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மன்னர் ஹமத் பின் இொ அல்-கலிஃபா பரிசு .................................................................................................................. 58 

ெங்கல்ப் நடவடிக்கக ................................................................................................................................................................. 59 

கடற்ககரகயத் தூய்கமப்படுத்துவதற்கான இயக்கம் .............................................................................................. 59 

முக்கியத் தகவல் உள்கட்டகமப்பு ........................................................................................................................................ 59 

வீடட்ு வெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துகற அகமெெ்கத்தின் NIPUN முன்சனடுப்பு ..................... 60 

111 அரசியல் கட்சிகள் நீக்கம் ................................................................................................................................................. 60 

ஒரு நதெம் ஒரு குடும்ப அடக்ட .............................................................................................................................................. 61 

பிரதம மந்திரி நயாகா விருது................................................................................................................................................. 61 

திசரௌபதி முரம்ு .......................................................................................................................................................................... 62 

யஷ்வந்த் சின்ஹா ....................................................................................................................................................................... 62 

சடல்லி விமான நிகலயம்........................................................................................................................................................ 62 

நதசியப் புலனாய்வு அகமப்பு ............................................................................................................................................... 63 

சபாதுப் பல்ககலக்கழக நுகழவுத் நதரவ்ு 2022 .............................................................................................................. 63 

நதசிய திகனகள் மாநாடு ....................................................................................................................................................... 64 

நதசிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது 2022 ................................................................................. 64 
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TNPSC துளிகள் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர ்பீமல் ஜலான் 'The India Story’ என்ற புதியப் 

புத்தகத்தத எழுதியுள்ளார.்  

o இந்தப் புதத்கமானது, இந்தியாவின் பபாருளாதார வரலாறு பற்றி கூறுவததோடு, 

இந்தியாவின் அரசியல் பபாருளாதாரத்தின் எதிரக்ாலதத்ிற்கானத ் தகவல்கதள 

வழங்குவததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் ததலவர ் பதவியில் இருந்து நரிந்தர ் பத்ரா ராஜினாமா 

பசய்தார.் 

 இந்தியாவின் வளரச்ச்ிப் பயணத்தில் ஜப்பானின் பங்களிப்தபக் பகாண்டாடும் விதமாக 

இந்தியப் பிரதமர ் ‘ஜப்பான் வாரத்தத’ பகாண்டாடுவது குறித்த ஒரு முன் பமாழிததல 

அறிவித்தார.் 

 K.V. ரகுபதி தனது ‘The Mountain is Calling’ என்றப் புத்தகதத்ிற்காக சரவ்நதசப் பநனாரமா 

நகால்டன் விருதத பவன்றுள்ளார.் 

 குஜரோத் மோநிலம் அகமதாபாத் நகரின் நாரன்புரா பகுதியில் அதமக்கப்பட உள்ள ஒரு 

புதிய சரவ்நதச விதளயாட்டு வளாகத்திற்கு மதத்ிய உள்துதற அதமசச்ர ் அமித் சோ 

அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 அறிமுக இயக்குனரான தசம் சாதிக் இயக்கிய பாகிஸ்தான் நாட்டுத் திதரப்படமான 

‘Joyland’ 75வது நகன்ஸ் திதரப்பட விருது விழாவின் வதரயதற இல்லாத சாததனப் 

பிரிவில் ஜூரி பரிதச பவன்றது. 

 ஸ்பபயின் நாட்டின் கால்பந்து அணியான ரியல் மாட்ரிட், 2022 ஆம் ஆண்டின் UEFA 

சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப் நபாட்டியில் லிவரப்ூல் என்ற அணிதய வீழ்தத்ி, 14வது 

ஐநராப்பியச ்சோம்பியன்  பட்டத்தத பவன்றது. 

 சரவ்நதசப் பாலியல் பதாழிலாளரக்ள் தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 2 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

o இந்தத் தினமானது பாலியல் பதாழிலாளரக்தளக் பகௌரவிக்கச ் சசய்வநதாடு, 

அடிக்கடிச ் சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் அவரக்ளின் நவதல நிதலக்கு ஒரு 

அங்கீகாரதத்ினன அளிக்கிறது. 

 15வது இந்தியப் பிரமீியர ்லீக் நபாட்டியின் நிதறவு விழாவின் நபாது மாபபரும் பஜரச்ிதய 

(66 x 44 மீட்டர ்அளவுள்ள நமலங்கிதய) காட்சிப்படுத்தியதற்காக, இந்தப் நபாட்டி கின்னஸ் 

புத்தகதத்ில் பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

 17வது ஆவணப்படம், குறும்படம் மற்றும் இயங்குப் படங்கள் ஆகியப் படங்களுக்கான 

மும்தப சரவ்நதசத் திதரப்பட விழாவானது (MIFF-2022) மும்தபயில் பதாடங்கியது. 

 பாரச்ச்ூன் 500 என்ற குறியீட்டின் படி, எலோன் மஸ்க் 2021 ஆம் ஆண்டில் அதிக ஊதியம் 

பபறும் ததலதம நிரவ்ாக அதிகாரி ஆக இடம் பபற்றுள்ளார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு நம மாதத்திற்கான சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி வசூல் ரூ.1.41 லட்சம் 

நகாடியாக பதிவாகியுள்ளது.  

o இது ஏப்ரல் மாத வசூதல விட 16% குதறவாகும். 

 அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் குதறந்தபட்சம் நிலக்கரியில் இருந்து சசய்யப்படும் 81 மின் 

உற்பத்தி நினலயங்கனைக் குதறக்க இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. 
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 சனந்த் நகரில் உள்ள ஃநபாரட்ு பயணியர ் வாகன உற்பதத்ி அலகிதனக் தகயகப் 

படுதத்ுவதற்காக ஃநபாரட்ு இந்தியா மற்றும் குஜராத் அரசுடன் டாடா நமாட்டாரஸ்் 

நிறுவனம் ஒரு முத்தரப்புப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் தகபயழுத்திட்டது. 

 ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் தகபயழுதத்ிட்டதன் மூலம், ஹங்நகரி அரசு சரவ்நதச 

சூரியசக்தி கூட்டணியில் உறுப்பினரானது. 

 ஜூன் 21 ஆம் நததியன்று இந்தியாவிலும் உலபகங்கிலும் அனுசரிக்கப்படும் எட்டாவது 

சரவ்நதச நயாகா தினத்தின் கருதத்ுருவாக 'மனித குலதத்ிற்காக நயாகா' என்பது 

நதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 KK என்று அதழக்கப்படும் பாலிவுட் பாடகர ் கிருஷ்ணகுமார ் குன்னத் சமீபத்தில் 

சகோல்கத்தோவில் காலமானார.் 

 கனடா அரசானது, பல தசாப்தங்களாக இல்லாத வதகயில், நாட்டின் தகத்துப்பாக்கி 

பகாள்முதல் மற்றும் அதன் விற்பதனயிதன "முடக்குதல்" உை்ைிட்ட "சில கடுதமயான 

துப்பாக்கி உபதயோகக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்தககதள" பசயல் படுத்துகின்ற ஒரு புதியச ்

சட்டத்தத நிதறநவற்றியது. 

 நாரந்வ பசஸ் நபாட்டியில் விஸ்வநாதன் ஆனந்த ் சீனாவின் வாங் என்பவதர வீழ்த்தி 

தரவரிதசப் பட்டியலில் தனது முன்னினலயிடத்ததத் தக்க தவத்துக் பகாண்டார ்

 தி குநளாபல் பமரச்ி எனப்படும் உலகின் மிகப்பபரிய பபாது மருதத்ுவமதனக் கப்பல் 

பசனகலில் உள்ள டக்கார ்துதறமுகதத்ில் பதாடங்கி தவக்கப்பட்டது. 

 ஜகாரத்த்ா நகரில் நதடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியக் நகாப்தப ஆடவர ் ஹாக்கி 

நபாட்டியில் இந்திய அணி ஜப்பான் அணியிதன வீழ்த்தி பவண்கலப் பதக்கத்தத 

பவன்றது. 

o இதன் இறுதி ஆட்டத்தில் மதலசியோனவத் ததோற்கடிதத்ு சதன் சகோரிய நோடோனது 

தனது 5வது பட்டத்னத சவன்றது. 

 பமட்டா நிறுவனதத்ில் 14 ஆண்டுகளாக இரண்டாவது உயர ் தரவரிதச நிரவ்ாகியாக 

விளங்கி வந்த அதன் ததலதம நிரவ்ாக அதிகாரி பஷரில் சாண்ட்பபரக்் அந்தப் 

பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார.் 

 இந்தியக் கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ததலவரும், முன்னாள் இந்திய கிரிக்பகட் 

வீரருமான சவுரவ் கங்குலி உலகளாவிய அைவில் கல்விக்கோனச ் பசயலி ஒன்தற 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளார.் 

 இங்கிலாந்து கிரிக்பகட் வீரர ் பமாயீன் அலி, கிரிக்பகட்டில் அவர ் ஆற்றியச ்

நசதவகளுக்காக குயின்ஸ் பிளாட்டினம் ஜூபிலி என்ற விருதுகள் பட்டியலில் இடம் 

பபற்றததயடுதத்ு, ஆரட்ர ்ஆப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ்என்ற விருதிதனப் பபற்றார.் 

 ஐநராப்பிய ஆதணயம் மற்றும் ஐநராப்பிய மத்திய வங்கி ஆகியதவ குநராஷியா 

யூநரானவ அந்நோட்டின் நோணயமோகப் பயன்படுதத்ுவதற்குத் தங்கைது ஒப்புதனல 

அளிதத்ுை்ைன. 

o இது 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் நததி முதல்  யூநரானவப் பயன்படுதத்ும். 

 75வது நலாகாரந்னா திதரப்பட விருது விழாவின் நபாது இந்தியத் திதரப்படத் 

தயாரிப்பாளரான கீதாஞ்சலி ராவ் என்பவருக்கு விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 
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 இந்தியக் குடியரசுத ்ததலவர ்அவரக்ள், மத்தியப் பிரநதசத்தின் உஜ்தஜன் நகரில் அகிலப் 

பாரதிய ஆயுரந்வத மகா சம்நமைனதத்ின் 59வது மகா அதிநவஷன் என்ற நிகழ்விதனத ்

பதாடங்கி தவத்தார.் 

 சசச்ின் படண்டுல்கர ் ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் குழந்ததகள் நிதியத்தின் (UNICEF) 

‘நல்பலண்ணத் தூதராக’ 20வது ஆண்டாகத் பதாடரந்்துச ்பசயல்பட உள்ளார.் 

 14 வயது இந்திய அபமரிக்கரான ஹரிணி நலாகன் 2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்கிரிப்ஸ் நதசிய 

எழுத்துக் கூறு நபாட்டியில் பவன்றார.் 

 நஜவியர ் ஒலிவன், பமட்டா நிறுவனத்தின் (நபஸ்புக்) புதிய ததலதமச ் பசயல்பாட்டு 

அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டுை்ைோர ். 

 உத்தரப் பிரநதசதத்ில் உள்ள கிநரட்டர ் பநாய்டாவின் பஜவார ் என்ற நகரில் நிறுவப்பட 

உள்ள பநாய்டா சரவ்நதச விமான நிதலயத்ததக் கட்டதமப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தத 

டாடா புராபஜக்ட்ஸ் நிறுவனம் பபற்றுள்ளது. 

 மத்திய இதளநயார ் விவகாரம் மற்றும் விதளயாட்டுத் துதற அதமசச்ர ் அனுராக் 

தாக்கூர,் உலக தசக்கிள் தினதத்ன்று நாடு தழுவிய ‘ஃபிட் இந்தியா ஃப்ரீடம் தரடர ்

தசக்கிள் நபரணிதய' பதாடங்கி தவத்தார.் 

 ஒடிசாவின் ரூரந்கலாதவச ் நசரந்்த ஸ்நரயா பலன்கா என்ற 18 வயது சிறுமி, பதன் 

பகாரியாவின் ஒரு பிரபல பாப் இதசக்குழுவான பிளாக்ஸ்வானின் ஐந்தாவது 

உறுப்பினராகத் நதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 ராஜஸ்தானின் கபரௌலி மாவட்டதத்ில் கரப்்பிணிப் பபண்களுக்காக ‘அஞ்சல்’ எனப் படும் 

ஒரு சிறப்புச ்சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அபியான் திட்டமானது பதாடங்கப் பட்டு உள்ளது. 

o இதன் மூலம் 13 ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்டப் பபண்கள் பயனதடந்துள்ளனர.் 

 ரஃநபல் நடால் தனது 14வது பிபரஞ்ச ்ஓபன் சடன்னிஸ் பட்டத்தத சவன்றதன் மூலம் 22வது 

கிராண்ட்ஸ்லாம் நகாப்தபதயக் தகப்பற்றிச ்சாததன பதடதத்ுை்ைோர.் 

 இந்திய இரயில்நவ நிரவ்ாகதத்ிற்கு, பஜரம்னியின் பபரல்ின் நகரில் "சுழியக் காரப்ன் 

உமிழ்வுத் பதாழில்நுட்பத்திதனச ் சிறப்பான முதறயில் பயன்படுதத்ுதல்" என்ற ஒரு 

பிரிவில் UIC சரவ்நதச நிதலயான இரயில்நவ விருதுகள் (ISRA)  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

o இந்த விருதானது, 25 KV திறனுள்ள மாற்று மின்நனாட்ட இழுதவ அதமப்பிற்கு 

நநரடியாக சூரியச ்சக்திதய வழங்கும் கட்டதமப்பிற்காக வழங்கப்பட்டது. 

 குடியரசுத் தனலவர ்ரோம்நோத் தகோவிந்த், சந்த் கபீருக்கு ஒரு புகழஞ்சலியினனச ்சசலுத்தி 

விட்டு, சந்த் கபீர ் அகோடமி & ஆரோய்சச்ி னமயம் மற்றும் ஸ்வததஷ் தரஷ்ன் தயோஜனோ 

ஆகியவற்னற உதத்ரப் பிரததச மோநிலத்தின், மகர ்என்ற இடத்தில் உை்ை  கபீர ்சசௌரோ 

தோம் என்ற பகுதியில் திறந்து னவதத்ோர.் 

 சரவ்ததசக் கிரிக்சகட்டில் 17,000 ரன்கனைக் கடந்த முதல் இங்கிலோந்து வீரர ் என்ற ஒரு 

சபருனமனய இங்கிலோந்து வீரர ்தஜோ ரூட் சபற்றோர.் 

o சடஸ்ட் கிரிக்சகட்டில் 10,000 ரன் அல்லது அதற்கு தமல் அடிதத் மற்ற இங்கிலோந்து வீரர ்

முன்னோை் இங்கிலோந்து அணியின் தனலவர ்அனலஸ்டர ்குக் ஆவோர.் 

 ஆவின் நிறுவனம், கரப்்பிணித் தோய்மோரக்ளுக்கோன எந்த ஒரு ஊட்டச ் சதத்ுக் 

கலனவனயயும் தயோரிக்கவில்னல என்று போல்வை தமம்போட்டுத் துனற அனமசச்ர ்நோசர ்

சதைிவுபடுதத்ி உை்ைோர.் 
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o சதத்ுமோவு தபோன்ற ஒரு கலனவனயப் சபோதுப் பயன்போட்டிற்கோகத் தயோரிக்க 

மட்டுதம திட்டமிட்டுை்ைது. 

 உலகப் பூசச்ிகை் தினம் ஆண்டுததோறும் ஜூன் 6 அன்று சகோண்டோடப்படுகிறது. 

o முதல் உலகப் பூசச்ி தினம் 2017 ஆம் ஆண்டில் சகோண்டோடப்பட்டது. 

 டிஜிட்டல் மின்னணுவியல் சதோடரப்ோன உலகின் முதல் ‘பழுது போரக்்கும் உரினம' சட்டம் 

நியூயோரக்் சட்டமன்றத்தோல் நினறதவற்றப் பட்டது. 

 பிரோன்ஸின் சோட்சடௌதரோக்ஸில் நனடசபற்ற போரோ ஷூட்டிங் உலகக் தகோப்னபத் 

சதோடரில் சபண்களுக்கோன 10 மீட்டர ் ஏர ் னரபிை் தபோட்டியில் இந்திய வீரோங்கனன 

அவோனி சலகோரோ உலகச ் சோதனனயுடன் தங்கம் சவன்றோர.் 

 மத்திய அனமசச்ர ் தரத்மந்திர பிரதோன் ‘‘Loktantra ke Swar’ & ‘The Republican Ethic என்ற 

புத்தகங்கனை சவைியிட்டோர.் 

o இதில் இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ்ரோம்நோத் தகோவிந்தின் உனரகை் ததரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுை்ைன. 

 புதிய சபட்தரோல் மற்றும் டீசல் கோரக்னை 2035 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு விற்பனன 

சசய்வனதத் தனட சசய்ய ஐதரோப்பிய நோடோளுமன்ற உறுப்பினரக்ை் வோக்கைிதத்ு 

உை்ைனர.்  

o மின்சோர வோகனங்கைின் ஒரு வினரவோன வைரச்ச்ியின் மூலம் கோலநினல 

மோற்றதத்ிற்கு எதிரோன தபோரோட்டத்னத முடுக்கி விடுவனத இந்த நடவடிக்னக 

தநோக்கமோகக் சகோண்டுை்ைது. 

 2023 ஆம் ஆண்டில் முதல் மனித விண்சவைிப் பயணமோன ‘ககன்யோன்’ மற்றும் முதல் 

மனிதப் சபருங்கடல் பயணத்னதத் சதோடங்கும் தனித்துவமோன சிறப்னப இந்தியோ 

அனடயும். 

 இந்தியத் ததசிய சநடுஞ்சோனல ஆனணயம் NH53 என்ற சநடுஞ்சோனலயில் 105 மணி தநரம் 

33 நிமிடங்கைில் ஒதர போனதயில் 75 கிதலோமீட்டர ்பிட்மினஸ் சோனலனய அனமத்து ஒரு 

புதிய கின்னஸ் சோதனனயிதனப்  பனடதத்ுை்ைது. 

o NH 53 சோனலயோனது குஜரோத்தில் உை்ை ஹஜிரோனவயும் ஒடிசோவில் உை்ை போரதீப் 

துனறமுகதன்தயும் இனணக்கிறது. 

 மரண தண்டதனதய ரதத்ு பசய்ய மநலசிய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டு நம மோதத்தில், சாம்பியா நோடும் மரண தண்டதனதய ரதத்ு 

பசய்யும் திட்டத்தத அறிவிதத்து. 

 ஆசிய மற்றும் பசிபிக் துதறயின் இயக்குநராக இந்திய வம்சாவளிதயச ் நசரந்்த 

கிருஷ்ணா சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக சரவ்நதச நாணய நிதியம் அறிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 பாரத ஸ்நடட் வங்கியின் புதிய நிரவ்ாக இயக்குநராக அநலாக் குமார ் சவுத்ரி என்பவர ்

பபாறுப்நபற்றுக் பகாண்டார.் 

o சவுதர்ியின் நியமனத்ததத் பதாடரந்்து, போரத ஸ்தடட் வங்கியில் தற்தபோது நான்கு 

நிரவ்ாக இயக்குநரக்ை் உள்ளனர.் 

 இந்துக்களின் ஒரு புனிதமான பண்டிதகயான சிதல் சஸ்தி ஒடிசோவில் பகாண்டாடப் 

படுகிறது. 
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o இந்த ஒரு வார காலச ் சிறப்புத் திருவிழோவோனது சிவன் மற்றும் பாரவ்தி நதவியின் 

திருமணத்ததச ்சிறப்பித்துக் காட்டுகிறது. 

 உலகளாவிய முதன்தம அலுமினியத் பதாழில்துதறதயப் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ும் 

ஒநர அதமப்பான சரவ்ததச அலுமினிய நிறுவனமோனது, அதன் புதிய ததலவராக சதீஷ் 

தப என்பவனர நியமிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

o இவர ் தற்தபோது, உலகின் மிகப்பபரிய ஒருங்கிதணந்த அலுமினிய உற்பத்தியாளர ்

நிறுவனங்களுை் ஒன்றோன ஹிண்டால்நகா இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ என்ற நிறுவனதத்ின் 

நிரவ்ாக இயக்குநராக உள்ளார.் 

 பீகாரின் நமற்கு சம்பரன் மாவட்டதத்ில் உள்ள வால்மீகி புலிகள் காப்பகத்தில் யாதனகள் 

மீட்பு தமயதத்ினன பீகோர ்வனதத்ுனற நிறுவியுை்ைது. 

 மாநிலதத்ில் உள்ள வளமான நிலங்கதள பாதலவனமாக்கும் சில நடவடிக்தககதள 

நிறுத்தி, அவற்தற மாற்றியதமப்பதன் மூலம் மண்தணக் காப்பாற்றுவதற்காக 

ராஜஸ்தான் அரசானது ஈஷா அவுட்ரசீ ் நிறுவனதத்ுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திதன 

நமற்பகாண்டுள்ளது. 

o குஜராத்தத அடுதத்ு, இந்த அறக்கட்டதளயுடன் இத்ததகயப் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ததத்ில் தகபயழுதத்ிட்ட இரண்டாவது இந்திய மாநிலமாக ராஜஸ்தான் 

மாறியுள்ளது. 

 இன்ஸ்டாகிராம் ஊடகத்தில் 200 மில்லியன் பின்பதாடரப்வரக்தளக் பகாண்ட முதல் 

இந்தியர ்என்றப் பபருதமதய இந்தியக் கிரிக்பகட் வீரர ்விராட் நகாலி பபற்றார.் 

 வாட்ஸப் நிறுவனமானது, வாட்ஸப் வணிக பசயலி  நபான்ற டிஜிட்டல் ஊடகங்கதளப் 

பயன்படுத்த உதவுவதன் மூலம் சிறு வணிகங்கதள ஆதரிப்பதத நநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ள SMBSaathi Utsav என்ற ஒரு முன்பனடுப்பிதன அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் பபாதுத்துதற வங்கிகளுக்கான EASE 5.0 (நமம்படுத்தப் பட்ட 

அணுகல் மற்றும் சிறப்புச ் நசதவ) ‘பபாதுச ் சீரத்ிருத்தச ் பசயல்பாட்டு நிரதல’ 

பவளியிட்டார.் 

 மும்தபயில் உள்ள சரவ்நதச விதளயாட்டு மற்றும் நமலாண்தம நிறுவனமானது (IISM), 

வினித் கரன்ிக் எழுதிய “Business of Sports: The Winning Formula for Success” என்ற ததலப்பிலான 

விதளயாட்டுத் துதறயில் சந்ததப்படுத்துதல் குறித்த இந்தியாவின் முதல் புதத்கத்தத 

பவளியிட்டது. 

 மாருதி சுஸுகி இந்தியா ஹரியானாவில் உள்ள மநனசரில் அதமந்துள்ள தனது உற்பதத்ி 

அலகில் 20 பமகாவாட் திறன் பகாண்ட சூரியசக்தியினால் இயங்கும் கார ்நிறுதத்தத்ிதன 

நிறுவியுள்ளது. 

o பிசினஸ் இதழின் ஒரு அறிக்தகயின்படி, இது ஆசியாவின் மிகப்பபரிய சூரிய 

சக்தியினால் இயங்கும் ஒரு கார ்நிறுத்தம் ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய BPM (வணிக பசயல்முதற நமலாண்தம) நசதவ 

வழங்கீட்டு நிறுவனங்கள் பட்டியலில் TCS நிறுவனம் தனது பத்தாவது இடத்ததத் தக்க 

தவதத்ுக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய நதசிய விண்பவளி ஊக்குவிப்புத் துதற மற்றும் அங்கீகார தமயம் (IN-SPACe) 

அகமதாபாத் நகரில் நிறுவப்பட்டது. 
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 ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் பசயலாளர,் மூத்த இந்திய அரசுமுதற அதிகாரியான 

அமந்தீப் சிங் கில் என்பவதரத் தனது பதாழில்நுட்பத் தூதராக நியமிதத்ுள்ளார.் 

 நாரந்வ பசஸ் குரூப் ஏ ஓபன் சதுரங்கப் நபாட்டியில் இளம் இந்தியக் கிராண்ட்மாஸ்டர ்R. 

பிரக்ஞானந்தா பவற்றி பபற்றார.் 

 பதலங்கானாதவச ் நசரந்்த ராகுல் ஸ்ரீவதச்வ் இந்தியாவின் 74வது கிராண்ட்மாஸ்டர ்

ஆனார.் 

 பதாழிலதிபர ் ரதத்ன் டாடாவிற்கு மகாராஷ்டிராவின் ஆளுநர ் பகதச்ிங் தகோஷியோரி 

இலக்கியதத்ிற்கான பகளரவ டாக்டர ்பட்டத்திதன வழங்கினார.் 

 குருநாயுடு சனாபதி பமக்சிநகாவில் நதடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு IWF இதளநயார ்உலக 

சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் இந்தியா சாரப்ாக தங்கப் பதக்கம் பவன்றுள்ளார.் 

 ரிசரவ்் வங்கியின் மதத்ிய வாரியதத்ில் ஆனந்த் மஹிந்திரா, நவணு சீனிவாசன், பங்கஜ் 

பநடல் மற்றும் ரவீந்திர நதாலாக்கியா ஆகிநயார ்பகுதி நநர இயக்குநரக்ளாக நியமிக்கப் 

பட்டனர.் 

 தமிழ்நாடு பமரக்்கன்தடல் வங்கியானது, புதியப் பங்கு பவளியீடு மூலம் நிதியினனத ்

திரட்டுவதற்கு, மூலதனச ் சந்தத ஒழுங்குமுதற அதமப்பான இந்தியப் பதத்ிர மற்றும் 

பரிமாற்ற வாரியத்தின் அனுமதிதயப் பபற்றுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு விவா படக்னாலஜி நிகழ்வில், 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாததத்ிற்குள் 

இந்தியா முழுவதும் முழு அளவிலான 5ஜி நசதவகள் வழங்கப்படும் என்று மத்தியத் 

தகவல் பதாடரப்ுத் துனற அதமசச்ர ்அஷ்வினி தவஷ்ணவ் அறிவிதத்ார.் 

 திறன் நமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முதனநவார ்அதமசச்கம் ஒவ்பவாரு மாதமும் பிரதான் 

மந்திரி நதசியத் பதாழிற்பயிற்சி நமளாதவ ஏற்பாடு பசய்து நடதத் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 பருவநிதல மாற்றதத்ில் நடவடிக்தக எடுக்காமல் இழுபறி பசய்வதத முடிவுக்குக் 

பகாண்டு வருவதற்காக ஆஸ்திநரலிய நாடானது உயர ் லட்சிய உமிழ்வு இலக்குகதள 

ஐக்கிய நாடுகள் சதபயிடம் சமரப்்பித்தது. 

 பதாழில்துதற அதமப்பான இந்தியச ்பசல்லிடப் நபசி இயக்குநரகச ்சங்கதத்ின் 2022-23 

ஆம் ஆண்டிற்கான புதியத் ததலவராக ரிதலயன்ஸ் ஜிநயா இன்ஃநபாகாம் என்ற 

நிறுவனதத்ின் ததலவர ்பிரநமாத் நக மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 அபமரிக்காவின் போதுகோப்புத் துனறயில் தகயகப்படுத்துதல் மற்றும் நிதல 

நிறுத்தலுக்கான துதண உள் பசயலாளர ் பதவிக்கு ஓர ் இந்திய-அபமரிக்கரான ராதா 

ஐயங்கார ்பிளம்ப் என்பவர ்பரிந்துதரக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 ஆசியான்-இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு இதடநயயானப் நபசச்ுவாரத்்தத உறவுகளின் 30 ஆம் 

ஆண்டு நிதறதவ நிதனவு கூரும் வதகயில் ஒரு  சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய பவளியுறவு 

அதமசச்ரக்ள் சந்திப்பிதன (SAIFMM) இந்தியா நடதத்ியது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள மதத்ிய வங்கிகள், பணவியல் பகாள்தககதள 1980 ஆம் 

ஆண்டுகளில் இருந்து இதுவனர இல்லோத வனகயில் மிகவும் வியதத்கு முதறயில் 

கடுதமயாக்கி வருகின்றன. 

o பணவீக்கதத்ில் ஏற்படும் எதிரப்ாராத உயரவ்ிதனச ் சமாளிப்பதற்கான ஒரு 

முயற்சியில் பபாருளாதார மந்தநிதல மற்றும் நிதிச ் சந்ததகதள சீரக்ுதலக்கச ்

சசய்கின்ற வதகயில் இந்த முடிவுகை் இருக்கின்றன.  
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 சரவ்நதசத் பதாழிலாளர ் மாநாட்டின் 110வது அமரவ்ில் பிரதிநிதிகள் பஜனீவா நகரில் 

தநரடியோன முனறயிலும் மற்றும் சமய்நிகர ் முதறயிலும் கலந்து பகாண்ட வனகயில் 

நடந்தது.  

 பநதரல்ாந்து அணிக்கு எதிராக நதடபபற்ற ஒருநாள் சரவ்நதசப் நபாட்டியில் இங்கிலாந்து 

அணி 498-4 என்ற உலக அளவிலானச ்சாததன ஓட்ட அைனவ எட்டியது. 

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியோைர ் நதரவ்ு ஆதணயத்தின் ஒரு இதடக்காலத் ததலவராக 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகோரி C. முனியநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்தியாவில் முதல்முதறயாக, ஒரு நாதளக்கு 100 மில்லியன் லிட்டர ் பகாள்ளளவு 

வதரயில் உப்புநீதர நன்னீராக்கும் ஆதலயானது குஜராத்தின் பருச ் மாவட்டதத்ில் 

திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பாரதிய ஏரப்டல் நிறுவனமானது பாரட்்டிதநட் பமட்டாவரஸ்் தளதத்ில் இந்தியாவின் 

முதல் பன்தமய ஒைிபரப்னப அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 ராம் பகதூர ்ராய் எழுதிய ‘பாரத்்திய சம்விதான்: அங்கஹி கஹானி’ என்ற புத்தகத்தத 

பிரதமர ்அவரக்ள் பவளியிட்டார.் 

 இங்கிலாந்தின் மாட் ஃபிட்ஸ்நபட்ரிக் அபமரிக்க தகோல்ப் ஓபன் நபாட்டியிதன பவன்று 

தனது முதல் உயரியப் பட்டத்ததக் தகப்பற்றினார.் 

 நதடபபற உள்ள காமன்பவல்த் விதளயாட்டுப் நபாட்டியில் 37 நபர ் பகாண்ட இந்தியத ்

தடகள வீரரக்ளின் அணிக்கு தடகை வீரர ்நீரஜ் நசாப்ரா ததலதம தாங்க உள்ளார.் 

 உலகம் முழுவதும் சரவ்நதச சுற்றுலா தினமானது ஆண்டுநதாறும் ஜூன் 18 ஆம் 

நததியன்று பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 குஜராதத்ின் பஞ்ச மஹால் மாவட்டதத்ில் உள்ள பாவகாத் மதலயில் அதமந்துள்ள, 

புதுப்பிக்கப் பட்ட ஸ்ரீ காளிகா மாதா நகாயிதலப் பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து தவதத்ார.் 

 ஹரியானா மோநில முதல்வர ் மநனாகர ் லால் கட்டார ் 8வது சரவ்நதச நயாகா தினத்தத 

முன்னிட்டு டாக்டர ் நசானு நபாகட் எழுதிய அஷ்டாங்க நயாகா என்ற புத்தகத்தத 

பவளியிட்டார.் 

 உள்துதற அதமசச்கமானது இதணயபவளிப் பாதுகாப்பு மற்றும் நதசியப் பாதுகாப்பு  

(தசபர ் அப்ராத் நச ஆசாதி, ஆசாதி கா அம்ரித் மநஹாதச்வ்) குறித்த ஒரு நதசிய 

மாநாட்டிதன ஏற்பாடு பசய்ய உள்ளது. 

 பிரதமர ் பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனத்தில் அதமக்கப் 

பட்டுள்ள மூதள ஆராய்சச்ி தமயத்ததத் திறந்து தவத்து, அங்கு அதமக்கப்பட உள்ள 

பாக்சி பாரத்்தசாரதி பல்நநாக்குச ்சிறப்பு மருதத்ுவமதனக்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 பபங்களுருவில் டாக்டர ் B.R. அம்நபதக்ர ் பபாருளியல் பல்கதலக்கழகதத்ின் புதிய 

வளாகத்ததப் பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து தவத்தார.் 

 சபாஷ் மிதத்ு என்பது இந்திய நதசிய மகளிர ் கிரிக்பகட் அணியின் முன்னாள் படஸ்ட் 

நபாட்டி மற்றும் ஒருநாள் நபாட்டிகளின் அணித் ததலவரான மிதத்ாலி ராஜின் சசோந்த 

வாழ்க்தகதய அடிப்பதடயாகக் பகாண்ட ஒரு திதரப்படம் ஆகும். 

 இந்தியாவில் முதல் முதறயாக பபண்களுக்காக நடத்தப்பட்டத் நதசிய இராணுவ 

அகாடமி நதரவ்ில் ஷனன் டாக்கா என்பவர ்முதல் மதிப்பபண் பபற்றுள்ளார.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சதபக்கான இந்தியாவின் அடுத்த நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக ருசச்ிரா 

கம்நபாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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 ஆஸ்திநரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்பகட் வீராங்கதனயான லிசா ஸ்தநலகர ்சரவ்நதசக் 

கிரிக்பகட் வீரரக்ள் சங்கத்தின் முதல் பபண் ததலவராகப் பபாறுப்நபற்று உள்ளார.் 

 பபங்களூருவில் அதமக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கியா என்ற நிறுவனத்தின் நாகசச்ந்திரா 

காணகத்திதன (நஷாரூம்) கரந்ாடக முதல்வர ்பசவராஜ் பபாம்னம திறந்து தவத்தார.் 

o தஹதராபாத் மற்றும் மும்தபக்கு அடுத்தபடியாக பபங்களூருவில் அதமக்கப் 

பட்டுள்ள இந்தக் கதடயானது இந்தியாவில் அதமந்துள்ள ஐக்கியா நிறுவனதத்ின் 

மூன்றாவது விற்பதன நிதலயமாகும். 

 ONGC விநதஷ் லிமிபடட் நிறுவனமானது, பகாலம்பியாவில் உள்ள உரர்ாக்கா என்ற 

துதளயிடப்பட்ட கிணற்றில் எண்பணய் இருப்பததச ்சமீபதத்ில் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 மத்தியப் புலனாய்வு வாரியத்தின் புதிய ததலவராக தபன் நடகா நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

o இவரது நியமனமானது அதமசச்ரதவயின் நியமனக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் துதண ஆளுநர ் S.S.முந்த்ராதவப் பங்குச ் சந்தத 

நிறுவனதத்ின் இயக்குநரக்ள் குழுவின் ததலவராக நியமிப்பதற்குப் பங்குச ் சந்தத 

ஒழுங்குமுதற அதமப்பான இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவரத்்ததன வாரியம் 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கதத்ின் (IOA) தற்காலிகத் ததலவராக அனில் கண்ணா என்பவர ்

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 கரந்ாடக மாநிலத்தின் கப்பன் பூங்காவிலுள்ள ஜவஹரல்ால் பால் பவனில் அதமக்கப் 

பட்டுள்ள ஊனமுற்நறாருக்கு ஏற்ற வதகயிலான முதல் பூங்காவானது சமீபதத்ில் திறக்கப் 

பட்டது. 

 பஹரம்ிட் என்பது ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஐஓஎஸ் பசயல்பாட்டு பமன்பபாருதளக் 

பகாண்ட சாதனங்கதளப் பாதிக்கும் திறன் பகாண்ட ஒரு புதிய ஸ்தபநவர ் (ஒற்றியறி 

பமன்பபாருள்) ஆகும். 

 ஈரான் சமீபதத்ில் "சுல்ஜானா" என்ற திட எரிபபாருள் ராக்பகட்தட விண்ணில் ஏவியது. 

o இது உள்நாட்டிநலநய வடிவதமக்கப்பட்டு, தயாரிக்கப்பட்ட கலப்பின எரிபபாருள் 

சகோண்டு இயக்கப் படும் ஒரு பசயற்தகக் நகாள் ஏவுகலன் ஆகும். 

 டாடா பவர ் நசாலார ் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனமானது, நகரளாவின் காயம்குளதத்ின் காயல் 

(உப்பங்கழி) பகுதியில் இந்தியாவின் மிகப்பபரிய 101.6 பமகாவாட் அைவு பீக் திறன் 

பகாண்ட மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் ஆதலயிதன அதமக்க உள்ளது. 

o மின் பகாள்முதல் ஒப்பந்தம் என்ற வதகயின் மூலம் ஒரு மிதக்கும் சூரிய ஒளி 

மின்னழுத்த ஆதலதய நிறுவுதல் முதல் முதறயாக நமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

 பசன்தன தரமணியில் தடடல் பூங்காவில் அதமக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு நமம்பட்ட 

உற்பத்திக்கானச ் சிறப்பு தமயத்தத முதல்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திறந்து 

தவத்தார.் 

o இது இந்தியாவின் இம்மதிரியிலோன முதல் சிறப்பு தமயமாகும். 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழகத்தில் அன்னிய நநரடி முதலீடு 

 தமிழகத்தில் 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் 22,396 நகாடி ரூபாய் அந்நிய நநரடி முதலீடு 

பதிவாகியுள்ளது. 

 இது 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் பதிவான 17,208 நகாடி ரூபாதய விட 30.1% அதிகமாகும். 

 22 பில்லியன் டாலர ் அந்நிய நநரடி முதலீட்டுடன் கரந்ாடகா முதலிடத்திலும், 15.4 

பில்லியன் டாலரக்ளுடன் மகாராஷ்டிரா இரண்டாவது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

 படல்லியில் சுமார ் 8.2 பில்லியன் டாலரக்ளும், தமிழகதத்ில் 3 பில்லியன் டாலரக்ளும் 

மற்றும் குஜராத்தில் 2.7 பில்லியன் டாலரக்ளும் அந்நிய நநரடி முதலீடு பதிவாகி உள்ளது. 

 

ஓய்வூதியதாரரக்ளுக்கான டிஜிட்டல் வாழ்க்ககெ ்ொன்றிதழ் 

 அஞ்சல் துதறயின் வீடு நதடி நசதவகள் வழங்கும் வசதி மூலம் ஓய்வூதியம் 

பபறுநவாரிடமிருந்து வாழ்க்தகச ் சான்றிததழப் பபறுவதற்காக இந்திய அஞ்சல் பண 

வழங்கீட்டு வங்கியுடன் (IPPB) தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திதன நமற் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த வங்கி ஒரு டிஜிட்டல் வாழ்க்தகச ்சான்றிதழுக்கு ரூ. 70 என்ற கட்டணத்தில் வீடு நதடி 

நசதவகள் வழங்கும் ஒரு வசதிதய வழங்கும். 
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சநகிழிக் குடுகவகளின் தனித்துவமான பயன்பாடு 

 அறிஞர ் அண்ணோ உயிரியல் பூங்கோவோனது, உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்தன்று ஒரு புதிய 

முன்சனடுப்பினன அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது 

 அது பூங்கோவில் சநகிழிக் குடுனவ கழிவுகனைத் தூக்கி எறிதல் மற்றும் மோசுபடுத்துதல் 

ஆகியவற்னறக் கண்கோணிப்பதற்கோக ஒரு புதிய முனறனய அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்னதசயோட்டி, “மஞ்சப்னப” எனப்படும் போரம்பரியத் துணிப் 

னபகை் விநிதயோகிக்கப்பட்டன. 

 அது மிருகக்கோட்சிச ் சோனலக்கு வருனக தரும் போரன்வயோைரக்ைிடமிருந்து, ஒவ்சவோரு 

சநகிழித் தண்ணீர ்குடுனவக்கும் 10 ரூபோய் வசூலிக்கத் சதோடங்கியுை்ைது. 

 போரன்வயோைரக்ை் கோலியோனக் குடுனவனய மிருகக்கோட்சி சோனலயில் உை்ை 

விற்பனனயோைரிடம் திருப்பிக் சகோடுதத்ு அந்தப் பணத்னதத் திரும்பப் சபறலோம். 

 அறிஞர ் அண்ணோ உயிரியல் பூங்கோவோனது, வண்டலூர ் உயிரியல் பூங்கோ என்றும் 

அனழக்கப் படுகிறது. 

 1855 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்தியோவின் முதல் சபோது உயிரியல் பூங்கோ இது ஆகும். 

 

சொகுசுப் பயணியர ்கப்பல் எம்பிரஸ் 

 “எம்பிரஸ்” என்ற சசோகுசுப் பயணியர ் கப்பலினனத் தமிழக முதல்வர ் மு.க.ஸ்டோலின் 

அவரக்ை் சசன்னனத் துனறமுகத்தில் இருந்து சகோடியனசதத்ுத் சதோடங்கி னவத்தோர.் 

 தமிழக மோநிலதத்ில் இருந்து இயக்கப்படும் முதல் சசோகுசுக் கப்பல் இதுவோகக் கருதப் 

படுகிறது. 

 இது புதுசத்சரி மற்றும் விசோகப்பட்டினம் ஆகிய துனறமுகங்கைிலும் நங்கூரமிட்டு 

நிறுத்தப் படும். 

 

அதிகப்படியான காவிரி நீர ்

 சதோடரந்்து நோன்கோவது ஆண்டோக, முடிவனடந்த 2021-22 நீர ்ஆண்டில் கோவிரி நீரின் அதிக 

அைனவத் தமிழ்நோடு சபற்றுை்ைது. 

 மோதோந்திர மீை் நிரப்பும் அடிப்பனடயில், நவம்பர ்மோதம்  71.57 டிஎம்சியுடன் பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உை்ைது. 

 2021 ஜூன்  முதல் 2022 தம  வனர மோநிலம் சுமோர ்281 டிஎம்சி தண்ணீனரப் சபற்றுை்ைது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில், சபற்ற நீரின் அதிகப் படியோன அைவு 228.18 டிஎம்சி ஆகும். 

 இது கடந்த நோன்கு ஆண்டுகைில் இல்லோத அைவுக்கு அதிகமோக உை்ைது. 

 உசச் நீதிமன்றத் தீரப்்பில் நிரண்யிதத் 177.25 டிஎம்சி அைனவ விடக் கூடுதலோக 103.8 

டிஎம்சி அைவு நீர ்கினடத்துை்ைது. 

 12.76 டிஎம்சிக்குப் பதிலோக 44 டிஎம்சினயப் சபற்ற ஒரு நினலயில் தமிழகம் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் ஜனவரி - தம மோதங்கைில் எதிரப்ோரோத “வரனவ” சபற்றது. 

 2022 தம மோதம் மோநிலதத்ின் நிகர அைவு இருப்போக  22.96 டிஎம்சியோக நீனரப் சபற்றது. 
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கந்துவட்டி நடவடிக்கக 

 கந்துவட்டி சகோடுனமனயத் தடுக்க தமிழகம் முழுவதும் ‘ஆபதரஷன் கந்துவட்டி’ என்ற 

நடவடிக்னகனயத் சதோடங்க கோவல்துனறத் தனலனம இயக்குநர ் சி. னசதலந்திர போபு 

உத்தரவிட்டோர.் 

 அனனத்துக் கோவல் நினலயங்கைிலும் நிலுனவயில் உை்ை கந்துவட்டி வழக்குகனைத ்

திரும்ப எடுதத்ு, தமிழ்நோட்டின் அதிக வட்டி வசூலிக்கத் தனட விதிக்கும் சட்டம், 2003 

என்பதின் கீழ் நடவடிக்னக எடுக்கக் கோவல்துனறக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

 

S2G சகாள்முதல் நாள் முயற்சி 

 தமிழ்நோடு சதோழில் சதோடக்கம் மற்றும் புத்தோக்கத் திட்டம், சதோழில்முனனதவோர ்

மத்தியில் டோன்சிம் என்று பிரபலமோக அறியப் படுகிறது. 

 இது சதோழில் சதோடக்கங்கனையும் அரசோங்கத்னதயும் இனணக்க ‘S2G Buy Day’ என்ற ஒரு 

முயற்சினயத் சதோடங்கியுை்ைது. 

 இதன்படி,  அரசுத் துனறகை் மற்றும் சபோதுத் துனற நிறுவனங்கை் மோநிலத்தில் உை்ை 

சதோழில் சதோடக்க நிறுவனங்கைிடமிருந்து ரூ.50 லட்சம் வனரயிலோன புதத்ோக்கத ்

தயோரிப்புகை் மற்றும் தசனவகனை தநரடியோக வோங்க அனுமதிக்கப்படும். 
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செயங்சகாண்டம் திட்டம் 

 தமிழக அரசு, வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் சதோனகனய வசூலிக்கோமல் நிலத்னத அதன் 

முன்னோை் உரினமயோைரக்ளுக்குத் திரும்ப ஒப்பனடக்க முடிவு சசய்துை்ைது. 

 திட்டதன்தக் னகவிடுவதற்கோன ஒரு முக்கியக் கோரணம் என்பது வழங்க தவண்டிய 

இழப்பீட்டுத் சதோனக கடுனமயோக உயரந்்துை்ைதத ஆகும்.   

 அரியலூர ் மோவட்டதத்ில் 1,600 சமகோவோட் திறன் சகோண்ட சஜயங்சகோண்டம் 

ஒருங்கினணந்த லிக்னனட் சுரங்கம் மற்றும் மின் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கோக சுமோர ் 25 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 3,390 சஹக்தடர ்நிலம் னகயகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் சின்னம் 

 44வது சசஸ் ஒலிம்பியோட் தபோட்டிக்கோன முத்தினர மற்றும் சின்னத்னத மு.க. ஸ்டோலின் 

சவைியிட்டோர.் 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டில் ஜூனலயில் மோமல்லபுரதத்ில் நனடசபறும். 

 இந்தச ் சின்னம் தம்பி என்று அதழக்கப் படும்.  

 அதன் சட்தடயில் சதுரங்க நம்பிக்தக என்ற வாரத்த்த பதன்படும். 

 சசன்னன மோநகரோட்சியின் தனலனமயகமோன ரிப்பன் கட்டிடதத்ில் ஒலிம்பியோட் 

தபோட்டிக்கோன தநரக் கணிப்பு கடிகோரத்னதயும் அவர ்சவைியிட்டோர.் 

 2013 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் விஸ்வநோதன் ஆனந்த் மற்றும் தமக்னஸ் கோரல்்சன் 

இனடதயயோன உலக சோம்பியன்ஷிப் தபோட்டிக்குப் பிறகு, இது சசன்னனயின் 

இரண்டோவது சபரிய சரவ்ததச சசஸ் தபோட்டியோகும். 

 

 

HomoSEP 

 இது இந்தியாவில் தகயினோல் தமற்சகோை்ைப்படும் துப்புரவுத் சதோழில்முனறனய 

ஒழிப்பதற்காக சசன்னனயின் இந்தியத ் பதாழில்நுட்பக் கல்வி கழக 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எந்திரமோகும். 

 இது இந்தியாவில் தகயினால் நமற்பகாள்ளப்படும் துப்புரவுத் பதாழில்முதறதய 

ஒழிப்பதற்காக அரப்்பணிக்கப்பட்ட சஃபாய் கரம்சாரி அந்நதாலன் (SKA) என்ற ஒரு 

தன்னாரவ்த் பதாண்டு நிறுவனத்தால் ஆதரவு வழங்கப்படுகிறது. 
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 தற்நபாது,  துப்புரவுப் பணியின் நபாது தனது கணவனர இழந்த நாகம்மாை் மற்றும் 

திருமதி ரூத் நமரி ஆகிதயோர ்ததலதமயிலான சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு முதல் இரண்டு 

HomoSEP அலகுகள் வழங்கப் பட்டுள்ளன. 

 

 

அலங்கார மீன்களில் கவரஸ் பாதிப்பு 

 நகாய் காரப்் என்ற ஒரு அலங்கார மீன் வதகதயப் பாதிக்கும் தவரஸ் ஆனது, 

இந்தியாவில் முதன்முதறயாகப் பதிவாகியுள்ளது. 

 இந்தியோவில் அலங்கோர மீன் வரத்்தகத்தின் னமயமோன சசன்னன சகோைத்தூரின் 

பல்தவறு இடங்கைில் ஒரு ஆய்வு தமற்சகோை்ைப் பட்டது. 

 இது கடுதமயான இறப்பு விகிதம் மற்றும் பபாருளாதார இழப்தப ஏற்படுத்துகிறது, 

 நகாய் பஹரப்பஸ் தவரஸ் (KHV) அல்லது தசப்ரினிட் பஹரப்பஸ் தவரஸ்-3 (CyHV-3) 

என்பது முதன்முதலாக 1998 ஆம் ஆண்டில் இஸ்நரல் மற்றும் பஜரம்னி ஆகிய நாடுகளில் 

பதிவாகியது. 

 தசப்ரினஷ் காரப்ிநயா நகாய், பபாதுவாக "நகாய் அல்லது நகாய் காரப்்" என்று 

அதழக்கப் படுகிறது.  

 இது அதன் வண்ணங்கள், வடிவம் மற்றும் பசதில் வடிவதமப்பு காரணமாக உலகம் 

முழுவதும் வரத்்தகம் பசய்யப்படும் ஓர ்அலங்கார மீன் வதக ஆகும். 

 

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் 

 திருவள்ளூரில் ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்தத தமிழக முதல்வர ் அவரக்ள் பதாடங்கி 

தவத்தார.் 

 இது 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள், தமிழ்நாட்டில் உள்ள எட்டு வயதுக்குட்பட்ட அதனதத்ு 

மாணவரக்ளும் புரிந்து பகாண்டு படிக்கும் திறன் மற்றும் அடிப்பதட எண்கணிதத் 

திறன்கதளக் பகாண்டிருப்பதத உறுதி பசய்வதத இலக்காகக் பகாண்ட திட்டமாகும். 

 இந்தத ் திட்டமானது, இந்தக் கல்வியாண்டில் பதாடங்கி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அரசு 

மற்றும் அரசு உதவி பபறும் பள்ளிகளில் பசயல்படுத்தப்படும். 

 இத்திட்டம் கற்றலில் உள்ள இதடபவளிதயக் குதறப்பதத நநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 
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11வது உலகத் தமிழாராய்ெச்ி மாநாடு 

 11வது உலகத் தமிழாராய்சச்ி மாநாடானது 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூதல மாததத்ில் ஐக்கிய 

அரபு அமீரகதத்ின் ஷாரஜ்ா நகரில் நதடபபறவுள்ளது. 

 தமிழ் ஆய்வுகள் குறித்த இந்தக் கருதத்ரங்கானது இதணய யுகதத்ில் தமிழ் பமாழி எதிர ்

பகாள்ளும் சவால்கதள தமயப்படுதத்ுகிறது. 

 

எழுத்தாளர் சின்னப்ப பாரதி 

 முற்நபாக்குத் தமிழ் எழுதத்ாளர ்K .சின்னப்ப பாரதி சமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவர ்தாகம், சங்கம், சரக்்கதர, பாவளாயி, ததலமுதற மாற்றம், சுரங்கம் மற்றும் பாதல 

நில நராஜா ஆகிய ஏழு புதினங்கதள எழுதியுள்ளார.் 

 நமற்கு வங்கம் மற்றும் ஜாரக்்கண்ட் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத ்

பதாழிலாளரக்ளின் நபாராட்டங்கதளப் பற்றிய ‘சுரங்கம் (தி தமன்)’ என்ற புத்தகமானது 

அவருக்குப் புகதழப் பபற்று தந்தது. 

 தாகம் என்ற புத்தகமானது விவசாயத் பதாழிலாளரக்ளின், குறிப்பாக தலித்துகளின் 

துயரங்கதள விவரிக்கிறது. 
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மதுக் குடுகவககளத் திரும்ப வாங்கும் திட்டம் 

 நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கதடகளில் ஏற்கனநவ பயன்படுத்திய 

மதுக் குடுதவகதளத் திரும்ப வாங்கும் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டமானது, பயன்படுதத்ப்பட்ட மதுக் குடுதவகதள வனப் பகுதிகளில் உை்ை 

படிதய பகாட்டுவததயும், அதன் மூலம் வனவிலங்குகளுக்கு அதவ ஏற்படுதத்ும் 

அசச்ுறுதத்ல்கதளத் தடுப்பததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டதாகும். 

 

"பாரத் சகௌரவ்" விகரவு இரயில் 

 நகாதவயில் இருந்து ஷீரடி வதர இயக்கப்படும் ‘பாரத் பகௌரவ்’ என்ற இரயில் 

நசதவயானது, நகாதவ வடக்கு இரயில் நிதலயதத்ில் இருந்து துவக்கப்பட்டது. 

 சுற்றுலா வணிகத்தத ஊக்குவிக்கவும் ஈரக்்கவும் நநாக்கமாகக் பகாண்டு, இந்திய 

ரயில்நவ பாரத் பகௌரவ் இரயில்கதள அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இது நோட்டின் முதல் தனியோர ்ரயில் தசனவயோகும். 

 இது ஒரு கருதத்ுரு அடிப்பதடயிலான சுற்றுப்பாததகளில் தனியார ் நிறுவனங்களால் 

இயக்கப்படும். 

 

முதல் சபண் தநபதார ்

 பசன்தன உயரநீ்திமன்றமானது முதன்முதறயாக ஒரு பபண் தநபதாதர நியமிதத்ு 

உள்ளது. 

 நீதிபதி R .N.மஞ்சுளா, உயரநீ்திமன்றத்தின் முதல் பபண் தநபதார ் நசதவதய முதலில் 

பயன்படுத்தியவராவார.் 

 தண்டம் தாங்குபவர/்நசாப்தார ் என்ற ஒரு பதவியானது பாரம்பரியமாக ஆண்கள் 

வகிக்கும் ஒரு பதவியாகும். 

 இவர ் உயரதிகாரியின் அதிகாரத்ததக் குறிக்கும் வனகயில் ஒரு உயரதிகாரிக்கு 

முன்னால் தண்டதத்ிதன ஏந்திச ்பசல்லும் ஓர ்பணியோைர ்ஆவார.் 

 நீதிமன்றங்களில், நீதிமன்ற அரங்குகளுக்கு இதடநய நீதிபதிகள் தங்கு ததடயின்றிச ்

பசல்வதற்கு இவர ்உதவுகிறார.் 

 தாளாளர/்நசாப்தரக்ள் உயரநீ்திமன்றதத்ினால் நநரடி ஆட்நசரப்்பு மூலம் நியமிக்கப் 

படுகிறாரக்ள். 

 

சிறந்த துகறொர் முதலீடு 

 நமற்கு வங்காளத்ததத் பின்னுக்குத் தள்ளி, சிறுநிதி கடன்களின் மீதோன துதறசார ்

முதலீட்டுப் பிரிவில்  பபரிய மாநிலமாக தமிழ்நோடு உருபவடுத்துள்ளது. 

 இதில் நமற்கு வங்காளத்ததத் பதாடரந்்து கரந்ாடகா, உத்தரப் பிரநதசம் மற்றும் 

மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 
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சதாழிலணங்கு  

 இது தமிழ்நாடு பதாடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் (டான்சிம்) ஒரு 

முன்பனடுப்பாகும். 

 பபருநகரங்கள் அல்லாத பகுதியில் உை்ை பபாருளாதார ரதீியில் நலிந்த பிரிதவச ்

நசரந்்தப் பபண்களிதடநய பவகுஜனத ்பதாழில்முதனதவ நமம்படுத்தச ்சசய்வதத இது 

நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது பதாடக்க நிறுவனங்களின் சூழலதமவில் உள்ள முன்நனாடிகதளயும், 

பவற்றிகரமான பதாழில்முதனநவாதரயும், நிறுவனங்கதளயும் இதணதத்ு, சுய உதவிக் 

குழுக்கதளத் திறன்மிகு சுய உதவிக் குழுக்களாகவும், சிறு நிறுவனங்களாகவும் மற்றும் 

பதாடக்க நிறுவனங்களாகவும் படிப்படியாக உயரத்்தச ்சசய்கிறது. 

 

நாகளய திறன் திட்டம் 

 தமிழக அரசானது நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்திதனச ்சமீபதத்ில் பதாடங்கியது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், தமிழக அரசு தற்நபாது நாதளய திறன் என்ற திட்டதத்ிதனத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டதத்ில் 50,000 கல்லூரி மாணவரக்ள் கணினி அறிவியல், மின்னணுவியல் 

மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துதறகளில் ஒரு அறிவுசார ் பயிற்சியிதனப் பபற  

உள்ளாரக்ள். 

 இந்தப் பல்முதனயத் திட்டம் ஆனது நாஸ்காம், தகவல் பதாழில்நுட்ப அகாடமி மற்றும் 

திறன் நமம்பாட்டுக் கழகம் ஆகியவற்றினால் இதணந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியப் 

பிரிவினருக்கான சதாடக்க நிறுவன நிதி 

 தமிழ்நாடு பதாடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் புதத்ாக்கத ் திட்டமானது பட்டியலிடப்பட்ட 

சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் ஆகிய சமுதாயப் பிரிவுகதளச ் நசரந்்த பதாழில் 

முதனநவாரிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கதளக் நகாரியுள்ளது. 

 இது பதாடரப்ாக, இந்த நிதியானது அதமக்கப்பட்டது. 

 இது பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ்மற்றும் பழங்குடியினர ்ஆகிய சமுதாயப் பிரிவுகதளச ்

நசரந்்த பதாழில்முதனவு நிறுவனரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட பதாடக்க 

நிறுவனங்களுக்கான ஒரு பிரதத்ிநயக நிதியாகும். 

 இது முதலீட்டுக் குழுவின் ஒரு மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துதரயின் அடிப்பதடயில் பங்கு 

அல்லது கடன் வடிவில் வழங்கப்படும். 

 இந்த நிதியுதவிதயப் பபறுவதற்கு, ஒரு நிறுவனத்தில் 50 சதவீததத்ிற்கும் அதிகமான 

பங்குகதளப் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் ஆகியப் பிரிதவச ்

நசரந்்த ஒன்று அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட நபரக்ள் தவத்திருக்க நவண்டும். 

 ஒரு பதாழில்முதனநவார ் தமிழ்நாட்தடப் பூரவ்ீகமாக பகாண்டவராகநவா அல்லது 

தமிழின வம்சாவளிதயச ்நசரந்்தவரக்ளாகநவா இருக்க நவண்டும்.  

 நமலும் தங்களது முதன்தமயானச ் பசயல்பாட்டுத் தளத்ததத் தமிழ்நாட்டிற்குள் 

பகாண்டவரக்ளுக்கு முன்னுரிதம அளிக்கப்படும். 
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தமிழ்நாட்டில் புதிய கடடல் பூங்காக்கள் 

 முதலதமசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் பசன்தனயில் தமிழ்நாடு நமம்பட்ட உற்பதத்ி 

தமயத்ததத் திறந்து தவத்தார.் 

 இது டசால்ட் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனதத்ுடன் இதணந்து நிறுவப்பட்டது. 

 இது மாநிலதத்ினால் திட்டமிடப்பட்ட மூன்று சிறப்பு தமயங்களில் ஒன்றாகும். 

 சீபமன்ஸ் நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு திறன்மிகு மற்றும் நமம்பட்ட 

உற்பத்தி தமயம் மற்றும் தமிழ்நாடு நமம்பட்ட உற்பத்தி தமயம் ஆகியதவ மற்ற 

இரண்டுப் பூங்காக்களாகும். 

 நமற்பகாண்ட நிறுவனங்கள் GE Aviation நிறுவனதத்ுடன் இதணந்து பசயல்படுத்தப்பட 

உள்ளது. 

 தமலும் அவர ் ஸ்ரீபபரும்புதூர ் மற்றும் ஓசூரில் இரண்டு பதாழில்துதறப் புத்தாக்க 

தமயங்கதள (IICs) நிறுவினார.் 

 இது நான்காவது பதாழில்புரட்சிதய ஏற்படுத்துவததயும், தமிழ்நாட்டின் உற்பத்திச ்சூழல் 

அதமப்தப மாற்றுவததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 விழுப்புரம் மற்றும் திருப்பூர ் மாவட்டங்களில் தடடல் நிநயா பூங்காக்கதள நிறுவச ்

சசய்வதற்கும் முதல்வர ்அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இன்ஃநபாசிஸ், பசன்தனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் மற்றும் 

நாட்டிங்ஹாம் பல்கதலக் கழகதத்ுடன் இதணந்துத ் பதாழில்துதற 4.0 முதிரவ்ுக் 

குறியீட்டு ஆய்தவயும் முதல்வர ்அவரக்ள் பதாடங்கி னவதத்ோர.் 
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நதசியெ ்செய்திகள் 

நம்கீன் நடவடிக்கக 

 நம்கீன் நடவடிக்தக என்பது நபாதத மருந்துகதளத் தடுப்பதற்காக வருவாய்ப் 

புலனாய்வு இயக்குநரகத்தினால் பதாடங்கப் பட்டதாகும். 

 வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குனரகமானது, ஈரான் நாட்டில் இருந்து இறக்குமதி 

பசய்யப்பட்ட ஒரு பகாள்கலனிலிருந்து 52 கிநலா தகோக்தகயிதன மீட்டுள்ளது. 

 இந்திய உளவு நிறுவனமோன வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குனரகம் என்பது, கடதத்ல் 

தடுப்பு உளவுத்துதற, விசாரதணகள் மற்றும் நடவடிக்தகக்கோன அதமப்பு ஆகும். 

 

ஐஎன்எஸ் நிர்நதசக் 

 இந்தியக் கடற்பதடக்காக உருவாக்கப்படும் நான்கு ஆய்வுக் கப்பல்களுள் (பபரிய) 

இரண்டாவதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கப்பலான நிரந்தசக், பசன்தனயிலுள்ள காட்டுப் 

பள்ளியில் பதடயில் இதணக்கப்பட்டது. 

 இந்தக் கப்பலுக்கு நிரந்தசக் எனும் பனழய கப்பல் ஒன்றின் நிதனவாக அதத பபயர ்இடப் 

பட்டது. 

 இது ஓர ்இந்தியக் கடற்பதட ஆய்வுக் கப்பலாகும். 

 32 ஆண்டுகால மகத்தான நசதவக்குப் பிறகு 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் 

நிரந்தசக் பதடயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.  

 

இந்தியாவின் முதல் ‘லாசவண்டர் திருவிழா' 

 இந்திய நாட்டின் முதல் ‘லாபவண்டர ்திருவிழா’ ஜம்முவின் பநதரவ்ா நகரில் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 லாபவண்டர ் சாகுபடியானது, இந்த மதலப்பாங்கானப் பகுதியின் பபாருளாதாரத்தத 

மாற்றியதமதத்ுள்ளது. 

 நதாடா மாவட்டதத்ில் உள்ள பநதரவ்ா நகரானது இந்தியாவில் ஊதா புரட்சித் பதாடங்கப் 

பட்ட பிறப்பிடமாகும். 

 ‘நறுமணப் பபாருட்கள் திட்டம் அல்லது ஊதாப் புரட்சியின்' கீழான லாபவண்டர ்சாகுபடி 

ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள விவசாயிகளின் வாழ்க்தகதயநய மாற்றியுள்ளது. 

 இந்த ஒன்றியப் பிரநதசத்தின் விவசாயிகள் சமூகதத்ின் வாழ்க்தகதய மாற்றும் 

நநாக்கில் இது மதத்ிய அரசினால் பதாடங்கப்பட்ட முன்பனடுப்பாகும். 

 

சநெச்ிபு சுரங்கப்பாகத 

 எல்தலச ் சாதலகை் அதமப்பானது, அருணாசச்லப் பிரநதசத்தில் அதமக்கப்பட உள்ள 

பநசச்ிபு சுரங்கப் பாததயினனத் நதாண்டும் பணிதய 2022 ஆம் ஆண்டு நம 20 ஆம் 

நததியன்று நிதறவு பசய்துள்ளது. 

 இந்தச ் சுரங்கப்பாததயானது வரத்ோக் என்ற திட்டதத்ின் கீழ் எல்தலச ் சாதலகை் 
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அதமப்பினால் கட்டதமக்கப்படுகிறது. 

 இந்தச ் சுரங்கப்பாதத கட்டதமப்புப் பணிக்கான அடிக்கல்லானது 2020 ஆம் ஆண்டு 

அக்நடாபர ்12 ஆம் நததியன்று ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ளால் நடப் பட்டது. 

 பநசச்ிபு சுரங்கப் பாதத 5,700 அடி உயரதத்ில் அதமந்துள்ளது. 

 எல்தலச ் சாதலகை் அதமப்பானது இந்தச ் சுரங்கப்பாதத கட்டதமப்புப் பணிகதள 

நவகமாக நிதறவு பசய்வதற்கு புதிய ஆஸ்திரிய சுரங்கப் பாதத முதறதய (NATM) 

பயன்படுத்தியது. 

 

 

வட இந்தியாவின் முதல் சதாழில்துகற உயிரித் சதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

 வட இந்தியாவின் முதல் பதாழில்துதற உயிரித் பதாழில்நுட்பப் பூங்காவானது, ஜம்மு 

கோஷ்மீரின் கதுவா அருநக உள்ள காட்டி எனுமிடதத்ில் திறக்கப்பட்டது. 

 கதுவாவில் அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் பதாழில்துதற உயிரித் பதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

பபாருளாதாரத்தத மாற்றியதமதத்ு, பருவநிதல மாற்றதத்ின் சவால்கதளச ்

சமாளிப்பதில் அறிவியலாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 இந்தச ் பசயல்திறன் மிக்க உள்கட்டதமப்பானது, புதுதமயின் புதிய பிரநவசதத்ிற்குத் 

தூண்டுதலாக இருப்பநதாடு, சுகாதாரம் & விவசாயம் முதல் அழகு சாதனப் பபாருட்கள் 

மற்றும் இதரப் பபாருட்கள் வதரயிலான பல்நவறு துதறகளில் மிகுந்தத் தாக்கத்தத 

ஏற்படுதத்ும். 

 

இந்தியாவில் ொகல விபத்துக்கள் - 2020 

 2019 ஆம் ஆண்தட விட 2020 ஆம் ஆண்டில் சாதல விபதத்ுகள் பபருமளவு குதறந்து 

உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், சாதல விபத்துக்களில் உயிரிழந்தவரக்ளின் பமாதத் 

எண்ணிக்தகயானது 2019 ஆம் ஆண்டிதன விட 12.6 சதவிகிதம் குதறந்துள்ளது என்று 

இந்த அறிக்தக குறிப்பிடுகிறது. 

 சாதல விபதத்ுக்களால்  உயிரிழப்பவரக்ளின் எண்ணிக்தக 12.84 சதவீதமும், காயம் 

அதடந்தவரக்ளின் எண்ணிக்தக 22.84 சதவீதமும் குதறந்துள்ளது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் நதசிய பநடுஞ்சாதலகளில் நிகழ்ந்த அதிக எண்ணிக்தகயிலான 

சாதல விபத்துகள் தமிழ்நாட்டில் தான் நிகழ்ந்துள்ளன. 

 அதிகச ்சாதல விபதத்ுகள் பதிவான முதல் 3 மாநிலங்கள்: தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரநதசம், 

கரந்ாடகா ஆகியனவாகும். 

 

 

ஐஎன்எஸ் நகாமதி கப்பல் கடற்பகடயிலிருந்து ஓய்வு 

 இந்தியக் கடற்பதடயானது, 34 ஆண்டுகாலச ் நசதவக்குப் பிறகு ஐஎன்எஸ் நகாமதி 

கப்பதல கடற்பதடயிலிருந்து ஓய்வு சபறச ்சசய்துள்ளது. 

 இந்தப் நபாரக்்கப்பல் ஆனது 1988 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 ஆம் நததியன்று பதடயில் 

இதணக்கப்பட்டது. 

 இந்தக் கப்பல் நகாதாவரி ரக வழிகாட்டு ஏவுகதண எதிரப்்புக் கப்பல்களின் வரிதசயில் 

உருவாக்கப்பட்ட மூன்றாவது கப்பலும், நமற்கத்தியக் கடற்பதடயின் ஒரு பழதமயான 

நபாரக்் கப்பலும் ஆகும். 

 ஐஎன்எஸ் நகாமதி கப்பலுக்கு நகாமதி நதியின் நிதனவாக இப்பபயரிடப்பட்டது. 

 இது நகக்டஸ் நடவடிக்தக, பராக்ரம் நடவடிக்னக மற்றும் இந்திரதனுஷ் உட்பட பல 

நடவடிக்தககளிலும், நமலும் பல இருதரப்பு மற்றும் பன்னாட்டுக் கடற்பதடப் 

பயிற்சிகளிலும் பங்நகற்றுை்ைது. 

 ஐஎன்எஸ் நகாமதி கப்பலுக்கு 2007-08 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முதறயும், 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 

மீண்டும் ஒரு முதறயும் என இரண்டு முதற மதிப்புமிக்க யூனிட் சிட்நடஷன் என்ற 

விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 ஐஎன்எஸ் நகாமதி கப்பலானது, லக்நனாவில் உள்ள நகாமதி ஆற்றின் அழகிய நதிக் 

கதரயில் உள்ள திறந்தபவளி அருங்காட்சியகதத்ில் காட்சிக்கு தவக்கப்படும். 
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குழந்கதகளுக்கான PM CARES திட்டம் 

 நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாயால் பபற்நறாதர இழந்த குழந்ததகளுக்குப் பலனளிக்கும் 

வதகயில் குழந்ததகளுக்கான PM CARES திட்டத்திதனப் பிரதமர ்அறிவிதத்ார.் 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அடிப்பதடத் நததவகளுக்கு மாதம் 4,000 ரூபாய் உதவித் பதாதக, 

பள்ளிப் படிப்புக்கான நிதியுதவி, உயரக்ல்விக்கான உதவிதப்தாதக மற்றும் ரூ. 5 லட்சம் 

வதரயிலோன இலவசச ்சிகிசத்ச தபோன்றனவ அளிக்கப்படும். 

 நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாயால் பபற்நறாதர இழந்த 18 முதல் 23 வயதுதடய 

இதளஞரக்ளுக்கு மாதாந்திர உதவிதப்தாதக வழங்கப்படும்.  

 அததோடு அவரக்ை் 23 வயதிதன எட்டும் நபாது அவரக்ளுக்கு ரூ.10 லட்சம் ரூபோய் உதவித் 

பதாதகயும் வழங்கப்படும். 

 5 லட்சம் ரூபாய் வதரயிலான சிகிசத்சக்கான இலவசச ் சிகிசத்ச வசதிதயப் பபற, 

குழந்ததகளுக்கு ‘குழந்ததகளுக்கான PM CARES திட்டத்தின்’ மூலம் ஆயுஷ்மான் சுகாதார 

அட்தட வழங்கப்படும். 

 

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


                   
 

33 
 

நலாக்பால் தகலவர ்சபாறுப்பு 

 குடியரசுத் ததலவர ்அவரக்ள் நலாக்பால் ததலவர ்பதவிக்கான கூடுதல் பபாறுப்பிதன 

நீதிபதி பிரதீப் குமார ்பமாகந்தியிடம் அளிதத்ுள்ளார.் 

 நலாக்பால் ததலவராக இருந்த நீதிபதி பினாகி சந்திர நகாசின் பதவிக் காலம் 

நிதறவதடந்தததயடுத்து இவர ்இந்தப் பதவிதய வகிக்க உள்ளார.் 

 நலாக்பால் ஒரு ததலவதரயும் எட்டு உறுப்பினரக்தளயும் பகாண்டதாகும். 

 தற்நபாது, நலாக்பாலில் ஆறு உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

 நீதிதத்ுதற உறுப்பினரக்ளின் இரண்டு பதவிகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் நமலாக 

காலியாக உள்ளன. 

 நலாக்பால் ததலவர ்மற்றும் அதன் உறுப்பினரக்ள் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயதத 

அதடயும் வதர பதவி வகிப்பர.் 

 

செனரல் சநக்ஸ்ட் மக்களாட்சிக் கட்டகமப்பு 

 இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகளுக்கான சதபயின் பத்து நாட்கள் அளவிலான ஒரு 

நிகழ்சச்ியான பஜனரல் பநக்ஸ்ட் மக்களாட்சிக் கட்டதமப்பு நிகழ்சச்ி முடிவதடந்தது. 

 பல்தவறு ஜனநாயக நாடுகதளச ் நசரந்்த இதளஞரக்ள் பஜன் பநக்ஸ்ட் படமாக்ரசி 

பநட்பவாரக்் திட்டதத்ின் மூலம் இந்தியாவுக்கு வருகிறாரக்ள். 

 இதன் நிதறவு விழாவில், கானா, வங்காள நதசம், பபரு, நநபாளம், புரூநன மற்றும் நாரந்வ 

ஆகிய ஆறு நாடுகதளச ் நசரந்்த 27 பிரதிநிதிகள் இந்தியாவுக்கு வருதக தந்த 

அனுபவங்கதளப் பற்றிப் பகிரந்்து பகாண்டனர.் 

 சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கல்வி அதமசச்ரான பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத ்

அவரக்ளால் 1950 ஆம் ஆண்டில் சவைியுறவுத் துனற அனமசச்கத்தின் கீழ் இந்தியக் 

கலாசச்ார உறவுகளுக்கான சதப நிறுவப் பட்டது. 

 இது மற்ற நாடுகள் மற்றும் அவற்றின் மக்களுடனான கலாசச்ாரப் பரிமாற்றம் மூலம் 

இந்தியாவின் உலகளாவியக் கலாசச்ார உறவுகளில் இது பசயலாற்றி வருகிறது. 

 

பிரதம மந்திரியின் நவகலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டம் நீட்டிப்பு 

 பிரதம மந்திரியின் நவதலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டமானது (PMEGP) நமலும் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 2026 ஆம் நிதி ஆண்டு வதர நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இரண்டு திட்டங்கதள ஒன்றிதணதத்ு பிரதம மந்திரியின் நவதலவாய்ப்பு உருவாக்கத ்

திட்டம் எனப்படும் ஒரு புதிய கடன் வழங்கீட்டு மானியத் திட்டத்தத அறிமுகப்படுதத் 

இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

 ஒன்றினணக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு திட்டங்கள் பிரதம மந்திரி நராஜ்கர ்நயாஜனா (PMRY) 

மற்றும் கிராமப்புற நவதலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டம் (REGP) ஆகியனவாகும். 

 

ெரக்்ககர உற்பத்தியில் முன்னணியிலுள்ள மாநிலங்கள் 

 ஐந்தாண்டு கால இதடபவளிக்குப் பிறகு, உதத்ரப் பிரநதச மாநிலத்திதனப் பின்னுக்குத ்

தள்ளி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இந்தியாவின் முன்னணிச ் சரக்்கதர உற்பதத்ியாளராக 

மீண்டும் தனது இடத்தத எட்டியுள்ளது. 
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 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான (அக்நடாபர-்பசப்டம்பர)் இந்த மாநிலத்தின் உற்பதத்ி அளவு 138 

லட்சம் டன்களாகும். 

 இது 2018-19 ஆம் ஆண்டில் பதிவான 107.21 லட்சம் டன்கள் என்ற உற்பத்தி அளதவ விஞ்சி, 

இதுவதர இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான உற்பதத்ிதய எட்டியுள்ளது. 

 

 

ெல் ஜீவன் திட்டத்தின் பரவல் 

 ஜல் ஜீவன் திட்டமோனது, 50 சதவீத கிரோமப்புறக் குடும்பங்கை் குழோய் நீர ் இனணப்பு 

வசதிகனைப் சபற்றதன் மூலம் புதிய னமல்கல்னல எட்டியுை்ைது. 

 ‘ஹர ்கர ்ஜல்’ திட்டமோனது, ஜல் சக்தி அனமசச்கதத்ின் கீழோன ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் 

சசயல்படுதத்ப்பட்டது. 

 தகோவோ, சதலுங்கோனோ, அந்தமோன் மற்றும் நிக்தகோபோர ்தீவுகை், தோத்ரோ & நகர ்ஹதவலி 

மற்றும் டோமன் & னடயூ, புதுசத்சரி மற்றும் ஹரியோனோ ஆகியனவ ஏற்கனதவ 100 சதவீத 

அைவிலோன குடிநீர ்குழோய் இனணப்பு வசதிகனைப் சபற்றுை்ைன. 

 பஞ்சோப், குஜரோத், இமோசச்லப் பிரததசம் மற்றும் பீகோர ் ஆகிய மோநிலங்கைில் 90 

சதவீததத்ிற்கும் அதிகமோன வீடுகை் குடிநீர ் குழோய் இனணப்பு வசதிகனைக் சகோண்டு 

உை்ைன. 
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நதசியக் கல்வி அகமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

 குஜரோத் மோநில அரசோனது இரண்டு நோட்கை் அைவிலோன ததசிய கல்வி அனமசச்ரக்ை் 

மோநோட்டினன நடதத்ியது. 

 இந்தக் கூட்டத்தில் மதத்ியக் கல்வி அனமசச்ர ் தரத்மந்திர பிரதோன் மற்றும் மத்திய 

அனமசச்ரக்ை் மற்றும் மோநிலங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்கைின் கல்வி 

அனமசச்ரக்ை் பங்தகற்றனர.் 

 இந்த மோநோட்டின் தபோது நோட்டின் கல்விச ் சூழனல எவ்வோறு தமம்படுத்துவது என்பது 

குறித்த ஆதலோசனனகை் நனடசபற்றன. 

 

காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் தவகணத் சதாககயில் திருத்தம் 

 பிரதோன் மந்திரி ஜீவன் தஜோதி பீமோ தயோஜனோ (PMJJBY) மற்றும் பிரதோன் மந்திரி சுரக்சோ 

பீமோ தயோஜனோ (PMSBY) ஆகிய இரண்டு முக்கியச ் சமூகப் போதுகோப்புத் திட்டங்கைின் 

தவனணக் கட்டணங்கனை அரசோங்கம் திருதத்ியுை்ைது. 

 PMJJBY திட்டதத்ின் தவனண விகிதங்கை் முந்னதய ஆண்டுக்கோன 330 ரூபோயில் இருந்து 436 

ரூபோயோக மோற்றப்பட்டுை்ைன. 

 PMSBY திட்டத்தின் திருதத்ப்பட்ட தவனணக் கட்டணமோனது, ஆண்டுக்கு தற்தபோதுை்ை 12 

ரூபோய்க்கு பதிலோக 20 ரூபோயோக நிரண்யிக்கப் பட்டுை்ைது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்த இரண்டு திட்டங்களும் சதோடங்கப்பட்டதிலிருந்து தவனணக் 

கட்டணங்கைில் தமற்சகோை்ைப்படும் முதல் திருதத்ம் இதுவோகும். 

 

 

ஹர ்கர் தஸ்தக் 2.0 பிரெெ்ாரம் 

 இந்தப் பிரசச்ாரமானது மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதசங்கள் முழுவதும் நகாவிட் 

19 தடுப்பூசி வழங்கீட்டின் நவகம் மற்றும் அதன் பரவதல விதரவு படுதத்ச ் சசய்வதத 

நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது ‘திட்டம் சோர ் சசயல்முதறயில்’ பசயல்படுதத்ப்படும். 

 தகுதியுள்ள அதனத்துப் பயனாளிகளுக்கும் தடுப்பூசி வழங்குவதன் மூலம் முழு 

அளவிலான நகாவிட் 19 தடுப்பூசிப் பரவல் என்ற இலக்தக நநாக்கி நகரவ்தற்கான ஒரு 

தீவிரமான உந்துததல அளிக்குமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதசம் 

ஆகியவற்றிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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வீரதீர விருதுகள் பட்டியல் 2022 

 இந்தியக் குடியரசுத் ததலவர ் அவரக்ள், புது தில்லியில் 2022 ஆம் ஆண்டு பாதுகாப்புத ்

துனறயின் உை்நுனழவு விழாவின் நபாது, வீரதீர விருதுகள் மற்றும் சிறப்புமிக்கச ்நசதவ 

விருதுகள் ஆகியவற்தற வழங்கினார.் 

 இந்த வீரதீர விருதுகள் பரம் வீர ்சக்ரா, அநசாக சக்ரா, மகாவீர ்சக்ரா, கீரத்்தி சக்ரா, வீர ்

சக்ரா மற்றும் பசௌரியச ்சக்ரா என்ற ஐந்து விருதுகதள உள்ளடக்கியது. 

 மனறவிற்குப் பின் ஒரு கீரத்்தி சக்ரா மற்றும் மனறவிற்குப் பின்னான எட்டு விருதுகள் 

உள்ளிட்ட 14 பசௌரய் சக்ரா விருதுகள் ஆயுதப் பதட வீரரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 14 பரம் விசிஷ்ட் நசவா பதக்கங்கள் மற்றும் 29 அதி விஷிஷ்ட் நசவா பதக்கங்களும் 

வழங்கப் பட்டுள்ளன.  

 இதவ வீரரக்ைோல் அைிக்கப் படும் அதமதிக் காலத்திற்கோன மிகவும் ஒரு மகத்தானச ்

நசதவதய அங்கீகரிப்பதற்காக தவண்டி அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு இராணுவ 

விருதுகள் ஆகும். 

 

 

மிதாலி இரயில் நெகவ  

 இந்தியா மற்றும் வங்காளநதசத்தத இதணக்கும் ஒரு இரயில் பாததயான, புதிய 

ஜல்தபகுரி-டாக்கா இராணுவக் குடியிருப்புப் பகுதியில் இயங்க உள்ள ‘மிதாலி இரயில் 

தசனவ’ துவக்கி தவக்கப்பட்டது. 

 நமற்கு வங்கத்தில் உள்ள புதிய ஜல்தபகுரி மற்றும் வங்காளநதசதத்ின் டாக்கா 

இராணுவக் குடியிருப்புப் பகுதி ஆகியதவ இதடநய சுமார ் 513 கிமீ தூரத்திற்கு இந்த 

இரயில் இயக்கப்படும். 

 பகால்கத்தா நகரிதன டாக்கா மற்றும் குல்னா ஆகியவற்றுடன் இதணக்கும் மற்ற 

இரயில்கள் தமத்ரீ மற்றும் பந்தன் விதரவு இரயில் ஆகியதவ ஆகும். 

 

புதிய விண்கலத் தயாரிப்புப் பிரிவு 

 இஸ்நராவின் ததலவர ் நசாமநாத், கரந்ாடகாவில் அதமக்கப்பட்டுள்ள அனந்த ்

படக்னாலஜிஸ் நிறுவனதத்ின் விண்கலத் தயாரிப்புப் பிரிதவத் திறந்து தவதத்ார.் 
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 இந்தப் புதிய அதிநவீன விண்கலத் தயாரிப்புப் பிரிவானது, ஒநர நநரதத்ில் நான்கு பபரிய 

விண்கலங்கதள ஒருங்கிதணதத்ு, அவற்தறச ் நசாததன பசய்யும் அளவிற்கு வசதி 

உதடயதோகும். 

 இது 1992 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, இந்தியாவில் இது நபான்ற பிரிவு 

பதாடங்கப் படுவது இது முதல் முதறயாகும். 

 

இந்தியாவின் முதல் சுயெ ்ொர்பு திருமணம் 

 வநடாதராதவச ் நசரந்்த க்ஷமா பிந்து என்ற 24 வயது இளம்பபண் தன்தனத் தாநன 

திருமணம் பசய்து பகாண்டுள்ளார.் 

 இது நாட்டின் முதல் 'சுயச ்சோரப்ு திருமணம்' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 நசாநலாகாமி அல்லது தன்தனத் தாநன திருமணம் பசய்து பகாள்வது என்பது சுயச ்சோரப்ு 

திருமணத்திற்கான ஒரு மாற்றுச ்பசால் ஆகும். 

 

மகிளா சுரக்ொ நடவடிக்கக 

 பபண்களின் பாதுகாப்தப உறுதி பசய்வதற்காக "மகிளா சுரக்சோ நடவடிக்தக" என்ற ஒரு 

அகில இந்திய நடவடிக்னகயோனது பதாடங்கப்பட்டது. 

 பபண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பபட்டிகளில் பயணிதத் 7000க்கும் நமற்பட்ட அனுமதி 

பபறாத பயணிகதள இரயில்நவ பாதுகாப்புப் பதடயினர ்தகது பசய்தனர.் 

 இந்த ஒரு மாத கால அைவிலோன நடவடிக்தகயின் நபாது 150 சிறுமிகள்/பபண்கள் ஆள் 

கடத்தலுக்கு ஆளாகாமல் காப்பாற்றப்பட்டனர.் 
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இரண்டுக் கப்பல்களுக்குப் பிரியாவிகட 

 இந்தியக் கடற்பதடயானது, அதன் இரண்டுக் கப்பல்களான ஐஎன்எஸ் நிஷாங்க் மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் அக்சய் ஆகியவற்றிற்குப் பிரியாவிதட அளிதத்து. 

 இரண்டுக் கப்பல்களும் 32 ஆண்டுகாலச ் நசதவக்குப் பிறகு, கடற்பதட கப்பல் கட்டும் 

தளத்தில் பதடயிலிருந்து விலக்கப்படும். 

 அதனத்துக் கடற்பதடயினரும் தங்கள் கப்பல்களின் பபயரக்தளத் தங்கள் பசாந்த 

அதடயாளமாக பகாண்டுள்ளனர.் 

 ஐஎன்எஸ் நிஷாங்க் என்பது வீர ் ரக ஏவுகதணப் பாதுகாப்பு கப்பல் வரிதசயில் 

உருவாக்கப் பட்ட நான்காவது கப்பல் ஆகும்.  

 நமலும், 1971 ஆம் ஆண்டு நபாரில் வீரதீரச ் பசயலிற்குப் பபயர ் பபற்ற கில்லர ் பதடப் 

பிரிவின் ஒருங்கிதணந்தப் பகுதியாக இது விளங்கியது. 

 ஐஎன்எஸ் அக்சய் என்பது 23வது நராந்துக் கப்பல் பதடயின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 இதன் முதன்தமப் பணி நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் எதிரப்்பு மற்றும் கடநலார நராந்து ஆகும். 

 

முதல் திரவ கண்ணாடி சதாகலநநாக்கி 

 நாட்டின் முதல் மற்றும் ஆசியாவிநலநய மிகப்பபரிய திரவக் கண்ணாடி பதாதல நநாக்கி 

உத்தரகாண்ட் மாநிலதத்ில் உள்ள நதவஸ்தல் என்ற மதலயில் அதமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 மீபயாளிர ் விண் முகில்கள், ஈரப்்புக் குவியங்கள், விண்பவளிக் குப்தபகள் மற்றும் 

குறுங்நகாள்கள் நபான்ற நிதலயற்ற அல்லது மாறக் கூடியப் பபாருள்கதள அதடயாளம் 

காண்பதற்காக இது வானில் தற்நபாது கண்காணிப்பு நடவடிக்தககதள நமற்பகாை்ளும். 

 இந்தியத் திரவக் கண்ணாடி பதாதலநநாக்கி (ILMT) வானத்தத ஆய்வு பசய்ய உதவும்.  

 இது அண்டங்கள் மற்றும் பிற வானியல் வளங்கதளக் கண்காணிப்பததச ் சாதத்ியம் 

ஆக்குகிறது. 
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அகமதாபாத் இந்திய நமலாண்கமக் கல்வி நிறுவனத்தின் நவளாண் நில விகலக் 

குறியீடு 

 அகமதாபாத்தின் இந்திய நமலாண்தமக் கல்வி நிறுவனமானது நவளாண் நிலங்களின் 

விதலக் குறியீட்தட உருவாக்குவதற்காக நவளாண் நிலங்களுக்கான மின்-சந்ததயான 

SfarmsIndia என்ற நிறுவனத்துடன் தக நகாரத்த்ுள்ளது. 

 இது இந்தத் தளத்தில் நமற்பகாள்ளப்படும் பகாள்முதல் மற்றும் விற்பதனதய 

அடிப்பதடயாகக் பகாண்டது. 

 இந்தியாவில் நவளாண் நிலங்களின் விதல மீதான தரக் கட்டுப்பாடு சாரந்்த தரதவப் 

பதிவு பசய்து வழங்குவதத நநாக்கமாகக் பகாண்டு இந்தக் குறியீடானது வடிவதமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடு, சந்ததயில் (SfarmsIndia) விதல மாற்றங்கதளக் கண்காணிப்பநதாடு, 

மாதாந்திர அடிப்பதடயிலான ஒரு கலப்பு விதல நிரண்ய வழிமுதறதயயும் 

உருவாக்கும். 

 இது ஆண்டிற்கு இருமுதற புதுப்பிக்கப்படும். 

 இதற்கு அகமதாபாத்தின் இந்திய நமலாண்தமக் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் SFarmsIndia நில 

விதலக் குறியீடு (ISALPI) என்று பபயரிடப்படும். 

 கரந்ாடகா, ஆந்திரப் பிரநதசம், தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, உத்தரப் பிரநதசம், 

பதலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் இது நசாததன அடிப்பதடயில் பதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டத்துடன் இ-ெஞ்சீவனி திட்டம் ஒருங்கிகணப்பு 

 நதசிய சுகாதார ஆதணயமானது, மத்திய அரசின் ‘இ-சஞ்சீவனி’ பதாதலதூர மருந்து 

வழங்கீட்டுச ் நசதவயானது ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டம் என்ற திட்டதத்ுடன் 

ஒருங்கிதணக்கப் பட்டுள்ளதாக அறிவித்தது. 

 இந்த ஒருங்கிதணப்பானது இ-சஞ்சீவனி பயனாளிகள் தமது ஆயுஷ்மான் பாரத ்

சுகாதாரக் கணக்குகதள எளிதாக உருவாக்க உதவும். 

 பயனாளிகள் தங்களின் தற்நபாததயச ் சுகாதாரப் பதிவுகதள ஒன்நறாபடான்று 

இதணக்கவும் அவற்தற முதறயாக நிரவ்கிக்கவும் இததப் பயன்படுதத் முடியும். 

 பயனாளிகள் தங்கள் உடல்நலப் பதிவுகதள இ-சஞ்சீவனி என்ற நசதவ மூலம் 

மருத்துவரக்ளுடன் பகிரந்்து பகாள்ள இது வழி வகுக்கும்.  

 இது மருதத்ுவம் சாரந்்த சிறப்பான முடிவிதன நமற்பகாள்ளவும், மருதத்ுவச ் சிகிசத்ச 

வழங்கீட்டின் பதாடரச்ச்ிதய உறுதி பசய்வதற்கும் உதவும். 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டமானது, இந்தியாவில் தற்நபாதுள்ள டிஜிட்டல் சுகாதாரத ்

தீரவ்ுகள் மற்றும் பங்குதார நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு இதடயில் உள்ள 

இதடபவளிகதளக் குதறக்கும் முயற்சியில் டிஜிட்டல் கட்டதமப்புகதள உருவாக்கச ்

சசய்வதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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இந்திய விமானப்பகடப் பாரம்பரிய கமயம் 

 பல்நவறு நபாரக்ளில் இந்திய விமானப் பதடயின் பங்கு மற்றும் அதன் ஒட்டுபமாத்தச ்

பசயல்பாட்தட பவளிப்படுதத்ும் பாரம்பரிய தமயம் சண்டிகரில் நிறுவப்பட உள்ளது. 

 இந்திய விமானப் பதட மற்றும் சண்டிகர ்அரசு நிரவ்ாகம் ஆகியவற்றினால் இதணந்து 

‘இந்திய விமானப்பதடப் பாரம்பரிய தமயமானது’ நிறுவப்படும். 

 இந்தப் பாரம்பரிய தமயதத்ில் இந்திய விமானப் பதடயின் பல்நவறு அம்சங்கதள 

முன்னிதலப் படுதத்ும் கதலப்பபாருட்கள், மாதிரிகள் மற்றும் ஊடாடும் அதமப்புகள் 

இடம் பபறும். 

 

புனீத் ொகர் அபியான் 

 நதசிய மாணவர ் பதடயானது ‘புனீத் சாகர ் அபியான்’ என்ற நாடு தழுவிய முதன்தமப் 

பிரசச்ாரத்தின் சமீபதத்ியக் கட்டத்திதனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இது கடற்கதரகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் உள்ளிட்ட பிற நீரந்ிதலகளிலிருந்து பநகிழிப் 

பபாருட்கள் மற்றும் பிற கழிவுகதளச ் சுத்தம் பசய்வதத ஒரு நநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 நமலும், கடற்கதரகள் மற்றும் ஆற்றின் முகப்புகதளச ் சுதத்மாக தவதத்ிருப்பதன் 

முக்கியதத்ுவம் குறித்து உள்ளூர ் மக்களிதடநய ஒரு விழிப்புணரத்வ அதிகரிப்பதும் 

இதன் நநாக்கமாகும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் தாங்கு மண்டலங்கள் குறித்த உெெ் நீதிமன்றத்தின் தீரப்்பு 
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 நோடு முழுவதும் உை்ை ஒவ்சவோரு போதுகோக்கப்பட்ட வனப்பகுதி, ததசியப் பூங்கோ மற்றும் 

வனவிலங்குச ்சரணோலயம் ஆகியனவ அவற்றின் வனரயறுக்கப்பட்ட எல்னலயில் இருந்து 

சதோடங்கி குனறந்தபட்சம் ஒரு கிதலோ மீட்டர ் வனரயில் சுற்றுச ் சூழல் தோங்கு 

மண்டலங்கனைக் கட்டோயமோக சகோண்டிருக்க தவண்டும் என்று உசச் நீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டுை்ைது. 

 இது போதுகோக்கப்பட்டப் பகுதிகளுக்கு ஒருவித "தோங்கு மண்டலத்தினன" உருவோக்கச ்

சசய்வதற்கோனதோகும். 

 இந்த மண்டலங்கை் உயர ் போதுகோப்பு உனடய பகுதிகைிலிருந்து குனறந்தப் போதுகோப்பு 

உை்ை பகுதிகை் வனரயிலோன பகுதிகளுக்கு மோற்று நினல மண்டலமோக சசயல்படும். 

 மத்திய அரசோனது 2011 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மோததத்ில் சுற்றுசச்ூழல் தோங்கு 

மண்டலங்கை் குறித்த  வழிகோட்டுதல்கனை சவைியிட்டது. 

 மோநிலங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்கைின் ஏற்புத் தன்னமயின் அடிப்பனடயில் 

இதற்கோக 10 கிதலோமீட்டர ்எல்னலனய அது பரிந்துனரதத்து. 

 1986 ஆம் ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் (போதுகோப்பு) சட்டதத்ில், "சுற்றுசச்ூழல் தோங்கு 

மண்டலங்கை்" என்ற வோரத்்னத குறிப்பிடப் படவில்னல. 

 2002 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குப் போதுகோப்பு உத்தியில் வழங்கப்பட்டுை்ைபடி ஒரு 

சுற்றுசச்ூழல் தோங்கு மண்டலங்கை் என்பனவ ஒரு போதுகோக்கப்பட்ட பகுதினயச ்சுற்றி 10 

கிதலோமீட்டரக்ை் வனரயிலோன வரம்பினனக் சகோண்டிருக்கும். 

 

ென் ெமரத்் தளம் 

 பிரதமர ் கடன் வழங்கீட்டு அரசுத் திட்டங்களுக்கோன ததசியத் தைம் ஒன்னறத் துவக்கி 

னவத்தோர.் 

 இது புது தில்லியில் உை்ை விஞ்ஞோன் பவனில் நிதி அனமசச்கம் மற்றும் சபருநிறுவன 

விவகோரங்கை் துனற அனமசச்கதத்ின் ‘நினனவு வோரக் சகோண்டோட்டங்கைின்’ தபோது 

சதோடங்கப் பட்டது. 

 ஜூன் 6 முதல் ஜூன் 11 வனரயிலோன இந்த நிகழ்வோனது, 'சுதந்திரத் திருநோை் அமுதப் 

சபருவிழோவின்' ஒரு பகுதியோக சகோண்டோடப்படுகிறது. 

 ஜன் சமரத்் தைம் என்பது அரசோங்கக் கடன் திட்டங்கனை ஒருங்கினணக்கும் ஒற்னறச ்

சோைர டிஜிட்டல் தைம் ஆகும். 

 பயனோைிகனை தநரடியோக கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் இனணக்கும் வனகயில் 

இது முதல் தைமோகும். 

 

புதிய நாணயங்கள் 

 பிரதமர ்நதரந்திர தமோடி அவரக்ை் சிறப்பு நோணயத ்சதோடரோன ரூ.1, ரூ.2, ரூ.5, ரூ.10 மற்றும் 

ரூ.20 மதிப்புனடய நோணயங்கனை சவைியிட்டோர.் 

 இந்தச ் சிறப்பு நோணயங்கை் சுதந்திரத் திருநோை் அமுதப் சபருவிழோ குறிதத்ச ்

சின்னங்கனைக் சகோண்டுை்ைன. 

 இந்த நோணயங்கனைப் போரன்வயற்றவரக்ைோலும் எைிதில் அனடயோைம் கோண முடியும். 
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mRube 

 இது இரப்பர ்வாரியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் ஒரு மின்னணு வரத்த்கத் தளமாகும். 

 இரப்பர ் வாரியமானது, 1947 ஆம் ஆண்டு இரப்பர ் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப் பூரவ் அதமப்பாகும். 

 இது வரத்த்கம் மற்றும் பதாழில்துதற அதமசச்கதத்ின் கீழ் பசயல்படுகிறது. 

 இதன் ததலதம அலுவலகம் நகரளாவின் நகாட்டயத்தில் உள்ளது. 

 

நதசிய உணவு ஆய்வகம் 

 பீகோரில் உை்ை ரக்சசௌல் என்ற இடத்தில், மதத்ியச ் சுகோதோரம் & குடும்ப நலம் மற்றும் 

இரசோயனங்கை் & உரங்கை் ஆகிய துனறகளுக்கோன அனமசச்ர ் திரு. மன்சுக் 

மோண்டவியோ, FSSAI அனமப்பின் ததசிய உணவு ஆய்வகத்னதத் திறந்து னவத்தோர.் 

 இந்தியோ-தநபோைம் இனடதயயோன இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், தநபோைதத்ில் இருந்து 

ரக்சசௌலுக்கு இறக்குமதி சசய்யப்படும் உணவு மோதிரிகைின் தசோதனன தநரத்னதக் 

குனறக்க இந்த ஆய்வகம் நிறுவப்பட்டது. 

 இந்திய உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆனணயம் (FSSAI) என்பது இந்திய 

அரசின் சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துனற அனமசச்கத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு 

சட்டப் பூரவ் அனமப்போகும். 

 FSSAI ஆனது உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் தரநினலச ்சட்டம், 2006 என்பதின் கீழ் நிறுவப் 

பட்டது. 

 

சுற்றுெச்ூழலுக்கான வாழ்க்கக முகற (LiFE) இயக்கம் 

 இந்த உலகைோவிய முயற்சினயப் பிரதமர ்நதரந்திர தமோடி சதோடங்கி னவதத்ோர.் 

 நமது தகோளுக்கு தீங்கு வினைவிக்கோது அதனுடன் ஒதத்ுப் தபோகும் ஒரு வோழ்க்னக 

முனறனய வோழ்வதத இதன் தநோக்கமோகும். 

 

ஹாரப்ிங்கர் 2021 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது தனது முதல் உலகைோவிய "ஹோரப்ிங்கர ் 2021 - 

மோற்றதத்ிற்கோன கண்டுபிடிப்பு" எனும் தஹக்கதத்ோனன அறிமுகப்படுத்தியது.  
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 இதன் கருதத்ுரு ‘Smarter Digital Payments’ என்பதோகும்.  

 பின்தங்கியப் பிரிவினருக்கு டிஜிட்டல் முனறயில் பணவழங்கீடுகனை அணுகக் கூடிய 

வனகயில் தீரவ்ுகை் மற்றும்/அல்லது வணிக மோதிரிகனைக் கண்டறிந்து அவற்னறச ்

சசயல்படுத்துவனத இது தநோக்கமோகக் சகோண்டுை்ைது. 

 

 

ெம்ப்ரிதி-எக்ஸ் நபார்ப் பயிற்சி 

 இது இந்தியோ-வங்கோைததச இருதரப்புப் போதுகோப்பு ஒத்துனழப்புக்கோன ஒரு கூட்டு 

ரோணுவப் பயிற்சியோகும். 

 இது வங்கததசத்தில் உை்ை ஜதஷோர ்ரோணுவ நினலயதத்ில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 ஐ.நோ ஆனணயதத்ின் கீழ் பயங்கரவோத எதிரப்்பு, மனிதோபிமோன உதவி மற்றும் தபரிடர ்

நிவோரணம் மற்றும் ஐ.நோ அனமதிப் பனட தபோன்ற பல உருவகப் படுதத்ப் பட்ட 

கோட்சிகைில் இரு நோடுகளும் தமது நிபுணதத்ுவத்னதப் பகிரந்்து சகோை்ளும். 

 

My Pad My Right திட்டம் 

 தவைோண்னம மற்றும் கிரோமப்புற தமம்போட்டுக்கோன ததசிய வங்கி (நபோரட்ு வங்கி) 

லடோக்கின் தல என்ற பகுதியில் " My Pad My Right  எனும் திட்டத்னத" சதோடங்கியுை்ைது. 

 ஏழனர லட்சம் ரூபோய் சசலவில் இயந்திரங்கை் மற்றும் சபோருட்களுடன் நபோரட்ின் நோப் 

பவுண்தடஷன் மூலம் இது சதோடங்கப்பட்டது. 

 இந்தத் தனிதத்ுவமோன திட்டத்தின் கீழ், விருது சபற்ற துப்புரவு துணிகை் தயோரிக்கும் 

இயந்திரங்கை் சுய உதவிக் குழுக்கைின் அனமப்பு மூலம் நிறுவப்படும். 

 மோதவிடோய்ச ் சுகோதோரம் மூலம் கிரோமப்புறப் சபண்கைின் சபோருைோதோர 

தமம்போட்டிற்கோக இந்த முயற்சிகை் நடந்து வருகின்றன. 
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4வது மாநில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 2021-2022 

 சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துனற அனமசச்கம் இந்திய உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் 

தர நிரண்ய ஆனணயம் (FSSAI) தமற்சகோை்ளும் ஒரு குறியீட்னட சவைியிட்டது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் சதோடங்கப்பட்ட இது, இந்தியோவின் உணவுப் போதுகோப்புச ்

சுற்றுசச்ூழல் அனமப்பில் ஒரு தபோட்டி மற்றும் தநரம்னறயோன மோற்றத்னத உருவோக்கும் 

முயற்சியில் உை்ைது. 

 மோநில உணவுப் போதுகோப்புக் குறியீடு, மனித வைங்கை் மற்றும் நிறுவனத் தரவுகை், 

இணக்கம், உணவுப் பரிதசோதனன உை்கட்டனமப்பு மற்றும் கண்கோணிப்பு, பயிற்சி 

மற்றும் திறன் தமம்போடு மற்றும் நுகரத்வோருக்கு அதிகோரமைிதத்ல் ஆகிய ஐந்து 

அைவுருக்கைில் மோநிலங்கைின் சசயல்திறனன அைவிடுகிறது. 

 நோடு முழுவதும் சமோதத்ம் 150 மோவட்டங்கை் இந்தச ்சவோலில் பங்தகற்றன.  

 மோநில உணவுப் போதுகோப்புக் குறியீடு 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் சபரிய மோநிலங்கைின் 

பிரிவில் தமிழ்நோடு முதலிடத்னதப் சபற்றுை்ைது. 

 சிறிய மோநிலங்கை் பிரிவில், தகோவோ முதல் இடதன்தப் பிடிதத்ுை்ை நினலயில், அனதத ்

சதோடரந்்து மணிப்பூர ்மற்றும் சிக்கிம் ஆகியனவயும் உை்ைன. 

 ஒன்றியப் பிரததசங்கைில், ஜம்மு & கோஷ்மீர ் முதலிடத்திலும், சடல்லி மற்றும் சண்டிகர ்

அடுத்தடுதத் இடத்திலும் உை்ைன. 

 திருவை்ளூர,் கோஞ்சிபுரம், தசலம், தகோயம்புத்தூர,் சசன்னன, திருசநல்தவலி, ஈதரோடு, 

மதுனர, தூதத்ுக்குடி, திருப்பூர ் மற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய 11 மோவட்டங்கை், இந்திய 

உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆனணயம் நடதத்ிய 'ஈட் னரட் தசலஞ்ச'் என்ற 

நிகழ்சச்ியில் சிறப்போகச ்சசயல்பட்டதற்கோக விருது சபற்றன.  

 

 

புககயிகலக் கட்டுப்பாட்டுக்கான ஆதார கமயம் 

 சண்டிகரில் உை்ை முதுகனல மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தில் (PGIMER) 

உை்ை சமூக மருதத்ுவம் மற்றும் சபோது சுகோதோரப் பை்ைியின் புனகயினல 

கட்டுப்போட்டுக்கோன ஆதோர னமயத்னத உலக சுகோதோர அனமப்பு வழங்கியுை்ைது. 
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 இது இந்தியோவில் புனகயினலக் கட்டுப்போடு சதோடரப்ோன சுற்றறிக்னககை் மற்றும் 

உத்தரவுகை், சகோை்னககை் மற்றும் சட்டங்கை், பல்துனற சவைியீடுகை் அடங்கிய 

தகவல்கனை வழங்குகிறது. 

 

ஆயுர்நவத ஆஹார ்

 ‘ஆயுரத்வத ஆஹோர’் சின்னத்னத மதத்ிய சுகோதோர அனமசச்ர ் மன்சுக் மோண்டவியோ 

சவைியிட்டோர.் 

 இது ஆங்கிலத்திலும் ததவநோகரியிலும் ஆயுரத்வதம் மற்றும் ஆஹோர ் என்ற 

வோரத்்னதகைின் முதல் எழுதத்ுக்கனைக் சகோண்டுை்ைது. 

 இந்தச ்சின்னத்தில், இந்தி எழுதத்ு Aa மற்றும் ஆங்கில எழுதத்ு 'A' ஆகியனவ இனணக்கப் 

பட்டுை்ைன. 

 இது வோனம், நீர,் கோற்று, சநருப்பு மற்றும் பூமி ஆகிய ஐந்து கூறுகனைக் குறிக்கும் 5 

குறியீட்டு  இனலகனைக் சகோண்டுை்ைது. 

 பசன்ச நிறம் என்பது இயற்னக, உயிரியல், ஆதரோக்கியமோனது, முழுதமயானது கரிமம் 

மற்றும் மூலினகனயக் குறிக்கிறது. 

 இந்த சின்னம் ஆயுரத்வதப்  சபோருட்கைின் தரத்னதயும் வலுப்படுத்தும். 

 

காரஃீப் பயிரக்ளுக்கான குகறந்த பட்ெ ஆதரவு விகல 

 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கோன அனனத்து 14 கோரஃீப் (தகோனடக்கோல) பயிரக்ளுக்கும் குனறந்த 

பட்ச ஆதரவு வினலனய அதிகரிக்க மதத்ிய அனமசச்ரனவ அங்கீகோரம் அைிதத்ுை்ைது. 

 சபோது ரக சநல்லுக்கு முந்னதய ஆண்டு 1,940 ஆக இருந்த வினல ஒரு குவிண்டோலுக்கு 2,040 

ஆக உயரத்்தப்பட்டுை்ைது. 

 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கோன அனனதத்ு 14 பயிரக்ைின்  வினலயோனது  2014-15 ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் தபோது 46-131% அதிகமோக உை்ைது. 

 

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


                   
 

46 
 

நதசியப் பழங்குடி ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் 

 புது தில்லியில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுை்ை நதசியப் பழங்குடியினர ் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தத மதத்ிய உள்துதற அதமசச்ர ்திறந்து தவத்தார.் 

 இது ஒரு முதன்தமயான நதசிய அளவிலான கல்வி நிறுவனமாக இருக்கும். 

 பழங்குடியினர ் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (TRI) என்பது மாநில அளவில் பழங்குடியினர ்

விவகார அதமசச்கத்தின் ஒரு ஆராய்சச்ி அதமப்பாகும். 

 

அக்னி-4 ஏவுககண 

 இரண்டு நினலகை் சகோண்ட அக்னி-4 ஏவுகதண, ஒடிசா கடற்கதரயில் உள்ள டாக்டர ்APJ 

அப்துல் கலாம் தீவில் இருந்து நசாததன பசய்யப் பட்டது. 

 இது உதத்ிசோர ்பனடப் பிரிவின் கீழ் தமற்சகோை்ைப்பட்டது. 

 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் நமம்பாட்டு அதமப்பால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 4,000 கி.மீ. சதோனலவு வனர சசன்று தோக்கக் கூடியது. 

 இது முன்னதோக அக்னி II பிதரம் என்று அதழக்கப்பட்டது. 

 அக்னி-4 மற்றும் அக்னி-5 ஆகியதவ முதன்தமயாக சீனாவுக்கு எதிரான எதிரப்்பு 

நடவடிக்னககளுக்கோக உருவாக்கப் பட்டதவ ஆகும். 

 இந்தியாவில் உள்ள குறுகிய தூர வரம்புனடய ஏவுகதணகள் பாகிஸ்தானுக்காக 

வடிவதமக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

 

16வது குடியரசுத் தகலவர் நதரத்ல் 

 குடியரசுத் ததலவர ் நதரத்ல் ஆனது, ஜூதல 18 ஆம் நததி நதடபபறும் என்று இந்தியத் 

நதரத்ல் ஆதணயதத்ின் ததலதமத ்நதரத்ல் ஆதணயர ்ராஜீவ் குமார ்அறிவிதத்ார.் 

 குடியரசுத் ததலவர ் ராம்நாத் நகாவிந்தின் பதவிக் காலம் ஜூதல 24 ஆம் நததியுடன் 

முடிவதடகிறது. 
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 ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரநதசமாக மாறிய பிறகு நடக்கும் முதல் நதரத்ல் 

இதுவாகும். 

 இருப்பினும், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ை் இந்தத ் நதரத்ல் 

குழுவின் ஒரு பகுதியாக பங்தகற்க இயலோது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு நதரத்லுக்கான நதரத்ல் குழுவில் 4,809 உறுப்பினரக்ை் அடங்குவர ்- இதில் 

233 மோநிலங்கைனவ உறுப்பினரக்ை், 543 மக்கைனவ உறுப்பினரக்ை் (776 நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள்) மற்றும் 4,033 மாநிலச ் சட்டசனபகைின் உறுப்பினரக்ை் மற்றும் சடல்லி 

மற்றும் புதுசந்சரி ஒன்றியப் பிரநதசங்களின் சட்டசதபகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் 

அடங்குவர.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன பமாதத் வாக்குகளின் மதிப்பு 10,86,431 ஆக இருக்கும் (1971 ஆம் 

ஆண்டு மக்கள்பதாதகக் கணக்பகடுப்பின் அடிப்பதடயில் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்கு 5,43,200 அல்லது தலா 700 வாக்குகள் மற்றும் சட்டசனப 

உறுப்பினரக்ளுக்கு 5,43,231 வோக்குகை் ஆகும்). 

 2017 ஆம் ஆண்டில் பமாதத் வாக்காளரக்ளின் எண்ணிக்னகயோனது  4,896 ஆக இருந்தது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், 1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாதகக் கணக்பகடுப்பின் அடிப்பதடயில், 

ஒவ்பவாரு நோடோளுமன்ற உறுப்பினரக்ளும் 709 வாக்குகதளயும், சட்டசனப 

உறுப்பினரக்ை் பமாதத்ம் 5,49,495 வாக்குகதளயும் பபற்றிருந்தனர.் 

 இந்தத் நதரத்லுக்கான நதரத்ல் அதிகாரியாக மோநிலங்கைனவப் பபாதுசப்சயலாளர ்

அறிவிக்கப் பட்டுை்ைோர.் 

 வழக்கமாக நதரத்ல் ஆதணயம் வழங்கிய நபனாதவப் பயன்படுதத்ி வாக்காளரக்ள் 

வோக்கைிப்பது ஒரு வழக்கமோகும். 

 

 

நதசிய வான்வழி விகளயாட்டுத் துகறக் சகாள்கக 2022 

 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்திய நாட்டிதனச ் சிறந்த விதளயாட்டு நாடுகளில் ஒன்றாக 

மாற்றுவதற்கான 2022 ஆம் ஆண்டின் நதசிய வான்வழி விதளயாட்டுத் துதறக் 

பகாள்தகயானது பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் பாதுகாப்பான, மலிவோன, அணுகக்கூடிய, மகிழ்சச்ிகரமான மற்றும் 

நிதலயான வான்வழி விதளயாட்டுகதள வழங்குவதத இந்தக் பகாள்தக உறுதி 

பசய்கிறது. 
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 வான்வழி விதளயாட்டுகள் என்பது காற்று ஊடகத்தில் நதடபபறுகின்ற பல்நவறு 

விதளயாட்டு நிகழ்வுகதள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

 

பாலிவரச்ிட்டி 

 இன்பரந்மஷன் நடட்டா சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனமானது பாரத ் பதாடரச்ங்கிலி கட்டதமப்பு 

(அகாடமிக் பிளாக்பசயின் கன்நசாரட்ியம்) & பாலிவரச்ிட்டி (கல்வி சார ் முப்பரிமாணக் 

கட்டதமப்பு) ஆகியவற்தற பவளியிட்டது. 

 பாலிவரச்ிட்டி என்பது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒரு கல்வி சார ் முப்பரிமாணக் 

கட்டதமப்பாகும். 

 100க்கும் நமற்பட்டக் கல்வி நிறுவனங்கள் கல்விதய அணுகக் கூடியதாகவும், அதி 

நவகமாகவும், அரத்்தமுள்ளதாகவும் மாற்றுவதற்காக பமய்நிகர ் வளாகங்கதள 

நிறுவுகின்றன. 

 

ரக்த் ெந்திரன் நடவடிக்கக 

 வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குனரகமானது, ரக்த ் சந்திரன் நடவடிக்தகயின் கீழ் 840 

சிவப்பு சந்தனம் அல்லது சசம்மரக் கட்தடகதளப் பறிமுதல் பசய்தது. 

 இது 1962 ஆம் ஆண்டு சுங்கச ்சட்டதத்ின் கீழ் பறிமுதல் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 நாட்டின் பவளிநாட்டு வரத்த்கக் பகாள்தகயின்படி இந்த மரக்கட்தடகளின் ஏற்றுமதி 

ததட பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

முதலாவது கமயப்படுத்தப்பட்ட குளிரூட்டப்பட்ட இரயில்நவ முகனயம் 

 நாட்டின் முதலாவது தமயப்படுத்தப்பட்ட குளிரூட்டப்பட்ட முதனயமானது, 

கரந்ாடகாவின் பபங்களூரு நகரில் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது. 

 இந்த இரயில் நிதலயத்திற்குப் பாரத ரதன்ா விருது பபற்ற இந்தியக் கட்டிடப் 

பபாறியாளர ்சர ்M. விஸ்நவஸ்வரய்யா அவரக்ளின் பபயர ்சூட்டப் பட்டுள்ளது. 
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சுற்றுலா இரயில் மூலம் நாடுககள இகணத்தல் 

 இந்திய இரயில்நவ நிரவ்ாகத்தின் பாரத் பகௌரவ் திட்டதத்ின் கீழ் சுற்றுலா இரயில் மூலம் 

இரு நாடுகதள இதணக்கும் இந்தியாவின் முதல் நிறுவனமாக இந்திய இரயில்நவ 

சதமயல் நசதவ மற்றும் சுற்றுலாக் கழகமானது விளங்கும். 

 புது படல்லியிலிருந்து ஸ்ரீ ராமாயண யாத்தினரச ்சுற்றில்  இந்த இரயில் இயக்கப்படும். 

 சப்தரஜ்ங் இரயில் நிதலயதத்ில் இருந்து புறப்படும் இரயில் இந்தியா மற்றும் நநபாளம் 

இதடநய சுமார ்8,000 கி.மீ. பதாதலவு பயணிக்கும். 

 ஸ்வநதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்தின் கீழ் அதடயாளம் காணப்பட்ட ராமாயண யாதத்ினர 

சுற்றுப் போனதயில் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். 

 

ஊடுருவகலக் கண்டறிவதற்கான அகமப்பு 

 இந்தியாவில் உள்ள அதிகளவுத் தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகும் நிதலயில் உள்ள அதனதத்ு 

விமான நிதலயங்களிலும் 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்திற்குள் சுற்றுப்புற ஊடுருவல் 

கண்டறிதல் அதமப்தப நிறுவப்படும். 

 இந்த அதமப்பானது, விமான நிதலயத்தின் எல்தலச ் சுவரக்ள் வழியாக எந்த 

வதகயிலும் நிகழும் ஊடுருவல்  குறித்துப் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு எசச்ரிக்தக 

பசய்ய உதவும் ஒரு உணரவ்ி ஆகும். 

 பிதணய அதமப்பில் நிகழும் சந்நதகதத்ிற்கிடமானச ் பசயல்பாடுகதள இந்தக் 

அனமப்பு கண்காணிக்கிறது மற்றும் அத்ததகயச ் பசயல்பாடுகை் கண்டறியப்படும் 

நபாது எசச்ரிக்கவும் பசய்கிறது. 

 

ொகர்மாலா இளம் நிபுணத்துவத் திட்டம் 

 துதறமுகங்கள், கப்பல் நபாக்குவரதத்ு மற்றும் நீரவ்ழிகள் துனற அதமசச்கமானது, 

“சாகரம்ாலா இளம் நிபுணதத்ுவத் திட்டம்” என்ற திட்டத்ததத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 அதமசச்கத்தின் பல்நவறு பிரிவுகளில் திறதமயான, திறன்மிக்க மற்றும் ஒரு 

முற்நபாக்குச ் சிந்ததனயுள்ள இளம் பதாழில் வல்லுநரக்தள ஈடுபடுத்துவதத இது 

நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது பபாதுவானப் பிரசச்தனகள் பற்றிய விழிப்புணரத்வ அதிகரிக்கவும், நீண்ட காலத் 

தீரவ்ுகதளக் கண்டறிவதற்கான கூட்டுத் தீரம்ானதத்த நமம்படுத்தவும் உதவும். 

 

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


                   
 

50 
 

புவியிடெ ்சுய-ொன்றளிப்புத் தளம் 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துதறயானது, "புவியிடச ் சுய-சான்றளிப்புத் 

தளத்திதன" பதாடங்கியது. 

 தனிநபரக்ள், அதமப்புகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் ஆகியதவ புவியிட 

வழிகாட்டுதல்களின் விதிமுதறகதளக் கதடபிடிக்கச ்சசய்வதத இது கண்கோணிக்கும். 

 இந்தியாவில் புவிசார ்பதாழில்துதறதயத் தாராளமயமாக்குவதற்கு இது ஒரு குறிப்பிடத் 

தக்க நடவடிக்தகயாகும். 

 

 

இராஷ்ட்ரிய புருஸ்கார ்தளம் 

 இந்திய அரசின் பல அதமசச்கங்கள் ஆனது, தங்கள் துதறகளில் சிறப்பானப் 

பங்களிப்பிதன ஆற்றிய மற்றும் சிறந்து விளங்கும் நபரக்தள அங்கீகரிப்பதற்காக, 

பல்நவறு குடிதம விருதுகதள நிறுவியுள்ளன. 

 பல்நவறு விருதுகளுக்கான பரிந்துதரகதள பபறுவதற்காக, ஒரு பபாதுவான ‘ராஷ்ட்ரிய 

புரஸ்கார ்தளதத்ிதன’ அரசு உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது பல்நவறு அதமசச்கங்கள் அல்லது துதறகள் அல்லது முகதமகளின் 

விருதுகளுக்கான அதனதத்ுப் பரிந்துதரகதளயும் ஒநர எண்ணிமத் தளதத்ின் கீழ் 

பகாண்டு வரும். 

 இந்தத் தளமானது பவளிப்பதடத்தன்தம மற்றும் பபாதுக் கூட்டாண்தமதய உறுதி 

பசய்ய உதவும் (ஜன் பகிதாரி). 
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எல்கலகளுக்கிகடநயயானப் நபருந்து நெகவ 

 வங்காளநதசம் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நோடுகளுக்கு இதடநயயான எல்தலகளுக்கு 

இதடப்பட்ட ஒரு நபருந்து நசதவயானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் 

பதாடங்கியது. 

 நகாவிட்-19 பபருந்பதாற்று காரணமாக இந்தச ் நசதவயானது இதடநிறுத்தம் சசய்யப் 

பட்டது. 

 இந்தப் நபருந்து நசதவகள் பின்வரும் நகரங்களுக்கு இதடநய இயக்கப் படுகிறது.  

 அகரத்லா-அபகௌரா & ICP ஹரிதாஸ்பூர-் பபனாநபால். 

 அகரத்லா-டாக்கா-பகால்கத்தா-அகரத்லா 

 

நதசிய சுங்க வரி மற்றும் ெரக்கு மற்றும் நெகவ வரி அருங்காட்சியகம் 

 மத்திய நிதியதமசச்ர ்நகாவாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள "தநராஹர"் எனப்படும் நதசிய சுங்க 

வரி மற்றும் சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி அருங்காட்சியகத்ததத் திறந்து தவதத்ார.் 

 தநராஹர ்இந்தியாவில் உள்ள இம்மோதிரியிலோன அருங்காட்சியகங்களில் ஒன்றாகும். 

 இது இந்திய சுங்கத் துதறயினரால் தகப்பற்றப்பட்ட பதால்பபாருட்கதளக் காட்சிப் 

படுதத்ச ் சசய்வநதாடு மட்டுமல்லாமல், சுங்கத் துதறயின் பல்நவறு பணிகதளயும் 

சிதத்ரிக்கிறது. 

 

இந்திய மக்களின் ஆயுட்காலம் 

 2015-2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திய மக்களின் பிறப்பின் தபோது எதிரப்ோரக்்கப்படும் ஆயுட் 

காலம் 69.7 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் 1970-75 ஆம் ஆண்டில் 49.7 ஆக இருந்த பிறப்பு ஆயுட்காலம் ஆனது 20 

ஆண்டுகள் கழிதத்ு, 2015-2019 ஆம் ஆண்டில் 69.7 ஆக உள்ளது. 

 இருப்பினும், இது இன்னும் 72.6 என்ற  உலக சராசரி மதிப்பிற்குக் கீநழ தோன் உள்ளது. 

 மோதிரிப் பதிவு அனமப்பு மூலம் இந்தத் தரவானது பவளியிடப்பட்டது. 

 இது உை்துனற அனமசச்கத்தின் சபோதுப் பதிவோைர ் மற்றும் மக்கை்சதோனகக் 

கணக்சகடுப்பு ஆனணயர ்மூலம் சவைியிடப் பட்டது. 

 பிறப்பின் தபோதோன ஆயுட்காலம் மற்றும் ஒரு வருடம் அல்லது ஐந்து வருடங்களின் 

தபோதோன ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றுக்கு இதடநய உள்ள இதடபவளி மத்தியப் பிரநதசம் 

மற்றும் உதத்ரப் பிரநதசம் நபான்ற மாநிலங்களில் அதிகமாக உள்ளது. 

 மத்தியப் பிரநதசதத்ில் குழந்தத இறப்பு விகிதம் அதிக அளவாக 43 உள்ளது. 

 உத்தரப் பிரநதசமானது 38 என்ற குழந்தத இறப்பு விகிததத்ுடன் இதில் இரண்டாவது 

இடதத்ில் உள்ளது 

 ஒடிசாவில் 45.7 ஆக இருந்த பிறப்பு ஆயுட்காலம் ஆனது 69.8 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 ஒடிசாதவத ்பதாடரந்்து தமிழகதத்ில் 49.6 ஆக இருந்த பிறப்பு ஆயுட்காலம் ஆனது 72.6 ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 
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 உத்தரப் பிரநதசம், 65.6 ஆண்டுகள் என்ற பிறப்பு ஆயுட்காலதத்ுடன் 2வது மிகக் குதறந்த 

ஆயுட்காலத்தினனக் பகாண்டுை்ைது. 

 சத்தீஸ்கர ்மாநிலத்தில் பிறப்பின் தபோதோன ஆயுட்காலம் ஆனது 65.3 ஆக உள்ளது. 

 பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆகிய இருபாலர ் பிரிவிலும் நகரப்்புறத்தத விட கிராமப் 

புறத்தில் பிறப்பின் தபோதோன ஆயுட்காலமோனது அதிகமாக உள்ள ஒநர மாநிலம் 

நகரளாவாகும். 

 நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் பபண்கதள விட ஆண்களின் ஆயுட்காலம் 

அதிகமாக இருக்கும் மாநிலங்கள் பீகார ்மற்றும் ஜாரக்்கண்ட் ஆகியதவ மட்டுநம ஆகும். 

 

 

திகரக் கட்டுருவாக்க அலகு 

 இந்தியாவின் முதல் திதரக் கட்டுருவாக்க அலகானது தஹதராபாத் நகரில் நிறுவப் பட 

உள்ளது. 

 இது மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துனற அதமசச்கதத்ின் இந்திய குதறக் 

கடத்திகள் திட்டத்தின் கீழ் அதமக்கப்பட உள்ளது. 

 வதரபட்டிதக கணினிகள், திறன்நபசிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகளுக்கான அடுத்தத ்

ததலமுதற சாரந்்தத் பதாழில்நுட்பத்திதனக் பகாண்ட திதரகதளத் தயாரிக்கச ்

சசய்வதற்காக 6வது ததலமுதறத ் பதாழில்நுட்ப AMOLED என்ற திதரத் தயாரிப்பு 

அலகானது தஹதராபாத் நகரில் அதமக்கப்பட உள்ளது. 

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


                   
 

53 
 

அக்னிபாத் திட்டம் 

 அக்னிபாத் என்பது இந்திய ஆயுதப் பதடகளுக்கான புதிய ஆட்நசரப்்புத் திட்டமாகும். 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், இதளஞரக்ள் ஆயுதப்பதடகளில் "அக்னிவீரரக்ள்" என்ற பிரிவில் 

பணியாற்ற வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 

 17.5 வயது முதல் 21 வயது வதர உள்ளவரக்ள் 4 ஆண்டுகளுக்கு அக்னிவீரரக்ள் என்ற 

பிரிவில் ஆயுதப் பதடயில் நசரத்்துக் பகாள்ளப் படுவாரக்ள். 

 நான்கு ஆண்டுப் பதவிக் காலதத்ினன நிதறவு பசய்த பிறகு, சுமார ் 25 சதவீத அக்னி 

வீரரக்ள் குதறந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகளுக்கு வழக்கமானப் பணியாளரக்ளாக ஆயுதப் 

பதடகளில் பதிவு பசய்யப் படுவாரக்ள். 

 அக்னிவீரரக்ள் பதடப் பிரிவிலிருந்து பவளிநயறும் நபாது ₹ 11.71 லட்சம் நசவா நிதி 

பதாகுப்பாக வழங்கப்படும். 

 இதற்கு வருமான வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். 

 எனினும், இதில் ஓய்வூதியப் பலன்கள் கிதடக்கப் பபறாது. 

 

 

கிராந்தி கதா 

 ‘கிராந்தி கதா’ என்பது மும்தப நகரில் நிலத்தடியில் அதமந்துள்ள, பிரிட்டிஷ் காலதத்ியப் 

பதுங்கு குழிக்குள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்தியப் புரட்சியாளரக்ள் குறிதத் ஒரு 

கதலக் காட்சிக் கூட்டமாகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டில் ராஜ்பவனுக்கு கீநழ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பதுங்கு குழியில் இந்தியப் 

புரட்சியாளரக்ள் குறிதத் கதலக் காட்சிக் கூட்டமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது இந்திய விடுததல இயக்கதத்ின் அறியப்பட்ட மற்றும் அறியப்படாதப் 

புரட்சியாளரக்ளுக்குக் பகௌரமளிக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஒற்கறெ ்ொளர அனுமதி வழங்கீட்டு வெதி 

 நிலக்கரி அதமசச்கமானது அதன் ஒற்தறச ்சாளர அனுமதி வழங்கீட்டு வசதியின் திட்டத் 

தகவல் மற்றும் நமலாண்தம பதாகுதிதய அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இந்திய நாட்டில் நிலக்கரிச ் சுரங்கங்கதளச ் பசயல்படுதத்ுவதற்கான பல்நவறு 

அனுமதிகதளப் பபறுவதற்கான ஒரு தளத்தத உருவாக்குவதத இது நநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

சதால்லியல் துகறக்கான மத்திய ஆநலாெகனக் குழு கூட்டம் 

 பதால்லியல் துதறக்கான மத்திய ஆநலாசதன வாரியம் ஆனது ஏறக்குதறய எட்டு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சந்திக்க உை்ைதோக இந்தியத் பதால்பபாருள் ஆய்வுத் துதற 

பதரிவித்துள்ளது. 

 மத்திய சுற்றுலா & கலாசச்ாரத ் துனற அதமசச்ர ் கிசன் சரட்டி ததலதமயில் இந்தச ்

சந்திப்பானது நதடபபற உள்ளது. 

 நியமனம் பசய்யப்பட்ட அரசு சாரா நிபுணரக்ள் மற்றும் ஐந்து பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுடன் நசரத்த்ு மூன்று வருடக் காலத்திற்கு பசயல்படும் வதகயில் இது 

மறுசீரதமக்கப்பட்டது. 

 அகழ்வாராய்சச்ிகளுக்கான முன்பமாழிவுகள் குறித்து இந்தியத் பதால்லியல் துதறக்குப் 

பரிந்துதரகதள வழங்க பதால்லியல் துதறக்கான மத்திய ஆநலாசதனக் குழுவின் 

நிதலக்குழுச ்சந்திப்பானது ஆண்டுக்கு ஒருமுதற நதடபபற்று வந்தது. 

 இந்தியத் பதால்லியல் துதறயானது 1861 ஆம் ஆண்டில் அபலக்சாண்டர ்கன்னிங்ஹாம் 

என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.  

 இவர ்அதன் முதல் ததலதம இயக்குநராகவும் பபாறுப்நபற்றார.் 

 

நிரவ்ாக எல்கலகள் முடக்கம் 

 மக்கள் பதாதகக் கணக்பகடுப்புப் பணியானது, 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கு ஒதத்ி தவக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது முதலில் 2022 ஆம் ஆண்டில் நதடபபறத் திட்டமிடப்பட்டது. 

 இந்தியத் ததலதம பதிவு அலுவலகம் ஆனது நிரவ்ாக எல்தலகதள முடக்குவதற்கான 

காலக் பகடுதவ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 அன்று வதர நீட்டிதத்ுள்ளது. 

 

நதசிய மின் ஆளுகம நெகவ வழங்கல் மதிப்பீடு 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டின் நதசிய மின் ஆளுதம நசதவ வழங்கல் மதிப்பீடு (NeSDA) என்ற 

அறிக்தகயானது சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த அறிக்தகயில், ஜம்மு காஷ்மீர ்முதல் முதறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 தமலும் ஒன்றியப் பிரநதசங்களில் இது முதலாவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இது நதசிய மின்-ஆளுதம நசதவ வழங்கல் மதிப்பீட்டில் ஒட்டு பமாத்தமாக 90 சதவிகித 

இணக்கத்ததக் பகாண்டுள்ளது. 
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 ஒட்டு சமோதத்மோக, அனனதத்ு மோநிலங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்கைின் மத்தியில் 

தகரைோ அதிக அைவிலோன இணக்கத்ததக் பகாண்டுள்ளது.  

 நமகாலயா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகியதவ ஒட்டு பமாதத்மாக இணக்கதத்ுடன்  90 

சதவீததத்ிற்கும் நமலான மதிப்புடன் நசதவ தளதத்ில் முதலிடதத்ில் உள்ளன. 

 வடகிழக்கு மற்றும் மதலப்பாங்கான மாநிலங்களுக்கான நசதவகள் இதணய 

தளங்களில், நமகாலயா மற்றும் திரிபுரா ஆகியதவ முதல் இடங்கதளப் பபற்றுள்ளன. 

 நசதவகள் இதணய தளங்களுக்கான அளவுருக்களில் 75 சதவீததத்ிற்கும் அதிகமான 

இணக்கத்துடன் பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியதவ முன்னணி 

மாநிலங்களாக உள்ளன. 

 

 

உலகின் மிகப்சபரிய பசுகம கஹட்ரென் சூழலகமவு 

 அதானி குழுமம் மற்றும் நடாட்டல்எனரஜ்ிஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இதணந்து உலகின் 

மிகப்பபரிய பசுதம தஹட்ரஜன் சூழலதமவிதன உருவாக்க உள்ளன. 

 இந்தியா, உலகிநலநய அதிகளவில் கரியமில வாயுதவ பவளிநயற்றும் மூன்றாவது 

பபரிய நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. 

 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் சுழிய உமிழ்வு நாடோக மாறுவதற்கு உதவும் வதகயில், 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 5 மில்லியன் டன் அளவு பசுதம தஹட்ரஜதன உற்பதத்ி பசய்யத் திட்டம் 

இட்டுள்ளது. 

 நடாட்டல்எனரஜ்ிஸ் என்ற நிறுவனமானது, உலகின் மிகப்பபரிய எண்பணய் மற்றும் 

எரிவாயு உற்பத்தி நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும். 

 

முதல் பசுகம கஹட்ரென் எரிசபாருள் நிகலயம் 

 அமர ராஜா பவர ் சிஸ்டம்ஸ் என்ற நிறுவனமானது நதசிய அனல் மின் கழகத்திற்காக 

நாட்டின் முதல் பசுதம தஹட்ரஜன் எரிபபாருள் நிதலயத்தத அதமக்க உள்ளது. 

 இது லடாக்கில் உள்ள நல நகரில் கட்டப்படும். 
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இந்தியப் புலம்சபயரவ்ு அறிக்கக 2020-21 

 2020-21 ஆம் ஆண்டின் இந்தியப் புலம்பபயரவ்ு அறிக்தகயானது சமீபதத்ில் புள்ளியியல் 

மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துனற அதமசச்கதத்ினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 பபருந்பதாற்றானது நகரப்்புற இந்தியாவில் இருந்து 51.6 சதவீத ஆண்கதளக் கிராமப் 

புறத்தில் உள்ள தங்களது  வீடுகளுக்கு இடம்பபயர கட்டாயப்படுதத்ியுள்ளன. 

 கிராமத்திலிருந்துக் கிராமதத்ிற்குப் புலம்பபயரும் ஆண்களின் இடம்பபயரவ்ு அளவு 

என்பது 44.6 சதவீதமாக உள்ளது. 

 திருமணத்திற்குப் பிறகு பபண்கள் தங்கள் கணவர ்வீட்டிற்கு இடம் பபயரவ்தால் கிராமப் 

புறங்களில் இருந்து கிராமப்புறங்களுக்கு புலம்பபயரும் பபண்களின் இடம் பபயரவ்ு 

அளவானது 88.8 சதவீதமாக உள்ளது. 

 மற்ற நாடுகளில் இருந்து கிராமப்புறங்களுக்குப் புலம்பபயரும் ஆண்களின் 

எண்ணிக்தகயானது நகரப்்புறங்களில் உள்ள 2.3 சதவீததத்ிற்கு மாற்றாக 3.9% ஆக 

இருந்தது. 

 கிராமப்புற இடம்பபயரவ்ு விகிதம் ஆனது 6.5 சதவீதமாகவும், நகரப்்புற இடம்பபயரவ்ு 

விகிதம் ஆனது 34.9 சதவீதமாகவும் உள்ளது. 

 பமாத்த இடம்பபயரவ்ு விகிதம் 28.9 சதவீதம் ஆகும். 

 

 

உடான் திட்டத்தின் 5வது ஆண்டுவிழா 

 2022 ஆம் ஆண்டானது உநத நதஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN) என்ற திட்டத்தின் ஐந்தாவது 

ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

 உடான் முன்பனடுப்பானது, பிராந்திய இதணப்புத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியான பிராந்திய 

விமான நிதலய நமம்பாட்டுத் திட்டமாகும். 

 415க்கும் நமற்பட்ட உடான் வழித ் தடங்கள், பஹலிகாப்டர ் தளங்கள் மற்றும் நீரவ்ழி 

விமான ஏவுதளங்கள் உள்ளிட்ட 66 குதறவான/நசதவ பசய்யப்படாத விமான 

நிதலயங்கதள இதணக்கின்றன. 

 

சதாழில்துகறயில் முதல் கடன் வரிெ ்நெகவ 

 CASHe என்ற நிறுவனமானது, புலனத்தில் பசயற்தக நுண்ணறிவினால் இயங்கும் 

உதரயாடுதல் வசதிதயப் பயன்படுதத்ித ் பதாழில்துதறயில் முதல் கடன் நசதவதய 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 
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 வாடிக்தகயாளரக்ள் தங்களது பபயதரத் தட்டசச்ு பசய்வதன் மூலம் உடனடிக் கடன் 

வசதிதய அணுகுவதற்கான விதரவான, ததடயற்ற மற்றும் ஏதுவான ஒரு வழிதய 

வழங்குவதத இது நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

சதாழில்துகற காரப்ன் நீக்க உெச்ிமாநாடு 2022 

 மத்திய சாதலப் நபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாதலகள் துனற அதமசச்ர,் "2022 ஆம் 

ஆண்டு பதாழில்துதற காரப்ன் நீக்க உசச்ி மாநாடு" - காரப்ன் நடுநிதலதமக்கான 

பசயற் திட்டதத்ிதனத் பதாடங்கி தவதத்ார.் 

 இது காரப்ன் நீக்கம், பகாள்தக சிக்கல்கள், நிதலத்தன்தம, அவற்றின் நமலாண்தம 

உள்ளிட்ட பருவநிதல மாற்றம் பதாடரப்ான பல்நவறு ஆராய்சச்ி பிரிவுகளில் கவனம் 

பசலுத்துகிறது. 

 

மிட்டிகூல் குளிரெ்ாதனப் சபட்டிக்கான ொன்றிதழ் 

 "இந்தியத் தரநிதல வாரியமானது" சமீபதத்ில் "களிமண்ணால் பசய்யப்பட்ட 

மின்சாரமின்றி இயங்கும் குளிரூட்டும் கலனான அல்லது "மிட்டிகூல் குளிரச்ாதனப் 

பபட்டிக்கான" இந்தியத் தரநிதலதய உருவாக்கியது. 

 இதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தரநிதலயானது, “IS 17693: 2022” என்பது ஆகும். 

 குஜராத்ததச ் நசரந்்த மன்சுக் பாய் பிரஜாபதி என்பவரால் மிட்டிகூல் குளிரச்ாதனப் 

பபட்டியானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மிட்டிகூல் என்பது பழங்கள், காய்கறிகள், பால் மற்றும் குளிரச்ச்ியான நீர ் ஆகிய 

சபோருட்கனைச ் நசமிப்பதற்கான களிமண்ணாலோன ஒரு இயற்தக குளிரச்ாதனப் 

பபட்டியாகும். 

 இததப் பயன்படுத்திச ் நசமிக்கப்பட்ட உணவுப் பபாருட்கதள மின்சாரத்ததப் 

பயன்படுத்தாமல் இயற்தகயான முதறயில் குளிரச்ச்ியாக தவதத்ிருக்கலாம். 

 

 

அக்னி வீரரக்ளுக்கு 10% ஒதுக்கீடு 

 மத்திய ஆயுதக் காவற்பதடகள் மற்றும் அசாம் தரபிள்ஸ் பதடப் பிரிவு 

ஆகியவற்றிற்கான ஆட்நசரப்்புகளில் அக்னி வீரரக்ளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்கப் 

படும் என்று மதத்ிய அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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 17.5 முதல் 21 வயதுக்குட்பட்ட மத்திய ஆயுதக் காவற்பதடகள் மற்றும் அசாம் தரபிள்ஸ் 

பதடப் பிரிவுகளில் உள்ள அக்னி வீரரக்ளுக்கு மூன்று ஆண்டுகை் வனரயில் வயது 

வரம்பில் தளரவ்ு வழங்கவும் உள்துதற அதமசச்கம் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 ஆட்நசரப்்பின் ஆரம்ப வகுப்பினருக்கு விதிக்கப் பட்டுள்ள அதிகபட்ச வயது வரம்பில் 

ஐந்து ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 

 மத்திய அரசானது, இத்திட்டதத்ிற்கான அதிகபட்ச வயது வரம்தப ஒருமுதறயிலான 

வாய்ப்பாக 21 என்ற வயதிலிருந்து 23 ஆக உயரத்த்ியது. 

 

 

நதசிய நயாகா நபாட்டிகள் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் நதசிய நயாகா நபாட்டிகதள மத்திய கல்வி & திறன் நமம்பாடு மற்றும் 

பதாழில்முதனநவார ்அதமசச்ர ்தரத்மந்திர பிரதோன் பதாடங்கி தவத்தார.் 

 இததனக் கல்வித் துனற அதமசச்கம் மற்றும் நதசியக் கல்வி ஆராய்சச்ித் துனற மற்றும் 

பயிற்சிக் கழகம் ஆகியதவ (NCERT) ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

 நதசியக் கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் கழகமோனது நதசிய நயாகா நபாட்டியிதன 

2016 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கியது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன நதசிய நயாகா நபாட்டிகளுக்கோன தினத்தின் கருதத்ுரு, "மனித 

குலதத்ிற்காக நயாகா" ஆகும். 

 

மன்னர ்ஹமத் பின் இொ அல்-கலிஃபா பரிசு 

 மத்தியக் கல்வித் துனற அதமசச்கமானது "பிரதம மந்திரி இ-வித்யா திட்டத்தில் தகவல் 

பதாடரப்ுபதாழில் நுட்பத்தின் பயன்பாட்டிற்காக" கிங் ஹமத் பின் இசா அல்-கலிஃபா 

பரிசு என்று அதழக்கப்படும் யுபனஸ்நகாவின் அங்கீகாரத்தத பவன்றது. 

 இந்தத ் திட்டமானது எண்ணிம முதறயிலான, வாபனாலி வாயிலான, இதணயவழிக் 

கல்வி பதாடரப்ான அதனத்து முயற்சிகதளயும் ஒருங்கிதணக்கிறது. 

 கற்றல் இழப்புகதளக் குதறப்பதற்காக பதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுதத்ி கல்விதய 

வழங்குவதற்கு என்று பன்முதற அணுகதலச ் பசயல்படுதத்ுவதத இது நநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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 மத்தியக் கல்வித் பதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ிற்கு (CIET) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கிங் ஹமத ்

பின் இசா அல்-கலிஃபா பரிசானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ெங்கல்ப் நடவடிக்கக 

 இந்தியக் கடற்பதடயானது வதளகுடா பிராந்தியதத்ில் சங்கல்ப் நடவடிக்தகதயத ்

பதாடங்கியுள்ளது. 

 சங்கல்ப் நடவடிக்தகயில் INS தல்வார ்என்ற கப்பல் ஈடுபடுதத்ப்படுகிறது. 

 ஹாரம்ுஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியக் பகாடிநயந்தியக் கப்பல்கள் பாதுகாப்பாகச ்

பசல்வதத உறுதி பசய்வதற்காக இது பதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

கடற்ககரகயத் தூய்கமப்படுத்துவதற்கான இயக்கம் 

 2022 ஆம் ஆண்டில் 75 கடற்கதரகதளச ்சுதத்ப்படுத்தும் முன்பனடுப்பிதன மத்திய அரசு 

அறிவித்தது. 

 கடற்கதரதயத் தூய்தமப்படுத்துவதற்கான இயக்கமானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 03 

ஆம் நததியன்று பதாடங்கி பசப்டம்பர ்17 ஆம்  நததியன்று முடிவதடயும். 

 இந்த ஆண்டு, பசப்டம்பர ் 17 ஆம்  நததியோனது ‘சரவ்நதசக் கடற்கதரதயத் தூய்தமப் 

படுதத்ும் தினமாக’ அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. 

 

முக்கியத் தகவல் உள்கட்டகமப்பு 

 மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துனற அதமசச்கமானது, ICICI வங்கி, HDFC 

வங்கி மற்றும் ஒருங்கிதணந்தப் பணவழங்கீட்டு இதடமுகதத்ிதன நிரவ்கிக்கும் 

நிறுவனமான NPCI ஆகியவற்றின் தகவல் பதாழில்நுட்ப வளங்கதள ‘முக்கியத் தகவல் 

உள்கட்டதமப்பு’ என்று அறிவித்துள்ளது. 

 இவற்றிற்கு ஏநதனும் தீங்கு ஏற்பட்டால் அது நதசியப் பாதுகாப்பில் ஒரு தாக்கத்தத 

ஏற்படுதத்ும் என்பதத இது குறிக்கிறது. 

 இந்த வளங்கதள அங்கீகாரமின்றி அணுகும் எந்தபவாரு நபருக்கும் 10 ஆண்டுகள் வதர 

சிதறத் தண்டதன விதிக்கப்படலாம். 
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 2000 ஆம் ஆண்டு தகவல் பதாழில்நுட்பச ்சட்டதத்ின் கீழ், எந்தபவாரு தரவு, தரவுத் தளம், 

தகவல் பதாழில்நுட்பக் கட்டதமப்பு அல்லது தகவல் பதாடரப்ு உள்கட்டதமப்பு ஆகிய 

டிஜிட்டல் பசாத்துக்கனைப் பாதுகாப்பதற்காக அவற்றிதன முக்கியத ் தகவல் 

உள்கட்டதமப்பாக அறிவிக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசிற்கு உள்ளது. 

 

 

வீட்டு வெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துகற அகமெெ்கத்தின் NIPUN 

முன்சனடுப்பு 

 "நிரம்ாண் பதாழிலாளரக்ளின் திறன்கதள நமம்படுதத்ச ் சசய்வதற்கான நதசிய 

முன்பனடுப்பு (NIPUN)" என்ற புதுதமயான திட்டதத்ிதன வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்கள் அதமசச்கமானது பதாடங்கியுள்ளது. 

 100,000 கட்டுமானத் பதாழிலாளரக்ளின் திறன் நமம்பாட்டுப் பயிற்சிக்காக இந்த 

முன்பனடுப்பானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது "தீனதயாள் அந்தந்யாதயா-நயாஜனா நதசிய நகரப்்புற வாழ்வாதார திட்டதத்ின்” (DAY 

- NULM) கீழ் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், புதிய திறன் மற்றும் திறன் நமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் 

கட்டுமானத் பதாழிலாளரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 நிபுன் திட்டமானது நதசிய திறன் நமம்பாட்டுக் கழகதத்ினால் பசயல்படுத்தப்படும். 

 

111 அரசியல் கட்சிகள் நீக்கம் 

 "நடப்பில் சசயல்போட்டில் இல்லாத அரசியல் கட்சிகதள" கண்டறிந்து, அதில் 111 பதிவு 

பசய்யப் பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகதள நீக்க நதரத்ல் ஆதணயம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 "கடுதமயான நிதி முதறநகடு" பதாடரப்ாக சட்ட நடவடிக்தக எடுப்பதற்காக மூன்று 

கட்சிகள் குறித்த ஒரு அறிக்தகயிதன வருவாய்த் துதறக்குத் நதரத்ல் ஆதணயம் 

அனுப்பி உள்ளது. 

 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச ் சட்டமானது, அரசியல் கட்சிகதளப் பதிவு 

பசய்வதற்கும் அவற்றின் பதிதவ நீக்குவதற்குமோன ஒரு அதிகோரத்னதத் நதரத்ல் 

ஆதணயத்திற்கு வழங்குகிறது. 

 பதிவு பசய்யப்பட்டக் கட்சிகள், 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிதத்ுவச ்சட்டதத்ிதன மீறும் 

ஒரு நடவடிக்தகயானது கண்டறியப்பட்டு அவற்றிற்கு எதிராக ஒரு நடவடிக்தக எடுக்கப் 

படுவது இது இரண்டாவது முதறயாகும். 
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ஒரு நதெம் ஒரு குடும்ப அட்கட 

 ஒரு நதசம் ஒரு குடும்ப அட்தட திட்டத்தத அமல்படுத்திய 36வது மாநிலமாக அசாம் 

மாறியது. 

 இதன் மூலம், இந்தத் திட்டமானது 36 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரநதசங்களில் 

பவற்றிகரமாக பசயல்படுதத்ப்படுகிறது. 

 இத்திட்டமானது நதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் பசயல்படுதத்ப் 

படுகிறது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாததத்ில் நுகரந்வார ் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் 

பபாது விநிநயாக அதமசச்கத்தினால் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது ஆதார ்தகவல் உள்ளடீு எனப்படும் பசயல்முதறயின் மூலம் பயனாளியின் குடும்ப 

அட்தடயிதனத் நதசியமயமாக்கும் ஒரு திட்டமாகும். 

 பயனாளிகள் நாட்டின் எந்தபவாரு நியாய விதலக் கதடயிலிருந்தும் தாங்கள் பபற 

தகுதியான உணவுத் தானியங்கதளப் பபற்றுக் பகாள்ளலாம் என்பதத ஆதார ் தகவல் 

உள்ளடீு உறுதி பசய்கிறது. 

 

பிரதம மந்திரி நயாகா விருது 

 சரவ்நதச நயாகா தினத்தத முன்னிட்டு, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘நயாகாவின் வளரச்ச்ி 

மற்றும் ஊக்குவிப்புக்கான சிறந்த பங்களிப்பிற்கான பிரதம மந்திரி விருதத’ வழங்க 

உள்ளதாக ஆயுஷ் அதமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 

 லடாக்தகச ்நசரந்்த பிக்கு சங்கநசனா, பிநரசிதலச ்நசரந்்த மாரக்ஸ் வினிசியஸ் நராநஜா 

நராட்ரிக்ஸ் ஆகிய இரு தனி நபரக்ள் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்ததச ் நசரந்்த “தி 

டிதவன் தலஃப் பசாதசட்டி” என்ற அதமப்பு மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்திதனச ்நசரந்்த 

பிரிட்டிஷ் வீல் ஆஃப் நயாகா ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்கள் இந்த விருதுக்குத் 

நதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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திசரௌபதி முரம்ு 

 இவர ் இந்தியாவின் முதல் பழங்குடியின மற்றும் இரண்டாவது பபண் குடியரசுத ்

ததலவராக மாற உள்ளார.் 

 முரம்ுவின் நவட்பு மனுதவப் பாஜக ததலவர ்நஜபி நட்டா அறிவித்தார ்

 இவர ்ஒடிசாதவச ்நசரந்்த சந்தால் இனப் பபண் ஆவார.் 

 இவர ் நதரந்்பதடுக்கப்பட்டால், ஐக்கிய முற்நபாக்குக் கூட்டணியின் ஆதரவுப் பபற்ற 

நபரான பிரதிபா பாட்டீதலத் பதாடரந்்து (2007-12) குடியரசுத் ததலவர ்பதவிதய வகிக்க 

உள்ள இரண்டாவது பபண் முரம்ு ஆவார.் 

 

யஷ்வந்த் சின்ஹா 

 நதடபபறவுள்ள 2022 ஆம் ஆண்டு குடியரசுத் ததலவர ் நதரத்லில் எதிரக்்கட்சி 

நவட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவின் பபயர ்இறுதி பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ்1960 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஆட்சிப் பணியில் இதணந்தார.் 

 அரசியலில் நசருவதற்காக 1984 ஆம் ஆண்டு இவர ்பணியில் இருந்து விலகினார.் 

 சின்ஹா பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்தத் ததலவராக இருந்தார.்  

 ஆனால் 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் கட்சிதய விட்டு விலகி திரிணாமுல் 

காங்கிரஸில் நசரந்்தார.் 

 

சடல்லி விமான நிகலயம் 

 

 முழுக்க முழுக்க நீரம்ின் ஆற்றல் மற்றும் சூரிய சக்தியினால் இயங்கும் நாட்டின் முதல் 

விமான நிதலயம் என்ற பபருதமதய படல்லி விமான நிதலயம் பபற்றுள்ளது. 
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 இது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழியக்  காரப்ன் உமிழ்வு நிதலதயப்   பபற்ற ஒரு 

விமான நிதலயமாக மாறும் உயர ் லட்சிய இலக்தக அதடவதற்கான முக்கியப் படி 

நிதலயாகும். 

 படல்லி விமான நிதலயத்திற்கு 2036 ஆம் ஆண்டு வதர நீரம்ின் ஆற்றல் மூலம் மின்சாரம் 

வழங்குவதற்காக இமாசச்லப் பிரநதசத்ததச ் நசரந்்த நீரம்ின் உற்பத்தி நிறுவனதத்ுடன் 

ஒரு நீண்ட கால மின் பகாள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் படல்லி விமான நிதலயம் 

தகபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 படல்லி சரவ்நதச விமான நிதலய லிமிபடட் (DIAL) என்பது GMR உள்கட்டதமப்பு 

நிறுவனதத்ின் ததலதமயிலான ஒரு கூட்டதமப்பு ஆகும். 

 

நதசியப் புலனாய்வு அகமப்பு 

 பஞ்சாப்பின் முன்னாள் ததலதம காவல் இயக்குநர ்தீன்கர ்குப்தா நதசியப் புலனாய்வு 

அதமப்பின் புதிய ததலதம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 நதசியப் புலனாய்வு அதமப்பு என்பது இந்தியாவின் ஒரு முதன்தமயான தீவிரவாத 

எதிரப்்புப் பணிக்குழு ஆகும். 

 உள்துதற அதமசச்கத்தின் ஒரு எழுதத்ுப்பூரவ் அறிவிப்பின் கீழ், மாநிலங்களின் 

எந்தபவாரு சிறப்பு அனுமதியும் பபறாமல், பயங்கரவாதம் பதாடரப்ான குற்றங்கதள 

இது விசாரிக்கிறது. 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டு நதசியப் புலனாய்வு முகதமச ்சட்டதத்ின் மூலம் 2008 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 இது மும்தபயில் நிகழ்ந்த 26/11 தீவிரவாதத் தாக்குதலின் விதளவாக உருவாக்கப் பட்டது. 

 

சபாதுப் பல்ககலக்கழக நுகழவுத் நதரவ்ு 2022 

 வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் உத்தரகாண்டில் உள்ள மத்தியப் பல்கதலக் 

கழகங்களுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டு பபாதுப் பல்கதலக்கழக நுதழவுத ் நதரவ்ு விதி 

முதறகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் புவியியல் அதமப்புகள், மதலப்பாங்கான நிலப் 

பரப்பு, பதாதலதூர இடம், வதரயறுக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் (எண்ணிம) இதணப்பு, 

உள்கட்டதமப்பு ஆகியனவாகும். 

 அதனத்து தமயப் பல்கதலக்கழகங்களும் 2022-23 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 

நசரக்்தகக்குப் பபாதுப் பல்கதலக்கழக நுதழவுத ்நதரவ்ின் மதிப்பபண்கதளக் கருத்தில் 

பகாள்ள நவண்டும் என்பதத அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

 இது தனியார ் மற்றும் அரசு உதவி பபறும் பல்கதலக்கழகங்கள் என இரண்டிற்கும் 

பபாருந்தும். 
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நதசிய திகனகள் மாநாடு 

 மத்திய உணவு பதப்படுதத்ல் பதாழில்துதற இதண அதமசச்ர ் பிரஹலாத ் சிங் பநடல் 

நதசிய திதனகள் மாநாட்டிதனத் பதாடங்கி தவதத்ார.் 

 புதுதில்லியில் நதடபபற்ற இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, ‘இந்தியாவுக்கான சிறந்த எதிர ்

கால உணவு வதக’ என்பதாகும். 

 இது உணவு பதப்படுத்தல் பதாழில்துதற அதமசச்கதத்ின் ஆதரவுடன் ASSOCHAM என்ற 

பதாழில்துதற அதமப்பினால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 உலகளவிலான திதன ஏற்றுமதியில் இந்தியா தற்நபாது 5வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆண்டானது சரவ்நதச திதன ஆண்டாகும். 

 

நதசிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது 2022 

 இதத்ுதறயின் சிறந்த நமம்பாட்டிற்கான முதல் பரிதச ஒடிசா பவன்றது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு நதசிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது விழாவில், 

காலாஹந்தி மோவட்டத்திற்கு உயரல்ட்சிய மாவட்டங்களுக்கான 2022 ஆம் ஆண்டு நதசிய 

குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்கள் பிரிவில் மூன்றாவது பரிசு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

எல்கலெ ்ொகல அகமப்பின் சிற்றுண்டியகம் 

 எல்தலச ் சாதல அதமப்பின் சிற்றுண்டியகம் என்ற பபயரில் 12 மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரநதசங்களின் பல்நவறு வழிதத்டப் பிரிவுகளில் 75 விற்பதன நிதலயங்கதள 

எல்தலச ்சாதலகள் அதமப்பு உருவாக்கவுள்ளது. 

 இதவ பாரத்வயாளரக்ளுக்கு அடிப்பதட வசதிகள் மற்றும் வசதிகதள வழங்கவும், 

எல்தலப் பகுதிகளில் பபாருளாதார நடவடிக்தககதள அதிகரிக்கவும், உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நவதல வாய்ப்புகதள உருவாக்கவும் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 எல்தலச ்சாதலகள் அதமப்பு பாதுகாப்புத் துனற அதமசச்கத்தின் கீழ் இயங்குகிறது. 
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நபாகத மருந்துகள் மற்றும் மனநநாய் ொர்ந்தப் சபாருள்கள் ெட்டத்திற்கான 

அதிகார வரம்பு இடமாற்றம் 

 1985 ஆம் ஆண்டின் நபாதத மருந்துகள் மற்றும் மனநநாய் சாரந்்தப் பபாருள்கள் (NDPS) 

சட்டம் மற்றும் 1988 ஆம் ஆண்டின் நபாததப் பபாருள் மற்றும் மனநநாய் சாரந்்தப் 

பபாருள்கதள சட்டவிநராதமாக கடத்துதல் தடுப்புச ் சட்டம் ஆகியதவ தற்நபாது நிதி 

அதமசச்கத்தின் வருவாய்த் துதற (DoR) மூலம் நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

 நபாததப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது மத்திய உள்துதற அதமசச்கதத்ின் 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 

 தற்நபாது மதத்ிய அரசு, நபாததப்பபாருள் பதாடரப்ான அதனத்து விஷயங்கதளயும் 

உள்துதற அதமசச்கத்தின் ஒரு துதறயின் கீழ் பகாண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்தச ் சட்டதத்ின் விதிமுதறகளின் கீழ், நபாததப்பபாருள்க் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

என்பது சட்டவிநராதமான நபாததப்பபாருள்களின் பயன்பாடு மற்றும் கடதத்தலத் 

தடுக்கும் பபாறுப்தபக் பகாண்டுள்ள ஒரு முக்கியச ் சட்ட அமலாக்க மற்றும் உளவுத ்

துதற அதமப்பாகும். 

 

சூர்யா நூதன் 

 இந்தியன் ஆயில் காரப்்பநரஷன் என்ற நிறுவனமானது அதன் காப்புரிதமப் பபற்ற, 

உள்நாட்டிநலநயத் தயாரிக்கப்பட்ட சூரய்ா நூதன் எனப்படுகின்ற  சூரியசக்தியினால் 

இயங்கும் ஒரு சதமயல் அடுப்பிதன அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த எண்பணய்ச ் சுதத்ிகரிப்பு நிதலயதத்ின் (IOC) ஃபரிதாபாத் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

நமம்பாட்டு தமயத்தினால் சூரய்ா நூதன் உருவாக்கப்பட்டது. 

 சூரியசக்தியினால் இயங்கும் இந்தச ் சதமயல் அடுப்பானது இந்தியாவில் காரப்ன் தட 

ஆக்தஸடு உமிழ்தவ பவகுவாகக் குதறக்க உதவும். 

 இது சரவ்நதச அளவில் நிலவும் அதிக புததபடிவ எரிபபாருள் விதலயில் இருந்து தனது 

குடிமக்கதளக் காக்கிறது. 

 இது ஒரு மறு மின்நனற்றம் பசய்யக்கூடிய, நிதலயான மற்றும் சதமயலதறயுடன் 

இதணக்கப் பட்ட வீட்டிற்குை் பயன்படுத்தக் கூடிய ஒரு சூரிய சதமயல் அதமப்பு ஆகும். 

 சூரியசக்தியினால் இயங்கும் சதமயல் அடுப்பானது கலப்பு முதறயில் இயங்குகிறது. 

 எனநவ, இது ஒநர நநரத்தில் சூரிய ஆற்றல் மூலமும்,  பிற துதண ஆற்றல் மூலங்களின் 

மூலமும் இயங்கச ்சசய்யும். 

 

வணிெ்யா பவன் மற்றும் நிரய்ாட் இகணயதளம் 

 பிரதமர ் நநரந்திர நமாடி அவரக்ள் புதிதாக அதமக்கப்பட்டுள்ள “வணிஜ்ய பவதன” 

திறந்து தவத்தார.் 

 இது வரத்்தகம் மற்றும் பதாழில்துதற அதமசச்கத்திற்கான புதிய அலுவலக வளாகம் 

ஆகும். 

 NIRYAT என்ற இதணயத் தளத்திதனயும் அவர ்பதாடங்கி தவதத்ார.் 

 இது "வரத்த்கத் தளத்தின் வருடாந்திரப் பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு நதசிய இறக்குமதி-

ஏற்றுமதிப் பதிவு" என்பததக் குறிக்கிறது. 
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 இந்தியாவின் பவளிநாட்டு வரத்த்கம் பதாடரப்ான சில அவசியமானத ் தகவல்கதள 

பங்குதாரரக்ளுக்கு வழங்குவதற்கான ஒற்தறத ் தளமாக இந்த தளம் உருவாக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

ஒடிொவின் நமா நபருந்து 

 நமா நபருந்து என்பது ஒடிசாவின் ததலநகர ் மண்டல நகரப்்புறப் நபாக்குவரத்து (CRUT) 

ஆதணயத்தின் நபருந்துச ்நசதவயாகும். 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திரப் பபாதுச ் நசதவ 

விருதுகதளப் பபற்ற 10 உலக நசதவகளில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நமா நபருந்துச ் தசனவயோனது நநரடிக் கண்காணிப்பு, பயணத் திட்டமிடல் மற்றும் 

இதணய வழிப் பயணச ்சீட்டு நபான்ற பல்நவறு நிகழ்நநரத ்பதாழில்நுட்பங்கதள இதில் 

இதணதத்ு உள்ளது. 

 நமலும், பதாதலதூரப் நபாக்குவரத்துச ் நசதவயாக ‘நமா இ-தரடு’ என்ற இதணயவழி 

ரிக்சோ அதமப்பு இதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

நிதி ஆநயாக் அகமப்பின் புதிய தகலகம நிரவ்ாக அதிகாரி 

 உத்தரப் பிரநதச மோநிலதத்ிதனச ்நசரந்்த 1981 ஆம் ஆண்டு பணிப் பிரிவினனச ்தசரந்்த 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான பரநமஸ்வரன் ஐயர,் நிதி ஆநயாக் அதமப்பின் புதிய 

ததலதம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 ஜூன் 30 ஆம் நததியன்று அமிதாப் காந்த் அவரக்ளின் பதவிக் காலம் நிதறவு 

அதடந்தததயடுத்து அவருக்குப் பதிலாக இவர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார ்

 இவர ்குதறந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் வதர இப்பதவியில் இருப்பார.் 

 இவர ்ஸ்வச ்பாரத் அபியான் திட்டதத்ிற்குத் ததலதம தாங்கினார.் 

 தற்நபாது, இவர ் நீர ் வளப் பாதுகாப்புக்காக உலக வங்கியினால் நமற்பகாள்ளப்படும் 

தளமான 2030 ஆம் ஆண்டு நீரவ்ளக் குழுமதத்ின் திட்ட நமலாளராகச ்பசயல்படுகிறார.்  

 பசயலாளர ் பதவியில் இருக்கும் ஒருவதர இதன் ததலதம நிரவ்ாக அதிகாரியாக (CEO) 

பிரதமர ்அவரக்ள் நியமிக்கிறார.் 

 அதமசச்ரதவயின் நியமனக் குழு இவதர இப்பதவிக்கு நியமிப்பதற்கு அனுமதி 

வழங்கியது. 

 

ெரக்கு மற்றும் நெகவ வரி இழப்பீட்டு வீத வரி நீட்டிப்பு 

 மத்திய அரசானது சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி இழப்பீட்டு வீத வரியிதன விதிக்கச ்

சசய்வதற்கான காலக் பகடுவிதன 2026 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 ஆம் நததி வதர 

நீட்டித்துள்ளது. 

 இந்த வீத வரி விதிப்பு முனறயானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் நததிநயாடு 

முடிவதடயத் திட்டமிடப் பட்டது. 

 இருப்பினும், சரக்கு மற்றும் நசதவ வரிச ் சதபயானது இததன நமலும் நீட்டிக்க முடிவு 

பசய்தது. 
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 சரக்கு மற்றும் நசதவ வரியானது இந்தியாவில் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 01 ஆம் நததி 

முதல் அமலுக்கு வந்தது. 

 சரக்கு மற்றும் நசதவ வரியிதன அமல்படுத்திய 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

மாநிலங்களுக்கு ஏநதனும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கான இழப்பீடு வழங்கப் 

படும் என உறுதி அளிக்கப்பட்டது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி (மாநிலங்களுக்கு இழப்பீடு) சட்டத்தின் கீழ் 

இழப்பீட்டு வீத வரி வழங்கும் விதிமுதற உருவாக்கப்பட்டது. 

 ஒவ்பவாரு மாநிலதத்ின் சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி வருவாயில், 2015-16 ஆம் ஆண்டில் 

வசூலிக்கப்பட்ட பதாதகயில் இருந்து 14 சதவீதம் உயரவ்ு ஏற்படும் என்று இந்தச ்சட்டம் 

கருதுகிறது. 

 எந்தபவாரு ஆண்டிலும் ஒரு மாநிலம் 14 சதவீதத்திற்கும் குதறவாக வரி வசூலித்து 

இருந்தால், அந்தப் பற்றாக்குதற அைவிற்கு வரியிழப்பு ஈடு பசய்யப்படும் என்று இந்தச ்

சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது. 

 இந்தத் பதாதகயானது, தற்காலிகக் கணக்குகளின் அடிப்பதடயில், இரண்டு 

மாதங்களுக்கு ஒரு முதற பசலுதத்ப்படும் என்று முடிவு பசய்யப்பட்டது. 

 இழப்பீட்டு வீத வரி நிதி என்பது மாநிலங்களுக்கு ஏநதனும் வருவாய்ப் பற்றாக்குதற 

ஏற்பட்டால் அததப் பூரத்்தி பசய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

இந்தியப் சபாதுத் துகற நிறுவனங்களின் தந்கத 

 V. கிருஷ்ணமூரத்த்ி அவரக்ள் சமீபதத்ில் தனது 97வது வயதில் பசன்தனயில் காலம் 

ஆனார.் 

 இவர ் இந்திய எஃகு ஆதணய நிறுவனம் மற்றும் மாருதி உத்நயாக் லிமிபடட் (தற்நபாது 

மாருதி சுசுகி) ஆகியவற்றின் முன்னாள் ததலவர ்ஆவார.் 

 மாருதி 800 வாகனத்தின் உருவாக்கத்தில் இவர ்முக்கியப் பங்காற்றினார.் 
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ஆராய்ெச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவின் புதிய தகலவர ்

 உளவுத்துதற அதமப்பின் ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவின் (RAW) பசயலாளராக 

விளங்கும் சமந்த் குமார ்நகாயலின் பணி ஒப்பந்தமானது மத்திய அரசினால் நமலும் ஒரு 

ஆண்டிற்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவு என்பது பவளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற 

ஆபதத்ுகதளக் கண்காணிக்கும் ஒரு பவளிப்புற உளவு அதமப்பாகும். 

 அண்தட நாடுகளின் பசயல்பாடுகள் பற்றிய இரகசியத ் தகவல்கதள இந்தப் பிரிவு 

நசகரிக்கிறது. 

 ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவானது நநரடியாக இந்தியப் பிரதமர ்

அலுவலகத்தின் கீழ் பசயல்படுகிறது. 

 

வகரவுப் சபாதுெ ்ெட்ட விதிகள் (GSR) அறிவிப்பு 

 பாரத் NCAP என்ற திட்டதத்ிதன (புதிய மகிழுந்து மதிப்பீட்டுத் திட்டம்) அறிமுகப் 

படுதத்ுவதற்கான வதரவுப் பபாதுச ் சட்ட விதிகதள அறிவிப்பதற்கு மத்திய சாதலப் 

நபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாதலத்துதற அதமசச்ர ் நிதின் கட்கரி ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளார.் 

 இதன்படி, இந்தியாவில் உள்ள வாகனங்களுக்கு விபதத்ுச ் நசாததனகளில், அவற்றின் 

பசயல்திறன் அடிப்பதடயில் நட்சதத்ிர மதிப்பீடுகள் வழங்கப் படும். 

 பாரத்-NCAP என்ற திட்டமானது, வாடிக்தகயாளரக்ள் மகிழுந்துகளின் நட்சதத்ிர 

மதிப்பீடுகளின் அடிப்பதடயில் பாதுகாப்பான மகிழுந்துகதளத் நதரவ்ு பசய்ய வழி வதக 

பசய்யும் வதகயில் வாடிக்தகயாளரக்தள தமயப்படுதத்ிய ஒரு தளமாகச ்பசயல்படும். 

 இது இந்தியாவில் பாதுகாப்பான வாகனங்கதளத ்தயாரிப்பதில் நல்ல முதறயிலான ஒரு 

நபாட்டிதய ஊக்குவிக்கும். 

 

மின்ொர வாகனங்களின் மின்கலன்களுக்கானத் தரநிகலகள் 

 இந்தியத் தர நிரண்ய வாரியமானது, மின்சார வாகனதத்ிற்கான லிதத்ியம்-அயனி (லி-

அயனி) இழுதவ மின்கலத் பதாகுப்புகள் மற்றும் அதமப்புகளுக்கானச ் நசாததன 

விதிமுதறகதள (பசயல்திறன் நசாததன) பவளியிட்டது. 

 இந்த மின்கலத் பதாகுப்புகள் மற்றும் அதமப்புகளுக்கான தரநிதலயோன IS 17855:2022 

என்பது, ISO 12405-4: 2018 என்ற நினலயுடன் இணக்கமாக உள்ளது. 

 இந்தியத் தர நிரண்ய வாரியம் என்பது நுகரந்வார ்விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பபாது 

விநிநயாகத் துனற அதமசச்கதத்ின் நுகரந்வார ் விவகாரங்கள் துதறயின் கீழ் 

பசயல்படும் இந்தியாவின் நதசியத் தரநிதல அதமப்பாகும். 

 இது 2016 ஆம் ஆண்டு இந்தியத ்தர நிரண்யச ்சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டது 

 இது தரப்படுதத்ுதல், குறியிடுதல் மற்றும் பபாருட்களின் தரச ் சான்றிதழ் ஆகிய சில 

பசயல்பாடுகளின் இணக்கமான வளரச்ச்ிக்காக உருவாக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இது சான்றிதழ், தரக்குறியீடு (தங்க நதககள்), சுற்றுசச்ூழல் குறியீடு (சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த பபாருட்கள்), கட்டாயப் பதிவு (மின்னணு பபாருட்களுக்கு) மற்றும் ஆய்வகச ்

நசதவகதள உள்ளடக்கியது. 
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ெரவ்நதெெ ்செய்திகள் 

பிசரஞ்சு ரிவியரா திகரப்பட விருது விழா 

 பாலிவுட் நடிகர,் நவாசுதீன் சித்திக், சினிமாத் துதறக்கு அவர ்ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 

சரவ்நதச விருதிதனப் பபற்றுள்ளார.் 

 மதிப்புமிக்க பிபரஞ்சு ரிவியரா திதரப்பட விருது விழாவில், எம்மி விருது பபற்ற 

அபமரிக்க நடிகர ்வின்பசன்ட் டி பால், சிதத்ிக்கிற்கு இந்த விருதிதன வழங்கினார.் 

 நவாசுதீன் விருதுகதளப் பபறுவது இது முதல் முதற அல்ல. 

 முன்னதாக, நகன்ஸ் திதரப்பட விருது விழாவில் இந்தியாவின் சாரப்ாக விருதுகள் பபறும் 

நபரக்ளும் ஒருவராக இவர ்நதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

 

உலகின் மிகப்சபரிய சபட்நராலிய ஆராய்ெச்ி கமயம் 

 உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய பபட்நராலிய ஆராய்சச்ி தமயதத்ிதன நிறுவுவதற்கானப் 

பணிகதளத் பதாடங்க குதவத் அரசுத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 குதவத ் நகரின் பதற்நக உள்ள அல்-அஹ்மதி என்னுமிடதத்ில் கட்டப்படும் இந்த 

தமயமானது 28 ஆய்வகங்கதளக் பகாண்டிருக்கும். 

 கனரக கசச்ா எரிபபாருள் மற்றும் அதநனாடு பதாடரப்ுதடய பிற வாயுக்கதளப் 

பிரிதப்தடுப்பது உட்பட பல்நவறு பயன்பாடுகளுக்கு பதாழில்துதறயால் பயன்படுதத்க் 

கூடிய நமம்படுதத்ப் பட்ட உற்பதத்ி மற்றும் சுதத்ிகரிப்பு நுட்பங்கதள உருவாக்க இது 

முயல்கிறது. 

 

முதலாவது அநரபிய தகடயற்ற வரத்்தக ஒப்பந்தம் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தபோன்ற அரபு நோட்டுடனோன தனது முதல் தனடயற்ற வரத்்தக 

ஒப்பந்ததத்ில் இஸ்தரல் னகசயழுதத்ிட்டுை்ைது. 

 இது இரு நோடுகளுக்கு இனடயில் நனடசபறும் 96% வரத்த்கதத்ில்  உணவு, விவசோயம், 

அழகுசோதனப் சபோருட்கை், மருதத்ுவ உபகரணங்கை், மருந்துகை் மற்றும் பல சபோருட்கை் 

மீதோன சுங்க வரிக்கு விலக்கு அைிக்கிறது. 

 

அதிக நபரக்ளுக்கு நகாவிட் தடுப்பூசிககள வழங்கிய நாடு 

 11.7 தகோடிக்கும் அதிகமோன தனிநபரக்ை் அல்லது வங்கோைததசதத்ின் மக்கை் சதோனகயில் 

கிட்டதத்ட்ட 69 சதவீதம் தபர ்இரண்டு தவனண தடுப்பூசினயப் சபற்று உை்ைனர.் 

 வங்கோைததசத்தில் வழங்கப்படும் தவனணகைில் 62 சதவீதத்திற்கும் அதிகமோனனவ 

தகோவோக்ஸ் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. 

 தகோவோக்ஸ் வசதியோனது, சதோற்றுதநோய்க்கோன தயோரந்ினல கண்டுபிடிப்புக்கோன 

கூட்டணி, கவி என்ற அனமப்பு மற்றும் உலக சுகோதோர அனமப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் 

தமற்சகோை்ைப் பட்ட ஒரு உலகைோவிய முயற்சியோகும். 
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பிட்காயிகன அதிகாரப்பூரவ் நாணயமாக ஏற்றுக் சகாண்ட நாடு 

 பிட்கோயினன அதிகோரப்பூரவ் நோணயமோக ஏற்றுக் சகோண்ட உலகின் இரண்டோவது நோடு 

மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசோகும். 

 பிட்கோயினன அதிகோரப்பூரவ் நோணயமோக ஏற்றுக் சகோண்ட முதல் ஆப்பிரிக்க நோடும் 

இதுவோகும். 

 மத்திய ஆப்பிரிக்கப் பிரோங்க் என்பது மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு உை்ைிட்ட 6 

நோடுகைின் அதிகோரப்பூரவ் நோணயம் ஆகும். 

 எல் சோல்வடோர ் பிட்கோயினன அதிகோரப்பூரவ் நோணயமோக ஏற்றுக் சகோண்ட முதல் 

நோடோகும். 

 

இந்திய துரம் ரக நகாதுகம நிராகரிப்பு 

 துருக்கிய நவளாண் மற்றும் வனதத்ுதற அதமசச்கமானது, இந்தியக் நகாதுதமச ்சரக்குப் 

சபட்டகத்தினன நிராகரிதத்து. 

 அந்தச ்சரக்குகளில் இந்திய ரூபபல்லா என்ற நநாய் கண்டறியப்பட்டது 

 ரூபபல்லா என்பது தவரஸால் ஏற்படும் ஒரு விதத் பதாற்று நநாயாகும். 

 பதாற்று உள்ள ஒரு நபர ்இருமினாநலா அல்லது தும்மினாநலா, கிருமிகள் நிதறந்த சிறு 

துளிகள் காற்றிலும் பிற பரப்புகளிலும் பரவுகிறது. 

 1960 ஆண்டு வதரயில், ரூபபல்லா ஒரு பபாதுவான குழந்ததப் பருவ நநாய்த ்

பதாற்றாகநவ இருந்தது. 

 ஆனால் MMR தடுப்பூசியோனது சந்ததயில் பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு, 2004 ஆம் ஆண்டில் 

அபமரிக்காவில் அந்த தவரஸ் பரவல் முற்றிலுமாக ஒழிந்தது. 

 

ஈராக்கின் பழகமயான நகரம் 

 ஈராக் நாட்டின் பகமுநனவின் குரத்ிஸ்தான் என்ற பகுதியில் ஒரு பழதமயான ஈராக் 

நகரம் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இது சுமார ் 3,400 ஆண்டுகள் பழதமயான பவண்கலக் காலத்திதனச ் நசரந்்தது என 

கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஈராக்கின் மிகப்பபரிய நீரத்ந்தக்கதத்ில் நீரம்ட்டம் குதறய காரணமான வறட்சி தான் 

இந்த நகரம் திடீபரன பதன்படுவதற்கான ஒரு காரணமாகும். 

 கி..மு 1550 முதல் கி.மு. 1350 ஆம் ஆண்டு வதர ஆட்சி பசய்த மிட்டானிப் நபரரசின் 

ஆட்சியின் நபாது இந்தப் பண்தடய நகரம் ஒரு முக்கிய தமயமாக இருந்ததாக பதால் 

பபாருள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு கூறியுள்ளது. 

 

ஏமனில் இருந்து எகிப்துக்கு வணிக விமானம் 

 முதல் வணிக விமானம் ஏமனின் சனா விமான நிதலயத்திலிருந்து எகிப்தின் பகய்நரா 

நகரத்திற்கு இயக்கப்பட்டது 

 ஐக்கிய நாடுகள் சதபயினால் நடுவோண்னம வகிக்கப்பட்ட தபசச்ுவோரத்்னதயின் 

அடிப்பனடயில்   இயக்கப்பட்ட ஏழாவது விமானம் இதுவாகும். 

 2014 ஆம் ஆண்டில், நாட்டின் ததலநகரான சனாதவ ஹூதி அதமப்பினர ்தகப்பற்றிய 

பின்னர,் ஏமன் நாட்டில் உள்நாட்டுப் நபார ்பவடிதத்து.  

 2015 ஆம் ஆண்டின் பதாடக்கதத்ில், அரசாங்கதத்த மீட்படடுக்கும் முயற்சியில் சவூதி 

ததலதமயிலான கூட்டணி நபாரிதனத் பதாடங்கியது. 

 

துருக்கியின் சபயர் மாற்றம் 

 இனி, ஐக்கிய நாடுகள் சதபயில் துருக்கி என்ற பபயர ்துரக்்கிநய என்று அதழக்கப் படும். 

 உள்நாட்டில், குடிமக்கள் அந்நாட்டிதன துரக்்கிநய என்நற  குறிப்பிடுகிறாரக்ள்.  

 ஆனால் அதன் ஆங்கில வடிவமான 'துருக்கி' என்ற பபயநர சரவ்நதச அளவில் ஏற்றுக் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

 1923 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாடு சுதந்திரம் அதடந்தததத் பதாடரந்்து ‘துருக்கி’ என்ற பபயர ்

ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

சபயர் மாற்றப்பட்ட பிற நாடுகள் 

 பநதரல்ாந்து நாடானது அதன் முந்ததயப் பபயரான ஹாலந்து என்பதிலிருந்து பபயர ்

மாற்றம் பபற்றது. 

 மாசிநடானியா கிரஸ்ீ நாட்டுடனான அரசியல் தகராறுகளால் வடக்கு மாசிநடானியா 

எனப் பபயர ்மாற்றம் பபற்றது. 

 ஈரான் 1935 ஆம் ஆண்டில் பபரச்ியா என்ற அதன் பபயதர மாற்றியது. 

 சியாம் அதன் பபயதரத் தாய்லாந்து என மாற்றியது 

 நராடீசியா அதன் காலனித்துவப் பாரம்பரியத்தத மாற்றுவதற்காக ஜிம்பாப்நவ என 

மாற்றப் பட்டது. 
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இரண்டாம் எலிெசபத் மகாராணியின் 70 ஆம் ஆண்டுகால ஆட்சி நிகறவு விழா 

 இரண்டாம் எலிசபபத் மகாராணியின் 70 ஆம் ஆண்டுகால நிதறவு விழா 2022 ஆம் 

ஆண்டில் ஐக்கியப் தபரரசு மற்றும் காமன்பவல்த் நாடுகளில் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இது இராணி பதவிநயற்ற 70வது ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

 இரண்டாம் எலிசபபத் மகாராணி 1952 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 06 ஆம் நததியன்று அவரது 

தந்ததயோன மன்னர ் ஆறாம் ஜாரஜ்் இறந்ததததயடுத்து அந்த நோட்டின் ராணியாகப் 

பபாறுப்நபற்றார.் 

 எலிசபபத்தின் முதறயான முடிசூட்டு விழா 1953 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 02 ஆம் நததியன்று 

நதடபபற்றது. 

 இந்த நிதலதய முதலில் எட்டியவர ்இராணி இரண்டாம் எலிசபபத் ஆவார.் 

 

விண்சவளி நிகலயத்திற்கு மனிதரக்கள அனுப்புவதற்கான 3வது விண்கலம் 
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 சீனோ தனது புதிய விண்சவைி நினலயத்திற்கு மனிதரக்னை அனுப்புவதற்கோன 

விண்கலத்தினன சவற்றிகரமோக விண்ணில் சசலுத்தியது. 

 சீன விண்சவைி வீரரக்ை் சஷன்தசோ-14 விண்கலம் மூலம் அனுப்பி னவக்கப்பட்டனர.் 

 மங்தகோலியோவின் தகோபி போனலவனத்தில் அனமந்துை்ை ஜியுகுவோன் ஒரு சசயற்னகக் 

தகோை் ஏவுதை னமயதத்ிலிருந்து லோங் மோரச் ் 2F என்ற ரோக்சகட் மூலம் இது விண்ணில் 

ஏவப் பட்டது. 

 டியோங்கோங் விண்சவைி நினலயத்தின் தியோன்தஹ எனும் னமயப் சபட்டகத்தில் தங்கி 

அவரக்ை் தங்கைது பணிகனைச ்சசய்வோரக்ை். 

 

ப்ளூம்சபரக்் பில்லியனரக்ள் பட்டியல் 2022 

 ரினலயன்ஸ் குழுமத் தனலவர ்முதகஷ் அம்போனி மீண்டும் இந்தியோ மற்றும் ஆசியோவின் 

பணக்கோரர ்என்ற இடத்னதப் பிடிதத்ுை்ைோர.் 

 அதோனி குழுமதத்ின் தனலவர ்சகௌதம் அதோனியின் முதலிடத்னத இவர ்பிடிதத்ு உை்ைோர.் 

 அதோனி தற்சபோழுது ஒன்பதோவது இடதத்ில் உை்ைோர.்  

 சடஸ்லோ நிறுவனத் தனலவர ் எலோன் மஸ்க் உலகின் மிகப் சபரியப் பணக்கோரரோக 

உை்ைோர.் 

 அதமசோனின் தனலவர ்சஜஃப் சபதசோஸ் இரண்டோவது சபரியப் பணக்கோரர ்ஆவோர.் 

 

 

ெரவ்நதெ சநகிழிக் கண்நணாட்டம் : 2060 ஆம் ஆண்டிற்கான சகாள்கக நிகலகள் 

 இது சபோருைோதோர ஒத்துனழப்பு மற்றும் தமம்போட்டு அனமப்பு (OECD) சவைியிட்டுை்ை ஒரு 

அறிக்னக ஆகும். 

 2060 ஆம் ஆண்டுக்குை் உலகைவில் உற்பதத்ியோகும் சநகிழிக் கழிவுகைின் அைவு மூன்று 

மடங்கோக உயரும் என்று இதில் கண்டறியப்பட்டுை்ைது. 

 இதில் சுமோர ் போதி நிலப்பரப்பில் குவிக்கப்படும் என்றும் இதில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கும் 

குனறவோகதவ மறு சுழற்சி சசய்யப்படும் என்றும் மதிப்பிடப் படுகிறது. 

 2060 ஆம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்கு சநகிழிக் கழிவுகை் னபயகப் 

படுதத்ுதல், குனறந்த வினலப் சபோருட்கை் மற்றும் ஜவுைிகை் தபோன்ற குறுகிய கோல 

உபதயோகப் சபோருட்கைிலிருந்து உருவோகியிருக்கும். 
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 ஆப்பிரிக்கோ மற்றும் ஆசியோவில் வைரும் மற்றும் வைரந்்து வரும் நோடுகைில், இந்த 

வைரச்ச்ி மிக தவகமோக இருக்கும். 

 இருப்பினும், 2060 ஆம் ஆண்டில் OECD அல்லோத நோடுகனை விட (77 கிதலோ) OECD நோடுகை் 

தனி நபர ் வீததத்ில் அதிக சநகிழிக் கழிவுகனை (வருடதத்ிற்கு சரோசரியோக 238 கிதலோ) 

உற்பத்தி சசய்யும் என்று இந்த அறிக்னக எடுத்துக் கோட்டுகிறது. 

 சபரும்போலோன மோசுபோடுகை் தமக்தரோபிைோஸ்டிக்ஸ் எனப்படும் சபரிய அைவிலோன 

குப்னப வனககைிலிருந்து வருகிறது. 

 ஆனோல் சதோழில்துனற சநகிழித் துகை்கை், ஜவுைிகை் மற்றும் டயர ்துண்டுகை் தபோன்ற 

சபோருட்கைிலிருந்து னமக்தரோ பிைோஸ்டிக்ஸ் வனக (5 மிமீ விட்டம் சகோண்ட சசயற்னகப் 

போலிமரக்ை்) கசிவதும் ஒரு தீவிர கவனலயோக உை்ைது. 

 

பிம்ஸ்சடக் அகமப்பின் 25வது ஆண்டு விழா 

 டோக்கோவில் உை்ை வங்கோை விரிகுடோவின் பல்துனற சதோழில்நுட்ப மற்றும் சபோருைோதோர 

ஒதத்ுனழப்புக்கோன (பிம்ஸ்சடக்) சசயலகம் ஜூன் 6, 2022 அன்று தமது 25வது ஆண்டு 

விழோனவக் சகோண்டோடியது. 

 இது 1996 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6 ஆம் தததி போங்கோக் பிரகடனத்தில் னகசயழுத்து இட்டதன் 

மூலம் உருவோனது. 

 பிம்ஸ்சடக் சோசனத்தின் னகசயோப்பம் மோரச் ் 30, 2022 அன்று சகோழும்பில் நனடசபற்ற 

ஐந்தோவது உசச்ி மோநோட்டின் தபோது சசய்யப் பட்டது. 

 இதன் தனலனமயகம் பங்கைோததஷின் டோக்கோவில் அனமந்துை்ைது. 

 வங்கோை ததசம், பூடோன், இந்தியோ, மியோன்மர,் தநபோைம், இலங்னக மற்றும் தோய்லோந்து 

ஆகியனவ பிம்ஸ்சடக் அனமப்பில் உறுப்பினரக்ைோக உை்ைன. 

 

கலாெெ்ாரப்  பருவம் 

 இனச தமனத ஏ.ஆர.் ரஹ்மோன் கலோசச்ோரப் பருவதத்ின் (தி சீசன் ஆஃப் கல்சச்ர)் தூதரோக 

நியமிக்கப் பட்டுை்ைோர.் 

 இது இந்திய சுதந்திரதத்ின் 75வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கிறது. 

 கனல, ஆங்கிலம் மற்றும் கல்வி ஆகிய துனறகைில் இந்தியோ-ஐக்கியப் தபரரசு 

ஆகியவற்றுக்கு இனடதய ஒத்துனழப்னப வலுப்படுதத்ுவனத கலோசச்ோரப் பருவம் ஒரு 

தநோக்கமோகக் சகோண்டுை்ைது. 

 

QS உலகப் பல்ககலக்கழக தரவரிகெ 2023 

 QS (Quacquarelli Symonds) சரவ்ததசப் பல்கனலக்கழக தரவரினசயின் 19வதுப்  பதிப்னப 

சவைியிட்டுை்ைது. 

 QS என்பது லண்டனனத் தைமோகக் சகோண்ட உலகைோவிய உயரக்ல்வி தரவரினச ஆகும். 

 சரவ்ததச தரவரினச நிபுணர ் குழுவின் (IREG) அங்கீகோரத்னதப் சபற்ற ஒதர சரவ்ததச 

தரவரினச இதுவோகும். 

 சமீபதத்ியப் பதிப்பில் 41 இந்தியப்  பல்கனலக்கழகங்கை் இடம் சபற்றுை்ைன. 
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 ஜிண்டோல் குதைோபல் யுனிவரச்ிட்டி இந்தியோவின் முன்னணி தரவரினசயில் உை்ை ஒரு 

தனியோர ்நிறுவனமோகும். 

 தரவரினசயில் அசமரிக்கோவின் மாசோசூசசட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னோலஜி (எம்ஐடி) 

முதலிடத்னதயும், அதனனத் சதோடரந்்து ஐக்கியப்  தபரரசில் உை்ை தகம்பிரிட்ஜ் 

பல்கனலக்கழகம் (யுதக) மற்றும் ஸ்டோன்தபோரட்் பல்கனலக்கழகம் (அசமரிக்கோ) 

ஆகியனவயும் உை்ைன. 

 

 

இலங்ககக்கு மனிதாபிமான உதவி 

 ஐக்கிய நோடுகை் சனபயோனது இலங்னகக்கு நோன்கு மோதக் கோலத்திற்கு சுமோர ் 48 

மில்லியன் டோலர ்சதோனகனய மனிதோபிமோன உதவியோக வழங்கத் திட்டமிட்டுை்ைது 

 உணவு, எரிசபோருை், சனமயல் எரிவோயு மற்றும் மருந்துகை் உை்ைிட்ட அத்தியோவசியப் 

சபோருட்கனை வழங்குவதற்கோக ஜனவரி மோதம் முதல் 3 பில்லியன் டோலர ் மதிப்பிலோன  

நிதி உதவினய இந்தியோ வழங்கி வருகிறது. 

 இலங்னகயின் சமோத்த சவைிநோட்டுக் கடன் 51 பில்லியன் டோலர ்ஆகும். 

 

ஆஸ்திநரலியா-இந்தியா நீரவ்ளப் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பு 

 ஆஸ்திநரலியா-இந்தியா நீரப்் பாதுகாப்பு முன்பனடுப்பிற்கான ஒரு பதாழில்நுட்ப 

ஒதத்ுதழப்புக்காக நமற்பகாள்ளப்பட்ட இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திநரலியா ஆகிய 

நோடுகளுக்கு இதடநயயான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிற்கு மத்திய அதமசச்ரதவ 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது ஒருங்கிதணந்த நீரச் ் சுழற்சியின் முழுதமயான நிரவ்ாகத்தத அடிப்பதடயாகக் 

பகாண்ட நீரவ்ளப் பற்றாக்குதற ஏற்பட வாய்ப்புள்ள நகரதத்ிதன நமம்படுதத்ுதல் என்ற 

இலக்தக நநாக்கிப் பணியாற்றுவதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த முன்பனடுப்பானது, இந்தியாவின் நீரவ்ள நிரவ்ாகத்தத வலுப்படுதத்ுவநதாடு, 

கீழ்க்காண்பவற்றிதன வழங்கும் முதலீடுகதளயும் இது நமற்பகாள்ளும். 
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o நகரப்்புற நீரச் ்நசதவகள், 

o நம்பகமான, பாதுகாப்பான நீர ் மற்றும் சுகாதாரச ் நசதவகதள அணுக 

பின்தங்கியச ்சமூகங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குதல். 

 

அசமரிக்க உெச்ி மாநாடு 2022 

 ஒன்பதாவது அபமரிக்க உசச்ி மாநாடு (2022) சமீபத்தில் அசமரிக்கோவின் 

கலிதபோரன்ியோவில் லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடதத்ப் பட்டது. 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது, "ஒரு நிதலயான, பநகிழ்திறன்மிக்க மற்றும் 

சமமான எதிரக்ாலத்தத உருவாக்குதல்" என்பதாகும். 

 அபமரிக்கா இந்த உசச்ி மாநாடு நதடபபறுவதற்கான இடத்ததயும் அதன் 

பங்நகற்பாளரக்னையும் ஒரு புரவலராக நதரந்்பதடுக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டின் உசச்ி மாநாட்டிற்கு, கியூபா, நிகரகுவா மற்றும் பவனிசுலா ஆகிய 

நாடுகதள அபமரிக்கா அதழக்கவில்தல.  

 ஏபனனில், இந்த நாடுகளில் ஜனநாயகத்திற்கு விநராதமான முதறயில் நதரந்்து எடுக்கப் 

பட்ட ததலவரக்ள் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

குடியரசு அகமெெ்ர ்

 ஆஸ்திநரலிய நாடானது, “குடியரசுக்கான துனண அதமசச்தர” நியமிதத்து. 

 இது இரண்டாம் எலிசபபத் மகாராணியின் ததலதமத்துவதத்ிதன முடிவுக்குக் பகாண்டு 

வருவதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 எனநவ, பிரித்தானிய மன்னர ்இனி அரசின் ததலவராகக் கருதப்படமாட்டார.் 

 ஆஸ்திநரலியாவின் முடியாட்சி என்பது ஆஸ்திநரலியாவில் நமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு 

வதக அரசாட்சியாகும்.  

 இது ஆஸ்திநரலிய இதறயாண்தம மற்றும் அரசத் ததலவரால் உருவகப் படுத்தப் 

படுகிறது. 

 இரண்டாம் எலிசபபத் ஆஸ்திநரலியாவின் தற்நபாததய அரசின் தனலவர ் மற்றும் 

இராணி ஆவார.் 

 ஆஸ்திநரலிய அரசியலதமப்பின்படி, ஆஸ்திநரலியாவில் இவரின் சாரப்ாக ததலதம 

ஆளுநர ்பபாறுப்நபற்று அரசிதன நடதத்ுவார.் 

 ததலதம ஆளுநரக்ள் மற்றும் ஆளுநரக்ள் ஆகிநயார ்முதறநய மாநில மற்றும் மத்திய 

அரசின் ஆநலாசதனயின் நபரில் அரசியோல் நியமிக்கப்படுகிறாரக்ள். 

 

பன்சமாழித் தன்கம மீதான தீரம்ானம் 

 இந்தி பமாழிதய உள்ளடக்கிக் குறிப்பிடுகின்ற பன்பமாழித் தன்தம குறித்த இந்தியா 

முன் தவதத் ஒரு தீரம்ானத்திதன ஐக்கிய நாடுகள் சபோதுச ் சதபயானது முதன் 

முதறயாக ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 

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


                   
 

77 
 

 இந்தத் தீரம்ானமானது, இந்தி உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூரவ் மற்றும் அதிகாரப்பூரவ்மற்ற 

பமாழிகளில் முக்கியமான தகவல்பதாடரப்ுகள் மற்றும் பசய்திகதளத் பதாடரந்்துப் 

பரப்புவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சதபயிதன வலியுறுதத்ுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் தீரம்ானமானது, உருது மற்றும் வங்காளம் ஆகிய பமாழிகதளயும் 

முதன்முதறயாக குறிப்பிடுகிறது. 

 

உலக வரத்்தக அகமப்பின் அகமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

 உலக வரத்்தக அதமப்பின் 12வது அதமசச்ரக்ள் மாநாடானது சமீபதத்ில் பதாடங்கியது. 

 இது உலக வரத்த்க அதமப்பின் தனலனமயகமோன சுவிட்சரல்ோந்தின் சஜனீவோவில் 

நடத்தப் பட்டது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டில் நதடபபற இருந்தது.  

 ஆனால் நகாவிட் -19 பதாற்றுநநாய் காரணமாக இது ஒதத்ி தவக்கப்பட்டது. 

 தடுப்பூசி விநிநயாகம், வரத்்தக வசதி, ஏற்றுமதிக்கான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மருதத்ுவ 

விநிநயாகச ்பதாடரில் நமம்படுத்தப்பட்ட பவளிப்பதடதத்ன்தம பற்றி இந்த மாநாட்டில் 

விவாதிக்கப்படும். 

 இந்த மாநாடானது பபாதுவாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நதடபபறும். 

 

ஷங்ரி-லா நபெச்ு வாரத்்கத 

 19வது ஷாங்க்ரி-லா நபசச்ுவாரத்்ததயானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

சிங்கப்பூரில் நடத்தப்பட்டது. 

 ஆசியாவின் முதன்தமயான இந்தப் பாதுகாப்பு உசச்ி மாநாடானது நகாவிட்-19 

பதாற்றுநநாய் காரணமாக நிறுதத்ப் பட்டது. 

 இது சரவ்நதச உத்திசார ்ஆய்வுகள் நிறுவனத்தால் (IISS) நடதத்ப்படுகிறது. 

 இது ஆண்டுநதாறும் நடத்தப் பட்டோலும் 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் இதனன 

நடத்த முடியவில்தல. 

 ஷங்ரி-லா நபசச்ுவாரத்்ததயானது அதிகாரப்பூரவ்மாக ஆசியப் பாதுகாப்பு உசச்ி மாநாடு 

என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

 

பால்டிக் கடலில் கடற்பகடப் பயிற்சிகள் 

 பால்டிக் கடலில் அபமரிக்கோவின் ததலதமயில் 16 நாடுகளுடனான ஒரு கடற்பதடப் 

பயிற்சி பதாடங்கியது. 

 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அதமப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகளான பின்லாந்து மற்றும் 

ஸ்வீடன் ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் இதில் அடங்கும். 

 1972 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்ட பாலடோப்ஸ் எனப்படும் இந்த வருடாந்திரக் 

கடற்பதடப் பயிற்சியானது, எந்தபவாருக் குறிப்பிட்ட ஆபதத்ுக்கும் எதிராக நடவடிக்தக 

எடுக்கும் வதகயில் நமற்பகாள்ளப் படவில்தல. 
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எக்ஸ் கான் குசவஸ்ட் 2022 

 “எக்ஸ் கான் குபவஸ்ட் 2022” எனப்படும் பன்னாட்டு அதமதி காப்புப் பயிற்சியானது 

மங்நகாலியாவில் பதாடங்கியது. 

 இதில் 16 நாடுகதளச ்நசரந்்த இராணுவப் பதடகள் பங்நகற்றன. 

 கான் குபவஸ்ட் 2022 என்பது மங்நகாலியாவில் நடத்தப்படும் ஒரு பன்னாட்டு அதமதி 

காப்பு நடவடிக்தகப் பயிற்சியாகும். 

 

கஞ்ொ உபநயாகத்திகனெ ்ெட்டப்பூரவ்மாக்குதல் 

 ஆசியாவில் கஞ்சா உபநயாகதத்ிதனச ் சட்டப்பூரவ்மாக்கிய முதல் நாடு தாய்லாந்து 

ஆகும். 

 இருப்பினும், இதனன நபாததப் பபாருைோக பயன்படுதத்ுபவரக்ளுக்குக் கடுதமயான 

தண்டதனகை் இன்னும் விதிக்கப்படுகின்றன. 

 தாய்லாந்து நாடானது மருதத்ுவ நநாக்கங்களுக்காக மட்டும் கஞ்சா உபநயாகதத்ிதன 

ஊக்குவிக்க உள்ளது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்ெகபயின் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினரக்ள் 

 ஈக்வடார,் ஜப்பான், மால்டா, பமாசாம்பிக் மற்றும் சுவிட்சரல்ாந்து ஆகிய நாடுகள் ஐக்கிய 

நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சதபக்கு 2023-2024 ஆம் ஆண்டுக் காலத்திற்கான நிரந்தரமற்ற 

உறுப்பினரக்ளாக நதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சதபயின் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக இந்தியாவின் 

இரண்டாண்டு கால பதவிக் காலம் 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் நிதறவதடய 

உள்ளது. 

 இது ஒநர நநரத்தில் அதிகாரம் வாய்ந்த இந்த  ஐக்கிய நாடுகள் அதமப்பின் ததலதமப் 

பதவிதயயும் வகிக்கிறது. 
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மகாத்மா காந்தி நதசிய ஊரக நவகலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திற்கான குகற 

தீரப்்பாளர்  

 N.J. ஓஜா என்பவர ்மகாத்மா காந்தி நதசிய ஊரக நவதலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டதத்ிற்கான 

குதறதீரப்்பாளராக இரண்டு வருடக் காலத்திற்கு நியமிக்கப் பட்டு உள்ளார.் 

 மகாத்மா காந்தி நதசிய ஊரக நவதலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டதத்ின் கீழ் 

பதாழிலாளரக்ளிடமிருந்துப் புகாரக்தளப் பபற இவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 

 இவர ் அத்ததகயப் புகாரக்தளப் பரிசீலித்து, புகார ் பபறப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 

நாட்களுக்குள் அதற்கானத் தீரவ்ுகதள வழங்குவார.்  

 நமலும், நநரில் விசாரதண நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுததலயும் இவர ்வழங்குவார.் 

 தாமதமாக ஊதியம் வழங்குவது அல்லது நவதலயின்தமக்கான உதவித் பதாதகதய 

வழங்காதது பதாடரப்ான பிரசச்தனகள் உட்பட ஏநதனும் குதறகள் இருந்தால் இவர,் 

'தாமாகநவ' முன்வந்து அதற்கான நடவடிக்தககதளத் பதாடங்கலாம். 

 

இந்திய-இந்நதாநனசிய ஒருங்கிகணந்த நராந்துப் பயிற்சி 

 38வது காரப்ாட் என்பது பபருந்பதாற்றிற்குப் பிறகு இரு நாடுகளுக்கு இதடநய 

நதடபபறும்  முதல் ஒருங்கிதணந்த நராந்து (CORPAT) பயிற்சி ஆகும். 

 இதில், நபாரட்் பிநளயரில் உள்ள அந்தமான் & நிக்நகாபார ் பதடப் பிரிவிற்கு 

இந்நதாநனசியக் கடற்பதடப் பிரிவுகள் வருதக தந்தன. 

 இரு நோட்டுக் கடற்பதடகளும் 2002 ஆம் ஆண்டு முதல் தங்கள் சரவ்நதச கடல் எல்தலக் 

நகாட்டுப் பகுதியில் காரப்ாட்  பயிற்சிதய நமற்பகாண்டு வருகின்றன. 

 

இந்தியா மற்றும் ஐநராப்பிய ஒன்றியம் இகடயிலான முதல் பாதுகாப்பு 

ஆநலாெகனகள் 

 இந்தியா மற்றும் ஐநராப்பிய ஒன்றியம் இதடயிலான முதல் பாதுகாப்பு ஆநலாசதனகள் 

பிரபசல்ஸ் நகரில் நதடபபற்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூதல மாதத்தில் இந்திய-ஐநராப்பிய ஒன்றிய உசச்ி மாநாட்டில் 

நமற்பகாள்ளப் பட்ட முடிவின்படி இந்த ஆநலாசதனகள் நதடபபற்றன. 

 ஐநராப்பா, இந்நதா-பசிபிக் மற்றும் இந்தியாவின் அண்தட நாடுகள் ஆகிய பகுதிகளில் 

உருவாகி வரும் பாதுகாப்பு நிதலதமகள் குறித்து இதில் விவாதிக்கப் பட்டது. 

 

BIMSTEC சதாழில்நுட்பப் பரிமாற்ற கமயம் 

 BIMSTEC பதாழில்நுட்பப் பரிமாற்ற தமயத்திதன நிறுவுவதற்காக இந்தியா நமற் பகாண்ட 

இதணப்புப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிற்கு மதத்ிய அதமசச்ரதவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த தமயம் ஆனது இலங்தகயில் உள்ள பகாழும்பில் நிறுவப்படும். 

 இந்த தமயத்தால் வழங்கப்படும் வசதிகள் 

o BIMSTEC நாடுகளில் கிதடக்கும் பதாழில்நுட்பங்களின் தரவு வங்கி, 
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o BIMSTEC நாடுகளிதடநயத் பதாழில்நுட்பங்கதளப் பரிமாற்றம் சசய்தல் மற்றும் 

பயன்படுத்துதல். 

 

 

நமற்கு ஆசிய நாற்கர (குவாட்) நபெச்ுவாரத்்கத 

 அபமரிக்க நாடானது, "நமற்கு ஆசிய குவாட் நபசச்ுவாரத்்தத" என்ற புதிய நான்கு 

நாடுகளின் நபசச்ுவாரத்்ததயிதனத் பதாடங்க உள்ளது. 

 இதில் அபமரிக்கா, இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இஸ்நரல் ஆகியதவ 

அடங்கும். 

 

 நமற்கு ஆசிய குவாட் நபசச்ுவாரத்்ததயானது I2U2 என்றும் அதழக்கப்படும். 

 I2 என்பது இந்தியா மற்றும் இஸ்நரல் ஆகியவற்றிற்கும், U2 என்பது அபமரிக்கா மற்றும் 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  ஆகியவற்றிற்கும் வழங்கப் படுகிறது. 
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 இது நமற்கு ஆசியப் பகுதி குறிதத்ு கவனம் பசலுதத்ும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர ்மாதத்தில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

12வது உலக வரத்்தக அகமப்பின் அகமெெ்ரக்ள் மாநாடு – செனீவா 

 இந்த மாநாடு ஆனது பபாதுவாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நதடபபறும். 

 இதில் மீன்வள மானியங்கள் பதாடரப்ான நபசச்ுவாரத்்ததக்கான ஒரு குழுவானது 

அதமசச்ரக்ளால் முன்தவக்கப்பட்ட வதரதவ இறுதி பசய்துள்ளது. 

 குறிப்பிடப் படாத எரிபபாருள் மானியங்கதள நிறுத்த நவண்டும் என்ற இந்தியாவின் 

நகாரிக்தகக்கு ஏற்ப இது இணங்கவில்தல. 

 இந்தியாவின் முன்பமாழிவான 25க்கு எதிராக, வளரந்்து வரும் நாடுகள் சில வளரும் 

நாடுகளுக்கு மானியக் குதறப்புகளிலிருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கான ஏழு ஆண்டுப் 

பரிமாற்றக் காலதத்ிதனக் குறிப்பிடுகிறது. 

 பரிமாற்றக் காலம் குறிதத்ு சமீபதத்ில் உறுப்பினர ் நாடுகளால் ஒரு நபசச்ுவாரத்்தத 

நடத்தப் பட்டது. 

 

ஆண்டின் சிறந்த நாடு 

 ஐநராப்பாவின் மிகப்பபரியத் பதாடக்க நிறுவன மாநாடான 2020 ஆம் ஆண்டு விவா படக் 

என்ற மோநோடு இந்தியாதவ "ஆண்டின் சிறந்த நாடு" என்று அங்கீகரித்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் "விவாபடக் நிகழ்விற்கான ஆண்டின் சிறந்த நாடாக இந்தியா 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்திய நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பபரியக் பகௌரவமாகும். 

 உலக அளவில் இந்தியத் பதாடக்க நிறுவனங்கள் ஆற்றியப் பங்களிப்நப இதற்குக் 

காரணமாகும். 

 

இந்திய சநாய் அரிசிகய இறக்குமதி செய்யும் நாடு 

 இந்தியாவில் இருந்து உதடந்த (பநாய்) அரிசிதய அதிக அளவில் இறக்குமதி பசய்யும் 

அல்லது வாங்கும் நாடாக சீனா உருபவடுத்துள்ளது. 

 இந்தியாவிலிருந்து உதடந்த அரிசிதய அதிக அளவில் இறக்குமதி பசய்யும் நாடுகளாகத ்

திகழ்ந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகதளத் தற்தபோது சீனா விஞ்சியுள்ளது. 

 பபருந்பதாற்றுக் காலதத்ில், இந்தியாவிலிருந்து உதடந்த அரிசிதய அதிக அளவில் 

இறக்குமதி பசய்யும் நாடாக சீனா முன்னிதல வகித்தது. 

 16.34 லட்சம் பமட்ரிக் டன்கள், அதாவது 7.7 சதவீதம் அளவிலான பநாய் அரிசி சீனாவுக்கு 

இறக்குமதி பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பமாதத் ஏற்றுமதி 212.10 லட்சம் பமட்ரிக் 

டன்களாகப் பதிவாகியுள்ளது. 
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2021 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நெரக்்கக 

 இந்தியா 2021 ஆம் ஆண்டில் 15.4 ஜிகாவாட் அளவிலான புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் 

திறதனத் தனது பமாதத்ப் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் பதாகுப்பில் நசரத்்தது. 

 இதில் சீனா (136 GW) மற்றும் அபமரிக்கா (43 GW) ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுதத்படியாக 

இந்தியா மூன்றாவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஒட்டு பமாத்தப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறனில் சீனா 

உலகளவில் முன்னணியில் உள்ளது.  

 அததத் பதாடரந்்து அபமரிக்கா (398 GW), பிநரசில் (160 GW), இந்தியா (158 GW) மற்றும் 

பஜரம்னி (139 GW) ஆகிய நாடுகள் இடம் பபற்றுள்ளன. 
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மிகப்சபரிய விமானந் தாங்கிக் கப்பல் 

 இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியதத்ில் தனது கடற்பதடயின் வரம்தப விரிவுபடுத்தும் 

முயற்சியில் சீனா "புஜியன்" என்ற தனது மூன்றாவது விமானந் தாங்கிக் கப்பதல 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 புதிதாக அறிமுகப்படுதத்ப்பட்ட விமானந் தாங்கிக் கப்பலானது, மிகவும் நமம்படுத்தப் 

பட்ட மற்றும் "முழுதமயாக உள்நாட்டிநலநய கட்டதமக்கப்பட்ட முதல் கடற்பதடக் 

கப்பல் ஆகும். 

 இது உள்நாட்டில் வடிவதமக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டதமக்கப்பட்ட முதல் உந்துவிதச 

விமானந் தாங்கிக் கப்பல் ஆகும். 

 சீனாவின் முதல் விமானந் தாங்கிக் கப்பல் ஆனது லிநயானிங் ஆகும். 

 சீன நாடானது உள்நாட்டிநலநய ‘ஷாண்நடாங்’ என்ற 2வது விமானந் தாங்கிக் கப்பதல 

உருவாக்கியது. 
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ஒற்றுகம - 2023 

 இந்தியாவும் ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் (SCO) மற்ற உறுப்பினர ் நாடுகளும் 

இதணந்து சீனாவின் இந்த முன்பனடுப்பிற்கு ஆதரவளிதத்ன. 

 இந்த முன்பனடுப்பானது, உறுப்பினர ் நாடுகளின் எல்தலப் பாதுகாப்பு 

நிறுவனங்களுக்காக அடுத்த ஆண்டில்  ‘Solidarity (ஒற்றுதம) - 2023’ என்ற கூட்டு எல்தல 

சார ்நடவடிக்தகயிதன ஏற்பாடு பசய்வதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர் ஆகணயத்தின் உலகப் நபாக்குகள் 

அறிக்கக 

 அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர ் ஆதணயமானது, "2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வருடாந்திர உலகப் நபாக்குகள் அறிக்தகதய" சமீபத்தில் பவளியிட்டது . 

சிறப்பம்ெங்கள் 

 உக்தரனில் நதடபபற்ற வன்முதற மற்றும் நபார ் காரணமாக 2021 ஆம் ஆண்டில் 100 

மில்லியன் மக்கள் தங்களது வீடுகளுக்குத் திரும்ப நவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. 

 நபரழிவுகள் காரணமாக உலகம் முழுவதும் 23.7 மில்லியன் புதிய உள்நாட்டு இடப் 

பபயரவ்ுகள் ஏற்பட்டன. 

 இது கடந்த ஆண்தட விட ஏழு மில்லியன் அல்லது 23 சதவீதம் குதறந்துள்ளது. 

 பூமியில் வாழும் ஒவ்பவாரு 78 நபரக்ளுள் ஒருவர ்தற்நபாது இடம் பபயரந்்துள்ளனர.் 

 நபரழிவுகள் காரணமாக 2021 ஆம் ஆண்டில் சீனாவில்  6 மில்லியன் அளவிலான மிகப் 

பபரிய இடப் பபயரவ்ு ஏற்பட்டது. 

 இததத் பதாடரந்்து பிலிப்தபன்ஸ் (5.7 மில்லியன்) மற்றும் இந்தியா (4.9 மில்லியன்) ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தியாவில், 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட நபரழிவுகள் மற்றும் பருவநிதல மாற்றம் 

காரணமாக சுமார ்ஐந்து மில்லியன் மக்கள் உள்நாட்டிநலநய இடம் பபயரந்்துள்ளனர.் 

 

 

ஹான்ஸ் தீவு & நநரஸ் ெலெந்தி 

 ஹான்ஸ் தீவின் மீதான 50 ஆண்டுகாலப் பிரசச்ிதனதய முடிவுக்குக் பகாண்டு வர 

படன்மாரக்்கும் கனடாவும் ஒரு ஒப்பந்தம் பசய்துை்ைன. 
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 இது ஆரக்்டிக் பபருங்கடலில் உள்ள ஒரு தரிசுத ்தீவாகும். 

 இது நநரஸ் ஜலசந்தியில் உை்ை பகன்னடி கால்வாயின் தமயத்தில் கனடா மற்றும் 

கிரன்ீலாந்து ஆகிய நோடுகளுக்கு இதடநய அதமந்துள்ளது. 

 வாஷிங்டன் நலண்ட் கடற்கதரயில் உள்ள பகன்னடி கால்வாயில் உள்ள மூன்று தீவுகளில் 

இது மிகச ்சிறியதாகும். 

 நநரஸ் ஜலசந்தி என்பது எல்பலஸ்மியர ்தீவுக்கும் கிரன்ீலாந்திற்கும் இதடநய உள்ள ஒரு 

நீரவ்ழியாகும். 

 இது அட்லாண்டிக் பபருங்கடலில் உள்ள பாஃபின் விரிகுடாவின் வடக்குப் பகுதிதய 

ஆரக்்டிக் பபருங்கடலில் உள்ள லிங்கன் கடலுடன் இதணக்கிறது. 

 

 

ஐநராப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் அந்தஸ்து 

 ஐநராப்பிய ஆதணயம் உக்தரன் மற்றும் மால்நடாவா ஆகிய நாடுகளுக்கு உறுப்பினர ்

அந்தஸ்திதன’ வழங்கியது. 

 இது ஓர ்முதல்நினல அங்கீகாரப் படியாகும்.  

 ஆனால் இரு நாடுகளும் ஐநராப்பிய ஒன்றியத்தில் முழு அளவிலான உறுப்பினரக்ளாக 

மாறுவதற்கு நீண்ட காலச ்பசயல்முதறக்கு உள்ளாக நவண்டும். 

 

நிதியியல் நடவடிக்ககப் பணிக் குழுவின் 'ொம்பல் நிறப் பட்டியல்' 

 நிதியியல் நடவடிக்தக பணிக்குழுவின் (FATF) அதிகபட்சக் கண்காணிப்பில் உள்ள 

நாடுகளின் "சாம்பல் நிறப் பட்டியலில்" பாகிஸ்தான் பதாடரந்்து இடம் பபற்றிருக்கும். 

 பாரீஸ் நகரில் அதமந்துள்ள நிதியியல் நடவடிக்தக பணிக்குழுவின் சாம்பல் நிறப் 

பட்டியலில் பாகிஸ்தான் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 பயங்கரவாததத்ிற்கு நிதியுதவி பசய்ய வழிவகுதத் பணநமாசடிதயத் தடுக்கத ்

தவறியதாலும், 2019 ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர ் மாதத்திற்குள் அதத முடிவுக்கு பகாண்டு 

வருவதற்கான பசயற்திட்டத்னத நினறதவற்றோததோலும்  இது சதோடரக்ிறது. 
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இலங்கக அரசியலகமப்புத் திருத்தம் 

 இலங்தக அரசானது குடியரசுத் ததலவரின் அதிகாரங்கதளக் கட்டுப்படுத்தும் 

வதகயில் அதன் அரசியலதமப்பில் 21வது திருத்தத்திதன நிதறநவற்றியுள்ளது. 

 இது முன்பு இருந்ததத விட அதிக அதிகாரங்கதளப் பாராளுமன்றத்திற்கு வழங்கச ்

சசய்கிறது. 

 இது பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளிப்பது மட்டுமன்றி குடியரசுத் ததலவரின் 

நடவடிக்தககளுக்கு அவர ்பதில் கூறும் ஒரு பபாறுப்பிதனயும் வழங்குகிறது. 

 

மாம்பழத் திருவிழா – சபல்ஜியம் 

 மத்திய வரத்த்க மற்றும் பதாழில்துதற அதமசச்ர ்பியூஷ் நகாயல், பிரஸ்ஸல்ஸ் நகரில் 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டிருந்த மாம்பழத் திருவிழாதவத் பதாடங்கி தவதத்ார.் 

 பபல்ஜியதத்ில் இத்திருவிழா நடத்தப்படுவது இதுநவ முதல் முதறயாகும். 

 ஐநராப்பியரக்ள் மதத்ியில் இந்திய மாம்பழங்கள் பற்றிய விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்தச ்

சசய்வதும், இந்திய மாம்பழங்களுக்கான சந்தததய ஐநராப்பாவில் உருவாக்குவதும் 

இதன் நநாக்கமாகும். 

 இந்தியா உலகின் பிற பகுதிகளுக்கு மாம்பழங்கதள ஏற்றுமதி பசய்வதில் பபரும் பங்கு 

வகிக்கிறது. 

 ஆனால் பபரும்பாலான மாம்பழங்கள் ஐநராப்பாதவ பசன்றதடவதத விட மதத்ியக் 

கிழக்கு நாடுகதளநய அதிகம் பசன்றதடகின்றன. 

 

ஆப்கானிஸ்தான் நிலநடுக்கம் 2022 

 ஜூன் 22 ஆம் நததியன்று ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ஆனது 2002 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட மிக நமாசமான நிலநடுக்கம் ஆகும். 

 பாகிஸ்தானின் எல்தலதய ஒட்டிய பதன்கிழக்கு நகரமான நகாஸ்ட் நகரிலிருந்து 44 

கிநலாமீட்டர ்பதாதலவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. 
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கடம்ஸ் உயர ்கல்வி என்ற இதழின் ஆசியப் பல்ககலக்கழக தரவரிகெ 2022 

 தடம்ஸ் உயர ் கல்வி என்ற இதழின் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியப் பல்கதலக்கழக தர 

வரிதசயானது தடம்ஸ் உயர ்கல்வி இதழினால் (THE) பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு இத்தரவரிதசயில் இடம்பபற்ற 118 நிறுவனங்களுள் ஜப்பான் பல்கதலக் 

கழகங்கள் அதிகளவில் பிரதிநிதிதத்ுவம் பபற்றுள்ளன. 

 ஜப்பான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுதத்படியாக இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 ஒரு பாலஸ்தீனிய பல்கதலக்கழகம் முதல் முதறயாக இந்தத் தரவரிதசயில் இடம் 

பபற்றுள்ளது. 

 பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமானது இந்தியாவின் சிறந்த 

கல்வி நிறுவனமாகத் பதாடரந்்து இடம் பபற்றுள்ளது. 

 இது 42வது இடத்தில் உள்ளது. 

 தமசூரிலுள்ள JSS உயரக்ல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ிக் கழகமானது 65வது இடதத்ிலும், நராபர ்

நகரிலுள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் 68வது இடத்திலும், இந்தூர ்

நகரிலுள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் 87வது இடதத்ிலும் உள்ளன. 
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ஆற்றல் மற்றும் பருவநிகல பற்றிய மாசபரும் சபாருளாதார மன்றம் 

 மத்தியச ் சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிதல மாற்ற அதமசச்ர ் பூநபந்தர ் யாதவ் 

இந்த மன்றத்தில் இந்தியா சாரப்ாக கலந்து பகாண்டார.் 

 காபணாளி வாயிலாக நதடபபற்ற இந்த மன்றத்திதன அபமரிக்க அதிபர ்நஜாசப் பிடன் 

பதாகுதத்ு வழங்கினார.் 

 இந்த மன்றமானது எரிசக்திப் பாதுகாப்தப வலுப்படுதத்ுவதற்கும், பருவநிதல மீதோன 

பநருக்கடிதயச ் சமாளிப்பதற்கும், அதன் மூலம் 2022 ஆம் ஆண்டில் எகிப்தில் சரம் எல் 

தஷக்கில் நனடசபற உை்ை 27வது உறுப்பினரக்ளின் மாநாட்டிற்கான ஒரு பசயல் 

திட்டதத்ிதன உருவாக்குவதற்குமோன நடவடிக்தககதள நமம்படுதத்ச ் சசய்வதத ஒரு 

நநாக்கமாகக் பகாண்டது. 

 உலபகங்கிலும் இருந்து 23 நாடுகளும், ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் பபாதுச ் பசயலாளர ்

ஆகிநயாரும் இந்தக்  கூட்டதத்ில் கலந்து பகாண்டனர.் 

 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பினுகடய 8வது ெந்திப்பு 

 ஷாங்காய் ஒதத்ுதழப்பு அதமப்பினுதடய உறுப்பினர ் நாடுகளின் தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரிகளின் எல்தலப் பணிகளின் ததலவரக்ளின் 8வது சந்திப்பிதன இந்தியா புது 

தில்லியில் நடதத்ியது. 

 இந்தச ் சந்திப்பில் இந்தியா உட்பட, அந்த அனமப்பின் மற்ற 7 உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் பிராந்தியப் பயங்கரவாத எதிரப்்பு அதமப்பின் 

நிரவ்ாகக் குழு ஆகியதவ கலந்து பகாண்டது. 

 இதில் "நட்புறவு எல்தல - 2022" என்ற இந்த ஆண்டிற்கான ஒரு கூட்டு எல்தலசார ்

நடவடிக்தகயின் தயாரந்ிதல மற்றும் ஏற்போடுகளுக்கான திட்டமோனது மதிப்பாய்வு 

பசய்யப் பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 சீனாவின் ஒரு கூட்டு எல்தல நடவடிக்தக முன்பமாழிவான "ஒற்றுதம - 2023" இதில் 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 

G20 மற்றும் இந்தியா 

 G20 அதமப்பின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்திப்புகதள ஜம்மு காஷ்மீர ்நடதத் உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 முதல் G20 அதமப்பின் ததலதமப் பபாறுப்பிதன வகிக்க 

இந்தியா உள்ளது.  

 நமலும் இந்தியா 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் G20 நாடுகளினுதடய ததலவரக்ளின் உசச்ி 

மாநாட்தட நடத்த உள்ளது.   

 வரத்்தகம் மற்றும் பதாழில்துதற அதமசச்ர ் பியூஷ் நகாயல், G20 அதமப்பிற்கான 

ஏற்பாடுகதள நமற்பகாள்ளும் இந்தியாவின் சாரப்ான அரசுமுதற அதிகாரியாக 2021 

ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்மாதத்தில் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

பாரத் சகௌரவ் சுற்றுலா இரயில் 

 இந்தியா முதல் நநபாளம் வதர இயக்கப்படும் முதலாவது பாரத் பகௌரவ் சுற்றுலா 

இரயில் பகாடியதசத்துத் பதாடங்கி தவக்கப்பட்டது. 
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 இது இந்தியா மற்றும் நநபாளத்தில் உள்ள ராமாயண வட்டாரப் பகுதிகளுடன் 

பதாடரப்ுதடய இடங்கதள இதணக்கும் வதகயில் இதணக்கப்படும். 

 இது புது படல்லியில் உள்ள சப்தரஜ்ங் இரயில் நிதலயத்தில் இருந்து பகாடியதசதத்ுத்  

பதாடங்கி தவக்கப்பட்டது. 

 

14வது பிரிக்ஸ் உெச்ிமாநாடு 2022 

 இது இதணயவழி மூலமாக நடதத்ப் பட்டது. 

 இது சீனாவின் ஆதரவுடன் நடதத்ப் பட்டது. 

 இது "உயரத்ரமான பிரிக்ஸ் கூட்டாண்தமதய நமம்படுதத்ுவது, உலகளாவிய 

நமம்பாட்டிற்கான புதிய சகாப்தத்தின் பதாடக்கம்" என்ற கருதத்ுருவுடன் நடதத்ப் பட்ட. 

 இதில் பபய்ஜிங் பிரகடனம் நிதறநவற்றப்பட்டது. 

 பிரிக்ஸ் அதமப்பானது ரஷ்யா மற்றும் உக்தரன் நோடுகளுக்கு இதடநயயோனப் நபசச்ு 

வாரத்்தததய ஆதரிக்கிறது. 

 

காமன்சவல்த் நாடுகளின் தகலவரக்ள் மாநாட்டின் சவளியுறவுத் துகற 

அகமெெ்ரக்ளின் முழுநீளக் கூட்டம் 2022 

 பவளியுறவுத் துனற அதமசச்ர ் டாக்டர ் S. பஜய்சங்கர,் “காமன்பவல்த் நாடுகளின் 

ததலவரக்ள் மாநாட்டின் (CHOGM) பவளியுறவுத் துனற அதமசச்ரக்ளின் ஒரு முழுநீளக் 

கூட்டத்தில்” உதரயாற்றினார.் 

 இது ருவாண்டாவில் “ஜனநாயகம், அதமதி மற்றும் ஆட்சி” என்ற ஒரு கருத்துருவுடன் 

நடதத்ப் பட்டது.  

 இது அதனதத்ு காமன்பவல்த் நாடுகளின் நடப்புக் காலத ் ததலவரக்ள் பங்நகற்கின்ற, 

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நதடபபறும் உசச்ி மாநாடாகும். 

 

உலகளாவிய வாழத் தகுந்த நகரங்கள் குறியீடு 2022 

 இது பபாருளாதார நுண்ணறிவு அலகு என்ற அதமப்பினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 தனுநப ஆற்றங்கதரயில் அதமந்துள்ள ஆஸ்திரியாவின் ததலநகரான வியன்னா, 

உலகிநலநய மிகவும் வாழத் தகுந்த நகரமாகும். 

 இரண்டாவது இடத்தில் படன்மாரக்்கின் ததலநகரான நகாபன்நஹகன் உள்ளது. 

 ஒட்டு பமாத்த பவற்றியாளரின் அடிப்பதடயில் கனடா முதலிடத்ததப் பபற்றுள்ளது. 

 இதில் புது படல்லி 112வது இடத்திலும், மும்தப 117வது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

 சிரியாவின் ததலநகர ் டமாஸ்கஸ், வாழத் தகுந்த வாய்ப்புகதள மிகவும் குதறவாகக் 

பகாண்டுள்ள 10 நகரங்களில் கதடசி இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு, இந்த அறிக்தக உலகம் முழுவதும் உள்ள 173 நகரங்கதள ஆய்வு 

பசய்கிறது. 

 உறுதித் தன்தம, சுகாதாரம், கலாசச்ாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல், கல்வி மற்றும் உள் 

கட்டதமப்பு ஆகிய ஐந்து முக்கியப் பிரிவுகள் இதில் கருதத்ில் பகாள்ளப்பட்டன. 
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கருக்ககலப்பிற்கான ெட்டமுகறப் பாதுகாப்பு ரத்து – அசமரிக்கா 

 அபமரிக்க உசச் நீதிமன்றம் அங்கு சுமார ் 50 ஆண்டுகளாக நதடமுதறயில் இருந்த 

கருக்கதலப்பிற்கான அரசியலதமப்புப் பாதுகாப்தப ரதத்ு பசய்துள்ளது.  

 அபமரிக்கப் பபண்களின் அரசியலதமப்பு உரிதமகதள மாற்றுவதற்காக 1973 ஆம் 

ஆண்டின் நரா vs நவட் வழக்கின் தீரப்்தபத் தற்தபோது அபமரிக்க உசச் நீதிமன்றதத்ின் 

பபரும்பான்தமத் தீரப்்போனது ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

 அந்த நாட்டிலுள்ள ஏறக்குதறய பாதியளவு மாநிலங்களில் கருக்கதலப்புத் ததடகள் 

விதிக்கப்பட இது வழிவகுக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 1973 ஆம் ஆண்டு வழக்கானது அபமரிக்காவில் கருக்கதலப்பிற்கான அரசியலதமப்பு 

உரிதமதய நிறுவ வழி வகுதத்து. 

 

SS-26 ஸ்நடான் 

 ரஷ்யா “இஸ்கந்தர-்M என்ற ஏவுகதண அதமப்தப” பபலாரஸ் நாட்டிற்கு வழங்கச ்

சசய்வதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஏவுகதண அதமப்பு உந்துவிதச அல்லது சீரந்வக ஏவுகதணகதள அவற்றின் 

அணுசக்தி மற்றும் வழக்கமான வதக ஆயுதங்களில் பயன்படுத்தலாம். 

 இது வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அதமப்பினால் "SS-26 ஸ்நடான்" என்று பபயரிடப்பட்ட, 

பதாதலவிலிருந்து இயக்கக் கூடிய ஒரு வழிகாட்டு ஏவுகதண அதமப்பாகும். 

 

பத்மா பாலம் 

 வங்காளநதசப் பிரதமர ்நஷக் ஹசீனா 6.15 கிமீ நீளம் சகோண்ட பத்மா பாலத்ததத் திறந்து 

தவத்தார.் 

 இது வங்காளநதசத்தின் மிக நீளமானப் பாலமாகும். 

 இது வங்காளநதசதத்ில் போயும் பத்மா நதியின் குறுக்நக அதமக்கப்பட்ட ஒரு பல் 

பயன்பாட்டுச ்சாதல மற்றும் இரயில்பாதத பகாண்ட பாலமாகும். 
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 இது ததலநகர ் டாக்காதவ அந்நாட்டின் வளரச்ச்ியதடயாத வடநமற்குப் பகுதியுடன் 

இதணக்கும். 

 இந்தப் பாலதத்ின் மீது அதமக்கப்பட்ட இரயில் பாதத திறக்கப்பட்டதும், பகால்கத்தாவில் 

இருந்து மூன்றதர மணி நநரதத்ிற்குள் டாக்கா வந்ததடய முடியும். 

 

உலகளாவிய உள்கட்டகமப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கான கூட்டாண்கம (PGII) திட்டம் 

 அசமரிக்க அதிபர ்பிடன் மற்றும் G7 நாட்டின் ததலவரக்ள், உலகளாவிய உள் கட்டதமப்பு 

மற்றும் முதலீட்டிற்கான ஒரு கூட்டாண்தமதய அதிகாரப்பூரவ்மாகத் பதாடங்கினர.் 

 இது சீனாவின் மண்டலம் மற்றும் சாதலத ் திட்டத்திற்கு எதிரான நடவடிக்தகயாக, 

வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு 600 பில்லியன் டாலர ்நிதி திரட்டும் ஒரு திட்டமாகும். 

 இந்த உள்கட்டதமப்புத் திட்டமானது முதன்முதலில் 2021 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டனில் 

நதடபபற்ற G7 உசச்ி மாநாட்டில் பவளியிடப்பட்டது. 

 அப்நபாது சிறப்பான உலதக மீண்டும் கட்டதமத்தல் என்று அதழக்கப்பட்ட இந்தத ்

திட்டமானது 2022 உசச்ி மாநாட்டில் புது வடிவம் பபறுவதற்கு முன்பு உலகளாவிய 

உள்கட்டதமப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கான கூட்டாண்தமத் திட்டம் என மறுபபயரிடப் 

பட்டது. 

 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முன்னணி வரத்்தகப் பங்குதாரர ்

 இருதரப்பு வரத்்தகதத்ில் இந்தியாவின் மிகப்பபரிய வரத்்தகப் பங்குதார நோடோக 

அபமரிக்கா சீனாதவ விஞ்சியுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 80.51 பில்லியன் டாலராக இருந்த அபமரிக்காவுடனோன  

வரத்்தகமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 119.42 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 

 சீனாவுடனான வருடாந்திர இருவழி வரத்்தகமானது, 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 86.4 பில்லியன் 

டாலராக இருந்த நினலயில் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இது 115.42 பில்லியன் டாலராக 

இருந்தது. 
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நுகர்நவார் மத்தியில் பணத்தாள் மதிப்பீடு குறித்த கணக்சகடுப்பு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நுகரந்வார ் மத்தியில் பணதத்ாள் மதிப்பீடு குறித்த ஒரு 

கணக்பகடுப்தப பவளியிட்டது. 

 ரூபாய் நநாட்டுகளில், 100 ரூபாய் மிகவும் விரும்பப்பட்டதாகவும், 2,000 ரூபாய் குதறந்த 

அளநவ விரும்பப் படுவதாகவும் உை்ைது. 

 புழக்கதத்ில் உள்ள பமாதத் பணத்தாள்களில் 2000 ரூபாய் நநாட்டுகளின் பமாதத் 

எண்ணிக்தக 214 நகாடிகள் அல்லது 1.6 சதவீதம் மட்டுநம என்று ரிசரவ்் வங்கியின் இந்த 

கணக்பகடுப்பு கண்டறிந்துள்ளது. 

 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் வருடாந்திர அறிக்கக 2021-22 

 தற்நபாததய நினலயில் உலகளாவிய இடரக்ள் இருந்த நபாதிலும் இந்தியப் 

பபாருளாதாரம் பபரும்பாலும் மீண்டும் எழுசச்ி பபறும் என்று மதத்ிய வங்கி எடுதத்ுக் 

காட்டியுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில், கள்ள நநாட்டுகளின் புழக்கம் சரிதவக் கண்டன.  

 ஆனால் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கள்ள நநாட்டுகளின் புழக்கம் 10.7 சதவீதம் அதிகரிதத்ு 

உள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ரூ.500 மதிப்புள்ள நபாலிப் பணத ் தோைின் புழக்கம் 102 சதவீதம் 

உயரந்்துள்ளது. 

 நமலும், நபாலி ரூ.2,000 பணத் தோைின் புழக்கம் 55 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

 ரிசரவ்் வங்கியின் பணவியல் பகாள்தகயானது,  2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான உண்தமயான 

பமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ி வளரச்ச்ி இலக்கிதன 7.2 சதவீதமாக மாற்றியுள்ளது. 

 

 

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


                   
 

93 
 

100 யூனிகாரன்் நிறுவனங்கள் 

 இந்தியோவின் சதோடக்க நிறுவனங்கை் பிரிவில் 100 யூனிகோரன்் நிறுவனங்கை் என்ற புதிய 

னமல்கல் எண்ணிக்னகனய இந்தியோ எட்டியுை்ைது. 

 யுனிகோரன்் நிறுவனங்கை் என்பனவ தனியோரோல் நடத்தப்பட்டு, 1 பில்லியன் டோலர ்

மதிப்னப எட்டிய துணிகர-மூலதன ஆதரவுடன் இயங்கும் சதோடக்க நிறுவனங்கை் ஆகும். 

 2013 ஆம் ஆண்டில், இந்த வோரத்்னதனய உருவோக்கியப் சபருனம அசமரிக்க துணிகர 

முதலீட்டோைர ்ஐலீன் லீக் என்பவனரச ்சோரும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இருந்த 17 யூனிகோரன்் நிறுவனங்கைின் எண்ணிக்னகயோனது, 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 38 ஆக உயரந்்தததோடு, 2021 ஆம் ஆண்டில் 71 ஆக அதிகரிதத்ு உை்ைது. 

 

 

 உள்நாட்டு கெெ்ா எண்சணய் உற்பத்தி – இந்தியா 
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 2014-15 நிதியோண்டில் இருந்து உை்நோட்டு கசச்ோ எண்சணய் உற்பதத்ியோனது சரினவச ்

சந்தித்து வருகிறது. 

 இது 2022 ஆம் நிதியோண்டில் சவறும் 28.4 மில்லியன் டன்கைோக (MT) குனறந்துை்ைது. 

 இது 1994 ஆம் நிதியோண்டிற்குப் பிறகு பதிவோன மிகக் குனறவோன அைவோகும். 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் பதிவோன உற்பத்தியோனது 1995 ஆம் நிதியோண்டில் பதிவோன 32.2 

சமட்ரிக் டன்னில் இருந்து 11.8 சதவீதம் சரிவு ஏற்பட்டுை்ைனதக் குறிக்கிறது. 

 

2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ெவுளி ஏற்றுமதி 

 இந்தியா ஆதட மற்றும் ஜவுளி ஏற்றுமதியில் இதுவதர இல்லாத அளவிற்கு 44.4 பில்லியன் 

அபமரிக்க டாலரக்ளாக தனது ஏற்றுமதியினனப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

 இந்திய நாட்டின் ஜவுளிப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் அபமரிக்கா முதலிடதத்ில் உள்ளது.  

 இது அதனத்து ஆதடகள் மற்றும் ஜவுளி ஏற்றுமதியில் 27 சதவீதமாகும். 

 பமாத்த ஜவுளிப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் ஐநராப்பிய ஒன்றியத்திற்கு நமற்பகாள்ளப் 

படும் ஏற்றுமதியானது 18 சதவீதமாக இருந்தது. 

 பமாத்த ஜவுளிப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் வங்கோை நதசதத்ிற்கு நமற்பகாள்ளப்படும் 

ஏற்றுமதியானது 12 சதவீதமாக இருந்தது. 

 பமாத்த ஜவுளிப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு நமற்பகாள்ளப் 

படும் ஏற்றுமதியானது 6 சதவீதமாக இருந்தது. 

 

ெரக்கு மற்றும் நெகவ வரி இழப்பீட்டு நிலுகவ  
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 மத்திய அரசானது, சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி இழப்பீட்டிற்காக மாநில அரசுகளுக்கு 

ரூ.86,912 நகாடிதய வழங்கியுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 01 ஆம் நததியன்று சரக்கு மற்றும் நசதவ வரி அமல்படுத்தப் 

பட்டததத் பதாடரந்்து, அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 14% வருவாய் வளரச்ச்ிதய எதிர ்

நநாக்கியது. 

 மாநிலங்கள் இழந்த வருவாதய ஈடு பசய்வதற்காக, பல்நவறு ஆடம்பரப் பபாருட்கள் மீது 

நிதி திரட்டுவதற்காக தீங்கு தரும் பபாருட்கள் என்று அதழக்கப்படும் பபாருட்கள் மீதும் 

பசஸ் (வீத வரி) விதிக்கப் பட்டது. 

 

ஊழியர ்வருங்கால கவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான ஊழியரக்ளின் வருங்கால தவப்பு நிதிக்கோன தவப்புத ்

பதாதக மீதான  வட்டி விகிததத்ிதன 8.1 சதவீத அைவில் அரசு அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 ஓய்வூதிய நிதி அதமப்பான ஊழியர ் வருங்கால தவப்பு நிதி அதமப்பின் சுமார ் ஐந்து 

நகாடி சந்தாதாரரக்ளுக்கு இதுவதர வழங்கப்பட்டு வரும் வட்டி விகிததத்ில் இது நாற்பது 

ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு குதறவாக உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு மாரச் ்மாதத் பதாடக்கதத்ில், 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான வருங்கால தவப்பு 

நிதிக்கான வட்டிதய 2020-21 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட 8.5 சதவீதம் என்ற அைவிலிருந்து 

8.1 சதவீதம் என்ற அைவோகக் குதறப்பதற்கு ஊழியர ் வருங்கால தவப்பு நிதி அதமப்பு 

முடிவு பசய்திருந்தது. 

 

 

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பணவழங்கீடுகள் 

 இந்த அறிக்னகயோனது ‘இந்தியோவில் டிஜிட்டல் பணவழங்கீடுகை்: $10 டிரில்லியன் 

வோய்ப்புகை்’ என்று தனலப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

 இந்தியோவில் டிஜிட்டல் முனறயில் பணம் சசலுதத்ும் சந்னத மதிப்போனது வரும் நோன்கு 

ஆண்டுகைில், 2026 ஆம் ஆண்டில் தற்தபோனதய மூன்று டிரில்லியன் டோலரக்ைிலிருந்து 

பத்து டிரில்லியன் டோலரக்ைோக மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ோரக்்கப் 

படுகிறது. 

 Boston Consulting Group என்ற அனமப்புடனோன ஒரு இனணப்பிற்குப் பிறகு PhonePe என்ற 

அனமப்பு சவைியிட்ட ஒரு அறிக்னகயோல் இது உறுதிப்படுத்தப் பட்டது. 
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இந்தியாவின் முதல் வங்கி சமட்டாநவரஸ்் கியாவரஸ்் 

 கியோவரஸ்் இந்தியோவின் முதல் சமய்நிகர ்உலக வங்கி ஆகும். 

 உலகைவில் நிதி நிறுவனங்கை் மற்றும் அரசோங்கங்களுக்குச ்தசனவ வழங்கும் டிஜிட்டல் 

தீரவ்ுகை் வழங்குநரோன Kiya.ai என்ற நிறுவனம் இனத அறிவிதத்து. 

 அவதோர ் (சமய்நிகர ் மனித உருவம்) அடிப்பனடயிலோன ஊடோடல்கை் மூலம் நிஜ உலக 

வங்கினய சமய்நிகர ் உலக வங்கியுடன் இனணப்பதற்கோன நிகழ்வுகனை கியோவரஸ்் 

பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 சமய்நிகர ் வழித் சதோடரப்ுகனைச ் சசயல்படுத்த வங்கிகை் மற்றும் வங்கியல்லோத நிதி 

நிறுவனங்கைோல் (NBFCs) இது பயன்படுத்தப்படும். 

 

RBI வழங்கும் வட்டி விகிதம் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் சகோை்னகக் குழு சரப்தபோ விகிதத்னத 50 அடிப்பனட 

புை்ைிகை் அதிகரிதத்ு 4.90% ஆக உயரத்்த ஒரு மனதோக வோக்கைிதத்து. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் தம  மோதத்தில், ரிசரவ்் வங்கி சரப்தபோ தரட் அல்லது குறுகிய கோல 

கடன் விகிதத்னத 40 அடிப்பனட புை்ைிகை் அதிகரித்தது. 

 ரிசரவ்் வங்கியின் இந்த நடவடிக்னக, கோரக்ை் மற்றும் வீடுகனை வோங்குவதற்குக் கடன் 

சபறுபவரக்ளுக்கும், மூலதனத்னதத் திரட்ட விரும்பும் MSME நிறுவனங்களுக்கும் கடன் 

வோங்கும் சசலவுகனை அதிகரிக்கும். 

 தகோவிட்-19 மூலம் போதிப்பனடந்தப் சபோருைோதோரத்னத ஆதரிப்பதற்கோக வழங்கப் பட்ட 

வசதிகனைத் திரும்பப் சபறுவதில் கவனம் சசலுதத்வும் இது முடிவு சசய்துை்ைது. 

 வைரச்ச்ினய ஆதரிக்கும் அதத தவனையில், பணவீக்கம் தமற்சகோண்டுக் குறிப்பிட்ட 

இலக்கிற்குை் இருப்பனத உறுதி சசய்வனத இது தநோக்கமோகக் சகோண்டுை்ைது 

 நிதிக் சகோை்னகக் குழு இந்தியோவில் வட்டி விகித இலக்குகனை நிரண்யிக்கிறது. 

 இந்தக் குழு ஆண்டுக்கு 4 முனறயோவது கூடுகிறது. 

 ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ்இக்குழுவின் தனலவரோகச ்சசயல்படுகிறோர.் 
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உலக முதலீட்டு அறிக்கக 

 

 ஐக்கிய நோடுகைின் வரத்த்கம் மற்றும் வைரச்ச்ிக்கோன அனமப்பு (UNCTAD) இந்த 

அறிக்னகனய சவைியிட்டுை்ைது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் அன்னிய தநரடி முதலீட்னட அதிகம் சபறுபவரக்ைில் இந்தியோ ஒரு 

இடம் முன்தனறி 7வது இடத்னதப் பிடிதத்ுை்ைது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் ல் 64 பில்லியன் டோலரக்ைோக இருந்த 

இந்தியோவுக்கோன அந்நிய தநரடி முதலீடு 2021 ஆம் ஆண்டில் 45 பில்லியன் டோலரோக 

குனறந்துை்ைது. 

 அன்னிய தநரடி முதலீட்டில் அசமரிக்கோ முதலிடதத்ில் உை்ைது. 
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 அசமரிக்கோவிற்கு அடுதத்படியோக சீனோ மற்றும் ஹோங்கோங் இரண்டு மற்றும் மூன்றோவது 

இடங்கைில் உை்ைன. 

 முதல் 10 சபோருைோதோரங்கைில், இந்தியோ மட்டுதம அதன் முதலீட்டு வரதத்ில் சரிவிதனக் 

கண்டுள்ளது. 

 

கிரிப்நடா ரூபாய் குறியீடு 

 இது CoinSwitch (CRE8) என்ற நிறுவனதத்ோல் சதோடங்கப்பட்டது. 

 இது இந்திய ரூபோய் அடிப்பனடயிலோன கிரிப்தடோ துனறயின் சசயல்திறனன 

அைவிடுவதற்கோன இந்தியோவின் முதல் இலக்குக் குறியீடு ஆகும். 

 CRE8 எட்டு கிரிப்தடோ சசோதத்ுக்கைின் சசயல்திறனனக் கண்கோணிக்கிறது (பிட் கோயின், 

ஈத்ததரியம், ரிப்பிை், னபனோன்ஸ் கோயின் மற்றும் கோரட்ோதனோ). 

 இனவ இந்திய ரூபோயில் வரத்்தகம் சசய்யப்படும் கிரிப்தடோ சசோதத்ுக்கைின் சமோத்தச ் 

சந்னத மூலதனதத்ில் 85%க்கும் அதிகமோகும். 

 

உயிரித் சதாழில்நுட்ப சதாடக்க நிறுவனக் கண்காட்சி 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உயிரித் பதாழில்நுட்ப பதாடக்க நிறுவனக் கண்காட்சியிதனப் 

பிரதமர ்பதாடங்கி தவதத்ார.் 

 இது நாட்டில் உயிரித் பதாழில்நுட்பத் துதறயின் விரிவான வளரச்ச்ியின் மீதோன ஒரு 

பிரதிபலிப்பாகும். 

 உயிரித் பதாழில்நுட்பத் துதற மற்றும் உயிரித் பதாழில்நுட்பத் பதாழில்துதற ஆராய்சச்ி 

உதவிக் குழு ஆகியவற்றினால் உயிரித் பதாழில்நுட்பத் பதாழில்துதற ஆராய்சச்ி உதவி 

அனமப்பின் பதத்ு ஆண்டுகள் நிதறவதடந்தததக் குறிக்கும் வதகயில் இந்த 

கண்காட்சியானது ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இதற்கான கருத்துரு: 'உயிரித் பதாழில்நுட்ப பதாடக்க நிறுவனப் புதத்ாக்கங்கள்: 

ஆத்மநிரப்ர ்பாரதத்தத நநாக்கியப் பயணம்' என்பதாகும். 
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ஆம்னிகாரட்ு 

 ஆம்னிகாரட்ு என்பது நாடு முழுவதும் பணம் எடுப்பதற்கான முதலாவது இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியின் உரிமம் பபற்ற PPI (முன்கட்டண வழங்கீட்டுக் கருவி) ஆக மாறியது. 

 உரிமம் பபற்ற வங்கி சாராத நிறுவனங்களுக்கு டிஜிட்டல் நகாப்புகளிலிருந்துப் பணம் 

எடுப்பதற்கு ரிசரவ்் வங்கி அனுமதி வழங்கியதத அடுதத்ு இந்த நடவடிக்தக எடுக்கப் 

பட்டது. 

 

ஏர் ஏசியா இந்தியா நிறுவனக் ககயகப்படுத்துதல்  

 ஏர ்ஏசியா இந்தியா லிமிபடட் நிறுவனதத்ின் முழுப் பங்குகதளயும் ஏர ்இந்தியா லிமிபடட் 

நிறுவனம் தகயகப்படுத்த இந்தியப் நபாட்டி ஆதணயம் ஒப்புதல் அளிதத்ு உள்ளது. 

 ஏர ் இந்தியா லிமிபடட் என்பது டாடா சன்ஸ் பிதரநவட் லிமிபடட் நிறுவனதத்ிற்கு 

மதறமுகமான முதறயில் முழுவதும் பசாந்தமான ஒரு துதண நிறுவனமாகும். 

 இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாததத்ில் ஏர ் இந்தியா மற்றும் ஏர ் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய 

நிறுவனங்கதள டாடா நிறுவனம் தகப்பற்றியது. 

 

இந்திய திவால்நிகல மற்றும் சநாடித்தல் நிகல வாரியத்தின் விதிமுகறகளில் 

திருத்தங்கள் 

 இந்திய திவால்நிதல மற்றும் பநாடிதத்ல் நிதல வாரியமானது அதன் திவால் விதி 

முதறகதளத் திருத்தியுள்ளது.  

 திருத்தப்பட்ட திவால் விதிமுதறகள் ஆனது தற்நபாது, பபருநிறுவனங்களின் திவால் 

பசயல்முதறயின் நபாது, கடன் வழங்குநரக்ள் தங்களது பபருநிறுவனக் கடனாளிகளின் 

பசாத்துக்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் பற்றியத ் தகவல்கதளயும், அது பதாடரப்ான பிற 

நிதித் தகவல்கதளயும் தாக்கல் பசய்ய நவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு திவால்நிதல மற்றும் பநாடிதத்ல் நிதலக் குறியீடுகள் தனிநபரக்ள், 

நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டாண்தம நிறுவனங்களுக்கான திவால் மற்றும் பநாடித்தல் 

நிதல நடவடிக்தககதள நிரவ்கிக்கும் ஒரு ஒருங்கிதணந்தக் கட்டதமப்தப 

உருவாக்குகிறது.  

 

சமாத்த விகலப் பணவீக்கம் 

 பமாத்த விதல அடிப்பதடயிலானப் பணவீக்கம் நம மாதத்தில் உயரந்்த அளவான 15.88 

சதவீதமாக உயரந்்துள்ளது. 

 இது 2012 ஆம் ஆண்னட அடிப்பதடயோகக் சகோண்ட தற்நபாததயத் சதோடரில் மிக 

உயரந்்த அளதவக் குறிக்கிறது 

 இது கனிம எண்பணய்கள், கசச்ா பபட்நராலியம் மற்றும் இயற்தக எரிவாயு, உணவுப் 

பபாருட்கள், அடிப்பதட உநலாகங்கள், உணவு அல்லாத பபாருட்கள், இரசாயனங்கள் 

மற்றும் இரசாயனப் பபாருட்கள் மற்றும் உணவுப் பபாருட்களின் விதல உயரந்வ ஒரு 

முதன்தமயான காரணமாகும். 
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இரண்டாவது சபரிய எண்சணய் வழங்கீட்டு நாடு 

 சவுதி அநரபியாதவப் பின்னுக்குத ்தள்ளி இந்தியாவின் இரண்டாவது பபரிய எண்பணய் 

விநிநயாக நாடாக ரஷ்யா மாறியுள்ளது. 

 இப்பட்டியலில் ஈராக் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அபமரிக்கா மற்றும் சீனாவுக்கு அடுதத்படியாக, உலகின் மூன்றாவது பபரிய எண்பணய் 

நுகரந்வார ்நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. 

 

 

அசமரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதம் 

 அபமரிக்க மத்திய வங்கி நிறுவனமானது 75 அடிப்பதடப் புள்ளிகள் அல்லது 0.75 சதவீதப் 

புள்ளிகள் என்ற அளவில் வட்டி விகிதங்கதள உயரத்்தியது. 

 பணவீக்கதத்ின் எழுசச்ிதயத் தடுக்கவும், மந்தமானப் பபாருளாதாரத்ததச ் சரி 

பசய்யவும் தவண்டி நமற்பகாள்ளப்படும் இது 28 ஆண்டுகளில் இல்லாத மிகப்பபரிய 

உயரவ்ாகும். 

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


                   
 

101 
 

‘பசுகமக் கடன்’ குறியீடு 

 அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிபடட் நிறுவனதத்ின், 700 மில்லியன் டாலர ் சுற்றுக் கடன் 

வசதியிதன, சஸ்தடனலிடிக்ஸ் நிறுவனம் ‘பசுதமக் கடன்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 இது சுற்றுக் கடன் வசதிக்கான பசுதமக் கடன் கட்டதமப்தப உறுதி பசய்கிறது. 

 

சபண்களுக்கான சதாழில் சதாடக்க ஊக்குவிப்புத் திட்டம் 

 பபண் நிறுவனரக்ளுக்கான ஒரு சதோழில் பதாடக்க ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தத கூகுள் 

நிறுவனம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 நிதி திரட்டுதல் மற்றும் பணியமரத்்தல் நபான்ற சவால்கதள எதிரப்காள்ள இந்தத் திட்டம் 

அவரக்ளுக்கு உதவும். 

 பபண் நிறுவனரக்ளுக்கான பதாடக்க நிறுவன ஊக்குவிப்புத் திட்டமானது ஜூதல-2022 

முதல் பசப்டம்பர-்2022 வதர பசயலில் இருக்கும். 

 

சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்திய நிதிகள் 

 சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்திய நாட்டிதனச ் நசரந்்த தனிநபரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கை் 

ஆகியவற்றோல் தவக்கப்பட்டுள்ள நிதியானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் 2.55 பில்லியன் சுவிஸ் 

பிராங்குகளாக (ரூ. 20,700 நகாடிக்கு நமல்) உயரந்்துள்ளது. 

 இது இந்தியாதவச ்நசரந்்த கிதள நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் 

தவக்கப்பட்ட நிதிகதள உள்ளடக்கியதாகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சுவிஸ் வங்கிகளில் 899 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகள் (ரூ. 

6,625 நகாடி) என்ற அளவில் தவக்கப்பட்டிருந்த இந்திய வாடிக்தகயாளரக்ளின் பமாத்த 

நிதியானது தற்நபாததய அளவிற்கு அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 இது இரண்டு ஆண்டுகளாக நடப்பில் இருந்த சரிவு நிதலப் நபாக்தக மாற்றியதமதத்ு, 13 

ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிலான உயரவ்ிற்குக் பகாண்டு பசன்றுள்ளது. 
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பணவழங்கீட்டுக் சகாள்கக 2025 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, பணவழங்கீட்டு முதறகளுக்கான ஒரு ஆவணதத்ில் 

டிஜிட்டல் (எண்ணிம) நிதிக் கட்டதமப்புக் பகாள்தகதய பவளியிட்டது. 

 ஒவ்பவாருப் பயனாளருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் மலிவான இதணயவழிப் பண 

வழங்கீட்டு வசதிகதள வழங்குவதத இது நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆவணமானதுப் பின்வருவனவற்தற உள்ளடக்கியுள்ளது: 

o பண வழங்கீட்டு வசதிகதள வழங்கும் பபரியத் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் நிதித ்

பதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான விதிமுதறகள் 

o தவதண முதறச ் நசதவகளுடன் கூடிய பண வழங்கீட்டு வசதிகளுக்கான வழி 

காட்டுதல்கள் 

o மத்திய வங்கியின் டிஜிட்டல் (எண்ணிம) நாணயதத்த அறிமுகப்படுத்துதல் 

o வங்கியின் கடன் அட்தடகதளயும் வங்கியின் பிற கடன் வழங்கீட்டு வசதிகதளயும் 

ஒருங்கிதணந்தப் பணவழங்கீட்டு இதடமுக வசதியுடன் (UPI) இதணதத்ல். 

 

உலக வரத்்தக அகமப்பு - உலகளாவிய வரத்்தக ஒப்பந்தங்கள் 

 உலக வரத்த்க அதமப்பின் 12வது அதமசச்ரக்ள் மாநாடானது, மீன்பிடித்தல் குறிதத் 

உறுதிப்பாடுகள், நகாவிட்-19 தடுப்பூசிகளுக்கான அறிவுசார ் பசாத்துரிதமகளில் (IP) 

பகுதியளவு தள்ளுபடி மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த உறுதி 

பமாழிகள் உள்ளிட்ட வரத்்தக ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

 அதிகளவு மற்றும் அதிகபட்ச மீன்பிடிப்புக்குப் பங்களிக்கும் சில வதகயான மீன்பிடி 

மானியங்கள் ததட பசய்யப் பட்டுள்ளன.  

 நமலும் இது சட்டவிநராதமான, தகவல்  அளிக்கப் படாத,  ஒழுங்குமுதற இல்லாத மீன் 

பிடிப்புக்குப் பங்களிக்கும் மானியங்கதளயும் நீக்குகிறது. 

 இது நகாவிட் தடுப்பூசிகதளத ் தயாரிதத்ு ஏற்றுமதி பசய்வதற்கு வளரந்்து வரும் 

நாடுகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுை்ைது. 

 

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அகமப்பின் உெச்ி மாநாட்டில் ெப்பான் பங்நகற்பு 

 இந்த மாதத்தில் ஸ்சபயினின் மாட்ரிட் நகரில் நதடபபற உள்ள வடக்கு அட்லாண்டிக் 

ஒப்பந்த அதமப்பின் உசச்ி மாநாட்டில் ஜப்பானியப் பிரதமர ்ஃபுமிநயா கிஷிடா பங்நகற்க 

உள்ளார.் 

 அட்லாண்டிக் எல்தலக்கு அப்பாற்பட்ட நாடுகளுடன் அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் 

கூட்டணியின் உயரம்ட்டக் கூட்டதத்ில் பங்நகற்ற முதல் ஜப்பானியத் ததலவர ் இவர ்

ஆவார.் 

 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அதமப்பில் நசர விண்ணப்பிதத் ஸ்வீடன் மற்றும் 

பின்லாந்து ஆகிய நாடுகள் இந்த  உசச்ி மாநாட்டிற்குத் தங்களதுப் பிரதிநிதிகதள 

அனுப்புகின்றன. 

 பதன் பகாரியாவின் புதிய அதிபர ் யூன் சுக்-நயால் பதன் பகாரிய நாட்டிலிருந்து இந்த 

உசச்ி மாநாட்டில் கலந்து பகாள்ளும் முதல் ததலவர ்ஆவார.் 
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பரிவரத்்தகனகளுக்கான இகணய வழி ஆகணகளின் வரம்பு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, கூடுதல் அங்கீகாரக் கூறுகளுக்கான வரம்பிதன ஒரு 

பரிவரத்த்தனக்கு 5,000 ரூபாயில் இருந்து 15,000 ரூபாயாக உயரத்்தியுள்ளது. 

 கடன் அட்தடகள், முன்பண வழங்கீட்டு கருவிகள் மற்றும் ஒருங்கிதணந்தப் பண 

வழங்கீட்டு இதடமுகம் ஆகியவற்றின் மீதான இதணயவழி ஆதணகளுக்கு இது 

பபாருந்தும். 

 ஒரு பரிவரத்்ததனக்கு ரூ.15,000 பசலுத்துவதற்கு கூடுதல் அங்கீகாரம் நததவயில்தல 

என்பதத இது குறிக்கிறது. 

 

மிகவும் மதிப்புமிக்க உலகளாவியத் தயாரிப்புகள் 

 கந்தார ் பிராண்ட்ஸ் மதிப்பீட்டு நிறுவனதத்ின் 2022 ஆம் ஆண்டு மிகவும் மதிப்புமிக்க 

உலகளாவியத் தயாரிப்புகள் தரவரிதசயில் ஆப்பிள் நிறுவனம் முதலிடத்ததப் பிடித்தது. 

 கூகுள் நிறுவனம் இரண்டாம் இடதத்ிற்கு முன்நனறி, இந்தத் தரவரிதசயில் நவகமாக 

உயரந்்து வருகிறது. 

 இதில் அநமசான் நிறுவனம் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய வரத்்தகப் பங்குதார நாடு 

 மத்திய வரத்த்கம் மற்றும் பதாழில்துதற அதமசச்கதத்ின் சமீபத்தியத ்தரவுகளின் படி, 

அபமரிக்க நாடானது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒரு வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக மாறி 

உள்ளது. 

 அபமரிக்காவுடனான இந்தியாவின் இருதரப்பு வரத்த்க அளவானது 119.42 பில்லியன் 

அபமரிக்க டாலரக்ள் என்ற மதிப்பிதன எட்டியுள்ளது.  

 இது சீனாவுடனான இந்தியாவின் வரத்த்கத்தத விட அதிகமாக உள்ளது. 

 சீன நாடானது 2013-2014 முதல் 2017-2018 வதரயிலும், 2020-2021 வதரயிலும் இந்தியாவின் 

மிகப்பபரிய வரத்த்கப் பங்குதார நாடாகத ்திகழ்ந்தது. 

 

வங்கி நநாட்டுகளின் விற்பகன விகல 

 2022 ஆம் நிதியாண்டில் ₹20, ₹50, ₹100 மற்றும் ₹200 ஆகிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நநாட்டுகளின் 

விற்பதன விதலயானது உயரந்்துள்ளது. 
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 இருப்பினும், ₹500 மதிப்பிலான நநாட்டுகளின் விதல மாறாமல் உள்ளது. 

 2016-17 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட மிகப் பபரிய உயரவ்ிற்குப் பிறகு 2022 ஆம் நிதி ஆண்டில் 

நாணயத்தத அசச்ிடுவதற்கு ஆகும் ஒட்டு பமாத்தச ் பசலவோனது இரண்டாவது மிக 

உயரந்்ததாகும். 

 1,000 எண்ணிக்தகயிலான 50 ரூபாய் நநாட்டுகளின் விற்பதன விதலயானது 2021 ஆம் 

நிதியாண்தட விட 2022 ஆம் நிதியாண்டில் அதிகபட்சமாக 23 சதவீதம் அதிகரிதத்ு 

உள்ளது. 

 20 ரூபாய் நநாட்டுகளின் விற்பதன விதலயானது குதறந்த அளவான 1 சதவீதத்திற்கு 

நமல் உயரந்்துள்ளது. 

 

 

பிளாக் ஷ்வான் நிகழ்வு 

 ஒரு பிளாக் ஷ்வான் நிகழ்வு என்பது ஒரு அசாதாரணமான, எதிரப்ாராத, மக்கதள 

அதிரச்ச்ிக்குள்ளாக்குகிற நிகழ்வாகும்.  

 இது சமூகம் மற்றும் முழு உலகின் மீதும் பபரும் தாக்கத்தத ஏற்படுத்துகிறது. 

 

 நிதியியல் நபராசிரியரான நாசிம் நிக்நகாலஸ் தநலப், 2001 ஆம் ஆண்டில் கருப்பு அன்னம் 

(பிளாக் ஷ்வான் நிகழ்வு) என்ற ஒரு கருப்பபாருதள முன்பமாழிந்தார.் 

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


                   
 

105 
 

 இந்த நிகழ்வுகள் வியத்தகு முதறயில் அரிதானதவ, கணிக்கமுடியாததவ மற்றும் 

எதிரப்ாராததவ ஆகிய மூன்று தனிதத்ுவமானப் பண்புகதளக் பகாண்டிருப்பதாக நம்பப் 

படுகிறது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் மதிப்பீட்டு அறிக்னகயின் படி குறிப்பிடத்தக்க உலகளாவிய 

இடர ் சூழ்நிதல அல்லது "பிளாக் ஷ்வான் நிகழ்வு" ஏற்பட்டால், இந்திய நாடு ரூ.7,80,000 

நகாடி வதர மூலதன இழப்பிதன எதிரப்காள்ள நநரிடும். 

 

உலகளவில் தங்க மறுசுழற்சிெ ்செயல்முகற 

 உலகிநலநய அதிகளவில் தங்கத்தத மறுசுழற்சி பசய்யும் நான்காவது பபரிய நாடாக 

இந்தியா மாறியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் 2021 ஆம் ஆண்டில் 75 டன் தங்கம் மறுசுழற்சி பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்தகதய உலகத் தங்கச ்சதபயானது பவளியிட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 168 டன் தங்கதத்ிதன மறுசுழற்சி பசய்து உலக அளவில் சீனா 

முதலிடத்ததப் பபற்றுள்ளது. 

 இததத் பதாடரந்்து இதத்ாலி இரண்டாவது இடதத்ிலும் (80 டன்) அபமரிக்கா மூன்றாவது 

இடதத்ிலும் (78 டன்) உள்ளன. 

 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

காெநநாய்த் சதாற்றிற்கான நதால்வழிப் பரிநொதகன 

 இந்தியா ‘c-TB’ எனப்படும் புதிதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட “இந்தியாவிநலநய தயாரிக்கப் 

பட்ட” காசநநாய்த் பதாற்றிற்கான நதால்வழிப் பரிநசாததனக் கருவிதய அறிமுகப் 

படுதத் உள்ளது. 

 இந்தச ் பசலவு குதறந்த கருவியானது மற்ற அதிக தநோய்ச ் சுனமனயக் பகாண்ட 

நாடுகளுக்கும் மகதத்ானப் பயன்கனைத் தரும். 

 "காசநநாய் உள்ளவரக்தளத் ததப்தடுத்தல்" என்ற ஒரு புதிய முன்பனடுப்பானது இந்த 

ஆண்டில் பதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 

முதலாவது மூவரஸ்் கூட்டணி 

 இந்தியா சமீபதத்ில் முதலாவது மூவரஸ்் கூட்டணி என்ற உலகளாவிய பபாது-தனியார ்

கூட்டு முயற்சியில் இதணந்தது. 

 இந்த முன்பனடுப்பானது, அபமரிக்க அதிபர ் நஜா பிடன் மற்றும் உலகப் பபாருளாதார 

மன்றம் (WEF) ஆகியவற்றால் 26வது பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டில் பதாடக்கி தவக்கப் பட்டது. 

 இதில் 50 புதியப் பபருநிறுவன உறுப்பினரக்ள் இதணந்தனர.் 
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பூொ சமன்கம ரக நகாதுகம 1 

 பூசா பமன்தம ரக நகாதுதம 1 (HD 3443) என்பது இந்தியாவின் முதலாவது பமன்தம ரக 

நகாதுதம வதகயாகும். 

 இது தாவர வதககளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகள் உரிதமகள் ஆதணயத்தில் 

பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இது அதனத்து மாநிலங்களிலும் வளர ஏற்றது. 

 இது 11.5% புரதச ்சத்து மற்றும் 8.9% பதசயம் என்ற அைவில், பஹக்நடருக்கு 5 டன்களுக்கு 

நமல் உற்பத்தித் திறன் பகாண்ட நகாதுதம வதக ஆகும். 

 

முதல் மித அதிநவக ெரக்கு ரயில் 

 ‘கதி சக்தி’ எனப்படும் நாட்டின் முதல் மித அதிநவக சரக்கு இரயிதல 2022 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ் மாதத்திற்குள் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுதத் இரயில்நவ நிரவ்ாகம் இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 மித அதிநவக சரக்கு இரயிலானது மணிக்கு 160 கி.மீ நவகதத்ில் பசல்லக் கூடியதாகும். 

 தற்நபாது பசன்தனயில் உள்ள ஒருங்கிதணந்த இரயில் பபட்டித் பதாழிற்சாதலயில் இது 

நபான்ற 25 இரயில்கதள உருவாக்கத் திட்டங்கை் தீட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

பரம் அனந்தா மீத்திறன் கணினி 

 பரம் அனந்தா என்பது நதசிய மீத்திறன் கணினித் திட்டதத்ின் (NSM) கீழ் அறிமுகப் படுத்தப் 

பட்ட குஜரோத்தத்ின் காந்தி நகரில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் ஒரு 

அதிநவீன மீத்திறன் கணினி ஆகும். 

 இது மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துனற அதமசச்கம் மற்றும் அறிவியல் & 

பதாழில் நுட்பத் துதறயின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 இந்த உள்நாட்டு பமன்பபாருள் அடுக்கு (கணினி) அதமப்பானது C-DAC என்ற ஒரு 

அதமப்பினால் உருவாக்கப்பட்டது.  

 இது இந்தியாவில் தயோரிப்தபோம்  திட்டத்தின் கீழ் நமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு முயற்சி ஆகும். 

 இது 838 படரா ஃப்ளாப்ஸ் கணினி இயக்கத் திறன் பகாண்டதாகும். 

 

நகாள்களின் அணிவகுப்பு 

 புதன், பவள்ளி, பசவ்வாய், வியாழன், சனி ஆகிய நகாள்கள் ஜூன் மாதத்தின் விடியற் 

காதல வானதத்ில் ஓர ்அரிய வானியல் நிகழ்வாக ஒநர நநரக்்நகாட்டில் வர உள்ளன. 

 புதன், பவள்ளி, பசவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி ஆகியதவ கதடசியாக இநத நபான்று 

ஒநர நநரக்் நகாட்டில் 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் வந்தன. 

 முன்னதாக 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாததத்ின் கதடசி வாரதத்ில் பவள்ளி, வியாழன், 

பசவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் 1,000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒதர நநரக்் 

நகாட்டில் வந்தன. 
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உலகின் மிகவும் ெக்தி வாய்ந்த மீத்திறன் கணினி  

 உலகின் சக்தி வாய்ந்த முதல் 500 மீத்திறன் கணினிகளின் மீதோன 59வது பட்டியலிதன 

பஜரம்னி பவளியிட்டுள்ளது. 

 பஹவ்பலட் நபக்காரட்் எண்டரப்ிதரஸ் நிறுவனத்தின் கட்டதமப்தபப் பயன்படுதத்ி 

உருவாக்கப் பட்ட அபமரிக்காதவச ் நசரந்்த ORNL என்ற நிறுவனதத்ின் ஒரு மீத்திறன் 

கணினியோன  ஃபிரான்டியர ்முதல் இடதத்ிதனப் பபற்றது. 

 எனநவ, இது ஜப்பானின் ஃபுகாகுதவ விஞ்சி உை்ைது. 

 இது உலகின் சக்தி வாய்ந்த மீதத்ிறன் கணினியாக மாறியது. 

  

அஸ்திரா Mk-1 

 பாதுகாப்புத் துனற அதமசச்கம் தஹதராபாதத்தச ் நசரந்்த ஒரு பபாதுத் துதற 

நிறுவனமான பாரத் தடனமிக்ஸ் லிமிபடட் நிறுவனதத்ுடன் அஸ்ட்ரா மாரக்்-1 என்ற 

ஏவுகதணதய வழங்குவதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் தகபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 அஸ்திரோ Mk-1 என்பது கண்ணுக்குப் புலப்படும் எல்தலக்கு அப்பாற்பட்ட பதாதலவு 

வரம்புதடய வான்வழிநய பாயக்கூடிய ஏவுகதணயாகும். 

 கண்ணுக்குப் புலப்படும் எல்தலக்கு அப்பாற்பட்ட பதாதலவு வரம்புதடய ஏவுகதணகள் 

20 கடல் தமல்கள் அல்லது 37 கிநலாமீட்டர ் தூரம் வதர பசன்று தாக்கும் திறன் 

பகாண்டதவ ஆகும். 

 அஸ்ட்ரா Mk-1 ஏவுகதணயின் வரம்பு சுமார ்110 கி.மீ. ஆகும். 

 150 கிமீக்கு நமல் வரம்புதடய Mk-2 ஏவுகதண உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.  

 நீண்ட தூர வரம்புதடய Mk-3 திட்ட உருவாக்க நிதலயில் உள்ளது. 
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நவகமான நரடிநயா அகல  சவடிப்பு 

 ஒரு தவகமோன தரடிதயோ அனல சவடிப்பு சமீபத்தில் நிகழ்ந்துை்ைதோக வோனியல்  

அறிவியலோைரக்ை் சதரிவிதத்ுை்ைனர.் 

 அதன் பண்புகை் முன்பு கண்டறியப்பட்ட ஒன்னறத் தவிர மற்ற எல்லோ 

சவடிப்புகைிலிருந்தும் தவறுபட்டனவ ஆகும். 

 சமீபதத்ிய சவடிப்பு (FRB 20190520B என்று சபயரிடப்பட்டது) அடிக்கடி மற்றும், மீண்டும் 

மீண்டும் தரடிதயோ அனலகனை சவைியிடுகிறது. 

 இனவ ஒரு சில மில்லி விநோடிகை் ததோன்றிப் பின்னர ் மனறந்துவிடும் ஒைியின் 

பிரகோசமோன ஒைிப் பிழம்புகை் ஆகும். 

 முதல் சவடிப்பு 2007 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 அதன் பிறகு, ஜூன் 2021 வனர தமலும் 140 சவடிப்புகை் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 

 

டாவின்சி திட்டம் 

 நோசோ டோவின்சி என்ற திட்டத்னதத ்சதோடங்க உை்ைது. 

 DAVINCI என்பது “Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging Mission” 

என்பதன் சுருக்கமோகும். 

 இந்த விண்கலம் 2029 ஆம் ஆண்டில் சவை்ைிக் தகோளுக்குச ்சசன்று அதன் கடுனமயோன 

வைிமண்டலத்னத ஆரோயும். 

 பிரதத்ிதயகமோக அனுப்பப்பட்டு அங்கு சசன்று தனரயிறங்கி சவை்ைினய ஆய்வு சசய்யும் 

முதல் விண்கலம் இதுவோகும். 

 இது 2031 ஆம் ஆண்டில் ஜூன்  மாதத்தில் சவை்ைியின் தமற்பரப்னப அனடயும். 

 

நிலவின் விரிவான விளக்க வகரபடம் 

 நிலவின் ஒரு புதிய புவியியல் வதரபடத்ததச ்சீனா பவளியிட்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்காவினால் பவளியிடப்பட்ட வதரபடம் மற்றும், இன்று 
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வதரயில் பவளியான இதரவற்தறயும் விட நிலவின் நமற்பரப்பின் மிக நுணுக்கமான 

விவரங்கதளப் பதிவு பசய்து பவளியிட்ட மிகவும் விரிவான வதரபடம் இதுவாகும். 

 இதற்கு முன் கண்டறியப்படாத பள்ளங்கள் மற்றும் கட்டதமப்புகளின் அதனத்து 

விவரங்கதளக் பகாண்ட இந்தப் புதிய வதரபடமானது, நிலவிதனக் குறித்த எதிரக்ால 

ஆராய்சச்ிக்கு உதவும். 

 அறிவியல் ஆராய்சச்ி, ஆய்வு மற்றும் நிலவில் ததர இறங்கும் தளத் நதரவ்ுக்கு இது உதவும். 

 

சுற்றுப்பாகதயில் உள்ள 10 தகவல் சதாடரப்ு செயற்ககக் நகாள்கள் 

 சுற்றுப்பாததயில் உள்ள பத்து தகவல் பதாடரப்ு பசயற்தகக்நகாள்கதள பபாதுத ்துதற 

வணிக நிறுவனமான  NSIL நிறுவனத்திடம்  வழங்கச ்சசய்வதற்கு மதத்ிய அதமசச்ரதவ 

அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

 இந்தச ் பசாத்துக்கதள NSIL நிறுவனத்திற்கு மாற்றும் நடவடிக்தகயானது, மூலதனம் 

சாரந்்த திட்டங்கள்/திட்டங்கதளச ் பசயல்படுதத் நிறுவனதத்ிற்குத் நததவயான நிதிச ்

சுயாட்சிதய வழங்கும். 

 ஒரு ஒற்தறச ் சாளர இயங்கு நிறுவனமான NSIL நிறுவனதத்ின் பங்கு விண்பவளித ்

துதறயில் வணிகத்தத எளிதாக்கும். 

 2022 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீஹரிக் நகாட்டாவிலிருந்து அநமசானியா-1 மற்றும் 18 இதர 

பசயற்தகக் நகாள்கதள பவற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்தியநபாது இந்த வணிக 

நிறுவனமானது அதன் முதல் பணிதயத் பதாடங்கியது. 

 

விண்சவளியில் சூரியெக்தி ஆகல 

 

 விண்பவளியில் சூரிய மின் உற்பதத்ி நிதலயதத்தத் பதாடங்கும் திட்டத்ததச ் சீனா 

முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் விண்பவளியில் 1 பமகாவாட் திறன் பகாண்ட சூரியசக்தி மின் 

நிதலயத்தத நிறுவ சீனா திட்டமிட்டிருந்தது. 

 இந்த பசயற்தகக்நகாள் ஆனது 400 கி.மீ. உயரதத்ில், விண்பவளியில் இருந்து ததரக்கு 

கம்பியில்லா மின் பரிமாற்றத் பதாழில்நுட்பத்ததப் பரிநசாதிக்கும். 
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 இது சூரிய ஆற்றதல நுண் அதல அல்லது நலசர ்கற்தறயாக மாற்றும் 

 நலசரக்தளப் பயன்படுதத்ி, இயக்கத்தில் உள்ள பசயற்தகக்நகாள்கள் மற்றும் பூமியில் 

உள்ள நிதலயான இடங்கள் உட்பட பல்நவறு இலக்குகளுக்கு ஆற்றல் கற்தறகள் 

பசலுதத்ப்படும். 

 

விலங்குகளுக்கான COVID-19 தடுப்பூசி 

 நவளாண்துனற அதமசச்கமானது, விலங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் நகாவிட்-19 

தடுப்பூசியான “அநனாநகாவாக்ஸ்” என்ற தடுப்பூசியிதன பவளியிட்டது. 

 ஹரியோனோவின் ஹிசார ் என்னுமிடத்தில் அதமந்துள்ள நதசிய குதிதரகள் ஆராய்சச்ி 

தமயதத்ால் தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது பகாநரானா தவரஸின் படல்டா மற்றும் ஓமிக்ரான் ஆகிய திரிபுகளுக்கு எதிராக 

விலங்குகதளப் பாதுகாக்கும். 

 இந்தத ்தடுப்பூசிதய நாய்கள், சிறுத்ததகள், எலிகள், சிங்கங்கள் மற்றும் முயல்களுக்குப் 

பயன்படுத்தலாம்.  

 இது படல்டா வதக திரிபின் பதாற்று பகுதிதயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 

பசயலிழந்த நசச்ு வனக தடுப்பூசியாகும். 

 இந்தியாவில் விலங்குகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட முதல் நகாவிட்-19 தடுப்பூசி இது ஆகும். 

 

புற்றுநநாய் மருந்திற்கான நொதகன – நதாஸ்தரல்ிமாப் 
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 புற்றுநநாய் சிகிசத்சக்கான மருந்தின் நசாததனயானது, கட்டிகதள அகற்றுவதிலும், 

நநாயாளிகளுக்கு புற்றுநநாய் மீண்டும் வருவததத் தடுப்பதிலும் 100% பவற்றிதயத ்

தந்துள்ளது. 

 இந்தச ்தசோதனனயோனது அசமரிக்கோவின் மன்ஹோட்டனில் நடத்தப் பட்டது 

 புற்றுநநாய் பசல்களின் நமற்பரப்பினனப் பற்றி அறிவததயும் அததன பவளிக் 

பகாணரவ்ததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்ட இந்த மருந்தானது, உடலின் நநாபயதிரப்்பு 

அதமப்பு அவற்தற இயற்தகயாகநவ அதடயாளம் கண்டு அழிக்க வழி வதக பசய்கிறது. 

 இத்ததகய மருந்துகள், 'பசக்பாயிண்ட் இன்ஹிபிட்டரக்ள்' (ஒரு குறிப்பிட்டப் பகுதியில் 

இயங்கும் விதனத் தடுப்பிகள்) என்று அதழக்கப்படுகின்றன. 

 

புதிய சதாகலநநாக்கிகயத் தாக்கிய நுண்ணிய விண்கல் 

 நஜம்ஸ் பவப் விண்பவளித் பதாதலநநாக்கியானது விண்பவளியில் உள்ள நுண்ணிய 

விண்கற்களால் தாக்கப்பட்டது. 

 இது நாசாவின் அடுதத்த் ததலமுதறத் பதாழில்நுட்பம் பகாண்ட ஒரு பதாதல 

நநாக்கியாகும். 

 இது நபரண்டதத்ிதனப் பற்றி நமலும் ஆராய்வதற்காகவும், பபருபவடிப்பு ஏற்பட்ட நபாது 

உருவான நட்சதத்ிரங்கள் மற்றும் விண்மீன் திரள்கதளக் காண்பதற்காகவும் 

வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஸ்ட்ராசபரி சூப்பரம்ூன் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் வரும் முழு நிலவானது நான்கு பதாடரச்ச்ியான சூப்பர ்

மூன்களில் இரண்டாவதாகும். 

 சூப்பர ்மூன் என்பது பூமியிலிருந்து பவகு பதாதலவில் இருக்கும் நபாது முழு நிலதவ விட 

சற்றுப் பபரியதாக நதான்றும். 

 ஜூன் மாததத்ில் வரும் முழு நிலவானது பபாதுவாக 'ஸ்ட்ராபபரி மூன்' என்று அதழக்கப் 

படுகிறது.  

 இந்தப் பபயரானது பூரவ்ீக அபமரிக்கரக்ளால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் இது வட் பூரண்ிமா என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 
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பிருத்வி-II ஏவுககண நொதகன 

 இந்திய நாடானது, அணுசக்தித் திறன் பகாண்ட மற்றும் உள்நாட்டிநலநய உருவாக்கப் 

பட்ட பிரிதவ்ி-II ஏவுகதணதய பவற்றிகரமாகப் பரிநசாதித்தது. 

 பிருதவ்ி-II ஏவுகதணயானது பரிநசாதிக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட அதமப்பு மற்றும் 

கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகதண ஆகும். 

 இது அதிக அளவு துல்லியத்துடன் இலக்குகதளத் தாக்கும் திறன் பகாண்டது. 

 இந்த ஏவுகதணயானது திரவ எரிபபாருளில் இயங்கக்கூடிய ஒற்தற-நிதல ஏவுகதண 

ஆகும்.  

 நமலும் இது 350 கி.மீ தூர வரம்புதடயது. 

 

 

டரான்டுலா சநபுலா 

 வானியலாளரக்ள் டரான்டுலா பநபுலாவிதன ஆராய்ந்ததன் மூலம் ஒரு நட்சத்திர 

உருவாக்கத்தின் இயக்கவியல் பற்றிய ஒரு புதியப் புரிததலப் பபற்றுள்ளனர.் 

 டரான்டுலா பநபுலா மாபபரும் மாபகல்லானிக் கிளவுட் என்று அதழக்கப்படும் 

பால்பவளி அண்டதத்ில் அதமந்துள்ளது. 

 இது 600 ஒளியாண்டுகள் பதாதலவிலான விட்டம் பகாண்ட வாயு மற்றும் தூசிகளால் ஆன 

நட்சத்திரங்கள் ஆகும். 

 இது பூமியிலிருந்து சுமார ்1,70,000 ஒளி ஆண்டுகள் பதாதலவில் அதமந்துள்ளது. 

 இதற்கு முதறயாக 30 நடாராடஸ் என்று பபயரிடப்பட்டது.  

 இது நடாராநடா விண்மீன் மண்டலத்தின் திதசயில் உள்ள விண்பவளிக் கூறுகளின் 

பட்டியல் எண்தணக் குறிக்கிறது. 
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ககயா விண்சவளி ஆய்வுத் திட்டம் 

 ஐநராப்பிய விண்பவளி நிறுவனதத்ின் னகயா விண்பவளி ஆய்வகமானது, சமீபதத்ில் பல 

"நட்சத்திர அதிரவ்ுகதள" கண்டறிந்தது. 

 அதவ சுனாமி நபான்ற அதிரவ்ுகதளப் நபாலநவ இருந்தன. 

 நட்சத்திர அதிரவ்ுகள் என்பது நட்சத்திரங்களின் வடிவங்கதள மாற்றுகின்ற நட்சதத்ிர 

நமற்பரப்பில் ஏற்படும் சிறிய இயக்கங்கள் ஆகும். 

 2013 ஆம் ஆண்டு தகயா விண்பவளி ஆய்வுத் திட்டமானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது பால்பவளி அண்டத்திதனப் பற்றி ஆய்வு பசய்கிறது. 

 இந்த ஆய்வுத் திட்டமானது அண்டத்தின் வதரபடதத்த உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது நட்சத்திரங்கள் பற்றியும், நட்சதத்ிரங்களின் நிறம், பவப்பநிதல, வயது மற்றும் 

பிரகாச அளவு உள்ளிட்ட அவற்றின் நவதியியல் பண்புகள் பற்றிய பல புதியத் 

தகவல்கதளயும் பவளிப்படுத்தியுள்ளது. 
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இந்தியாவின் முதல் புவியீரப்்பு எதிரவ்ிகெ சகாண்ட கவெ உகட 

 படல்லியில் உை்ை அகில இந்திய மருதத்ுவக் கல்வி நிறுவனமானது உலகின் முதல் 

புவியீரப்்பு எதிரவ்ிதச பகாண்ட கவச உதடதய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது விண்பவளி வீரரக்ளின் உடல் ததசகதள வலுப்படுத்தவும், எலும்புகளில் உள்ள 

தாதுக்களின் இழப்தபத் தடுக்கவும் உதவும். 

 இது விண்பவளியில், விண்பவளி வீரரக்ளின் எதடதய 70 சதவீதத்திற்கு நமல் அதிகரிதத்ு 

அவரக்ள் அங்கு மிதக்காமல் தடுக்கும். 

 

ஜிொட்-24 

 நியூஸ்நபஸ் இந்தியா லிமிபடட் நிறுவனமானது GSAT-24 என்ற பசயற்தகக்நகாளிதன 

விண்ணில் ஏவியது.  

 முழு பசயற்தகக்நகாளின் திறதனயும் நநரடியாக ஒளிபரப்பு (DTH) நசதவ வழங்கும் ஒரு 

நிறுவமான டாட்டா பிநள என்ற நிறுவனதத்ிடம் குத்ததகக்கு வழங்குவது தபோன்ற 

விண்பவளி சாரந்்த சீரத்ிருதத்ங்கதளத் பதாடரந்்து இது ஏவப் பட்டது. 

 இது அந்நிறுவனதத்ின் முதல் "நததவயின் நபரில் உருவாக்கப்பட்டு ஏவப்பட்ட" தகவல் 

பதாடரப்ு பசயற்தகக் நகாள் ஆகும். 

 இந்தச ் பசயற்தகக்நகாளானது இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தால் நியூ 

ஸ்நபஸ் இந்தியா லிமிபடட் நிறுவனதத்ிற்காக உருவாக்கப்பட்ட பசயற்தகக் நகாள் 

ஆகும். 

 இது பிபரஞ்ச ் கயானாவில் உள்ள பகௌநராவ் எனுமிடத்திலிருந்து ஏரியன் 5 ராக்பகட் 

(பதன் அபமரிக்கா) மூலம் புவிநிதலச ்சுற்றுப்பாததயில் பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. 

 

ஓக்லா நிறுவனத்தின் உலகளாவிய செயல்நவகெ ்நொதகனக் குறியீடு 

 வதலயதமப்பு நுண்ணறிவு மற்றும் இதணப்பு நுண்ணறிவுச ் நசதவ வழங்கும் 

நிறுவனமான ஓக்லா என்ற ஒரு நிறுவனம், உலகளாவிய பசயல்நவகச ் நசாததனக் 

குறியீட்டிதன பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் கடந்த நம மாதத்தில் 14.28 Mbps என்ற அளவில் சராசரி தகநபசிப் பதிவிறக்க 

நவகம் பதிவாகியுள்ளதாக இந்தக் குறியீடு குறிப்பிடுகிறது. 

 இதன் மூலம், இந்த உலகளாவியத ்தரவரிதசயில் இந்தியா மூன்று இடங்கள் முன்நனறி 

115வது இடத்தில் உள்ளது. 

 உலகளாவியக் தகநபசி பசயல்நவகதத்ில் நாரந்வ மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகியதவ 

முதலிடத்தில் உள்ளன. 

 

VL-SRSAM ஏவுககணெ ்நொதகன 

 ஒடிசாவின் சந்திப்பூர ் கடற்கதரயில், இந்தியக் கடற்பதடக் கப்பலில் (INS) இருந்து 

பசங்குதத்ாக ஏவப்படக் கூடிய குறுகிய தூர வரம்புதடய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் 

ஏவுகதணயிதன (VL-SARAM) இந்தியா பவற்றிகரமாக நசாததன பசய்துள்ளது. 
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 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் நமம்பாட்டு அதமப்பினால் (DRDO) நசாதிக்கப் பட்டது. 

 இது விமானதத்ின் அதமப்பிதன ஒதத் ஒரு அதிநவக வான் இலக்குக்கு எதிராக 

பரிசாதிக்கப் பட்டது. 

 VL-SRSAM என்பது கப்பலில் ஏவக்கூடிய ஒரு ஆயுத அதமப்பாகும். 

 இது கடல் அதலயின் அருகில் வதரயிலான உள்ள இலக்குகள் உள்ளிட்ட பநருங்கிய 

எல்தலகளில் உள்ள பல்நவறு வான்வழி அசச்ுறுத்தல்கதள எதிரப்காள்வதற்கான ஒரு 

ஏவுகதணயாகும்.   

 

குரங்கு அம்கம நநாய்ப் பரவல் 

 உலக சுகாதார வதலயதமப்பானது (WHN) குரங்கு அம்தம நநாய்ப் பரவதலப் பபாது 

சுகாதார அவசரநிதலயாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் பபருந்பதாற்றானது ஒரு நாடு அல்லது பிராந்தியதத்ிற்கு உள்நள மட்டும் பரவ 

வில்தல என்பததயும், இந்தச ்சமூகப் பரவதலத ்தடுக்க உடனடி நடவடிக்தககள் நததவ 

என்பததயும் இது குறிக்கிறது. 

 உலக சுகாதார வதலயதமப்பு என்பது நகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றின் அசச்ுறுத்ததல 

எதிரப்காள்ளும் வதகயில் உருவாக்கப்பட்ட அறிவியலாளரக்தள உள்ளடக்கிய ஒரு 

சுயாதீனமானக் கூட்டணியாகும். 

 பபாது சுகாதார அவசரநிதலப் பிரகடனம் என்பது உலகளாவிய எசச்ரிக்தகயின் மிக 

உயரந்்த நிதலயாகும். 

 தற்நபாது இது நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாய் மற்றும் நபாலிநயாவிற்கு மட்டுநம பபாருந்தும். 

 

பூெச்ி உண்ணும் தாவரம் 

 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் சநமாலி மாவட்டதத்ில் உள்ள மண்டல் பள்ளதத்ாக்கில் 

பூசச்ிகதள உண்ணும் ஒரு அரிய தாவரம் ஆனது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 உத்தரகோண்ட் மற்றும் ஒட்டு பமாதத் நமற்கு இமயமதலப் பகுதிகளில் முதன்முதலில் 

இந்தத் தாவரம் பதன்பட்டுள்ளது. 
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 பிடி நபான்ற மூடியினுள் தன் இதரதய இழுக்க ஒரு பவற்றிடம் அல்லது எதிரம்தற 

அழுத்தப் பகுதிதய இந்தத் தாவரம் உருவாக்குகிறது. 

 பூசச்ி உண்ணும் தாவரமானது அதன் இதரதயச ் சிக்க தவப்பதற்கு மிகவும் அதி 

நவீனமான மற்றும் நமம்பட்டத் தாவர அதமப்புகளில் ஒன்தறப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 இதன் இதரயானது, புநராட்நடாநசாவா முதல் பூசச்ிகள், பகாசுவின் லாரவ்ாக்கள் மற்றும் 

இளம் டாட்நபால்கள் (ததலப்பிரட்தடகள்) வதர ஆகும். 

 

ஒநர நநர்நகாட்டில் 5 நகாள்கள் 

 நமது சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள ஐந்து பபரிய நகாள்கள் ஒநர நநரந்காட்டில் சவகு 

பிரகாசமாகக் காட்சியளிக்கின்றன. 

 புதன், பவள்ளி, பசவ்வாய், வியாழன், சனி ஆகிய 5 நகாள்கள் ஒநர நநரந்காட்டில் 

அதமந்துள்ளன. 

 வானம் நமகங்களின்றித் பதளிவாக இருந்தால், இந்த அதமப்பிதன சவறும் பவற்றுக் 

கண்களாநலநயப் பாரக்்க இயலும். 

 புதன் நகாள் பபாதுவாக சூரியனின் பிரகாசமான ஒளியால் நமது பாரத்வயில் இருந்து 

மதறக்கப் படும் என்பதால் இது ஒரு அரிய நிகழ்வாகும். 

 கதடசியாக 2004 ஆம் ஆண்டில் 5 நகாள்களும் ஒநர நநரந்காட்டில் வந்தன.  

 நமலும் இந்த நிகழ்வு 2040 ஆம் ஆண்டு வதர மீண்டும் நிகழாது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெமூக வன வள உரிகமககள அங்கீகரித்தல் 

 நதசியப் பூங்காவிற்குள் சமூக வன வள உரிதமகதள (CFR) அங்கீகரித்த இரண்டாவது 

மாநிலமாக சத்தீஸ்கர ்மாறி உள்ளது. 

 பஸ்தர ் மாவட்டத்தில் உள்ள கங்நகரக்ாட்டி நதசியப் பூங்காவில் அதமந்துள்ள 

குடியாபதார ் மற்றும் நாகல்சர ் கிராமங்களின் சமூக வன வள உரிதம நகாரல்களுக்கு 

மாநில அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 நதசியப் பூங்காவில் சமூக வன வள உரிதமகதள (CFR) அங்கீகரித்த முதல் மாநிலம் 

ஒடிசா ஆகும். 

 இது வனவாசிகளுக்கு முடிபவடுக்கும் அதிகாரம் மற்றும் வன நிரவ்ாகத்தின் மீதான 

அதிகாரம் ஆகியவற்றிதன அளிக்கிறது. 

 

 

சதன்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு சிறுத்கதகள் இடமாற்றம் 

 சதன்னோப்பிரிக்கோ மற்றும் நமீபியோ ஆகிய நோடுகைிலிருந்து சிறுத்னதகனை இடம் 

மோற்றம் சசய்வதற்கோன ஒப்பந்தங்கனை இந்தியோ உறுதி சசய்துை்ைது 

 இது சிறுத்னதகனை கண்டம் தோண்டிய இடமோற்றம் என்ற இந்தியோவின் ஒரு லட்சிய 

தநோக்குத் திட்டத்னதத் சதோடங்கி னவக்கிறது. 

 சதோடக்கதத்ில், சதன்னோப்பிரிக்கோவிலிருந்து 12 சிறுத்னதகளும் நமீபியோவிலிருந்து எட்டு 

சிறுத்னதகளும் இடம் மோற்றப்படும். 
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 இந்திய அரசு அந்தச ் சிறுத்னதகனை மதத்ியப் பிரததசத்தின் ஷிதயோபூர ் மோவட்டத்தில் 

உை்ை குதனோ போல்பூரின் கோடுகளுக்கு அனுப்பி னவக்க உை்ைது. 

 

 

ஸ்டாக்நஹாம் மாநாட்டின் 50வது ஆண்டு நிகறவு 

 1972 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 05 முதல் ஜூன் 16 வதரயில் ஸ்வீடன் நோட்டின் ஸ்டாக்நஹாம் 

நகரில் மனித சுற்றுசச்ூழல் பதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு நதடபபற்றது. 

 122 நாடுகள் இந்த மாநாட்டில் பங்நகற்றன. 

 'ஒநர ஒரு பூமி' என்ற கருதத்ுருவுடன், புவியின் சுற்றுசச்ூழல் பதாடரப்ாக உலக நாடுகள் 

இது நபான்று ஒன்று கூடுவது இதுநவ முதல் முதறயாகும். 

 122 பங்நகற்பாளரக்ளில் 70 வளரந்்து வரும் மற்றும் ஏதழ நாடுகள் ஸ்டாக்நஹாம் 

பிரகடனத்தத ஏற்றுக் பகாண்டன. 

முக்கியத்துவம் 

 1972 ஆம் ஆண்டு வதர எந்த நாட்டிலும் சுற்றுசச்ூழல் அதமசச்கம் இல்தல. 

 முதலில், நாரந்வ மற்றும் ஸ்வீடன் நோடுகதை சுற்றுசச்ூழலுக்கான அதமசச்கங்கதள 

நிறுவின. 

 இந்தியா தனது சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத் துனற அதமசச்கத்தத 1985 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவியது. 
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உலகின் முதல் மீன்பிடிப் பூகனக் கணக்சகடுப்பு 

 உலகின் முதல் மீன்பிடிப் பூனனக் கணக்சகடுப்போனது, ஒடிசோவில் உை்ை சிலிக்கோ 

ஏரியில் தமற்சகோை்ைப் பட்டது. 

 இது  உலகின் முதல் மீன்பிடிப் பூனனக் கணக்சகடுப்பினன வழங்கியது. 

 இந்த ஏரியில் 176 மீன்பிடிப் பூனனகை் உை்ைன. 

 சிலிக்கோ ஏரியோனது ஒடிசோவில் உை்ை ஆசியோவின் மிகப்சபரிய உவர ்நீர ்ஏரி ஆகும். 

 தமற்கு வங்கோை மோநிலமோனது 2012 ஆம் ஆண்டில், மீன்பிடிப் பூனனகனை தனது மோநில 

விலங்கோக அறிவித்தது. 

 சிலிக்கோ அதிகோரிகை் 2020 ஆம் ஆண்டில் மீன்பிடிப் பூனனகனை அந்த ஏரியின் தூதர ்

என்று அறிவிதத்னர.் 

 மீன்பிடிப் பூனனகை் உலகம் முழுவதும் அருகி வரும் இனமோக உை்ைன. 

 அனவ வோழும் நோடுகைின் எல்னலக்குை், அனவ சரவ்ததச இயற்னகப் போதுகோப்பு 

ஒன்றியதத்ின் (IUCN) ஆபதத்ோன நினலயில் உை்ை உயிரினங்கை் அடங்கிய சிவப்புப் 

பட்டியலில் போதிக்கப்படக் கூடிய இனமோக வனகப்படுதத்ப்பட்டுை்ைன. 

 மீன்பிடிப் பூனன என்பது 1972 ஆம் ஆண்டின் வனவிலங்குப் போதுகோப்புச ் சட்டதத்ின் 

கீழோன முதல் அட்டவனணயில் இடம் சபற்றுை்ை ஒரு இனமோகும். 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செயல்திறன் குறியீடு 

 இது அசமரிக்கோவின் தயல் மற்றும் சகோலம்பியோ பல்கனலக்கழக ஆரோய்சச்ியோைரக்ைின் 

ஒரு வருடோந்திரப் பகுப்போய்வு ஆகும். 

 இது உலசகங்கிலும் உை்ை நீடித்தத ் தன்னமயின் நினல பற்றியத் தரவு சோரந்்த ஒரு 

மதிப்பீட்னட வழங்குகிறது.  

 180 நோடுகனை தரவரினசப் படுத்திடுவதற்கோக, கோலநினல மோற்றம், சுற்றுசச்ூழல் சபோது 

சுகோதோரம் மற்றும் பல்லுயிரத் ் தன்னம ஆகியனவ இதில் பயன்படுத்தப்படும் 40 

சசயல்திறன் கோரணிகைில் அடங்கும். 
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 சடன்மோரக்் மற்றும் ஐக்கியப் தபரரசு தபோன்ற சில நோடுகை் மட்டுதம 2050 ஆம் 

ஆண்டிற்குை் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு தநோக்கங்கனை எட்டும் போனதயில் உை்ைன. 

 உலகின் மிகவும் நீடித்தத் தன்னமயுனடய நோடோக சடன்மோரக்் முதலிடதத்ில் உை்ைது.  

 இதில் 180 நோடுகைில் இந்தியோ கனடசி இடதத்ில் உை்ைது. 

 இதன்படி, சீனோ, இந்தியோ, அசமரிக்கோ மற்றும் ரஷ்யோ ஆகிய நோன்கு நோடுகை், 

தற்தபோனதயப் தபோக்குகைில் சதோடரந்்தோல், 2050 ஆம் ஆண்டில் உலகைோவிய எஞ்சியப் 

பசுனமக் குடில் வோயு உமிழ்வில் போதிக்கும் தமலோனதோக இவற்றின் பங்கைிப்பு இருக்கும். 

 

 

எத்தனால் கலப்பதில் இந்தியாவின் ொதகன 

 

 சமீபதத்ில், நிரண்யித்த இலக்கு தததிக்கு ஐந்து மோதங்களுக்கு முன்தப, சபட்தரோலில் 10 

சதவீத அைவில் எதத்னோல் கலப்படத்னத இந்தியோ அனடந்துை்ைது. 
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 10 சதவீதம் எத்தனோல் கலப்பதோல் கோரப்ன் சவைிதயற்றம் 27 லட்சம் டன்கை் குனறந்து 

உை்ைது. 

 இதன் மூலம், எண்சணய் இறக்குமதியில், அன்னியச ் சசலோவணி சசலவில், 

இந்தியோவுக்கு ரூ41,000 தகோடி தசமிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

புதிய வளங்காப்பகங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு ெரணாலயங்கள் 

 மகோரோஷ்டிரோ மோநில வனவிலங்கு வோரியம் ஆனது, சமீபதத்ில் 12 புதிய வைங் 

கோப்பகங்கை் மற்றும் 3 வனவிலங்கு சரணோலயங்களுக்கு ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

 இதுவனர, மகோரோஷ்டிரோவில் 15 வைங்கோப்பகங்கை் அறிவிக்கப்பட்டுை்ைன. 

 புதிய தசரக்்னககளுடன், இந்த எண்ணிக்னக ஆனது 27 ஆக உயரும். 

 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்கு (போதுகோப்பு) சட்ட விதிகைின்படி, மோநிலத்தில் புதிதோக ஒரு 

போதுகோக்கப்பட்ட பகுதிகனை அறிவிப்பதற்கு வனவிலங்கு வோரியத்தின் ஒப்புதல் ததனவ 

ஆகும். 

 இந்த ஒப்புதலுடன், மோநிலத்தில் 3 புதிய வனவிலங்கு சரணோலயங்கை் அனமய உை்ைன. 

o தலோனோர ்வனவிலங்கு சரணோலயத்தின் விரிவோக்கம் 

o கட்சிதரோலியில் உை்ை தகோலமோரக்ோ 

o ஜல்கோனில் உை்ை முக்தோய் பவோனி 

 கட்சிதரோலியில் உை்ை தகோலமோரக்ோ இடதுசோரி தீவிரவோதிகைின் நடமோட்டத்தோல் 

போதிக்கப் பட்டுை்ைது. 

 இது ஆபதத்ு நினலயில் ஆசியக் கோட்டு எருனமகனை பகாண்டுள்ளது. 

 

 

யாங்க்டி குடி பள்ளத்தாக்கு 

 52 ஆயிரம் ஆண்டுகளாக யாங்க்டி குடி பள்ளதத்ாக்கில் பல பனிப்பாதற உருவாக்க 

நிகழ்வுகள் காணப் படுகின்றன.  

 அதவ பருவநிதல மாறுபாட்டுடன் ஒத்திதசகின்றன. 

 குடி பள்ளத்தாக்கு என்பது இந்தியாவின் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் குமாநவான் பிரிவில் 

உள்ள பிதந்தாராகர ்மாவட்டதத்ில் அதமந்துள்ள ஒரு இமயமதலப் பள்ளத் தாக்கு ஆகும். 

Approval was given for notification of following conservation 

reserves 

Chivatibavari and Alaldari in Dhule 

Kalwan, Muragad, Triambakeshwar and Igatpuri in 

Nashik 

Raigad and Roha in Raigad district 

Bhor in Pune 

Dare Khurd (Mahadare) in Satara 

Masai plateau in Kolhapur and 

Mogarkasa in Nagpur 
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பசுகம ஆற்றல் தகடயற்ற அணுகல் விதிகள் 2022 

 மத்திய அரசானது 2022 ஆம் ஆண்டின் பசுதம ஆற்றல் ததடயற்ற அணுகல் விதிகதள 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்கதள இது துரிதப்படுதத்ும். 

 கழிவிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி பசய்யும் ஆதலகள் மூலம் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் 

உள்ளிட்ட பசுதம ஆற்றலின் உற்பதத்ி, பகாள்முதல் மற்றும் நுகரவ்ு ஆகியவற்தற 

நமம்படுதத்ுவதத இது நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 பசுதம மின்சாரதத்ிற்கான ததடயற்ற அணுகலுக்கான ஒரு எளிதமயான 

நதடமுதறதயயும் இந்த விதிகள் பசயல்படுதத்ுகின்றன. 

 

இராட்ெத ஆகம இனம் 

 

 2019 ஆம் ஆண்டில் உயிருடன் கண்டறியப்பட்ட ஒரு மாபபரும் ஆதம இனமானது, 

கலபநகாஸ் இனத்ததச ்நசரந்்தது என தற்நபாது உறுதி பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 கலபநகாஸ் தீவுகை் ஈகுவடோர ்குடியரசின் ஒரு பகுதியோகும். 

 இந்த இனமானது நீண்டக் காலத்திற்கு முன்நப அழிந்து விட்டதாக நம்பப்பட்டது. 
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 ஃபபரன்ாண்டினா தீவானது இந்த உயிரினங்களின் தாயகமாக இருப்பதால், இந்த 

இராட்சத இனத்திற்குப் பபரன்ாண்டா என்று பபயரிடப்பட்டது. 

 

கனடா கார்பன் உமிழ்வுெ ்ெந்கத 

 காரப்ன் மாசுபாட்டிதனக்  குதறக்கும் முயற்சியில் கனடா அரசாங்கம் "கனடாவின் 

பசுதம இல்ல வாயு ஈட்டுக் கடன்  முதறதய" அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 கனடாவில் 7 சதவீத பசுதம இல்ல வாயு உமிழ்விற்குக் காரணமான கழிவுகளிலிருந்து 

பசுதம இல்ல வாயுக்கதளக் குதறத்தல்  என்பது இதன் தநோக்கமோகும். 

 இது கனடாவின் உமிழ்வுக் குதறப்பு இலக்குகதள அதடவதற்கான முக்கிய அங்கம் 

ஆகும். 

 

நபாநகஸ்வரா யாகன  

 ஆசியாவிநலநய மிக நீளமான தந்தங்கதளக் பகாண்ட நபாநகஸ்வரா என்ற யாதன 

சமீபதத்ில் கரந்ாடகாவின் பந்திப்பூர ் புலிகள் காப்பகத்தில் உை்ை குண்ட்நர மதலத ்

பதாடரில் உயிரிழந்தது. 

 இந்தக் காட்டு யாதனயானது, மிஸ்டர ்கபினி என்றும் அதழக்கப் படுகிறது. 

 நபாநகஸ்வரின் தந்தங்கள் 2.54 மீட்டர ்மற்றும் 2.34 மீட்டர ்நீளம் பகாண்டதவயாகும். 

 

 

மூழ்கும் நகரம் - மும்கப 

 மும்தப ஓர ் ஆண்டுக்குச ் சராசரியாக 2 மி.மீ. வதர மூழ்கி வருவதாகச ் சமீபதத்ிய 

ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 

 நிலத்தடியில் இருந்து நீர ் எடுத்தல், சுரங்கம், இயற்தக ஈரநிலங்கதளச ் சீரதமத்தல், 

உள்கட்டதமப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுதலவுகள் தபோன்றனவ "நிலம் 

மூழ்குவதற்கு" வழி வகுக்கிறது. 

 சீனாவில் உள்ள டியான்ஜின் நகரமானது, ஆண்டுக்கு 5.2 பச.மீ என்ற விகிதத்தில் 

உலகிநலநய நவகமாக மூழ்கி வரும் கடற்கதர நகரமாக உள்ளது. 
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ஹாப்நலாப்டிெச்ியஸ் ெஹ்யாட்ரிசயன்சிஸ் 

 இந்தியாவில் புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட நத்ததக்கு நமற்குத் பதாடரச்ச்ி மதலயின் 

பபயரிடப் பட்டது 

 மகாராஷ்டிராவின் நமற்குத் பதாடரச்ச்ி மதலகளில், அறிவியல் உலகிற்நக புதிதான ஒரு 

மாமிச உண்ணியான நிலவாழ் நத்தத கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிராவின் நகாலாப்பூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள விஷால்காட் வளங்காப்பகதத்ில் 

ஹாப்நலாப்டிசச்ியஸ் சஹ்யாட்ரிபயன்சிஸ் இனமானது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிராவில் உை்ை நமற்குத் பதாடரச்ச்ி மதலகளின் வடக்குப் பகுதிகளிலிருந்து 

ஹாப்நலாப்டிசச்ியஸ் சஹ்யாட்ரிபயன்சிஸ் இனமானது கண்டறியப்பட்டது. 

 இது ஹாப்நலாப்டிசச்ியஸ் இனத்தின் மூன்றாவது பிரிவாகும். 

 மற்ற இரண்டு பிரிவுகளான H. அண்டாமணிக்கஸ் மற்றும் H. பிபிஐபரி ஆகியதவ 1860 

ஆம் ஆண்டுகளில் அந்தமான் மற்றும் நிக்நகாபார ்தீவுகளில் கண்டறியப்பட்டன. 
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அொமில் காண்டாமிருகம் மீண்டும் அறிமுகம் 

 14வது அசாம் காண்டாமிருக மதிப்பீட்டின்படி, மனாஸ் நதசியப் பூங்காவில் உள்ள 

காண்டா மிருகங்கள் அதிக ஆயுட்காலம் பகாண்டதவயாக உள்ளன. 

 இருப்பினும், அவற்றிற்கு இடமாற்ற வசதி மிகவும் அவசியமாகும். 

 காண்டாமிருகக் கணக்பகடுப்பு ஆனது ‘பமாத்த எண்ணிக்தக அல்லது நநரடி 

எண்ணிக்தக முதற’ மூலம் நமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 பூடான் எல்தலயில் உள்ள மனாஸ் நதசியப் பூங்காவின் நமற்குப் பகுதியில் உள்ள 

ஒற்தறக் பகாம்பு காண்டாமிருகங்கள் அதிக ஆயுட்காலம் பகாண்டதவ. 

 அதனோல் அவற்றின் எண்ணிக்தகயில் குறிப்பிடதத்க்க வளரச்ச்ி ஏற்பட்டுள்ளது. 

 ஆனால் இந்தியாவில் அதமந்துள்ள பூங்காவின் பகுதியில் எண்ணிக்தகதயத் தக்க 

தவக்கும் அளவிற்கு இளம் வயது  மற்றும் குட்டிகளின் எண்ணிக்தக இல்தல. 

 எனநவ, அவற்றிற்கு ஈடாக இடமாற்றம் நததவப்படுகிறது. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய தாவரம் 

 நமற்கு ஆஸ்திநரலியாவின் கடநலாரப் பகுதியில் உள்ள ஆழமற்றப் பகுதியில் உலகின் 

மிகப்பபரிய உயிர ்வாழும் தாவரம் ஆனது அதடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

 பபாசிநடானியா ஆஸ்ட்ராலிஸ் எனப்படும் இந்தப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் கடல் புல் ஒரு 

கடல் வாழினப் பூக்கும் தாவரமாகும். 

 இது ஒரு விததயிலிருந்து, குதறந்தது 4,500 ஆண்டுகளாக பபருமளவில் பரவியதாக நம்பப் 

படுகிறது. 

 இது 112 தமல்களுக்கு (180 கிநலாமீட்டர)் நமலான பரப்பளவில் விரிவதடந்து காணப் 

படுகிறது. 

 இது ஒரு உலகப் பாரம்பரியத ் தளமாக பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதியான சுறா (ஷாரக்்) 

விரிகுடாவில் அதமந்துள்ளது. 

 

குவ்ஸ்குல் ஏரி நதசியப் பூங்கா 

 

 மங்நகாலியாவின் குவ்ஸ்குல் ஏரி நதசியப் பூங்காவானது சமீபத்தில் யுபனஸ்நகாவின் 

உலக உயிரக்்நகாளக் காப்பகங்களின் கட்டதமப்பில் நசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 
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 பிரான்சின் பாரீஸ் நகரில் நதடபபற்ற மனிதன் மற்றும் உயிரக்்நகாளம் திட்டத்தின் 

சரவ்நதச ஒருங்கிதணப்புச ்சதபயின் 34வது அமரவ்ின் நபாது இந்த முடிவானது எடுக்கப் 

பட்டது. 

 குவ்ஸ்குல் ஏரி ரஷ்ய எல்தலக்கு அருகில் அதமந்துள்ள வடக்கு மங்நகாலியாவில் 

அதமந்துள்ளது. 

 மங்நகாலியாவின் நன்னீரில் கிட்டத்தட்ட 70 சதவீதம் இந்த ஏரியில் உள்ளது. 

 

கிளிஸ்நராபஸ் நமகலாயனஸ் 

 நமகாலயாவில் கிளிஸ்நராபஸ் நமகாலயானஸ் என்ற மூங்கிலில் வாழும் ஒரு புதிய 

பவௌவால் இனமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் மட்டுமின்றி பதற்காசியாவிலும் தடித்த கட்தடவிரல் பகாண்ட இந்த 

பவௌவால் இனமோனது கண்டறியப்பட்டதினனப் பற்றி குறிப்பிட்ட முதல் அறிக்தக 

இதுவாகும். 

 இது அளவில் சிறியது மட்டுமல்லோமல் கந்தக மஞ்சள் நிற வயிறுடன் கூடிய அடர ்பழுப்பு 

நிறம் பகாண்டது ஆகும். 

 இந்தப் புதியக் கண்டுபிடிப்பின் மூலம் இந்தியாவில் இதுவதர அறியப்பட்ட பவௌவால் 

இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்தக 131 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 

 

புவியில் உள்ள மிகவும் ஈரமான இடம் 

 நமகாலயாவின் பமௌசின்ராம் பகுதியில், 1966 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஒநர நாளில் 

அதிகபட்சமாக மதழப்பபாழிவு பதிவாகி ஒரு புதிய சாததன அளதவ எட்டியுள்ளது . 

 புவியில் அதிக ஈரப்பதம் உள்ள இடமாகத ் திகழும் சிரபுஞ்சியின் சாததனதய இது 

முறியடிதத்து. 

 பமௌசின்ராம் பகுதியில் 24 மணி நநரதத்ில் 1003 மி.மீ. அளவு மதழ பபய்துள்ளது. 

 புவியின் மிக ஈரமான இடங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் சிரபுஞ்சியில் பதிவான மதழப் 

பபாழிவானது, 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூன் மாதத்தில் அதிகபட்சமாகவும், 122 

ஆண்டுகளாக மூன்றாவது அதிகபட்ச ஈரப்பதம் உள்ள இடமாகவும் இருந்தது. 

 சிரபுஞ்சியானது பமௌசின்ராமிலிருந்து 10 கி.மீ. பதாதலவில் அதமந்துள்ளது. 
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‘ஒருமுகற மட்டுநம பயன்படும் சநகிழிக்குத்’ தகட 

 மத்திய அரசானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 01 ஆம் நததி முதல் ‘ஒருமுதற மட்டுநம 

பயன்படுத்தக் கூடிய பநகிழிகளின்’ பயன்பாட்டிதனத் ததட பசய்துள்ளது. 

 ஒருமுதற பயன்படுத்தப்படும் பநகிழி என்பது ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுதத்ப் பட்டுத ்

தூக்கி எறியப்படும் பநகிழிப் பபாருட்கதளக் குறிக்கிறது. 

 75 தமக்ரானுக்கு கீழ் உள்ள பாலித்தீன் (பநகிழி) தபகள் ஏற்கனநவ 2021 ஆம் ஆண்டு 

பசப்டம்பர ்மாததத்ில் ததட பசய்யப் பட்டன. 

 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதம் முதல், 120 தமக்ரானுக்குக் குதறவான பாலித்தீன் 

(பநகிழி) தபகளும் ததட பசய்யப்படும். 

 

நான்கு புதிய பவளப்பாகறகள் 

 இந்திய கடல் பகுதியிலிருந்து முதல் முதறயாக நான்கு வதகயான பவளப் பாதறகள் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 இந்தப் புதிய வதகயோன அநசாசாந்பதல்லட் பவளப்பாதறகள் அந்தமான் மற்றும் 

நிக்நகாபார ்தீவுகளுக்கு அப்பால் உள்ள கடல் பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 இதவ சூசாந்பதல்நல என்ற மஞ்சை் பழுப்புநிறப் போசியினனக் பகாண்டிராத பவளப் 

பாதறகளின் ஒரு  குழுவாகும். 

 இதவ சூரியனிடமிருந்து அல்லாமல், அதற்கு மாற்றாக பல்நவறு வதகயான மிததவ 

உயிரிகளிடமிருந்து ஊட்டச ் சத்தினனப் சபருமைவில் தகப்பற்றுவதன் மூலம் ஊட்டச ்

சத்ததப் பபறுகின்றன. 

 

 

திநயாமாரக்ரிட்டா மாக்னிஃபிகா 

 கரீபியன் சதுப்புநிலப் பகுதியான குவாடலூப் என்ற தீவில் உலகின் மிகப்பபரியப் 

பாக்டீரியாவிதன அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது கிட்டதத்ட்ட மனித இதமகளின் அளவில், பவள்தள நிற இதழகளின் வடிவதத்ில் 

அதமந்துள்ளது. 

 இது பவற்றுக் கண்களால் காணும் வதகயிலான முதல் பாக்டீரியாவாகும். 
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 பபாதுவாக, பாக்டீரியாக்கள் மிகவும் சிறியதவயாதலால் அவற்தற நுண்நணாக்கி மூலம் 

மட்டுநம பாரக்்க முடியும். 

 இதுவதர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்பபரிய ஒற்தற பசல் பாக்டீரியா இதுவாகும். 

 இது ஒரு பபரிய நுண்குமிதழக் பகாண்டுள்ளது.  

 அது சில பசல் பசயல்பாடுகதள பசல் முழுவதும் அல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்டக் கட்டுப் 

பாட்டிற்குட்பட்ட சூழலில் நடக்க வழிவதக பசய்கிறது. 

 

 

2030 பருவநிகல இலக்குகள் 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்கான காற்று மற்றும் சூரிய திறன் இலக்குகதள அதடய இந்தியா 223 

பில்லியன்  டாலர ்வதர முதலீடு பசய்ய நவண்டும். 

 ப்ளூம்பபரக்் NEF எனும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் பவளியிட்டப் புதிய அறிக்தகயில் கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் புததபடிவமற்ற ஆற்றல் திறன் ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 500 ஜிகா வாட் 

(GW) என்ற அைவினன எட்டும். 

 அதற்குள் நம் நாட்டின் எரிசக்தித் நததவகளில் 50 சதவீததத்ிதன இந்தியா பூரத்த்ி 

பசய்யும்.  

 இந்தியா 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அதன் பமாத்த கரியமில வாயு பவளிநயற்றத்தத ஒரு 

பில்லியன் டன்கள் வதர குதறக்கும். 

 இந்தியா 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் தனது நாட்டில் நிலவும் காரப்ன் பசறிவிதன 2005 ஆம் 

ஆண்டின் அளதவ விட 45% வதர குதறக்கும். 

 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு என்ற நிதலதய அதடயும். 

 இந்தியா ஏற்கனநவ 2021 ஆம் ஆண்டிற்குள் 165 GW திறன் அளவிலான புதுப்பிக்கத் தக்க 

ஆற்றதல நிறுவியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட திறனில் இந்தியா நிலக்கரிதயச ்சாரந்்திருக்கும் அளவில் 

53% என்ற அைவில் இருந்து 2030 ஆம் ஆண்டில் அது 33% ஆகக் குதறயும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 23% ஆக இருந்த சூரிய சக்தி மற்றும் காற்று ஆற்றலின் அளவு 51% ஆக 

இருக்கும். 

 2014 முதல் 2021 வதரயிலான எட்டு ஆண்டுகளில், 165 ஜிகாவாட் திறன் உள்ள புதுப்பிக்கத் 

தக்க ஆற்றல் நிதலயங்கதள நிறுவுவதற்கு இந்தியா ஏற்கனநவ சுமார ் 75 பில்லியன் 

டாலரக்தளப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் முதலீடு பசய்துள்ளது. 
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 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், 500 ஜிகாவாட் இலக்தக எட்டுவதற்குத ்தற்நபாது இந்தியா மூன்று 

மடங்காக 223 பில்லியன் டாலரக்தள முதலீடு பசய்ய நவண்டும். 

 

 

உதய்ப்பூரின் 'பறகவகள் கிராமம்' 

 இது ராஜஸ்தானின் புதிய ஈரநிலமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது. 

 இது உதய்ப்பூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள நமனார ்எனுமிடத்தில் அதமந்துள்ளது. 

 இது "பறதவகள் கிராமம்" என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தற்நபாது ராஜஸ்தானில் இரண்டு சதுப்பு நிலங்கள் ராம்சார ்தளங்களாக அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளன.  

 அதவ பரத்பூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள கிநயாலாடிநயா கானா மற்றும் பஜய்ப்பூர ்

மாவட்டத்தில் உள்ள சாம்பார ்உப்பு ஏரி ஆகியனவாகும். 

 

நகரளாவில் உள்ள பறகவகளின் சிவப்புநிற பட்டியல் 

 நகரளா விதரவில் பறதவகளின் மீதோன ஒரு சிவப்புநிறப் பட்டியதல (அசச்ுறுத்தல் 

நிதலயில் உள்ள) தயாரிக்க உள்ளது. 

 நகரள மோநில நவளாண் பல்கதலக் கழகம் மற்றும் இந்தியப் பறதவக் கணக்பகடுப்பு 

அதமப்பு ததலதமயிலான நகரளப் பறதவக் கண்காணிப்புக் குழு ஆகிய இரண்டும் 

இனணந்து இந்தப் பிராந்தியச ்சிவப்பு நிறப் பட்டியல் மதிப்பீட்தட நடதத் உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியல் தயாரானதும், ஒரு பிராந்தியம் சாரந்்தப் பறதவகளின் சிவப்புநிறப் 

பட்டியதலக் பகாண்ட முதல் மாநிலமாக நகரளா திகழும். 

 உலக அளவில் பபாதுவாகக் காணப்படும் ஓர ் இனம், பிராந்திய அளவில் அசச்ுறுதத்ல் 

நிதலயில் உள்ள  இனமாக மட்டுதம இருக்கலாம். 

 உலகளாவிய IUCN சிவப்புநிறப் பட்டியலின் படி, நகரளாவில் 64 பறதவ இனங்கள் அழிந்து 

வரும் நிதலயில் உள்ளன. 

 அவற்றுள், சிவப்புத் ததலக் பகாண்ட கழுகு மற்றும் பவண்முதுகுக் கழுகுகள் மிகவும் 

ஆபத்தான நிதலயில் உள்ளன. 
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கம்பளித் நதால் சகாண்ட இராட்ெத யாகன 

 நதால் மற்றும் முடியுடன் கூடிய நதால் பகாண்ட இராட்சத யாதனயின் பதப்படுத்தப் பட்ட 

நிதலயிலான உடல் கனடாவின் வடக்குப் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இது பபண் யாதன என்றும், சுமார ் 30,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பனி யுகத்தின் நபாது 

இறந்திருக்கக் கூடும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்போனது வடக்கு அபமரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, முதல் 

முழுதமயான மற்றும் சிறந்த முதறயில் பாதுகாக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட 

நிதலயிலான கம்பளித் நதால் பகாண்ட இராட்சத யாதனதயக் குறிக்கிறது. 

 கம்பளித் நதால் பகாண்ட இந்தஇராட்சத யாதனயானது நஹாநலாசீன் சகாப்தத்தில் 

முழுதாக அழியும் வதரயில் ப்ளஸ்ீநடாசீன் காலதத்ில் வாழ்ந்தது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் 'அழகான மற்றும் உலகில் இதுவதர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மிகவும் நம்ப முடியாத பதப்படுதத்ப்பட்ட நிதலயிலான பனியுக விலங்குகளில் ஒன்று' 

என்று அதழக்கப்பட்டது. 

 

 

யாகன எெெ்ரிக்கக ஒலிக் கருவி திட்டம் - ஒடிொ 

 ஒடிசாவில் உள்ள பதன்கனல் வனதத்ுதறயானது, நதசிய பநடுஞ்சாதலக்கு அருகில் 

தானியங்கு எசச்ரிக்தக ஒலிக் கருவிகதளப் பபாருத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

 விபதத்ுகளில் இருந்து யாதனகதளப் பாதுகாப்பது மற்றும் யாதனகளுக்கும் 

மனிதரக்ளுக்கும் இதடநய நிகழும் நமாததல முடிவுக்குக் பகாண்டு வருவது இதன் 

நநாக்கமாகும். 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், யாதனகள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் எசச்ரிக்தக ஒலிக்கருவி 

பபாருதத்ப்பட்ட நகாபுரம் அதமக்கப்படும். 

 இந்த எசச்ரிக்தக ஒலிக்கருவி பபாருத்தப்பட்ட நகாபுரம் ஆனது பதன்கனல்-அனுகுல் 

நதசிய பநடுஞ்சாதல 55 என்ற ஒரு சநடுஞ்சோனலயிதன ஒட்டி, நசாததனமுனற 

அடிப்பதடயில் அதமக்கப் படும். 

 இந்த நுண்ணுணரவ்ுக் கருவிகள் அடிப்பதடயிலான எசச்ரிக்தக ஒலிக்கருவிகள், 

யாதனகள் சாதலதயக் கடக்கும் நபாது அங்கிருந்து 1 கிநலாமீட்டர ்பதாதலவில் உள்ள 

வாகன ஓட்டுநரக்தள எசச்ரிப்பதற்காக ஒலிக்கத் பதாடங்கும். 

 யாதனகள் அதன் அருகில் வந்தவுடன் எசச்ரிக்தக ஒலிக்கருவி ஒலிதத்ு சிவப்பு விளக்கு 

எரியும். 
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 கபிலாஸ் மதலதப்தாடரின் அடிவாரத்தில் யாதன கடந்து பசல்லும் பாததத் திட்டமும் 

இதன்படி பசயல்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ஒருமுகற மட்டுநம பயன்படுத்தக்கூடிய சநகிழிக்குத் தகட 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 01 ஆம் நததி முதல் ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுத்தக்கூடிய 

பநகிழிப் பயன்பாட்தடத் ததட பசய்ய மதத்ிய அரசு தயாராக உள்ளது. 

 ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுத்தக்கூடிய பநகிழித் ததடதய மீறுபவரக்ள் 1986 ஆம் 

ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் தண்டிக்கப்படுவாரக்ள். 

 இதில் 5 ஆண்டுகள் வதர சிதறத ்தண்டதனயும், ரூ.1 லட்சம் வதர அபராதமும் அல்லது 

இரண்டுநம விதிக்க இசச்ட்டம் வழிவதக பசய்கிறது. 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிதல மாற்றத் துனற அதமசச்கம் 2021 ஆம் ஆண்டு 

பநகிழிக் கழிவு நமலாண்தம திருத்த விதிகதள அறிவிதத்து. 

 இந்த விதிகளானது, 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் "அதிக குப்தபகளாக குவியும் வாய்ப்புள்ள 

மற்றும் குதறந்த பயன்பாடு பகாண்ட"  குறிப்பிட்ட ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுதத்க் 

கூடிய பநகிழிப் பபாருட்கதளத் ததட பசய்வதற்காக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த விதிகளின்படி, குறிப்பிட்ட  ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுத்தக்கூடிய பநகிழிப் 

பபாருட்கதள உற்பத்தி பசய்தல், இறக்குமதி பசய்தல், இருப்பு தவத்தல், விநிநயாகம் 

பசய்தல், விற்பதன பசய்தல் மற்றும் பயன்படுதத்ுதல் ததட பசய்யப்படும். 

 இதில் பாலிஸ்டிரன்ீ மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டிரன்ீ ஆகியதவ அடங்கும். 

 மக்கும் பநகிழியினால் பசய்யப்பட்ட பபாருட்களுக்கு இந்தத் ததட பபாருந்தாது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்30 ஆம் நததி முதல் பநகிழிப் தபகளின் அனுமதிக்கப் பட்ட 

தடிமன் அளவு 50 தமக்ரானில் இருந்து 75 தமக்ரானாகவும், 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 

ஆம் நததி முதல் 120 தமக்ரானாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு பநகிழிக் கழிவு நமலாண்தம விதிகளின்படி, குட்கா, புதகயிதல 

மற்றும் பான் மசாலாதவச ் நசமிதத்ு தவப்பதற்கும், பபாதிகள் பசய்வதற்கும் அல்லது 

விற்பதன பசய்வதற்கும் கூட பிளாஸ்டிக் பபாருட்கதளப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு 

முழுதமயான ததட உள்ளது. 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அதமப்புகள் 

ஆகியதவ இதற்கானக் கண்காணிப்பு ஆதணயமாகும். 

 இதவ ததடதயக் கண்காணிதத்ு, விதிமீறல்கதளக் கண்டறிந்து, 1986 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் கூறப்பட்டுள்ள அபராதங்கதள விதிக்கும். 

 இந்தியாவில், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 9.46 மில்லியன் டன் பநகிழிக் கழிவுகள் உற்பத்தி 

ஆகின்றன.  

 அதில் 43% ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுதத்க்கூடிய பநகிழிப் பபாருட்கள் ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்ட அறிக்தகயின்படி, உலகளவில் உற்பத்தி பசய்யப் 

படும் பநகிழிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஒருமுதற மட்டுநம பயன்படுத்தக்கூடிய பநகிழிப் 

பபாருட்களாக உள்ளது.  

 அதில் 98% பநகிழிப் பபாருட்கள் புததபடிவ எரிபபாருட்களிலிருந்துத் தயாரிக்கப் 

படுகின்றன. 

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


                   
 

132 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தபால் விநிநயாகத்திற்கான ஆளில்லா விமானெ ்நெகவ 

 இந்திய நாட்டிநலநய முதன்முதறயாக, குஜராதத்ின் கட்ச ்மாவட்டத்தில் பதாடங்கப் பட்ட 

மாதிரித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவின் அஞ்சல் துதற ஒரு ஆளில்லா 

விமானத்ததப் பயன்படுத்தி அஞ்சல்கதள வழங்கியது. 

 ஆளில்லா விமானத்ததப் பயன்படுத்திப் புஜ் தாலுகாவில் உள்ள ஹநப கிராமத்தில் 

இருந்து அனுப்பப்பட்ட அஞ்சலானது, கட்ச ்மாவட்டத்தின் பசச்ாவ் தாலுகாவில் உள்ள பநர ்

கிராமத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

 இந்த ஆளில்லா விமானமானது 46 கிநலா மீட்டரக்தள 25 நிமிடங்களில் கடந்து பசன்றது. 

 

 

புககயிகலக் கட்டுப்பாட்டிற்கான உலக சுகாதார அகமப்பின் விருது 

 புதகயிதல நுகரத்வக் கட்டுப்படுதத்ும் தனது சீரிய முயற்சிகளுக்காக ஜாரக்்கண்ட் 

மாநிலமானது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் புதகயிதல எதிரப்்புத ் தின விருதிற்கு 

உலக சுகாதார அதமப்பினால் நதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஜாரக்ண்ட் மாநில சுகாதாரத் துதறயின் மாநிலப் புதகயிதலக் கட்டுப்பாட்டுப் 

பிரிவானது, உலகப் புதகயிதல எதிரப்்புத் தினத்தத முன்னிட்டு புதுதில்லியில் 

நதடபபறும் விழாவில் இந்த விருததப் பபற உள்ளது. 

 நதசியப் புதகயிதலக் கட்டுப்பாட்டு திட்டமானது ஜாரக்்கண்ட் மாநிலதத்ில் 2012 ஆம் 

ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த மாநிலத்தில் புதகயிதல உபநயாகத்தின் பரவல் விகிதம் சுமோர ் 51.1 சதவீதமாக 

இருந்தது.  

 இதில் 48 சதவீதத்தினர ்புதக பிடிக்காதவரக்ள் ஆவர.் 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன ஒரு அறிக்தகயின்படி, இந்த மாநிலதத்ில் புதகயிதலனயப்  

பயன்படுத்துபவரக்ளின் எண்ணிக்தக 38.9 சதவீதமாகக் குதறந்துள்ளது.  

 இதில் 35.4 சதவீதத்தினர ்புதக பிடிக்காதவரக்ள் ஆவர.் 
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கிராமப்புற பழங்குடியினருக்கான முதல் சதாழில்நுட்பப் பயிற்சித் திட்டம் 

 மத்தியப் பிரததச அரசோனது, கிரோமப்புறப் பழங்குடியினருக்கோன நோட்டின் முதலோவது 

சதோழில்நுட்பப் பயிற்சினயப் தபோபோல் நகரில் சதோடங்கியது. 

 இது பழங்குடியின இனைஞரக்ளுக்கோன 'போரோளுமன்ற வைோகத் திட்டத்தின்' கீழ் நிறுவப் 

பட்டது. 

 'போரோளுமன்ற வைோகத் திட்டத்தில்', கிரோமப்புறப் பழங்குடியின இனைஞரக்ளுக்கு 

சதோழில் நுட்பப் பயிற்சி அைிக்கப்படும். 

 இந்தப் பயிற்சித் திட்டமோனது முதலில் மதத்ியப் பிரததசத்தில் ஒரு தசோதனனத் 

திட்டமோகத் சதோடங்கப் பட்டுை்ைது. 

 

ராஜீவ் காந்தி நகல் ரத்னா விருது – ராெஸ்தான் 

 ராஜஸ்தான் மாநிலதத்ில் பல்நவறு விதளயாட்டு வீரரக்ளுக்கு ராஜீவ் காந்தி நகல் ரதன்ா 

விருது வழங்கும் முதற அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அந்த மாநிலத்தின் முதலதமசச்ர ்

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29 ஆம் நததியன்று, ராஜீவ் காந்தி கிராமப்புற ஒலிம்பிக் 

நபாட்டிகள் அங்கு பதாடங்க உள்ளன. 

 

ொதி அடிப்பகடயிலான மக்கள்சதாகக கணக்சகடுப்பு – பீகார ்

 பீகார ் மாநிலத்தில் சாதி அடிப்பதடயிலான ஒரு கணக்பகடுப்பிதனத் பதாடங்கச ்

சசய்வதற்கான ஒரு முன்பமாழிவிற்கு பீகார ்அதமசச்ரதவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த மக்கள்பதாதக கணக்பகடுப்பானது மாநில அளவில் பபாது நிரவ்ாகத் துதற மூலம் 

நமற்பகாள்ளப்படும். 

 மாவட்ட நீதிபதிகள் முதனய அதிகாரிகளாகச ் பசயல்படுவததோடு அவரக்ை் தத்தமது 

மாவட்டங்களில் உள்ள பணியாளரக்தள இதற்கோனக் கணக்காளரக்ளாக இந்தப் 

பணியில் ஈடுபடுத்துவர.் 
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ACB 14400 செயலி 

 ஆந்திரப் பிரநதச முதலதமசச்ர ் அவரக்ள் “ACB 14400” என்ற ஒரு பசயலிதய அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளார.் 

 மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் ஊழதலத் தடுப்பதற்காக நவண்டி 

இந்தச ்பசயலியானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தச ்பசயலிதய ஊழல் தடுப்புப் பணியகம் உருவாக்கியுள்ளது. 

 இதற்கு முன், 14400 என்ற இலவச எண்ணில் மக்கள் புகார ்அளிக்கலாம்.  

 ஆனால் அவரக்ள் அந்தப் புகாரக்ளுடன் ஆதாரங்கதளச ்சமரப்்பிக்க இயலவில்தல. 

 

இகணயப் பத்திரங்கள் வெதி 

 பஞ்சாப் அரசானது காகிதம் சாரந்்தப் பத்திரத் தாள்கதள ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

 இது அதிக பசயல்திறதனக் பகாண்டு வருவததயும், அரசிற்கோன வருவாய் மீதோன  

திருட்தடத் தடுப்பததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இதன் பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகள் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திர விற்பதன 

நபரக்ளிடமிருந்து எந்தபவாரு மதிப்பிதனயும் உதடய பத்திரத் தாள்கதளயும் இதணயப் 

பத்திரங்கள் (கணினிமயமாக்கப்பட்ட நகல்) வசதி மூலம் தற்நபாது பபற இயலும்.  

 இம்மாநிலத்தில் இதணயப் பத்திரங்கள் வசதியானது முன்னதாக 20,000 ரூபாய்க்கு நமல் 

உள்ள மதிப்புகளுக்கு மட்டுநம பபாருந்தும். 

 புதிய விதிகளின்படி, ஒரு ரூபாய் முதல் அதனத்து மதிப்புகளுக்கும் இந்த வசதி 

விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

உலகின் முதல் திரவ நுண் யூரியா ஆகல 

 

 குஜராதத்ின் கநலால் நகரில் அதமக்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் முதல் திரவ நுண் யூரியா 

ஆதலதயப் பிரதமர ்அவரக்ள் பதாடங்கி தவதத்ார.் 
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 இது நுண் துகள் வடிவில் உள்ள யூரியா ஆகும். 

 திரவ நுண் யூரியாதவ நநரடியாக இதலகளில் பதளிப்பதால் அது நநரடியாகச ்பசடியால் 

உறிஞ்சப் படும். 

 யூரியா ஒரு இரசாயன தநட்ரஜன் உரமாகும்.  

 இது தாவரங்களுக்கு மிகவும் நததவயான ஒரு முக்கிய ஊட்டமான தநட்ரஜதனச ்

பசயற்தகயாக வழங்குகிறது. 

 உலகிநலநய அதிகளவில் யூரியாவிதனப் பயன்படுதத்ும் இரண்டாவது பபரிய நாடு 

இந்தியா ஆகும்.  

 ஆனால் யூரியா உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடத்திநலநய உள்ளது. 

 

நநரடித் சதாடரப்ற்ற வட்டாரப் நபாக்குவரத்து அலுவலகங்கள் 

 மகாராஷ்டிரா அரசானது முழுவதும் நநரடித் பதாடரப்ற்ற வட்டாரப் நபாக்குவரதத்ு 

அலுவலகங்கதளத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 அம்மாநிலதத்ின் குடிமக்கள் வட்டாரப் நபாக்குவரதத்ு அலுவலகங்களில் நநரடியாகச ்

சசல்ல நவண்டியதற்கான அவசியமின்றி, ஓட்டுநர ் உரிமம் நபான்ற பல வசதிகதளப் 

பபற உதவுவதத இது நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 தற்நபாது, மகாராஷ்டிராவின் நபாக்குவரதத்ுத் துதற 118 வதகயான நசதவகதள 

வழங்குகிறது.  

 அவற்றில் 80 நசதவகள் இதணய வழியில் கிதடக்கப் பபறுவததோடு, நமலும் 6 நசதவகள் 

இந்தப் புதிய முன்பனடுப்பின் கீழ் நசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

 

சிக்கிம் மாநில வண்ணத்துப்பூெச்ி 

 சிக்கிம் மோநில முதல்வர ் பி.எஸ்.தகோதல, ப்ளூ டியூக் என்ற ஒரு பட்டோம்பூசச்ினய 

"சிக்கிமின் மோநிலப் பட்டோம்பூசச்ி" ஆக அறிவித்துை்ைோர.் 

 ப்ளூ டியூக் என்பது சிக்கினமத் தோயகமோகக் சகோண்ட ஒரு பட்டோம்பூசச்ி இனமோகும்.  

 இது சிக்கினம அதன் இரண்டு தனிதத்ுவமோன வண்ணங்களுடன் பிரதிபலிக்கிறது. 

 இதில் நீல நிறம் வோனத்னதக் குறிப்பததோடு, சவை்னை நிறம் இமயமனலயின் பனி மூடிய 

மனலகனைச ்சிதத்ரிக்கிறது. 
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 ப்ளூ டியூக் என்பது பஸ்சதரோனோ துரக்ோ என்றும் அனழக்கப்படுகிறது,  

 இது சிக்கிம் மற்றும் கிழக்கு இமயமனலக்குப் பிரதத்ிதயகமோனது. 

 இது வனவிலங்குப் போதுகோப்புச ் சட்டம், 1972 என்ற சட்டத்தின் கீழோன அட்டவனண-II 

என்பதில் பட்டியலிடப் பட்டுை்ைது. 

 இது இமயமனலப் பகுதியில் மிகவும் போதுகோக்கப்பட்ட ஒரு பட்டோம்பூசச்ி இனமோகும். 

 

கபநகா திருவிழா 

 இது அசோம் மோநிலத்தில் சகோண்டோடப்படுகிறது. 

 இது இந்தியோவின் ரபோ என்ற பழங்குடியினரோல் சகோண்டோடப்படுகிறது. 

 ரபோ என்பது ஒரு திசபத்திய-பரம்ன் சமூக இனக்குழு ஆகும். 

 இவரக்ை் தமற்கு வங்கத்தின் கோதரோ மனலகை் மற்றும் கீழ் பகுதி  அஸ்ஸோமின்  தூர ்பகுதி 

ஆகிய இடங்களில் வசிக்கின்றனர.் 

 

 

மாநிலத்தின் முதல் ஆளில்லா விமானக் சகாள்கக 

 ‘இமோசச்ல பிரததச ஆைில்லோ விமோனக் சகோை்னக 2022’ என்ற பகாள்தகக்கு அம்மாநில 

முதல்வர ்சஜய் ரோம் தோக்கூர ்ஒப்புதல் அைித்துை்ைோர.் 

 ஆைில்லோ விமோனங்களுக்கோன சகோை்னகனய அங்கீகரித்த முதல் இந்திய மோநிலம் 

இதுவோகும். 

 ஆைில்லோ விமோனங்கனைப் பயன்படுத்தி ஆளுனம மற்றும் சீரத்ிருத்தங்கை் (GARUD) என்ற 

அடிதத்ைதத்ின் அடிப்பனடயில் ஒரு முழுனமயோன ஆைில்லோ விமோனங்களுக்கு என்று 

சுற்றுசச்ூழனல உருவோக்குவனத இந்தக் சகோை்னக தநோக்கமோகக் சகோண்டு உை்ைது. 
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பீகார ்மகாத்மா காந்தி பாலம் 

 மகாத்மா காந்தி நசதுவுக்கான நமற்கட்டுமான மாற்றீட்டுப் பாலமானது சமீபத்தில் 

திறக்கப் பட்டது. 

 இந்தப் புதிய வதகப் பணியானது முதன்முதறயாக இந்தியாவில் பசயல் படுத்தப் பட்டது. 

 இது பாட்னா வழிநய பாயும் கங்தக ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட நான்கு வழிப் பாலம் ஆகும். 

 இது 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் பீகார ்அரசால் கட்டப்பட்டு 1982 ஆம் ஆண்டு நம மாதத்தில் 

திறக்கப் பட்டது. 

 இது 1982 முதல் 2017 வதர இந்தியாவின் மிக நீளமான ஆற்றுப் பாலமாக திகழ்ந்தது. 

 

 

சுரக்ொ-மித்ரா திட்டம் 

 நகரள மாநிலத்தில் சுரக்சோ-மிதர்ா திட்டம் பசயல்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 சுரக்சோ-மித்ரா திட்டம் ஒரு வாகனக் கண்காணிப்பு அதமப்பாகும். 

 ஏநதனும் விபதத்ு ஏற்பட்டால் இந்த அதமப்பு அது குறித்த பசய்திகதள அனுப்புகிறது. 

 நமாட்டார ் வாகனத் துதறயானது நிரப்யா என்ற திட்டதத்ின் கீழ் இந்தத் திட்டத்ததத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 பயணதத்ின் நபாது ஏநதனும் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட்டால், இந்த அதமப்பு 

உரிதமயாளரக்ளின் தகநபசிகளுக்கு அது குறிதத்ச ்பசய்திதய அனுப்பும். 

 

புற்றுநநாய் ஆராய்ெச்ி கமயம் 

 புற்றுநநாய்க் கண்டறிதல் மற்றும் ஆராய்சச்ி தமயத்தத நகரள முதல்வர ் அவரக்ள் 

சகோசச்ியில் திறந்து தவதத்ார.் 

 இது விரிவான நினலயில் புற்றுநநாய்க் கண்டறியும் நசதவகளுக்கான நாட்டின் முதல் 

புற்றுநநாயியல் ஆய்வகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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FRUITS’ சமன்சபாருள் 

 கரந்ாடக அரசானது,  ‘உழவர ் பதிவு மற்றும் ஒருங்கிதணந்தப் பயனாளிகள் தகவல் 

அதமப்பு’ அல்லது FRUITS என்ற பசயலிதய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது திட்டங்களுக்கான ஆதார ் எண் அடிப்பதடயிலான, ஒற்தறச ் சாளரப் பதிவுக்கான 

பமன்பபாருள் ஆகும். 

 இது ஆதார ்அட்தட மற்றும் கரந்ாடகாவின் பூமி டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட நிலப் பதிநவடு 

எனும் முதறதயப் பயன்படுத்தி உரிதமதய அங்கீகரிக்கும் ஒரு ஒற்தறப் பதிவு 

முதறதய எளிதாக்கும். 

 

துக்காராம் நகாவில் 

 மகாராஷ்டிராவில் உள்ள நதஹு நகரில் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் துறவியான துக்காராம் 

அவரக்ளுக்கான நகாவில் ஆனது திறக்கப் பட்டது. 

 இவர ்ஒரு வரக்ாரி துறவி மற்றும் கவிஞர ்ஆவார.் 

 இவர ்பக்தி இயக்கதத்ில் ஒரு முக்கிய நபராகத ்திகழ்ந்தார.் 

 இவர ்‘அபோங்க’ பக்திக் கவிததகளுக்குப் புகழ் பபற்றவர ்ஆவார.் 

 கீரத்த்தனகள் எனப்படும் ஆன்மீகப் பாடல்கள் மூலம் சமூகம் சாரந்்த வழிபாட்டிற்கு 

அவர ்பிரபலமாக அறியப் படுகிறார.் 

 இவர ் கடவுள் விதந்தாபா மீது மிகுந்த பற்றுக் பகாண்ட வரக்ாரி சம்பிரதாயதத்ின் ஒரு 

துறவி ஆவார.் 

 

 

பாலிகா பஞ்ொயத்து முன்சனடுப்பு 

 குஜராதத்ில் உள்ள கட்ச ் மாவட்டத்தின் பல கிராமங்களில் இந்தியாவின் முதல் பபண் 

பஞ்சாயதத்ு என்ற, "பாலிகா பஞ்சாயத்து" என்பது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது பபண்களின் சமூக மற்றும் அரசியல் நமம்பாட்டிதன ஊக்குவிப்பநதாடு, அரசியலில் 

பபண்களின் தீவிரப் பங்களிப்தப உறுதி பசய்வததயும் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது ‘நபட்டி பசச்ாநவா நபட்டி பதாநவா’ என்ற பிரசச்ாரதத்ின் கீழ் பதாடங்கப்பட்டது. 

 "பாலிகா பஞ்சாயதத்ு" என்பது 11 முதல் 21 வயதுதடயவரக்ளால் நிரவ்கிக்கப் படுகிறது. 

 கிராமப் பஞ்சாயத்து நபாலநவ பாலிகா பஞ்சாயதத்ு உறுப்பினரக்ளும் நியமனம் பசய்யப் 

படுகின்றனர.் 
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ெரவ்நதெ இலக்கிய விழா 

  சிம்லாவில் உள்ள பகய்ட்டி திதரயரங்கில் "உன்நமஷோ" என்றதழக்கப்படும் மூன்று 

நாட்கள் அளவிலான சரவ்நதச இலக்கிய விழா நதடபபற்றது. 

 இந்த விழாவானது, இன்று வதரயில் இந்தியாவின் மிகப்பபரிய சரவ்நதச இலக்கிய 

விழாவாகும். 

 

நகரள இடம்சபயரவ்ு கணக்சகடுப்பு 

 நகரள மாநிலமானது “2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான நகரள இடம்பபயரவ்ு கணக்பகடுப்பு” 

நடத்த உள்ளதாக  அறிவிதத்ுள்ளது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள நாடுகளில் வாழும் மதலயாள பமாழி இனத்தவதரப் பற்றிய தரவு 

வங்கிதயத் தயாரிப்பதத இது நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தக் கணக்பகடுப்பின் ஒரு பகுதியாக “மதலயாளி பிரவாசி தளமானது” பதாடங்கப் 

படும். 

 பவளிநாட்டினருக்கான காப்பீடு மற்றும் பிற நலத்திட்டங்கதள இதணப்பதற்கு இந்த 

தளமானது பயன்படுதத்ப்படும். 

 இந்தத் தரவுத்தளத்ததத் தயாரிப்பதற்காக விரிவான உலகளாவியப் பதிவு இயக்கமும் 

நடத்தப்பட உள்ளது. 

 1998 ஆம் ஆண்டில் நமற்பகாள்ளப்பட்ட முதல் கணக்பகடுப்பானது, அந்தக் காலக் 

கட்டத்தில் சுமார ்1.5 மில்லியன் நகரள மக்கள் இந்தியாவிற்கு பவளிநய பவளி நாடுகளில் 

வாழ்ந்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளுக்கு நகரளாவிலிருந்து 2.12 

மில்லியன் மக்கள் புலம்பபயரந்்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ஸ்கபனி ஹாரன்்சடயில் 

 

 ஸ்தபனி ஹாரன்்படயில் என்பது ஒரு தும்பி (தட்டான்) இனமாகும். 

 இந்த இனமானது இதுவதர நகரளாவில் காணப்படவில்தல. 

 இந்த இனமானது நமற்குத் பதாடரச்ச்ி மதலயில் மட்டுநம காணப்படுகின்றது 

 இது இந்த ஆண்டின் பதாடக்கதத்ில் மகாராஷ்டிராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
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 இந்த இனம், பக்கவாட்டு மாரப்ில் உள்ள அதடயாளங்கள் மற்றும் குத இதணப்புகளின் 

விசித்திரமான வடிவத்தால் மற்ற பரம்நகாம்பஸ் இனங்களிலிருந்து நவறுபடுகிறது. 

 

கடன் நிகலககள நிகலப்படுத்துவதற்கான செயற்முகறகள் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் கடன்-மற்றும் பமாதத் உள்மாநில உற்பதத்ி ஆகியவற்றிற்கு 

இதடயிலான விகிதத்தின் அடிப்பதடயில், பத்து மாநிலங்கள் அதிக கடன் சுதமதயக் 

பகாண்டிருக்கின்றன. 

 பீகார,் நகரளா, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் மற்றும் நமற்கு வங்காளம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் 

நிதி ரீதியாக மிகவும் கடன் சுதமதயக் பகாண்டுள்ள மாநிலங்கள் ஆகும். 

 பஞ்சாப் மாநிலத்தின் கடன் மற்றும் பமாதத் உள்மாநில உற்பதத்ி ஆகியவற்றிற்கு 

இதடயிலான ஒரு விகிதமானது 2026-27 ஆம் ஆண்டில் 45 சதவீதத்தத மிஞ்சும் என்று 

கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ராஜஸ்தான், நகரளா மற்றும் நமற்கு வங்காளம்  ஆகிய மாநிலங்களில் 2026-27 ஆம் 

ஆண்டில் கடன் மற்றும் பமாதத் உள்மாநில உற்பத்தி ஆகியவற்றிற்கு இதடயிலான 

விகிதமானது 35 சதவீததத்த மிஞ்சும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சகம்நபகவுடா ெரவ்நதெ விருது 

 கரந்ாடகாவின் முன்னாள் முதல்வர ் S.M.கிருஷ்ணா, இன்ஃநபாசிஸ் நிறுவனதத்ின் 

நிறுவனர ்மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துதறயின் மூத்த பதாழிலதிபர ்N.R. நாராயண 

மூரத்த்ி மற்றும் முன்னாள் நபட்மிண்டன் வீரர ்பிரகாஷ் படுநகாநன ஆகிநயார ்2022 ஆம் 

ஆண்டு பகம்நபகவுடா சரவ்நதச விருதிற்குத் நதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 பகம்நப கவுடா பபங்களூரு நகரிதன வடிவதமதத்க் கட்டிடக் கதலஞர ்ஆவார.் 

 பகம்நபகவுடா விருதானது நடப்பிரபு பகம்நபகவுடா விருது என்றும் அதழக்கப் படுகிறது. 

 இது பிருஹத் பபங்களூரு மகாநகர பலிநக என்ற அதமப்பினால் ஆண்டுநதாறும் 

வழங்கப் படும் ஒரு குடிதம விருது ஆகும். 

 விஜயநகரப் நபரரசின் மன்னர ்நடப்பிரபு ஹிரியா பகம்நப கவுடாவின் நிதனவாக இந்த 

விருதிற்கு இப்பபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ்1537 ஆம் ஆண்டில் பபங்களூரு நகதரக் கட்டதமத்தார.் 

 

ஒருமுகற மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய சநகிழிப் கபககளத் திருப்பி வாங்கும் 

திட்டம் 

 இமாசச்லப் பிரநதச அரசானது,  "ஒருமுதற மட்டும் பயன்படுதத்க்கூடிய பநகிழிப் 

தபகதளத் திருப்பி வாங்கும் திட்டத்தத" அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

 இமாசச்லப் பிரநதச அரசானது பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவரக்ளிடமிருந்து ஒரு முதற 

மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பநகிழிப் பபாருட்கதளத் திருப்பி வாங்கும். 

 இதற்காக, அம்மோநில அரசானது பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு ஒரு கிநலாவிற்கு ரூ.75 வனர 

பசலுத்தும். 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திப் புகனவுக் ககதக்குப் புக்கர ்பரிசு 

 எழுத்தாளர ்கீதாஞ்சலி ஸ்ரீயின் இந்திப் புதனவுக் கததயான 'Tomb of Sand', மதிப்புமிக்க 

சரவ்நதசப் புக்கர ்பரிதச பவன்றது. 

 மதிப்புமிக்க இந்தப் பரிதச பவன்ற முதல் இந்திய பமாழிப் புதத்கம் இதுவாகும். 

 எழுத்தாளரக்ளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காக 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 இது முன்னதாக சரவ்நதச நமன் புக்கர ்பரிசு என்று அதழக்கப்பட்டது. 

 இது ஆங்கிலதத்ில் பவளியிடப்பட்ட அல்லது ஆங்கிலதத்ில் பமாழிபபயரக்்கப்பட்ட ஒரு 

பதடப்பிற்காக எந்தபவாரு நாட்டிதனச ் நசரந்்தச ் சமகால எழுதத்ாளருக்கும் வழங்கப் 

பட்டது. 

 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஆங்கிலதத்ில் பமாழிபபயரக்்கப்பட்டு ஐக்கியப் தபரரசு அல்லது 

அயரல்ாந்தில் பவளியிடப்பட்டப் புத்தகதத்ிற்கு அங்கீகோரம் அளிக்கும் வதகயில் 

ஒவ்நவார ்ஆண்டும் வழங்கப் படுகிறது. 

 

நநாய்த்தடுப்பு ொம்பியன் விருது 

 பதற்கு காஷ்மீதரச ்நசரந்்த வாபனாலி நிகழ்சச்ித ்பதாகுப்பாளரான உமர ்நிசார ்(RJ உமர)் 

UNICEF அதமப்பினால் வழங்கப் படும் நம்பர ்ஒன் சிறந்த உள்ளடக்க விருது மற்றும் நநாய்த ்

தடுப்பு சாம்பியன் விருது ஆகியவற்தறப் பபற்றுள்ளார.் 

 பபருந்பதாற்றின் நபாது தனது நிகழ்சச்ியின் மூலம் விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுதத்ுதல் மற்றும் 

வதந்திகள் அவரக்தள பசன்றதடயாமல் தடுத்தல் நபான்ற அவரது பணிக்காக உமருக்கு 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 நரடிநயா4தசல்ட் என்ற அதமப்பானது, நகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றின் நபாதும்,  தடுப்பூசி 

வழங்கீட்டின் நபாதும் அவரக்ளின் பாராட்டத்தக்கப் பணிக்காக நாடு முழுவதும் உள்ள 

தனியார ் வாபனாலி நிதலயங்கள் மற்றும் அதனத்திந்திய வாபனாலி நிதலயதத்ின் 

நிபுணரக்தளப் பாராட்டியது.  

 

கப்பல் மனிதர ்நஹமெெ்ந்திர ராவ் 

 அஞ்சல் தனல தசகரிப்போைர ், T. தஹமசச்ந்திர ரோவ் சமீபத்தில் கோலமோனோர.் 

 அவர ்"கலங்கனர விைக்க மனிதர"் என்று அனழக்கப்படுகிறோர,்  

 தமலும் இவர ்பக்கிங்கோம் கோல்வோயில் அதிகோரியோக இருந்தோர.் 

 இவர ்தனது வீட்னட ஒரு கடல்சோர ்போரம்பரிய அருங்கோட்சியகமோக மோற்றினோர.் 

 சசன்னனத் தின நிகழ்வுகைின் ஒரு பகுதியோக இருக்க ஆரவ்மோக இருந்த இவர ்அன்னறய 

தினம் சில சிறப்பு அறிக்னககனையும் தயோர ்சசய்தோர.் 
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சிறந்தத் திட்டத்திற்கான விருது 

 தமகோலயோ அரசோங்கதத்ின் ஒரு முன்சனடுப்போனது, "தமம்போட்டில் தகவல் சதோடரப்ுத் 

சதோழில்நுட்பங்கனை தமம்படுதத்ுவதில் அரசோங்கங்கைின் பங்கு" என்ற ஒரு பிரிவில் 

சிறந்தத் திட்டதத்ிற்கோன விருனதப் சபற்றது. 

 இந்த முன்சனடுப்பின் சபயர ்தமகோலயோ சபருநிறுவன உை்கட்டனமப்பு ஆகும். 

 தகவல் சமூக மன்றம் குறிதத் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன ஐக்கிய நோடுகைின் உலக உசச்ி 

மோநோட்டில் இந்த விருதோனது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதினனப் சபறும் ஒதர இந்தியத் திட்டம் தமகோலயோ சபருநிறுவன உை் 

கட்டனமப்பு (MeghEA) திட்டம் மட்டுதம ஆகும். 

 

மண்வளப் பாதுகாப்பிற்கான ஒப்பந்தம் 

 குஜரோதத்ின் பருவநினல மோற்றத் துனறயோனது உலகைோவிய ‘மண் வைங்கோப்பு’ 

முன்சனடுப்பில் இனணவதற்கோன ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் னகசயழுதத்ு 

இட்டுை்ைது. 

 ஈஷோ அவுட்ரசீ ் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனரோன சதக்ுரு மற்றும் குஜரோத் மோநில 

முதல்வர ்  பூதபந்திர பதடல் ஆகிதயோர ் அகமதோபோத் நகரில் இந்தப் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ததத்ில் னகசயழுத்திட்டனர.் 

 

சுதந்திரப் நபாராட்ட வீராங்ககன அஞ்ெகல சபான்னுொமி 

 காலனித்துவப் பிரிதத்ானியாவிடம் இருந்து இந்தியா சுதந்திரம் பபறுவதற்காகப் 

நபாராடிய சுதந்திரப் நபாராட்ட வீராங்கதன அஞ்சதல பபான்னுசாமி சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

 இவர ்தனது 21 வயதில், இந்தியத் நதசிய இராணுவத்தின் மகளிர ்பதடப் பிரிவான ஜான்சி 

ராணி பதடப்பிரிவில் நசரந்்தார.் 

 

 

சிதாரா-இ-பாகிஸ்தான் விருது 

 நமற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்சகட் அணியின் முன்னாள் அணித் ததலவர ் நடரன் சமிக்கு 

பாகிஸ்தானுக்கு அவர ் வழங்கியச ் நசதவக்காக சிதத்ாரா-இ-பாகிஸ்தான் விருது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 
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 38 வயதான ஆல்-ரவுண்டரான இவர ் சரவ்நதச கிரிக்பகட்டில் பாகிஸ்தான் அணியின் 

பங்நகற்னப மீண்டும் பகாண்டு வர உதவுவதில் அவர ் ஆற்றியப் பங்கிற்காக இந்த 

விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 இது பாகிஸ்தான் அரசினால் வழங்கப்படும் மூன்றாவது உயரியக் குடிதம விருது ஆகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாததத்ில், பாகிஸ்தானின் மிக உயரியக் குடிதம விருதான 

நிஷான்-இ-பாகிஸ்தான் என்ற விருதிதனப் பபற்றார.் 

 பாகிஸ்தான் அதிபரோல் இவருக்குக் பகௌரவப் பாகிஸ்தான் குடியுரிதமயும் வழங்கப் 

பட்டது. 

 

கடம்ஸ் இதழின் வணிக விருது 2022 

 ருசச்ி ஃபுட்தலன் என்ற நிறுவனத்தின் இயக்குனர ் ரஷ்மி சாஹூவுக்கு 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான தடம்ஸ் இதழின் வணிக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 கிழக்கு இந்தியாவின் ஒரு முன்னணி உடனடி உணவுத ் தயாரிப்புப் பிரிவில் இந்த 

விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 

மும்கப ெரவ்நதெத் திகரப்பட விழா (MIFF) 

டசச்ு நோட்டின் ஆவணப் படமோன “டரன்் யுவர ் போடி டு தி சன்” MIFF 2022 ஆம் ஆண்டில் 

சிறந்த ஆவணப்படத்திற்கோன மதிப்புமிக்க தங்கச ்சங்கு விருனத சவன்றுை்ைது. 

 இந்த விருது பழம்சபரும் தினரப்படத் தயோரிப்போைர ் வி சோந்தரோம் என்பவரின் 

நினனவோக நிறுவப் பட்டது 

 புனனவு குறும்படப் பிரிவில், மனலயோைத் தினரப்படமோன ‘சோக்சதக்ோரம்’ சவை்ைிச ்சங்கு 

விருனத சடன்மோரக்்கின் ஃபதரோ தீவுகைின் குட்மண்ட் சஹல்ம்சலின் ‘பிரதர ் ட்தரோல்’ 

என்ற தினரப்படதத்ுடன் பகிரந்்து சகோண்டது. 

 வங்கோை ததசதத்ின் 50 ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்னத நினனவு கூரும் வனகயில் அது இந்த 

ஆண்டின்  'கவனம் சசலுதத்ும் நோடோக' ததரந்்சதடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 மும்னப சரவ்ததசத் தினரப்பட விழோவோனது சதற்கோசியோவில் முழு நீைம் சகோண்டு 

இல்லோத தினரப்படங்களுக்கோன மிகப் பழனமயோன மற்றும் மிகப்சபரியத் தினரப்பட 

விழோவோகும். 

 

ெரவ்நதெ இந்தியத் திகரப்பட அகாடமி விருதுகள் (IIFA) 

 இது ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் தனலநகரோன அபுதோபியில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு IIFA 2022 நிகழ்னவ சல்மோன் கோன், மணீஷ் போல் மற்றும் ரித்ததஷ் ததஷ்முக் 

ஆகிதயோர ்சதோகுதத்ு வழங்கினர.் 

 சிதத்ோரத்் மல்தஹோத்ரோவின் சஷரஷ்ோ படம் ஐந்து பிரிவுகைில் சவன்று இந்த ஆண்டின் 

விருதுகைில் ஆதிக்கம் சசலுதத்ியது. 
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மிதாலி ராெ் 

 இந்தியக் கிரிக்சகட் அணியின் முன்னணி வீரோங்கனனயோன மிதோலி ரோஜ் அனனதத்ு 

வனகயோன சரவ்ததசக் கிரிக்சகட் வினையோட்டுகைிலிருந்தும் ஓய்வு சபறுவதோக 

அறிவிதத்ுை்ைோர.் 

 இவர ்சரவ்ததச மகைிர ்கிரிக்சகட்டில் அதிக ரன் குவித்தவர ்ஆவோர.் 

 இவர ் 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியப் சபண்கை் கிரிக்சகட் அணியின் தகப்டனோக 

இருந்து வருகிறோர.் 

 2005 முதல் 2017 வனரயிலோன ஆண்டுகைில் ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட ICC ஒருநோை் சரவ்ததச 

உலகக் தகோப்னபக் கிரிக்சகட்  இறுதிப் தபோட்டிகளுக்குக் தகப்டனோக இருந்த ஒதர சபண் 

கிரிக்சகட் வீரோங்கனன இவர ்ஆவோர.் 

 2019 ஆம் ஆண்டில் சரவ்ததசக் கிரிக்சகட்டில் 20 ஆண்டுகனை நினறவு சசய்த முதல் 

சபண் என்றப் சபருனமனயயும் இவர ்சபற்றோர.் 

 மகைிர ்ஒருநோை் சரவ்ததசப் தபோட்டிகைில் 7,000 ரன்கனைக் கடந்த ஒதர சபண் கிரிக்சகட் 

வீரோங்கனன இவதரயோவோர.் 

 இவர ் அனனதத்ுக் கிரிக்சகட் வடிவங்கைிலும் 10,000 சரவ்ததச ரன்கனைக் கடந்த முதல் 

இந்தியப் சபண் கிரிக்சகட் வீரோங்கனன என்றப் சபருனமயினனயும் சபற்றோர.் 

List of the winners of IIFA 2022 

Best Actor (Male): Vicky Kaushal (Sardar Udham) 

Best Actor (Female): Kriti Sanon (Mimi) 

Best Director: Vishnuvaradhan (Shershaah) 

Best Film:  Shershaah 

Best Playback Singer Female: Asees Kaur for ‘Raataan Lambiyan’, (Shershaah) 

Best Playback Singer Male: Jubin Nautiyal for song ‘Raataan Lambiyan’, (Shershaah) 

Best Lyrics: Kausar Munir for ‘Lehra Do’, 83 

Best Music Direction: A R Rahman for Atrangi Re and Jasleen Royal, Javed-Mohsin, 

Vikram Montrose, B Praak, Jaani for Shershaah 

Best Male Debut: Ahan Shetty (Tadap) 

Best Female Debut: Sharvari Wagh (Bunty Aur Babli 2) 

Best Story Adapted: Kabir Khan, Sanjay Puran Singh Chauhan for 83 

Best Original Story: Ludo by Anurag Basu 

Best Supporting Actor Female: Sai Tamhankar (Mimi) 

Best Supporting Actor Male: Pankaj Tripathi (Ludo) 
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ராமகிருஷ்ணா முக்கவில்லி 

 ஐக்கிய நோடுகைின் உலக ஒப்பந்த அனமப்போனது பத்து புதிய நினலயோன தமம்போட்டு 

இலக்கு முன்தனோடிகனை அறிவிதத்ுை்ைது. 

 இவரக்ை் நினலயோன தமம்போட்டு இலக்குகனை (SDGs) முன்தனற்றுவதில் சிறந்து 

விைங்கும் சபருநிறுவனத் தனலவரக்ை் ஆவர.் 

 உலகிதலதய முதன்முனறயோக ரோமகிருஷ்ணோ முக்கவில்லி என்ற இந்தியர ் இந்தப் 

பட்டியலில் இடம் சபற்றுை்ைோர.் 

 இவர ் உலகைோவிய நீரவ்ைப் பணிக்கோன நினலயோன தமம்போட்டு இலக்கு (SDG) 

முன்தனோடியோக நியமிக்கப்பட்டுை்ைோர.் 

 

மாவட்டத் திறன் நமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் விருதுகள் 

 சமீபதத்ில், 2வது “2022ஆம் ஆண்டில் மாவட்டத் திறன் நமம்பாட்டுத் திட்டமிடலில் சிறந்து 

விளங்குவதற்கான விருதுகள்” வழங்கும் ஒரு விழாவானது ஏற்பாடு பசய்யப் பட்டது. 

 திறன் நமம்பாட்டில் பகாண்டு வரப்பட்ட புதுதமயான சிறந்த நதடமுதறகளுக்காக, 

முதல் 30 மாவட்டங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 ராஜ்நகாட் (குஜராத)், கசச்ார ்(அசாம்) மற்றும் சதாரா (மகாராஷ்டிரா) ஆகியதவ முதறநய 

முதல் மூன்று மாவட்டங்களாக இடம் பபற்றுள்ளன. 

 இந்த விருதுகள் சங்கல்ப் திட்டத்தின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மோதத்தில் நிறுவப் 

பட்டன. 

 SANKALP என்பதன் விரிவாக்கம், "வாழ்வாதார நமம்பாட்டிற்கான திறன் தகயகப் 

படுதத்ுதல் மற்றும் அறிவுசார ்விழிப்புணரவ்ு" என்பதாகும். 
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மாரட்்டின் என்னல்ஸ் விருது 2022 

 இந்தியச ் சமூக ஆரவ்லர ் பாதிரியார ் ஸ்டான் சுவாமிக்கு அவரது மரணதத்ிற்குப் 

பின்னதாக மாரட்்டின் என்னல்ஸ் என்ற விருது வழங்கப்பட்டது. 

 சுவிட்சரல்ாந்தின் சஜனீவா நகரில் அதமந்துள்ள மாரட்்டின் என்னல்ஸ் அறக்கட்டதள 

ஆனது இந்த விருதிதன வழங்குகிறது. 

 இது மனித உரிதமப் பாதுகாவலரக்ளுக்கான நநாபல் பரிசாகக் கருதப்படுகிறது. 

 பாதிரியார ்சுவாமி ஒரு கிறித்துவப் பாதிரியார ்மற்றும் சமூக ஆரவ்லர ்ஆவார.்  

 இவர ்ஜாரக்்கண்டில் ஆதிவாசிகளின் உரிதமகதள நமம்படுத்துவதற்காக தவண்டி பல 

அதமப்புகதள நிறுவினார.் 

 2018 ஆம் ஆண்டு பீமா நகாநரகான் வன்முதறயுடன் பதாடரப்ுதடயதாகக் கூறப்பட்டு, 

சட்டவிநராத நடவடிக்தககள் (தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் இவர ்தகது பசய்யப்பட்டார.் 

 இந்த விருதிதனப் பபற்ற மற்ற நபரக்ள் 

 பாம் நதாவன் ட்ராங் - முன்னணிப் பதத்ிரிதகயாளர ்

 டாக்டர.் தாவுடா டியல்நலா - மருந்தாளுநர ் 

 அப்துல்-ஹாதி அல்-கவாஜா 

 

நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்த 2வது அரசி 

 பிரிட்டனின் இராணி இரண்டாம் எலிசபபத், பிரான்சின்  பதினான்காம் லூயிஸ் 

அவரக்ளுக்குப் பிறகு, வரலாற்றில் உலகிநலநய மிக நீண்ட காலம் ஆட்சி பசய்த 

இரண்டாவது அரசி என்ற பபருதமதயப் பபற்றார.் 

 தற்நபாது இவர ் சுமார ் 70 ஆண்டுகள் ஆட்சி பசய்த தாய்லாந்தின் மன்னர ் பூமிநபால் 

அதுல்யநதஜ் அவரக்ளின் சாததனதய முந்தியுள்ளார.் 

 1643 முதல் 1715 வதரயில் 72 ஆண்டுகள் மற்றும் 110 நாள் ஆட்சி பசய்து, பிரான்சின் 

பதினான்காம் லூயிஸ் நீண்ட காலம் ஆட்சி பசய்த ஒரு மன்னராக வரலாற்றில் 

திகழ்கிறார.் 
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அதிபரின் அறிவியல் ஆநலாெகர ்

 அபமரிக்க அதிபர ் நஜா பிடன், பவள்தள மாளிதக அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பக் 

பகாள்தக அலுவலகத்தின் ததலவராக ஆரதத்ி பிரபாகதர நியமிப்போர ் என்று எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

 அவர ் அபமரிக்க அதிபரின் அறிவியல் ஆநலாசகராக பணியாற்ற உை்ை முதல் பபண் 

மற்றும் முதல் கறுப்பினப் சபண் ஆவார.் 

 பில் கிளிண்டன் மற்றும் பராக் ஒபாமா ஆகிநயார ் அதிபராக இருந்தப் பதவிக் 

காலங்களிலும் ஆரதத்ி முக்கியப் பபாறுப்புகளில் பணியாற்றினார.் 

 

இந்தியப் பத்திரிக்ககெ ்ெகபயின் தகலவர் 

 ஓய்வு பபற்ற உசச் நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் நதசாய் இந்தியப் பதத்ிரிக்தக 

சதபயின் முதல் பபண் ததலவர ்ஆனார.் 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரநதசத்தின் சட்டமன்றத ் பதாகுதிகதள மறு 

வதரயதற பசய்வதற்காக சமீபதத்ில் அதமக்கப்பட்ட ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் மீதான 

எல்தல நிரண்ய ஆதணயத்திற்கு இவர ்ததலதம தாங்கினார.் 

இந்தியப் பத்திரிக்ககச ்ெகப 

 1978 ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பதத்ிரிக்தகச ்சதபச ்சட்டத்தின் கீழ் இந்தியப் பதத்ிரிக்தகச ்

சதபயானது நிறுவப்பட்டது. 

 இது ஒரு ததலவர ்மற்றும் 28 உறுப்பினரக்தளக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தியப் பதத்ிரிக்தகச ் சதபயானது அசச்ு ஊடகத்தின் பசயல்பாட்தட மட்டுநம 

கண்காணிக்கிறது. 

 வாபனாலி, பதாதலக்காட்சி மற்றும் இதணய ஊடகம் நபான்ற மின்னணு ஊடகங்களின் 

பசயல்பாட்தட மறுபரிசீலதன பசய்யும் அதிகாரம் இதற்கு இல்தல. 

 

இளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ளின் உலக மாநாடு 

 பருவநிதல மாற்றதத்ிற்குத் தீரவ்ு காணும் வதகயில், எகிப்தில் உள்ள ஷரம்் எல் நஷக் 

என்னுமிடத்தில் இளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ளின் எட்டாவது உலக மாநாடு 

பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த இரண்டு நாட்கள் அளவிலான மாநாட்டிதனப் பிரதிநிதிகள் சதப மற்றும் 

நாடுகளுக்கு இதடயிலானப் பாராளுமன்ற ஒன்றியம் ஆகியதவ இதணந்து ஏற்பாடு 

பசய்துள்ளன. 

 மாநிலங்களதவயின் உறுப்பினராகத் நதரந்்பதடுக்கப்பட்ட நாகாலாந்தின் முதல் 

நாடாளுமன்ற பபண் உறுப்பினரான S.பாங்நகான் பகான்யாக் இந்த மாநாட்டில் இந்திய 

நாட்டின் சாரப்ாகப் பங்நகற்கிறார.் 

 இந்த மாநாட்டில் ‘பருவநிதல நடவடிக்தககளுக்கான இளம் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள்’ குறிதத்ு அவர ்தனது எண்ணங்கதளப் பகிரந்்து பகாள்ள உள்ளார.் 
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ஸ்கல்ொங் ரிக்சின் 

 இவர ் ஆக்சிஜன் உதவியின்றி அன்னபூரண்ா மதலயின் உசச்ியில் ஏறிய இந்தியாவின் 

முதல் மதலநயறும் வீரர ்ஆவார.் 

 ஸ்கல்சாங் ரிக்சின் ஆக்ஸிஜன் உதவியின்றி இரண்டு மதலச ் சிகரங்களிலும் ஏறிச ்

சாததன பதடதத்ுள்ளார.் 

 16 நாட்கள் இதடபவளியில், ஏப்ரல் 28 அன்று அன்னபூரண்ா மதலயில் ஏறியும் நம 14 

அன்று நலாட்நச மதலயில் ஏறியும்  இந்தச ்சாததனயானது நமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 அன்னபூரண்ா என்பது வட-மத்திய நநபாளத்தின் கண்டகி மாகாணத்தின் அன்ன பூரண்ா 

மதலத ்பதாடரில் அதமந்துள்ள ஒரு மதலயாகும். 

 இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 8,091 மீட்டர ் உயரத்தில் அதமந்துள்ள உலகின் பதத்ாவது 

உயரமான மதலயாகும். 

 இந்த மதலசச்ிகரத்தில் உயிரிழப்புகள் அதிகம் நிகழ்வதால் இது கில்லர ் மவுண்டன் 

என்றும் அதழக்கப் படுகிறது. 

 

 

புகனவுக் ககதக்கான சபண்கள் பரிசு 

 மதிப்புமிக்க இலக்கியப் பரிசானது “The Book of Form and Emptiness” என்ற நாவலுக்காக 

எழுத்தாளர ்ரூத் ஓபஸக்கி என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதானது வழங்கத் பதாடங்கப்பட்ட 27வது ஆண்டுகளில் முதல்முதறயாக 

உலகில் உண்தமயான கருதத்ுத ் தாக்கத்திதன ஏற்படுதத்ும் ஒரு ஆங்கில பமாழியின் 

பபண் எழுத்தாளருக்கு புதனவுக் கததக்கான மகளிர ்பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 
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விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ெரவ்நதெ குத்துெெ்ண்கட ெங்கத்தின் உலக மகளிர் குத்துெெ்ண்கட ொம்பியன்ஷிப் 

நபாட்டி 

 சரவ்நதச குத்துசச்ண்தடச ் சங்கதத்ின் (IBA) 12வது  உலக மகளிர ் குதத்ுச ் சண்தட 

சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டியானது துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 சபலோரஸ் மற்றும் ரஷ்ய நாட்டு குதத்ுசச்ண்தட வீரரக்ள் இந்தப் நபாட்டியில் பங்நகற்க 

அனுமதிக்கப் படவில்தல. 

 கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முதல் முதறயாக இந்திய அணி இதில் பமாதத்ம் 3 

பதக்கங்கதள பவன்றுள்ளது. 

 இதில் ஒரு தங்கம் மற்றும் இரண்டு பவண்கலம் ஆகியவற்னறக் சகோண்டுை்ைது. 

 
 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான படகுப் பந்தய உலகக் நகாப்கபப் நபாட்டி - 

மகளிருக்கான 200 மீட்டர ்படகுப் பந்தயம் 

 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் நபாட்டி நாயகி பிரசச்ி யாதவ், உலகக் 

நகாப்தபப் பதக்கத்திதன பவன்ற முதல் இந்தியப் படநகாட்டும் வீராங்கதன என்ற 

வரலாற்றிதனப் பதடதத்ார.் 

 நபாலந்தின் நபாஸ்னான் நகரில் நதடபபற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான படகுப் 

பந்தய உலகக் நகாப்தபப் நபாட்டியில் VL2 மகளிருக்கான 200 மீட்டர ் பந்தயத்தில் 

பவண்கலப் பதக்கத்திதன பவன்றார.் 

 கடந்த ஆண்டு நடாக்கிநயா நகரில் நதடபபற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் 

நபாட்டியில் இறுதிப் நபாட்டிக்குத ் தகுதி பபற்று, இறுதிப் நபாட்டி வதர பசன்ற முதல் 

இந்திய வீராங்கதன பிரசச்ி ஆவார.் 

 

IBSA ெூநடா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் நபாட்டி 

 கஜகஸ்தோன் நோட்டில் நூர ் சுல்தோன் நகரில் நனடசபற்ற IBSA ஜூநடா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

நபாட்டியில் இந்தியா தனது முதல் பதக்கத்தத பவன்றது. 

 இதில் நபாட்டியிட்ட 21 நாடுகளில் 18 நாடுகள் பதக்கங்கதள பவன்றன. 

 ஈராக், சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் இந்தியா உட்பட பல நாடுகள் IBSA கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

நபாட்டியில் தனது முதல் பதக்கங்கதளப் பபற்றன. 
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ISSF உலகக் நகாப்கபப் நபாட்டி 2022 

 2022 ISSF உலகக் நகாப்தபப் நபாட்டிகளின் 10 மீட்டர ்ஏர ்தரபிள் பிரிவில் இந்திய மகளிர ்

துப்பாக்கிச ் சுடுதல் வீராங்கதனகை் அணியானது இந்தியாவிற்கானத் தங்கப் 

பதக்கத்திதன பவன்றது. 

 அஸ்சபரிஜோன் நோட்டின்  பாகு நகரில் நதடபபற்று வரும் ISSF உலகக் நகாப்தபப் 

நபாட்டிகளில் இந்தியா பபறும் முதல் பதக்கம் இதுவாகும். 

 இந்தியாதவ நசரந்்த இளநவனில் வோலறிவன், ஸ்நரயா அகரவ்ால், ரமிதா ஆகிய மூவரும் 

படன்மாரக்் அணிதய வீழ்த்தினர.் 

 

பிசரஞ்சு ஓபன் நபாட்டி 2022 

 பிரோன்ஸ் தனலநகர ்போரஸீில் நனடசபற்ற 14வது பிசரஞ்ச ்ஓபன் சடன்னிஸ் தபோட்டியில் 

ஸ்சபயின் நோட்னடச ்தசரந்்த ரஃதபல் நடோல் சோம்பியன் பட்டம் சவன்றோர.் 

 இவர ்நோரத்வ நோட்னடச ்தசரந்்த கோஸ்பர ்ரூட்னடத் ததோற்கடித்தோர.் 

 இந்த சவற்றியின் மூலம், அவரது சோதனனப் பட்டியல் 22வது கிரோண்ட்ஸ்லோம் பட்டமோக 

விரிவனடந்தது. 

 இதில் ஒரு சோதனன அைவோக 14 பிசரஞ்ச ்ஓபன் பட்டங்களும் அடங்கும். 

 இவர ் பிரோன்சின் தரோலண்ட் கதரோஸில் நடந்த தபோட்டியின் மிகவும் வயதோன ஆண் 

சோம்பியன் ஆனோர.் 

 பிசரஞ்ச ் ஓபன் என்பது கைிமண் தனரயில் நடக்கும் ஒதரசயோரு சடன்னிஸ் சோம்பியன் 

ஷிப் தபோட்டி ஆகும். 

 

 

FIFA நகாப்கப 2022 

 1958 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தவல்ஸ் நோடு முதல் முனறயோக FIFA உலகக் தகோப்னபனய 

எட்டியுை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் FIFA உலகக் தகோப்னப FIFA உலகக் தகோப்னபப் தபோட்டியின் 22வது 

சதோடரோக நடதத்த் திட்டமிடப்பட்டுை்ைது. 

 இது கதத்ோரில் முதன்முனறயோக நனடசபற உை்ைது. 
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 அரபு நோடுகைில் நனடசபறும் முதல் உலகக் தகோப்னப இதுவோகும். 

 2002 ஆம் ஆண்டு சதன் சகோரியோ மற்றும் ஜப்போனில் நனடசபற்ற தபோட்டிகளுக்குப் பிறகு, 

முழுனமயோக ஆசியோவில் நனடசபறும் இரண்டோவது உலகக் தகோப்னப இது ஆகும். 

 கூடுதலோக, 2026 ஆம் ஆண்டு அசமரிக்கோ, சமக்சிதகோ மற்றும் கனடோவில் நனடசபறும் 

தபோட்டியில் 48 அணிகை் பங்தகற்கும் நினலயில், 32 அணிகை் பங்தகற்கும் கனடசிப் 

தபோட்டியோகவும் இது இருக்கும். 

 கதத்ோரின் கடுனமயோனக் தகோனட சவப்பம் கோரணமோக, இந்த உலகக் தகோப்னப நவம்பர ்

பிற்பகுதியில் இருந்து டிசம்பர ்நடுப்பகுதி வனர நனடசபறவுை்ைது.  

 இதனோல்  இதுதவ தம, ஜூன் அல்லது ஜூனல மோதங்கைில் நனடசபறோத முதல் தபோட்டி 

ஆகும். 

 

நபாலட் டரல்ிகாநனாவ் நகாப்கப 

 இது கஜகஸ்தோனின் அல்மோட்டியில் நனடசபற்ற ஒரு மல்யுத்தப் தபோட்டியோகும். 

 ரிதயோ ஒலிம்பிக்கில் சவண்கலப் பதக்கம் சவன்ற சோக்சி மோலிக் இந்தக் தகோப்னபயில் 

தனது முதல் சரவ்ததசத் தங்கப் பதக்கத்னத சவன்றோர.் 

 இந்தியோ இந்த சரவ்ததச மல்யுத்தத்தின் தரவரினசத் சதோடனர 12 பதக்கங்களுடன் 

இரண்டோவது இடத்தில் முடிதத்து. 

 ஈரோன் இதில் 14 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் முதல் இடதத்ினனப் பிடிதத்து. 

 

அயரன்்நமன் டிகரயத்லான் 

 ஷ்தரயோஸ் G. ஓசூர,் சஜரம்னியின் ஹோம்பரக்்கில் நனடசபற்ற கடினமோன ‘அயரன்்தமன்’ 

டினரயத்லோன் தபோட்டினய நினறவு சசய்த இந்திய ரயில்தவயின் முதல் அதிகோரி என்ற 

சபருனமனயப் சபற்றோர.் 

 இது உலகின் கடினமோன ஒற்னற நோைில் நனடசபறும் வினையோட்டு தபோட்டியோகக் கருதப் 

படுகிறது. 

 இந்த நிகழ்வில் 3.8 கிமீ நீசச்ல், 180 கிமீ னசக்கிை் ஓட்டுதல் மற்றும் 42.2 கிமீ ஓட்டம் 

ஆகியனவ அடங்கும். 

 

ஒரு நாள் நபாட்டியில் 3 சதாடர் ெதங்கள் 

 பாகிஸ்தான் அணித் ததலவர ் பாபர ் அசாம், நமற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரானப் 

நபாட்டியில் சதம் அடிதத்ு சாததனயினனப் பதடதத்ுள்ளார.் 

 இதன்மூலம், ஒரு நாள் நபாட்டிகளில் இரண்டு பவவ்நவறு சந்தரப்்பங்களில் பதாடரந்்து 

மூன்று சதங்கள் அடிதத் முதல் மட்தடப் பந்து வீரர ்என்ற பபருதமதய இவர ்பபற்றார.் 

 ஒரு நாள் நபாட்டிகளில் பாபர ் பதாடரந்்து மூன்று சதங்கள் அடிப்பது இது இரண்டாவது 

முதறயாகும். 

 இவர ்முன்னதாக, 2016 ஆம் ஆண்டில் நமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிராக நதடபபற்ற 

நபாட்டித் சதோடரில் 120, 123 மற்றும் 117 என்ற கணக்கில் அடுத்தடுதத் இன்னிங்ஸ்களில் 

மூன்று சதங்கள் அடிதத்ு ரன்கதளக் குவித்தார.் 
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நகநலா இந்தியா இகளஞர் விகளயாட்டுப் நபாட்டிகள் 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டின் நகநலா இந்தியா  இதளஞர ் விதளயாட்டுப் நபாட்டிகளில் இந்தப் 

தபோட்டிதய நடதத்ிய ஹரியானா அணி 52 தங்கப் பதக்கங்களுடன் பட்டதத்ிதன 

பவன்றது. 

 ஹரியானா அணியானது 39 பவள்ளி மற்றும் 46 பவண்கலப் பதக்கங்கதளயும் 

பவன்றுை்ைது.  

 தமலும் இதன் ஒட்டு பமாதத்ப் பதக்க எண்ணிக்தக 137 ஆகும். 

 மகாராஷ்டிரா அணி 45 தங்கம், 40 பவள்ளி, 40 பவண்கலப் பதக்கங்கதளப் பபற்று 125 

பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்ததப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 கரந்ாடகா அணியானது, 22 தங்கம், 17 பவள்ளி, 28 பவண்கலம் என 67 பதக்கங்களுடன் 

மூன்றாவது இடத்ததப் பிடித்தது. 

 

அதிக நகால் அடித்த ஐந்தாவது வீரர ்

 இந்திய ஆடவர ்கால்பந்து அணித ்ததலவர ்சுனில் நசத்ரி 84 நகால்கள் அடிதத்ு சரவ்நதசக் 

கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக நகால்கள் அடிதத் ஐந்தாவது வீரர ்ஆக மாறினார.் 

 தற்நபாது, சரவ்நதசக் கால்பந்து வரலாற்றில் 117 நகால்களுடன் அதிக நகால்கள் அடிதத் 

வீரர ்என்ற பபருதமதய பரானால்நடா பபற்றுள்ளார.் 

 பமஸ்ஸி பமாத்தம் 86 நகால்களுடன் நான்காவது இடதத்ில் உள்ளார.் 

 

ஈட்டி எறிதலில் நதசியெ ்ொதகன 

 நீரஜ் நசாப்ரா, பின்லாந்தில் நதடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு பாநவா நூரம்ி விதளயாட்டுப் 

நபாட்டியில், 89.30 மீட்டர ் ஈட்டி எறிந்ததன் மூலம் தனது பசாந்தத் நதசியச ் சாததனதய 

முறியடிதத்ார.் 

 நீரஜ் நசாப்ரா, 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் நமற்பகாண்ட, தனது பசாந்தத ்நதசியச ்

சாததனயான 88.07 மீ என்ற சாததன அளதவ விஞ்சியுள்ளார.் 

 இது உலகில் இதுவதர நதடபபற்ற நபாட்டித் பதாடரக்ளில் நமற்பகாள்ளப்பட்ட 

ஐந்தாவது சிறந்த ஈட்டி எறிதல் சாததனயாகும். 

 

FIFA உலகக் நகாப்கப 2026  

 2026 ஆம் ஆண்டு உலகக் நகாப்தபக்கான நபாட்டிகள் இந்தப் நபாட்டிகதள ஏற்பாடு 

பசய்யும் அபமரிக்காவில் 11 நகரங்களிலும், பமக்ஸிநகாவில் மூன்று இடங்களிலும், 

கனடாவில் இரண்டு இடங்களிலும் நதடபபற உள்ளன. 

 48 அணிகள் இப்நபாட்டியில் இடம் பபறுவது இதுநவ முதல் முதறயாகும். 

 கதத்ாரில் நதடபபறவுை்ை 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் நகாப்தபப் நபாட்டியில் 

நபாட்டியிடும் 32 அணிகளில் இருந்து இது 48 ஆக அதிகரிக்கவுள்ளது. 

 பமக்சிநகா நகரமானது 1970 மற்றும் 1986 ஆம் ஆண்டுகளில் FIFA உலகக் நகாப்தபப் 

நபாட்டிகதள நடதத்ியது. 

 இந்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டமானது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற வழங்கப் படுகிறது. 
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44வது ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் நபாட்டி  

 44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் நபாட்டிக்கான வரலாற்று சிறப்புமிக்க நஜாதிதய ஏந்திய 

சுழல் ஓட்டத்திதனப் பிரதமர ்அவரக்ள் பதாடங்கி தவத்தார.் 

 இந்த ஆண்டு, சரவ்நதச சதுரங்கக் கூட்டதமப்பானது, ஒலிம்பிக் பாரம்பரியத்தின் ஒரு 

அங்கமான சதுரங்க ஒலிம்பியாட் நஜாதிதய முதல் முதறயாக நிறுவியுள்ளது. 

 சதுரங்க ஒலிம்பியாட் நஜாதிதய ஏந்திய சுழல் ஓட்டதத்ிதனக் பகாண்ட முதல் நாடு 

இந்தியாவாகும். 

 

17 வயதுக்குட்பட்நடாருக்கான ஆசிய ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டி 

 கிரக்ிஸ்தானின் பிஷ்பகக் நகரில் நதடபபற்ற 17 வயதுக்குட்பட்நடாருக்கான ஆசிய 

சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் இந்திய மகளிர ் மல்யுதத் அணியானது பவற்றி பபற்று 

உள்ளது. 

 இந்தியா எட்டு தங்கம், ஒரு பவள்ளி மற்றும் ஒரு பவண்கலப் பதக்கங்களுடன் இந்தப் 

நபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்திதன பவன்றது. 

 ஜப்பான் அணி இரண்டாம் இடத்ததயும், மங்நகாலிய அணி மூன்றாவது இடத்ததயும் 

பபற்றன. 

 

20வது நாட்டுப்புறக் கண்காட்சி 

 பழங்குடியினர ் விவகாரங்கள் துனற அதமசச்ர ் அரஜ்ுன் முண்டோ, ஒடிஷாவின் பூரி 

நகரிலுள்ள சாரதாபாலி என்னுமிடதத்ில் நதடபபற்ற 20வது நாட்டுப்புறக் கண்காட்சி 

(நதசியப் பழங்குடியினர ்/ நாட்டுப்புறப் பாடல் மற்றும் நடன விழா) மற்றும் 13வது கிரிஷி 

கண்காட்சி 2022 ஆகியவற்றிதனத் பதாடங்கி தவத்தார.் 

 இந்த இரண்டுக் கண்காட்சிகளும் முதறநய பழங்குடியினரின் கலாசச்ாரத்ததப் 

பாதுகாத்தல் மற்றும் நவளாண்தமயில் புதுதமகதள ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றிதன 

நநாக்கமாகக் பகாண்டதாகும். 

 நவளாண்தம பதாடரப்ான புதுதமகள், தயாரிப்புகள், தீரவ்ுகள் மற்றும் நசதவகதளக் 

பகாண்ட அதனத்து அதமப்புகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் கிருஷி கண்காட்சி ஒரு 

தளமாகும். 

 

இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணித்தகலவர ்

 2022 ஆம் ஆண்டு மகளிருக்கான ஹாக்கி உலகக் நகாப்தப மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு 

காமன்பவல்த் விதளயாட்டுப் நபாட்டிகளில் பங்நகற்க உள்ள இந்திய மகளிர ் ஹாக்கி 

அணிக்கு இந்திய நகால்கீப்பர ் சவிதா புனியா அணித் ததலவராக பபாறுப்நபற்க 

உள்ளார.் 

 நீண்ட காலம் இந்திய அணித் ததலவராகப் பணியாற்றிய ராணி ராம்பால் இந்தப் 

நபாட்டிகளின் நபாது பங்நகற்கமாட்டார.் 

 டீப் கிநரஸ் எக்கா இந்திய அணியின் துதணத் ததலவராக பசயல்படுவார.் 
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 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான காமன்பவல்த் விதளயாட்டுப் நபாட்டிகள் இங்கிலாந்தில் உள்ள 

பரம்ிங்காம் நகரில் ஜூதல 28 ஆம் நததி பதாடங்க உள்ளது. 

 15வது FIH மகளிருக்கான ஹாக்கி உலகக் நகாப்தப 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூதல மாததத்ில் 

ஸ்பபயின் மற்றும் பநதரல்ாந்து ஆகிய இடங்களில் நதடபபற உள்ளது. 

 இது சரவ்நதச ஹாக்கிக் கூட்டதமப்பால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட உள்ளது. 

 

41வது ஆசியத் தடகள கெக்கிள் ஓட்ட ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டி 

 இந்நிகழ்சச்ியானது புது படல்லியில் நதடபபற்றது. 

 இது ஒரு UCI (உலக தசக்கிள் ஓட்டப் நபாட்டியின் ஆளுதக குழு) முதல்நிதலப் நபாட்டி 

ஆகும். 

 இந்தப் நபாட்டியானது தனிநபரக்தள தரவரிதசப்படுத்தவும், தசக்கிள் ஓட்டும் 

வீரரக்தள 2024 ஆம் ஆண்டு பாரஸ்ீ ஒலிம்பிக் நபாட்டிக்குத் தகுதி பபறச ் சசய்யவும் 

உதவும். 

 இப்நபாட்டியில் ஜப்பான் முதலிடத்ததயும், பதன் பகாரியா இரண்டாம் இடத்ததயும் 

பபற்றன. 

 இந்திய தசக்கிள் ஓட்டும் வீரரக்ள் அணியானது 23 பதக்கங்களுடன் தனது பங்நகற்பிதன 

நிதறவு பசய்தது. 

 இதில் இரண்டு தங்கம், ஆறு பவள்ளி மற்றும் 15 பவண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். 

 இந்தச ் சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டிகளில் இந்திய அணியின் மிகசச்ிறந்த பங்நகற்பு இதுதவ 

ஆகும். 

 ஆண்களுக்கான ஸ்பிரிண்ட் நபாட்டியில் இந்தியாவின் பரானால்நடா சிங் பவள்ளிப் 

பதக்கம் பவன்றார.் 

 இந்த ஆசிய அளவிலானப் நபாட்டியில் ஒரு தனிநபர ் பவன்ற இந்தியாவின் முதல் 

பவள்ளிப் பதக்கம் இதுவாகும். 

 

ரஞ்சிக் நகாப்கப 2022 

 பபங்களூருவில் உள்ள M.சின்னசாமி தமதானதத்ில் நதடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு ரஞ்சிக் 

நகாப்தபப் நபாட்டியின் இறுதிப் நபாட்டியில் மதத்ியப் பிரநதச அணி பவற்றி பபற்று 

வரலாறு பதடத்தது. 

 இந்த அணி மும்தப அணிதய வீழ்த்தி தனது முதல் ரஞ்சிக் நகாப்தபதய பவன்றது. 

 மும்தப வீரர ்சரஃ்பராஸ் கான் ‘நபாட்டியின் நாயகனாக’ அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 இந்தப் நபாட்டிகளில் 41 பவற்றிகளுடன் மும்தப அதிக முதற இந்தப் நபாட்டிதய 

பவன்றுள்ளது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக பால் தினம் – ெூன் 01 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் நவளாண்தம அதமப்பினால் நிறுவப்பட்டது. 

 உலக பால் தினமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 பால்பண்தணத் துதறயுடன் பதாடரப்ுதடய நடவடிக்தககளில் கவனத்தத ஈரக்ச ்

சசய்வதற்கான வாய்ப்தப வழங்குவநத இந்தத் தினத்தின் நநாக்கமாகும். 

 

உலகப் சபற்நறார் தினம் - ெூன் 01 

 2012 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்17 ஆம் நததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சதப ஜூன் 01 

ஆம் நததியிதன உலகப் பபற்நறார ் தினமாகக் கதடப்பிடிக்கச ் சசய்வதற்கான ஒரு 

தீரம்ானத்திதன நிதறநவற்றியது. 

 ஒரு குழந்ததயின் வாழ்க்தகயில் பபற்நறார ் ஆற்றும் பங்களிப்பிதனக் பகௌரவிக்கச ்

சசய்யும் வதகயில் இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உலக அதமதிக் கூட்டதமப்பு என்ற அதமப்பானது, அவரக்ளின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

தங்கள் குழந்ததகதள வளரக்்கச ் சசய்வதிலும் பாதுகாப்பதிலும் பராமரிப்பாளரக்ை் / 

பபற்நறாரக்ள் ஆற்றும் முயற்சிகதள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

சதலுங்கானா மாநில உருவாக்கத் தினம் - ெூன் 02 

 

 பதலுங்கானா மாநிலமானது 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 02 ஆம் நததியன்று முந்ததய 

ஒருங்கிதணந்த ஆந்திரப் பிரநதசத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது. 

 ஆந்திரா மற்றும் பதலுங்கானா ஆகிய இரு மாநிலங்களும் ஐதராபாத ் நகரத்தினன 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குத் தத்தமது ததலநகராகப் பகிரந்்து பகாள்வது என முடிவு 

பசய்யப் பட்டது. 

 பின்னர,் சீமாந்திரா தனது பசாந்தத் ததலநகராக அதமக்கப்படும் என அறிவிக்கப் 

பட்டது. 
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 இருப்பினும், தஹதராபாத்தின் வருவாய் பதலுங்கானா மாநிலத்திற்கு மட்டுநம சசன்று 

நசரும். 

 நமலும், சீமாந்திராவுக்கு எந்த சிறப்பு அந்தஸ்தும் வழங்கப்படவில்தல. 

 

உலக மிதிவண்டி தினம் – ெூன் 03 

 மிதிவண்டிதயப் பயன்படுதத்ுவதால் ஏற்படும் நன்தமகள் குறித்த விழிப்புணரத்வப் 

பரப்புவதற்காக இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் கூற்றுப்படி, இந்தத் தினமானது "மிதிவண்டியின் மீதோன 

தனிதத்ுவம், அதன் நீண்ட நாள் உதழக்கும் திறன் மற்றும் பல்வனக உபதயோகம்" 

ஆகியவற்தற எடுதத்ுதரக்கிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் 72வது அமரவ்ில் தீரம்ானம் நிதறநவற்றப்பட்ட பின்னர ் 2018 

ஆம் ஆண்டு முதல் இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

வன்முகறயால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவிக் குழந்கதகளுக்கான ெரவ்நதெ தினம் - 

ெூன் 04 

 உடல்ரதீியாகவும் மனரதீியாகவும் பாதிக்கப்பட்டக் குழந்ததகள் பற்றிய ஒரு விழிப்பு 

உணரவ்ிதன ஏற்படுதத்ுவதத இதத்ினம் நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 கடுதமயான தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவிக் குழந்ததகளுக்கான முதல் 

சரவ்நதச தினமானது 1982 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 ஆம் நததியன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 அந்தச ் சமயதத்ில், பலபனான் நபாரில் பாதிக்கப்பட்டவரக்தள தமயமாகக் பகாண்டு 

இந்தத் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் (WED) - ெூன் 05 

 இது ஐக்கிய நோடுகைின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அனமப்பினோல் (UNEP) ஏற்போடு சசய்யப் 

படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் இத்தினமோனது, 50வது உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்தினனக் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டு இதத்ினதத்ினன ஸ்வீடன் நடதத்ுவததோடு இதன் கருதத்ுரு, 'ஒதர ஒரு பூமி' 

என்பதோகும். 

 ஒதர ஒரு பூமி என்பது 1972 ஆம் ஆண்டு ஸ்டோக்தஹோம் மோநோட்டின் ஒரு முழக்கமோக 

இருந்தது. 

 மனித சுற்றுசச்ூழல் சதோடரப்ோன ஐக்கிய நோடுகைின் மோநோடு அல்லது ஸ்டோக்தஹோம் 

மோநோடு 1972 ஆம் ஆண்டில் நனடசபற்றது. 

 சுற்றுசச்ூழனல முக்கிய நிகழ்சச்ி நிரலோகக் சகோண்ட முதல் உலக மோநோடு இதுவோகும். 

 இந்த மோநோடோனது, "ஆதரோக்கியமோன சூழலில் வோழ்வதற்கோன ஒரு உரினமனய" ஒரு 

"அடிப்பனட மனித உரினம" என்று அறிவிதத்து. 

 இதன் மூலம், உலக சுற்றுசச்ூழல் தினம் என்ற கருதத்ோனது முனறப்படுத்தப்பட்டது. 

 மோரிஸ் ஸ்ட்ரோங்க் என்பவரோல் நிறுவப்பட்ட ஐக்கிய நோடுகைின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட 

அனமப்பினன உருவோக்கவும் இந்த மோநோடு வழி வகுத்தது. 

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


                   
 

157 
 

ெட்டவிநராத, புகாரளிக்கப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடிப்பிற்கு எதிரான 

நபாராட்டத்திற்கான ெரவ்நதெ தினம் - ெூன் 05 

 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மோததத்ில் ஐக்கிய நோடுகை் சபோதுச ்சனப அதன் நினலயோன 

மீன்பிடித் தீரம்ோனத்தில் இந்த நோனை அறிவிதத்து. 

 14 நினலயோன தமம்போட்டு இலக்குகைில் 4வது இலக்கோனது 2015 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய 

நோடுகை் சபோதுச ்சனபயோல் ஏற்றுக் சகோை்ைப் பட்டது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்ய சமாழி தினம் - ெூன் 06 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் யுசனஸ்தகோ அனமப்பினோல் நிறுவப்பட்டது. 

 இது ரஷ்யக் கவிஞரோன அசலக்சோண்டர ் புஷ்கின் என்பவரின் பிறந்த நோளுடன் ஒத்துப் 

தபோகிறது. 

 இவர ்நவீன ரஷ்ய சமோழியின் தந்னத என்று கருதப்படுகிறோர.் 

 இது ஐக்கிய நோடுகை் சனபயோல் பயன்படுதத்ப்படும் ஆறு அதிகோரப் பூரவ் சமோழிகைில் 

ஒன்றோகும். 

 அனவ ஆங்கிலம், அதரபியம், ஸ்போனியம், சீனம், ரஷ்யம் மற்றும் பிரஞ்சு ஆகியனவ 

ஆகும். 

 

உலக உணவுப் பாதுகாப்புத் தினம் – ெூன் 07 

 உணவுப் போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோக 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ஐக்கிய நோடுகை் சனபயோல் நிரண்யிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, "போதுகோப்போன உணவு, சிறந்த 

ஆதரோக்கியம்" என்பதோகும்.. 

 உலக சுகோதோர அனமப்பு (WHO) மற்றும் ஐக்கிய நோடுகை் சனபயின் உணவு மற்றும் 

தவைோண்னம அனமப்பு (FAO) ஆகியனவ இனணந்து இந்தத் தினத்னத ஏற்போடு சசய்து 

உை்ைன. 
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உலக மூகளக் கட்டி நநாய் தினம் – ெூன் 08 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, 'ஒற்றுனமதய வலினம' என்பதோகும். 

 இத்தினமோனது முதன்முதலில் 2000 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 08  ஆம் தததியன்று, மூனைக் கட்டி 

தநோயினோல் போதிக்கப்பட்ட தநோயோைிகனை ஆதரிப்பதற்கோக சஜரம்ன் மூனைக் கட்டி 

தநோய்ச ்சங்கதத்ோல் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இரண்டு வனகயோன மூனைக் கட்டிகை் உை்ைன. 

 அனவ புற்றுதநோய் அல்லோத வனக (தீங்கற்ற) மற்றும் புற்றுதநோய் சோரந்்த வனக 

(தீங்குனடய) ஆகியனவ ஆகும். 

 

 

உலகப் சபருங்கடல் தினம் - ெூன் 08 

 மனித நடவடிக்னககைின் எதிரம்னறயோன தோக்கத்னத முன்னினலப்படுதத்ச ்

பசய்வதற்கோக இத்தினமோனது  அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1992 ஆம் ஆண்டில் நனடசபற்ற சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தமம்போட்டுக்கோன ஐக்கிய நோடுகை் 

மோநோட்டின் (UNCED) புவி உசச்ி மோநோட்டில், கனடோவின் சபருங்கடல் கல்வி 

நிறுவனதத்ினோல் உலகைவில் சபருங்கடல் தினதத்ினனக் சகோண்டோடும் கருத்தோனது 

முன் னவக்கப்பட்டது. 

 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2008 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகை் சபோதுச ் சனப இந்த 

தினதத்ினன அனுசரிப்பதற்கோன தீரம்ோனத்தினன நினறதவற்றியது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, "புத்துயிரப்்பு: சபருங்கடலுக்கோன கூட்டு 

நடவடிக்னக" என்பதோகும். 
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உலக அங்கீகார தினம் – ெூன் 09 

 இது சரவ்ததச அங்கீகோர மன்றம் (IAF) மற்றும் சரவ்ததச ஆய்வக அங்கீகோர ஒதத்ுனழப்பு 

அனமப்பு (ILAC) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சிகைோல் நிறுவப்பட்டது. 

 உலக அங்கீகோர தினமோனது முதன்முனறயோக 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 09 ஆம் தததியன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நோடுகைின் நினலயோன தமம்போட்டு இலக்குகனை (SDGs) சசயல்படுதத்ுவதில் 

அங்கீகோரம் என்பது ஒரு முக்கியப் பங்கினன வகிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினதத்ின் கருத்துரு, "அங்கீகோரம்: சபோருைோதோர வைரச்ச்ி மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலில் நினலத்தன்னம" என்பதோகும். 

 

 

ெரவ்நதெ இருப்புப் பாகத கடவு விழிப்புணரவ்ு தினம்- ெூன் 09 

 இது இருப்புப் பாதத கடவில் பாதுகாப்பிற்கான விழிப்புணரத்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கான 

ஒரு முயற்சியாகும். 

 இந்தப் பிரசச்ாரமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் சரவ்நதச இரயில்நவச ்சங்கத்தால் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 

குழந்கதத் சதாழிலாளர ்முகறக்கு எதிரான உலக தினம் - ெூன் 12 

 குழந்ததத் பதாழிலாளர ் மற்றும் மனிதரக்தளக் கடதத்ுதல் ஆகியதவ பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது 2002 ஆம் ஆண்டில் சரவ்நதச பதாழிலாளர ் அதமப்பால் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் குழந்ததத் பதாழிலாளர ் முதறக்கு எதிரான உலக தினதத்ின் 

கருதத்ுரு, "குழந்ததத் பதாழிலாளர ் முதறதய முடிவுக்குக் பகாண்டு வருவதற்கான 

உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு" என்பதாகும். 

 

ெரவ்நதெ அல்பினிெம் நநாய் விழிப்புணரவ்ு தினம் - ெூன் 13 

 அல்பினிசம் (ததோல் பவளிறல்) நநாய் உள்ளவரக்ளின் மனித உரிதமகளின் 

முக்கியதத்ுவம் மற்றும் அவற்தறக் பகாண்டாடுவதத இதத்ினம் குறிக்கிறது 

 2022 ஆம் ஆண்டு சரவ்நதச அல்பினிசம் விழிப்புணரவ்ு தினத்தின் கருதத்ுரு, "இந்த நநாய் 

குறித்த விழிப்புணரவ்ிதன அதனவரும் உணரும் விதமாக ஒன்றிதணந்துக் குரல் 

எழுப்புதல்" என்பதாகும். 
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 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்18 ஆம் நததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சதபயானது 2015 

ஆம் ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வரும் வதகயில், இத்தினத்திதன அனுசரிப்பதத 

பிரகடனப்படுதத்ும் தீரம்ானதத்ிதன ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 அல்பினிசம் என்பது பிறக்கும் நபாநத காணப்படும் ஒரு அரிய, பதாற்றாத, மரபணு 

ரீதியாகப் பபறப்பட்ட ஒரு மரபணு மாறுபாட்டு நநாயாகும். 

 

உலக இரத்தத் தான தினம் – ெூன் 14 

 இது "பாதுகாப்பான இரத்தம் மற்றும் இரதத்மாற்றத்திற்கான இரத்தப் பிரிவுகளின்" 

அவசியம் பற்றிய விழிப்புணரத்வ பரப்புவநத இதத்ினதத்ின் நநாக்கமாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான முழக்கம் ஆனது “இரதத்த் தானம் பசய்வது ஒற்றுதமதயக் 

குறிக்கும் பசயல்" என்பதாகும். 

 உலக இரதத்த் தான தினமானது காரல்் நலண்ட்ஸ்படய்னரின் பிறந்த நாதளக் 

குறிக்கிறது. 

 மனித இரத்தத்தத முதன்முதலில் ஏ, பி, ஏபி மற்றும் ஓ ஆகியக் குழுக்களாக 

பிரிதப்தடுதத்வர ்இவநர ஆவார.் 

 இவர ்1930 ஆம் ஆண்டில் மருதத்ுவத்துக்கான நநாபல் பரிசிதனப் பபற்றார.் 

 

உலக காற்று தினம் - ெூன் 15 

 காற்றாதல மின்சாரதத்ின் சாதத்ியக் கூறுகதள கண்டறியும் நாளாக இது குறிக்கப் 

படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக காற்று தினத்தின் பகாண்டாட்டமானாது, காற்றாதல 

ஆற்றலின் பலன்கதள அனுபவிப்பதற்காகவும், உலதக மாற்றும் காற்றின் ஆற்றல் 

மற்றும் திறன் குறிதத்ு தனிநபரக்ளுக்குக் கல்விதய வழங்குவதத அடிப்பதடயாகவும் 

பகாண்டது. 

 முதல் காற்று தினம் ஆனது 2007 ஆம் ஆண்டில் ஐநராப்பிய காற்று ஆற்றல் சங்கத்தால் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 

உலக முதிநயார ்துஷ்பிரநயாக விழிப்புணரவ்ு தினம் – ெூன் 15 

 2006 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் இதத்ினம் நதடமுதறக்கு வந்தது. 

 உலக முதிநயார ் துஷ்பிரநயாக விழிப்புணரவ்ு தினமோனது ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ்

சதபயால் 2011 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப் பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 அதனத்து வயதினருக்கும் சமமான டிஜிட்டல் பங்கீடு என்பது 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக 

முதிநயார ்துஷ்பிரநயாக விழிப்புணரவ்ு தினதத்ின் கருதத்ுருவாகும். 

 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் பணம் அனுப்புதலுக்கான ெரவ்நதெ தினம் - ெூன் 16 

 800 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் பணம் அனுப்பும் 200 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ள், பபண்கள் மற்றும் 

ஆண்கதள இந்த நாள் பகௌரவிக்கிறது. 
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 ஐக்கிய நாடுகள் சதபயானது கடந்த ஆண்டிற்கான, குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் பணம் 

அனுப்புதலுக்கான சரவ்நதசத் தினதத்ிற்கான கருத்துருவான, டிஜிட்டல் மற்றும் நிதி 

உள்ளடக்கம் மூலம் மீட்பு மற்றும் தாங்குதிறன் என்றக் கருதத்ுருவிதனநய இந்த 

ஆண்டின் தினதத்ிற்கும் பதாடரக்ிறது. 

 

ெரவ்நதெ ஆப்பிரிக்கக் குழந்கதகள் தினம் - ெூன் 16 

 இந்தத் தினமானது பதன்னாப்பிரிக்காவின் நசாபவட்நடா நகரில், 1976 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 

16 ஆம் நததியன்று நதடபபற்ற மாணவர ்எழுசச்ிதய நிதனவு கூருகிறது. 

 நிறபவறியால் தூண்டப்பட்டக் கல்வி முதறக்கு எதிரப்்பு பதரிவித்த ஆப்பிரிக்க 

மாணவரக்ளால் இந்த ஆரப்்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆப்பிரிக்கக் குழந்ததகள் தினத்தின் கருதத்ுரு, "குழந்ததகதளப் 

பாதிக்கும் தீங்கான நதடமுதறகதள நீக்குதல்: 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் பகாள்தக 

மற்றும் நதடமுதறயில் முன்நனற்றம்" என்பதாகும். 

 

உலகப் பாகலவனமாதல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கக தினம் – ெூன்  

17 

 1994 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இத்தினமானது பாழான நிலத்தத ஆநராக்கியமான 

நிலமாக மாற்றுவதில் கவனம் பசலுதத்ுகிறது. 

 இந்தத் தினதத்ின் முக்கிய நநாக்கமோனது பாதலவனமாக்குததல எதிரத்த்ுப் 

நபாராடுவதற்கான நிதறவு பசய்யக் கூடிய தீரவ்ுகதளக் கண்டறிவதாகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘வறட்சியில் இருந்து ஒன்றுபட்டு மீண்டு 

எழுநவாம்’ என்பதாகும். 

 

உலகக் கடல் ஆகம தினம் - ெூன் 16 

 இத்தினமானது, நமது சுற்றுசச்ூழல் அதமப்பில் கடல் ஆதமகளின் முக்கியதத்ுவத்தத 

அங்கீகரிதத்ு அவற்தறப் பற்றி எடுதத்ுதரதத்ு, அவற்றின் எண்ணிக்தகக் குதறந்து 

வருவது பற்றிய விழிப்புணரத்வப் பரப்புகிறது. 

 இந்தத் தினமானது, கடல் ஆதம உயிரியலின் தந்தத மற்றும் கடல் ஆதம பாதுகாப்பு 

அதமப்பின் நிறுவனரான டாக்டர.்ஆரச்ச்ி கார ் என்பவருக்காக அரப்்பணிக்கப்பட்ட 

தினமாகும். 

 

நிகலயான அறுசுகவ உணவியல் தினம் - ெூன் 18 

 அறுசுதவ உணவியல் (காஸ்ட்நரானமி) என்பது சில நநரங்களில் உணவின் கதல என்றும் 

அதழக்கப் படுகிறது. 

 இந்தத் தினதத்ின் நநாக்கம் நிதலயான உணவு நுகரவ்ு முதறயுடன், குறிப்பாக நாம் 

உண்ணும் உணதவச ் நசகரிப்பது மற்றும் தயாரிப்பது பற்றிய ஒரு கதலயுடன் 

பதாடரப்ுதடய நதடமுதறகதள அங்கீகரிப்பதாகும். 

 இந்தத் தினமானது 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 21 ஆம் நததியன்று ஐக்கிய நாடுகளின் 

பபாதுச ்சதபயினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
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சவறுக்கத்தக்க நபெக்ெ எதிரப்்பதற்கான ெரவ்நதெ தினம் - ெூன் 18 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சதபயானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூதல மாதத்தில், 

“மதங்களுக்கிதடயிலான மற்றும் கலாசச்ாரங்களுக்கு இதடயிலான நபசச்ு 

வாரத்்ததயிதன ஊக்குவிதத்ல் மற்றும் பவறுப்பூட்டும் நபசத்ச எதிரப்்பதில் சகிப்புத ்

தன்தம” என்ற தீரம்ானத்தத ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 இந்தத் தீரம்ானமானது ஜூன் 18 ஆம் நததியிதன பவறுக்கத்தக்க நபசத்ச 

எதிரப்்பதற்கான சரவ்நதச தினமாக அறிவிதத்து. 

 இத்தினமானது 2022 ஆம் ஆண்டில் முதல் முதறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

மன இறுக்க நநாய் நிகனவு தினம் - ெூன் 18 

 முதல் மன இறுக்க நநாய் நினனவு தினம் ஆனது பிநரசில் நோட்டில் 2005 ஆம் ஆண்டில் 

முதன்முதலில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 மன இறுக்க நநாய் என்பது ஒரு நபர ்சமூகத்தில் பதாடரப்ு பகாள்வது பதாடரப்ான அவரது 

திறதனப் பாதிக்கின்ற ஒரு நரம்பியல் வளரச்ச்ி நிதலக் குதறபாடு ஆகும். 

 

 

உலக அரிவாள் வடிவ செல் விழிப்புணரவ்ு தினம் – ெூன் 19 

 இது அரிவாள் வடிவ பசல் நநாய் மற்றும் அதன் சிகிசத்சகள் பற்றிப் பபாதுமக்களுக்கு 

உணரத்த்ுவதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இத்தினமானது நநாயாளிகள், அவரக்ளது குடும்பதத்ினர ் மற்றும் அவரக்ளின் 

பராமரிப்பாளரக்ள் எதிரப்காள்ளும் சிரமங்கதளப் பற்றியும் எடுதத்ுதரக்கிறது. 

 அரிவாள் பசல் இரத்தநசாதக என்பது சிவப்பு இரதத் அணுக்கள் சாதாரண இருபுறக் 

குழிவு வடிவதத்ிற்குப் பதிலாக அரிவாள் வடிவமாக மாறுகின்ற ஒரு வதகயான மரபு வழிக் 

நகாளாறாகும். 
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உலக சமது ஓட்டப் பயிற்சி தினம் - ெூன் 19 

 பமது ஓட்டப் பயிற்சியானது பிரபலமாக வளரந்்து வருவதற்கு ஏற்ற வதகயில் இந்தத ்

தினமானது முதன்முதலில் 1979 ஆம் ஆண்டில் W.T. ரநப என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

 இயற்தகயின் அழதக ரசிதத்ுக் பகாண்நட பமதுவாக நடப்பதற்கு இது மக்கதள 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 

நமாதலின் நபாது நிகழும் பாலியல் வன்முகறகய ஒழிப்பதற்கான ெரவ்நதெ தினம் 

- ெூன் 19 

 15 உறுப்பினரக்தளக் பகாண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சதபயானது 2008 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 19 ஆம் நததியன்று இந்தத் தினத்திதன உருவாக்குவதற்கான ஒரு 

தீரம்ானத்தத நிதறநவற்றியது. 

 இந்தத் தினமானது நமாதலின் நபாது நிகழும் பாலியல் வன்முதற பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுதத்ுவதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துருவானது, ‘தடுப்பநதப் பாதுகாத்தல்: நமாதலின் நபாது 

நிகழும் பாலியல் வன்முதறயின் அதமப்பு சாரந்்த மற்றும் ஒரு பசயல்பாட்டு 

முதறயிலானத் தடுப்தப நமம்படுதத்ுதல்' என்பதாகும். 

 

தந்கதயர ்தினம் - ெூன் 19 

 தந்ததயர ் தினம் என்பது தந்தத மற்றும் தந்ததவழி பிதணப்புகதளயும், சமூகத்தில் 

தந்ததயின் பசல்வாக்தகயும் மதிக்கும் ஒரு விடுமுதற தினமாகும். 

 இத்தினமானது முதல் முதறயாக 1910 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது 

ஞாயிற்றுக் கிழதமயன்று பகாண்டாடப்பட்டது. 

 

நதசிய வாசிப்பு தினம் - ெூன் 19 

 இந்தத் தினமானது புதுதவயில் நாராயண பணிக்கர ் (PN பணிக்கர)் என்பவதரக் 

பகௌரவிப்பதத நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இவர ் நகரளாவில் நூலகம் மற்றும் எழுதத்றிவு இயக்கதத்ின் தந்ததயாகக் கருதப் 

படுகிறார.் 

 நகரள அரசானது PN பணிக்கர ்அறக்கட்டதளயுடன் இதணந்து 1996 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19 

ஆம் நததியன்று வாசிப்பு தினத்திதனத் பதாடங்கியது. 

 

உலக அகதிகள் தினம் – ெூன் 20 

 அகதிகளின் நிதல பதாடரப்ான 1951 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்ததத்ின் 50வது ஆண்டு நிதறதவ 

நிதனவு கூறும் வதகயில் இந்த தினம் முதன்முதலில் 2001 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ில் கருதத்ுரு, 'யாராக இருந்தாலும், எதுவாக 

இருந்தாலும், எப்நபாது நவண்டுமானாலும், பாதுகாப்தபத் நதடுவதற்கு அதனவருக்கும் 

உரிதம உண்டு' என்பதாகும். 
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உலக இகெ தினம் - ெூன் 21 

 2022 ஆம் ஆண்டின் இத்தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, "இதணப்புகளில் இதச" என்பது ஆகும். 

 இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 1982 ஆம் ஆண்டு பிரான்சில் நகாதடக் கால 

சங்கிராந்தி (நீண்ட பகல் தினத்தன்று) அன்று பகாண்டாடப்பட்டது. 

 பிரான்சு நாட்டின் முன்னாள் கதல மற்றும் கலாசச்ாரத் துனற அதமசச்ர ்ஜாக் லாங்நக, 

பமாரிஸ் ஃப்ளூபரட்டுடன் இதணந்து பாரஸீில் ஃநபட் டி லா மியூசிக் என்ற நிகழ்வினனத ்

பதாடங்கினார.் 

 

உலக நீர்நிகலயியல் தினம் - ெூன் 21 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சதபயானது, ஒவ்பவாரு ஆண்டின் ஜூன் 21 ஆம் நததியும் 

உலக நீரந்ிதலயியல் தினத்ததக் பகாண்டாடுவதற்கான ஒரு தீரம்ானத்தத  2005 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 இது சரவ்நதச நீரந்ிதலயியல் அதமப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பசயல்படுதத்ப் பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டானது சரவ்நதச நீரந்ிதலயியல் அதமப்பு நிறுவப்பட்டதன் 101வது 

ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "நீரந்ிதலயியல் - ஐக்கிய நாடுகளின் 

பபருங்கடல் சாரந்்த நடவடிக்தககளின் தசாப்ததத்ிற்கான பங்களிப்பு" என்பதாகும். 

 

8வது ெரவ்நதெ நயாகா தினம் - ெூன் 21 

 2014 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சதபயினால் பதாடங்கப்பட்டததத் 

பதாடரந்்து, 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுநதாறும் ஜூன் 21 ஆம் நததியன்று உலகம் 

முழுவதும் இதத்ினமானது பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 ஜூன் 21 என்பது வடக்கு அதரக்நகாளதத்ில் நிகழும் ஆண்டின் மிக நீண்ட நாள் ஆகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருத்துரு, 'மனித குலத்திற்கான நயாகா' 

என்பதாகும். 

 இந்த ஆண்டு பிரதமர ் நமாடி அவரக்ளின் ததலதமயில் கரந்ாடகாவில் உள்ள தமசூரு 

அரண்மதன தமதானதத்ில் நயாகா நிகழ்சச்ி நதடபபற்றது. 

 

ெரவ்நதெ ெங்கிராந்திக் சகாண்டாட்டத் தினம் - ெூன் 21 

 இந்தத் தினமானது சங்கிராந்திகள் (நீண்ட பகல்) மற்றும் உத்தராயணங்கள் (சம இரவு 

பகல்) மற்றும் பல மதங்கள் மற்றும் இனங்கை் குறித்த கலாசச்ாரங்களுக்கு அவற்றின் 

முக்கியதத்ுவத்ததப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரத்வக் பகாண்டு வருகிறது. 

 நகாதடக் காலச ் சங்கிராந்தி என்பது சூரியன் ஓர ் ஆண்டில் வானதத்ில் மிக உசச் 

நிதலதய அதடயும் ஒரு நாளாகும். 

 நகாதடக் காலச ்சங்கிராந்தி என்பது பதற்கு அதரக் நகாளதத்ில் ஆண்டின் மிகக் குறுகிய 

நாள் மற்றும் வடக்கு அதரக் நகாளதத்ில் ஆண்டின் மிக நீண்ட நாளாகும். 

 இது பதற்கு அதரக் நகாளத்தில் டிசம்பர ்20 முதல் டிசம்பர ்23 வதர நிகழ்கிறது. 
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உலக மகழக்காடுகள் தினம் - ெூன் 22 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டில் மதழக்காடுகள் கூட்டாண்தம மூலம் நிறுவப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருத்துரு, ‘The Time is Now’ என்பதாகும். 

 காரப்ன் தட ஆக்தசடு உள்ளிட்டத் தீங்கு விதளவிக்கும் வாயுக்கதள உறிஞ்சுவதால், 

மதழக் காடுகள் நன்னீர ் மற்றும் சுத்தமானக் காற்று நபான்ற பல வளங்களின் 

ஆதாரமாக உள்ளன. 

 பூமியின் நமற்பரப்பில் பவறும் 6 சதவீதத்தத மட்டுநம அனவ உள்ளடக்கியிருந்தாலும், 

பூமியில் காணப்படும் அதனதத்ு நிலவாழ்ப் பல்லுயிரக்ளில் சுமார ் 50 சதவீதங்கள் 

மதழக் காடுகளில் காணப் படுகின்றன. 

 

ெரவ்நதெ விதகவகள் தினம் - ெூன் 23 

 விததவகளுக்கு ஆதரதவச ் நசகரிப்பது மற்றும் அவரக்ளின் நிதலதம குறிதத்  

விழிப்புணரத்வப் பரப்புவது இத்தினத்தின் நநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, "விததவகளின் நிதிச ் சுதந்திரதத்ிற்கான 

நிதலயான தீரவ்ுகள்" என்பதாகும். 

 விததவ விவகாரம் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதற்காக லூம்பா என்ற 

அறக்கட்டதளயினால் இந்த தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 1954 ஆம் ஆண்டின் இநத நாளில்தான் லூம்பா பிரபுவின் தாயார ் புஷ்பாவதி லூம்பா 

விததவயானார.் 

 இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் சதபயால் 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் கதடப்பிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 

ெரவ்நதெ ஒலிம்பிக் தினம் - ெூன் 23 

 இந்தத் தினமானது முதன்தமயாக நவீன ஒலிம்பிக் விதளயாட்டுகளின் நதாற்றத்திதன 

நிதனவு கூரும் வதகயில் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 சரவ்நதச ஒலிம்பிக் குழு நதாற்றுவிக்கப்பட்ட நாதள இதத்ினம் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “அதமதியான உலகதத்ிற்காக 

ஒன்றுபடுங்கள்” என்பதாகும். 

 சரவ்நதச ஒலிம்பிக் குழுவின் ததலதமயகம் என்பது சுவிட்சரல்ாந்தின் லுசாநன நகரில் 

அதமந்துள்ளது. 

 சரவ்நதச ஒலிம்பிக் குழுவானது 1894 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 ஆம் நததியன்று பிரான்சின் 

பாரஸ்ீ நகரில் நிறுவப்பட்டது. 

 முதலாவது ஒலிம்பிக் தினமானது 1948 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23 ஆம் நததியன்று 

பகாண்டாடப் பட்டது. 

 இத்தினமானது, சுவிட்சரல்ாந்தின் பசயின்ட் நமாரிட்ஸ் நகரில் நதடபபற்ற சரவ்நதச 

ஒலிம்பிக் குழுவின் 42வது அமரவ்ில் முதன்முதலில் ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 
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ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுெ ்நெகவ தினம் - ெூன் 23 

 உலபகங்கிலும் உள்ள அதனதத்ுத் துதறகளின் வளரச்ச்ியிலும் பபாதுச ் நசதவயின் 

பங்களிப்பு மற்றும் பங்தக இத்தினம் எடுத்துதரக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “COVID-19 பபருந்பதாற்றில் இருந்து மீண்டும் 

சிறப்பாக உருவாக்குதல்: நிதலயான வளரச்ச்ி இலக்குகதள அதடய புதுதமயான 

கூட்டாண்தமகதள நமம்படுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சதப 2002 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாதளத் நதரந்்பதடுத்தது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சதபயானது 2003 ஆம் ஆண்டில் பபாதுச ் நசதவ விருதுகள் 

(UNPSA) திட்டத்தத நிறுவியது. 

 

ெரவ்நதெ மாலுமிகள் தினம் - ெூன் 25 

 1978 ஆம் ஆண்டில் பிலிப்தபன்ஸின் மணிலாவில் மாலுமிகளுக்கானப் பயிற்சி, 

சான்றிதழ் மற்றும் கண்காணிப்புத ்தரநிதலகள் பற்றிய சரவ்நதச மாநாடு நதடபபற்றது. 

 2010 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நதடபபற்ற மாநாடானது மாலுமிகள் தினத்தத 

நிறுவிய தீரம்ானத்தத ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 உலக வரத்்தகம் மற்றும் பபாருளாதாரத்திற்குக் கடல் மாலுமிகள் ஆற்றும் முக்கியப் 

பங்களிப்தப பகௌரவிப்பதற்காக இத்தினமானது பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, "உங்கள் பயணம் - அன்றும் இன்றும், 

உங்கள் சாகசத்ததப் பற்றிப் பகிரந்்து பகாள்ளுங்கள்" என்பதாகும். 

 

நபாகதப் சபாருள் பயன்பாடு மற்றும் ெட்டவிநராதமான கடத்தலுக்கு எதிரான 

ெரவ்நதெ தினம் - ெூன் 26 

 

 சீனாவின் குவாங்டாங்கில் லின் பஜக்சு கஞ்சா வரத்்தகத்தத அகற்றியதத நிதனவு 

கூரும் வதகயில் இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சீனாவில் முதல் ஓபியம் (கஞ்சா) நபாருக்கு சற்று முன்பாக 1839 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 ஆம் 

நததியன்று இதன் வரத்்தகம் முடிவுக்கு வந்தது. 
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 "உடல்நலம் மற்றும் மனிதாபிமான பநருக்கடிகளில் நபாததப் பபாருள் சவால்கதள 

நிவரத்்தி பசய்தல்" என்பது இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுருவாகும். 

 நபாததப்பபாருள் மற்றும் குற்றங்கள் மீதான ஐக்கிய நாடுகள் அலுவலகதத்ின் (UNODC) 

முக்கியப் பணி இது பற்றிய ஒரு  விழிப்புணரத்வப் பரப்புவதாகும். 

 1987 ஆம் ஆண்டில் நதடபபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சதபயின் (UNGA) 93வது முழு 

அளவிலானக் கூட்டத்தின் நபாது, இது நிதறநவற்றப்பட்டது. 

 

சித்திரவகதயால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் ெரவ்நதெ தினம் - ெூன் 26 

 உலகம் முழுவதிலும் சித்திரவததகதள முற்றிலும் ஒழிப்பதத ஐக்கிய நாடுகள் சதப 

நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 முதலாவதாக, இரண்டாம் உலகப் நபாரின் மத்தியில் 1945 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் 

நததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் சாசனம் தகபயழுத்தானது. 

 மனித உரிதமகதள மதிக்கவும் அவற்தற ஊக்குவிக்கவும் ஐக்கிய நாடுகள் சதப 

அனமப்பின் உறுப்பினரக்தளக் கட்டாயப்படுதத்ும் முதல் சரவ்நதச விதிமுதற இது 

ஆகும். 

 சிதத்ிரவதத மற்றும் பிற பகாடூரமான, மனிதாபிமானமற்ற, இழிவான நடத்ததக்கு 

எதிரான இரண்டாவது உடன்படிக்தகயானது 1987 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் நததியன்று 

நதடமுதறக்கு வந்தது. 

 1997 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சதப இது பதாடரப்ான தீரம்ானத்தத 

நிதறநவற்றியது. 

 1998 ஆம் ஆண்டானது உலகளாவிய மனித உரிதமகள் பிரகடனதத்ின் 50வது ஆண்டு 

நிதறதவக் குறிக்கிறது. 

 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSME) தினம் – ெூன் 27 

 குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்கள் என்பது பபாதுவாக 250 பணியாளரக்ளுக்கு நமல் 

பணியமரத்்தாத, ஆனால் உலகளவில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நவதல வாய்ப்புகதள 

உருவாக்குவதற்கு வல்ல நிறுவனங்களாகும். 

 இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ்சதபயால் 2017 ஆம் ஆண்டில் அதன் 74வது 

முழு அளவிலானக் கூட்டதத்ில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 சரவ்நதச சிறு வணிகத்திற்கானச ் சதபயின் (ICSB) 2016 ஆம் ஆண்டு உலக மாநாட்டில், 

உலக நமம்பாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பங்தக அங்கீகரிக்க 

நவண்டிய அவசரத் நததவ குறித்தப் பிரகடனம் நிதறநவற்றப் பட்டததயடுத்து இந்த 

நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் கூற்றுப்படி, முதறயான மற்றும் முதறசாரா குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்தர நிறுவனங்கள் பமாதத் நவதலவாய்ப்பில் 70 சதவிகிதமும், பமாதத் உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 50 சதவிகிதமும் பங்காற்றுகின்றன. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் இந்தத் தினதத்ிற்கான கருத்துரு, ‘குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர 

நிறுவனங்கள் - மீள்நிதலக் கூடிய மீட்சி’ என்பதாகும். 
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உலக நதால் நிறமி இழத்தல் நநாய் தினம் - ெூன் 25 

 இந்த அரிய நதால் நகாளாறால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபல இதசக் கதலஞர ் தமக்நகல் 

ஜாக்சனின் (பாப் மன்னர)் நிதனவாக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 நமலும், லுநகாபடரம்ா என்றும் அனழக்கப் படும் இந்தத் நதால் நிறமி இழதத்ல் நநாய் 

ஆனது ஒரு நாள்பட்ட நதால்சாரந்்த தன்னுடல் தாக்க நிதலயாகும். 

 நதால் நிறமி இழத்தல் நநாயுடன் வாழ கற்றுக் பகாள்வது என்பது 2022 ஆம் ஆண்டின் 

இத்தினதத்ிற்கான கருதத்ுருவாகும். 

 

ெரவ்நதெ சவப்ப மண்டலத் தினம் - ெூன் 29 

 இத்தினம் 2017 ஆம் ஆண்டில் முதல் முதறயாகக் கதடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

 பரப்பளவில் உலகின் 95% சதுப்புநிலக் காடுகளும், 99% சதுப்புநில இனங்களும் பவப்ப 

மண்டலத்தில் அதமந்துள்ளன. 

 உலகின் புதுப்பிக்கதத்க்க நீரவ்ள ஆதாரங்களில் 54 சதவிகிதம் பவப்ப மண்டலதத்ில் 

உள்ளது. 

 உலகின் பமாதத் பரப்பளவில் 40 சதவீதத்தத பவப்ப மண்டலப் பகுதி பகாண்டுள்ளது. 

 இது உலகின் பல்லுயிரப்் பபருக்கதத்ில் நதாராயமாக 80 சதவீதத்ததயும், உலகின் 

பபரும்பாலான பமாழி மற்றும் கலாசச்ாரப் பன்முகதத்ன்தமதயயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

நதசிய புள்ளியியல் நாள் - ெூன் 29 

 மஹாலநனாபிஸ் அவரக்ளுதடயப் பிறந்தநாதள இந்திய அரசு பகாண்டாடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'ஒரு நிதலயான நமம்பாட்டிற்கானத் 

தரவு' என்பதாகும். 

 இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 2007 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29 ஆம் நததியன்று 

பகாண்டாடப் பட்டது. 
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 சமூக-பபாருளாதாரத் திட்டமிடல் மற்றும் பகாள்தக உருவாக்கத்தில் புள்ளி 

விவரங்களின் பங்கு குறிதத்ு இதளஞரக்ளிதடநய ஒரு விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்தச ்

சசய்வதற்காக இந்தத் தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 நபராசிரியர ்பிரசாந்த சந்திர மஹாலநனாபிஸ் இந்தியப் புள்ளியியல் துதறயின் தந்தத 

என அதழக்கப்படுகிறார.் 

 தற்நபாது மஹாலநனாபிஸ் பதாதலவு என அதழக்கப்படும் இரண்டு தரவுத் 

பதாகுப்புகளுக்கு இதடநயயான ஒப்பீட்டு அளதவ வகுத்தவர ்இவநர ஆவார.் 

 இவர ் இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டதத்ிற்காக இரண்டு துதறகளுக்கான உள்ளீட்டு-

பவளியீட்டு மாதிரிதய வழங்கினார.் 

 இது பின்னர ்நநரு-மஹாலநனாபிஸ் மாதிரி என அறியப்பட்டது. 

 இவர ் 1931 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில், பகால்கத்தா நகரில் இந்தியப் புள்ளியியல் 

நிறுவனத்தத (ISI) நிறுவினார.் 

 

ெரவ்நதெ குறுங்நகாள் தினம் - ெூன் 30 

 1908 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் தசபீரியாவில், சுமார ் 2,150 சதுர கிநலாமீட்டர ் (830 சதுர 

தமல்) காடுகதள ஒரு குறுங்நகாள் அழிதத் துங்குஸ்கா நிகழ்வின் ஆண்டு நிதறவு 

நாளில் இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 குறுங்நகாள் தினமானது ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் அவரக்ளால் இதணந்து நிறுவப்பட்டது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ில், ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சதபயானது இந்தத ்

தினதத்ிதனக் பகாண்டாடுவதற்கான ஒரு தீரம்ானத்தத நிதறநவற்றியது. 

 விண்பவளி ஆய்வாளரக்ள் சங்கத்தினர ் முன்தவத்த, விண்பவளியின் அதமதியான 

பயன்பாடுகளுக்கான குழுவால் (COPUOS) அங்கீகரிக்கப்பட்ட, ஒரு முன்பமாழிவின் 

அடிப்பதடயில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, "சிறியது அழகானது" என்பதாகும். 

 

ெரவ்நதெப் பாராளுமன்ற முகற தினம் - ெூன் 30 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சதபயின் தீரம்ானத்தின் மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 1889 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு உலகளாவியப் பாராளுமன்ற அதமப்பான 

பாராளுமன்றங்களுக்கு இதடயிலான ஒன்றியதத்ின் (IPU) உருவாக்கத்ததயும் இந்தத் 

தினமானது அங்கீகரிக்கிறது. 

 பாராளுமன்றங்களுக்கு இதடயிலான ஒன்றியமானது ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சதபயில் 

நிரந்தரப் பாரத்வயாளர ்அந்தஸ்ததப் பபற்றுள்ளது.  

 நமலும் இதன் ததலதமயகம் சுவிட்சரல்ாந்தின் சஜனீவா நகரில் அதமந்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில், பாராளுமன்றங்களுக்கு இதடயிலான ஒன்றியம் மற்றும் இதில் 

உறுப்பினராக உள்ள பாராளுமன்றங்கள் இந்தத் தினதத்ிதன ‘நாடாளுமன்றப் பணியில் 

பபாதுமக்களின் ஈடுபாடு’ என்ற கருதத்ுருவுடன் அனுசரிக்கின்றன. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

எகடக்குகறப்பு வகக நீரிழிவு நநாய் 

 ஒரு புதிய ஆய்வில், குதறந்த BMI உள்ள நீரிழிவு நநாயாளிகள் மற்ற நீரிழிவு 

நநாயாளிகளுடன் ஒப்பிடும் நபாது தனிதத்ுவமான வளரச்ிதத மாற்ற அதமப்பிதனக் 

பகாண்டுள்ளனர.்  

 நமலும் இது இன்னும் பல ஆய்வுகதள  நமற்பகாள்வதற்கு வழிவகுக்கக் கூடிய ஒரு 

தனிதத்ுவமான நநாயாகவும் இருக்கலாம் என்று பதரிய வந்துள்ளது. 

 எதடக்குதறப்பு நீரிழிவு நநாய் என்பது வதக 1 மற்றும் வதக 2 நீரிழிவு நநாயின் 

"கலப்பின" வதகயாக இருக்கலாம். 

 இதனால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் உடல் நபாதுமான இன்சுலின் தயாரிக்காமல் 

இருக்கலாம் அல்லது அதற்கு சரியான எதிரவ்ிதனதய வழங்காமல் இருக்கலாம். 

 நீரிழிவு நநாய் ஆனது, குதறந்த மற்றும் நடுதத்ர வருமானம் பகாண்ட நாடுகளில், 

குதறந்த BMI உள்ள நபரக்ளிதடநய 60 ஆண்டுகளுக்கும் நமலாக ஒரு நநாயாக 

நிலவுவதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் காற்று - சூரியெக்தி கலப்பு மின் நிகலயம் 

 அதானி தஹப்ரிட் எனரஜ்ி பஜய்சால்மர ் ஒன் லிமிபடட் நிறுவனமானது, ரோஜஸ்தோனின் 

பஜய்சால்மர ் நகரில் 390 பமகாவாட் திறனுள்ள காற்றாதல-சூரியசக்தி கலப்பு மின் 

நிதலயம் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த ஆதல இந்தியாவின் முதல் கலப்பு காற்றாதல-சூரிய சக்திதய உற்பத்தி பசய்யும் 

நிதலயமாகும். 

 சூரிய ஆற்றல் மற்றும் காற்று ஆற்றல் உற்பதத்ிதய இதணக்கும் கலப்பு மின் உற்பதத்ி 

நிதலயமானது, மின் உற்பதத்ி இதடநிதலத் ததடதய நீக்கி, அதிகரித்து வரும் மின் 

நததவதயப் பூரத்த்ி பசய்ய மிகவும் நிதலயான ஒரு வாய்ப்பிதன வழங்குவதன் மூலம் 

புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றலின் முழுத ்திறதனயும் பவளிக் பகாணரக்ிறது. 
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30 வயதுக்குட்பட்ட 30 ஆசிய நபரக்ள் பட்டியல் 

 ஃநபாரப்்ஸ் இதழானது, 7வது 30 வயதுக்குட்பட்ட 30 ஆசிய நபரக்ள் பட்டியதல (2022) 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 30 வயதுக்குட்பட்ட 30 நபரக்தள பகௌரவிக்கும் வதகயில் ஒவ்பவான்றும் 10 பிரிவுகதளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியதத்ில் உள்ள 22 நாடுகள் மற்றும் பிரநதசங்கதளச ்நசரந்்த நபரக்ள் 

இந்தப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளனர.் 

 61 பதிவுகளுடன் இந்தியா முதலிடத்திலும், சிங்கப்பூர ்(34), ஜப்பான் (33), ஆஸ்திநரலியா (32), 

இந்நதாநனசியா (30) மற்றும் சீனா (28) ஆகிய நாடுகளும் அததனத் பதாடரந்்து இடம் 

பபற்றுள்ளன. 

 

 

கடம்ஸ் உயர ்கல்வி இதழின் ஆசிய பல்ககலக்கழகத் தரவரிகெ 2022 

 தடம்ஸ் உயர ்கல்வி (THE) இதழானது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன ஆசியப் பல்கதலக் கழகத ்

தர வரிதசயிதன பவளியிட்டது. 

 இந்தத் தரவரிதசயானது, 31 நாடுகள் மற்றும் பிரநதசங்கதளச ் நசரந்்த 616 பல்கதலக் 

கழகங்கதள உள்ளடக்கியது. 

 71 பல்கதலக் கழகங்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளததயடுதத்ு, இந்தியா அதிக 

எண்ணிக்தகயிலான பல்கதலக் கழகங்கள் இடம் பபற்ற மூன்றாவது நாடாக உள்ளது. 

 பபங்களூரு நகரிலுள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமானது (IISc) 42வது 

இடதத்ிதனப் பபற்றுை்ைது.  

 அது முதல் 50 இடங்களில் இடம் பிடிதத் ஒநர நிறுவனமாக மாறியது. 

 தமசூரு நகரிலுள்ள JSS என்ற உயரக்ல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது 65வது 

இடத்ததப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 நராபர ் நகரிலுள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கழகம் 68வது இடத்திலும், இந்தூர ் நகரில் 

உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கழகம் 87வது இடத்திலும் உள்ளன. 

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


                   
 

172 
 

 

 

அொதாரணமான கடநனாெர ்முட்கட 

 ஒரு தனித்தன்தம வாய்ந்த, ஒரு முட்தடக்குள் மற்பறான்று அதடகாப்பது நபான்ற 

வதகயில் அதமந்தப் புததபடிவ தடநனாசர ் முட்தடகள் சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டன. 

 இது மதத்ியப் பிரநதசத்தின் தார ் மாவட்டதத்ில் உள்ள நதசிய தடநனாசர ் படிமப் 

பூங்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 ஒரு முட்தடக்குள் மற்பறாரு முட்தடகள் இருப்பது ஒரு அரிதான நிகழ்வாகும். 

 இம்மாதிரியான அதமப்பானது, இதுவதர பறதவகளில் மட்டுநம காணப் படுவததோடு 

ஊரவ்னவற்றில் இது நபான்ற அதமப்புகள் இதுவதர கண்டறியப் படவில்தல. 

 இந்த விலங்குகளின் படிமங்கள் குஜராத், மதத்ியப் பிரநதசம் மற்றும் நமகாலயா ஆகிய 

பகுதிகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

ஆற்றல் முன்நனற்ற அறிக்கக 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் '7வது நிதலயான நமம்பாட்டு இலக்கிதனக் கண்காணித்தல்: ஆற்றல் 

முன்நனற்ற அறிக்தகயானது' சமீபதத்ில் பவளியிடப்பட்டது. 
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 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அதனவருக்கும் மலிவு விதலயில் நவீன ஆற்றல் விநிநயாகத்தத 

உறுதி பசய்யும் நிதலயான நமம்பாட்டு இலக்தக (SDG 7) அதடயச ்சசய்வதற்காக உலக 

நாடுகள் நமற்பகாள்ளும் முயற்சிகதள இது கண்காணிக்கிறது. 

 இந்த ஆய்வானது 7வது நிதலயான நமம்பாட்டு இலக்கின் பாதுகாவலர ்முகதமகள் என 

அதழக்கப்படும் ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்குதார 

அனமப்புகளால் தமற்சகோை்ைப்பட்டது. 

 உலகளவில் 733 மில்லியன் மக்கள் மின்சார வசதி இல்லாமல் உள்ளனர.் 

 2.4 பில்லியன் மக்கள் இன்னும் தங்கள் ஆநராக்கியதத்ிற்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் தீங்கு 

விதளவிக்கும் எரிபபாருதளப் பயன்படுதத்ிநய சதமக்கிறாரக்ள். 

 568 மில்லியன் மக்கள் மின்சார வசதி பபறாத நிதலயில், உலகில் மிகக் குதறந்த மின்சார 

வசதி பபற்றவரக்ளாக ஆப்பிரிக்கரக்ள் உள்ளனர.் 

 

 

பாராலிசதரிசிநனாசொரஸ் ெநபானிகஸ் 

 தமதல கூறப்பட்ட இந்த உயிரினமோனது 66 மில்லியன் ஆண்டுகை் முதல் 145 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆசியாவின் கதரநயாரப் பகுதிகளில் வாழ்ந்ததாக ஒரு புதிய 

ஆய்வில் பதரிய வந்துள்ளது. 

 இது இரு கால்கள் பகாண்ட ஒரு தடநனாசர ்இனமாகும். 

 ஜப்பானின் வடக்குத் தீவான பஹாக்தகநடாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டப் புதத 

படிவங்களிலிருந்து இது அதடயாளம் காணப்பட்டது. 

 ஆசியாவில் முதன்முதறயாக கடல் படிவுகளில் இருந்து கண்டறியப்பட்ட முதல் புதத 

படிவம் இதுவாகும். 

 இரு கால் மற்றும் முதன்தமயாக தாவரங்கதள உண்ணுகின்ற மூன்று விரல்கள் பகாண்ட 

இந்த தடநனாசரக்ள் பதரிசிநனாசரக்ள் எனப்படும் ஒரு குழுதவச ்நசரந்்ததவயாகும். 

 இந்த இனத்தின் மிகவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னபவன்றால், இதவ வாள் 

நபான்ற நகங்கதளக் பகாண்டிருந்தன என்பநதயாகும். 
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Web5 இயங்குதளம் 

 ட்விட்டர ் ஊடக நிறுவனதத்ின் முன்னாள் ததலதம நிரவ்ாக அதிகாரி ஜாக் நடாரச்ி 

ட்விட்டரில் ‘Web5 ’ என்ற புதிய தளத்தத அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இது பிட்காயின் பிளாக்பசயினில் கட்டதமக்கப்பட்ட Web3 மற்றும் Web 2.0 ஆகியவற்றின் 

கலதவயாகும். 

 தனிப்பட்ட தரதவப் பாதுகாப்பதில் உள்ள சிக்கதலச ்சரி பசய்வதாக இந்த இயங்கு தளம் 

உறுதியளிக்கிறது. 

 Web5 ஆனது நடாரச்ியின் பிளாக் நிறுவனதத்ில் (முன்பு ஸ்பகாயர ் எனப்பட்டது) உள்ள 

பிட்காயின் வணிகப் பிரிவுகளில் ஒன்றான தி பிளாக் பஹட் (TBH) நிறுவனத்தினால் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 

 

கமக்நராொப்ட் நிறுவனத்தின் இன்டரச்நட் எக்ஸ்புநளாரர ்

 தமக்நராசாப்ட் நிறுவனமானது, அதன் 27 ஆண்டு கால இன்டரப்நட் எக்ஸ்புநளாரரின் 

பசயல்பாட்டிதன நிறுத்துவதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

 அந்த நிறுவனதத்ின் பழதமயான இந்த உலாவி ஜூன் 15 முதல் முற்றிலும் நிறுத்தப் படும். 

 தமக்நராசாப்ட் நிறுவனமானது 1995 ஆம் ஆண்டில் இன்டரப்நட் எக்ஸ்புநளாரரின் முதல் 

பதிப்தப விண்நடாஸ் 95 இயங்கு பமன்பபாருளுக்கான கூடுதல் பதாகுப்பாக 

பவளியிட்டது. 

 இதணய உலாவலின் பழதமயான சகாப்ததத்ில் முதன்முதலில் பரவலாக பிரபலமாக 

காணப்பட்ட பநட்ஸ்நகப் நநவிநகட்டர ்என்ற உலாவிநய ஆதிக்கம் பசலுத்தியது. 

 தமக்நராசாப்ட் எட்ஜ் உலோவியோனது 2016 ஆம் ஆண்டில் இன்டரப்நட் எக்ஸ்புநளாரர ்

உலாவியிதன அந்நிறுவனதத்ின் விருப்பமான உலாவியாக மாற்றியது. 

 

வருடாந்திரத் சதாழிலாளர் வளக் கணக்சகடுப்பு 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திரத ் பதாழிலாளர ் வளக் கணக்பகடுப்பு ஆனது 

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துனற அதமசச்கத்தினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 4.8% என்று இருந்த நவதலவோய்ப்பின்தம விகிதமோனது 0.6% 

குதறந்து 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 4.2% ஆகக் குதறந்துள்ளது. 

 கிராமப்புறங்களில் நவதலவோய்ப்பின்தம விகிதம் 3% ஆகவும், நகரப்்புறங்களில் 

நவதலவோய்ப்பின்தம விகிதம் 6.7% ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது. 
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 நதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் ஆனது (NSO) நகரப்்புறங்களில் பதாழிலாளர ்பங்நகற்பு 

விகிதம் (LFPR), பதாழிலாளர ்எண்ணிக்தக விகிதம் (WPR) மற்றும் நவதல வோய்ப்பின்தம 

விகிதம் ஆகியவற்தற மதிப்பிடுவதற்கு நகரப்்புறங்களில் "சுழற்சிக் குழு மாதிரி 

வடிவதமப்தப" பயன்படுதத்ுகிறது.  

 நமலும், நகரப்்புறங்களில் நதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சில வீடுகளுக்கு நான்கு முதற என்ற 

அைவிலோனக் கணக்பகடுப்பிற்கு வருதக தருகிறது. 

 நகரப்்புறங்களில் பதாழிலாளர ் பங்நகற்பு விகிதமோனது, பமாதத் மக்கள் பதாதகயில் 

பதாழிலாளர ் வளத்தில் உள்ள நபரக்ளின் சதவீதம் (அதாவது நவதல பசய்யும் அல்லது 

நவதல நதடும் அல்லது நவதல பசய்யக் கூடிய தரத்தில் உள்ள)  2020-21 ஆம் ஆண்டில் 6% 

ஆக இருந்தது.  

 அதற்கு முந்ததய ஆண்டில் இது 40.1% ஆக இருந்தது. 

 பதாழிலாளர ் எண்ணிக்தக விகிதமோனது முந்ததய ஆண்டின் அைவோன 38.2% என்ற 

அைவினன விட அதிகமாக 39.8% என்ற அைவோக இருந்தது.  

 இதன் படி இடம்பபயரவ்ு விகிதம் ஆனது 28.9% ஆக இருந்தது.  

 பபண்களின் இடம்பபயரவ்ு விகிதம் கிராமப்புறம் மற்றும் நகரப்்புறங்களில் முனறதய 48% 

மற்றும் 47.8%  என்ற விகிதமோக இருந்தது. 

 

 

உலகளாவியத் சதாடக்க நிறுவனெ ்சூழலகமவு தரவரிகெ 

 உலகத் பதாடக்க நிறுவனச ் சூழலதமவு அறிக்தகயில், மலிவான திறன் பகாண்ட 

நாடுகள் பிரிவில் ஆசியாவிநலநய நகரளா முதலிடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்தகயில் உலகளாவியத ்தரவரிதசயில் இந்த மாநிலம் நான்காவது இடத்ததப் 

பபற்றுள்ளது. 

 இது பகாள்தக ஆநலாசதன மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமான ஸ்டாரட்்அப் ஜீநனாம் 

மற்றும் உலகத் பதாழில்முதனநவார ் கட்டதமப்பு ஆகியவற்றால் கூட்டாக இனணந்து 

சவைியிடப் பட்ட அறிக்தகயாகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்ட முதல் உலகத் பதாடக்க நிறுவனச ் சூழலதமவு 

அறிக்தகயில், நகரளா ஆசியாவில் 5வது இடதத்ிலும், உலகளவில் 20வது இடதத்ிலும் 

இருந்தது. 
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 இந்த அறிக்தகயில் பபங்களூரு 22வது இடத்திலும், படல்லி 26வது இடத்திலும், மும்தப 

36வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 

 

உலகப் நபாட்டித்திறன் குறியீடு 2022 

 நமலாண்தம நமம்பாட்டுக் கல்வி நிறுவனமானது, சமீபதத்ில் வருடாந்திர உலகப் 

நபாட்டித் திறன் குறியீட்தடத் பதாகுதத்ு பவளியிட்டது. 

 இதில் இந்தியா ஆறு இடங்கள் முன்நனறி, 43வது இடத்தில் இருந்து 37வது இடத்திற்கு 

உயரந்்துள்ளது. 

 63 நாடுகள் பகாண்ட இந்தப் பட்டியலில் படன்மாரக்் முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

 இதில் சுவிட்சரல்ாந்து முதலிடதத்ில் இருந்து இரண்டாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. 

 அததத் பதாடரந்்து, இதில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருந்த சிங்கப்பூர ்மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 இதன்படி இந்தியாவின் பதாழிலாளர ் சந்ததயானது, 15வது இடதத்ிலிருந்து 6வது 

இடதத்ிற்கு முன்நனறியுள்ளது. 
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உலகளாவியத் திறன் அறிக்கக 2022 

 நகாரப்ஸரா என்ற நிறுவனத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவியத ் திறன் 

அறிக்தகயானது சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் ஒட்டு பமாத்தத் திறன் வளரச்ச்ியானது உலக அளவில் நான்கு இடங்கள் 

வதர சரிந்து, 68வது இடத்தில் உள்ளது. 

 ஆசிய அளவில் இந்தியா 19வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தியாவின் பதாழில்நுட்பத் திறன் வளரச்ச்ியானது ஆறு இடங்கள் முன்நனறியதன் 

மூலம் தனது நிதலதய வலுப்படுதத்ியுள்ளததயடுதத்ு அதன் அளவு 38 என்ற 

சதவீததத்ிலிருந்து 46% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 38% ஆக இருந்த தரவு அறிவியல் வளரச்ச்ியானது  2022 ஆம் ஆண்டில் 

26% ஆகக் குதறந்துள்ளது. 

 இதனால், இந்தப் பிரிவில் இந்தியா 12வது இடதத்ிற்குத் தள்ளப்படுவதற்கு இது வழி 

வகுதத்து. 

 இந்திய மாநிலங்களில், திறன் வளரச்ச்ிஅடிப்பதடயில் நமற்கு வங்காளம் முன்னிதல 

வகிக்கிறது. 

 நமற்கு வங்காளம் மாநிலமானது மூன்று களங்களிலும் இடம் பபற்ற ஒரு மாநிலமாகத் தர 

வரிதசயில் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 

வீட்டுப் பணியாளரக்ள் பற்றிய அறிக்கக 

 இது சரவ்ததச சதோழிலோைர ்அனமப்போல் சவைியிடப் பட்டது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள வீட்டுப் பணியாளரக்ளில் 6% நபர ் மட்டுநம விரிவான சமூகப் 

பாதுகாப்பு வசதினயப் பபறுகின்றனர.் 

 பமாத்த வீட்டுப் பணியாளரக்ளில் பபண்கள் 76.2% ஆக உள்ளனர.்  

 நமலும் அவரக்ள் நபாதுமான சமூக நல வசதிகள் இல்லாத நிதலயில் குறிப்பாக மிகவும் 

அதிகளவில் பாதிக்கப் படுகின்றனர.் 

 ஐநராப்பா மற்றும் மதத்ிய ஆசியாவில் உள்ள 57.3% வீட்டுப் பணியாளரக்ளுக்கு 

அதனத்துச ்சலுதககளும் சட்டப்பூரவ்மாகக் காப்பீடு பசய்யப் பட்டுள்ளன. 

 அபமரிக்காவில் அந்த அளதவ விட 10 சதவீததத்ிற்கும் சற்தற அதிகமாநனார ்அத்ததகய 

உரிதமதயக் பகாண்டுள்ளனர.் 

 அரபு நாடுகள், ஆசியா, பசிபிக் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் ஏறக்குதறய எவருக்கும் 

முழுதமயாகப் பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்தல. 

 

சகாள்கள நநாய் 

 சமீபதத்ிய ஆய்வின்படி, பகாள்தள நநாய் என்பது 1338-1339 ஆம் ஆண்டில் நவீனகால 

வடக்கு கிரக்ிஸ்தானில் நதான்றியது. 

 1346 முதல் 1353 ஆம் ஆண்டு வதரயில் நமற்கு ஆசியா, வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, மதத்ியக் 

கிழக்கு மற்றும் ஐநராப்பாவில் பரவிய புநபானிக் பிநளக் நநாதய பகாள்தள நநாய் என்ற 

பசால் குறிக்கிறது. 

 பயரச்ினியா பபஸ்டிஸ் என்ற பாக்டீரியாவால் பகாள்தள நநாய் ஏற்பட்டது. 

 இது பகாறித்துண்ணிகளால் பரப்பப்படும் உண்ணிகளால் பரவியது. 

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


                   
 

178 
 

 

 

பூமியின் கண்டத் தட்டுகளின் புதிய வகரபடம் 

 சமீபதத்ில், ஆஸ்திதரலிய நோட்டின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பூமியின் கண்டத் தட்டுகளின் 

புதுப்பிக்கப் பட்ட வதரபடத்தத உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய ஆய்தவ நமற்பகாண்டனர.் 

 வால்பரா என்பது பல ஆண்டுகளாகத் பதாடரந்்து பிரிந்து மற்ற பபரும் கண்டங்கதள 

உருவாக்கியது.  

 அதில் கதடசியாக 335-65 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவோனது பாஞ்ஜியா ஆகும். 

 

 வால்பரா என்பது ஆரக்்கியன் காலத்தில் இருந்த பூமியின் முதல் பபரும் கண்டதத்ின் 

பபயராகும். 
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 இதில் 26 மதல உருவாக்கச ்பசயல்முதறகள் உள்ளன. 

 இவற்றுள் பல பபரும் கண்டங்களின் உருவாக்கதத்ுடன் பதாடரப்ுதடயதவயாகும். 

 மதல உருவாக்கச ்பசயல்முதற என்பது புவிக்குழிவுப் பகுதிகளில் நிகழும் ஒரு மதலதய 

உருவாக்குகின்ற நிகழ்வு ஆகும். 

 

உலகின் சிறந்த விமான நிகலயம் 2022 

 கதத்ாரின் ஹமாத் சரவ்நதச விமான நிதலயமானது பதாடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக 

உலகின் சிறந்த விமான நிதலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரான்சின் பாரீஸ் நகரில் உள்ள பயணிகள் படரம்ினல் கண்காட்சியில் நதடபபற்ற 2022 

ஆம் ஆண்டு ஸ்தகட்ராக்ஸ் உலக விமான நிதலய விருதுகளில் இந்த அறிவிப்பானது 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 பபங்களூருவில் உள்ள பகம்நபகவுடா சரவ்நதச விமான நிதலயமானது, இந்தியா மற்றும் 

பதற்காசியாவின் சிறந்தப் பிராந்திய விமான நிதலயமாக அறிவிக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய நன்னீரவ்ாழ் மீன் 

 கம்நபாடியாவில் உள்ள மீகாங் ஆற்றில் 300 கிநலா எதடயுள்ள திருக்தக மீன் பிடிபட்டு 

உள்ளது. 

 அது இதுவதரயில் கண்டறியப்பட்ட மிகப்பபரிய நன்னீரவ்ாழ் மீனாகும். 

 2005 ஆம் ஆண்டில் தாய்லாந்தில் பிடிபட்ட 293 கிநலா எதடயுள்ள மீகாங் ராட்சதக் 

பகளுத்தி மீனால் பதிவு பசய்யப்பட்ட சாததனதய இது முறியடிதத்து. 

 மீகாங் ஆற்றில் உலகிநலநய அதிகளவில் பல்நவறு மீன் வதககதளக் பகாண்டுள்ள 

மூன்றாவது ஆறாகும். 

 

 

மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதி 

 மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதியானது மீன்களின் பசவுள்களில் இருந்து 

உருவானதாக சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 

 மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதியானது மூன்று சிறிய, அதிரவ்ுறும் எலும்புகளால் 

ஆனது. 

 இது ஒலி அதிரவ்ுகதள உள் காதுக்குள் பகாண்டு பசல்ல உதவுகிறது. 
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 புததபடிவ மற்றும் கருச ்சான்றுகள் என்பனவ மனிதக் காதுகளின் மத்தியப் பகுதி என்பது 

மீன்களின் மூசச்ுத் துதளகளிலிருந்து உருவானது என்பதத நிரூபிக்கின்றன. 

 இருப்பினும், முதுபகலும்புகளின் மூசச்ுத் துதளயின் நதாற்றமானது முதுபகலும்பு 

உயிரிகளின் பரிணாம வளரச்ச்ியில் தீரக்்கப் படாத மரம்மாக உள்ளது. 

 

 

அரிதான பண்கடய கால மசூதி 

 இஸ்நரலியத் பதால்பபாருள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அந்நாட்டின் பதற்குப் பகுதியில் ஓர ்

அரிதான பண்தடயக் கால மசூதிதயக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 அந்த மசூதியின் சிதிலமதடந்தப் பகுதிகள் சுமோர ் 1,200 ஆண்டுகளுக்கு நமல் பழதம 

வோய்ந்ததாகக் கருதப் படுகிறது. 

 பநநகவ் என்ற பாதலவனதத்ில் அதமந்துள்ள இந்த மசூதியில் "சதுர வடிவ அதறயும் 

பமக்காவின் திதசதய நநாக்கியுள்ள ஒரு சுவரும்" உள்ளது.  

 அந்தச ்சுவரில் பதற்கு நநாக்கியவாறு வதரயப்பட்டுள்ள ஒரு அதர வட்டமும் உள்ளது. 
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