிறது. 
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