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ஆெ்கானிஸ்தான் சதாடர்ொன மாஸ்சகா ொணியிலான ஆசலாெனன கூட்டம் ............................................ 82 

சீ சுவாரட்ு 2 ெயிற்சி .................................................................................................................................................................... 83 
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ெசுனம கடல்ொர் துனற ........................................................................................................................................................... 131 

இழெ்பு மற்றும் செத நிதி ......................................................................................................................................................... 131 

உடலின் னமயெ் ெகுதியில் ஆரஞ்சு நிறம் சகாண்ட புறா இனம் .......................................................................... 132 

செரிய உள்ளான் ெறனவ........................................................................................................................................................ 132 

CDP அனமெ்பின் சிறந்த ெருவநினல நடவடிக்னகெ் ெட்டியல்................................................................................ 133 

அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் ........................................................................................................................................... 134 

2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் சிறந்த சவனலயளிெ்பு நிறுவனங்கள் தரவரினெ ........................................... 134 

QS ஆனணயத்தின் ஆசியெ் ெல்கனலக்கழகங்களின் தரவரினெ 2023 .............................................................. 134 

உலக வானினலயியல் அனமெ்பின் அறிக்னக - 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகெ் ெருவ நினலயின் நினல 135 
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அமுர் ொல்கன் திருவிழா ....................................................................................................................................................... 161 
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TNPSC துளிகள் 

 ததொலைதத்தொடரப்ு மற்றும் ததொழிை்நுட்ப வரைொற்றிை் மமற்த ொள்ளப்படும் 

மு ்கியதத்ுவம் வொய்ந்த  ண்டுபிடிப்பு லள நிலைவுகூரும் வல யிை் ஒவ்மவொர ்

ஆண்டும் அ ்மடொபர ் 29 ஆம் மததியை்று சரவ்மதச இலணய திைம் த ொண்டொடப் 

படுகிறது. 

 தடிப்புத் மதொை் அழற்சி மநொய் மற்றும் அதை் சிகிசல்ச ததொடரப்ொை மு ்கியத ்

த வை் லள தபொது ம ் ள் அறிந்து த ொள்ள தசய்யும் வல யிை் ஒவ்மவொர ்ஆண்டும் 

அ ்மடொபர ் 29 ஆம் மததியை்று உை  தடிப்புத ் மதொை் அழற்சி மநொய் திைமொைது 

அனுசரி ் ப் படுகிறது. 

o இந்த ஆண்டிற் ொை இதத்ிைத்திை்  ருதத்ுரு, "தடிப்புத் மதொை் அழற்சி மநொலய ் 

குலறத்தை்" எை்பதொகும். 

 குஜரொதத்ிை் ரொஜ்ம ொட் ந ரிை், வீட்டுவசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ொர அலமசச் ம் 

(MoHUA) ஏற்பொடு தசய்துள்ள மூை்று நொள் நி ழ்சச்ியொை ‘2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

ந ரப்்புற வீட்டுவசதி மொநொட்டிலை' பிரதமர ்அவர ்ள் ததொடங்கி லவத்தொர.் 

 இமொசச்ைப் பிரமதசதத்ிை் உைொ எனுமிடத்திை் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்தியத் த வை் ததொழிை் 

நுட்ப நிறுவைத்லத (IIIT) பிரதமர ்அவர ்ள் திறந்து லவத்தொர.் 

 சரவ்மதச விமொைப் மபொ ்குவரத்து அலமப்பிை் இந்தியப் பிரதிநிதியொை தெபொலி 

ஜுமைஜொ, ஐ ்கிய நொடு ள் சலபயிை் சிறப்பு விமொைப் மபொ ்குவரதத்ு அலமப்பிை் 

விமொைப் மபொ ்குவரதத்ு ் குழுவிை் தலைவரொ த் மதரந்்ததடு ் ப்பட்டுள்ளொர.் 

 பயங் ரவொதத்லத எதிர ்்கும் உதத்ியொ  2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், நொட்டிை் அலைதத்ு 

மொநிைங் ளிலும் மதசியப் புைைொய்வு மு லம அலுவை ங் ள் நிறுவப்பட உள்ளை. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ம ளிர ் ஆசிய ் ம ொப்லபயிை் இறுதிப் மபொட்டியிை் இந்திய அணி 

இைங்ல  அணிலய வீழ்த்தியது.  

o இந்தியொ 7வது முலறயொ  இப்மபொட்டியிை் தவை்று உள்ளது. 

 பெட்ர ோலியம் மற்றும் இயற்கை எ ிவோயு மற்றும் வீட்டு வசதி & நை ெ்்புற விவைோ ங்ைள் 

துகற அகமசச்  ்ஹ த்ீெ் சிங் பூ ி “DELHI UNIVERSITY: Celebrating 100 Glorious Years” என்ற புதிய 

புத்தைதத்ிகன எழுதியுள்ளோ .் 

 இந்திய மற்றும் அபம ிை்ை இ ோணுவங்ைள் ஆனது இரு நோடுைளுை்கும் இகடரய வள ச்ச்ி 

வரும் உதத்ிசோ  ் ஒதத்ுகைெ்கெ ரமம்ெடுத்தும் வகையில் விசோைெ் ெட்டினத்தில் Tiger 

Triumph எனெ்ெடும் ஒரு கூட்டு மனிதோபிமோன உதவிெ் ெயிற்சியிகன ரமற்பைோண்டன. 

 இந்திய ் ைடற்ெகடயோனது 29வது சிங்ைெ்பூ -்இந்திய ் ைடல்சோ  ் இருத ெ்புப் 

ெயிற்சியிகன (SIMBEX) விசோைெ் ெட்டினதத்ில் ரமற்பைோண்டது. 

 எகிெ்தின் பைய்ர ோ நை ில் நகடபெற்ற ISSF உலை சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில், 

ஆடவருை்ைோன 10 மீட்ட  ் ஏ  ் க பிள் ரெோட்டியில் இந்தியத் துெ்ெோை்கி சுடுதல் வீ   ்

ருத ்ோங்க்்ஷ ெோலோ சோரஹெ் ெோட்டீல் தங்ைெ் ெதை்ைம் பவன்றோ .் 

 ஐந்தோவது ரைரலோ இந்தியோ இகளஞ  ்விகளயோட்டுெ் ரெோட்டிைள் ஆனது (2022) மத்தியெ் 

பி ரதசத்தில் நகடபெறவுள்ளது. 

 உத்த ெ் பி ரதசத்திை் கிர ட்ட  ் பநோய்டோவில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள வட இந்தியோவின் 

முதல் மோபெரும் அளவிலோன தரவு கமயத்திகன உத்த ெ் பி ரதச முதல்வ  ்அவ ை்ள் 

திறந்து கவத்தோ .் 
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 இந்திய இ ோணுவம் மற்றும் அபம ிை்ை இ ோணுவம் ஆகியகவ இகணந்து உத்த  

ைோண்டில் ‘யுத் அபியோஸ்’ என்ற மகல உய ெ்குதி இ ோணுவெ் ெயிற்சிகய ரமற் 

பைோண்டன. 

 மகறந்த நடிை  ் புனித்  ோஜ்குமோருை்கு ் ை ந்ோடைோவின் உய ிய ் குடிகம விருதோன 

'ை ந்ோடை  தன்ோ' விருதோனது அவ து ம ணதத்ிற்குெ் பின் வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 இந்திய இகளரயோ  ்ஆடவ  ்ஹோை்கி அணியோனது ஆஸ்திர லிய அணியிகன வீை்தத்ி 

2022 ஆம் ஆண்டு சுல்தோன் ஆஃெ் ரஜோகூ  ்ரைோெ்கெெ் ரெோட்டியில் பவற்றி பெற்றது. 

 அகில இந்திய ் ைோல்ெந்து கூட்டகமெ்பு, ைல்வி அகமசச்ைம் மற்றும் FIFA ஆகியகவ 

ெள்ளிைளுை்ைோன ைோல்ெந்துப் ரெோட்டி வசதி வைங்ைல் திட்டத்தின் மூலம் நோட்டிலுள்ள 

ெல்ரவறு ெள்ளிைளில் ைோல்ெந்து ரெோட்டிைகள வி ிவுெடுத்துவதற்ைோன பு ிந்துண வ்ு 

ஒெ்ெந்ததத்ில் கைபயழுத்திட்டன. 

 ஆண்டுை்கு இருமுகற நகடபெறும் இந்திய ைடற்ெகடத் தளெதிைள் மோநோடோனது புது 

படல்லியில் நகடபெற்றது. 

 இந்தியை் ைோெ்பீட்டு ஒழுங்குமுகற மற்றும் ரமம்ெோட்டு அகமெ்ெோனது, இந்தியோவில் 

சுைோதோ ை் ைோெ்பீட்கடப் பெோது மயமோை்கும் ரநோை்ைத்கத அகடவதற்ைோை  ோரைஷ் 

ரஜோஷியின் தகலகமயின் கீை் 15 ரெ  ் பைோண்ட குழு ஒன்றிகன இ ண்டு ஆண்டு 

ைோலதத்ிற்கு அகமத்துள்ளது. 

 ெயங்ை வோத குழுை்ைளோல் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் புதிய மற்றும் வள ந்்து வரும் பதோழில் 

நுட்ெங்ைள் உலபைங்கிலும் உள்ள அ சோங்ைங்ைளுை்குப் புதிய அசச்ுறுதத்ல்ைகள 

ஏற்ெடுதத்ும் சமயதத்ில், உலைளவில் நிலவும் தீவி வோதத்திகன எதி ெ்்ெதற்ைோன ஐை்கிய 

நோடுைள் சகெயின் முயற்சிைளுை்கு இந்தியோ அக  மில்லியன் டோல  ்நிதியிகன வைங்ை 

உள்ளது. 

 ரைோலின்ஸ் அை ோதியின் இந்த ஆண்டின் சிறந்த பசோல்லோை ‘Permacrisis’ என்ற பசோல் ரத வ்ு 

பசய்யெ்ெட்டுள்ளது.  

o இந்தச ் பசோல்லிற்கு நீண்ட ைோல உறுதியற்றத் தன்கம மற்றும் ெோதுைோெ்பின்கம 

என்று பெோருளோகும். 

 ஆசிய ்  ண்ட சது ங்ை சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியின் ஓென் மற்றும் மைளி  ்பி ிவில் R. 

பி ை்ஞோனந்தோ மற்றும் P. V. நந்திதோ ஆகிரயோ  ்ெட்டங்ைகள பவன்றன .் 

 மைோ ோஷ்டி ோ, புது படல்லி மற்றும் ரைோவோ ஆகியகவ இந்தியோவில் அதிை ெ ஸ்ெ  நிதி 

ெ வகலை் பைோண்டுள்ள மோநிலங்ைள் ஆகும். 

  ிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட் ஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனமோனது (RIL) தனது குழுவின் தைிச ்சுதந்திர 

இயை்குந ோை மூதத் வங்கியோள  ் K.V. ைோமத ் அவ ை்கள ஐந்து ஆண்டுைளுை்கு 

நியமிதத்ுள்ளது. 

 லிரயோபனல் பமசி கெஜுஷ் நிறுவனதத்ின் ‘அகனவருை்கும் ைல்வி’ எனெ்ெடும் சமூை 

ஊடைத் தோை்ைங்ைள் பி ிவின் முதல் உலைளோவிய விளம்ெ த் தூத ோை நியமிை்ைெ் ெட்டு 

உள்ளோ .் 

 2022 ஆம் ஆண்டு கசயத் முஷ்டோை் அலி ரைோெ்கெ கிரி ்த ட் ரெோட்டியில் மும்கெ அணி 

இமோசச்லெ் பி ரதச அணியிகன வீை்தத்ியது.  

o மும்கெ அணி இந்தை் ரைோெ்கெகய பவல்வது இதுரவ முதல் முகறயோகும். 

 

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


                   
 

14 
 

 ெோலியோ மோவட்டத்தில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள மகறந்த முன்னோள் பி தம ோன சந்தி  ரசை  ்

அவ ை்ளின் சிகலகய உத்த ெ் பி ரதச மோநில முதல்வ  ் ரயோகி ஆதிதய்நோத் திறந்து 

கவத்தோ .் 

 ச வ்ரதச ஹோை்கி ் கூட்டகமெ்பின் புதிய தகலவ ோை சீைொவிை் மை்ைோவ் எை்ற தை்ைொட்சி 

பிரொந்தியத்லதச ் ரச ந்்த ஆசிய ஹோை்கி ் கூட்டகமெ்பின் தகலகம நி வ்ோை அதிைோ ி 

முைமது தயெ் இை் ோம் ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட்டுள்ளோ .் 

 4000 டி20  ன்ைகளை் ைடந்த முதல் மட்கடெ் ெந்தோள  ்என்ற பெருகமயிகன வி ோட் ரைோலி 

அவ ை்ள் பெற்றோ .்  

o இந்திய அணியில் மிைை் குறுகிய ைோலத்தில் 3000  ன்ைகள ைடந்த முதல் வீ   ்என்ற 

பெருகமயிகனயும் அவ  ்பெற்றோ .் 

 ஏற்றுமதி ஊை்குவிெ்புத் திட்டங்ைளுை்ைோை ச வ்ரதச வ த்்தைத்தில் ரூெோய் சோ ந்்த வணிை 

முகறயிகன அனுமதிை்கும் வகையில் இந்திய அ சு பவளிநோட்டு வ த்்தைை் 

பைோள்கையில் மோற்றங்ைகளச ்பசய்துள்ளது. 

 2வது அடல் புதிய இந்தியோ சவோல் திட்டதத்ின் (ANIC) இ ண்டோம் ைட்டத்தின் கீை் அடல் 

புத்தோை்ைத் திட்ட அகமெ்ெோனது, பெண்ைகள கமயமோை பைோண்ட சவோல் திட்டங்ைகள 

அறிமுைெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

 இந்திய வம்சொவளி சீ ்கிய தை்ைொரவ்ைர ்அமர ்சிங் எை்பவர ்2023 ஆம் ஆண்டு ் ொை நியூ 

சவுத் மவை்ஸ் ஆஸ்திமரலியை் எை்ற விருதிலைப் தபற்றுள்ளொர.் 

o அமர ்சிங் 7 ஆண்டு ளு ்கு முை்பு ‘டரப்ை்ஸ்4 ஆஸ்திமரலியொ’ எனும் நிறுவைத்லத 

நிறுவிைொர.் 

 கூகுள் 2022 மபொட்டி ் ொை டூடுலிை் தவற்றியொளலர கூகுள் நிறுவைம் அறிவித்தது. 

o த ொை் த்தொலவச ்மசரந்்த ெ்மைொ ் மு ரஜ்ி, ‘இந்தியொ ஆை் தி தசை்டர ்ஸ்மடஜ்’ எை்ற 

ஊ ் மளி ்கும் டூடுலு ் ொ  இந்தியொவு ் ொை தவற்றியொளரொ  அறிவி ் ப் 

பட்டுள்ளொர.் 

 பொரஸ்ீ ந ரிை் உள்ள சொரை்ஸ் டி ம ொை் விமொை நிலையத்திை் 18 ஆண்டு ளொ  வசித்து 

வந்த ஈரொைிய அ தி தமஹ்ரொை்  ரிமி நொமசரி அமத விமொை நிலையத்திை்  ொைம் 

ஆைொர.் 

o அவரது  லத 2004 ஸ்டீவை் ஸ்பீை்தபர ்்கிை் திலரப்படமொை "தி தடரம்ிைை்" ஐ 

உருவொ ்கியது. 

 41வது இந்திய சரவ்மதச வரத்்த  ்  ண் ொட்சியொைது புதுதிை்லியிை் உள்ள பிர தி 

லமதொைத்திை் ததொடங்கியது. 

o இந்த ஆண்டு வரத்்த  ்  ண் ொட்சியிை்  ருப்தபொருள் “உள்ளூர ்் ொை குரை், உள்ளூர ்

முதை் உை ம் வலர” எை்பதொகும். 

 சரவ்மதச கிரி ்த ட்  வுை்சிை் (ஐசிசி) தலைவரொ  நியூசிைொந்திை் கிதர ் பொர ்்மை 

மமலும் இரண்டு ஆண்டு  ொைத்திற்கு ஒரு மைதொ  மீண்டும் மதரந்்ததடு ் ப்பட்டொர.் 

 அமமசொை் ஒரு டிரிை்லியை் டொைர ்ள் சந்லத மதிப்லப இழந்த உைகிை் முதை் தபொது 

நிறுவைமொ  வரைொற்றிை் உள்ளது. 

o இது அதி ரிதத்ு வரும் பணவீ ் ம், இறு ் மொை பணவியை் த ொள்ல  ள் மற்றும் 

ஏமொற்றமளி ்கும் வருவொய் வரவு ள் ஆகியவற்றிை் ஒரு  ைலவயொகும். 
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 நிலுலவயிை் உள்ள வழ ்கு ள் குறித்த உயரநீ்திமை்றங் ளிை் அறி ்ல யிை்படி  

பதவியிை் உள்ள மற்றும் முை்ைொள் எம்.பி. ் ள் மற்றும் எம்.எை்.ஏ. ் ள் மீதொை குற்றவியை் 

வழ ்கு ள்  மூை்று ஆண்டு ளிை் 21% அதி ரிதத்ு 2018 டிசம்பரிை் 4,122 எை்ற 

அளவிலிருந்து 2021 டிசம்பரிை் 4,984 ஆ  அதி ரித்துள்ளது. 

o பதவியிை் உள்ளவர ்ள் மற்றும் முை்ைொள் சட்டமை்ற உறுப்பிைர ்ள் மீது அதி  

எண்ணி ்ல யிைொை வழ ்கு ள் ம ொரொெ்டிரொவிை் பதிவு தசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 விப்மரொ ஒரு ஐமரொப்பியப் பணி ் குழுலவ (EWC) அலமப்பது ததொடரப்ொ  ததொழிைொளர ்

பிரதிநிதி ளுடை் ஒரு உடை்பொட்லட எட்டியுள்ளது. 

o விப்மரொவிை் EWC எை்ற குழுவிை் உருவொ ் ம் இந்தியொவிை் தலைலமய த்லத 

த ொண்ட ஒரு நிறுவைத்தொை் நிறுவப்படும் முதை் அலமப்பொகும்.  

  சரவ்மதச மமலசப்பந்தொட்ட சம்மமளைதத்ிை் (ITTF) தட ள ஆலணயத்திற்கு 

இந்தியொவிலிருந்து மதரந்்ததடு ் ப்பட்ட முதை் வீரர ்எை்ற தபருலமலய நட்சத்திர இந்திய 

வீரர ்அசச்ந்தொ ெரத்  மை் தபற்றுள்ளொர.் 

o இவர ் இந்திய ஒலிம்பி ் சங் த்திை் (IOA) தட ள ஆலணயத்திை் துலணத ்

தலைவரொ வும் உள்ளொர.் 

 ைொை்ஸ் நொய ் மஞ்சு, 10,000 அடி உயரத்திை் மமம்படுத்தப் பட்ட தஹலி ொப்டர ்(ALH) துருவ் 

எை்பதிை் இருந்து குதித்த  இந்திய ரொணுவதத்ிை் முதை் தபண் ஸ்ல  லடவர ்ஆைொர.் 

 இந்திய ரொணுவம் 242வது ரொணுவப் தபொறியொளர ்ள் திைத்லத நவம்பர ் 18ஆம் மததி 

த ொண்டொடுகிறது. 

o ரொணுவப் தபொறியொளர ்ள் அலமப்பிை் மதரொஸ், வங் ொளம் மற்றும் பொம்மப எை்ற 

மூை்று குழு ் ள் 1932 ஆம் ஆண்டு 18 நவம்பர ்  அை்று ரொணுவதத்ிை் இலண ் ப் 

பட்டை. 

 ததை் த ொரியொவிை் மடகு ந ரிை் நலடதபற்ற ஆசிய ஏர ் ை் சொம்பியை்ஷிப் 10 மீட்டர ்ஏர ்

பிஸ்டை் மபொட்டியிை் ஹரியொைொலவச ்மசரந்்த ஷிவொ நரவ்ொை் தங் ப் பத ் ம் தவை்றொர.் 

 மு  நூலிை் தொய் நிறுவைமொை தமட்டொ, சந்தியொ மதவநொதலை நொட்டிை் புதிய உயர ்

தசயை் அதி ொரியொ  நியமித்துள்ளது. 

o முை்ைதொ , நொட்டிை் முை்ைொள் தலைவர ்அஜித் மமொ லை உடைடியொ  பணியிை் 

இருந்து விை ்குவதொ  தமட்டொ அறிவிதத்து. 

 உத்தர ொண்ட் உயரநீ்திமை்றம் லநைிடொலிை் இருந்து ஹை்தவ்ொைி ்கு மொற்றப் பட 

உள்ளது.  

o 2000 ஆம் ஆண்டு உதத்ர ொண்ட் மொநிைம் உருவொ ் ப்பட்டு ஒரு நொள்  ழிதத்ு 

லநைிடொலிை் உயர ்நீதிமை்றம் அலம ் ப்பட்டது. 

 உலை ் குடிமை்ைள் தினம் என்ெது ஒவ்ரவோ  ் ஆண்டும் நவம்ெ  ் 19 ஆம் ரததியன்று 

அனுச ிை்ைெ்ெடும் ஒரு வருடோந்தி  விைோவோகும். 

 ச வ்ரதச திருந  ்நிகனவு தினம் எனெ்ெடும் திருந  ்நிகனவு தினமோனது ஆண்டு ரதோறும் 

நவம்ெ  ்20 ஆம் ரததியன்று ைகடபிடிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 ரைம்பி ிட்ஜ் அை ோதியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த பசோல்லோை, வோ த்்கத 

விகளயோட்டில் அதிைம் ரதடெ்ெட்ட ஒரு பசோல்லோை உள்ள, "Homer" என்ற பசோல் 

ரத ந்்பதடுை்ைெ் ெட்டது. 
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 இந்தியத் தகலகமத ்ரத த்ல் ஆகணய  ் ோஜீவ் குமோ  ்அவ ை்ளுை்கு, ரநெோள நோட்டில் 

நகடபெற உள்ள ரத த்லுை்ைோன ச வ்ரதச ெோ க்வயோள ோைெ் ெங்ரைற்ெதற்ைோை ரநெோள 

நோட்டின் ரத த்ல் ஆகணயதத்ினோல் அகைெ்பு விடுை்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 டி20 உலைை் ரைோெ்கெப் ரெோட்டியில் ெங்குபெற்ற இந்திய அணியின் சிறப்பற்றப் 

ெங்ரைற்பிகன அடுத்து இந்திய ் கி ிை்பைட் ைட்டுெ்ெோட்டு வோ ியம் தொை் அகமத்த 

ரசத்தன் ச ம்ோ தகலகமயிலோன நோன்கு ரெ  ் பைோண்ட ரதசிய ரத வ்ுை் குழுகவ 

ைகலதத்ுள்ளது. 

 FIFA அகமெ்பின் தகலவ  ்கியோனி இன்ஃெோன்டிரனோ மூன்றோவது முகறயோை மீண்டும் 

ரெோட்டியின்றித் ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட உள்ளோ .் 

 பெங்ைளூரு பதோழில்நுட்ெ உசச்ி மோநோட்டின் பவள்ளி விைோ ் பைோண்டோட்டங்ைகளப் 

பி தம  ்பதோடங்கி கவதத்ோ .் 

 ஜிரயோஸ்மோ ட்் இந்தியோ 2022 உசச்ி மோநோடோனது கஹத ோெோத்தில் பதோடங்ைெ் ெட்டது. 

 ஆசிய ரடபிள் படன்னிஸ் ரைோெ்கெப் ரெோட்டியில் ெதை்ைம் பவன்ற முதல் இந்தியப் பெண் 

வீ ோங்ைகன என்ற சோதகனகய மணிைோ ெத ்ோ ெகடதத்ுள்ளோ .் 

 இந்திய அ சோனது ஒடிசோவில் உள்ள A.P.J அெ்துல் ைலோம் தீவிலிருந்து அை்னி-3 நடுத்த  

பதோகலவு வ ம்புகடய உந்துவிகச ஏவுைகணகய பவற்றிை மோை ஏவியது.  

 53வது இந்திய ச வ்ரதசத் திக ெ்ெட விைோவோனது (IFFI) ரைோவோவில் நகடபெற்றது. 

 ை ந்ோடை விைோஸ் கி ோமீனோ வங்கியோனது (KVGB), அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீை் 

குறிெ்பிடத் தை்ை அளவிலோன ெதிவுைகள பசய்ததற்ைோை ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுகற 

மற்றும் ரமம்ெோட்டு ஆகணயதத்ின் (PFRDA) ரதசிய விருதிகனெ் பெற்றுள்ளது. 

 பதன் பைோ ியோவில் நகடபெற்ற 15வது ஆசிய ஏர ்ை் சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில் 

இந்தியோ 25 தங்ைெ் ெதை்ைங்ைளுடன் தனது ெங்ரைற்பிகன நிகறவு பசய்தது. 

 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இராஜராஜ சொழனின் பிறந்தநாள் 

 இரொஜரொஜ மசொழைிை் பிறந்தநொளொை நவம்பர ்3 ஆம் மததியொைது, இந்த ஆண்டு முதை் 

அரசு விழொவொ  ் த ொண்டொடப் படும் எை தமிழ  அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 மமலும், இரொஜரொஜ மசொழைிை் நிலைவிடம் விலரவிை் புதுப்பி ் ப்பட்டு தமருகூட்டப் 

படும். 

 இரொஜரொஜ மசொழை் மசொழ வம்சத்லதச ்மசரந்்த பு ழ்தபற்ற மபரரசர ்ஆவொர.் 

 அருண்தமொழி வரம்ைொ ப் பிறந்த இந்த மசொழப் மபரரசர ்கிபி 985 முதை் கிபி 1014 வலர 

ஆட்சி தசய்தொர.் 

 தஞ்சொவூர ் மொவட்டத்திை் உள்ள பை்மவறு அலமப்பு ளொை் இவரது பிறந்தநொள் சதய 

விழொவொ  ஏற் ைமவ த ொண்டொடப்பட்டு வருகிறது. 
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சென்னா ஸ்செக்டாபிலிஸ்  

 முதுமகல புலிைள் ைோெ்ெைப் ெோதுைோெ்புத் தோங்கு மண்டலங்ைளில் பசன்னோ 

ஸ்பெை்டோபிலிஸ் என்ற தோவ  இனம் ெ வுவகதை் ைட்டுெ்ெடுதத்ுவதற்கு தமிை்நோடு 

வனதத்ுகற ஒரு வி ிவோன உதத்ிகய உருவோை்கியுள்ளது. 

 பசன்னோ ஸ்பெை்டோபிலிஸ் என்ெது பி ைோசமோன மஞ்சள் நிற மல ை்களை் பைோண்ட ஒரு 

அயல்நோட்டு ஆை்கி மிெ்பு இனமோகும். 

 பதற்கு மற்றும் மதத்ிய அபம ிை்ைோவிலிருந்து ஒரு அலங்ைோ  வகை தோவ  இனமோை இது 

அறிமுைெ்ெடுதத்ெ்ெட்டது. 

 முதுமகல புலிைள் ைோெ்ெைத்தின் கமய மற்றும் தோங்கு மண்டலங்ைளில் உள்ள சீகூ  ்

பீடபூமியில் இது அதிைளவில் ெ விை் ைோணெ்ெடுகிறது. 

 நீலகி ி ெகுதியில் ைோணெ்ெடும் ஐந்து முை்கிய ஆை்கி மிெ்பு வகை ைகளச ்பசடிைளில் 

இதுவும் ஒன்றோகும். 

 லந்தோனோ ைமோ ோ, ரவலிெ் புத ச் ் பசடிைள், யூைலிெ்டஸ் மற்றும் கென் ஆகியகவ 

இெ்ெகுதியில் உள்ள மற்ற 4 பவளிெ்புற ஆை்கி மிெ்பு இனங்ைளோகும். 

 

 

சநடுஞ்செழியன் 

 திருசச்ியிை் உள்ள அன்பில் ெடுகையின் புைை்பெற்ற தமிைறிஞரும் பசோற் 

பெோழிவோளருமோன K.பநடுஞ்பசழியன் அண்கமயில் ைோலமோனோ .் 
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 இவ  ்மோநில அ சின் ைகலஞ  ்மு. ைருணோநிதி பசம்பமோழி தமிை் விருதிகனெ் பெற்றவ  ்

ஆவோ .் 

 இவ  ்20ை்கும் ரமற்ெட்ட நூல்ைகள எழுதியுள்ளோ .் 

 ஆசிவைமும் ஐயனோ  ் வ லோறும்  என்ற இவ து ைகடசிப் புதத்ைம் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

பவளியிடெ் ெட்டது. 

 
 

செவாலியர் விருது 

 ை ந்ோடை இகசை் ைகலஞ  ்அருணோ சோய் ோமுை்கு பிப ஞ்சு அ சோங்ைதத்ின் பசவோலிய  ்

டி எல்'ஆ ட்்ர  ரநஷனல் டு பமக ட், கநட் ஆஃெ் தி ஆ ட்  ்ஆஃெ் தி பம ிட் எை்ற விருது 

வைங்ைெ்ெட உள்ளது. 

 இவ து ெோடல் திறகம மற்றும் இந்திய-பி ோன்சு நோடுைளுை்கு இகடயிலோன உறவுைளின் 

ரமம்ெோட்டிற்ைோன ெங்ைளிெ்பிற்ைோை மவண்டி இந்த விருதிற்கு இவ  ் ரத ந்்பதடுை்ைெ் 

ெட்டுள்ளோ .் 

 அருணோ சோய் ோம் இந்திய அ சின் ெத்மஸ்ரீ மற்றும் இகச அைோடமியின் சங்கீத ைலோநிதி 

விருது உட்ெட ெல விருதுைகளெ் பெற்றுள்ளோ .் 

 

 

17வது வனவிலங்கு ெரணாலயம் 

 ைோவி ி பதற்கு வனவிலங்குச ் ச ணோலயத்கத மோநிலதத்ின் 17வது வனவிலங்கு 

ச ணோலயமோை தமிைை அ சு அறிவித்துள்ளது. 
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 இந்தச ் ச ணோலயம், கிருஷ்ணகி ி மற்றும் த ம்பு ி ஆகிய மோவட்டங்ைளில் உள்ள 

ெோதுைோை்ைெ் ெட்ட வனெ்ெகுதிைகள உள்ளடை்கியது. 

 இது 35 வகையோன ெோலூட்டிைள், 238 வகையோன ெறகவைள் மற்றும் சிவெ்பு நிறப் 

ெட்டியலில் இடம் பெற்ற பிற இனங்ைள் உள்ளன. 

 மகல மைோரதஷ்வ ோ வனவிலங்கு ச ணோலயம், ை ந்ோடைோவில் உள்ள பில்லிகி ி  ங்ை 

சுவோமி ரைோயில் புலிைள் ைோெ்ெைம் மற்றும் சத்தியமங்ைலம் புலிைள் ைோெ்ெைம் மற்றும் 

ஈர ோடு மோவட்டம் ஆகியவற்றுடன் இந்த நிலெ்ெ ெ்பு நீலகி ி உயி ை்் ரைோளதத்ுடனோன 

இகணெ்பிகனை் பைோண்டுள்ளது. 

 நந்திமங்ைலம்-உலிெண்டோ வழிதத்டம் மற்றும் ரைோகவப் ெள்ளம்-அரனபித்தஹல்லோ 

ஆகிய இ ண்டு முை்கியமோன மற்றும் பெ ிய யோகன வழிதத்டங்ைள் இந்தெ் ெகுதியில் 

அகமந்துள்ளன. 

 

 

சொந்த வரி வருவாயில் மூன்றாவது செரிய மாநிலம் 

 நடெ்பு நிதியோண்டின் முதல் அக யோண்டில் பசோந்த வ ி வருவோய் வசூல் அடிெ்ெகடயில் 

ை ந்ோடைோகவ விஞ்சி தமிைைம் மூன்றோவது பெ ிய மோநிலமோை உருபவடுத்துள்ளது. 

 இம்மோநிலத்திை் வருவொயொைது பெரும்ெோலும் மதுெோன விற்ெகன மீதோன ைலோல் வ ி 

மூைம் தபறப் படுகிறது. 

 மைோ ோஷ்டி ோ மற்றும் உத்த ெ் பி ரதசம் ஆகிய மோநிலங்ைள் இதிை் முதல் இ ண்டு 

இடங்ைகளெ் பிடிதத்ுள்ளன. 
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இந்தியாவின் முதலாவது ெல்முனனயத் தளவாடெ் பூங்கா 

 

 ரிலையை்ஸ் இை்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவைத்திற்கு தமிழ்நொட்டிை் தளவொடப் பூங் ொவிலை 

நிறுவுவதற் ொை திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங் ப்பட்டுள்ளது.  

 பிஎம்  தி-ச ்தி மற்றும் மதசியத் தளவொட ் த ொள்ல யிை் கீழ், ஏற்றுமதியிலை 

மலிவொைதொ வும், விநிமயொ ச ்சங்கிலிலய மிகுந்தத் திறனுள்ளதொ வும் மொற்றச ்தசய்யும் 

முயற்சியிை் (தற்மபொலதய 14 சதவிகிததத்ிலிருந்து) தமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியிை் 10 

சதவிகிதம் எை்ற அளவிற்கு தளவொட ்  ட்டணங் லள த ொண்டு வர இது எண்ணுகிறது. 

 இந்தியொவிை் முதைொவது பை்முலையத் தளவொடப் பூங் ொ, திருவள்ளூர ் மொவட்டம் 

மப்மபடு கிரொமத்திை் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிை்றது. 

 இது திருப்தபரும்புதூர ் – ஒர டம் ததொழிற்சொலை வலளயத்திை் தொைியங்கி வொ ைம் 

மற்றும் மிை்ைணுப் தபொருட் ள் உற்பதத்ி லமயதத்ிற்கு அரும  அலமந்துள்ளது.  

 

காந்தி கிராமெ் ெல்கனலக் கழகம் – இனளயராஜா   

 பிரதம மந்திரி நமரந்திர மமொடி திண்டு ் ை்லிை் உள்ள நி ரந்ிலைப் பை் லை ் 

 ழ மொை  ொந்தி கிரொம ஊர  ்  ை்வி நிறுவைத்திை் பட்டமளிப்பு விழொவிை்  ைந்து 

த ொண்டொர.்  
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 இந்தப் பட்டமளிப்பு விழொவிை் இலசயலமப்பொளர ்ள் இலளயரொஜொ மற்றும் 

உலமயொள்புரம் சிவரொமை் ஆகிமயொரு ்கு ் த ௌரவ முலைவர ் பட்டங் ள் வழங் ப் 

பட்டை. 

  ொந்தி கிரொம உயர ்ை்வி ் ொை கிரொமிய ்  ை்வி நிறுவைமொைது 1956 ஆம் ஆண்டிை் 

ம ொத்மொ  ொந்தியிை் நயி தலிம் எை்ற  ை்வி முலறலயப் பரப்பச ்தசய்வதற் ொ  நிறுவப் 

பட்டது. 

 இந்த நிறுவைத்லத முலைவர ் T.S. தசௌந்தரம் மற்றும் முலைவர ் G. ரொமசச்ந்திரை் 

ஆகிமயொர ்மமம்படுதத்ிைர.் 

 

 

சென்னன – னமசூரு வந்சத ொரத் வினரவு வண்டி 

 

 தபங் ளூரு KSR ரயிை் நிலையத்திை் தசை்லை – லமசூரு வந்மத பொரத் விலரவு 

வண்டியிலையும், பொரத் த ௌரவ்  ொசி யொதத்ிலர எை்ற ரயிலையும் பிரதமர ் மமொடி 

த ொடியலசத்துத் துவ ்கி லவத்தொர.் 

 இது இந்தியொவிை் ஐந்தொவதும், ததை்ைிந்தியொவிை் முதைொவதுமொை வந்மத பொரத் விலரவு 

வண்டியொகும். 

 மற்ற நொை்கு வண்டி ள் புதுதிை்லி-வொரணொசி, புதுதிை்லி-ஸ்ரீமொதொ லவெ்மணொ மதவி 

 ொத்ரொ,  ொந்திந ர-்மும்லப மற்றும் புதுதிை்லி-உைொ ஆகிய வழித்தடங் ளிை் ஓடி ் 

த ொண்டு இரு ்கிை்றை.  
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 இது தபரம்பூரிை் உள்ள ஒருங்கிலணப்பு இரயிை் தபட்டித் ததொழிற்சொலையிை் உள் 

நொட்டிமைமய உற்பத்தி தசய்யப்பட்டது. 

 வந்மத பொரத் எை்பது ஒரு மித-அதிமவ  இரயிைொகும். 

 இது ஒரு தை்லைத் தொமை உந்தி ் த ொள்ளும் இயந்திரம் த ொண்ட ஒரு இரயிைொகும். 

 இது தைியொ  அதற்த ை்று ஒரு இயந்திரத்லத ் த ொண்டிரு ் விை்லை. 

 

இந்தியாவின் மிகெ்செரிய ஐசொன் உற்ெத்தி அலகு 

 இந்தியோவில் ஆெ்பிள் ஐரெோன் தயோ ிை்கும் மிைெ்பெ ிய உற்ெதத்ி அலைோனது பெங்ைளூரு 

அருரை அகமந்துள்ள ஓசூ  ்அருரை நிறுவெ்ெட உள்ளது. 

 இதற்ைோை ஓசூ ில் டோடோ எலை்ட் ோனிை்ஸ் நிறுவனம் தனது உற்பதத்ி கமயத்திகன 

விரிவொ ் ம் தசய்து வருகிறது. 

 இந்தியோவில் விஸ்ட் ோன் (ை ந்ோடைோ), ஃெோை்ஸ்ைோன் மற்றும் பெைோட் ோன் ஆகிய 

மின்னணுெ் பெோருட்ைள் உற்ெத்தி நிறுவனங்ைளோல் ஐரெோன்ைள் தயோ ிை்ைெ்ெட்டு 

நிறுவனதத்ிடம் வைங்ைெ் ெடுகிறது. 

 தமிை்நோட்டில் ஏற்ைனரவ ஃெோை்ஸ்ைோன் மற்றும் பெைோட் ோன் ஆகிய நிறுவனங்ைள் 

அகமந்துள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு யானன இறெ்புத் தணிக்னகக் கட்டனமெ்பு 

 நொட்டிமைமய இது முை்தைப்மபொதும் இை்ைொத இமத வல யிைொை முதை் முயற்சி ஆகும்.  

 மொநிைதத்ிை் யொலை இறப்பு லள பதிவு தசய்வதற்கும்  ண் ொணிப்பதற்கும் மி வும் 

விரிவொை மற்றும் தவளிப்பலடயொை தசயை்முலறலய அலம ்கிற வல யிை் தமிழ்நொடு 

வைதத்ுலற யொலை இறப்புத் தணி ்ல  ்  ட்டலமப்லப அறிமு ப் படுதத்ியுள்ளது. 

 யொலையிை் இறப்பு ் ொை  ொரணங் லளத் தீரம்ொைி ் , பிமரதப் பரிமசொதலைலய 

நடதத்ுவதற் ொை ஒரு முலறயொை நிலையொை தநறிமுலறலய இது பரிந்துலர ்கிறது. 

 தடு ்  ் கூடிய மற்றும் இயற்ல  ்கு மொறொை மரணங் ளிை் சூழ்நிலை லள ஆய்வு 

தசய்யவும், அவற்லறத் தடுப்பதற் ொை நடவடி ்ல  லள உருவொ ் வும் இது உதவும். 

 தமிழ ம் முழுவதும் உள்ள  ொட்டு யொலை ள் இறப்பிற்கு இது தபொருந்தும்.  

 இது அலைத்து வைவிைங்குப் பகுதி ளிலும், பிரொந்தியப் பிரிவு ளிலும் ஒமர 

மொதிரியொ ப் பிை்பற்றப்பட மவண்டும். 

 உைகிை் உள்ள ஆசிய யொலை ளிை் எண்ணி ்ல யிை் மூை்றிை் இரண்டு பங்கு 

இந்தியொலவ ் த ொண்டுள்ளது. 

 நம்ப முடியொத அளவிற்கு, இலவ இந்தியொவிை் தபரும்பகுதி முழுவதும் ம ் ளுடை் 

வொழ்கிை்ற நிலையிை், அவற்றிை் வொழிடப் பகுதி சுமொர ் 20 சதவிகிதம் மட்டுமம 

பொது ொ ் ப் பட்ட பகுதி ளு ்குள் உள்ளது. 

 ஆயினும் கூட, அவற்றிை் எண்ணி ்ல யொைது நிலையொ  அை்ைது சிை பிரொந்தியங் ளிை் 

அதி ரித்து வருகிறது. 

 நீண்ட  ொைம் வொழும் பொலூட்டி ளிை் ஒை்றொை யொலை ள்,  ொடு ளிை் ஆயுட் ொைம் 

சுமொர ் 50 ஆண்டு ள் மற்றும் ஒரு தலைமுலறயிை் நீளம் 22 ஆண்டு ள் எை்ற அளவிை் 

வொழ்கிை்றை. 
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தமிழ்நாடு பிற்ெடுத்தெ்ெட்சடார ்ஆனணயம் 

 

 தமிைை அ சோனது இந்த ஆகணயதத்ிகன மீண்டும் அகமதத்ுள்ளது. 

 முன்னதோை இந்த ஆகணயத்திற்குத் தலைகம வகித்த உய நீ்திமன்றதத்ின் ஓய்வு பெற்ற 

நீதிெதி M. தணிைோசச்லம் அவ ை்ள் தனது  ோஜினோமோ ைடிதத்கத அ சிடம் 

சம ெ்்பிதத்ுள்ளோ .் 

 எனரவ, அதன் தகலவ ோை பசன்கன உய நீ்திமன்றதத்ின் ஓய்வு பெற்ற நீதிெதி V. 

ெோ திதோசன் என்ெவக  அ சு நியமிதத்ுள்ளது. 

 

னெபீரிய செந்சதாண்னட குருவி 
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 ஒரு அ ிய வகை குளி ை்ோல புலம்பெய வ்ு ெறகவ இனமோன கசபீ ிய பசந்பதோண்கட 

குருவியோனது நீலகி ிெ் ெகுதியில் ைோணெ்ெட்டது. 

 இது தக ெ் ெகுதியில் அதிைம் வோழும் ஒரு ெோடும் ெறகவயோகும். 

 பதன்கிைை்கு ஆசியோவில் (தோய்லோந்து, இந்தியோ, இந்ரதோரனசியோ மற்றும் வங்ைோள 

ரதசம்) குளி ை்ோலதத்ின் பெோது இடம்பெயரும் ெறகவ இனங்ைளோகும். 

 

அவ்னவ நடராஜன் 

 

 தமிைறிஞ  ்அவ்கவ நட ோஜன் (86) பசன்கனயில் ைோலமோனோ .் 

 இவ  ் தஞ்சோவூ ில் உள்ள தமிை்ெ் ெல்ைகலை்ைைைதத்ின் துகணரவந்த ோை (1992-1995) 

ெணியோற்றினோ .் 

 பின்ன ,் மத்திய பசம்பமோழித் தமிை் நிறுவனத்தின் நி வ்ோைை் குழுவில் துகணத ்

தகலவ ோைெ் ெணியோற்றினோ .் 

 1974 ஆம் ஆண்டில் மு. ைருணோநிதி அவ ை்ள் முதல்வ ோை இருந்தரெோது தமிைை அ சின் 

தைவல் மற்றும் மை்ைள் பதோட ப்ுத் துகறயில் ெணியம த்்தெ்ெட்டோ .் 

 ஓ  ் இந்திய ஆட்சிெ் ெணி அதிைோ ியோை இல்லோவிட்டோலும் தமிை் ரமம்ெோட்டு மற்றும் 

ெண்ெோட்டுத் துகறயின் பசயலோள ோைெ் ெணியோற்றிய ஒரு அ ிய சோதகனகய இவ  ்

ெகடதத்ுள்ளோ .் 

 

காசி தமிழ்ெ ்ெங்கமம் (KTS) 

 வோ ணோசியில் நகடபெற்ற இந்த நிைை்சச்ிகயப் பி தம  ்அவ ை்ள் பதோடங்கி கவதத்ோ .் 

 இது மத்திய ைல்வி அகமசச்ைதத்ினோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்ட ஒரு மோத ைோல நிைை்வு 

ஆகும். 

 உத்த ெ் பி ரதசதத்ில் உள்ள ைோசி நை ம் (வோ ணோசி) மற்றும் தமிை்நோடு ஆகியகவ 

இகடரய உள்ள வ லோற்றுத் பதோட ப்ுைகள மீண்டும் அகடயோளம் ைோண்ெதற்ைோன ஒரு 

நிைை்வு இதுவோகும். 

 ‘திருை்குறள்’ நூல் மற்றும் 13 பமோழிைளில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட அதன் பமோழிபெய ெ்்பு 

நூல்ைகளயும் அவ  ்பவளியிட்டோ .் 

 ைோசியின் ரமம்ெோட்டிற்குத் தமிைைதத்ின் ெங்ைளிெ்கெ ரமற்ரைோளிட்டுை் ைோட்டிய பி தம ,் 

தமிை்நோட்டில் பிறந்த ச வ்ெள்ளி  ோதோகிருஷ்ணன் அவ ை்ள் ெனோ ஸ் இந்து ெல்ைகலை் 

ைைைதத்ின் துகணரவந்த ோை ெணியோற்றியது குறித்தும் நிகனவு கூ ந்்தோ .் 
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 ைோசியில் ெல ஆண்டுைள் வோை்ந்த மோபெரும் ைவிஞரும் பு ட்சியோளருமோன சுெ்பி மணிய 

ெோ திகயயும் பி தம  ்அவ ை்ள் குறிெ்பிட்டு உக யோற்றினோ .் 

 ெனோ ஸ் இந்து ெல்ைகலை்ைைைத்தில் சுெ்பி மணிய ெோ தி அவ ை்ளுை்ைோை 

அ ெ்்ெணிை்ைெ் ெட்ட ஓ  ்இருை்கைகயயும் அவ  ்அறிவிதத்ோ .் 

 

அரிட்டாெட்டி ெல்லுயிரெ்் ொரம்ெரியத் தளம் 

 

 மதுக  மோவட்டதத்ில் உள்ள அ ிட்டோெட்டி மற்றும் மீனோட்சிபு ம் ஆகிய கி ோமங்ைகள 

மோநிலதத்ின் முதல் ெல்லுயி  ் ெோ ம்ெ ியத ் தளமோை அறிவிதத்ு தமிைை அ சு 

அறிவிெ்ெோகண பவளியிட்டது. 

 அ ிட்டோெட்டி கி ோமதத்ில் அகமந்த (ரமலூ  ் பதோகுதி) 139.63 பஹை்ரட  ் ெ ெ்ெளவு 

பைோண்ட நிலெ்ெ ெ்பு மற்றும் மீனோட்சிபு ம் கி ோமத்தில் (மதுக  கிைை்குத் தோலுை்ைோ) 

அகமந்த 53.8 பஹை்ரட  ் ெ ெ்ெளவு பைோண்ட நிலெ்ெ ெ்பு ஆகியகவ அ ிட்டோெட்டி 

ெல்லுயி ப்் ெோ ம்ெ ியத் தளமோை அகைை்ைெ் ெடும். 

 சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் வ லோற்று முை்கியத்துவம் வோய்ந்ததோை அறியெ் ெடுகிற அ ிட்டோ 

ெட்டி கி ோமமோனது, ைரும்ெழுெ்பு  ோசோளி, இ ோசோளி மற்றும் ரெோபனல்லி ைழுகு ஆகிய 

மூன்று முை்கிய ஊண் உண்ணிைள் உட்ெட சுமோ  ் 250 வகையோன ெறகவைலள ் 

த ொண்டுள்ளது. 

 இது இந்திய எறும்புத் திண்ணி, ரதவோங்கு மற்றும் மகலெ்ெோம்புைள் ரெோன்ற வன 

விலங்குைளின் உகறவிடமோைவும் உள்ளது. 

 இெ்ெகுதி ஏழு மகலத் பதோட ை்ளோல் சூைெ்ெட்டுள்ள ஒரு குன்று ரெோல அல்லது ஒரு நீ ப்் 

பிடிப்புப் பகுதியொ ச ்பசயல்ெடுகிறது. 

 16 ஆம் நூற்றோண்டிகனச ் ரச ந்்த ெோண்டிய மன்ன ை்ள் ைோலத்தில் ைட்டெ்ெட்ட 

ஆகனபைோண்டோன் குளம் இங்கு அகமந்துள்ளது. 

 ெல்ரவறு பெருங்ைற்ைோல ைட்டகமெ்புைள், குகடவலர ்  ரைோயில்ைள், தமிை் பி ோமியை் 

ைல்பவட்டுைள் மற்றும் சமணெ் ெடுை்கைைள் இந்தெ் ெகுதியின் வ லோற்று 

முை்கியதத்ுவத்கதப் ெகறசோற்றுகின்றன. 
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சொதுத் தணிக்னக இயக்குனர ்

 தபொதுத் தணிை்கை இயை்குன  ் என்ற ஒரு ெதவியிகன உருவோை்கிய முதல் மோநிலம் 

தமிை்நோடு ஆகும். 

 இதற்ைோை இந்தியத் தணிை்கை மற்றும் ைணை்குெ் ெணியில் இருந்து ஒரு அதிைோ ிகய 

அயற்ெணி அடிெ்ெகடயில் ெணியம த்்தியுள்ளது. 

 உள் தணிை்கைத் துகறைளின் ெணிைகள வலுெ்ெடுதத்ுவதும், பநறிெ்ெடுதத்ுவதும் இந்த 

அதிைோ ியின் முதன்கமப் பெோறுெ்ெோை இருை்கும் எை்பமதொடு, இதன் மூலம் அவ ை்ள் 

பதோழில்  தீியோை தங்ைள் ெணிைகளச ்சிறெ்ெோை ரமற்பைோள்வ .் 

 

செரம்ெலூர் மாவட்டத்தின் முதலாவது சிெ்காட் சதாழில்துனறெ் பூங்கா 

 பெ ம்ெலூ  ் மோவட்டத்தின் எகறயூ ில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள சிெ்ைோட் பதோழில்துகறப் 

பூங்ைோகவ முதல்வ  ்திறந்து கவத்தோ .் 

 ரமலும், ஃபீனிை்ஸ் ரைோதத்ோ ி ைோலணிப் பூங்ைோவிற்ைோன அடிை்ைல்லிகனயும் அவ  ்

நோட்டினோ .் 

 பதோழில்துகற  தீியோைெ் பின்தங்கிய பெ ம்ெலூ  ் மோவட்டதத்ின் முதலோவது சிெ்ைோட் 

பதோழில்துகறப் பூங்ைோ இதுவோகும். 

 சிெ்ைோட் (SIPCOT) என்ெது தமிை்நோடு மோநிலத ் பதோழில்துகற ரமம்ெோட்டுை் ைைைம் 

என்ெகதை் குறிை்கும். 
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சதசியெ ்செய்திகள் 

சவள்ளி எக்காளநாதக் கருவி மற்றும் ெதானக 

 குடியரசுத் தலைவர ் திதரௌபதி முரம்ு அவர ்ள், குடியரசுத் தலைவரிை் தமய் ் 

 ொவைரு ்கு தவள்ளி எ ் ொள நொத ்  ருவி மற்றும் எ ் ொளப் பதொல லய வழங்கிைொர.் 

 இந்திய இரொணுவத்திை் மி ப் பழலமயொை பலடப்பிரிவொை குடியரசுத் தலைவரிை் 

தமய் ் ொப்பொளர ் பிரிவொைது 1773 ஆம் ஆண்டிை் தலைலம ஆளுநரிை் தமய் ் 

 ொப்பொளரொ  நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தப் பலடப்பிரிவொைது, பைொரஸிை் (வொரணொசி) அப்மபொலதயத் தலைலம ஆளுநர ்

வொரை் மஹஸ்டிங்ஸ் அவர ்ளொை் நிறுவப்பட்டது. 

 1950 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 27 ஆம் மததியை்று, இந்தப் பலடப்பிரிவொைது, குடியரசுத ்

தலைவரிை் தமய் ் ொப்பொளர ்பிரிவு எை மறுதபயரிடப்பட்டது. 

 1923 ஆம் ஆண்டிை், இப்பலடப்பிரிவிை் 150 ஆண்டு ள் பணி ் ொை நிலறவிலை 

முை்ைிட்டு, அப்மபொலதய லவஸ்ரொய் ரடீிங் பிரபு அவர ்ளொை், குடியரசுத் தலைவரிை் 

தமய் ் ொவைர ்பிரிவிற்கு இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து வழங் ப்பட்டது. 

 அதை்பிறகு பதவிமயற்ற ஒவ்தவொரு லவஸ்ரொயும், தமய் ் ொப்பொளரிடம் தவள்ளி 

எ ் ொளநொத ்  ருவி மற்றும் எ ் ொளப் பதொல  ஆகியவற்லற வழங்கி வந்தைர.் 

 இந்தியொவிை் முதை் குடியரசுத் தலைவரொை டொ ்டர ் ரொமஜந்திர பிரசொத் அவர ்ள், 1957 

ஆம் ஆண்டு மம 14 ஆம் மததியை்று குடியரசுத் தலைவரிை் தமய் ் ொப்பொளரிடம் தவள்ளி 

எ ் ொள நொத ்  ருவி மற்றும் எ ் ொளப் பதொல லய வழங்கிைொர.் 

 

 

DefExpo 2022 

 குஜரொதத்ிை்  ொந்திந ரிை் உள்ள ம ொத்மொ மந்திர ் மொநொட்டு மற்றும்  ண் ொட்சி 

லமயதத்ிை் நலடதபற உள்ள DefExpo 2022  எைப்படும் பொது ொப்புத் துலற 

 ண் ொட்சியிலைப் பிரதமர ்ததொடங்கி லவத்தொர.் 

 இந்திய நிறுவைங் ள் மட்டுமம பங்ம ற்கும் முதை் பொது ொப்பு ்  ண் ொட்சி இது 

எை்பமதொடு, இந்தியொவிை் தயொரி ் ப்பட்ட  ருவி லள மட்டுமம  ொட்சி ்கு லவத்து 

உள்ளது. 
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 இந்த ்  ண் ொட்சியிை் ஆப்பிரி ் ொ மற்றும் 53 நட்பு நொடு ள் பங்ம ற்கிை்றை. 

 இந்த ்  ண் ொட்சிலய ஒட்டி 2வது இந்தியொ-ஆப்பிரி ் ொ பொது ொப்பு மபசச்ு வொரத்்லத 

நலடதபற்றது. 

 உைகிை் 75 ்கும் மமற்பட்ட நொடு ளு ்கு இந்தியொ பொது ொப்புப் தபொருட் ள் மற்றும் 

உப ரணங் லள ஏற்றுமதி தசய்து வருகிறது. 

 

 

அகில இந்திய ெட்ட அனமெெ்ரக்ள் மற்றும் ெட்டெ ்செயலாளரக்ளின் மாநாடு 

 இரண்டு நொட் ள் அளவிைொை இந்த மொநொடொைது, குஜரொதத்ிை் உள்ள ஏ ்தொ ந ரிை் சட்டம் 

மற்றும் நீதி அலமசச் தத்ொை் நடதத்ப்படுகிறது. 

 இந்திய சட்ட மற்றும் நீதிதத்ுலற அலமப்பு ததொடரப்ொை பிரசச்லை லள விவொதி ் ச ்

தசய்வதற் ொ  த ொள்ல  வகுப்பொளர ்ளு ்கு ஒரு தபொதுவொை மை்றத்லத வழங் ச ்

தசய்வமத இந்த மொநொட்டிை் மநொ ் மொகும். 

 இந்நி ழ்சச்ியிை் மொநிைங் ள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரமதசங் லளச ்மசரந்்த சட்டத் துலற 

அலமசச்ர ்ள் மற்றும் தசயைொளர ்ள்  ைந்து த ொள்கிை்றைர.் 
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குனறநிரெ்பு உணவுெ் சொருட்கள் சொதனன னமயம் 

 அ மதொபொத்திை் உள்ள மதசியத் தடயவியை் அறிவியை் பை் லை ் ழ த்திை் 

இந்தியொவிை் முதை் குலறநிரப்பு உணவுப் தபொருட் ள் மசொதலை லமயத்திலை 

விலளயொட்டு அலமசச் ம் நிறுவ உள்ளது. 

 இது நொட்டிை் ஊ ்  மருந்து ததொடரப்ொை அசச்ுறுத்தை் லள ்  ட்டுப்படுத்துவலத 

மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது. 

 இந்திய விலளயொட்டுத் துலற அலமசச் ம், உணவுப் பொது ொப்பு மற்றும் தர நிரண்ய 

ஆலணயம் மற்றும் NFSU ஆகியலவ இந்த மசொதலை லமயத்திலை அலமப்பதற் ொை 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் ல தயழுத்திட்டை. 

 

‘கருடா VII’ - 2022 

 இந்திய விமோனெ்ெகட (IAF) மற்றும் பி ோன்சு நொட்டிை் வோன் மற்றும் விண்பவளிெ் ெகட 

(FASF) ஆகியகவ இகணந்து ரஜோதப்ூ ில் உள்ள விமோனெ்ெகட தளத்தில் 'ைருடோ VII' என்ற 

இருத ெ்புப் ெயிற்சியில் ெங்ரைற்கின்றன. 

 இது 7வது இருத ெ்பு ெயிற்சியோகும். 

 முதல், மூன்றோவது மற்றும் ஐந்தோவது ெயிற்சிைள் 2003, 2006 மற்றும் 2014 ஆகிய 

ஆண்டுைளில் இந்தியோவில் நடத்தெ்ெட்டன. 

 

 

இந்திய விண்சவளி மாநாடு 2022 

 இஸ்ர ோ, ெோதுைோெ்பு அகமசச்ைம், நிதி ஆரயோை், இன்-ஸ்ரெஸ், நியூஸ்ரெஸ் இந்தியோ 

லிமிபடட் மற்றும் பதோழில்நுட்ெத் துகற ஆகியவற்றின் உதவியுடன் சோட்ைோம் பதோழில் 

துகற சங்ைதத்ினோல் (SIAIIndia) இந்திய விண்பவளி மோநோடோனது ஏற்ெோடு பசய்யெ் ெட்டது. 

 இந்த மோநோட்டின் ைருத்துரு, 'அடுத்தத் தகலமுகறை்ைோன தைவல் பதோட ப்ு மற்றும் 

வணிைங்ைளுை்கு வோய்ெ்பு அளிை்கும் ெகுதிைகள ரமம்ெடுதத்ுதல்' என்ெதோகும். 

 கமை்ர ோசோெ்ட் நிறுவனமோனது, தனது புதப்தோழில் நிறுவன  ் கமயத் திட்டத்தின் 

வி ிவோை்ைமோை 15 விண்பவளி பதோழில் சோ ந்்த புதப்தோழில் நிறுவனங்ைளுடன் 

கூட்டோண்கம ரமற்பைோள்ள உள்ளதோை அறிவிதத்ுள்ளது. 

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


                   
 

30 
 

சதசிய மினக இலாெத் தடுெ்பு ஆனணயம் இனணெ்பு 

 ரதசிய மிகை இலோெத் தடுெ்பு ஆகணயம் ஆனது (NAA) இந்தியெ் ரெோட்டியியல் 

ஆகணயதத்ுடன் இகணை்ைெ்ெட உள்ளது. 

 வ ிை் குகறெ்புெ் ெலன்ைகளெ் பெறோதது பதோட ெ்ோன வோடிை்கையோள  ் புைோ ை்களை் 

கையோள்வது பதோட ெ்ோன சுமோ  ் 400 வைை்குைள் இதை் முை் நிலுகவயில் உள்ள 

நிலையிை் இந்த ச ை்கு மற்றும் ரசகவ வ ி ைண்ைோணிெ்புை் குழுவின் ெதவிை் ைோலம் 

முடிவகடந்தது. 

 ரதசிய மிகை இலோெத் தடுெ்பு ஆகணயம் ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 30 ஆம் 

ரததியன்று நகடமுகறை்கு வந்தது. 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டு மத்திய ச ை்கு மற்றும் ரசகவ வ ி சட்டத்தின் 171வது பி ிவின் கீை் 

உருவோை்ைெ்ெட்டது. 

 வ ி விகிதத்தில் குகறெ்பு அல்லது உள்ளீட்டு வ ி வ வின் ெலன்ைளோனது பெறுநருை்குத ்

தகுந்த விகலை் குகறெ்பு மூலம் வைங்ைெ்ெடுவகத உறுதி பசய்வகத இது ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 

மரெணு மாற்றெ்ெட்ட கடுகு வினதகளுக்கு ஒெ்புதல் 

 

 உள்நோட்டிரலரய உருவோை்ைெ்ெட்ட ம ெணு மோற்றெ்ெட்ட ைடுகு விகதைளுை்கு இந்திய 

அ சு சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி வைங்கியுள்ளது. 

 சமீெதத்ிய இந்த முடிவோனது, இந்த முதல் வகையிைொை ம ெணு மோற்றெ்ெட்ட உணவுெ் 

ெயி ின் வணிைப் ெயன்ெோட்டிற்கு வழி வகுத்துள்ளது. 

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


                   
 

31 
 

 ம ெணு மோற்றெ்ெட்ட ெயி ை்ளுை்ைோன ஒழுங்குமுகற அகமெ்ெோன ம ெணுெ் 

பெோறியியல் மதிெ்பீட்டுை் குழுவோனது ம ெணு மோற்றெ்ெட்ட ைடுகு விகதைளுை்கு 2017 

ஆம் ஆண்டில் அனுமதி வைங்கியது. 

 ஆனோல் இந்திய அ சோங்ைம் அது பதோட ெ்ோன ரைள்விைகள எழுெ்பி ரமலும் ஆய்வுைகள 

ரமற்பைோள்ளுமோறு வலியுறுதத்ச ் தசய்ததொை் அந்தச ்பசயல்ெோடுைளுை்கு ரமலும் ஐந்து 

ஆண்டு ைோலம் ரதகவெ்ெட்டது. 

 தற்ரெோது, அ சோங்ைம் இதற்ைோன அவசிய இறுதி அனுமதி அளித்தோலும், விவசோயிைள் 

ம ெணு மோற்றெ்ெட்ட ைடுகு விகதைகள வணிைம் சோ ந்்தப் ெயன்ெோடுைளுை்குப் 

ெயி ிடுவதற்கு இறுதி அனுமதிகயெ் பெறுவதற்கு இன்னும் மூன்று ஆண்டுைள் ஆகும். 

 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான சதாட்டக்கனலெ் ெயிரக்ளின் ெரெ்ெளவு மற்றும் 

உற்ெத்தியின் முன்கூட்டிய மதிெ்பீடுகள் 

 மவளொண்லம மற்றும் விவசொயி ள் நை அலமசச் மொைது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற் ொை 

பை்மவறு மதொட்ட ் லை பயிர ்ளிை் பரப்பளவு மற்றும் உற்பத்தியிை் 3வது முை் கூட்டிய 

மதிப்பீடு லள தவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த மதிப்பீட்டிை்படி, இந்தப் பயிர ்ள் 28.08 மிை்லியை் தஹ ்மடர ் பரப்பளவிை் 342.33 

மிை்லியை் டை் ள் அளவிற்கு உற்பதத்ி தசய்யப்படும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 102.48 மிை்லியை் டை் ளொ  பதிவொை பழங் ளிை் உற்பத்தி 107.24 

மிை்லியை் டை்ைொ  உயரும் எை மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 200.45 மிை்லியை் டை் ளொ  இருந்த  ொய் றி ளிை் உற்பத்தி 204.84 

மிை்லியை் டை்ைொ  உயரும் எை மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 26.64 மிை்லியை் டை் ளொ  இருந்த தவங் ொய உற்பதத்ி 31.27 

மிை்லியை் டை் ளொ  உயரும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 2020- 2021 ஆம் ஆண்டிை் 56.17 மிை்லியை் டை் ளொ  இருந்த உருலள ்கிழங்கு உற்பத்தி 

53.39 மிை்லியை் டை் ளொ  உயரும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 21.18 மிை்லியை் டை் ளொ  இருந்த த ் ொளி உற்பதத்ி 20.33 

மிை்லியை் டை் ளொ  உயரும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ொரதிய ொஷா திவாஸ் 

 ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் டிசம்ெ  ்11 ஆம் ரததியிகனப் ெோ திய ெோஷோ திவோஸ் (இந்திய பமோழி 

தினம்) ஆை பைோண்டோடெ்ெட ரவண்டும் என்று நோட்டிலுள்ள அகனதத்ு உய  ் ைல்வி 

நிறுவனங்ைளுை்கும் ெல்ைகலை்ைைை மோனியை் ைைைம் ஆனது அறிவுறுதத்ி உள்ளது. 

Total Horticulture 

  

2020-21 
(Final) 

2021-22 
(Second 
Advance 

Estimate) 

2021-22 
(3rd 
Advance 

Estimate) 

Area (in million 

hectares) 

27.48 27.74 28.08 

 
Production (in 

Million Tonnes) 

334.60 341.63 342.33 
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 இது "பமோழி நல்லிணை்ைத்கத" உருவோை்குவகதயும் இந்திய பமோழிைகளை் ைற்ை உைந்தச ்

சூைகல உருவோை்குவகதயும் ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 

சிறந்த நடவடிக்னகக்கான ெதக்கம் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன "மத்திய உள்துகற அகமசச் ின் சிறந்த நடவடிை்கைைளுை்ைோன 

ெதை்ைம்" ஆனது 4 சிறெ்பு நடவடிை்கைைளுை்கு வைங்ைெ் ெட்டு உள்ளது. 

 இந்தெ் ெதை்ைதத்ிகன பவன்றவ ை்ளில் மைோ ோஷ்டி ோகவச ்ரச ந்்த 11 ரெ  ்அடங்குவ .் 

 இந்தெ் ெதை்ைம் 2018 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெட்டது. 

 நோடு/மோநிலம்/ஒன்றியெ் பி ரதசெ் ெோதுைோெ்பிற்பைன அதிை அளவு திட்டமிடல், அதிை 

முை்கியதத்ுவம் தரும் நடவடிை்கைைகள அங்கீை ிெ்ெகத இது ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 ெயங்ை வோத எதி ெ்்பு, எல்கல சோ ந்்த நடவடிை்கை, ஆயுதை் ைட்டுெ்ெோடு, ரெோகதெ் 

பெோருள் ைடதத்கலத் தடுத்தல் மற்றும் மீட்புெ் ெணிைள் ரெோன்ற துகறைளில் ரமற் 

பைோள்ளெ் ெட்ட சிறெ்புச ்பசயல்ெோட்டிற்ைோை இவ்விருது வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 

இருவிரல் சொதனனக்குத் தனட 

 

 ைற்ெழிெ்புை்கு ஆளோனவ ை்ளிடம் ‘இருவி ல் ரசோதகன’ ரமற்பைோள்ெவ ை்ள், தவறோன 

நடத்கத என்ற குற்றதத்ிற்குத் தண்டிை்ைெ்ெடுவ  ் என்று உசச் நீதிமன்றம் தீ ெ்்பு 

அளிதத்ுள்ளது. 
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 ெோலியல் உறவில் அதிைம் ஈடுெடும் பெண்ைகளப் ெோலியல் ெலோதை்ோ ம் பசய்ய முடியோது 

என்று ைருதும் ஆணோதிை்ை மனநிகலயின் அடிெ்ெகடயில் இந்த ரசோதகன எை்பது 

நடத்தெ்ெட்டு வந்தது. 

 2013 ஆம் ஆண்டு ரம மோததத்ில், ெோலியல் ெலோதை்ோ தத்ினோல் ெோதிை்ைெ்ெட்டவ ை்ளின் 

தனியு ிகமகய மீறுவதோைை் கூறி இரு வி ல் ரசோதகனை்கு உசச் நீதிமன்றம் தகட 

விதிதத்து. 

 

கால்நனடகள் மீது அசெக்சளாஃசெனாக் மருந்தினனெ் ெயன்ெடுத்தத் தனட 

 இந்திய ் ைோல்நகட ஆ ோய்சச்ி நிறுவனம் (IVRI) ஆனது எருகமைளுை்கு ஊசி மூலம் 

பசலுதத்ெ்ெடும் அபசை்ரளோஃபெனோை் உடலினுள் பசலுதத்ெ்ெட்ட பின்பு 

லடை்ரளோஃபெனோை் ஆை மோறுகிறது என்ெகதை் ைண்டறிந்துள்ளது. 

 ரமலும், வீட்டு வள ெ்்புை் ைோல்நகடைளிலும் இரத ரெோன்ற மோற்றங்ைள் ைோணெ் 

ெடுகின்றன. 

 எனரவ, இந்திய ் ைோல்நகட ஆ ோய்சச்ி நிறுவனமோனது ைோல்நகட மீது 

அபசை்ரளோஃபெனோை் மருந்திகனெ் ெயன்ெடுதத்ுவகதத் தகட பசய்யை் ரைோ ியது. 

 அபசை்ரலோஃபெனோை் மருந்து உட்பசலுதத்ெ்ெட்ட அடுத்த 20 நிமிடங்ைளுை்குள் 

டிை்ரளோஃபெனோை் உருவோவது ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்டது. 

 4 முதல் 8 மணி ரந தத்ிற்குள் டிை்ரளோஃபெனோை்கின் பசறிவு உசச்த்கத அகடந்தது. 

 உயி  ் வோை்வதற்ைோை இந்த ைோல்நகடைளின் சடலங்ைகள உண்ணும் ைழுகுைகள இது 

ெோதிை்கிறது. 

 அபசை்ரலோஃபெனோை் என்ெது ைோல்நகடைள் மற்றும் நோய்ைளுை்கு சிகிசக்சயளிை்ைெ் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் ஒரு ைோல்நகடைளுை்ைோன வலி நிவோ ணி ஆகும். 

 2020-2025 ஆம் ஆண்டு ைழுகுப் ெோதுைோெ்புச ்பசயல் திட்டமோனது அபசை்ரளோஃபெனோை் 

நசச்ுத் தன்கம வோய்ந்ததோை கூறுகிறது. 
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மங்கர ்தாம் - சதசிய நினனவுெ ்சின்னம் 

  ோஜஸ்தோனின் ென்ஸ்வோ ோ மோவட்டத்தில் உள்ள மங்ை த்ோம் மகலயிகனத் ரதசிய 

நிகனவுச ்சின்னமோைப் பி தம  ்அவ ை்ள் அறிவிதத்ோ .் 

 பில் சமூைத்தின  ் மற்றும்  ோஜஸ்தோன், மதத்ியெ் பி ரதசம் மற்றும் குஜ ோத்தின் பிற 

ெைங்குடியினருை்கு மங்ை  ்மகல சிறெ்பு முை்கியதத்ுவம் வோய்ந்ததோை விளங்குகிறது. 

 மங்ை  ் மகலயில் சுதந்தி ெ் ரெோ ோட்டதத்ின் ரெோது 1.5 லட்சதத்ுை்கும் அதிைமோன பில் 

மற்றும் பிற ெைங்குடியின  ் பி ிட்டிஷ் அதிைோ ிைளுடன் நீண்ட ைோல ரமோதலில் 

ஈடுெட்டன .் 

 இந்தெ்  ரெோ ோட்டதத்ிற்ைோை கூடிய கூட்டத்திை் மீது ஆங்கிரலய ை்ள் துெ்ெோை்கிச ்சூடு 

நடத்தியதிை் 1500 ெைங்குடியின  ்வீ ம ணம் அகடந்ததொை், இது மங்ை  ்ெடுபைோகல எை 

அலழ ் ப் படுகிை்றது. 

 

 

உள்துனற அனமெெ்ரக்ளின் ‘சிந்தன் ஷிவிர’் நிகழ்வு 

 

 சிந்தன் ஷிவி  ் நிைை்வோனது மதத்ிய உள்துகற அகமசச்  ் தகலகமயில் ஹ ியோனோ 

மொநிைதத்ிை் நகடபெற்றது. 

 உள்துகற அகமசச் ை்ளின் சிந்தன் ஷிவி  ் நிைை்வோனது இந்தியோவின் உள்நோட்டுெ் 

ெோதுைோெ்பு பதோட ெ்ோன பைோள்கைைகள உருவோை்ைச ் தசய்வதற்ைோன ஒரு ரதசிய 

அளவிலோன பதோகலரநோை்ைதத்ிகன வைங்ைச ்தசய்வகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டு இது 

ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டது. 
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 ரதசிய மற்றும் மோநில அளவில் ெல்ரவறுப் ெங்குதோ  ை்ளுை்கு இகடரய திட்டமிடல் 

மற்றும் ஒருங்கிகணெ்பில் இகண திறகன ரமம்ெடுதத்ுவகத இது ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 பைோள்கை 2047 மற்றும் ெஞ்ச பி ோன் ஆகியவற்கறச ்பசயல்ெடுதத்ுவதற்ைோன பசயல் 

திட்டதக்த உருவோை்குவதற்ைோை இந்த நிைை்வு ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டது. 

 

உலகின் மிகெ்செரிய சவனலயளிெ்பு நிறுவனம் 

 ஸ்டோடிஸ்ட்டோ அகமெ்பின் ஆய்வின் ெடி, இந்தியப் ெோதுைோெ்புத் துலற அகமசச்ைம் 

ஆனது உலகின் மிைெ்பெ ிய ரவகலயளிெ்பு அளிை்கும் (முதலோளித்துவ நிறுவனம்) ஆை 

உள்ளது. 

 இந்த ஆய்வின் ெடி, இது பொது ொப்பு நடவடிை்கைைளில் ஈடுெட்டுள்ள ெணியோள ை்ள், 

ரசமெ் ெகட வீ  ை்ள் மற்றும் ஆத வுெ் ெணியோள ை்ள் ஆகிரயோ  ் உள்ளிட்ட 2.92 

மில்லியன் உறுெ்பின ை்களை் பைோண்டுள்ளது. 

 2.91 மில்லியன் ரெ  ் ெணியோற்றும் அபம ிை்ைப் ெோதுைோெ்புத் துகறயோனது இதிை் 

இ ண்டோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

நினலத்தன்னம செயல்திறன் தரவரினெ 

 ெோ த் பெட்ர ோலிய ் ைைை நிறுவனமோனது (BPCL), 2022 ஆம் ஆண்டு த  வ ிகசயில் நீடித்த 

பசயல்திறனுை்ைோை இந்திய எண்பணய் மற்றும் எ ிவோயுத் துகறயில் மீண்டும் முதல் 

இடத்கதெ் பெற்றுள்ளது. 

 இது S&P ரடோவ் ரஜோன்ஸ் நிகலதத்ன்கமை் குறியீட்டு (DJSI) பெருநிறுவன நிகலத் தன்கம 

மதிெ்பீட்டு (CSA) அகமெ்பினோல் பவளியிடெ்ெட்டது. 

 ரடோவ் ரஜோன்ஸ் நிகலதத்ன்கமை் குறியீடுைளில் ெோ த் பெட்ர ோலிய ் ைைை நிறுவனம் 

முதலிடத்திகனெ் பெற்றது இது 3வது முகறயோகும். 
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சதசிய மாதிரி சவதெ் ெள்ளி 

 மத்திய ் ைல்வி அகமசச்  ்த ர்மந்தி  பி தோன், பூ ி நை ில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள நோட்டின் 

இ ண்டோவது  ோஷ்ட் ிய ஆத ஷ்் ரவத வித்யோலயோகவ (RAVV) திறந்து கவதத்ோ .் 

 இது ரவதங்ைள் குறிதத் அறிகவ மை்ைளிகடரயப் ெ ெ்புவகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டு 

உள்ளது. 

 மத்திய சமஸ்கிருதப் ெல்ைகலை்ைைைதத்ின் வளோைதத்ில்  ோஷ்ட் ிய ஆத ஷ்் ரவத 

வித்யோலயோ அல்லது ரதசிய மோதி ி ரவதப் ெள்ளி நிறுவெ்ெட்டுள்ளது. 

 மை ிஷி சோந்திெனி  ோஷ்ட் ிய ரவத் வித்யோ பி திஷ்தோன் என்ெது தோன் மதத்ியெ் 

பி ரதசத்தின் உஜ்ஜயினி நை ில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள இது ரெோன்ற முதல் ெள்ளி ஆகும். 

 

இந்தியா சகம் 2022 

 

 12வது இந்தியோ பைம் (2022) நிைை்வோனது, இ சோயனங்ைள் மற்றும் பெட்ர ோலிய 

ரவதியியல் துகற மற்றும் இந்திய வ த்்தை மற்றும் பதோழில்துகறச ் சங்ைங்ைளின் 

கூட்டகமெ்பு ஆகியவற்றோல் இகணந்து ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட உள்ளது. 
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 இந்த நிைை்வின் ைருத்துரு: “குறிை்ரைோள் 2030: இந்தியோகவை் ைட்டகமை்கும் திறன் 

பைோண்ட ரவதிெ் பெோருட்ைள் மற்றும் பெட்ர ோலிய ரவதிெ் பெோருட்ைள் துகற” என்ெது 

ஆகும். 

 இந்திய பைம் என்ற நிைை்வோனது இந்திய அ சின் ரவதிெ்பெோருட்ைள் மற்றும் பெட்ர ோலிய 

ரவதிெ் பெோருட்ைள் துகறயின் ஒரு முதன்கம நிைை்வோகும். 

 இது இந்திய ரவதிெ்பெோருட்ைள் மற்றும் பெட்ர ோலிய ரவதிெ் பெோருட்ைள் துகறயில் 

ைவனம் பசலுத்தும் மோபெரும் நிைை்வோகும். 

 இது ஆசிய-ெசிபிை் பி ோந்தியத்தின் பதோழில்துகறயின் மிைெ்பெ ிய ் கூட்டு 

நிைை்வுைளில் ஒன்றோகும். 

 

C-295 விமானம் 

 குஜ ோத ் மோநிலதத்ின் வரதோத ோவில்  அகமை்ைெ்ெட உள்ள C-295 விமோனம் தயோ ிெ்பு 

ஆகலை்குப் பி தம  ்அடிை்ைல் நோட்டினோ .் 

 இந்திய விமோனெ்ெகடை்ைோன (IAF) ரெோை்குவ த்து விமோனங்ைகள டோடோ-ஏ ெ்ஸ் 

குழுமமோனது தயோ ிதத்ு வைங்குகிறது. 

 இந்தியோவில் ஒரு தனியோ  ் நிறுவனதத்ினோல் இ ோணுவ விமோனம் தயோ ிை்ைெ் 

ெடுவதற்ைோன முதல் திட்டம் இதுவோகும். 

 C295 விமோனம் ஐர ோெ்ெோ தவி  ரவறு ஒரு நோட்டில் தயோ ிை்ைெ்ெடுவது இதுரவ முதல் 

முகறயோகும். 

 C295 விமோனமோனது ஆ ம்ெதத்ில் ைன்ஸ்ட்ருசிரயோனிஸ் ஏர ோநோட்டிைஸ் SA என்ற 

ஸ்ெோனிய விமோன உற்ெதத்ி நிறுவனத்தினோல் தயோ ிை்ைெ்ெட்டது. 

 இந்திய விமோனெ் ெகடயின் Avro-748 விமோனங்ைளுை்குெ் ெதிலோை 56 C295  ை 

விமோனங்ைகள வோங்குவதற்கு ஏ ெ்ஸ் ெோதுைோெ்பு மற்றும் விண்பவளி நிறுவனத்துடன் 

2021 ஆம் ஆண்டு பசெ்டம்ெ  ்மோதத்தில் இந்தியோ ஒெ்ெந்தம் ரமற் பைோண்டது. 

 இந்த ஒெ்ெந்ததத்ின் கீை், ஏ ெ்ஸ் நிறுவனமோனது முதல் 16 விமோனங்ைகள ‘ெறை்ைத் 

தயோ ோன' நிகலயில் வைங்கும். 

 இரு நிறுவனங்ைளுை்கிகடரயயோன பதோழில்துகற கூட்டோண்கமயின் ஒரு ெகுதியோை 

டோடோ ரமம்ெட்ட அகமெ்புத் தயோ ிெ்பு நிறுவனத்தின் (TASL) மூலம் மீதமுள்ள 40 

விமோனங்ைள் இந்தியோவில் தயோ ிை்ைெ்ெடும். 
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சொருளாதார ரதீியாக பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான இட ஒதுக்கீடு 

 பெோதுத் துகற, பெோது மற்றும் தனியோ  ்ைல்வி நிறுவனங்ைளில் பெோருளோதோ   தீியோை 

பின்தங்கியப் பி ிவினருை்கு (EWS) 10 சதவீத அளவிை் இட ஒதுை்கீடு வைங்குவதற்ைோன 

விதிமுகறயிகன உசச் நீதிமன்றம் உறுதி பசய்தது. 

 இந்த வைை்ைோனது 103வது அ சியலகமெ்பு சட்டத் திருத்தத்தின் பசல்லுெடித் 

தன்கமயிகன எதி த்த்ுப் ெதிவு பசய்யெ்ெட்டது. 

 மை்ைளகவ மற்றும் மோநிலங்ைளகவ ஆகியகவ முகறரய 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 8 

மற்றும் 9 ஆம் ரததிைளில் இந்த மரசோதோவிற்கு ஒெ்புதல் அளித்தன. 

 பெோருளோதோ   ீதியோை பின்தங்கிய பி ிவினருை்ைோன ஒதுை்கீடோனது, ெட்டியலிடெ்ெட்ட 

சோதியின  ்மற்றும் ெைங்குடியின  ்மற்றும் இத ப் பிற்ெடுதத்ெ்ெட்ட வகுெ்பினருை்கு (OBCs) 

தற்ரெோதுள்ள 50 சதவீத இட ஒதுை்கீட்கட விட அதிைமோை உள்ளது. 

 

 

எஃகு ஆனலக்கான சொறுெ்புணரவ்ு ொரந்்த ொன்றிதழ் 

 ஜோ ை்்ைண்டின் ஜோம்பஷட்பூ ில் உள்ள டோட்டோ எஃகு நிறுவனத்தின் மூன்று உற்ெத்தி 

ஆகலைளுை்ைோன உலைெ் ெல் ெங்குதோ  த  (பெோறுெ்புண வ்ு சோ ந்்த) சோன்றிதகைெ் 

பெற்றுள்ளது. 

 இந்தச ்சோன்றிதழுடன் எஃகு ரவகலெ்ெோடுைள், குைோய்ைள் பி ிவு மற்றும் குளிரூட்டெ் ெட்ட 

உருகள ஆகல (ெோ ோ) ஆகியகவ உலபைங்கிலும் உள்ள மற்ற எஃகு உற்ெத்தி பசய்யும் 

ஆகலைளின் குழுவில் இகணந்துள்ளன. 

 டோடோ எஃகு நிறுவனதத்ிற்கு இது ஒரு வ லோற்று சிறெ்புமிை்ை தருணம் மற்றும் நோட்டின் 

நிகலத ்தன்கம ெயணதத்ில் இது ஒரு முை்கியமோன ெடிநிகலயோகும். 

 பெோறுெ்புண வ்ு சோ ந்்த சோன்றிதை் (ResponsibleSteel) என்ெது எஃகுத் துகறயின் முதல் 

உலைளோவிய ெல-ெங்குதோ   ்த நிகல மற்றும் சோன்றிதை் முன்பனடுெ்ெோகும். 

 

இந்திய விலங்குகள் நிதியம் 

 இந்திய விலங்குைள் நிதியம், விலங்குைள் நலனுை்ைோன ெயனுள்ளத் திட்டங்ைளுை்ைோை 

இந்தியோவின் முதல் நன்பைோகட வைங்கீட்டுத் தளத்கதத் பதோடங்கி உள்ளது. 

 அகனத்து வடிவங்ைளிலும் விலங்குைள் எதி ப்ைோள்ளும் துன்ெங்ைகளை் குகற ் ச ்

தசய்வதற்ைோை மவண்டி, கூட்டுறவு அகமெ்பின் தகலவ ை்ள் மற்றும் தனிநெ ை்ளின் 
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குழுவோனது, விலங்கு நலகனச ் ச ியோன ெோகதயில் பைோண்டு பசல்வதற்ைோன ஒரு 

திட்டதக்த உருவோை்குகின்றன. 

 விலங்குைளுை்கு விகளவிை்ைெ்ெடும் தீங்கு மற்றும் அதிை ெோதிெ்பு இல்லோத ஒரு 

உலைத்கத உருவோை்குவரத இதன் பதோகலரநோை்கு இலை்ைோகும் எை்பமதொடு, இது 

அகனத்து உயி ினங்ைளின் துய  நிகலை்கும் முற்றுெ்புள்ளி கவை்கிறது. 

 இது தன்னோ வ்த் பதோண்டு நிறுவனங்ைள் பதோடங்ை எண்ணுகிை்ற, ஏற்ைனரவ 

பதோடங்கிய அல்லது பதோடங்ை உள்ள ெல்ரவறு திட்டங்ைளுை்கு நிதி வைங்ைை் கூடிய 

சோத்தியமிை்ை நன்பைோகடயோள ை்கள ் ைண்டறிவதற்ைோன திட்டமோகும். 

 

சதசியெ் ெழங்குடியினர் நடனத் திருவிழா 

 3வது ரதசியெ் ெைங்குடியின  ்நடனத்  திருவிைோவோனது சத்தீஸ்ை ின்  ோய்ப்பூ  ்நை ில் 

நகடபெற்றது. 

 ரதசியெ் ெைங்குடியின  ்நடன விைோவில், இந்தியோவின் அகனதத்ு மோநிலங்ைள் மற்றும் 

ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைகளச ்ரச ந்்த ெைங்குடியின நடனை் குழுை்ைள் ெங்ரைற்ை உள்ளன. 

 சுமோ  ் 1500 ெைங்குடியினை் ைகலஞ ை்ள் ெங்ரைற்கும் இந்நிைை்வில் 1400 ரெ  ்

இந்தியோவிலிருந்தும் 100 ரெ  ்பிற நோடுைகளயும் ரச ந்்தவ ை்ள் ஆவ .் 

 

உந்துவினெ ஏவுகனண ொதுகாெ்பு இனடமறிெ்பு ஏவுகனண 

 

 ெோதுைோெ்பு ஆ ோய்சச்ி மற்றும் ரமம்ெோட்டு அகமெ்ெோனது, உந்துவிகச ஏவுைகண 

ெோதுைோெ்பு இகடமறிெ்பு ஏவு லணயொை AD-1 எை்ற ஏவுைகணயின் இ ண்டோம் ைட்டச ்

ரசோதகனயிகன பவற்றிை மோை ரமற்பைோண்டது. 

 AD-1 என்ெது தோை்மட்ட பவளிெ்புற மற்றும் உட்புற-வளிமண்டல ெகுதிைளில் ரமற் 

பைோள்ளெ்ெடும் நீண்ட தூ  வ ம்புகடய உந்துவிகச ஏவுைகணைள் மற்றும் 

விமோனங்ைளின் தோை்குதலின் இகடமறிெ்பு ெோதுைோெ்பிற்ைோை வடிவகமை்ைெ்ெட்டுள்ள 

ஒரு நீண்ட தூ  வ ம்புகடய இகடமறிெ்பு ஏவுைகண ஆகும்.  
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 இது இ ண்டு நிகல திட  ை எ ிபெோருள் ரமோட்டோ  ்மூலம் இயை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இது உள்நோட்டிரலரய உருவோை்ைெ்ெட்ட ரமம்ெட்ட ைட்டுெ்ெோட்டு அகமெ்பு, வழி பசலுதத்ல் 

மற்றும் வழிைோட்டுதல் பசயல்ெோட்டு நி ல்ைள் ஆகியவற்கறை் பைோண்டு உள்ளது. 

 

செயல்திறன் தரவரினெக் குறியீடு 

 ெள்ளிை் ைல்வி மற்றும் எழுதத்றிவுத் துகறயோனது, 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்ைோன 

மோநிலங்ைள் /ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைளுை்ைோன பசயல்திறன் த வ ிகசை் குறியீட்டிகன 

(PGI) பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது மோநிலம்/ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைளில் உள்ள ெள்ளிை் ைல்வி முகறயின் ஆதோ ங்ைள் 

அடிெ்ெகடயிலோன வி ிவோன ெகுெ்ெோய்விற்ைோன ஒரு தனித்துவமோன குறியீடோகும். 

 14.9 லட்சம் ெள்ளிைள், 95 லட்சம் ஆசி ிய ை்ள் மற்றும் ெல்ரவறு சமூை-பெோருளோதோ  

பின்னணிகயச ்ரச ந்்த ஏறதத்ோை 26.5 ரைோடி மோணவ ை்களை் பைோண்ட இந்தியை் ைல்வி 

முகற உலகிரலரய மிைெ்பெ ிய ஒன்றோகும். 

 இது மோநிலங்ைள் / ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைகள 1 முதல் 10 நிகலைளுள் ெத்து த ங்ைளோை 

வகைெ்ெடுதத்ியுள்ளது.  

 இந்த ் குறியீட்டிை் படி, 2020/21 ஆம் ஆண்டிை் இரண்டொம் நிலை தரவரிலசயிலை 

ம ரளொ, பஞ்சொப், சண்டி ொர,் ம ொரொெ்டிரொ, குஜரொத், ரொஜஸ்தொை் மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரமதசம் எை தமொதத்ம் ஏழு மொநிைங் ள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரமதசங் ள் அலடந்து 

இரு ்கிை்றை. 

 இதிை் மி  உயரந்்த நிலையிலை அலடந்ததிை் குஜரொத், ரொஜஸ்தொை் மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரமதசம் ஆகியை புதிய மொநிைங் ளொகும்.  

 

 

உர மானியம் இரட்டிெ்பு 

  ோபி ெருவெ் ெயி ை்ளுை்ைோன ெோஸ்ரெட்டிை் மற்றும் பெோட்டோசிை் உ ங்ைளுை்ைோன 

கநட் ஜன், ெோஸ்ெ ஸ், பெோட்டோஷ் மற்றும் ைந்தைம் ஆகியவற்றிற்கு 51,875 ரைோடி 

மோனியம் வைங்ை அகமசச் கவ ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 உலைச ் சந்கதயில் உ ங்ைளின் விகல பெருமளவில் உய ந்்துள்ளகதை் ைருதத்ில் 

பைோண்டு, இந்த  ோபி ெருவத்திற்ைோன உ  மோனியத்கத மத்திய அ சு இ ட்டிெ்ெோை்கி 

உள்ளது. 
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குழந்னதகள் நல காவல் அதிகாரி 

 உள்துகற அகமசச்ைமோனது, மோநிலங்ைள்/ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைளின் அ சுைகள 

ஒவ்பவோரு ைோவல் நிகலயத்திலும் ஒரு குைந்கதைள் நல ைோவல் அதிைோ ிகய (CWPO) 

நியமிை்குமோறு வலியுறுதத்ியுள்ளது. 

 அவ ை்ள் ெோதிை்ைெ்ெட்ட அல்லது குற்றவோளி ் குைந்கதைகள ் கையோளச ் தசய்வது 

பதோட ெ்ோன நடவடிை்கைைளில் மட்டுரம ஈடுெடுவ .் 

 ரதசிய ் குற்ற ஆவணை் ைோெ்ெைத்தின் அறிை்கையின் ெடி, 2020 ஆம் ஆண்டில் 1,28,531 ஆை 

இருந்த குைந்கதைளுை்கு எதி ோன குற்றங்ைளின் பமோதத் எண்ணிை்கை ஆனது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 1,49,404 ஆை அதிை ிதத்ுள்ளது. 

 இதிை் 19,173 வைை்குைளுடன் மதத்ியெ் பி ரதசம் முதலிடத்திலும், 16,838 வைை்குைளுடன் 

உத்த ெ் பி ரதசம் இ ண்டோவது இடதத்ிலும் உள்ளன. 

 நோடு முழுவதும் ெதிவோன 1,279 வைை்குைளில் பமோதத்ம் 1,402 குைந்கதைள் பைோகல 

பசய்யெ் ெட்டுள்ளன .் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் ெதிவோன 1,18,549 ஆள் ைடத்தல் பதோட ெ்ோன வைை்குைளில் 1,15,414 

வைை்குைள் குைந்கத ைடத்தல் வைை்குைளோைெ் ெதிவோகியுள்ளன. 

 

மிகெ்செரிய நிலக்கரிெ ்சுரங்க ஏலம் 

 மத்திய நிதித் துலற அகமசச் ,் 141 சு ங்ைங்ைளுை்ைோன மிைெ்பெ ிய நிலை்ை ிச ்சு ங்ை 

ஏலத்கதத் பதோடங்கி கவதத்ோ .் 

 ஏலம் விடெ்ெடும் இந்தச ் சு ங்ைங்ைள் நிலை்ை ி/லிை்கனட் பைோண்ட ஜோ ை்்ைண்ட், 

சத்தீஸ்ை ,் ஒடிசோ, மதத்ியெ் பி ரதசம், மைோ ோஷ்டி ோ, ரமற்கு வங்ைோளம், ஆந்தி ெ் 

பி ரதசம், பதலுங்ைோனோ,  ோஜஸ்தோன், தமிை்நோடு மற்றும் பீைோ  ்ஆகிய மோநிலங்ைளில் 

ெ விை் ைோணெ்ெடுகின்றன. 

 உலகின் நோன்ைோவது பெ ிய உற்ெத்தியோள ோை இந்தியொ இருந்தோலும் இந்த உல  ்

எ ிபெோருளின் இ ண்டோவது பெ ிய இறை்குமதி நோடோை இந்தியோ திைை்கிறது. 
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ஒருங்கினணந்த மாவட்ட தகவல் அனமெ்பு+ அறிக்னக 

 மத்திய ் ைல்வித் துலற அகமசச்ைம் இந்தியோவின் ெள்ளிை் ைல்வித் துகறை்ைோன 

ஒருங்கிகணந்த மோவட்டத் தைவல் அகமெ்பு பிளஸ் (2021-22) ெற்றிய ஒரு வி ிவோன 

அறிை்கைகய பவளியிட்டது. 

 ைல்வித் துகறை்ைோன ஒருங்கிகணந்த மோவட்டத் தைவல் அகமெ்பு (UDISE) 2012-13 ஆம் 

ஆண்டில் பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 UDISE+ என்ெது UDISE திட்டத்தின் புதுெ்பிை்ைெ்ெட்ட வடிவமோகும் எை்பமதொடு, இதில் 

ெள்ளிைளின் த வு இகணய வழி மூலமோைவும், ரந டியோைவும் ரசை ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 UDISE+ எை்ற திட்டமோனது 2018-19 ஆம் ஆண்டில் ெள்ளிை் ைல்வி மற்றும் எழுதத்றிவுத் 

துகறயோல் உருவோை்ைெ்ெட்டது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் பதோடை்ைெ் ெள்ளி முதல் ரமல்நிகலெ் ெள்ளி வக யிலோன ெள்ளிை் 

ைல்வியின் பமோத்த மோணவ  ்ரச ை்்கை 25.57 ரைோடியோகும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டு UDISE+ த வுைளுடன் ஒெ்பிடும் ரெோது இது 19.36 லட்சம் அதிைம் ஆகும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 4.78 ரைோடியோை இருந்த ெட்டியலிைத்லதச ்ரச ந்்த மோணவ ை்ளின் 

பமோத்த எண்ணிை்கை 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 4.82 ரைோடியோை அதிை ித்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 2.49 ரைோடியோை இருந்த ெைங்குடியின ின் ரச ை்்கை 2021-22 ஆம் 

ஆண்டில் 2.51 ரைோடியோை அதிை ித்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 11.35 ரைோடியோை இருந்த இத ெ் பிற்ெடுத்தெ்ெட்ட வகுெ்பிகனச ்

ரச ந்்த மோணவ ை்ளின் ரச ை்்கையோனது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 11.48 ரைோடியோை 

அதிை ித்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 53.8% ஆை இருந்த உய ந்ிகலை் ைல்வியின் பமோத்த மோணவ  ்

ரச ை்்கையோனது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 57.6% ஆை ைணிசமோன அளவில் அதிை ித்து 

உள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் சிறெ்புை் ைவனம் ரதகவெ்ெடுகின்ற குைந்கதைளின் பமோதத்ச ்

ரச ை்்கையோனது, 22.67 லட்சமோகும். 

 இது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இருந்த 21.91 லட்சதத்ில் இருந்து 3.45 சதவீதம் அதிைமோகும். 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ெள்ளிை் ைல்விெ் ெணியில் 95.07 லட்சம் ஆசி ிய ை்ள் ஈடுெட்டு உள்ள 

நிலையிை், இவ ை்ளில் ெோதிை்கும் ரமற்ெட்டவ ை்ள் பெண் ஆசி ிய ை்ள் ஆவ .் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவ ங்ைளுடன் ஒெ்பிடும் ரெோது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

ெதிவோன பமோத்த ஆசி ிய ை்ளின் எண்ணிை்கை 1.95 சதவீதம் குகறந்துள்ளது. 

 அ சுெ் ெள்ளிைளில் அதிை எண்ணிை்கையிலோன மோணவ  ்ரச ை்்கை மற்றும் ஆசி ிய ை்ள் 

நியமனம் உதத் ெ் பி ரதச மோநிலதத்ில் ெதிவோகியுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் மோணவ  ்ஆசி ிய  ்விகிதம் ஆ ம்ெ நிகல ் ைல்விை்கு 26, ரமல் 

நிகலை் ைல்விை்கு 19, இ ண்டோம் நிகலை் ைல்விை்கு 18 மற்றும் உய ந்ிகலெ் ெள்ளிை்கு 27 

எை்ற அளவிை் உள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில், ஆ ம்ெ முதல் உய ந்ிகலை் ைல்வி நிகல வக  சுமோ  ்12.29 ரைோடி 

பெண்ைள் ெள்ளியில் ரச ந்்துள்ளன .் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டு அறிை்கையுடன் ஒெ்பிடும் ரெோது இது 8.19 லட்சம் அதிைமோகும். 

 அதிை் ஓ ோண்டில் 20,000ை்கும் ரமற்ெட்ட ெள்ளிைள் மூடெ்ெட்டுள்ளன. 

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


                   
 

43 
 

 27% ெள்ளிைளில் மட்டுரம சிறெ்பு ் ைவனம் ரதகவயுள்ள மோணவ ை்ளுை்ைோன சிறெ்பு ் 

ைழிெ்ெகறைள் உள்ள நிலையிை், ரமலும் 49%ை்கும் அதிைமோன ெள்ளிைளில் கைெ் 

பிடியுடன் கூடிய ச ிவுெ் ெோகதைள் உள்ளன. 

 44.85% ெள்ளிைளில் மட்டுரம ைணினி வசதிைள் உள்ள நிலையிை் கிட்டத்தட்ட 34% 

ெள்ளிைளில் மட்டுரம இகணய இகணெ்பு வசதி உள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 77% ெள்ளிைளில் விகளயோட்டு கமதோன வசதிைள் உள்ளன. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கிட்டதத்ட்ட 27.7% ெள்ளிைளில் மைகலப் ெள்ளி ( ொய் றித ்

ரதோட்டம்) இருந்தது. 

 98 லட்சம் ெள்ளிைள் (33%) ஃபிட் இந்தியோ ெள்ளிைள் திட்டத்தின் கீை் சோன்றிதை் பெற்று 

உள்ளன. 

 

 

இந்தியாவின் 50வது தனலனம நீதிெதி 

 

 இந்தியோவின் 50வது தகலகம நீதிெதியோை நீதிெதி D.Y.  சந்தி சூட் பெோறுெ்ரெற்றோ .் 

 உதய் உரமஷ் லலித் அவ ை்ளுை்குெ் பிறகு, அவ  ்இ ண்டு ஆண்டுைளுை்குத் தகலகம 

நீதிெதியோைெ் ெணியோற்றுவோ .் 

 அரயோதத்ி நில ெ்பி சச்கன, தனியு ிகம மற்றும் திருமணதத்ிற்கு அெ்ெோற்ெட்ட உறவுைள் 

பதோட ெ்ோன உ ிகம உள்ளிட்டகவ பதோட ெ்ோன ெல்ரவறு அ சியலகமெ்பு அம வ்ுைள் 

மற்றும் உசச் நீதிமன்றத்தின் முை்கியத் தீ ெ்்புைளில் அவ  ்ஒரு ெகுதியோை இருந்துள்ளோ .் 
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 இவ து தந்கத Y.V. சந்தி சூட் அவ ை்ளும் இந்தியத் தகலகம நீதிெதியோைெ் ெணி 

ஆற்றியுள்ளோ .் 

 இந்திய நோட்டின் நீதித்துகற வ லோற்றில் தகலகம நீதிெதிப் ெதவியில் இடம் பெற்ற ஒர  

தந்கத-மைன் இகணய  ்இவ ை்ரள ஆவ .் 

 

22வது ெட்ட ஆனணயம் 

 

 இந்தியோவின் 22வது சட்ட ஆகணயமோனது இ ண்டக  ஆண்டுைளுை்குெ் பிறகு, நீதிெதி 

(ஓய்வு)  ிது ோஜ் அவஸ்தி அவ ை்ளின் தகலகமயில் அகமை்ைெ் ெட்டுள்ளது. 

 நீதிெதி அவஸ்தி 2021 ஆம் ஆண்டு அை்ரடோெ  ்மோதத்தில் ை ந்ோடை உய  ்நீதிமன்றதத்ின் 

தகலகம நீதிெதியோைெ் பெோறுெ்ரெற்று, அதை் பிறகு இந்த ஆண்டு ஜூகல மோதத்தில் 

ஓய்வு பெற்றோ .் 

 ைல்வி நிறுவனங்ைளில் பெண்ைள் மற்றும் சிறுமிைள் ஹிஜோெ் அணிவதற்கு மோநில அ சு 

விதிதத் ைட்டுெ்ெோட்கட உறுதி பசய்யும் அம வ்ிற்கு அவ  ்தகலகம தோங்கினோ .் 

 இந்திய சட்ட ஆகணயம் என்ெது இந்திய அ சின் அறிவிெ்பின் மூலம் உருவோை்ைெ்ெட்ட 

ஒரு சட்டெ் பூ வ்மல்லோத அகமெ்ெோகும். 

 சட்ட ஆகணயமோனது, முதன்முதலில் 1955 ஆம் ஆண்டில் அகமை்ைெ்ெட்டமதொடு 

மட்டுமை்ைொமை், இந்த ஆகணயமோனது இதுவக  277 அறிை்கைைகளச ் சம ெ்்பிதத்ு 

உள்ளது. 

 உசச் நீதிமன்ற முன்னோள் நீதிெதி B.S. சவுைோன் தகலகமயிலோன 21வது சட்ட 

ஆகணயத்தின் ெதவிை் ைோலம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 31 ஆம் ரததியன்று 

முடிவகடந்தது. 

 

இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் நிதி கல்வியறிவு முகாம் 

 சமீெதத்ில், இந்தியத் தெோல் ெண வைங்கீட்டு வங்கியோனது (IPPB) இந்தியோவின் முதல் 

மிதை்கும் நிதி ைல்வியறிவு முைோகம நடத்தியது. 

 ஸ்ரீநை ில் பெண்ைளின் நிதி ைல்வியறிகவ ரமம்ெடுதத்ுவதற்ைோை ‘பெண்ைளோல், 

பெண்ைளுை்ைோைரவ’ பதோடங்ைெ்ெட்ட ‘நிரவஷை் திதி’ என்று அகைை்ைெ்ெடும் இந்த 

முன்பனடுெ்ெோனது ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டது. 
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 பெரு நிறுவன விவைோ  அகமசச்ைதத்ின் கீை் முதலீட்டோள  ்ைல்வி மற்றும் ெோதுைோெ்பு நிதி 

ஆகணயதத்ுடன் (IEPFA) இகணந்து இந்திய தெோல் ெண வைங்கீட்டு வங்கியினோல் இந்த 

முன்பனடுெ்ெோனது பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 

 

G20 அனமெ்பிற்கு இந்தியாவின் தனலனம 

 

 G20 அகமெ்பிற்ைோன இந்தியோவின் தகலகம ் ைோலதத்ிற்ைோன முதத்ிக , ைருதத்ுரு 

மற்றும் இகணய தளத்கதப் பி தம  ்பவளியிட்டோ .் 

 G20 அகமெ்பிற்ைோன இந்தியோவின் தகலகமப் ெதவி ைோலதத்ிற்ைோன முதத்ிக , ைருதத்ுரு 

மற்றும் இகணய தளம் ஆகியகவ இந்தியோவின் "பசய்தி மற்றும் மோபெரும் 

முன்னு ிகமைகள" உலகிற்கு எடுத்துக ை்கின்றன. 

 தற்ரெோகதய தகலகமயிகன வகிை்கும் இந்ரதோரனசியோவிடமிருந்து டிசம்ெ  ் 01 ஆம் 

ரததி இந்தெ் ெதவியிகன இந்தியோ ஏற்ை உள்ளது. 

 G20 அல்லது குழு 20 என்ெது உலகின் முை்கிய வள ச்ச்ிெ் பெற்ற மற்றும் வள ந்்து வரும் 

நோடுைளின் அ சுைளுை்கிகடரயயோன மன்றமோகும். 

 இது உலைளோவிய பமோதத் உள்நோட்டு உற்ெதத்ியில் 85%, உலைளோவிய வ த்்தைதத்ில் 75% 

மற்றும் உலை மை்ைள்பதோகையில் மூன்றில் இ ண்டு ெங்கைை் பைோண்டுள்ளது. 
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தாய்சமாழிக் கணக்சகடுெ்பு 

 

 உள்துகற விவைோ ங்ைள் அகமசச்ைமோனது, நோட்டின் 576 பமோழிைளின் ைளம் சோ ந்்த 

ஒளிெ்ெடங்ைளுடன் கூடிய இந்திய தோய்பமோழி ் ைணை்பைடுெ்பிகன (MTSI) நிகறவு 

பசய்துள்ளது. 

 2 அல்லது அதற்கு ரமற்ெட்ட ெதத்ோண்டு ைோல பமோழிை் ைணை்பைடுெ்புைளோைத் பதோட ந்்து 

ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட தோய்பமோழிைளின் ைணை்பைடுெ்புைகள நடத்துவகத இது 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 சில ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட்ட பமோழிைளின் பமோழியியல் அம்சங்ைகளயும் இது ெதிவு 

பசய்கிறது. 

 ரதசியத் தைவல் கமயம் மற்றும் ரதசியத் திக ெ்ெட ரமம்ெோட்டுை் ைைைம் (NFDC) 

ஆகியகவ, தற்ரெோது ைணை்பைடுை்ைெ்ெட்ட தோய்பமோழிைளின் பமோழியியல் த வுைகள 

ஒளிெ்ெடம்-ரைட்பெோலி ் ரைோெ்புைளோை ஆவணெ்ெடுத்தி அவற்லறப் ெோதுைோதத்ு 

வருகிறது. 

 2011 ஆம் ஆண்டு பமோழிவோ ி ைணை்பைடுெ்புத் த வுைளின் ெகுெ்ெோய்வின்ெடி, 

இந்தியோவில் 19,500ை்கும் ரமற்ெட்ட பமோழிைள் அல்லது கிகளபமோழிைள் தோய் 

பமோழிைளோைெ் ரெசெ்ெடுகின்றன. 
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 பமோழிவோ ிை் ைணை்பைடுெ்புத் த வுைள் பமோழியியல் ஆய்வு, திருத்தம் மற்றும் 

ெகுத்தறிவுை்கு உட்ெட்டு 121 தோய்பமோழிைளோைெ் பி ிை்ைெ்ெட்டன. 

 43.6 சதவீத மை்ைள் (52.8 ரைோடி மை்ைள்) இந்தி பமோழிகயத் தங்ைள் தோய் பமோழியோை 

அறிவித்தன .் 

 அதிைம் ரெசெ்ெடும் இ ண்டோவது தோய்பமோழி வங்ைோளம் ஆகும்.  

 9.7 ரைோடி மை்ைள் அல்லது 8 சதவீத மை்ைள் இந்த பமோழியிகனெ் ரெசுகிறோ ை்ள். 

 

ராஜீவ் காந்தி சகானலயாளிகள் மீதான உெெ் நீதிமன்றத் தீரெ்்பு 

 நவம்பர ்  11 அை்று உசச் நீதிமை்றம் ரொஜீவ்  ொந்தி வழ ்கிை் தண்டி ் ப் பட்ட ஆறு 

குற்றவொளி லளயும் உடைடியொ  விடுவி ்  உதத்ரவிட்டது. 

 அவர ்ள் ரொஜுவ்  ொந்தி படுத ொலை தசய்யப்பட்ட வழ ்கிை் கிட்டதத்ட்ட முப்பது 

ஆண்டு ளு ்கும் மமைொ  ஆயுள் தணடலைலய அனுபவிதத்ு வந்தைர.் 

 அந்த ஆறு குற்றவொளி ள் நளிைி, ரவிசச்ந்திரை், தஜய ்குமொர,் சுதந்திர ரொஜொ எை்கிற 

சொந்தை், முரு ை் மற்றும் ரொபரட்் பயஸ் ஆகிமயொரொவர.் 

 அந்த நபர ்ளிை் நடத்லத சிலறயிை் நை்கு இருந்ததொ வும் மமலும் அவர ்ள் நீண்ட 

நொட் ள் சிலறயிை் உள்ளதொ வும் கூறிய, சிலறயிை் அலட ் ப்பட்டிருந்த அவர ்ளிை் 

மனுவிலை நீதிமை்றம் ஏற்று ் த ொண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தீரப்்பொைது, நியமைம் தசய்யப் பட்ட ஆளுநர ்ள் மதரந்்ததடு ் ப் பட்ட மொநிை 

அரசொங் தத்ிை்  முடிவு மளொடு மொறுபட ் கூடொது எை்பலத வலியுறுத்துகிை்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் மொதத்திை் அரசியைலமப்பு விதி 161 எை்பதிை் கீழ் 

தமிழ்நொடு மொநிை அலமசச்ரலவயொைது அவர ்லள தங் ளிை் தண்டலை ்  ொைதத்ிற்கு 

முை்கூட்டிமய அவர ்லள விடுதலை தசய்ய பரிந்துலர தசய்தது எை்பலத BR  வொய் 

மற்றும் BV நொ ரதை்ொ ஆகிமயொர ்அடங்கிய அமரவ்ொைது ம ொடிட்டு ்  ொட்டியது. 

 ஆைொை் அதை் மீது முடிதவடு ்  மவண்டிய ஆளுநர ் அந்த ் ம ொப்பு லள மதத்ிய 

அரசிற்கு அனுப்பி லவதத்ு விட்டொர,் 

 இந்த ் த ொலை வழ ்கிை் ஆளுநர ்மொநிை அலமசச்ரலவயிை் முடிவிற்கு ்  ட்டுப்பட்டவர ்

ஏதைைிை் தற்மபொது  ொைொவதியொகி விட்ட பயங் ரவொதம் மற்றும் சீரக்ுலைப்பு (தடுப்பு) 

சட்டத்தொை் வழங் ப்பட்ட அவர ்ளிை் தண்டலை ள் உசச் நீதிமை்றத்தொை் ரதத்ு தசய்யப் 

பட்டு விட்டை. 

 அந்த அமரவ்ு அவர ்ளிை் முை்ைொள் ச  குற்றவொளி மபரறிவொளை் வழ ்கிலை இதனுடை் 

ஒப்பிட்டு ்  ொட்டியது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு மம மொதம் 18 ஆம் மததியை்று, நீதியிலை முழுலமயொ  தபறச ்

தசய்வதற்கு மவண்டி அரசியைலமப்பிை் விதி 142 எை்பதிை் கீழ் தைது அசொதொரண 

அதி ொரத்திை் பயை்பொட்டிை் கீழ் உசச் நீதிமை்றதத்ொை் தண்டலை முடியும்  ொைதத்ிற்கு 

முை்பொை முை்கூட்டிய விடுதலை அவரு ்கு வழங் ப் பட்டது. 

 அந்த மம மொதத் தீரப்்பொைது இந்த வழ ்கிை் நிவொரணத்திலைப் பரிந்துலர 

தசய்வதற் ொை ஒரு தைித்துவ அதி ொரமொைது தமிழ  மொநிை அரசிற்கு மட்டுமம 

உள்ளமதயை்றி ஒை்றிய அரசிற்கு ் கிலடயொது எை்று முடிவு தசய்து இருந்தது. 
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 இந்த வழ ்கிை் பயங் ரவொதம் மற்றும் சீரக்ுலைப்பு (தடுப்பு) சட்டம் அை்ைது தடொ சட்ட 

விசொரலண நீதிமை்றம் ஆரம்பதத்ிை் 26 நபர ்ளு ்கு மரண தண்டலைலய விதித்து 

இருந்தது. 

 1999 ஆம் ஆண்டிை், நிலறமவற்றப் பட்ட சிை ஆண்டு ளு ்குப் பிறகு தடொ சட்டம் 

 ொைொவதியொ  அனுமதி ் ப் பட்ட பிறகு, உசச் நீதிமை்றமொைது அவர ்ளிை் ஏழு மபரிை் 

தண்டலையிலை மட்டும் உறுதி தசய்து விட்டு, எஞ்சியிருந்த நபர ்ளிை் 

தண்டலையிலை ரத்து தசய்து விட்டது. 

 அந்த த ொலையிலைச ்தசய்த ஒரு தைி அணியிைரிை் ஒரு லமயப் பகுதியொ  தண்டி ் ப் 

பட்ட ஒருவரும் இை்லை எை்பலத உசச் நீதிமை்றம் ம ொடிட்டு ்  ொட்டியது.  

 

 

சதசிய உயிரி ஆற்றல் திட்டம் 
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 ரதசிய உயி ி ஆற்றல் திட்டம் 2 ைட்டங்ைளோை பசயல்ெடுத்தெ்ெடும். 

 இத்திட்டமோனது, பின்வரும் மூன்று துகணத் திட்டங்ைகளை் பைோண்டிருை்கும். 

o ைழிவிலிருந்து ஆற்றல் உருவோை்ை மோற்ற திட்டம் 

o உயி  ்வளங்ைள் திட்டம் 

o உயி ி எ ிவோயுத் திட்டம் 

 இந்தியோ ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் 750 மில்லியன் பமட் ிை் டன் உயி  ்வளங்ைகள உருவோை்கும் 

திறன் பைோண்டது. 

 

ராதாகிருஷ்ணன் குழு 

 ைல்வி அகமசச்ைமோனது, உய ை்ல்வி நிறுவனங்ைளின் மதிெ்பீடு மற்றும் அவற்றிை் 

அங்கீைோ த்கத வலுெ்ெடுதத்ுவதற்ைோை உய ம்ட்டை் குழு ஒன்கற அகமதத்ுள்ளது. 

 ைோன்பூ ின் இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்விை் ைைைதத்ிகனச ் ரச ந்்த டோை்ட  ் K.  ோதோ 

கிருஷ்ணன் தகலகமயில் இந்தை் குழுவோனது அகமை்ைெ்ெடும். 

 இவர ் இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்விை் ைைைச ் சகெயின் நிகலை்குழுவின் 

தகலவ ோைவும் ெணியோற்றினோ .் 

 

ஆதார் மித்ரா 

 

 இந்தியத் தனிதத்ுவ அகடயோள ஆகணயம் (UIDAI) ஆனது ஆதோ  ் மித் ோ எனெ்ெடும் 

புத்தம் புதிய பசயற்கை நுண்ணறிவு/எந்தி வியல் ைற்றலுை்ைோன இகணயவழி 

உக யோடல் நி லிகன அறிமுைெ்ெடுதத்ியது. 
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 குடிமை்ைள் இந்தச ் ரசகவைகளெ் ெயன்ெடுதத்ுவகத எளிதோை்ைச ் தசய்வகத இது 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இ ண்டு பமோழிைளிலும் இகணயவழி உக யோடல் நி ல் 

இயை்ைெ்ெடும். 

 ெோ க்வயோள ை்ளுை்கு ைற்பிை்கும் ரநோை்ைதத்ிற்ைோை மவண்டி, குறிெ்பிட்ட சில 

ைருதத்ுருை்ைளுடன் பதோட ப்ுகடய ஒளிெ்ெடங்ைகளை் ைோணும் வசதிகயயும் இது 

வைங்குகிறது. 

 

இராணுவ தளெதிகள் மாநாடு 

 

 இ ோணுவத் தளெதிைள் மோநோடொனது புது படல்லியில் நகடபெற்றது. 

 இது ஒரு உய ந்ிகல ஆண்டுை்கு இருமுகற நகடபெறும் ஒரு நிைை்வோகும் (இது 6 

மோதங்ைளுை்கு ஒரு முகற நிைழும்). 

 இது ைருத்தோை்ை நிகல விவோதங்ைள் மற்றும் முை்கியமோன பைோள்கை முடிவுைகள 

எடுெ்ெதில் உய ந்ிகல அகடவதற்ைோன ஒரு நிறுவனம் சோ ந்்த தளம் ஆகும். 

 

அனனவருக்குமானெ் சொக்குவரத்து ெவால் – நினல 2 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நை ெ்்புற விவைோ ங் ள் துலற அகமசச்ைமோனது, 

"அகனவருை்குமோனெ் ரெோை்குவ த்து சவோல்" எை்பதிை் இ ண்டோம் நிகலயிகன 

அறிமுைெ் ெடுத்தியது. 

 இது இந்திய ் குடிமை்ைளின் ரெோை்குவ தத்ு அனுெவத்திகன எளிதோை்ைச ் தசய்வகத 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இந்தச ் சவோலோனது, முகறசோ  ் மற்றும் மற்றும் முகறசோ ோ பெோதுப் ரெோை்குவ தத்ில் 

ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் எண்ணிமம் சோ ந்்த ைண்டுபிடிெ்புைகள ஊை்குவிை்ை முயல்கிறது. 

 இந்தச ் சவோல் பி சச்ிகனைகளை் ைண்டறிதல், அதற்ைோனத ் தீ வ்ுைகள உருவோை்குதல் 

மற்றும் அதற்ைோன மோதி ி ரசோதகன ஆகிய 3 நிகலைகளை் பைோண்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் 15 ஆம் ரததியன்று பதோடங்ைெ்ெட்ட இந்தச ் சவோலின் முதல் 

நிகலயில் 130ை்கும் ரமற்ெட்ட நை ங்ைள் ெங்ரைற்றுள்ளன. 

 இ ண்டோம் நிகலை்குத் தகுதி பெற்ற 46 நை ங்ைள் 165ை்கும் ரமற்ெட்ட பி சச்கனைள் 

குறித்த அறிை்கைகய உருவோை்குவதற்ைோன ைணை்பைடுெ்புத் த கவெ் ெயன்ெடுதத்ச ்

தசய்தன. 
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 நை ங்ைளோல் அகடயோளம் ைோணெ்ெட்ட பை்மவறு பி சச்கனைளுை்ைோன தீ வ்ுைகள 

உருவோை்கிடச ் தசய்வதற்ைோை மவண்டி, தற்ரெோது புதப்தோழில் நிறுவனங்ைளுை்கு இந்த 

சவோலின் இ ண்டோம் நிகல அணுகுமுகற வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 

குடிமக்கள் கருத்துணரவ்ு ஆய்வு 2022 

 இது எளிதோை வோை்வதற்ைோன குறியீட்டின் ஒரு ெகுதியோை இந்த ஆய்வோனது ரமற் 

பைோள்ளெ் ெடுகிறது.  

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் முதல் முகறயோை ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டது. 

 மை்ைளின் நை  வோை்ை்கைத் த ம் குறிதத் குடிமை்ைளின் ைருத்கத ரந டியோைெ் ெதிவு 

பசய்வரத இந்த ஆய்வின் ரநோை்ைமோகும். 

 இது பெோதுெ் ரெோை்குவ த்து, ைல்வி வசதிைள், சுைோதோ ச ் ரசகவைள், குடிநீ  ் இருெ்பு, 

வோை்ை்கைச ் பசலவினம், ரவகல வோய்ெ்புைள் ரெோன்றகவ குறித்த குடிமை்ைளின் 

ைருதத்ிகனப் ெதிவு பசய்கிறது. 

 எளிதோை வோை்வதற்ைோன குறியீடு என்ெது இந்தியோ முழுவதும் உள்ள நை ங்ைகள 

அவற்றின் வோை்ை்கைத் த ம், பெோருளோதோ த ் திறன் மற்றும் நிகலத் தன்கம 

ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகடயில் மதிெ்பிடும் ஒரு வி ிவோன மதிெ்பீடோகும். 

 இந்த ் குறியீட்டின் மூன்றோவது சுற்றோனது 2022 ஆம் ஆண்டு நை ெ்்புற விகளவுைளின் 

ைட்டகமெ்பின் ஒரு ெகுதியோை ரச ை்்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 

 

காமிசகஸ் ரக ஆளில்லா விமானங்கள் 

 இந்திய இ ோணுவம் இலை்கிகனை் குறிகவதத்ு தோை்கும் 120 ஆயுத அகமெ்புைள் மற்றும் 10 

வோன்வழி இலை்கு தோை்குதல் அகமெ்புைகள வோங்குவதற்ைோன ஒரு பசயல் முகறகயத ்

பதோடங்கியுள்ளது.  

 இந்திய இ ோணுவம் ைோமிரைஸ்  ை ஆளில்லோ விமோனங்ைகள வோங்ை உள்ளது. 

 இது சீனோவுடனோன இந்திய எல்கலெ் ெகுதியில் தனது இ ோணுவ ெலத்கத வலுெ் 

ெடுதத்ுவகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டு வோங்ைெ்ெடவுள்ளது. 
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 வோன்வழி இலை்குத் தோை்குதல் அகமெ்புைள் குறிெ்பிட்ட ரதகவைகளப் பூ த்த்ி பசய்ய 

ரவண்டும், அதோவது 100 கி.மீ. தோை்குதல் வ ம்புகடயதோை இருை்ை ரவண்டும். 

 ைோமிரைஸ்  ை ஆளில்லோ விமோனங்ைள்  ஷ்யோ-உை்க ன் ரெோ ில் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட 

அரத  ை ஆளில்லோ விமோனங்ைளோகும். 

 ஆளில்லோ விமோனத்கதெ் ரெோன்ரற இலை்கிகனை் குறி கவத்துத் தோை்கும் ஆயுத 

அகமெ்புைகளயும் ஏவ இயலும். 

 இகவ அதிை ரந ம் ைோற்றில் நிகலபெற்று, குறிெ்பிட்ட ெகுதிகய ஆய்வு பசய்து 

இலை்குைகளத் ரதடி தோை்கும் திறன் பைோண்டகவ. 

 ஒரு இலை்கை அகடயோளம் ைண்டு ெதிவு பசய்தவுடன், அந்த குறி கவை்ைெ்ெட்ட இலை்கை 

அழிை்ை இந்த அகமெ்பு ஓ  ்ஏவுைகணயோைச ்பசயல்ெடும். 

 குறிெ்பிடத் தை்ை வகையில், இகவ ரெோ  ் அல்லது ஆயுதம் ஏந்திய ஆளில்லோ 

விமோனங்ைகள விட அளவில் சிறியகவ, மலிவோனகவ மற்றும் அதிைளவில் சிை்ைலோன 

வடிவகமெ்புைள் இல்லோதகவ. 

 இந்திய இ ோணுவமோனது, 100 K9 வஜ் ோ ஹவிட்ச ை்ள் எனெ்ெடும் நீண்ட தூ  வ ம்பு 

உகடய ஆயுதங்ைள் மற்றும் ஆளில்லோ வோன்வழி விமோனங்ைள் உட்ெட ெல்ரவறு கூடுதல் 

ஆயுத அகமெ்புைகள வோங்குவகதயும் ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 

 

தீவனம் ொர்ந்த நடவடிக்னககளுக்கான உழவர ்உற்ெத்தியாளர ்அனமெ்புகள் 

 மீன்வளம், ைோல்நகட வள ெ்்பு மற்றும் ெோல்வளத்துகற அகமசச்ைமோனது, 2020 ஆம் 

ஆண்டில் தீவனம் சோ ந்்த நடவடிை்கைைளுை்ைோன உைவ  ்உற்ெத்தியோள  ்அகமெ்புைகள 

(FPOs) நிறுவுவதற்ைோன முன்பமோழிதகல முன் கவத்தது. 

 இது "10,000 புதிய உைவ  ் உற்ெத்தியோள  ் அகமெ்புைகள உருவோை்குதல் மற்றும் 

ஊை்குவிதத்ல்" என்ற மதத்ிய அ சின் ஒரு திட்டதத்ின் கீை் தீவனம் சோ ந்்த 

நடவடிை்கைைளுை்ைோன உைவ  ் உற்ெதத்ியோள  ் அகமெ்புைகள நிறுவச ் தசய்வதற்கு 

அனுமதிை்குமோறு மத்திய ரவளோண் அகமசச்ைத்திடம் ரைோ ிை்கை விடுதத்து. 

 இந்தியோவில் நிலவும் தீவனெ் ெற்றோை்குகற நிகலகமகய நிவ த்த்ி பசய்வகத இது 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 ரதசியப் ெோல்வள ரமம்ெோட்டு வோ ியமோனது இந்தத ் திட்டத்கதச ் பசயல்ெடுத்தச ்

தசய்வதற்ைோன முைகமயோை நியமிை்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 இது 2022-23 ஆம் ஆண்டில் இது ரெோன்ற 100 தீவனம் சோ ந்்த நடவடிை்கைைளுை்ைோன 

உைவ  ்உற்ெத்தியோள  ்அகமெ்புைகள நிறுவுவகத இலை்ைோை நி ண்யித்துள்ளது. 
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 தற்ரெோது, இந்தியோவில் நிலவும் தீவனெ் ெற்றோை்குகறயோனது ெசுந்தீவனத்திற்கு 12 முதல் 

15 சதவீதமோைவும், உல  ் தீவனத்திற்கு 25-26 சதவீதமோைவும், அட  ் தீவனதத்ிற்கு 36 

சதவீதமோைவும் உள்ளது. 

 

 

சதன் இந்தியாவின் முதல் வந்சத ொரத் இரயில் 

 பசன்கன-கமசூரு இலடயிைொை வந்ரத ெோ த் விக வு இ யிலிகனப் பெங்ைளூருவில் 

உள்ள கி ோந்திவீ  சங்பைோல்லி  ோயண்ணோ இ யில் நிகலயதத்ிலிருந்துப் பி தம  ்

பைோடியகசத்து பதோடங்கி கவதத்ோ .் 

 இது இந்தியோவின் ஐந்தோவது வந்ரத ெோ த் விக வு இ யில் மற்றும் பதன்னிந்தியோவின் 

முதல் வந்ரத ெோ த் இ யில் ஆகும். 

 இந்த இ யிைொனது பெங்ைளூரு வழியோை கமசூக யும் பசன்கனகயயும் இகணை்ைச ்

தசய்றது. 

 கி ோந்திவீ  சங்பைோல்லி  ோயண்ணோ இ யில் நிகலயத்திலிருந்துத ் பதோடங்ைெ்ெடும் 

ெோ த் பைௌ வ் ைோசி த ஷ்ன் இ யிகலயும் பி தம  ்அவ ை்ள் பைோடியகசதத்ுத் பதோடங்கி 

கவத்தோ .் 

 ெோ த் பைௌ வ் எை்ற திட்டதத்ின் கீை் இந்த இ யில் ரசகவயிகனத் பதோடங்கிய முதல் 

மோநிலம் ை ந்ோடைோ ஆகும். 

 இந்த இ யில் வோ ணோசி, அரயோதத்ி மற்றும் பி யோை் ோஜ் உள்ளிட்ட ெல்ரவறு புனித 

இடங்ைகள இகணை்கிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் சதசிய உயிர ்அறிவியல் தரவுக் களஞ்சியம் 

 இந்தியோவின் முதல் ரதசிய உயி  ் அறிவியல் த வுை் ைளஞ்சியமோனது சமீெத்தில் 

பதோடங்ைெ் ெட்டது. 

 இந்தியோவில் அ சின் நிதியுதவி பெற்ற ஆ ோய்சச்ிைளிலிருந்து இந்தியோவின் முதல் ரதசிய 

உயி  ்அறிவியல் த வுை் ைளஞ்சியமோனது உருவோை்ைெ்ெட்டது. 

 இது ஹ ியோனோவின் ஃெரீதோெோத ்பி ோந்திய உயி ித் பதோழில்நுட்ெ கமயத்தில் நிறுவெ் 

ெட்டது. 

 இது நோன்கு பெட்டோகெட் ரசமிெ்புத் திறகனை் பைோண்டுள்ளது மட்டுமை்ைொமை் இது 'பி ம்' 

எனெ்ெடும் உய  ்பசயல்திறன் பைோண்ட ைணினி கமயதத்ிகனயும் பைோண்டு உள்ளது. 
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தகவல் சதாழில்நுட்ெெ ் ெட்டத்தின் கீழ் சதசிய மக்கள்சதானக ெதிசவட்டுத் தரவு 

தளங்கள் மற்றும் இனணயதளங்கள் 

 

 ெத்தோண்டுைளுை்கு ஒருமுகற ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் மை்ைள் பதோகை ைணை்பைடுெ்பு 

மற்றும் ரதசிய மை்ைள்பதோகைெ் ெதிரவடு (NPR) பதோட ெ்ோன இகணயதளங்ைள் மற்றும் 

பசயலிைள், 2008 ஆம் ஆண்டு தைவல் பதோழில்நுட்ெச ்சட்டத்தின் கீை் "ெோதுைோை்ைெ் ெட்ட 

அகமெ்பு" அல்லது "முை்கியத் தைவல் உள்ைட்டகமெ்பு" என அறிவிை்ைெ் ெட்டுள்ளன. 

 மை்ைள்பதோகை ைணை்பைடுெ்பு விண்ணெ்ெங்ைள், ரதசிய மை்ைள்பதோகைெ் ெதிரவட்டின் 

த வு தளம் அல்லது இந்தியத் தகலகமப் ெதிவு அலுவலைத்தின் (RGI) த வு கமயங்ைள் 

ஆகியவற்றுடன் பதோட ப்ுகடய த வுைகளச ் ரசதெ்ெடுத்துதல் அல்லது 

அங்கீை ிை்ைெ்ெடோத வகையிலோன அணுைல் ஆகியவற்றிற்குெ் ெதத்ு ஆண்டுைள் சிகறத ்

தண்டகன விதிை்ைெ்ெடும் என்று இந்த அறிவிெ்பில் கூறெ்ெட்டுள்ளது. 

 தைவல் பதோழில்நுட்ெச ் சட்டத்தின் 70வது பி ிவோனது, அதிைோ ெ்பூ வ் அ சிதழில் 

பவளியிடெ்ெடும் அறிவிெ்பு மூலம், முை்கியமோன தைவல் உள்ைட்டகமெ்பு கமயதத்ில் 

ரந டியோைரவோ அல்லது மகறமுைமோைரவோ தோை்ைதத்ிகன ஏற்ெடுதத்ும் எந்தபவோரு 

ைணினி வளத்கதயும் ெோதுைோை்ைெ்ெட்ட அகமெ்ெோை அ சோங்ைம் அறிவிை்ைலோம் என்று 

கூறுகிறது. 

 

ஆதார் விதிகள் 

 ஆதொர ்விதிமுலற ளிை் மத்திய அரசு திருத்தம் தசய்துள்ளது. 

 இது ஒவ்தவொரு 10 வருடங் ளு ்கும் ஒரு முலறயொவது தங் ள் த வை் லள ஆதரி ்கும் 

ஆவணங் லளப் புதுப்பி ்குமொறு ஆதொர ் அட்லடயிலை லவதத்ு இருப்பவர ்ளு ்கு 

அறிவுறுத்துகிறது. 

 இதிை் ஆவணங் லளப் புதுப்பிப்பது  ட்டொயமிை்லை, எைினும்  அது ஊ ்குவி ் ப் 

படுகிறது. 

 மத்திய அலடயொள தரவு ்  ளஞ்சியதத்ிை் தங் ளிை் த வலிை் ததொடரச்ச்ியொை 

துை்லியத்லத உறுதிப்படுத்த பயைர ்ள் தங் ள் ஆவணங் லளப் புதுப்பி ் ைொம். 
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‘ெரியானனத உண்சொம் நினலயம்’ – சொொல் 

 இந்திய உணவுப் பொது ொப்பு மற்றும் தரநிலை ்  ழ ம் (FSSAI) ஆைது மபொபொை் ரயிை் 

நிலையத்திற்கு ""பயணி ளு ்கு உயரத்ர மற்றும் சதத்ொை உணவு" வழங்குவதற் ொ  4 

நட்சத்திர “சரியொைலத உண்மபொம் நிலையம்” எை்ற சொை்றிதலழ வழங்கியது. 

 சண்டி ர ்ரயிை் நிலையம் ஐந்தொவது இந்திய ரயிை் நிலையமொ  5 நட்சத்திர ‘சரியொைலத 

உண்மபொம் நிலையம்’ எை்ற சொை்றிதலழப் தபற்றது. 

 இந்த சொை்றிதலழப் தபற்ற மற்ற ரயிை் நிலையங் ளிை் தடை்லி ஆைந்த் விஹொர ்ரயிை் 

நிலைய முலையம், மும்லப சதர்பதி சிவொஜி முலையம், மும்லப மதத்ிய ரயிை் நிலையம்; 

மற்றும் வமதொதரொ ரயிை் நிலையம் ஆகியலவ அடங்கும்.  

 அலைத்து இந்தியர ்ளு ்கும் பொது ொப்பொை, ஆமரொ ்கியமொை மற்றும் நிலையொை 

உணலவ உறுதி தசய்வதற் ொ , நொட்டிை் உணவு முலறலய மொற்றியலம ் , FSSAI 

அலமப்பிை் தபரிய அளவிைொை முயற்சிமய ‘ஈட் லரட் இந்தியொ’  இய ் ம் ஆகும் . 

 

னைட்ரஜன் எரிசொருள் சகாண்ட மின்கலனால் இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் 

கட்டுமரம் வனகயிலான கெ்ெல் 

 பைோசச்ி ைெ்ெல் ைட்டும் நிறுவனமோனது, உதத் ெ் பி ரதச மோநிலத்தில் வோ ணோசி 

நை த்தில் இயை்ைச ் தசய்வதற்ைோை, கஹட் ஜன் எ ிபெோருள் பைோண்ட மின்ைலனோல் 

இயங்கும் இந்தியோவின் முதல் ைட்டும ம் வகையிலோன ைெ்ெகல உருவோை்குவதற்ைோை 

இந்திய உள்நோட்டு நீ வ்ழிைள் ஆகணயதத்ுடன் பு ிந்துண வ்ு ஒெ்ெந்ததத்ில் (MoU) 

கைபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 இது புகதெடிவ எ ிபெோருட்ைளின் ெயன்ெோட்கடை் குகறெ்ெதற்கும், அதன் மூலம் 

இந்தியோவின் ரதசிய நீ வ்ழிைளில் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் மோசு உமிை்கவ ரமலும் 

குகறெ்ெதற்கும் வழி வகுை்கும். 

 

 

இந்தியா மின்ொர வினிசயாக அனமெ்பு கட்டுெ்ொட்டாளர ்நிறுவனம் 

 இந்தியொவிை் மதசிய விநிமயொ  ்  ட்டலமப்பு இய ்குநரொை பவர ்சிஸ்டம் ஆபமரெை் 

 ொரப்்பமரெை் லிமிதடட் (POSOCO) ஆைது  இந்தியொ மிை்சொர விைிமயொ  அலமப்பு 

 ட்டுப்பொட்டொளர ்நிறுவைம் எை மறுதபயரிடப்பட்டது. 

 முழு ்  முழு ்  மதத்ிய அரசிற்குச ் தசொந்தமொை நிறுவைமொை இது மிை்துலற 

அலமசச் த்திை் கீழ் வருகிறது. 
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 இந்திய மிை்சொர விைிமயொ  அலமப்பு, ஒரு தைி நிறுவைமொ , மிை்சொரம் அனுப்புதை் 

தசயை்பொடு லள வழங்கியது. 

 இது மதசிய மிை்சொரம் அனுப்புதை் லமயம் (NLDC) மற்றும் 5 பிரொந்திய மிை்சொரம் 

அனுப்புதை் லமயங் ள் (RLDCs) ஆகியவற்றிை் தசயை்பொடு லள மமற்பொரல்வ 

தசய்கிறது. 

 மதசிய மிை்சொரம் அனுப்புதை் லமயம் எை்பது மதசிய மிை்ச ்தி அலமப்பிை் 

ஒருங்கிலணந்தச ்தசயை்பொட்லட உறுதி தசய்யும் ஒரு உசச் அலமப்பொகும். 

 

இந்திய இராணுவத்தின் ெணியாளர் கல்லூரி - செண் அதிகாரி 

 இந்திய இ ோணுவ வ லோற்றில் முதல் முகறயோை, 6 பெண் அதிைோ ிைள் புைை்பெற்றப் 

ெோதுைோெ்புப் ெணிைள் ெணியோள  ்ைல்லூ ியில் (DSSC) இகணய உள்ளன .் 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்திய இ ோணுவமோனது, பெண் அதிைோ ிைளுை்கு நி ந்த ெ் ெணி 

வோய்ெ்பு வைங்கியகதயடுத்து இந்த நடவடிை்கையோனது ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டது. 

 இந்திய இ ோணுவத்தில் உள்ள மற்ற ெோடத் திட்டங்ைள்- ரதசிய ெோதுைோெ்பு ைல்லூ ி, 

உய ந்ிகலெ் ெகடெ்பி ிவு மற்றும் உய  ் ெோதுைோெ்பு ரமலோண்கம - அகனதத்ும் 

ெ ிந்துக ை்ைெ் ெடுகின்ற நிகலைளோகும். 

 ெோதுைோெ்புெ் ெணிைள் ெணியோள  ் ைல்லூ ிை்ைோன (DSSC) ரத வ்ு முகறயோனது ஒரு 

ரெோட்டித் ரத வ்ின் அடிெ்ெகடயிலோனதோகும். 

 ெோதுைோெ்புெ் ெணிைள் ெணியோள  ் ைல்லூ ிப் ெடிெ்பு என்ெது இந்திய  ோணுவதத்ினோல் 

நடத்தெ்ெடும் ஒர  ைல்லூ ியோகும். 

 1905 ஆம் ஆண்டில் நோசிை் அருரை ெோதுைோெ்புெ் ெணிைள் ெணியோள  ்ைல்லூ ி நிறுவெ் 

ெட்டது. 

 1907 ஆம் ஆண்டில், அது குபவட்டோவில் (இெ்ரெோது ெோகிஸ்தோன்) அகமந்துள்ள அதன் 

நி ந்த  இடத்திற்கு மோற்றெ்ெட்டது. 

 1947 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ மற்றும் ெோகிஸ்தோன் பி ிவிகனை்குெ் பிறகு, இது 

தமிை்நோட்டின் நீலகி ி மோவட்டதத்ில் உள்ள பவலிங்டன் இ ோணுவை் குடியிருெ்புெ் 

ெகுதிை்கு மோற்றெ் ெட்டது. 

 இது பசன்கன ெல்ைகலை்ைைைதத்ுடன் இகணை்ைெ்ெட்டுச ்பசயல்ெடுகிறது. 

 

டிஜிட்டல் ெக்திெ் பிரெெ்ாரத்தின் 4வது கட்டம்  

 ரதசிய மைளி  ் ஆகணயம் ஆனது கசெ ப்ீஸ் அறை்ைட்டகள மற்றும் பமட்டோ 

ஆகியவற்றுடன் இகணந்து இந்தெ் பி சச்ோ தத்ிகனத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 இது பெண்ைகள எண்ணிம முகறயில் திறகமயோனவ ை்ளோை மோற்றுவதில் ைவனம் 

பசலுத்துவமதொடு இகணயதத்ில் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் எந்தபவோரு சட்டவிர ோத அல்லது 

ரதகவயற்ற நடவடிை்கைைளுை்கும் எதி ோை எதி த்்துப் ரெோ ோடுவதற்ைோன ஒரு 

விழிெ்புண வ்ிகன வைங்குகிறது. 

 இது இகணய பவளியில், பெண்ைள் மற்றும் சிறுமிைளின் எண்ணிமத் திறகன 

ரமம்ெடுதத்ுதல் மற்றும் அதற்ைோன அதிைோ மளிதத்ல் பதோட ெ்ோன ஒரு இந்திய 

அளவிலோன திட்டமோகும். 
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அருண் சகாயல் 

 குடிய சுத் தகலவ  ் திப ௌெதி மு ம்ு அவ ை்ள் ஓய்வு பெற்ற இந்திய ஆட்சிெ் ெணி 

அதிைோ ியோன அருண் ரைோயகல ரத த்ல் ஆகணயதத்ின் ரத த்ல் ஆகணய ோை (EC) 

நியமிதத்ுள்ளோ .் 

 ஒருவ  ் ஆறு ஆண்டுைள் அல்லது 65 வயது பூ த்த்ியகடயும் வக , இவற்றுள் எது 

முந்கதயரதோ அதுவக  ரத த்ல் ஆகணய  ் அல்லது தகலகம ரத த்ல் ஆகணய  ்

ெதவிகய வகிை்ை முடியும். 

 1985 ஆம் ஆண்டு ெணித் பதோகுதிகயச ் ரச ந்்த ெஞ்சோெ் ெணிெ் பி ிவு ெகுதியின் 

அதிைோ ியோன ரைோயல், தகலகமத ்ரத த்ல் ஆகணய  ் ோஜீவ் குமோ  ்மற்றும் ரத த்ல் 

ஆகணய  ்அனுெ் சந்தி  ெோண்ரட ஆகிரயோருடன் ரத த்ல் ஆலணயத்திை் இகணந்து 

ெணியோற்ற உள்ளோ .் 

 ரைோயல் 2027 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ்மோதம் வக  இெ்ெதவியில் இருெ்ெோ .் 

 

நிசகாெரி சைாடி னகவினனெ் சொருள் 

 அந்தமோன் & நிை்ரைோெோ  ்தீவு அ சோனது, நிரைோெ ி ரஹோடி கைவிகனெ் பெோருளுை்கு 

புவிசோ  ்குறியீடு வைங்ைை் ரைோ ி தனது முதல் விண்ணெ்ெத்கதத் தோை்ைல் பசய்தது. 

 ரஹோடி என்ெது நிை்ரைோெோ ி ெைங்குடியின ின் ெோ ம்ெ ிய கைவிகனெ் பெோருள் ஆகும். 

 இது பெோதுவோை நிை்ரைோெோ  ் தீவுெ் ெகுதிைளில் இயை்ைெ் ெடுகிை்ற ஒரு ெை்ைவோட்டு 

மிதகவைள் பைோண்ட ெடகு ஆகும். 

 ஒரு ரஹோடிகய உருவோை்ைச ் தசய்வதற்ைோன பதோழில்நுட்ெத் திறன்ைள் நிரைோெோ ஸ்ீ 

இனதத்ின் முன்ரனோ ை்ளிடமிருந்து பெறெ்ெட்ட உள்ளூ  ் அறிகவ அடிெ்ெகடயோைை் 

பைோண்டதோகும். 

 ரஹோடி ெடைோனது, அெ்ெகுதியில் அல்லது அருைோகமயில் உள்ள தீவுைளில் இருந்து 

கிகடை்கும் ம ங்ைள் பைோண்டு ைட்டகமை்ைெ்ெட்டமதொடு அந்தெ் ெடகின் வடிவகமெ்பு 

எை்பது ஒவ்பவோரு தீவுப் ெகுதிை்கும் சற்று மோறுெடும். 
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 ஒரு தீவில் இருந்து மற்பறோரு தீவிற்கு மை்ைகளயும் பெோருட்ைகளயும் ஏற்றிச ்

பசல்வதற்கும், ரதங்ைோய்ைகள ஏற்றிச ் பசல்வதற்கும், மீன்பிடிதத்ல் மற்றும் ெந்தய 

ரநோை்ைங்ைளுை்ைோைவும் ரஹோடி ெடகுைள் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. 

 ெனோ ஸ் ெகுதியிகனச ்ரச ந்்த தண்டோய் எனும் (ெோல், உல  ்ெைங்ைள் மற்றும் மசோலோெ் 

பெோருட்ைள் பைோண்டு தயோ ிை்ைெ்ெடும் ெோனம்) புவிசோ  ் குறியீடு ரைோ ி ெதிவோன 

விண்ணெ்ெமோனது, பசன்கன புவிசோ  ் குறியீட்டு அலுவலைதத்ில் ெதிவு பசய்யெ் ெட்ட 

1,000வது விண்ணெ்ெமோகும். 

 

இந்திய மாநிலங்கள் ெற்றிய புள்ளிவிவரங்களின் னகசயடு 2021-22 

 

 இந்திய  ிச வ்் வங்கியோனது, “இந்திய மோநிலங்ைள் ெற்றிய புள்ளி விவ ங்ைளின் கைரயடு 

2021-22” என்ற தகலெ்பிலோன தனது ஏைோவது புள்ளி விவ  அறிை்கையிகன பவளியிட்டது. 

 இது இந்தியோவின் பி ோந்தியப் பெோருளோதோ ங்ைள் ெற்றிய வி ிவோனத் த வுைகள 

வைங்குகிறது. 

 சமீெதத்ிய அறிை்கையில் சுைோதோ ம் மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் ஆகிய இ ண்டு புதிய பி ிவுைள் 

ரச ை்்ைெ் ெட்டுள்ளன. 

 நடெ்பு நிதியோண்டில் ரெ ியல்  ீதியிலோன பெோருளோதோ ை் ைண்ரணோட்டம் ரந  ்மகறயோை 

உள்ளது. 

 இருெ்பினும், இந்தியோ இன்னும் உலைளவில் நிலவும் ெோதிெ்புைளோல் ெோதிை்ைெ் ெட்டு 

உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மோ ச் ் மோதத்தில் அகனதத்ு மோநிலங்ைளுை்கிகடயில் ைட்டகமெ்பு 

சோ ந்்த ஒன்ரறோபடோன்று பதோட ப்ுள்ள புதுெ்பிை்ைதத்ை்ை மின்சை்தி கமயங்ைளின் 

அதிைெட்ச திறகனை் பைோண்டதோை ை ந்ோடைோ மோநிலம் திைை்கிறது. 

 இதன் பமோதத் நிறுவல் திறன் 15,463 பமைோவோட் (MW) ஆகும். 

 அதகனத் பதோட ந்்து தமிை்நோடு (15,225 பமைோவோட்), குஜ ோத ் (13,153 பமைோவோட்) மற்றும் 

மைோ ோஷ்டி ோ (10,267 பமைோவோட்) ஆகிய மோநிலங்ைள் உள்ளன. 
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ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் அக்சடாெர ்மாதத் தரவரினெ 

 

 ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு அை்ரடோெ  ் மோததத்ிற்ைோன த வ ிகசயில் 

உத்த ெ் பி ரதசதத்ின் ெல மோவட்டங்ைள் மிைச ் சிறெ்ெோன பசயல்திறன் 

பைோண்டகவயோை ெதிவு பசய்யெ் ெட்டுள்ளன. 

 முை்ைணியிை் உள்ள மொவட்டங் ளிை் அம்பொைொ, மரொஹ்த ் மற்றும் ஃபரிதொபொத் 

ஆகியலவ முதை் 3 இடங் லளப் பிடிதத்ை. 

 உயர ்சொதலையொளர ்பிரிவிை் ரொணிப்மபட்லட 3வது இடம் தபற்றது. 

 சொதலையொளர ்பிரிவிை் மயிைொடுதுலற ்கு 3வது இடம் கிலடதத்து.  

 உயர ்சொதலையொளர ்ளொ  முை்மைறும் மொவட்டங் ளிை் நொம ் ை் முதலிடம் தபற்றது.  

 சிறந்த பசயல்திறன் பைோண்ட மோவட்டங்ைளின் பி ிவுைளில் ரவைமோை முன்ரனறி வரும் 

மோவட்டங்ைள்: ரமோன் (நோைோலோந்து), கிைை்கு பஜயிந்தியோ மகலெ் ெகுதிைள் (ரமைோலயோ) 

மற்றும் மரஹோெோ (உதத் ப் பி ரதசம்) ஆகியனவோகும். 

 

2023 ஆம் ஆண்டு ஷாங்காய் ஒத்துனழெ்பு அனமெ்பின் இனணயதளம் மற்றும் 

கருத்துரு 

 2023 ஆம் ஆண்டில் ஷோங்ைோய் ஒதத்ுகைெ்பு அகமெ்பின் தகலகமப் பெோறுெ்பிகன ஏற்று 

அடுத்த ஷோங்ைோய் ஒதத்ுகைெ்பு அகமெ்பின் உசச்ி மோநோட்கட நடதத் உள்ளதோல் 

அதற்ைோன அதிைோ ெ்பூ வ் வகலத்தளத்கத இந்தியோ அறிமுைெ் ெடுத்தி உள்ளது. 

 அடுத்த ஆண்டு இந்தியோவின் தகலகமயின் கீை் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் நிைை்வுைகள இந்த 

இகணயதளம் குறிெ்பிட்டுை் ைோட்டுகிறது. 

 இந்த மோநோட்டின் ைருத்துரு, "ெோதுைோெ்ெோன (SECURE) ஷோங்ைோய் ஒதத்ுகைெ்பு அகமெ்பு" 

என்ெதோகும். 

 இதில் குடிமை்ைளுை்ைோன ெோதுைோெ்புை்கு ‘S’, பெோருளோதோ  ரமம்ெோட்டிற்கு ‘E’, 

பி ோந்தியதத்ில் இகணெ்பு வசதிை்கு ‘C’, ஒற்றுகமை்கு ‘U’, இகறயோண்கம மற்றும் 

ஒருகமெ்ெோட்டுை்கு ‘R’, சுற்றுசச்ூைல் ெோதுைோெ்புை்கு ‘E' ஆகிய எழுதத்ுை்ைள் குறிை்ைெ் 

ெடுகின்றன. 

 உஸ்பெகிஸ்தோனின் சம ை்ண்ட் நை ில் நகடபெற்ற நிைை்வு ஒன்றில் ஷோங்ைோய் 

ஒதத்ுகைெ்பு அகமெ்பின் சுைற்சி முகற தகலகமப் ெதவிகய இந்தியோ பெற்றது. 

 இந்தியோ 2023 ஆம் ஆண்டு பசெ்டம்ெ  ்மோதம் வக  ஓரொண்டு ைோலதத்ிற்கு தகலகமப் 

ெதவியிகன வகிை்கும். 
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இந்தியாவின் முதல் சதசிய தற்சகானல தடுெ்புக் சகாள்னக     

 

 சுைோதோ ம் மற்றும் குடும்ெ நலத் துலற அகமசச்ைமோனது, ரதசிய தற்பைோகல தடுெ்பு ் 

பைோள்கையிகன பவளியிட்டது. 

 பெோது சுைோதோ  முன்னு ிகமை் பைோள்கையோை தற்பைோகலைகளத் தடுெ்ெதற்ைோை 

அ சோங்ைதத்ோல் உருவோை்ைெ்ெட்ட இத்தகைய முதல் வகையோன பைோள்கை இது ஆகும். 

 வரும் ெதத்ோண்டுைளில் மன ஆர ோை்கியதக்த ரமம்ெடுத்தச ் தசய்வதற்கும் 

தற்பைோகலைகளத் தடுெ்ெதற்குமோன ஒரு பசயல்ெோட்டு ் ைளதத்ிகன இை்பைோள்கை 

நிறுவ உள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், நோட்டில் தற்பைோகல மூலமோன இறெ்பு வீதத்திகன 10 

சதவீதமோைை் குகறெ்ெரத இை்பைோள்கையின் குறிை்ரைோள் ஆகும். 

 உலைளோவிய தற்பைோகலப் ெதிவுைளில் இந்தியோவில் ெதிவோன தற்பைோகலைளின் 

எண்ணிை்கையின் ெங்ைளிெ்பு தற்ரெோது பெண்ைள் மற்றும் ஆண்ைள் பி ிவுைளில் 

முகறரய 37 சதவீதம் மற்றும் 24.3 சதவீதமோைப் ெதிவோகியுள்ளது. 
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ெசுனம துனறமுகம் மற்றும் கெ்ெல் சொக்குவரத்திற்கான சிறெ்பு சதசிய னமயம் 

 மத்தியத் துகறமுைங்ைள், ைெ்ெல் ரெோை்குவ த்து மற்றும் நீ வ்ழிைள் அகமசச்ைமோனது, 

ெசுகமத் துகறமுைம் மற்றும் ைெ்ெல் ரெோை்குவ தத்ிற்ைோன இந்தியோவின் முதல் ரதசிய 

சிறெ்பு கமயதத்ிகன நிறுவ உள்ளதோை (NCoEGPS) அறிவித்தது. 

 இது மத்தியத் துகறமுைங்ைள், ைெ்ெல் ரெோை்குவ தத்ு மற்றும் நீ வ்ழிைள் அகமசச்ைதத்ின் 

சோை ம்ோலோ திட்டதத்ின் ைட்டகமெ்பின் கீை் பசயல்ெட உள்ளது. 

 இது இந்தியோவின் ைெ்ெல் துகறயில் ைோ ெ்ன் நடுநிகல மற்றும் சுைற்சி முகற 

பெோருளோதோ த்கத (CE) ரமம்ெடுத்தச ் தசய்வதற்ைோை ெசுகம முகறயிலோன ைெ்ெல் 

ரெோை்குவ தத்ிகன உருவோை்குவதற்ைோன ஒரு ஒழுங்குமுகற ் ைட்டகமெ்கெயும் 

மோற்றுத் பதோழில்நுட்ெத்கதயும் ஏற்றுை் பைோள்ளும் வல யிை் ஒரு பசயல் திட்டதத்ிகன 

உருவோை்ைச ்தசய்கிறது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் துகறமுைதத்ில் கையோளெ்ெடும் ஒரு டன் ச ை்குை்கு 

பவளியிடெ்ெடும் ைோ ெ்ன் பவளிரயற்றத்கத 30% வக யிை் குகறெ்ெதகன 

துகறமுைங்ைள் இலை்ைோைை் பைோண்டுள்ளன. 

 

கசமங் நீர்மின் நினலயம் 

 600 பமைோவோட் திறன் பைோண்ட ைபமங் நீ  ் மின் நிகலயத்கதப் பி தம  ் பதோடங்கி 

கவத்தோ .் 

 இது அ சுை்குச ் பசோந்தமோன வடகிைை்கு மின்சோ  ைைைத்தினோல் (NEEPCO) உருவோை்ைெ் 

ெட்டது. 

 இது அருணோசச்லெ் பி ரதசத்தின் ரமற்கு ைபமங் மோவட்டத்தில் அகமந்துள்ளது. 

 இது ைபமங் நதியின் துகண நதிைளோன பிசர்சோம் மற்றும் பதங்ைோ நதிைளின் 

நீர ோட்டதத்ிகன மின்சோ  உற்ெதத்ிை்குெ் ெயன்ெடுத்துகிறது. 

 இந்தியோவின் நீ  ் மின் ஆற்றலில் 40% அருணோசச்லெ் பி ரதசதத்ில் உற்ெதத்ி பசய்யெ் 

ெடுகிறது. 

 எனரவ, இந்த மோநிலம் "இந்தியோவின் ஆற்றல் கமயமோை" ைருதெ்ெடுகிறது. 

 

 

கழிவனறகள் 2.0 பிரெெ்ாரம் 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நை ெ்்புற விவைோ ங்ைள் துகற அகமசச்  ்ஹ த்ீெ் சிங் பூ ி 

ைழிவகறைள் 2.0 பி சச்ோ த்கதப் பெங்ைளூரு நை ில் பதோடங்கி கவதத்ோ .் 
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 குடிமை்ைள் மற்றும் நை ெ்்புற உள்ளோட்சி அகமெ்புைகள ஈடுெடுதத்ிய வகையிலோன 

கூட்டு நடவடிை்கைைள் மூலம் நை ெ்்புற இந்தியோவில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள பெோது மற்றும் 

சமூை ் ைழிெ்ெகறைளின் நிகலகய மோற்றுவகத இந்தப் பி சச்ோ ம் ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 இந்தெ் பி சச்ோ மோனது ஐந்து ைருத்துரு சோ ந்்த திட்டங்ைகள உள்ளடை்கியுள்ளது: 

o சமூை மற்றும் பெோது ் ைழிெ்ெகறைகள சுதத்ம் பசய்து ெ ோம ிெ்ெதில் ைவனம் 

பசலுத்துவதற்ைோன ‘ைழிவகற ரமலோண்கமை்ைோன மை்ைள் ஈடுெோடு' (People for Toilets), 

o பெோது ் ைழிெ்ெகறைகளப் பெோறுெ்பெடுத்து அலதப் ரெணுதல் எை்ற ஒரு 

நடவடிை்கைகய மு ்கிய ரநோை்ைமோைை் பைோண்ட ‘ைழிவகற ரமலோண்கமை்ைோன 

ெங்குதோ  ை்ள்’ 

o 'ைழிவகற வடிவகமெ்பு' என்ற ைருத்துருவின் கீை் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் வடிவகமெ்பு 

சோ ந்்த சவோல் பி சச்ோ ம் 

o பெோதுை் ைழிெ்ெகறைகள ரமம்ெடுத்துவதற்ைோை ெயன ை்ளின் ைருத்துைகள 

ஊை்குவிெ்ெதற்ைோன 'ைழிெ்ெகற குறிதத் உங்ைள் மதிெ்பீட்டிகன வைங்குங்ைள்' 

o ‘எனது எண்ணங்ைள் - நமது ைழிெ்ெகறைள்’ - இது ைழிவகறைள் குறித்தப் பெோது 

மை்ைளின் ைருத்கதச ்ரசை ிை்கும். 

 

 

ஒருங்கினணந்த துெ்ொக்கிெ ்சுடுதல் திறன் ெயிற்சி 

 இந்திய இ ோணுவதத்ின் பதன்ரமற்குெ் ெகடெ்பி ிவோனது,  ோஜஸ்தோனின் தோ  ்

ெோகலவனதத்ில் 'சதர்ுனோஷ்' என்ற ஒருங்கிகணந்தத் துெ்ெோை்கிச ் சுடுதல் திறன் 

ெயிற்சிகய ரமற்பைோண்டது. 

 இந்தெ் ெயிற்சியில், தக வழி மற்றும் வோன்வழித ் தோை்குதல்ைகள உள்ளடை்கிய 

ஒருங்கிகணந்த முகறயிலோன ெலத ெ்ெட்ட துெ்ெோை்கிச ்சுடுதல் தளங்ைள் ெயன்ெடுதத்ெ் 

ெட்டை. 

 

53 மணிசநர ெவால் 

 மத்திய தைவல் & ஒளிெ ெ்பு மற்றும் இகளரயோ  ்விவைோ ங்ைள் & விகளயோட்டுத ்துகற 

அகமசச்  ்அனு ோை் சிங் தோை்கூ ,் ‘நோகளய இந்தியோவின் 75 புதுகம ெகடெ்ெோள ை்ள்’ 

என்ற ரெோட்டிை்ைோன ‘53 மணிரந  சவோல்’ பி சச்ோ த்திகனத் துவை்கி கவத்தோ .் 

 இது 2வது நோகளய இந்தியோவின் 75 புதுகமப் ெகடெ்ெோள ை்ள் ரெோட்டியோகும். 

 டீம் ெ ப்ில் என்ற திக ெ்ெட இயை்ை நிறுவனதத்ின் டிய  ் கட ி என்ற திக ெ்ெடம், 

நோகளய இந்தியோவின் 75 புதுகமப் ெகடெ்ெோள ை்ள் நிைை்சச்ியின் 53 மணி ரந  சவோலில் 

பவற்றி பெற்ற திக ெ்ெடமோகும். 
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ெரவ்சதெ கீதா மசைாத்ெவம் 

 ஹ ியோனோ மோநிலத்தின் குருமசதத்ி தத்ில் ச வ்ரதச கீதோ மரஹோதச்வம் நகடபெற்று 

வருகிறது. 

 குடிய சுத் தகலவ  ் திப ௌெதி மு ம்ு அவ ை்ள் கீதோ யை்யோ நிைை்சச்ியில் முதை்லம 

நிைை்சச்ிைகள அ சு முகறெ்ெடித் பதோடங்கி கவதத்ொர.் 

 ஹ ியோனோ அ சோனது 1989 ஆம் ஆண்டு முதல், குருமசத்தி த்தில் கீதோ மரஹோதச்வ் 

விைோகவை் பைோண்டோடி வருகிறது. 

 2016 ஆம் ஆண்டில், கீதோ பஜயந்தி விைோகவ ச வ்ரதச கீதோ மரஹோதச்வமோை 

பைோண்டோடுவதற்கு ஹ ியோனோ அ சு முடிவு பசய்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு திருவிைோவில், ரநெோளம் ெங்குதோ   ்நோடோைவும், மதத்ியெ் பி ரதசம் 

ெங்குதோ   ்மோநிலமோைவும் விளங்கும். 
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ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

G20 அனமெ்பின் ெமய மன்றம் 

 G20 அலமப்பிை் சமயங் ளு ்கிலடயிைொை மை்றமொைது, இந்மதொமைசியொவிற்குப் 

பதிைொ  ஐ ்கிய அரபு அமீர தத்ிை் நலடதபற உள்ளது. 

 உை ளவிை் மைிதொபிமொைம் சொரந்்த மதிப்பு லளயும், புரிதலையும் மமம்படுதத்ச ்

தசய்வதற் ொ  அலைதத்ுத் துலற லளச ் மசரந்்த மதத் தலைவர ்ள், சமய நம்பி ்ல  

சொரந்்த அலமப்பு ள் மற்றும்  ைொசச்ொர அலமப்பு ள் ஆகியவற்லற ஒை்றிலண ் ச ்

தசய்வதற் ொ  இது நிறுவப்பட்டது. 

 இது “தசயலிை் ஈடுபட்டு வரும் பற்றுறுதிச ்சமூ ங் ள்: G20 தசயை்பொட்டு நிரை் மற்றும் 

அதற்கு அப்பொைொை துலற ளிை்”  வைம் தசலுதத்ும். 

 

 

நிதியியல் நடவடிக்னக ெணிக்குழுவின் ொம்ெல்நிறெ் ெட்டியல் 

 நிதியியை் நடவடி ்ல  பணி ்குழுவொைது (FATF), பொகிஸ்தொை் நொட்டிலை "அதி  

 ண் ொணிப்பு மதலவயுள்ள" (சொம்பை் நிற  பட்டியை்) நொடு ளிை் பட்டியலிை் இருந்து 

நீ ்கியுள்ளது. 

 நொை்கு ஆண்டு ளு ்குப் பிறகு இந்தப் பட்டியலிை் இருந்து பொகிஸ்தொை் நீ ் ப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது முதலிை் 2008 ஆம் ஆண்டிை் பட்டியலிை் மசர ்் ப்பட்டு, 2009 ஆம் ஆண்டிை் நீ ் ப் 

பட்டது எை்றொலும், பிை்பு 2018 ஆம் ஆண்டிை் மீண்டும் மசர ்் ப்பட்டது. 

 நிதியியை் நடவடி ்ல  பணி ்குழு எை்பது பயங் ரவொதத்திற்கு நிதியுதவி வழங் ை் 

மற்றும் பணமமொசடி மீதொை சரவ்மதச  ண் ொணிப்பு அலமப்பொகும். 

 மபரழிவு லள ஏற்படுதத்ும் ஆயுதங் ளிை் உருவொ ் தத்ிற்கு நிதியுதவி தசய்வலத 

எதிரத் ொள்வலதயும் இது மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது. 

 இது 1989 ஆம் ஆண்டிை் பொரஸ்ீ ந ரிை் நலடதபற்ற வளரச்ச்ி தபற்ற நொடு ளிை் G-7 

கூட்டத்திை் அலம ் ப்பட்டது. 

 இந்தியொ 2006 ஆம் ஆண்டிை் ‘பொரல்வயொளர’் அந்தஸ்து தபற்று இந்த அலமப்பிை் 

இலணந்த பிை்ைர ் 2010 ஆம் ஆண்டிை் அதை் முழு உறுப்பிைரொைது. 
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தீவிரவாத ஒழிெ்பு சதாடர்ொன ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்பு ெனெயின் ெந்திெ்பு 

 தீவிரவொத ஒழிப்பு ததொடரப்ொை ஐ ்கிய நொடு ளிை் பொது ொப்பு சலபயிை் (UNSC) இரண்டு 

நொள் சந்திப்பொைது, இந்தியொவிை் நலடதபற்றது. 

 பயங் ரவொதி ள் இலணயம், புதிய  ட்டண முலற மற்றும் ஆளிை்ைொ விமொைங் ள் 

ஆகியவற்லறப் பயை்படுதத்ுவது ததொடரப்ொை  ட்டுப்பொடு லள ் ல யொள்வதிை் இது 

 வைம் தசலுதத்ியது. 

 இந்தச ் சந்திப்பிை் மு ்கிய  ருதத்ுரு, ‘பயங் ரவொத மநொ ் ங் ளு ் ொ  புதிய மற்றும் 

வளரந்்து வரும் ததொழிை்நுட்பங் லளப் பயை்படுதத்ுவலத எதிரத்்தை்' எை்பதொகும். 

 

ஆசியக் கடசலார காவல்ெனட முகனமகளின் தனலவரக்ள் ெந்திெ்பு 

 18வது ஆசிய ்  டமைொர ்  ொவை்பலட மு லம ளிை் தலைவர ்ள் சந்திப்பொைது, 

(HACGAM) புது தடை்லியிை் நலடதபற்றது. 

 18 நொடு லளச ்மசரந்்த தமொதத்ம் 55 பிரதிநிதி ள் மற்றும் பிை்வரும் இரண்டு சரவ்மதச 

அலமப்பு ் ள் இந்தச ்சந்திப்பிை் பங்ம ற்கிை்றை. 

o ஆசியத் த வை் பகிரவ்ு லமயதத்ிை் (ReCAAP ISC)  ப்பை் ளு ்கு எதிரொ  மமற் 

த ொள்ளப்படும்  டற்த ொள்லள மற்றும் ஆயுத ் த ொள்லளலய எதிரத்த்ுப் 

மபொரொடுவதற் ொைப் பிரொந்திய ஒத்துலழப்பு ஒப்பந்தம். 

o மபொலதப் தபொருள் மற்றும் குற்றங் ளு ் ொை ஐ ்கிய நொடு ளிை் அலுவை ம் - 

உை ளொவிய  டை்சொர ்குற்றத் திட்ட அலமப்பு (UNODC-GMCP). 
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உலக முதலீட்டுெ் சொக்குகள் கண்காணிெ்பு அறிக்னக – 2022 

 ஐை்கிய நோடுைளின் வ த்த்ைம் மற்றும் ரமம்ெோட்டு மோநோட்டு அகமெ்ெோனது (UNCTAD) 

முதலீட்டுப் ரெோை்குைள் ைண்ைோணிெ்பு அறிை்கையோனது சமீெத்தில் பவளியிடெ் ெட்டது. 

 உலை நோடுைளோனது பெோருளோதோ  மந்தநிகலயில் சிை்கித் தவிெ்ெதோல் ெருவநிகல 

தணிெ்பு மற்றும் ஏற்பு சோ ந்்த முதலீட்டுத் திட்டங்ைளின் எண்ணிை்கை 7-12 சதவீதம் 

குகறந்துள்ளது. 

 தணிெ்பு மற்றும் ஏற்பு சோ ந்்தத் திட்டங்ைளுை்ைோன நிதி வைங்கீட்டிற்கு இகடயிலோன 

இகடபவளியும் இந்த ஆண்டு அதிைமோை இருந்தது. 

 700ை்கும் ரமற்ெட்ட புதுெ்பிை்ைதத்ை்ை எ ிசை்தி முதலீட்டு திட்டங்ைள் ஐர ோெ்ெோவில் 

அகமந்துள்ள நிலையிை் அகவ அந்நோட்டில் உள்ள அகனத்துத் திட்டங்ைளிலும் ெோதிை்கும் 

ரமற்ெட்டகவயோகும். 

 

உலக ஆற்றல் கண்சணாட்ட அறிக்னக 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு உலை எ ிசை்தி ைண்ரணோட்ட அறிை்கையோனது இந்த உலைளோவிய 

ஆற்றல் துலற மீதொை அதி ச்ச்ியின் தோை்ைங்ைள் ெற்றிய நுண்ணறிவுைகள வைங்ைச ்

தசய்வதற்ைோை சரவ்மதச ஆற்றை் மு லமயொை் பவளியிடெ்ெட்டது. 

 உலைளவில் புகதெடிவ எ ிபெோருட்ைளின் முன்னணி ஏற்றுமதியோள ோை  ஷ்யோ விளங்கி 

வருகிறது. 

 இயற்கை எ ிவோயு விகல முன்பனெ்ரெோதும் இல்லோத அளகவ எட்டியுள்ளது. 

 ெல வள ந்்து வரும் நோடுைளில் தவகுவொ  உய ந்்துள்ள ஆற்றல் விகலைள் உணவுெ் 

ெோதுைோெ்பின்கமகய இன்னும் ரமோசமோை்கியுள்ளன. 

 சமீெதத்ில் மின்சோ  வசதி பெற்ற சுமோ  ் 75 மில்லியன் மை்ைள் தங்ைள் எ ிசை்திை் 

ைட்டணத்கதச ்பசலுதத் முடியோத நிலையிை் உள்ளைர.் 

 100 மில்லியனுை்கும் அதிைமோன மை்ைள், தூய்கமயோன மற்றும் ெோதுைோெ்ெோன ஆற்றல் 

வளங்ைகளெ் ெயன்ெடுதத்ுவதற்குெ் ெதிலோை சகமயலுை்கு விறகுைகளச ் சோ ந்்து 

இருை்கும் நிகலயோனது அதிை ிை்ை வோய்ெ்புள்ளது. 
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தக்கார் ெரவ்சதெ அனமதி மற்றும் ொதுகாெ்பு மன்றம் 

 8வது தை்ைோ  ்ச வ்ரதச அகமதி மற்றும் ெோதுைோெ்பு மன்றம் ஆனது தசை லிை் உள்ள 

தை்ைோ ில் நகடபெற்றது. 

 இது 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுரதோறும் நடதத்ெ்ெடுகிறது. 

 ஆெ்பி ிை்ைோவின் இகறயோண்கம மற்றும் ெோதுைோெ்பு அம்சங்ைள் குறித்த பைோள்கை 

விவோதங்ைளுை்கு இந்த மன்றம் ஒரு முை்கியத் தளமோை மோறியுள்ளது. 

 இந்த மன்றத்தில் இந்தியோ அகமசச்ை நிகலயில் ெங்ரைற்ெது இதுரவ முதல் முகற ஆகும். 

 

உலக காெசநாய் அறிக்னக 2022 

 

 உலை சுைோதோ  அகமெ்ெோனது 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன உலை ைோசரநோய் அறிை்கையிகன 

பவளியிட்டது. 

 உலைளோவிய, பி ோந்திய மற்றும் ரதசிய அளவில்  ொச ரநோகயத் தடுதத்ல், ைண்டறிதல் 

மற்றும் சிகிசக்ச அளித்தல் ஆகியவற்றில் ைோசரநோய் எை்ற பதோற்றுரநோய் மீதொை 

ெல்ரவறு நோடுைளின் முன்ரனற்றம் ெற்றிய வி ிவோன மதிெ்பீட்கட வைங்குவதற்ைோை 

ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் பவளியிடெ்ெடுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 10.6 மில்லியனுை்கும் அதிைமோன மை்ைள் ைோசரநோயோல் ெோதிை்ைெ் 

ெட்டுள்ளன .் 

 2020 ஆம் ஆண்டின் புள்ளி விவ ங்ைளுடன் ஒெ்பிடும் ரெோது இது 4.5 சதவீதம் அதிைம் ஆகும். 

 6 மில்லியன் மை்ைள் ைோசரநோயோல் உயி ிைந்துள்ளன .் 

 இவ ை்ளில் 187,000 ரெ  ்எச.்ஐ.வி ரநோயோளிைள் ஆவ .் 

 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுைளுை்கு இகடயில் மருந்துைளுை்கு எதி ெ்்புத்திறன் 

பைோண்ட ைோசரநோயின் (DR-TB) ெோதிெ்பு 3 சதவீதம் அதிை ித்துள்ளது. 

 ைடந்த ஆண்டு, 450 000 புதிய  ிஃெோம்பிசின் மருந்திற்கு எதி ெ்்புத் திறன் பைோண்ட ைோச 

ரநோய் (RR-TB) ெோதிெ்புைள் ெதிவு பசய்யெ்ெட்டன. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் 7.1 மில்லியனோை இருந்த ைோசரநோய்ப் ெோதிெ்புைளின் எண்ணிை்கை 2020 

ஆம் ஆண்டில் 5.8 மில்லியனோைை் குகறந்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்த நிகலகம மோறியமதொடு 6.4 மில்லியன் மை்ைள் இந்த ைோச 

ரநோயினோல் ெோதிை்ைெ் ெட்டன .் 
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 2019 ஆம் ஆண்டில் 6 பில்லியன் அபம ிை்ை டோல ோை இருந்த அதத்ியோவசிய ைோசரநோய் 

ரசகவைளுை்ைோன உலை நோடுைளின் பசலவோனது 2021 ஆம் ஆண்டில் 5.4 பில்லியன் 

அபம ிை்ை டோல ோை குகறந்துள்ளது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலைளோவிய இலை்ைோன 13 பில்லியன் அபம ிை்ை டோல ை்ளில் 

50 சதவீதத்திற்கும் குகறவோகும். 

 ைடந்த 10 ஆண்டுைளில், 2021 ஆம் ஆண்டில் ைோசரநோய் ரசகவைளுை்ைோை வைங்ைெ்ெட்ட 

நிதியில் 79 சதவீதம் உள்நோட்டு வருவோய் மூலங்ைளிலிருந்து பெறெ்ெட்டது. 

 

டியாங்காங் விண்சவளி நினலயம் 

 தியோங்ைோங் விண்பவளி நிகலயத்தின் இறுதி விண்பவளிெ் பெட்டைமோன “பமங்டியன்” 

பவற்றிை மோை விண்ணில் ஏவெ்ெட்டது. 

 இது டியோங்ைோங் விண்பவளி நிகலயத்திலுருந்தது விண்ணில் ஏவெ்ெடும் மூன்றோவது 

மற்றும் இறுதி விண்பவளிெ் ெயண பெட்டைமோகும். 

 இந்தெ் பெட்டைமோனது 10 ஆண்டுைள் அல்லது அதற்கு ரமல் பசயல்ெடும் என எதி  ்

ெோ ை்்ைெ் ெடுகிறது. 

 

 "பமங்டியன்" என்ற பெயருை்கு "பசோ ை்்ைை் ைனவு" என்று பெோருளோகும். 

 இந்தெ் பெட்டைமோனது, தியோன்ரஹ கமயத் பதோகுதியுடன் ஒருமுகற இகணை்ைெ் 

ெட்டோல், மற்ற பெட்டைமோன பவன்ஷியன் உடன் இகணந்து விண்பவளி நிகலயதத்ின் T- 

வடிவ அகமெ்கெ இது நிகறவு பசய்யும். 

 பவன்ஷியன் பெட்டைமோனது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூகல மோததத்ில் விண்ணில் ஏவெ்ெட்டது. 

 தியோங்ைோங் விண்பவளி நிகலயம் தற்ரெோது சீனோ அ சினோல் ைட்டகமை்ைெ்ெட்டு, 

சீனோவின் மனித ை்கள ஏந்திச ்பசல்லும் விண்பவளி முைகமயினோல் இயை்ைெ் ெடுகிறது. 

 இது புவியின் ரமற்ெ ெ்பிலிருந்து 340 முதல் 450 கிமீ வக யிலோன பதோகலவில் புவி 

தோை்மட்டச ்சுற்றுெ்ெோகதயில் இயை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்த விண்பவளி நிகலயதத்ின் நிகறயோனது ச வ்ரதச விண்பவளி நிகலயதத்ின் 

நிகறயின் ஐந்தில் ஒரு ெங்ைோகும். 
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 அதன் அளவு கிட்டத்தட்ட பசயல்ெோடுைள் நிறுதத்ெ்ெட்ட  ஷ்யோவின் மி  ் விண்பவளி 

நிகலயத்திற்குச ்சமமோனதோகும். 

 

வலுக்கட்டாயமாக இடம் செயரத்்தெ்ெட்ட மக்கள் 

 அ தி ளு ் ொை ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் உய  ் ஆகணயத்தின் அறிை்கையின்ெடி, 

பூமியில் வோழும் 77 ரெ ில் ஒருவ  ்வலுை்ைட்டோயமோை இடம் பெய த்த்ெ்ெட்டுள்ளன .் 

 துன்புறுத்தல், ரமோதல்ைள், வன்முகற, மனித உ ிகம மீறல்ைள் மற்றும் பெோது ஒழுங்கை ் 

ைடுகமயோைச ் சீ க்ுகலை்கும் நிைை்வுைள் ைோ ணமோை தங்ைள் வீடுைகள விட்டு 

வலுை்ைட்டோயமோை இடம் பெய ந்்தவ ை்ளின் எண்ணிை்கை 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

ெோதியில் 103 மில்லியனோை உய ந்்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 25.7 மில்லியனோை இருந்த உலைளோவிய அைதிைள் மற்றும் 

ச வ்ரதசப் ெோதுைோெ்பிகன ரதடும் மை்ைளின் எண்ணிை்கை 24 சதவீதம் அதிை ிதத்ு 2022 

ஆம் ஆண்டின் நடுெ்ெகுதியில் 32 மில்லியனோை உய ந்்துள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு ஜூன் மோத இறுதியில், உலகின் அகனதத்ு அைதிைளில் ெோதிை்கும் ரமற் 

ெட்டவ ை்ள் (56 சதவீதம்) சி ியோ, பவனிசுலோ அல்லது உை்ர னிய நோட்டவ ை்ள் ஆவ .் 

 

 

முதல் முத்தரெ்புெ் ெயிற்சி 

 முதலோவது இந்தியோ-பமோசோம்பிை்-தோன்சோனியோ நொடு ளு ்கிலடமயயொை  ஒரு 

முத்த ெ்புப் ெயிற்சியோனது தோன்சோனியோவில் பதோடங்கியது. 

 இது ெயிற்சி மற்றும் சிறந்த நகடமுகறைகளெ் ெகி ந்்து பைோள்தல் மூலம் பெோதுவோன 

அசச்ுறுதத்ல்ைகள எதி ப்ைோள்ளச ் தசய்வதற்ைோன திறன் ரமம்ெோடு, இயங்கு திறகன 

ரமம்ெடுதத்ுதல் மற்றும் ைடல்சோ  ் ஒத்துகைெ்கெ வலுெ்ெடுத்துதல் உள்ளிட்ட மூன்று 

முை்கிய ரநோை்ைங்ைகளை் பைோண்டுள்ளது. 

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


                   
 

70 
 

 

 

உலகெ் ெருவநினல கண்காணிெ்பு அனமெ்பின் மாநாடு 

 

 பஜ ம்னியின் டோ ம்்ஸ்டோட் நை ில் ‘உலைப் ெருவநிகல ைண்ைோணிெ்பு அகமெ்பின் 

(GCOS)’ மோநோடோனது ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 இது வோனிகல பசயற்கைை் ரைோள்ைளின் அதிைெட்ச ெயன்ெோடு என்ற அகமெ்பினோல் 

(EUMETSAT) நடதத்ெ்ெட்டது. 

 இதற்கு உலை வோனிகல அகமெ்பு (WMO), யுபனஸ்ரைோவின் அ சுைளுை்கிகடரயயோன 

ைடல்சோ  ்ஆகணயம், ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் சுற்றுசச்ூைல் திட்ட அகமெ்பு மற்றும் 

ச வ்ரதச அறிவியல் சகெ ஆகியகவ இகணந்து நிதியுதவி வைங்குகின்றன. 

 இந்த மோநோட்டின் பி ைடனதத்ின்ெடி, பதோட  ் மற்றும் வி ிவோன ைண்ைோணிெ்புைகள 

உறுதிெ்ெடுதத் நிகலயோன மற்றும் நீண்ட ைோல நிதி அவசியமோகும். 

 

கருங்கடல் பிராந்தியத்திற்கான தானிய முன்சனடுெ்பு 

 ைருங்ைடல் பி ோந்தியதத்ிற்ைோன தோனிய ஒெ்ெந்தத்தில் இருந்து  ஷ்யோ சமீெத்தில் 

பவளிரயறியது. 

 உை்க னில் நிலவும் ரமோதல்ைளோல் ஏற்ெடும் உணவுெ் ெணவீை்ைத்கதை் குகற ் ச ்

தசய்வதற்ைோை இது பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 இது துருை்கி மற்றும் ஐை்கிய நோடுைள் சகெ ஆகியவற்றிற்கும்  ஷ்யோ மற்றும் உை்க ன் 

ஆகியவற்றிற்கும் இகடரயயோன ஒெ்ெந்தமோகும். 
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 தற்ரெோது  ஷ்யோவுடன் ரெோ ில் ஈடுெட்டுள்ள உை்க னில் இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யெ் 

ெடும் உணவு தோனியங்ைகளை்  பைோண்டு பசல்வதற்ைோன ெோதுைோெ்ெோனப் ெோகதகய 

உருவோை்ை இது முயல்கிறது. 

 இந்த ஒெ்ெந்தத்தின் கீை், உை்க னில் இருந்து ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் தோனியங்ைள், உணவு 

மற்றும் உ ங்ைள் ஆகியவற்றின் ஏற்றுமதியோனது மூன்று முை்கிய உை்ர னிய 

துகறமுைங்ைளில் இருந்து "ெோதுைோெ்ெோன ைடல்சோ  ் மனிதோபிமோன திட்ட வழிதத்டம்" 

வழியோை மீண்டும் பதோடங்ைெ்ெட அனுமதிை்ைெ்ெடும். 

 ைருங்ைடல் பி ோந்தியதத்ிற்ைோன தோனிய ஒெ்ெந்தம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 19 

ஆம் ரததியன்று ைோலோவதியோை உள்ளது. 

 அதகனெ் புதுெ்பிெ்ெதற்ைோன ரெசச்ுவோ த்்கதைள் 2022 ஆம் ஆண்டு அை்ரடோெ  ்மோதம் 

முழுவதும் ஐை்கிய நோடுைள் சகெயினோல் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டது. 

 இருெ்பினும், பசவஸ்ரடோரெோல் துகறமுைத்தில் நிறுத்தெ்ெட்டிருந்த தனது ைடற்ெகடை் 

ைெ்ெல்ைள் மீது ஆளில்லோ விமோனம் மூலம் நடத்தெ்ெட்ட தோை்குதல் ைோ ணமோை 

அை்ரடோெ  ்29 ஆம் ரததியன்று  ஷ்யோ இந்த ஒெ்ெந்தத்தில் இருந்து பவளிரயறியது. 

 

 

இஸ்சரல் சதரத்ல் 

 இஸ்மரை் நொட்டிை் முன்னோள் பி தம  ் பெஞ்சமின் பநதன்யோகு இஸ்ர ல் ரத த்லில் 

பவற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியிகனை் கைெ்ெற்றியுள்ளோ .் 

 அவ து கூட்டணி 90.7% வோை்குைள் தபற்று 120 இடங்ைளில் 65 இடங்ைகள ் ல ப்பற்றி 

உள்ளது. 

 பநதன்யோகு இஸ்ர ல் நோட்டின் வ லோற்றில் ஒரு வலதுசோ ி பைோள்கை சோ ந்்த 

அ சோங்ைத்கத அகமெ்ெோ  ்என்று எதி ெ்ோ ை்்ைெ் ெடுகிறது. 

 ைடந்த நோன்கு ஆண்டுைளில் இஸ்ர ல் நோட்டில் ஐந்தோவது முகறயோை ரத த்ல் நடத்தெ் 

ெடுகிறது. 

 பநதன்யோகு இஸ்ர லின் மிை நீண்ட ைோலம் ெதவி வகித்த ஒரு தகலவ  ்ஆவோ .் 

 பதோட ந்்து 12 ஆண்டுைள் ஆட்சியில் இருந்த நிலைலமயிை் இவ  ்2021 ஆம் ஆண்டில் ெதவி 

நீை்ைம் பசய்யெ்ெட்டோ .் 
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மலொர் கடற்ெனடப் ெயிற்சி 2022 

 ஜெ்ெோனில் பதோடங்கி நலடதபற்று வரும் 26வது ச வ்ரதச மலெோ  ் ைடற்ெகடப் 

ெயிற்சியில் இந்தியோ ெங்ரைற்றுள்ளது. 

 ஆஸ்திர லியோ, ஜெ்ெோன் மற்றும் அபம ிை்ைோ ஆகிய நோடுைளும் இந்தை் ைடற்ெகடப் 

ெயிற்சியில் ெங்ரைற்கின்றன. 

 இந்த மலெோ  ்ெயிற்சியோனது 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ மற்றும் அபம ிை்ைோ ஆகிய 

ைடற்ெகடைளுை்கு இகடரய பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 ஜெ்ெோன் 2015 ஆம் ஆண்டில் இெ்ெயிற்சியில் நி ந்த  உறுெ்பின  ்ஆனது. 

 

 

உலகெ் ெயணெ ்ெந்னத 2022 

 

 உலைெ் ெயணச ் சந்கதயோனது இலண்டனில் நகடபெறும் ஒரு மிைெ்பெ ிய ச வ்ரதச 

ெயணம் சோ ந்்த ைண்ைோட்சிைளில் ஒன்றோகும். 

 பெருந்பதோற்றிற்கு முந்கதய நிகலலமை்ரைற்ெ நோட்டிற்கு வரும் சுற்றுலோெ் 

ெயணங்ைளின் எண்ணிை்கையிகன மீட்படடு ் ச ் தசய்வதற்ைோை இந்த நிைை்வில் 

இந்தியோவின் ெங்ரைற்பு குறிெ்பிடத் தை்ைதோகும். 

 இந்த ஆண்டு ைண்ைோட்சியின் ைருத்துரு, ‘சுற்றுலோத் துகறயின் எதி ை்ோலம் இெ்ரெோது 

பதோடங்குகிறது’ என்ெதோகும். 

 

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


                   
 

73 
 

ெரவ்சதெ வறட்சி சநகிழ்திறன் கூட்டணி 

 

 ச வ்ரதச வறட்சி பநகிை்திறன் கூட்டணியோனது (IDRA) UNFCC அகமெ்பின் COP27 

மோநோட்டில் அறிமுைெ்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

 ஸ்பெயின் மற்றும் பசனைல் ஆகிய நோடுைள் இகணந்து ச வ்ரதச வறட்சி பநகிை் திறன் 

கூட்டணியிகன அறிமுைெ் ெடுத்தின. 

 இது எதி ை்ோலதத்ில் ஏற்ெட உள்ள வறட்சி நிகலயிகன எதி ப்ைோள்வதற்ைோன தயோ  ்

நிகலகய ரமம்ெடுதத்ுவதற்ைோன ஒதத்ுகைெ்கெ ரமம்ெடுத்துவகத ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 இந்தை் கூட்டணியில் 30 நோடுைள் மற்றும் 20 அகமெ்புைள் உள்ளன. 

 இந்த ஆண்டு பசெ்டம்ெ  ் மோததத்ில் நகடபெற்ற ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ் சகெயின் 

77வது அம வ்ில் ஸ்பெயின் நோடோனது ச வ்ரதச வறட்சி பநகிை்திறன் கூட்டணி குறித்து 

முதலில் அறிவித்தது. 

 சமீெதத்ிய வறட்சி நிைை்வுைள் எை்பலவ அளவிை் அடிை்ைடி ஏற்ெடுெகவயோைவும் 

ைடுகமயோனகவயோைவும் உள்ளன. 

 வறட்சி ஏற்ெடும் வீதமோனது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் 29 சதவீதம் அதிை ித்துள்ளது. 

 ஒவ்ரவோ  ் ஆண்டும் 55 மில்லியனுை்கும் அதிைமோன மை்ைள் இதனோல் ெோதிை்ைெ் ெடச ்

தசய்கின்றன .் 

 

உலகின் மிக நீளமான ெயணிகள் இரயில் 

 உலகின் மிை நீளமோன ெயணிைள் இ யிலிகன அறிமுைெ்ெடுதத்ிய நோடோை 

சுவிட்ச ல்ோந்து தற்ரெோது மோறியுள்ளது. 

 இந்த இ யிலில் 1910 மீட்ட ை்ள் நீளமோன மற்றும் 4,550 இருை்கைைள் பைோண்ட 100 

பெட்டிைள் உள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆண்டு அை்ரடோெ  ்29 ஆம் ரததியன்று சுவிஸ் ஆல்ெ் மகலத ்பதோட ில் உள்ள 

மகலெ் ெோங்ைோன நிலெ்ெ ெ்பு வழியோை இந்த இ யிலோனது இயை்ைெ்ெட்டது. 

 சுவிட்ச ல்ோந்தின் இ யில்ரவ அகமெ்பின் 175வது ஆண்டு நிகறகவை் குறிை்கும் 

விைோவில் இந்த இ யில் ரசகவ பதோடை்ைம் குறித்து அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 
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நாசிெம் மற்றும் நிசயா நாசிெத்திற்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானம் 

  ஷ்யோவோல் முன்கவை்ைெ்ெட்ட 'நோசிசத்கத மகிகமெ்ெடுத்துவலதத் தடுதத்ல் மற்றும் 

நிரயோ நோசிசத்கத எதி த்த்ுெ் ரெோ ோடுதல்’ எனெ்ெடும் ஒரு வக வுத் தீ ம்ோனதத்ிற்கு 

ஆத வோை இந்தியோ வோை்ைளிதத்ுள்ளது. 

 இனபவறி, இனெ் ெோகுெோடு, பவளிநோட்டவ  ் மீதோன பவறுெ்புண வ்ு மற்றும் அதனுடன் 

பதோட ப்ுகடய சகிெ்புத் தன்கமயின்கமயின் இத  சமைோல வடிவ பி சச்ிகனைகளத ்

தூண்டுவதற்கு ெங்ைோற்றும் பிற நகடமுகறைளும் இதில் அடங்கும். 

 ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெயில் வோை்பைடுெ்புை்குச ்சம ெ்்பிை்ைெ்ெட்ட இந்த வக வுத்  

தீ ம்ோனத்திற்கு இந்தியோ உட்ெட 105 நோடுைள் ஆத வு அளிதத்ன. 

 52 நோடுைள் (பெரும்ெோலும் வடை்கு அட்லோண்டிை் ஒெ்ெந்த அகமெ்பு மற்றும் ஐர ோெ்பிய 

நோடுைள்) இதற்கு எதி ோை வோை்ைளித்த நிலையிை், 15 நோடுைள் வோை்ைளிெ்ெதில் இருந்து 

விலகின. 
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BIMSTEC அனமெ்பின் 2வது சவளாண் அனமெெ்ரக்ள் கூட்டம் 

 

 மத்திய ரவளோண் அகமசச்ர ்நமரந்திர சிங் மதொம ின் தகலகமயில் BIMSTEC அகமெ்பின் 

2வது ரவளோண் அகமசச் ை்ள் சந்திெ்பிகன இந்தியோ நடத்தியது. 

 பூடோன், வங்ைோள ரதசம், ரநெோளம், மியோன்ம ,் இலங்கை மற்றும் தோய்லோந்து ஆகிய 

நோடுைளின் ரவளோண் அகமசச் ை்ள் இந்தச ்சந்திெ்பில் ெங்ரைற்றன .் 

 இந்த மோநோட்டில் BIMSTEC அகமெ்பின் உறுெ்பின  ் நோடுைளு ்கு இலடமய ரவளோண் 

ஒதத்ுகைெ்கெ (2023-2027) வலுெ்ெடுத்தச ் தசய்வதற்ைோன பசயல் திட்டம் ஒை்று ஏற்றுை் 

பைோள்ளெ் ெட்டது. 

 BIMSTEC அகமெ்ெோனது 1997 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெட்டது. 

 இதில் வங்ைோள ரதசம், பூடோன், இந்தியோ, ரநெோளம், இலங்கை ஆகிய ஐந்து பதற்ைோசிய 

நோடுைளும், மியோன்ம  ் மற்றும் தோய்லோந்து ஆகிய இ ண்டு பதன்கிைை்கு ஆசிய 

நோடுைளும் அடங்கும். 

 

இந்தியா-ஆசியான் நட்புறவு 

 

 2022 ஆம் ஆண்டிை், ஆசியொை்–இந்தியொ இருவரும் தைது 30 ஆண்டு ளொை 

கூட்டொண்லமலய அனுசரிப்பதொை், இது ஆசியொை்-இந்தியொ நட்புறவு ஆண்டொ  

அறிவி ் ப் பட்டுள்ளது. 
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 1992 ஆம் ஆண்டிை் ஆரம்பத்திை் இந்தியொ ஒரு துலறசொர ்பங்குதொரரொ  ஏற்று ் த ொள்ளப் 

பட்டது. 

 2002 ஆம் ஆண்டிை், இந்த உறவுமுலறயொைது உசச்ி மொநொடு அளவிைொை நிலை ்குத் தரம் 

உயரத்த்ப் பட்டது.  

 இறுதியொ , 2012 ஆம் ஆண்டிை் இது உதத்ிசொர ்கூட்டொண்லமயொ  தரம் உயரத்த்ப் பட்டது.  

 

19வது ஆசியான் இந்தியா உெச்ி மாநாடு 

  ம்மபொடியொவிை் மபணொம் தபை் ந ரிை் நலடதபற்ற 19வது ஆசியொை் இந்தியொ உசச்ி 

மொநொட்டிை் இந்தியொவிை் துலண ் குடியரசுத் தலைவர ் தலைலமயிைொை இந்தியப் 

பிரதிநிதி ள்  ைந்து த ொண்டைர.் 

 அரசியை், பொது ொப்பு, தபொருளொதொரம் மற்றும் சமூ  ்  ைொசச்ொர உறவு லள தரம் 

உயரத்த்ிட மவண்டி 2002 ஆம் ஆண்டு முதை் இந்தியொவும் ஆசியொனும் வருடொந்திர அளவிை் 

உசச்ி மொநொடு லள நடத்தி வருகிை்றை.  

 துலண ் குடியரசுத் தலைவர ் ம்மபொடியொவிை் மபணொம் தபை் ந ரிை் நலடதபற்ற 17வது 

கிழ ் ொசிய உசச்ி மொநொட்டிலும் உலரயொற்றிைொர.் 

 மபணொம் தபை்ைிை் நலடதபற்ற 40வது மற்றும் 41வது ஆசியொை் உசச்ி மொநொடு ளிை் ஒரு 

பகுதியொ  கிழ ் ொசிய உசச்ி மொநொடு நடத்தப்பட்டது. 

 ஆசியொை் குழுமத்திை் 11வது உறுப்பிைரொ  கிழ ்கு டிமமொர ் எை்ற நொட்டிலை 

அனுமதித்திட ஆசியொை் அலமப்பு த ொள்ல யளவிை் நட்பு ் த ொண்டிரு ்கிறது.  

 1999 ஆம் ஆண்டிை் இதிை்  ம்மபொடியொ அனுமதி ் ப்பட்ட பிறகு, இந்தப் பிரொந்திய 

மை்றதத்ிை் ஏறத்தொழ இரு தசொப்தங் ளு ்குப் பிறகு முதைொவது புதிய ஒரு உறுப்பிைர ்

அனுமதி ் ப்பட உள்ளது.  

 கிழ ்கு டிமமொர ்எை்பது முை்ைதொ  இந்மதொமைசியப் பிரொந்தியத்திை் ஒரு பகுதி ஆகும். 

 இது 2002 ஆம் ஆண்டிை் ஐ ்கிய நொடு ள் சலபயொை் அங்கீ ரி ் ப்பட்டது. 

 இது ஆசியொவிை் மிகுந்த இலளய ஜைநொய  நொடொ  அதலை மொற்றியது.  

 

17வது ஜி20 உெச்ி மாநாடு 

 இது இந்மதொமைசியொவிை் பொலி ந ரிை் நடதத்ப்பட்டது. 

 இந்த இரண்டு நொள் மொநொடு “ஒை்றொ  மீட் ப் படுமவொம், நை்றொ  வலுப்தபறுமவொம்” எை்ற 

 ருதத்ுருவிை் மமற்த ொள்ளப்பட்டது. 

 இந்த ஜி20 உசச்ிமொநொட்டிை் நி ழ்சச்ி நிரலிை் ஒரு பகுதியொ  மூை்று பயிற்சிப் 

பட்டலற ள் நடத்தப்பட்டை. 

 அலவ உணவு மற்றும் ஆற்றை் பொது ொப்பு, சு ொதொரம் மற்றும் எண்ணியை் உருமொற்றம் 

ஆகியைவொகும்.  

 இந்மதொமைசியொவொை் தலைலம தொங் ப்பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டிை் ஜி20 உசச்ி மொநொட்டிை் 

பிரதமர ்நமரந்திர மமொடி  ைந்து த ொண்டொர.்  

 உணவு மற்றும் பொது ொப்பு எை்ற தலைப்பிைொை ஜி20 பயிற்சிப் பட்டலறயிை் 

உலரயொற்றும் சமயதத்ிை், பிரதமர ் மமொடி உ ்லரைிை் இந்தியொவிை் நீண்ட ொை 
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நிலையொை மபசச்ுவொரத்்லத மற்றும் சொதுரியத்லத (Diplomacy) வலியுறுத்திைொர.்  

 இந்த நி ழ்விை் ரெ்ய அதிபர ்விளொடிமிர ்புதிை், பிமரசிை் மற்றும் தம ்சிம ொ நொட்டிை் 

தலைவர ்ள்  ைந்து த ொள்ளவிை்லை. 

 இந்த நி ழ்விை் இலணயதள வொயிலிை் உலரயொற்றிட உ ்மரைிய அதிபர ்விமளொடிமிர ்

தஜைை்கி ்கு அலழப்பு விடு ் ப்பட்டது. 

 ஜி20 மு ்கூட்டு எை்பது ஜி20 அலமப்பிற்குள்ளொ , தற்மபொலதய, முந்லதய மற்றும் அடுதத்ு 

வரப்மபொகும் தலைலம உறுப்பிைர ்லள அதொவது இந்மதொமைசியொ, இத்தொலி மற்றும் 

இந்தியொ ஆகிய நொடு லள ் குறிப்பிடுகிறது.  

 இந்தியொவொைது இந்மதொமைொசியொவிடமிருந்து 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 முதை் ஜி20 

தலைலமப் தபறுப்லப ஏற்று ் த ொண்டு 2023 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியொவிை் முதை் 

முலறயொ  ஜி20 தலைவர ்ளிை் உசச்ி மொநொட்டிலை நடதத் உள்ளது. 

 2023ம் ஆண்டிை் 18வது ஜி20 உசச்ி மொநொடு புதுதிை்லியிை் நடத்தப்படும்.  

 ஜி20 தலைலமப் தபொறுப்லபப் பிரதமர ் நமரந்திர மமொடியிடம் இந்மதொமைசிய அதிபர ்

மஜொம ொ விமடொமடொ ஒப்பலடத்தொர.் 

 

செருந்சதாற்று நிதி 

 அடுத்த உை ளொவியப் தபருந்ததொற்றிலை ் ல யொள மவண்டி,  ஜி20 அலமப்பிை் 

சு ொதொர மற்றும் நிதி அலமசச்ர ்ள் 1.4 டொைர ் பிை்லியை் அளவிைொை தபருந்ததொற்று 

நிதியிலைத் துவ ்கி லவத்தைர.் 

 ஜி20 அலமப்பு உறுப்பிைர ்ளும் ஜி20 அை்ைொத உறுப்பிைர ்ளும் சிை அற ் ட்டலள 

அலமப்பு ளும் இந்த நிதி ்குப் பங் ளிப்பு தசய்துள்ளை. 

 இது ஜி20 தலைலமப் பதவி ளிை் முலறமய இந்மதொமைசியொ மற்றும் இத்தொலி ஆகிய 

நொடு ளிை் தலைலமப் பதவியிை் மமம்படுத்தப்பட்டது. 

 அதமரி ் ப் மபரரசு அதிை் தமொத்தத்திை் மூை்றிை் ஒரு பங்கு அளவிற்கு 450 மிை்லியை் 

டொைர ்நிதியிலைப் பங் ளிதத்ு இரு ்கிை்றது. 

 முதை்முலறயொ  சரவ்மதசச ் சமூ ம் வளரும் நொடு ளிை் தபருந்ததொற்லறத் தடுத்தை், 

முை்கூட்டிய தயொரிப்பு மற்றும் பதிதைதிர ்நடவடி ்ல  ஆகியவற்று ்கு எை்று முதலீடு 

தசய்வதற் ொ  மவண்டி அரப்்பணி ் ப்பட்ட ஒரு நிதியளிப்பு முலற ்கு ஒை்று கூடி 

இரு ்கிை்றது.  

 

உலக மக்கள்சதானக – 8 பில்லியன் 

 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்15 ஆம் மததியை்று, உைகிை் ம ் ள் ததொல  8 பிை்லியை் (800 

ம ொடி) எை்ற அளலவ எட்டியிரு ்கிை்றது.  

 உை  ம ் ள்ததொல , 2030 ஆம் ஆண்டு வொ ்கிை் 8.5 பிை்லியை் எை்ற அளவிற்கும், 2050 

ஆம் ஆண்டு வொ ்கிை் 9.7 பிை்லியை் எை்ற அளவிற்கும், 2100 ஆம் ஆண்டு வொ ்கிை் 10.4 

பிை்லியை் எை்ற அளவிற்கும் உயரந்்திடும்.  

 எைினும், உைகிை் ம ் ள்ததொல  7 பிை்லியைிலிருந்து 8 பிை்லியைிற்கு உயரந்்திட 12 

வருடங் லள எடுத்து ் த ொண்டொலும், அடுதத்ு 9 பிை்லியை் அளவிலை எட்டிட 

மதொரொயமொ  12 வருடங் லள, அதொவது 2037 ஆம் ஆண்டிை், அலத எட்டும். 

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


                   
 

78 
 

 வருடொந்திரமொை உை  ம ் ள்ததொல  வள அறி ்ல யும் 1950 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

உைகிை் ம ் ள்ததொல  மி  ் குலறவொை மவ த்திை் மட்டுமம உயரந்்து வருகிை்றது 

எை்பலதயும் ம ொடிட்டு ்  ொட்டியுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இது ஒரு சதவிகிததத்ிற்கும் கீழ் குலறந்துள்ளது.  

 2022 ஆம் ஆண்டிை், மி  அதி  ம ் ள்ததொல  த ொண்ட இரண்டு பிரொந்தியங் ளுமம, 2.3 

பிை்லியை் ம ் ள்ததொல யுடை் ததை்கிழ ்கு ஆசியொவும் 2.1 பிை்லியை் ம ் ள் 

ததொல யுடை் மத்திய மற்றும் ததற் ொசியொவும் எை ஆசியொவிமைமய அலவ அலமந்து 

உள்ளை. 

 ஐ ்கிய நொடு ள் அலவயிை்  ணிப்பிை்படி, 2023 ஆம் ஆண்டு வொ ்கிை் உைகிை் மி  

அதி  ம ் ள்ததொல  த ொண்ட நொடொ  சீைொலவ விஞ்சி இந்தியொ உருதவடு ்  

இரு ்கிை்றது. 

 உைகிை் தமொத்த அளவிை் மூை்றிை் ஒரு பங்கிலை சீைொவும் இந்தியொவும் த ொண்டு 

உள்ளை. 

 சீைொவிற் ொை உை  வங்கியிை்  ணிப்பிை்படி 1.4 பிை்லியை் ம ் ள்ததொல லய விட 

இந்தியொ ஆைது ம ் ள்ததொல லய 1.38 பிை்லியை் எை ்  ணிதத்ுள்ளது.  

 2050 ஆம் ஆண்டு வலரயிை் உை  ம ் ள்ததொல யிை் பொதியளவிற்கும் மமைொை அளவிை் 

எகிப்து,  ொங்ம ொ, எதத்ிமயொப்பியொ, லநஜீரியொ, இந்தியொ, பொகிஸ்தொை், தொை்சொைியொ 

மற்றும் பிலிப்லபை்ஸ் ஆகிய 8 நொடு ளிை் மட்டும்  ணி ் ப்பட்ட அதி ரிப்பு இரு ்கும்.  
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வட்டியில்லா வங்கி முனற 

 

 ெோகிஸ்தோன் அ சோனது, இஸ்லோமியச ்சட்டதத்ின் கீை் 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் அந்நோட்டில் 

வட்டியில்லோ வங்கி முகறகய அமல்ெடுதத்த ்திட்டமிட்டுள்ளது. 

 வட்டியில்லோ வங்கி முகற என்ற ஒரு ைருதத்ோை்ைமோனது, இஸ்லோமிய வடிவ வங்கி 

முகறயிலிருந்துப் பெறெ்ெட்டது. 

 இது ஒரு பநறிமுகற சோ ந்்தத ் த நிகலைளின் அடிெ்ெகடயில் பசயல்ெடுவமதொடு 

முஸ்லிம்ைள் எந்த விதமோன வட்டிகயயும் பசலுத்துவகதரயோ அல்லது பெறச ்

தசய்வகதரயோ தடுை்கிறது. 

 இஸ்லோமியத்தின் பெோருளோதோ  ரநோை்ைங்ைகள அகடவதற்ைோன ெயனுள்ளச ் பசயற் 

ைருவியோை இது ைருதெ்ெடுகிறது. 

 ெோகிஸ்தோனில் தற்ரெோதுள்ள வட்டி அடிெ்ெகடயிலோன வங்கி முகறகய ஒழிெ்ெதற்ைோன 

முதல் மனு 1990 ஆம் ஆண்டில் தோை்ைல் பசய்யெ்ெட்டது. 

 கூட்டோட்சி ஷ ியத் நீதிமன்றம் ஆனது 2000 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் ரததிை்குள் இந்த 

முகறகய அமல்ெடுத்துமோறு அ சோங்ை அதிைோ ிைளுை்கு உதத் விட்டது. 

 ெல முகறயீடுைளுை்குெ் பிறகு, 2027 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ் 31 ஆம் ரததிை்குள் நோட்டின் 

வங்கி அகமெ்பில் இருந்து  ிெோ (இஸ்லோமியச ் பசோல்) எனெ்ெடும் வ ியிகன அைற்ற 

ரவண்டும் என்று அந்நீதிமன்றம் அ சோங்ைதத்ிற்கு உத்த வு விடுதத்து. 

 ெோகிஸ்தோனின் முதல் முழுகமயோன இஸ்லோமிய வங்கியோன மீசோ ெோங்ை் 2000 ஆம் 

ஆண்டின் முற்ெகுதியில் நிறுவெ்ெட்டது. 

 

ஆெ்பிரிக்க காரெ்ன் ெந்னத முன்சனடுெ்பு 

 ஆெ்பி ிை்ை ரமம்ெோட்டு வங்கியோனது (AfDB) ஆெ்பி ிை்ை ைோ ெ்ன் ஆத வுத் திட்டம் 

எனெ்ெடும் இ ண்டு ஆண்டுைள் அளவிலோன ஒரு பதோழில்நுட்ெ உதவித் திட்டத்கத 

அறிமுைெ் ெடுத்தியுள்ளது. 
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 இது அந்நோட்டின் எ ிசை்தி, சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் ெருவநிகல மோற்றத் துகறயோல் 

பசயல்ெடுதத்ெ் ெடுகிறது. 

 இந்தத் திட்டமோனது வங்கியோல் பெறெ்ெட்ட முதலீட்டுத் திட்டங்ைளின் ைோ ெ்ன் நிதித் 

திறகனை் ைண்டறிந்து மதிெ்பிடும் ஒரு மதிெ்ெோய்வு பசயல்முகறகய உள்ளடை்கியது. 

 

வட்டியில்லா வங்கி முனற 

 

 ெோகிஸ்தோன் அ சோனது, இஸ்லோமியச ் சட்டத்தின் கீை் 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் அந்த 

நோட்டில் வட்டியில்லோ வங்கி முகறகய அமல்ெடுதத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது பநறிமுகற சோ ந்்த த நிகலைளின் அடிெ்ெகடயில் பசயல்ெடுவமதொடு அது 

முஸ்லிம்ைள் எந்தவிதமோன வட்டிகயயும் பசலுதத்ுவகதரயோ அல்லது பெறுவகதரயோ 

தடுை்கிறது. 

 இஸ்லோமியத்தின் பெோருளோதோ  ரநோை்ைங்ைகள அகடவதற்ைோன ெயனுள்ளச ் பசயற் 

ைருவியோை இது ைருதெ்ெடுகிறது. 

 இருெ்பினும், இகவ ஷ ியோ சட்டங்ைளுை்கு இணங்ைவில்கல என்றோலும், தற்ரெோதுள்ள 

ச வ்ரதச நிதிசோ  ்உறுதிெ்ெோடுைகள நிகறரவற்றச ்தசய்வதற்கு ெோகிஸ்தோன் ைடகமெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 

சீ விஜில் 22 ெயிற்சி 

 இந்தியோ முழுவதுமோன ைடரலோ ப் ெோதுைோெ்புப் ெயிற்சியோன 3வது ‘சீ விஜில் 22’ எை்ற 

ெயிற்சியிகன இந்தியை் ைடற்ெகட ரமற்பைோண்டது. 

 சீ விஜில் என்ெது 2018 ஆம் ஆண்டில் ைருதத்ோை்ைம் தசய்யெ் ெட்ட ரதசிய அளவிலோன ஒரு 

ைடரலோ ெ் ெோதுைோெ்புெ் ெயிற்சியோகும்.  

 ைடரலோ ை் ைோவல்ெகட மற்றும் ைடல்சோ  ் நடவடிை்கைைளில் ஈடுெட்டுள்ள பிற 

அகமசச்ைங்ைளின் ஒருங்கிகணெ்புடன் ரச த்த்ு இந்தியை் ைடற்ெகடயினோல் இந்தெ் 

ெயிற்சி நடதத்ெ்ெடுகிறது. 
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 இந்தெ் ெயிற்சியோனது ‘26/11’ தோை்குதகலத் பதோட ந்்து, ைடல்சோ  ் ெோதுைோெ்கெ 

ரமம்ெடுத்துவதற்ைோன ெல்ரவறு நடவடிை்கைைகள உறுதிெ்ெடுதத்ுகிறது. 

 சீ விஜில் மற்றும் TROPEX ஆகிய இ ண்டும் ஒருரச , ைடல்சோ  ்ெோதுைோெ்பு சோ ந்்த ெல்ரவறு 

சவோல்ைள் முழுவகதயும் எதி ப்ைோள்ளும் நடவடிை்கைைகள உள்ளடை்கும். 

 ரெோ ை்்ைள அளவிலோன தயோ ந்ிகல பசயல்ெோட்டுப் ெயிற்சி (TROPEX) என்ெது இ ண்டு 

ஆண்டுைளுை்கு ஒருமுகற நடத்தெ்ெடும் ஒரு இ ோணுவெ் ெயிற்சியோகும். 

 

 

ொர்சகன் நடவடிக்னக 

 ஆெ்பி ிை்ைோவில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டு வரும் ெோ ர்ைன் எனெ்ெடும் ெத்தோண்டு ைோல 

இ ோணுவ நடவடிை்கை முடிவுை்கு வந்ததோை பி ோன்ஸ் அறிவிதத்து. 

 பி ோன்ஸ் அ சோனது தனது இ ோணுவ நடவடிை்கைைகள 2013 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 

மோதத்தில் ச வ்ல் நடவடிை்கை என்ற தகலெ்பில் சரஹல் ெகுதியில் பதோடங்கியது. 

 இது வடை்கு மோலி நொட்டிை் ெகுதியின் ைட்டுெ்ெோட்கடை் கைெ்ெற்றிய அல்-பைோய்தோ 

அகமெ்புடன் பதோட ப்ுகடய இஸ்லோமிய தீவி வோதிைகள ் குறிகவத்து தோை்குவகத 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டது. 
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ொரஸ்ீ அனமதி மன்றத்தின் 5வது ெதிெ்பு 

 பொரீஸ் அலமதி மை்றம் எை்பது 2018 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்ட ஒரு இைொப மநொ ் ம் 

அற்ற பிரொை்ஸ் நொட்டு அலமப்பொகும். 

 "பை்மவறு தநரு ் டியிலிருந்து தவளிமயறுதை்" எை்ற  ருப்தபொருளிை் அடிப்பலடயிை் 

இது ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டது. 

 இது உை த் தலைவர ்ள் மற்றும் சரவ்மதச அலமப்பு ளிை் தலைவர ்ள் மற்றும் 

உைத ங்கிலும் உள்ள தபொதுச ் சமூ ம் மற்றும் தைியொர ் துலறலயச ் மசரந்்த 

தலைவர ்ளிை் வருடொந்திர ் கூட்டத்லத நடத்துகிறது. 

 இந்த வருடொந்திர நி ழ்விை் குறி ்ம ொள், சரவ்மதச மமொதை் லள மநரடியொ  நிவரத்த்ி 

தசய்வது அை்ை, ஆைொை் தைியொர ் மற்றும் தபொதுச ் சமூ ப் பங் ொளர ்ள் பைரு ்கு 

இலடமய மபசச்ுவொரத்்லதலயத் ததொடங்குவதற் ொை சரவ்மதச அரங்ல  வழங் ச ்

தசய்வதொகும். 

 சுவிட்சரை்ொந்து நொட்டிை் டொமவொஸிை் உள்ள உை ப் தபொருளொதொர மை்றத்திை் 

தபொருளொதொரம் மற்றும் நிதிப் பிரசச்ிலை ள் மற்றும் முைிச ் பொது ொப்பு மொநொட்டிை் 

பொது ொப்புச ்சி ் ை் ள் தீர ்் ப் படுகிை்றை. 

 

ஆசியா-ெசிபிக் ெகுதியில் உள்ள மிகெ்செரிய தரவு னமயெ ்ெந்னதகள் 

 லஹதரொபொத், தசை்லை மற்றும் புது திை்லி ஆகியலவ ஆசிய-பசிபி ் (APAC) 

பிரொந்தியதத்ிை் உள்ள மூை்று சிறந்த தரவு லமயச ்சந்லத ளொ  உருவொகியுள்ளை. 

 இது லநட் ஃபிரொங்கிை் அறி ்ல யிை்படி தபறப்பட்ட ஒரு த வைொகும். 

 தரவு லமயம் எை்பது தபரிய அளவிைொை தரலவச ் மச ரி ் , தசயைொ ் , மசமி ்  

மற்றும் அலதப் பரப்புவதற்கு நிறுவைங் ள் அவற்லறப் பயை்படுத்துகிை்ற வல யிை் 

தநட்தவொர ்் தசய்யப்பட்ட  ணிைி ள், மசமிப்ப  அலமப்பு ள் மற்றும்  ம்ப்யூட்டிங் 

உள் ட்டலமப்பு ஆகியவற்லற ் த ொண்ட ஒரு வசதி ஆகும். 

 

ஆெ்கானிஸ்தான் சதாடரெ்ான மாஸ்சகா ொணியிலான ஆசலாெனன கூட்டம் 

 

 ஆெ்ைோனிஸ்தோன் பதோட ெ்ோன மோஸ்ரைோ ெோணியிலோன நோன்ைோவது ஆரலோசகன 

கூட்டத்தில் இந்தியோ ெங்ரைற்றது. 
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  ஷ்யோ, ஆெ்ைோனிஸ்தோன், சீனோ, ெோகிஸ்தோன், ஈ ோன் மற்றும் இந்தியோ ஆகிய நோடுைளின் 

சிறெ்புெ் பி திநிதிைளின் ஆரலோசகனை்ைோன ஆறு-த ெ்பு பநறி முகறயின் 

அடிெ்ெகடயில் இது 2017 ஆம் ஆண்டில் அறிமுைெ்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில்  ஷ்யோவில் நகடபெற்ற மோஸ்ரைோ ெோணியிலோன கூட்டத்தில் இந்தியெ் 

பி திநிதிைளும் தலிெோன் அதிைோ ிைளும் முதன்முகறயோை ரநருை்கு ரந  ்சந்தித்தன .் 

 

சீ சுவாரட்ு 2 ெயிற்சி 

 INS தி ிைண்ட் ைெ்ெலோனது, ஒருங்கிகணந்த ் ைடற்ெகடைள் தகலகமயிலோன "சீ 

சுவோ ட்ு 2 " ெயிற்சியில் ெங்ரைற்றுள்ளது. 

 ரெோகதெ்பெோருள் வ த்்தைத்கதத ் தடுெ்ெதற்ைோைவும், ைடதத்ல் நிறுவனங்ைள் தோங்ைள் 

ரமற்பைோள்ளும் தீயச ் பசயல்ைளுை்கு ைடல் வழிைகளப் ெயன்ெடுதத்ுவகதத ்

தடுெ்ெதற்ைோைவும் இந்த நடவடிை்கை ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டது. 

 இந்த ஆண்டு ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட இந்தெ் ெயிற்சியோனது அதன் 30வது ஆண்டு 

நிகறகவை் குறிப்பமதொடு இது ஜெ்ெோன் ைடல்சோ  ்தற்ைோெ்புெ் ெகடயோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ் 

ெட்டது. 

 கீன் சுவோ ட்ு ெயிற்சி என்ெது அபம ிை்ை இ ோணுவதத்ிற்கும் ஜெ்ெோன் தற்ைோெ்புெ் 

ெகடை்கும் இகடயிலோன கூட்டு மற்றும் இருத ெ்பு ைளெ் ெயிற்சியோகும். 

 

தந்த வரத்்தகம் சதாடர்ொன வாக்சகடுெ்பில் இந்தியாவின் வாக்கு 

 

 ஆெ்பி ிை்ை யோகனத் தந்தங்ைகள வணிை  ீதியில் விற்ெகன பசய்வதற்ைோன ஒரு 

வோை்பைடுெ்பில் இந்தியோ முதன்முகறயோை விலகியுள்ளது. 

 இது எட்டு சிவிங்கிெ் புலிைகள இடம் மோற்றச ் தசய்வதற்ைோை நமீபியோவுடன் ரமற் 

பைோள்ளெ்ெட்ட ஒரு ச ியீட்டு ஒெ்ெந்தத்திை் மீதொை சந்மத ங் லள வலுெ்ெடுதத்ச ்

தசய்கிறது. 

 ரெோஸ்வோனோ, நமீபியோ, பதன்னோெ்பி ிை்ைோ மற்றும் ஜிம்ெோெ்ரவ ஆகிய நோடுைளின் 

அ சோங்ைங்ைளோல் குவிதத்ு கவை்ைெ்ெட்டுள்ள யோகனத் தந்தங்ைகள வணிை  ீதியோை 

விற்ெகன பசய்ய அனுமதிை்கும் திட்டத்கத ஜிம்ெோெ்ரவ அறிமுைெ்ெடுதத்ியது. 
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 CITES என்ெது ச வ்ரதச வ த்்தைதத்ில் நிலவும் அசச்ுறுத்தல்ைளில் இருந்து அழிந்து வரும் 

தோவ ங்ைள் மற்றும் விலங்குைகளெ் ெோதுைோெ்ெதற்ைோன ஒரு ெலத ெ்பு ஒெ்ெந்தம் ஆகும். 

 CITES ஆனது முற்றிலும் வ த்த்ைத்கதத் தகட பசய்வதன் மூலம் அல்லது ைடுகமயோன 

ைட்டுெ்ெோடுைகள நி ண்யிெ்ெதன் மூலம் அதிைப் ெோதிெ்பிற்கு உள்ளோை்ைெ்ெடும் 

38,000ை்கும் ரமற்ெட்ட உயி ினங்ைகளப் ெோதுைோை்கிறது. 

 

இந்திய-ெசிபிக் பிராந்தியெ் செெச்ுவாரத்்னத (IPRD) 2022 

 இந்திய ் ைடற்ெகடயின் மூன்று நோட்ைள் அளவிலோன உய ந்ிகல பி ோந்திய உத்திசோ  ்

ரெசச்ுவோ த்்கதயோன "2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய-ெசிபிை் பி ோந்தியப் ரெசச்ு 

வோ த்்கதயோனது" (IPRD-2022) புது படல்லியில் நகடபெற்றது. 

 இது இந்திய-ெசிபிை் பி ோந்தியம் பதோட ெ்ோன ைடல்சோ  ் பி சச்ிகனைள் குறிதத் 

விவோதங்ைகள ரமம்ெடுதத்ுவதற்கும், ைருதத்ுெ் ெ ிமோற்றத்கத ரமம்ெடுதத்ுவதற்கும் 

முயல்கின்ற ஒரு வருடோந்தி  ச வ்ரதச மோநோடோகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய-ெசிபிை் பி ோந்தியப் ரெசச்ுவோ த்்கதயின் ைருதத்ுரு, "இந்திய-

ெசிபிை் பெருங்ைடல் முன்பனடுெ்பிகனச ்பசயல்ெடுதத்ுதல்" என்ெதோகும். 

 

 

இந்தியா - ஆஸ்திசரலியா இனடயிலான தனடயற்ற வரத்்தக ஒெ்ெந்தம் 

 இந்தியோவிற்கும் ஆஸ்திர லியோவிற்கும் இகடயிலோன தகடயற்ற வ த்த்ை 

ஒெ்ெந்ததத்ிற்கு ஆஸ்திர லிய நோடோளுமன்றம் ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இந்த ஒெ்புதகலத ் பதோட ந்்து, இந்தியோ-ஆஸ்திர லியோ பெோருளோதோ  ஒத்துகைெ்பு 

மற்றும் வ த்த்ை ஒெ்ெந்தம் (AI-ECTA) ஆனது தற்ரெோது ெ ஸ்ெ மோை ஒெ்புை் பைோள்ளெ் ெட்ட 

ரததியிலிருந்துச ்பசயல்ெோட்டிற்கு வரும். 

 இந்தத் தகடயற்ற வ த்த்ை ஒெ்ெந்தமோனது ஆஸ்திர லியச ்சந்கதயில் இந்தியோவின் 6,000 

மோபெரும் துகறைளுை்கு வ ியில்லோ அணுைலுை்ைோன வோய்ெ்பிகன வைங்கும். 

 ஜவுளி, ரதோல், அகறைலன்ைள், நகைைள் மற்றும் இயந்தி ங்ைள் ஆகியகவ இதில் 

அடங்கும். 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திர லியோவுை்கு 8.3 பில்லியன் டோல  ்மதிெ்புள்ள பெோருட்ைகள 

இந்தியோ ஏற்றுமதி பசய்துள்ளது. 

 இந்தை் ைோலெ்ெகுதியில் ஆஸ்திர லியோவில் இருந்து இந்தியோவிற்கு ரமற்பைோள்ளெ் ெட்ட 

இறை்குமதியின் மதிெ்பு 16.75 பில்லியன் டோல ோகும். 
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கருட ெக்திப் ெயிற்சி 

 

 இந்ரதோரனசியோவின் ை வோங் ெகுதியில் நகடபெறும் ‘ைருட சை்தி’ என்ற 8வது இரு த ெ்பு 

இ ோணுவெ் ெயிற்சியில் இந்திய மற்றும் இந்ரதோரனசியெ் ெகடைள் ெங்ரைற்கின்றன. 

 இது இரு நோட்டுெ் ெகடைளின் சிறெ்புெ் ெகடெ் பி ிவுைளுை்கு இகடரய பு ிதல், 

ஒதத்ுகைெ்பு மற்றும் இயங்குந் தன்கமகய ரமம்ெடுதத்ச ் தசய்வகத ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 

யுசனஸ்சகா-இந்தியா-ஆெ்பிரிக்கா சைக்கத்தான் 2022 

 யுபனஸ்ரைோ-இந்தியோ-ஆெ்பி ிை்ைோ ரஹை்ைதத்ோன் எை்ற நிைை்வோனது உதத் ப் 

பி ரதசத்தில் உள்ள பைௌதம புத்த  ்ெல்ைகலை் ைைைதத்ில் பதோடங்ைெ் ெட்டுள்ளது. 

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


                   
 

86 
 

 இது அந்த அகமெ்பின் நோடுைள் எதி ப்ைோள்ளும் பெோதுவோன சவோல்ைகள எதி  ்

பைோள்வகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டமதொடு, ைலோசச்ோ  ஒருங்கிகணெ்புை்கு ஒரு 

கமயமோைவும் பசயல்ெடுகிற வல யிை் 36 மணிரந ம் நகடபெறும் ஒரு வருடோந்தி  

நிைை்வோகும். 

 இது இந்தியோ மற்றும் அதன் ஆெ்பி ிை்ைெ் ெங்குதோ  நோடுைகளச ்ரச ந்்த மோணவ ை்ள், 

ைல்வியோள ை்ள், ஆசி ிய ை்ள் மற்றும் ஆ ோய்சச்ி சமூைதத்ினக  ஒன்றிகணை்கிறது. 

 

 

உலகின் 'நீண்ட கால' எரிவாயு விநிசயாக ஒெ்ெந்தம் 

 ைதத்ோ  ்ஆற்றை் நிறுவனமோனது, சீனோவுடனோன தனது 27 ஆண்டு ைோல இயற்கை எ ிவோயு 

விநிரயோை ஒெ்ெந்தம் குறித்து அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ஆசிய நோடுைளுடனோன உறவுைகள வலுெ்ெடுத்தியதோல், LNG பதோழில்துகறயின் 

வ லோற்றில் இதுவக  ரமற்பைோள்ளெ்ெடோத ஒரு "நீண்ட ைோல" ஒெ்ெந்தம் ஆகும். 

 அ சிற்குச ்பசோந்தமோன இந்த எ ிசை்தி நிறுவனமோனது, ஆண்டிற்கு நோன்கு மில்லியன் 

டன் தி வமோை்ைெ்ெட்ட இயற்கை எ ிவோயுவிகனச ்சீனோவிற்கு அனுெ்பும். 

 சீனோ, ஜெ்ெோன் மற்றும் பதன் பைோ ியோ ஆகியவற்றிகன உள்ளடை்கிய ஆசிய நோடுைள் 

ைதத்ோ ின் எ ிவோயுை்ைோன ஒரு முை்கியச ்சந்கதயோகும். 

 

 

உலக ஊடக மாநாடு 

 உலை ஊடை மோநோட்டின் பதோடை்ை விைோ அபுதோபியில் நகடபெற்றது. 

 “ஊடைத் துகறயின் எதி ை்ோலத்கத வடிவகமத்தல்” என்ற ைருதத்ுருவின் கீை் இந்த மூன்று 

நோட்ைள் அளவிலோன நிைை்வு நகடபெற்றது. 

 ADNEC குழுமமோனது அமீ ைச ்பசய்தி முைகமயுடன் இகணந்து இந்தச ்சந்திெ்பு மற்றும் 

ைண்ைோட்சி மோநோட்டிகன ஏற்ெோடு பசய்துள்ளது.  
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சொருளாதாரெ ்செய்திகள் 

எஃகு உற்ெத்தித் திறன் 

 பதோழில் மற்றும் உள்நோட்டு வ த்்தை ரமம்ெோட்டுத் துகறயின் (DPIIT) தைவலின் ெடி, 

தற்ரெோது நோட்டின் பமோதத் எஃகு உற்ெதத்ித் திறன் ஆனது 154 மில்லியன் டன் (MT) ஆகும். 

 இந்தியோ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் மோததத்ில் 10.14 பமட் ிை் டன் ைசச்ோ எஃகு உற்ெதத்ி 

பசய்ததன் மூலம் உலகின் இ ண்டோவது பெ ிய எஃகு உற்ெத்தியோள ோை மோறியுள்ளது. 

 உள்நோட்டு உற்ெத்தித் திறன்ைகள ரமம்ெடுத்துவதற்ைோை, அடுத்த 9-10 ஆண்டுைளில், 

ஆண்டிற்கு 154 பமட் ிை் டன்னோை உள்ள ைசச்ோ எஃகு உற்ெதத்ித் திறகன ஆண்டிற்கு 300 

பமட் ிை் டன்னோை இ ட்டிெ்ெோை்குவதற்கு இந்தியோ இலை்கு நி ண்யித்துள்ளது. 

 

ரஷ்யா - இந்தியா இனடயிலான வரத்்தகம் 

 

 இந்திய வ த்த்ைதத்ில் ைடந்த ஆண்டு 25வது இடதத்ில் இருந்த  ஷ்யோ தற்ரெோது 

இந்தியோவின் ஏைோவது பெ ிய வ த்்தைப் ெங்குதோ  நோடோை உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் மற்றும் ஆைஸ்ட் ஆகிய மோதங்ைளுை்கு இகடயில்  ஷ்யோ 

உடனோன இந்தியோவின் இருத ெ்பு வ த்்தைம் 18.2 பில்லியன் டோல ோை உய ந்்தது. 

  ஷ்யோவிலிருந்து இந்தியோவிற்குப் பெட்ர ோலியம் எண்பணய் மற்றும் பிற எ ிபெோருள் 

பெோருட்ைள் மற்றும் உ ங்ைள், ைோபி மற்றும் ரதநீ ,் மசோலோெ் பெோருட்ைள் மற்றும் விலங்கு 

மற்றும் ைோய்ைறி சோ ந்்த பைோழுெ்புெ் பெோருட்ைள் ரெோன்ற நுை  ்பெோருட்ைளுடன் ரச த்்து 

இறை்குமதி பசய்யெ் ெடுகின்றன. 

 ஆனோல் 2022 ஆம் ஆண்டில் இதுவக யில், இருத ெ்பு வ த்த்ைத்தில் உ ங்ைள் மற்றும் 

எ ிபெோருள் ஆகியகவ மட்டுரம 91%ை்கும் அதிைமோை வ த்த்ைம் பசய்யெ்ெட்டன. 

 பசெ்டம்ெ  ் மோததத்ில்,  ஷ்யோ இந்தியோவின் இ ண்டோவது பெ ிய ைசச்ோ எண்பணய் 

வைங்கீட்டு நோடோை மோறியது. 

 இந்தியோ தனது பெட்ர ோலியத் ரதகவயில் 85 சதவீததத்ிகனெ் பூ த்்தி பசய்ய 

இறை்குமதிகயச ்சோ ந்்துள்ளது. 
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 இந்தியோ உலகின் மூன்றோவது பெ ிய எண்பணய் இறை்குமதியோள  ்மற்றும் நுை ர்வோ  ்

நோடோை விளங்குகிறது. 

 ஜூன், ஜூகல மற்றும் ஆைஸ்ட் ஆகிய மோதங்ைளில்  ஷ்யோவிலிருந்து ரமற்பைோள்ளெ் 

ெடும் இறை்குமதியோனது ஆண்டிற்கு 500% அதிை ிதத்ுள்ளது. 

 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் எண்ணிம ரூொய் 

 

 இந்திய  ிச வ்் வங்கியோனது நவம்ெ  ் 01 ஆம் ரததி முதல் மத்திய வங்கியின் எண்ணிம 

ரூெோயோன டிஜிட்டல் (எண்ணிமம்) ரூெோயிகனச ் ரசோதகன முகறயில் பவயிடத ்

பதோடங்கியது. 

 ரசோதகன முகறயில் பவளியிடுவதில் ெங்ரைற்ெதற்ைோை ஒன்ெது வங்கிைகள  ிச வ்் 

வங்கி அகடயோளம் ைண்டுள்ளது. 

 மத்திய வங்கியின் எண்ணிம ரூெோய் என்ெது மத்திய வங்கியோல் வைங்ைெ்ெட்ட ஒரு 

டிஜிட்டல் வடிவ சட்டெ்பூ வ்ப் ெணமோகும். 

 இது ஒரு அ சு ஆகண நோணயத்கதெ் ரெோன்றமதொடு மட்டுமை்ைொமை் இது ஒன்றுை்குெ் 

ெதிலோை ஒன்று மோற்றத் தை்ைதோகும். 

 எளிகமயோை கூறினோல், மத்திய வங்கியின் எண்ணிம ரூெோய் என்ெது அ சு ஆகண 

நோணயங்ைளின் டிஜிட்டல் (மின்னணு வடிவதத்ில்) வடிவமோகும். 

 

எண்ணிம வரத்்தகத்திற்கான தனடயற்ற வனலயனமெ்பு 

 ஷிெ்ர ோை்பைட் ஆனது எண்ணிம வ த்த்ைத்திற்ைோன தகடயற்ற வகலயகமெ்பில் 

இகணை்ைெ் ெட்ட முதல் நை ங்ைளுை்கு இகடரயயோன தளவோட வைங்குந  ் நிறுவனம் 

ஆகும். 

 ஷிெ்ர ோை்பைட், ச ை்குெ் ரெோை்குவ தத்ு மற்றும் தளவோடங்ைள் சோ ந்்த வசதி வைங்குந ,் 

அ சோங்ைதத்ின் எண்ணிம வ த்்தைதத்ிற்ைோன தகடயற்ற வகல அகமெ்பில் (ONDC) இடம் 

பெற்றுள்ளது. 

 இந்தியோ முழுவதும் உள்ள நை ங்ைள் மற்றும் சிறு நை ங்ைளுை்கு, அகனதத்ுெ் 

பி ிவுைகளச ்ரச ந்்த விற்ெகனயோள ை்ள் பெோருட்ைகள அனுெ்ெ இது உதவுகிறது. 
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விரிவான சொருளாதாரக் கூட்டாண்னம ஒெ்ெந்தத்தின் கீழ் தங்கம் இறக்குமதி 

 இந்தியோ மற்றும் ஐை்கிய அ பு அமீ ைம் இகடரயயோன வி ிவோன பெோருளோதோ  ் 

கூட்டோண்கம ஒெ்ெந்ததத்ின் (CEPA) ஒரு ெகுதியோை 25 கிரலோ தங்ைதக்த இறை்குமதி 

பசய்யும் முதல் நகைை்ைகட நிறுவனம் மலெோ  ்ரைோல்ட் & டயமண்ட்ஸ் ஆகும். 

 இதன் ெடி, இந்தத் தங்ைம் ஆனது ஐசிஐசிஐ வங்கி மூலம் 1% வ ி தள்ளுெடியுடன் 

இறை்குமதி பசய்யெ்ெட்டது. 

 இந்தியோவிரலரய முதன்முகறயோை, இந்த ஒெ்ெந்தத்தின் கீை் இறை்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ஆகிய இ ண்டிற்கும் வைங்ைெ்ெடும் வ ிெ் ெலன்ைகள இந்த நிறுவனம் பவற்றிை மோைெ் 

ெயன்ெடுத்தியுள்ளது. 

 இந்த ஒெ்ெந்தத்தின்ெடி ஐை்கிய அ பு அமீ ைத்தில் விதிை்ைெ்ெட்டுள்ள 5% இறை்குமதி 

ைட்டணமோனது தள்ளுெடி பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 இந்தியோ மற்றும் ஐை்கிய அ பு அமீ ைம் இகடரயயோன வி ிவோன பெோருளோதோ  ் 

கூட்டோண்கம ஒெ்ெந்தமோனது 2022 ஆம் ஆண்டு ரம 01 ஆம் ரததி முதல் நகடமுகறை்கு 

வந்தது. 

 

சிறந்த நாடுகளின் தரவரினெ அறிக்னக 

 சீனோ மற்றும் வியட்நோம் ஆகிய நோடுைகள விட மலிவோன உற்ெத்திச ்பசலகவை் பைோண்ட 

நோடோை இந்தியோ த ெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளதோை அபம ிை்ைச ் பசய்திைள் மற்றும் உலை 

அறிை்கை கூறுகிறது. 

 இந்த அறிை்கையில், ஒட்டு பமோதத் சிறந்த நோடுைளின் த வ ிகசயில் இடம்பெற்ற 85 

நோடுைளில் இந்தியோ 31வது இடத்கதெ் பெற்றுள்ளது. 

 இந்த அறிை்கையின்ெடி, தகடயற்ற வணிைம் என்ற துகணெ் பி ிவின் கீை், மலிவோன 

உற்ெத்திச ் பசலவுைள் பைோண்ட நோடு என்ற அளவில் இந்தியோ 100 சதவீத 

மதிெ்பெண்ைகளெ் பெற்றுள்ளது. 

 ஆனோல் 'சோதைமோன வ ிச ் சூைல்' என்ற பி ிவில் 100 மதிெ்பெண்ைளுை்கு 16.2 

மதிெ்பெண்ைகளயும், 'ஊைல் அற்ற நோடு' பி ிவில் 18.1 மதிெ்பெண்ைகளயும் மற்றும் 

'பவளிெ்ெகடயோன அ சோங்ை ் பைோள்கைைள்' பி ிவில் 3.5 என்ற மதிெ்பெண்ைகளயும் 

பெற்றுள்ளது.  

 ரமலும், 'பெோருளோதோ   ீதியோை நிகலயோன நோடுைள்' என்ற துகணெ் பி ிவில் இந்தியோ 9.9 

மதிெ்பெண்ைகளெ் பெற்றுள்ளது. 

 ஒட்டு பமோதத் சிறந்த நோடுைளின் த வ ிகசயில், சுவிட்ச ல்ோந்து முதலிடத்திலும், 

பஜ ம்னி, ைனடோ, அபம ிை்ைோ மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நோடுைள் அடுத்தடுதத் 

இடங்ைளிலும் உள்ளன. 

 

மூன்றாவது செரிய ஏற்றுமதிெ ்ெந்னத 

 சீனோ மற்றும் வங்ைோளரதசம் ஆகிய நோடுைளுை்கு அடுதத் ெடியோை பநத ல்ோந்து 

இந்தியோவின் மூன்றோவது பெ ிய ஏற்றுமதித் தளமோை உருபவடுதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு நிதியோண்டு முதல் இந்தியோவிற்கு ஏற்றுமதி ரமற்பைோள்ளும் முதல் ெதத்ு 

நோடுைளின் ெட்டியலில் பநத ல்ோந்து இ ண்டு இடங்ைள் முன்ரனறியுள்ளது. 
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 2022 ஆம் நிதியோண்டில் 21வது இடத்தில் இருந்த பிர சில், தற்ரெோது இந்தியோவின் 8 வது 

பெ ிய ஏற்றுமதி நோடோை உள்ளது. 

 இந்ரதோரனசியோ ஏழு ெடிைள் முன்ரனறி 7வது இடதக்தெ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 பநத ல்ோந்து மற்றும் ஐை்கியப் மபரரசு ஆகிய இ ண்டு ஐர ோெ்பிய நோடுைள் இந்தியோவின் 

முதல் ெத்து ஏற்றுமதி நோடுைள் ெட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. 

 அபம ிை்ைோ மற்றும் ஐை்கிய அ பு அமீ ைம் ஆகியகவ முகறரய பெ ிய மற்றும் 

இ ண்டோவது பெ ிய ஏற்றுமதி நோடுைளோைத் பதோட ந்்து இடம் பெற்றுள்ளன. 

 

 

இந்தியாவின் முன்னணி எண்சணய் வழங்கீட்டாளர ்

 

 2022 ஆம் ஆண்டு அை்ரடோெ  ்மோததத்ில்  ஷ்யோ இந்தியோவின் மிைெ்பெ ிய எண்பணய் 

வைங்கீட்டோள ோை மோறியுள்ளது. 
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 நோள் ஒன்றுை்கு ச ோச ியோை 9.35 லட்சம் பீெ்ெோய்ைள் வழங்குதலிை் மூலம் ெல 

ஆண்டுைளோை விற்ெகன பசய்து வரும் சவுதி அர பியோ மற்றும் ஈ ோை் ஆகிய நோடுைகள 

விஞ்சியுள்ளது. 

 ஆைொை், ஜனவ ி மற்றும் பிெ் வ ி ஆகிய மோதங்ைளில்  ஷ்யோவிலிருந்து இந்தியோ ஒரு 

பீெ்ெோய் கூட இறை்குமதி பசய்யவில்கல. 

 

அதிக காலாண்டு இலாெம் 

 

 ைடந்த ைோலோண்டில் ெோ த ஸ்ரடட் வங்கியின் நிை  லோெம் ஆண்டிற்கு ஆண்டு வீதமோை 74 

சதவீதம் அதிை ிதத்ுள்ளது. 

 இது அந்த வங்கியினோல் பவளியிடெ்ெட்ட ைோலோண்டு நிை  இலோெதத்ில் ெதிவோன 

அதிைெட்ச இலோெதத்ிகனை் குறிை்கிறது. 

 வங்கியின் பமோத்த வோ ோை் ைடன்ைள் (NPA) 4 சதவீதமோைவும், நிை  வோ ோை் ைடன்ைள் 0.8 

சதவீதமோைவும் ெதிவோகியுள்ளது. 

 

சுய-ொர்பு இந்தியா நிதி 

 சுயசோ ப்ு இந்தியோ நிதி என்ெது இந்திய அ சினோல் பதோடங்ைெ்ெட்ட ரூ.10,000 ரைோடி 

நிதியோகும். 

 இது இந்தியெ் ெங்குைள் மற்றும் ெ ிமோற்ற வோ ியத்தில் ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட இ ண்டோம் 

பி ிவிகனச ்ரச ந்்த மோற்று முதலீட்டு நிதியோகும். 

 இது குறு, சிறு மற்றும் நடுத்த  நிறுவனங்ைள் துகறை்கு வள ச்ச்ிை்ைோன மூலதனத்கத 

வைங்குவதற்ைோை அ சோங்ைதத்ோல் பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 இது தோய்-நிதி (முதன்கம) மற்றும் துகண-நிதி (நிதியின் நிதி) என்றகைை்ைெ்ெடும் 

ைட்டகமெ்பின் மூலமோை பசயல்ெடுகிறது. 

 தோய் நிதி என்ெது ஒட்டுபமோதத் நிதிய மூலதனதத்ில் 20 சதவீதம் வக  முதலீடு பசய்யும் 

இந்தியெ் ெங்குைள் மற்றும் ெ ிமோற்ற வோ ிய நிதியோகும். 

 துகண நிதியோனது மீதமுள்ள 80 சதவீத மூலதனத்கத மற்ற மூலங்ைளின் மூலமோை 

தி ட்டெ்ெடும் நிதியோகும். 
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நாணயக் கண்காணிெ்புெ் ெட்டியல் – இந்தியா   

 அதமரி ் ொவிை்  ருவூைதத்ுலற தைது நொணய ்  ண் ொணிப்புப் பட்டியலிை் இருந்து 

இத்தொலி, தம ்சிம ொ, தொய்ைொந்து மற்றும் வியட்நொம் ஆகிய நொடு ளுடை் மசரத்த்ு 

இந்தியொலவயும் அதிலிருந்து நீ ்கியுள்ளது.  

 நொணய ்  ண் ொணிப்புப் பட்டியலிை் ஒரு பகுதியொ  சீைொ, ஜப்பொை், த ொரியொ, 

தஜரம்ைி, மமைசியொ, சிங் ப்பூர ்மற்றும் லதவொை் ஆகிய 7 நொடு ள் உள்ளை. 

 நொணயத்லதத் தவறொ  ல யொள்பவர ்ள் எை்பது அதமரி ்  டொைர ் நொணயதத்ிற்கு 

எதிரொ  தங் ள் நொட்டு நொணயதத்ிை் மதிப்பிலை மவண்டுதமை்மற குலறப்பது எை்ற ஒரு 

நியொயமற்ற நொணய மதிப்பு நடவடி ்ல  ளிை் ஈடுபடும் நொடு ளு ்கு அதமரி ்  

அரசொை் வழங் ப்படும் ஒரு அலடயொளம் ஆகும்.  

  

இந்தியாவின் சவளாண் ஏற்றுமதி 2021/22  

 இந்த ஆண்டு இந்தியோவின் ரவளோண் ஏற்றுமதி அளவோனது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

எட்டெ்ெட்ட 50 பில்லியன் டோல  ்என்ற மதிெ்பிகனை் ைடை்கும் வகையில் ரமற் பைோள்ளெ் 

ெட்டு வருகிறது. 

 பெட்ர ோலியம், மின்னணுெ் பெோருட்ைள், தங்ைம் மற்றும் நிலை்ை ி ஆகியவற்றிற்குெ் பிறகு, 

ஐந்தோவதோை தோவ  எண்பணய்ைளொனலவ தற்ரெோது இந்தியோவில் அதிைளவில் 

இறை்குமதி பசய்யெ்ெடும் பெோருளோை உள்ளன. 

 குகறந்த உள்நோட்டு உற்ெதத்ி ைோ ணமோை இந்தியோ முதன்கமயோை நிை ப் ெருதத்ி 

இறை்குமதியோள ோை மோறியுள்ளது. 
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 மிளகு இறை்குமதியில், வியட்நோம், இலங்கை, இந்ரதோரனஷியோ மற்றும் பிர சில் ஆகிய 

நோடுைள் இந்தியோகவப் பின்னுை்குத் தள்ளியுள்ள அமத சமயம், ஏலை்ைோய் உற்ெதத்ியில் 

குவோதத்ிமோலோ அதிை சந்கதெ் ெங்கைெ் பெற்றுள்ளது. 

 

 

அரவிந்த் விரம்ானி 

 இந்திய அ சோனது, மூத்தெ் பெோருளோதோ  நிபுண ோன டோை்ட  ் அ விந்த் விரம்ொைி 

என்ெவக  நிதி ஆரயோை் அகமெ்பின் ஒரு முழு ரந  உறுெ்பின ோை நியமிதத்ுள்ளது. 

 இந்த நியமனதத்ிற்குப் பி தம  ்ரமோடி அவ ை்ள் ஒெ்புதல் அளித்துள்ளோ .் 

 நிதி ஆரயோை் அகமெ்ெோனது, டோை்ட  ் V.K. ச ஸ்வத், ரெ ோசி ிய  ்  ரமஷ் சந்த் மற்றும் 

டோை்ட  ்V.K. ெோல் ஆகிய மூன்று உறுெ்பின ை்களை் பைோண்டுள்ளது. 

 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2009 ஆம் ஆண்டு வக யிலோன மன்ரமோைன் சிங் அவ ை்ளின் 

தகலகமயிலோன ஐை்கிய முற்ரெோை்குை் கூட்டணி ஆட்சியில் நிதியகமசச்ைதத்ின் 

தகலகமெ் பெோருளோதோ  ஆரலோசை ோை விரம்ொைி ெணியோற்றினோ .் 
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ெயங்கரவாதத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கானம குறித்த மாநாடு (NMFT) 

 ெயங்ை வோததத்ிற்கு நிதி உதவி வைங்ைோகம குறித்த 3வது மோநோட்டிகன இந்தியோ 

நடத்தியது. 

 இந்த மோநோடோனது முதன்முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் ெோரீஸ் நை ில் நடதத்ப் பட்டு,  

அகதத் பதோட ந்்து 2019 ஆம் ஆண்டில் அது பமல்ரெோ ன்் நை ில் நடத்தப் பட்டது. 

 75ை்கும் ரமற்ெட்ட நோடுைள் ெங்ரைற்ற இந்த மோநோடோனது உள்துகற அகமசச்ைத்தினோல் 

நடத்தெ்ெட்டது. 

 இது ெயங்ை வோத நடவடிை்கைைளுை்கு நிதியளிெ்ெதற்ைோைப் பெருநிதி வைங்கீட்டு 

தளங்ைகளெ் ெயன்ெடுதத்ுவகத ் ைட்டுெ்ெடுதத்ுவகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 

 

லஞ்ெ ஒழிெ்பு சமலாண்னம அனமெ்பின் ொன்றிதழ் வழங்கீடு 
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 இந்திய எஃகு ஆகணய நிறுவனமோனது (SAIL) லஞ்ச ஒழிெ்பு ரமலோண்கம அகமெ்கெ 

(ABMS) பசயல்ெடுதத்ிய முதல் மைோ த்னோ பெோதுத் துகற நிறுவனம் என்ற ஒரு 

பெருகமகயப் பெற்றுள்ளது. 

 லஞ்ச ஒழிெ்பு ரமலோண்கம அகமெ்பு என்ெது ISO 37001:2016 எை்ற த  நிகலை்கு ஏற்ெ 

வடிவகமை்ைெ் ெட்ட ஒரு ரமலோண்கம அகமெ்ெோகும் எை்பமதொடு அது லஞ்ச 

நடவடிை்கைைகளத் தடுெ்ெதற்கும், அலத ் ைண்டறிவதற்கும் மற்றும் அதற்கு எதி ோை 

நடவடிை்கை எடுெ்ெதற்கும் உதவுகிறது.  

 படல்லியில் உள்ள இந்திய எஃகு ஆகணய நிறுவனதத்ின் பெரு நிறுவன அலுவலைம் 

மற்றும் ஜோ ை்்ைண்டில் உள்ள இந்திய எஃகு ஆகணய நிறுவனத்தின் பெோைோர ோ எஃகு 

ஆகலை்கு இந்தச ்சோன்றிதை் வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 

செயலில் உள்ள நிறுவனங்கள் தரவரினெ 

 ம ொவிட்-19 ததொற்று தவடிப்பு  ொைத்திை் இருந்து ம ொரொெ்டிரொ மற்றும் தடை்லி ்கு 

அடுத்தபடியொ  அதி  எண்ணி ்ல யிைொை புதிய நிறுவைங் லள உதத்ரப் பிரமதசம் 

மசரத்்துள்ளது. 

 ததொற்றுமநொய் ்குப் பிந்லதய  ட்டத்திை்  ரந்ொட ொ, தமிழ்நொடு மற்றும் ததலுங் ொைொ 

ஆகிய மொநிைங் லள உத்தரப் பிரமதசம் முந்தியுள்ளது. 

 இந்தத் தரவு தபருநிறுவை விவ ொர அலமசச் தத்ொை்  ஒருங்கிலண ் ப்பட்டது. 

 ம ொரொெ்டிரொ மற்றும் தடை்லி ்கு அடுதத்படியொ  தசயை்படும் நிறுவைங் ளிை் 

எண்ணி ்ல யிை் உதத்ரப் பிரமதசம் மூை்றொவது இடதத்ிை் உள்ளது. 

 இந்தப் பிரிவிை்  ரந்ொட ொவும், தமிழ்நொடும் நொை் ொவது மற்றும் ஐந்தொம் இடங் ளிை் 

உள்ளை. 

 உத்தரப் பிரமதசம் 30,000 நிறுவைங் லளச ் மசரத்்த நிலையிை், ம ொரொெ்டிரொ  டந்த 

மூை்று ஆண்டு ளிை் 60,000 புதிய நிறுவைங் லளச ்மசரத்த்ுள்ளது. 
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இந்தியாவிற்கான உர வழங்கீட்டில் முன்னணியில் உள்ள நாடு 

 2022-23 ஆம் ஆண்டின் முதல் ெோதியில், முதல் முகறயோை இந்தியோவிற்கு அதிைளவில் உ  

வைங்கீடு பசய்யும் நோடோை  ஷ்யோ மோறியது. 

 இந்த நிதியோண்டின் முதல் ஆறு மோதங்ைளில்  ஷ்யோவிலிருந்து இந்தியோவிற்கு ரமற் 

பைோள்ளெ் ெட்ட உ  இறை்குமதி மதிெ்ெோனது 371% உய ந்்து 2.15 மில்லியன் டன்ைளோை 

உய ந்்துள்ளது. 

 இந்த ைோலைட்டதத்ில் இந்தியோவின் இறை்குமதி 765% அதிை ிதத்ு 1.6 பில்லியன் டோல ோை 

இருந்தது. 

 

 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ெெ ்செய்திகள் 

ெம்பூரண்ானந்த் சதானலசநாக்கி 

 சம்பூரண்ொைந்த் ததொலைமநொ ்கியிை் தபொை்விழொ ஆண்டு நிலறவு விழொ த ொண்டொடப் 

பட்டது 

 இது 1972 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டு இய ் ப்பட்டது. 

 இந்த 104 தசமீ அை்ைது ஒரு மீட்டர-்ர  ஒளியியை் ததொலைமநொ ்கியொைது உதத்ர  ொண்ட் 

மொநிைதத்ிை்  ட்டலம ் ப்பட்டமதொடு மட்டுமை்ைொமை் சுதந்திர இந்தியொவிை் 

தசயை்பட்டு வரும் மி ப் பழலமயொை ததொலைமநொ ்கி இதுவொகும். 

 சைி ் ம ொளிலைச ் சுற்றி இரண்டு வலளயங் ள் இருப்பலத ்  ண்டுபிடிப்பதிை் இது 

மு ்கியப் பங்கிலை ஆற்றிய நிலையிை், அவற்றிை் ஒை்று புதிதொ  அலடயொளம்  ொணப் 

பட்டது. 
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 யுமரைலஸச ் சுற்றியுள்ள வலளயங் லள ்  ண்டறிவதிை் இது உதவியமதொடு 

மட்டுமை்ைொமை் இதை் மூைம் தநப்டியூைிை் வலளயமும் இந்த வசதிலயப் பயை்படுத்தி 

சுயொதீைமொ   ண்டுபிடி ் ப்பட்டது. 

 இது லநைிடொலிை் ததை்மமற்கிை் அலமந்த மமைொரொ மலைசச்ி ரதத்ிை் (சரொசரியொ  

 டை் மட்டதத்ிலிருந்து 1,951 மீட்டர)் அலமந்துள்ளது. 

 அமத சமயம்  ரந்ொட ொவிை்  ொவலூர,் லஹதரொபொத்திை் உள்ள உஸ்மொைியொ பை் லை ் 

 ழ ம் மற்றும் லநைிடொை் ஆகிய இடங் ளிை் ஒமர மொதிரியொை மூை்று ததொலை 

மநொ ்கி ள் நிறுவப்பட்டை. 

 ஆைொை் சம்பூரண்ொைந்த் ததொலைமநொ ்கி மட்டுமம இை்றும் ததொடரந்்து இயங்கி 

வருகிறது. 

 

நீரம்ூழ்கிக் கெ்ெலில் இருந்து உந்துவினெ ஏவுகனண  

 ஐஎை்எஸ் அரிஹந்த்  ப்பைொைது, அணு ஆயுதங் லள சுமந்து தசை்லும் நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் 

மூைம் ஏவப்படும் உந்துவிலச ஏவு லணலய (SLBM) வங் ொள விரிகுடொ பகுதியிை் இருந்து 

தவற்றி ரமொ  ஏவியது. 

 அணுச ்தி ஆற்றை் மும்லம அலமப்பிலை அலடவதற்கு நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் ளிை் இருந்து 

அணு ஆயுதங் லள ஏவுவதற் ொை திறை் மு ்கியமொை ஒை்றொகும். 

 அணு மும்லம அலமப்பு எை்பது நிைம், விமொைம் மற்றும் நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் ளிை் இருந்து 

அணு ஏவு லண லள ஏவ ்கூடிய திறை் த ொண்ட மூை்று முலை இரொணுவப் பலட ் 

 ட்டலமப்லப ் குறி ்கிறது. 

 நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் மூைம் ஏவப்படும் உந்துவிலச ஏவு லண ள் சிை மநரங் ளிை் APJ 

அப்துை்  ைொம் அவர ்ளிை் நிலைவொ  தபயரிடப்பட்ட K ர  ஏவு லண ள் எை்று 

அலழ ் ப் படுகிை்றை. 

 அலவ பொது ொப்பு மற்றும் இரொணுவ மமம்பொட்டு அலமப்பிைொை் உருவொ ் ப்பட்டது. 

 ஐஎை்எஸ் அரிஹந்த் எை்பது இந்தியொவிைொை் உள்நொட்டிமைமய உருவொ ் ப்பட்ட, அணு 

ச ்தியொை் இயங்  ்கூடிய ஏவு லணலயத் தொங்கிச ் தசை்லும் திறை் த ொண்ட நீர ்

மூழ்கி ்  ப்பைொகும். 
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ெரம் காமரூொ 

 குடியரசுத் தலைவர ்திதரௌபதி முரம்ு அவர ்ள் பரம்- ொமரூபொ எைப்படும் இந்தியொவிை் 

சமீபதத்ிய மீத்திறை்  ணிைியிலை அறிமு ப்படுத்திைொர.் 

 இது அசொமிை் வரைொற்றுச ்சிறப்பு மி ்  இரொசச்ியமொை  ொமரூபொவிை் தபயரிடப்பட்ட 

உயர ்தசயை்திறை் த ொண்ட  ணிைித் ததொகுதி ஆகும். 

 இந்த மீத்திறை்  ணிைி லமயமொைது, வடகிழ ்குப் பிரொந்தியத்திை் மவ மொை மற்றும் 

ச ்தி வொய்ந்த மீத்திறை்  ணிைியொை பரம்-இெொலை விஞ்சியுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டிை் த ௌஹொத்தியிை் இந்திய ததொழிை்நுட்ப ்  ை்வி ்  ழ த்திை் பரம்-

இெொை் ததொடங் ப்பட்டது. 

 மதசிய மீதத்ிறை்  ணிைி திட்டத்திை் (எை்எஸ்எம்) கீழ் த ௌஹொதத்ியிை் இந்தியத ்

ததொழிை்நுட்ப ்  ை்வி ்  ழ த்திை் பரம்- ொம்ரூபொ அலம ் ப்பட்டது. 

 மதசிய மீதத்ிறை்  ணிைி திட்டம் எை்பது மிை்ைணுவியை் மற்றும் த வை் ததொழிை் நுட்பத் 

துலற அலமசச் ம் (MeitY) மற்றும் அறிவியை் மற்றும் ததொழிை்நுட்பத் துலற (DST) 

ஆகியவற்றிை் கூட்டு முயற்சியொகும். 

 நொடு முழுவதும் இதுமபொை்ற 15 மீத்திறை்  ணிைி ள் நிறுவப்பட்டை. 

 

 

சுவாெம் வழிசய உள்ளிழுக்கக்கூடிய சகாவிட்-19 தடுெ்பு மருந்து 

 ஷோங்ைோயில் உள்ள அதிைோ ிைள், ரைோவிட்-19 பதோற்றுரநோய்ை்கு எதி ோை உலகில் முதல் 

முகறயோை சுவோசம் வழிரய உள்ளிழுை்ைை் கூடிய தடுெ்பு மருந்திகன வைங்ைத ்

பதோடங்கியுள்ளன .் 

 முன்னதோை தடுெ்பூசி ரெோடெ்ெட்டவ ை்ளுை்கு உதர்வை தடுெ்பு மருந்தோை இந்த தடுெ்பு 

மருந்து இலவசமோை வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்த சுவோசம் வழிரய உள்ளிழுை்ைை்கூடிய தடுெ்பு மருந்தோனது சீன உயி ி மருந்து 

உற்ெத்தி நிறுவனமோன ைோன்சிரனோ ெரயோலோஜிை்ஸ் இங்ை் உருவோை்கியுள்ளது. 

 இது அதன் ஒற்கறத் தவகண அடிரனோகவ ஸ் தடுெ்பூசியின் ைோற்றுெ்ெடல வடிவம் 

ஆகும். 

 

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


                   
 

99 
 

உள்நாட்டு ஆற்றல் மாற்ற காந்தமானி 

 மும்லபயிை் இந்தியப் புவி ைோந்தவியல் ைல்வி நிறுவனமோனது அதன் பதோழில்நுட்ெ 

ரமம்ெோட்டுத் திட்டதத்ின் ஒரு ெகுதியோை ைோந்தமோனிகய உருவோை்கியுள்ளது. 

 புவி ைோந்த மோதி ிச ் ரசை ிெ்பிற்குத் ரதகவயோன மோதி ி மற்றும் உண த்ிறன் 

ரசோதகனைளின் பசலகவை் குகறெ்ெதற்கு இது வழி வகுை்கும். 

 ஓவ ஹ்வுச  ்(ஆற்றல் மோற்ற) ைோந்தமோனி என்ெது உலபைங்கிலும் உள்ள அகனத்து ைோந்த 

ஆய்வைங்ைளோல் ெ வலோைெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் மிைத் துல்லியமோன ைோந்த மோனிைளில் 

ஒன்றோகும். 

 அகவ அதிை துல்லியம், அதிை உண த்ிறன் மற்றும் திறன்மிை்ை மின் நுை வ்ு ஆகிய 

ைோ ணங்ைளோல், உலபைங்கிலும் உள்ள அகனதத்ு ைோந்த ஆய்வைங்ைளிலும் மற்றும் 

ச வ்ரதச விண்பவளித் திட்டங்ைளிலும் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகின்றன. 

 

 

டிஎன்ஏவில் னவரஸ் 

 நமது ம ெணுை்ைளில் ெதிை்ைெ்ெட்ட கவ ஸ் டிஎன்ஏ வ ிகசைளின் வடிவத்திலோன ெகைய 

கவ ஸ் பதோற்றுரநோய்ைள் ஆர ோை்கியமோன மை்ைளின் உடலில் இன்னும் பசயல்ெோட்டு 

நிகலயில் உள்ளன. 

 HERVைள், அல்லது மனித அைந்ரதோற்று ப ட்ர ோகவ ஸ்ைள், மனித ம ெணுவில் சுமோ  ்8% 

ஆகும். 

 மில்லியன் ைணை்ைோன ஆண்டுைளுை்கு முன்பு மனித குலத்தின் முதன்கமயோன 

மூதோகதய ை்களெ் ெோதித்த பதோற்றுரநோய்ைளின் விகளவோை இகவ விடுெட்டு மனித 

உடலில் ைோணெ்ெடுகின்றன. 

 கவ ஸ்ைள் தங்ைள் ம ெணுை்ைகளப் புர ோகவ ஸ் வடிவில் அவற்கற ் ைடதத்ும் 

ைோ ணிைளுள் நுகைை்கின்றன. 

 இன்று மனித உடலில் சுமோ  ் 30 வகையோன மனித அைந்ரதோற்று ப ட்ர ோகவ ஸ்ைள் 

உள்ள நிலையிை், மனித ம ெணுவில் 60,000ை்கும் ரமற்ெட்ட புர ோகவ ஸ்ைள் உள்ளன. 
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ஃொல்கன் கனரக ஏவுகலன் 

 ஸ்ரெஸ்எை்ஸ் விண் ை நிறுவனமோனது புரளோ ிடோவில் உள்ள பைன்னடி விண்பவளி 

கமயதத்ில் இருந்து ஃெோல்ைன் ைன ை ஏவுைலத்திகன விண்ணில் ஏவியது. 

 ஃெோல்ைன் ைன ை ஏவுைலம் என்ெது ஸ்ரெஸ் எை்ஸ் நிறுவனதத்ினோல் உருவோை்ைெ்ெட்ட 

ெகுதியளவு மீண்டும் ெயன்ெடுத்தை் கூடிய ஒரு ைன ைச ்தசலுத்து வோைனமோகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரெஸ் எை்ஸ் நிறுவனம் பசலுத்திய 50வது ஏவுதல் இதுவோகும். 

 இது 2 முதல் நிகல உந்துவிகச வைங்கீட்டு ரமோட்டோ ை்கள (ஸ்ட் ோெ்-ஆன் பூஸ்ட )் 

பைோண்ட ஒரு சை்தி வோய்ந்த ஏவுைலை் ஆகும். 
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 இ ண்டு ெை்ைவோட்டு நிகல விகச வைங்கீட்டு ரமோட்டோ ை்ள் மூைம் மீண்டும் பெறெ் ெட்ட 

நிைை்வோனது சுற்றுெ்ெோகதயில் உள்ள ஏவுைலங்ைளின் 150வது மற்றும் 151வது 

மீள்விகனை் குறிை்கிறது. 

 தற்ரெோது இயங்கி வரும் ஏவுைல வோைனங்ைளில் இது அதிைப் பெோருட்ைகளத் தோங்கிச ்

பசல்லும் திறன் பைோண்டது. 

 இது ஏவெ்ெடும் சமயதத்ில் சுமொர ் 5 மில்லியன் ெவுண்டுைளுை்கு ரமலோன உந்துதகல 

இதைொை் உருவோை்ை இயலும். 

 இது சுமோ  ்ெதிபனட்டு 747  ை விமோனங்ைளுை்குச ்சமமோகும். 

 

தங்க ரக காளான் கலனவ 

 நோன்கு இந்திய நிறுவனங்ைகளச ் ரச ந்்த அறிவியலோள ை்ள் ரமற்பைோண்ட கூட்டுெ் 

ெ ிரசோதகனயின் விகளவோை ைோ ட்ி தங்ை நுண்துைள்ைள் (Cor-AuNPs) ைண்டுபிடிை்ைெ் 

ெட்டுள்ளன. 

 இது பஜ ம்னியிடமிருந்து ச வ்ரதச ் ைோெ்பு ிகமகயெ் பெற்றுள்ளது. 

 இந்த நுண்துைள்ைள், ைோ ட்ிபசெ்ஸ் மிலிடோ ிஸ் மற்றும் தங்ை  ை உெ்புைளின் படிமங்ைளில் 

இருந்து பெறெ் ெட்டகவயோகும். 

 இது மனித உடலில் மருந்தின் ெ வகல ரவைமோைவும் உறுதியோைவும் ெ வச ்பசய்யும். 

 ைோ ட்ிபசெ்ஸ் மிலிடோ ிஸ் என்ெது ஆய்வைத்தில் வள ை்்ைெ்ெடும் அதிை மதிெ்புள்ள 

ஒட்டுண்ணி வகை பூஞ்கச ஆகும். 

 அெ ிமிதமோன மருதத்ுவ குணங்ைள் த ொண்டு இருெ்ெதோல் இது சூெ்ெ  ்ைோளோன் என்று 

அகைை்ைெ் ெடுகிறது. 

 

 

கருந்துனள 'காயா BH1' 

 ச வ்ரதச பஜமினி ஆய்வைத்கதெ் ெயன்ெடுதத்ிப் பூமிை்கு மிை அருகில் உள்ள ைருந் 

துகளகய வோனியலோள ை்ள் ைண்டுபிடித்துள்ளன .் 

 ைோயோ BH1 என அகைை்ைெ்ெடும் பசயலற்ற ் ைருந்துகளயோனது 1,600 ஒளி ஆண்டுைள் 

பதோகலவில் அகமந்துள்ள ஓபியுசச்ஸ் விண்மீன் தி ளில் அகமந்துள்ளது. 

 இந்த ் ைருந்துகள நமது சூ ியகன விட 10 மடங்கு எகட பைோண்டதோகும். 
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 இதற்கு முன்பு ெதிவோன ரமோரனோபசர ோஸ் விண்மீன் தி ளில் உள்ள X ைதி  ்இகணலய 

விட மூன்று மடங்கு பூமிை்கு அருகில் உள்ளது. 

 

 

RISAT 2 - கட்டுெ்ொடற்ற மறு நுனழவு 

 RISAT-2 ஆனது பூமியின் வளிமண்டலதத்ிற்குள் ைணிை்ைெ்ெட்ட ஒரு துல்லிய இலை்கில் 

ைட்டுெ்ெோடற்ற வகையிலோன தனது மறு நுகைவிகனப் பூ த்த்ி பசய்தது. 

 இது இந்திய விண்பவளி ஆ ோய்சச்ி நிறுவனதத்ினோல் (ISRO) 2009 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் 

ஏவெ்ெட்டது. 

 RISAT-2 பசயற்கைை்ரைோள் ஆனது ஆ ம்ெதத்ில் வடிவகமை்ைெ்ெட்ட வல யிை் நோன்கு 

ஆண்டுைளுை்கு மட்டும் இயங்கும் வகையில், 30 கிரலோ எ ிபெோருகள ஏற்றிச ்பசன்றது. 

 இந்த எ ிபெோருளின் சிை்ைனமோன ெயன்ெோட்டின் மூலம் RISAT-2 பசயற்கைை்ரைோள் 13 

ஆண்டுைளுை்கு மிைவும் ெயனுள்ள விண்பவளிெ் பெோருட்ைளின் த வுைகள வைங்ைச ்

தசய்தது. 

 வோனியல்-பவெ்ெப் பி ிெ்பு ைோ ணமோை உருவோகும் சில்லுைள் புவியின் வளி மண்டலதத்ில் 

மீண்டும் நுகையும்ரெோது ஏற்ெடும் பவெ்ெதத்ிலிருந்து மீண்டிருை்ைோது எை்பதை், எந்தத ்

துண்டுைளும் பூமியில் விழுந்திருை்ைோது. 
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SPACE னமயம் - NPOL 

 

 ெோதுைோெ்பு ஆ ோய்சச்ி மற்றும் ரமம்ெோட்டு அகமெ்ெோனது ைடற்ெகட இயற்பியல் மற்றும் 

ைடல்சோ  ் ஆய்வைத்தில் (NPOL) ஒலியியல் தன்கம மற்றும் மதிெ்பீடு (SPACE) 

ஆகியவற்றிற்ைோன நீ ம்ூை்குத ்தளத்கதத் பதோடங்கியது. 

 இது ரசோனோ  ் அகமெ்புைளுை்ைோன அதிநவீனச ் ரசோதகன மற்றும் மதிெ்பீட்டு வசதி 

ஆகும். 

 இது ைெ்ெல்ைள், நீ ம்ூை்கிை் ைெ்ெல்ைள் மற்றும் பஹலிைோெ்ட ை்ள் உள்ளிட்ட ெல்ரவறு 

தளங்ைளில் இயங்கும் இந்திய ் ைடற்ெகடயின் ெயன்ெோட்டிற்ைோை உருவோை்ைெ்ெட்டது. 

 இதன் தனிதத்ுவமோனச ் சிறெ்ெோனது, சிறெ்ெோை முகறயில் வடிவகமை்ைெ்ெட்ட ஒரு 

நீ ம்ூை்குத் தளமோகும். 

 இவற்றிகன ஒதத்ிகசவோை இயை்ைெ்ெடும் திருகு உருகள ஏற்றிைகளெ் ெயன்ெடுத்தி 100 

மீட்ட  ்ஆைம் வக  இறை்ை இயலும். 

 

குறுங்சகாள் 2022 AP7 

 ஒரு வோனியலோள ை்ள் குழுவோனது, சூ ியனின் ஒளியில் மகறந்திருை்கின்ற, பூமிை்கு 

அருகில் உள்ள மூன்று மோபெரும் குறுங்ரைோள்ைகளை் ைண்டறிந்துள்ளது. 

 இவற்றில், 2022 AP7 என அகைை்ைெ்ெடும் ஒரு குறுங்ரைோளோனது, ைடந்த ெதத்ு ஆண்டுைளில் 

ைண்டறியெ்ெட்ட, ஒரு மிைெ்பெ ிய ரைோளிகன உள்வோங்ைை் கூடிய அளவிலோன 

குறுங்ரைோள் என்று நம்ெெ்ெடுகிறது. 

 இது பூமிை்கு "மிைவும் அெோயை மோனது" ஆகும். 

 இது 1.5-கிரலோமீட்ட  ்அைலம் பைோண்டது எை்பமதொடு, ஒரு நோள் நமது கி ைத்துடன் ரமோதை் 

கூடிய அளவிற்கு இது மிைெ்பெ ிய ஒரு சுற்றுெ்ெோகதகயை் பைோண்டுள்ளது. 

 2021 LJ4 மற்றும் 2021 PH27 ஆகிய மற்ற இ ண்டு குறுங்ரைோள்ைளும் பூமியின் சுற்றுெ் 

ெோகதயின் எல்கலை்குள் ெோதுைோெ்ெோை வக யறுை்ைெ்ெட்ட சுற்றுெ்ெோகதைகளை் 

பைோண்டுள்ளன. 

 ஒரு கிரலோமீட்டருை்கும் குகறவோன விட்டத்திலைை் பைோண்ட 2021 LJ4 அளவில் சிறியது 

ஆகும். 
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 2021 PH27 எனெ்ெடும் குறுங்ரைோளோனது சூ ியனுை்கு மிை அருகில் இதுவக  நன்கு 

அறியெ்ெட்ட குறுங்ரைோள் ஆகும். 

 இதன் ைோ ணமோை, அதன் ரமற்ெ ெ்பு ஈயத்கத உருை்கும் அளவுை்கு பவெ்ெமகடகிறது. 

 

 

CE20 கினரசயாசஜனிக் எந்திரம் 

 

 இந்திய விண்பவளி ஆ ோய்சச்ி நிறுவனம் (இஸ்ர ோ) ஆனது CE20 கிக ரயோபஜனிை் 

எந்தி தத்ின் பவெ்ெ ரசோதகனகய பவற்றிை மோை நடத்தியது. 

 இது GSLV-Mk3 என முன்ன  ் அகைை்ைெ்ெட்ட LVM3 ஏவுைலத்திற்ைோை உள்நோட்டிரலரய 

உருவோை்ைெ் ெட்டது. 

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


                   
 

105 
 

 CE20 கிக ரயோபஜனிை் இயந்தி ம் ஆனது LVM3 ஏவுைலதத்ிற்ைோை உள்நோட்டிரலரய 

உருவோை்ைெ் ெட்டுள்ளது. 

 இது கூடுதல் உந்துசை்தி ஏற்றுதலுடன் LVM3 ைலதத்ின் விண்பெோருள் ஏற்றுத் திறகன 450 

கிரலோ வக  ஏற்றிச ்பசல்லும் வகையில் ரமம்ெடுதத்ும். 

 LVM3 என்ெது இஸ்ர ோவின் அதிை எகடயுள்ள ஏவுைல வோைனமோகும். 

 

இந்திய உயிரியல் தரவு னமயம் 

 மத்திய அறிவியை் மற்றும் ததொழிை்நுட்பத்துலற இலண அலமசச்ர ் ஜிமதந்திர சிங் 

சமீபதத்ிை் இந்திய உயிரியை் தரவு லமயத்லத நொட்டு ்கு அரப்்பணிதத்ொர.் 

 இது வொழ் ்ல  அறிவியை் தரவு ளு ் ொை இந்தியொவிை் முதை் மதசிய அளவிைொை  

 ளஞ்சியமொகும். 

 இது நொட்டிை் அரசொை் நிதியுதவி தசய்யப்பட்ட ஆரொய்சச்ியிலிருந்து உருவொ ் ப்பட்ட 

அலைத்து வொழ் ்ல  அறிவியை் தரவு லளயும் மசமி ்கும். 

 இது உயிரித் ததொழிை்நுட்பத் துலறயிை் (DBT) உதவியுடை் தசயை்படுகிறது. 

 இது ஹரியொைொவிை் ஃபரிதொபொதத்ிை் உள்ள உயிரித் ததொழிை்நுட்பப் பிரொந்திய 

லமயதத்ிை் நிறுவப்பட்டது. 

 புவமைெ்வரிை் உள்ள மதசியத் த வை் லமயத்திை் (NIC) இதை்  தரவு “மபரழிவு மீட்பு” தளம் 

உள்ளது. 

 இது சுமொர ்4 தபட்டொலபட் தரவுச ்மசமிப்புத் திறை் த ொண்டது. 

 இது 'பிரம்' உயர ்தசயை்திறை்  ம்ப்யூட்டிங் (HPC) வசதிலய வழங்குகிறது. 

 

LOFTID திட்டம் 
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 நோசோ அதன் தோை்மட்ட புவிச ்சுற்றுெ்ெோகதயில் இயங்கும் ஒரு மிதகவ வகையிலோன ரவை 

ஒடுை்கியின் (LOFTID) விமோனச ்ரசோதகனெ் ெணியின் பதோழில்நுட்ெ விளை்ைத்கத நிகறவு 

பசய்தது. 

 இந்தை் கூம்பு வடிவ அகமெ்ெோனது, இழுகவ சை்திைளுை்கு எதி ோை அதன் நிகலயிகனத ்

த ்  கவத்திருை்ைை் கூடியத் திறன் பைோண்ட ஒரு மிதகவ அகமெ்கெை் பைோண்டிருை்கும்.  

 இது விண்ைலங்ைள் புவியில் மீண்டும் நுகையும் ரெோது உருவோகும் அதிை பவெ்ெத்திை் 

இருந்து ெோதுைோெ்ெதற்ைோன ஒரு ெோதுைோெ்பு பநகிை்திறன் மிை்ை பவெ்ெப் ெோதுைோெ்பு 

அகமெ்கெயும் பைோண்டிருை்கும். 

 

ஆரச்டமிஸ் 1 

 

 சந்தி கன ரநோை்கிய ஆய்வுெ் ெயணத்தில் இதுவக யிை் உருவோை்ைெ்ெட்ட மிை சை்தி 

வோய்ந்த ஏவுைலதத்ிகன நோசோ விண்ணில் ஏவ உள்ளது. 

 இந்த ஏவுதலோனது, அபம ிை்ை விண்பவளி முைகமயின் ஆ ட்்படமிஸ் என்ற புதிய 

முதன்கமத் திட்டத்தின் பதோடை்ைத்கதை் குறிை்கிறது. 

 அபம ிை்ைோவின் புரளோ ிடோவில் உள்ள பைன்னடி விண்பவளி கமயதத்ில் இருந்து இந்த 32 

அடுை்கு உய மோன விண்பவளி ஏவுதள அகமெ்பு (SLS) விண்ணில் ஏவெ்ெட்டது. 

 ஆ ட்்படமிஸ் 1 எை்ற ஒரு ைலத்தின் உசச்ியில் விண்பவளி வீ  ை்ள் அற்ற ஓ ியன் 

விண்ைலம் பெோருத்தெ் ெட்டுள்ளது. 

 ஆ ட்்படமிஸ் 1 ைலம் பவற்றிை மோை விண்ணில் ஏவெ்ெட்டெ் பிறகு, ஆ ட்்படமிஸ் 2 

ைலமோனது, 2024 ஆம் ஆண்டில் விண்பவளி வீ  ை்ளுடன் நிலவிகன ரநோை்கி விண்ணில் 

ஏவெ்ெடும்.  

 அரத சமயம் ஆ ட்்படமிஸ் 3 ைலமோனது 2025 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்ெோைரவ சந்தி  

மண்ணில் தடம் ெதிை்கும். 

 

விக்ரம்-எஸ் 

 ஸ்ரீஹரிம ொட்டொவிை் உள்ள விண்தவளித் தளத்திை் இருந்து தவற்றி ரமொ  ஏவப்பட்ட 

இந்தியொவிை் முதை் தைியொரொை் உருவொ ் ப்பட்ட ரொ ்த ட் இதுவொகும். 
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 பை தசொப்தங் ளொ  இந்திய விண்தவளி ஆரொய்சச்ி நிறுவைதத்ொை் (ISRO) ஆதி ் ம் 

தசலுதத்ப்படும் இந்தியொவிை் விண்தவளித் துலறயிை் தைியொர ் துலறயிை் நுலழலவ 

இது குறி ்கிறது. 

 'பிரரம்ப்' (ஆரம்பம்) எை்று தபயரிடப்பட்ட ஸ்ல ரூட் ஏமரொஸ்மபஸிை் நிறுவைத்திை் 

முதை் பயணத்திை் மூை்று வொடி ்ல யொளர ்ளிை் தசயற்ல  ் ம ொள் லள ஏற்றிச ்

தசை்றது. 

 இந்தப் புதியப் பயணதத்ிை் மூைம், ஸ்ல ரூட் ஏமரொஸ்மபஸ், விண்தவளியிை் 

ரொ ்த ட்லடச ்தசலுத்திய நொட்டிை் முதை் தைியொர ்துலற நிறுவைமொ  மொறியது. 

 இந்திய விண்தவளித் திட்டதத்ிை் நிறுவைர ் மற்றும் பு ழ்தபற்ற விஞ்ஞொைி வி ்ரம் 

சொரொபொய் ்கு அஞ்சலி தசலுதத்ும் வல யிை் இவற்று ்கு ‘வி ்ரம்’ எை்று தபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

ஆய்வகத்தில் வளரத்்த இனறெச்ி – அசமரிக்கா 

 

 அதமரி ்  உணவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ொ ம் (எஃப்.டி.ஏ) முதை்முலறயொ  விைங்கு ளிை் 

உயிரணு ் ளிலிருந்து மைித நு ரவ்ு ் ொ  வளர ்் ப்பட்ட இலறசச்ிப் தபொருலள 

அழிதத்து. 
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 அலவ சுத்தமொை இலறசச்ி அை்ைது வளரப்்பு இலறசச்ி எை்றும் அலழ ் ப் படுகிை்றை. 

 விைங்கு உயிரணு வளரப்்புத் ததொழிை்நுட்பம் வளரப்்பு விைங்கு இலறசச்ிலய உருவொ ்  

பயை்படுத்தப் படுகிறது. 

 வளர ்் ப்பட்ட இலறசச்ி தபரும்பொலும் ஸ்தடம் தசை் ள் ந தைடு ் ப்படும் ஒரு 

ததொட்டியிை் வளர ்் ப்படுகிறது. 

 இந்தத் ததொட்டி அமிமைொ அமிைங் ள், சர ்் லர ள் மற்றும் தசை் ள் வளர மதலவயொை 

பிற ஊட்டச ்சத்து ் ள் த ொண்ட சீரம் ஆகியவற்றொை் நிரப்பப் பட்டு இரு ்கும். 

 பிை்ைர ் இது வளரும் உயிரிைங் ளு ் ொை ஆய்வ ச ் சொதைமொை உயிரி உலையிை் 

லவ ் ப்படுகிறது. 

 வளரப்்பு இலறசச்ி விற்பலை ்கு அனுமதி வழங்கிய முதை் நொடு சிங் ப்பூர ்ஆகும். 

 இது விைங்கு ள் த ொை்ைப் படுவதிலிருந்து   ொப்பொற்ற உதவுகிறது. 

 

னைட்ரஜன் ெள்ளத்தாக்குகள் 

 

 "புத்தோை்ைத் திட்டம்" என்ற தூய கஹட் ஜன் திட்டதத்ின் கீை் அறிவியல் மற்றும் 

பதோழில்நுட்ெத் துகறயோனது, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் குகறந்தது 3 கஹட் ஜன் 

ெள்ளதத்ோை்குைகளை் ைண்டறிந்து நிறுவும் பசயல்முகறகய அகமத்துள்ளது. 

 "கஹட் ஜன் ெள்ளத்தோை்கு" என்ெது ஒரு புவியியல் ெகுதியொ  - ஒரு நை ம், ஒரு ெகுதி, ஒரு 

தீவு அல்லது ஒரு பதோழில்துகற பதோகுதி - அதில் ைணிசமோன அளவு கஹட் ஜகனெ் 

ெயன்ெடுதத்ுகின்ற ெல கஹட் ஜன் ெயன்ெோடுைள் ஒரு ஒருங்கிகணந்த கஹட் ஜன் 

சுற்றுசச்ூைல் அகமெ்ெோை, பெோருளோதோ த்கத ரமம்ெடுதத்ுகிற வல யிை் இந்தத ்

திட்டமோனது ஒன்றிகணை்ைெ் ெடுகின்றது.. 

 புத்தோை்ைத் திட்டம் (MI) என்ெது 23 நோடுைள் மற்றும் ஐர ோெ்பிய ஆகணயம் (ஐர ோெ்பிய 

ஒன்றியதத்ின் சோ ெ்ோை) ஆகியகவ இகணந்து, தூய எ ிசை்திகய மலிவு விகலயில், 

ஈ ெ்்பு மிை்ை மற்றும் அணுைை் கூடியதோை மோற்றுவதற்ைோன ஆ ோய்சச்ி, ரமம்ெோடு மற்றும் 

பசயல் விளை்ை முகறைள் ஆகியவற்றின் மீதோன முதலீட்கட ஊை்குவி ் ச ்

தசய்வதற்ைோன ெணியில் ஈடுெட்டுள்ள ஒரு ெதத்ோண்டு ைோல நடவடிை்கையோகும். 

 இது ெோரீஸ் ஒெ்ெந்த இலை்குைள் மற்றும் நிை  சுழிய உமிை்வு நிகல ஆகியவற்றிற்ைோன 

ெோகதைகள ரநோை்கிய முன்ரனற்றத்கத து ிதெ்ெடுதத்ும். 
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சரானாகிராம்ஸ் மற்றும் குசவட்டாமீட்டரஸ்் 

 எகடைள் மற்றும் அளவீடுைள் ெற்றிய பெோது உடன்ெடிை்கை அகமெ்ெோனது (CGPM) சிறிய 

அல்லது அளவற்றப் ெருமன்ைகள ் குறிெ்பிடுவதற்கு ஒரு புதிய முன்பனோட்கட ஏற்றுை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 1960 ஆம் ஆண்டில் ச வ்ரதச அளவீடுைள் அகமெ்பு (SI) நிறுவெ் ெட்ட 30 ஆண்டுைளுை்கும் 

ரமலோை இது ரெோன்று புதிய அளவீடு ஏற்றுை் பைோள்ளெ் ெட்டது இதுரவ முதல் 

முகறயோகும். 

 மிைெ்பெ ிய அளவீடுைளுை்ைோன கிரலோ மற்றும் மில்லி ரெோன்ற நன்கு அறியெ்ெட்ட 

முன்பனோட்டுைளின் பி ிவில் ப ோன்னோ மற்றும் குபவட்டோ ஆகியகவயும், சிறிய 

அளவீடுைளுை்கு ர ோன்ரடோ மற்றும் குை்ரடோ ஆகியகவயும் ஏற்றுை் பைோள்ளெ் ெட்டு 

உள்ளன. 

 பெ ிய முன்பனோட்டுைள் A என்ற எழுதத்ில் முடிவகடயும் எை்றும் சிறியகவ O என்ற 

எழுத்தில் முடிவகடயும் என்றும் இந்த உடன்ெடிை்கை குறிெ்பிடுகிறது. 

 புதிய முன்பனோட்டுைள் சில பெ ியப் பெோருட்ைகளெ் ெற்றி நோம் குறிெ்பிடும் விதத்கத 

எளிதோை்கும். 

 பூமியின் எகட சுமோ  ்ஆறு ர ோனோகி ோம்ைள் எை்ற நிலையிை் இது ஒரு ஆறு மற்றும் 27 

பூஜ்ஜியங்ைகளை் குறிை்கும். 

 வியோைைின் எலட சுமோ  ்இ ண்டு குபவட்டோகி ோம்ைள் எை்ற நிலையிை், இது இ ண்கடத் 

பதோட ந்்து 30 பூஜ்ஜியங்ைள் வருவகதை் குறிை்கும். 

 முன்பு 1991 ஆம் ஆண்டில், ரவதியியலோள ை்ள் மோபெரும் மூலை்கூறு அளவுைகள 

பவளிெ்ெடுத்த விரும்பிய ரெோது, பஜட்டோ மற்றும் ரயோட்டோ ரெோன்ற முன்பனோட்டுைகளச ்

ரச த்்தன .் 

 ஒரு ரயோட்டோ மீட்ட  ் என்ெது ஒன்று மற்றும் 24 பூஜ்ஜியங்ைள் பைோண்ட எண்ணிகனை் 

குறிை்கிறது. 

 

சவற்றிகரமான 200வது சதாடர் விண்கல ஏவுதல் 

 இஸ்ர ோவின் ெல்துகற ஆய்வு ஏவுைலமோன RH200, தும்ெோ ைடற்ைக யில் இருந்து 

பதோட ந்்து 200வது முகறயோை பவற்றிை மோன முகறயில் விண்ணில் ஏவெ்ெட்டுள்ளது. 

 RH200 ஏவுைலமோனது பூமதத்ிய ர கை அருகில் அகமந்த தும்ெோ ஏவுதளதத்ில் (TERLS) 

இருந்து விண்ணில் ஏவெ்ெட்டது. 

 ர ோகிணி ஆய்வு ஏவுைலமோனது (RSR) இஸ்ர ோவின் ைன ை மற்றும் சிை்ைலோன பதோழில் 

நுட்ெம் மிை்ை ஏவுைலங்ைளுை்கு முன்ரனோடியோை திைை்கிறது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சதசிய அளவில் நிரண்யிக்கெ்ெட்ட ெங்களிெ்பு குறித்த சதாகுெ்பு அறிக்னக 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற் ொை மதசிய அளவிை் நிரண்யி ் ப்பட்ட பங் ளிப்பு குறிதத் ததொகுப்பு 

அறி ்ல யொைது பருவநிலை மொற்றம் ததொடரப்ொை ஐ ்கிய நொடு ளிை்  ட்டலமப்பு 

மொநொட்டு அலமப்பிைொை் (UNFCCC) தவளியிடப்பட்டது. 

 இது உை  நொடு ளிை் மதசிய அளவிை் நிரண்யி ் ப்பட்ட பங் ளிப்பு ள் மற்றும் பசுலம 

இை்ை வொயு தவளிமயற்றத்திை் அவற்றிை் தொ ் ம் ஆகியலவ ததொடரப்ொை ஒரு 

வருடொந்திரத் ததொகுப்பு அறி ்ல யொகும். 

 தற்மபொலதய நிலையிை் மதசிய அளவிை் நிரண்யி ் ப்பட்ட பங் ளிப்பு ள், பசுலம இை்ை 

வொயு ் ளிை் உமிழ்வொைது இந்தப் பத்தொண்டு ளிை் இறுதியிை் 2010 ஆம் ஆண்டிை் 

பதிவொை அளலவ ்  ொட்டிலும் 10.6 சதவீதம் வலர அதி ரி ்கும். 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு உமிழ்வு ள் அதி ரி ் ொது எை்று இந்த வருடொந்திர அறி ்ல  

தவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 சமீபதத்ிய மதசிய அளவிை் நிரண்யி ் ப்பட்ட பங் ளிப்பு விதிமுலற ள் தசயை் படுதத்ப் 

பட்டொை், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 52.4 ஜி ொ டை் CO2 ்கு சமமொை பசுலம இை்ை வொயு ் ள் 

தவளிமயற்றப்படும். 

 பொரஸ்ீ உடை்படி ்ல யொை் நிரண்யி ் ப்பட்ட இை ்கு லள அலடய 2030 ஆம் ஆண்டிை் 

உை ளொவிய உமிழ்வு ள் 31 ஜி ொ டை் CO2 ்குச ்சமமொைதொ  மட்டுமம இரு ்  மவண்டும். 

 

அல்சமனியா மல்டிஃெ்சளாரா 

 

 பொை ் ொடு மலைப்பகுதியிை் ஆை்மமைியொ மை்டிஃப்மளொரொ எை்ற புதிய தொவர இைம் 

 ண்டுபிடி ் ப் பட்டது. 

 ஆை்மமைியொ மை்டிஃப்மளொரொ எை்பது ஆை்மமைியொ இைத்லதச ் மசரந்்த ஒரு புதிய 

இைமொகும். 

 இது உைகிை்  ொணப்படும் ஆை்மமைியொ இைதத்ிைலைச ் மசரந்்த இரண்டொவது இைம் 

ஆகும். 

 இந்தப் புதிய இைமொைது, அந்த தொவர ் குடும்பம் மற்றும் அதை் முதை் இைமொை 

அை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ  ண்டுபிடி ் ப்பட்டு விவரி ் ப்பட்ட 188 ஆண்டு ளு ்கு 

பிறகு  ண்டுபிடி ் ப் பட்டது. 
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 புதிய இைங் ள் அலடயொளம்  ொணப்படுவதற்கு முை்பு, ஆை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ 

மட்டுமம ஆை்மமைியொ இைத்திை் ஒமர இைமொ  நம்பப்பட்டது. 

 ஆை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ 1753 ஆம் ஆண்டிை் தசமைொசியொ மநொடிஃப்மளொரொ எை 

தசமைொசியொ இைத்திை் கீழ் ஒை்றொ  தவளியிடப்பட்டது. 

 இது பிை்ைர ்1834 ஆம் ஆண்டிை் ஆை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ எை குறிப்பிடப்பட்டது. 

 இலவ இந்திய துலண ் ண்டம் முதை், சீைொ, மமற்கு மற்றும் மதத்ிய மமைசியொ வலர 

பரவியுள்ளது. 

 இது மி வும் அருகிவரும் இைமொ  மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

நீலக் சகாடித் தரம் செற்ற 2 புதிய கடற்கனரகள் 

 லட்சத்தீவில் உள்ள மினிைோய் துண்டி ைடற்ைக  மற்றும் ைோட்மட் ைடற்ைக  

ஆகியவற்றிற்கு ச வ்ரதச சுற்றுசச்ூைல் அங்கீைோ மோன 'நீலை் பைோடி' த மோனது வைங்ைெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 இந்த இ ண்டு ைடற்ைக ைளும் இகணந்து இந்தியோவின் நீலை் பைோடி த ம் பெற்ற 

ைடற்ைக ைளின் எண்ணிை்கைகய 12 ஆை உய த்த்ியுள்ளன. 

 நீல ் ைடற்ைக ைள் உலகின் தூய்கமயோன மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுை்கு உைந்த 

"ைடற்ைக ைள், சிறுைல துகறமுைங்ைள் மற்றும் நிகலயோன சுற்றுலோ ெடகு இயை்ை 

அகமெ்புைள்" ஆகியனவோகும். 

 

 

வனெ் பிரகடன மதிெ்பீடு 2022 

 உை ளவிை்  ொடழிப்பு விகிதமொைது 2018-20 ஆம் ஆண்டு அடிப்பலட அளவுடை் ஒப்பிடும் 

மபொது 2021 ஆம் ஆண்டிை் 6.3% மட்டுமம குலறந்துள்ளது. 

 COP 26 மொநொட்டிை் சுமொர ்145 நொடு ள் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்  ொடு ளிை் இழப்பு மற்றும் 

நிைச ்சீரழிலவ நிறுதத்ுவதற்கும் அவற்லற மொற்றுவதற்குமொை தங் ள் உறுதிப் பொட்லட 

உறுதிப்படுதத்ியுள்ளை. 
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 ஆைொை், 2030 ஆம் ஆண்டிை்  ொடழிப்லப நிறுதத்ுவதற் ொை ஒரு உை ளொவிய ் 

குறி ொட்டியும் இதுவலர மதலவயொை மபொ ்கிை் தசயை்படவிை்லை. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்  ொடழிப்லப முற்றிலுமொ  நிறுதத்ுவதற்கு, 10% வருடொந்திர ் 

குலறப்பு மதலவயொகும். 

  ொடு வளரப்்பு மற்றும் மறுசீரலமப்பு முயற்சி ள் பொரொட்டு ்குரியதொ  இருந்தொலும், 

வைங் ள் உருவொ ் ப் படுவலத விட அதி  வைப்பகுதி இழ ் ப்படுகிறது. 

 உை ளொவிய  ொடு இழப்பு 2021 ஆம் ஆண்டிை் குலறந்துள்ளது எை்றொலும், 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள்  ொடழிப்லப நிறுத்தச ் தசய்வதற் ொை மு ்கியமொை பருவநிலை இை ்கு 

பூரத்த்ி தசய்யப்படொது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை்  ொடு லள அழிப்பதிை் உைகிை் மி ப்தபரியப் பங் ளிப்பொளரொ  

பிமரசிை் இருந்தது. 

  டந்த இருபது ஆண்டு ளிை் உை ளொவிய மரங் ளிை் பரப்பளவு 130.9 மிை்லியை் 

தஹ ்மடர ்அதி ரிதத்ுள்ளது. 

 உலை வனெ்ெ வல் அதிை ிெ்பில் நோன்கில் ஒரு ெங்கு 13 நோடுைளில் ெதிவோகியுள்ளது. 

  ஷ்யோ (28.4%), ைனடோ, அபம ிை்ைோ, பிர சில் மற்றும் சீனோ ஆகிய நோடுைளில் குறிெ்பிடத ்

தை்ை முன்ரனற்றங்ைள் ெதிவோகின. 

 2.1 மில்லியன் பஹை்ரட  ் (Mha) ெ ெ்ெளவில் சீனோவில் மிை அதிை நிை  அதிை ிெ்பு 

ெதிவோகியுள்ளது. 

 இந்தியோவிலும் ம ங்ைளின் ெ ெ்பில் 0.87 மில்லியன் பஹை்ரட  ்அதிை ித்துள்ளது. 

 2018-20 ஆகிய ஆண்டுைளுடன் ஒெ்பிடும்ரெோது 2021 ஆம் ஆண்டில் 28% ைோடழிெ்கெ 

ைோரெோன் நொடு  குகறதத்ுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டு இலை்குைகள அகடவதற்கு வனப் பரவை் நிதிகய 200 மடங்கு வக  

அதிை ிை்ை ரவண்டும். 

 

 

இந்தியாவின் 53வது புலிகள் காெ்ெகம் 

 உத்த ெ் பி ரதசத்தின்  ோணிெ்பூ  ் புலிைள் ைோெ்ெைம் இந்தியோவின் 53வது புலிைள் 

ைோெ்ெைமோை மோறியுள்ளது. 
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 ரமலும், இது உதத் ெ் பி ரதசத்தில் உள்ள நோன்ைோவது புலிைள் ைோெ்ெைமோகும். 

  ோணிெ்பூக த் தவி , அந்த மோநிலதத்ில் துத்வோ, பிலிபித் மற்றும் அமங்ை  ்ஆகிய மூன்று 

புலிைள் ைோெ்ெைங்ைள் உள்ளன. 

 ஜிம் ைோ ப்ெட் ரதசியப் பூங்ைோவின் தோங்கு மண்டலமோை அமங்ை  ் எை்ற புலி ள் 

 ொப்ப மொைது உதத் ப் பி ரதசதத்ின் பிஜ்னூ ில் அகமந்துள்ளது. 

 துத்வோ புலிைள் ைோெ்ெைம் லை்கிம்பூ ிலும், பிலிபித் புலிைள் ைோெ்ெைம் பிலிபிட்டிலும் 

அகமந்துள்ளது. 

 

 

கங்னக நதியில் ஓங்கில்கள் 
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 ைங்கை நதியில் ஏற்ெட்ட மோசு ைோ ணமோை ைோணோமல் ரெோன ஓங்கில்ைள், ஆற்று நீ ின் 

த த்தில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட தூய்கம நடவடிை்கைைள் ைோ ணமோை மீண்டும் வ த் 

பதோடங்கியுள்ளன. 

 பி ிஜ்ைோட், நர ோ ோ, ைோன்பூ ,் மி ச்ோபூ ,் வோ ணோசி ஆகிய இடங்ைளிலும் ஓங்கில்ைள் 

இனெ்பெருை்ைம் பசய்கின்றன. 

 தற்ரெோது உத்த ெ் பி ரதச மோநிலெ் ெகுதியில் ெோயும் ைங்கை நதியில் உள்ள 

ஓங்கில்ைளின் எண்ணிை்கை சுமோ  ்600 என மதிெ்பிடெ் ெட்டுள்ளது. 

 

சூசடாசைலிஸ் அண்ணாமனல 

 

 தமிை்நோட்டின் ைடலூ  ் மோவட்டத்தில் சூரடோபஹலிஸ் அண்ணோமகல என்ற ஒரு புதிய 

வகை ைழிமுை நண்டு ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்டது. 

 அண்ணோமகலெ் ெல்ைகலை்ைைைமோனது, ஆ ோய்சச்ி மற்றும் ைல்வித் துகறைளில் 100 

ஆண்டுைளோை ரமற்பைோண்டு வரும் ரசகவை்கு மதிெ்ெளிை்கும் விதமோை இந்த இனத்திற்கு 

இெ்பெய ோனது சூட்டெ்ெட்டுள்ளது. 

 இந்தெ் புதிய இனமோனது, இந்தியத் துகணை் ைண்டம் மற்றும் கிைை்கு இந்திய பெருங் 

ைடல் ஆகியெ் ெகுதிைள் முழுவதும் ெ விை் ைோணெ்ெடுகின்றன. 

 இதற்கு முன், சூரடோபஹலிஸ் இனத்திலிருந்து இ ண்டு இனங்ைள் மட்டுரம ைண்டறியெ் 

ெட்டுள்ளன. 

 அகவ சூரடோபஹலிஸ் செ்குவோட் ோட்டோ மற்றும் சூரடோபஹலிஸ் லோட் லீி ஆகியன 

ஆகும். 

 

ொல்டால்-சஜாஜிலா ெகுதியில் ெனிெ ்சிறுத்னத 

  ொெ்மீரிை் ெோல்டோல்-ரஜோஜிலோ ெகுதியில் ெனிச ் சிறுத்கத இருெ்ெதோைை் ைண்டறியெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 ெோல்டோல்-ரஜோஜிலோ ெகுதியில் இருந்து ெனிசச்ிறுத்கத இருெ்ெது ைண்டறியெ்ெட்டது 

இதுரவ முதல் முகறயோகும். 

 ெனிச ் சிறுத்கத ைணை்பைடுெ்ெோனது, இந்தியோவின் ெனிசச்ிறுத்கத எண்ணிை்கை 

மதிெ்பீட்டின் ஒரு ெகுதியோகும். 
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 ஒளிெ்ெடை் ைருவிைள் மூலமோன ைண்ைோணிெ்புப் ெயிற்சிைள் இந்தியோவின் வடை்குெ் 

ெகுதியின் உய  ்நிகலெ் ெகுதியில் உள்ள ஆசிய ஐபெை்ஸ் மகலயோடுைள் ெழுெ்பு நிற 

ை டி மற்றும் ைோஷ்மீ  ்ைஸ்தூ ி மோன் ரெோன்ற இத  முை்கியமோன மற்றும் அ ிய வகை 

உயி ினங்ைள் அங்குை் ைோணெ்ெடுவது குறிதத் நம்பிை்கைகய ஏற்ெடுத்துகிறது. 

 இந்தியோவின் ெனிசச்ிறுத்கத மீதொை எண்ணிை்கை ைணை்பைடுெ்ெோனது இதுவக  

இமோசச்லெ் பி ரதசம் மற்றும் உத்த ைோண்ட் ஆகிய மோநிலங்ைளில் நிகறவகடந்து 

உள்ளது. 

 இந்த பெ ிய பூகன இனதத்ின் மதிெ்பிடெ்ெட்ட எண்ணிை்கையோனது, இந்த இ ண்டு 

மோநிலங்ைளிலும் முகறரய 50 மற்றும் 100 ஆகும். 

 

 

2041 ஆம் ஆண்டிற்குள் கார்ென் நடுநினலத் தன்னம சகாண்ட சுற்றுலா தலம்   

 

 மது ோ-பிருந்தோவனம் ஆனது 2041 ஆம் ஆண்டிற்குள் "நிை  சுழிய ் ைோ ெ்ன் உமிை்வு" 

பைோண்ட சுற்றுலோ தலமோை மோறுவகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இதனோல் பிரொஜ் ெகுதி முழுவதும் சுற்றுலோ வோைனங்ைள் இயங்ைத் தகட பசய்யெ் ெடும். 

 பிருந்தோவனம் மற்றும் கிருஷ்ண பஜன்மபூமி ரெோன்ற சிை புைை் பெற்ற யோத்திக  

கமயங்ைள் இெ்ெகுதியினுள் அடங்கும். 

 அதற்கு மோறோை, பெோதுெ் ரெோை்குவ த்திற்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் மின்சோ  வோைனங்ைள் 

மட்டுரம அெ்ெகுதிை்குள் அனுமதிை்ைெ்ெடும். 

 இெ்ெகுதியில் உள்ள அகனதத்ு 252 நீ ந்ிகலைள் மற்றும் 24 ைோடுைளும் புண கமை்ைெ் 

ெடும். 
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 இந்தப் பி ோந்தியதத்ின் எட்டு முை்கிய நை ங்ைளும் உள்நோட்டு நீ வ்ழிைள் மற்றும் 

குறுகிய-அைல இ யில் ெோகத மூலம் இகணை்ைெ்ெடும். 

 மது ோ மற்றும் பிருந்தோவன் ஆகிய இ ட்கட நை ங்ைகள இகணை்கும் தற்ரெோகதய 12.9 

கிமீ குறுகிய இ யில் ெோகதயோனது மீண்டும் ரமம்ெடுதத்ெ்ெடும். 

 நிை  சுழிய ் ைோ ெ்ன் உமிை்வோனது ைோ ெ்ன் நடுநிகல என்று குறிெ்பிடெ்ெடுகிறது. 

 இதன் பெோருள் ஒரு நோடு/மோநிலம் அதன் உமிை்கவ சுழிய நிகல அளவிற்குை் குகறை்கும் 

என்ெதல்ல. 

 அதன் பெோருள், ஒரு நோட்டின்/மோநிலதத்ின் உமிை்வுைள் ஆனது, வளிமண்டலத்தில் உள்ள 

ெசுகம இல்ல வோயுை்ைகள உறிஞ்சி அைற்றுவதன் மூலம் ஈடுபசய்யெ்ெடும் ஒரு 

நிகலயோகும். 

 

இழெ்பு மற்றும் செத நிதி உள்ளடக்கம் 

 இைெ்பு மற்றும் ரசத நிதியோனது COP27 மோநோட்டிற்ைோன அதிைோ ெ்பூ வ்ச ்பசயல்ெோட்டு 

நி லின் ஒரு ெகுதியோை மோறியது. 

 COP27 மோநோடோனது எகிெ்தில் உள்ள ஷ ம்்-எல்-ரஷை் எை்னுமிடதத்ில் நகடபெறுகிறது. 

 இந்தச ்பசயல்ெோட்டு நி லில் "குகறந்த வள ச்ச்ியகடந்த நோடுைளுடன் பதோட ப்ுகடய 

விஷயங்ைள்" மற்றும் "நீண்ட ைோல நிதி" ஆகியகவ அடங்கும். 

 இைெ்பு மற்றும் ரசத நிதி என்ெது ெருவநிகல மோற்றத்தினோல் ஏற்ைனரவ ைடுகமயோை 

ெோதிை்ைெ் ெட்டுள்ள ெகுதிைள் மற்றும் சமூைங்ைளுை்கு நிதி உதவி வைங்குவதற்ைோை 

முன்பமோழியெ்ெட்ட ஒரு பசயல்முகறயோகும். 

 இந்தச ்பசயல்முகறயோனது, இந்தியோ உள்ளிட்ட வள ந்்து வரும் மற்றும் ெோதிை்ைெ் ெடை் 

கூடிய சமூைங்ைளோல் நீண்ட ைோலத்திற்கு வைங்ைெ்ெட ரவண்டும் என்று ரைோ ெ் ெட்டு 

வருகிறது. 

 இருெ்பினும், பெரும்ெோன்கமயோன நிதிகய வைங்ை ரவண்டும் என்ற ஒரு நிகலை்கு 

ஆளோை ரந ிடும் என்ற அசச்த்தின் ைோ ணமோை வள ச்ச்ி பெற்ற நோடுைள் இகத எதி த்்தன. 

 சமீெதத்ில், வள ச்ச்ி பெற்ற நோடுைள், ெல ைோலமோை பவளியிடெ்ெட்டு வரும் 

உமிை்வுைளுை்குெ் பெோறுெ்ரெற்ைோத வகையில், 'இைெ்பீடு மற்றும் பெோறுெ்பு' சோ ந்்த 

இலை்கை உள்ளடை்ைோத வகையிலோன பநறிமுகறயிகன இந்த பசயல்ெோட்டு நி லில் 

ரச ெ்்ெதற்கு ஒெ்புை் பைோண்டுள்ளன. 

 இந்த பநறிமுகற நகடமுகறை்கு வந்தோல், சுந்த வனை் ைோடுைள் உட்ெட தோை் மட்டதத்ில் 

உள்ள எளிதில் ெோதிை்ைெ்ெடை் கூடிய ைடரலோ ெ் ெகுதிைகள இது பெரும் அளவில் 

மநரம்லறயொ  ெோதிை்கும். 

 இந்தியெ் பி தம  ்அவ ை்ளோல் முன்பமோழியெ்ெட்ட சுற்றுசச்ூைலுை்ைோன வோை்ை்கை முகற 

(Life) என்ற திட்டமும் இந்தச ்பசயல்ெோட்டு நி லின் ஒரு ெகுதியோகும். 
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ெருவநினலக்கான ெதுெ்புநிலக் காடுகள் கூட்டணி 

 

 COP27 மோநோட்டில், இந்திய நோட்டிகன ஒரு ெங்குதோ  ோைை் பைோண்டு ெருவ நிகலை்ைோன 

சதுெ்புநிலை் ைோடுைள் கூட்டணி (MAC) பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 இது சதுெ்புநில சுற்றுசச்ூைல் அகமெ்புைளின் ெோதுைோெ்பு மற்றும் மறுசீ கமெ்புை்ைோன 

முன்ரனற்றத்கத வி ிவுெடுத்தவும் விக வுெடுதத்வும் முயல்கின்ற ஒரு அ சுைளுை்கு 

இகடரயயோன ஒரு கூட்டணியோகும். 

 இந்தியோ, ஆஸ்திர லியோ, ஜெ்ெோன், ஸ்பெயின் மற்றும் இலங்கை ஆகிய ஐந்து நோடுைள் 

ெருவநிகலை்ைோன சதுெ்புநிலை் ைோடுைள் கூட்டணியில் இகணந்துள்ளன. 

 இது இயற்கை அடிெ்ெகடயிலோன ெருவநிகல மோற்றதத்ிற்ைோன ஒரு தீ வ்ோை சதுெ்பு 

நிலங்ைள் ஆற்றும் ெங்கு ெற்றி உலைளவில் விழிெ்புண க்வ ஏற்ெடுதத்வும், உலை அளவில் 

சதுெ்புநில ் ைோடுைகளப் புண கமெ்ெதகனயும் உறுதி பசய்யும். 

 சதுெ்பு நிலங்ைள் உலகின் பவெ்ெமண்டல மற்றும் துகண பவெ்ெமண்டலெ் ெகுதிைளிலும், 

123 நோடுைளிலும் ெ விை் ைோணெ்ெடுகின்றன. 

 

முன்சனெெ்ரிக்னககளுக்கான நிரவ்ாக செயல் திட்டம் 

 UNFCCC அகமெ்பின் COP27 மோநோட்டில் நகடபெற்ற வட்டரமகசை் கூட்டத்தின் ரெோது 

அகனவருை்கும் முன்பனசச் ிை்கைைளுை்ைோன ஒரு நி வ்ோைச ் பசயல் திட்டமோனது 

பவளியிடெ் ெட்டது. 

 ெருவநிகல மோற்றத்தின் ைோ ணமோை தீவி மகடந்துள்ள தீவி  வோனிகல 

நிைை்வுைளுை்ைோன உலைளோவிய முன்பனசச் ிை்கை அகமெ்கெ உருவோை்குவகத இது 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 அகனவருை்கும் முன்பனசச் ிை்கை அகமெ்புைகள வைங்ைச ்தசய்வதற்ைோை சுமோ  ் 3.1 

பில்லியன் அபம ிை்ை டோல  ் முதலீடு தசய்ய ரவண்டும் என்று இந்தத் திட்டம் முன் 

பமோழிகிறது. 

 உலை மை்ைள் பதோகையில் 33 சதவீததத்ினருை்கு முன்பனசச் ிை்கை அகமெ்புைள் 

இன்னும் அணுைெ் ெடும் வகையில் கிகடை்ைெ் பெறவில்கல. 

 ஆெ்பி ிை்ைோவில் உள்ள 60 சதவீதத்திற்கும் அதிைமோன மை்ைள் இந்த அகமெ்புைகள 

அணுகுவதற்ைோன வோய்ெ்பிகனெ் பெறவில்கல. 
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 ரந விருை்கும் ரெ ிட  ் நிைை்விகன 24 மணிரந தத்ிற்கு முன்ெோை அறிவிெ்ெதோல், 

அவற்றினோல் ஏற்ெடும் ரசதத்கத 30 சதவிகிதம் குகறை்ைலோம். 

 

 

இந்திய கருெ்பு நிறத் சதனீ 

 

 ரமற்குத் பதோட ச்ச்ி மகலயில் புதிய வகை ரதனீ இனம் ஒன்று ைண்டுபிடிை்ைெ் ெட்டு 

உள்ளது. 
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 இந்தெ் புதிய இனதத்ிற்கு ஏபிஸ் ை ிஞ்ரசோடியன் என்று பெய ிடெ்ெட்டு, இந்திய ைருெ்பு 

நிறத் ரதனீ என்ற பெோதுெ் பெயரும் வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 200 ஆண்டுைளுை்கும் ரமலோன இகடபவளிை்குெ் பிறகு ரமற்குத் பதோட ச்ச்ி மகலயில் 

இருந்து ஒரு புதிய வகை ரதனீ இனம் ைண்டறியெ்ெட்டுள்ளது. 

 1798 ஆம் ஆண்டில் ஃரெெ் ிசியஸ் என்ெவ ோல் இந்தியோவில் ெகுதியில் ைண்டறியெ் 

ெட்டதோை குறிெ்பிடெ்ெட்ட ைகடசி ரதனீ அபிஸ் இண்டிைோ ஆகும். 

 ஃரெெ் ிசியஸ் இந்தியத் ரதனீை்கு அபிஸ் இண்டிைோ என்று பெய ிட்டோலும், அது இது வக  

இந்தியோவிகனச ்ரச ந்்த இனமோை ைருதெ்ெடவில்கல. 

 'ர டிரயோ-இகடநிகல குறியீடு (RMI)’ எனெ்ெடும் ரதனீ வகைைளில் நிலவும் இனெ் 

ெோகுெோட்டிற்ைோன ஒரு புதிய நடவடிை்கையின் அடிெ்ெகடயில் ஆய்வுை் குழு அபிஸ் 

இண்டிைோவின் நிகலகய விவ ிதத்ு மீண்டும் குறிெ்பிட்டது. 

 இன்று வக , மதத்ிய மற்றும் பதன்னிந்தியோ மற்றும் இலங்கையின் சமபவளிைளில் 

அபிஸ் பச ோனோ என்ற ஒரு இனம் மட்டுரம இருெ்ெதோை ைண்டறியெ்ெட்டுள்ளது. 

 இந்தெ் புதிய ைண்டுபிடிெ்ெோனது உலகில் உள்ள ரதனீை்ைளின் இனத்கத 11 ஆை 

உய த்த்ியுள்ளது. 

 

அெச்ுறுத்தல் நினலயில் உள்ள ெனிெ்ொனறகள் 

 

 யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் ஆய்வின்ெடி, யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் உலைப் ெோ ம்ெ ியப் 

ெட்டியலில் உள்ள ெனிெ்ெோகறைளில் மூன்றில் ஒரு ெங்கு அசச்ுறுதத்ல் நிகலை்கு 

உள்ளோகியுள்ளது. 

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


                   
 

120 
 

 இந்தெ் ெனிெ்ெோகறைள் ஆனது, CO2 உமிை்வுைள் ைோ ணமோை ஏற்ெடும் பவெ்ெ 

மயமோதலுை்கு இட்டுச ்பசல்லும் பவெ்ெ நிகலயினோல் 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து து ிதமோன 

ரவைதத்ில் உருகி வருகின்றது. 

 யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் உலைப் ெோ ம்ெ ியத ் தளங்ைளில், பூமியின் பமோதத் ெனிெ் 

ெோகறைளிை், கிட்டத்தட்ட 10% அளவிை் 50 ெனிெ்ெோகறைள் உள்ளன. 

 அவற்றுள் மிை உய ந்்த (எவப ஸ்ட் சிை த்திற்கு அடுத்த நிகலயில் உள்ள), மிை நீளமோன 

(அலோஸ்ைோவில் உள்ள) மற்றும் ஆெ்பி ிை்ைோவில் ைகடசியோை மீதமுள்ள ெனிெ் ெோகறைள் 

ஆகியகவ அடங்கும். 

 யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் இந்த ஆய்வோனது ச வ்ரதச இயற்கைப் ெோதுைோெ்பு 

ஒன்றியதத்ுடன் (IUCN) கூட்டுறகவை் பைோண்டு ரமற்பைோள்ளெ் ெட்டது. 

 அகவ தற்ரெோது ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் 58 பில்லியன் டன் ெனிகய இைந்து வருகின்றன. 

 இது பி ோன்சு மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நோடுைளின் ஒருங்கிகணந்த வருடோந்தி த் 

தண்ணீ  ்ெயன்ெோட்டிற்குச ்சமமோகும். 

 உலைளோவிய ் ைடல் மட்ட உய வ்ிற்குை் கிட்டத்தட்ட 5% ைோ ணம் இகவயோகும். 

 ஆெ்பி ிை்ைோ, ஆசியோ, ஐர ோெ்ெோ, லத்தீன் அபம ிை்ைோ, வட ்கு அபம ிை்ைோ மற்றும் 

ஓசியோனியோ ஆகிய நோடுைளில் ைோணெ்ெடும் ெனிெ்ெோகறைள் அசச்ுறுத்தல் நிகலை்கு 

உள்ளோகியுள்ளன. 

 

உலக கரிம வரவு செலவு அறிக்னக 2022 

 

 மைித நடவடி ்ல  ளொை் உமிழப்படும்  ரிமத்லத ்  ண ்கிடச ் தசய்யும் ஒரு 

அறிவியைொளர ்ள் குழுவொை உை   ரிமத ் திட்டத்தொை் இந்த அறி ்ல  தவளியிடப் 

பட்டது.  

 இந்த அறி ்ல  வளிமண்டைதத்ிை்  ரியமிை வொயு குலறந்ததற் ொை தடயம் எதுவும் 

இை்லை எை ் கூறியுள்ளது.  

 புவி உடைடியொ  தவப்பமயமொதலை 1.5 டிகிரி தசை்சியஸ் எை்ற அளவிற்குள் தடுதத்ு 

நிறுத்த மவண்டிய ஒரு  ட்டொயதத்ிை் உள்ளது. 

 2022ம் ஆண்டிை் வளிமண்டைத்திை் தசலுத்தப்படும் உை ளொவிய ்  ரிம உமிழ்வு ளிை் 

அளவொைது 40.6 பிை்லியை் டை் ள்  ரியமிை வொயு எை்ற அளவிலை எட்டும் எை்றும் 

எதிரப்ொர ்் ப் படுகிறது.  
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 இந்த ்  ணிப்பொைது, 2019 ஆம் ஆண்டிை் தமொத்த வருடொந்திர அளவிை் மி  அதி  அளவிை் 

உமிழப்பட்ட 40.9 பிை்லியை் டை் ள்  ரியமிை வொயு எை்ற அளவிற்கு மி  அரு ொலமயிை் 

உள்ளது.  

  ணி ் ப்பட்ட உமிழ்விை், சீைொ (0.9 சதவிகிதம்), ஐமரொப்பிய ஒை்றியம் (0.8 சதவிகிதம்) 

ஆகியவற்றிை் குலறந்தொலும், அதமரி ் ொ (1.5 சதவிகிதம்), இந்தியொ (6 சதவிகிதம்) மற்றும் 

எஞ்சியிரு ்கும் உைகிை் பிற பகுதி ளிை் (1.7 சதவிகிதம்) அதி ரி ்கும். 

 2022ம் ஆண்டிை் இந்தியொவிை் தபரும்பொலும் நிை ் ரி  உமிழ்விை் ஏற்படும் ஒரு ஐந்து 

சதவிகித அதி ரிப்பொை், 6 சதவிகித அளவிற்கு அதி  அளவிைொை உமிழ்வு ஏற்படும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டிை், உை ளொவிய ்  ரிம உமிழ்வு ளிை் சீைொ (31 சதவிகிதம்), அதமரி ் ொ 

(14 சதவிகிதம்) மற்றும் ஐமரொப்பிய ஒை்றியம் (8 சதவிகிதம்) ஆகியை 

தபரும்பொை்லமயொை உமிழ்வு நொடு ளொகும்.  

 இந்தியொ உை   ரிம உமிழ்விை் 7 சதவிகிதப் பங் ளிப்லப ் த ொண்டுள்ளது. 

 முந்லதய ஆண்டுடை் ஒப்பிடும் மபொது, 2022ம் ஆண்டிை் இந்தியொவொைது உைகிை்  ரிம 

உமிழ்விை் மி  அதி  அளவிைொை அதி ரிப்லபச ் சந்தி ்  உள்ளதொ  எதிரப்ொர ்் ப் 

படுகிை்றது.  

  ரிம உமிழ்விை் இரண்டொவது தபரிய அதி ரிப்பிலை அதமரி ் ொ பதிவு தசய்ய 

உள்ளதொ   ணி ் ப்பட்டு இரு ்கிை்றது. 

 தமொத்த உமிழ்வு அளவிை் உை ளவிை் இந்தியொ மூை்றொவது இடதத்ிலும், தைிநபர ்

உமிழ்விை் இந்தியொ உைகிை் மி வும் குலறவொைது எை்றும் தரவரிலசப் படுத்தப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

நீண்டகால – குனறந்த உமிழ்வு சமம்ொட்டு உத்தி 

 

 எகிப்திை் ெரம் எை் மெ ்கிை் நலடதபற்ற, ஐ ்கிய நொடு ள் சலபயிை் 27வது 

உறுப்பிைர ்ளு ் ொை மொநொட்டிை் (COP27) பருவநிலை மொற்றம் மீதொை ஐ ்கிய 

நொடு ளிை்  ட்டலமப்பு ஒப்பந்ததத்ிடம் இந்தியொ இதலைச ்சமரப்்பித்தது.  

 2022ம் ஆண்டிற்குள்ளொ  இந்த ஆவணத்லத UNFCCC அலமப்பிை் 195 உறுப்பிைர ்

நொடு ளும் சமரப்்பி ்   டலமப்பட்டு உள்ளை. 

 இந்தியொவிை் LT-LEDS உத்தி, ஒரு குலறந்த உமிழ்விற் ொை பொலத ் ொை மொற்றத்திற்கு 

மவண்டி நிறுவப்பட்டது.  
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 இந்த LT-LEDS உதத்ியொைது, உை   ரிம வரவு தசைவுப் பட்டியலிை் இந்தியொவிற் ொை ஒரு 

சமபங்கு உரிலம ் ொ வும், நியொயமொை பங்கிற் ொ வும் மவண்டிய ஒரு  ட்டலமப்பிை் 

வடிவலம ் ப்பட்டு உள்ளது. 

 அடுத்தத் தசொப்ததத்ிை் குலறந்தபட்சம் மூை்று மடங்கு எை்ற அளவிற்கு தைது அணுச ்தி 

உற்பத்தித் திறலை அதி ரிப்பது எை்பதிை் மீது இது லமயம் த ொண்டு உள்ளது.  

 மமலும் இது உயிரி எரிதபொருளிை் பயை்பொட்டிலை, குறிப்பொ  தபட்மரொலுடை் 

எத்தைொலை ்  ைந்து பயை்படுதத்ுவதலை அதி ரி ் ச ் தசய்வதிை்  வைம் தசலுத்த 

எண்ணுகிை்றது. 

 மமலும் இது மபொ ்குவரதத்ுத் துலறயிை் குலறந்த  ரிம வளரச்ச்ியிலை மமம்படுதத் 

தசய்திடுவதற் ொ  பசும் லஹட்ரஜை் எை்ற எரிதபொருளிை் பயை்பொட்டிலை அதி ப் 

படுதத்ுவலதயும் மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது.  

 

மீத்சதன் எெெ்ரிக்னக மற்றும் ெதிசலதிர்ெ்பு முனற 

 

 இது எகிப்திை் ெரம் எை் மெ ்கிை் நலடதபறும் ஐ ்கிய நொடு ளிை் பருவநிலை மொற்றம் 

மீதொை  ட்டலமப்பு ஒப்பந்தம் மீதொை 27வது உறுப்பு நொடு ளிை் மொநொட்டிை் 

தவளியிடப்பட்டது.  

 இது உை  தவப்பமொதை் வொயு ் லள ் ல யொள்வதை் மூைம் பருவநிலை மொற்றதத்ிை் 

மவ த்லதத் தணி ்கும் உை ளொவிய முயற்சி ளிை் ஒரு பகுதியொகும். 

 இது ஐ ்கிய நொடு ளிை் சுற்றுசச்ூழை் திட்டத்திை் சரவ்மதச மீதம்தை் உமிழ்வு 

 ண் ொணிப்பு உதத்ியிை் ஒரு பகுதியொ  நிறுவப்பட்டது.  

 இது மீதம்தை் உமிழ்வு லள  ண்டறிந்து அலத நிவரத்த்ி தசய்திட நடவடி ்ல  ள் 

எடுதத்ிட அரசொங் ங் லள இயைச ் தசய்திடும் வல யிை் ஒரு தசயற்ல  ் ம ொள் 

அடிப்பலடயிைொை அலமப்பொகும்.  

 இதுமவ மீதம்தை் உமிழ்விலை ்  ண்டறிந்து தவளிப்பலடயொ  அறிவிப்பு  தவளியிடச ்

தசய்யும் முலறலம லள இலண ் ச ் தசய்திடும் வல யிை் தபொதுவொ  கிலடதத்ிடச ்

தசய்யும் ஒரு உை ளொவிய அலமப்பொகும். 

 பருவநிலை மொற்றதத்ிற் ொை அரசு ளு ்கு இலடமயயொை மை்றத்லதப் தபொறுதத் 

வலரயிை், 2030ம் ஆண்டிற்குள் உை ம்  ட்டொயமொ  குலறந்தபட்சம் 30 சதவிகிதம் எை்ற 

அளவிற்கு மீத்மதை் உமிழ்வு லள ் குலற ் ச ்தசய்ய மவண்டும். 
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 இது 1.5 டிகிரி தசை்சியஸ் எை்ற ஒரு தவப்பநிலை வரம்பிற்குள்ளொ  உை  தவப்பமய 

மொதலைத் தடுத்து நிறுத்தச ் தசய்யும் உை  மீதம்தை் உறுதிதமொழியிை் ஒரு இை ்கு 

ஆகும்.  

 

உலக கவெெ் ொதுகாெ்புத் திட்டம் 

 

 எகிப்திை் நலடதபற்ற ஐ ்கிய நொடு ளிை் 27வது உறுப்பிைர ்ளிை் மொநொட்டிை், ஜி7 

தலைலமயிைொை உை   வசப் பொது ொப்புத் திட்டமொைது தவளியிடப்பட்டது.  

 இது பருவநிலைப் மபரிடர ்ளொை் பொதி ் ப்படும் நொடு ளு ்கு நிதியளி ் ச ்தசய்திடும் 

ஒரு நிதியளிப்பு முலறயொகும்.  

 இது ‘இழப்பு மற்றும் மசதம்’ எை்ற முலறலய மொற்றுவதற்குப் பதிைொ  அதை் 

முை்மைற்றதத்ிற்கு ஒதத்ுலழப்பு நை்கிட எண்ணுகிை்றது.  

 ஜி7 ‘உை   வசப் பொது ொப்பு’ முை்தைடுப்பிடமிருந்து நிதியுதவி தபறும் முதை் 

தபறுநர ்ளிை் பொகிஸ்தொை் இரு ்கும். 

 ஜி7 குழுமம் மற்றும் பருவநிலை ரீதியிை் பொதி ் ப்பட ் கூடிய நொடு ளிை் ஜி20 குழுமம் 

ஆகியை இந்தத் திட்டதத்ிை் ஒருங்கிலணப்பொளர ்ள் ஆகும். 

 பொதி ் ப்பட ்கூடிய பருவநிலை மை்றதத்ிை் பொதி ் ப்பட ்கூடிய இருபது (வி20) எை்ற 

குழுமதத்ிை் நிதியலமசச்ர ்குழுவொைது பருவநிலை ்கு முலறயொ  பொதி ் ப் பட ் கூடிய 

தபொருளொதொரங் ளு ் ொ  ஒரு அரப்்பணி ் ப்பட்ட ஒருங்கிலணப்பு முை்தைடுப்பொகும். 

 

‘நமது வாழ்வியல் சநரத்தில்’ ெரெ்புனர 

 சுற்றுசச்ூழை், வைம் மற்றும் பருவநிலை மொற்ற அலமசச் த்திை் கீழ் வரும் இயற்ல  

வரைொற்று ் ொை மதசிய அருங் ொட்சிய மும் ஐ ்கிய நொடு ளிை் மமம்பொட்டுத் திட்டமும் 

கூட்டொ  இலணந்து இந்த ‘நமது வொழ்வியை் மநரத்திை்’ எை்ற பரப்புலரலயத ்

ததொடங்கியுள்ளை. 

 இது எகிப்திை் 27வது உறுப்பு நொடு ளிை் மொநொட்டிை் தவளியிடப்பட்டது.  
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 இந்தப் பரப்புலரயொைது நீடித்த வொழ்வியை் முலற ் ொை தசய்தித் தூதர ்ளொ  18 வயது 

முதை் 23 வயது த ொண்ட இலளஞர ்லள மொற்றச ் தசய்வலத அங்கீ ரித்திட 

எண்ணுகிை்றது.  

 சுற்றுசச்ூழை் சொரந்்த விழிப்புணரவ்ு த ொண்ட ஒரு வொழ் ்ல லய வொழ்ந்திட 

எண்ணுகிை்ற, உை ம் முழுவதும் உள்ள துடிப்பொை இலளஞர ்ளு ்கு அதற் ொை 

திட்டங் ளு ் ொை ஒரு உை ளொவிய அலறகூவலை இந்தப் பரப்புலர வழங்குகிை்றது. 

 

 

LeadIT உெச்ி மாநாடு 

 

 எகிப்திை் ெரம் எை் மெ ்கிை் நலடதபற்ற 27வது உறுப்பு நொடு ளிை் மொநொட்டிை் ஒரு 

பகுதியொ , இந்தியொவும் ஸ்வீடனும் இந்த உசச்ி மொநொட்லட நடதத்ிை. 
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 ததொழிை்துலற மொற்றதத்ிற் ொை தலைலம எைப்படும் இந்த LeadIT முை்தைடுப்பொைது, 

ததொழிை்துலறயிலைத் தணித்திட, குலறந்த  ரிம மொற்றப் பொலத மீது  வைம் 

தசலுத்துகிை்றது. 

 இந்த LeadIT முை்தைடுப்பொைது, நியூயொர ்்கிை் 2019 ஆம் ஆண்டிை் நலடதபற்ற ஐ ்கிய 

நொடு ள் தபொதுச ் தசயைொளரிை் பருவநிலை தசயை்பொட்டிற் ொை உசச்ி மொநொட்டிை் 

மபொது, உை ப் தபொருளொதொர மை்றத்திை் ஆதரவுடை் சுவீடை் மற்றும் இந்தியொ ஆகிய 

நொடு ளிை் பிரதமர ்ளொை் தவளியிடப்பட்டது.  

 LeadIT முை்தைடுப்பிை் தற்மபொலதய ்  ட்டமொைது 2023ம் ஆண்டிை் நிலறவலடய 

இரு ்கிை்றது.  

 மமலும் அடுதத் ஆண்டொைது, இது வலரயிை் மமற்த ொள்ளப்பட்டதற் ொை திறை் மற்றும் 

சொதலை லளப் பிரதிபலி ் ச ்தசய்வதற் ொை ஒரு தருணமொகும்.  

 தற்சமயம், இந்த ் குழுமமொைது, 16 நொடு ள் மற்றும் இந்தியொவிலிருந்து டொை்மியொ 

சிதமை்ட், மஹிந்திரொ குழுமம் மற்றும் ஸ்லபஸ் தஜட் நிறுவைம் உள்ளிட்ட 19 

நிறுவைங் ள் ஆகிமயொலர உறுப்பிைர ்ளொ  ் த ொண்டிரு ்கிை்றது.  

 இதை் தசயை மொைது, சுவீடைிை் உள்ள ஸ்டொ ்மஹொம் சுற்றுசச்ூழை் நிறுவைதத்ொை் 

நிரவ்கி ் ப் படுகிை்றது.  

 

இந்தியாவின் குளிரெ்் ெதனெ ்ெங்கிலித் திட்டம் 

 

 எகிப்திை் ெரம் எை் மெ ்கிை் நலடதபற்ற ஐ ்கிய நொடு ளிை் பருவநிலை 

மொற்றதத்ிற் ொை  ட்டலமப்பு ஒப்பந்ததத்ிை் 27வது உறுப்பிைர ்ள் மொநொட்டிை், ‘நீடிதத் 

உணவு குளிரப்் பதைச ் சங்கிலி, வொய்ப்பு ள், சவொை் ள் மற்றும் அடுதத்  ட்டத்லத 

மநொ ்கி’ எை்ற அறி ்ல யொைது தவளியிடப்பட்டது. 

 உணவுப் பதப்படுதத்ுதை், அலத உலறயிடுதை், அதை் நு ரவ்ு மற்றும் விநிமயொ  

அலமப்பு ளிை் குளரப்தைச ் சங்கிலி ள் வறுலம மற்றும் பட்டிைியிை் சுழற்சியிை் 

இருந்து ைட்ச ் ண ் ொை ம ் லள தவளிமயற்றுவதற்கு மி வும் மு ்கியமொைது ஆகும்.  
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 இது 2050ம் ஆண்டிற்குள்ளொ , ஒரு கூடுதை் அளவொ  இரண்டு பிை்லியை் ம ் ளு ்கு 

உணவளி ் ச ்தசய்திடும் சவொலை நிலறமவற்றுவதிை் உதவியொ  இரு ்கும்.  

 உணவு நட்டம் மற்றும் இழப்பொைது உை ளொவியப் பசுங்குடிை் வொயு உமிழ்விை் 

ஏற ்குலறய 8 முதை் 10 சதவிகித அளவிற்குப் தபொறுப்பொைதொ  இரு ்கும்.  

 

தண்ணீர ்ஏற்பு மற்றும் ெதிசலதிர்ெ்பு செயல்திட்டம் 

 

 முை்ைதொ  தண்ணீர ் ஏற்பு அை்ைது பதிதைதிரப்்பு மீதொை தசயை் எை்று அறியப்பட்ட 

தண்ணீர ் ஏற்பு மற்றும் பதிதைதிரப்்புச ் தசயை்திட்டதல்த 27வது உறுப்பிைர ்ளிை் 

மொநொடொைது தவளியிட்டு இரு ்கிை்றது. 

 இது குறிப்பொ  ஆப்பிரி ் ொவிை் த ொம்பு முலைப் பகுதியிை் வறட்சியொை் பொதி ் ப் பட்ட 

ம ் ளு ்கு நம்பி ்ல  அளி ்கும் விததத்ிை் ஆப்பிரி ் ொவிற்கு முை்னுரிலம ்  வைம் 

எை்ற ரதீியிை் ஆரம்பி ் ப்பட்டுள்ளது.  

 இது ஆப்பிரி ்  ஒை்றியம், தண்ணீர ்மற்றும் பருவநிலை ் கூட்டணித் தலைவர ்ள், உை  

வொைிலை அலமப்பு மற்றும் தண்ணீரு ் ொை ஆப்பிரி ் ொவிை் மந்திரி ள் மை்றம் 

மற்றும் இை்ை பிறர ்ஆகிமயொரது ஒத்துலழப்பிை் ஒரு விலளவொகும்.  

 இது ஒவ்தவொரு பிரொந்தியதத்ிற்கும் மவண்டிய நீரிை் பற்றொ ்குலற மற்றும் கிலட ்குந் 

தை்லமத் த வலைப் புரிந்து த ொள்ள உதவிடும் துை்லிய நீரியை் தரவு ள், தண்ணீர ்

மற்றும் பருவநிலை குறிதத் ்  ண ்த டுப்பு மற்றும் உலறபைி மண்டைம் மீதொை த வை் 

அலமப்பு மபொை்ற உை ளொவியத ்தண்ணீரத்் த வை் மசலவ லள ் த ொண்டு உள்ளது.  

 

மின் கழிவு (சமலாண்னம) விதிகள் 2022 

 அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரை் 1 முதை் நலடமுலற ்கு வரும் இது மிை்  ழிவு லள உற்பத்தி 

தசய்பவர ்ள், தயொரிப்பொளர ்ள், புதுப்பிப்பவர ்ள், அ ற்றுபவர ்ள் மற்றும் மறு சுழற்சி 

தசய்பவர ்ள் எை அலைவரு ்கும் தபொருந்தும்.  

 உை ளொவிய மிை்- ழிவு  ண் ொணிப்பு அறி ்ல  2020 எை்பதிை் படி, சீைொ மற்றும் 

அதமரி ் ொவிற்கு அடுதத்படியொ , இந்தியொ உைகிை் மூை்றொவது தபரிய மிை்- ழிவு 

உற்பத்தியொளர ்ஆகும். 

 மிை்- ழிவு எை்பது மிை்ைணு மற்றும் மிை் சொதைங் ளிை் அலைத்துப் தபொருட் லளயும், 

அவற்றிை் உரிலமயொளரொை் மறுபயை்பொட்டிை் மநொ ் மிை்றி  ழிவு ளொ  

நிரொ ரி ் ப்பட்ட பகுதி லளயும் குறி ்கிறது. 
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 மிை்- ழிவு மமைொண்லம விதி ள் 2016 எை்பதிை் கீழ், மிை்  ழிவு லள மறுசுழற்சி 

தசய்வதற் ொை விரிவொ ் ப்பட்ட உற்பத்தியொளர ் தபொறுப்லப ஒரு நிறுவைம் 

 லடபிடிப்பது  ட்டொயமொகும். 

 இதிை், விரிவொ ் ப்பட்ட உற்பதத்ியொளர ் தபொறுப்புச ் சொை்றிதழ் ள் ( ொரப்ை் கிதரடிட் 

தபொறிமுலறலயப் மபொை்றது) மூை்றொம் தரப்பிைரு ்கு மிை்ைணு  ழிவுப் தபொறுப்லப 

ஈடு ட்ட அனுமதி ்கும். 

 மிை் மற்றும் மிை்ைணு உப ரணங் லள தயொரிப்பதிை் அபொய ரமொை தபொருட் லள 

(ஈயம், பொதரசம் மற்றும்  ொட்மியம் மபொை்றலவ) பயை்படுத்துவலத இது  ட்டுப் 

படுதத்ுகிறது. 

 இது மிை்ைணுப் தபொருட் ளிை் உள்ளட ்கும் வரம்லப அதி ரி ்கிறது எ. ொ., மடி ் 

 ணிைி ள், தமொலபை், ம மரொ ் ள் மபொை்றலவ. 

 மிை்ைணுப் தபொருட் ளிை் உற்பதத்ியொளர ்ள் 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டிை்  முலறமய 

70% மற்றும் 80% ஆ  அதி ரிப்பு இை ்கு ளுடை் 2023 ஆம் ஆண்டு ்குள் குலறந்த பட்சம் 

60% மிை்ைணு  ழிவு ள் மச ரி ் ப்பட்டு மறுசுழற்சி தசய்யப் படுவலத உறுதி தசய்ய 

மவண்டும். 

 அவர ்ளிை் இை ்ல  அலடயொத நிறுவைங் ளொை் 'சுற்றுசச்ூழை் இழப்பீடு' வழங் ப் பட 

மவண்டும். 

 

 

ஒெ்ெந்ததாரர் நாடுகளின் 14வது மாநாடு 

 ஈ நிலங்ைள் பதோட ெ்ோன  ோம்சொ  ்உடன்ெடிை்கையின் ஒெ்ெந்ததோ ர ்நோடுைளின் 14வது 

மோநோட்டிகன (COP14) வூஹோன் (சீனோ) மற்றும் பஜனிவோ (சுவிட்ச ல்ோந்து) ஆகியகவ 

இகணந்து நடத்தின. 

 இந்த மோநோட்டின் ரெோது, வூஹோன் பி ைடனம் ஏற்றுை் பைோள்ளெ் ெட்டமதொடு  ோம்சோ  ்

தளங்ைள் ெற்றிய அறிை்கையும் பவளியிடெ்ெட்டது. 

  ோம்சோ  ் தளங்ைள் குறிதத்ப் ெட்டியலில் 75 சதவீத ஈ நிலங்ைள் ெற்றியத் தைவல்ைள் 

ைோலோவதியோனகவயோகும். 
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  ோம்சோ  ் உடன்ெடிை்கையின் ஒெ்ெந்ததோ  நோடுைள் தனது நோட்டிலுள்ள  ோம்சோ  ்

தளங்ைளுை்ைோன  ோம்சோ  ்தைவல் அறிை்கைைகள (RIS) குகறந்தது ஆறு ஆண்டுைளுை்கு 

ஒரு முகறயோவது புதுெ்பிை்ை ரவண்டும். 

 

 

மாறி வரும் நிலத்தடி நீர ்ஆதாரங்கள் குறித்த மதிெ்பீட்டு அறிக்னக-2022 

 

 ஜல் சை்தி அகமசச்ைதத்ின் கீை் பசயல்ெடும் மத்திய நிலதத்டி நீ  ்வோ ியத்தின் நிலத்தடி 

நீ  ்குறிதத் மதிெ்பீட்டு அறிை்கை சமீெத்தில் பவளியிடெ்ெட்டது. 
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 பமோத்த நிலத்தடி நீ ில் 1/4 ெங்குெ் ெண்ெோட்டுடன் நிலதத்டி நீக  அதிைளவில் 

ெயன்ெடுதத்ும் நோடோை இந்தியோ திைை்கிறது. 

 ஹ ியோனோ, ெஞ்சோெ் மற்றும்  ோஜஸ்தோன் ரெோன்ற மோநிலங்ைளில் நிலத்தடி நீ  ்எடுெ்பு 

மிை அதிைமோை உள்ளது. 

 87% நிலதத்டி நீ  ்ஆனது ெோசனத்திற்குப் ெயன்ெடுத்தெ் ெடுகிறது. 

 

கார்ென் வரம்பு வரி 

 ஐர ோெ்பிய ஒன்றியமோனது, BASIC அகமெ்பின் உறுெ்பின  ் நோடுைள் எதி த்்து வரும் 

ைோ ெ்ன் வ ம்பு சீ கமவு பசயல்முகற என்ற பைோள்கைகய முன்பமோழிந்துள்ளது. 

 ைோ ெ்ன் வ ம்பு சீ கமவு பசயல்முகற (CBAM) என்ெது அதிை ைோ ெ்ன் பைோண்ட 

பெோருட்ைளின் இறை்குமதிைளோல் பவளியோகும் ைோ ெ்ன் ைசிவிகனத ் தடுெ்ெதற்ைோை 

ஐர ோெ்பிய ஒன்றியதத்ினோல் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட ஒரு முன்பனடுெ்ெோகும். 

 இதன் கீை், இறை்குமதி பசய்யெ்ெடும் பெோருட்ைள் மீது, அவற்கற உற்ெதத்ி பசய்ய 

பசலவிடெ்ெடும் ைோ ெ்ன் அளவின் அடிெ்ெகடயில் வ ி விதிை்ைெ்ெடும். 

 பவளிநோட்டு மற்றும் உள்நோட்டு உற்ெத்தியோள ை்ளுை்கு இகடரய நிலவும் சந்கத 

ைளதத்ிகனச ் சமன் பசய்வதற்ைோை இறை்குமதிைளுை்கு சமமோனச ் பசலவினமோனது 

வ ியோை விதிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 BASIC என்ெது பிர சில், பதன்னோெ்பி ிை்ைோ, இந்தியோ மற்றும் சீனோ ஆகிய நோன்கு புதிதோை 

பதோழில்மயமோை்ைெ் ெட்ட நோடுைளின் குழுவோகும். 

 

 

CITES அனமெ்பின் 19வது ெங்குதாரரக்ள் மாநாடு - செந்தனல சகாண்ட செந்நிற ஓடு 

உனடய ஆனம  

 ெனோமோவில் CITES அகமெ்பின் 19வது ெங்குதோ  ை்ள் மோநோடோனது (COP19) நகடபெற்றது. 

 அழிந்து வரும் வன விலங்குைள் மற்றும் தோவ  உயி ினங்ைளில் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் 

ச வ்ரதச வ த்்தைம் பதோட ெ்ோன உடன்ெடிை்கையோனது வோஷிங்டன் மோநோடு என்றும் 

அகைை்ைெ் ெடுகிறது. 
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 இது உலை வனவிலங்கு மோநோடு என்றும் அகைை்ைெ்ெடுகிறது. 

 அ சோங்ைங்ைளுை்கிகடரயயோன ஒரு ச வ்ரதச ஒெ்ெந்தமொை இதகன நகடமுகறெ் 

ெடுதத்ுவதற்ைோன ைடகமயோனது அதன் ஒெ்ெந்ததோ  நோடுைளின் மீது சட்டெ் பூ வ்மோை 

பிகணை்ைெ் ெட்டுள்ளது. 

 வன விலங்குைள் மற்றும் தோவ  இனங்ைளில் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் ச வ்ரதச வ த்த்ைம் 

ஆனது அந்த உயி ினங்ைளின் வோை்கவ அசச்ுறுதத்ுவதில்கல என்ெகத உறுதி பசய்வரத 

இதன் ரநோை்ைமோகும். 

 இந்த CITES உடன்ெடிை்கையின் கீை் பசந்தகல பைோண்ட பசந்நிற ஓடு உகடய ஆகமயின் 

(ெடகு  ் ைசச்ுைோ) ெோதுைோெ்கெ ரமம்ெடுத்துவதற்ைோை இந்தியோ ஒரு முன் பமோழிதகல 

முன்கவதத்ுள்ளது. 

 இது இந்தியோ மற்றும் வங்ைோளரதசம் ஆகிய நோடுைகளெ் பூ வ்ீைமோைை் பைோண்ட ஒரு 

நன்னீ  ்வோை் ஊ வ்ன இனமோகும். 

 

 

வனம் மற்றும் ெருவநினல ொரந்்த நாடுகளின் கூட்டாண்னம (FCLP)  

 26 நோடுைள் ஐர ோெ்பிய ஒன்றியதத்ுடன் இகணந்து வனம் மற்றும் ெருவநிகல சோ ந்்த 

நோடுைளின் கூட்டோண்கமயிகன 27வது ெங்குதோ  மோநோட்டில் அறிமுைெ்ெடுதத்ின. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் வன இைெ்பு மற்றும் நிலச ்சீ ழிகவத் தடுெ்ெதற்ைோை அ சோங்ைம், 

வணிைம் மற்றும் சமூைத் தகலவ ை்ள் ரமற்பைோள்ளும் நடவடிை்கைைகள 

ஒன்றிகணெ்ெகத இது ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 ஆனோல் இந்தியோ இந்தை் கூட்டோண்கமயில் உறுெ்பின ோை அங்ைம் வகிை்ைவில்கல. 
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ெசுனம கடல்ொர் துனற 

 ெசுகம ைடல்சோ  ்துகறை்ைோை இந்தியோ- நோ ர்வ ஆகிய நோடுைள் கைரைோ ை்்கின்றன. 

 துகறமுைங்ைள், ைெ்ெல் மற்றும் நீ வ்ழிைள் அகமசச்ைம் ஆனது, ெல்ரவறு ைடல்சோ  ்

துகறைளில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட 150 ை்கும் ரமற்ெட்ட முயற்சிைகள அகடயோளம் ைண்டு 

ைடல்சோ  ்இந்தியோ பைோள்கை 2030  என்ற பைோள்கையிகனத் தயோ ித்துள்ளது. 

 இந்திய அ சோனது நோ ர்வ ெசுகமெ் ெயணம் 2050 என்ற திட்டத்தின் ஒரு உறுெ்பினர ்

ஆகும். 

 ைெ்ெல்ைகள மறுசுைற்சி பசய்வதற்ைோன ஹோங்ைோங் ஒெ்ெந்ததத்ில் இந்தியோ 

கைபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 

இழெ்பு மற்றும் செத நிதி 

 எகிெ்தில் உள்ள ஷ ம்் எல்-ரஷை் நை ில் நகடபெற்ற COP27 மோநோடோனது முதன் முதலோை 

இைெ்பு மற்றும் ரசத நிதிகய உருவோை்குவதற்ைோன ஒரு முை்கிய முடிகவ எடுத்துள்ளது. 

 ெருவநிகல தீவி த்தினோல் ஏற்ெடும் ெோதிெ்புைளோல் வள ந்்து வரும் நோடுைளுை்கு ஏற்ெடும் 

இைெ்பிகன ஈடு பசய்வகத இது ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 ஆனோல் அகனதத்ுப் புகதெடிவ எ ிபெோருட்ைகளயும் "ெடிெ்ெடியோைை் குகற ் ச ்

தசய்வதற்ைோன" இந்தியோவின் முன்பனடுெ்பு ரெோன்ற பிற முை்கிய துகறைளில் சிறிது 

முன்ரனற்றம் ைோணெ்ெடுகிறது. 
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உடலின் னமயெ் ெகுதியில் ஆரஞ்சு நிறம் சகாண்ட புறா இனம் 

 140 ஆண்டுைளுை்குெ் பிறகு உடலின் கமயெ் ெகுதியில் ஆ ஞ்சு நிறம் பைோண்ட புறோ இனம் 

மீண்டும் ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்டது. 

 இது முதன்முதலோை மற்றும் ைகடசியோை 1882 ஆம் ஆண்டில் பதன்ெட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு பசெ்டம்ெ  ் மோதத்தில், பெ க்ுசன் தீவின் மிை உய மோன சிை மோன 

கில்பை ோன் மகலயின் ரமற்கு ச ிவுெ் ெகுதியில் இந்த இனத்கத அறிவியலோள ை்ள் 

ைண்டறிந்தன .் 

 வ லோற்றில் இந்த இனம் பதன்ெடுவது இது இ ண்டோவது முகறயோகும். 

 இது ைருெ்பு மற்றும் ஆ ஞ்சு நிற இறகுைள் மற்றும் சிவெ்பு நிற ் ைண்ைள் பைோண்ட ஒரு 

பெ ிய, நிலெ்ெ ெ்பு சோ ந்்த புறோ இனம் ஆகும். 

 இந்த இனமோனது, ெெ்புவோ நியூ கினியோவில் உள்ள பெ க்ுசன் தீவில் மட்டுரம ைோணெ் 

ெடுகிறது. 

 26.1 மில்லியன் ஆண்டுைளுை்கு முன்பு மற்ற அகனத்து உயி ினங்ைளிலிருந்தும் பி ிந்த 

இந்த இனமோனது ஓடிடிெோெ்ஸ் ரநோபிலிஸ் என்ற இனத்திலிருந்துப் பி ிந்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூகல மோதத்தில் இந்த இனங்ைளின் எண்ணிை்கை ைணை்கிடெ்ெட 

வில்கல என்றோலும், இந்த இனம் மிைவும் அசச்ுறுத்தல் நிகலயில் உள்ள இனமோைெ் 

ெட்டியலிடெ் ெட்டது. 

 இதன் மதிெ்பிடெ்ெட்ட எண்ணிை்கை 50 முதல் 249 ெறகவைள் ஆகும். 

 

 

செரிய உள்ளான் ெறனவ 

 அழிந்து வரும் ைலிட் ிஸ் படனுயிர ோஸ்ட் ிஸ் (ஹோ ஸ்்ஃபீல்ட், 1821) இனதத்ிகனச ்ரச ந்்த 

 ஷ்யப் ெறகவ இனமோன பெ ிய உள்ளோன் ெறகவயோனது ரை ளோவின் ைடற்ைக ை்கு 

வந்துள்ளது. 

 இகவ குளி ை்ோல இருெ்பிட வசதிை்ைோை 9,000 கி.மீ.ை்கு ரமலோன பதோகலவிற்குெ் ெறந்து 

வருகின்றன. 

 மத்திய ஆசியெ் ெறகவைளின் ெறை்கும் ெோகதயில் (CAF) ெயணிை்கும் புலம்பெயரும் 

ெறகவ இனங்ைள் இ ண்டில் ஒன்று இதுவொகும். 
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 மற்பறோரு ெறகவ குஜ ோத்தில் உள்ள ஜோம்நை ில் ைண்டறியெ்ெட்டது. 

 

 

CDP அனமெ்பின் சிறந்த ெருவநினல நடவடிக்னகெ் ெட்டியல் 

 CDP அகமெ்பு பவளியிட்ட 5வது வருடோந்தி  நை ங்ைள் அறிை்கையில் A-ெட்டியலில் 

ரச ை்்ைெ்ெட்ட முதல் இந்திய நை மோை மும்கெ மோறியுள்ளது. 

 சவோல்ைள் நிகறந்த உலைெ் பெோருளோதோ ச ்சூை்நிகலயிலும் மும்கெ நை ினோல் இந்த 

நிகலயிகன எட்ட முடிந்தது. 

 மும்கெ நை மோனது, 'ெருவநிகல பநகிை்திறன் பைோண்ட மும்கெகய ரநோை்கி' எனெ் 

ெடும் தனது முதலோவது ெருவநிகலச ்பசயல் திட்டத்கத (2022) பவளியிட்டது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிை -சுழியம் எை்ற ைோ ெ்ன் உமிை்வு நடுநிகலகமகய அகடயச ்

தசய்வதற்ைோன ரநோை்ைங்ைகள இது குறிெ்பிட்டுை் ைோட்டுகிறது. 

 உலபைங்கிலும் உள்ள 122 நை ங்ைள், 2022 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுசச்ூைல் நடவடிை்கை 

மற்றும் பவளிெ்ெகடத் தன்கமயில் முன்னணியில் இருெ்ெதோை CDP அகமெ்பினோல் 

குறிெ்பிடெ் ெட்டுள்ளது. 

 முதன்முகறயோை, மும்கெ உட்ெட உலகின் பதற்குெ் ெகுதியில் உள்ள ெல நோடுைளின் 

நை ங்ைள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

 80 சதவீத நை ங்ைள் வறட்சி முதல் பவள்ளம் வக யிலோன ெல்ரவறு ெருவநிகல 

இட ை்கள எதி ப்ைோள்வதோை சமீெதத்ிய CDP த வு குறிெ்பிடுகிறது.  

 இகவ 2025 ஆம் ஆண்டில், 25 சதவீத நை ங்ைளுை்கு மிைவும் தீவி மோனதோைவும் அடிை்ைடி 

ஏற்ெடை் கூடியதோை இருை்கும் என்றும் எதி ெ்ோ ை்்ைெ்ெடுகிறது. 
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அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் சிறந்த சவனலயளிெ்பு நிறுவனங்கள் தரவரினெ 

 ஃரெோ ெ்்ஸ் நிறுவனமோனது சமீெதத்ில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன உலகின் சிறந்த 

ரவகலயளிெ்பு நிறுவனங்ைளின் த வ ிகசகய பவளியிட்டது. 

  ிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட் ஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனமோனது இந்தியோவின் சிறந்த ரவகல 

வோய்ெ்பு வைங்கும் நிறுவனமோைவும், உலைளவில் முதல் 20 இடங்ைளுை்குள் இடம் 

பிடித்துள்ள நிறுவனமோைவும் விளங்குகிறது. 

 ஃரெோ ெ்்ஸ் ெட்டியலில் பதன் பைோ ிய திறன்ரெசி மற்றும் மின்னணுெ் பெோருட்ைள் 

தயோ ிெ்பு நிறுவனமோன சோம்சங் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 இகதத் பதோட ந்்து கமை்ர ோசோெ்ட், ஐபிஎம், ஆல்ெோபெட் மற்றும் ஆெ்பிள் ரெோன்ற 

பதோழில்நுட்ெப் பெரு நிறுவனங்ைளும் இடம் பெற்றுள்ளன. 

  ிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட் ஸ்ீ நிறுவனமோனது, இந்தெ் ெட்டியலில் 20வது இடத்கதெ் 

பிடித்துள்ள மற்றும் முதல் 100 இடங்ைளில் இடம் பெற்றுள்ள ஒர  இந்திய நிறுவனம் ஆகும். 

 இந்தெ் ெட்டியலில் முதல் 500 இடங்ைளுை்குள் 7 இந்திய நிறுவனங்ைள் மட்டுரம இடம் 

பெற்றுள்ளன. 

 இந்தெ் ெட்டியலில் உள்ள பிற இந்திய நிறுவனங்ைள்: HDFC வங்கி, (137), ெஜோஜ் (173), 

ஆதிதய்ோ பி ல்ோ குழுமம் (240), லோ ச்ன் & டூெ்ர ோ (354), ICICI வங்கி (365), HCL படை்னோலஜிஸ் 

(455), மற்றும் ெோ த் ஸ்ரடட் வங்கி (499) ஆகியைவொகும். 

 

 

QS ஆனணயத்தின் ஆசியெ் ெல்கனலக்கழகங்களின் தரவரினெ 2023 

 ஐை்கிய இ ோஜ்ஜியதத்ில் அகமந்துள்ள குவோை்குர லி சிமண்ட்ஸ் (QS) எனெ்ெடும் த  

வ ிகச ஆகணயமோனது 2023 ஆம் ஆண்டிற்ைோன ஆசியெ் ெல்ைகலை்ைைைத் த  

வ ிகசயிகன பவளியிட்டது. 

 2023 ஆம் ஆண்டு த வ ிகசயோனது 15வது த வ ிகசயோகும். 

 இது ஆசியை் ைண்டதத்ில் உள்ள சிறந்தப் ெல்ைகலை்ைைைங்ைகள த வ ிகசெ் 

ெடுதத்ுகிறது. 

 இந்தத் த வ ிகசயோனது 11 குறிைோட்டிைகள அடிெ்ெகடயோைை் பைோண்டதோகும். 

 இந்தத் த வ ிகசயில் சீனோவின் பீை்கிங் ெல்ைகலை்ைைைம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 
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 இது 2022 ஆம் ஆண்டு த வ ிகசயில் இ ண்டோவது இடத்கதெ் பெற்றிருந்தது. 

 சிங்ைெ்பூ  ் ரதசியப் ெல்ைகலை்ைைைம் மற்றும் சீனோவில் அகமந்துள்ள சிங்குவோ 

ெல்ைகலை் ைைைம் ஆகியகவ மற்ற முன்னணி ெல்ைகலை்ைைங்ைங்ைள் ஆகும். 

 சீனோகவச ்ரச ந்்த 5 ெல்ைகலை் ைைைங்ைள் முதல் 10 இடங்ைளில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

 பமோத்தம் 118 இந்திய நிறுவனங்ைள் இந்தத் த வ ிகசயில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

 5 இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்வி ைைைங்ைள், இந்திய அறிவியல் ைல்வி நிறுவனங்ைள் 

மற்றும் படல்லி ெல்ைகலை் ைைைம் ஆகியகவ இந்தத் த வ ிகசயில் முதல் 100 

இடங்ைளுை்குள் இடம் பெற்றுள்ளன. 

 இதை் முதல் 200 இடங்ைளில் பமோதத்ம் 19 இந்தியெ் ெல்ைகலை் ைைைங்ைள் இடம் பெற்று 

உள்ளன. 

 மும்கெயின் இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்வி ைைைமோனது (40) இந்தத் த வ ிகசயில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தியோவின் இ ண்டோவது முன்னணி ெல்ைகலை் ைைைம் படல்லியின் இந்தியத் பதோழில் 

நுட்ெை் ைல்வி ைைைமோகும் (46வது இடம்). 

 பெங்ைளூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் ைல்வி நிறுவனமோனது 52வது இடத்தில் உள்ளது. 

 அகதத் பதோட ந்்து பசன்கனயின் இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்வி ைைைம் (53), ை ை்பூ ின் 

இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்வி ைைைம் (61), ைோன்பூ ின் இந்தியத் பதோழில் நுட்ெை் ைல்வி 

ைைைம் (66), மற்றும் படல்லி ெல்ைகலை்ைைைம் (85) ஆகியகவ இடம் பெற்றுள்ளன. 

 

 

உலக வானினலயியல் அனமெ்பின் அறிக்னக - 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகெ் ெருவ 

நினலயின் நினல 

 UNFCCC அகமெ்பின் 27வது ெங்குதோ  ை்ள் மோநோட்டில் 'உலை வோனிகலயியல் அகமெ்பின் 

உலைப் ெருவநிகலயின் தற்ரெோகதய நிகல அறிை்கை 2022' என்ற தகலெ்பிலோன 

அறிை்கையோனது பவளியிடெ்ெட்டது. 

 1993 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைடல் மட்ட உய வ்ு விகிதமோனது இருமடங்ைோை அதிை ிதத்ு 

உள்ளது என்று இந்த அறிை்கையில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளது. 

 2020 ஜனவ ி மோதத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 10 மிமீ வக  உய ந்்து இந்த ஆண்டு புதிய 

சோதகன அளவோை ெதிவோகியுள்ளது. 
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 ைடந்த இ ண்டக  ஆண்டுைளில் ெதிவோன ைடல் மட்டத்தின் ஒட்டு பமோத்த உய வ்ு விகிதம் 

10% ஆகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டில் ெதிவோன உலைளோவியச ்ச ோச ி பவெ்ெநிகலயோனது, பதோழில் துகற 

முன்ரனற்றதத்ிற்கு முந்கதய (1850-1900) ைோலதத்ில் ெதிவோன ச ோச ி அளவிகன விட 1.15 

டிகி ி பசல்சியஸ் அதிைமோை இருை்கும் என்று மதிெ்பிடெ் ெட்டு உள்ளது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டிற்குெ் பிந்கதய எட்டு ஆண்டுைகள அதிை பவெ்ெமோன 

ஆண்டுைளோை குறிெ்பிடுவதற்கு ் ைோ ணமோனது. 

 இந்த 2022 ஆம் ஆண்டின் தற்ைோலிை அறிை்கையில் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட புள்ளி விவ ங்ைள் 

இந்த ஆண்டு பசெ்டம்ெ  ்இறுதி வக  உள்ள ெதிவுைளோகும். 

 இந்த அறிை்கையின் இறுதிெ் ெதிெ்பு ஆனது அடுத்த ஆண்டின் ஏெ் ல் மோதத்தில் 

பவளியிடெ் ெடும். 

 லோ நினோ நிகலைள் பதோட ந்்து இ ண்டோவது ஆண்டோை உலை பவெ்ெநிகலகய 

குகறவோை கவதத்ிருை்கின்றன. 

 ஆனோல் 2022 ஆம் ஆண்டோனது ஐந்தோவது அல்லது ஆறோவது பவெ்ெமோன ஆண்டோை ெதிவு 

பசய்யெ்ெட இன்னும் வோய்ெ்பு உள்ளது. 

 2013-2022 ைோலைட்டதத்ிற்ைோன 10 ஆண்டு ச ோச ியோனது பதோழில்துகற 

முன்ரனற்றதத்ிற்கு முந்கதய ைோலதத்ில் ெதிவோன அடிெ்ெகட அளவிகன விட 1.14 டிகி ி 

பசல்சியஸ் அதிைமோை இருை்கும் என மதிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளது. 

 இது 2011 முதல் 2020 வக  ெதிவோன 1.09 டிகி ி பசல்சியஸ் பவெ்ெ நிகலயுடன் ஒெ்பிடெ் 

ெடுகிறது. 

 பவள்ளம் மற்றும் நிலசச் ிவினோல் சுமோ  ் 700 ரெரும், மின்னல் தோை்குதலோல் 900 ரெரும் 

உயி ிைந்துள்ளன .் 

 பவள்ளெ் ெோதிெ்ெோனது அசோம் மோநிலதத்ில் 6,63,000 ரெ  ் இடம் பெய வ்தற்குத ்

தூண்டுதலோை இருந்தது. 
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ஃசொரெ்்ஸ் ஆசியா அனமெ்பின் ஆற்றல்மிக்க வணிகெ் செண்மணிகள் ெட்டியல் 

2022  

 

 ஃரெோ ெ்்ஸ் ஆசியோ அகமெ்ெோனது தனது வருடோந்தி  ‘ஆசியோவின் ஆற்றல்மிை்ை வணிைெ் 

பெண்மணிைள்' ெட்டியகல பவளியிட்ட நிலையிை், இதில் ஆசிய-ெசிபிை் 

பி ோந்தியத்கதச ்ரச ந்்த 20 பெண்ைள் இடம் பெற்றுள்ளன .் 

 ரசோமோ ரமோண்டல், ைஜல் அலை் மற்றும் நமிதோ தோெ  ்ஆகிய மூன்று பெண்ைள் இந்தெ் 

ெட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள இந்தியெ் பெண்மணிைள் ஆவ .் 

 ைஜல் அலை், ரஹோனோசோ நுை ர்வோ  ்மற்றும் பிற தனிெ்ெட்ட ெ ோம ிெ்புப் தபொருட் ள் 

தயோ ிெ்பு நிறுவனதத்ின் இகண நிறுவன  ்ஆவோ .் 

 ரசோமோ ரமோண்டல், இந்திய எஃகு ஆகணய நிறுவனதத்ின் தகலவ ோை பெோறுெ்ரெற்ற 

முதல் பெண்மணி ஆவோ .் 

 நமிதோ தோெ ,் எம்ை்யூ  ்ெோ ம்ோவின் இந்திய வணிைத்தின் நி வ்ோை இயை்குந ோை உள்ளோ .் 

 இந்தெ் ெட்டியலில் இடம் பெற்ற மற்ற பெண்மணிைள் 

o ரசோய் சூ யிரயோன்- நோரவ  ்எனெ்ெடும் பதன் பைோ ியோவின் மிைெ்பெ ிய இகணய 

நிறுவனதத்ின் தகலகம நி வ்ோை அதிைோ ி. 

o ஜெ்ெோனின் இ ட்கட சரைோத ிைளோன அன்னோ நைோஜிமோ மற்றும் மிசுகி நைோஜிமோ - 

ரைோலி எனெ்ெடும் திறன்ரெசி சோ ந்்த விகளயோட்டுச ் பசயலியிகன உருவோை்கிய 

நிறுவனதத்ின் இகண நிறுவன ை்ள். 

o வல்லயோ சி திவோட் - தோய்லோந்தின் மதத்ிய ெட்டோனோ நிறுவைத் தகலகம 

இயை்குன  ்மற்றும் தகலகம நி வ்ோை அதிைோ ி. 

 

WTW உலக ொலினெ ்ொலினெ ்செல்வ ெமநினல அறிக்னக 

 உலைெ் ெோலினச ்ெோலினச ்பசல்வ சமநிகல அறிை்கையிகன விை்லிஸ் டவரஸ்் வொட்சை் 

மற்றும் உலைெ் பெோருளோதோ  மன்றம் ஆகியகவ இகணந்து உருவோை்கி உள்ளன. 

 இது உலகிலுள்ள ஐந்து பி ோந்தியங்ைளில் உள்ள ெோலின அடிெ்ெகடயிலோன பசோதத்ு 

மதிெ்பின் ரவறுெோடுைகள மதிெ்பிடுகிறது. 

 பதோழில், குடும்ெ ஆத வு, வோை்ை்கை நிைை்வுைள் மற்றும் நிதி ் ைல்வியறிவு ஆகியவற்றின் 

மீதொை ஒன்ரறோபடோன்று இகணை்ைெ்ெட்ட விகளவுைள் ரெோன்ற சமத்துவமின்கமயின் 

பின்னணியில் உள்ள ைோ ணங்ைகள இது மதிெ்பிடுகிறது. 
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 இது ஓய்வூதியத்தில் பெண்ைளுை்கும் ஆண்ைளுை்கும் இகடயிலோன ெோலினச ் பசல்வ 

இகடபவளிகயை் குறிெ்பிடுகிறது. 

 பெண்ைள் தமது ெணியில் இருந்து ஓய்வு பெறும் ரெோது, ஆண்ைள் பெறுவது ரெோல் 

அல்லோமல் 74 சதவீதம் மட்டுரம அவ ை்ள் பெறுவ .் 

 ஆசிய-ெசிபிை் நோடுைளில், இந்திய நோட்டில் ெோலினச ் ெோலினச ் பசல்வ மதிெ்பில் மிை 

ரமோசமோன இகடபவளி நிலவுகிறது. 

 இந்தியோவின் ெோலின ஊதிய இகடபவளியோனது உலை ச ோச ிகய விட அதிைமோை 

உள்ளது. 

 பெண்ைளுை்ைோன தகலகமெ் ெதவிைள் குகறவோைரவ உள்ளன. 

 ெணியிடத்தில் உள்ள பெண்ைளில் 3 சதவீதம் ரெ  ்மட்டுரம உய  ்நிகலப் ெதவிைகள 

வகிை்கின்றன .் 

 நீண்ட ைோலம் சோ ந்்த நிதி முடிவுைள் பெோதுவோை ஆண்ைளிடத்திரலரய உள்ளது. 

 உகைை்கும் பெண்ைளின் நிதி ் ைல்வியறிவு இந்தியோவில் குகறவோை உள்ளது. 

 ச ோச ியோை, ஆசியோ-ெசிபிை் ெகுதியில் தோன் மிைை் குகறந்த அளவிலோன உலைச ்பசல்வ 

இகடபவளிைள் ெதிவோகியுள்ளது. 

 இந்தப் பி ோந்தியத்தில் உள்ள பெண்ைள் ஆண்ைளின் பசல்வ நிகலைளில் முை்ைோல் வோசி 

(76 சதவீதம்) மட்டுரம ரச ை்்கின்றன .் 

 இது உலைச ்ச ோச ிகய விட பவறும் 2 புள்ளிைள் மட்டுமம அதிைமோகும். 

 ஆசிய-ெசிபிை் பி ோந்தியத்தின் 12 நோடுைளில் உள்ள ெோலினச ் பசல்வ இகடபவளி 

இந்தியோவில் 64 சதவீததத்ிற்கும், சிறந்த பசயல்திறன் பைோண்ட பதன் பைோ ியோவில் 90 

சதவீததத்ிற்கும் இகடயில் உள்ளது. 

 உலைச ்ச ோச ியுடன் ஒெ்பிடச ்தசய்யும் ரெோது, இந்தை் குறியீட்டில் இடம் பெற்றுள்ள ஆறு 

நோடுைளில் உள்ள பெண்ைள் ஓய்வூதியதத்ின் ரெோது அதிை பசல்வத்கதெ் பெறச ்

தசய்கின்றன .் 

 சீனோ (78%), ஜெ்ெோன் (82%), பிலிெ்கென்ஸ் (79%) மற்றும் சிங்ைெ்பூ  ் (79%) ஆகியகவ இதில் 

அடங்கும். 
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உணவு மற்றும் சவளாண்னம நினல அறிக்னக 2022 

 உணவு மற்றும் ரவளோண்கம நிகல (SOFA) என்ெது ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் உணவு 

மற்றும் ரவளோண்கம அகமெ்பு (FAO) பவளியிடுகின்ற ஒரு வருடோந்தி  முதன்கம 

அறிை்கைைளில் ஒன்றோகும். 

 அறிவியல் அடிெ்ெகடயிலோன மதிெ்பீட்டின் அடிெ்ெகடயில் உணவு மற்றும் ரவளோண் 

துகற பதோட ெ்ோன ெல்ரவறு சிை்ைல்ைள் ெற்றிய வி ிவோன நுண்ணறிவுைகள இது 

வைங்குகிறது. 

 இது கி ோமெ்புறம் மற்றும் ரவளோண் ரமம்ெோடு மற்றும் உலைளோவிய உணவுெ் 

ெோதுைோெ்பிற்கு முை்கியதத்ுவம் வைங்குகின்ற ெல்ரவறு தகலெ்புைகள உள்ளடை்கி 

உள்ளது. 

 உலைம் முழுவதிலும் இருந்து பெறெ்ெட்ட ெல்ரவறு பதோழில்நுட்ெங்ைகளெ் பி திநிதித ்

துவெ்ெடுதத்ும் 27 ைள ஆய்வறிை்கைைகள இந்த அறிை்கை ஆய்வு பசய்தது. 

 இதிை் 27 ரசகவ வைங்குந ை்ளில் 10 நிறுவனங்ைள் மட்டுரம இலோெை மோைவும், நிதி 

 ீதியோைவும் நிகலயோனகவயோை உள்ளன. 

 ெல்ரவறு நோடுைளுை்கு இகடரயயும், நோடுைளுை்குள்மளயும் எந்தி மயமோை்ைல் ரதீியிைொை 

பதோழில் நுட்ெங்ைள் ெ வுவதில் குறிெ்பிடதத்ை்ை ரவறுெோடுைள் உள்ளன. 

 இந்த நுட்ெதத்ின் ஏற்ெோனது, குறிெ்ெோை ஆெ்பி ிை்ைோவின் துகண சஹோ ோ ெகுதிைளில் 

குகறவோை உள்ளது. 

 இந்தெ் ெகுதியில் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் ரவளோண்கமயோனது மனித மற்றும் விலங்கு 

சை்தியிகனை் பைோண்டு இயை்ைெ்ெடுவதோல் அதை் உற்ெதத்ிதத்ிறனோனது ைணிசமோன 

அளவில் குகறவோை உள்ளது. 

 இந்தச ் சிை்ைகலத் தீ ெ்்ெதற்ைோை எை்று நிகலயோன வோடகை வோைன வழிமுகறைகள 

நிறுவுமோறு இந்த அறிை்கை ெ ிந்துக ை்கிறது. 

 

குடிமக்கள் கருத்துணரவ்ு ஆய்வு 

 

 வீட்டுவசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ொரங் ள் துலற அலமசச் ம் குடிம ் ளிை் 

வொழ் ்ல த் தரத்லதப் பற்றிய  ருத்லத மநரடியொ  பதிவு தசய்ய குடிம ் ள் 

 ருதத்ுணரவ்ு ஆய்லவ  அறிமு ப் படுத்தியுள்ளது. 
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 இந்திய மதசிய ந ரப்்புற விவ ொரங் ள் மற்றும் தர ் குழுவொை்  மமற்த ொள்ளப்படும்  

 இது எளிதொ  வொழ்வதற் ொை குறியீட்டிை் 30% மதிப்லப ் த ொண்டுள்ளது.  

 எளிதொ  வொழ்வதற் ொை குறியீடு மற்றும் ந ரொட்சி தசயை்திறை் குறியீடு ஆகியலவ 

வொழ் ்ல த் தரம் மற்றும் ந ரதத்ிை் ந ரப்்புற வளரச்ச்ி ் ொை பை்மவறு முயற்சி ளிை் 

தொ ் த்லத மதிப்பிடுவதற்கு வீட்டுவசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ொரங் ள் 

அலமசச் த்தொை் பயை்படுத்தப்படும் மதிப்பீட்டு ்  ருவி ள் ஆகும். 

 

ெட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீடு 2022 

 

 உலை நீதித் திட்ட அகமெ்ெோனது இந்த அறிை்கைகய பவளியிட்டுள்ளது. 

 பதோட ந்்து ஐந்தோவது ஆண்டோை உலை நோடுைளில் சட்டத்தின் ஆட்சி குகறந்துள்ளது 

என்று இந்த அறிை்கை கூறுகிறது. 

 இதிை் இந்தியோ 77வது இடத்தில் (140 நோடுைளில்) உள்ளது. 

 இந்தை் குறியீட்டில் படன்மோ ை்் முதலிடம் பிடிதத்து. 

 உலை நீதித் திட்டம் (WJP) என்ெது "உலபைங்கிலும் உள்ள சட்டத்தின் ஆட்சிகய 

ரமம்ெடுதத்ுவதற்ைோை ெணியோற்றும்" என்ற ஒரு குறிை்ரைோளுடன் பசயல்ெடுகிற ஒரு 

ச வ்ரதச உ ிகமயியல் சமூை அகமெ்ெோகும். 

 

உலகளாவிய தடுெ்பூசி விநிசயாகெ ்ெந்னத அறிக்னக 2022 

 உலைளோவிய தடுெ்பூசி விநிரயோைச ்சந்கதைளில் COVID-19 தடுெ்பு மருந்தின் தோை்ைத்கத 

மதிெ்பிடுவதற்ைோை உலை சுைோதோ  அகமெ்ெோனது இந்த அறிை்கைகய பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 இந்த அறிை்கையின்ெடி, தடுெ்பூசி விநிரயோைமோனது சில நோடுைள் மற்றும் ஒரு சில 

உற்ெத்தியோள ை்ளோல் மட்டுரம அதிை அளவில் ரமற்பைோள்ளெ்ெடுகிறது. 

 10 உற்ெத்தியோள  ்நிறுவனங்ைள் மட்டுரம 70% தடுெ்பூசித் தவகணைகள வைங்குகின்றன 

(COVID தடுெ்பூசி தவி ). 

 பமோத்த COVID தடுெ்பூசித் தவகணைளில் ஆெ்பி ிை்ைோ 3% மட்டுரம பெற்றுள்ளது. 
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உணவு கண்சணாட்டம் 

 இது உணவு மற்றும் மவளொண்லம அலமப்பு (FAO) தவளியிட்ட இரண்டு வருட உணவுப் 

 ண்மணொட்ட அறி ்ல யொகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு உைகிை் உணவு இற ்குமதிச ் தசைவு முை்தைப்மபொதும் இை்ைொத 

அளவு ்கு உயரும் எை்று எதிரப்ொர ்் ப் படுகிறது. 

 ம ொதுலமயிை் அதி  உற்பத்தியொைது சீைொ மற்றும் ரெ்யொவிை் அதி மொ  இரு ்கும் 

எை்று எதிரப்ொர ்் ப் படுகிறது. 

 

  

ஆசியாவின் தட்ெசவெ்ெ நினல 2021 

 இது உை  வொைிலை அலமப்பு (WMO) மற்றும் ஆசியொ மற்றும் பசிபி ்கிற் ொை  UN 

தபொருளொதொர மற்றும் சமூ  ஆலணயம் (ESCAP) ஆகியவற்றொை் எகிப்திை் நடந்த COP27 

மொநொட்டிை் தவளியிடப்பட்டது. 

 இதை்படி, 2021 ஆம் ஆண்டிை், ஆசியொவிமைமய அதி  தபொருளொதொர இழப்லபச ் சீைொ 

சந்தித்தது. 

 இரண்டொவது அதி பட்ச இழப்லப இந்தியொ சந்திதத்து. 

 தவள்ளம் சீைொவிை் அதி ப் தபொருளொதொர இழப்லப ஏற்படுத்திய நிலையிை், அலதத ்

ததொடரந்்து இந்தியொ மற்றும் தொய்ைொந்து ஆகியலவ உள்ளை. 

 இந்தியொ, சீைொ மற்றும் ஜப்பொை் ஆகிய நொடு ளிை் புயை் ளொை் தபொருளொதொரம் பொதி ் ப் 

பட்டது. 

 

காலநினல மாற்ற செயல்திறன் குறியீடு 2023 

 தஜரம்ை் வொட்ச,் புதிய  ொைநிலை நிறுவைம் மற்றும்  ொைநிலை நடவடி ்ல  அலமப்பு 

ஆகிய மூை்று அரசு சொரொ சுற்றுசச்ூழை் நிறுவைங் ளொை் இது ததொகு ் ப் பட்டுள்ளது.  

 இது ஐமரொப்பிய ஒை்றியம் மற்றும் 59 நொடு ளிை்  ொைநிலைப் பொது ொப்புச ் தசயை் 

திறலை ்  ண் ொணிப்பதற் ொை ஒரு சுயொதீைமொை  ண் ொணிப்பு ்  ருவி ஆகும் 

 இதை்படி, ஐமரொப்பிய ஒை்றியம் மற்றும் 59 நொடு ள் இலணந்து, உைகிை் 92% ்கும் 

அதி மொை பசுலம இை்ை வொயுலவ (GHG) தவளிமயற்றியுள்ளை. 

 2030 ஆம் ஆண்டு ்குள் உமிழ்லவப் பொதியொ  ் குலற ் ச ்தசய்வதிை் நொடு ள் எவ்வளவு 

சிறப்பொ ச ் தசயை்படுகிை்றை எை்பதை் அடிப்பலடயிை் இலவ தரவரிலசப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 
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 "ஒட்டு தமொத்தமொ  மி  உயரந்்த மதிப்பீட்லட அலடய எந்த நொடும் அலைத்து ் குறியீட்டு 

வல  ளிலும் மபொதுமொை அளவு தசயை்படவிை்லை" எை இந்த அறி ்ல  முதை் 3 

இடங் லள  ொலியொ  விட்டுள்ளது. 

 நொை் ொவது இடதத்ிை் தடை்மொர ்் உள்ள நிலையிை், அலதத் ததொடரந்்து ஸ்வீடை் மற்றும் 

சிலி உள்ளை. 

 

 ஈரொை், சவூதி அமரபியொ மற்றும்  ஜ ஸ்தொை் ஆகியலவ மமொசமொ  இருந்தை. 

 2023 அறி ்ல யிை், இந்தியொ அதை் குலறந்த உமிழ்வு மற்றும் புதுப்பி ் த்த ்  ஆற்றலிை் 

அதி ரித்து வரும் பயை்பொடு  ொரணமொ  இரண்டு இடங் ள் முை்மைறி 63 நொடு ளிை் 

8வது இடத்லதப் பிடித்தது. 

 இந்தியொ தைது 2030 மொசு உமிழ்வு இை ்கு லளச ் சந்தி ்கும் "பொலதயிை்" இருப்பதொ  

இந்த அறி ்ல  கூறியுள்ளது. 

 இருப்பினும், புதுப்பி ் த்த ்  ஆற்றை் பொலத 2030 இை ்கு ் ொை பொலதயிை் இை்லை. 

 பசுலம இை்ை வொயு உமிழ்வு ள் மற்றும் ஆற்றை் பயை்பொடு வல  ளிை் இந்தியொ உயர ்

மதிப்பீட்லடப் தபற்றுள்ள நிலையிை், அமத மநரதத்ிை்  ொைநிலை ் த ொள்ல  மற்றும் 

புதுப்பி ் த் த ்  ஆற்றை் பிரிவு ளிை் நடுத்தர மதிப்பீட்லடப் தபற்றது. 

  டந்த அறி ்ல  முதை், இந்தியொ அதை் மதசிய அளவிை் நிரண்யி ் ப்பட்டப் 

பங் ளிப்லபப் புதுப்பிதத்ு, 2070 ஆம் ஆண்டிை் நி ரப் பூஜ்ஜிய இை ்ல  எட்டும் எை 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 உை  நிை ் ரி உற்பத்தியிை் 90% ்கு தபொறுப்பொை ஒை்பது நொடு ளிை் இந்தியொவும் 

இருப்பதொ வும், 2030 ஆம் ஆண்டளவிை் அதை் எண்தணய், எரிவொயு மற்றும் எண்தணய் 
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உற்பத்திலய 5% ்கும் அதி மொ  அதி ரி ் த் திட்டமிட்டுள்ளதொ வும் இந்த அறி ்ல  

குறிப்பிட்டது. 

 நி ர சுழியம் எை்பது வளிமண்டைத்திை் தவளியிடப்படும் பசுலம இை்ை வொயு ் ளு ்கும் 

தவளிமய எடு ் ப்பட்ட வொயு ் ளு ்கும் இலடயிைொை சமநிலைலய அலடவதொகும். 

 

இந்தியாவின் உள்கட்டனமெ்புத் சதனவகளுக்கான நிதியுதவி குறித்த அறிக்னக 

 உலை வங்கியோனது "இந்தியோவின் உள்ைட்டகமெ்புத் ரதகவைளுை்கு நிதியளிதத்ல்: 

வணிை  ீதியோன நிதியளிெ்புை்ைோன ைட்டுெ்ெோடுைள் மற்றும் பைோள்கை 

நடவடிை்கைை்ைோன வோய்ெ்புைள்" என்ற அறிை்கையிகனச ்சமீெதத்ில் பவளியிட்டது. 

 அடுத்த 15 ஆண்டுைளில் இந்தியோவிற்கு சுமோ  ் 840 பில்லியன் அபம ிை்ை டோல ை்ள் 

ரதகவெ்ெடும் என்று எதி ெ்ோ ை்்ைெ் ெடுவதோை இந்த அறிை்கை கூறுகிறது. 

 2036 ஆம் ஆண்டிற்குள் 600 மில்லியனுை்கும் அதிைமோன மை்ைள் இந்தியோவின் நை ெ் 

ெகுதிைளில் வசிெ்ெோ ை்ள் என்று இந்த அறிை்கை ைணித்துள்ளது. 

 இது பமோத்த மை்ைள் பதோகையில் 40 சதவீதமோகும். 

 

 

 

உலக வனவிலங்கு வரத்்தக அறிக்னக 

 பைொமொ ந ரதத்ிை் நலடதபற்ற CITES உடன்ெடிை்கைை்ைோன ஒெ்ெந்ததோ  நோடுைளின் 

19வது மோநோட்டில் முதலோவது உலை வனவிலங்கு வ த்த்ை அறிை்கை பவளியிடெ் ெட்டது. 

 இது 2002 ஆம் ஆண்டுை்குெ் பிறகு இந்தெ் ெகுதியில் நகடபெறும் முதல் CITES 

உடன்ெடிை்கைை்ைோன ஒெ்ெந்ததோ  நோடுைளின் மோநோடு ஆகும். 

 2011 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுைளுை்கு இகடயில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட ஏற்றுமதிைளில் 3.5 

மில்லியன் CITES பெோதிைள் ரந டி வ த்த்ைதத்ில் ரமற்பைோள்ளெ் ெட்டதோைெ் 

ெதிவோகியுள்ளன.  

 இது 1.3 பில்லியன் உயி ினங்ைள் மற்றும் 279 மில்லியன் கிரலோ தயோ ிெ்புெ் பெோருட்ைள் 

எகடயின் அடிெ்ெகடயில் ெதிவோகியுள்ளன. 

 ஆசியோ மற்றும் ஐர ோெ்ெோ ஆகிய ைண்டங்ைள், வனவிலங்கு வ த்த்ைத்தின் சிறந்த 

ஏற்றுமதியோள ை்ள் மற்றும் இறை்குமதியோள  ்நோடுைளோை உள்ளன.  
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 ஆசிய நோடுைள் ஏற்றுமதிப் ெ ிவ த்த்கனைளில் 37 சதவீதத்கதயும் இறை்குமதி 

ெ ிவ த்த்கனைளில் 31 சதவீதத்கதயும் பைோண்டுள்ளது. 

 உலை ஏற்றுமதி மதிெ்பில் ஆசியோ மற்றும் ஆெ்பி ிை்ைோ அதிை விகிதங்ைகளை் 

பைோண்டுள்ளன. 

 உலைளோவியச ் சட்டெ்பூ வ் வனவிலங்கு (CITES மற்றும் CITES சோ ோத) வ த்்தைதத்ினோல் 

உருவோை்ைெ்ெடும் ஆண்டு வருவோய் சுமோ  ்220 பில்லியன் அபம ிை்ை டோல ை்ள் ஆகும். 

 அகனத்து விலங்குைளிலும், ஊ வ்ன இனங்ைள் மற்றும் மீன்ைளின் ஏற்றுமதியோனது 

உலைளோவிய CITES ஏற்றுமதி ெட்டியலின் ச ோச ி ஆண்டு மதிெ்பில் 72 சதவீததத்ிற்கும் 

அதிைமோை உள்ளது. 

 

 

இனணயத் தயார்நினல அறிக்னக 2022 

 

 2022 ஆம் ஆண்டு இகணயத் தயோ ந்ிகல அறிை்கையோனது, அபம ிை்ைோவில் 

அகமந்துள்ள ஒரு இலோெ ரநோை்ைற்ற அகமெ்ெோன ரெோ ட்்லன்ஸ் இன்ஸ்டிட்யூட் எை்ற 

நிறுவனதத்ினோல் பவளியிடெ்ெட்டது. 

 131 நோடுைளின் நோன்கு பவவ்ரவறு துகறைளில், அதோவது பதோழில்நுட்ெம், மை்ைள், 

நி வ்ோைம் மற்றும் தோை்ைம் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகடயில் இகணய அடிெ்ெகடயிை் உள்ள 

தயோ ந்ிகல சூைகல இந்த அறிை்கை மதிெ்பிடுகிறது. 

 இந்த குறியீட்டில் அபம ிை்ைோ முதலிடம் வகிை்கிற நிலையிை், சிங்ைெ்பூ  ்மற்றும் ஸ்வீடன் 

ஆகியகவ முகறரய இ ண்டோவது மற்றும் மூன்றோவது இடங்ைளில் உள்ளன. 

 இந்தை் குறியீட்டில் மிைவும் ரவைமோை முன்ரனறி வரும் நோடு சிங்ைெ்பூ  ்ஆகும். 
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 சிங்ைெ்பூ  ்நோடோனது, படன்மோ ை்் (6வது) மற்றும் பின்லோந்து (7வது) ஆகிய நோடுைகளெ் 

பின்னுை்கு தள்ளி 7வது இடதத்ிலிருந்து இ ண்டோவது இடத்திற்கு முன்ரனறியுள்ளது. 

 ஆசிய ெசிபிை் நோடுைளில் சிறந்து விளங்கும் நோடொ  சிங்ைெ்பூ  ்உள்ள நிலையிை், அகதத ்

பதோட ந்்து பதன் பைோ ியோ மற்றும் ஜெ்ெோன் ஆகியகவ உள்ளன. 

 36 குகறந்த நடுதத்  வருமோனம் பைோண்ட நோடுைளின் பி ிவில் உை்க ன் மற்றும் 

இந்ரதோரனசியோவிற்கு அடுதத்ெடியோை இந்தியோ மூன்றோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

ொக்டீரியா மற்றும் இறெ்பு எண்ணிக்னககள் 

 E. ரைோலி, S.நிரமோனியோ, K. நிரமோனியோ, S. ஆ ியஸ் மற்றும் A. ெவுமோனி ஆகிய ஐந்து 

வகையோன ெோை்டீ ியோை்ைள் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் ெதிவோன 6.8 லட்சம் 

இறெ்புைளுை்கு ் ைோ ணமோை இருந்தன. 

 இந்த ஆய்வறிை்கையோனது லோன்பசட் இதழில் பவளியிடெ் ெட்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் ெதிவோன 1,57,082 (1.57 லட்சம்) உயி ை்களெ் ெலி வோங்கிய 

ஈ.ரைோலி மிைை் பைோடிய ரநோய்ை் கிருமியோகும். 

 பெோதுவோை ஏற்ெடும் ெோை்டீ ியத் பதோற்றுைள் 2019 ஆம் ஆண்டில் ெதிவோன 

உயி ிைெ்புைளுை்ைோன இ ண்டோவது முை்கிய ் ைோ ணமோகும். 

 இகவ உலைளவில் ெதிவோன எட்டில் ஒரு உயி ிைெ்பிற்கு ் ைோ ணமோனகவயோகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் ெதிவோன 7.7 மில்லியன் (77 லட்சம்) உயி ிைெ்புைள் 33 பெோதுவோன 

ெோை்டீ ியோ பதோற்றுைளுடன் பதோட ப்ுகடயகவயோகும். 

 இந்த ஐந்து ெோை்டீ ியோை்ைள் மட்டுரம அகனத்து உயி ிைெ்புைளில் ெோதிை்கும் 

ரமற்ெட்டவற்றுடன் பதோட ப்ு பைோண்டுள்ளன. 

 E. ரைோலி, S.நிரமோனியோ, K. நிரமோனியோ, S. ஆ ியஸ் மற்றும் P. ஏறுகிரனோசோ ஆகிய ஐந்து 

ரநோய்ை் கிருமிைள், இந்த அறிை்கையில் ஆய்வு பசய்யெ்ெட்ட ெோை்டீ ியோை்ைளில் 54.2% 

உயி ிைெ்புைளுை்கு ் ைோ ணமோகும். 

 1.1 மில்லியன் உயி ிைெ்புைரளோடு, உலைளவில் ெதிவோன அதிை உயி ிைெ்புைரளோடுத ்

பதோட ப்ுகடய ரநோய்ை் கிருமி S. ஆ ியஸ் ஆகும். 

 100,000 ரெருை்கு 230 உயி ிைெ்புைளுடன் ஆெ்பி ிை்ைோவின் துகண சஹோ ோ ெகுதியில் 

அதிை இறெ்பு விகிதம் ெதிவோகியுள்ளது. 

 5 முதல் 14 வயதுை்குட்ெட்ட குைந்கதைள் மத்தியில் ஏற்ெடும் அதிை உயி ிைெ்புைள் (49,000 

இறெ்புைள்) சோல்ரமோபனல்லோ என்பட ிைோ பசர ோவ  ் கடபி என்ற ெோை்டீ ியதத்ினோல் 

ஏற்ெடுெகவயோகும். 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

அனனத்து வீடுகளிலும் 100 ெதவிகிதம் குடிநீர் குழாய் இனணெ்புகள் 

 குஜரொத் மொநிைமொைது 100 சதவீத ‘ஹர ் ர ்ஜை்’ மொநிைமொ  அறிவி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 குஜரொத் மொநிைத்திை், 'ஹர ்  ர ் ஜை்' திட்டத்திை் கீழ், அங்குள்ள கிரொமப்புறங் ளிை் 

அலமந்த அலைத்து வீடு ளு ்கும் குழொய் ள் மூைம் பொது ொப்பொை குடிநீர ் வழங் ப் 

படுகிறது. 

 'ஹர ் ர ்ஜை்' திட்டமொைது, 2019 ஆம் ஆண்டிை் பிரதமரொை் ததொடங் ப்பட்டது. 

 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒவ்தவொரு கிரொமப்புற குடும்பங் ளு ்கும் வீட்டு ் குடிநீர ்் குழொய் 

இலணப்பு ள் மூைம் ஒரு நபரு ்கு 55 லிட்டர ் தண்ணீர ் கிலட ் ச ் தசய்வலத இது 

இை ் ொ  ் த ொண்டுள்ளது. 

 

 

முதலாவது நிகர சுழிய ஆற்றல் ெமூகம் 

 குஜரொதத்ிை் தமொமதரொ, நொட்டிை் 24× 7 மணிமநரமும் சூரிய ச ்தியிைொை் இயங்கும் முதை் 

கிரொமமொ  அறிவி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஒரு 'நி ர-சுழிய' ஆற்றை் சமூ மொகும் எை்பமதொடு, அசசமூ ம் தைமத ஆற்றை் 

மதலவ ளிை் 100 சதவீதத்லத அங்கு அலம ் ப்பட்டுள்ள சூரிய ச ்தி ஆலைலயப் 

பயை்படுத்திப் பூரத்த்ி தசய்கிறது. 

 தற்மபொது மமொமதரொ பகுதியிை் கிட்டதத்ட்ட 1,380 வீடு ள் சூரியச ்தித் த டு ள் த ொண்ட 

கூலர அலமப்பு லள ் த ொண்டுள்ளை. 

 சூரிய கிரொமம் திட்டத்திை் மூைமொ  இந்த இை ் ொைது அலடயப் பட்டது. 

 

முதல் இந்தியெ் புவியியல் ொரம்ெரியத் தளம் 

 சரவ்மதசப் புவியியை் அறிவியை் சங் மொைது (IUGS), முை்ைணி 100 சரவ்மதச புவியியை் 

அறிவியை் சங்  புவியியை் பொரம்பரியத் தளங் ளிை் ஒை்றொ  மவ்ம்லு குல லய 

அங்கீ ரிதத்ுள்ளது. 
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 இது மம ொையொவிை் கிழ ்கு  ொசி மலை மொவட்டதத்ிை் அலமந்துள்ளது. 

 7.2 கிமீ நீளம் த ொண்ட மவ்ம்லு குல  இந்தியத் துலண ்  ண்டதத்ிை் நொை் ொவது மி  

நீளமொை குல யொகும். 

 குல  பை திறப்பு லள ் த ொண்ட நீண்ட சி ் ைொை பொலத நிலறந்த அலற மற்றும் 

சுண்ண ் ை் பொலற, தபொங்கூசிப் பொலற, தநடுவரிலச ள், திலரசச்ீலை ள் மற்றும் 

நிைவு பொை் ஆகிய வடிவங் ளொை் அைங் ரி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ் குல யிை் மற்தறொரு மு ்கிய அம்சமொைது, இந்த ் குல யிை் வழியொ  தசை்லும் 

ஐந்து தவவ்மவறு ஆறு ளிலிருந்து உருவொகிய அதனுள் அலமந்துள்ள குளம் ஆகும்.  

 

 

அகரத்லா-சகால்கத்தா வினரவு இரயில் 

 முதைொவது அ ரத்ைொ-த ொை் த்தொ விலரவு இரயிை் மசலவயிலை ் குடியரசுத் தலைவர ்

திதரௌபதி முரம்ு அவர ்ள் த ொடியலசத்து ததொடங்கி லவதத்ொர.் 

 வட ்கு எை்லை இரயிை்மவ நிரவ்ொ ம் (NFR) ஆைது விலரவு இரயிை் மசலவயிலை 

விரிவொ ்கும் தசயைொைது வடகிழ ்கு மொநிைங் ளிை் இலணப்லப மமம்படுத்தும் எை்று 

எதிரப்ொர ்் ப் படுகிறது. 
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சதராய் யானனகள் காெ்ெகம் 

 

 உத்த ெ் பி ரதசத்தில் உள்ள துத்வோ - பிலிபித் என்ற இடதத்ில் பத ோய் யோகனைள் 

ைோெ்ெைத்கத அகமெ்ெதற்கு மதத்ிய அ சு ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 பத ோய் யோகனைள் ைோெ்ெைம் ஆனது 3,049 சது  கிமீ ெ ெ்ெளவில் அகமய உள்ள 

இந்தியோவின் 33வது யோகனைள் ைோெ்ெைமோகும். 

 பத ோய் யோகனைள் ைோெ்ெைத்தில் ெோதுைோை்ைெ்ெட்ட ெகுதிைள், வனெ் ெகுதிைள் மற்றும் 

ைோட்டு யோகனைகளெ் ெோதுைோெ்ெதற்ைோன வழித்தடங்ைள் ஆகியகவ அடங்கும். 

 

புதிய இந்திய சவளிநாட்டு வரத்்தக கல்வி நிறுவனம் வளாகம் 

 ைோை்கிநோடோவில் உள்ள ஜவஹ ல்ோல் ரநரு பதோழில்நுட்ெ ெல்ைகலை்ைைைதத்ில் இந்திய 

பவளிநோட்டு வ த்த்ை ைல்வி நிறுவனதத்ின் (IIFT) மூன்றோவது வளோைம் திறை்ைெ் ெட்டுள்ளது. 

 இது வ த்த்ைம் மற்றும் பதோழில்துகற அகமசச்ைதத்ின் கீை் ஒரு தன்னோட்சி அகமெ்ெோைச ்

பசயல்ெடுகிறது. 

 இதன் முதன்கம வளோைம் புது படல்லியிலும், இதன் புதிய வளோைங்ைள் பைோல்ைத்தோ 

மற்றும் ைோை்கிநோடோ ஆகிய இடங்ைளிலும் அகமந்துள்ளன. 

 

 

விஸ்வாெ ஸ்வரூெம் 

 இ ோஜஸ்தோன் மோநிலத்தின் நோதத்ுவோ ோ எை்னுமிடத்தில், “விஸ்வொஸ் ஸ்வரூெம்” எனெ் 

ெடும் 369 அடி உய  சிவன் சிகலயோனது திறை்ைெ்ெட்டுள்ளது. 
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 இது உலகிரலரய மிை உய மோன சிவன் சிகலயோகும். 

 

 

சமாரப்ி ொலம் இடிந்து விழுந்து விெத்து 

 

 135 ஆண்டுைள் ெைகமயோன பதோங்குப் ெோலமோனது (ஜூல்ரடோ புல்), மீண்டும் திறை்ைெ் 

ெட்ட நோன்கு நோட்ைளுை்குெ் பிறகு இடிந்து விழுந்து விெத்தோனது. 

 இது குஜரொத்திை் மமொரப்ி ந ரதத்ிை் பொயும் மசச்ு ஆற்றின் மீது அகமந்துள்ள 230-மீட்ட  ்

நீளம் (750 அடி) மற்றும் 1.25-மீட்ட  ் அைலம் (4.1 அடி) பைோண்ட நகடெோகத பதோங்குப் 

ெோலம் ஆகும். 

 இது இந்தியோவில் 19 ஆம் நூற்றோண்டில் பி ிட்டிஷ் ஆட்சியின் ரெோது ைட்டெ்ெட்டு 1879 ஆம் 

ஆண்டு பிெ் வ ி 20 ஆம் ரததியன்று திறை்ைெ்ெட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதல் நீரியல் பூங்கா 

 அருணோசச்ல பி ரதசத்தில் உய ம்ட்டத்தில் அகமந்துள்ள புல்லோ எை்ற கி ோமதத்ில் 

அகமந்த டோ ின் மீன் ெண்கணயோனது ஒருங்கிகணந்த நீ ியல் பூங்ைோவோை 

ரமம்ெடுத்தெ்ெட உள்ளது. 

 வடகிைை்கு மோநிலங்ைளின் முதலோவது மீன் அருங்ைோட்சியைமோனது, அருணோசச்லப் 

பி ரதசத்தில் விக வில் ைட்டகமை்ைெ்ெட உள்ளது. 
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 இந்த அருங்ைோட்சியைம் ஆனது இந்த ஒருங்கிகணந்த நீ ியல் பூங்ைோவின் ஒரு ெகுதியோை 

இருை்கும். 

 

 

முதல் மின்னணு உற்ெத்தி சதாகுதி 

 புரனவின்  ஞ்சன்ைோனில், ைட்டிடங்ைள் எதுவும் இதுவக  ைட்டகமை்ைெ்ெடோத வளோைத்தில் 

அகமந்த மைோ ோஷ்டி ோவின் முதல் மின்னணுப் பெோருட்ைள் உற்ெதத்ி ஆகலை்கு (EMC) 

இந்திய அ சோங்ைம் அங்கீைோ ம் வைங்கியது. 

 இந்தியோவில் மின்னணுெ் பெோருட்ைள் உற்ெதத்ிச ் சூைலகமவிகன வலுெ்ெடுதத்ுவது 

இதன் ரநோை்ைமோகும். 

 இகவ ஏற்ைனரவ பநோய்டோ, திருெ்ெதி, ை ந்ோடைோ மற்றும் தமிை்நோடு ஆகிய இடங்ைளில் 

அகமை்ைெ்ெட்டுள்ளன. 

 

 

சொது உரினமயியல் ெட்டத்னத அமல்ெடுத்துவதற்கான குழு 

 குஜ ோத ்மோநில அகமசச் கவயோனது, அம்மோநிலத்தில் பெோது உ ிகமயியல் சட்டத்கத 

அமல்ெடுத்துவதற்ைோை ஒரு குழுகவ அகமை்ை முடிவு பசய்துள்ளது. 

 உய  ் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிெதி ஒருவ  ் தகலகமயில் இந்தை் குழு 

அகமை்ைெ்ெட உள்ளது. 
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 அ சியலகமெ்பின் IV ஆம் ெகுதியில் உள்ள 44வது சரதத்ு பெோது உ ிகமயியல் சட்டம் 

ெற்றிை் கூறுகிறது. 

 இந்தியோவில் மதம், ெோலினம் மற்றும் சோதி ரவறுெோடின்றி ஒர  மோதி ியோன உ ிகமயியல் 

சட்டத்கத ் பைோண்ட ஒர  மோநிலம் ரைோவோ ஆகும். 

 இது 1961 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஒன்றியதத்ில் ரைோவோ இகணந்த பிறகும் அந்த 

மோநிலதத்ில் இன்றும் அமல்ெடுத்தெ்ெட்டு வரும் 1867 ஆம் ஆண்டிை் ரெோ த்்துகீசிய பெோது 

உ ிகமயியல் சட்டத்திலிருந்துப் பெறெ்ெட்டது. 

 

‘சடானி சொசலா’ விமான நினலயம் 

 அருணோசச்லெ் பி ரதசத்தின் இட்டோநை ில் உள்ள ரஹோரலோங்கி என்ற இடத்தில் 

அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள இதுவக  ைட்டகமெ்புப் ெணிைள் ரமற்பைோள்ளெ்ெடோத இடதத்ில் 

அகமந்த ‘ரடோனி ரெோரலோ விமோன நிகலயதத்ிகன'  பி தம  ்அவ ை்ள் திறந்து கவை்ை 

உள்ளோ .் 

 இந்த விமோன நிகலயமொனது அந்த மோநிலத்தின் 4வது பசயல்ெோட்டு விமோன 

நிகலயமோகும். 

 இந்தியோவில் விமோனெ் ெோகதைள் மூலம் இதுவலர இகணை்ைெ்ெடோத ஒர  தகலநை ம் 

இட்டோநை  ்ஆகும். 

 அருணோசச்லெ்  பி ரதச மொநிைமோனது, அதன் ரமற்கு எல்கலயில் பூட்டோனில் இருந்து 

கிைை்கில் மியோன்ம  ்வக  ெ வியுள்ள வடகிைை்கு இந்தியோவின் மிைெ்பெ ிய மோநிலம் 

ஆகும். 

 

 

முதல் ெறனவ கணக்சகடுெ்பு - நாகாலாந்து 

 அமூ  ்வல்லூறுைளுை்ைோ  மவண்டி முதல் ெறகவ ைணை்பைடுெ்பு ஆவணமோை்ைல் எை்ற 

நடவடி ்ல லய நோைோலோந்து ரமற்பைோள்ள உள்ளது. 

 நோன்கு நோட்ைள் அளவிலோன இந்த ரடோகு எரமோங் ெறகவ ைணை்பைடுெ்ெோனது ரலோதோஸ் 

குழுவின ின் அறுவகடை்குப் பிந்கதய ரடோகு எரமோங் திருவிைோவுடன் ஒன்றி வருகிறது. 

 நோைோலோந்து மோநிலமோனது ெல்ரவறு திருவிைோை்ைள் மற்றும் ெல்ரவறு ெறகவைள் 

பைோண்ட மோநிலமோகும். 
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 ெறகவைளுடன் திருவிைோகவை் பைோண்டோட அந்தச ் சமூைம் ஊை்குவிை்ைெ்ெடும் பை 

முயற்சிைளில் முதன்கமயோனது ரடோகு எரமோங் ெறகவ ைணை்பைடுெ்ெோகும். 

 இந்த ் ைணை்பைடுெ்ெோனது, ரவோைோ வனெ் பி ிவு, நோைோலோந்து வன ரமலோண்கமத ்

திட்டதத்ின் (NFMP) பி ிவு ரமலோண்கம அலகு மற்றும் இந்தியெ் ெறகவைள் ைணை்பைடுெ்பு 

ஆகியவற்றின் ஒதத்ுகைெ்பு த ொண்ட ஒரு முன்பனடுெ்ெோகும். 

 

 

கங்கா உத்ெவ் 2022 
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 ஜல் சை்தித் துலற அகமசச்ைமோனது, 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன ைங்ைோ உதச்வ் - நதித் 

திருவிைோை்ைகள ஏற்ெோடு பசய்துள்ளது. 

 இந்த உதச்வ நிைை்வின் முை்கிய ரநோை்ைங்ைளில் ஒன்று, நதிைகளை் பைோண்டோடுவதும், 

இந்தியோவில் உள்ள நதிெ் ெடுகைைள் முழுவதும் நதி புத்துயி ெ்் பெறச ் பசய்வதன் 

முை்கியதத்ுவத்கதெ் ெற்றிய விழிெ்புண க்வெ் ெ ெ்புவதும் ஆகும். 

 நதிைளுடன் மை்ைகள இகணை்ைவும், அவற்றின் முை்கியதத்ுவத்கத அவ ை்ளுை்கு 

உண த்த்வும் நதித் திருவிைோை்ைளுை்ைோன முன்மோதி ியோை இது உருவோை்ைெ்ெடுகிறது. 

 

உலகின் முதல் சவத கடிகாரம் 

 மத்தியெ் பி ரதசத்தின் உஜ்கஜனி நை ில் உலகின் முதல் ரவதை் ைடிைோ ம் ஆனது 

விக வில் அகமை்ைெ்ெட உள்ளது. 

 இது சூ ியனின் நிகலயுடன் ஒதத்ிகசந்து இயை்ைெ்ெடும். 

 உஜ்ஜயினியில் உள்ள 300 ஆண்டுைள் ெைகமயோன ஜிவோஜி ஆய்வைத்தில் இதற்ைோன 

அடிை்ைல் நோட்டெ்ெட்டது. 

 இந்த (விை் மோதித்யோ) ரவதை் ைடிைோ ம் ஆனது 24 முஹூ த்த்ங்ைளோை (மணிரந ம்) 

பி ிை்ைெ் ெடும். 

 

 

கிராம வண்டி – சகரளா 

 

 ரை ள மோநில சோகலெ் ரெோை்குவ தத்ுை் ைைைமோனது மோநில அளவிலோன உள்ளூ  ்

சுயொட்சி அகமெ்புைளுடன் இகணந்து, "கி ோம வண்டி" எனெ்ெடும் திட்டதத்ிகன 

அறிமுைெ் ெடுத்தியுள்ளது. 
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 சமீெதத்ில், "சிறந்த பெோதுெ் ரெோை்குவ தத்ு அகமெ்பு” பைோண்ட நை த்துை்ைோன "நை ெ்்புற 

ரெோை்குவ தத்ில் ெோ ோட்டு விருதோனது" இந்த ைைைத்திற்கு வைங்ைெ்ெட்டது. 

 இந்த விருதோனது மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நை ெ்்புற விவைோ  அகமசச்ைத்தோல் நிறுவெ் 

ெட்டது. 

 அகனத்து இந்திய நை ங்ைளிலும் பெோதுெ் ரெோை்குவ த்கத ரமம்ெடுத்தச ் தசய்யும் 

ரநோை்ைதத்ில் பசயல்ெடுதத்ெ் ெட்டுள்ள திட்டங்ைள் இந்த விருதிற்ைோை ைருதத்ில் பைோள்ளெ் 

ெட்டன. 

 

நாட்டின் மிகெ்செரிய மியாவாக்கி பூங்கா 

 நோட்டின் மிைெ்பெ ிய மியோவோை்கி நை ெ்்புற வனெ்ெகுதியோனது, 18 ஏை்ை  ்ெ ெ்ெளவில் 

கஹத ோெோத்தில் உள்ள ைவோகுடோவில் அகமந்துள்ளது. 

 இது நோட்டின் மிைெ்பெ ிய மியோவோை்கி ைோடோை உள்ள நிலையிை், அகதத் பதோட ந்்து 

குஜ ோதத்ில் 14 ஏை்ை  ்ெ ெ்ெளவில் ைோணெ் ெடுகின்ற ஒன்றும் உள்ளது. 

 ஜெ்ெோனியத் தோவ வியலோள ோன அகி ோ மியோவோை்கி என்ெவ ோல் இந்த மியோவோை்கி 

முகறயோனது அறிமுைெ்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

 இந்த முகறயோனது பூ வ்ீை உள்ளூ  ்தோவ ங்ைகளை் பைோண்டு அட ந்்த, ரவைமோை வளரும் 

ைோடுைகள உருவோை்ை உதவுகிறது. 

 

 

ஒசர மாதிரியான தங்க வினல நிரண்யம் 

 இந்தியோவில் வங்கி விகிததத்ின் அடிெ்ெகடயில் ஒர  மோதி ியோன தங்ை விகலகய 

அறிமுைெ் ெடுத்திய முதல் மோநிலம் ரை ளோவோகும். 

 இந்த ஒர  மோதி ியோன விகல நி ண்யமோனது, 916 த ம் பைோண்ட தூய்கமயோன 22 ைோ ட் 

தங்ைதத்ுை்குெ் பெோருந்தும். 
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 பெோதுவோை, தங்ைத்தின் விகலயோனது வங்கி விகிதத்கத விட கூடுதலோை ஒரு கி ோமுை்கு 

ரூ.150-300 அளவிை் நி ண்யிை்ைெ்ெட்டு வருகிறது. 

 தங்ைத்தின் மீதோன வங்கி விகிதங்ைள், ச ை்கு மற்றும் ரசகவ வ ி மற்றும் இறை்குமதி வ ி 

உள்ளிட்ட பிற வ ிைள் இந்தியோ முழுவதும் ஒர  மோதி ியோை விதிை்ைெ்ெட்டுள்ளன. 

 

னரசிங் ென் தண்ணரீ் ொர்ந்த வினளயாட்டுெ் சொட்டி 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன க சிங் சன் தண்ணீ  ் திருவிைோ ரமைோலயோவின் உமியோம் 

ஏ ியில் நிகறவகடந்தது. 

 இது மூன்று நோட்ைள் தண்ணீ  ்சோ ந்்த விகளயோட்டுெ் ரெோட்டி நிைை்வோகும். 

 வடகிைை்குெ் ெகுதியில் இந்தெ் ரெோட்டி நகடபெறுவது இதுரவ முதல் முகறயோகும்.  

 ரமலும் இது வடகிைை்குெ் ெகுதியில் விகளயோட்டுத் துகறயில் இலட்சியமிை்ை 

இகளஞ ை்களப் ெடகுெ் ரெோட்டி மற்றும் ெோய்ம ை் ைெ்ெல் ரெோட்டி ரெோன்ற தண்ணீ  ்

சோ ந்்த விகளயோட்டுெ் ரெோட்டிைளில் ஈடுெட ஊை்குவிெ்ெகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டு 

உள்ளது. 

 இது அசோம் மற்றும் ரமைோலயோ அ சோங்ைங்ைளுடன் இந்திய இ ோணுவத்தின் கிைை்குெ் 

ெகுதி ெகடெ்பி ிவின் முன்பனடுெ்ெோகும். 

 

 

15வது நகரெ்்புறெ் சொக்குவரத்து இந்தியா மாநாடு 

 15வது நை ெ்்புறப் ரெோை்குவ த்து இந்தியோ மோநோடு மற்றும் ைண்ைோட்சியோனது 

பைோசச்ியில் வீட்டுவசதி மற்றும் நை ெ்்புற விவைோ  அகமசச்ைத்தினோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ் 

ெட்டது. 

 மூன்று நோட்ைள் அளவிலோன இந்த மோநோடோனது, நை ங்ைளில் திறம் மிை்ை உய த் ெ் 

ரெோை்குவ தத்ு அகமெ்புைகள வடிவகமத்து அலதச ் பசயல்ெடுதத்ுவதில் ைவனம் 

பசலுதத்ியது. 

 இது “ஆசோதி@75 — நிகலயோன ஆத்மநி ெ்ோ  ் நை ெ்்புறப் ரெோை்குவ தத்ு” என்ற 

ைருதத்ுருவின் கீழ் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்டது. 
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உத்தரகாண்ட் சகௌரவ் ெம்மான் 

 

 ரதசியப் ெோதுைோெ்பு ஆரலோசை  ் அஜித் ரதோவல் மற்றும் மகறந்த மத்திய இ ோணுவப் 

ெணியோள ை்ளின் தகலவ  ் பஜன ல் பிபின்  ோவத் ஆகிரயோ  ் இந்த ஆண்டிற்ைோன 

"உதத் ைோண்ட் பைௌ வ் சம்மோன் விருதிற்கு" ரத வ்ு பசய்யெ்ெட்ட ஐந்து புைை்பெற்ற 

நெ ை்ளுள் அடங்குவ .் 

 எழுத்தோள  ்பி சூன் ரஜோஷி, மகறந்த ைவிஞரும் எழுத்தோளருமோன கி ிஷ் சந்தி  திவோ ி 

மற்றும் மகறந்த ெத்தி ிகையோள  ் வீர ன் டங்வோல் ஆகிரயோருை்கு ம ணத்திற்குெ் 

பின்னதோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெட உள்ளது. 

 இந்த விருதோனது இ ண்டு மிை உய ந்்த மோநில அளவிலோன குடிமை்ைள் விருதுைளில் 

ஒன்றோை 2021 ஆம் ஆண்டில் உத்த ைோண்ட் முதல்வ  ்புஷ்ை  ்சிங் தோமி தகலகமயிலோன 

அ சினோல் அறிமுைெ்ெடுதத்ெ்ெட்டது. 
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 இவற்றுள் மற்பறோன்று உத்த ைோண்ட்  தன்ோ என்ெதோகும். 

 மனித நடவடிை்கைைள் சோ ந்்த எந்தபவோரு துகறயிலும் அவ ை்ள் ஆற்றும் 

அசோதோ ணமோனப் ெங்ைளிெ்பிற்ைோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 

புஷ்கர ்கண்காட்சி 

 இந்த ஆண்டு புஷ்ை  ்ைண்ைோட்சிகய  ோஜஸ்தோன் அ சு ஏற்ெோடு பசய்தது. 

 புஷ்ை  ் ைண்ைோட்சி என்ெது புஷ்ை  ் ஒட்டைை் ைண்ைோட்சி, ைோ த்்திை் ரமளோ அல்லது 

ைோ த்த்ிை் ைோ ரமளோ என்றும் அகைை்ைெ்ெடுகிறது. 

 ைோல்நகடைள் மத்தியில் ெ வி வரும் ரதோல் தடிெ்பு ரநோயின் ைோ ணமோை, பி ெலமோன 

ைோல்நகட ் ைண்ைோட்சி இல்லோமல் புஷ்ை  ்ைண்ைோட்சி நடத்தெ்ெட்டது. 

 

வசடாதரா மாநகராட்சிக் கழகெ் ெத்திரம் 

 அபம ிை்ை ைருவூலத் துகறயின் பதோழில்நுட்ெ உதவி அலுவலைதத்ின் உதவியுடன் 

மோநை ோட்சிை் ைைைெ் ெதத்ி த்கத பவளியிட்ட இந்தியோவின் இ ண்டோவது நை மோை 

வரதோத ோ மோறியது. 

 இந்தெ் ெதத்ி மோனது வரடோத ோ ந ரத்திை் ரமற்பைோள்ளெ்ெடும் உள்ைட்டகமெ்புத ்

திட்டங்ைளுை்கு நிதி வைங்கும். 

 மோநை ோட்சிை் ைைை நிதியோனது சோகலைள், எ ிசை்தி, நீ ,் சுைோதோ ம் மற்றும் பிற 

அதத்ியோவசியத் ரதகவைள் உள்ளிட்ட முை்கிய மூலதனத் திட்டங்ைளுை்கு நிதி வைங்ை 

உதவும். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் இதத்கையப் ெத்தி த்கத பவளியிட்ட முதல் நை ம் பூனோ ஆகும். 

 

மாண்டியா திவாஸ் – ஒடிொ 

 

 ஒடிசோ மோநிலதத்ில், 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 10 ஆம் ரததியன்று மோண்டியோ திவோஸ்/ 

(திகன வகைைள் நோள்) தினமொைது பைோண்டோடெ்ெட்டது. 

 இது மோநிலம் முழுவதிலும் திகன சோகுெடி மற்றும் அதன் நுை க்வ ரமம்ெடுதத்ுவகத 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 
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 அம்மோநில மை்ைளின் நிகலகய ரமம்ெடுத்தவும், மை்ைளுை்குத் ரதகவயோன ஊட்டச ்சத்து 

கிகடை்ைெ் பெறுவகத உறுதி பசய்யவும் மவண்டி ஒடிசோவில் திகன வகைைள் 

திட்டமோனது பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெயோனது 2023 ஆம் ஆண்டிகன ச வ்ரதச திகன ஆண்டு 

எை்று அறிவித்துள்ளது. 

 

வளனமக்கான சினல   

 தபங் ளூரு சரவ்மதச விமொை நிலையதத்ிை் வளொ தத்ிற்குள் தபங் ளூரு ந ர 

நிறுவைரொை த ம்மப  வுடொவிை் சிலையிலைப் பிரதமர ்திறந்து லவதத்ொர.்  

 வளலம ் ொை சிலை எை்பது பிர திய பிரதிமம எை்றும் அறியப்படுகிை்றது.   

 இந்தச ் சிலை எை்பது ஒரு ந ரத்லத நிறுவியத ் தலைவரு ் ொை முதைொவது மற்றும் 

உயரமொை தவண் ைச ் சிலை எை்ற வல  ் ொ  உை  சொதலைப் புத்த தத்ிை் இடம் 

தபற்ற ஒரு சொதலையிலை ் த ொண்டுள்ளது.  

 நொடபிரபு ஹிரியொ த ம்மப வுடொ விஜயந ரப் மபரரலசச ்மசரந்்த, 16 ஆம் நூற்றொண்லடச ்

மசரந்்த ஒரு பலடத் தலைவர ்ஆவொர.்  

 இவர ்1537 ஆம் ஆண்டிை் விஜயந ரப் மபரரசொை அசச்ுத ரொயரிடமிருந்து அனுமதி தபற்று 

தபங் ளூர ்ம ொட்லடலயயும், ந ரத்லதயும்  ட்டிைொர.்  

 இவர ்ததலுங்கு தமொழியிை் ஒரு ய ்ச ொைொ நொட மொை  ங் ொ த ௌரி விைொசம் எை்பலத 

இயற்றிைொர.்  

 ஒற்றுலம ் ொை சிலைலய வடிவலமத்தச ்சிற்பியொை ரொம் வி சுதர ் எை்பவரொை் இந்த 

சிலை  ருத்துருவொ ் ம் தசய்யப்பட்டு வடிவலம ் ப் பட்டது.  
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2023-24 ஆம் ஆண்டில் சகசலா இந்தியா சதசிய ெல்கனலக்கழக வினளயாட்டுெ் 

சொட்டிகள் 

 உத்த ெ் பி ரதச அ சோனது, 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ரைரலோ இந்தியோ ரதசிய ெல்ைகலை் 

ைைை விகளயோட்டுெ் ரெோட்டிைகள அம்மோநிலத்தின் நோன்கு நை ங்ைளில் நடத்த உள்ளது. 

 இந்த நை ங்ைள் லை்ரனோ, ரைோ ை்பூ ,் வோ ணோசி மற்றும் பநோய்டோ ஆகியனவோகும். 

 ஒடிசோ மற்றும் ை ந்ோடைோ ஆகியற்றிற்கு அடுதத்ெடியோை உத்த ெ் பி ரதச மோநிலம் 

எை்பது ரதசியப் ெல்ைகலை்ைைை விகளயோட்டுெ் ரெோட்டிைகள நடத்துதற்ைோன ஒரு 

வோய்ெ்கெ முதல் முகறயோைெ் பெற்றுள்ளது. 

 

இந்தியா ஸ்சடான்மாரட்் ெரவ்சதெ கண்காட்சி 

 

 11வது இந்தியோ ஸ்ரடோன்மோ ட்் ைண்ைோட்சியோனது,  ோஜஸ்தோனின் பஜய்ெ்பூ  ் நை ில் 

நகடபெற்றது. 

 இது ைல் பதோழில் துகறயின் மதிெ்புமிை்ை ைண்ைோட்சியோகும். 

 ைல் பதோழில்துகற ரமம்ெோட்டு கமயமோனது, இந்திய வ த்த்ை மற்றும் பதோழில்துகற 

சங்ைங்ைளின் கூட்டகமெ்பிகன ஒரு இகண அகமெ்ெோள ோைை் பைோண்டு இந்தை் 

ைண்ைோட்சிகய ஏற்ெோடு பசய்தது. 

 

9வது அட்டவனண மற்றும் ஜாரக்்கண்ட் 

 ஜோ ை்்ைண்ட் அ சோனது, அம்மொநிை அ சுெ் ெணிைளில் ைோலியோை உள்ள இடங்ைகள 

நி ெ்புவதற்ைோை,ரவகலவோய்ெ்பிற்ைோன இடஒதுை்கீட்கட 77% ஆை உய த்்துகின்ற ஒரு 

மரசோதோவிலை நிகறரவற்றியுள்ளது. 

 எனரவ, இது உசச் நீதிமன்றதத்ின் 50% இடஒதுை்கீடு என்ற ஆகணகய (இந்தி  சோவ்னி 

வைை்கு) மீறுகிறது. 

 ரமலும், நீதிெ் புண ோய்விகனத் தவி  ்் ச ் தசய்வதற்ைோை இந்த மரசோதோவிகன 9வது 

அட்டவகணயில் ரச ை்்குமோறு அந்த அ சோங்ைம் ரைோ ிை்கை விடுத்துள்ளது. 

 ஒன்ெதோவது அட்டவகணயோனது (1வது அ சியலகமெ்புத் திருத்தத்தின் மூலம் 31B என்ற 

பி ிவு ரச ை்்ைெ் ெட்டது), நீதிமன்றங்ைளில் எதி த்்து வைை்குெ் ெதிவு பசய்ய முடியோத 

மத்திய மற்றும் மோநில அ சின் சட்டங்ைகள உள்ளடை்கியெ் ெட்டியகலை் பைோண்டுள்ளது. 
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 தற்ரெோது, இது ரெோன்ற 284 சட்டங்ைள் நீதிெ் புண ோய்வில் இருந்து ெோதுைோை்ைெ் ெட்டு 

உள்ளன. 

 31B என்ற பி ிவோனது பின்ரனோை்கியச ்சட்டங்ைளுை்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடை் கூடியது. 

 31B என்ற சட்டெ் பி ிவோனது, நீதிெ் புண ோய்விலிருந்து விடுெ்ெட்டோலும், ஒன்ெதோவது 

அட்டவகணயின் கீை் உள்ள சட்டங்ைள் அ சியலகமெ்பின் அடிெ்ெகட ைட்டகமெ்கெ 

மீறுவதோை இருந்தோல் (I R ரைோயல்ரஹோ வைை்கு 2007) அகவ நீதிெ் புண ோய்விற்கு உட் 

ெடுதத்ெ் ெடும். 

 எனரவ, 1973 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் 24 ஆம் ரததிை்குெ் பிறகு ஒன்ெதோவது அட்டவகணயில் 

ரச ை்்ைெ்ெட்ட எந்தச ்சட்டத்கதயும் எதி த்்து வைை்குெ் ெதிவு பசய்ய முடியும். 

 

 

STREET திட்டம் 

 

 ரை ளச ் சுற்றுலோத்துகறயோனது, இலண்டனில் நகடபெற்ற உலைச ் சுற்றுெ் ெயண ் 

ைண்ைோட்சியில், மதிெ்பு மிை்ை உலைளோவியப் பெோறுெ்புண வ்ு மிை்ை சுற்றுலோத ்

துகறை்ைோன விருகத பவன்றுள்ளது. 

 ரை ள அ சின் பெோறுெ்புண வ்ு மிை்ை சுற்றுலோத ்துகற என்ற இயை்ைத்தினோல் பசயல் 

ெடுதத்ெ் ெட்ட STREET திட்டதத்ிற்ைோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 STREET என்ெது நிகலயோன, உறுதியோன, பெோறுெ்புண வ்ு மிை்ை, அனுெவமிை்ை, இனம் 

சோ ந்்த மற்றும் சுற்றுலோ கமயங்ைள் என்ெதன் சுருை்ைமோகும். 
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சமகாலயாவின் வாங்கலா திருவிழா 

 மம ொையொவிை்  ொமரொ சமூ தத்ிைரிலடமய இது மி வும் பிரபைமொை பண்டில  ளிை் 

ஒை்றொகும். 

 இது  ருவுறுதலிற் ொை சூரிய ்  டவுளொை சை்மஜொங்கிை் நிலைவொ  நலடதபறும் ஒரு 

அறுவலடத் திருவிழொவொகும். 

 இது 100 பலறத் திருவிழொ எை்றும் அலழ ் ப்படுகிறது. 

 திதபத்மடொ-பரம்ை் இை  ொமரொ பழங்குடியிைர,் மு ்கியமொ  இந்திய மொநிைங் ளொை 

மம ொையொ, அஸ்ஸொம், திரிபுரொ மற்றும் நொ ொைொந்து மற்றும் வங் மதசத்திை் அருகிை் 

உள்ள பகுதி ளிலும் வொழ்கிை்றைர.் 

 

அமுர் ொல்கன் திருவிழா 

 மணிப்பூர ் வை ஆலணயம் அமுர ் பொை் ை் திருவிழொவிை் 7வது பதிப்லப இம்பொலிை் 

உள்ள ததமங்ைொங் மொவட்டதத்ிை் த ொண்டொட திட்டமிட்டுள்ளது. 

 அமுர ்பொை் ை் உைகிை் மி  நீண்ட தூரம் பற ்கும் ஒரு புைம்தபயர ்பறலவயொகும். 

 இது பொை் ை் குடும்பதத்ிை் உைகிை் மி  நீண்ட தூரம் பயணம் தசய்யும் சிறிய பறலவ 

ஆகும். 

 அமுர ்பொை் ை் ததை்ைொப்பிரி ் ொவிை் உள்ள தங் ளது குளிர ்ொை வொழிடத்திற்கு இடம் 

தபயரக்ிறது. 

 அலவ வழ ் மொ  அ ்மடொபர ் மொதத்திை் நொ ொைொந்து மற்றும் மணிப்பூரு ்கு அதி  

எண்ணி ்ல யிை் வந்து மசரும். 

 

செொ ெட்டம் - மத்தியெ் பிரசதெம் 

 

 மத்தியப் பிரமதச மொநிைம் பட்டியலிடப்பட்டப் பகுதி ளு ்குப் பஞ்சொயதத்ு முலற 

நீட்டிப்பு (PESA) சட்டத்லத அமை்படுத்தியுள்ளது. 

 கிரொம சலப ளிை் தீவிர ஈடுபொட்டுடை் பழங்குடியிை ம ் லளச ் சுரண்டலிை் இருந்து 

பொது ொப்பலத இது மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது. 
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 PESA சட்டம் கிரொமப் பஞ்சொயத்து ள் சிறு வை உற்பத்தி ள், நிைம் மற்றும் சிறு 

நீரந்ிலை ள் மற்றும் அரசொங்  திட்டங் லளச ் தசயை்படுதத்ுவது ததொடரப்ொை 

விவ ொரங் லள முடிவு தசய்ய அனுமதி ்கும். 

 இந்தப் பட்டியலிடப்பட்டப் பகுதி ளிை் த ொதத்டிலமத் ததொழிைொளர ்லள ்  ட்டுப் 

படுதத்ுவதற் ொ  மவண்டி புைம்தபயரந்்த ததொழிைொளர ்ளிை் பதிவு லளயும் இது 

பரொமரி ்கும். 

 

உலகில் முதல் முனறயாக ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் கால்நனட தடுெ்பூசிகள் 

விநிசயாகெ ்செனவ 

 

 இந்திய ரநோய் தடுெ்பியல் நிறுவனதத்ின் (IIL) விலங்குைளுை்ைோன தடுெ்பூசியோனது 

ஆளில்லோ விமோனங்ைள் மூலம் விநிரயோகிை்ைெ்ெட்ட உலகின் முதல் தடுெ்பூசியோை 

மோறியுள்ளது. 

 கஹத ோெோத்கதத் தகலகமயிடமோைை் பைோண்ட இந்திய ரநோய்த் தடுெ்பியல் 

நிறுவனமோனது, ஆசியோவிரலரய அதிைளவில் தடுெ்பூசிைகள உற்ெத்தி பசய்யும் 

நிறுவனங்ைளில் ஒன்றோகும். 

 படை் ஈகிள் என்ற ஆளில்லோ விமோன விநிரயோை ரசகவ வைங்கீட்டு புதப்தோழில் 

நிறுவனமோனது, அருணோசச்லப் பி ரதச மோநிலத்தில் ைோல்நகட ெ ோம ிெ்புெ் 

ெணிைளுை்ைோை இந்தத் தடுெ்பூசி விநிரயோைத்கத ரமற்பைோண்டது. 

 முதலோவது ஆளில்லோ விமோன ரசகவயோனது ர ோயிங்கில் இருந்து ெை்லோம் வக  ரமற் 

பைோள்ளெ் ெட்டது. 

 ‘வோன்வழியோை மருந்து வைங்கீடு' என்ற திட்டதத்ின் பவற்றிை்குெ் பிறகு, அருணோசச்லெ் 

பி ரதச மோநிலமோனது ஆளில்லோ விமோனம் மூலம் ைோல்நகடைளுை்குத் தடுெ்பூசிைள் 

வைங்கும் ரசகவகயத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 ஆளில்லோ விமோனம் மூலம் தடுெ்பூசிைள் வைங்ைெ்ெடுவதன் மூலம், தடுெ்பூசிைள் 

பதோகலதூ  ைடினமோன நிலெ்ெ ெ்புைகள விக வோை அகடவது மட்டுமல்லோமல், ெல 

ரநோய்ைளிலிருந்து ைோல்நகடைகளெ் ெோதுைோெ்ெதற்குத் ரதகவயோன சில முை்கியமோன 

தடுெ்பூசிைகள ச ியோன ரந த்தில் வைங்குவதற்கும் உதவும் என்று எதி  ் ெோ ை்்ைெ் 

ெடுகிறது. 
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சடான்யி சொசலா விமான நினலயம் 

 அருணோசச்லப் பி ரதசத்தின் இட்டோநை ில் அகமை்ைெ்ெட்டுள்ள முதல் பசுலம விமோன 

நிகலயமோன ரடோனி ரெோரலோ விமோன நிகலயத்கதப் பி தம  ் அவ ை்ள் திறந்து 

கவத்தோ .் 

 வடகிைை்கு இந்தியோவில் தற்ரெோது 16 விமோன நிகலயங்ைள் உள்ளது. 

 விமோன நிகலயதத்ின் பெய ோனது அருணோசச்லெ் பி ரதசத்தின் ெோ ம்ெ ியங்ைள் 

மற்றும் வளமோன ைலோசச்ோ ப் ெோ ம்ெ ியத்கதப் பி திெலிை்கிறது. 

 இது, மோநிலத்தில் உள்ள சூ ியன் ('ரடோனி') மற்றும் சந்தி ன் ('ரெோரலோ') 

ஆகியவற்றிற்ைோன ெைங்ைோல ெைகமயோன வணை்ை முகறைகளை் குறிெ்பிடுகிறது. 

 ரடோனி ரெோரலோ விமோன நிகலயமோனது, அருணோசச்லெ் பி ரதசதத்ில் பசயல்ெட்டு வரும் 

மூன்றோவது விமோன நிகலயமோைவும் அதன் தகலநை ோன இட்டோநை ில் அகமந்த முதல் 

விமோன நிகலயமோைவும் விளங்கும். 

 

 

மணிெ்பூர ்ஷாங்காய் திருவிழா 

 மத்திய சுற்றுலோத் துகற அகமசச்  ் G.கிஷன் ப ட்டி, ஷோங்ைோய் எத்திைி ் பூங்ைோவில் 

‘2022 ஆம் ஆண்டிை் மணிெ்பூ  ்ஷோங்ைோய் திருவிைோவிகன’ பதோடங்கி கவதத்ோ .் 

 வடகிைை்கு மோநிலத்தில் உள்ள ஆறு மோவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 13 இடங்ைளில் 

நவம்ெ  ்30 ஆம் ரததி வக  இந்த 10 நோட்ைள் அளவிலோன விைோ நகடபெறுகிறது. 

 இத்திருவிைோவோனது ‘ஒற்றுகமயின் திருவிைோவோை’ பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 

 இது மை்ைளிகடரய நிலத்தின் மீது உ ிகமயுகடயவ  ் என்ற ஒரு உண க்வயும் 

பெருகமகயயும் ஊை்குவிெ்ெகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 

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


                   
 

164 
 

வடகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் யுனானி மருத்துவ நிறுவனம் 

 பதற்கு அசோம் நை மோன சில்சோ  ் ெகுதியில் வடகிைை்கு இந்தியோவின் முதல் யுனோனி 

மருத்துவ கமயமோனது நிறுவெ்ெட்டுள்ளது. 

 யுனோனி மருதத்ுவம் என்ெது ஆயுஷ் அகமெ்புைளுள் உள்ள ஒரு ெோ ம்ெ ிய மருதத்ுவ 

நகடமுகறயோகும். 

 இது மதத்ிய யுனோனி மருத்துவ ஆ ோய்சச்ி சகெயிடம் (CCRUM) ஒெ்ெகடை்ைெ் ெட்டது. 

 மத்திய யுனோனி மருத்துவ ஆ ோய்சச்ி சகெ என்ெது மத்திய ஆயுஷ் அகமசச்ைத்தின் கீை் 

இயங்கும் ஒரு தன்னோட்சி அகமெ்ெோகும். 

 

கட்டனமெ்பு ொரந்்த ஒருங்கினணந்தெ் புதுெ்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்களின் சமாத்த 

நிறுவெ்ெட்ட திறன் 

 நோட்டிலுள்ள அகனதத்ு மோநிலங்ைளின் ைட்டகமெ்பு சோ ந்்த ஒருங்கிகணந்த புதுெ்பிை்ைத ்

தை்ை ஆற்றல்ைளின் பமோதத் நிறுவெ்ெட்ட திறகன ஒெ்பிடுகையில் அதன் பமோதத் 

மதிெ்பில் ை ந்ோடைோ முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 அம்மோநிலதத்ின் பமோதத் நிறுவெ் ெட்ட திறன் 15,463 பமைோவோட் ஆகும். 

 இதிை் 15,225 பமைோவோட் திறனுடன் தமிை்நோடு இ ண்டோவது இடத்திலும், 13,153 பமைோ வோட் 

திறனுடன் குஜ ோத் மூன்றோவது இடத்திலும், 10,267 பமைோவோட் திறனுடன் மைோ ோஷ்டி ோ 

நோன்ைோவது இடதத்ிலும் உள்ளன. 

 

 

உத்தரெ் பிரசதெ மாநிலத்தின் புதிய சுற்றுலாக் சகாள்னக 

 உத்த ெ் பி ரதச அகமசச் கவயோனது புதிய சுற்றுலோை் பைோள்கைை்கு ஒெ்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

 இது அம்மோநிலதத்ின் சமயம் சோ ந்்தத் திறன்ைகள ரமம்ெடுத்துவதகனயும், நோட்டின் 

சமயம் மற்றும் ஆன்மீைச ் சுற்றுலோ கமயமோை இம்மோநிலத்கத நிறுவுவதகனயும் 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இை்பைோள்கையின் கீை் தனித்தனி சமயச ்சுற்றுைகள மோநில அ சு உருவோை்ை உள்ளது. 

 இதில் இ ோமோயணம், மைோெோ தம் மற்றும் பெௌதத்ச ்சுற்றுைள் அடங்கும். 
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பிரெலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சதசிய அறிவுொர ்சொத்து விருதுகள் 

 தசை்லையிை் இந்தியத் ததொழிை்நுட்ப நிறுவைத்திற்கு, '2021 மற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற் ொை மதசிய அறிவுசொர ்தசொதத்ு விருது ள்' வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

  ொப்புரிலமத் தொ ் ை், மொைியங் ள் மற்றும் வணி மயமொ ் லு ் ொை சிறந்த இந்திய ் 

 ை்வி நிறுவைமொ  விளங்குவதற் ொ  இந்த விருதொைது வழங் ப்படுகிறது. 
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 இந்த விருதொைது வரத்்த ம் மற்றும் ததொழிை்துலற அலமசச் த்திை் ததொழிை் மற்றும் 

உள்நொட்டு வரத்்த  மமம்பொட்டுத் துலறயொை் வழங் ப்படுகிறது. 

 இந்த விருது ளு ் ொை மதிப்பீட்டிை் மு ்கிய அளவுரு ் ள்  ொப்புரிலம ் ொை 

விண்ணப்பங் ள், மொைியங் ள் மற்றும் வணி மயமொ ் ை் ஆகியைவொகும். 

 

ஐசராெ்பிய ஒன்றியத்தின் ொகசராவ் சுதந்திரெ் ெரிசு 2022 

 ரெ்யொவிை் பலடதயடுப்பிற்கு எதிரொை உ ்லரை் நொட்டிை் மபொரொட்டத்லத ் 

த ௌரவி ்கும் வல யிை், ஐமரொப்பியப் பொரொளுமை்றம் உ ்லரை் ம ் ளு ்கு அதை் 

வருடொந்திரச ்சிந்தலை சுதந்திரத்திற் ொை ச ொமரொவ் பரிலச வழங்கியுள்ளது. 

 மலறந்த மசொவியத் எதிரப்்பொளர ் ஆண்ட்ரி ச ொமரொவிை் நிலைவொ  தபயரிடப்பட்ட 

இந்தப் பரிசொைது, 1988 ஆம் ஆண்டு முதை் ஐமரொப்பிய பொரொளுமை்றதத்ிைொை் ஆண்டு 

மதொறும் வழங் ப்படுகிறது. 

 இது மைித உரிலம ள் மற்றும் அடிப்பலட சுதந்திரங் லளப் பொது ொ ்கும் தைி நபர ்ள் 

மற்றும் அலமப்பு ளு ்கு வழங் ப்படுகிறது. 

 

அசமரிக்க நாணயத்தில் இடம்செற்ற முதல் ஆசிய அசமரிக்கர ்

 மலறந்த ஹொலிவுட் நடில யும் ஆலட வடிவலமப்புத் துலறயிை் பிரபைமுமொை அை்ைொ 

மம மவொங் (1905-1961) அதமரி ்  நொணயத்திை் இடம் தபறும் முதை் ஆசிய அதமரி ் ர ்

ஆவொர.் 

 இது அதமரி ்  ம ளிர ்குவொரட்்டரஸ்் (AWQ) திட்டத்திை் கீழ் தவளியிடப்படும் ஐந்தொவது 

நொணயமொகும். 

 இவர ்திலரப்படத் துலறயிை் முதை் சீை-அதமரி ்  நொயகி ஆவொர.் 
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உலகின் மிக அழுக்கான மனிதர ்

 

 "உைகிை் மி வும் அழு ் ொை மைிதர"் எை்று அலழ ் ப்படும் ஈரொைியர ் அமு ஹொஜி 

சமீபதத்ிை் உயிரிழந்தொர.் 

 இவர ்கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டு ளொ  குளி ் ொததொை் இவ்வொறு அலழ ் ப்படுகிறொர.் 

 அழு ் ொ  இருப்பது தொை் தை்லை இவ்வளவு  ொைம் உயிமரொடு லவத்திருந்ததொ  அவர ்

நம்பிைொர.் 

 அவரது தைிதத்ுவமொை இந்த சொதலையிை்  ொரணமொ , 2013 ஆம் ஆண்டிை் அவரது 

வொழ் ்ல லய விவரி ்கும் வல யிை் ‘The Strange Life of Amou Haji’ எை்ற ஒரு சிறு ஆவணப் 

படம் தயொரி ் ப்பட்டது. 

 

உலக எண்ணிம சுகாதார உெச்ி மாநாடு 

 முதலோவது இ ண்டு நோட்ைள் அளவிலோன உலை எண்ணிம சுைோதோ  உசச்ி மோநோடு, 

ைண்ைோட்சி மற்றும் புதத்ோை்ை விருதுைள் வைங்கும் விைோவோனது புது படல்லியில் 

நகடபெற்றது. 

 உலகின் முதன்கமயோன எண்ணிம சுைோதோ ச ் சங்ைங்ைளுடன் இகணந்து இந்த உசச்ி 

மோநோடு ஆனது ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 அபம ிை்ைோ, ஐர ோெ்பிய ஒன்றியம், ஆெ்பி ிை்ைோ, இங்கிலோந்து மற்றும் பதன்கிைை்கு 

ஆசியோவில் உள்ள எண்ணிம சுைோதோ ம் மற்றும் சுைோதோ நலத் துகற சோ ந்்த உலைத ்

தகலவ ை்ள் இந்த உசச்ி மோநோட்டில் ெங்ரைற்றன .் 

 இந்த மோநோட்டின் ைருதத்ுரு, அகனவருை்குமோன எண்ணிம சுைோதோ ம் என்ெதோகும். 

 

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் சயாஜனா-நகரெ்்புறத் திட்ட விருதுகள் 2021 

 பசயல்ெடுதத்ல் மற்றும் புதத்ோை்ைதத்ிற்ைோன பி தோன் மந்தி ி ஆவோஸ் ரயோஜனோ-

நை ெ்்புறத் திட்ட விருதுைள் ஆனது பி தோன் மந்தி ி ஆவோஸ் ரயோஜனோ-நை ெ்்புறத ்

திட்டதத்ின் கீை் நிறுவெ்ெட்டுள்ளது. 

 பி தோன் மந்தி ி ஆவோஸ் ரயோஜனோ-நை ெ்்புறத ் திட்டமோனது, இந்தியோவின் நை ெ்் 

புறங்ைளில் நிலவும் வீட்டுெ் ெற்றோை்குகறகய நிவ த்்தி பசய்வதற்ைோை 2015 ஆம் ஆண்டில் 

பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 1.12 ரைோடி வீடுைகள உருவோை்குவகத இது இலை்ைோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 
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 இத்திட்டதத்ின் ரநோை்ைங்ைகள அகடவதற்ைோை மோநிலங்ைள், ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைள் 

மற்றும் நை ெ்்புற உள்ளோட்சி அகமெ்புைள் ரமற்பைோள்ளும் முயற்சிைகள 

அங்கீை ிெ்ெதற்ைோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு விருதுைள் ஆனது இந்த விருதுைளின் 2வது ெதிெ்ெோகும். 

 மோநிலங்ைள் பி ிவில் உதத் ெ் பி ரதசம், மதத்ியெ் பி ரதசம், தமிை்நோடு ஆகியகவ 

முை்ைணி இடம் வகிை்கின்றன. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைோன விருதுைகளெ் பெறும் சிறந்த பசயல்திறன் பைோண்ட 

மோநிலங்ைள் உத்த ெ் பி ரதசம், மத்தியெ் பி ரதசம் மற்றும் ஆந்தி ெ் பி ரதசம் 

ஆகியனவோகும். 

 வடகிைை்கு மற்றும் மகலெ்ெோங்ைோன மோநிலங்ைள் பி ிவில், தி ிபு ோ முதலிடத்தில் 

உள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைோன விருகதயும் இம்மோநில அ சு பவன்றுள்ளது. 

 

 

இந்திய வினளயாட்டுத் துனறெ் ெத்திரினகயாளரக்ள் கூட்டனமெ்பின் ெதக்கம் 
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 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இந்திய விகளயோட்டுத் துகறப் ெத்தி ிகையோள ை்ள் 

கூட்டகமெ்பின் ெதை்ைம் (SJFI ெதை்ைம்) ஆனது ெோட்மிண்டன் ஜோம்ெவோன் ஆன பி ைோஷ் 

ெடுரைோனுை்கு வைங்ைெ் ெட்டது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ் ெட்ட இந்த விருதிகனெ் பெற்ற முதல் நெ  ்விஜய் அமி த் ோஜ் 

ஆவோ .் 

 

இந்தியாவின் மிகவும் செருந்தனக மனிதவினெ் ெற்றாளர ்

 

 ஆண்டிற்கு 1,161 ரைோடி ரூெோய் நன்பைோகட வைங்கிய, HCL நிறுவனத்தின் நிறுவன  ்ஷிவ் 

நோடோ ,் 'இந்தியோவின் பெருந்தகை மனித '் என்ற ெட்டத்கதெ் பெற்று உள்ளோ .் 

 இது எரடல்கிவ் ஹூருன் இந்தியோ மனிதவினெ் ெற்றோள  ்ெட்டியலின் ெடி அறிவிை்ைெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 இவ  ்ஒரு நோகளை்கு 3 ரைோடி ரூெோய் வீதம் நன்பைோகட அளிதத்ுள்ளோ .் 

 விெ்ர ோ நிறுவனதத்ின் அசிம் பிர ம்ஜி இதிை் இ ண்டோவது இடத்திற்குத் தள்ளெ் ெட்டோ .் 

 பைௌதம் அதோனி இெ்ெட்டியலில் ஏைோவது இடத்திகனெ் பெற்றோ .் 

 பெண்ைளில், ர ோகினி நிரலைனி மனிதவினெ் ெற்றோள ோை அறிவிை்ைெ்ெட்டோ .் 

 

ஆரவ்லர ்எலா ெட் 

 

 புைை்பெற்ற மைளி  ்உ ிகம ஆ வ்ல ,் SEWA (சுய பதோழில் மைளி  ்சங்ைம்) நிறுவன  ்எலோ 

ெட் அ மதொபொத்திை் ைோலமோனோ .் 

 SEWA என்ெது 1972 ஆம் ஆண்டில் ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட மிைெ்பெ ிய மைளி  ் கூட்டுறவு 

மற்றும் ரதசியத் பதோழிற்சங்ைங்ைளில் ஒன்றோகும். 
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 SEWA அகமெ்ெோனது 1974 ஆம் ஆண்டில் மைளிருை்கு சிறு ைடன்ைகள வைங்குவதற்ைோை 

ஒரு வங்கிகய நிறுவி, தனை்பைன ஒரு புதியப் பி ோந்தியதத்ிகன நிறுவியது. 

 18 இந்திய மோநிலங்ைளில் அகமந்துள்ள அதன் அலகுைகளத் தவி , பதற்ைோசியோ, 

பதன்னோெ்பி ிை்ைோ மற்றும் இலத்தீன் அபம ிை்ைோ ஆகிய நோடுைளில் சுய பதோழில் 

பசய்யும் பெண்ைளும் SEWA அலகுைகள அகமதத்ுள்ளன .் 

 SEWA அகமெ்ெோனது, இந்திய ரமலோண்கமை் ைல்வி நிறுவனத்தின் முதல் ஆசி ிய 

உறுெ்பின ோன ைமலோ சவுத ்ியின் பெய ில் ைமலோ என்ற ைஃரெ ஒன்கறயும் நடத்தச ்

தசய்கிறது. 

 எலோ மோநிலங்ைளகவ உறுெ்பின  ் பெோறுெ்பிற்குப் ெ ிந்துக ை்ைெ் ெட்டமதொடு, திட்ட 

ஆகணயத்தின் உறுெ்பின ோைவும், உலை வங்கி ரெோன்ற அகமெ்புைளின் 

ஆரலோசை ோைவும் ெணியோற்றினோ .் 

 2007 ஆம் ஆண்டில், மனித உ ிகமைள் மற்றும் அகமதிகய ரமம்ெடுதத்ுவதற்ைோை 

பநல்சன் மண்ரடலோ அவ ை்ளோல் நிறுவெ்ெட்ட உலைத் தகலவ ை்ளின் குழுவோன எல்ட ஸ்் 

குழுவில் இவ  ்இகணந்தோ .் 

 இவ  ்அைமதோெோதத்ில் மைோத்மோ ைோந்தி அவ ை்ளோல் நிறுவெ்ெட்ட ெல்ைகலை் ைைைமோன 

குஜ ோத ்விதய்ோபீடதத்ின் மவந்த ோைவும் ெணியோற்றினோ .்  

 இவ  ் ெத்ம பூஷன்,  ோமன் மைரசரச விருது மற்றும் அகமதிை்ைோன இந்தி ோ ைோந்தி 

ச வ்ரதப்ச ெ ிசு மற்றும் ெல விருதுைகளயும் பெற்றவ  ்ஆவோ .் 

 

இந்தியாவின் எஃகு மனிதர ்

 

 இந்தியோவின் எஃகு மனிதர ்என்று அகைை்ைெ்ெடும் ஜொம்பஷட் J  இ ோனி ைோலமோனோ .் 

 பதோழில்துகறயில் இவ  ்ஆற்றிய ெங்ைளிெ்பிற்ைோை 2007 ஆம் ஆண்டில் இவருை்கு ெத்ம 

பூஷன் விருது வைங்ைெ்ெட்டது. 

 இவ  ்1996 ஆம் ஆண்டில்  ோயல் பெோறியியல் அைோடமியின் ச வ்ரதச உறுெ்பின ோை இவ  ்

நியமிை்ைெ்ெட்டோ .் 

 இந்திய-பி ிட்டிஷ் நொடு ளு ்கிலடமய வ த்்தைம் மற்றும் ஒத்துகைெ்புை்ைோன அவ து 

ெங்ைளிெ்புைளுை்ைோை மவண்டி 1997 ஆம் ஆண்டில் இ ண்டோம் எலிசபெத் மைோ ோணி 

அவ ை்ளோல் இவருை்கு பைௌ வ கநட்ஹூட் (வீ த் திருதத்கை) ெட்டமோனது வைங்ைெ் 

ெட்டது. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் இவருை்கு இந்திய அ சினோல் வோை்நோள் சோதகனயோள  ்விருதோனது 

வைங்ைெ் ெட்டது. 
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பிசரசிலின் புதிய அதிெர ்

 பிர சிலின் புதிய அதிெ ோை லூலோ டோ சில்வோ சமீெத்தில் மீண்டும் ெதவிரயற்றோ .் 

 இவ  ் தற்ரெோகதய தீவி  வலதுசோ ி ைட்சி சோ ந்்த அதிெ  ் பஜய்  ் ரெோல்சனோர ோகவ 

வீை்த்தியுள்ளோ .் 

 இவ  ் 2002 மற்றும் 2010 ஆகிய ஆண்டுைளுை்கு இகடயில் இ ண்டு முகற பிர சில் 

அதிெ ோைப் ெணியோற்றினோ .் 

 இவ  ் அதிெ ோைப் ெணியோற்றிய அவ து முந்கதய ஆட்சிை் ைோலதத்ில், பிர சில் ஒரு 

பெ ிய பெோருளோதோ  முன்ரனற்றத்திகனை் ைண்டமதொடு மட்டுமை்ைொமை் ரமலும், 

மில்லியன் ைணை்ைோன மை்ைகள வறுகம நிகலயில் இருந்து த ம் உய த்்திய ெல்ரவறு 

சமூை நலத் திட்டங்ைள் இவ  ்ஆட்சியில் பெ ிய அளவில் பசயல்ெடுத்தெ்ெட்டன. 

 இந்த சமூை நலத ்திட்டங்ைளில் மிைவும் பி ெலமோனது ரெோல்சோ ஃரெமிலியோ ஆகும். 

 ஏகைை் குடும்ெத்தின  ் தங்ைள் குைந்கதைகளப் ெள்ளிைளுை்கு அனுெ்பினோலும், 

அவ ை்ளுை்குத் பதோட ந்்து உடல்நலெ் ெ ிரசோதகனைள் பசய்தோலும் அவ ை்ளுை்குெ் 

ெணம் வைங்ைெ்ெட்டது. 

 

 

SKOCH விருது 
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 ரமற்கு வங்ைோள அ சின் லட்சுமி  ் ெந்த  ் திட்டம் ஆனது மைளி  ் மற்றும் குைந்கதைள் 

ரமம்ெோட்டுெ் பி ிவில் SKOCH விருகதெ் பெற்றுள்ளது. 

 இந்த விருதோனது, அம்மோநில அ சோங்ைத்திற்கும், இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் அதிைோ ம் 

பெற்ற அம்மோநிலத்திகனச ் ரச ந்்த இ ண்டு ரைோடி பெண்ைளுை்கும் கிகடதத் 

அங்கீைோ மோகும். 

 இந்தத் திட்டமோனது, 25 முதல் 60 வயதுை்குட்ெட்ட குடும்ெத் தகலவிை்கு நிதியுதவி 

வைங்குகிறது. 

 

கன்னட ராஜ்சயாத்ெவா விருது 

 

 இந்த ஆண்டு ைன்னட  ோஜ்ரயோதச்வோ விருது பெற்ற 67 ரெ ில் இஸ்ர ோவின் முன்னோள் 

தகலவ  ்K. சிவனும் ஒருவ  ்ஆவோ .் 

 சிவன் அவ ை்ள் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி மோதம் முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி மோதம் 

வக  இஸ்ர ோவின் தகலவ ோை ெணியோற்றினோ .் 

 K. சிவன் அவ ை்ள் தகலகமயில், இஸ்ர ோ நிறுவனம் இந்தியோவிரலரய தயோ ிை்ைெ் ெட்ட 

முதலோவது புவியிடங்ைோட்டி அகமெ்ெோன NavIC என்ற அகமெ்பிகன விண்ணில் ஏவியது. 

 GSLV Mk II ஏவுைலதத்ின் நோன்கு பவற்றிை மோன ஏவுதலுை்கும் சிவன் அவ ை்ள் தகலகம 

ஏற்றோ .் 

 

நாட்டின் C20 பிரிவின் தனலவர ்

 மோதோ அமி த்ோனந்தமயி ரதவி நோட்டின் குடிகம-20 பி ிவின் தகலவ ோை நியமிை்ைெ் 

ெட்டுள்ளோ .் 

 C20 என்ெது 20 நோடுைள் (G20) குழுவின் அதிைோ ெ் பூ வ் ஈடுெோட்டுை் குழுவோகும். 

 G20 என்ெது உலைளோவிய அளவில் உலகின் வள ச்ச்ிெ் பெற்ற மற்றும் வள ந்்து வரும் 

நோடுைளின் நிதி உறுதித் தன்கமகய நிவ த்த்ி பசய்வதற்ைோன முதன்கமயோன 

அ சுைளுை்கிகடரயயோன மன்றமோகும். 

 C20 என்ெது குடிகமச ் சமூை அகமெ்புைளுை்கு G20 அகமெ்பின் தகலவ ை்ளுை்கு அ சு 

சோ ோத மற்றும் வணிைம் சோ ோத ஆத வுைகள வைங்குவதற்ைோன தளமோகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ்01 ஆம் ரததி முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்30 ஆம் ரததி வக  

ஓ  ்ஆண்டு ் ைோலதத்ிற்கு G20 அகமெ்பின் தகலகமப் ெதவிகய இந்தியோ ஏற்ை உள்ளது. 
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மகளிர ்தனலனம ஆய்வாளர் ெதவி 

 அதி டி நடவடிை்கைெ் ெகடயின் தகலகம ஆய்வோள ோை அன்னி ஆபி ைோமும், பீைோ  ்

துகறயின் தகலகம ஆய்வோள ோை சீமோ துண்டியோவும் ெதவி உய வ்ு பெற்றுள்ளன .் 

 மத்திய ரசமை் ைோவல் ெகடயில் முதல் மைளி  ்ெகடெ்பி ிவு எழுெ்ெெ்ெட்டது முதல் ைடந்த 

35 ஆண்டுைளில் முதல் முகறயோை இந்த நியமனமோனது ரமற்பைோள்ளெ் ெட்டு உள்ளது. 

 அதி டி நடவடிை்கைெ் ெகடை்கு ஒரு பெண் தகலகம ஆய்வோள  ்தகலகம தோங்குவது 

இதுரவ முதல் முகறயோகும். 

 1986 ஆம் ஆண்டில் பெண்ைகளப் ரெோ ில் ஈடுெடுத்திய முதல் மத்திய ஆயுதை் ைோவல் 

ெகட (CAPF) மத்திய ரசமை் ைோவல் ெகட ஆகும். 

 15 பலடப்பிரிலவ ் த ொண்ட அதி டி நடவடிை்கைெ் ெகடெ் பி ிவோனது நோட்டின் ெல்ரவறு 

ெகுதிைளில் ைலவ  எதி ெ்்பு, எதி ெ்்புெ் ரெோ ோட்டங்ைள் மற்றும் அதிை ெோதிெ்பு மிை்ை 

சட்டம்-ஒழுங்குெ் ெோதுைோெ்பு ெணிைளுை்ைோைெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

 

 

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் வாக்காளர ்

 1951 ஆம் ஆண்டு பெோதுத் ரத த்லில் தனது முதல் வோை்கிகன அளித்த ஷியோம் ச ண் ரநகி 

சமீெதத்ில் ைோலமோனோ .் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற் ொை இமோசச்லெ் பி ரதச சட்டமன்றத் ரத த்லில் 34வது முகறயோை 

தைது வோை்கு ிகமயிகன இவ  ்ெயன்ெடுத்தினோ .் 

 1951 ஆம் ஆண்டு இந்தியெ் பெோதுத் ரத த்லில் முதன்முகறயோை வோை்ைளித்த இவ ,் 

மை்ைளகவத் ரத த்லில் ெதினோறு முகற வோை்ைளிதத்ுள்ளோ .் 
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E.K. ஜானகி அம்மாள் பிறந்தநாள் 

 நவம்ெ  ் 05 ஆம் ரததியோனது எடவலத் ைோைத் ஜோனகி அம்மோளின் 125வது பிறந்த 

நோளோகும். 

 இவ  ்ஒரு முன்ரனோடியோன தோவ வியலோள  ்மற்றும் தோவ வியல் அறிவியலில் முகனவ  ்

ெட்டம் பெற்ற முதல் இந்தியெ் பெண்மணி ஆவோ .் 

 ம பியல், பசல் உயி ியல், ெ ிணோமம் மற்றும் ெல துகறைளில் அறிவியலுை்ைோன அவ து 

ெங்ைளிெ்புைளுை்ைோை அவ  ்பி ெலமோை அறியெ்ெடுகிறோ .் 

 இவ  ் 1945 ஆம் ஆண்டில், ெல இனங்ைள் ெற்றிய அவ து ெகடெ்புைள் இடம் பெற்றுள்ள 

'ெயி ிடெ்ெடும் தோவ ங்ைளின் குர ோரமோரசோம் பதோகுெ்பு' என்ற புதத்ைதத்ிகன எழுதி 

உள்ளோ .் 

 இவ து ெணிகயெ் ரெோற்றும் வகையில்,  ோயல் ரதோட்டை்ைகலச ் சமூைமோனது, ெல 

வகையோன மை்ரனோலியோ மல ை்ளுை்கு அவ து பெயக ச ் சூட்டியுள்ளது. எ.ைோ: 

மை்ரனோலியோ ரைோெஸ் ஜோனகி அம்மோள். 

 

 

சதசிய புசளாரன்ஸ் னநட்டிங்சகல் விருதுகள் 2021 

 குடிய சுத் தகலவ  ் திப ௌெதி மு ம்ு அவ ை்ள், 2021 ஆம் ஆண்டிற்ைோன 'ரதசிய 

புரளோ ன்ஸ் கநட்டிங்ரைல் விருதுைகள' வைங்கினோ .் 

 இது உத்த ைோண்ட் மோநிலத்தின் குமோரவோகனச ் ரச ந்்த இ ண்டு பசவிலிய ை்ளோன 

சஷிைலோ ெோண்ரட மற்றும் ைங்ைோ ரஜோஷி ஆகிரயோருை்கு வைங்ைெ்ெட்டது. 

 ரதசிய புரளோ ன்ஸ் கநட்டிங்ரைல் விருதுைளோனது சுைோதோ ம் மற்றும் குடும்ெ நல 

அகமசச்ைத்தினோல் 1973 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெட்டது. 

 இது சமூைதத்ில் பசவிலிய ை்ள் மற்றும் பசவிலிய  ் வல்லுந ை்ள் ஆற்றியச ்சிறெ்ெோன 

ரசகவைளுை்ைோன அங்கீைோ மோகும். 
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ெரவ்சதெ கன்னட ரத்னா விருது 2022 

 ச வ்ரதச ைன்னட  தன்ோ விருதுை்கு யதுவீ  ் கிருஷ்ண ோஜ சோம ோஜ வோடியோ  ் ரத வ்ு 

பசய்யெ் ெட்டுள்ளோ .் 

 இவ  ்முன்னோள் அ ச குடும்ெத்கதச ்ரச ந்்தவ  ்ஆவோ .் 

 துெோயில் உள்ள ைன்னட ை்ள் ைன்னட  ோஜ்ரயோதச்வோகவ ் பைோண்டோடும் வகையில் 

இந்த விருகத வைங்கியுள்ளன .் 

 

 

TELEMEDICON 2022 

 18வது ச வ்ரதசத் பதோகல பதோட ப்ு மருத்துவ வசதி மோநோடோனது பைோசச்ியில் உள்ள 

அமி த்ோ மருதத்ுவமகனயில் நகடபெற்றது. 

 இந்தியத் பதோகலதப்தோட ப்ு மருத்துவ வசதி சமூை அகமெ்பு மற்றும் ரை ளோ சோெ்ட  ்

அலமப்பு ஆகியகவ இகணந்து இந்த நிைை்கவ ஏற்ெோடு பசய்கின்றன. 

 இது சுைோதோ ை் ைட்டுெ்ெோட்டு அகமெ்புைள், சுைோதோ  நிதி வைங்கும் ஆகணயங்ைள், 

ரசகவ வைங்குந ை்ள் மற்றும் ச வ்ரதச நிபுண ை்கள உள்ளடை்கியத ் தளங்ைகள 

உருவோை்குவகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இந்நிைை்வின் முை்கிய ைருதத்ுரு, ‘நிகலயோன பதோகல பதோட ப்ு மருத்துவ வசதி மற்றும் 

எண்ணிம சுைோதோ  நல வசதிைள் மூலம் சுைோதோ  அகமெ்புைகள வலுெ் ெடுத்துதல்’ 

என்ெதோகும். 
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இந்தியத் சதசிய நில வனரெடவியல் ெங்க மாநாடு 

 

 இந்தியத் ரதசிய நில வக ெடவியல் சங்ைத்தின் (INCA) 42வது ச வ்ரதச மோநோடோனது 

ரட ோடூனில் நகடபெற்றது. 

 இது ரதசிய நீ ியல் வக ெட அலுவலைதத்ோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டது. 

 இந்த மோநோட்டின் ைருத்துரு, ‘எண்ணிம நில வக ெடவியல் மூலம் நீ  ் வளம் சோ ந்்த 

பெோருளோதோ த்திகன ரமம்ெடுதத்ுதல்' என்ெதோகும். 

 

குல்தீெ் நாயர் ெத்ரகரிதா ெம்மான் விருது 

 ைோந்தி அகமதி அறை்ைட்டகளயோனது, 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன தனது மதிெ்புமிை்ை குல்தீெ் 

நோய  ்ெத ்ை ிதோ சம்மோன் விருதிகன அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ஜனநோயைம் சோ ந்்த மதிெ்புைள் மற்றும் சுதந்தி மோன ஊடைங்ைளுை்பைனப் 

ெங்ைோற்றுகின்ற, இந்திய பமோழிெ் ெத்தி ிகையோள ை்ளுை்கு இந்த விருதோனது வைங்ைெ் 

ெடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்ைோன இந்த விருதோனது தி வய  ்என்ற ெதத்ி ிை்கையின் மூதத் ஆசி ிய  ்

அ ஃ்ெோ ைோனும் பஷ வ்ோனிை்கு வைங்ைெ்ெட்டது. 

 ெத்தி ிை்கையோள ,் எழுதத்ோள  ் மற்றும் மனித உ ிகம ஆ வ்ல ோன குல்தீெ் நோய ின் 

ெங்ைளிெ்பிகன ் பைௌ விை்கும் வகையில் இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெடுகிறது. 
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 2021 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இந்த விருதிகனெ் பெற்றவ  ்ஒரு சுயோதீனப் ெதத்ி ிகையோள  ்

மற்றும் யூடியூெ் ஊடைதத்ிகனச ்சோ ந்்த அஜித் அஞ்சும் என்ெவ  ்ஆவோ .் 

 

சமரிலாந்து மாகாணத்தின் துனண நினல ஆளுநர ்

 அருணோ மில்ல ,் அதமரி ் ொவிை் ரம ிலோந்து மோைோணத்தின் துகண நிகல 

ஆளுநருை்ைோன ரத த்லில் பவற்றி பெற்ற முதல் இந்திய-அபம ிை்ை அ சியல்வோதி என்ற 

ஒரு வ லோற்றிகனெ் ெகடதத்ோ .் 

 ஆளுநருை்கு அடுதத்ெடியோை மோைோணதத்ின் மிை உய ந்்த அதிைோ ி துகண நிகல 

ஆளுநர  ஆவோ .் 

 ஆளுந  ் மலறந்தோரலோ,  ோஜினோமோ பசய்தோரலோ அல்லது ெதவியில் இருந்து நீை்ைெ் 

ெட்டோரலோ துகண நிகல ஆளுநர  ஆளுந ோைெ் பெோறுெ்ரெற்ெோ .் 

 

செய்லி K. ஆஷ்ஃசொர்ட் ெதக்கம்-2022 

 பி ெல இந்திய மருதத்ுவரும் அறிவியலோளருமோன டோை்ட  ்சுெோஷ் ெோபுவுை்கு மதிெ்பு மிை்ை 

பெய்லி K. ஆஷ்ஃரெோ ட்் ெதை்ைம் (2022) மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன அபம ிை்ை 

பவெ்ெமண்டல மருதத்ுவம் மற்றும் சு ொதொரவியை் சமூைத்தின் உறுெ்பின  ் அந்தஸ்து 

(FASTMH) ஆகிய விருதுைள் வைங்ைெ்ெட்டன. 

 அவ து மைத்தோன ஆ ோய்சச்ிெ் ெணி மற்றும் பவெ்ெமண்டல மருதத்ுவத்தில் அவ  ்

ஆற்றியப் ெங்ைளிெ்பு ஆகியவற்றிற்ைோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 அபம ிை்ை பவெ்ெமண்டல மருதத்ுவம் மற்றும் சு ொதொரவியை் சமூைம் என்ெது பவெ்ெ 

மண்டல மருதத்ுவத் துகறயில் புைை்பெற்ற, உலகின் மிைெ்பெ ிய அறிவியல் அகமெ்பு 

ஆகும். 

 பவெ்ெமண்டல மருதத்ுவத் துகறயில் சிறெ்ெோை ெணியோற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

ரமற்ெட்ட இகடநிகல-பதோழில்துகற-ஆய்வோள ை்ளுை்கு ஆண்டுரதோறும் இந்தெ் 

ெதை்ைமோனது வைங்ைெ் ெடுகிறது. 

 இந்த விருது வைங்ைெ்ெடத் பதோடங்கிய 82 ஆண்டு ைோல வ லோற்றில், இதுவக  இந்திய 

அறிவியலோள ை்ளுை்ரைோ அல்லது ஒரு இந்திய நிறுவனத்தில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட 

ஆ ோய்சச்ிெ் ெணிைளுை்ரைோ இது வைங்ைெ்ெடவில்கல. 
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ெரவ்சதெ கிரிக்சகட் ெனெயின் புகழ் மன்றம் 

 

 ச வ்ரதச கி ிை்பைட் சகெயின் புைை் மன்றதத்ில் இடம் பெற்ற புைை்பெற்ற கி ிை்பைட் 

ஜோம்ெவோன்ைளின் ெட்டியலில் இகணயும் சமீெத்திய ஜோம்ெவோன்ைகளச ் ச வ்ரதச 

கி ிை்பைட் சகெ அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இதிை் ரமற்கிந்திய அணியின் ஷிவ்நக ன் சந்த ெ்ோல், இங்கிலோந்து மைளி  ்அணியின் 

சோ ல்ட் எட்வ ட்்ஸ் மற்றும் ெோகிஸ்தோன் அணியின் அெ்துல் ைோத  ்ஆகிரயோ  ்முகறரய 

107, 108 மற்றும் 109 ஆகிய இடங்ைகளெ் பெற்றன .் 

 

சவங்கி ராமகிருஷ்ணன் 

 

 இந்தியொவிை் பிறந்து மநொபை் பரிசு தபற்றவரொை மபரொசிரியர ்தவங்கி ரொம கிருெ்ணை், 

அறிவியலு ் ொை அவரது தைித்துவமொைச ் மசலவ ் ொ  பிரிட்டை் மை்ைர ் மூை்றொம் 

சொரை்ஸ் மூைம் தபருலமமிகு தகுதி ் ொை சிறப்பு விருது வழங்கி த ௌரவி ் ப்பட்டொர.்  

 ஐ ்கியப் மபரரலசச ் மசரந்்த மூை ்கூறு விஞ்ஞொைியொை இவர,் 2022 ஆம் ஆண்டிை் 

தசப்டம்பர ்மொதத்திை் மலறந்த தைது இறப்பிற்கு முை்பொ  அமரர ்இரண்டொம் எலிசதபத் 

ரொணியொை் ஒரு வரைொற்று ஆலண மூைம் நியமைம் தசய்யப் பட்ட ஆறு விருதொளர ்ளிை் 

ஒருவர ்ஆவொர.்  

 மமலும் மூை்றொம் சொரை்ஸ் மை்ைரொை் நியமி ் ப்பட உள்ள முதை் நபரும் இவமர ஆவொர.்  

 இவர ்தமிழ்நொட்டிை் சிதம்பரம் ந ரிை் பிறந்தவர ்ஆவொர.்  
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 இவர ்2009ம் ஆண்டிை் தைது எலும்பு ்  ட்டலமப்பு மீதொை ஆரொய்சச்ி ் ொ  மவதியியை் 

பிரிவிை் மநொபை் பரிசு தபற்றமதொடு, 2012 ஆம் ஆண்டிை் ரொணியொை் வீரப் தபருந்தல  

அை்ைது லநட் எை்ற பட்டமும் அளி ் ப்பட்டொர.்  

 இந்த தகுதி ் ொை சிறப்பு விருதொைது 1902ம் ஆண்டிை் ஏழொவது எட்வரட்் மை்ைரொை் 

நிறுவப் பட்டது,  

 தகுதி ் ொை சிறப்பு விருதொைது பிரிட்டிெ் மபரரசொை் அளி ் ப்படுகிை்ற ஒரு தைிச ்

சிறப்பு வொய்ந்த த ௌரவதத்ிற் ொை முதத்ிலர ஆகும்.    

 

சதசிய வினளயாட்டு விருதுகள் 2022 

 

 இலளமயொர ்விவ ொரங் ள் மற்றும் விலளயொட்டுத் துலற அலமசச் ம் இந்த விருது லள 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

 மமஜர ் தயொை் சந்த் ம ை் ரதை்ொ எை்ற விருதொைது, தசை்லைலயச ் மசரந்்த மமலசப் 

பந்தொட்ட வீரரொை அசச்ொந்தொ சரத்  மை் எை்பவரு ்கு வழங் ப்பட்டது.  
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 இது நொட்டிை் விலளயொட்டுத் துலறயிை் மி  உயரிய விருதொகும்.  

 இது  டந்த நொை்கு ஆண்டு ளிை், ஒரு பிரமி ் தத் ்  மற்றும் மி சச்ிறப்பொை 

திறலமலய தவளிப்படுதத்ிய விலளயொட்டு வீரரு ்கு வழங் ப்படுகிை்றது.  

 அரஜ்ீைொ விருது எை்பது  டந்த நொை்கு ஆண்டு ளிை் ஒரு மி த் திறலமயொை 

விலளயொட்டிலை தவளிப்படுதத்ியலம ் ொ  வழங் ப்படுகிை்றது.  

 தமிழ்நொட்டிலைச ் மசரந்்த கிரொண்ட் மொஸ்டர ் R.பிர ்ஞொைொைந்தொ மற்றும் துப்பொ ்கிச ்

சுடும் வீரரொை இளமவைிை் வொைறிவை் ஆகிமயொரு ்கு அரஜ்ீைொ விருது ள் வழங் ப் 

பட்டை.  

 துமரொணொசச்ொரியொ விருது ஒரு ததொடரச்ச்ியொை அடிப்பலடயிை் திறலமயொை மற்றும் 

தகுதி மி ் ப் பயிற்சியொளர ்ளு ் ொ  வழங் ப்படுகிை்றது.  

 தயொை்சந்த் வொழ்நொள் சொதலையொளர ் விருதொைது, தங் ளது திறலமயிை் மூைம் 

விலளயொட்டிற்கு மிகுந்த அளவிை் பங் ளிப்பிலைச ் தசய்த விலளயொட்டு வீரர ்லள 

த ௌரவி ்  வழங் ப் படுகிை்றது.  

 ரொெ்ட்ரிய ம ை் ரதை்ொ புரஸ் ொர ் எை்பது மதசிய மற்றும் மொநிை அளவிை் இரு ்கும் 

விலளயொட்டு அலமப்பு ள் உள்பட தபருநிறுவை அலமப்பு ள், விலளயொட்டு ் 

 ட்டுப்பொட்டு மை்றங் ள், அரசு சொரொ நிறுவைங் ள் ஆகியவற்று ்கு வழங் ப் 

படுகிை்றது.  

 மவுைொைொ அபுை்  ைொம் ஆசொத் ம ொப்லப எை்பது பை் லை ்  ழ ங் ளு ்கு 

இலடமயயொை மபொட்டி ளிை் ஒட்டு தமொதத்த ் திறலமயிை் முை்ைணியிை் உள்ள 

பை் லை ்  ழ தத்ிற்கு அளி ் ப்படுகிை்றது.  

 

இந்திய சவளாண் வணிக விருதுகள் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய ச வ்ரதச ரவளோண் வ த்்தை மற்றும் பதோழில்நுட்ெை் 

ைண்ைோட்சியோனது, மீன்பிடித் துகறை்கு வைங்ைெ்ெட்ட ரசகவைள் மற்றும் ஆத கவப் 

ரெோற்றும் வகையில் நடதத்ெ்ெட்டது. 

 ரதசிய மீன்வள ரமம்ெோட்டு வோ ியத்திற்குச ்சிறந்த ரவளோண் வணிைதத்ிற்ைோன “இந்திய 

ரவளோண் வணிை விருதுைள் 2022” வைங்ைெ்ெட்டது. 

 ஹ ியோனோ மோநிலத்திற்கு ‘சிறந்த மோநிலம்’ என்ற பி ிவில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன 

இந்திய ரவளோண் வணிை விருதோனது வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 

வாசலாங் சொரின் னவர விழா 

 இந்திய இ ோணுவமோனது, வோரலோங் ரெோ ின் கவ  விைோகவை் பைோண்டோடுகிறது. 

 இது, அருணோசச்லெ் பி ரதசதத்ில் ரமற்பைோள்ளெ்ெட்ட வோரலோங் ரெோ ின் கவ  விைோ 

பைோண்டோட்டங்ைளின் பதோட ச்ச்ியோை ஒரு ைண்ைோட்சியிகனயும் ஏற்ெோடு பசய்து 

உள்ளது. 

 1962 ஆம் ஆண்டில் இந்தியெ் ெகுதிகய சீன ஆை்கி மிெ்பிலிருந்துெ் ெோதுைோெ்ெதற்ைோை 

ரமற்பைோள்ளெ் ெட்ட ரெோ ில் இந்திய இ ோணுவ வீ  ை்ள் ஆற்றிய துணிசச்ல் மற்றும் 

தியோைங்ைகள இந்த விைோ ரெோற்றுகிறது. 
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ெர் சடவிட் ெட்லர ்

 "நவீை மதரத்ை் அறிவியலிை் தந்லத" அை்ைது லசஃபொைஜிஸ்ட் எை்று அலழ ் ப்படும் 

இவர,் தைது 98வது வயதிை் ைண்டைிை்  ொைமொைொர.் 

 பட்ைர ்மதரத்ை் ள் பற்றிய தைது ஆரொய்சச்ி ் ொ  "தி கியூப் ரூை்" எை்று அலழ ் ப் படும் 

நீண்ட  ொைமொ  மற ் ப்பட்ட எட்வரட்ியை் சமை்பொட்லட உருவொ ்கிைொர.் 

 இதை் மூைம் வொ ்குப்பதிவு எண் ளிை் இருந்து தவற்றி தபற்ற தமொதத் இடங் ளிை் 

எண்ணி ்ல லய  ணி ்  முடிந்தலத அவர ் ண்டுபிடிதத்ொர.் 

 1955 ஆம் ஆண்டிை், அவர ் பிபிசியிை் மதரத்ை் இரவு ஒளிபரப்பிை் ஸ்விங்ம ொமீட்டலர 

அறிமு ப்படுதத்ிைொர.் 

 இது உை ம் முழுவதும் மதரத்ை் தசய்தி தவளியீட்டிை் பிரதொை அம்சமொ  மொறியது. 

 

 

பிைாரி புரஸ்கார ்

 பிரபை எழுத்தொளர ்ளொை மது  ை் ொரியொ (ஹம் யஹொை் தி) மற்றும் டொ ்டர ் மொதவ் 

ஹடொ (பசர்ொங் மசொைொ பஹொர ்சொகி ரி) ஆகிமயொர ்முலறமய 31வது மற்றும் 32வது பிஹொரி 

புரஸ் ொர ்விருது லளப் தபற்றைர.் 
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 பிஹொரி புரஸ் ொர ் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் ஒரு ரொஜஸ்தொைி எழுதத்ொளர ் இந்தி அை்ைது 

ரொஜஸ்தொைியிை்  டந்த 10 ஆண்டு ளிை் தவளியிடப்பட்ட ஒரு சிறந்தப் பலடப்பு ் ொ  

வழங் ப் படுகிறது. 

 பிஹொரி புரஸ் ொர ் 1991 ஆம் ஆண்டிை் ம .ம .பிரை்ொ அற ் ட்டலளயொை் நிறுவப்பட்ட 

மூை்று இை ்கிய விருது ளிை் ஒை்றொகும். 

 

ெத்யஜித் சர வாழ்நாள் ொதனனயாளர் விருது 2022 

 விருது பெற்ற ஸ்ெோனிய நோட்டுத் திக ெ்ெட இயை்குன ோன ைோ ர்லோஸ் பசௌ ோவுை்கு 

சதய்ஜித் ர  வோை்நோள் சோதகனயோள  ்விருதோனது வைங்ைெ்ெட உள்ளது. 

 ரைோவோவின் ெோனோஜி நை ில் நகடபெற உள்ள 53வது இந்திய ச வ்ரதசத் திக ெ்ெட 

விைோவின் இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெட உள்ளது. 

 

 

யுசனஸ்சகா அனமெ்பின் மதன்ஜீத் சிங் ெரிசு 2022 

 இது சகிெ்புத் தன்கம மற்றும் அகிம்கசகய ரமம்ெடுதத்ுவதற்ைோை வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில், ரைமரூகனச ்ரச ந்்த பி ோன்ைோ மோ-இஹ் சுரலம் ரயோங் என்ெவருை்கு 

இந்த விருதோனது வைங்ைெ்ெட்டது. 

 இந்தப் ெ ிசு ஆனது 1995 ஆம் ஆண்டு ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் சகிெ்புத் தன்கம 

ஆண்டு விைோ மற்றும் மைோத்மோ ைோந்தி அவ ை்ளின் 125வது பிறந்தநோள் விைோவின் ரெோது 

நிறுவெ்ெட்டது. 

 அரத ஆண்டில் யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் உறுெ்பின  ்நோடுைள் சகிெ்புத் தன்கம குறித்த 

பைோள்கைைளின் பி ைடனத்கத ஏற்றுை் பைோண்டன. 

 யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் நல்பலண்ணத் தூத ோை ெணியோற்றிய முன்னோள் இந்திய 

ைகலஞ ,் எழுத்தோள  ் மற்றும் தூத  ் மதன்ஜீத ் சிங்கின் நன்பைோகட மூலம் இந்த 

விருதிற்ைோன நிதி வைங்ைெ் ெடுகிறது.  
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ICQCC அனமெ்பின் 47வது மாநாடு - 2022 விருது 

 ரதசிய அனல்மின் ைைைதத்ின் உஞ்சஹோ  ் அபிஉதயோ திட்டதத்ிகனச ் சோ ந்்த த ை் 

ைட்டுெ்ெோட்டுை் குழுவோனது ச வ்ரதச த ை் ைட்டுெ்ெோட்டு வட்டோ த்தின் 47வது மோநோட்டில் 

"தங்ை" விருகத பவன்றுள்ளது. 

 இந்த மோநோடோனது நவம்ெ  ் 15 ஆம் ரததி முதல் 18 ஆம் ரததி வக  ஜைோ த்்தோ நை ில் 

நகடபெற்றது. 

 இந்த மோநோட்டின் ைருத்துரு, "த மோன முன்பனடுெ்புைள் மூலம் மீட்டுருவோை்ைம்" 

என்ெதோகும். 

 

 

காந்தி மண்சடலா விருது 

 

 த ம்சோலோவில் உள்ள பதை்பசன் ரசோலிங்கில், 14வது தலோய் லோமோ அவ ை்ளுை்கு 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்ைோன ைோந்தி மண்ரடலோ விருதோனது வைங்ைெ்ெட்டது. 
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 திபெத்திய ஆன்மீைத் தகலவ ோன இவ  ் புது படல்லியில் உள்ள ைோந்தி மண்ரடலோ 

அறை்ைட்டகளயின் அகமதிெ் ெ ிகசெ் பெறுகிறோ .் 

 திபெத்திய ஆன்மீைத் தகலவ ோன இவ  ்1989 ஆம் ஆண்டிற்ைோன அகமதிை்ைோன ரநோெல் 

ெ ிகசெ் பெற்றவ  ்ஆவோ .் 

 

குசவம்பு ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார ்

 தமிை் எழுதத்ோளரும் நோவலோசி ியருமோன இமயம் என்கிற V. அண்ணோமகல குபவம்பு 

 ோஷ்ட் ிய பு ஸ்ைோ  ்விருதுை்குத் ரத வ்ு பசய்யெ்ெட்டுள்ளோ .் 

 அவ து புகனவுை் ைகதைளோன ரைோரவறு ைழுகதைள் மற்றும் பெதத்வன் ஆகியகவ 

ஆங்கிலம் மற்றும் ெல பமோழிைளில் பமோழி பெய ை்்ைெ் ெட்டுள்ளன. 

 மகறந்த ைன்னட எழுதத்ோள  ்குபவம்புவின் நிகனவோை இந்த விருதோனது நிறுவெ் ெட்டது. 

 

அனமதி, ஆயுதக் குனறெ்பு மற்றும் சமம்ொட்டிற்கான இந்திரா காந்தி ெரிசு 2021 

 முன்னோள் குடிய சுத் துகணத் தகலவ  ்ஹமீத் அன்சோ ி, 2021 ஆம் ஆண்டின் அகமதி, 

ஆயுதை் குகறெ்பு மற்றும் ரமம்ெோட்டிற்ைோன இந்தி ோ ைோந்தி ெ ிகச ைல்வித் துகறயில் 

பசயலோற்றி வரும் பி தொம் என்ற தன்னோ வ்த் பதோண்டு நிறுவனதத்ிற்கு வைங்கினோ .் 

 நோட்டின் குைந்கதைளுை்கு, குறிெ்ெோை ரைோவிட்-19 பெருந்பதோற்று ைோலத்தின் ரெோது 

த மோன ைல்விகய வைங்குவதகன உறுதி பசய்வதில் பி தொம் அகமெ்பின் ெணிகய 

அங்கீை ிை்கும் வகையில் இந்த விருது வைங்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 பெருந்பதோற்று ைோலதத்ின் மத்தியில் ெள்ளிைள் மூடெ்ெட்ட ரெோதும், குைந்கதைள் ைல்வி 

ைற்ெதற்கு ஏதுவோன வகையில் ைல்விகய வைங்குவதற்கு எண்ணிமத் பதோழில் 

நுட்ெத்கதயும் பி தொம் நிறுவனம் ெயன்ெடுதத்ியது. 

 இந்த அறை்ைட்டகளயின் வருடோந்தி  ் ைல்வி நிகல அறிை்கையோனது (ASER), மூன்று 

ைண்டங்ைளில் உள்ள 14 நோடுைளில் உள்ள ைல்வி சோ ந்்த திட்ட விகளவுைள் மற்றும் ைற்றல் 

குகறெோடுைகள மதிெ்பிடுவதற்கு ஒரு முன்மோதி ியோை பசயல்ெடுகிறது. 

 அகமதி, ஆயுதை் குகறெ்பு மற்றும் ரமம்ெோட்டிற்ைோன இந்தி ோ ைோந்தி ெ ிசு, இந்தி ோ 

அவ ை்ளின் இலட்சியங்ைள் மற்றும் குறிை்ரைோள்ைகள முன்மோதி ியோைை் பைோண்ட 

நெ ை்ளுை்கு வைங்ைெ் ெடுகிறது. 

 

லெச்ித் ெரப்ுகானின் 400வது பிறந்தநாள் சகாண்டாட்டம் 

 அரஹோம் ெகடெ்பி ிவின் ெகடத ்தளெதி லசச்ித் ெ ப்ுைோனின் 400வது பிறந்தநோளின் 3 

நோட்ைள் அளவிலோன பைோண்டோட்டம் புது படல்லியில் பதோடங்கியது. 

 அரஹோம் வம்சத்தின  ் மற்றும் லசச்ித் ெ ப்ுைோன் ஆகிரயோ ின் வோை்ை்கை மற்றும் 

சோதகனைள் குறிதத் ் ைண்ைோட்சியும் நலடதபற்றது. 

 பி ம்மபுத்தி ோ ெள்ளத்தோை்கின் புவியியகலயும், அதை் அருகிலுள்ள மகலைகளயும் 

ெற்றி நன்கு அறிந்த அவ  ்ஒரு சிறந்த இ ோணுவத் தகலவ  ்ஆவோ .் 

 மன்ன  ் ச த்வோஜ் சிங்ைோ தகலகமயிலோன அரஹோம் இ ோசச்ியதத்ின் ஐந்து 

ரெோ ப்ுைன்ைளில் ஒருவ ோை அவருை்கு நி வ்ோை, நீதிதத்ுகற மற்றும் இ ோணுவெ் 
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பெோறுெ்புைள் வைங்ைெ்ெட்டன. 

 1671 ஆம் ஆண்டு ச ோய்ைோட் ரெோ ில் அவ  ்ரமற்பைோண்ட பதோகலரநோை்கு மிை்ை மற்றும் 

சிறந்தத் தகலகமை்ைோை அவ  ்பெருமளவில் நிகனவு கூ ெ்ெடுகிறோ .் 

 

இந்தியத் தினரெ்ெடத் துனறயின் பிரெல நெர ்2022 

 பதலுங்கு சூெ்ெ  ்ஸ்டோ  ்சி ஞ்சீவிை்கு 2022 ஆம் ஆண்டின் இந்தியத் திக ெ்ெடப் பி ெலம் 

என்ற விருதோனது வைங்ைெ்ெட்டது. 

 இந்த விருதோனது ம ொவொவிை் நடந்த 53வது இந்திய ச வ்ரதசத ் திக ெ்ெட விருது 

விைோவின் (IFFI) பதோடை்ை விைோவில் வைங்ைெ்ெட்டது. 

 2006 ஆம் ஆண்டில் அவருை்கு இந்தியோவின் மூன்றோவது மிை உய ியை் குடிகம விருதோன 

ெத்ம பூஷன் விருதோனது வைங்ைெ்ெட்டது. 

 

 

இலக்கியத்திற்கான JCB ெரிசு 2022 

 ெ ன் ஃெரூை்கி என்ெவ ோல் உருது பமோழியில் பமோழிெ் பெய ை்்ைெ்ெட்ட எழுத்தோள  ்

ைோலித் ஜோரவத் எழுதிய "The Paradise of Food" புத்தைத்திற்ைோை, அவருை்கு 

இலை்கியதத்ிற்ைோன ஐந்தோவது JCB ெ ிசோனது வைங்ைெ்ெட்டது. 

 இெ்புத்தைமோனது, முதன் முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் "ரநமத் ைோனோ" என்ற பெய ில் 

பவளியிடெ்ெட்டது. 

 இந்த விருகத பவன்ற நோன்ைோவது பமோழிபெய ெ்்பு ெதிெ்பு இது எை்பமதொடு, உருது 

பமோழியில் பமோழி பெய ை்்ைெ்ெட்டு இந்த விருகத பவன்ற முதல் ெகடெ்பு இந்தப் ெதிெ்பு 

ஆகும். 

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


                   
 

186 
 

 

 

சுமித்ரா ெரத் ராம் விருது 

 ைதை் ைகலஞ  ்உமோ ச ம்ோ, சுமித ்ோ ச த்  ோம் விருதிகனெ் பெற்றுள்ளோ .் 

 இந்திய பசவ்வியல் இகச மற்றும் நடனத் துகறயில் அவ  ்ஆற்றிய ெங்ைளிெ்பிற்ைோன 

அங்கீைோ மோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ் ெட்டுள்ளது. 

 இவ  ்ஒரு புைை்பெற்ற பசவ்வியல் நடனை் ைகலஞ  ்ஆவோ  ் எை்பமதொடு, இந்தியோவின் 

ைலோசச்ோ ப் ெோ ம்ெ ியதத்ிற்கு அவ  ் அளித்த தனித்துவமோன ெங்ைளிெ்பிற்ைோை ெத்ம 

பூஷன் விருதிகனயும் இவ  ்பெற்றுள்ளோ .் 

 இந்த விருதோனது 2010 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ் ெட்டது. 

 சுதந்தி தத்ிற்குெ் பிந்கதய இந்தியோவில் ைலோசச்ோ  மறுமல ச்ச்ியோள ோை விளங்கிய, 

ைகல நிைை்சச்ி ஏற்ெோட்டோள  ்மற்றும் SBKK அகமெ்பின் நிறுவன ோன சுமித் ோ ச த்  ோம் 

அவ ை்ளின் ெங்ைளிெ்கெ இது நிகனவுெடுதத்ுகிறது. 

 

 

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


                   
 

187 
 

புவியின் சவற்றி வானகயாளரக்ள் விருது 2022 

 இந்திய வனவிலங்கு உயி ியலோள  ்டோை்ட  ்பூ ண்ிமோ ரதவி ெ ம்ன் இந்த ஆண்டிற்ைோன 

புவியின் பவற்றி வோகையோள ை்ள் விருதிகனெ் பெற்றவ ை்ளில் ஒருவ  ்ஆவோ .் 

 இது ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் மிை உய ிய சுற்றுசச்ூைல் விருதோகும். 

 சுற்றுசச்ூைல் சீ ழிகவத் தடுதத்ல், நிறுதத்ுதல் மற்றும் மீண்டும் மோற்றியகமத்தல் 

ஆகியவற்றில் அவ ை்ளின் மோற்று நடவடிை்கைை்ைோை இந்த விருதோனது வைங்ைெ் 

ெடுகிறது. 

 அசோமிய பமோழியில் "ஹ க்ிலோ" ("எலும்பு விழுங்கி" என்று பெோருள்ெடும்) என உள்ளூ ில் 

அகைை்ைெ்ெடும் ெறகவ குறித்த ம ் ளிை் எண்ணத்லத மோற்றுவதற்ைோை தனை்கு 

உதவியோை கி ோமெ்புற பெண்ைளின் குழு ஒன்றிகணத் தி ட்டினோ .் 

 கூடு ைட்டும் இடங்ைகளெ் ெோதுைோை்ைவும், ைோயமகடந்த நோக ைகளப் ெோதுைோதத்ு 

அவற்றிற்கு மறுவோை்வு வைங்குவதற்ைோன "ஹ க்ிலோ குழுவில்" தற்ரெோது 10,000ை்கும் 

ரமற்ெட்ட பெண்ைள் இடம் பெற்றுள்ளன .் 

 

 

மிகெ்செரிய சதற்காசியத் தினரெ்ெடெ ்ெந்னத 

 மத்திய தைவல் மற்றும் ஒளிெ ெ்புத் துகற அகமசச்  ்அனு ோை் தோை்கூ ,் ஃபிலிம் ெஜோ  ்

எனெ்ெடும் மிைெ்பெ ிய பதற்ைோசியத் திக ெ்ெடச ்சந்கதயிகனத் திறந்து கவதத்ோ .் 

 இது பதற்ைோசிய மற்றும் ச வ்ரதச திக ெ்ெடச ் சமூைங்ைளுை்கு இகடரய ஓ  ் ஆை்ைெ் 

பூ வ்மோன மற்றும் நிதி சோ ந்்த ஒத்துகைெ்பிகன ஊை்குவிை்கிறது. 

 இது ரதசியத் திக ெ்ெட ரமம்ெோட்டுை் ைைைதத்ோல் உருவோை்ைெ்ெட்டு ஏற்ெோடு பசய்யெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 பதற்ைோசியெ் பி ோந்தியதத்ில், உலை சினிமோை்ைள் (திக ெ்ெடங்ைள்) விற்ெகன பசய்யெ் 

ெடுவதகனயும் இது எளிதோை்குகிறது. 

 

சடன்சிங் நாரச்க சதசிய ொகெ விருதுகள் 2021 

 இகளரயோ  ் விவைோ ங்ைள் மற்றும் விகளயோட்டுத்துகற அகமசச்ைமோனது “படன்சிங் 

நொ ர்ை அட்பவன்சச்  ் விருது (TNNAA)” என அகைை்ைெ்ெடும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்ைோன 

ரதசிய சோைச விருதிகன அறிவிதத்து. 
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 இந்த விருதோனது நில சோைசம், நீ  ்சோைசம், விமோன சோைசம் மற்றும் வோை்நோள் சோதகன 

ஆகிய நோன்கு பி ிவுைளில் வைங்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்த விருதுைளோனது, சோைசத ் துகறைளில் சோதகன ெகடத்தவ ை்களப் ெோ ோட்டி 

ஆண்டுரதோறும் வைங்ைெ்ெடுகின்றன. 

 இந்த விருதோனது மை்ைள் தங்ைளது தோங்குதிறகன ரமம்ெடுதத்ுதல், சவோல் நிகலைகள 

ஏற்றல், கூட்டுறவு குழுெ்ெணி மற்றும் விக ந்து பசயல்ெடுதல் ரெோன்ற திறன்ைகள 

வள ை்்ை ஊை்குவிை்கிறது. 

 

 

அரஸ்ீ பிசராஜ்ஷா கம்ெட்டா 

 பி ெல குளிரெ்ோனமோன  ஸ்னோவின் நிறுவனத் தகலவ  ் அ ஸ்ீ பிர ோஜ்ஷோ ைம்ெட்டோ 

ைோலமோனோ .் 

 அதிை விகலை்கு விற்ைெ்ெடும் குளி ெ்ோனெ் பெோருட்ைளுை்கு ஒரு மோற்றோை 1970 ஆம் 

ஆண்டுைளில் மலிவு விகலயில்  ஸ்னோ எனெ்ெடும் குளி ெ்ோனெ் தபொருட் லள இவ  ்

உருவோை்கினோ .் 

 இவ  ்ெோ ச்ி இ ோனி ஜ ர்தோஸ்டிஸ் (WAPIZ) உலைை் கூட்டணியின் முன்னோள் தகலவ ோை 

இருந்தோ .் 

 

சவட்னடயாடுெவரக்னளக் கண்டுபிடிெ்ெதற்கானெ் ெணியில் நாய்கள்  

 இந்தியோவில் முதல் முகறயோை ரவட்கடயோடுெவ ை்களை் ைண்டுபிடிெ்ெதற்ைோை 

அனுெ்ெெ் ெட்ட நோய் ரசோ ெ்ோ சமீெதத்ில் உயி ிைந்தது. 

 12 வயதோன இந்த ஆண் பெல்ஜியன் மோலிரனோயிஸ் வகை நோயோனது, வனவிலங்கு ் 

குற்றங்ைகள எதி த்்துெ் ரெோ ோடும் ‘K9’ எனெ்ெடும் நோட்டின் முதல் நோய்ெ் ெகடப் பி ிவின் 

உறுெ்பின ோை இருந்தது. 

 60ை்கும் ரமற்ெட்ட ரவட்கடயோடுெவ ை்களெ் பிடிெ்ெதில் சட்ட அமலோை்ை அதிைோ ிைளுை்கு 

உதவிய பெருகமை்கு ிய ரஜோ ெ்ோ, இந்தெ் ெகடெ்பி ிவில் இடம் பெற்ற முதல் நோயோகும். 

 K9 ெகடெ்பி ிவோனது, ஆறு பெல்ஜிய மோலிரனோயிஸ் நோய்ைள் மற்றும் அவற்றின் 

பயிற்றுைரை்கள உள்ளடை்கியது. 
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யுசனஸ்சகா அனமெ்பின் ஆசிய-ெசிபிக் பிராந்திய விருதுகள் 

 இந்தியோவில் உள்ள சத் ெதி சிவோஜி மைோ ோஜ் வோஸ்து சங்ை ஹோலயோ 

அருங்ைோட்சியைதத்ின் மறுசீ கமெ்புெ் ெணிைள் திட்டமோனது, யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் 

2022 ஆம் ஆண்டு ைலோசச்ோ ப் ெோ ம்ெ ியெ் ெோதுைோெ்புத் திட்டதத்ிற்ைோன ஆசிய-ெசிபிை் 

பி ோந்திய விருது விைோவில் சிறெ்பு விருகதெ் பெற்றுள்ளது. 

 யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் ஆசிய-ெசிபிை் பி ோந்திய ைலோசச்ோ ப் ெோ ம்ெ ியப் 

ெோதுைோெ்புத் திட்டத்திற்ைோன விருதுைளோனது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் 

வைங்ைெ் ெடுகிறது. 

 இந்தெ் பி ோந்தியத்தில் ெோ ம்ெ ிய மதிெ்புள்ள ் ைட்டகமெ்புைள் மற்றும் அந்த வல  

ைட்டிடங்ைகளப் புண கமத்தல், ெோதுைோத்தல் மற்றும் மோற்றியகமெ்ெதில் தனியோ  ்

துகறயிகனச ் ரச ந்்த தனிநெ ை்ள் மற்றும் நிறுவனங்ைள் ஆகியகவ ரமற்பைோள்ளும் 

முன்பனடுெ்புைகள இந்த விருது அங்கீை ிதத்ு வருகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோவிலிருந்து 4 திட்டங்ைள் உட்ெட, 6 நோடுைகளச ் ரச ந்்த 13 

திட்டங்ைள் இந்த விருதுைளுை்குத் ரத வ்ு பசய்யெ் ெட்டன. 

 விருது பெற்ற மற்ற மூன்று இந்திய அகமெ்புைள் 

o ரைோல்பைோண்டோ ரைோட்கடயின் ெடிை்கிணறு, கஹத ோெோத் - தனிதத்ன்கம விருது 

o ரதோமபைோண்டோ ரைோட்கட, பதலுங்ைோனோ - தகுதிசோ  ்விருது 

o கெகுல்லோ இ யில் நிகலயம், மும்கெ - தகுதிசோ  ்விருது 

 ஆெ்ைோனிஸ்தோன் நோட்டின் ை ிைோ  ்ெகுதியில் உள்ள ரதோெ்த ோ ஸ்தூபி மற்றும் சீனோவின் 

புஜியோனில் உள்ள நோன்சியன் புத்த ் ரைோவில் ஆகியகவயும் 'தகுதிசோ  ் விருதிகன' 

பெற்றுள்ளன. 
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EXCELL விருதுகள் 2022 

 

 2022 ஆம் ஆண்டு குடும்ெை் ைட்டுெ்ெோடு (EXCELL) திட்டங்ைளில் முன்னிகல விருதுைகளெ் 

பெற்ற ஒர  நோடு இந்தியோ ஆகும். 

 குடும்ெை் ைட்டுெ்ெோடு குறிதத் ச வ்ரதச மோநோட்டில் 'நோடுைள் பி ிவில்' இந்தியோ 

விருதிகனெ் பெற்றது. 

 இந்த விருதோனது, ச ியோன தைவல் மற்றும் நம்ெைமோன ரசகவைளின் அடிெ்ெகடயில் 

த மோன குடும்ெை் ைட்டுெ்ெோடு ரத வ்ுைளுை்ைோன (வசதிைள்) அணுைகல உறுதி 

பசய்வதற்ைோன இந்திய அ சின் முயற்சிைளுை்ைோன ஒரு அங்கீைோ மோகும். 

 அந்த வசதிைளின் அணுைகல ரமம்ெடுதத்ுவரதோடு மட்டுமல்லோமல், தம்ெதிைள் குடும்ெை் 

ைட்டுெ்ெோடு குறித்த தைவலறிந்தத் ரத வ்ுைகள (வசதிைகள) ரமற்பைோள்ளச ் பசய்யும் 

நவீன ் ைருத்தகட முகறைகளயும் பின்ெற்றுவதிலும் இந்தியோ சிறெ்ெோன முன்ரனற்றம் 

ைண்டுள்ளது. 

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

FIFA 17 வயதிற்குட்ெட்ட மகளிருக்கான உலகக் சகாெ்னெெ் சொட்டி 

 பைோலம்பியோவுை்கு எதி ோன FIFA 17 வயதிற்குட்ெட்ட மைளிருை்ைோன உலைை் ரைோெ்கெ 

 ொை்பந்துெ் ரெோட்டியில் நடெ்புச ்சோம்பியனோன ஸ்பெயின் அணி பவன்றது. 

 முதன்முகறயோை பைோலம்பியோ அணி இறுதிெ் ரெோட்டியில் ெங்ரைற்றுள்ளது. 

 FIFA 17 வயதிற்குட்ெட்ட மைளிருை்ைோன உலைை் ரைோெ்கெப் ரெோட்டி என்ெது 17 வயதுை்கு 

உட்ெட்ட பெண்ைளுை்ைோன ச வ்ரதசச ்சங்ைதத்ின் ைோல்ெந்து ரெோட்டியோகும். 

 இந்த உலைை் ரைோெ்கெப் ரெோட்டியிகன இந்தியோ ஏற்ெோடு தசய்திருந்தது. 
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23 வயதிற்குட்ெட்சடாருக்கான உலக மல்யுத்தெ ்ொம்பியன்ஷிெ் சொட்டி 

 

 77 கிரலோ எகடெ் பி ிவில் இந்தியோவின் கிர ை்ை-ர ோம மல்யுத்த வீ   ்சஜன் ென்வோலோ 

வ லோற்று சிறெ்புமிை்ை வகையில் பவண்ைலெ் ெதை்ைதத்ிகன பவன்றோ .் 

 ஸ்தபயிைிை் மபொை்ட்டிதவட்ரொவிை் நலடதபற்ற 23 வயதிற்குட்ெட்ரடோருை்ைோன உலை 

மல்யுதத்ச ் சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில் இந்தியோவின் முதல் கிர ை்ை-ர ோமப் ெதை்ைம் 

இதுவோகும். 

 இதிை் ெஜ் ங் புனியோ மற்றும்  வி குமோ  ்தொஹியோ ஆகிரயோ  ்பவள்ளிெ் ெதை்ைத்கதெ் 

பெற்றன .் 

 இந்தியோ 23 வயதிற்குட்ெட்ரடோருை்ைோன உலை மல்யுதத்ச ் சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில் 

ஆறு தங்ைம், பவள்ளி மற்றும் பவண்ைலெ் ெதை்ைங்ைளுடன் ஒட்டு பமோதத்மோை ஆறோவது 

இடத்கதெ் பெற்றது. 

 

ஆண், செண் இருவருக்கும் ெம ஊதியம் 
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 இந்திய ் கி ிை்பைட் ைட்டுெ்ெோட்டு வோ ியமோனது ஒரு முை்கிய நடவடிை்கையோை, தனது 

ஒெ்ெந்ததத்ில் உள்ள பெண் கி ிை்பைட் வீ  ை்ளுை்கு ஒரு புதிய ஊதிய சம ெங்கு ் 

பைோள்கைகய அமல்ெடுத்துவதோை அறிவித்துள்ளது.  

 இதை் மூைம் ஆண் மற்றும் பெண் கி ிை்பைட் வீ  ை்ள் இருவரு ்கும் சம அளவிலோனப் 

ரெோட்டி ் ைட்டணத்கத அது விதிை்கிறது. 

 கி ிை்பைட்டில், ரெோட்டி வோ ியோன ைட்டணம் தவி , தை்ை கவெ்பு ைட்டண முகற என்ற 

ஒன்றும் உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூகல மோதத்தில் இவ்வோறு பசய்த முதல் நோடு நியூசிலோந்து  ஆகும். 

 இரத ரெோல், இந்திய ரமகசெ் ெந்தோட்ட ் கூட்டகமெ்பின் நி வ்ோகிைள் குழுவோனது 2022 

ஆம் ஆண்டு ரம மோததத்ில் அகனதத்ு ரதசிய மண்டலெ் ரெோட்டிைளிலும் ஆண்ைளுை்கும் 

பெண்ைளுை்கும் சமமோன ெ ிசுத் பதோகைகய வைங்குவதோைை் கூறி உள்ளது. 

 

பிசரஞ்ெ ்ஓென் சொட்டி 2022 

 

 2022 ஆம் ஆண்டு பிப ஞ்ச ்ஓென் சூெ்ெ  ்ரெட்மிண்டன் ரெோட்டியின் ஆடவ  ்இ ட்கடய  ்

பி ிவில் இந்தியோவின் சோதவ்ிை் சோய் ோஜ்  ங்கிப ட்டி மற்றும் சி ோை் பஷட்டி இகண 

சோம்பியன் ெட்டத்கத பவன்றது. 

 சோத்விை் மற்றும் சி ோை் இலண இந்த ஆண்டு அவ ை்ளின் முதல் சூெ்ெ  ் 750 மற்றும் 

இ ண்டோவது BWF உலைப் ரெோட்டிப் ெட்டத்கதயும் பவன்றது. 

 

புதிய சதசியெ ்ொதனனகள் 

 அைன்க்ஷோ வியோவஹர , ரைரலோ இந்தியோ ரெோட்டியின் ரதசிய அளவிலோன த  

வ ிகசயின் மைளிருை்ைோனப் ெளு தூை்குதல் ரெோட்டியின் 40 கிரலோ எகடெ் பி ிவில் 

மூன்று புதிய ரதசிய சோதகனைகளெ் ெகடத்துள்ளோ .் 

 அைன்க்ஷோ 60 கிரலோ எகடகயத் தூை்கி தனது தற்ரெோகதய ஸ்னோட்ச ் பி ிவு ரதசியச ்

சோதகனகயப் ெகடதத்ுள்ளோ .் 

 கிளன்ீ பஜ ை்் என்ற பி ிவில் 71 கிரலோ எகடகயத் தூை்கி அவர ்சோதகன ெகடத்தோ .் 

 பமோத்தமோை 131 கிரலோ எகடயிகனத் தூை்கி இவ  ்சோதகன ெகடத்தோ .் 
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ஸ்குவாஷ் அணியின் தங்கெ் ெதக்கம் 

 ஆசிய ஸ்குவோஷ் குழு சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில் இந்திய ஆடவ  ்அணி தனது முதல் 

தங்ைெ் ெதை்ைத்திகன பவன்றது. 

 2014 ஆம் ஆண்டு ஆசிய விகளயோட்டுெ் ரெோட்டியில் தங்ைம் பவன்ற பிறகு இந்திய ஆடவ  ்

அணி பெற்ற மிைெ்பெ ிய பவற்றி இதுவோகும். 

 ஆசிய ஸ்குவோஷ் குழு சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில், இந்திய ஆடவ  ் அணி மூன்று 

பவள்ளிெ் ெதை்ைங்ைகளயும், ஏழு பவண்ைலெ் ெதை்ைங்ைகளயும் பவன்றுள்ளது. 

 

 

ைாட்ரிக் அனரெதம் 

 தற்ரெோது நகடபெற்று வரும் ஐசிசி டி20 உலைை் ரைோெ்கெ ரெோட்டியில் வி ோட் ரைோலி நை்ை 

முலறயிை் விலளயொடி வரும் வல யிை் அக சதங் லள அடித்துள்ளோ .் 

 டி20 உலைை் ரைோெ்கெ வ லோற்றில் மூன்று ரெோட்டிைளில் (2014, 2016, 2022), 3 அல்லது அதற்கு 

ரமற்ெட்ட அக சதம் அடித்த முதல் வீ   ்ரைோஹ்லி ஆவோ .் 
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உலகின் முன்னணி டி20I மட்னடெ் ெந்தாளர ்

 

 சூ ய்குமோ  ்யோதவ் டி20 ச வ்ரதசெ் ரெோட்டிைளில் உலகின் முன்னணி மட்கடெ் ெந்தோள  ்

என்ற பெருகமயிகனெ் பெற்றோ .் 

 யோதவ், ெோகிஸ்தோன் அணியின் பதோடை்ை ஆட்டை்ைோ  ோன முைமது  ிஸ்வோகன முந்தி 

டி20 மட்கடெ் ெந்தோள  ் த வ ிகசயில் முதல் இடத்கதெ் பிடித்த இ ண்டோவது இந்திய 

வீ   ்என்ற பெருகமயிகனெ் பெற்றோ .் 

 நியூசிலோந்து நோட்டிகனச ்ரச ந்்த படரவோன் ைோன்ரவ மூன்றோவது இடத்கதெ் பிடித்தோ .் 

 

BWF மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உலக செட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிெ் சொட்டி 

 

 BWF மோற்றுத் திறனோளிைளுை்ைோன உலை ரெட்மிண்டன் சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியில் 

இந்திய நோட்டிகனச ் ரச ந்்த பி ரமோத் ெைத் மற்றும் மனிஷோ  ோமதோஸ் ஆகிரயோ  ்

சோம்பியன் ெட்டம் பெற்றன .் 

 ஆடவ  ்இ ட்கடய  ்பி ிவில் ெைத் மற்றும் மரனோஜ் ச ை்்ைோ  ்இகண பவள்ளிெ் ெதை்ைம் 

பவன்றது. 
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 இந்திய அணியின் ெங்ரைற்ெோனது பமோதத்ம் 16 ெதை்ைங்ைளுடன் நிகறவகடந்தது. 

 உலை சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டிைளில் ஆறு தங்ைம், இ ண்டு பவள்ளி மற்றும் மூன்று 

பவண்ைலெ் ெதை்ைங்ைள் உட்ெட 11 ெதை்ைங்ைகள ெைத் பெற்றுள்ளோ .் 

 

ெரவ்சதெ இருெது 20 உலகக் சகாெ்னெ சவற்றியாளர ்   

 ஆஸ்திமரலியொவிை் நலடதபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டிை் இருபது 20 சரவ்மதச உை  ் 

ம ொப்லபலய இங்கிைொந்து அணியொைது பொகிஸ்தொை் அணிலய வீழ்த்தி ் ல ப்பற்றி 

உள்ளது.  

 இங்கிைொந்து அணியொைது இரண்டொவது முலறயொ  இருபது 20 உை  ் ம ொப்லபலய 

தவை்றுள்ளது.  

 இங்கிைொந்து அணியிை் சொம்  ரொை் ஆட்ட நொய ை் விருதிற்கும் ததொடரந்ொய ை் 

விருதிற்கும் மதரந்்ததடு ் ப்பட்டொர.்  

 இங்கிைொந்து மட்டுமம உை ளவிை் இரண்டு தவள்லளப் பந்து ம ொப்லப லள தவை்ற 

முதை் அணியொகும் (50 மற்றும் 20)  

 2019 ஆம் ஆண்டிை் தங் ளது தொய் மண்ணிை் அவர ்ள் 50 ஓவர ்உை  ் ம ொப்லபலய 

தவை்றைர.்  

 இருபது 20 உை  ் ம ொப்லபலய இரண்டு முலற தவை்ற வல யிை் மமற்கிந்தியத் 

தீவு ளு ்குப் பிறகு இரண்டொவது அணி இங்கிைொந்து மட்டுமம ஆகும்.  

 சரவ்மதச ் கிரி ்த ட் குழுமதத்ிை் இருபது 20 உை  ் ம ொப்லப ் ொை மிகுந்த மதிப்பு 

மி ்  அணியிை், இந்தப் மபொட்டியிை் முை்ைணி ரை் குவிப்பு வீரர ்ளொை விரொட் ம ொலி 

மற்றும் சூரய் குமொர ்யொதவ் ஆகிமயொர ்இடம் தபற்றுள்ளைர.்   

 

உலக மகளிர ்குத்துெ ்ெண்னட ொம்பியன்ஷிெ் சொட்டி 2023 
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 2023 ஆம் ஆண்டு உலை மைளி  ்குத்துசச்ண்கட சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டியிகன இந்தியோ 

நடத்த உள்ளதோை அறிவிை்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 உள்ைட்டகமெ்பு மற்றும் திறன்ைகள ைட்டகமெ்ெதில் நோட்டின் திறகன பவளிெ் ெடுதத்ச ்

தசய்யும் வகையில் ைடந்த ஏழு ஆண்டுைளில் மூன்று பெ ிய சோம்பியன்ஷிெ் 

ரெோட்டிைகள இந்தியோ நடத்தியுள்ளது. 

 இது இந்தியோவினோல் நடதத்ெ்ெடும் மூன்றோவது உலை மைளி  ் குத்துசச்ண்கட 

சோம்பியன்ஷிெ் ரெோட்டி மற்றும் ஆறு ஆண்டுைளுை்குள் நடத்தெ்ெடும் இ ண்டோவது 

ரெோட்டியோகும். 

 

செண்கள் உலக குத்துெ ்ெண்னட ொம்பியன்ஷிெ் 2023 

 2023 ஆம் ஆண்டு புதுதிை்லியிை் உள்ள ஜவஹரை்ொை் மநரு ஸ்மடடியத்திை் தபண் ள் உை  

குதத்ுச ்சண்லட சொம்பியை்ஷிப் மபொட்டிலய இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. 

 இது சரவ்மதச குதத்ுச ்சண்லட சங் ம் (IBA) நடதத்ும் இரண்டு ஆண்டு ளு ்கு ஒரு முலற 

நடத்தப் படும் அதமசச்ூர ்குதத்ுசச்ண்லட மபொட்டியொகும். 

 ஆடவர ்உை  சொம்பியை்ஷிப்லப இந்தியொ இதுவலர நடதத்ியதிை்லை எை்பது குறிப்பிடத ்

த ் து. 

 எைினும் பு ழ்மி ்  தபண் ளு ் ொை ஒரு மபொட்டி இந்தியொவிை் நலடதபறுவது இது 

மூை்றொவது முலறயொகும். 

 முை்ைதொ  2006 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு ளிை் புதுதிை்லியிை் இது நலடதபற்றது. 

 

IBSA நாடுகளின் ொரன்வயற்சறாரக்ளுக்கான மகளிர் ஆசிய/ஓசியானியா கால் 

ெந்து ொம்பியன்ஷிெ் சொட்டி 2022 

 

 ரை ள ஆளுந  ்ஆ ிெ் முைமது ைோன் ரை ள மோநிலம் பைோசச்ியில் நகடபெறுகின்ற இந்த 

ரெோட்டியிகனத் பதோடங்கி கவதத்ோ .் 

 இது இந்தியோவின் மோற்றுத ் திறனோளிைளுை்ைோன ஒரு மிைெ்பெ ிய ைோல்ெந்து 

ரெோட்டியோைத் திைழும். 
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 இந்தெ் ரெோட்டியில் இந்தியோ, சீனோ, தோய்லோந்து, மரலசியோ, ைஜைஸ்தோன், பதன் பைோ ியோ, 

ஜெ்ெோன், ஈ ோன், ஆஸ்திர லியோ, உஸ்பெகிஸ்தோன் ஆகிய 10 அணிைள் ெங்ரைற்கின்றன. 

 ஒரு மோற்றுத் திறனோளிைளுை்ைோன ைோல்ெந்து ரெோட்டியில் 10 ஆடவ  ்அணிைள் மற்றும் 2 

மைளி  ்அணிைள் ெங்ரைற்ெது இந்தியோவில் இதுரவ முதல் முகறயோகும். 

 

கெடி உலகக் சகாெ்னெ 2025 

 இது ஐ ்கியப் மபரரசிை் மமற்கு மிட்ைொண்ட்ஸ் பகுதியிை் நலடதபறவுள்ளது. 

 இது முதை் முலறயொ  ஆசியொவிற்கு தவளிமய நடத்தப்படுகிறது 

 இதலை உை   படி ் கூட்டலமப்பு (WKF) அறிவித்துள்ளது. 

 

 

IOA தடகள ஆனணய உறுெ்பினர ்

 ஒலிம்பி ்கிை் பத ் ம் தவை்ற எம்.சி.மமரி ம ொம், பி.வி.சிந்து, மீரொபொய் சொனு மற்றும் 

  ை் நரங் உட்பட 10 சிறந்த விலளயொட்டு வீரர ்ள் இந்திய ஒலிம்பி ் சங் தத்ிை் (IOA) 

தட ள ஆலணயத்திை் உறுப்பிைர ்ளொ  மதரந்்ததடு ் ப்பட்டைர.் 

 இந்த ஆலணயதத்ிை் தலைவரொ  ஒலிம்பி ்கிை் தங் ப் பத ் ம் தவை்ற மமரி ம ொம் ஒரு 

மைதொ  மதரந்்ததடு ் ப்பட்டொர.் 

 மடபிள் தடை்ைிஸ் ஜொம்பவொை் அசச்ந்தொ சரத ்  மை் இந்த அலமப்பிை் துலணத் 

தலைவரொ  மதரந்்ததடு ் ப்பட்டொர.் 

 இந்திய ஒலிம்பி ் சங் தத்ிை் புதிய சொசைத்திை் படி, விலளயொட்டு வீரர ்ள் 

ஆலணயத்திை் ஆண் மற்றும் தபண் உறுப்பிைர ்ளு ்குச ் சமமொை பிரதிநிதித்துவம் 

இரு ்  மவண்டும். 

 தட ள ஆலணயத்திை் உடைடிப் பணியொைது, ஐஓஏவிை் தபொதுச ் சலபயிை் 

வொ ் ளி ்கும் உறுப்பிைர ்ளொ  இரு ்  மவண்டி, சிறந்த திறலம த ொண்ட எட்டு 

விலளயொட்டு வீரர ்லள அலடயொளம்  ொண்பதொகும். 

 ஒலிம்பி ் மபொட்டி ள், ஆசிய விலளயொட்டு ் ள் மற்றும் பிற சரவ்மதச தட ள 

விலளயொட்டு ளிை் இந்தியொலவப் பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுவதற்கு விலளயொட்டு 

வீரர ்லளத் மதரந்்ததடு ்கும் தபொறுப்புலடய அலமப்பு இந்த இந்திய ஒலிம்பி ் சங் ம் 

ஆகும். 
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அடுத்து நனடசெற உள்ள உலகக் சகாெ்னெ கிரிக்சகட் சொட்டிகள் 

 

 ச வ்ரதச கி ிை்பைட் சகெயோனது, 19 வயதிற்குட்ெட்ட ஆடவ  ்மற்றும் மைளிருை்ைோன டி-20 

உலைை் ரைோெ்கெெ் ரெோட்டிைள் நகடபெற உள்ள இடத்கத அறிவிதத்ுள்ளது. 
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 2024 ஆம் ஆண்டு 19 வயதிற்குட்ெட்ட ஆடவ ை்ளுை்ைோன டி-20 உலைை் ரைோெ்கெெ் 

ரெோட்டியோனது இலங்கையில் நகடபெறவுள்ளது. 

 2026 ஆம் ஆண்டு 19 வயதிற்குட்ெட்ட ஆடவ ை்ளுை்ைோன டி-20 உலைை் ரைோெ்கெெ் 

ரெோட்டியோனது ஜிம்ெோெ்ரவ மற்றும் நமீபியோ ஆகிய இடங்ைளில் நகடபெற உள்ளது. 

 2025 ஆம் ஆண்டு 19 வயதிற்குட்ெட்ட மைளிருை்ைோன டி-20 உலைை் ரைோெ்கெெ் 

ரெோட்டியிகன மரலசியோ மற்றும் தோய்லோந்து ஆகிய நோடுைள் இகணந்து நடத்த உள்ளன. 

 ரமலும் 2027 ஆம் ஆண்டு 19 வயதிற்குட்ெட்ட மைளிருை்ைோன டி-20 உலைை் ரைோெ்கெெ் 

ரெோட்டியிகன வங்ைோளரதசம் மற்றும் ரநெோளம் ஆகிய நோடுைள் இகணந்து நடத்த 

உள்ளன. 

 

2வது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் சொட்டிகள் 

 இது ரமைோலயோவின் ஷில்லோங் நை ில் நகடபெற்றது. 

 இதில் மணிெ்பூ  ்அணி ஒட்டு பமோதத் சோம்பியன் ெட்டத்திகன பவன்றது. 

 அசோம் அணி இ ண்டோவது இடத்கதயும், அருணோசச்லெ் பி ரதச அணி மூன்றோவது 

இடத்கதயும் பிடித்தன. 

 அடுத்த ஆண்டின் வடகிைை்கு ஒலிம்பிை் ரெோட்டிைகள நோைோலோந்து மோநிலம் நடத்த 

உள்ளது. 

 

ொரஸ்ீ ஒலிம்பிக் சொட்டிகள் 2024 

 2024 ஆம் ஆண்டிற்ைோன ெோரஸ்ீ ஒலிம்பிை் ரெோட்டிைளுை்ைோன சின்னமோை ஃபி ிஜியன் 

பதோெ்பி அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 

 பி ஞ்சு ் குடிய சின் சின்னமோை விளங்கிய இது நிைை்ைோலதத்ிற்கு ஏற்ெ ைோலணிைகள 

அணிந்துள்ளவோறு சிதத் ிை்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 ஒலிம்பிை் ஃபி ிஜியன் அளவில் சற்று சிறியது. 

 மோற்றுத் திறனோளிைளுை்ைோன ஒலிம்பிை் ரெோட்டியின் ஃபி ிஜியன் சற்று பமலிதோனது 

ஆகும். 

 இது ஒரு மோற்றுத் திறனோளிைளுை்ைோன ஃபி ிஜியன் என்ெகதை் குறிை்கும் வகையில் 

அதன் வலது ைோலில் ஒரு தட்டு ரெோன்ற அகமெ்பு பெோறுத்தெ்ெட்டுள்ளது ரெோல் உள்ளது. 

 மோற்றுத ் திறனோளிைளுை்ைோன ஒலிம்பிை் ரெோட்டியின் சின்னம் எவ்வொறு ரவறுெட்டது 

எை்றொை் அதன் ைோல்ைளில் ஒன்று மோற்றுத் திறனோளி தடைள வீ  ின் ைோலிகன ஒதத்து 

ஆகும். 

 ஃபி ிஜியன் ஒரு பெ ிய குழுவின் ஒரு ெகுதியோை இருந்தோலும், 2024 ஆம் ஆண்டு ெோரஸ்ீ 

ஒலிம்பிை் ரெோட்டிைளின் முை்கிய நோயை ை்ள் ஒலிம்பிை் ஃபி ிஜியன் மற்றும் மோற்றுத் 

திறனோளிைளுை்ைோன ஒலிம்பிை் ரெோட்டியின் ஃபி ிஜியன் ஆகும். 

 

22வது FIFA உலகக் சகாெ்னெ சொட்டி 2022 

 22வது FIFA ஆடவ  ்உலைை் ரைோெ்கெ ரெோட்டியோனது (2022) நவம்ெ  ் 20 ஆம் ரததி முதல் 

டிசம்ெ  ்18 ஆம் ரததி வக  ைத்தோ ில் நகடபெறவுள்ளது. 
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 அ பு நோடுைளில் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்ட முதல் உலைை் ரைோெ்கெ ரெோட்டி இதுவோகும். 

 குளி ை்ோலத்தில் நடதத்ெ்ெடும் முதல் ரெோட்டி மற்றும் பதன் பைோ ியோ மற்றும் ஜெ்ெோன் 

ஆகிய நோடுைள் இகணந்து நடத்திய 2002 ஆம் ஆண்டு ரெோட்டிை்குெ் பிறகு, ஆசியோவில் 

நடத்தெ் ெடும் இ ண்டோவது FIFA உலைை் ரைோெ்கெ ரெோட்டி இது ஆகும்.  

 ைதத்ோ  ் அ சோனது இதற்ைோை அகனதத்ு கமதோனங்ைகளயும் புதிதோை ் ைட்டகமை்ை 

ரவண்டியிருந்ததோல், இந்த ஆண்டுப் ரெோட்டியோனது மிைவும் பசலவுமிை்ை உலைை் 

ரைோெ்கெெ் ரெோட்டிைளில் ஒன்றோகும். 

 உலைை் ரைோெ்கெெ் ரெோட்டிகய நடதத்ுவதற்ைோன பமோத்தச ்பசலவு சுமோ  ்220 பில்லியன் 

டோல  ்ஆகும். 

 FIFA உலைை் ரைோெ்கெெ் ரெோட்டிை்ைோை இதுவக  எந்தபவோரு நோடும் பசலவிடோத 

அளவிற்ைோன மிைெ்பெ ிய பதோகை இதுவோகும். 

 ைதத்ோ  ்உலைை் ரைோெ்கெெ் ரெோட்டியோனது (2022) புதிய விதிைள் மற்றும் புதிய பதோழில் 

நுட்ெத்கத அறிமுைெ் ெடுத்த உள்ளது. 

 இந்த உலைை் ரைோெ்கெெ் ரெோட்டியில் ஐந்து மோற்று விதிைள் அறிமுைெ்ெடுதத்ெ்ெட 

உள்ளன. 

 "ெகுதியளவு தோனியங்கிமயமோன ஆஃெ்கசடு பதோழில்நுட்ெம்' இந்தெ் ரெோட்டித் பதோட ில் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

 ெந்து ம ொை் ம ொட்டிலைத் தோண்டியதோ என்ெகதை் ைண்டறிய இது உதவும். 

 

 

A பிரிவு கிரிக்சகட் சொட்டியில் செற்ற அதிக ஓட்டங்கள் 

 தமிை்நோடு வீ   ் நோ ோயண் பஜைதீசன் 141 ெந்துைளில் 277  ன்ைள் குவிதத்ு 

ஆடவ ை்ளுை்ைோன A பி ிவு கி ிை்பைட் ரெோட்டியில் பெற்ற அதிை தனிநெ  ்ஓட்டங் ள் என்ற 

உலைச ்சோதகனகயப் பலடத்தொர.் 

 பெங்ைளூரு நை ில் நகடபெற்ற விஜய் ஹசோர  ரைோெ்கெெ் ரெோட்டியில் அருணோசச்லெ் 

பி ரதச அணிை்கு எதி ோை நகடபெற்ற ரெோட்டியில் இந்த சோதகன ஆனது ரமற்பைோள்ளெ் 

ெட்டது. 

 C பி ிவு கி ிை்பைட் ரெோட்டியில் 435  ன்ைள் வித்தியோசத்தில் பவற்றி பெறுவதற்கு முன், A 

பி ிவு கி ிை்பைட் ரெோட்டியில் 500  ன்ைகளத் தோண்டிய முதல் அணியோை தமிை்நோடு அணி 

மோறியது. 
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 இதற்கு முந்கதய இதத்கையச ் சோதகனயோனது 1990 ஆம் ஆண்டில் நகடபெற்ற 

படரவோன் அணிை்கு எதி ோன ரெோட்டியில் ரசோம ப்சட் அணி 346  ன்ைள் வித்தியோசத்தில் 

பெற்ற பவற்றியோகும். 

 ஆடவ ை்ளுை்ைோன A பி ிவு கி ிை்பைட் ரெோட்டியில் பதோட ந்்து ஐந்து சதங்ைள் அடித்த 

முதல் வீ   ்என்றப் பெருகமகய பஜைதீசன் பெற்றோ .் 

 இவ  ் அலிஸ்ட  ் பி வுன் மற்றும் ர ோஹித் ஷ ம்ோ ஆகிரயோக  முந்தி அதிை தனிநெ  ்

ஓட்டங் ள் எடுத்த வீ   ்என்ற புதிய சோதகனகயெ் ெகடதத்ோ .் 

 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஊழல் விழிெ்புணரவ்ு வாரம் 

 2022 ஆம் ஆண்டு அ ்மடொபர ்31 முதை் நவம்பர ்06 ஆம் மததி வலர ஊழை் விழிப்புணரவ்ு 

வொரம்  லடப்பிடி ் ப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற் ொை இதத்ிைதத்ிை்  ருத்துரு, "வளரச்ச்ி தபற்ற மதசதத்ிற் ொை ஊழை் 

இை்ைொத இந்தியொ" எை்பதொகும். 
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உலக னெவ தினம் - நவம்ெர ்01 

 இது லசவ வொழ் ்ல  முலறலயப் பிை்பற்ற ம ் லள ஊ ்குவிப்பது மற்றும் லசவ 

உணவு பற்றிய விழிப்புணரல்வப் பரப்புவலத மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது. 

 உை  லசவ திைம் 1994 ஆம் ஆண்டிை் இங்கிைொந்திை் உருவொைது. 

 விைங்கு உரிலம ஆரவ்ைர ்லூயிஸ் வொலிஸ் லசவ சங் தத்ிை் 50வது ஆண்டு விழொலவ ் 

த ொண்டொடுவதற் ொ  இந்தத் திைத்திலை நிறுவிைொர.் 

 

7வது இந்தியத் தண்ணீர ்வாரம் - நவம்ெர ்01 முதல் 05 வனர 

 உத்த ெ் பி ரதசத்தின் கிர ட்ட  ் பநோய்டோவில் உள்ள இந்திய ைண்ைோட்சி கமயத்தில் 

நகடபெறுகின்ற 7வது இந்தியத் தண்ணீ  ் வோ ை் பைோண்டோட்டங்ைகள இந்தியை் 

குடிய சுத் தகலவ  ்அவ ை்ள் பதோடங்கி கவத்தோ .் 

 இந்த ஆண்டிற் ொை இந்தை் பைோண்டோட்டங்ைளின் ைருதத்ுரு, "நிகலயோன ரமம்ெோடு 

மற்றும் சமத்துவதத்ிற்ைோ  தண்ணீ  ்வளெ் ெோதுைோெ்பு" என்ெதோகும். 

 

மாநில நிறுவன தினம் - நவம்ெர் 01 

 இந்தியோவில், ஏழு மோநிலங்ைள் மற்றும் இ ண்டு ஒன்றியெ் பி ரதசங்ைள் 2022 ஆம் ஆண்டு 

நவம்ெ  ்01 ஆம் ரததியன்று மோநில நிறுவை தினதக்தை் பைோண்டோடின. 

 அகவ, ஆந்தி ெ் பி ரதசம், ஹ ியோனோ, சத்தீஸ்ை ,் ரை ளோ, ை ந்ோடைோ, ெஞ்சோெ் & 

மத்தியெ் பி ரதசம் மற்றும் லட்சத்தீவு & புதுசர்ச ி ஆகியனவோகும். 

 முன்னதோை, தமிைைமும் நவம்ெ  ் 01 ஆம் ரததியன்று தனது எழுசச்ி தினத்கத 

பைோண்டோடியது. 

 தற்ரெோது, மோநில நிறுவை தினமோனது ஜூகல 18 ஆம் ரததியன்று பைோண்டோடெ் 

ெடுகிறது. 

 ை ந்ோடைோவில் இந்தத் தினம் " ோஜ்ரயோதச்வ்" ஆை பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 
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ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனனயின்னமனய 

முடிவுக்குக் சகாண்டு வருவதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - நவம்ெர ்02 

 ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ் சகெயோனது (UNGA) 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ் மோததத்ில் 

இதற்ைோை ஒரு தீ ம்ோனத்கத நிகறரவற்றிய ரெோது இந்தத் தினமோனது நகடமுகறை்கு 

வந்தது. 

 ஊடைவியலோள ை்ளுை்கு எதி ோன குற்றங்ைளுை்குத் தண்டகன விதிை்ைெ்ெடோமல் 

குற்றவோளிைள் தெ்பிெ்ெது குறிதத்ு இந்தத் தினம் ைவனத்கத ஈ ை்்கிறது. 

 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 02 ஆம் ரததியன்று, மோலியில் இ ண்டு ஊடைவியலோள ை்ள் 

ெடுபைோகல பசய்யெ்ெட்டகத நிகனவு கூரும் வகையில் இந்தத் ரததி ரத ந்்பதடுை்ைெ் 

ெட்டது. 

 2006 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுைளுை்கு இகடயில், 1,200ை்கும் ரமற்ெட்டப் 

ெத்தி ிகையோள ை்ள் தங்ைள் பணிலயச ் பசய்ததற்ைோை பைோல்லெ்ெட்டதோை 

யுபனஸ்ரைோவின் பைோல்லெ்ெட்ட ெதத்ி ிகையோள ை்ள் ைண்ைோணிெ்ெைம் பத ிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 இதில் 90% வைை்குைளில் பைோகலயோளிைள் தண்டிை்ைெ்ெடோமல் விடுவிை்ைெ்ெட்டன .் 

 

ெரவ்சதெ உயிரக்்சகாளக் காெ்ெகங்கள் தினம் - நவம்ெர் 03 

 

 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 03 ஆம் ரததியன்று, முதலோவது ச வ்ரதச உயி ை்்ரைோளை் 

ைோெ்ெைங்ைள் தினமோனது அனுச ிை்ைெ்ெட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் நகடபெற்ற யுபனஸ்ரைோ பெோது மோநோட்டின் 41வது அம வ்ில் இது 

அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 

 மனிதன் மற்றும் உயி ை்்ரைோளம் (MAB) திட்டத்தின் 50வது ஆண்டு விைோ நிலறவலடந்த 

இ ண்டு ஆண்டு நிகறவுை் பைோண்டோட்டத்திகனயும் இது குறிை்கிறது. 

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


                   
 

204 
 

 மனிதன் மற்றும் உயி ை்்ரைோளம் (MAB) திட்டம் ஆனது 1971 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்ரைோ 

அகமெ்பினோல் பதோடங்ைெ்ெட்ட ஒரு அ சுைளுை்கிகடரயயோன அறிவியல்பூரவ்மொை 

திட்டமோகும். 

 இது மை்ைளுை்கும் அவ ை்ளின் சுற்றுசச்ூைலுை்கும் இகடயிலோன உறகவ ரமம்ெடுத்தச ்

தசய்வதற்ைோன அறிவியல் தளத்திகன நிறுவுவகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 உலை உயி ை்்ரைோளை் ைோெ்ெைங்ைள் வகலயகமெ்பு அகமெ்ெோனது, தற்ரெோது உலைம் 

முழுவதும் 134 நோடுைளில் 22 எல்கல ைடந்தத் தளங்ைலளயும் உள்ளட ்கிய வல யிை் 738 

உயி ை்்ரைோளத் தளங்ைகளை் பைோண்டுள்ளது. 

 இந்தியோவில் உள்ள 18 உயி ை்்ரைோளை் ைோெ்ெைங்ைளில் 12 உயி ை்்ரைோளை் ைோெ்ெைங்ைள் 

உலை உயி ை்்ரைோளை் ைோெ்ெைங்ைள் வகலயகமெ்பு ஒரு ெகுதியோை இடம் பெற்று உள்ளன. 

 இலங்கையில் 04 உயி ை்்ரைோளங்ைளும் மோலத்தீவில் 03 உயி ை்்ரைோளங்ைளும்  உள்ளை. 

 

ெரவ்சதெ தனடயற்ற அணுகல் வாரம் – 2022 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதோழில்துகற ஆ ோய்சச்ி நிறுவனத்தின் ரதசிய அறிவியல் 

தைவல் பதோட ப்ு பைோள்கை ஆ ோய்சச்ி ைல்வி நிறுவனதத்ின் ஆ ோய்சச்ியோள ை்ள் மற்றும் 

நூல் பவளியீட்டோள ை்ளிகடரய தகடயற்ற அணுைல் வகையிலோன அறிவோ ந்்த 

பவளியீடுைள் ெற்றிய விழிெ்புண க்வ ஏற்ெடுத்தச ் தசய்வகத இது ரநோை்ைமோைை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 இது அை்ரடோெ  ்மோதத்தின் ைகடசி முழு வோ த்தில் உலைளவில் பைோண்டோடெ் ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டோனது 15வது ச வ்ரதச தகடயற்ற அணுைல் வோ மோனது பைோண்டோடெ் 

ெட்டது. 

 இது தகடயற்ற அணுைல் வோ  ஆரலோசகனை் குழுவுடன் இகணந்து ைல்வி மற்றும் 

ஆ ோய்சச்ி ஒதத்ுகைெ்பு (SPARC) ரமம்ெோட்டுத் திட்டத்தோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 

உலக சுனாமி விழிெ்புணரவ்ு தினம் - நவம்ெர ்05 

 இது சுனோமி குறிதத் விழிெ்புண க்வ ஏற்ெடுதத்ச ்தசய்வகதயும், அதன் அெோயத்கதை் 

குகறெ்ெதற்ைோ  மவண்டி பை புதுகமயோன அணுகுமுகறைகளெ் ெகி ந்்து பைோள்ளச ்

தசய்வகதயும் ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ் 22 ஆம் ரததியன்று ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெயின் 

அறிவிெ்பிற்குெ் பிறகு 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்05 ஆம் ரததியன்று அதிைோ ெ் பூ வ்மோை 

அனுச ிை்ைெ்ெட்டது. 

 ரமற்கு ஜெ்ெோனில் "இனமு ோ-ரநோ-ஹி" (அ ிசிை் ைதி ை்கள எ ித்தல்) என்ற ைகதகயை் 

குறிை்கும் வகையில் இந்தத் ரததி ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட்டது. 

 ஆசிய-ெசிபிை் பி ோந்தியத்திற்ைோன இத்தினத்தின் ைருத்துரு, ஒவ்பவோரு சுனோமிை்கும் 

முந்கதய முன்பனசச் ிை்கை மற்றும் ஆ ம்ெ நடவடிை்கை என்ெதோகும். 
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சொர் மற்றும் ஆயுத சமாதலில் சமற்சகாள்ளெ்ெடும் சுற்றுெச்ூழல் ொர்ந்த 

சுரண்டனலத் தடுெ்ெதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - நவம்ெர் 06 

 ெோதுைோெ்பு மற்றும் அகமதிை்ைோன மூல ஆதோ மோை விளங்கும் சுற்றுசச்ூைகலெ் 

ெோதுைோை்ைவும், இ ோணுவ ரமோதல்ைளில் அகதெ் ெயன்ெடுத்துவகதத் தடுை்ைவும் இந்தத ்

தினம் நிறுவெ்ெட்டது. 

 ரெோ  ் மற்றும் ரமோதலின் சுற்றுசச்ூைல் விகளவுைள் ெற்றிய விழிெ்புண க்வ 

ஏற்ெடுதத்ுவரத இந்தத் தினதத்ின் குறிை்ரைோளோகும். 

 2001 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 05 ஆம் ரததியன்று, ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெ இந்தத் 

தினதத்ிகன அனுச ிெ்ெது குறிதத்ு அறிவிதத்து. 

 

 

சதசியெ் புற்றுசநாய் விழிெ்புணரவ்ு தினம் - நவம்ெர் 07 

 மை்ைள் மதத்ியில் ம ணத்கத ஏற்ெடுதத்ும் பை பைோடிய ரநோய்ைளில் புற்றுரநோய் 

இ ண்டோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 உலை சுைோதோ  அகமெ்பின் புள்ளி விவ ங்ைளின்ெடி, புற்றுரநோய் பதோட ெ்ோன 

இறெ்புைளில் 70% குகறவோன மற்றும் நடுத்த  வருமோனம் பைோண்ட நோடுைளில் ெதிவு 

ஆகியுள்ளது. 

 நோடு முழுவதும் புற்றுரநோய்ச ்சிகிசக்சை்ைோன அணுைகல எளிதோை்குவதற்ைோை 1975 ஆம் 

ஆண்டில் ரதசியப் புற்றுரநோய் ் ைட்டுெ்ெோட்டுத் திட்டம் பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 1867 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்ஆம் ரததியன்று ரெோலந்தின் வோ ச்ோ நை ில் பிறந்த ரம ி கியூ ி 

அவ ை்ளின் பிறந்த நோகள நிகனவு கூரும் வகையில் இந்தத் ரததியோனது இதற்ைோைத ்

ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட்டது. 

 இவ  ் ர டியம் மற்றும் பெோரலோனியம் ைண்டுபிடிெ்பிற்ைோனப் பெருகமை்கு உ ியவ  ்

ஆவோ .் 

 புற்றுரநோய்ை்கு எதி ோன ரெோ ோட்டத்தில் ஒரு மிை முை்கியமோன முன்ரனற்றமோன 

ைதி ியை்ைச ்சிகிசக்சகய உருவோை்ை இது உதவியது. 
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சிசுெ் ொதுகாெ்பு தினம் - நவம்ெர் 07 

 

 ெசச்ிளம் குைந்கதைளின் உயிக ை் ைோெ்ெோற்றவும், ரெோதியப் ெோதுைோெ்பு மற்றும் 

அதற் ொை ைவனிெ்கெ வைங்ைவும் எடுை்ைெ்ெட ரவண்டிய நடவடிை்கைைள் குறிதத் 

விழிெ்புண க்வப் ெ ெ்புவதற்ைோை இந்தத் தினமோனது பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 
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 இந்தியோவில் 2022 ஆம் ஆண்டில் குைந்கத இறெ்பு விகிதம் 1000 பிறெ்புைளுை்கு 27.695 

இறெ்புைளோை இருந்தது. 

 இந்த விகிதத்தில் ைடந்த ஆண்கட விட 3.74 சதவீதம் ச ிவு ஏற்ெட்டுள்ளதோை இந்தத் 

தைவல்ைள் பத ிவிை்கின்றன. 

 

உலக கதிரியக்கத் தினம் - நவம்ெர ்08 

 

 X-ைதி ை்ள் என்றும் அகைை்ைெ்ெடும் X-ைதி வ்ீசச்ு ் ைண்டுபிடிெ்பிகன அங்கீை ி ் ச ்

தசய்வதற்ைோை இந்தத் தினமோனது அனுச ிை்ைெ்ெட்டது. 

 1895 ஆம் ஆண்டு இந்த நோளில் தோன் பஜ ம்ன் அறிவியலோள  ் வில்பஹல்ம் ைோன் ோட் 

ரொண்ட்ஜன் X-ைதி ை்களை் ைண்டுபிடிதத்ோ .் 

 இந்த ைண்டுபிடிெ்பிற்ைோை, 1901 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியலுை்ைோன முதல் ரநோெல் ெ ிசு 

இவருை்கு வைங்ைெ்ெட்டது. 

 ைதி ியை்ைவியல் என்ெது விலங்குைள் மற்றும் மனித ை்ளின் உடலில் உள்ள ரநோய்ைகளை் 

ைண்டறிந்து சிகிசக்ச அளிை்ை மருதத்ுவம் சோ ந்்த வக ெடமிடல் நுட்ெதத்ிகனெ் 

ெயன்ெடுதத்ும் மருத்துவத் துகறயோகும். 

 முதலோவது உலை ைதி ியை்ைத் தினமோனது, 2007 ஆம் ஆண்டில் ைதி ியை்ை வல்லுந ை்ள் 

மற்றும் ைதி ியை்ைத் பதோழில்நுட்ெ வல்லுந ை்ளின் ச வ்ரதசச ் சங்ைதத்ினோல் 

அனுச ிை்ைெ் ெட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இதத்ினத்தின் "ரநோயோளிைளின் ெோதுைோெ்பில் முன்னணியில் 

இருை்கும் ைதி ியை்ை வல்லுந ை்ள்" என்ெதோகும். 

 

உலக நகரத் திட்டமிடல் தினம் - நவம்ெர ்08 

 இந்தத் தினமோனது நமது சமூைங்ைகள ் ைட்டகமெ்ெதில் முை்கியப் ெங்கு வகிை்கும் 

திட்டமிடல் மற்றும் ைட்டகமெ்பு ஆகியவற்றிகன அங்கீை ிை்கும் வகையில் ஒதுை்ைெ் 

ெட்டது. 
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 இந்தத் தினமோனது மகறந்த ரெ ோசி ிய  ்ைோ ர்லோஸ் ம ியோ படல்லோ ெோரலோ ோவோல் 1949 

ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெட்டது. 

 இந்தத் தினமோனது, "உலை நை ெ்்புறத் தினம்" என்றும் அகைை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்தத் தினமோனது ச வ்ரதச நை ம் மற்றும் பி ோந்தியத் திட்ட வகுெ்ெோள  ்சங்ைதத்ோல் 

(ISOCARP) உருவோை்ைெ்ெட்டுள்ளது. 

 

சதசிய ெட்ட செனவ தினம் - நவம்ெர் 09 

 இந்தத் தினமோனது, 1987 ஆம் ஆண்டு சட்ட ரசகவைள் ஆகணயச ் சட்டத்தின் 

பதோடை்ைத்கத நிகனவு கூருகிறது. 

 1987 ஆம் ஆண்டின் சட்ட ரசகவைள் அதிைோ ச ் சகெ சட்டமோனது 1987 ஆம் ஆண்டு 

அை்ரடோெ  ்11 ஆம் ரததியன்று இயற்றெ்ெட்டது. 

 இது 1995 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்09 ஆம் ரததியன்று நகடமுகறை்கு வந்தது. 

 இந்திய உசச் நீதிமன்றம் ஆனது 1995 ஆம் ஆண்டில் ரதசிய சட்ட ரசகவைள் தினத்கத 

நிறுவியது. 

 சட்ட ரசகவைள் ஆகணயச ் சட்டத்தின் ெல்ரவறு பி ிவுைள் குறிதத்ு பெோதுமை்ைளுை்கு 

விழிெ்புண வ்ு ஏற்ெடுதத்ுவரத இந்த தினத்தின் ரநோை்ைமோகும். 

 ரமலும், இது மனுதோ  ை்ளின் உ ிகமைகள அவ ை்ளுை்கு நிகனவூட்டுவதற்ைோன ஒரு 

தினமோகும். 

 ரதசிய சட்ட ரசகவைள் ஆகணயம் (NALSA) ஆனது 1987 ஆம் ஆண்டு சட்ட ரசகவைள் 

ஆகணயச ்சட்டதத்ின் கீை் உருவோை்ைெ்ெட்டது. 

 இந்தியத் தகலகம நீதிெதி இந்த அகமெ்பின் புரவைத் தகலவ  ்ஆவோ .் 

 

உத்தரகாண்ட் மாநில உருவாக்கத் தினம் - நவம்ெர ்09 

 இந்தத் தினமோனது, உதத் ைோண்ட் மோநிலதத்ின் மோநில உருவொ ் த் தினமோைை் 

பைோண்டோடெ் ெடுகிறது. 

 1994 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தனி மொநிைம் பெறுவதற்ைோன ரைோ ிை்கையோனது முழு வடிவம் 

பெற்றது. 

 இதன் விகளவோை 2000 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்09 ஆம் ரததியன்று உதத் ைோண்ட் மோநிலம் 

உருவோனது. 

 இது 2000 ஆம் ஆண்டு உத்த ெ் பி ரதச மறுசீ கமெ்புச ்சட்டதத்ின் மூலம் உருவோை்ைெ் 

ெட்டது. 

 இது "ைடவுள்ைளின் ரதசம்" அல்லது "ரதவ பூமி" என்று அகைை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்த மோநிலம் உருவோை்ைெ்ெட்ட ரெோது அதற்கு 'உதத் ோஞ்சல்' என்று பெய ிடெ் ெட்டது. 

 பின்ன  ்2007 ஆம் ஆண்டில் உத்த ைோண்ட் எனெ் பெய  ்மோற்றம் பசய்யெ் ெட்டது. 

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


                   
 

209 
 

 

 

ெரவ்சதெ அறிவியல் மற்றும் அனமதி வாரம் 2022 - நவம்ெர ்09 முதல் 14 வனர 

 

 இந்த குறிெ்பிட்ட வோ மோனது, உலை அகமதி மற்றும் ரமம்ெோட்டிற்ைோ  ஒரு சிறந்த 

பதோழில்நுட்ெத்கத ரமம்ெடுத்தச ் தசய்வதில் தனிநெ ை்கள ஊை்குவிை்கும் ரநோை்ைம் 

பைோண்டதோகும். 

 இன்கறயச ் சமூைதத்ில் அறிவியலின் முை்கியதத்ுவத்கதயும், தற்ரெோகதய அறிவியல் 

சவோல்ைகளெ் ெற்றி பெருமளவிலோன மை்ைளுை்குை் ைற்பிை்ை ரவண்டியதன் 

அவசியத்கதயும் இந்த வோ ம் எடுதத்ுக ை்கிறது. 

 இத்தினமோனது முதன்முதலில் 1986 ஆம் ஆண்டு ச வ்ரதச அகமதி ஆண்டின் ஓ  ்

அங்ைமோை அனுச ிை்ைெ்ெட்டது. 

 

உலக சநாய் எதிர்ெ்பு ெக்தி தினம் - நவம்ெர ்10 

 தடுெ்பூசி ரெோடுவதன் அெ ிதமோன ஆர ோை்கியம் சொரந்்த நன்கமைகளெ் ெற்றியும், ெல 

ரநோய்ைள் மற்றும் குகறெோடுைகள அகவ எவ்வோறு தடுை்கின்றன என்ெது ெற்றியும் 

தைவல் ெ ெ்புவகத இது ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 
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 ரநோய்தத்டுெ்பு என்ெது ஒரு நெ  ்பெோதுவோை தடுெ்பூசி வைங்ைெ்ெடுவதன் மூலம் ரநோய் 

எதி ெ்்பு சை்தி அல்லது பதோற்று ரநோகய எதி ை்்கும் திறகனெ் பெறும் பசயல் முகற 

ஆகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன உலை ரநோய்த் தடுெ்பு தினதத்ின் ைருதத்ுரு, "அகனவருை்கும் 

நீண்ட ஆயுள்" என்ெதோகும். 

 அகனத்து குைந்கதைளுை்கும் முழு ரநோய்த்தடுெ்பு வைங்ைல் என்ற ஒரு இலை்கிகன 

அகடவதற்ைோை, இந்திய அ சோனது 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெ  ்மோததத்ில் இந்தி தனுஷ் 

திட்டதக்த அறிமுைெ்ெடுத்தியது. 

 

அனமதி மற்றும் சமம்ொட்டிற்கான உலக அறிவியல் தினம் - நவம்ெர் 10 

 இது 2001 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பினோல் அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 

 1999 ஆம் ஆண்டில், யுபனஸ்ரைோ மற்றும் ச வ்ரதச அறிவியல் சகெ ஆகியகவ இகணந்து 

புடோபெஸ்ட் நை ில் முதலோவது உலை அறிவியல் மோநோட்கட ஏற்ெோடு பசய்தன. 

 2002 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்10 ஆம் ரததியன்று அகமதி மற்றும் ரமம்ெோட்டிற்ைோன முதல் 

உலை அறிவியல் தினமோை பைோண்டோடெ்ெட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்ைோன இந்தத் தினத்தின் ைருதத்ுரு, 'நிகலயோன ரமம்ெோட்டிற்ைோன 

அடிெ்ெகட அறிவியல்' என்ெதோகும். 
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உலக சொதுெ் சொக்குவரத்து தினம் - நவம்ெர ்10 

 

 அதிை ித்து வரும் ரெோை்குவ தத்ு பநருை்ைடியின் எதி ம்கறயோன சுற்றுசச்ூைல் 

விகளவுைள் ெற்றிய விழிெ்புண க்வ ஏற்ெடுதத்ுவகதயும், பெோதுெ் ரெோை்குவ த்கதெ் 

ெயன்ெடுதத்ுவதற்கும் எ ிபெோருகளச ்ரசமிெ்ெதற்கும் மை்ைகள ஊை்குவிெ்ெதும் இதன் 

ரநோை்ைமோகும். 

 உலைளோவிய ெசுகம இல்ல வோயு பவளிரயற்றதத்ில் ஐந்தில் ஒரு ெங்கு ரெோை்குவ த்து 

மூலம் பவளியோகிறது.  

 

உலகத் தரநினல தினம் – நவம்ெர் 10 

 இது நவம்பர ் மொதத்திை் இரண்டொவது வியொழை் அை்று (இவ்வொண்டு நவம்பர ் 10) 

அனுசரி ் ப் படுகிை்றது.  

 ைண்டைிை் அலுவை த்லத ் த ொண்ட ஒரு வரத்த்  நிறுவைமொை பட்டயத ் தரநிலை 

நிறுவைமொைது 1919 ஆம் ஆண்டிை் உை த் தரநிலை திைத்லத நிறுவியது.  

 நவம்பர ் 7 முதை் 11 மததி ்கு இலடப்பட்ட  ொைத்திை் உை த் தரநிலை வொரமும் 

அனுசரி ் ப் பட்டது.  

 இந்த ஆண்டிற் ொை  ருதத்ுரு “தரநிலை விழிப்புணரவ்ு : சரியொை  ொரியத்லத 

நிலறமவற்றுதை்” எை்பதொகும்.     

 

உலக நிம்சமானியா தினம் – நவம்ெர ்12   

 இந்த ஆண்டிற் ொை  ருதத்ுரு எை்பது உை ளவிைொை நிம்மமொைியொ விழிப்புணரவ்ு 

பரப்புலரயொை ‘நிம்மமொலைட் 2022’ எை்பதிை் அடிப்பலடயிை் அலமந்துள்ளது.  

 இந்த ஆண்டிற் ொை முழ ் மொைது ‘நிம்மமொைியொ ஒவ்தவொரு நபலரயும் பொதி ்கிறது’ 

எை்பதொகும்.  
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 இது ஒவ்மவொர ் ஆண்டும் நவம்பர ் 12 ஆம் மததி அை்று, நிம்மமொைியொ மநொயிலைத ்

தடுதத்ிட ம ் ளு ்கு ஒரு விழிப்புணரவ்ிலை ஏற்படுதத்ி அலத அறிவுறுதத்ிட மவண்டி 

அனுசரி ் ப் படும் ஒரு உை ளொவிய நி ழ்வு ஆகும்.  

 இது உை ம் முழுவதும் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்லத ளிை் தபரும்பொை்லமயொை 

மரணதத்ிற்கு  ொரணமொகும் வல யிை் தபரியவர ்ள் மற்றும் குழந்லத லள ் த ொை்லும் 

உைகிை் ஒரு மி ப்தபரிய ததொற்று வியொதி ஆகும்.   

 

உலக கருனண தினம் – நவம்ெர ்14 

 இது 1998ம் ஆண்டிை்,  ருலணமி ்  அரசு சொரொ அலமப்பு லள ் த ொண்ட நொடு ளிை் 

ஒரு கூட்டணியொை உை   ருலண இய ் த்தொை் நிறுவப்பட்டது.  

 இந்த ஆண்டிற் ொை  ருத்துரு எை்பது ‘எப்தபொழுததை்ைொம் முடியுமமொ அப்தபொழுது 

எை்ைொம்  ருலணயுடை் இருங் ள்‘ எை்பதொகும்.   

 

உலக நீரிழிவு சநாய் தினம் – நவம்ெர ்14 

 2021 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டு ளு ்கு இலடயிை் இந்தத ் திைத்திற் ொை  ருதத்ுரு 

எை்பது ‘நீரிழிவு மநொய் ் ொைச ்சிகிசல்சயிலை அணுகுதை்’ எை்பதொகும்.  

 இது முதை்முதைொ  1991ம் ஆண்டிை் உை  சு ொதொர நிறுவைம் மற்றும் சரவ்மதச நீரிழிவு 

மநொய் ் கூட்டலமப்பு ஆகிமயொரது பிர டைத்திை் மூைம் அனுசரி ் ப்பட்டது.  

 சொரை்ஸ் தபஸ்ட் எை்பவருடை் இலணந்து இை்சுலிலை ்  ண்டுபிடித்த பிரதடரி ் 

மபண்டிங் ் எை்பவரது பிறந்த திை அனுசரிப்பு நவம்பர ்14 அை்று வருவதொை், அந்த திைம் 

மதரந்்ததடு ் ப்பட்டது.  

 மமலும் 1991ம் ஆண்டிை், இந்த திைம் அவரது 100வது பிறந்த நொள் அனுசரிப்பிலை ் 

குறிதத்து.   

 

குழந்னதகள் தினம் – நவம்ெர ்14 

 இந்தியொவிை் முதை் பிரதமரொை பண்டித ஜவ ரை்ொை் மநருவிை் பிறந்த திைத்லத 

அனுசரிதத்ிட மவண்டி இது த ொண்டொடப் படுகிை்றது.  

 இந்தியொவிை் அை ொபொதத்ிை் 1889 ஆம் ஆண்டிை் பிறந்த பண்டித மநருவிை் 133வது பிறந்த 

திைத்லத இந்த ஆண்டு குறிப்பிடுகிை்றது.  

 முை்ைதொ , ஐ ்கிய நொடு ள் சலபயொை் த ொண்டொடப்படும் உை  குழந்லத ள் திைம் 

நவம்பர ்20 எை்பதொை், இந்தத் திைமம இந்தியொவிலும் குழந்லத ள் திைமொ  அனுசரி ் ப் 

பட்டது.    

 எைினும், ஜவஹரை்ொை் மநருவிை் மலறவிற்குப் பிறகு (1964), இந்தியப் பொரொளுமை்றதத்ிை் 

அவரது பிறந்த நொலள ் குழந்லத ள் நொளொ  அனுசரித்திட ஒரு தீரம்ொைம் 

நிலறமவற்றப்பட்டது.   
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ஜாரக்்கண்ட் உருவாக்கத் தினம் – நவம்ெர் 15 

 

 இது இந்தியொவிை் 28வது திைமொ  2000ம் ஆண்டு நவம்பர ் 15 அை்று பீ ொர ்சீரலமப்புச ்

சட்டத்தொை் உருவொ ் ப்பட்டது.  

 நவம்பர ் 15 எை்பது வரைொற்றுப் பு ழ்மி ்  ப வொை் பரச்ொ முண்டொ எை்பவரது பிறந்த 

திைமொ வும் அனுசரி ் ப்படுகிை்றது.  

 ஜொர ்் ண்ட் எை்பது புதரந்ிைம் அை்ைது  ொடு ளிை் நிைம் எை்றும் அறியப் படுகிை்றது.  

 இது இந்தியொவிை் யுமரைியம், நிை ் ரி மற்றும் லபலரட் ஆகியவற்லற உற்பத்தி 

தசய்யும் ஒமர மொநிைம் ஆகும்.  

 இது மசொட்டொ நொ ்பூர ்பீடபூமி மற்றும் சந்தொை் பர ்ொைொ ஆகிய  ொடு லள உள்ளட ்கி 

உள்ளது.   

 

ஜன்ஜாதிய சகௌரவ திவஸ் 2022 

 ஒரு பழங்குடியிைச ்சுதந்திரப் மபொரொட்ட வீரரொை பிரச்ொ முண்டொவிலை த ௌரவி ் ச ்

தசய்வதற் ொ  மவண்டி, ஜை்ஜொதிய த ௌரவ திவஸ் அை்ைது பழங்குடியிைரு ் ொை 

தபருலமமிகு திைம் எை்பது நவம்பர ்15 அை்று அனுசரி ் ப்படுகிை்றது.  

 நவம்பர ்15 எை்பது பிரச்ொ முண்டொவிை் பிறந்த திைத்லத ் குறி ்கிை்றது.  

 பிரமர ்நமரந்திர மமொடி, ரொஞ்சியிை் பிரச்ொ முண்டொவிை் நிலைவொ  தொரத்ி ஆபொ எை்று  

அறியப் படுகிை்ற ஒரு  ண் ொட்சியிலை அரப்்பணிதத்ொர.்   

 

சதசியெ் ெத்திரிக்னக தினம் – நவம்ெர் 16 

 இந்தியப் பத்திரில  மை்றமொைது 2022ம் ஆண்டிற் ொை மதசியப் பத்திரி ்ல  திைத்லத 

“மதசத்லத ்  ட்டலமப்பதிை் ஊட தத்ிை் பங்கு” எை்ற  ருதத்ுருவிை் கீழ் அனுசரிதத்து.  

 இது இந்தியப் பதத்ிரி ்ல  மை்றத்லத ் த ௌரவிதத்ு அதற்கு மரியொலத அளித்திட 

எண்ணுகிை்றது.  
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 இந்தியப் பத்திரி ்ல  மை்றமொைது 1966ம் ஆண்டு நவம்பர ் 16ம் மததி அை்று நிறுவப் 

பட்டது.  

 இந்த மை்றமொைது வழ ் மொ  ஓய்வு தபற்ற உசச்நீதிமை்ற நீதிபதியொை் (நீதிபதி ரஞ்சைொ 

பிர ொெ் மதசொய்) தலைலம தொங் ப்படுகிை்றது.  

 இந்தியப் பத்திரி ்ல  மை்றமொைது, இந்தியப் பத்திரி ்ல  ளிை் தசய்தி தவளியிடும் 

தரத்லத ஆய்வு தசய்வமதொடு, பத்திரி ்ல ச ் தசயை்பொடு ளிை் மீது ஒரு 

 ட்டுப்பொட்லடயும் லவதத்ுள்ளது.  

 1956ம் ஆண்டிை், முதைொவது பதத்ிரி ்ல  ஆலணயமொைது, பதத்ிரி ்ல த் துலறயிை் 

தநறியியை் ம ொட்பொடு லளப் பரொமரி ்கும் தபொறுப்புடை் கூடிய ஒரு சட்டப்பூரவ் 

அலமப்பிலை உருவொ ்கிட முடிவு தசய்தது.  

 பத்திரி ்ல யிை் தைிச ் சுதந்திரத்லதப் பொது ொத்திட அரசிை்  ருவி ள் மீது 

அதி ொரத்லதச ்தசலுதத்ும் ஒமர அலமப்பு இந்தியப் பத்திரி ்ல  மை்றம் ஆகும்.  

 

ெரவ்சதெ ெகிெ்புத் தன்னம தினம் – நவம்ெர ்16   

 இது பை்மு  ்  ைொசச்ொரங் ளு ்கு மதத்ியிை் சகிப்புத் தை்லமயிலை ் 

 ட்டலமத்திடுவலதயும், சகிப்புத் தை்லம எை்பது சமூ த்திை் ஒரு உள்ளட ்கிய பகுதி 

எை்ற  ருத்லதப் பரப்புவலதயும் எண்ணுகிறது.  

 1995 ஆம் ஆண்டிை் ஐ ்கிய நொடு ள் சலப ம ொத்மொ  ொந்தியிை் 125வது பிறந்த திை 

அனுசரிப்பிற்கு அஞ்சலி தசலுத்தியதை் மூைம் சரவ்மதச சகிப்புத் தை்லம ் ொை 

திைத்லத அனுசரித்திட ஆரம்பிதத்து.  

 யுதைஸ்ம ொ அலமப்பொைது, சகிப்புத் தை்லமலயயும், அகிம்லசலயயும் பரப்பிடச ்

தசய்வதற்கு யுதைஸ்ம ொ மதை்ஜீத் சிங் பரிசு எை்ற ஒை்லற உருவொ ்கியது.   

 

சதசியெ் ெெச்ிளம் குழந்னதகள் வாரம் – நவம்ெர் 15 முதல் 21 வனர   

 இந்த வொரம் சு ொதொரத் துலறயிை் பசச்ிளம் குழந்லத ளு ் ொை ஆமரொ ்கியதத்ிை் 

மு ்கியதத்ுவத்லத ஒரு முை்னுரிலமப் பகுதியொ  வலுப்படுத்திட எண்ணுகிை்றது.  

 இது பசச்ிளம் குழந்லத ளிை்  ொை ட்டத்திை் குழந்லத ளு ் ொை ஆமரொ ்கிய 

நிலைலம லள மமம்படுத்தச ் தசய்வதை் மூைம் குழந்லத இறப்பு விகிதத்லத ் 

குலறதத்ிட எண்ணுகிறது.  

 இந்த வொரதத்ிற் ொை  ருத்துரு எை்பது ‘பொது ொப்பு, தரம் மற்றும் அ ் லறயொ  வளரப்்பது 

– புதிதொ ப் பிறந்த ஒவ்தவொருவரிை் பிறப்புரிலம‘ எை்பதொகும்.  

 இந்திய பசச்ிளம் குழந்லத ளு ் ொை தசயை்திட்டமொைது 2014ம் ஆண்டிை் தசப்டம்பர ்

மொதத்திை் ஆரம்பி ் ப்பட்டது.  

 இது நொட்டிை் தடு ்  ் கூடிய குலறப் பிரசவங் லளயும், புதிதொ ப் பிறந்த குழந்லத ளிை் 

இறப்பு லளயும் குலற ் ச ் தசய்வலத அதி ரித்திட மவண்டும் எை்பதிை், ‘2030ம் 

ஆண்டிற்குள்ளொ  ஒற்லற இை ்கு பசச்ிளம் குழந்லத இறப்பு விகிதம்’ எை்ற 

இை ்கிலையும், ‘2030ம் ஆண்டிற்கு உள்ளொ  ஒற்லற இை ்கு குலறப் பிரசவ விகிதம்’ 

எை்ற இை ்கிலையும் அலடத்திட எண்ணுகிை்றது.   
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உலகெ் ெயன்ொட்டுத் தினம் - நவம்ெர ்10 

 ஒவ்ரவோ  ் ஆண்டும் நவம்ெ  ் மோததத்ின் இ ண்டோவது வியோைன் அன்று உலைப் 

ெயன்ெோட்டுத் தினமோனது அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 உலகை வோை்வதற்குச ்சிறந்த இடமோை மோற்றுவதற்கு ஒன்றிகணந்து பசயல்ெடை் கூடிய 

ெல்ரவறு சமூைங்ைகள ஒன்றிகணெ்ெரத இத்தினத்தின் ரநோை்ைமோகும். 

 சிறந்த த மோனப் பெோருட்ைகளை் ரைோருதல் என்ற ஒவ்பவோருப் ெயன ின் பெோறுெ்பு 

உண வ்ின் மீதும் இந்தத் தினம் ைவனம் பசலுத்துகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலைப் ெயன்ெோட்டுத ் தினத்தின் ைருதத்ுரு, "நமது சுைோதோ ம்" 

என்ெதோகும். 

 

சதசிய கல்வி தினம் - நவம்ெர ்11 

 இந்தியோவின் முதல் ைல்வி அகமசச்  ் பமௌலோனோ அபுல் ைலோம் ஆசோத் அவ ை்ளின் 

பிறந்த நோகளை் குறிை்கும் வகையில் ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் நவம்ெ  ் 11 ஆம் ரததியன்று 

இந்தத் தினமோனது பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இத்தினத்தின் ைருதத்ுரு, ‘ெோடத் திட்டத்திகன மோற்றுதல், 

ைல்விகய மோற்றுதல்’ என்ெதோகும். 
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 அவ  ்ஒரு அறிஞ ,் ைல்வியோள  ்மற்றும் சுதந்தி ெ் ரெோ ோட்ட வீ   ்ஆவோ  ்எை்பமதொடு, 

அவ  ்சுதந்தி  இந்தியோவின் ைல்வி முகறயின் ரமம்ெோட்டில் ஒரு முை்கியப் ெங்ல யும் 

வகிதத்வ  ்ஆவோ .் 

 இவருை்கு 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் மிை உய ிய விருதோன ெோ த  தன்ோ விருது 

அவ து ம ணத்திற்குெ் பின் வைங்ைெ்ெட்டது. 

 இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்வி நிறுவனங்ைள், இந்திய அறிவியல் ைல்வி நிறுவனங்ைள் 

மற்றும் ைட்டிடை்ைகல மற்றும் ைட்டிட வக ெடமோை்ைல் ைல்லூ ி ஆகியவற்கற 

நிறுவுவதில் இவ து ைருத்தோை்ைரம ைோ ணை் ை த்த்ோவோகும். 

 ரதசிய ைல்வி தின பைோண்டோட்டம் ஆனது முதல் முகறயோை 2008 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்11 

ஆம் ரததியன்று அெ்ரெோகதய குடிய சுத் தகலவ  ் பி தீெோ ெோட்டீல் அவ ை்ளோல் 

பதோடங்கி கவை்ைெ்ெட்டது. 

 

 

சொதுெ ்செனவ ஒலிெரெ்புத் தினம் - நவம்ெர ்12 

 1947 ஆம் ஆண்டு படல்லியில் உள்ள அகில இந்திய வோபனோலியின் அ ங்ைதத்ிற்கு M.K. 

ைோந்தி அவ ை்ள் ரமற்பைோண்ட முதல் மற்றும் ஒர  வருகையின் நிகனவோை இந்த 

தினமோனது பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 12 ஆம் ரததியன்று, பி ிவிகனை்குெ் பிறகு ஹ ியோனோவில் 

உள்ள குருமசத்தி தத்ில் தற்ைோலிைமோை குடிரயறிய இடம்பெய ந்்த மை்ைளிடம் 

(ெோகிஸ்தோனிலிருந்து அைதிைளோை வந்த மை்ைள்) ைோந்தி அவ ை்ள் உக யோற்றினோ .் 

 இந்த தினமோனது 2000 ஆம் ஆண்டில் பெோதுச ்ரசகவ ஒலிெ ெ்புத ்தினம் அல்லது ஜன 

பி சோ ன் திவோஸ் என அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 
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உலக நாள்ெட்ட நுனரயீரல் அனடெ்பு சநாய் தினம் - நவம்ெர் 16 

 

 நோள்ெட்ட நுக யீ ல் அகடெ்பு ரநோயோனது, உலைளவில் ஏற்ெடும் இறெ்புைளுை்ைோன 

மூன்றோவது முை்கிய ைோ ணமோை உள்ளது. 

 நவம்ெ  ் மோதத்தின் மூன்றோவது புதன்கிைகமயன்று (இந்த ஆண்டு நவம்ெ  ் 16), உலை 

உலை நோள்ெட்ட நுக யீ ல் அகடெ்பு ரநோய் தினமோனது அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இதத்ினத்தின் ைருதத்ுரு "உங்ைள் வொழ்விற்ைோன நுக யீ ல்" 

என்ெதோகும். 

 இது நோள்ெட்ட நுக யீ ல் அகடெ்பு ரநோய்ை்ைோன ஒரு உலைளோவிய முன்பனடுெ்பு 

அகமெ்பினோல் (GOLD) ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 

சதசிய வலிெ்பு சநாய் தினம் - நவம்ெர ்17 

 வலிெ்பு ரநோய் என்று அகைை்ைெ்ெடும் ஒரு பதோட ச்ச்ியோன மூகள ரநோய் ஆனது ைோல 

இகடபவளியில் "வலிெ்பு" அல்லது "கை ைோலிழுெ்பு" என்று குறிை்ைெ்ெடுகிறது. 
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 ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டின் நவம்ெ  ்மோதம் ஆனது வலிெ்பு ரநோய் குறிதத் விழிெ்புண வ்ு மோதமோை 

அனுச ிை்ைெ் ெடுவமதொடு இந்தப் ெயங்ை மோன ரநோயின் அறிகுறிைள், முன் அறிகுறிைள் 

மற்றும் தோை்ைம் குறிதத்ு மை்ைளுை்கு விழிெ்புண வ்ிலை ஏற்ெடுத்தச ்தசய்வதற்ைோைவும் 

அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன ரதசிய வலிெ்பு ரநோய் விழிெ்புண வ்ு மோதத்தின் (NEAM) ைருதத்ுரு 

"ME இல்லோமல் NEAM இல்கல" என்ெதோகும். 

 

உலகத் தத்துவ தினம் - நவம்ெர ்17 

 இது ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் நவம்ெ  ்மோததத்ின் மூன்றோவது வியோைன் அன்று (இந்த ஆண்டு 

நவம்ெ  ்17) அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 யுபனஸ்ரைோ அகமெ்ெோனது இத்தினதத்ிகன ச வ்ரதச தினமோை அறிவிதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன உலைத் ததத்ுவ தினதத்ின் ைருதத்ுரு 'எதி ை்ோலத்தின் மனிதன்' 

என்ெதோகும். 

 

ெரவ்சதெ மாணவர் தினம் – நவம்ெர ்17 

 இ ண்டோம் உலைெ் ரெோ ின் ரெோது ெ் ோை் நை ில் நகடபெற்ற நிைை்வுைள் ைோ ணமோை, 

நவம்ெ  ்17 ஆம் ரததியோனது ச வ்ரதச மோணவ  ்தினமோை அனுச ிை்ைெ்ெட்டது. 

 1939 ஆம் ஆண்டில் ெ் ோை் ெல்ைகலை் ைைைத்கத நோஜிை்ைள் தோை்கிய ரெோது அகதை் ைோத்த 

மோணவ  ் ஆ வ்ல ை்ளின் துணிசச்கலை் பைௌ விை்கும் வகையில் இந்த நோள் 

அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்த நோள் மோணவ ை்ளின் ஒதத்ுகைெ்பு, ென்முைத் தன்கம மற்றும் ென்முை ் 

ைலோசச்ோ த்கதப் ரெோற்றுகிறது. 

 

உலக குனறெ்பிரெவ சிசு தினம்- நவம்ெர் 17 

 உலை சுைோதோ  அகமெ்பின் கூற்றுெ் ெடி, குகறெ்பி சவ சிசு என்ெது ை ெ்்ெ ைோலதத்ின் 37 

வோ ங்ைள் நிகறவகடவதற்கு முன்பு உயிருடன் பிறந்த குைந்கதைள் என வக யறுை்ைெ் 

ெடுகிறது. 

 இது மிைவும் முன்கூட்டிய (28 வோ ங்ைளுை்கும் குகறவோனது), மிைை் குகறெ்பி சவம் (28 

முதல் 32 வோ ங்ைள்) மற்றும் சற்று முந்கதயது முதல் மிை தோமதமோன முன்கூட்டிரய 

பிறந்த (32 முதல் 37 வோ ங்ைள்) பிற வகை குைந்கதைகளயும் உள்ளடை்கியது. 

 குகறெ் பி சவம், அதோவது ை ெ்்ெதத்ின் 37 வோ ங்ைளுை்கு முன் ஒரு குைந்கத பிறெ்ெரத 

ெசச்ிளம் குைந்கதைள் அதிைம் இறெ்ெதற்கு ஒரு மிைெ்பெ ிய ைோ ணமோகும். 

 ைங்ைோரு இனம் சோ ந்்த தோய்ப் ெ ோம ிெ்பு என்ெது குகறமோத அல்லது குகறெ் பி சவ 

குைந்கதைளுை்ைோன ெ ோம ிெ்பு முகறயோகும். 

 இது குகறெ்பி சவ குைந்கதைளுை்ைோன மநரடியொ  உடை் ரதீியிை் பதோட ப்ு பைோள்ளச ்

பசய்யும் ஒரு முகறயோகும். 

 இந்த ஆண்டிற்ைோன இந்தத் தினதத்ின் ைருதத்ுரு, 'ஒரு பெற்ரறோ ின் அ வகணெ்பு: ஒரு 

சை்தி வோய்ந்த சிகிசக்ச. பிறந்த தருணதத்ிலிருந்து ரதோலுடன் பதோட ப்ுபைோள்ள பசய்தல்' 

என்ெதோகும். 
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அகில இந்தியக் கூட்டுறவு வாரம் - நவம்ெர ்14 முதல் 20 வனர 

 இந்த ஆண்டின் "அகில இந்தியை் கூட்டுறவு வோ ை் பைோண்டோட்டங்ைளின் ைருதத்ுரு, 

"இந்தியோ@75" கூட்டுறவுைளின் வள ச்ச்ி மற்றும் எதி ை்ோலம்" என்ெதோகும். 

 தற்ரெோது இந்தியோ உலகின் மிைெ்பெ ிய கூட்டுறவு அகமெ்ெோை மோறியுள்ளது. 

 இந்த வோ  அனுச ிெ்ெோனது முதன் முதலில் இந்தியோவில் 1953 ஆம் ஆண்டில் அனுச ிை்ைெ் 

ெட்டது. 

 கூட்டுறவு அகமெ்புைளின் உசச்நிகல அகமெ்ெோன இந்திய ரதசிய ் கூட்டுறவு சங்ைம் 

இதகன அனுச ிை்கிறது. 

 

 

சதசிய இயற்னக மருத்துவ தினம் - நவம்ெர் 18 

 

 இது நவம்பர ் 18, 2018 அை்று ஆயுெ் அலமசச் த்தொை் (ஆயுரம்வதம், மயொ ொ மற்றும் 

இயற்ல  மருதத்ுவம், யுைொைி, சிதத்ொ மற்றும் மஹொமிமயொபதி) நிறுவப்பட்டது. 

 1945 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்18 ஆம் மததியிை், ம ொதம்ொ  ொந்தி அகிை இந்திய மநசச்ர ் ்யூர ்

அற ் ட்டலளயிை் தலைவரொ  ஆைொர.் 

 எைமவ, இந்த நொள் மதசிய இயற்ல  மருதத்ுவத ்திைமொ   லடபிடி ்  மதரவ்ு தசய்யப் 

பட்டது. 

 இயற்ல  சிகிசல்சயிை் பைை் லள அலைதத்ுத் தரப்பு ம ் ளு ்கும் கிலட ் ச ்

தசய்யும் மநொ ்கிை் ஒப்பந்ததத்ிை் ல தயழுதத்ிட்டது. 

 இந்த ஆண்டு நி ழ்விை்  ருத்துரு: "இயற்ல  மருதத்ுவம்: ஒரு ஒருங்கிலணந்த 

மருத்துவம்" ஆகும். 
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 இயற்ல  மருதத்ுவம் எை்ற தசொை் தஜரம்ைியிை் ஜொை் தெை் எை்பவரொை் 1895 ஆம் 

ஆண்டிை் உருவொ ் ப்பட்டு, தபைடி ்ட் ைஸ்ட்டொை் பிரபைப் படுத்தப்பட்டது. 

 ைஸ்ட் 'நவீை இயற்ல  மருதத்ுவத்திை் தந்லத' எை்றும் குறிப்பிடப்படுகிறொர.் 

 

குழந்னதகள் ொலியல் வன்சகாடுனம தடுெ்புக்கான உலக தினம் - நவம்ெர ்18 

 ஐ.நொ தபொதுச ்சலப நவம்பர ்18 ஆம் மததிலய குழந்லத பொலியை், வை்த ொடுலம மற்றும் 

வை்முலறலயத் தடுப்பதற்கும் குணப்படுதத்ுவதற்குமொை உை  திைமொ  

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 குழந்லத பொலியை் வை்த ொடுலமயிை் பொதிப்பு லள உை ளொவியப் பொரல்வலய ் 

த ொண்டு வருவலத மநொ ் மொ  ் த ொண்ட புதிய உை  திைம் இதுவொகும். 

 இதற் ொை தீரம்ொைம் சியரொ லிமயொை் மற்றும் லநஜீரியொவொை் த ொண்டு வரப்பட்டு 

120 ்கும் மமற்பட்ட நொடு ளொை் ஆதரவு வழங் ப்பட்டது. 

 

 

உலக நுண்ணுயிர் எதிரெ்்பு விழிெ்புணரவ்ு வாரம் - நவம்ெர் 18 முதல் 24 வனர 
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 இந்த ஆண்டு இந்த அனுசரிப்பிை்  ருதத்ுரு  "ஒை்றொ  நுண்ணுயிர ்எதிரப்்லபத் தடுப்பது" 

எை்பதொகும்.  

 மருந்து ளிை் பயை்பொட்டிற்கு எதிரொ  பொ ்டீரியொ மொறும் மபொது நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு 

ஏற்படுகிறது.  

 மைிதர ்மளொ விைங்கு மளொ அை்ைொமை் பொ ்டீரியொ ் மள நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பி லள 

எதிர ்்கும். 

 உை  சு ொதொர அலமப்பு 2015 ஆம் ஆண்டிை் "உை  நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு விழிப்புணரவ்ு 

வொரத்லத" ததொடங்கியது. 

 

மகளிர ்சதாழில்முனனசவார ்தினம் – நவம்ெர ்19 

 இது பெட் பிரயோனிய ,் அனிமல் ஃரெ  ்மீடியோ அகமெ்பின் நிறுவன  ்மற்றும் எல்லிஸ் 

ஐலண்ட் பைௌ வ விருது பெற்றவருமோன பவண்டி டயமண்ட் என்ெவ ோல் நிறுவெ்ெட்டு 

பசயல்ெடுதத்ெ் ெட்டது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் 144 நோடுைள் ஒட்டு பமோத்தமோை இகணந்து இந்த நோளிகன 

அங்கீை ிதத்ுள்ளன. 

 

 

ெரவ்சதெ ஆண்கள் தினம் (IMD) - நவம்ெர ்19 

 இது ஆண்ைளின் ைலோசச்ோ , அ சியல் மற்றும் சமூைெ் பெோருளோதோ ம் சோ ந்்த 

சோதகனைகள அங்கீை ிதத்ு அதகன ் பைோண்டோடச ் தசய்வதற்ைோன ஒரு வருடோந்தி  

உலைளோவிய அனுச ிெ்புத் தினமோகும். 

 ச வ்ரதச ஆண்ைள் தினமோனது ச வ்ரதச மைளி  ்தினத்கதெ் ரெோல் (மோ ச் ் 08) ஐை்கிய 

நோடுைள் சகெயோல் அதிைோ ெ் பூ வ்மோை அங்கீை ிை்ைெ்ெடவில்கல. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இந்தத் தினதத்ின் ைருதத்ுரு, "ஆண்ைளுை்கும் சிறுவ ை்ளுை்கும் 

உதவுதல்" என்ெதோகும். 

 

உலக கழிவனற தினம் - நவம்ெர் 19 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இதத்ினத்தின் ைருதத்ுரு, ‘புலெ்ெடோதவற்றிகனப் புலெ்ெடை் 

கூடியதோை மோற்றுதல்’ என்ெதோகும். 

 ரெோதிய துெ்பு வு ரெணுதல் அகமெ்புைள் இல்லோமலிருெ்ெது, மனிதை் ைழிவுைகள 

ஆறுைள், ஏ ிைள் மற்றும் மண்ணில் ெ ெ்பி, நிலத்தடி நீ  ் ஆதோ ங்ைகள எவ்வோறு 

மோசுெடுதத்ுகிறது என்ெகத இதத்ினம் ஆ ோய்கிறது. 
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 நிகலயோன ரமம்ெோட்டு இலை்கு (SDG) 6.2: 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அகனவருை்கும் 

ெோதுைோெ்ெோன ைழிவகறைள் கிகடை்ைெ் பெறுவகத உறுதி பசய்வது என்ற ஒரு 

வோை்குறுதிகய உலை நோடுைள் பூ த்்தி பசய்வகத ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 சிங்ைெ்பூ  ்அ சோனது இது பதோட ெ்ோன தீ ம்ோனதக்த முன்கவதத்கதயடுதத்ு, 2013 ஆம் 

ஆண்டில் ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெயோனது இந்த நோகள அறிவித்தது. 

 193 உறுெ்பின  ்நோடுைகளை் பைோண்ட ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெயின் முன் கவை்ைெ் 

ெட்ட சிங்ைெ்பூ ின் முதல் தீ ம்ோனம் இதுவோகும். 

 ஐை்கிய நோடுைள் - தண்ணீ  ்வள அகமெ்ெோனது உலை ைழிவகற தினதத்ின் அதிைோ ெ் 

பூ வ் குழுத் தகலகம (அகவை் கூட்டுந )் அகமெ்ெோகும்.  

 

சதசிய ஒருங்கினணெ்பு தினம் - நவம்ெர் 19 

 இது இந்தியோவின் முதல் பெண் பி தம  ் இந்தி ோ ைோந்தி அவ ை்ளின் பிறந்தநோகள 

நிகனவு கூரும் வகையில் அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இது ஒற்றுகம, அகமதி, அன்பு மற்றும் சரைோத த்துவத்கதெ் ரெணுவதற்கு மை்ைகள 

ஊை்குவிெ்ெதற்ைோன ஒரு தினமோகும். 

 இந்தி ோ ைோந்தி அவ ை்ள் 'இந்தியோவின் இரும்புெ் பெண்மணி' என்று அகைை்ைெ் ெட்டோ .் 

 இந்தி ோ ைோந்தி அவ ை்ள் 1917 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்19 ஆம் ரததியன்று உதத் ெ் பி ரதச 

மோநிலதத்ிலுள்ள அலைோெோதத்ில் பிறந்தோ .் 

 அவர ் 1959 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரதசிய ைோங்கி ஸின் தகலவ ோை ரத ந்்பதடுை்ைெ் 

ெட்டோ .் 

 1971 ஆம் ஆண்டில் மிை உய ிய குடிகம விருதோன 'ெோ த  தன்ோ' மற்றும் 1984 ஆம் 

ஆண்டில் பலனின் அகமதிெ் ெ ிசு ஆகிய விருதுைள் அவருை்கு வைங்ைெ்ெட்டன. 

 இலண்டனில் உள்ள ரமடம் டுசோட்ஸ் அருங்ைோட்சியைத்தில் அவருை்பைன பமழுகுச ்சிகல 

நிறுவெ்ெட்ட முதல் பெண்மணிைளில் இந்தி ோ ைோந்தியும் ஒருவ  ்ஆவோ .் 

 

ொனலெ் சொக்குவரத்தினால் ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ளுக்கான உலக நினனவு தினம் - 

நவம்ெர ்20 

 இது ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் நவம்ெ  ்மோதத்தின் மூன்றோவது ஞோயிற்றுை்கிைகமயன்று (இந்த 

ஆண்டு நவம்ெ  ்20 அன்று) அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்த உலைளோவியத் தினமோனது சோகலப் ரெோை்குவ த்து விெதத்ுை்ைளோல் ெோதிை்ைெ் 

ெட்டவ ை்ள், இறந்தவ ை்ள் அல்லது ெலதத் ைோயம் அகடந்தவ ை்கள நிகனவு 

கூ வ்தற்ைோன ஒரு தினமோகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைோன இதத்ினதத்ின் ைருத்துரு, "நீதி" என்ெதோகும். 

 உலை வோைன எண்ணிை்கையின் சுமோ  ் 1 சதவீத வோைனங்ைளோனது இந்தியோவில் 

ெயன்ெடுத்தெ் ெடுகிறது. 

 இருெ்பினும், 2020 ஆம் ஆண்டில் ெதிவோன உலை சோகல விெதத்ுை்ைளில் 6 சதவீதம் ஆனது 

இந்தியோவில் தோன் நிைை்ந்துள்ளன. 

 சோகல அகமதி அகமெ்பு ஆனது 1993 ஆம் ஆண்டு சோகலெ் ரெோை்குவ தத்ினோல் 

ெோதிை்ைெ் ெட்ரடோருை்ைோன உலை நிகனவு தினத்கதத் பதோடங்கியது. 
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உலக குழந்னதகள் தினம் - நவம்ெர ்20 

 இந்த ஆண்டிற்ைோன இந்தத் தினத்தின் ைருதத்ுரு, "ஒவ்பவோரு குைந்கதைளுை்குமோன 

உள்ளடை்ைத் திட்டங்ைள்" என்ெதோகும். 

 இத்தினமோனது முதன்முதலில் 1954 ஆம் ஆண்டில் உலைளோவிய குைந்கதைள் தினமோை 

நிறுவெ் ெட்டது. 

 இந்தத் ரததியோனது, 1959 ஆம் ஆண்டில் ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ் சகெ 

குைந்கதைளுை்ைோன உ ிகமைள் பி ைடனத்கத ஏற்றுை் பைோண்ட ஒரு தினமோகும். 

 1989 ஆம் ஆண்டில் ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ் சகெயோனது குைந்கதைள் உ ிகமைள் 

பதோட ெ்ோன உடன்ெடிை்கையிகன ஏற்றுை் பைோண்ட ரததியும் இதுவோகும். 

 

 

உலகத் சதானலக்காட்சி தினம் - நவம்ெர ்21 

 1996 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ்21 மற்றும் 22 ஆகிய ரததிைளில் ஐை்கிய நோடுைள் சகெயோனது 

முதல் உலைத் பதோகலை்ைோட்சி மன்றத்கத நடத்தியது. 

 பதோகலை்ைோட்சியோனது 1924 ஆம் ஆண்டில் ஜோன் ரலோகி ரெ ட்் என்ெவ ோல் 

ைண்டுபிடிை்ைெ் ெட்டது. 

 1959 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் பதோகலை்ைோட்சி அறிமுைெ்ெடுதத்ெ்ெட்டது. 

 ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் ைல்வி, அறிவியல் மற்றும் ெண்ெோட்டு அகமெ்பு பதோகலை் 

ைோட்சியிகன அறிமுைெ்ெடுதத்ுவதற்கு இந்தியோவுை்கு உதவியது. 

 பதோகலை்ைோட்சி அறிமுைெ்ெடுத்தெ்ெட்ட முதல் முெ்ெது ஆண்டுைளோை, தூ த் ஷ்ன் 

மட்டுரம இந்தியோவில் ரதசிய அளவிலோன ஒளிெ ெ்பு நிறுவனமோை விளங்கியது. 

 

உலக மீன்வள தினம் - நவம்ெர் 21 

 1997 ஆம் ஆண்டில் புதுபடல்லியில் நகடபெற்ற “உலை மீன் வள ெ்்பு மற்றும் மீன் 

பதோழிலோள  ்மன்றத்தின்” ரெோது பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 இது 18 நோடுைளின் பி திநிதிைளுடன் கூடிய "உலை மீன்வள மன்றம்" நிறுவெ் ெடுவதற்கு 

வழிவகுத்தது. 
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 புதுபடல்லியில் நகடபெற்ற ச வ்ரதச மீன்வள அகமெ்பின் பதோடை்ை விைோகவை் 

குறிை்கும் வகையில், 2015 ஆம் ஆண்டில் முதலோவது உலை மீன்வள தினமோனது 

பைோண்டோடெ் ெட்டது. 

 மீன்வளத் துகறயோனது, இந்த ஆண்டு வளமோன ைடல் சுற்றுசச்ூைல் அகமெ்பு மற்றும் 

நிகலயோன மீன்வளத்தின் முை்கியத்துவம் குறித்த விழிெ்புண க்வ ஏற்ெடுத்தும் 

வகையில், டோமன் ெகுதியில் இத்தினத்கத ் பைோண்டோடியது. 

 ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் கூற்றுெ்ெடி, பமோத்த உலை மீன்வளத்தில் மூன்றில் இ ண்டு 

ெங்கு மீன்ைள் பிடிை்ைெ்ெட்டுள்ளன. 

 மீன் வள ெ்்பு பதோழில் மூலம் மீன் உற்ெதத்ியில் உலகின் இ ண்டோவது பெ ிய நோடோை 

இந்தியோ உள்ளது. 

 உலை மீன் உற்ெத்தியில் இந்தியோ 7.7% ெங்கிகனை் பைோண்டுள்ளதோல், உலைளவில் 

நோன்ைோவது பெ ிய மீன் ஏற்றுமதியோள ோை இந்தியோ உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், ெோலரசோ  ் மோவட்டம் (ஒ ிசோ) இந்தியோவின் "சிறந்த ைடல்சோ  ்

மோவட்டம்" என்ற விருகதெ் பெற்றது. 

 

உலகெ் ொரம்ெரிய வாரம் - நவம்ெர் 19 முதல் 25 வனர 

 உலைப் ெோ ம்ெ ிய வோ மோனது ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் நவம்ெ  ் 19 முதல் நவம்ெ  ் 25 ஆம் 

ரததி வக  பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 

 இது ைலோசச்ோ ம் மற்றும் ெோ ம்ெ ியதத்ின் ெோதுைோெ்கெ ரமம்ெடுத்தச ் தசய்வகத 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 உலைப் ெோ ம்ெ ிய வோ மோனது இந்தியத் பதோல்லியல் துகறயினோல் பைோண்டோடெ் 

ெடுகிறது. 

 இந்தியத் பதோல்லியல் துகறயோல் 3,691 நிகனவுச ்சின்னங்ைள் ெோதுைோை்ைெ் ெடுகின்றன. 

 உத்த ெ் பி ரதச மோநிலதத்ில், அதிை எண்ணிை்கையிலோன நிகனவுச ் சின்னங்ைள் 

அகமந்துள்ளது. 

 இவற்றில் சுமோ  ்40 நிகனவுச ்சின்னங்ைள் யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் உலைப் ெோ ம்ெ ியத ்

தளங்ைளின் கீை் ெட்டியலிடெ்ெட்டுள்ளன. 

 உலகிரலரய அதிைளவில் ெோ ம்ெ ியத ் தளங்ைகளை் பைோண்ட ஆறோவது நோடு 

இந்தியோவோகும். 

 

செண்களுக்கு எதிரான வன்முனறகனள ஒழிெ்ெதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - நவம்ெர ்

25 

 இத்தினமோனது, 1960 ஆம் ஆண்டில்  ஃரெல் ட்ருஜிரலோவின் ைட்டகளயின் ரெ ில் ெடு 

பைோகல பசய்யெ்ெட்ட படோமினிைன் குடிய சிகனச ்ரச ந்்த ஆ வ்ல ை்ளோன மி ோெோல் 

சரைோத ிைளுை்ைோன நிகனவு நோளோகும். 

 பெண்ைளுை்கு எதி ோன அகனத்து வகையோன ெோகுெோடுைகளயும் நீை்குவதற்ைோன 

உடன்ெடிை்கையோனது, 1979 ஆம் ஆண்டில் ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெயோல் ஏற்றுை் 

பைோள்ளெ் ெட்டது. 
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 ெோலின அடிெ்ெகடயிலோன வன்முகறை்கு எதி ோை கு ல் பைோடுை்கும் நோளோை நவம்ெ  ்25 

ஆம் ரததியோனது 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுச ிை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இந்தத் தினதத்ின் ைருத்துரு, ‘UNITE! பெண்ைள் மற்றும் சிறுமிைளுை்கு எதி ோன 

வன்முகறகய முடிவுை்குை் பைோண்டு வருவதற்ைோன நடவடிை்கை' என்ெதோகும். 

 

உலக ஆலிவ் மர தினம் - நவம்ெர் 26 

 உலை ஆலிவ் ம  தினமோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் நகடபெற்ற யுபனஸ்ரைோ அகமெ்பின் 

40வது பெோது மோநோட்டில் அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 

 ஆலிவ் ம மோனது, குறிெ்ெோை ஆலிவ் கிகளயோனது அகமதி, ஞோனம் மற்றும் 

நல்லிணை்ைத்கத ் குறிை்கிறது. 

 இதன் ச ோச ி ஆயுட்ைோலம் சுமோ  ்500 ஆண்டுைளோகும், ஆனோல் ஆலிவ் ம ங்ைள் அதற்கும் 

ரமற்ெட்ட ைோலங்ைள் வக  பசழித்து வளரும். 

 அகவ முதலில் ஆசியோ கமன  ்ெகுதியிகனச ்ரச ந்்தகவயோகும். 

 

 

அரசியலனமெ்புத் தினம் - நவம்ெர் 26 

 ஒவ்ரவோ  ் ஆண்டும் நவம்ெ  ் 26 ஆம் ரததியன்று அ சியலகமெ்புத் தினமோனது 

பைோண்டோடெ் ெடுகிறது. 

 அ சியலகமெ்புத் தினமோனது 2015 ஆம் ஆண்டில் அறிவிை்ைெ் ெட்டது. 

 இது சம்விதன் திவோஸ் அல்லது ரதசிய சட்ட தினம் என்றும் அகைை்ைெ் ெடுகிறது. 

 அ சியலகமெ்புச ்சட்டம் ஏற்றுை் பைோள்ளெ் ெட்டகதை் குறிை்கும் வகையில் இந்த நோள் 

பைோண்டோடெ் ெடுகிறது. 

 இந்திய அ சியலகமெ்புச ் சட்டமோனது 1949 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் 26 ஆம் ரததியன்று 

ஏற்றுை் பைோள்ளெ் ெட்டது. 

 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 26 ஆம் ரததியன்று அ சியலகமெ்புச ்சட்டம் நகடமுகறை்கு 

வந்ததகனை் குறிை்கும் வகையில், ஒவ்ரவோ  ் ஆண்டும் ஜனவ ி 26 ஆம் ரததியன்று 

இந்தியோவில் குடிய சு தினம் பைோண்டோடெ் ெடுகிறது. 
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சதசியெ் ொல் தினம் - நவம்ெர ்26 

 பவண்கமெ் பு ட்சிகய முன்னின்று வழி நடத்தியப் பெருகமை்கு ிய டோை்ட  ் வ க்ீஸ் 

கு ியன் அவ ை்ளின் நிகனவோை இந்தத ்தினமோனது இந்தியோ முழுவதும் அனுச ிை்ைெ் 

ெடுகிறது. 

 இந்தியோவில் ரதசியப் ெோல் தினம் 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் ைகடபிடிை்ைெ் ெடுகிறது. 

 இதற்ைோன முன்பனடுெ்பிகன இந்தியப் ெோல் சங்ைம் (IDA) ரமற்பைோண்டது. 

 ஐை்கிய நோடுைள் சகெயின் உணவு மற்றும் ரவளோண் அகமெ்ெோனது ஜூன் 01 ஆம் 

ரததியன்று உலை ெோல் தினத்திகன அனுச ிை்கிறது. 

 

 

சதசிய மாணவர் ெனட தினம் - நவம்ெர ்27 
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 ரதசிய மோணவ  ்ெகடயோனது அதன் 74வது எழுசச்ி தினத்கதை் பைோண்டோடியது. 

 இது உலகின் மிைெ்பெ ிய சீருகட இகளரயோ  ்அகமெ்ெோகும். 

 ரதசிய மோணவ  ்ெகடயோனது நோட்டின் இ ண்டோவது ெோதுைோெ்புெ் ெகடெ்பி ிவு என்றும் 

அறியெ்ெடுகின்றன. 

 இந்தெ் ெகடெ்பி ிவோனது, நோடு முழுவதும் ெல்ரவறு நிவோ ண நடவடிை்கைைளுை்கு 

பெரும் ெங்ைளிெ்கெ வைங்கியுள்ளது. 

 ரதசிய மோணவ  ்ெகடயோனது, 1948 ஆம் ஆண்டு ரதசிய மோணவ  ்ெகடச ்சட்டதத்ின் கீை் 

1948 ஆம் ஆண்டில் உருவோை்ைெ்ெட்டது. 

 

இந்திய உறுெ்பு தான தினம் - நவம்ெர் 27 

 2021 ஆம் ஆண்டு வக , இந்திய உறுெ்பு தோன தினமோனது நவம்ெ  ் 27 ஆம் ரததியன்று 

அனுச ிை்ைெ்ெட்டது. 

 இந்தியோவில் ஜூகல மோதமோனது உடல் உறுெ்பு தோன மோதமோை அனுச ிை்ைெ்ெடும் என 

NOTTO அகமெ்பு (National Organ and Tissue Transplant Organization) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இனி இந்திய உறுெ்பு தோன தினமோனது ஆைஸ்ட் 03 ஆம் ரததி பைோண்டோடெ்ெடும். 

 1994 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 03 ஆம் ரததியில், இந்தியோவில் பவற்றிை மோை ரமற் 

பைோள்ளெ்ெட்ட ரநோயுற்ற நெ  ் ஒருவ ின் இதய மோற்று அறுகவச ் சிகிசக்சயின் 

நிகனவோை ஆைஸ்ட் 03 ஆம் ரததியோனது ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட்டது. 

 இறெ்பிற்குெ் பின் உறுெ்புைகள தோனம் பசய்வதோை உறுதிபமோழி எடுெ்ெதற்கு 

மோணவ ை்கள ஊை்குவிெ்ெதும், உறுெ்பு தோனதத்ின் முை்கியதத்ுவம் குறிதத் 

விழிெ்புண க்வெ் ெ ெ்புவதும் இந்நோளின் ரநோை்ைமோகும். 

 ஆைஸ்ட் 13 ஆம் ரததியோனது உலை உறுெ்பு தோன தினமோை பைோண்டோடெ்ெடுகிறது. 
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ொலஸ்தீன மக்களுடனான ெரவ்சதெ ஒற்றுனம தினம் - நவம்ெர ்29 

 அகமதியோன முகறயிலோன ெோலஸ்தீன-இஸ்ர ல் தீ ம்ோனத்கத ஊை்குவிெ்ெரதோடு, 

ெோலஸ்தீன மை்ைள் எதி ப்ைோள்ளும் பி சச்கனைள் குறிதத்ு அதிைளவு விழிெ்பு உண க்வப் 

ெ ெ்புவகதயும் இந்தத் தினம் ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 1947 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தன்று ெோலஸ்தீனெ் பி ிவிகன குறிதத்த ் தீ ம்ோனத்கத 

ஐை்கிய நோடுைள் பெோதுச ்சகெ ஏற்றுை் பைோண்டது. 

 இன்று 4.75 மில்லியன் ெோலஸ்தீனிய ை்ள் ைோசோ ெகுதி மற்றும் ரமற்குை் ைக யில் ெ விை் 

ைோணெ்ெடுகின்றன .் 

 

இரொயனெ் சொரில் ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ளுக்கான நினனவு நாள் - நவம்ெர ்30 

 இந்தத் தினமோனது இ சோயனெ் ரெோ ினோல் ெோதிை்ைெ்ெட்டவ ை்கள நிகனவு கூ வ்ரதோடு, 

இ சோயன ஆயுதங்ைகளத் தகட பசய்யும் அகமெ்பிற்ைோன உறுதிெ்ெோட்டிகனயும் 

உறுதிெ்ெடுதத்ுகிறது.  

 ரமலும் இது அகமதி, ெோதுைோெ்பு மற்றும் ெலத ெ்பு இலை்குைகள ரமம்ெடுத்துவகத 

ரநோை்ைமோைை் பைோண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தினமோனது, ஐை்கிய நோடுைள் சகெயினோல் (UN) அதிைோ ெ்பூ வ்மோை அங்கீை ிை்ைெ் 

ெட்டு 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் ைகடபிடிை்ைெ் ெடுகிறது. 

 முன்னதோை, இ சோயன ஆயுதங்ைள் உடன்ெடிை்கையோனது 1997 ஆம் ஆண்டில் 

நகடமுகறை்கு வந்த ஏெ் ல் 29 ஆம் ரததியோனது இதத்ிைதத்ிலை அனுச ிெ்ெதற்ைோன 

ரததியோைத் ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட்டது. 

 இதற்கிகடயில், அதற்குெ் ெதிலோை ஏெ் ல் 29 ஆம் ரததியோனது "ச வ்ரதச இ சோயன 

ஆயுதத் தகட அகமெ்பின் துவ ்  தினம்" என்று நியமிை்ைெ்ெட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் நகடபெற்ற, இ சோயன ஆயுத உடன்ெடிை்கைை்ைோன 20வது ெங்கு 

தோ  ை்ள் மோநோட்டில் இந்தத் தினதத்ிற்ைோன ரததியோனது நவம்ெ  ் 30 ஆம் ரததிை்கு 

மோற்றெ்ெட்டது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

QS அனமெ்பின் நினலத்தன்னம தரவரினெ 2023 

 இந்தத் த வ ிகசயின் முதல் ெதிெ்ெோனது உலைம் முழுவதும் உள்ள உய ை்ல்வி 

நிறுவனங்ைளில் சமூைம் மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் நிகலத்தன்கமயின் பசயல்திறகன 

கமயமோைை் பைோண்டு பவளியிடெ்ெட்டது. 

 ெதிகனந்து இந்திய நிறுவனங்ைள் மற்றும் ெல்ைகலை் ைைைங்ைள் QS அகமெ்பின் 2023 

ஆம் ஆண்டிற் ொை நிகலயோன த வ ிகசயில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

 மும்கெயின் இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்விை் ைைைம் (172), படல்லியின் இந்தியத் 

பதோழில்நுட்ெை் ைல்விை் ைைைம் மற்றும் ஜவஹ ல்ோல் ரநரு ெல்ைகலை்ைைைம் ஆகியகவ 

இத்த வ ிகசயில் இடம்பெற்றுள்ளன. 

 இதில் இடம் பெற்ற 15 நிறுவனங்ைளில், ஏழு இந்தியத் பதோழில்நுட்ெை் ைல்விை் ைைைங்ைள் 

மற்றும் இந்திய அறிவியல் ைல்விை் ைைைங்ைள் உள்ளன. 

 படல்லி ெல்ைகலை்ைைைம், ஜோதவ்பூ  ் ெல்ைகலை்ைைைம், அலிைோ  ் முஸ்லிம் ெல்ைகலை் 

ைைைம் மற்றும் ெனோ ஸ் இந்து ெல்ைகலை்ைைைம் ஆகியகவயும் இெ்ெட்டியலில் இடம் 

பெற்றுள்ளன. 

 இருெ்பினும், இந்திய ் ைல்வி நிறுவனங்ைள் எதுவும் முதல் 200 இடங்ைளுை்குள் இடம் 

பெறவில்கல. 

 இந்தியோவின் சிறந்த நிகலத்தன்கம நிறுவனமோன மும்கெயின் இந்தியத் பதோழில் 

நுட்ெை் ைல்விை் ைைைமோனது 281 முதல் 300 வக யிலோன த வ ிகசயில் இடம் பெற்று 

உள்ளது. 
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The coldest year of the rest of their lives அறிக்னக 

 யுனிபசெ் அகமெ்ெோனது, சமீெத்தில் "The coldest year of the rest of their lives" என்ற தகலெ்பில் 

ஒரு அறிை்கைகய பவளியிட்டது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் எதத்கன குைந்கதைள் பின்வரும் 4 வகை பவெ்ெ அகலைளின் 

ெோதிெ்பிற்கு ஆளோை ரந ிடும் என்ெதற்ைோன மதிெ்பீடுைகள இது வைங்கியது. 

 அந்த 4 வல  பொதிப்பு ள் - அதிை பவெ்ெ அகல அதி ப்வண், அதிை பவெ்ெ அகல ைோல 

அளவு, பவெ்ெ அகலயின் அதிை தீவி ம் மற்றும் மிை அதிை பவெ்ெநிகல. 

 "குகறந்த ெசுகம இல்ல வோயு உமிை்வு சூை்நிகல" (1.7 டிகி ி பசல்சியஸ் பவெ்ெ மயமோதல்) 

மற்றும் "மிை அதிைப் ெசுகம இல்ல வோயு உமிை்வு சூை்நிகல" (2.4 டிகி ி பசல்சியஸ் 

பவெ்ெமயமோதல்) ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகடயில் இந்த அறிை்கை மதிெ்பீடு 

பசய்யெ்ெட்டது. 

 ெருவநிகல மோற்றதத்ோல் ஏற்ெடும் பவெ்ெ அகலைள் தவி ை்்ை முடியோத ஆெதத்ோை மோறி 

பூமியில் உள்ள ஒவ்பவோரு குைந்கதகயயும் ெோதிை்கும். 

 சுமோ  ் 624 மில்லியன் குைந்கதைள் தற்ரெோது மற்ற மூன்று உய  ் பவெ்ெச ்

பசயல்ெோடுைளுள் ஒன்றினோல் ெோதிை்ைெ் ெட்டுள்ளன .் 

 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் வடை்குெ் ெகுதிைளில் உள்ள குைந்கதைள் பவெ்ெ அகலயின் 

தீவி த் தன்கமயில் மிைவும் வியதத்கு அதிை ிெ்பின் தோை்ைத்திகன எதி ப்ைோள்வ .் 

 ஆெ்பி ிை்ைோ மற்றும் ஆசியோவில் கிட்டத்தட்ட 50 சதவீத குைந்கதைள் மிை அதிை பவெ்ெ 

நிகலயினோல் பதோட ந்்து ெோதிை்ைெ்ெடுவ .் 

 

 

சமட்டாசவரஸ்் நிறுவனத்தின் வருவாய் மதிெ்பீடு 

  ிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட் ஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனமோனது, அதன் 2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டின் 

இ ண்டோம் ைோலோண்டின் வருவோய் குறிதத் மதிெ்பீடுைகள பமட்டோ தவ ஸ்ில் 

பவளியிட்டது. 

 இந்தியோவின் பெருநிறுவனங்ைள் வ லோற்றில் ஒரு நிறுவனம் தனது ெங்குதோ   ்

நபரை்ளுடன் ஈடுெடச ் தசய்வதற்கு பமட்டோதவ க்ஸெ் ெயன்ெடுத்துவது இதுரவ முதல் 

முகறயோகும். 
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  ிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட் ஸ்ீ லிமிபடட் பமட்டோபவ ஸ்் ஆனது, குறியீடு உருவோை்ைம் 

சோ ோத பமட்டோபவ ஸ்் உருவோை்ைத் தளமோன GMetri உடன் இகணந்து தயோ ிை்ைெ் ெட்டது. 

 

 

இந்தியாவின் மிகெ்செரிய காற்றுெ ்சுழலி 

 அதோனி நியூ இண்டஸ்ட் ஸ்ீ நிறுவனமோனது, இந்தியோவின் மிைெ்பெ ிய ைோற்றோகலச ்

சுைலியிகன குஜ ோதத்ில் நிறுவ உள்ளது. 

 உலகின் மிை உய மோன, ஒற்றுகமை்ைோன சிகலகய விட இந்த ் ைோற்றோகலச ் சுைலி 

உய மோனதோகும். 

 ஜம்ரெோ பஜட் விமோனதத்ின் இறை்கைகய விட அைலமோன அதன் இறை்கைைள் 

குஜ ோதத்ில் உள்ள முந்த் ோவில் அதோனி நியூ இண்டஸ்ட் ஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனம் மூலம் 

நிறுவெ் ெட்டுள்ளது. 

 200 மீட்ட  ் உய ம் பைோண்ட இந்த ் ைோற்றோகலச ் சுைலி 5.2 பமைோவோட் மின்சோ த்கத 

உற்ெத்தி பசய்யும் திறன் பைோண்டமதொடு மட்டுமை்ைொமை் சுமோ  ் 4,000 வீடுைளுை்கு 

மின்சோ ம் வைங்ைை் கூடிய திறலையும் பைோண்டதொகும். 

 

 

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


                   
 

232 
 

ஏற்றல் இனடசவளி அறிக்னக 2022 

 "ஏற்றல் இகடபவளி அறிை்கை 2022: மிைவும் சிறியது, மிை பமதுவோன- ெருவநிகல ஏற்பு 

நிகலயில் உள்ள வீை்சச்ி உலகை ஆெதத்ில் ஆை்த்துகிறது" என்ற தகலெ்பிலோன ஒரு 

அறிை்கையிகன ஐை்கிய நோடுைளின் சுற்றுசச்ூைல் திட்ட அகமெ்ெோனது  பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 இது 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவோ  ்ஆண்டும் ஐை்கிய நோடுைளின் சுற்றுசச்ூைல் திட்ட 

அகமெ்பினோல் பவளியிடெ்ெடுகிறது. 

 ஏற்பு குறிதத்த் திட்டமிடல், நிதியளிதத்ல் மற்றும் அமலோை்ைம் ஆகியவற்றில் ெதிவோன 

உலைளோவிய முன்ரனற்றத்தின் அறிவியல் அடிெ்ெகடயிலோன மதிெ்பீட்கட இது 

வைங்குகிறது. 

 தைவகமெ்பு சோ ந்்தத் திட்டமிடல், நிதியுதவி மற்றும் அமலோை்ைம் ஆகியவற்றில் உலை 

நோடுைள் தற்ரெோது ரமற்பைோண்டு வரும் பை்மவறு முயற்சிைள் வள ந்்து வரும் ெருவ நிகல 

பதோட ெ்ோன அெோயங்ைகள நிவ த்்தி பசய்யப் ரெோதுமோனதோை இல்கல. 

 உலை நோடுைள் தற்ரெோது ச ோச ி உலை பவெ்ெநிகலயில் 2.8 டிகி ி பசல்சியஸ் உய வ்ு 

என்ற ெோகதயில் ெயணிதத்ு வருகின்றன. 

 ஆ ோய்சச்ியோள ை்ளின் கூற்றுெ்ெடி, புவி பவெ்ெமகடதல் 2 ° C ை்கு ரமல் இருந்தோல், அது 

ரெ ழிவு மிை்ை ெருவநிகல பநருை்ைடிகய ஏற்ெடுதத்ும். 

 UNFCCC ைட்டகமெ்பில் உள்ள குகறந்தெட்சம் 84% நோடுைள் ஏற்பு திட்டங்ைள், உத்திைள், 

பைோள்கைைள் மற்றும் சட்டங்ைகள வகுத்துள்ளன. 

 இது முந்கதய ஆண்கட ஒெ்பிடும் ரெோது 5% அதிைமோகும். 

 UNFCCC ைட்டகமெ்பில் உள்ள 197 நோடுைளில் மூன்றில் ஒரு ெங்கு நோடுைள் ெருவநிகல 

சோ ந்்த ஏற்பில் ைவனம் பசலுதத்ும் அளவு மற்றும் ைோலை்பைடுவுை்ைோன இலை்குைகளை் 

பைோண்டுள்ளது. 

 ஏற்பு சோ ந்்த ரதகவைளின் பசலவினமோனது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 160-340 பில்லியன் 

அபம ிை்ை டோல ோைவும், 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் 315-565 பில்லியன் அபம ிை்ை 

டோல ோைவும் அதிை ிை்கும் என எதி ெ்ோ ை்்ைெ் ெடுகிறது.  

 

 

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


                   
 

233 
 

சவங்கசடஸ்வரா சகாவிலின் நிகர மதிெ்பு 

 

 திருெ்ெதி பவங்ைரடஸ்வ ோ ரைோவிலின் நிை  மதிெ்பு ரூ.2.5 லட்சம் ரைோடிை்கு ரமல் (சுமோ  ்

30 பில்லியன் டோல ை்ள்) ெதிவோகியுள்ளது. 

 திருமகல திருெ்ெதி ரதவஸ்தோனங்ைள், 1933 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெட்டதிலிருந்து முதல் 

முகறயோை அதன் நிை  மதிெ்கெ அறிவிதத்ுள்ளது. 

 திருமகல திருெ்ெதி ரதவஸ்தோனதத்ிற்குச ்பசோந்தமோன பசோதத்ுை்ைளில் நிலெ் ெகுதிைள், 

ைட்டிடங்ைள், வங்கிைளில் உள்ள ெணம் மற்றும் தங்ை கவெ்புத் பதோகைைள், ெை்த ை்ள் 

ரைோயிலுை்கு வைங்குகின்ற ைோணிை்கைைள் ஆகியகவ அடங்கும். 

 

‘உங்களுக்கானெ் புதுனமகள்’ விளக்கெ்ெடெ் புத்தகம் 

 

 'உங்ைளுை்ைோன புதுகமைள்’ என்ற விளை்ைெ்ெடெ் புத்தைதத்ின் நோன்ைோவது ெதிெ்பிகன 

நிதி ஆரயோை் அகமெ்பின் அடல் புத்தோை்ைத ் திட்ட அகமெ்ெோனது சமீெத்தில் 

பவளியிடெ்ெட்டது. 

 இந்தப் புதத்ைத் பதோட ில் அடல் புத்தோை்ைத் திட்டத்தின் கீை் பசயல்ெடுத்தெ்ெட்ட 3 

முதன்கமத் திட்டங்ைள் மூலம் ஆத ிை்ைெ்ெடும் புதப்தோழில் நிறுவனங்ைளின் பவற்றிை் 

ைகதைள் இடம்பெற்றுள்ளன. 

 இதுவக , விளை்ைெ்ெடெ் புதத்ைங்ைளின் நோன்கு ெதிெ்புைள் பவளியிடெ்ெட்டுள்ளன. 

 முதல் ெதிெ்பு சுைோதோ த் துகற குறித்து பவளியிடெ்ெட்டது. 
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 இ ண்டோவது ெதிெ்பு ரவளோண்கம மற்றும் அதனுடன் பதோட ப்ுகடய துகற மற்றும் 

மூன்றோவது ெதிெ்புப் ரெோை்குவ தத்ு மற்றும் இயங்குதிறன் குறித்தது. 

 'உங்ைளுை்ைோன புதுகமைள்’ விளை்ைெ்ெடெ் புத்தைதத்ின் நோன்ைோவது ெதிெ்பில் 

இந்தியோவில் உள்ள 75 பவற்றிை மோன பெண் பதோழில்முகனரவோ  ்குறிதத்த் தைவல்ைள் 

இடம் பெற்றுள்ளன. 

 

இந்தியாவின் முதல் அரசு உரினமெ் செற்ற ெசுனமெ் ெத்திரங்கள் கட்டனமெ்பு 

 

 மத்திய நிதி மற்றும் பெருநிறுவன விவைோ ங் ள் துலற அகமசச்ைம், இந்தியோவின் முதல் 

அ சு உ ிகமெ் பெற்ற ெசுகமெ் ெத்தி ை் ைட்டகமெ்பிற்கு தைது ஒெ்புதலை 

அளிதத்ுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்ெ  ் மோததத்ில் கிளோஸ்ரைோ நை ில் நகடபெற்ற COP 26 எை்ற 

மோநோட்டில் பி தம  ் அவ ை்ள் கூறியெடி, “ெஞ்சோமி த்்” என்ெதன் கீை் இந்தியோவின் 

உறுதிெ்ெோடுைளின் முன்ரனற்றதத்ிற்கு ஏற்ெ இந்த ் ைட்டகமெ்பு இயங்கி வருகிறது. 

 ெசுகமெ் ெத்தி ங்ைள் நிறுவனங்ைள், நோடுைள் மற்றும் ெலத ெ்பு நிறுவனங்ைளோல் 

ரந ம்கறயோன சுற்றுசச்ூைல் அல்லது ெருவநிகல ெலன்ைகளை் பைோண்ட திட்டங்ைளுை்கு 

பி தத்ிரயைமோை நிதியளிெ்ெதற்ைோைவும், முதலீட்டோள ை்ளுை்கு நிகலயோன வருமோனை் 

பைோடுெ்ெனவுைகள அளிப்பதற்ைோைவும் வைங்ைெ்ெடுகின்றன. 

 இவற்றுள் புதுெ்பிை்ைதத்ை்ை ஆற்றல், தூய்கமயோன ரெோை்குவ தத்ு மற்றும் ெசுகமத் த ை் 

ைட்டிடங்ைள் ரெோன்றகவ அடங்கும். 

 இந்தெ் ெதத்ி ங்ைள் மூலம் கிகடை்கும் வருமோனம் ெசுகமத் திட்டங்ைளுை்கு ஒதுை்ைெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 

சநகிழ்திறன் சகாண்ட உள்கட்டனமெ்பிற்கான சமம்ொட்டு நிதி 

 இது COP27 மோநோட்டில் ரெ ிட ை்களத ் தோங்கும் உள்ைட்டகமெ்புை்ைோன கூட்டணியோல் 

(CDRI) இந்தியோ த ெ்பில் அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 
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 இந்தப் ெல்ரவறு நன்பைோகடயோள  ் பைோண்ட அறை்ைட்டகள நிதியம் ஆனது ஐை்கிய 

நோடுைளின் ரமம்ெோட்டுத் திட்ட அகமெ்பு மற்றும் ஐை்கிய நோடுைளின் ரெ ிட  ் இட  ்

குகறெ்பு அலுவலைம் (UNDRR) ஆகியவற்றின் உதவியுடன் நிறுவெ்ெட்டது. 

 இந்த நிதியோனது, நியூயோ ை்்கில் அகமந்துள்ள ஐை்கிய நோடுைளின் ெல ெங்குதோ  

அறை்ைட்டகள நிதி அலுவலைதத்ினோல் (UN MPTFO) நி வ்கிை்ைெ்ெடும். 

 இந்த நிதியோனது குறிெ்ெோை வள ந்்து வரும் நோடுைள் மற்றும் சிறு தீவு நோடுைளில் 

ரெ ிட ை்களத் தோங்கும் திறன் பைோண்ட உள்ைட்டகமெ்பு அகமெ்புைகள உருவோை்ைச ்

தசய்வதற்ைோன உலைளோவிய முன்பனடுெ்புைளுை்கு உதவும். 

 ரெ ிட ை்களத் தோங்கும் உள்ைட்டகமெ்புை்ைோன கூட்டணியோனது, (CDRI) 2019 ஆம் 

ஆண்டில் நியூயோ ை்் நை ில் நகடபெற்ற ஐை்கிய நோடுைளின் ெருவநிகல நடவடிை்கை 

உசச்ி மோநோட்டில் இந்தியெ் பி தம  ்அவ ை்ளோல்  பதோடங்ைெ்ெட்டது. 

 

 

சரொங் லா சொரின் 60வது ஆண்டு நினறவு 

 குமோரவோன் ெகடெ்பி ிவின் 13வது ெகடெ்பி ிவின் சோ ல்ி ைம்ெனி எனெ்ெடும் பி ிவோனது, 

லடோை்கில் உள்ள ப சோங் லோ ைணவோயில் 1962 ஆம் ஆண்டில் ரமற் பைோள்ளெ் ெட்ட சீனத ்

தோை்குதலுை்கு எதி ோைெ் ரெோ ிட்டது. 

 ரமஜ  ்கஷதத்ோன் சிங் தகலகமயில் 117 வீ  ை்ள் இெ்ரெோ ில் ஈடுெட்டன .்  

 இவ ை்ளில் இந்த ரெோ ின் ரெோது 110 ரெ  ்வீ ம ணம் அகடந்தன .் 

 13வது ெகடெ்பி ிவோனது சுஷுல் ெகுதியின் ெோதுைோெ்புெ் ெணியில் ஈடுெட்டது. 

 இந்தெ் ரெோ ின் ரெோது இந்திய வீ  ை்ள் ெல  ்உகறெனியோல் உயி  ்இைந்தன .் 

 ரமஜ  ்கஷதத்ோன் சிங், சீனத் துெ்ெோை்கிச ்சூட்டில் ைோயமகடந்து வீ ம ணம் அகடந்தோ .் 

 அவருை்கு ெ ம் வீ  ்சை் ோ விருது வைங்ைெ்ெட்டதொை் மிை உய ந்்த வீ  விருகதெ் பெற்ற 

இ ண்டோவது இ ோணுவ வீ   ்என்ற பெருகமகய இவ  ்பெற்றோ .் 

 ப சோங் லோ, ப சின் லோ என்றும் அகைை்ைெ்ெடுகிறது. 

 இது இந்திய நி வ்ோைதத்ின் கீை் உள்ள லடோை் மற்றும் சீன நி வ்ோைத்தின் ஸ்ெோங்கூ  ்ஏ ிெ் 

ெடுகை ஆகியவற்றிற்கு இகடரய உள்ள பமய்ை் ைட்டுெ்ெோட்டுெ் ெகுதியில் அகமந்த ஒரு 

மகலெ்ெோங்ைோனெ் ெோகதயோகும். 

 இது சீன அ சினோல் உ ிகம ரைோ ெ்ெட்டு வரும் சுஷுல் ெள்ளத்தோை்கின் கிைை்கு நீ  ்

நிகல முைட்டில் அகமந்துள்ளது. 
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2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்தெ் ெதிெ்ொளர ்

 TATA லிட்டர சச்  ் கலவ் விைோவில் ஹோ ெ் ை்ோலின்ஸ் இந்தியோ இதைோனது 2022 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்தப் ெதிெ்ெோள  ்விருதிகனெ் பெற்றது. 

 ஹோ ெ் ை்ோலின்ஸ் இந்தியோ இதை் பதோட ந்்து இ ண்டோவது முகறயோை இந்த விருதிகனப் 

பெற்றுள்ளது. 

 ஹோ ெ் ை்ோலின்ஸ் இந்தியோ, TATA லிட்டர சச்  ்கலவ் விைோவில், 2022, 2021, 2018 மற்றும் 2016 

ஆகிய ஆண்டுைளில் நோன்கு முகற ஆண்டின் சிறந்த ெதிெ்ெோள  ் விருகத பவன்று 

உள்ளது. 

 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் பவளியிடத் பதோடங்கிய ஹோ ெ் ை்ோலின்ஸ் 

நிறுவனமோனது இந்த ஆண்டில் தனது 30வது ஆண்டு நிகறவு விைோகவை் 

பைோண்டோடுகிறது. 

 

 

ஆக்ஸ்சொரட்ு அகராதியின் ஆண்டின் சிறந்த வாரத்்னத-2022 

 இந்த ஆண்டு, ஆை்ஸ்ரெோ ட்ு அை ோதியின் வ லோற்றில் முதன்முகறயோை, 2022 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்த வோ த்்கதயோனது பெோது வோை்பைடுெ்பு மூலம் ரத ந்்பதடுை்ைெ்ெட 

உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டின் சிறந்த வோ த்்கதை்ைோை ரத வ்ு பசய்யெ்ெட்ட நீண்ட ெட்டியலிலிருந்து, 

அை ோதியியலோள ை்ள் குழு மூன்று வோ த்க்தைகளத் ரத வ்ு பசய்துள்ளது. 

 அகவ: Metaverse, ISTandWith மற்றும் Goblin mode ஆகியனவோகும். 
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உலகளாவிய அறிவுொர ்சொத்துெ் ெதிவு 

 உலை அறிவுசோ  ்பசோதத்ு அகமெ்பின் உலை அறிவுசோ  ்பசோத்து குறிைோட்டிைள் (WIPI) எை்ற 

அறிை்கையோனது, 2021 ஆம் ஆண்டில் உலபைங்கிலும் உள்ள புதுகமப் ெகடெ்ெோள ை்ள் 3.4 

மில்லியன் ைோெ்பு ிகம விண்ணெ்ெங்ைகளத ் தோை்ைல் பசய்து உள்ளன  ் என்று 

குறிெ்பிடுகிறது. 

 இது முந்கதய ஆண்கட விட 3.6 சதவீதம் அதிைமோை உள்ள நிலையிை், உலைளவில் 

தோை்ைல் பசய்யெ்ெட்ட விண்ணெ்ெங்ைளில் 67.6 சதவீத விண்ணெ்ெங்ைள் ஆசியோவில் 

உள்ள அலுவலைங்ைளில் தோை்ைல் பசய்யெ்ெட்டுள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் தோை்ைல் பசய்யெ்ெட்டுள்ள ெதிவுைள் இந்தியோ, சீனோ மற்றும் பதன் 

பைோ ியோ ஆகிய ஆசிய நோடுைளில் தோன் அதிைம் ெதிவு பசய்யெ் ெட்டுள்ளது. 

 இந்தியோ (+5.5 சதவீதம்), சீனோ (+5.5 சதவீதம்) மற்றும் பைோ ிய ் குடிய சு (+2.5 சதவீதம்) 

ஆகியவற்றில் உள்நோட்டு ் ைோெ்பு ிகமத ்தோை்ைல்ைள் அதிைளவில் ெதிவோகியுள்ளது. 

 அபம ிை்ைோ (-1.2 சதவீதம்), ஜெ்ெோன் (-1.7 சதவீதம்) மற்றும் பஜ ம்னி ஆகிய நோடுைளில் (-

3.9 சதவீதம்) உள்நோட்டு ் ைோெ்பு ிகமச ் பசயல்ெோடுைள் 2021 ஆம் ஆண்டில் குகறந்து 

உள்ளது. 
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	தக்கார் சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு மன்றம்
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	வலுக்கட்டாயமாக இடம் பெயர்த்தப்பட்ட மக்கள்
	முதல் முத்தரப்புப் பயிற்சி
	உலகப் பருவநிலை கண்காணிப்பு அமைப்பின் மாநாடு
	கருங்கடல் பிராந்தியத்திற்கான தானிய முன்னெடுப்பு
	இஸ்ரேல் தேர்தல்
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	உலகப் பயணச் சந்தை 2022
	சர்வதேச வறட்சி நெகிழ்திறன் கூட்டணி
	உலகின் மிக நீளமான பயணிகள் இரயில்
	நாசிசம் மற்றும் நியோ நாசிசத்திற்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானம்
	BIMSTEC அமைப்பின் 2வது வேளாண் அமைச்சர்கள் கூட்டம்
	இந்தியா-ஆசியான் நட்புறவு
	19வது ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாடு
	17வது ஜி20 உச்சி மாநாடு
	பெருந்தொற்று நிதி
	உலக மக்கள்தொகை – 8 பில்லியன்
	வட்டியில்லா வங்கி முறை
	ஆப்பிரிக்க கார்பன் சந்தை முன்னெடுப்பு
	வட்டியில்லா வங்கி முறை (1)
	சீ விஜில் 22 பயிற்சி
	பார்கேன் நடவடிக்கை
	பாரீஸ் அமைதி மன்றத்தின் 5வது பதிப்பு
	ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில் உள்ள மிகப்பெரிய தரவு மையச் சந்தைகள்
	ஆப்கானிஸ்தான் தொடர்பான மாஸ்கோ பாணியிலான ஆலோசனை கூட்டம்
	சீ சுவார்டு 2 பயிற்சி
	தந்த வர்த்தகம் தொடர்பான வாக்கெடுப்பில் இந்தியாவின் வாக்கு
	இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியப் பேச்சுவார்த்தை (IPRD) 2022
	இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்
	கருட சக்திப் பயிற்சி
	யுனெஸ்கோ-இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா ஹேக்கத்தான் 2022
	உலகின் 'நீண்ட கால' எரிவாயு விநியோக ஒப்பந்தம்
	உலக ஊடக மாநாடு

	பொருளாதாரச் செய்திகள்
	எஃகு உற்பத்தித் திறன்
	ரஷ்யா - இந்தியா இடையிலான வர்த்தகம்
	இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் எண்ணிம ரூபாய்
	எண்ணிம வர்த்தகத்திற்கான தடையற்ற வலையமைப்பு
	விரிவான பொருளாதாரக் கூட்டாண்மை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தங்கம் இறக்குமதி
	சிறந்த நாடுகளின் தரவரிசை அறிக்கை
	மூன்றாவது பெரிய ஏற்றுமதிச் சந்தை
	இந்தியாவின் முன்னணி எண்ணெய் வழங்கீட்டாளர்
	அதிக காலாண்டு இலாபம்
	சுய-சார்பு இந்தியா நிதி
	நாணயக் கண்காணிப்புப் பட்டியல் – இந்தியா
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	அரவிந்த் விர்மானி
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	லஞ்ச ஒழிப்பு மேலாண்மை அமைப்பின் சான்றிதழ் வழங்கீடு
	செயலில் உள்ள நிறுவனங்கள் தரவரிசை
	இந்தியாவிற்கான உர வழங்கீட்டில் முன்னணியில் உள்ள நாடு

	அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள்
	சம்பூர்ணானந்த் தொலைநோக்கி
	நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து உந்துவிசை ஏவுகணை
	பரம் காமரூபா
	சுவாசம் வழியே உள்ளிழுக்கக்கூடிய கோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து
	உள்நாட்டு ஆற்றல் மாற்ற காந்தமானி
	டிஎன்ஏவில் வைரஸ்
	ஃபால்கன் கனரக ஏவுகலன்
	தங்க ரக காளான் கலவை
	கருந்துளை 'காயா BH1'
	RISAT 2 - கட்டுப்பாடற்ற மறு நுழைவு
	SPACE மையம் - NPOL
	குறுங்கோள் 2022 AP7
	CE20 கிரையோஜெனிக் எந்திரம்
	இந்திய உயிரியல் தரவு மையம்
	LOFTID திட்டம்
	ஆர்டெமிஸ் 1
	விக்ரம்-எஸ்
	ஆய்வகத்தில் வளர்த்த இறைச்சி – அமெரிக்கா
	ஹைட்ரஜன் பள்ளத்தாக்குகள்
	ரோனாகிராம்ஸ் மற்றும் குவெட்டாமீட்டர்ஸ்
	வெற்றிகரமான 200வது தொடர் விண்கல ஏவுதல்

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	தேசிய அளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்பு குறித்த தொகுப்பு அறிக்கை 2022
	அல்மேனியா மல்டிஃப்ளோரா
	நீலக் கொடித் தரம் பெற்ற 2 புதிய கடற்கரைகள்
	வனப் பிரகடன மதிப்பீடு 2022
	இந்தியாவின் 53வது புலிகள் காப்பகம்
	கங்கை நதியில் ஓங்கில்கள்
	சூடோஹெலிஸ் அண்ணாமலை
	பால்டால்-ஜோஜிலா பகுதியில் பனிச் சிறுத்தை
	2041 ஆம் ஆண்டிற்குள் கார்பன் நடுநிலைத் தன்மை கொண்ட சுற்றுலா தலம்
	இழப்பு மற்றும் சேத நிதி உள்ளடக்கம்
	பருவநிலைக்கான சதுப்புநிலக் காடுகள் கூட்டணி
	முன்னெச்சரிக்கைகளுக்கான நிர்வாக செயல் திட்டம்
	இந்திய கருப்பு நிறத் தேனீ
	அச்சுறுத்தல் நிலையில் உள்ள பனிப்பாறைகள்
	உலக கரிம வரவு செலவு அறிக்கை 2022
	நீண்டகால – குறைந்த உமிழ்வு மேம்பாட்டு உத்தி
	மீத்தேன் எச்சரிக்கை மற்றும் பதிலெதிர்ப்பு முறை
	உலக கவசப் பாதுகாப்புத் திட்டம்
	‘நமது வாழ்வியல் நேரத்தில்’ பரப்புரை
	LeadIT உச்சி மாநாடு
	இந்தியாவின் குளிர்ப் பதனச் சங்கிலித் திட்டம்
	தண்ணீர் ஏற்பு மற்றும் பதிலெதிர்ப்பு செயல்திட்டம்
	மின் கழிவு (மேலாண்மை) விதிகள் 2022
	ஒப்பந்ததாரர் நாடுகளின் 14வது மாநாடு
	மாறி வரும் நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள் குறித்த மதிப்பீட்டு அறிக்கை-2022
	கார்பன் வரம்பு வரி
	CITES அமைப்பின் 19வது பங்குதாரர்கள் மாநாடு - செந்தலை கொண்ட செந்நிற ஓடு உடைய ஆமை
	வனம் மற்றும் பருவநிலை சார்ந்த நாடுகளின் கூட்டாண்மை (FCLP)
	பசுமை கடல்சார் துறை
	இழப்பு மற்றும் சேத நிதி
	உடலின் மையப் பகுதியில் ஆரஞ்சு நிறம் கொண்ட புறா இனம்
	பெரிய உள்ளான் பறவை
	CDP அமைப்பின் சிறந்த பருவநிலை நடவடிக்கைப் பட்டியல்

	அறிக்கைகள் மற்றும் குறியீடுகள்
	2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் சிறந்த வேலையளிப்பு நிறுவனங்கள் தரவரிசை
	QS ஆணையத்தின் ஆசியப் பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2023
	உலக வானிலையியல் அமைப்பின் அறிக்கை - 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகப் பருவ நிலையின் நிலை
	ஃபோர்ப்ஸ் ஆசியா அமைப்பின் ஆற்றல்மிக்க வணிகப் பெண்மணிகள் பட்டியல் 2022
	WTW உலக பாலினச் பாலினச் செல்வ சமநிலை அறிக்கை
	உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிலை அறிக்கை 2022
	குடிமக்கள் கருத்துணர்வு ஆய்வு
	சட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீடு 2022
	உலகளாவிய தடுப்பூசி விநியோகச் சந்தை அறிக்கை 2022
	உணவு கண்ணோட்டம்
	ஆசியாவின் தட்பவெப்ப நிலை 2021
	காலநிலை மாற்ற செயல்திறன் குறியீடு 2023
	இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்புத் தேவைகளுக்கான நிதியுதவி குறித்த அறிக்கை
	உலக வனவிலங்கு வர்த்தக அறிக்கை
	இணையத் தயார்நிலை அறிக்கை 2022
	பாக்டீரியா மற்றும் இறப்பு எண்ணிக்கைகள்

	மாநிலச் செய்திகள்
	அனைத்து வீடுகளிலும் 100 சதவிகிதம் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள்
	முதலாவது நிகர சுழிய ஆற்றல் சமூகம்
	முதல் இந்தியப் புவியியல் பாரம்பரியத் தளம்
	அகர்தலா-கொல்கத்தா விரைவு இரயில்
	தெராய் யானைகள் காப்பகம்
	புதிய இந்திய வெளிநாட்டு வர்த்தக கல்வி நிறுவனம் வளாகம்
	விஸ்வாச ஸ்வரூபம்
	மோர்பி பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்து
	இந்தியாவின் முதல் நீரியல் பூங்கா
	முதல் மின்னணு உற்பத்தி தொகுதி
	பொது உரிமையியல் சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான குழு
	‘டோனி போலோ’ விமான நிலையம்
	முதல் பறவை கணக்கெடுப்பு - நாகாலாந்து
	கங்கா உத்சவ் 2022
	உலகின் முதல் வேத கடிகாரம்
	கிராம வண்டி – கேரளா
	நாட்டின் மிகப்பெரிய மியாவாக்கி பூங்கா
	ஒரே மாதிரியான தங்க விலை நிர்ணயம்
	ரைசிங் சன் தண்ணீர் சார்ந்த விளையாட்டுப் போட்டி
	15வது நகர்ப்புறப் போக்குவரத்து இந்தியா மாநாடு
	உத்தரகாண்ட் கௌரவ் சம்மான்
	புஷ்கர் கண்காட்சி
	வடோதரா மாநகராட்சிக் கழகப் பத்திரம்
	மாண்டியா திவாஸ் – ஒடிசா
	வளமைக்கான சிலை
	2023-24 ஆம் ஆண்டில் கேலோ இந்தியா தேசிய பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகள்
	இந்தியா ஸ்டோன்மார்ட் சர்வதேச கண்காட்சி
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