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உைக இலளதயார் பளுதூக்குதை் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 2022 ............................................................................ 138 

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


                   
 

9 
 

காது தகளாததாருக்கான 24ேது ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள்............................................................................................. 139 

மாட்ரிட் ஓபன் தபாட்டி 2022 .................................................................................................................................................... 139 

தாமஸ் தகாப்லப இறகுப் பந்து இறுதிப் தபாட்டி 2022 ............................................................................................... 139 

ஆசிய விை்வித்லத தகாப்லபபப தபாட்டி 2022 - 2ேது கட்டம்................................................................................... 140 

ISSF இலளதயார் உைகக் தகாப்லபப் தபாட்டி................................................................................................................. 140 

அதிக ஊதியம் சபறும் விலளயாடட்ு வீரரக்ள் பட்டியை் 2022 ................................................................................. 140 

இத்தாலிய ஓபன் தபாட்டி 2022 .............................................................................................................................................. 141 

36ேது சரய்காவிக் ஓபன் தபாட்டி 2022 .............................................................................................................................. 141 

ெரே்ததெ சதாழிை்முலற குத்துெெ்ண்லடப் தபாட்டி ................................................................................................... 142 
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தபெச்ுோரத்்லத மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான கைாெெ்ாரப் பன்முகத்தன்லமக்கான உைக தினம் – தம 21

 ............................................................................................................................................................................................................ 156 
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TNPSC துளிகள் 

 தேசிய சுகாோர இயக்கே்தின் 2021-22  ஆம் ஆண்டிற்கான ‘காயகல்ப்’ என்ற திட்டேத்ில் 

மாநில அளவில் ‘தூய்மமயான மருேத்ுவமனன’ என்ற ஒரு பிரிவில் மணப்பானை அரசு 

மருத்துவமமன முேலிடம் பபை்ைது. 

 டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் பசயல் ேனலவர ் N. சந்திரதசகரன், டாடா டிஜிட்டல் நிறுவனே ்

ேனலவராக அதிகாரப் பூரவ்மாகப் பபாறுப்தபை்றுள்ளார.் 

o அயல்நாட்டு முேலீட்டாளரக்ளிடமிருந்து நிதிமயத ் திரட்டுவதற்கான எதிரக்ாலே ்

திட்டங்கனளக் கருேத்ில் ககாண்டு இந்த நியமனமானது ஒரு முக்கியேத்ுவம் 

வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 

 ப்ளூம்பபரக்் தகாடீஸ்வரரக்ள் பட்டியலில், அோனி குழுமேத்ின் ேனலவர ்ககௌதம் அோனி 

உலகின் நான்காவது பணக்காரர ்ஆக இடம் கபற்றுள்ளார.் 

 ரஷ்ய ராணுவம் உக்மரனின் மரிய பபால் எனும் முற்றுமகயிடப் பட்ட துமறமுக நகமர 

அண்னமயில் ேனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பகாண்டு வந்துள்ளது.  

 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி அன்று, அகில இந்திய அளவில் மின் தேனவ என்பது 

அதிகபட்ச அளவான  201.066 ஜிகாவாட் எனற அளவில் பதிவு பசய்யப் பட்டது. 

o இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 07 அன்று பதிவான 200.539 ஜிகாவாட் என்ை அதிக பட்ச 

மின் தேனவனய விஞ்சியுள்ளது. 

 மாநில பநடுஞ்சானலகள் தமம்பாட்டில் முன்னாள் முேல்வர ் கருணாநிதி அவரக்ள் 

ஆை்றியப் பங்களிப்னப தபாை்றும் வனகயில் பசன்னன – மகாபலிபுரம் கிழக்குக் 

கடை்கனரச ் சானலக்கு முேே்மிழ் அறிஞர ் கனலஞர ் கருணாநிதி சானல என்று பபயர ்

சூட்டப்படும் என்று ேமிழக முேல்வர ்அவரக்ள் அறிவிே்ோர.் 

 பசன்னன மாநகராட்சியானது பசன்னனயில் உள்ள ஒரு பேருவிை்கு மனைந்ே நடிகரும் 

பே்மஸ்ரீ விருது பபை்ைவருமான விதவக் அவரக்ளின் பபயனர சூட்டியுள்ளது. 

o அவர ் வாழ்ந்த வீடு உள்ள கசன்மன விருகம்பாக்கம் கதருவிற்கு சின்னக் 

கமலவாணர ்விபவக் சாமல எனப் கபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 பபாதுப் பிரிவினரின் கனடசி மதிப்கபண்மண விட அதிக மதிப்பபண்கள் பபறும் இட 

ஒதுக்கீடுப் பிரிவினனச ் தசரந்்ே விண்ணப்போரரக்ள் பபாதுப் பிரிவின் கீழ் இட 

ஒதுக்கீடு/பேவினயப் பபைே் ேகுதியுனடயவரக்ள் என்று உசச் நீதிமன்ைம் தீரப்்பு 

அளிேத்ுள்ளது. 

 பிரேமர ் நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் 2022 ஆம் ஆண்டு பசமிகான் இந்தியா என்ற 

மாநாட்டினனே் போடங்கி னவக்க உள்ளார.்  

o மூன்று நாட்கள் வனர நனடபபறும் இந்ே மாநாட்டினனப் பபங்களூரு ஏை்பாடு 

பசய்கிைது. 

 ரவீந்திர ஜதடஜா ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதியன்று, ோன் வகிே்ே பசன்னன சூப்பர ் கிங்ஸ் 

அணியின் ேனலனமப் பபாறுப்பினனே் துைந்ேனேயடுே்து, 2022 ஆம் ஆண்டு தம 01 அன்று  

அந்ே அணியின் ேனலவராக M.S.தோனி மீண்டும் பபாறுப்தபை்ைார.் 

 இந்தியா மை்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளினடதய  2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 

18 ஆம் தேதியன்று னகபயழுே்ோன விரிவானப் பபாருளாோர கூட்டாண்னம 

ஒப்பந்ேமானது 2022 ஆம் ஆண்டு தம 01 அன்று முேல் நனடமுனைக்கு வந்ேது. 
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o இந்ே ஒப்பந்ேமானது பல்தவறு பபாருட்கள் மீோன சுங்க வரிக்கு விலக்கு அளிேத்ு 

உள்ளது. 

 அகமரிக்காவின் மே்தியப் புலனாய்வு அனமப்பானது, இந்திய-அபமரிக்கத் ேகவல் 

போழில்நுட்ப நிபுணரான நந்ே் முல்சந்ேனி என்பவனர அேன் முேலாவது ேனலனமத் 

போழில்நுட்ப அதிகாரியாக நியமிேத்ுள்ளது. 

 ‘னமோனம் - தகரளாவில் கால்பந்ோட்டப் தபாட்டிகளின் கனே' எனும் முேல் இந்திய 

வினளயாட்டு குறிதத் ஆவணப் படமானது 2022 ஆம் ஆண்டு தம 01 அன்று FIFA+ 

ஊடகே்தில் தநரனலயாக ஒளிபரப்பப் பட்டது. 

 ஆசிய தபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியாவினனச ் தசரந்்ே P.V. சிந்து 

ேனது இரண்டாவது ஆசிய பவண்கலப் பேக்கே்னே பவன்ைார.் 

 இந்தியாவின் புதிய பவளியுைவுத் துமறச ் பசயலாளராக வினய் தமாகன் குவாே்ரா 

பபாறுப்தபை்றுள்ளார.்  

o இப்பணியில் இருந்து ஓய்வு பபை்ை ஹரஷ்் வரே்ன் ஷ்ரிங்லாவினன அடுேத்ு இவர ்

இப்பபாறுப்பினன ஏை்றுள்ளார.் 

 எந்ேபவாரு ேனிநபனரயும் ேடுப்பூசி தபாடுவேை்கு கட்டாயப்படுே்ே கூடாது என்றும், 

அரசியலனமப்பின் 21வது சட்டப்பிரிவின் கீழ் ஒரு நபரின் உடல் மீது அவர ் பகாண்டு 

உள்ள கண்ணியம் அவரது உரினம என்றும், இது ேடுப்பூசினய மறுக்கும் ஒரு 

உரினமனயயும் உள்ளடக்கியது என்றும் உசச் நீதிமன்ைம் கூறியது. 

 யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியானது கணக்குத் போகுப்புச ் சூழல் அனமவில் 

பசயல்படே் போடங்கிய  முேல் பபாதுேத்ுனை வங்கி ஆக மாறியது. 

 எஸ்பான்தயால் என்ற அணிக்கு எதிராக நனடபபை்ை 35வது ஸ்பானிஷ் லீக் கால்பந்துப் 

தபாட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் என்ற அணி பவை்றி பபை்ைது.  

 தரானி ஓ சுல்லிவன் ேனது ஏழாவது உலக ஸ்னூக்கர ் பட்டே்னே பவன்று சாேனனப் 

பனடேே்ார.்  

o இேன் மூலம், 1999 ஆம் ஆண்டில் ஏழு உலக ஸ்னூக்கர ்பட்டங்கனள பவன்ை ஸ்டீபன் 

பஹன்ட்ரியின் சாேனனனய இவர ்சமன் பசய்துள்ளார.் 

 ஓபன் எனப்படும் ஒரு புதிய வணிகமுனை நிதித ் போழில்நுட்பத் ேளமானது, அேன் 

மதிப்னப ஒரு பில்லியன் டாலரக்ளுக்கு தமல் உயரே்த்ுவேை்காக புதிய மூலேனே்னே 

திரட்டியனேத் போடரந்்து இந்தியாவின் 100வது யூனிகாரன்் நிறுவனமாக இது மாறி 

உள்ளது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் பகாள்னகக் குழுவானது, பரப்தபா விகிேே்னே 40 

புள்ளிகள் உயரே்த்ி 4.40 சேவிகிேம் என்ற அளவிற்கு உயரத்த்ி அந்த உயரவ்ானது 

உடனடியாக அமலுக்கு வருவோகவும் ரிசரவ்் அறிவிே்ேதுள்ளது. 

 சரவ்தேச சமணர ் வரே்ே்க அனமப்பின் JITO இனணப்பு 2022 என்ற நிகழ்வின் போடக்க 

விழாவில் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 

 TVS தமாட்டார ்நிறுவனமானது, சுேரச்ன் தவணு என்பவனரத் ேனது நிறுவனே்தின் நிரவ்ாக 

இயக்குநராக பேவி உயரே்்துவோக அறிவிே்துள்ளது. 

 மணிப்பூர ் மாநிலே்தில் வாழும் பபௌமாய் பழங்குடியினர,் தபானேப் பபாருளுக்கு 

எதிரான அம்மாநில அரசின் நடவடிக்னககளுக்கு ஆேரவளிக்கும் விேமாக, பபௌமாய் 

மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் தபானேப் பபாருள் இல்லாத ஒரு மண்டலமாக திகழும் என்று 

அறிவிேத்ுள்ளனர.்  
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 தம 09 ஆம் தேதி தமை்பகாள்ளப்பட்ட ஆரம்ப கட்ட வரே்ே்கேத்ில் அபமரிக்க டாலருக்கு 

நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அேன் மதிப்பிழப்பினன அதிகரிே்து வரலாறு காணாே 

அளவில் 77.42 என்ை குமறந்த மதிப்பினனே் போட்டது. 

 இலங்னகயின் பிரேமர ் மகிந்ே ராஜபக்தச தம 09 ஆம் தேதியன்று ராஜினாமா 

பசய்ேனேயடுே்து, இலங்னக அரசியலனமப்பின் படி அந்நாட்டு அனமசச்ரனவ 

கனலக்கப் பட்டது. 

 இந்தியக் கிராண்ட்மாஸ்டர ் D.குதகஷ், புன்டா ப்னரமாவில் நனடபபை்ை முேலாவது 

பசசபிள் சன்தவ ஃபாரப்மன்படரா ஓபன் பசஸ் தபாட்டியில் (2022) சாம்பியன் பட்டம் 

பவன்ைார.்  

o இது இவர ்பபை்ை கதாடரச்ச்ியான மூன்றாவது (ஹாட்ரிக்) பட்டம் ஆகும். 

 லாரச்ன் & டியூப்தரா குழுமேத்ின் கீழான பட்டியலிடப்பட்ட இரண்டு சுயாதீன ேகவல் 

போழில்நுட்பச ் தசனவ நிறுவனங்களான L&T இன்தபாபடக் மை்றும் னமண்ட் ட்ரீ 

ஆகியனவ இந்தியாவின் ஐந்ோவது பபரிய ேகவல் போழில்நுட்பச ் தசனவ வழங்கு 

நிறுவனமாகத் திகழ உள்ள ஒரு மாபபரும் நிறுவன இனணப்பு குறிேத்ு அறிவிே்ேது.  

o இந்ே ஒருங்கினணந்ே நிறுவனமானது, "LTIMindtree" என்று அனழக்கப்படும். 

 தங்களது கநருங்கிய உறவினரக்ளின் இறுதிச ் சடங்கில் கலந்து ககாள்வதற்காக 

மகதிகளுக்குத் தற்காலிக விடுப்பு வழங்கும் நமடமுமறமய எளிதாக்கும் வமகயில், 1982 

ஆம் ஆண்டு குண்டர ் சட்டதத்ின் விதிமயத் திருத்தி அமமப்பதற்கான ஒரு சட்ட 

மபசாதாவிமனத் தமிழக அரசு சட்டசமபயில் தாக்கல் கசய்தது. 

 அதானி வில்மர ்லிமிகடட் என்ற நிறுவனமானது, ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர ்லிமிகடட் என்ற 

நிறுவனத்மத விஞ்சி இந்தியாவின் மிகப்கபரிய அதிகமாக விற்பமனயாகும் நுகரவ்ுப் 

கபாருட்கள் நிறுவனமாக மாறியது. 

 பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் ‘INDO-PAK WAR 1971- Reminiscences of Air Warriors’ 

என்ற புதத்கத்மத கவளியிட்டார.் 

 சந்தூர ்வித்வான் பண்டிட் ஷிவ்குமார ்சரம்ா சமீபதத்ில் காலமானார.்  

o இவர ் 1991 ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருதிமனயும் 2001 ஆம் ஆண்டில் பத்ம விபூஷன் 

விருதிமனயும் கபற்றவர ்ஆவார.் 

 அபயாதத்ி நகரில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடவுப் பாமத உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கு 

மமறந்த புகழ்கபற்றப் பாடகி பாரத ரதன்ா லதா மங்பகஷ்கரின் நிமனவாக கபயரிடப் 

படும். 

 இந்திய உணவு மற்றும் சுற்றுலாச ்பசமவக் கழகமானது தனது முதலாவது  பாரத் ககௌரவ் 

சுற்றுலா இரயிமல பநபாளதத்ின் ஜனக்பூரில் ஒரு நிறுத்ததத்ுடன் இயக்கத் 

கதாடங்கியுள்ளது.  

o இந்த இரயில் ஸ்வபதஷ் தரஷ்ன் என்ற திட்டதத்ின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள 

இராமாயண வட்டாரப் பகுதிமயச ்சுற்றியப்  பகுதிகளில் இயக்கப்படும். 

 இந்தியாவின் அவினாஷ் பசபிள், 5000 மீட்டர ்ஓட்டப் பந்தயத்தில் பகதூர ்பிரசாத் 1992 ஆம் 

ஆண்டு பமடதத்ிருந்த ஒரு 30 ஆண்டுகாலச ்சாதமனமய முறியடிதத்ு, ஒரு புதிய பதசியச ்

சாதமனமயப் பமடத்தார.் 

 ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனதத்ின் வருவாயானது 2022 ஆம் நிதியாண்டில் 100 

பில்லியன் டாலரக்மளத் தாண்டி, இந்த மமல்கல்மல எட்டிய முதல் இந்திய நிறுவனம் 

என்ற கபருமமமயப் கபற்றுள்ளது. 
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 தற்பபாது நமடகபற்று வரும் 24வது காது பகளாபதாருக்கான ஒலிம்பிக் பபாட்டியின் 

துப்பாக்கிச ் சுடுதல் பபாட்டியில், இந்தியாவிமனச ் பசரந்்த அபினவ் பதஷ்வால் 

இந்தியாவிற்கான இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்திமன கவன்றுள்ளார.் 

 நான்காவது AFI இந்திய ஓபன் ஈட்டி எறிதல் பபாட்டியில் தங்கம் கவன்று உதத்ரப் பிரபதசத ்

தடகள வீராங்கமன அன்னு ராணி தான் பமடத்த கசாந்தத் பதசியச ் சாதமனமய 

முறியடிதத்ார.் 

 புகழ்கபற்ற ஒடியா இலக்கிய எழுத்தாளர ்ரஜத் குமார ்கர ்சமீபத்தில் காலமானார.்  

o இலக்கியம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றிற்காக 2021 ஆம் ஆண்டில் இவர ் பத்மஸ்ரீ 

விருதிமனப் கபற்றார.் 

 F1 பந்தய உலகச ் சாம்பியனான பமக்ஸ் கவரஸ்்கடப்பன் 2022 ஆம் ஆண்டு கதாடக்க 

மியாமி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டத்மத கவன்றுள்ளார.் 

 முன்னாள் இந்தியக் காவை்பணி அதிகாரி பிரகாஷ் சிங் எழுதிய “The Struggle for Police 

Reforms in India: Ruler’s Police to People’s Police” என்ை புேே்கே்னே இந்தியக் குடியரசுே் துனணே் 

ேனலவர ்அவரக்ள் பவளியிட்டார.் 

 மாநிலப் பல்கனலக்கழகமான ேமிழ்நாடு தவளாண்னமப் பல்கனலக்கழகே்திை்குத ்

துனணதவந்ேனர நியமிப்பேை்கு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு சட்ட 

மதசாோவினனே் ேமிழ்நாடு சட்டமன்ைேத்ில் மாநில அரசு ோக்கல் பசய்ேது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு னசப்ரஸ் சரவ்தேச ேடகளப் தபாட்டியில், பபண்களுக்கான 100 மீட்டர ்

ேனட ஓட்டப் பந்ேயேத்ில் இந்தியாவினனச ்தசரந்்ே தஜாதி யரர்ாஜி ேங்கப் பேக்கே்னே 

பவன்று தேசியச ்சாேனனனயப் பனடே்ோர.் 

 12வது IBA மகளிர ் உலக குே்துசச்ண்னட சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியானது, துருக்கியின் 

இஸ்ோன்புல் நகரில் போடங்கியது. 

 தமடவாக்கேத்ில் அனமக்கப்பட்டுள்ள 2.3 கிமீ நீளமான மூன்று தடங்கள் பகாண்ட 

பசன்னனயின் மிக நீளமான ஒருவழிப் பானே தமம்பாலேத்ினன ேமிழக முேல்வர ்

அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

o இது ோம்பரேத்ிலிருந்து தவளசத்சரி வனர வாகனங்கள் பநரிசலின்றி தவகமாகச ்

பசல்வேை்கு வழி அளிக்கும். 

 இரண்டாம் உலகப் தபாரில் பஜரம்னியின் நாஜிப் பனடகளுக்கு எதிரான ேனது 

பவை்றினயக் பகாண்டாடும் வனகயில் தசாவியே் யூனியன் தம 09 ஆம் தேதியினன 

ரஷ்யாவின் பவை்றி தினமாகக் பகாண்டாடுகிைது. 

 ஏர ்இந்தியா நிறுவனே்தின் புதிய ேனலனம நிரவ்ாக அதிகாரி (CEO) மை்றும் தமலாண்னம 

இயக்குனராக (MD) காம்ப்பபல் வில்சன் என்பவனர டாடா குழுமம் நியமிே்துள்ளது. 

 தசாவியே் ஒன்றியேத்ின் வீழ்சச்ியின் தபாது உக்னரன் நாட்டினன விடுேனலப் பபைச ்

பசய்து அேன் முேல் அதிபராகப் பணியாை்றிய லிதயானிட் கிராவ்சுக் காலமானார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ோய்லாந்து தடலண்ட் தகாப்னப தபாட்டியில் முதலிடத்மதப்  பிடிதத்ு, 

பசன்னனனயச ் தசரந்்ே இளம் வாகன ஓட்டியான சரே்க் சவான், தஹாண்டா தரசிங் 

இந்தியா நிறுவனேத்ின் சாரப்ாக புதிய சாேனனனயப் பனடே்ோர.் 

 தகாவிட்-19 போடரப்ாக அபமரிக்கா நடே்திய இரண்டாவது உலகளாவிய காபணாளி 

வாயிலான உசச்ி மாநாட்டில் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
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 இம்பாலில் உள்ள குமான் லம்பாக் வினளயாட்டு னமோனே்தில் நனடபபை்ை 12வது 

இந்திய சப்-ஜூனியர ் (மிக இனளதயாருக்கான) தேசிய மகளிர ்ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் 

(2022) தபாட்டினய மணிப்பூர ்முேல்வர ்N.பிதரன் சிங் போடங்கி னவே்ோர.் 

 மகிந்ே ராஜபக்தச பேவி விலகியனே அடுே்து இலங்னகயின் முன்னாள் பிரேமர ்ரணில் 

விக்ரமசிங்தக, இலங்னகயின் புதிய பிரேமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 மே்தியப் பிரதேச மாநிலே்தின் ோர ்மாவட்டேத்ில் உள்ள தபாஜ்ஷாலா நினனவுச ்சின்னம் 

போடரப்ான சரச்ன்ச குறிதத் மனு மீது இந்தியத் போல்லியல் துனை, மே்திய அரசு மை்றும் 

மாநில அரசு ஆகியவற்றுக்கு மேத்ியப் பிரதேச உயர ் நீதிமன்ைம் அறிக்னக ஒன்றிமன 

அனுப்பியுள்ளது. 

o தபாஜ்ஷாலா என்பது வாக்தேவியின் (சரஸ்வதி தேவி) தகாவில் என்று இந்துக்கள் 

கூறும் சமயத்தில் முஸ்லீம் சமூகே்தினர ் இேனனக் கமல் பமௌலா மசூதியாகக் 

கருதுகின்ை வமகயில் இது இந்தியத ்போல்லியல் துனையினால் பாதுகாக்கப்பட்ட 11 

ஆம் நூை்ைாண்டினனச ்தசரந்்ே ஒரு நினனவுச ்சின்னமாகும்.  

 மே்திய சிறுபான்னமயினர ் நலேத்ுனை அனமசச்ர ் முக்ோர ் அப்பாஸ் நக்வி, உேே்ரப் 

பிரதேச மாநிலம் ராம்பூர ் நகரில் இந்தியாவின் முேல் 'அமிரே் சதராவர'் திட்டே்னேத ்

போடங்கி னவே்ோர.் 

 லூயிஸ் உய்ட்டன் என்ற ஆடம்பர நுகரவ்ுப் பபாருட்கள் ேயாரிப்பு நிறுவனேத்ிற்கான 

இந்தியாவின் முேல் விளம்பரே் தூேராக நடினக தீபிகா படுதகான் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 லக்பா பஷரப்ா 10வது முனையாக எவபரஸ்ட் சிகரே்தில் ஏறியுள்ளார.்  

o இவரது இந்ே 10வது முனையிலான சாேனனயானது இேே்னகய சாேனனனயப் 

பனடேே் முேல் பபண்மணி என்ை பபருனமனய அவருக்குப் பபை்று ேந்ேது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகேத்ின் அதிபர ் தஷக் கலீஃபா பின் சயீே் அல் நஹ்யான் சமீபதத்ில் 

காலமானார.் 

o எனபவ ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் ஒரு புதிய அதிபராக முகமது பின் சயீே் அல் 

நஹ்யான் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 குஜராே ் மாநிலம் பருச ் நகரில் நனடபபை்ை உேக்ரஷ்் சமதரா என்ற நிகழ்வில் பிரேமர ்

அவரக்ள் உனரயாை்றினார.்  

o தேனவயுள்ள நபரக்ளுக்கு உடனடி நிதியுேவி வழங்க உேவும் வனகயில் அந்த மாநில 

அரசு போடங்கிய நான்கு முக்கிய முன்பனடுப்புகளில் இந்ே மாவட்டம் 100 சேவீேம் 

நினைவு பசய்ேனே இந்ே நிகழ்வு நினனவு கூறுகிைது. 

 பஜாஜ் ஃபின்சரவ்் லிமிபடட் என்ற நிறுவனேத்ின் ேனலவரான சஞ்சீவ் பஜாஜ் என்பவர ்

இந்தியத் போழிலகக் கூட்டனமப்பின் (CII) ேனலவர ் பபாறுப்பினன (2022-23) ஏை்று 

உள்ளார.் 

 மே்திய இனடநினலக் கல்வி வாரியே்தின் (CBSE) ேனலவராக மூேே் இந்திய ஆட்சிப் பணி 

அதிகாரி நிதி சிபபர ்நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 புே்ோக்கம் மை்றும் போழில்நுட்பேத்ுடன் கூடியப் பாதுகாப்பான மை்றும் நீடிதத்ப் 

தபாக்குவரேத்ு மீோன 6வது சானலப் பாதுகாப்பு மாநாடு புதுதில்லியில் நனடபபை்ைது. 

 ஆஸ்திதரலியனவச ் தசரந்்ே முன்னாள் கிரிக்ககட் ஆல்ரவுண்டர ் வீரரான ஆண்ட்ரூ 

னசமண்ட்ஸ் சமீபதத்ில் காலமானார.்  
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o இவர ் 26 படஸ்ட் தபாட்டிகளிலும், 198 ஒருநாள் சரவ்தேசப் தபாட்டிகளிலும் 

வினளயாடியுள்ளார.் 

 தம 15 ஆம் தேதியன்று திரிபுரா மாநிலே்தின் புதிய முேலனமசச்ராக மாணிக் சாஹா 

பேவிதயை்ைார.்  

o பிப்லப் குமார ்பதப் என்பவர ்பதவி விலகியமதயடுதத்ு இவர ்முேல்வராக நியமிக்கப் 

பட்டார.் 

 குடியரசுே் ேனலவர ் இராம்நாே் தகாவிந்ே் ஜனமக்காவிை்குப் பயணம் தமை்பகாண்டு 

ள்ளார.்  

o இந்ேக் கரீபிய நாட்டிை்குப் பயணம் தமை்பகாண்ட முேல் இந்தியக் குடியரசுே ்

ேனலவர ்இவதர ஆவார.் 

 ராஜீவ் ரஞ்சன் மை்றும் சிே்திகாந்ோ பட்டநாயக் ஆகிதயானர இந்திய ரிசரவ்் வங்கி அதன் 

நிரவ்ாக இயக்குநரக்ளாக நியமிேத்ுள்ளது. 

 பேன்தமை்குப் பருவமனழ தம 16 ஆம் தேதியன்று அந்ேமான் & நிக்தகாபார ் தீவுகனள  

தநாக்கி நகரே் போடங்கியது. 

 பேன் பகாரிய அணியானது சீன அணினய வீழ்ேத்ி 2022 ஆம் ஆண்டு தபட்மிண்டன் உபபர ்

தகாப்னபனய  பவன்ைது 

 ரஷ்ய அசச்ுறுத்ேலுக்கு எதிராக பநட்படா அமமப்பின் உறுப்பினர ் பேவிக்கு 

விண்ணப்பிப்போக ஸ்வீடன் அரசு அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிவிேே்து. 

 இண்டர ் குதளாப் எனப்படும் வான்வழிப் தபாக்குவரேத்ு (இண்டிதகா) நிறுவனே்தின் 

இயக்குநரக்ள் குழுவானது, பீட்டர ் எல்பரன்ஸ அேன் ேனலனம நிரவ்ாக அதிகாரியாக 

நியமிேத்ுள்ளது. 

 முன்னாள் ேனலனமே் தேரே்ல் ஆனணயரான சுனில் அதராரா, கிராம் உன்னதி 

வாரியே்தின் புதிய நிரவ்ாகம் சாரா ேனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 வரலாற்றில் முதன்முமறயாக, 96 வயோன இராணி எலிசபபேத்ுக்குப் பதிலாக பிரிட்டன் 

இளவரசர ் சாரல்ஸ் இங்கிலாந்து பாராளுமன்ைே் கூட்டேத்ின் போடக்க விழாவில் 

வழக்கமாக இராணி வழங்கும் உனரனய வழங்கினார.் 

 ஸ்விட்சரல்ாந்தில் உள்ள தஹால்சிம் எனப்படும் பன்னாட்டு நிறுவனம் அம்புஜா 

சிபமண்ட்ஸ் தபான்ை இந்திய நிறுவனங்களின் மீது பகாண்டுள்ள பங்குகனள அோனி 

குழுமம் வாங்க உள்ளது. 

 பிரிட்டன் நாட்டினனச ்தசரந்்ே மனல ஏறும் வீரரான பகன்டன் கூல் என்பவர,் உலகின் மிக 

உயரமான மனலனய 16வது முனையாக ஏறி, அதிகமுனை எவபரஸ்ட் சிகரேத்ில் ஏறிய 

முேல் பவளிநாட்டு மனல ஏறும் வீரர ்என்ை பபருனமனயப் பபை்ைார.் 

 இராஜஸ்ோனிப் பாடகர ்மாதம கான், தகன்ஸ் தினரப்பட விழாவில் இந்தியாவின் சாரப்ாக 

சிவப்புக் கம்பள வரதவை்பு பபை்ை முேல் நாட்டுப்புை பாடகர ்ஆனார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு, 12வது இந்திய ஹாக்கி சீனியர ் மகளிர ் தேசிய சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் ஒடிசா அணி  சாம்பியன் பட்டே்னே பவன்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பேக்கம் பவன்ை பஜ்ரங் புனியா 

மை்றும் ரவி குமார ் தாஹியா ஆகிதயார ் இருவரும் 2022 ஆம் ஆண்டு காமன்கவல்த ்

விமளயாட்டுப் தபாட்டியில் மல்யுே்ே அணிக்குத ்தேரந்்பேடுக்கப்பட்டனர.் 
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 பிஎஸ்இ லிமிபடட் நிறுவனமானது, S.S. முந்ே்ரா என்பவனர அந்நிறுவனே்தின் ேனலவராக 

நியமிப்பேை்கு ஒப்புேல் அளிே்ேது. 

 ப்ரேீத்ி பஷனாய் “A Place Called Home” என்ை புதிய நாவனல பவளியிட உள்ளார.்  

o இந்ேப் புதிய நாவல் ‘இரகசியங்கள், குடும்பம் மை்றும் சுய பதடல்’ ஆகியவை்னைப் 

பை்றியது ஆகும். 

 மே்திய மின்னணு மை்றும் ேகவல் போழில்நுட்பே் துனை அனமசச்ர ் அஷ்வினி 

மவஷ்ணவ், லடாக்கின் தல நகரில் தேசிய மின்னணுவியல் மை்றும் ேகவல் போழில் 

நுட்பக் கழக (NIELIT) னமயே்னேே் திைந்து னவேே்ார.் 

 பாரத்ி ஏரப்டல் நிறுவனே்தின் வாரியமானது தகாபால் விட்டல் என்பவமர, அதன் 

தமலாண்னம இயக்குனர ்மை்றும் ேனலனம நிரவ்ாக அதிகாரியாக தமலும் ஐந்து ஆண்டுக் 

காலேத்ிை்கு மீண்டும் நியமிேத்ுள்ளது. 

 படல்லியின் துனணநினல ஆளுநர ் அனில் னபஜால், ேனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகப் 

பதவி விலகுவோக குடியரசுே் ேனலவர ் ராம்நாே ் தகாவிந்ே் அவரக்ளிடம் ேனது பதவி 

விலகல் கடிேேத்ினன ஒப்பனடேே்ார.் 

 பேஞ்சலி ஆயுரத்வே நிறுவனேத்ின் உணவுப் பிரிவினன, சனமயல் எண்பணய் உை்பே்தி 

நிறுவனமான ருசச்ி தசாயா னகயகப்படுேே் உள்ளது. 

 பணியாளர,் பபாதுமக்கள் குனைகள் மை்றும் ஓய்வூதியே் துனை அனமசச்ர ்ஜிதேந்திர சிங், 

'Civil List – 2022 of IAS officers' என்ை புதிய இனணயப் புே்ேகேத்ினன பவளியிட்டார.் 

 துருக்கியில் நனடபபை்ை மகளிர ் உலக குேத்ுசச்ண்னட சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

இந்தியாவின் நிகே் ஜரன்ீ பவை்றி பபை்று உள்ளார.் 

o இவர ் உலகச ் சாம்பியன் பட்டம் பவன்ை ஐந்ோவது இந்தியப் பபண்மணி என்ை 

பபருனமனயப் பபை்றுள்ளார.் 

 சரவ்தேச தஹாதமாஃதபாபியா, டிரான்ஸ்ஃதபாபியா மை்றும் னபதபாபியா 

ஆகியவை்றிை்கு எதிரான தினம் ஒவ்தவார ்ஆண்டும் தம 17 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிைது. 

 சரவ்தேச தேயினல தினம் ஆண்டுதோறும் தம 21 ஆம் பததியன்று அனுசரிக்கப் படுகிைது.  

o இது உலகம் முழுவதும் தேயினலயின் நீண்ட கால வரலாறு மை்றும் அதன் ஆழமான 

கலாசச்ார மை்றும் பபாருளாோர முக்கியேத்ுவம் பை்றி விழிப்புணரன்வ 

ஏை்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 மே்தியக் கல்வி மை்றும் திைன் தமம்பாட்டுத் துமற அனமசச்ர ் ேரத்மந்திர பிரோன், 

பகௌகாேத்ியில் உள்ள இந்தியே் போழில்நுட்பக் கழகேத்ில் 2022 ஆம் ஆண்டு வட கிழக்கு 

ஆராய்சச்ி மாநாட்டினன (NERC) போடங்கி னவேே்ார.் 

 பஜரம்னியின் ஐன்ட்ராக்ட் பிராங்பரட்் கால்பந்து அணியானது, 1980 ஆம் ஆண்டு முதல் 42 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு UEFA ஐதராப்பா லீக் என்ற தனது முேலாவது ஐதராப்பியக் 

தகாப்னபனய பவன்று உள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டில் இது ஸ்கபயின் நாட்டில் நடத்தப் பட்டது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE) குரங்கு காய்சச்ல் பதிவான முேல் வனளகுடா நாடாக 

மாறியது. 

 படல்லி ேனலநகரின் துனண நினல ஆளுநராக வினய் குமார ் சக்தசனா நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 
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 மே்திய ஆயுஷ் அனமசச்கமானது னமசூர ்நகரில் 8வது சரவ்தேச தயாகா தினம் நடதத்ப் 

படும் என்பமத உறுதி பசய்துள்ளது. 

 மான்பசஸ்டர ்சிட்டி கால்பந்து அணியானது 2021/22 ஆம் ஆண்டு பிரமீியர ்லீக் சாம்பியன் 

பட்டேத்ினன பவன்றுள்ளது. 

o இது கடந்த ஐந்து பபாட்டிகளில் நான்காவது முனையான கவற்றியாகும். 

 இம்பால் நகரில் நனடபபை்ை இந்திய ஹாக்கி மகளிருக்கான சப்-ஜூனியர ் (மிக 

இனளதயாருக்கான) தேசிய சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஜாரக்்கண்ட் அணினய வீழ்ே்தி 

ஹரியானா அணி பவை்றி பபை்ைது. 

 சுவிட்சரல்ாந்தின் பஜனிவா நகரில் நனடபபை்ை 75வது உலக சுகாோர மாநாட்டில் 

சுகாோர அனமசச்ர ்மன்சுக் மாண்டவியா உனரயாை்றினார.் 

 தகப்டன் அபிலாஷா பராக், ேனது பயிை்சினய பவை்றிகரமாக நினைவு பசய்து, இராணுவ 

விமானப் பனடயில் தபார ் விமானியாக தசரந்்ே முேல் பபண் அதிகாரி என்ைப் 

பபருனமனயப் பபை்ைார.் 

 இந்தியக் குேத்ுசச்ண்னட வீரரும், தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பவண்கலப் பேக்கம் 

பவன்ைவருமான லவ்லினா தபாரத்கானஹன் சரவ்தேசக் குேத்ுசச்ண்னட சங்கே்தின் 

ேடகளக் குழுே் ேனலவராகே் தேரந்்பேடுக்கப்பட்டார.் 

 ரஸ்கின் பாண்ட் "Listen to Your Heart: The London Adventure" என்ை புதியப் புே்ேகேத்ினன 

எழுதியுள்ளார.் 

 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ததாட்டக்கலை மற்றும் தேளாண் கை்லூரிகள் 

 கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜீவூரில் அமமக்கப்பட்டுள்ள தோட்டக் கனலக் கல்லூரி மை்றும் 

ஆராய்சச்ி னமயே்னே ேமிழக முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

 கரூர,் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்தவளூர ் மை்றும் சிவகங்னக மாவட்டம் பசட்டிநாடு 

ஆகிய இடங்களில் அமமக்கப்பட்டுள்ள தவளாண் கல்லூரி மை்றும் ஆராய்சச்ி 

னமயங்கமளயும் அவர ்திைந்து னவேே்ார.் 

 ஈதராடு மாவட்டம் பவானிசாகரில் அமமக்கப்பட்டுள்ள மஞ்சள் ஆராய்சச்ி 

னமயதத்ிமனயும் திரு.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

 ேமிழ்நாடு தவளாண்னமப் பல்கனலக்கழகே்தில் நம்மாழ்வார ் இயை்னக தவளாண்னம 

ஆராய்சச்ி னமயே்னேயும் முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

 

சித்த மருத்துேப் பை்கலைக்கழகம் 

 ேமிழகே்தில் ஒரு சிே்ே மருேத்ுவப் பல்கமலக்கழகதத்ிமன நிறுவுவதற்கான மதசாோ 

ேமிழக சட்டசனபயில் நினைதவை்ைப்பட்டது. 
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 முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் அதன் பவந்தராக கசயல்படுவார.் 

 பல்கனலக் கழகேத்ின் தவந்ேர ் என்ை முனையில், பதடல் குழுவால் தேரந்்பேடுக்கப்பட்ட 

மூன்று பபயரக்ளின் பட்டியலில் இருந்து அதன் துனணதவந்ேனர முேல்வர ் அவரக்ள் 

நியமிப்பார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ேமிழ்நாடு சிே்ே மருேத்ுவப் பல்கனலக்கழகச ் சட்டதத்ின்படி, 

சுகாோரம் மை்றும் குடும்ப நலேத்ுனை அனமசச்ர ் அதன் இமணநிமல பவந்தராக 

கசயல்படுவார.் 

 

மூன்று புதிய ெரணாையங்கள் 

 தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டில் பின்வரும் மூன்று புதிய சரணாலயங்கள் உருவாக்கப்படும் 

என்று தமிழக வனதத்ுமற அமமசச்ர ்கூறியுள்ளார.் அமவயாவன  

o திருப்பூரில் உள்ள நஞ்சன்ராயன் ஏரியில் பறமவகளுக்கான சரணாலயம் ஒன்றும்  

o கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு யாமனகள் சரணாலயமும்  

o திண்டுக்கல்லில் பதவாங்கு எனும் விலங்குகளுக்கு மூன்ைாவது சரணாலயமும் 

 பதவாங்கு எனப்படும் ஸ்பலண்டர ் தலாரிஸ் என்ற விலங்கானது பேன்னிந்தியா மை்றும் 

இலங்மக ஆகிய நாடுகளில் வாழும் ஒரு வட்டார இனமாகும். 

 

இறந்த உடலிை் இருந்து கை்லீரை் மாற்று அறுலே சிகிெல்ெ 

 கடந்த இரண்டு வார காலத்தில், கசன்மன ஸ்டான்லி அரசு மருேத்ுவக் கல்லூரி மருே்துவ 

மனனயில் இரண்டாவது முமறயாக இறந்த உடலில் இருந்து  கல்லீரல் மாை்று அறுனவ 

சிகிசன்ச தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 கசன்மன கீழ்ப்பாக்கம் மருதத்ுவக் கல்லூரியில், இறந்த உடலில் இருந்து உறுப்பு தானம் 

கசய்யப் படுவது இதுபவ முதல்முமற என்று தமிழ்நாடு உடலுறுப்பு தான ஆமணய 

அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர.்  

 COVID-19 பபருந்கதாற்றிற்குப் பிைகு ஸ்டான்லி மருே்துவமனனயில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட 

இரண்டாவது கல்லீரல் மாை்று அறுனவ சிகிசன்ச இதுவாகும். 

 

உணவு தானிய உற்பத்தியிை் நிலறவுற்ற நிலை 

 முந்மதய ஆண்மடக் காட்டிலும் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் தமிழகதத்ின் உணவு தானிய 

உற்பத்தி 9% அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது.  

 இது தமிழகத்தின் உணவு தானிய உற்பதத்ி நிமறவுற்ற ஒரு நிமலமய அமடந்தமதக் 

காட்டுகிறது. 

 தமிழகத்தில், 2011-12 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சராசரியாக ஆண்டுக்கு 100 லட்சம் டன்கள் 

உணவு தானிய உை்பே்தி பதிவாகியுள்ளது. 

 2014-15 ஆம் ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 127.95 லட்சம் டன்கள் உற்பதத்ியும், கடந்ே ஆண்டில் 

சுமார ்118 லட்சம் டன்கள் உற்பதத்ியும் பதிவாகியுள்ளது.  

 2022-23 ஆம் ஆண்டிை்கான இலக்காக சுமார ் 126 லட்சம் டன்களாக நிரண்யிக்கப் பட்டு 

உள்ளதாக மாநில அரசு கூறியுள்ளது. 
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குட்லட ேலக நாட்டு மாடுகளுக்கான ேளங்காப்பு லமயம் 

 

 காட்டுப்பாக்கம் என்னுமிடத்தில் குட்னட வனக நாட்டு மாடுகளுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு 

னமயதத்ிமன நிறுவ உள்ளதாக ேமிழ்நாடு கால்நனட மருதத்ுவ மை்றும் கால்நனட 

அறிவியல் துனை முடிவு பசய்துள்ளது. 

 இது பசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர ் மை்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 

பரவலாகக் காணப்படும் ஒரு கால்நனட இனமாகும். 

 காங்தகயம், புலியூர,் பரக்ூர,் உம்பளசத்சரி மற்றும் ஆலம்பாடி ஆகிய கால்நமட 

இனங்கமள அழிவிலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்கான சில வளங்காப்பு னமயங்களும் 

ஏை்பகனதவ அனமக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

மதைரியா அற்ற நிலைலய தநாக்கி நகரும் தமிழகம் 

 2015-2021 ஆம் ஆண்டுகளில் மதலரியா ஒழிப்பில் ேமிழகத்தின் சிறப்பான பசயல்திைன் 

மை்றும் இரண்டாவது நிமலயிலிருந்து முதல் நிமலக்கு தமிழகம் முன்பனறியுள்ளமம 

ஆகியவற்மற அங்கீகரிதத்ு, தேசிய தநாய்ே் போை்றுக் கட்டுப்பாட்டு னமயம் ஒரு 

சான்றிதமழ வழங்கியது. 

 இரண்டாம் நிமல என்பது மபலரியா அற்ற நிமலக்கு முந்னேயக் கட்டே்னேயும், முதல் 

நிமலயானது மபலரியா அற்ற ஒரு கட்டே்னேயும் குறிக்கிைது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் மதலரியானவ ஒழிக்க தவண்டும் என்று இந்திய அரசு இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ள நிமலயில் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் மதலரியானவ ஒழிப்பதற்கு ேமிழகம் 

இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

 38 மாவட்டங்களுள், 31 மாவட்டங்களில் பூஜ்ஜிய அளவு பாதிப்புகபள பதிவாகியுள்ளது. 

 

புதிய முலறொர ்தேலைோய்ப்புகள் 

 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாேே்தில் ேமிழ்நாட்டின் முனைசார ்பணிே் துனையில் புதிோக 

சுமார ்1.70 லட்சம் தவனலவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேேத்ில் இருந்ேனே விட 26 சேவீேமும் 2021 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரி மாேேத்ில் இருந்ேனே விட 13 சேவீேமும் அதிகமாகும். 

 புதிோக தசரக்்கப்பட்ட இந்ே தவனலவாய்ப்புகள் ஊழியர ் வருங்கால னவப்புநிதி 

அனமப்பில் பதிவு பசய்யப்பட்ட புதிய நிகரச ் தசரக்்னககளின் எண்ணிக்னகயின் 

அடிப்பனடயில் அளவிடப் படுகிைது. 
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அதிக ேரி ேருோய் 

 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் ேமிழக வணிக வரிே் துனையின் வருவாய் ஆனது ஒரு லட்சம் 

தகாடி என்ை வரம்பினனே் ோண்டியுள்ளது. 

 பதிவுே் துனையானது ரூ.13,913.65 தகாடி வருவாயினன ஈட்டியுள்ளது. 

 இந்ே இரண்டு வசூல்களும் அந்ேந்ேப் பிரிவில் இதுவனரயில் பதிவாகாே அதிகளவு வசூல் 

ஆகும். 

 

இதுேலர இை்ைாத அளவிைான அதிகபட்ெ மின்ொர நுகரவ்ு 

 

 ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதியன்று ேமிழ்நாட்டில் இதுவனர இல்லாே அளவிலான அதிகபட்ச 

மின்சார நுகரவ்ு (387.047 மில்லியன் அலகுகள்) பதிவாகியுள்ளது. 

 இேை்கு முன்பாக இந்ே ஆண்டு மாரச் ்29 அன்று ேமிழகேத்ில் 378.328  மில்லியன் அலகுகள் 

என்ை அளவில் அதிகபட்ச மின்சார நுகரவ்ு பதிவாகியிருந்ேது. 

 இதுவனரயில் பதிவான மாநிலேத்ின் அதிகபட்ச மின் தேனவயானது மாரச் ் 29 அன்று 

பதிவு பசய்யப்பட்ட 17,196 பமகாவாட் (MW) என்பதாகும்.  

 ேமிழகே்தின் மின் தேனவயானது ஏப்ரல் 28 அன்று 17,370 பமகாவாட் அலகினனே் 

போட்டது. 

 

ஐந்து புதிய தமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் 

 ேமிழக முேல்வர ் 5 புதிய தமம்பாட்டுே் திட்டங்கள் குறிேே் அறிவிப்புகனளச ் சட்ட 

சனபயில் அறிவிே்ோர.் 
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 அந்ே 5 திட்டங்களாவன 

o அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு இலவச கானல உணவுத் திட்டம் 

o ஊட்டச ்சேத்ுக் குனைபாட்னட நீக்குவேை்கானே் திட்டம், 

o நகரப்்புைங்களில் தமகசால் பள்ளிகள் மை்றும் ஆரம்ப சுகாோர நினலயங்கனள 

நிறுவுேல் மை்றும் 

o நகரப்்புறப் பகுதிகளில் ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவ வசதிகள்  பபான்ற ஆபராக்கிய நல 

மமயங்கமள ஏற்படுத்துதல் 

o 'உங்கள் போகுதியில் முேல்வர'் என்ற திட்டே்தின் விரிவாக்கம் மூலம் 234 

போகுதிகளிலும் பபாதுமக்கள் குனைகனள நிவரே்த்ி பசய்வேை்கான அனமப்பு. 

 

 

காலைெ ்சிற்றுண்டி திட்டம் 

 அரசுத் கதாடக்கப் பள்ளிகளில் 01 முதல் 05 ஆம் வகுப்பு வமர பயிலும் அமனத்து 

மாணவரக்ளுக்கும் அமனத்துப் பள்ளி பவமல நாட்களிலும் சதத்ான காமலச ்சிற்றுண்டி 

வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர ்அறிவித்துள்ளார.் 

 மதிய உணவுத் திட்டத்துடன் சிற்றுண்டி உணமவயும் வழங்கும் முதல் மாநிலமாக 

தமிழ்நாடு உருவாக உள்ளது. 

 மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி எல்மலக்குள் ஒருங்கிமணந்த நகரப்்புறச ் சுகாதார 

மமயங்கமளத் கதாடங்குவதும் இத்திட்டதத்ில் அடங்கும். 

 பள்ளி அமமந்துள்ள தூரம் மற்றும் குடும்பச ் சூழ்நிமலயின் காரணமாக பள்ளிக்குச ்

கசல்லும் பபாது காமல உணமவத் தவிரக்்கும் பள்ளிக் குழந்மதகளுக்கு இந்தத் திட்டம் 

உதவும். 

 

தமிழகத்திை் இரும்புக் காைம் 

 கிருஷ்ணகிரி மாவட்டதத்ில் உள்ள மயிலாடும்பாமற பகுதியில் தமிழகத் கதால்லியல் 

துமற பமற்ககாண்ட அகழ்வாராய்சச்ியில் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பப தமிழகத்தில் 

இரும்புக் காலதத்ின் கதாடக்கம் உள்ளது என்பது கதரிய வந்துள்ளது. 

 கதால்லியல் துமறயானது, ‘மயிலாடும்பாமற - பவளாண் சமுதாயதத்ின் ஆரம்பம்; 

தமிழகத்தில் 4,200 ஆண்டுகள் பழமமயான இரும்புக் காலபக கலாசச்ாரம்’ என்ற 

தமலப்பிலான அறிக்மகமய கவளியிட்டது. 
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 வயது கணக்கிடப்பட்ட காலதத்ில் நிலமட்டத்திற்குக் கீபழ 25 கசன்டிமீட்டர ் வமரயில் 

கலாசச்ாரத்திமனக் காட்டும் படிமங்கள் இருப்பதால், கி.மு 2200 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் 

அங்கு கற்காலதத்ின் பிற்பகுதிமயச ் பசரந்்த கலாசச்ாரம் நிலவியதாகக் கண்டறியப் 

பட்டது. 

 பகரளாவின் பட்டணம், கரந்ாடகாவின் தலக்காடு, ஆந்திராவின் கவங்கி மற்றும் 

ஒடிசாவின் பாலூர ் ஆகிய இடங்களில் தமிழகத் கதால்லியல் துமற அகழாய்வு பமற் 

ககாள்ளும் என்றும் அத்துமற அறிவிதத்து. 

 

 

சொத்து ேரி உயரவ்ு 

 கடந்ே மாேம் அனனேத்ு நகரப்்புை உள்ளாட்சி அனமப்புகளிலும் பசாேத்ு வரினய 

உயரே்த்ிய ேமிழக அரசானது, இனி ஆண்டுதோறும் பசாேத்ுவரினய உயரே்ே் முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

 ஆண்டுதோறும் பசாேத்ு வரினய உயரே்த்ுவேை்கு நகராட்சி மன்ைங்கள் நடவடிக்னக 

எடுக்க தவண்டும் என்று புதிய மதசாோ கூறுகிைது. 

 இந்ே மதசாோவானது, 1919 ஆம் ஆண்டு பசன்னன நகர நகராட்சிக் கழகச ்சட்டம்,  1920 

ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம்; 1971 ஆம் ஆண்டு மதுனர நகர 

மாநகராட்சிச ்சட்டம்; மை்றும் 1981 ஆம் ஆண்டு தகாயம்புே்தூர ்நகர மாநகராட்சிக் கழகச ்

சட்டம் ஆகிய சட்டங்களில் இந்ேப் புதிய விதியினனச ்தசரக்்க முயல்கிைது.  

 

 தமிழ்நாடு நகரப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகள் ெட்டம் - 1998 

 1998 ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு நகரப்்புை உள்ளாட்சி அனமப்புகள் சட்டே்தினன 

புதுப்பிப்பேை்கான மதசாோவினனே் ேமிழக அரசு சட்டசனபயில் ோக்கல் பசய்ேது. 

 அனனே்து நகரப்்புை உள்ளாட்சி அனமப்புகளுக்கும் பபாதுவான இந்தச ்  சட்டமானது 20 

ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இனடநிறுே்ேம் கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்ேச ் சட்டமானது புதுப்பிக்கப்பட்டால், ேமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920 

மை்றும் ேமிழ்நாடு நகரப்்புை உள்ளாட்சி அனமப்புகள் (பசயல்பாட்டு இனடநிறுேே்ம்) 

சட்டம், 2000 ஆகியனவ உள்ளிட்ட அனனே்து மாநகராட்சிச ்சட்டங்களும், ரேத்ு பசய்யப் 

படும். 
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மருத்துேப் பை்கலைக் கழகத்திற்கு துலண தேந்தர ்நியமனம் 

 ேமிழ்நாடு டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் மருேத்ுவப் பல்கனலக்கழகேத்ின் துனணதவந்ேனர 

நியமிப்பேை்குே் ேமக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு சட்ட மதசாோனவ ேமிழக அரசு 

சட்டசனபயில் ோக்கல் பசய்ேது. 

 குஜராே ் பல்கனலக்கழகச ் சட்டம், 1949 மை்றும் பேலுங்கானா (ஆந்திரப் பிரதேசம்) 

பல்கனலக் கழகங்கள் சட்டம், 1991 ஆகியனவ அந்ேந்ே மாநில அரசுகளுக்கு துனண 

தவந்ேரக்னள நியமிக்க அதிகாரம் அளிே்துள்ளன. 

 ேை்தபாது, மாநிலப் பல்கனலக்கழகங்களின் தவந்ேராக ஆளுநர ்திகழ்கிறார.்  

 ஆளுநர ் தேரவ்ுக் குழுவால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட மூன்று பபயரக்னளக் பகாண்ட ஒரு 

குழுவிலிருந்துத் துனணதவந்ேரக்னள நியமனம் பசய்கிைார.் 

 

ராஜீே் காந்தி படுசகாலை ேழக்கு 

 உசச்நீதிமன்ைம் முழுனமயான நீதினய வழங்குவேை்காக பவண்டி அேன் அசாோரண 

அதிகாரங்கனளப் பயன்படுேத்ி, A.G. தபரறிவாளனன விடுேனல பசய்ய உே்ேரவிட்டது. 

 மின்கலன்கனள வாங்கியேை்காக பவண்டி 1991 ஆம் ஆண்டில் னகது பசய்யப்பட்ட தபாது 

தபரறிவாளனுக்கு வயது 19 ஆகும். 

 அமவ முன்னாள் பிரேமர ் ராஜீவ் காந்திமயக் பகான்ை ஒரு பபல்ட் பவடிகுண்னட 

பவடிக்கச ்பசய்வேை்குப் பயன்படுே்ேப்பட்டதாகும். 

 

 நீதிபதி L. நாதகஸ்வர ராவ் ேனலனமயிலான உசச் நீதிமன்ை அமரவ்ானது, இந்ே வழக்கில் 

ேண்டனன பபை்ை 7 தபனரயும் முன்கூட்டிதய விடுேனல பசய்யக் தகாரி ேமிழக 

அனமசச்ரனவ வழங்கிய ஒரு அறிவுனரக்கு ஆளுநர ் கட்டாயமாக கட்டுப்பட தவண்டும் 

என்று கூறியது. 

 இத்தீரப்்னப வழங்கும் தபாது, "முழுனமயான நீதினய" வழங்குவேை்கு பவண்டி 

நிலுனவயில் உள்ள எந்ேபவாரு வழக்கு அல்லது விவகாரே்தில் அேன் சிைப்பு 

அதிகாரங்கனளப் பயன்படுேத்ுவேை்கு அதிகாரம் வழங்கும் 142வது சரத்மத உசச் 

நீதிமன்ைம் பயன்படுே்தியது. 

 1980 ஆம் ஆண்டின் மாரு ராம் வழக்கானது மாநில அமமசச்ரமவயால் வழங்கப் படும் 

அறிவுமர மற்றும் ஆபலாசமனயிமன ஆளுநர ்ஏற்று நடக்க பவண்டும். 
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 ஒருபவமள அந்த அறிவுமர ஏற்றுக் ககாள்ளப் படவில்மலகயனில், ஆளுநர ் அதமனத ்

திரும்பப் பரிசீலிக்கக் பகாரி திரும்பவும் மாநிலத்திற்பக அனுப்ப பவண்டும். 

 

142ேது சரத்தின் கீழ் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட மற்ற ேழக்குகள் 

 தபாபால் விஷவாயுக் கசிவு துயர சம்பவம் குறிே்ே வழக்கின் தபாது, பாதிக்கப் 

பட்டவரக்ளுக்கு 470 மில்லியன் டாலர ் இழப்பீடு வழங்குமாறு அபமரிக்கானவச ் தசரந்்ே 

யூனியன் காரன்படு நிறுவனே்திை்கு உசச்நீதிமன்ைம் உே்ேரவிட்டது. 

 இராமர ்தகாவில் வழக்கின் தீரப்்பில் அந்ேக் தகாவில் நிலே்னேப் பிரிக்க மறுேத்ு, அேை்குப் 

பதிலாக அந்ே நிலே்தின் சரச்ன்சக்குரியப் பகுதியான 2.77 ஏக்கர ்நிலே்னே கமாதத்மாக 

இந்து சமூகே்தினனச ்தசரந்்ேப் பிரிவினருக்கு வழங்கியது. 

 

தமட்டூர ்அலண திறப்பு 

 

 தம 24 ஆம் தேதியன்று, தமட்டூர ் அனணயில் இருந்து ேண்ணீர ் திைப்பேை்கு ேமிழக 

முேல்வர ்அவரக்ள் உேே்ரவிட்டார.் 

 அந்த அனணயின் முழுக் பகாள்ளவான 120 அடியில், அேன் நீரம்ட்டம் 115.35 அடியாக 

இருந்ேது. 

 சுேந்திரம் பபை்ை பிைகு தமட்டூர ் அனண தம மாேம் திைக்கப் படுவது இதுதவ முேல் 

முனையாகும். 

 

12,000ேது லிங்க் ஹடிமானி புஷ் இரயிை் சபட்டி 

 மே்திய ரயில்தவ அனமசச்ர ்அஷ்வினி மவஷ்ணவ் பசன்னனயில் உள்ள ஒருங்கினணந்ே 

இரயில் பபட்டிே் போழிை்சானலயில் 12,000வது லிங்க் ஹடிமானி புஷ் (LHB) இரயில் 

பபட்டினய (ICF) போடங்கி னவே்ோர.்  

 லிங்க் ஹடிமானி புஷ் இரயில் பபட்டிகள் ேயாரிப்பில் இேே்னகய அந்ேஸ்தினனப் பபை்ை 

இந்திய இரயில்தவயின் முேல் உை்பேத்ிப் பிரிவு ஒருங்கினணந்ே இரயில் பபட்டிே ்

போழிை்சானல ஆகும். 

 தமலும், வந்தே பாரே் வினரவு இரயில் பபட்டிகளானது கட்டுமானத் போழிை் சானலயின் 

லிங்க் ஹடிமானி புஷ் இரயில் பபட்டித் ேயாரிப்பு முனனயே்தில் ேயாரிக்கப் படுகின்ைன. 
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124ேது ஊட்டி மைரக்் கண்காட்சி 

 ஊட்டியில் உள்ள அரசுத் ோவரவியல் பூங்காவில் அனமக்கப்பட்டுள்ள 124வது மலரக்் 

கண்காட்சினயத் ேமிழக முேல்வர ்அவரக்ள் போடங்கி னவேே்ார.் 

 நீலகிரி உருவாக்கப்பட்ட 200 ஆண்டுகனளக் குறிக்கும் வனகயில் ஊட்டி 200 என்ை சின்னம் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 1995 ஆம் ஆண்டில், மனைந்ே முன்னாள் முேல்வர ்J.பஜயலலிோ அவரக்ள் 100வது மலரக்் 

கண்காட்சி மை்றும் அரசு தராஜாப் பூங்கா ஆகியவை்னைத ்போடங்கி னவே்ோர.் 

 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, 2017 மை்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடேே்ப்பட்ட இந்ே 

நிகழ்சச்ிகனள முன்னாள் முேல்வர ் எடப்பாடி K.பழனிசாமி அவரக்ள் போடங்கி 

னவே்ோர.் 

 

கலைஞர் கிராம ஒருங்கிலணந்த தேளாண் தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள், கிருஷ்ணகிரி, ேருமபுரி, ஈதராடு ஆகிய மாவட்டங்களில் 

கனலஞர ் அனனே்துக் கிராம ஒருங்கினணந்ே தவளாண் தமம்பாட்டுே் திட்டே்னேத ்

போடங்கி னவே்ோர.் 

 இந்தே் திட்டே்தின் கீழ், தவளாண்னம, தோட்டக்கனல, தவளாண் பபாறியியல் உள்ளிட்ட 

15க்கும் தமை்பட்ட துனைகளால் பசயல்படுேே்ப்படும் திட்டங்கள் கிராமங்கனள 

னமயமாகக் பகாண்டு பசயல்படுேே்ப்படும். 

 அடுே்ே சில ஆண்டுகளில் மாவட்டேத்ில் உள்ள அனனே்து ஊராட்சிகனளயும் இந்தே் 

திட்டேத்ின் கீழ் பகாண்டு வர அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

முன்கூட்டிதய ோரத்்சதடுக்கப்பட்ட அலமப்லபப் பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்ட 

வீடுகள் 

 கசன்மன பபரும்பாக்கே்தில் முன்கூட்டிதய வாரே்ப்ேடுக்கப்பட்ட அனமப்னபப் 

பயன்படுே்திக் கட்டப்பட்ட 1,152 வீடுகனளப் பிரேமர ்அவரக்ள் திைந்து னவேே்ார.் 

 முன்கூட்டிதய வாரே்ப்ேடுக்கப்பட்ட அனமப்பில், தூண்கள், தூண் ோங்கிகள், அடுக்குகள் 

தபான்ை கட்டனமப்புகள் போழிை்சானலயில் ேயாரிக்கப்பட்டு, பிைகு கட்டுமான 

இடேத்ிை்கு அமவ பகாண்டு வரப்படுகின்ைன. 

 பபரும்பாக்கம் திட்டமானது, உலக வீட்டு வசதித ்போழில்நுட்பச ்சவாலின் கீழான மலட் 

ஹவுஸ் திட்டே்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 ேமிழகே்தின் பபரும்பாக்கம் திட்டம் உட்பட பமாே்ேம் ஆறு மலட் ஹவுஸ் திட்டங்கள் 

உள்ளன. 

 மை்ை ஐந்து திட்டங்களும் குஜராே், ஜாரக்்கண்ட், மே்தியப் பிரதேசம், உே்ேரப் பிரதேசம் 

மை்றும் திரிபுரா ஆகிய இடங்களில் பசயல்படுே்ேப்படுகின்ைன. 

 ஆறு திட்டங்களுள் ேமிழ்நாட்டில் பசயல்படுேே்ப்படும் பபரும்பாக்கம் திட்டேத்ில் ோன் 

அதிக எண்ணிக்னகயிலான வீடுகள் கட்டனமக்கப்பட்டுள்ளன. 
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மு.கருணாநிதி சிலை 

 பசன்னன ஓமந்தூரார ்அரசினர ்தோட்டேத்ில் அனமக்கப்பட்டுள்ள மு.கருணாநிதியின் 16 

அடி உயரச ் சினலனய இந்தியக் குடியரசுே் துனணே்ேனலவர ் பவங்னகயா நாயுடு 

அவரக்ள் திைந்து னவே்ோர.் 

 இதே சானலயில், கருணாநிதி அவரக்ள் உயிருடன் இருந்ேதபாது 1975 ஆம் ஆண்டில் 

அவருக்கு சினல நிறுவப்பட்டது. 

 இருப்பினும், 1987 ஆம் ஆண்டில் இந்ேச ்சினல அகை்ைப்பட்டது. 

 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

19 ைட்ெம் ெந்லத மூைதனத்திலன எட்டிய முதை் இந்திய நிறுேனம் 

 ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனமானது, தினசரி வரே்்ேகேத்ில் ரூ.19 லட்சம் 

தகாடி சந்னே மதிப்பீட்னட எட்டிய முேல் இந்திய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

 கனரகச ்சந்மத வரத்்தகத்தின் பங்குகள் 1.85 சேவீேம் உயரந்்து, மும்மப பங்குச ்சந்மதயில் 

2,827.10 ரூபாயாக உயரந்்ேது. 

 

உள்நாட்டு ேழிகாட்டு அலமப்பு - ககன் 

 ககன் (GAGAN) எனப்படும் ஒரு உள்நாட்டு வழிகாட்டு அமமப்மபப் பயன்படுே்தித் ேனது 

விமானே்னேத் ேனரயிைக்கிய ஆசியாவின் முேல் விமான நிறுவனமாக இன்டிபகா 

மாறியது. 

 இது இந்தியப் பபாது விமானப் தபாக்குவரதத்ிற்கான ஒரு மாகபரும் முயற்சி   மை்றும் ஆே்ம 

நிரப்ர ்பாரே் தநாக்கிய ஒரு உறுதியான முயற்சியாகும். 

 ேற்பபாது அபமரிக்கா மை்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகமள அடுத்துத் ேனக்ககன ஒரு 

கசயற்மகக் பகாள் சாரந்்த இமணப்பு (SBAS) என்ற அனமப்னபக் பகாண்ட உலகின் 

மூன்ைாவது நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 
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ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா - SEHAT திட்டம் 

 ஜம்மு பகாட்டதத்ின் சம்பா மாவட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரே் பிரோன் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய 

தயாஜனா (ABPMJAY) - SEHAT என்ற திட்டே்தின் கீழ் 100% குடும்பங்கமளயும் இமணத்த 

இந்தியாவின் முேல் மாவட்டமாக மாறியுள்ளது. 

 ABPMJAY SEHAT திட்டமானது, அரசாங்கே்ோல் முழுனமயாக நிதியளிக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்பபரிய மருேத்ுவக் காப்பீட்டுே் திட்டமாகும்.  

 தமலும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், இந்தியா முழுவதும் உள்ள அமனத்து அரசு மற்றும் பதிவு 

கசய்யப் பட்ட தனியார ்மருதத்ுவமமனகளிலும் ஆயுஷ்மான் பாரே் தகால்டன் காரட்ு (தங்க 

நிற அட்மட)  உள்ளவரக்ள் ரூ. 5 லட்சம் வனர இலவச சிகிசன்சனயப் பபறுவர.் 

 

 

மீன்பிடிப்பு மற்றும் மீன்ேளர்ப்பு காப்பீடு பற்றிய உைக மதிப்பாய்வு 2022 

 உணவு மை்றும் பவளாண் அனமப்பு ஆனது 'மீன்பிடிப்பு மை்றும் மீன்வளரப்்புக் காப்பீடு' 

பை்றிய 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மதிப்பாய்னவ பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் சீனா, இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் அகமரிக்கா ஆகிய நான்கு 

நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட மதிப்பாய்வுகளின் ேகவல்கமள முன்னவக்கிைது.   

 இந்திய மீன்வளம் மை்றும் மீன்வளரப்்புே் துனையில் காப்பீட்டு வசதிகளின் வழங்கீடு 

குனைவாக உள்ளது. 

 எனதவ, இந்ேே் துனைனய மீட்கடடுப்பதற்காக பவண்டி பபாது மை்றும் ேனியார ்காப்பீட்டு 

நிறுவனங்கமள ஒன்றிமணந்துச ் கசயல்படுமாறு இந்த அறிக்மகயில் பரிந்துமரக்கப் 

பட்டது. 

 இந்தியாவின்  இந்த தேசிய அளவிலான அறிக்னகனய மூே்ே அறிவியலாளர ்  ஷிதனாஜ் 

பரப்புரேத்ு என்பவர ்ேயாரிதத்ுள்ளார.் 
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 மீன்பிடிக் கப்பல்கள், கடதலார அனசயாச ் பசாேத்ுக்கள் மை்றும் மீன்வளரப்்பு அலகுகள் 

ஆகியவற்றிற்குச ்சரியான காப்பீட்டு வசதிகள் வழங்கப்படவில்மல. 

 

 

டிஜிட்டை் இந்தியா RISC-V திட்டம் 

 டிஜிட்டல் இந்தியா RISC-V (DIR-V) என்ற திட்டத்திமனத் கதாடங்க உள்ளதாக இந்திய அரசு 

அறிவித்தது. 

 இந்திய நாட்டின் மை்றும் உலகின் எதிரக்ாலேத்ிை்காக நுண்பசயலிகனள உருவாக்கும் ஒரு 

தநாக்கேத்ுடன் இதத்ிட்டமானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அடுே்ேத் ேனலமுனைத் கதாழில்நுட்பம் ககாண்ட நுண்பசயலிகளுக்கான வடிவமமப்பு 

மற்றும் போழில்துனை ேரதத்ிற்கான வணிக ரீதியான சிலிக்கான் ஆகிய இலக்குகமள 

அனடவனேயும் இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

MSME நிறுேனங்களுக்கான நிலைத்தன்லம ொன்றிதழ் திட்டம் 

 மத்திய குறு, சிறு மை்றும் நடுேே்ர நிறுவனங்கள் அனமசச்ர ் குறு, சிறு மை்றும் நடுேே்ர 

போழில் நிறுவனங்களுக்கான நினலேே்ன்னம சான்றிேழ் திட்டே்னேே் போடங்கி 

மவத்தார.் 

 இந்திய நாட்டின் குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர கதாழில் நிறுவனங்களின் உலகளாவியப் 

தபாட்டித் தன்மமக்கான ஒரு பசயல்திட்டத்மத வழங்குவனே இதத்ிட்டம் தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது, பசயல்திைன் மை்றும் உை்பேத்ிே்திைனன தமம்படுத்துவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாகும். 

 இத்திட்டம் உற்பதத்ி நிறுவனங்கமள சுை்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு ககாண்டமவயாக 

மாற்ற முயற்சிக்கும். 

 இந்ேத் திட்டமானது, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர கதாழில் நிறுவனங்கள் சுழிய மாசுபாடு 

மற்றும் சுழிய விமளவு நனடமுனைகனளச ் பசயல்படுதத்ுவதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் 

உேவுகிைது. 
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மதைரியா ஒழிப்புக்கான ததசியக் கட்டலமப்பு 

 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் மதலரியா தநானய முை்றிலும் ஒழிப்பேை்காக இந்தியா தமை் 

பகாள்ள உள்ள உேத்ிகனள இது எடுே்துனரக்கிைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்குள், அனனேத்ுக் குனைவான (வனக 1) மை்றும் நடுே்ேர (வனக 2) 

போை்றுள்ள ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மை்றும் மாநிலங்களில் இருந்து மதலரியானவ 

முை்றிலும் ஒழிப்பனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 அனனே்து ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மை்றும் மாநிலங்களில் மதலரியாவின் பாதிப்பு 

வீேே்னே 1000 தபருக்கு 1 பாதிப்பு என்ை அளவிை்கும் கீழ் குனைப்பனேயும் இது 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆண்டிை்குள் குனைந்ேது 31 மாநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் 

மதலரியானவ ஒழிக்க தவண்டும். 

 2027 ஆம் ஆண்டிை்குள், அனனேத்ு ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மை்றும் மாநிலங்களிலும் 

மதலரியாவின் உள்நாட்டுப் பரவல் (வனக 3) அகை்ைப்பட தவண்டும். 

 

அசுரக்ர் தகாட்லடக் குடியிருப்பு 

 ஒடிசாவின் கலஹண்டி மாவட்டே்தில் உள்ள அசுரக்ர ்தகாட்னட என்ற குடியிருப்பில் ஒரு 

தமம்பட்டக் கதிரியக்க காரப்ன் வயது கணிப்பு முனைனயக் பகாண்டு ஆய்வு நடே்ேப் 

பட்டது. 

 இேன்படி, இந்ேக் குடியிருப்புப் பகுதி கி.மு. ஒன்போம் நூை்ைாண்டு அல்லது இரும்புக் 

காலே்னேச ்தசரந்்ேது என்று கணிே்துள்ளது. 

 இது ஒடிசாவின் பழனமயான தகாட்னடயான சிசுபால்கர ் தகாட்னடனய விட இந்ேக் 

தகாட்னட 2,500 முேல் 2,600 ஆண்டுகள் பழனமயானது என்று குறிப்பிடுகிைது. 

 இந்ேக் குடியிருப்புப் பகுதியானது பமௌரியர ் காலே்னேச ் தசரந்்ேோக முன்னர ் நம்பப் 

பட்டது. 

 முதுகனல வரலாை்றுே் துனையின் சாரப்ில் 1973 ஆம் ஆண்டு N.K. சாஹு என்பவரால் இந்ே 

இடேத்ில் முேல் அகழ்வாராய்சச்ி தமை்பகாள்ளப்பட்டது. 
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ஊட்டெெ்த்து அடிப்பலடயிைான மானியம் 

 

 2022 ஆம் ஆண்டின் காரஃீப் பருவேத்ிை்காக பாஸ்பரஸ் மை்றும் பபாட்டாசியம் (P&K) 

உரங்களுக்கான ஊட்டசச்ே்து அடிப்பனடயிலான மானிய வீேங்களுக்கு மே்திய 

அனமசச்ரனவ ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 குறிப்பிட்ட P&K உரங்கனள விவசாயிகள் மானிய, மலிவு மை்றும் நியாயமான வினலயில் 

பபைவும், விவசாயே் துனைக்கு ஆேரவளிக்கவும் இது உேவும். 

 அரசானது உர உை்பே்தியாளரக்ள்/இைக்குமதியாளரக்ள் மூலம், யூரியா மை்றும் P&K உர 

வனகயின் 25 தரநிமலகள் ஆகிய உரங்கனள விவசாயிகளுக்கு மானிய வினலயில் 

வழங்குகிைது. 

 

மிக அதிகளவிை் சபாருளாதாரெ ்ெோை்கள் நிலறந்த நாடுகள் 

 அபமரிக்காவின் வரே்்ேகப் பிரதிநிதி அனமப்பானது சீனா, ரஷ்யா மை்றும் இேர நான்கு 

நாடுகளுடன் தசரே்த்ு இந்திய நாட்டினன மீண்டும் ‘முேன்னமக் கண்காணிப்புப் 

பட்டியலில்’ தசரே்த்ுள்ளது. 

 தபாதிய அறிவுசார ்பசாே்துரினமப் பாதுகாப்பு மை்றும் அமலாக்கம் இல்லாேதே இேை்குக் 

காரணம் ஆகும். 

 அறிவுசார ் பசாேத்ுரினமப் பாதுகாப்பு மை்றும் அமலாக்கம் ரதீியாக உலகின் மிகவும் 

சவால் நினைந்ே பபரியப் பபாருளாோரங்களில் ஒன்ைாக இந்தியா உள்ளது. 
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இராணுேப் பணியாளரக்ளின் துலணத் தளபதி 

 பலப்டினன்ட் பஜனரல் பாகவல்லி தசாமதசகர ் ராஜு, தம 01 ஆம் தேதி முேல் 

இராணுவே்தின் அடுேே் துனணே் ேளபதியாக பேவி ஏை்றுள்ளார.் 

 இவர ் பலப்டினன்ட் பஜனரல் மதனாஜ் பாண்தட என்பவனர அடுேத்ு இப்பேவினய ஏை்க 

உள்ளார.் 

 பலப்டினன்ட் பஜனரல் மதனாஜ் பாண்தட 29வது இராணுவே் ேளபதியாக  நியமிக்கப் 

பட்டார.்  

 பஜனரல் M.M. நரவதன என்பவமரத் போடரந்்து இவர ்இப்பேவினய ஏை்ைார.் 

 

அதிகபட்ெ ெரக்கு மற்றும் தெலே ேரி ேசூை்  

 சிைப்பான வரிவிதிப்பு இணக்கம் மை்றும் வினரவானப் பபாருளாோர மீட்சி 

ஆகியவை்றின் காரணமாக ஏப்ரல் மாேே்தில், சரக்கு மை்றும் தசனவ வரி வசூலானது இது 

வனர இல்லாே அளவிை்கு ரூ.1,67,540 தகாடினய எட்டியது. 

 ேை்தபாது பதிவான வசூலானது, மாரச் ்மாேேத்ில் வசூலிக்கப்பட்ட முந்னேய அதிக பட்ச 

வசூலான ரூ.1,42,095 தகாடினய விட ரூ.25,000 தகாடி அதிகமாகும். 

 2022 ஏப்ரல் மாேேத்ில், அதிகபட்சமாக ஏப்ரல் 20 அன்று ஒதர நாளில் அதிக வரி வசூல் 

பசய்யப் பட்டது. 

 மாநில வாரியாக, மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக ரூ.27,495 தகாடியும், அேனனே ்

போடரந்்து கரந்ாடகா (ரூ.11,820 தகாடி), குஜராே ் (ரூ.11,264 தகாடி), உே்ேரப் பிரதேசம் 

(ரூ.8,534 தகாடி), ஹரியானா (ரூ.8,197 தகாடி) ஆகிய மாநிலங்களில் முனைதய வரி வசூல் 

அளவானது பதிவாகியது. 

 மிகக் குனைவான அளவில் சரக்கு மை்றும் தசனவ வரி வசூலிேே் மாநிலங்களில் மிதசாரம் 

பவறும் 46 தகாடி என்ற வரி வசூலுடன் கனடசி இடேத்ினனயும் அதமனத் கதாடரந்்து 

நாகாலாந்து (ரூ 68 தகாடி), மணிப்பூர ் (ரூ 69 தகாடி), திரிபுரா (ரூ 107 தகாடி), மை்றும் 

அருணாசச்லப் பிரதேசம் (ரூ 196 தகாடி) பபான்ற மாநிலங்களும் உள்ளன. 
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கர்மதயாகி திட்டத்திற்கு உைக ேங்கி நிதி 

 

 இந்திய அரசின் கரம்தயாகி திட்டேத்ிை்கு ஆேரவளிப்பேை்கான 47 மில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிலான  திட்டே்திை்கு உலக வங்கி ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 
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 இந்தியா முழுவதும் கிட்டே்ேட்ட 18 மில்லியன் அரசு ஊழியரக்ள் பணியமரே்்ேப் பட்டு 

உள்ள நிமலயில் அவரக்ளுள் ஏைேே்ாழ மூன்றில் இரண்டு பங்கு பணியாளரக்ள் மாநில 

அரசு மை்றும் உள்ளாட்சி நினலயில் பணியமரே்ே்ப்பட்டுள்ளனர.் 

 இந்தியாவில் உலக வங்கியின் நான்கு பிரிவுகளில் ஒன்ைாக பபாதுேத்ுனை 

நிறுவனங்கனள வலுப்படுேே்ச ் கசய்வனே உள்ளடக்கிய FY18-22 இந்தியத ் தேசியக் 

கூட்டாண்னமக் கட்டனமப்பினுடன் இேத்ிட்டம் இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ததசியப் பாடத்திட்டக் கட்டலமப்பின் உறுதிப்பாட்டு  ஆேணம் 

 மே்தியக் கல்வி, திைன் தமம்பாடு மை்றும் போழில்முனனவு அனமசச்ர ் தரப்மந்திர 

பிரதான் தேசிய கல்விக் பகாள்னகயின் கீழ் தேசியப் பாடே்திட்டக் கட்டனமப்பிை்கான 

உறுதிப்பாட்டு  ஆவணே்னே பபங்களூரு நகரில் பவளியிட்டார.் 

 உறுதிப்பாட்டு ஆவணம் என்பது தேசியக் கல்விக் பகாள்னக மை்றும் தேசியப்  பாடே் 

திட்டக் கட்டனமப்பிை்கு இனடயிலான ஒரு முன்தனை்ைப் படிநினல ஆகும். 

 புதிய தேசிய அளவிலானப் பாடேத்ிட்டம் மை்றும் பாடப்புே்ேகங்கனள உருவாக்கச ்

கசய்வேை்கான ஒரு படியாக இந்ே உறுதி ஆவணம் விளங்குவோக அவர ் குறிப்பிடச ்

கசய்தார.் 

 

உஜ்ோைா திோஸ் 

 உஜ்வாலா தயாஜனா என்ற திட்டமானது 2016 ஆம் ஆண்டு தம 01 அன்று உே்ேரப் 

பிரதேசே்தில் உள்ள பாலியா எனும் நகரில் பிரேமர ் அவரக்ளால் போடங்கி னவக்கப் 

பட்டது. 

 பபட்தராலியம் மை்றும் இயை்னக எரிவாயு அனமசச்கமானது 2022 ஆம் ஆண்டு தம 01 ஆம் 

தேதினய உஜ்வாலா திவாஸ் ஆக பகாண்டாட முடிவு பசய்துள்ளது. 

 பிரோன் மந்திரி உஜ்வாலா தயாஜனா திட்டமானது வறுனமக் தகாட்டிை்குக் கீழ் உள்ள 

ஒவ்பவாரு குடும்பே்திை்கும் இலவச LPG இனணப்பினன வழங்குவனே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 பிரோன் மந்திரி உஜ்வாலா தயாஜனா அல்லது உஜ்வாலா சனமயல் எரிவாயுத் திட்டே்தின் 

இரண்டாம் கட்டே்னே 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் பிரேமர ்போடங்கி னவே்ோர.் 

 இப்தபாது இந்தே ் திட்டேத்ின் இரண்டாம் கட்டேத்ில் தமலும் 10 மில்லியன் அளவிலான 

பயனாளிகனளச ்தசரப்்பனே உஜ்வாலா 2.0 திட்டம் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் மருந்து ஏற்றுமதி 2021-22 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மருந்துே் துனையானது ஏை்றுமதியில் சிைப்பான 

முனையில் பசயல்பட்டுள்ளது. 

 2013-14 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து இந்தியாவின் மருந்தியல் துனை 103% வளரச்ச்ினயக் 

கண்டுள்ளது. 

 உலகளவில் ஏை்றுமதி பசய்யப்படும் ேடுப்பூசிகளில் 60 சேவீேமும் இனம்சார ்(கஜனிரிக்) 

மருந்துகளில் 20 சேவீேமும் இந்தியாவிலிருந்து வருவோல், இந்தியா மருந்துப் 

பபாருட்களின் முக்கிய ஏை்றுமதியாளராக திகழ்கிைது. 
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 ஆப்பிரிக்காவின் இனம்சார ் மருந்துகளுக்கான தேனவகளில் 50 சேவீேே்திை்கும் தமல் 

இந்தியா ஏை்றுமதி பசய்கிைது. 

 இந்திய நாடானது DPT, BCG மை்றும் ேட்டம்னம ேடுப்பூசி ஆகியவை்னை வழங்குவதில் 

முன்னணியில் உள்ளது 

 உலக சுகாோர அனமப்பின் 70% அளவிலான ேடுப்பூசிகள் (அே்தியாவசிய தநாய்ே் ேடுப்பு 

அட்டவனணயின் படி) இந்தியாவில் இருந்து பபைப்படுகின்ைன. 

 இந்தியா ‘உலகின் மருந்ேகமாக’ பசயல்பட்டு வருகிைது. 

 இந்திய மருந்துே் துனையானது, உலகளவில் அளவீட்டில் 3வது இடேத்ிலும், மதிப்பின் 

அடிப்பனடயில் 14வது இடே்திலும் உள்ளது. 

 

 

பை்லுயிர் சபருக்கத்லதப் பாதுகாப்பதற்கான மரபணு ேங்கி 

 மகாராஷ்டிர மாநில அனமசச்ரனவயானது, இந்தியாவிதலதய முேல்முனையாக ேனது 

மாநிலேத்ில் மரபணு வங்கினய நிறுவுவேை்கான திட்டேத்ிை்கு ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 இது இயை்னக வளங்கள் அடுே்ே ேனலமுனைக்குக் பகாண்டு பசல்லப்படுவனே உறுதி 

பசய்வேை்காக பூரவ்ீகப் பல்லுயிர ் பபருக்கேத்ினனப் பாதுகாப்பனே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இே்திட்டமானது கடல்சார ் பல்லுயிரப்் பபருக்கம்; பூரவ்ீகப் பயிர ் வினேகள்; உள்ளூர ்

கால்நனட இனங்கள்; நன்னீர ்பல்லுயிரப்் பபருக்கம்; ேரிசு நிலம், தமய்சச்ல் நிலம் மை்றும் 

புல்கவளிப் பல்லுயிரப்் பபருக்கம்; வன நிலங்கனளப் பாதுகாே்ேல் மை்றும் தமலாண்னம; 

மை்றும், வன நிலங்கள் புத்துயிராக்கம் ஆகிய ஏழு பிரிவுகனள அனடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 

பிளாஸ்ட்இந்தியா 2023 

 “பிளாஸ்ட்இந்தியா 2023 எனப்படும் 11வது சரவ்தேச பநகிழிக் கண்காட்சி மை்றும் 

மாநாட்டினன” சமீபே்தில் மே்திய இரசாயனம் மை்றும் உரங்கள் அனமசச்ர ் மன்சுக் 

மாண்டவ்யா போடங்கி னவே்ோர.் 
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 இது போழில்துனையினர ் ேங்களது சிைந்ே நனடமுனைகள் மை்றும் போழில் 

நுட்பங்கனளப் பரிமாை்ைம் பசய்வேை்கான வாய்ப்புகனள வழங்கும். 

 உள்நாட்டு பநகிழி உை்பே்தி மை்றும் நுகரவ்ானது 25 மில்லியன் டன்கள் என மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது 

 இந்தியாவின் பநகிழிே் போழில் துனையின் ேை்தபானேய மதிப்பு 5 லட்சம் தகாடி 

ரூபாயாகும். 

 

நிரந்தர தைாக்பாை் அலுேைகம் 

 

 இந்தியாவின் தலாக்பால் ஆனது, பேை்கு படல்லியின் பநௌதராஜி நகரில் உள்ள உலக 

வரே்்ேக னமயே்தில் உள்ள ஒரு புதிய நிரந்ேர அலுவலகே்திை்கு மாை்ைப்பட உள்ளது. 

 2013 ஆம் ஆண்டு தலாக்பால் மை்றும் தலாக் ஆயுக்ோ சட்டமானது, மே்திய நினலயில் 

தலாக்பால் மை்றும் மாநில அளவில் தலாக் ஆயுக்ோ ஆகியவை்னை நிறுவுவேை்கு வழி 

வனக பசய்ேது. 

 அனவ ஒரு "ஒம்புட்ஸ்தமன் (குனைதகட்பு)" அதிகாரியின் பசயல்பாட்னட தமை் 

பகாள்கின்ைன. 

 தமலும், சில பபாதுப் பணியாளரக்ள் மீோன ஊழல் குை்ைசச்ாட்டுகள் மை்றும் அது 

போடரப்ுனடய விடயங்கனளயும் அமவ விசாரிக்கின்ைன. 

 தலாக்பால் அமமப்பு ஒரு ேனலவர ் மை்றும் அதிகபட்சமாக 8 உறுப்பினரக்ள் என்று பல 

உறுப்பினரக்ள்  ககாண்ட ஒரு அனமப்பாகும். 

 

ெதாரக் நடேடிக்லக 

 இரயில்தவப் பாதுகாப்புப் பனடயானது சமீபே்தில் சதாரக் என்ற  நடவடிக்னகயினனத் 

போடங்கியுள்ளது. 

 “சதாரக் நடவடிக்னகயின்” கீழான ஈடுபாட்டு நடவடிக்னககள் 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 

முேல் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வனர தமை்பகாள்ளப்பட்டன. 
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 வரி ஏய்ப்பு மை்றும் கடேே்ல் ஆகிய தநாக்கே்திை்காக இரயில்தவ அனமப்பின் மூலம் 

கடே்ேப் படும் சட்டவிதராேமான மதுபானம்/தபாலி இந்திய ரூபாய் தநாட்டுகள் / சட்ட 

விதராேமான புனகயினலப் பபாருட்கள்/கணக்கில் காட்டப்படாே ேங்கம் மை்றும் பிை 

பபாருட்கள் மீது நடவடிக்னக எடுப்பனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் குடிலமப் பதிவு முலற பற்றிய அறிக்லக 

 

 பிைப்பு மை்றும் இைப்பு அறிக்னககளின் அடிப்பனடயில் 2020 ஆம் ஆண்டின் குடினமப் 

பதிவு முனை அறிக்னகயினன மே்திய அரசு பவளியிட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்னட விட 2020 ஆம் ஆண்டில் இைப்புப் பதிவு 4.75 லட்சம் அதிகரிேத்ு 

உள்ளோக இந்ே அறிக்னக கூறுகிைது. 

 பீகாரில் இைப்பு விகிேமானது அதிகபட்சமாக 18.3 சேவீேமும், அேனனே் போடரந்்து 

மகாராஷ்டிராவில் 16.6 சேவீேமும், அசாமில் 14.7 சேவீேமும் அதிகரிே்துள்ளது. 

 இைப்பு விகிேே்தில், மணிப்பூர ்மாநிலமானது 25.4 சேவிகிேமும், சண்டிகர ்மாநிலமானது 

22.1 சேவிகிேமும் சரிவினனக் கண்டுள்ளன.  

 பேலுங்கானா மாநிலேத்ில் இைப்பு விகிேம் 1.0 சேவீேம் வனர குனைந்துள்ளது. 

 அதிகபட்ச பிைப்புப் பாலின விகிேம்: 2020 ஆம் ஆண்டில், லடாக் முேலிடேத்ிலும் (1104) 

அனேே் போடரந்்து அருணாசச்லப் பிரதேசம் (1011), அந்ேமான் & நிக்தகாபார ் தீவுகள் 

(984), திரிபுரா (974) மை்றும் தகரளா (969) ஆகியனவயும் இதில்  இடம்பபை்றுள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் பதிவான குனைந்ேபட்ச பிைப்புப் பாலின விகிேம் பதிவான முேல் ஐந்து 

மாநிலங்களின் பட்டியலில் மணிப்பூர ்முேலிடேத்ிலும் (880), அனேே் போடரந்்து ோே்ரா & 

நகர ் ஹதவலி மை்றும் டாமன் & னடயூ (898), குஜராே் (909), ஹரியானா (916) மை்றும் 

மே்தியப் பிரதேசம் (921) ஆகியனவயும் இதில் இடம் பபை்றுள்ளன. 

 

ததசியக் குடும்பநை சுகாதாரக் கணக்சகடுப்பு- 5 

 4வது மை்றும் 5வது தேசிய குடும்பநல சுகாோரக் கணக்பகடுப்புகளுக்கு இனடப்பட்ட 

காலேத்ில், ஒரு பபண் சராசரியாக பபை்பைடுக்கும் குழந்னேகளின் எண்ணிக்னகயான 

பமாே்ேக் கருவுறுேல் விகிேமானது, தேசிய அளவில் 2.2 என்ற அளவிலிருந்து 2.0 ஆக 

குனைந்துள்ளது. 
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 இந்தியாவில் பீகார ் (2.98), தமகாலயா (2.91), உே்ேரப் பிரதேசம் (2.35), ஜாரக்்கண்ட் (2.26) 

மணிப்பூர ் (2.17)  ஆகியனவ 2.1 என்ை கருவுறுேல் மீட்சி அளவுக்கு தமல் உள்ள ஐந்து 

மாநிலங்கள் ஆகும். 

 இந்தியாவில் மருேத்ுவமனனயில் நிகழும் பிைப்புகள் 79% என்ற அளவிலிருந்து 89% என்ற 

அளவாக பதிவாகி உள்ளது.  

 இது கிராமப்புைங்களில் 87% ஆகவும், நகரப்்புைங்களில் 94% ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது. 

 கடந்ே 4 ஆண்டுகளில், இந்தியாவிலுள்ள ஐந்து வயதுக்குட்பட்டக் குழந்னேகளின் வளரச்ச்ி 

குன்றிய நினலயானது 38% என்ற அளவிலிருந்து 36% ஆக குனைந்துள்ளது. 

 வங்கி அல்லது தசமிப்புக் கணக்கு னவே்திருக்கும் பபண்களின் எண்ணிக்னக 53 

சேவீேேத்ிலிருந்து 79% ஆக அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 6வது தேசியக் குடும்ப சுகாோரக் கணக்பகடுப்மப 2023-24 ஆம் ஆண்டில் நடே்ேே் 

திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதைாேது மண்டை விலரவுப் தபாக்குேரத்து அலமப்பு 

 தேசியத் ேனலநகர மண்டலப் தபாக்குவரே்து கழகமானது (NCRTC) இந்தியாவின் 

முேலாவது மிே-அதிதவக இரயினல மண்டல வினரவுப் தபாக்குவரே்து அனமப்மபப் கபற 

உள்ளது. 

 மணிக்கு 180 கிதலாமீட்டர ் என்ற தவகே்தில் பசல்லக்கூடிய மண்டல வினரவுப் 

தபாக்குவரேத்ு அனமப்பின் இரயில் பபட்டிகளானது இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம் என்ற 

திட்டேத்ின் கீழ் ேயாரிக்கப்படுகிைது. 

 படல்லி மை்றும் மீரட் ஆகிய நகரங்களுக்கு இனடதய இந்தியாவின் முேல் மண்டல 

வினரவுப் தபாக்குவரேத்ு அனமப்பின் வழிே்ேடேத்ினனச ்பசயல்படுே்துவேை்கு தேசியத் 

ேனலநகர மண்டலப் தபாக்குவரே்து கழகமானது பபாறுப்தபை்றுள்ளது. 
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திலரப்பட மீள்புதுப்பித்தை் திட்டம் 

 மே்திய ேகவல் மை்றும் ஒளிபரப்பு அனமசச்ர ் அனுராக் தாகூர,் தேசியத் தினரப்பட 

பாரம்பரியத் திட்டே்தின் கீழ், உலகின் மிகப்பபரிய தினரப்பட மீள்புதுப்பித்தல் திட்டம் 

ஒன்றினன அறிவிே்ோர.் 

 தேசியத் தினரப்படப் பாரம்பரியத் திட்டேத்ின் கீழ், சுமார ் 2,200 தினரப்படங்கள் மீள் 

புதுப்பிக்கப் படும். 

 தினரப்படே் ேயாரிப்பாளரக்ள், ஆவணப்படே் ேயாரிப்பாளரக்ள், தினரப்பட 

வரலாை்ைாசிரியரக்ள், ேயாரிப்பாளரக்ள் தபான்ைவரக்னளக் பகாண்ட பமாழி வாரியான 

குழுக்களால் தினரப்படங்கள் தேரந்்பேடுக்கப்பட உள்ளன. 

 அபரண்ா பசன், ஸ்ரீராம் ராகவன், அஞ்சலி தமனன் மை்றும் பவை்றிமாைன் தபான்ை 

பிரபலத் தினரயுலகப் பிரமுகரக்ள் இக்குழுவில் இடம்பபை்றுள்ளனர.் 

 

நடமாடும் சகாள்கைன் மருத்துேமலன 

 பரயில்படல் காரப்்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிபடட் என்ற நிறுவனமானது "பஹல்ே் 

கிளவுட்" எனப்படும் தமகக் கணினம அனமப்பு ஒன்னை வடிவனமேத்ுச ் பசயல்படுே்தி 

உள்ளது. 

 இது ஆந்திரப் பிரதேச மருேத்ுவத் போழில்நுட்ப மண்டலேத்ின் விசாகப்பட்டினம் 

வளாகே்தில் அனமந்துள்ளது. 

 ஆந்திரப் பிரதேச மருேத்ுவத் போழில்நுட்ப மண்டலம் என்பது உலகின் முேலாவது 

ஒருங்கினணந்ே மருேத்ுவச ்சாேன உை்பே்தி னமயமாகும். 
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PM MITRA திட்டம் குறித்த ததசிய மாநாடு 

 பிரேம மந்திரி மாபபரும் ஒருங்கினணந்ே ஜவுளிப் பிராந்தியங்கள் மை்றும் ஆனடப் 

பூங்காக்கள் திட்டம் (PM MITRA) குறிேே் தேசிய மாநாடானது சமீபேத்ில் நனடபபை்ைது. 

 PM MITRA பூங்காக்கள் என்பமவ நூை்பு, பநசவு, பசயல்முனைக்குட்படுேத்ுேல் / சாயம் 

இடுேல் மை்றும் அசச்ிடுேல் முேல் ஆனட உை்பேத்ி வனர அனனே்னேயும் ஒதர இடேத்ில் 

பகாண்டு வந்து ஒருங்கினணந்ே ஜவுளி மதிப்புே் போடர ் சங்கிலி அனமப்பினன 

உருவாக்குவேை்கான ஒரு வாய்ப்பினன வழங்கும். 

 இந்தே் திட்டமானது ஒரு பூங்காவிை்கு வீேம் சுமார ் 1 லட்சம் தநரடி மை்றும் 2 லட்சம் 

மனைமுக தவனலவாய்ப்புகனள உருவாக்குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டோகும். 

 

ததசிய இலளஞர் சகாள்லகயின் புதிய ேலரவு 

 தேசிய இனளஞர ்பகாள்னகயின் புதிய வனரவினன மேத்ிய அரசு ேயாரிேத்ுள்ளது. 

 ேை்தபாதுள்ள 2014 ஆம் ஆண்டு தேசிய இனளஞர ் பகாள்னகயினன அரசாங்கம் 

மதிப்பாய்வு பசய்ே பின்னர ்இந்ேப் புதிய வனரவினனே் ேயாரிேத்ுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் இந்தியா அனடய விரும்பும், இனளஞரக்ளின் தமம்பாட்டிை்கான  

பே்ோண்டுத் போனலதநாக்குே் திட்டங்கள் இந்ே வனரவுக் பகாள்னகயின் மூலம் முன் 

னவக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

உெெ் நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகள் 

 நீதிபதி சுேன்ஷு துலியா மை்றும் நீதிபதி ஜாம்பஷட் பரத்ஜார ்பரத்ிவாலா ஆகிதயார ்உசச் 

நீதிமன்ைே்தின் புதிய நீதிபதிகளாக பேவிதயை்ைனர.் 

 உசச் நீதிமன்ைேத்ிை்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்னகனய நினைவு 

பசய்யும் வனகயில் இவரக்ள் 33வது மை்றும் 34வது நீதிபதிகளாக பசயல்படுவர.் 

 நீதியரசர ் பரத்ிவாலா இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு இந்தியாவின் ேனலனம 

நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட உள்ளார.் 

 நீதிபதி பரத்ிவாலா உசச் நீதிமன்ை நீதிபதியாக பபாறுப்தபை்ை ஆைாவது பாரச்ி 

சமூகே்தினர ்ஆவார.் 

 

ேருடாந்திரத் சதாழிைாளர் ேளம் மீதான கணக்சகடுப்பு 

 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்தடாபர ்முேல் டிசம்பர ்வனரயிலான காலகட்டேத்ில், இந்தியாவின் 

நகரப்்புைங்களில் உள்ள 15 வயது மை்றும் அேை்கு தமை்பட்டவரக்ளுக்கு இனடதய நிலவிய 

தவனலயின்னம விகிேமானது 10.3 சேவீே அளவிற்குச ்சரிந்ேது. 

 இது ஓர ்ஆண்டிை்கு முன்பு இதே காலாண்டில் 8.7 சேவீேமாக இருந்ேது. 

 வருடாந்திரத் போழிலாளர ்வளத்தின் மீதான கணக்பகடுப்பானது தேசியப் புள்ளியியல் 

அலுவலகே்தினால் பவளியிடப்படுகிைது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ஜூனல முேல் பசப்டம்பர ்வனரயிலான காலகட்டே்தில், இந்தியாவின் 

நகரப்்புைங்களில் உள்ள 15 வயது மை்றும் அேை்கு தமை்பட்டவரக்ள் மேத்ியில் நிலவிய 

தவனலயின்னம விகிேமானது, 9.8 சேவீேமாக இருந்ேது. 
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 இது 13வது வருடாந்திரத் போழிலாளர ் வளதத்ின் மீதான கணக்பகடுப்பில் (PLFS) 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 நகரப்்புைங்களில், 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்தடாபர ் முேல் டிசம்பர ் வனரயிலான 

காலாண்டில் ேை்பபாமதய வாராந்திர நினலயில் போழிலாளர ் மக்கள் போனக 

விகிேமானது 43.2 சேவீேமாக உள்ளது. 

 

துதி நடேடிக்லக 

 

 துமண ராணுவப் பமடயான அசாம் மரபிள்ஸ் துதி நடவடிக்மகயில் உயிர ் பிமழதத் 

வீரரக்மளப் ககௌரவிதத்து. 

 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் நமடகபற்ற இந்த நடவடிக்மக இந்தியாவின் மிக கவற்றி 

கரமான பதில் எதிரப்்பு நடவடிக்மகயாக நாட்டின் பாதுகாப்பு வரலாற்றில் குறிப்பிடப் 

படுகிறது. 

 1991 ஆம் ஆண்டில், ஜம்மு & காஷ்மீரில் ஒபர ஒரு பதில் எதிரப்்பு நடவடிக்மகயில் 72 

தீவிரவாதிகமள அசாம் மரபிள்ஸ் அழிதத்து. 

 

கைாம் இலணயதளம் 

 மக்களனவச ்சபாநாயகர ்ஓம் பிரல்ா வட்டார பமாழி இலக்கியே்னே ஆேரிக்கவும் அேை்கு 

ஊக்கமளிப்பேை்காகவும், பிரபா னகோன் என்ற ஒரு அைக் கட்டனளயினால் 

தமை்பகாள்ளப்பட்ட அம்சங்களுள் ஒரு வனக இலக்கிய முன்பனடுப்பான கலாம் 

இனணய ேளே்னேே் போடங்கி னவேே்ார.் 

 இந்ே இனணயேளே்தின் தநாக்கமானது, இந்தி இலக்கியே்னேப் பிரபலப்படுேத்ுவது 

மை்றும் மூே்ே மை்றும் இளம் எழுே்ோளரக்ள் மை்றும் கவிஞரக்ள் ேங்கள் பனடப்புகள் 

பை்றியும், வடபமாழி இலக்கியே்தின் மீோன தநசம் பை்றிப் தபசுவது ஆகியவற்றிை்கு ஒரு 

ேளே்னே வழங்குவோகும். 

 

ததெத் துதராகெ ்ெட்டம் 124A பிரிவு மீதான உெெ் நீதிமன்றத்தின் தீரப்்பு 

 இந்தியத் ேண்டனனச ்சட்டே்தின் 124A வது பிரிவின் (தேசே் துதராகம்) கீழ் நிலுனவயில் 

உள்ள குை்ைவியல் விசாரனணகள் மை்றும் நீதிமன்ை வழக்குகனள உசச் நீதிமன்ைம் 

நிறுே்தி னவேத்ுள்ளது. 
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 தேசத் துதராகச ் சட்டேத்ின் கீழ் சுமார ் 13,000 தபர ் ஏை்கனதவ சினையில் இருப்போக 

நீதிமன்ைே்தில் வாதிடப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் சட்டேே்ால் நிறுவப்பட்ட அரசாங்கேத்ின் மீது பவறுப்பு அல்லது அவ 

மதிப்னபக் பகாண்டு வந்ோதலா, அல்லது தூண்டிவிட்டாதலா அல்லது பவறுப்னபே ்

தூண்ட முயை்சிேே்ாதலா, ஒரு நபர ் தேசே் துதராகக் குை்ைே்னேச ் பசய்கிைார ் என்று 

124Aவது பிரிவு கூறுகிைது. 

 இது வாரே்்னேகள் மூலமாகதவா, தபசப்பட்டோகதவா அல்லது எழுேப்பட்டோகதவா 

அல்லது குறியீடுகள் மூலமாகதவா அல்லது கண்ணுக்குப் புலப்படும் விேமான 

அனடயாளங்கள் மூலமாகதவா என எேன் மூலமாக கவளியிடப் பட்டிருந்ோலும் அதற்கு 

இந்ே விதிமுனை பபாருந்தும்.  

 இப்பிரிவு இேை்கு அதிகபட்சமாக ஆயுள் ேண்டனன விதிக்கிைது. 

 1862 ஆம் ஆண்டில் நனடமுனைக்கு வந்ே இந்தியே் ேண்டனனச ்சட்டேத்ில் தேசே ்துதராகம் 

போடரப்ான விதிமுனை எதுவும் இல்னல.  

 இது 1870 ஆம் ஆண்டில் தசரக்்கப்பட்டு, சுேந்திரப் தபாராட்ட இயக்கே்னே அடக்கும் 

தநாக்கில் 1898 ஆம் ஆண்டில் அேன் வரம்பு விரிவாக்கப்பட்டது. 

 

 

PMJJBY, PMSBY மற்றும் APY ஆகிய திட்டங்களின் 7 ஆம் ஆண்டு நிலறவு 

 சமூகப் பாதுகாப்புே் திட்டங்களான பிரோன் மந்திரி ஜீவன் தஜாதி பீமா தயாஜனா (PMJJBY), 

பிரோன் மந்திரி சுரக்ச பீமா தயாஜனா (PMSBY) மை்றும் அடல் பபன்ஷன் தயாஜனா (APY) 

ஆகியனவ போடங்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் நினைவனடந்துள்ளன. 

 இந்ே மூன்று திட்டங்களும் 2015 ஆம் ஆண்டு தம 09 அன்று பகால்கே்ோ நகரில் பிரேமர ்

அவரக்ளால் போடங்கப்பட்டது. 

 பிரோன் மந்திரி ஜீவன் தஜாதி பீமா தயாஜனா என்பது ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டுே் திட்டம் 

ஆகும்.  

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


                   
 

44 
 

 இது இைப்பவரக்ளுக்கு எந்ேபவாருக் காரணே்திை்காகவும் பவண்டி காப்பீட்டுப் 

பயன்கனள வழங்குகிைது. 

 18 முேல் 50 வயதிை்குட்பட்ட, வங்கியில் தசமிப்புக் கணக்கு அல்லது ேபால் அலுவலகக் 

கணக்கு னவேத்ிருக்கும் எந்ேபவாருத் ேனிநபரும் இே்திட்டே்தின் கீழ் பதிவு பசய்ய 

ேகுதியுனடயவரக்ள் ஆவர.் 

 பிரோன் மந்திரி சுரக்சா பீமா தயாஜனா என்பது ஒரு விபே்துக் காப்பீட்டுே் திட்டமாகும்.  

 இது விபே்தினால் ஏை்படும் இைப்பு அல்லது உடல் உறுப்பு இழப்பிை்குக் காப்பீட்டு 

வசதியினன வழங்குகிைது. 

 18 முேல் 70 வயதிை்குட்பட்ட, வங்கியில் தசமிப்புக் கணக்கு அல்லது ேபால் அலுவலகக் 

கணக்கு னவே்திருக்கும் எந்ேபவாரு ேனிநபரும் இே்திட்டேத்ின் கீழ் பதிவு பசய்ய 

ேகுதியுனடயவரக்ள் ஆவர.் 

 அடல் பபன்ஷன் தயாஜனா என்பது அனமப்புசாரா துனைகளில் பணிபுரியும் மக்களுக்கு 

நிதிப் பாதுகாப்னப வழங்கச ் கசய்வேை்கான அரசாங்கே்தின் ஒரு முக்கிய 

முன்பனடுப்பாகும். 

 18 முேல் 40 வயதிை்குட்பட்ட, வங்கிக் கணக்கு னவே்திருக்கும் அனனேத்ு நபரக்ளும் 

இே்திட்டேத்ின் கீழ் பதிவுபசய்ய ேகுதியுனடயவரக்ள் ஆவர.் 

 தேரந்்பேடுக்கப்படும் ஓய்வூதியே் போனகயின் அடிப்பனடயில் அடல் பபன்ஷன் 

தயாஜனா திட்டேத்ிை்கான பங்களிப்புகள் தவறுபடுகின்ைன. 

 

15 ஆண்டுகளிை் இை்ைாத அளவிற்குக் குலறந்த தகாதுலம சகாள்முதை் 

 

 அரசு நிறுவனங்களின் தகாதுனம பகாள்முேல் அளவானது, கடந்ே ஆண்டு இருந்ே இது 

வனர இல்லாே உயரந்்ே அளவிலிருந்து, நடப்புச ் சந்னேப் பருவே்தில் 15 ஆண்டுகளில் 

இல்லாே அளவிற்குக் குனைய உள்ளது. 
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 இந்த முனை அரசு நிறுவனங்களால் 18.5 மில்லியன் டன்கள் அளவிலான தகாதுனம 

பகாள்முேல் பசய்யப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

 2007-08 ஆம் ஆண்டில் 11.1 மில்லியன் டன்கள் பகாள்முேல் பசய்யப்பட்டப் பிைகு, மிகக் 

குனைவாக பகாள்முேல் பசய்யப்படுவது இந்ே முனைதய ஆகும். 

 ஏை்றுமதி தேனவக்கான அதிகரிப்பானது, முக்கியமாக ரஷ்யா - உக்னரன் தபாரினால் 

ஏை்பட்டோகும். 

 விண்னண முட்டும் வினல உயரவ்ு மை்றும் இந்தியாவில் உை்பேத்ி பசய்யப்படும் 

ோனியங்களுக்கான தேனவ தமலும் அதிகரிேே்து ஆகியவை்றிை்கு இந்ேப் தபாதர 

காரணமாகும்.  

 விவசாயிகள் ேை்தபாது ஏை்றுமதி பசய்வேன் மூலம் அதிக இலாபம் பபறுவர.் 

 விமதக் கருவில் ஸ்டாரச்,் புரேம் மை்றும் பிை உலர ்பபாருட்கள் உருவாகி வரும் நினலயில் 

பயிரத்் ோனியங்கள் முழுமமயமடயும் சமயதத்ில் மாரச் ்மாேேத்ின் இரண்டாம் பாதியில் 

பவப்பநினல திடீபரன அதிகரிே்ேேன் காரணமாக வினளசச்லில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு 

உை்பே்தி குனைந்துள்ளது. 

 

வீரதீர மற்றும் பிற இராணுே விருதுகள் 

 

 இராணுவ நடவடிக்னககளின் தபாது அவரக்ள் ஆை்றிய துணிசச்ல் மிக்கப் 

பங்களிப்பிை்காக இந்திய ஆயுேப் பனடகளின் வீரரக்ளுக்கு 13 பசௌரய் சக்ரா விருதுகனள 

இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவர ்அவரக்ள் வழங்கினார.்  

 இவை்றுள் வீரரக்ளின் மரணே்திை்குப் பின் வழங்கப்பட்ட ஆறு விருதுகளும் அடங்கும். 

 குடியரசுே் ேனலவர ் மாளினகயில் நனடபபை்ை இராணுவ விருது வழங்கும் விழாவில், 

இராணுவே் ேளபதி பஜனரல் மதனாஜ் பாண்தட அவரக்ளுக்கு, அவரது சிைப்பான 

தசனவனயப் பாராட்டி பரம் விசிஷ்ட் தசவா என்ற பேக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

 குடியரசுே் ேனலவர ் அவரக்ள் 14 பரம் விசிஷ்ட் தசவா பேக்கங்கள், நான்கு உே்ேம் யுே் 

தசவா பேக்கங்கள்  மை்றும் 24 அதி விஷிஷ்ட் தசவா பேக்கங்கள் ஆகியவை்னை அவரக்ளது 

சிைப்பானச ்தசனவக்காக பவண்டி வீரரக்ளுக்கு வழங்கினார.் 
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100 இரயிை் நிலையங்களிை் அருகலை ேெதி 

 பரயில்படல் நிறுவனமானது, பிரேம மந்திரி அருகனல (னவஃனப) அணுகல் வசதி 

இனடமுகே் திட்டே்னே (PM-WANI) போடங்கியது. 

 22 மாநிலங்களில் உள்ள 100 இரயில் நினலயங்களில் ேனது பபாது அருகனல 

தசனவகளுக்கான அணுகல் வசதினய வழங்குவனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 PM-WANI அனனேத்ு தகாபுர வழி அருகனல வசதி கட்டனமப்புகனள எளினமயாகப் 

பயன்படுேத்ுவேை்காகவும் பபாதுமக்களினடதய ஆலனல ஏை்னப அதிகரிக்கச ்

கசய்வேை்காகவும் போனலே் போடரப்ுே் துனை தமை்பகாண்ட முன்பனடுப்பாகும். 

 

குழந்லதப் படுக்லக ேெதி - ேடக்கு இரயிை்தே அறிமுகம் 

 இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது  ேனது இரயில்களில் 'குழந்னேப் படுக்னக வசதினய' 

தசரே்்துள்ளது. 

 இந்ே அசாோரண அனமப்பு பபண்கள் ேங்கள் குழந்னேகளுக்கு அருகில் நிம்மதியாக 

தூங்கிக் பகாண்தட இரயிலில் பயணிக்க வழி வனக பசய்யும். 

 அன்னனயர ் தினே்ேன்று, வடக்கு இரயில்தவயின் லக்தனா பிரிவானது, 194129/B4 என்ை 

எண் பகாண்ட ஒரு பபட்டியில், 12வது எண் மை்றும் 60வது எண் என்று குறிப்பட்ட 

இருக்னககளில் குழந்னேப் படுக்னக வசதினய நிறுவி அதமனப் பரிதசாதிேே்து. 

 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற உள்ளாட்சி ததரத்ை் 

 

 அரசியலனமப்பு ஆனணயின்படி, ஒவ்பவாரு மாநிலே்திலும் உள்ளாட்சி அனமப்பின் 

ஐந்ோண்டு பேவிக் காலம் முடிவேை்குள் தேரே்ல் நடே்ேப்பட தவண்டும் என்று உசச் 

நீதிமன்ைம் அறிவிேத்ுள்ளது. 
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 மே்தியப் பிரதேச மாநிலேத்ில் 2019 ஆம் ஆண்டு முேல் நனடபபைாமல் உள்ள 23,000க்கும் 

தமை்பட்ட உள்ளாட்சி அனமப்புகளுக்கான தேரே்ல் பணிகனளத் போடங்குமாறு 

நீதிமன்ைம் உேே்ரவிட்டது. 

 பஞ்சாயேத்ுகள் மை்றும் நகரப்்புை உள்ளாட்சி அனமப்புகளுக்கு, 73வது மை்றும் 74வது 

அரசியலனமப்பு திருே்ேச ் சட்டங்களின்படி அவை்றின் ஒவ்பவாரு நினலயிலும் 

ஐந்ோண்டுகள் பேவிக் காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ததசிய முக்கியத்துேம் ோய்ந்த தபாட்டிகள்  

 ேகவல் மை்றும் ஒளிபரப்பு அனமசச்கமானது, பல வினளயாட்டுப் தபாட்டிகனளே் தேசிய 

முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ேோக அறிவிேத்ுள்ளது. 

 இது வினளயாட்டுப் தபாட்டிகள் ஒளிபரப்பு சமிஞ்மககள் (பிரசார ் பாரதி ஊடகேத்ிடம் 

கட்டாயமாகப் பகிரே்ல்) என்ற சட்டே்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாேேத்ில் பவளியிடப்பட்ட முந்னேய அறிவிப்னப இந்ே அறிவிப்பு 

புதுப்பிேத்ுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு அறிவிப்பானது, அனனேத்ு ஒலிம்பிக் வினளயாட்டுகள், காமன் பவல்ே் 

வினளயாட்டுகள் மை்றும் ஆசிய வினளயாட்டுகள் ஆகியவை்னைத ்தேசிய முக்கியேத்ுவம் 

வாய்ந்ே தபாட்டிகளாக அறிவிேத்ுள்ளது. 

 

AIM-PRIME Playbook 

 நிதி ஆதயாக் அனமப்பானது AIM-PRIME Playbook என்ை ஒன்னை பவளியிட்டுள்ளது. 

 அடல் புேே்ாக்கே ்திட்டம் என்பது இந்திய நாட்டில் புதுனம மை்றும் போழில் முனனதவார ்

கலாசச்ாரே்னே தமம்படுேத்ுவேை்கான இந்திய அரசின் முேன்னமயான 

முன்பனடுப்பாகும். 

 PRIME என்பது புே்ோக்கம், சந்னேத் ேயாரந்ினல மை்றும் போழில்முனனவு ஆகியவை்றில் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கான திட்டம் என்போகும். 

 ப்தளபுக் என்பது ஆரம்ப-நினல அறிவியல் அடிப்பனடயிலான, உள்ளாரந்்ே போழில் நுட்ப 

தயாசனனகனள 12 மாே காலப் பயிை்சி மை்றும் வழிகாட்டுேலின் மூலம் கலப்பு கை்ைல் 

பாடேத்ிட்டே்னேப் பயன்படுே்தி அதமன சந்னேப்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டது. 

 

புதிய தலைலமத் ததரத்ை் ஆலணயர ்

 தேரே்ல் ஆனணயர ்ராஜீவ் குமார ்அடுே்ேத ்ேனலனமத் தேரே்ல் ஆனணயராக  நியமிக்கப் 

பட்டார.் 

 இவர ்2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேேத்ில் தேரே்ல் ஆனணயராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

 குடியரசுே் ேனலவர ் அவரக்ள் ேனலனம தேரே்ல் ஆனணயர ் மை்றும் இதரத் தேரே்ல் 

ஆனணயர ்ஆகிதயானர நியமிக்கிைார.் 

 இவரக்ள் ஆறு ஆண்டுகள் வனர அல்லது 65 வயது வனர நிரம்பும் வனர இவை்றுள் எது 

முந்னேயதோ அது வனர அந்தப் பேவியில் வகிப்பர.் 
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உயிரி எரிோயு மூைம் இயங்கும் இந்தியாவின் முதை் மின்ொர ோகன மின்தனற்ற 

நிலையம் 

 உயிரி எரிவாயு மூலம் இயங்கும் இந்தியாவின் முேல் மின்சார வாகன மின்தனை்ை 

நினலயமானது மகாராஷ்டிராவின் மும்னப நகரில் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ே ஆை்ைல் ஆனலயானது, பேரு விளக்குகனள இயக்கவும், மின்சார வாகனங்கனள 

மின்தனை்ைம் பசய்யவும் பயன்படுேே்ப்படும். 

 

SSR மற்றும் SRIMAN ேழிகாட்டுதை்கள் 

 போழில்நுட்பத் தினே்னே முன்னிட்டு SSR மை்றும் SRIMAN ஆகிய வழிகாட்டுேல்கள் 

பவளியிடப் பட்டன. 

 அறிவியல் மை்றும் போழில்நுட்பச ் சூழல் அனமப்னபச ் சமூகே் தேனவகளுக்குப் 

பங்களிக்கச ் கசய்யும் வனகயில் அறிவியல் மை்றும் சமூக இனணப்புகனள வலுப் 

படுேே்ச ்கசய்வேை்கு அறிவியல் சமூகப் பபாறுப்பு (SSR) இன்றியனமயாேோகும். 

 இந்ே வழிகாட்டுேல்கள் முேன்னமயாக அறிவியல்-சமூகம், அறிவியல்-அறிவியல் மை்றும் 

சமூகம்-அறிவியல் ஆகியனவ இனடயிலான இனடபவளிகனளக் குனைப்பனே 

உள்ளடக்கியது.  

 இேன் மூலம் சமூக இலக்குகனள அனடவேை்கு வினரவான விேேத்ில் அறிவியலின் 

நம்பகே் ேன்னம, கூட்டாண்னம மை்றும் பபாறுப்னப பவளிக் பகாணர முடியும். 

 SRIMAN என்பது அறிவியல் ஆராய்சச்ி உள்கட்டனமப்புப் பகிரவ்ு தமலாண்னம மை்றும் 

கட்டனமப்புகள் (Scientific Research Infrastructure Sharing Maintenance and Networks) என்பேன் 

சுருக்கமாகும். 

 இந்ே வழிகாட்டுேல்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள அறிவியலாளரக்ள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

மை்றும் போழில் வல்லுநரக்ள் ஆராய்சச்ி உள்கட்டனமப்பினனத் திைன்மிக்க முனையில் 

பயன்படுேத்ுேல் மை்றும் பரவலான முனையில் அணுகச ் பசய்ேல் ஆகியவை்னை 

தமம்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

தலகொை் கதர ்லமயம் 

 மே்திய குறு, சிறு மை்றும் நடுே்ேர போழில்துனை அனமசச்ர ் நாராயண் ததத்ு ராபன 

தமகசால் கேர ்(காதி) னமயேத்ினனச ்சமீபே்தில் திைந்து னவே்ோர.் 

 இந்ேச ் சிைப்பு கேர ் னமயமானது புது படல்லியில் உள்ள தேசிய ஆனட வடிவனமப்பு 

போழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனே்தில் (NIFT) அனமந்துள்ளது. 

 சமீபேத்ிய ஆனட வடிவனமப்புகனள அறிமுகப்படுே்துவது மை்றும் உலகளாவிய ேரே்னே 

ஒே்ே புதிய துணிகனள உருவாக்குவது, உள்நாட்டு மை்றும் பவளிநாட்டு நுகரத்வாரக்ளின் 

தேனவகனளப் பூரே்த்ி பசய்வது தபான்ைனவ இந்ே னமயேத்ின் முக்கியப் பணிகளாகும். 

 

பிரதமர் கரப்ீ கை்யாண் அன்ன தயாஜனா திட்டம் நீட்டிப்பு 

 மே்திய அனமசச்ரனவயானது, பிரோன் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா (PM-

GKAY) திட்டே்னே 2022 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாேம் வனரயில் தமலும் ஆறு 

மாேங்களுக்கு நீட்டிேத்ுள்ளது. 
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 சமூகே்தின் பிற்படுதத்ப்பட்ட மை்றும் விளிம்புநிமலப் பிரிவினருக்கான நலன் மை்றும் 

உேவினய வழங்குவனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது (கட்டம் VI). 

 PM-GKAY திட்டேத்ின் ஐந்ோம் கட்டமானது 2022 மாரச் ்மாேேத்ில் முடிவனடய இருந்ேது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  மாேம் முேல் நனடமுனையில் உள்ள இேத்ிட்டமானது, உலகின் 

மிகப்பபரிய உணவுப் பாதுகாப்புே் திட்டமாகும்.  

 

காை்நலடகள் மற்றும் ேளரப்்புக் தகாழிகள் பற்றிய இன ோரியான அறிக்லக 

 

 மே்திய மீன்வளம், கால்நனடப் பராமரிப்பு மை்றும் பால்வளே்துனை அனமசச்ர ்

பரப்சாத்தம் ரூபாலா கால்நனடகள் மை்றும் வளரப்்புக் தகாழிகள் பை்றிய இன வாரியான 

அறிக்னகனய பவளியிட்டார.் 

 இனம் வாரியான ேரவு தசகரிப்பானது, 20வது கால்நனடக் கணக்பகடுப்பின் தபாது (2018-

19) தமை்பகாள்ளப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் முேன்முனையாக இனம் வாரியான ேரவுகள் காகிே முனையில் இல்லாமல் 

டிஜிட்டல் முனையில் தசகரிக்கப் படுகிைது. 

 கிர ் என்ற கால்நனட இனம் 68.57 இலட்சம் என்ற அளவில் அதிக எண்ணிக்னகனயக் 

பகாண்டுள்ளது.  

 அனேே் போடரந்்து அடுேே் நினலயில் லக்கிமி மை்றும் சாஹிவால் ஆகிய இனங்கள் 

உள்ளன. 

 காரியார,் பகரிகர,் பகங்காேே்ா , தமாட்டு மை்றும் ஹரியானா ஆகிய கால்நனடகளின் 

எண்ணிக்னக அதிகளவில் குனைந்துள்ளன. 

 20வது கால்நனடக் கணக்பகடுப்பின்படி பமாேே்க் கால்நனட எண்ணிக்னகயில் 36.04% 

மட்டுபம கால்நனடகள் ஆகும். 

 இதில் நாட்டு மாடுகளின் எண்ணிக்னக 6% குனைந்துள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆண்டில், பமாேே்க் கால்நனட எண்ணிக்மகயில் 79% ஆக இருந்ே நாட்டு 

மாடுகளின் பங்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் 73% ஆக குனைந்துள்ளது. 

 

நாட்டின் முதை் புைனுணரவ்ுப் பூங்கா 

 இந்தியாவில் முேல் முனையாக அனனேத்ு வயதிை்குட்பட்ட மாை்றுே் திைனாளிகளுக்கான 

புலனுணரவ்ுப் பூங்காவானது புவதனஸ்வரின் சாஹிே் நகரில் திைக்கப் பட்டது. 
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 இந்ேப் பூங்காவில் காப்பிடப்பட்டப் பானேகள், குழந்னேகளுக்கான வினளயாட்டு 

உபகரணங்கள், திைந்ேபவளி உடை்பயிை்சிக் கூடம் மை்றும் அனனவரும் அணுகும் 

வனகயிலான வழிகாட்டுேல்களுக்கு இணங்கக் கூடிய பிை குழந்னேகளுக்கு ஏதுவான 

தசனவகள் தபான்ை வசதிகள் உள்ளன. 

 

ததசிய இலணயசேளித் தடயவியை் ஆய்ேகம் 

 ஐேராபாே் நகரில் அனமக்கப்பட்டுள்ள தேசிய இனணயபவளித் ேடயவியல் 

ஆய்வகே்னே (NCFL) மேத்ிய உள்துனை அனமசச்ர ்அமித் ஷா திைந்து னவேே்ார.் 

 இது ஐேராபாே் நகரின் ராமந்ேபூர ் என்னுமிடே்தில் அனமந்துள்ள மே்தியத ் ேடய 

அறிவியல் ஆய்வகே்தின் வளாகே்தில் அனமந்துள்ளது. 

 உள்துனை அனமசச்கேத்ின் இனணயபவளி மை்றும் ேகவல் பாதுகாப்புப் பிரிவானது, 

பபண்கள் மை்றும் குழந்னேகளுக்கு எதிரான இனணயபவளிக் குை்ைே் ேடுப்புே ்

திட்டேத்ின் கீழ் மே்தியத் ேடய அறிவியல் ஆய்வகேத்ின் வளாகேத்ில் தேசிய இனணய 

பவளித் ேடயவியல் ஆய்வகே்னே அனமேத்ுள்ளது. 

 தேசிய இனணயபவளித் ேடயவியல் ஆய்வகமானது, எண்ணிம ேடயவியல் துனையில் 

உள்ள சிக்கல்கனளே் தீரப்்பேை்காக பவண்டி 4 சிைப்பு உயர ் போழில்நுட்ப அலகுகனள 

உருவாக்கியுள்ளது. 

o னகதபசியுடன் இனணக்கப்பட்ட அனமப்பு ஆய்வு அலகு, 

o எண்ணிமச ்தசமிப்பக ஊடக ஆய்வுப் பிரிவு, 

o தமம்பட்ட எண்ணிமத் ேடயவியல் பிரிவு மை்றும் 

o குை்ை நிகழ்வியல் பிரிவு. 

 

ததசியத் தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுத் தளம் 

 நிதி ஆதயாக் அனமப்பானது, பபாது மக்கள் இலவசமாகப் பயன்படுே்தும் வனகயில் 

தேசியத் ேரவு மை்றும் பகுப்பாய்வு ேளேத்ினன (NDAP) போடங்கியது. 

 ேரனவ எளிதில் அணுகக் கூடியோகவும், இயங்கக்கூடியோகவும், ஊடாடக் கூடியோகவும், 

பயனரக்ளுக்கு ஏை்ை ேளேத்ில் எளிோகக் கினடக்கச ்பசய்வேன் மூலம், பபாது அரசாங்கே் 

ேரவுகளுக்கான அணுகனல மக்களுக்கு எளிதில் கினடக்கச ் பசய்வனே இது 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது அரசின் பல்தவறு துனைகளின் அடிப்பனடத ் ேரவுே் போகுப்புகனள உள்ளடக்கி, 

அவை்னை ஒழுங்குபடுே்தி அவை்றிை்கானப் பகுப்பாய்வு மை்றும் காட்சிப்படுேே்ல் 

திைன்கனள வழங்குகிைது. 

 

கதிெக்தி ெஞ்ொர் தபாரட்ை் 

 போனலேப்ோடரப்ுே் துனையானது "கதிசக்தி சஞ்சார"் எனப்படும், ஒரு அனுமதி 

வழங்கீட்டிை்கான ஒரு  னமயப்படுே்ேப்பட்ட ேளேத்ினன அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. 

 இது பிரோன் மந்திரி கதிசக்தி தேசியப் பபருந்திட்டே்தின் கீழ் போடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 தேசிய அகலப்பட்ட வரினச இனணப்புத ் திட்டேத்ின் இலக்குப் பகுதிகனளக் கருே்தில் 

பகாண்டு இந்ேே் ேளமானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஒவ்பவாரு குடிமகனுக்கும் அகலப்பட்மட வரினச இனணப்பு ககாண்ட ஒரு உள் 

கட்டனமப்னப வழங்குவதே இேன் ஒரு முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

 

இந்தியப் பருத்திெ ்ெலப 

 மே்திய அரசானது, பருே்தி மை்றும் நூல் ஆகியவை்றின் வினல நிரண்யம் போடரப்ான 

பிரசச்னனகனளத் தீரக்்கவும், அேத்ுனையில் உறுதியான வளரச்ச்ினய ஏை்படுேே்வும் 

இந்தியப் பருே்திச ்சனபயினன அனமேத்ுள்ளது. 

 இசச்னபக்கு மூே்ே போழிலதிபர ்சுதரஷ் பாய் தகாடக் ேனலனம வகிக்க உள்ளார.் 

 இந்தியப் பருேத்ிச ் சனபயின் முேல் சந்திப்பானது, 2022 ஆம் ஆண்டு தம 28 ஆம் தேதி 

அன்று நனடபபை உள்ளது. 

 அேன் முேல் சந்திப்பின் தபாது, இேத்ுனையில் உறுதியான வளரச்ச்ினயக் பகாண்டு 

வருவது குறிேத்ு விவாதிேத்ு, ஆதலாசிேத்ு, ஒரு வலுவான பசயல் திட்டே்னே இசச்னப 

ேயாரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

 உலகளவிலான பருே்தி உை்பே்தியில் இந்தியா முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 குஜராத ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய பமற்கு மண்டலம் 

இந்தியாவில் பருதத்ி உற்பதத்ியில் முதல் இடத்தில் உள்ள மண்டலம் ஆகும்.  

 இந்தியாவின் பருேத்ி உை்பேத்ியில் இரண்டாவது இடே்தில் உள்ள பகுதி கரந்ாடகா, 

பேலுங்கானா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மை்றும் ேமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கனள உள்ளடக்கிய 

பேை்கு மண்டலம் ஆகும். 

 

இந்தியாவின் முதை் 5G தொதலன அலமப்பு 

 இந்தியாவின் முேல் 5ஜி தசாேனன அனமப்பினனப் பிரேமர ்போடங்கி னவேே்ார.் 

 இது போடக்க நிறுவனங்கள் மை்றும் போழில்துனை நிறுவனங்கள் ேங்களது போழில் 

நுட்பங்கனள உள்நாட்டிதலதய தசாதிே்து சான்றிேனழப் பபறுவேை்கு வழி வகுக்கிைது.  
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 தமலும் இேை்காக பவளிநாட்டு வசதிகனள சாரந்்திருக்கும் நினலனய இது குனைக்கச ்

கசய்கிைது. 

 5G தசாேனன அனமப்பானது, முக்கியமான மை்றும் நவீனத் போழில்நுட்பங்களில் 

ேன்னினைவினன தநாக்கிய ஒரு குறிப்பிடே்ேக்க முன்தனை்ைப் படியாகும். 

 பசன்னனயின் இந்தியத் போழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனே்தின் கீழான எட்டு 

நிறுவனங்களுக்கினடதயயான ஒரு கூட்டுே் திட்டமாக 5ஜி தசாேனன அனமப்பானது 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

வியத்தகு இந்தியா ெரே்ததெ பயணிகள் கப்பை் மாநாடு 

 மகாராஷ்டிராவின் மும்னப நகரில் வியே்ேகு இந்தியா சரவ்தேசப் பயணிகள் கப்பல் 

மாநாடு (IIICC)  ஏை்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 இது மேத்ியத் துனைமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரேத்ு மை்றும் நீரவ்ழிப் தபாக்குவரேத்ு 

அனமசச்கம் மை்றும் இந்திய வரே்ே்க மை்றும் போழில்துனைக் கூட்டனமப்பு (FICCI) 

ஆகியனவ இனணந்து நடேத்ும் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான நிகழ்வாகும். 

 இந்தியானவ ஒரு பயணியர ் கப்பல் னமயமாக தமம்படுேத்ுவேை்கான உே்திகள், 

துனைமுக உள்கட்டனமப்பு மை்றும் இந்தியாவில் நதி-கப்பல் சுை்றுலாவினன 

தமம்படுே்துவேை்கான சாே்தியக்கூறுகள் ஆகியனவ குறிே்து இந்ே மாநாட்டில் 

விவாதிக்கப் பட்டன. 

 

நே்தூத் இன்ஜின் 

 தமை்கு மேத்ிய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது நவ்தூே் என்ை பபயரில் மின்கலம் மூலம் 

இயக்கப்படும் இரட்னடப் பயன்முனை இன்ஜினன (இயந்திரே்தினன) உருவாக்கி உள்ளது. 

 இந்ே இயந்திரம் மின்கலம் மை்றும் மின்சாரம் ஆகிய இரண்டு முனைகளிலும் 

இயங்குகிைது. 

 ேை்தபாது, இது ஜபல்பூர,் முே்வாரா மை்றும் பிை நினலயங்களில் இரயில்கனள 

இனணக்கும் பணியில் தசாேனன அடிப்பனடயில் பயன்படுே்ேப்படுகிைது. 

 இந்ே இரட்னடப் பயன்முனை இரயில் இயந்திரமானது ரயில்தவ வாரியே்தின் சிைந்ேப் 

புே்ோக்க விருனேயும் பபை்றுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், பசுனம எனப்படும் இதே வனகயான இரட்னடப் பயன்முனை 

இயந்திரே்தினன பேை்கு இரயில்தவயின் பசன்னன ரயில்தவ பிரிவினால் உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 

ெரக்கு மற்றும் தெலே ேரிெ ்ெலபயின் பரிந்துலரகள் 

 சரக்கு மை்றும் தசனவ வரிச ்சனபயின் பரிந்துனரகளுக்கு மே்திய மை்றும் மாநில அரசுகள் 

கட்டுப்பட்டேல்ல என்று உசச் நீதிமன்ைம் கூறியுள்ளது. 

 அரசியலனமப்புச ் சட்டே்தின் 279A என்ை பிரிவு எந்ேபவாரு ேனடயை்ை விதியுடனும் 

போடங்கப் படவில்னல என்று நீதிமன்ை அமரவ்ு கூறியது. 

 தமலும், 246A என்ை பிரிவு எந்ேபவாரு முரண்பாடான விதிமுனைனயயும் வலியுறுே்ே 

வில்னல என்றும் அது கூறியது. 
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எத்தனாை் கைந்த சபட்தராை் 

 

 2018 ஆம் ஆண்டின் உயிரி எரிபபாருள் மீோன தேசியக் பகாள்னகயில் தமை்பகாள்ளப் 

பட்ட திருே்ேங்களுக்கு மேத்ிய அனமசச்ரனவ ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

 எரிபபாருள் நிறுவனங்கள், பபட்தராலில் எே்ேனால் கலப்பேை்கான சேவீேே்னே 20% ஆக 

உயரே்ே் தவண்டியேை்கான கால வரம்பினன 2030 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2025 ஆம் 

ஆண்டாக நிரண்யிப்பேனன இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 பபட்தராலில் 20% எேே்னானலக் கலக்கும் விதிமுனையானது பகாள்னக 2023 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரல் 01 முேல் அமலுக்கு வர உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்13 தேதி நிலவரப்படி இந்தியா 9.45% எேே்னால் கலப்பு என்ை நினல 

அனடந்துள்ளோக பபட்தராலியம் மை்றும் இயை்னக எரிவாயுத் துமற அனமசச்கம் 

கூறுகிைது. 

 2022 ஆம் நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் இது 10% ஆக உயரும் என்று மே்திய அரசு 

கணிேத்ுள்ளது. 

 

பாரத் குழாய் திட்டம் 

 பிளம்பபக்ஸ் இந்தியக் கண்காட்சி விழாவினன, வீட்டு வசதி மை்றும் நகரப்்புை 

விவகாரங்கள் துனை அனமசச்ர ்S.ஹரத்ீப் சிங் பூரி அவரக்ள் போடங்கி னவே்ோர.் 

 இவர ் நீரப்் பாதுகாப்பு மை்றும் நினலயான தமம்பாட்டின் புதிய சகாப்ேேத்ில் இந்தியா 

நுனழவேை்கு உேவும் குனைநீர ் ஓட்டேத்ிை்கானச ் சாேனங்கள் மை்றும் கழிவனை நீர ்

குழாய்கள் ேயாரிப்பேை்கான பிரசச்ாரமான பாரே் குழாய் என்ற ஒரு திட்டே்னேயும் 

அறிவிே்ோர.் 

 பிளம்பபக்ஸ் இந்தியா என்பது புது தில்லியில் உள்ள பிரகதி னமோனேத்ில் நடதத்ப் 

பபறும் மூன்று நாட்கள் அளவிலான ஒரு நிகழ்வு ஆகும். 

 இது குழாய் அமமப்பு, ேண்ணீர ் மை்றும் கழிவனை நீரக்் குழாய்கள் மீோன நாட்டின் 

மிகப்பபரிய ேனிேத்ுவமான கண்காட்சியாகும். 
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BioRRAP தளம் 

 இந்ே BioRRAP என்பது உயிரியல் ஆராய்சச்ி ஒழுங்குமுனை ஒப்புேல் ேளேத்ினன 

குறிக்கிைது. 

 இந்தியாவில் தமை்பகாள்ளப்படும் உயிரியல் தமம்பாட்டு மை்றும் ஆராய்சச்ிக்கான 

ஒழுங்குமுனை அனுமதினய நாடுதவாரின் தேனவகனள இேே்ளம் பூரே்்தி பசய்யும். 

 இது அறிவியல் மை்றும் போழில்நுட்பத் துமற அனமசச்கே்தின் உயிரித ்போழில் நுட்பே ்

துனையினால் உருவாக்கப்பட்ட (DBT) ஒரு ேளம் ஆகும். 

 இந்ேத் ேளமானது ஆராய்சச்ி போடரப்ான பசயல்பாடுகளுக்கு மட்டுதம ஆகும்.  

 தமலும் இேனனத் ேயாரிப்பு தமம்பாட்டு தநாக்கேத்ிை்காகப் பயன்படுேே் முடியாது. 

 

25 நாடுகளிை் இந்தியத் சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் கூட்டு நுலழவுத் ததரவ்ு  

 இந்திய அரசாங்கம் இந்ேப் பபாறியியல் நுமழவுத் தேரவ்ினன 25 நாடுகளில் நடேே் 

திட்டமிட்டுள்ளோல், இந்தியே் போழில்நுட்பக் கல்விக் கழகேத்ின் கூட்டு நுனழவுே ்

தேரவ்ானது, உலகளவில் நனடபபை உள்ளது. 

 இேத்ேரவ்ானது கடந்ே ஆண்டு தகாலாலம்பூர ் மை்றும் லாதகாஸ் ஆகிய இடங்களில் 

நடதத்ப் பட்டது. 

 ேை்தபாது, இந்ேே ்தேரவ்ுகள் அபமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா, பேன் ஆப்பிரிக்கா, சிங்கப்பூர,் 

சீனா, தநபாளம், இந்தோதனசியா, மதலசியா, பஹ்னரன், குனவே், கேே்ார ்மை்றும் ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம் உட்பட பல நாடுகளில் நடே்ேப்பட உள்ளது. 

 முன்னோக இந்திய அரசின் ஒேத்ுனழப்புடன் 12 நாடுகளில் இந்ேே் தேரவ்ுகள் நடே்ேப் 

பட்டன. 

 

CORPAT தராந்துப் பயிற்சி 

 இந்தியக் கடை்பனட மற்றும் வங்காளதேசக் கடை்பனட ஆகியவற்றின் நான்காவது 

ஒருங்கினணந்ே தராந்துப் பயிற்சியானது (CORPAT) போடங்கியது. 

 இந்த பராந்துப் பயிற்சியானது வங்கக் கடலின் வடக்குப் பகுதியில் போடங்கியது. 

 இரு நாடுகளும் சரவ்தேச கடல் எல்னலப் பகுதியில் கூட்டு தராந்துப் பணியில் ஈடுபட 

உள்ளன. 

 இதற்கு முன்னதாக இந்தியக் கடற்பமட மற்றும் வங்காளபதசக் கடற்பமடகளின் CORPAT 

தராந்துப் பயிை்சியானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்மாதத்தில் நடேே்ப் பட்டது.  

 

முதைாேது பை் மருத்துேக் காப்பீடு திட்டம் 

 PNB கமட்மலஃப் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனமானது, இந்தியாவின் முேல் பல் மருேத்ுவக் 

காப்பீட்டுே் திட்டே்னே அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. 

 நினலயான பயன் பகாண்ட, புறதநாயாளிகளுக்கான பசலவுகனள உள்ளடக்கிய, ஒட்டு 

பமாே்ேப் பல் ஆதராக்கியம் போடரப்ான பசலவுகளுக்கான நிதி உேவிமய வழங்கும் 

இந்தியாவின் முேல் காப்பீட்டுே் திட்டம் இதுவாகும். 
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இந்தியாவிை் ெமத்துேமின்லம நிலை அறிக்லக 

 இந்தியாவின் சமேத்ுவமின்னம நினல அறிக்னகனயப் பிரேமருக்கான பபாருளாோர 

ஆதலாசனனக் குழு (EAC-PM) பவளியிட்டது. 

 சுகாோரம், கல்வி, குடும்ப நிமல மை்றும் போழிலாளர ்சந்னே ஆகிய துனைகளில் உள்ள 

சமேத்ுவமின்னம பை்றியத் ேகவல்கனள இந்த அறிக்னக போகுத்து வழங்குகிறது. 

 இந்ே அறிக்னகயானது, பபாருளாோர அம்சங்கள் மை்றும் சமூக-பபாருளாோர 

மதிப்பீடுகள் என இரண்டு பகுதிகனளக் பகாண்டுள்ளது. 

 இதன் ஐந்து முக்கியப் பகுதிகள்: இனவ வருமானப் பங்கீடு, போழிலாளர ் சந்னே 

மாற்றங்கள், சுகாோரம், கல்வி மை்றும் குடும்ப நிமல ஆகியனவாகும். 

 இந்ே அறிக்னகயானது, கீழ்க்காணும் பல்தவறு கணக்ககடுப்புகளிலிருந்துப் பபைப் பட்ட 

ேரவுகளின் அடிப்பனடயில் அனமந்துள்ளது. 

o வருடாந்திர போழிலாளர ்வளக் கணக்பகடுப்பு (PLFS),  

o தேசியக் குடும்பம் மை்றும் சுகாோர ஆய்வு (NFHS) மை்றும்  

o கல்வி பிளஸ் என்ற நிமலக்கான ஒருங்கிமணந்தத ்ேகவல் அனமப்பு. 

முக்கிய தகவல்கள் 

 இந்தியாவின் தவனலயின்னம விகிேம் 4.8% (2019-20) மை்றும் போழிலாளரக்ளின் 

எண்ணிக்மக விகிேம் 46.8% ஆகும். 

 நகரப்்புைங்களில் 44.4% பசல்வச ் பசறிவானது மிக உயரடுக்கில் உள்ள மக்களிடம் 20 

சதவிகிதம் உள்ள நிமலயில் கிராமப்புைங்களில் இது 7.1% மட்டுதம உள்ளது. 

 2005 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் 1,72,608 ஆக இருந்த பமாே்ே சுகாோர னமயங்களின் 

எண்ணிக்மகயானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் அதிகரிதத்ு 1,85,505 ஆக உள்ளது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில், 95 சதவிகித அளவிலான பள்ளிகளின் வளாகே்தில் கசயல் பாட்டில் 

உள்ள கழிப்பனை வசதிகள் உள்ளன. 

 2018-19 மை்றும் 2019-20 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் 3 நினலகளிலும் கமாதத்ச ்

பசரக்்மக விகிதம் ஆனது அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 

ஓலமக்ரான் BA.5 திரிபின் முதை் பாதிப்பு 

 இந்தியாவில் ஓனமக்ரான் துனண திரிபின் முேல் பாதிப்பானது, பேலுங்கானாவில் 

கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 இந்திய SARS-COV-2 மரபியல் கூட்டனமப்பின் ேகவலின் (INSACOG) படி, இந்தத் துனண 

திரிபினால் பாதிக்கப்பட்ட முேல் நபர ்இவர ்ஆவார.் 

 ஐேராபாே் விமான நினலயேத்ில் பேன்னாப்பிரிக்கப் பயணி ஒருவருக்கு BA.4 திரிபின் 

போை்று இருப்போக பேரிவிக்கப்பட்டனே இந்திய SARS-COV-2 மரபியல் கூட்டனமப்பு 

உறுதிப்படுேத்ியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் ஓனமக்ரான் BA.4 துனண திரிபின் முேல் பாதிப்பு இதுவாகும். 

 ேமிழ்நாட்டில் 19 வயது சிறுமிக்கு BA.4 துனண திரிபின் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப் 

பட்டது. 

 BA.4 மை்றும் BA.5 ஆகியனவ உலகளவில் பரவிக் பகாண்டிருக்கும் ஓனமக்ரான் திரிபின் 

துனண வனககளாகும். 
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WARDEC திட்டம் 

 இராணுவப் பயிை்சிப் பனடப்பிரிவு மை்றும் காந்திநகனரச ் தசரந்்ே பதசியப் பாதுகாப்பு 

பல்கனலக் கழகம் ஆகியனவ, புதுதில்லியில் தபாரக்்கள ஆராய்சச்ி மை்றும் தமம்பாட்டு 

னமயே்னே நிறுவுவேை்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்தில் னகபயழுே்திட்டன. 

 இே்திட்டேத்ிை்கு, ஒரு முன்மாதிரியாக 'WARDEC' என பபயரிடப்பட்டது. 

 இது உருவகப்படுேத்ுேல் அடிப்பனடயிலான இந்தியாவின் முேல் பயிை்சி னமயமாக 

இருக்கும்.  

 இது பமய்நிகர ் தோை்ைப் தபாரக்்களம் சாரந்்ே வினளயாட்டுகனள உருவாக்குவேை்கு 

பசயை்னக நுண்ணறினவ (AI) பயன்படுேத்ும். 

 

குதுப்மினாரின் அந்தஸ்து 

 

 இந்தியத் போல்லியல் துனையானது குதுப்மினார ்ஒரு வழிபாட்டுே் ேலம் அல்ல என்றும் 

நினனவுச ் சின்னம் என்ை அேனுனடயத் ேை்தபானேய ஒரு நினலனய மாை்ை முடியாது 

என்றும் வாதிட்டது. 

 இருப்பினும், குதூப் மினார ் வளாகே்தின் கட்டுமானே்தில் இந்து மை்றும் சமணே ்

பேய்வங்களின் உருவங்கள் மை்றும் கட்டிடக் கனலப் பபாருட்கள் மீண்டும் அதில் 

பயன்படுே்ேப் பட்டோக இந்தியத் போல்லியல் துனை கூறியது. 

 இந்தியத் போல்லியல் துனையின் கூை்றுப்படி, இது 1958 ஆம் ஆண்டு பண்னடயக் கால 

நினனவுச ் சின்னங்கள் மை்றும் ேளங்கள் & எஞ்சியப் பகுதிகள் சட்டே்தின் விதிகளுக்கு 

முரணாக இருக்கும். 

 இந்ேச ் சட்டே்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒன்ைாக அறிவிக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்ட 

நினனவுச ் சின்னே்தில் எந்ேபவாரு புதிய நனடமுனைனயயும் போடங்க அனுமதிக்கக் 

கூடாது என்பது பாதுகாப்பு / வளங்காப்பின் ஒரு அடிப்பனடக் பகாள்னக ஆகும். 

 

தபாை் அலுேைகெ ்தெமிப்பு முலறயிை் NEFT மற்றும் RTGS ேெதி 

 ேபால் துனையானது, தேசிய மின்னணு நிதிப் பரிமாை்ை வசதி மை்றும் நிகழ்தநரப் 

பபருந்திரள் தீரவ்ுப் பரிமாை்ை வசதி ஆகியவை்னைத ்ேபால் அலுவலகச ்தசமிப்புக் கணக்கு 

னவே்திருப்பவரக்ளுக்கு கினடக்கச ்பசய்துள்ளது. 
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 ேபால் அலுவலகச ் தசமிப்புக் கணக்கு வாடிக்னகயாளரக்ள் ேை்தபாது மின்னணு 

முனையில் பணே்னே அனுப்ப இயலும். 

 NEFT என்பது நிகழ்தநரப் பபருந்திரள் தீரவ்ு பரிமாை்ை வசதினயயும், NEFT என்பது தேசிய 

மின்னணு நிதிப் பரிமாை்ை வசதினயயும் குறிக்கிைது. 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட ABHA லகதபசிெ ்செயலி 

 தேசிய சுகாோர ஆனணயமானது, சமீபேத்ில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆயுஷ்மான் பாரே் 

சுகாோர நலக் கணக்கு னகதபசிச ்பசயலினய அறிமுகப்படுேத்ியது. 

 ABHA பசயலியானது முன்னோக, தேசிய எண்ணிம சுகாோரே் திட்டே்தின் ஆவணப் 

பதிதவட்டுச ்பசயலி என்று அறியப்பட்டது. 

 ABHA பசயலியானது அேன் பயனரக்ள் ேங்களது தசாேனன அறிக்னககள், மருந்துச ்

சீட்டுகள், தகா-வின் ேடுப்பூசி சான்றிேழ்கள் தபான்ைவை்னை அணுகவும் பகிரவும் வழி 

வனக பசய்கிைது. 

 

பாலியை் சதாழிலுக்கு சதாழிை் அந்தஸ்து 

 உசச் நீதிமன்ைமானது, பாலியல் ரீதியிலான கதாழிலுக்கு "போழில்" என்ை ஒரு தகுதி 

நிமலயிமன வழங்கி அேனன அங்கீகரிேத்ு உேே்ரவு பிைப்பிேத்ுள்ளது. 

 எனதவ, நாடு முழுவதும் உள்ள இந்ேே் போழில் பசய்யும் நபரக்ளுக்கு இந்தியச ்சட்டே்தின் 

கீழ் ஒரு சமமானப் பாதுகாப்பு மை்றும் கண்ணியமான வாழ்னகயினனப் பபறுவேை்கும் 

உரினம உண்டு. 

 பாலியல் போழிலாளியின் குழந்னேகனள, அவரக்ளின் போழிலினன மட்டுதம காரணம் 

காட்டி  ோயிடமிருந்துப் பிரிக்கக் கூடாது. 

 பாலியல் போழிலாளரக்ளுக்கும் அவரக்ளின் குழந்னேகளுக்கும் கண்ணியம் மை்றும் 

நை்பாங்கு ஆகிய அடிப்பனடப் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

பாரத் ஆளிை்ைா விமானங்கள் மதஹாத்ெே் 

 இந்தியாவில் பாரே் ஆளில்லா விமானங்கள் மதஹாேச்வ் என்று அனழக்கப்படும், 2022 

ஆம் ஆண்டு ஆளில்லா விமானங்கள் திருவிழாவானது நடே்ேப்பட்டது. 

 கடல்லியில் நடத்தப் பட்ட இரண்டு நாட்கள் அளவிலான பாரே் ட்தரான் மதஹாேச்வ் (2022) 

இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஆளில்லா விமானங்கள் குறித்த ஒரு திருவிழாவாகும். 

 பிரேமர ் அவரக்ள் சமீபே்தில், நாடு முழுவதும் உள்ள பல்தவறு சிறு நகரங்கள் மை்றும் 

நகரங்களில் தவளாண் நிலங்கள் மீது பூசச்ிக் பகால்லிகனளத் பேளிப்பேை்காக 100 

கிசான் ட்தரான்கனள பகாடியனசே்துத ்போடங்கி னவே்ோர.் 

 கிசான் ட்தரான் சுவிோ என்ற ஒரு திட்டமானது நாட்டின் தவளாண் துனைனய 

தமம்படுேத்ுவனேயும் விவசாயிகளின் வாழ்க்னகனய மாை்றுவனேயும் தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

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


                   
 

58 
 

மாநிைங்களுக்கு இலடதயயான குழு அலமப்பு 

 கூட்டுைவு கூட்டாட்சிக் பகாள்னகனய தமம்படுே்ேச ் கசய்வேை்காக பசயல்படும் 

மாநிலங்களுக்கு இனடதயயான குழுமவ மேத்ிய அரசு  அனமேத்ுள்ளது. 

 பிரேமர ் ேனலனமயிலான இந்தச ் சனபயானது, ஆறு மேத்ிய அனமசச்ரக்னள 

உள்ளடக்கியோகும். 

 ேவிர, இது 28 மாநிலங்களின் முேலனமசச்ரக்ள் மை்றும் சட்டமன்ைேத்ினனக் பகாண்ட 

ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் மை்றும் சட்டமன்ைம் இல்லாே ஒன்றியப் பிரதேசங்களின் 

நிரவ்ாகிகள் ஆகிபயாமரக் ககாண்டதாகும். 

 இதில் 10 மே்திய அனமசச்ரக்ள் நிரந்ேர உறுப்பினரக்ளாக விளங்குவர.் 

 உள்துனை அனமசச்னரே் ேனலவராகக் பகாண்ட ஒரு நினலக்குழுனவயும் அரசு மறு 

சீரனமே்துள்ளது. 

 

CUET 2022 விதிமுலறகள் 

 வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மை்றும் உே்ேரகாண்டில் உள்ள மே்தியப் பல்கனலக் 

கழகங்களுக்கு CUET 2022 விதிமுனைகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 புவியியல் நினலனமகள், மனலப்பாங்கான நிலப்பரப்பு, போனலதூரப் பகுதி, 

வனரயறுக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் இனணப்பு, உள்கட்டனமப்பு தபான்ைவை்றின் காரணமாக 

இந்ே விலக்கானது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்தம் 

 இந்தியா மை்றும் அபமரிக்கா ஆகியனவ ஜப்பானின் தடாக்கிதயா நகரில் முேலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்ேேத்ில் னகபயழுே்திட்டன. 

 இது 1997 ஆம் ஆண்டில் இரு நாடுகளுக்கும் இனடதய னகபயழுே்ோன முேலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு ஒப்பந்ேேத்ிை்குப் பதிலாக தமை்பகாள்ளப்படுகிைது. 

 இந்ே ஒப்பந்ேமானது, தமம்பாட்டு நிதிக் கழகமானது, இந்தியாவில் முேலீட்டு ஆேரனவே ்

போடரந்்து வழங்குவேை்கு ஒரு சட்டப்பூரவ்மானே் தேனவயாகும். 

 

இந்திய எரிோயு பரிமாற்றெ ்ெந்லதயிை் ONGC 

 எண்பணய் மை்றும் இயை்னக எரிவாயுக் கழக நிறுவனமானது, இந்திய எரிவாயு 

பரிமாை்ைச ் சந்னேயில் வீட்டு உபதயாக எரிவாயுனவ வரே்ே்கம் பசய்யும் இந்தியாவின் 

முேல் ஆய்வு மை்றும் உை்பேத்ி நிறுவனமாக மாறியது. 

 ONGC என்பது அரசுக்குச ் பசாந்ேமான எண்பணய் மை்றும் எரிவாயு ஆய்வு மை்றும் 

உை்பே்தி நிறுவனம் ஆகும். 

 இது 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டபதாடு, இேன் ேனலனமயகம் புது படல்லியில் 

உள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் கசச்ா எண்பணயில் 70 சேவீேேத்ினனயும் அேன் இயை்னக 

எரிவாயுவில் 84 சேவீேேத்ினனயும் உை்பேத்ி பசய்கிைது. 

 இந்திய எரிவாயு பரிமாை்ைச ் சந்னே என்பது இந்தியாவின் முேல் தேசிய அளவிலான 

ோனியங்கு எரிவாயு பரிமாை்ைச ்சந்னேயாகும். 
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 இது பகாள்முேல் பசய்தவார ்மை்றும் விை்பனனயாளர ்ஆகிய இரு ேரப்பினரும் எரிவாயு 

வரே்்ேகம் பசய்வேை்கு ஏை்ை இடமாகும். 

 இது பபட்தராலியம் மை்றும் இயை்னக எரிவாயு ஒழுங்குமுனை வாரியேத்ின் ஒழுங்கு 

முனைக் கட்டனமப்பின் கீழ் பசயல்படுகிைது. 

 

சபட்தராை், டீெை் மீதான கைாை் ேரி குலறப்பு 

 

 தம 21 ஆம் தேதியன்று, பபட்தரால் மை்றும் டீசல் ஆகியவை்றின் மீோன கலால் வரினய 

முனைதய லிட்டருக்கு ரூ.8 மை்றும் ரூ.6 வனர குனைப்போக அரசாங்கம் அறிவிேே்து. 

 இந்ே நடவடிக்னகயானது பபட்தரால் வினல லிட்டருக்கு ரூ.9.5 ஆகவும், டீசல் வினல 

லிட்டருக்கு ரூ.7 ஆகவும் குனைக்கப்பட வழி வகுேே்து. 

 நான்கு பபருநகரங்களுள், மும்னபயில் ோன் எரிபபாருள் வினல அதிகமாக உள்ளது. 

 மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி காரணமாக மாநிலங்கள் முழுவதும் வரி விகிேங்கள் 

மாறுபடுகிைது. 

 

அறிவியை் ெமூகப் சபாறுப்பு ேழிகாட்டுதை்கள் 

 அறிவியல் மை்றும் போழில்நுட்பே் துனையானது, சமீபே்தில் அறிவியல் சமூகப் பபாறுப்பு 

வழிகாட்டுேல்கனள பவளியிட்டது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் நனடபபை்ை இந்திய அறிவியல் மாநாட்டின் 104வது அமரவ்ானது, 

அறிவியல் சமூகப் பபாறுப்பு வழிகாட்டுேல்கனள அறிமுகப்படுே்ே தவண்டியேன் ஒரு 

அவசியே்னேயும் வலியுறுேத்ியது. 

 அறிவியல் சமூகப் பபாறுப்பு வழிகாட்டுேல்கள் அனனேத்ு நினலகளிலும் சமூகேத்ுடன் 

அறிவியல் மை்றும் போழில்நுட்பே்தின் அதிகளவு ஒருங்கினணப்பினன உறுதி பசய்வனே 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளன. 

 அறிவியல் சமூகப் பபாறுப்பு வழிகாட்டுேல்கள் என்பது, அறிவியலின் நன்னமகனள 

சமூகே்திை்கு வழங்குவது பை்றிய அறிவியலாளரக்ளின் ஒரு ோரம்ீகக் கடனமனய 

அடிப்பனடயாகக் பகாண்டோகும். 

 எனதவ, அறிவியல் அறிவு மை்றும் சமூக உளசச்ான்றின் ஒருங்கினணப்பாக அறிவியல் 

சமூகப் பபாறுப்பு வழிகாட்டுேல்கள் விளங்கும். 
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மத்திய சதாை்லியை் ஆதைாெலன ோரியம்  

 மே்திய போல்லியல் ஆதலாசனன வாரியமானது 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 சமீபேத்ில், இந்ே வாரியமானது இந்தியே் போல்லியல் துனையினால் மீண்டும் அனமக்கப் 

பட்டது. 

 கலாசச்ார அனமசச்னர இேன் ேனலவராக்க பவண்டி மீண்டும் இந்ே வாரியேத்ினன 

இந்தியே் போல்லியல் துனை அனமேே்து. 

 இதில் இந்தியே் போல்லியல் துனை மை்றும் கலாசச்ார அனமசச்கே்தின் அதிகாரிகள், 

மாநில அரசினால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட நபரக்ள், பாராளுமன்ை உறுப்பினரக்ள், 

அறிவியலாளரக்ள், பல்கனலக்கழகப் பிரதிநிதிகள் மை்றும் சிந்துச ் சமபவளி வரி 

வடிவங்கள் பை்றி அறிந்ே நிபுணரக்ள் ஆகிபயார ் உறுப்பினரக்ளாக இடம் பபை்று 

உள்ளனர.் 

 இந்ே வாரியமானது இந்தியே் போழில்நுட்பே ் துனையின் முன்னாள் ேனலனம 

இயக்குநருடன், இந்திய அரசாங்கே்தினால் பரிந்துனரக்கப்படும் 5 நபரக்னளயும் இந்ே 

வாரியம் உறுப்பினரக்ளாகக் பகாண்டிருக்கும். 

 இது மூன்று வருடக் காலேத்ிை்கு அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இருதரப்பு தபாங்தகாொகர் பயிற்சி 

 இந்தியக் கடை்பனட -  வங்காளதேசக் கடை்பனட ஆகியவை்றிை்கு இனடயிலான 3வது 

இருேரப்புப்  பயிை்சியானது 'தபாங்தகாசாகர'் என அறியப் படுகின்றது. 

 தபாங்தகாசாகர ் பயிை்சியானது, இரு கடை்பனடகளுக்கு இனடதயப் பரந்ே அளவிலான 

கடல்சார ் பயிை்சிகள் மை்றும் பசயல்பாடுகனள நடேத்ுவேன் மூலம் அதிக அளவு 

பசயல்பாட்டுே் ேன்னம மை்றும் கூட்டுச ் பசயல்பாட்டுத ் திைன்கனள தமம்படுே்ேச ்

கசய்வனே தநாக்கமாகக் பகாண்டோகும். 

 இந்தியக் கடை்பனடக் கப்பல்களான உள்நாட்டிதலதய கட்டனமக்கப்பட்ட வழிகாட்டி 

ஏவுகனணப் தபாரக்் கப்பலான தகாரா மை்றும் உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட கடல் 

தராந்துக் கப்பலான சுதமோ ஆகியனவ இந்ேப் பயிை்சியில் பங்தகை்கின்ைன. 

 

முதைாேது ததசிய மகளிர் ெட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் மாநாடு 

 குடியரசுே் ேனலவர ் அவரக்ள் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான முேலாவது தேசிய மகளிர ்

சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ள் மாநாட்டினனே ் திருவனந்தபுரத்தில் போடங்கி னவக்க 

உள்ளார.் 

 நாடு முழுவதிலும் இருந்து அதிக எண்ணிக்னகயிலான பபண் நாடாளுமன்ை 

உறுப்பினரக்ள் மை்றும் சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ள் இதில் பங்தகை்பாரக்ள் என எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிைது. 

 இந்தியாவின் 75வது சுேந்திரத் தினே்னேக் பகாண்டாடும் சுேந்திரே் திருநாள் அமுேப் 

பபருவிழா நிகழ்வின்  (ஆசாதி கா அம்ரிே் மதஹாேச்வ்) கீழ் திட்டமிடப்பட்ட நாடு ேழுவிய 

பகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக,  இே்ேனகய முேல் நிகழ்வானது பகரள மாநிலச ்

சட்டமன்ைேத்ினால் ஏை்பாடு பசய்யப்பட்டது. 
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ஸ்ேெ ்ெரத்ேக்ென் 2023 

 மே்திய அரசானது, ஸ்வச ்பாரே் திட்டம் - நகரப்்புைம் 2.0 என்ை திட்டேத்ின் கீழ் 8வது ஸ்வச ்

சரத்வக்சன் திட்டே்தினன அறிமுகப்படுேத்ியுள்ளது. 

 இது ‘கழிவிலிருந்து வளே்தினன உருவாக்குேல்’ என்ை கருேத்ுருவினன அேன் இயக்கே ்

ேேத்ுவமாகக் பகாண்டு வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ேக் கணக்பகடுப்பானது 3 R - குனைே்ேல், மறுசுழை்சி மை்றும் மறுபயன்பாடு என்ை 

பகாள்னகக்கு முன்னுரினம அளிக்கும். 

 

ததசியெ ்ொதலன ஆய்வு அறிக்லக 

 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான தேசியச ் சாேனன ஆய்வு அறிக்னகயானது கல்வித ் துமற 

அமமசச்கத்தின் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துமறயினால் பவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது மூன்று வருட சுழை்சிக் காலே்திை்கு 3, 5, 8 மை்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் 

குழந்னேகளின் கை்ைல் திைன்களின் விரிவான மதிப்பீட்டு ஆய்வினன நடேத்ுவேன் மூலம் 

நாட்டில் பள்ளிக் கல்வி முனையின் நினலனய மதிப்பிடுகிைது. 

 பள்ளிக் கல்வி முனையின் ஒட்டு பமாேே் மதிப்பீட்னட இந்ே அறிக்னக குறிப்பிடுகிைது. 

 இேை்கு முன்னோக 2017 ஆம் ஆண்டில் தேசியச ்சாேனன ஆய்வு நடேே்ப்பட்டது. 

 

கூடுதை் உர மானியம் 

 உரங்களின் வினல உயரவ்ிலிருந்து விவசாயிகனளக் காப்பேை்காக பவண்டி அரசு ரூ.1.10 

லட்சம் தகாடி மதிப்பில் கூடுேல் உர மானியேத்ினன வழங்க உள்ளது. 

 சமீபேத்ிய இந்த அறிவிப்பின் மூலம், அரசின் பமாேே் உர மானியமானது நடப்பு நிதி 

ஆண்டில் (2022-23) 2.15 லட்சம் தகாடி என்ை மதிப்பினன எட்டும். 

 2022-23 ஆம் ஆண்டு நிதிநினல அறிக்னகயில் ரூ.1.05 லட்சம் தகாடி மதிப்பிலான உர 

மானியமானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதை் ஒலிம்பிக் மதிப்புொர் கை்வி 

 சரவ்தேச ஒலிம்பிக் குழுவின் ஒலிம்பிக் மதிப்புசார ் கல்விே் திட்டமானது ஒடிசாவில் 

போடங்கப்பட்டது. 

 ஒலிம்பிக் மதிப்புசார ் கல்வி என்பது ஒலிம்பிக் விழுமியங்களான தமகசால்தன்மம, 

மரியானே மை்றும் நட்பு ஆகியனவ பை்றி  இனளஞரக்ளுக்கு அறிமுகப்படுேத்ுவனே 

தநாக்கமாகக் பகாண்ட ஒரு நனடமுனை ஆகும். 

 இது முேலில் மதிப்புகள் அடிப்பனடயிலான ஒரு பாடே் திட்டமாக ரூரத்கலா மை்றும் 

புவதனஸ்வரில் உள்ள 90 பள்ளிகளில், சுமார ் 32,000 குழந்னேகளுக்குச ் தசனவனய 

வழங்கும் வனகயில் அமல்படுேே்ப்படும். 

 

 

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


                   
 

62 
 

ெரே்ததெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் தபரிடர ் அபாயக் குலறப்பு அலுேைகத்தின் உைக மதிப்பீட்டு 

அறிக்லக 

 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பபரிடர ் அபாயக் குமறப்பு அலுவலகம் ஒரு உலக மதிப்பீட்டு 

அறிக்மகமய கவளியிட்டுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டில், இந்த உலகம் ஆண்டுக்கு சுமார ் 560 பபரழிவுகமள எதிரக்காள்ளும் 

என்று இந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 கடந்த 20 ஆண்டுகளில், பூமி ஆண்டுபதாறும் 350 முதல் 500 நடுதத்ரம் முதல் கபரிய 

அளவிலான பபரழிவுகமள சந்திதத்ு வருகிறது. 

 இது கடந்த 30 ஆண்டுகளில் பதிவாகியமத விட ஐந்து மடங்கு அதிகமாகும். 

 பபரழிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவது அதிகரித்துள்ளதற்கு பபாதுமான பபரிடர ் பமலாண்மம 

இல்லாமம மற்றும் பருவநிமல மாற்றம் ஆகியமவ காரணமாக இருக்கலாம். 

 பமாசமான பபரிடர ் பமலாண்மம அமமப்புகளும் நிரவ்ாகமும் அமனத்துச ் சமூக-

கபாருளாதார ஆதாயங்கமளயும் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகின்ற ஒரு உண்மமயான உலக 

ஆபதத்ு நிமலமயக் குமறத்து மதிப்பிடுகின்றன.  

 

சபாது ோன்சேளியிை் ஆளிை்ைா விமானங்கள் 

 கபாது வான்கவளியில் ஆளில்லா விமானங்கனள அனுமதிே்ே முேல் நாடு இஸ்தரல் ஆகும். 

 இதற்கானச ் சான்றிதமழ பஹரம்்ஸ் ஸ்டாரன்லனர ் என்ற ஒரு ஆளில்லா விமான 

நிறுவனதத்ிடம் இஸ்தரலியப் பபாது விமானப் தபாக்குவரே்து ஆமணயம் வழங்கியது. 

 விவசாயம், சுை்றுசச்ூழல், பபாது நலன், பபாருளாோர நடவடிக்னக மை்றும் குை்ைங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு எதிராக இந்த ஆளில்லா விமானங்கள் பயன்படுே்ேப்படும். 
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தகாவிட்-19 தடுப்பூசி நிறுத்தம் 

 தகாவிட்-19 ேடுப்பூசித் திட்டே்னே நிறுேத்ி னவேே் உலகின் முேல் நாடாக படன்மாரக்் 

மாறியுள்ளது. 

 படன்மாரக்் நாட்டில் உள்ள  5.8 மில்லியன் மக்கள்போனகயில் சுமார ் 81 சேவீேே்தினர ்

தகாவிட்-19 ேடுப்பூசியின் இரண்டு ேவனணகனளயும் பபை்றுள்ளனர.் 

 61.6 சேவீேேத்ினர ்பூஸ்டர(்ஊக்கம்) ேவனணனயயும் பபை்றுள்ளனர.் 

 

உைகப் பட்டிதார் ேணிக உெச்ி மாநாடு 2022 

 உலகப் பட்டிோர ்வணிக உசச்ி மாநாட்டினன சூரதத்ில் பிரேமர ்போடங்கி னவேே்ார.் 

 பட்டிோர ் சமூகேத்ின் சமூக-பபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கு ஒரு உேத்வகே்னே வழங்கச ்

கசய்வேை்காக 'திட்டம் 2026' என்பதின் கீழ் இது ஏை்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை ஏை்பாடு பசய்யப்படுகிைது. 

 முேல் இரண்டு உசச்ி மாநாடுகள் 2018 மை்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் காந்திநகரில் 

நனடபபை்ைன. 

 

உைக நிைக்கரி மின் நிலையெ ்செயை்திறன் 

 2021 ஆம் ஆண்டில், கட்டனமப்புப் பணியில் உள்ள உலக நிலக்கரி (அனல் மின்) மின் 

உை்பே்தி நினலயங்களின் எண்ணிக்னகயானது 2020 ஆம் ஆண்டில் இருந்ேனே விட 13 

சேவீேம் குனைந்துள்ளது. 

 உலக எரிசக்திக் கண்காணிப்பு அனமப்பு தமை்பகாண்ட ஒரு கணக்பகடுப்பில் இந்ேத ்

ேகவலானது பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், சுமார ்25,000 பமகாவாட் திைனுள்ள புதிய ஆனலகனள நிறுவி உலக 

நிலக்கரி மின்சக்தி உை்பேத்ியின் விரிவாக்கேத்ில் சீனா முன்னினலயில் உள்ளது.  

 அனேே் போடரந்்து, சுமார ் 6,100 பமகாவாட் திைனுடன் இந்தியா 2வது இடே்தினனப் 

பபை்றுள்ளது. 

 சீனா, பேன் பகாரியா மை்றும் ஜப்பான் ஆகியனவ மை்ை நாடுகளில் நிறுவப்படும் புதிய 

நிலக்கரி ஆனலகளுக்குே் ோங்கள் நிதியளிப்பனே நிறுே்துவோக உறுதி அளிேே்ன. 
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 இருப்பினும், உள்நாட்டில் புதிய நிலக்கரி ஆனலகனள நிறுவுவதில் அனனேத்ு 

நாடுகனளயும் விட சீனா போடரந்்து முன்னினலயில் உள்ளது. 

 

ொகர் IX திட்டம்  

 ேை்தபாது இலங்னகயில் நிலவி வரும் பநருக்கடியான காலகட்டேத்ில் இலங்னகக்குே ்

தேனவயான மருே்துவ உேவிகனள வழங்கும் ஒரு தநாக்குடன் போடங்கப்பட்ட சாகர ் IX 

திட்டேத்ின் ஒரு பகுதியாக INS கரியால் எனும் ஒரு கப்பலானது பகாழும்பு நகனரச ்பசன்று 

அனடந்ேது. 

 இது 760 கிதலாவுக்கும் அதிகமான அளவில் 107 வனகயான உயிரக்ாக்கும் மருந்துகனள 

இலங்னகயிடம் வழங்கியது. 

 இந்ேக் கப்பனல இலங்னக சுகாோர அனமசச்ர ்சன்ன பஜயசுமணா வரதவை்ைார.் 

 

உைகப் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பு  

 சீன அதிபர ்ஜி ஜின்பிங், 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய வருடாந்திர மாநாட்டிை்கான தபாவா 

மன்ைேத்ில் ஒரு புதிய உலகப் பாதுகாப்பு முன்பனடுப்பினன முன்பமாழிந்து உள்ளார.் 

 இந்ே முன்பனடுப்பானது உலகில் உள்ள அனனவருக்கும் பாதுகாப்னப ஊக்குவிக்கச ்

கசய்வதும், ஒருேனல பட்சம் மை்றும் குழு அரசியல் மை்றும் போகுதி நாடுகளின் தமாேல் 

ஆகியவை்னை எதிரப்்பேை்குமானோகும். 

 இந்ே முன்பனடுப்பானது, அபமரிக்காவின் இந்தோ-பசிபிக் மூதலாபாய உேத்ிகள், குவாட் 

அனமப்பு மை்றும் AUKUS (ஆஸ்திதரலியா - ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் - அபமரிக்கா) பாதுகாப்பு 

ஒப்பந்ேம் தபான்ை தமை்கு நாடுகளின் சில முன்பனடுப்புகனள எதிர ் பகாள்வனே 

தநாக்கமாகக் பகாண்டோகும். 

 

இலணயசேளிக் குற்றங்கள் குறித்த கட்டாய அறிக்லகத் தாக்கை் 

 நாட்டில் நிகழும் அனனே்து வமகயிலான இனணயபவளிப் பாதுகாப்பு குற்றச ்

சம்பவங்கள் குறிே்தும் அந்ேந்ே நிறுவனங்கள் ஆறு மணிதநர காலக் பகடுவிை்குள் 

இந்திய கணினி அவசர நினலச ் பசயல்பாட்டுக் குழுவிை்கு (CERT-In) அறிக்னகயிமனே ்

ோக்கல் பசய்ய தவண்டும். 

 இந்தியாவில் இயங்கும் இனடே்ேரகு நிறுவனங்கள், தசனவ வழங்குநரக்ள், பசமவ 

நிறுவனங்கள், ேரவு னமயங்கள் மை்றும் அரசு நிறுவனங்கள் தபான்ை அனனே்து 

நிறுவனங்களுக்கும் இந்ேப் புதிய வழிகாட்டுேல்கனளக்  கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

 

உைக சுகாதார அலமப்பின் சதாற்றுதநாய் ஒப்பந்தம் 

 இந்திய மற்றும் உலக வல்லுநரக்ள் முதல் கதாற்றுபநாய் ஒப்பந்தத்திற்கான முேல் சுை்றுப் 

பபாது கருதத்ுக் பகட்பில் பல்தவறு பரிந்துனரகனள வழங்கியுள்ளனர.் 

 இந்ேப் பபாது விசாரனணகள் மை்றும் பல கூட்டங்களின் முடிவுகள் 2024 ஆம் ஆண்டில் 

நனடபபை உள்ள 77வது உலக சுகாோரச ்சனபயின் தபாது சமரப்்பிக்கப்படும். 
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 உலக சுகாதாரச ் சமபயானது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில், போை்றுதநாய் 

ஒப்பந்ேே்னே உருவாக்குவேை்கான ஒரு உலகளாவியச ் பசயல்முனைனயே் போடங்க 

ஒப்புக் பகாண்டது. 

 தகாவிட்-19 பபருந்கதாற்று ஆனது, உலக சுகாோர அனமப்புகளின் குனைபாடுகனள 

பவளிப்படுத்தியமத அடுதத்ு, புதுப்பிக்கப்பட்ட விதிகளின் தேனவ உணரப்பட்டது. 

 1948 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாதாரச ் சமப நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, அேன் இரண்டாவது 

சிைப்பு அமரவ்ில் 'The World Together' என்ை ேனலப்பில் ஒரு முடினவ ஏை்றுக்பகாண்டது. 

 

 

சூரிய ஒளிெ ்தெமிப்பு தநரம் 

 

 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதம் முேல் பகல்பநர சூரிய ஒளிச ் தசமிப்பு தநரே்னே 

நிரந்ேரமாக்கும் ஒரு குறிக்தகாளுடன், 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில்  அகமரிக்க 

பமலமவயானது சூரிய ஒளிப் பாதுகாப்புச ் சட்டேத்ிை்கு (Sunshine Protection Act) ஒப்புேல் 

அளிேே்து. 

 வழக்கமாக, மாரச் ் மாேேத்ின் இரண்டாவது ஞாயிை்றுக்கிழனம அன்று அதிகானல 2 

மணிக்கு, கடிகாரங்கள் ஒரு மணி தநரம் முன்தனாக்கியும், பின்னர ்நவம்பர ் மாததத்ின் 

முேல் ஞாயிை்றுக்கிழனம அன்று அதிகானல 2 மணிக்கு இபத பபான்று கடிகாரங்கள் ஒரு 

மணி பநரம் முன்பனாக்கியும் மாற்றி அமமக்கப்படும். 
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ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுத் திட்ட அலமப்பின் டிஜிட்டை் உத்தி 2022 

 2022-2025 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுத் திட்ட அனமப்பின் டிஜிட்டல் 

உே்தி என்பது ஐக்கிய நாடுகள் பமம்பாட்டுத் திட்ட அமமப்பு மை்றும் அேன் பங்கு ர 

நாடுகள் ஆகிபயாரிமடபய ஏை்கனதவ உருவாக்கப் பட்டுள்ள ஒரு உதப்வகச ் கசயல் 

திட்டதத்ிமன தமம்படுதத்ுவமதயும் துரிதப்படுத்துவமதயும் தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இந்ேப் புதுப்பிக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் உத்தியானது, ஓர ் உத்தி சாரந்்தத் திட்டே்னே 

உருவாக்குகிைது.  

 தமலும், இது டிஜிட்டல் முமற என்பது மக்களுக்கும் உலகிற்கும் ஓர ் அதிகாரமளிக்கும் 

சக்தியாக இருக்கும் என்ற கருதத்ிமன முன்னவக்கிைது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுத் திட்ட அனமப்பானது, தனது அமமப்பிற்குள் டிஜிட்டல் 

மாை்ைே்னேப் பயன்படுத்துவதற்காக பவண்டி ேனது முேல் டிஜிட்டல் உேத்ினய 2019 ஆம் 

ஆண்டின் மேத்ியில் அறிமுகப்படுே்தியது. 

 

ேடக்கு அட்ைாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பின் பயிற்சிகள் 

 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பு (தநட்தடா) டிஃபபன்டர ் ஐதராப்பா 2022 (DE22) 

மை்றும் ஸ்விஃப்ட் பரஸ்பான்ஸ் 2022 (SR22) ஆகிய பயிை்சிகனள நடேத்ுகிைது. 

 டிஃபபன்டர-்ஐதராப்பா 22 என்ற ஒரு பயிற்சியானது, வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே 

அனமப்பு உடனான அபமரிக்காவின் அனசக்க முடியாே ஒரு உறுதிப்பாட்னட பமற 

சாற்றுகிறது. 

 ஸ்விஃப்ட் பரஸ்பான்ஸ் பயிை்சியானது, 6வது வான்வழிப் பனடப்பிரிவு என்பது வான் வழி 

நடவடிக்மககமள நடேத்ும் பனடகளின் முக்கியப் பமடப்பிரிவாக இருக்கும். 

 தபாலந்து நாட்டில் போடங்கிய இந்ேப் பயிற்சியானது, 8 நாடுகளில் நனடபபைவுள்ளது. 

 

தபரிடர் தாங்கும் சநகிழ்திறன் சகாண்ட உள்கட்டலமப்பு பற்றிய மாநாடு 

 தபரிடர ் ோங்கும் பநகிழ்திைன் பகாண்ட உள்கட்டனமப்புக்கானக் கூட்டணியானது 

அபமரிக்காவின் சரவ்தேச தமம்பாட்டு முகனமயுடன் இனணந்து 2022 ஆம் ஆண்டு 

சரவ்தேசப் தபரிடர ் ோங்கும் பநகிழ்திைன் பகாண்ட உள்கட்டனமப்புக்கான 

மாநாட்டினன நடேத்ியது. 

 இந்ே மாநாட்டின் போடக்க விழாவில் இந்தியப் பிரேமர ்அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 

 ஆஸ்திதரலியா மை்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் பிரேமரக்ள், கானா மை்றும் 

மடகாஸ்கர ் ஆகிய நாடுகளின் அதிபரக்ள் ஆகிதயார ் இந்ே மாநாட்டில் உனரயாை்ைச ்

கசய்தனர.் 

 

பாக் ைாங் நலடபாலத தமம்பாைம் 

 வியட்நாமில் உள்ள பாக் லாங் நனடபானே தமம்பாலமானது, ேனரயிலிருந்து சுமார ் 500 

அடி உயரேத்ில் கட்டனமக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடியால் ஆன பாலமாகும். 

 புதிோகே் திைக்கப்பட்டுள்ள இந்ேப் பாலம் ஆனது உலகின் மிக நீளமான பாலமாகும். 

 பாக் லாங் என்ைால் 'பவள்னள டிராகன்' என்று பபாருளாகும். 
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 இந்ேப் பாலமானது 2000 அடி அல்லது 632 மீட்டர ்நீளம் பகாண்டது. 

 இந்ேப் பாலமானது பசுனமயான பள்ளேே்ாக்கின் தமல் இரண்டு மனலகனள இனணப்பது 

தபால அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ேப் பாலம் வடதமை்கு வியட்நாமின் தசான் லா மாகாணே்தில் அனமந்துள்ளது. 

 

சநாடித்தை் மற்றும் திோை்நிலை பற்றிய ெரே்ததெ ஆராய்ெச்ி மாநாடு 

 பநாடிேே்ல் மை்றும் திவால்நினல பை்றிய முேலாவது இரண்டு நாட்கள் அளவிலான 

சரவ்தேச ஆராய்சச்ி மாநாடானது சமீபே்தில் இந்தியாவில் ஏை்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 இது அஹமோபாேத்ின் இந்திய தமலாண்னமக் கழகே்துடன் (IIMA) இனணந்து இந்திய 

பநாடிேே்ல் மை்றும் திவால்நினல வாரியேத்ினால் (IBBI) ஏை்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 கடனனே் திருப்பி பசலுேே்ப் தபாதியச ் பசாே்துக்கள் இல்லாேோல் கடனன அனடக்க 

முடியாமல் ஏை்படும் நினலோன் பநாடிேே்ல் நினலயாகும். 

 திவால் நினல என்பது பநாடிே்ேல் நினல ஏை்பட்டுள்ளோக அறிவிேத்ு, திவாலாகி 

விட்டோக அறிவிக்கக் தகாரி ஓர ்அதிகாரியிடம் விண்ணப்பிக்கும் சூழ்நினலயாகும். 

 

பசுலம மற்றும் நீடித்த தமம்பாட்டிற்கான இந்திய- சஜரம்ானியக் கூட்டாண்லம 

 நதரந்திர தமாடி மை்றும் பஜரம்ன் அதிபர ்ஓலாஃப் ஸ்தகால்ஸ் ஆகிதயார ்பசுனம மை்றும் 

நீடிதத் தமம்பாட்டுக் கூட்டாண்னமனய நிறுவுவேை்கான கூட்டு தநாக்க (JDI) ஒப்பந்ேேத்ில் 

னகபயழுேத்ிட்டனர.் 

 இது இருேரப்பு மை்றும் பலேரப்பு ஒே்துனழப்னப தீவிரப்படுேத்ுவனேயும், பருவ 

நினலனயப் பாதுகாப்பேை்கான நடவடிக்னககனள துரிேப்படுே்ேச ் கசய்வனேயும் 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டாண்னமயின் கீழ், இந்தியாவில் பருவநினல மாை்ைம் போடரப்ான 

திட்டங்களில் 10 பில்லியன் யூதராக்கனள முேலீடு பசய்வேை்கான ேனது உறுதிப் 

பாட்டினன பஜரம்னி வழங்கியது. 

 

இரண்டாேது இந்திய-நாரட்ிக் நாடுகள் உெச்ி மாநாடு 
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 படன்மாரக்் ேனலநகர ் தகாபன்தஹகனில் நனடபபை்ை இரண்டாவது இந்திய-நாரட்ிக் 

நாடுகள் உசச்ி மாநாட்டில் பிரேமர ்பங்தகை்ைார.் 

 முேல் இந்திய-நாரட்ிக் நாடுகள் உசச்ி மாநாடானது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடன் நாட்டின் 

ஸ்டாக்தஹாம் நகரில் நனடபபை்ைது. 

 அபமரிக்கானவே் ேவிர, நாரட்ிக் நாடுகள் உசச்ி மாநாடுகள் அளவிலான பல 

ஈடுபாடுகனள தமை்பகாண்டிருக்கும் ஒதர நாடு இந்தியாவாகும். 

 

2025 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் ஆற்றை் செயை் திட்டம் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சனபயானது "2025 ஆம் ஆண்டிை்கான ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் 

ஆை்ைல் திட்டம்" மை்றும் "எரிசக்தித் போகுப்பு பசயல்திட்டக் கட்டனமப்பு" ஆகிய 

வை்னைத் போடங்கியது. 

 இது கிட்டேே்ட்ட 30 ஐ.நா. அனமப்புகள் மை்றும் சரவ்தேச அனமப்புகள் இனணந்து 

தமை்பகாள்ள தவண்டிய நடவடிக்னகக்கானக் கட்டனமப்பினன நிறுவுகிைது. 

 கடந்ே பசப்டம்பர ் மாேே்தில் நனடபபை்ை எரிசக்தி போடரப்ான உயரந்ினலப் தபசச்ு 

வாரே்்னேயின் தபாது இந்ே அனமப்புகளால் தமை்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு மாபபரும் உறுதி 

பமாழினய அனடவதே இேன் தநாக்கமாகும். 

 

ஹாங்காங்கின் அடுத்த தலைேர ்

 ஹாங்காங்கின் அடுேே் ேனலவராக முன்னாள் பாதுகாப்புே் ேனலவர ் ஜான் லீ கா-சியு 

சமீபேத்ில் தேரந்்பேடுக்கப்பட்டார.் 

 இந்நகர ் மீது சீன அரசு ேனது பிடினய தமலும் இறுக்கும் ஒரு நடவடிக்னகயாக இந்ே 

நடவடிக்னக பரவலாகக் கருேப்படுகிைது. 

 தகரி லாம்க்குப் பதிலாக ஜான் லீ என்பவர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 லீயின் ேனலனமயிலான ஹாங்காங் தேசியக் கட்சி ேனட பசய்யப்பட்டது. 

 1997 ஆம் ஆண்டில், ஆங்கிதலயரக்ள் சீனாவிடம் இப்பகுதினய ஒப்பனடே்ே பிைகு 

ஹாங்காங்கின் சுேந்திரே்னே ஆேரிேே் முேல் கட்சி இதுவாகும். 

 இந்ே கட்சி 2018 ஆம் ஆண்டு ேனட பசய்யப்பட்டது. 

 

அதரபிய பயணெ ்ெந்லத 

 சுை்றுலாத் துமற அனமசச்கமானது, அதரபிய பயணச ் சந்னேயில் (ATM), துபாய் - 2022 

என்ை நிகழ்வில்  வியே்ேகு இந்தியா என்ை அனடயாளே்தின் ஒரு பகுதியாக பங்தகை்க 

உள்ளது. 

 இந்திய நாட்டினனக் "கட்டாயம் கண்டு களிக்க தவண்டிய, பயணிக்க தவண்டிய" ஒரு 

சுை்றுலாே் ேலமாகச ்சந்னேப்படுேத்ுவனேயும் இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

பசிபிக் கடை்பகுதியிை் மஞ்ெள் நிற செங்கை் ொலை 

 கடல்சார ் நிபுணரக்ள் குழுபவான்று, பசிபிக் பபருங்கடலின் ேமரமட்டப் பகுதியில் 

மஞ்சள்நிை பசங்கல் சானல தபான்ை அனமப்பு இருப்பனேக் கண்டறிந்துள்ளது. 
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 மஞ்சள்நிை பசங்கை் சானல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் பகுதியானது சுமார ் ஆயிரக் 

கணக்கான மீட்டர ் தூரம் கடலுக்கு அடியில் அனமந்திருந்ோலும் வைண்டநினலயில் 

காணப்பட்டது. 

 மஞ்சள்நிை பசங்கை் சானலயானது உண்னமயில் பண்னடயக் காலே்திய, பசயலில் உள்ள 

எரிமனலயின் புவியியல் அனமப்பிை்கு ஓர ்எடுே்துக்காட்டாகும். 

 கடை்பரப்பில் படிந்ே இந்ேப் பல பானைே் துண்டுகள், உயர ் ஆை்ைல் பகாண்ட எரிமனல 

பவடிப்புகளில் இருந்து பவளியான எரிமனலப் பானையாக இருக்கலாம். 

 

 

ேடக்கு அட்ைாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பின் இலணயசேளிப் பாதுகாப்பு 

குழுமத்திை் இலணந்த முதை் ஆசிய நாடு   

 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பின் கூட்டுைவு இனணயபவளிப் பாதுகாப்புச ்

சிைப்பு னமயேத்ில் இனணந்ே முேல் ஆசிய நாடாக பேன் பகாரியா மாறியுள்ளது. 

 பேன் பகாரியாவின் தேசியப் புலனாய்வுச ் தசனவ அனமப்பானது இந்ே னமயே்தில் 

பங்காை்றும் பங்தகை்பு நாடாக இனணந்துள்ளது. 

 இப்தபாது, இந்ே னமயமானது அேன் அதிகாரப்பூரவ் உறுப்பினரக்ளாக 32 நாடுகனளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இதில் 27 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகள் மை்றும் 5 ஐந்து 

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பினனச ் சாராே நாடுகள் பங்தகை்பு நாடுகளாக 

உள்ளன. 

 பேன் பகாரியா  உலகின் மிகப்பபரிய மை்றும் மிகவும் சிக்கலான வருடாந்திர சரவ்தேச 

தநரடி தீவிர இனணயபவளிப் பாதுகாப்புப் பயிை்சியான 2022 ஆம் ஆண்டு லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் 

பயிை்சியில் பங்தகை்றுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு முேல் போடரச்ச்ியாக இரண்டு வருடங்கள் பேன் பகாரியா இந்தப் 

பயிை்சியில் கலந்து பகாண்டது. 

 

ஆசியத் ததரத்ை் ஆலணயங்களின் ெங்கத் தலைலம 

 2022-2024 ஆம் ஆண்டிை்கான ஆசியத் தேரே்ல் ஆனணயங்களின் சங்கே்தின் (AAEA) புதிய 

ேனலனமயாக இந்தியா ஒருமனோக தேரந்்பேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மணிலாவின் தேரே்ல் ஆனணயம் இந்ே சங்கே்தின் ேை்தபானேயத் ேனலமமயாக 

உள்ளது. 
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 புதிய நிரவ்ாகக் குழுவில் ேை்தபாது ரஷ்யா, உஸ்பபகிஸ்ோன், இலங்னக, மாலே்தீவு, 

மதவான் மை்றும் பிலிப்னபன்ஸ் ஆகிய நாடுகள் இடம் பபை்றுள்ளன. 

 இந்தியத் தேரே்ல் ஆனணயேத்ின் 3 தபர ் பகாண்ட குழு துனணே் தேரே்ல் ஆனணயர ்

நிே்தேஷ் வியாஸ் ேனலனமயில், மணிப்பூரின் ேனலனம தேரே்ல் ஆனணயர ்  ராதஜஷ் 

அகரவ்ால் மை்றும் ராஜஸ்ோன் ேனலனம தேரே்ல் ஆனணயர ் பிரவீன் குப்ோ 

ஆகிதயாருடன் உள்ளது. 

 

கடுலமயான ததசிய அேெரநிலை அறிவிப்பு  

 வட பகாரிய நாட்டில் முேலாவது தகாவிட்-19 பாதிப்பு உறுதி பசய்யப் பட்டனேயடுேத்ு, 

"கடுனமயான தேசிய அவசரநினலனய" அந்நாட்டு அரசு அறிவிே்துள்ளது. 

 2020 முேல் அந்நாட்டு அரசாங்கம் அேன் எல்னலகளில் கடுனமயான பகாதரானா னவரஸ் 

ேடுப்பு விதிமுனைகனள விதிே்து இருந்த நினலயில், இந்ே நாட்டில் தகாவிட்-19 பாதிப்பு 

ஒரு தபாதும் பதிவானதில்னல. 

 வட பகாரியா அேன் 25 மில்லியன் மக்களில் யாருக்கும் ேடுப்பூசி வழங்கவில்னல என்று 

நிபுணரக்ள் கருதுகின்ைனர.் 

 உலக சுகாோர நிறுவனம், சீனா மை்றும் ரஷ்யா ஆகியனவ வழங்கிய ேடுப்பூசி மீதான 

சலுனககனள இந்ே நாடு நிராகரிேே்து. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிலமகள் ெலபயிை் ரஷ்யாவிற்கு மாற்று 

 ஐக்கிய நாடுகள் மனிே உரினமகள் சனபயில் ரஷ்யாவிை்குப் பதிலாக பசக் குடியரசினன 

நியமிக்க ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சனப கபரும்பான்மமயாக வாக்கு அளிேத்ுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் மனிே உரினமகள் சனப என்பது உலகளாவிய அனமப்பின் ஒரு 

முன்னணி மனிே உரினமகள் அனமப்பாகும். 

 கடந்ே மாேம் பபாதுச ் சனபயில் தமை்பகாள்ளப்பட்ட வாக்பகடுப்பு மூலம் ரஷ்யா 

சனபயிலிருந்து இனடநீக்கம் பசய்யப்பட்டது. 

 ரஷ்யா உலகச ்சுை்றுலா அனமப்பிலிருந்தும் இனடநிறுே்ேம் கசய்யப் பட்டது. 

 

உைகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுேனம் 

 எண்பணய் பபருநிறுவனமான சவுதி அராம்தகா, ஆப்பிள் நிறுவனே்னேப் பின்னுக்குே ்

ேள்ளி, உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக மாறியது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு முேல் முனையாக அராம்தகா நிறுவனம் சுமார ் 2.43 

டிரில்லியன் டாலர ் அளவிலான ஒரு சந்னே மூலேனேத்ுடன், அேன் மிக உயரந்்ே 

அளவிலான வரே்ே்கே்தினன தமை்பகாண்டு ஆப்பிள் நிறுவனே்னே விஞ்சியுள்ளது. 

 ஐதபான் ேயாரிப்பு நிறுவனேத்ின் பங்கு மதிப்பானது,  5.2% சரிந்து ஒரு பங்கிை்கு 146.50 

டாலராக ஆக முடிவனடந்து, 2.37 டிரில்லியன் டாலர ்என்ற மதிப்னப எட்டியது. 

 இந்ே நடவடிக்னக குறுகிய காலேத்ிை்தக நீடிேே்து.  
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இன்டர்தொைார ்ஐதராப்பா 2022 

 புதிய மை்றும் புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்திே் துனைக்கான மே்திய இனண அனமசச்ர ்

பகவந்ே் குபா, பஜரம்னியின் முனிச ்நகரில் நமடகபறும் இன்டரத்சாலார ்ஐதராப்பா 2022 

எனும் நிகழ்வில் கலந்து ககாள்கிறார.் 

 முனிச ் நகரில் நனடபபை உள்ள முேலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிகழ்வான இந்தியாவின் சூரிய 

ஆை்ைல் சந்னே எனும் நிகழ்வில் இந்திய மே்திய அனமசச்ர ்ஒரு முக்கிய உனரனய ஆை்ை 

உள்ளார.் 

 இந்திய-பஜரம்ானிய ஆற்றல் மன்ைம் (IGEF) இந்ே நிகழ்சச்ினய ஏை்பாடு பசய்கிைது. 

 

சேளிநாட்டுப் பண ேரவிலன அதிகம் சபறும் 7ேது நாடு 

 உலக வங்கி இந்ே வாரேத்ில் இடம்பபயரவ்ு மை்றும் தமம்பாடு பை்றிய அறிக்னகனய 

பவளியிட்டது. 

 இந்ே அறிக்னகயின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் பவளிநாட்டிலிருந்து அதிகப் பண வரவினனப் 

பபை்ை நாடுகளில் வங்காளதேசம் 7வது இடேத்ில் உள்ளது. 

 கடந்ே ஆண்டு 89 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ள் பண வரவினனப் பபை்று இந்தியா 

இப்பட்டியலில் முேலிடே்தில் உள்ளது.  

 இனேே் போடரந்்து பமக்சிதகா 54 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்னளயும், சீனா 53 

பில்லியன் டாலரக்னளயும் பபை்று அடுே்ேடுேே் இடங்கனளப் பபை்ைன. 

 

மதகாலின் உடன்படிக்லக 

 சரவ்பதச காவல்துனை அமமப்பின், தபாட்டியில் முன் நிரண்யம் மீோன நடவடிக்னகக் 

குழுவின் 12வது கூட்டமானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நமடகபற்றது 

 இது தபாட்டியில் முன் நிரண்யம் தபான்ை தமாசடிகனளே் ேடுப்பேை்கான ஒே்தினசவு 

மிக்க உலகளாவிய முன்பனடுப்பினன தமை்பகாள்வேை்கு பவண்டி உலக நாடுகளுக்கு 

அனழப்பு விடுேே்து.  

 மே்தியப் புலனாய்வு அனமப்பானது இதில் பங்தகை்ை அனமப்புகளுள் ஒன்ைாகும். 

 பந்ேயம் மை்றும் வினளயாட்டு சாரந்்ேச ் சந்னேகளில் குை்ைவியல் அனமப்புகள் 

அதிகளவில் பசயல்படுவோல், போழில்நுட்பம், ேரவுத் போகுப்புகள் மை்றும் சமூக 

ஊடகங்கள் ஆகியவை்றின் அதிகரிே்து வரும் பயன்பாடுகள் குறிே்து இதன் 

பங்தகை்பாளரக்ள் விவாதிேே்னர.் 

 மதகாலின் உடன்படிக்னக என்பது வினளயாட்டுப் தபாட்டிகனளக் னகயாள்வேை்கான 

ஐதராப்பிய சனபயின் ஒரு உடன்படிக்னகயாகும். 

 இது தபாட்டியில் முன் நிரண்யம் தபான்ை பசயல்பாடுகனளக் கண்காணிப்பனே 

தநாக்கமாகக் பகாண்ட ஒரு பலேரப்பு ஒப்பந்ேமாகும். 

 இது 2019  ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்01 முேல் அமலுக்கு வந்ேது. 
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ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயிை் இந்தி சமாழிப் பயன்பாட்டிற்கான ஊக்குவிப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் சனபனயப் பை்றி மக்களினடதயப் பரப்புவேை்கு இந்தி பமாழினயப் 

பயன்படுேத்ுவேனன  ஊக்குவிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்ட முன்பனடுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக இந்திய அரசாங்கம் 800,000 அபமரிக்க டாலரக்னள ஐக்கிய நாடுகள் சனபக்கு 

வழங்கியுள்ளது. 

 ‘இந்தி @ ஐநா’ திட்டமானது, 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசினால் போடங்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் பபாதுே் ேகவல் துனையுடன் இனணந்து, உலபகங்கிலும் 

உள்ள இந்தி பமாழி தபசும் மக்கள் மே்தியில் ஐக்கிய நாடுகள் சனபனயப் பை்றிய 

ேகவல்கனளப் பரப்புவேை்காக இே்திட்டம் போடங்கப்பட்டது. 

 

சதாங்கும் பாைம் 721 

 

 பசக் குடியரசு நாட்டில் அனமக்கப்பட்டுள்ள உலகின் மிகப்பபரியத ் போங்கும் 

பாலமானது சுை்றுலாப் பயணிகளின் பாரன்வக்காகே் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ேப் பாலமானது இரண்டு மனல முகடுகனள இனணக்கிைது.  

 தமலும் ஒரு பள்ளே்ோக்கிை்கு தமதல 95 மீட்டர ் (312 அடி) உயரேத்ில் போங்கும்படி 

அனமக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ஒரு கம்பி வட வாகனம் மூலமாக இந்ேப் பாலே்தில் பயணிக்கலாம். 

 இது 721 மீட்டர ்அல்லது 2,365 அடி நீளம் பகாண்டது. 

 சுை்றுலாப் பயணிகள் இப்பாலேத்ில் 1,125 மீட்டர ்உயரே்தில் உள்தள நுனழந்து அமத விட 

10 மீட்டர ்உயரே்தில் இருந்து பவளிதயறும் வனகயில் இப்பாலம் அனமக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 பசக் குடியரசு நாட்டில் உள்ள இந்ேப் பாலம், தநபாளே்தின் பாக்லங் பரப்ே் நனடபானே 

தமம்பாலே்னே விட 154 மீட்டர ்நீளமானோகும். 

 ேை்தபாது தநபாளேத்ின் பாக்லங் பரப்ே் நனடபானே உலகின் மிக நீளமான கதாங்கு 

நனடபானே பமம்பாலம் என்ை கின்னஸ் உலகச ்சாேனனனயப் பபை்றுள்ளது. 
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SCO - பிராந்தியப் பயங்கரோத எதிரப்்பு அலமப்புெ ்ெலபயின் ெந்திப்பு 

 இந்திய அரசினால் நடேே்ப்பட்ட இந்த மாநாட்டில்,  இந்தியா, பாகிஸ்ோன் மை்றும் 

ஷாங்காய் ஒே்துனழப்பு அனமப்பின் (SCO) பிை உறுப்பினர ்நாடுகள் பல்தவறு பிராந்தியப் 

பாதுகாப்புப் பிரசச்னனகனள எதிரே்த்ுப் தபாராடுவதில் ஒே்துனழப்னப தமம்படுேத்ுவது 

குறிேத்ு விவாதிக்கப்பட்டது. 

 ஷாங்காய் ஒே்துனழப்பு அனமப்பின் பிராந்தியப் பயங்கரவாே எதிரப்்புக் கட்டனமப்பின் 

(RATS) ஒரு பகுதியாக இந்ே மாநாடு நடேே்ப்படுகிைது. 

 இந்தியா கடந்ே ஆண்டு அக்தடாபர ் 28 ஆம் தேதியன்று, ஷாங்காய் ஒேத்ுனழப்பு 

அனமப்பின் பிராந்தியப் பயங்கரவாே எதிரப்்பு அனமப்புச ் சனபயின் ஒரு வருட கால 

ேனலனமப் பபாறுப்பினன ஏை்ைது. 

 பிராந்தியப் பயங்கரவாே எதிரப்்பு அனமப்பின் (RATS) ேனலனமயகம் உஸ்பபகிஸ்ோனின் 

ோஷ்கண்ட் நகரில் அனமந்துள்ளது. 

 

முதைாேது ெரே்ததெப் புைம்சபயரவ்ு மதிப்பீட்டு மன்றம் 

 முேலாவது சரவ்தேசப் புலம்பபயரவ்ு மதிப்பீட்டு மன்ைமானது ஐக்கிய நாடுகள் பபாது 

சனபயின் சாரப்ில் நனடபபை உள்ளது. 

 பாதுகாப்பான, முனையான மை்றும் ஒழுங்கான புலம்பபயரவ்ுக்கான உலகளாவிய 

ஒப்பந்ேே்னே பசயல்படுேத்ுவதில் உள்ளாட்சி, தேசிய, பிராந்திய மை்றும் உலக அளவில் 

ஏை்பட்டுள்ள முன்தனை்ைே்னே மதிப்பாய்வு பசய்வேை்கான முேன்னமயான 

அரசுகளுக்கினடதயயான உலகளாவிய ேளமாக இது பசயல்படும். 

 இது நான்கு ேகவல் பரிமாை்ைப் பல்நாட்டு பங்குோரரக்ள் வட்ட தமனச மாநாடு, ஒரு 

பகாள்னக உனரயாடல் மை்றும் ஒரு முழு அளவிலான கூட்டம் ஆகியவை்னைக் 

பகாண்டிருக்கும். 

 

பிரான்சு நாட்டின் முதை் சபண் பிரதமர ்

 பிரான்சு நாட்டின் போழிலாளர ் துனை அனமசச்ர ் எலிசபபே் தபாரன்் அந்நாட்டுப் 

பிரேமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இவர ் 30 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக அனமசச்ர ் பேவினய வகிக்கும் முேல் பபண்மணி 

ஆவார.் 

 தமலும், இவர ்நவீனப் பிபரஞ்சு வரலாை்றின் இரண்டாவது பபண் பிரேமர ்ஆவார.் 

 எடிே் கிபரஸனுக்குப் பிைகு, தபாரன்் பிரான்சு நாட்டின் முேல் பபண் பிரேமர ்ஆவார.் 

 1991 ஆம் ஆண்டு தம மாேம் முேல் 1992 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் வனர கிபரஸன் 

அனமசச்ரனவக்குத் ேனலனம வகிேத்ார.் 

 

4ேது சபரிய ோகனெ ்ெந்லத 

 இந்தியா பஜரம்னினய பின்னுக்குத’் ேள்ளி உலகின் 4வது பபரிய வாகனச ் சந்னேயாக 

மாறியுள்ளது. 

 முேல் இடே்னே சீனாவும், அனேே் போடரந்்து அபமரிக்கா மை்றும் ஜப்பான் ஆகிய 

நாடுகளும் உள்ளன. 
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 இந்ே அறிக்னகனய ஆரக்னனதசஷன் இன்டரத்நஷனல் படஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரஸ்் டி 

ஆட்தடாபமானபல்ஸ் (OICA) அல்லது சரவ்பதச வாகனத் தயாரிப்பு உற்பதத்ியாளரக்ள் 

சங்கம் என்ை அனமப்பு பவளியிட்டுள்ளது. 

 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மூன்ைாவது பபரிய வாகனச ் சந்னேயாக மாறும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

 இருப்பினும், இேை்காக 2021 ஆம் ஆண்டில் 4,448,340 அலகுகனள விை்பனன பசய்ே 

ஜப்பானன இந்தியா விஞ்ச தவண்டும். 

 

பிரிக்ஸ் சேளியுறவு அலமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

 பிரிக்ஸ் பவளியுைவு அனமசச்ரக்ள் சந்திப்பானது சீன நாட்டினால் நடேே்ப்பட்டது 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேே்தில், பிரிக்ஸ் ேனலவர ் பேவி சீனாவிடம் இந்தியாவால் 

ஒப்பனடக்கப்பட்டது. 

 இந்ே பவளியுைவு அனமசச்ரக்ள் சந்திப்பின் தபாது, பிரிக்ஸ் நாடுகளின் பவளியுைவு 

அனமசச்ரக்ள் பல்தவறு வளரந்்து வரும் நாடுகள் மை்றும் முன்தனறி வரும் நாடுகளின் 

மை்ை பவளியுைவு அனமசச்ரக்ளுடன் "BRICS +" தபசச்ுவாரே்்னேனய தமை்பகாள்ள 

உள்ளனர.் 

 'உலக தமம்பாட்டிை்கான புதிய சகாப்ேேத்ில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் உயரே்ர வழி காட்டல்' 

என்பது 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான பிரிக்ஸ் மாநாட்டின் கருேத்ுருவாகும். 

 

இந்தியா-ஜலமக்கா நட்புறவுப் பூங்கா 

 ஜனமக்காவின் பசயின்ட் ஆண்ட்ரூ நகரில் உள்ள தஹாப் ராயல் ோவரவியல் பூங்காவில் 

‘இந்தியா-ஜனமக்கா நட்புைவுப் பூங்கா’ சமீபே்தில் திைக்கப்பட்டது. 

 குடியரசுே் ேனலவர ் ராம்நாே் தகாவிந்ே் அவரக்ள் இந்ேப் பூங்காவினனே் திைந்து 

னவே்ோர.் 

 குடியரசுே் ேனலவர ் மை்றும் பிை அதிகாரிகள், பேன்னிந்தியானவப் பூரவ்ீகமாகக் 

பகாண்ட மூன்று சந்ேன மரங்களின் கன்றுகனள இந்ே வளாகேத்ில் நட்டனர.் 

 அவர ்“டாக்டர.் B.R. அம்தபே்கர ்வளாகேத்ினனயும்" திைந்து னவே்ோர.் 

 

ஜனநாயகத்திற்கான உெச்ி மாநாடு 

 இந்தியத் தேரே்ல் ஆனணயமானது, 100 ஜனநாயக நாடுகளுடன் இனணந்து ‘தேரே்ல் 

ஒருனமப்பாடு’ மீோன ‘ஜனநாயகே்திை்கான உசச்ி மாநாட்டினன’ நடேத்ுகிைது. 

 ‘ஜனநாயகேத்ிை்கான உசச்ி மாநாட்டின்’ ஒரு பகுதியாக, இந்தியா நாடானது, ‘தேரே்ல் 

ஒருனமப்பாட்டிை்கான ஜனநாயகக் கூட்டனமப்னப’ வழி நடேே் உள்ளது. 

 அேன் அறிவு, போழில்நுட்ப நிபுணேத்ுவம் மை்றும் அனுபவங்கனள உலகின் பிை 

ஜனநாயக நாடுகளுடன் இந்தியா பகிரந்்து பகாள்ள உள்ளது. 

 100க்கும் தமை்பட்ட நாடுகளின் ேனலவரக்ள், குடினமச ் சமூக அனமப்புகள், ேனியார ்

துனை, ஊடகங்கள் மை்றும் பிை உறுப்பினரக்ள் இந்ே உசச்ி மாநாட்டில் பங்தகை்க 

உள்ளனர.் 
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பருேநிலை மாற்றம்: பசுலம இை்ை ோயு, கடை் மட்ட உயரவ்ு 

 நான்கு முக்கியப் பருவநினல மாை்ை குறிகாட்டிகளில் புதிய உயரன்வ எட்டியுள்ளன. 

 பசுனம இல்ல வாயுச ்பசறிவுகள், கடல் மட்ட உயரவ்ு, கடல் பவப்பம் மை்றும் கடல் அமில 

மயமாக்கல்  ஆகியவை்றில் புதிய உயரன்வ எட்டியுள்ளன. 

 தகாவிட்-19 பபருந்போை்று காலப் பபாது முடக்கமானது வளிமண்டலப் பசுனம இல்ல 

வாயுக்களின் பசறிவுகளில் எந்ே ோக்கே்னேயும் ஏை்படுேே்வில்னல. 

 உலகளாவியச ் சராசரி கடல் மட்டமானது, 2013 முேல் 2021 வனரயில் ஓர ் ஆண்டிை்கு 

சராசரியாக 4.5 மில்லி மீட்டரக்ள் உயரந்்து 2021 ஆம் ஆண்டில் ஒரு புதிய உசச்ே்னே 

எட்டியது. 

 இது 1993 மை்றும் 2002 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இனடயில், ஓர ் ஆண்டிை்குச ் சராசரியாக 2.1 

மில்லி மீட்டர ்உயரந்்ே அளனவ விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். 

 

இந்தியாவிை் புதிய தமம்பாட்டு ேங்கி 

 பிரிக்ஸ் நாடுகளின் புதிய தமம்பாட்டு வங்கியானது, குஜராே் சரவ்தேச நிதியியல் 

போழில்நுட்ப நகரில் (GIFT City) இந்தியாவின் பிராந்தியப் புதிய தமம்பாட்டு வங்கி 

அலுவலகே்னேே் திைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது நாட்டின் உள்கட்டனமப்பு மை்றும் நினலயான வளரச்ச்ித் தேனவகனளப் பூரே்த்ி 

பசய்வனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 புதிய தமம்பாட்டு வங்கியானது ஷாங்காய் நகனரே் ேனலனமயிடமாகக் பகாண்ட 

பிரிக்ஸ் நாடுகளால் நிறுவப்பட்டது. 

 புதிய தமம்பாட்டு வங்கியானது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாேேத்ில் அதிகாரப் பூரவ்மாக 

திைக்கப்பட்டது. 

 

உைகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு நடேடிக்லகக்கான அலழப்புக் கூட்டம் 

 30 நாடுகனளச ்தசரந்்ே பவளியுைவு அனமசச்ரக்ளின் "உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்னகக்கான அனழப்பு" என்ற ஒரு கூட்டேத்ிை்கு அபமரிக்க பவளியுைவுே் துனை 

பசயலாளர ்ஆண்டனி பிளிங்கன் ேனலனம ோங்கினார.் 

 இது வினரவான வளரச்ச்ி மை்றும் மனிோபிமானத் தேனவகனள மதிப்பாய்வு 

பசய்வனேயும், உலகளாவிய ஊட்டசச்ேத்ு, உணவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் பின்னனடவு 

ஆகியவை்றிலுள்ள சவால்கனள எதிரப்காள்வேை்கான நடவடிக்னககனள அனடயாளம் 

காண்பனேயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 தகாதுனம ஏை்றுமதினயத ்ேனட பசய்ய இந்தியா முடிவு பசய்ே சில நாட்களுக்குப் பிைகு 

இந்ே கூட்டம் நடேே்ப்பட்டுள்ளது.  

 இேன் மூலம் நாட்டில் நிலவும் ேட்டுப்பாடு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள அதீத விமலவாசி 

உயரவ்ிை்குச ்சரியான தீரவ்ினனக் பகாண்டு வர முடியும். 
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இந்திய-பசிபிக் சபாருளாதாரக் கட்டலமப்பு 

 அபமரிக்கா ேனலனமயிலான ஆசிய-பசிபிக் வரே்ே்க முன்பனடுப்பான, பசழுனமக்கான 

இந்திய-பசிபிக் பபாருளாோரக் கட்டனமப்பில் 13 நாடுகள் இனணந்துள்ளன. 

 அபமரிக்கா, இந்தியா மை்றும் ஜப்பான் உட்பட 13 நாடுகள் இந்ே வரே்ே்க முன்பனடுப்பின் 

ஒரு அங்கமாகும். 

 ஆஸ்திதரலியா, புருதன, இந்தோதனசியா, மதலசியா, நியூசிலாந்து, பிலிப்னபன்ஸ், 

சிங்கப்பூர,் பேன் பகாரியா, ோய்லாந்து மை்றும் வியட்நாம் ஆகியனவ போடக்க 

உறுப்பினர ்நாடுகள் பட்டியலில் உள்ள மை்ை நாடுகள் ஆகும். 

 இந்ேக் கட்டனமப்பானது, ஆசிய-பசிபிக் பகுதி முழுவதும் சீன நாட்டின் வளரந்்து வரும் 

வணிகப் பங்தகை்பிை்கு மாை்ைாக ஒரு வாய்ப்பினன அபமரிக்க நட்பு நாடுகளுக்கு 

வழங்குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ஆஸ்திதரலியாவின் புதிய பிரதமர ்

 ஆஸ்திதரலியாவின் புதிய பிரேமராக போழிலாளர ் கட்சியின் ேனலவர ் அந்தோணி 

அல்பனீஸ் பேவிதயை்றுள்ளார.் 

 அந்நாட்டின் 31வது பிரேமராக இவர ்பேவிதயை்றுள்ளார.் 

 ஆஸ்திதரலிய நாட்டின் ேனலவர ் ஆஸ்திதரலியாவின் இராணி (இங்கிலாந்து), பபரரசி 

இரண்டாம் எலிசபபே் ஆவார.் 

 ஆஸ்திதரலிய நாட்டின் அரசியலனமப்புச ்சட்டதத்ின் கீழ், அந்நாட்டின் நிரவ்ாக அதிகாரம் 

பபரரசியின் பிரதிநிதியான கவரன்ர ்பஜனரலால் உபபயாகிக்கப்படுகிறது. 

 ஆஸ்திதரலியப் பிரேமரின் ஆதலாசனனயின் தபரில் பபரரசி கவரன்ர ் பஜனரமல 

நியமிக்கிறார.் 

 பிரேமர ்அந்நாட்டு அரசாங்கே்தின் ேனலவர ்ஆவார.் 

 

குரங்கு காய்ெெ்லுக்குக் கட்டாயத் தனிலமப்படுத்தை் 

 

 குரங்கு காய்சச்லால் பாதிக்கப்பட்டவரக்மளக் கட்டாயமாக ேனினமப்படுேத் பவண்டும் 

என்ற விதிமுமறமய அறிமுகப்படுேத்ிய முேல் நாடு பபல்ஜியம் ஆகும். 
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 அந்நாட்டில் யாதரனும் இந்தக் காய்சச்லால் பாதிக்கப்பட்டால், அவரக்ள் கட்டாயமாக 21 

நாட்கள் (மூன்று வாரங்கள்) ேனினமப்படுே்ேப்பட தவண்டும். 

 உலக சுகாதார அமமப்பானது, 12 பவவ்தவறு நாடுகளில் 100 உறுதிப்படுேே்ப்பட்ட குரங்கு 

காய்சச்ல் பதிவாகியுள்ளதாக கதரிவிதத்ுள்ளது. 

 குரங்கு காய்சச்ல் என்பது ஒரு அரிய னவரஸ் போை்று ஆகும்.  

 இது பபாதுவாக தமை்கு மை்றும் மேத்ிய ஆப்பிரிக்காவின் பவப்பமண்டலப் பகுதிகளில் 

பரவுகிறது. 

 இது முேன் முமறயாக 1958 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 மனிதரக்ளில் இந்த பநாய்த் கதாற்றானது, முேல்முமறயாக 1970 ஆம் ஆண்டில் காங்தகா 

ஜனநாயகக் குடியரசில் பதிவானது. 

 அபமரிக்கா மை்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் முனைதய 2003 மை்றும் 2018 ஆம் 

ஆண்டுகளில் முேல் பாதிப்பானது பதிவாகியுள்ளது. 

 

ஆளிை்ைா விமானங்கள் மற்றும் பறக்கும் காரக்ளுக்கான முதை் விமான நிலையம் 

 மின்சாரதத்ில் இயங்கும் ஆளில்லா விமானங்கள் மை்றும் பைக்கும் காரக்ளுக்கான 

உலகின் முேல் விமான நினலயம் ஐக்கியப் பபரரசில் உள்ள ஒரு நகரேத்ின் னமயப் 

பகுதியில் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பாப்-அப் ஏர-்ஒன் என்ற இந்த விமான நிமலயமானது தகாபவன்ட்ரி நகரில் கட்டமமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது பூஜ்ஜிய உமிழ்வு அம்சத்திமனக் ககாண்ட மின்சாரதத்ில் இயங்கும் ஆளில்லா 

விமானங்கள் மை்றும் வாடமக விமானச ் பசமவகள் ஆகியவற்றிற்காக வடிவனமக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 பமலும், இந்த விமான நினலயதம னஹட்ரஜன் எரிபபாருள் கலன்கள் மூலம் இயக்கப் 

படுகிைது. 

 பநரிசல் மை்றும் காை்று மாசுபாட்னடக் குனைப்பதில் நகரப்்புை வான்வழிப் 

பபாக்குவரதத்ுத் திைனனப் பமறசாற்றுவமத பநாக்கமாகக் ககாண்டு இந்ே திட்டம் 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  
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ததசிய தமம்பாட்டு ேங்கியின் ஆளுநரக்ள் குழு ெந்திப்பு 

 நிரம்லா சீோராமன் அவரக்ள் தேசிய தமம்பாட்டு வங்கியின் ஆளுநரக்ள் குழுவின் 7வது 

வருடாந்திரச ்சந்திப்பிை்கு ேனலனம ோங்கினார.் 

 இந்ேச ்சந்திப்பில் பிதரசில், சீனா, ரஷ்யா, பேன் ஆப்பிரிக்கா மை்றும் புதிோக இனணந்ே 

உறுப்பினரக்ளான வங்காளதேசம் மை்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) ஆகிய நாடுகளின் 

ஆளுநரக்ள்/மாை்று ஆளுநரக்ளும் கலந்து பகாண்டனர.் 

 வருடாந்ேரச ் சந்திப்பிை்கான இந்ே ஆண்டின் கருே்துரு, “தேசிய தமம்பாட்டு வங்கி: 

தமம்பாட்டின் ோக்கே்னே தமம்படுேத்ுேல்” என்போகும். 

 

தநட்தடா உறுப்பினர ்அந்தஸ்து - பின்ைாந்து மற்றும் ஸ்வீடன்   

 

 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பில் பின்லாந்து மை்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் 

இனணவேை்கு துருக்கியின் அதிபர ்நாட்டின் எதிரப்்னப அறிவிே்ோர.் 

 வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகள், நாரத்வ, படன்மாரக்் 

மை்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகள் அனனே்தும் ஸ்வீடன் மை்றும் பின்லாந்து ஆகியனவ 

ஆேரவளிக்கே் ேயாராக இருப்போகக் கூறியுள்ளன. 

 ஐக்கியப் பபரரசு ஏை்கனதவ இரு நாடுகளுக்கும் இந்ே இனடநினலக் காலே்னேச ்

சமாளிப்பேை்கு பாதுகாப்பு அளிப்போக உேே்ரவாேங்கனள வழங்கியுள்ளது. 

 இருப்பினும், அனனேத்ு வடக்கு அட்லாண்ட்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பின் உறுப்பினர ்

நாடுகளின் ஆேரவு இல்லாமல், ஸ்வீடன் மை்றும் பின்லாந்து ஆகியனவ இராணுவக் 

கூட்டணியில் தசர முடியாது. 

 

இைங்லகயிை் ேங்கி திோை் நிலை பிரகடனம் 

 இலங்னகயில் எரிபபாருள் பநருக்கடி மை்றும் உணவுப் பை்ைாக்குனை ஏை்பட்டுள்ள 

நினலயில், அந்த நாடு திவாலானோக பிரேமர ் ரணில் விக்கிரமசிங்தக அறிவிேத்ு 

உள்ளார.் 

 இேை்கினடயில், இலங்னகயின் மேத்ிய வங்கியானது எரிபபாருள் மை்றும் சனமயல் 

எரிவாயு ஏை்றுமதிகளுக்குச ் பசலுேத்ுவேை்காக முடங்கிய ேட்டுப்பாட்னட ேணிக்கும் 

வமகயில் அந்நிய பசலாவணினயச ்தசமிேத்ு னவே்துள்ளது 
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 1948 ஆம் ஆண்டில் சுேந்திரம் பபை்ைதிலிருந்து இதுவமர இல்லாே அளவில், இந்ேே் தீவு 

நாடு அேன் மிக தமாசமானப் பபாருளாோர பநருக்கடினயச ் சந்திேத்ு வருவோல், 

இலங்னகயின் பபரும்பாலான பபட்தரால் நினலயங்கள் தமாசமான நினலயில் இயங்கி 

வருகின்ைன. 

 

தபாலிதயா லேரஸ் பாதிப்பு 

 

 பமாசாம்பிக் நாட்டில் ஒரு குழந்னேக்கு இந்ே தநாய்ப் பாதிப்பு ஏை்பட்டனேயடுே்து, தீவிர 

தபாலிதயா னவரஸ் முேல் வனகயின் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இது 1992 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு நாட்டில் பதிவான முேல் பாதிப்பாகும்.  

 தமலும், இந்ே ஆண்டு பேன்னாப்பிரிக்காவில் பவளிநாட்டில் இருந்து போை்றிய 

இரண்டாவது தீவிர தபாலிதயா னவரஸ் பாதிப்பும் இதுபவ ஆகும். 

 இன்னைய நிலவரப்படி, தீவிரமான தபாலிதயா னவரஸ் ஆப்கானிஸ்ோன் மை்றும் 

பாகிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகளில் மட்டுதம உள்ளது. 

 தபாலிதயா னவரசில் 1 முேல் 3 என்ற எண் முனையில் பபயரிடப்பட்டுள்ள மூன்று வனககள் 

உள்ளன. 

 ஒரு நாடு தபாலிதயா இல்லாே நாடாக அறிவிக்கப்பட தவண்டுமானால், மூன்று 

வனகயான தீவிரமான தபாலிதயா னவரஸ்களின் பரவல்களும் முை்றிலும் ஒழிக்கப்பட 

தவண்டும். 

 தபாலிதயா னவரஸினன ஒழிப்பேை்கு, தீவிரமான மை்றும் ேடுப்பூசி மூலம் தூண்டப் பட்ட 

தபாலிதயா தநாய்ே் போை்றின் பாதிப்புகள் சுழியமாகக் குனைக்கப்பட தவண்டும். 

 மூன்று ஆண்டுகளாக போடரந்்து சுழியப் பாதிப்புகள் பதிவானேை்குப் பிைகு, 2014 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி மாேேத்ில் இந்தியா தபாலிதயா இல்லாே நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

உதவிகர உபகரணத் சதாழிை்நுட்பம் பற்றிய உைகளாவிய அறிக்லக 

 உலக சுகாோர அனமப்பு மை்றும் UNICEF ஆகியனவ இனணந்து உேவிகர உபகரணே ்

போழில்நுட்பம் (GREAT) பை்றிய முேல் உலகளாவிய அறிக்னகனய பவளியிட்டன. 
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 இந்ே அறிக்னகயானது 2018 ஆம் ஆண்டில் நனடபபை்ை 71வது உலக சுகாோரச ்சனபயில் 

தமை்பகாள்ளப்பட்ட, உேவிகர உபகரணே் போழில்நுட்பே்திை்கான பயனுள்ள அணுகல் 

குறிே்ே உலகளாவிய அறிக்னகனயே் ேயாரிப்பேை்கான ஒரு தீரம்ானே்தின் இறுதிக் 

கட்டமாகும். 

 2.5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்குச ் சக்கர நாை்காலிகள், பசவிே் துனணக் 

கருவிகள் அல்லது ேகவல் போடரப்ு மை்றும் அறிவாை்ைல் போடரப்ான உேவிகனள 

வழங்கும் பசயலிகள் தபான்ை ஒன்று அல்லது அேை்கு தமை்பட்ட உேவிகர உபகரணங்கள் 

தேனவப்படுகின்ைன. 

 அவரக்ளில் ஒரு பில்லியனுக்கும் தமலானவரக்ளுக்கு இவை்றிை்கான அணுகல் மறுக்கப் 

படுகிைது.  

 குறிப்பாக குனைந்ே மை்றும் நடுேே்ர வருமானம் உள்ள நாடுகளில், இந்ே வாழ்க்னகனய 

மாை்றும் ேயாரிப்புகளுக்கான தேனவயில் 3 சேவீேே்திை்கும் குனைவான அளவிமனபய 

அணுக முடிகிைது. 

 ஒன்று அல்லது அேை்கு தமை்பட்ட உேவிகர உபகரணங்களின் தேனவ உள்தளாரின் 

எண்ணிக்னகயானது 2050 ஆம் ஆண்டிை்குள் 3.5 பில்லியனாக உயரும். 

 உேவிகர உபகரணே் போழில்நுட்பம் என்பது மாை்றுேத்ிைனாளிகளின் பசயல் பாட்டுே ்

திைன்கனள அதிகரிக்க, பராமரிக்க அல்லது தமம்படுேே்ப் பயன்படும் எந்ேபவாரு 

பபாருள், உபகரணங்கள், பமன்பபாருள் நிரல் அல்லது ேயாரிப்பு அனமப்பு ஆகும். 

 

உைகின் மிக உயரமான ோனிலை நிலையம் 

 தேசியப் புவியியல் சங்கமானது எவபரஸ்ட் சிகரேத்ில் "உலகிதலதய மிக உயரமான  

வானினல நினலயே்னே" நிறுவியுள்ளது. 

 8,830 மீட்டர ் உயரே்தில் அனமந்துள்ள இந்ே வானிமல நினலயம் பல்தவறு வானினல 

நிகழ்வுகனளத் ேன்னிசம்சயாக அளவிடுகிைது. 

 இந்ே வானினலக் கண்காணிப்பு அனமப்பானது, சூரிய சக்தியால் இயக்கப்படுகிைது. 

 

75ேது உைக சுகாதார கூடுலக 

 75வது உலக சுகாோர மாநாடானது சுவிட்சரல்ாந்தின் பஜனிவா நகரில் நடத்தப் பட்டு 

வருகிைது. 

 தகாவிட்-19 பபருந்போை்று பரவத் போடங்கிய பிைகு தநரடியாக நடே்ேப்படும் முேல் 

சுகாோர கூடுமக இதுவாகும். 

 "அனமதிக்கான ஆதராக்கியம், ஆதராக்கியேத்ிை்கான அனமதி" என்பது இந்ே ஆண்டு 

மாநாட்டின் கருே்துருவாகும். 

 இந்தியாவில் சுகாோரப் பாதுகாப்புச ் தசனவ வழங்கும் முன்களப் பணியாளரக்ளாக 

விளங்கும் இந்தியாவின் ஒரு மில்லியன் ஆஷா (அங்கீகாரம் பபை்ை சமூகச ் சுகாோரப் 

ஆரவ்லர)் பணியாளரக்ள், 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக சுகாோரே் ேனலவரக்ள் என்ற 

விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டனர.் 
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குோட் உெச்ி மாநாடு 2022 

 சமீபதத்ில் இது ஜப்பானின் படாக்கிபயா நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 குவாட் அல்லது நாை்கரப் பாதுகாப்புப் தபசச்ுவாரே்்னே அனமப்பு என்பது இந்தியா, 

ஜப்பான், அபமரிக்கா மை்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நான்கு நாடுகனள உள்ளடக்கிய 

குழுவாகும். 

 இது அவ்வப்பபாழுது நனடபபறும் உசச்ிமாநாடுகள், ேகவல் பரிமாை்ைம் மை்றும் 

இராணுவ பயிை்சிகனளக் பகாண்ட ஒரு உே்திசார ்மன்ைமாகும். 

 பயங்கரவாேம், ேவைான ேகவல் மை்றும் பிராந்தியத் ேகராறுகள் தபான்ை 

அசச்ுறுேே்ல்கனளப் பை்றி முன்னினலப்படுேத்ும் ஓர ்இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியேத்ினன 

உருவாக்குவதே இந்ே உசச்ிமாநாட்டின் முக்கிய னமயக் கருேே்ாகும். 

 

உைகப் சபாருளாதார மன்றத்தின் ேருடாந்திர அமரவ்ு 

 உலகப் பபாருளாோர மன்ைேத்ின் வருடாந்திர அமரவ்ானது, பபருந்போை்று ஏை்பட்ட 

காலேத்ிை்குப் பிைகு நடே்ேப்படும் உலகே் ேனலவரக்ளின் முேல் தநரடிச ்சந்திப்பாக  2022 

ஆம் ஆண்டில் சுவிட்சரல்ாந்தின் டாதவாஸ் நகரில் நிகழ உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு உலகப் பபாருளாோர மன்ைேத்ின் வருடாந்திர அமரவ்ின் கருேத்ுரு 

"ஒன்றுபட்டுச ்பசயலாை்றி, நம்பிக்னகனய மீட்படடுே்ேல்" என்போகும். 

 பபாதுப் பிரமுகரக்ள் மை்றும் உலகே் ேனலவரக்ள் மீண்டும் இனணவேை்கும், 

நுண்ணறிவுகனளப் பரிமாறிக் பகாள்வேை்கும், புதிய முன்தனாக்குக் கருேத்ுகனளப்  

பபறுவேை்கும், தீரவ்ுகனள முன்பனடுப்பேை்கும் தநரில் சந்திக்கும் ஒரு உே்தி சாரந்்ே 

இடேத்ில் இந்ே அமரவ்ு நனடபபறுகிைது. 

 

3ேது உைக இயற்லகப் சபாருள்கள் சபாருட்காட்சி   

 3வது உலக இயை்னகப் கபாருள்கள் கண்காட்சியானது (2022) புது படல்லியில் உள்ள பூசா 

என்ைனழக்கப்படும் இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ி நிறுவனேத்ில் நனடபபை்ைது. 

 இது உலக அளவிலான மாநாட்னட நடேத்ுவேன் மூலம் இயை்னக முனை விவசாய 

உை்பே்தியாளரக்ள், போகுப்பாளரக்ள், பசயலிகள், மதிப்புச ் சங்கிலித ் தளதத்ின் 

ஒருங்கினணப்பாளரக்ள் மை்றும் போழில் பங்குோரரக்ளுக்கான ஒரு ேளே்னே 

வழங்குகிைது. 

 இந்தப் பபாருட்காட்சியின் கருே்துரு, "மனிேகுலேத்ிை்கான இலாபகரம்" என்போகும். 

 

ஆப்கானிஸ்தான் சதாடரப்ான 4ேது பிராந்தியப் பாதுகாப்புப் தபெச்ுோரத்்லத 

 ேஜிகிஸ்ோனின் துஷான்தப நகரில் ஆப்கானிஸ்ோன் குறிேே் இரண்டு நாட்கள் 

அளவிலான பாதுகாப்புப் தபசச்ுவாரே்்னேயானது நனடபபை்ைது 

 இந்தியா, ேஜிகிஸ்ோன், ரஷ்யா, கஜகஸ்ோன், உஸ்பபகிஸ்ோன், ஈரான், கிரக்ிஸ்ோன் 

மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் இந்ேப் தபசச்ுவாரே்ன்ேயில் பங்தகை்ைன. 

 இந்ேச ் சந்திப்பானது, 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாேே்தில் புது தில்லியில் நனடபபை்ை 

ஆப்கானிஸ்ோன் போடரப்ான 3வது பிராந்தியப் பாதுகாப்புப் தபசச்ுவாரே்்னேயின் 

போடரச்ச்ியாகும். 

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


                   
 

82 
 

ஐதராப்பாவிை் ொதலன அளவிை் அலணகள் அகற்றை் 

 

 2021 ஆம் ஆண்டு அனண அகை்ைல் முன்தனை்ை அறிக்னகயின் படி, 17 ஐதராப்பிய 

நாடுகளில் உள்ள ஆறுகளில் இருந்து சுமார ்239 அனணகள் அகை்ைப்பட்டன. 

 இது முந்னேய ஆண்னட விட 137% அதிகமாகும். 

 இதுவனரயில் 4,984 அனணகள் அகை்ைப்பட்டுள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், ஸ்பபயின் ேனது நாட்டில் உள்ள ஆறுகள் மீது கட்டப்பட்டிருந்ே அதிக 

எண்ணிக்னகயிலான அனணகனள அகை்றியது (108). 

 தபாரச்ச்ுகல், மாண்டினீக்தரா மை்றும் ஸ்தலாவாக்கியா தபான்ை நாடுகள் முேன் 

முனையாக ஆை்றில் அனமக்கப்பட்டிருந்ே அனணகனள அகை்றின. 

 

உைக ேரத்்தக அலமப்புக் குழுவின் புதிய தலைேர ்

 இந்தியாவின் அன்வர ் ஹுனசன் தஷக், வரே்ே்கே்திை்கான போழில்நுட்பத் ேனடகள் 

குறிே்ே உலக வரே்்ேக அனமப்பின் குழுவின் ேனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 பமக்சிதகானவச ்தசரந்்ே எலிசா மரியா ஓல்பமடா டி அபலஜான்ட்தரா என்பவமர அடுேத்ு 

தஷக் இந்ேப் பபாறுப்பினன ஏை்க உள்ளார.் 

 உலக வரே்ே்க அனமப்பு என்பது 164 உறுப்பினரக்னளக் பகாண்ட ஒரு பலேரப்பு 

அனமப்பாகும். 

 இது உலகளாவிய ஏை்றுமதி மை்றும் இைக்குமதிக்கான விதிகனள உருவாக்கச ்

கசய்வபதாடு வரே்ே்கம் போடரப்ானப் பிரசச்ினனகளில் நாடுகளுக்கு இனடதய எழும் 

சரச்ன்சகனளயும் தீரக்்கச ்கசய்கிைது.  

 இந்தியா 1995 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்ே அனமப்பின் அடிப்பமட உறுப்பினராக 

விளங்குகிைது. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உைகின் மிகப்சபரிய நிகழ்தநர பணப் பரிேரத்்தலனகள் 

 கடந்ே ஆண்டில், இந்தியாவின் பணவழங்கீட்டு அமமப்பில் 48 பில்லியன் மதிப்பில் 

உலகிதலதய அதிக எண்ணிக்னகயிலான நிகழ்தநர பணப் பரிவரே்ே்னனகள் பதிவு 

பசய்யப் பட்டுள்ளன. 

 18 பில்லியன் மதிப்பிலான நிகழ்தநர பணப் பரிவரத்த்மனகள் பதிவான சீனானவ 

இந்தியா விஞ்சியது. 

 தமலும், இது அபமரிக்கா, கனடா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் மை்றும் பஜரம்னி ஆகிய 

நாடுகளில் கூட்டாக பமற்ககாள்ளப்பட்ட பரிவரத்்தமனகமள விட 6.5 மடங்கு 

அதிகமாகும். 

 

நிதிக் சகாள்லகக் குழுவின் புதிய உறுப்பினர ்

 ரிசரவ்் வங்கியின் மேத்ிய வாரியம் ஆனது, அதன் நிதிக் பகாள்னகக் குழுவின் 

உே்திதயாகப் பூரவ் உறுப்பினராக ராஜீவ் ரஞ்ஜன் என்பவனர நியமிக்க ஒப்புேல் 

அளிேே்து. 

 மிருதுல் சாகருக்குப் பதிலாக ராஜீவ் ரஞ்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 நிதிக் பகாள்னகக் குழு ஆறு உறுப்பினரக்னளக் பகாண்ட ஒரு குழுவாகும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கினயச ் தசரந்்ே மூன்று அதிகாரிகள் மை்றும் மேத்ிய அரசால் 

பரிந்துனரக்கப்பட்ட மூன்று பவளிப்புை உறுப்பினரக்ள் இதில் உள்ளனர.் 

 இந்ேக் குழுவின் ேனலவர ்ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ்ஆவார.் 

 

நாடு ோரியாக இலணய ெங்தகதப் பணம் மூைம் சபற்ற இைாபங்கள்  

 பசயினலிசிஸ் என்ற அனமப்பு கவளியிட்ட 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நாடு வாரியான 

இனணய சங்தகேப் பணம் மூலம் பபை்ை இலாபங்கள் பட்டியலில் இந்தியா 21வது 

இடே்னேப் பபை்றுள்ளது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள முேலீட்டாளரக்ள் 2020 ஆம் ஆண்டில் இனணய சங்தகேப் பணம் 

மூலம் பபை்ை 32.5 பில்லியன் டாலர ் இலாபே்துடன் ஒப்பிடுனகயில், 2021 ஆம் ஆண்டில் 

அவரக்ள் பமாே்ேம்  162.7 பில்லியன் டாலர ் இனணய சங்தகேப் பணம் மூலம் பபை்ை 

இலாபே்தினனப் பபை்றுள்ளனர.் 

 இனணய சங்தகேப் பணச ் பசாே்துக்களில் ஈேத்ிரியம் எனும் நிறுவனமானது மிகவும் 

குறிப்பிடே் ேக்க அளவிலான இலாபே்தினன ஈட்டுகிைது. 

 49.95 பில்லியன் டாலர ்மதிப்பிலான இனணய சங்தகேப் பண இலாபேத்ுடன் அபமரிக்கா 

இப்பட்டியலில் முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 அபமரிக்கானவே் போடரந்்து ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், பஜரம்னி, ஜப்பான் மை்றும் சீனா 

ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 
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ேருோய்ப் பற்றாக்குலற மானியம் 

 நிதி அனமசச்கத்தின் பசலவினங்கள் துனையானது 14 மாநிலங்களுக்கு வருவாய்ப் 

பை்ைாக்குனை மானியமாக ரூ.7,183.42 தகாடினய வழங்கியது. 

 இது மாநிலங்களுக்குப் பகிரந்்ேளிக்கப்பட்ட வருவாய்ப் பை்ைாக்குனை மானியே்தின் 2வது 

மாேே் ேவனணயாகும். 

 மதிப்பிடப்பட்ட நிதிப் பகிரன்வக் கருே்தில் பகாண்டு ஒரு மாநிலே்தின் வருவாய் 

மதிப்பீட்டிை்கும் பசலவினங்களின் மதிப்பீட்டிை்கும் இனடதய உள்ள இனடபவளியின் 

அடிப்பனடயில் மாநிலங்கள் எவ்வளவு நிதியிமனப் பபை தவண்டும் என்ை ஒரு ேகுதினயப் 

பதினனந்ோவது நிதிக்குழு ஆனணயம் நிரண்யம் பசய்ேது. 

 இந்திய அரசியலனமப்பின் 275வது விதியிவின் படி, மாநிலங்களுக்குப் பகிரந்்து அளிக்கப் 

பட்ட வருவாய்ப் பை்ைாக்குனை மானியம் வழங்கப்படுகிைது. 

 

UPI ேழியாக 5.58 பிை்லியன் பரிேரத்்தலனகள் 
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 இந்தியாவின் முேன்னம டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டுே் ேளமான ஒருங்கினணந்ே பண 

வழங்கீட்டு இனடமுகே்தில் (UPI), 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்தில் ரூ.9.83 டிரில்லியன் 

மதிப்புள்ள 5.58 பில்லியன்  பரிவரே்ே்னனகள் பதிவாகியுள்ளது. 

 ஒருங்கினணந்ேப் பணவழங்கீட்டு இனடமுகேத்ில் இதுவனரயில்  பதிவுபசய்யப்பட்ட 

அதிகபட்சப் பரிவரே்்ேனனகள் இதுவாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்துடன் ஒப்பிடும் தபாது, பரிவரே்்ேனனகளின் அளவு 111 

சேவீேமும், பரிவரே்்ேனனகளின் மதிப்பானது கிட்டே்ேட்ட 100 சேவீேமும் அதிகரிேத்ு 

உள்ளது. 

 

சிை்ைலற விற்பலன பணவீக்கம் 

 

 இந்தியாவின் கிராமப்புைப் பகுதிகளில் உணவு வினலகள் 8.5% என்று தவகமாக 

உயரந்்ேனேயடுேத்ு, மாரச் ் மாேேத்ில் 7.7% ஆக இருந்ே நுகரத்வார ் உணவு வினலக் 

குறியீடானது 8.4% ஆக உயரந்்ேது. 

 சில்லனைப் பணவீக்கமானது போடரந்்து நான்காவது மாேமாக 6 சேவீேேத்ிை்கு தமல் 

நினலேத்ு உள்ளது. 

 மாரச் ்மாேே்தில் பவறும் 8% ஆக இருந்ே தபாக்குவரேத்ு மை்றும் ேகவல் போடரப்ு சாரந்்ே 

பணவீக்கமானது ஏப்ரல் மாேே்தில் கிட்டே்ேட்ட 11% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 ஆனடகள் மை்றும் காலணி வினலகள் குடும்பங்களுக்கு ஒரு அசச்ுறுே்ேனலே் ேரக் கூடிய 

அளவிதலதய போடரந்்ேன.  

 இரண்டும் இமணந்து இருந்த அதன் பணவீக்கம் மாரச் ்மாேேத்ில் 9.4% என்ற நிமலயில் 

இருந்து ஏப்ரல் மாேேத்ில் 9.85% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 மாநில அளவில், தமை்கு வங்காளம் மை்றும் மேத்ியப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் 

தேசியச ்சராசரினய விட அதிக பணவீக்க விகிேம் (9.1%) பதிவாகியுள்ளது. 

 அேனனே் போடரந்்து பேலுங்கானா மை்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் 

பணவீக்கம் 9% ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. 

 அேை்கு மாைாக, தகரளா (5.08%) மை்றும் ேமிழ்நாடு (5.37%) ஆகிய மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 

மாேே்தில் மிகக் குனைந்ேப் பணவீக்க விகிேதம பதிவாகியுள்ளது. 
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தகாதுலம, சேங்காய விலதகள் ஏற்றுமதி 

 உணவுப் பாதுகாப்பிை்கு அசச்ுறுே்ேல் ஏை்பட்டுள்ளனேக் காரணம் காட்டி, அரசாங்கம் 

தகாதுனம ஏை்றுமதினய "ேனட" பசய்துள்ளது. 

 இந்தியாவின் வரே்்ேகம் மை்றும் போழில்துனை அனமசச்கமானது பவங்காய 

வினேகளின் ஏை்றுமதினய "ேனட பசய்யப்பட்ட" பிரிவின் கீழ் தசரே்த்ுள்ளது. 

 இந்தியா அேன் அண்னட நாடுகளுக்கு தகாதுனமனய அதிகளவில் ஏை்றுமதி பசய்யும் மிக 

முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே நாடாகும். 

 மனிோபிமான அடிப்பனடயில் சமீபேத்ில் இந்தியாவில் இருந்து அதிக அளவிலான 

தகாதுனமப் பபாருட்கனளப் பபை்ை ஆப்கானிஸ்ோனனே் ேவிரே்்து, இந்தியாவிடம் 

இருந்து அதிகளவில் தகாதுனமனய இைக்குமதி பசய்யும் மை்பைாரு பபரிய இைக்குமதி 

நாடாக வங்காளதேசம் உள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா சுமார ்7 மில்லியன் டன் தகாதுனமனய உை்பே்தி பசய்ேது.  

 அதில் கிட்டேே்ட்ட 50 சேவீேேத்ினன வங்காளதேசம் இைக்குமதி பசய்ேது. 

 

ஏப்ரை் மாத சமாத்த விற்பலன விலைக் குறியீடு (WPI) 

 

 ஏப்ரல் மாேே்தில், பமாே்ே விை்பனன வினலக் குறியீடு (WPI) அடிப்பனடயிலான பண வீக்க 

விகிேம், 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, 15.1 சேவீேமாக உயரந்்துள்ளது. 

 மாரச் ்மாேேத்ில், பமாே்ே வினலக் குறியீட்டு விகிேம் 14.55 சேவீேமாக இருந்ேது. 

 ஏப்ரல் மாேேத்ில் உை்பேத்ிப் பபாருட்களுக்கான பணவீக்கம் 10.85 சேவீேமாக 

உயரந்்துள்ளது.  

 இேற்கு இரசாயனங்கள், அடிப்பனடயான உதலாகங்கள், இரசாயனப் பபாருட்கள், 

இயந்திரங்கள், ஜவுளிகள், மின்சார மை்றும் இேர உபகரணங்கள் காரணமாகும். 

 டீசல், பபட்தரால், விமான எரிபபாருள் மை்றும் LPG தபான்ை முக்கிய பிரிவுகளில் நிலவிய 

அதிகப் பணவீக்கம் காரணமாக எரிபபாருள் பணவீக்க விகிேம் 38.66 சேவீேமாக 

இருந்ேது. 

 எரிபபாருள் அல்லாே மை்றும் உணவு அல்லாே கூறுகளுக்கான அசல் பமாேே் விை்பனன 

வினலக் குறியீட்டுப் பணவீக்கமானது நான்கு மாேங்களில் இல்லாே அளவு 

அதிகபட்சமாக 11.1 சேவீேமாக உயரந்்துள்ளது. 
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அந்நிய தநரடி முதலீட்டு ேரோனது ேரைாறு காணாத உெெ்ம் 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் வருடாந்திர அன்னிய தநரடி முேலீட்டு வரவானது 

முன்பு "எப்தபாதும் இல்லாே"அளவான 83.57 பில்லியன் டாலராக பதிவாகியுள்ளது . 

  2020-21 ஆம் ஆண்டில், அன்னிய தநரடி முேலீட்டு வரவு 81.97 பில்லியன் டாலராக இருந்ேது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் உை்பே்திே் துனையில் அன்னிய தநரடி முேலீட்டு பங்கு வரவானது 76% 

அதிகரிே்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் முேல் 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் வனரயிலான தகாவிட் பபருந் 

போை்றிை்குப் பிந்னேய காலகட்டேத்ில் அன்னிய தநரடி முேலீடு 22% அதிகரிேத்ு 171.84 

பில்லியன் டாலனர எட்டியது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி முேல் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வனரயிலான தகாவிட் பபருந் 

போை்றிை்கு முந்னேய காலகட்டே்தில் அன்னிய தநரடி முேலீடு வரவுகள் 141.10 பில்லியன் 

டாலராக பதிவாகியுள்ளன. 

 

 

சூரியகாந்தி மற்றும் தொயா எண்சணய் மீதான இறக்குமதி ேரி 

 இந்ே ஆண்டு மை்றும் 2023-24 ஆம் ஆண்டில் கசச்ா தசாயா எண்பணய் மை்றும் கசச்ா 

சூரியகாந்தி எண்பணய் ஆகியவை்றினனத ்ேலா  20 லட்சம் பமட்ரிக் டன்கள் வனரயில் 

வரியில்லாமல் இைக்குமதி பசய்வேை்கு மே்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது. 

 முன்னோக, அக்தடாபர ்மாேே்தில், சனமயல் எண்பணய்களின் வினலகள் உசச் கட்டமாக 

இருந்ே சமயே்தில் அவை்றின் மீோன அடிப்பனட இைக்குமதி வரிகனள அரசாங்கம் 

குனைேே்து. 

 கசச்ா பாமாயில் மீோன இைக்குமதி வரியானது 10 சேவீேே்தில் இருந்து 2.5% ஆக 

குனைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 கசச்ா தசாயா மை்றும் சூரியகாந்தி எண்பணய் மீோன வரி 7.5 சேவீேேத்ில் இருந்து 2.5% 

ஆக குனைக்கப் பட்டது. 

 

மத்திய அரசுக்கு உபரித் சதாலகப் பரிமாற்றம் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் 30,307 தகாடி ரூபானய மேத்ிய 

அரசுக்கு உபரிே் போனகயாக மாை்ை அனுமதிேத்ுள்ளது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் மே்தியக் குழுவின் 596வது கூட்டமானது, ஆளுநர ் சக்திகாந்ே 

ோஸ் ேனலனமயில் நனடபபை்ைது. 
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 ேை்தபானேயப் பபாருளாோர நினல, உலகளாவிய மை்றும் உள்நாட்டுப் பிரசச்னனகள் 

மை்றும் சமீபேத்ியப் புவிசார ்அரசியல் முன்தனை்ைங்களின் வினளவு ஆகியவை்னை ஆய்வு 

பசய்ே பின்னர,் எதிரப்ாரா இடரத்் போனகனய 5.50 சேவீேமாக னவேத்ிருக்க அந்ே 

வாரியம் ஒப்புக் பகாண்டது. 

 

 

ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுேனத்தின் பங்குகள் விற்பலன 

 

 ஹிந்துஸ்ோன் ஜிங்க் லிமிபடட் (HZL) நிறுவனே்தில் அரசு பகாண்டிருந்ேப் பங்குகளில் 

மீேமுள்ள 29.5% பங்குகனள விை்பேை்குப் பபாருளாோர விவகாரங்கள் மீோன  மேத்ிய 

அனமசச்ரனவக் குழு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

 ஹிந்துஸ்ோன் ஜிங்க் லிமிபடட் நிறுவனே்தில் தவோந்ோ குழுமேத்ின் பங்கு 64.92% ஆகும். 

 ஐடிசி குழுமேத்ில் உள்ள அேன் 7.91% பங்குகனள விை்கவும் அரசுே் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 2023 ஆம் நிதி ஆண்டிை்கான அரசின் முேலீட்டு விலக்கிை்கான இலக்கு 65,000 தகாடி 

ரூபாயாக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ெரே்ததெ விண்சேளி நிலையத்திற்கான முதை் தனியார் பயணம்  

 மூன்று போழிலதிபரக்ள் மை்றும் நாசாவின் முன்னாள் விண்பவளி வீரர ் ஆகிபயார ்  ஒரு 

விண்கவளிப் பயணத்மத முடிதத்ு அகமரிக்காவின் புதளாரிடா கடற்கமரயில் வந்து 

இறங்கினர ். 

 அவரக்ள் இரண்டு வாரங்களுக்கும் தமலாக சரவ்தேச விண்பவளி நினலயேத்ில் ேங்கி 

உள்ளனர.் 

 இது வணிகே் துனைக்கு மிக முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ஒரு பயணமாகும். 

 

பழலமயான மற்றும் சதாலைதூர நட்ெத்திரம் 

 புதிதாக கண்டறியப்பட்ட எகரண்டல் என்ற நட்சத்திரமானது இதுவமரயில் கண்டறியப் 

பட்டதில் போனலதூரத்தில் உள்ள நட்சேத்ிரமாகும். 

 இது நமது புவியில் இருந்து 12.9 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் போனலவில் இருப்போக கருதப் 

படுகிறது. 

 புதிதாக கண்டறியப்பட்ட இந்த நட்சதத்ிரமானது கபருகவடிப்பு நிகழ்ந்த ஒரு பில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்குள் உருவான ஆரம்பகால நட்சே்திரங்களில் ஒன்றாகும். 

ஈர்ப்புப் புல  ஒளிவிலகல் 

 ஈரப்்புப் புல ஒளிவிலகல் எனப்படும் ஒரு நிகழ்வின் காரணமாக மட்டுதம இந்ே குறிப்பிட்ட 

நட்சத்திரத்மதக் கண்டறிய முடிந்தது. 

 ஒரு நட்சேத்ிரம் அல்லது ஒரு அண்டதத்ிலிருந்து  வரும் ஒளியானது மை்பைாரு அண்டம், 

கருந்துனள அல்லது ஏதேனும் ஒரு பபரும்பரப்பு தபான்ை ஒரு கபரும்கபாருளின் அருகில் 

பசல்லும் தபாது, அது ஈரப்்பு வினசயால் வனளகிைது என்பது இதிலிருந்து அறியப் படுகிைது. 

 இேனால் ஒளி மூலே்தின் உருவம் அதன் அசல் வடிவிலிருந்து சினேந்து தோன்ைலாம். 

 இந்ே நிகழ்வு ஈரப்்புப் புல ஒளி விலகல் என்று அனழக்கப் படுகிைது. 

 

புதிய ரக மீக்கடத்திப் சபாருள் 

 நதகாயா பல்கனலக்கழக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் துல்லியக் தகாண இரு அடுக்குத் திருகு 

கிரானபன் எனப்படும் ஒரு புதிய வனக மீக்கடேத்ிப் பபாருளின் மீக்கடேத்ிப் பண்புகனள 

விவரிேத்ுள்ளனர.் 

 ஒரு பபாருள் மீக்கடேத்ியாக பசயல்பட -270°C தபான்ை ஒரு குனைந்ே பவப்பநினல 

தேனவப் படுகிைது. 

 மீக்கடே்திகள் என்பது பசயல்முனையில் எந்ே விதமான ஒரு மின் ேனடயும் இன்றி ஒரு 

மின்தனாட்டே்னேக் கடே்தும் பபாருட்கள் ஆகும். 
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தகாள்களின் அணிேகுப்பு 

 பவள்ளி, வியாழன், பசவ்வாய் மை்றும் சனி ஆகிய நான்கு தகாள்கள் 1,000 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேேத்ின் கனடசி வாரே்தில் ஒதர 

தநரக்்தகாட்டில் அனமந்தன. 

 'தகாள்களின் அணிவகுப்பு' என்றும் பிரபலமாக அறியப்படும் இந்ே அரிய மை்றும் 

ேனிேத்ுவமான தகாள்களின் ஒருங்கினணப்பானது சூரிய உேயே்திை்கு ஒரு மணி தநரம் 

முன்பாக நிகழும். 

 சூரியனின் ஒரு பக்கத்தில் 3 தகாள்களும் ஒதர தநரக்்தகாட்டில் அனமவது மிகவும் 

பபாதுவான நிகழ்வாகும். 

 

  

உைகின் மிகப்சபரிய இலணயேழிப் பாதுகாப்பு பயிற்சி 

 தி டாலின் எனப்படும் எஸ்தடானியா வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனமப்பின் கூட்டுைவு 

இனணயகவளிச ் சிைப்புப் பாதுகாப்பு னமயமானது, ‘லாக்டு ஷீல்ட்ஸ் 2022’ என்ை ஒரு 

பயிை்சினய ஏை்பாடு பசய்கிைது. 

 இது உலகின் மிகப்பபரிய மை்றும் மிகவும் கடினமான வருடாந்திர சரவ்தேச இராணுவ 

இனணயகவளிப் பாதுகாப்புப் பயிை்சியாகும். 

 உக்னரன் மீோன ரஷ்யப் பனடபயடுப்பினனே் போடரந்்து அதிகரிே்து வரும் இனணயே ்

ோக்குேல்களின் அசச்ுறுேே்லுக்கு மே்தியில் இந்ே ஆண்டு இந்தப் பயிை்சி நடேே்ப் படுவது 

குறிப்பிடே்ேகுந்ே அளவில் முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ேது ஆகும். 

 

சமத்தனாை் கைந்த சபட்தராை் தொதலன  

 இந்தியன் ஆயில் காரப்்பதரஷன் நிறுவனமானது அசாமின் தின்சுகியா மாவட்டே்தில் M15 

பபட்தரானலச ்தசாேனன அடிப்பனடயில் அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 M15 என்பது 15% பமே்ேனால் மை்றும் 85% பபட்தரால்  ஆகியவை்றின் கலனவயாகும். 

 இது பசுனம இல்ல வாயுக்களின் பவளிதயை்ைேன்ே 5% முேல் 10% அளவு வனரயில் 

குனைக்க உேவுகிைது. 

 பபட்தராலில் 15% பமேே்னானலக் கலப்பது, நுண்துகள்கள், NOx மை்றும் Sox ஆகிய 

மூலக்கூறுகளின் அடிப்பனடயில் பசுனம இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்னவ 20% அளவு வனர 

குனைக்கும். 
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 பமேே்னால் என்பது CH3OH வாய்ப்பாட்டினனக் பகாண்ட ஒரு திரவ இரசாயனமாகும். 

 இது ஒரு மிேமான, ஆவியாகும் தன்மம ககாண்ட, நிைமை்ை மை்றும் எளிதில் தீப்பை்ைக் 

கூடிய திரவமாகும். 

 

 

இந்த ஆண்டின் முதை் சூரியக் கிரகணம் 

 இந்ே ஆண்டின் முேல் சூரியக் கிரகணமானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி சனிக் 

கிழனமயன்று உலகின் சில பகுதிகளில் பேன்பட்டது. 

 சூரியக் கிரகணம் என்பது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இனடயில் சந்திரன் கடந்து பசல்லும் 

ஒரு நிகழ்வாகும். 

 இது பூமியின் சில பகுதிகளில் சூரிய ஒளினய முழுனமயாகதவா பகுதியாகதவா ேடுேத்ு 

ஓர ்இருள் சூழ்ந்ே நினலனய உருவாக்குகிைது. 

 இது மாேேத்ின் இரண்டாவது அமாவானச அல்லது கருப்பு நிலவு என்றும் அனழக்கப் 

படுகின்ை மை்பைாரு வான் நிகழ்வுடன் இனணந்து நிகழ்ந்ேது. 
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PK2 மூைக்கூறு 

 மண்டியிலுள்ள இந்தியத் போழில்நுட்பக் கல்விக் கழகே்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

நீரிழிவு தநாய்க்கு சிகிசன்சயளிக்கப் பயன்படும் சிறப்பு மருந்து மூலக்கூறு ஒன்னை 

அனடயாளம் கண்டுள்ளனர.் 

 PK2 எனப்படும் இந்ே மூலக்கூைானது, கனணயேத்ின் இன்சுலின் சுரப்பினனே் தூண்டக் 

கூடியது. 

 இந்ே மருந்தினன நீரிழிவு தநாய்க்கு வாய்வழியாக வழங்கப்படும் ஒரு மருந்ோகப் 

பயன்படுே்ேலாம். 

 PK2 ஆனது இன்சுலின் உை்பே்திக்கு அவசியமான ஒரு உயிரணுவான பீட்டா பசல் 

இழப்னபே் ேடுக்கவும் மை்றும் மாை்றியனமக்கவும் பசய்கிைது.  

 இது வனக 1 நீரிழிவு மை்றும் வனக 2 நீரிழிவு தநாய்க்குச ்சிகிசன்ச அளிப்பேை்குப் பயன் 

உள்ளோக இருக்கும். 

 

 

லஹட்ரஜன் எரிசபாருளிை் இயங்கும் இந்தியாவின் முதை் மின்ொரக் கப்பை் 

 துமறமுகங்கள், கப்பல் பபாக்குவரத்து மற்றும் நீரவ்ழித் துமற அமமசச்கமானது, ககாசச்ி 

கப்பல் கட்டும் நிறுவனதத்ில், உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட மஹட்ரஜன் 

எரிகபாருளில் இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் மின்சாரக் கப்பல்கமள வடிவமமத்து 

உருவாக்க உள்ளது. 

 மஹட்ரஜன் மூலம் எரிசக்திமயப் கபறும்  எரிகபாருள் கலன்கள் ஒரு திறன்மிக்க, 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த, சுழிய உமிழ்வு ககாண்ட ஒரு பநரடி மின்பனாட்ட ஆற்றல் 

மூலமாகும். 

 இது ஏற்கனபவ கனரகப் பபருந்து, சரக்குந்து மற்றும் இரயில்களில் பயன்படுதத்ப் பட்டது.  

 பமலும், தற்பபாது கடல்சார ்பயன்பாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

இந்தியக் கடதைாரக் காேை்பலடக் கப்பை் 'கமைா ததவி' 

 சமூகச ் சீரத்ிருதத்வாதியும் ஒரு சுதந்திரப் பபாராட்ட ஆரவ்லருமான கமலாபதவி 

சட்படாபாதய்ாயாவின் நிமனவாக விமரவு பராந்துக் கப்பலான இந்தியக் கடபலாரக் 

காவல்பமடக் கப்பலுக்கு கமலா பதவி என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஐந்து விமரவு பராந்து கப்பல் வரிமசயில் நான்காவது கப்பலாக கமலா பதவி உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 ஆனால் 2021 ஆம் ஆண்டில், நான்காவது கப்பலானது SCG PS பசாராஸ்டர ் கப்பல் ஆக 

கசஷல்ஸ் குடியரசிற்கு ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டதால் இது ஐந்தாவது கப்பலாகக் 

கணக்கிடப் பட்டது. 

கமலாததவி சட்தடாபாத்யாய் 

 நாடு முழுவதும் உள்ள மகவிமனஞரக்ள் மற்றும் கமலஞரக்ளின் பமம்பாட்டிற்காக இவர ்

பணியாற்றினார.் 

 இவர ் இந்தியாவில் கபண்களின் சமூக-கபாருளாதார பமம்பாட்டிற்காகவும் பணி 

ஆற்றினார.் 

 இவருக்கு பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன் மற்றும் ராமன் மகபசபச விருதுகள் ஆகிய 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 

P-75I மற்றும் காற்று ொரா உந்துவிலெத் சதாழிை்நுட்பம் 

 பிரான்சு நாட்டின் கடற்பமடக் குழுவானது, இந்தியக் கடற்பமடயின் P-75I நீரம்ூழ்கிக் 

கப்பல் கட்டமமப்புத் திட்டதத்ில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

  P-75I (திட்டம் 75 இந்தியா) ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் டீசல்-மின்சார நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் 

பிரிவில் கட்டத் திட்டமிடப்பட்ட  ஒரு கப்பலாகும். 

 P-75I திட்டம் ஆனது உத்திசார ் கூட்டாண்மம மாதிரியின் கீழ் பமற்ககாள்ளப்படும் 

இந்தியாவின் முதல் திட்டமாகும். 

 வளிமண்டல ஆக்சிஜமனப் பயன்படுத்தாமல் அணுசக்தி சாரா நீரம்ூழ்கிக் கப்பமல 

இயக்கச ்கசய்யும் கதாழில்நுட்பபம காற்று சாரா உந்துவிமசத் கதாழில்நுட்பம் ஆகும். 

பின்னணி 

 1999 ஆம் ஆண்டில், பாதுகாப்புக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவானது, 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 24 நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கமள உள்நாட்டிபலபய உருவாக்கிப் பமடயில் 

இமணப்பதற்கான ஒரு 30 ஆண்டு காலத்  திட்டத்திமனத் கதாடங்க இந்தியக் கடற் 

பமடக்கு ஒப்புதல் அளிதத்து. 

 முதல் கட்டத்தில், P-75 மற்றும் P-75I என்ற இரண்டு கப்பல் கட்டமமப்புத் திட்டங்கள் 

உருவாக்கப் பட்டன. 

 ஒவ்கவாரு திட்டத்தின் கீழும் ஆறு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் உருவாக்கப்படும். 

 P-75 திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட முதல் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது 2017 ஆம் ஆண்டில் 

பமடயில் இமணக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இறுதி நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான வாக்சீர ் 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் பமடயில் இமணக்கப்பட்டது. 

 

நாொ மனித ஆய்வு ஊரத்ிக் கை ெோை் 2022 

 பஞ்சாப் மை்றும் ேமிழ்நாட்னடச ்தசரந்்ே இரண்டு இந்திய மாணவர ்அணிகளானது மனிே 

ஆய்வு உலாவிக் கல சவால் தபாட்டியில் பவை்றி பபை்றுள்ளன. 

 33 உயரந்ினலப் பள்ளிகள் மை்றும் 58 கல்லூரிகள் உட்பட 91 அணிகள் இந்ேச ் சவாலில் 

பங்தகை்ைன. 
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சேள்ளிக் தகாளுக்கான இஸ்தராவின்  திட்டம் 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது பவள்ளிக் தகாளின் தமை்பரப்பிை்கு கீதழ 

உள்ள கூறுகனளப் பை்றி ஆய்வு பசய்வேை்காக ஒரு விண்கலே்னே அனுப்ப உள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாேே்தில் இஸ்தரா இந்ே விண்கலே்தினன அனுப்ப உள்ளது.  

 அேை்கடுேத்ு ஒரு வருடேத்ிை்குப் பிைகு, அதமனச ் சுை்றும் விண்கலப் பணினயத் 

போடங்க அது திட்டமிட்டுள்ளது. 

 சுை்றும் விண்கலப் பணி என்பது விண்கலேத்ின் சுை்றுப்பானேனய மாை்றுவேை்கு உந்து 

வினச அனமப்புகனளப் பயன்படுேத்ுவோகும். 

 இது ஒரு விண்கலே்னே ஒரு கிரகேத்ின் சுை்றுப்பானேயில் நுனழயச ்பசய்கிைது. 

 சல்பூரிக் அமிலேத்ின் தமகங்கள் இந்ேக் கிரகேன்ே மூடியுள்ளோல், நசச்ுே்ேன்னமயும் 

அரிக்கும் ேன்னமயும் பகாண்ட பவள்ளியின் வளிமண்டலே்னேப் பை்றி ஆராய்வதே 

இே்திட்டேத்ின் தநாக்கமாகும். 

 

ஷிசகை்ைா பாக்டீரியா 

 நசச்ு உமடய உணனவ உண்டேனால் சிறுமி உயிரிழந்ேனேே் போடரந்்து பகரளாவின் 

காசரத்காட்டிலுள்ள பசருவே்தூர ் எனுமிடே்தில் உள்ள உணவகேத்ில் இருந்து உணவு 

மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டது. 

 தமை்பகாள்ளப்பட்ட அந்த தசாேனனயில் சால்தமாபனல்லா மை்றும் ஷிபகல்லா என்ற 

பாக்டீரியாக்கள் அந்ே உணவில் இருந்ேது பேரிய வந்ேது. 

 ஷிபகல்லா என்பது மனிேரக்ளுக்கு தநானய ஏை்படுே்ோே வமகயில் குடலில் வசிக்கும் 

பாக்டீரியாக்களின் குழுவான என்தடாதராபாக்டர ் என்ற குடும்பே்னேச ் தசரந்்ே ஒரு 

பாக்டீரியாவாகும். 

 மனிேரக்ளுக்குப் பாதிப்பினன ஏை்படுே்தும் வமகயில் நான்கு வனகயான ஷிபகல்லா 

பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன - அனவ  ஷிபகல்லா தசானி, ஷிபகல்லா ஃப்பளக்ஸ்பனரி, 

ஷிபகல்லா பாய்டி மை்றும் ஷிபகல்லா டிபசன்டீரியா ஆகியனவாகும். 

 நான்காவது வனக பாக்டீரியமானது, அது உருவாக்கும் நசச்ுப்பபாருளின் காரணமாக 

மிகக் கடுனமயான தநானய ஏை்படுே்துகிைது. 

Award Winners 

STEM Engagement 

Award 

High School Division: Decent Children 
Model Presidency School, Punjab, India 
 
 
College/University Division: Institute 
Tecnologico de Santa Domingo, Santa 
Domingo, Dominician Republic 

Social Media Award High School Division: Bledsoe Country 
High School, Pikeville, Tennessee 
 
College/University Division: Vellore 
Institute of Technology, Vellore, India 
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செே்ோய்க் தகாளிை் நிைநடுக்கம் 

 

 நாசா நிறுவனமானது, ேனது இன்னசட் பசவ்வாய்க் கிரக ேனரயிைங்கு விண்கலம், 

எந்ேபவாருக் கிரகே்திலும் இதுவனர பதிவாகாே மிகப்பபரிய நிலநடுக்கம் பசவ்வாய் 

தகாளில் பதிவானோகக் கண்டறிந்துள்ளது என்று பேரிவிே்துள்ளது. 

 இந்த உலாவி விண்கலமானது, 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாேே்தில் பசவ்வாய் கிரகே்தில் 

முேன்முேலில் ேனரயிைங்கியது.  

 அேன் பின்னர ்1,313 நிலநடுக்கங்கனள இது பதிவு பசய்துள்ளது. 

 பூமியில் நிலநடுக்கங்கள் தமதலாட்டு இயக்கேத்ில் ஏை்படும் மாை்ைங்களால் 

ஏை்படுகின்ைன. 

 இருப்பினும், பசவ்வாய்க் கிரகே்தில் தமதலாட்டு இயக்கங்கள் இல்னல என்பதால்  அேன் 

தமதலாடு ஒரு மாபபரும் ேட்டு தபான்ை அனமப்பாகும். 

 எனதவ, பானைப் பிளவுகள் அல்லது தகாளின் தமலடுக்கில் ஏை்பட்ட பிளவுகள் ஏை்படுேத்ும் 

அழுே்ேங்களால் ‘பசவ்வாய்க் தகாளில் நிலநடுக்கம்’ ஏை்படுகிைது. 
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டபிள்யூ தபாொன் மூைக்கூறு 

 அறிவியலாளரக்ள் "டபிள்யூ தபாசான்" துகள்களின் நினைனய மீண்டும் அளவிட்டனர.் 

 அவரக்ள் அது நிரண்யிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரினயக் காட்டிலும் அதிக எனட பகாண்டது 

என்பனேக் கண்டறிந்ேனர.் 

 புதிய அளவீடானது, டபிள்யூ தபாசானின் நினையின் மிக துல்லியமான அளவீடு ஆகும். 

 புதிய அளவீடானது, நிரண்யிக்கப்பட்ட மாதிரி முழுனமயனடயவில்னல என்று 

பேரிவிக்கிைது. 

 

 

கருந்துலளயின் முதை் புலகப்படம் 

 

 வானியலாளரக்ள் நமது பால்பவளி அண்டேத்ின் னமயேத்ில் உள்ள மிகப்பபரிய கருந் 

துனளயின் முேல் புனகப்படே்னே பவளியிட்டுள்ளனர.் 
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 உலகளாவிய தரடிதயா போனலதநாக்கிகள் வனலயனமப்பின் ஆய்வுகனளப் 

பயன்படுே்தி, ஈபவன்ட் ஹாரிஸான் போனலதநாக்கி (EHT) கூட்டனமப்பு எனப்படும் 

உலகளாவிய ஆராய்சச்ிக் குழுவால் இந்ேப் புனகப்படம் எடுக்கப்பட்டது. 

 இது Sgr A* அல்லது சாகிட்டரியஸ் A எனப்படும் நமது பால்பவளி அண்டேத்ின் னமயேத்ில் 

உள்ள ஒரு மிகப்பபரிய கருந்துனளயாகும். 

 இந்ே கருந்துனள இருப்பேை்கான முேல் தநரடிக் காட்சி சாரந்்ே ஆோரம் இதுவாகும். 

 

நிைவின் மண்ணிை் ேளரக்்கப்பட்ட தாேரங்கள் 

 அறிவியலாளரக்ள் முேல் முனையாக நிலவின் மண்ணில் ோவரங்கனள வளரே்்து 

உள்ளனர.் 

 இது மனிே வரலாை்றிலும் சந்திர மை்றும் விண்பவளி ஆய்விலும் ஒரு புதிய சாேனன 

ஆகும். 

 இது வருங்காலே்தில், நிலவில் அல்லது விண்பவளிப் பயணங்களின் தபாது உணவு மை்றும் 

ஆக்ஸிஜனுக்காக ோவரங்கனள வளரப்்பேை்கான முேல் படியாகும். 

 நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட அப்பல்தலா 11, 12 மை்றும் 17 ஆகிய ஆய்வுக்கலங்களின் மூலம் 12 

கிராம் அல்லது சில தேக்கரண்டி அளவில் நிலவிலிருந்து மண் தசகரிக்கப் பட்டது. 

 

பூமிலயக் கடந்து சென்ற குறுங்தகாள் 

 

 1,600 அடி அளவுள்ள ஒரு மாபபரும் குறுங்தகாளானது, தம 15 ஆம் தேதியன்று பூமினயக் 

கடந்து பசன்றது. 

 388945 (2008 TZ3) எனப்படும் குறுங்தகாளானது தம 16 ஆம் தேதியன்று நமது புவினய 

பநருங்கி  கடந்து கசன்றது. 

 இந்ேக் குறுங்தகாள் பூமினய சுமா1ர ்2.5 மில்லியன் னமல் போனலவில் கடந்து கசன்றது. 

 இருப்பினும், 388945 என்ை குறுங்தகாள் நமது புவினய பநருங்குவது இது முேல் முனை 

அல்ல. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டு தம மாேேத்ில் பூமிக்கு மிக அருகில் 1.7 மில்லியன் னமல் 

போனலவில் புவினயக் கடந்து பசன்ைது. 

 அறிவியலாளரக்ளின் கூை்றுப்படி, இந்ே விண்பவளிப் பானையானது சூரியனனச ் சுை்றி 

வரும் தபாது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை பூமினயக் கடந்து பசல்வது வழக்கமாக 

உள்ளது. 
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 அடுே்ே முனை இது 2024 ஆம் ஆண்டு தம மாேே்தில் புவினய பநருங்கி வரும்.  

 ஆனால் பவகு போனலவில் 6.9 னமல் போனலவில் புவினய இது கடந்து கசல்லும். 

 

அமை்தியா 

 

 அமல்தியா என்பது வியாழனின் 53 துனணக்தகாள்களில் ஒன்ைாகும். 

 இது நான்கு கலிலியன் நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிைகு, முேன்முேலில் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்ட துனணக்தகாள் ஆகும்.  

 தமலும் இது மை்ை எல்லாவை்னையும் விட பபரிோன துனணக் தகாள் (5வது) ஆகும். 

 வியாழனுக்கு அருகானமயில் உள்ள துனணக் தகாள்களின் வரினசயில், அமல்தியா அேன் 

மூன்ைாவது  துனணக்தகாள் ஆகும்.  

 இது ஒரு முனை வியாழனனச ் சுை்றி வர எடுத்துக் ககாள்ளும் பநரம் பவறும் 12 மணி 

தநரதம ஆகும். 

 1979 ஆம் ஆண்டில் வாதயஜர ்1 மை்றும் வாதயஜர ்2 ஆகியவை்ைாலும், 2002 ஆம் ஆண்டில் 

கலிலிதயா விண்கலம் ஆகிய மூன்று விண்கலங்களால் மட்டுதம இது கண்டறியப் பட்டது. 

 அமல்தியாவிை்கு இரண்டு விண்கலங்கள் மட்டுதம பசன்றுள்ளன - அனவ வாதயஜர ்

மை்றும் கலிலிதயா ஆகியனவாகும். 

 

திட ஏவுகை உந்திகள் தொதலனகள் 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது, HS200 எனப்படும் திட ஏவுகல உந்திகள் 

தசாேனனகள் நினலச ்தசாேனனனய பவை்றிகரமாக தமை்பகாண்டுள்ளது. 

 இந்ேச ் தசாேனனனய பவை்றிகரமாக முடிேே்து இஸ்தராவின் புகழ்பபை்ை ககன்யான் 

மனிே விண்பவளிப் பயணே் திட்டேத்ிை்கு ஒரு முக்கியமான னமல்கல் ஆகும். 
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 HS200 என்ற உந்தியானது திருவனந்ேபுரே்தில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்பவளி 

னமயேத்ினால் வடிவனமக்கப் பட்டு உருவாக்கப்பட்டது.  

 அதே சமயம் உந்திகளின் வாரப்்புச ் பசயல்முனை ஸ்ரீஹரிக்தகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் 

ேவான் விண்பவளி னமயே்தில் நினைவு பசய்யப்பட்டது. 

 S200 தமாட்டார ்என்பது LVM3 ஏவுகலேத்ின் முேல் நிமலயில் கசயல்படும். 

 இது 4,000 கிதலா எனடயுள்ள ஒரு பசயை்னகக் தகானளப் புவிநினலப் பரிமாை்ை சுை்றுப் 

பானேயில் நினல நிறுேத்ுவேை்கான கூடுேலாக பபாருேே்ப்பட்ட ஏவுகல உந்திகளாக 

வடிவனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

ஐஎன்எஸ் சூரத் & ஐஎன்எஸ் உதயகிரி 

 உள்நாட்டிதலதயே் ேயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு  இந்தியக் கடை்பனடப் தபாரக்்கப்பல்கள் 

சமீபேத்ில் பனடயில் இனணக்கப்பட்டன. 

 அனவ,  திட்டம் 15 பி அழிப்புக் கப்பலான இந்திய கடை்பனடக் கப்பல் (INS) சூரே் மை்றும் 

திட்டம் 17 ஏ தபாரக்் கப்பலான இந்தியக் கடை்பனடக் கப்பல் உேயகிரி ஆகியனவாகும். 

 திட்டம் 15 பி அழிப்புக் கப்பல்களின் வரினசயில்  ‘சூரே’் நான்காவது கப்பலாகும். 

 ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலேத்ில் உள்ள மனலே ் போடரின் நினனவாக பபயரிடப்பட்ட 

‘உேயகிரி’ திட்டம் 17 ஏ தபாரக்் கப்பல்களின் வரினசயில் மூன்ைாவது கப்பலாகும். 

 இனவ தமம்படுேே்ப்பட்ட தரடாருக்குப் புலப்படாே அம்சங்கள், தமம்பட்ட ஆயுேங்கள் 

மை்றும் உணரவ்ிகள் மை்றும் இயங்குேள தமலாண்னம அனமப்புகளுடன் கூடிய P17 ரக 

தபார ்விமானங்கனள (ஷிவாலிக் வகுப்பு ) வரினசயில் உருவாக்கப்பட்டனவ ஆகும். 

 

இரட்லட ேளிமண்டைவியை் ஆய்வுக் கைன் 

 பூமியின் வளிமண்டலே்தில் நிகழும் விண்பவளிச ் சாரந்்ே வானினல நிகழ்வுகளின் 

வினளவுகனளப்  பை்றித் ேகவல் தசகரிப்பேை்காக இஸ்தரா ஒரு இரட்னட வளிமண்டல 

வியல் ஆய்வுக் கலனன அனுப்பே் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 பூமியின் உயரடுக்கு வளிமண்டலே்தில் விண்பவளி சாரந்்ே வானினல நிகழ்வுகளால் 

அட்சதரனக மை்றும் தீரக்்கதரனகயில் ஏை்படும் வினளவுகனளப் பை்றிய ேகவல்கனளச ்

தசகரிப்பனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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 இேை்கு DISHA-H&L ஆய்வுப் பணி எனப் பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ேே் திட்டே்தில் இரண்டு பசயை்னகக் தகாள்கள்  அனுப்பப்படும். 

o உயர ்சாய்வு சுை்றுப்பானேயில் ஒன்றும் (DISHA-H) 

o ோழ்மட்ட சாய்வு சுை்றுப்பானேயில் ஒன்றுமாக (DISHA-L) இனவ நினல நிறுேே்ப் 

படும். 

 DISHA என்பது ''Disturbed and Quiet time Ionosphere-Thermosphere systems at High Altitudes' 

என்பேன் சுருக்கமாகும். 

 

 

லித்தியம்-ெை்பர் மின்கைங்கள் 

 பிலபடல்பியாவில் உள்ள ட்பரக்சல் பல்கனலக்கழகேத்ின் பபாறியாளரக்ள் புதிய 

லிேத்ியம்-சல்பர ்(Li-S) பசல் (மின்கலம்) போழில்நுட்பே்னே உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இது ேை்தபானேய லிே்தியம்-அயனி (லி-அயனி) மின்கலங்கனள விட திைன்மிக்க, 

நினலயான மை்றும் பசலவு குனைந்ே மின்கலங்கனள உருவாக்குவேை்கு வழி வகுக்கும். 

 இது லித்தியம்-அயனி மின்கலங்களில் காணப்படும் தகாபால்ட்டுக்குப் பதிலாக 

கந்ேகே்னேப் பயன்படுே்துகிைது. 

 சல்பர ் (கந்ேகம்) என்பது மிக அதிகமாகக் கினடக்கக் கூடிய ேனிமமாக, ஒரு மலிவான 

வினலயில் கினடக்கிைது. 

 அதே சமயம் தகாபால்ட் அரிோன மை்றும் வினல உயரந்்ே ஒரு ேனிமமாகும். 

 தமலும், இனவ அதிக ஆை்ைல் அடரே்த்ினயக் பகாண்டுள்ளன.  

 தமலும் வழக்கமான லித்தியம்-அயனி மின்கலங்கனள விட இரண்டு மடங்கு அளவு 

மின்னாை்ைனலச ்தசமிேத்ு னவேத்ிருக்கும் பண்பு உனடயனவயாகும். 
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கப்பை் எதிரப்்பு ஏவுகலண 

 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பானது, உள்நாட்டில் உருவாக்கப் பட்ட 

கப்பல் எதிரப்்பு ஏவுகனணயின் முேல் தசாேனனனய பவை்றிகரமாக தமை் பகாண்டது. 

 இந்ே ஏவுகனண ஒடிசாவில் உள்ள பாலதசார ் என்னுமிடே்திலுள்ள ஒருங்கினணந்ே 

தசாேனனத் ேளே்தில் (ITR) இருந்து சீக்கிங் 42B எனும் கடை்பனட பஹலிகாப்டர ் மூலம் 

கசலுதத்ிப் பரிதசாதிக்கப்பட்டது. 

 இந்தியக் கடை்பனடக்காக உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட, விமானம் மூலம் ஏவப் படக் 

கூடிய முேல் கப்பல் எதிரப்்பு ஏவுகனண அனமப்பு இதுவாகும். 
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சூப்பர் ஃப்ளேர் ப்ளட் மூன் ெந்திர கிரகணம் 

 

 2022 ஆம் ஆண்டின் முேல் சந்திர கிரகணம் தம 15 ஆம் தேதி ஏை்பட்டது. 

 நிலவானது பிரமிக்க னவக்கும் வனகயில் சிவப்பு நிைே்தில் காணப்பட்டது. 

 இனே சூப்பர ்மூன் என்றும் பிளட் மூன் என்றும் அனழப்பர.் 

 இது ஒரு ‘முழு சந்திர கிரகணம்' ஆகும். 

 பூமிக்கு அருகில் வரும் தபாது பபரிோகே் தோன்றும் முழு நிலவு ோன் சூப்பர ் மூன் 

எனப்படும். 

 சந்திரன் சிவப்பு நிைேத்ில் தோன்றினால் அது இரேே் நிலவு (பிளட் மூன்) எனப்படும். 

 பூமியின் நிழலின் உள் பகுதியினுள் சந்திரன் நகரும் தபாது, புவியின் நிழல் சந்திரனன 

முழுவதுமாக மூடுவது முழு சந்திர கிரகணம் ஆகும். 

 

உைகின் முதை் உயிரே்ாழத் தகுந்த கிரகம் 

 

 விண்பவளியில் பயணிக்கும் போனலதநாக்கி மூலம் வானே்னே ஆய்வு பசய்யும் 

விண்பவளித் திட்டே்னே சீன அறிவியலாளரக்ள் முன்பமாழிந்துள்ளனர.் 

 பூமியில் இருந்து சுமார ் 32 ஒளியாண்டுகள் போனலவில் உள்ள சூரியக் குடும்பே்திை்கு 

பவளிதய வாழும் பூமி தபான்ை கிரகங்கனளக் கண்டறிவனே இது தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

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


                   
 

103 
 

 க்தளாஸ்னப வாழேே்குந்ே புைக்தகாள் ஆய்வு (க்தளாஸ்னப ஹாபிடபிள் எக்தஸா 

பிளாபனட் சரத்வ (CHES) என்று இே்திட்டேத்ிை்கு பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 அருகிலுள்ள சூரியனனப் தபான்ை நட்சே்திரங்கனளச ் சுை்றி உயிர ் வாழே் ேகுந்ே நிலப் 

பரப்பு தகாள்கனளே ்தேடுவேை்காக பவண்டிப் பிரேத்ிதயகமாக வடிவனமக்கப்பட்ட முேல் 

விண்பவளிப் பயணமாக இது இருக்கும். 

 

புளூட்தடாவிை் பனிக்கட்டி எரிமலைக் குழம்புகள் 

 புளூட்தடா பை்றிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நாசாவின் நியூ ஹாரிஸான் கசயற்மகக் 

பகாள் மூலம் பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 பனிக்கட்டி எரிமனலக் குழம்புகள் அேன் தமை்பரப்பின் கணிசமான பகுதிகளில் பரவி 

உள்ளோக இந்ே ஆய்வு பேரிவிே்ேது. 

 இந்ேக் கண்டுபிடிப்புகள், புளூட்தடாவில் உள்ள னரட் தமான்ஸ் என்ை மனல தபான்ை 

நிலப்பரப்பு அம்சேத்ினனக் குறிே்ே கவனே்னே ஈரே்்ேது. 

 புளூட்தடாவில் னரட் தமான்ஸ் என்ை மனலதபான்ை நிலப்பரப்பு அம்சம் கண்டு பிடிக்கப் 

பட்டது.  

 இது அேன் சுை்றுப்புைப் பகுதிகனள விட 4-5 கி.மீ. உயரந்்து காணப்படுகிைது. 

 புளூட்தடானவச ்பசன்ைனடந்ே ஒதர விண்கலம் நாசாவின் நியூ ஹாரிஸான் ஆகும்.  

 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாேேத்ில் இந்ே விண்கலம் அந்ேக் குறுங்தகாளின் அருகில் 

பசன்ைது. 

 

கருந்துலளயின் ததாற்றம் 
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 இந்தியாவின் ஆஸ்ட்தராசாட் விண்பவளி போனலதநாக்கியானது, 500வது முனையாக 

விண்பவளியில் கருந்துனள தோை்ைேத்ினனக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 இேன் ஈரப்்பிலிருந்து ஒளி கூட ேப்ப முடியாே நிமலயில் கருந்துனள என்பது 

விண்பவளியில் ஈரப்்பு வினச மிகவும் வலுவாக உள்ள இடமாகும்.. 

 ஐந்து ஆய்வுக் கருவிகனளக் பகாண்ட ஆஸ்ட்தராசாட், புை ஊோ, ஒளியியல் மை்றும் 

ஊடுகதிர ்கதிரவ்ீசச்ு ஆகியவை்றில் தபரண்டே்தினனக் குறிேத்ு ஆய்வு பசய்கிைது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட ஆஸ்ட்தராசாட், ஒரு நட்சே்திரம் பசயல் இழக்கும் 

தபாது ஏை்படும் காமா-கதிர ்பவடிப்புகனளப் பை்றி ஆய்வு பசய்து வருகிைது. 

 

மரபணு மாற்றப்பட்டப் பயிரக்ளுக்கான ஆராய்ெச்ி விதிமுலறகள் 

 உயிரித் போழில்நுட்பே் துனையானது, மரபணு மாை்ைப்பட்ட (GM) பயிரக்ள் பை்றிய 

ஆராய்சச்ி மை்றும் பயிரக்ளின் மரபணுக்கனள மாை்ை அயல் மரபணுக்கனளப் 

பயன்படுே்ேச ் கசய்வேை்கான சவால்கனளே் ேவிரப்்பது ஆகியவை்றிை்கான 

விதிமுனைகனள ேளரே்த்ும் வழிகாட்டுேல்கனள பவளியிட்டுள்ளது. 

மரபணு மாற்றப்பட்ட தாேரங்களின் பாதுகாப்பு மதிப்பீடு- 2022 

 இந்ே வழிகாட்டுேல்களானது, இந்தியாவில் மரபணு மாை்ைத் போழில்நுட்பங்களின் 

தமம்பாடு மை்றும் நினலயானப் பயன்பாட்டிை்கான பசயை்திட்டமாகும். 

 மரபணு மாை்ைத் போழில்நுட்பே்னேப் பயன்படுேத்ித் ோவரே்தின் மரபணுனவ மாை்றி 

அனமக்கும். 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு மரபணு பபாறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் அனுமதினயப் 

பபறுவதில் இருந்து இது விலக்கு அளிக்கிைது. 

 மரபணு மாை்ைப்பட்ட வினேகனள உருவாக்க ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கனடபிடிக்க 

தவண்டிய அனனேத்ு விதிமுனைகளும், மரபணுப் பபாறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 

அனுமதி தேனவப்படுகின்ை உட்பிரிவுகனளே் ேவிர மை்ை மரபணு திருேே்ப்பட்ட 

வினேகளுக்குப் பபாருந்தும் என்று இந்ே வழிகாட்டுேல்கள் கூறுகின்ைன. 

 

பயிற்சி விமானம் HANSA-NG 

 இது மேத்ிய அறிவியல் மை்றும் போழில்துனை அமமப்பின் தேசிய வான்கவளி 

ஆய்வகங்கள் (CSIR-NAL) மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. 

 HANSA-NG, அல்லது HANSA-புதிய ேனலமுனை என்பது மிகவும் தமம்படுதத்ப்பட்டப் பயிை்சி 

விமானங்களில் ஒன்ைாகும். 

 HANSA-NG என்பது 1993 ஆம் ஆண்டில் முேல் முனையாக வானில் பைந்து, 2000 ஆம் ஆண்டில் 

சான்றிேழ் பபை்ை HANSA விமானேத்ின் தமம்படுே்ேப்பட்ட வடிவமாகும். 

 இது குனைந்ே வினல மை்றும் குனைந்ே எரிபபாருள் நுகரவ்ு காரணமாக வணிக 

ரீதியிலான னபலட் (வானூரத்ி ஓட்டுநர)் உரிம வழங்கீட்டு (CPL) பசயல்முனைக்கு உகந்ே 

சிைந்ே விமானமாகும். 
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பரம் சபாருள் மீத்திறன் கணினி 

 

 பரம் பபாருள் என்பது திருசச்ிராப்பள்ளியில் உள்ள தேசியத் போழில்நுட்பக் கல்விக் 

கழகேத்ில் போடங்கப்பட்டுள்ள ஒரு அதிநவீன மீேத்ிைன் கணினி ஆகும். 

 தேசிய மீே்திைன் கணினி திட்டே்தின் 2 ஆம் கட்டே்தின் கீழ் பரம் பபாருள் மீேத்ிைன் 

கணினி வசதியானது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 பரம் சிேத்ி-AI என்பது தேசிய மீேத்ிைன் கணினி திட்டேத்ின் கீழ் கட்டனமக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் அதிவினரவான மை்றும் 5.26 பபடாபிளாப்ஸ் திைன் பகாண்ட மீேத்ிைன் 

கணினி ஆகும். 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

உைக நிைக் கண்தணாட்ட அறிக்லக 2 

 ஆப்பிரிக்காவில் நனடபபை உள்ள 15வது உறுப்பினரக்ள் மாநாட்டிை்கு முன்னோக, 

பானலவனமாக்குேனலத் தடுப்பேை்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒப்பந்த அனமப்பானது 

2வது நிலக் கண்தணாட்ட அறிக்னகயினன பவளியிட்டுள்ளது. 

 பூமியின் நிலப்பரப்பில் 40% நிலப்பரப்பானது குறிப்பாக நவீன தவளாண்னமயின் 

காரணமாக ஏை்கனதவ சீரழிந்துவிட்டது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிை்குள் பேன் அபமரிக்காவின் பரப்பளவினன ஒேே் அளவிலான நிலே்தின் 

ேரம் தமலும் பகடும் என்று இந்ே அறிக்னக கணிேத்ுள்ளது. 
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இயற்லக அன்லன - ஒரு 'உயிருள்ள நபர்' 

 

 பசன்னன உயரநீ்திமன்ைமானது இயை்னக அன்னனனய உயிர ் வாழும் ஒரு நபரின் 

அனனே்து உரினமகளும் கடனமகளும் பபாறுப்புகளும் பகாண்ட ஓர ் உயிரினமாக 

அறிவிேத்ுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், உே்ேரகாண்டில் உள்ள கங்னக, யமுனன, அவை்றின் துனண நதிகள் 

மை்றும் இந்ே நதிகளுக்கு நீரினன அளிக்கும் பனிப்பானைகள் மை்றும் நீரப்் பிடிப்புகள் ஒரு 

உயிரினமாக உரினமகனளக் பகாண்டுள்ளன என்று உேே்ரகாண்ட் உயரநீ்திமன்ைம் 

தீரப்்பளிே்ேது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், அதே உயரநீ்திமன்ைம் ஒட்டு கமாதத் முழு விலங்குக் குடும்பமும் 

உயிருள்ள ஒரு நபர ்பகாண்டுள்ள  அமனதத்ு உரினமகனளயும் பகாண்டுள்ளது என்று ஒரு 

தீரப்்பிமன அளிே்ேது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், பஞ்சாப் மை்றும் ஹரியானா உயரநீ்திமன்ைம் ஆனது சண்டிகர ்

நகரே்தில் உள்ள சுக்னா ஏரினய ஓர ்உயிருள்ள அனமப்பாக அறிவிே்து உே்ேரவிட்டது. 

 

சிசமண்ட் கைலேயிை் ஒற்லறப் பயன்பாட்டு முகக்கேெங்களின் பயன்பாடு 

 அதிக நாட்கள் நீடிக்கக் கூடிய மை்றும் வலினமயான கை்கானரயினன உருவாக்கச ்

கசய்வதில், சிபமண்ட் கலனவயில் ஒருமுனை உபதயாகிே்துே் தூக்கி எறியப்படும் முகக் 

கவசங்கனளப் பயன்படுே்துவேை்கான ஒரு வழிமுனைனய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பசயல் 

விளக்கம் கசய்து காட்டினர.் 

 முகக்கவசம் ேயாரிக்கப் பயன்படுே்ேப்படும் இனழகனளப் பயன்படுே்தி ேயாரிக்கப் 

பட்ட சிபமண்ட் கலனவயானது, பபாதுவாகப் பயன்படுே்ேப்படும் சிபமண்னட விட 47 

சேவீேம் வலினமயானது. 

 மறுசுழை்சி பசய்யப்படாவிட்டால், ஒருமுனை உபதயாகிேத்ுே் தூக்கி எறியப்படும் முகக் 

கவசங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு தமல் சினேயாமல் உள்ளதால் அனவ சுை்றுச ்சூழலுக்குப் 

பபரும் ஆபே்னே ஏை்படுே்துகின்ைன. 

 

உைக காடுகளின் நிலை அறிக்லக – 2022 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் உணவு மற்றும் பவளாண்மம அமமப்பினால் 

கவளியிடப்படும் ஒரு முதன்மமயான அறிக்மகயாகும். 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற இந்த அறிக்மக கவளியிடப்படுகிறது. 
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 பூமியின் புவியியல் பரப்பில், 4.06 பில்லியன் பஹக்தடர ் (31%) பரப்பில் காடுகள் 

அமமந்துள்ளன. 

 காடுகளின் அழிப்பு காரணமாக கடந்த 30 ஆண்டுகளில் (1990 மற்றும் 2020 ஆண்டுகளுக்கு 

இமடயில்) உலகிலுள்ள கமாத்தக் காடுகளில் சுமார ் 10.34% (420 மில்லியன் பஹக்தடர)் 

காடுகள் அழிந்துள்ளது. 

 2015 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு  இமடயில் ஒவ்பவார ்ஆண்டிலும் 10 மில்லியன் 

கஹக்படர ்அளவிலான காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன. 

 காடுகளின் மீதான மனித அழுத்தம் கதாடரந்்து அதிகரிதத்ால், அடுதத் சில 

தசாப்தங்களில் புதிய விலங்குகள் மூலம் பரவக்கூடிய மவரஸ் பநாய்களுக்கான மிகப் 

கபரிய மமயமாக இந்தியாவும் சீனாவும் உருவாகலாம். 

 

தீவிர சேப்பக்காற்று 

 அதிகபட்ச பவப்பநினல 40 டிகிரி பசல்சியஸுக்கு தமலும், இயல்னப விட குனைந்ே 

பட்சமாக 4.5 புள்ளிகள் அதிகமாக இருக்கும் தபாதும் பவப்பக்காை்று வீசுவோக 

அறிவிக்கப் படுகிைது. 

 கடந்ே 122 ஆண்டுகளில் இல்லாே வனகயில் வடதமை்கு இந்தியாவில் ஏப்ரல் மாேம் அதிக 

பவப்ப நினல பதிவாகியுள்ளோக இந்திய வானினல ஆய்வு னமயம் பேரிவிே்து உள்ளது. 

 பீகார,் ஜாரக்்கண்ட் மை்றும் தமை்கு வங்காளேத்ின் பபரும் பகுதிகளில் 40 டிகிரி 

பசல்சியஸுக்கு தமல் பவப்பநினல அதிகரிேே்ோல், வழக்கே்திை்கு மாைாக மிக 

பவப்பமான ஏப்ரல் மாேமாகவும் இது மாறியுள்ளது. 

 ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி வனர சராசரி அதிகபட்ச பவப்பநினல 35.7 டிகிரி பசல்சியஸ் ஆகும். 

 இது  கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்ே மாேேத்ில் பதிவாகாே அதிகபட்ச பவப்ப நினல 

ஆகும். 

 முழு அளவில் பதிவு பசய்யப்பட்ட பவப்பநினலகளின் அடிப்பனடயில், ஒரு புவிப் பரப்பில் 

அதிகபட்சமாக 45 டிகிரி பசல்சியஸ் பவப்பநினல பதிவாகும் தபாது பவப்பக் காை்று 

ஏை்பட்டுள்ளோக அறிவிக்கப் படுகிைது. 

 அதிகபட்ச பவப்பநினல 47 டிகிரினயே் ோண்டினால் கடுனமயான பவப்பக்காை்று 

ஏை்பட்டுள்ளோக அறிவிக்கப் படும். 
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புதிய மின்மினிப் பூெச்ி இனங்கள் 

 

 ஆனனமனல புலிகள் காப்பகே்தில் ஒரு புதிய வனக மின்மினிப் பூசச்ி இனமானது 

கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 பல இலட்சம் மின்மினிப் பூசச்ிகள் இந்ேக் காடு முழுவதும் ேங்கள் ஒளிகனள ஒருங்தக 

ஒளிரச ்பசய்து பகாண்டிருந்ேன. 

 ஒரு மரேத்ில் பேன்பட்ட பவளிசச்மானது, காடு முழுவதும் சுழை்சி முனையில் காடு 

முழுவதும் பகாண்டு பசல்லப்பட்டது.  

 தமலும் இந்ே சுழை்சி இரவு முழுவதும் போடரந்்ேது. 

 ஒவ்பவாரு மரமும் பவவ்தவறு ஒளிரும் வடிவேன்ேக் பகாண்டிருப்போகே் தோை்ைம் 

அளிேே்ன. 

 

மிகப்சபரிய சமகாராப்டர ்லடதனாெர ்

 அரப்ஜன்டினாவின் போல்லியல் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உயிரச் ் சங்கிலியின் உயர ்

நினலயிலுள்ள தவட்னடயாடும் னடதனாசர ்இனம் ஒன்னைக் கண்டுபிடிேத்ு உள்ளனர.் 

 இந்ே னடதனாசரின் அறிவியல் பபயர ் "பமய்ப் தமக்தராதோரஸ்" என்று சூட்டப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்ே னடதனாசர ் படிமமானது அரப்ஜன்டினாவின் சாண்டா குரூஸ் மாகாணேத்ில் 2019 

ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 புதிோகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்ே னடதனாசர ் இனமானது சுமார ் 70 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிபரட்தடசியஸ் காலேத்ின் இறுதிக் கட்டேத்ில் ஏதோ ஒரு 

பகுதியில் வாழ்ந்ேோகும். 

 இந்ே இனம் சுமார ்66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முை்றிலுமாக அழிந்ேது. 
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உைகின் மிகெச்ிறிய கடை்ோழ் பாலூட்டி இனம்  

 

 உலகின் மிகசச்ிறிய கடல்வாழ் பாலூட்டி இனமான 'வாக்கிடா தபாரத்பாயிஸ்' எனப் படும் 

ஒருவனக கடல்வாழ் ஓங்கில்களானது அேன் ஒதரகயாரு வாழ்விடமான பமக்சிதகாவின் 

கலிதபாரன்ியா வனளகுடா பகுதியில் பவறும் 10 மட்டுதம உள்ளோல் அனவ அழிவின் 

விளிம்பில் உள்ளன. 

 சரவ்தேச இயை்னகப் பாதுகாப்பு கூட்டமமப்பு ஆனது (IUCN) அழிவின் ஆபே்தில் உள்ள 

தபாரத்பாயிஸ் இனங்கனள மீண்டும் ேனது பட்டியலில் தசரே்்துள்ளது. 

 இனவ 55 கிதலா வனர எனடயும், 1.5 மீட்டர ்நீளமும் பகாண்டதாகும்.  

 இது அனனே்து பசட்தடசியன்களிலும் (நீரவ்ாழ் பாலூட்டிக் குழுமம்) மிகச ்சிறியோகும். 

 

உைகப் பறலேகளின் நிலை 

 உலகப் பைனவகளின் நினல என்பது சுை்றுசச்ூழல் வளங்களின் மீதான ஒரு வருடாந்திர 

மதிப்பாய்வு ஆகும். 

 இது BirdLife International என்ற நிறுவனத்தின் புகழ்வாய்ந்த ஒரு அறிவியல் பதிப்பாகும். 

 ‘உலகப் பைனவகளின் நினல’ என்ை ஓர ் புதிய மதிப்பாய்வின்படி, உலகளவில் 

ேை்தபாதுள்ள பைனவ இனங்களில் தோராயமாக 48% இனங்களின் எண்ணிக்னக 

வீழ்சச்ினய எதிரப்காண்டுள்ளோக அறியப்படுகிைது அல்லது கருேப்படுகிைது. 

 கண்டறியப்பட்ட 10,994 பைனவ இனங்களில் ஏைக்குனையப் பாதி இனங்கள் இயை்னக 

மை்றும் பருவநினல மாை்ைம் ஆகியவை்றில் விரிவனடந்து வரும் மனிேத் ோக்கம் 

காரணமாக இந்ே அசச்ுறுே்ேலுக்கு உட்படுே்ேப்பட்டுள்ளன. 

 146 இனங்கள் மீதான சமீபேத்ிய வருடாந்திரப் தபாக்குகள் கணக்கிடப்பட்ட நிமலயில் 

இந்தியாவில் பைனவகளின் பன்முகே்ேன்னம குனைந்து வரும் தபாக்கு மிக ஆபேே்ான 

ஒன்றாக உள்ளது. 

 இவை்றுள், கிட்டேே்ட்ட 80% அளவிலான பறமவ இனங்கள் எண்ணிக்னகயில் குனைந்து 

வருவபதாடு, கிட்டே்ேட்ட 50% அளவிலான பறமவ இனங்கள்  வலுவான சரிவினனக் 

கண்டுள்ளன. 
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 ஆய்வு பசய்யப்பட்ட உயிரினங்களில் 6 சேவீேே்திை்கும் தமலானனவ நினலயான 

எண்ணிக்னகனயக் பகாண்டுள்ளபதாடு, தமலும், 14% இனங்களின் எண்ணிக்னக 

அதிகரிே்து வரும் தபாக்குகனளக் பகாண்டுள்ளன. 

 உலகில் எஞ்சியிருக்கும் பைனவ இனங்களில் 14 சேவீேேத்ினன மனிேரக்ள் உணவாக 

உட்பகாள்கின்ைனர.் 

 

பாண்டனை் ஈரநிைம் 

 கதன் அகமரிக்காவில் உள்ள பாண்டனல் எனப்படும் உலகின் மிகப்கபரிய சதுப்பு 

நிலமானது அழிந்து விடும் அபாயத்தில் உள்ளது. 

 இது பூமியிபலபய அதிகளவு பல்லுயிரத்் தன்மமமயக் ககாண்டிருக்கும் அமமப்புகளில் 

ஒன்றின் மீதான ஒட்டுகமாத்தத் தாக்கத்மத கருத்தில் ககாள்ளத் தவறிய உள்நாட்டு 

மற்றும் கவளிப்பமடயான சில சிறிய முடிவுகபள இதற்குக் காரணமாகும். 

 இது பிபரசில், பராகுபவ மற்றும் கபாலிவியா ஆகிய நாடுகளில் 179,000 கிபலா மீட்டருக்கும் 

அதிகமான பரப்பளவில் பரவிக் காணப்படுகிறது. 

 

 

UNCCD COP15 

 தகாட் டி ஐவரி நாட்டில் நனடபபை்ை (தமை்கு ஆப்பிரிக்கா) பானலவனமாக்கனல 

எதிரே்்துப் தபாராடுவேை்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சனபயின் மாநாட்டு அனமப்பின் 

15வது உறுப்பினரக்ள் மாநாட்டில் (COP15) இந்தியா பங்பகற்ைது. 

 COP 15 மாநாடானது, பானலவனமாக்கல், நிலச ் சீரழிவு மை்றும் வைட்சி ஆகியவை்றிை்கு 

எதிரான தபாராட்டேத்ில் ஒரு முக்கிய இயக்கமாகும். 

 இேை்கான கருே்துரு: 'நிலம். வாழ்வு. மரபு: பை்ைாக்குனையிலிருந்துச ் பசழிப்பிமன 

தநாக்கி' என்போகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டின் படல்லிப் பிரகடனமானது பானலவனமாக்கனல எதிரே்்துப் 

தபாராடுவேை்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சனபயின் மாநாட்டு அனமப்பின் 14வது பங்குோர 

மாநாட்டில் னகபயழுே்திடப்பட்டது. 

 பானலவனமாக்கனல எதிரே்த்ுப் தபாராடுவேை்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சனபயின் 

மாநாட்டு அனமப்பானது 1994 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 
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Drought in Numbers 2022 – அறிக்லக 

 

 ேை்தபாது நனடபபை்று வரும் பானலவனமாக்கனல எதிரே்்துப் தபாராடுவேை்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் சனபயின் மாநாட்டு அனமப்பின் 15வது பங்குோரர ்மாநாட்டில் (CoP15) ‘Drought 

in Numbers 2022’ என்ை ேனலப்பிலான ஒரு அறிக்னக பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்ேச ் சமீபேத்ிய மதிப்பீடானது, 196 நாடுகளில் கடந்ே 122 ஆண்டுகளில் பதிவான 

வைட்சிகள் பை்றியும், வாழ்க்னக மை்றும் வாழ்வாோரேத்ின் மீோன அேன் ோக்கங்கள் 

பை்றியும் பகுப்பாய்வு பசய்ேது. 

 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, உலகில் வைட்சிகள் அடிக்கடி ஏை்படும் நினலகள் மை்றும் அேன் 

கால அளவு ஆகியனவ 29 சேவீேம் அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 புவியியல் ரதீியாக, இந்தியாவின் வைட்சிப் பாதிப்பு நினலயானது, ஆப்பிரிக்காவின்  

துனண சஹாராப் பகுதி நாடுகளுடன் ஒப்பிடப் படுகிைது. 

 கடுனமயான வைட்சியின் வினளவானது, 1998 முேல் 2017 வனரயிலான 20 ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவின் பமாே்ே உள்நாட்டு உை்பே்தினய 2முேல் 5 சேவீேம் வனர குனைேத்ுள்ளோக 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

உைகளாவிய ேருடாந்திரம் முதை் பத்தாண்டு காை பருேநிலை தகேை் அறிக்லக  

 உலகளாவிய வருடாந்திரம் முேல் பேே்ாண்டு கால பருவநினல ேகவல் அறிக்னக என்பது 

சமீபேத்ில் உலக வானினல அனமப்பினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 அடுே்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் உலகம் 1.5 டிகிரி பசல்சியஸ் பவப்பமயமாேல் என்ை ஒரு 

வரம்பினனே் ேை்காலிகமாக மீறுவேை்கு 50 சேவீே வாய்ப்பு உள்ளது. 

 2022 மை்றும் 2026 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடயில் குனைந்ேபட்சமாக ஒரு ஆண்டாவது 

2016 ஆம் ஆண்டிை்குப் பதிலாக மிகவும் பவப்பமான ஆண்டாக மாை 93 சேவீே வாய்ப்பு 

உள்ளது. 

 ேை்காலிகமாக 1.5 டிகிரி பசல்சியஸ் என்ற பவப்பநினலனயே் ோண்டுவேை்கான ஒரு 

வாய்ப்பு 2015 ஆம் ஆண்டில் அது பூஜ்ஜியே்னே பநருங்கியதில் இருந்து படிப்படியாக 

உயரந்்து உள்ளது. 
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 உலக அளவில் 2022 ஆம் ஆண்டு மை்றும் அடுேே் நான்கு ஆண்டுகளில் இயல்னப விட 

குனைவான பவப்பநினல பதிவாகும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளில் சில பகுதிகளில் 

இந்தியாவும் இடம் பபைலாம். 

 இது கடந்ேப் பே்ோண்டுகளில் நிலவிய மனழப் பபாழிவுகளின் ஒரு சாே்தியமான 

அதிகரிப்பு காரணமாகவும் இருக்கலாம்.  

 இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இயல்னப விட அதிகமாக மனழ பபய்யும்.  

 இது பவப்ப நினலனய குனைவாக னவேத்ிருக்கும். 

 

பட்லடகள் சகாண்ட சேளிரந்ிற சிறுபாம்பு 

 நீலகிரி வனப் பிரிவில் இருந்து பட்னடகள் பகாண்ட பவளிரந்ிை சிறிய ேனல பகாண்ட 

பாம்பின் (னசதலாஃபிஸ் பபதராபடட்டி) மாதிரியானது தசகரிக்கப்பட்டது. 

 இந்ேப் பாம்பு தமை்குத் போடரச்ச்ி மனலயின் பேை்குப் பகுதியில்  மட்டுதம காணப் 

படுகிைது. 

 இது பபாதுவாகக் கடல் மட்டே்திலிருந்து 1,000 மீட்டருக்கு தமல் உள்ள புல்பவளிச ்தசானல 

என்ற பல்வாழிடச ்சூழல் அனமப்புகளில் காணப்படுகிைது. 

 நீலகிரி காடுகளில் இருந்துச ் தசகரிக்கப்பட்ட இனங்களில் முேல் முனையாக பவளிர ்

நிைம் பகாண்ட இனங்கள் தற்பபாது பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

சிதயாை் ேனப் பிரகடனம் 

 15வது உலக வனவியல் மாநாடானது, கதன் ககாரியாவின் சிதயால் நகரில் நனடபபை்ைது.  

 அதில் சிதயால் வனப் பிரகடனம் ஏை்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

 இந்நிகழ்சச்ினய பேன் பகாரிய அரசாங்கம் சிதயால் நகரில் நடேத்ியது. 

 உலக வனவியல் மாநாடானது ஐந்து நாட்களுக்கு நடே்ேப்பட்டது.  

 உணவு மை்றும் தவளாண்னம அனமப்பு (FAO) இந்ே மாநாட்டினன நடேத்ியது. 

 பல்லுயிரே்் ேன்னம இழப்பு, பருவநினல மாை்ைம் மை்றும் பானலவனமாக்கல் தபான்ை 

உலகளாவிய சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வனம் போடரப்ான பிரசச்னனகனளப் பகிரந்்து 

பகாள்ளும் தநாக்கே்துடன் இந்ே நிகழ்வு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை நடே்ேப் 

படுகிைது. 

 தமலும், இந்ே நிகழ்வில் பல்தவறு தீரவ்ுகள் வகுக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்படுகின்ைன. 

 சிதயால் வனப் பிரகடனமானது, சரவ்தேச அளவில் ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்ட இலக்குகனள 

2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் அனடய, உலகம் முழுவதும் உள்ள நிலப்பரப்பு மை்றும் 

வனங்களின் மறுசீரனமப்புக்கான முேலீட்டினன மூன்று மடங்காக அதிகரிக்க தவண்டும் 

என்பனே எடுேத்ுனரக்கிைது. 

 முேல் உலக வனவியல் மாநாடானது 1926 ஆம் ஆண்டில் இே்ோலி நகரில் நடதத்ப் பட்டது. 

 

இந்தியாவின் 52ேது புலிகள் காப்பகம் 

 இராஜஸ்ோனில் உள்ள ராம்கர ்விஷ்ோரி சரணாலயமானது, இந்தியாவின் 52வது புலிகள் 

காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
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 இது ரந்ேம்தபார,் சரிஸ்கா மை்றும் முகுந்ே்ரா ஆகியவை்றினன அடுேத்ு, இராஜஸ்ோனின் 

நான்காவது புலிகள் காப்பகமாக மாறியுள்ளது. 

 ராம்கர ் விஷ்ோரி சரணாலயமானது, வடகிழக்கில் ரந்ேம்பூர ் புலிகள் காப்பகேத்ிை்கும் 

பேை்தக முகுந்ேர்ா மனலக் குன்றுகள் புலிகள் காப்பகேத்ிை்கும் இனடயில் உள்ள 

புலிகளின் வாழிடே்னே உள்ளடக்கியோகும். 

 

 

'நகராட்சி திடக் கழிவு மற்றும் திரேக் கழிவுகளின் மறுசுழற்சி சபாருளாதாரம்' 

பற்றிய அறிக்லக 

 வீட்டுவசதி மை்றும் நகரப்்புை விவகார அனமசச்கமானது, ‘நகராட்சி திடக் கழிவு மை்றும் 

திரவக் கழிவுகளின் மறுசுழை்சிப் பபாருளாோரம்’ என்ை ஒரு அறிக்னகனய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்தவறு நகரங்கள் நகராட்சிக் கழிவுகனள அகை்ைப் தபாராடி 

வரும் சமயே்தில் இந்ே அறிக்னக பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 நாட்டின் நகரங்களும் குப்னபக் கழிவுகனள நிரப்புவேை்கான புதிய நிலப்பரப்புத ்

ேளங்கனள உருவாக்க இயலாமல் உள்ளன. 

 

பை்லுயிர்ப் சபருக்கப் பதிதேடு 

 பல்லுயிரப்் பபருக்கம் குறிேே் ஒரு விரிவான பதிதவட்டினனே் ேயாரிே்ே இந்தியாவின் 

முேல் பபருநகரமாக பகால்கேே்ா மாறியது. 

 இந்ே ஆவணம் 399 வனகயான ோவரங்கனளப் பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 இவை்றுள் 138 மரங்கள், 126 சீனக் காய்கறிகள், 33 மருே்துவத ் ோவரங்கள் மை்றும் 

கிட்டேே்ட்ட 100 ோவரங்கள் அடங்கும். 

 கிட்டேே்ட்ட 70 பட்டாம்பூசச்ி இனங்கள், 47 மீன் வனககள், 84 பைனவ இனங்கள் மை்றும் 22 

பாலூட்டிகள் உட்பட 283 விலங்கினங்கனள இந்ே அறிக்னக பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 

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


                   
 

114 
 

நீை நிற ேயிருலடய குக்ரி ேலக பாம்பு  

 நீல நிை வயிருனடய குக்ரி (பனனயன்) வனக பாம்பானது (ஒலிதகாடன் பமலனியஸ் வால்) 

மனாஸ் தேசியப் பூங்காவில் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 ஒலிதகாடன் பமலனியஸ் வனக பாம்பானது 112 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும் 

கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 இது கனடசியாக 1908 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாேம் தமை்கு வங்காளே்தில், மனாஸிை்கு 

தமை்தக 267 கிமீ போனலவில் உள்ள திண்டாரியா என்ற பகுதியில் இருந்து கண்டறியப் 

பட்டது. 

 இது கிழக்கு இந்தியப்  பகுதினயப் பூரவ்ீகமாகக் பகாண்டது.  

 1909 ஆம் ஆண்டில் ஃபிராங்க் வால் என்பவரால் டின்டாரியா, டாரஜ்ிலிங் மை்றும் லண்டன் 

ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டு மாதிரிகளின் அடிப்பனடயில் இந்ே 

இனங்கள் குறிே்து விவரிக்கப்பட்டது. 

 

 

தலைலம நிரே்ாக அதிகாரிகளின் பருேநிலை நடேடிக்லகக்கான தலைேரக்ளின் 

கூட்டணி 

 ேனலனம நிரவ்ாக அதிகாரிகளின் பருவநினல நடவடிக்னகக்கான ேனலவரக்ளின் 

கூட்டணியின் இந்திய அமரவ்ானது உலகப் பபாருளாோர மன்ைேத்ினால் போடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் காரப்ன் நீக்கம் மை்றும் பருவநினல நடவடிக்னக முயை்சிகனள 

தமம்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2070 ஆம் ஆண்டிை்குள் நிகர சுழியம் என்ை இந்தியாவின் இலக்னக அனடவேை்காக, 

இந்தக் கூட்டணியின் இந்திய அமரவ்ானது வணிகங்கள், அரசாங்கம் மை்றும் பல்தவறு 

முக்கியப் பங்குோரரக்னள ஒன்றினணக்கிைது. 
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செைா மக்காக் குரங்கு 

 

 அருணாசச்ல பிரதேசே்தில் இருந்து கண்டறியப்பட்ட உலகின் ஒரு பனழய குரங்கு 

இனேத்ிமனச ் பசரந்்த ஒரு புதிய இனேத்ிை்கு அருணாசச்லப் பிரபதசத்தின் தசலா 

கணவாயின் நினனவாகப் பபயரிடப்பட்டது. 

 தசலா கணவாய் ஆனது கடல் மட்டே்திலிருந்து 13,700 அடி உயரே்தில் உள்ள ஒரு உேத்ி 

சாரந்்ே முக்கியே்துவம் பகாண்ட மனலப்பானேயாகும். 

 இந்ேப் புதிய இனே்திை்கு பசலா மக்காக் என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இரண்டு இனங்கனளயும் தவறுபடுே்துவேை்கு சில ேனிே்துவமான உருவவியல் 

பண்புகள் உள்ளன. 

 பசலா மக்காக் இனம் பவளிர ் முகே்னேயும் பழுப்பு நிை தமல்தோலினனயும் பகாண்து 

இருக்கும்.  

 அருணாசச்ல மக்காக் இனம் கருனமயான முகே்னேயும் அடரப்ழுப்பு நிை தமல் 

தோலினனயும் பகாண்டிருக்கும். 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

மதைரியா அற்ற மாநிைமாக மாற கரந்ாடகா இைக்கு 

 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள் மபலரியாமவ முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கு கரந்ாடகா அரசு இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 மத்திய அரசு இலக்காக நிரண்யிதத் 2030 ஆம் ஆண்டிற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான 

ஒரு இலக்மக கரந்ாடக அரசு நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 மபலரியா என்பது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்மத விமளவிக்கக் கூடிய, ஒட்டுண்ணிகளால் 

ஏற்படுகின்ற ஒரு பநாயாகும்.  

 அந்த ஒட்டுண்ணிகள் பாதிக்கப்பட்ட கபண் அபனாபிலிஸ் என்ற ககாசுக்கள் மூலம் 

மக்களுக்குப் பரவுகிறது. 
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இந்தியாவின் முதை் அமிரத் ெதராேர ்

 உத்தரப் பிரபதச மாநிலம் ராம்பூரில் உள்ள படவாய் எனும் கிராமப் பஞ்சாயதத்ுப் 

பகுதியில்  `அம்ரித ் சபராவர்̀  முன்கனடுப்பின் கீழ், முதல் நீரந்ிமலயானது சீரமமத்து 

முடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 அம்ரித் சபராவர ்என்ற திட்டத்தின் கீழ், சுதந்திரத ் திருநாள் அமுதப் கபருவிழாவின்  ஒரு 

பகுதியாக ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் 75 நீரந்ிமலகள் பமம்படுத்தப்பட்டு அமவ 

புணரமமக்கப் படும். 

 ராம்பூரில் உள்ள எழுபத்மதந்து குளங்கள் அம்ரித் சபராவராக உருவாக்குவதற்காகத் 

பதரந்்கதடுக்கப் பட்டன. 

 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிலய மீண்டும் பணியமரத்்திய அரசு 

 இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி ஷா னபசலின் விண்ணப்பே்னே அரசாங்கம் ஏை்றுக் 

பகாண்டனேயடுேத்ு அவர ்மீண்டும் பணியில் தசரக்்கப்பட்டுள்ளார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேேத்ில் ஃனபசல் ேனது ராஜினாமானவச ்சமரப்்பிே்ோர.் 

 அவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேேத்ில் உருவான ஒரு அரசியல் கட்சியான ஜம்மு & 

காஷ்மீர ்மக்கள் இயக்கே்தினன  நிறுவியவர ்ஆவார.் 

 ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலே்தின் சிைப்பு அந்ேஸ்து ரே்து பசய்யப்பட்ட உடதன அவர ்

கடுனமயானப் பபாது பாதுகாப்புச ்சட்டேத்ின் கீழ் னகது பசய்யப்பட்டார.் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 03 அன்று அவர ்காவலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார.் 

 

இந்தியாவின் முதை் எத்தனாை் ஆலை 

 பீகார ் மாநிலம் பூரன்ியா மாவட்டதத்ில் அமமக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் 

எத்தனால் ஆமலமயப் பீகார ்முதல்வர ்நிதிஷ் குமார ்திறந்து மவத்தார.் 

 இது நாட்டின் முதல் தானிய அடிப்பமடயிலான எதத்னால் ஆமல ஆகும். 

 பீகாரில், 17 எத்தனால் உற்பத்தி ஆமலகள் அமமக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

 இமவ ஒவ்பவார ்ஆண்டும் 35 பகாடி லிட்டர ்எரிகபாருமள உற்பதத்ி கசய்யும் என எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆமலகள் கரும்பு, கவல்லப்பாகு, மக்காசப்சாளம் மற்றும் உமடந்த அரிசி 

ஆகியவற்மற எரிகபாருள் உற்பதத்ிக்குப் பயன்படுதத்ுகின்றன. 

 

10 ஜிகாோட் செயை்திறன் சகாண்ட சூரிய ெக்தி ஆலைகலள நிறுவிய முதை் 

மாநிைம் 

 10 ஜிகாவாட் பசயல்திைன் பகாண்ட சூரிய சக்தி ஆனலகனள நிறுவிய இந்தியாவின் 

முேல் மாநிலமாக  இராஜஸ்ோன் மாறியது. 

 இம்மாநிலே்தில் நிறுவப்பட்ட பமாேே் மின் திைன் அளவு 32.5 ஜிகாவாட் ஆகும். 

 இதில் புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆை்ைல் 55 சேவீேமும், பவப்ப ஆை்ைல் 43 சேவீேமும், மீேமுள்ள 2 

சேவீேேத்ில்  அணுசக்தியும் அடங்கும். 
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ஜம்மு & காஷ்மீர ்எை்லை நிரண்ய ஆலணயம் 

 

 ஓய்வு பபை்ை நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ேனலனமயிலான ஆனணயமானது, 

ேனலனம தேரே்ல் ஆனணயர ் சுஷீல் சந்திரா மை்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ் மாநில தேரே்ல் 

ஆனணயர ் K.K.சரம்ா ஆகிதயானர உேத்ிதயாகப்பூரவ் உறுப்பினரக்ளாகக் பகாண்டது 

ஆகும். 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்போனகக் கணக்பகடுப்பு மை்றும் புவியியல் அம்சங்கள் மை்றும் 

அணுகல் தபான்ை பிை கருேே்ாய்வுகளின் அடிப்பனடயில் எல்னல நிரண்யம் 

தமை்பகாள்ளப் பட்டது. 

 புதிய சட்டமன்ைமானது காஷ்மீரில் 47 இடங்கமளயும், ஜம்முவில் 43 இடங்கமளயும் 

பகாண்டு 90 இடங்கனளக் பகாண்டிருக்கும். 

 கூடுேலாக ஜம்முவில் ஆறு இடங்களும் காஷ்மீரில் ஒரு இடமும் தசரக்்கப்பட்டு முன்பு 83 

ஆக இருந்ே எண்ணிக்னகயானது ேை்தபாது உயரே்ே்ப்பட்டுள்ளது. 

 ஜம்மு & காஷ்மீரில் முேல் முனையாக, ஒன்பது இடங்கள் பட்டியலினப் பழங்குடி 

இனத்தவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பட்டியலினப் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இட ஒதுக்கீட்டில் ஆறு இடங்கள் 

ஜம்முப் பிராந்தியே்திற்கும், மூன்று இடங்கள் காஷ்மீர ் பள்ளேே்ாக்குப் பகுதிகளுக்கும் 

ஒதுக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இதில் ஏழு இடங்கள் பட்டியலினச ்சாதியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இந்தப் பிராந்தியதத்ிற்கு ஐந்து நாடாளுமன்ைே் போகுதிகள் உள்ளன. 
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பெோ சஜயந்தி 2022 

 பசவா பஜயந்தி என்பது பசவண்ணாவின் பிைந்ே நானள முன்னிட்டு கரந்ாடகா, ஆந்திரா, 

பேலுங்கானா மை்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள லிங்காயேத்ு இன 

மக்களால் பகாண்டாடப்படும் ஒரு இந்துப் பண்டினகயாகும். 

 இந்து நாட்காட்டியின்படி, பசவண்ணாவின் பிைந்ேநாளானது னவசாக மாேேத்ின் 3 ஆம் 

நாளில் சுக்ல பட்சே்த்ில் வருகிைது. 

 "வசுபதவக் குடும்பகம்" என்ை ஒரு உலகளாவியச ் சதகாேரேத்ுவே்தின் படி பண்னடய 

ஞானே்னேப் பகிரந்்து பகாள்வதே இந்ேக் பகாண்டாட்டேத்ின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 பசவண்ணா சாரண சமூக தமம்பாட்டில் குறிப்பிடே்ேக்கப் பங்களிப்னப ஆை்றியவர ்

ஆவார.் 

 இந்தச ் சமூகமானது அக்கா மகாதேவி, அல்லம் பிரபு தபான்ை சிைந்ே சமூக சீரத்ிருே்ே 

வாதிகனளயும் கவிஞரக்னளயும் உருவாக்கிய ஒரு சமூகமாகும். 

 

முதை் பழங்குடியினர ்சுகாதாரக் கண்காணிப்பகம் 

 ஒடிசா மாநிலேத்ின் பழங்குடியின மக்களின் ஆதராக்கியம் குறிேே் ேரவுகனளக் 

பகாண்டிருக்கும் இந்தியாவின் "ஒதர" கண்காணிப்பு னமயே்னே உருவாக்க ஒடிசா அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது அந்த மாநிலே்தில் உள்ள பழங்குடியினரின் ஆதராக்கியம் போடரப்ான தநாயினால் 

ஏை்படும் சுனம, ஆதராக்கியே்னே நாடும் பண்பு மை்றும் சுகாோர விநிதயாக முனை 

ஆகியவை்னை முனையாகவும் போடரந்்தும் கண்காணிக்கும். 

 

இந்தியாவின் முதை் ‘பாய்வு தேதியியை் சதாழிை்நுட்ப லமயம்’ 

 இந்தியாவின் முேல் ‘பாய்வு தவதியியல் போழில்நுட்ப னமயமானது’ ஐேராபாே்தில் 

திைக்கப் பட்டது. 

 "பாய்வு தவதியியல்" ஆனது "போடர ்ஓட்ட தவதியியல்" என்றும் அனழக்கப்படுகிைது. 

 இது ஒரு குழல் அல்லது குழாயில் தவதி வினனகனள நிகழ்ேத்ும் பசயல்முனையாகும். 

 இதில், ஒரு தவதி வினனயானது போகுதிப் பாய்வினன விட போடரச்ச்ியாக பாயும் 

ஓட்டேத்ில் நிகழ்கிைது. 

 

மாை்தப மிதலேப் பாைம் 

 சுை்றுலானவ ஊக்குவிக்கும் வனகயில், உள்ளூர ் மக்களின் ஒேத்ுனழப்புடன் மால்தப 

கடை்கனரயில் அனமக்கப்பட்டுள்ள கரந்ாடகாவின் முேல் மிேனவப் பாலமானது 

போடங்கி னவக்கப்பட்டது. 

 இது 100 மீட்டர ்நீளமும் 3 மீட்டர ்அகலமும் பகாண்ட ஒரு பாலமாகும். 
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ஹாதி மித்ராஸ் 

 ஹாதி மிே்ராக்கள் அல்லது 'யானனகளின் நண்பரக்ள்' என அனழக்கப்படும் கிராம 

வாசிகளின் குழுவானது, உயிரிழப்புகள் மை்றும் பயிர ்இழப்னபே் ேடுப்பேை்காக பவண்டி 

யானனகளின் நடமாட்டேத்ினனப் பிரேத்ிதயகமாக கண்காணிக்கின்ைது.  

 மனிே-யானன தமாேலுக்கான புதிய பகுதியாக சே்தீஸ்கர ் உருவாகியுள்ள நினலயில் 

இவரக்ளின் இந்ேச ்தசனவகள் மிக முக்கியமானனவ ஆகும். 

 இவரக்ள் யானனகளின் நடமாட்டேத்ினனப் பை்றி மக்கனள எசச்ரிக்கச ் கசய்து, இந்ே 

தநாக்கேத்ிை்காக பவண்டி உருவாக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் குழுவில் ேகவல்கனள அனுப்பச ்

கசய்கின்ைனர.் 

 

சடை்லி சதாழிை் சதாடக்க நிறுேனங்கள் சகாள்லக 

 

 படல்லி முேல்வர ்சமீபேத்ில், ‘படல்லி கதாழில்போடக்க நிறுவனங்கள் பகாள்னக’ என்ற 

ககாள்மகயினன அறிமுகப்படுேத்ினார.் 

 மக்கள் கதாழில் நிறுவனங்கனளே ் போடங்குவேை்கு ஏதுவான ஒரு சூழல் அனமப்னப 

உருவாக்குவேன் மூலம் படல்லியில் போழில் முனனதவானர ஊக்குவிப்பதே இேன் 

தநாக்கமாகும். 

 படல்லினய "உலகின் கதாழில் போடக்கங்களின் னமயமாக" மாை்றுவதே அரசின் ஒரு 

தநாக்கமாகும். 
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தநரடி சநை் விலதப்பு முலறக்கு ஊக்கத் சதாலக 

 பஞ்சாப் அரசானது, தநரடி பநல் வினேப்பு முனைனயே் தேரந்்பேடுக்கும் விவசாயிகளுக்கு 

ஊக்கே் போனக வழங்க உள்ளோக சமீபேத்ில் அறிவிே்ேது. 

 தநரடி பநல் வினேப்பு முனையில், நாை்றுகனள இடம் மாை்றி நடவு பசய்யும் முனைக்குப் 

பதிலாக, வினேகள் தநரடியாக வயலில் வினேக்கப்படுகின்ைன. 

 வினேகனள மண்ணில் வினேக்க டிராக்டரின் உேவியுடன் இயங்கும் இயந்திரம் பயன் 

படுேே்ப் படுகிைது. 

 நாை்ைங்கால் வினேப்பேை்கு நிலேத்ினனே் ேயாரப்டுேே் தவண்டியேன் அவசியம் இந்ே 

முனையில் இல்னல. 

 தநரடி பநல் வினேப்பு முனையானது 15% முேல் 20% வனர ேண்ணீனர தசமிக்க உேவும். 

 

தக்காளி காய்ெெ்ை் 

 தகரளாவின் பகால்லம் நகரில், ேை்தபாது 82 தபருக்கு ேக்காளி காய்சச்ல் ஏை்பட்டு உள்ளது. 

 ேக்காளி புளு காய்சச்ல் என்றும் அனழக்கப்படும் இந்ே தநாய் 5 வயதிை்குட்பட்ட 

குழந்னேகனளப் பாதிக்கும் ஓர ்அரிய வனக னவரஸ் போை்ைாகும். 

 ேக்காளி காய்சச்லின் முக்கிய அறிகுறிகளாவன பசாறி, தோல் எரிசச்ல் மை்றும் நீரிழப்பு 

ஆகியனவ ஆகும். 

 ேக்காளிக் காய்சச்லால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்னேகளுக்கு, கிட்டே்ேட்ட ேக்காளி அளவு 

உள்ள சிவப்பு நிைே் ேடிப்புகள் தோன்றுவதுடன் நாக்கில் நீரிழப்பு தபான்ை சில 

அறிகுறிகளும் பேன்படும். 

 

 

லஷலி செயலி 

 தகரள அரசானது, ‘னஷலி’ எனப்படும் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பசயலினய அறிமுகப்படுேே் 

உள்ளது. 

 இது தகரள மாநில மக்களினடதய நிலவும் வாழ்க்னகமுனை சாரந்்ே தநாய்கனளக் 

கண்டறிந்து அேனனக் கட்டுப்படுே்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டோகும். 

 நவ தகரள கரம்ா என்ற திட்டேத்ின் கீழ் சுகாோரே ்துனையினால் போடங்கப்பட்ட மக்கள் 

போனக அடிப்பனடயிலான பரிதசாேனனே் திட்டே்தின் ஒரு பகுதியாக இந்ே பசயலி 

அறிமுகப் படுே்ேப் பட்டுள்ளது. 
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முதை் ‘புலக இை்ைாத மாநிைம்’ 

 இமாசச்லப் பிரதேசம் மாநிலமானது, அமனவருக்கும் LPG இனணப்பினன வழங்கிய 

முேல் மாநிலமாகவும், புனக இல்லாே முேல் மாநிலமாகவும் ஆனது. 

 மே்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டம் மை்றும் கிரஹினி சுவிோ தயாஜனா ஆகியவை்றின் 

காரணமாக இந்ேச ்சாேனன எட்டப்பட்டது. 

 மாநிலேத்ினனப் புனக இல்லா மாநிலமாக மாை்றுவேை்காக உஜ்வாலா திட்டம் மாநில 

அரசால் அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டது. 

 கிராமப்புைப் பபண்களுக்கு உேவும் வனகயில் கிரஹினி சுவிோ திட்டம் அறிமுகப் 

படுேே்ப் பட்டது. 

 

அொனி மற்றும் கரீம் சூறாேளி 

 புவியின் வடக்கு அனரக்தகாளேத்ில் ஒன்றும், பேை்கு அனரக்தகாளே்தில் ஒன்றுமாக 

இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதியில் ஒரு இனணப் புயல்கள் உருவாயின. 

 இவை்றிை்கு முனைதய அசானி மை்றும் கரீம் சூைாவளி என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 இனவ ஒதர தீரக்்கதரனகயில் தோன்றி ேை்தபாது ஒன்றுக்பகான்று விலகிச ் பசல்லும் 

இரட்னடப் புயல்களாகும். 

 ‘அசானி’ இடஞ்சுழி தினசயிலும், அேன் இரட்னடயான ‘கரம்ீ’ பூமே்திய தரனகக்கு பேை்தக 

வலஞ்சுழி தினசயிலும் சுழல்கின்ைன. 

 அசானி என்ை பபயர ் இலங்னகயாலும், ‘கரீம்’ என்ை பபயர ் பேன்னாப்பிரிக்க நாடான 

கசசல்ஸ் நாட்டினாலும்  வழங்கப்பட்ட பபயரக்ளாகும். 

 

புத்தேனம் திட்டம் 

 புே்ேவனம் என்பது நல்பகாண்டா மாவட்டேத்ில் உள்ள நாகாரஜ்ுனசாகர ்என்ற இடதத்ில் 

பேலுங்கானா மாநில சுை்றுலா வளரச்ச்ிக் கழகேத்ினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புே்ேப் 

பாரம்பரியக் கருேத்ுருப் பூங்கா ஆகும். 

 இது 274 ஏக்கர ் பரப்பளவில் அனமந்துள்ள ஆசியாவின் மிகப்பபரியப் புே்ேச ் சுை்றுலா 

னமயமாகும். 

 இந்ேப் பூங்கா 8 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

பலழய ஓய்வூதிய திட்டம் மீண்டும் அமை் 

 சே்தீஸ்கர ் முேல்வர ் பூதபஷ் பாதகல், அம்மாநில அரசின் ஊழியரக்ளுக்கான பனழய 

ஓய்வூதியே் திட்டே்னே மீண்டும் அமல்படுே்ே அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளோக 

அறிவிே்ோர.் 

 மாோந்திரச ் சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ளுக்கான உள்ளாட்சிப் பகுதி தமம்பாட்டுே ்

போனகனய நான்கு மடங்காக உயரே்்துவோகவும் அவர ்அறிவிேே்ார.் 

 இருப்பினும், இது இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரிகள் மை்றும் இந்தியக் காவல்பணி 

அதிகாரிகள் தபான்ை அகில இந்தியப் பணியாளரக்ளுக்கு பபாருந்ோது. 
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உைகின் மிகப்சபரிய ஒருங்கிலணந்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்திெ ் தெமிப்பு 

நிலையம் 

 ஆந்திரப் பிரதேச முேல்வர ் பஜகன் தமாகன் பரட்டி, உலகின் மிகப்பபரிய 5,230 பமகா 

வாட் திைன் பகாண்ட ஒருங்கினணந்ே புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்திச ் தசமிப்பு 

நினலயே்திை்கு (IRESP) அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 பசுனம னஹட்ரஜனன உை்பே்தி பசய்யும் உலகின் முேல் நினலயம் இதுவாகும். 

 தமலும், ஒருங்கினணந்ே புதுப்பிக்கேே்க்க எரிசக்தி தசமிப்பு நினலயம் என்பது காை்று 

மை்றும் சூரிய ஆை்ைல்கனளக் பகாண்ட இது தபான்ை முேல் வனகயான ஒை்னை இடே்தில் 

அனமந்ே ஆை்ைல் தசமிப்புத் திட்டங்களில் முேன்னமயானோகும். 

 

தைாக் மிலினி திட்டம் 

 பஞ்சாப் முேல்வர ் பகவந்ே் மான் தலாக் மிலினி என்ை ஒரு திட்டே்னேே் போடங்கி 

னவே்ோர.் 

 இது பபாதுமக்களுடன் போடரப்ு பகாள்வேை்கான இது தபான்ை முேல்-வனகயான 

திட்டமாகும். 

 இந்ே மக்கள் போடரப்ுே் திட்டமானது, அம்மாநில மக்களிடம் உள்ள புகாரக்னளே ்

தீரப்்பேை்கு ஓர ்ஒை்னைச ்சாளரத ்ேளே்னே வழங்கும் தநாக்கேத்ுடன் போடங்கப் பட்டது. 

 

அரசுக்கு சொந்தமான இலணயதள ஒளிபரப்புெ ்தெலே ேழங்கும் தளம் 

 தகரள அரசானது, நவம்பர ் 01 ஆம் தேதியன்று அரசுக்கு பசாந்ேமான இனணயேள 

ஒளிபரப்புச ்தசனவ வழங்கும் (OTT) ேளே்னே போடங்க உள்ளது. 

 இது தினரப்படப் பிரியரக்ளுக்கு அவரக்ள் விரும்பும் தினரப்படங்கள், குறும்படங்கள் 

மை்றும் ஆவணப்படங்களின் போடரக்னள வழங்கும். 

 இந்தியாவில் அரசுக்குச ் பசாந்ேமான இனணயேள ஒளிபரப்புச ் தசனவ வழங்கும் 

ேளே்னேக் பகாண்ட முேல் மாநிலமாக தகரளா மாை உள்ளது. 

 இந்ேே் ேளே்திை்கு CSPACE எனப் பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தநரடி சநை் விலதப்புக்கு ஊக்கம் 

 பநரடி கநல் விமதப்பு கதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுதத்ி கநல் பயிரிடும் 

விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.1,500 ஊக்கத் கதாமக வழங்க பஞ்சாப் அமமசச்ரமவ 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 குமறந்த அளவு தண்ணீமரப் பயன்படுத்தும் மற்றும் மிகவும் கசலவு குமறந்த பநரடி கநல் 

விமதப்பு நுட்பத்மத உபபயாகிக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிப்பமத இது 

பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது,  

 இது நீரப்்பாசனத்திற்கு கணிசமாக குமறந்த அளவுத் தண்ணீமரப் பயன்படுதத்ுகிறது, 

ஊடுருவமல அதிகரிக்கிறது, பண்மண கதாழிலாளரக்ளின் பங்களிப்பிமன சாரந்்து 

இருப்பமத குமறக்கிறது  

 பமலும் இது மண்ணின் ஆபராக்கியத்மத பமம்படுதத்ச ் கசய்வபதாடு, கநல் மற்றும் 

பகாதுமம ஆகியவற்றின் விமளசச்மல 5 முதல் 10% வமர அதிகரிக்கிறது. 
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சுகாதாரெ ்தெலேயிை் ஆளிை்ைா விமானங்களின் பயன்பாடு 

 அபமரிக்காவில் உள்ள ராட்க்லிஃப் னலஃப்படக் நிறுவனேத்ின் பிரிவான ராட்க்லிஃப் 

ஆய்வகங்கள், நாட்டின் சுகாோரே் துனையில் ேனது முேல் வணிக ரதீியான ஆளில்லா 

விமானங்களின் பயன்பாட்டினனக் பகாண்டு வந்துள்ளது. 

 இந்ே நிறுவனமானது, சமீபேத்ில் உேே்ரகாசி மை்றும் தடராடூன் ஆகிய பகுதிகளின் 

இனடதய ேனது வணிக ஆளில்லா விமான வழிே் ேடே்தினனே் திைந்துள்ளது. 

 இேன் மூலம், சுகாோர நலப் பாதுகாப்பில் ஆளில்லா விமானங்கனள அறிமுகப் படுே்திய 

முேல் இந்திய மாநிலமாக உேே்ரகாண்ட் மாறியுள்ளது. 

 

4ேது ஷிருய் லிை்லி திருவிழா 

 மணிப்பூர ் மாநிலே்தில், மாநில அளவிலான 4வது ஷிருய் லில்லி திருவிழா (2022) 

போடங்கியது. 

 இந்ே ஆண்டு இத்திருவிழாவானது, மணிப்பூர் அரசின்  சுை்றுலாே் துனையால் நடே்ேப் 

படுகிைது. 

 இந்ே நான்கு நாட்கள் அளவிலான இத்திருவிழாவானது சிருய் லில்லி மலனரப் பை்றிய 

விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது மணிப்பூரின் மாநில மலரும் ஆகும். 

 

காட்டுப்பன்றிகலள தேட்லடயாடுதை் 

 

 தவளாண் பயிரக்ளுக்கு அல்லது மனிே உயிருக்கு அசச்ுறுே்ேலாக இருக்கும் காட்டுப் 

பன்றிகனள அழிப்பேை்காக உள்ளாட்சி அனமப்புகளுக்கு தகரள அரசு அதிகாரம் 

அளிேத்ுள்ளது. 

 சம்பந்ேப்பட்ட உள்ளாட்சி அனமப்புகளின் பசயலாளரக்ள் இேை்கான பிரதிநிதிேத்ுவ 

அதிகாரிகளாக பசயல்படுவாரக்ள். 

 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டமானது, அேன் அட்டவனண I, II, III 

மை்றும் IV ஆகியவை்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்ேபவாரு காட்டு விலங்குகனளயும் 

தவட்னடயாடுவனேே் ேனட பசய்கிைது. 

 இந்ே அட்டவனணயின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வனவிலங்குகனள மாநிலே்தின் 

ேனலனம வனவிலங்குக் காப்பாளரிடம் அனுமதி பபை்ை பின்னதர தவட்னடயாடச ்

கசய்யலாம்/பகால்லலாம். 
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 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ்சட்டே்தின் 62வது பிரிவின் கீழ், மாநிலங்கள் 

அவை்னைக் குறிப்பிட்டு தவட்னடயாடுவது என்று அறிவிக்க தவண்டிய வமகயில், வன 

விலங்குகளின் பட்டியனல மேத்ிய அரசிை்கு அனுப்பலாம். 

 

 

பிரபைமானேரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பத்ம பூஷன் விருது சபற்ற விதனாத் ராய் எழுதிய புத்தகம் 

 பத்ம பூஷன் விருது கபற்ற விபனாத் ராய் "Not Just A Nightwatchman: My Innings in the BCCI" என்ற 

தமலப்பில் ஒரு புதியப் புத்தகத்மத எழுதியுள்ளார.் 

 இவர ்இந்தியாவின் முன்னாள் (11வது) தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ்ஆவார.் 

 உசச் நீதிமன்றம் நியமித்த இந்தியக் கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் நிரவ்ாகிகள் 

குழுவில் தான் ஆற்றிய 33 மாத காலப் பணி அனுபவங்கமள இந்தப் புத்தகதத்ில் அவர ்

குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 இந்தப் புத்தகத்மத ரூபா பப்ளிபகஷன்ஸ் இந்தியா பிமரபவட் லிமிகடட் நிறுவனம் 

கவளியிட்டுள்ளது. 

 குடிமமப் பணிக்காக அவருக்கு 2016 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 2016 ஆம் ஆண்டில் இவர ்வங்கிகள் வாரியப் பணியகத்தின் முதல் தமலவராக நியமிக்கப் 

பட்டார.் 

 

இந்திய ஹஜ் குழு – தலைேர ்

 இந்திய ஹஜ் குழுவின் தமலவராக ஏ.பி.அப்துல்லா குட்டி பதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 பமலும் முதன்முமறயாக இந்த குழுவின் துமணத ் தமலவரக்ளாக இரு கபண்கள் பதரவ்ு 

கசய்யப் பட்டுள்ளனர.் 

 இவரக்ள் முன்னாவாரி பபகம் மற்றும் மஃபுஜா காதுன் ஆகிபயார ்ஆவர.் 

 இந்தியாவில் ஹஜ் யாத்திமரமய நடத்துவதற்கான ஒரு முதன்மமயான அமமசச்கம் 

சிறுபான்மமயினர ்விவகாரங்கள் துமற  அமமசச்கமாகும். 

 இந்திய யாத்திமரயாளரக்ளுக்கான ஹஜ் யாதத்ிமரயானது இந்திய ஹஜ் குழு (HCoI) 

மூலமாகபவா அல்லது அமமசச்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹஜ் குழு அமமப்பாளரக்ள் 

மூலமாகபவா (HGOs) பமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

 

இந்திய மருந்து மற்றும் இந்திய மருத்துேெ ்ொதனங்கள் விருதுகள் 2022 

 இரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் துமற அமமசச்கதத்ின் இமண அமமசச்ர ் பக்வந்த் குபா 

இந்திய மருந்து விருதுகள் 2022 மற்றும் இந்திய மருதத்ுவச ் சாதன விருதுகள் 2022 

ஆகியவற்மற வழங்கினார.் 

 மருத்துவம் மற்றும் மருந்துச ் சாதனங்கள் துமறயில், பல்பவறு துமற சாரந்்தவரக்ளுக்கு 

இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 
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ஃதபாரப்்ஸ் தகாடீஸ்ேரரக்ள் பட்டியை் 2022 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள பகாடீஸ்வரரக்மளப் பட்டியலிடும் வருடாந்திர 36வது தர 

வரிமசமயப் பபாரப்்ஸ் நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் கடஸ்லா மற்றும் ஸ்பபஸ் எக்ஸ் நிறுவனதத்ின் தமலமம நிரவ்ாக 

அதிகாரி எலான் மஸ்க் முதலிடம் கபற்றுள்ளார.் 

 எலான் மஸ்க் முதல் முமறயாக இப்பட்டியலில் முதலிடத்மதப் கபற்றுள்ளார.் 

 ரிமலயன்ஸ் நிறுவனதத்ின் தமலவர ்முபகஷ் அம்பானி 10வது இடத்மதப் கபற்று உள்ளார.் 
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 இந்தப் பட்டியலின் முதல் 10 இடங்களில் இடம் கபற்றுள்ள ஒபர இந்தியர ்முபகஷ் அம்பானி 

மட்டுபம ஆவார.் 

 

 

விட்லி தங்க விருது 

 ஒரு பனிசச்ிறுே்னே நிபுணரும் வனவிலங்கு வளங்காப்பாளருமான சாருேே் மிஸ்ரா 

மதிப்பு மிக்க விட்லி ேங்க விருதினன பவன்றுள்ளார.் 

 இது பசுமம ஆஸ்கார ்விருது என அமழக்கப் படுகின்றது. 

 இது ஐக்கியப் பபரரசிமனச ் பசரந்்த விட்லி இயை்னகக்கான நிதியம் என்ற ஒரு 

அமமப்பால் வழங்கப் படுகின்றது, 

 ஆசியாவின் உயரிய மனலசச்ூழல் அனமவுகளில் வாழும் பபரிய பூனன இனங்கனளச ்

தசரந்்ே இந்ே விலங்கினனப் பாதுகாே்ேல் மை்றும் மீட்டல் நடவடிக்னககளில் பழங்குடி 

சமூகங்கனள ஈடுபடுேத்ுவதில் அவர ் ஆை்றிய ஒரு பங்களிப்னப அங்கீகரிேத்ு இந்ே 

விருோனது வழங்கப்பட்டது. 

 இது இவரது இரண்டாவது விட்லி இயை்னக நிதியேத்ின் விருது ஆகும். 

 இவர ்2005 ஆம் ஆண்டில் முேல் விருனேப் பபை்ைார.் 

 

சிறந்த உள்கட்டலமப்புத் திட்ட விருது 

 எல்னலச ் சானலகள் அனமப்பினால் கட்டனமக்கப்பட்ட அடல் சுரங்கப் பானேயானது, 

இந்தியக் கட்டிட மாநாட்டு அனமப்பின் ‘சிைந்ே உள்கட்டனமப்புத் திட்டம்’ விருதினனப் 

பபை்ைது. 

 இது இமாசச்லப் பிரதேசே்தின் தராஹ்ோங் என்னுமிடே்தில் அனமந்துள்ளது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்03 அன்று திைந்து னவக்கப்பட்டது. 
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சபரு நாட்டின் உயரிய இராஜதந்திர விருது 

 மும்னபயில் உள்ள பபருவின் முன்னாள் பகளரவத் தூேர ் அரத்ேஷிர ் P.K. துபாஷ் "பபரு 

தஜாஸ் கிரிதகாரிதயா பாஸ் தசால்டனின் இராஜேந்திரப் பணி விருது” என்ற ஒரு 

விருதினனப் பபை்றுள்ளார.் 

 துபாஷ், 1973 ஆம் ஆண்டில் பபருவின் பகளரவத் தூேராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

 தி ஆரட்ர ்ஆஃப் பமரிட் விருோனது 2004 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  

 இேை்கு கபருவின் முன்னாள் பிரதமரான தஜாஸ் கிரிதகாரிதயா பாஸ் தசால்டனின் 

நினனவாகப் பபயரிடப்பட்டது. 

 

தலைேரக்ள், அரசியை்ோதிகள், குடிமக்கள் - புத்தகம் 

 தமலவரக்ள், அரசியல்வாதிகள், குடிமக்கள்: இந்திய அரசியலில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்திய 

ஐம்பது நபரக்ள் என்ற ஒரு புத்தகதத்ிமன எழுத்தாளரும் பத்திரிக்மகத ் 

துமறயாளருமான ரஷீத் கித்வாய் எழுதியுள்ளார.் 

 இது இந்திய அரசியலில் தாக்கத்மத ஏற்படுதத்ிய 50 நபரக்ள் பற்றியக்  கமதகமளத ்

கதாகுதத்ு வழங்குகிறது. 

 பதஜி பசச்ன், பூலான் பதவி, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, கஜயலலிதா, APJ அப்துல் கலாம் 

மற்றும் கருணாநிதி உள்ளிட்ட 50 நபரக்ளின் கமதகள் இந்தப் புத்தகத்தில் இடம் 

கபற்றுள்ளன  

 

ENBA விருது 2021 

 தூரே்ரஷ்ன், பசல்லப்பிராணிப் பராமரிப்பு குறிேே் ேனது ‘பபஸ்ட் ஃபிரண்ட் ஃபாபரவர’் 

என்ை போனலக்காட்சித் போடருக்காக, 2021 ஆம் ஆண்டின் சிைந்ே தூய இந்தித ்

போடருக்கான ENBA விருதினன பவன்றுள்ளது. 

 இது 14வது எக்ஸ்தஜஞ்4மீடியா பசய்தி ஒளிபரப்பு விருது வழங்கும் விழாவில் வழங்கப் 

பட்டது. 

 

உைக உணவுப் பரிசு 2022 

 பருவநினல மை்றும் உணவு முனை ஆகியவை்றிை்கு இனடயிலான போடரப்ினனப் புரிந்து 

பகாள்வேை்கும், எதிரக்ாலேத்ில் இந்ே இரண்டும் எப்படிபயல்லாம் மாறும் என்பனேப் 

பை்றிக் கணிப்பேை்காகவும் தராசன்ஸ்வீக் என்பவர ்தமை்பகாண்ட ேனது ஆராய்சச்ிக்காக 

அவர ்இந்ே விருதிை்குே் தேரந்்பேடுக்கப்பட்டார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் முன்னணி ஊட்டசச்ேத்ு நிபுணர ் டாக்டர ் சகுந்ேலா ஹரக்சிங் 

தில்ஸ்படட் இந்ேப் பரிசினன பவன்ை நிமலயில் 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்திய -அபமரிக்க 

மண் அறிவியலாளரான டாக்டர ்ரே்ேன் லால் இந்ேப் பரிசினன பவன்ைார.் 

 உலக உணவுப் பரிசு என்பது உலகில் உணவின் ேரம், அளவு அல்லது கினடக்கும் 

ேன்னமனய தமம்படுேத்ுவேன் மூலம் மனிே தமம்பாட்டினன தமம்படுே்தியத ்

ேனிநபரக்ளின் சாேனனகனள அங்கீகரிக்கும் முேன்னமயான ஒரு சரவ்தேச பகௌரவ 

விருோகும். 
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 ஒவ்தவார ்ஆண்டின் அக்தடாபர ்மாேேத்ில் ஐ.நா. உலக உணவுத் தினே்ேன்று (அக்தடாபர ்

16) இந்ேப் பரிசானது வழங்கப்படுகிைது. 

 இது 1986 ஆம் ஆண்டில் பநாபல் அமமதிப் பரிசு கபற்ற நாரம்ன் பபாரல்ாக் என்பவரால் 

பதாற்றுவிக்கப் பட்டது. 

 இது உணவு மற்றும் விவசாயத் துமறயால் உயரந்்த விருதுகள் அல்லது பநாபல் என்று 

ஊக்குவிக்கப் படுகின்றது. 

 இது தற்பபாது உலக உணவுப் பரிசு அறக்கட்டமள என்ற  அமமப்பால் நிரவ்கிக்கப் 

படுகின்றது. 

 

ஐந்து சிகரங்களிை் ஏறி ொதலனப் பலடத்த முதை் இந்தியப் சபண் 

 8,000 மீட்டருக்கு தமல் உயரம் பகாண்ட ஐந்து சிகரங்களில் ஏறி சாேனனப் பனடே்ே முேல் 

இந்தியப் பபண்மணி என்ை ஒரு பபருனமனயப் பிரியங்கா தமாஹிதே என்பவர ்

பபை்றுள்ளார.் 

 அன்னபூரண்ா என்ற மனலச ் சிகரே்தில் ஏறிய முேல் இந்தியப் பபண்மணியும் இவதர 

ஆவார.் 

 30 வயோன பிரியங்கா தமாஹிதே 2020 ஆம் ஆண்டின் படன்சிங் தநாரத்க சாகச 

விருதினனயும் பவன்ைவர ்ஆவார.் 

 அந்த ஐந்து சிகரங்கள்: 

o அன்னபூரண்ா மனலசச்ிகரம் (8,091 மீ) 

o எவபரஸ்ட் மனலசச்ிகரம் (8,849 மீ) 

o தலாஸ்தட மனலசச்ிகரம் (8,516 மீ) 

o மகாலு மனலசச்ிகரம் (8,849 மீ) மை்றும் 

o கிளிமஞ்சாதரா மனலசச்ிகரம் (5,895 மீ). 

 

கமி ரட்ீடா சஷரப்ா 

 தநபாளே்தினனச ் தசரந்்ே கமி ரீட்டா பஷரப்ா என்பவர ் உலகின் மிக உயரமான 

மனலசச்ிகரமான எவபரஸ்ட் சிகரே்தில் 26வது முனையாக ஏறி ஒரு புதிய உலகச ்

சாேனனனயப் பனடேத்ுள்ளார.் 

 இவர ்ேனது முந்னேய உலகச ்சாேனனனய முறியடிே்துள்ளார.் 

 1994 ஆம் ஆண்டில் இவர ்முேன்முேலாக இந்ேச ்சிகரேத்ில் ஏறினார.்  

 இவர ்ஏைக்குனைய ஒவ்தவார ்ஆண்டும் எவபரஸ்ட் சிகரே்தில் ஏறியுள்ளார.் 

 

ஆரட்ர் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ்உறுப்பினர் அந்தஸ்து 

 கபன்பலான் நிறுவனதத்ின் தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரி குருசுவாமி கிருஷ்ண மூரத்்தி, 

மிகவும் மதிப்புமிக்க 2022 ஆம் ஆண்டு ஆரட்ர ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ் (குடிமமப் 

பிரிவு) விருமத (ஆரட்ர ்ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ்ககௌரவ உறுப்பினர ்அந்தஸ்து) கபற 

உள்ளார.் 
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 குருசுவாமி கிருஷ்ணமூரத்்தி இந்தியாவின் தமிழக மாநிலத்திலுள்ள மதுமரமயச ்

பசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 இந்தப் பிரிட்டிஷ் ககளரவ விருதுகளானது, முதலில் புத்தாண்டிலும், ராணியின் 

அதிகாரப்பூரவ் பிறந்த நாள் மாதமான ஜூன் மாததத்ிலும் என ஆண்டிற்கு இரண்டு முமற 

வழங்கப்படுகிறது. 

 குருசுவாமி, கபன்பலான் நிறுவனத்மத மமயமாகக் ககாண்டு உருவாக்கப்பட்ட 

குழுமதத்ில் அடங்கிய நிறுவனக் குழுமங்களுக்குத் தமலமம வகிக்கிறார.் 

 இந்த நிறுவனம் மூலம் 12 வாரங்களில் 11,700 கசயற்மக சுவாசக் கருவிகள் ஐக்கியப் 

பபரரசுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

 

தராசமய்ன் தராைண்ட் புத்தகப் பரிசு 2022 

 ஐந்தாவது கராமமன் பராலண்ட் புத்தகப் பரிசானது (2022) ஒரு பிகரஞ்சு நாவலான 

"கமரச்ாவால்ட் கான்கடர ் எங்குபவட்" (கமரச்ாவால்ட் விசாரமண) என்ற புத்தகதத்ின் 

வங்காள கமாழிகபயரப்்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதானது கமாழிகபயரப்்பாளர ்திரிநஞ்சன் சக்ரவரத்்தி மற்றும் பத்ர பாரதி என்ற 

அசச்க நிறுவனதத்ின் தமலவர ்ஈஷா சாட்டரஜ்ி ஆகிபயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட பராகமய்ன் பராலண்ட் புத்தகப் பரிசானது, ஆங்கிலம் 

உட்பட எந்தகவாரு இந்திய கமாழியிலும் கமாழிகபயரக்்கப் படும் ஒரு பிகரஞ்சுப் 

புத்தகதத்ின் சிறப்பான கமாழிகபயரப்்பிற்கு  வழங்கி ககௌரவிக்கப் படுகிறது. 

 

புலிட்ெர ்பரிசு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான புலிட்சர ் பரிசானது பதத்ிரிமக, புத்தகங்கள், நாடகம் மற்றும் 

இமச ஆகிய துமறகளில் சாதமனப் பமடதத்வரக்ளுக்கு சமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

 கவற்றியாளரக்ள் பட்டியலில் கசய்தித் தாள் பிரிவில் இந்தியரான அட்னன் அபிதி, சன்னா 

இரஷ்ாத் மட்டூ, அமித் படவ் மற்றும் ராய்ட்டரஸ்் இதழின் மமறந்த படனிஷ் சித்திக் 

ஆகிபயார ்உட்பட வாஷிங்டன் பபாஸ்ட் பத்திரிக்மகயும் இடம் கபற்றது. 

 இந்தியாவில் இரண்டாவது பகாவிட்-19 கபருந்கதாற்றின் பபாது நகரும் புமகப் படங்கமள 

எடுதத்தற்காக படனிஷ் சிதத்ிக் இரண்டாவது முமறயாக 2022 ஆம் ஆண்டில் புலிட்சர ்

பரிசிமனப் கபற்றார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான புலிட்சர ்பரிசு இவரது  மரணதத்ிற்குப் பின் வழங்கப்பட்டது.  

 இவர ்2021 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 16 அன்று தனது 38 வயதில் காலமானார.் 

 இந்த மதிப்பிற்குரியப் புமகப்படக்கமலஞர ் ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் அந்த 

நாட்மடக் மகப்பற்றியது குறிதத்ு கசய்தி பசகரிக்கும் பபாது உயிரிழந்தார.் 

 

சிறப்பு ேங்காள அகாடமி விருது 

 தமை்கு வங்க முேல்வர,் மம்ோ பானரஜ்ி அவரக்ள் ேனது "ேளராே இலக்கியப் பணிக்காக" 

வங்காள அகாடமி விருதினனப் பபை்ைார.் 
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 சாகிேய் அகாடமியினால் இந்ே ஆண்டில் அறிமுகப் படுேே்ப்பட்ட இந்ே விருோனது, 

பானரஜ்ியின் “கபிோ பிோன்” என்ற புேே்கே்திை்காக அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 தமை்கு வங்காளே்தின் சிைந்ே எழுே்ோளரக்ளுக்குப் பாராட்டு பேரிவிக்கும் வனகயில் 

இந்ேப் புேே்கம் எழுேப் பட்டுள்ளது. 

 பரிசு வழங்கும் தமனடயில் இருந்ே தபாதிலும், மம்ோ பானரஜ்ி இந்ே விருனேத் ோன் ஏை்க 

வில்மல.  

 அந்ே விருதினன அவரின் சாரப்ாக மாநிலக் கல்வி அனமசச்ர ் பிரே்யா பாசு பபை்றுக் 

பகாண்டார.் 

 

உைகின் மூத்த செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர ்

 உலகின் மிக மூே்ே கிராண்ட் மாஸ்டரான யூரி அபவரப்ாக் ேனது 100வது வயதில் 

காலமானார.் 

 இவர ் 1949 ஆம் ஆண்டில் நனடபபை்ை மாஸ்தகா சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் கவற்றிப் 

பட்டே்னேயும் 1952 ஆம் ஆண்டில் கிராண்ட்மாஸ்டர ்பட்டே்னேயும் பபை்ைார.் 

 சரவ்தேச சதுரங்கக் கூட்டனமப்பினால் வழங்கப்பட்ட கிராண்ட் மாஸ்டர ்பட்டே்தினனயும் 

இவர ்பபை்ைார.் 

 

Modi @20: Dreams Meeting Delivery - புத்தகம் 

 குடியரசுே் துனணே் ேனலவர ்M.பவங்னகயா நாயுடு அவரக்ள் புதுதில்லியில் “Modi @20: 

Dreams Meeting Delivery” என்ை புேே்கே்னே பவளியிட்டார.் 

 தமாடி அவரக்ளின் உே்தியில் அதிகளவில் பவளிப்பட்ட விேத்ியாசமான சிந்ேனனச ்

பசயல்முனை, முன்தனாடிேத்ுவம், சாரப்ு-பசயல்பாட்டு அணுகுமுனை மை்றும் மிகச ்

சிைந்ேப் பரிமாை்ைத் ேனலனமே்துவ பாணி ஆகியவை்றுடன் போடரப்ுனடய  பல்தவறு 

உண்னமகனள இப்புே்ேகம் முன்னவக்கிைது. 

 

அரெத் தங்கப் பதக்கம் 2022 

 94 வயோன, புகழ்பபை்ை கட்டிடக் கனலஞர ்பால்கிருஷ்ணா விட்டல்ோஸ் தோஷிக்கு, 2022 

ஆம் ஆண்டின் மதிப்புமிக்க ராயல் ேங்கப் பேக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

 கட்டிடக்கனலே் துனைக்கான உலகில் மிக உயரிய பகௌரவமாக இது கருேப்படுகிைது. 

 கட்டிடக்கனல துனையில் ஒரு குறிப்பிடே்ேக்கத ் ோக்கே்னே ஏை்படுே்திய ஒரு நபரின் 

வாழ்நாள் அளவிலான சிைப்பானப் பணினய அங்கீகரிேத்ு பகௌரவிப்பேை்காக இந்ே 

விருது வழங்கப் படுகிைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்ஸ்கர ் கட்டிடக்கனல பரினசப் பபை்ை முேல் இந்தியர ் என்ை 

பபருனமனய இவர ்பபை்ைார.் 

 இந்திய அரசானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் இவருக்கு பே்ம பூஷன் விருது வழங்கியது. 
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சடம்பிள்டன் பரிசு 

 அபமரிக்கக் தகாட்பாட்டு இயை்பியலாளரும் எழுே்ோளருமான டாக்டர ் ஃபிராங்க் 

வில்பசக் என்பவருக்கு 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான படம்பிள்டன் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

 இது உலகின் மிகப்பபரிய ேனிநபர ்வாழ்நாள் சாேனனயாளர ்விருோகும். 

 இவர ்ஏை்கனதவ 2004 ஆம் ஆண்டில் தநாபல் பரிசினன (இயை்பியல்) பவன்றுள்ளார.் 

 1972 ஆம் ஆண்டில், போடங்கப்பட்டதில் இருந்து படம்பிள்டன் பரிசினனப் பபை்ை 6வது 

தநாபல் பரிசு பபை்ை நபர ்இவர ்ஆவார.் 

 

உைகின் சிறந்த செவிலியர ்

 அன்னா கபாதல துபா முேலாவது ஆஸ்டர ் காரட்ியன் உலகளாவிய சிறந்த பசவிலியர ்

விருனே பவன்ைார.் 

 இவர ் மாரச்பிட் கவுண்டி பரஃபரல் என்ற மருேத்ுவமனனயில் பணி புரியும் பகன்ய 

நாட்டினனச ்தசரந்்ே ஒரு பசவிலியர ்ஆவார.் 

 இது இவரின் கல்வினய அங்கீகரிப்பேை்கும், பபண் பிைப்புறுப்புச ் சினேவு தபான்ை 

பழங்காலக் கலாசச்ார நனடமுனைகளுக்கு எதிராக இவர ் தமை்பகாண்ட பிரசச்ாரம் 

ஆகியவை்றிை்குமான ஒரு அங்கீகாரமாகும். 

 

புனிதராக அறிவிக்கப்பட்ட முதை் இந்தியப் பாமரர ்

 தேவ சகாயம், புனிேராக அறிவிக்கப்பட்ட முேல் இந்தியப் பாமரர ்ஆனார.் 

 இவர ் 1745 ஆம் ஆண்டில் கிறிேே்வ மேே்னேே் ேழுவிய பிைகு "லாசரஸ்" என்ை ஒரு 

பபயனரப் பபை்றார.் 

 பபாதமன பசய்யும் தபாது,  அனனேத்ு மக்களும் சமேத்ுவே்னேப் தபண தவண்டும், 

குறிப்பாக சாதி தவறுபாடுகள் இருந்ோலும், என அவர ்வலியுறுே்தினார.் 

 இது உயர ்வகுப்பினரினடதய பவறுப்னபே் தூண்டியது.  

 இேனால் இவர ்1749 ஆம் ஆண்டில் னகது பசய்யப்பட்டார.் 

 அதிகளவு துன்பங்கனள எதிரக்காண்ட இவர,் 1752 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 அன்று சுட்டு 

ககால்லப் பட்டார.் 

 தேவ சகாயம் 2014 ஆம் ஆண்டில் தபாப் பிரான்சிஸ் அவரக்ளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டார.்  

 இது இவர ் 2022 ஆம் ஆண்டில் புனிேர ் பட்டேத்ினனப் பபறுவேை்கான பானேக்கு வழி 

வகுேே்து. 

 தேவ சகாயேத்ுடன் தசரே்்து நான்குப் பபண்கள் உட்பட ஒன்பது தபர ் புனிேரக்ளாக 

அறிவிக்கப் பட்டனர.் 

 

பிை்தபாரட்ு இலெ விருதுகள் 2022 

 சிைந்ே இரட்னடயர/்குழு, சிைந்ேப் பாடல் விை்பனன கனலஞர ் மை்றும் அதிகம் 

விை்பனனயாகும் பாடல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளில் BTS குழு இனச விருதுகனள 

பவன்ைது. 
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 இக்குழுவானது 2019 மை்றும் 2021 ஆம் ஆண்டிலும் சிைந்ே இரட்னடயர/்குழு விருனே 

பவன்ைது. 

 BTS குழு ேை்தபாது 12 பில்தபாரட்ு இனச விருதுகனளப் பபை்றுள்ளது.  

 தமலும், 11 பில்தபாரட்ு இனச விருதுகனள பவன்ை படஸ்டினிஸ் னசல்டின் பல 

சாேனனகனள இக்குழு முறியடிேத்ுள்ளது. 

 

ேங்காரி மாத்தாய் ேன ொம்பியன் விருது 

 தகமரூன் ஆரவ்லர,் சிபசல்தல ஜதபே் 2022 ஆம் ஆண்டின் வங்காரி மாேே்ாய் வன 

சாம்பியன் விருனே பவன்றுள்ளார.் 

 காடுகனளப் பாதுகாப்பதிலும், அவை்னைச ் சாரந்்துள்ள மக்களின் வாழ்க்னகனய 

தமம்படுேத்ுவதிலும் இவர ் ஆை்றிய சிைந்ேப் பங்களிப்பிை்கான அங்கீகாரமாக இந்ே 

விருோனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 காடுகள் மீோன கூட்டாண்னம அனமப்பினால் (CPF) இந்ே விருோனது வழங்கப்பட்டது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் உணவு மற்றும் பவளாண்மம அமமப்பின் (FAO) 

தமலமமயின் கீழ் உள்ளது. 

 

ோழ்நாள் ொதலனயாளர் விருது 

 A.R. பவங்கடாசலபதி, கனடானவச ் தசரந்்ே ேமிழ் இலக்கியே் தோட்டே்தின் 2021 ஆம் 

ஆண்டிை்கான வாழ்நாள் சாேனனயாளர ் விருதிை்கு (இயல் விருது) தேரவ்ு பசய்யப் 

பட்டுள்ளார.் 

 இவர ் பசன்னன தமம்பாட்டுக் கல்வி நிறுவனேத்ில் (MIDS) வரலாை்ைாசிரியர ் மை்றும் 

தபராசிரியராக உள்ளார.் 

 ேமிழ் இலக்கியம் மை்றும் ேமிழ்க் கலாசச்ாரே்னே பவளி நாடுகளில் உள்ள மக்களிடம் 

பகாண்டு பசல்வதில் இவர ்பபரும் பங்கு வகிே்ேவர ்ஆவார.் 

 கடந்ே 40 ஆண்டுகளாக வரலாறு, பமாழி, கலாசச்ாரம், சமூகம் மை்றும் அரசியல் குறிேத்ு 

எழுதி வரும் இவர,் 60க்கும் தமை்பட்ட புே்ேகங்கள் மை்றும் கட்டுனரகனள எழுதியுள்ளார.் 

 நீதியரசர ் சந்துருவும் ‘நான் நீதிபதியாபனன்’ என்ற புதத்கத்திற்காக இயல் விருதுக்கு 

பதரந்்கதடுக்கப்பட்டார ்

 

கமாண்டர ்ஆஃப் தி ஆரட்ர ்ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ்

 பிரமல் குழுமே்தின் ேனலவர ்அஜய் பிரமால் இங்கிலாந்து அரசியின் பபயரில் கமாண்டர ்

ஆஃப் தி ஆரட்ர ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர ் (CBE) என்ை ஒரு பகளரவ விருதினனப் 

பபை்றுள்ளார.் 

 இந்தியா இனணே ் ேனலவராக விளங்கும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம்-இந்தியா ேனலனம 

நிரவ்ாக அதிகாரிகள் மன்ைே்திை்கும் இங்கிலாந்து-இந்தியா வரே்ே்க உைவுகளுக்கும் 

இவர ்ஆை்றியச ்தசனவகளுக்கான இந்ே விருனேப் பபை்ைார.் 

 இவ்விருோனது 1917 ஆம் ஆண்டு ஐந்ோம் ஜாரஜ்் மன்னரால் நிறுவப்பட்டது. 
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விை்லியம் E. தகாை்பி விருது 2022 

 எழுத்தாளரும் பத்திரிமகயாளருமான கவஸ்லி பமாரக்ன், தனது இராணுவ மற்றும் 

உளவுத் துமற பற்றியப் பமடப்பிற்காக 2022 ஆம் ஆண்டு வில்லியம் E. பகால்பி விருதிமன 

கவன்றுள்ளார.் 

 "The Hardest Place: The American Military Adrift in Afghanistans Pech Valley" என்ற இவரது 

புத்தகதத்ிற்காக இவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 கவரம்ான்ட்டின் நாரத்ஃ்பீல்டு நகரில் உள்ள நாரவ்ிச ் பல்கமலக் கழகத்தினால் பகால்பி 

விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 பகால்பி விருதானது 1999 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 

அதமொன் ெம்பே் சதாழிை்முலனதோர் ெோை் 2022 

 சுபாஷ் ஓலா, 2022 ஆம் ஆண்டின் அதமசான் சம்பவ் போழில்முனனதவார ்சவாலின் முேல் 

பரினச பவன்றுள்ளார.் 

 அவரது நிறுவனமான “ஜீனியஸ்எனரஜ்ி கிரிட்டிகல் இன்தனாதவஷன் பினரதவட் 

லிமிபடட்” நிறுவனமானது இந்ே ஆண்டின் புத்தாக்க நிறுவனே்திை்கான விருனே 

பவன்றுள்ளது. 

 இந்ே நிறுவனம் பல்தவறு போழில்துனைகளின் ஆை்ைல் தேனவகனளப் பூரே்த்ி பசய்து, 

அவை்றின்  வணிகேத்ிை்கு உேவி வழங்கி, அதன் பசலனவக் குனைக்க உேவுவதோடு, 

சுை்றுசச்ூழனலயும் பாதுகாக்கிைது. 

 

உைக சுகாதார அலமப்பின் தலைலம இயக்குநர்  

 உலக சுகாோர அனமப்பானது, படட்தராஸ் அோதனாம் பகப்தரயஸனஸ உலக சுகாோர 

அனமப்பின் ேனலனம இயக்குநராக இரண்டாவது முனையாக மீண்டும் நியமிே்துள்ளது. 

 சுவிட்சரல்ாந்தின் கஜனீவா நகரில் நனடபபை்ை 75வது உலக சுகாோர அனமப்பின் தபாது 

அவரது மறுநியமனம் குறிேத்ு உறுதி பசய்யப்பட்டது. 

 இவர ்ோன் இப்பேவிக்குே் தேரவ்ு பசய்யப்பட்ட ஒதர தவட்பாளர ்ஆவார.்  

 டாக்டர ் படட்தராஸ் முேன்முேலில் 2017 ஆம் ஆண்டில் இப்பேவிக்கு தேரந்்பேடுக்கப் 

பட்டார.் 

 உலக சுகாோர அனமப்பில் தசருவேை்கு முன்பு, இவர ்எே்திதயாப்பியாவில் பவளியுைவுத் 

துமற  அனமசச்ராகவும், சுகாோர அனமசச்ராகவும் பணியாை்றினார.் 

 

CII EXCON உறுதியான தலைேர ்விருது 

 கம்மின்ஸ் இந்தியா நிறுவனே்தின் அஞ்சலி பாண்தடவுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டு CII EXCON 

விருது விழாவில் உறுதியான ேனலவர ்விருோனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மிகவும் மாறுபட்ட, சமமான மை்றும் உள்ளாரந்்ே பணியிடே்னே உருவாக்குவேை்கான 

அவரது முன்பனடுப்புகனள இந்ே விருோனது அங்கீகரிக்கிைது. 
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எேசரஸ்ட் தாழ்மட்ட முகாலம அலடந்த ரிதம் மாதமனியா 

 10 வயது சிறுமியான ரிேம் மாதமனியா, எவபரஸ்ட் ோழ்மட்ட முகானம (EBC) அனடந்ே 

இளம் இந்திய மனலதயறும் வீரரக்ளில் ஒருவராக ஆனார.் 

 இவர ் ோழ்மட்ட முகாமில் ஏறுவேை்காக இளம் இந்திய மனல ஏறும் வீரரக்ள் குழுவுடன் 

இனணந்துள்ளார.் 

 11 நாட்களில் 5,364 மீட்டர ்உயரேத்ில் உள்ள ோழ்மட்ட முகாமிை்கு ஏறிச ்பசன்று ரிேம் ஒரு 

அரிய சாேனனனயப் பனடேத்ுள்ளார.் 

 

ராம் தமாகன் ராய் அேரக்ளின் 250ேது பிறந்தநாள் 

 ராஜா ராம் தமாகன் ராய் அவரக்ளின் 250வது பிைந்ேநாளானது இந்ே ஆண்டு தம 22 ஆம் 

தேதியன்று பகாண்டாடப்பட்டது. 

 இவர ்இந்திய மறுமலரச்ச்ியின் ேந்னே என்று பிரபலமாக நினனவு கூறப் படுகிைார.் 

 இவர ்1772 ஆம் ஆண்டில் 22 தம மாேே்தில் ராோநகர ்என்னுமிடேத்ில் (வங்காள மாகாணம்) 

பிைந்ோர.் 

 இவர ் இங்கிலாந்தில் இரண்டாம் அக்பரின் சாரப்ாக முன்னின்று, அவரது ஓய்வூதியக் 

பகாரிக்மகக்காக வாதிட்டார.்  

 இரண்டாம் அக்பர ்இவருக்கு ‘ராஜா’ என்ை பட்டே்னே வழங்கினார.் 

 

 இவர ் சதி என்னும் நனடமுனைக்கு எதிராகப் தபாராடியதால் 1829 ஆம் ஆண்டு சதி 

ஒழிப்புச ்சட்டமானது நனடமுனைக்கு வந்ேது. 

 இவர ்சினல வழிபாடு, அரே்ே்மை்ைச ்சடங்குகள் மை்றும் மூட நம்பிக்னககளுக்கு எதிரான 

அைப் தபாராட்டேத்ிை்காக பவண்டி 1814 ஆம் ஆண்டில் ஆேம்ிய சனபனயே ்

போடங்கினார.் 

 1817 ஆம் ஆண்டில் தடவிட் தஹர ் என்பவருடன் இனணந்து கல்கே்ோவில் ஓர ் இந்துக் 

கல்லூரினய நிறுவினார.் 
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 1821 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாேேத்ில் வில்லியம் ஆடம் மை்றும் ராம்தமாகன் ராய் 

ஆகிதயாரால் இனணந்து கல்கேே்ா ஒை்றுனமக் குழு நிறுவப் பட்டது. 

 இவர ்1828 ஆம் ஆண்டில் ‘பிரம்ம சனபனய' உருவாக்கினார ் (தேதபந்திரநாே் ோகூருடன் 

இனணந்து அனமக்கப்பட்டது). 

 இவர ் 1822 ஆம் ஆண்டில் இயந்திரவியல் மை்றும் வால்தடரின் ேேத்ுவங்கனளக் கை்பிேே் 

ஆங்கிதலய-இந்துப் பள்ளினய நிறுவினார.் 

 இவர ் 1825 ஆம் ஆண்டில், இந்திய முனையிலான கை்ைல், தமை்கே்தியச ் சமூகம் மை்றும் 

இயை்பியல் அறிவியல் கை்பிக்கப்பட்ட தவோந்ேக் கல்லூரினயே் போடங்கினார.் 

 

ெங்கீத கைாநிதி விருதுகள் 2020-22 

 மதராஸ் சங்கீத அகாடமி  இந்த விருதுகமள அறிவித்தது.  

 சந்ோன தகாபாலன் 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான சங்கீே கலாநிதி விருனேப் பபை உள்ளார.் 

 பக்ேவேச்லம் 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான சங்கீே கலாநிதி விருதிை்குே் தேரவ்ு பசய்யப் 

பட்டுள்ளார.் 

 கிருஷ்ணன் மை்றும் அவரது சதகாேரி விஜயலட்சுமி ஆகிதயார ் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான 

சங்கீே கலாநிதி விருனேப் பபை உள்ளனர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான சங்கீே கலா ஆசச்ாரய்ா விருதிை்கு நாதஸ்வர கனலஞர ் கீழ் 

தவளூர ்G.கதணசன் தேரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான விருதிை்குப் பாடகரும் இனசயனமப்பாளருமான ரேீ்ோ ராஜன் 

தேரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 இனசயனமப்பாளர ்னவனிகா R.S.பஜயலட்சுமி 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான விருதிை்கு தேரவ்ு 

பசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான TTK விருது பாடகர ் ோமரக்காடு தகாவிந்ேன் நம்பூதிரிக்கு 

வழங்கப் பட உள்ளது. 

 மிருேங்கம் மை்றும் ஜலேரங்கம் கனலஞர ்தநமணி தசாமயாஜுலு 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான 

விருனேப் பபை உள்ளார.் 

 கஞ்சிரா கனலஞர ்A.V.ஆனந்ே் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான விருனேப் பபை உள்ளார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இனசக்கனலஞர ் விருோனது V.பிதரமலோவுக்கு வழங்கப்பட 

உள்ளது. 

 நிருேய் கலாநிதி விருது பபறுபவரக்ள் ராம னவேத்ியநாேன் (2020), நரே்ே்கி நடராஜ் (2021) 

மை்றும் பிரகா பபஸ்ஸல் (2022) ஆகிதயார ்ஆவர.் 

 

75ேது தகன்ஸ் திலரப்பட விருது விழா 

 இந்தியே் தினரப்படே ் ேயாரிப்பாளர ் பஷௌனக் பசன்னின் 'ஆல் ேட் ப்ரேீஸ்்' தினரப் 

படமானது, 75வது தகன்ஸ் தினரப்பட விருது விழாவில் ஆவணப் படங்களுக்கான உயரிய 

விருோன லிபயால் டி ஓர ்2022 விருனே பவன்ைது. 

 தில்லியின் வசிராபாே் அருதக ஒரு அடிேே்ளே்தில் காயமனடந்ேப் பைனவகனள 

குறிப்பாக கரும் பருந்துகனள மீட்டுச ் சிகிசன்ச அளிக்கும் இரண்டு சதகாேரரக்ளின் 

வாழ்க்னகனயப் பை்றி இந்ேப் படம் சிேே்ரிக்கிைது. 
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 சிைப்பு நடுவர ் விருோனது  லிதுதவனியன் தினரப்படே் ேயாரிப்பாளர ் மன்டாஸ் 

குதவடராவிசியஸின் இறுதிப் படமான மரியுதபாலிஸ் 2 என்ை தினரப்படே்திை்கு வழங்கப் 

பட்டது. 

 லிபயால் டி ஓர ்என்பது 2015 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு ஆவணே் தினரப்பட விருது 

ஆகும். 

 இது முேல் முனையாக 2015 ஆம் ஆண்டு தம 23 ஆம் தேதியன்று வழங்கப்பட்டது. 

 தகன்ஸ் தினரப்பட விழாவின் ஒரு பிரிவில் தினரயிடப்பட்ட ஒரு சிைந்ே ஆவணப் 

படேத்ிை்கு இந்ே விருது வழங்கப்படுகிைது. 

 

முதை் தலித் சபண் தமயர ்

 இங்கிலாந்தின் எதிரக்்கட்சியான போழிலாளர ் கட்சினயச ் தசரந்்ே இந்திய வம்சாவளி 

அரசியல்வாதியான பமாஹிந்ேர ் தக மிோ தமை்கு லண்டனில் உள்ள ஈலிங் சனபயின் 

தமயராக தேரந்்பேடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 ேலிே் சமூகே்னேச ்தசரந்்ே முேல் பபண் தமயராக லண்டன் உள்ளாட்சி சனபயில் இவர ்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

ோஸ்விக் சதாழிை்துலற ஆராய்ெச்ி விருது 2020 

 இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிச ் சனபயின் மே்தியக் கடல் மீன்வள ஆராய்சச்ி 

நிறுவனேத்ின் இயக்குனர ் A . தகாபாலகிருஷ்ணன் 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான வாஸ்விக் 

போழில்துனை ஆராய்சச்ி விருதினன பவன்றுள்ளார.் 

 மீன் இனங்களின் மரபியல் போடரப்ான ஆராய்சச்ிப் பணிகளில் அவர ் ஆை்றிய 

குறிப்பிடே் ேக்கப் பங்களிப்பிை்காக இந்ே விருோனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது வணிக ரீதியாக முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே மை்றும் அழிந்து வரும் பல 

உயிரினங்கனளப் பாதுகாப்பது போடரப்ான மீன் இனங்களின் மரபியல் குறித்த ஒரு 

ஆராய்சச்ியாகும். 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

விை்வித்லத உைகக் தகாப்லப முதை் நிலைப் தபாட்டி  

 துருக்கியில் நமடகபற்ற வில்வித்மத உலகக் பகாப்மப முதல் நிமலப் பபாட்டியில் இந்திய 

வீரரக்ள் 2 தங்கப் பதக்கங்கமள கவன்றுள்ளனர.் 

 ஆண்கள் கூட்டு அணிப் பிரிவில் அபிபஷக் வரம்ா, ரஜத் சவுகான் மற்றும் அமன் மசனி 

ஆகிபயார ்தங்கப் பதக்கம் கவன்றனர.் 

 கலப்பு குழுப் பபாட்டியில் தருண்தீப் ராய் மற்றும் ரிதி ஆகிபயார ் மற்கறாரு தங்கப் 

பதக்கத்மத கவன்றனர.் 
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2022 ஆம் ஆண்டின் ைாரஸ் விலளயாட்டு வீரர ்

 F1 சாம்பியனான பமக்ஸ் கவரஸ்்டப்கபன்  2022 ஆம் ஆண்டின் லாரஸ் விமளயாட்டு வீரராக 

பதரந்்கதடுக்கப்பட்டார.் 

 ஜமமக்கா நாட்டின் ஒலிம்பிக் ஓட்டப்பந்தய வீராங்கமன எமலன் தாம்சன்-பஹரா 

ஆண்டின் சிறந்த விமளயாட்டு வீராங்கமனயாக பதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 விருது கபற்ற மற்ற வீரரக்ள் 

 

 

ஆசிய மை்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 86 கிதலா எனடப் பிரிவில் தீபக் புனியா பவள்ளிப் பேக்கே்னேயும், 92 கிதலா எனடப் 

பிரிவில் விக்கி சாஹர ்பவண்கலப் பேக்கே்னேயும் பவன்ைனர.் 

 மங்பகாலியாவின் உலான்பத்தரில் நமடகபற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் தீபக் 

பவன்ை நான்காவது பேக்கம் இதுவாகும்.  

 இேை்கு முன்பு இவர ் ஒரு பவள்ளி (2021) மை்றும் இரண்டு பவண்கலம் (2019, 2020) ஆகிய 

பேக்கங்கனள பவன்றுள்ளார.் 

 இந்ேப் தபாட்டியில், 17 பேக்கங்களுடன் இந்திய அணி ேனது பங்தகை்பினன நினைவு 

பசய்ேது. 

 இந்தியாவின் சாரப்ாக ேங்கப் பேக்கம் பவன்ை ஒதர நபர ்ரவி தாஹியா ஆவார.் 

 

ஏழாேது ெந்ததாஷ் டிராபி தபாட்டி 

 பகரள அணியானது பமற்கு வங்காள அணிமய வீழ்த்தி, 2022 ஆம் ஆண்டில் நடதத்ப் பட்ட 

75வது சந்பதாஷ் டிராபி பபாட்டியில் கவன்றது. 

 இது இந்த அணி கவன்ற ஏழாவது சந்பதாஷ் டிராபி பட்டமாகும். 

 பமலும், தனது கசாந்த மண்ணில் நமடகபற்ற சந்பதாஷ் டிராபி பபாட்டியில் இந்த அணி  

கபற்ற மூன்றாவது கவற்றி இதுவாகும். 

 இதற்கு முன்னதாக, 1973-74 மற்றும் 1992-93 ஆம் ஆண்டுகளில் ககாசச்ியில் நமடகபற்ற  

இரண்டு பபாட்டிகளிலும் இந்த அணி கவற்றி கபற்றது. 
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தகதைா இந்தியா பை்கலைக் கழக விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 2021 

 

 20 ேங்கம், 7 பவள்ளி மை்றும் 5 பவண்கலப் பேக்கங்களுடன் பஜயின் கல்லூரியானது, 

(நிகரந்ினலப் பல்கனலக்கழகம்) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 2வது தகதலா இந்தியா 

பல்கனலக்கழக வினளயாட்டுப் தபாட்டிகளில்) பவன்றுள்ளது. 

 லவ்லி புபராபஷனல் பல்கனலக்கழகமானது, 17 ேங்கங்களுடன் இரண்டாவது 

இடே்னேயும், பஞ்சாப் பல்கனலக்கழகம் 15 ேங்கப் பேக்கங்களுடன் மூன்ைாவது 

இடே்னேயும் பபை்றுள்ளன. 

 சிவா ஸ்ரீேர,் 11 ேங்கப் பேக்கங்கனள பவன்று நட்சேத்ிர நீசச்ல் வீரர ் என்ை ஒரு 

பபருனமனயப் பபை்றுள்ளார.் 

 

IWF உைக இலளதயார் பளுதூக்குதை் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 IWF உலக இனளதயார ்பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ேங்கப் பேக்கம் பவன்ை 

முேல் இந்தியப் பபண்மணி என்ை வரலாை்னை ஹரஷ்ோ ஷரே் கருட் பனடேத்ு உள்ளார.் 

 IWF உலக இனளதயார ் பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இேை்கு முன் இரண்டு 

இந்தியரக்ள் மட்டுதம பேக்கம் பவன்றுள்ளனர.் 

 மீராபாய் சானு 2013 ஆம் ஆண்டில் பவண்கலப் பேக்கே்தினனயும், அேை்கு முந்னேய 

ஆண்டில் அசச்ிந்ோ ஷூலி பவள்ளிப் பேக்கே்தினனயும் பவன்ைனர.் 

 

உைக இலளதயார் பளுதூக்குதை் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 2022 

 சே்தீஸ்கரின் ராஜ்நந்ே்கானனச ் தசரந்்ே ஞாதனஸ்வரி யாேவ், உலக இனளதயார ் பளு 

தூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் பவள்ளிப் பேக்கே்தினன பவன்ைார.் 

 சே்தீஸ்கர ் மாநிலேத்ிலிருந்து பசன்று உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகளில் பங்தகை்று 

இனளதயார ்பிரிவில் பேக்கம் பவன்ை முேல் வீராங்கனன இவதர ஆவார.் 
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காது தகளாததாருக்கான 24ேது ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் 

 காது தகளாதோருக்கான 24வது ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் ஆண்களுக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ்

னரபிள் பிரிவில் துப்பாக்கி சுடும் வீரர ் ேனுஷ் ஸ்ரீகாந்ே் ேங்கப் பேக்கே்தினனயும், 

பசௌரய்ா னசனி பவண்கலப் பேக்கே்தினனயும் பவன்றுள்ளனர.் 

 காது தகளாதோருக்கான 24வது ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளானது பிதரசிலின் காக்சியாஸ் தடா 

சுல் நகரில் நனடபபை்ைது. 

 இந்தியப் தபட்மிண்டன் அணியும் ஜப்பான் அணினய வீழ்ேத்ி ேங்கப் பேக்கேத்ினன 

பவன்ைது 

 19 ேங்கம், 6 பவள்ளி மை்றும் 13 பவண்கலப் பேக்கங்களுடன் உக்னரன் பேக்கப் 

பட்டியலில் முேலிடேத்ில் உள்ளது. 

 இரண்டு ேங்கம் மை்றும் ஒரு பவண்கலப் பேக்கே்துடன் இந்தியா பேக்கப் பட்டியலில் 

எட்டாவது இடே்னேப் பபை்றுள்ளது. 

 

மாட்ரிட் ஓபன் தபாட்டி 2022 

 காரப்லாஸ் அல்கராஸ் (ஸ்கபயின்) 2022  ஆம் ஆண்டு மாட்ரிட் ஓபன் பபாட்டியில் ஆண்கள் 

ஒற்மறயர ்பிரிவில் கவற்றி கபற்றார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு மியாமி பபாட்டிக்குப் பிறகு இவர ்கபற்ற இரண்டாவது மாஸ்டரஸ்் 1000 

பட்டம் இதுவாகும்.  

 பமலும் இந்த ஆண்டில் இவர ்கபறும் நான்காவது பட்டம் இதுவாகும். 

 WTA 1000 பபாட்டியின் ஒற்மறயர ்பிரிவில் கவன்ற முதல் ஆப்பிரிக்க வீராங்கமன என்ற 

கபருமமமய ஓன்ஸ் ஜபியர ்(துனிசியா) மகப்பற்றியுள்ளார.் 

Category Winner 

Men’s singles:  Carlos Alcaraz (Spain) 

Women’s singles: Ons Jabeur (Tunisia) 

Men’s doubles: 
Wesley Koolhof (Netherlands) &  

Neal Skupski (United Kingdom) 

Women’s doubles: 
Gabriela Dabrowski (Canada) &  

Giuliana Olmos (Mexico) 

 

தாமஸ் தகாப்லப இறகுப் பந்து இறுதிப் தபாட்டி 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு ோமஸ் உபபர ் தகாப்னப இறுதிப் தபாட்டியில் 14 முனை சாம்பியன் 

பட்டம் பவன்ை இந்தோதனஷிய அணியினன வீழ்ேத்ி இந்திய அணி வரலாறு பனடே்ேது. 

 இந்திய அணி ோமஸ் தகாப்னப சாம்பியன் பட்டே்தினன பவல்வது இதுதவ முேல் 

முனையாகும். 

 1982 ஆம் ஆண்டு முேல், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை இந்ே சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டிகள் நடேே்ப்படுகின்ைன. 
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ஆசிய விை்வித்லத தகாப்லபப் தபாட்டி 2022 - 2ேது கட்டம் 

 ஈராக்கின் சுனலமானியா நகரில் நனடபபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிய வில்விே்னே 

தகாப்னபயின் 2 ஆம் கட்டப் தபாட்டியில் இந்திய வில்விே்னே வீரரக்ள் பங்தகை்று 

பவை்றிகரமாக வினளயாடினர.் 

 இந்திய வில்விே்னே வீரரக்ள் 8 ேங்கம், நான்கு பவள்ளி மை்றும் இரண்டு பவண்கலம் என 

பமாே்ேம் 14 பேக்கங்களுடன் ஈராக்கின் சுனலமானியா நகரில் நனடபபை்ை 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஆசிய வில்விே்னே தகாப்னபயின் 2 ஆம் கட்டப் தபாட்டியில் ேங்களது 

பங்தகை்பினன மிகவும் பவை்றிகரமாக நினைவு பசய்ேனர.் 

 பரனீ்ே் கவுர,் அதிதி சுவாமி மை்றும் சாக்சி பசௌே்ரி ஆகிதயார ்பகாண்ட இந்திய மகளிர ்

அணி ஈராக்கில் நனடபபை்ை கண்ட அளவிலானப் தபாட்டியில் கஜகஸ்ோன் அணினய 

வீழ்ே்தி இந்தியாவின் முேல் ேங்கப் பேக்கே்னே பவன்றுள்ளனர.் 

 பிரேதமஷ் ஃபுதக, ரிஷப் யாேவ் மை்றும் ஜாவ்கர ் சமாோன் அடங்கிய ஆண்கள் அணி 

இந்தியாவுக்கு இரண்டாவது ேங்கப் பேக்கே்னே பவன்றுள்ளது. 

 ஆசியா வில்விே்னே தகாப்னபப் தபாட்டியில் பிரேத்மஷ் ஃபுதக & பரனீ்ே் கவுர ்ஆகிதயார ்

அடங்கிய கலப்பு இனண அணி இந்தியாவிை்கான மூன்ைாவது ேங்கப் பேக்கே்னே 

பவன்ைது. 

 

ISSF இலளதயார் உைகக் தகாப்லபப் தபாட்டி 

 பஜரம்னியின் சுஹல் நகரில் நனடபபை்ை சரவ்தேச துப்பாக்கிச ் சுடுேல் வினளயாட்டு 

தபாட்டிக் கூட்டனமப்பின் இனளதயார ் உலகக் தகாப்னபப் தபாட்டியில் இந்திய 

துப்பாக்கிச ்சுடும் வீரரக்ளான ஈஷா சிங் மை்றும் சவுரப் சவுேர்ி ஆகிதயார ்கலப்பு அணி 

துப்பாக்கிச ்சுடுேல் பிரிவில் ேங்கப் பேக்கே்னே பவன்ைனர.் 

 இதே தபாட்டியில் பாலக் மை்றும் சரப்தஜாே் சிங் ஆகிபயார ் ககாண்ட அணியினர ்

பவள்ளிப் பேக்கே்னே பவன்ைனர.் 

 10 மீட்டர ்ஏர ்னரபிள் கலப்பு குழுப் தபாட்டியில் ரமிோ மை்றும் பாரே்் மகிஜா ஆகிதயார ்

பவள்ளிப் பேக்கே்னே பவன்ைனர.் 

 இந்திய அணி இதுவனர நான்கு ேங்கம் உட்பட 10 பேக்கங்கனள பவன்றுள்ளது. 

 

அதிக ஊதியம் சபறும் விலளயாட்டு வீரரக்ள் பட்டியை் 2022 

 ஃதபாரப்்ஸ் பத்திரிமகயின் அதிக ஊதியம் பபறும் வினளயாட்டு வீரரக்ள் பட்டியலில் 

(2022) 130 மில்லியன் டாலர ்வருமானேத்ுடன் லிதயானல் பமஸ்ஸி முேலிடே்தில் உள்ளார.் 

 அவனரே் போடரந்்து கூனடப்பந்ோட்ட  வீரர ் பலப்ரான் தஜம்ஸ் 121.2 மில்லியன் 

டாலரக்ளுடன் இரண்டாமிடேத்ிலும், கிறிஸ்டியாதனா பரானால்தடா 115 மில்லியன் 

டாலரக்ளுடன் மூன்ைாவது இடேத்ிலும் உள்ளனர.் 

 பரிசுே் போனக, ஊதியம் மை்றும் ஊக்கே் போனக மை்றும் நிதிே் திரட்டுேல் போடரப்ான 

ஒப்பந்ே வினளயாட்டுகள் ஆகியவை்றின் அடிப்பனடயில் இந்ே மதிப்பீடுகனள தபாரப்்ஸ் 

கணக்கிடுகிைது. 
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இத்தாலிய ஓபன் தபாட்டி 2022 

 இே்ோலிய ஓபன் தபாட்டியானது, ஆடவருக்கான "தராம் மாஸ்டரஸ்்" என்றும் அனழக்கப் 

படுகிைது. 

 உலகின் முன்னணி வீரரான தநாவக் தஜாதகாவிச,் ஸ்படபதனாஸ் சிட்சிபாஸ் என்பவனர 

வீழ்ே்தி 79வது இேே்ாலிய ஓபன் பட்டே்தினன பவன்றுள்ளார.் 

 ஓபன் பிரிவு தபாட்டிகளில் பமாேே்ம் 1,000 தபாட்டிகளில் பவை்றிகனளப் பபை்ை ஐந்ோவது 

வீரராக தநாவக் தஜாதகாவிச ்ஆனார.் 

 மகளிர ் ஒை்னையர ் பிரிவில், இகா ஸ்வியாபடக் ஒன்ஸ் ஜபியூர ் என்பவனர வீழ்ே்தி 

இே்ோலிய ஓபன் பட்டே்னே பவன்றுள்ளார.் 

 

 

36ேது சரய்காவிக் ஓபன் தபாட்டி 2022 

 ரபமஷ்பாபு பிரக்ஞானந்தா தனது 16 வயதில் ஐஸ்லாந்தில் நமடகபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு 

கரய்க்ஜாவிக் ஓபன் பபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளார.் 

 உலகச ் சாம்பியனான பமக்னஸ் காரல்்சமனத ் பதாற்கடித்த இமளய வீரர ் என்ற 

கபருமமமய இவர ்கபற்றார.் 

 3 மாதங்களுக்குள் இரண்டாவது முமறயாக உலகச ் சாம்பியன் பமக்னஸ் காரல்்சமன 

இவர ்கவன்றுள்ளார.் 

Category Winner Runner-up 

Men’s singles Novak Djokovic (Serbia) Stefanos Tsitsipas (Greece) 

Women’s singles Iga Świątek (Poland) Ons Jabeur (Tunisia) 

Men’s doubles Nikola Mektić and Mate Pavić 
(Croatia) 

John Isner (United States) &  
Diego Schwartzman (Argentina) 

Women’s doubles Veronika Kudermetova and A
nastasia Pavlyuchenkova (Ru

ssia) 

Gabriela Dabrowski (Canada) &  
Giuliana Olmos (Mexico) 

 

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


                   
 

142 
 

 2013 ஆம் ஆண்டில், பிரக்ஞானந்தா 8 வயதுக்குட்பட்டவரக்ளுக்கான உலக இமளபயார ்

சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத கவன்றார.்  

 

ெரே்ததெ சதாழிை்முலற குத்துெெ்ண்லடப் தபாட்டி 

 வங்காள தேசே்தின் முேல் போழில்முனை சரவ்தேச குேத்ுசச்ண்னடப் தபாட்டியானது 

டாக்கா நகரில் நடதத்ப் பட்டது. 

 இரண்டு முனை தேசிய சாம்பியன் பட்டம் பபை்ை இந்தியாவினனச ் தசரந்்ே ஹரஷ்் கில் 

வங்காள தேசே்தின் ஹிரா மியா என்பவனரே ் தோை்கடிே்து இந்ேப் தபாட்டியில் 

பவன்ைார.் 

 

ஆஸ்திதரலிய நீெெ்ை் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியிை் உைகெ ்ொதலன 

 ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் ேங்கப் பேக்கம் பவன்ை ஆரியரத்ன டிட்மஸ், ஆஸ்திதரலிய நீசச்ல் 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் மகளிருக்கான 400 மீட்டர ் ஃப்ரஸ்ீனடல் பிரிவில் 

நிகழ்ே்ேப்பட்ட முந்னேய உலகச ்சாேனனனய முறியடிேத்ுள்ளார.் 

 அடிபலய்டு நகரில் நனடபபை்ை இறுதிப் தபாட்டியில் டிட்மஸ் 3 நிமிடம் 56.40 வினாடிகளில் 

நீந்தி பவை்றி பபை்ைார.் 

 2016 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இவரது அபமரிக்கப் தபாட்டியாளரான தகட்டி 

பலபடக்கி நிகழ்ேத்ிய 3:56.46 தநரம் என்ை ஒரு முந்னேயச ்  சாேனனயினன முறியடிேத்ு 

உள்ளார.் 

 

ஐபிஎை் 2022 

 

 அகமோபாே்தில் உள்ள நதரந்திர தமாடி னமோனே்தில் நனடபபை்ை தபாட்டியில் 

போடக்கச ் சாம்பியன் அணியான ராஜஸ்ோன் ராயல்ஸ் அணினய வீழ்ேத்ி குஜராே ்

னடட்டன்ஸ் அணி 2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தகாப்னபனய பவன்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் விருதுகனள பவன்ை பவை்றியாளரக்ளின் முழு பட்டியல் 

Category Winners 

IPL 2022 Champions Gujarat Titans 

Emerging Player of the Season Umran Malik 

Super Striker of the Season Dinesh Karthik 

Game Changer of the Season Jos Buttler 

Perfect Catch of the Season Evin Lewis 

Purple Cap Yuzvendra Chahal 

Orange Cap Jos Buttler 

Most Valuable Player Jos Buttler 

Super Striker of the Season Jos Buttler 

Fairplay Award Gujarat Titans and Rajasthan Royals 

Runner-up trophy Sanju Samson 

Fastest Delivery of the Season Lockie Ferguson 

Let’s Crack it Sixes Award Jos Buttler 

Powerplay of the Season Jos Buttler 
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முக்கிய தினங்கள் 

தம தினம் – தம 01 

 பம தினமானது, சரவ்பதச கதாழிலாளர ் தினம் அல்லது கதாழிலாளர ் தினம் என்றும் 

அமழக்கப் படுகிறது. 

 பஹமாரக்்ககட்டில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகமள நிமனவு கூரும் வமகயில் பம 01 ஆம் பததி 

என்பது பதரந்்கதடுக்கப் பட்டது. 

 இந்த நிகழ்வானது, அகமரிக்காவின் சிகாபகா நகரில் 1886 ஆம் ஆண்டு பம 04 அன்று 

நடந்தது. 

 இந்தியாவில் முதல் கதாழிலாளர ் தினமானது 1923 ஆம் ஆண்டில் கசன்மனயில் 

கதாழிலாளர ்கிசான் கட்சியினால் சிங்காரபவலரின் தமலமமயில் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 

மகாராஷ்டிரா தினம் - தம 01 

 இத்தினமானது, மகாராஷ்டிரா மாநிலம் உருவான நாமள நிமனவு கூறுகின்றது. 

 பம்பாய் மாநிலம் ஆனது 1960 ஆம் ஆண்டில் குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா என இரு 

மாநிலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 

 குஜராதத்ி மற்றும் கசச்ி பபான்ற கமாழி பபசும் மக்கள் வாழும் பகுதி குஜராத் என்ற 

மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

 ககாங்கணி மற்றும் மராதத்ி ஆகிய கமாழிகமளப் பபசும் மற்ற பிற பகுதிகள் 

மகாராஷ்டிரா மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

 

உைக சிரிப்பு தினம் - தம 01 

 பம மாததத்ின் முதல் ஞாயிற்றுக் கிழமமயானது உலக சிரிப்பு தினமாக ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 இது 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 சிரிப்பு மற்றும் அதன் பல குணப்படுதத்ும் நன்மமகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவமத இதத்ினம் பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

உைக சூலர மீன் தினம் - தம 02 

 சூனர மீன்களின் முக்கியேத்ுவம் குறிே்ே விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேே்ச ் கசய்வேை்காக 

ஐக்கிய நாடுகள் சனபயால் இந்ேே் தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 சூனர மீன்கனளப் பாதுகாப்பேன் முக்கியேத்ுவம் குறிே்து மக்களினடதய விழிப்பு 

உணரன்வப் பரப்புவனே இே்தினம் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 சூனர மீன்களில் ஒதமகா 3, னவட்டமின் பி12, புரேங்கள் மை்றும் பிை ோதுக்கள் தபான்ை 

பல வளமான சே்துக்கள் நினைந்துள்ளன. 

 இந்ே ஆண்டு "நமது  சூனர மீன்  வனக, நமது பாரம்பரியம்" என்ை கருே்துருவின் கீழ் 

இந்தே் தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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உைகப் பத்திரிலகெ ்சுதந்திர தினம் – தம 03 

 பே்திரிக்னகச ் சுேந்திரம் மை்றும் கருேத்ுச ் சுேந்திரம் ஆகியனவ அடிப்பனட மனிே 

உரினமகள் என்பனே அறிவிப்பதே இே்தினே்தின் தநாக்கமாகும். 

 பணியாை்றும் தபாது ேங்கள் உயினரப் பணயம் னவே்ே அல்லது தங்கள் உயினர இழந்ே 

ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு அஞ்சலி பசலுேத்ும் விேமாகவும் இந்தே ் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 இந்ே ஆண்டிை்கான இே்தினேத்ின் கருேத்ுரு, "டிஜிட்டல் முனை சூழ்ந்ே உலகில் 

பே்திரினகயியல்" என்போகும். 

 யுபனஸ்தகா அனமப்பானது, 1993 ஆம் ஆண்டு தம 3 ஆம் தேதியன்று  விண்ட்தஹாக் என்ற 

பிரகடனே்னே ஏை்றுக் பகாண்டது. 

 அது ேனடயை்ை, சுேந்திரமான மை்றும் பன்னமே்துவப் பேத்ிரினக அமமப்பினன 

உருவாக்குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டதாகும். 

  

உைக ஆஸ்துமா தினம் – தம 03 

 இே்தினமானது ஒவ்தவார ் ஆண்டும் தம மாேே்தின் முேல் பசவ்வாய்க் கிழனமயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது.  

 இந்ே ஆண்டு இே்தினம் தம 03 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இது ஆஸ்துமாவிற்கான சிகிசன்ச வசதிகளின் நினல குறிே்ே ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏை்படுேத்ுவது மை்றும் ஆஸ்துமா சிகிசன்சக்கான சிைந்ே சுகாோர வசதிகனளக் 

பகாண்டு வருவது ஆகியவற்மற தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டின் இேத்ினே்திை்கான கருேத்ுரு, 'ஆஸ்துமா சிகிசன்சயில் நிலவும் 

இனடபவளிகனளக் குனைேே்ல்' என்போகும். 
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நிைக்கரி சுரங்கத் சதாழிைாளர ்தினம் - தம 04 

 நமது எரிசக்தி தேனவகனளப் பூரே்த்ி பசய்வதில் நிலக்கரி சுரங்கே் போழிலாளரக்ள் 

ஆை்றும் பங்களிப்பினனக் பகௌரவிக்கும் வனகயில் இந்ே தினமானது பகாண்டாடப் 

படுகிைது. 

 நிலக்கரிச ் சுரங்கே் போழிலாளரக்ள் இதுநாள்வனரயில் பசய்ே சாேனனகள் மை்றும் 

தியாகங்கனள இந்ே தினம் தபாை்றுகிைது. 

 முேலாவது நிலக்கரிச ் சுரங்கமானது 1575 ஆம் ஆண்டில் ஸ்காட்லாந்தின் காரன்ாக் 

நகனரச ்தசரந்்ே ஒன் ஜாரஜ்் புரூஸ் என்பவரால் திைக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவில், நிலக்கரி சுரங்க வணிகமானது 1774 ஆம் ஆண்டில் பமற்கு வங்கதத்ின் 

ராணிகஞ்ச ்நிலக்கரி சுரங்கப்பகுதியில் போடங்கியது. 

 

ெரே்ததெ தீயலணப்பு வீரரக்ள் தினம் - தம 4 

 பணியின் தபாது உயிரநீ்ே்ேத் தீயனணப்பு வீரரக்ளுக்கு மரியானே பசலுேத்ும் வனகயில் 

இந்ே தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 அன்று ஆஸ்திதரலியாவின் லிண்டன் நகரில் நடந்தேறிய ஒரு 

துயரச ்சம்பவே்திை்குப் பிைகு இே்தினம் உருவாக்கப்பட்டது. 

 தம 04 ஆம் தேதியானது பசயிண்ட் ஃப்தளாரியன் தினமாகவும் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

 பசயிண்ட் ஃப்தளாரியன் தீயனணப்பு வீரரக்ளின் ஒரு புரவலர ்ஆவார.் 

 இவர ்ஒரு தராமானிய பனடப்பிரிவின் முேல்நிமல தீயனணப்பு வீரரக்ளில் ஒருவராகவும் 

பல உயிரக்னளக் காப்பாை்றியவராகவும் கூைப்படுகின்றார ்

 

உைகப் தபாரத்்துகீசிய சமாழி தினம் - தம 05 

 இது தபாரே்்துகீசிய பமாழி தபசும் நாடுகளின் சமூகேே்ால் 2009 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக  நிறுவப்பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், யுபனஸ்தகாவின் பபாது மாநாட்டின் 40வது அமரவ்ானது, ஒவ்தவார ்

ஆண்டும் தம 05 ஆம் தேதினய "உலகப் தபாரே்த்ுகீசிய பமாழி தினமாக" அனுசரிக்க 

முடிவு பசய்ேது. 

 இம்பமாழி அனனேத்ு கண்டங்களிலும் 265 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால் தபசப் 

படுகிைது. 

 

ெரே்ததெப் தபறுகாை உதவியாளர் தினம் - தம 05 

 தபறுகால உேவியாளரக்ளின் பணினய அங்கீகரிப்பேை்காகவும், ோய்மாரக்ளுக்கும் 

அவரக்ளுக்குப் பிைந்ே குழந்னேகளுக்கும் அவரக்ள் வழங்கும் அே்தியாவசியப் 

பராமரிப்பிை்காக தபறுகால உேவியாளரக்ளின் நினல குறிே்ே ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏை்படுேே்வும் இந்ேத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 1992 ஆம் ஆண்டில் சரவ்தேசப் தபறுகால உேவியாளரக்ள் கூட்டனமப்பால் (ICM) சரவ்தேசப் 

தபறுகால உேவியாளரக்ள் தினம் ஆனது நிறுவப்பட்டது. 
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 இந்ே ஆண்டு சரவ்தேசப் தபறுகால உேவியாளரக்ள் கூட்டனமப்பின் நூை்ைாண்டு 

விழாவாகும்.  

 எனதவ இனேக் பகாண்டாடும் வனகயில், இந்ே ஆண்டின் கருேத்ுரு, 100 ஆண்டு கால 

முன்தனை்ைம் என்று  நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உைக லக மீதான சுகாதார தினம் - தம 05 

 சுகாோரப் பாதுகாப்பில் னக மீதான சுகாோரே்தின் முக்கியேத்ுவம் குறிேத்ு உலகளவில் 

ஊக்குவிேே்ல், பேரிவுநினல மை்றும் நினலேே்ன்னம ஆகியவை்னை தமை் பகாள்வனே இது 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 உலக சுகாோர அனமப்பானது, 2009 ஆம் ஆண்டில் "உயிரக்னள காப்தபாம்: னககனள 

சுே்ேம் பசய்தவாம்" என்ை உலகளாவிய வருடாந்திரப் பிரசச்ாரே்னேே் போடங்கியது.  

 இது அறிவிக்கப்பட்ட தினமான தம 05 ஆம் தேதியானது உலக னக மீதான சுகாோர 

தினமாக பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 இந்ே ஆண்டின் இந்ேத் தினேத்ிை்கான உலக சுகாோர அனமப்பின் கருேத்ுரு, 

‘பாதுகாப்பிை்காக ஒன்றுபடுதவாம் : னககனள சுேே்ம் பசய்தவாம்’ என்போகும். 

 

உணவுமுலற எதுவும் பின்பற்றாத ெரே்ததெ தினம் - தம 06 

 அனனே்து வடிவங்கள் மை்றும் அளவுகள் உள்ளவரக்னளயும் துயரப்படுேத்ும் உருவக் 

தகலி தபான்ை நடே்னேகனள ஒதுக்கி னவே்து, ேங்களது உடனல உள்ளவாதை ஏை்றுக் 

பகாள்வது குறிேத்ு மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ிமன ஏை்படுே்ேச ் கசய்வேை்காக பவண்டி 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 உடல் பருமன், உடல் எனட அதிகரிப்பு, பலவீனம், போப்னப மற்றும் பகாழுப்பு தபான்ை 

பிரசச்னனகனள மைந்து, இந்ே நாளில் மக்கள் ேங்கள் அன்னப பவளிப்படுே்ேச ்

கசய்கிைாரக்ள். 

 1992 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டன் பபண்மணி தமரி எவன்ஸ் என்பவரால் இங்கிலாந்தில் 

முேன்முனையாக இந்ே தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

இரவீந்திரநாத் தாகூர் சஜயந்தி - தம 07 

 வங்காள நாட்காட்டியின்படி, இரவீந்திரநாே் ோகூர ் பஜயந்தியானது தபாயிசாக்கின் 25 

ஆம் நாளன்று பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 ஆங்கில நாட்காட்டியின்படி, இது 2022ஆம் ஆண்டு தம 07 அன்று பகாண்டாடப் படுகிைது. 

 இந்ே ஆண்டு இரவீந்திரநாே் ோகூர ்அவரக்ளின் 161வது பிைந்ேநாளாகும். 

 இரவீந்திரநாே ் ோகூர ் பகால்கே்ோவில் உள்ள தஜாராசங்தகா ோகுரப்ாய் என்னும் 

இடேத்ில் 1861 ஆம் ஆண்டு தம மாேம் 07ஆம் தேதியன்று பிைந்ோர.் 

 கல்விச ்தசனவனய வழங்குவேை்காக இவர ்சாந்திநிதகேனனே் தோை்றுவிே்ோர.்  

 பின்னர ்இது விஸ்வபாரதி பல்கனலக்கழகமாக உருமாறியது. 

 இவர ்கீோஞ்சலி, பிகாரினி, காபுலிவாலா, அமர ்பசானார ்பங்களா, ஜன கன மன மை்றும் 

பல இலக்கியங்கள், பாடல்கள் மை்றும் கவினேகனள எழுதியுள்ளார.் 

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


                   
 

147 
 

 இவர ்ேனது வாழ்நாளில் சுமார ்2230 பாடல்கனள எழுதியுள்ளார.் 

 இவர ் ேனது வாழ்நாளின் கனடசி 13 வருடங்களில், சுமார ் 3000 ஓவியங்கனள வனரந்து 

ேனது பனடப்பாை்ைனல பவளிப்படுே்தினார.் 

 

 

உைக தடகள தினம் - தம 07 

 உடை்ேகுதியின் முக்கியேத்ுவே்னேப் பை்றிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேத்ுவதும், 

வினளயாட்டுகளில் குறிப்பாக ேடகளப் தபாட்டிகளில் வினளயாட ஊக்குவிப்பதும் 

இே்தினேத்ின் தநாக்கமாகும். 

 1996 ஆம் ஆண்டில், அப்தபானேய சரவ்தேசப் பயில்முனைத் ேடகளக் கூட்டனமப்பின் 

ேனலவர ்ப்ரிதமா பநபிதயாதலா என்பவரால் உலக ேடகள தினம் போடங்கப்பட்டது. 

 

ெரே்ததெ ோனியை் தினம் - தம 07 

 சரவ்தேச வானியல் தினமானது முேன்முேலில் 1973 ஆம் ஆண்டில் டக் பபரக்ர ்என்பவரால் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இே்தினமானது பரந்ே வானியல் துனையில் பபாது மக்களின் ஆரவ்ே்னே அதிகரிக்கச ்

கசய்வனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 சரவ்தேச வானியல் தினமானது, ஆண்டிை்கு இரண்டு முனை அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 ஒருமுனை வசந்ே காலே்திலும் மை்பைாரு முனை இனலயுதிர ் காலேத்ிலும் இே்தினம் 

பகாண்டாடப் படுகிைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில், இேத்ினமானது தம 07 மை்றும் அக்தடாபர ் 01 ஆகிய தேதிகளில் 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 
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இரண்டாம் உைகப் தபாரின் தபாது உயிர ் இழந்தேரக்ளுக்கான நிலனவு மற்றும் 

நை்லிணக்க தநரம் - தம 08/09 

 இரண்டாம் உலகப் தபாரில் உயிரிழந்ே அனனவருக்கும் இந்ே தினேத்ில் அஞ்சலி 

பசலுேே்ப் படுகிைது. 

 இந்ே ஆண்டானது இரண்டாம் உலகப் தபாரின் 77வது ஆண்டு நினைவு விழாவாகும். 

 2010 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 02 ஆம் தேதியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சனப ஒரு 

தீரம்ானே்தின் மூலம் தம 08-09 ஆகிய தேதிகனள இேை்கான ஒரு நினனவு தினமாக 

அறிவிே்ேது. 

 

உைகெ ்செஞ்சிலுலே தினம் - தம 08 

 பசஞ்சிலுனவச ் சங்கம் மை்றும் சரவ்தேசச ் பசஞ்சிலுனவச ் சங்கம் ஆகியவை்றின் 

நிறுவனரான பஹன்றி டுனான்ட் என்பவரின் பிைந்ேநானள நினனவு கூரும் விேமாக 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 இவர ்1828 ஆம் ஆண்டு தம 08 ஆம் தேதியன்று கஜனீவா நகரில் பிைந்ோர.்  

 தமலும், இவர ்அனமதிக்கான தநாபல் பரிசினனப் பபை்ைவர ்ஆவார.் 

 1948 ஆம் ஆண்டு தம 08 ஆம் தேதியன்று உலகம் முேலாவது பசஞ்சிலுனவ தினே்னேக் 

பகாண்டாடியது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இே்தினேத்ின் கருே்துரு, ‘மனிே தநயமாக இருே்ேல்’ என்பது 

ஆகும். 

 

அன்லனயர் தினம் - தம 08 

 ஒவ்தவார ்ஆண்டும் தம மாேே்தின் இரண்டாவது ஞாயிை்றுக்கிழனமயன்று அன்னனயர ்

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 இந்ே ஆண்டு இேத்ினம் தம 08 ஆம் தேதியன்று கிட்டே்ேட்ட 100 நாடுகளில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 அன்னன ஜாரவ்ிஸ் என்பவர ் 1908 ஆம் ஆண்டில் ேன்னனயும் "அனனேத்ுத ்

ோய்மாரக்னளயும்" பகௌரவிக்கும் விேமாக அன்னனயர ்தினேத்ினனே் தோை்றுவிேே்ார.் 

 

உைக தைாசீமியா தினம் – தம 08 

 ேலாசீமியா ஒரு இரே்ேம் கதாடரப்ுமடய பிழற்சி என்பமதக் குறிதத்ும் அந்த தநாய் 

போடரப்ான கட்டுக்கனேகள் குறிதத்ு விழிப்புணரன்வப் பரப்புவது மை்றும் அந்த 

தநாயாளிகள் ேங்களது இயல்பான வாழ்க்னகனய நடேே் உேவுவது ஆகியவற்மறக் 

குறிதத்ும் இே்தினம் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இேத்ினேத்ின் கருேத்ுரு, "விழிப்புடன் இருங்கள். பகிரந்்து 

பகாள்ளுங்கள். கவனிதத்ுக் பகாள்ளுங்கள் : ேலாசீமியா குறிேே் அறினவ தமம்படுேே் 

உலகளாவியச ்சமூகேத்ுடன் இனணந்து பணியாை்றுேல்" என்போகும்.  
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உைக லூபஸ் தினம் - தம 10 

 

 லூபஸ் என்பது உலகம் முழுவதும் 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கனளப் பாதிக்கும் 

ஒரு பகாடிய தநாயாகும். 

 சிஸ்டமிக் லூபஸ் எரிதிமதடாசஸ் என்றும் அனழக்கப்படும் இந்ேத ் ேன்னுடல் ோங்கு 

திைன் தநானயப் பை்றிய ஒரு விழிப்புணரன்வ உருவாக்கும் தநாக்கே்துடன் இந்ேே ்

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 
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 இந்தநாய் பை்றிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுே்தும் தநாக்கில் 2004 ஆம் ஆண்டு லூபஸ் கனடா 

என்பவரால் இந்ேே் தினமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்ே தநாய் ஏை்படுவேை்கான சரியான காரணம் இன்னும் அறியப்படவில்னல.  

 ஆனால் இது மரபணுக்கள், ஹாரத்மான்கள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் தபான்ை சிலபல 

காரணிகளால் உருவாகலாம் என்று கருேப்படுகிைது. 

 

ெரே்ததெ அரக்ானியா தினம் - தம 10 

 ஐக்கிய நாடுகள் சனபயானது, 2022 ஆம் ஆண்டு தம 10 ஆம் தேதினய இரண்டாவது 

சரவ்தேச அரக்ானியா  தினமாக அனுசரிேே்து. 

 இந்ேே் தினமானது ஆரக்ன் மரே்னே மனிேகுலே்தின் ஒரு வியேே்குக் கலாசச்ாரப் 

பாரம்பரியமாகவும், பநகிழ்திைன் மை்றும் நினலயான தமம்பாட்டின் ஒரு மூோனேய 

ஆோரமாகவும் சிேே்ரிக்கிைது. 

 இந்ே ஆண்டிை்கான இே்தினமானது “ஆரக்ன் மரம், பநகிழ்திைனின் சின்னம்” என்ை 

கருேத்ுருவின் கீழ் பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 ஆரக்ன் மரம் (அரக்ானியா ஸ்பிதனாசா) ஆப்பிரிக்காவின் பேன்தமை்குப் பகுதியில் உள்ள 

பமாராக்தகாவின் துனண-சஹாரா பகுதினயப் பூரவ்ீகமாகக் பகாண்ட ஒரு இனமாகும். 

 இது வைண்ட மை்றும் அனர வைண்டப் பகுதிகளில் வளரும் ேன்னமக் பகாண்டது. 

 

ததசியத் சதாழிை்நுட்ப தினம் – தம 11 

 இந்ேத் தினமானது 1998 ஆம் ஆண்டில் தம மாேே்தில் நடே்ேப்பட்ட பபாக்ரான் அணு 

சக்திச ்தசாேனனகளின் (பபாக்ரான்-II) ஆண்டு நினைனவக் குறிக்கிைது. 

 இனவ 1998 தம 11 முேல் 13 வனர ராஜஸ்ோனின் ோர ் பானலவனே்தில் உள்ள இந்திய 

இராணுவே்தின் பபாக்ரான் தசாேனனே் ேளேத்ில் டாக்டர.் A.P.J. அப்துல் கலாம் 

அவரக்ளின் நிரவ்ாகேத்ின் கீழ் நடே்ேப்பட்ட ஐந்து அணுகுண்டு தசாேனனகளாகும். 

 ஆபதரஷன் சக்தி என்பது பபாக்ரான்-II அணுசக்தி தசாேனனக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு  

குறியீட்டுப் பபயராகும் 

 1974 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா அரசினால் முேல் அணுகுண்டு தசாேனன நடேே்ப்பட்டது. 

 இேை்கு ஸ்னமலிங் புேே்ா (சிரிக்கும் புேே்ர)் என்ை குறியீட்டுப் பபயர ்இடப்பட்டது. 

 தேசியத் போழில்நுட்ப தினம் முேன் முேலில் 1999 ஆம் ஆண்டு தம 11 அன்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 

ெரே்ததெ செவிலியர ்தினம் - தம 12 

 இது பசவிலியரக்ளின் தசனவகனளக் பகௌரவிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது ஆங்கிதலயச ் சமூகச ் சீரத்ிருே்ேவாதியும், புள்ளியியல் நிபுணரும், நவீனச ்

பசவிலியே்தினன நிறுவியவருமான புதளாரன்ஸ் னநட்டிங்தகலின் பிைந்ேநாளாகும். 

 இவர ்தலடி விே் தி லாம்ப் என்றும் அனழக்கப்பட்டார.் 

 இந்ே ஆண்டு பசவிலியர ்தினே்தின் கருேத்ுரு, "Nurses: A Voice to Lead – Invest in Nursing and 

respect rights to secure global health" என்போகும்.  
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ெரே்ததெ தாேர ஆதராக்கிய தினம் - தம 12 

 ோவர ஆதராக்கியே்னேப் பாதுகாப்பது பசினய ஒழிக்கவும், வறுனமனயக் குனைக்கச ்

கசய்யவும், பல்லுயிரே்ே்ன்னம மை்றும் சுை்றுசச்ூழனலப் பாதுகாக்கச ் கசய்யவும், 

பபாருளாோர தமம்பாட்டினன அதிகரிக்கவும் எவ்வாறு உேவும் என்பது குறிேே் ஒரு 

உலகளாவிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுே்துவனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சனபயானது, (UNGA) 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேே்தில் 

இந்ேே் தினேத்ினன அனுசரிப்பேை்கான ஒரு தீரம்ானே்னே நினைதவை்றியது. 

 2020 ஆம் ஆண்டானது, ஐக்கிய நாடுகள் சனபயினால், சரவ்தேச ோவர ஆதராக்கிய 

ஆண்டாக (IYPH) அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இருப்பினும், பகாதரானா னவரஸ் பபருந்போை்றினால் கடுனமயாக பாதிக்கப்பட்டு, 

நிலுனவயில் உள்ள பசயல்பாடுகனள முடிப்பேை்காக சரவ்தேச ோவர ஆதராக்கிய 

ஆண்டானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 வனர நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

உைக புைம்சபயர் பறலே தினம் - தம 14 

 புலம்பபயர ் பைனவகள் மை்றும் அவை்றின் வாழ்விடங்கனளப் பாதுகாப்பேன் 

அவசியே்னே எடுேத்ுனரப்பதும் அது குறிே்ே விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேத்ுவதும் இேன் 

தநாக்கமாகும். 

 புலம்பபயர ் பைனவகள் எதிரப்காள்ளும் அசச்ுறுே்ேல்கள், அவை்றின் சுை்றுசச்ூழலின் 

முக்கியேத்ுவம் மை்றும் அவை்னைப் பாதுகாப்பேை்கு பவண்டி சரவ்தேச ஒேத்ுனழப்பின் 

அவசியம் குறிே்து கவனே்னே ஈரப்்பதே இந்ே நாளின் ஒரு முக்கிய தநாக்கம் ஆகும். 

 ஆண்டுக்கு இருமுனை என்ற வமகயில் தம மாேம் மை்றும் அக்தடாபர ் மாேம் 

ஆகியவை்றின் இரண்டாவது சனிக்கிழனமயன்று இே்தினம் பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 "புலம்பபயர ்பைனவகள் மீது ஒளி மாசுபாட்டின் ோக்கம்" என்பது இந்ே ஆண்டின் உலக 

புலம்பபயர ்பைனவ தினே்தின் கருேத்ுருவாகும். 

 

ெரே்ததெ குடும்ப தினம் - தம 15 

 சரவ்தேச குடும்ப தினமானது,  ஆதராக்கியமான மை்றும் சமநினலயான குடும்பேத்ின் 

மதிப்னப ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்லாமல், குடும்பங்களில் குறிப்பிட்டத் ோக்கே்னே 

ஏை்படுேத்ும் பபாருளாோர, மக்கள்போனக மை்றும் சமூக காரணிகள் பை்றிய ஒரு 

புரிேனலயும் அதிகரிக்கிைது. 

 உலக அனமதிக் கூட்டனமப்பானது, முழுச ் சமூகேத்ின் ஒரு நுண்ணிய வடிவமாகக் 

குடும்பே்னே கருதுவோல் இந்ேே் தினே்தினனக் கனடப்பிடிக்கிைது. 

 1993 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சனபயானது தம 15 ஆம் தேதியானது 

சரவ்தேச குடும்பங்கள் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் என அறிவிேே்து. 

 ‘குடும்பங்கள் மை்றும் நகரமயமாக்கல்’  என்ை இந்ே ஆண்டிை்கான இே்தினே்தின் 

கருேத்ுருவானது குடும்பங்களுக்கு ஏை்ை வனகயிலான ஒரு நகரக் பகாள்னகனய 

வகுேே்லின் அவசியே்னேப் பை்றிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுே்துவனே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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சேொக் தினம் - தம 16 

 இந்ே ஆண்டு பவசாக் தினம் அல்லது புே்ே பூரண்ிமா  தினம் தம 16 ஆம் தேதியன்று 

பகாண்டாடப் பட்டது. 

 "பவசாக்" என்பது தம மாேேத்ில் வரும் ஒரு முழு நிலவு நாளாகும். 

 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கி.மு. 623 ஆம் ஆண்டின் பவசாக் தினே்ேன்று, பகௌேம புே்ேர ்

அவரக்ள் பிைந்ோர.் 

 புே்ேர ்ஞானம் அனடந்ேதும் இந்த பவசாக் நாளிதலதய ஆகும்.  

 பமலும் புேே்ர ் ேனது எண்போம் வயதில் உயிர ் துைந்ேதும் இந்த பவசாக் நாளிதலதய 

ஆகும். 

 

ததசிய சடங்கு தினம் - தம 16 

 

 படங்கு மை்றும் அேன் ேடுப்பு நடவடிக்னககள், தநாய் பரவும் பருவம் போடங்கும் முன், 

தநாய்ே் போை்று கிருமிகளால் பரவும் இந்ே தநானயக் கட்டுப்படுேத்ுவேை்கான ேயார ்

நினல ஆகியவை்னைப் பை்றிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுே்துேனல இது தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 பபண் பகாசு (ஏடிஸ் எஜிப்தி) கடிப்பேன் மூலம் படங்கு பரவுகிைது. 

 இந்ேக் பகாசுக்கள் தமை்கு னநல் னவரஸ் தநாய் மை்றும் மஞ்சள் காய்சச்னல ஏை்படுேத்ும் 

னவரஸ்கனளப் பரப்புகின்ைன. 

 படங்கு என்பது பகாசுக்களால் பரவும் ஒரு தநாயாகும்.  

 இது படன்-1, படன்-2, படன்-3 மை்றும் படன்-4 ஆகிய நான்கு வனகயான குருதி நுண்ணுயிர ்

வனககனளக் பகாண்ட படங்கு னவரஸால் ஏை்படுகிைது. 

 

அலமதியுடன் ஒற்றுலமயாக ோழ்ேதற்கான ெரே்ததெ தினம் - தம 16 

 2017 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் பபாதுச ் சனபயானது, உள்ளடக்கம், 

ஒருனமப்பாடு மை்றும் அனமதி ஆகியவை்னை ஊக்குவிப்பேை்காக பவண்டி தம 16 ஆம் 

தேதினய அனமதியுடன் ஒை்றுனமயாக வாழ்வேை்கான ஒரு சரவ்தேச தினமாக 

அனுசரிக்க உள்ளோக அறிவிே்ேது. 

 இந்தே் தினம் பல்வனகே் ேன்னம மை்றும் தவை்றுனமயில் ஒை்றுனமனயக் குறிக்கும் 

தினமாகும். 
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 ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் பபாதுச ் சனபயானது, 2001 முேல் 2010 ஆம் ஆண்டு 

வனரயிலான ஆண்டுகனள "உலகக் குழந்னேகளுக்கான அனமதி மை்றும் அகிம்னச 

கலாசச்ாரே்திை்கான சரவ்தேசப் பேே்ாண்டு" என்று அறிவிே்ேது. 

 

ெரே்ததெ ஒளி தினம் - தம 16 

 இே்தினமானது, அறிவியலாளரும் பபாறியாளருமான திதயாடர ்னமமன் அவரக்ளால் 1960 

ஆம் ஆண்டில் பவை்றிகரமாக தமை்பகாள்ளப்பட்ட முேல் தலசர ் பசயல்முனைனய 

நினனவு கூருகிைது. 

 ேகவல் போடரப்ு, சுகாோரம் மை்றும் பல துனைகளில் அறிவியல் முன்தனை்ைம் ஒரு 

சமூகே்திை்கு எவ்வாறு உேவக்கூடும் என்பேை்கு தலசர ்ஒரு முக்கிய எடுே்துக் காட்டாகும். 

 இே்தினமானது, அறிவியல் சாரந்்ே ஒே்துனழப்னப வலுப்படுே்துவேை்கும், அனமதி 

மை்றும் நினலயான தமம்பாட்டினன உருவாக்குவதில் அேன் திைனனப் பயன்படுேே்ச ்

கசய்வேை்குமான ஓர ்அனழப்பாகும். 

 

சிக்கிம் மாநிை உருோக்க தினம் – தம 16 

 

 1975 ஆம் ஆண்டு தம 16 ஆம் தேதியன்று சிக்கிம் இந்திய ஒன்றியேத்ுடன் இனணந்ேது. 

 1950 ஆம் ஆண்டில், இந்திய-சிக்கிம் ஒப்பந்ேம் னகபயழுேே்ானது. 

 இேன் மூலம், சிக்கிம் இந்தியாவினால் பாதுகாக்கப்படும் பகுதியாக மாறியது. 

 சிக்கிம் பகுதினய, 1975 ஆம் ஆண்டு வனரயில் நம்கியால் வம்சேத்ினர ்ஆட்சி பசய்ேனர.் 

 1975 ஆம் ஆண்டில் சிக்கிம் பிரேமர,் இந்திய ஒன்றியேத்ில் சிக்கிம் மாநிலம் இனணய 

விரும்புவோக இந்தியாவிடம் தவண்டுதகாள் விடுேே்ார.் 

 இேனனயடுேத்ு ஒரு பபாது வாக்பகடுப்பு நடேே்ப்பட்ட நிமலயில் அதில் 97.5% மக்கள் 

மன்னராட்சினய ஒழிேத்ு சிக்கிம் இந்தியாவுடன் இனணவேை்கு ஆேரவளிே்ேனர.் 

 35வது சட்டே் திருே்ேமானது, சிக்கிம் மாநிலே்னே "இனண மாநிலமாக" மாை்றியது. 
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 இந்ே அந்ேஸ்தினனப் பபை்ை ஒதர மாநிலம் சிக்கிம் மட்டுதம ஆகும். 

 36வது சட்டே் திருே்ேமானது, 35வது சட்டே்திருேே்ே்னே ரே்து பசய்து சிக்கினம முழு 

மாநிலமாக மாை்றியது. 

 

உைக சதாலைத்சதாடர்பு மற்றும் தகேை் ெங்க தினம் – தம 17 

 சரவ்தேச போனலேப்ோடரப்ு ஒன்றியம் (ITU) நிறுவப்பட்டனேயும், 1865 ஆம் ஆண்டில் 

முேலாவது சரவ்தேச ேந்தி ஒப்பந்ேம் னகபயழுேே்ானனேயும் உலக போனலே் போடரப்ு 

தினம் நினனவு கூருகிைது. 

 உலகே் ேகவல் தினமானது, ேகவல் போழில்நுட்பே்தின் முக்கியேத்ுவே்னேயும், உலக 

ேகவல் சங்க (WSIS) உசச்ி மாநாட்டில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு பரந்ே அளவிலான 

பிரசச்ினனகனளயும் எடுே்துனரக்கிைது. 

 2006 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாேே்தில், இவ்விரண்டு தினங்களுக்கான ேகுந்ே நிகழ்சச்ிகள் 

ஒருங்கினணந்து ஏை்பாடு பசய்யப்பட்டு, அேன் பிைகு ஆண்டுதோறும் ஒதர நாளில் 

பகாண்டாடப்படுகின்ைன. 

 

உைக உயர ்இரத்த அழுத்த தினம் – தம 17 

 

 உலக உயர ்இரே்ே அழுே்ே தினமானது, உயர ்இரேே் அழுே்ேம் மை்றும் அேன் அறிகுறிகள் 

பை்றிய ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேத்ுவேனன தநாக்கமாகக் பகாண்டு அனுசரிக்கப் 

படுகிைது. 

 இரே்ே அழுேே்ம் 140/90 என்ை ஆதராக்கியமை்ை நினலனய எட்டும் தபாது உயர ் இரே்ே 

அழுே்ேம் ஏை்படுகிைது. 

 இரே்ே அழுே்ே அளவீடு 180/120 என்ை நினலக்கு தமல் பசல்லும் தபாது இது ஆபே்ோன 

நினலனய எட்டியோகக் கருேப்படுகிைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இேத்ினேத்ின் கருேத்ுரு - 'உங்களது இரே்ே அழுேே்ே்னே 

துல்லியமாக அளவிட்டு, கட்டுப்படுேத்ி, நீண்ட நாட்கள் உயிர ்வாழுங்கள்' என்போகும். 
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உைக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் - தம 17 

 உலக எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி தினே்தின் தோை்ைமானது, 1997 ஆம் ஆண்டு தம 18 ஆம் 

தேதியன்று முன்னாள் அபமரிக்க அதிபர ் பில் கிளிண்டன் ஆை்றிய உனரயில் 

போடங்கியது. 

 1998 ஆம் ஆண்டில், கிளின்டன் ஆை்றிய உனரயின் முேலாம் ஆண்டு நினனவாக முேல் 

முனையாக உலக எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 எசஐ்வி னவரசானது முேன்முேலில் 1983 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 

ெரே்ததெ அருங்காட்சியக தினம் - தம 18 

 கலாசச்ாரப் பரிமாை்ைம் மை்றும் பரஸ்பர புரிேல், ஒே்துனழப்பு மை்றும் மக்களினடதய 

அனமதினய தமம்படுேத்ுவேை்கான முக்கிய இடமாக அருங்காட்சியகங்கள் விளங்குவது 

பை்றிய விழிப்புணரன்வ மக்களினடதய ஏை்படுேத்ுவதே இே்தினே்தின் முக்கிய 

தநாக்கமாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்திற்கான சரவ்தேச அருங்காட்சியக தினே்தின் கருே்துரு, "அருங் 

காட்சியகங்களின் சக்தி" என்போகும். 

 சரவ்தேச அருங்காட்சியக சனபயானது, 1977 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்தவார ் ஆண்டும் 

சரவ்தேச அருங்காட்சியக தினே்னே ஏை்பாடு பசய்து வருகிைது. 

 

உைக ததனீ தினம் - தம 20 

 1734 ஆம் ஆண்டில் இே்தினே்தில்ோன், தேனீ வளரப்்பின் முன்தனாடியான ஆன்டன் 

ஜான்சா அவரக்ள் பிைந்ோர.் 

 சுை்றுசச்ூழல் அனமப்பில் தேனீக்கள் மை்றும் மகரந்ேச ் தசரக்்னக பசய்யும் பிை 

உயிரினங்களின் பங்னக அங்கீகரிப்பதே இந்ே சரவ்தேச தினேத்ின் தநாக்கமாகும். 

 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாேேத்ில், தம 20 ஆம் தேதியினன உலக தேனீ தினமாக 

அறிவிப்பேை்கு ஸ்தலாதவனியா அளிே்ே ஒரு முன்பமாழிேலுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் 

சனபயின் உறுப்பினர ்நாடுகள் ஒப்புேல் அளிே்ேன. 

 

உைக அளவியை் தினம் – தம 20 

 இது அளவியல், அளவீட்டு அறிவியல் மை்றும் அேன் பயன்பாடு பை்றிய விழிப்பு உணரன்வ 

ஏை்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 அறிவியல் துனைகள், கண்டுபிடிப்புகள், போழில்கள், வரே்ே்கம் மை்றும் பிை துனைகளில் 

அளவியலின் பயன்பாட்னட இந்ேே் தினம் சிைப்பிேத்ுக் காட்டுகிைது. 

 1875 ஆம் ஆண்டு தம 20 ஆம் தேதி மீட்டர ் உடன்படிக்னக னகபயழுேே்ானேன் ஆண்டு 

விழாவாக இே்தினமானது பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக அளவியல் தினே்தின் கருே்துரு, 'டிஜிட்டல் யுகேத்ில் அளவியல்' 

என்போகும். 
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அருகி ேரும் உயிரினங்களுக்கான ததசிய தினம் – தம 20  

 அருகி வரும் உயிரினங்களுக்கான பதசிய தினமானது, ஒவ்பவார ்ஆண்டும் பம மாதத்தின் 

மூன்றாவது கவள்ளிக்கிழமமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினமானது, 2006 ஆம் ஆண்டில் படவிட் ராபின்சன் மற்றும் அருகி வரும் உயிரினங்கள் 

கூட்டணி ஆகியவற்றால் இந்த தினமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 அழிந்து வரும் உயிரினங்கமளப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றின் 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் அவற்மறப் பாதுகாக்கத் பதமவயான நடவடிக்மககமள பமற் 

ககாள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்வ பரப்புவமத இந்தத் தினம் 

பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

தபெச்ுோரத்்லத மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான கைாெெ்ாரப் பன்முகத்தன்லமக்கான 

உைக தினம் – தம 21 

 இந்தத் தினமானது, உலகக் கலாசச்ாரங்களின் கசழுமமமயக் ககாண்டாடுவமதயும், 

அமமதி மற்றும் நிமலயான பமம்பாட்டிமன அமடவதற்கான உள்ளடக்கம் மற்றும் 

பநரம்மறயான மாற்றத்தின் முகமமயாக விளங்குகின்ற அதன் பன்முகத் தன்மமயின் 

முக்கியதத்ுவத்மத முன்னிமலப்படுத்தச ்கசய்வமதயும் பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2001 ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள  பாமியான் புத்தர ்சிமலகமள அழிக்கப் 

பட்டதன் விமளவாக யுகனஸ்பகா அமமப்பானது 2001 ஆம் ஆண்டில் கலாசச்ார பன்முகத ்

தன்மம குறித்த உலகளாவியப் பிரகடனத்மத ஏற்றுக் ககாண்டது. 

 பின்னர ்2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சமபயானது, பம 

21 ஆம் பததியானது பபசச்ுவாரத்்மத மற்றும் பமம்பாட்டிற்கான கலாசச்ாரப் பன்முகத ்

தன்மமக்கான உலக தினமாக அறிவிதத்து. 

 

பயங்கரோத எதிர்ப்புத் தினம் – தம 21 
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 1991 ஆம் ஆண்டு இபத நாளில்தான்  இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர ் ராஜீவ் காந்தி 

அவரக்ள் படுககாமல கசய்யப்பட்டார.் 

 மக்கள் மத்தியில் அமமதி, மனிதபநயம், ஒற்றுமம, நல்லிணக்கம் பபான்ற கசய்திகமளப் 

பரப்புவதும், பயங்கரவாதத்தின் சமூக விபராதச ் கசயல்கள் குறிதத்ு அவரக்ளுக்கு 

விழிப்புணரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவதுபம பயங்கரவாத எதிரப்்பு தினத்மதக் கமடபிடிப்பதன் 

பநாக்கமாகும். 

 

ெரே்ததெ உயிரியை் பன்முகத் தன்லம தினம் – தம 22 

 பல்லுயிரே்் ேன்னமப் பிரசச்னனகள் பை்றிய விழிப்புணரவ்ு மை்றும் புரிேனல 

அதிகரிப்பனே இேத்ினம் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 1993 ஆம் ஆண்டின் பிை்பகுதியில், டிசம்பர ்29 ஆம் தேதியன்று ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்

சனபயின் இரண்டாவது குழுவால் இே்தினம் முேன்முேலில் உருவாக்கப் பட்டது. 

 இந்ே தேதி உயிரியல் பன்முகே்ேன்னம ஒப்பந்ேம் நனடமுனைக்கு வந்ே நாளினனக் 

குறிக்கிைது. 

 ஆரம்பேத்ில் இந்ேத் தேதிபய சரவ்தேச உயிரியல் பன்முகே ் ேன்னமத் தினமாக 

நியமிக்கப் பட்டது. 

 2000 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாேேத்ில், ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சனப தம 22 ஆம் 

தேதியினன சரவ்தேச உயிரியல் பன்முகே் ேன்னமத் தினமாக ஏை்றுக் பகாண்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் கருேத்ுரு, "அனனே்து உயிரக்ளுக்கும் பகிரந்்ேளிக்கப்பட்ட ஒரு 

எதிரக்ாலே்னே உருவாக்குேல்" என்போகும். 

 

மகப்தபறின் தபாது பிறப்புறுப்பிை் ஏற்படும் காயத்லதத் தடுப்பதற்கான ெரே்ததெ 

தினம் - தம 23 

 இது வளரந்்து வரும் நாடுகளில், பிரசவேத்ின் தபாது பல பபண்கனளப் பாதிக்கும் ஒரு 

நினலயாகும். 

 2003 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் போனக நிதியம் (UNFPA) மை்றும் அேன் 

உறுப்பினர ் நாடுகள் மகப்தபறின் தபாது பிைப்புறுப்பினுள் ஏை்படும் காயம்/சிமதவு 

நினலனய முடிவுக்குக் பகாண்டு வருவேை்கான ஒரு உலகளாவியப் பிரசச்ாரே்னேே் 

போடங்கின. 

 இந்ேே் தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 மகப்தபறின் தபாது பிைப்புறுப்பில் ஏை்படும் சிமதவு நினல என்பது (மகப்தபறியல்) ஒரு 

தமாசமான பிரசவ காயம் மை்றும் புைக்கணிக்கப்பட்ட பபாது சுகாோர மை்றும் மனிே 

உரினமகள் சாரந்்ே ஒரு பிரசச்ினனயாகும். 

 

உைக ஆலம தினம் - தம 23 

 உலபகங்கிலும் உள்ள ஆனமகள் மை்றும் அவை்றின் அழிந்து வரும் வாழ்விடங்கனளப் 

பாதுகாப்பேை்கான ஒரு விழிப்புணரன்வ மக்களினடதய ஏை்படுேத்ுவேை்காக இந்ேே ்

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 
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 பூமியின் சூழலியல் வடிவனமப்பில் கடல் ஆனமகள் மை்றும் ஆனமகள் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்ைன. 

 இந்ே ஊரவ்ன இனங்களானது, உலபகங்கிலும் உள்ள பல்தவறு வாழ்விடங்களில் உயிர ்

வாழ்வோகவும் பசழிேத்ு வளரவ்ோகவும் அறியப்படுகிைது. 

 இந்ே ஆண்டிை்கான உலக ஆனம தினே்தின் கருேத்ுரு, “பஷல்பிதரட்” (Shellebrate) 

என்போகும். 

 இந்ேக் கருே்துரு, "எல்தலாரும் ஆனமகனள தநசிக்கவும் காப்பாை்ைவும்" என்று எடுே்து 

உனரக்கிைது. 

 

காமன்சேை்த் தினம் - தம 24 

 தபரரசு தினம் என்று அனழக்கப்பட்ட காமன்பவல்ே் தினமானது ஒவ்தவார ்ஆண்டும் 54 

காமன்பவல்ே் நாடுகளின் கூட்டனமப்பினால் பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 இந்ே நாடுகளுள் பபரும்பாலான நாடுகளில் இே்தினம் தம மாேே்தின் இரண்டாவது 

திங்கட் கிழனமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

 ஆனால் இந்தியாவிலும் இன்னும் சில நாடுகளிலும் இே்தினம் தம 24 ஆம் தேதியன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 இந்ே 54 நாடுகள் பல்தவறு பபாதுவான இலக்குகளுக்காக ஒன்று கூடுகின்ைன. 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்தே ் தினே்தின் கருேத்ுரு, ‘பபாதுவான ஒரு எதிரக்ாலே்னே 

வழங்குேல்’ என்போகும். 

 

 உைக  மனெ ்சிலதவு தநாய் தினம் – தம 24 
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 இந்ேக் தகாளாறு பை்றிய விழிப்புணரன்வ அதிகரிப்பது மை்றும் தநாயாளிகள் எதிர ்

பகாள்ளும் சவால்கள் குறிேத்ு மக்களிடம் எடுேத்ுனரப்பது ஆகியனவ இேத்ினேத்ின் 

தநாக்கமாகும். 

 பிரான்சு நாட்டினனச ் தசரந்்ே டாக்டர ் பிலிப் பிபனல் அவரக்னளக் பகௌரவிக்கும் 

வனகயில் தம 24 ஆம் தேதியானது உலக மனசச்ினேவு தநாய் தினமாக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 மனநலம் குன்றியவரக்ளுக்குச ் சிகிசன்ச அளிேே்ல் மை்றும் ஒரு கவனிப்பு நலனன 

அளிக்கும் குறிப்பிடேே்க்க நபரக்ளுள் ஒருவராக இவர ்தபாை்ைப்பட்டார.் 

 மனசச்ினேவு தநாய் (ஸ்கிதசாஃப்ரினியா) என்பது சிந்ேனன, கருேத்ு, உணரச்ச்ிகள், 

பமாழி, சுய உணரவ்ு மை்றும் நடே்னே ஆகியவை்றில் ஏை்படும் சினேவுகளால் குறிப்பிடப் 

படும் ஒரு தீவிரமான மனநலக் தகாளாறு ஆகும். 

 

உைகளாவிய அணுகை் விழிப்புணரவ்ு தினம் – தம 19 

 குனைபாடுகள் அல்லது இயலானமயுடன் வாழும் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான 

மக்களுக்கு டிஜிட்டல் அணுகல் மை்றும் உள்ளடக்கே்தினன அனடய வழி வனக பசய்ேலில் 

கவனம் பசலுே்துவேை்கான ஒரு விழிப்புணரவ்ு தினமாகும். 

 இந்தே் தினமானது ஆண்டுதோறும் தம மாேேத்ின் மூன்ைாவது வியாழன் அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 

சுயாட்சி அை்ைாத பிரததெங்களின் மக்களுடனான ெரே்ததெ ஒற்றுலம ோரம் - தம 

25 முதை் 31 ேலர 

 1999 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 06 ஆம் தேதியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சனப, சுயாட்சி 

அல்லாேப் பிரதேசங்களில் உள்ள மக்களுடனான ஒை்றுனம வாரே்னே ஆண்டுதோறும் 

கனடபிடிப்பேை்கான ஒரு அனழப்பினன விடுேே்து. 

 ஒரு பிரதேசேத்ின் மக்கள் இன்னும் முழு அளவிலான ஒரு சுயாட்சிமயப் கபறாத 

பிரதேசமானது சுயாட்சி அல்லாேப் பிரதேசம் என்று வனரயறுக்கப்படுகிைது. 
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உைக லதராய்டு விழிப்புணரவ்ு தினம் - தம 25 

 இந்தே் தினமானது னேராய்டு தநாய்கள், அவை்றின் அறிகுறிகள், ேடுப்பு மை்றும் 

சிகிசன்சகள் பை்றிய விழிப்புணரவ்ு மை்றும் புரிேனல தமம்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இந்ேே் தினமானது, ஐதராப்பியத ் னேராய்டு சங்கேத்ின் முன்பமாழிேலின் தபரில் 2008 

ஆம் ஆண்டில் நனடமுனைக்கு வந்ேது. 

 னேராய்டு விழிப்புணரவ்ு வாரமானது தம 22 முேல் 28 வனர அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 சரவ்தேசத் னேராய்டுக் கூட்டனமப்பானது, “இது உங்களுக்காக அல்ல. இது உங்கள் 

னேராய்டிற்காக" என்ை கருேத்ுருவினன 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு வழங்கியது. 

 

காணாமை் தபான குழந்லதகளுக்கான ெரே்ததெ தினம் - தம 25 

 காணாமல் தபான மை்றும் கடே்ேப்பட்டக் குழந்னேகளுக்குக் பகௌரவம் பசலுேத்ும் 

விேமாகவும், மீட்கப்பட்டவரக்னளக் பகாண்டாடும் விேமாகவும் இந்தே ் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 1983 ஆம் ஆண்டில், முன்னாள் அபமரிக்க அதிபர ் பரானால்ட் ரகீன் முேன்முேலில் 

அபமரிக்காவின் காணாமல் தபான குழந்னேகளுக்கான ஒரு தேசிய தினே்னே 

அறிவிே்ோர.் 

 காணாமல் தபான மை்றும் சுரண்டப்பட்ட (பகாடுனமப் படுேே்ப்பட்ட) குழந்னேகளுக்கான 

சரவ்தேச னமயம், ஐதராப்பிய ஆனணயம் மை்றும் காணாமல் தபான குழந்னேகள்-

ஐதராப்பா ஆகியவை்றின் முயை்சிகள் மூலம் இந்தே் தினமானது முேன் முேலில் 2001 ஆம் 

ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

சபண்களின் ஆதராக்கியத்திற்கான ெரே்ததெ நடேடிக்லக தினம் - தம 28 
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 பபண்களின் ஆதராக்கியம் மை்றும் உரினமகள் பை்றிய விழிப்புணரன்வ பரப்புவதே 

இந்ேே் தினேத்ின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 சரவ்தேச மகளிர ்சுகாோர தினமானது 1987 ஆம் ஆண்டில் பேன்னாப்பிரிக்க அரசாங்கம் 

இேனன அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரிேே்னேே் போடரந்்து நனடமுனைக்கு வந்ேது. 

 

உைக மாதவிடாய் சுகாதார தினம் – தம 28 

 இே்தினமானது ஆதராக்கியமான மாேவிடாய் சுகாேர நலன் தபணுேல் குறிேே் 

முக்கியேத்ுவேத்ினன உலகளவில் முன்னினலப்படுேே்ச ் கசய்வனே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இது 2014 ஆம் ஆண்டில் பஜரம்னியில் உள்ள வாஷ் யுனனபடட் என்ை ேன்னாரவ்த ்

போண்டு நிறுவனே்தினால் போடங்கப்பட்டது. 

 

உைக பட்டினி தினம் – தம 28 

 உலகளவில் 820 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் நீண்டகாலப் பட்டினியால் 

வாடுவனேப் பை்றிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேத்ுவதே இந்ேே் தினேத்ின் ஒரு தநாக்கம் 

ஆகும். 

 இே்தினமானது 2011 ஆம் ஆண்டு முேல் கனடபிடிக்கப்படுகிைது. 

 இே்தினமானது நாள்பட்ட பட்டிளியின் துயரே்னேப் பை்றிய விழிப்புணரன்வ பரப்பச ்

கசய்வதோடு, நினலயான முயை்சிகள் மூலம் பட்டினி மை்றும் வறுனமனயே் தீரப்்பது 

குறிேத்ும் விழிப்புணரன்வ ஏை்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ஆப்பிரிக்கா தினம் – தம 25 

 ஆப்பிரிக்கா தினமானது, 1963 ஆம் ஆண்டு தம 25 ஆம் தேதியன்று ஆப்பிரிக்க ஒை்றுனம 

அனமப்பு நிறுவப்பட்டனே நினனவு கூறும் வனகயில் அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

 இது ஆப்பிரிக்கக் கண்டே்தில் உள்ள பல்தவறு நாடுகளிலும், உலகம் முழுவதும் 

பகாண்டாடப் படுகிைது. 

 இந்ே அனமப்பானது, பேன்னாப்பிரிக்காவின் டரப்ன் நகரில் 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 09 

அன்று ஆப்பிரிக்க ஒன்றியமாக மாை்ைப்பட்டது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் அலமதி காப்பு வீரரக்ளுக்கான ெரே்ததெ தினம் – தம 29 

 1948 ஆம் ஆண்டு முேல் நீலக் பகாடி என்ைப் பிரிவின் கீழ் பணியாை்றிய ஒரு 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான பணியாளரக்ளின் தசனவ மை்றும் தியாகே்னே 

அங்கீகரிப்பேை்காக இந்ே தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 1948 ஆம் ஆண்டில் முேலாவது ஐக்கிய நாடுகள் அனமதி காக்கும் திட்டமானது நிறுவப் 

பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகளின் அனமதிப் பமட வீரரக்ளுக்கான சரவ்தேச 

தினேத்ிை்கான கருேத்ுரு, “மக்கள். அனமதி. முன்தனை்ைம். கூட்டாண்னமகளின் சக்தி" 

என்போகும். 
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தகாோ மாநிை உருோக்க தினம் - தம 30 

 1961 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசானது ஆபதரஷன் விஜய் என்ை நடவடிக்னகனயே் 

போடங்கி, டாமன் மை்றும் னடயூ தீவுகள் மை்றும் தகாவானவ இந்திய நிலப்பரப்புடன் 

இனணேே்து. 

 இந்தியாவில் ஒவ்தவார ்ஆண்டும் டிசம்பர ்19 ஆம் தேதியன்று தகாவா சுேந்திர தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 1987 ஆம் ஆண்டு தம 30 ஆம் தேதியன்று, இந்ேப் பிரதேசம் பிரிக்கப்பட்டு தகாவா 

உருவாக்கப் பட்டது.  

 டாமன் மை்றும் னடயூ ஒன்றியப் பிரதேசமாகதவ இருந்ேது. 

 

 

உைகப் புலகயிலை எதிரப்்புத் தினம் – தம 31 

 இது புனகயினலனய உட்பகாள்வோல் ஏை்படும் பாதிப்புகள் குறிே்து விழிப்புணரவ்ு 

ஏை்படுேத்ுவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டு, உலகப் புனகயினல எதிரப்்புத் தினே்தின் கருே்துருவானது "புனகயினல: 

நமது சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஓர ்அசச்ுறுே்ேல்" என்போகும். 

 உலக சுகாோர அனமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகள், 1987 ஆம் ஆண்டு தம 31 ஆம் தேதி 

அன்று உலகப் புனகயினல எதிரப்்புத் தினே்னேக் கனடபிடிக்க ஒப்புக் பகாண்டன. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

லடம்ஸ் உயரக்ை்வி நிறுேனத்தின் பை்கலைக்கழகத் தாக்கம் குறித்த தரேரிலெ 

2022 

 இந்திய நாட்டிலுள்ள அனனேத்ு மேத்ிய மை்றும் மாநில அரசு உேவி பபறும் பபாதுப் 

பல்கனலக் கழகங்களில் கல்கேே்ா பல்கனலக்கழகம் முேலிடே்னேப் பபை்றுள்ளது. 

 'சிைப்பான பணி மை்றும் பபாருளாோர தமம்பாடு' என்ை துனணப் பிரிவில் இந்தப் 

பல்கனலக் கழகம் உலகளவில் 14வது இடே்னேப் பபை்றுள்ளது. 

 இந்தியாவிலிருந்து 64 பல்கனலக் கழகங்கள் இந்ேே் ேரவரினசயில் இடம் பபை்றுள்ள 

வமகயில் இது இந்தியானவ இேத்ுனையில் நான்காவது சிைந்ே நாடாக மாை்றியது. 

 இந்தே் ேரவரினசயில் இந்திய நாட்டினனச ் தசரந்்ே எட்டு பல்கனலக்கழகங்கள் உலக 

அளவில் முேல் 300 இடங்களில் இடம் பபை்றுள்ளன. 

 அமிரே் விஷ்வ விேய்ாபீடம் பல்கனலக்கழகமானது ஒட்டு பமாே்ேப் பட்டியலில் 41வது 

இடே்னேயும், 3வது நினலயான தமம்பாட்டு இலக்கு (நல்ல ஆதராக்கியம் மை்றும் 

நல்வாழ்வு) மை்றும் 5வது நினலயான தமம்பாட்டு இலக்கு (பாலினச ் சமே்துவம்) 

ஆகியவை்றில் எட்டாவது இடே்னேப் பபை்றுள்ளது. 

 

 

உைகப் பத்திரிலகெ ்சுதந்திரக் குறியீடு 2022 

 எல்னலகமளக் கடந்த நிருபரக்ள் எனும் அனமப்பானது, 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உலகப் 

பே்திரினகச ்சுேந்திரக் குறியீட்டினன பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது 180 நாடுகள் மை்றும் பிரதேசங்களில் உள்ள பேத்ிரினககளின் நினலனமனய  

மதிப்பிடுகிைது. 

 இந்தப் பட்டியலில் பாகிஸ்ோன் 157வது இடே்தில் உள்ள நிமலயில் இந்தியா 150வது 

இடேத்ிை்குத் ேள்ளப் பட்டுள்ளது. 
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 மூன்று நாரட்ிக் நாடுகளான நாரத்வ முேல் இடே்னேயும், அனேே் போடரந்்து படன்மாரக்் 

மை்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகளும் முன்னணியில் இடம் பபை்றுள்ளன. 

 அதேசமயம், பே்திரினகச ்சுேந்திரக் குறியீட்டில் கீழ் நிமலயில் உள்ள முேல் 10 நாடுகளுள் 

சீனா, வட பகாரியா, ஈரான், கியூபா மை்றும் மியான்மர ்தபான்ை நாடுகள் அடங்கும். 

 

 

தகன்ஸ் திலரப்பட விழா 2022 

 பிரான்சில் நனடபபை உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டு தகன்ஸ் தினரப்பட விழா உடன் ஏை்பாடு 

பசய்யப் படும் மாரச்த்சஸ் டு தினரப்பட விழாவில் இந்தியா அதிகாரப்பூரவ் ‘பகௌரவ 

பங்தகை்பாளர ்நாடாக’ பங்தகை்க உள்ளது. 

 ஒரு நாட்டிை்கு இே்ேனகய பகௌரவம் வழங்கப்படுவது இதுதவ முேல் முனையாகும். 

 இந்ே ஆண்டு இந்தியா சுேந்திரம் அனடந்து 75 ஆண்டுகள் நினைவனடந்ே அதே சமயம், 

தகன்ஸ் தினரப்பட விழாவின் 75வது ஆண்டு விழாவும் பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

 

உைக உணவு சநருக்கடிகள் பற்றிய அறிக்லக 

 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக உணவு பநருக்கடிகள் குறிேே் ஒரு அறிக்னகயானது 

சமீபேத்ில் பவளியிடப்பட்டது.  
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 இது உலகளவில் கடுனமயான உணவுப் பாதுகாப்பின்னம நிலவுவனே எடுேத்ுக் 

காட்டுகிைது. 

 உணவு பநருக்கடிகளுக்கு எதிரான உலகக் கட்டனமப்பு இந்ே அறிக்னகனய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 53 நாடுகள் அல்லது பிரதேசங்களில் உள்ள சுமார ் 193 மில்லியன் மக்கள் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் பநருக்கடிக் காலம் அல்லது தமாசமான சூழ்நினலகளில் கடுனமயான உணவுப் 

பாதுகாப்பின்னமனய எதிரப்காண்டனர.் 

 எே்திதயாப்பியா, பேை்கு மடகாஸ்கர,் பேை்கு சூடான் மை்றும் ஏமன் ஆகிய நாடுகளில், 

சுமார ் 6 லட்சம் தபர ் கடுனமயான உணவுப் பாதுகாப்பின்னமயின் மிகக் கடுனமயான 

கட்டே்தில் இருந்ேோக வனகப்படுேே்ப்பட்டுள்ளனர.் 

 இேை்கான மூன்று முக்கிய காரணிகள் தமாேல், தமாசமான வானினல, பபாருளாோர 

பநருக்கடிகள் ஆகியனவாகும். 

 

எை்லைப்புற  ொலைகள் அலமப்பின் 62ேது நிறுேன தினம் 

 எல்னலப்புற  சானலகள் அனமப்பானது 1960  ஆம் ஆண்டு தம 07 அன்று ஒரு முன்னணி 

சானலக் கட்டுமான நிறுவனமாக நிறுவப்பட்டது. 

 இது பாதுகாப்புத் துமற அனமசச்கே்தின் கீழ் பசயல்படுகிைது. 

 ஷ்ரதமண சரவ்ம் சேய்ம் (கடின உனழப்பால் அனனே்னேயும் அனடயலாம்) என்பது இேன் 

முழக்கமாகும். 

 இந்தியாவின் எல்னலப் பகுதிகளில் சானல இனணப்புகனள வழங்குவதே இேன் 

முேன்னமப் பணியாகும். 

 

ராக்கிகரஹ்ி ஹரப்பா தளம் 

 பழனமயான சிந்து சமபவளித் ேளங்களில் ஒன்ைான ஹரியானாவின் ராகிகரஹ்ி 

கிராமே்தில் இந்தியத் போல்லியல் துனை முக்கியமானச ் சுவடுகமளக் கண்டறிந்து 

உள்ளது. 

 போல்பபாருள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இப்பகுதியில் பசம்பு மை்றும் ேங்கம் ஆகியவை்ைால் 

ஆன பபாருட்கதளாடு தசரே்த்ு, போல்பபாருள்கள், மணிகள், தமாதிப் எனப்படும் 

முே்தினரயிடப்பட்ட எழுேத்ு வடிவம் மை்றும் ஹரப்பன் எழுே்து வடிவங்கள் & யானன 

உருவங்களுடன் கூடிய கூனரகள் ஆகியவை்னைக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இங்கு தமை்பகாள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்சச்ிகள் பல அடுக்குமாடி வீடுகள், பானேகள் 

மை்றும் வடிகால் அனமப்பு ஆகியவை்றின் கட்டனமப்பு இங்கு இருந்ேனே பவளிப் 

படுேத்ியுள்ளன. 

 இந்ே அகழாய்வுத் ேளே்தில் உள்ள ஏழு குவியல்களுள் மூன்றில் பசம்பு மை்றும் ேங்க 

நனககள், படரதகாட்டா (சுடுமண்) பபாம்னமகள் மை்றும் ஆயிரக்கணக்கான களி மண் 

பானனகள் மை்றும் முேத்ினரகள் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இந்ே இடமானது,  5000 ஆண்டுகள் பழனமயான நனககள் ேயாரிக்கும் இடமாக இருந்து 

இருக்கலாம் என்று கருேப்படுகிைது. 
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மகாராணா பிரதாப் சஜயந்தி 2022 

 இராஜஸ்தானில் மகாராணா பிரதாப் கஜயந்தி ககாண்டாடப்படுகிறது 

 ஆங்கில நாட்காட்டியின்படி பமவாரின் 13வது அரசர ்மகாராணா பிரதாப்பின் பிறந்த நாள் 

ஆனது 1540 ஆம் ஆண்டு பம 09 அன்று ககாண்டாடப்பட்டது. 

 பிரதாப்பின் தந்மத, இரண்டாம் உதய் சிங், பமவார ் வம்சதத்ின் 12வது ஆட்சியாளர ்

மற்றும் உதய்ப்பூமர நிறுவியவர ்ஆவார.் 

 மகாராணா பிரதாப் முகலாயரக்ளுடன் பல பபாரக்ளில் ஈடுபட்டார.்  

 ஆனால் அவற்றுள் மிகவும் வரலாற்று முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த பபார ்1576 ஆம் ஆண்டில் 

நமடகபற்ற ஹல்திகட்டி பபார ்ஆகும். 

 

 

மிகப்சபரிய சேள்லளநிற லேரம் 

 தி ராக் எனப்படும் உலகின் மிகப்பபரிய பவள்னள னவரமானது, 18.6 மில்லியன் சுவிஸ் 

பிராங்குகளுக்கு (18.8 மில்லியன் டாலர)் ஏலம் தபானது. 

 ஆனால் இது தபான்ை ஒரு இரே்தினே்திை்கான முந்னேய ஏலப்பதினவ விட இது மிகவும் 

குனைவாகும்  

 சுவிட்சரல்ாந்தின் பஜனீவாவில் உள்ள கிறிஸ்டியன் என்ற ஒரு ஏல நிறுவனமானது, 

தகால்ஃப் பந்னேக் காட்டிலும் பபரிய அளவிலான 228.31 காரட் எனடயுனடய இந்ேக் 

கல்னல விை்ைது. 

 

மாதவிடாய் விடுப்பு 

 கடுனமயான மாேவிடாய் வலி உள்ள பபண்களுக்கு மாேே்திை்கு மூன்று நாட்கள் ஒரு 

மருே்துவ விடுப்பு வழங்கும் முனைனய அறிமுகப்படுேத்ிய முேல் ஐதராப்பிய நாடாக 

ஸ்பபயின் மாை உள்ளது. 

 சில சூழ்நினலகளில் இந்ே விடுப்பு ஐந்து நாட்களுக்குக் கூட நீட்டிக்கப்படலாம். 

 இந்தியா, ஜப்பான், னேவான், இந்தோதனசியா, பேன் பகாரியா மை்றும் ஜாம்பியா 

தபான்ை நாடுகளும் மாேவிடாய் விடுப்புகனள வழங்குகிைது. 

 இந்தியாவில், பபண்களுக்கு மாேவிடாய் விடுப்பு பபைச ்சட்டப்பூரவ் உரினம இல்னல.  

 ஆனால் பீகார ்மாநிலேத்ில், மாேவிடாய்க் காலே்தில் அரசாங்கேே்ால் அங்கீகரிக்கப் பட்ட 

வமகயில் இரண்டு நாட்கள் விடுப்பு வழங்கப்படுகிைது. 
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திறன்மிக்க ஆற்றை் மாற்ற தமம்பாட்டு அறிக்லக 2022 

 இது அக்பசன்சச்ர ் நிறுவனே்துடன் இனணந்து உலகப் பபாருளாோர மன்ைே்தினால் 

பவளியிடப்பட்ட உலக ஆை்ைல் மாை்ைம் குறிேே் ஒரு சிைப்பு அறிக்னகயாகும். 

 பநகிழ்திைன் மிக்க ஆை்ைல் மாை்ைே்னே உறுதி பசய்வேை்குப் பபாது மை்றும் ேனியார ்

துனைகளின் அவசர நடவடிக்னககனள தமை்பகாள்ள இது அனழப்பு விடுே்துள்ளது. 

 மாை்ைேத்ிை்கான அதிகரிேத்ு வரும் ஒரு அவசியே்துடன் ேை்தபாதுள்ள ஆை்ைல் மாை்ை 

நினல பபாருந்ேவில்னல என்று இந்ே அறிக்னக கண்டறிந்துள்ளது. 

 ஆை்ைனலப் பபறும் ேன்னம, ஆை்ைல் பாதுகாப்பு மை்றும் நினலே்ேன்னம ஆகியனவ 

முன்பனப்தபானேயும் விட மிக முக்கியமானனவயாக மாறி வருகின்ைன. 

 எனதவ, நீண்ட காலப் பருவநினல இலக்குகனள அனடவேை்கு என்று சரியான காலக் 

பகடுவுடன் கூடிய ஒரு விரிவான அணுகுமுனை மிகவும் முக்கியமானோகும். 

 

அரிய ேலக பாம்பின் 35 மிை்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயான படிமம் 

 லடாக்கில் உள்ள பமாலாஸ் படிவுகளில் இருந்து 35 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழனம வாய்ந்த 

தமட்தசாயிதட என்ற  ஒரு இனதத்ிமனச ்பசரந்்த பாம்பின் படிமே்னே அறிவியலாளரக்ள் 

கண்டறிந்து உள்ளனர.் 

 இது முன்னர ்கணிக்கப்பட்டனே விட நீண்ட காலமாக இந்திய துனணக்கண்டேத்ில் இந்ே 

இனங்கள் வாழ்ந்ேது குறிேே் ஒரு ேகவனல பவளிப்படுேத்ுகிைது. 

 தமட்தசாயிதட என்பது அழிந்து தபான, நடுேே்ர அளவு முேல் பிரம்மாண்டமான 

அளவிலான பாம்புகளின் இனமாகும். 

 இனவ முேன்முேலில் கிபரட்தடசியஸ் காலே்தின் பிை்பகுதியில் தோன்றின.  

 இனவ பபரும்பாலும் தகாண்ட்வானா நிலப்பகுதிகளில் பரவிக் காணப்பட்டன. 

 பசதனாதசாயிக் காலேத்ில் இனவ வாழ்ந்ேேை்கானப் பதிவுகள் மிகவும் அரிோகதவ 

உள்ளன. 

 புனேபடிவப் பதிவுகளிலிருந்து, தபலிதயாஜின் காலே்தின் மே்தியில் தகாண்ட்வானா நிலப் 

பகுதியின் பபரும்பாலானப் பகுதிகளிலிருந்து முழு இனமும் மனைந்து விட்டோக 

கருேப்படுகிைது. 

 இருப்பினும், இந்ே இனமானது ஆஸ்திதரலியாவில், தவானாம்பி என்று கனடசியாக 

அறியப் பட்ட அேன் மை்பைாரு இனமாக, ப்ளஸ்ீதடாசீன் காலேத்ின் பிை்பகுதி வனர உயிர ்

வாழ்ந்ேது. 

 

உைகளாவிய தநாய்த் சதாற்று தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு பற்றிய அறிக்லக 

 உலக சுகாோர அனமப்பின் புதிய அறிக்னகயானது, நல்ல னக சுகாோரம் மை்றும் பிை 

திைன்மிக்க  நனடமுனைகனளப் பின்பை்றினால், தநாய்ே் போை்றுகள் 70% வமர ேடுக்கப் 

படலாம் என்று குறிப்பிடுகிைது. 

 சுகாோர நலன் சாரந்்ே தநாய்ேப்ோை்றுகள் சுகாோரச ் தசனவ வழங்கீட்டின் தபாது 

அடிக்கடி ஏை்படும் பாேகமானப் பதிப்புகளில் ஒன்ைாகும். 

 அதிக வருமானம் உள்ள நாடுகளில் சராசரியாக 7% தநாயாளிகளும், குனைந்ே மை்றும் 

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


                   
 

168 
 

நடுே்ேர வருமானம் உள்ள நாடுகளில் 15% தநாயாளிகளும் மருேத்ுவமனனயில் அவரக்ள் 

இருக்கும் காலேத்ில் சுகாோர நலன் சாரந்்ே தநாய்ே் போை்றுகனளப் பபறுவர.் 

 மருே்துவமனனயில் சிகிசன்ச அளிக்கப்படும் போை்றுப் பதிவுகளில் ஏைேே்ாழ நான்கில் 

ஒன்று மை்றும் வயது வந்தோருக்கான தீவிர சிகிசன்சப் பிரிவுகளில் சிகிசன்ச அளிக்கப் 

படும் உறுப்புச ்பசயலிழப்புடன் கூடிய போை்றுப் பாதிப்புகளில் கிட்டே் ேட்ட பாதியளவு 

சுகாோர நல வழங்கீட்டுடன் போடரப்ுனடயனவயாகும். 

 

உைகளாவிய உணவுக் சகாள்லக அறிக்லக 2022 

 சரவ்தேச உணவுக் பகாள்னக ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது, 2022 ஆம் ஆண்டின் 

உலகளாவிய உணவுக் பகாள்னக அறிக்னகயினன பவளியிட்டது. 

 2030 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் உணவு உை்பேத்ி 16% குனையலாம் என்றும், பருவ நினல 

மாை்ைேத்ின் காரணமாக பட்டினியால் பாதிக்கப் படுபவரக்ளின் எண்ணிக்னக 23% 

அதிகரிக்கலாம் என்றும் இந்ே அறிக்னக கூறுகிைது. 

 2030 ஆம் ஆண்டில்  பட்டினியால் பாதிக்கப்படும் இந்தியரக்ளின் எண்ணிக்னக  73.9 

மில்லியனாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

 இந்தியா முழுவதும் நிலவும் சராசரி பவப்பநினலயானது 2100 ஆம் ஆண்டில் 2.4°C முேல் 

4.4°C வனர உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதே தபால், இந்தியாவில் வீசும் தகானட பவப்ப அனலகள் 2100 ஆம் ஆண்டில் மூன்று 

மடங்காக உயரும் என்றும் கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பருவநினல மாை்ைேத்ின் பின்னணியில் 2050 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய உணவு உை்பே்தி 

2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்ே அளனவ விட சுமார ்60% அதிகரிக்கும். 

 கிழக்கு மை்றும் பேன்னாப்பிரிக்காவில் 28 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் உட்பட 

உலகளவில், பருவநினல மாை்ைே்தின் காரணமாக சுமார ்70 மில்லியன் மக்கள் பசியால் 

பாதிக்கப் படுவாரக்ள். 

 

உைகளாவிய 2000 சபாது நிறுேனங்களின் பட்டியை் 

 தபாரப்்ஸ் நிறுவனமானது, விை்பனன, லாபம், பசாே்துக்கள் மை்றும் சந்னே மதிப்பு ஆகிய 

நான்கு அளவுருக்கனளப் பயன்படுேத்ி உலகின் மிகப்பபரிய  2000 பபாது நிறுவனங்கனள 

ேரவரினசப் படுேத்ுகிைது: . 

 முதகஷ் அம்பானியின் ரினலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனமானது, இந்ேப் 

பட்டியலில் இரண்டு இடங்கள் முன்தனறி 53வது இடே்னேப் பிடிேே்து. 

 அனேே் போடரந்்து பாரே் ஸ்தடட் வங்கி 105வது இடேத்ிலும், HDFC வங்கி 153வது 

இடேத்ிலும், ஐசிஐசிஐ வங்கி 204வது இடே்திலும் உள்ளன. 

 பபரக்்சயர ் ஹாே்தவ நிறுவனம் முேல் முனையாக இந்ேப் பட்டியலில் முேல் இடே்னேப் 

பிடிே்ேது. 

 சீனாவின் போழில்துனை மை்றும் வணிக வங்கியானது, போடரந்்து ஒன்பது வருடங்கள் 

இந்தப் பட்டியலில் முேலிடேத்ில் இருந்ே பிைகு ேை்தபாது 2வது இடேத்ிை்கு ேள்ளப் பட்டது. 

 சவுதி அதரபிய நாட்னடச ் தசரந்்ே எண்பணய் நிறுவனம் (சவுதி அராம்தகா) 3வது 

இடே்னேப் பிடிேே்து. 
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உைகப் சபாருளாதார நிலை மற்றும் ோய்ப்புகள் 

 உலகப் பபாருளாோர நினல மை்றும் வாய்ப்புகள் (WESP) என்ற ஒரு அறிக்னகயானது, 

ஐக்கிய நாடுகள் சனபயால் பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்ே அறிக்னகயானது, ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் பபாருளாோர மை்றும் சமூக 

விவகாரங்கள் துனையினால் (DESA) பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டு உலகப் பபாருளாோரம் 3.1 சேவீேம் மட்டுதம வளரச்ச்ி அனடயும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது.  

 முன்னோகக் கணிக்கப்பட்ட ஜனவரி மாே வளரச்ச்ி 4.0 சேவீேமாகும். 

 ரஷ்யா-உக்னரன் தமாேல் உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளின் பமாேே் உள்நாட்டு 

உை்பே்தினயப் பாதிே்ோலும், இந்தியா இன்னும் உலகின் தவகமாக வளரந்்து வரும் பபரிய 

பபாருளாோரமாகதவ உள்ளது என்பனே இந்ே அறிக்னக எடுேத்ுக்காட்டுகிைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 6.4 சேவீேம் வளரச்ச்ி அனடயும் என இந்ே அறிக்னகயில் 

கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டில் கணிக்கப்பட்ட 8.8 சேவீேே்னே விட மிகவும் பமதுவான 

வளரச்ச்ியாகதவ உள்ளது. 

 

முக்கியப் பயிரக்ளின் உற்பத்தி குறித்த மூன்றாேது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள் 

 மே்திய தவளாண் மை்றும் விவசாயிகள் நலத் துமற அனமசச்கமானது, 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிை்கான முக்கிய விவசாயப் பயிரக்ளின் உை்பே்தி குறிேே் மூன்ைாவது முன் கூட்டிய 

மதிப்பீட்னட பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்திய நாட்டின் உணவுத் ோனிய உை்பேத்ியானது 314.51 மில்லியன் டன்களாக மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது சாேனன அளனவ எட்டியோக உள்ளது. 

 இது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் பதிவான உணவு ோனிய உை்பே்தினய விட 3.77 மில்லியன் 

டன்கள் அதிகமாக உள்ளது. 

 2016-17 முேல் 2020-21 வனரயிலான முந்னேய ஐந்து ஆண்டு காலேத்ுடன் ஒப்பிடச ்

கசய்னகயில், 2021-22 ஆம் ஆண்டின் சராசரி உணவு ோனிய உை்பேத்ியானது 23.80 

மில்லியன் டன்கள் அதிகமாக இருந்ேது. 

 மக்காசத்சாளம், அரிசி, எண்பணய் விே்துக்கள், பருப்பு வனககள், கடுகு வனக, உளுந்து, 

கரும்பு மை்றும் கடுகு ஆகியவை்றின் உை்பே்தியில் சாேனன அளவிலான உை்பே்தியானது 

பதிவாகியுள்ளது. 
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உைக விமானப் பலட திறன் குறியீடு 2022 

 

 உலக நவீன இராணுவ விமான இயக்குநரகமானது (WDMMA) 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக 

விமானப் பமடத் திைன்களின் ேரவரினசப் பட்டியனல பவளியிட்டுள்ளது. 

 உலகின் பல்தவறு நாடுகளின் பல்தவறு விமானச ் தசனவகளின் பமாேே்ப் தபார ்

வலினமயின் அடிப்பனடயில் இந்திய விமானப் பனடயானது (IAF) உலக வான்வழிப் 

பாதுகாப்புே் திைன் குறியீட்டில் மூன்ைாவது இடேத்ில் னவக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்ே அறிக்னகயானது, இந்திய விமானப் பனடனய (IAF) சீன விமானப்பனட சாரந்்ே 

ஆயுேப் பனடகள் (PLAAF), ஜப்பான் வான்வழி சுய-பாதுகாப்புப் பனட (JASDF), இஸ்தரலிய 

வான்வழிப் பாதுகாப்பு சாரந்்ே ஆயுேப் பனடகள் மை்றும் பிபரஞ்சு வான் மை்றும் 

விண்பவளிப் பனட ஆகியவை்றிை்கு தமலான இடேத்ில் னவே்துள்ளது. 

 அபமரிக்க விமானப் பனடயானது முேலிடேத்ிலும், அடுே்ே இடேத்ில் ரஷ்ய நாட்டின் 

விமானப் பனடயும் உள்ளன. 

 

தேலை நிலை பற்றிய அறிக்லக 

 சரவ்தேச போழிலாளர ் அனமப்பு ஒன்போவது உலக தவனல பை்றிய சரவ்தேச 

போழிலாளர ்அனமப்பின் அறிக்னகனய பவளியிட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் கனடசி காலாண்டிை்கும் 2022 ஆம் ஆண்டின் முேல் காலாண்டிை்கும் 

இனடயில் 2 தகாடி தவனலகள் இழக்கப்பட்டிருக்கலாம். 

 குனைந்ே & நடுே்ேர வருமானம் பகாண்ட நாடுகளில் 2020 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் 

காலாண்டில் தவனல தநரங்களில் நிலவும் பாலின இனடபவளியில் சரிவு ஏை்பட்டுள்ளது. 

 பபருந்போை்றிை்கு முன்னர,் அறிக்னகயில் கருேத்ில் பகாள்ளப்பட்ட முழு கால 

கட்டே்திலும் பணி புரிந்ே ஒவ்பவாரு 100 பபண்களுக்கும் சராசரியாக 12.3 பபண்கள் 

ேங்கள் தவனலனய இழந்திருப்பர.் 

 பபருந்போை்றிை்கு முன்னர,் அறிக்னகயில் கருேத்ில் பகாள்ளப்பட்ட முழு கால 

கட்டே்திலும்  பணி புரிந்ே ஒவ்பவாரு 100 ஆண்களுக்கும், சராசரியாக 7.5 ஆண்கள் 

தவனலனய இழந்திருப்பர.் 
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 "பணக்கார மை்றும் ஏழ்னமயான நாடுகளுக்கு இனடதய ஒரு பபரிய மை்றும் வளரந்்து 

வரும் தவறுபாடு" மீட்சியினனக் குறிப்பிடப் பயன்படுே்ேப்படுகிைது. 

 

லடம் இதழின் மிகவும் செை்ோக்கு மிக்க 100 நபரக்ளின் பட்டியை் 

 இந்ேப் பட்டியலானது முன்தனாடிகள், சிைப்பு நபரக்ள், கனலஞரக்ள், னடட்டன்ஸ், 

கண்டுபிடிப்பாளரக்ள் மை்றும் ேனலவரக்ள் என ஆறு வனககளாகப் பிரிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்தியே் போழிலதிபர ் பகௌேம் அோனி, உசச் நீதிமன்ை வழக்கறிஞர ் கருணா நுண்டி, 

காஷ்மீனரச ் தசரந்்ே  மனிே உரினம ஆரவ்லர ் குரர்ம் பரத்வஸ் ஆகிதயார ் இந்ேப் 

பட்டியலில் இடம் பபை்றுள்ளனர.் 

 

பயணம் மற்றும் சுற்றுைா தமம்பாட்டுக் குறியீடு 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு பயணம் மை்றும் சுை்றுலா தமம்பாட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியா 54வது 

இடேத்ில் உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 46வது இடே்தில் இருந்ேது. 

 இது உலகப் பபாருளாோர மன்ைேே்ால் பவளியிடப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு குறியீட்டில், ஜப்பான் முேல் இடேன்ேப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 இேை்கு அடுேே்ப்படியாக அபமரிக்கா, ஸ்பபயின், பிரான்ஸ், பஜரம்னி ஆகிய நாடுகள் 

இடம் பபை்றுள்ளன. 
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