
ஓ 

[DOCUMENT SUBTITLE] 
TYPIST 5 

[COMPANY NAME] | [Company address] 



                   
 

1 
 

 

 
 

TNPSC துளிகள் ..................................................................................................................................................................................... 13 

தமிழ்நாடு செய்திகள் ...................................................................................................................................................................... 22 

பாக் வளளகுடா துகாங் (கடல் பசு) வளங்காப்பகம் ..................................................................................................... 22 

உங்களில் ஒருவன் ....................................................................................................................................................................... 23 

சதரு விலங்குகளுக்கான அவெர ஊர்திெ ்செளவ ......................................................................................................... 23 

நான் முதல்வன் திட்டம்.............................................................................................................................................................. 24 

பதவிப் பிரமாணம் ...................................................................................................................................................................... 24 

சென்ளன சமயர் ........................................................................................................................................................................... 24 

அதிக கடன்சபறும் மாநிலம் – தமிழ்நாடு ......................................................................................................................... 25 

தந்தத்தினாலான செவ்வக வடிவப் பகளட ...................................................................................................................... 25 

வங்காள விரிகுடாவில் உருவான அரிய காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிளல .................................................................. 26 

மதுபானக் களடகள் .................................................................................................................................................................... 26 

திருநங்ளககளுக்கு இட ஒதுக்கீடு ......................................................................................................................................... 26 

சமயர் சதரத்ல் ................................................................................................................................................................................ 27 

தமிழகத்தின் ஒடட்ு சமாத்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி உற்பத்தித் திறன் ....................................................... 28 

மாளிளகசமடு அகழாய்வு ........................................................................................................................................................ 28 

ஆவடி காவல் ஆளணயரகம் - சபண்கள் தளலளம ..................................................................................................... 29 

இந்தியாவின் முதல் அளறகலன் பூங்கா ........................................................................................................................... 30 

தமிழ்நாட்டில் மிதக்கும் சூரியெக்தி ஆளல ...................................................................................................................... 30 

சபரறிவாளனுக்கு ஜாமீன் வழங்கல்..................................................................................................................................... 31 

வளர்ப்பு மாடுகளளக் காடுகளுக்குள் அனுமதித்தல் சதாடர்பான தீர்ப்பு ......................................................... 31 

ஔளவயார் விருது 2022 ............................................................................................................................................................ 31 

முதலளமெெ்ரின் கூடட்ு ஆராய்ெச்ித் திட்டம் ................................................................................................................... 32 

தமிழ்நாடு சபட்சராலியப் சபாருட்கள் நிறுவனம் ........................................................................................................ 32 
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கின்னஸ் ொதளன – உஜ்ளஜன் ............................................................................................................................................ 163 

சஹரத் திருவிழா ........................................................................................................................................................................ 163 

ஒட்டகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமம்பாடட்ுக் சகாள்ளக ................................................................................................ 164 

மத்தியப் புலனாய்வு அளமப்பிற்கான இளெவு திரும்பப் சபறல் ........................................................................ 164 

உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதெம் ................................................................................................................ 164 

சகானாரக்் சகாவில் நகரம் .................................................................................................................................................... 165 
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TNPSC துளிகள் 

 அமெரிக்க அதிபர ் ஜஜோ பிடன் நீதிபதி ஜகதோன்ஜி ப்ரவுன் ஜோக்சனன அமெரிக்க உசச் 

நீதிென்றத்தில்  நீதிபதியோக நியமிப்பதற்குப் பரிந்துனர மசய்தோர.் 

o உசச் நீதிென்றதத்ில் பணியோற்றத் ஜதரவ்ு மசய்யப்பட்ட முதல் கருப்பினப் மபண் 

என்ற மபருனெனய இவர ்மபற்றுள்ளோர.் 

 ரஷ்யோவிற்கு எதிரோன தனது விண்ணப்பதத்ினன உக்னரன் சரவ்ஜதச நீதிென்றத்தில்  

செரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 விஜய் ெல்னலயோ, நீரவ் ஜெோடி ெற்றுெ் மெகுல் ஜசோக்சி ஆகிஜயோரிடமிருந்து 18,000 ஜகோடி 

ரூபோய் மதோனகயோனது வங்கிகளோல் திருெ்பப் மபறப்பட்டுள்ளது.  

 இந்திய அரசோனது சமீபதத்ில் கங்னக நடவடிக்னக என்று மபயரிடப்பட்ட ஒரு மீட்பு 

நடவடிக்னகயினனத் மதோடங்கியுள்ளது. 

o இது ரஷ்ய-உக்னரன் நோடுகளுக்கு இனடஜய நிலவுெ் பதற்றநினல கோரணெோக 

உக்னரனிலிருந்து இந்தியக் குடிெக்கனள மவளிஜயற்றச ் மசய்வதற்கோன ஒரு 

நடவடிக்னகயோகுெ். 

 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோஸ்ஜகோ உஷூ ஸ்டோரஸ்் சோெ்பியன்சிப் ஜபோட்டியின் இனளஜயோர ்

ஜபோட்டிப் பிரிவில் இந்திய உஷூ வீரர ் சோதியோ தோரிக் தங்கப் பதக்கத்தினன மவன்று 

உள்ளோர.் 

o 15 வயதோன சோதியோ தோரிக் ஜெ்மு & காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரரச ்சசரந்்தவர.்  

 உலக சுகோதோர அனெப்பின் ஜகோவோக்ஸ் அனெப்பின் மூலெ் உலகளவில் அமெரிக்கோ 

வழங்கிய ஜகோவிட்-19 தடுப்பு ெருந்துகனள அதிகெ் மபற்ற நோடு வங்கோளஜதசெ் ஆகுெ். 

 டோடோ சன்ஸ் குழுெெ் வழங்கிய புதிய ஏர ் இந்தியோ நிறுவனதத்ின் தனலனெ நிரவ்ோக 

அதிகோரி மபோறுப்பிற்கோன வோய்ப்பினன இல்கர ்அய்சி நிரோகரித்துள்ளோர.் 

 தன்னனத் தோஜன கோயப்படுத்திக் மகோள்ளுதல் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரவ்ு தினெோனது 

உலகெ் முழுவதுெ் ெோரச் ்01 அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o ‘மவட்டிக் மகோள்தல்’ ெற்றுெ் ஜவண்டுமென்ஜற மசய்து மகோள்ளுெ் இதர பிற சுய தீங்கு 

முனறகள் ஜபோன்ற மசயல்கள் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரன்வப் பரப்பச ்மசய்வதற்கோக 

இத்தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ் ரோெ்நோத் ஜகோவிந்த் அவரக்ள், புதுமடல்லியில் உள்ள 

ரோஷ்டிரபதி பவனில் புதிதோக அனெக்கப்பட்டுள்ள ‘ஆஜரோக்கிய வனதத்ினன’ திறந்து 

னவத்தோர.் 

o ஆயுரஜ்வத தோவரங்களின் முக்கியதத்ுவத்தினனயுெ் ெனித உடலின் மீது அனவ 

ஏற்படுதத்ுெ் தோக்கங்கனளயுெ் ஊக்குவிப்பஜத இதன் ஜநோக்கெோகுெ். 

 பிரதெர ்நஜரந்திர ஜெோடி தனலனெயிலோன அனெசச்ரனவக் குழுவோனது, இந்திய ஆயுள் 

கோப்பீட்டு நிறுவனதத்ில் தோனியங்கு முனற மூலெோன 20% என்ற அளவிலோன அந்நிய 

ஜநரடி முதலீட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்க முடிவு மசய்துள்ளது.  

o இவ்வோறு மசய்வதோல் இந்தியோவின் மிகப்மபரிய ஆயுள் கோப்பீட்டு நிறுவனெோனது 

தனது முதலீட்னடப் பங்கு விலக்கெ் மசய்து மகோள்வனத எளிதோக்குெ் என அரசு 

நெ்புகிறது. 
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 ெத்தியக் கல்வித் துனற அனெசச்கத்தின் இனண அனெசச்ர ் அன்னபூரண்ோ ஜதவி 2022 

ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஜதசிய தகவல் ெற்றுெ் மதோழில்நுட்ப விருதுகனள வழங்கினோர.் 

o இந்த விருதோனது இந்தியோ முழுவதுெ் உள்ள 49 ஆசிரியரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 உலக னகஜபசிப் மபோருளோதோர அறிக்னகயோனது ஸ்மபயின் நோட்டின் போரச்ிஜலோனோ 

நகரில் நனடமபற்ற உலக னகஜபசி ெோநோட்டில் கோட்சிப்படுதத்ப் பட்டது. 

o உலகளவிலுள்ள 5G னகஜபசி இரைப்புகளின் ம ாத்த எை்ைிக்ரகயானது 2022 ஆ ் 

ஆை்டில் 1 பில்லியரன எட்டு ் என இந்த அறிக்ரக கூறுகிறது. 

 லுப்தோன்சோ நிறுவனதத்ின் ஒரு துனண நிறுவனெோன சுவிஸ் ஏரன்லன்ஸ், சூரியசக்தி 

எரிமபோருனள பயன்படுதத் உள்ள உலகின் முதல் விெோன நிறுவனெோக ெோற உள்ளது. 

o இதன் பயன்போட்டினனச ்சந்னதப்படுதத்ுவற்கோக ஜவண்டி லுஃப்தோன் ெற்றுெ் ஸ்விஸ் 

ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களுெ் சின்ஹீலியன் நிறுவனதத்ுடன் உதத்ிசோர ்

ஒதத்ுனழப்பினன ஜெற்மகோண்டுள்ளன. 

 ஸ்திரீ ெஜனோரக்சோ என்ற திட்டெோனது NIMHANS மபங்களூரு என்ற நிறுவனதத்ுடன் 

இரைந்து  களிர ் ற்று ் குழந்ரத ச  ்பாட்டுத் துனற அர சச்கதத்ினால் மதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

o இந்தியோ முழுவதுெ் உள்ள மபண்களின் ெனநலனன ஜெெ்படுத்துெ் ஜநோக்கத்துடன் 

இத்திட்டெோனது மதோடங்கப்பட்டது. 

 2009 ஆெ் ஆண்டு முதல் ஒவ்ஜவோர ் ஆண்டுெ் ெோரச் ் 04 ஆெ் ஜததியன்று போலியல் 

சுரண்டலுக்மகதிரோன ஜபோரோட்ட  தினெோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o இது மபண்கள் ெற்றுெ் குழந்னதகனளப் மபருெளவில் போதிக்கச ் மசய்யுெ் போலியல் 

சுரண்டலுக்கு எதிரோக ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்கோன ஒரு தினெோகுெ். 

 மெட் ஏரச்வஸ் நிறுவனத்தின் புதிய தரலர  நிரவ்ோக அதிகாரியாக சஞ்சீவ் கபூர ்

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o ஜலன் கரஜ்லோக் கன்சோரட்ியெ் என்ற நிறுவனெ் மெட் ஏரச்வஸ் நிறுவனதத்ின் புதிய 

ஊக்குவிப்பு நிறுவனெ் ஆகு ். 

 தற்சபாரதய விரல நிலவரத்தில் தனிநபர ் நிகர  ாநில உள்நாட்டு உற்பதத்ியின் 

வளரச்ச்ி விகிதத்தின் அடிப்பரடயில், 1 சகாடிக்கு ் அதிக ான  க்கள்மதாரக மகாை்ட 

 ாநிலங்களில் மதலுங்கானா  ாநில ் நாட்டிசலசய மிக உயரந்்த இடத்ரதப் 

பிடித்துள்ளது. 

o புள்ளியியல்  ற்று ் திட்டங்கள் அ லாக்கத் துனற அர சச்கத்தின் சமீபதத்ிய 

தரவுகளில் இத்தகவலோனது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ரஷ்யப் பனடகள், மதற்கு உக்னரனிலுள்ள ஒரு முக்கியத் துனறமுக நகரதத்ினனக் 

னகப்பற்றி உள்ளன. 

o ரஷ்யப் பனடகளோல் னகப்பற்றப்பட்ட முதல் மபரிய நகரெ் மகரச்ன் ஆகுெ். 

 ஹீஜரோ ஜெோட்ஜடோகோரப்் நிறுவனெோனது, தனது புதிய வளரந்்து வருெ் இயங்குதிறன் 

கண்டுபிடிப்புகள் ெற்றுெ் வரவிருக்குெ் மின்சோர வோகனங்கள் தயோரிப்பிற்கோக ‘விடா’ 

எனப்படு ் புதிய தயாரிப்பிரன அறிமுக ் மசய்துள்ளது. 

o இது துபாய் நாட்டில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது (விடா என்றால் வாழ்க்ரக என்று 

மபாருள்) 
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 எகிப்தின் மகய்சரா நகரில் நரடமபற்ற ISSF உலகக் சகாப்ரபப் சபாட்டியின்  களிர ்10 மீ 

ஏர ் பிஸ்டல் குழுப்சபாட்டியில் இந்தியாவின் ஸ்ரீநிசவதா, ஈஷா சிங்  ற்று ் ருசச்ிதா 

விசநரக்ர ்ஆகிசயார ்தங்கப் பதக்கத்திரன மவன்றுள்ளனர.் 

o இரை்டு தங்க ்  ற்று ் ஒரு மவள்ளி உட்பட மூன்று பதக்கங்களுடன் இந்தப் 

சபாட்டியின் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா முன்னைியில் உள்ளது.  

  த்தியத் மதாழில்துரறப் பாதுகாப்புப் பரடயின் 53வது எழுசச்ி (ஸ்தோபன) தின விழா 

2022 ஆெ் ஆண்டு  ாரச் ் 06 அன்று உத்தரப் பிரசதசதத்ின் காஜியாபாத்தில் ஏற்பாடு 

மசய்யப் பட்டது. 

o தன் தரலர யகதத்ினனப் புது தில்லியில் மகோண்டுள்ள, ெதத்ியத் மதோழில் துனறப் 

போதுகோப்புப் பனடயோனது உள்துனற அனெசச்கதத்ின் கீழ் மசயல்படுெ் இந்தியாவின் 

ஆறு துரை ராணுவப் பரடகளில் ஒன்றாகு ். 

 ஸ்வதந்த்ரோ னசனிக் செ்ெோன் ஜயோஜனோ ெற்றுெ் அதன் உட்பிரிவுத் திட்டங்கனள 2021-22 

முதல் 2025-26 வனரயிலோன நிதியோண்டுகளுக்குத ் மதோடரச ் மசய்வதற்கு ஜவண்டி அரசு 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

o இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், விடுதனலப் ஜபோரோட்டத் தியோகிகளுக்குெ் அவரக்னளச ்

சோரந்்தவரக்ளுக்குெ் நிதி சோரந்்தச ் சலுனககள் ெற்றுெ் ஓய்வூதியெோனது வழங்கப் 

படுெ். 

 ஆஸ்திஜரலியோவின் மெல்ஜபோரன்ிலுள்ள ரோயல் ம ல்சபாரன்் மதோழில்நுட்பக் கல்வி 

பல்கனலக் கழகத்தின் ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் அடுத்தத ் தனலமுனறத் மதோழில்நுட்பெ் 

சோரந்்த முப்பரிெோண அசச்ிடல் முனறயிலோன வினனயூக்கினய உருவோக்கியுள்ளனர.் 

o மீமயோலி விெோனத்திலுள்ள அதிமவப்பெனடதல் பிரசச்ினனனயத் தீரப்்பஜத இந்த 

முப்பரிெோண அசச்ிடல் முனறயிலோன வினனயூக்கிகளின் முக்கியப் பயன்போடு 

ஆகுெ். 

 தலித் பந்து என்பது மதலுங்கோனோ அரசின் முதன்னெத் திட்டெோகுெ். 

o இது அந்த ெோநிலதத்ிலுள்ள தலித் குடுெ்பதத்ினருக்கு அதிகோரெளிப்பதற்கோன ஒரு 

நலத் திட்டெோக இருப்பஜதோடு ஒரு குடுெ்பதத்ிற்கு 10 லட்செ் ரூபோய் ஜநரடி பயன் 

பரிெோற்றத் மதோனகனய வழங்குவதன் மூலெ் அவரக்ளினடஜய உள்ள மதோழில் 

முனனஜவோனர மவளிக்மகோணரவ்தற்குெ் ஜவண்டி இது உதவு ். 

 இந்தியோவிஜலஜய முதல்முனறயோக முழுவதுெ் மபண்களோஜலஜய இயக்கப்படுெ் FLO 

மதாழில்துரறப் பூங்கா எனப் மபயரிடப்பட்ட ஒரு மதாழில்துரறப் பூங்காவானது 

மதலுங்கானாவின் ரைதராபாத் நகரில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நோடு நகரப்்புற ஜெெ்போட்டு வோரியத்தின் மூலெ் வழங்கப்படுெ் வீடுகள் இனி 

குடுெ்பத ் தனலவிகளின் மபயரில் ெட்டுஜெ வழங்கப்படுெ் என முதலனெசச்ர ் மு.க. 

ஸ்டோலின் அவரக்ள் அறிவித்துள்ளார.் 

o தமிழ்நோடு நகரப்்புற ஜெெ்போட்டு வோரியெோனது முன்னதோக குடினச ெோற்று வோரியெ் 

என அனழக்கப்பட்டது. 

 வீரெங்னக ஜவலுநோசச்ியோர ் மபயரிலோன விருதோனது தகுதி வோய்ந்த ெோணவிகளுக்கு 

வழங்கப் படுெ் என மசன்னனப் பல்கனலக்கழகெ் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 2021 ஆெ் ஆண்டு WAN-IFRA மதற்காசிய டிஜிட்டல் ஊடக விருது விழாவில், இந்துக் குழு  ் 

மதாடரந்்து 2வது ஆை்டாக, “ஆை்டின் சிறந்தப் பதிப்பாளர ் நிறுவன ்” என்ற ஒரு 

விருதிரனப் மபற்றுள்ளது. 
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o உலகப் பதத்ிரிரக மவளியீட்டு நிறுவனங்கள் சங்க ானது உலகப் பதத்ிரிரக 

நிறுவனங்களின் ஒரு உலக அர ப்பாகு ். 

 இந்த ஆை்டு முழுவது ் தான் பங்கு மபறு ் மடன்னிஸ் சபாட்டிகளில் மபறு ் பரிசுத ்

மதாரகரய உக்ரரனுக்கான UNICEF நிதிக்கு வழங்குவதாக ஆன்டி முரச்ர என்பவர ்கூறி 

உள்ளார.் 

 SKOCH என்ற ஆளுனக நினலனெக்கோனத் தரவரினசயில் மதோடரந்்து 2வது ஆண்டோக 

ஆந்திரப் பிரஜதசெ் தனது முதல் இடத்தினனத் தக்க னவதத்ுள்ளது.   

o இதில் ஜெற்கு வங்கோளெ் 2வது இடதத்ிலுெ் ஒடிசோ 3வது இடதத்ிலுெ் உள்ளது.  

 முதல்முனறயோக மஜய்ப்பூர ்– மடல்லி – ஆக்ரோ – மநடுஞ்சோனலயில் பசுனெ மின்ஜனற்ற 

னெயதத்ினன மின்சோர வோகனங்களுக்கோன ஜதசிய மநடுஞ்சோனல அனெப்போனது 

கட்டனெதத்ு வருகிறது.   

o மின்சோர வோகனங்களுக்கோன ஜதசிய மநடுஞ்சோனல அனெப்போனது நோட்டின் 

ஜபோக்குவரதத்ு அனெப்புகளின் மின்ெயெோக்கனல ஜெெ்படுத்துவதற்கோன ஒரு 

அனெப்போகுெ்.  

 முெ்னபயில், ஜிஜயோ உலக னெயதத்ினன நிறுவ உள்ளதோக ரினலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ 

லிமிமடட் நிறுவனெ் அறிவிதத்ுள்ளது.   

o இது ஒரு வணிகெ், வரத்்தகெ் ெற்றுெ் கலோசச்ோர னெயெோக மசயல்பட உள்ளது.   

 அரசியலனெப்பின் 8வது அட்டவனணயில் ஜபோஜ்பூரி மெோழினயச ் ஜசரப்்பதற்கோன ஒரு 

நீண்ட கோல ஜகோரிக்னகனய தெது அரசோங்கெ் மீண்டுெ் வற்புறுத்தத் மதோடங்குெ் என்று 

பீகோர ்முதல்வர ்நிதீஷ்குெோர ்கூறியுள்ளோர.் 

o அந்த ெோநில அனெசச்ரனவயோனது இது மதோடரப்ோன ஒரு முன்மெோழிதனல 2017 ஆெ் 

ஆண்டில் ெத்திய அரசிற்கு அனுப்பியது.  

 பிரபல ஜகோல்ஃப் வினளயோட்டு வீரரோன அமெரிக்கோவின் னடகர ் உட்ஸ் உலக ஜகோல்ப் 

புகழ் ென்றத்தில் (World Golf Hall of Fame) ஜசரக்்கப்பட்டுள்ளோர.்   

 இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுரற  ற்று ் ச  ்பாட்டு ஆரையத்தின் (IRDAI) புதிய 

தரலவராக சதபாசிஷ் பாை்டா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o இவர ்ஒரு முன்னாள் நிதிச ்சசரவச ்மசயலர ்ஆவார.் 

  த்திய குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுத்தர மதோழில் நிறுவனங்கள் துனற அர சச்ர ்நாராயை் 

ராசன ெத்திய குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுத்தர மதோழில் நிறுவனங்களுக்கோன புதுர யான 

திட்ட ் (போதுகோப்பு, வடிவனெப்பு  ற்று ் அறிவுசோர ் மசோதத்ுரினெ)  ற்று ் குறு, சிறு 

ெற்றுெ் நடுதத்ர மதோழில் நிறுவனங்கள் ஐடியா சைக்கதத்ான் 2022 ஆகியவற்ரறத ்

மதோடங்க உள்ளதோக அறிவித்துள்ளார.் 

o இந்தத் திட்டங்கள் மதாழில்முரனசவாருக்குப் புதிய மதாழில்கரளத் மதாடங்க 

உதவு ் என்று அவர ்கூறினார.் 

 அசோெ்  ாநிலத்தில் 1958 ஆெ் ஆண்டு ஆயுதப் பனடகள் (சிறப்பு அதிகோரங்கள்) 

சட்டத்தினன ச லு ் ஆறு  ாதங்களுக்கு நீட்டித்து அெ்ெோநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த அறிவிப்பு பிப்ரவரி 28 ஆ ் சததி முதல் அ லுக்கு வந்தது. 

 ஹரியோனோ முதல்வர ் ெஜனோகர ் லோல் கட்டோர ் அெ்ெோநில நிதிநினல அறிக்னகனயத ்

தோக்கல் மசய்த ஜபோது, மபண்களுக்கோன சுஷ்ெோ சுவரோஜ் விருதினன அறிவித்துள்ளோர.்  
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o சரவ்ஜதச ெற்றுெ் ஜதசியத் துனறகளில் மபண்கள் ஆற்றுெ் குறிப்பிடத்தக்கச ்

சோதனனகள் அல்லது வோழ்வின் பல்ஜவறு துனறகளில் ஆற்றுெ் பங்களிப்பிற்கோக இந்த 

விருதோனது வழங்கப்படுகிறது.  

 மபோலிவிய நோட்டு வீரரோன ெரிஜயோ மடரோன் சலோசர,் கிழக்கு மபோலிவியோவிலுள்ள 

சோன்டோ க்ரஷ் டி லோ சிமயரோ என்னுமிடத்தில் தனது 80வது வயதில் கோலெோனோர.்  

o இவர ் 1967 ஆெ் ஆண்டில் அரம்ஜன்டினோ – கியூப நோட்டுக் மகோரில்லோ முனறயின் 

எரம்னஸ்ஜடோ “ஜச” குஜவரோவினனக் மகோன்றவரோகக் கருதப்படுகிறார.்  

 ெத்திய அனெசச்ர ் அஷ்வினி னவஷ்ணவ் 2022 ஆெ் ஆண்டின் 3வது NIC மதாழில்நுட்ப 

 ாநாட்டிரனத் மதாடங்கி ரவக்க உள்ளார.்  

 ஜகரள அரசோனது M.S. விஸ்வநாதன் அவரக்ளுக்கு நிரனவிட ் அர ப்பதற்காக 1 

மில்லியன் ரூபாரய ஒதுக்கியுள்ளது. 

 அக தாபாத்தில் உள்ள சரத்ார ் பசடல் னெதோனத்தில் 11வது சகல்  ைாகு ்ப் என்ற 

சபாட்டிரய பிரத ர ்நசரந்திர ச ாடி அவரக்ள் மதாடங்கி ரவத்தார.் 

o ஜகல் ெஹோகுெ்ப் என்ற சபாட்டியின் இந்தப் பதிப்பில் 36 மபாதுப் பிரிவு 

விரளயாட்டுகளு ் 26 பாரா (ெோற்றுத் திறனோளிகளுக்கோன) விரளயாட்டுகளு ் 

அடங்கு ். 

 ெ ்மு  ற்று ் காஷ்மீர ் வங்கிக்கு "2020-21 ஆெ் நிதியாை்டிற்கான சிறந்த மசயல் 

திறனுக்கான சதசிய விருது" வழங்கி மகௌரவிக்கப்பட்டது. 

o சுய உதவிக் குழுவின் வங்கிக்கோன இரைப்பில் அதன் சிறந்த மசயல்திறனுக்கோக 

இந்த விருதோனது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் முதல் மெய்நிகர ்திறன்மிக்க கட்டனெப்பு அறிவு ர ய ானது ைரியானா 

 ாநிலதத்ில் உள்ள  சனசரில் திறக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் பங்குச ் சந்ரதயோனது சந்ரத மூலதனதத்ில் முதன்முனறயோக உலகின் 

ஐந்தாவது இடத்ரத எட்டியது. 

o தற்சபாது அம ரிக்கா, சீனா, ெப்பான் ெற்றுெ் ைாங்காங் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்த 

படியாக இந்தியா 5வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 டாடா சன்ஸ் நிறுவனதத்ின் தரலவர ் N. சந்திரசசகரன் ஏர ் இந்தியா நிறுவனதத்ின் 

தரலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o 2022 ஆ ் ஆை்டு பிப்ரவரி  ாதத்தில், N. சந்திரசசகரன் டாடா சன்ஸ் நிறுவனதத்ின் 

ஐந்தாை்டு கால தரலவர ்பதவிக்கு இரை்டாவது முரறயாக மீை்டு ் நியமிக்கப் 

பட்டார.் 

 2022 ஆ ் ஆை்டு மெர ்ன் ஓபன் ஆடவர ்ஒற்ரறயர ்பிரிவு இறுதிப் சபாட்டியில் இந்திய 

ஷட்லர(்பூப்பந்தாட்ட வீரர)் லக்சயா மசன் மவள்ளி மவன்றார.் 

o இவர ்தாய்லாந்து நாட்ரடச ்சசரந்்த குன்லவுட் விடிட்சாரன்ிட ் சதால்வியுற்றார.் 

 கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிொப் அைிவதற்குத ் தரட விதிக்கப்பட்டரத எதிரத்்துத் 

மதாடரப் பட்ட பல்சவறு  னுக்கரள கரந்ாடக உயரநீ்தி ன்ற ் தள்ளுபடி மசய்தது. 

o கரந்ாடக உயர ் நீதி ன்ற ், ஹிொப் அைிவது இஸ்லாத்தின் இன்றியர யாத  த 

நரடமுரற அல்ல என்று ் தனது தீரப்்பில் கூறியுள்ளது. 

 தமிழகத்தில்  ாமபரு ் புதத்கப் பூங்கா அர க்கப்படு ் என முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள் அறிவிதத்ுள்ளார.் 
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o அரசாங்க ் அதற்கான நிலத்ரதக் கை்டறிந்து, அதில் பூங்காரவ உருவாக்கத் 

சதரவயான ஆதரரவ வழங்கு ் எனவு ் அவர ்மதரிவித்தார.் 

 இந்த ஆை்டு ெூரல  ாதத்தில் மசன்ரனயில் 44வது சதுரங்க ஒலி ்பியாட் சபாட்டி 

நரடமபறவுள்ளது. 

o சரவ்சதசச ் சதுரங்கக் கூட்டர ப்புச ் சரபயானது, சபாட்டி நரடமபறு ் இடத்ரத 

 ாஸ்சகாவிலிருந்து சவறு இடதத்ிற்கு  ாற்ற முடிவு மசய்திருந்தது. 

 ராஷ்டிரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரியானது, 2022 ஆ ் ஆை்டு ெூரல  ாத ் முதல் 

அதன் 100 ஆை்டுகால வரலாற்றில் முதல் முரறயாக மபை்  ாைவரக்ரளச ் சசரக்்க 

உள்ளது. 

o 2022 ஆ ் ஆை்டில் ஐந்து மபை்  ாைவிகள் அந்தக் கல்லூரியில் சசர உள்ளனர.் 

  காநதி சகால் ஃபீல்ட்ஸ் (நிலக்கரிச ் சுரங்க ்) லிமிமடட் என்ற ஒரு நிறுவன ானது 

நாட்டின் மிகப்மபரிய நிலக்கரி உற்பத்தி நிறுவன ாக  ாறியுள்ளதாக அறிவித்து 

உள்ளது. 

o 2021-22 ஆ ் நிதியாை்டில், இந்நிறுவன ் 157 மில்லியன் டன்கள் என்ற அளவிற்கு 

நிலக்கரிரய உற்பதத்ி மசய்ததாக அறிவிதத்து. 

 தமிழகத்தில் உள்ள அரசு  ருதத்ுவக் கல்லூரிகளில் உள்ள சிறப்பு  ருதத்ுவத் துரறயில் 

முதுகனல  ருத்துவப் படிப்புகளில் பயில 50 சதவீத இடஒதுக்கீடுகரளத் மதாடரந்்து அரசு 

ெருத்துவரக்ளுக்கு வழங்கிடச ்மசய்ய ஜவண்டி தமிழக அரசுக்கு உசச் நீதி ன்ற ் அனு தி 

வழங்கியது. 

 பஞ்சாப்  ாநிலத்தின் 18வது முதலர சச்ராக பகவந்த்  ான், பகத் சிங்கின் நினனவு 

ஆலயதத்ிற்குப் புகழ் மபற்ற இடெோன  கட்கர ்கலான் என்ற இடத்தில் பதவி ஏற்றார.் 

 சுதந்திரத் திருநோள் அமுதப் மபருவிழோவினனக் குறிக்குெ் வனகயில் ெடகோஸ்கரில் 

ெகோத்ெோ கோந்தி பசுனெ முக்ஜகோணெோனது திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

o இந்த முக்ஜகோணத்திலுள்ள பசுனெ என்ற வோரத்ன்தயோனது நினலயோன ஜெெ்போடு 

ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழனலப் போதுகோத்தல் மீதோன அந்நோட்டின் அரப்்பணிப்னபக் 

குறிக்கிறது. 

 ெத்திய அனெசச்ர ் நிதின் கட்கரி, ஜெெ்படுத்தப்பட்ட பசுனெ னஹட்ரஜன் எரிமபோருள் 

கலன் மபோருத்தப்பட்ட ஒரு மின்சோர வோகனெோன மடாசயாட்டா மிரோய் என்ற ஒரு 

ெகிழுந்தினன புதுமடல்லியில் அறிமுகப்படுதத்ினோர.் 

o மடோஜயோட்டோ மிரோய் என்பது முழுவதுெ் னஹட்ரஜனோல் ஆற்றலூட்டப்பட்ட 

இந்தியோவின் முதலோவது எரிமபோருள் கலன் மபோருதத்ப்பட்ட ஒரு மின்சோர 

வோகனெோகுெ்.  

 இந்திய விண்மவளி ஆரோய்சச்ி னெயெோனது, தனது புதிய சிறுமசயற்னகக் ஜகோள் ஏவு 

ஊரத்ியின் திட எரிமபோருள் சாரந்்த உந்துநினலயின் ஒரு நிலெட்டச ் ஜசோதனனனய 

மவற்றிகரெோக நினறவு மசய்துள்ளது.  

o இது ஆந்திரப் பிரஜதசதத்ில் உள்ள ஸ்ரீஹரிஜகோட்டோவில் அனெந்த சதீஷ் தவோன் 

விண்மவளி னெயத்தில் ஜெற்மகோள்ளப்பட்டது. 

 உக்னரனில் ஜெற்மகோள்ளப்பட்டு வருெ் இரோணுவ நடவடிக்னககனள நிறுத்துெோறு 

சரவ்ஜதச நீதிென்றெ் ரஷ்யோவிற்கு உதத்ரவிட்டுள்ளது. 

o ரஷ்யோ தனது தோக்குதனல பிப்ரவரி 24 அன்று மதோடங்கியது.  
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 னஹதரோபோத் நகரில் அனெக்கப்பட உள்ள சரவ்ஜதசக் குனறதீரப்்பு ெற்றுெ் நடுவண் 

னெயதத்ிற்கோன அடிக்கல்லினன இந்தியத் தனலனெ நீதிபதி N.V. ர ைா அவரக்ள் 

நாட்டினார.் 

o இந்த னெயெோனது ஒரு ெோற்று வனகயில் குனறதீரப்்புக்கோன இந்தியோவின் முதல் 

நடுவர ்னெயெோகுெ். 

 ஆயுதப் போதுகோப்புப் பனடகளுக்கோன ஒஜர பதவி, ஒஜர ஓய்வூதியெ் என்ற திட்டதத்ினனப் 

பற்றிய ெதத்ிய அரசின் முடிவிற்கு உசச்நீதிென்றெ் ஆதரவு அளிதத்ு உள்ளது. 

o இந்த திட்டெ் அெல்படுத்தப்படுவதில் எந்தவித அரசியலனெப்பு மீறலுெ் இல்னல 

என்று உசச்நீதிென்றெ் கூறியது. 

 ஸ்மிருதி இரோணி, ஜதசியக் குழந்னத உரினெகள் போதுகோப்பு ஆனணயதத்ின் 17வது 

நிறுவன தினத்தில் (2022ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 01) அதன் புதிய முழக்கத்தினன அறிமுகப் 

படுதத்ினோர.் 

o குழந்னதகளின் நலனிஜலஜய ஜதசதத்ின் வலுவோன ஒரு அடிதத்ளெ் உள்ளதோல் நெது 

குழந்னதகளின் எதிரக்ோலத்னதப் போதுகோக்கச ் மசய்வனத இந்தப் புதிய முழக்கெ் 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 இந்தியோவின் கலோசச்ோரப் போரெ்பரியத்தினனப் போதுகோத்து ஜெெ்படுத்துவதில் உதவி 

வழங்குவதற்கோக இந்தியத் தங்குெ் விடுதிகள் நிறுவனெோனது (Indian Hotels Company Ltd) 

யுமனஸ்ஜகோவுடன் னக ஜகோரத்த்ுள்ளது. 

  ாரச் ் 20 ஆெ் ஜததியன்று சரவ்ஜதச லா ஃபிராங்சகாஃசபானி தின ் உலக ் முழுவது ் 

மகாை்டாடப்படுகிறது. 

o இது 1970 ஆெ் ஆண்டு  ாரச் ் 20 ஆெ் ஜததியன்று, நியாமி எனுெ் உடன்படிக்னக 

னகமயழுத்தோன நோனள நிரனவு கூறுெ் ஒரு தினெோகுெ். 

 ஈரோனின் புதத்ோண்டோன சரவ்சதச நவ்ரூஸ் தின ் என்பது  ாரச் ் 21 ஆெ் ஜததியன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

o நவ்ரூஸ் என்பது வசந்த காலதத்ின் முதல் நாரளக் குறிக்கச ் மசய்வஜதோடு இந்தத ்

தினெோனது வானியல் இளஜவனிற் செ இரவு நாளில் மகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தியக் கடசலாரக் காவல்பரடயின் ஐந்தாவது கடல் சராந்துக் கப்பலான ‘சோக்ச ்’ என்ற 

கப்பனல சகாவாவில் பாதுகாப்புத் துனறச ் மசயலாளர ் அெய் கு ார ் பனடயில் 

இனணதத்ோர.் 

o 105 மீட்டர ் நீளெோன இந்த கடல் சராந்துக் கப்பலானது சகாவா கப்பல் கட்டுெ் 

நிறுவனதத்ின் மூல ் உள்நாட்டிசலசய வடிவர க்கப்பட்டு கட்டனெக்கப்பட்டது. 

 2வது இந்தியா-இந்சதாசனசியா நோடுகளுக்கினடஜய பாதுகாப்புப் ஜபசச்ுவோரத்்னத 

ெகாரத்த்ா நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

o இந்சதாசனசியாவின் அரசியல், சட்ட ்  ற்று ் பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான 

ஒருங்கிரைப்புத் துனற அர சச்ர ்முக து  ை்ஃபுத்  ற்று ் சதசியப் பாதுகாப்பு 

ஆசலாசகர ்அஜித் சதாவல் ஆகிசயார ்இனணந்து இதற்குத் தரலர  தாங்கினர.் 

 இந்திய அமெரிக்கப் மபோதுச ்சுகோதோர நிபுணரோன டோக்டர ்ஆசிஷ் ஜோ அமெரிக்க அதிபர ்

ஜஜோ னபடனின் நிரவ்ோகதத்ில் ஜகோவிட்-19 எதிரப்்பு நடவடிக்னகக்கோன 

ஒருங்கினணப்போளரோகப் மபோறுப்ஜபற்க உள்ளோர.் 

 போஜகவின் N. பிசரன் சிங்  ைிப்பூரின் முதலர சச்ராகத் மதாடரந்்து இரை்டாவது 

முரறயாக, பதவிசயற்றார.் 
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 கரந்ாடக வங்கியானது, தனியார ்துரற வங்கிகள் பிரிவில் “ஆை்டின் சிறந்த குறு, சிறு 

 ற்று ் நடுதத்ர வங்கி” என்ற விருதிரன மவன்றுள்ளது.  

o இந்த விருதோனது புதுமடல்லியில் ASSOCHAM அர ப்பினால் மதாடங்கப்பட்ட 2022 ஆ ் 

ஆை்டிற்கோன 8வது சிறந்த குறு, சிறு  ற்று ் நடுதத்ர நிறுவனங்கள் விருது வழங்கு ் 

விழா  ற்று ் உசச்ி  ாநாட்டில் வழங்கப் பட்டது. 

 14வது இந்திய-ெப்பானிய வருடாந்திர உசச்ி  ாநாடானது புதுமடல்லியில் நடத்தப் பட்டது. 

o இந்தியப் பிரத ர ்நசரந்திர ச ாடி  ற்று ் ெப்பானியப் பிரத ர ்ஃபுமிசயா கிஷிடா 

ஆகிசயார ்இந்த உசச்ி  ாநாட்டில் பங்சகற்றனர.்  

 கோல்பந்து வினளயோட்டில் னஹதரோபோத் FC அைியானது இந்தியன் சூப்பர ் லீக் என்ற 

சபாட்டியில் தனது முதல் பட்டத்ரத மவன்றது. 

o இந்த அைி மபனால்டி சுற்றில் சகரளா பிளாஸ்டரஸ்் அைிரய வீழ்தத்ியது. 

 களவு சபான நூற்றாை்டு காலப் பழர யான சுெோர ் 29 கரலப் மபாருட்கரள 

ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து இந்தியா மீட்டுள்ளது. 

o இந்த கரலப்மபாருட்கள் அந்தந்த  ாநிலங்களின் சகாயில்களிட ் ஒப்பரடக்கப் 

படு ். 

 குரவத ்நாட்டில் நிலவு ் மவப்பநிரல 53.2 டிகிரி மசல்சியரச (127.7 டிகிரி பாரன்ஹீட்) 

எட்டியது. 

o இதனால் இந்த நாடு புவியின் மவப்ப ான நாடுகளுள் ஒன்றாக  ாறியது. 

 பாரதீய ெனதா கட்சியின் தரலவர ் புஷ்கர ் சிங் தோமி, மதோடரந்்து 2வது முனறயோக 

உத்தரகோண்ட் ெோநிலதத்ின் முதல்வரோகப் பதவிஜயற்க உள்ளோர.் 

o தோமி இந்த ெனலப்போங்கோன ெோநிலத்தின் 13வது முதல்வர ்ஆவோர.் 

 ெத்திய அனெசச்ர ் போரதி பிரவின் பவோர,் ெகோரோஷ்டிரோவின் நோசிக் நகரில் அனெக்கப் 

பட்டுள்ள இந்தியோவின் முதல் உயிரிப் போதுகோப்பு நினல-3 கட்டுப்போடு மகோண்ட ஒரு  

நடெோடுெ் ஆய்வகதத்ினனத் மதோடங்கி னவதத்ுள்ளோர.் 

o இந்த நடெோடுெ் ஆய்வகெோனது, இந்திய ெருதத்ுவ ஆரோய்சச்ிக் கழகதத்ிடெ் சிறப்புப் 

பயிற்சி மபற்ற அறிவியலோளரக்ள் புதிதோக உருவோகுெ் ெற்றுெ் திருெ்பத் திருெ்ப 

உருவோகுெ் னவரஸ் மதோற்றுகனளப் பற்றி ஆய்வு மசய்வதற்கு உதவுெ்.  

 கோரப்ன் நடுநினலமிக்க ஜவளோண் முனறகனள அறிமுகெ் மசய்த முதல் இந்திய 

ெோநிலெோக ஜகரளோ ெோறியுள்ளது. 

 2022 ஆ ் ஆை்டின் ரகது மசய்யப்பட்ட  ற்று ் காைா ல் சபான ஊழியரக்ளுடன் 

ஒன்றினணவதற்கோன சரவ்சதச தின ானது  ாரச் ்25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o இந்த தினெோனது நடவடிக்ரகரயத் ஒன்று திரட்டவு ், நீதிரயக் சகாரவு ், ஐ.நா. 

அனெப்பின் ஊழியரக்ள்  ற்று ் அர தி காக்கு ் பரடயினர,் அரசு சாரா சமூக ் 

 ற்று ் பத்திரிரக நிறுவனங்களில் பணி புரியுெ் நெது சக ஊழியரக்ரளப் 

பாதுகாப்பதற்குெோன நெது உறுதிரய வலுப்படுதத்ுவதற்கான ஒரு தினெோகுெ். 

 2021-22 ஆெ் நிதியாை்டில், திட்டமிடப்பட்ட இலக்கு கோலத்னத விட முன்போகஜவ சரக்கு 

ஏற்றுெதியில் 400 பில்லியன் டாலர ்என்ற இலக்ரக இந்தியா அரடந்துள்ளது. 

 சரவ்சதச சாதரனயாளர ் தின ானது ஒவ்சவார ் ஆை்டு ்  ாரச் ் 24 ஆெ் ஜததியன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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o இது சாதரனயாளரக்ரளயு ் அவரக்ளின் வலுவான சநாக்கெ் ெற்றுெ் ந ்பிக்ரக 

ஜபோன்றவற்னறக் மகாை்டாடுவதற்கோன ஒரு தினெோகுெ். 

 சிலி நோட்டின் ெத்திய வங்கியின் ஆளுநரோன ெரிஜயோ ெோரஷ்ல் 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 

ெத்திய வங்கிகள் விருது வழங்குெ் விழோவில் ஆண்டின் சிறந்த ஆளுநருக்கோன விருதினன 

மவன்றுள்ளோர.்  

o போன்ஜகோ மசன்ட்ரல் டி சிலி (Banco Central de Chile) என்பது சிலி நோட்டின் ெத்திய 

வங்கியின் மபயரோகுெ்.  

 வடமகோரிய நோடோனது ஹவோசோங் – 17 (Hwasong-17) எனப்படுெ் கண்டெ் விட்டு கண்டெ் 

போயுெ் உந்து வினச ஏவுகனணயினன பரிஜசோதனன மசய்துள்ளது.  

o இந்த ஏவுகனணயோனது உலகின் மிகப்மபரிய, திரவ எரிமபோருளோல் இயங்குெ் 

வனகயிலோன கண்டெ் விட்டு கண்டெ் போயுெ் உந்துவினச ஏவுகனணயோகுெ்.  

 5வது வருடோந்திர ெங்களூரு கெ்பளோ பந்தயெோனது பங்க்ரோ குளூர ் எனுமிடத்திலுள்ள 

ஜகோல்டு பின்ச ்நகர னெதோனதத்ில் நனடமபற உள்ளது.  

o இது கரந்ோடகோவில் ஆண்டுஜதோறுெ் நடதத்ப்படுெ் ஒரு எருனெப் பந்தயெோகுெ்.  

 'எந்த ஒரு ஆணோயினுெ் அல்லது கணவனோயினுெ் வன்புைரவ்ு என்பது வன்புைரவ்ு தோன்' 

என திரு ைெ் ரீதியோன பலாதக்ார ் மதாடரப்ான ஒரு வழக்கில் கரந்ாடக 

உயரநீ்தி ன்ற ் மதரிவிதத்ுள்ளது. 

o திருெணெ் என்பது ஒரு மகாடூர ான மிருகத்ரதக் கட்டவிழ்த்து விடுவதற்கான 

உரி  ் அல்ல என்று கரந்ாடக உயர ்நீதி ன்ற ் கூறியுள்ளது. 

 சகாவா ெோநில முதல்வராக இரை்டாவது முரறயாக பிரச ாத் சாவந்த் என்பவனர 

நியமிப்பதோக பாரதிய ெனதா கட்சி அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ஏனழ ெக்களுக்கு 5 கிஜலோ அளவில் உணவு தோனியங்கனள இலவசெோக வழங்குெ் ஒரு 

திட்டதத்ினன மசப்டெ்பர ் 30 வனரயில் ஜெலுெ் 6 ெோதங்களுக்கு நீட்டித்து ெத்திய அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

o இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியோவில் மபோது முடக்கெ் அறிவிக்கப்பட்ட ஜபோது 

மதோடங்கப்பட்ட இத்திட்டெோனது ெோரச் ்31 அன்று முடிவனடய இருந்தது. 

 இந்தியோவில் முதல்முனறயோக சிெ்லோ நகரில் ெனலஜயற்ற னசக்கிள் ஜபோட்டி ெற்றுெ் 

ஜெோட்டோர ் மபோருதத்ிய னசக்கிள் பந்தயெ் ஜபோன்றவற்றிற்கோக இந்திய வினளயோட்டு 

ஆனணயத்தின் ஒரு சிறப்புத் ஜதசிய ர யதத்ிரன விரளயாட்டு அர சச்க ் நிறுவ 

உள்ளது. 

o இ ாசச்லப் பிரசதச அரசுடன் இரைந்து இது நிறுவப்படு ். 

 உக்ரரனில்  ாஸ்சகா ச ற்மகாை்ட எதிரப்ாராத பரடமயடுப்பு  ற்று ் சபார ்

நடவடிக்ரகரயத் மதாடரந்்து அந்தக் கை்டதத்ின் முதன்ர யான  னித உரிர கள் 

அர ப்பிலிருந்து ரஷ்யாவிரன ஐசராப்பியச ்சரப மவளிசயற்றியுள்ளது. 

o இதன் மூல ், இக்குழுவில் ரஷ்யாவின் 26 வருட உறுப்பினர ் மபாறுப்பு முடிவிற்கு 

வந்தது. 

 சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர ் 300 ஜபட்மிண்டன் என்ற ஜபோட்டியின் ெகளிர ் ஒற்னறயர ் பிரிவுப் 

ஜபோட்டியில் இந்திய நோட்னடச ்ஜசரந்்த பி.வி. சிந்து மவற்றி மபற்றோர.் 

o இவர ் தோய்லோந்து நோட்டின் புஷனன் ஒெ்போெ்ருங்பன் என்பவனர வீழ்தத்ி இந்தப் 

பட்டத்னத மவன்றோர.் 

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


                   
 

22 
 

 இந்தியோவின் போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டு அனெப்போனது, நடுத்தர 

வரெ்புனடய, நிலெ் விட்டு வோனில் போயுெ் வோன்வழிப் போதுகோப்பு ஏவுகனணயினன 

மவற்றிகரெோகப் பரிஜசோதித்துள்ளது. 

o இந்தப் பரிஜசோதனனயோனது ஒடிசோவின் போலஜசோர ் என்னுமிடதத்ில் ஜெற்மகோள்ளப் 

பட்டது. 

 மடல்லி, ஹரியோனோ, இரோஜஸ்தோன் ெற்றுெ் உத்தரப் பிரஜதசெ் ஆகிய ெோநிலங்கள் ஒரு 

ஒருங்கினணந்த மபோதுப் பரிெோற்றப் ஜபோக்குவரதத்ு ஒப்பந்தங்களில் னகமயழுத்து 

இட்டுள்ளன. 

o இது ஜபருந்துகள், வோடனக டோக்சிகள் ெற்றுெ் ஆட்ஜடோ ரிக்சோ ஜபோன்றவற்றின் ஒரு 

தனடயற்ற இயக்கதத்ிற்கு உதவுகின்றது.  

 அரசுப் பணியோளர ் தரஷ்ன் சிங் ெற்றுெ் இரயில்ஜவ துனறப் பணியோளர ் வரஷ்ோ ஜதவி 

ஆகிஜயோர ்முனறஜய நோடுகளுக்கினடயிலோன ஜதசிய சோெ்பியன்சிப் ஜபோட்டியின் ஆடவர ்

ெற்றுெ் ெகளிர ்பிரிவில் மவற்றி மபற்றனர.் 

o 10KM மகோண்ட இந்த தடகள சோெ்பியன்சிப் ஜபோட்டியோனது நோகலோந்தின் மகோஹிெோ 

என்னுமிடத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பாக் வளளகுடா துகாங் (கடல் பசு) வளங்காப்பகம் 

 போக் வனளகுடோ பகுதியில் இந்தியோவின் முதல் துகோங் வளங்கோப்பகதத்ினன நிறுவச ்

மசய்வதற்கோன பணிகனளத் தமிழக அரசு மதோடங்கியுள்ளது. 

 கடல்பசுக்கள் என்பனவ 1972 ஆெ் ஆண்டு வனவிலங்குப் போதுகோப்புச ் சட்டதத்ின் 1வது 

அட்டவனணயின் கீழ் போதுகோக்கப்பட்ட ஒரு அருகிவருெ் இனெோகுெ்.  

 இந்த வளங்கோப்பகெோனது போக் வனளகுடோவின் வடக்குப் பகுதியில் அதிரோெப் பட்டினெ்  

முதல் அெோப்பட்டினெ் வனரயில் சுெோர ்500 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் அனெய உள்ளது.  

 துகோங் என்பனவ கடல் பசுக்கள் எனவுெ் அனழக்கப்படுகின்றன.  

 

 

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


                   
 

23 
 

உங்களில் ஒருவன் 

 கோங்கிரஸ் தனலவர ் ரோகுல் கோந்தி, திமுக தனலவருெ் தமிழக முதல்வருெோன மு.க. 

ஸ்டோலின் அவரக்ளுனடய சுயசரினதனய மவளியிட்டோர.் 

 “உங்களில் ஒருவன்” என்பது இந்தப் புதத்கத்தின் மபயர ்ஆகுெ். 

 இந்தப் புதத்கத்தின் முதல் பிரதினய ெோநில நீரவ்ளத்துனற அனெசச்ருெ் மூதத் திமுக 

தனலவருெோன துனரமுருகன் மபற்றுக் மகோண்டோர.் 

 மு.க.ஸ்டோலின் தமிழ்நோட்டின் 8வது முதல்வர ்ஆவோர.்   

 

 

சதரு விலங்குகளுக்கான அவெர ஊர்திெ ்செளவ  

 

 இந்தியோவின் முதலோவது மதரு விலங்குகளுக்கோன அவசர ஊரத்ிச ் ஜசனவயோனது 

தமிழகத்தின் மசன்னன நகரில் மதோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இது ‘Four Paw” எனு ் சரவ்சதச விலங்குநல அர ப்புடன் இரைந்து இந்திய நீலச ்

சிலுரவச ்சங்கதத்ினால் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 மதரு விலங்குநலத் திட்டெ் என்பது காயப்பட்ட  ற்று ் சநாய்வாய்ப்பட்ட விலங்குகளுக்கு 

அந்தந்த இடங்களிசலசய சிகிசர்சயளிப்பதற்காக ஒரு கால்நரட  ருதத்ுவரு ் இட ் 

மபற்ற ஒரு ‘சக்கரங்களில் (வாகனங்களில்)  ருதத்ுவ ரனயாக’ மசயல்படு ்.   
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நான் முதல்வன் திட்டம்  

 

 தமிழக முதலனெசச்ர ் மு.க. ஸ்டோலின் அவரக்ள் ’நோன் முதல்வன்’ என்ற திட்டத்தினனத ்

மதோடங்கி  னவத்தோர.்  

 ஆண்டுஜதோறுெ் தமிழக ெோநிலதத்ிலுள்ள சுெோர ் 10 லட்செ் இனளஞரக்னள நோட்டின் 

நலனுக்கோக அவரக்ளின் திறனெனய உணர உதவுெ் வனகயிலோன திறன்களுடன் 

அவரக்னளப் மபோருந்தச ்மசய்வஜத இத்திட்டதத்ின் ஜநோக்கெோகுெ்.  

 இந்தத் திட்ட ானது அரசினால் நடத்தப்படு ்  ற்று ் அரசு உதவிமபறு ் கல்வி 

நிறுவனங்களில் பயிலு ் திறர யான  ாைாக்கரக்ரளக் கை்டறிந்து, அவரக்ளுக்கு 

கல்வி சாரந்்த வழிகாட்டுதல்கரள வழங்குவரத சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது.    

 

பதவிப் பிரமாணம் 

 

 மசன்னன ெோநகரோட்சிக் கழகத்தின் 200 ெோென்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு ெோநகரோட்சி 

ஆனணயர ்ககன்தீப் சிங் ஜபடி பதவிப் பிரெோணெ் மசய்து னவதத்ோர.் 

 102 மபண்கள் ெற்றுெ் 98 ஆண்கள் உறுப்பினரக்ளோகப் பதவிஜயற்றனர.் 

 

சென்ளன சமயர ்

 தி.மு.க.வினனச ்ஜசரந்்த  29 வயதோன R. பிரியா மசன்ரனயின் ச யர ்மபாறுப்பிரன ஏற்க 

உள்ள முதல் தலித் சமூகப் மபை் ைி ஆவார.் 

 தாரா மசரியன்  ற்று ் கா ாட்சி மெயரா ன் ஆகிசயாரரயடுதத்ு மூன்றாவது 

மபை் ைியாக மசன்ரனயின் ச யராக பிரியா பதவி ஏற்கிறார.் 

 பிரியா, 74வது வாரட்ு ஆன  ங்கலபுரத்தின் உறுப்பினராக பதவி ஏற்கிறார.் 
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 வடமசன்ரனயின் முதல் ச யரு ் இவசர ஆவார.் 

 

 

அதிக கடன்சபறும் மாநிலம் – தமிழ்நாடு  

 2022 ஆெ் ஆண்டு நடப்பு நிதியோண்டில் அதிகளவு கடன் மபறுெ் ெோநிலங்களில் தமிழக 

அரசு முன்னினலயிலுள்ளது.  

 ஒட்டு மெோதத்ெோக, 2022 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் – பிப்ரவரி ெோத கோலதத்ில் ெோநில 

ஜெெ்போட்டுக் கடன்கள் எனப்படுெ் பதத்ிரங்கனள மவளியிட்டதன்  மூலெ் 65,400 ஜகோடி 

நிதினய தமிழகெ் திரட்டியுள்ளது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டில் இருந்த 79500 ஜகோடி என்ற கடன் அளவினன விட இது 18 சதவிகிதெ் 

குனறவோகுெ். 

 தமிழகத்னதயடுதத்ு, ெகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ, உதத்ரப் பிரஜதசெ் ெற்றுெ் ஜெற்கு 

வங்கோளெ் ஆகிய ெோநிலங்கள் உள்ளன. 

 

தந்தத்தினாலான செவ்வக வடிவப் பகளட 

 தந்ததத்ினோலோன 4.5 மச.மீ. அளவுனடய மசவ்வக வடிவப் பகனடயோனது கீழடி 

அகழோய்வின் எட்டோெ் கட்ட அகழோய்வின் ஜபோது கண்டறியபட்டது.  

 கீழடியின் 4 ஆெ் கட்ட அகழோய்வு ஜெற்மகோண்டதிலிருந்து தமிழக மதோல்லியல்துனற 

முதல்முனறயோக இந்தச ்மசவ்வக வடிவப் பகனடனயக் கண்டு தினகத்துள்ளது. 

 எனினுெ் தந்தெ் ெற்றுெ் சுடுெண்களோல் ஆன மசவ்வக ெற்றுெ் கனசதுர வடிவப் 

பகனடகள் கீழடி அகழோய்வின் முதல் இரு கட்டங்களில் கண்டறியப் பட்டன.  
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வங்காள விரிகுடாவில் உருவான அரிய காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிளல 

 

 வங்காள விரிகுடாவில்  ாரச் ்  ாததத்ில் அரிதோன ஒரு காற்றழுதத்த் தாழ்வு நிரல 

உருவாகியுள்ளது. 

  ாரச் ் ாதத்தில் உருவோன, அசாதாரை ாகக் கருதப்படு ் இதத்ரகயத் தாழ்வு நினல 

ெண்டலங்கள் இனி ஜெற்மகோள்ள இருக்குெ் வானிரல கணிப்புகளில் ஒரு புதிய 

சோதனனயினனப் பதிவு மசய்துள்ளது. 

 கடந்த 130 ஆை்டுகளில், வங்கோள விரிகுடோவில்  ாரச் ்  ாததத்ின் ஜபோது இரை்டு 

காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிரலகள் உருவாகியுள்ளன. 

 இனவ 1938  ற்று ் 1994 ஆகிய ஆண்டுகளில் உருவோகின. 

 

மதுபானக் களடகள் 

 2003 ஆெ் ஆண்டு தமிழ்நாடு  துபான சில்லரற விற்பரன விதிகளில் (கரடகள்  ற்று ் 

பாரக்ளில்) திருதத் ் மசய்துள்ளதாக தமிழக  ாநில அரசு மசன்ரன உயர ்நீதி ன்றத்தில் 

மதரிவித்தது.  

 இந்த விதிமுனறகள் 1937 ஆெ் ஆண்டின் தமிழ்நோடு ெதுவிலக்குச ் சட்டெ் என்பதின் கீழ் 

ஜெற்மகோள்ளப் பட்டுள்ளன. 

 இதன் மூலெ்,  துக்கரடகள் அர க்கப்பட உள்ள இட ் மதாடரப்ாக வழங்கப்படுெ் 

ஆட்சசபனண மிக்க கருதத்ுகனள, ஆட்சியரக்ள் பரிசீலிதத்ு, அதன்பிறகு அந்த இடதத்ிற்கு 

ஒப்புதல் அளிக்க ஜவண்டுெ் என்ற விதியோனது கட்டாய ாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய திருத்தப் பட்ட ஒரு விதிமுனறயோனது, ெோநில அரசோல் நடதத்ப் படுெ் எந்த 

ஒரு ெதுபோனக் கனடயின் அனெவிடமுெ் ெோவட்ட ஆட்சியரோல் அங்கீகரிக்கப் படோத வனர 

தனது வணிகத்னத ஆரெ்பிக்க முடியோது. 

 

திருநங்ளககளுக்கு இட ஒதுக்கீடு 

 எதிரக்ாலதத்ில் வழங்கப்படுெ் மபாது சவரலவாய்ப்புகளில் திருநங்ரககள்/மூன்றா ் 

பாலினதத்வரக்ளுக்கோன சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டிற்மகன ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத இட 

ஒதுக்கீட்னட வழங்கு ாறு தமிழக அரசுக்கு மசன்ரன உயர ் நீதி ன்ற ் வலுவோகப் 

பரிந்துரரதத்ுள்ளது. 
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 சமூகெ்  ற்று ் மபாருளாதாரத்தில் பிற்படுதத்ப் பட்ட வகுப்பினருக்கு வழங்கப்படு ் 

இதர தளரவ்ுகள்  ற்று ் சலுரககள் ஜபோன்றவற்னறத் தவிரத்்து கூடுதலோக இந்தப் 

பரிந்துரர வழங்கப் பட்டது. 

 மூன்றோெ் போலினதத்வருக்கு ஏசதனு ் இட ஒதுக்கீடு, சலுரககள்  ற்று ் தளரவ்ுகரள 

வழங்கு ் சபாது,  ற்ற சமூகெ்  ற்று ் மபாருளாதார ரீதியாக பிற்படுத்தப் பட்ட 

வகுப்பினருக்கு இசத சபான்ற சலுரககரள வழங்குவதற்காக ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட 

விகிதத்ரதக் கைக்கில் மகோண்டு சவை்டு ்,  

 திருநங்ரககளுக்கான இந்தச ் சலுரககரள நிரை்யிப்பதற்கோக ெோநில அரசு இசத 

முரறரயப் பின்பற்ற சவை்டு ். 

 

 

சமயர் சதரத்ல் 

 தமிழகத்தில் புதிதாக சதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 12,800 நகரப்்புற ஆட்சிப் பிரிவுகளின் ெோென்ற 

உறுப்பினரக்ள் (வாரட்ு கவுன்சிலரக்ள்) பதவிப் பிர ாை ் மசய்து மகாை்டு உள்ளனர.் 

  ாநகராட்சிக் கழகதத்ின் ச யரக்ள், துரை ச யரக்ள், நகரோட்சிகள்  ற்று ் 

சபரூராட்சிகளின் தரலவர ்  ற்று ் துரைத் தரலவர ் பதவிகளுக்கான  ரறமுக 

சதரத்லானது  ாரச் ்4 ஆ ் சததியன்று ெோநிலெ் முழுவதுெ் நரடமபற்றது. 

 ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் இனடமவளிக்குப் பிறகு 21  ாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள்  ற்று ் 

489 நகரப் பஞ்சாயதத்ுகளுக்கு (ஜபரூரோட்சிகள்) பிரதிநிதிகள் சதரந்்மதடுக்கப் படுவது 

இதுசவ முதல் முரறயோகுெ். 

 20 ச யர ் பதவிகளில் 11 இடங்கனளப் மபை்களுக்கு ், 9 இடங்கனள ஆை்களுக்கு ் 

தி.மு.க. அரசோனது ஒதுக்கியுள்ளது. 
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தமிழகத்தின் ஒட்டு சமாத்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி உற்பத்தித் திறன் 

 ஒட்டு மெோதத் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தித் திறனில் கரந்ாடகாரவ விஞ்சி, 

தமிழகெ் முதல் இடத்ரதப் மபற்றுள்ளதாக புதிய ெற்றுெ் புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசக்தித ்

துனற அனெசச்கெ் கூறியுள்ளது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டு ெனவரி 31 அன்னறய நிலவரப்படி, தமிழகத்தின் முழு அளவு புதுப்பிக்கத ்

தக்க எரிசக்தி உற்பதத்ித் திறனோனது 15,914 ம காவாட் ஆக உள்ளது. 

 கரந்ாடகாவின் ம ாதத் தூய எரிசக்தி திறன் 15,795 ம காவாட் ஆகுெ். 

 சமீப ஆை்டுகளில், கரந்ாடகாவுக்குப் பதிலோக முதலிடத்ரத மீை்டு ் மபறுவதற்காக 

சூரிய  ற்று ் காற்றாரல எரிசக்திப் பிரிவுகளில் தனது உற்பதத்ித் திறரன தமிழகெ் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

மாளிளகசமடு அகழாய்வு 

 அரியலூரில் தங்கெ் ெற்றுெ் தோமிரதத்ோல் ஆன உனடந்த வனளயல், ஒரு மசங்கல்லோல் 

ஆன அனெப்பு ெற்றுெ் சீனப் போனன ஓடுகள் ஆகியனவ கண்மடடுக்கப்பட்டன. 

 கங்னக மகோண்ட ஜசோழபுரெ் அருஜக அனெந்த ெோளினகஜெடு பகுதியின் மதற்குப் 

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


                   
 

29 
 

பகுதியில் ஜெற்மகோள்ளப்பட்ட இரண்டோெ் கட்ட அகழோய்வின் ஜபோது இனவ கண்டு 

எடுக்கப் பட்டன. 

 7.920 கிரோெ் எனடயுள்ள 4 மி.மீ. தடிெண் மகோண்ட தோமிரெ்  ெற்றுெ் தங்கத்தோல் ஆன 

உனடந்த வனளயல் ஆனது இப்பகுதியில் கண்மடடுக்கப்பட்ட முதல் மதோல்மபோருள் 

ஆகுெ். 

 தங்கெ் ெற்றுெ் இதர உஜலோகங்களோல் கலந்து மசய்யப்பட்ட மபோருள்கள் இங்கு 

கினடத்திருப்பது இங்கு ஓர ்அரச அரண்ெனன இருந்தனதக் குறிக்கிறது. 

 

 

ஆவடி காவல் ஆளணயரகம் - சபண்கள் தளலளம 

 சரவ்ஜதச ெகளிர ் தினதத்ினன முன்னிட்டுப் மபண் பணியோளரக்ளின் பங்களிப்பினன 

அங்கீகரிக்குெ் வனகயில், ஆவடி கோவல் ஆனணயரகதத்ிற்கு உட்பட்ட அனனதத்ுக் கோவல் 

நினலயங்களின் மபோறுப்புெ், ஒரு நாளிற்குப் மபண் அதிகோரிகளுக்கு வழங்கப் பட 

உள்ளது. 

 இந்தியோவிஜலஜய முதல்முனறயோக ஒரு ஆனணயரகத்திற்குட்பட்ட அனனத்து கோவல் 

நினலயங்களுக்குெ் மபண் அதிகோரிகள் தனலனெ ஏற்கின்றனர.்  

 இது நெது சீருனடப் பணியோளர ் பணிகளில் ெகளிரின் பங்கினன அங்கீகரிதத்ு, 

அவரக்னளக் மகௌரவிதத்ுக் மகோண்டோடுவதற்கோன ஒரு முன்மனடுப்போகுெ்.  
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இந்தியாவின் முதல் அளறகலன் பூங்கா 

 தமிழகத்தின் தூதத்ுக்குடி ெோவட்டத்தில் அனெக்கப்பட உள்ள இந்தியோவின் முதல் 

சரவ்ஜதச அனறகலன் பூங்கோவிற்கு (furniture park) தமிழக முதலனெசச்ர ் மு.க. ஸ்டோலின் 

அவரக்ள் அடிக்கல் நோட்டினோர.் 

 70-80% மூலப்மபோருள் ஜதனவனயப் பூரத்்தி மசய்யுெ் வனகயிலோன ஒரு சிறப்போனச ்

சூழலனெப்பினன உருவோக்குவஜத இந்தப் பூங்கோ அனெக்கப்படுவதன் ஜநோக்கெோகுெ்.  

 

 

தமிழ்நாட்டில் மிதக்கும் சூரியெக்தி ஆளல 

 

 தமிழகத்தின் தூதத்ுக்குடி ெோவட்டத்தில் மிதக்குெ் சூரியசக்தி ஆனலயினன முன்னணி 

உர உற்பதத்ி நிறுவனெோன சதரன்் மபட்ஜரோமகமிக்கல் மதோழில்துனறக் கழக 

நிறுவனெோனது (Southern Petrochemical Industries Corporation) நிறுவியுள்ளது. 

 இந்த ஆனலயோனது, தமிழகதத்ில் அனெந்துள்ள இந்தியோவின் மிகப்மபரிய ெற்றுெ் முதல் 

மிதக்குெ் சூரியசக்தி ஆனலயோகத் திகழுெ். 

 இந்த ஆனலயோனது, AM இன்டரச்நஷனல் என்ற நிறுவனதத்ிற்குச ்மசாந்த ான கீரனீ ் 

எனரஜ்ி என்ற ஒரு நிறுவனத்திற்குச ்மசாந்த ாகு ். 

 ஆை்டிற்கு 42.0 மில்லியன் அலகு மின்னாற்றரல இந்த ஆரல உற்பதத்ி மசய்யு ். 
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சபரறிவாளனுக்கு ஜாமீன் வழங்கல் 

 

 ரோஜீவ் கோந்தி மகோனலக் குற்றவோளியோன AG சபரறிவாளனுக்கு உசச்நீதி ன்ற ் ொமீன் 

வழங்கியுள்ளது. 

 ராஜீவ் காந்தி மகாரல வழக்கில் சபரறிவாளன் ஆயுள் தை்டரனரய அனுபவித்து 

வருகிறார.் 

 இவர ்இதுவரரயில், 32 ஆை்டுகள் வரர சிரறத் தை்டரனரய அனுபவித்துள்ளார.் 

 2014 ஆெ் ஆண்டில் இரண்டு இலங்னகத் தமிழரக்ளோன முருகன் ெற்றுெ் சோந்தன் 

ஆகிஜயோருடன் இவருக்குெ் ஜசரத்த்ு உசச் நீதிென்றெோனது, அவரக்ளின் கருனண 

ெனுக்கள் மீதோன முடிவினன நீண்ட நோள் ஜெற்மகோள்ளோததோல் அவரக்ளது ெரணத ்

தண்டனனனய ஆயுள் தண்டனனயோக ெோற்றியது. 

 2018 ஆெ் ஆண்டு மசப்டெ்பர ் 9 ஆெ் ஜததியன்று தமிழ்நோடு அரசின் அனெசச்ரனவக் 

குழுவோனது இந்திய அரசியலனெப்பின் விதி 161 (ென்னிக்குெ் அதிகோரெ்) என்பதின் கீழ் 

ஆளுனரிடெ் ஜபரறிவோளனின் விடுதனலயினனப் பரிந்துனர மசய்தது. 

 

வளரப்்பு மாடுகளளக் காடுகளுக்குள் அனுமதித்தல் சதாடரப்ான தீரப்்பு 

 தமிழகெ் முழுவதுெ் உள்ள வனப்பகுதிகளில் வளரப்்பு ெோடுகனள ஜெய்சச்லுக்குக் 

மகோண்டு மசல்ல அனுெதிக்கக் கூடோது என ெோநில வனத்துனறக்கு மசன்னன 

உயரநீ்திென்றெ் உதத்ரவு இட்டுள்ளது. 

 வனங்கனள வனவிலங்குகளுக்கு ெட்டுெ் உரிதத்ோனதோக ெோற்றுவதற்குெ், வளரப்்பு 

ெோடுகள் அங்கு உள்நுனழவதோல் அனவ எதிரம்கோள்ளுெ் பல்ஜவறு அசச்ுறுத்தல்கனளத் 

தடுப்பதற்குெ் ஜவண்டி இந்தத் தீரப்்போனது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ஔளவயார ்விருது 2022 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஔனவயோர ்விருதினன சமூக ஜசவகர ்கிரிஜோ குெோர ்போபுவிற்கு 

முதல்வர ்மு.க. ஸ்டோலின் அவரக்ள் வழங்கினோர.்  

 ெகளிர ் ெற்றுெ் குழந்னதகளின் நலனுக்கோக இவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்கோக இந்த 

விருதோனது வழங்கப்படுகிறது.  

 இந்த விருது 8 கிரோெ் தங்கப் பதக்கெ், 1 லட்செ் ெதிப்புள்ள கோஜசோனல, ஒரு சோல்னவ 

ெற்றுெ் ஒரு போரோட்டுப் பதத்ிரெ் ஆகியவற்னற உள்ளடக்கியது.  

 2020 – 21 ஆெ் ஆண்டிற்கோன போரத் ரதன்ோ டோக்டர.் M.G.R. பார ்பரிய அரிசி வரக வளங் 

காப்பு விருதிரனயு ் திரு. முதல்வர ்அவரக்ள் வழங்கினார.்  
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 இந்த விருதானது திருமநல்சவலிரயச ் சசரந்்த K. மபான்னு புதியவன், நா க்கல் 

 ாவட்டத்ரதச ்சசரந்்த S. மூரத்்தி  ற்று ் திருமநல்சவலிரயச ்சசரந்்த P. லக்்ஷமி சதவி 

ஆகிசயாருக்கு வழங்கப்பட்டது.    

 

 

முதலளமெெ்ரின் கூட்டு ஆராய்ெச்ித் திட்டம் 

 2022-24 ஆ ் ஆை்டிற்கோன தமிழ்நாடு முதலர சச்ரின் கூட்டு ஆரோய்சச்ித் திட்டத்ரத 

(TNCMFP) மசயல்படுதத்ுவதற்கான ஆரைகரள  ாநில அரசு மவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில் அரடயாள ் காைப்பட்ட 12 கருப்மபாருள் பகுதிகளில் ஆராய்சச்ி மசய்வதற்கு 24 

நபரக்ள் மபல்சலாஷிப் (ஜதோழனெ உதவி) மபறுவாரக்ள். 

 இந்தக் மகாள்ரகயோனது, மசயல்திறன் குறிதத்ு ஆரோயவுெ், இரடமவளிகரளக் 

கை்டறியவுெ், மகாள்ரக  ற்று ் நிரல் விரளவுகளுக்கு சரவ்சதச அளவில் குறிப்பிடப் 

பட்ட அளவுசகால்கரள உருவாக்கவுெ், அறிவு  ற்று ் மசயல் சாரந்்த வளங்களின் ஒரு 

மதாகுப்ரப உருவாக்குவரதயுெ் சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 திருசச்ியில் உள்ள பாரதிதாசன் ஜெலோண்னெக் கல்வி நிறுவனெோனது இந்த ஜதோழனெ 

உதவி அல்லது மபல்சலாஷிப்களுக்கான ஒரு கல்விப் பங்குதாரராக முன் ம ாழியப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

தமிழ்நாடு சபட்சராலியப் சபாருட்கள் நிறுவனம் 

 தமிழ்நாடு மபட்ஜரோலியப் மபோருட்கள் நிறுவனெோனது  ரசாயனங்கள்  ற்று ் உரங்கள் 

துனற அர சச்கத்தின் ஜவதிப்மபோருட்கள் ெற்றுெ் மபட்ஜரோலிய ஜவதிப் மபோருட்கள் 

துரறயிலிருந்து அதன் தயாரிப்பான லீனியர ் அல்ரகல்மபன்சீனுக்கு (LAB) இந்தியத ்

தரநிரலகள் வோரியதத்ின் (BIS) சான்றிதரழப் மபற்றுள்ளது. 

 இந்தச ் சான்றிதழுடன், இந்தியச ் சந்ரதயில் லீனியர ் அல்னகல்மபன்சீனின் 

அங்கீகரிக்கப் பட்ட ஒரு விற்பரனயாளராக தமிழ்நோடு மபட்ஜரோலியப் மபோருட்கள் 

நிறுவனெ் முன்வருகிறது. 
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 BIS 12795:2020 என்ற ஒரு சான்றிதழுடன் அங்கீகார ் மபற்ற உலகின் முதல் லீனியர ்

அல்னகல்மபன்சீன் உற்பத்தியாளராகவு ் இது  ாறியுள்ளது. 

 

 

தமிழகத்தில் சொத்துப் பதிவு 

 இந்த நிதியோண்டின் 2வது வோரெ் வனரயில் 12,700 ஜகோடி ரூபோய் வருவோய் கினடதத்ு 

உள்ளனதயடுதத்ு மசோதத்ுப் பதிவு மூலெ் கினடத்த வருவோய் ஒரு புதிய உசச்த்னதத் 

மதோட்டுள்ளது.  

 2019–20 ெற்றுெ் 2020–21 ஆகிய ஆண்டுகளில் பதிவோன 1,672 ஜகோடி ெற்றுெ் 2,057 ஜகோடிகள் 

வருவோயினனப் மபோறுதத்வனரயில் இது மிக அதிக உயரவ்ோகுெ்.  

 மசன்னன ெற்றுெ் ஜகோயெ்பத்தூர ் ெண்டலங்கள் ஒருஜசர இனணந்து இதன் மெோத்த 

வருெோனத்தில் 60% வனர பங்களிதத்ுள்ளன.  

 மசங்கல்பட்டு, கோஞ்சிபுரெ் ெற்றுெ் திருவள்ளூர ் ஆகிய ெோவட்டங்கனள உள்ளடக்கிய 

மசன்னன ெண்டலெ் மெோத்த வருெோனதத்ில் 45% பங்கினன அளித்துள்ளது.    

 

தி ஸ்பாட்டட் ராயல் வண்ணத்துப்பூெச்ி 

 

 ஸ்பாட்டட் ராயல் (தாெூரியா  ாகுசலட்டா) என்ற வண்ணதத்ுப் பூசச்ியோனது, நீலகிரி 

 ாவட்டத்தில் மீை்டு ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஒரு நூற்றாை்டுக்கு ் ச லாக நீலகிரியில் மதன்படோெலிருந்தது 

 இது வின்டர ் பில்த் சங்கத்தினனச ் ஜசரந்்த உறுப்பினரக்ளால் (Wynter-Blyth Association) 

மீை்டு ் கை்டுபிடிக்கப் பட்டது. 
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 இனவ இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் மதன்படுவதோக அறியப்படுகிறது. 

 ஸ்பாட்டட் ராயல் என்பது அதற்கு உணவளிக்குெ் ஜலோரோந்தஸ் இனத்னத (Loranthus species) 

ஜசரந்்த ஒரு தோவரதத்ிற்கு அருகில் வாழ்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு சகாவிட்-19 இறப்புப் பதிவு 

 ஏறக்குரறய இரை்டு ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு, தமிழகதத்ில்  ாரச் ் 11 அன்று சகாவிட்-19 

இறப்பு எதுவு ் பதிவோகவில்னல. 

 2020 ஆெ் ஆண்டு  ாரச் ் ெோதத்திலிருந்து இதுவனரயில் தமிழகதத்ில் 38,023 சகாவிட் 

இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 

  துரரயில் உள்ள இரோஜோஜி அரசுப் மபாது  ருதத்ுவ ரனயில் 2020 ஆெ் ஆண்டு  ாரச் ்

25 அன்று முதலாவது ஜகோவிட் இறப்பு பதிவானது. 

 

ஐஸ்கிரீம் சதாழிற்ொளல 

  துரரயில் உள்ள ஆவின் பால் பை்ரையில் ஒரு புதிய ஐஸ்கிரீ ் (பனிக்கூழ்) 

மதாழிற்சாரலரயத் தமிழக முதல்வர ்திறந்து ரவத்தார.் 

 சதசியப் பால் வாரிய ் சாரப்ில் 30,000 லிட்டர ் உற்பத்தி திறன் மகாை்ட ஒரு புதிய 

ஐஸ்கிரீ ் ஆரலரய முதல்வர ்அவரக்ள் திறந்து ரவத்தார.் 

 மசன்ரனக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தின் 2வது ஆவின் ஆரல இங்கு அர க்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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சமம்பட்ட எந்திர மனித அறுளவெ ்சிகிெள்ெ ளமயம் 

 

 ஓ ந்தூரார ்சதாட்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பல்சநாக்கு  ருதத்ுவ ரனயில் ஒரு 

ச  ்பட்ட எந்திர  னித அறுரவச ் சிகிசர்ச ர யத்ரத முதல்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள் திறந்து ரவத்தார.் 

 இரை்டு கட்டுப்பாட்டு நிரலயங்கள் மகாை்ட எந்திர இயக்க அர ப்புகளானது 

தமிழ்நாடு  ருதத்ுவச ்சசரவக் கழக ் மூல ் வாங்கப்பட்டது 

 தமிழ்நாடு அரசுப் பல்சநாக்கு  ருதத்ுவ ரனயில் நிறுவப்பட்ட டா வின்சி என்ற எந்திர 

 னித அறுரவ சிகிசர்ச முரறயானது குரறந்தபட்ச வளரச்ச்ிரயப் மபற்று வரு ் 

அறுரவ சிகிசர்ச முரறயின் ஒரு ச  ்பட்ட வடிவ ாகு ். 

 இந்த எந்திர  னித அறுரவச ் சிகிசர்சயானது அறுரவச ் சிகிசர்ச நிபுைரக்ளுக்கு 

சராசபா (எந்திர  னிதன்) கருவிகரளப் பயன்படுத்தி மிகச ் சிக்கலான மிகப்மபரிய 

அறுரவ சிகிசர்சகரள எளிதாகச ்மசய்ய உதவு ். 

 இந்த னெயெ் நோட்டில் அரசிற்கு மசோந்தெோக அரசோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் னெயெ் 

ஆகுெ். 

 

தமிழ்நாடு தரவுக் சகாள்ளக 

 தமிழ்நாடு அரசானது, திற ்பட்ட சில முடிவுகரள ச ற்மகாள்வதற்காக ஜவண்டி 

தரவுகரளப் பயன்படுத்துவரத சநாக்க ாகக் மகாை்டு, 2022 ஆ ் ஆை்டு தமிழ்நாடு 

தரவுக் மகாள்ரகயிரன உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது மகாள்ரக உருவாக்க ், திட்ட அ லாக்கதத்ிரன ச  ்படுத்துதல்,  திப்பு 

கூட்டப்பட்ட சசரவகரள ஊக்குவிதத்ல், சசரவகளுக்கான அணுகல்  ற்று ் தரத்ரத 

ச  ்படுதத்ுதல் ஆகியவற்ரற ஆதரிக்கு ் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 
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 தரலர ச ்மசயலாளரின் தரலர யிலான ெோநில அளவில் அதிகார ் மபற்ற ஒரு தரவு 

நிரவ்ாகக் குழுவானது, தரவுக் மகாள்ரகக் கட்டர ப்பிற்கான ஒரு மூசலாபாய 

வழிகாட்டுதரல வழங்கு ். 

 தமிழ்நாடு மின் ஆளுரக முகர யின் (TNeGA) தரலர  நிரவ்ாக அதிகாரியின் 

தரலர யிலான துரறகளுக்கு இனடஜயயோன ஒரு தரவு குழுவானது, மகாள்ரகயின் 

வழியிலான மசயல்பாட்டு நிரல முடிவுகனள ச ற்மகாள்ளு ். 

 தமிழ்நாடு மின் ஆளுரக முகர யின் தரலர  நிரவ்ாக அதிகாரி,  ாநிலத்தின் 

முதன்ர த் தரவு அதிகாரியாகச ்மசயல்படுவார.் 

 

 

தமிழக நிதிநிளல அறிக்ளக – சிறப்பம்ெங்கள்   

 

 தமிழக நிதி அனெசச்ர ் பழனிஜவல் தியோகரோஜன், 2022 – 23 ஆெ் ஆண்டிற்கோன மபோது 

நிதிநினல அறிக்னகயினன 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்18 அன்று சட்டப்ஜபரனவயில் தோக்கல் 

மசய்தோர.் 

 இது தி.மு.க அரசின் 2வது நிதிநினல அறிக்னகயோகுெ். 

 இது மின்னணு முனறயில் தோக்கல் மசய்யப்பட்டது. 

 பருவநினல ெோற்றெ் ெற்றுெ் பசுனெ முன்மனடுப்புகளுக்கோக ஒரு தனி அனெப்போனது 

நிறுவப்படுெ். 

 தமிழகத்தின் ெோநில விலங்கினனப் போதுகோதத்ு வளங்கோப்பதற்கோக ஜவண்டி நீலகிரி 

வனரயோடு திட்டத்தினன அரசு அறிவித்துள்ளது. 

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


                   
 

37 
 

 தமிழகத்திலுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் 6 ஆெ் வகுப்பு முதல் 12 ஆெ் வகுப்பு வனரயில் 

பயின்ற அனனதத்ுப் மபண்  ாைவிகளுக்கு ் இளங்கரலப் பட்டப்படிப்பு, பட்டயப் 

படிப்பு  ற்று ் மதாழில்துரறக் கல்விப் படிப்புகரளத் தரடயின்றி முடிக்கு ் வரர 

அவரக்ளின் வங்கிக் கைக்கில் சநரடியாக  ாத ் ரூ.1000 மசலுத்தப்படு ். 

 புல ்மபயர ் மதாழிலாளரக்ளுக்காக நட ாடு ் தகவல் வழங்கீட்டு ர யங்களானது 

மதாடங்கப் படு ். 

 அரசுப் பள்ளிகரள நவீன ய ாக்குவதற்காக ஜவண்டி சபராசிரியர ்அன்பழகன் பள்ளி 

ச  ்பாட்டுத் திட்ட ானது மதாடங்கப்படு ். 

 அரனத்து வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு  ாநிலப் புத்தோக்க நிறுவன ர ய ானது 

மசன்ரனயின் நுங்க ்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடுத் மதாழில்துரற ச  ்பாட்டுக் 

கழகதத்ினால் நிறுவப்படு ். 

 

மீனா சுவாமிநாதன்  

 குழந்னதநல ஆரவ்லரோன மீனோ சுவோமிநோதன் வயது முதிரவ்ு கோரணெோக சமீபதத்ில் 

கோலெோனோர.் 

 இவர ்89 வயதோனவரோவோர.் 

 இவர ்ஜவளோண் அறிவியலோளர ்M.S. சுவாமிநாதன் அவரக்ளின்  ரனவி ஆவார.் 

 

 

தமிழக நிதிநிளல அறிக்ளக  2022 - முக்கிய அம்ெங்கள் 

 வருவாய் பற்றாக்குரறயோனது 4.61 சதவீதத்தில் இருந்து 3.80 சதவீத ாக குனறந்து  ₹7,000 

சகாடி ஆகக் குரறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2014 ஆெ் ஆை்டு முதல் அபாயகர ான அளவில் அதிகரிதத்ு வரு ் இந்த வருவாய்ப் 

பற்றாக்குரறயோனது இந்த ஆை்டில் தரலகீழான ெோற்றத்னதச ்சந்திக்குெ். 

 திருத்தப்பட்ட நிதிநினல அறிக்னக  திப்பீட்டில் 2021-22 ஆ ் ஆை்டிற்கான வருவாய்ப் 

பற்றாக்குரற ஆனது ₹58,692.68 சகாடியாக நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2023 ஆெ் ஆண்டு  ாரச் ்31 அன்னறய நிலவரப்படி தமிழகத்தின் நிலுரவக் கடன் மதாரக 

₹6,53,348.73 சகாடியாக இருக்கு ். 

 இது 2022-23 ஆெ் ஆண்டின் ம ாதத்  ாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 26.29% ஆகு ். 

 நிதிப் பற்றாக்குரறயோனது, கடந்த ஆை்டில் இருந்த 4.61 சதவீததத்ில் இருந்து 3.8 

சதவீத ாகக் குரறயு ். 
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 மதாடரந்்து மூன்றாவது ஆை்டாக, பள்ளிக் கல்விதத்ுரறக்கு  ாநில நிதிநினல 

அறிக்னகயில் அதிகபட்ச ாக ரூ.36,895.89 சகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

முக்கிய முன்னனடுப்புகள் 

 மபை்களின் திரு ைதத்ிற்குத் தங்க ்  ற்று ் நிதியுதவி வழங்கி வந்த ‘தாலிக்கு தங்க ்’ 

என முன்பு அனழக்கப்பட்ட ஒரு திட்ட ானது, உயரக்ல்வி உறுதித் திட்ட ாக 

 ாற்றியர க்கப்பட்டுள்ளது. 

 மபரியாரின் நூல்கள்  ற்று ் பரடப்புகரளப் பிற ம ாழிகளில் ம ாழிமபயரப்்புச ்

மசய்வதற்கோக ₹5 சகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தர ான  னநலச ்சசரவகரள வழங்குவதற்காக, மசன்ரனயின் கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள 

 னநலக் கழகத்ரத ச  ்படுத்தச ் மசய்வதன் மூல ், தமிழ்நாடு  னநல ்  ற்று ் 

நர ்பியல் அறிவியல் நிறுவனத்ரத நிறுவுவதற்கு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டில், விழுப்புர ்  ற்று ் ரா நாதபுர ்  ாவட்டங்களில் 10 சகாடி ரூபாய் 

 திப்பீட்டில் புதிய அருங்காட்சியகங்கள் கட்டப்படு ். 

 கிை்டி சிறுவர ் பூங்காரவ  றுவடிவர தத்ு பறரவகள், வை்ைதத்ுப்பூசச்ிகள், 

விலங்குகள் ஆகியனவ அதில் உள்ளடங்குெ் வரகயில் ஒரு குழந்ரதகள் இயற்ரகப் 

பூங்கா அர க்க முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மசன்ரனயில் உள்ள சபரிடர ்முன்மனசச்ரிக்ரக அர ப்ரப ச  ்படுத்த  ாநில அரசு 

₹10 சகாடி ஒதுக்கீடு மசய்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் ஒரு  ாநில அரசால் ச ற்மகாள்ளப்பட்ட இது ஜபோன்ற முதல் வனக 

முன்மனடுப்பு இதுவாகு ். 

 அரசுப் பள்ளி  ாைவரக்ரள இந்தியத ்மதோழில்நுட்பக் கல்விக் கழகெ், இந்திய அறிவியல் 

கல்வி நிறுவனெ், அனனதத்ிந்திய ெருத்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனெ் சபான்ற 

முதன்ர யான உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் சசரத் தூை்டு ் வரகயில், அரசுப் 

பள்ளிகளில் 6 முதல் 12 ஆ ் வகுப்பு வரர படிதத்  ாைவரக்ளின் இளங்கரலக் 

கல்விக்கான முழுச ்மசலரவயு ் தமிழக அரசச ஏற்கு ். 

  துரவாயல் - மசன்ரனத் துரறமுகத்தின் ஜெெ்படுதத்ப்பட்ட வழிதத்டத் திட்டத்ரத 

தமிழக அரசு புதுப்பிதத்ுச ்மசயல்படுத்து ். 

 ெோநிலதத்ில் சிறப்பு சமூக ஊடகக் கை்காைிப்புப் பிரிவுகள் அர க்கப்படு ். 
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 இது சமூக ஊடகத் தளங்களில் பரவுெ் சபாலிச ்மசய்திகள்  ற்று ் தவறான தகவல்கனளத ்

தடுப்பதற்கோன ஒரு முன்மனடுப்போகுெ். 

 பிரபலத் தமிழ் துறவியு ் கவிஞரு ான இரா லிங்க அடிகள் அல்லது வள்ளலாரின் 200வது 

பிறந்தநாரள நிரனவு கூரு ் வரகயில், தன்னாரவ்த் மதாை்டு நிறுவனங்கள் ஆதரவற்ற 

விலங்குகனளப் பரா ரிக்க வழிவகுக்கச ் மசய்யுெ் வனகயில் ‘வள்ளலார ் பல்லுயிரக்் 

காப்பகங்கள்’ திட்டத்ரத அரசு மதாடங்கவுள்ளது. 

 மதன்காசி  ாவட்டத்தின் குற்றாலத்தில் உள்ள பழங்குடியினர ்உள்தள  அருங்காட்சியக ், 

திருவள்ளூர ் ாவட்டத்தின் பூை்டியில் உள்ள முந்ரதய வரலாற்றுக் கோலப் மபோருட்களின்  

உள்தள அருங்கோட்சியகெ், தரு புரி  ாவட்டத்தில் உள்ள நடுகற்கள் மகோண்ட உள்தள 

அருங்கோட்சியகெ் ஆகியரவ ச  ்படுதத்ப்படு ். 

 மஜரெ்னியின் KfW என்ற வங்கியின் உதவியுடன் அெல்படுதத்ப்படுெ் 'தமிழ்நாட்டின் 

முக்கிய நகரங்களில் இயங்குெ் ஜபருந்துகனளப் பருவநினலக்கு  ஏற்ப நவீன  யெ் 

மசய்தல்' என்ற திட்டதத்ின் கீழ், 2,213 BS-VI ரக புதிய டீசல் சபருந்துகள்  ற்று ் 500 புதிய 

மின்சாரப் சபருந்துகள் வாங்கப்படு ். 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர னதொழில் நிறுவனங்கள் துளற 

 குறு, சிறு  ற்று ் நடுதத்ர மதாழில் நிறுவனங்கள் (MSMEs) துரறக்கான ஒதுக்கீடானது 

கிட்டதத்ட்ட 48% வனர உயரத்த்ப்பட்டது. 

 குறு நிறுவனங்களின் மதோகுதிகளுக்கு உதவச ் மசய்யு ் சநாக்கில், ஒரு புதிய "குறு 

நிறுவனங்கள் மதோகுதி ச  ்பாட்டுத் திட்டெோனது" மதோடங்கப்பட உள்ளது. 

 காஞ்சிபுர ்  ாவட்டதத்ில் நரிக்குறவரக்ளால் ஜெற்மகோள்ளப்படுெ் மசயற்ரக 

ஆபரைங்கள் தயாரிப்புத் மதோழில்,  துரர  ாவட்டத்தில் மபா ்ர த் தயோரிப்புத ்

மதோகுதிகள், திருமநல்சவலி  ாவட்டதத்ில் உள்ள சர யல் பாதத்ிரங்கள் தயோரிப்புத ்

மதோகுதிகள்  ற்று ் கடலூர ் ாவட்டத்தில் உள்ள முந்திரி பதப்படுத்து ் மதோழிற்சோனலத ்

மதோகுதிகள், உள்ளிட்ட 20 சிறு குறு நிறுவனங்கள் மதோகுதிகனள ச  ்படுதத்ுவதற்கு ₹50 

சகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப் பட்டுள்ளதாக நிதிநினல அறிக்னகயில் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளது 

 சகாயெ்புத்தூரில் தமிழ்நாடு மதன்ரன நார ் மதாழில் வளரச்ச்ிக் கழக ் ஆனது 

அர க்கப் படு ். 

 சகாய ்புதத்ூர,் மபர ்பலூர,்  துரர, சவலூர ்  ற்று ் திருவள்ளூர ் ஜபோன்ற 

 ாவட்டங்களில் பரவலோன ஒரு மதாழில் வளரச்ச்ிரய ஊக்குவிக்கு ் வரகயில் புதிய 

மதாழில் பூங்காக்கரள அரசு அர க்க உள்ளது. 

 மின்னணுப் மபாருட்கள் உற்பதத்ிக்காக ஜவண்டி பிள்ரளப்பாக்க ்  ற்று ்  ைலூரில் 

இரை்டு பிரதத்ிசயக உற்பதத்ித் மதோகுதிகள் உருவோக்கப்படுெ். 

 சபாக்குவரத்ரத எளிதாக்கவு ், கனரக வாகனங்கள் நிறுத்துமிடங்கனள முரறப் 

படுதத்வு ் மசய்யாறு  ற்று ் கு ்மிடிப்பூை்டி ஆகிய இடங்களில் சரக்குந்து முனனய 

வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படு ். 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதி/பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் சமுதோயதத்ினனச ் ஜசரந்்த 

மதாழில் முரனசவாருக்கு அரசு ஜெற்மகோள்ளக் கூடிய மகாள்முதலில் 5% ஒதுக்குவது 

மதோடரப்ோன முன்மனடுப்பு  ற்மறாரு குறிப்பிடதத்க்க முயற்சியாகு ். 
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தமிழ்நாடு சவளாண் நிதிநிளல அறிக்ளக 

 தமிழ்நாடு சவளாை்ர   ற்று ் விவசாயிகள் நலத்துரற அர சச்ர ் M.R.K. பன்னீர ்

மசல்வ ் தனது முதலோவது முழு அளவிலான 2022-2023 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஜவளோண் 

நிதிநினல அறிக்னகனய தாக்கல் மசய்தார.் 

 விவசாய நிலப்பரப்ரப 53.50 லட்ச ் ஏக்கராக அரசு உயரத்்தியுள்ளது. 

 ச லு ், இயற்ரக சவளாை்ர க்கு 400 சகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மசய்தசதாடு, திரன 

உற்பத்திரய அதிகரிக்க சிறப்புத் திட்டங்கரள மசயல்படுதத்வு ் முடிவு மசய்யப் பட்டது. 

 ஜவளோண் சாரந்்த மதாழில்கரளத ்மதாடங்க 200 படித்த இரளஞரக்ளுக்கு ரூ.1 லட்ச ் 

வழங்க அரசு முடிவு மசய்துள்ளது. 

 71 சகாடி ரூபோய் ெதிப்பீட்டில்  ாநில சவளாை் ச  ்பாட்டுத் திட்டத்ரத தமிழ்நாடு அரசு 

மதாடங்கவுள்ளது. 

 பட்டியலிடப்பட்ட சோதியினர/் பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் சமுதோயத்தினனச ்

ஜசரந்்த விவசாயிகளுக்கான  ானியத்ரத 20% உயரத்த்ி, அதற்கோக 5 சகாடி ரூபாய் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 சசல ்  ற்று ் கிருஷ்ைகிரி ஆகிய ெோவட்டங்களில் துவர ் பருப்புச ் சாகுபடிக்காக 

சிறப்பு  ை்டலங்கள் அர க்கப்படு ். 

  யிலாடுதுரறயில் ரூ.75 லட்செ் ெதிப்பீட்டில் புதிய  ை் பரிசசாதரன ர ய ் 

அர க்கப் படு ். 

 விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சார ் வழங்க தமிழக அரசு 5,157 சகாடி ரூபாய் ஒதுக்கி 

உள்ளது. 

  யிலாடுதுரறயில் NPKR. ரா சாமி கூட்டுறவு சரக்்கரர ஆரலகள் மீை்டு ் திறக்கப் 

படு ். 

 பார ்பரிய வனக காய்கறிகனளச ்சாகுபடி மசய்வதற்கு புதத்ுயிர ்அளிப்பதற்கோக ரூ. 2 

சகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 பருவெ் சோரோத தக்காளி சாகுபடிக்கு, 4 சகாடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  ாநிலதத்ில் பரன  ரங்களின் எண்ணிக்னகனய அதிகரிப்பதற்கோக 10 லட்ச ் பரன 

விரதகரள விநிசயாகிக்க அரசு முடிவு மசய்துள்ளது. 

 இந்த ஆை்டில், 126 லட்ச ் ம ட்ரிக் டன் உைவு தானிய உற்பதத்ிரய எட்டுவதற்கு 

இலக்கு நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 381 சகாடி ரூபோய் மசலவில் சதனி, திை்டிவன ்,  ைப்பாரற ஆகிய இடங்களில் மூன்று 

உைவுப் பூங்காக்கள் அர க்கப்படு ். 

 மவல்ல ் உற்பதத்ியில் விவசாயிகள் ஈடுபடுதத்ப்படுவர.் 

 தமிழக முதல்வரின் திட்டதத்ின் கீழ் 3,000 சூரிய ஒளியில் இயங்குெ் ப ்புகள் அர க்கப் 

படு ். 

 டிஜிட்டல் சவளாை்ர க்கு ரூ.8 சகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 விவசாயத் மதாழிலாளர ் பற்றாக்குரறரயப் சபாக்கச ் மசய்வதற்காக இயந்திரங்கள் 

வாங்குவதற்கு 150 சகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மசய்ய  ாநில அரசு முடிவு மசய்துள்ளது. 

 விவசாயிகள் சந்திக்கு ் பிரசச்ரனகளுக்குத ்தீரவ்ு காை தமிழக தரலர ச ்மசயலாளர ்

தரலர யில் ஒரு சிறப்புக் குழுவோனது அர க்கப்படு ். 
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 விவசாயதத்ில் சிறந்து விளங்கு ் விவசாயிகளுக்கு  ாநில அரசு விருது வழங்கப்படு ். 

  ாநில  ற்று ்  ாவட்ட அளவில் திரன திருவிழாக்கள் நடத்தப்படு ். 

 விரதப்பு முதல் விற்பரன வரரயிலான விவரங்கரள அறிந்து மகாள்ளு ் வரகயில் 

விவசோயிகளுக்கோக ஒரு மசயலிரய அரசு வடிவர த்துள்ளது. 

 தனியோர ் நிறுவனங்களுடன் இனணந்து சகாய ்புத்தூர,் சதனி, கன்னியாகு ரி ஆகிய 

ெோவட்டங்களில்  காய்கறி சந்ரத வளாக ் அர க்கப்படு ். 

 

 

நரசிங்கப்சபட்ளட நாகஸ்வரம் 

 நரசிங்கப்சபட்ரட நாகஸ்வர ் 15 ஆ ் வகுப்பு வனகயிலோன இரசக்கருவிகளின் கீழ் 

புவிசோர ்குறியீட்டினனப் மபற்றுள்ளது. 

 இந்த நாகஸ்வரத்தின் தனிசச்ிறப்பு அதன் உற்பதத்ி மசயல்முரறயாகு ். 

 இது இயந்திரதத்ினோல் தயோர ்மசய்யப்பட்ட ெற்ற நோகஸ்வரங்கனளப் ஜபோல் அல்லோெல், 

தஞ்சாவூரில் உள்ள நரசிங்கப்சபட்ரட கிரா தத்ில் ரகயால் மசய்யப் படுகிறது. 

 நாகஸ்வர ் மசய்யுெ் ரகவிரனஞரக்ள் அதற்கோன  ரத்ரதப் புத்திசாலித்தன ாக சதரவ்ு 

மசய்கிறாரக்ள்.  

 இதற்கோக 200 ஆண்டுகள் பழனெயோன ஒரு வரகயான கருங்காலி ெரெ் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 இதன் குழல்கள் உள்நாட்டில் விரளயு ் 'நாணல்' (ஒரு வனக மூங்கில்) என்ற ஒரு 

தாவரத்தின் இரலகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
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பல்சநாக்கு மருத்துவமளன 

 

 முதலனெசச்ர ் மு.க.ஸ்டோலின் அவரக்ள், கிண்டியில், அனெக்கப்பட உள்ள பல்ஜநோக்கு 

ெருத்துவெனனக்கு அடிக்கல் நோட்டினோர.் 

 1000 படுக்னககள் வசதி மகோண்ட ஒரு பல்ஜநோக்கு ெருத்துவெனனக்கோன அடிக்கல் நோட்டு 

விழோ மசன்னனயிலுள்ள கிங் நிறுவன வளோகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

 

பசுளம ொன்றிதழிலளிப்புத் திட்டம் 

 தமிழக அரசோனது பசுனெச ்சோன்றிதழிலளிப்புத் திட்டத்தினனத் மதோடங்கியுள்ளது. 

 இது பருவநினல ெோற்றத்திற்கோன ஏற்பு ெற்றுெ் தணிப்பு சோரந்்த நடவடிக்னக ஜபோன்ற 

முன்மனடுப்புகளில் இனளஞரக்னளத் துடிப்போன முனறயில் ஈடுபடுதத்ுவதற்கோனத ்

திட்டெோகுெ்.  

 மகோள்னககளினோல் கினடதத்ப் பயன்கனளக் கண்கோணித்தல் ெற்றுெ் ெதிப்பிடுதல், 

அதன் தோக்கங்கனளப் பற்றி தகவல் அளித்தல் ெற்றுெ் சிறப்போனச ் ஜசனவகனள 

வழங்குதல் ஜபோன்ற பணிகனள இவரக்ள் ஜெற்மகோள்வர.்  

 ஒரு  ாவட்டத்திற்கு ஒன்று  ற்று ்  ாநில அளவில் இரை்டு என ம ாதத் ் 40 பசுர ப் 

பங்களிப்போளரக்ள் இதில் இருப்பர.் 

 

தமிழ்நாடு சவளாண் நிதிநிளல அறிக்ளக – 2022 முக்கிய அம்ெங்கள் 

 2022-23 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஜவளோண் நிதிநினல அறிக்னகத் திட்டத்திற்கோக இந்த ஆண்டு 

33,000 ஜகோடி ரூபோய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு ஜவளோண் துனறக்கோக, கடந்த ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட 32,775.78 ஜகோடி 

ரூபோயிலிருந்து ரூ.231.90 ஜகோடி ரூபோய் மதோனக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழக அரசோனது ெோநிலெ் முழுவதுெ் உள்ள விவசோயிகள் அனனவருக்குெ் இலவச 

மின்சோரெ் வழங்க முடிவு மசய்து அதற்கோக 5,157.56 ஜகோடி ரூபோயினன  ஒதுக்கி உள்ளது. 

 2022-23 ஆெ் ஆண்டிற்கோன உணவு தோனிய உற்பத்தி இலக்கு 126 லட்செ் மெட்ரிக் 

டன்களோகுெ். 
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 பருதத்ி ெகசூனல அதிகரிப்பதற்கோக, ெதத்ிய ெற்றுெ் ெோநில அரசு நிதியுடன் ஜசரத்த்ு, 

15.32 ஜகோடி ரூபோய் ெதிப்பீட்டில் நினலயோனப் பருதத்ிச ் சோகுபடி என்ற திட்டெோனது 

அெல்படுதத்ப்படுெ். 

 தமிழகத்தின் தஞ்சோவூர,் ஜசலெ், திருவள்ளூர,் மநல்னல ெற்றுெ் விழுப்புரெ் 

ெோவட்டங்களில் ஜசோயோ அவனரச ் சோகுபடினய அதிகரிப்பதற்கு ஜவண்டி சில சிறப்பு 

நடவடிக்னககள் ஜெற்மகோள்ளப்பட்டு வருகின்றன.  

 அனனத்துக் கிரோெ அண்ணோ ெறுெலரச்ச்ித் திட்டத்துடன் இனணக்கப்பட்ட 3,204 கிரோெப் 

பஞ்சோயதத்ுகளில் 300 ஜகோடி ரூபோய் மசலவில் கனலஞரின் அனனத்துக் கிரோெ 

ஒருங்கினணந்த ஜவளோண் ஜெெ்போட்டுத் திட்டெோனது அெல்படுத்தப்பட்டது. 

 மெோத்தெ் 10 ஜகோடி ரூபோய் மசலவில் தரெ்புரி, நோகப்பட்டினெ், ஜவலூர,் ெற்றுெ் 

திருப்பதத்ூர ்ஆகிய ெோவட்டங்களில் 4 புதிய உழவர ்சந்னதகள் நிறுவப்படுெ். 

 ெோநில ெரெோன பனன ெரதத்ின் எண்ணினகனய அதிகரிப்பதற்கோக 10 லட்செ் பனன 

வினதகனள ெோநில அரசு விநிஜயோகெ் மசய்யுெ்.  

 கருெ்பு விவசோயிகளுக்கு சிறப்பு ெோனியெோக மெட்ரிக் டன்னிற்கு ரூ.195 ெோனியெ் 

வழங்கப் பட உள்ளதோல் அதன்மூலெ் 1.2 லட்ச ் விவசாயிகள் பயனரடவர.்  

 தமிழ்நாடு சவளாை் பல்கரலக் கழகத்துடன் இரைந்து “தமிழ்  ை் வள ்” என்ற ஒரு 

பிரதத்ிசயக தள ானது உருவாக்கப்படு ். 

 

 

சநல் ொகுபடிப் பரவல் 

 தமிழகத்தில் 2021-22 ஆெ் நிதியோண்டில் மநல் சோகுபடி புதிய உசச்த்னத எட்டியது. 

 மெோத்தச ்சோகுபடிப் பரப்போனது 21.65 லட்செ் மஹக்ஜடரக்ளோகுெ். 

 கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இல்லோத அளவிற்கு மநல் சோகுபடியோனது இந்த அளவிற்குப் 

பரவியுள்ளது.  

 இதற்கு முன்போக 2015-16 ஆெ் ஆண்டில் 20 லட்செ் மஹக்ஜடர ் என்ற ஒரு அளவிஜலஜய 

சோகுபடி இருந்தது.  
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சமகதாது அளணத் திட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானம் 

 ஜெகதோது அனணத் திட்டதத்ிற்கோக கரந்ோடக அரசு செரப்்பிதத் ஒரு விரிவோனத் திட்ட 

அறிக்னகயினன கோவிரி நீர ்ஜெலோண்னெ ஆனணயெ் பரிசீலிக்கக் கூடோது என்று தமிழக 

சட்டசனபயில் ஒருெனதோக தீரெ்ோனெ் நினறஜவற்றப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டத்திற்கு ெதத்ிய அரசு அனுெதியளிக்கக்கூடோது எனவுெ் இத்தீரெ்ோனதத்ில் 

வலியுறுதத்ப் பட்டது.  

 

முதல் சபண் துபாசி 

 இரோஜலட்சுமி, 1990 ஆெ் ஆண்டில் ஓர ்உதவியோளரோக சட்டசனபயில் இனணந்தோர.்  

 இவர ்அடுத்த ஜெ ெோததத்ில் ஓய்வு மபற உள்ளோர.் 

 இவர ்தற்ஜபோது துபோசி ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

 தமிழ்நோடு சட்டசனபயின் இந்த ெோதிரியோன பதவியில் மபண் ஒருவர ்நியமிக்கப் படுவது 

இதுஜவ முதல்முனறயோகுெ். 

 

 

வள்ளுவர் சதரு 

 திருவள்ளுவரர மகளரவிக்கு ் வரகயில் அம ரிக்காவில் ஒரு மதருவிற்கு வள்ளுவர ்

மதரு என மபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது.  

 அம ரிக்காவில் மவரஜ்ினியா  ாநிலதத்ில் உள்ள சபரச்பக்ஸ்  ாகாைத்தில் உள்ள ஒரு 

மதருவிற்கு இப்மபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் மதரு ஆங்கிலதத்ில் ‘Valluvar Way’ எனவு ், தமிழில் வள்ளுவர ் மதரு எனவு ் 

அரழக்கப் படு ். 
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உலகப் பத்திரிளகப் புளகப்படக் களலஞர் விருது 

  துரரரயச ் சசரந்்த புரகப்படக் கரலஞர ் R.மசந்தில் கு ரன் புகழ்மபற்ற உலகப் 

பத்திரிரகப் புரகப்படக் கனலஞர ்விருரத மவன்றுள்ளார.் 

 'எல்ரலகள்:  னித-புலி ச ாதல்' என்ற தரலப்பில் அவர ் ச ரப்்பித்த ஒரு புனகப்பட 

அறிக்னகக்கோக இவர ்இந்த விருதினன மவன்றுள்ளோர.் 

 

 

21 அறிஞரக்ளுக்கு விருது 

 

 முதலனெசச்ர ் மு.க. ஸ்டோலின் அவரக்ள் 21 தமிழ் அறிஞரக்ளுக்கு  தமிழக அரசின் 

விருதினன வழங்கினோர.் 

 மசன்னனயிலுள்ள கனலவோணர ் அரங்கில் தமிழ் ஜெெ்போட்டுத் துனறயின் சோரப்ோக 

நனடமபற்ற விழோவில் தமிழக அரசின் சோரப்ோக விருது, கோஜசோனல ெற்றுெ் தங்கப் 

பதக்கெ் ஆகியவற்றினன முதலனெசச்ர ்மு.க.ஸ்டோலின் வழங்கினோர.் 
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அந்நிய சநரடி முதலீடு - தமிழ்நாடு 

 தமிழகத்தில் அந்நிய ஜநரடி முதலீட்டின் அளவு 2021 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் – டிசெ்பர ்

ெோதங்களில் சுெோர ்41.5% உயரந்்து 17,696 ஜகோடியோக (சுெோர ்2.4 பில்லியன் டோலர)் உள்ளது.  

 இது 2020 ஆெ் ஆண்டின் அஜத கோல கட்டத்தில் (ஜகோவிட்-19 மபருந்மதோற்று மதோடங்கிய 

ஜபோது) இருந்த 12,504 ஜகோடி (சுெோர ் 1.7 பில்லியன் டோலர)் என்ற அளவிலிருந்து உயரந்்து 

உள்ளது. 

 இவற்றுள், 2021-22 ஆெ் நிதியோண்டில் 3வது கோலோண்டோன அக்ஜடோபர ்– டிசெ்பர ்(2021) கோல 

கட்டத்தில் 53% அல்லது 9,332 ஜகோடி ரூபோய் முதலீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 நோட்டின் மெோதத் அந்நிய ஜநரடி முதலீட்டில் தமிழகதத்ினுனடயப் பங்கு 4 சதவீதெ் என்ற 

அளவிலிருந்து 5% ஆக உயரந்்துள்ளதோக ெத்திய வரத்த்க ெற்றுெ் மதோழில்துனற 

அனெசச்கத்தின் கீழ் மசயல்படுெ் மதோழில்துனற ெற்றுெ் உள்நோட்டு வரத்்தக 

ஜெெ்போட்டுத் துனறயின் தரவுகள் கூறுகின்றன.  

 ெகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ, குஜரோத் ெற்றுெ் மடல்லி ஆகியவற்னறயடுத்து தமிழகெ் இதில் 

5வது இடத்தில் உள்ளது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டின் ஏப்ரல் – மசப்டெ்பர ்கோல கட்டத்தில் தமிழகதத்ில் 8,364 ஜகோடி அந்நிய 

ஜநரடி முதலீடுகள் ஜெற்மகோள்ளப் பட்டன.  

 

தமிழ்நாடு சவளாண் பல்களலக்கழகத்தின் துளண சவந்தர ்

 ஜபரோசிரியர ் V. கீதாலட்சுமி என்பவனரத் தமிழ்நோடு ஜவளோண் பல்கனலக் கழகதத்ின் 

துனண ஜவந்தரோக ஆளுநர ்R.N. ரவி அவரக்ள் நியமித்துள்ளார.் 

 இவர ்இப்பல்கரலக் கழகதத்ின் முதல் மபை் துரை சவந்தராவார.்  

 இவர ் 26 வருடங்கள் ஆசிரியப் பைி அனுபவதத்ிரனயு ் முரனவர ்பட்டத்திற்காக 14 

ஆராய்சச்ி அறிஞரக்ளுக்கு வழிகாட்டிய அனுபவமு ் உரடயவராவார.் 

 

 

தமிழகத்தில் அசமொன் நிறுவனத்தின் மிகப்சபரிய அலுவலகம் 

 தமிழகத்தில் அனெக்கப்பட்டுள்ள அஜெசோன் நிறுவனதத்ின் மிகப்மபரிய 

அலுவலகத்தினன முதலனெசச்ர ்மு.க. ஸ்டோலின் அவரக்ள் திறந்து னவத்தோர.் 

 இந்த அலுவலகெோனது மசன்னனப் மபருங்குடியிலுள்ள இரோஜீவ் கோந்தி சோனலயின் 

தகவல் மதோழில்நுட்ப வழிதத்டத்தில் அனெந்த உலக வரத்்தக னெயதத்ில் அனெக்கப் 

பட்டு உள்ளது. 
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 இந்த நவீனக் கட்டிடெோனது அஜெசோன் நிறுவனத்தின் எஜகோ சோதனத்தின் ஆரோய்சச்ி 

ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டுக் குழுவினனயுெ் உள்ளடக்கியிருக்குெ்.  

 

 

 

 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

ெரவ்சதெ வான்வழிப் சபாக்குவரத்துெ ்ெங்கத்தின் புதிய தளம் 

 

 உலகளோவிய ஒரு வங்கிக் குழுெெோன ஸ்டோன்டரட்ு சோரட்ரட்ு, சரவ்ஜதச வோன்வழிப் 

ஜபோக்குவரதத்ுச ்சங்கதத்ுடன் (International Air Transport Association – IATA) இரைந்து உள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் வி ானப் சபாக்குவரதத்ு மதாழில்துரறயில் ஒரு பைவழங்கீட்டுத ்

தளத்திரனத் மதாடங்குவதற்கான ஒரு கூட்டிரைவாகு ்.  

 IATA Pay என்ற தளத்ரதப் பிரசயாகிக்கு ் வி ான நிறுவனங்களுக்கு, UPI வருடி & பை 

வழங்கீடு  ற்று ் UPI வரவு (பை வழங்கீட்டிற்கான சகாரிக்ரக) சபான்ற உடனடிக் 

கட்டை வசதிகரள வழங்குவதற்கு இது உதவுகிறது. 
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நிஷான் 

 இரோணுவ அதிகோரிகளின் தனலனெ அதிகோரி M.M. நரவாசன, மபங்களூருவின் 

வோன்குனட மிதனவப் பிரிவின் பயிற்சி னெயத்தில் வோன்குனட மிதனவப் பிரிவினனச ்

ஜசரந்்த 4 பனடப் பிரிவுகளுக்கு குடியரசுத் தனலவரின் வண்ணெ் என்ற விருதினன 

வழங்கினோர.் 

 குடியரசுத் தனலவரின் வண்ணெ் (அ) நிஷோன் என்ற விருதோனது, ஜபோர ் ெற்றுெ் 

அனெதிகோப்பு ஆகிய இரு கோலங்களின் ஜபோதுெ் ஜதசதத்ிற்கு சிறப்போனச ் ஜசனவனய 

ஆற்றுெ் இரோணுவப் பிரிவிற்கு வழங்கப்படுெ் உயரிய விருதுகளுள் ஒன்றோகுெ்.  

 

நிளலயான நகரங்கள் திட்டம் 

 

 உலகப் மபோருளோதோர ென்றெ் ெற்றுெ் ஜதசிய நகரப்்புற விவகோரங்களுக்கோன கல்வி 

நிறுவனெ் ஆகியனவ ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் னகமயழுத்திட்டுள்ளன. 

 இது கூட்டோக இனணந்து வடிவனெக்கப்பட்ட நினலயோன நகரங்கள் என்ற ஒரு 

திட்டதத்ிற்கு ஒதத்ுனழப்பு (Sustainable Cities India program) வழங்குவதற்கோன ஒரு  

ஒப்பந்தெோகுெ். 

 இது ஆற்றல், ஜபோக்குவரதத்ு ெற்றுெ் கட்டனெப்பு சூழல் ஜபோன்ற துனறகளில் கோரப்ன் 

நீக்கத்திற்கோன தீரவ்ுகனள உருவோக்குவதில் நகரங்களுக்கு உகந்த ஒரு சூழனல 

ஏற்படுதத்ுவனத ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது. 

 

சதசிய சபாலிசயா தடுப்பு மருந்து வழங்கீட்டுத் தினம்  

 

 2022 ஆெ் ஆண்டின்  ஜதசிய ஜபோலிஜயோ தடுப்பு ெருந்து வழங்கீட்டுத் தினெோனது, பிப்ரவரி 

27 ஆெ் ஜததியன்று நோடு முழுவதுெ் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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 இந்தியோவில் ஒவ்மவோர ் ஆண்டுெ் ஒரு ஜதசிய அளவிலோன தடுப்பு ெருந்து வழங்கீட்டுத ்

தினமுெ் ஜதசிய அளவிற்கு முந்னதய அளவில் இரண்டு தடுப்பு ெருந்து வழங்கீட்டுத ்

தினங்களுெ் ஏற்போடு மசய்யப்படுகின்றன. 

 இது தீவிர ஜபோலிஜயோ னவரசிற்கு எதிரோன எதிரப்்புச ் சக்தினய ெக்களினடஜயத ்

ஜதோற்றுவிக்கவுெ், ஜபோலிஜயோ இல்லோத ஒரு நினலனெனய நோட்டில் நினல மபறச ்

மசய்யவுெ் ஜெற்மகோள்ளப் படுெ் ஒரு முயற்சியோகுெ். 

 இத்தினதத்ின் ஜபோது 36 ெோநிலங்கள் ெற்றுெ் ஒன்றியப் பிரஜதசத்தின் 735 ெோவட்டங்களில் 

15 ஜகோடிக்குெ் அதிகெோன அளவில் குழந்னதகளுக்குத் தடுப்பு ெருந்து வழங்கப் பட்டது. 

 

குடியரசுத் தளலவரின் கடற்பளட மதிப்பாய்வு 2022 

 

 விசோகப் பட்டினத்தின் கிழக்குக் கடற்பனடப் பிரிவோனது 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 

குடியரசுத் தனலவரின் கடற்பனட ெதிப்போய்வினன நடதத்ியது. 

 இது உலகெ் முழுவதுெ் உள்ள கடற்பனடகளோல் பின்பற்றப்படுெ் ஒரு நீண்டகோல ெரபு 

ஆகுெ்.  

 இது அரசிற்குெ் அரசின் இனறயோண்னெக்குெோன தனது விசுவோசத்தினனயுெ் பற்று 

உறுதியினனயுெ் மவளிப்படுதத்ுெ் ஜநோக்கில், முன்ஜப அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு இடதத்ில் 

கப்பல்கள் ஒன்று கூடுெ் ஒரு நிகழ்வோகுெ். 

 நோடு முழுவதுெ் “ஆசாதி கா அ ்ரித்  சகாதச்வ்” என்ற நிகழ்வாகக் மகாை்டாடப் படு ் 

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினக் மகாை்டாட்ட நிகழ்வின் சபாது இது நடதத்ப் பட்டதால் 

இந்த 12வது கடற்பரட  திப்பாய்வானது சிறப்பு முக்கியத்துவ ் வாய்ந்தது. 

 பிரசிமடன்ஸ் யாசட்் என்பது உள்நாட்டிசலசய வடிவர க்கப்பட்ட கடற்பரடயின் ஒரு 

கடசலார சராந்துக் கப்பலாகு ்.  

 INS சுமிதத்ிரா இந்த  திப்பாய்வின் அைிவகுப்பிற்குத் தரலர சயற்கு ். 

 

குவாண்டம் விளெ வழங்கீட்டு இளணப்பு 

 போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டு அனெப்பு ெற்றுெ் மடல்லியின் இந்தியத ்

மதோழில்நுட்பக் கல்விக் கழகெ் ஆகியவற்றின் அறிவியலோளர ் குழுவோனது, உத்தரப் 

பிரஜதசத்திலுள்ள பிரயோக்ரோஜ் ெற்றுெ் விந்தய்ோசச்ல் ஆகியவற்றுக்கு இனடஜயயோன ஒரு 

குவோண்டெ் வினச வழங்கீட்டு இனணப்பினன முதல்முரறயாக மவற்றிகரெோக மசயல் 

விளக்கிக் கோட்டியுள்ளனர.்   
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 இதற்கோன தூரெ் 100 கி.மீ.க்குெ் ஜெலோகுெ். 

 

 

மத்ஸ்யா 6000 

 ெத்ஸ்யோ 6000 நீரம்ூழ்கி வோகனெோனது, சமுதத்ிரயோன் என்ற திட்டதத்ிற்கோக 2024 ஆெ் 

ஆண்டில் தயோரோக இருக்குெ். 

 இது 3 ெனிதரக்னள 6000 மீட்டர ்ஆழெ் வனரக் மகோண்டு மசல்லுெ் திறன் மகோண்டது. 

 ெத்ஸ்யோ 6000 என்பது இந்திய விண்மவளி ஆரோய்சச்ி நிறுவனதத்ினோல் வடிவனெக்கப் 

பட்ட ஒரு கடலடி நீரம்ூழ்கு வோகனெோகுெ்.  

 இது ஆழ்கடல் ஆய்வுத் திட்டதத்ின் கீழ் புவி அறிவியல்துனற அனெசச்கதத்ினோல் 

உருவோக்கப் பட்டதோகுெ். 

 ஆழ்கடல் ஆய்வுகனள ஜெற்மகோள்வதற்கு ெனிதரக்னள அனுப்புவஜத சமுதத்ிரயோன் 

திட்டதத்ின் ஜநோக்கெோகுெ். 
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பாஷா ொன்றிதழ் – செல்ஃபி பிரெெ்ாரம் 

 போஷோ சோன்றிதழ் மசல்ஃபி (சுயப் புனகப்படெ்) என்ற பிரசச்ோரெோனது கல்வித் துனற 

அனெசச்கத்தினோல் மதோடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஏக் போரத் ஸ்ஜரஸ்த போரத் என்ற உணரவ்ினன வளரப்்பதற்கோக பன்மெோழித் தன்னெனய 

ஜெெ்படுதத்ுதல் ெற்றுெ் கலோசச்ோரப் பன்முகத ் தன்னெனய ஊக்குவிதத்ல் ஜபோன்ற 

ஜநோக்கதத்ுடன் இது மதோடங்கப்பட்டது. 

 MyGov India  ற்று ் கல்வி அர சச்க ் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட பாஷா சங்க ் 

ரகசபசிச ்மசயலியின் பயன்பாட்ரட ஊக்குவிக்கு ் ஒரு சநாக்கத்துடனு ் ஜவண்டி இந்த 

முன்மனடுப்பானது மதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ெச்ி ெளப/சுகாதார ஆராய்ெச்ித் துளறக் சகாள்ளக 

 ெருத்துவ வல்லுநரக்ள், அறிவியலோளரக்ள் ெற்றுெ் ெருதத்ுவெ், பல்ெருத்துவெ் ஆகிய 

துனறகளின் மதோழில்நுட்ப வல்லுநரக்ள் ெற்றுெ் ெருத்துவெ் சோரந்்த துனற நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கோக ெதத்ிய சுகோதோரதத்ுனற அனெசச்கெோனது உயிரி ெருத்துவப் 

புத்தோக்கெ் ெற்றுெ் மதோழில்முனனவு மீதோன இந்திய ெருதத்ுவ ஆரோய்சச்ி / சுகோதோர 

ஆரோய்சச்ித் துனறக் மகோள்னகயினன மவளியிட்டுள்ளது.  
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 இந்தக் மகோள்னகயோனது, உள்நோட்டிஜலஜய தயோரித்தல், புத்தோக்க நிறுவனெ் இந்தியோ 

திட்டெ் ெற்றுெ் ஆத்ெ நிரப்ர ் போரத் முன்மனடுப்புகள் ஆகியவற்னற ஊக்குவிப்பதன் 

மூலெ் நோடு முழுவதுெ் உள்ள ெருதத்ுவக் கல்வி நிறுவனங்களில் பல்துனற 

ஒதத்ுனழப்பினன உறுதி மசய்து, புத்தோக்க நிறுவனக் கலோசச்ோரத்தினன ஊக்குவிதத்ு, 

புத்தோக்கெ் சோரந்்த ஒரு சூழலனெவினன உருவோக்குெ். 

 

புதிய சமம்பாட்டு வங்கி 

 

 குஜரோத் சரவ்ஜதச நிதித் மதோழில்நுட்ப நகரில் தனது அலுவலகதத்ினனத ் திறந்த முதல் 

பன்னோட்டு முகனெ, புதிய ஜெெ்போட்டு வங்கியோகுெ் (New Development Bank). 

 இதன் இந்திய அலுவலகெோனது மிகப் மபோருத்தெோன திட்டங்கனள அனடயோளெ் 

கோண்பதில் உதவி வழங்குவஜதோடு, வங்கிக்கோன ஒரு சோத்தியெோன நிதி வளத்னத 

உருவோக்குவதற்கு முயற்சிக்குெ். 

 ஜெலுெ் இந்த வங்கி, இந்தியோவிலுள்ள முக்கிய  உள்கட்டனெப்புத் திட்டங்களுக்கு 

ஆதரவளிப்பதற்கோக புதியதோகத் மதோடங்கப்பட்ட ஜதசிய உள்கட்டனெப்பு ெற்றுெ் 

ஜெெ்போட்டு நிதி வங்கியுடன் னக ஜகோரக்்க முயல்கிறது. 

 

“வண்டியால் சமாதி விட்டு நிற்காமல் சென்றால்” தரசவண்டிய இழப்பீடு 

 

 வருெ் ஏப்ரல் 01 ஆெ் ஜததி முதல், வண்டியோல் ஜெோதி விட்டு நிற்கோெல் மசன்றதோல் 

உயிரிழந்த நபரக்ளின் குடுெ்பங்களுக்குத் தரஜவண்டிய இழப்பீட்டினன 8 ெடங்கு என்ற 

அளவிற்கு உயரத்்தி ரூ. 2 லட்செோக வழங்குவதற்குச ் சோனலப் ஜபோக்குவரத்து ெற்றுெ் 

மநடுஞ்சோனலத் துனற அனெசச்கெ் முடிவு மசய்துள்ளது. 

 வண்டியோல் ஜெோதி விட்டு நிற்கோெல் மசன்றதோல் பலத்த கோயெனடந்த நபரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படுெ் இழப்பீடோனது 12,500 ரூபோயிலிருந்து 50,000 ரூபோயோக உயரத்்தப்படுெ். 
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பதப்படுத்தப்படாத பழங்களின் ஏற்றுமதி 

 

 இந்தியோவிலிருந்து பதப்படுத்தப்படோத பழங்களின் ஏற்றுெதியோனது மிகப் மபருெ் 

வளரச்ச்ினயக் கண்டுள்ளது. 

 பதப்படுத்தப்படோத பழங்கள் ஏற்றுெதி மசய்யப்படுெ் முக்கிய நோடுகள்: மநதரல்ோந்து, 

வங்கோள ஜதசெ், ஐக்கிய ரோஜ்ஜியெ், ஐக்கிய அரபு அமீரகெ், ஈரோன், ஜநபோளெ்,  சவுதி 

அஜரபியோ, ரஷ்யோ, கத்தோர ்ெற்றுெ் ஓென் ஆகியனவோகுெ். 

 2013-14 ஆெ் ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வனரயிலோன கோலக்கட்டத்தில் 0.58 மில்லியன் 

டோலரக்ளோக பதிவோன மகோய்யோ ஏற்றுெதியோனது 2021-22 ஆெ் ஆண்டில் ஏப்ரல் முதல் 

ஜனவரி வனரயிலோன கோலகட்டதத்ில் 2.09 மில்லியன் டோலரக்ளோக உயரந்்துள்ளது. 

 2013-14 ஆெ் ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வனரயிலோன கோலக்கட்டதத்ில் 10 மில்லியன் 

டோலரக்ளோகப் பதிவோன பன்னீர ்(போலோனடக்கட்டி)  ற்று ் தயிர ்ஏற்றுெதி என்பது 2021-22 

ஆெ் ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வனரயிலோன கோலக் கட்டதத்ில் 30 மில்லியன் 

டோலரக்ளோக உயரந்்துள்ளது.  

 

சகாப்ரா வாரியர ்22 – இந்தியா விலகல் 

 

 ஐக்கிய இரோஜ்ஜியதத்ில் நனடமபறுெ் பலதரப்பு வோன்பனடப் பயிற்சியோன  ஜகோப்ரோ 

வோரியர ் 22 என்ற பயிற்சியில் பங்கு மபறுவதற்கு தனது விெோனங்கனள அனுப்புவதோக 

இல்னல என இந்திய விெோனப் பனட முடிவு மசய்துள்ளது. 
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 உக்னரனில் ரஷ்ய இரோணுவெ் ஜெற்மகோண்ட தோக்குதல்களோல் தீவிரெனடந்த ஒரு 

மநருக்கடி நினலயின் கோரணெோக இந்த முடிவோனது ஜெற்மகோள்ளப்பட்டது. 

 இந்தப் பயிற்சியோனது, 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 06 முதல் 27 வனரயில் ஐக்கிய 

இரோஜ்ஜியதத்ின் வோடிங்டன் நகரில் நனடமபற உள்ளது.  

 

ெரவ்சதெ பருவமளழத் திட்ட அலுவலகம் 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஜதசிய அறிவியல் தினத்தன்று சரவ்ஜதச பருவெனழத் திட்ட 

அலுவலகத்தினன அரசு மதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்த பருவெனழ அலுவலகெோனது நோட்டின் மபோருளோதோரதத்ிற்குப் பருவெனழயின் 

முக்கியதத்ுவத்னத எடுதத்ுனரப்பதற்கோக நிறுவப்பட்டது. 

 உலக பருவநினல ஆரோய்சச்ித் திட்டெ் ெற்றுெ் உலக வோனினல ஆரோய்சச்ித் திட்ட 

அனெப்பு ஆகியவற்றின் தனலனெயின் கீழ் இந்த அலுவலகெோனது பணியோற்றுெ்.  

 இந்த அலுவலகெோனது சரவ்ஜதச பருவெனழ ஆரோய்சச்ி மதோடரப்ோன இனணப்புகள் 

ெற்றுெ் நடவடிக்னககள் ஆகியவற்னறக் கண்டறிந்து அவற்னற ஜெெ்படுத்துெ். 

 மதோடக்கதத்ில், 5 ஆண்டுகளுக்கு புஜனயிலுள்ள இந்திய மவப்பெண்டல வோனினல ஆய்வு 

நிறுவனதத்ில் இந்த அலுவலகெ் மசயல்படுெ். 

 

 

இருதரப்பு பரிமாற்று ஒப்பந்தம் 

 

 ஜப்போன் ெற்றுெ் இந்தியோ ஆகிய நோடுகள் ஒரு இருதரப்புப் பரிெோற்று ஒப்பந்ததத்ினன 

புதுப்பிதத்ுள்ளன. 

 இதன் ெதிப்பு 75 பில்லியன் டோலர ் ஆகுெ். 
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 இது அமெரிக்க டோலருக்கு ஈடோக இரு நோடுகளுெ் தங்களது உள்நோட்டு நோணயங்கனள 

ெோற்றிக் மகோள்ளுெ் வனகயிலோன ஒரு இருவழி ஒப்பந்தெோகுெ். 

 இந்த ஒப்பந்தெோனது முதலில் 2018 ஆெ் ஆண்டில் ஜப்போன் வங்கிக்குெ் இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கிக்குெ் இனடஜய னகமயழுத்தோனது. 

 

இந்திய-சபல்ஜிய அரசுமுளற உறவுகள் 

 இந்தியோ-மபல்ஜியெ் ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலோன அரசுமுனற உறவின் 75வது ஆண்டு 

நினறவினன நினனவு கூறுெ் வனகயில் ஒரு சிறப்பு சின்னெோனது மவளியிடப் பட்டது. 

 இந்தியோவுடன் இருதரப்பு உறவினன நிறுவிய முதல் ஐஜரோப்பிய நோடு மபல்ஜியெ் ஆகுெ். 

 இதன் சின்னெ் ெயில் ஆகுெ். 

 இரு நோடுகளின் ஜதசியக் மகோடிகளுெ் இந்த ெயிலின் இருபுறத்திலுெ் மபோறிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 இந்தியோ, மபல்ஜிய நோட்டின் தயோரிப்புகனள இறக்குெதி மசய்வதில் 2வது மபரிய 

நோடோகவுெ் அதற்கோன ஏற்றுெதியில் 5வது மபரிய நோடோகவுெ் திகழ்கிறது.  

 

சதசியப் பாலினக் குறியீடு  

 

 நிதி ஆஜயோக் அனெப்போனது, ஜதசியப் போலினக் குறியீட்டினன உருவோக்குெ் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ளது.  

 போலின முன்ஜனற்றத்னத அளவிடச ் மசய்வது, போலினச ் செத்துவத்திலுள்ள 

இனடமவளிகனளக் கண்டறிந்து ெற்றுெ் தகவலறிந்த மகோள்னக முடிவுகனள எடுப்பது 

ஆகியனவஜய இந்தக் குறியீட்டின் ஜநோக்கெோகுெ்.  

 வனரயறுக்கப்பட்ட போலின அளவீடுகளில் இந்திய ெோநிலங்கள் ெற்றுெ் ஒன்றியப் 

பிரஜதசங்களின் முன்ஜனற்றத்தினன அளவிடுவதற்குெ், ஜநரெ்னறயோன ஓர ் அடித ்

தளத்தினனக் கட்டனெப்பதற்குெ் இந்தக் குறியீடு ஒரு கருவியோக மசயல்படுெ்.  

 இந்தத் தகவலோனது நிதி ஆஜயோக் அனெப்பின் 2021 – 22 ஆெ் ஆண்டு வருடோந்திர 

அறிக்னகயில் மவளியிடப்பட்டது.   

 

மகளிர ்தின வாரம்  

 ெகளிர ்ெற்றுெ் குழந்னதகள் ஜெெ்போட்டுத் துனற அனெசச்கெோனது, சுதந்திரத் திருநோள் 

அமுதப் மபருவிழோவின் ஓர ்அங்கெோக ெோரச் ்01 ஆெ் ஜததி முதல் சரவ்ஜதச ெகளிர ்தின 

வோரத்தினனக் மகோண்டோடுகிறது.  
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 போலினச ்செதத்ுவெ் ெற்றுெ் மபண்களுக்கு அதிகோரெளித்தல் ஜபோன்றவற்னற அனடயுெ் 

முன்ஜனற்றப் போனதனயக் மகோண்டோடுெ் நிகழ்னவ இது குறிக்கிறது.  

 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 03 அன்னறயக் மகோண்டோட்டங்களுக்கோன கருதத்ுரு, “நோனளய 

உலகின் மபண்கள்” (Women of Tomorrow) என்பதாகு ்.  

  ாரச் ்08 ஆ ் சததியன்று நோரி சக்தி புரஷ்கர ்விருதானது வழங்கப்படு ். 

 ச லு ் அன்று அரனதத்ு  ாநிலங்கள்  ற்று ் ஒன்றியப் பிரசதசங்களின் மபை் 

காவலரக்ளுக்கான சரவ்சதச  களிர ்தின  ாநாடு ் நடத்தப்பட உள்ளது.   

 

குப்ளபயில்லா நகரங்களுக்கான ெமூக நிறுவனங்கள் குறித்த சதசிய மாநாடு  

 ‘குப்னபயில்லோ நகரங்களுக்கோன சமூக நிறுவனங்கள் குறிதத் ஜதசிய ெோநோடு: 

ரோய்ப்பூரின் கழிவு ஜெலோண்னெயில் மபண் மதோழில்முனனஜவோனர ஊக்குவித்தல்’ 

ெோநோடோனது நடத்தப்படுகிறது.  

 இது சத்தீஸ்கர ்அரசுடன் இனணந்து சுவச ்போரத் திட்டெ் – நகரப்்புறெ் 2.0 திட்டதத்ினோல் 

ஏற்போடு மசய்யப்படுகிறது. 

 இந்த ெோநோட்டிற்கோன ஒரு கருதத்ுரு போடலாக “சுவசச்தோ ஜோரி னஹ” என்ற ஒரு போடலுெ் 

மவளியிடப்பட உள்ளது.     

 

 

பாலிசயஸ்டர் துணியில் சதசியக் சகாடிகள்  

 இந்திய அரசோனது போலிமயஸ்டர ் துணிகனளக் மகோண்டு எந்திரங்களோல் தயோரிக்கப் 

படுெ் ஜதசியக் மகோடிகனள உற்பத்தி மசய்யவுெ் அவற்னற இறக்குெதி மசய்யவுெ் 

அனுெதி வழங்கியுள்ளது.  

 இதற்கோக ஜவண்டி 2002 ஆெ் ஆண்டின் இந்தியக் மகோடிக்கோன மநறிமுனறயோனது 

திருத்தப் பட்டுள்ளது. 
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 முந்னதய விதிகளோனது, னகயினோல் நூற்கப்பட்ட ெற்றுெ் மநய்யப்பட்ட கெ்பளி, பருதத்ி 

அல்லது பட்டு கோதித் துணிகளோல் ஆன மகோடிகனள ெட்டுஜெ அனுெதித்தது.  

 அஜத செயெ் எந்திரங்களோல் தயோரிக்கப்படுெ் மகோடிகளின் இறக்குெதிக்கு 2019 ஆெ் 

ஆண்டில் தனட விதிக்கப்பட்டது.  

 ஜதசியக் மகோடிகளோனது னகயினோல் நூற்கப்பட்ட ெற்றுெ் னகயோல் மநய்யப்பட்ட (அ) 

எந்திரங்களோல் தயோரிக்கப்பட்ட பருத்தி, போலிமயஸ்டர,் கெ்பளி, பட்டு கோகிதத் துணி 

ஆகியவற்றோல் மசய்யப் படலா ் என்று சமீபத்திய திருத்தெோனது அங்கீகரித்தது.   

 

இந்தியாவின் சுற்றுெச்ூழல் நிளல அறிக்ளக  
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 அறிவியல் ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் னெயத்தின் 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன இந்தியோவின் 

சுற்றுசச்ூழல் நினல அறிக்னகயோனது ெத்திய சுற்றுசச்ூழல் துனற அனெசச்ர ் பூஜபந்தர ்

யோதவினோல் மவளியிடப்பட்டது.  

 பசியின்னெ, நல்ல ஆஜரோக்கியெ் ெற்றுெ் நல்வோழ்வு, போலினச ் செத்துவெ் ெற்றுெ் 

நினலயோன நகரங்கள் ெற்றுெ் சமூகங்கள் உள்ளிட்ட 11 நினலயோன ஜெெ்போட்டு 

இலக்குகளில் நினறந்துள்ள கணிசெோன சவோல்களினோல் இந்தியோவின் தரவரினச 

குனறந்துள்ளதோக இந்த அறிக்னக கூறுகிறது.  

 இந்தியோ, கடந்த ஆண்டிலிருந்த 117வது இடத்திலிருந்து 3 இடங்கள் சரிந்து 120வது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தியோவின் ஒட்டு மெோதத் நினலயோன ஜெெ்போட்டு இலக்குகளின் ெதிப்பு 100-க்கு 66 

ஆகுெ்.  

 2030 ஆெ் ஆண்டிற்குள் நினலயோன ஜெெ்போட்டு இலக்குகனள அனடவதற்குக் குனறந்த 

அளஜவ தயாராக உள்ள  ாநிலங்களாக ொரக்்கை்ட்  ற்று ் பீகார ்ஆகியரவ உள்ளதாக 

இந்த அறிக்ரக கூறுகிறது.  

 ச லு ்,  ாநிலங்கள் பிரிவில் சகரளா முதலிடதத்ிலு ், தமிழ்நாடு  ற்று ் இ ாசச்லப் 

பிரசதச ் ஆகியரவ முரறசய 2வது  ற்று ் 3வது இடதத்ில் உள்ளன.  

 ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் பிரிவில் சை்டிகர ்முதலிடத்திரனப் மபற்றுள்ளது.    

 

வாயு ெக்திப் பயிற்சி  

 

 இந்திய விெோனப் பனடயோனது ரோஜஸ்தோனின் மஜய்சோல்ெர ் நகரில் உள்ள மபோக்ரோன் 

தளத்தில் வோயு சக்தி என்ற பயிற்சினய நடத்த உள்ளது.  

 பிரதெர ் நஜரந்திர ஜெோடி இந்த நிகழ்சச்ிக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தினரோகப் மபோறுப்ஜபற்க 

உள்ளோர.் 

 இந்திய விெோனப் பனடயின் 148 விெோனங்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்ஜகற்க உள்ளன.  

 ரஃஜபல் விெோனெோனது முதன்முனறயோக இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளது.  

 இந்திய விெோனப்பனடயோனது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற இந்த வோயுசக்திப் 

பயிற்சியினன நடதத்ுகிறது.  

 இதற்கு முன்போக இந்தப் பயிற்சி 2019 ஆெ் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது.  
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குளறகரிமத் சதாழில்நுட்பங்கள் குறித்த சதசியப் புத்தாக்க மாநாடு  

 எரிசக்தி மசயல்திறன் வோரியெோனது, குனறகரிெத் மதோழில்நுட்பங்கள் குறிதத் ஜதசியப் 

புத்தோக்க ெோநோட்டினன நடதத்ுவதன் மூலெ் தனது 20வது நிறுவன தினத்னத 

மகோண்டோடியது.  

 மதோழில்துனற ெற்றுெ் வணிகெ் ஜபோன்ற சில துனறகளில் மபருெளவில் இந்த 

ெோதிரியோன மதோழில்நுட்பங்கள் மசயல்படுத்தப் படுெ் ஜபோது கினடக்கப் மபறுெ் ஆற்றல் 

ஜசமிப்பு ெற்றுெ் பசுனெ இல்ல வோயு உமிழ்வின் குனறப்புத் திறன் ஜபோன்ற நன்னெகனள 

வழங்குெ் புதத்ோக்கப் பனடப்புகனள முன் னவப்பதற்கோன ஒரு தளெ் இந்த ெோநோடோகுெ்.  

 இந்த ெோநோடோனது குனறகரிெப் புதத்ோக்கதத்ிலுள்ள வணிகெயெோக்கல் ெற்றுெ் உற்பதத்ி 

அளனவ அதிகரிப்பதற்கோன நிதித் ஜதனவ ஜபோன்ற சவோல்கள் குறிதத்ு கவனெ் 

மசலுத்துகிறது.   

 

 

ரூரக்்கி நீரவ்ள மாநாடு – 2022  

 2022 ஆெ் ஆண்டு 2வது  ரூரக்்கி நீரவ்ள ெோநோட்டினன ெதத்ிய ஜல்சக்தித் துனற அனெசச்ர ்

கஜஜந்திர சிங் மசகோவத் மதோடங்கி னவதத்ோர.் 

 இது ரூரக்்கியின் இந்தியத் மதோழில்நுட்பக் கல்விக் கழகெ் ெற்றுெ் ஜதசிய நீரியல் கல்விக் 

கழகெ் ஆகியவற்றோல் இனணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்த ெோநோடோனது நீரவ்ளப் போதுகோப்பு பற்றி புரிதல் குறிதத்ுெ், சமூக ஜெெ்போட்டின் ஒரு 

முக்கிய அங்கெோக நினலயோன நீர ் வளஜெலோண்னெனய ஆதரிக்குெ் நீரவ்ளப் 

போதுகோப்பின் பல அெ்சங்கனளப் பற்றிய புரிதல் குறித்துெ் கவனெ் மசலுத்துெ். 

 இந்த ெோநோட்டின் கருத்துரு, “நிரலயான ச  ்பாட்டிற்கான நீரவ்ளப் பாதுகாப்பு” (Water 

Security for Sustainable Development) என்பதாகு ். 
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புலம்சபயர்ந்சதார ் மற்றும் தாய்நாடு திரும்பிசயாருக்கான நிவாரணம் மற்றும் 

மறுவாழ்வுத் திட்டம் 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், 2021-22 முதல் 2025-26 வனரயிலோன கோலகட்டத்திற்கு ஏற்கனஜவ உள்ள 

7 துனணத் திட்டங்கனளத் மதோடரவ்தற்கோன முன்மெோழிதலுக்கு ெதத்ிய அரசு ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது.  

 முதன்னெத் திட்டத்தின் கீழோன உதவிகள், உள்துனற அனெசச்கத்தின் மூலெ் 

பயனோளிகனளச ் மசன்றனடவது மதோடருெ் என்ற உறுதிப்போட்டினன இந்த ஒப்புதல் 

உறுதி மசய்ய முயல்கிறது.  

 இடெ்மபயரத்லோல் போதிக்கப்பட்டுள்ள தோய்நோடு திருெ்பிஜயோர ் ெற்றுெ் புலெ் 

மபயரந்்ஜதோர,் நியோயெோன முனறயில் வருவோய் ஈட்டவுெ் முக்கியப் மபோருளோதோர 

நடவடிக்னககளில் அவரக்ள் தங்கனள இனணதத்ுக் மகோள்ளவுெ் ஜவண்டி இந்தத் திட்டெ் 

உதவுகிறது. 

 

பாலினப் பங்சகடுப்பு குறித்த பியூ சென்டர ்அறிக்ளக 

 பியூ ஆரோய்சச்ி னெயெோனது சமீபத்தில் இந்த அறிக்னகனய மவளியிட்டது. 

 இந்த ஆய்வறிக்னகயோனது 2019 ெற்றுெ் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் 29,999 இந்திய பருவ 

வயதினரிடெ் ஜநருக்கு ஜநரோகச ் மசன்று ஜெற்மகோள்ளப்பட்ட ஒரு கணக்மகடுப்பினன 

அடிப்பனடயோகக் மகோண்டதோகுெ்.  

 பதின்பருவ வயதினன அனடந்த இந்தியரக்ள், ஏக ெனதோக ஆண்கனளப் ஜபோலஜவ 

மபண்களுக்குெ் உரினெகள் இருக்கின்றது என்றுெ் 10ல் 8 ஆண்கள் இது மிகவுெ் முக்கியெ் 

என்று கூறுவதோகவுெ் இந்த அறிக்னக கூறுகிறது. 

 ஆனோல் 80% ஆண்கள், “எப்மபோழுது சில குரறவான  சவரலவாய்ப்புகசள இருக்கச ்

மசய்னகயில், மபை்கரள விட ஆை்களுக்சக அதிக உரிர  இருக்க சவை்டு ்” என்று 

கூறுகின்றனர.்  
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ொகர் பராக்கிரமம் திட்டம் 

 

 ெத்திய மீன்வோழ் கோல்நனட ெற்றுெ் போல்வளத் துனற அனெசச்ர ் பரஜ்சோதத்ெ் ரூபோலோ, 

சோகர ்பரோக்கிரெெ் திட்டத்தினனத் மதோடங்கி னவக்க உள்ளோர.் 

 இந்தத் திட்டெோனது மீன்வளத்துனற ெற்றுெ் ஜதசிய மீன்வள ஜெெ்போட்டு வோரியெ் 

ஆகியவற்றோல் மீன்வளத்துனற, இந்தியக் கடஜலோரக் கோவற்பனட, இந்திய மீன்வள ஆய்வு 

அனெப்பு, குஜரோத் கடல்சோர ் வோரியெ் ெற்றுெ் மீனவர ் பிரதிநிதிகள் ஆகியவற்றுடன் 

இனணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

 இது அனனதத்ுக் கடஜலோர ெோநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரஜதசங்களிலுள்ள அனனத்து 

மீனவரக்ள், மீன் பண்னணயோளரக்ள் ெற்றுெ் பிற பங்குதோரரக்ளுடனோன ஒற்றுனெனயப் 

பனறசோற்றுவதற்கோக ஜவண்டி, முன்ஜப தீரெ்ோனிக்கப்பட்ட ஒரு கடல் போனதயில் 

ஜெற்மகோள்ளப்படுெ் கடற்பயணெ் ஆகுெ். 

 கடஜலோர மீனவச ்  சமூகத்தினரின் வோழ்வோதோரெ் ெற்றுெ் நோட்டின் உணவுப் 

போதுகோப்பினனப் போதுகோக்கச ் மசய்வதற்கோக ஜவண்டி கடல்மீன்வளங்கனளப் 

பயன்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலோன நினலயோனச ் செநினல மீது இந்தத் 

திட்டெ் கவனெ் மசலுதத்ுெ். 
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சுவெ ்ெரச்வக்ென் 

 

 வீட்டு வசதி ெற்றுெ் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துனற அனெசச்கெோனது சுவச ்சரஜ்வக்சன் 

திட்டதத்ினனத் மதோடங்கியுள்ளது. 

 இது உலகின் மிகப்மபரிய நகரத் தூய்னெக் கணக்மகடுப்பின் 7வது மதோடர ்பதிப்பு ஆகுெ்.  

 இந்தத் திட்டெோனது, “ க்களுக்சக முன்னுரிர ” என்ற ஒரு கருத்ரத அதன் இயக்கத் 

ததத்ுவ ாகக் மகாை்டு, முன்களப் பைியாளரக்ளின் நலன்  ற்று ் நல்வாழ்வுக்காக 

நகரங்கள் ச ற்மகாள்ளு ் முயற்சிகரளத் திரட்டுவதற்காக வடிவர க்கப் பட்டு உள்ளது. 

 

திறன்மிக்க ரதீியில் நிரவ்கிக்கப்படும் மின்ொர வாகன மின்சனற்ற நிளலயம் 

 ரினலயன்ஸ் இன்ஃப்ரோ ஸ்ட்ரக்சரஸ்் நிறுவனதத்ின் துனண நிறுவனெோன SES யமுனோ 

பவர ் லிமிமடட் (BYPL - BSES Yamuna Power Limited) இந்தியோவின் முதலோவது ‘திறன்மிக்க 

ரீதியில் நிரவ்கிக்கப்படுெ் ஒரு மின்சோர வோகன மின்ஜனற்ற நினலயத்தினன’ புது 

மடல்லியில் மதோடங்கியுள்ளது. 

 BYPL ஆனது பெ்போய் புறநகர ்மின்சோர விநிஜயோகதத்ின் (BSES - Bombay Suburban Electric Supply) 

மூலெ் மின் ஆற்றனலப் மபறுகிறது. 

 BYPL நிறுவனத்தினோல் நிரவ்கிக்கப்படுெ் முதல் திறன்மிகு மின்சோர வோகன மின்ஜனற்ற 

நினலயெோக இது திகழுெ். 

 திறன்மிக்க ரதீியில் நிரவ்கிக்கப்படுெ் மின்சோர வோகன மின்ஜனற்ற நினலயதத்ில் (smart-

managed EV charging station) ஒஜர ஜநரத்தில் ஐந்து மின்சோர வோகனங்களுக்கு மின்ஜனற்றெ் 

மசய்ய இயலுெ். 

 

கங்ளகளயத் தூய்ளமப்படுத்துவதற்கான சதசியத் திட்டம் 

 7வது இந்தியத் மதோழில்துனற நீரவ்ள ெோநோடு ெற்றுெ் 9வது FICCI நீரவ்ள விருதுகளின்  

‘சிறப்பு சோன்றோய (ஜூரி) விருதோனது’ கங்னகனயத ்தூய்னெப்படுதத்ுவதற்கோன ஜதசியத ்

திட்டதத்ிற்கு (NMCG - National Mission for Clean Ganga) வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 கங்னக நதினயப் புதுப்பித்தல், நீர ் ஜெலோண்னெயில் முன்னுதோரண மிக்க ெோற்றத்னத 

ஏற்படுதத்ிய முயற்சிக்கோக கங்னகனயத் தூய்னெப்படுத்துவதற்கோன ஒரு ஜதசியத ்

திட்டதத்ிற்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 கங்னகனயத் தூய்னெப்படுதத்ுவதற்கோன ஜதசியத் திட்டதத்ின் புதிய தனலனெ 

இயக்குநரோக G. அசசாக் குெோர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 
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சதசியப் சபார ்நிளனவுெச்ின்னம் 

 ஜதசியப் ஜபோர ்நினனவுச ்சின்னதத்ின் 3வது ஆண்டு விழோ 2022 ஆெ் ஆண்டு பிப்ரவரி 25 

அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 ஜதசியப் ஜபோர ்நினனவுச ்சின்னெ் ஆனது 2019 ஆெ் ஆண்டு பிப்ரவரி 25  அன்று பிரதெர ்

நஜரந்திர ஜெோடி அவரக்ளோல் திறந்து னவக்கப்பட்டது. 

 ஜதசியப் ஜபோர ் நினனவுச ் சின்னெோனது, சுதந்திர இந்தியோவில் நனடமபற்ற ஆயுதெ் 

ஏந்திய ஜெோதல்களில் பங்ஜகற்றுப் ஜபோரோடிய அனனதத்ு வீரரக்னளயுெ் மகௌரவிக்குெ் 

வனகயில் கட்டப்பட்ட இந்தியோவின் முதல் ஜபோர ்நினனவுச ்சின்னெ் ஆகுெ். 

 1962 ஆெ் ஆண்டில் நனடமபற்ற இந்திய-சீனப் ஜபோரிலுெ், 1947, 1965 ெற்றுெ் 1971 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் நனடமபற்ற இந்திய-போகிஸ்தோன் ஜபோரக்ளிலுெ், 1999 ஆெ் ஆண்டில் 

நனடமபற்ற கோரக்ில் ஜபோரிலுெ் வீரெரணெ் அனடந்த வீரரக்ளின் நினனவோக இந்த 

நினனவிடெ் திகழ்கிறது. 

 

 

இந்தியா மற்றும் சநதரல்ாந்து – 75 ஆண்டுகள் 

 இந்தியோ ெற்றுெ் மநதரல்ோந்து ஆகியவற்றுக்கு இனடயிலோன அரசுமுனற உறவுகள் 

நிறுவப் பட்டதன் 75வது ஆண்டு நினறவோனது இந்த ஆண்டு அனுசரிக்கப்பட்டது.  
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 இந்த நிகழ்னவ நினனவு கூறுவதற்கோக ஒரு முதத்ினரயோனது மவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த முதத்ினரயில் இரு நோடுகளின் ஜதசிய  லரக்ளான தோெனர ெற்றுெ் துலிப் 

ஆகியனவ இடெ் மபற்றுள்ளன. 

 இந்த முத்தினரயின் னெயப்பகுதியிலுள்ள ஒரு சக்கரெ் இரு நோடுகளின் நட்பினனப் 

பிரதிபலிக்கிறது. 

 இந்தக் மகோடியின் நிறெோனது இந்தியரக்ளுக்குெ் டசச்ு ெக்களுக்குெ் இனடஜயயுள்ள 

உறவுகனள வலியுறுதத்ுகிறது. 

 

 

சுகாதார பாரம்பரிய நளடபயணப் பிரெெ்ாரம் 

 10 நகரங்களில் ஜன் அவுசதி திவோஸ் நிகழ்வின் ஒரு வோரக் மகோண்டோட்டத்தின்ஜபோது  

சுகோதோரப் போரெ்பரிய நனடபயணப் பிரசச்ோரெோனது ஜெற்மகோள்ளப்பட்டது. 

 இது உடற்பயிற்சி ெற்றுெ் நனடப்பயிற்சி மூலெ் மபறப்படுெ் நன்னெகள் பற்றிய 

மசய்தினயயுெ் ஜன் அவுசதி ஜகந்திரோக்களிலிருந்துப் மபறப்படுெ் ெலிவு வினலயில் 

ெற்றுெ் தரெோன ெரபியல் ெருந்துகள் பற்றிய தகவனலயுெ் பரப்புவதற்கோனதோகுெ்.  

 

சதாகுப்பு நாடு ஒப்பந்தம் 

 இந்திய அரசோனது சரவ்ஜதசத் தகவல்மதோடரப்ு ஒன்றியத்துடன் மதோகுப்பு நோடு 

ஒப்பந்ததத்ினன ஜெற்மகோண்டுள்ளது. 

 இது புதுமடல்லியில் சரவ்ஜதசத் தகவல்மதோடரப்ு ஒன்றியதத்ின் வட்டோர அலுவலகெ் 

ெற்றுெ் புத்தோக்க னெயத்தினன நிறுவுவதற்கோன ஒரு ஒப்பந்தெோகுெ். 

 இந்த அலுவலகெ் ெற்றுெ் புத்தோக்க னெயெோனது ஆப்கோனிஸ்தோன், பூடோன், ஈரோன், 

ெோலத்தீவு, ஜநபோளெ், இலங்னக  ெற்றுெ் இந்தியோ ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய ஆசிய 

நோடுகளுக்குத் தனது ஜசனவனய வழங்குெ்.  
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புசன சமட்சரா இரயில் திட்டம் 

 

 புசன ம ட்சரா இரயில் திட்டத்ரத இந்தியப் பிரத ர ் நசரந்திர ச ாடி மதாடங்கி 

ரவத்தார.் 

 புசன ம ட்சரா இரயிலோனது அலுமினியத்தினோல் ஆன மபட்டிகனளக்  மகாை்டுள்ள 

நாட்டின் முதல் ம ட்சரா திட்ட ாகு ். 

 இரவ இந்தியோவின் உள்நோட்டிஜலஜய தயோரிதத்ல் என்ற ஒரு மகாள்ரகயின் கீழ் 

உள்நாட்டிசலசய தயாரிக்கப் படுகின்றன. 

 புசன  ாநகராட்சி வளாகத்தில் அனெக்கப்பட்டுள்ள சதர்பதி சிவாஜி  காராொவின் 

சிரலரயயு ் பிரத ர ்ச ாடி திறந்து ரவத்தார.் 

 

SLINEX 2022 

 இந்தியோ  ற்று ் இலங்ரக ஆகிய நோடுகளின் கடற்பரடகளுக்கு இனடயிலோன இரு 

தரப்புக் கடல்சாரப்் பயிற்சியான 9வது SLINEX (இலங்ரக - இந்தியக் கடற்பரடப் பயிற்சி)  

பயிற்சியோனது விசாகப்பட்டினதத்ில் நரடமபற்றது. 

 இந்தப் பயிற்சியோனது இரை்டு கட்டங்களாக நடதத்ப்படுகிறது. 

 துனறமுகப் பயிற்சி நினல விசாகப்பட்டினத்திலு ், கடல்சோரப்் பயிற்சி நினல வங்காள 

விரிகுடாவிலு ் நனடமபறுெ். 

 2020 ஆெ் ஆண்டு அக்சடாபர ் ெோதத்தில்  SLINEX பயிற்சியின் முந்ரதயப் பதிப்பானது 

(8வது) திருசகாை ரலயில் நடதத்ப்பட்டது. 
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HANSA-NG 

 'HANSA-NG' என்ற பயிற்சி விெோனெ் புதுசச்சரியில் அதன் கடல்சோர ் சசாதரனகரள 

மவற்றிகர ாக நினறவு மசய்தது. 

 இது  உள்நாட்டிசலசய உருவாக்கப்பட்ட இந்தியோவின் முதல் பயிற்சி விெோனெ் ஆகு ். 

 மபங்களூரில் இருந்து புதுசச்சரிக்கு 1.5  ைி சநரத்தில் 155 கிமீ சவகத்தில் 140 நாட்டிகல் 

ர ல் தூரத்ரத HANSA-NG விெோனெ் பயணிதத்து. 

 இந்த வி ானத்ரத அறிவியல்  ற்று ் மதாழில்துரற ஆராய்சச்ிச ் சனபயின் கீழ் 

மசயல்படுெ் ஜதசிய வோனியல் ஆய்வகெோனது வடிவர தத்ு உருவாக்கியுள்ளது. 

 

 

மிதளவெ ்செமிப்பு மற்றும் இயற்ளக எரிவாயுவாக்கல் அலகு 

  ைாராஷ்டிராவில் உள்ள எச-்மெய்கர ்எனரஜ்ி நிறுவனதத்ின் முனனயத்தில் இந்தியா 

தனது முதல் மிதனவச ்ஜசமிப்பு ெற்றுெ் இயற்னக எரிவோயுவோக்கல் அலகினனப் (floating 

storage and regasification unit) மபற்றுள்ளது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று, மிதனவச ்ஜசமிப்பு ெற்றுெ் இயற்னக எரிவோயுவோக்கல் 

அலகோனது ஜஹோயிக் மஜயின்ட் கப்பலோனது, சிங்கப்பூரில் உள்ள மகப்பல் எனுெ்  கப்பல் 

கட்டு ் தளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு  காராஷ்டிராவில் உள்ள மெய்கர ்முரனயத்ரத 

வந்தரடந்தது. 

 இது மிதனவச ் சசமிப்பு  ற்று ் இயற்னக எரிவாயுவாக்கல் அலகு அடிப்பரடயிலான 

திரவெோக்கப்பட்ட இயற்னக எரிவோயுவினனப் மபறு ் இந்தியோவின் முதல் முரனயெ் 

ஆகு ். 
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சகாதுளம ஏற்றுமதி 

 

 இந்த நிதியாை்டில், இந்தியா சு ார ் 7 மில்லியன் டன் சகாதுர ரய ஏற்று தி மசய்ய 

உள்ளது. 

 இந்தியாவினால் ஜெற்மகோள்ளப்பட்ட அதிக ஜகோதுனெ ஏற்றுெதிகளில் இதுவு ் ஒன்றாக 

இருக்கு ். 

 உலகளாவிய ஜகோதுனெ உற்பத்தியில் 13.53% மகாை்டுள்ள வனகயில் இந்திய நோடோனது, 

சகாதுர  உற்பத்தியில் உலகின் இரை்டாவது மபரிய உற்பத்தியாளராக உள்ளது.  

 ஆனால் இந்தியாவின் உலகளாவிய சகாதுர  ஏற்று தி மவறுெ் 1%  ட்டுச யோகுெ். 

 இந்திய நோடோனது ஆை்டுக்கு 108 மில்லியன் டன் சகாதுர ரய உற்பத்தி மசய்கிறது. 

 சகாதுர  உற்பத்தியில் உலகின் முதலோவது மபரிய உற்பதத்ியாளராக சீனோ உள்ளது 

 

சூரிய மின்ெக்தி உற்பத்தித் திறன் – 2021 

 

 ஆை்டுக்கு 212 சதவீத ் அதிகரிப்பு என்ற அளவில் 2021 ஆெ் ஆை்டில் இந்தியா 10 ஜிகா 

வாட் திறன் அளவில் சூரிய மின் உற்பத்தி சக்திரய நிறுவியது.  

 இது ம ரக்ா ் இந்தியா ஆராய்சச்ி என்ற ஒரு அனெப்பின்  2021 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 

வருடாந்திர இந்திய சூரியசக்திச ் சந்ரதப் புதுப்பிப்பு என்ற அறிக்ரகயில் கூறப்பட்டு 

உள்ளது. 
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 2021 ஆ ் ஆை்டில், கூரரயில் சூரியசக்தித் தகடுகள் நிறுவப்படுவது 138 சதவீத ் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டு டிச ்பர ் ெோத நிலவரப்படி, ராெஸ்தான், கரந்ாடகா  ற்று ் ஆந்திரப் 

பிரசதச ் ஆகியரவ மபரிய அளவிலான ஒட்டு மெோதத் சூரிய சக்தி உற்பதத்ி 

அடிப்பரடயில் முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன. 

 

சுந்தரவனப் புலிகள் பற்றிய அறிக்ளக 

 இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனதத்ிடெ் (WII)  னித-விலங்கு ச ாதல் மதோடரப்ோன 

அதிகரித்து வருதல் மதோடரப்ோன வழக்குகள் குறித்த ஒரு அறிக்ரகரயத் தயாரிக்கு ் 

மபாறுப்பு அளிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது மதாடரப்ாக, இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனெோனது சமீபதத்ியப் புலிகள் 

கைக்மகடுப்பின் அடிப்பரடயில் ஒரு முதற்கட்ட அறிக்ரகரய மவளியிட்டது. 

 ச ற்கு வங்காளதத்ின் சுந்தரவனப் பகுதியில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்னகயோனது 

அதன் தாங்கு ் திறரன எட்டியிருக்கலா ் என்று இந்த அறிக்னகயில் கூறப்பட்டு உள்ளது. 

 பனகனெ வோய்ந்த நிலப்பரப்பில் 100 சதுர கி.மீ.க்கு மூன்று முதல் ஐந்து புலிகள் வரர 

இருப்பதற்கோன திறன் இருப்பதாக ச ற்கு வங்க ெோநில வனத்துரறயிடெ் இந்திய வன 

விலங்கு நிறுவனெ் தகவல் அளிதத்து.  

 ஆனால் சுந்தரவனதத்ின் பல மதாகுதிகளில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்னகயோனது 

மதரிவித்த அளனவ விட அதிக ாக உள்ளது. 

 இந்த அதிக எண்ணிக்னகயோனது புதியப் பகுதிகரள சதடி புலிகள் காடுகரள விட்டு 

மவளிசயற வழி வகுக்குெ். 

 சமீபதத்ில், சு ார ் எட்டு புலிகள் சுந்தரவனத்தில் உள்ள கிரா ங்களுக்குள் நுரழந்த 

நினலயில் அரவ அரனதத்ு ் பிடிக்கப்பட்டு காட்டில் விடப்பட்டன. 

 புலிகளின் எண்ணிக்னக குரறவாக உள்ள வனப்பகுதிகளில் அந்த பிடிபட்ட புலிகரள 

விடுவிக்குெோறு ஜெற்கு வங்க ெோநில வனதத்ுரறக்கு இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனெ் 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

இந்திய-பசிபிக் இராணுவ நலப் பரிமாற்ற மாநாடு 

 நோன்கு நோட்கள் அளவிலோன இந்திய பசிபிக் இரோணுவ சுகோதோரப் பரிெோற்ற 

ெோநோட்டினனப் போதுகோப்புத் துனற அனெசச்ர ் ரோஜ்நோதச்ிங் கோமணோலி வோயிலோக 

திறந்து னவத்தோர.் 

 இந்த ெோநோடோனது அமெரிக்க இந்திய-பசிபிக் பனட ெற்றுெ் ஆயுதப் பனடகள் ெருத்துவச ்

ஜசனவ அனெப்பு ஆகியவற்றினோல் இனணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

 “நிரந்தர ற்ற, நிரலயற்ற, சிக்கலான  ற்று ் மதளிவற்ற உலகில் இராணுவ நலன்” 

(Military Healthcare in a Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous (VUCA) World) என்பசத இந்த 

 ாநாட்டின் கருத்துருவாகு ். 

 இராணுவ  ருதத்ுவத்தில் ஒரு கூட்டு தரலர த்துவ ்  ற்று ் ஒத்துரழப்பிரன 

ச  ்படுத்துவசத இந்த  ாநாட்டின் சநாக்க ாகு ். 
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SAMARTH 

 குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுதத்ர மதோழில்துனற நிறுவனங்கள் துனற அனெசச்கெோனது 

மபண்களுக்கோக “SAMARTH” எனப்படு ் ஒரு சிறப்புத் மதாழில்முரனவு ஊக்குவிப்பு 

இயக்கதத்ிரனத் மதாடங்கியுள்ளது. 

 மபை்களுக்குத் திறன் ச  ்பாடு  ற்று ் சந்ரத ஜெெ்போட்டு உதவி ஆகியவற்னற 

வழங்குவதுெ் 2022-23 ஆெ் நிதியோண்டில் கிரோெப்புற ெற்றுெ் சிறுநகரப் பகுதிகளில் உள்ள 

7500க்குெ் ஜெற்பட்ட மபண்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதுவுஜெ இந்தத் திட்டதத்ின் 

ஜநோக்கெோகுெ். 

 

 

ஓய்வூதியத்ளதத் தானமளிக்கும் முன்சனடுப்பு 

 ெத்தியத் மதோழிலோளர ் ெற்றுெ் ஜவனலவோய்ப்புத ் துனற அனெசச்ர ் பூஜபந்தர ் யோதவ், 

பிரதோன் ெந்திரி ஷ்ரெ் ஜயோகி ெோன்-தன் என்ற திட்டதத்ின் கீழோன ‘ஓய்வூதியத்ரதத ்

தான ளிதத்ல் முன்மனடுப்பு’ என்ற இயக்கத்திரனத் மதாடங்கி ரவதத்ுள்ளார.் 

 இந்தப் புதிய முன்மனடுப்பின் கீழ், குடி க்கள் தங்களது காப்பீட்டு நிதிரய, வீட்டுப் 

பைியாளரக்ள், ஓட்டுநரக்ள், உதவியாளரக்ள் சபான்ற உடனடித் சதரவ ரதீியில் பணி 

புரியுெ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்க இயலு ். 
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இந்திய உலக மன்றத்தின் வருடாந்திர உெச்ி மாநாடு 

 இந்திய உலக ென்றதத்ின் வருடோந்திர உசச்ி ெோநோடோனது கரந்ோடகோவின் மபங்களூரு 

நகரில் ஏற்போடு மசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த உசச்ி ெோநோடோனது, மதோழில்நுட்பதத்ினோல் ஏற்படுெ் சீரக்ுனலவின் ஜெெ்பட்ட 

அெ்சங்கனளயுெ் தனிதத்ுவ ென்றதத்ில் இனணந்த அனெப்புகள், ெதத்ிய அரசின் 

அனெசச்ரக்ள், மகோள்னகத் தயோரிப்போளரக்ள் ெற்றுெ் உலகளோவிய ரீதியிலோன வணிகத ்

தனலவரக்னளயுெ் ஒன்றினணக்குெ். 

 இதன் முந்னதய உசச்ி ெோநோடோனது துபோய் ெற்றுெ் ஐக்கிய ரோஜ்ஜியதத்ில் நடத்தப் பட்டது. 

 மபங்களூருவில் நனடமபறுெ் முதல் இந்திய உலக ென்ற ெோநோடு இதுவோகுெ். 

 

 

சதசிய கனிம சமம்பாட்டுக் கழகம் 

 2018-19 ெற்றுெ் 2020-21 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கோன இஸ்போத் ரோஜ்போஷோ விருது விழோவில் 

ஜதசிய கனிெ ஜெெ்போட்டுக் கழகெோனது முதல் பரிசினனப் மபற்றது. 

 இந்த நிறுவனெோனது 2019-20 ஆெ் ஆண்டிற்கோன இஸ்போத் ரோஜ்போஷோ பிஜரரனோ என்ற ஒரு 

விருதினனயுெ் மபற்றது. 

 ஜதசிய கனிெ ஜெெ்போட்டுக் கழகெோனது எஃகுத் துனற அனெசச்கத்தின் கீழோன ஒரு நவ 

ரதத்ினப் மபோதுதத்ுனற நிறுவனெோகுெ். 

 இது இந்தியோவிலுள்ள, சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த சுரங்க நிறுவனெ் ெற்றுெ் மிகப்மபரிய 

இருெ்புத் தோது உற்பதத்ி நிறுவனெ் ஆகுெ்.  
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கவெ ்அளமப்பு 

 

 பிரதெரின் ஆத்ெநிரப்ோர ் போரத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியோக, 2022-23 ஆெ் ஆண்டில் 

போதுகோப்பு ெற்றுெ் திறன் மபருக்கதத்ிற்கோன கவச ் அனெப்பின் கீழ் 2000 கி.மீ நீள 

இரயில்ஜவ கட்டனெப்போனது மகோண்டு வரப்படுெ். 

 மதலுங்கோனோவில் குல்லோகுடோ ெற்றுெ் சித்கிடோ ஜபோன்ற ரயில்ஜவ நினலயங்களுக்கு 

இனடஜயச ் மசயல்பட்டு வருெ் ‘கவச’் அர ப்பின் சசாதரனரய  த்திய அர சச்ர ்

அஷ்வினி ரவஷ்ைவ் ஆய்வு மசய்தார.் 

 கவச ்என்பது இரயில்கள் ஆபதத்ு மிக்க  சிக்னல்கரளக் கடக்ரகயில் ச ாதல்கரளத ்

தடுப்பதற்காக வடிவர க்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது இரயில் ஓட்டுநர ்சவகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு இரயிரலக் கட்டுப்படுத்தத் 

தவறினால், ஒரு இரயிலின் நிறுத்தக் கருவி அர ப்பிரனத் தானாகச ்மசயல்படுத்தச ்

மசய்வதன் மூல ், கவச ் அர ப்பு மபாருத்தப்பட்ட இரு இரயில் எஞ்சின்களுக்கு 

இரடயிலான ச ாதல்கரளத் தடுக்கிறது.  

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


                   
 

72 
 

ெத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா சிளல 

 பிரதெர ் நஜரந்திர ஜெோடி, ெகோரோஷ்டிரோவின் புஜன நகரில் அனெக்கப் பட்டுள்ள 

ெரோட்டியப் ஜபோர ்வீரர ்சத்ரபதி சிவோஜி அவரக்ளின் சினலனயத் திறந்து னவதத்ு உள்ளோர.் 

 சுெோர ் 9.5 அடி உயரெ் மகோண்ட இந்த சினலயோனது 1850 கிஜலோகிரோெ் எனடயுள்ள 

துப்போக்கி உஜலோகத்தினோல் ஆனது.  

 ஜெலுெ் புஜனயிலுள்ள முலோ-முதோ நதித் திட்டங்களுக்கோன புதுப்பித்தல் ெற்றுெ் ெோசு 

குனறபோட்டுத் திட்டப் பணிகளுக்கோன ஒரு அடிக்கல்லினனயுெ் பிரதெர ் அவரக்ள் 

நோட்டினோர.் 

 

 

கன்யா சிக்ொ பிரசவஷ் உத்ெவ் 

 

 இது பள்ளிப்படிப்னபப் மபறோத இந்திய இளெ்வயது சிறுமிகனள மவளிக் மகோணரந்்து 

முனறயோன கல்வி ெற்றுெ் திறன் முனறகளுக்கு மீண்டுெ் மகோண்டு வருவதற்கோன ஒரு 

பிரசச்ோரெோகுெ். 

 பள்ளிகளில் இளெ்பருவ சிறுமிகளின் (11 முதல் 14 வயது சிறுமிகள்) ஜசரக்்னக ெற்றுெ் 

தக்க னவப்பு எண்ணிக்னகனய அதிகரிக்கச ் மசய்வனத இப்பிரசச்ோரெ் ஜநோக்கெோகக் 

மகோண்டுள்ளது.  

 இந்தப் பிரசச்ோரெோனது ெத்திய ெகளிர ்ெற்றுெ் குழந்னதகளுக்கோன ஜெெ்போட்டுத் துனற 

அனெசச்கத்தின் ஜபடி பசச்ோவ் ஜபடி பத்தோவ் என்ற திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியோக 

அெல்படுதத்ப்படுெ்.  
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சுவெெ்கிரஹா நிகழ்வு 

 “சுவசச்தோ, சுவதிந்தோ ெற்றுெ் சுலப்” பற்றிய ஒரு விழிப்புணரன்வ பரப்பச ் மசய்வனத 

இந்நிகழ்வு ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது.  

 சுவசச்தோ பிரசச்ோரெோனது உலகின் மிகப்மபரிய ெற்றுெ் அதிக மசயல்திறன் வோய்ந்த ஒரு 

மபருெக்கள் இயக்கெோன சத்தியாக் கிரகதத்ிரன  ாதிரியாகக் மகாை்டு உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 நிரலயான தூய்ர க் கலாசச்ாரதத்ிரன உருவாக்குவசத இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் ஒரு 

சநாக்க ாகு ். 

 இள ் குடி க்கரள ெற்றுெ் இள ் தரலவரக்ரள உருவாக்கச ் மசய்வதற்காக ஊக்கெ் 

அளிப்பதன் மூல ் சுவச ் பாரத் அபியான் என்ற திட்டதர்த ச  ்படுதத்ச ் மசய்வரத 

சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 

 

அசிட்டா புலாரியா ஜலகான்யசக 

 இது இந்தியோவில் புதிதோக கண்டறியப்பட்ட   ஒரு கடல்போசியோகுெ்.  

 இது பஞ்சோப் ெதத்ியப் பல்கனலக் கழகத்தினனச ் ஜசரந்்த ஒரு இந்திய அறிவியலோளர ்

குழுவோல் அந்தெோன் நிஜகோபர ்தீவுத் திரளில் கண்டறியப்பட்டது.  

 அறிவியலோளரக்ள் 2019 ஆெ் ஆண்டில் ஜெற்மகோண்ட அந்தெோன் பயணத்தின் ஜபோது இந்த 

இனத்னதக் கண்டறிந்தனர.்  

 

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


                   
 

74 
 

மனாஸ் சதசியப் பூங்கா – புலி மற்றும் காண்டாமிருகங்களின் எண்ணிக்ளக 

 

 அசோமிலுள்ள ெனோஸ் ஜதசியப் பூங்கோ ெற்றுெ் புலிகள் கோப்பகதத்ில் உள்ள புலிகள் 

ெற்றுெ் கோண்டோமிருங்களின் எண்ணிக்னகயோனது அதிக அளவில் உயரந்்துள்ளது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டுக் கணக்மகடுப்பின்படி, 48 ஆக இருந்த புலிகளின் எண்ணிக்னக 60க்குெ் 

ஜெல் உயருெ் என ஜதசியப் பூங்கோவின் அதிகோரிகள் எதிரப்ோரக்்கின்றனர.் 

 இந்தப் பூங்கோவின் கோண்டோமிருகங்களின் எண்ணிக்னகயுெ் உயரந்்துள்ளது. 

 யுமனஸ்ஜகோவின் உலக இயற்னகப் போரெ்பரியத் தளெ் என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ட 

ெனோஸ் ஜதசியப் பூங்கோவோனது ஒரு யோனனகள் கோப்பகெ், புலிகள் திட்டக் கோப்பகெ் 

ெற்றுெ் உயிரக்் ஜகோளக் கோப்பகெ் ஆகியனவோகுெ். 

 அசோமின் இெோலய அடிவோரதத்ில் அனெந்துள்ள இந்தப் பூங்கோ பூடோனின் ரோயல் ெனோஸ் 

ஜதசியப் பூங்கோவின் ஒரு மதோடர ்பகுதியோகவுெ் உள்ளது. 

 

123PAY 

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ் சக்தி கோந்ததோஸ் அவரக்ள், “UPI123Pay” எனப்படு ் 

சிறப்ப ்ச ரகசபசிகளுக்காக (feature phones) ஜவண்டி ஒரு ஒருங்கிரைந்தப் பை 

வழங்கீட்டு இரடமுகத்திரன மவளியிட்டார.் 

 UPI ‘123pay’ என்பது சிறப்ப ்ச ரகசபசிகரளப் பயன்படுத்தச ் மசய்சவாருக்கான 

சசரவகரளத் மதாடங்கிச ்மசயல்படுதத்ுவதற்கான 3 அடுக்கு மசயல்முரற ஆகு ். 

 “வருடுதல்  ற்று ் பைவழங்கீடு” (scan and pay) என்ற ஒரு மதரிவிரனத் தவிர பிற 

அரனத்து வனகப் பரி ாற்றங்கரளயு ் “UPI123pay” முரறயின் உதவிசயாடு ஒரு 
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சிறப்ப ்ச ரகசபசியினால் மசய்ய இயலு ். 

 “UPI123pay” முரறரயப் பயன்படுத்துவதற்கு அந்த சிறப்ப ்ச ரகசபசியுடன் வங்கிக் 

கைக்கு இரைக்கப் பட்டிருக்க சவை்டு ். 

 இதில் பரி ாற்றத்திரனத் மதாடங்கிச ் மசயல்படுதத்ுவதற்கு இரையதள இரைப்பு 

என்பது அவசியமில்ரல. 

 

புத்தர ்சிளல 

 இந்தியோவின் மிகப்மபரிய சயனநினலயில் உள்ள  புத்தர ் சினலயோனது புதத்கயோவில் 

கட்டனெக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 இது புதத்ர ்சரவ்ஜதச நலத்திட்ட அனெப்பினோல் கட்டனெக்கப்படுகிறது. 

 இதன் நீளெ் 100 அடி ெற்றுெ் உயரெ் 30 அடியோகுெ்.  

 

 

5 மாநிலத் சதரத்ல் முடிவுகள் 

 

 உத்தரப் பிரஜதசெ், பஞ்சோப், உதத்ரகோண்ட், ஜகோவோ ெற்றுெ் ெணிப்பூர ் ஆகிய 5 

ெோநிலங்களில் வோக்கு எண்ணிக்னக ச ற்மகாள்ளப்பட்டது. 

 பஞ்சோப் ெோநிலெ் தவிர, இதர ெோநிலங்களில் போ.ஜ.க மவற்றி மபற்றுள்ளது. 

 பஞ்சோபில் அரவிந்த் மகஜ்ரிவோல் தனலனெயிலோன ஆெ் ஆத்மி கட்சி மவற்றி மபற்று 

உள்ளது.  

 உத்தரப் பிரஜதசதத்ில் 1985 ஆெ் ஆண்டின் ஜதரத்ல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தனது 

ஆட்சியினனத் தக்க னவதத் முதல் முதல்வர ்ஜயோகி ஆதித்ய நோத் ஆவோர ்
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பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலக சுகாதார அளமப்பின் உலக ளமயம் 

 

 குஜரோதத்ின் ஜோெ் நகரில் போரெ்பரிய ெருதத்ுவதத்ிற்கோன உலக சுகோதோர அனெப்பின் 

ஒரு உலக னெயதத்ினன நிறுவுவதற்கு ஜவண்டி பிரதெர ் நஜரந்திர ஜெோடி அவரக்ள் 

தனலனெயிலோன ெதத்ிய அனெசச்ரனவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த னெயெோனது ஆயுஷ் (ஆயுரஜ்வதெ், ஜயோகோ, இயற்னக ெருதத்ுவெ், யுனோனி, சித்த 

ெருத்துவெ், ஜசோவோ-ரிக்போ ெற்றுெ் ஜஹோமிஜயோபதி) அனெசச்கத்தின் கீழ் நிறுவப் 

படுகிறது. 

 போரெ்பரிய ெருதத்ுவத்திற்கோன முதல் ெற்றுெ் ஒஜர உலகப் புற னெயெ் (அலுவலகெ்) 

இதுவோகுெ்.  

 

உலகின் சுதந்திரம் அறிக்ளக 2022 

 ஜனநோயகெ் ெற்றுெ் சுதந்திரெோன சமூகெ் என்பதன் அடிப்பனடயில் “பகுதியளவு 

சுதந்திர ் மிக்க” நாடாகத் மதாடரந்்து 2வது ஆை்டாக இந்தியா குறிப்பிடப் பட்டு உள்ளது. 

 “உலகில் சுதந்திர ் 2022 – உலகளவில் சரவ்ாதிகார ஆட்சியின் விரிவாக்க ்” என்ற ஒரு 

தரலப்பில் ஃப்ரீட ் ைவுஸ் என்ற அர ப்பு மவளியிட்ட ஒரு அறிக்ரகயில் இந்தத ்

தகவலானது கூறப் பட்டுள்ளது. 

 ஃப்ரடீ ் ைவுஸ் என்பது அரசியல் உரிர கள்  ற்று ்  க்கள் சுதந்திர ் ஆகியவற்ரற 

 திப்பிடுகின்ற அம ரிக்காரவச ்சசரந்்த ஒரு தன்னாரவ் மதாை்டு நிறுவன ாகு ். 

 2022 ஆ ் ஆை்டு  திப்பீட்டில் இந்தியா 100  திப்புக்கு 66  திப்புகரளப் மபற்றுள்ளது. 

 2021 ஆ ் ஆை்டின்  திப்பீட்டில் இந்தியா 67  திப்புகரளப் மபற்றிருந்தது. 

 2020 ஆ ் ஆை்டில் 71  திப்புகளுடன் இந்தியா ஒரு சுதந்திரமிக்க நாடாகத் திகழ்ந்தது. 

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


                   
 

77 
 

 இரையச ்சுதந்திரதத்ில் இந்தியா 49  திப்புகரளப் மபற்றுள்ளது.  

 2022 ஆ ் ஆை்டில், 85 நாடுகள் சுதந்திர நாடுகளாகவு ், 56 நாடுகள் பகுதியளவு சுதந்திர 

நாடுகளாகவு ், 69 நாடுகள் மிகக் குரறவான சுதந்திரமுள்ள நாடுகளாகவு ் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 

ஜசராக்கா 

 

 கலோசச்ோரத் துனற அனெசச்கெ் ெற்றுெ் ஜவுளித்துனற அனெசச்கெோனது “இந்திய 

ரகவிரனப் மபாருள்கள்/ரகதத்றி, கரல  ற்று ் கலாசச்ாரத்திற்கான ெசராக்கா 

மதாகுப்பு” என்ற ஒரு நிகழ்சச்ிரய ஏற்பாடு மசய்துள்ளன. 

 இது பார ்பரிய இந்தியக் ரகவிரனப் மபாருட்கள், ரகத்தறிகள்  ற்று ் கரல & 

கலாசச்ாரத்திரனக் மகாை்டாடுவதற்கானதாகு ். 

 இந்தக் மகாை்டாட்டங்களின் கீழான முதல் நிகழ்சச்ியானது  தத்ியப் பிரசதசத்தின் 

சபாபால் நகரில் உள்ள இராைி க ்லாபதி இரயில்சவ நிரலயதத்ில் ஏற்பாடு மசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

 ெசராக்கா என்பது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் மபருவிழாவின் ஓர ் அங்க ாக 13 

 ாநிலங்கள்  ற்று ் ஒன்றியப் பிரசதசங்களிலுள்ள 16 இடங்களில் நடதத்ப்படு ் இந்தியா 

முழுவது ான ஒரு நிகழ்சச்ியாகு ். 
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சமாட்டார் வாகன ஒப்பந்தம் 

 

 2015 ஆெ் ஆண்டில் 4 BBIN நாடுகளால் (வங்காளசதச ், பூடான், இந்தியா  ற்று ் சநபாள ்) 

ரகமயழுதத்ிடப்பட்ட ச ாட்டார ் வாகன ஒப்பந்த ானது இன்னு ் மசயல் படுத்தப் 

படா ல் இருந்தது. 

 இந்த ஒப்பந்தெோனது தங்களது நோடுகளில் இக்குழுெதத்ின் ஒவ்மவோரு நோடுகளின் 

வோகனங்களுெ் சரக்கு ெற்றுெ் பயணப் பயன்போட்டிற்கோக இயக்கப்படுவதற்கு ஜவண்டி 

அனுெதி வழங்குெ். 

 சமீபதத்ில், இந்தியோவின் புதுமடல்லி நகரில் நனடமபற்ற ஒரு சந்திப்பில் இந்த 

ஒப்பந்ததத்ினன நனடமுனறப்படுத்துவதற்கோன புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் இந்தியோ, 

வங்கோள ஜதசெ் ெற்றுெ் ஜநபோளெ் ஆகிய நாடுகள் ரகமயழுதத்ிட்டன. 

 

ெரவ்சதெ சதரத்ல் பாரள்வயாளர் நிகழ்ெச்ி 2022 

 

 2022 ஆெ் ஆண்டு சரவ்ஜதச ஜதரத்ல் போரன்வயோளர ் நிகழ்சச்ியினன கிட்டத்தட்ட 32 

நோடுகள் ெற்றுெ் 4 சரவ்ஜதச அனெப்புகளின் ஜதரத்ல் ஜெலோண்னெ அனெப்புகளுக்கோக 

இந்திய ஜதரத்ல் ஆனணயெ் நடத்தியது. 

 இனணய வழியில் பங்கு மபற்ற 150க்குெ் ஜெற்பட்ட ஜதரத்ல் ஜெலோண்னெ அனெப்புகளின் 

பிரதிநிதிகளிடெ் ெணிப்பூர,் ஜகோவோ, உத்தரகோண்ட், பஞ்சோப் ெற்றுெ் உதத்ரப் பிரஜதசெ் 

ஆகிய ெோநிலங்களின் சமீபத்திய சட்டசனபத ் ஜதரத்ல்கள் பற்றிய ஜெஜலோட்டப் 

போரன்வயோனது அளிக்கப்பட்டது.  
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சதசிய நிலப் பணமாக்கல் கழகம் 

 

 முழுவதுெ் இந்திய அரசிற்குச ் மசோந்தெோன நிறுவனெோக ஜதசிய நிலப் பணெோக்கல் 

கழகதத்ினன நிறுவுவதற்கு ஜவண்டி ெத்திய அனெசச்ரனவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் கழக ானது,  தத்ியப் மபாதுதத்ுரற நிறுவனங்கள்  ற்று ் பிற அரசு 

நிறுவனங்களின் உபரி நில ்  ற்று ் கட்டிடச ் மசாதத்ுகரளப் பை ாக்கு ் ஒரு 

மசயல்முரறரய ச ற்மகாள்ளு ். 

 தற்சபாது  த்தியப் மபாதுத்துரற நிறுவனங்கள், நில ்  ற்று ் கட்டிடங்களாக 

கைிச ான உபரி அளவில், பயன்படுதத்ப்படாத  ற்று ் அதிக ் பயன்படாத பல 

முக்கிய ற்ற மசாதத்ுகரளக் மகாை்டுள்ளன. 

 

புொ கிருஷி விக்யான் சமளா  

 2022 ஆெ் ஆண்டு புசோ கிருஷி விக்யோன் ஜெளோவோனது புசோ கல்வி நிறுவனத்தின் ஜெளோ 

னெதோனத்தில் ெோரச் ்09 முதல் ெோரச் ்11 வனர ஏற்போடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஜவளோண் ஆரோய்சச்ிச ் சனபயின் இந்திய ஜவளோண் ஆரோய்சச்ிக் கல்வி 

நிறுவனெோனது இந்த 3 நோட்கள் அளவிலோன ஜெளோவினன ஏற்போடு மசய்கிறது.  

 ‘மதோழில்நுட்ப அறிவு மூலெ் தன்னினறவு மபறுெ் விவசோயி‘ (Self-reliant farmer through 

technical knowledge) என்பஜத இந்த கண்கோட்சியின் ஒரு னெயக் கருதத்ுருவோகுெ்.   

 

இந்திய நீரவ்ள சமம்பாடு (பிட்ெ ்– ளபலட்) மாதிரி புத்தாக்க நிறுவன மாநாடு 

 இந்தத் ஜதசிய அளவிலோன ெோநோடோனது புதுமடல்லியில் வீட்டுவசதி ெற்றுெ் நகரப்்புற 

விவகோரங்கள் அனெசச்கதத்ினோல் நடதத்ப்படுகிறது.  

 இந்த ெோநோடோனது நீரவ்ளதத்ுனறயின் புத்தோக்க நிறுவனங்களுடனோன ஒரு தகவல் 

மதோடரப்ினனத் மதோடங்குெ் ஜநோக்கதத்ுடன் ஏற்போடு மசய்யப் படுகிறது.  

 இதில் நகரப்்புற நீரப்் பிரசச்னனகளுக்கோன புதுனெமிக்கத் தீரவ்ுகளோனது 50க்குெ் 

ஜெற்பட்ட புதத்ோக்க நிறுவனங்களின் மூலெ் முன்மெோழியப் படுெ்.   
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ொரத்ாம் திட்டக் குழுவின் தளலவர ்

 

 நீதிபதி (ஓய்வு) A.K. சிக்ரிரய சாரத்ா ் திட்டத்தின் (பத்ரிநோத், ஜகதோரந்ோத், கங்ஜகோதர்ி, 

யமுஜனோத்ரி) உயர ் அதிகாரக் குழுவின் தரலவராக இந்திய உசச் நீதிென்றெ் 

நியமிதத்ுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ினனகள்  ற்று ் சாரத்ா ் திட்டதத்ுடன் மதாடரப்ுரடய இன்ன பிற 

சிக்கல்கரளத் தீரப்்பதில் இந்த உயர ்அதிகோரக் குழு ஈடுபடுெ். 

 இந்தக் குழு முழு இ ய ரலப் பள்ளதத்ாக்குப் பகுதியில் சாரத்ா ் திட்டதத்ின் ஒட்டு 

ம ாத்த  ற்று ் அதன் தனித் தனித் தாக்கத்ரதப் பற்றியுெ் ஆரோயுெ். 

 

அளவு மற்றும் பிராந்திய அடிப்பளடயில் வளகப்படுத்தப்பட்ட சிறந்த விமான 

நிளலயங்கள் 

 'அளவு  ற்று ் பிராந்தியதத்ின் அடிப்பரடயில் இந்தியோவில் இருந்து, ஆறு விெோன 

நினலயங்கள் சிறந்த வி ான நிரலயங்கள் பட்டியலில்’ இட ் மபற்றுள்ளன. 

 சரவ்ஜதச விெோன நினலயங்கள் சனபயின் 2021 ஆ ் ஆை்டிற்கான வி ான நிரலயச ்

சசரவகளுக்கோன தரக் கைக்மகடுப்பில் இந்த வி ான நிரலயங்கள் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 வாடிக்ரகயாளர ்அனுபவத்தில் வி ான நிரலயதத்ின் சிறப்ரப அங்கீகரிக்க ஜவண்டி, 

பயைிகள் வசதிகள் மதாடரப்ான 33 அளவுருக்கரள இந்த விருதுகள் கைக்கில் எடுதத்ுக் 

மகாள்கின்றன. 
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AARC மற்றும் CLAWS கூட்டுறவு 

 

 ஆஸ்திசரலிய ராணுவத் தரலவர ் மலப்டினன்ட் மெனரல் ரிசச்ரட்் பர ் நிலப் சபார ்

ஆய்வுகளுக்கான ர யத்திற்கு (CLAWS - Centre for Land Warfare Studies) வருனக தந்தோர.் 

 நிலப் ஜபோர ் ஆய்வுகளுக்கோன னெயெ் என்பது புது தில்லியில் உள்ள இந்திய ராணுவச ்

சிந்தரனக் குழுவோகுெ். 

 ஆஸ்திசரலிய இராணுவ ஆராய்சச்ி ர ய ் (AARC)  ற்று ் நிலப் சபார ்ஆய்வுகள் ர ய ் 

(CLAWS) ஆகியவற்றுக்கு இரடசய கல்வி ஒதத்ுரழப்பு  ற்று ் ஈடுபாட்ரட 

உருவாக்குவதற்காக ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்த ் ரகமயழுதத்ிடப்பட்டது. 

 

மக்கக் கூடிய நுண் துகள்கள்  

 கோன்பூரின் இந்தியத் மதோழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் ெக்கக் 

கூடிய நுண்துகனள உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 போக்டீரிய ெற்றுெ் பூஞ்னசப் போதிப்புகளிலிருந்து பயிரக்னளப் போதுகோப்பதற்கோன 

ஜவதிப்மபோருள் சோரந்்த பூசச்ிக்மகோல்லிகளுக்கு ெோற்றோக இதனனப் பயன்படுத்தச ்

மசய்யலோெ். 

 இது நுண்துகள்கள் ஜவளோண் உற்பதத்ினய அதிகரிக்கச ்மசய்து, பயிரத்் மதோற்று ஏற்படுெ் 

அபோயத்தினனயுெ் குனறக்குெ். 
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சமய்நிகர் திறன்மிகு கட்டுப்பாட்டு அறிவு ளமயம் மற்றும் புத்தாக்கப் பூங்கா 

 

 ெத்திய எரிசக்தித் துனற அனெசச்ர ்R.K. சிங், ம ய்நிகர ்திறன்மிகுக் கட்டுப்பாட்டு அறிவு 

ர ய ்  ற்று ் புதத்ாக்கப் பூங்காவிரனத் திறந்து ரவத்தார.்   

 இது சுதந்திரத் திருநோள் மபருவிழோக் மகோண்டோட்டத்தின் ஓர ் அங்கெோகத் மதோடங்கப் 

பட்டது.   

 POWERGRID அர ப்பானது அதிநவீன திறன்மிகு கட்டுப்பாட்டுத ் மதாழில்நுட்பங்கரள 

முன்ரவக்கவு ் அதரன ச  ்படுதத்வு ் ஜவண்டி திறன்மிகுக் கட்டுப்பாட்டு அறிவு 

ர யதத்ிரன நிறுவியது. 

 

சதசிய இளளசயார் பாராளுமன்ற விழா 

 ெக்களனவச ் மசயலகதத்ுடன் இனளஜயோர ் விவகோரங்கள் ெற்றுெ் வினளயோட்டு துனற 

அனெசச்கெ் இனணந்து 3வது ஜதசிய இனளஜயோர ் போரோளுென்ற விழோவினன ஏற்போடு 

மசய்துள்ளன.  

 வருெ் ஆண்டுகளில் பல்ஜவறு மதோழில்துனறகளில் நுனழய உள்ள 18 முதல் 25 

வயதிற்குட்பட்டவரக்ள் வனரயிலோன இனளஜயோரக்ளின் கருத்தினனக் ஜகட்பஜத இந்த 

விழோவின் ஜநோக்கெோகுெ்.   
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 ஜதசிய அளவில் மவற்றி மபறுெ் முதல் 3 இளெ் மவற்றியோளரக்ளுக்கு அதன் போரோட்டு 

விழோவின் ஜபோது ெக்களனவச ் சபோநோயகரின் முன்பு உனரயோற்றுவதற்கு வோய்ப்புக் 

கினடக்குெ். 

 

 

ொகித்சயாத்ெவ் இலக்கிய விழா  

 

 சோகிதத்ிய அகோடமியின் ‘சோகிதஜ்யோதச்வ்’ என்றனழக்கப்படுெ் ஒரு கடிதத் திருவிழோ 

என்பது இந்தியோவின் மிக உள்ளோரந்்த ஒரு இலக்கியத் திருவிழோவோகுெ். 

 இந்த விழோவோனது இந்தியோவின் 75வது சுதந்திர விழோக் மகோண்டோட்டத்தின் ஓர ்

அங்கெோக விளங்குெ். 

 இந்த நிகழ்சச்ிகள் சுதந்திரெ் அல்லது சுதந்திர இயக்கெ் என்ற ஒரு கருதத்ுருனவக் 

மகோண்டு நடதத்ப்படுகிறது. 

 இந்தக் கண்கோட்சியோனது அகோடமியின் சோதனனகள் ெற்றுெ் முந்னதய ஆண்டில் 

நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்சச்ிகள் பற்றி எடுதத்ுனரக்குெ். 

 அகோடமியினோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 24 இந்திய மெோழிகளின் பிரதிநிதியோக 26 இளெ் 

எழுத்தோளரக்ள் (The Rise of Young India) ‘இள ் இந்தியாவின் எழுசச்ி’ என்ற நிகழ்சச்ியில் 

பங்சகற்பாரக்ள். 
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ஜன் அவுெதி பால் மித்ரா நிகழ்ெச்ி   

 ஜன் அவுசதி திவோஸ் வோரக் மகோண்டோட்டதத்ின் 3வது நோளோன ெோரச் ் 14 அன்று நோடு 

முழுவதுெ் 75 இடங்களில் ஜன் அவுசதி போல் மித்ரோ நிகழ்சச்ியோனது நடதத்ப்பட்டது. 

 ஜன் அவுசதி திட்டத்துடன், போல் மித்ரோக்களோக குழந்னதகனள ஈடுபடுதத்ுவதற்கோக 

ஜவண்டி இந்த நிகழ்சச்ியோனது ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 பரிஜயோஜனோ, ஜசமிப்பு, ஜன் அவுசதி ஜசவோ பி ஜரோஸ்கர ்பி ஆகியவற்றின் பலன்கள், ஜன் 

அவுசதி ெருந்துகள் ெற்றுெ் கோப்புரினெப் மபற்ற ெருந்துகள் ஆகியவற்றின் 

வினலயிலுள்ள ஜவறுபோடு ஆகியவற்றினனப் பற்றி அவரக்ளுக்கு கற்பிப்பதற்கோக இது 

ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 

சதன்னிந்தியாவின் நீளமான வில்வடிவப் பாலம் 

 ஆலப்புழோவினனயுெ் மகோல்லதத்ினனயுெ் இனணக்குெ் மதன்னிந்தியோவின் நீளெோன 

வில்வடிவப் போலெோனது வலியழீக்கல்  எனுமிடத்தில் திறக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்தப் போலெ் மகோல்லத்திலுள்ள அலப்போடுப் பஞ்சோயதத்ிற்குெ் ஆலப்புழோவிலுள்ள 

வலியழீக்கல் எனுமிடத்திற்குெ் இனடயிலோன பயணத ்தூரத்னத 28 கி.மீ. வனர குனறக்குெ். 

 இது 1.23 கி.மீ. நீளெ் உனடய ஒரு போலெோகுெ். 

 

 

கல்விக்காக ஒருங்கிளணக்கப்பட்ட மாவட்ட அளவிலானத் தகவல் அளமப்பு பிளஸ் 

அறிக்ளக 
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 இந்தியோவின் பள்ளிக் கல்வி பற்றிய 2020-21 ஆெ் ஆண்டிற்கோன கல்விக்கோக 

ஒருங்கினணக்கப் பட்ட ெோவட்ட  அளவிலோன ஒரு தகவல் அனெப்பு பிளஸ் என்ற ஒரு 

அறிக்னகயோனது சமீபத்தில் மவளியிடப்பட்டது. 

 இது 2012-13 ஆெ் ஆண்டில் மதோடங்கப்பட்டது. 

 இது பள்ளிக் கல்வி மீதோன மிகப்மபரிய ஜெலோண்னெ தகவல் அனெப்புகளுள் ஒன்று 

ஆகுெ். 

 UDISE+ என்பது கல்விக்காக ஒருங்கிரைக்கப்பட்ட  ாவட்ட அளவிலான ஒரு தகவல் 

அர ப்பின் ச  ்படுத்தப்பட்ட அர ப்பாகு ்.  

 இதில் பள்ளிகள் குறிதத் தகவல்கள் இரையதத்ிலு ் நிகழ்சநரத்திலு ் சசகரிக்கப் 

படுகிறது.  

 UDISE என்ற அர ப்பிலுள்ள தரவுகளிலுள்ள பிரழகள்  ற்று ் தா தங்கள் சபான்றச ்

சிக்கல்கரள இது தீரக்்கு ்.  

 

ராஷ்டிரிய ரக்ொ பல்களலக்கழகம் 

 பிரதெர ் ஜெோடி அவரக்ள் ரோஷ்டிரிய ரக்சோ என்ற பல்கனலக்கழகதத்ினனத் திறந்து 

னவத்தோர.் 

 இவர ் அகெதோபோதத்ில் அந்தப் பல்கனலக் கழகத்திற்கோன அதன் முதல் பட்டெளிப்பு 

உனரனய ஆற்றினோர.் 

 இந்தப் பல்கனலக்கழகெோனது, கோவல் ெற்றுெ் உள்நோட்டுப் போதுகோப்பு மதோடரப்ோன 

பல்ஜவறு கல்விப் படிப்புகனள ெோணவரக்ள் பயில வோய்ப்பு அளிக்குெ். 

 

 

வின்சகாவ்-19 

 வின்சகாவ்-19 எனப் மபயரிடப்பட்ட உள்நோட்டிஜலஜய தயோரிக்கப்பட்ட சகாவிட்-19 

சிகிசர்சக்கான முதல்  ருந்தானது விரரவில் மபாது க்களுக்குக் கிரடக்கப் மபறுெ் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 ெத்திய அறிவியல் ெற்றுெ் மதோழில்துனற ஆரோய்சச்ி னெயதத்ின் மசல்லியல் ெற்றுெ் 

மூலக்கூறு உயிரியல் னெயெ், வின்ஸ் பஜயோப்ரோடக்ட்ஸ்  ற்று ் ரைதராபாத ்

பல்கரலக் கழக ் ஆகியரவ இரைந்து ‘வின்சகாவ்-19’ என்ற  ருந்ரத உருவாக்கி 

உள்ளன. 
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 இந்த  ருந்ரத உருவாக்க, SARS-CoV-2 என்ற ஒரு ரவரஸ் மசயலிழக்கச ்மசய்யப்பட்டு 

ஏற்பிகளுக்குள் மசலுதத்ப்படுகிறது. 

 

 

அடவி தயாரிப்பு 

 ஜகரளோவின் நில ்பூர ்பழங்குடியினரால் உற்பதத்ி மசய்யப்படு ் கோட்டுத் ஜதன் ஜபோன்ற 

சிறு குறு வனப் மபோருட்கள், இப்சபாது அடவி என்ற ஒரு மபயரில் சந்ரதப் படுத்தப் படு ். 

 சதசிய சவளாை்ர   ற்று ் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கி  ற்று ் ென் ஷிக்சன் சன்ஸ்தான் 

ஆகியரவ இரைந்து நில ்பூரில் நரடமபற்றப் பழங்குடியினர ் திருவிழாவில் அடவி 

என்ற தயோரிப்பினன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளன. 

 

 

கிராமீனா ஹப்பா 

 கிராமீனா ைப்பா என்பது கிரா ப்புற ரகவிரனஞரக்ள் தங்களது ரகவிரனப் 

மபாருட்கள், விவசாயெ்  ற்று ் ரகதத்றிப் மபாருட்கரள விற்பரன மசய்வதற்கான ஒரு 

தள ாகு ். 

 மபங்களூருவில் உள்ள ஜதசிய ஜவளோண்னெ ெற்றுெ் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கியின் கரந்ாடக 

 ை்டல அலுவலக ானது இந்த நிகழ்சச்ினய நடதத்ியது. 
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 இந்த நிகழ்வில் கரந்ாடகா  ற்று ் இந்தியா முழுவதிலு ் உள்ள பல  ாவட்டங்களில் 

இருந்து ரகத்தறிப் புடரவகள், ரகயால் மசய்யப்பட்ட கரலப் மபோருட்கள், வீட்டு 

அலங்காரப் மபோருட்கள் ெற்றுெ் ரகயால் மநய்யப்பட்ட ஆரடப் மபாருட்கள் சபான்றரவ 

இட ் மபற்றுள்ளன. 

 இந்தப் மபாருட்கரள விற்பரன மசய்வதன் மூல ் கிரடக்கு ் வரு ான ானது ரக 

விரனக் கனலஞரக்ளிட ் சநரடியாகச ்சசரு ். 

 

 

இளம் விஞ்ஞானி திட்டம் 
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 இந்திய விை்மவளி ஆராய்சச்ி நிறுவன ானது பள்ளி  ாைவரக்ளுக்காக ஜவண்டி "யுவ 

விஞ்ஞானி காரய்க்ர ்" (யுவிகா) அல்லது "இள ் விஞ்ஞானி திட்ட ்" என்ற ஒரு சிறப்புத் 

திட்டதர்தத் மதோடங்குகிறது. 

 இது அறிவியல்  ற்று ் மதாழில்நுட்பத்தில் வளரந்்து வரு ் சபாக்குகள் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புைரர்வ ஏற்படுதத்ுவரத சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்ட ் அறிவியல், மதாழில்நுட்ப ், மபாறியியல்  ற்று ் கைித ் ஆகிய 

துரறகளில் ஆராய்சச்ி  ற்று ் மதாழிரலத் மதாடரவ்தற்கு அதிக  ாைவரக்ரள 

ஊக்குவிக்கு ் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

இளணயவழிப் சபாருள் விநிசயாகத்தில் உலக முதலீடு 2021 

 இனணயவழிப் மபோருள் விநிஜயோக நிறுவனங்களுக்கான இரை்டாவது மபரிய 

உலகளாவிய துைிகர மூலதன முதலீட்டு ர ய ாக இந்தியா உள்ளது. 

 லை்டன் & போரட்்னரஸ்் என்ற நிறுவனதத்ின் டீல் ரூெ் இனண முதலீட்டுத் தரவுப் 

பகுப்பாய்வின் படி இது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டில் உலக அளவில், அம ரிக்காவுக்கு அடுதத்படியாக இந்தியா 

இரை்டாவது இடத்தில் இருந்தது. 

 இந்தியாவினுள் மபங்களூரு முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

 

இந்தியப் சபட்சராலியம் மற்றும் இயற்ளக எரிவாயு புள்ளிவிவரங்கள் 2020-21 

  த்திய மபட்சராலிய ்  ற்று ் இயற்ரக எரிவாயுத் துரற அர சச்ர ்ைரத்ீப் சிங் பூரி, 

2020-21 ஆெ் ஆண்டிற்கோன இந்தியப் மபட்சராலிய ்  ற்று ் இயற்ரக எரிவாயு புள்ளி 

விவரங்கனள மவளியிட்டோர.் 
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 இது மபட்சராலிய ்  ற்று ் இயற்ரக எரிவாயுத ் துனற அர சச்கத்தின் வருடாந்திர 

மவளியீடு ஆகு ். 

 இது இந்தியாவின் மபட்சராலிய ்  ற்று ் எரிவாயுத ் துரறயின் ஒரு ஒட்டு ம ாத்தக் 

கண்ஜணோட்டதத்ினன வழங்குகிறது. 

 இந்தியா தனது கசச்ா எை்மைய்த ்சதரவயில் கிட்டத்தட்ட 85 சதவீதத்னத இறக்கு தி 

மூலெ் மபறுகிறது. 

 எனசவ, 2020-21 ஆெ் ஆண்டில் இந்தியாவின் மபட்சராலியப் மபாருட்களுக்கான 

தன்னிரறவு விகித ானது 15.6% ஆக இருந்தது. 

 மதற்காசிய நாடுகளிஜலஜய இந்தியோவில் தோன் மபட்சரால், டீசல் விரல அதிக ாகு ். 

 இந்தியா தனது 54% அளவிற்கு இயற்ரக எரிவாயுத் சதரவரயப் பூரத்த்ி மசய்வதற்கு 

இறக்கு திரயச ்சாரந்்துள்ளது. 

 

 

மூலதன முதலாளித்துவ முன்சனடுப்பு 

 

 இது தீன தயாள் உபாதத்ியாயா கிராமின் மகௌசல்யா சயாெனா (DDU-GKY) திட்டத்தின் 

கீழ், ஊரக வளரச்ச்ி அர சச்கத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு திட்ட ாகுெ். 

 இந்த முன்மனடுப்பின் மூல ், மதாழில்துரறயின் சதரவகள் பூரத்த்ி மசய்யப்படுெ். 

 இந்த முயற்சி மதாழில்துரறக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்ரத அளிக்கு ்.  
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புவிொர ்குறியீடு சபற்ற காஷ்மீரிக் கம்பளம் 

 ெ ்மு  ற்று ் காஷ்மீர ்அரசானது, அங்கு உள்ள புவிசார ் குறியீடு மபற்ற காஷ்மீரிக் 

க ்பளதத்ிற்கான விரரவுக் குறியீட்ரட (QR code) அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 இது ரகயால் மநய்யப்பட்டக் க ்பளங்களின் நுணுக்கத்திரனயு ் அதன் ந ்பகத ்

தன்ர ரயயு ் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகு ். 

 விரரவுக் குறியீடு பதிக்கப்பட்டச ் சீட்டிரன நகமலடுக்கசவா அல்லது தவறாகப் 

பயன்படுத்தசவா முடியாது என்பதால், இது மபருநிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படு ் 

சபாலிக் க ்பளங்களின் உற்பத்திரயத் தடுக்கு ். 

 இதற்கிரடயில், புவிசார ்குறியீடு மபற்ற ரகயால் மநய்யப்பட்டக் க ்பளங்களின் (தரர 

விரிப்புகளின்) முதல் சரக்குப் மபட்டக ானது இந்த  ாரச் ்  ாதத்தில் புது மடல்லியில் 

இருந்து மெர ்னிக்கு ஏற்று தி மசய்யப்பட்டது. 

 

 

லிவ்குயிக்  

 

 முன்பை வழங்கீட்டுக் கருவி (PPI - prepaid payment instrument) தயாரிப்பு நிறுவன ான 

லிவ்குயிக், ரிசரவ்் வங்கியின் ஆரையின் படி, அதன் முன்பை வழங்கீட்டுக் 

கருவிகளுக்கான ஒரு முழு இயங்குெ் தன்ர ரய அரடந்துள்ளதாக அறிவித்தது. 

 இந்த நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ஒரு முழு இயங்குநிரலரய அரடந்த முதல் முன் பை 

வழங்கீட்டுக் கருவித் தயாரிப்பு நிறுவன ் இதுவாகு ். 

 லிவ்குயிக் என்பது மு ்ரபரயச ்சசரந்்த நிதித் மதாழில்நுட்ப ரதீியிலோன ஒரு புத்தோக்க 

நிறுவனெ் ஆகு ். 
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சஜன்டர் ொம்வாத் 

 

 34  ாநிலங்கரளச ்சசரந்்த 3000க்கு ் ச ற்பட்ட  ாநிலப் பைி ஊழியரக்ள்  ற்று ் சுய 

உதவிக் குழுக்களின் (SHGs) உறுப்பினரக்ள் 3வது 'மென்டர ் சா ்வாத்' (Gender Samwaad) 

நிகழ்வில் கலந்து மகாை்டனர.் 

 இது ஊரக வளரச்ச்ித் துனற அர சச்கதத்ின் தீன்தயாள் அந்த்சயாதயா சயாெனா-

சதசியக் கிரா ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

 இது பாலின ் என்ற கை்சைாட்டதத்ில் நாடு முழுவது ் மசயலில் உள்ள திட்டத்தின் 

மசயல்பாடுகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புைரர்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ச ற்மகாள்ளப்பட்ட 

சதசிய அளவிலான காமைாளி வாயிலான ஒரு நிகழ்சச்ியாகு ். 

  களிர ் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மூல ் உைவு  ற்று ் ஊட்டசச்தத்ுப் பாதுகாப்ரப 

ச  ்படுதத்ுவசத இந்த நிகழ்சச்ியின் சநாக்க ாகு ். 

 இந்த நிகழ்வானது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் மபருவிழா வாரக் மகாை்டாட்டதத்ின் ஒரு 

நிரனவு கருப்மபாருளான ‘நசய பாரத் கி நாரி’என்பதின்  ஒரு பகுதியாக நடத்தப் பட்டது. 

 

பாரெ்ச்ூன் இந்தியா அளமப்பின் தி சநக்ஸ்ட் 500 பட்டியல் 2022 - இரயில்சடல்  

 

 இந்திய இரயில்சவ நிறுவனத்திற்குச ் மசாந்த ான இந்திய இரயில்மடல் (இரயில்சவ 

மதாரலத் மதாடரப்ு) கழக நிறுவன ானது பாரச்ச்ூன் இந்தியா அர ப்பின் 8வது தி 

மநக்ஸ்ட் 500 (2022 ஆ ் ஆை்டு பதிப்பு) பட்டியலில் இந்தியாவில் இயங்கு ் சிறந்த நடுத்தர 

நிறுவனங்களில் 124வது இடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளது. 
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 இந்தப் பட்டியலில் இட ் மபற்றுள்ள இந்திய அரசின் ஒசர மதாரலதம்தாடரப்ு மபாதுத் 

துரற நிறுவன ் இதுவாகு ். 

 இரயில்மடல் தவிர, 309வது இடதத்ில் உள்ள IRCTC  ட்டுச  இந்தப் பட்டியலில் இட ் 

மபற்றுள்ள ஒசர இரயில்சவ மபாதுதத்ுரற நிறுவன ாகு ். 

 

உக்ளரனில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் 

 

 உக்ரரனில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்ரதத் தற்காலிக ாக சபாலந்து நாட்டிற்கு இடெ் 

 ாற்ற ் மசய்ய இந்தியா முடிவு மசய்துள்ளது. 

 சபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட உக்ரரன் நாட்டில் பாதுகாப்பு நிரலர கள் சவக ாக 

ச ாச ரடந்து வருவரதக் கருத்தில் மகாை்டு இந்த நடவடிக்ரகயானது ச ற் மகாள்ளப் 

படுகிறது. 

 உக்ரரன் தரலநகர ் கீவ்  ற்று ் பல முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்யப் பரடயின் 

தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வரு ் நிரலயில் இந்த முடிவானது ச ற்மகாள்ளப்பட்டு 

உள்ளது. 

 

இந்தியாவில் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் 

 தாய்  ற்று ் குழந்ரதப் ஜபறு ஆசராக்கியதத்ில் சகரள  ாநில ் மீை்டு ் முதல் இடத்தில் 

உள்ளது. 

 நாட்டிசலசய மிகக் குரறவாக 30 என்ற அளவில் தாய் ாரக்ள் இறப்பு விகித ானது இந்த 

 ாநிலதத்ில் (ஒரு லட்ச ் பிறப்புகளுக்கு) பதிவாகியுள்ளது. 

 2017-19 ஆ ் ஆை்டின் காலக் கட்டத்தில் இந்தியாவில் பதிவான தாய் ாரக்ள் இறப்பு 

விகித ானது 103 ஆக உயரந்்துள்ளதாக சமீபதத்ியத ்தரவுகள் மதரிவிதத்ுள்ளன  

 இந்தியாவில் சகரளா, மதலுங்கானா  ற்று ்  காராஷ்டிரா ஆகிய  ாநிலங்களில் மிகக் 

குரறந்த அளவிசலசய தாய் ாரக்ள் இறப்பு விகித ் பதிவாகியுள்ளது. 

 ச ற்கு வங்க ், ைரியானா, உத்தரகாை்ட்  ற்று ் சத்தீஸ்கர ் ஆகிய  ாநிலங்களில் 

தாய் ாரக்ள் இறப்பு விகித ் ச ாச ாகியுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரசதச ், ராெஸ்தான்  ற்று ் பீகார ்ஆகிய  ாநிலங்களில் தாய் ாரக்ள் இறப்பு 

விகித ் மவகுவாக முன்சனறியுள்ளது. 

 இத்தாலி, நாரச்வ, சபாலந்து, மபலாரஸ் ஆகிய நாடுகளில் உலகிசலசய மிகக் குரறந்த 

அளவிலான தாய் ாரக்ள் இறப்பு விகிதச  பதிவாகியுள்ளது. 
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ஊட்டெெ்த்து மருந்துகள் 

 

 பிரதான்  ந்திரி பாரதிய ென அவுசதி பரிசயாெனா சகந்திராக்கள் (விற்பரன 

நிரலயங்கள்) தங்கள் தயாரிப்புப் மபாருட்கள் அடங்கிய விற்பரனப் பட்டியலில் 

ஊட்டசச்த்து  ருந்துகரளச ்சசரத்்துள்ளன. 

 ஊட்டசச்த்து (Nutraceuticals)  ருந்துகள் என்பது ஆசராக்கிய ்  ற்று ்  ருதத்ுவ 

நலன்கரள வழங்கு ் உைவு சாரந்்தப் மபாருட்கள் ஆகு ். 

 ஊட்டசச்த்து  ருந்து என்பதில் புரதச ்சூரைங்கள், புரதத் திை்பை்டங்கள்,  ால்ட் ( ாவு) 

அடிப்பரடயிலான உைவுப் மபாருட்கள், சநாய் எதிரப்்புச ்சக்தி தரு ் திை்பை்டங்கள், 

ரவட்டமின் நிரப்பிகள் சபான்றரவ அடங்கு ். 

 

எரிசபாருள் கலன் சபாருத்திய மின்ொர வாகனம் 

  த்திய சாரலப் சபாக்குவரதத்ு  ற்று ் மநடுஞ்சாரலத் துரற அர சச்ர ்நிதின் கட்கரி, 

ரைட்ரெரன அடிப்பரடயாகக் மகாை்ட ஒரு ச  ்பட்ட எரிமபாருள் கலன் மபாருத்திய 

மின்சார வாகனதத்ிற்கான ஒரு  ாதிரித் திட்டத்ரதத் மதாடங்கி ரவக்க உள்ளார.் 

 ச லு ், அவர ் டசயாட்டா மிராய் எரிமபாருள் கலன் மபாருத்தப் பட்ட ஒரு மின்சார 

வாகனத்திற்கான மசயல் விளக்கத்திரனயு ் மவளியிட உள்ளார.் 

 இத்திட்ட ் இந்தியாவில் மசயல்படுத்தப்படு ் இது சபான்ற முதல் வரகத் திட்ட ாகு ். 

 இது ரைட்ரென், எரிமபாருள் கலன் மபாருதத்ிய மின்சார வாகனத ் மதாழில்நுட்ப ் 
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பற்றிய விழிப்புைரர்வப் பரப்புவரதயு ், நாட்டில் ரைட்ரென் அடிப்பரடயிலான 

ஆற்றரலப் பயன்படுதத்ு ் சமுதாயத்திற்கு ஆதரவளிக்கு ் வரகயில் அதன் 

நன்ர கரளப் பரப்புவரதயு ் சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 

 

உலக அளமதி ளமயம் 

 அஹி ்சா விஸ்வ பாரதி அர ப்பானது ைரியானா  ாநிலதத்ின் குருகிரா ் நகரில் 

இந்தியாவின் முதல் உலக அர தி ர யத்ரத நிறுவவுள்ளது. 

 உலகில் அர தி  ற்று ் நல்லிைக்கத்ரத நிரலநாட்டு ் பைியில் ‘உலக அர தி 

ர ய ்’ ஈடுபடு ். 

 அஹி ்சா விஸ்வ பாரதி அர ப்பானது, ஒரு புகழ்மபற்ற ெற்றுெ் அர தித் தூதரான 

ரெனாசச்ாரிய டாக்டர ்சலாசகஷ் முனி அவரக்ளால் நிறுவப்பட்டது. 

 

சிறப்பு இருக்ளக 

 

 இந்திய ஒன்றியச ் ஜசனவ நிறுவனத்தில் ெனறந்த ரோணுவப் பனடத் தனலவர ்மெனரல் 

பிபின் ராவத் நினனவோக ஓர ்இருக்னகயினன இந்திய இரோணுவெ் அரப்்பணிதத்ுள்ளது. 

 ஜதசியப் போதுகோப்புத் துனறயில் நிபுணதத்ுவெ் மபற்ற மூத்த முப்பனடகள் ெற்றுெ் 

குடிெக்களுக்கு இந்த இருக்னகயில் வோய்ப்பு அளிக்கப்படுெ்.  
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M.V. ராம் பிரொத் பிஸ்மில் 

 M.V. ரா ் பிரசாத் பிஸ்மில் என்பது கங்ரக முதல் பிர ் புத்திரா வரரயில் பயைிதத் ஒரு 

மிக நீள ான கப்பலாகு ். 

 இது ைால்தியாவிலுள்ள சியா ா பிரசாத் முகரஜ்ி துரறமுகதத்ிலிருந்து கவுகாத்தி என்ற 

நகரத்திலுள்ள பாை்டு துரறமுக ் வரரயில் கனரக சரக்குப் சபாக்குவரத்துப் 

பயைதத்ிரன மவற்றிகர ாக நிரறவு மசய்துள்ளது. 

 

 

ஆொனி புயல் 

 2022 ஆ ் ஆை்டின் முதல் புயலான ஆசானி புயல் என்பது, 2022 ஆ ் ஆை்டு,  ாரச் ்21 அன்று 

அந்த ான் நிசகாபர ்தீவுகரளத் தாக்கு ் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 அந்த ான் நிசகாபர ்தீவிரனத் தாக்கிய பிறகு, அது மியான் ர ் ற்று ் வங்காளசதச ் 

ஆகிய பகுதிகரள சநாக்கி நகரு ். 

 வங்காள விரிகுடாவின் மதன்கிழக்குப் பகுதியில் உருவான தாழ்வு அழுதத்  ை்டலெ் 

என்பது  ாரச் ் 21 சததிக்குள் ஒரு தீவிரப் புயலாக வலுவரடயலா ் என வானிரல ஆய்வு 

ர ய ் மதரிவிதத்ுள்ளது. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய சூரியெக்தி மரம்  

 

 உலகின் மிகப்மபரிய ஒரு சூரியசக்தி  ர ் நிறுவப்பட்டரத கின்னஸ் உலக சாதரன 

நிறுவன ் உறுதி மசய்துள்ளது. 

 இது பஞ்சாபில் உள்ள லூதியானா என்னுமிடத்தில் உள்ள சிறப்பு இயந்திர ர யதத்ில் 

கட்டர க்கப் பட்டுள்ள 309.83 மீ2 அளவிலான சூரியசக்தி தகடு பரப்பிரனக் மகாை்ட ஒரு 

அர ப்பாகு ். 

 இது  தத்ிய இயந்திரப் மபாறியியல் ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ினால் கட்டர க்கப்பட்டது. 
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சகாவிட்-19 முற்காப்புத் தவளண 

 

 12 முதல் 14 வயதிற்குட்பட்டக் குழந்ரதகளுக்கு சகாவிட்-19 தடுப்பு  ருந்து மசலுத்து ் 

பைியானது 2022 ஆ ் ஆை்டு  ாரச் ்16 அன்று மதாடங்கியது. 

 குறிப்பிட்ட வயது மகோண்ட குழந்ரதகளுக்கு காரப்ிவாக்ஸ் சகாவிட்-19 தடுப்பு  ருந்து 

வழங்கப் படு ். 

 காரப்ிவாக்ஸ் என்பது ரைதராபாத் நகரில் அர ந்துள்ள பசயாலாஜிகல்-இ என்ற ஒரு 

நிறுவனதத்ினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு  ருந்தாகு ். 

 சகாவிட்-19 முற்காப்புத் தவரையானது 60 வயதிற்கு ச ற்பட்ட முதிசயாரக்ளுக்கு 

வழங்கப் படு ். 

 

கிளளசகாஸ்மிஸ் அல்பிகாரப்ா  

 

 இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு அர ப்பிரனச ் சசரந்்த அறிவியலாளரக்ள் குழுவானது 

கிரளசகாஸ்மிஸ் அல்பிகாரப்ா எனப்படு ் ஒரு புதிய ஜின் மபரர்ி இனத்தினன (gin berry 

species) கை்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது தமிழ்நாட்டிலுள்ள கன்னியாகு ரி வனவிலங்குச ்சரைாலயதத்ில் கை்டறியப் பட்டது. 

 இந்த இன ானது ச ற்குத் மதாடரச்ச்ி  ரலயின் மதற்குப் பகுதியில்  ட்டுச  காைப் 

படுகிறது. 

 இந்த இன ாரனது ரூட்டாசிசய எனப்படு ் ஆரஞ்சு குடு ்பதத்ிரனச ்சசரந்்ததாகு ். 
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அறிவியல் ஆராய்ெச்ிக்கான G.D. பிரல்ா விருது 

 அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான 31வது G.D. பிரல்ா விருதிற்கு சபராசிரியர ்நராயன் பிரதான் 

சதரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 பருப்மபாருள் அறிவியல் துரறயில் இவர ் ஆற்றிய ஒரு சிறப்பானப் பங்களிப்பிற்காக 

ஜவண்டி இவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 சிறிய ஒளிரு ் மபாருட்களின் சில புதிய வடிவங்கரள வடிவர ப்பதற்கு உதவு ் படிக 

 ாதிரிகளில் இவர ்தனது நிபுைதத்ுவத்திரன நிரூபித்துள்ளார.் 

 ஒளி உமிழு ் குரற கடதத்ி நுை்படிகங்களின் சவதியியல்  ற்று ் இயற்பியரலப் புரிந்து 

மகாள்வதில் பிரதானின் ஆராய்சச்ிப் பைி கவன ் மசலுதத்ுகிறது. 

 

 

13 நதிகளுக்கான புணரளமப்புத் திட்டம்  
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 வன ், சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் பருவநிரல  ாற்றத் துனற அர சச்க ானது நாட்டிலுள்ள 13 

முக்கிய நதிகரளப் புைரர ப்பதற்கான ஒரு திட்டத்திரன அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ில் உள்ளடங்கு ் 13 நதிகளாவன 

o இ ாலய நதிகள் : ஜீல ், மசனாப், ராவி, பியோஸ், சட்லெ், யமுரன  ற்று ் பிர ்  

புத்திரா ஆகியனவாகு ். 

o தக்காை ் (அ) பீடபூமி ஆறுகள் : நர ்ரத, சகாதாவரி,  காநதி, கிருஷ்ைா  ற்று ் 

காசவரி ஆகியனவாகு ். 

o உள்நாட்டு நீரவ்டிகால் வரக நதி : லூனி  

 இந்த 13 நதிகள், இந்தியாவின் புவியியல் பரப்பில் கிட்டதத்ட்ட 57.45% பரவியுள்ளன. 

 

ஆரக்்டிக் சகாள்ளக 

 ‘இந்தியோ ெற்றுெ் ஆரக்்டிக்: நிரலயான ச  ்பாட்டிற்கான கூட்டுறவிரன கட்டர த்தல்’ 

என்று தரலப்பிடப்பட்ட ஆரக்்டிக் மகாள்ரகயிரன  த்திய அரசு மவளியிட்டது. 

 இது ஆரக்்டிக் பகுதியுடன் அறிவியல்  ற்று ் ஆய்வு, பருவநிரல  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு, கனி  வளதத்ின் பயன்பாடு  ற்று ் கடல்சார ்  ற்று ் மபாருளாதார 

ஒதத்ுரழப்பில் சதசிய மசயல்திறன்  ற்று ் சபாட்டித்திறன்கரள வலுப்படுதத்ுவரத 

சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 ஆரக்்டிக் சரபயில் இந்தியாவின் பங்சகற்பிரன அதிகரித்தல்  ற்று ் அப்பகுதியின் 

சிக்கலான ஆளுரக அர ப்புகளின் புரிதரல ச  ்படுதத்ுவதில் இக்மகாள்ரக ஈடுபாடு 

மசலுத்து ். 

 ஆரக்்டிக் சரபயில் பாரர்வயாளர ் நாடுகளாக உள்ள 13 நாடுகளில் இந்தியாவு ் 

ஒன்றாகு ். 
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சதசிய இரயில் திட்டம் – 2030   

 

 இந்திய இரயில்ஜவ நிறுவனெோனது இந்திய நோட்டிற்கோக 2030 ஆெ் ஆண்டு ஜதசிய 

இரயில்ஜவ திட்டதத்ினனத் தயோரிதத்ுள்ளது. 

 இது 2030 ஆெ் ஆண்டிற்குள் எதிரக்ோலத்திற்குத் தயோரோன இரயில்ஜவ அனெப்பினன 

உருவோக்குவதற்கோன திட்டெோகுெ். 

 சரக்குப் ஜபோக்குவரத்தில் இரயில்ஜவயின் ெோதிரிப் பங்கினன 45% ஆக உயரத்த்ச ்

மசய்வதற்கோக மசயல்போட்டுத் திறன் ெற்றுெ் வணிகக் மகோள்னக முன்மனடுப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயிலோன உத்திகனள உருவோக்குவனத இந்தத் திட்டெ் ஒரு 

ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது. 

 

ரஷ்ய எண்சணய் இறக்குமதி  

 இந்தியன் ஆயில் கழகெோனது ரஷ்யோவிடமிருந்து 3 மில்லியன் பீப்போய் எண்மணய்னய 

வோங்கியுள்ளது.  

 நனடமுனறயிலுள்ள ஒரு சரவ்ஜதச வினல வீததத்ிற்கு எதிரோக ரஷ்யோ அதிக அளவில் 

தள்ளுபடினய வழங்கியுள்ளது.  

 தனது கசச்ோ எண்மணய்னய விற்று, கோப்பீடு ெற்றுெ் ஜபோக்குவரத்துச ் மசலவுகனள 

செோளிப்பதற்கோக ரஷ்யோ வழங்குெ் இந்த வோய்ப்பினனப் பயன்படுத்தி, 15 மில்லியன் 

பீப்போய் அளவிலோன கசச்ோ எண்மணய்னய இந்தியோ இறக்குெதி மசய்யலோெ்.  

 

இளம் சபண்களுக்கான STEM மற்றும் நிதி கல்வியறிவு மீதான நாரிெக்தி வரத்ா  

 யுனிமசப் யுவோஹ் என்ற அனெப்போனது இளெ் மபண்களுக்கோன STEM  ற்று ் நிதி 

கல்வியறிவு மீதான நோரிசக்தி வரத்ா என்ற சபசச்ுவாரத்்ரதரயத் மதாடங்கியது. 

 STEM என்பதன் விரிவாக்க ் ‘அறிவியல், மதாழில்நுட்ப ், மபாறியியல்  ற்று ் கைித ்’ 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) என்பதாகு ். 
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 இந்த நிகழ்வானது, சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் மபருவிழாவின் கீழான சரவ்சதச  களிர ்

தினக் மகாை்டாட்டத்திரன ச ற்மகாள்ளு ்  களிர ்  ற்று ் குழந்ரத ச  ்பாட்டுத ்

துனற அர சச்கத்தின் சிறப்பு வாரத்தின் ஓர ்அங்க ாகு ். 

 STEM சாரந்்த துரறகளில் மதாழில்முரற வாய்ப்பிரன எய்துவதற்கு ஏதுவோக இள ் 

மபை்கரள எவ்வாறு ஊக்கப்படுதத்ுவது என்று இதில் பங்சகற்ற உறுப்பினரக்ள் 

விவாதிதத்னர.் 

 2018 - 2019 ஆ ் ஆை்டின் அரனதத்ிந்திய உயரக்ல்வி ஆய்வின்படி, இந்தியாவிலுள்ள 

சு ார ்43% STEM பட்டதாரிகள் மபை்கசள ஆவர.் 

 இது உலகிசலசய மிக அதிக ாகு ். 

 ஆனால் இந்தியாவிலுள்ள STEM துரற சாரந்்த சவரலவாய்ப்புகளில் இவரக்ளுக்கான 

பங்கு 14%  ட்டுச  ஆகு ். 

 

 

இந்தியத் சதாளலத் சதாடரப்ு ஒழுங்குமுளற ஆளணயெ ்ெட்டத்தின் 25வது ஆண்டு 

நிளறவு  

 ெத்திய அனெசச்ர ் அஷ்வினி னவஷ்ணவ் இந்தியத் மதோனலதம்தோடரப்ு ஒழுங்குமுனற 

ஆனணயச ் சட்டதத்ின் 25வது ஆண்டு நினறவு: பங்குதோரரக்ளுக்கோன முன்ஜனோக்குச ்

மசயல்முனறகள் (மதோனலத் மதோடரப்ு, ஒளிபரப்பு, தகவல் மதோழில்நுட்பெ், விெோன 

நினலயப் மபோருளோதோர ஒழுங்குமுனற ஆனணயெ் ெற்றுெ் ஆதோர)் மீதோன 

கருதத்ரங்கதத்ினனத் மதோடங்கி னவதத்ோர.்  

 மதோனலத் மதோடரப்ு குனறதீரப்்பு ெற்றுெ் ஜெல்முனறயீட்டுத் தீரப்்போயத்தினோல் இந்தக் 

கருதத்ரங்கெோனது ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 இது இந்தியத் மதோனலத் மதோடரப்ு ஒழுங்குமுனற ஆனணயச ்சட்டதத்ின் 25 ஆண்டு கோலப் 

பயணதத்ினன நினனவு கூறுவதற்கோக ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 மதோனலத் மதோடரப்ு, ஒளிபரப்பு தகவல் மதோழில்நுட்பெ், விெோன நினலய உள் கட்டனெப்பு 

ெற்றுெ் ஆதோர ் துனறகளில் உள்ள பங்குதோரரக்ளினடஜயயோன சரச்ன்சத் தீவு உள்ளிட்ட 

சில ஒழுங்குமுனற வழிமுனறகள் மதோடரப்ோன ஒரு விழிப்புணரன்வ ஜெெ்படுதத்ுவஜத 

இந்தக் கருத்தரங்கின் ஒரு ஜநோக்கெோகுெ். 
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இந்தியாவின் விளரவு இரயில் வழித்தடம் 

 

 மடல்லி-மீரட் வினரவு இரயில் போனதக்கோனப் மபட்டிகனளத் ஜதசியத ் தனலநகரப் 

பிரோந்தியப் ஜபோக்குவரதத்ுக் கழகெ் அறிமுகெ் மசய்துள்ளது. 

 முதலோவது பிரோந்திய வினரவு இரயில் ஜபோக்குவரதத்ு அனெப்பு வழிதத்டத்திற்கோக சவ்லி 

உற்பத்தித் மதோழிற்சோனலயில் இருந்து மெோதத்ெ் 210 மபட்டிகள் வழங்கப்படுெ். 

 பிரோந்திய வினரவு இரயில் ஜபோக்குவரத்து அனெப்பு வழித்தடெ் என்பது 180 கிமீ ஜவகத்தில் 

இரயில்கள் இயக்கப்படுெ் முதல்-வனக அனெப்போகுெ். 

 

விமானக் கட்டுப்பாட்டு அளமப்பு ஒருங்கிளணப்பு வளாகம் 

 மபங்களூருவில் உள்ள வோன்மவளி ஜெெ்போட்டு நிறுவனதத்ில் அனெக்கப்பட்டுள்ள ஏழு 

அடுக்கு விெோனக் கட்டுப்போட்டு அனெப்பு ஒருங்கினணப்பு வசதினயப் போதுகோப்புத் 

துனற அனெசச்ர ்ரோஜ்நோத் சிங் திறந்து னவத்தோர.் 

 ஜபோர ் விெோனங்கனள இயக்குெ் விெோனிகள் இந்த வளோகத்தில் ஒரு ெோதிரிப் 

பயிற்சினயயுெ்  மபறுவோரக்ள். 
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இளணயம் உபசயாகிக்காத பயனரக்ளுக்கு பணவழங்கீட்டு வெதி 

 போரத் மபட்ஜரோலியெ் எண்மணய் நிறுவனெோனது  அல்ட்ரோ ஜகஷ் மடக்னோலஜிஸ் 

பினரஜவட் லிமிமடட் நிறுவனத்துடன் இனணந்துள்ளது. 

 இது போரத் எரிவோயு நிறுவனத்தின் வோடிக்னகயோளரக்ளுக்கு LPG சிலிண்டரக்னள முன் 

பதிவு மசய்வதற்கோக ஜவண்டி குரல் பதிவு அடிப்பனடயிலோன ஒரு எண்ணிெக் கட்டண 

வசதினய வழங்குவதற்கோன ஒரு கூட்டினணவோகுெ். 

 திறன்ஜபசி அல்லது இனணய அணுகல் வசதி இல்லோத வோடிக்னகயோளரக்ள் இந்த 

அெ்சத்னதப் பயன்படுதத்ி சிலிண்டரக்னள முன்பதிவு மசய்து ‘UPI 123PAY’ அனெப்பு மூலெ் 

பணெ் மசலுதத்லோெ். 

 

சூரஜ்கண்ட் ெரவ்சதெ ளகவிளனப்  சபாருட்கள் சபாருட்காட்சி 

 

 ஹரியோனோ ஆளுநர ் பண்டோரு தத்தோதஜ்ரயோ ெற்றுெ் ஹரியோனோ முதல்வர ் ெஜனோஹர ்

லோல் கட்டோர ் ஆகிஜயோர ் இனணந்து உலகப் புகழ்மபற்ற 35வது சூரஜ்கண்ட் சரவ்ஜதச 

னகவினனப் மபோருட்கள் மபோருட்கோட்சியினன ஹரியோனோவின் ஃபரிதோபோத ்

ெோவட்டத்தில் உள்ள சூரஜ்கண்ட் நகரில் மதோடக்கி னவத்தனர.்  
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 2022 ஆெ் ஆண்டில், ஜெ்மு & காஷ்மீர ் கருதத்ுரு  ாநில ாகவு ் உஸ்மபகிஸ்தான் 

பங்குதார நாடாகவு ் உள்ளன. 

 இந்தப் மபாருட்காட்சியானது, இந்தியா முழுவது ் உள்ள ரகவிரனக் கரலஞரக்ள் 

இந்தியாவின் ரகவிரனப் மபாருட்கள், ரகத்தறி  ற்று ் கலாசச்ாரப் பார ்பரியத்தின் 

மசழுர ரயயு ் பன்முகத் தன்ர ரயயு ் அவரக்ளது திறர ரயயு ் 

காட்சிப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பிரன வழங்குகிறது.  

 

LAMITIYE – 2022  

 இந்திய ரோணுவமுெ் மசசல்ஸ் நோட்டின் போதுகோப்புப் பனடயுெ் இனணந்து மசசல்சிலுள்ள 

மசசல்ஸ் போதுகோப்பு அகோடமியில் LAMITIYE – 2022 எனப்படு ் 9வது கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியினன ஜெற்மகோண்டன. 

 இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய இரோணுவெ், மசசல்ஸ் போதுகோப்புப் பனட ெற்றுெ் நிறுவன 

தனலனெதத்ுவெ் ஒன்றினணந்து ஈடுபடுகின்றன. 

 பகுதியளவு நகரப்்புறச ்சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்்பனடகளுக்கு எதிரோக ஜெற்மகோள்ளப் பட்ட 

பல்ஜவறு நடவடிக்னககளிலிருந்து மபற்ற அனுபவங்கனளப் பகிரவ்துெ் கூட்டு 

நடவடிக்னககனள நடத்துவதற்கோன திறன்கனள ஜெெ்படுத்தச ் மசய்வதுஜெ இந்தப் 

பயிற்சியின் ஒரு ஜநோக்கெோகுெ்.  

 இந்திய ரோணுவதத்ின் பனடப்பிரிவில் 2/3 ஜகோரக்ோ னரபில்ஸ் குழுவினன (PIRKANTHI 

பரடப் பிரிவு) சசரந்்த வீரரக்ள் அடங்குவர.் 

 

 

சதசிய இ-விதான் செயலித் திட்டம் 
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 முழுவதுெ் கோகிதெற்ற நோடோக ெோறுெ் முயற்சியில் ஜதசிய இ-விதோன் மசயலி என்றத்  

திட்டதத்ினன அெல்படுதத்ிய முதல் ெோநிலச ் சட்டசனபயோக நோகோலோந்து ெோநிலெ் 

வரலோறு பனடத்துள்ளது. 

 இது ஆங்கிலதத்ிலுெ் பிரோந்திய மெோழியிலுெ் என இரு மெோழிகளில் ஜகள்விப் பட்டியல், 

வணிகப் பட்டியல், அறிக்னககள் ஜபோன்ற பல்ஜவறு ஆவணங்கனள எளிதில் 

அணுகுவதற்கோன வசதினயக் மகோண்டுள்ள ஒற்னறக் குறியீட்டுப் புகோர ் மகோண்ட ஒரு 

மென்மபோருளோகுெ். 

 இந்தச ் மசயலியோனது “ஒரு நாடு – ஒரு மசயலி” என்ற மகாள்ரகரய முன்னிறுத்தச ்

மசய்கிறது. 

 

இந்தியா - ஆஸ்திசரலியா சமய்நிகர் உெச்ி மாநாடு 

 இந்த உசச்ி ெோநோட்டில் முக்கிய முதலீடு, முக்கியக் கனிெங்கள், புலெ்மபயரத்ல், 

போதுகோப்பு, மதோழில்நுட்ப ஒத்துனழப்பு ெற்றுெ் டிஜிட்டல் (எண்ணிெ) துனறகள் பற்றி 

விவோதிக்கப் பட்டன. 

 பிரதெர ்ஜெோடி ெற்றுெ் ஆஸ்திஜரலியப் பிரதெர ்ஸ்கோட் ஜெோரிசன் இந்த உசச்ி ெோநோட்டில் 

பங்சகற்றனர.்  

 முதலோவது மெய்நிகர ்ெோநோடோனது 2020 ஆெ் ஆண்டில் நடத்தப் பட்டது.  

 

 

வளளகுடா வணிக உெச்ிமாநாடு 

 ஹோங்கோங், ஐக்கிய அரபு அமீரகெ் ெற்றுெ் சவுதி அஜரபியோ ஆகிய நோடுகனளச ்ஜசரந்்த 33 

நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் ஸ்ரீநகர ்வந்தனடந்தனர.் 

 ஜெ்மு & காஷ்மீரில் பல்சவறு துரறகளில் முதலீட்டு வாய்ப்புகரள ஆராய்வது குறிதத்ு 

விவாதிக்கு ் ஒரு சநாக்கில் இந்தப் பிரதிநிதிகள் இந்த உசச்ி  ாநாட்டில் கலந்து 

மகாை்டனர.் 

 முதல்முரறயாக சவுதி அசரபிய நாட்டிரனச ் சசரந்்த முதலீட்டாளரக்ள் ெ ்மு & 

காஷ்மீரில் நிலவுெ் வைிக வாய்ப்புகளின் மீது ஆரவ் ் காட்டியுள்ளனர.் 

 

ஒல் சிகி 

 இந்திய அரசியலனெப்போனது முதன்முனறயோக ஒல் சிகி என்ற வரி வடிவில் எழுதப் பட்ட 

சந்தோலி மெோழியில் மெோழிமபயரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த வரி வடிவெோனது ஒல் மசமெத், ஒல்  ற்று ் சிகி எனவுெ் அரழக்கப்படுகிறது. 
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 ஒல் சிகி வரி வடிவெோனது சந்தோலி மெோழினய எழுதப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 ஒல் சிகி வரி வடிவதத்ினனத் ஜதோற்றுவித்தவர ்  பண்டிட் இரகுநோத் முரம்ு (குரு ஜகோெ்கி) 

என்பவரோவோர.் 

 சந்தோலி என்பது 15 ஆெ் நூற்றோண்டின் மதோடக்கத்தினனச ் ஜசரந்்த இலக்கியத்தினனக் 

மகோண்ட  ற்று ் தனக்மகன சிறப்புப் பண்புகனளக் மகோண்ட ஒரு மெோழியோகுெ். 

 

 

WINGS INDIA – 2022  

 இது னஹதரோபோத்தின் ஜபகெ்ஜபட் விெோன நினலயத்தில் விெோனப் ஜபோக்குவரதத்ுத ்

துனற அனெசச்கெ் ெற்றுெ் இந்திய வரத்்தகெ் ெற்றுெ் மதோழில்துனறக் கூட்டனெப்பு 

ஆகியவற்றினோல் நடதத்ப்பட்டு வருகிறது. 

 இது மபோது, வணிகெ் ெற்றுெ் வரத்்தக ரீதியிலோன ஜபோக்குவரத்து மீது ஈடுபோடு மசலுத்துெ் 

ஆசியோவின் மிகப்மபரிய ஒரு நிகழ்சச்ியோகுெ். 

 ஜெலுெ், முதலீடுகள், புதிய வரத்த்கெ், ஈட்டுதல், பிரோந்திய இனணப்பு ெற்றுெ் மகோள்னக 

உருவோக்கெ் ஆகியனவ மீதுெ் இதில் கவனெ் மசலுத்தப்படுெ். 

 நோட்டின் விெோனப் ஜபோக்குவரதத்ுத் துனறக்கு உதஜ்வகெ் அளிப்பது குறித்துெ் இது  ஆய்வு 

மசய்யுெ். 

 இந்த ஆண்டு நிகழ்சச்ிக்கோன கருத்துரு, “India@75 : New Horizon for Aviation” என்பதாகு ். 
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EX-DUSTLIK 

 

 இது இந்தியோ ெற்றுெ் உஸ்மபகிஸ்தோன் ஆகிய நோடுகளின் இரோணுவங்களுக்கு இனடயில் 

நடத்தப் படுெ் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியோகுெ். 

 3வது EX-DUSTLIK பயிற்சியோனது உஸ்மபகிஸ்தோனின் யோங்கியோரிக் நகரில் நடதத்ப் பட்டு 

வருகிறது.  

 முந்னதயப் பயிற்சியோனது 2021 ஆெ் ஆண்டின் ெோரச் ் ெோததத்ில், உத்தரகோண்டின் 

ரோணிஜகட் நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 இப்பயிற்சியில் குண்டுவீசச்ுப் பனடப் பிரிவோனது இந்தியப் பனடப்பிரிவின் சோரப்ோக 

பங்ஜகற்கிறது. 

 இந்தப் பனடப்பிரிவோனது இந்திய இரோணுவதத்ின் மிகவுெ் ஜபோற்றதத்க்கப் பனடப் 

பிரிவுகளுள் ஒன்றோகுெ். 

 இந்தப் பனடப்பிரிவோனது சுதந்திரத்திற்கு முன்புெ், பிறகுெ் இந்திய இரோணுவெ் 

ஜெற்மகோண்ட நடவடிக்னககளில் அதிகளவில் பங்காற்றியப் மபருனெக்குரியது. 

 

சுரக்ொ கவெ ்2 பயிற்சி 

 இந்திய இரோணுவதத்ின் அக்னிபோஷ் பிரிவிற்குெ் ெகோரோஷ்டிரோ கோவல்துனறக்குெ் 

இனடயிலோன கூட்டுப் பயிற்சியோன சுரக்சோ கவச ் 2 பயிற்சியோனது புஜனயின் லுல்லோ 

நகரில் நடதத்ப் பட்டது.  

 இந்திய இரோணுவதத்ின் தீவிரவோத எதிரப்்புப் பனடப்பிரிவு, ெகோரோஷ்டிரோ கோவல் 

துனறயில் தீவிரவோத எதிரப்்புப் பனட, ஜெோப்ப நோய்கள் பனட, வினரவு நடவடிக்னகக் 

குழுக்கள் ெற்றுெ் இரோணுவத்தின் மவடிகுண்டு அகற்றுெ் குழு ெற்றுெ் கோவல்துனற 

ஆகிசயார ்இந்தப்   பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர.் 

 புஜனயில் பயங்கரவோதத் தோக்குதல்கனள எதிரம்கோள்வதற்கோக கோவல்துனற ெற்றுெ் 

ரோணுவெ் ஜெற்மகோண்டுள்ள நனடமுனறகள் ெற்றுெ் பயிற்சிகள் ஜபோன்றவற்னற 

ஒருங்கினணக்குெ் ஜநோக்கதத்ுடன் இந்தப் பயிற்சியோனது நடத்தப்பட்டது.  
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BRICS தடுப்பு மருந்து ஆராய்ெச்ி மற்றும் சமம்பாட்டு ளமயம் 

 ெத்திய சுகோதோரத் துனற அனெசச்ர ்டோக்டர ்ெோன்சுக் ெோண்டவ்யோ BRICS தடுப்பு  ருந்து 

ஆராய்சச்ி  ற்று ் ச  ்பாட்டு ர யதத்ிரனத் மதாடங்கி ரவதத்ுள்ளார.் 

 புதிதாக மதாடங்கப்பட்ட இந்த ர ய ானது பரஸ்பர நன்ர களுக்காக நாடுகளுக்கு 

இரடயில் அனுபவங்கரளப் பகிரந்்து மகாை்டு ஒத்துரழப்பு ச ற்மகாள்ள முயலு ். 

 சீனாவின் அறிவியல்  ற்று ் மதாழில்நுட்பத் துனற அர சச்ர ் வாங் சிகாங் இந்த 

நிகழ்சச்ிக்குத் தரலர  தாங்கினார.் 

 உலக சுகாதார அர ப்பின் 65-70% தடுப்பு  ருந்துத ் சதரவயிரன இந்தியா பூரத்்தி 

மசய்வஜதோடு 150க்கு ் ச ற்பட்ட நாடுகளுக்குெ் தடுப்பு  ருந்துகரள விநிசயாக ் 

மசய்கிறது.  

 BRICS நாடுகளுக்காகவு ் உலகின் பிற நாடுகளுக்காகவு ் தடுப்பு  ருந்துகரள 

உருவாக்கச ் மசய்வதற்கு ஜவண்டி இந்தியா தனது தடுப்பு  ருந்து உற்பதத்ி மதாழில் 

துரறரய அரப்்பைிக்கு ். 

 

உலக வீட்டு விளலக் குறியீடு Q4 - 2021 

 2021 ஆெ் ஆண்டின் நோன்கோெ் கோலோண்டிற்கோன உலக வீட்டு வினலக் குறியீட்டில், 

இந்தியோ 5 இடங்கள் முன்ஜனறி 51வது இடதத்ினனப் மபற்றுள்ளது. 

 மசோத்து விற்பனன நிறுவனெோன னநட் பிரோங்க் இந்த அறிக்னகயினன மவளியிட்டது. 

 2020 ஆெ் ஆண்டின் நோன்கோெ் கோலோண்டில் இந்தியோ 56வது இடத்தில் இருந்தது.  

 2020 ஆெ் ஆண்டின் 4வது கோலோண்னட விட 2021 ஆெ் ஆண்டின் அக்ஜடோபர-்டிசெ்பர ்

கோலோண்டின் ஜபோது இந்தியோ வீட்டு வினல வீதெோனது ஆண்டிற்கு 2.1% உயரன்வக் 

கண்டது. 

 2021 ஆ ் ஆை்டின் 4 ஆ ் காலாை்டில் துருக்கி 59.6 சதவிகித ் மூல ் அதிக ான 

வருடாந்திர விரல வளரச்ச்ி விகிதத்ரதக் கை்டது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டில் ெஜலசியோ, ெோல்டோ ெற்றுெ் மெோரோஜகோ ஆகிய நோடுகளில் வீட்டு 

வினலகள் முனறஜய 0.7%, 3.1%, ெற்றுெ் 6.3% வனர குனறனவக் கண்டன. 

 

 

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


                   
 

108 
 

உலக காற்றுத் தர அறிக்ளக 2021 

 

 2021 ஆெ் ஆண்டில், கோற்று சுகோதோரெற்ற நினலனய எட்டியதோக உலக கோற்றுத் தர 

அறிக்னக கூறுகிறது. 

 “IQ Air” எனு ் சுவிட்சரல்ாந்து நிறுவன ் இந்த அறிக்ரகரயத் தயார ்மசய்தது. 

 ச லு ், மதாடரந்்து 4வது ஆை்டாக, உலகின் மிகவு ்  ாசுபட்ட நகர ாக புதுமடல்லி 

திகழ்கிறது. 

 2021 ஆ ் ஆை்டில் மிக ச ாச ான காற்றுத் தர ் மகாை்ட நகரங்கள் பட்டியலில் 35 

இந்திய நகரங்கள் இட ் மபற்றுள்ளன. 

 இராெஸ்தானின் பிவாதி இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நினலயில் அதரனத ்

மதாடரந்்து உதத்ரப் பிரசதசத்தின் காசியாபாத் நகர ் உள்ளது.  

 2021 ஆ ் ஆை்டில், உலக சுகாதார அர ப்பின் காற்றுத் தர நிரலகரள எந்த உலக 

நாட்டினாலு ் பூரத்த்ி மசய்ய இயலவில்ரல என அறிக்ரக கூறுகிறது. 

 

காெசநாளய ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்ளக – உலக காெசநாய் தின உெச்ி மாநாடு 

 

 ெத்திய சுகோதோரத் துனற அனெசச்ர,் டோக்டர ் ெோன்சுக் ெோண்டவ்யோ, “கோசஜநோனய 

ஒழிப்பதற்கோன நடவடிக்னக - உலக கோசஜநோய் தின உசச்ி ெோநோட்டினன” துவக்கி 

னவத்தோர.் 

 இது உலக கோசஜநோய் தினத்தன்று ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 இந்த உசச்ி ெோநோட்டில் இந்தியோவின் ஜதசியக் கோசஜநோய் ஒழிப்புத் திட்டங்களின் 

மவற்றிகள் ெற்றுெ் கற்றல் அனுபவங்கள் பற்றி எடுத்துனரக்கப் படுெ்.  
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2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் புதிய விமான நிளலயங்கள் நிறுவுதல் 

 

 2025 ஆ ் ஆை்டுக்குள் 220 என்ற அளவில் புதிய வி ான நிரலயங்கரள உருவாக்க 

இலக்கு ஒன்னற நிரை்யித்துள்ளதாக  தத்ியப் மபோது வி ானப் சபாக்குவரதத்ுத் துனற 

அர சச்ர ்சொதித்ராதித்ய சிந்தியா மதரிவிதத்ுள்ளார.் 

 அடுத்த சில ஆண்டுகளில், எளிதில் வீணோகுெ் உைவுப் மபாருட்களுக்கான சரக்கு 

வி ானங்கள் 30% ஆக உயரத்்தப்பட்டு அதன் எண்ணிக்னக 133 ஆக உயரத்த்ப்படு ். 

 

பிப்சலாபி பாரத் களலக் காட்சியகம் 

 மகால்கத்தாவில் உள்ள விக்சடாரியா நினனவு ெண்டபதத்ில் அனெக்கப்பட்டுள்ள 

பிப்சலாபி பாரத் கனலக் கோட்சியகதத்ினன பிரத ர ்நசரந்திர ச ாடி அவரக்ள் திறந்து 

ரவத்தார.் 

 இது ஷாஹீத் திவாஸ் விழாவின் ஜபோது திறக்கப் பட்டது. 

 ஒரு கோமணோளி விழோ மூல ் இந்தத் திறப்பு விழா நடத்தப் பட்டது. 

 இந்தப் புதிய கனலக் கோட்சியகத்தின் ஒரு முக்கிய சநாக்க ், 1947 வரரயில் நனடமபற்ற 

நிகழ்வுகரளப் பற்றிய ஒரு முழுர யான கோட்சினய வழங்குவதாகு ். 

 புரட்சியாளரக்ள் ஆற்றிய முக்கியப் பங்ரகயு ் இது எடுதத்ுனரக்கிறது. 

 

 

சபாதுப் பல்களலக்கழக நுளழவுத் சதரவ்ு 

 மபாதுப் பல்கரலக்கழக நுரழவுத் சதரவ்ு என்பது நோடு முழுவதுெ் உள்ள 45 ெத்தியப் 

பல்கனலக் கழகங்களில் ஜசரக்்னகக்கோக நடதத்ப்படுெ் கைினி ய ாக்கப்பட்ட ஒரு 

நுரழவுத் சதரவ்ாகு ். 
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 இந்தத் சதரவ்ிற்கு, ஒரு விை்ைப்பதாரரின் 12 ஆ ் வகுப்பு  திப்மபை்கள் முக்கியெ் 

இல்ரல. 

 சதரவ்ுகள் நடத்தப்பட்ட பிறகு, ஜதசியத் ஜதரவ்ு முகனெ ஒரு தகுதிப் பட்டியரலத் 

தயாரித்து, அதன் அடிப்பரடயிசலசய சசரக்்ரக வழங்கப்படு ். 

 இதற்மகன மபாதுக் கலந்தோய்வு அ ரவ்ுகள் நடத்தப்படோது. 

 

 

பருவநிளல அபாயங்கள் இளணயப் புத்தகம் மற்றும் பாதிப்பு குறித்த இளணய 

வளரபடம் 

 "இந்தியாவின் பருவநினல அபாயங்கள்  ற்று ் பாதிப்பு வனரபடெ் -  ாநில ்: தமிழ்நாடு" 

என்ற தரலப்பில் ஒரு இனணயப் புத்தகதத்ினன இந்திய வானிரல ஆய்வுத் துரற 

மவளியிட்டது. 

 உலக வானிரல தினக் மகாை்டாட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக இப்புதத்கெோனது மவளியிடப் 

பட்டது. 

 இந்த இனணய வனரபடெோனது, சபரிடர ் ச லாை்ர  முகர கள் தாங்கள் எதிர ்

மகாள்ளக் கூடிய எந்தமவோருப் ஜபரிடரக்ளுக்குெ் எதிரான தடுப்பு நடவடிக்ரககரள 

ஜெற்மகோள்ள உதவு ். 

 

இந்திய மனநலெ ்ெங்கத்தின் சதசிய மாநாடு 

 

 இந்திய  னநலச ்சங்கத்தின் 73வது ஆை்டு சதசிய  ாநாடு விசாகப்பட்டினத்தில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இதற்கு முந்னதய ஜதசிய ெோநோடு 37 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு விசாகப் பட்டினதத்ில் நடத்தப் 

பட்டது. 
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 சமூகத்தில் சபாரதப் மபாருள்  ற்று ் ெது துஷ்பிரசயாக ்,  ாைவரக்ளிரடசய  ன 

அழுத்த ்  ற்று ் அதிகரிதத்ு வரு ் தற்மகாரலகள்,  னசச்சாரவ்ு  ற்று ் பதட்ட ், 

முதுர ப் பிரசச்ிரனகள்  ற்று ் ெறதி ஜநோய் ஆகியரவ குறித்து இந்த ெோநோட்டில் 

கலந்தோஜலோசிக்கப் படுெ். 

 இந்த ஆண்டில் இந்த ெோநோட்டிற்கோன கருத்துரு, ' னங்கரள இரைதத்ு... 

தரலமுரறகரள இரைத்தல்' (Bridging minds … Connecting generations) என்பதோகுெ். 

 

சுஜாலாம் 2.0 பிரெெ்ாரம் 

 

  த்திய ெல் சக்தித் துனற அர சச்ர ்கசெந்திர சிங் மஷகாவத் இந்தப் பிரசச்ோரத்னதத் 

மதாடங்கி ரவத்தார.் 

 கழிவுநீர ் ெறுசுழற்சி ச லாை்ர க்காக இந்தப் பிரசச்ாரெோனது மதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்தப் பிரசச்ாரதத்ின் கீழ், கழிவுநீர ் ச லாை்ர யில் உதவுவதற்கோக பள்ளிகள், 

பஞ்சாயதத்ுகள்  ற்று ் அங்கன்வாடிகள் சபான்ற அனெப்புகனள அைி திரட்ட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 ‘நிலதத்டி நீர:் புலப்படோதனதப் புலப்படச ் மசய்தல்’ என்பது இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் 

(Groundwater: making the invisible visible) கருத்துரு ஆகுெ். 

 

முடக்கு வாதத்திற்கான ஆயுர்சவத மருத்துவப் பரிசொதளன 

 முடக்கு வோததத்ிற்கோன சிகிசர்சயில் ஆயுரச்வதத்தின் மசயல்திறரன  திப்பிடு ் 

உலகின் முதல் பல்முகனெ  ருத்துவ பரிசசாதரனயின் மூன்றோெ் கட்டச ்ஜசோதனனனய 

ஆயுஷ் அர சச்க ் மதாடங்கியுள்ளது. 

 கலிசபாரன்ியா பல்கரலக்கழகத்ரதச ் சசரந்்த உலகப் புகழ்மபற்ற வாத சநாய் 

நிபுைரான டாக்டர ் சடனியல் எரிக் ஃபரஸ்்ட் இந்தச ் சசாதரனரய ஜெற்போரன்வ 

மசய்வோர.் 
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 ஆரிய ரவத்யா ெருந்து நிறுவனதத்ுடன் (சகாய ்புத்தூர)் இரைந்த AVP ஆராய்சச்ி 

அறக்கட்டரள  ற்று ் ஆயுஷ் அர சச்கத்தின் ெத்திய ஆயுரச்வத ஆராய்சச்ி னெயெ் 

(CCRAS - Central Council for Research in Ayurveda) ஆகியரவ இந்தச ் சசாதரனகரள 

ஜெற்மகோள்ளுெ். 

 மபங்களூருவில் உள்ள வளரச்ிரத  ாற்றக் சகாளாறுகளுக்கான  த்திய ஆயுரச்வத 

ஆராய்சச்ி நிறுவன ், சகாய ்புத்தூரில் உள்ள AVP ஆராய்சச்ி அறக்கட்டரள  ற்று ் 

மு ்ரபயில் உள்ள ராொ ரா ்சதவ் ஆனந்தி லாலா  த்திய ஆயுரச்வத ஆராய்சச்ி 

நிறுவன ் ஆகியவற்றில் இந்த  ருத்துவப் பரிசசாதரனகள் ஜெற்மகோள்ளப்படுெ். 

 

 

செங்சகாட்ளடத் திருவிழா 

 ெோரச் ் 25 முதல் ஏப்ரல் ஆெ் ஜததி வனரயில் மசங்ஜகோட்னடத் திருவிழோ-போரத் போக்ய 

விதோதோ என்ற திருவிழோவோனது மகோண்டோடப்படுகிறது.  

 இந்த 10 நோட்கள் அளவிலோன திருவிழோவோனது ஒன்றியக் கலோசச்ோரத் துனற 

அனெசச்கதத்ுடன் இனணந்து நடதத்ப்படுகிறது.  

 சுதந்திரத் திருநோள் அமுதப் மபருவிழோவினன நினனவு கூறுெ் விதெோக இந்த நிகழ்வு 

நிகழ்த்தப் படுகிறது.  

 இந்த நிகழ்வோனது மசங்ஜகோட்னடயின் ெோனுமென்ட் மித்ரோ அனெப்பு, ஒன்றியக் 

கலோசச்ோரத் துனற அனெசச்கெ் ெற்றுெ் டோல்மியோ போரத் லிமிமடட் ஆகியவற்றோல் 

உருவோக்கப் பட்டது.  
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ஸ்ரீநகர ்துலிப் திருவிழா 

 ஆசியாவின் மிகப்மபரிய துலிப் சதாட்ட ானது கோஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் அர ந்துள்ளது.  

 இதச்தாட்டதத்ில் மில்லியனுக்கு ் ச லான துலிப்  லரக்ள் உள்ளன.  

 கடந்த 9  ாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த இந்தத் சதாட்ட ானது  ாரச் ் 23 அன்று மபாது 

 க்கள் பாரர்வக்காக மீை்டு ் திறக்கப்பட்டது.  

 நரடமபற உள்ள துலிப் திருவிழாவிரன முன்னிட்டு இத்சதாட்ட ் மீை்டு ் திறக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

2வது ஏற்றுமதி தயாரந்ிளலக் குறியீடு   

 இந்தக் குறியீட்டிரன நிதி ஆசயாக் அர ப்பு தயார ்மசய்து மவளியிட்டுள்ளது.  

 சபாட்டித்தன்ர  நிறுவனதத்ுடன் இரைந்து இந்த அறிக்ரகயானது  மவளியிடப் பட்டது.  

 இந்தக் குறியீட்டில், மதாடரந்்து 2வது முரறயாக குெராத் முதலிடத்ரதப் மபற்று உள்ளது.  

 இதரனத் மதாடரந்்து  காராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு  ற்று ் ைரியானா ஆகிய 

 ாநிலங்கள் உள்ளன.  

 மபரு ்பாலான நாடுகளின் கடசலார  ாநிலங்கள் சிறந்த மசயல்திறன் மிக்க 

பகுதிகளோக திகழ்கின்றதாக சமீபதத்ிய அறிக்ரக குறிப்பிடுகிறது.  
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இந்தியக் காெசநாய் அறிக்ளக 2022 

 2021  ஆ ் ஆை்டில், இந்தியாவில் பதிவான காசசநாய் பாதிப்புகளின் எை்ைிக்ரக 

என்பது கடந்த ஆை்ரட விட 19% உயரந்்துள்ளது.  

 2022 ஆ ் ஆை்டு இந்தியக் காசசநாய் அறிக்ரகயில் இந்த தகவலானது மதரிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது.   

 2021 ஆ ் ஆை்டில் பதிவான ம ாத்தக் காசசநாய் பாதிப்புகளின் எை்ைிக்ரக என்பது 

19,33,381 ஆகு ்.  

 2020 ஆ ் ஆை்டில் இந்த எை்ைிக்ரக 16,28,161 ஆக இருந்தது.  

 இந்தியாவில் 2019  ற்று ் 2020 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கிரடயில் அரனதத்ு வரகயான 

காசசநாய் பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு வீத ானது 11% உயரந்்துள்ளது.  

 காசசநாயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிசர்ச மபறு ் 61% நபரக்ள் ஆை்கள்  ற்று ் 39 

சதவீததத்ினர ்மபை்கள் ஆவர.்  

 குறிப்பிடப்பட்ட சநாயாளிகள் 6% சபர ்குழந்ரதகளாவர.்  

 மடல்லியில் அதிக காசசநாய் பதிவாகியுள்ளது.  

 குெராதத்ில் மிகக் குரறவாகசவ காசசநாய்ப் பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளது.  

 

உத்தரப் பிரசதெ முதல்வர்  

 சயாகி ஆதித்யநாத், உத்தரப் பிரசதசத்தின் முதல்வராக 2வது முரற பதவி ஏற்கிறார.்  

 சகசவ் பிரசாத் ம ௌரியா  ற்று ் பிரசெஷ் பதாக் ஆகிசயார ் புதிய அரசின் துரை 

முதல்வரக்ளாகப் மபாறுப்சபற்றனர.்  

 37 ஆை்டுகளாக இந்த  ாநிலதத்ில் சவறு எந்த ஒரு முதல்வரு ் ஆட்சிரயத ்மதாடரந்்து 

இரை்டா ் முரற உருவாக்க முடியாத நிரலயில், சயாகி ஆதித்யநாத் தரலர யிலான 

பா.ெ.க அரசானது  ஆட்சிரயப் பிடிதத்ு வரலாறு பரடதத்ுள்ளது. 

 

 

‘Dare to Erade TB’ திட்டம்  

 2022 ஆ ் ஆை்டின் உலகக் காசசநாய் தினத்தன்று,  த்திய அர சச்ர ்டாக்டர ்ஜிசதந்திர 

சிங் அவரக்ள் ‘Dare to Erade TB’ என்ற திட்டதத்ிரனத் மதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்தார.்  

 இந்தத் திட்ட ானது இந்தியாவில் கிரடக்கப் மபறு ் சில தரவுகளின் அடிப்பரடயில் 

மதாடங்கப் படு ்.  
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 இதில் ஒட்டு ம ாத்த  ரபணு வரிரச முரற காசசநாய்க் கை்காைிப்பிற்கான  ரபணு 

வரிரச முரற  ன்றமு ் நிறுவப்படு ் எனவு ் அறிவிக்கப்பட்டது.    

 

 

சதசிய டால்பின் தினம் 

  த்திய சுற்றுசச்ூழல் துனற அர சச்கெோனது அக்சடாபர ் 5 ஆ ் ஜததியினனத் சதசிய 

டால்பின் (ஓங்கில்) தின ாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது இந்த ஆை்டு முதல் ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டுெ் கரடபிடிக்கப்படு ். 

 சதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் நிரலக்குழு அக்சடாபர ் 5 ஆ ் சததிரயத ் சதசிய 

டால்பின் தின ாக அறிவிப்பதற்கோன இந்த முடிரவ எடுத்தது. 

 கங்ரக டால்பின் உள்ளிட்ட டால்பின் இனங்களின் பாதுகாப்புத ் திட்டங்களின் ஒரு 

ஒருங்கிரைந்த பகுதியாக அவற்றின் போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புைரர்வ ஏற்படுத்த 

மசய்வதில் இந்த நாள் கவன ் மசலுத்துகிறது. 

 கங்னக டோல்பின்கள் உயிரவ்ோழுெ் வனகயில் கங்ரக  ற்று ் அதன் துரை நதிகளின் 

நீரின் தர ்  ற்று ் அதன் ஓட்டத்ரத ச  ்படுதத்ுவதில் கவன ் மசலுதத்ப்படு ். 

 

 

சயாகா மசஹாத்ெவ் 2022 

 இது 100 நாட்களுக்கு, 100 இடங்களில், 100 அர ப்புகரள உள்ளடக்கி நடத்தப்படு ் ஒரு 

பிரசச்ார ் ஆகுெ். 

 இந்தப் பிரசச்ார ் 2022 ஆெ் ஆண்டு ெூன் ெோதெ் 21 ஆெ் ஜததி வனரயில் நடத்தப்படுெ். 

 இது சயாகா  ற்று ் அதன் பயன்பாடு குறிதத்ு விள ்பர ் மசய்தல்  ற்று ் அதனன 

ஊக்குவிதத்ல் என்ற சநாக்கதத்ுடன் மதாடங்கப்பட்டதோகுெ். 
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ஐஎன்எஸ் வல்சுரா 

 இந்தியக் கடற்பரடக் கப்பலான (ஐஎன்எஸ்) வல்சுராவுக்கு குடியரசுத் தரலவர ்ரா ்நாத ்

சகாவிந்த் அவரக்ளோல்  திப்புமிக்க குடியரசுத ் தரலவரின் வண்ணெ் என்ற ஒரு 

விருதோனது வழங்கப் பட்டது. 

 இது இந்தியாவின் ராணுவப் பிரிவுகளுக்கு வழங்க கூடிய மிக உயரந்்த விருது அல்லது 

மகௌரவ ாகு ். 

 இந்த விருது "நிஷான்" என்று ் அரழக்கப்படுகிறது. 

 ஜபோர ்  ற்று ் அனெதி நடவடிக்னக ஆகிய இரு ச யங்களிலு ் நாட்டிற்கு ஆற்றிய 

சிறப்பானச ்சசரவரய அங்கீகரிப்பதன் அரடயாள ாக ராணுவப் பிரிவுக்கு இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. 
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மாநிலெ ்ெட்டமன்றங்கள் லாட்டரிகள் மீது வரி விதிப்பு   

 இந்திய அரசு,  ாநிலங்கள் அல்லது ஒரு  ாநிலத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது 

தனியார ் நிறுவனங்களால் நடத்தப்படு ் லாட்டரி முனறயோனது பந்தய ்  ற்று ் 

சூதாட்ட ் என்ற மபயருக்குள் அடங்குெ் என்று உசச் நீதி ன்ற ் கூறியுள்ளது. 

 எனசவ, லாட்டரி முனற மீது வரி விதிக்கு ் தகுதி ெோநிலச ்சட்டென்றதத்ிற்கு உள்ளது. 

 இந்திய அரசு அல்லது எந்தமவோரு  ாநில அரசு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட  ாநிலதத்ின் 

சவறு ஒரு முகனெ அல்லது துனண நிறுவனெ் மூல ் நடத்தப்படு ் சூதாட்டத்திற்கு 

 ட்டு ல்ல,  ாநிலதத்ிற்குள் ஒரு தனியார ் நிறுவனதத்ால்  நடத்தப்படு ் லோட்டரி 

முனறக்குெ் இது மபோருந்துெ். 

 

 

அஹிர் பளடப் பிரிவுக்கான சகாரிக்ளக 

 அஹிரின் மபயரிடப்பட்ட ஒரு முழு அளவிலான காலாட்பரடப் பரடப் பிரிவுக்கான ஒரு 

சகாரிக்ரகக்கு அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து ஆதரரவப் மபற்றது. 

 1962 ஆெ் ஆண்டில் நனடமபற்ற மரசாங் லா சபாரில் (இந்தியா-சீனா சபார)் ைரியானா 

ெோநிலதத்ின் அஹிர ்துருப்புக்களின் (பனட வீரரக்ளின்) துைிசச்லின் கரத பரவலாக 

அறியப்பட்ட பின்னர ்அஹிர ் சமூக ் சதசிய ெக்களின் போரன்வக்குக் மகாை்டு வரப் 

பட்டது. 

 

 அஹிரவ்ால் பிராந்தியெ் மதற்கு ைரியானா  ாவட்டங்களான சரவாரி,  சகந்திரகர ்

 ற்று ் குரக்ாவ்ன் ஆகியவற்னற உள்ளடக்கியதோகுெ். 

 1857 ஆெ் ஆண்டு கிளரச்ச்ியின் நோயகன் அஹிர ் நோயகர ்ராவ் துலா ராெ் (Rao Tula Ram) 

என்பவருடன் இந்தப் பகுதியோனது மதாடரப்ுரடயதோகுெ். 
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 இந்தப் பகுதியானது போரெ்பரியெோக இந்திய ரோணுவதத்ிற்கு அதிக எண்ணிக்னகயில் 

வீரரக்னளப் பங்களிதத்ு இருக்கின்றது.  

 

கிரண் மஜும்தார்-ஷா 

 

 கிரை்  ெு ்தார-்ஷா ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ராயல் மசாரசட்டி ஆஃப் எடின்பரக்் (RSE - 

Royal Society of Edinburgh) நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக சதரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 RSE என்பது உலகின் மிகவுெ் பழர யான  ற்று ் மிகவு ்  திக்கப்படு ் கல்வி 

நிறுவனங்களில் ஒன்றாகு ். 

 தங்கனளச ் சுற்றியுள்ள உலகத்னத ஜெெ்படுதத்ுவதில் அவரக்ள் ஏற்படுதத்ிய ஒரு 

தோக்கத்னத அங்கீகரிக்குெ் விதெோக அறிவியல், கரல, கல்வி, வைிக ்  ற்று ் மபாது 

வாழ்க்ரக ஆகிய துரறகளில் இருந்து RSE நிறுவனதத்ில் சசருவதற்கு உறுப்பினரக்ள் 

சதரந்்மதடுக்கப் படுகிறாரக்ள். 

 

துருவ அறிவியல் மற்றும் தாழ்சவப்ப மண்டலம் குறித்த ஆராய்ெச்ித் திட்டம் 

 

 துருவ  ற்று ் கடல் ஆராய்சச்ிக்கான சதசிய ர ய ானது துருவ அறிவியல்  ற்று ் 

தோழ்மவப்ப ெண்டலெ் ஆராய்சச்ி (PACER - Polar Science and Cryosphere Research) திட்டத்ரத 

மவற்றிகர ாக மசயல்படுதத்ியுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ில் இந்திய ஆரக்்டிக் திட்ட ், அை்டாரட்ிக் திட்ட ், தாழ் மவப்ப  ை்டல ் 

 ற்று ் காலநிரலத் திட்ட ்  ற்று ் மதற்கு மபருங்கடல் திட்ட ் ஆகியரவ அடங்கு ். 

 துருவ ெற்றுெ் கடல் ஆரோய்சச்ிக்கோன ஜதசிய னெயெ் என்பது புவி அறிவியல்துனற 

அர சச்கத்தின் கீழ் மசயல்படுெ் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவன ் ஆகு ். 
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“ெம்பவ்” மற்றும் ”ஸ்வாவ்லம்பன்” 

 

 “செ்பவ்” ெற்றுெ் ”ஸ்வோவ்லெ்பன்” என்பது இந்தியோவில் மநகிழிக் கழிவு ெோசுபோடு என்ற 

ஆபத்தினனச ்செோளிப்பதற்கோன முன்மனடுப்புகளோகுெ். 

 ெத்திய குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துனற அனெசச்கத்தின் இனண 

அனெசச்ர ்போனு பிரதோப் சிங் வரெ்ோ இவற்னறத் மதோடங்கி னவதத்ோர.்  

 இது மநகிழி ெறுசுழற்சி ெற்றுெ் கழிவு ஜெலோண்னெ குறித்த சரவ்ஜதச உசச்ி ெோநோட்டில் 

மதோடங்கப்பட்டது. 

 இனவ இளெ் மதோழில்முனனஜவோனரக் குறிப்போக இந்தியோவின் உயர ் லட்சிய 

ெோவட்டங்கனளச ்ஜசரந்்த மதோழில்முனனஜவோனர ஊக்குவிப்பதன் ஜநோக்கில் மதோடங்கப் 

பட்டன. 

 

சபண்களின் நிளல மீதான ஐக்கிய நாடுகள் ஆளணயம் 

 

 ெத்தியப் மபண்கள் ெற்றுெ் குழந்னத ஜெெ்போட்டுத் துனற அனெசச்ர ் ஸ்மிருதி இரோணி 

மபண்களின் நினல மீதோன ஐக்கிய நோடுகள் ஆனணயதத்ின் 66வது கூட்டதத்ில் 

உனரயோற்றினோர.் 

 இந்த ஆனணயெோனது போலினச ் செதத்ுவெ் ெற்றுெ் மபண்களுக்கு அதிகோரெளித்தல் 

ஆகியவற்னற ஜெெ்படுதத்ுவதற்கோகஜவ ஜவண்டி பிரதத்ிஜயகெோக மதோடங்கப்பட்ட ஒரு 

முதன்னெயோன, உலகளோவிய அரசுகளுக்கினடஜயயோன அனெப்போகுெ். 

 1946 ஆெ் ஆண்டு ஜுன் 21 அன்று நிறுவப்பட்ட இந்த ஆனணயெோனது மபோருளோதோரெ் 

ெற்றுெ் சமூகச ்சனபயின் (Economic and Social Council) மசயல்போட்டு ஆனணயெோகுெ். 
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சபரிடர் சமலாண்ளமெ ்ெட்டவிதிமுளறகள் 

 

 ஜகோவிட் தடுப்பு நடவடிக்னககளுக்கோக விதிக்கப்பட்ட 2005 ஆெ் ஆண்டு ஜபரிடர ்

ஜெலோண்னெச ்சட்ட விதிமுனறகனள ெத்திய அரசு ரதத்ு மசய்துள்ளது. 

 ஜகோவிட்-19 போதிப்புகளின் எண்ணிக்னகயில் மதோடரந்்து சரிவு நினலஜய உள்ளனத 

அடுதத்ு இந்த நடவடிக்னகயோனது ஜெற்மகோள்ளப்பட்டது. 

 முகக் கவசெ் பயன்படுத்துதல் ெற்றுெ் னககனளச ் சுத்தெோக னவத்திருதத்ல் ஜபோன்ற 

ஜகோவிட் தடுப்பு நனடமுனறகள் மதாடரந்்து அ லில் இருக்கக்  கூடு ். 

 

சநகிழ்திறன்மிக்க பயிரக்ள் 

 இந்திய ஜவளோண் ஆரோய்சச்ி நிறுவனதத்ின் அறிவியலோளரக்ள் பல்ஜவறு ஆரோய்சச்ி 

நிறுவனங்களுடன் இனணந்து, மநல் ெற்றுெ் ஜகோதுனெ ஆகியவற்றின் 15,000 குறிப்பிட்ட 

ஜதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூலவுயிர ்முதலுகனள அனடயோளெ் கண்டுள்ளனர.் 

 உணவு உற்பத்தி மீது பருவநினல ெோற்றதத்ின் தீவிரெோன தோக்கத்தினன தணிக்கச ்

மசய்வதற்கோக மவள்ளெ், வறட்சி, அனல்கோற்று ெற்றுெ் ஜநோய்கனளத் தோங்குெ் 

வனகயிலோன தோவர வனககனள அனடயோளெ் கண்டுள்ளனர.் 

 மடல்லியிலுள்ள  ஜதசியத் தோவர ெரபணு வள வோரியதத்ினோல் இயக்கப்படுெ் ெரபணு 

வங்கியிடமிருந்து மநல் ெற்றுெ் ஜகோதுனெ ெரபணு வளங்கனள ஜவளோண் ஆரோய்சச்ி. 

விஞ்ஞானிகள் மபற்றுள்ளனர.் 

 

ெரவ்சதெப் புவியியல் மாநாடு 

 36வது சரவ்ஜதசப் புவியியல் ெோநோடோனது ‘புவி அறிவியல் நினலயோன ஒரு வருங் 

கோலதத்ிற்கோன அடிப்பனட அறிவியல்’ என்ற ஒரு தனலப்பில் புதுமடல்லியில் நடத்தப் 

பட்டது. 
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 இந்த ெோநோடோனது சுரங்கெ் ெற்றுெ் புவி அறிவியல் அனெசச்கங்கள், இந்திய ஜதசிய 

அறிவியல் அகோடமி ெற்றுெ் வங்கோளஜதசெ், ஜநபோளெ் ெற்றுெ் இலங்னக ஆகிய 

நோடுகளின் அறிவியல் அகோடமிகள் ஆகியவற்றிற்கு இனடயிலோன ஒரு ஒதத்ுனழப்பு 

ஆகுெ். 

 இந்த நிகழ்வோனது புவி அறிவியல் அறிவு ெற்றுெ் அனுபவப் பகிரவ்ு, மதோழில்முனறக் 

கட்டனெப்பு ஆகியவற்றிற்கோன ஒரு ென்றதத்ினன வழங்குகிறது. 

 1964 ஆெ் ஆண்டில், அதோவது 58 வருடங்களுக்கு முன்பு நனடமபற்ற முதலோவது சரவ்ஜதசப் 

புவியியல் ெோநோட்டின் 22வது அெரவ்ினன இந்தியோ நடத்தியது.  

 

 

ராஷ்டிரிய ொன்ஸ்கிருதி மசஹாத்ெவ் 2022 

 

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


                   
 

122 
 

 இது ஆந்திரப் பிரஜதசதத்ின் இரோஜெஜஹந்திரவரெ் என்னுமிடதத்ில் உள்ள கனலக் 

கல்லூரி னெதோனத்தில் மதோடங்கப் பட்டது. 

 முதலோவது ரோஷ்டிரிய சோன்ஸ்கிருதி ெஜஹோத்சவ் ஆனது 2015 ஆெ் ஆண்டில் நடத்தப் 

பட்டது.  

 1000க்குெ் ஜெற்பட்டக் கனலஞரக்ள் பங்ஜகற்குெ் இந்த நிகழ்வோனது, இந்தியோவின் நோட்டுப் 

புற, போரெ்பரிய, பழங்குடியின, மசவ்வியல் ெற்றுெ் பிரபலக் கனலகனள ஒஜர இடத்தில் 

கோண்பதற்கோன ஒரு வோய்ப்பினன வழங்குகிறது.  

 

800 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விளல உயரவ்ு 

 

 ஜதசிய ெருந்து வினல நிரண்ய ஆனணயெோனது ஏப்ரல் 01 முதல் சுெோர ்800 ெருந்துகளின் 

விரலரய உயரத்த்ுவதோக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த ெருந்துகள் ஜதசிய அத்தியோவசிய ெருந்துகள் பட்டியலில் ஜசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

 மெோத்த வினலக் குறியீட்டின் அடிப்பனடயில் சுெோர ் 10.76% ஆக ெருந்துகளின் வினல 

உயரத்த்ப் பட்டுள்ளது.  

 

C40 நகரங்களின் வளலயளமப்பு 

 ெகோரோஷ்டிரோ அரசோனது C40 நகரங்கள் வரலயர ப்பு என்ற ஒரு அர ப்புடன் 

இரைந்து மு ்ரபப் பருவநிரல நடவடிக்ரகச ்மசயல்திட்டத்ரத மவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்ட ானது உலக மவப்பெயெோதனல 1.5C என்ற அளவிற்குள் நிரல நிறுத்தச ்

மசய்வதற்காக ஜவண்டி பாரஸ்ீ உடன்படிக்ரகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பருவ நிரல 

இலக்குகரளப் பூரத்்தி மசய்தல்  ற்று ் உமிழ்விரனக் குரறத்தல் ஆகியவற்றிற்காக 

வடிவர க்கப் பட்டுள்ளது.  

 2005 ஆ ் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட C40 நகரங்கள் பருவநிரலத் தரலர த்துவக் குழு  ் 

ஆனது, உலக ் முழுவது ் உள்ள 97 நகரங்களின் ஒரு சங்க ாகு ். 

 இது பருவநிரல இடரக்ரளத் தைிப்பதற்காக ஜவண்டி பசுர  இல்ல வாயு உமிழ்விரனக் 

குரறத்தல்  ற்று ் பருவநிரல  ாற்றத்ரத எதிரத்த்ுப் சபாரிடுவரத சநாக்க ாகக் 

மகாை்ட ச யரக்ரள உள்ளடக்கிய ஒரு உலகளாவிய வரலயர ப்பு ஆகு ். 
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 C40 முன்மனடுப்பின் சநாக்க ், இந்தப் பதத்ாை்டுகளுக்குள் அதன் உறுப்பினர ்

நகரங்களின் உமிழ்விரனப் பாதியளவாகக் குரறப்பசதயாகு ்.  

 தற்சபாது 5 இந்திய நகரங்கள் இந்த அர ப்பின் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளன. 

 அரவ  மடல்லி, மகால்கதத்ா, மசன்ரன, மபங்களூரு  ற்று ் மு ்ரப ஆகியனவாகு ்.  

 

 

இந்தியாவில் மருத்துவர ்மற்றும் மக்கள்சதாளக விகிதம் 

 2014 ஆெ் ஆண்டிற்கு முன்பு 51,348 ஆக இருந்த ெருதத்ுவக் கல்வி இடங்களின் 

எண்ணிக்னகயோனது தற்ஜபோது 89,875 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 இது 75% உயரவ்ோகுெ். 

 ெருத்துவ முதுகனலக் கல்வி இடங்களில் எண்ணிக்னகயோனது 93% உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியோவில் உள்ள 80% பதிவு மசய்த அல்ஜலோபதி ெருதத்ுவரக்ள் ெற்றுெ் 5.65 லட்செ் 

ஆயுஷ் ெருதத்ுவரக்னளக் கருதத்ில் மகோள்ளுெ் ஜபோது ெருத்துவர ்ெற்றுெ் ெக்கள் மதோனக 

இனடயிலோன விகிதெோனது 1 : 834 ஆக உள்ளது. 

 

குற்றவியல் நளடமுளற (அளடயாளம் காணுதல்) மசொதா, 2022 

 

 2022 ஆெ் ஆண்டு குற்றவியல் நனடமுனற (அனடயோளெ் கோணுதல்) ெஜசோதோவோனது 

ெக்களனவயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 இது விழித்தினர ெற்றுெ் கரு விழி ஸ்ஜகன்கள் உள்ளிட்ட உடலியல் ெற்றுெ் உயிரியல் 

ெோதிரிகனளச ்ஜசகரித்து, ஜசமிதத்ு, அனதப் பகுப்போய்வு மசய்வதற்கு கோவல்துனற ெற்றுெ் 
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சினறசச்ோனல அதிகோரிகளுக்கு அனுெதி வழங்குெ். 

 ஜெலுெ் இது தடுப்புக் கோவலிலுெ் னவக்கப்பட்டுள்ள எல்லோ நபரக்ளுக்குெ் இந்த ஒரு 

விதிமுனறனய உபஜயோகிக்கவுெ் முயல்கிறது. 

 குற்றவியல் வழக்குகளில் அனடயோளெ் கோணுதல் ெற்றுெ் விசோரனணக்கோக 

குற்றவோளிகள் ெற்றுெ் ெற்ற நபரக்ளின் உடல் அளவீடுகனள எடுத்தல் ஜபோன்ற 

சிலவற்றிற்குெ் இது அதிகோரெ் வழங்குகிறது. 

 குற்றவோளிகள், னகது மசய்யப்பட்ட நபரக்ள் அல்லது னகதிகளுக்கு அப்போல் மசயல் 

படுதத்ப்படுெ் விரிவோன “ ற்ற நபரக்ள்” என்பரத இது வரரயறுக்கவில்ரல. 

 தரலர க் காவலர ் பதவி வரரயிலான காவலரக்ள் இதில் அளவீடுகரளப் பதிவு 

மசய்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 தனியுரிர  உள்ளிட்ட குடி க்களின் அடிப்பரட உரிர கரள மீறு ் வரகயிலான இந்த 

 சசாதாவானது நாடாளு ன்றத்தின் சட்டமியற்று ் திறனுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று 

வாதிடப்படுகின்றது. 

 இது அரசிலயர ப்பின் 20 (3) என்ற ஒரு சட்டப்பிரிவிரன மீறுகிறது என்றுெ் வாதிடப் 

படுகின்றது. 

 ச லு ் இது ஐக்கிய நாடுகள் சாசனதத்ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  னித உரிர கள் என்ற 

விதிகரளயு ் மீறுகிறது என்றுெ் வாதிடப்படுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் முதல் எஃகு ொளல 

 

 குஜரோதத்ின் சூரத் நகரிலுள்ள ஹோஷிரோ மதோழில்துனறப் பகுதியோனது இது ஜபோன்ற ஒரு 

சோனலனய உருவோக்கியுள்ளது. 

 இந்தச ்சோனலயோனது எஃகு கழிவுகளிலிருந்து உருவோக்கப்பட்டது.  

 அந்த வனகயில் இது நீடித்த ெற்றுெ் நினலயோன ஜெெ்போட்டிற்கோன சிறந்த எடுத்துக் 

கோட்டுகளுள் ஒன்றோகுெ். 

 ஆரம்சலர ்மிட்டல் நிப்போன் ஸ்டீல் இந்தியோ நிறுவனெோனது, இந்திய அறிவியல் ெற்றுெ் 
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மதோழில்துனற ஆரோய்சச்ிச ் சனப, ெத்தியச ் சோனல ஆரோய்சச்ி நிறுவனெ் ெற்றுெ் நிதி 

ஆஜயோக் ஆகியவற்றுடன் இனணந்து இந்திய எஃகு கசடோலோன சோனலனய (steel slag road) 

உருவோக்கியுள்ளது. 

 இந்தச ் சோனலயோனது முழுக்க முழுக்கச ் மசயல்முனறக்கு உட்படுத்தப்பட்ட எஃகு 

கசட்டினனக் மகோண்டு கட்டடனெக்கப்பட்டது. 

 எஃகு கசடு என்பது, கழிவுப் மபோருளோக கருதப்படுவதோல் எஃகு மதோழில்துனறக்கோன 

பிரசச்ினனயின் ஒரு முக்கிய மூலெோக உள்ளது. 

 

பிரஸ்தான் பயிற்சி 

 

 ‘பிரஸ்தோன்’ என்பது முெ்னபயின் கடல்பகுதி ஜெெ்போட்டுப் பகுதியில் நடதத்ப்பட்ட ஒரு 

கடல் போதுகோப்புப் பயிற்சியோகுெ். 

 இந்தப் பயிற்சியோனது, ஜெற்குக் கடற்பனடப் பிரிவின் தனலனெயக வளோகதத்ில் நடதத்ப் 

பட்டது. 

 இந்தப் பயிற்சியோனது 6 ெோதங்களுக்கு ஒரு முனற நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்தப் பயிற்சி இந்தியக் கடற்பனடயின் தனலனெயில் நடத்தப்பட்டது. 

 முெ்னபயின் கடல்பகுதி போதுகோப்புப் பகுதியில் உள்ள பல்ஜவறு பனடப் பிரிவுகளுக்கோன 

நடவடிக்னக ெற்றுெ் நினலயோன மசயல்பாட்டு நனடமுனறகனளச ் மசழுனெப் 

படுதத்ுவதற்கோக நடத்தப்பட்டது. 

 

50,000 திறந்தசவளிக் கழிப்பிடமற்ற பிளஸ் கிராமங்கள் 

 50,000 திறந்தமவளிக் கழிப்பிடெற்ற பிளஸ் கிரோெங்கனளக் மகோண்டிருதத்ல் என்ற ஒரு 

இலக்கினன இந்தியோ கடந்துள்ளது.  

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் சிறப்போக மசயல்பட்ட ெோநிலெ் மதலுங்கோனோ ஆகுெ். 

 இதனனத் மதோடரந்்து தமிழ்நோடு ெற்றுெ் ெத்தியப் பிரஜதசெ் ஆகியனவ உள்ளன. 

 திறந்தமவளிக் கழிப்பிடெற்ற பிளஸ் கிரோெங்கள் 3 பிரிவுகளோக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 அனவ எழுசச்ியுறுதல், லட்சியமிக்கனவ ெற்றுெ் ெோதிரி கிரோெங்கள் ஆகியனவோகுெ்.  
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TEJAS திறன் திட்டம் 

 ஒன்றிய அனெசச்ர ் அனுரோக் தோகூர ் துபோயில் அமீரகத்தின் ஜவனலவோய்ப்பு ெற்றுெ் 

திறன்களுக்கோன பயிற்சி என்ற திட்டதத்ினனத் மதோடங்கி னவத்தோர.்  

 இது சரவ்ஜதச அளவிலோன திறன் இந்தியோ திட்டதத்ின் கீழோன ஒரு முன்மனடுப்போகுெ்.  

 இத்திட்டெோனது அயல்நோட்டிலுள்ள இந்தியரக்ளுக்கு திறன்ஜெெ்போடு, சோன்றிதழ் அளிப்பு 

ெற்றுெ் ஜவனலவோய்ப்பு ஜபோன்றவற்னற வழங்கச ் மசய்வனத ஜநோக்கெோகக் 

மகோண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ிலுள்ள பல்ஜவறு திறன் சோரந்்த ெற்றுெ் சந்னதத்  

ஜதனவகளுக்கோன திறன்கனள இந்தியரக்ள் மபற்றிருப்பதற்குத் ஜதனவயோன ஒரு 

போனதனய உருவோக்குவனதயுெ் இத்திட்டெ் ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், ஆரெ்பகோல அெலோக்கத்தின்ஜபோது, ஐக்கிய நோடுகள் அமீரகதத்ில் 

10000 என்ற எண்ணிக்னகயில் வலுவோன இந்திய மதோழிலோளர ் வளெோனது உருவோக்கப் 

படுெ்.  

 

யமுசனாத்ெவ் 

 சுதந்திரத ் திருநோள் அமுதப் மபருவிழோக் மகோண்டோட்டங்களின் ஒரு பகுதியோக ஜதசிய 

தூய்னெக் கங்னகத் திட்ட அனெப்போனது யமுஜனோதச்வ் என்ற ஒரு நிகழ்னவ ஏற்போடு 

மசய்தது. 

 இந்த நிகழ்வோனது தன்னோரவ்த் மதோண்டு நிறுவனங்கள் அடங்கிய ஒரு குழுவுடன் 

இனணந்து ஏற்போடு மசய்யப்பட்டது. 

 இந்த நிகழ்சச்ியோனது, புதுமடல்லியின் ITO என்ற தடுப்பரைப் பகுதியில் ASITA கிழக்கு 

ஆற்றுப் பிரிவு பகுதியில் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

 யமுரன நதியின் மபருர ரயக் மகாை்டாடு ் வரகயில் இந்த நிகழ்சச்ியானது 

நடத்தப் பட்டது. 
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ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

உக்ளரனின் விமானப்பளடத் தளங்கள் 

 

 ரஷ்ய நோட்டு சோரப்ிலோன வோன்வழி ெற்றுெ் ஏவுகனண தோக்குதல்கள் உக்னரனனச ்ஜசரந்்த 

90க்கு ் ஜெலோன இரோணுவத் தளங்கனள அழித்துள்ளன. 

 இதில் 14 வோன்பனடத ் தளங்கள், கட்டனள வழங்கீட்டு முகோெ்கள், ஜரடோர ் நினலயங்கள் 

ெற்றுெ் S-300 வான்பாதுகாப்பு அர ப்புகள் ஆகியரவ அடங்கு ். 

 லூட்ஸ்க் இராணுவ வான்பரடத் தள ், இவாசனா-பிரான்கிவிஸ்க் வான் பரடத் தள ், 

ம லிட்சடாசபால் வான்பரடத் தள ், ர சகாரலவ் வான்பரடத் தள ், சகாஸ்சடாம ல் 

வான்பரடத் தள ்,  ற்று ் மசரன்ிஹிவ் வான்பரடத் தள ் சபான்ற முக்கிய வான்பரடத் 

தளங்கள் இதில் கடுர யாக தாக்கப்பட்டதால் மபரு ் சசதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

 

மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்கள் 

 மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்கள் என்பனவ 2014 ெற்றுெ் 2015 ஆெ் ஆண்டில் மபலோரஸ் தனலநகர ்

மின்ஸ்கில் னகமயழுத்தோகின. 

மின்ஸ்க் – I 

 உக்ரரன்  ற்று ் ரஷ்ய ஆதரவு மபற்ற பிரிவிரனவாத அர ப்புகள் 2014 ஆ ் ஆை்டில் 

மபலாரஸ் தரலநகரில் 12 அ ்ச சபாரந்ிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ன. 

 இதில் ரகதிகள் பரி ாற்ற ்,  னிதாபி ான உதவி வழங்கல்  ற்று ் கனரக 

ஆயுதங்கரளத் திரு ்பப் மபறல் ஆகிய விதிகள் அடங்கு ்.  

 இரு தரப்பிலு ் விதிமீறல்கள் ஏற்பட்டதால் இந்த ஒப்பந்த ் விரரவில் ரகவிடப்பட்டது. 

மின்ஸ்க் - II 

 ரஷ்யோ ெற்றுெ் உக்ரரன் ஆகிய நாட்டின் பிரதிநிதிகள், ஐசராப்பாவின்  பாதுகாப்பு 

 ற்று ் ஒதத்ுரழப்பு அர ப்பின் பிரதிநிதிகள், இரை்டு ரஷ்யா சாரப்ு பிரிவிரனவாத 

அர ப்புகளின் தரலவரக்ள் ஆகிசயார ்2015 ஆ ் ஆை்டில் 13 அ ்ச ஒப்பந்த ் ஒன்றில் 

ரகமயழுதத்ிட்டனர.்  
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 அசத ச யதத்ில் மின்ஸ்க் நகரில் கூடியிருந்த பிரான்ஸ், மெர ்னி, ரஷ்யா  ற்று ் 

உக்ரரன் ஆகிய நாடுகளின் தரலவரக்ள் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஆதரவான ஓர ்

அறிவிப்பிரன மவளியிட்டனர.் 

 ரஷ்யா இந்த ச ாதலில் ஓர ்அங்க ் இல்ரல என்பதனால் அதன் விதிமுரறகள் தனக்கு 

மபாருந்தாது என ரஷ்யாவின் வலியுறுத்துவது தான் இதில் மிகப்மபரிய ஒரு தரட ஆகு ்.  

 

 

ளகபர ்– பஸ்டர ்ஏவுகளண 

 

 ஈரோன் நோடோனது  னகபர-்பஸ்டர ் எனப்படுெ் ஒரு புதிய ஏவுகனணனய அறிமுகெ் 

மசய்துள்ளது. 

 இது அருகிலுள்ள அமெரிக்க பனடத் தளங்கனளயுெ் இஸ்ஜரல் நோட்டினனயுெ் தோக்குெ் 

திறன் மகோண்டதோகுெ்.  

 இதன் வரெ்பு 900 னெல்கள் ஆகுெ். 

 இந்த ஏவுகனண திட எரிமபோருளோல் இயங்குகிறது. 

 இது ஏவுகனண போதுகோப்பு அனெப்புகனளயுெ் தோக்குெ் திறன் மகோண்டது.  
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ரொொ ஏரி 

 

 ரசோசோ ஏரி ஆனது, ஈரோக் நோட்டின் ஆளுனகக்குட்பட்ட அன்பர ் ெற்றுெ் கரப்ோலோ ஆகிய 

பகுதிகளுக்கு இனடஜய அனெந்த ெனிதனோல் உருவோக்கப்பட்ட ஒரு ஏரியோகுெ்.  

 இது மில்ஹ் ஏரி எனவுெ் அனழக்கப்படுகிறது. 

 இது ஈரோக் நோட்டின் 2வது மிகப்மபரிய ஏரியோகுெ். 

 யூப்ரடீஸ் ஏரியில் ஏற்படுெ் மவள்ளத்னதக் கட்டுப்படுத்தச ் மசய்வதற்குெ், போசன 

ஜநோக்கங்களுக்கோன ஒரு மபரிய நீரத்ஜ்தக்கெோக இதனனப் பயன்படுதத்ுவதற்குெ் 

ஜவண்டி இந்த ஏரியோனது கட்டப்பட்டது.  

 தற்ஜபோது இந்த ஏரியின் நீரெ்ட்டதத்ில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நீரந்ினல குனறந்து 

வருகிறது.  

 ஜெலுெ் இது ெோசுபடுதலோலுெ் அதிகளவு உப்புதத்ன்னெயோலுெ் போதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ரஷ்யாவின்  பளடசயடுப்பிற்கு ெரவ்சதெ ஒலிம்பிக் குழுவின் பதிலடி 

 உக்னரன் மீதோன ரஷ்யோவின் பனடமயடுப்பிற்குப் பதிலடி மகோடுக்குெ் விதெோக ரஷ்ய 

அதிபர ்விளோடிமிர ்புதினின்  ஒலிெ்பிக் ஆரட்ர ்என்ற விருதினன சரவ்ஜதச ஒலிெ்பிக் குழு 

திருெ்பப் மபற்றுள்ளது. 

 ஜெலுெ் ரஷ்யோ ெற்றுெ் மபலோரஸ் நோட்டின் வினளயோட்டு வீரரக்ள் ெற்றுெ் அதிகோரிகனள 

சரவ்ஜதச நிகழ்வுகளிலிருந்து விலக்குெோறு வினளயோட்டுப் ஜபோட்டிகள் கூட்டனெப்புகள் 

ெற்றுெ் அனெப்போளர ்நிறுவனங்களிடெ் சரவ்ஜதச ஒலிெ்பிக் குழு வலியுறுதத்ியது.  

 

மிரியா 

 “உக்னரனின் அன்ஜடோஜனோவ் – 225 சரக்கு விெோனெ்” எனப்படுெ் உலகின் மிகப்மபரிய 

விெோனத்தினன ரஷ்யோ அழிதத்து.  

 கீவ் (Kyiv) பகுதிக்கு மவளிஜய இந்த விெோனெோனது அழிக்கப் பட்டது. 

 AN – 225 மிரியா என்ற வி ானத்ரத மீை்டு ் கட்டர ப்பதற்கு 3 பில்லியன் டாலரக்ள் 

மசலவாகு ் என்று ் 5 ஆை்டுகளுக்கு ச ல் ஆகலா ் என்று ் உக்சராசபாரான்ப்ரா ் 

(Ukroboronprom) என்ற  ஆயுத உற்பத்தி நிறுவனெ் கூறுகிறது. 

 இது பிப்ரவரி 27 அன்று அழிக்கப்பட்டது. 

 இதற்கு உக்ஜரனிய மெோழியில் “கனவு” எனப் மபாருள்படு ் வனகயில் மிரியா என்று 

மபயரிடப் பட்டது.  
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யிலான் பள்ளம் 

 

 “யிலோன் பள்ளெ்” என்ற ஒரு பள்ளத்னத புவியியலோளரக்ள் குழு கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது சீனோவின் ஹீஜலோங்ஜியோங் ெோகோணதத்ிலுள்ள யிலோன் பகுதியின் வடஜெற்கில் 

கண்டறியப் பட்டது. 

 இது பூமியின் மீதுள்ள மிகப்மபரிய ெற்றுெ் 100,000 ஆண்டுகள் பழனெயோன பள்ளெ் ஆகுெ்.  

 கோரப்ன் 14 கோலக்கணக்கீட்டு படிெங்கள் மூலெ், இந்தப் பள்ளெோனது 46,000 முதல் 53,000 

ஆண்டுகளுக்கு முந்னதய கோலக்கட்டத்தில் உருவோனது என்பது மதரிகிறது. 

 2020 ஆெ் ஆண்டிற்கு முன்பு, லிஜயோனிங் ெோகோணத்தில் “சியுயன் பள்ள ்” (Xiuyan Crater) 

என்ற ஒரு பள்ள ்  ட்டுச  கை்டறியப்பட்டது. 

 

மந்தாளரப் பூக்களின் (ஆரக்்கிட்) புதிய இனம் 

 வடக்கு ஈக்மவடோரின் அடரெ்னழக் கோடுகளில் ெந்தோனரப் பூக்களின் வியக்கத்தக்கப் 

புதிய இனங்கனள ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இதற்கு அறிவியல் ரீதியோக ஜெக்சில்ஜலரியோ அனகோடோலினோ – ஜபோரட்்டில்ஜல (Maxillaria 

anacatalina-portillae) என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தத் தோவரெோனது அதன் கவரச்ச்ிகரெோன அடர ் ெஞ்சள் பூக்களுக்கோக ஜவண்டி ஒரு  

தனிதத்ுவெ் மிக்கதோக உள்ளது. 

 

 

ெவுதி அசரபியா நிறுவன தினம் 

 

 சுெோர ் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவோக்கப்பட்ட சவுதி அஜரபியோ, பிப்ரவரி 22 அன்று 

முதல்முனறயோக தனது நிறுவனத் தினக் மகோண்டோட்டங்கனள ஜெற்மகோண்டது.  

 இந்த ஆண்டு விழோவோனது, 1727 ஆெ் ஆண்டில் முதல் சவுதி அரசினனத் ஜதோற்றுவிதத் 

முகெது பின் சவுத் (Mohammed bin Saud), திரியோ அமீரகத்னதக் னகப்பற்றிய தினத்னதக் 

குறிக்கிறது. 

 திரியோ அமீரகெோனது தற்ஜபோது சவுதியின் தனலநகரோன ரியோத் நகரின் வடஜெற்கு 

முனனயில் அனெந்துள்ள ஒரு மதோனலதூர நகரெோகுெ்.   

 

ெசபாரிஜியா அணுமின் நிளலயம் 

 ரஷ்யப் பனடயோனது உக்னரனின் சஜபோரிஜியோ அணுமின்   நினலயதத்ினனக் 

னகப்பற்றியுள்ளது. 

 இது ஐஜரோப்பியோவிலுள்ள ஒரு மிகப்மபரிய அணுமின் நினலயெோகுெ். 

 இது நீப்மபர ் நதியருஜக (Dnieper River) உள்ள ஈமரஜஹோதோர ் நகரின் அருஜக அனெந்து 

உள்ளது. 
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ரஷ்ய நடவடிக்ளககள் குறித்து விொரளண நடத்த ஐ.நா. மனித உரிளமகள் ெளப 

வாக்களிப்பு 

 உக்னரன் மீதோன ரஷ்யோவின் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்னககனள “மிக வன்ர யாகக் 

கை்டிக்கு ்”  ஐ.நோ. ெனித உரினெகள் சனபயின் தீரெ்ோனதத்ிற்கோன வோக்மகடுப்பில் 

இந்தியோ வோக்களிக்கவில்னல.  

 உக்னரனில் ரஷ்யோ ஜெற்மகோள்ளுெ் நடவடிக்னககள் குறித்து விசோரிப்பதற்கு ஒரு 

சரவ்ஜதச விசோரனணக் குழுனவ அனெப்பதற்கு இந்தத் தீரெ்ோனெ் ஜகோரியது. 

 ஐ.நோ.சனபயின் உறுப்பினர ் நோடுகளிலிருந்து ஜதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 47 உறுப்பினரக்ள் 

மகோண்ட சனபயில், இந்த தீரெ்ோனதத்ினனப் புறக்கணித்த 13 நோடுகளுள் இந்தியோவுெ் 

ஒன்றாகு ். 

 ரஷ்யோ ெற்றுெ் எரிதர்ியோ ஆகிய நாடுகள் ெட்டுஜெ அந்தத் தீரெ்ோனதத்ிற்கு எதிரோக 

வோக்களிதத்ுள்ளன.  

 

அவெர ஐ.நா. சபாதுெ ்ெளப அமரவ்ு 

 உக்னரன் மீதோன ரஷ்யோவின் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்னககள் மீதோன ஐ.நோ. மபோதுச ்

சனபயின் ஓர ் அரிய சிறப்பு அவசர அெரவ்ினனக் கூட்டுவதற்கோக ஐ.நோ. போதுகோப்புச ்

சனபயில் ஜெற்மகோள்ளப்பட்ட ஒரு நனடமுனற வோக்மகடுப்பினன இந்தியோ புறக்கணிப்பு 

மசய்தது. 

 இந்தியோ, சீனோ ெற்றுெ் ஐக்கிய அரபு அமீரகெ் ஆகியனவ இந்த வோக்மகடுப்பினனப் 

புறக்கணிப்பு மசய்தன.  

 இந்தத் தீரெ்ோனத்திற்கு ஆதரவோக 11 வோக்குகள் மபறப்பட்டதோல் இத்தீரெ்ோனெோனது 

நினறஜவற்றப்பட்டது. 

 இது 1950 ஆெ் ஆண்டிலிருந்து நடதத்ப்பட்ட மபோதுச ் சனபயின் 11வது அவசர அெரவ்ு  

ஆகுெ்.  

 

உலக ளகசபசி மாநாடு 2022 

 

 னகஜபசி தகவல் மதோடரப்ிற்கோன உலக அனெப்புகள் சங்கெோனது, 2022 ஆெ் ஆண்டின் 

உலக னகஜபசி ெோநோட்டினன ஏற்போடு மசய்துள்ளது. 

 ஸ்மபயினின் போரச்ிஜலோனோ நகரில் இது நனடமபற்றது. 

 5ஜி மதோழில்நுட்ப ஏற்பின் மூலெ் உலகளவில் 5ஜி இனணப்புகள் 2022 ஆெ் ஆண்டில், 1 

பில்லியனன எட்டலா ் என்று உலக னகஜபசிப் மபோருளோதோர அறிக்னக கூறுகிறது. 
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 5G வனலயனெப்பு இனணப்பின் அதிகரிப்போனது 2025 ஆெ் ஆண்டில் உலகளோவிய 

மெோத்த உள்நோட்டு உற்பதத்ினய 5% அதிகரிதத்ு $5 டிரில்லியன் வனர உயரத்த்ுெ். 

 

பாகிஸ்தான் - ொம்பல்நிறப் பட்டியல் 

 

 சரவ்ஜதச பணஜெோசடி ெற்றுெ் பயங்கரவோத நிதியுதவிக் கண்கோணிப்பு அனெப்போன 

நிதியியல் நடவடிக்னகப் பணிக் குழுவின் சோெ்பல் நிறப் பட்டியலில் (grey list) ஜூன் ெோதெ் 

வனர போகிஸ்தோன் நோட்டின் மபயர ்இருக்க வோய்ப்புள்ளது. 

 2018 ஆெ் ஆண்டு ஜூன் ெோதெ் முதல் போரஸ்ீ நகரில் அனெந்துள்ள நிதியியல் நடவடிக்னக 

பணிக்குழுவின் (FATF - Financial Action Task Force) சோெ்பல் நிறப் பட்டியலில் போகிஸ்தோன் 

இடெ் மபற்றுள்ளது. 

 பயங்கரவோததத்ிற்கு நிதியுதவி மசய்ய வழிவகுதத் பணஜெோசடினயப் போகிஸ்தோன் சரி 

போரக்்கத் தவறியதற்கோக சோெ்பல் நிறப் பட்டியலில் இடெ்மபற்றது. 

 

சநகிழிப் புத்தாக்க ளமயம் 

 

 இந்திய-பசிபிக் பகுதியில் மநகிழிக் கழிவின் ெோசுபோட்டினனக் குனறக்குெ் ஒரு 

ஜநோக்கதத்ுடன் ஆஸ்திஜரலியோ ெற்றுெ் இந்ஜதோஜனசியோ ஆகிய நோடுகள் இனணந்து ஒரு 

கூட்டோண்னெனய நிறுவியுள்ளன.  

 இந்தக் கூட்டோண்னெயோனது, இந்ஜதோஜனசிய நீரந்ினலகள் ெற்றுெ் மபருங்கடல்களில் 

மநகிழிக் கழிவினனக் குனறப்பதற்கோன பல்ஜவறு தீரவ்ுகனள உருவோக்குவதற்கோக 

ஜவண்டி புதுனெப் பனடப்போளரக்ள், ஆரோய்சச்ியோளரக்ள், ெற்றுெ் மபோது ெற்றுெ் 

தனியோர ் துனற வணிகரக்ள் உள்ளிட்ட முக்கியப் பங்குதோரரக்ள் ஆகிஜயோனர 

ஒன்றினணக்குெ். 
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என்டூயுரன்ஸ் கப்பல் 

 இதுவனர கண்டுபிடிக்கப்படோத, 107 ஆண்டுகளோக கடலில் மூழ்கி இருந்த மிகப்மபரிய 

கப்பல் ஒன்னற அறிவியலோளரக்ள் கண்டறிந்து படெ் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

 அண்டோரட்ிக் ஆய்வோளரோன சர ் எரம்னஸ்ட் சோக்மலட்ஜடோனின் மூழ்கியக் கப்பலோன தி 

என்டூயூரன்ஸ் கப்பலோனது மவமடல் கடலின் அடிப்பகுதியில் கடந்த வோர இறுதியில் 

கண்டறியப்பட்டது. 

 இந்தக் கப்பலோனது 1915 ஆெ் ஆண்டில் கடல் பனிக்கட்டியில் ஜெோதி கடலில் மூழ்கியது. 

 மதாரலந்து சபான கப்பரலக் கை்டறிவதற்கான அந்தப் பைியானது, அகுல்ைாஸ் II 

எனப்படு ் ஒரு மதன் ஆப்பிரிக்கப் பனி உரடப்புக் கப்பரலக் மகாை்டு, 

ஃபால்க்லாை்ட்ஸ் கடல்சார ்பார ்பரிய அறக்கட்டரளயின் மூல ் மதாடங்கப்பட்டது.  

 

 

சதன்சகாரிய அதிபர்  

 

 2022 ஆெ் ஆண்டு மதன்மகோரிய அதிபர ் ஜதரத்லில் மவற்றி மபற்ற யூன் சுக் – ஜயோல் 

அந்நோட்டின் புதிய அதிபரோகத் ஜதரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளோர.்  

 இவரின் பதவிக் கோலெ் 5 ஆண்டுகளோகுெ்.  

 இவர ் அந்நோட்டின் தற்ஜபோனதய அதிபர ் மூன் ஜஜ இன் என்பவனர அடுதத்ு பதவி ஏற்க 

உள்ளோர.்    
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பணிநலன் குறித்த அறிக்ளக  

 

 இது சரவ்ஜதச மதோழிலோளர ்ென்றத்தினோல் மவளியிடப்பட்டது  

 இந்த அறிக்னகயோனது ெகப்ஜபறு, ெரபுவழி, மபற்ஜறோர,் குழந்னத ெற்றுெ் நீண்ட கோலப் 

பரோெரிப்பு உள்ளிட்ட நலன்கள் மதோடரப்ோன ஜதசியச ்சட்டங்கள், மகோள்னககள் ெற்றுெ் 

நனடமுனறகள் பற்றிய ஒரு உலகளோவியக் கண்ஜணோட்டதத்ினன வழங்கச ்மசய்கிறது.  

 இந்தச ்சட்டப்பூரவ்ப் போதுகோப்புகளின் வரெ்புகளிலிருந்து சில மதோழிலோளரக்ள் எவ்வோறு 

விடுபடுகின்றனர ்என்பனத இவ்வறிக்னக எடுதத்ுக் கோட்டுகிறது.  

 இந்த அறிக்னக ெகப்ஜபறு வயதிலுள்ள பத்தில் 3 மபண்கள் அல்லது 649 மில்லியன் 

மபண்கள், ெகப்ஜபறுப் போதுகோப்பு ெருதத்ுவ வசதினயத் ஜதனவக்குெ் குனறவோகஜவ 

மபறுகின்றனர ்என கண்டறிந்துள்ளது.  

 இதன் மபோருள் என்பது இந்த நினல 2000 ஆெ் ஆண்டு சரவ்ஜதச மதோழிலோளர ்அனெப்பின் 

ெகப்ஜபறுப் போதுகோப்பு உடன்படிக்னகயின் படி முக்கியத் ஜதனவகனளப் பூரத்த்ி 

மசய்யோத ஒரு நினலயோகுெ். 

 முதன்னெயோன ெகப்ஜபறு வயதினனக் மகோண்டுள்ள 1.2 பில்லியனுக்குெ் அதிகெோன 

ஆண்கள் தந்னதவழியிலோன ெகப்ஜபறு விடுப்பிற்கு எந்தவித உரினெயுெ் இல்லோத 

நோடுகளில் வோழ்கின்றனர.் 

 

வி-சடம் நிறுவனத்தின் ஜனநாயக அறிக்ளக 2022 

 சமீபதத்ிய ெனநாயக அறிக்ரகயானது ஸ்வீடன் நோட்டின் சகாதன்பரக்் பல்கரலக் 

கழகதத்ில் உள்ள வி-மட ் என்ற நிறுவனதத்ினால் சமீபதத்ில் மவளியிடப்பட்டது. 

 ‘ெனநாயக அறிக்ரக 2022: தன்னியக்க ய ாக்கல் (எஜதசச்ோதிகோரெ்) இயற்ரகரய 

 ாற்றுகிறதா?’ என்ற தரலப்பில் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

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


                   
 

136 
 

 சுதந்திர ஜனநோயகக் குறியீட்டின்  திப்மபை்களின் அடிப்பரடயில் நாடுகரள நான்கு 

ஆட்சி வரககளாக, தாராளவாத ெனநாயக ், சதரத்ல் ெனநாயக ், சதரத்ல் 

எசதசச்திகார ்  ற்று ் சுதந்திரெற்ற எசதசச்திகார ் என்ற வனககளில் இந்த அறிக்ரக 

வரகப்படுத்துகிறது. 

 இது இந்தியாரவ சுதந்திர ஜனநோயகக் குறியீட்டில் இடெ் மபற்ற 179 நாடுகளில் 93வது 

இடதத்ில் வனகப்படுதத்ுவஜதோடு இந்தியோவினனத் சதரத்ல் எசதசச்திகார நோடோகவுெ் 

வரகப்படுத்துகிறது. 

 உலகின் முதல் பதத்ு ‘எஜதசச்திகோர நோடுகளில்' இந்தியாவு ் ஒன்று என்று இந்த அறிக்ரக 

கூறுகிறது. 

 

 

ெவுதி அசரபியா – மிக அதிக அளவில் மரணதண்டளன 

 

 சவுதி அஜரபியோ நோட்டில் மகோனலகள் முதல் தீவிரவோதக் குழுக்கனளச ் ஜசரத்்தல் 

வனரயிலோன குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 81 குற்றவோளிகளுக்கு ெரணத் தண்டனன விதிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்த நோட்டின் நவீனகோல வரலோற்றில் நிகழ்த்தப்பட்ட மிகப்மபரிய ெரணத் தண்டனன 

இதுவோகுெ். 

 இது 1979 ஆெ் ஆண்டில் மெக்கோவிலுள்ள மிகப்மபரிய ெசூதினயக் னகப்பற்றியதோக 

குற்றெ் சோட்டப்பட்ட 63 தீவிரவோதிகளுக்கு 1980 ஆெ் ஆண்டின் ஜனவரி ெோதத்தில்  ெரணத ்

தண்டனன நினறஜவற்றப்பட்ட ஒரு எண்ணிக்னகனயயுெ் முந்தியது. 
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ஸ்டாக்சஹாம் ெரவ்சதெ அளமதி ஆராய்ெச்ி நிறுவனத்தின் அறிக்ளக 

 

 ஸ்டாக்சைா ் சரவ்சதச அர தி ஆராய்சச்ி நிறுவன ானது 2021 ஆ ் ஆை்டுக்கான 

சரவ்சதசப் பரி ாற்றத்தின் சபாக்குகள் குறிதத் தனது சமீபதத்ிய அறிக்ரகரய 

மவளியிட்டுள்ளது. 

 2017-21 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இரடப்பட்டக் காலக் கட்டதத்ில் இந்தியாவு ் சவுதி 

அசரபியாவு ் மிகப்மபரிய ஆயுத இறக்கு தி நாடுகளாக உருமவடுதத்ுள்ளதாக இந்த 

அறிக்ரக கூறுகிறது. 

 உலக ஆயுத விற்பரனயில் இந்த இரு நாடுகளு ் 11% பங்ரகக் மகாை்டுள்ளன. 

 இந்த அறிக்ரகயின் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தக் காலக் கட்டத்தில், ரஷ்யா (46%), பிரான்ஸ் (27%),  ற்று ் அம ரிக்கா (12%) ஆகிய 

நாடுகள் இந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் ஆயுத ஏற்று தி மசய்யு ் முதல் மூன்று நாடுகளாக 

இருந்தன. 

 2017-21 என்ற காலக் கட்டதத்ில் அம ரிக்காவானது 39% பங்குடன், உலகின் மிகப் மபரிய 

ஆயுத ஏற்று தியாளர ்என்ற நிரலரயத் தக்க ரவத்துக் மகாை்டது. 

 2017-21 என்ற காலக் கட்டத்தில், உலக ஏற்று தியில் மவறு ் 0.2% பங்கு  ட்டுச  மகாை்டு 

இந்தியா 23வது மபரிய ஏற்று தி நாடாக இருந்தது. 
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ஐசராப்பிய ஒன்றிய கார்பன் வரம்புக் கட்டணம் 

 

  ாசுபடுதத்ு ் மபாருட்களின் இறக்கு தி மீது உலகின் முதல் காரப்ன்-ரட-ஆக்ரசடு 

உமிழ்வுக் கட்டைதத்ிரன விதிப்பதற்கு ஐசராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் முடிவு மசய்து 

உள்ளன. 

 எஃகு, சிம ை்ட், உரங்கள், அலுமினிய ்  ற்று ் மின்சாரப் மபாருட்களின் இறக்கு தி 

மீது காரப்ன்-ரட-ஆக்ரசடு உமிழ்வுக் கட்டைதத்ிரன அறிமுக ் மசய்ய ஐசராப்பிய 

ஒன்றிய ் விரழகிறது. 

 முரறயற்ற சுற்றுசச்ூழல் விதிகரளக் மகாை்ட சில நாடுகளில் தயாரிக்கப்படு ் 

 லிவான மபாருட்களால் ஐசராப்பியச ் சந்ரத நிர ்பி காைப்படுவதால், ஐசராப்பியத ்

மதாழில்துரறரயப் பாதுகாக்கு ் சநாக்கதத்ுடன் இந்தக் கட்டை ானது விதிக்கப் 

படுகிறது. 

 

பங்குெ ்ெந்ளதயில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் பணி புரியும் சபண்கள் 

 பங்குச ் சந்னதயில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் பைி புரியு ் மபை்களின் 

எை்ைிக்ரகயில் மதற்காசியாவின் வங்காளசதச ் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 இது சரவ்சதச நிதிக் கழக ்  ற்று ் தாக்கா பங்குச ் சந்ரத ஆகியவற்றால் ச ற் 

மகாள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இது பங்குச ் சந்னதயில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் தன்னிசர்ச இயக்குநராகப் 

பைி புரியு ் மபை்களின் எை்ைிக்ரகயாது 2000 ஆ ் ஆை்டிலிருந்த 5 சதவீதெ் 

என்பதிலிருந்து 6% ஆக உயரந்்துள்ளதாக சமீபத்தியத் தரவுகள் கூறுகின்றன. 

 

பழங்கற்காலக் கலாெெ்ாரம் கண்டுபிடிப்பு   

 சீனாவின் மபய்ஜிங் நகரிலிருந்து 100 ர ல்கள் மதாரலவில் அர ந்த 40,000 ஆை்டுகள் 

பழர யான கலாசச்ார ் மதாடரப்ான ஒரு சான்றிரன அறிவியல் அறிஞரக்ள் 

கை்டறிந்துள்ளனர.் 
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 இந்தக் கற்காலக் கலாசச்ார ானது தற்சபாரதய  னித இனத்தின் அழிந்து சபான 

இனங்களுக்காக அறியப் படுகிறது. 

 இந்த  னித இன ானது (சைாமினின்ஸ்) ஓசச்ர ்எனு ் நிறமிரயக் கல்லிலிருந்து கத்தி 

சபான்ற கருவிகரள உருவாக்கப் பயன்படுதத்ினர.் 

 இந்தத் தள ானது நிசைவான் வடிகால் (Nihewan Basin) பகுதியில் அர ந்துள்ளது. 

 இது சீனாவின் வடக்கு  ரலப் பகுதியில் அர ந்துள்ள ஒரு பள்ள ான பகுதியாகு ். 

 இது சியா ாசப என அரழக்கப்படுகிறது. 

 

அதிகளவில் தளட விதிக்கப்பட்ட நாடு  

 உக்னரன் மீதோன அதன் பனடமயடுப்பின் கோரணெோக, உலகிஜலஜய அதிகளவில் தனட 

விதிக்கப்பட்ட நாடாக ரஷ்யோ ெோறியுள்ளது. 

 தற்ஜபோது விதிக்கப்பட்ட தனடகளின் எண்ணிக்னகயில் ஈரோன் ெற்றுெ் வடமகோரியோ 

ஜபோன்ற நோடுகனளயுெ் ரஷ்யோ விஞ்சியுள்ளது. 

 இதற்கு முன்போக, அதிகளவில் தனட விதிக்கப்பட்ட நோடோக ஈரோன் நோடு திகழ்ந்தது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் உலக மகிழ்ெச்ி அறிக்ளக 2022 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஐக்கிய நோடுகளின் உலக ெகிழ்சச்ி அறிக்னகயில் இந்தியோ 

மூன்று இடங்கள் முன்ஜனறி 136வது இடத்னதப் பிடித்துள்ளது. 

 இது 2012 ஆெ் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய நோடுகளின் நீடித்த வளரச்ச்ி ஜெெ்போட்டுத் 

தீரவ்ுகளுக்கோன பினணயதத்ோல் மவளியிடப் படுகின்றது. 

 இந்த அறிக்னகயோனது 146 நோடுகனளத் தரவரினசப் படுதத்ுகின்றது. 

 2021 ஆெ் ஆண்டில், இந்தியோவின் தரவரினச 139 ஆக இருந்தது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டு உலக ெகிழ்சச்ி அறிக்னகயில், மதோடரந்்து ஐந்தோவது ஆண்டோக 

பின்லோந்து முதலிடெ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 உலகின் ெகிழ்சச்ியற்ற நோடோக ஆப்கோனிஸ்தோன் 146வது இடத்தில் உள்ளது. 
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சகால்டு சரஸ்பான்ஸ் 2022 

 

 வடக்கு அட்லோண்டிக் ஒப்பந்த அனெப்போனது “சகால்டு மரஸ்பான்ஸ் 2022” எனப்படு ் 

 ாமபரு ் இராணுவப் பயிற்சியிரன நாரச்வயில் ஏற்பாடு  மசய்துள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சியானது வடக்கு அட்லாை்டிக் ஒப்பந்த அர ப்பு நாடுகள்  ற்று ் அதன் 

பங்குதார நாடுகளுக்காக ஜவண்டி இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுரற நாரச்வயில் 

நடத்தப் படுகிறது. 

 சகால்டு மரஸ்பான்ஸ் என்பது மவளிநாட்டு அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிராக நாரச்வ 

நாட்டிரனப் பாதுகாப்பதற்காக நாரச்வ  ற்று ் அதன் நட்பு நாடுகள் ச ற்மகாள்ளு ் 

நீை்ட திட்டமிடப்பட்ட  ற்று ் பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகு ். 

 

சபாயிங் 737 - 800 விபத்து 

 132 பயணிகனள ஏற்றிச ்மசன்ற   சீனோ ஈஸ்டரன்் என்ற விெோனெோனது சீனோவின் குவோங்சி 

பகுதியிலுள்ள ஒரு ெனலப்பகுதியில் ஜெோதி விபதத்ுக்குள்ளோனது. 

 இந்த விெோனெ் குன்மிங் பகுதியிலிருந்து புறப்பட்டு, குவோங்குசுஜவோ நகனர ஜநோக்கிப் 

பயணிதத்து. 

 இந்த விெோனெ் விபதத்ிற்குள்ளோனதோல், அந்த ெனலயில் மிகப்மபரிய தீ விபதத்ு 

ஏற்பட்டுள்ளது.  
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மான்டரியக்ஸ் உடன்படிக்ளக 

 

 உக்னரன் மீதோன ரஷ்யோவின் பனடமயடுப்பிற்குப் பதிலடியோக துருக்கி ெோன்ட்ரியக்ஸ் 

உடன்படிக்னகயினனச ்மசயல்படுத்தியது. 

 உக்னரனில் சூழ்நினல ஜபோர ் நிலவரெோக ெோறிவிட்டது என்ற அறிவிப்போனது, துருக்கி 

நோட்டிற்கு ெோன்ட்ரியக்ஸ் உடன்படிக்னகயினனச ் மசயல்படுதத்ி போஸ்ஜபோரஸ் ெற்றுெ் 

டோரட்மனல்ஸ் ஆகிய நீரச்ச்ந்திகள் வழிஜய ரஷ்யப் ஜபோரக்்கப்பல்கள் கருங்கடலினுள் 

நுனழவனதத் தனட மசய்வதற்கு அங்கீகோரெ் அளித்துள்ளது. 

 ெோன்ட்ரியக்ஸ் உடன்படிக்னக என்பது ஆஸ்திஜரலியோ, பல்ஜகரியோ, பிரோன்ஸ், கிரஸ்ீ, 

ஜப்போன், ஜரோெோனியோ, யுஜகோஸ்ஜலவியோ, ஐக்கிய இரோஜ்ஜியெ், ஜசோவியத் ஒன்றியெ் 

ெற்றுெ் துருக்கி ஆகிய நோடுகளோல் னகமயழுதத்ிடப்பட்ட ஒரு சரவ்ஜதச ஒப்பந்தெ் ஆகுெ். 

 இது  1936 ஆெ் ஆண்டு நவெ்பர ்முதல் அெலில் உள்ளது. 

 

ஹிொஷி சடகுெச்ி  

 ஹிசாஷி சடகுசச்ி (Hisashi Takeuchi - ெப்பாரனச ் சசரந்்தவர)் என்பவர ்  ாருதி சுசுகி 

நிறுவனதத்ின் ச லாை்ர  இயக்குநர ்  ற்று ் தரலர  நிரவ்ாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 
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 இவர ்2022 ஆ ் ஆை்டு ஏப்ரல் 01 முதல் 3 ஆை்டுகளுக்கு இந்தப் பதவியில் இருப்பார.்  

 மகனிசச்ி ஆயுக்கவா என்பவரரயடுதத்ு இவர ்இந்தப் மபாறுப்பிரன ஏற்க உள்ளார.்  

 

 

BIMSTEC ொெனம்  

 

 5வது BIMSTEC உசச்ி  ாநாடானது  ாரச் ் 30 ஆ ் சததியன்று இலங்ரகயின் மகாழு ்பு 

நகரில் நரடமபற உள்ளது.  

 BIMSTEC சாசனத்திரனயு ் உள்ளடக்கிய 6 ஆவணங்கள் இந்த  ாநாட்டில் ஏற்றுக் 

மகாள்ளப் பட்டு ரகமயழுதத்ாக உள்ளன.  

 “மநகிழ்திறன்மிக்க பிராந்திய ், வள ானப் மபாருளாதாரங்கள்  ற்று ் நல ான  க்கள் 

ஆகியவற்றிரன சநாக்கி BIMSTEC” என்பசத 5வது BIMSTEC உசச்ி  ாநாட்டின் 

கருதத்ுருவாகு ். 

 

சபரஷ்ாமா ஷீல்டு 2022 

  சலசியா தனது வருடாந்திரப் மபரஷ்ா ா ஷீல்டு என்ற பயிற்சியில் 4 நாடுகளின் ஆயுதப் 

பரடகரள ஈடுபடுத்த உள்ளது.  

 அந்த 4 நாடுகளாவன ஆஸ்திசரலியா, நியுசிலாந்து, சிங்கப்பூர ் ற்று ் ஐக்கிய ராெ்ஜிய ் 

ஆகியனவாகு ்.  

 இப்பயிற்சியானது BS22 (மபரஷ்ா ா ஷீல்டு 2022) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.  

 மபரஷ்ா ா என்பதற்கு  சலசிய ம ாழியில் ஒன்றிரைதல் என்று மபாருளாகு ்.  
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பருவநிளல முன்சனெெ்ரிக்ளக அளமப்புகள்  

 

 ஐக்கிய நாடுகள் சரபயின் மபாதுச ் மசயலாளர ் அன்ஜடோனிசயா குட்டரஸ், மெனீவா 

நகரிலுள்ள உலக வானிரல அர ப்புடன் இரைந்து இந்தத் திட்டத்திரன அறிவித்தார.்  

 பருவநிரல  ாற்றத்தின் தாக்கங்களின் காரை ாக, இயற்ரகப் சபரிடரக்ள் அடிக்கடி 

உருவாகுவதாலு ் அனவ மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதாலு ் அடுத்த 5 

ஆை்டுகளுக்குள் பூமியிலுள்ள ஒவ்மவாருவரரயு ் வானிரல முன்மனசச்ரிக்ரக 

வர ்பிற்குள் இரைப்பதற்காக இத்திட்ட ானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 பூமியின்  க்கள்மதாரகயில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர,் குறிப்பாக குரறவான அளசவ 

வளரச்ச்ியரடந்த நாடுகள், முன்மனசச்ரிக்ரக அர ப்பின் மூல ் பயன் மபறுவது 

இல்ரல.  

 ஆப்பிரிக்காவில் வாழு ் 60% சதவீத  க்கள் இந்த அர ப்புகளின் மூல ் பலன் எதுவுெ் 

மபறுவதில்ரல.    

 

ஆப்பிரிக்கக் காண்டாமிருகத்திளனப் பாதுகாக்க வனவிலங்குப் பத்திரம் 

 

 அருகி வரு ் உயிரின ான கருப்பு காை்டாமிருகங்கரளப் பாதுகாப்பதற்கான மதன் 

ஆப்பிரிக்காவின் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக உலக வங்கியானது (சரவ்சதச 

 றுகட்டர ப்பு  ற்று ் ச  ்பாட்டு வங்கி) ஒரு வனவிலங்குப் பாதுகாப்புப் 

பத்திரதத்ிரன மவளியிட்டுள்ளது.  

 இது “காை்டாமிருகப் பத்திர ் ” எனவு ் அரழக்கப்படுகிறது.  
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 மதன் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள இரை்டு பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதிகளிலுள்ள கருப்பு 

காை்டாமிருகங்கரளப் பாதுகாப்பதற்கு ் அவற்றின் எை்ைிக்ரகரய உயரத்்தச ்

மசய்வதற்கு ் இந்தப் பதத்ிர ் உதவி வழங்கு ்.  

 அந்த இரு பகுதிகளாவன - அசடா யாரன சதசியப் பூங்கா  ற்று ் கிசரட் ஃபிஷ் இயற்ரக 

நதி வளங்காப்பக ் ஆகியனவாகு ்.    

 

நிதி உதவி அணுகளலக் சகாரி தீர்மானம் 

 உக்னரன் நோட்டினோல் வனரவு மசய்யப்பட்ட ஒரு தீரெ்ோனத்தினன 193 உறுப்பு நோடுகள் 

ஏற்றுக் மகோண்டன. 

 ஐக்கிய நோடுகள் மபோதுச ் சனபயோனது உக்னரனில் மபோதுெக்கள் போதுகோப்பிற்குெ், 

ெனிதோபிெோன வசதி அணுகலுக்குெோன ஒரு உறுதியினனப் மபருெளவில் ஜகோரியது. 

 இந்தத் தீரெ்ோனத்திற்குச ்சோதகெோக 140 வோக்குகள் அளிக்கப்பட்டன. 

 ரஷ்யோ, சிரியோ, மகோரிய ஜனநோயக ெக்கள் குடியரசு, எரித்ரியோ ெற்றுெ் மபலோரஸ் ஆகிய 

5 நோடுகள் அதற்கு எதிரோக வோக்களித்தன  ற்று ் 38 நோடுகள் வோக்களிப்பனதத ்

தவிரத்்தன. 

 

 

ஆப்கானிஸ்தானிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் உதவித் திட்டம் 

 ஐ.நோ. போதுகோப்புச ் சனபயோனது, ஆப்கோனிஸ்தோனிற்கோன ஐக்கிய நோடுகள் உதவித ்

திட்டதத்ிற்கோன உதத்ரனவ 2023 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 17 வனரயில் ஓர ் ஆண்டிற்கு 

நீட்டிப்பதற்கோன தீரெ்ோனதத்ினன ஏற்றுக் மகோண்டுள்ளது. 

 ஆப்கோனிஸ்தோன் ெக்களுக்கு ஆதரவோன தங்களது உதத்ரவுகனள ஆப்கோனிஸ்தோன் 

நோட்டிற்கோன ஐக்கிய நோடுகள் திட்டெ் ெற்றுெ் ஐக்கிய நோடுகள் மபோதுச ் மசயலோளர ்

முன்ஜனோக்கிக் மகோண்டு மசல்வோர ்என தீரெ்ோனெ் 2626 முடிவு மசய்துள்ளது.  
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ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அளமப்பின் வருடாந்திர எல்ளல அறிக்ளக 2022 

- சிறப்பம்ெங்கள் 

 உலகிஜலஜய மிகவுெ் இனரசச்ல் நினறந்த நகரெோக டோக்கோ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 இதனனத் மதோடரந்்து உத்தரப் பிரஜதசதத்ின் மெோரதோபோத் நகரெ் இடெ் மபற்றுள்ளது.  

 உலகின் மிகவுெ் இனரசச்ல் நினறந்த நகரங்களின் பட்டியலில் இடெ் மபற்றுள்ள 5 இந்திய 

நகரங்கள் பின்வருெோறு  

o அசன்ஜசோல் 

o மெய்ப்பூர ்

o மகால்கத்தா 

o புது மடல்லி  ற்று ் 

o ம ாராதோபாத ்

 உலகின் மிகவு ் அர தியான ஒரு நகர ாக சொரட்ோனின் இரப்ித் நகர ் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 உலகின் மிகவு ் இரரசச்ல் நிரறந்த முதல் 3 நகரங்கள் பின்வருெோறு 

o டாக்கா, வங்காளசதச ் – 119 dB, 

o ம ாராதோபாத், இந்தியா – 114 dB, 

o இஸ்லா ாபாத், பாகிஸ்தான் – 105 dB. 

 

 

தரவுப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் மீதான அசமரிக்க – ஐசராப்பிய ஒன்றிய உடன்படிக்ளக 

 நோடுகளுக்கினடஜய தரவுப் பரிெோற்றத்திற்கோக ஜவண்டி ஒரு புதியக் கட்டனெப்பினன 

உருவோக்குவோக்குெ் ஜநோக்கிலோன ஓர ் ஒப்பந்ததத்ினன அமெரிக்கோ ெற்றுெ் ஐஜரோப்பிய 

ஒன்றியெ் ஆகியனவ அறிவிதத்ுள்ளன. 

 கூகுள் ெற்றுெ் மெட்டோ ஜபோன்ற பல்ஜவறு மதோழில்நுட்பப் மபருநிறுவனங்களுக்கோன 

மிகவுெ் அவசியெோன ஒரு நடவடிக்னகயோக இந்த அறிவிப்பு மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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 அமெரிக்கோவுடன் ஐஜரோப்போவின் தரவுகனளப் பகிரந்்து மகோள்வதற்கு ஜவண்டி 

நிறுவனங்களுக்கு அனுெதி வழங்குெ் ஒரு முனற சோரோத தனியுரினெக் கவச 

அனெப்பினன ெோற்றியனெக்குெ் ஜநோக்கத்தில் ஓர ் ஒப்பந்தத்தினன ஓரோண்டிற்குெ் 

ஜெலோக அதிகோரிகள் திட்டமிட்டு வந்துள்ளனர.் 

 

கில்சபர்ட் சஹௌங்சபா 

 

 ஜடோஜகோ நோட்டினனச ் ஜசரந்்த கில்மபரட்் மஹௌங்ஜபோ, சரவ்ஜதசத் மதோழிலோளர ்

அனெப்பின் அடுத்தத் தனலனெ இயக்குநரோகப் மபோறுப்ஜபற்க உள்ளோர.் 

 இவர ்ஜடோஜகோவின் முன்னோள் பிரதெர ்ஆவோர.் 

 ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்னதச ் ஜசரந்்த, தற்ஜபோனதயத ் தனலனெ இயக்குநரோன கய் னரடர ்

2012 ஆெ் ஆை்டிலிருந்து இந்தப் பதவினய வகிதத்ு வந்தோர.் 

 

பாதரெம் மீதான மினமாட்டா உடன்படிக்ளக COP-4 

 போதரசெ் மீதோன மினெோட்டோ உடன்படிக்னகயின் 4வது உறுப்பினரக்ள் ெோநோட்டில், 

படிப்படியோக அகற்றச ் மசய்வதற்கு என்று திட்டமிடப்பட்டுள்ள போதரசெ் ஜசரக்்கப்பட்ட 

மபோருட்களின் ஒரு பட்டியனல விரிவுபடுதத்ுவதற்கு இதில் பங்ஜகற்ற நோடுகள் ஒப்புக் 

மகோண்டன. 

 இந்த ெோநோடோனது இந்ஜதோஜனசியோவின் போலி நகரில் நனடமபற்றது. 

 இந்த ெோநோடோனது போதரச மவளியீடு ெற்றுெ் ெனிதரக்ள் மவளியிடுெ் கழிவுகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து சுற்றுசச்ூழனலயுெ் ெனித ஆஜரோக்கியத்னதயுெ் போதுகோப்பனத 

ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

T + 1 பங்கு ஒப்பந்தம் 

 சீனோவிற்கு அடுத்தப் படியோக T+1 பங்கு ஒப்பந்தத்திரன படிப்படியாக அ ல்படுதத்ிய 

2வது நாடாக இந்தியா  ாறியுள்ளது. 

 இதற்கு முன்பாக இந்தியாவில் பங்குகளுக்கான ஒப்பந்த கால ானது T+2 என்ற 

நினலயில், அதாவது பங்குகரள வாங்குவதற்கு/விற்பதற்கு 2 நாட்களுக்குப் பிறகு என்று 

இருந்தது. 

 T என்பது வரத்்தக/பரி ாற்ற தின ் அதாவது, பங்குகள் வாங்கப்பட்ட/விற்கப்பட்ட ஒரு 

தின ாகு ். 

 இங்கு T+1 என்றால் உை்ர யான பங்கு ஒப்பந்த ானது அடுத்த நாளில் ச ற் 

மகாள்ளப்படு ் என்று மபாருளாகு ்.  

 

 

ெரக்கு மற்றும் செளவ வரி வருவாய் – பிப்ரவரி  

 

 2022 ஆெ் ஆண்டு பிப்ரவரி ெோததத்ின் சரக்கு ெற்றுெ் ஜசனவ வரி வருவோய் வசூலோனது ரூ. 

1,33, 026 ஜகோடியோக உள்ளது.  

 இது 2021ஆெ் ஆண்டு பிப்ரவரி ெோத வசூனல விட 18% அதிகெ் ஆகுெ்.  

 5வது முனறயோக சரக்கு ெற்றுெ் ஜசனவ வரி வசூல் ரூ.1.30 லட்செ் ஜகோடி என்ற ஒரு 

வரெ்னபக் கடந்துள்ளது.  
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 சரக்கு ெற்றுெ் ஜசனவ வரி அறிமுகப்படுதத்ப் பட்டதிலிருந்து முதல் முனறயோக ரூ. 10,000 

ஜகோடி என்ற வரெ்பினன சரக்கு ெற்றுெ் ஜசனவக்கோன வரியின் மீதோன வரி வசூலோனது 

கடந்துள்ளது.  

 

60 மில்லியன் டீசமட் கணக்குகள்  

 

 இந்தியோவின் ெத்திய னவப்புச ் ஜசனவ அனெப்போனது 6 ஜகோடிக்குெ் ஜெலோன (60 

மில்லியனுக்குச ் செெ்) இயக்க நினலயிலுள்ள டீஜெட் கணக்குகனளக் மகோண்டு 

உள்ளதோக அறிவிதத்து.  

 டீஜெட் கணக்கு என்பது பத்திரங்கள் ெற்றுெ் பங்குகளின் இனணயவழி நகல்கனள 

னவத்திருப்பதற்குப் பயன்படுதத்ப்படுெ் ஒருவனகக் கணக்கோகுெ்.  

 

சொத்து அறிக்ளக 2022  

 2021 ஆெ் ஆண்டில், உலகளவில் அதிகெோன பில்லியனரக்ள்  எண்ணிக்னகயினனக் 

மகோண்ட நோடுகளின் பட்டியலில் இந்தியோ 3வது இடத்தில் உள்ளது.  

 “னநட் ஃபிரோங்” என்ற அனெப்பினோல் சமீபத்தில் மவளியிடப்பட்ட 2022 ஆெ் ஆண்டு 

மசோத்து அறிக்னகயில் இதத்கவலோனது கூறப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தியாவிலுள்ள அதிஉயர ்நிகரச ்மசாத்து  திப்புள்ள தனிநபரக்ளின் (ultra-high-net-worth 

individuals) எை்ைிக்ரகயானது 2021 ஆ ் ஆை்டில் 11% அதிகரிதத்ு ஆை்டிற்கு 145 

பில்லியனரக்ளாக உள்ளது.  

 இது ஆசிய பசிபிக் பகுதியின் மிக அதிக சதவீத உயரவ்ு ஆகு ்.  

 அதிஉயர ்நிகரச ்மசாதத்ு  திப்புள்ள தனிநபரக்ள் என்சபார ்30 மில்லியன் டாலர ்அல்லது 

அதற்கு ச ற்பட்ட (ரூ. 226 சகாடி)  திப்பிலான நிகர மசாதத்ுகரளக் மகாை்டு 

உள்ளவரக்ள் ஆவர.்  

 இந்தப் பட்டியலில் அம ரிக்கா (748)  ற்று ் சீனா (554) ஆகியரவ முரறசய முதல் இரு 

இடங்கரளப் மபற்றுள்ளன.  
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 இந்தியாவில் 2021 ஆ ் ஆை்டில் மபங்களூரு நகரில் அதி உயர ்நிகரச ்மசாதத்ு  திப்பு 

உள்ள தனிநபரக்ளின் எை்ைிக்ரகயானது அதிகளவில் உயரந்்துள்ளது.  

 இதரனத் மதாடரந்்து மடல்லி  ற்று ் மு ்ரப ஆகியரவ உள்ளன.     

 

 

சதசிய நிதியியல் உள்கட்டளமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு வங்கி 

 ஜதசிய நிதியியல் உள்கட்டனெப்பு ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டு வங்கியோனது 1934 ஆெ் ஆண்டு 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கிச ்சட்டத்தின் கீழ் ஓர ்அனனதத்ிந்திய நிதியியல் நிறுவனெோக (All India 

Financial Institution) ஒழுங்குபடுதத்ப்பட்டு ஜெற்போரன்வயிடப்படுெ் என்று இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கி அறிவித்துள்ளது.  

 தற்ஜபோது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் கீழ், NABARD, NHB  ற்று ் SIDBI  ற்று ் EXIM வங்கி 

ஆகிய அரனதத்ிந்திய நிதியியல் நிறுவனங்கள் உள்ளன.  

 சதசிய நிதியியல் உள்கட்டர ப்பு  ற்று ் ச  ்பாட்டு வங்கியானது இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியின் கீழான 5வது அரனத்திந்திய நிதியியல் நிறுவன ாகு ்.  

 இது இந்தியாவில் நீை்டகால ரீதியில் உள்கட்டர ப்பு நிதி வழங்கீட்டின் ச  ்பாட்டிற்கு 

ஆதரவளிப்பதற்கான ஒரு ச  ்பாட்டு நிதியியல் நிறுவன ாக நிறுவப் பட்டுள்ளது.  

 

 

வருங்கால ளவப்பு நிதிகள் மீதான வட்டி விகிதம் 

 ஓய்வூதிய நிதி வழங்கீட்டு அர ப்பான, பைியாளர ்வருங்கால ரவப்பு நிதி அர ப்பு 

(EPFO - Employees Provident Fund Organisation) 2021-22 ஆ ் ஆை்டிற்கான பணியோளர ்

வருங்கால ரவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிததர்த 8.10% ஆகக் குரறத்துள்ளது. 
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 இந்த விகித ானது முந்ரதய ஆை்டின் வட்டி விகிதத்ரத விட 0.4% குரறவாகு ். 

 2020-21  ற்று ் 2019-20 ஆகிய ஆை்டுகளில் வருங்கால ரவப்புதம்தாரக மீதான வட்டி 

விகித ானது 8.5% ஆக இருந்தது. 

 கடந்த 40 ஆை்டுகளுக்கு ் ச லாக விதிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதங்களில் இது மிகக் 

குரறவானதாகு ். 

 

 

ரிெரவ்் வங்கிப் புத்தாக்க ளமயம்  

 

 மபங்களூரு நகரில் அர க்கப்பட்டுள்ள ரிசரவ்் வங்கியின் புதத்ாக்க ர யத்திரன சக்தி 

காந்த தாஸ் திறந்து ரவதத்ார.்  

 இந்த ர ய ானது 100 சகாடி ரூபாரயத் மதாடக்க மூலதனப் பங்கீடாகக் மகாை்டு, 

முழுவது ாக இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் கிரள நிறுவன ாக நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த ர யத்திற்காக S. சகாபாலகிருஷ்ைன் தரலர யில் ஒரு தன்னாட்சி வாரியெ் 

என்பது அர க்கப்பட்டுள்ளது.  

 நாட்டிலுள்ள குரறவான வரு ானமுரடய  க்கள் பல்சவறு நிதிப் பயன்கள்  ற்று ் 

சசரவகரளப் மபறச ்மசய்து அவரக்னள ச  ்படுத்துவரத சநாக்க ாகக் மகாை்ட ஒரு 

சூழலர ப்பிரன உருவாக்குவரத சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது.   

 

சடல்லியின் சபாருளாதார ஆய்வறிக்ளக 

 தனிநபர ் வருெோனதத்ில் சிக்கிெ் ெற்றுெ் ஜகோவோவுக்கு அடுதத்படியோக மடல்லி 

மூன்றோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 மடல்லியின் 2021-22 ஆெ் ஆண்டு மபோருளோதோர ஆய்வறிக்னகயில் இந்தத் தகவலோனது 

மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 2021-22 ஆெ் நிதியோண்டில் மடல்லியின் தனிநபர ் வருெோனெ் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.81 

சதவீதெ் வளரந்்துள்ளதோக இந்த ஆய்வறிக்னக கூறுகிறது. 

 மடல்லியின் தனிநபர ்வருெோனெ் 2021-22 ஆெ் ஆண்டில் ஜதசிய சரோசரினய விட மூன்று 

ெடங்கு அதிகெோக இருந்தது. 

 

டாலர் ஆதிக்கத்தில் ெரிவு 

 உலகப் பண இருப்பில் டோலரின் பங்கோனது கடந்த 20 ஆண்டுகளோக ஒரு நினலயோன 

சரினவக் கண்டுள்ளது. 

 ெத்திய வங்கிகள் தங்களது பங்குகனளப் பன்முகப்படுதத் மரன்மின்பி உள்ளிட்ட ெரபு 

சோரோ பணங்கனளப் பயன்படுத்தத் மதோடங்கியுள்ளஜத இதற்குக் கோரணெோகுெ்.   

 இருப்பு ஜெலோண்னெ நிறுவனங்கள் டோலருக்குப் பதிலோக இருஜவறு தினசகளில் ஒரு 

கோல்பகுதியினன மரன்மின்பினய ஜநோக்கியுெ் ெற்ற 3 கோல்பகுதிகனள சிறு நோடுகளின் 

பணங்கனள ஜநோக்கியுெ் நகரத்த்ுெ் வனகயில் திருெ்பியுள்ளன.  

 டோலர ் ஆதிக்கத்தின் ெனறமுகெோனச ் சரிவு : மசயல்பாட்டிலுள்ள பன்முகப்படுத்தல் 

அர ப்புகள்  ற்று ்  ரபுசாரா இருப்பு பைங்களின் எழுசச்ி என்று தரலப்பிடப்பட்ட 

சரவ்சதச நாைய நிதியதத்ின் புதிய ஆய்வறிக்ரகயில் இத்தகவலானது மதரிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆய்வறிக்ரகயிரனச ் சரவ்சதச நாைய நிதியத்தின் சசரக்ான் அரச்லான்சல்ப், 

கலிசபாரன்ியாவின் மபரக்்கிலி  பல்கரலக்கழகதத்ின் சபரி எய்மசன்கிரன்ீ  ற்று ் 

சரவ்சதச நாைய நிதியதத்ின் சி ா சி ்சன் ஆகிசயார ்இரைந்துத் தயாரித்து உள்ளனர.்  
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

கடல் டிராகனின் புளதப் படிமம் 

 ஐக்கிய ரோஜ்ஜியதத்ினனச ் ஜசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் இசத்ிஜயோசோர ் என்ற ஒரு 

விலங்கின் 180 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழனெயோன புனதப்படிவப் பகுதிகனள 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது “கடல் டிராகன்” என பிரபல ாக அரழக்கப்படுகின்றது. 

 இந்தப் புரதப்படிவ ானது ஐக்கிய இராெ்ஜியதத்ில்  கை்டறியப்பட்ட மிகப்மபரிய 

 ற்று ் மிக முழுர யான ஒரு எலு ்பு அர ப்பு என்பதால் அப்பகுதியில் கை்டறியப் 

பட்ட மிக முக்கிய ானரவகளுள் ஒன்றாக இதரன ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குறிப்பிடச ்

மசய்கின்றனர.் 

 

 

விண்ணில் ஏவப்பட்ட 22 செயற்ளகக் சகாள்கள் 

 விண்மவளியில் 22 மசயற்னகக் ஜகோள்கனள நினல நிறுத்துவதற்கோக லோங் ெோரச் ்8 ஏவு 

ஊரத்ியினன (ரோக்மகட்) சீனோ விண்ணில் மசலுதத்ியது. 

 இதன் மூலெ், ஒஜர ரோக்மகட் மூலெ் அதிக மசயற்னகக் ஜகோள்கனள ஏவிய சாதரனரய 

சீனோ பனடத்துள்ளது. 

 இந்த ரோக்மகட் ஆனது, மதற்கு னஹனோன்  ாகாைதத்ில் உள்ள மவன்சாங் விை்கல 

ஏவுதளத்திலிருந்து விை்ைில் ஏவப்பட்டது.  

 இது லோங்க் ெோரச் ் தோங்கு ஏவு ஊரத்ியின் 409வது விண்மவளிப் பயணத்னதக் குறிக்கச ்

மசய்கிறது.  

 

திசயாமாரக்ரிட்டா சமக்னிபிஃகா 

 மவறுெ் கண்களோஜலஜய போரக்்குெ் அளவில் உள்ள மிகப்மபரிய போக்டீரியோவினன 

அறிவியலோளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இதற்கு திஜயோெோரக்ரிட்டோ ஜெக்னிபிஃகோ என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் மபரிய இனழ ஜபோன்ற போக்டீரியோவோனது 2 மச.மீ. நீளெ் வனர வளரக் கூடியது. 

 இது கரீபிய நோடுகளின் சதுப்பு நிலப் பகுதினயப் பூரவ்ீகெோகக் மகோண்டனவயோகுெ். 
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 இது ெற்ற நுண்ணுயிரிகனள விட கிட்டதத்ட்ட 5000 ெடங்கு மபரியதோகுெ்.  

 

 

PARAM கங்ளக 

 இது ஜதசிய மீத்திறன் கணினித் திட்டதத்ின் கீழ் ரூரக்்கியின் இந்தியத் மதோழில்நுட்பக் 

கல்வி நிறுவனத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள, இந்தியோவிஜலஜய தயோரிக்கப்பட்ட மபட்டோ படி 

முனறயிலோன ஒரு மீதத்ிறன் கணினியோகுெ் (Petascale supercomputer). 

 இது 1.66 PFLOPS (Peta Floating-Point Operations per Second) திறன் உரடயது. 

 இது சதசிய மீத்திறன் கைினித் திட்டதத்ின் கீழ், ஒரு ச  ்பட்டக் கைினி முரறரய 

உருவாக்குவதற்கான ர யதத்ினால் வடிவர க்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டது. 

 

 

பிளாஸ்மா (அயனிமம்) 

 பிளோஸ்ெோ கதிரக்ளின் பின்னணியிலுள்ள அறிவியனல அறிவியலோளரக்ள் மவளிக் 

மகோணரந்்துள்ளனர.்  

 பிளோஸ்ெோ என்பது சூரியனின் குஜரோஜெோஸ்பியர ் அடுக்கில் எல்லோ இடங்களிலுெ் 

ஏற்படுெ் மின்னூட்டெ் மபற்ற துகள்கனளக் மகோண்ட 4 ஆெ் நினலப் மபோருளோகுெ். 
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 மஜட்ஸ் அல்லது ஸ்பிக்யூல்கள் (கதிரக்ள்) ஜெற்பரப்பிலிருந்து மதோடரந்்து ஜெஜல வீசப் 

பட்டு பின்னர ்ஈரப்்பு வினசயினோல் கீஜழ மகோண்டு வரப்படுகின்ற மெல்லிய புல் ஜபோன்ற 

பிளோஸ்ெோ அனெப்புகளோகுெ்.  

 இந்த ஸ்பிக்யூல்கள் அல்லது மஜட்கள் சுெந்து மசல்லுெ் ஆற்றல் ெற்றுெ் உந்ததத்ின் 

அளவோனது சூரியன் ெற்றுெ் பிளோஸ்ெோ வோனியல் இயற்பியலில் ஓர ் அடிப்பனட 

ஆரோய்சச்ி ஆரவ்த்னதத் தூண்டுவதோக உள்ளது.  

 புலப்படக்கூடிய சூரியனின் ச ற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள பிளாஸ் ாவானது சூடாக்கப் 

பட்ட பாத்திரதத்ில் மகாதிக்கு ் தை்ைீரரப் சபால, எப்சபாது ் மவப்பச ் சலன 

நிரலயிசலசய இருப்பதாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமீபத்தில் விவரிதத்ுக் கூறி உள்ளனர.் 

 

 

கிசலாசநாவா 

 “கிசலாசநாவா” எனப்படுெ் ெோமபருெ் கோஸ்மிக் (அண்ட) நிகழ்விலிருந்துப் பின்மனோளி 

நிகழ்வினன வோனியலோளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 கிசலாசநாவா (Kilonova) எனு ் ஒரு நிகழ்வானது, சூப்பரச்நாவா மவடிப்புகளின் சபாது 

அழிந்த நட்சதத்ிரங்களின் எசச்ங்களான அதிக அடரத்்தி மகோை்ட இரு நியூட்ரான் 

நட்சத்திரங்களுடன் ச ாது ் சபாது திகழ்கிறது.  

 X-கதிரில் திகழு ் இந்த மின்மனாளி நிகழ்வானது GW 170817 எனக் குறிப்பிடப் படுகிறது.  
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5000 புறக் சகாள்கள் 

 

 நெது சூரியக் குடுெ்பத்திற்கு மவளியில் 65 புதியக் ஜகோள்கனள நோசோ கண்டறிந்து உள்ளது.  

 இந்தப் புதிய கண்டுபிடிப்போனது இது வனர கண்டறியப்பட்ட புறக்ஜகோள்களின் 

எண்ணிக்னகயினன 5000க்கு ஜெல் உயரத்த்ியது. 

 இவற்றுள் சில புவினய ஒத்துள்ளன. 

 இந்தக் ஜகோள்களின் ஜெற்பரப்பில் நுண்ணுயிரிகள், நீர,் வோயு ெற்றுெ் உயிரினங்கள் 

உள்ளனவோ என்று அறிவதற்கோக புதிதோக  கண்டறியப்பட்ட இந்த 65 புறக்ஜகோள்களில் 

ஆய்வு ஜெற்மகோள்ளப்படுெ். 

 

TRAPPIST – 1 அளமப்பு 

 TRAPPIST – 1 என்பது அக்ஜவரியஸ் விண்மீன் திரளிலுள்ள ஒரு மசந்நிறக் குள்ள நட்சதத்ிரெ் 

ஆகுெ். 

 2 னெக்ரோன் வோனியல் கண்கோணிப்பு கருவி மூலெ் (2 MAIS) கண்டறியப்பட்டதோல், இந்த 

அனெப்பு இதற்கு முன்போக 2MASS J23062928 – 0502285 அல்லது K2-112 என்று அரழக்கப் 

பட்டது. 

 இது 1999 ஆ ் ஆை்டில் ொன் கிஷிஸ் என்ற வானியலாளரால் கை்டறியப்பட்டது. 

 இது 7.6 பில்லியன் ஆை்டுகள் பழர யானது என்பதால் இது சூரியக் குடு ்பத்ரத விட 

பழர யானதாகு ். 

 இதன் நிரற சூரியனின் நிரறயில் சு ார ்9% ஆகு ்.  

 ச லு ்  இதன் ஆர ் வியாழனின் ஆரத்ரத விட சற்று மபரியதாகு ்.  

 இதன் ஜெற்பரப்பு மவப்பநினல சுெோர ்2,290C.  

 இது சூரியனிலிருந்து 29 ஒளி ஆை்டுகள் மதாரலவில் அர ந்துள்ளது. 

 செ ்ஸ்  மவப் மதாரலசநாக்கியானது TRAPPIST – 1 அனெப்னப ஜநோக்கி நினல நிறுதத்ப் 

படுெ். 

 இது TRAPPIST – 1 அனெப்பிலுள்ள ஜகோள்களின் வளிெண்டலெ் குறிதத்ு ஆரோயுெ்.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பருவநிளல மாற்றம் குறித்த ஐ.நா. அறிக்ளக  

 ஐக்கிய நோடுகளின் பருவநினல அறிவியல் குழுெெோனது பருவநினல ெோற்றெ் நெக்கு 

அப்போற்பட்டதோக உள்ளதோகவுெ் ெனிதச ் சமூகெ் அதற்குத் தயோர ் நினலயில் இல்னல 

என்றுெ் தனது முக்கிய அறிக்னகயில் எசச்ரிதத்து.  

 உலக ெக்கள்மதோனகயில் போதிக்குெ் ஜெற்பட்ஜடோர ் பருவநினலயின் தோக்கத்தின் 

ஏற்கனஜவ அபோயகரெோன நினலயில் போதிக்கப்பட்டுள்ளனர ் எனக் கூறி ஒரு ெோமபருெ் 

நடவடிக்னகனய ஜெற்மகோள்வதற்கு இந்த அறிக்னக அனழப்பு விடுதத்து.  
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 2040 ஆெ் ஆண்டுக்குள், இந்தப் பருவநினல ெோற்றெோனது உலனகப் பசி நினறந்த 

ஒன்றோகவுெ், ஜநோய்கள் மிக்கதோகவுெ், மிக அபோயகரெோன ஒன்றோகவுெ், இடரக்னள 

அதிகரித்து மிகுந்த ஏழ்னெ மிக்கதோகவுெ் ெோற்றுெ் என எதிரப்ோரக்்கப்படுவதோக இந்த 

அறிக்னக கூறுகிறது.  

 ஜெலுெ், ெனிதனோல் ஏற்படுெ் புவி மவப்பெயெோதல் நிகழ்வு ெட்டுப்படுதத்ப் படோ விட்டோல், 

பூமியோனது 127 வழிகளில் சினதந்து விடுெ்.    

 தற்ஜபோது இது மகோடிய தீ விபத்துகள், மவப்பெ், வறட்சி ெற்றுெ் மவள்ளங்கள் ஜபோன்ற சில 

முக்கிய மீள முடியோத நிகழ்வுகளோல் வழக்கெோக ஒரு மதோடர ் போதிப்பிற்குள்ளோகி 

வருகின்றது.  

 

IPCC மதிப்பீட்டு அறிக்ளக  

 ஒருஜவனள பசுனெ இல்ல வோயுவின் உமிழ்வு குனறந்தோலுெ், அடுத்த 20 ஆை்டுகளில் 

பருவநினல ெோற்றத்தினோல் பல்சவறு இடரக்ள் ஏற்படுவதற்கு வோய்ப்புள்ளது.  

 பருவநினல ெோற்றெ் மீதோன அரசுகளுக்கினடயிலோன குழு (Intergovermental Panel on Climate 

Change – IPCC) மதாகுதத் ஒரு அறிக்ரகயில் இத்தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது.  

 IPCCயின் 2வது அறிக்ரகயின்படி, இந்த உமிழ்வுக் குரறக்கப்படா விட்டால் இந்தியா மிகக் 

கடுர யாக பாதிக்கப்படு ் என்று கூறப்படுகிறது.  

 கடல் ட்ட உயரவ்ு மு ்ரப நகரதத்ிற்கு மிகுந்த  ஆபத்ரத விரளவிக்கு ் என்று ், புயல் 

உருவாதல் மகால்கதத்ா நகரதத்ிற்கு மிகுந்த அசச்ுறுத்தரல ஏற்படுதத்ு ் என்று ் இந்த 

அறிக்ரக கூறுகிறது.  

 இந்தியாவின் அரிசி உற்பதத்ி 10 முதல் 30% வரரயிலு ், சசாள உற்பதத்ி 25 முதல் 70% 

வரரயிலு ் குரறயலா ் எனவு ், மவப்பநிரல 1 முதல் 4C வரர உயரலா ் எனவு ் இந்த 

அறிக்ரக கூறுகிறது. 

 சிந்து, அமு தாரய்ா, சபர ்தி, கங்ரக ஆகிய ஆற்றுப் படுரககள் பருவநிரல  ாற்றத்தின் 

காரை ாக கடுர யான நீரப்் பற்றாக்குரறரய எதிரம்காள்ளு ் என இந்த அறிக்ரக 

கூறுகிறது.    
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சதனுண்ணுங்கரடி  

 சதனுை்ணுங் கரடி, புலி  ற்று ் மசந்நாய் ஆகிய விலங்குகள் சாரல கட்டு ானத்தின் 

காரை ாக உலகளவில் மபரு ் பாதிப்பிற்குள்ளாகு ் 36 உயர ்ட்ட இரரப் 

பிடித்துை்ைிகளுள் உள்ளடங்கு ்.  

 சதனுை்ணுங்கரடிகளின் வாழ்விட ானது இந்தியத் துரைக் கை்டதத்ில் காைப் 

படுவதால், இதுசவ அதிக ் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இரரப்பிடிதத்ுை்ைியாகு ்.  

 இந்தியாவில் 2012 முதல் 2017 வரரயில் 15 சதனுை்ணுங்கரடிகள் சாரல விபதத்ில் 

மகோல்லப் பட்டுள்ளன.  

 சதனுை்ணுங்கரடிக்கு அடுத்தபடியாக மசந்நாய் (அ) ஆசியக் காட்டு நாயு ் அதரனத ்

மதாடரந்்து புலி, ஆசியக் கருங்கரடி, பரடச ்சிறுத்ரத, சூரியக் கரடி  ற்று ் சுை்டா 

பரடச ்சிறுத்ரத ஆகியரவ உள்ளன.  

 முதல் 10 இடங்களிலுள்ள உயர ்ட்ட இரரப்பிடிதத்ுை்ைிகளுள் 10 விலங்குகள் ஆசிய 

வாழ்விடங்களினூசட மசல்லு ் சாரலகளால் மபரிது ் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

உலக சநகிழி ஒப்பந்தம் 

 ஒரு மிகப்மபரிய பலதரப்பு சுற்றுசச்ூழல் ஒப்பந்தத்தில்,  “உலக மநகிழி ஒப்பந்த ்” 

எனப்படு ் ஒரு சட்டப்பூரவ்ப் பிரைப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு 175 நாடுகள் ஒப்புதல் அளிதத்ு 

உள்ளன. 

 இது ஒட்டு ம ாத்த மபாருள் விநிசயாகச ்சங்கிலியிரன அனதச ்சரிமசய்வதன் மூல ் 

மநகிழி  ாசுபாட்டு மநருக்கடியிரன ஒரு முடிவுக்குக் மகாை்டு வருதலுக்கான ஒரு 

ஒப்பந்த ாகு ்.  

 முதல் ஒப்பந்த ் மீதான ஒரு தீர ்ான ானது மகன்யாவின் ரநசராபியில் உள்ள ஐ.நா. 

சுற்றுசச்ூழல் சரபயின் சந்திப்பில் நிரறசவற்றப்பட்டது.  

 முதல் ஒப்பந்த ானது, 1950களில் மநகிழி கால ் அதிகரிக்கத் மதாடங்கியது முதல் 

உற்பத்தி மசய்யப்பட்ட 9 பில்லியன் டன் மநகிழிப் மபாருட்கரளச ்சரியான முரறயில் 

ரகயாள முயல்கிறது.  

 தற்சபாது, இந்த நாடுகள் 2024 ஆ ் ஆை்டுக்குள் இந்த ஒப்பந்ததத்ிரன எவ்வாறு 

அ ல்படுத்துவது என்பது குறித்து பைியாற்றத் மதாடங்கியுள்ளன. 
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சபருந்தடுப்பு பவளப் பாளறப் பகுதியில் வாழும் மீன்களின் வண்ணம் குன்றுதல் 

 பருவநினல ெோற்றத்தின் கோரணெோக, கடல்கள் மவப்பெனடகின்றன.  

 இதனோல் பவளப் போனறகள் மதோடரந்்து மவளுக்கப்படுவதோல் ஆஸ்திஜரலியோவின் 

மபருந்தடுப்பு பவளப் போனறப் பகுதியில் வோழுெ் மீன்களின் வண்ணெ் ெங்குவதற்குெ் 

அவற்றின் நிறத்னத இழப்பதற்குெ் அனவ கோரணெோகின்றன. 

 குஜளோபல் ஜசஞ்ச ்பயோலஜி என்ற அனெப்பினோல் மவளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்னகயில் இது 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஆஸ்திஜரலியோவின் குயின்ஸ்லோந்தில் உள்ள ஜஜெ்ஸ் குக் பல்கனலக்கழகதத்ினனச ்

ஜசரந்்த டோக்டர ்மஹமிங்சன் இந்த ஆய்வறிக்னகயினன மவளியிட்டோர.் 

 சமீபதத்ில் மவளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வறிக்னகயோனது, மீன்களின் நிறெ் ெற்றுெ் 

அவற்றின் வோழ்க்னகச ்சூழலில் கோணப்படுெ் ெோற்றங்கனளக் கண்கோணித்துள்ளது. 

 ஆரோய்சச்ியோளரக்ளின் கூற்றுப் படி, மீன்களின் நிற ஜவறுபோடு என்பது உள்ளூர ் சூழல் 

அனெப்புடன் இனணக்கப் பட்டுள்ளது. 
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வருடாந்திர எல்ளல அறிக்ளக 2022 

 

 ஐக்கிய நோடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அனெப்போனது 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 

வருடோந்திர எல்னல என்ற அறிக்னகயினன சமீபதத்ில் மவளியிட்டது. 

 இனரசச்ல், பிழெ்புகள், மபோருதத்மின்னெகள் : அதிகரித்து வரு ் சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிரனகள் (Noise, Blazes, and Mismatches: Emerging Issues of Environmental Concern)  என்று 

இந்த அறிக்ரகக்குத் தரலப்பிடப் பட்டது.  

 இந்தப் புதிய அறிக்ரகயில், காட்டுத்தீ, ஒலி  ாசுபாடு  ற்று ் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அசச்ுறுதத்ல்கள் பரவலான சுற்றுசச்ூழல் சசதத்திரன ஏற்படுதத்ு ் எனவு ் அவற்ரற 

விரரவாகக் கவனித்து நடவடிக்ரக எடுக்க ஜவண்டுெ் எனவு ் ஐக்கிய நாடுகள் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அர ப்பு கூறியுள்ளது.  

 பருவநிரல  ாற்ற ்,  ாசுபாடு  ற்று ் உயிரிப் பல்லுயிரப்் மபருக்க இழப்பு சபான்ற 

புவியின் மூன்று மநருக்கடி நிரலக்குத் தீரவ்ு காை்பதற்கான அவசியத் சதரவயிரன 

இது எடுத்துரரக்கிறது. 

 ஒலி  ாசுபாடானது “ஒரு மகாடூர ானக் மகாரலயாளி” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 2002   ற்று ் 2016 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கிரடயில், சராசரியாக 423 மில்லியன் மைக்சடர ்

நிலப்பரப்புகள் காட்டுத்தீ காரை ாக எரிந்து நாச ானதாக இந்த அறிக்ரக கூறுகிறது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

பயஞ்ெனா துவாதசி 

 இது ெகோபோரதத்தில் கிருஷ்ணன் பங்கு மபறுெ் அதத்ியோயத்னத நினனவு கூறுெ் ஒரு 

னவணவத் திருவிழோவோகுெ். 

 இது ஒடிசோவில் மகோண்டோடப்படுெ் 500 ஆண்டுகள் பழனெயோன ஒரு திருவிழோவோகுெ். 

 இந்தத் திருவிழோவில் குனறந்தபட்செ் 701 உணவுப்மபோருட்கள் தயோரிக்கப்படுகிறது.  

 

 

பத்ரா சமல்நிளல நீரப்்பாெனத் திட்டம் 

 

 கரந்ோடகோ முதல்வர ் பசவரோஜ் மபோெ்னெ ெத்திய அரசின் உயர ் அதிகோரக் குழுவோனது 

பத்ரோ ஜெல்நினல நீரப்்போசனத் திட்டத்திற்குத் ஜதசிய அளவிலோன திட்ட அந்தஸ்தினன 

வழங்கியுள்ளதோக அறிவிதார.்  

 கரந்ோடக ெோநிலத்தில் இந்த அந்தஸ்தினனப் மபற்ற முதல் திட்டெ் இதுவோகுெ்.  

 இந்தத் திட்டெோனது நீரப்்போசனத் திட்டதத்ினன வினரவுபடுத்தச ் மசய்வஜதோடு, நீரப்் 

பற்றோக்குனற மிக்க ெதத்ிய கரந்ோடகப் பகுதியினன நீரவ்ளமிக்கதோக ெோற்றுெ் ஒரு 

முயற்சியிலுெ் உதவுெ். 
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சகாெச்ின் ெரவ்சதெ விமான நிளலய நிறுவனம் 

 

 மகோசச்ின் சரவ்ஜதச விெோன நினலய நிறுவனெோனது ஜகரளோவின் கண்ணூர ்

ெோவட்டத்திலுள்ள  னபயனூர ்அருஜக 12 MWp திறனரடய சூரியசக்தி ஆரலரய நிறுவ 

உள்ளது. 

 2015 ஆ ் ஆை்டில் இந்த வி ான நிரலய நிறுவன ் முழுவது ் சூரிய சக்தியினால் 

இயங்கு ் உலகின் முதல் வி ான நிரலய ் என்ற மபருர ரயப் மபற்றது.  

 

லெெ்த் சபார்புகன்  

 லசச்ித் ஜபோரப்ுகனுனடய 400வது பிறந்தநோனளமயோட்டி அசோெ் முதல்வர ் பல நலத ்

திட்டங்கனள அறிவித்திருந்தோர.்  

 லசச்ித் ஜபோரப்ுகன் என்பவர ்அஜஹோெ் (Ahom) பனடயின் தளபதியோகவுெ் அசோமிய ஜதசிய 

வோதத்தின் அனடயோளெோகவுெ் திகழ்ந்தவர ்ஆவோர.்  

 முந்னதயப் ஜபோரக்ளில் அஜஹோெ்களோல் னகப்பற்றப்பட்டப் பிரஜதசங்கனள 1669 ஆெ் 

ஆண்டில், மீண்டுெ் னகப்பற்றுவதற்கோக ஜவண்டி ரோஜ்புத் ென்னர ் முதலோெ் ரோஜோரோெ் 

சிங்கினன அவுரங்கசீப் அனுப்பினோர.்  

 எனஜவ, அஜஹோெ் ெற்றுெ் முகலோயரக்ளுக்கு இனடயில், வடக்கு கவுகோதத்ியிலுள்ள 

அலஜபோய் ெனலயில் அலஜபோய் ஜபோரோனது நனடமபற்றது.  

 அலஜபோய் ஜபோரில் மபருெ் ஜதோல்வினயச ் சந்திதத் பிறகு, லசச்ித் ஜபோரப்ுகன் 1671 ஆெ் 

ஆண்டில், (மவறுெ் 2 ஆண்டுகளுக்குள்) முகலோயரக்னள அழித்தோர ்(சரோய்கோட் ஜபோரில்).  

 பிரெ்ெபுத்திரோ நதியில் நடந்த சரோய்கோட் ஜபோரில் (கடற்பனட ஜபோர)் லசச்ித் மவற்றி 

மபற்றோர.்  

 அஜஹோெ் இரோஜ்ஜியெோனது 13 ஆெ் நூற்றோண்டின் அரசரோன சோவ்லங் சுகோபோவினோல் 

நிறுவப் பட்டதோகுெ்.  
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கின்னஸ் ொதளன – உஜ்ளஜன் 

 

 ெத்தியப் பிரஜதசத்தில் உள்ள உஜ்னஜன் நகரெ், 10 நிமிடங்களில் 11.71 லட்செ் களிெண் 

விளக்குகனள( தியோஸ்) ஏற்றி கின்னஸ் சோதனன ஒன்னறப் பனடத்துள்ளது. 

 ெகோ சிவரோத்திரினய முன்னிட்டு ‘சிவ ஜஜோதி அரப்்பணெ் ெஜஹோத்ஸவ்’ நிகழ்சச்ியின் 

ஒரு பகுதியோக இந்த தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன. 

 இதன் மூலெ், 2021 ஆெ் ஆண்டில் உதத்ரப் பிரஜதச ெோநிலெ் அஜயோதத்ியில் 9.41 லட்செ் 

தீபங்கள் ஏற்றப்பட்ட முந்னதய ஒரு சோதனனனய உஜ்னஜன் முறியடிதத்து. 

 உஜ்னஜன் ‘ெஹோகல் பூமி’ (Land of Mahakal) என்றுெ் அனழக்கப்படுகிறது. 

 

சஹரத் திருவிழா 

 

 ஜஹரத் அல்லது 'ஹர (சிவன்) இரவு' ஆனது மபோதுவோக ெகோ சிவரோதத்ிரி என்று அனழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது ஜெ்மு ெற்றுெ் கோஷ்மீர ் முழுவதுெ் உள்ள கோஷ்மீரி பண்டிட்களோல் மகோண்டோடப் 

படுெ் ஒரு முக்கியத் திருவிழோவோகுெ். 

 இந்தத் திருவிழோ சிவன் ெற்றுெ் உெோ (போரவ்தி) ஜதவியின் திருெண நோள் நினனவினனக் 

குறிக்கிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டின் ஜஹரத் திருவிழோ  பிப்ரவரி 28 அன்று மகோண்டோடப்பட்டது. 

 ஜஹரத் திருவிழோ "திரஜயோதசி" அல்லது போல்குணோ ெோதத்தின் (இந்து நோட்கோட்டி) 

அெோவோனச பகுதியின் 13வது நோளில், பிப்ரவரி ெற்றுெ் ெோரச் ் இனடஜய மகோண்டோடப் 

படுகிறது. 
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 ஜதசதத்ின் பிற பகுதிகளில் சதுரத்்தசி அல்லது போல்குணோவின் 14வது நோளன்று ெகோ 

சிவரோத்திரி மகோண்டோடப்படுகிறது. 

 

ஒட்டகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமம்பாட்டுக் சகாள்ளக 

 ரோஜஸ்தோன் ெோநில அரசோனது தனது 2022-23 ஆெ் ஆண்டு நிதிநினல அறிக்னகயில் 

‘ஒட்டகப் போதுகோப்பு ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டுக் மகோள்னகனய’ அறிவித்துள்ளது. 

 அெ்ெோநில அரசின் புள்ளிவிவரங்களின் படி, ரோஜஸ்தோனில் இரண்டு லட்சத்திற்குெ் 

குனறவோன ஒட்டகங்கஜள உள்ளன.  

 ஜெலுெ், 2012 ஆெ் ஆண்டிலிருந்து நோடு முழுவதுெ் உள்ள ஒட்டகங்களின் எண்ணிக்னக 1.5 

லட்செ் வனர குனறந்துள்ளது. 

 கடந்த 2019 ஆெ் ஆண்டில் ஜெற்மகோள்ளப்பட்டக் கணக்மகடுப்பின்படி சுெோர ் 2.5 லட்செ் 

ஒட்டகங்கள் இருந்தன. 

 ஒரு மபரிய ெக்கள் சமூகதத்ின் வோழ்வோதோரதத்ிற்கு ஒட்டகங்கள் ஆற்றுெ் பங்கின் 

முக்கியதத்ுவத்னத அங்கீகரிப்பதற்கோக ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டுெ் ஜூன் 22 அன்று உலக ஒட்டக 

தினெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

மத்தியப் புலனாய்வு அளமப்பிற்கான இளெவு திரும்பப் சபறல் 

 தனது ெோநிலத்தில் வழக்குகனள விசோரிப்பதற்கு ெத்தியப் புலனோய்வு அனெப்பிற்குக் 

மகோடுக்கப்பட்ட ஒரு இனசவினன திருெ்பப் மபறுெ் 9வது ெோநிலெோக ஜெகோலயோ ெோறி 

உள்ளது. 

 அதோவது, ஒரு ெோநில அரசின் ஒப்புதல் இன்றி, அெ்ெோநிலத்திலுள்ள ெதத்ிய அரசு 

அதிகோரிகள் அல்லது தனிநபரக்ள் மீது எந்தமவோருப் புதிய வழக்குகனளயுெ் ெத்தியப் 

புலனோய்வு அனெப்பு பதிவு மசய்ய இயலோது. 

 ஜெகோலயோவிற்கு முன்போக ெத்தியப் புலனோய்வு அனெப்பிற்கு வழங்கிய இனசவினனத ்

திருெ்பப் மபற்ற இதர 8 ெோநிலங்களோவன; பஞ்சாப்,  காராஷ்டிரா, ச ற்கு வங்காள ், 

ராெஸ்தான், சத்தீஸ்கர,் ொரக்்கை்ட், மிசசார ்  ற்று ் சகரளா ஆகியனவாகு ். 

 2015 ஆ ் ஆை்டில் முதன்முதலாக இந்த இரசவிரனத் திரு ்பப் மபற்ற  ாநில ் 

மிசசார ் ஆகு ்.  

 

உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதெம் 

 ஆந்திரப் பிரஜதசெ் உயரநீ்திென்றெோனது, அெரோவதினய அெ்ெோநிலத் தனலநகரெோக 

ெோற்றுெோறுெ் 3 தனலநகரங்கனள உருவோக்குவதற்கோனப் புதிய ஒரு சட்டத்தினன 

இயற்றுவதற்கு அெ்ெோநில அரசிற்கு உரினெ இல்னல என்றுெ் தீரப்்பளித்தது. 

 ஒரு ெோநிலத்தின் சட்டென்றெ், நிரவ்ோகெ் ெற்றுெ் நீதிதத்ுனற  அனெப்புகனள நிறுவச ்

மசய்வது மதோடரப்ோக முடிமவடுப்பதற்கு போரோளுென்றதத்ிற்கு ெட்டுஜெ தகுதி உள்ளது 

எனவுெ், இது அரசியலனெப்புச ் சட்டதத்ின் 4வது சட்டப்பிரிவில் ெனறமுகெோகக் கூறப் 

பட்டுள்ளதோகவுெ் அந்த நீதிென்றெ் கூறியது. 
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சகானாரக்் சகாவில் நகரம் 

 

 ஜகோனோரக்் ஜகோவில் நகரினன 100% சூரிய நகரெோக ெோற்றுவதற்கு ஒடிசோ திட்டெ் 

இட்டுள்ளது. 

 இது கங்னக வெ்சத்தின் ஒரு ெோமபருெ் அரசரோன முதலோெ் நரசிெ்ெ ஜதவரோல் 

கட்டனெக்கப் பட்டது. 

 இந்தக் ஜகோவிலோனது 1984 ஆெ் ஆண்டில் யுமனஸ்ஜகோ உலகப் போரெ்பரியத் தளங்கள் 

பட்டியலில் ஜசரக்்கப்பட்டது.  

 இக்ஜகோவிலோனது ‘பிளாக் பசகாடா’ (கறுப்பு சகாவில்) எனவு ் அரழக்கப்படுகிறது. 

 அசத சபால, பூரி நகரிலுள்ள ஜகன்னோதர ் ஜகோவில் மவள்னள ஜகோவில் என அனழக்கப் 

படுகிறது.  

 

ளமக்சராொஃப்ட் தரவு ளமயம் 

 னெக்ஜரோசோஃப்ட் நிறுவனெோனது இந்தியோவில் தனது 4வது தரவு னெயத்தினன 

மதலுங்கோனோவின் னஹதரோபோத் நகரில் அனெக்க உள்ளதோக அறிவிதத்ுள்ளது.  

 னஹதரோபோத்  தரவு னெயெோனது இந்தியோவிலுள்ள மிகப்மபரிய தரவு னெயங்களுள் 

ஒன்றோக திகழுெ். 

 இது 2025 ஆெ் ஆண்டில் மசயல்போட்டுக்கு வருெ். 

 னெக்ஜரோசோஃப்ட் நிறுவனெோனது, புஜன, முெ்னப, ெற்றுெ் மசன்னன ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் ஏற்கனஜவ தனது தரவு னெயத்தினனக் மகோண்டுள்ளது.  
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சகௌெல்ய மாத்ரித்வ சயாஜனா  

 

 சத்தீஸ்கர ் முதலனெசச்ர ் பூஜபஷ் போஜகல் ‘மகௌசல்ய ெோதர்ித்வ ஜயோஜனோ’ என்ற ஒரு 

திட்டதத்ினன அறிமுகெ் மசய்தோர.்  

 ஒரு மபண்ணிற்கு 2வது குழந்னத பிறந்தோல், அவருக்கு இத்திட்டதத்ின் கீழ், 5000 ரூபோய் 

உதவித் மதோனக வழங்கப் படுவதற்கு அவர ்தகுதி மபறுகிறோர.்  

 இத்திட்டெோனது மபண் குழந்னதகளின் வளரப்்பு ெற்றுெ் கல்விக்கு உதவுெ்.   

 

ஆமா சயாஜனா மற்றும் பாகினி திட்டம்  

 சிக்கிெ் முதல்வர ்பிஜரெ் சிங் தெோங், ‘ஆெோ ஜயோஜனோ ெற்றுெ் போகினி திட்டதத்ினன’ அரசு 

வினரவில் மசயல்படுதத்ுெ் என அறிவித்துள்ளோர.்  

 ஆெோ ஜயோஜனோ திட்டத்தின் கீழ் ெோநிலதத்ில் உள்ள பணிக்குச ் மசல்லோத தோய்ெோரக்ள் 

ெத்தியில் ஜசமிக்குெ் பழக்கத்தினன ஊக்குவிக்குெ் ஒரு ஜநோக்கதத்ுடன், அவரக்ளின் 

வங்கிக் கணக்கில் ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 மதோனகனய அரசு வழங்க உள்ளது.  

 போகினி திட்டெோனது ெோதவிடோய்க்கோன துப்புரவுத் துணிகள் எளிதில் கிரடக்கா ல் 

சபாவது/மபற இயலாதது ஜபோன்ற சில கோரணங்களோல் மபண் குழந்னதகள் பள்ளிப் 

படிப்பிலிருந்து இனடநிற்றனலக் குனறப்பனதயுெ் ெோதவிடோய் ஆஜரோக்கியெ் ெற்றுெ் 

சுகோதோரத்தினன உறுதி மசய்வனதயுெ் ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது.  

 

பால் – தத்வவ் படுசகாளல  

 குஜரோத் அரசோனது, 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்07 அன்று போல் – தத்வவ் படுமகோனலயின் 100 

ஆெ் ஆண்டு நினறவினன அனுசரிதத்து.  

 போல் – தத்வவ் படுமகோனல என்பது, ஆங்கிஜலயரக்ளோல் சுெோர ் 1,200 பழங்குடியினப் 

ஜபோரோளிகள் (பில் பழங்குடியினர)் மகோல்லப்பட்ட ஒரு நிகழ்வோகுெ்.  

 இது 1922 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 07 அன்று, அப்ஜபோனதய இடோர ் ெோகோணதத்ின் (இன்னறய 

குஜரோத ் ெோநிலெ்) சபர ் கந்தோ ெோவட்டத்தின் போல் – சித்தரியோ ெற்றுெ் தத்வோங் ஆகிய 

கிரோெங்களில் நனடமபற்றது.    
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மாத்ருெக்தி உதய்மிதா திட்டம்  

 மதோழில் முனனஜவோருக்கு உதவி வழங்கச ் மசய்வதற்கோக ஹரியோனோ ெோநில அரசு, 

ெோதர்ுசக்தி உதய்மிதோ என்ற ஒரு திட்டதத்ினன அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், பரிவோர ் மபசச்ோன் பதர்ோவின் சரிபோரக்்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பனடயில், 5 லட்செ் ரூபோய்க்குெ் குனறவோன அளவிலோன வருடோந்திரக் குடுெ்ப 

வருெோனத்தினனக் மகோண்டுள்ள மபண்களுக்கு, 3 லட்செ் ரூபோய் வனரயிலோன மென் 

கடன்கள் நிதி நிறுவனங்களோல் வழங்கப்படுெ்.   

 

 

இந்திர தனுஷ் திட்டம்  

 

 இந்திய அரசின் இந்திர தனுஷ் திட்டெோனது ஒரு சுகோதோர நல முன்மனடுப்போகுெ்.  

 இத்திட்டெோனது முதலில் 2014 ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ்15 அன்று மதோடங்கப்பட்டது.  

 இந்தத் திட்டெோனது, இந்தியோவில் 90% முழு ஜநோய்த்தடுப்புத் திறன் பரவனல எட்டச ்

மசய்வனதயுெ், 2022ஆெ் ஆண்டில் இதனன நினலமபறச ் மசய்வனதயுெ் ஜநோக்கெோகக் 

மகோண்டுள்ளது.  

 மவற்றிகரெோன ஜகோவிட் – 19 தடுப்பூசி வழங்கீடு  ட்டு ல்லா ல், 90.5% பரவலுடன் முழு 

ஜநோய்த் தடுப்புத் திறன் வழங்கீட்டில் இந்தியோவிஜலஜய அதிகப் பரவல் மகோண்ட 

ெோநிலெோக ஒடிசோ திகழ்கிறது. 
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முந்ளதய ஓய்வூதியத் திட்டம் 

 இரோஜஸ்தோனுக்கு அடுதத்ப்படியோக, அரசு ஊழியரக்ளுக்கோன பனழய ஓய்வூதியத ்

திட்டதன்த மீண்டுெ் அறிமுகப்படுத்திய 2வது ெோநிலெோக சத்தீஸ்கர ்ெோறியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டெோனது 2004 ஆெ் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல், அடல் பிஹோரி வோஜ்போய் 

தனலனெயிலோன ஜதசிய ஜனநோயகக் கூட்டணி அரசோல் னகவிடப்பட்டு, சந்னத சோரந்்த 

ஓய்வூதியத் திட்டெோனது (market-driven pension scheme) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

துதாலா கிராமம் – குஜராத்  

 ஜகோல்டி ஜசோலோர ் என்ற நிறுவனெோனது, ஸ்ரீரோெகிருஷ்ணோ அறிவு அறக்கட்டனளயுடன் 

இனணந்து மதற்கு குஜரோத்திலுள்ள துதோலோ என்ற ஒரு கிரோெத்தினன சூரிய சக்தி 

ெயெோக்குெ் ஒரு திட்டத்திற்கோன அடிக்கல்லினன நோட்டியுள்ளது.  

 450 Kw திறனுள்ள சூரியசக்தி கூரரத்தகடுகள் அர க்கு ் இத்திட்ட ானது சு ார ் 350 

வீடுகளிலு ் அங்கன்வாடிகள்  ற்று ் கிரா ப் பஞ்சாயத்து சபான்ற சில மபாது 

இடங்களிலு ் ஆற்றல் வழங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படு ்.  

 இது நிரறவரடந்தால் இந்த அறக்கட்டரளயினால் வழங்கப்பட்ட சூரிய மின் தகடுகள் 

மூல ் முழுவது ் ஆற்றல் வழங்கப்பட்ட முதல் கிரா  ாக இது  ாறு ்.  

 

 

சிறுத்ளதகள் ெரணாலயம் 

 

 இந்திய நோட்டிஜலஜய சிறுத்னதகனள அறிமுகப்படுதத்ுெ் முதல் ெோநிலெோக ெதத்ியப் 

பிரஜதசெ் ெோற உள்ளது. 

 ஷிஜயோபூரில் உள்ள குஜனோ போல்பூர ் என்ற சரணோலயெ் 12 முதல் 15 சிறுத்னதகனளக் 

மகோண்டிருக்குெ். 

 இந்திய நோட்டில் கனடசிச ் சிறுத்னத மகோல்லப் பட்டு 74 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த 

நடவடிக்னக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

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


                   
 

169 
 

முக்கிய மந்திரி ொ ஸ்ராமி கல்யாண் பிரகல்பா திட்டம் 

 திரிபுரோ அரசோனது, ஜதயினலத ் மதோழிலோளரக்ளுக்கோக ‘முக்கிய ெந்திரி சோ ஸ்ரோமி 

கல்யோண் பிரகல்போ’ என்ற ஒரு சிறப்புத் திட்டத்னத அறிவித்துள்ளது. 

 திரிபுரோவின் 7000 ஜதயினலத் ஜதோட்டத் மதோழிலோளரக்னளச ் சமூகப் போதுகோப்பு வனல 

அனெப்பின் கீழ் மகோண்டு வருவதற்கோன ஒரு நடவடிக்னகயோக இந்தத ் திட்டெோனது 

அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சிறப்புத் திட்டெ் ஜதயினலத ்ஜதோட்டத் மதோழிலோளரக்ளுக்கு வீடு, நியோய வினலப் 

மபோருட்கள் ெற்றுெ் நிதியுதவி ஆகியனவ கினடப்பனத உறுதி மசய்யுெ். 

 

ஆளில்லா விமானப் பயிற்சிப் பள்ளி - குவாலியர ்

 ெத்தியப் பிரஜதச ெோநிலத்தின் குவோலியரில் முதல் ஆளில்லோ விெோனப் பயிற்சிப் 

பள்ளினய ெத்தியப் மபோது விெோனப் ஜபோக்குவரத்து துனற அனெசச்ர ் ஜஜோதிரோதிதய் 

சிந்தியோ ெற்றுெ் ெதத்ியப் பிரஜதச ெோநில முதல்வர ் சிவரோஜ் சிங் சவுகோன் ஆகிஜயோர ்

இனணந்து மதோடங்கி னவத்தனர.் 

 ெத்தியப் பிரஜதசத்தின் பல்ஜவறு நகரங்களில் திறப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள ஐந்து 

ஆளில்லோ விெோனப் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் இதுவுெ் ஒன்றோகுெ். 

 ெற்ற நோன்கு நகரங்கள் ஜபோபோல், இந்தூர,் ஜபல்பூர ்ெற்றுெ் சதன்ோ ஆகியனவோகுெ். 

 

சிறாரக்ளுக்கான நிதிநிளல அறிக்ளக - மத்தியப் பிரசதெம் 

 ெத்தியப் பிரஜதச ெோநில அரசு, தனது ஆண்டு நிதித் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியோக முதல் 

முனறயோக ‘சிறோரக்ளுக்கோன நிதிநினல அறிக்னகனய’ தோக்கல் மசய்தது. 

 இது குழந்னதகளுக்குப் பிரகோசெோன எதிரக்ோலெ் இருப்பனத உறுதி மசய்யுெ். 

 குழந்னத இறப்பு ெற்றுெ் ஊட்டசச்தத்ுக் குனறபோடுகள் உள்ளிட்டவற்றிற்கோன, 

குழந்னதகனள னெயெோகக் மகோண்ட பல திட்டங்கனளக் னகயோள்வதற்கு ஜவண்டி, 

சிறோரக்ளுக்கோன இந்த நிதிநினல அறிக்னக அரசோங்கதத்ிற்கு உதவுெ். 
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இந்திரயானி மருத்துவ நகரம் 

 ெகோரோஷ்டிரோ ெோநில அரசோனது, புஜனவில் 'இந்திரயோனி மெடிசிட்டி' என்ற மபயரில் 

இந்திய நோட்டின் முதல் ெருத்துவ நகரத்னத அனெக்க உள்ளதோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது அனனதத்ு வனகயோன பல்ஜவறு சிறப்புச ்சிகிசன்சகனளயுெ் ஒஜர இடதத்ில் வழங்கச ்

மசய்வதற்கோன இடெோக விளங்குெ். 

 இந்திரயோனி மெடிசிட்டியில் (ெருதத்ுவ நகரதத்ில்) ெருத்துவெனனகள், ெருத்துவ 

ஆரோய்சச்ி னெயங்கள், ெருந்துத ் தயோரிப்பு, ஆஜரோக்கியெ் ெற்றுெ் பிசிஜயோமதரபி 

(உடலியக்க ெருத்துவெ்) ஆகியனவ இடெ் மபறுெ். 

 

செயற்ளக நுண்ணறிவு & எந்திரனியல் சதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

 நாட்டின் முதலோவது மசயற்ரக நுை்ைறிவு  ற்று ் எந்திரனியல் மதாழில்நுட்பப் 

பூங்காவானது (ARTPARK) கரந்ாடகாவின் மபங்களூரு நகரில் மதாடங்கப்பட்டது. 

 மசயற்ரக நுை்ைறிவு & எந்திரனியல் மதாழில்நுட்பப் பூங்கா ஆனது AI Foundry என்ற 

அர ப்புடன் இரைந்து இந்தியாவில் ச ற்மகாள்ளப்படு ்  மசயற்ரக நுை்ைறிவு 

 ற்று ் எந்திரனியல் கை்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக $100 மில்லியன் 

அளவிற்குத் துைிகர நிதிரய வழங்க உள்ளது. 

 

 

எண்ணிம தண்ணரீ் வங்கி 
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 'அக்சவரிய ் (AQVERIUM) எனப்படு ் இந்தியாவின் முதல் எை்ைி  தை்ைீர ் வங்கி 

என்பது கரந்ாடகாவின் மபங்களூரு நகரில் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது சிறந்த நீர ் ச லாை்ர ரய சநாக்க ாகக் மகாை்ட ஒரு புதுர யான முயற்சி 

ஆகு ். 

 இது அக்வாக்ராப்ட் குரூப் மவன்சச்ரஸ்் என்ற நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 எை்ைி  தை்ைீர ் வங்கி என்பதரன சில மபாதுவான ச  ்பாட்டு  சவால்கரளச ்

ச ாளிப்பதில் ச லு ் சில உதவிகனள வழங்கக் கூடிய, அரனத்து நிறுவனங்கள்  ற்று ் 

ஆதாரங்களில் இருந்து மபறப்படு ் நீரவ்ளத்  தரவுகளின் ஒரு மதாகுக்கப்பட்ட பட்டியல் 

என்று மகாள்ளலா ்.   

 

மும்ளப பருவநிளல செயல் திட்டம் 

 

 பிருைன் மு ்ரப  ாநகராட்சிக் கழக ் தயாரிதத் மு ்ரப பருவநிரல மசயல் திட்டெ் 

என்பது மவளியிடப்பட்டது. 

 பருவநிரல  ாற்றத்தின் சவால்கரளச ் ச ாளிப்பதற்காக மு ்ரப நகரத்திற்கான 30 

ஆை்டு கால ஒரு மசயல்திட்டத்திரன மு ்ரப பருவநிரல மசயல் திட்ட ் வகுதத்ு 

உள்ளது. 

 2050 ஆ ் ஆை்டிற்குள் நிகரப் பூெ்ஜிய உமிழ்வு என்ற ஒரு இலக்ரக அரடய குறுகிய, 

நடுத்தர  ற்று ் நீை்ட காலப் பருவநிரல இலக்குகரள இதத்ிட்ட ் நிரை்யித்துள்ளது. 

 அடுத்த 30 ஆை்டுகளில் மிகப்மபரிய  ாற்றங்கள் மசய்யப்பட சவை்டிய ஆறு 

மூசலாபாயப் பகுதிகரள இத்திட்ட ் அரடயாள ் கை்டுள்ளது. 

 இதன் மூல ் 2050 ஆ ் ஆை்டுக்குள் காரப்ன் உமிழ்ரவ அகற்றச ் மசய்வதற்கான 

திட்டங்கரள உருவாக்கு ் முதல் மதற்காசிய நகர ாக மு ்ரப திகழ்கிறது. 

 மு ்ரப பருவநிரல மசயல் திட்டத்தின் முக்கிய சநாக்க ானது, மு ்ரபயின் எரிசக்தி 

கட்டர ப்பிரனக்  காரப்ன் நீக்க ் மசய்வதாகு ். 

 

பயிர ்பல்வளகப்படுத்தல் முளறகள் 

 தனது பயிர ்பல்வரகப்படுத்தல் முரறகரள குறியீட்டு வடிவில் பதிவு மசய்துள்ள முதல் 

இந்திய  ாநில ாக மதலுங்கானா  ாறியுள்ளது. 

 பயிர ்பல்வரகப்படுத்தல் குறியீடு ஓர ்அடிப்பரட  திப்ரபக் மகாை்டுள்ளது.  
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 இது ஒரு பயிருக்மகன ஒதுக்கப்பட்ட ம ாத்தச ் சாகுபடி பரப்பின் சதவீதத்ரதக் 

குறிக்கிறது. 

 இதில் குறியீட்டு  திப்பு அதிக ாக இருந்தால், பயிரக்ள் மிகவு ் பல்வரகப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளன என்பரதக் குறிக்கிறது. 

 மதலுங்கானாவில், பல  ாவட்டங்கள் 0 முதல் 5 வரரயிலான குறியீட்டு  திப்புகரளக் 

மகாை்டுள்ளன. 

 பயிர ் பல்வரகப்படுத்தல் குறியீடானது அ ் ாநிலத்தில் எதிரக்ாலப் பயிர ் பல்வரகப் 

படுதத்லுக்கு ஓர ்அடிப்பரட  திப்பீடாக இருக்கு ். 

 

 

மாத்ருபூமி 

 

 ெனலயோள நோளிதழோன ெோதர்ுபூமியின் நூற்றோண்டு விழோவின் முழு ஆண்டு 

அளவிலோனக் மகோண்டோட்டங்கனளப் பிரதெர ்நஜரந்திர ஜெோடி மதோடங்கி னவத்தோர.் 

 1923 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 18 ஆெ் ஜததியன்று ெோத்ருபூமி நோளிதழ் நிறுவனெ் இயங்கத ்

மதோடங்கியது. 

 இது சமூகச ் சீரத்ிருத்தங்கள் ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டுச ் மசயல் நிரல்கனளக் கடந்து, ஜதசிய 

நலன் சோரந்்த பிரசச்ினனகனளத் மதோடரந்்து முன்னினலப்படுதத்ச ் மசய்வதில் 

முன்னணியில் உள்ளது. 
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நில உரிளமளயக் கண்காணிப்பதற்கான இயக்க வளரபடம் 

 கிரோெங்களில் இயக்க (ெோறுநினல) வனரபடெ்  (dynamic map) என்ற கருதத்ோக்கதத்ினன 

அறிமுகெ் மசய்த முதல் ெோநிலெோக பீகோர ்ெோற உள்ளது. 

 இந்த வனரபடெோனது ஒவ்மவோரு முனற நில உரினெ னகெோறுெ் ஜபோதுெ்  தோனோகஜவ 

புதுப்பிக்கப் படுெ். 

 சட்ட ஜெோதல்கனளக் குனறப்பஜத இந்த நடவடிக்னகயின் ஜநோக்கெ் ஆகுெ். 

 

ஹரியானா மதமாற்ற எதிரப்்பு மசொதா 

 ஹரியோனோ சட்டசனபயோனது, “2022 ஆ ் ஆை்டு ைரியானா சட்டவிசராத  த ாற்றத ்

தடுப்பு  சசாதாவிரன” நிரறசவற்றியுள்ளது. 

 இந்த ெஜசோதோவோனது பலோதக்ோரெ், ஜெோசடி முனறகள், வசியெ் (அ) திருெணெ் என்ற 

மபயரில் ெதெ் ெோறுவனதத் தனட மசய்ய வினழகிறது.  

 இந்த வனகயில் ெத்தியச ்சட்டெ் எதுவுெ் இல்னல 

 இது ஜபோன்ற ஒரு ெஜசோதோ உதத்ரப்பிரஜதசெ் ெற்றுெ் இெோசச்லப் பிரஜதசெ் ஆகிய 

இடங்களில் ஏற்கனஜவ நினறஜவற்றப்பட்டுள்ளது. 

 ஜெலுெ் இது ஜபோன்ற முன்மெோழிவுகள் ெத்தியப் பிரஜதசெ் ெற்றுெ் கரந்ோடகோ ஜபோன்ற 

ெோநிலங்களில் உள்ளன. 

 

புதிய கடல் இனங்களள அளடயாளம் காணுதல் 

 

 ெத்தியக் கடல் மீன்வள ஆரோய்சச்ி நிறுவனெோனது (CMFRI - Central Marine Fisheries Research 

Institute), ஜகரளோவின் இந்தியக் கடற்கனரயில் ஒரு புதிய கோரங்கிட் மீன்  இனத்தினன 

அனடயோளெ் கண்டுள்ளது. 

 புதிதோக அனடயோளெ் கோணப்பட்ட இந்த மீன் ‘ரோணி (குயின்) மீன்’ என்ற வரகரயச ்

ஜசரந்்தது. 

 இந்த மீனின் அறிவியல் மபயர ் ஸ்கோெ்பிரோய்ட்ஸ் மபலோகிகஸ் (Scomberoides pelagicus) 

என்பதோகுெ். 

 உள்ளூர ்மெோழியில் இந்த மீன் ‘மபோல வட்டோ’ என்று அனழக்கப்படுகிறது. 
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கஹிரம்ாதா அரிபாடா 

 

 சுெோர ் 2.45 லட்செ் ஆலிவ் மரட்லி (சிற்றோனெகள்) முட்னடயிடுவதற்கோக ஒடிசோவின்  

கடற்கனரயினூஜட அனெந்துள்ள கஹிரெ்ோதோ கடல்சோர ்சரணோலயதத்ின் நோசி – II என்ற 

கடற்கரரரய வந்தரடந்துள்ளன. 

 இரவ பசிபிக் மரட்லி கடல் ஆர  (Lepidochelys olivacea - மலபிசடாமசலிஸ் ஆலிவாசிசய) 

என்று ் அரழக்கப்படுகின்றன. 

 இது முதன்ர யாக பசிபிக்  ற்று ் இந்தியப் மபருங்கடல்களில் மவப்ப ான  ற்று ் 

மவப்ப ை்டல நீரப்்பகுதிகளில் காைப்படு ் நடுத்தர அளவிலான கடல் ஆர கள் 

ஆகு ்.  

 இந்தியப் மபருங்கடலில், ஒடிசாவிலுள்ள கஹிர ்ாதா அருசகயுள்ள ருசிகுல்யா இனப் 

மபருக்க னெயதத்ில் இரண்டு அல்லது மூன்று குழுக்களோக ஆலிவ் மரட்லி ஆனெகள் 

வனலயனெக்குெ். 

 இந்தியோவின் ஒடிசோ ெோநிலக் கடற்கனரயோனது உலகின் மிகப்மபரிய இனப்மபருக்க 

னெயெோகுெ்.  

 இதற்கு அடுதத் இடத்தில் மெக்சிஜகோ ெற்றுெ் ஜகோஸ்டோ ரிகோ ஆகியனவ உள்ளன.  

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மாதாபி பூரி புெ ்
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 ICICI வங்கியின் முன்னோள் வங்கியோளர ்ெோதோபி பூரி புச,் அஜய் தியோகி என்பவனர அடுதத்ு 

இந்தியப் பதத்ிரங்கள் ெற்றுெ் பரிெோற்ற வோரியதத்ின் ஒரு புதிய தனலவரோக  நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளோர.் 

 இவர ்இந்தியப் பத்திரங்கள் ெற்றுெ் பரிெோற்ற வோரியதத்ின் முதல் மபண் தனலவருெ், ஒரு 

ஒழுங்குமுனற அனெப்பிற்குத் தனலனெஜயற்ற முதல் குடினெப் பணி சோரோத ஒரு நபருெ் 

ஆவோர.் 

 

தீபம் ெட்டரஜ்ி எழுதிய புதிய புத்தகம்  

 இந்திய இரோணுவதத்ின் முன்னோள் தனலவர ்தீபெ் சட்டரஜ்ி, “The Millennial Yogi : A Modern – 

day parable about reclaiming one’s life” என்ற ஒரு புதியப் புத்தகதத்ிரன எழுதியுள்ளார.் 

 இந்தப் புதத்க ானது, மெய்சங்கர ்பிரசோத் (அ) மெய் (அ) வினி என்ற ஒரு  ாயத் துறவிப் 

பற்றி விவரிக்கிறது. 

 இந்தப் புதத்க ானது மபங்குயின் ராை்ட ் ைவுஸ் அசச்கதத்ின் ஒரு கிரளயான எபுரி 

என்ற பதிப்பகத்தினால் மவளியிடப்படுகிறது. 

 

 

ஜுனாயத் கமல் அஹ்மத்  

 உலக வங்கியின் இந்திய இயக்குநரோன ெுனோயத் கெல் அஹ்ெத் சரவ்ஜதச கடன் 

வழங்கீட்டு முகனெயின் துனணத் தனலவரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.்  

 அஹ்ெத் பன்னோட்டு முதலீட்டு உறுதி முகனெயின் (Multilateral Investment Guarantee Agency) 

மசயல் பிரிவின் துனணத் தனலவர ்மபோறுப்பினன வகிக்க உள்ளோர.்  

 இந்த வங்கிகளின் வரலோற்றில் இவ்வாறான ஒரு உயரப்தவிக்குத் ஜதரவ்ு மசய்யப்பட்ட 

2வது வங்கோள இனத்தவர ்இவஜர ஜதசியர ்ஆவோர.்  
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சபால்ட்ஸ்சமன் பதக்கம்  

 இயற்பியல் ஜபரோசிரியர,் தீபக் தோர ் ஜபோல்ட்ஸ்ஜென் பதக்கத்தினனப் மபற்ற முதல் 

இந்தியர ்என்ற மபருனெனயப் மபற்றுள்ளோர.்  

 புள்ளியியல் இயற்பியல் (statistical physics) துனறயில் ஆற்றப்படுெ் பங்களிப்பிற்கோக 3 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற, சரவ்ஜதச தூய ெற்றுெ் பயன்போட்டு இயற்பியல் ஒன்றியதத்ின் 

புள்ளியியல் – இயற்பியல் ஆனணயத்தினோல் இந்தப் பதக்கெோனது வழங்கப் படுகிறது.  

 இதற்கோன விழோவோனது இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் ெோதத்தில் ஜடோக்கிஜயோ நகரில் நனடமபற 

உள்ள ஸ்டோட்பிஸ்28 (StatPhys28) ெோநோட்டின் ஜபோது நடத்தப்படுெ்.   

 பிரின்ஸ்டன் பல்கனலக்கழகத்தின் ஜோன்.J. சைாஃபீல்டு என்பவரு ் இவருடன் சசரந்்து 

இந்தப் பதக்கதத்ிரனப் மபற உள்ளார.்  

 சபராசிரியர ்தார ்தற்சபாது புசனவிலுள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி  ற்று ் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனதத்ின் ஓய்வு மபற்ற ஆசிரியராக உள்ளார.் 

 

 

சஷன் வாரன்் 

 ஆஸ்திஜரலியோவின் சுழற்பந்து வீசச்ு நோயகனோன ஜஷன் வோரன்் தனது 52வது வயதில் 

கோலெோனோர.் 

 145 மடஸ்ட் ஜபோட்டிகளில் வினளயோடி 708 விக்மகட்டுகனள ஜஷன் வாரன்் வீழ்தத்ி உள்ளோர.் 

 இவரது கிரிக்மகட் வோழ்க்னகயோனது 1992 முதல் 2007 வனர நீடித்தது. 

 இவர ்1999 ஆெ் ஆண்டில் உலகக் ஜகோப்னபனய மவன்ற ஆஸ்திஜரலிய அணியில் ஒருவர ்

ஆவார.் 
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 ஜஷன் வோரன்் ஆஷஸ் கிரிக்மகட்டில் ெற்ற எந்தப் பந்து வீசச்ோளனரயுெ் விட அதிக 

விக்மகட்டுகனள (195) எடுதத்வர ்ஆவார.் 

 2013 ஆெ் ஆண்டில், இவர ்ஐசிசி புகழரங்கில் (ICC Hall of Fame) ஜசரக்்கப் பட்டோர.் 

 ரோஜஸ்தோன் ரோயல்ஸ் அணியின் தனலவரோக இந்தியன் பிரமீியர ் லீக்கின் மதோடக்கப் 

பதிப்ரபயு ் இவர ்மவன்றோர.் 

 

 

பத்திரிளகயாளர் அமிதவ் குமார ்எழுதிய புத்தகம் 

 

 இந்திய எழுதத்ோளருெ் பதத்ிரினகயோளருெோன அமிதவ் குெோர ்‘The Blue Book: A Writer’s Journal’ 

என்ற புதிய புதத்கத்னத மவளியிட்டுள்ளோர.் 

 இந்தப் புதத்கத்னத ஹோரப்ரக்ோலின்ஸ் இந்தியோ என்ற பதிப்பகெ் மவளியிட்டுள்ளது. 

 ப்ளூ புக் என்பது மபருந்மதோற்று கோரணெோக மபோதுமுடக்கெ் அறிவிக்கப்பட்ட ஜநரதத்ில் 

நூல் ஆசிரியரின் நோட்குறிப்புகளின் மூலெ் மதோகுக்கப்பட்டது. 

 

உஷா உதுப் வாழ்க்ளக வரலாறு 

 "The Queen of Indian Pop: The Authorised Biography of Usha Uthup" என்ற தனலப்பில் போப் போடகி 

உஷோ உதுப்பின் வோழ்க்னக வரலோறு மவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தப் புத்தகெ் முதலில் இந்தியில் "உல்லோஸ் கி நோவ்" என்ற தனலப்பில் எழுதத்ோளர ்

விகோஸ் குெோர ்ஜோவ் என்பவரோல் எழுதப்பட்டது. 
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 “The Queen of Indian Pop: The Authorized Biography of Usha Uthup” என்பது அந்தப் புதத்கத்தின் 

ஆங்கில மெோழிமபயரப்்போகுெ். 

 இதனன இப்புத்தகத்தின் எழுதத்ோளரின் ெகள் சிருஷ்டி ஜோ மெோழிமபயரத்த்ுள்ளோர.் 

 இந்தப் புத்தகத்னத மபன்குயின் ஜரண்டெ் ஹவுஸ் இந்தியோ பதிப்பகெ் மவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 

 

23வது இந்தியப் சபண் கிராண்ட் மாஸ்டர்  

 MPLயின் 47வது ஜதசிய ெகளிர ்சதுரங்க சோெ்பியன்சிப் ஜபோட்டியில் 19 வயதோன பிரியங்கோ 

நுட்டோகி தனது மபண் கிரோண்ட் ெோஸ்டருக்கோன ஒரு இறுதிக் கட்ட விதி முனறனயயுெ் 

நினறவு மசய்துள்ளோர.்  

 இவர ்இந்தியோவின் 23வது மபண் கிரோண்ட் ெோஸ்டர ்ஆனோர.் 

 இவர ்ஆந்திரப் பிரஜதசதத்ின் விஜயவோடோ நகனரச ்ஜசரந்்தவரோவோர.்   
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நாரிெக்தி புரஷ்கர்  

 புதுமடல்லியிலுள்ள ரோஷ்டிரபதி பவனில் 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 08 அன்று சரவ்ஜதச 

ெகளிர ் தினத்னத முன்னிட்டு நனடமபற்ற நிகழ்சச்ியில் இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ்

ரோெ்நோத் ஜகோவிந்த் அவரக்ள் 2020 ெற்றுெ் 2021 ஆெ் ஆண்டுகளுக்கோன நோரிசக்தி புரஷ்கர ்

விருதுகனள வழங்கினோர.்  

 ஒட்டு மெோதத்ெோக 29 மபண்களுக்கு 2020 ெற்றுெ் 2021 ஆெ் ஆண்டுகளுக்கோன விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 மபண்களுக்கு, குறிப்போக போதிக்கப்படக் கூடிய ெற்றுெ் விளிெ்பு நினலயிலுள்ள 

மபண்களுக்கு அதிகோரெளிப்பதற்கோக ஆற்றிய சிறப்போன ெற்றுெ் தனிதத்ுவமிக்க 

பணிகனளப் போரோட்டி இவரக்ளுக்கு இந்த விருதோனது வழங்கப்பட்டது.  

 நீலகிரியின் பழனெ வோய்ந்த ெற்றுெ் சிக்கல் மிகுந்த ஜதோடோ சிதத்ிர ஜவனலப் 

போடுகனளப் போதுகோத்து ஜெெ்படுத்தியதற்கோக நீலகிரினயச ் ஜசரந்்த மஜயோ முதத்ு 

ெற்றுெ் ஜதஜெ்ெோ ஆகிஜயோருக்கு 2020 ஆெ் ஆண்டிற்கோன நோரிசக்தி புரஷ்கர ்விருதோனது 

வழங்கப்பட்டது.  

 ெனநலக் குனறபோடு ெற்றுெ் அதன் சிகிசன்ச குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தச ்

மசய்வதற்கோக ஆற்றிய புதுனெமிக்க ெற்றுெ் இனடவிடோ முயற்சிகளுக்கோக ஜவண்டி 

மசன்னனனயச ்ஜசரந்்த தோரோ ரங்கசோமிக்கு 2021 ஆெ் ஆண்டிற்கோன நோரிசக்தி புரஷ்கர ்

விருதோனது வழங்கப்பட்டது.  

 

 

நிதியியல் நடவடிக்ளகப் பணிக் குழுவின் புதியத் தளலவர ்

 

 நிதியியல் நடவடிக்னகப் பணிக் குழுவின் (Financial Action Task Force) புதியத் தனலவரோக 

சிங்கப்பூனரச ்ஜசரந்்த T. ராொ கு ார ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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 நிதியியல் நடவடிக்ரகப் பைிக் குழுவானது உலகின் பை ச ாசடி  ற்று ் பயங்கரவாத 

எதிரப்்பிற்கான நிதித் தடுப்பு நிறுவன ாகு ். 

 இவரது 2 ஆை்டுக்கால பதவிக் கால ் ெூரல 01 அன்று மதாடங்குகிறது. 

 ராொவின் நிய ன ானது, சிங்கப்பூர ் இந்த அர ப்பின் ஒரு தரலர தத்ுவத்திரன 

முதன் முரறயாக ஏற்கு ் நிகழ்ரவக் குறிக்கிறது. 

 

விஷ்வகர்மா ராஷ்டிரிய புரஷ்கர் மற்றும் சதசியப் பாதுகாப்பு விருதுகள்  

 ெத்திய மதோழிலோளர ் ெற்றுெ் ஜவனலவோய்ப்புத ் துனற அனெசச்ர ் பூஜபந்தர ் யோதவ், 

விஷ்வகரெ்ோ ரோஷ்டிரிய புரஷ்கர ் ெற்றுெ் ஜதசியப் போதுகோப்பு விருதுகனள வழங்கி 

உள்ளோர.்  

 இந்த விருதுகளானது 1965 ஆெ் ஆண்டு முதல் மதோழிலோளர ் ெற்றுெ் ஜவனலவோய்ப்புத ்

துனற அனெசச்கத்தினோல் வழங்கப்படுகிறது. 

 விஷ்வகரெ்ோ ரோஷ்டிரிய புரஷ்கர ் என்ற விருதோனது இதற்கு முன்போக ஷ்ரெ் வீர ் ஜதசிய 

விருதுகள் என அனழக்கப்பட்டது. 

 முந்னதய ஆண்டில் ஊழியரக்ளோல் வழங்கப்பட்டு, ஒரு மதோழிற்சோனல நிரவ்ோகதத்ோல் 

அெல்படுதத்ப் பட்ட சிறந்த பரிந்துனரகனள அங்கீகரிக்குெ் விதெோக இந்த விருதோனது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 ஜதசியப் போதுகோப்பு விருதுகளோனது, அணுசக்தி ஒழுங்குமுனற வோரியதத்ின் கீழோன 

மதோழில்துனற நிறுவனங்கள், கட்டுெோனத் தளங்கள், துனறமுகங்கள் ெற்றுெ் 

நிறுவனங்களின் சிறப்போன போதுகோப்புச ் மசயல்போடுகளுக்கு ஜவண்டி அங்கீகோரெ் 

அளிக்குெ் விதெோக வழங்கப் படுகின்றன. 

 விபதத்ுகனளத் தடுப்பதில் நிரவ்ோகெ் ெற்றுெ் ஊழியரக்ள் ஆகிஜயோரின் ஈடுபோடுகனள 

ஊக்குவித்து அவரக்னள ஜெெ்படுத்தச ் மசய்வஜத இந்த விருது வழங்கப்படுவதன் ஒரு 

ஜநோக்கெோகுெ். 

 

 

பருவநிளலப் பளடப்பிரிவு – அண்டாரட்ிகா ஆய்வுப் பணி 

 2041 ஆெ் ஆண்டு பருவநினலப் பனடப் பிரிவு அண்டோரட்ிகோ ஆய்வுப்பணியில் இடெ் 

மபறுவதற்கு இந்தியோ சோரப்ோக ஆருஷி வரெ்ோ ஜதரவ்ு மசய்யப்பட்டுள்ளோர.் 

 இவர ் மடல்லினயச ் ஜசரந்்த ஜதசிய அளவில் புகழ்மபற்ற ஒரு துப்போக்கிச ் சுடுெ் வீரர ்
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ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லர ்ஆவோர.் 

 இவருக்கு ஹன்ஸ் அறக்கட்டனள முழு ஆதரவினனயுெ் நிதி உதவினயயுெ் வழங்க 

உள்ளது.  

 

 

Role of Labour in india’s Development புத்தகம்  

 ெத்தியத் மதோழிலோளர ்ெற்றுெ் ஜவனலவோய்ப்புத் துனற அனெசச்ர ்பூஜபந்தர ்யோதவ், ‘Role 

of Labour in India’s Development’ என்ற புத்தகத்திரன மவளியிட்டார.்  

 இந்தப் புத்தக ானது, இந்தியாவின் வளரச்ச்ிப் பயைத்தில் மதாழிலாளரின் 

பங்களிப்பிரன எடுத்துரரக்கு ் 12 கட்டுரரகரளக் மகாை்டுள்ளது.  

 இந்தக் கட்டுரரகளானது இதத்ுரறயின் நிபுைரக்ளால் எழுதப்பட்டது.  

 V.V. கிரி சதசிய மதாழிலாளர ்நிறுவன ானது இப்புத்தகதத்ிரன மவளியிடுகிறது.   

 

 

ஃபாரெ்ச்ூன் இந்தியா 2021 ஆம் ஆண்டு ஆண்டின் மிக அதிகாரம் வாய்ந்த 50 

சபண்மணிகள் பட்டியல்  

 இப்பட்டியலில் நிதியனெசச்ர ் நிரெ்லோ சீதோரோென் அவரக்ள் முதல் இடத்னதப் பிடிதத்ு 

உள்ளோர.்  

 இவனரத் மதோடரந்்து ரினலயன்ஸ் பவுண்ஜடசனின் தனலவர ்ெற்றுெ் நிறுவனரோன நீதோ 

அெ்போனி இடெ் பிடித்துள்ளோர.்  
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 ஃபாரச்ச்ூன் இந்தியா அனெப்பினோல் மவளியிடப்படுெ் இந்தப் பட்டியலோனது, உலக 

சுகோதோர அனெப்பின் தனலனெ அறிவியலோளர ் மசௌமியோ சுவோமிநோதன், ெற்றுெ் 

சரவ்ஜதச நோணய நிதியத்தின் கீதோ ஜகோபிநோத் ஆகிஜயோனரயுெ் உள்ளடக்கியது.  

 இந்தப் பட்டியலில் இடெ் மபற்ற பிற நபரக்ள் மடசி தோெஸ், சுசித்ரோ எல்லோ, கிரண் 

ெசூெ்தோர ்சோ, மரட்டி சஜகோதரிகள் ெற்றுெ் ஈசோ அெ்போனி ஆகிஜயோரோவர.்    

 

 

ெரவ்சதெ ளதரியமிக்க சபண்கள் விருது 

 

 வங்கோளஜதச சுற்றுசச்ூழல் வழக்கறிஞர ் ரிஸ்வோனோ ஹசன், 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 

சரவ்ஜதச னதரியமிக்க மபண்கள் (IWOC) விருதுக்கு ஜதரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

 அமெரிக்க மவளியுறவுத் துனறயோல் விருது வழங்கி மகௌரவிக்கப்பட உள்ள உலகின் 12 

மபண்களில் இவருெ் ஒருவரோவோர.் 

 சுற்றுசச்ூழனலப் போதுகோப்பதற்குெ், ஒடுக்கப்பட்ட வங்கஜதச ெக்களின் கண்ணியெ் 

ெற்றுெ் உரினெகனளப் போதுகோப்பதற்குெோன தனது பணியில் இவர ் தனித்துவெோன 

னதரியத்னதயுெ் தனலனெதத்ுவத்னதயுெ் மவளிப்படுதத்ியுள்ளோர.் 
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அபினவ் ெந்திரசூட் எழுதிய புத்தகம் 

 

 ஜசோலி மசோரோப்ஜியின் 92வது பிறந்தநோளின் ஜபோது, "Soli Sorabjee: Life and Times" என்ற 

தனலப்பிடப்பட்ட ஒரு புதிய சுயசரினத புத்தகெ் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது வழக்கறிஞருெ் சட்ட அறிஞருெோன அபினவ் சந்திரசூட் என்பவரோல் எழுதப்பட்டது. 

 இந்தப் புதத்கெ் ஜசோலி மசோரோப்ஜியின் வோழ்க்னகயின் தனிப்பட்ட விவரங்கள், அவரது 

குடுெ்பப் பின்னணி ஆகியவற்னறப் பற்றி எடுத்துனரக்கிறது.  

 ஜசோலி மசோரோப்ஜி இந்தியோவின் முன்னோள் அரசுத ்தனலனெ சட்ட அதிகோரியோக 1989-90 

ெற்றுெ் 1998-2004 ஆகிய கோலக் கட்டங்களில் பணியோற்றினோர.் 

 

Tomb of Sand புத்தகம் 

 

 எழுத்தோளர ் கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ என்பவரின் மெோழிமபயரக்்கப்பட்ட ஒரு இந்திப் புனனவுக் 

கனதயோன  “Tomb of Sand” (ெணல் கல்லனற) என்ற ஒரு புதத்கெோனது சரவ்ஜதசப் புக்கர ்

பரிசுக்கோக  பட்டியலிடப்பட்ட 13 புத்தகங்களில் ஒன்றோகுெ். 
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 இந்த ெதிப்புமிக்க இலக்கியப் பரிசின் நீண்டகோலப் பட்டியலில் இடெ் பிடித்த முதல் இந்தி 

மெோழிப் புனனவுக் கனத இதுவோகுெ். 

 இந்தப் புத்தகெோனது, முதலில் ‘மரட் செோதி’ (Ret Samadhi) என்ற மபயரில் மவளியிடப் 

பட்டது. 

 இது மடய்சி ரோக்மவல் என்பவரோல் ஆங்கிலத்தில் மெோழிமபயரக்்கப்பட்டது. 

 

பிரபா நரசிம்மன் 

 

 பிரபா நரசி ் ன், சகால்சகட்-பால்ச ாலிவ் (இந்தியா) லிமிமடட் என்ற நிறுவனதத்ின் 

தரலர  நிரவ்ாக அதிகாரி  ற்று ் ச லாை்ர  இயக்குநராக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 இவர ்ரா ் ராகவன் என்பவரரயடுத்து அந்தப் பதவியினன ஏற்றுள்ளார.் 

 சகால்சகட்-பால்ச ாலிவ் (இந்தியா) நிறுவன ானது, 'சகால்சகட்' என்ற வரத்த்கப் மபயரில் 

வாய்க்கோன ஆஜரோக்கியப் பரா ரிப்புப் மபாருட்கரள விற்பரன மசய்து வருகிறது. 

 ச லு ், இது ‘பால்ச ாலிவ் என்ற ஒரு வரத்்தகப் மபயரின் கீழ் தனி னிதப் பரா ரிப்பு 

மபாருட்கரளயு ் விற்பரன மசய்து வருகிறது. 

 

BAFTA விருதுகள் 2022 

 BAFTA விருது எனப்படு ் 75வது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திரரப்பட விருது விழாவானது 

லை்டனில் உள்ள ராயல் ஆல்பரட்்  ன்றத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

 2021 ஆ ் ஆை்டின் சிறந்த சதசிய  ற்று ் மவளிநாட்டுத் திரரப்படங்களுக்கு இந்த 

விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 இந்த விழாரவ ஒரு நடிரகயு ் நரகசச்ுரவ நடிரகயு ான மரமபல் வில்சன் என்பவர ்

மதாகுதத்ு வழங்கினார.் 

 இந்த விருதிற்கு அதிகபட்ச ாகப் பரிந்துரரக்கப்பட்ட (11 பரிந்துரரகளுடன்) ஒரு 

திரரப்பட ் டூன் (Dune) ஆகு ். 

 5 விருதுகளுடன், அதிகபட்ச விருதுகரளப் மபற்ற திரரப்பட ாகவு ் டூன் திரரப்பட ் 

புகழ்மபற்றது. 
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K அபய் எழுதிய புத்தகம் 

 

 இந்தியத் சதசிய எழுதத்ுக் கழக ான சாகித்திய அகாடமி, இந்தியக் கவிஞர ்ெற்றுெ் ஒரு 

ராெதந்திர அதிகாரியான அபய் K எழுதிய ‘Monsoon’ என்ற புத்தக அளவிலானக் 

கவிரதரய மவளியிட்டுள்ளது.  

 பருவக் காற்று (Monsoon) என்பது 4 வரிகள் உரடய ெற்றுெ் 150 சரைங்கள் மகாை்ட ஒரு 

கவிரதயாகு ். 

 சாகிதத்ிய அகாடமியானது 1954 ஆ ் ஆை்டு  ாரச் ்12 ஆ ் சததியன்று நிறுவப்பட்டது. 
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 இதன் முதத்ிரரயானது சத்யஜித் சர அவரக்ளால் வடிவர க்கப்பட்டது.  

 பை்டித ெவைரல்ால் சநரு இந்த அகாடமியின் முதல் தரலவர ்ஆவார.் 

 இந்த அகாடமி மவளியிட்ட முதல் புத்தக ானது 1956 ஆ ் ஆை்டில் D.D. சகாசா ்பி 

என்பவர ்எழுதிய பகவான் புத்தர ்என்பதாகு ். 

 இது  ராத்திய ம ாழியில் இருந்து இந்தி ம ாழியில் ம ாழிமபயரக்்கப் பட்டது. 

 

சராொ சபான்ஹூயர ்

 பிமரஞ்சு ஓவியரான சராசா சபான்ைூயரின் 200வது பிறந்தநாரள  ாரச் ் 16 ஆ ் 

சததியன்று அழகான இயக்கப்படக் கிறுக்மகழுதத்ிரன (animated Doodle) மவளியிட்டு 

கூகுள் நிறுவன ் மகாை்டாடியது. 

 சராசா சபான்ைூயர ்1822 ஆ ் ஆை்டில் பிரான்சில் உள்ள சபாரச்டாவில் இந்த தினத்தில் 

பிறந்தார.் 

 இவரது மவற்றிகர ான வாழ்க்ரகயானது கரலத்துரறயில் எதிரக்ால தனலமுனறச ்

சந்ததியினருக்கு உதச்வக ் அளித்தது. 

 

 

ஆண்டின் சிறந்த ஆசிய வங்கி  

 

 இந்தியாவின் 3வது மபரிய தனியார ்துரற வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு சரவ்சதச நிதி 

 திப்பீடு ஆசிய அர ப்பின் ஆை்டின் சிறந்த ஆசிய வங்கி விருதானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 ஆசிய முதலீட்டு வங்கிப் பிரிவில் இந்த வங்கி ஆற்றிய பரந்த அளவிலான பரவல்  ற்று ் 

ஆழ்ந்த நிபுைதத்ுவத்திற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்த விருதானது அரனதத்ு முக்கியத ் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்  ற்று ் பிரிவுகளின் 

பங்கு  ற்று ் கடன் வழங்கீடுகளில் வங்கிகள் ஆற்று ் சிறப்பான மசயல்திறரன 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்த வங்கியானது, இந்த ஆை்டில் நிதி ஆசிய அர ப்பின் சதசிய விருதுகளில் 

‘இந்தியாவிலுள்ள சிறந்த DCM ர ய ்’ என்ற விருதிரனயு ் மவன்றுள்ளது. 

 

உலக அழகி 2021 

 

 புயூரிட்சடா ரிக்சகா என்ற நோட்டின் சான் சூவான் பகுதியில் நரடமபற்ற 70வது அழகிப் 

சபாட்டியில் சபாலந்து நாட்டிரனச ் சசரந்்த கசராலினா பிமயலாவாஸ்கா 2021 ஆ ் 

ஆை்டின் உலக அழகிப் பட்டத்ரத மவன்றார.் 

 இப்சபாட்டியில் அம ரிக்காவின் ஸ்ரீசாய்னி  ற்று ் சகாட்டி டி ஐவரி நோட்டினனச ்சசரந்்த 

ஒலிவியா யாஷ் ஆகிசயார ்முரறசய இரை்டாவது இடத்ரதப் பிடிதத் இருவர ்ஆவர.் 

 

ராகுல் பஜாஜின் வாழ்க்ளக வரலாறு 
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 பஜோஜ் குழுெதத்ின் முன்னோள் தனலவருெ் ெனறந்த பிரபல மதோழிலதிபருெோன ரோகுல் 

பஜோஜினுனடய முதலோவது அங்கீகோரெ் மபற்ற சுயசரினதப் புதத்கெோனது சமீபத்தில் 

மவளியிடப் பட்டது.  

 இது மபங்குயின் ரோண்டெ் ஹவுஸ் என்ற பதிப்பகதத்ினோல் மவளியிடப்படுகிறது.  

 “Rahul Bajaj : An Extraordinary Life” எனத் தரலப்பிடப்பட்ட இப்புத்தகதத்ிரன புகழ்மபற்ற 

வரத்்தக வரலாற்றாசிரியரான கீதா பிர ல் எழுதியுள்ளார.்    

 

இந்தியாளவ மாற்றியளமக்கும் சபண்மணிகள் விருது 

 

 நிதி ஆஜயோக் அனெப்பின் ெகளிர ்மதோழில் முனனவுத் தளெோனது 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்

21 அன்று ‘5வது இந்தியோனவ ெோற்றியனெக்குெ் மபண்ெணிகள் விருது’ என்ற ஒரு விருது 

வழங்குெ் விழோவினன ஏற்போடு மசய்தது. 

 இந்த விருதுகளோனது “சோசக்த் ஔர ் செரத்் போரத”் என்பதற்கோன ஒரு பங்களிப்பினன 

ஆற்றிய 75 மபண் சோதனனயோளரக்ளுக்குக் மகௌரவெ் அளிக்குெ் விதெோக வழங்கப் 

பட்டது. 

 இது இந்தியோவின் மபண் தனலவரக்ள் ெற்றுெ் ெோற்றத்னத உண்டோக்குபவரக்ளின் 

போரோட்டத் தக்க ெற்றுெ் அற்புதெோன முயற்சிகனள முன்னினலப்படுத்துவதற்கோன ஒரு 

முன்மனடுப்போகுெ். 

 

சஜயதி சகாஷ்  
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 ஐக்கிய நோடுகள் அனெப்பின் தனலனெச ்மசயலோளர ்அன்ஜடோனியோ குட்மடரஸ், ஐக்கிய 

நோடுகளோல் புதிதோக அனெக்கப்பட்ட பயன்மிகுப் பலதரப்பு ஆஜலோசனன வோரியத்தின் 

ஒரு உறுப்பினரோக இந்திய ஜெெ்போட்டுப் மபோருளோதோர வல்லுநர ் மஜயதி ஜகோஷ் 

என்பவனர நியமிப்பதோக அறிவித்துள்ளோர.் 

 மஜயதி ஜகோஷ் அமெரிக்கோவின் ெோசோசூமசட்ஸ் ஆெ்மஹரஸ்்ட் என்ற பல்கனலக் 

கழகதத்ின் ஒரு ஜபரோசிரியர ்ஆவோர.் 

 

G.R. விஷ்வநாத் எழுதிய புத்தகம் 

 இந்தியோவின் முன்னோள் கிரிக்மகட் அணித்தனலவரோன குண்டப்போ ரங்கநோத விஷ்வநோத ்

“Wrist Assumed : An Autobiography” என்ற மபயரில் தனது சுயசரிரதரய எழுதியுள்ளார.் 

 இதரன மூதத்ப் பதத்ிரிக்ரகயாளர ்R. மகௌசிக் அவருடன் இனணந்து எழுதியுள்ளோர.் 

 1969 ெற்றுெ் 1986 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட கோலதத்ில் இந்திய அணிக்கோக 

மடஸ்ட் ஜபோட்டிகளில் 91 முனற வினளயோடி 6000க்குெ் ஜெல் ரன்கள் குவித்த குண்டப்போ 

விஷ்வநோதத்ின் கிரிக்மகட் பயணத்னத இப்புத்தகெ் விவரிக்கிறது.  

 

 

ஆஷ்சல பார்டி 

 

 உலகின் முன்னணி மடன்னிஸ் வீரோங்கனனயோன ஆஸ்திஜரலிய நோட்டின் ஆஷ்ஜல போரட்ி 

தெது 25 வயதிஜலஜய ஓய்வு மபற உள்ளதோக அறிவித்துள்ளோர.் 
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 இவர ் 2019 ஆெ் ஆண்டில் நனடமபற்ற பிரஞ்சு ஓபன் ஜபோட்டி, 2021 ஆெ் ஆண்டில் 

நனடமபற்ற வி ்பிள்டன் சபாட்டி, 2022 ஆெ் ஆண்டில் நனடமபற்ற ஆஸ்திஜரலிய ஓபன்  

ஜபோட்டி ஆகிய 3 கிரோண்ட் ஸ்லோெ் ஒற்னறயர ்பிரிவுப் பட்டதத்ினன மவன்றுள்ளோர.் 

 மடன்னிஸ் தவிர, 2014-16 ஆகிய ஆண்டுகளில் மடன்னிஸ் ஜபோட்டியிலிருந்து ஒரு 

இனடமவளியினன ஜெற்மகோண்ட ஜபோது பகுதியளவுத் மதோழில்முனற கிரிக்மகட் 

ஜபோட்டிகளிலுெ் இவர ்வினளயோடியுள்ளோர.் 

 

ஏசபல் பரிசு 2022 

 ஓர ் அமெரிக்கக் கணிதவியலோளரோன மடன்னிஸ் போரன்ல் சுல்லீவன் 2022 ஆெ் 

ஆண்டிற்கோன ஏமபல் பரிசினன மவன்றுள்ளோர.் 

 கட்டனெப்பியல் (topology), குறிப்போக அதன் வடிவியல், இயற்கணிதெ் ெற்றுெ் 

இயக்கவியல் அெ்சங்களில் அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்புகளுக்கோக ஜவண்டி இந்த 

விருதோனது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 

ரிெெ்ா மிஷ்ரா எழுதிய புத்தகம் 

 

 ரிசச்ோ மிஸ்ரோ எழுதிய "Unfilled Barrels: India's oil story" என்ற ஒரு புத்தகெ் வினரவில் 

மவளியிடப்பட உள்ளது. 
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 ரிசச்ோ மிஸ்ரோ தி இந்து பிசினஸ் னலன் என்ற பத்திரினக நிறுவனத்தில் பணி புரியுெ் ஒரு 

பத்திரினகயோளர ்ஆவோர ்

 1970களில் எண்மணய் மதோழில்நுட்பத்தில் பட்டெ் மபற்ற, மபட்ஜரோலிய அனெசச்ரோக 

இருந்த ஜகசவ் ஜதவ் ெோளவியோ ஆற்றிய ஒரு முக்கிய பங்கினனப் பற்றி இந்தப் புத்தகெ் 

எடுத்துனரக்கிறது. 

 ONGC உள்ளிட்ட மபோதுத் துனற நிறுவனங்களில் இருந்து கடுனெயோன ஜபோட்டியினன 

ஏற்படுதத்ிய பிற தனியோர ் நிறுவனங்களோன மகய்ரன்் எனரஜ்ி ெற்றுெ் முஜகஷ் 

அெ்போனியின் RIL ஜபோன்ற இதர பிற பங்குதோரர ் நிறுவனங்களின் ஜதோற்றெ் குறிதத்ுெ் 

இந்தப் புதத்கெ் எடுத்துனரக்கிறது. 

 

சதசவந்திர ஜஜாரியா 

 ஜதஜவந்திர ஜஜோரியோ பத்ெ பூஷன் விருனதப் மபற்ற முதல் போரோ (ெோற்றுத் திறனோளி) 

தடகள வீரர ்என்ற மபருனெனயப் மபற்றோர.் 

 இவர ்2004 ஆெ் ஆண்டில் ஏமதன்ஸ் நகரில் நடந்த ஜபோட்டி ெற்றுெ் 2016 ஆெ் ஆண்டு ரிஜயோ 

நகரில் நடந்த ஜபோட்டி ஜபோன்றனவகளில் மபற்ற தங்கப் பதக்கெ் ெற்றுெ் 2020 ஆெ் ஆண்டு 

ஜடோக்கிஜயோ நகரில் நடந்த ஜபோட்டியில் மவள்ளிப் பதக்கெ் உட்பட பல போரோலிெ்பிக் 

(ெோற்றுத் திறனோளிகளுக்கோன ஒலிெ்பிக்) பதக்கங்கனள மவன்றுள்ளோர.் 

 அவனி ஜலகோரோ (ெோற்றுத் திறனோளி துப்போக்கிச ் சுடுெ் வீரர)் இந்த வினளயோட்டுப் 

பிரிவில் பத்ெஸ்ரீ விருனதப் மபற்ற  ற்மறாரு வீரராவார.் 

 ஒஜர வினளயோட்டுப் ஜபோட்டியில் இரண்டு போரோலிெ்பிக் பதக்கங்கனள மவன்ற முதல் 

இந்தியப் மபண்ெணியுெ், போரோலிெ்பிக் ஜபோட்டியில் தங்கெ் மவன்ற முதல் இந்தியப் 

மபண்ெணியுெ் இவஜர ஆவோர.் 

 

 

“The Little Book of Joy” புத்தகம் 

 ‘The little Book of Joy” என்ற தரலப்பிடப்பட்ட ஒரு புதத்க ானது 2022 ஆ ் ஆை்டு மசப்ட ்பர ்

 ாதத்தில் மவளியிடப் பட உள்ளது.  

 படங்கரளக் மகாை்ட இப்புத்தகதத்ிரன சநாபல் பரிசு மபற்றவரக்ளான 14வது தலாய் 

லா ா (மடன்சின் கியான்ட்சசா)  ற்று ் சபராயர ் மடஸ் ான்ட் டுட்டு ஆகிசயார ்

இரைந்து எழுதியுள்ளனர.்  
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 ரஃசபல் சலாசபஷ்  ற்று ் சரசம்சல் நியூச ன்  ற்று ் மடௌக்லாஸ் ஆப்ரா ்ஸ் ஆகிசயார ்

வழங்கிய விளக்கப் படங்களு ் இதில் இட ் மபற்றுள்ளன.  

 இப்புத்தக ானது உை்ர யான  கிழ்சச்ியானது உலகில் மபாருளியலில் இல்ரல, 

ஆனால்  னிதனின் இயல்பில் உள்ளது என்ற மபாருளிரனப் பற்றி எடுத்துரரக்கிறது.  

 2016 ஆ ் ஆை்டில் “The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World” என்ற ஒரு 

புத்தகதத்ிரனயு ் இவரக்ள் இரைந்து எழுதியுள்ளனர.் 

 

 

ஸ்டீபன் வில்சஹட்  

 

 ஸ்டீபன் வில்ரைட் சகாவிட் – 19 மதாடரப்ான உடல்நலக் குரறவுக் காரை ாக தனது 

74வது வயதில் கால ானார.்  

 இவர ் இயங்குபட உள்பரி ாற்ற வடிவத்திரன (Graphics Interchange Format - GIF) 

உருவாக்கியவர ்ஆவார.்  

 இவர ்க ்பியூமசரவ்் எனு ் நிறுவனதத்ில் பைி புரியு ் சபாது 1987 ஆ ் ஆை்டில் இந்த 

வடிவதத்ிரன உருவாக்கினார.்  

 ஆக்ஸ்சபாரட்ு அம ரிக்க அகராதியானது GIF என்பரத 2012 ஆ ் ஆை்டிற்கோன 

வாரத்்ரதயாக அறிவிதத்து.  

 இவர ் 2013 ஆ ் ஆை்டில் மவபி வாழ்நாள் சாதரனயாளர ் என்ற ஒரு விருது வழங்கப் 

பட்டுக் மகௌரவிக்கப் பட்டார.்    
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சமசடலின் ஆல்பிளரட்  

 

 அமெரிக்கோவின் முதல் மபை் அரசுத் துனறச ் மசயலர ் ச மடலின் ஆல்பிரரட் தனது 

84வது வயதில் கால ானார.்  

 இவர ்1948 ஆெ் ஆண்டில் ஓர ்அகதியோக தனது குடுெ்பத்துடன் அமெரிக்கோ வந்தோர.் 

 இவர ்1957 ஆெ் ஆண்டில்  அமெரிக்கக் குடிெகள் ஆனோர.்  

 இவர ் கிளிண்டன் என்ற குடியரசுத் தனலவரின் கீழ் 1997 முதல் 2001 வனரயில் பணி 

ஆற்றினோர ்

 

ஸ்டாக்சஹாம் தண்ணரீ் பரிசு 2022 

 

 ஜபரோசிரியர ் வில்ஃப்னரடு புரூட்ஜசரட்் என்பவருக்கு ஸ்டோக்ஜஹோெ் சரவ்ஜதச தண்ணீர ்

வள நிறுவனதத்ினோல் 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஸ்டோக்ஜஹோெ் தண்ணீர ் பரிசோனது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 நெது ஜகோளின் மீதோன பருவநினல ெோற்றத்தின் வினளவுகனளப் புரிந்து மகோள்வது 

குறிதத்ு அவர ் ஆற்றிய ஒரு முக்கியப் பங்களிப்பிற்கோக ஜவண்டி இந்த விருதோனது 

வழங்கப் படுகிறது.  

 இவர ் நியூயோரக்் நகரிலுள்ள கோரம்னல் பல்கனலக்கழகதத்ில் கட்டிடத் துனற ெற்றுெ் 

சுற்றுசச்ூழல் மபோறியியல் துனறயில் ஓய்வு மபற்ற ஒரு ஜபரோசிரியர ்ஆவோர.் 

 நிலத்தடி நீரச் ் ஜசமிப்பில் உள்ள ெோற்றங்கனளப் புரிந்து மகோள்வதில் அவரின் 

முன்ஜனோடியோன ஒரு அணுகுமுனறயினனப் போரோட்டி இந்தப் பரிசோனது வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது.  
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சகாவிட் ொம்பியன் விருது  

 2022 ஆெ் ஆண்டு  விங்ஸ் இந்தியோ விருது விழோவில், மகோசச்ின் சரவ்ஜதச விெோன 

நினலயத்திற்கு ஜகோவிட் சோெ்பியன் விருதோனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மபருந்மதோற்று கோலத்தில் மகோசச்ி விெோன நினலயத்தில் போதுகோப்போன பயணத்னத 

உறுதி மசய்வதற்கோக “போதுகோதத்ல் திட்டெ்” என்ற ஒரு திட்டத்னத மவற்றிகரெோக 

அெல்படுதத்ியதற்கோக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 மபங்களூருவிலுள்ள மகெ்பமகௌடோ சரவ்ஜதச விெோன நினலயெோனது மபோதுப் பிரிவில் 

“சிறந்த வி ான நிரலய ்” என்ற விருதிரனயு ் “வான்வழிப் சபாக்குவரதத்ில் 

புத்தாக்க ்” விருதிரனயு ் மவன்றுள்ளது. 

 மு ்ரபயின் சத்ரபதி சிவாஜி  கராெ் சரவ்சதச வி ான நிரலய ானது தனது திறன் 

மிக்க பசுர  நடவடிக்ரககளுக்காக ஜவண்டி “வான்வழிப் சபாக்குவரதத்ு நிரலத் 

தன்ர   ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் விருதிரன” மவன்றது. 

 விங்ஸ் இந்தியா என்பது வைிகெ், மபாதுப் பயணெ்  ற்று ் வரத்த்க ் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கிய வான்வழிப் சபாக்குவரதத்ு குறித்த ஆசியாவின் மிகப்மபரிய ஒரு 

நிகழ்சச்ியாகு ்.  

 

 

94வது அகாடமி (ஆஸ்கார)் விருதுகள் 

 மரஜினோ ஹோல், எமி ஸ்கூெர ் ெற்றுெ் வோன்டோ னசக்ஸ் ஆகிஜயோர ் இந்த நிகழ்சச்ினயத ்

மதோகுதத்ு வழங்கினர.்  

 2011 ஆெ் ஆண்டில் நனடமபற்ற 83வது  விருது விழோவில் அனி ஹோத்ஜவ ெற்றுெ் ஜஜெ்ஸ் 

பிரோன்ஜகோ ஆகிஜயோர ்இனணந்து மதோகுத்து வழங்கிய பிறகு, பல மதோகுப்போளரக்ள் இந்த 

விருது வழங்குெ் விழோனவத் மதோகுதத்ு வழங்குவது இதுஜவ முதல்முனறயோகுெ்.  

 இதில் மநட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் “The power of Dog” என்ற திரரப்பட ் 12 

பரிந்துரரகளுடன் முன்னைியிலுள்ளது.  

 இதரனத் மதாடரந்்து, அறிவியல் சாரந்்த புரனக்கரதயான Dune எனு ் திரரப்பட ் 

உள்ளது. 

 இந்திய ஆவைப்பட ான “Writing with Fire” என்ற படமு ் சிறந்த ஆவைப்பட ் என்ற 

பிரிவில் பரிந்துரரக்கப் பட்டுள்ளது.  
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TIME100 தாக்கம் (இம்பாக்ட்) விருதுகள் 2022 

 

 போலிவுட் நடினக தீபிகோ படுஜகோனுக்கு 2022 ஆெ் ஆண்டின் TIME100 இ ்பாக்ட் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவரது லிவ்லவ்லாஃப் என்ற அறக்கட்டரளயின் (LiveLoveLaugh Foundation) மூல ்  ன நலப் 

சபாராட்டங்கள் குறித்த ஒரு விழிப்புைரர்வப் பரப்புவதில் இவர ்ஆற்றியப் பைிக்காக 

இவர ்இந்த விருதுப் பட்டியலில் இட ் மபற்றுள்ளார.் 

 தனது மதாழில்துரறக்கு அப்பால் மசயல்பட்டு உலரக முன்சனாக்கி வழிநடதத்ுவதில் 

பைியாற்று ் உலகத் தரலவரக்ரள இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது. 
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விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

அதிசவக அளரெதம் - ஒரு நாள் சபாட்டி 

 ஜெற்கு வங்கத்னதச ்ஜசரந்்த ரிசச்ோ ஜகோஷ் ெகளிருக்கோன ஒரு நோள் ஜபோட்டியில் அதி ஜவக 

அனரசததத்ினன அடிதத் ஒரு இந்தியக் கிரிக்மகட் வீரோங்கனன என்ற ஒரு மபருனெனயப் 

மபற்றோர.் 

 நியூசிலோந்து அணிக்கு எதிரோன ஜபோட்டியில் இவர ்இந்தச ்சோதனனனயப் பனடதத்ோர.் 

 ஆனோல் நியூசிலோந்து அணிஜய ஜபோட்டியில் மவற்றி மவற்றது. 

 

 

ெரவ்சதெ சிங்கப்பூர் பளுதூக்குதல் சபாட்டி – 2022  

 2022 ஆெ் ஆண்டு சரவ்ஜதச சிங்கப்பூர ்பளுதூக்குதல் ஜபோட்டியில் 6 தங்கெ், ஒரு மவள்ளி 

ெற்றுெ் ஒரு மவண்கலெ்  உட்பட 8 பதக்கங்கனளச ்ஜசரத்்து இந்தியோ தனது பங்ஜகற்பினன 

முடித்துக் மகோண்டது.  

 சரவ்ஜதச சிங்கப்பூர ்ஜபோட்டிக்குப் பதிவு மசய்த எட்டு இந்திய பளுதூக்குெ் வீரரக்ளுெ் 2022 

ஆெ் ஆண்டு பரம்ிங்கோ ் கோென் மவல்த் ஜபோட்டிகளில் பங்கு மபறுவதற்கோன ஒரு 

வோய்ப்பினனப் மபற்றனர.் 

 2022 ஆெ் ஆண்டு பரம்ிங்கோமில் நனடமபறவுள்ள கோென்மவல்த் ஜபோட்டிகளுக்கு இந்தியோ 

சோரப்ோக பங்ஜகற்க மெோத்தெ் 12 பளுதூக்குெ் வீரரக்ள் தகுதி மபற்றுள்ளனர.் 

 

பனித்தள ஹாக்கி ொம்பியன்சிப் சபாட்டி 2022 

 15வது CEC சகாப்ரப ஆடவர ்பனித்தள ைாக்கி சா ்பியன்சிப் சபாட்டியானது (2022), சல 

நகரிலுள்ள NDS விரளயாட்டு வளாகதத்ில் அர ந்த பனிதத்ள ைாக்கி அரங்கில் இந்திய-

திமபத்திய எல்ரலக் காவற்பரட அைிக்கு ் லடாக் சாரைர ் அைிக்கு ் இரடசய 

நரடமபற்றது.  

 இதில் லடோக் சோரணர ்அணியோனது சோெ்பியன்சிப் பட்டத்னத மவன்றது.  
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மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உலக வில்வித்ளத ொம்பியன்சிப் சபாட்டி 

 

 ஐக்கிய ெரபு அமீரகத்தின் துபோய் நகரில் நனடமபற்ற ெோற்றுத் திறனோளிகளுக்கோன 

உலக வில்வித்னத சோெ்பியன்சிப் ஜபோட்டியின் தனிநபர ்பிரிவில் மவள்ளி மவன்ற முதல் 

இந்தியர ்என்ற மபருனெனய பூஜோ ஜதய்ன் மபற்றுள்ளோர.்  

 இவர ் இறுதிப் ஜபோட்டியில் இதத்ோலியின் பதர்ில்லி வின்மசன்ஷோவிடெ் (Patrilli Vincenza) 

ஜதோல்வியுற்றோர.்  

 ெோற்றுத் திறனோளிகளுக்கோன உலக வில்வித்னத சோெ்பியன்சிப் ஜபோட்டியில் முதல் 

முனறயோக இந்தியோ 2 மவள்ளிப் பதக்கங்கனள மவன்றுள்ளது.  

 சியோெ் சுந்தர ் சுவோமி ெற்றுெ் ஜஜோதி போலியன் ஆகிஜயோர ் அடங்கிய கலப்பு இனண 

அணியினர ் ஒரு மவள்ளிப் பதக்கத்தினன மவன்று இந்தியோவின் பதக்கப் பட்டியனல 

ஜெலுெ் வலினெப் படுதத்ி உள்ளனர.்  

புசரா கபடி லீக்  

 

 கரந்ோடகோவின் மபங்களூரூ நகரில் நனடமபற்ற 8வது புஜரோ கபடி லீக் ஜபோட்டியின் இறுதிப் 

ஜபோட்டியில் தபோங் மடல்லி KC அைி பாட்னா ரபசரட்ஸ் என்ற அைிரய வீழ்தத்ியது.  

 தபாங் மடல்லி அைியானது 3முரற சா ்பியன் பட்ட ் மவன்ற பாட்னா ரபசரட்ஸ் 

அைிரய வீழ்தத்ியது.  

 பவன் மசை்ராவாத் என்பவருக்கு இதம்தாடரின் ரரடர ் நாயகன் என்ற ஒரு பட்ட ் 

வழங்கப் பட்டது.   
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ISSF உலகக் சகாப்ளப  

 

 தற்ஜபோது எகிப்து நோட்டின் மகய்ஜரோ என்னுமிடத்தில் நனடமபற்று வருெ் 2022 ஆெ் 

ஆண்டின் சரவ்ஜதச துப்போக்கிச ் சுடுதல் ஜபோட்டிக் கூட்டனெப்பின் உலகக் ஜகோப்னபப் 

ஜபோட்டியின் ஆடவருக்கோன 10 மீ ஏர ் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியத் துப்போக்கிச ் சுடுெ் வீரர ்

மசௌரப் மசௌதர்ி தங்கப் பதக்கதத்ினன மவன்றுள்ளோர.்  

 ெகளிருக்கோன 10 மீ ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியோவின் ஈஷோ சிங் கிரஸ்ீ நோட்டின் அனோ 

ஜகோரகோகியிடெ் ஜதோல்வியுற்று மவள்ளிப்பதக்கதத்ினன மவன்றோர.்    

 

ஸ்ட்ராண்ட்ஜா நிளனவு குத்துெெ்ண்ளடப் சபாட்டி  

 

 பல்ஜகரியோவின் ஜசோஃபியோ நகரில் நனடமபற்ற 73வது ஸ்ட்ரோண்ட்ஜோ நினனவு குதத்ுச ்

சண்னட ஜபோட்டியில் இந்தியக் குதத்ுசச்ண்னட வீரோங்கனனகளோன நிகோத் சரன்ீ (52 கிகி) 

ெற்றுெ் நீது (48 கி.கி) ஆகிஜயோர ்தங்கப் பதக்கங்கனள மவன்றுள்ளனர.் 

 81 கி.கி. எனடப்பிரிவில் நந்தினி என்பவர ்மவண்கலப் பதக்கத்தினன மவன்றோர.் 

 இந்த 3 பதக்கங்களுடன் இந்திய வீரரக்ள் தங்களது பங்ஜகற்பினன நினறவு மசய்தனர.்  

 

ICC மகளிர் கிரிக்சகட் உலகக் சகாப்ளப – 2022  

 இது 12வது ICC  களிர ்கிரிக்மகட் உலகக் ஜகோப்ரபப் சபாட்டியாகு ். 

 இது நியூசிலாந்து நோட்டில் நடதத்ப் பட்டு வருகிறது. 

 இந்தப் சபாட்டியின் மதோடக்க ஆட்டெோனது மெௌன்கனூயி (Mount Maunganui) என்ற 

ெனலயிலுள்ள ஜப ஓவல் னெதோனதத்ில் நனடமபற்றது. 

 இதன் இறுதிப் ஜபோட்டியோனது ஜஹக்லி ஓவல் னெதோனதத்ில் நனடமபற உள்ளது. 
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 நியூசிலோந்து, ஆஸ்திஜரலியோ, இங்கிலோந்து, மதன் ஆப்பிரிக்கோ, இந்தியோ, வங்கோள ஜதசெ், 

போகிஸ்தோன் ெற்றுெ் ஜெற்கு இந்திய அணிகள் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் இதில் 

பங்ஜகற்கின்றன.  

 

 

இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சபாது சமலாளர ்

 

 இந்தியக் கிரிக்மகட் கட்டுப்போட்டு வோரியதத்ின் மபோது ஜெலோளரோக ஜகரளோவின்  அபய் 

குருவில்லோ மபோறுப்ஜபற்க உள்ளோர.்  

 இவர ் 1990களின் ெத்தியில் இந்தியக் கிரிக்மகட் அணியின் முன்னோள் ஜவகப்பந்து 

வீசச்ோளரோகத் திகழ்ந்தவர ்ஆவோர.் 

 இவர ் 2000 ஆெ் ஆண்டில் அனனதத்ு வனகயோன கிரிக்மகட் ஜபோட்டிகளிலிருந்துெ் ஓய்வு 

மபற்று பயிற்சிப் பணினய ஜெற்மகோண்டோர.்  

 

ரவிெெ்ந்திரன் அஷ்வின் 

 ரவிசச்ந்திரன் அஷ்வின் மடஸ்ட் கிரிக்மகட் ஜபோட்டிகளில் 435வது விக்மகட்டினன தனது 

85வது மடஸ்ட் ஜபோட்டியில் வீழ்த்தியதன் மூலெ் அனில் குெ்ப்ஜளவினனயடுதத்ு அதிக 

விக்மகட்டுகனள வீழ்தத்ிய 2வது இந்திய வீரர ்என்ற மபருனெனயப் மபற்று உள்ளோர.் 

 சண்டிகரின் ம ாைாலி எனுமிடதத்ிலுள்ள PCA கிரிக்மகட் அரங்கில் இந்தியாவிற்கு ் 

இலங்ரகக்கு ் இரடசய நரடமபற்ற மடஸ்ட் சபாட்டியில் இலங்ரக கிரிக்மகட் வீரர ்

பதூ ் நிசாங்கா என்பவனர வீழ்தத்ியதன் மூல ் அஷ்வின் இந்தச ் சாதரனரயப் 

பரடதத்ார.் 
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 தற்சபாது இவர ் மடஸ்ட் கிரிக்மகட் வரலாற்றில் அதிக விக்மகட்டுகரள வீழ்த்திய 

ஒன்பதாவது வீரர ்என்ற சாதரனரயப் பரடதத்ுள்ளார.் 

 

 

மிதாலி ராஜ் 

 

 இந்திய ெகளிர ் கிரிக்மகட் அணித் தனலவர ் மிதோலி ரோஜ் 6 உலகக் ஜகோப்னபப் 

ஜபோட்டிகளில் பங்ஜகற்ற முதல் மபண்ெணி என்ற மபருனெனயப் மபற்றுள்ளோர.் 

 சசச்ின் மடண்டுல்கர ் ெற்றுெ் ஜோஜவத் மியோன்தத ் ஆகிஜயோருக்குப் பிறகு ஆறு உலகக் 

ஜகோப்னபப் ஜபோட்டிகளில் வினளயோடிய மூன்றோவது கிரிக்மகட் வீரர ்இவஜர ஆவோர.் 

 இவர ்2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ஆகிய ஆண்டுகளிலுெ் தற்ஜபோது 2022 ஆெ் ஆண்டு ஐசிசி 

ெகளிர ்கிரிக்மகட் உலகக் ஜகோப்னபப் ஜபோட்டியிலுெ் வினளயோடியுள்ளோர.் 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஐசிசி ெகளிர ் கிரிக்மகட் உலகக் ஜகோப்னபப் ஜபோட்டியோனது 

நியூசிலோந்தில் நனடமபற்று வருகிறது. 

 

ரவீந்திர ஜசடஜா 

 இந்தியோனவச ் ஜசரந்்த ரவீந்திர ஜஜடஜோ ICC கிரிக்மகட் மடஸ்ட் சபாட்டிகளில் ஆல் 

ரவுண்டரக்ளுக்கோன தரவரிரசயில் முதல் இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளார.் 

 மெோஹோலியில் நனடமபற்றத் மதோடக்க மடஸ்ட் ஜபோட்டியில் இலங்னகக்கு எதிரோன 

ஜபோட்டியில் மபற்ற மவற்றியின் மூலெ் இவர ்இந்த ெதிப்னபப் மபற்றோர.் 
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 இவர ்ஆட்டமிழக்கோெல் 175 ரன்கள் குவிதத்தன் மூலெ் 54வது இடத்தில் இருந்த நினலயில் 

இருந்து 17 இடங்கள் முன்ஜனறி 37வது இடதத்ிற்கு முன்ஜனறினோர.் 

 இந்தப் ஜபோட்டியில் இவர ்9 விக்மகட்டுகனள வீழ்தத்ினோர.் 

 

 

மிதாலி ராஜ் தளலளமத்துவம் 

 

 ஐசிசி ெகளிர ் உலகக் ஜகோப்னபயில் அதிகப் ஜபோட்டிகளுக்கு ஒரு அணித் தனலவரோக 

இருந்து இந்திய அணித் தனலவர ்மிதோலி ரோஜ் சோதனன ஒன்னறப் பனடத்துள்ளோர.் 

 இவர ் முன்னோள் ஆஸ்திஜரலிய சக வீரர ் மபலிண்டோ கிளோரக்்கின் சோதனனனய முந்தி 

உள்ளோர.் 

 மிதோலி 24 உலகக் ஜகோப்னபப் ஜபோட்டிகளில் இந்திய நோட்டின் சோரப்ோக பங்கு மபற்றோர.் 

 

S. L. நாராயணன் 

 இத்தோலியில் நனடமபற்ற கிரோண்டிஸ்கோசச்ி ஜகட்ஜடோலிகோ என்ற சரவ்ஜதச ஓபன் மசஸ் 

(சதுரங்கெ்) ஜபோட்டியில் எஸ்.எல்.நோரோயணன் மவற்றி மபற்றதோக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 அஜத செயெ் இதில் சகநோட்டவரோன R. பிரக்ஞானந்தா இரண்டோவது இடத்னதப் பிடிதத்ு 

உள்ளோர.் 

 திருவனந்தபுரத்னதச ்ஜசரந்்த 24 வயதோன S.L.நாராயைன் 2015 ஆெ் ஆண்டில் கிரோண்ட் 

ெோஸ்டர ்பட்டத்னதப் மபற்றோர.் 
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 இவர ்இந்தியோவின் 41வது கிரோண்ட்ெோஸ்டர ்ஆவோர.் 

 

 

சஜர்மன் ஓபன் சூப்பர ்30 

 

 இந்திய ஷட்டில் (பூப்பந்தோட்ட வீரர)் வீரர ் லக்சயோ மசன், மஜரெ்ன் ஓபன் சூப்பர ் 300 

ஜபோட்யின் உலக முன்னணி ஆட்டக்கோரர ் விக்டர ் அக்மசல்மசனன வீழ்த்தி இறுதிப் 

ஜபோட்டிக்குத் ஜதரவ்ோகியுள்ளோர.் 

 இது மவஸ்மடமனரஜ்ி ஸ்ஜபோட்ஹோல்ஜல எனுமிடதத்ில் நனடமபற்றது. 

 இது விக்டர ்அக்மசல்மசன்னுக்கு எதிரோக லக்சயோ மசன் மபற்ற முதல் மவற்றியோகுெ். 

 இந்த இரு ஜபோட்டியோளரக்ளுெ் இதுவரர 5 முனற எதிரத்த்ுப் ஜபோட்டியிட்டுள்ளனர.்  

 

டியூப்ளான்டிஸ் உலகச ்ொதளன 
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 ஸ்வீடனின் ஒலிெ்பிக் ஜபோல் வோல்ட் சோெ்பியன் ஆன அரெ்ோண்ட் குஸ்தவ் “ ான்சடா” 

டியூப்ளான்டிஸ் 6.19 மீட்டர ்உயர ் தாை்டி தனது உலகச ்சாதரனரய ஒரு மசன்டி மீட்டர ்

வித்தியாசத்தில் முறியடித்தார.் 

 இது மபல்கிசரடில் நரடமபற்ற உலக உள்ளரங்கப் சபாட்டியின் ஒரு மவள்ளி விழாச ்

சந்திப்பில் நடதத்ப்பட்டது. 

 டியூப்ளான்டிஸ், கிளாஸ்சகாவில் 2020 ஆ ் ஆை்டு பிப்ரவரி  ாதத்தில் நரடமபற்ற 

உள்ளரங்கப் சபாட்டிகளில் 6.18 உயர ் தாை்டி ஒரு சாதரனரயப் பரடத்தார.் 

 

ISSF உலகக் சகாப்ளப 2022 

 மகய்ஜரோவில் நனடமபற்ற 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ISSF உலகப் சகாப்ரபப் சபாட்டியின் 

பதக்க வரிரசயில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 இது சரவ்ஜதசத் துப்போக்கிச ்சுடுதல் கூட்டனெப்பினோல் நடதத்ப்பட்டது. 

 4 தங்கெ், 2 மவள்ளி, ெற்றுெ் 1 மவண்கலப் பதக்கங்களுடன் மெோத்தெ் 7 பதக்கங்கனள 

மவன்று பதக்கப் பட்டியலில் இந்திய அணி முதலிடத்னதப் மபற்ற நினலயில் இதில் 

நோரஜ்வ 2வது இடத்னதப் மபற்றுள்ளது.  

 

 

ஜூலன் சகாஷ்வாமி 

 

 இந்தியாவின் ெூலன் சகாஷ்வாமி,  களிர ்ஒரு நாள் சபாட்டியில் 250 விக்மகட்டுகரள 

வீழ்த்தி அதிக விக்மகட்டுகரள வீழ்த்திய ஒரு வீராங்கரன என்ற மபருர ரயப் 

மபற்றார.்  
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 ICC  களிர ் உலகக் சகாப்ரபப் சபாட்டியில் (2022) இங்கிலாந்து அைிக்கு எதிரான 

சபாட்டியில் டாமி பியூெோை்ட் என்பவனர வீழ்த்தியதன் மூல ் இவர ் இந்தச ்

சாதரனரயப் பரடத்தார.் 

 இவர ்ஒரு வலதுரக சவகப் பந்து வீசச்ாளர ்ஆவார.் 

 

ரிெப் பந்த் - அதிசவக 50 

 

 மடஸ்ட் சபாட்டியில் அதிசவக 50 ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீரர ்என்ற மபருர ரய ரிசப் 

பந்த் மபற்றுள்ளார.் 

 மபங்களுருவின் M.சின்னசாமி அரங்கில் நரடமபற்ற மடஸ்ட் சபாட்டியில் இலங்ரகக்கு ் 

இந்தியாவிற்கு ் இரடயில் நரடமபற்ற இரை்டாவது மடஸ்ட் சபாட்டியில் இவர ்

கபில்சதவ் எடுத்த சாதரனரய முறியடிதத்ார.் 

 ரிசப் பந்த் 28 பந்துகளின் மூல ் இந்த 50 ரன்கரள எடுதத்ார.் 

 இது உலகின் 13வது அதிசவக அரர சத ாகு ். 

 

R. அஷ்வின் - சடஸ்ட் சபாட்டிகளில் எடுத்த விக்சகட்டுகள்  

 

 மபங்களூரு நகரில் இலங்னக அணிக்கு எதிரோக நனடமபற்ற பிங்க் – பந்து மடஸ்ட் 

ஜபோட்டியில் R. அஷ்வின் தனது 440வது மடஸ்ட் சபாட்டி விக்மகட்டிரன வீழ்த்தினார.்  
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 அஷ்வின் தனது 440வது மடஸ்ட் விக்மகட்டாக தனஞ்மசய டி சில்வா என்பவரர 

வீழ்த்தினார.்  

 மரட் – பால் கிரிக்மகட் சபாட்டிகளின் வரலாற்றில் அதிக விக்மகட்டுகரள வீழ்தத்ிய 8வது 

வீரராக அஷ்வின்  ாறியுள்ளார.்  

 439 மடஸ்ட் விக்மகட்டுகரள வீழ்த்திய மதன் ஆப்பிரிக்க சவகப் பந்து வீசச்ாளர ் ஜடல் 

ஸ்மடயின் என்பவனர இவர ்விஞ்சினார.் 

  

ஆசியப் பில்லியரட்்ஸ் பட்டம் 

 19வது ஆசிய 100 யுபி பில்லியரட்்ஸ் சோெ்பியன்ஷிப் (2022) என்ற ஜபோட்டியில் இந்தியக் 

கியூயிஸ்ட் வீரர ் (cueist  - ஜெனடக் ஜகோற்பந்தோட்ட வீரர)் பங்கஜ் அதவ்ோனி, துருவ் 

சிதவ்ோலோனவ வீழ்த்தி தனது எட்டோவது பட்டத்னத மவன்றுள்ளோர.் 

 கதத்ோரின் ஜதோஹோ நகரில் இந்தப் ஜபோட்டி நடத்தப் பட்டது. 

 ஒட்டு மெோதத்ெோக இது அத்வோனியின் 24வது சரவ்ஜதச அளவிலோன பட்டெ் ெற்றுெ் 8வது 

ஆசிய அளவிலோன பட்டெ் ஆகுெ். 

 

 

சிறந்த விளளயாட்டு வீரர் விருது 

 

 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோலத்தீவு வினளயோட்டு விருது வழங்குெ் விழோவில் இந்தியோவில் 

முன்னோள் கிரிக்மகட் வீரர ்சுஜரஷ் மரய்னோவிற்கு ெதிப்பு மிக்க சிறந்த வினளயோட்டு வீரர ்

விருதோனது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 அவரது வினளயோட்டுத் மதோழில் வோழ்க்னக முழுவதுெ் அவர ் ஆற்றியப் பல்ஜவறு 

சோதனனகளுக்கோக ஜவண்டி இந்த விருதினன ெோலத்தீவு அரசு இவருக்கு வழங்கி உள்ளது. 
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ஸ்சபாரட்் ஸ்டார் ஏெஸ் 2022 

 

 2022 ஆெ் ஆண்டு ஸ்ஜபோரட்் ஸ்டோர ் ஏசஸ் விருது வழங்குெ் விழோவில், ஜடோக்கிஜயோ 

ஒலிெ்பிக் ஜபோட்டியில் தங்கெ் மவன்ற நீரஜ் ஜசோப்ரோ ஆண்டின் சிறந்த வினளயோட்டு வீரர ்

(ஆண்) என்ற விருதினனப் மபற்றோர.் 

 ஜடோக்கிஜயோ ஒலிெ்பிக் ஜபோட்டியில் மவள்ளி மவன்ற பளுதூக்குெ் வீரோங்கனன மீரோபோய் 

சோனு “ஆை்டின் சிறந்த விரளயாட்டு வீரர ்(மபை்)” என்ற விருதிரனப் மபற்றார.் 

 ஏசஸ் விருதுகளானது, விரளயாட்டுத் துரறயில் சிறந்து விளங்குசவாரரக் 

மகாை்டாடுவசதாடு, புதிய சாதரனகரளப் பரடக்கவு ் புகழின் புதிய உசச்ங்கரளத ்

மதாட்டிடவு ் மதாடரந்்து முயற்சிக்கு ாறு ந து தடக ளவீரரக்ரளயு ் விரளயாட்டு 

வீரரக்ரளயு ் ஊக்க ளிக்கின்றது. 

 இது இந்துப் பதத்ிரிக்னகக் குழுெதத்ினனச ் ஜசரந்்த ஸ்ஜபோரட்் ஸ்டோர ் என்ற ஒரு 

பத்திரிக்னகயோல் வழங்கப் படுகின்றது 

 

Road to 1000 புத்தகம் 

 

 ஸ்ஜபோரட்் ஸ்டோர ்ெற்றுெ் இந்துக் குழுெெ் ஆகியனவ இனணந்து “Road to 1000” என்ற ஒரு 

மபரியப் புதத்கத்திரன மவளியிட்டன. 

 இது தாெ்  ைால் சபலஸ் என்ற விடுதியில் நரடமபற்ற 2022 ஆ ் ஆை்டு ஸ்சபாரட்் ஸ்டார ்

ஏசஸ் விருது வழங்கு ் விழாவில் மவளியிடப்பட்டது. 

 இது இந்தியக் கிரிக்மகட் விரளயாட்டின் பயைத்ரத நிரனவு கூறக் கூடிய 1000 

படங்களுடன் கூடிய ெற்றுெ் 520 பக்கங்கரள மகாை்ட ஒரு சிறப்புத ்மதாகுப்பாகு ்.  
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மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உலக கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சபாட்டி 

 

 இப்ஜபோட்டியோனது துபோய் நகரில் நடத்தப் பட்டு வருகிறது. 

 43 நோடுகனளச ் ஜசரந்்த 450 விரளயாட்டு வீரரக்ள் இந்தப் ஜபோட்டியில் பங்ஜகற்கச ்

மசய்கின்றனர.் 

 இந்தப் ஜபோட்டியில் பங்ஜகற்குெ் தடகள வீரரக்ள் ஹோங்சூஜவோ 2022 ஆசிய போரோ 

ஜபோட்டிகள் ெற்றுெ் பரம்ிங்கோெ் 2022 கோென்மவல்த் ஜபோட்டிகள் ஆகியவற்றிற்குத் 

ஜதரவ்ோகச ்மசய்வனத ஒரு இலக்கோகக் மகோண்டுப் பங்ஜகற்பர.் 

 இந்தப் ஜபோட்டியில் போரோ ஒலிெ்பிக் வீரர ்தோரோெ்பிர ்தனலனெயில் 29 வீரரக்ள் மகோண்ட 

இந்திய அணியோனது பங்ஜகற்க உள்ளது. 

 தோரோெ்பிர ் ஆடவருக்கோன ெரதத்ுண்டு (கிளப்) எறிதல் ெற்றுெ் வட்டு எறிதல் F51 ஆகிய 

சபாட்டிகளில் பங்சகற்பார.் 

 

FIFA உலகக் சகாப்ளப மற்றும் BYJU's நிறுவனம் 

 

 கல்வித் மதோழில்நுட்ப நிறுவனெோன BYJU'S இந்த ஆண்டு கத்தோரில் நனடமபறுெ் FIFA 

உலகக் ஜகோப்னபப் ஜபோட்டியில் ஆதரவு வழங்குவதற்கோகக் கூட்டு ஜசரந்்த முதல் இந்திய 

நிறுவனெ் என்ற ஒரு வரலோற்றினனப் பனடத்துள்ளது. 

 அதிக ெக்கள்மதோனக மகோண்ட துனணக் கண்டதத்ில் அதிகப் பங்ஜகற்போளரக்ள் ெற்றுெ் 

அதிக ரசிகரக்னளச ் மசன்றனடய FIFAவின் ஒரு மபரிய படியோகவுெ் ெற்றுெ் ஒரு 

ஜநரெ்னறயோன சமூக ெோற்றத்னதச ் மசயல்படுத்த இரு நிறுவனங்களுெ் இனணந்து 

மசயல்படுவதற்கோன ஒரு படியோகவுெ் இந்த நடவடிக்னக புலப்படுகிறது. 
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ஐபிஎல் சபாட்டி 2022 

 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ஐபிஎல் ஜபோட்டிகள் மதோடங்குவதற்கு முன்னதோக, M.S. சதானி  

தோன் வகிதத் மசன்ரன சூப்பர ் கிங்ஸ் அணியின் தனலவர ் மபோறுப்னப ஆல்ரவுண்டர ்

வீரரோன ரவீந்திர ஜஜடஜோவிடெ் ஒப்பனடதத்ுள்ளோர.் 

 ஜதோனியின் தனலனெயின் கீழ், 2021, 2018, 2011 ெற்றுெ் 2010 ஆகிய ஆண்டுகளில் மசன்னன 

சூப்பர ்கிங்ஸ் அணி நோன்கு முனற ஐபிஎல் ஜகோப்னபனய மவன்றது. 

 மசன்ரன சூப்பர ் கிங்ஸ் அணியோனது இரண்டு சோெ்பியன்ஸ் லீக் டி20 ஜகோப்னபகனள 

மவன்றஜதோடு, மெோதத்ெ் 9 முனற ஐபிஎல் இறுதிப் ஜபோட்டிகளில் பங்ஜகற்றுள்ளது. 

 

ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

 

 மடஸ்ட் கிரிக்மகட் ஜபோட்டியில் அதிஜவகெோக 8000 ரன்கனள எட்டிய வீரர ் என்ற ஒரு 

சோதனனனய ஆஸ்திஜரலியோவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் பனடதத்ுள்ளோர.் 

 இவர ்இலங்னகயின் சங்ககோரோவின் சோதனனனய மிஞ்சினோர.் 

 ஸ்மித் தனது 151வது இன்னிங்ஸிலுெ் அஜத செயெ் சங்ககோரோ தனது 152வது 

இன்னிங்ஸிலுெ் இந்த னெல்கல்னல எட்டினர.் 

 லோகூரில் உள்ள கடோபி னெதோனதத்ில் நனடமபற்ற போகிஸ்தோனுக்கு எதிரோன ஒரு 

ஜபோட்டியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 7 ரன்கனள எட்டிய சபாது 8000 ரன்கனளக் கடந்தார.் 
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புதிய உலக டிரிபிள் ஜம்ப் ொதளன 

 மபல்கிஜரடில் நடந்த டிரிபிள் ஜெ்ப் ஜபோட்டியில் மவனிசுலோவின் யூலிெர ் ஜரோஜோஸ் 15.74 

மீட்டர ்தூரெ் வனர எட்டினோர.் 

 பிப்ரவரி 2020 ஆெ் ஆண்டு பிப்ரவரி ெோதத்தில் ெோட்ரிட்டில் நடந்த உள்ளரங்கப் 

ஜபோட்டியில் அவர ் எட்டிய 15.43 மீட்டர ் என்ற தனது முந்னதயச ் சோதனனனய அவஜர 

தற்ஜபோது முறியடிதத்ுள்ளோர.் 

 

SAFF U-18 மகளிர ்கால்பந்து ொம்பியன்சிப் சபாட்டி 

 

 3வது SAFF 18 வயதிற்குட்பட்டவரக்ளுக்கான  களிர ்கால்பந்து சா ்பியன்சிப் சபாட்டியில் 

இந்திய அைி மவற்றி மபற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 18 வயதிற்குட்பட்ட  களிர ்சதசிய அைிக்கான 2022 ஆ ் ஆை்டு சரவ்சதசக் கால்பந்து 

சபாட்டியானது ொரக்்கை்ட் ெோநிலதத்ின் ொ ்மசட்பூரிலுள்ள JRD டாடா விரளயாட்டு 

ர தானத்தில் நரடமபற்றது. 

 இப்சபாட்டியில் அதிக புகழ்மபற்ற  ற்று ் அதிக ஸ்சகார ்எடுத்த வீரர ்லின்டா சகா ் 

என்பவரோவார.் 

 இவர ்ம ாத்த ் 5 சகால்கரள அடித்தார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

பாகுபாடின்ளம தினம் – மாரெ் ்01  

 

 எந்தமவோரு தனடனயயுெ் மபோருட்படுத்தோெல் கண்ணியதத்ுடன் ஒரு முழுனெயோன 

வோழ்னவ வோழ்வதற்கோக, சட்டெ் ெற்றுெ் மகோள்னககளில் எந்தமவோரு போகுபோடுெ் 

இல்லோெல் அனனத்து ெக்களுக்குெ் செதத்ுவ உரினெ, உள்ளடக்கெ் ெற்றுெ் போதுகோப்பு 

ஆகியவற்னற உறுதி மசய்வனத இதத்ினெோனது ஜநோக்கெோகக் மகோண்டு உள்ளது.  

 இந்த ஆண்டின் இத்தினத்திற்கோன கருதத்ுரு, “தீங்கு தரு ் சட்டங்கரள விலக்கி, 

அதிகார ளிக்கு ் சட்டங்கரள உருவாக்குதல்” என்பதாகு ்.  

 

ஜன் அவுெதி திவாஸ் 2022 – மாரெ் ்01 முதல் மாரெ் ்07 வளர 

 இது 4வது ஜன் அவுசதி திவோஸ் ஆகுெ். 

 4வது ஜன் அவுசதி திவோசின் கருதத்ுரு, “ென் அவுசதி-ென் உப்சயாகி” (Jan Aushadhi-Jan 

Upyogi) என்பதாகு ்.  

 2025 ஆெ் ஆண்டின் இறுதிக்குள் பிரதோன் ெந்திரி போரதிய ஜன் அவுசதி ஜகந்திர 

னெயங்களின் எண்ணிக்னகனய 10,500 ஆக உயரத்த்ுவதற்கு இந்திய அரசு இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 
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 பிரதோன் ெந்திரி போரதிய ஜன் அவுசதி பரிஜயோஜனோ திட்டெோனது 2008 ஆெ் ஆண்டு 

நவெ்பர ் ெோதத்தில் இந்திய அரசின் ஜவதிப் மபோருட்கள் ெற்றுெ் உரங்கள் துனற 

அனெசச்கத்தினோல் மதோடங்கப்பட்டது. 

 அனனவருக்குெ் ெலிவு வினலயிலோன தரெோன ெரபியல் ெருந்துகனள வழங்கச ்

மசய்வதற்கோக இத்திட்டெோனது மதோடங்கப்பட்டது.  

 

உலக குடிளமப் பாதுகாப்பு தினம் – மாரெ் ்01 

 குடினெப் போதுகோப்பின் முக்கியத்துவதத்ினனயுெ், அதற்கோன தங்களது இன்னுயினரத் 

தியோகெ் மசய்த பணியோளரக்னளப் ஜபோற்றுவதற்கோகவுெ் ஜவண்டி இந்தத் தினெோனது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 குடினெப் போதுகோப்பு, குடினெ கோவல் ெற்றுெ் அவசர நினல ஜெலோண்னெ ஆகியனவ 

குறிதத்ுப் மபோதுெக்களினடஜய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ச ் மசய்வஜத இத்தினதத்ின் 

ஜநோக்கெோகுெ்.  

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “ஜபரிடரக்ள் ெற்றுெ் மநருக்கடி ஜபோன்ற 

நினலகளின் கோரணெோக இடெ் மபயரத்்தப்பட்ட ெக்களின் குடினெப் போதுகோப்பு ெற்றுெ் 

ஜெலோண்னெ, மபருந்மதோற்றிற்கு எதிரோகப் ஜபோரோட்டெ் ெற்றுெ் தன்னோரவ்லரக்ளின் 

பங்கு” (Civil defence and management of displaced populations in face of disasters and crises; role of 

volunteers and the fight against pandemics) என்பதோகுெ். 

 

 

சபாதுக் கணக்குகள் தினம் 2022 – மாரெ் ்02 

 46வது மபோதுக் கணக்குகள் தினெோனது புதுமடல்லியின் ஜன்போதத்ில் அனெந்துள்ள 

டோக்டர ்அெ்ஜபத்கர ்சரவ்ஜதச னெயதத்ில் 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்02 அன்று மகோண்டோடப் 

பட்டது. 

 நிதித் துனற ெற்றுெ் மபருநிறுவன விவகோரங்கள் துனற அனெசச்ர ்நிரெ்லோ சீதோரோென் 

இந்த நிகழ்சச்ியின் சிறப்பு விருந்தினர ்ஆவோர.் 

 இதில் அனெசச்ர ் மின்னணு ரசீது வழங்கீட்டு அனெப்பு என்ற முக்கிய மின்னோளுனக 

முன்மனடுப்பினனத் துவக்கி னவத்தோர.் 

 இது வணிகெ் மசய்தனல எளினெயோக்குதல் ெற்றுெ் டிஜிட்டல் இந்தியோ சூழலனெவின் 

ஒரு பகுதியோகத் துவங்கப்பட்டது. 
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உலக வனவிலங்கு தினம் – மாரெ் ்03 

 உலகின் வன விலங்குகள் ெற்றுெ் தோவரங்கள் பற்றிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தச ்

மசய்வதற்கோக இத்தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 பலதரப்பட்ட மபோருளோதோரெ், சுற்றுசச்ூழல் ெற்றுெ் சமூகெ் சோரந்்த தோக்கங்கனள 

ஏற்படுதத்ுெ் வனகயில் வனவிலங்குகள் மீது இனழக்கப்படுெ் குற்றங்கள் ெற்றுெ் 

ெனிதரக்ளின் மசயல்களோல் உயிரினங்களின் எண்ணிக்னகயில் ஏற்படுெ் சரிவு 

ஆகியவற்றிற்கு எதிரோகப் ஜபோரோட ஜவண்டியதன் ஒரு அவசியத்னத இத்தினெ் நெக்கு 

நினனவூட்டுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கோன இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு, “சூழலனெவின் ெறுசீரனெப்பிற்கோக 

முக்கிய உயிரினங்கனள மீட்மடடுத்தல்” (Recovering key species for ecosystem restoration) 

என்பதோகுெ்.  

 இந்தத் தினெோனது தோய்லோந்து நோட்டினோல் முன்மெோழியப் பட்டு, ஐக்கிய நோடுகள் 

மபோதுச ்சனபயினோல் 2013 ஆெ் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் நிறுவனங்கள் அளமெெ்கத்தின் நிளனவுெ ்

சின்ன வாரம் 2022 – பிப்ரவரி 28 முதல் மாரெ் ்06 வளர  

 சுதந்திரத் திருநோள் அமுதப் மபருவிழோ முன்மனடுப்பின் ஓர ்அங்கெோக குறு, சிறு ெற்றுெ் 

நடுத்தர மதோழில்நிறுவனங்கள் துனற அனெசச்கெ் தனது நினனவுச ் சின்ன 

வோரத்தினனக் மகோண்டோடுகிறது.  
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 இந்த வோரத்தின் ஜபோது, இந்த அனெசச்கெோனது செ்பவ் எனப்படுெ் ஜதசிய அளவிலோன 

விழிப்புணரவ்ுத் திட்டத்தின் 2வது கட்டதத்ினனத் மதோடங்க உள்ளது.  

 

 

உலக செவித் திறன் (சகட்டல்) தினம் – மாரெ் ்03 

 இது உலக சுகோதோர அனெப்பின் போரன்வயின்னெ ெற்றுெ் கோது ஜகளோனெத் தடுப்பு 

அலுவலகத்தினோல் மசயல்படுதத்ப்படுெ் ஒரு பிரசச்ோரெோகுெ்.  

 கோது ஜகளோனெ பற்றிய விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்கோகவுெ் இதனனத் தடுத்தல் 

ெற்றுெ் ஜெெ்படுதத்ப் பட்ட கோது சிகிசன்சகனள ஜநோக்கிய சில நடவடிக்னககனள 

ஏற்படுதத்ுவதற்கோகவுெ் இதத்ினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “To hear for life, listen with care” என்பதாகு ்.   

 

 

பணியாளர் மதிப்சபற்ற (பாராட்டு) தினம் – மாரெ் ்04 

 ெோரச் ் ெோததத்ின் முதல் மவள்ளிக்கிழர யானது பணியோளர ் போரோட்டுத் தினெோக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 பணியோளரக்ளின் கடுெ் உனழப்பினனயுெ் அவரக்ளின் விடோமுயற்சியினனயுெ் 

அங்கீகரிப்பதற்கோகவுெ், அவரக்ளுக்கு வழங்க ஜவண்டிய ஒரு அங்கீகோரத்தினன 

வழங்குவதற்கோகவுெ் இந்தத் தினெோனது அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 இந்தத் தினெோனது முதலோளிகளுக்குெ் பணியோளரக்ளுக்குெ் இனடயில் ஒரு 

ஜநரெ்னறயோன இனணப்பினன உருவோக்குவதற்குெ் தனிநபரக்ளுக்கோன ஒரு வளெோன 

ெனெ் சோரந்்த ெற்றுெ் இடெ் சோரந்்த பணியிடதத்ினன உறுதி மசய்வதற்குெோன ஒரு 

வோய்ப்போகக் கருதப்படுகிறது.  
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உலக உடல்பருமன் தினம் – மாரெ் ்04 

 

 உலக உடல்பருென் மநருக்கடினயச ் செோளிப்பதற்கோக ஜவண்டி நனடமுனற சோரந்்த 

தீரவ்ுகனள ஜெெ்படுதத்ுவதற்கோக இத்தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இத்தினெோனது உலக உடல்பருென் அறக்கட்டனளயினோல் ஏற்போடு மசய்யப்படுகிறது. 

 இது உலக சுகோதோர அனெப்புடன் அலுவல் சோரந்்த மதோடரப்ு மகோண்டுள்ள ஓர ் இலோப 

ஜநோக்கெற்ற அனெப்போகுெ். 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “ஒவ்மவாருவரு ் மசயல்பட சவை்டு ்” 

(Everybody Needs to Act) என்தாகு ்.  

 

சதசியப் பாதுகாப்பு தினம் – மாரெ் ்04 

 இந்திய ஜதசியப் போதுகோப்புச ் சனப நிறுவப்பட்டதனன நினனவு கூறுெ் விதெோக 

ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டுெ் இதத்ினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சோனலப் போதுகோப்பு, பணியிடப் போதுகோப்பு, ெனித நலன் போதுகோப்பு ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் 

போதுகோப்பு உள்ளிட்ட  அனனதத்ு போதுகோப்புக் மகோள்னககள் குறித்த விழிப்புணரன்வப் 

பரப்புவஜத இத்தினத்தின் ஜநோக்கெோகுெ்.  

 2022 ஆெ் ஆண்டில் 51வது ஜதசியப் போதுகோப்பு தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “இள ் சிந்தரனயாளரக்ரள 

ச  ்படுத்துதல் – பாதுகாப்புக் கலாசச்ாரத்திரன உருவாக்குதல்” என்பதாகு ்.  

 இத்தின ானது 1972 ஆ ் ஆை்டில் முதன்முதலாக அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 

சதசிய காத்தல் தினம் – மாரெ் ்04 

 இது ரோஷ்டிரிய சுரக்சோ திவஸ் எனவுெ் அனழக்கப்படுகிறது. 

 நோட்டு ெக்களின் போதுகோப்பு  ெற்றுெ் அனெதினயக் கோப்பதற்கோக ஜவண்டி தங்களது 

உயினரஜயத் தியோகெ் மசய்யுெ் கோவலரக்ள், துனண இரோணுவப் பனடயினர,் 

கெோண்ஜடோக்கள், மெய்க்கோவலரக்ள், ரோணுவ அதிகோரிகள் ெற்றுெ் கோப்புப் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ள இதர நபரக்ள் உள்ளிட்ட அனனத்து போதுகோப்புப் பனடயினருக்குெ் நன்றி 

மதரிவிக்குெ் விதெோக இதத்ினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது தவிர 2022 ஆெ் ஆண்டின் ஜதசிய கோத்தல் வோரெோனது ெோரச் ் 04 முதல் ெோரச் ் 10 

வனரயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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ஜன் அவுெதி திவாஸ் - மாரெ் ்07 

 

 இத்தினெோனது இந்திய ெருந்துகள் ெற்றுெ் ெருத்துவ சோதனங்கள் வோரியத்தினோல் 

மகோண்டோடப் படுகிறது. 

 ெரபியல் ெருந்துகளின் பயன்போடுகள் ெற்றுெ் ஜன் அவுசதி பரிஜயோஜனோவின் 

நன்னெகள் பற்றிய விழிப்புணரன்வ பரப்புவதற்கோக இந்த தினெோனது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்திற்கோன கருதத்ுரு ,“ஜன் அவுசதி - ஜன் உபஜயோகி” என்பது 

ஆகு ். 

 முதலோவது ஜன் அவுசதி திவோஸ் ஆனது 2019 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்7 அன்று மகோண்டோடப் 

பட்டது. 

 

ெரவ்சதெ மகளிர் தினம் - மாரெ் ்08 

 இந்த தினெோனது மபண்களின் சமூக, மபோருளோதோர, கலோசச்ோர ெற்றுெ் அரசியல் 

சோதனனகனள அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்த தினெோனது மபண்களின் சோதனனகனளக் மகோண்டோடுவஜதோடு, மபண்களின் 

செதத்ுவெ் ெற்றுெ் அதிகரிக்கப்பட்ட போலினச ்செத்துவதத்ிற்கோன பரப்புனரகள் பற்றிய 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டு சரவ்ஜதச ெகளிர ் தினத்தின் கருதத்ுரு, "நினலயோன நோனளக்கோக 

இன்னறய போலினச ்செத்துவெ்" (gender equality today for a sustainable tomorrow) என்பது ஆகுெ். 
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 சரவ்ஜதச ெகளிர ்தினெோனது முதன்முதலோக 1911 ஆெ் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 

புளகப்பிடித்தல் தளட தினம் 2022 – மாரெ் ்09 

 

 இந்தத் தினெோனது ஒவ்ஜவோர ் ஆண்டுெ் ெோரச் ் ெோதத்தின் 2வது புதன்கிழனெயன்று 

உலகெ் முழுவதுெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டு இத்தினெோனது ெோரச் ்09 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 புனகப் பிடிப்பனதக் னகவிட நினனக்குெ் நபரக்ளுக்கு உதவுவதற்கோகவுெ், புனகப் 

பிடிப்பதோல் ஒருவரின் ஆஜரோக்கியதத்ில் ஏற்படுெ் போதிப்புகள் குறித்த ஒரு விழிப்பு 

உணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோகவுெ் ஜவண்டி இதத்ினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்தத் தினெோனது முதன்முதலோக ஐயரல்ோந்து நோட்டுக் குடியரசில் 1984 ஆெ் ஆண்டில் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 

53வது மத்தியத் சதாழில்துளறப் பாதுகாப்புப் பளட நிறுவன தினம் – மாரெ் ்10 

 1968 ஆெ் ஆண்டு ெத்தியத் மதோழில்துனறப் போதுகோப்புச ்சட்டதத்ின் கீழ் 1969 ஆெ் ஆண்டு 

ெோரச் ்10 அன்று ெதத்ியத் மதோழில்துனறப் போதுகோப்புப் பனட உருவோக்கப் பட்டு, 3 பனடப் 

பிரிவுகள் ஜதோற்றுவிக்கப்பட்டன.  

 அதன்பிறகு, இத்தினெோனது ஆண்டுஜதோறுெ் ெத்தியத் மதோழில்துனறப் போதுகோப்புப் 

பனடயின் நிறுவன தினெோக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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 இது ெதத்ிய உள்துனற அனெசச்கதத்ின் கீழ் மசயல்படுெ் 6 துரை இரோணுவப் பனடப் 

பிரிவுகளுள் ஒன்றோகுெ்.  

 

 

ெரவ்சதெ சபண் நீதிபதிகள் தினம் – மாரெ் ்10 

 

 இது இந்தத் தினதத்ின் உலகின் முதலோவது வருடோந்திர அனுசரிப்போகுெ். 

 இந்த நோளில்தோன், நீதித்துனற ெற்றுெ் நிறுவனங்களின் ஜெலோண்னெ ெற்றுெ் 

தனலனெதத்ுவ நினலகளில் மபண்களின் முன்ஜனற்றதத்ினன ஜெெ்படுதத்ுெ் சில 

மபோருதத்ெோன ெற்றுெ் பயனுள்ள உதத்ிகள் ெற்றுெ் திட்டங்கள் ஆகியவற்னற உருவோக்கி 

அனதச ் மசயல்படுதத்ுவதற்கோன உறுதிப்போட்டினன ஐக்கிய நோடுகள் மீண்டுெ் 

உறுதிப்படுதத்ியது.  

 இது மதோடரப்ோன மபோதுச ் சனபயின் ஒரு தீரெ்ோனெோனது கதத்ோர ் அரசினோல் 2021 ஆெ் 

ஆண்டில் தயோரிக்கப் பட்டது.   

 

உலக சிறுநீரக தினம் – மாரெ் ்10 

 இத்தினெோனது ஒவ்ஜவோர ் ஆண்டுெ் ெோரச் ் ெோதத்தின் 2வது வியோழக்கிழனெயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டில் இத்தினெோனது ெோரச் ்10 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது.  
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 இத்தினெோனது நெது சிறுநீரகத்தின் முக்கியத்துவெ் குறித்த ஒரு விழிப்புணரவ்ினன 

ஏற்படுதத்ுவதனன ஜநோக்கெோகக் மகோண்ட ஒரு உலகளோவியப் பிரசச்ோரெோகுெ்.  

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்திற்கோன கருத்துரு, “Kidney Health for All” என்பதாகு ்.   

 

 

இளணயத் தணிக்ளகக்கு எதிரான உலக தினம் - மாரெ் ்12  

 

 இனணய தளத்தில் சுதந்திரெோனப் ஜபசச்ு ெற்றுெ் கருத்து மவளிப்போட்டின் ஒரு 

முக்கியதத்ுவத்னத எடுத்துனரக்க ஒவ்ஜவோர ் ஆண்டுெ் இத்தினெோனது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 உலமகங்கிலுெ் உள்ள அரசோங்கங்கள் இனணயத்தில் ஜபசச்ுச ் சுதந்திரத்னத எவ்வோறு 

முடக்குகின்றன என்பனதயுெ் இந்த நோள் எடுதத்ுக் கோட்டுகிறது. 

 இனணய தளத் தணிக்னகக்கு எதிரோன உலக தினெ் இனணய தளத்தில் கருத்துச ்

சுதந்திரதத்ிற்கோன சரவ்ஜதச தினெ் என்றுெ் அனழக்கப்படுகிறது. 

 

உலக சராட்ராக்ட் தினம் - மாரெ் ்13 

 உலகெ் முழுவதுெ் உள்ள ஜரோட்டரி குழுவினர ் வழங்குெ் ஜசனவகனள அங்கீகரிப்பனத 

இது ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது. 

 "ஜரோட்டரோக்ட்" என்பது "ஜரோட்டரி இன் ஆக்சன்" (ஜரோட்டரிச ் ஜசனவ) என்ற கருத்னதக் 

குறிக்கிறது. 

 ஜரோட்டரி சங்கெ் என்பது இனளஞரக்ள் ெற்றுெ் மபண்களுக்கோன ஒரு சமூக ஜசனவ 

அனெப்பு ஆகு ். 

 ஜரோட்டரோக்ட் 1968 ஆெ் ஆண்டில் அமெரிக்கோவின் வடக்கு கஜரோலினோவில் ஜரோட்டரி 

சரவ்ஜதச இனளஞர ்திட்டெோகத் மதோடங்கப்பட்டது. 

 முதல் ஜரோட்ரோக்ட் சங்கெோனது 1968 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்13 அன்று நிறுவப்பட்டது. 
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ெரவ்சதெ கணித தினம் – மாரெ் ்14 

 Π எனுெ் கணித ெோறிலியின் ெதிப்னப 3.14 எனக் குறிப்பிடலோெ் என்பதோல் இதத்ினெ் Π 

(ரப) தின ் எனவு ் அரழக்கப்படுகிறது. 

 அறிவியல்  ற்று ் மதாழில் நுட்பத்தில் கைிதத்தின் இன்றியர யாத பங்கிரனப் பற்றி 

 க்களுக்குக் கற்பிதத்ல், வாழ்க்ரகத் தரத்ரத ச  ்படுதத்ுதல், மபை்கள்  ற்று ் 

சிறுமிகளுக்கு அதிகார ் அளித்தல்  ற்று ் நிரலயான ச  ்பாட்டிற்குப் பங்களித்தல் 

ஆகியவற்ரற இது சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 இத்தினதத்ிற்கான கருத்துரு, “கைித ் ஒன்றிரைக்கிறது” (Mathematics Unites!) என்பது 

ஆகு ்.  

 

 

நதிகளுக்கான ெரவ்சதெ நடவடிக்ளக தினம் – மாரெ் ்14 

 நெது வோழ்வில் நதிகளின் முக்கியதத்ுவெ் குறிதத்ு இத்தினெ் எடுத்துனரக்கிறது. 

 ஜெலுெ் தூய்னெயோன ெற்றுெ் போய்ந்து ஓடுெ் நதிநீனர அனனவருெ் செெோன முனறயில் 

மபறுவது குறிதத் ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தச ் மசய்வஜத இந்தத் தினத்தின் 

ஜநோக்கெோகுெ்.  

 இது 25வது நதிகளுக்கோன சரவ்ஜதச நடவடிக்னக தினெோகுெ். 

 இந்த ஆண்டில் இந்தத் தினெோனது “உயிரிப் பல்லுயிரப்் மபருக்கதத்ில் நதிகளின் 

முக்கியதத்ுவதத்ிரன” மகாை்டாடுவதன் மூல ் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

 

உலக குளுக்சகாமா தினம் - மாரெ் ்12 

 இது குளுக்ஜகோெோ (கண் அழுதத் ஜநோய்) பற்றிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்குெ், 

முடிந்த வனர சீக்கிரெ் குளுக்ஜகோெோ போதிப்பினனக் கண்டறிவதற்கோக வழக்கெோன கண் 

(ெற்றுெ் போரன்வ நரெ்பு) பரிஜசோதனனகனள ஜெற்மகோள்ளுெோறு அனனவனரயுெ் 

எசச்ரிப்பதற்குெோன ஒரு தினெோகுெ். 

 மீளமுடியோத குருட்டுத் தன்னெக்கோன முக்கியக் கோரணங்களில் ஒன்று குளுக்ஜகோெோ 

ஆகுெ். 

 2022 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்6 முதல் 12 வனர உலக குளுக்ஜகோெோ வோரெ் அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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சதசியக் குற்ற ஆவணப்பதிவு வாரியத்தின் நிறுவன தினம் - மாரெ் ்12 

 ெத்திய உள்துனற அனெசச்ர ் அமித் ஷோ, ஜதசியக் குற்ற ஆவணப்பதிவு வோரியதத்ின் 

37வது நிறுவனத் தினெ் (எழுசச்ித ் தினெ்) மகோண்டோட்டதத்ில் தனலனெ விருந்தினரோக 

கலந்து மகோண்டு உனரயோற்றினோர.் 

 ஜதசியக் குற்ற ஆவணப்பதிவு வோரியதத்ின் நிறுவன தின விழோவில் கலந்து மகோள்ளுெ் 

முதல் ெதத்ிய உள்துனற அனெசச்ர ்இவஜர ஆவோர.் 

 தோண்டன் குழு, ஜதசியக் கோவல் ஆனணயெ் (1977-1981) ெற்றுெ் உள்துனற அனெசச்கத்தின் 

பணிக்குழு (1985) ஆகியவற்றின் பரிந்துனரகளின் அடிப்பனடயில் 1986 ஆெ் ஆண்டில் 

ஜதசியக் குற்ற ஆவணப் பதிவு வோரியெ் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

உலக நுகர்சவார் உரிளமகள் தினம் - மாரெ் ்15 

 அனனத்து நுகரஜ்வோரின் உரினெகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனவ போதுகோக்கப் பட 

ஜவண்டுெ் என்று வலியுறுத்தச ் மசய்வதற்குெ், சந்னதயில் ஜெற்மகோள்ளப் படுெ் 

துஷ்பிரஜயோகங்கள் ெற்றுெ் நுகரஜ்வோர ் உரினெகனளப் போதிக்கக்கூடிய பல சமூக 

அநீதிகளுக்கு எதிரோகப் ஜபோரிடச ்மசய்வதற்குெ் ஜவண்டி இந்த தினெ் ஒரு வோய்ப்போகக் 

கருதப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, "நியோயெோன எண்ணிெ நிதி வழங்கீடு" 

என்பதோகுெ். 
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நிளலயான சமம்பாட்டிற்கான உலகப் சபாறியியல் தினம் - மாரெ் ்04 

 ந து நவீன உலகில் மபாறியாளரக்ள்  ற்று ் மபாறியியலின் சாதரனகரள 

முன்னிரலப் படுதத்ுவதற்கு இத்தின ானது ஒரு வாய்ப்ரப வழங்குகிறது. 

 நவீன வாழ்க்ரக  ற்று ் நிரலயான ச  ்பாடு ஆகியவற்றில் மபாறியியல்  ற்று ் 

மதாழில்நுட்ப ் ஆகியரவ எந்த அளவிற்கு ஒரு முக்கியதத்ுவத்திரனக் மகாை்டு 

உள்ளன என்பரதப் பற்றிய ஒரு புரிதரலப் மபாது  க்களிரடசய ச  ்படுத்தச ்

மசய்வரதயு ் இதத்ின ் சநாக்க ாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 

 

உலகத் சதாடரப்ு தினம் - மாரெ் ்15 

 இது சவற்றுக் கிரக உயிரினங்கரளத் மதாடரப்ு மகாள்ளு ் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு 

உள்ள சவற்றுக் கிரக உயிரின ஆரவ்லரக்ள் அரனவரரயு ் ஒன்றிரைக்கு ் தினெ் 

ஆகு ். 

 இது சரவ்சதசப் பறக்கு ் தட்டு பைியகத்தினால் (I.F.S.B. - International Flying Saucer Bureau) 

1952 ஆ ் ஆை்டில் ஆல்பரட்் K. மபை்டர ்என்பவரால் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

சதசியத் தடுப்பூசி தினம் - மாரெ் ்16 

 தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்ரத ஒட்டு ம ாதத் சதசத்திற்கு ் உைரத்த்ுவதற்காக 

இந்தத் தின ானது கரடபிடிக்கப்படுகிறது. 
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 இது சதசிய சநாய்த் தடுப்பு தின ் என்று ் அரழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் தின ானது 1995 ஆ ் ஆை்டில் முதன்முரறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 1995 ஆ ் ஆை்டில் தான் இந்தியா சபாலிசயா மசோட்டு ெருந்து என்ற ஒரு திட்டத்ரதத ்

மதாடங்கி, வாய்வழியிலோன சபாலிசயா தடுப்பு  ருந்தின் முதல் தவரையிரன 

வழங்கியது. 

 இந்த ஆை்டின் இதத்ினத்திற்கான கருத்துரு, " Vaccines Work for all" என்பதாகு ். 

 

இஸ்லாசமாஃசபாபியாளவ எதிரப்்பதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - மாரெ் ்15 

 2022 ஆ ் ஆை்டு முதல் ஒவ்சவார ் ஆை்டு ்  ாரச் ் 15 ஆ ் சததியிரன இஸ்லாச ா 

ஃசபாபியாரவ எதிரத்த்ுப் சபாராடுவதற்கான ஒரு சரவ்சதச தின ாக அறிவிப்பதற்கு 

ஐக்கிய நாடுகள் சரபயின் மபாதுச ்சரப ஒப்புதல் அளிதத்து. 

 இஸ்லாமிய ஒதத்ுரழப்பு அர ப்பின் (OIC - Organisation of Islamic Cooperation) சாரப்ில் 

பாகிஸ்தான் தூதர ்முனீர ்அக்ர ் இந்தத் தீர ்ானதர்த அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

 நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சரச் ் எனுமிடதத்ில் உள்ள இரை்டு  சூதிகளுக்குள் துப்பாக்கி 

ஏந்திய ஒருவர ்நுரழந்து, 51 வழிபாட்டாளரக்ரளக் மகான்று, 40 சபரரக் காயப் படுதத்ிய 

பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நரடமபற்ற 2019 ஆெ் ஆண்டின் தினதத்ிரன இது குறிக்கிறது. 

 

உலக உறக்க தினம் 2022 – மாரெ் ்18 

 

 இத்தினெோனது ெோரச் ் ெோத செ இரவு பகல் நோளிற்கு முந்னதய மவள்ளிக்கிழனெயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 சரியோன உறக்கத்தின் முக்கியதத்ுவத்னத எடுதத்ுனரப்பஜத இத்தினத்தின் ஜநோக்கெ் 

ஆகுெ். 

 இந்த ஆண்டில் இத்தினெோனது ெோரச் ்18 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இத்தினெோனது உலக உறக்கச ் சமூகதத்ின் உலக உறக்க தினக் குழுவினோல் ஏற்போடு 

மசய்யப் படுகிறது.  

 “சரியோன உறக்கெ், நல்ல ெனெ், ெகிழ்வோன உலகெ்” (Quality Sleep, Sound Mind, Happy World) 

என்பஜத இந்த ஆண்டிற்கோன கருதத்ுருவோகுெ்.     
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உலக மறுசுழற்சி தினம் – மாரெ் ்18 

 

 நெது ஜகோளின் எதிரக்ோலத்தினனப் போதுகோக்கச ் மசய்வதில் ெறுசுழற்சியின் மீதோன 

முக்கியதத்ுவத்னத அனடயோளெ் கண்டு அதனனக் மகோண்டோடுவதற்கோக ஜவண்டி இந்தத் 

தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கவனெ் “Recycling Fraternity” என்பதன் மீதானதாக 

இருக்கு ்.   

 

ஆயுதத் சதாழிற்ொளலகள் தினம் – மாரெ் ்18 

 

 இந்தியோவின் மிகப் பழனெயோன ஆயுதத் மதோழிற்சோனலயின் உற்பதத்ி நடவடிக்னக 1802 

ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ்18 அன்று மதோடங்கியது.  

 இது மகோல்கதத்ோவின் கோசிப்பூர ்என்னுமிடத்தில் அனெந்து இருக்கின்றது. 

 ஆயுதத் மதோழிற்சோனல வோரியெ் என்பது இந்தியப் போதுகோப்புத ் துனறயின் 4வது பிரிவு 

ெற்றுெ் ஆயுதப் பனடயின் பக்கபலெ் என்பதோகுெ்.   

 இந்திய ஆயுதத் மதோழிற்சோனலகளோனது இந்தியத் தனரப் பனட, இந்தியக் கடற்பனட 

ெற்றுெ் இந்திய விெோனப்பனட ஜபோன்ற அனனத்து இந்திய ஆயுதப் பனடகளுக்குெ் 

ஆயுதங்கனள விநிஜயோகெ் மசய்கிறது.  

 

ெரவ்சதெ மகிழ்ெச்ி தினம் - மாரெ் ்20 

 ஐக்கிய நோடுகள் சனபயோனது இந்தத ் தினத்னத 2013 ஆெ் ஆண்டில் மகோண்டோடத் 

மதோடங்கியது. 
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 ஜதசிய ெகிழ்சச்ியின் முக்கியதத்ுவத்னதப் பற்றி எடுத்துனரக்குெ் ஒரு தீரெ்ோனெோனது 

பூடோன் நோட்டினோல் மதோடங்கப்பட்டது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன ெகிழ்சச்ி தினதத்ின் கருத்துருவோனது, 'அனெதியோக இருதத்ல், 

புத்திசோலித்தனெோக மசயல்படுதல் ெற்றுெ் அன்போக இருதத்ல்' (Keep Calm, Stay Wise and Be 

Kind) என்பதோகுெ். 

 

 

உலக சிட்டுக்குருவி தினம் - மாரெ் ்20 

 

 இந்த தினெோனது சிட்டுக்குருவி பற்றியுெ், அது எதிரம்கோள்ளுெ் ஆபத்துகள் பற்றியுெ் 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோன ஒரு தினெோகுெ். 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன உலக சிட்டுக்குருவி தினதத்ின் கருத்துரு, "குருவிகனள 

ஜநசியுங்கள்" என்பதோகுெ். 

 தி ஜநசச்ர ் ஃபோமரவர ் மசோனசட்டி என்ற அனெப்பின் நிறுவனர ் முகெது திலோவர ்

என்பவரோல் உலக சிட்டுக்குருவி தினெோனது நிறுவப்பட்டது. 

 

உலக வாய் சுகாதார தினம் - மாரெ் ்20 

 ஆஜரோக்கியெோன வோயின் நன்னெகள் பற்றியத் தகவனலப் பரப்புவதற்குெ், வோய்வழி 

ஆஜரோக்கியெ் மதோடரப்ோன பிரசச்னனகள் குறிதத்ு உலகளவில் ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஜெெ்படுதத்ுவதற்குெ் இந்தத் தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன இந்தத் தினத்தின் கருதத்ுரு, "Be Proud of Your Mouth" என்பது ஆகுெ். 
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ஐ.நா. பிசரஞ்சு சமாழி தினம் - மாரெ் ்20 

 இந்தத் தினெோனது 2010 ஆெ் ஆண்டில் ஐ.நோ. அனெப்பின் மபோதுத் தகவல் துனறயோல் 

நிறுவப் பட்டது. 

 பன்மெோழித்துவெ் ெற்றுெ் கலோசச்ோர பன்முகத் தன்னெனயக் மகோண்டோடச ்

மசய்வதற்கோகவுெ், ஐ.நோ. அனெப்பு முழுவதுெ் ஆறு அதிகோரப்பூரவ் மெோழிகனளயுெ் 

செெோன முனறயில் பயன்படுதத்ுவனத ஊக்குவிக்கச ்மசய்வதற்கோகவுெ் ஜவண்டி இந்தத ்

தினெோனது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 சரவ்ஜதச லோ ஃபிரோங்ஜகோஃஜபோனி   என்ற அனெப்பின் 40வது ஆண்டு நினறனவ ஒட்டி 

வருவதோல், பிமரஞ்சு மெோழிக்கோன ஒரு ஜததியோக ெோரச் ் 20 ஆெ் ஜததியோனது ஜதரந்்து 

எடுக்கப் பட்டது. 

 

ெரவ்சதெ இளம்பருவத்தினர் ஆசராக்கிய வாரம் - மாரெ் ்20 முதல் 26 வளர 

 

 இது சுகோதோரப் போதுகோப்பு வழங்குெ் அனெப்புகள், மகோள்னக வகுப்போளரக்ள், 

நிரவ்ோகிகள், ஊடகங்கள் ெற்றுெ் இளெ் பருவதத்ினர ் ெற்றுெ் அவரக்ளது சமூகங்கள், 

இளனெப் பருவதத்ினன எய்துவதற்கோன ஒரு மவற்றிகரெோன ெோற்றதத்ிற்கு ஆதரவு 

அளிப்பனத ஊக்குவிக்குெ் வனகயில் ஆண்டுஜதோறுெ் அனுசரிக்கப்படுெ் சரவ்ஜதச 

வோரெோகுெ். 

 இந்த ஆண்டுக்கோன இத்தினதத்ின் கருத்துரு, ெோற்றெ் (Transition) என்பதோகுெ். 

 

மத்திய செமக் காவல் பளடயின் 83வது எழுெச்ி தினம் - மாரெ் ்19 

 ஜெ்மு நகரில் உள்ள மெௌலோனோ ஆசோத் னெதோனத்தில் 83வது எழுசச்ி தின அணிவகுப்பு 

ஏற்போடு மசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 ெத்திய ஜசெக் கோவல் பனட தனது எழுசச்ி தினத்னத இந்தியோவின் ஜதசியத ்

தனலநகருக்குப் பதிலோக ஜவறு ஒரு நகரில் மகோண்டோடியது இதுஜவ முதல் முனற ஆகுெ். 
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 ெத்திய ஜசெக் கோவல் பனட ஆனது 1939 ஆெ் ஆண்டு ஜூனல 27  அன்று ஒரு அரசப் 

பிரதிநிதியின் கோவல்துனறப் பிரிவோக  நனடமுனறக்கு வந்தது. 

 1949 ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ் 28  அன்று  ெதத்ிய ஜசெக் கோவல் பனடச ் சட்டெ் அெலுக்கு 

வந்தவுடன் ெத்திய ஜசெக் கோவல் பனட என்று மபயர ்ெோற்றப்பட்டது. 

 

 

ெரவ்சதெ இனப் பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம் - மாரெ் ்21 

 

 இனப் போகுபோட்டிற்கு எதிரோன அதன் எதிரெ்னறயோன வினளவுகனளப் பற்றி ெக்களுக்கு 

நினனவூட்டுவதற்கோக இதத்ினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன சரவ்ஜதச தினத்தின்  கருதத்ுரு, "இனமவறிக்கு எதிரோன 

நடவடிக்னகக்கோக குரல் மகோடுங்கள்" என்பதோகுெ். 

 சரவ்ஜதச இனப் போகுபோடு ஒழிப்பு தினெ் ஆண்டுஜதோறுெ் ெோரச் ் 21 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 1960 ஆெ் ஆண்டு மதன்னோப்பிரிக்கோவின் ஷோரப்்வில்லி நகரில் நனடமபற்ற, நிறமவறி 

"அனுெதிச ் சட்டங்களுக்கு" (pass laws) எதிரோக அனெதியோன முனறயில் நடத்தப்பட்ட 

ஆரப்்போட்டதத்ில் கோவல்துனற துப்போக்கிச ் சூடு நடத்தி 69 ஜபனரக் மகோன்ற நோளினன 

நினனவு கூறுெ் வனகயில் இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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ெரவ்சதெக் காடுகள் தினம் - மாரெ் ்21 

 பல்ஜவறு வனகயோன கோடுகளின் முக்கியதத்ுவெ் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்கோக இந்த தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2012 ஆெ் ஆண்டு ஐக்கிய நோடுகள் மபோதுச ்சனபயோனது ெோரச் ்21 ஆெ் ஜததினய சரவ்ஜதச 

கோடுகள் தினெோக அறிவிதத்து. 

 கோடுகளின் ெதிப்னப உணரவுெ் போதுகோக்கவுெ் ெற்றுெ் உயிரினங்களின் வோழ்வில் 

கோடுகளின் முக்கியத்துவத்னதப் பற்றி ெக்களுக்கு நினனவூட்டவுெ் இதத்ினெோனது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன கருத்துரு, "கோடுகள் ெற்றுெ் நினலயோன உற்பத்தி ெற்றுெ் நுகரவ்ு 

" என்பதோகுெ். 

 

 

உலகப் சபாம்மலாட்ட தினம் -  மாரெ் ்21 

 மபோெ்ெலோட்டத்னத உலகளோவிய அளவில் ஒரு கனல வடிவெோக அங்கீகரிப்பஜத இந்த 

தினெ் அனுசரிக்கப்படுவதன் ஒரு ஜநோக்கெோகுெ். 

 இது உலமகங்கிலுெ் உள்ள மபோெ்ெலோட்டக் கனல வல்லுநரக்ளுக்கு மகௌரவெ் 

மசலுத்துவதற்குெ் ெரியோனத மசய்வதற்குெோன ஒரு முயற்சியோகுெ். 

 உலகப் மபோெ்ெலோட்ட தினெ் 2003 ஆெ் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 

உலக மனநலிவு சநாய் தினம் - மாரெ் ்21 

 

 இது 2012 ஆெ் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய நோடுகள் மபோதுச ் சனபயோல் அதிகோரப்பூரவ்ெோக 

கனடபிடிக்கப்படுெ் ஒரு உலகளோவிய விழிப்புணரவ்ுத் தினெோகுெ். 
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 ெனநலிவு ஜநோய் என்பது ஒரு நபரின் ெரபணுவில் கூடுதலோக ஒரு குஜரோஜெோஜசோெ் 

இருக்குெ் நினல என்று ஜநோய்க் கட்டுப்போடு ெற்றுெ் தடுப்பு னெயங்கள் கூறுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, உலக ெனநலிவு ஜநோய் தினதத்ின் கருதத்ுரு, "உள்ளடக்க வழிமுனறகள்" 

(Inclusion Means) என்பதோகுெ். 

 

உலக தண்ணீர ்தினம் – மாரெ் ்22 

 நன்னீரின் முக்கியதத்ுவத்னத எடுத்துனரப்பஜத இத்தினத்தின் முக்கிய ஜநோக்கெோகுெ். 

 இது நன்னீர ் (freshwater) வளங்களின் ஒரு நினலயோன ஜெலோண்னெக்கு ஆதரவு 

அளிப்பதற்கோக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Groundwater, making the Invisible Visible” 

என்பதாகு ். 

 

பீகார ்திவாஸ் - மாரெ் ்22 

 

 பீகோர ் ெோநில ெக்கள், அெ்ெோநிலெ் உருவோக்கப்பட்ட தினதத்ினன பீகோர ் திவோஸ் ஆக 

மகோண்டோடுகின்றனர.் 

 பீகோர,் 1912 ஆெ் ஆண்டில் வங்கோளத்திலிருந்துப் பிரிட்டிஷ் அரசினோல் பிரிக்கப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு பீகோர ்தனது 110வது பீகோர ்திவோசினனக் மகோண்டோடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “ெல் ஜீவன், ைரியாலி” என்பதாகு ். 

  

உலக கவிளத தினம் – மாரெ் ்21  

 ெனித உள்ளத்தின் பனடப்போக்க உணரன்வ உள்ளீரக்்குெ் கவினதயின் தனித்துவெோன 

ஒரு திறனன அங்கீகரிப்பதற்கோக ஜவண்டி ஒவ்ஜவோர ் ஆண்டுெ் இந்தத் தினெோனது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 1999 ஆெ் ஆண்டில் பாரஸ்ீ நகரில் நனடமபற்ற யுமனஸ்ஜகோ அனெப்பின் 30வது கூட்டத்தில் 

யுமனஸ்ஜகோ அனெப்பினோல் இதத்ினெ் ஏற்றுக் மகோள்ளப் பட்டது. 
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உலக வானிளல தினம் – மாரெ் ்23 

 

 இந்தத் தினெோனது உலக வோனினல அனெப்பின் நிறுவன தினெோகக் மகோண்டோடப் 

படுகிறது.  

 இது புவியின் வளிெண்டலதத்ினுனடயச ் மசயல்போடுகள் குறித்த ஈடுபோடுகனளச ்

மசலுத்துகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “முன்மனசச்ரிக்ரக  ற்று ் முன்கூட்டிய 

நடவடிக்ரக” என்பதாகு ். 

 இத்தின ானது, 1950 ஆ ் ஆை்டு  ாரச் ் 23 அன்று நிறுவப்பட்ட உலக வானிரல 

அர ப்பின் நிறுவன தின ாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

தியாகிகள் தினம் – மாரெ் ்23 

 ஒவ்மவோர ்ஆண்டுெ் இந்திய நோடு தியோகிகள் தினெ் (அ) சோஹீத் திவோஸ் (அ) சரஜ்வோதயோ 

தினதத்ினன அனுசரிக்கிறது. 

 இந்திய விடுதனலக்கோக ஜவண்டி தங்களது உயிரக்னளத் தியோகெ் மசய்த பகத்சிங், 

சுக்ஜதவ் தோஜபர ் ெற்றுெ் சிவரோெ் ரோஜ்குரு ஆகிய விடுதனலப் ஜபரோளிகளின் நினனவு 

நோளினன அனுசரிக்குெ் விதெோக இதத்ினெோனது கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 ஜெலுெ், ஜனவரி 30 ஆெ் ஜததியோனது ெகோத்ெோ கோந்தி அவரக்ளின் நினனவோக ஜவண்டி  

அதுவுெ் தியோகிகள் தினெோக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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பாகிஸ்தான் தினம் – மாரெ் ்23 

 

 1940 ஆெ் ஆண்டில் லோகூரில் முஸ்லிெ் லீக் கட்சியோல் போகிஸ்தோன் தீரெ்ோனெ் ஏற்றுக் 

மகோள்ளப் பட்டனத நினனவு கூறுெ்   விதெோக இதத்ினெோனது மகோண்டோடப்படுகிறது. 

 இது உலக அரசியலில் மிகவுெ் சக்தி வோய்ந்த அரசியல் இயக்கங்களுள் ஒன்றோக கருதப் 

படுகிறது. 

 

உலக காெசநாய் தினம் – மாரெ் ்24 

 உலகளோவிய கோசஜநோய்ப் மபருந்மதோற்று பற்றியுெ், இந்த ஜநோனய ஒழிப்பதற்கோன 

முயற்சிகள் பற்றியுெ் மபோது ெக்களினடஜய ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோக 

இத்தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினெோனது, 1882 ஆெ் ஆண்டில் டோக்டர ் ரோபரட்் ஜகோச ் அவரக்ள், கோசஜநோனய 

உருவோக்குெ் ஒரு போக்டீரியத்னதக் கண்டறிந்ததோக அறிவிக்கப்பட்ட தினத்தினனக் 

குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Invest to End TB Save Lives” என்பதாகு ்.  

 

 

ெரவ்சதெ உண்ளமக்கான உரிளம தினம் – மாரெ் ்24 

 ஒட்டு மெோதத் ெனித உரினெ மீறல்கள் ெற்றுெ் போதிக்கப் பட்டவரக்ளின் ெரியோனத 

மதோடரப்ோன உண்னெகனள அறிந்து மகோள்வதற்கோன உரினெக்கோன சரவ்ஜதச தினெோக 

ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டுெ் இதத்ினெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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 அனனவருக்குெோன ெனித உரினெனகனள ஜெெ்படுதத்ுவதற்கோகவுெ் போதுகோக்கச ்

மசய்வதற்கோகவுெோன ஜபோரோட்டங்களில் தங்களது வோழ்னவஜய அரப்்பணித்த 

நபரக்ளுக்கு ெரியோனத மசலுத்துவஜத இத்தினத்தின் ஜநோக்கெோகுெ். 

 1980 ஆெ் ஆண்டு ெோரச் ் 24 அன்று படுமகோனல மசய்யப்பட்ட ெோன்சிங்ஜனோர ் ஆஸ்கோர ்

அரன்ுல்ஃஜபோ ஜரோமெஜரோ (Monsignor Oscar Arnulfo Romero) அவரக்ளுக்கு ெரியோனத மசய்யுெ் 

வனகயில் ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டுெ் ெோரச் ்24 அன்று இதத்ினெோனது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 எல் சல்மவடோர ்நகரில் மிகவுெ் போதிக்கப்படக்கூடிய நினலயில் இருந்த நபரக்ளின் மீதோன 

ெனித உரினெ மீறல்கனளக் கண்டிதத்ு விெரச்ிப்பதில் இவர ்தீவிரெோக ஈடுபட்டோர.்  

 

கருவில் உள்ள குழந்ளதக்கான ெரவ்சதெ தினம் - மாரெ் ்25 

 கருவில் உள்ள குழந்னதக்கோன சரவ்ஜதச தினெ் என்பது கருக்கனலப்புக்கு எதிரோன ஒரு 

நோளோகக் கனடப்பிடிக்கப் படுகின்ற, பிறக்கோத கருக்களின் வருடோந்திர நினனவு நோள் 

ஆகுெ். 

 இது சபாப் இரண்டோெ் ஜோன் போல் அவரக்ளோல் நிறுவப்பட்டது. 

 1993 ஆெ் ஆண்டில், பிறப்புரினெத ்தினத்தினன அதிகோரப் பூரவ்ெோக மகோண்டோடிய ஒரு 

முதல் நோடு ஆக எல் சோல்வடோர ்ெோறியது. 

 

அடிளமத்தனம் மற்றும் அட்லாண்டிக் நாடுகளுக்கிளடயிலான அடிளம 

வரத்்தகத்தால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கான ெரவ்சதெ நிளனவு தினம் - மாரெ் ்25 

 இனமவறி ெற்றுெ் போரபட்செ் ஆகியவற்றின் ஆபத்துகள் குறிதத்ு ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத் ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டுெ் இத்தினெோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு : "னதரியத்தின் கனதகள்: அடினெத் 

தனதத்ினன எதிரத்த்ல் ெற்றுெ் இனமவறிக்கு எதிரோக ஒன்றுபடுதல்" என்பதோகுெ். 

 

 

புவி சநரம் 2022 - மாரெ் ்26 

 ஒவ்ஜவோர ்ஆண்டின் ெோரச் ்ெோதத்தின் கனடசி சனிக்கிழனெயன்று உலகெ் முழுவதுெ் புவி 

ஜநரெ் மகோண்டோடப்படுகிறது. 

 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன புவி ஜநரெோனது ெோரச் ்26 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இது பருவநினல ெோற்றதத்ிற்கு எதிரோனப் ஜபோரோட்டத்திற்கோன ஆதரனவயுெ், சிறந்த ஒரு 

ஜகோளோக புவினய ெோற்றுவது ஜநோக்கிய ஒரு அரப்்பணிப்னபயுெ் கோட்டுவதற்கோன ஒரு 

முயற்சியோகுெ். 
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 இரவு 8:30 முதல் 9:30 ெணி வனர, ஒரு ெணி ஜநரத்திற்கு அத்தியோவசியெற்ற மின் 

விளக்குகனள அனணக்குெோறு, தனி நபரக்ள், சமூகங்கள் ெற்றுெ் வணிகங்கனள இந்த 

நிகழ்வு ஊக்குவிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, 'Invest In Our Planet' என்பதோகுெ். 

 

 

உலக நாடக தினம் - மாரெ் ்27 

 இது சரவ்ஜதச நோடக நிறுவனத்தோல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கோன இதத்ினத்தின் மகோண்டோட்டெோனது இனளஞரக்ள், அடுதத்த ்

தனலமுனற ெற்றுெ் வளரந்்து வருெ் கனலஞரக்னள னெயெோகக் மகோண்டதோகுெ். 

 

உலக இட்லி தினம் – மாரெ் ்30 

 மசன்னனனயச ் ஜசரந்்த பிரபல இட்லித ் தயோரிப்போளரோன இனியவன் என்பவர ் இந்தத ்

தினதத்ினனத் மதோடங்கினோர.் 

 இது 2015 ஆெ் ஆண்டில் மதோடங்கப்பட்டது. 

 இட்லி, இந்தியோவின் ஒரு முக்கிய உணவோக இருந்தோலுெ், சில வரலோற்றோசிரியரக்ள் அது 

இந்ஜதோஜனசியோவில் உருவோகியதோகக் கூறுகின்றனர.் 

 இந்த நோடோனது புளிதத் உணவு வனகப் போரெ்பரியத்திற்குப் புகழ் மபற்றது. 

 இந்தப் போரெ்பரியெோனது கி.பி. 800–1200 என்ற கோலத்தில் ஓர ் அவிக்கப்பட்ட இட்லியோக 

இந்தியோ வந்தது. 

 இட்லி என்ற மசோல், உளுந்து ெோவிலிருந்து உருவோக்கப்பட்ட உணவோன “இட்டாலிசக” என்ற 

ஒரு மசால்லிலிருந்து வந்ததாகக் கூறுகின்றனர.் 

 இது கி.பி. 1130 ஆ ் ஆை்ரடச ்சசரந்்த ச ஸ்கிருத  னசசாலசா (Manasollasa) என்ற நூலில் 

உளுந்துப் பருப்பிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உைவான “இட்டாரிகா” என்பது பற்றி 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 17 ஆ ் நூற்றாை்டில், தமிழ்  க்கள் முதலில் இந்த உைரவ “இட்லி” என்று குறிப்பிடச ்

மசய்தனர.் 
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திருநங்ளகயளரக் காணும் நிளலளயக் சகாண்ட ெரவ்சதெ தினம்  – மாரெ் ்31 

 இத்தினெோனது திருநங்னகயனரக் மகோண்டோடுவதற்குெ், அவரக்ள் எதிரம்கோள்ளுெ் 

போகுபோடுகள் குறித்த ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்குெ், சமூகதத்ிற்கு அவரக்ள் 

ஆற்றியப் பங்களிப்பினனக் மகோண்டோடுவதற்குெோன ஒரு தினெோகுெ். 

 இந்தத் தினெோனது 2009 ஆெ் ஆண்டில் மிசச்ிகனனச ் ஜசரந்்த அமெரிக்கத் திருநங்னக 

ஆரவ்லரோன ஜரசச்ல் கிரோண்டல் என்பவரோல் நிறுவப்பட்டது. 
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