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இந்தியாவின் அடிப்பதடெ ்ொதலப் புள்ளிவிவரங்கள் 2018-19 ............................................................................... 55 

நமஸ்தத திட்டம் ............................................................................................................................................................................ 56 

ஹர் கர் திரங்கா அபியான் ...................................................................................................................................................... 56 

ெட்டப்பூரவ் அளவியல் (சபாதி கட்டப்படட்ப் சபாருடக்ள்) விதிகள் 2011 .............................................................. 56 

குதறந்த சவப்பநிதலயில் இயங்கும் சவப்பமுதற உப்பு நீக்க ஆதல .............................................................. 57 

இந்தியாவின் ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாடட்ுெ ்செலவினங்கள் பற்றிய ஆய்வு .............................................. 57 

பதவிப் பிரமாணம் - திசரௌபதி முரம்ு .............................................................................................................................. 58 

இந்திய உயிரிப் சபாருளாதார அறிக்தக 2022 ............................................................................................................... 59 

இந்தியக் சகாடியின் விதிமுதறகள் ................................................................................................................................... 59 
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TNPSC துளிகள் 

 மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) புதியத ்தலைவராக இே்திய வருவாய்ப் பணி 

அதிகாரி ேிதின் குப்தா ேியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 முன்னாள் வவளியுறவுத் துறை வெயைாளராகவும், அணுெக்தி விவகாரங்கள் மற்றும் 

பருவேிலை மாற்றத்துக்கான பிரதமரின் சிறப்புத் தூதராகவும் பணியாற்றிய ஷியாம் 

ெரண் இே்திய ெரவ்நதெ லமயத்தின் தலைவராக தற்நபாது வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

 இே்திய அரசு ொரா வரத்்தகச ் ெங்கம் மற்றும் ஆநைாெலன வழங்கும் ேிறுவனமான 

ோஸ்காம், ஒருங்கிலணே்தச ் வெயற்லக நுண்ணறிவு மற்றும் தரவுப் பயன்பாடட்ுத ்

திட்டத்தின் மூைம் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இே்தியாவின் வமாத்த உள்ோடட்ு உற்பத்திலய 

500 பிை்லியன் டாைரக்ளாக உயரத்்த முடியும் என்று கூறுகிறது. 

o ோஸ்காம், EY ேிறுவனத்துடன் இலணே்து லமக்நராொப்ட், EXL மற்றும் Capgemini 

ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், வெயற்லக நுண்ணறிவு ஏற்பின் துலற ொரே்்த ஒரு 

முன்நனற்றத்திலனக் கண்காணிப்பதற்காக வெயற்லக நுண்ணறிவு ஏற்புக் குறியீடு 

என்ற ஒன்றிலன அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 ெரவ்நதெப் பளு தூக்குதை் கூட்டலமப்பின் (IWF) தலைவராக ஈராக் ோட்டின் அரசு அதிகாரி 

முகமது ஜலூத ்நதரே்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o 44 ஆண்டுகளாக ெரவ்நதெப் பளு தூக்குதை் கூட்டலமப்பிலனக் கடட்ுப்படுத்தி வே்த 

தாமஸ் அஜான் 2020 ஆம் ஆண்டிை் பதவி விைகியலதயடுத்து இவர ் அதன் முதை் 

ேிரே்தர தலைவராகப் வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

 வமக்சிநகாவிை் ேலடவபற்ற ெரவ்நதெப் பளுதூக்குதை் கூட்டலமப்பின் 

இலளஞரக்ளுக்கான பளுதூக்குதை் ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் ஆே்திராலவச ் நெரே்்த 

குருோயுடு ெனாபதி தங்கம் வவன்றார.் 

o இே்தப் நபாட்டியிை் தங்கம் வவன்ற இே்தியாவின் முதை் பளுதூக்கும் வீரர ்என்ற ஒரு 

வபருலமலய இவர ்வபற்றுள்ளார.் 

 அொமின் கவுகாத்தியிை் உள்ள ேிைாெெ்ை் மலையிை் அலமே்துள்ள புகழ்வபற்ற 

காமாக்யா நகாவிலிை், ோன்கு ோடக்ள் வலரயிை் ேலடவபறும் அம்புபாெச்ி நமளா விழா 

வதாடங்கியது. 

 வதன் வகாரிய ோடானது, உள்ோட்டிநைநயத் தயாரித்த நூரி என்ற ஏவுகைலனப் 

பயன்படுத்தி தனது முதை் வெயற்லகக் நகாலளச ் சுற்றுப்பாலதயிை் ேிலை ேிறுத்தச ்

சசய்தது. 

 பிரகதி லமதான் ஒருங்கிலணே்தப் நபாக்குவரத்து வழித் தடத ் திட்டதல்தப் பிரதமர ்

அவரக்ள் ெமீபத்திை் வதாடங்கி லவத்தார.் 

o புது திை்லியிை் உள்ள பிரகதி லமதானத்திை் உருவாக்கப்படட்ு வரும் கண்காட்சி 

மற்றும் மாோடட்ு லமயத்திற்கு இலடயூறு இை்ைாத மற்றும் சுமூகமான முலறயிை் 

வென்றலடவதற்கான வழித ் தடத்திலன வழங்குவநத இே்தத ் திட்டத்தின் நோக்கம் 

ஆகும். 

 ரிலையன்ஸ் ஜிநயா ேிறுவனத்திை் இருே்து முநகஷ் அம்பானி ராஜினாமா வெய்து 

உள்ளார.் 
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o அவரது மகன் ஆகாஷ் அம்பானி ரிலையன்ஸ் வடலிகாம் ேிறுவனத்தின் தலைவராக 

அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 நதசியக் காப்பீடட்ு விழிப்புணரவ்ு தினம் ஜூன் 28 ஆம் நததியன்று அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

o ஆங்கிநையப் வபாருளாதார வை்லுேரான ேிக்நகாைஸ் பாரப்ன் 1666 ஆம் ஆண்டிை் 

முதைாவது தீ விபத்துக்  காப்பீடட்ு ேிறுவனத்லத ேிறுவினார.் 

 வடன்னிஸ் வரைாற்றிநைநய ோன்கு கிராண்டஸ்்ைாம் நபாட்டிகளிலும் சசரத்்து 80 

நபாட்டிகளிை் வவற்றி வபற்ற முதை் வீரர ் என்ற வபருலமலய வெரப்ியாவின் நோவக் 

நஜாநகாவிெ ்வபற்றார.் 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் "ேமது" ேிைங்கள், ேீரவ்ளங்கள் மற்றும் வபருங்கடை்கலளக் 

குலறே்த படெ்ம் 30% வலர பாதுகாத்தை் என்ற ஒரு இைக்லக எடட்ும் என்று ெரவ்நதெ 

ோடுகளுக்கு இே்தியா உறுதியளித்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ் மாதம் முதல் இங்கிைாே்திை் படிப்பதற்காக 75 இே்திய 

மாணவரக்ளுக்கு  முழு ேிதியுதவி உதவித் வதாலககலள வழங்கச ் சசய்வதற்காக 

சேண்டி, இே்தியாவிை் உள்ள முன்னணி வணிக ேிறுவனங்களுடன் ஒரு கூடட்ுறலவ 

நமற்வகாள்ள உள்ளதாக ஐக்கிய இராஜ்ஜிய அரொங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

 ஆம் ஆத்மி அரொனது தனது முதை் பஞ்ொப் மாேிை ேிதிேிலை அறிக்லகயிை், 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதை் ஒவ்வவாரு வீட்டிற்கும் ஒவ்வவாரு மாதமும் 300 அைகுகள் 

வலர இைவெ மின்ொரம் வழங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வவன்ற, அவமரிக்காவிலனெ ் நெரே்்த சிடன்ி வமக்ைாலின், 

அசமரிக்காவின் ஓரிகானின் யூஜினிை் ேலடவபற்ற அவமரிக்கச ் ொம்பியன்ஷிப் 

நபாட்டியிை் மகளிருக்கான 400 மீட்டர ் தலட ஓட்டத்தின் இறுதிப் நபாட்டியிை், அதலன 

51.41 வினாடிகளிை் கடே்து தனது வொே்த உைகச ்ொதலனலய முறியடித்தார.் 

 வடை்லியிை் உள்ள முன்னணி ஆளிை்ைா விமான உற்பத்தி இயங்குதள ேிறுவனமான ஐஜி 

ட்நரான்கள் ஏரவ்ாரட்ஸ்் அலமப்பினாை் வழங்கப்படும் "சிறே்த ஆளிை்ைா விமான 

அலமப்பு - வதாடக்க ேிறுவனங்கள் பிரிவு" என்ற விருலதப் வபற்றுள்ளது. 

o ஏரவ்ாரட்ஸ்் என்பது உைவகங்கிலும் உள்ள நேரம்லறயான ஆளிை்ைா விமானப் 

பயன்பாடட்ு ேிகழ்வுகளின் பரவலை அலடயாளம் காணவும், அதலன அங்கீகரித்து, 

அதிை் வவற்றி வபறுவதற்காகவும் சேண்டி அரப்்பணிக்கப்பட்ட முதை் பரே்து பட்ட 

உைகளாவிய விருதுகள் திட்டமாகும். 

 கிரக்ிஸ்தானின் பிஷ்வகக் ேகரிை் ேலடவபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு U23 ஆசிய மை்யுத்த 

ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை், நடாக்கிநயா ேகரிை் ேலடவபற்ற ஒலிம்பிக் நபாட்டியிை் 

பதக்கம் வவன்ற தீபக் புனியா 86 கிநைா ஃப்ரஸ்ீலடை் எலடப் பிரிவிை் வவண்கைப் பதக்கம் 

வவன்றார.் 

 முநகஷ் அம்பானியின் மகள் இஷா அம்பானி ரிலையன்ஸ் ரவீடய்ை் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ 

(சிை்ைலற விற்பலனத் வதாழிை்துலற) என்ை ேிறுவனத்தின் தலைவராக ேியமிக்கப்பட 

உள்ளார.் 

o ரிலையன்ஸ் ரவீடய்ை் மற்றும் ரிலையன்ஸ் ஜிநயா ஆகியலவ முநகஷ் அம்பானி 

தலைலமயிைான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ ேிறுவனத்தின் துலண 

ேிறுவனங்களாகும். 

 இே்தியாவிை் கடன் அடல்டகள் மூைமான வெைவினங்கள் நம மாதத்திை் இதுவலர 

இை்ைாத அளவுக்கு 1.14 டிரிை்லியன் டாைர ்என்ற அளலவ எட்டியுள்ளது என்பது சிை்ைலற 
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வணிகம் சிறப்பாகெ ்வெயை்படுவலதக் குறிக்கிறது. 

o இே்திய ரிெரவ்் வங்கியின் தரவுகளின்படி, இே்தியாவிை் கடன் அடல்டகள் மூைமானச ்

வெைவினங்கள் ஆண்டுநதாறும் 118 ெதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

 ேஃப்தலி வபன்னட்டிற்குப் பிறகு இஸ்நரலின் 14வது பிரதமராக யாயர ் ைாபிட் என்பேர ்

அதிகாரப் பூரவ்மாக பதவிநயற்றுள்ளார.் 

 அங்காராவின் (துருக்கி) பாதுகாப்புப் பிரெெ்லனகலள ேிவரத்்தி வெய்யும் முத்தரப்பு 

ஒப்பே்தத்திை் லகவயழுத்திட்ட பிறகு, வடக்கு அடை்ாண்டிக் ஒப்பே்த அலமப்பில் 

இறணய ஸ்வீடன் மற்றும் பின்ைாே்து ஆகியவற்றிற்கு துருக்கி ஒப்புதை் அளித்து உள்ளது. 

 CO2 உமிழ்லவக் குலறக்கும் முயற்சியிை், 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஐநராப்பாவிை் எரிப்பு 

இயே்திரங்கள் வகாண்ட வாகனங்களின் விற்பலனலய முடிவுக்குக் வகாண்டு வரும் 

திட்டத்லத ஐநராப்பிய ஒன்றியம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

 நேப்பிஸ்ட் லமண்டஸ்் வடக்னாைஜிஸ் ேிறுவனத்தின் ேிறுவனர ்மற்றும் வெயை் தலைவர ்

அநொக் சூடா 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தியத் வதாழிை்துலற தரேிலை ரத்னா விருலதப் 

வபற்றுள்ளார.் 

 இே்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற வாரியமானது, அே்ேியத் வதாகுப்பு 

முதலீட்டாளரக்லளப் பரிமாற்ற முலறயிை் வரத்்தகம் வெய்யப்பட்ட வபாருடக்ளுக்கான 

வகாணரவ்ுச ்ெே்லதயிை் பங்நகற்பதிை் அனுமதிப்பதற்கு முடிவு வெய்தது. 

 இே்திய ராணுவத்தின் நகானாரக்் பலட ஆனது நஜாத்பூரிை் (ராஜஸ்தான்) எை்லை மற்றும் 

கடநைாரப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான “சுரக்சா மே்தன் 2022” என்ற ஒரு பயிற்சியிலன 

ஏற்பாடு வெய்தது. 

 2025 ஆம் ஆண்டில் அடுத்த ஐக்கிய நாடுகள் சபருங்கடல் மாநாட்டிறன நடத்திட பிரான்ஸ் 

மை்றும் சகாஸ்டாரிகா ஆகிய நாடுகள் இரண்டும் இறணந்து சகாரிக்றக விடுத்துள்ளன. 

 கரந்ாகடாவிறனச ் சசரந்்த சினி வஷடட்ி என்பவர ் 2022 ஆம் ஆண்டின் ஃவபமினா மிஸ் 

இே்தியா பட்டத்லத வவன்றார.் 

o இது மும்றபயில் நடத்தப் பட்டது. 

 ஆே்திரப் பிரநதெம், கரே்ாடகா, நகரளா, ஒடிொ, தமிழ்ோடு மற்றும் வதலுங்கானா ஆகிய 

ஆறு இே்திய மாேிைங்கலளெ ்நெரே்்த வபண்கள் மற்றும் குழே்லதகள் ேைப் பிரதிேிதிகள், 

ஆடக்டத்தலை எதிரத்்துப் நபாராடுவதற்கு என்று ஒத்துலழப்புடன் வெயை்படுவதற்காக 

சேண்டி மாேிைங்களுக்கு இலடநயயான ஒரு பிரகடனத்திை் லகவயழுத்திட்டனர.் 

 கிராண்டஸ்்ைாம் ஒற்லறயர ் பிரிவுப் நபாட்டியிை் அலரயிறுதிக்கு முன்நனறிய முதை் 

அநரபியப் வபண்மணி மை்றும் முதல் ேடக்கு ஆப்பிரிக்கப் சபண் என்ற வபருலமலய 

துனிசியாவின் ஓன்ஸ் ஜபியர ்வபற்றார.் 

o இேர ்இந்த நிறலயிறன 2022 ஆம் ஆண்டில் விம்பிள்டன் சபாட்டியில் அறடந்தார.் 

 இே்திய விமானப்பலடயிலனெ ் நெரே்்த தே்லத மற்றும் மகள் அடங்கிய இலணயினர ்

ஆன, விமானப் பலட அதிகாரி அனன்யா ஷரம்ா மற்றும் வான்பலடத் தலைவர ்ெஞ்ெய் 

ெரம்ா ஆகிநயார ்ஒநர வஜட் பலடக்குழுவிை் பறே்து விமானத ்துலறயிை் ஒரு வரைாற்லற 

உருவாக்கி உள்ளனர.் 

 TVS ெப்லள வெயின் வொை்யூஷன்ஸ் என்ை ேிறுவனத்தின் ேிரவ்ாகத ் துலணத ் தலைவர ்

R.திநனஷ், இே்தியத் வதாழிை்துலறயின் தலைவராக 2022-2023 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு 

ேியமிக்கப் படட்ுள்ளார.் 
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 ேிதி ஆநயாக் அலமப்பின் முன்னாள் தலைலம ேிரவ்ாக அதிகாரி அமிதாப் காே்த,் G20 

அலமப்பின் தலைலமப் வபாறுப்பிலன இே்தியா ஏற்பதற்கு சிை மாதங்களுக்கு 

முன்னதாக இே்தியாவின் அரசு முலற அதிகாரியாக (வஷரப்ாவாக) பணியாற்ற உள்ளார.் 

 ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர ் ஷின்நொ அநப அவரக்ளுக்கு மரியாலத வெலுத்தும் 

வலகயிை், ஜூலை 09 ஆம் நததியன்று இே்திய ோடு முழுவதும் அரசு துக்க ோளாக 

அனுெரிக்கப் பட்டது. 

 கஜகஸ்தானிை் ேலடவபற்ற எநைாரட்ா நகாப்லபப் நபாட்டியிை் இே்தியக் குத்துெ ்ெண்லட 

வீராங்கலனகளான அை்ஃபியா பதான் மற்றும் கிதிகா ஆகிநயார ் தங்கப் பதக்கம் 

வவன்றனர.் 

 கிரிக்வகட் வரைாற்றிை் வதாடரெ்ச்ியாக 13 டி20 நபாட்டிகளிை் வவற்றி வபற்ற முதை் அணித ்

தலைவர ் என்ற வபருலமலய இே்திய கிரிக்வகட் அணித்தலைவர ் நராகித ் ெரம்ா 

வபற்றுள்ளார.் 

 இளம் இே்திய கிராண்டம்ாஸ்டர ்  D.குநகஷ் ஸ்வபயினின் ஜிநஜான் ேகரிை் ேலடவபற்ற 

கிநஜான் வெஸ் மாஸ்டரஸ்் சபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்லத வவன்ைார.் 

 ஒரு மூத்த நிரே்ாக அதிகாரியான R.K.குப்தா துலணத ்நதரத்ை் ஆலணயராக ேியமிக்கப் 

படட்ுள்ளார.் 

 இே்தியாவின் முதை் குடியரசுத் தலைவரின் ேிலனவாக, வபாது ேிரவ்ாகத்திற்கான டாக்டர ்

ராநஜே்திர பிரொத் ேிலனவு விருது என்ை ஒன்று ேிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 எரண்ாகுளம் பாை்வபாருடக்ள் ஆலையானது, முழுவதுமாகச ் சூரிய ெக்தியினாை் 

இயங்கும் இே்தியாவின் முதை் ஆலையாக மாற உள்ளது. 

 வபண் கை்விக்காக பாடுபடும் ஒரு இளம் வபண்மணியான பாகிஸ்தாறனச ் சசரந்்த 

மலாலா என்ை சபண்மணிலயக் வகௌரவிக்கும் வலகயிை் ஜூலை 12 ஆம் நததியன்று 

உைக மைாைா தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 வதன் வகாரியாவின் ொங்நவா ேகரிை் ேலடவபற்ற ெரவ்நதெத் துப்பாக்கி சுடுதை் 

விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகள் கூட்டலமப்பு (ISSF) ேடத்திய துப்பாக்கிெ ் சுடுதை் உைகக் 

நகாப்லப நபாட்டியிை் இே்தியாவின் அரஜ்ுன் பாபுதா தனது முதை் தங்கப் பதக்கத்லத 

வவன்றார.் 

 இே்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலயெ ்நெரே்்த பிரசோம் வதாகுதியின் முன்னாள் ெட்ட மன்ற 

உறுப்பினர ் M.J. சேக்கப் (82) பின்லாந்தின் தாம்பியரில் நறடசபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டு 

உைக மாஸ்டரஸ்் தடகள ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியின் 200 மீட்டர ்தலட ஓடட்ம் மற்றும் 80 

மீட்டர ்தலட ஓட்டப் நபாட்டிகளிை், இரண்டு வவண்கைப் பதக்கங்கலள வவன்றுள்ளார.் 

 பீகார ் ெட்டமன்றக் கடட்ிடத்தின் ஒரு நூற்றாண்டு விழாவின் ேிலறலவக் குறிக்கும் 

வலகயிை் அலமக்கப்படட்ுள்ள பீகார ் ெட்டமன்றக் கட்டிடத்தின் ஒரு நூற்றாண்டு 

ேிலனவுத் தூணிலனப் பிரதமர ்அவரக்ள் திறே்து லவத்தார.் 

 ஸ்ரீேகரின் நொன்வார ் பகுதியிை் உள்ள நகாவிலிை் அலமே்துள்ள சுவாமி ராமானுஜா 

ஆெெ்ாரியாரின் ‘அலமதிலயக் குறிக்கும் சிலைலய' மத்திய உள்துலற அலமெெ்ர ்அமித ்

சா காவணாலிக் காட்சி மூைமாக திறே்து லவத்தார.் 

 மத்திய வவளியுறவு மற்றும் கைாெெ்ாரத் துலற இலண அலமெெ்ர ் மீனாட்சி நைகி, 75 

சுதே்திரப் நபாராட்ட வீரரக்லளயும் வகாண்டாடுகின்ற, அவரக்ள் ோடட்ுக்காகெ ் வெய்த 

தியாகங்கலளப் பகிரே்்து வகாள்கின்ற ‘சுவாதிோத ெங்க்ராம் ோ ெரவ்ிநரா’ என்றப் 

புத்தகத்லத வவளியிடட்ுள்ளார.் 
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 மாேிை நவளாண்லம மற்றும் நதாட்டக்கலை அலமெெ்ரக்ளின் நதசிய அளவிைான 

மாோடு ஆனது நவளாண் மற்றும் விவொயிகள் ேை அலமெெ்கத்தினாை் வபங்களூரு 

ேகரிை் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 ெரவ்நதெ அளவிை் நபாட்டித்திறன் மிக்க ஏைத்திற்காக 10 எண்வணய்க் கிணறுகலள 

வழங்குவதற்கு, அலனத்து ேிறுவன திைந்தநிறல நில உரிமத் திட்டத்தின் எட்டாம் கட்ட 

ஏைத்திலன அரொங்கம் தற்நபாது வதாடங்கியுள்ளது. 

 அவமரிக்காவின் பிரம்ிங்காம் ேகரிை் ேலடவபற்ற  2022 ஆம் ஆண்டு உைக வில்வித்றத 

விலளயாடட்ுப் நபாட்டியிை் அபிநஷக் வரம்ா மற்றும் நஜாதி சுநரகா வவண்ணம் 

ஆகிநயார ்வவண்கைப் பதக்கத்திலன வவன்றனர.் 

 நமற்கு இரயிை்நவ ேிரவ்ாகமானது மும்றபயில் கர ் நராடு இரயிை் ேிலையத்திலிருே்து 

அருகிலுள்ள பாே்த்ரா முலனயம் வலர மிக ேீளமான இலணப்பு சகாண்ட நமம்பாை 

ேலடபாலதயிலன (314 மீ) திறே்துள்ளது. 

 ெரவ்நதெ நவளாண் நமம்பாடட்ு ேிதியம் (IFAD) ஆனது ஸ்வபயின் ோட்டிலனெ ் நெரே்்த 

அை்வாநரா ைாரிநயா என்பவலர ோன்காண்டுக் காைத்திற்கு அதன் புதிய தலைவராக 

ேியமித்துள்ளது. 

 நஜம்ஸ் பாண்ட ் படங்களுக்கான பிரதத்ிநயக இலெ ராகத்திலன எழுதிய பிரிட்டிஷ் 

இலெயலமப்பாளர ்மான்டி ோரம்ன் ெமீபத்திை் காைமானார.் 

 இே்தியாவின் முதை் மிக உயரந்்த ேகரப்்புற விலரவுவழிெ ் ொலையான, சடல்லி மை்றும் 

அரியானா மாநிலங்கறள இறணக்கும் துவாரகா விலரவுெ ் ொலை, 2023 ஆம் ஆண்டிை் 

பயன்பாட்டிற்கு வரும். 

 மத்திய அலமெெ்ரும் பாரதிய ஜனதா கட்சிலயெ ் நெரே்்தப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினருமான பியூஷ் நகாயை் மாேிைங்களலவயின் ஆளுங்கட்சித் தலைவராக 

மீண்டும் ேியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் சேளியிடப் பட்ட வதன் வகாரிய ராப் பாடகர ் லெயின் ‘கங்னம் 

ஸ்லடை்’ பாடலானது யூடியூப் ஊடகத்திை்  ஒரு பிை்லியன் பாரல்வகலளக் கடே்த முதை் 

ஒளிப்படக் காட்சி (பாடை்) என்ற வபருலமலயப் வபற்றது. 

 ஒன்காரட்ு என்ற றகசபசி கடன் அடல்ட வழங்கீடட்ு ேிறுவனமானது, 100 மிை்லியன் டாைர ்

ேிதிறயத் திரட்டி, இே்தியாவின் 104வது யூனிகாரன்் ேிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

 ேீருக்கடியிை் அலமக்கப்பட உள்ள இே்தியாவின் முதை் வமட்நரா நபாக்குவரத்து வெதி 

வகாை்கத்தாவிை் 2023 ஆம் ஆண்டிை் வெயை்பாடட்ுக்குக் வகாண்டு வரப் படும். 

 ஃநபஸ்புக் ஊடகத்தின் உரிமம் வகாண்ட வமடட்ா ேிறுவனமானது தனது முதைாவது 

வருடாே்திர மனித உரிலம அறிக்லகலய வவளியிட்டது. 

 இே்தியா தனது ஒடட்ு வமாத்த நகாவிட் 19 தடுப்பூசி வழங்கீடட்ு இயக்கமானது 200 நகாடி 

என்ற எண்ணிக்லகலயக் கடே்துள்ளது. 

 பாரதி ஏரவ்டை் ேிறுவனமானது, வபங்களூருவிை் உள்ள நபாஷ்ெ ்வாகனத் வதாழிை் நுட்ப 

மின்னணு உற்பத்தி ஆலையிை் இே்திய ோட்டின் முதை் 5G தனியார ் கட்டலமப்பிலன 

வவற்றிகரமாகப் பரிநொதலன வெய்தது. 

 ஸ்வபயினிை் ேலடவபற்ற 41வது விை்ைா டி வபனாஸ்க் ெரவ்நதெ ெதுரங்க ஓபன் 

நபாட்டியிை் இே்திய கிராண்ட்மாஸ்டர ்அரவிே்த் சிதம்பரம் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 
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 வெரப்ியாவிை் ேலடவபற்ற பாராசின் ஓபன் ெதுரங்கப் நபாட்டியிை் இே்திய கிராண்ட் 

மாஸ்டர ்R. பிரக்ஞானே்தா வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

 பஞ்சாறபச ் சசரந்்த பிரபை கேை் பாடகர ் பூபிே்தர ் சிங் ெமீபத்திை் மும்றபயில் காைம் 

ஆனார.் 

 ஒரு புதிய சுழை்முலற முன்வனடுப்பின் கீழ் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான ஷாங்காய் 

ஒத்துலழப்பு அலமப்பின் முதைாவது "கைாெெ்ார மற்றும் சுற்றுைாத் தலைேகரமாக" 

வாரணாசி மாறியுள்ளது. 

 அசமரிக்காவில் நறடசபறும் உைகத் தடகள ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் 

ஆண்களுக்கான ேீளம் தாண்டுதை் பிரிவின் இறுதிப் நபாட்டிக்குத் தகுதி வபற்ற முதை் 

இே்தியர ்என்ற வபருலமலயக் சகரளாவிறனச ்சசரந்்த முரளி ஸ்ரீெங்கர ்வபற்றுள்ளார.் 

 நதசிய நவளாண் மற்றும் ஊரக நமம்பாடட்ு வங்கியின் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான 

வங்கி இலணப்புத் திடட்த்தின் கீழ், 2021-22 ஆம் ேிதியாண்டிற்கான தமிழ்ோட்டின் 

சிறப்பாகெ ்வெயை்படும் வங்கி என்ற விருலத இே்தியன் வங்கி வபற்றுள்ளது. 

 இங்கிைாே்திை் ேலடவபற்ற ஒருோள் மற்றும் வடஸ்ட் நபாட்டிகளிை் ெதம் அடித்த முதை் 

ஆசிய-விக்வகட் கீப்பர ்நபடஸ்்நமன் என்ற புதிய உைகச ்ொதலனலய இந்தியாவின் ரிஷப் 

பந்த் பலடத்துள்ளார.் 

 ரஷ்யாவிடமிருந்து சபைப் பட்ட INS சிே்துத்வாஜ் கப்பைானது விசாகப் பட்டினத்தில் 35 

ஆண்டு காைச ்நெலவக்குப் பிறகு கடற்பலடயிை் இருே்து விைக்கப்பட்டது. 

 L&T வடக்னாைஜி ெரவ்ீெஸ் என்ை ேிறுவனமானது, அரசினாை் நமற்வகாள்ளப்பட்ட முழு 

அளவிைான 5ஜி வலையலமப்புகளுக்கான அலைக்கற்லற நேரடி ஒதுக்கீட்டிை் தனது 

ஆரவ்த்லத வவளிப்படுதத்ிய முதை் வதாழிை்நுட்ப ேிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரநதெத்திை் அலமக்கப்படட்ுள்ள 296 கி.மீ. ேீளமுள்ள பண்நடை்கண்ட ்விலரவுெ ்

ொலைலயப் பிரதமர ்ெமீபத்திை் திறே்து லவத்தார.் 

 உெெ் ேீதிமன்றத்தின் முன்னாள் ேீதிபதி வினீத் ெரண் இே்தியக் கிரிக்வகட ்கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியத்தின் வேறிமுலறகள் அதிகாரி மற்றும் குலறநகட்பு அதிகாரியாகப் 

வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

 நதசியப் பங்குெ ் ெே்லதயின் புதிய நமைாண்லம இயக்குேர ் மற்றும் தலைலம ேிரவ்ாக 

அதிகாரியாக ஆஷிஷ் குமார ்ெவுகான் ேியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 நதசிய நவளாண் ஆராய்ெச்ி நமைாண்லமக் கழகமானது அதன் ஒடட்ுவமாத்தச ் வெயை் 

திறனுக்காக சேண்டி 2021 ஆம் ஆண்டின் ெரத்ார ் பநடை் இே்திய நவளாண் ஆராய்ெச்ி 

ேிறுவனத்தின் சிறே்த ேிறுவன விருதிலனப் வபற்றுள்ளது. 

 திலரப்படத் தயாரிப்பாளர ்K.P.குமரன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க J.C. நடனியை் 

விருதிற்குத ்நதரவ்ு வெய்யப்படட்ுள்ளார.் 

o மலையாளச ் சினிமாத ் துலறக்கு ஒரு தனிேபர ் ஆற்றும் பங்களிப்பிலன 

அங்கீகரிக்கும் வலகயிை் நகரள அரொங்கத்தினாை் ஆண்டுநதாறும் இே்த விருது 

வழங்கப் படுகிறது. 

 எலான் மஸ்க், டவ்ிட்டர ் ேிறுவனம் நபாலி கணக்குகளின் எண்ணிக்லக குறித்த 

நபாதுமான தகவலை வழங்கத் தவறியலத அடுத்து,  44 பிை்லியன் டாைர ் வதாலகயிை் 

டவ்ிட்டலர வாங்குவதற்கான திட்டத்திலன ரத்து வெய்துள்ளார.் 
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 நகாடக் மஹிே்திரா வங்கியானது, வருமான வரித ் துலறயின் இலணயவழி வருமான 

வரித் தாக்கை் வெய்வதற்கான தளத்துடன் அதன் வதாழிை்நுட்ப ஒருங்கிலணப்லப 

ேிலறவு வெய்துள்ளது.  

o இதன் மூைம், நகாடக் மஹிே்திரா வங்கியின் வாடிக்லகயாளரக்ள் இலணய வழியிை் 

தங்கள் நேரடி வரிகலள இே்த இலணய தளத்தின் இலணய வழி வரிப் பதிவுப் 

பக்கத்தின் மூைம் வெலுதத் முடியும். 

 2023 ஆம் ஆண்டிை் யூநரா ோணயத்திலன ஏற்றுக் வகாள்வதற்கு குநராஷிய ோட்டிற்கு 

ஐநராப்பிய ஒன்றியம் தனது இறுதி ஒப்புதலை வழங்குகிறது.  

o இதனாை், 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் நததியன்று யூநரா பணப் பிரிவிை் 

இலணயும் 20வது ோடாக குநராஷியா மாற உள்ளது. 

 ஒவ்நவார ் ஆண்டும், ஜூலை 22 ஆம் நததியன்று மாம்பழங்கலளக் வகாண்டாடும் 

வலகயிை் நதசிய மாம்பழத் தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 எை்நதாஸ் பாை், அசமரிக்காவில் நறடசபறும் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உைக தடகள 

ொம்பியன்ஷிப் மும்முலற தாண்டை் நபாட்டியின் இறுதிச ்சுற்றிற்குத் தகுதி வபற்ற முதை் 

இே்தியர ்ஆனார.் 

 ேீரஜ் நொப்ரா, அசமரிக்காவில் நறடசபறும் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உைக தடகள 

ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் முதன்முலறயாக வவள்ளிப் பதக்கத்திறன வவன்று வரைாறு 

பலடத்துள்ளார.் 

o உைக தடகள ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் வவள்ளிப் பதக்கத்திறன வவன்ற முதல் 

இந்தியராக இேர ்உருசேடுத்துள்ளார.் 

 திருவனே்தபுரத்திை் உள்ள மத்திய அறிவியை் மற்றும் வதாழிை்துலற ஆராய்ெச்ி 

ெலபயின் நதசியப் பை்துலற அறிவியை் மற்றும் வதாழிை்நுட்ப ேிறுவனமானது, வமன் 

ரகப் வபாருடக்ளின் (CASM) நவதியியை் மற்றும் பயன்பாடுகள் குறித்த ெரவ்நதெ 

மாோட்டிலன ேடத்த உள்ளது. 

 வங்காளநதெத்லதெ ் நெரே்்த மலைநயறும் வீராங்கலனயான வசிஃபா ேஷ்ரன்ீ, 

இரண்டாவது உயரிய மலைச ் சிகரமான K2 சிகரத்திை் ஏறிய முதை் வங்காளநதெ ேபர ்

என்ற வபருலமலயப் வபற்றார.் 

 முதைாவது நகநைா இே்தியா மகளிர ் வாள்ெண்லடப் நபாட்டியானது, புது வடை்லியிை் 

உள்ள டை்கநடாரா உள்விலளயாடட்ு அரங்கத்திை் ேடத்தப்படும். 

 இே்தியா டுநட இதழுடன் இலணே்து டீம் மாரக்்ஸ்நமன் என்ற அலமப்பினாை் ஏற்பாடு 

வெய்யப்பட்ட முதை் ஆய்வில் 2022 ஆம் ஆண்டின் பணி வெய்ய மிகவும் விரும்பத்தகு 

இடங்களிை் ஒன்றாக நதசிய அனை்மின் கழகம் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 நவாடநபான் ஐடியா ேிறுவனமானது, அக்சயா முே்த்ரா என்பவலர மூன்று ஆண்டுக் 

காைத்திற்கு அதன் தலைலம ேிரவ்ாக அதிகாரியாக ேியமித்துள்ளது 

 இைங்லகயின் குடியரசுத் தலைவர ்ரணிை் விக்கிரமசிங்நக, இைங்லகயின் புதிய மற்றும் 

15வது பிரதமராக திநனஷ் குணவரத்னா என்பவலர ேியமித்துள்ளார.் 

 44வது ெரவ்நதெ ெதுரங்க ஒலிம்பியாட ் நபாட்டிக்கான ‘வணக்கம் வென்லன’ கீதத்லத 

ஏ.ஆர.்ரே்மான் வவளியிட்டார.் 

 கான்பூரிை் உள்ள இே்தியத ்வதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் வதாடக்க ேிறுவன காப்பு 

மற்றும் புத்தாக்க லமயமானது, "ேிரம்ான்" உத்நவகத் திட்டத்லத வதாடங்கி உள்ளது. 
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 ெரவ்நதெ கிரிக்வகட் ெலபயானது, அதன் 78வது வருடாே்திரப் வபாதுக் கூட்டத்திை் 

மங்நகாலியா, சுவிடெ்ரை்ாே்து மற்றும் தஜிகிஸ்தான் ஆகிய ோடுகலள தனது புதிய 

உறுப்பினர ்ோடுகளாக இலணத்தது. 

 உைக வங்கியானது, இண்டரம்ிட் கிை் என்பவலர அதன் தலைலமப் வபாருளாதார 

ேிபுணராகவும், நமம்பாடட்ுப் வபாருளாதாரத்திற்கான மூத்த துலணத் தலைவராகவும் 

ேியமித்துள்ளது. 

o வகௌசிக் பாசுவுக்குப் பிறகு, இே்த ெரவ்நதெ ேிதி ேிறுவனத்தின் தலைலமப் 

வபாருளாதார ேிபுணராக வபாறுப்நபற்க உள்ள இரண்டாவது இே்தியர ்கிை் ஆவார.் 

 பாரத் சஞ்சார ்நிகாம் லிமிசடட் நிறுேனத்திை்கான 1.64 லடச்ம் சகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான 

மறுசீரறமப்பு நிதிக்கு மத்திய அறமசச்ரறே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சபங்களூரு, குேராத், புது சடல்லி மை்றும் சபாபால் ஆகிய நான்கு சேே்சேறு இடங்களில் 

5G ேறலயறமப்பிறன நிறுவி அதறன இந்தியத் சதாறலத்சதாடரப்ு ஒழுங்கு முறை 

ஆறணயம் பரிசசாதித்து ேருகிைது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கான நிோரணம் மை்றும் பணி முகறமக்கு 

இந்தியா 2.5 மில்லியன் அசமரிக்க டாலரக்றள நிதியாக ேழங்கியுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் சயாசசமிட்டி என்ை சதசியப் பூங்காவிை்கு அருசக ஏை்படட் ஒரு காடட்ுத் 

தீயானது கடட்ுப்பாடற்ட மீறி சகாழுந்து விடட்ு எரிந்தது.  

o இது இந்த ஆண்டில் ஏை்பட்ட கலிசபாரன்ியாவின் மிகப்சபரிய காடட்ுத ் தீ நிகழ்வில் 

ஒன்ைாக உருசேடுத்துள்ளது. 

 இத்தாலியின் சராம் நகரில் நறடசபை்ை 17 ேயதுக்குட்பட்சடாருக்கான கிசரக்க-சராமன் 

உலக சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் இந்திய மல்யுத்த வீரர ்சூரே் ேசிஷ்த் தனது முதலாேது 

தங்கப் பதக்கத்திறன சேன்ைார.் 

 பி.வி.சிந்து மை்றும் இந்திய ஆடேர ் ஹாக்கி அணித் தறலேர ் மன்பிரதீ் சிங் ஆகிசயார ்

இங்கிலாந்தின் பரம்ிங்ஹாமில் நறடசபை உள்ள காமன்சேல்த் விறளயாடட்ுப் 

சபாட்டிகளின் சதாடக்க விழாவில் இந்திய நாட்டின் சதசியக் சகாடிறய ஏந்தி அணிறய 

ேழி நடத்திச ்சசல்ல உள்ள வீரரக்ளாக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கல்லூரிக் கனவு திட்டம் 

 முதை்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் கை்லுாரிக் கனவு என்ை திட்டத்லதத் வதாடங்கி 

லவத்தார.் 

 இது ‘ோன் முதை்வன்’ என்ை திட்டத்தின் கீழ் வதாடங்கப்பட்டது. 

 இது 12 ஆம் வகுப்பு நதரெ்ச்ி வபற்ற மாணவரக்ளுக்கு உயரக்ை்விக்கான  வழி காடட்ுதலை 

வழங்குவதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

 இதலன நமலும் வெம்லமப்படுத்தித் தமிழகத்லதக் கை்வியிை் சிறே்து விளங்கும் ஒரு 

மாேிைமாக மாற்றுவதற்கான திட்டநம ோன் முதை்வன் திட்டமாகும். 
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சூரியா திட்டம்  

 சிங்கப்பூலரெ ்நெரே்்த IGSS ேிறுவனமானது தமிழக அரசுடன் இலணே்து, தமிழ்ோட்டிை் 300 

ஏக்கர ் பரப்பளவிை் 25,600 நகாடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் மானியத்துடன் குலற கடத்தி 

உற்பத்திப் பூங்காலவ ேிறுவுவதற்கான ஒரு புரிே்துணரவ்ு ஒப்பே்தத்திலன 

நமற்வகாண்டுள்ளது. 

 இே்த உயர ் வதாழிை்நுட்பத் வதாழிை்துலறப்  பூங்கா வென்லனக்கு அருகிை் ேிறுவப்பட 

உள்ளது. 

 IGSS என்ற துணிகர முதலீடட்ு ேிறுவனமானது தனது குலறகடத்தி உற்பத்திப் 

பூங்காவிலன ‘சூரியா திட்டம்’ என்ற வபயரிை் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

 

‘வணிகம் செய்வதத எளிதாக்குதல்' தரவரிதெ 

 

 2020 ஆம் ஆண்டு 'வணிகச ் சீரத்ிருத்தச ் வெயை் திட்டம் (BRAP) ஆனது ெமீபத்திை் மத்திய 

ேிதி அலமெெ்கத்தினாை் வவளியிடப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு வணிகச ் சீரத்ிருத்தச ் வெயை் திட்டமானது 15 வணிக ஒழுங்குமுலறப் 

பகுதிகலள உள்ளடக்கிய 301 சீரத்ிருத்த மதிப்புகலள உள்ளடக்கியது. 

 வணிகெ ் சீரத்ிருத்தச ் வெயை் திட்டத்தின் அமைாக்கத்தின் அடிப்பலடயிை் முதை் ஏழு 

ொதலனயாளரக்ளின் பட்டியலிை் தமிழ்ோடும் இடம் வபற்றுள்ளது. 

 முன்பு 14வது இடத்திை் இருே்த தமிழகம் தற்நபாது மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்நனறி 

உள்ளது. 

 ஆே்திரா 98% மதிப்புடன் முதலிடத்திலும், குஜராத் 97.7% மதிப்புடன் இரண்டாம் இடத்திலும் 

தமிழ்ோடு 97% மதிப்புடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. 
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சூரியெக்தி மின் உற்பத்தி நிதலயம் 

 டாடா பவர ் ேிறுவனமானது திருவேை்நவலி மாவட்டத்திை் ரூ.3000 நகாடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டிை் புதிய சூரிய மின்கைம் மற்றும் மாதிரி உற்பத்தி ேிலையத்திலன 

அலமப்பதற்கு தமிழ்ோடு அரசுடன் ஒப்பே்தம் வெய்து வகாண்டுள்ளது. 

 இது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்திக்கு மாறுதை் மற்றும் இம்மாேிைத்திை் நவலை 

வாய்ப்புகலள உருவாக்குவதை் ஆகியவற்லற ஊக்குவிகச ் சசய்ேலத நோக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

20 புதிய கல்லூரிகள் 

 மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் 20 கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரிகலளக் காவணாலிக் காட்சி 

மூைம் திறே்து லவத்தார.் 

 இே்த 20 கை்லூரிகளும் தற்நபாது தற்காலிகக் கட்டிடங்களிை் வெயை்படும்.  

 அவற்றிற்கானக் கட்டிடங்கள் அரசால் கட்டப்படட் பிறகு இே்தக் கை்லூரிகள் ேிரே்தரக் 

கட்டிடங்களுக்கு மாற்றப்படும். 

 மாேிைத்திை் 20 கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரிகலளத் வதாடங்குவதற்கான ஒரு 

அறிவிப்பிலன உயரக்ை்வித்துலற அலமெெ்ர ் வபான்முடி அவரக்ள் ெட்டெலபயிை் 

வவளியிட்டார.் 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிை் வவளியிடப்படட் ஒரு அறிவிப்பின் படி, மாேிை அரொனது 10 

கை்லூரிகலள ேிறுவத் திட்டமிட்டிருந்தது. 

 பின்னர ் 2022-23 ஆம் ஆண்டிை் வவளியிடப்படட் அறிவிப்பிை், நமலும் 10 கலை மற்றும் 

அறிவியை் கை்லூரிகலள ேிறுவ மாேிை அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதல் ஏவுகல இயந்திர உற்பத்தித் சதாழிற்ொதல 

 அக்னிகுை் காஸ்நமாஸ் என்ை ேிறுவனமானது, முப்பரிமாண முலறயிை் அெச்ிடப்பட்ட 

ஏவுகை இயே்திரங்கலள உற்பத்தி வெய்வதற்கான இே்தியாவின் முதை் வதாழிற் 

ொலைலயச ்வென்லனயிை் துவக்கியுள்ளது. 

 இது அதன் வொே்த உள்பயன்பாடட்ு ஏவுகைங்களுக்கான இயே்திரங்கலளத ்தயாரிக்கப் 

பயன்படும். 

 இே்த உற்பத்தி ேிலையமானது வாரத்திற்கு இரண்டு ஏவுகை இயே்திரங்கள் தயாரிப்பதன் 

மூைம் ஒவ்வவாரு மாதமும் ஒரு ஏவுகை வாகனத்திலனத் தயாரிக்கும் திறன்கலளக் 

வகாண்டது, 

 இது அக்னிபான் என்ை ராக்வகட்டிலன ஏவுவதற்கு நதலவயான எண்ணிக்லகயிைான 

இயே்திரங்கலள உருவாக்குகிறது. 

 இது தனிப் பயனாக்கக் கூடிய, இரண்டு ேிலைகள் வகாண்ட ஒரு ஏவுகை வாகனமாகும். 

 இது 700 கி.மீ. உயரத்திை் உள்ள (புவி தாழ்மட்ட சுற்றுப்பாலதகள்) சுற்றுப் பாலதக்கு 100 

கிநைா எலடயுள்ளப் வபாருடக்லள எடுத்துெ ்வெை்லும் திறன் வகாண்டது.  

 நமலும், இது குலறே்தபடெ்க் குறுக்கீடுகநளாடு வன்வபாருள் மாற்றத்திலன நமற் 

வகாள்ளச ்சசய்வதற்கான உள்ளலமலவச ்வெயை்படுத்துகிறது. 
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ததசிய நிறுவனங்கள் தரவரிதெக் கட்டதமப்பின் தரவரிதெயில் தமிழகக் 

கல்லூரிகள் 

 

 வென்லனயின் இே்தியத் வதாழிை்நுட்பக் கழகமானது ஒடட்ு வமாத்தப் பிரிவிை் ோட்டின் 

சிறே்த உயரக்ை்வி ேிறுவனமாகத் தரேிலைப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 ஒடட்ு வமாத்தப் பிரிவிை், முதை் 200 கல்லூரிகளிை் தமிழக மாேிைத்லதெ ் நெரே்்த 38 

கல்லூரிகள் இடம் வபற்றுள்ளன. 

 மாேிை (பிரசிவடன்சி) கை்லூரியானது, மூன்றாவது சிறே்த கை்லூரியாக மீண்டும் தனது 

இடத்லதத் தக்க லவத்துக் சகாண்டுள்ளது. 

 இதில் ைநயாைா கை்லூரி ோன்காவது இடத்லதப் வபற்றுள்ளது. 

 இதில் வென்லன கிறிஸ்தவக் கை்லூரி 17வது இடத்திை் உள்ளது. 

 ோன்கு மகளிர ் கை்லூரிகள் – ராணி சமரி (47), எத்திராஜ் (65), மகளிர ் கிறிஸ்டியன் (72) 

மற்றும் ஸ்வடை்ைா சமரிஸ் (76)  ஆகியலவ முதை் 76 இடங்களிை் இடம் வபற்றுள்ளன. 

 இே்திய ோட்டின் முதை் 200 கை்வி ேிறுவனங்களின் பட்டியலிை் தமிழக மாேிைத்தின் 73 

கை்லூரிகள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

 ோட்டின் சிறே்தப் வபாறியியை் ேிறுவனங்களிை் பதிமூன்று கல்லூரிகள் வென்லனயிை் 

உள்ளலவயாகும். 

 11 சிறே்த முதுகலை வணிக நமைாண்லம கை்வி ேிறுவனங்கள் தமிழகத்திை் 

அலமே்துள்ளன. 

 

திறன்மிகு நகரத்திற்கான நிதிப் பயன்பாடு 

 அரசின் முதன்லமயான திறன்மிகு ேகரங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ேிதியின் 

பயன்பாடுகளின் அடிப்பலடயிை் தரவரிலெப்படுத்தப்பட்ட மாேிைங்களின் பட்டியலிை் 

தமிழ்ோடு முதலிடத்திை் உள்ளது. 

 இதில் உத்தரப் பிரநதெம் இரண்டாவது இடத்திை் உள்ளது. 

 100 திறன்மிகு ேகரங்கலளக் கட்டலமப்பதற்கு மத்திய அரசு ரூ.30,751.41 நகாடிலய 

வவளியிடட்ுள்ள நிறலயில் அதிை் 90% ேிதியானது பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
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 மத்திய அரொனது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 ஆம் நததியன்று திறன்மிகு ேகரங்கள் 

திட்டத்லதத ்வதாடங்கியது. 

 மத்திய அரொனது இத்திட்டத்திற்காக ஒரு ேகரத்திலனக் கட்டலமப்பதற்காக சேண்டி 

ஆண்டுக்குச ்ெராெரியாக ரூ.100 நகாடி என்ை அளவில் ஐே்தாண்டுகளுக்கு ரூ.48,000 நகாடி 

ேிதியுதவி அளிக்கும். 

 

ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் தபாட்டியின் சதாடக்க விழா 

 சசன்றனயில் நறடசபறுகின்ை 44ேது சதுரங்க ஒலிம்பியாட ் சபாட்டிறயப் பிரதமர ்

சதாடங்கி றேத்தார.் 

 இந்தியாவில் சதுரங்க ஒலிம்பியாட் சபாட்டி நறடசபறுேது இதுசே முதல் முறை ஆகும். 

 இதில் அதிக எண்ணிக்றகயிலான நாடுகள், அதிக எண்ணிக்றகயிலான அணிகள் 

மை்றும் சபண் சதுரங்க வீராங்கறனகளின் அதிக அளவிலானப் பங்சகை்பு என இது 

பல்சேறு சிைப்பம்சங்கறளக் சகாண்டுள்ளது. 

 முதலில் இந்த ஒலிம்பியாட் சபாட்டியானது ரஷ்யாவில் நறடசபைத் திட்டமிடப்பட்டது. 

 ஆனால் ரஷ்யா - உக்றரன் சமாதல் காரணமாக அது ரத்து சசய்யப்பட்டது. 

 இதில் கலந்து சகாள்கின்ை 73 இந்தியக் கிராண்ட் மாஸ்டரக்ளில் 26 சபர ் தமிழகத்றதச ்

சசரந்்தேரக்ள் ஆேர.் 

 இந்த ஒலிம்பியாட்டின் சேஷ்டி அணிந்தச ் சின்னமான தம்பி சசகாதரத்துேத்தின் 

அறடயாளமாகத் திகழ்கிைது. 

 

காதல உணவுத் திட்டம் 

 

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


                   
 

23 
 

 தமிழக அரசானது ேூறல 27ஆம் சததியன்று, ‘முதலறமசச்ரின் காறல உணவுத ்

திட்டத்தின்’ முதை்கட்டத்திறன அமல்படுத்தச ் சசய்ேதை்கான ஒரு அரசாறணறய 

சேளியிட்டது. 

 இது “இந்தியாவின் இத்தறகய முதல் ேறகத் திடட்மாக" விளங்கும். 

 ஒே்சோரு மாணேருக்கும் காய்கறிகளுடன் கூடிய 150-500 கிராம் அளவில் சறமத்த 

சாம்பார ்உடன் கூடிய உணோனது காறல உணோக ேழங்கப்பட உள்ளது. 

 இது 1,545 அரசு சதாடக்கப் பள்ளிகளில் சசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 2022-23 ஆம் ஆண்டில் மாநிலம் முழுேதும் உள்ள 1.14 லடச்த்திை்கும் அதிகமான  01 முதல் 

05 ஆம் ேகுப்பு ேறர பயிலும் மாணேரக்ள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயன் அறடோரக்ள். 

 இந்த ஆண்டில் இத்திட்டத்திை்கான சமாத்தச ்சசலவு 33.56 சகாடி ரூபாய் ஆகும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சவளிநாடு வாழ்இந்தியருக்கான மிஸ் இந்தியா பட்டம் 2022 

 குஷி பநடை், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வவளிோடு வாழ்இே்தியருக்கான மிஸ் இே்தியா 

பட்டத்திலன வவன்றவராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 இது இே்தியாவிற்கு வவளிநய பிற ோடுகளிை் மிக ேீண்ட காைமாக ேலடவபறும் ஒரு 

இே்தியப் நபாட்டியாகும் 

 இவர ்ஐக்கிய இராெச்ியத்லதெ ்நெரே்்த உயிரியை் மருத்துவ மாணவி ஆவார.் 

 கயானாலவெ ் நெரே்்த நராஷானி ரொக் என்பேர ் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸ் டீன் 

இே்தியாவாக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 கடே்த 2019 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ் மாதத்திை் மும்லபயிை் உள்ள லீைா தங்கும் 

விடுதியிை் ஏற்பாடு வெய்யப் பட்டலதயடுதத்ு, மூன்று ஆண்டு காை இலடவவளிக்குப் 

பிறகு இே்த ஆண்டிற்கானப் நபாட்டி தற்நபாது ேடத்தப்பட்டது. 
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ததசிய அளவில் சிறந்தத் தளவாடங்களுக்கான விருதுகள் 

 

 முதைாவது நதசிய அளவிை் சிறே்தத் தளவாடங்களுக்கான விருதுகள் வழங்கும் 

விழாவானது புதுதிை்லியிை் இே்திய அரொை் ேடத்தப்பட்டது. 

 மத்திய அலமெெ்ர ்பியூஷ் நகாயை் மற்றும் வரத்்தகம் & வதாழிை்துலற இலண அலமெெ்ர ்

நொம் பிரகாஷ் ஆகிநயார ்12 பிரிவுகளிை் இே்த விருதுகலள வழங்கினர.் 

 இே்தியாவிை் தளவாட விேிநயாகெ ்ெங்கிலியிை் ஈடுபடட்ுள்ள பை்நவறு வீரரக்ளுக்கு உரிய 

அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக இே்த விருதானது ேிறுவப்பட்டது. 

 

ஒதர நாடு, ஒதர சிறுநீரக கூழ்மப் பிரிப்பு 

 இது நதசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதான் மே்திரி நதசிய சிறுேீரக கூழ்மப் பிரிப்பு 

என்ை  திட்டத்தின் கீழ் அரொங்கத்தாை் வதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 இே்தத ் திட்டத்தின் கீழ், இே்தியாவிை் உள்ள எே்தவவாரு நோயாளியும் ோட்டிை் உள்ள 

எே்தப் பகுதியிலிருே்தும் சிறுேீரக கூழ்மப் பிரிப்பு வெதிலயப் வபறைாம். 

 இே்தியாவிை் வபரும்பாலும் தனியார ்துலறயிை், ஏறத்தாழ 4,950 சிறுேீரக கூழ்மப் பிரிப்பு 

லமயங்கள் இருே்த நபாதிலும், தற்நபாதுள்ள உள்கட்டலமப்பிலனக் வகாண்டு 

நதலவகலளப் பூரத்்தி வெய்யும் வீதம் பாதிக்கும் குலறவாகநவ உள்ளது. 

 

National Logistics Excellence Awards 2021 - List of Winners 

 Best Cargo Airline & Terminal Operator – FedEx Express Transportation and 

Supply Chain Services (India) Pvt. Ltd. 

 Best Road Freight Service Provider – DHL Supply Chain India Pvt. Ltd. 

 Best Rail Freight Service Provider – Adani Logistics Ltd. 

 Best Shipping & NVOCC service Provider – Maersk India Pvt. Ltd. 

 Best Port Service Provider – DP World 

 Best Warehouse service provider – Transport Corporation of India Ltd. 

(Through TCI Supply Chain Solutions) 

 Best Cold Chain/Refrigerated service provider - Transport Corporation of 

India Ltd. (Through TCI Supply Chain Solutions) 

 Best Express Logistics Service Provider – Safe express Pvt. Ltd. 

 Best Logistics infrastructure and service provider – Adani Logistics Ltd. 

 Best Freight Forwarders – Kuehne + Nagel Pvt. Ltd. 

 Best Customs House Agent/Customs broker – International Clearing & 

Shipping Agency (India) Pvt. Ltd. 

 Industry Excellence Award – Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 

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


                   
 

25 
 

பல்தலான்ஜி மிஸ்திரி 

 ஷபூரஜ்ி பை்நைான்ஜி குழுமத்தின் தலைவர ்பை்நைான்ஜி மிஸ்திரி, மும்லபயிை் தனது 93 

வயதிை் காைமானார.் 

 மிஸ்திரியின் குடும்பம் இே்தியக் கடட்ுமானம் மற்றும் மலன விற்பலனப் வபரு 

ேிறுவனமான ஷபூரஜ்ி பை்நைான்ஜி குழுமத்திலன இயக்கி வருகிறது. 

 இது 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ேிறுவப்பட்டது.  

 நமலும், தற்நபாது 50க்கும் நமற்பட்ட ோடுகளிை் 50,000க்கும் நமற்பட்ட மக்கள் இே்த 

ேிறுவனத்திை் பணியாற்றுகின்றனர.் 

 இே்திய ரிெரவ்் வங்கி மற்றும் ஓமன் ோட்டின் சுை்தானுலடய ேீைம் மற்றும் தங்க 

ேிறத்தினாைான அை் ஆைம் அரண்மலன ஆகியலவ இே்த ேிறுவனம் கட்டலமத்த 

முக்கியத் திட்டங்களிை் சிைவாகும். 

 பை்நைான்ஜி மிஸ்திரியின் மகன் லெரஸ் மிஸ்திரி 2016 ஆம் ஆண்டிை் டாடா ென்ஸ் 

குழுமத்தின் தலைவர ்பதவியிை் இருே்து ேீக்கப்பட்டார.் 

 

புதிய சதாழிலாளர் குறியீடுகள் - இந்தியா 

 இே்தியாவிை் 4 புதிய வதாழிைாளர ்குறியீடுகளின் வதாகுப்பு மத்திய அரொை் வவளியிடப் 

பட உள்ளது. 

 அலவ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததி முதை் ேலடமுலறக்கு வர உள்ளன. 

 இே்த ோன்கு வதாழிைாளர ் குறியீடுகளின் கீழ் உள்ள விதிகள் வதாழிைாளர ் மற்றும் 

நவலைவாய்ப்புத் துறை அலமெெ்கத்தினாை் இறுதி வெய்யப்படட்ுள்ளன. 

 புதிய வதாழிைாளரக்் குறியீட்டின் ோன்கு விதிகள் ஊதியங்கள், வதாழிை்துலற உறவுகள், 

ெமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் வதாழிை் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் நவலை ேிலைகள் 

ஆகியனவாகும். 

 வழக்கமான நவலை நேரமானது தற்நபாதுள்ள 9 மணிநேரத்திை் இருே்து ஒரு ோலளக்கு 12 

மணி நேரமாக மாற்றப்படும்.  

 ஒரு வாரத்திை் 3 கட்டாய விடுமுலறகளுடன் 4 ோடக்ள் நவலை ோடக்ள் என வரம்பிட 

நவண்டும். 

 இதன் அரத்்தம் 48 மணி நேரமாக விதிக்கப்படட்ுள்ள வாரத்தின் வமாத்த நவலை நேரம் 

ஆனது மாற்றப் படாது என்பதாகும். 

 பணியாளரக்ள் மற்றும் முதைாளிகள் ஆகிநயாரின் வருங்காை றேப்பு ேிதிக்கானப் 

பங்களிப்புகள் அதிகரிப்பதாை் ஊழியரக்ளின் ெம்பளம் குலறயும். 

 வருங்காை லவப்பு ேிதிப் பங்களிப்பு என்பது வமாத்த ஊதியத்திை் 50 ெதவீதமாக இருக்க 

நவண்டும் 

 முன்னதாக, விடுப்பு நவண்டுவதற்கு ஒரு வருடத்திை் குலறே்தபடெ்ம் 240 நவலை ோடக்ள் 

நவலை வெய்திருக்க நவண்டும் என்று ெட்டம் இருே்தது. 

 தற்நபாது இே்த வரம்பு 180 நவலை ோடக்ளாக குலறக்கப்படட்ுள்ளது. 
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பால் ஸ்வராஜ் தளம் 

 நதசியக் குழே்லத உரிலமகள் பாதுகாப்பு ஆலணயம் பாை் ஸ்வராஜ் என்ை தளத்தின் கீழ் 

"CiSS வெயலி" ஒன்லறத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 இது வதருக்களிை் வாழும் சூழ்ேிலைகளிை் உள்ள குழே்லதகளின் மறுவாழ்வு 

ேடவடிக்றககளுக்காக (CiSS) உதவுவதை்கு என்று உருோக்கப் பட்டதாகும். 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டு சிறார ்ேீதிெ ்ெட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

சபங்களூரு ஒரு சுகாதாரம் என்ற தொததனத் திட்டம் 

 பாை்வளம் மற்றும் காை்ேலட வளரப்்புத் துறை அலமெெ்கம் ஆனது வபங்களூரிை் ‘ஒரு 

சுகாதாரம்’ என்ற நொதலனத் திட்டத்திலனத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 இது இே்தியத் வதாழிை் கூட்டலமப்பு மற்றும் பிை் & வமலிண்டா நகடஸ்் அறக்கட்டலள 

ஆகியவற்றிலன அமைாக்கப் பங்குதாரரக்ளாகக் வகாண்டுச ்வெயை்படுதத்ப்படும். 

 இது மனிதரக்ள், விைங்குகள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் ேைன் ஆகியவற்றிற்கானப் பங்கு 

தாரரக்லள ஒநர தளத்திை் வகாண்டு வரும். 

 எதிரக்ாைத்திை் நகாவிட்-19 வதாற்றுநோய் நபான்ற விைங்குவழித் வதாற்று நோய் 

உருவாவலதத ் தடுப்பதற்கான சில தீரவ்ுகலள உருவாக்குவலத இது நோக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 காை்ேலட வளரப்்பு மற்றும் பாை்வளத ்துலறயானது, கரே்ாடகா மாேிைத்நதாடுச ்நெரத்்து 

உத்தரகாண்ட் மாேிைத்திலும் இே்த நொதலனத் திட்டங்கலளச ்வெயை்படுதத்ி வருகிறது. 

 காை்ேலட வளரப்்பு மற்றும் பாை்வளத ் துலறயானது நதசிய அளவில் ஒரு சுகாதாரச ்

வெயை்திட்டத்திலன உருவாக்க உள்ளது. 

 இது எதிரக்ாைத்திை் விைங்குவழித் வதாற்று நோய் உருவாவலதத ்தடுக்க உதவும். 

 

குறுகியக் காலப் பணியாளரக்ள் குறித்த நிதி ஆதயாக் அதமப்பின் அறிக்தக 

 இே்தியாவிலுள்ள குறுகியக் காைப் பணியாளரக்ளுக்கு ெமூகப் பாதுகாப்லப வழங்கச ்

சசய்வதற்கான ேடவடிக்லககலள ேிதி ஆநயாக் பரிே்துலரத்துள்ளது. 
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 2029-30 ஆம் ஆண்டிை் இே்த பணியாளரக்ளின் எண்ணிக்லகயானது 2.35 நகாடியாக 

உயரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 ேிதி ஆநயாக் வவளியிடட் ஒரு ஆய்வின்படி, 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் குறுகியக் காைப் 

பணியாளரக்ளின் எண்ணிக்லகயானது 77 ைடெ்மாக இருக்கும் என மதிப்பிடப் படட்ு 

உள்ளது. 

 இே்த அறிக்லகயானது குறுகியக் காைப் பணியாளரக்லள ஒரு குறிப்பிட்டத ்தளத்திலனச ்

ொரே்்தப் பணியாளரக்ள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்டத ்தளத்திலனச ்ொராதப் பணியாளரக்ள் 

என இரு நவறு பிரிவுகளாக வலகப்படுத்தியது. 

 ஒரு குறிப்பிட்டத ் தளத்திலனச ் ொரே்்தப் பணியாளரக்ள் என்பது இலணயதள 

வமன்வபாருள் வெயலிகள் அை்ைது எண்ணிமத ் தளங்களின் நெலவக்காகப் பணி 

புரிபவரக்லளக் குறிக்கிறது. 

 ஒரு குறிப்பிட்டத் தளத்திலனச ் ொராதப் பணியாளரக்ள் என்பது வபாதுவாக ொதாரண 

கூலித ் வதாழிைாளரக்ள் மற்றும் வபரும்பாைான துலறகளிை் வொே்தமாகப் பகுதி 

நேரமாகநவா அை்ைது முழு நேரமாகநவா சிறுவதாழிை் வெய்நவார ் ஆகிநயாலரக் 

குறிக்கிறது. 

 ‘ஸ்டாரட்் அப் இே்தியா முன்முயற்சியின் பாணியிை் ‘பிளாட்ஃபாரம்் இே்தியா முன் 

முயற்சிலய’ அறிமுகப்படுத்த ேிதி ஆநயாக் பரிே்துலரத்தது. 

 தனது வமாத்தப் பணியாளரக்ளிை் மூன்றிை் ஒரு பங்கு ஊனமுற்நறார ்மற்றும் வபண்கள் 

ஆகிநயாலரக் வகாண்ட ேிறுவனங்களுக்கு ஊக்கதவ்தாலக வழங்கச ் சசய்வதற்கான 

முன்வமாழிதலையும் இது முன்லவத்தது. 

 

உத்தவ் தாக்கதர 

 மகாராஷ்டிர முதை்வர ் உத்தவ் தாக்கநர தனது முதை்வர ் பதவிலய ராஜினாமா 

வெய்வதாக அறிவித்துள்ளார.் 

 ெட்டமன்ற நமைலவ உறுப்பினர ்பதவிலயயும் அவர ்ராஜினாமா வெய்துள்ளார.் 

 ேம்பிக்லக வாக்வகடுப்பு அை்ைது வபரும்பான்லமலய ேிரூபிப்பதற்கான 

வாக்வகடுப்பிலன நமற்வகாள்வதற்குத் தலட விதிக்க உெெ் ேீதிமன்றம் மறுத்தலத 

அடுத்து இே்த அறிவிப்பிலன வவளியிடட்ார.் 

 சிலறயிை் உள்ள இரண்டு ெட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளான ேவாப் மாலிக் மற்றும் அனிை் 

நதஷ்முக் ஆகிநயார ் ேம்பிக்லக வாக்வகடுப்பிை் பங்நகற்கவும் ேீதிமன்றம் அனுமதி 

அளித்துள்ளது. 

 இே்த இரண்டு நதரே்்வதடுக்கப்பட்டச ் ெட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளும் அமைாக்க 

இயக்குேரகம் / மத்தியப் புைனாய்வு வாரியம் பதிவு வெய்த வழக்குகளின் காரணமாக 

ேீதிமன்றக் காவலிை் இருப்பதாை், அவரக்லள வாக்களிக்க அலழத்துச ்வெை்வதற்கு அந்த 

இரு ேிறுவனங்களுக்கும் வபாறுப்பு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிர ஆளுேர ் பகத் சிங் நகாஷ்யாரி, மகாராஷ்டிரா முதை்வர ் உத்தவ் 

தாக்கநரவுக்கு எதிராக ேம்பிக்லக வாக்வகடுப்பிறன ேடத்துவதற்காக ஜூன் 30 ஆம் 

நததியன்று, மகாராஷ்டிரா மாேிைச ் ெட்டமன்றத்தின் ஒரு சிறப்புக் கூட்டத்திலனக் 

கூடட்ுவதற்கு அலழப்பு விடுத்திருே்தார.் 
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இந்தியத் ததலதம அரசு வழக்குதரஞர் 

 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திை் முகுை் நராேத்கி என்பவருக்குப் பதிைாக இே்தியத ்

தலைலம அரசு வழக்குலரஞராக K.K. நவணுநகாபாை் ேியமிக்கப் படட்ார.் 

 இப்நபாது, K.K. நவணுநகாபாலின் பதவிக் காைமானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திை் 

நமலும் 3 மாதங்களுக்கு ேீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

மாவட்டங்களுக்கான செயல்திறன் தரவரிதெக் குறியீடு 

 

 கை்வித் துறை அலமெெ்கத்தின் கீழ் வெயை்படும் பள்ளிக் கை்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத ்

துலற, 2018-19 மற்றும் 2019-20 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான மாவட்டங்களுக்கான வெயை் 

திறன் தரவரிலெக் குறியீடல்ட வவளியிட்டது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டு அறிக்லகயின்படி, ராஜஸ்தானின் சுமார ் 3 மாவடட்ங்கள் பள்ளிக் 

கை்வியின் வெயை்திறனிை் 80 ெதவீதத்திற்கு நமை் மதிப்பிலனப் வபற்றுள்ளன. 

 இே்த மாவட்டங்கள் ‘உத்கரஷ்்’ என்ற தரத்திலன (இரண்டாம் உயரிய தரம்) வபற்று 

உள்ளன. 

 இது விரிவானப் பகுப்பாய்விற்கான ஒரு குறியீடல்ட உருவாக்குவதன் மூைம் மாவட்ட 

அளவிை் பள்ளிக் கை்வி முலறயின் வெயை்திறலன மதிப்பிடுகிறது. 

 இது 83 குறிகாட்டிகளிை் 600 புள்ளிகளின் வமாத்த மதிப்பீட்டிலனக் வகாண்டுள்ளது. 

 இே்த 83 குறிகாட்டிகள் 6 பிரிவுகளின் கீழ் வதாகுக்கப்படட்ுள்ளன. 

o மதிப்பீடட்ு முடிவுகள் 

o வெயை்திறன்மிக்க வகுப்பலறப் பரிமாற்றங்கள் 

o உள்கட்டலமப்பு வெதிகள் மற்றும் மாணவரக்ளுக்கான உரிலம வழங்கீடுகள் 

o பள்ளிப் பாதுகாப்பு மற்றும் குழே்லதப் பாதுகாப்பு 

o டிஜிட்டை் (எண்ணிமம்) கற்றை் 

o ஆளுலகச ்வெயை்முலற 
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யுதரனியெ ்சுரங்கம் - ராஜஸ்தான் 

 இே்தியாவிை் யுநரனியச ்சுரங்கத் வதாழிலிலன ராஜஸ்தான் வதாடங்கியுள்ளது. 

 ராஜஸ்தானின் சிகார ்மாவட்டத்திை் உள்ள கண்நடைா தாலுகாவிை் உள்ள நராஹிை் என்ற 

இடத்திை் மிகப்வபரிய அளவிை் யுநரனியம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஒரு முதற்கட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, சுமார ் 12 மிை்லியன் டன் யுநரனியம் இருப்பு இந்தப் 

பகுதியிை் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

 தற்நபாது இே்தியாவிை் ஜாரக்்கண்ட் மாேிைத்திை் உள்ள சிங்பூமின் ஜஜநகாடா மற்றும் 

ஆே்திரப் பிரநதெம் ஆகிய இடங்களிை் யுநரனியம் நதாண்டி எடுக்கப்படட்ு வருகிறது. 

 உைகிை் அதிகளவிை் யுநரனியம் உற்பத்தியாகும் ோடுகள் கஜகஸ்தான், கனடா மற்றும் 

ஆஸ்திநரலியா ஆகியனவாகும். 

 ரஷ்யா, ேமீபியா, உஸ்வபகிஸ்தான், அவமரிக்கா மற்றும் உக்லரன் ஆகிய ோடுகளிை் 

யுநரனியத்தின் கனிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

சிறந்த ததசிய சநடுஞ்ொதல விருதுகள் 2021 

 இே்த விருது வழங்கும் விழாவானது வடை்லியிை் உள்ள விஞ்ஞான் பவனிை் ொலைப் 

நபாக்குவரத்து மற்றும் வேடுஞ்ொலைத் துறை அலமெெ்கத்தாை் ஏற்பாடு வெய்யப் பட்டது. 

 இது "ொலைக் கட்டலமப்பிை் புத்தாக்கம் மற்றும் சிறே்த வெயை்திறன்" என்ற ஒரு 

கருத்துருவின் கீழ் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 

டி-ஹப் 

 வதலுங்கானா முதை்வர ் K. ெே்திரநெகர ் ராவ் அவரக்ள் லேதராபாத்திை் அலமக்கப் 

படட்ுள்ள டி-ேப் என்ற புத்தாக்க லமயம் மற்றும் சூழைலமவு இயக்ககத் வதாழிை் 

ஊக்குவிப்பு அலமப்பின் புதிய கட்டிடத்திலனத் திறே்து லவத்தார.் 

 இது வமாத்தமாக 5.82 ைட்ெம் ெதுர அடிக்கும் அதிகமான பரப்பளவிை் கட்டப் படட்ு உள்ளது. 

 இது உைகின் மிகப்வபரியப் புத்தாக்கச ்சூழைலமவாகக் கருதப்படுகிறது. 

 

PADMA 

 மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அலமெெ்கத்தின் பாதுகாப்புக் கணக்குகளின் தலைலமக் 

கடட்ுப்பாட்டாளர ் (CGDA) ரஜ்னிஷ் குமார ் “மாதாே்திரக் வகாடுப்பனவுகள் வழங்கீட்டின் 

ஊதியப் பதிநவட்டிலனத ்தன்னியக்க முலறயிை் மாற்றுதை்” (PADMA) என்ற முலறலயத ்

வதாடங்கி லவத்தார.் 
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 இது இே்தியக் கடநைாரக் காவை்பலடக்காக சேண்டி வதாடங்கப்படட் தானியங்கு 

ஊதியம் மற்றும் வகாடுப்பனவுகள் வழங்கீடட்ு அலமப்பாகும். 

 இது பாதுகாப்புக் கணக்குத ்துலறயின் கீழ் உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 மாதாே்திரக் வகாடுப்பனவுகள் வழங்கீட்டின் ஊதியப் பதிநவட்டிலனத் தன்னியக்க 

முலறயிை் மாற்றுதை் திட்டம் வதாடங்கப்பட்ட ேிகழ்வானது ஒரு லமயப்படுத்தப்பட்ட 

ஊதிய முலறயின் (CPS) வதாடக்கத்லதக் குறிக்கிறது. 

 

 

வணிகெ ்சீர்திருத்த நடவடிக்தக 2020 

 இதலன மத்திய ேிதியலமெெ்ர ்ேிரம்ைா சீதாராமன் ெமரப்்பித்தார.் 

 இதன்படி 7 மாேிைங்கள் சிறே்த ொதலன மாேிைங்களாக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 ஆே்திரப் பிரநதெம், குஜராத,் ேரியானா, கரே்ாடகா, பஞ்ொப், வதலுங்கானா, தமிழ்ோடு 

ஆகியலவ முன்னணியிலுள்ள சாதறன பறடத்த மாேிைங்கள் ஆகும். 

 இே்தச ் ொதலனப் பலடத்த மாேிைங்களின் குழுவிை் இமாெெ்ைப் பிரநதெம், மத்தியப் 

பிரநதெம், மகாராஷ்டிரா, ஒடிொ, உத்தரகாண்ட் மற்றும் உத்தரப் பிரநதெம் ஆகியலவ 

அடங்கும் என்றும் இே்தக் கணக்வகடுப்பு குறிப்பிட்டது. 

 ொதலன ேிலைலய எடட் முயன்று வரும் மாேிைங்களின் பிரிவிை் அொம், ெத்தீஸ்கர,் 

நகாவா, ஜாரக்்கண்ட், நகரளா, ராஜஸ்தான் மற்றும் நமற்கு வங்காளம் ஆகியலவ 

அடங்கும். 

 

GAIL நிறுவனத்தின் புதிய ததலவர் 

 இே்தியன் எண்வணய்க் கழக ேிறுவனத்தின் ெே்தீப் குமார ் குப்தா, இே்தியாவின் மிகப் 

வபரிய எரிவாயுப் பயன்பாடட்ு ேிறுவனமான இே்திய வாயு ஆலணயம் அை்ைது GAIL என்ை 

ேிறுவனத்தின் தலைவராக நதரே்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் நததியன்று ஓய்வு வபற உள்ள மநனாஜ் வஜயினுக்குப் பதிைாக இவர ்

ேியமிக்கப் படுவார.் 

 இே்தப் பரிே்துலரலயப் பிரதமர ் ேநரே்திர நமாடி அவரக்ளின் தலைலமயிைான 

அலமெெ்ரலவயின் ேியமனக் குழு ெரிபாரக்்கும். 

 மத்திய ஊழை் தடுப்பு ஆலணயம் மற்றும் மத்தியப் புைனாய்வு வாரியம் நபான்ற ஊழை் 

எதிரப்்பு அலமப்புகள் தறடயில்லாச ்சான்றுகறள வழங்கியப் பிறகு இே்த ேியமனம் நமற் 

வகாள்ளப் படும். 
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GOAL திட்டம் 

 வமட்டா ேிறுவனமானது (முன்னதாக நபஸ்புக்) பழங்குடியினர ் விவகாரங்கள் துறை  

அலமெெ்கத்தின் ஒதத்ுலழப்புடன் 'Going Online as Leaders - GOAL' திட்டத்தின் இரண்டாம் 

கட்டத்லதத் வதாடங்கியது. 

 GOAL என்பது ஒரு எண்ணிமக் கை்வியறிவு மற்றும் வழிகாட்டை் முன்வனடுப்பாகும். 

 இது எண்ணிம அதிகாரமளித்தை் அறக்கட்டலளயுடன் (இே்தியா) உடன் இலணே்து 

நபஸ்புக் ேிறுவனம் நமற்வகாண்ட ஒரு முன்வனடுப்பாகும். 

 இது ோட்டின் பழங்குடிச ் ெமூகங்கலளெ ் நெரே்்த 10 ைடெ்ம் இலளஞரக்ள் மற்றும் 

வபண்கலள எண்ணிம முலற அறிவிை் நமம்படுத்துதை், இலணத்தை் மற்றும் 

அேரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் ஆகியேை்றை நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

வன (வளங்காப்பு) விதிகள் – 2022 

 சுற்றுெச்ூழை், வனம் மற்றும் பருவேிலை மாற்ற அலமெெ்கமானது 2022 ஆம் ஆண்டு வன 

(வளங்காப்பு) விதிகலள வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது 1980 ஆம் ஆண்டு வன (வளங்காப்பு) ெட்டத்தின் 4வது பிரிவினாை் வழங்கப் படுகிறது. 

 நமலும், இது 2003 ஆம் ஆண்டு வன (வளங்காப்பு) விதிகளுக்கான பதிலீடட்ு விதிகள் ஆகும். 

விதிமுதறகள்  

 மாேிைம்/ஒன்றியப் பிரநதெத்திை் ஒரு ஆநைாெலனக் குழு, ஒரு பிராே்திய அளவிை் 

அதிகாரமளிக்கப் பட்ட குழு மற்றும் ஒரு ஆய்வுக் குழுலவ அலமத்தை். 

 இது 40 வேக்நடர ் வலரயிைான ேிைம் மற்றும் 0.7 வலரயிைான நமை்பரப்பு கிலள 

அடரத்்தி வகாண்ட வன ேிைங்கலளப் பயன்படுத்தும் அலனத்து முற்நபாக்குத் 

திட்டங்கலளயும் (எடுதத்ுக்காட்டாக ொலைகள், வேடுஞ்ொலைகள் நபான்றலவ) ஆய்வு 

வெய்யும். 

 ஒவ்வவாரு திட்டத்லதயும் விலரவாக மதிப்பாய்வுச ்வெய்வதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் 

வழங்கப்படும். 

 வனவாசிகளின் வன உரிலமகள் ொரப்ானப் பிரெெ்லனகலள (வன உரிலமெ ்ெட்டம், 2006) 

தீரத்்து லவப்பதற்கும், வன ேிைங்களின் பை்பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்கச ்

சசய்ேதை்கும் சேண்டி மாேிைங்களுக்கு இதில் வபாறுப்பு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஒரு வபரியப் பரப்பளலவ உள்ளடக்கிய சில திடட்ங்களுக்கு சேண்டி, அந்தக் குழுவிற்கு 

100 வேக்நடருக்கு நமை் உள்ள சுரங்கப் பணி ொராதத் திட்டங்களுக்கு 120 ோடக்ளும், 

சுரங்கத் திட்டங்களுக்கு 150 ோடக்ளும் வழங்கப்படும் என்ை அளவில் இன்னும் சிை காை 

அவகாெங்கள் வழங்கப்படும். 

 

‘பசுதம தஹட்ரஜன் பயன்பாடு’ குறித்த அறிக்தக 

 ேிதி ஆநயாக் "பசுலம லேட்ரஜலனப் பயன்படுத்துதை் - இே்தியாவிை் ஆழ்ே்த காரப்ன் 

ேீக்கச ் வெயை்முலறக்கான வாய்ப்புகள்" என்ற தலைப்பிை் ஒரு அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது. 

 இே்த அறிக்லகயானது வடை்லிலயெ ் நெரே்்த ஆநைாெலன வழங்கீடட்ுக் குழுவான RMI 

இே்தியாவுடன் இலணே்து தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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 இே்தியாவிை் உற்பத்திலய அதிகரிப்பதற்காக, பசுலம லேட்ரஜன் உற்பத்தி மீதான 

ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரி மற்றும் சுங்க வரிகலளக் குலறக்க அை்ைது அவற்றிற்கு 

விைக்கு அளிப்பதற்கு ேிதி ஆநயாக் பரிே்துலரதத்ுள்ளது. 

 பசுலம லேட்ரஜன் என்பது ேீரியை் மின்னாற்பகுப்பு மூைம் உற்பத்தி வெய்யப் படுகின்ற 

லேட்ரஜன் வாயு ஆகும். 

 மின்னாற்பகுப்பு என்பது தண்ணீலர லேட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனாகப் பிரிக்கும் 

ஆற்றை் மிகுே்த ஒரு வெயை்முலறயாகும். 

 2050 ஆம் ஆண்டிை் இே்தியாவிை் லேட்ரஜன் நதலவ ோன்கு மடங்கு அதிகரிக்கும் என்றும் 

இது உைகளாவிய லேட்ரஜன் நதலவயிை் 10% என்றும் இே்த அறிக்லகயிை் 

கூறப்படட்ுள்ளது.  

 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திை், பசுலம லேட்ரஜன் மற்றும் பசுலம அம்நமானியா 

வகாள்லகலய மத்திய அரசு அறிவித்தது. 

 இே்தக் வகாள்லகயானது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் பசுலம லேட்ரஜனின் உள்ோடட்ு 

உற்பத்திலய 5 மிை்லியன் டன்களாக அதிகரிப்பலத நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் செயல்திறதன தமம்படுத்துதல் மற்றும் 

துரிதப்படுத்துதல் திட்டம் 

 குறு, சிறு மற்றும் ேடுத்தர ேிறுவனங்களின் வெயை்திறலன நமம்படுதத்ுதை் மற்றும் 

துரிதப்படுத்துதை் என்ை திட்டத்லதப் பிரதமர ்அவரக்ள் வதாடங்கி லவத்தார.் 

 மாேிைங்களிை் குறு, சிறு மற்றும் ேடுத்தர ேிறுவனங்களின் (MSME) அமைாக்கத் திறன் 

மற்றும் பரவலை அதிகரிப்பலத இே்தத ்திட்டம் நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 நமலும், தற்நபாதுள்ள இதை்கானத் திட்டங்கறள நமம்படுதத்ுவது மீதும் இது 

தாக்கத்திலன ஏற்படுத்துகிறது. 

 இது ஆத்ம ேிரப்ர ்பாரத ்அபியான் திட்டத்தின் நோக்கத்திலனப் பூரத்்தி வெய்யும். 

 இவர ்பின்ேரும் சிை திடட்ங்கலளயும் வதாடங்கி லவத்தார.் 

o ‘முதை் முலறயாக ஏற்றுமதி நமற்வகாள்ளும் குறு, சிறு மற்றும் ேடுத்தர 

ேிறுவனங்களின் திறலனக் கட்டலமத்தை்’ திட்டம் மற்றும் 

o `பிரதமரின் நவலைவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்தின்` (PMEG) புதிய அம்ெங்கள். 
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வீடு ததடி வரும் சபாது விநிதயாகம் பற்றிய அறிக்தக 

 ேிதி ஆநயாக் அலமப்பானது ெமீபத்திை் ‘வீடு நதடி வரும் வபாது விேிநயாகம் -

மாேிைங்கள்/ஒன்றியப் பிரநதெங்கள் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் ேை்ை 

ேலடமுலறகள்’ என்ற தலைப்பிை் ஒரு அறிக்லகலய வவளியிட்டது. 

 உைக உணவுத ்திட்டமும் இே்தக் கணக்வகடுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

 மாேிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதெங்களாை் வீடு நதடி வரும் வபாது விேிநயாக 

மதிப்புெ ் ெங்கிலி முலறலயச ் வெயை்படுதத்ுவதிை் பின்பற்றப்பட்ட ேை்ை மற்றும் 

புதுலமயான ேலடமுலறகளின் வதாகுப்லப இது வழங்குகிறது. 

 குழே்லதகள், கரப்்பிணிப் சபண்கள் மற்றும் பாலூடட்ும் வபண்களுக்கு (PLW) ஊட்டெ ்

ெத்திை் உள்ள இலடவவளிலயப் பூரத்்தி வெய்வதற்காக, ஒருங்கிலணே்த குழே்லதகள் 

நமம்பாடட்ுச ் நெலவத ் திட்டங்களின் (ICDS) துலண ஊட்டெெ்த்து வழங்கீடட்ுத ்

திட்டங்களின் கீழ், இே்திய அரசு வீடு நதடி வரும் வபாது விேிநயாகத்திலன வழங்கச ்

சசய்கிறது. 

 

தபரிடரக்தளத் தாங்கக் கூடிய உள்கட்டதமப்புக்கான கூட்டதமப்பு 

 நபரிடரக்லளத் தாங்கக் கூடிய உள்கட்டலமப்புக்கான கூட்டலமப்பிலன ‘ெரவ்நதெ 

அலமப்பாக’ வலகப்படுத்தச ் சசய்வதற்கு மத்திய அலமெெ்ரலவ ெமீபத்திை் ஒப்புதை் 

அளித்துள்ளது. 

 விதிவிைக்குகள், பாதுகாப்புகள் மற்றும் ெலுலககலள வழங்கச ் சசய்வதற்காக, 

நபரிடரக்லளத் தாங்கக் கூடிய உள்கட்டலமப்புக்கான கூட்டலமப்புடன் தலைலமயக 

ஒப்பே்தத்திை் (HQA) லகவயழுத்திடவும் அது ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய ோடுகளின் (ெலுலககள் மற்றும் தலடகள்) ெட்டதத்ின் கீழ் இது 

நமற்வகாள்ளப் பட்டது. 

 இது நபரிடரக்லளத் தாங்கக்கூடிய உள்கட்டலமப்புக்கான கூட்டலமப்பிற்கு ஒரு 

சுயாதீனமான மற்றும் ெரவ்நதெ ெட்ட ஆளுலமலய வழங்கும்.  

 இதனாை் இே்த அலமப்பு ெரவ்நதெ அளவிை் அதன் வெயை்பாடுகலளச ் ெரியான 

முலறயிலும் திறம்படவும் வெய்ய முடியும். 

 2016 ஆம் ஆண்டு புது வடை்லியிை் ேலடவபற்ற நபரிடர ்அபாயத்லதக் குலறப்பது குறித்த 

ஆசிய அலமெெ்ரக்ள் மாோட்டின் நபாது நபரிடரக்லளத் தாங்கக்கூடிய உள் 

கட்டலமப்புக்கான கூட்டலமப்பு குறித்தக் கருத்தாக்கம் பிரதமர ் அவரக்ளாை் முன் 

வமாழியப் பட்டது. 

 

பாரத் ஸ்தடட் வங்கி நிறுவப்பட்ட தினம்  

 இே்திய ோட்டின் மிகப் பழலமயான வணிக வங்கியான பாரத ஸ்நடட் வங்கி ஜூலை 01 

ஆம் நததியன்று தனது 67வது ஆண்டு ேிலறலவக் வகாண்டாடுகிறது. 

 1806 ஆம் ஆண்டு கை்கத்தா வங்கியாக ேிறுவப்படட்ு பின்னர ் இம்பீரியை் நபங்க் ஆஃப் 

இே்தியா என்று மாற்றப்பட்ட பின்னர ்இது பாரத் ஸ்நடட் வங்கியாக உருவவடுத்தது. 

 வமட்ராஸ் வங்கியானது, கை்கத்தா வங்கி மற்றும் பாம்நப வங்கியுடன் இலணக்கப் படட்ு 

இம்பீரியை் நபங்க் ஆஃப் இே்தியாவாக உருவானது.  
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 இது பின்னர ்1955 ஆம் ஆண்டிை் பாரத ்ஸ்நடட் வங்கி ஆக மாறியது. 

 வமட்ராஸ் வங்கி 1806 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 02 ஆம் நததியன்று ேிறுவப்பட்டது.  

 பாம்நப வங்கி 1840 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 15 ஆம் நததியன்று ேிறுவப் பட்டது  

 வமட்ராஸ் வங்கி 1843 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததியன்று ேிறுவப் பட்டது. 

 

ததரத்ல் பத்திரங்கள் சவளியீடு 

 பாரத ்ஸ்நடட் வங்கி அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 29 கிலளகள் மூைம் நதரத்ை் பத்திரங்கலள 

வவளியிடுவதற்கும் அவற்லறப் பணமாக்குவதற்கும் அே்த வங்கிக்கு மத்திய அரசு 

அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

 நதரத்ை் பத்திரங்கள் என்பது அரசியை் கட்சிகளுக்கு யார ்நவண்டுமானாலும் பணத்லத 

ேன்வகாலடயாக அளிப்பதற்கு வழிவலக வெய்யும் வெயற்கருவிகளாகும். 

 நதரத்ை் பத்திரங்கள் வவளியிடப்பட்ட ோளிலிருே்து பதிலனே்து ோடக்ளுக்குச ் வெை்லு 

படியாகும். 

 வெை்லுபடியாகும் காைம் முடிே்த பிறகு நதரத்ை் பதத்ிரம் தாக்கை் வெய்யப்பட்டாை், அதன் 

மூைம் பணம் வபற இருே்த எே்தவவாரு அரசியை் கட்சிக்கும் பணம் வெலுத்தப் படாது. 

 காைாவதியான பத்திரங்களின் வமாத்த மதிப்புகள் பிரதமரின் ேிவாரண ேிதியிை் பாரத ்

ஸ்நடட் வங்கியினாை் லவப்பு லவக்கப்படுகின்றன. 

 நதரத்ை் பத்திரங்கள் ேன்வகாலடயாளரின் வபயலரக் வகாண்டிருக்காது. 

 எனநவ, அரசியை் கட்சிகள் ேன்வகாலடயாளரின் அலடயாளத்திலனத் வதரிே்து வகாள்ள 

முடியாது. 

 

 

ஐந்தாவது உலகளாவியத் திதரப்படெ ்சுற்றுலா மாநாடு 

 ஐே்தாவது உைகளாவியத் திலரப்படச ் சுற்றுைா மாோட்டிலன மும்றபயில் மத்திய 

சிறுபான்லமயினர ் விவகாரங்கள் அலமெெ்ர ் முக்தர ் அப்பாஸ் நக்வி வதாடங்கி 

லவத்தார.் 
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 சுற்றுைா அலமெெ்கம் மற்றும் தகவை் & ஒளிபரப்பு அலமெெ்கத்துடன் இலணே்து, 

வரத்்தகத் வதாழிை்துலறயின் PHD கழகமானது (PHDCCI) ஐே்தாவது உைகளாவியத் 

திலரப்படச ்சுற்றுைா மாோட்டிலன ஏற்பாடு வெய்தது. 

 இது "சினிமாச ் சுற்றுைாவின் ஆற்றலைக் கட்டவிழ்த்தை்" என்ற தலைப்பிை் ஏற்பாடு 

வெய்யப்பட்டது. 

 

சதாடக்க நிறுவனங்களுக்கான தரவரிதெ 2021 

 வதாழிை்துலற மற்றும் உள்ோடட்ு வரத்்தக நமம்பாடட்ுத் துலறயானது (DPIIT) 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வதாடக்க ேிறுவனங்களுக்கான தரவரிலெகலள அறிவித்துள்ளது. 

 வமாத்தம் 24 மாேிைங்கள் மற்றும் 7 ஒன்றியப் பிரநதெங்கலள உள்ளடக்கிய இே்த 

ஆய்வானது, அவற்லறப் பின்வருகின்ற வலககளிை் தரவரிலெப்படுத்தியது. 

o சிறே்த முலறயிை் வெயை்பட்ட ேிறுவனங்கள் 

o முன்னணியிலுள்ள ேிறுவனங்கள் 

o தலைலம 

o இைட்சியமிக்கத் தலைலமகள் மற்றும் 

o வளரே்்து வரும் வதாடக்க ேிறுவனங்கள் 

 குஜராத ் மாநிலம் வதாடரே்்து மூன்றாவது முலறயாகச ் சிறே்த வெயை்திறன் வகாண்ட 

மாேிைமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 ஜம்மு காஷ்மீர,் நகரளா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிொ மற்றும் வதலுங்கானா ஆகிய மாேிைங்கள் 

சிறப்பாகச ்வெயை்படும் மாேிைங்களாகும். 

 தலைலம பிரிவிை் பஞ்ொப், தமிழ்ோடு, உத்தரகாண்ட், உத்தரப் பிரநதெம், அே்தமான் 

மற்றும் ேிக்நகாபார ் தீவுகள், அருணாெெ்ைப் பிரநதெம் மற்றும் நகாவா ஆகியலவ 

அடங்கும். 

 ெத்தீஸ்கர,் வடை்லி, மத்தியப் பிரநதெம், ராஜஸ்தான், ெண்டிகர,் புதுெந்ெரி மற்றும் 

ோகாைாே்து ஆகிய மாேிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதெங்கள் இைட்சியமுள்ளத ்

தலைலமகள் வலகயின் கீழ் அடங்கும். 

 ஆே்திரப் பிரநதெம், பீகார,் மிநொரம் மற்றும் ைடாக் ஆகியலவ வதாடக்க 

ேிறுவனங்களுக்கான சூழை் அலமப்புகலள உருவாக்கும் வலகயிைான மாேிைங்களிை் 

அடங்கும். 

 

ததசியக் காற்று தர வளக் கட்டதமப்பு 

 அரசின் முதன்லம அறிவியை் ஆநைாெகர ் இே்தியாவின் நதசிய காற்றுத் தர வளக் 

கட்டலமப்பின் நதசியத் திட்டத்திலனத ்வதாடங்கி லவத்தார.் 

 இது வபங்களூருவிை் உள்ள நதசிய நமம்பட்ட ஆய்வுகள் ேிறுவனத்தாை் (NIAS) உருவாக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது தகவை் உருவாக்கம், உள்கட்டலமப்பு மற்றும் வதாழிை்துலறக் கட்டலமப்புகலள 

நமம்படுத்துதை் மற்றும் ோட்டிை் மனித சுகாதாரத்திை் அலவ ஏற்படுத்தும் விலளவுகலள 

ஆய்வு வெய்ய உதவும். 
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 நதசியக் காற்று தர வளக் கட்டலமப்பு ஆனது பின்வரும் ஐே்து வதாகுதிகலளச ் ொரே்்து 

உருவாக்கப்படும். 

o கருத்துரு-1: உமிழ்வு இருப்பு, காற்றுப் பட்டலற மற்றும் தணிப்பு 

o கருத்துரு-2: மனித ஆநராக்கியம் மற்றும் நவளாண்லம மீதான தாக்கங்கள் 

o கருத்துரு-3: ஒருங்கிலணே்த கண்காணிப்பு, முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆநைாெலனக் 

கட்டலமப்பு 

o கருத்துரு-4: எை்லைகள், ெமூகப் பரிமாணம், பரிமாற்ற உத்தி மற்றும் வகாள்லக 

o கருத்துரு-5: தீரவ்ுகள், வபாது-வதாழிை் கூட்டாண்லம, பசுே்தாள் எரிப்பு & புதியத ்

வதாழிை்நுட்பங்கள். 

 

"NARCOS" நடவடிக்தக 

 இரயிை்நவப் பாதுகாப்புப் பலடயானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திை்  "NARCOS" என்ற 

ேடவடிக்லகயிலனத் வதாடங்கியது. 

 இது இரயிை் மூைம் நபாலதப் வபாருள் கடத்தப்படும் ேடவடிக்லகக்கு எதிராக நமற் 

வகாள்ளப்பட்ட ஒரு மாத காை இே்தியா முழுவதுமான ேடவடிக்லகயாகும். 

 இரயிை்களிலும், ோடு முழுவதும் அலடயாளம் காணப்பட்ட சிை அெம்பாவிதங்கள் 

ேிகழும் இடங்களிலும் இரயிை்நவப் பாதுகாப்புப் பலட தனது நொதலனகலள தீவிரப் 

படுத்தியுள்ளது. 

 

டிஜிட்டல் இந்தியா பாஷினி 

 மின்னணு மற்றும் தகவை் வதாழிை்நுட்பத் துறை அலமெெ்கமானது, டிஜிட்டை் இே்தியா 

பாஷினிக்கான ஒரு உதத்ிலய வடிவலமக்கும் நோக்கிை் ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் மற்றும் 

வதாடக்க ேிறுவனங்களுடன் குழுெ ்ெே்திப்பிலன ேடத்தியது. 

 பாஷினி என்பது இே்தியாவிற்கான பாஷா இலடமுகத்லதக் குறிக்கிறது. 

 இது இே்தியாவின் வெயற்லக நுண்ணறிவு (AI) மூைம் இயங்கும் வமாழிவபயரப்்புத ்

தளமாகும். 

 பாஷினி தளமானது நதசிய வமாழிவபயரப்்புத் திடட்த்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 அதிகமான இே்தியரக்ள் இலணயத்திலனப் பயன்படுத்துவதாை், அவரக்ள் தங்கள் 

வொே்த வமாழிகளிை் உைகளாவிய உள்ளடக்கங்கலள அணுகுவலத உறுதி வெய்வநத 

இே்தத ்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். 

 

நிதலயான அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்திற்கான கல்வி நிறுவனம்  

 கிரன்ீநகா ேிறுவனம் ஆனது லேதராபாத்திை் உள்ள இே்தியத் வதாழிை்நுட்பக் 

கழகத்துடன் இலணே்து ஒரு கை்வி ேிறுவனத்லத ேிறுவியுள்ளது 

 இதில் பருவேிலை மாற்றத்லதத ் தணித்தை், சுழற்சி முலறப் வபாருளாதாரம், ஆற்றை் 

மாற்றம் நபான்ற ேிலையான இைக்குகள் குறித்து மாணவரக்ளுக்குக் கற்பிக்கப்படும். 

 இே்த ேிறுவனம் ேிலையான அறிவியை் மற்றும் வதாழிை்நுட்பத்திற்கான இே்தியாவின் 

முதை் பிரத்திநயகக் கை்வி ேிறுவனமாகும். 
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அதமெெ்கங்கள் ஒதுக்கீடு 

 மத்திய அலமெெ்ரக்ள் ஸ்மிருதி இரானி மற்றும் நஜாதிராதித்ய சிே்தியா ஆகிநயாருக்கு 

முலறநய சிறுபான்லம விவகாரங்கள் மற்றும் எஃகு அலமெெ்கம் ஆகியவற்றின் கூடுதை் 

வபாறுப்புகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 முக்தார ் அப்பாஸ் ேக்வி மற்றும் ராம் ெே்திரப் பிரொத ் சிங் ஆகிய இரண்டு மத்திய 

அலமெெ்ரக்ள் மத்திய அலமெெ்ரறேயிை் இருே்து உடனடியாக ராஜினாமா வெய்து 

உள்ளனர.் 

 அவரக்ள் ராஜினாமா வெய்தலதயடுத்து பிரதமர ் நமாடி அவரக்ளின் ஆநைாெலனயின் 

படி, இே்தியக் குடியரசுத் தலைவர ் ராம்ோத் நகாவிே்த் அவரக்ளின் ராஜினாமா 

மனுக்கலள ஏற்றுக் வகாண்டார.் 

 ோடாளுமன்றத்தின் இரு அலவகளிை் இருே்தும் இரு அலமெெ்ரக்ள் வவளிநயறுவது 

இதுநவ முதை் முலறயாகும். 

 

நியமன உறுப்பினரக்ள் - மாநிலங்களதவ 

 ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆனது வதன் மாேிைங்கலளெ ் நெரே்்த ோன்கு முக்கியப் 

பிரமுகரக்லள மாேிைங்களலவக்குப் பரிே்துலர வெய்துள்ளது. 

 விலளயாடட்ுத் துலற ோயகியான P.T.உஷா, இலெஞானி இலளயராஜா, ஆன்மீகத் 

தலைவர ்வீநரே்திர வேக்கநட, திலரக்கலத எழுத்தாளர ்K.V.விஜநயே்திர பிரொத ்ஆகிய 4 

நபர ்மாேிைங்களலவக்குத் நதரே்்வதடுக்கப்பட்டனர.் 

 

இந்தியாவின் மிக முதுதமயான வங்காளப் புலி 

 ஒரு உயிரியை் பூங்காவிை் லவத்துப் பாதுகாக்கப்பட்ட உைகிநைநய மிகவும் வயதான 

புலியான ராஜா ெமீபத்திை் இறே்தது. 

 இது சகால்கத்தாவின் சதை்கு றகயிரப்ாரி என்ை பாதுகாப்பு றமயத்தில் இைந்தது. 

 ராஜா என்ற புலியின் வயது 25 வயது 10 மாதங்களாகும். 

 புலிகளின் ொதாரண ஆயுடக்ாைம் ஆன 18 ஆண்டுகள் என்ை நிறலயில், ராஜா 25 

ஆண்டுகள் உயிர ்வாழ்ே்துள்ளது. 

 

மிதக சமய்த்ததாற்றத் திதரகள் 

 மும்லபயிை் உள்ள ெத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் இரயிை் முலனயம் ஆனது, மிலக வமய்த ்

நதாற்றத் திலரகள் வபாருத்தப்பட்ட இே்தியாவின் முதை் இரயிை் ேிலையமாக மாறி 

உள்ளது. 

 இரயிை் ேிலையத்திை் உள்ள பயணிகள் தற்நபாது விைங்குகலள நேரிை் ெே்திக்க 

முடிேசதாடு பனிப்வபாழிவு மை்றும் தே்திரக் காட்சிகலள நேரிை் காணைாம் மற்றும் 

உைகத்லதக் கிட்டத்தட்ட ஒநர இடத்திை் சுற்றிப் பாரக்்கைாம். 

 இது இரயிை்நவ ேிரவ்ாகத்திற்கு வருவாலய ஈடட்ித் தருவலதயும், பயணிகளுக்கு சிை 

நவடிக்லக மற்றும் வபாழுதுநபாக்கு ேிகழ்ெச்ிகலள வழங்குவலதயும் நோக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 
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 மிலக வமய்த்நதாற்றம் (AR) என்பது உண்லமயான நேரடி ேிகழ்வுகலள மிலகப் படுத்திக் 

காடட்ும் ஒரு வதாழிை்நுடப்மாகும். 

 இது எண்ணிம காட்சி கூறுகள், ஒலி அை்ைது  வதாழிை்நுட்பத்தின் மூைம் வழங்கப்படும் 

பிற உணரெ்ச்ி தூண்டுதை்கலளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் உருவாக்கப்படுகிறது. 

 

ஹரியாலி மதஹாத்ெவ் 

 சுற்றுெச்ூழை், வனம் மற்றும் பருவேிலை மாற்றத் துறை அலமெெ்கம் புதுவடை்லியிை் 

உள்ள தை்கநடாரா அரங்கத்திை் “ேரியாலி மநோத்ெவ்” என்ற ஒரு விழாலவ ஏற்பாடு 

வெய்தது. 

 ேரியாலி மநோத்ெவ் என்பது "மரங்களின் விழா" ஆகும். 

 ேிலைத் தன்லம வாய்ே்த மரங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவதற்காக இது ஏற்பாடு வெய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

விலங்குகள் நலன் குறித்த உெச்ி மாநாடு 2022 

 இே்தியாவின் முதை் "விைங்குகள் ேைன் குறித்த உெச்ிமாோடு 2022" ஆனது புது வடை்லியிை் 

ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 இே்த உெச்ி மாோட்டிலன, இே்திய உணவு மற்றும் நவளாண்லமெ ் ெங்கம் (ICFA) ஆனது 

அக்ரி கை்ெெ்ர ்டுநட குழுமத்துடன் இலணே்து ஏற்பாடு வெய்துள்ளது. 

 இது இரண்டு ோள் ேிகழ்விை், கீழ்க்காணும் தலைப்புகளிை் பை குழு விவாதங்கள் ேடத்தப் 

பட்டன. அறேயாேன  

o விைங்கு ேைன் வதாடரப்ான வகாள்லக முயற்சிகள் 

o விைங்கு ேைத் துலறயிை் வணிகச ்சூழை் 

o விைங்கு ேைத் துலறயிை் முதலீடட்ு வாய்ப்புகள். 

 

ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிதனவுெச்ின்னம் 

 நதசிய ேிலனவுெச்ின்னங்கள் ஆலணயமானது ராஜஸ்தானிை் உள்ள மங்கரே்் என்ை 

மலைச ் சிகரத்திலன ஒரு நதசிய ேிலனவுெ ் சின்னமாக அறிவிக்க நவண்டும் என்று 

நகாரிக்லக விடுத்தது. 

 இே்த மலைக் குன்றானது குஜராத ்- ராஜஸ்தான் எை்லையிை் அலமே்துள்ளது. 

 இது 1913 ஆம் ஆண்டிை் பிை் பழங்குடியின விடுதலைப் நபாராளிகள் 1500 நபரக்ள் 

படுவகாலை வெய்யப்படட் ஒரு பழங்குடியினரின் எழுெச்ி ேலடவபற்ற இடமாகும். 

 இே்த இடமானது ஆதிவாசிகளின் ஜாலியன் வாைா என்றும் அலழக்கப்படுேதால் அங்கு 

ேிலனவிடம் ஒன்றை அலமக்கவும் நகாரிக்லக எழுே்துள்ளது. 

 நதசியப் பண்லடய காை ேிலனவுெ ் சின்னங்கள் ஆனது 1958 ஆம் ஆண்டு பண்லடய 

ேிலனவுெ ் சின்னம் மற்றும் வதாை்லியை் தளங்கள் மற்றும் சிதிைங்கள் ெட்டத்தின் கீழ் 

வலரயறுக்கப் படட்ுள்ளது. 
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 இே்தெ ் ெட்டமானது ேிலனவுெ ் சின்னங்கலளப் பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும், 

நமம்படுத்தவும் மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது. 

 பிை் பழங்குடியினர ் வபாதுவாக ராஜஸ்தானின் விை்ைாளரக்ள் என்று குறிப்பிடப் 

படுகிறாரக்ள். 

 இவரக்ள் வதற்காசியாவின் மிகப் வபரிய பழங்குடி இனத்தினர ்ஆவர.் 

 

 

அமர்நாத் தகாவில் பகுதியில் தமக சவடிப்பு 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 08 ஆம் நததியன்று, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரிை் உள்ள அமரே்ாத் 

நகாவிை் அருநக நமக வவடிப்பு ஏற்பட்டது. 

 ஒரு மணி நேரத்திை் 100 மிை்லி மீட்டர ் அளவு மலழ வபய்தாை் அது நமக வவடிப்பு எனப் 

படும். 

 அே்தக் குறிப்பிட்ட ோளிை் இே்தப் பகுதியிை் "மஞ்ெள் எெெ்ரிக்லகயானது" விடுக்கப் 

பட்டிருந்தது. 

 

இந்திய ெணல் சபாருட்கள் முத்திதர 

 

 மத்திய அரொனது இே்திய ெணை் வபாருடக்ள் முத்திலரயிலன அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இது ெணை் வபாருடக்ளுக்கான "ேம்பகத்தன்லம ொன்றிதழாக" விளங்கும். 

 இது உள்ோடட்ுச ்ெே்லதலய வலுப்படுத்தவும், இே்தியாவிை் இருே்து நமற்வகாள்ளப் படும் 

ெணை் வபாருடக்ளின் ஏற்றுமதிலய வலுப்படுத்தவும் உதவும். 

 ெணை் வபாருடக்ளுடன் ெணை் வபாருடக்ள் முத்திலர இலணக்கப்படும். 

 இது ஒரு தனித்துவமான விலரவுக் குறியீட்டிலனக் வகாண்டிருக்கும். 

 வாடிக்லகயாளரக்ள் இந்த விலரவுக் குறியீட்டிலன ஸ்நகன் (உரலி) வெய்வதன் மூைம் 

தயாரிப்பாளரக்லளப் பற்றி அறிே்து வகாள்ளைாம். 
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அக்ெய பாத்திரா மதிய உணவகம் 

 வாரணாசியிை் அலமக்கப்படட்ுள்ள அக்சய பாதத்ிரா மதிய உணவகத்திலன பிரதமர ்

அவரக்ள் திறே்து லவத்தார.் 

 அக்சய பாத்ரா அறக்கட்டலளயானது, அரொங்கத்தின் பிரதான் மே்திரி நபாஷான் ெக்தி 

ேிரம்ான் (PM POSHAN) திட்டத்துடன் இலணே்து உைகின் மிகப்வபரிய அளவிலான 

பள்ளிகளுக்கான உணவு வழங்கீடட்ுத் திட்டங்களிை் ஒன்லற வெயை்படுத்தி வருகிறது. 

 வறுலமயின் காரணமாக குழே்லதகள் கை்விலயத் தவறவிடக் கூடாது என்பதலன உறுதி 

வெய்யும் வலகயிை்  இே்த உணவகம் ஒரு ைடெ்த்திற்கும் நமற்பட்ட அளவிலான 

குழே்லதகளுக்கு உணவளிக்கும். 

 

வாத்ெல்யா திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

 

 வாத்ெை்யா திட்டம் என்ற குழே்லதகள் பாதுகாப்பு திட்டம் குறித்த மாேிைங்களுக்கான 

வழிகாடட்ுதை்கலள மத்திய அரசு வவளியிட்டது 

 மத்திய அரொை் வழங்கப்படும் ேிதிலயப் வபறுவதற்காக மாேிைங்கள் இத்திட்டத்தின் 

இயை்வபயலர மாற்ற முடியாது. 

 இது மாேிை அரசுகள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதெ ேிரவ்ாகங்களுடன் இலணே்து மத்திய 

அரசு ேிதி வழங்கும் திட்டமாக வெயை்படுத்தப்படும். 

 இதில் ேிதிப் பகிரவ்ு முலறயானது 60:40 என்ற விகிதத்திை் பிரிக்கப்படும். 

 எடட்ு வடகிழக்கு மாேிைங்கள் & இமாெெ்ைப் பிரநதெம், உத்தரகாண்ட ் மற்றும் ஜம்மு 

காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரநதெம் ஆகியவற்றிற்கான பங்கு 90:10 ஆக இருக்கும். 

 

இந்தியாவில் குழந்தத நலன் பற்றிய அறிக்தக 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக உணவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் ஊட்டசச்தத்ு நிறல 

பை்றிய அறிக்றகயில் சேளியிடப் பட்டது. 
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 இே்தியாவிை் ஊட்டெெ்தத்ுக் குலறபாடு உள்ளவரக்ளின் எண்ணிக்லகயானது 2019/ 2021 

ஆம் ஆண்டிை் கடே்த 15 ஆண்டுகளிை் இை்ைாத அளவிற்கு 224.3 மிை்லியனாக 

குலறே்துள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் 52.3 மிை்லியனிை் இருே்த 5 வயதுக்குட்பட்ட வளரெ்ச்ி குன்றிய 

குழே்லதகளின் எண்ணிக்லகயானது 2020 ஆம் ஆண்டிை் 36.1 மிை்லியனாக குலறே்து 

உள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் மூன்று மிை்லியனாக இருே்த ஐே்து வயதுக்குட்படட் அதிக எலட 

வகாண்ட குழே்லதகளின் எண்ணிக்லகயானது 2012 ஆம் ஆண்டிை் 2.2 மிை்லியனாகக் 

குலறே்துள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் 11.2 மிை்லியனாக இருே்த 5 மாதங்கள் வலரயிைான தாய்ப்பாை் 

வழங்கப்பட்ட குழே்லதகளின் எண்ணிக்லகயானது 2020 ஆம் ஆண்டிை் 14 மிை்லியன் 

என்ை அளவிலனத் வதாடட்து. 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் 25.2 மிை்லியனாக இருே்த 1.38 பிை்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

வதாலக வகாண்ட இே்தியாவிை் உள்ள பருமனான வயது வே்நதாரின் எண்ணிக்லக 

என்பது 2016 ஆம் ஆண்டிை் 34.3 மிை்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆண்டிை்  171.5 மிை்லியனாக  இருே்த இரத்த நொலகயாை் பாதிக்கப்பட்ட 15 

முதை் 49 வயதுலடய வபண்களின் எண்ணிக்லகயானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் 187.3 

மிை்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

உயரக்ல்வி மீதான வாரணாசி பிரகடனம் 

 வாரணாசியிை் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்ட “அகிை் பாரதிய சிக்சா ெமாேத்திலன” பிரதமர ்

அவரக்ள் வதாடங்கி லவத்தார.் 

 அகிை பாரத சிக்சா ெமாேம் ஆனது மத்தியக் கை்வி அலமெெ்கத்தாை் ேடதத்ப்பட்டது. 

 இே்த 3 ோடக்ள் அளவிைான மாோட்டின் நபாது உயரக்ை்வி மீதான வாரணாசி பிரகடனம் 

என்பது ஏற்றுக் வகாள்ளப் பட்டது. 

 

முதல் குரங்கு அம்தம தநாய்ப் பாதிப்பு 

 இே்தியாவிை் முதைாவது குரங்கு அம்லம நோய்ப் பாதிப்பானது நகரளாவிை் பதிவாகி 

உள்ளது. 
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 இே்த நோய்ப் பாதிப்புகளிை் வபரும்பாைானலவ ஐநராப்பிய பிராே்தியம் (86 ெதவீதம்) 

மற்றும் அவமரிக்கா (11 ெதவீதம்) ஆகிய பகுதிகளிை் பதிவாகியுள்ளன. 

 குரங்கு அம்லம என்பது ஒரு லவரஸ் மூைமாக பரவக்கூடிய விைங்குவழி சநாய்த் 

வதாற்றாகும் (விைங்குகளிலிருே்து மனிதரக்ளுக்கு பரவும் லவரஸ்). 

 இதன் அறிகுறிகளானது கடே்த காைத்திை் பரவிக் வகாண்டிருே்த வபரியம்லம 

நோயாளிகளிடம் காணப்பட்டலதப் நபான்றதாகும். 

 1980 ஆம் ஆண்டிை் வபரியம்லம ஒழிப்பு மற்றும் வபரியம்லம தடுப்பூசி ேிறுத்தப் பட்டது 

ஆகியேை்றைத் வதாடரே்்து, குரங்கு அம்லம நோயானது வபாது சுகாதாரத்தின் மீது 

தாக்கத்திலன ஏற்படுத்தக் கூடிய மிக முக்கியமான ஆரத்்நதாபாக்ஸ் இனத்லதெ ்நெரே்்த 

லவரஸாக உருவவடுத்துள்ளது. 

 

 

இயற்தக தவளாண்தம குறித்த மாநாடு 

 குஜராத்தின் சூரத் ேகரிை் இயற்லக நவளாண்லம குறித்த மாோடானது ஏற்பாடு வெய்யப் 

பட்டது. 

 முன்னதாக, ஒவ்வவாரு கிராமத்திலிருே்தும் குலறே்தது 75 விவொயிகலள இயற்லக 

நவளாண்லம முலறக்கு மாறுமாறு பிரதமர ்அவரக்ள் வலியுறுத்தினார.் 

 எனநவ, சூரத ் ேகரிை் நமற்வகாள்ளப்பட்ட ஒரு முன்வனடுப்பின் கீழ், ஒவ்வவாரு கிராமப் 

பஞ்ொயத்திலும் 75 விவொயிகள் அலடயாளம் காணப்படட்ு இயற்லக நவளாண்லம 

முலறலய நமற்வகாள்வதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

 சமாத்தம் 90 வவவ்நவறு வதாகுதிகளிை் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

 மாவட்டம் முழுவதும் வமாத்தம் 41000 விவொயிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

 தற்நபாது, இே்தியா முழுவதும் இே்த “சூரத ்மாவட்டத்தின் மாதிரி இயற்லக நவளாண்லம 

முலறலய” பின்பற்றுமாறுப் பிரதமர ்அவரக்ள் வலியுறுத்தினார.் 
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ஸ்வநிதி மதஹாத்ெவம் 

 பிரதம மே்திரியின் வதருநவார வியாபாரிகளின் ஆத்மேிரப்ார ் ேிதி (PM SVANIdhi) 

திட்டத்தின் இரண்டாம் ஆண்டு ேிலறலவவயாட்டி, ‘ஸ்வேிதி மநோத்ெவம்’ ஆனது 

வதாடங்கப் பட்டது. 

 அலனத்து மாேிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதெங்களிை் உள்ள 75 ேகரங்களிை் இே்த 

விழா ஏற்பாடு வெய்யப்படட்ு, பை்நவறு கைாெெ்ார ேடவடிக்லககள், எண்ணிமப் பயிற்சி 

ேடவடிக்லககள் மற்றும் கடன் வழங்கீடட்ு முகாம்கள் ஆகியலவ ேடத்தப் படும். 

 இதிை் புகழ்வபற்றத் வதருநவார வியாபாரிகலளப் பாராடட்ுவதற்கான ேிகழ்வுகளும் 

அடங்கும். 

 

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் சதாடர்பான 6வது ததசிய மாநாடு 

 சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் வதாடரப்ான 6வது நதசிய மாோடு ஆனது ெமீபத்திை் 

சடல்லியில் ேடத்தப் பட்டது. 

 இே்த மாோட்டின் சிறப்பம்ெங்கள் 

o சுரங்கக் குடியிருப்பு முலறயின் (எம்.டி.எஸ்) மூன்று மாதிரிகலளத் வதாடங்குதை். 

o 2020-21 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான 5-ேடெ்த்திர மதிப்பு வபற்றச ் சுரங்கங்களுக்கான 

விருதுகள், மற்றும் 

o நதசியப் புவி அறிவியை் விருதுகள்–2019. 

 

உலகளாவியப் பாலின இதடசவளிக் குறியீடு 

 உைகப் வபாருளாதார மன்றத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகளாவியப் பாலின 

இலடவவளி அறிக்லகயானது ெமீபத்திை் வவளியிடப்பட்டது. 

 இப்பட்டியலிை் இடம்வபற்ற 146 ோடுகளிை் இே்தியா 135வது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 வங்காளநதெம் (71), நேபாளம் (96), இைங்லக (110), மாைத்தீவுகள் (117) மற்றும் பூட்டான் (126) 

ஆகியவற்றுக்குப் பின்னாை் இடம் வபற்று இே்தியா அதன் அண்லட ோடுகளின் மத்தியிை் 

நமாெமான தரவரிலெயிை் உள்ளது. 

 வதற்காசியாவிை் இே்தியாலவ விட ஈரான் (143), பாகிஸ்தான் (145), ஆப்கானிஸ்தான் (146) 

ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் மடட்ுநம நமாெமாக உள்ளது. 

 பாலினச ்ெமத்துவத்லத அலடய இன்னமும் 132 ஆண்டுகள் ஆகும் என்று இே்த அறிக்லக 

கூறுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், இந்தப் பட்டியலிை் இடம்வபற்ற 156 ோடுகளிை் இே்தியா 140வது 

இடத்திை் இருே்தது. 

 "சுகாதாரம் மற்றும் உயிரவ்ாழ்தை் திறன்" ஆகியவற்றிற்கான துலணக் குறியீட்டிை் 

இே்தியா 146வது இடத்திலனப் வபற்று நமாெமான ேிலையிை் உள்ளது. 

 அரசியை் அதிகாரமளிப்பிை் ஐஸ்ைாே்து முதை் இடத்திலும், வங்காளநதெம் 9வது 

இடத்திலும் உள்ளன. 

 கை்வித ் தகுதிக்கானத் தரவரிலெயிை் இடம்வபற்ற 146 ோடுகளிை் இே்தியா 107வது 

இடத்திை் உள்ளது.  
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 நமலும் இே்தியாவின் மதிப்வபண் ஆனது கடே்த ஆண்டிலிருே்து ெற்று நமாெமாக உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், 156 ோடுகளிை் இே்தியா 114 வது இடத்லதப் பிடித்தது. 

 

 

டிராகன் பழெ ்ொகுபடி 

 ஆநராக்கியம் ொரே்்த பைன்கலளக் வகாண்டிருப்பதாை் "பை்பயன் வகாண்ட பழம்" என்று 

அலழக்கப்படும் டிராகன் பழத்தின் ொகுபடிலய ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு முடிவு 

வெய்துள்ளது. 

 குஜராத ்அரொனது ெமீபதத்ிை் டிராகன் பழத்தின் வபயலர கமைம் (தாமலர) என்று மாற்றி, 

அலதப் பயிரிடும் விவொயிகளுக்கு ஊக்கத் வதாலகலய அறிவித்தது. 

 இே்த அயை்ோடட்ுப் பழ வலககலள ேடவு வெய்யத் தயாராக இருக்கும் விவொயிகளுக்கு 

ேரியானா அரசும் மானியம் வழங்குகிறது. 

 இந்தப் பழம் வபாதுவாக தாய்ைாே்து, இைங்லக, இஸ்நரை் மற்றும் வியட்ோம் ஆகிய 

ோடுகளிை் விலளகிறது.  

 ஆனாை் தற்நபாது இந்தப் பழ வலக இே்தியாவிலும் வமை்ை வமை்ை விலளவிக்கப்படட்ு 

வருகிறது. 

 

தரங்கா மதலக்குன்றுகள்-அம்பாஜி-அபு ொதல மற்றும் இரயில் பாதத 

 வபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அலமெெ்ரலவக் குழுவானது 116.65-கி.மீ. ேீளம் 

சகாண்ட தரங்கா மலைக்குன்றுகள்-அம்பாஜி-அபு என்ை ொலை இரயிை் பாலதலய 

அலமப்பதற்கு ஒப்புதை் அளித்தது. 

 இது இரண்டு மாேிைங்கலளயும் மூன்று ேழிபாடட்ுத் தைங்கலளயும் இலணக்கும். 

 இே்த இரயிை் பாலதயானது அம்பாஜிக்கு எளிதான முலறயிை் பயணம் நமற்வகாள்ளச ்

சசய்வதற்கான ஒரு பாலதயிலன வழங்கும். 

 தரங்கா மலையிை் அஜித்ோத ் (24 தீரத்்தங்கரரக்ளிை் ஒருவர)் என்ை ெமணக் நகாவிை் 

அலமே்துள்ளது. 
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 இே்தப் பாலதயானது ராஜஸ்தானிை் உள்ள சிநராஹி மாவட்டம் மற்றும் குஜராத்திை் 

உள்ள ெபரக்ே்தா, மநகெனா & பனஸ்கே்தா ஆகிய மாவட்டங்கள் வழியாக வெை்லும். 

 இது தற்நபாதுள்ள அகமதாபாத-்அபு ொலை மற்றும் இரயிை் பாலதக்கு ஒரு மாற்றுப் 

பாலதயாகச ்வெயை்படும். 

 

 

வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் தவளாண் ஏற்றுமதி தமயம் 

 நவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருடக்ள் நமம்பாடு மற்றும் ஆலணயம் 

ஆனது இே்தியாவின் வடகிழக்கு மாேிைங்களிை் இருே்து நமற்வகாள்ளப் படும் "நவளாண் 

மற்றும் நதாட்டக்கலைப் வபாருடக்ளின் ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்கச ்சசய்ேதற்காக" ஒரு 

உத்திலய வகுத்துள்ளது. 

 இது அொமின் ஏற்றுமதியாளரக்ள், உற்பத்தியாளர ் குழு மற்றும் பதப்படுத்துதை் 

ேிறுவனங்களிடம் இருே்து நேரடியாக வபாருடக்லளப் வபற உதவும் வலகயிைான ஒரு 

தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இே்தத ் தளமானது அொமின் உற்பத்தியாளரக்ள், பதப்படுத்துதை் ேிறுவனங்கள் மற்றும் 

இே்தியா முழுவதும் உள்ள ஏற்றுமதியாளரக்ளிலடநய இலணப்லப ஏற்படுத்தும். 

 இே்த ேடவடிக்லகயானது வடகிழக்கு மாேிைங்களிை் ஏற்றுமதி நமற்வகாள்ளப்படும் 

பகுதிகளுக்கான அடித்தளத்லத விரிவுபடுத்தும். 
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மிக நீளமான இரட்தட அடுக்குப் பாலம் 

 இே்தியாவின் நதசிய வேடுஞ்ொலை ஆலணயமும், மகாராஷ்டிரா வமட்நரா ேிரவ்ாகமும் 

மிக ேீளமான இரடல்ட அடுக்குப் பாைத்லதக் கட்டலமத்து உைக ொதலன ஒன்றைப் 

பலடத்தன. 

 ோக்பூரிை் அலமக்கப்படட்ுள்ள இே்த பாைமானது 3.14 கி.மீ. ேீளம் வகாண்டது. 

 இரடல்ட அடுக்கு நமம்பாைத்திை் கட்டப்பட்ட அதிகபடெ்மான வமடந்ரா இரயிை் 

ேிலையங்கள், ஆசிய ொதலனப் புத்தகப் பதிவு & இே்திய ொதலனப் புத்தகப் பதிவு ஆகிய 

அலமப்புகளாை் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

திரவமாக்கப்பட்ட இயற்தக எரிவாயுக்கான முதல் மிததவ முதனயம் 

 திரவமாக்கப்பட்ட இயற்லக எரிவாயுக்கான இே்தியாவின் முதை் மிதலவ முலனயம் 

ஆனது மகாராஷ்டிராவிை் உள்ள வஜய்கர ்ேகரிை் வெயை்பாட்டிற்குக் வகாண்டு வரப் பட 

உள்ளது. 

 குஜராத்தின் ஜாஃப்ராபாத் என்னுமிடத்திை் அலமக்கப்படட்ுள்ள மற்வறாரு மிதலவ 

முலனயமும் இே்த ஆண்டிை் வெயை்பாட்டிற்குக் வகாண்டு வரப்பட உள்ளது. 

 இே்த இரண்டு முலனயங்களும் கூடுதைாக ஆண்டிற்கு 11 மிை்லியன் டன்கள் வலரயிை் 

மறுவாயுவாக்கும் திறலன வழங்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

ெதபக் குழுக்களின் பதவிக் காலம் 

 

 மாேிைங்களலவச ் வெயைகத்தின் முதை் விரிவான ஆய்வானது தனது பரிே்துலரகலள 

அலவத ்தலைவரிடம் அளித்துள்ளது. 

 முன்னாள் வபாதுெ ்வெயைாளரும் ஆநைாெகருமான P.P.K. ராமெெ்ாரய்ுலு தலைலமயிைான 

இே்தக் குழு இே்தப் பரிே்துலரகலள வழங்கியது. 
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 பாராளுமன்றக் குழுக்கள், ெலபயாை் ேியமிக்கப்பட்டலவ அை்ைது நதரே்்வதடுக்கப் 

பட்டலவ அை்ைது ெபாோயகர ்/ தலைவராை் பரிே்துலரக்கப் பட்டலவ ஆகும். 

 இலவ ெபாோயகர ்/ அறேத் தலைவரின் வழிகாடட்ுதலின் கீழ் வெயை்படுகின்றன. 

பரிந்துதரகள் 

 உறுதித்தன்லம மற்றும் வதாடரெ்ச்ிலய உறுதி வெய்வதற்காக பாராளுமன்ற ேிலைக் 

குழுக்களின் பதவிக்காைம் ஆனது 1 வருடத்திை் இருே்து 2 வருடங்களாக அதிகரிக்கப் பட 

சேண்டும். 

 தற்நபாது ஒரு வருடத்திை் அதிகபடெ்மாக 10 ோடக்ள் அளவிைான கள ஆய்வானது இரண்டு 

வருலககளிை் இருே்து 15 ோடக்ள் அளவிைான மூன்று வருலககளாக அதிகரிக்கப் பட 

நவண்டும். 

 வதாழிை் மற்றும் வரத்்தகம் மீதான தற்நபாலதய குழுக்கலள ஒன்றிலணத்தை். 

 சுற்றுைா மற்றும் கைாெெ்ாரம் வதாடரப்ான ஒரு புதிய குழுலவ அலமத்தை். 

 மற்ற ோடுகளிை் உள்ள வதாழிை்நுட்ப முன்நனற்றங்கள் மற்றும் ெடட்மன்றங்களின் 

அடிப்பலடயிை், துலற ொரே்்த ேிலைக்குழுக்களின் காவணாளி வாயிைானச ்

ெே்திப்புகளுக்கு வழிவலக வெய்வதிை் உள்ள சிக்கலை ஆய்வு வெய்தை். 

 

தபடி பெெ்ாதவா தபடி பதாதவா திட்டம் நீட்டிப்பு 

 வபண்கள் மற்றும் குழே்லதகள் நமம்பாடட்ு அலமெெ்கம் ஆனது, நபடி பெெ்ாநவா நபடி 

பதாநவா (BBBP) திட்டத்லத அலனத்து மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

 ஒவ்நவார ் ஆண்டும் பிறப்புப் பாலின விகிததத்ிை் 2 புள்ளிகள் முன்நனற்றத்லத 

அலடவலத அலமெெ்கம் இைக்காக ேிரண்யித்துள்ளது. 

 இது மருத்துேமறனயில் நறடசபறும் மகப்சபறு ெதவீதத்திை் 95% அை்ைது அதற்கு நமை் 

முன்நனற்றம் அலடயா எண்ணுகின்ைது. 

 இது ‘நகநைா இே்தியா’ திட்டத்தின் கீழ் வபண்களின் திறலமகலளக் கண்டறிே்து 

அவரக்லள உரிய அதிகாரிகளுடன் வதாடரப்ு நமற்வகாள்ள லவப்பதன் மூைம் 

விலளயாடட்ுத ்துலறகளிை் வபண்களின் பங்களிப்லப அதிகரிக்க எண்ணுகின்ைது. 

 இது குடும்ப வன்முலற மற்றும் ஆடக்டத்தை் உள்ளிட்ட வன்முலறகலள எதிர ்வகாள்ளும் 

வபண்களுக்கு உதவும் வலகயிை் அலமக்கப்படட்ுள்ள தீரவ்ு லமயங்கலள வலுப்படுத்த 

எண்ணுகின்ைது. 

 நபடி பெெ்ாநவா நபடி பதாநவா திட்டம் ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திை் 

வதாடங்கப் பட்டது. 

 2011 ஆம் ஆண்டிை் ஒவ்வவாரு 1,000 ஆண் குழே்லதகளுக்கு 918 வபண் குழே்லதகளாக 

இருே்த குழே்லதப் பாலின விகிதமானது குலறே்து வருதை் மற்றும் பாலின விருப்பம் 

அடிப்பலடயிைான கருக்கலைப்பு ஆகிய பிரெெ்லனகலள ேிவரத்்தி வெய்வலத இது 

நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது இே்தியாவின் 405 மாவட்டங்களிை் வெயை்படுத்தப்படுகிறது. 
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நாரி அதாலத் 

 வபண்கள் மற்றும் குழே்லதகள் நமம்பாடட்ு அலமெெ்கம் ஆனது ‘ோரி அதாைத்’ என்ற 

புதிய திட்டத்திலன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 கிராமப் பஞ்ொயதத்ு அளவிை் உள்ள சிறு சிறு வழக்குகலளத் தீரப்்பதற்கு மாற்றுவலக 

குலறதீரவ்ு வழிமுலறகலள வபண்களுக்கு வழங்குவலத இது நோக்கமாகக் வகாண்டு 

உள்ளது. 

 இது துன்புறுத்தை், சீரக்ுலைப்பு, உரிலமகலள வழங்காமை் இருத்தை் அை்ைது உரிலமகள் 

வழங்குதை் வதாடரப்ான வழக்குகலள விொரிக்கிறது. 

 இது கட்டம் கட்டமாக ேலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

 

திருமணமாகாத நபரக்ளின் விகிதம் கணக்சகடுப்பு 

 நதசியப் புள்ளியியை் அலுவைகத்தின் ெமூகப் புள்ளியியை் பிரிவானது, இே்தியாவிை் 

உள்ள திருமணமாகாத ேபரக்ளின் எண்ணிக்லக விகிதம் குறித்த ஒரு அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது. 

 ோட்டிை் திருமணமாகாத இலளஞரக்ளின் ெதவீதம் ஆனது அதிகரித்து வருகிறது. 

 இே்த எண்ணிக்லகயானது வபாதுவாக ஆண்கள் மற்றும் வபண்கள் என இருேர ்

மத்தியிலும் அதிகரித்து வருகிறது. 

 ஆண்களிை் 15 முதை் 29 வயது வலரயிைான திருமணமாகாத இலளஞரக்ளின் ெதவீதம் 

ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டிை் 26.1 ெதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

 இது 2011 ஆம் ஆண்டிை் 20.8 ெதவீதமாக இருே்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிை், ஜம்மு & காஷ்மீரிை் உள்ள திருமணம் வெய்து வகாள்ளாத 

இலளஞரக்ளின் எண்ணிக்லகயானது அதிக ெதவிகிதத்திை் பதிவானது. 

 அலதத ் வதாடரே்்து உத்தரப் பிரநதெம், வடை்லி மற்றும் பஞ்ொப் ஆகிய மாேிைங்கள் 

உள்ளன. 

 நகரளா, தமிழ்ோடு, ஆே்திரப் பிரநதெம் மற்றும் இமாெெ்ைப் பிரநதெம் ஆகிய 

மாேிைங்களிை் குலறே்த ெதவீதநம பதிவானது. 
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NIRF தரவரிதெ 2022 

 கை்வி அலமெெ்கம் இே்த ஆண்டுக்கான நதசிய ேிறுவனங்கள் தரவரிலெ கட்டலமப்பு 

(NIRF) தரவரிலெலய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 மருே்தாளுனர ் பிரிவிை் சடல்லியின் ஜாமியா ேம்தாரட்் பை்கலைக் கழகம் ஆனது 

மீண்டும் முதை் இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 அதலனத ்வதாடரே்்து லேதராபாத்திை் உள்ள நதசிய மருே்துக் கை்வி மற்றும் ஆராய்ெச்ி 

ேிறுவனம் ஆனது இரண்டாவது இடத்திை் உள்ளது. 

 வென்லனயின் இே்தியத ் வதாழிை்நுட்பக் கை்வி கழகமானது, இே்த ஆண்டின் தர 

வரிலெயின் ஒடட்ு வமாத்தப் பிரிவிை் சிறே்த பை்கலைக்கழகமாக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 அலதத ்வதாடரே்்து, வபங்களூருவின் இே்திய அறிவியை் கை்விக் கழகமானது இரண்டாம் 

இடத்திை் உள்ளது. 

 நமற்கூறியப் பட்டியலிை் மும்லபயின் இே்தியத ் வதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகம், 

வடை்லியின் இே்தியத் வதாழிை்நுட்பக் கை்வி கழகம் மற்றும் கான்பூர ்இே்தியத ்வதாழிை் 

நுட்பக் கை்வி கழகம் ஆகியலவ இந்தத் தரவரிலெயின் ஒடட்ு வமாத்தப் பிரிவுகளிை் முதை் 

ஐே்து ேிறுவனங்களாக உள்ளன. 

 இே்த ஆண்டு, கான்பூர ் இே்தியத ் வதாழிை்நுட்பக் கை்வி கழகத்திலனத் வதாடரே்்து 

காரக்பூர ்இே்தியத் வதாழிை்நுட்பக் கை்வி கழகம், ரூரக்்கி இே்தியத ்வதாழிை்நுட்பக் கை்வி 

கழகம் மற்றும் வகௌகாத்தி இே்தியத ் வதாழிை்நுட்பக் கை்வி கழகம் ஆகியலவ முதை் 8 

இடங்கலளப் பிடித்ததாை், இே்தியத ்வதாழிை்நுட்பக் கை்வி கழகங்கள் இந்தப் பட்டியலிை் 

ஆதிக்கம் வெலுத்தின. 

 இதில் வடை்லி எய்ம்ஸ் ஒன்பதாவது இடத்லதயும், ஜவேரை்ாை் நேரு பை்கலைக்கழகம் 

பத்தாவது இடத்லதயும் வபற்றுள்ளன. 

 

 

பாரத் ரங் மதஹாத்ெவம் 2022 

 பாரத ்ரங் மநோத்ெவம் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 16 ஆம் நததி முதை் 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 14 ஆம் நததி வலரயிை் புது வடை்லியிை் ேலடவபறுகிறது. 

 இே்த ஆண்டானது 22வது பாரத ்ரங் மநோத்ெவத்திலனக் குறிக்கிறது. 
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 இே்திய வரைாற்றிை் இடம் வபறாத, இே்திய சுதே்திரப் நபாராட்டத்திற்காகப் பாடுபட்ட 

தலைவரக்லளப் பற்றிய ேிகழ்வுகலளக் காட்சிப்படுத்துவலதயும், அவரக்றளப் பற்றி ஒரு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவலதயும் இது நோக்கமாக உள்ளது. 

 நதசிய ோடகப் பள்ளி ேிரவ்ாகமானது 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாரத ் ரங் 

மநோத்ெவத்திலனத் வதாடங்கியது. 

 நதசிய ோடகப் பள்ளி ேிரவ்ாகமானது ெங்கீத ோடக அகாடமியினாை் அதன் ஓர ்அங்கமாக 

1959 ஆம் ஆண்டிை் ேிறுவப்பட்டது. 

 இது 1975 ஆம் ஆண்டிை் கைாெெ்ார அலமெெ்கத்தின் கீழ் வெயை்படும் ஒரு தன்னாட்சி 

அலமப்பாக மாறியது. 

 

SPRINT ெவால்கள் 

 இே்தியக் கடற்பலடக்கான "SPRINT ெவாை்கள்" என்ற கருத்தரங்கமானது வதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இே்தக் கருத்தரங்கிலன கடற்பலடயின் புத்தாக்க மற்றும் உள்ோடட்ுமயமாக்கை் 

அலமப்பு ஏற்பாடு வெய்தது. 

 இது இே்தியக் கடற்பலடயிை் உள்ோடட்ுத் வதாழிை்நுட்பத்தின் பயன்பாடல்ட 

அதிகரிப்பலத நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

ெமயம், மற்றும் சமாழியினெ ்சிறுபான்தமயினர் அந்தஸ்து 

 'சமயம் மற்றும் வமாழியினச ்ெமூகங்களின் சிறுபான்லமயினர ்அே்தஸ்து ஆனது "மாேிை 

அரலெெ ்ொரே்்தது" என்று உெெ் ேீதிமன்றம் கூறியது. 

 ஒருவர ்தனது வொே்த மாேிைத்திற்கு வவளிநய சிறுபான்லமயினராக இருக்கைாம். 

 முஸ்லிம்கள், சீக்கியரக்ள், கிறிஸ்தவரக்ள், வபௌத்தரக்ள், ெமணரக்ள் மற்றும் பாரசீகரக்ள் 

ஆகிய இனத்தவர ் 1992 ஆம் ஆண்டு சிறுபான்லமயினருக்கானத் நதசிய ஆலணயெ ்

ெட்டத்தின் 2 (c) என்ற பிரிவின் கீழ் சிறுபான்லமச ்ெமூகங்களாக அறிவிக்கப் படட்ுள்ளனர.் 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி, ோட்டின் வமாத்த மக்கள் 

வதாலகயிை் சிறுபான்லமயினரின் ெதவீதம் சுமார ்19.3% ஆகும். 

 ஒரு ெமூகத்லதச ் சிறுபான்லமயினராக அறிவிப்பதற்குப் பாராளுமன்றத்திற்கு ெட்டப் 

பூரவ்மான அதிகாரமும், மத்திய அரசிற்கு ேிரவ்ாக அதிகாரமும் உள்ளது. 

 

முதல் மின்னணுக் கழிவு சுற்றுெச்ூழல் பூங்கா 

 வடை்லியிை் உள்ள நோைம்பி கைன் எனுமிடத்திை் 21 ஏக்கர ்பரப்பில் இே்தியாவின் முதை் 

மின்னணுக் கழிவு சுற்றுெச்ூழை் பூங்கா உருவாக்கப்பட உள்ளது. 

 வடை்லி மாேிைத் வதாழிை்துலற மற்றும் உள்கட்டலமப்பு நமம்பாடட்ுக் கழகம் (DSIIDC) 

ஆனது இத்திட்டத்லதச ்வெயை்படுத்துவதற்கான முகலமயாக இருக்கும். 
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இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அறுதவ சிகிெத்ெ எந்திர அதமப்பு 

 புது வடை்லியிலுள்ள ராஜீவ் காே்தி புற்றுநோய் கை்வி மற்றும் ஆராய்ெச்ி ேிறுவனம், 

இே்தியாவிை் தயாரிக்கப்பட்ட முதை் அறுலவ சிகிெல்ெ எே்திர அலமப்லப ேிறுவி 

உள்ளது. 

 இே்தச ்ொதனத்திற்கு "SSI-மே்த்ரா" என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 இது எே்திரம் மூைம் நமற்வகாள்ளப்படும் இருதய அறுலவ சிகிெல்ெ ேிபுணர ் உைகப் 

புகழ்வபற்ற டாக்டர ்சுதிர ்P.ஸ்ரீவஸ்தவாவின் சிே்தலனயிை் உருவான கருத்தாகும். 

 

 

ஜாக்ரிதி சின்னம் 

 ஜாக்ரிதி சின்னம் ஆனது நுகரந்வார ்விவகாரத் துலறயாை் அறிமுகப்படுதத்ட்டது. 

 இது நுகரந்வாருக்கு அதிகாரம் அளிப்பது மற்றும் அவரக்ளின் உரிலமகள் குறித்த 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவது ஆகியேை்றை நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது நுகரந்வாருக்கு அதிகாரம் அளிப்பது பற்றியும், "நுகரந்வார ் உரிலமகள்" பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்வும் உதவும். 

 இது அலனத்து ஊடகங்களின் பிரெெ்ாரங்களிலும் "ஜாநகா கிரேக் ஜாநகா" என்ற 

முழக்கத்துடன் காட்சிப் படுத்தப்படும். 

 நுகரந்வார ் உரிலம என்பது "தரம், அளவு, ஆற்றை், விலை, தூய்லம மற்றும் தரமானப் 

வபாருடக்ள் அை்ைது நெலவகள் பற்றிய தகவை்கலளப் வபறுவதற்கான உரிலம" என 

வலரயறுக்கப் படுகிறது. 

 

மதலப் பகுதிக்கான தபார்ப் பயிற்சி தமயம் 

 இே்திய திவபத்திய எை்லைக் காவை் பலடயானது, மலைப் பகுதிக்கான தனது முதை் 

நபாரப்் பயிற்சி லமயத்திலன வடகிழக்குப் பகுதியிை் சிக்கிமில் ேிறுவியுள்ளது. 

 இது வடகிழக்கு இே்தியாவிை் அலமே்த, மலைப்பகுதிக்கான முதை் நபாரப்் பயிற்சி 

ேிலையம் மற்றும் ஒடட்ு வமாத்த இே்தியாவிநைநய இரண்டாவதுப் பயிற்சி ேிலையம் 

ஆகும். 

 இே்த வலகயான முதை் ேிலையமானது, 1973-74 ஆம் ஆண்டிை் உத்தரகாண்டில் உள்ள 

நஜாஷிமத்திற்கு அருகிலுள்ள அவுலி எனுமிடத்திை் திறக்கப்பட்ட மலைநயறுதை் மற்றும் 

பனிெ ்ெறுக்கு ேிறுவனம் (M&SI) ஆகும். 
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 இே்தியத் திவபத்திய எை்லைக் காவை் பலடயானது (ITBP) சீனாவுடனான வமய்க் 

கடட்ுப்பாடட்ுப் பகுதியிலனப் பாதுகாக்கும் பணிலய நமற்வகாள்கிறது. 

 

இந்திய புத்தாக்கக் குறியீடு 2021 

 ேிதி ஆநயாக் அலமப்பானது மூன்றாவது இே்தியப் புத்தாக்கக் குறியீட்டிலன 

வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது மாேிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதெங்கலள அவற்றின் புத்தாக்கச ் வெயை் 

திறனின் அடிப்பலடயிை் தரவரிலெப் படுத்துகிறது. 

 கரே்ாடகா, மணிப்பூர ் மற்றும் ெண்டிகர ் ஆகியலவ இே்தக் குறியீட்டிை் முதலிடத்திை் 

உள்ளன. 

 ‘வட கிழக்கு மற்றும் மலைப்பிரநதெ மாேிைங்கள்’ பிரிவிை் மணிப்பூர ்முதலிடம் பிடித்தது. 

 ‘ஒன்றியப் பிரநதெங்கள் மற்றும் இலறயாண்லம ேகர மாேிைங்கள்’ பிரிவிை் ெண்டிகர ்

முதலிடத்திை் இருே்தது. 

 

 

பாராளுமன்ற மரபிற்கு ஒவ்வாத வாரத்்ததகளின் பட்டியல் 

 மக்களலவச ் வெயைகமானது ெமீபத்திை் "பாராளுமன்ற மரபிற்கு ஒவ்வாத 

வாரத்்லதகளின்" பட்டியலை வவளியிட்டது. 

 பாராளுமன்ற மரபிற்கு ஒவ்வாத சிை வாரத்்லதகளிை் ‘ஜூம்ைா ஜீவி, நகாவிட் பரவை், 

ஸ்னூப் நகட் ஊழை், பாை் புத்தி’ ஆகியலவ அடங்கும். 

 இதிை் “வவடக்ம், துநராகம், ஏமாற்றுதை், துஷ்பிரநயாகம், ோடகம் மற்றும் திறலம 

இன்லம" நபான்றப் பிரசயாகங்களும் அடங்கும். 

 இே்தப் பட்டியலானது இதற்கு முன்னதாக 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 ஆகிய 

ஆண்டுகளிை் வவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

 2010 ஆம் ஆண்டிை், இது ஆண்டுநதாறும் வவளியிடப்படுகிைது. 

 

இந்தியாவின் 15வது குடியரசுத் ததலவர் 

 இே்தியாவின் 15வது குடியரசுத் தலைவராக திவரௌபதி முரம்ு நதரே்்வதடுக்கப் படட்ு 

உள்ளார.் 

 முரம்ு இே்தியாவின் முதை் பழங்குடியினப் வபண் (ெே்தாை்) குடியரசுத ் தலைவராக 

ஆனார.் 

 

 டம் ம    ம்  

1 கரந்ாடகா 

2 சதலங்கானா 

3 ஹரியானா 

4 மகாராஷ்டிரா 

5 தமிழ் நாடு 
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 பிரதிபா பாட்டீை் அவரக்ளுக்குப் பிறகு இே்தப் பதவிலய வகிக்கும் இரண்டாவது 

வபண்மணி இவநர ஆவார.் 

 இே்தியக் குடியரசுத் தலைவர ் பதவிக்கான நவட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட்ட, 

பட்டியலினப் பழங்குடியினர ்இனத்லதெ ்நெரே்்த இரண்டாவது ேபர ்முரம்ு ஆவார.் 

 இவர ்இே்தியாவின் முதை் பழங்குடிப் வபண் ஆளுேர ்ஆவார.் 

 இவர ் 2015 முதை் 2021 ஆம் ஆண்டு வலர ஜாரக்்கண்ட் மாேிைத்தின் ஒன்பதாவது 

ஆளுேராகப் பணியாற்றினார.் 

 

 

ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் இலக்கு 51% நிதறவு 

 ஜை் ஜீவன் திட்டத்தின் இைக்கில்  51% ேிலறவலடே்தது. 

 இத்திட்டமானது 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், வெயை்பாட்டிை் உள்ள வீடட்ுக் குழாய் 

இலணப்புகலள ேிறுவுவதன் மூைம் ஒவ்வவாரு கிராமப்புறக் குடும்பத்திற்கும் ஒரு 

ேபருக்கு ஒரு ோலளக்கு 55 லிட்டர ் தண்ணீலர வழங்குவலத நோக்கமாகக் வகாண்டு 

உள்ளது. 

 இத்திட்டமானது 17 ெதவீத ேிலறவிை் இருே்து, 3 ஆண்டுகளுக்கும் குலறவான காைத்திை் 34 

ெதவீதத்திற்கும் அதிகமான பயனரக்லளச ்வென்றலடே்துள்ளது. 

 குழாய் இலணப்புகளிை் மறுசுழற்சி வெய்யப்பட்ட தண்ணீலரப் பயன்படுத்தச ்

சசய்வதற்காக பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடிகளிை் சுமார ் 1.4 மிை்லியன் ேீர ் ஊற்றுப் 

படுலககள் கட்டலமக்கப் படட்ுள்ளன. 

 ேரியானா, வதலுங்கானா மற்றும் நகாவா ஆகிய மூன்று மாேிைங்களும் இே்தத ்

திட்டத்லத ேிலறவு வெய்து விட்டதாக அறிவித்துள்ளன. 

 

குதறந்தபட்ெ ஆதரவு விதல சதாடர்பான குழு 

 மத்திய அரொனது  “குலறே்தபடெ் ஆதரவு விலை மீதான குழுலவ” ேிரண்யித்துள்ளது. 

 குலறே்தபடெ் ஆதரவு விலையிறன நமலும் பயனுள்ளதாகவும் வவளிப்பலடத ்

தன்லமயுடனும் நமம்படுத்துவலத ஒரு நோக்கமாகக் வகாண்டு இந்தக் குழுவானது 

அலமக்கப் படட்ுள்ளது. 
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 இக்குழுவின் தலைவராக ெஞ்ெய் அகரவ்ாை் வெயை்படுவார.் 

 "நவளாண் வெைவினங்கள் மற்றும் விலைகளுக்கான ஆலணயத்திற்கு"  அதிக சுயாட்சி 

அதிகாரங்கலள வழங்குவதற்கானப் பரிே்துலரகலள இே்தக் குழு வழங்கும். 

 இக்குழுவின் மற்ற உறுப்பினரக்ள் 

o ரநமஷ் ெே்த்- ேிதி ஆநயாக் அலமப்பின் உறுப்பினர ்

o சுக்பாை் சிங் - அகமதாபாத ்இே்திய நமைாண்லம கை்வி ேிறுவனத்தின் நபராசிரியர ்

o திலிப் ெங்கனி - இே்திய விவொயிகள் உரக் கூடட்ுறவு அலமப்பின் தலைவர ்

o உணவு மற்றும் நுகரந்வார ்விவகாரங்கள் துலறயின் வெயைாளர ்

o கூடட்ுறவு மற்றும் ஜவுளித்துலற வெயைாளர ்

o நவளாண் துலற வெயைாளர ்

o இே்திய நவளாண் ஆராய்ெச்ிக் கழகத் துலற வெயைாளர ்

o கரே்ாடகா, சிக்கிம், ஆே்திரப் பிரநதெம் மற்றும் ஒடிொ ஆகிய மாேிை அரசுகளின் 

பிரதிேிதிகள். 

 

ஜவஹரல்ால் தநரு துதறமுகம் 

 ஜவேரை்ாை் நேரு துலறமுகம் ஆனது, அலனத்து கப்பை் ேிறுத்தத் துலறகளும் வபாது 

தனியார ் கூட்டாண்லம மாதிரியிை் இயக்கப்படுகின்ை இே்தியாவின் முதை் முழு 

அளவிைான நில உரிறமயாளர ் (ைாண்ட்லாரட்்) மாதிரியிறனக் சகாண்ட முக்கியத் 

துலறமுகமாக மாறியுள்ளது. 

 இே்தியத் துலறமுகங்களிை் அரசு-தனியார ்கூட்டாண்லம மாதிரி மூைம் நமற் வகாள்ளப் 

படும் முதலீடானது, கடே்த 25 ஆண்டுகளிை் குறிப்பிடத்தக்க அளவிை் முன்நனற்றம் 

அலடே்துள்ளது. 

 ைாயிடஸ்் ேிறுவனம் நமற்வகாண்ட 2021 ஆம் ஆண்டின் முன்னணி 100 துலறமுகங்கள் 

பட்டியலிை் ோட்டின் முன்னணி வகாள்கைன் துலறமுகங்களிை் ஒன்றாக இது குறிப்பிடப் 

படட்ுள்ளது. 

 சமலும் இது சிறே்த 100 உைகளாவிய துலறமுகங்களின் பட்டியலிை் 26வது இடத்திை் 

உள்ளது. 
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குடிதமப் பணித் ததரவ்ுகளின் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கான ததசிய தர நிதலகள் 

 மத்திய அரொனது, "குடிலமப் பணித ்நதரவ்ுகளின் பயிற்சி ேிறுவனங்களுக்கான நதசியத் 

தரேிலைகலள (NSCSTI)" வவளியிட்டது. 

 குடிலமப் பணித் நதரவ்ுகளின் பயிற்சி ேிறுவனங்களுக்கான நதசிய அளவிைான தர 

ேிலைகலள உருவாக்குவதற்கான தனித்துவமான ஒரு மாதிரிலய அறிமுகப்படுத்திய 

உைகின் முதை் ோடாக இே்தியா மாறியுள்ளது. 

 இது குடிலமப் பணியிை் நெரும் அதிகாரிகளின் தரம் மற்றும் திறலன உயரத்்துவலத 

நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 அரசு ஊழியரக்ளுக்கான கரம்நயாகி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக திறன் நமம்பாடட்ு 

ஆலணயமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 கரம்நயாகி திட்டம் என்பது "நதசியக் குடிலமப் பணிகள் திறன் நமம்பாடட்ுத் திட்டம்" 

ஆகும். 

 

இந்தியாவின் அடிப்பதடெ ்ொதலப் புள்ளிவிவரங்கள் 2018-19 

 ொலைப் நபாக்குவரத்து மற்றும் வேடுஞ்ொலைகள் அலமெெ்கமானது அதன் வருடாே்திர 

“இே்தியாவின் அடிப்பலடச ்ொலைப் புள்ளிவிவரங்கலள (2018-19)”  வவளியிட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் மாத ேிைவரப்படி, இே்தியாவிை் 63,31,757 கிநைாமீட்டருக்கும் 

அதிகமான ொலைகள் உள்ளது. 

 இது உைகளவிை் இரண்டாவது மிக அதிக தூர ொலை அலமப்பாகும். 

 இே்தியாவின் நபாக்குவரத்துத் துலறயிை் ொலைப் நபாக்குவரத்து அதிக ஆதிக்கம் 

வெலுதத்ுகிறது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான வமாத்தப் நபாக்குவரத்து துலறப் பங்களிப்பான 4.58% என்ை 

அளவுடன் ஒப்பிடுலகயிை் இதன் பங்களிப்பு வமாத்த மதிப்புக் கூட்டலிை் 3.06% என்ை 

அளவிலானப் பங்கிலன வழங்கியுள்ளது. 

 இரயிை்நவ துலறயின் பங்கானது 0.74% ஆக உள்ளது. 

 விமானப் நபாக்குவரத்துத் துலறயின் பங்கு 0.125 ஆகவும், ேீரப்் நபாக்குவரத்துத் 

துலறயின் பங்கு 0.08% ஆகவும் உள்ளது. 

 இே்தியாவின் வமாத்த ொலைக் கட்டலமப்பிை் நதசிய வேடுஞ்ொலைகளின் அளவு 2.09% 

ஆகும். 

 13.4% வேடுஞ்ொலைக் கட்டலமப்புடன் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்திை் உள்ளது. 

 அலதத ் வதாடரே்்து 8.9% வேடுஞ்ொலைக் கட்டலமப்புடன் உத்தரப் பிரநதெ மாேிைமும், 

7.8% வேடுஞ்ொலைக் கட்டலமப்புடன் ராஜஸ்தான் மாேிைமும் அடுத்தடுத்த இடங்களிை் 

உள்ளன. 

 இே்தியாவின் வமாத்த ொலைக் கட்டலமப்பிை் மாேிை வேடுஞ்ொலைகளின் அளவு 2.8 

ெதவீதம் ஆகும். 

 மகாராஷ்டிரா (17.83%) மிகப்வபரிய மாேிை வேடுஞ்ொலைக் கட்டலமப்பிலனக் 

வகாண்டுள்ளது. 
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 அலதத ் வதாடரே்்து கரே்ாடகா, குஜராத், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஆே்திரப் பிரநதெம் ஆகிய 

மாேிைங்கள் உள்ளன. 

 இே்தியாவிை் உள்ள வமாத்த மாேிை வேடுஞ்ொலைக் கட்டலமப்பிை் இே்த 5 மாேிைங்களும் 

53.9% பங்லகக் வகாண்டுள்ளன. 

 

நமஸ்தத திட்டம் 

 ொக்கலடகள் மற்றும் கழிவுேீரத்் வதாட்டிகலளச ் சுத்தம் வெய்வதற்காக ேமஸ்நத என்ை 

திட்டத்லத அரசு வகுத்துள்ளது. 

 ேமஸ்நத என்பது இயே்திரமயமாக்கப்பட்ட துப்புரவுச ் சூழை் அலமப்புக்கான நதசிய 

வெயை் திடட்ம் என்பலதக் குறிக்கிறது. 

 இத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் 

o இே்தியாவின் துப்புரவுப் பணிகளிை் உயிரிழப்புகலளத் தடுத்தை் 

o துப்புரவுப் பணியாளரக்ள் மனித மைத்திலன நேரடியாக லகயாள்வலத ஒழித்தை் 

o அலனத்துச ்ொக்கலட மற்றும் கழிவுேீரத்் வதாட்டிகலளச ்சுத்தம் வெய்யும் துப்புரவுப் 

பணியாளரக்ளுக்கும் மாற்று வாழ்வாதாரத்திலனப் வபறெ ்வெய்தை் 

 இது பின்ேரும்  அறமப்புகளின் ஒரு கூடட்ு முன்வனடுப்பாகும். 

o குடிேீர ்மற்றும் துப்புரவுத் துலற 

o ெமூக ேீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தை் துறை அலமெெ்கம் மற்றும் 

o வீடட்ுவெதி மற்றும் ேகரப்்புற விவகாரங்கள் அலமெெ்கம். 

 

ஹர் கர் திரங்கா அபியான் 

 ேர ் கர ் திரங்கா அபியான் என்பது சுதே்திரத் திருோள் அமுதப் வபருவிழாவின் கீழ் 

மத்திய அரசினாை் வதாடங்கப்பட்ட ஓர ்இயக்கமாகும். 

 இே்தியச ் சுதே்திரத்தின் 75வது ஆண்லடக் குறிக்கும் வலகயிை் திரங்காலவ (மூவரண்க் 

வகாடிலய) ஏற்றுவது குறித்து மக்கலள ஊக்குவிப்பலத இது நோக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

ெட்டப்பூரவ் அளவியல் (சபாதி கட்டப்பட்டப் சபாருட்கள்) விதிகள் 2011 

 நுகரந்வார ் விவகாரத் துலறயானது, 2022 ஆம் ஆண்டின் ெட்டப்பூரவ் அளவியை் (வபாதி 

கட்டப்பட்டப் வபாருடக்ள்), (இரண்டாவது திருத்தம்) விதிகலள வவளியிடட்ுள்ளது. 

 மின்னணுத் தயாரிப்புகளின் வபாதியிநைநய இத்தலகயத் தகவை்கள் குறிக்கப் 

படாமலிருே்தாை், ஒரு வருட காைத்திற்கு விலரவுக் குறியீடு மூைம் சிை கட்டாய உறுதி 

ஆவணங்கலள வழங்குவதற்கு இே்த விதிகள் வழி வகுத்துள்ளன. 

 இே்தத ் திருத்தமானது, இே்தத ் வதாழிை்துலறயினர ் விலரவுக் குறியீடு மூைம் விரிவான 

தகவை்கலள எண்ணிம வடிவிை் வழங்கிட வழி வகுக்கும். 

 முன்னதாக, மின்னணுத் தயாரிப்புகள் உடப்ட அலனத்து வபாதி கட்டப்பட்ட 

வபாருடக்ளிலும், 2011 ஆம் ஆண்டு ெட்டப்பூரவ் அளவியை் (வபாதி கட்டப்பட்ட வபாருடக்ள்), 

விதிகளின் படி அலனத்துக் கட்டாய உறுதி ஆவணங்கலளயும் வபாதியிநைநய குறிப்பிட 

நவண்டும். 
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குதறந்த சவப்பநிதலயில் இயங்கும் சவப்பமுதற உப்பு நீக்க ஆதல 

 

 சசன்றனயின் நதசிய கடை்ொர ் வதாழிை்நுட்ப ேிறுவனமானது, உப்பு ேீக்க ஆலைலய 

வதாடங்கியுள்ளது. 

 இது உப்பு அை்ைது உப்பு கைே்த கடை்ேீலரக் குடிேீராக மாற்றும். 

 இே்தத் வதாழிை்நுட்பமானது ைடெ்த்தீவுகளிை் வவற்றிகரமாக ேிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 இே்த உப்பு ேீக்க ஆலையானது குலறே்த வவப்பேிலையிை் இயங்கும் வவப்பமுலற உப்பு 

ேீக்க (LTTD) வதாழிை்நுட்பத்லத அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு இயங்குகிறது. 

 ைடெ்த ்தீவின் கவரட்டி, அகாத்தி மற்றும் மினிக்காய் ஆகிய தீவுகளிை் மூன்று ஆலைகள் 

ேிறுவப் படட்ு இயங்கி வருகின்றன. 

 

இந்தியாவின் ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுெ ்செலவினங்கள் பற்றிய ஆய்வு 
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 ேிதி ஆநயாக் அலமப்பானது இே்தியப் புதத்ாக்கக் குறியீட்டிலனச ் ெமீபத்திை் 

வவளியிட்டது. 

 இது மாேிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதெங்களுக்கு அவற்றின் புத்தாக்கச ்

வெயை்பாடுகளின் அடிப்பலடயிை் தரவரிலெகலள வழங்குகிறது. 

 ேிதி ஆநயாக் அலமப்பின் 2021 ஆம் ஆண்டு இே்தியப் புத்தாக்கக் குறியீட்டின் படி, 

இே்தியாவிை் ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாட்டிற்கான வமாத்தச ் வெைவினம் உைகிநைநய 

மிகக் குலறவானதாக உள்ளது. 

 இே்தியா ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாட்டிற்காக மக்கள் சதாறகயில் ஒருேருக்கு தைா 43 

அவமரிக்க டாைரக்ள்  என்ை அளவில் வெைவிடுகிறது. 

 ரஷ்யா தைா 285 அவமரிக்க டாைரக்ள், பிநரசிை் 173 அவமரிக்க டாைரக்ள், மநைசியா 293 

டாைரக்ள் என்ற அளவிை் ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாட்டிற்காக வெைவிடுகின்றன. 

 பிநரசிை் (1.16%) மற்றும் வதன்னாப்பிரிக்கா (0.83%) ஆகிய ோடுகளுடன் ஒப்பிடும் நபாதும் 

இே்தியாவின் வெைவினம் குலறவாக உள்ளது. 

 வமக்ஸிநகா (0.31%) ோட்டின் ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாட்டிற்கான வமாத்தச ்வெைவினம் 

(வமாத்த உள்ோடட்ு உற்பத்தி ெதவீதத்திை்) மடட்ுநம இே்தியாலவ விட குலறவானப் 

பங்லகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

பதவிப் பிரமாணம் - திசரௌபதி முரம்ு 

 வடை்லியிை் உள்ள பாராளுமன்ற லமய மன்றத்திை் இே்தியாவின் 15வது குடியரசுத் 

தலைவராக திவரௌபதி முரம்ு பதவிநயற்றார.் 

 அவருக்கு இே்தியத் தலைலம ேீதிபதி NV ரமணா பதவிப் பிரமாணம் வெய்து லவத்தார.் 

 அவருக்கு 21 துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்கிய மரியாலத அளிக்கப்பட்டலதயடுத்து, அவர ்

பதவிப் பிரமாணப் பதிநவட்டிை் லகவயழுத்திட்டார.் 

 ஆயுதப் பலடகளின் புதிய தலைலமத ் தளபதி, ராஷ்டிரபதி பவனின் முன்புறத்திை் 

ேிறுத்தப் படட்ிருே்த முப்பலடகளின் பாதுகாப்பு வழங்கலை ஆய்வு வெய்தார.் 

 ோட்டின் மிக உயரிய அரசியைலமப்புப் பதவிலய வகிக்கும் முதை் பழங்குடியினக் 

குடியரசுத் தலைவர ்மற்றும் இரண்டாவது வபண் என்ற வரைாற்லற அவர ்பலடத்தார.் 

 64 வயதான இவர ் இே்தியாவின் இளம் மற்றும் சுதே்திரத்திற்குப் பிறகு பிறே்த முதை் 

குடியரசுத் தலைவர ்ஆவார.்  

 அவர ் 1958 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம் நததியன்று, ஒடிொவின் மயூரப்ஞ்ெ ் மாவட்டத்திை் 

உள்ள ராய்ராங்பூரிை் ஒரு ெே்தாலி குடும்பத்திை் பிறே்தார.் 

 இவரது குடும்பத்தினர ்இவருக்கு வழங்கியப் வபயர ்புட்டி துது என்பதாகும். 

 இவரது பள்ளி ஆசிரியர ்இவருக்கு திவரௌபதி என்று வபயர ்மாற்றம் வெய்தார.் 

 முரம்ு 2015  ஆண்டிை் ஜாரக்ண்ட் ஆளுேராகப் பதவிநயற்றார.் 

 எனநவ, அவர ்இே்த மாேிைத்தின் முதை் வபண் ஆளுேர ்ஆனார.் 

 இவர ்ஒடிொ மாேிைத்திலிருே்து இே்திய மாேிை ஆளுேராக ேியமிக்கப்பட்ட முதை் வபண் 

பழங்குடியினத் தலைவர ்ஆவார.் 
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இந்திய உயிரிப் சபாருளாதார அறிக்தக 2022 

 

 உயிரித் சதாழில்நுட்பத் சதாழில்துறை ஆராய்சச்ி உதவிக் கழகமானது (BIRAC) சமீபத்தில் 

தனது “2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய உயிரிப் சபாருளாதார அறிக்றகயிறன” சேளியிட்டது. 

 இந்தியாவின் உயிரிப் சபாருளாதாரம் ஆனது 2025 ஆம் ஆண்டில் 150 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலராகவும், 2030 ஆம் ஆண்டில் 300 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாகவும் 

உயரும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் உயிரிப் சபாருளாதாரம் 80 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலரக்றள எட்டி 14.1 சதவீத ேளரச்ச்ிறய அறடந்துள்ளது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் 70.2 பில்லியன் அசமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் சராசரியாக ஒே்சோரு நாளும் மூன்று உயிரித் சதாழில்நுட்ப 

சதாடக்க  நிறுேனங்கள் நிறுேப்பட்டன. 

 இே்ோறு, 2021 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தம் 1128 உயிரித் சதாழில்நுட்பத் சதாடக்க 

நிறுேனங்கள் நிறுேப் பட்டன. 

 

இந்தியக் சகாடியின் விதிமுதறகள் 

 இந்தியக் சகாடியின் விதிமுறைகள் என்பது இந்தியாவில் அதன் பயன்பாடு, காட்சிப் 

படுதத்ுதல் மை்றும் சகாடிசயை்ைம் சதாடரப்ான சட்டங்கள் மை்றும் மரபுகளின் ஒரு 

சதாகுப்பாகும். 
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 இது 2002 ஆம் ஆண்டு ேனேரி 26 ஆம் சததியன்று நறடமுறைக்குக் சகாண்டு ேரப் பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ேூறல 20 ஆம் சததியன்று இந்தியக் சகாடியின் விதிமுறைகறள 

மத்திய அரசு திருத்தியறமத்தது. 

 சதசியக் சகாடியானது, ஒரு திைந்த அல்லது சபாது இடத்தில் ஏை்ைப் பட்டால் பகல் மை்றும் 

இரவிலும் அதறனப் பைக்க விடுேதை்கு இது அனுமதி அளிக்கிைது. 

 முன்னதாக, மூேரண்க் சகாடிறயச ் சூரிய உதயம் மை்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 

ஆகியேை்றிை்கு இறடப்பட்ட சநரத்தில் மடட்ுசம ஏை்ை முடியும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 30 ஆம் சததியன்று சேளி ேந்த முந்றதயத் திருத்தத்தில், 

இயந்திரத்தால் சநய்யப்பட்ட மை்றும் பாலியஸ்டர ்சகாடிகறளயும் சசரத்த்ு பயன்படுத்த 

அரசாங்கம் அனுமதித்தது. 

 இதை்கு முன்பு, இத்தறகயக் சகாடிகறளப் பயன்படுத்த அனுமதி இல்றல. 

 

இந்திய அண்டார்டிகா மதொதா – 2022    

 

 அண்டாரட்ிக் உடன்படிக்லகயின் உறுப்பினராக, அதன் கீழ் வழங்கப்படட்ுள்ள 

கடலமகளின் காரணமாக 2022 ஆம் ஆண்டின் இே்திய அண்டாரட்ிகா மநொதாவிலன 

மக்களலவ ேிலறநவற்றியது. 

 இது அண்டாரட்ிகா பகுதியிை் உள்ள இராணுவப் பலடலய ேீக்குதை், அப்பகுதியிலன 

அணுெக்திச ் நொதலனகறள நமற்வகாள்ளாத மண்டைமாக மாற்றுதை், கதிரியக்கக் 

கழிவுகலள அகற்றுதை், நமலும், அப்பகுதியிலன அலமதியான நோக்கங்களுக்காக 

மடட்ுநம பயன்படுத்தப்படச ் சசய்வலத உறுதி வெய்தை் ஆகியவற்லற நோக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 அண்டாரட்ிகா பகுதியிை் ெரவ்நதெ அறிவியை் ஒதத்ுலழப்லப ஊக்குவித்தல் மற்றும் 

பிராே்திய இலறயாண்லம மீதான ெரெ்ல்ெகலளப் புறே்தள்ளுதை் ஆகியவற்லற இது 

ஊக்குவிக்கிறது. 
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 அண்டாரட்ிக் ஒப்பே்தம் 1959 ஆம் ஆண்டிை் லகவயழுத்திடப்படட்ு 1961 ஆம் ஆண்டிை் 

ேலடமுலறப் படுத்தப்படட்து. 

 இே்தியா 1983 ஆம் ஆண்டிை் இே்த ஒப்பே்தத்திை் லகவயழுத்திட்டது. 

 

'தஜாஹர்' வரதவற்பு 

 இந்தியாவின் 15ேது குடியரசுத் தறலேரான திசரௌபதி முரம்ு, ‘சோஹர’் ேரசேை்பு 

நிகழ்வுடன் ேூறல 25 ஆம் சததியில் திங்கள் கிழறமயன்று பதவிசயை்ைார.் 

 ‘சோஹர’் என்பதன் சபாருள் ‘ேணக்கம் மை்றும் ேரசேை்பு’ என்பதாகும். 

 இது ோரக்்கண்டின் பழங்குடியின சமூகங்களிலும், சத்தீஸ்கர ் மை்றும் ஒடிசாவின் சில 

பகுதிகளிலும் பயன்படுதத்ப்படுகிைது. 

 ‘சோஹர’் என்ை சசால்லுக்கு ‘மரியாறத சசலுத்துதல்’ என்றும் சபாருள் உண்டு. 

 இது முக்கியமாக சில சமூகங்களில் மரபுகள் ஒத்து காணப்படும் சந்தாலி, முண்டா 

மை்றும் சஹா சபான்ை சமூகங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 

 

கூட்டுப் தபார் பதடப்பிரிவுகள் 

 ஆயுதப் பறடகளுக்கு இறடசயயான ஒருங்கிறணப்றப சமம்படுத்தச ் சசய்ேதை்காக 

முப்பறடகளின் மீதான கூடட்ுப் சபாரப்் பறடகள் அறமக்கப்பட உள்ளன. 

 இது இராணுேம், விமானப்பறட மை்றும் கடை்பறட ஆகிய மூன்று பறடகளின் 

திைன்கறள ஒருங்கிறணக்க முயலும் ஒரு திட்டமாகும். 

 இது அேை்றின் ேள ஆதாரங்கறளப் சபாரக்ள் மை்றும் நடேடிக்றககளுக்கு உகந்த 

முறையில் பயன்படுதத்ுேறத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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 அதை்கு ஒதுக்கப்பட்ட சசயல்பாடுகறளப் சபாறுத்து, மூன்று பறடகளில் இருந்து 

சதரந்்சதடுக்கப் பட்ட ஏசதனும் ஒரு பறடப் பிரிவின் தறலேர ் மூன்று நடச்த்திரத் தரம் 

உள்ள பறடத் தளபதியாகச ்சசயல்படுோர.்  

 தை்சமயம் இந்தியாவில் அந்தமான் மை்றும் நிக்சகாபார ்பறடப் பிரிவு மை்றும் யுக்தி சார ்

பறடப் பிரிவு என்று இரண்டு கூடட்ுப் பறடப் பிரிவுகள் உள்ளன. 

 அந்தமான் மை்றும் நிக்சகாபார ் பறடப் பிரிவு என்பது மடட்ுசம நாட்டில் தறரப்பறட, 

கடை்பறட மை்றும் விமானப் பறட ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கிறணக்கின்ை 

இம்மாதிரியிலான அறமப்பாக கருதப் படுகின்ைது. 

 2001 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப் பட்ட இது சபாரட்் பிசளயரில் ஏை்படுத்தப் பட்டது. 

 யுக்தி சார ் பறடப் பிரிவு என்பது இந்தியாவில் அணு ஆயுதச ் சசாத்துக்கறள மடட்ுசம 

றகயாள்ேசதாடு எந்தசோரு குறிப்பிட்ட யுத்தக் களத்திறனயும் றகயாளச ் சசய்ேது 

இல்றல.   

 

 

சவள்தள சவங்காயத்திற்குப் புவிொர் குறியீடு 

 அலிபாக் பகுதியின் வவள்லள வவங்காயத்திற்குப் புவிொர ் குறியீடு வழங்கப் படட்ு 

உள்ளது. 

 அலிபாக் மகாராஷ்டிராவின் ராய்காட் மாவட்டத்திை் அலமே்துள்ளது. 

 இே்த வவங்காயத்திற்கான புவிொர ் குறியீடானது, அதன் இனிப்புத் தன்லமக்காக 

வழங்கப் பட்டது. 

 புவிொர ்குறியீடானது வவள்லள வவங்காயத்திற்கு ஒரு தனித்துவமான அலடயாளத்லத 

அளிக்கிறது. 

 மருத்துவக் குணங்கள் வகாண்ட இது பாரம்பரிய முலறயிை் ேீண்ட காைமாக பயிரிடப் 

படட்ு வருகிறது. 
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ஸ்வததஷ் தரஷ்ன் திட்டம் 2.0 

 சுை்றுலா அறமசச்கம் ஆனது அதன் ஸ்ேசதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்றத ஸ்ேசதஷ் தரஷ்ன் 2.0  

என புதுப்பித்துள்ளது. 

 இது பல இடங்களில் நிறலயான மை்றும் முறையான உள்கட்டறமப்றப சமம்படுத்தச ்

சசய்ேறத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது 2014-15 ஆம் ஆண்டில், ஒருங்கிறணந்த முறையில் கருத்துரு அடிப்பறடயிலான 

சுை்றுலாத் தளங்கறளக் கட்டறமப்பதை்காகத் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது முழுேதுமாக மதத்ிய அரசின் நிதியுதவிறயப் சபறுகின்ை ஒரு திட்டமாக 

இருப்பசதாடு மத்திய மை்றும் மாநில அரசுகளின் இதர பிைத் திட்டங்களுடன் இதறன 

ஒன்றிறணக்க பல முயை்சிகள் சமை்சகாள்ளப் படுகின்ைன. 

 

கடல்ொர் கூட்டாண்தமப் பயிற்சி 

 ஜப்பான் கடை்பறட மற்றும் இே்தியக் கடற்பலட ஆகியேை்றுக்கிறடநயயான கடை் ொர ்

கூட்டாண்லமப் பயிற்சியானது அே்தமான் கடலிை் ேடத்தப் பட்டது. 

 இே்தியப் வபருங்கடை் பகுதியிை் (IOR) கடை்ொர ்வதாடரல்ப வலுப்படுத்தும் நோக்கிை் இரு 

ோடுகளும் இது நபான்ற வழக்கமானப் பயிற்சிகலள நமற்வகாண்டு வருகின்றன. 

 இே்தப் பயிற்சிகள், இந்த இரு ோடுகளின் பலடகளுக்கிலடநயயான இயங்குதிறலன 

நமம்படுத்துதை், கப்பை் நபாக்குவரத்து திறன் மற்றும் தகவை்வதாடரப்ு ேலடமுலற 

ஆகியறேகலள வேறிப்படுத்துதல் சபான்ைேை்றை ஒரு நோக்கமாகக் வகாண்டு நமற் 

வகாள்ளப் பட்டன. 

 

ததசிய ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு மதொதா 2021 

 இது இே்தியாவிை், விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகளிை் ஊக்கமருே்து பயன்படுத்துவலத 

ேிறுத்துவதற்கான ஒரு ெட்ட வடிவிைான ெட்டப்பூரவ்க் கட்டலமப்லப வழங்கும். 

 தற்நபாது, நதசிய ஊக்கமருே்து எதிரப்்பு ேிறுவனமானது, உைக ஊக்கமருே்து தடுப்பு 

அலமப்பின் விதிமுலறகளுக்கு ஏற்ப ஊக்கமருே்து தடுப்பு ேடவடிக்லககலள நமற் 

வகாண்டு வருகிறது. 

 விலளயாடட்ுத ் துலறயிை் நதசிய ஊக்கமருே்து தடுப்பு வாரியத்திலன அலமப்பதற்கு 

இே்த மநொதா உதவும். 

 இது திறன்மிக்க மற்றும் தன்னிெல்ெயாகச ் வெயை்படுகின்றப் பணியாளரக்லள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

 இது விலளயாடட்ு வீரரக்ள் குறிப்பிட்ட காை இலடவவளியிை் ேீதிலய அலடயெ ் வெய்ய 

முயை்கிறது. 

 ஊக்க மருே்துக்கு எதிராகப் நபாராடுவதற்கு சேண்டி முகலமகளின் ஒதத்ுலழப்லப இது 

நமம்படுத்தும். 
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தநதாஜி சுபாஷ் ெந்திரதபாஸ் தீவு 

 

 நேதாஜி சுபாஷ் ெே்திரநபாஸ் தீவினுலடய ேிரவ்ாகமானது, அே்தமான் ேிக்நகாபார ்

ேிரவ்ாகத்திடம் மாற்றப்பட்டது. 

 இே்தத ் தீவின் உள்கட்டலமப்பு மற்றும் சுற்றுைாலவ நமம்படுத்துவலத நோக்கமாகக் 

வகாண்டு இே்த ேடவடிக்லகயானது நமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

 இதற்கு முன்பு இந்தப் பகுதியானது, அே்தமான் ேிக்நகாபார ் பலடப்பிரிவினாை் 

ேிரவ்கிக்கப் பட்டது. 

 

விமானம் தாங்கி கப்பல் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் 

 உள்ோட்டிநைநயத் தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கி நபாரக்்கப்பைான ஐஎன்எஸ் 

விக்ராே்த் இே்தியக் கடற்பலடயிடம் ஒப்பலடக்கப்படட்ு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நததியன்று அது 

பலடயிை் இலணக்கப்பட உள்ளது. 

 இது 76 ெதவீதம் வலரயிை் ஒடட்ு வமாத்த உள்ோடட்ு உள்ளடக்கத்லதக் வகாண்டு 

தயாரிக்கப் பட்டது, 

 இே்தியாவின் முதை் விமானம் தாங்கி கப்பலின் ேிலனவாக இதற்கு இப்வபயரானது 

சூட்டப் பட்டது. 

 இே்தியக் கடற்பலட கப்பை் விக்ராே்த் 1971 ஆம் ஆண்டு நபாரிை் குறிப்பிடத்தக்க 

பங்கிலன வகித்தது. 

 

ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார் 

 மத்திய சுரங்கத் துறை அலமெெ்கம் ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார ் என்ற விருதிலன 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது ோடு முழுவதும் சுரங்கத் வதாழிை் நமற்வகாள்வலத ஊக்குவிப்பதற்கும் அதலன 

நமம்படுத்துவதற்குமான ஒரு நதசிய விருதாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்த ராஷ்டிரிய கனிஜ் புரஸ்கார ் விருதானது, கனிமத் 

வதாகுதிகலள ஆராய்தை், ஏைம் விடுதை் மற்றும் அதன் வெயை்பாடு ஆகியவற்றிலன 

நமற்வகாள்வதற்கு சேண்டிய சிைந்த முயற்சிகலள நமற்வகாள்ளும் மாேிைங்கலள 

ஊக்குவிக்கச ்சசய்ேதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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 மூன்று வலகயான கனிமங்களுக்கு ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார ் விருதானது வழங்கப் 

படும். 

 சிறிய கனிமங்களுக்கான சுரங்க ஏைத்திை் குஜராத ் மாேிைமானது, ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் 

புரஸ்கார ்விருதின் முதை் பரிலெப் வபற்றது. 

 

வாக்காளர ்பட்டியலில் முன்கூட்டிதய பதிவு செய்தல் 

 17 வயதுக்கு நமற்பட்டவரக்ள் வாக்காளர ் பட்டியலிை் தங்களது வபயரக்லள முன் 

கூட்டிநயச ்நெரப்்பதற்காக தற்நபாது விண்ணப்பிக்கைாம். 

 ஒரு வருடத்தின் ஜனவரி 01 ஆம் நததியன்று, 18 வயலத அலடே்திருக்க நவண்டும் 

என்கின்ற ஒரு அவசிய ேிபே்தலனலயப் பூரத்்தி வெய்யும் வலர தற்நபாது காத்திருக்க 

நவண்டிய அவசியமிை்லை. 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் நததிலயக் குறிப்பிட்டவாறு, வருடாே்திர வதாகுப்புத் 

திருத்தத்லதயும் சதரத்ல் ஆலணயம் வவளியிட்டது. 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

காமன்சவல்த் அதமப்பின் புதிய உறுப்பினரக்ள் 

 நமற்கு ஆப்பிரிக்க ோடுகளான காநபான் மற்றும் நடாநகா ஆகியலவ காமன்வவை்த் 

ோடுகள் அலமப்பின் உறுப்பினரக்ளாக இலணே்துள்ளன. 

 பிரிட்டனுடன் எே்தவவாரு வரைாற்றுத் சதாடரப்ு உறவுகளும் இை்ைாத, இராணி இரண்டாம் 

எலிெவபத் தலைலமயிைான ஆங்கிை வமாழி நபசும் ோடுகளின் குழுவிை் நுலழகின்ற 

நாடுகள் இலவ மடட்ுசம ஆகும். 

 இே்த ோடுகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இருே்தநதயிை்லை. 

 இலவ ருவாண்டாவின் கிகாலியிை் ேலடவபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்வவை்த் 

ோடுகளின் தலைவரக்ள் மாோட்டிை் இந்தக் குழுவிை் இலணக்கப்பட்டன. 

 

 தற்நபாது இே்த அலமப்பின் வமாத்த உறுப்பினரக்ள் எண்ணிக்லக 56 ஆக உள்ளது. 

 2009 ஆம் ஆண்டிை் ருவாண்டா இதில் இலணே்ததற்குப் பிறகு காமன்வவை்த் அலமப்பிை் 
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இலணே்த முதை் புதிய உறுப்பினர ் ோடு பிவரஞ்சு வமாழி நபசும் மக்கலளக் வகாண்ட 

இந்த நமற்கு ஆப்பிரிக்க ோடுகளாகும். 

 முன்பு நபாரத்்துகீசியக் காைனியாக இருே்த வமாொம்பிக், பிரிட்டனுடன் வரைாற்றுத ்

வதாடரப்ுகள் இை்ைாத முதை் காமன்வவை்த் உறுப்பினராக 1995 ஆம் ஆண்டிை் இே்த 

அலமப்பிை் இலணே்தது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெதபயின் சபருங்கடல் மாநாடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் வபருங்கடை் மாோடு நபாரெ்ச்ுகலின் 

லிஸ்பன் ேகரிை் வதாடங்கியது. 

 இது நபாரெ்ச்ுகை் மற்றும் வகன்யாவுடன் இலணே்து ேடத்தப்படுகிறது. 

 இே்த மாோட்டிை் மத்திய இலண அலமெெ்ர ்ஜிநதே்திர சிங் கைே்து வகாள்கிறார.் 

 இது 14வது ேிலையான நமம்பாடட்ு இைக்கான 'கடலுக்கு அடியிை் உள்ள உயிரினங்கள்' 

பற்றி விவாதிப்பதற்காக ஏற்பாடு வெய்யப்படட்ுள்ளது. 

 14வது ேிலையான நமம்பாடட்ு இைக்கிலனச ் வெயை்படுத்துவதற்காக சேண்டி,  

அறிவியை் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பலடயிைான வபருங்கடை் என்ை ஒரு 

ேடவடிக்லகலய உருவாக்குதை்  : பங்காற்றுதை், கூட்டாண்லம மற்றும் தீரவ்ுகள் என்ற 

தலைப்பிை் இே்தியா ொரப்ாக இே்த மாோட்டிை் உலரயாற்றப்பட உள்ளது. 

 2021 முதை் 2030 ஆம் ஆண்டு வலரயிைான ேிலையான வளரெ்ச்ிக்கான ஐக்கிய ோடுகளின் 

கடை்ொர ் அறிவியை் பத்தாண்டுகள் என்ற ஒரு முன்நனற்றப் பாலதயிை் இே்தியா 

தற்நபாது உள்ளது. 

 மாோட்டின் முடிவிை், தலைவரக்ள் ேமது கடை், ேமது எதிரக்ாைம்: ேடவடிக்லகக்கான 

அலழப்பிலன விடுத்தை் என்ற தலைப்பிைான அறிக்லகலய மீண்டும் வலியுறுத்துவர.் 

 அவமரிக்காவின் ஒரு பிரபை ேடிகரும் கடை்ொர ் ஆரவ்ைருமான நஜென் நமாநமாவா, 

ஐக்கிய ோடுகள் சுற்றுெச்ூழை் திட்டத்தின் (UNEP) கடலுக்கு அடியிை் உள்ள உயிரினங்கள் 

என்ற இைக்கின் ஆதரவாளராக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

பிரிக்ஸ் அதமப்பில் இதணயும் புதிய நாடுகள் 
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 பிரிக்ஸ் எனப்படும் வளரே்்து வரும் ோடுகளின் குழுவிை் உறுப்பினராக நெரவ்தற்காக 

ஈரான் ோடு தனது விண்ணப்பத்லதச ்ெமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 அரவ்ஜன்டினாவும் இக்குழுவிை் நெர விண்ணப்பித்துள்ளதாக ரஷ்யாவும் தனியாகக் 

குறிப்பிட்டது. 

 

இயற்தக மறுசீரதமப்புெ ்ெட்டம் 

 இயற்லக மறுசீரலமப்புெ ் ெட்டத்திற்கான ஐநராப்பிய ஆலணயத்தின் ஒரு முன் 

வமாழிவானது, ஒரு முழு கண்டம் அளவிைான, விரிவான ெட்டம் மற்றும் பை்லுயிர ்

உத்தியின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இது சீரழிே்த சுற்றுெச்ூழை் அலமப்புகலள மறுசீரலமப்பதற்கான பிலணப்பு ொரே்்த 

இைக்குகலள உருவாக்குவதற்கான ஒரு அலழப்பிலன விடுக்கிறது. 

 இரொயன பூெச்ிக்வகாை்லிகளின் பயன்பாடல்ட 50% வலர (2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்) 

குலறத்தை், மரத்தின் நமை்பகுதியின் பரவலை (குலறே்தபடெ்ம் 10%) அதிகரித்தை் மற்றும் 

ஆறுகள் தலடயின்றி ஓட வழி வலக வெய்வது ஆகியலவ இதிை் அடங்கும். 

 

நிலங்களுக்கான ொெனம் 

 

 காமன்வவை்த் அலமப்பின் அலனத்து 54 உறுப்பினரக்ளும் அே்தே்த ோடுகளிை் உள்ள 

‘ேிைங்கலள’ வருங்காைச ் ெே்ததியினருக்கு தானாக முன்வே்து அரப்்பணிக்க ஒப்புக் 

வகாண்டுள்ளனர.் 

 ஐக்கிய ோடுகளின் சுற்றுெச்ூழை் அலமப்பின் மறுசீரலமப்புக்கான தொப்தத்திற்காக 

அலமக்கப் பட்ட உத்திக்கு ஏற்ற வலகயிை் இது நமற்வகாள்ளப்பட்டது (2021-2030). 

 இது ஒரு பிலணப்பு ொராத ஒப்பே்தமாகும். 

 இது உறுப்பினர ் ோடுகள் காைேிலை மாற்றம், பை்லுயிர ் இழப்பு மற்றும் ேிலையான 

நமைாண்லம ஆகியவற்றுக்கு எதிராகச ்வெயை்படுகின்ற அநத ெமயம், உைகளாவிய ேிை 

வளங்கலளப் பாதுகாப்பநதாடு ேிைெ ் சீரழிலவத் தடுக்கச ் சசய்ய நவண்டும் என்று  

வலியுறுத்துகிறது. 
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 இது ேிைம் மற்றும் முக்கிய சுற்றுெச்ூழை் வளங்கலளப் பாதுகாப்பதிை் பழங்குடி மக்கள் 

மற்றும் உள்ளூர ் ெமூகங்களாை் வழங்கப்படும் "முக்கியமான பாதுகாப்பிலன" 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அதமப்பின் பதடகள் 

 வடக்கு அடை்ாண்டிக் ஒப்பே்த அலமப்பானது அதன் விலரவு வெயை்பாடட்ுப் பலடயின் 

(RRF) எண்ணிக்லகயிலனக் கிட்டத்தட்ட எடட்ு மடங்கு அதிகரித்து 3,00,000 துருப்புகளாக 

உயரத்்த உள்ளது. 

 வடக்கு அடை்ாண்டிக் ஒப்பே்த அலமப்பின் பலடகள் தற்நபாது சுமார ் 40,000 என்ற 

எண்ணிக்லகயிை் உள்ளது. 

 சீனா முன் லவத்துள்ள பாதுகாப்புச ் ெவாை்கலள, இே்தக் கூட்டணி முதன்முலறயாக 

எதிரவ்காள்ளும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

நீலநிறப் பசிபிக் என்ற முன்சனடுப்பின் பங்குதாரரக்ள் 

 அவமரிக்கா மற்றும் அதன் ேட்பு ோடுகளான ஆஸ்திநரலியா, ேியூசிைாே்து, ஜப்பான் 

மற்றும் இங்கிைாே்து ஆகிய ோடுகள் இே்தப் புதிய முன்வனடுப்பிலனத் வதாடங்கி 

உள்ளன. 

 இது அே்தப் பிராே்தியத்திை் உள்ள சிறிய தீவு ோடுகளுடன் "பயனுள்ள மற்றும் வெயல் 

திறன்மிக்க ஒத்துலழப்பிலன நமம்படுதத்ுவதற்காக" வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இது பசிபிக் பிராே்தியத் தீவுகலள ஆதரிப்பதற்காகவும், பசிபிக் பிராே்தியத்திை் 

இராஜதே்திர, வபாருளாதார உறவுகலள நமம்படுத்துவதற்காகவும் ஐே்து ோடுகள் 

நமற்வகாண்ட "முலறொரா வழிமுலற" ஆகும். 

 

சமரெ்ர் நிறுவனம் தமற்சகாள்ளும் 2022 ஆம் ஆண்டு வாழ்க்தகெ ் செலவின 

மதிப்பீடு 

 

 இே்தக் கணக்வகடுப்பின்படி, ஆசியாவிநைநய வகாை்கத்தா ேகரம் தான் வெைவு குலறே்த 

ேகரம் எனக் கூறப்படட்ுள்ளது. 
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 இே்தியாவிை் மும்லப ேகரானது வவளிோடட்ு ஊழியரக்ளுக்கு மிகுந்த சசலவுகறளப் 

பிடிக்கும் நகரமாக உள்ளது. 

 இே்தத ்தரவரிலெயிை் அதிக வெைவு ேிலறே்த இந்திய ேகரமாக லேதராபாத் குறிப்பிடப் 

படட்ுள்ளது. 

 இதலனத ் வதாடரே்்து புது வடை்லி, வென்லன, வபங்களூரு மற்றும் லேதராபாத் ஆகிய 

ேகரங்கள் இடம் வபற்றுள்ளன. 

 குலறே்தச ் வெைவினம் உள்ள இே்திய ேகரங்கள் புநன மற்றும் வகாை்கத்தா ஆகியன 

ஆகும். 

 உைகிநைநய வவளிோடட்ு ஊழியரக்ளுக்கு மிகவும் வெைவு மிகுே்த ேகரமாக ோங்காங் 

உள்ளது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெதப வாழ்விட அதமப்பின் உலக நகரங்கள் அறிக்தக 2022 

 நகாவிட்-19 வபருே்வதாற்று காரணமாக இே்தியாவிை் விலரவான ேகரமயமாக்கை் 

தற்காலிகமாக தாமதமாகியுள்ளதாக இே்த அறிக்லக எடுத்துலரக்கிறது. 

 2035 ஆம் ஆண்டிை் இே்தியாவின் ேகரப்்புற மக்கள் வதாலக 675 மிை்லியனாக இருக்கும் 

என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 இது ஒரு பிை்லியன் மக்கள்வதாலக வகாண்ட நாடான சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக 

இரண்டாவது மிக உயரே்்த எண்ணிக்லகயாக இருக்கும். 

 நகாவிட்-19 வபருே்வதாற்றிற்குப் பிறகு, உைகளாவிய ேகரப்்புற மக்கள் வதாலக மீண்டும் 

அதிகரித்து வருகிறது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிை் இது நமலும் 2.2 பிை்லியனாக உயரும். 

 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் இே்தியாவின் ேகரப்்புறங்களின் மக்கள்வதாலக ெதவீதம் 43.2 

ெதவீதமாக இருக்கும். 

 

யுசனஸ்தகா அதமப்பின் அருகி வரும் உலகப் பாரம்பரிய தளங்களின் பட்டியல் 

 ஐக்கிய ோடுகளின் கைாெெ்ார முகலமயானது (யுவனஸ்நகா) உக்லரனிை் நபாரஷ்் சூப் 

ெலமக்கும் கைாெெ்ாரத்லத அருகி வரும் ஒரு கைாெெ்ாரப் பாரம்பரியமாக குறிப்பிடட்ு 

உள்ளது. 

 நபாரஷ்் என்ற பீடர்ூட ் வடிொற்றிலன ஒரு உக்நரனிய கைாெெ்ாரப் பாரம்பரியமாக 

அங்கீகரித்த யுவனஸ்நகாவின் முடிலவ உக்லரன் வரநவற்றுள்ளது. 

 இே்த முடிவானது உக்லரனாை் வலுவாக வலியுறுத்தப்பட்டது என்ைாலும் ரஷ்யாவாை் 

கடுலமயாக எதிரக்்கப்பட்டது. 

 ரஷ்யாவும் நபாரஷ்் என்ற பீடர்ூட் வடிொற்றிலன தனது நதசிய உணவாகக் குறிப்பிடச ்

சசய்கிறது. 
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QS சிறந்த மாணவரக்தளக் சகாண்ட நகரங்களின் தரவரிதெ 

 

 QS அலமப்பின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறே்த மாணவரக்லளக் வகாண்ட ேகரங்களின் 

தரவரிலெயானது ெமீபதத்ிை் வவளியிடப்பட்டது. 

 இே்தத ்தரவரிலெயிை் இைண்டன் சிறே்த ேகரமாக இடம் வபற்றுள்ளது. 

 அலதத ் வதாடரே்்து சிநயாை் மற்றும் முனிெ ் ஆகியலவ முலறநய இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது இடங்களிை் உள்ளன. 

 மிக அதிக தரத்திலனப் வபற்ற மாணவரக்லளக் வகாண்ட இே்திய ேகரம் மும்லப ஆகும். 

 உைக அளவிை் இது 103வது இடத்திை் உள்ளது. 

 இதில் மும்லபலயத் வதாடரே்்து வபங்களூரு 114 வது இடத்திை் உள்ளது. 

 வென்லன மற்றும் வடை்லி ஆகிய ேகரங்கள் இே்தப் பட்டியலிை் இடம்பிடித்து முலறநய 

125ேது மற்றும் 129வது இடத்திை் உள்ளன. 

 

அசமரிக்காவிற்கு தகாதவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி வழங்கீடு 

 

 இே்திய சீரம் ேிறுவனமானது நகாநவாவாக்ஸ் என்ற தனது நகாவிட்-19 தடுப்பூசியின் 32.4 

ைடெ்ம் தடுப்பூசி மருந்துகறள நுவாநஷாவிட் என்ற ஒரு தயாரிப்புப் வபயரின் கீழ் 

அவமரிக்காவிற்கு வழங்க அரொங்கம் அனுமதித்துள்ளது. 
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 ஒரு இே்திய உற்பத்தி ேிறுவனத்தினாை் அவமரிக்க ோட்டிற்கு ஏற்றுமதி வெய்யப்படும் 

முதை் தடுப்பூசி இதுவாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 28 ஆம் நததியன்று, நகாநவாவாக்ஸ் தடுப்பூசியிலன 

வபரியவரக்ள் மீது அவெரகாைச ் சூழ்ேிலைகளிை் மடட்ுநம பயன்படுத்துவதற்கு என்று 

இே்தியத ்தலைலம மருே்துக் கடட்ுப்பாட்டகம் (DCGI) அங்கீகரித்தது. 

 

தநஜீரியாவில் லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு 

 

 ெமீபத்திை், லேஜீரிய ோட்டிை் உயரத்ர லித்தியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 நமற்கு ஆஸ்திநரலியாவிை் உள்ள கிரன்ீபுவெஸ் சுரங்கம் ஆனது உைகின் மிகப்வபரிய 

கடின ரக லித்தியச ்சுரங்கமாகும். 

 வதன் வகாரியா, சீனா, ஜப்பான், அவமரிக்கா மற்றும் வபை்ஜியம் ஆகியலவ லித்தியத்லத 

அதிக அளவிை் இறக்குமதி வெய்கின்ற ோடுகள் ஆகும். 

 லித்தியம் இயற்லகயிை் ஸ்நபாடுமீன் மற்றும் வைபிநடாலைட் ஆகிய இரண்டு 

தாதுக்களிை் நபாதுமான அளவு வெறிவிை் காணப்படுகிற ஒரு தனிமம் ஆகும். 

 

இயற்தக ொர்ந்தத் தீரவ்ுகளுக்கான இந்திய மன்றம் 

 நபாைே்திை் ேலடவபற்ற 11வது உைக ேகரப்்புற மன்றத்திை் இயற்லக ொரே்்தத் 

தீரவ்ுகளுக்கான இே்திய மன்றம் வதாடங்கப்பட்டது. 

 இே்த மன்றமானது பின்வருவனவற்றாை் இலணே்து வதாடங்கப்பட்டது 

o நதசிய ேகரப்்புற விவகாரங்கள் கை்வி ேிறுவனம் (NIUA) 

o உைக வள ேிறுவனம் - இே்தியா (WRI இே்தியா) 

o ேகரங்களுக்கான பருவேிலை லமயம் (NIUA C-Cube) மற்றும் அவற்றின் பங்குதார 

அலமப்புகள். 

 இது ேகரப்்புற இயற்லக ொரே்்தத் தீரவ்ுகளுக்கான (NbS) இே்தியாவின் முதை் நதசிய 

அளவிைான கூட்டணித் தளமாகும். 

 இது Cities4Forest என்ை முன்வனடுப்பின் கீழ் வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 
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 ேகரப்்புற இயற்லக ொரே்்தத் தீரவ்ுகலள உருவாக்குவதற்கு உதவுவதற்காக ேகரப்்புற 

இயற்லக ொரே்்தத் தீரவ்ுகளுக்கான வதாழிை்முலனநவார,் ஒத்த கருத்து வகாண்ட 

ேிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு ேிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டாண்லமலய 

உருவாக்கச ்சசய்வலத இது நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

 

பட்ெகன் தகாயிலில் கண்காட்சி 

 மங்நகாலிய நாடட்ுப் புத்தப் பூரண்ிமாலவ முன்னிடட்ு, மங்நகாலியாவின் காே்தன் 

மடாையத்தின் லமதானத்திை், படெ்கன் நகாயிலின் 12 ோடக்ள் அளவிைான ஒரு 

கண்காட்சி ேலடவபற்றது. 

 புத்தப் வபருமானின் ோன்கு புனித ேிலனவுெ ் சின்னங்கள் இே்தக் கண்காட்சியிை் 12 

ோடக்ள் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர ்அறே மீண்டும் இே்தியாவிற்கு வே்தலடே்தன. 

 மத்திய அலமெெ்ர ் அரஜ்ுன் நமக்வாை், காஜியாபாத்திை் இே்தப் புனித ேிலனவுெ ்

சின்னங்கலளப் வபற்றுக் வகாண்டார.் 

 மங்நகாலிய மக்களின் நகாரிக்லகயின் நபரிை் ேிலனவுெ ் சின்னங்கறள காட்சிப் 

படுத்தப் படுவதற்கான காை அவகாெத்திலன நமலும் சிை ோடக்ளுக்கு ேீட்டிக்க 

நவண்டியிருே்தது. 

 இே்த ேிலனவுெச்ின்னங்கள் 'கபிை்வஸ்து ேிலனவுெ ் சின்னங்கள்' என்று அலழக்கப் 

படுகின்றன. 

 இலவ பண்லடய காைத்து கபிைவஸ்து ேகரமாக ேம்பப்படுகின்ற, பீகாரிை் உள்ள ஒரு 

தளத்திலிருே்து 1898 ஆம் ஆண்டிை் முதன்முதலிை் கண்வடடுக்கப்பட்டலவயாகும். 

 இவற்றிற்கு அரசு விருே்தினர ்என்ற அே்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. 
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இதணய முடக்கம் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் ெதபயின் அறிக்தக 

 இலணயத்லத முடக்குவது மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் ேை்வாழ்லவப் பாதிக்கிறது 

என்றும் தகவை் பரிமாற்றத்திலனத் தடுக்கிறது மற்றும் வபாருளாதாரத்திற்குத் தீங்கு 

விலளவிக்கிறது என்றும் OHCHR அறிக்லக குறிப்பிடுகிறது. 

 மனித உரிறமகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர ் ஆறணயர ் அலுேலகம் என்பது 

சபாதுோக மனித உரிறமகளுக்கான அலுேலகம் அல்லது ஐக்கிய நாடுகளின் மனித 

உரிறமகளுக்கான அலுேலகம் என்று அறழக்கப் படும். 

 இலணய முடக்கம் என்பது ஒரு அரொங்கத்தாை் அை்ைது அரொங்கத்தின் ொரப்ாக தகவை் 

மற்றும் தகவை்வதாடரப்ு அலமப்புகலள அணுகுவலதயும் அதறனப் 

பயன்படுத்துவலதயும் நவண்டுவமன்நற முடக்கச ் சசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட சில 

ேடவடிக்லககள் ஆகும். 

 #KeepItOn என்ை கூட்டணியின் அறிக்லகப் படி, 2016-2021 ஆம் ஆண்டுகள் வலரயிை் 74 

ோடுகளிை் 931 இலணய முடக்கங்கள் நமற்வகாள்ளப்பட்டதாக ஆவணப் படுத்தப் 

படட்ுள்ளன. 

 #KeepItOn கூட்டணியானது உைகம் முழுவதும் நமற்வகாள்ளப்படும் இலணய முடக்க 

ேிகழ்வுகலளக் கண்காணிக்கிறது. 

 இே்தியா 106 முலற இலணய இலணப்புகலளத் தடுத்துள்ளது அை்ைது முடங்கி உள்ளது.  

 நமலும், இே்தியாவிை் நமற்வகாள்ளப்பட்ட இலணய முடக்கத்திை் குலறே்தது 85 

முடக்கங்கள் ஜம்மு & காஷ்மீரிை் நமற்வகாள்ளப் படட்ுள்ளன. 

 

RIMPAC 2022 பயிற்சி 

 RIMPAC-22 என்ை பயிற்சியானது ேவாய் தீவுகள் மற்றும் வதற்கு கலிநபாரன்ியாவிற்கு 

அருகிை் ேலடவபற்றது. 

 இே்த ஆண்டிற்கான இே்தப் பை்பரிமாணப் பயிற்சியிை்  27 ோடுகள் பங்நகற்கின்றன. 
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 இது அவமரிக்காவினாை் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற ேடத்தப் படுகின்ற, மிகப் 

வபரியப் பைதரப்புக் கடற்பலடப் பயிற்சிகளிை் ஒன்றாகும். 

 RIMPAC பயிற்சியானது 1971 ஆம் ஆண்டிை் அவமரிக்கா, ஆஸ்திநரலியா மற்றும் கனடா 

ஆகிய ோடுகளாை் வருடாே்திர பயிற்சியாகத் வதாடங்கப்பட்டது. 

 ஆனாை் 1974 ஆம் ஆண்டு முதை், கடை்ொர ் பயிற்சி இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற 

ேடக்கும் ேிகழ்வாக மாறியது. 

 இே்தியா முதன் முதலிை் 2014 ஆம் ஆண்டிை் ேலடவபற்ற RIMPAC பயிற்சியிை் பங்நகற்றது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு RIMPAC பயிற்சியின் கருத்துரு, 'திறன்மிக்க, தகவலமப்பு மிக்க, 

பங்குதாரரக்ள்' என்பதாகும். 

 

ஆறாவது காஸ்பியன் உெச்ி மாநாடு 

 

 காஸ்பியன் கடல் ோடுகளின் தலைவரக்ளின் ஆறாவது உெச்ி மாோடு என்பது 

துரக்்வமனிஸ்தானின் தலைேகரிை் ேலடவபற்றது. 

 காஸ்பியன் பகுதியில் உள்ள துரக்்வமனிஸ்தான், அஜரல்பஜான், ஈரான், கஜகஸ்தான் 

மற்றும் ரஷ்யக் கூட்டலமப்பு ஆகிய "ஐே்து" ோடுகளின் தலைவரக்ள் இே்த மாோட்டிை் 

கைே்து வகாண்டனர.் 

 

லிஸ்பன் பிரகடனம் 

 ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் 2வது வபருங்கடை் மாோடு லிஸ்பன் பிரகடனத்துடன் 

ேிலறவலடே்தது. 

 'ேமது வபருங்கடை், ேமது எதிரக்ாைம்: ேடவடிக்லக நமற்வகாள்வதற்கான அலழப்பு' என்று 

இே்தப் பிரகடனத்திற்குத் தலைப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 இது லிஸ்பனிை் வகன்யா மற்றும் நபாரெ்ச்ுகை் ஆகிய ோடுகளாை் இலணே்து ேடத்தப் 

பட்டது. 

முக்கியக் கூறுகள் 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் குலறே்தது 30% அளவிை்குத் நதசிய கடை்ொர ் மண்டைங்கலளப் 

பாதுகாத்தை் 

 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள் காரப்ன் ேடுேிலைத் தன்லமயிலன அலடதை் 

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


                   
 

75 
 

 கடை் அமிைமயமாக்கை், பருவேிலையின் வேகிழ்திறன் மற்றும் கண்காணிப்பு பற்றிய 

ஆராய்ெச்ிக்கு ேிதி ஒதுக்கீடு வெய்தை் 

 கடை்ொர ்அவெரேிலைலய எதிரவ்காள்வதற்கான அறிவியை் அடிப்பலடயிைான மற்றும் 

புதுலமயான ேடவடிக்லககலள உருவாக்குதை் 

 வபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதன் மூைம் 14வது ேிலையான 

நமம்பாடட்ு இைக்குகளின் அமைாக்கத்திலனச ்வெயை்படுத்துதை் - ஒரு ேிலையான கடை் 

ொரே்்தப் வபாருளாதாரத்லத உருவாக்குவதற்கு அவரக்ளின் பங்நகற்பிலன 

அங்கீகரிப்பது முக்கியமானதாகும்.  

 ஒவ்வவாரு ோடுகளின் 200 லமை் (322 கிநைாமீட்டர)் வதாலைவு வலரயான பிரதத்ிநயகப் 

வபாருளாதார மண்டைங்களுக்கு வவளிநய அலமே்துள்ள நதசிய அதிகார எை்லை 

வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகளிை் உள்ள பை்லுயிரப்் வபருக்கத்லதப் பாதுகாத்தை். 

 

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அதமப்புடனான இணக்க சநறிமுதறகள் 

 ஸ்வீடன் மற்றும் பின்ைாே்து ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் ேடக்கு அடல்ாண்டிக் ஒப்பந்த 

அறமப்புடனான இணக்க வேறிமுலறகளிை் லகவயழுத்திட்டுள்ளன. 

 மாட்ரிட் ேகரிை் ேலடவபற்ற கடே்த முத்தரப்பு மாோட்டிை், துருக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட 

சூழ்ேிலையிை் தனது ஆடந்ெபலனகலளக் லகவிட ஒப்புக் வகாண்டது. 

 இே்த வேறிமுலறயானது 28 ஐநராப்பிய நாடுகள் மற்றும் 2 வட அவமரிக்க நாடுகள் 

உள்ளிட்ட 30 உறுப்பினர ்ோடுகளுடன் நமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

 இது அரசுகளுக்கிலடநயயான ஒரு இராணுவக் கூட்டணியாகும். 

 இது வபரும்பாலும் வடக்கு அடை்ாண்டிக் கூட்டணி என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

 

2023 ஆம் ஆண்டில் உலகின் அதிக மக்கள் சதாதக சகாண்ட நாடு 

 

 2023 ஆம் ஆண்டிை் இரு ோடுகளிலும் இே்த ஆண்டு 1.4 பிை்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

வதாலக பதிவாகியுள்ள நிறலயில் உைகின் அதிக மக்கள்வதாலக வகாண்ட ோடாக 

இே்தியா சீனாலவ விஞ்சும். 
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 உைக மக்கள் வதாலகயானது, இே்த ஆண்டு ேவம்பர ் 15 ஆம் நததிக்குள் 8 பிை்லியலன 

எடட்ும் என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 இது 2030 ஆம் ஆண்டிை் 8.5 பிை்லியனாகவும், 2100 ஆம் ஆண்டிை் 10.4 பிை்லியனாகவும் 

உயரைாம். 

 உைக மக்கள் வதாலகயானது 1950 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகவும் குலறவான நவகத்திை் 

அதிகரித்து வே்தது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டிை் 1 ெதவீதத்திற்கும் கீநழ ெரிே்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், உைக மக்கள்வதாலகயின் ெராெரி கருவுறுதை் வீதமானது ஒரு 

வபண்ணுக்கு அவரது வாழ்ோள் முழுவதும் 2.3 குழே்லதப் பிறப்புகளாக இருே்தது. 

 இது 1950 ஆம் ஆண்டிை் சுமார ்5 என்ற குழே்லதப் பிறப்புகளிை் இருே்து வீழ்ெச்ி அலடே்தது. 

 உைகளாவிய கருவுறுதை் வீதமானது 2050 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு வபண்ணுக்கு 2.1 குழே்லத 

பிறப்புகளாக நமலும் குலறயும் என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெ சிறார் பாலியல் சுரண்டல் சதாடர்பான முன்சனடுப்பு 

 

 ெரவ்நதெக் காவை்துலறயின் ெரவ்நதெ சிறார ் பாலியை் சுரண்டை் (ICSE) வதாடரப்ான 

முன்வனடுப்பிை் இே்தியாவின் மத்தியப் புைனாய்வுப் பிரிவு இலணே்துள்ளது. 

 இதன் மூைம், அதன் படங்கள் மற்றும் ஒளிப்படக் காட்சிகள் ஆகியவற்றின் தரவுத ்

தளத்திற்கான அணுகலைப் இது வபற்றது. 

 ெரவ்நதெ சிறார ் பாலியை் சுரண்டை் வதாடரப்ான முன்வனடுப்பின் படம் மற்றும் ஒளிப் 

படக் காட்சிகள் தரவுத்தளம் ஆனது ஒரு நுண்ணறிவு மற்றும் புைனாய்வுக் கருவி ஆகும். 

 இது சிறப்புப் புைனாய்வாளரக்லள சிறார ் பாலியை் துஷ்பிரநயாக வழக்குகள் பற்றிய 

தரலவப் பகிரே்்து வகாள்ள வழிவலக வெய்கிறது. 

 இது சிறார ் பாலியை் சுரண்டை் ஆதாரங்கலளப் பகுப்பாய்வு வெய்ேசதாடு, பாதிக்கப் 

பட்டவரக்ள், துஷ்பிரநயாகம் வெய்பவரக்ள் மற்றும் ேடே்த இடம் ஆகியவற்றிற்கு 

இலடநயயான வதாடரப்ுகலள ஏற்படுத்துகிறது. 
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 இே்த தரவுத்தளத்லதயும் வமன்வபாருலளயும் அணுகுவதற்கு வாய்ப்பு வபற்ற 68வது ோடு 

இே்தியாவாகும். 

 ெரவ்நதெ சிறார ் பாலியை் சுரண்டை் வதாடரப்ான முன்வனடுப்பின் தரவுத்தளம் ஆனது 

உைகளவிை் ெராெரியாக தினமும் 7 பாதிக்கப்படட் குழே்லதகலள அலடயாளம் காண 

உதவுகிறது. 

SOFI 2022 

 

 உணவு மற்றும் நவளாண் அலமப்பு, விவொய நமம்பாடட்ுக்கான ெரவ்நதெ ேிதியம், UNICEF, 

ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் உைக உணவுத் திட்டம் மற்றும் உைக சுகாதார அலமப்பு 

ஆகியலவ இலணே்து SOFI 2022 என்ற அறிக்லகயிலன வவளியிடட்ுள்ளன. 

 SOFI என்பது "உைகிை் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டெெ்த்து ேிலை" என்பலதக் 

குறிக்கிறது. 

 இே்தியாவிை் அதிக ஊட்டெெ்த்துக் குலறபாடு (மக்கள் வதாலகயிை் சுமார ் 16 

ெதவீதத்தினர)், வீணாக்குதை் (சுமார ்17 ெதவீதத்தினர)், வளரெ்ச்ி குன்றிய ேிலை (சுமார ்31 

ெதவீதத்தினர)் மற்றும் குலறே்த அளவிை் பிரத்திநயகமாக தாய்ப்பாை் மடட்ுசம வழங்கும் 

ேலடமுலற (58% மடட்ுநம) உள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் பசி, உணவுப் பாதுகாப்பின்லம மற்றும் அலனத்து 

வடிவங்களிலுமான ஊடட்ெெ்த்துக் குலறபாட்டிலன முடிவுக்குக் வகாண்டு வருதை் என்ற 

இைக்கிலிருே்து உைகம் நமலும் விைகிெ ்வெை்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் 828 மிை்லியனுக்கும் அதிகமாநனார ் பட்டினியாை் பாதிக்கப் படட்ு 

உள்ளனர.் 
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 உைகப் வபாருளாதார மீட்சிலயக் கருத்திை் வகாண்டாலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவிை் 8 

ெதவீதத்திற்கும் அதிகமாநனார ்பட்டினி ேிலையிலன எதிரவ்காள்வர.் 

 உணவுப் பாதுகாப்பின்லமயிை் ேிைவும் பாலின இலடவவளியானது 2021 ஆம் ஆண்டிை் 

வதாடரே்்து அதிகரித்து வே்துள்ளது. 

 27.6 ெதவீத ஆண்களுடன் ஒப்பிடுலகயிை், உைகிை் 31.9 ெதவீதப் வபண்கள் மிதமான 

அை்ைது கடுலமயான உணவுப் பாதுகாப்பின்றி உள்ளனர.் 

 

உலக மக்கள்சதாதக வளங்கள் 2022 

 

 1951 ஆம் ஆண்டு முதை் இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற உைக மக்கள்வதாலக வளங்கள் 

அறிக்லகயிலன ஐக்கிய ோடுகள் ெலப வவளியிடட்ு வருகிறது. 

 2050 ஆம் ஆண்டு வலரயிை், உைக மக்கள்வதாலகயிை் ஏற்படும் பாதிக்கும் நமைான 

உயரவ்ானது வவறும் எடட்ு ோடுகளிை் மடட்ுநம ேிகழும். 

 இறே, காங்நகா ஜனோயகக் குடியரசு, எகிப்து, எத்திநயாப்பியா, இே்தியா, லேஜீரியா, 

பாகிஸ்தான், பிலிப்லபன்ஸ் மற்றும் தான்ொனியா ஐக்கியக் குடியரசு ஆகியனவாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் உைக மக்கள்வதாலகயிை் 10 ெதவீதமாக உள்ள 65 வயது அை்ைது 

அதற்கு நமற்பட்ட வயதினரின் பங்கு  2050 ஆம் ஆண்டிை் 16% ஆக உயரும் என்று 

கணிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 அடுத்த சிை தொப்தங்களிை், அதிக வருமானம் வகாண்ட ோடுகளிை் ஏற்பட உள்ள மக்கள் 

வதாலக வளரெ்ச்ிக்கு இடம்வபயரவ்ு மடட்ுநம முக்கிய உே்துதைாக இருக்கும். 

 தை்சபாது ஈடு வெய்வதற்கான கருவுறுதை் விகிதத்லத இே்தியா அலடே்துள்ளது  

 இது மக்கள் வதாலகயானது ஒரு தலைமுலறயிலிருே்து அடுத்தத் தலைமுலறக்கு ஒடட்ு 

வமாத்தமாக பதிலீடு வெய்கின்ற ஒரு விகிதமாகும். 

 0 முதை் 14 வயது மற்றும் 15 முதை் 24 வயதுலடயவரக்ளின் மக்கள்வதாலகயானது 

வதாடரே்்து குலறயச ்சசய்யும். 

 வரவிருக்கும் பத்தாண்டுகளிை் 25 முதை் 64 வலரயிை் மற்றும் 65க்கும் நமற்பட்ட 

வயதினரின் எண்ணிக்லகயானது வதாடரே்்து உயரும். 
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 ஏற்கனநவ 25 முதை் 64 வயதிற்குட்பட்டவரக்ளுக்கு, அவரக்ள் அதிக உற்பத்தித் திறன் 

மற்றும் சிறே்த வருமானம் இருப்பலத உறுதி வெய்வதற்கான ஒநர வழிவலகயாக திைன் 

சமம்பாட்டின் நதலவ உள்ளது. 

 

I2U2 ததலவரக்ள் உெச்ி மாநாடு 2022 

 முதைாவது I2U2 தலைவரக்ள் உெச்ி மாோட்டிை் இே்தியப் பிரதமர ்அவரக்ள் பங்நகற்றார.் 

 I2U2 குழுமமானது நமற்கு ஆசியாவிற்கான குவாட் (நாை்கர அறமப்பு) அலமப்பாக கருதப் 

படுகிறது. 

 ேீர,் உணவுப் பாதுகாப்பு, எரிெக்தி, சுகாதாரம், நபாக்குவரத்து மற்றும் விண்வவளி 

உள்ளிட்ட பரஸ்பர ரீதியிை் அலடயாளம் காணப்பட்ட ஆறு துலறகளிை் முதலீடுகலள 

ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் இே்தக் குழுமம் ேிறுவப்படுவதற்கு முன்வமாழியப் பட்டது. 

 இதன் உெச்ி மாோட்டின் நபாது 2 பிை்லியன் டாைர ் மதிப்பிைான நவளாண் பூங்கா 

அலமக்கும் திட்டமானது  அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இே்தத ் திட்டமானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பகுதியளவு ேிதி உதவியுடனும் 

அவமரிக்கத் தனியார ் துலறயின் ஆதரவுடன் இஸ்நரை் ோட்டின் வதாழிை்நுட்ப 

ேிபுணத்துவ உதவியுடன் வதாடங்கப்படும். 

 

 

வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் நிலவும் வாழ்க்தகெ ்செலவின சநருக்கடி 

 ஐக்கிய ோடுகளின் நமம்பாடட்ுத் திட்ட அலமப்பானது அதன் "வளரே்்து வரும் ோடுகளிை் 

ேிைவும் வாழ்க்லகெ ்வெைவின வேருக்கடி" என்ற ஒரு அறிக்லகலய வவளியிட்டது. 

 உைகளாவிய வாழ்க்லகெ ்வெைவின வேருக்கடியானது, உைகின் ஏழ்லமயான ோடுகளிை் 

உள்ள நமலும் 71 மிை்லியன் மக்கலளக் கடுலமயான வறுலமயிை் ஆழ்த்துகிறது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டிை் முக்கியப் வபாருடக்ளின் விலைகளிை் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பானது, 

ஆப்பிரிக்காவின் துலண-ெோரா பகுதிகள், ஆசியா மற்றும் பாை்கன் பகுதிகளிை் 

ஏற்கனநவ தாக்கத்திலன ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

 வாழ்க்லகெ ் வெைவின வேருக்கடியானது மிை்லியன் கணக்கான மக்கலள வறுலம 

ேிலையிலும் பட்டினி ேிலையிலும் அபாயகரமான நவகத்திை் ஆழ்த்தி வருகிறது. 

 

 

ஸீ கார்டியன்-2 பயிற்சி 

 இே்தப் பயிற்சியானது பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகிய ோடுகளின் இராணுவக் கடற் 

பலடயாை் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 இது இத்தலகய இரண்டாவது பயிற்சியாகும். 

 முதை் பயிற்சியானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திை் வடக்கு அநரபியக் கடை் 

பகுதியிை் அலமே்த கராெச்ி கடற்கலரயிை் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 இே்தக் கடற்பலட பயிற்சியானது கடை்ொர ் பாதுகாப்பு ொரே்்த அெச்ுறுத்தை்களுக்கு 

எதிரான கூடட்ு ஒதத்ுலழப்பிலன நமம்படுத்துவதலன நோக்கமாகக் வகாண்டு நமற் 

வகாள்ளப் படுகிறது. 

 இது இரு ோடட்ுக் கடற்பலடகளின் பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்லப நமம்படுதத்ுதை் மற்றும் 

கடற்பலடத் திறன்கலள நமம்படுத்துவலத நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

10வது உலக அதமதி மன்றம் 

 பத்தாவது உைக அலமதி மன்றம் (2022) ஆனது சீனாவின் வபய்ஜிங்கிை் உள்ள சிங்குவா 

பை்கலைக் கழகத்தினாை் ஏற்பாடு வெய்யப்படட்ுள்ளது. 
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 உைக அலமதி மன்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, “பிரிக்ஸ் ஒத்துலழப்பு: வாய்ப்புகள் மற்றும் 

ெவாை்கள்” என்ற தலைப்பிை் குழு விவாதம் ேலடவபற்றது. 

 

சஜருெதலம் பிரகடனம் 

 அவமரிக்க அதிபர ் நஜா பிடன் மற்றும் இஸ்நரை் பிரதமர ் யார ் ைாபிட் ஆகிநயார ்

வஜருெநைம் ேகரிை், ஒரு கூடட்ு மூநைாபாயப் பிரகடனத்திை் லகவயழுத்திட்டனர.் 

 இது அதிகாரப்பூரவ்மாக "வஜருெநைம் அவமரிக்கா-இஸ்நரை் மூநைாபாய கூடட்ுப் 

பிரகடனம்" என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

 ஈரான் அணு ஆயுதங்கலளப் வபறுவலதத் தடுப்பதற்காக, அதன் நதெ அதிகாரத்தின் கீழ் 

அலனத்து வாய்ப்புகலளயும் பயன்படுத்த அவமரிக்கா உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 இஸ்நரை்-பாைஸ்தீன நமாதலிை் உள்ள ெவாை்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் வதாடரப்ான 

விவாதங்கலளத் வதாடர அவமரிக்காவும் இஸ்நரலும் உறுதியளித்துள்ளன. 

 

தநபாள நாட்டின் முதல் குடியுரிதம திருத்த மதொதா 

 நேபாளப் பாராளுமன்றம் ஆனது ெமீபத்திை் அந்ோட்டின் முதை் "குடியுரிலம திருத்த 

மநொதாலவ" ேிலறநவற்றியது. 

 இே்தக் குடியுரிலம திருத்த மநொதா குறித்து 2020 ஆம் ஆண்டு முதை் விவாதிக்கப்படட்ு 

வருகிறது. 

 இது 2006 ஆம் ஆண்டு நேபாள குடியுரிலமெ ்ெட்டத்திலனத ்திருத்தி அலமக்க உள்ளது. 

 இது அரசியைலமப்பின்படி குடியுரிலம வழங்குவதற்கான வழிவலககலள வெய்யும். 

 

முதல் மார்பரக்் தவரஸ் சபருந்சதாற்று 

 நமற்கு ஆப்பிரிக்காவிை் உள்ள கானா நாடட்ு அரொனது, வகாடிய மாரப்ரக்் லவரசின் 

இரண்டு பாதிப்புகலள அதிகாரப் பூரவ்மாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 உயிரிழே்த இே்த இரண்டு நோயாளிகளும் இே்தக் வகாடிய வதாற்று லவரசினாை் 

பாதிக்கப் பட்டிருே்தனர.் 

 மாரப்ரக்் லவரஸ் நோய் என்பது எநபாைா லவரஸின் அநத குடும்பத்லதெ ்நெரே்்த மிகவும் 

வகாடிய இரத்தக் கசிவு ேிலை ொரே்்த ஒரு காய்ெெ்ைாகும். 
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ஊழல் எதிர்ப்பு மீதான பிரிக்ஸ் அதமப்பின் அதமெெ்ரக்ள் கூட்டம் 2022 

 முதைாவது ஊழை் எதிரப்்பு மீதான பிரிக்ஸ் அலமப்பின் அலமெெ்ரக்ள் கூட்டமானது 

சீனாவின் தலைலமயிை் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 பிரிக்ஸ் அலமப்பின் உறுப்பினர ் ோடுகளானது ஊழை் எதிரப்்பு மீதான அலமெெ்ரக்ள் 

கூட்டத்தின் அறிக்லகயிை் லகவயழுத்திட்டன. 

 

 

S-400 ஏவுகதண சகாள்முதலில் இந்தியாவிற்கு விலக்கு 

 

 ரஷ்யாவிடம் இருே்து S-400 ஏவுகலண அலமப்புகலள வாங்கியதற்காக இே்தியா மீது 

வபாருளாதாரத் தலடகலள விதிக்க நவண்டாம் என அவமரிக்கா முடிவு வெய்துள்ளது. 

 வபாருளாதாரத் தலடெ ் ெட்டம் (CAATSA) மூைம் அவமரிக்காவின் எதிரி ோடுகலள எதிர ்

வகாள்ளுதை் என்றச ் ெடட்த்திை் இருே்து இே்தியாவிற்கு தற்நபாது விைக்கு அளிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 
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 ரஷ்யாவிடமிருே்து S-400 ஏவுகலண அலமப்புகலள வாங்கியதற்காக சேண்டி ஏற்கனநவ, 

துருக்கி அரொனது இே்தெ ் ெட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட அவமரிக்காவின் தலடகலள 

எதிரவ்காண்டது. 

 ஐே்து S-400 ஏவுகலண அலமப்புகலள வாங்குவதற்காக ரஷ்யாவுடன் 5 பிை்லியன் டாைர ்

மதிப்பிைான ஒப்பே்தத்திை் இே்தியா லகவயழுத்திட்டது. 

 முதை் அைகானது இே்திய விமானப் பலடயிடம் ஒப்பலடக்கப்படட்ு, பஞ்ொப் பகுதியிை் 

நமற்குப் பலடப் பிரிவிை் பணியமரத்்தப் பட்டது. 

 S-400 என்பது எளிதிை் இடம் விடட்ு நவறு இடம் மாற்றக் கூடிய ேீண்ட தூர வரம்புலடய 

ேிைம் விடட்ு வான்வவளியிை் பாயக் கூடிய முதை் வான்வழி ஏவுகலண அலமப்பு ஆகும். 

 இது உைகிநைநய மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

 இது 400 கி.மீ. தூரம் வலரயிை் உள்ள பை இைக்குகலள வீழ்த்தும் திறன் வகாண்டது. 

 ோன்கு வவவ்நவறு வலகயான ஏவுகலணகளுடன், இது பாரல்வக்குப் புைப்படும் 

வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட திறன்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது 600 கி.மீ. வரம்பிை் உள்ள 160 வபாருடக்லளக் கண்டறிே்து பை இைக்குகலளயும் 

மற்றும் 400 கி.மீ. வரம்பிை் உள்ள 72 இைக்குகலளத் தாக்கும் திறன் வகாண்டது. 

 

இலங்தகயின் 9வது குடியரசுத் ததலவர் 

 இைங்லக அரசியை்வாதியான ரணிை் விக்கிரமசிங்நக இைங்லக ோட்டின் 9வது 

குடியரசுத் தலைவராக அந்நாட்டின் பாராளுமன்றத்தினாை் நதரவ்ு வெய்யப் படட்ு 

உள்ளார.் 

 அந்ோட்டின் மிக நமாெமானப் வபாருளாதார வேருக்கடியின் காரணமாக மக்கள் 

நகாபமலடே்து நபாராட்டம் ேடத்தியலத அடுத்து ோடல்ட விடட்ு வவளிநயறி ராஜினாமா 

வெய்த நகாத்தபய ராஜபக்ெவுக்குப் பதிைாக இவர ்ேியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 இே்த வேருக்கடிக் காைத்திை் ரணிை் பிரதமராக இருே்தார.் 

 ராஜபக்நெ தப்பிநயாடியப் பிறகு, ரணிை் இைங்லகயின் இலடக்காை குடியரசுத் 

தலைவராகப் வபாறுப்நபற்றார.் 

 

சஜட்டா பாதுகாப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு உெச்ி மாநாடு 

 ெவூதி அநரபியாவின் வஜட்டா ேகரிை், வஜட்டா பாதுகாப்பு மற்றும் நமம்பாடட்ு உெச்ி 

மாோடு ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 இது அலனத்துத் துலறகளிலும் உைக ோடுகளின் கூடட்ு ஒத்துலழப்லப உத்நவகப் 

படுத்துவலத நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 "ெவூதி பசுலம முயற்சி" மற்றும் "மத்தியக் கிழக்கு பசுலம முயற்சி" ஆகியலவ குறித்து 

இே்த உெச்ி மாோட்டிை் குறிப்பிடப் பட்டது. 

 பணிக்குழு 153 மற்றும் பணிக்குழு 59 ஆகியவற்றின் மீதான  ஒருங்கிலணே்தப் பணிக் 

குழுவிலன அலமப்பது குறித்து இே்த உெச்ி மாோட்டிை் விவாதிக்கப் பட்டது. 
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G-20 அதமப்பின் சவளியுறவு அதமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான G-20 அலமப்பின் வவளியுறவு அலமெெ்ரக்ள் ெே்திப்பு ெமீபத்திை் 

இே்நதாநனசியாோல் ேடத்தப் பட்டது. 

 இே்தச ் ெே்திப்பிை் "பைதரப்புத் தன்லமலய வலுப்படுத்துதை் மற்றும் உணவு மற்றும் 

எரிெக்திப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட தற்நபாலதய உைகளாவியச ் ெவாை்கள் நபான்ற 

ெமகாைத் வதாடரப்ுலடயப் பிரெெ்லனகள்” குறித்து ஆநைாசிக்கப் பட்டன. 

 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான G-20 அலமப்பின் தலைலமப் வபாறுப்பிலன இே்தியா ஏற்க 

உள்ளது. 

 

குரங்கு அம்தம – உலகளாவிய அவெரநிதல 

 

 உலக சுகாதார நிறுேனமானது, உலகளவில் குரங்கு அம்றம பரவி ேருேறத 'சரே்சதச 

அளவில் சிக்கல் உண்டாக்கக் கூடிய சபாது சுகாதார அேசரநிறல' என அறிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 இது 'சபருந்சதாை்று' என்ை நிறலறய விட ஒரு படி கீசழ உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ேனேரி 30 ஆம் சததியன்று, அந்த அறமப்பு சகாவிட்-19 சதாை்று சநாறய 

சரே்சதச அளவில் சிக்கல் உண்டாக்கக் கூடிய ஒரு சபாது சுகாதார அேசர நிறலயாக 

ேறகப்படுத்தியது. 

 அந்த ஆண்டு மாரச் ் 11 ஆம் சததியன்று, உலக சுகாதார அறமப்பு அதறன 'சபருந் 

சதாை்று' என்ை நிறலக்கு உயரத்்தியது. 

 சரே்சதச அளவில் சிக்கல் உண்டாக்கக் கூடிய ஒரு சபாது சுகாதார அேசரநிறல 

பிரகடனம் "தை்காலிகமானது" என்பசதாடு ஒே்சோரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை 

இது மதிப்பாய்வு சசய்யப்படும். 

 முந்றதய ஆண்டுகளில், எசபாலா (2014), ஜிகா றேரஸ் (2016), H1N1 (2009), சபாலிசயா 

றேரஸ் (2014) மை்றும் சகாவிட்-19 ஆகியறே சரே்சதச அளவில் சிக்கல் உண்டாக்கக் 

கூடிய சபாது சுகாதார அேசரநிறலயாக அறிவிக்கப் படட்ுள்ளன. 
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ரஷ்யா மற்றும் துருக்கி இதடயிலான தானிய ஏற்றுமதி ஒப்பந்தம் 

 

 ரஷ்ய மை்றும் உக்சரனிய அறமசச்ரக்ள், ஐக்கிய நாடுகள் மை்றும் துருக்கிய அதிகாரிகள் 

உடன் ஒசர மாதிரியான ஒப்பந்தங்களில் தனித்தனியாக றகசயாப்பம் இட்டனர.் 

 இதன் மூலம் சமை்சகாள்ளப்படும் தானிய ஏை்றுமதியானது, மில்லியன் கணக்கான 

மக்கள் பட்டினிறய எதிரச்காள்ளும் நிறலயில் உள்ள ஒரு உலகளாவிய உணவு 

சநருக்கடிறய எதிரச்காள்ேறத எளிதாக்கும். 

 துருக்கி தறலநகர ்இஸ்தான்புல்லில் இந்த ஒப்பந்தம் றகசயழுத்தானது. 

 

ெகுராஜிமா எரிமதல 

 

 ேப்பானின் சகுராஜிமா எரிமறல சமீபத்தில் சேடித்தது. 

 இது கியூஷு தீவில் பசிபிக் சபருங்கடலின் அருசக அறமந்துள்ளது 

 இது ேப்பானில் அறமந்துள்ள சசயலில் உள்ள எரிமறலகளில் ஒன்ைாக இருப்பசதாடு 

இந்த எரிமறலயின் பல்சேறு நிறலகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட இறடசேளியில் சேடிப்புகள் 

ஏை்படட்ு ேருகின்ைன. 
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 இது சசயலில் உள்ள ஒரு பாறை அடுக்கு எரிமறல ஆகும். 

 ேரலாை்றில் பதிோன சகுராஜிமாவின் மிகப்சபரிய சேடிப்பு நிகழ்வுகள் 1471-76 மை்றும் 

1914 ஆகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்தன. 

 

குரங்கு அம்தமக்கு எதிரான தடுப்பூசி - 'இமான்வாக்ஸ்' 

 குரங்கு அம்றமக்கு எதிராகப் சபரியம்றம சநாய்த் தடுப்பூசிறயப் பயன்படுத்தச ்

சசய்ேதை்கு ஐசராப்பிய ஆறணயம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தில், 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் சபரியம்றம சநாறயத் தடுக்கச ்

சசய்ேதை்காக இமான்ோக்ஸ் தடுப்பூசிறயப் பயன்படுத்துேதை்கு அங்கீகாரம் ேழங்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 குரங்கு அம்றம றேரசிை்கும் சபரியம்றம றேரசிை்கும் இறடசய உள்ள ஒை்றுறமயின் 

காரணமாக இது குரங்கு அம்றமக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துேதை்குச ் சாத்தியமான 

தடுப்பூசியாகக் கருதப்படுகிைது. 

 1980 ஆம் ஆண்டில் முை்றிலும் ஒழிக்கப்பட்ட சபரியம்றம சநாறய விட குரங்கு அம்றம 

சநாய் குறைோன ஆபத்தானது மை்றும் குறைோன சதாை்றும் தன்றமயிறன 

சகாண்டது. 

 சமீபத்தில், உலக சுகாதார அறமப்பானது குரங்கு அம்றமப் பரேறல ஒரு உலக சுகாதார 

அேசரநிறலயாக அறிவித்தது. 

 72 நாடுகளில் 16,000 சபர ்இந்த சநாயால் பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 

மின்ொரெ ்ெந்தத பற்றிய அறிக்தக 

 சரே்சதச எரிசக்தி முகறமயானது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் 

சேளியிடுகின்ை அறிக்றகயின் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான மின் சந்றத பை்றிய 

அறிக்றகயின் முதல் பதிப்றப சேளியிட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய மின்சாரத் சதறே ஆண்டிை்கு 6% அதிகரித்துள்ளது. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் ஏை்பட்ட நிதிச ்சிக்கலுக்குப் பிைகு சரே்சதச எரிசக்தி முகறம மூலம் 

பதிவு சசய்யப்பட்ட ஆண்டிை்கு ஆண்டு ஏை்பட்ட சசங்குத்தான உயரவ்ு இதுசே ஆகும். 

 உலகளாவிய ஆை்ைல் சசறிோனது ஆண்டிை்கு 1.9% குறைந்துள்ளது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிை்குள் நிகரச ் சுழியம் என்ை நிறலறய அறடேதை்கான அடித்தளம் 

அறமப்பதை்குத் சதறேயான அளசோடு ஒப்பிடும் சபாது இந்த வீழ்சச்ியானது அதன் 

பாதியளோகசே உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியிலிருந்துத் தயாரிக்கப்படும் மின் 

உை்பத்தியானது ஆண்டிை்கு 6% என்ை அளவு அதிகரித்துள்ளது. 

 நிலக்கரியிலிருந்துத் தயாரிக்கப்படும் மின் உை்பத்தியானது 9% அதிகரித்துள்ளது. 

 இந்த உயரே்ானது, நிலக்கரித் சதறே அதிகரிப்பில் பாதிக்கும் அதிகமான சதறேகள் 

பதிோன சீனா மை்றும் இந்தியா சபான்ை நாடுகளில் தான் அதிகம் பதிோகியுள்ளது. 

 எரிோயு மூலமான மின் உை்பத்தியானது 2% என்ை அளவில் அதிகரித்துள்ளது. 
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தபரிடதரத் தாங்கக் கூடிய சநகிழ்திறன்மிக்க உள்கட்டதமப்பிற்கான கூட்டணியில் 

ஐதராப்பிய முதலீட்டு வங்கி 

 ஐசராப்பிய முதலீடட்ு ேங்கியானது, சமீபத்தில் சபரிடறரத் தாங்கக் கூடிய சநகிழ் திைன் 

மிக்க உள்கட்டறமப்பிை்கான கூட்டணியில் இறணந்துள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டணியானது இந்தியாவின் தறலறமயில் இயங்குகிைது. 

 பருேநிறல மாை்ைத்தால் ஏை்படும் அழிறேக் கடட்ுப்படுத்தச ்சசய்யும் சநாக்கில் இந்தக் 

கூட்டணியானது நிறுேப் படட்ுள்ளது. 

 ஐசராப்பிய முதலீடட்ு ேங்கியானது இந்தக் கூட்டணியின் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு 

ஆசலாசறன மை்றும் நிதி உதவிறய ேழங்கும். 

 ஐசராப்பிய முதலீடட்ு ேங்கியானது இந்தக் கூடட்ணியில் "ஐசராப்பிய ஒன்றியப் பருே 

நிறல ேங்கியாக" சசயல்படும். 

 சபரிடறரத் தாங்கக் கூடிய சநகிழ்திைன்மிக்க உள்கட்டறமப்பிை்கான கூட்டணி,  2019 

ஆம் ஆண்டில் நறடசபை்ை ஐக்கிய நாடுகளின் பருேநிறல நடேடிக்றகக்கான உசச்ி 

மாநாட்டில் இந்திய நாட்டினால் சதாடங்கப் பட்டது. 

 இது உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு அறிவுசாரந்்த தகேல்கள் மை்றும் ேளங்கறளப் பகிரந்்து 

சகாள்ளவும், ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் நிறலயான ேளரச்ச்ி இலக்குகறள அறடய 

நாடுகளுக்கு உதேவும் சேண்டி ேழி ேகுக்கிைது. 

 ஐசராப்பிய முதலீடட்ு ேங்கி என்பது ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தின் முதலீடட்ு ேங்கியாகும். 

 இதன் உரிமம் ஐசராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ் நாடுகளிடம் உள்ளது. 

 

உலக விமான நிதலயப் தபாக்குவரத்து தரவுத்சதாகுப்பு 2021 

 

 ஏரச்பாரட்ஸ்் கவுன்சில் இன்டரச்நஷனல் சேரல்்ட் என்ை அறமப்பானது ேருடாந்திர உலக 

விமான நிறலயப் சபாக்குேரத்து குறித்த தரவுத் சதாகுப்றப சேளியிடட்ுள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான, சிைந்த 20 விமானத் சதாழில்துறை நிறுேனங்களின் 

உலகளாவிய விமானப் சபாக்குேரத்து தரேரிறசகறளப் பட்டியலிடட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் இருந்து, புது சடல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி சரே்சதச விமான நிறலயம் 

(13ேது) இந்தத் தரேரிறசயில் முதல் 20 இடங்களுக்குள் இடம் சபை்றுள்ளது. 
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 இது 180க்கும் சமை்பட்ட நாடுகள் மை்றும் பிரசதசங்களில் உள்ள 2,600க்கும் சமை்பட்ட 

விமான நிறலயங்களின் விமான நிறலயப் சபாக்குேரத்துத் தகேல்கறள உள்ளடக்கிய, 

இந்தத் சதாழில்துறையின் மிகவும் விரிோன ஒரு விமான நிறலய புள்ளி விேர தரவுத ்

சதாகுப்பாகும். 

 

ெரவ்ததெ விண்சவளி நிதலயத்திலிருந்து ரஷ்யா விலகல் 

 2024 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு சரே்சதச விண்சேளி நிறலயத்திலிருந்து சேளிசயைப் 

சபாேதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது. 

 விண்சேளி நிறலயத்திலிருந்து ரஷ்யா சேளிசயறுேதால், தனியார ் நிறுேனங்கள் 

விண்சேளி நிறலயத்திை்குள் நுறழேதை்கான புதிய ோய்ப்புகறள அது ேழங்கும். 

 சீனா டியாங்காங் என்ை தனது சசாந்த விண்சேளி நிறலயத்திறன உருோக்கி, இந்த 

ஆண்டு இறுதிக்குள் அதறன நிறைவு சசய்ய உள்ளது. 

 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உலகளாவியெ ்சுகாதார நலன் 

 பஜாஜ் அலையன்ஸ் வஜனரை் இன்சூரன்ஸ் ேிறுவனமானது அதன் தனித்துவமான 

உைகளாவிய சுகாதார ேைக் காப்பீடட்ுத் திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இது காப்பீடட்ுத் திட்டத்திை் பதிவு வெய்நதாருக்கு, உள்ோடட்ு மற்றும் ெரவ்நதெ 

(இே்தியாவிற்கு வவளிநய) மருத்துவச ் நெலவ வழங்கீடட்ு ேிறுவனங்களிை்  திட்டமிடப் 

பட்ட மற்றும் அவெரச ் சிகிெல்ெ ஆகிய இரண்லடயும் (இே்தியாவிற்குள்) தலடயற்ற 

முலறயிை் வபறுவதற்கு வலக வெய்கிறது. 

 இது இே்தியக் காப்பீடட்ுத் துலறயிை் முதன்முதலிை் நமற்வகாள்ளப்படும் உைகளாவிய 

சுகாதார ேைக் காப்பீடட்ு வெதியாகும். 

 

ெரக்கு மற்றும் தெதவ வரிெ ்ெதபயின் 47வது கூட்டம் 

 இே்த ெே்திப்பு ெண்டிகரிை் ேலடவபற்றது. 

 மத்திய ேிதியலமெெ்ர ் தலைலமயிை் ேலடவபற்ற இே்த இரண்டு ோடக்ள் அளவிைான 

ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரிச ் ெலபயின் கூட்டதத்ிை், சிை குறிப்பிட்டப் வபாருடக்ளின் 

மீதான வரி வீத மாற்றங்கள் பரிே்துலரக்கப் பட்ட. 

 ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரிச ் ெலபயின் ஒவ்வவாரு முடிவும், அதிை் அங்கம் வகிக்கும் 

உறுப்பினரக்ளின் அதிகபடெ் வாக்குகளிை் ோன்கிை் மூன்றிை் ஒரு பங்கிற்குக் குலறயாத 

வபரும்பான்லமயினராை் எடுக்கப்பட நவண்டும். 

 மத்திய அரசின் வாக்கு வமாத்த வாக்குகளிை் மூன்றிை் ஒரு பங்கு அளவிற்கு மதிப்பு 

வகாண்டது. 
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 மாேிை அரசுகளின் வாக்குகள் அலனத்தும் வமாத்த வாக்குகளிை் மூன்றிை் இரண்டு பங்கு 

அளவிற்கு மதிப்பிலனக் வகாண்டிருக்கும். 

 

 

முதன்தம தவளாண் கடன் ெங்கங்கள் 

 

 முதன்லம நவளாண் கடன் ெங்கங்கலள கணினிமயமாக்கம் சசய்வதற்கு மத்திய 

அலமெெ்ரலவ ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

 இது ஐே்து ஆண்டுகளிை், வெயலிை் உள்ள சுமார ் 63,000 முதன்லம நவளாண் கடன் 

ெங்கங்கலள கணினிமயமாக்க முன்வமாழிே்துள்ளது. 
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 உரங்கள், விலதகள் நபான்ற பை்நவறு நெலவகள் மற்றும் உள்ளடீுகலள வழங்கச ்

சசய்வதற்கான இடமாக இது மாறும். 

 வங்கி ொரே்்த வெயை்பாடுகள் மற்றும் வங்கி ொராத வெயை்பாடுகளுக்கான வழங்கீடட்ு 

ேிலையங்களாக முதன்லம நவளாண் கடன் ெங்கங்கலள உருவாக்க இே்தத ் திட்டம் 

உதவும். 

 முதன்லம நவளாண் கடன் ெங்கங்கள் என்பது கூடட்ுறவுத ் துலறயிை் விவொயிகளுடன் 

இலணே்து வெயை்படுகின்ற, கிராமப்புறப் வபாருளாதாரத்லத நமம்படுத்துவலத 

நோக்கமாகக் வகாண்ட மிகெச்ிறிய அைகு ஆகும். 

 இது மூன்று அடுக்கு குறுகிய காைக் கூடட்ுறவுக் கடன் வழங்கீடட்ு அலமப்பின் மிகவும் 

தாழ்மட்ட ேிலையிை் உள்ள ஒரு அடுக்கு ஆகும். 

 இதன் மற்ற இரண்டு ேிலைகளிை் உள்ள அலமப்புகளாவன: ஏற்கனநவ வபாது வங்கி 

வமன்வபாருளிை் வெயை்படட்ு வருகின்ற மாேிைக் கூடட்ுறவு வங்கிகள் (SCBs) மற்றும்  

மாவட்ட மத்தியக் கூடட்ுறவு வங்கிகள் (DCCBs) ஆகியனவாகும். 

 

நிதிெ ்தெதவ நிறுவனங்கள் வாரியம் 

 மத்திய அரசானது "வங்கிகள் குழு வாரியத்திலன (BBB)" "ேிதிச ்நெலவகள் ேிறுவனங்கள் 

வாரியமாக (FSIB)" மாற்றியுள்ளது. 

 ேிதிச ் நெலவ ேிறுவனங்கள் வாரியத்தின் ஆரம்பக் கட்டத ் தலைவராக பானு பிரதாப் 

ெரம்ாலவ ேியமிப்பதற்கு அலமெெ்ரலவயின் ேியமனக் குழுவானது ஒப்புதை் அளித்து 

உள்ளது. 

 இவர ் இரண்டு ஆண்டு காைத்திற்கு இப்பதவியிை் பணியாற்றுவதற்கு ேியமிக்கப் படட்ு 

உள்ளார.் 

 இவர ்வங்கிகள் குழு வாரியத்தின் முன்னாள் தலைவராகப் பணியாற்றினார.் 

 ேிதிச ் நெலவகள் ேிறுவனங்கள் வாரியமானது வங்கிகள் மற்றும் ேிதி ேிறுவனங்களின் 

முழுநேர இயக்குேரக்ள் மற்றும் ேிரவ்ாகம் ொராதத் தலைவரக்ளின் ேியமனங்களுக்கான 

பரிே்துலரகலள நமற்வகாள்ளும். 

 வபாதுத்துலற வபாதுக் காப்பீடட்ு ேிறுவனங்களின் தலைலம நமைாளரக்ள் மற்றும் 

இயக்குேரக்லளத் நதரே்்வதடுப்பதற்கான வழிகாடட்ுதை்களும் தற்நபாது ேிதிச ்

நெலவகள் ேிறுவனங்கள் வாரியத்தின் ஒரு பணியாகும். 

 

எதிரக்ால யூனிகாரன்் நிறுவனங்கள் குறியீடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் ேுருன் இே்தியா எதிரக்ாை யூனிகாரன்் ேிறுவனங்கள் என்ை 

குறியீடானது ேுருன் ஆராய்ெச்ி ேிறுவனத்தாை் வவளியிடப்பட்டது. 

 இே்தக் குறியீட்டின்படி, அடுத்த இரண்டு அை்ைது ோன்கு ஆண்டுகளிை் இே்தியாவிை் 122 

புதிய யூனிகாரன்் ேிறுவனங்கள் உருவாகும். 

 அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளிை் யூனிகாரன்் ேிறுவனமாக மாறக்கூடிய ேிறுவனங்கள் 

நகவெை்வைஸ் என்று அறழக்கப் படும். 

 நகவெை்வைஸ் ேிறுவனத்தின் மதிப்பு 500 மிை்லியன் அவமரிக்க டாைரக்ள் முதை் 1 

பிை்லியன் டாைர ்வலர எடட்ும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

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


                   
 

91 
 

 அடுத்த ோன்கு ஆண்டுகளிை் யூனிகாரன்் ேிறுவனமாக மாறக்கூடிய வதாடக்க ேிறுவனம் 

சீட்டாஸ் ஆகும். 

 ஒரு யூனிகாரன்் ேிறுவனம் என்பது 1 பிை்லியன் அவமரிக்க டாைரக்ளுக்கும் அதிகமான 

மதிப்லபக் வகாண்ட ஒரு தனியார ்வதாடக்க ேிறுவனமாகும். 

 இே்தச ்வொை் முதன்முதலிை் 2013 ஆம் ஆண்டிை் வவளியிடப்பட்டது. 

 இே்தெ ்வொை்ைானது துணிகர முதலீட்டாளர ்அய்லின் லீ என்பவராை் உருவாக்கப் பட்டது. 

 

 

தங்கத்திற்கான இறக்குமதி வரி 

 தங்கத்திற்கான இறக்குமதி வரிலய 10.75 ெதவீதத்திை் இருே்து 15 ெதவீதமாக அரசு 

உயரத்்தியுள்ளது. 

 இது ேடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குலறயிலன ேிலையாக லவத்திருக்கவும், இே்த 

மஞ்ெள்ேிற உநைாகத்தின் அதிகரித்து வரும் இறக்குமதிலயச ் ெரியான முலறயிை் 

லவத்திருப்பலதயும் நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 முன்பு, தங்கத்தின் மீதான அடிப்பலட சுங்க வரி 7.5 ெதவீதமாக இருே்த நிறலயில், 

தற்நபாது இது 12.5 ெதவீதமாக இருக்கும். 

 2.5 ெதவீத விவொய உள்கட்டலமப்பு நமம்பாடட்ு வீத வரியுடன்,  தங்கம் மீதான வெயை் 

திறன்மிக்க சுங்க வரியானது 15 ெதவீதமாக இருக்கும். 

 

நிதி நிதலத்தன்தம அறிக்தக 

 இே்திய ரிெரவ்் வங்கியானது, ஆண்டிற்கு இரண்டு முலற அதனாை் நமற்வகாள்ளப் படும் 

ேிதி ேிலைத்தன்லம அறிக்லகலய (FSR) வவளியிடட்து. 

 இதன் படி வமாத்த வாராக் கடன்களுடன் (GNPA) வங்கி அலமப்பின் வொத்துத் தரம் 

நமம்படட்ு உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்திை் 7.4 ெதவீதமாக இருே்த அதன் விகிதம் ஆனது 2022 ஆம் 

ஆண்டு மாரெ் ் மாதத்திை், ஆறு ஆண்டுகளிை் இை்ைாத அளவிற்கு 5.9 ெதவீதமாகக் 

குலறே்துள்ளது. 
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 ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 67.6 ெதவீதமாக இருே்த வாராக் கடன்கலள ஈடு வெய்ய லவக்கப் 

படும் ேிதி விகிதம் ஆனது (PCR) 2022 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்திை் 70.9 % ஆக நமம்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. 

 வாராக் கடன்கலள ஈடு வெய்ய லவக்கப்படும் ேிதி விகிதம் என்பது, நமாெமானக் 

கடன்களாை் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு வங்கி ஒதுக்கும் ேிதியின் ெதவீதமாகும். 

 

கடல்ொர் சபாருட்களின் ஏற்றுமதி 

 

 2021-22 ஆம் ேிதியாண்டிை், 7.76 பிை்லியன் அவமரிக்க டாைர ்மதிப்புள்ள 13,69,264 வமட்ரிக் 

டன் கடை்ொர ்உணவுகலள இே்தியா ஏற்றுமதி வெய்துள்ளது. 

 ஏற்றுமதியானது ரூபாய் மதிப்பிை் 31.71 ெதவீதமும், அவமரிக்க டாைர ் மதிப்பிை் 30.26 

ெதவீதமும் மற்றும் அளவு அடிப்பலடயிை் 19.12 ெதவீதமும் உயரே்்துள்ளது. 

 உலறே்த இறாை் ஆனது அளவு மற்றும் மதிப்பின் அடிப்பலடயிை் முக்கிய ஏற்றுமதிப் 

வபாருளாக இருே்தது. 

 உலறே்த இறாை் இறக்குமதி  வெய்யும் ோடுகளுக்கான இந்தப் பட்டியலிை் அவமரிக்கா 

முதலிடத்திை் உள்ளது.  

 அலதத ்வதாடரே்்து சீனா, ஐநராப்பிய ஒன்றியம், வதன்கிழக்கு ஆசியா, ஜப்பான் மற்றும் 

மத்தியக் கிழக்கு ோடுகள் ஆகியலவ இடம் வபற்றுள்ளன. 

 

ஜூன் மாத ெரக்கு மற்றும் தெதவ வரி வசூல் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திை் வசூைான வமாத்த ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரி வசூை் 

ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத வசூலுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது மிக உயரே்்த 

வசூைாகும். 

 ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரி வதாடங்கப்பட்டதிை் இருே்து 5வது முலறயாக ெரக்கு மற்றும் 

நெலவ வரி வசூை் ரூ.1.40 ைடெ்ம் நகாடிலயத் தாண்டியுள்ளது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் மாதம் முதை் வதாடரெ்ச்ியாக 4வது மாதமாக அதிக வசூை் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாதத்திை் வசூைான ரூ. 1,67,540 நகாடிலயத் வதாடரே்்து 2022 ஆம் 
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ஆண்டு ஜூன் மாதத்திை் வசூைான வமாத்த ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரிவசூை் 2வது 

அதிகபடெ் வசூைாகும். 

 

 

சவளிநாடுகளில் உள்ள உறவினரக்ள் அனுப்பு தல் மூலம் வரும் பணவரவு 

 வவளிோடட்ுப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுலற) ெட்டம் (FCRA) வதாடரப்ான சிை விதிகலள 

மத்திய உள்துலற அலமெெ்கம் திருத்தி அலமதத்ுள்ளது. 

 வவளிோட்டிை் உள்ள உறவினரக்ளிடமிருே்து இே்தியரக்ள் அதிகாரிகளுக்குத் 

வதரிவிக்காமை், ஒரு வருடத்திற்கு 10 ைடெ்ம் ரூபாய் வலர வபற இந்தெ ் ெட்டம் 

அனுமதிக்கிறது. 

 இதற்கான முே்லதய வரம்பு ரூ.1 ைடெ்மாக இருே்தது. 

 வதாலக இே்த வரம்லபத ்தாண்டினாை், தனிேபரக்ள் அரொங்கத்திற்குத் வதரிவிப்பதற்கு 

முன்பு விதிக்கப்பட்டிருே்த 30 ோடக்ள் என்ற வரம்பிற்குப் பதிைாக தற்நபாது 90 ோடக்ள் 

என்ற வரம்பு விதிக்கப்படும். 

 திருத்தப்பட்ட விதிகள் ஆனது, தனிேபரக்ள் மற்றும் ேிறுவனங்கள் அை்ைது தன்னாரவ் 

வதாண்டு ேிறுவனங்களுக்கு அத்தலகய ேிதிலயப் பயன்படுத்துவதற்கு அவற்றாை் 

பயன்படுத்தப்படும் வங்கிக் கணக்குகள் குறித்து உள்துலற அலமெெ்கத்திற்குத் 

வதரிவிக்க 45 ோடக்ள் அவகாெம் அளித்துள்ளது. 

 

இந்தியாவின் தெதவத் சதாழில் துதற 

 இே்தியாவின் நெலவத் வதாழிை் துலறயானது, ஜூன் மாதத்தின் நபாது கடந்த 11 

ஆண்டுகளிை் இை்ைாத அளவிற்கு மிக உயரே்்த அளவிைான ஒரு வெயை்பாடல்டக் 

வகாண்டிருே்தது. 

 ெரியான ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரி ரசீதுகளின் மூைம் அறியப்படட் இே்த முடிவுகளானது 

நெலவத் துலறயிை் ஒரு உறுதியான மீள் ேிலையிைான எழுெச்ிலய காடட்ுகின்றன. 

 நம மாதத்திை் 58.9 ஆக இருே்த S&P உைகக் வகாள்முதை் நமைாண்லமக் குறியீடானது 

ஜூன் மாதத்திை் 59.2 ஆக உயரே்்துள்ளது.  

 அது 2011 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாதத்திற்குப் பிறகு பதிவாகிய மிக உயரே்்த அளவாகும். 
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உலக ஃபின்சடக்ஸ் தரவுத்தளம் 

 உைக வங்கியானது 2021 ஆம் ஆண்டு உைக ஃபின்வடக்ஸ் தரவுத ் தளத்லத வவளியிடட்ு 

உள்ளது. 

 123 ோடுகளிை் உள்ள மக்கள் வங்கி அடல்டகள், தானியங்குப் பண வழங்கீடட்ு 

இயே்திரங்கள், லகநபசிகள் மற்றும் இலணயம் நபான்ற முலறயான மற்றும் முலற ொரா 

ேிதிெ ்நெலவகலள எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறாரக்ள் என்பலத இது ஆய்வு வெய்தது. 

 உைகளவிை், 2021ஆம் ஆண்டிை் 76 ெதவீத வயது வே்நதார ்வங்கி அை்ைது ஒழுங்கு படுத்தப் 

பட்ட ேிறுவனத்திை் கணக்கு லவத்துள்ளனர.் 

 இதிை் கடன் ெங்கம், நுண்ேிதி ேிறுவனம் அை்ைது லகநபசி வழியிைான பணெ ் நெலவ 

வழங்கும் ேிறுவனம் ஆகியலவ அடங்கும். 

 வங்கிக் கணக்கு இை்ைாத வயது வே்நதார ் பிரிவினரக்ளிை் மூன்றிை் இரண்டு பங்கினர ்

ேிதி ேிறுவனத்திை் கணக்லகத் வதாடங்கினாை், பிறர ்உதவியின்றி அலதப் பயன்படுத்த 

முடியாது என்று கூறியுள்ளனர.் 

 இே்தியாவிை் முலறயாக வங்கிலய அணுகுவதற்கான குலறே்த வாய்ப்பு மற்றும் 

ேம்பிக்லகயின்லமசய உள்ளது. 

 வயது வே்நதார ் பிரிவினரக்ளிை் 80 ெதவீதத்தினரின் கணக்கு உரிலமக்கு ஆதார ்

முக்கியமானப் பங்காற்றியுள்ளது (2011 ஆம் ஆண்டிை் இது 35% ஆக இருே்து). 

 பண உபநயாகத்திலிருே்து உடலியை் அலடயாளங்கள் ொரே்்த திறன் அடல்டகளுக்கு 

மாறுவது ஓய்வூதியக் வகாடுப்பனவுகளிை் இழப்பு ஏற்படுவலத 47% குலறத்துள்ளது. 
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இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ெரவ்ததெ வரத்்தகம் தமற்சகாள்வதற்கான வழிமுதற 

 இே்திய ரிெரவ்் வங்கியானது "ரூபாய் மதிப்பிை் ெரவ்நதெ வரத்்தகத்லத" நமற் 

வகாள்வதற்கான புதிய வழிமுலறகலள அறிவித்தது. 

 இே்த ேடவடிக்லகயானது உைகளாவிய வரத்்தகத்லத ஊக்குவிப்பநதாடு, இே்தியாவிை் 

இருே்து நமற்வகாள்ளப்படும் ஏற்றுமதிக்கு முக்கியத்துவம் வகாடுக்கும். 

 இதன் கீழ், விலைப்பட்டியை், பணம் வெலுதத்ுதை், அத்துடன் ஏற்றுமதி அை்ைது 

இறக்குமதிக்கான வழங்கீடுகள் ரூபாய் மதிப்பிை் நமற்வகாள்ளப்படும். 

 எனநவ, இதன் மூைம் அலனத்து ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகலளயும் ரூபாய் மதிப்பிை் 

குறிப்பிடைாம் மற்றும் விலைப் பட்டியை் தயாரிக்கைாம். 

 இருப்பினும், ரூபாய் மதிப்பிை் பணம் வெலுதத்ுவதற்கு, வங்கிகள் இே்திய ரிெரவ்் 

வங்கியின் அே்ேியெ ்வெைாவணித் துலறயின் முன் அனுமதிலயப் வபற நவண்டும். 

 

 

முத்தரப்பு தமம்பாட்டு ஒத்துதழப்பு நிதி 

 SBICAP வவன்ெெ்ரஸ்் லிமிவடட ் (SVL) ேிறுவனம் மற்றும் வவளியுறவு விவகாரங்கள் 

அலமெெ்கம் ஆகியலவ "முத்தரப்பு வளரெ்ச்ி ஒத்துலழப்பு ேிதியிலன (TDC ேிதி)" 

அலமப்பதற்காக லக நகாரத்்துள்ளன. 

 உைகப் புத்தாக்க நமம்பாடட்ு ேிதிக்கு சுமார ் ரூ. 175 நகாடிறய இே்தியா வெலுத்த 

நவண்டும் என்ற உறுதிப்பாடல்ட பூரத்்தி வெய்வதற்காக ஒரு முத்தரப்பு நமம்பாடட்ு 

ஒத்துலழப்பு ேிதி உதவும். 

 இே்த ேிதியானது SVL ேிறுவனத்தினாை் ேிரவ்கிக்கப்படட்ு அறிவுறுத்தப்படும். 

 நமலும் வவளியுறவு விவகாரங்கள் அலமெெ்கத்திற்கான உைகப் புத்தாக்க நமம்பாடட்ு 

ேிதி திட்டத்திற்கான வெதிகலளயும் SVL ேிறுவனம் ஏற்பாடு வெய்யும். 
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மறுநிதியளிப்பு - டாலர் மதிப்பிலானப் பத்திரங்கள் 

 ரினியூ எனரஜ்ி குநளாபை் பிஎை்சி என்ற ேிறுவனமானது ெமீபத்திை் 525 மிை்லியன் 

அவமரிக்க டாைர ்மதிப்பிைானப் பத்திரங்களுக்கு மறுேிதியளிப்பு வெய்தது. 

 இது 2024 ஆம் ஆண்டிை் ேிலறவலடய இருே்தது. 

 இலவ இே்திய வங்கி ொரா ேிதி ேிறுவனத்திடமிருே்துப் வபறப்பட்ட கடலனத் திருப்பிெ ்

வெலுதத்ுவதன் மூைம் மறுேிதியளிப்பு வெய்யப்பட்டன. 

 ரினியூ எனரஜ்ி குநளாபை் பிஎை்சி என்ற ேிறுவனமானது, டாைர ் மதிப்பிைான 

பத்திரங்கலள மறுேிதியளிப்பதற்கான இே்தியாவின் முதை் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 

ேிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

 

புதிய ெரக்கு மற்றும்  தெதவ வரி விகிதங்கள் 

 

 புதிய ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரி விகிதங்கள் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 18 ஆம் 

நததி முதை் அமலுக்கு வே்தன. 

 பன்னீர,் அரிசி, நகாதுலம, வவை்ைம், தயிர ்மற்றும் ைஸ்ஸி நபான்ற முன்நப வபாதியிடப் 

படட்ு ேிறுவனப் வபயர ் முத்திலரயிடப்படட்த் தயாரிப்புகள் உட்பட பை உணவுப் 

வபாருடக்ளின் விலை உயரே்்துள்ளன. 

 இே்த அன்றாட வீடட்ு உபநயாகப் வபாருடக்ளுக்கு ஜூலை 18 ஆம் நததி முதை் 5 ெதவீத 

ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரியானது விதிக்கப்படுகிைது. 

 உைரே்்த மக்கானா, வபாறி, வமஸ்லின் மாவு, முத்திலரயிடப்பட்ட இலறெச்ி மற்றும் மீன் 

ஆகியவற்றுக்கும் 5 ெதவீத அளவில் ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரி விதிக்கப்படும். 

 இே்தப் வபாருடக்ள் அலனத்திற்கும் முன்பு ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரியிலிருே்து விைக்கு 

அளிக்கப்பட்டது. 

 இது தவிர, மாம்பழக் கூழ் உட்பட அலனத்து வலகயான மாம்பழங்களுக்கும் இப்நபாது 

12% அளவில் ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரி விதிக்கப்படுகிைது. 

 இருப்பினும், எலட அளவிை் வழங்கப்படும் வபாருடக்ள், முத்திலரயிடப்படாத மற்றும் 

வபயரிடப் படாதப் வபாருடக்ளுக்கு ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரியிை் இருே்து விைக்கு 

அளிக்கப் படும். 
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 உணவகங்கள் மற்றும் வங்கிச ் நெலவகளுக்கான ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரி 

விகிதங்களும் உயரத்்தப்படட்ுள்ளன. 

 காநொலைகலள வழங்குவதற்கு வங்கிகள் வசூலிக்கும் கட்டணம் உள்ளிட்ட வங்கிச ்

நெலவகளுக்கான புதிய ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரி விகிதங்கள் தற்நபாது 18% ஆக 

இருக்கும். 

 தங்கும் விடுதி அலறகளுக்கு 12 ெதவீதம் ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரி விகிதங்கள் விதிக்கப் 

படும். 

 முன்னர ்ெரக்கு மற்றும்  நெலவ வரியிை் இருே்து இவற்றிற்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்டது. 

 

2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாட்டில் பதிவான  பண வருதக 

 இே்திய ரிெரவ்் வங்கியானது 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான பண வருலக குறித்த ஐே்தாவது 

சுற்றுக் கணக்வகடுப்பிலன ேடத்தியது. 

 2016-17 ஆம் ஆண்டிை் 50 ெதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இே்தியாவிற்கு வலளகுடா ோடுகளிை் 

இருே்து அனுப்பப் படும் பணத்தின் பங்கு 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் சுமார ் 30% ஆகக் 

குலறே்துள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருே்து அனுப்பப்படும் பணத்தின் அளலவ விட 

அவமரிக்காவிலிருே்து அதிகளவிை் பணம் அனுப்பப்படட்ுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 23% ெதவீத அளவிற்கு அவமரிக்காவிலிருே்து இே்தியாவிற்கு பணம் 

அனுப்பப்படட்ுள்ளது. 

 

 இே்தியாவின் வமாத்த உள்ோடட்ுப் பண வரவிை் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருே்து 

அனுப்பப் படும் பணத்தின் அளவு 17-18% ஆகும். 

 பாரம்பரியமாக பண வரவிலனப் வபற்று வரும் நகரளா, தமிழ்ோடு மற்றும் கரே்ாடகா 

ஆகிய மாேிைங்களின் பங்கு 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் கிட்டத்தட்ட பாதியாகக் குலறே்து 

உள்ளது. 

 2016-17 ஆம் ஆண்டிை் 42 ெதவீதத்துடன் ஒப்பிடுலகயிை் தற்நபாது பதிவான இே்தப் பண 

வரவானது 25% மடட்ுநம ஆகும். 

 பண வரவிலனப் வபறுவதிை் நகரளாலவ விஞ்சி மகாராஷ்டிரா முதலிடத்திை் உள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் பதிவான வமாத்தப் பண வரவிை் 35% மகாராஷ்டிராவின் பங்களிப்பு 

என்று இே்த  அறிக்லக காடட்ுகிறது. 
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திடீர் வரியில் குதறப்பு 

 

 ெரவ்நதெ விலை வீதங்கள் குலறக்கப்பட்டலதத் வதாடரே்்து வபட்நராை், டீெை், கெெ்ா 

எண்வணய் மற்றும் வஜட் விமான எரிவபாருள் மீதான திடீர ் வரிலய மத்திய அரசு 

குலறத்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததியன்று, இே்தியா சுத்திகரிப்பு மற்றும் எண்வணய் 

உற்பத்தி ேிறுவனங்கள் மீது திடீர ்வரிலய விதித்தது. 

 திடீர ்வரி என்பது ஒரு ேிறுவனத்திந மீது அரொங்கத்தாை் விதிக்கப்படும் ஒற்லற முலற 

வரியாகும். 

 அே்த ேிறுவனங்கள் அவற்றின் வபாறுப்பிலனச ்ொராமை் வரும் ஆதாயங்கலளப் வபறும் 

ேிறுவனங்கலள இைக்காக லவத்து  இே்த வரியானது விதிக்கப்படுகிறது. 

 இே்த வரியானது திடீவரன வபருகும் இைாபத்தின் மீது விதிக்கப்படும் அதிகபடெ் வரி 

விகிதமாகும். 

 இது இைாபத்தின் மீது விதிக்கப்படும் ொதாரண வரி விகிதங்கலள விட அதிக அளவிைான 

ஒற்லற முலற வரியாகும். 

 

4 அடுக்கு ஒழுங்குமுதறக் கட்டதமப்பு 

 ேகரப்்புறக் கூடட்ுறவு வங்கிகளுக்கு ோன்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுலறக் கடட்லமப்பிலன 

மத்திய வங்கி ேிறுவியுள்ளது. 

 தற்நபாதுள்ள ேகரப்்புறக் கூடட்ுறவு வங்கிகளின் ேிதி ேிலைலமயின் உறுதித் தன்லமலய 

வலுப்படுத்துவலத நோக்கமாகக் வகாண்டு இே்த ேடவடிக்லகயானது நமற் 

வகாள்ளப்பட்டது. 
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 ேகரப்்புறக் கூடட்ுறவு வங்கிகலள வலுப்படுதத்ுவது வதாடரப்ானப் பரிே்துலரகலள 

வழங்குவதற்காக S.விஸ்வோதன் தலைலமயிை் குழு ஒன்று உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 வங்கிகளிை் உள்ள லவப்புத் வதாலகயின் அளவு மற்றும் வங்கிகள் இயங்கும் பகுதி 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயிை் ோன்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுலறக் கட்டலமப்பிலன 

ஏற்குமாறு அந்தக் குழு பரிே்துலரத்துள்ளது. 

 

நீண்ட கால மீள்திறன் சகாண்ட விநிதயாக அதமப்புகள் 

 18 ோடுகளின் ஒரு கூட்டாண்லம அலமப்பானது, கூடட்ு மற்றும் ேீண்ட காை மீள்திறன் 

வகாண்ட விேிநயாக அலமப்புகலள உருவாக்குவதற்கான ஒரு ோன்கு அம்ெ வெயை் 

திட்டத்திலன வவளியிடட்ுள்ளது. 

 விேிநயாகத்திற்கானச ் ொரப்ுகள் மற்றும் அதிை் உள்ள பாதிப்புகளிலிருே்து உருவாகும் 

இடரக்லள எதிரவ்காள்வதற்கான படிேிலைகள் இதிை் அடங்கும். 

 இந்த 18 ோடுகளில்  இே்தியா, அவமரிக்கா மற்றும் ஐநராப்பிய ஒன்றியம் (EU) உள்ளிட்ட 

ோடுகள் அடங்கும். 

 

எண்ணிம வங்கிகள் 

 ேிதி ஆநயாக் அலமப்பானது, 'எண்ணிம வங்கிகள்: இே்தியாவிை் உரிமம் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறக் கட்டலமப்பிற்கான முன்வமாழிவு' என்ற தலைப்பிடப்பட்ட ஓர ்

அறிக்லகலய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 எண்ணிம வங்கிகள் மற்றும் அத்தலகய வங்கிகளுக்கான உரிமம் மற்றும் ஒழுங்கு 

முலறக் கட்டலமப்லப அலமப்பதற்கு இே்த அறிக்லக பரிே்துலர வெய்துள்ளது. 

 பிரதான் மே்திரி ஜன் தன் நயாஜனா மற்றும் இே்தியா ஸ்நடக் என்ற அலமப்பு மூைம் ேிதி 

உள்ளடக்கத்லத நமம்படுத்துவதிை் இே்தியா விலரவான முன்நனற்றம் கண்டு உள்ளது. 

 ஆனாை் கடன் வழங்கீடானது குறிப்பாக ோட்டின் 63 மிை்லியன் அளவிலான குறு, சிறு 

மற்றும் ேடுத்தர ேிறுவனங்களுக்கு.ஒரு வகாள்லக ொரே்்த ெவாைாக உள்ளது. 

 

சவளிநாடுகளில் இருந்து அதிகளவு பண வரவிதனப் சபறும் நாடு - 2021 

 அகதிகள் மற்றும் புைம்வபயரே்்நதாரின் ஆநராக்கியம் பற்றிய முதை் உைக சுகாதார 

அலமப்பின் உைக அறிக்லகயானது ெமீபத்திை் வவளியிடப்பட்டது. 

 இே்த அறிக்லகயின்படி, உைகிை் உள்ள எடட்ு நபரிை் ஒருவர ் சுமார ் ஒரு பிை்லியன் 

எண்ணிக்லகயினர ்புைம்வபயரே்்நதாராக உள்ளனர.் 

 குலறே்த மற்றும் ேடுத்தர வருமானம் வகாண்ட ோடுகள் பிரிவிை் 87 பிை்லியன் அவமரிக்க 

டாைரக்ளுடன், வவளிோடுகளிை் இருே்து அதிக பண வரவிலனப் வபறும் ோடாக இே்தியா 

உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் இே்தியா, சீனா, வமக்சிநகா, பிலிப்லபன்ஸ் மற்றும் எகிப்து ஆகிய 

ோடுகள் வவளிோடுகளிை் இருே்து அதிக பண வரவிலனப் வபறும் ோடுகளின் பட்டியலிை் 

முதை் ஐே்து இடங்களிை் உள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் பணம் வரவிற்கான மிகப்வபரிய மூை ஆதார ோடாக அவமரிக்கா 

இருே்தது.  
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 அலதத ் வதாடரே்்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ெவுதி அநரபியா மற்றும் சுவிடெ்ரை்ாே்து 

ஆகியலவ உள்ளன. 

 

 

இந்தியாவின் சபாருளாதார வளரெ்ச்ி 

 சரே்சதச நாணய நிதியமானது 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிை்கான இந்தியாவின் 

சபாருளாதாரக் கண்சணாட்ட நிறலறய 7.4% ஆகக் குறைத்துள்ளது. 

 சபாருளாதார ேளரச்ச்ிக்கான கண்சணாட்ட நிறல 0.8 சதவிகிதம் குறைக்கப் படட்ு 

உள்ளது. 

 சரே்சதச நாணய நிதியத்தின் தை்சபாறதய இந்தக் கணிப்பானது, 2023 ஆம் நிதி 

ஆண்டிை்கான அதன் முந்றதய மதிப்பீடான 8.2 சதவீதத்திறன விட மிகவும் குறைோக 

உள்ளது. 

 ஆனால், இந்திய ரிசரே்் ேங்கி சேளியிட்ட சமீபத்திய மதிப்பீடான 7.2% என்ை ேளரச்ச்ி 

விகிதத்றத விட இது அதிகமாகும். 

 சமீபத்திய உலகப் சபாருளாதாரக் கண்சணாட்ட அறிக்றகயில், 2023-24 ஆம் நிதி 

ஆண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் 6.1% என்ை அளவு ேளரச்ச்ியறடயும் என்று 

சரே்சதச நாணய நிதியம் கணித்துள்ளது. 
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5ஜி அதலக்கற்தற ஏலம் 

 5G அறலக்கை்றை ஏலம் விடப்பட்ட நான்கு நாடக்ளுக்குப் பிைகு சமாத்தம் ₹1,49,855 சகாடி 

ஏலம் எடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இப்பிரிவில் சமாத்தம் 70 சதவீத அறலக்கை்றை விை்கப்பட்டது. 

 5ஜி அறலக்கை்றைகளுக்கான ஏலத்தில் ரிறலயன்ஸ் ஜிசயா நிறுேனமும், அறதத ்

சதாடரந்்து பாரத்ி ஏரச்டல், சோடசபான்-ஐடியா மை்றும் சகௌதம் அதானி நிறுேனம் 

ஆகியறேயும் முன்னணியில் உள்ளன. 

 

முதல் ெரவ்ததெ விதலமதிப்பு மிக்க உதலாகப் சபாருட்கள் பரிமாற்ற வெதி 

 இந்தியா தனது முதல் சரே்சதச விறல மதிப்பு மிக்க உசலாகப் பரிமாை்ைத்றத 

சதாடங்கியது. 

 இந்திய சரே்சதச  விறல மதிப்பை்ை உசலாகப் சபாருடக்ள் பரிமாை்ை றமயமானது (IIBX), 

குேராத் சரே்சதச நிதித் சதாழில்நுட்ப நகரம் அல்லது குேராத்தில் உள்ள GIFT நகரில் 

அறமந்துள்ளது. 

 இந்திய சரே்சதச  விறல மதிப்பு மிக்க உசலாகப் சபாருடக்ள் பரிமாை்ை றமயம் என்பது 

நறக வியாபாரிகறளப் பரிமாை்ைத்தில் ேரத்்தகம் சசய்ய பதிவு சசய்ய றேப்பது 

மடட்ுமல்லாமல், தங்கம் மை்றும் சேள்ளிறயச ் சசமிப்பதை்குத ் சதறேயான 

உள்கட்டறமப்றபயும் அறமத்துள்ளது. 

 

BSNL மற்றும் BBNL நிறுவனங்கள் இதணப்பு 

 

 மத்திய அறமசச்ரறேயானது, சமீபத்தில் பாரத் பிராட்சபண்ட ் சநடச்ோரக்் லிமிசடட ்

மை்றும் பாரத் சஞ்சார ் நிகாம் லிமிசடட் ஆகிய நிறுேனங்கறள இறணப்பதை்கு அதன் 

ஒப்புதறல அளித்தது. 

 BSNL நிறுேனமானது, அரசாங்கத்தின் நிரே்ாகப் பிரிோகச ் சசயல்படுேசதாடு அதன் 

சசாத்து உரிறமகள் அரசாங்கத்திடம் இருக்கும். 
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 பாரத் பிராட்சபண்ட ் சநடச்ோரக்் லிமிசடட் நிறுேனமானது பாரதச்நட் என்றும் 

அறழக்கப் படுகிைது. 

 இது அரசாங்கத்திை்குச ் சசாந்தமான நிறுேனமாேசதாடு, இது அகலப் படற்ட சசறே 

சதாடரப்ான உள்கட்டறமப்பிறன ேழங்குகிைது. 

 BSNL நிறுேனமானது, நாட்டின் மிகப்சபரிய, அரசாங்கத்திை்குச ் சசாந்தமான, கம்பிேட 

இறணப்பை்ை சதாறலத் சதாடரப்ு சசறே ேழங்குநராக உள்ளது. 

 

சூயஸ் கால்வாய் சபாருளாதார மண்டலம் 

 சூயஸ் கால்ோய் சபாருளாதார மண்டலத்தில் பசுறம றஹட்ரேன் சதாழிை் சாறலறயக் 

கட்டறமக்கச ் சசய்ேதை்காக எகிப்து மை்றும் இந்திய நிறுேனம் ஒன்றும் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தில் றகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 ஆண்டுசதாறும் 20,000 டன் பசுறம றஹட்ரேறன உை்பத்தி சசய்யும் திைன் சகாண்ட 

ஆறலறயக் கட்டறமப்பதை்காக 8 பில்லியன் அசமரிக்க டாலரக்றள இந்திய ரீநியூ பேர ்

பிறரசேட் லிமிசடட் (RENE.BO) என்ை நிறுேனம் முதலீடு சசய்ய உள்ளது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஆற்றல் தெமிப்புத் தளம் 

 

 இே்திய அறிவியை் கை்வி ேிறுவனத்தின் அறிவியைாளரக்ள் டங்ஸ்டன் நபான்ற ஒரு 

நுண்ணிய, வவப்பத்திலனத் தாங்கக் கூடிய உநைாக அடுக்குகலளக் கண்டறிே்து 

உள்ளனர.் 

 இது மின்ொரப் நபாக்குவரத்து நபான்றப் பயன்பாடுகளுக்கு அவசியமான இே்த மின் 

கைன்களின் வெயை்திறலன நமம்படுதத்ும். 

 இது திட-ேிலை லித்தியம் சகாண்ட உநைாக மின்கைன்களிை் நவகமான மின்நனற்ற 

மற்றும் மின்னிறக்க விகிதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். 

 வழக்கமான லித்தியம்-அயனி சகாண்ட மின்கைன்கள் ஒரு கிராஃலபட ்நேர ்மின் முலன, 

ஒரு திரவ மின்பகுளி மற்றும் ஒரு பரிமாற்ற உநைாக எதிரம்ின்முலன ஆகியவற்லறப் 

பயன்படுத்துகின்றன. 

 இருப்பினும், திரவ மின்பகுளிகள் எளிதிை் தீப்பற்றக்கூடியலவயாகவும், அதிக வவப்ப 

ேிலையிை் சிலதே்து நமாெமான ஆயுள் காைத்திலனக் வகாண்ட மின்கைன்களாக 

உள்ளன.  

 நமலும், சில தீவிர ேிகழ்வுகளிை் மின்கைன்கள் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பிற்கும் வழி 

வகுக்கின்றன. 

 திரவ மின்பகுளிகளுக்குப் பதிைாக வெராமிக் திட மின்பகுளிகலளப் பயன்படுத்தச ்

சசய்வது பாதுகாப்பானதாகவும் ஒருமுலற மின்நனற்றுவதன் மூைம் அறே ேீண்ட 

ோடக்ளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடியதாகவும் இருக்கும். 

 

மின்மினிப் பூெச்ி தபான்ற ஒளி உமிழும் எந்திரங்கள் 

 வென்லனயில் உள்ள இே்தியத ் வதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் சில 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள், பறக்கும் நபாது ஒளிலய உமிழும் திறன் வகாண்ட, இடப் 

வபயரவ்ிலனக் கண்காணிக்கக் கூடிய மற்றும் தகவை்வதாடரப்ு திறன் வகாண்ட சில 

எே்திரங்கலள உருவாக்கியுள்ளனர.் 
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 இே்த எே்திரங்கள் ஒரு காகிதப் பற்றிலய விட எலட குலறவாக இருக்கும். 

 நமலும் அலவ வவளியிடும் ஒளி மற்றும் திறன்நபசியிை் இலணக்கப்பட்ட மூன்று ஒளிப் 

படக் கருவிகள் ஆகியவற்றிலனப் பயன்படுத்தி அவற்லறக் கண்காணிக்க முடியும். 

 மின்மினிப் பூெச்ிகள் ஒரு துலணலய ஈரக்்கவும், அதலன நவடல்டயாடும் உயிரிகலள 

விரட்டவும் அை்ைது இலரலயக் கவரவும் வதாடரப்ு வகாள்ளவும் சேண்டி தங்கள் ஒளி 

உமிழ்லவப் பயன்படுத்துகின்றன. 

 

 

தடிப்புத் ததால் அழற்சி தநாய்க்கான சிகிெத்ெக்கு எஸ்ட்ராடிதயால் பயன்பாடு 

 

 வபண்களின் உடலிை் உள்ள எஸ்ட்ராடிநயாை் ோரந்மான் தடிப்புத ் நதாை் அழற்சிலய 

கடட்ுப்படுத்துகிறது என்று ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டறிே்துள்ளனர.் 

 இது வொறி மற்றும் அரிப்புக்கு வழி வகுக்கும் ஒரு நதாை் நோயாகும். 

 வபண்களின் உடலிை் இே்த ோரந்மான் இருப்பதாை், ஆண்களுடன் ஒப்பிடும்நபாது, 

வபண்களுக்கு தீவிரமான தடிப்புத் நதாை் அழற்சி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு கணிெமான 

அளவிை் குலறவாக உள்ளது. 
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 எஸ்ட்ராடிநயாை் அை்ைது ஆய்ஸ்ட்ராடிநயாை் என்பது வபண்களின் உடலிை் உள்ள பாலின 

ோரந்மான் ஈஸ்ட்நராஜனின் ஒரு வடிவமாகும். 

 17-பீட்டா-எஸ்ட்ராடிநயாை் என்றும் அலழக்கப்படுகின்ற இந்த எஸ்ட்ராடிநயாை் ஒரு 

ஈஸ்ட்நராஜன் ஸ்டீராய்டு ோரந்மான் ஆகும். 

 

சஜன்தனாவா mRNA தடுப்பூசி 

 

 வஜம்நகாவாக்-19 என்ற வஜன்நனாவா mRNA அடிப்பலடயிைான ஒரு தடுப்பூசியானது, 

உள்ோட்டிநைநயத் தயாரிக்கப்பட்ட இே்தியாவின் முதை் mRNA நகாவிட்-19 தடுப்பூசி 

ஆகும். 

 2-8 டிகிரி வெை்சியஸ் வவப்பேிலையிை் கூட நெமிக்கப்படும் நபாதிலும் சிலதவுறாமை் 

இருக்கும் முதை் mRNA தடுப்பூசி இதுவாகும். 

 மற்ற mRNA தடுப்பூசிகளிை் வபரும்பாைானவற்லறச ் சுழிய ேிலைக்கும் கீழான வவப்ப 

ேிலையிை் நெமிக்கப்பட நவண்டும். 

 இது 18 வயதுக்கு நமற்பட்ட அலனத்து வயதினருக்கும், அவெரகாைச ் சூழ்ேிலைகளிை் 

பயன்படுத்துவதற்காக அதன் அவெரகாைப் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு அங்கீகாரத்லதப் 

வபற்றுள்ளது. 

 இே்தியத ் தலைலம மருே்துக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் ஆனது இதற்கான ஒப்புதலை 

அளித்துள்ளது. 

 இது புநனலவெ ் நெரே்்த வஜன்நனாவா என்ை உயிரி மருே்துத ் தயாரிப்பு ேிறுவனத்தாை் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 mRNA என்பது புரதங்களின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வெை்களிை் காணப் படும் 

RNA வலகயான ஒரு தூது RNAவின் சுருக்கமாகும். 

 mRNA தடுப்பூசியானது, ேமது உடலுக்குள் நோய் எதிரப்்பு ெக்திலயத் தூண்டும் ஒரு 

புரதத்லத எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றி ேமது வெை்களுக்குக் கற்றுக் 

வகாடுக்கிறது. 
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 mRNA தடுப்பூசிகள் ேமது உடலிை் ஊடுருவும் லவரசிற்கு எதிராக நபாராடுவதற்கான 

வெை்கலளச ் வெயை்படெ ் வெய்வதன் மூைம் வதாற்று நோய்களிலிருே்து ேம்லமப் 

பாதுகாக்கிறது. 

 நோவயதிரப்்புச ் வெயை்முலற என்பது குறிப்பிடட் ஒரு புரதத்லதக் குறி லவத்து உடலிை் 

ஊடுருவும் லவரலஸ எதிரத்்துப் நபாராடத் நதலவயான ஆன்டிபாடிகலள (எதிரப்் 

புரதங்கலள) உருவாக்க வழிவகுக்கிறது. 

 mRNA அடிப்பலடயிைான நகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள், இலணப்புப் புரதம் எனப்படும் 

புரதத்திலன உருவாக்குவதற்கு வெை்களுக்கு அறிவுறுத்தை்கலள அனுப்புகின்றன. 

 இது புதிய வகாநரானா லவரசின் நமற்பரப்பிை் உள்ள புரதத்திலனப் நபான்றது. 

 இே்தப் புரதங்கள் அலவ நமலும் பிரதி எடுக்கும் ேிகழ்விலனத் தடுக்கும் வலகயிை் 

வடிவலமக்கப் படட்ுள்ளன. 

 லபெர ்பநயான்வடக் மற்றும் மாவடரன்ா நகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் ஆகிய இரண்டும் mRNA 

தடுப்பூசிகள் ஆகும். 

 லேதராபாத்லதெ ் நெரே்்த பநயாைாஜிக்கை் இ என்ை ேிறுவனத்தாை் தயாரிக்கப்பட்ட 

காரப்ிவாக்ஸ் நகாவிட்-19 தடுப்பூசி குழே்லதகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 

அணுெக்தியினால் இயங்கும் விமானத்தில் நடத்தப்படும் தங்கும் விடுதி 

 ஸ்லக க்ரூஸ் என்பது எதிரக்ாைத்திை் வபருமளவிை் ேடத்தப்பட உள்ள விமான தங்கும் 

விடுதி ஆகும். 

 இது பூமியிை் ஒரு நபாதும் தலரயிறங்காத அணுெக்தியினாை் இயங்கும் ஒரு விமான 

தங்கும் விடுதி ஆகும்.. 

 இது நமகங்களுக்கு நமை் உள்ள வான்வவளியிநைநய இயக்கப்படும். 

 இது அணுெக்தியாை் இயங்கும் 20 இயே்திரங்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது 5000 விருே்தினரக்ளுக்கு இடமளிக்கும் அளவுக்கு வபரியதாகும். 

 திட்டமிடப்பட்டப் பயணம் முழுவதும் இே்த விமானம் எப்நபாதுநம வானிை் பறே்து 

வகாண்நட இருக்கும். 

 இது ஏமன் ோட்டின் ஒரு தயாரிப்பு ேிறுவனமான ேநஷம் அை்-லகலி என்ற ஒரு 

ேிறுவனத்தினாை் வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அண்டத்தில் உள்ள தன் இனத்தததய உட்கவரும் நட்ெத்திரம் 

 வானியைாளரக்ள் முதன்முலறயாக "தன் இனத்லதநய ஒரு ேடெ்த்திரம் உடக்வருதை்" 

என்ற ஒரு ேிகழ்லவக் கண்டறிே்துள்ளனர.் 

 இதிை், ஒரு அழிே்த ேடெ்த்திரமானது அதன் நகாள்கள் அலமப்பின் உள் மற்றும் வவளிப் 

புறப் பகுதிகளிலிருே்து விண்வவளி ொரே்்தச ்சிதிைங்கலள உடக்வருகிறது. 

 ேமது சூரியலனப் நபான்ற குலறே்த ேிலற வகாண்ட ஒரு ேடெ்த்திரம் தனது அணு 

எரிவபாருளின் வபரும்பகுதிலய வவளிவிடும் நபாது ஒரு வவண்ணிற குறு ேடெ்த்திரம் 

உருவாகிறது. 
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 இது வபாதுவாக மிகவும் அடரத்்தியாகவும், ஒளி மங்கியதாகவும், ஒரு நகாளின் அளவிலன 

ஒத்ததாகவும் இருக்கும். 

 இது குலறே்த மற்றும் ேடுத்தர ேிலற வகாண்ட சில ேடெ்த்திரங்களின் 

உருவாக்கத்தினுலடய ஒரு கலடசி ேிலையாகும். 

 

 

இந்தியாவின் பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகதண (ATGM) 

 

 பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாடட்ு ஏவுகலணயானது இைக்லகத் துை்லியமாக தாக்குகிறது 

என்றும் குலறே்தபடெ் வரம்புகளிை் அது இைக்லகச ்ெரியா 

 கத் தாக்குகிறதா என்றும் வவற்றிகரமாக பரிநொதிக்கப்பட்டது எனவும் பாதுகாப்பு 

அலமெெ்கம் கூறுகிறது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாடட்ு அலமப்பு மற்றும் இே்திய ராணுவம் ஆகியலவ 

இறணந்து உள்ோட்டிநைநய உருவாக்கப்பட்ட இந்த பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாடட்ு 

ஏவுகலணலய மகாராஷ்டிராவின் அேமத் ேகரிை் உள்ள நகநக என்ை தளத்திை் 

வவற்றிகரமாகப் பரிநொதித்தன. 

 இது அரஜ்ுன் நபார ்பீரங்கியிை் இருே்து வவற்றிகரமாக நொதலன வெய்யப்பட்டது. 
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 இது வவடிப்பு ேிகழ்வுகளுக்கான எதிரவ்ிலனக் கவெத்லதக் வகாண்டுப் பாதுகாக்கப் பட்ட 

கவெ வாகனங்கலள வீழ்தத்ுவதற்காக அதிகளவிை் வவடிக்கும் திறன் வகாண்ட பீரங்கி 

எதிரப்்பு (HEAT) நபாரக்் கப்பலைப் பயன்படுத்துகிறது. 

 

மூதளயிலுள்ள நரம்பு இதணப்புப் பற்றி அறிவதற்கான புதிய நிரல் சநறிமுதற 

 

 இே்திய அறிவியை் கழகம் (IISc) ஆனது ஒரு புதிய இயங்குபடச ்வெயை்முலற அைகு (GPU) 

அடிப்பலடயிைான இயே்திரக் கற்றை் வழிமுலறலய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது RaAl-LiFE (முலறப்படுத்தப்பட்ட, துரிதப்படுத்தப்பட்ட, நேரியக் கற்லற மதிப்பீடு) என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

 மூலளயின் பை்நவறு பகுதிகளுக்கு இலடநயயானத் வதாடரல்பச ் சிறே்த முலறயிை் 

புரிே்து வகாள்ளவும், அவற்லறக் கணிக்கவும் இது அறிவியைாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 இது மனித மூலளயின் விரவை் காே்த அதிரவ்ு அலை வலரவு ஆய்வு மூைம் உருவாக்கப் 

படும் அதிகளவிைான தரலவ விலரவாகப் பகுப்பாய்வு வெய்ய முடியும். 

 தற்நபாதுள்ள அதிேவீன ேிரை் வேறிமுலறகளுடன் ஒப்பிடும் நபாது, புதிய ேிரை் வேறி 

முலறலயப் பயன்படுதத்ி இே்தக் குழுவாை் விரவை் காே்த அதிரவ்ு அலை வலரவு ஆய்வுத ்

தரலவ 150 மடங்கு நவகமாக மதிப்பிட முடிே்தது. 

 

CAPSTONE விண்சவளித் திட்டம் 

 ோொ ஆராய்ெச்ியாளரக்ள், ேியூசிைாே்திை் இருே்து ேிைவுக்கு நகப்ஸ்நடான் என்ை ஒரு 

விண்கைத்லத வவற்றிகரமாக அனுப்பினர.் 

 CAPSTONE திட்டம் என்பது ேிைவு வதாடரப்ான ேிகழ்வுகள் ொரே்்த, தன்னியக்க ேிலைப் 

படுத்துதை் அலமப்பின் வதாழிை்நுட்பச ்வெயை்பாடுகள் மற்றும் நதடுதை் ஆய்வு என்பதன் 

சுருக்கமாகும். 

 ஒரு குறிப்பிடட் வலக ேிைவின் சுற்றுப் பாலதயானது, இே்த தொப்தத்தின் பிற் பகுதியிை் 

இே்த ேிறுவனம் வதாடங்க உள்ளதற்கு இைக்கு ேிரண்யிதத்ுள்ள ெே்திர உள் நுலழவு 

விண்வவளி ேிலையத்திற்குப் வபாருத்தமானதா என்பலத இது ெரி பாரக்்கும். 

 

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


                   
 

109 
 

PSLV-C53 விண்சவளித் திட்டம் 

 ஸ்ரீேரிநகாட்டாவிை் உள்ள ெதீஷ் தவான் விண்வவளி லமயத்திை் உள்ள இரண்டாவது 

ஏவுதளத்திை் இருே்து PSLV-C53 விண்கைம் ஏவப்பட்டது. 

 இே்திய விண்வவளி ஆராய்ெச்ி ேிறுவனமானது அதன் துருவச ் வெயற்லகக்நகாள் 

ஏவுகைத்தின் மூைம் சிங்கப்பூர ் ோட்டின் மூன்று வெயற்லகக்நகாள்கலள விண்ணிை் 

வெலுத்தியது. 

 இது இே்த மூன்று வெயற்லகக்நகாள்கலள புவியின் தாழ்மட்டச ் சுற்றுப்பாலதயிை் (LEO) 

ேிலை ேிறுத்துவதற்காக ஏவப்பட்டது. 

 இது இே்த ஆண்டிை் இஸ்நரா ஏவிய இரண்டாவது வெயற்லகக்நகாள் மற்றும் இே்திய 

விண்வவளி ேிறுவனம் ஏவிய இரண்டாவது வணிகரீதியிைான ஏவுதைாகும். 

 PSLV-C53 ஏவுகலண வாகனத்தின் மூைம் ஏவப்படும் 55வது விண்வவளித ்திட்டமாகும்.  

 சமலும் இது PSLV-முக்கியப் பகுதிலய மடட்ும் பயன்படுத்தி ஏவப்படும் 15வது விண்வவளித ்

திட்டமாகும். 

 PSLV என்பது இஸ்நராவின் முக்கிய மற்றும் உள்ோட்டிநைநய உருவாக்கப்பட்ட அதன் மிக 

வவற்றிகரமான ஏவுகைமாகும். 

 இது கடே்த காைத்திை் 54 முலற விண்ணிை் ஏவப்பட்டது. 

 சமலும் இது 2008 ஆம் ஆண்டிை் இே்தியா விண்ணிை் ஏவிய  மிகவும் வவற்றிகரமான 

திட்டமான ெே்திரயான்-1 விண்வவளித் திடட்ம் மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டிை் வெவ்வாய்க் 

கிரகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட வெவ்வாய்க் கிரகச ் சுற்று விண்கைத்லத ஏவுவதற்கும் இது 

பயன்படுத்தப் பட்டது. 

 இே்த ஏவுகைமானது 600 கிமீ உயரத்திை் உள்ள சூரிய-ஒதத்ிலெவு துருவ சுற்றுப் பாலதக்கு 

1,750 கிநைா வலரயிைான விண்வவளிப் வபாருடக்லள எடுத்துெ ் வெை்லும் திறன் 

வகாண்டது. 

 IRNSS வெயற்லகக்நகாள் வதாகுப்பு நபான்ற பை்நவறு வெயற்லகக் நகாள்கலளப் புவி 

ஒத்திலெவு மற்றும் புவிேிலைச ் சுற்றுப்பாலதகளிை் வெலுத்தவும் இது பயன்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. 

 

அபியாஸ்-அதிதவக விதரவுப்படுத்தக்கூடிய வான்வழி இலக்கு (HEAT) அதமப்பு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாடட்ு அலமப்பானது அபியாஸ் அலமப்பிலன 

வவற்றிகரமாக நொதலன வெய்தது. 

 இது அதிநவக விலரவுப் படுத்தக் கூடிய வான்வழி இைக்கு (HEAT) அலமப்பாகும். 

 இது வங்காள விரிகுடா கடற்கலரயிை் உள்ள ஒடிொவின் ெே்திப்பூரிை் உள்ள 

ஒருங்கிலணே்தச ்நொதலனத் தளத்திலிருே்து (ITR) நொதலன வெய்யப்பட்டது. 

 அபியாஸ் பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாடட்ு அலமப்பின் வான்வவளி 

நமம்பாடட்ுக் கடட்ுமான முகலமயினாை் வடிவலமத்து உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 அதிகுலறவயாலி என்ை நவகத்திை் ேீண்ட தூரம் பறப்பதற்கான தாங்குதிறலனத் தக்க 

லவப்பதற்காக இது ஒரு சிறிய எரிவாயு விலெயாழி இயே்திரத்தாை் இயக்கப் படுகிறது. 
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விண்சவளியில் எலும்பு நிதற இழப்பு 

 விண்வவளி வீரரக்ள் விண்வவளியிை் பயணம் வெய்யும் நபாது அதிக அளவு எலும்பு 

ேிலறகலள இழப்பதாக ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டறிே்துள்ளனர.் 

 அவரக்ள் தங்கள் பணிகளிை் இருே்து திரும்பி வே்த பிறகு அதிலிருே்து மீண்டு வருவதற்கு 

ஒரு வருடத்திற்கு நமை் ஆகும். 

 ெரவ்நதெ விண்வவளி ேிலையத்திை் தங்கியிருக்கும் நபாதும் அதற்குப் பின்னரும் 

விண்வவளி வீரரக்ளின் மணிக்கடட்ு மற்றும் கணுக்காை் ஆகிய பகுதிகளிை் ஒவ்வவாரு 

மாதமும் சுமார ் 1 முதை் 2 ெதவீத எலும்பு அடரத்்தி இழப்பு ஏற்படுவலதக் கண்டறிே்து 

உள்ளனர.் 

 கிட்டத்தட்டப் பத்தாண்டுகளிை் மனித உடலிை் ஏற்படும் எலும்பு இழப்பின் அநத அளவிற்கு 

இதனாை் எலும்பு அடரத்த்ி இழப்பு ஏற்படுகிறது. 

 

 

ொல்தமாசனல்லா பாதிப்பு 

 ொை்நமாவனை்ைா பாக்டீரியாக்கள் நபரி காநைபட் என்பவராை் ேிரவ்கிக்கப்படுகின்ற 

உைகின் மிகப்வபரிய ொக்நைட் தயாரிப்பு ேிறுவனத்திை் காணப்பட்டன. 

 வபை்ஜியத்திை் உள்ள நபரி காநைபட்டின் விவயஸ் வதாழிற்ொலை அதன் உற்பத்திலய 

ேிறுத்தியுள்ளது. 

 நமலும், அவமரிக்காவிை் பரிநொதிக்கப் பட்டலவகளிை்  31% அளவிலான நகாழி 

இலறெச்ியின் மாதிரிகளிை் ொை்நமாவனை்ைா கண்டறியப்பட்டது. 

 ொை்நமாவனை்ைா என்பது ொை்நமாவனை்நைாசிஸ் எனப்படுகின்ை, உணவு மூைம் பரவும் 

நோய்கலள உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களின் ஒரு குழுவாகும். 
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தன்னிெத்ெயாக பறக்கும் வான்வழி வாகனத் சதாழில்நுட்பத்தின் செயல் விளக்கம் 

 பாதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ெச்ி அலமப்பானது ஒரு புதிய ஆளிை்ைா வான்வழி 

வாகனத்தின் முதை் நொதலனப் பயணத்லத நமற்வகாண்டது.  

 இது ஒரு தன்னிெல்ெயாக பறக்கும் வான்வழி வாகனத ் வதாழிை்நுட்பத்தின் வெயை் 

விளக்கமாகும். 

 இது 'நரடாருக்குப் புைப்படாத வலகயிை் பறக்கும் வதாழிை்நுட்பத்தின் நொதலனத் தளம்' 

(SWiFT) என்றும் அலழக்கப்படும் வெயை்விளக்கெ ்நொதலன ஆகும். 

 இது ஓர ் ஆளிை்ைாப் நபார ் விமானம் (UCAV) அை்ைது பறக்கும் இறக்லக வலகயிைான 

நபார ்முலறக்கான ஆளிை்ைா விமானம் ஆகும். 

 இே்த ஆளிை்ைாப் நபார ் விமானம் ஆனது ஏவுகலணகள் மற்றும் துை்லியமாக வழி 

காடட்ும் ஆயுதங்கலள ஏவக் கூடிய திறன் வகாண்டதாக இருக்கும். 

 இதன் வெயற்கூறுகள் பின்ேருமாறு 

o ேிைெெ்ரிவினாை் பாதிக்கப்பட்டப் பகுதியிலன வலரபடமிடுதை் 

o பாதிக்கப்பட்டப் பயிரச் ்நெதங்களின் மதிப்பீடு 

o வபரிய அளவிைான பகுதிகலள வலரபடமிடுதை் நெலவகள் 

o நபாக்குவரத்துக் கண்காணிப்பு மற்றும் நமைாண்லம 

o தளவாடங்கள் வழங்கீடு 

 

 

அப்ஹீலியன் நிகழ்வு 2022 

 அப்ஹீலியன் என்பது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இலடநய உள்ள தூரம் மிகத் வதாலைவாக 

இருக்கும் ஒரு ேிலையாகும். 

 விண்வவளியிை் உள்ள இரண்டும் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 04 ஆம் நததியன்று கிட்டத ்

தட்ட 152.1 மிை்லியன் கிநைாமீட்டரக்ள் வதாலைவிை் அலமே்துள்ளன. 

 இது பூமி - சூரியன் ஆகியவற்றிற்கு இலடயிை் உள்ள ெராெரி இலடவவளிலய விட 

சூரியனிலிருே்து கிட்டத்தட்ட 1.67 ெதவீதம் வதாலைவிை் உள்ளது. 

 பூமி - சூரியன் ஆகியவற்றிற்கு இலடயிை் உள்ள ெராெரி இலடவவளி ஆனது  வானியை் 

அைகு (AU) என அலழக்கப்படுகிறது.  
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 இதிை் 1 AU என்பது 149.6 மிை்லியன் கிநைாமீட்டருக்குச ்ெமம் ஆகும். 

 
 

தாவரங்களில் தநட்தரட் உட்கிரகித்தல் செயல்முதறதய ஒழுங்குபடுத்துதல் 

 தாவரங்களிை் லேட்நரட ் உடக்ிரகித்தை் வெயை்முலறலய ஒழுங்குபடுதத்ும் ஒரு புதிய 

வழிலய ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 அவரக்ள் முன்பு ஆராய்ெச்ியாளரிலடநய சிறிய கவனத்லதப் வபற்ற, ஒரு படி எடுத்தை் 

காரணியான MADS27 எனப்படும் miR444 இைக்கு மரபணுலவ ஆய்வு வெய்தனர.் 

 miR444 எனப்படும் லமக்நரா ஆரஎ்ன்ஏ என்பது MADS27 என்ற மரபணுவிலனச ் வெயை் 

படுத்தச ்சசய்கிறது  

 அது லேட்நரட ்உடக்ிரகித்தை், நவர ்வளரெ்ச்ி மற்றும் அழுத்தத்லதத் தாங்கும் தன்லமலய 

ஒழுங்குபடுத்தும். 

 எனநவ இது இே்தத் தாவரப் பண்புகலளக் கடட்ுப்படுத்த ஒரு வழியிலன வழங்குகிறது. 

 MADS27 ஆனது மரபணு லேட்ரஜன் பயன்பாடட்ுத் திறலன நமம்படுதத்ும் வலகயிை் 

மாறுபாடுகள் வெய்வதற்கான ஒரு சிறே்த மாற்றாகத் நதான்றுகிறது. 
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புதிய அணுவகத் துகள்கள் 

 

 LHCb கூட்டாண்லம அலமப்பானது ஒரு புதிய வலகயான வபன்டாக்வாரக்் மற்றும் முதை் 

இலண வடட்ராக்வாரக்்குகலளக் கண்டறிே்துள்ளது. 

 இே்தப் புதிய துகள்கள் "பியூட்டி குவாரக்்" அை்ைது "பி குவாரக்்" என அலழக்கப் 

படுகின்றன. 

 இே்த மூன்று துகள்களும் இன்று வலர அறியப்படவிை்லை. 

 

உலகின் முதல் "மணல் மின்கலன்" 

 மணலிை் வவப்ப ஆற்றலைெ ் நெமிக்கும் மின்கைம் ஒன்று நமற்கு பின்ைாே்திை் ேிறுவப் 

படட்ுள்ளது 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றை் மூைங்களிலிருே்து வரும் மின்ொரமானது மணலைச ் சுமார ்

932°F வலர வவப்பப்படுதத்ப் பயன்படுகிறது. 

 இே்த வவப்ப ஆற்றை் ஆனது பின்னர ் அங்குள்ளக் கட்டிடங்களிை் வழங்கப்படும் 

தண்ணீலரச ்சூடாக்குகிறது 

 காற்று மற்றும் சூரிய ஒளி நபான்ற குறிப்பிடட் இலடவவளியிை் இயங்கும் ஆற்றை் 

மூைங்களிலிருே்து இதனாை் ஆற்றலைெ ்நெமிக்க முடியும். 

 இது ஒநர நேரத்திை் பை மாதங்கள் வலர புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலைச ் நெமித்து 

லவத்திருக்க முடியும். 
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தன்னிெத்ெயாகப் பறக்கும் ஆளில்லா விமானத்தின் முதல் புறப்பாடு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாடட்ு ேிறுவனம் ஆனது தன்னிெல்ெயாகப் பறக்கும் 

வான்வவளித் வதாழிை்நுட்பக் கருவியின் முதை் நொதலனலய வவற்றிகரமாக 

நமற்வகாண்டது. 

 இது கரே்ாடகாவின் சித்ர துரக்ாவிை் உள்ள வான்வவளியியை் நொதலனத் தளத்திை் இருே்து 

பரிநொதிக்கப்பட்டது. 

 இே்த ஆளிை்ைா வான்வழி வாகனம் (UAV) ஆனது ஒரு சிறிய சுழை்விலெ விசிறி 

இயே்திரத்தாை் இயக்கப்படுகிறது. 

 

சூ துகள்கள் 2.0 

 சபரிய ஆட்ரான் சமாதுவி ஆய்ேகத்தில், நபரண்டத்தின் கட்டலமப்புத் வதாகுதிகலளப் 

பற்றி அறிவதற்கானப் பணியின் நபாது, இதுவலர கண்டிராத மூன்று அணுவகத் 

துகள்கலள அறிவியைாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 அறிவியைாளரக்ள் ஒரு புதிய வலகயான "வபன்டாக்வாரக்்" மற்றும் முதை் இலண 

"வடட்ராக்வாரக்்" ஆகியவற்லறக் கண்டறிே்துள்ளனர.் 

 இதலன ஐநராப்பிய அணு ஆராய்ெச்ி மன்றமான CERN வதரிவித்துள்ளது. 

 ைாரஜ்் ோட்ரான் வகாலைடர ் அல்லது சபரிய ஆட்ரான் சமாதுவி என்பது புைப்படாத 

‘வதய்வீக துகள்’ அை்ைது ஹிக்ஸ் நபாொன் என்றத் துகலளக் கண்டறிே்த இயே்திரம் 

ஆகும்.  

 13.7 பிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட வபருவவடிப்புக்குப் பிறகு நபரண்டம் 

உருவாவதற்கு இது இன்றியலமயாததாகக் கருதப்படுகிறது. 

 இது CERN மன்றத்திை் அலமே்துள்ள 27 கிமீ ேீளமுள்ள ைாரஜ்் ோட்ரான் வகாலைடர ்

இயே்திரம் ஆகும். 

 இது ஸ்விடெ்ரை்ாே்தின் வஜனீவா ேகரிை் அலமே்துள்ளது. 

 CERN என்பது ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் ஒரு அதிகாரப்பூரவ்ப் பாரல்வயாளர ் தகுதி 

சபை்ை அலமப்பாகும். 

 CERN ஆனது உைகளாவிய வலையலமப்பின் பிறப்பிடமாகவும் உள்ளது. 

 

இதுவதர காணப்படாத தபரண்டத்தின் படங்கள் 

 நஜம்ஸ் வவப் விண்வவளி வதாலைநோக்கி எடுத்த அடுதத்க் கட்டப் புறகப்படங்கலள 

ோொ வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இதுவலர பாரத்்திராதப் நபரண்டத்தின் காட்சிகலள இே்தப் படங்கள் காடட்ுகின்றன. 

 அண்டங்களின் வதாகுப்பானது 4.6 பிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நதான்றியது 

நபாைநவ இே்தப் படத்திை் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 இே்தப் புதிய படங்களிை் கரினா வேபுைா, WASP-96b, வதன்புை ேறளய வேபுைா மற்றும் 

ஸ்டீபனின் குயின்வடட் ஆகியலவ அடங்கும். 

 கரினா வேபுைா என்பது ேமது சூரியலன விட அளவிை் வபரிய ேடெ்தத்ிரங்கள் இடம் 

வபற்றுள்ள ஒரு ேடெ்த்திரக் குழுமம் ஆகும். 
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 இது 9,600 ஒளி ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான வதாலைவிை் அலமே்துள்ளது. 

 WASP-96b என்ற புறக்நகாள் மற்றும் அதன் வளிமண்டைத்தின் படங்களும் வவளியிடப் 

படும். 

 இே்தக் நகாள் பூமியிலிருே்து 1,150 ஒளி ஆண்டுகள் வதாலைவிை் உள்ளது. 

 இது வியாழனின் ேிலறயிை் பாதி ேிலறலயக் வகாண்டது.  

 நமலும், அது தனது சூரியலன வவறும் 3.4 ோடக்ளிை் சுற்றி வருகிறது. 

 

 

உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட லித்தியம்-அயனி மின்கலம் 

 ஓைா எைக்ட்ரிக் ேிறுவனமானது ெமீபத்திை், உள்ோட்டிநைநய உருவாக்கப்பட்ட  "NMC 2170"  

என்ற இே்தியாவின் முதை் லித்தியம்-அயனி மின்கைத்திலனத் தயாரித்துள்ளது. 

 NMC 2170 என்பது உருலள வடிவ உயர ்ஆற்றை் ேிக்கை் ஓைா மின்கைமாகும். 

 இது எதிரம்ின் முலனயிை் ேிக்கை்-மாங்கனீஸ்-நகாபாை்ட் (NMC) கைலவலயயும் மற்றும் 

நேரம்ின் முலனயிை் கிராஃலபட ் மற்றும் சிலிக்கான் ஆகியவற்றின் கைலவலயயும் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

LUX-ZEPLIN கரும்சபாருள் உணரவ்ி 

 இே்த அடுத்தத் தலைமுலறத் வதாழிை்நுட்பத்திலனெ ் நெரே்்த கரும்வபாருள் உணரவ்ி 

என்பது அதன் வெயை்பாடுகலளத் வதாடங்கி, தனது முதை் முடிவுகலள வழங்கி உள்ளது. 

 இது பூமியிை் உள்ள இே்த வலகயிைான மிகவும் உணரத்ிறன் வாய்ே்த இயே்திரமாகும். 

 இது அசமரிக்காவின் வதற்கு டநகாட்டாவிை் உள்ள பிளாக் ஹிை்ஸ் (கருமலை) 

என்னுமிடத்திை் உள்ள ொன்ஃநபாரட்் ேிைத்தடி ஆராய்ெச்ி லமயத்திை் ேிறுவப் படட்ு 

உள்ளது. 

 கரும்வபாருள் துகள்கள் இதற்கு முன்னதாகக் கண்டறியப்படவிை்லை. 

 LZ கருவியினாை் நமற்வகாள்ளப்பட்ட முதை் 60 ோடக்ள் அளவிைான நேரடி நொதலனயின் 

ஆரம்ப முடிவுகள் நேரம்லறயான முடிவுகலள வழங்கியுள்ளன. 

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


                   
 

116 
 

 

 

பாக்டீரியாவிலிருந்து ராக்சகட் எரிசபாருள் தயாரிப்பு 

 POP-FAME என்ற ஸ்டவ்ரப்நடாலமெஸ் பாக்டீரியா மூைம், பூஞ்லெ எதிரப்்பு மூைக்கூறின் 

அடிப்பலடயிை் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட உயிரி எரிவபாருள் எதிரக்ாைத்திை் நமற் 

வகாள்ளப் படும் ராக்வகட் ஏவுதை்களிை் பயன்படுத்தப்படைாம். 

 POP-FAME என்பது ‘பாலிலெக்நளாப்நராபநனட்டட் அமிை வமத்திை் எஸ்டர’் என்பலதக் 

குறிக்கிறது. 

 இது தற்நபாது பயன்படுத்தப்படும் ராக்வகட் எரிவபாருடக்லள விட கணிெமாக அதிக 

ஆற்றலைக் வகாண்டிருக்கைாம். 

 இது வபடந்ராலியத்திை் இருே்து உருவாக்கப்படும் மற்ற எே்த எரிவபாருலளயும் ஒப்பிடும் 

நபாது அதிலுள்ள பசுலம இை்ை வாயுவின் அளலவக் கணிெமாகக் குலறக்கிறது. 

 POP-FAME எரிவபாருளின் மூைக்கூறு அலமப்பானது சின்டின் என்பதிறன ஒத்துள்ளது. 

 இருப்பினும், ராக்வகட்டின் அதிக எலடலயத் தவிரப்்பதற்காக, ஒவ்வவாரு மூைக் கூறிலும் 

இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்கலள அகற்றுவது ெவாைான ஒன்றாகும். 

 

கர்ப்பப்தப வாய்ப் புற்றுதநாய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி 

 சீரம் இே்திய ேிறுவனமானது, வபண்கள் மத்தியிை் ேிைவும் கரப்்பப்லப வாய்ப் புற்று 

நோலயத் தடுப்பதற்காக உள்ோட்டிநைநய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தடுப்பூசிலய 

வவளியிடத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  

 கரப்்பப்லப வாய்ப் புற்றுநோலயத ் தடுப்பதற்காக, இே்தியாவிை் வவளியிடப்படும் 

முதைாவது ோன்முலன இலணப்புலடய மனித பாப்பிநைாமா லவரஸ் தடுப்பூசி (qHPV) 

இதுவாகும். 

 கரப்்பப்லப வாய்ப் புற்றுநோயானது தடுக்கக் கூடியதாக இருே்தாலும், இே்தியாவிை் 

வபண்களுக்கு அதிகளவிை் ஏற்படும் புற்றுநோய்களிை் இரண்டாவது இடதத்ிை் உள்ளது. 
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 இே்தப் புற்றுநோய் ஆனது வபாதுவாக 15 முதை் 44 வயதுலடய வபண்களிலடநயக் 

கண்டறியப்படுகிறது. 

 நதசியப் புற்றுநோய்க் கடட்ுப்பாடட்ுத் திட்டம் இே்தியாவிை் முதன்முதைாக 1975 ஆம் 

ஆண்டிை் வதாடங்கப்படட்து. 

 

இலகுரக சஹலிகாப்டர் அடங்கிய பதடப்பிரிவு INAS 324 

 விொகப்பட்டினத்திை் உள்ள INS நதகா கப்பலிை் இே்தியக் கடற்பலடயின் விமானப் பலடப் 

பிரிவானது (INAS 324) இே்தியக் கடற்பலடயிை் இலணக்கப்பட்டது. 

 கிழக்குக் கடற்கலரப் பகுதியிை் உள்ோட்டிநைநய வடிவலமக்கப்படட்ு கட்டலமக்கப் பட்ட 

நமம்பட்ட இைகுரக வேலிகாப்டர ் ஆன MK III வேலிகாப்டரக்லள இயக்கி வரும் முதை் 

கடற்பலடப் பலடப் பிரிவு இதுவாகும். 

 முதைாவது இைகுரக வேலிகாப்டர ்அடங்கிய பலடப் பிரிவிற்கு INAS 324 "KESTRELS" என்று 

வபயரிடப் படட்ுள்ளது. 

 இது சிறப்பான உணரத்ிறன்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது விமானம் மற்றும் விமானப் பலடயின் முக்கியப் பங்லகக் குறிக்கிறது. 

 

செயற்தக நுண்ணறிவு அடிப்பதடயிலான புற்றுதநாதயக் கண்டறியும் கருவி 

 

 வென்லனயின் இே்தியத ் வதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகமானது, ‘PIVOT’ என்ற வெயற்லக 

நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைான கருவியிலன உருவாக்கியுள்ளது. 

 PIVOT ஆனது நோயாளிகளின் உடலிை் உள்ள புற்றுநோலய உண்டாக்கும் 

மரபணுக்கலளக் கணிதத்ு அவற்லறக் கண்டறியும் திறன் வகாண்டது. 

 இே்த வெயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைான கருவியானது தனிப் பயனாக்கப் பட்ட 

புற்றுநோய்ச ்சிகிெல்ெக்கான உத்திகலள வகுப்பதிை் உதவும். 

 புற்றுநோலய உண்டாக்கும் மரபணுக்கலளக் கணிப்பதற்காக இது வடிவலமக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது புற்றுநோலய உண்டாக்கும் மரபணுக்கலள முன்கூட்டிநய கண்டறிவதற்காக, ெடுதி 

மாற்றம் மற்றும் மரபணு வவளிப்பாடு உள்ளிட்ட பை்நவறு தரவுகலளப் 

பயன்படுத்துகிறது. 
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மார்பரக்் தவரஸ் தநாய் 

 

 ெமீபத்திை், இரண்டு மாரப்ரக்் லவரஸ் நோய் பாதிப்புகள் கானாவிை் பதிவாகியுள்ளன. 

 மாரப்ரக்் லவரஸ் நோய் என்பது ஒரு வதாற்றக்கூடிய இரத்தக்கசிவு ொரே்்த காய்ெெ்ல் 

ஆகும். 

 இது எநபாைா லவரஸின் குழுமத்திலன ஒத்த லவரஸ் குடும்பத்திலனெ ்நெரே்்தது. 

 பழே்திண்ணி வவளவாை்கள் மூைம் இே்த லவரஸ் மக்களுக்கு பரவுகிறது. 

 இது மக்களிடம் இருே்து மக்களுக்குப் பரவுவதும் உண்டு. 

 பாதிக்கப்பட்ட ேபர ்அை்ைது நமற்பரப்புகளிை் காணப்படும் உடை் திரவங்களுடன் நேரடி 

வதாடரப்ு வகாள்வதன் மூைம் இே்த நோய் பரவுகிறது. 

 இது 2 முதை் 21 ோடக்ள் வலரயிைான நோய் வளரெ்ச்ிக் காைத்திலனக் வகாண்டது. 

 இே்த நோய் மிகவும் தீங்கு விலளவிக்கக் கூடிய மற்றும் ஆபத்தான நோயாகும். 

 இதற்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட வதாற்றுகளிை் பதிவான இறப்பு விகிதம் ஆனது 24% முதை் 88% 

வலர இருே்தது. 

 

ARYABHAT-1 

 சபங்களுருவின் இே்திய அறிவியை் கை்வி ேிறுவனத்தின் ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் ெமீபத்திை் 

"ARYABHAT-1" என்ற வதாடரம்ுலற சிை்லு வதாகுதிகளின் ( சிறிய மின்னணு வதாடரம்ுலற 

சுற்றுகள்) முன்மாதிரிலய உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 ARYABHAT-1 என்பது வெயற்லக நுண்ணறிவுச ்வெயை்முலறகளுக்கான வதாடரம்ுலற மறு 

அலமவாக்கத் வதாழிை்நுட்பம் மற்றும் பிறழ்வு வலக-தகவலமவு வன்வபாருள் 

என்பலதக் குறிக்கும். 
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 இே்த சிை்லுத் வதாகுதிகள் நவகமாக வெயை்படும். 

 வவவ்நவறு மின்னணு உபகரணங்களிை் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணிமச ்வெயலிகளுடன் 

ஒப்பிடும் நபாது இது குலறே்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்தும். 

 வெயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைானச ் வெயலிகளுக்கு இத்தலகயச ் சிை்லுத் 

வதாகுதிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

IS4OM 

 வபங்களூருவிை் உள்ள இஸ்நரா கடட்ுப்பாடட்ு லமயத்திை் "பாதுகாப்பான மற்றும் 

நீடித்தச ் வெயை்பாட்டிற்கான இஸ்நரா அலமப்பு" (IS4OM) ஆனது ெமீபத்திை் வதாடங்கப் 

பட்டது. 

 S4OM என்பது பாதுகாப்பு மற்றும் ேிலைத்தன்லமலய உறுதி வெய்வதற்கான 

முழுலமயான அணுகுமுலறயுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வெதியாகும். 

 S4OM ஆனது சுற்றுப்பாலதயிை் ேிகழும் நமாதை், கூறுகளாகப் பிரிதை், வளி மண்டைத்திை் 

மீண்டும் நுலழவதிை் உள்ள அபாயம், விண்வவளி அடிப்பலடயிைான மூநைாபாயத் 

தகவை், அபாயகரமான சிறுநகாள்கள் மற்றும் விண்வவளி ொரே்்த உத்தி ொர ்தகவை்கள், 

ஆபத்து மிக்க குறுங்நகாள்கள், விண்வவளியின் வானிலை முன்னறிவிப்பு  ஆகியலவ 

குறித்த உடனடி, துை்லியமான மற்றும் திறன்மிக்கத் தகவலைக் வகாண்டு வரும். 

 

செயற்தக நுண்ணறிவு அடிப்பதடயிலான மாண்டரின் சமாழிசபயர்ப்பு 

 

 இலதப் பயன்படுத்தி, வமய்க் கடட்ுப்பாடட்ு எை்லைப் பகுதியிை் நராே்து வெை்லும் இே்திய 

வீரரக்ள் மாண்டரின் வமாழிலயப் புரிே்து வகாண்டு உடனடியாக பதிைளிக்க முடியும். 

 இது இே்தியத் வதாடக்க ேிறுவனத்தினாை் உருவாக்கப்பட்ட 600 கிராம் எலட வகாண்ட 

வெயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைான ஒரு ொதனமாகும். 

 இது ஒரு இறணய இறணப்பில்லாத முலறயிை் இயங்கும் வெயற்லக நுண்ணறிவு 

அடிப்பலடயிைான ஒரு லகயடக்கமான வமாழிவபயரப்்பு அலமப்பு ஆகும். 

 இது 5 முதை் 10 அடி வலரயிைான வரம்புடன் கூடிய இருேழி தகேல் சதாடரப்ு 

அலமப்பாகும்.  

 இது மாண்டரின் வமாழிலய ஆங்கிைத்திற்கு மாற்றுகிறது. 
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இந்தியாவின் முதல் தனித்தன்தம வாய்ந்த இரத்த வதக 

 குஜராத்லதெ ் நெரே்்த இதய நோயாளியான ஒருவருக்கு EMM வேகட்டிவ் இரத்த ேறக 

இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

 இது இே்தியாவின் முதை் மற்றும் உைகின் பத்தாவது தனித்தன்லம வாய்ே்த இரத்தக் 

ேறகயாகும். 

 இதலன 'A', 'B', 'O' அை்ைது 'AB' ஆகிய தற்நபாலதய ேறகயிை் ஒன்றாக வலகப்படுத்த 

முடியாது. 

 மனித உடலிை் ோன்கு வலகயான இரத்த ேறககள்உள்ளன. 

 நமலும் இது A, B, O, Rh மற்றும் Duffy நபான்ற 42 வலகயான அலமப்புகலளக் வகாண்டு 

உள்ளது. 

 EMM அதிகமாக இருக்கும் 375 வலகயான ஆன்டிவஜன்களும் (எதிரப்்புத் திறன் ஊக்கி) 

உள்ளன. 

 இருப்பினும், இரத்தத்திை் அதிக EMM ஆன்டிவஜன் இை்ைாத 10 நபர ் மடட்ுநம உைகிை் 

உள்ளனர.் 

 இது அவரக்லளச ்ெராெரி மனிதரக்ளிடமிருே்து நவறுபடுத்துகிறது. 

 இத்தலகய அரிதான இரத்தக் ேறக உள்ளவரக்ள் தங்கள் இரத்தத்லத யாருக்கும் தானம் 

வெய்யநவா, யாரிடமிருே்தும் வபறநவா முடியாது. 

 

 

சிறுதகாள் 2022 KY4 

 2022 KY4 என்ற குறுங்நகாளானது ஜூலை 17 ஆம் நததியன்று பூமிக்கு மிக அருகிை் வே்தது. 

 2022 KY4 விண்வவளிப் பாலறயானது கிட்டத்தட்ட 50 அடுக்குமாடிக் கட்டிடத்லதப் நபாை 

வபரிய அளவிைானதாகும். 

 சுமார ்290 அடி அகைம் வகாண்ட இே்தக் குறுங்நகாள் ஆனது 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

பூமிலய வேருங்கியது. 
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 2022 KY4 என்ற குறுங்நகாளின் மதிப்பிடப்பட்ட நவகம் மணிக்கு 16,900 லமை்கள் ஆகும். 

 இது இதற்கு முன்பு 1959 மற்றும் 1948 ஆம் ஆண்டுகளிை் பூமிக்கு மிக அருகிை் வே்தது. 

 இே்தக் குறுங்நகாள் ஆனது 2048 ஆம் ஆண்டு நம மாதம் வலர மீண்டும் பூமிக்கு அருகிை் 

வராது. 

 

 

சதாதலதூரக் கிரகத்தில் நீர் இருப்பது குறித்த கண்டுபிடிப்பு 

 நஜம்ஸ் வவப் வதாலைநோக்கியானது வதாலைதூரத்திை் உள்ள ஒரு கிரகத்திை் ேீலரக் 

கண்டறிய உதவும். 

 இே்த வதாலைநோக்கியானது மற்ற ேடெ்த்திரத் திரள்கள் முழுவதும் உள்ள நகாள்களின் 

மீதான வளிமண்டைங்களின் நவதியியை் அலமப்லப மதிப்பிடுவதிை் 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 இது அகெச்ிவப்பு வானியை் ஆய்வுகலள நமற்வகாள்ளச ் சசய்வதற்காக பிரத்நயகமாக 

வடிவலமக்கப்படட்ுள்ள ஒரு விண்வவளித் வதாலைநோக்கியாகும். 

 இது விண்வவளியிை் உள்ள மிகப்வபரிய ஒளியியை் வதாலைநோக்கி ஆகும். 

 இதன் நமம்படுத்தப்படட் உணரத்ிறன் மற்றும் அகெச்ிவப்பு வதளிவுத்திறன் ஆனது, 

மிகவும் பலழய, வதாலைதூர அை்ைது மங்கைானப் வபாருடக்லளயும் கூட ேப்பிள் 

விண்வவளித் வதாலைநோக்கி மூைம் காண்பதற்கு வழிவலக வெய்கிறது. 
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திட்டம் 17A - தரடாருக்குப் புலப்படாத தபாரக்் கப்பல் 

 மத்தியப் பாதுகாப்புத் துறை அலமெெ்ர,் ‘துனகிரி’ என்ற ோன்காவது P17A நரடாருக்குப் 

புைப்படாத நபாரக்் கப்பலிலனச ்ெமீபத்திை் அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 P-17A வகுப்பு என்பது P-17 ஷிவாலிக் வகுப்லபப் பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்ட நமம்படுத்தப் 

பட்ட நரடாருக்குப் புைப்படாத அம்ெங்கள் மற்றும் நமம்பட்ட ஆயுதங்கலளக் வகாண்ட 

கப்பைாகும். 

 P17A திட்டத்தின் முதை் இரண்டு கப்பை்கள் 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டிை் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டன. 

 மூன்றாவது கப்பைான உதயகிரி இே்த ஆண்டிை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

உலகின் அதிதவக வதரகதலக்கான ெக்தி வாய்ந்த தநரடி அணுகல் நிதனவகெ ்

சில்லுகள் 

 ொம்ெங் ேிறுவனமானது அதிநவகமான மற்றும் நமம்படுத்தப்பட்ட ஆற்றை் திறன் 

வகாண்ட ஒரு புதிய வலரகலைக்கான ெக்தி வாய்ே்த நேரடி அணுகை் ேிலனவகச ்

சிை்லுகலள உருவாக்கியுள்ளது. 

 புதிய DRAM சிை்லுகள் வினாடிக்கு 1.1 வடராலபட் நவகத்திை் வலரகலை படங்கலளச ்

வெயைாக்கும் திறன் வகாண்டது. 

 ொம்ெங், இதலன உைகிநைநய அதிநவகமானது என்றும், ஒரு வோடியிை் 275 முழு 

உயரவ்தளிவு  வகாண்டத் திலரப்படங்கலளச ் வெயை்முலறயாக்குவதற்கு ஈடான ஒரு 

திறன் உலடயது என்றும் குறிப்பிடுகிறது. 

 வலரகலை DRAM சிை்லுகளானது அதிக ஆற்றை் வகாண்ட முப்பரிமாண விலளயாடட்ுச ்

வெயலிகள், கணினி அல்லது கணினிக் குறிப்நபடுகள் அை்ைது உயர ்வதளிவுத் திறனுடன் 

கூடிய ஒளிப்படக் காட்சிகலளக் காட்சிப்படுத்தும் ொதனங்கள் ஆகியவற்றிை் பரவைாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

 

புதிய செயற்தக சபப்தடடுகள் 

 இே்திய ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் SARS-CoV-2 லவரஸிலனச ் வெயலிழக்கெ ் வெய்வதற்கான 

புதிய முலறலய உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 புதிய வெயற்லக வபப்லடடுகள் SARS-CoV-2 லவரஸ் வெை்களுக்குள் நுலழவலதத ்

தடுக்கும். 
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 நமலும், உயிரணுக்கலளத் தாக்கும் திறலனக் குலறப்பதற்காக லவரஸ் துகள்கலள 

இலவ ஒன்றாக இலணக்கிறது. 

 இே்தப் புதுலமயான நுடப்த்தின் உதவியுடன், SARS-CoV-2 நபான்ற லவரஸ்கள் வெயைற்ற 

ேிலையிை் லவக்கப்படட்ு, வபப்லடட் லவரஸ் தடுப்பு மருே்துகளின் புதிய 

உருவாக்கத்திற்கு வழி வகுக்கப்படும். 

 

 

வர்தராவா உண்ணி மூலம் பரவும் பிதளக் தநாய் 

 ஆஸ்திநரலியா அதன் வதன்கிழக்குப் பகுதியிை் நபரழிவிலன உண்டாக்குகின்ற 

ஒடட்ுண்ணிகளின் பரவலைத் தடுக்கும் ஒரு முயற்சியிை் மிை்லியன் கணக்கான 

நதனீக்கலளக் வகான்றுள்ளது. 

 ஆஸ்திநரலியாவிை் உள்ள நதனீக்கள் இனமானது, ெமீபகாைத்திை் வகாடிய வரந்ராவா 

உண்ணிகள் அதிகளவிை் பரவி வருவதாை் வபரும் அெச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. 

 இது சிடன்ிக்கு அருகிலுள்ள துலறமுகத்திை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, ஒரு எள் விலத 

அளவிைான ஒடட்ுண்ணியாகும். 

 இலவ நதனீக்கலளத் தாக்கி அவற்லறக் வகான்று வருகின்றன. 

 அலவ நதனீக்களின் முழு இனங்கலளயும் அழித்துவிடும் அளவிற்கு அபாயமானலவ. 

 

 

மனிதரக்ள் பயணிக்கும் வதகயிலான இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா விமானம் 

 இே்தியாவிை் முதை் முலறயாக மனிதரக்லள ஏற்றிெ ் வெை்ைக் கூடிய ஓடட்ுேர ் இை்ைாத 

ஆளிை்ைா விமானமானது புது வடை்லியிை் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது. 
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 இே்த ‘வருணா’ என்ற ஆளிை்ைா விமானம் ஆனது, ொகர ்டிஃசபன்ஸ் இஞ்ஜினியரிங் என்ற 

வதாடக்க ேிறுவனத்தினாை் வடிவலமக்கப் படட்ு உருவாக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இது ஒரு முலறயிை் ஒரு ேபரிலன ஏற்றிெ ்வெை்லும் திறன் வகாண்டது. 

 இது 130 கிநைா எலடயுடன் 25 கி.மீ. வதாலைவு வலர சுமே்து, 25-33 ேிமிடங்கள் வலர 

தாக்குப் பிடிக்கும் திறன் வகாண்டது. 

 

 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் தடுப்பூசிகள் 

 

 நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புத் திறன் வகாண்ட பாக்டீரிய நோய்க் கிருமிகளாை் ஏற்படும் வதாற்று 

நோய்கலளத் தடுப்பதற்காக சேண்டி தற்நபாது உருவாக்கப்படட்ு வரும் தடுப்பூசிகளின் 

மீதான தகவை் பற்றிய முதை் அறிக்லகலய உைக சுகாதார அலமப்பு வவளியிட்டது. 

 எதிரப்்புத் திறன் வகாண்ட பாக்டீரியத் வதாற்றுகள் ஆண்டிற்குக் கிட்டத்தட்ட 4.95 

மிை்லியன் உயிரிழப்புகலள ஏற்படுதத்ுகின்றன. 

 அதிை், 1.27 மிை்லியன் உயிரிழப்புகளுக்கு நேரடிக் காரணம் நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புத் திறன் 

வகாண்ட பாக்டீரியத் வதாற்றுகளாகும். 

 ோன்கு பாக்டீரியா நோய்க் கிருமிகளுக்கு எதிராக ஏற்கனநவ தடுப்பூசிகள் உள்ளன. 

o ேிநமானியா நோய் (ஸ்டவ்ரப்நடாகாக்கஸ் ேிநமானியா) 
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o ஹிப் (ஹீநமாபிைஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா B வலக ) 

o காெநோய் (லமக்நகாபாக்டீரியம் காெநோய்) மற்றும் 

o லடபாய்டு காய்ெெ்ை் (ொை்நமாவனை்ைா லடஃபி). 

 காெநோய் தடுப்பூசி தவிர, மீதமுள்ள மூன்று தடுப்பூசிகளும் திறன்மிக்கலவ ஆகும். 

 

"சவன்ஷியன்" விண்சவளி நிதலயப் சபட்டகங்கள் 

 சீனா தனது புதிய விண்சேளி நிறலயத்தின் கடட்றமப்பிறன நிறைவு சசய்ேதை்குத் 

சதறேயான மூன்று சபட்டகங்களில் இரண்டாேதுப் சபட்டகமான சேன்ஷியறன 

விண்ணில் ஏவியது. 

 இது சீனாவின் இலட்சிய சநாக்கம் சகாண்ட விண்சேளித் திட்டத்தில் சமை்சகாள்ளப் படட் 

மிக சமீபத்திய முன்சனை்ைமாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், சீன சமாழியில் "சதேசலாக அரண்மறன" என்று 

சபாருள்படும் தியாங்காங் விண்சேளி நிறலயத்தின் முதன்றமப் சபட்டகத்திறனப் 

சபய்ஜிங் விண்ணில் ஏவியது.  

 தியாங்காங், குறைந்தபடச்ம் 10 ஆண்டுகள் ேறர சசயல்படும். 

 

 

தபரண்டத்தின் பழதமயான பால்சவளி மண்டலம் 

 உலகின் மிகவும் சக்திோய்ந்த ஒரு சதாறலசநாக்கியான சேம்ஸ் சேப் விண்சேளி 

சதாறல சநாக்கி சபரண்டத்தின் மிகப் பழறமயான பால்சேளி மண்டலத்திறனக் 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 
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 சபரண்டமானது பால்சேளி மண்டலம் சாரந்்த கூறுகளின் அடிப்பறடயில் ஓர ் ஆரம்ப 

நிறலயாகக் கருதப் படுகின்ை, சேறும் 300 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழறமயானதாக 

இருந்த சபாது இருந்த அண்டங்கறள இந்தத் சதாறலசநாக்கி கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது சபரண்டத்தின் GLASS-z11 மை்றும் GLASS-z13 ஆகிய இரு பழறமயானப் பால்சேளி 

மண்டலங்கறளக் கண்டறிந்தது. 

 நமது பால்சேளி மண்டலம் உருப்சபை்ை தருணமான சபருசேடிப்பிை்குப் பிைகான முதல் 

சில நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளில் அங்கு இடம் சபை்றிருப்பதாக உறுதி சசய்யப் பட்ட 

ஒசர அண்டம் GNz11 ஆகும். 

 GLASS-z13 அண்டத்திலிருந்து சேளிேரும் ஒளியானது விண்கலத்தின் கண்ணாடிகளில் 

சமாதுேதை்குச ்சுமார ்13.4 பில்லியன் ஆண்டுகள் எடுத்துக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது பூமியிலிருந்துச ்சுமார ்15,00,000 கிசலாமீட்டர ்சதாறலவில் அறமந்துள்ளது. 

 

 

வானவில் நிறத்திலான தகாள் 

 குள்ளக் சகாளான புளூடச்டாவின் ோனவில் ேண்ணப் படத்றத நாசா பகிரந்்துள்ளது. 

 இப்புறகப்படங்கள் அந்தக் கிரகத்தின் பல்சேறு பகுதிகறளப் பல்சேறு பிரகாசமான 

ேண்ணங்களில் காடட்ுகின்ைன. 
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 புளூட்சடா இயை்றகயாக இந்த அளவிை்கு ேண்ணமயமாகத் சதரியாது. 

 இந்தப் படமானது உண்றமயில், அந்தக் சகாளின் தனித்துேமானப் பகுதிகறள 

முன்னிறலப் படுதத்ுேதை்காக நியூ ஹாரிசன்ஸ் கலத்தின் அறிவியலாளரக்ளால் 

உருோக்கப் பட்டது. 

 புளூட்சடா சூரியக் குடும்பத்தின் குய்ப்பர ்மண்டலத்தில் அறமந்துள்ளது. 

 இது சநப்டியூனின் சுை்றுப்பாறதக்கு அப்பால் உள்ள பனிக்கட்டிகளால் சூழப்படட் 

சகாள்கள் அடங்கிய முப்பரிமாண ேறளய ேடிவிலான ஒரு பகுதியாகும். 

 

விதரவாகெ ்செயல்படும் தபார் வாகனம் 

 டாடா அடே்ான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் நிறுேனமானது, உள்நாட்டிசலசய உருோக்கப்பட்ட 

விறரோகச ்சசயல்படும் சபார ்ோகனங்கறள இந்திய இராணுேத்திடம் ேழங்கி உள்ளது. 

 இந்த ஆயுதசமந்திய ோகனங்கள் அறனத்து ோனிறல மை்றும் நிலப்பரப்புச ்

சூழல்களிலும் சபாரிடுேதை்கானத் திைன்களுடன் நாட்டின் பாதுகாப்புத் திைறன 

அதிகரிப்பசதாடு, இயக்கத்தில் உள்ள சபாசத நாட்டிை்கானப் பாதுகாப்றப ேழங்கும். 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

புதிய உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள் 

 யுவனஸ்நகா அலமப்பானது 9 ோடுகளிை் உள்ள 11 புதிய உயிரக்் நகாளக் காப்பக 

றமயங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

 இது முதை் முலறயாக ொட், ஜாரஜ்ியா மற்றும் ஜாம்பியா ஆகிய மூன்று ோடுகலள 

உட்நெரத்்துள்ளது. 

 ஏற்கனநவ இதிை் நெரக்்கப்படட்ுள்ள ஸ்வபயினிை் உள்ள இரண்டு உயிரக்்நகாளக் 

காப்பகங்களும் இதில் மீண்டும் நெரக்்கப்படட்ுள்ளன. 

 புதியக் காப்பகங்கள் இலணக்கப்பட்டதுடன், உைக உயிரக்்நகாளக் காப்பகங்களின் 

கட்டலமப்பானது 134 ோடுகளிை் வமாத்தம் 738 தளங்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 
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 ெரவ்நதெ ஒருங்கிலணப்பு ெலபயின் 34வது அமரவ்ிை் இே்தக் காப்பகங்கறள 

இலணப்பது பற்றிய முடிவு நமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

 இது யுவனஸ்நகாவின் மனிதனும் உயிரக்்நகாளமும் திட்டத்தின் ஒரு ஆளுலகக் குழு 

ஆகும். 

 இது யுவனஸ்நகா அலமப்பின் உறுப்பினர ் ோடுகளின் 34 பிரதிேிதிகலள உள்ளடக்கி 

உள்ளது. 

 இே்தெ ் ெலபயின் ெே்திப்பானது ஜூன் 13 முதை் 17 ஆம் நததி வலர பாரீஸிை் உள்ள 

யுவனஸ்நகாவின் தலைலமயகத்திை் ேலடவபற்றது. 

 மனிதனும் உயிரக்்நகாளமும் திட்டமானது ேிலையான நமம்பாடு என்றக் கருத்திலன முன் 

லவத்த ஒரு முன்நனாடித ்திட்டமாகும். 

 இது 1971 ஆம் ஆண்டிை் யுவனஸ்நகா அலமப்பினாை் அரசுகளுக்கிலடநயயான ஒரு 

அறிவியை் திட்டமாக ேிறுவப்பட்டது. 

 

 

விலங்கு இனங்களின் பட்டியல் 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், இே்தியாவின் விைங்கினங்களின் தரவுத ் தளத்திை் 540 புதிய 

உயிரினங்கள் நெரக்்கப்படட்ுள்ளன.  

 இது ஒடட்ுவமாத்த விைங்கு இனங்களின் எண்ணிக்லகலய 1,03,258 ஆக உயரத்்தி உள்ளது. 

 நமலும், 2021 ஆம் ஆண்டிை், இே்தியத் தாவரங்களிை் 315 இனங்கள் நெரக்்கப்பட்டன.  

 இது ோட்டிலுள்ள வமாத்த மைர ் வலககளின் எண்ணிக்லகலய 55,048 ஆக உயரத்்தி 

உள்ளது. 

 540 விைங்கினங்களிை், 406 இனங்கள் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப் பட்டநதாடு, 134 இனங்கள் 

இே்தியாவிை் புதிதாகப் பதிவு வெய்யப் படட்ுள்ளன.  

 நமலும் 2021 ஆம் ஆண்டிை் பதின்மூன்று புதிய இனங்கள் கண்டறியப்பட்டன. 

  Sunshine Coast Biosphere Reserve (Australia) 

Doumba-Rey Biosphere Reserve (Cameroon) 

Sena Oura Biosphere Reserve (Chad) 

Dedoplistskaro Biosphere Reserve (Georgia) 

Three Alazani Rivers Biosphere Reserve (Georgia) 

Burabay Biosphere Reserve (Kazakhstan) 

Markakol Biosphere Reserve (Kazakhstan) 

Khuvsgul Lake Biosphere Reserve (Mongolia) 

Harrat Uwayrid Biosphere Reserve (Saudi Arabia) 

Kafue Flats Biosphere Reserve (Zambia) 

Chimanimani Biosphere reserve (Zimbabwe) 
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 ஒரு பாலூட்டி இனம், 35 ஊரவ்ன இனங்கள் மற்றும் 19 வலகயான மீன்கள் புதிதாக 

அலடயாளம் காணப்படட் இனங்களிை் அடங்கும். 

 இே்தியா 1.03 ைடெ்ம் இனங்களுடன் உைகின் வமாத்த விைங்கு வலககளிை் 6.1 

ெதவீதத்திலனக் வகாண்டுள்ளது. 

 

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 2021 

 இே்திய விைங்கியை் ஆய்வு அலமப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டிை் 68% விைங்கினங்கலளக் 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

 அே்தமான் மற்றும் ேிக்நகாபார ் தீவுகளிை் இருே்து கண்டறியப்படட் குநராசிடுரா 

ோரவ்காண்டமிகா என்ற ஒரு வவள்லள-பை் மூஞ்சூறு, புதிதாக அலடயாளம் காணப் பட்ட 

ஒரு பாலூட்டி இனமாகும். 

 விட்நடக்கரின் பூலனப் பாம்பு என்றும் அலழக்கப்படும் வபாய்கா விட்டநகரி, 2021 ஆம் 

ஆண்டிை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஊரவ்ன இனமாகும். 

 இது தமிழ்ோட்டின் நமற்கு வதாடரெ்ச்ி மலையிை் கண்டறியப்பட்டது. 

 லேமநனாப்வடரா எனப்படும் பூெச்ிகளின் பட்டியை் மிகவும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 

ஆதாரமாக இருே்தது. 

 இது ஒரு புதிய இனம் உடப்ட 80 இனங்கலள உள்ளடக்கியது. 

 லேமநனாப்வடரா குழுவிை் மரபூெச்ிகள், குளவிகள், நதனீக்கள் மற்றும் எறும்புகள் 

அடங்கும். 

 இே்திய தாவரவியை் ஆய்வின்படி, நமற்குத் வதாடரெ்ச்ி மலைகள் மற்றும் வடகிழக்குப் 

பகுதிகள் நபான்ற பகுதிகளிை் 28% இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 மாேிை வாரியான பகுப்பாய்விை், நகரளாவிை் 51 குழுமங்கள் உட்பட அதிக 

எண்ணிக்லகயிைான கண்டுபிடிப்புகள் நமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

 அலதத ்வதாடரே்்து மகாராஷ்டிரா மற்றும் அருணாெெ்ைப் பிரநதெம் ஆகிய மாேிைங்கள் 

உள்ளன. 

  

உலகின் மிகப்சபரிய நீராம்பல்  
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 விக்நடாரியா வபாலிவியானா என்ற இனமானது உைகின் மிகப்வபரிய ேீராம்பை் ஆகும். 

 இது வபாதுவாக வடகிழக்குப் வபாலிவியாவிை் உள்ள ேன்னீர ்ஆறுகள், வவள்ளப் வபருக்கு 

மற்றும் குளங்களிை் வளரக்ிறது. 

 இது விக்நடாரியா தாவர இனத்திலனெ ்நெரே்்த மூன்றாவது இனமாகும். 

 விக்நடாரியா அநமநொனிகா மற்றும் விக்நடாரியா குரூசியானா ஆகியலவ 

ேீராம்பை்களின் மற்ற இரண்டு இனங்கள் ஆகும். 

 

யுசனஸ்தகா குழுவின் உறுப்பினர் பதவி 

 வியத்தகு கைாெெ்ாரப் பாரம்பரியத்லதப் பாதுகாப்பதற்கான யுவனஸ்நகாவின் 2003 ஆம் 

ஆண்டு உடன்படிக்லகயின் அரசுகளுக்கிலடநயயான குழுவின் உறுப்பினராக இே்தியா 

நதரே்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 2003 ஆம் ஆண்டு உடன்படிக்லகயின் அரசுகளுக்கிலடநயயான குழுவானது 24 

உறுப்பினரக்லள உள்ளடக்கியது. 

 இே்தியா 2022 முதை் 2026 ஆம் ஆண்டு வலரயிை் இதன் உறுப்பினராக இருக்கும். 

 இதற்கு முன்னதாக, இே்தியா 2006-2010 மற்றும் 2014-2018 ஆகிய ஆண்டுகளிை் இரண்டு 

முலற இந்தக் குழுவிை் உறுப்பினராக இருே்தது. 

 "வியத்தகு கைாெெ்ாரப் பாரம்பரியத்லதப் பாதுகாக்கச ் சசய்ேதற்கான அரசுகளுக்கு 

இலடநயயான குழுவின்"  முக்கியச ்வெயை்பாடுகள் பின்ேருமாறு 

o உடன்படிக்லகயின் நோக்கங்கலள ஊக்குவித்தை் 

o சிறே்த ேலடமுலறகள் பற்றிய வழிகாடட்ுதை்கலள வழங்குதை் 

o வியத்தகு கைாெெ்ாரப் பாரம்பரியத்லதப் பாதுகாப்பதற்கான ேடவடிக்லககலளப் 

பரிே்துலரத்தை். 

 

சிவப்புப் பாண்டா கரடிகள் அறிமுகம் 

 நமற்கு வங்காளத்தின் பத்மஜா ோயுடு இமயமலை விைங்கியை் பூங்கா ேிரவ்ாகமானது 

சுமார ் ஐே்து ஆண்டுகளிை் 20 சிவப்பு ேிறப் பாண்டா கரடிகலள காடுகளுக்குள் 

விடுவிக்கும் திட்டத்லதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 நமற்கு வங்காளத்திை் உள்ள மிக அதிகளவிை் பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதியான சிங்களிைா 

நதசியப் பூங்காவானது விலரவிை் புதிய கரடி இனங்கலளப் வபறவுள்ளது. 

 இது நமற்கு வங்காளத்தின் டாரஜ்ிலிங் மாவடட்த்திை் உள்ள சிங்காலிைா முகட்டிை் 

அலமே்துள்ளது. 

 1994 ஆம் ஆண்டிை், இது சிவப்புப் பாண்டா கரடிகளுக்கான முக்கிய வன வாழ்விடமாக 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 வபரிய பாண்டா கரடி மற்றும் சிவப்புப் பாண்டா கரடி என இரண்டு வலகயான பாண்டா 

கரடிகள் உைகம் முழுவதும் காணப்படுகின்றன. 

 சூழலியை் மாற்றத்திற்கான ஒரு குறிகாட்டி இனமாகவும் அலவ கருதப்படுகின்றன. 

 இே்தியாவிை், இமயமலை சிவப்பு ேிறப் பாண்டா மற்றும் சீன சிவப்பு ேிறப் பாண்டா என 
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பாண்டா கரடிகளின் இரண்டு துலணயினங்கள் காணப்படுகின்றன. 

 சிவப்பு ேிறப் பாண்டா கரடிகள் இே்தியா, பூடான், நேபாளம், வடக்கு மியான்மர ் மற்றும் 

வதற்கு சீனா ஆகிய காடுகளிை் பரவிக் காணப்படுகின்றன. 

 சிவப்பு ேிறப் பாண்டா கரடிகள் IUCN அலமப்பின் சிவப்பு ேிறப் பட்டியலிை் "அருகி வரும் 

இனங்கள்" பிரிவிை் வலகப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 வபரிய பாண்டா கரடிகள் IUCN அலமப்பின் சிவப்பு ேிறப் பட்டியலிை் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

ேிலையிை் உள்ள இனங்களாக வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

 

 

ஈஸ்கன்ெர் தகாப்சரன்சிஸ் 

 

 ஈஸ்கான்ெர ் நகாப்வரன்சிஸின் ஒரு புதிய படிமமானது ேியூ வமக்சிநகா ேகரிை் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டது. 

 ஈஸ்கன்ெர ் நகாப்வரன்சிஸ் என்பது காரந்பானிஃவபரஸ் காைத்தின் வபன்சிை்நவனிய 

உடக்ாைக் கட்டத்திலனெ ்நெரே்்த ஊரவ்ன இனங்கள் ஆகும். 

 இது 305 மிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்லறய ேியூ வமக்சிநகாலவெ ்சுற்றி உள்ள 

பகுதியிை் வாழ்ே்த இனமாகும். 

 இே்த இனங்கள் அழிே்துநபான வாரநனாபிநட என்ற ஊரவ்ன குடும்பத்திலனெ ்நெரே்்தது. 

 அலவ உடும்புகளின் வடிவலமப்பிலனப் நபாைநவ இருே்தன. 
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வன உயிரினங்கதள நிதலயான முதறயில் பயன்படுத்துதல் 

 பை்லுயிரப்் வபருக்கம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் நெலவகள் (IPBES) பற்றிய அரசுகளுக்கு 

இலடநயயான அறிவியை்-வகாள்லக தளம் ஆனது ெமீபத்திை் ஒரு அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது. 

 உைகளாவிய பை்லுயிரப்் வபருக்க வேருக்கடிகள் அதிகரித்து வருவதனாை், ஒரு மிை்லியன் 

வலகயான தாவரங்கள் மற்றும் விைங்குகள் அழிலவ எதிரவ்காள்வதாக இே்த அறிக்லக 

கண்டறிே்துள்ளது. 

 இே்த மதிப்பீடு ஆனது வன உயிரினங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ை மீன் பிடித்தை், 

ஒடட்ு வமாத்தமாக மீன் பிடித்தை், மரம் வவடட்ுதை், ேிைப்பரப்பு விைங்கு நவடல்ட ஆகிய 

ஐே்து வலக ேலடமுலறகலளப் பட்டியலிடட்ுள்ளது. 

 உைகின் ஏழ்லமயான மக்கள்வதாலகயிை் 70 ெதவீதத்தினர ் நேரடியாக வன 

உயிரினங்கலளெ ்ொரே்்துள்ளனர.் 

 20 ெதவீதத்தினர ்வனத் தாவரங்கள், பாசிகள் மற்றும் பூஞ்லெகளிை் இருே்து உணவிலனப் 

வபறுகின்றனர.் 

 சுமார ் 34% ஆழ்கடை் மீன்கள் அதிகமாக பிடிக்கப்படுேசதாடு உயிரியை் ரீதியாக உள்ள 

ேிலையான மட்டத்திை் வாழும் 66% மீன்கள் பிடிக்கப் படட்ு விட்டன. 

 மதிப்பிடப்பட்ட 12% வன மரங்களின் வாழ்ோளானது ேீடித்து ேிலைக்க முடியாத அளவிற்கு 

மரங்கலள வவடட்ுவதாை் அெச்ுறுத்தை் ேிலையிை் உள்ளன. 

 வன உயிரினங்களின் ெட்டவிநராத வரத்்தகமானது அலனத்து வலகயிைானச ் ெட்ட 

விநராத வரத்்தகத்திலும் மூன்றாவது வபரிய வரத்்தகமாக உள்ளது. 

 

ஓதொன் துதள 2022 

 அறிவியைாளரக்ள் கீழ் பலட மண்டைத்திை் ஒரு புதிய வபரிய ஓநொன் துலளலய 

கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 இது அண்டாரட்ிகாவின் சமல் இருந்த துலளலய விட ஏழு மடங்கு வபரியதாகும். 

 இே்தப் புதிய ஓநொன் துலளயானது வவப்ப மண்டைத்தின் நமை் பகுதியிை் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டது. 
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 இது கடக நரலகக்கும் மகர நரலகக்கும் இலடப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும். 

 இது 30 ஆண்டுகளுக்கும் நமைாக இருே்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. 

 ஓநொன் அடுக்கு என்பது பூமியின் பலடமண்டைத்திை் உள்ள ஒரு வாயு அடுக்கு ஆகும்.  

 இது புவிலயச ் சூழ்ே்து சூரியனிடமிருே்து வரும் தீங்கு விலளவிக்கும் புற ஊதாக் 

கதிரக்ளிை் இருே்து அதலனப் பாதுகாக்கிறது. 

 இது வபாதுவாகப் பூமியிலிருே்து 15-35 கிநைாமீட்டர ்உயரத்திை் உள்ள பலட மண்டைத்தின் 

கீழ் பகுதியிை் காணப்படுகிறது. 

 

கார்பன் நடுநிதலதயக் சகாண்ட முதல் விமான நிதலயம் 

 நை விமான ேிலையம் காரப்ன் ேடுேிலை வகாண்ட ஒரு விமான ேிலையமாக 

கட்டலமக்கப் படுகிறது. 

 இே்தியாவிை் இது நபான்ற விமான ேிலையம் கட்டலமக்கப்படுவது இதுநவ முதை் 

முலறயாகும். 

 புதிய விமான ேிலைய முலனயக் கட்டிடத்திை் வவப்பம் மற்றும் குளிரூடட்ும் வெதிகலள 

வழங்குவதற்காக சூரியெக்தி ஒளி மின்னழுத்த ஆலையுடன் ஒரு "புவி வவப்ப அலமப்பு" 

வெதியும் இலணதத்ு இயக்கப்படும். 

 இே்த அலமப்பு காற்று மற்றும் தலரப் பகுதிக்கு இலடயிை் வவப்பத்லதப் பரிமாறிக் 

வகாள்வதன் மூைம் வெயை்படுகிறது.  

 அதன் வவப்ப விலெயியக்கக் குழாய்கள் பரப்புகலளச ் சூடாக்குவதற்கும் குளிரூட்டச ்

சசய்வதற்கும், அத்துடன் தண்ணீலரச ்சூடாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 

சிறுத்தத மறு அறிமுகம் 

 

 இே்தியாவிை் உள்ள முே்லதய சிறுத்லத வாழ்விடப் பகுதியிை் சிறுத்லதகலள மீண்டும் 

அறிமுகப் படுத்துவதற்கான புரிே்துணரவ்ு ஒப்பே்தத்திை் இே்தியா மற்றும் ேமீபியா ஆகிய 

ோடுகள் லகவயழுத்திட்டன. 

 8 சிறுத்லதகள் (4 ஆண் சிறுத்லத மற்றும் 4 வபண் சிறுத்லத) 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட ்

மாதத்திை் இே்தியாலவ வே்தலடயும். 

 அலவ மத்தியப் பிரநதெத்தின் குநனா நதசியப் பூங்காவிை் மீண்டும் அறிமுகப் படுத்தப் 

படும். 
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 இலவ தற்நபாது இே்தியாவிை் அழிே்து விட்ட இனமாகக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 இே்தியா ஒவ்நவார ் ஆண்டும் 8 முதை் 10 சிறுத்லதகலள அறிமுகப்படுத்தத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 அடுத்த ஐே்தாண்டுகளிை், ேமீபியா, வதன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் பிற ஆப்பிரிக்க 

ோடுகளிை் இருே்து வமாத்தம் 50 சிறுத்லதகள் இே்தியாவிற்கு இடம் மாற்றப்படும். 

 

13வது பீட்டரஸ்்பரக்் பருவநிதல குறித்த தபெச்ுவாரத்்தத 

 13வது பீட்டரஸ்்பரக்் காைேிலை உலரயாடை் வஜரம்னியின் வபரல்ின் ேகரிை் நடந்தது. 

 இே்த இரண்டு ோடக்ள் அளவிைான முலறொரா அலமெெ்ரக்ள் கூட்டமானது வஜரம்னி 

மற்றும் எகிப்து ஆகிய ோடுகளின் தலைலமயிை் ேலடவபறுகிறது. 

 இலவ இே்த ஆண்டிற்கான வருடாே்திரப் பருவேிலைச ் ெே்திப்பிலன (COP-27) ஏற்பாடு 

வெய்யும் ோடுகளாகும். 

 இே்த முலறொரா அலமெெ்ரக்ள் ெே்திப்பானது பருவேிலை ேடவடிக்லகலய 

நமம்படுத்தச ் சசய்வலத நோக்கமாகக் வகாண்டு, ஒரு ஒருமித்த கருத்லத உருவாக்கச ்

சசய்வதற்கும், பல நவறுபாடுகலளத் தீரக்்கச ்சசய்ேதற்கும் ஒரு அவசியமான அரசியை் 

வழிகாடட்ுதலை ேழங்கவும் முன்வமாழிதலை வழங்குகிறது. 

 

சவப்ப அதல 

 ஐநராப்பாவிை் முன்வனப்நபாதும் இை்ைாத அளவிற்கு ஏற்பட்ட ஒரு வவப்ப அலையின் 

தாக்கத்தினாை் ஸ்வபயின் மற்றும் நபாரெ்ச்ுகை் ஆகிய ோடுகளிை் 2,000க்கும் நமற்பட்ட 

மக்கள் உயிரிழே்துள்ளனர.் 
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 நமற்கு ஐநராப்பாவின் வபரும்பகுதிலயப் பாதித்த வவப்ப அலையானது, ஸ்வபயின் 

ோட்டிலன வாட்டி வலதத்தது. 

 இது அப்பகுதியின் வவப்பேிலைலய 45 டிகிரி வெை்சியஸ் (113 டிகிரி பாரன்ஹீட்) வலர 

உயரத்்தியது. 

 1975 ஆம் ஆண்டிை் ேவீனப் பதிவு முலறகள் வதாடங்கப்பட்டதிலிருே்து, புவியியை் பரவை் 

மற்றும் காை அளவு அடிப்பலடயிை் இது மூன்றாவது மிகத ் தீவிரமான வவப்ப 

அலையாகும். 

 இதை்கு முன்னதாக, 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திலும் (26 ோடக்ள்) 2003 ஆகஸ்ட் 

மாதத்திலும் (16 ோடக்ள்) ஏற்பட்ட இரண்டு வவப்ப அலைகள் மடட்ுநம ேீண்ட காைம் வலர 

ேீடித்தன. 

 

உலகின் மிக வயதான சபரிய ஆண் பாண்டா 

 ஹாங்காங் உயிரியை் பூங்காவிை் லவக்கப்பட்டிருே்த உைகின் மிக வயதான இராடெ்த 

வலக ஆண் பாண்டா தனது 35 வயதிை் இறே்தது. 

 ஆன் ஆன் என்று அலழக்கப்படும் இே்த பாண்டா, அதன் 35 வயதிை் கருலணக் வகாலை 

வெய்யப்பட்டது. 

 இது ஒரு மனிதன் 105 வலர உயிர ்வாழ்வதற்குெ ்ெமமாகும். 

 ஆன் என்ற இே்த பாண்டாவானது, அதன் இலணயான ஜியா ஜியாவுடன் நெரே்்து, 1999 ஆம் 

ஆண்டிை் சீனாவின் மத்திய அரசினாை் ோங்காங்கிற்குப் பரிொக வழங்கப் பட்டது. 

 இே்தப் பாண்டாவின் வபண் துலணயான, ஜியா ஜியா, 2016 ஆம் ஆண்டிை் அதன் 38 

வயதிை் இறே்தது.  

 உயிரியை் பூங்காவிை் லவக்கப்பட்டிருே்த மிக வயதான வபண் பாண்டா என்று இது 

குறிப்பிடப்பட்டது. 

 காடுகளிை் வாழும் நபாது இே்த உயிரினங்களின் ெராெரி ஆயுடக்ாைம் 20 

ஆண்டுகளுக்கும் குலறவு என கூறப்படுகிறது. 

 

 

முதல் அபாய வானிதல எெெ்ரிக்தக 

 இங்கிைாே்தின் வானிலை ஆய்வு லமயமானது, இைண்டன் உட்பட இங்கிைாே்தின் சிை 

பகுதிகளுக்கு முதன்முலறயாக ஒரு அபாயகர தீவிர வவப்பேிலை எெெ்ரிக்லகலய 

வவளியிட்டது. 
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 சிவப்பு அபாய எெெ்ரிக்லக என்பது வானிலை அலுவைகத்தினாை் அதன் எெெ்ரிக்லக 

அலமப்பின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மிக உெெ்கட்ட ேிலை எெெ்ரிக்லக ஆகும். 

 வவப்பேிலை 40 டிகிரி வெை்சியலஸத் வதாடும் என்பதாை் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட 

வாய்ப்புள்ளது. 

 இே்த வவப்பமான வானிலை ஒரு நதசிய அவெரேிலையாக கருதப்படட்ு, அவெரகாைத் 

திட்டங்கள் வகுக்கப் படுகின்றன. 

 

 

காரதகாரம் முரண்பாடு 

 உைவகங்கிலும் அதிக அளவிைான பனிப்பாலறகள் உருகி குலறே்து வருகின்றன. 

 ஆனாை் இமயமறலயில் மத்திய காரநகாரத்தின் பனிப்பாலறகள் கடே்த சிை 

தொப்தங்களிை் வியக்கத் தக்க வலகயிை் எே்த வலகயிலும் மாறாமை் அை்ைது சிறிதளவு 

மடட்ுசம அதிகரித்து உள்ளன. 

 இே்த ேிகழ்வானது, பனிப்பாலற ேிபுணரக்லளக் குழப்பத்திை் ஆழ்த்தியுள்ளசதாடு 

மடட்ுமல்லாமல் பருவேிலை மாற்றத்திற்கான மனிதக் காரணங்கலள மறுக்கச ்

சசய்பவரக்ளுக்கு மிகவும் அரிதான ஒரு உண்லமலயப் புரிய லவக்க உதவுகிறது. 

 இே்த மாற்றம் மிகவும் ஒரு சிறியப் பிராே்தியதத்ிை் மடட்ுநம காணப்படுவதாை் இது 

மிகவும் விசித்திரமானதாக கருதப்படுகிறது. 

 

 குன்லூன் மலைத் வதாடரானது இமயமலை முழுவதிலும் இநத நபான்ற ேிகழ்வுகள் 

இருப்பலதக் குறிப்பதற்கு மற்வறாரு எடுத்துக்காட்டாகும். 
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 21 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு வதாடக்கக் காலத்திலிருே்து காரநகாரம் மலையின் 

ஒழுங்கின்லமலயத் தூண்டுவதற்கும் அே்த ேிலைலயத ் வதாடரே்்து ேிலை 

ேிறுத்துவதற்கும் நமற்கத்தியப் புயை்காற்றுகள் ஒரு வெயற்கருவியாக இருே்ததாகச ்

ெமீபத்திய ஆய்வுகள் வதரிவிக்கின்றன. 

 

புலம்சபயரும் தமானாரக்் வதக வண்ணத்துப் பூெச்ி 

 சமானாரக்் ேறக ேண்ணத்துப்பூசச்ி இனமானது, சரே்சதச இயை்றகப் பாதுகாப்பு 

ஒன்றியத்தின் (IUCN) அசச்ுறுத்தல் நிறலயில் உள்ள உயிரினங்கள் அடங்கிய சிேப்பு நிைப் 

பட்டியலில் 'அழியும் நிறலயில் உள்ள உயிரினமாக' ேறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 ஒே்சோர ் ஆண்டும் அசமரிக்கா முழுேதும் சுமார ் 4,000 கிசலாமீட்டர ் ேறர பயணம் 

சசய்கிை இது சமானாரக்் ேறக ேண்ணத்துப்பூசச்ியின் ஒரு துறண இனமாகும். 

 ராக்கி மறலகளுக்கு சமை்குப் பகுதியில் ோழும் சமை்கத்திய சமானாரக்் ேறக 

ேண்ணத்துப் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்றகயானது, 99.9 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.  

 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் 10 மில்லியனாக இருந்த இேை்றின் எண்ணிக்றகயானது, 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 1,914 ஆக குறைந்துள்ளது. 

 கிழக்கு அசமரிக்கா மை்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து இடம் சபயரக்ின்ை கிழக்கு 

சமானாரக்் ேறக ேண்ணத்துப் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்றகயும் 1996-2014 ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலத்தில் இருந்து 84 சதவீதம் ேறர குறைந்துள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் புதிய ராம்ொர் தளங்கள் 2022 

 இந்தியாவில் உள்ள சமலும் ஐந்து சதுப்பு நிலங்கள் ராம்சார ் தளங்கள் என்ை சரே்சதச 

முக்கியத்துே அங்கீகாரத்திறனப் சபை்றுள்ளன. 

 தை்சபாது, நாட்டில் சமாத்தம் 54 ராம்சார ்தளங்கள் உள்ளன. 

 புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட தளங்கள் 

o கரிக்கிளி பைறேகள் சரணாலயம் - தமிழ்நாடு 

o பள்ளிக்கரறண பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்கள் - தமிழ்நாடு 

o பிசச்ாேரம் சதுப்புநிலக் காடுகள் - தமிழ்நாடு 
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o மிசசாரமில் உள்ள பாலா ஈரநிலம் 

o மத்தியப் பிரசதசத்தில் உள்ள சாக்ய சாகர.் 

 

 

புலிகள் மற்றும் யாதனகள் பற்றிய தரவு 

 

 புலிகள் மை்றும் யாறனகள் பை்றியத் தரவுகளானது சமீபத்தில் மக்களறேயில் 

சமரப்்பிக்கப் பட்டது. 
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 இந்தத் தரவுகளின்படி, கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 29 புலிகள் காணாமல் சபாய் 

உள்ளன. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா 96 புலிகறளயும், 2020 ஆம் ஆண்டில் 106 புலிகறளயும், 2021 

ஆம் ஆண்டில் 127 புலிகறளயும் இழந்துள்ளது. 

 தை்சபாது, 197 புலிகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 கடந்த மூன்ைாண்டுகளில் புலிகள் மீதான தாக்குதலில் 125 புலிகள் சகால்லப் படட்ு 

உள்ளன. 

 மகாராஷ்டிராவில் 61 புலிகளும் உத்தரப் பிரசதசதத்ில் 25 புலிகளும் உயிரிழந்துள்ளன. 

 இசத காலக் கட்டத்தில் இந்தியாவில் 307 யாறனகள் உயிரிழந்துள்ளன. 

 கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 222 யாறனகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளன. 

 ஒடிசாவில் 41, தமிழகத்தில் 34, அசாமில் 33 என்று யாறன உயிரிழப்புகள் பதிோகி 

உள்ளன. 

 இரயில் விபத்தில் 45 யாறனகள் உயிரிழந்துள்ளன. 

 

பனிெ ்சிறுத்தத பற்றிய இந்திய விலங்கியல் கணக்சகடுப்பு அதமப்பின் ஆய்வு 

 

 இந்திய விலங்கியல் கணக்சகடுப்பு அறமப்பானது (ZSI), சமீபத்தில் பனிசச்ிறுத்றத 

பை்றிய ஆய்றே சமை்சகாண்டது. 

 பனிச ்சிறுத்றதகளுக்கும், நீலமறலயாடு மை்றும் றசபீரிய ஐசபக்ஸ் காட்டாடு சபான்ை 

அதன் இறர இனங்களுக்கும் இறடசயயான ோழ்விடப் பயன்பாட்டில் ஒரு ேலுோன 

சதாடரப்ு உள்ளது. 

 அந்தப் பகுதிகறள அதன் இறர இனங்கள் நன்கு பயன்படுத்தினால், அங்கு பனிச ்

சிறுத்றதகள் காணப்படுேதை்கான ோய்ப்புகள் அதிகமாக அறமயும். 

 சேடற்டயாடப்படும் இனங்கறளப் சபாறுத்தேறரயில், பனிசச்ிறுத்றத அப்பகுதியில் 

இருக்கும் சபாது இந்த இறர இனங்கறள அங்குக் காண்பதை்கான ோய்ப்புகள் மிகக் 

குறைோகும். 
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 பனிச ் சிறுத்றதயானது IUCN சிேப்புநிைப் பட்டியலில் 'பாதிக்கப்படக் கூடிய இனமாக' 

ேறகப் படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில், இமாசச்லப் பிரசதசம், லடாக், சிக்கிம் மை்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய 

இடங்களில் இது காணப்படுகிைது. 

 

பூமியின் சுற்றுெச்ூழல் வள எல்தல மீறல் தினம் 

 புவியானது ேனேரி 1 முதல் ேூறல 28 ேறரயில் மடட்ும், அதை்குத் சதறேயான இயை்றக 

ேளங்கறள மீண்டும் தயாரிப்பதை்கு முன்னதாகசே மனிதகுலம் அதறன முழுறமயாகப் 

பயன்படுத்தி உள்ளது.. 

 எனசே, ேூறல 28 ஆம் சததியானது பூமியின் சுை்றுசச்ூழல் ேள எல்றல மீைல் தினம் 

ஆகும். 

 உலக மக்கள்சதாறகக்கு இத்தறகய அளவிலான ேளங்கறள நிறலயான முறையில் 

ேழங்குேதை்கு 1.75 பூமிகள் சதறேப்படும். 

 கடந்த 50 ஆண்டுகளில் பூமியின் சுை்றுசச்ூழல் ேள எல்றல மீைல் மிகவும் விறரவில் 

முன்சனறி சநருங்கி ேருேதாக உலக மனிதத் தடங்கள் மீதான கூடட்றமப்பானது 

கூறியுள்ளது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஏக்நாத் ஷிண்தட 

 மகாராஷ்டிராவின் புதிய முதைலமெெ்ராக சிவநெனா கட்சியின் ஒரு எதிரத்் தரப்புச ்

சட்டமன்ை உறுப்பினரான ஏக்ோத் ஷிண்நட பதவிநயற்றுள்ளார.் 

 உத்தவ் தாக்கநரவுக்குப் பதிைாக, இவர ் மகாராஷ்டிராவின் 20வது முதை்வர ் ஆக 

வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

 பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நதநவே்திர ஃபடன்ாவிஸ் அந்த மாேிைத்தின் துலண 

முதை்வராகப் பதவிநயற்றுள்ளார.் 

 

ஒளரங்காபாத் மற்றும் ஓஸ்மானாபாத் மாவட்டங்கள் – மகாராஷ்டிரா 

 

 ஓஸ்மானாபாத் தாராஷிவ் என்றும், ஒளரங்காபாத் ெம்பாஜி ேகர ்என்றும் வபயர ்மாற்றப் 

படட்ுள்ளன. 

 ேவி மும்லப விமான ேிலையத்தின் வபயரும் டிபி பாட்டீை் ெரவ்நதெ விமான ேிலையம் 

என மாற்றப்படும். 

 ஒளரங்காபாத் பகுதியானது, 1610 ஆம் ஆண்டிை் அகமத்ேகரின் ேிஜாம்ஷாஹி வம்ெத்தின் 

சித்தி என்ை இனத்தின் தளபதி மாலிக் ஆம்பர ்என்பவராை் ேிறுவப்பட்டது. 

 ஔரங்காபாத் பகுதிக்கு அே்த நேரத்திை் கிரக்ி அை்ைது காடக்ி என்று வபயரிடப்பட்டது.  

 1626 ஆம் ஆண்டிை் மாலிக் ஆம்பரின் மரணித்திை்குப் பிறகு அவரின் மகன் ஃபநத கான் 

இதற்கு ஃபநதபூர ்என வபயரிட்டார.் 

 முகைாயப் நபரரெர ் ஔரங்கசீப் 1653 ஆம் ஆண்டிை் தக்காணத்தின் மீது பலட எடுத்து 

அே்த ேகரத்திை் தனது தலைேகலர அலமத்தார.்  

 நமலும் அதன் வபயலர அவர ்ஔரங்காபாத் என்று மாற்றினார.் 
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ஜான்சி இரயில் நிதலயம் 

 உத்தரப் பிரநதெத்தின் ஜான்சி இரயிை் ேிலையமானது வீராங்கலன இைடச்ுமிபாய் 

இரயிை் ேிலையம் என வபயர ்மாற்றம் வெய்யப்பட உள்ளது. 

 இரயிை் ேிலையத்தின் வபயலர மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசிடம் இருே்து மாேிை அரசு 

ஒப்புதை் வபற்றலத அடுத்து இே்த ேடவடிக்லக எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 முன்னதாக, நயாகி அவரக்ளின் அரொங்கம் லபொபாத்லத அநயாத்தி என்றும், 

அைகாபாத்லத பிரயாக்ராஜ் என்றும், முகை்ெராய் இரயிை் ேிலையத்லத தீன் தயாள் 

உபாத்யாய் ெே்திப்பு என்றும் வபயர ்மாற்றியுள்ளது. 

 

மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்ெக்தி ஆதலத் திட்டம் 

 நதசிய அனை்மின் கழகத்தினாை் வதலுங்கானாவிை் உள்ள இராமகுண்டத்திை் அலமக்கப் 

படட்ுள்ள இே்தியாவின் மிகப்வபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் உற்பத்தி ேிலையமானது 

முழுலமயாக இயங்கத் வதாடங்கியது. 

 இே்த சூரிய மின் உற்பதத்ி ஆலையின் திறன் 100 வமகாவாட் ஆகும். 

 இது நமம்பட்டத் வதாழிை்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்ற வலகயிைான சில 

அம்ெங்களுடன் இயங்குகிறது. 

 இதில் மிதக்கும் சூரியெக்தி மின் தகடுகள் இருப்பதாை் ேீரே்ிலைகளிை் இருே்து ேீர ்

ஆவியாதை் வீதம் குலறக்கப்படும். 

 இதனாை், ேீரவ்ளங்காப்பு நோக்கத்திற்கு இது உதவும். 

 

'சூரியா’ திட்டம் முன்சனடுப்பு 

 ReNew அலமப்பானது UNEP மற்றும் SEWA ஆகியவற்றுடன் இலணே்து வதாடங்கப்பட்ட 

'சூரியா’ என்ைத் திட்டமானது குலறே்த வருமானம் வகாண்ட 1,000 உப்பளப் வபண்  

வதாழிைாளரக்ளுக்குப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் வதாழிற்துலறயிை் பணியாற்ைச ்

சசய்வதற்கானப் பயிற்சியிலன அளிக்கும். 

 ReNew அலமப்பானது இதற்கான ேிதியுதவி அளித்து, அதன் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றை் 

வெதிலய அப்பகுதியிை் வழங்குகிறது. 

 SEWA அல்லது சுய சேறலோய்ப்பு சகாண்ட சபண்கள் சங்கம் என்ை அலமப்பானது இதன் 

அமைாக்கத்திை் முன்னணிப் பங்குதார அலமப்பாக விளங்கும். 

 ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் சுற்றுெச்ூழை் திடட் அலமப்பானது இே்தத் திட்டத்லதக் 

கண்காணித்து மதிப்பிடுவதற்கானப் வபாறுப்பிலன வகிக்கும். 

 SEWA என்பது இே்தியாவின் 16 மாேிைங்களிை் உள்ள முலறொரா வபாருளாதாரத்லதெ ்

நெரே்்த 1.5 மிை்லியனுக்கும் அதிகமான ஏலழ, சுய வதாழிை் வெய்யும் வபண் 

வதாழிைாளரக்லளக் வகாண்ட ஒரு நதசிய அளவிைான வதாழிற்ெங்கமாகும். 

 

ஜகன்னாத் பூரி இரத யாத்திதர 2022 

 நதரத்் திருவிழா என அலழக்கப்படும் ஜகன்னாத் பூரி இரத யாத்திலரயானது ஒடிொ 

மாேிைத்தின் பூரியிை் ஜூலை 01 ஆம் நததியன்று வதாடங்கியது. 
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 இே்த யாத்திலரயானது உைகின் மிகப் பழலமயான மற்றும் மிகப்வபரிய இரத 

ஊரவ்ைமாகக் கருதப்படுகிறது. 

 பகவான் ஜகே்ோதரின் நதர ்ேே்திநகாஷ் என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது.  

 பாைபத்ரா பகவான் மற்றும் நதவி சுபத்ராவின் நதரக்ளுக்கு முலறநய தைத்வாஜா மற்றும் 

தரப்தாைனா என்றும் வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 

சபாதுெ ்சுகாதார அவெரநிதல 

 

 புதுெந்ெரியின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ேைச ் நெலவ இயக்குேரகம் ஆனது, 

காலரக்காை் பகுதியிை் வபாதுச ்சுகாதார அவெரேிலைலய அறிவித்தது. 

 கடே்த சிை ோடக்ளாக அப்பகுதியிை் கடுலமயான வயிற்றுப் நபாக்குப் பாதிப்புகள் 

அதிகரித்ததன் காரணமாக இது அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இப்பகுதியிை் அதிக எண்ணிக்லகயிைான மக்கள் தீவிரமான வயிற்றுப் நபாக்கு (Acute 

Diarrheal Disease) நோயாை் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 

‘எறும்புெ ்ெட்னிக்கு' புவிொர் குறியீடு 

 ஒடிொவிை், காய் என்ற ெடன்ிக்குப் புவிொர ் குறியீடு விளக்கத்திலன உருவாக்கச ்

சசய்வதற்காக சேண்டி அறிவியைாளரக்ள் தங்கள் பகுப்பாய்லவ ேை்ை முலறயிை் 

நமற்வகாண்டு வருகின்றனர.் 

 சிஞ்சிருக்கான் அை்ைது லதயற்கார எறும்புகளிலிருே்துத் தயாரிக்கப்படும் உணவுகள் 

ஒடிொ பழங்குடியினர ்மத்தியிை் பை நோய்களுக்குச ்சிகிெல்ெ அளிக்கின்றன. 

 காய் என்ற ெடன்ியிை் மிக அற்புதமானப் புரதங்கள், துத்தோகம், காை்சியம், இரும்பு, 

உணவு ொரே்்த B-12, வபாட்டாசியம், வமக்னீசியம், தாமிரம், நொடியம், ோரெ்ெ்த்து மற்றும் 

18 அமிநனா அமிைங்கள் ேிலறே்துள்ளன. 

 நோவயதிரப்்புச ் ெக்திலய அதிகரிக்கவும், நோய்கலளத் தடுக்கவும் இது மிக அதிக 

ஆநராக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. 

 லதயற்கார எறும்புகள் அறிவியை் ரீதியாக ஓநகாபிை்ைா ஸ்மரக்டினா என்று அலழக்கப் 

படுகின்றன. 
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நாரி தகா நமன் திட்டம் 

 இமாெெ்ைப் பிரநதெ மாேிை அரொனது, ‘ோரி நகா ேமன்’ என்ற திட்டத்லதத் வதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இமாெெ்ைப் பிரநதெ ொலைப் நபாக்குவரத்துக் கழகம் (HRTC) ஆனது அம்மாேிை 

எை்லைக்குள் இயக்கப்படும் நபருே்துகளிை் வபண் பயணிகளுக்கு 50% கட்டணெ ்ெலுலக 

வழங்குவலத இது நோக்கமாகக் வகாண்டு வதாடங்கப்பட்டது. 

 அம்மாேிைத்தின் முதை் வபண் நபருே்து ஓடட்ுேரான சீமா தாக்கூர,் மாேிை முதை்வர ்

அவரக்லள அரசுப் நபாக்குவரத்துப் நபருே்திை் ேிகழ்ெச்ி ேலடவபறும் இடத்திற்கு 

அலழத்துெ ்வென்றார.் 

 

ததசிய உணவுப் பாதுகாப்புெ ்ெட்டத்திற்கான மாநில தரவரிதெக் குறியீடு 

 

 நதசிய உணவுப் பாதுகாப்புெ ் ெட்டத்திற்கான 2022 ஆம் ஆண்டு மாேிை தரவரிலெக் 

குறியீடு ெமீபத்திை் வவளியிடப்பட்டது. 

 பைன் வழங்கீட்டிலன நமம்படுத்தும் முயற்சியிை், மாேிைத்திை் வேகிழ்திறன்மிக்க உணவு 

முலறகலளக் வகாண்டு வே்ததற்காக, ஒடிொ மாேிைம் இதில் முதலிடம் பிடித்தது. 

 வபாதுப் பிரிவு ொரே்்த மாேிைங்களிை் உத்தரப் பிரநதெம் 2வது இடத்திலும், ஆே்திரப் 

பிரநதெம் 3வது இடத்திலும் உள்ளது. 
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 சிறப்புப் பிரிவு மாேிைங்கள் / ஒன்றியப் பிரநதெங்களிை், திரிபுரா முதலிடத்திலும், 

இமாெெ்ைப் பிரநதெம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகியலவ முலறநய இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் 

இடத்திலும் உள்ளன. 

 நேரடிப் பயன் பரிமாற்றம் (DBT) - பணம் ேழங்கும் முலற வெயலிை் உள்ள 3 ஒன்றியப் 

பிரநதெங்களிை், தாத்ரா மற்றும் ேகர ் ேநவலி & டாமன் மற்றும் லடயூ ஆகியலவ 

முதலிடத்திை் உள்ளன. 

 

சடல்டா தரவரிதெ 

 ஷ்யாமா பிரொத் முகரஜ்ி கிராம-ேகரப்்புற பணித ் திட்டத்தின் கீழ் நமற்வகாள்ளப்பட்ட 

ஜூன் மாதத்திற்கான வடை்டா தரவரிலெயிை் ஜாரக்்கண்ட் முதை் இடத்லதப் பிடித்து 

உள்ளது. 

 இலத ேிதி ஆநயாக் அலமப்பானது வவளியிட்டது. 

 ோட்டிநைநய ஒடட்ு வமாத்தச ் வெயை்திறனிை், ஜாரக்்கண்ட் மாேிைம் மிக முன்நனற்றம் 

அலடே்து 8வது இடத்லதப் வபற்றுள்ளது. 

 

திதயாகர் விமான நிதலயம் 

 நமம்படுத்தப்பட்ட திநயாகர ் ெரவ்நதெ விமான ேிலையமானது பிரதமர ் அவரக்ளாை் 

திறே்து லவக்கப்பட்டது. 

 திநயாகர ்ெரவ்நதெ விமான ேிலையம் 68வது விமான ேிலையமாக விளங்கும். 

 உடான் திட்டத்தின் கீழ் வகாை்கத்தா, பாடன்ா மற்றும் ராஞ்சி ஆகிய ேகரங்களுடன் இது 

இலணக்கப் படும். 

 ராஞ்சிக்குப் பிறகு ஜாரக்்கண்டிை் உள்ள இரண்டாவது ெரவ்நதெ விமான ேிலையம் 

இதுவாகும். 

 

இந்தியாவின் முதல் ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுக் சகாள்தக 
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 கரே்ாடகா மாேிை அரொனது, தனக்சகன பிரதத்ிநயக ஆராய்ெச்ி மற்றும் நமம்பாடட்ுக் 

வகாள்லகலயக் வகாண்ட இே்தியாவின் முதை் மாேிைமாக மாற உள்ளது. 

 இே்தப் புதிய வகாள்லகயானது, மாேிைத்திை் உள்ள ஆரம்ப ேிலை அளவிைான 

புத்தாக்கங்கள் முதை் வபரிய ேிறுவனங்கள் வலர அலனத்து ேிலைகளிலும் ேலடவபறும் 

ஆராய்ெச்ி மற்றும் புத்தாக்கங்கலள ஊக்குவிக்கும். 

 தனிேபரக்ளும் கூட இதன் மூைம் ஊக்குவிக்கப்படுவர.் 

 

புதிய கல்விக் சகாள்தக அமலாக்கம் 

 மத்திய அரசின் புதிய கை்விக் வகாள்லகலய அமை்படுத்துவதற்கான ஒரு வெயை் 

முலறலயத் வதாடங்கிய ோட்டின் முதை் மாேிைமாக உத்தரகாண்ட் மாறியுள்ளது. 

 புதிய கை்விக் வகாள்லகயின் அமைாக்கமானது ோட்டிை் கைாெெ்ார அடிப்பலடயிைான 

கை்வி முலறயின் வதாடக்கத்லதக் குறிக்கிறது. 

 இது மாணவரக்ளின் ஒடட்ு வமாத்த ஆளுலம வளரெ்ச்ியிை் கவனம் வெலுதத்ுகிறது. 

 

உத்தரப் பிரததெத்தில் 13 விதரவு வழிெ ்ொதலகள்  

 அதிகபடச்மாக 13 விலரவு வழிெ ் ொலைகலளக் வகாண்ட முதை் மாேிைமாக உத்தரப் 

பிரநதெம் மாறியுள்ளது. 

 வமாத்தம் 3200 கி.மீ. ேீளமுள்ள 13 விலரவு வழிெ ்ொலைகளிை் ஆறு பயன்பாட்டிை் உள்ள 

நிறலயில் மற்ற ஏழு விலரவு வழிெ ்ொலைகள் கடட்ுமானப் பணியிை் உள்ளன. 

 

"சுகாதார உரிதம" மதொதா 

 ராஜஸ்தான் அரசு ஆனது "சுகாதார உரிலம" ெட்டத்லத இயற்ற உள்ளது. 

 இது "இே்தியாவிை் இது நபான்ற முதை்" வலக ெட்டமாக இருக்கும். 

 அரசு மற்றும் தனியார ் சுகாதாரச ் நெலவ வழங்குேரக்ள் மூைம் தரமான மற்றும் மலிவு 

விலையிைான சுகாதாரச ் நெலவகலள வழங்கச ் சசய்வதலன உறுதி வெய்வலத இது 

நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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இந்தியாவின் மிகப்சபரிய வணிகத் திருவிழா 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திை் இருே்து, வடை்லி அரொனது அரசு ஆதரவுடன் கூடிய 

முதை் வணிகத் திருவிழாலவ ேடத்தவுள்ளது. 

 இவ்விழாவிை் வபாழுதுநபாக்கிற்காக 200 கெந்ெரி ேிகழ்வுகள், உணவு கலடகள் மற்றும் 

வபாருடக்ள் மீது வபரும் அளவில் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும். 

 இது இே்தியாவிை் இதுவலர ேலடவபறாத ஒரு மிகப்வபரிய வணிகத ் திருவிழாவாக 

இருக்கும். 

 

அன்தன சதரொ நிதனவு விருது 

 ஐக்கிய ோடுகள் சுற்றுெச்ூழை் திட்ட அலமப்பின் நதசிய ேை்வைண்ணத் தூதர ் திருமதி 

தியா மிரெ்ா மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் ஆரவ்ைர ்திரு அஃப்நராஸ் ஷா ஆகிநயாருக்கு 2021 ஆம் 

ஆண்டின் ெமூக ேீதிக்கான மதிப்புமிக்க அன்லன வதரொ ேிலனவு விருதுகள் வழங்கப் 

பட்டன. 

 சுற்றுெச்ூழை் ேிலைத்தன்லமயிை் அவரக்ள் ஆற்றியப் பாராட்டத்தக்க மற்றும் குறிப்பிடத ்

தக்க ொதலனகளுக்காக இருவருக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 ோரம்னி என்ை அறக்கட்டலளயானது ெமூக ேீதிக்கான அன்லன வதரொ ேிலனவு 

விருதுகலள வழங்குகிறது. 

 

 

அரசுக்குெ ்சொந்தமான இதணயெ ்தெதவ 

 நகரள மாேிைமானது ோட்டிநைநய முதை் முலறயாக அரசுக்குெ ்வொே்தமான இலணயெ ்

நெலவலயக் வகாண்டுள்ள மாேிைமாக மாறியுள்ளது. 

 நகரள ஒளியிலழக் கடட்லமப்பு ேிறுவனத்தின் (K-Fon) தகவை் வதாழிை்நுட்ப உள் 

கட்டலமப்புத் திட்டத்திற்கு இலணயச ் நெலவ வழங்குேர ் உரிமதல்த வதாலைத் 

வதாடரப்ுத் துலற வழங்கியுள்ளது. 

 நகரள ஒளியிலழக் கடட்லமப்பு ேிறுவனம் என்பது டிஜிட்டை் உபநயாகத்திை் உள்ள 

இலடவவளிலய அகற்றுவலத நோக்கமாகக் வகாண்ட மாேிை அரசின் ஒரு 

முன்வனடுப்பாகும். 
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இந்தியாவில் எண்ணிமம் ொர்ந்த தலாக் அதாலத் 

 வெயற்லக நுண்ணறிவு மூைம் இயக்கப்படும் முதை் எண்ணிம நைாக் அதாைத்லத 

நதசியச ் ெட்டச ் நெலவகள் ஆலணயத்தின் தலைவர ் உதய் உநமஷ் ைலித ் வதாடங்கி 

லவத்தார.் 

 ராஜஸ்தான் மாேிைச ்ெடட்ச ்நெலவகள் ஆலணயத்தின் (RSLSA) எண்ணிம நைாக் அதாைத் 

ஆனது ஜூபிடிஸ் ஜஸ்டிஸ் வடக்னாைஜிஸ் என்ற ேிறுவனத்தாை் உருவாக்கப் பட்டது. 

 

 

பிரதான் மந்திரி ஃபெல் பீமா தயாஜனா- ஆந்திரப் பிரததெம் 

 ஆே்திரப் பிரநதெ அரொனது பிரதான் மே்திரி ஃபெை் பீமா நயாஜனாவிை் (PMFBY) மீண்டும் 

இலணவதற்கு முடிவு வெய்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் காரீஃப் பருவத்திை் இருே்து பிரதான் மே்திரி ஃபெை் பீமா நயாஜனா 

திட்டத்திலனச ்வெயை்படுத்த மாேிை அரசு முடிவு வெய்துள்ளது. 

 பிரதான் மே்திரி ஃபெை் பீமா நயாஜனா மற்றும் மறுசீரலமக்கப்பட்ட வானிலை 

அடிப்பலடயிைான பயிரக்் காப்பீடட்ுத் திட்டம் (RWBCIS) ஆகியலவ ஆே்திரப் பிரநதெத்திை் 

2016 ஆம் ஆண்டு காரீஃப் பருவம் முதை் 2019 ஆம் ஆண்டு காரீஃப் பருவம் வலர 

வவற்றிகரமாகச ்வெயை்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 

எல்தலப் பிரெெ்தனதயத் தீர்ப்பதற்கான ஒப்பந்தங்கள் 

 அொம் முதை்வர ்ஹிமே்தா பிஸ்வா ெரம்ா மற்றும் அருணாெெ்ைப் பிரநதெ முதை்வர ்வபமா 

கே்து ஆகிநயார ் எை்லைப் பிரெல்ன வதாடரப்ான மூன்றாவதுச ் ெே்திப்பிலன 

நமற்வகாண்டனர.் 

 அவரக்ள் கூட்டாக இலணே்து ‘ேம்ொய் பிரகடனத்திலன’ வவளியிட்டனர.் 

 இே்த இரண்டு முதை்வரக்ள் இலடநய, இே்த ஆண்டு ஜனவரி 24 மற்றும் ஏப்ரை் 20 ஆகிய 

நததிகளிை் முதை் இரண்டு ெே்திப்புகள் ேலடவபற்றன. 

 1960 ஆம் ஆண்டின் நபாது, உயர ் அதிகாரம் வகாண்ட ஒரு முத்தரப்புக் குழுவாை் 

தயாரிக்கப் பட்ட 29 விதிமுலறகளின் நபரிை் எை்லைக் நகாடு வலரயறுக்கப்படட்ு 

லகவயாப்பமிடப் படட்ு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட எை்லையாக இது அறிவிக்கப்பட்டது. 
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 இந்த இரு மாேிைங்களும் 12 "பிராே்தியக் குழுக்கலள" அலமக்க முடிவு வெய்தன. 

 இது ஒவ்வவான்றும் அருணாெெ்ைப் பிரநதெத்தின் 12 மாவட்டங்கலளயும், அதை்கு 

இலணயான  அொமின் மாவட்டங்கலளயும் உள்ளடக்கிய 123 கிராமங்களின் மீது கூடட்ுெ ்

ெரிபாரப்்பிறன சமை்சகாள்ளும்.  

 பிராே்தியக் குழுக்களின் பரிே்துலரகளின் அடிப்பலடயிை் ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்கப் 

படும். 

 அருணாெெ்ைப் பிரநதெதத்ின் அரசியைலமப்பு எை்லைக்குள் இருக்கும் 28 கிராமங்கள் 

இதனுடன் இருக்கும். 

 அருணாெெ்ைப் பிரநதெத்தினாை் உரிலமக் நகாரை்கள் திரும்பப் வபறப்பட்ட 3 

கிராமங்கள் அொமுடன் இருக்கும். 

 

புல்வாய் இனங்களின்  கணக்சகடுப்பு 

 ஆந்திரப் பிரசதச மாநில ேனவிலங்குத் துறையானது புல்ோய் இனங்கள் பை்றிய முதல் 

கணக்சகடுப்பிறனத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 இது சதௌசலஸ்ேரம் மை்றும் ஏனாம் ஆகிய பகுதிகள் இறடசய, சகாதாேரி ஆை்றின் 

குறுக்சக அறமந்துள்ள உள்ள தீவுப் பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தியப் புல்ோய் ஆனது ஒரு மறிமான் இனமாகும்.  

 தை்சபாது உயிருடன் உள்ள மறிமான் இனத்திறனச ் சசரந்்த ஒசர ஒரு உயிரினம் 

இதுோகும். 

 சிறுத்றதப் புலிக்கு அடுத்தபடியாக உலகின் அதிசேக விலங்காக இது கருதப் படுகிைது. 

 இது IUCN அறமப்பின் சிேப்பு நிைப் பட்டியலில் குறைந்த அளசே கேனம் சசலுத்தப் படும் 

இனமாக ேறகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 ராேஸ்தான் மாநிலத்தின் பிஷ்சனாய் சமூகத்தினர ் புல்ோய் இனங்களின் பாதுகாப்பு 

முயை்சிகளுக்காக சேண்டி உலகம் முழுேதும் பிரபலமாக அறியப்படுகின்ைனர.் 
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வாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புெ ்ொதனம் சபாருத்துதல் 

 அவெரகாை உதவி வழங்கீடட்ு அலமப்புடன் (ERSS) வாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புச ்

ொதனத்லத (VLTD) இலணக்கும் இே்தியாவின் முதை் மாேிைமாக இமாெெ்ைப் பிரநதெம் 

மாறியுள்ளது. 

 வாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புச ்ொதனம் வபாருத்தப்பட்ட அலனத்துப் பதிவு வெய்யப் 

பட்ட வணிகப் பயன்பாடட்ு வாகனங்களும் அவெரகாை உதவி வழங்கீடட்ு அலமப்புடன் 

இலணக்கப்படும் 

 இதன் மூைம், இே்த வாகனங்கலள இே்தியாவின் எே்தப் பகுதியிை் இருே்து 

நவண்டுமானாலும் கண்காணிக்க முடியும் 

 இது வாகனத ்திருடட்ு மற்றும் வாகன விபத்துகலள எளிதிை் கண்டறிய உதவும். 

 அலனத்துப் பயணிகள் நெலவ வாகனங்களிலும்  வாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புச ்

ொதன முலறலய அறிமுகப்படுத்த பஞ்ொப் அரசு முடிவு வெய்துள்ளது. 

 

OBC ஒதுக்கீட்டிதன மறுசீரதமத்தல் 

 மகாராஷ்டிர மாேிை அரொனது, வஜயே்த் குமார ் பாே்தியா தலைலமயிைான 6 நபர ்

வகாண்ட ஒரு ஆலணயதத்ிலன அலமத்தது. 

 இே்தக் குழு தனது அறிக்லகலயச ்ெமீபத்திை் உெெ் ேீதிமன்றத்திை் ெமரப்்பித்தது. 

 மகாராஷ்டிராவின் உள்ளாட்சித் நதரத்லிை் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்லபெ ் நெரே்்த 

நவட்பாளரக்ளுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்க இே்த அறிக்லக வழி வகுத்துள்ளது. 

 உள்ளாட்சி அலமப்புகளிை் 27% இட ஒதுக்கீடு வழங்க இே்த ஆலணயம் பரிே்துலர 

வெய்துள்ளது 

 இருப்பினும், இே்த இடஒதுக்கீடானது, படட்ியலிடப்பட்டச ் ொதியினர ் மற்றும் 

பழங்குடியினருக்கான ெட்ட ரீதியான இட ஒதுக்கீடல்டப் பாதிக்கக் கூடாது. 

 சமலும் இது 50% இட ஒதுக்கீடு என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டது. 

 

இதணயவழி முதல் தகவல் அறிக்தக முதற 

 குஜராத ் மாநில அரொனது லகநபசி அை்ைது இரு ெக்கர வாகனத் திருடட்ு நபான்ற 

குற்றங்களுக்கு இலணயவழி ரீதியில் முதை் தகவை் அறிக்லக வழங்கும் நெலவலய 

வழங்குகிறது. 

 எண்ணிம ஆளுலகலய அறிமுகப்படுத்தும் வலகயிை்,  அம்மாேிைத்திை் "இலணய வழி 

முதை் தகவை் அறிக்லக முலற" வதாடங்கப்பட்டது. 

 இலணயவழி ஆளுலம முன்வனடுப்புகள் மற்றும் இலணயவழி முதை் தகவை் அறிக்லக 

முலற ஆகியலவ "இ-குஜ்காப் திட்டத்தின்" ஒரு பகுதியாக வதாடங்கப் படட்ு உள்ளன. 

 இலணய வழி முதை் தகவை் அறிக்லக முலறயானது, தற்நபாது இறணய தள ேழி 

முலறயிை்  காவை்துறை வதாடரப்ான16 நெலவகலள வழங்குகிறது. 

 இ-குஜ்காப் திட்டம் 2013 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதத்திை் வதாடங்கப்பட்டது. 
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'ஹர் கர் ஜல்' ொன்றிதழ் சபற்ற முதல் மாவட்டம் 

 மத்தியப் பிரசதசத்தின் புரஹ்ான்பூர ் மாேட்டமானது ‘ஹர ் கர ் ேல்’ சான்றிதழ் சபை்ை 

முதல் மாேட்டமாக மாறியது. 

 புரஹ்ான்பூரில் உள்ள 254 கிராமங்களில் ேசிக்கும் மக்கள், கிராமச ் சறபயினால் 

நிறைசேை்ைப் பட்ட தீரம்ானத்தின் மூலம் தங்கள் கிராமங்கறள ‘ஹர ் கர ் ேல்’ என 

அறிவித்த ஒசர மாேட்டம் இதுோகும். 

 ேல் ஜீேன் திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் சததியன்று சதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒே்சோரு கிராமத்திலும் உள்ள ஒரு வீட்டிை்கு ஒரு நபருக்கு 55 

லிட்டர ்தண்ணீர ்ேழங்கப்படும். 

 

இந்தியாவின் முதல் மூதள நல மருத்துவமதன 

 சபங்களூரு நகரில் அறமக்கப்படட்ுள்ள இந்தியாவின் முதல் கூடட்ு மூறள நல 

மருத்துேமறனயிறன கரந்ாடகச ்சுகாதார அறமசச்ர ்திைந்து றேத்தார.் 

 இது கரந்ாடக மூறள நல முன்சனடுப்பின் கீழ், NIMHANS என்ை அறமப்புடன் இறணந்து 

மாநிலச ்சுகாதாரத் துறையால் நிறுேப்படட்ுள்ளது. 

 

ராஜஸ்தான் மகிளா நிதி 

 சதலுங்கானா அரசின் ஸ்திரீ நிதி கடன் கூடட்ுைவுக் கூட்டறமப்புடன் ராேஸ்தான் மாநில 

அரசு ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திறன சமை்சகாண்டுள்ளது. 

 இது முதன்முறையாக "ராேஸ்தான் மகிளா நிதி" என்று முழுேதுமாக சபண்கள் மடட்ும் 

நடத்தும் கூடட்ுைவு ேங்கிறய  நிறுவுேறத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது அேரக்ளின் நிறுேனங்களுக்கு ஆதரறே ேழங்குேதன் மூலம் சபண்களுக்கு 

அதிகாரமளிப்பறத ஊக்குவிக்கும். 

 இது முழுேதுமாக சபண் ஊழியரக்ளால் இயக்கப்படும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விஜய் அமிரத்ராஜ் 

 இே்திய வடன்னிஸ் ஜாம்பவானான விஜய் அமிரத்ராஜ், ைண்டனிை் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கானத் தங்கெ ்ொதலனயாளர ்விருதிற்குத் நதரே்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 இது ெரவ்நதெ வடன்னிஸ் புகழ் மன்றம் மற்றும் ெரவ்நதெ வடன்னிஸ் கூட்டலமப்பு 

ஆகியவற்றாை் வழங்கப்படுகிறது. 

 இே்த விருலதப் வபறும் முதை் இே்திய ேபர ்இவநர ஆவார.் 

 இவர ் இே்த விருதிலனப் வபை்ை ஆஸ்திநரலியாவின் பிலரயன் நடாபின், ஜப்பானின் 

எய்ெச்ி கவாநட மற்றும் அவமரிக்காவின் பீெச்ி வகை்நமயர ் ஆகிநயாருடன் இறணே்து 

உள்ளார.் 
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ஆஸ்கார் அகாடமி உறுப்பினரக்ள் 2022 

 பாலிவுட் ேடிகர ் கநஜாை் மற்றும் தமிழ் ேடிகர ் சூரய்ா ஆகிநயாருக்கு நமாஷன் பிக்ெர ்

கலை மற்றும் அறிவியை் அகாடமியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் குழுவிை் நெர அலழப்பு 

விடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இே்த அகாடமி ஒவ்நவார ்ஆண்டும் ஆஸ்கார ்விருது விழாக்கலள ேடத்துகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தக் குழுவிை் நெர அலழக்கப்படட்ுள்ள, உைவகங்கிலும் உள்ள 

397 புகழ் வபற்ற கலைஞரக்ள் மற்றும் ேிரவ்ாகிகளிை் இே்த இரண்டு இே்திய ேடிகரக்ளும் 

அடங்குவர.் 

 

இதயான் தமாரக்ன் ஓய்வு 

 இங்கிைாே்து கிரிக்வகட் அணியின் தலைவர ் இநயான் நமாரக்ன் ெரவ்நதெ கிரிக்வகட ்

நபாட்டிகளிை் இருே்து ஓய்வு வபறுவதாக அறிவித்துள்ளார.் 

 இவரது தலைலமயின் கீழ், இங்கிைாே்து அணி 2019 ஆம் ஆண்டிை் தங்களது முதை் 

ஒருோள் நபாட்டிக்கான உைகக் நகாப்லபலய வவன்றது 

 வமாத்தமுள்ள 72 நபாட்டிகளிை் 42 நபாட்டிகலள இவரது அணி வவற்றி வபற்று, வவற்றி 

கரமான T20I அணித் தலைவர ்என்ற வபருலமலயயும் இவர ்வபற்றுள்ளார.் 

 

வரந்ீதர் சிங் 

 இே்திய ோக்கி வீரரும், 1975 ஆம் ஆண்டு உைகக் நகாப்லப நபாட்டியிை் தங்கப் பதக்கம் 

வவன்ற அணியிை் ஒருவருமான வரீே்தர ்சிங் காைமானார.் 

 1975 ஆம் ஆண்டு நகாைாைம்பூரிை் ேலடவபற்ற ஆண்கள் ோக்கி உைகக் நகாப்லபப் 

நபாட்டியிை் தங்கப் பதக்கம் வவன்ற இே்திய அணியிை் இவர ்இடம்வபற்றிருே்தார.் 

 இது இே்திய ோக்கி அணி வவன்ற ஒநர உைகக் நகாப்லப ஆகும். 

 வரீே்தருக்கு 2007 ஆம் ஆண்டிை் மதிப்புமிக்க தியான் ெே்த ்வாழ்ோள் ொதலனயாளர ்என்ை 

விருது வழங்கப் பட்டது. 

 

அசமரிக்க உெெ் நீதிமன்றத்தில் முதல் கருப்பினப் சபண் நீதிபதி 

 நகதான்ஜி பிரவுன் ஜாக்ென் அவமரிக்க உெெ் ேீதிமன்றத்தின் முதை் கருப்பினப் வபண் 

ேீதிபதி ஆனார.் 

 இவர ்அவமரிக்க உெெ் ேீதிமன்றத்தின் முதைாவது முன்னாள் அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர ்

ஆவார.் 

 அவமரிக்க வரைாற்றிநைநய ஒரு கறுப்பினப் வபண்மணி ஒருவர ் அே்ோட்டின் உெெ் 

ேீதிமன்ற ேீதிபதியாகப் வபாறுப்நபற்பது இதுநவ முதை் முலறயாகும். 
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ெரஸ்வதி ெம்மான் 2021 

 நபராசிரியர ் ராம்தராஷ் மிஸ்ராவுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான மதிப்புமிக்க ெரஸ்வதி 

ெம்மான் விருது வழங்கப்படவுள்ளது. 

 இது அவரது ‘வமய் டு யோன் ேுன்’ என்ற கவிலதத ் வதாகுப்பிற்காக வழங்கப் 

படுகிறது. 

 ெரஸ்வதி ெம்மான் விருது 1991 ஆம் ஆண்டிை் KK பிரல்ா அைக்கட்டறளயால் ேிறுவப் 

பட்டது. 

 இது இே்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க இைக்கிய விருதுகளிை் ஒன்றாகும். 

 இே்த விருதானது இே்தியக் குடிமகன் ஒருவராை் ஒரு இே்திய வமாழியிை் எழுதப்படட்ு 

கடே்த 10 ஆண்டுகளிை் வவளியிடப்பட்ட சிறே்த இைக்கியப் பலடப்பிற்கு ஒவ்நவார ்

ஆண்டும் வழங்கப்படுகிறது. 

 

நிதியியல் நடவடிக்தகப் பணிக் குழுவின் ததலவர் 

 ேிதியியை் ேடவடிக்லகப் பணிக்குழுவின் (FATF) தலைவராக சிங்கப்பூலரெ ்நெரே்்த T. ராஜ 

குமார ்ேியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 ேிதியியை் ேடவடிக்லகப் பணிக்குழு என்பது பணநமாெடித் தடுப்பு ேடவடிக்லககலள 

நமற்வகாள்ளும் ஒரு கண்காணிப்பு அலமப்பாகும். 

 இவர ் மாரக்ஸ் ப்நளயருக்கு அடுத்தப் படியாக இே்தப் பதவியிலன ஏற்றுக் சகாண்டு 

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இவர ்இப்பதவியிை் இருப்பார.் 

 

21வது TIFF பதக்க வழங்கீட்டு விழா 

 21வது டிரான்சிை்நவனியா ெரவ்நதெத் திலரப்பட விருது விழாவானது ருநமனியாவின் 

க்ளூஜ்-ேநபாகாவிை் உள்ள யூனிரி ெதுக்கத்திை் ேலடவபற்றது. 

 உத்தாமா எனும் திலரப்படத்திலன இயக்கிய அறிமுகத் திலரப்பட இயக்குனரான 

அவைஜான்ட்நரா நைாயாொ க்ரிசி வவற்றியாளராக அறிவிக்கப்படட்ு, 10,000 யூநரா 

டிரான்சிை்நவனியா பதக்கமானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 சிறே்த இயக்குனருக்கான விருதானது திலரப்படத் தயாரிப்பாளர ் குநவாமுண்டூர ்

அரன்ார ்குநவாமுண்டெ்ன் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 சிறே்த ேடிப்புத் திறனுக்கான விருதானது ைாரா முை்ைர ்& ஸ்வகம்சி ைாத் ஆகிநயாருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

ஆயுர்தவத ரத்னா விருது 

 அகிை இே்திய ஆயுரந்வத ேிறுவனத்தின் (AIIA) இயக்குனர ்தனுஜா நேொரிக்கு இங்கிைாே்து 

ோடாளுமன்றத்தாை் ஆயுரந்வத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இே்தியப் பாரம்பரிய அறிவியை் துறைக்கான இங்கிைாே்தின் அலனத்துக் கட்சி 

ோடாளுமன்றக் குழு (ITSappg) இே்த விருலத வழங்கியது. 

 இே்தியாவிலும் வவளிோட்டிலும் ஆயுரந்வதத்தின் வளரெ்ச்ிலய ஊக்குவிப்பதிை் இவரது 

பங்களிப்லப அங்கீகரிக்கும் வலகயிை் இே்த விருதானது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
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தமக்தராொப்ட் நிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறந்தப் பங்குதார நிறுவன விருதுகள் 

2022 

 HCL வடக்னாைஜிஸ் ேிறுவனமானது, லமக்நராொப்ட் வதாழிை்நுட்பத்தின் 

அடிப்பலடயிைான புத்தாக்கம் மற்றும் வாடிக்லகயாளர ் தீரவ்ுகலளச ் வெயை்படுத்தச ்

சசய்வதற்காக, லமக்நராொப்ட் ேிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறே்தப் பங்குதார ேிறுவன 

விருது வழங்கும் விழாவிை் (2022) விருது வழங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 சுகாதார ேைன் மற்றும் வாழ்வியை் அறிவியலுக்கான (உைகளாவிய வவற்றியாளர)் 

லமக்நராொப்ட் ேிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறே்தப் பங்குதார ேிறுவன விருதிலனயும், 2022 

ஆம் ஆண்டுக்கான UK லமக்நராொப்ட் ேிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறே்தப் பங்கு தார 

ேிறுவன விருலதயும் (ோட்டின் வவற்றியாளர)் HCL வடக் ேிறுவனம் வபற்றது. 

 இன்டரவ்ேட் ஆஃப் திங்ஸ் பிரிவிலும் (இப்பிரிவிற்கான இறுதி வவற்றியாளர)் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான லமக்நராொப்ட் ேிறுவனத்தின் ஆண்டின் சிறே்தப் பங்குதார ேிறுவன 

விருது வழங்கும் விழாவிை் இே்தத் தகவை் வதாழிை்நுட்ப ேிறுவனம் இறுதிப் 

நபாட்டியாளராகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் இளம் வயது ெபாநாயகர் 

 மும்லபலயெ ் நெரே்்த வழக்கறிஞரும் முதை் முலறயிை் ெட்டமன்ற உறுப்பினருமான 

ராகுை் ேரந்வகர ் மகாராஷ்டிரா மாநிலச ் ெட்டமன்றத்தின் இளம் வயது ெபாோயகராக 

நதரே்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 இேர ்பாரதிய ேனதா கட்சியிறனச ்சசரந்்தேர ்ஆோர.் 

 இதன் மூைம், இே்த அரசியைலமப்புப் பதவிலய வகிக்கும் இே்தியாவின் இளம் வயது ேபர ்

என்ற வபருலமலய இவர ்வபற்றார.் 

 16வது ெபாோயகராக (1960 ஆம் ஆண்டிலிருே்து) நதரே்்வதடுக்கப்பட்ட இளம் ெட்டமன்ற 

உறுப்பினர ்என்ற வரைாற்லற அவர ்பலடத்துள்ளார.் 

 

ஃபீல்ட்ஸ் விருதுகள் 2022 

 ோன்கு கணிதவியைாளரக்ளுக்கு மதிப்புமிக்க ஃபீை்டஸ்் விருதுகள் வழங்கப் படட்ு 

உள்ளன. 

 இது கணிதத்திற்கான நோபை் பரிசு என அலழக்கப்படுகிறது. 

 இது சரே்சதச கணிதச ்சங்கத்தினால் ேழங்கப் படுகின்ைது. 

 அது ஒரு சரே்சதச அரசு சாரா அறமப்பு மை்றும் லாப சநாக்கம் சாரா அறிவியல் அறமப்பு 

ஆகும். 

 இது 40 ேயதிை்குட்பட்ட கணிதவியல் அறிஞரக்ளுக்கு ேழங்கப் படுகின்ைது. 

 இதில் பரிசு வபற்ற ோன்கு நபரக்ளின் பட்டியை் 

o பிரான்சின் ே்யூநகா டுமினிை்-நகாபின் - இன்ஸ்டிட்யூட் வடஸ் ோடஸ்் எடுடஸ்் 

ெயின்டிஃபிக்ஸ் 

o அவமரிக்காலவெ ்நெரே்்த ஜூன் ேூ - பிரின்ஸ்டன் பை்கலைக்கழகம் 

o பிரிட்டனின் நஜம்ஸ் நமனாரட்் - ஆக்ஸ்நபாரட்ு பை்கலைக்கழகம் 
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o உக்லரனின் மரினா வியாநொவ்ஸ்கா - சுவிஸ் ஃவபடரை் இன்ஸ்டிடியூட ் ஆப் 

வடக்னாைஜி 

 உக்றரன் நாட்டின் மரியானா இந்த விருதிறனப் சபை்ை இரண்டாேது சபண் ஆோர.் 

 இந்த விருதிறனப் சபை்ை மை்றுசமாரு சபண் 2014 ஆம் ஆண்டில் ஈரான் நாட்டின் மரய்ம் 

மிரச்ாகாணி ஆோர.் 

 

 

சதற்கு சூடான் நாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெதபயின் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் 

பதடத் தளபதி 

 இே்தியாவின் வைப்டினன்ட் வஜனரை் நமாகன் சுப்ரமணியன் வதற்கு சூடானிை் உள்ள 

ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் பலடத ் தளபதியாக ேியமிக்கப் 

படட்ுள்ளார.் 

 ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயின் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கான பலடயிை் கிட்டத்தட்ட 20,000 

அலமதி காக்கும் பலடயினர ்பணியாற்றுகின்றனர.் 

 அவரக்ள் நமாதைாை் பாதிக்கப்பட்ட ோட்டிை் வாழும் குடிமக்கலளப் பாதுகாக்கச ்

சசய்ேதற்காகவும், ேீடித்த அலமதிலய உருவாக்குவதற்காகவும் பணி புரிகின்றனர.் 

 இே்தியாவிலிருே்து வமாத்தம் 1,160 அலமதி காக்கும் வீரரக்ள் தற்நபாது வதற்கு சூடானிை் 

பணியாற்றி வருகின்றனர.் 

 

சிதராமணி விருது 

 ஐக்கியப் சபரரசில் நறடசபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான வவளிோடுவாழ் இே்தியரக்ள் 

உைக உெச்ி மாோட்டிை் மிெவ்ெை் பூனாவை்ைா சிநராமணி விருலதப் வபற்றுள்ளார.் 

 சிநராமணி விருது ஆனது ஸ்ரீ ொது பிரம்மவிோரி, ைாரட் ்ராமி நரஞ்ெர,் ரடீ்டா ஹிே்துஜா 

ொப்ரியா ஆகிநயாருக்கும் வழங்கப்பட்டது. 

 

"Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life" புத்தகம் 

 இே்தப் புத்தகத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட கடின அடல்ட வகாண்டப் பதிப்லப ோவெடந்ட 

இே்தியா பதிப்பகம் வவளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இது ஐே்து முலற உைகச ் ெதுரங்கச ் ொம்பியன் பட்டம் வவன்ற விஸ்வோதன் ஆனே்த ்

அவரக்லளப் பற்றிய புதத்கமாகும். 
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 இது ஆசிரியரும் ஒரு பத்திரிக்லகயாளருமான சூென் ேினனுடன் இலணே்து ஆனே்த ்

அவரக்ள் எழுதிய புத்தகமாகும். 

 

P.தகாபிநாத் நாயர் 

 சுதே்திரப் நபாராட்ட வீரர ்P.நகாபிோதன் ோயர ்தனது 100வது வயதிை் காைமானார.் 

 இவர ் காே்தியச ் சித்தாே்தத்லதத் தனது வாழ்க்லகயிை் சேகுோக பின்பற்றச ்

சசய்தற்காகப் பிரபைமாக அறியப்பட்டசதாடு இவருக்குப் பத்ம விருது வழங்கப்படட்ு 

வகௌரவிக்கப் பட்டது. 

 இவர ்சுதே்திரப் நபாராடட்த்திை் கைே்து வகாண்டவர ்ஆவார.் 

 இவர ்1942 ஆம் ஆண்டு வவள்லளயநன வவளிநயறு இயக்கத்திை் பங்நகற்ைார.்  

 இேர ் விநனாபா பாநவவுடன் இலணே்து பூதான் மற்றும் கிராமதான் இயக்கங்கலள 

ஊக்குவிப்பதற்காகப் பணியாற்றினார.் 

 இே்திய அரசானது ெமூகத்திற்கு அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 2016 ஆம் ஆண்டிை் 

பத்மஸ்ரீ என்ற ோன்காவது உயரிய குடிலம விருலத அவருக்கு வழங்கி வகௌரவித்தது. 

 

முன்னாள் ததலதம சபாருளாதார நிபுணரக்ளின் புதகப்படம் சகாண்ட சுவர் 

 இே்தியாவிை் பிறே்த கீதா நகாபிோத் ெரவ்நதெ ோணய ேிதியத்தின் ‘முன்னாள் 

தலைலமப் வபாருளாதார ேிபுணரக்ளின் புலகப்படம் வகாண்ட சுவரிை்’ இடம் வபற்று 

உள்ளார.் 

 இே்தப் வபருலமலயப் வபற்ற முதை் வபண் மற்றும் இரண்டாவது இே்தியர ்இவர ்ஆவார.் 

 ரகுராம் ராஜன் இே்த வபருலமலயப் வபற்ற முதை் இே்தியர ்ஆவார.் 

 இேர ் 2003 மற்றும் 2006 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயிை் ெரவ்நதெ ோணய ேிதியத்தின் 

தலைலமப் வபாருளாதார ேிபுணராகவும், ஒரு ஆராய்ெச்ி இயக்குேராகவும் பணி 

ஆற்றியேர ்ஆோர ்

 கீதா நகாபிோத் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர ் மாதத்திை் ெரவ்நதெ ோணய ேிதியத்தின் 

தலைலமப் வபாருளாதார ேிபுணராக ேியமிக்கப்பட்டார.் 

 பின்னர ்கடே்த ஆண்டு டிெம்பர ்மாதத்திை் ெரவ்நதெ ோணய ேிதியத்தின் முதை் துலண 

ேிரவ்ாக இயக்குேராக பதவி உயரவ்ு வபற்றார.் 

 

ஜப்பான் பிரதமர் 

 ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர ்ஷின்நொ அநப ெமீபத்திை் காைமானார.் 

 ஒரு பிரெெ்ார சமறடயில் உலரயாற்றுலகயிை் அவர ்துப்பாக்கியாை் சுடப்பட்டார.் 

 ஷின்நொ அநப ேீண்ட காைம் ஜப்பானின் பிரதமராகப் பணியாற்றியவர ்ஆவார.் 

 அவர ் ஆரம்பத்திை் 2006-2007 வலரயும், பின்னர ் மீண்டும் 2012 முதை் 2020 வலரயிலும் 

பணியாற்றினார.் 
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ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பிரதமர் 

 ஐக்கியப் சபரரசின் பழலமவாதக் கட்சிறயச ் சசரந்்த பிரதமர ் நபாரிஸ் ஜான்ென் தனது 

பதவியில் இருே்து விைகுவதாக அறிவித்துள்ளார.் 

 புதிய தலைவலரத் நதரே்்வதடுக்கும் ஒரு வெயை்முலற முடியும் வலர ஜான்ென் அந்தப் 

வபாறுப்பிை் இருப்பார.் 

 

இந்திய இதணய உலகத்தின் தந்தத 

 விநதஷ் ெஞ்ொர ் ேிகாம் லிமிவடட ் (VSNL) என்ை ேிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர ்

பிரிநஜே்திர K. சிங்காை் காைமானார.் 

 இவர ்இே்திய இலணய உைகத்தின் தே்லத என அங்கீகரிக்கப்பட்டவர ்ஆோர.் 

 இவர ் ேிறுவனத்திலன ேிரவ்ாகம் வெய்வதிை் அவரது வலுவான கருத்துக்கள் மற்றும் 

அெெ்மின்லம நபான்ற பண்புகளுக்காக அறியப்பட்டார.் 

 

கரெ்ச்ி திருவிழா 

 ஒரு வார காைப் பாரம்பரிய விழாோன கரெ்ச்ி என்ை திருவிழாவானது, திரிபுராவின் 

கிழக்கத்தியப் புறேகர ்பகுதியிை் வதாடங்கியது. 

 இத்திருவிழாவின் நபாது 14 வதய்வங்களுக்கும் நதவிகளுக்கும் வழிபாடு ேடதத்ப்படும். 

 கரெ்ச்ி பூலஜயானது பிரதானமாக ஒரு பழங்குடியினரின் பண்டிலகயாகும்.  

 ஆனாை் அதன் நதாற்றத்தின் அடிப்பலடயிை் இது ஓர ்இே்து மதப் பண்டிலகயாகும். 
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சதால்சபாருள் ஆய்வாளர் எனமுல் ஹக் 

 பிரபை வதாை்வபாருள் ஆய்வாளர,் வரைாற்றாசிரியர,் கலை ேிபுணர ் மை்றும் வங்காள 

நதெ நதசிய அருங்காடச்ியகத்தின் முன்னாள் தலைலம இயக்குேரான டாக்டர ் எனமுை் 

ேக் காைமானார.் 

 இவர ் 2016 ஆம் ஆண்டிை் ஏகுநஷ பதக்கத்திலனயும், 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஸ்வாதிோத 

பதக்கத்திலனயும் வபற்றார.் 

 அவரதுப் பங்களிப்புகளுக்காக சேண்டி இே்திய அரசு அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதிறன 

வழங்கி வகௌரவித்தது. 

 

திருமதி பிரபஞ்ெப் தபரழகி 

 வதன் வகாரியாவின் நயாசு ேகரிை் ேலடவபற்ற இறுதிப் நபாட்டியிை் இே்தியாவின் பை்ைவி 

சிங், திருமதி பிரபஞ்ெப் நபரழகிப் பட்டத்லத வவன்றுள்ளார.் 

 இவர ்2020 ஆம் ஆண்டிை் வஜய்ப்பூரிை் ேலடவபற்ற திருமதி இே்தியா பட்டத்லத வவன்றார.் 

 பின்னர ் 2021 ஆம் ஆண்டிை் வடை்லியிை் ேலடவபற்ற ஆசிய அளவிைானப் நபாட்டியிை் 

திருமதி இே்நதா-ஆசியா பிரபஞ்ெப் பட்டத்லதயும் இவர ்வவன்றார.் 

 

 

சுப்ரம்ீ ஆர்டர் ஆஃப் கிரிொந்திமம் விருது 

 ஜப்பான் அரொனது அதன் முன்னாள் பிரதமர ்ஷின்நொ அநப அவரக்ளுக்கு, சுப்ரீம் ஆரட்ர ்

ஆஃப் கிரிொே்திமம் என்ற விருதிலன அவரது மரணத்திற்குப் பின் வழங்கி வகௌரவிக்க 

முடிவு வெய்தது. 

 இது ஜப்பானின் மிக உயரிய விருதாகும். 

 ஜப்பானின் நபரரெர ்வமய்ஜி 1876 ஆம் ஆண்டிை் கிராண்ட் காரட்ன் ஆஃப் தி ஆரட்ர ்என்ற 

விருதிலன ேிறுவினார.் 

 ஜப்பானின் உயரிய விருலதப் வபற்ற ோன்காவது முன்னாள் பிரதமர ்இவர ்ஆவார.் 

 இே்த விருதானது ஐநராப்பிய விருதுகலளப் நபாைை்ைாமை், மரணத்திற்குப் பின்னரும் 

வழங்கப் படைாம். 
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தபராயரக்ளுக்கான ஆதலாெதனக் குழு 

 நபாப் பிரான்சிஸ் உைகப் நபராயரக்லளத் நதரே்்வதடுப்பதிை் அவருக்கு உதவ இரண்டு 

கன்னியாஸ்திரிகலளயும், ஒரு ொதாரணப் வபண் என மூன்று வபண்கலளக் சகாண்ட  

குழுலவ ேியமித்துள்ளார.் 

 அே்த மூன்று வபண்கள் அரவ்ஜன்டினாவின் ொதாரண வபண் மரியா லியா வெரவ்ிநனா, 

பிவரஞ்சு கன்னியாஸ்திரி யுநவான் வரயுங்நகாட் மற்றும் இத்தாலிய கன்னியாஸ்திரி 

ரஃவபை்ைா வபட்ரினி ஆகிநயார ்ஆவர.் 

 மாதத்திற்கு இரண்டு முலற, அந்தக் குழுவின் ெரவ்நதெ உறுப்பினர ் ோடுகள் தங்களது 

ஆநைாெலனகலளப் பற்றி விவாதிக்க நராம் ேகரிை் ெே்திக்க உள்ளன. 

 

இலண்டன் இந்தியத் திதரப்பட விருது விழா 

 இே்த ஆண்டு இைண்டன் இே்தியத் திலரப்பட விருது விழாவிை் திலரப்படத் 

தயாரிப்பாளரக்ள் அபரண்ா வென் மற்றும் ேே்திதா தாஸ் ஆகிநயாருக்கு ஐகான் விருது 

வழங்கப் படட்ுள்ளது. 

 இே்திய மற்றும் உைகச ்சினிமாவிற்கு அவரக்ள் ஆற்றியப் பங்களிப்பிை்காக சேண்டி இே்த 

விருதானது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இயக்குேர ் பான் ேளினின், 'வெை்நைா நஷா' (தி ைாஸ்ட் பிலிம் நஷா) என்ற திலரப் 

படமானது இே்த ஆண்டிை், பாரல்வயாளரக்ளாை் சிறே்த திலரப்படமாக வாக்களிக்கப் 

படட்ு அதற்கான விருலத வவன்றது. 

 வருடாே்திர ெதாய்ஜித ்நர குறும்படப் பிரிவிை் 'ஜாக்ரன்' என்ற குறும்படமானது LIFF ஜூரி 

பரிலெ வவன்றது. 

 

சகௌதம் அதானி - உலகின்  நான்காவது பணக்காரர் 
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 சகௌதம் அதானி, றமக்சராசாப்ட் நிறுேனத்தின் நிறுேனர ்பில்சகடஸ்் அேரக்றள விஞ்சி, 

உலகின் நான்காேது பணக்காரராக மாறியுள்ளார.் 

 சபாரப்்ஸ் நிகழ்சநரப் பணக்காரரக்ளுக்கானப் பட்டியலில் முசகஷ் அம்பானி 10ேது 

இடத்தில் உள்ளார.் 

 சடஸ்லா மை்றும் ஸ்சபஸ் எக்ஸ் நிறுேனத்தின் நிறுேனர ் எசலான் மஸ்க் இந்தப் 

பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

 

68வது ததசியத் திதரப்பட விருதுகள் 2022 

 நகாவிட்-19 வதாடரப்ாக ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக இே்த ஆண்டின் விருது 

வழங்கும் விழாவானது, 2020 ஆம் ஆண்டிலிருே்து வவளியான திலரப்படங்கலளக் 

வகௌரவிக்கும் வலகயிை் விருதுகலள வழங்கியது. 

 சூரலரப் நபாற்று திலரப்படமானது இே்த விருது ேழங்கும் விழாவில் ோன்கு முக்கிய 

விருதுகளுள் மூன்று விருதுகலள வவன்றது. 

 ‘தன்ோஜி தி அன்ெங் வாரியர’் என்ற திலரப்படமும் முக்கிய விருதுகலள வவன்றது. 

 நதசியத் திலரப்பட விருதுகள் ஆனது 1954 ஆம் ஆண்டு முதை் இே்தியாவிை் ேடத்தப் படட்ு 

வரும் ஒரு மிக முக்கியமான திலரப்பட விருது விழாவாகும். 

 சிை முக்கிய விருதுகள் 

o சிறே்த திலரப்படம்: சூரலரப் நபாற்று 

o சிறே்த இயக்குனர:் அய்யப்பனும் நகாஷியும் திலரப்படத்திற்காக ெெச்ிதானே்தன் K.R  

o சிறே்த ேடிகர:் சூரலரப் நபாற்று திலரப்படத்திற்காக சூரய்ா மற்றும் தன்ோஜி 

திலரப்படத்திற்காக அஜய் நதவ்கான் 

o சிறே்த ேடிலக: சூரலரப் நபாற்று திலரப்படத்திற்காக அபரண்ா பாைமுரளி 

o சிறே்த பின்னணி இலெ: சூரலரப் நபாற்று திலரப்படத்திற்காக G.V. பிரகாஷ் குமார ்

o சிறே்த துலண ேடிலக: சிவரஞ்ெனியும் இன்னும் சிை வபண்களும் திலரப் 

படத்திற்காக ைடச்ுமி பிரியா ெே்திரவமௌலி 

o சிறே்த வதாகுப்பு: சிவரஞ்சினியும் இன்றும் சிை வபண்களும் திலரப்படத்திற்காக 

ஸ்ரீகர ்பிரசாத் 

o சிறே்த திலரக்கலத: சூரலரப் நபாற்று திலரப்படத்திற்காக சுதா வகாங்கரா மற்றும் 

மண்நடைா திலரப்படதத்ிற்காக மநடான் அஷ்வின் 

o தமிழிை் சிறே்த திலரப்படம்: சிவரஞ்சினியும் இன்னும் சிை வபண்களும். 

o சிறே்த அறிமுக இயக்குனருக்கான இே்திரா காே்தி விருது: மண்நடைா (தமிழ்) திலரப் 

படத்திற்காக மநடான் அஷ்வின் 

o திலரப்படம் எடுப்பதற்கு மிகவும் உகந்த மாேிைம்: மத்தியப் பிரநதெம் 

 

உலகின் சிறந்த சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவன வங்கி 

 வடவைப்வமன்ட் நபங்க் ஆஃப் சிங்கப்பூர ் லிமிவடட் (DBS வங்கி) என்ை வங்கியானது 

யூநராமனி ேிறுவனத்தினாை் ‘உைகின் சிறே்த சிறு மற்றும் ேடுத்தர ேிறுவன வங்கி' என 

அங்கீகரிக்கப் படட்ுள்ளது. 
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 வளரெ்ச்ி மற்றும் நமம்பாடல்ட நமம்படுத்துவதற்காக சேண்டி சிறு மற்றும் ேடுத்தர 

ேிறுவனங்களுடன் (SMEs) இலணே்து உைகளாவியத் வதாழிை்துலற ேிறுவனமாக இே்த 

வங்கி தனது ேிலைலய ேிறுவியுள்ளது. 

 இே்த வங்கிக்குச ் ெமீபதத்ிை் வழங்கப்பட்ட இே்த உைகின் சிறே்த சிறு மற்றும் ேடுத்தர 

ேிறுவன வங்கி என்ற அங்கீகாரத்திலன ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திலனெ ்நெரே்்த முன்னணி 

ேிதி வழங்கீடட்ு ேிறுவனமான யூநராமனி வழங்கியது. 

 இே்த வங்கியானது 2018 ஆம் ஆண்டிலிருே்து இரண்டாவது முலறயாக இே்த 

அங்கீகாரத்திலனப் வபற்றுள்ளது. 

 இது பின்வரும் மூன்று விருதுகலளயும் முதை் முலறயாகப் வபற்றுள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகின் சிறே்த ேிதிப் புத்தாக்கம் 

o ஆசியாவின் சிறே்தச ்வெை்வ நமைாண்லம வங்கி 2022 

o ஆசியாவின் சிறே்த  சிறு மற்றும் ேடுத்தர ேிறுவன வங்கி விருது 2022 

 

உலக ஆற்றல் பரிசு 2022 

 இந்திய ேம்சாேளிறயச ் சசரந்்த சகௌசிக் ராேசசகரா என்ை சபராசிரியர ் மதிப்பு மிக்க 

உலக ஆை்ைல் பரிறச சேன்றுள்ளார.் 

 மின் உை்பத்தி உமிழ்றேக் குறைக்கும் ேறகயிலான சதாழில்நுட்பத்துடன், 

சபாக்குேரத்து மின்மயமாக்கல் மை்றும் ஆை்ைல் திைன்மிக்க சதாழில்நுட்பங்கள் 

சபான்ைேை்றில் அேர ்ஆை்றிய சிைந்தப் பங்களிப்புகளுக்காக சேண்டி அேருக்கு இந்தப் 

பரிசானது ேழங்கப் படட்ுள்ளது. 

 மாஸ்சகா நகரில் அனுசரிக்கப்பட உள்ள ரஷ்ய எரிசக்தி ோரத்தின் சபாது இந்த விருது 

ேழங்கும் விழாோனது நறடசபை உள்ளது. 

 

கமல்ஹாெனுக்கு தங்க நுதழவு இதெவுெ ்சீட்டு 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது, தமிழ் நடிகர ் கமல்ஹாசனுக்கு மதிப்புமிக்க தங்க நுறழவு 

இறசவுச ்சீட்டிறன ேழங்கியுள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தங்க நுறழவு இறசவுச ் சீடட்ு என்பது ஐந்து முதல் பத்து 

ஆண்டுகள் ேறரயில் குடியிருப்பு இறசவிறன ேழங்கும் ஒரு நீண்ட கால குடியுரிறம 

நுறழவு இறசவுத் திட்டமாகும். 

 இதில் நுறழவு இறசவு ஆனது நிரந்தரமாக நீட்டிக்கப்படுகிைது. 

 இது பல்சேறு சதாழில்களில் உயரச்சயல்திைன் சகாண்டேரக்ளுக்கும், சதாழில் 

ேல்லுநரக்ளுக்கும், முதலீட்டாளரக்ளுக்கும் மை்றும் திைன் சகாண்டேரக்ளுக்கும் ேழங்கப் 

படுகிைது. 

 

அதிக வரி செலுத்தும் நபரக்ள் 

 நாட்டின் சமம்பாட்டில் ரஜினிகாந்த் மை்றும் அக்சய் குமார ் ஆகிசயார ் ஆை்றியப் 

பங்களிப்றப அங்கீகரிக்கும் ேறகயில், ேருமான ேரித்துறை சாரப்ில் விருது ேழங்கப் 

பட்டது. 
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 முறையாக ேரி சசலுத்தியதை்காக ரஜினிகாந்த்திை்கு விருது ேழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவிசலசய அதிக ேரி சசலுத்துபேரான அக்சய் குமாருக்கு ‘சம்மான் பத்ரா’ விருது 

ேழங்கப்பட்டது. 

 

வின்ஸ்டன் ெரெ்ச்ில் ததலதமத்துவ விருது 

 உக்றரன் நாட்டின் அதிபர ் சோசலாடிமிர ் சேசலன்ஸ்கிக்கு வின்ஸ்டன் சரச்ச்ில் 

தறலறமத்துே விருதானது ேழங்கப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 24 ஆம் சததியன்று, உக்றரன் மீது சமை்சகாள்ளப்பட்ட ரஷ்ய 

பறடசயடுப்பிை்கு எதிராக அேர ் நிறலயாக நின்று சபாராடியதை்காக இந்த விருது 

அேருக்கு ேழங்கப் பட்டது. 

 இது 1940 ஆம் ஆண்டில் சரச்ச்ில் எதிர ்சகாண்ட நிறலறயப் சபான்ைதாகும். 

 வின்ஸ்டன் சரச்ச்ில் தறலறமத்துே விருதானது முதன்முதலில் 2006 ஆம் ஆண்டில் 

ேழங்கப் பட்டது. 

 வின்ஸ்டன் சரச்ச்ில் இரண்டாம் உலகப் சபாரின் சபாதும், 1951 முதல் 1955 ஆம் ஆண்டு 

ேறரயிலும் ஐக்கியப் சபரரசின் பிரதமராகப் பணியாை்றினார.் 

 

இந்தியாவின் பணக்காரப் சபண்மணி 

 HCL வடக்னாைஜிஸ் என்ை ேிறுவனத்தின் தலைவர ் நராஷ்னி ோடார ் மை்நோத்ரா 

இே்தியாவின் பணக்காரப் வபண்மணி என்ற தனது இடத்லதத் தக்க லவத்துக் 

வகாண்டுள்ளார.் 

 லேக்கா என்ை ேிறுவனத்தின் ேிறுவனர ் ஃபாை்குனி ோயர ் இந்தப் பட்டியலில் 2வது 

பணக்காரப் வபண்மணியாக உருவவடுத்துள்ளார ்

 பநயாகான் என்ை ேிறுவனத்தின் கிரண் மசூம்தார ் தரவரிலெயிை் ஒரு இடம் பின்தங்கி, 

ோட்டின் மூன்றாவது பணக்காரப் வபண்மணியாக இடம் வபற்றுள்ளார.் 
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விதளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

தகாெதனாவ் நிதனவு தடகளப் தபாட்டி 

 200 மீட்டர ் ஓட்டப் பே்தயத்திை் 3வது அதிநவக இே்தியப் வபண்மணி என்ற ஒரு 

வபருலமலயத ்தனைடச்ுமி வபற்றார.் 

 கஜகஸ்தானின் அை்மாட்டி ேகரிை் ேலடவபற்ற நகாொநனாவ் ேிலனவு தடகளப் 

நபாட்டியிை் 200 மீட்டர ்பிரிவிை் அவர ்தனது தனிப்பட்டச ்ொதலன அளவிைான நேரத்திை் 

அே்தத ்தூரத்திலனக் கடே்து தங்கம் வவன்றார.் 

 நதசியச ்ொதலனயாளரக்ளான ெரஸ்வதி ொோ (22.82 வினாடிகள்) மற்றும் ஹிமா தாஸ் 

(22.88 வினாடிகள்) ஆகிநயாருக்குப் பிறகு 23 வினாடிகளிை் இே்தத ் தூரத்திலனக் கடே்த 

மூன்றாவது இே்தியப் வபண்மணி இவநர ஆவார.் 

 தனைடச்ுமி நெகர ்தமிழ்ோடல்டெ ்நெரே்்த இே்தியத் தடகள வீராங்கலன ஆவார.் 

 பஞ்ொப்லபெ ்நெரே்்த இே்திய வடட்ு எறிதை் வீராங்கலனயான ேவ்ஜீத் திை்ைான் தங்கப் 

பதக்கம் வவன்றார.் 

 

அதானி ஸ்தபார்ட்ஸ்தலன் நிறுவனம் 

 இது அதானி குழுமத்தின் ஒரு விலளயாடட்ுத்துலறப் பிரிவாகும். 

 இது இே்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்துடன் (IOA) ஒரு ேீண்ட காை முதன்லம ேிதி ஆதரவு 

ஒப்பே்தத்திை் லகவயழுத்திடட்ுள்ளது. 

 இது வரவிருக்கும் பரம்ிங்காம் காமன்வவை்த் விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகள் 2022, ோங்நொ 

ஆசிய விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகள் 2022 மற்றும் பாரீஸ் ஒலிம்பிக் விலளயாடட்ுப் 

நபாட்டிகள் 2024 ஆகியவற்றின் நபாது இே்தியா ொரப்ாக பங்நகற்கும் அணிக்கான 

அதிகாரப்பூரவ்ப் பங்குதாரராக இருக்கும். 

 இது முன்னதாக 2021 ஆம் ஆண்டில் நடாக்கிநயா ஒலிம்பிக்கின் நபாது இே்தியக் குழுவுடன் 

வதாடரப்ுலடயது. 

 

நீரஜ் தொப்ராவின் ததசியெ ்ொததன 

 ேீரஜ் நொப்ரா, ஸ்வீடன் நாட்டின் ஸ்டாக்நோம் டயமண்ட் லீக் நபாட்டியிை் 89.94 மீட்டர ்

தூரம் வலர ஈட்டி எறிே்து ஒநர மாதத்திை் இரண்டாவது முலறயாக ஒரு புதிய நதசியச ்

ொதலனலயப் பலடத்துள்ளார.் 

 இதனால் ெமீபத்திை், 89.30 மீட்டர ்தூரம் வலர ஈட்டி எறிே்த தனது முே்லதயச ்ொதலனலய 

நொப்ரா முறியடித்தார.் 

 தனது மூன்றாவது முயற்சியிை் 90.31 மீட்டர ் தூரம் வலர ஈடட்ி எறிே்த கிவரனடாவின் 

ஆண்டரெ்ன் பீட்டரஸ்் என்பவருக்கு அடுத்தபடியாக நொப்ரா இரண்டாவது இடத்லதப் 

வபற்றார.் 
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ஜஸ்பிரித் பும்ரா - உலகெ ்ொததன 

 இே்தியக் கிரிக்வகட் அணித் தலைவர ் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 35 ரன்கள் எடுத்து, வடஸ்ட் 

கிரிக்வகட் நபாட்டியிை் ஒரு ஓவரிை் அதிகபடெ் ரன்கலள எடுத்த வீரர ் என்ற உைக 

ொதலனலயப் பலடத்தார.் 

 இவர ் இங்கிலாந்தின் ஸ்டுேரட்் பிராட ் என்பேரின் பந்து வீசச்ில் ஆடி 29 ஓட்டங்கள் 

எடுத்ததுடன் 6 ஓட்டங்கள் உபரி என்ை ேறகயில் கூடுதைாக எடுத்து இே்தெ ்ொதலனலயப் 

பலடத்தார.் 

 இதன் மூைம், இவர ்சமை்கிந்தியத் தீவுகளின் பிலரயன் ைாராவின் ொதலனலய ஒரு ரன் 

வித்தியாெத்திை் முறியடித்தார.் 

 ைாரா, 2003-04 ஆம் ஆண்டிை் ேலடவபற்ற ஒரு வடஸ்ட் நபாட்டியிை் 28 ரன்கள் எடுத்து, 

வதன்னாப்பிரிக்காவின் ராபின் பீட்டரெ்னின் ொதலனலய முறியடித்தார.் 

 முன்னாள் ஆஸ்திநரலிய வீரர ் ஜாரஜ்் வபய்லியும் 28 ரன்கள் எடுத்து ொதலன ஒன்றைப் 

பலடத்திருே்தார.் 

 

புதிய பந்துவீெச்ு ொததன 

 ஜஸ்பிரித் பும்ரா இங்கிைாே்திை் ேலடவபற்ற வடஸ்ட் நபாட்டித் வதாடரின் நபாது அதிக 

விக்வகடக்லள (21) வீழ்த்திய இே்தியப் பே்துவீெெ்ாளர ் என்ற ஒரு புதிய ொதலனலயப் 

பலடத்துள்ளார.் 

 ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் இே்தப் புதிய ொதலனயானது, 2014 ஆம் ஆண்டிை்  ேலடவபற்ற ஐே்து 

நபாட்டிகள் வகாண்ட வதாடரின் நபாது புவநனஷ்வர ்குமார ்வீழ்த்திய 19 விக்வகடட்ுகளின் 

ொதலனலய முறியடிதத்ுள்ளது. 

 

 

15 வயதிற்கு உட்பட்டவரக்ளுக்கான ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 ஆசிய மை்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் இே்திய அணி பட்டத்லத வவன்றுள்ளது 

 பே்லரனிை் ேடந்த 15 வயதுக்குட்பட்நடாருக்கான ஆசிய மை்யுத்தச ் ொம்பியன்ஷிப் 

நபாட்டியிை் இே்திய ஆண் மை்யுத்த வீரரக்ள் 4 தங்கம் உட்பட ஏழு பதக்கங்கலள 

வவன்றனர.் 

 இதிை் ோன்கு தங்கப் பதக்கங்கள், இரண்டு வவள்ளி மற்றும் ஒரு வவண்கைப் பதக்கங்கள் 

அடங்கும். 

 இதற்கு முன் இே்திய மை்யுத்த வீராங்கலனகள் 6 தங்கம் மற்றும் மூன்று வவள்ளிப் 

பதக்கங்கலள வவன்றிருே்தனர.் 

Player Season Matches Wickets 

Jasprit Bumrah 2021/22 5 21 

Bhuvneshwar Kumar 2014 5 19 

Zaheer Khan 2007 3 18 

Ishant Sharma 2018 5 18 

Subhash Gupte 1959 5 17 
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SENA குழும நாடுகளில் சடஸ்ட் விக்சகட்டுகள் 

 SENA ோடுகளிை், 100 விக்வகடட்ுகலள வீழ்த்திய 6வது இே்தியப் பே்துவீெெ்ாளர ் மற்றும் 

5வது நவகப் பே்து வீெெ்ாளர ்என்ற வபருலமலய ஜஸ்பிரித் பும்ரா வபற்றார.் 

 இதன் மூைம், அவர ்கபிை்நதவ், ஜாகீர ்கான், இஷாே்த் ெரம்ா, முகமது ஷமி மற்றும் அனிை் 

கும்ப்நள நபான்ற ஜாம்பவான்கள் ேிலறே்தப் படட்ியலிை் இலணே்தார.் 

 SENA  குழும ோடுகளிை் வதன்னாப்பிரிக்கா, இங்கிைாே்து, ேியூசிைாே்து மற்றும் 

ஆஸ்திநரலியா ஆகியலவ அடங்கும். 

 

காமன்சவல்த் விதளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காம் காமன்வவை்த் விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகளிை் மகளிர ்

கிரிக்வகட் சபாட்டி அறிமுகமாக உள்ளது. 

 காமன்வவை்த் விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகளிை் கிரிக்வகட் விலளயாடப்படுவது இது 

இரண்டாவது முலறயாகும். 

 1998 ஆம் ஆண்டு நகாைாைம்பூர ் ேகரிை் ேலடவபற்ற காமன்வவை்த் விலளயாடட்ுப் 

நபாட்டிகளிை் ஆண்களுக்கான ஒருோள் கிரிக்வகட் நபாட்டி விறளயாடட்ுப் பட்டியலிை் 

நெரக்்கப் பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காம் காமன்வவை்த் விலளயாடட்ுப் நபாட்டியிை் டி20 கிரிக்வகட் 

நபாட்டி அறிமுகமாக உள்ளது. 

 இே்தப் நபாட்டியிை் மகளிர ்கிரிக்வகட ்அணியானது முதை் முலறயாக பங்நகற்பலத இது 

குறிக்கும். 

 

எதலார்டா தகாப்தபப் தபாட்டி 

 கஜகஸ்தானின் நூர-்சுை்தான் என்னுமிடத்திை் ேலடவபற்ற எநைாரட்ா நகாப்லபப் 

நபாட்டியிை் இலளநயார ் உைகக் குத்துெெ்ண்லட ொம்பியன்களான அை்ஃபியா பதான் 

மற்றும் கிதிகா ஆகிநயார ்தங்கப் பதக்கத்திலன வவன்றுள்ளனர.் 

 நமலும் இரு இே்தியக் குத்துெெ்ண்லட வீராங்கலனகளான கலைவாணி சீனிவாென் 

மற்றும் ஜமுனா நபாநரா ஆகிநயார ்வவள்ளிப் பதக்கங்கலள வவன்றனர.் 

 இே்தப் நபாட்டியிை் இே்தியா, உஸ்வபகிஸ்தான் மற்றும் கஜகஸ்தான், கியூபா, சீனா 

மற்றும் மங்நகாலியா நபான்ற ோடுகளின் வீரரக்ள் கைே்து வகாண்டனர.் 

 

உலக மாஸ்டரஸ்் தடகள ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 94 வயதான அரியானா மாநிலத்திறனச ்சசரந்்த பகவானி நதவி தாகர ்2022 ஆம் ஆண்டு 

உைக மாஸ்டரஸ்் தடகள ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் இே்தியாவிற்காக ஒரு தங்கம் 

மற்றும் 2 வவண்கைப் பதக்கங்கலள வவன்றார.் 

 பின்லாந்தின் தாம்பியரில் நறடசபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டின் உைக மாஸ்டரஸ்் தடகள 

ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியின் 100 மீட்டர ் தலட தாண்டுதை் நபாட்டியிை் இவர ் தங்கப் 

பதக்கத்திலனப் வபற்றார.் 

 சமலும் இவர ்குண்டு எறிதலிை் வவண்கைப் பதக்கத்திலன வவன்றார.் 
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காமன்சவல்த் விதளயாட்டுப் தபாட்டிகள் - 2022 

 இங்கிலாந்தின் பரம்ிங்காமிை் ேலடவபறவுள்ள காமன்வவை்த் நபாட்டியிை் இே்திய 

அணிலய ேரம்ன்ப்ரதீ் கவுர ்வழி ேடத்த உள்ளார.் 

 இே்தப் பை்துலற விலளயாடட்ு ேிகழ்விை் மகளிருக்கான டி20 ெரவ்நதெப் நபாட்டி இடம் 

வபறுவது இதுநவ முதை் முலறயாகும். 

 இே்திய அணியானது, ஆஸ்திநரலியா, பாரப்டாஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

ோடுகளுடன் A  பிரிவிை் நபாட்டியிட உள்ளது. 

 

 

விம்பிள்டன் ஆடவர் தபாட்டி 

 வெரப்ியாவின் நோவக் நஜாநகாவிெ ் ஏழாவது விம்பிள்டன் ஆடவர ் நபாட்டியின் 

பட்டத்லதயும் 21வது கிராண்டஸ்்ைாம் பட்டத்லதயும் வவன்றார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு விம்பிள்டன் ொம்பியன்ஷிப் என்பது ைண்டனிை் ேலடவபற்று வரும் ஒரு 

கிராண்டஸ்்ைாம் வடன்னிஸ் நபாட்டியாகும். 
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20 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய மல்யுத்தெ ்ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 பஹ்றரன் நாட்டின் மனாமா நகரில் நறடசபை்ை 20 வயதிற்குட்பட்நடாருக்கான ஆசிய 

மை்யுத்தச ்ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியிை் இே்திய அணி 22 பதக்கங்கலள வவன்றது. 

 இே்திய அணி 4 தங்கப் பதக்கங்கள், 9 வவள்ளி மற்றும் 9 வவண்கைப் பதக்கங்கலள 

வவன்றது. 

 இே்திய அணியிை் ஆடவர ்மற்றும் மகளிர ்மை்யுத்த வீரரக்ள் அடங்குவர.் 

 

 

ISSF உலகக் தகாப்தப தபாட்டி 

 அஸ்சபரிோனின் பாகு நகரத்தில் நறடசபை்ை ISSF உைகக் நகாப்லபயிை் மூத்த இே்தியத் 

துப்பாக்கி சுடுதை் வீரர ்லமராஜ் அகமது கான் ஆண்களுக்கான  ஸ்கீட் என்ற துப்பாக்கிெ ்

சுடுதை் பிரிவிை் தங்கப் பதக்கம் வவன்ற முதை் ேபர ் என்ற ஒரு வரைாற்றிலனப் 

பலடத்தார.் 

 வகாரியாலவெ ்நெரே்்த மின்சு கிம் இரண்டாம் இடத்லதயும், பிரிட்டலனெ ்நெரே்்த வபன் 

வைவவலின் மூன்றாம் இடத்லதயும் வபற்றனர.் 

S.No Category Winner 

1 Men’s Singles N. Djokovic 

2 Women’s Singles E. Rybakina 

3 Men’s Doubles M. Ebden & M. Purcell 

4 Women’s Doubles K. Siniaková & B. Krejčíková 

5 Mixed Doubles D. Krawczyk & N. Skupski 
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சிங்கப்பூர் ஓபன் பட்டம் 

 2022 ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர ் ஓபன் BWF சூப்பர ் 500 நபாட்டியிை் வபண்கள் ஒற்லறயர ்

பிரிவிை் P.V. சிே்து பட்டத்லதக் லகப்பற்றினார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் உைக ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்திலன வவன்ற பிறகு, சிே்து வவன்ற முதை் 

சூப்பர ்500 பட்டம் இதுவாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிை், அவர ்இரண்டு சூப்பர ்300 பட்டங்கலள வவன்றுள்ளார.் 

 சிங்கப்பூர ் ஓபன் நபடம்ிண்டன் நபாட்டியானது 1929 ஆம் ஆண்டு முதை் ஒவ்நவார ்

ஆண்டும் ேடத்தப்படட்ு வருகிறது. 

 

 

36வது ததசிய விதளயாட்டுப் தபாட்டியின் சின்னம் 

 36வது நதசிய விலளயாடட்ுப் நபாட்டிகள் ஆனது, வெப்டம்பர ்28 முதை் அக்நடாபர ்10 வலர 

குஜராத ்ேகரிை் ேலடவபறவுள்ளது. 

 36வது நதசிய விலளயாடட்ுப் நபாட்டிக்கான (2022) ஆசியச ் சிங்கம் இடம் வபற்றச ்

சின்னமானது ெமீபத்திை் வவளியிடப்பட்டது. 

 

உலக தடகள ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 2025 

 உைகத் தடகள நபாட்டிகள் ெலபயானது 2025 ஆம் ஆண்டின் உைகத் தடகள ொம்பியன் 

ஷிப் நபாட்டியிலன ேடதத்ுவதற்கு சேண்டி ஜப்பானின் நடாக்கிநயா ேகரிலனத ் நதரவ்ு 

வெய்துள்ளது. 
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 18வது உைக தடகள ொம்பியன்ஷிப் (2022) நபாட்டியானது அவமரிக்காவின் ஓரிகான் 

ேகரிை் வதாடங்கியுள்ளது. 

 ேங்நகரியிை் உள்ள புதத்வபஸ்ட் ேகரிை் 2023 ஆம் ஆண்டின் நபாட்டி ேலடவபற உள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆண்டின் உைக ோடுகளுக்கிலடயிைான தடகள ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியானது 

குநராஷியாவின் வமடுலின் மற்றும் புைா ஆகிய ேகரங்களிை் ேலடவபறும். 

 2026 ஆம் ஆண்டு உைக ோடுகளுக்கிலடயிைான தடகள ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியானது 

அசமரிக்காவின் புநளாரிடாவின் டை்ைாேஸ்ஸீ ேகரிை் ேலடவபற உள்ளது. 

 

உலகத் தடகள ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி - உலக ொததன 

 உலகத் தடகள சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் 100 மீட்டர ் தறட ஓட்டத்தில் சடாபி அமுசன் 

தங்கம் சேன்ைார.் 

 இந்தப் சபாட்டியில் றநஜீரியா சேன்ை முதல் தங்கப் பதக்கம் இதுோகும். 

 தனது அறரயிறுதிப் சபாட்டியில் 12.12 வினாடிகளில் அந்தத் தூரத்திறனக் கடந்து உலகச ்

சாதறனறய முறியடித்தசதாடு, இறுதிப் சபாட்டியிலும் அேர ் அதிசேகமாக அந்த 

தூரத்திறனக் கடந்தார.் 

 ஸ்வீடனின் அரம்ண்ட் டுப்லாண்டிஸ் ஒரு புதிய உலகச ்சாதறனறயப் பறடத்து, உயரம் 

தாண்டுதல் சபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் சேன்ைார.் 

 

உலக தடகள ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி – 2022 

 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியானது முதல்முறையாக அசமரிக்காவில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 பதக்கப் பட்டியறலப் சபாறுத்த ேறரயில், அசமரிக்க அணி கடந்த 10 நாட்களில் 

தங்களின் சபாட்டி சநரத்றதச ்சிைப்பாகப் பயன்படுத்தியது. 

 இதில் இந்தியா ஒடட்ு சமாத்தமாக 33ேது இடத்றதயும், ஆசிய அளவில் சீனா, ேப்பான் 

மை்றும் கேகஸ்தானுக்கு அடுத்தபடியாக நான்காேது இடத்றதயும் பிடித்தது. 

 அல்ஜீரியா, புரக்ினா பாசசா, குசராஷியா, கிரஸ்ீ, சதன் சகாரியா ஆகிய நாடுகள் தலா 1 

சேள்ளிப் பதக்கத்துடன் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியாவுடன் சசரத்்து 33ேது இடத்தில் 

உள்ளன. 

 

 

 

 டம்      ப க்க ்கள்  

1 அசமரிக்கா 33 

2 எத்திசயாப்பியா 10 

3 ேறமக்கா 10 

33 இந்தியா 1 
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முக்கிய தினங்கள் 

ததசிய மருத்துவரக்ள் தினம் - ஜூதல 01 

 இத்தினமானது முதன்முதலிை் 1991 ஆம் ஆண்டிை் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 வங்காளத்தின் இரண்டாவது முதைலமெெ்ரான டாக்டர ் பிதான் ெே்திர ராய் அவரக்ளின் 

பங்களிப்லப அங்கீகரிப்பதற்காக இத்தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 1882 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததியன்று பிறே்த இவர ் 1962 ஆம் ஆண்டிை் அநத 

நததியிை் உயிர ்இழே்தார.் 

 முன்னணியிை் உள்ள குடும்ப மருத்துவரக்ள் என்பது 2022 ஆம் ஆண்டின் இந்தத் 

தினத்திற்கான கருத்துருவாகும். 

 

 

ெரக்கு மற்றும் தெதவ வரி தினம் - ஜூதல 01 

 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 மற்றும் ஜூலை 01 ஆகிய தினங்களுக்கு இலடப்பட்ட இரவிை் 

ோடாளுமன்றத்தின் மத்திய மன்றத்திை் ேலடவபற்ற விழாவிை் ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 புதிய வரி விதிப்பு ேலடமுலறப் படுத்தப்பட்ட ஓராண்டு ேிலறலவக் குறிக்கும் வலகயிை் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததியன்று இத்தினமானது முதன்முதலிை் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 இது "ஒரு ோடு-ஒரு ெே்லத-ஒரு வரி" என்ற ஒரு கருத்தாக்கத்துடன் அறிமுகப் படுத்தப் 

பட்டது. 

 ெரக்கு மற்றும் நெலவ வரி என்பது ஒரு மலறமுக, பை கட்ட, நுகரவ்ு அடிப்பலடயிைான வரி 

அலமப்பாகும். 

 இருப்பினும், வபட்நராலியம், மதுபானம், முத்திலரத் தாள் வரி உள்ளிட்டலவ ெரக்கு 

மற்றும் நெலவ வரியிை் நெரக்்கப்படவிை்லை. 

 இே்தப் வபாருடக்ள் மீது பலழய வரி முலறலயப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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பட்டயக் கணக்காளரக்ள் தினம் - ஜூதல 01 

 இது இே்தியப் பட்டயக் கணக்காளரக்ள் ேிறுவனம் (ICAI) ேிறுவப்பட்ட தினம் என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததியிை் இே்தியப் பட்டயக் 

கணக்காளரக்ள் ேிறுவனம் (ICAI) ேிறுவப் பட்டலத ேிலனவுகூரும் வலகயிை் அனுெரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இே்தியாவின் மிகப் பழலமயான வதாழிை்முலற ேிறுவனங்களிை் இே்தியப் பட்டயக் 

கணக்காளரக்ள் ேிறுவனமும் ஒன்றாகும். 

 இது உறுப்பினரக்ள் எண்ணிக்லகயின் அடிப்பலடயிை் உைகின் இரண்டாவது வபரிய 

வதாழிை்முலற கணக்கியை் மற்றும் ேிதி அலமப்பு ஆகும். 

 இது இே்திய ோடாளுமன்றத்தினாை் உருவாக்கப்பட்ட ோட்டின் முதை் நதசியத ்

வதாழிை்முலறக் கணக்கியை் அலமப்பு ஆகும். 

 

உலக விதளயாட்டுத் துதறயின் பத்திரிதகயாளர் தினம் - ஜூதல 02 

 விலளயாடட்ுத ் துலறலய ஊக்குவிக்கச ் சசய்ேதற்காக விலளயாடட்ுத் துலற 

ஊடகவியைாளரக்ள் நமற்வகாள்ளும் நெலவகலளக் வகாண்டாடச ் சசய்வலத இது 

நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 விலளயாடட்ுத் துலற ஊடகவியை் என்பது விலளயாடட்ு வதாடரப்ான எே்தவவாரு துலற 

அை்ைது தலைப்பு வதாடரப்ான தகவை்களிை் கவனம் வெலுத்துகின்ற ஒரு வலகயான 

அறிக்லகயிடை் ஆகும். 

 விலளயாடட்ுத ் துலறப் பத்திரிலகயாளரக்ள் அெெ்கம், ஒளிபரப்பு மற்றும் இலணயம் 

உள்ளிட்ட பை்நவறு ஊடகத் தளங்களிை் பணிபுரிகின்றனர.் 

 ெரவ்நதெ விலளயாடட்ுப் பத்திரிலகயாளர ்ெங்கம் (AIPS) ஆனது 1994 ஆம் ஆண்டிை் உைக 

விலளயாடட்ுத ்துலறப் பத்திரிலகயாளர ்தினத்லத ேிறுவியது. 

 

ெரவ்ததெக் கூட்டுறவு தினம் – ஜூதல 02 

 1992 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய ோடுகளின் வபாதுெ ்ெலப இே்தத ்தினத்திலன அறிவித்தது. 

 ெரவ்நதெக் கூடட்ுறவுக் கூட்டணி ேிறுவப்பட்டதன் நூற்றாண்டு விழாலவக் குறிக்கும் 

வலகயிை் இே்தத் நததியானது நதரவ்ு வெய்யப்படட்து. 

 கூடட்ுறவுச ் ெங்கங்கள் ஆனது இே்த ஆண்டு 100வது ெரவ்நதெக் கூடட்ுறவு தினத்லத 

வகாண்டாடின. 

 இத்தினமானது ஐக்கிய ோடுகளின் ெரவ்நதெக் கூடட்ுறவு ஆண்டான 2012 ஆம் 

ஆண்டிலிருே்து இே்த ஆண்டு வலரயிைான ஒரு தொப்தத்லதக் குறிக்கிறது. 

 இே்தியாவிை் 100வது ெரவ்நதெக் கூடட்ுறவு தினம் ஆனது, இே்திய அரசின் கூடட்ுறவு 

அலமெெ்கம் மற்றும் இே்தியத் நதசியக் கூடட்ுறவு ஒன்றியம் (NCUI) ஆகியவற்றினாை் 

இலணே்து ஜூலை 04 ஆம் நததியன்று புது வடை்லியிை் உள்ள விஞ்ஞான் பவனிை் ஏற்பாடு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது. 
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 இே்தியத் நதசியக் கூடட்ுறவு ஒன்றியம் என்பது கூடட்ுறவுக் கை்வி மற்றும் பயிற்சி 

ஆகியவற்றிலன வழங்குவலத லமயமாகக் வகாண்டு இே்தியாவிை் இயங்கும் கூடட்ுறவு 

ேிறுவனங்களின் ஒரு உயரே்ிலை அலமப்பாகும். 

 100வது ெரவ்நதெக் கூடட்ுறவு தினத்தின் கருத்துரு, "கூடட்ுறவுகள் ஒரு சிறே்த உைகத்லத 

உருவாக்குகின்றன" என்பதாகும். 

 இே்தியாவிை் உள்ள கூடட்ுறவு ேிறுவனங்களானது உைகிநைநய மிகப்வபரியது ஆகும். 

 AMUL, IFFCO, KRIBHCO, NAFED நபான்றலவ இே்தியாவிை் உள்ள ேன்கு அறியப்பட்ட வவற்றி 

வபற்ற சில கூடட்ுறவு ேிறுவனங்கள் ஆகும். 

 

உலக அதடயாளம் காண இயலாதப் பறக்கும் சபாருட்கள் தினம் - ஜூதல 02 

 அலடயாளம் காண இயைாதப் பறக்கும் வபாருள்கள் (UFO) ெே்நதகத்திற்கு இடமின்றி 

இருப்பதற்காக உைக அலடயாளம் காண இயைாதப் பறக்கும் வபாருடக்ள் தின 

அலமப்பினாை் (WUFODO)  உறுதி வெய்யப்பட்ட தினமாகும். 

 உைகிை் முதன்முலறயாக அலடயாளம் காண இயைாதப் பறக்கும் வபாருள்கள் வதன்பட்ட 

இரண்டு முக்கியமான தினங்கலள இது ேிலனவு கூறுகிறது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24 ஆம் நததி, வகன்னத் அரன்ாை்ட் என்ற விமானி பறக்கும் தடட்ு 

நபான்ற ஒரு நதாற்றத்லதப் பாரத்்ததாகக் கூறியலத லவத்து இது முதன்முதலிை் 

வதன்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

 

ெரவ்ததெ சநகிழிப் தபகள் இல்லாத தினம் – ஜூதல 03 

 உைவகங்கிலும் உள்ள வேகிழிப் லபகலள ஒருமுலற மடட்ுநம பயன்படுத்தும் முலறலயத ்

தவிரக்்கும் நோக்கத்திற்காக சேண்டி நபக் ஃப்ர ீ நவரை்்ட் என்ற அலமப்பு நமற்வகாண்ட 

முன்வனடுப்பாகும். 

 ஜீநரா நவஸ்ட் ஐநராப்பா என்ற அலமப்பின் (ZWE) உறுப்பினரான வரவஸநரா, 2008 ஆம் 

ஆண்டு ஜூலை 03 ஆம் நததியன்று முதன்முதலிை் ெரவ்நதெ வேகிழிப் லப இை்ைாத தினம் 

அனுெரிக்கப்படும் முலறலமலயத் துவக்கினார.் 

 இே்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, 'சுழிய அளவு லபகள் - சுழிய அளவு 

கழிவுகள்' என்பதாகும். 

 

உலக விலங்குவழித் சதாற்று தினம் - ஜூதல 06 

 காய்ெெ்ை், எநபாைா மற்றும் வவஸ்ட் லேை் லவரஸ் நபான்ற விைங்குவழித் வதாற்று 

நோய்க்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட முதை் தடுப்பூசியின் ேிலனவாக இத்தினமானது 

குறிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 விைங்குவழித் வதாற்று நோய்கள் லவரஸ்கள், ஒடட்ுண்ணிகள், பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் 

பூஞ்லெகளாை் ஏற்படுகின்றன. 

 இே்தத ் தினமானது 1885 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 06 ஆம் நததியன்று, விைங்குகளிடமிருே்து 

மனிதரக்ளுக்கு பரவக்கூடிய விைங்குவழித் வதாற்று நோய்கலளப் பற்றி அறியச ்

சசய்வதற்காகவும் அது குறித்த விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் சேண்டி 

ேிறுவப் பட்டது. 
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 இது வவறிோய்க்கடி நோய்க்கு எதிரான முதை் தடுப்பூசியின் முதை் தவலணயிலன 

வழங்கிய பிவரஞ்சு உயிரியைாளர ்லூயிஸ் பாஸ்டர ்அவரக்லள ேிலனவு கூருகிறது. 

 

உலக ொக்தலட் தினம் - ஜூதல 07 

 இந்தத் தினமானது ஐநராப்பாவிை் 1550 ஆம் ஆண்டிை் ொக்நைட் முதன்முதலிை் அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்ட தினமாகும். 

 முதன்முதலிை் ொக்நைட் நுகரவ்ு ஆனது வமநொ அவமரிக்காவிை் பதிவு வெய்யப்பட்டது. 

 இன்லறய வமக்சிநகா ேகரானப் பண்லடய வமநொ அவமரிக்காவிை், மக்கள் நகாநகா 

காய்கலள "கடவுளின் உணவாக" கருதினர.் 

 திருமணத்தின் ேம்பகத் தன்லமலயக் குறிக்கும் ஒரு வழிமுலறயாக அங்கு ொக்நைட் 

உடவ்காள்ளப்பட்டதாக ேம்பப் படுகிறது. 

 

உலக கிஸ்வாஹிலி சமாழி தினம் – ஜூதல 07 

 

 யுவனஸ்நகா அலமப்பின் உறுப்பினர ் ோடுகள் முன்லவத்த ஒரு பிரகடனத்லதத் 

வதாடரே்்து இந்தத் தினமானது கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 இே்த ஆண்டிை் இத்தினமானது முதை்முலறயாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டிை் ேலடவபற்ற யுவனஸ்நகாவின் 41வது அமரவ்ின் நபாது ஏற்றுக் 

வகாள்ளப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘அலமதி மற்றும் வெழுலமக்கான 

கிஸ்வாஹிலி’ என்பதாகும். 

 கிஸ்வாஹிலி வமாழியானது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அதன் துலண-ெோரா பகுதிகளிை் 

பரவைாகப் நபெப்படுகிறது. 

 ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூரவ் வமாழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒநர ஆப்பிரிக்க 

வமாழி இதுவாகும். 

 ஐக்கிய ோடுகள் ெலப, இவ்வாறு அங்கீகரித்த முதை் ஆப்பிரிக்க வமாழியும் இதுநவ ஆகும். 
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வன மதஹாத்ெவம் - ஜூதல 01 முதல் 07 வதர 

 வன மநோத்ெவம் என்பது 1950 ஆம் ஆண்டிை் K.M. முன்ஷி அவரக்ளாை் வதாடங்கப் 

பட்டது. 

 காடுகலளப் பாதுகாத்தை் மற்றும் மரங்கலள ேடுதை் ஆகியலவ குறித்து சபாது 

மக்களிலடநய ஆரவ்த்திலன உருவாக்குவலத இது நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 நமலும், மரங்களின் ேன்லமகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பற்றியும், மரங்கலள வவட்டச ்

சசய்வதாை் ஏற்படும் தீலமகள் பற்றியும் இே்த ோளிை் விழிப்புணரவ்ுப் பிரெெ்ாரங்கள் 

ேடத்தப் படுகின்றன. 

 

ததசிய மீனவர் தினம் - ஜூதல 10 

 ோடு முழுவதும் உள்ள அலனத்து மீனவ மக்கள், மீன் விவொயிகள் மற்றும் இத்துலற 

வதாடரப்ான பங்குதாரரக்ளுடன் ஒற்றுலமலய வவளிப்படுத்தச ் சசய்வலத இது 

நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 அறிவியைாளரக்ளான டாக்டர ்K.H.அலிகுன்ஹி மற்றும் டாக்டர ்H.L.வெௌத்ரி ஆகிநயாரின் 

ேிலனவாக இே்த தினம் வகாண்டாடப் படுகிறது. 

 இே்த இருவரும் 1957 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 10 ஆம் நததியன்று இே்தியாவின் முக்கியப் 

பயிரக்ளிை் லேநபாலபநெஷன் முறைறய (தூண்டப்பட்ட இனப்வபருக்கத் வதாழிை் 

நுட்பம்) வவற்றிகரமாக ேிரூபித்தனர.் 

 ோட்டின் வபாருளாதார மற்றும் ஒடட்ு வமாத்த வளரெ்ச்ியிை் மீன்பிடித் துலற முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. 

 இது "சூரிய உதயத ்துலற" என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

உலக மக்கள் சதாதக தினம் - ஜூதல 11 

 உைகளாவிய மக்கள்வதாலகப் பிரெச்ிலனகள் குறித்த விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தச ்

சசய்வதற்காக இே்தத் தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 "8 பிை்லியன்கள் மக்கள்வதாலக வகாண்ட உைகம்: அலனவருக்குமான ஒரு வேகிழ் 

திறன்மிக்க எதிரக்ாைத்லத நோக்கி - வாய்ப்புகலளப் பயன்படுதத்ுதை் மற்றும் 

அலனவருக்குமான உரிலமகள் மற்றும் நதரவ்ுகலள உறுதி வெய்தை்" என்ற ஒரு 

கருத்துருவின் கீழ் இத்தினமானது வகாண்டாடப்பட்டது. 

 ஐக்கிய ோடுகள் நமம்பாடட்ுத் திட்ட அலமப்பானது 1989 ஆம் ஆண்டிை் "உைக மக்கள் 

வதாலகத் தினத்லத" அனுெரிக்கத் வதாடங்கியது. 

 1987 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 11 ஆம் நததியன்று உைக மக்கள் வதாலகயானது 5 பிை்லியலன 

எட்டிய பிறகு இே்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய ோடுகள் வபாதுச ் ெலபயானது இே்தத ் தினத்திலன 1990 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்

மாதத்திை் அங்கீகரித்துள்ளது. 
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தம்மெக்கர தினம் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் தம்மெக்கர தினம் ஆனது உத்தரப் பிரநதெத்தின் ொரோத ் ேகரிை் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 இே்தக் வகாண்டாட்டங்கள் ஆனது "ஆஷாத பூரண்ிமா" அன்று,  "ெரவ்நதெ புத்தக் 

கூட்டலமப்புடன் இலணே்து கைாெெ்ார அலமெெ்கத்தினாை் ேடத்தப்பட்டது. 

 லவஷாக புத்தப் பூரண்ிமாவிற்குப் பிறகு, வபௌத்தரக்ளுக்கு இரண்டாவது மிக 

முக்கியமானப் புனித ோளாக ஆஷாத பூரண்ிமா கருதப்படுகிறது. 

 புத்தரின் முதை் சபாதறனறய ேிலனவு கூரும் வலகயிை் இத்தினமானது அனுெரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இது தம்மெ ் ெக்கரத்தின் முதை் சுழற்சி (திரிபீடக நபாதலன) ேிகழ்வாகக் கருதப் 

படுகிறது”. 

 ொரோத்திை் ஆற்றிய தனது முதை் பிரெங்கத்தின் நபாது, புத்தர ்தரம்ெக்கரப் பிரவரத்்தனச ்

சூத்திரத்லதப் நபாதித்தார.் 

 

 

தமிழ்நாடு தினம் - ஜூதல 18 

 தமிழ்ோடு மாேிைம் உருவானலத ேிலனவு கூரும் வலகயிை் தமிழ்ோடு தினம் 

வகாண்டாடப் படுகிறது. 

 தமிழ்ோடு மாேிைம் ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டு ேவம்பர ் 01 ஆம் நததியன்று வமட்ராஸ் 

மாேிைம் என்ற வபயரிை் உருவாக்கப்பட்டது. 

 அண்ணாதுலர அவரக்ளின் அரொை் வென்லன மாேிைச ் ெட்டப் நபரலவயிை் தமிழ்ோடு 

எனப் வபயர ்மாற்றம் வெய்யக் நகாரி ஒருமனதாக ஒரு தீரம்ானம் ேிலறநவற்றப் பட்டது. 

 1967 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 18 ஆம் நததியன்று, மதராஸ் மாேிைம் அதிகாரப் 

பூரவ்மாகத் தமிழ்ோடு என்று வபயர ்மாற்றப்பட்டது. 

 தமிழ்ோடு அரொனது 2019 ஆம் ஆண்டிை், ஒவ்நவார ் ஆண்டின் ேவம்பர ் 01 ஆம் 

நததியிலனத் தமிழ்ோடு தினமாக வகாண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தது. 

 பின்னர,் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திை், ஒவ்நவார ் ஆண்டின் ஜூலை 18 ஆம் 

நததியானது தமிழ்ோடு தினமாக வகாண்டாடப்படும் என்று தமிழ்ோடு அரசு அறிவித்தது. 
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உலக இதளஞர் திறன் தினம் - ஜூதல 15 

 ஐக்கிய ோடுகளின் வபாதுெ ்ெலபயானது 2014 ஆம் ஆண்டிை் ஜூலை 15 ஆம் நததியிலன 

உைக இலளஞர ்திறன் தினமாக அறிவித்தது. 

 நவலைவாய்ப்பு மற்றும் வதாழிை் முலனநவார ் திறன்கலளக் வகாண்ட இலளஞரக்லள 

ஆயத்தப் படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்லத ேிலனவு கூரவ்து, அதறன அங்கீகரிப்பது 

மற்றும் அறதக் வகாண்டாடுவலத இே்தத ்தினமானது நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்வபாருள் 'எதிரக்ாைத்திற்கு உற்ற வலகயிை் இலளஞர ்

திறன்கலள மாற்றியலமத்தை்' என்பதாகும். 

 

ததசிய ஒட்டுறுப்பு அறுதவ சிகிெத்ெ ் தினம் - ஜூதல 15 

 ஒடட்ுறுப்பு அறுலவ சிகிெல்ெ ேிபுணரக்ள் ெங்கம் ஆனது (APSI) 2011 ஆம் ஆண்டிை், 

இே்தியாவிை் நதசிய ஒடட்ுறுப்பு அறுலவ சிகிெல்ெத் தினத்திறன  அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இே்ோளிை் ோடு முழுவதும் இைவெ அறுலவச ் சிகிெல்ெகள் மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

ேிகழ்ெச்ிகள் ேடத்தப்படுகிறன. 

 

ெரவ்ததெ நீதிக்கான உலக தினம் - ஜூதல 17 

 ெரவ்நதெக் குற்றெ ் வெயை்களாை் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ேீதிலய ேிலை ோட்டச ்

சசய்வதற்காக பாடுபடும் அலமப்புகலள ேிலனவுகூ ருவலத இது நோக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 1998 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17 ஆம் நததியன்று, 120 ோடுகள் ஒன்றிலணே்து ெரவ்நதெ 

குற்றவியை் ேீதிமன்றத்தின் நராம் சாசனம் என்ற தலைப்பிடப்பட்ட ஒரு ஒப்பே்தத்திை் 

லகவயழுத்திட்டன. 

 இே்த ேிறுவனமானது ெரவ்நதெ குற்றவியை் ேீதிமன்றம் என்று அறியப்பட்டது. 

 இது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் நததி முதை் அமலுக்கு வே்தது. 

 நராம் சாசனத்திை் லகவயழுத்திட்டலதக் வகாண்டாடும் வலகயிை், ெரவ்நதெ ேீதிக்கான 

உைக தினம் அன்றிலிருே்து ஒவ்நவார ்ஆண்டும் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

ெரவ்ததெ நிலவு தினம் - ஜூதல 20 

 இந்த ஆண்டானது முதலாேது சரே்சதச நிலவு தினத்திறனக் குறிக்கிைது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்சறபயானது, 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்09 ஆம் சததியன்று, மூன் 

வில்சலே் அசசாசிசயஷன் என்ை அறமப்பு இதை்காகச ்சமரப்்பித்த ஒரு முன் சமாழிறே 

அங்கீகரித்தது. 

 இந்தத் தினமானது மனித ேரலாை்றில் மைக்க முடியாத ஒரு நிகழ்விறனக் சகாண்டாடச ்

சசய்கிைது. 

 1969 ஆம் ஆண்டு ேூறல 20 ஆம் சததியன்று, அசமரிக்க விண்சேளி வீரரக்ளான நீல் 

ஆம்ஸ்ட்ராங் மை்றும் பஸ் ஆல்ட்ரின் ஆகிசயார ் சந்திரறன அறடந்த முதல் மனிதரக்ள் 

என்ை சபருறமறயப் சபை்ைனர.் 

 சந்திரனின் சமை்பரப்பில் மனிதன் கால் பதித்தது இதுசே முதல் முறையாகும். 
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ெரவ்ததெ சநல்ென் மண்தடலா தினம் - ஜூதல 18 

 வதன்னாப்பிரிக்காவிை் ஜனோயக முலறப்படி நதரே்்வதடுக்கப்பட்ட முதை் அதிபரும், 

ேிறவவறிக்கு எதிராக ேீதி நவண்டி அவர ் ேீண்ட ஆண்டுகள் நமற்வகாண்ட ஒரு 

நபாராட்டத்திலனயும் இே்தத ்தினம்  ேிலனவு கூரக்ிறது. 

 இத்தினமானது வேை்ென் மண்நடைா அவரக்ளின் பிறே்தோளன்று வகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "உங்களிடம் உள்ளலதக் வகாண்டு, 

ேீங்கள் எங்நக இருக்கிறீரக்நளா அலதக் வகாண்டு உங்களாை் முடிே்தலதெ ்வெய்யுங்கள் 

" என்பதாகும். 

 ஐக்கிய ோடுகள் ெலபயானது, 2009 ஆம் ஆண்டு ேவம்பர ்மாதத்திை் மண்நடைா தினத்லத 

அனுெரிப்பதற்கு அதிகாரப்பூரவ்மாக அனுமதி வழங்கியது. 

 2014 ஆம் ஆண்டிை் மனிதகுைத்திற்குச ் நெலவயாற்றுவதற்காக தங்கள் வாழ்க்லகலய 

அரப்்பணித்தவரக்லள வகௌரவிப்பதற்காக வேை்ென் மண்நடைா பரிசிலன வழங்கும் 

முலறலய ஐக்கிய ோடுகள் வபாதுெ ்ெலப ேிறுவியது. 

 

ெரவ்ததெ ெதுரங்கத் தினம் - ஜூதல 20 

 இத்தினமானது, 1924 ஆம் ஆண்டில் பாரீஸ் நகரில் சரே்சதச சதுரங்கக் கூட்டறமப்பு 

நிறுேப் படட் தினத்திறனக் குறிக்கிைது. 

 1966 ஆம் ஆண்டு இசத நாளில் அந்த அறமப்பின் சதாடக்கத் தினமாகவும் இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்சறபயானது ேூறல 20 

ஆம் சததியிறன உலகச ்சதுரங்கத் தினமாக அறிவித்தது. 

 

ததசியக் சகாடி தினம் - ஜூதல 22 

 

 இது 1947 ஆம் ஆண்டிை் இே்தியாவின் நதசியக் வகாடியாக மூவரண்க் வகாடி அதன் 

தற்நபாலதய வடிவத்திை் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட தினமாகும். 

 1947 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 22 ஆம் நததியன்று வடை்லியிை் உள்ள அரசியைலமப்பு 

மன்றத்திை் இே்திய அரசியை் ேிரண்யச ்ெலபயின் உறுப்பினரக்ளின் கூடுறக இதை்காக 

ேலடவபற்றது. 
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 சுதே்திர இே்தியாவிற்கான நதசியக் வகாடிலய ஏற்றுக் வகாள்ளச ் சசய்வதற்கான ஒரு 

தீரம்ானமானது ஜவேரை்ாை் நேரு அவரக்ளாை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

உலக மூதள தினம் - ஜூதல 22 

 இது மூலளயின் ஆநராக்கியம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தச ் சசய்வலத 

நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 1957 ஆம் ஆண்டின் இநத ோளிை் உைக ேரம்பியை் கூட்டலமப்பு ேிறுவப்படட்து. 

 இே்த ோலள உைக மூலள தினமாக அனுெரிப்பதற்காக 2014 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு தீரம்ானம் 

முன்வமாழியப் பட்டது. 

 இே்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, “அலனவருக்குமான மூலள 

ஆநராக்கியம்” என்பதாகும். 

 

 

உலக நலிவுற்ற X குதராதமாதொம் குதறபாட்டு தநாய் விழிப்புணரவ்ுத் தினம் - 

ஜூதல 22 

 நலிவுை்ை X குசராசமாசசாம் குறைபாடட்ு சநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கறளப் 

சபாை்றுேறதயும், அந்த சநாய்க்கான சிகிசற்சறயக் கண்டுபிடிகச ்சசய்ேதை்கான ஒரு 

ஆராய்சச்ியின் முன்சனை்ைத்றத முன்னிறலப்படுத்துேறதயும் இது சநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 நலிவுை்ை X குசராசமாசசாம் குறைபாடட்ு சநாயானது, சலசானது முதல் கடுறமயானது 

ேறரயிலான அறிவுசாரந்்த இயலாறமறய ஏை்படுத்துகிைது. 

 இந்தத் தினமானது, அசமரிக்காறேச ் சசரந்்த FRAXA ஆராய்சச்ி அைக்கட்டறளயால் 

சதாடங்கப் பட்டது. 

 

தப மதிப்பின் ததாராயமாக்கல் தினம் - ஜூதல 22 

 றப ( ) மதிப்றபக் கணக்கிடும் ஒரு சசயல்முறையானது ஒரு முடிவில்லாத மை்றும் 

நிறைவு சசய்ய இயலாத சசயல்முறை ஆகும். 

 ேூறல 22 ஆம் சததியானது றப மதிப்பின் சதாராயமாக்கல் தினமாகவும்  ேழக்கமான 

றப தினம் என்றும் அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 றப மதிப்பானது முடிவிலா மாறிலிறயக் குறிக்கின்ை ஆரக்்கிமிடிஸ் மாறிலி என்றும் 

குறிப்பிடப்படுகிைது. 

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


                   
 

179 
 

 றப என்பதின் தசம மதிப்பான 3.14 என்ை மதிப்பானது, இயை்பியலாளர ் லாரி ஷா 

என்பேரால் 1988 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

ததசிய ஒலிபரப்புத் தினம் - ஜூதல 23 

 1927 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 23 ஆம் நததியன்று தான் அகிை இே்திய வாவனாலி ேிறுவனம் 

இே்திய ஒலிபரப்புத் ேிறுவனம் என்ற தனியார ் ேிறுவனமாக தனது பயணத்லதத ்

வதாடங்கியது. 

 பின்னர,் ஆங்கிநையரக்ளாை் லகயகப் படுத்தப்படட்ு, 1936 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 08 ஆம் 

நததியன்று அது அகிை இே்திய வாவனாலியாக (AIR) மாற்றப்பட்டது. 

 ஆகாஷவாணி (வானிை் இருே்து வவளிப்படும் குரை் அை்ைது அறிவிப்பு) என்ற வபயர ்

ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டிை் இே்த நதசிய ஒலிபரப்பு ேிறுவனத்திற்காக அதிகாரப் பூரவ்மாக 

ஏற்றுக் வகாள்ளப் பட்டது. 

 

 

வருமான வரி தினம் - ஜூதல 24 

 1860 ஆம் ஆண்டிை் இநத ோளிை், இே்தியாவிை் வருமான வரி முதன்முதலிை் வரியாக 

விதிக்கப் பட்டலத ேிலனவு கூறும் வலகயிை் இே்த நததியானது நதரே்்வதடுக்கப் பட்டது. 

 2010 ஆம் ஆண்டிை், இே்த வரி விதிக்கப்பட்டதன் 150 ஆண்டுகள் ேிலறவலடே்தலதக் 

குறிக்கும் வலகயிை், முதை் முலறயாக இே்தத் தினத்திலனக் வகாண்டாடுவதற்கு 

வருமான வரித ்துலற முடிவு வெய்தது. 

 இே்த ஆண்டு 162வது நதசிய வருமான வரி தினமாகும் 

 இே்தியாவிை் வருமான வரியானது, 1860 ஆம் ஆண்டிை் ெர ் நஜம்ஸ் விை்ென் என்பவராை் 

முதை் முலறயாக விதிக்கப்பட்டது. 

 1922 ஆம் ஆண்டிை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருமான வரிெ ் ெட்டமானது, நேரடி வரி 

ேிரவ்ாகத்திற்கான ெரியான கட்டலமப்லப வகுத்தது 

 1924 ஆம் ஆண்டிை், வருமான வரிெ ் ெட்டத்லத ேிரவ்கிப்பதற்கான வெயை்பாடட்ுப் 

வபாறுப்புகலளக் வகாண்ட ஒரு ெடட்ப்பூரவ் அலமப்பாக மத்திய வருவாய் வாரியம் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
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 1963 ஆம் ஆண்டிை், மத்திய வருவாய் வாரியம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்படட்ு, மத்திய நேரடி 

வரிகள் வாரியம் (CBDT) எனப்படும் நேரடி வரிகளுக்கான தனி வாரியம் ஆனது, 1963 ஆம் 

ஆண்டு மத்திய வருவாய் வாரியெ ்ெட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

உலக நீரில் மூழ்கும் நிகழ்வுகதளத் தடுத்தல் தினம் - ஜூதல 25 

 உலகின் நிறலயான சமம்பாட்டிை்கான ஒரு குறிக்சகாளுடன், நீரில் மூழ்குேறதத் 

தடுப்பதை்கான நடேடிக்றககறள கூட்டாகத் சதாடங்கச ் சசய்ேறத இந்தத் தினம் 

சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 01 ேயது முதல் 24 ேயது ேறர உள்ளேரக்ளின் உயிரிழப்பிை்கான சில முக்கியக் 

காரணங்களில் நீரில் மூழ்குேதும் ஒன்ைாகும். 

 இது தை்சசயலாக ஏை்படும் காயம் மூலம் நிகழும் இைப்புக்கான மூன்ைாேது முக்கியக் 

காரணமாகும். 

 காயம் சதாடரப்ான இைப்புகளில் இது 7%  பங்கு ேகிக்கிைது. 

 

உலக செயற்தகக் கருத்தரித்தல் முதற தினம் - ஜூதல 25 

 1978 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 25 ஆம் நததியன்று, வெயற்லகக் கருத்தரித்தை் முலற மூைம் 

பிறே்த முதை் குழே்லத லூயிஸ் ஜாய் பிரவுன் ஆவார.் 
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 வெயற்லகக் கருத்தரித்தை் முலறலய உருவாக்கியதற்காக ராபரட்் எடவ்ரட்ஸ்் 2010 ஆம் 

ஆண்டிை் நோபை் பரிசிலனப் வபற்றார.் 

 வெயற்லகக் கருத்தரித்தை் முலற என்பது ஒரு வெயற்லகக் குழாயிை் ஒரு கருமுடல்ட 

விே்தணுவிை் உள்ள விே்துடன் இலணக்கப்படும் ஒரு கருவுறுதை் வெயை்முலறலயக் 

குறிக்கிறது. 

 

 

கார்கில் விஜய் திவாஸ் - ஜூதல 26 

 

 பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான காரக்ில் சபாரில் இந்தியா சேை்றி சபை்ைறதக் குறிக்கும் 

ேறகயில் இந்த தினமானது சகாண்டாடப்படுகிைது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டானது காரக்ில் சபாரில் இந்தியாவின் சேை்றி சபை்ை 23ேது ஆண்டு 

நிறைறேக் குறிக்கிைது. 

 காரக்ில் சபார ் ஆனது 1999 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் முதல் 1999 ஆம் ஆண்டு ேூறல 

மாதம் ேறர ேம்மு & காஷ்மீரின் காரக்ில்-திராஸ் பகுதியில் நறடசபை்ைது. 

 லடாக்கில் உள்ள ேடக்கு காரக்ில் மாேட்டத்தின் மறல உசச்ிப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் 

ராணுேம் சட்டவிசராதமாக ஊடுருவியது. 

 இந்திய இராணுேம் "ஆபசரஷன் விேய்" என்ை நடேடிக்றகறயத் சதாடங்கி, இந்தப் 

பிராந்தியத்தின் மீதான தனது கடட்ுப்பாடற்ட மீண்டும் சபை்ைது. 

 

உலக கல்லீரல் அழற்சி தநாய் தினம் - ஜூதல 28 

 இந்தத் தினமானது றேரஸ் மூலம் பரவும் இந்த சநாய் பை்றி மிகுந்த விழிப்புணரற்ே 

மக்களிறடசய ஏை்படுதத்ுேறத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ேருடத்தின் இந்தத் தினத்தின் கருப்சபாருள், "சஹபறடடிஸ் சிகிசற்சறய 

உங்களுக்கு சநருக்கமாகக் சகாண்டு ேருதல்" என்பதாகும்.  

 1967 ஆம் ஆண்டு அசமரிக்க மருத்துேர ்பாரூச ்சாமுசேல் ப்ளம்சபரக்் சஹபறடடிஸ் பி 

றேரறஸக் கண்டுபிடிதத்ார.் 

 

 சநாபல் பரிசு சபை்ை இந்த அறிவியலாளறரக் சகௌரவிக்கும் ேறகயில் அேரது பிைந்த 

நாளான ேூறல 28 ஆம் சததியானது உலக கல்லீரல் அழை்சி சநாய் தினமாக சதரவ்ு 

சசய்யப் பட்டது. 

 சஹபறடடிஸ் றேரஸ் ஆனது, A, B, C, D மை்றும் E என்ை ஐந்து முதன்றமத் திரிபுகறளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 உலக சஹபறடடிஸ் கூட்டணியானது 2007 ஆம் ஆண்டு நிறுேப்பட்டது. 

 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் சமூகத்தினால் முறையாக ஏை்பாடு சசய்யப்படட்ு, உலக கல்லீரல் 

அழை்சி சநாய் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

ெதுப்புநிலக் காடுகளின் சூழதலதமவின் பாதுகாப்பிற்கான ெரவ்ததெ தினம் - 

ஜூதல 26 

 இது ெதுப்புேிைக் காடுகளின் சூழலைலமவின் மீதான முக்கியத்துவம் குறித்து ஒரு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத் முயை்கிறது. 
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 ெதுப்புேிைங்கள் "ஒரு தனித்துவமான, சிறப்பு வாய்ே்த மற்றும் பாதிக்கப்படக் கூடியச ்

சூழலைலமவு" என்று கருதப் படுகிறது. 

 யுவனஸ்நகா இே்தத் தினத்திலன 2015 ஆம் ஆண்டிை் ஏற்றுக் வகாண்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் வன ஆய்வு அறிக்லகயின் படி, 2019 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீடல்டக் 

காட்டிலும் இே்தியாவிை் ெதுப்பு ேிைங்களின் பரப்பு 17 ெதுர கிமீ அதிகரித்துள்ளது. 

 அது தற்நபாது 4,992 ெதுர கி.மீ. வலர பரவியுள்ளது. 

 

உலக இயற்தகப் பாதுகாப்பு தினம் - ஜூதல 28 

 நமது இயை்றக ேளங்கறளப் பாதுகாப்பதை்கான விழிப்புணரற்ே ஏை்படுத்தசே இந்த 

தினமானது சகாண்டாடப்படுகிைது. 

 இயை்றகயின் முக்கியதத்ுேத்றத மக்களுக்கு உணரத்்தச ் சசய்ேசத இந்த தினத்தின் 

சநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆண்டில் இத்தினத்திை்கான கருத்துரு, "காடுகள் மை்றும் ோழ்ோதாரங்கள்: மக்கள் 

மை்றும் புவிக் சகாளிறன நிறலநிறுத்தச ்சசய்தல்" என்பதாகும். 

 

ெரவ்ததெ புலிகள் தினம் - ஜூதல 29 

 புலிகறளப் பாதுகாப்பது பை்றியும், அேை்றின் இயை்றகயான ோழ்விடத்றதப் 

பாதுகாப்பது பை்றியும் மக்களிறடசய விழிப்புணரற்ே ஏை்படுத்துேசத இத்தினத்றத 

அனுசரிப்பதன் சநாக்கமாகும். 

 ஒரு நூை்ைாண்டுக்கு முன்பு ஆசியாவில் 100,000 புலிகள் இருந்தன. 

 இன்றைய நிலேரப்படி 4,000க்கும் குறைோன புலிகள் மடட்ுசம காடுகளில் உள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்குள் அந்த எண்ணிக்றகறய இரட்டிப்பாக்குேது இத்தினத்தின் 

சநாக்கங்களில் ஒன்ைாகும். 

 இந்த ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "புலிகளின் எண்ணிக்றகறய 

மீடச்டடுப்பதை்காக இந்தியா புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்திறன அறிமுகப் படுத்தச ்

சசய்கிைது" என்பதாகும். 

 

 மத்திய தெமக் காவல் பதடயின் 84வது எழுெச்ி தினம் - ஜூதல 27 

 சதசத்தின் ஒை்றுறம, ஒருறமப்பாடு மை்றும் இறையாண்றமறய நிறலநிறுத்துேதில் 

இந்தப் பறடகள் ஆை்றும் மகத்தான மை்றும் இறணயை்ைப் பங்களிப்புகறள இந்தத் 

தினம் சகாண்டாடுகிைது. 

 மத்திய சசமக் காேல் பறடயானது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மத்திய ஆயுதக் காேல் 

பறடயாகும். 

 இது உள்துறை அறமசச்கத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் சசயல்படுகிைது. 

 இது 1939 ஆம் ஆண்டு ேூறல 27 ஆம் சததியன்று ‘அரசக் காேல் பிரதிநிதிகள் பறட’ என்று 

உருோக்கப் பட்டது. 

 1949 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 28 ஆம் சததியன்று ‘மத்திய சசமக் காேல் பறடச ் சடட்ம்’ 

இயை்ைப் பட்டதன் மூலம் இது மத்திய சசமக் காேல் பறடயாக மாறியது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

சநகிழ்திறன் மிக்க மக்களாட்சி அறிக்தக 2022 

 G7 ோடுகளின் உெச்ி மாோட்டிை் பிரதமர ்அவரக்ள் கைே்து வகாண்டலதயடுத்து "2022 ஆம் 

ஆண்டு வேகிழ்திறன்மிக்க மக்களாட்சி அறிக்லக" லகவயழுத்தானது. 

 இே்தியாவுடன் நெரே்்து, வஜரம்னி, அரவ்ஜன்டினா, கனடா, பிரான்ஸ், இே்நதாநனசியா, 

இத்தாலி, ஜப்பான், வெனகை், வதன்னாப்பிரிக்கா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், அவமரிக்கா 

மற்றும் ஐநராப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய ோடுகளும் இே்த அறிக்லகயிை் லகவயழுத்திடட்ு 

உள்ளன. 

 லகவயாப்பமிட்ட ோடுகள், குடிமக்கள் மற்றும் நதரே்்வதடுக்கப்பட்ட பிரதிேிதிகளுக்கு 

ஒநர மாதிரியான ெட்டப்பூரவ்மான தன்லம, வவளிப்பலடத்தன்லம, வபாறுப்பு மற்றும் 

பதிைளிக்க நவண்டிய கட்டாயம் ஆகியவற்றிலன நமம்படுத்தச ் சசய்யும் வலகயிை், 

"வவளிப்பலடயான வபாது விவாதம், சுதே்திரமான மற்றும் பன்லமதத்ுவ ஊடகங்கள்" 

மற்றும் "இலணயதள மற்றும் நேரடி தகவை்கலள தலடயற்ற முலறயிை் வழங்குதை்" 

ஆகியவற்லற மக்களாடச்ி வெயை்படுதத்ும் என்று கூறுகின்ைன. 

 

 

ஆசிய பசிபிக் நிதலத் தன்தமக் குறியீடு 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய பசிபிக் ேிலைத்தன்லமக் குறியீடானது லேட ்ஃபிராங்க் என்ற 

உைகளாவியச ்வொத்து ஆநைாெக ேிறுவனத்தினாை் ெமீபத்திை் வவளியிடப் பட்டது. 

 இே்தக் குறியீட்டிை் சிங்கப்பூர ்முதலிடத்திை் உள்ளது. 

 அலதத ்வதாடரே்்து சிடன்ி, வவலிங்டன், வபரத்் மற்றும் வமை்நபாரன்் ஆகியலவ உள்ளன. 

 ஆசிய-பசிபிக் பிராே்தியத்திை் வணிக ரீதியிைான மலன விற்பலனத ்வதாழிை் துலறயிை் 

பசுலமத் தரம் வபற்ற முதை் ஐே்து ேகரங்கள் இலவயாகும். 

 இே்திய அளவிை் வபங்களூரு முதலிடம் பிடித்தது.  

 சமலும் ஆசிய-பசிபிக் பிராே்திய அளவிை், இே்த ேகரம் 14வது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 ‘தங்கம்’ என்ை தரப் பிரிலவ எட்டிய ஒநர இே்திய ேகரம் வபங்களூரு ஆகும். 
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 ஆசிய பசிபிக் பிராே்தியத்திை் வடை்லி 17வது இடத்லதப் வபற்றுள்ளது. 

 லேதராபாத ்இே்திய அளவிை் 3வது இடத்திலும், ஆசிய பசிபிக் பிராே்திய அளவிை் 18வது 

இடத்திலும் உள்ளது. 

 மும்லப இே்திய அளவிை் 4வது இடத்திலும், ஆசிய பசிபிக் பிராே்திய அளவிை் 20வது 

இடத்திலும் உள்ளது. 

 

 

உலகப் தபாததப்சபாருள் பயன்பாடு குறித்த அறிக்தக 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகப் நபாலதப்வபாருள் அறிக்லக ஆனது ஐக்கிய ோடுகள் 

ெலபயின் நபாலதப்வபாருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான அலுவைகத்தினாை் ெமீபத்திை் 

வவளியிடப் பட்டது. 

 கஞ்ொலவச ் ெட்டப்பூரவ்மாக்குவது என்பது அதன் தினெரிப் பயன்பாடு மற்றும் அது 

வதாடரப்ான உடை்ேைப் பாதிப்புகலள அதிகரிதத்ுள்ளது என இே்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ைத்தீன் அவமரிக்கா ஆகிய ோடுகளிை், 35 வயதிற்கு உட்பட்ட 

நபரக்ளிை் வபரும்பாைாநனார ் நபாலதப் வபாருள் பயன்பாடட்ுக் நகாளாறுகளுக்கு 

சிகிெல்ெ வபற்று வருகின்றனர.் 

 உைகளவிை் 2 மிை்லியன் அளவில் நபாலத மருே்துகலள ஊசி மூைம் வெலுத்திக் 

வகாள்கின்றனர.் 

 இே்த எண்ணிக்லகயிை் பாதி நபர ்வேபலடடிஸ் சி வலகயினாலும், 1.4 மிை்லியன் நபர ்

எெ.்ஐ.வி வதாற்றினாலும் மற்றும் 1.2 மிை்லியன் நபர ் எெ.்ஐ.வி மற்றும் வேபலடடிஸ் சி 

ஆகிய இரண்டினாலும் பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் 11 ெதவீதமாக இருே்த நகாநகாயின் உற்பத்தியானது 2020 ஆம் 

ஆண்டிை் 1,982 டன்களாக அதிகரித்துள்ளது. 

 2020-2021 ஆம் ஆண்டிை் உைகளாவிய ஓபியம் உற்பத்தியானது ஏழு ெதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 முக்கியமாக ஆப்கானிஸ்தானிை் அதன் உற்பத்தி அதிகரித்ததன் காரணமாக இே்த 

அதிகரிப்பானது ஏற்படட்ுள்ளது. 

 

 அல்லூரி சீதாராம ராஜு சிதல 

 புகழ்வபற்றச ்சுதே்திரப் நபாராட்ட வீரர ்அை்லூரி சீதாராம ராஜுவின் 125வது பிறே்த ோள் 

விழாவிலன முன்னிடட்ு, ஆே்திரப் பிரநதெத்திை் அலமக்கப்படட்ுள்ள அவரது சிலைலயப் 

பிரதமர ்அவரக்ள் திறே்து லவத்தார.் 
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 இது ஆே்திரப் பிரநதெதத்ின் பீமாவரம் பகுதியிை் அலமே்துள்ள 30 அடி உயரம் சகாண்ட 

ஒரு  வவண்கைெ ்சிலையாகும். 

 புகழ்வபற்றச ் சுதே்திரப் நபாராட்ட வீரர ் அை்லூரி சீதாராம ராஜு, கிழக்குத் வதாடரெ்ச்ி 

மலைப் பகுதியிை் உள்ள பழங்குடியினச ் ெமூகங்களின் ேைன்கலளப் பாதுகாக்கச ்

சசய்ேதற்காக ஆங்கிநையரக்ளுக்கு எதிராக அவர ் ேடத்தியப் நபாராட்டத்திற்காக 

ேிலனவு கூைப்படுகிறார.் 

 அை்லூரி சீதாராம ராஜு 1922 ஆம் ஆண்டிை் பிரிட்டிஷ் இராணுவத்திற்கு எதிராக ரம்பா 

கிளரெ்ச்ிக்குத் தலைலம தாங்கி வழி ேடத்தினார.் 

 ஆங்கிநையரக்ளுக்கு எதிராக ஒரு ஆயுதநமே்தியப் பிரெெ்ாரத்லத நமற்வகாண்டதாை் 

உள்ளூர ் மக்களாை் அவர ் ‘மான்யம் வீருடு’ (காடுகளின் ோயகன்) என்றும் அலழக்கப் 

படுகிறார.் 

 

 

8வது டிஜிட்டல் இந்தியா வாரம் 2022 

 டிஜிட்டை் இே்தியா திடட்த்தின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டின் டிஜிட்டை் இே்தியா வாரக் 

வகாண்டாட்டத்திலனப் பிரதமர ் அவரக்ள் குேராத் மாநிலத்தில் உள்ள காந்தி நகரில் 

வதாடங்கி லவத்தார.் 

 இே்த டிஜிட்டை் இே்தியா வாரத்தின் கருத்துரு, ோட்டிலன டிஜிட்டை் முலறயிை் வலுப் 

வபற்றச ் ெமூகமாகவும் அறிவு ேிலறே்தப் வபாருளாதாரமாகவும் மாற்றுவதற்கு ‘புதிய 

இே்தியாவின் வதாழிை்நுட்பத்லத ஊக்குவித்தை்’ என்பதாகும். 

 வணிகம் வெய்வலத எளிதாக்குவலதயும், வாழ்க்லக முலறலய எளிதாக்குவலதயும் 

வலுப்படுத்துவலத இது நோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

தடதனாெர் எலும்புக் கூடு ஏலம் 

 76 மிை்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயான லடநனாெரின் புலதபடிவ எலும்புக்கூடுகள் இந்த 

மாத இறுதியிை் நியூயாரக்்கில் ஏைம் விடப்பட உள்ளது. 

 இே்தப் புலதபடிவங்கள் இதுவலர கண்டுபிடிக்கப்படாத லடநனாெர ்எலும்புக் கூடுகளிை் 

ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

 இே்தப் புலதபடிவமானது 1987 ஆம் ஆண்டிை் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 இே்த எலும்புக் கூட்டின் அளவானது 10 அடி உயரமும் 22 அடி ேீளமும் வகாண்டது. 
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ஐதராப்பாவில் கண்டறியப்பட்ட பழதமயான மனித புததபடிவம் 

 ெமீபத்திை் வடக்கு ஸ்வபயினிை் ஒரு தாலட எலும்புத் துண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 ஐநராப்பாவிை் இன்று வலரயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனித மூதாலதயரின் ஒரு மிகப் 

பழலமயான புலதபடிவமாக இது இருக்கைாம். 

 அடாபுரக்ா மலைத்வதாடரிை் உள்ள வதாை்வபாருள் ஆய்வுத் தளத்திை் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்ட இே்த புலதபடிவம் சுமார ்1.4 மிை்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயானது ஆகும். 

 தற்நபாது வலரயில், ஐநராப்பாவிை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப் பழலமயான மனித 

உடலின் புலதபடிவமானது 2007 ஆம் ஆண்டிை் இநத இடத்திை் கண்டுபிடிக்கப் பட்ட தாலட 

எலும்பு ஆகும். 

 இது 1.2 மிை்லியன் ஆண்டுகள் மிகப் பழலமயானது என தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 

 
 

2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிகெ ்சிறந்த இடங்கள் 

 "பயணிப்பதற்கான 50 சிறே்த இடங்கள்" என்ை ஒரு பட்டியைானது இே்த ஆண்டு லடம் 

இதழினாை் வவளியிடப்பட்டது 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உைகின் மிகெ ்சிறே்த இடங்களின் பட்டியலிை் இடம் வபற்ற இரண்டு 

இே்தியப் பகுதிகள் நகரளா மற்றும் அகமதாபாத் ஆகியனவாகும். 

 கண்கவர ் கடற்கலரகள் மற்றும் பசுலமயான உப்பங்கழிகள், நகாவிை்கள் மற்றும் 

அரண்மலனகள் ஆகியலவ உள்ள ேறகயில் இே்தியாவின் மிக அழகான மாேிைங்களிை் 

நகரளாவும் ஒன்று. 
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 இே்தியாவின் முதை் யுவனஸ்நகா உைகப் பாரம்பரிய ேகரமாகவும், பண்லடய 

அலடயாளங்கள் மற்றும் ெமகாைக் கண்டுபிடிப்புகள் இரண்லடயும் வகாண்டு உள்ள 

நகரமாகவும் திகழும் அகமதாபாத ் ேகரம் கைாெெ்ாரச ் சுற்றுைாவுக்கான வமக்கா 

நகரமாகப் நபாற்றப்படுகிறது. 

 

 

AIDef கருத்தரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி 

 முதைாவது "பாதுகாப்புத் துலறயிை் வெயற்லக நுண்ணறிவு (AIDef) குறித்த கருத்தரங்கம் 

மற்றும் கண்காட்சியானது" ெமீபத்திை் சடல்லியில் ேடத்தப் பட்டது. 

 இது பாதுகாப்புத் துறை அலமெெ்கத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு உற்பத்தித் துலறயாை் ஏற்பாடு 

வெய்யப் பட்டது. 

 நெலவகள், வதாழிை்துலற, ஆராய்ெச்ி ேிறுவனங்கள் மற்றும் வதாடக்க ேிறுவனங்கள் 

மற்றும் புத்தாக்க ேிறுவனங்கள் ஆகியவற்றினாை் உருவாக்கப்பட்ட வெயற்லக 

நுண்ணறிவு மூைம் இயக்கப் படும் வதாழிை்நுட்பங்கள் இதிை் காட்சிப் படுதத்ப் பட்டது. 

 

 

நாடு கடத்தப்பட்ட உள்நாட்டினர் தரவரிதெ 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ோடு கடத்தப்பட்ட உள்ோட்டினர ் தரவரிலெயிை் வமக்சிநகா 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

 இது இன்டரச்நஷன் என்ற அலமப்பினாை் வவளியிடப்பட்டது. 

 இத்தரவரிலெயிை் இடம் வபற்ற 52 ோடுகளிை் இே்தியா 36வது இடத்திை் உள்ளது. 
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 குலவத ் ோடானது இத்தரவரிலெயிை் வவளிோடட்வரக்ளுக்கு மிகவும் நமாெமான ோடு 

என்று குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது . 

 முதை் 5 இடங்களிை் உள்ள ோடுகள்: வமக்சிநகா, இே்நதாநனசியா, லதவான், நபாரெ்ச்ுகை், 

ஸ்வபயின் ஆகியனவாகும். 

 

 

சஹன்லி கடவுெச்ீட்டு குறியீடு 2022 

 ஜப்பான், சிங்கப்பூர ்மற்றும் வதன் வகாரியா ஆகிய ோடுகள் இே்தக் குறியீட்டிை் முதை் 3 

இடங்கலளப் வபற்றுள்ளன. 

 இப்பட்டியலிை் இே்தியா 87வது இடத்திை் உள்ளது. 

 ஜப்பான் ோட்டின் கடவுெச்ீட்டானது 193 ோடுகளுக்கு நுலழவு இலெவு இன்றி பயணம் 

வெய்வதற்கான அணுகலை வழங்குகிறது. 

 144 ோடுகளுக்கு பயணம் வெய்வதற்கான அணுகலுடன் உக்லரன் இந்தக் குறியீட்டிை் 

35வது இடத்திை் உள்ளது 

 

 80 ோடுகளுக்கு பயணம் வெய்வதற்கான அணுகலுடன் சீனா 69வது இடத்திை் உள்ளது. 

 சிரியா, ஈராக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகியலவ இந்தக் குறியீட்டின் கலடசி 

இடங்களிை் உள்ளன. 

 ஆப்கானிஸ்தானின்  கடவுெச்ீட்டானது 27 ோடுகளுக்கு மடட்ுநம அத்தலகய ேசதி 

சகாண்ட அணுகலை வழங்குகிறது. 
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 ெரவ்நதெ விமானப் நபாக்குவரத்துக் கழகத்தின் பிரத்திநயகத் தரவுகளின் அடிப்பலடயிை் 

இே்தக் குறியீடானது உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இே்தக் குறியீடானது வேன்லி மற்றும் பாரட்ன்ரஸ்் என்ற ஆய்வுக் குழுவினாை் தயாரிக்கப் 

படுகிறது. 

 

அபின் உற்பத்தி மற்றும் பதப்படுத்துதல் 

 மிகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முலறயிைான அபின் உற்பத்தி மற்றும் பதப்படுத்துதை் 

பணிறய தனியார ்ேிறுவனங்கள் வதாடங்குவதற்கு சேண்டி இே்தியா அனுமதி வழங்கி 

உள்ளது. 

 பஜாஜ் வேை்த்நகர ் ேிறுவனமானது, மிகவும் வெறிவூட்டப்பட்ட அபின் வபாருடக்லள 

தயாரிப்பதற்கான ஒப்பே்தங்கலளப் வபற்ற முதை் ேிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

 வலி மருே்து மற்றும் இருமை் ேிவாரணிகளிை் முக்கியமாக இடம் வபறுகின்ற மருே்துப் 

வபாருளான ஆை்கைாய்டுகலள உற்பத்தி வெய்ய இது பயன்படும். 

 குவாலியர ் ேகரிை் உள்ள மத்தியப் நபாலதப்வபாருள் தடுப்புப் பிரிவானது, ஓபியம் 

வெடிகலளப் பயிரிட விவொயிகளுக்கு உரிமம் வழங்கி, ொகுபடிலய நமற்பாரல்வ இடட்ு 

அதலனக் கடட்ுப்படுத்தச ்சசய்ேசதாடு உரிமம் வபற்ற விவொயிகள் உற்பத்தி வெய்யும் 

அபின் வபாருடக்லள வகாள்முதலும் வெய்கிறது. 

 

தவரம் - லுதலா தராஸ்  

 அங்சகாலாவில் அரிய ேறக இளஞ்சிேப்பு நிை றேரம் ஒன்று கண்சடடுக்கப் படட்ு 

உள்ளது. 

 இது உலகில் இதுேறர கண்சடடுக்கப்பட்ட மிகப் சபரிய றேரங்களுள் ஒன்று என கூைப் 

படுகிைது. 

 170 காரட் தரமுறடய இந்த விறல மதிப்பை்ைக் கல்லானது, "லுசலா சராஸ்" என்று 

அறழக்கப் படுகிைது. 

 லுசலா சராஸ் கடந்த 300 ஆண்டுகளில் கண்சடடுக்கப்பட்டேை்றுள் மிகப்சபரிய இளஞ் 

சிேப்பு நிை றேரம் என்று நம்பப்படுகிைது. 

 இது லுசலா என்ை ேண்டல் சுரங்கத்தில் இதுேறர கண்சடடுக்கப்பட்ட றேரங்களில் 

ஐந்தாேது சபரிய றேரமாகும். 
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