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ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் உலகப் புவிொர் ெரவ்சதெ மாநாடு .............................................................................. 73 

IBSAMAR VII பயிற்சி ...................................................................................................................................................................... 73 

பல் பரிமாண வறுலமக் குறியீடு 2022................................................................................................................................. 73 

நிலலயான மலல சமம்பாடட்ு உெச்ி மாநாடு 2022 ....................................................................................................... 75 

B20 இந்சதாசனசியா உலகளாவியப் சபெச்ுவாரத்்லத பற்றிய மாநாடு .............................................................. 75 

மாறுபட்ட மண்டலம் ................................................................................................................................................................... 75 

ஐக்கியப் சபரரசின் பிரதமர ்ராஜினாமா .......................................................................................................................... 76 

உலக சுகாதார உெச்ி மாநாடு 2022 ....................................................................................................................................... 77 

ஒரு சுகாதாரக் கூடட்ு செயல் திட்டம் ................................................................................................................................... 77 
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சிசயால் ொரங் திருவிழா ....................................................................................................................................................... 136 

14வது உலக நறுமணப் சபாருட்கள் மாநாடு ................................................................................................................. 137 

K.P. அஸ்வினி ............................................................................................................................................................................... 137 
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TNPSC துளிகள் 

 மகாராஜா ஹரி சிங் அவரக்ளின் பிறந்தநாளள (செப்டம்பர ் 23) சபாது விடுமுளறயாக 

அறிவிக்க ஜம்மு காஷ்மீர ்நிரவ்ாகம் முடிவு செய்துள்ளது. 

 ெண்டிகரின் சமாஹாலியில் உள்ள ெரவ்ததெ விமான நிளலயதத்ிற்கு ஷாஹீத் பகத் சிங் 

ெரவ்ததெ விமான நிளலயம் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி அணித் தளலவர ்திலிப் டிரக்்கி ஹாக்கி இந்தியா அளமப்பின் 

தளலவராக ததரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு துலீப் டிராபி கிரிக்ககட் தபாட்டியின் இறுதி நாள் தபாட்டியில் தமற்கு 

மண்டல அணி சதன் மண்டல அணியிளன 294 ரன்கள் விதத்ியாெதத்ில் வீழ்தத்ி தனது 

19வது சவற்றிப் பட்டத்ளத சவன்றுள்ளது. 

 இந்தியா-பிதரசில்-சதன்னாப்பிரிக்கா நாடுகளின் தபெச்ுவாரத்்ளத மன்றத்தின் 10வது 

முத்தரப்பு அளமெெ்ரக்ள் ஆளணய மாநாடானது நியூயாரக்் நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 காபி சகாட்ளடகளளப் பயிரிடும் தபாது விவொயிகள் படும் சிரமங்களள சவளி 

உலகிற்குக் சகாண்டு வருவதற்காகவும், காபி பானதத்ிளன கெகுொக சகாண்டாடச ்

கசய்வதற்காகவும் விளம்பரப்படுதத்ுவதற்காகவும் அக்தடாபர ் 01 ஆம் தததியானது 

ெரவ்ததெ காபி தினமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அக்தடாபர ் 01 ஆம் தததியன்று ெரவ்ததெ இளெ தினமாக 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 

 13வது FICCI உலகத் திறன் உெச்ி மாநாடு (2022) ஆனது புது சடல்லியில் நளடசபற்றது.  

o இந்த உெச்ி மாநாட்டின் கருத்துரு, “Education to Employability – Making It Happen” என்பது 

ஆகும். 

 சிந்துதுரக்் மாவட்டதத்ில் உள்ள சிபி இதற்கு முன்பு எதத்ளகயச ்செயல்பாடுகளும் தமற் 

சகாள்ளப் படாத நிலதத்ில் அளமந்த (கிரன்ீஃபீல்டு) விமான நிளலயத்திற்கு, மளறந்தச ்

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரும் ெமூகவாதியுமான வழக்கறிஞர ் (பாரிஸ்டர)் நாத் பாய் 

அவரக்ளின் சபயளரச ்சூட்ட மகாராஷ்டிர அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

 ஜாரஜ்ியாவின் பட்டுமியில் நடடகபற்ற FIDE உலக தகடட்ஸ் ெதுரங்க ொம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் 12 வயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் மற்றும் 8 வயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஷுபி குப்தா மற்றும் A ொரவ்ி ஆகிதயார ்முளறதய சவற்றி சபற்றனர.் 

 இளம் எழுதத்ாளரக்ளுக்கு வழிகாட்டச ்கசய்வதற்கான பிரதம மந்திரியின் யுவா 2.0 என்ற 

திட்டமானது நாட்டில் புத்தக வாசிப்பு, எழுதுதல் மற்றும் புத்தகக் கலாெெ்ாரத்ளத 

தமம்படுதத்ுவதற்காக வெண்டி ெமீபத்தில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்திய வம்ொவளிளயெ ் தெரந்்த, சஜனரல் அடாமிக்ஸ் குதளாபல் காரப்்பதரஷன் 

நிறுவனதத்ின் தளலளம நிரவ்ாக அதிகாரியான விதவக் லால் என்பவருக்கு அசமரிக்க 

அதிபர ் தஜா பிடன் அவரக்ளால் வாழ்நாள் ொதளனயாளர ் விருதானது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 சநாய்டா கபருநகரத்தில் அளமந்துள்ள இந்தியக் கண்காட்சி ளமயம் & வணிக வீதி 

ளமயதத்ிற்கு, "2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்தத் தனிதத்ியங்கும் வணிக 

ளமயதத்ிற்கான ததசியச ்சுற்றுலா விருதானது" வழங்கப்பட்டது. 
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 500 நாட்களில் 25,000 ளகதபசி ெமிக்ளஞ வழங்கிகளள நிறுவுவதற்காக ₹26,000 தகாடி 

நிதிக்கு அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியத் ததரத்ல் ஆளணயதத்ின் ஒரு ‘ததசியத் தூதராக’ நடிகர ் பங்கஜ் திரிபாதி 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 சடல்லி, மும்ளப, சென்ளன, சபங்களூரு, ளஹதராபாத், சிலிகுரி, நாக்பூர ் மற்றும் 

வாரணாசி ஆகிய இடங்களில் ஏரச்டல் நிறுவனம் 5ஜி தெளவளயப் படிப்படியாக 

அறிமுகப் படுத்தவுள்ளது. 

 இஸ்தராவின் மூத்த அறிவியலாளர ் டாக்டர ் A.K.அனில் குமார,் ெரவ்ததெ விண்சவளிக் 

கூட்டளமப்பின் துளணத் தளலவராக ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 சுதஜாய் லால் தாென், அனிஷ் தயாள் சிங் ஆகிதயார ் முளறதய மதத்ிய வசமக் காவல் 

பளட மற்றும் இந்தியத் திசபதத்ிய எல்ளலப் பாதுகாப்புப் பளட ஆகியவற்றின் புதிய 

தளலளம இயக்குநரக்ளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 ஆல்பாசபட் நிறுவனத்தின் கூகுள் தனது முதல் தமகக் கணிளமப் பிராந்தியத்ளதக் 

கிதரக்க நாட்டில் அளமக்க உள்ளது.  

o உலகத்தின் தமகக் கணிளம ளமயமாக மாறுவதற்கான அந்த நாட்டின் கெகுொன 

முயற்சிகளுக்கு இது ஒரு ஊக்கத்ளத அளிக்கிறது. 

 இராணிப்தபட்ளட மாவட்டதத்ில் உள்ள மாந்தாங்கல் கிராமத்திற்கு அருகில் தமிழகதத்ின் 

முதல் திரவமாக்கப்பட்டு அழுத்தப்பட்ட இயற்ளக எரிவாயு (LCNG) உற்பதத்ி 

நிளலயமானது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 மூன்று நாட்கள் அளவிலான மாநிலத் தகவல் சதாழில்நுட்ப அளமெெ்ரக்ளின் டிஜிட்டல் 

இந்தியா மாநாடு புது சடல்லியில் நளடசபற்றது. 

 கழிவுகளள அகற்றுதல் மற்றும் குப்ளப கூளங்களளக் குளறத்தல் உள்ளிட்ட ஸ்வெெ்தா 

நடவடிக்ளககளள ளமயமாகக் சகாண்ட சிறப்பு ஸ்வெச்தா பிரெெ்ாரம் 2.0 என்ற ஒரு 

பிரசச்ாரத்திளன மத்திய அளமெெ்ர ்டாக்டர ்ஜிததந்திர சிங் சதாடங்கி ளவதத்ார.்  

 ஐக்கிய நாடுகள் ெளபயானது 2022 ஆம் ஆண்டிளனச ் ெரவ்ததெ கண்ணாடி ஆண்டாக 

அறிவித்தது. 

 மவலசியாவின் வகாலாலம்பூரில் நடடகபற்ற உலக பில்லியரட்்ஸ் ொம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியின் இறுதிப் தபாட்டியில் இந்தியாவிளனெ ்தெரந்்த பங்கஜ் அத்வானி தனது 25வது 

உலகப் பட்டத்ளத சவன்றார.் 

 JSW எஃகு நிறுவனமானது ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவியத் தாக்கம் (UNGC) என்ற ஒரு 

முன்சனடுப்பில் இளணந்துள்ளது. 

 36வது ததசிய விளளயாட்டுப் தபாட்டியில், தயாகாெனதத்ில் தங்கம் சவன்ற முதல் 

வீராங்களன என்ற சபருளமளய குஜராத்ளதெ ்தெரந்்த பூஜா பதடல் சபற்றுள்ளார.் 

 மத்திய ொளலப் தபாக்குவரத்துத் துடற மற்றும் சநடுஞ்ொளலத் துளற அளமெெ்ர ்நிதின் 

கட்கரி, லக்தனாவில் நளடசபற்ற இந்தியச ் ொளலகள் மாநாட்டின் 81வது ஆண்டு 

கூட்டத்ளதத் சதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 புது சடல்லியில் உள்ள இந்திய தவளாண் ஆராய்ெச்ி நிறுவனத்தில் நளடசபற்ற “பிரதான் 

மந்திரி கிொன் ெம்மான் ெம்தமளன் 2022” என்ற இரண்டு நாள் நிகழ்ளவ பிரதமர ்அவரக்ள் 

சதாடங்கி ளவத்தார.் 
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 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் அயன் அப்ெல் கான், தனது 16 வயது மற்றும் 335 நாட்களில் 

ஐசிசி டி20 உலகக் தகாப்ளப தபாட்டியில் பங்தகற்ற நிடலயில், அெர ் இளம் வீரர ் என்ற 

வரலாற்றிளனப் பளடதத்ார.் 

 இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் 36வது தளலவராக தராஜர ் பின்னி 

ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளார.்  

o உலகின் வளமான கிரிக்சகட் வாரியத்ளத வழி நடதத்ும் சபாறுப்பிளன ெவுரவ் 

கங்குலியிளன அடுத்து இவர ்ஏற்க உள்ளார.்  

 ஒடிொ முதல்வர ் நவீன் பட்நாயக், கால்பந்துக் கலாெெ்ாரத்ளதக் கடடமட்டத்தில் உள்ள 

அடனத்து மக்கள் மதத்ியிலும் சகாண்டு செல்லும் வளகயில் அந்த மாநிலதத்ில் 

‘அளனவருக்கும் கால்பந்து’ என்ற ஒரு திட்டதத்ிளனத் சதாடங்கியுள்ளார.் 

 மூதத் இந்திய அரசுக் கணக்குப் பதிவு பணி அதிகாரி பாரதி தாஸ் புதிய தடலடம 

கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளராகப் பதவிவயற்றுள்ளார.்  

o அெர ் 27ெது தடலடம கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர ் ஆொர ் என்பவதாடு, மதத்ிய 

அரசின் கணக்கு விெகாரங்களுக்கான முதன்டம ஆவலாசகரும் ஆொர.் 

 ஸ்கபயினின் கபான்கடவெத்ரா நகரில் நடடகபற்ற 23 ெயதிற்குட்பட்வடாருக்கான உலக 

மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் கென்ற முதல் இந்திய மல்யுதத் 

வீரர ்என்ற ெரலாற்றிடன அமன் கசஹ்ராெத் படடதத்ுள்ளார.் 

 சிதர்ாங் புயல்  ெங்காளவதசதத்ின்  கதன்வமற்குக் கடற்கடரயில் கடரடயக் கடந்தது. 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஆசிய வகாப்டபக் கால்பந்து வபாட்டியானது கதத்ாரில் நடடகபறும். 

o இந்த ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் சீனா இந்தப் வபாட்டியில் இருந்து விலகியதாக ஆசிய 

கால்பந்துக் கூட்டடமப்பு (AFC) அறிவித்தது. 

 ஆசியாவின் மிகப்கபரிய அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிொயு (CBG) ஆடலயானது பஞ்சாபின் 

சங்ரூரில் உள்ள கலஹ்ராககா என்ற இடத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 22ெது உலகத் கதாடர ் சங்கிலி கதாழில்நுட்ப உசச்ி மாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் 

துபாயில் நடடகபற்றது. 

 ரிடலயன்ஸ் ஜிவயா நிறுெனமானது BSNL நிறுெனத்திடனப் பின்னுக்குத் தள்ளி, மிகப் 

கபரிய நிலத்தடி தகெல்ெடம் என்ற வசடெ ெழங்குனராக மாறியுள்ளது. 

 உலக நிடலதத்ன்டம தினமானது ஒெ்வொர ் ஆண்டும் அக்வடாபர ் மாதம் நான்காெது 

புதன்கிழடமயன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 கின்னஸ் உலக சாதடன அடமப்பானது, “திங்கட்கிழடமடய” ொரதத்ின் வமாசமான 

நாள் என்று அதிகாரப்பூரெ்மாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 HDFC பங்குகள் நிறுெனம் என்ற அடமப்பானது, கபங்களூருவில் முதன்முதலாக 

முழுெதும் மகளிரால் இயக்கப்படும் எண்ணிம டமயத்திடனத் திறக்க உள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 விமானப் வபாக்குெரத்து இயக்குநரகமானது, ஓடிசாவின் கஜய்பூர ் விமான 

நிடலயத்திற்குப் பிராந்திய இடணப்புத் திட்டத்தின் கீழ் ெணிக விமானச ்

கசயல்பாடுகடள வமற்ககாள்ள உரிமம் ெழங்கியுள்ளது. 

 கபாருளாதார நிபுணரான டாக்டர ்பீமல் ஜலான் “From dependent to SelfReliance: Mapping India’s 

Rise as a Global Superpower” என்ற புதத்கத்டத எழுதியுள்ளார.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நீலகிரி சொலலக்கிளி 

 நீலகிரி தொடலக்கிளி இனமானது வசாடலக் காடுகளின் உயரம்ட்டப் பகுதிகளில் 

காணப் படுகிறது. 

 இது IUCN அளமப்பின் சிவப்பு நிறப் பட்டியலில் அருகி வரும் நிளலயில் உள்ள ஒரு 

இனமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இனமானது மிகவும் அெச்ுறுத்தலான வாழ்விடங்கள் மற்றும் அதனருகில் உள்ள 

நீதராளடகளின் அருகாளமயில் உள்ள வாழ்விடங்கள் ஆகியவற்றில் மட்டுதம வாழக் 

கூடியளவயாகும். 

 இது வசாடலக் காடுகளின் வாழ்விடங்களுள் மட்டுதம காணப்படுெதால் அந்தப் 

பகுதிகளில் ஏற்படும் சுற்றுெச்ூழல் மாற்றங்களால் இளவ மிக எளிதில் பாதிப்பிற்கு 

உள்ளாகின்றன. 

 

 

புதிய சகளுத்தி மீன் இனங்கள் 

 இந்திய தவளாண் ஆராய்ெச்ிக் குழுமதத்ின் ததசிய மீன் மரபணு வளங்கள் கழகமானது 

ஒரு புதிய சகளுதத்ி மீன் இனதத்ிளனக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்தப் புதிய சகளுதத்ி மீன் இனமானது பங்காசியஸ் இனத்ளதெ ்தெரந்்தது. 

 இது தெலதத்ில் உள்ள தமட்டூர ்அளணயில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 இந்தப் புதிய இனமானது உண்ணக்கூடியதாகும் என்ற நிடலயில் இதளன உள்ளூர ்

மக்கள் தமிழில் ஆய் சகளுதத்ி என்று அளழக்கிறாரக்ள். 

 இந்த இனத்தின் நிளறவளகயானது லக்தனாவில் உள்ள ததசிய மீன் அருங்காட்சியகம் 

மற்றும் இந்திய தவளாண் ஆராய்ெச்ிக் குழுமதத்ின் ததசிய மீன் மரபணு வளங்கள் 

கழகதத்ின் களஞ்சியதத்ில் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த இனதத்ின் சபயரானது Zoo Bank எனப்படும் ெரவ்ததெ விலங்கியல் சபயரிடல் 

ஆளணயத்தின் இளணய வழிப் பதிவு அளமப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
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சகாந்தலகயில் இரும்பு வாள் கண்டுபிடிப்பு 

 40 செ.மீ அளவுள்ள, இதுவளரயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில் ஒரு மிக நீண்ட வாளானது 

சகாந்தளகயில் கண்சடடுக்கப்பட்டது. 

 இது மதுளரக்கு அருகிலுள்ள கீழடி அகழாய்வுத் சதாகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். 

 கல்லளறப் சபாருட்கள், எலும்புக் கூடுகள் மற்றும் கருப்பு & சிவப்பு நிறம் ககாண்ட  

மட்பாண்டங்கள் ஆகியவற்றுடன் தெரத்்து இந்த வாளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 சகாந்தளகயில் தமற்சகாள்ளப்படும் எட்டாவது கட்ட அகழ்வாராய்ெச்ியின் தபாது 

கண்சடடுக்கப் பட்ட முதல் வாள் இதுவாகும். 

 

 

சவளிநாட்டவர் வருலக எண்ணிக்லக 

 சவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணியர ் வருளக எண்ணிக்ளகயில் மாமல்லபுரம், தாஜ் 

மஹாளல விஞ்சி உள்ளது. 

 இந்த அறிக்ளகயின்படி, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் மாமல்லபுரத்திற்கு 1,44,984 அளவில் 

சவளிநாட்டுப் பாரள்வயாளரக்ள் வருளக தந்துள்ளனர.் 

 ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ்மஹால், 38,922 சவளிநாட்டுப் பாரள்வயாளரக்ளுடன் இதில் 

இரண்டாவது இடத்ளதப் பிடித்துள்ளது. 

 மத்தியப் பட்டியலில் உள்ள முதல் 10 நிளனவுெ ் சின்னங்களில் ஆறு தமிழ்நாட்டில் 

அளமந்துள்ளன. 

 தாஜ்மஹால், செங்தகாட்ளட மற்றும் குதுப்மினார ் ஆகியளவ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் பாரள்வயாளரக்ள் அதிகம் வருளக தந்த முதல் 3 தளங்கள் ஆகும். 
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 2021 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகம் வருளக தந்த முதல் ஐந்து 

மாநிலங்களளயும் இந்த அறிக்ளகப் பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 அளவ தமிழ்நாடு (115.33 மில்லியன்), உத்தரப் பிரததெம் (109.70 மில்லியன்), ஆந்திரப் 

பிரததெம் (93.27 மில்லியன்), கரந்ாடகா (81.33 மில்லியன்) மற்றும் மகாராஷ்டிரா (43.56 

மில்லியன்) ஆகியனவாகும்.  

 நாட்டின் சமாதத் உள்நாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருளகயில், இந்த ஐந்து 

மாநிலங்கள் சுமார ்65.41 ெதவிகித வருளகயிளனப் பதிவு செய்துள்ளன. 

 

 

சபகாட்ரான் உற்பத்திப் பிரிவு 

 செங்கல்பட்டில் உள்ள மஹிந்திரா தவரல்்ட் நகரப் பகுதியில் அளமக்கப்பட்டுள்ள 

ஐதபான்கள் தயாரிக்கும் சபகாட்ரான் உற்பதத்ிப் பிரிளவ தமிழக முதல்வர ் அவரக்ள் 

திறந்து ளவத்தார.் 

 இது இம்மாநிலத்தின் இரண்டாவது ஐதபான் உற்பத்திப் பிரிவாகும். 

 ஃபாக்ஸ்கான் (தமிழ்நாட்டில்) மற்றும் விஸ்ட்ரான் (கபங்களூரு) ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு 

இந்தியாவில் அதன் உற்பத்தி அலகிளன அளமக்கும் மூன்றாவது ஆப்பிள் ளகதபசியின் 

விற்பளனயாளர ்நிறுவனம் சபகாட்ரான் ஆகும். 

 இந்த ஆளலயானது மத்திய அரசின் உற்பத்தி ஊக்குவிப்புத் திட்டதத்ின் கீழ் அளமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆளலயானது தமிழ்நாட்டின் ஐந்தாவது மிகப்சபரிய மின்னணு முதலீட்டு 

நிறுவனமாகும். 

 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்வெ ்ெர்சவக்ென் கிராமின் விருதுகள் 

 ஸ்வெ ் ெரத்வக்சன் கிராமீன் 2022 மற்றும் ஜல் ஜீவன் திட்டச ் செயல்பாட்டு மதிப்பீடு 

வபான்ற பல்தவறு வளக விருதுகளில் தமிழ்நாடு முதல் இடத்ளதப் சபற்றது. 
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 குடியரசுத் தளலவர ் முரம்ு அவரக்ள், 2021-22 ஆம் ஆண்டு செயல்பாட்டு மதிப்பீட்டில் 60 

ெதவீததத்ிற்கும் குளறவான திட்டப் பரவல் பிரிவின் கீழ் முதல் பரிளெ வழங்கினார.் 

 சபரிய மாநிலங்கள் பிரிவில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்வெ ் ெரத்வக்சன் கிராமீன் 

விருதின் மூன்றாவது பரிசிளன தமிழ்நாடு மாநிலம் சவன்றது. 

 

ஸ்வெ ்ெரச்வக்ென் சதசியத் தரவரிலெ 

 நகரப்்புற உள்ளாட்சி அளமப்புகளில் இந்த ஆண்டிற்கான ஸ்வெ ்ெரத்வக்சன் ததசியத் தர 

வரிளெயில் சென்ளன 44வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. 

 இது ப்ருஹத் சபங்களூரு மகாநகர பலிதக அளமப்பிளன விட ெற்றுப் பின்தங்கி உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் மூன்று தமிழக நகரங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன. 

 இதில் தகாளவ 42வது இடத்ளதயும், சென்ளன 44வது இடத்ளதயும், மதுளர 45வது 

இடத்ளதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 

 கடந்த ஆண்டு, சென்ளன 43வது இடத்தில் இருந்தவதாடு, 2020 ஆம் ஆண்டில் அது 45வது 

இடதத்ிலும் இருந்தது. 

 இந்தத் தரவரிளெயில் இந்தூர ் நகரம் சதாடரந்்து ஆறாவது ஆண்டாகத் தூய்ளமயான 

நகரமாக இடம் சபற்றுள்ளது. 

 நீர ் தமலாண்ளமக்கான சுஜலம் 1.0 திட்டத்ளதச ் செயல்படுத்துவதில் தமிழக மாநிலம் 

ஐந்தாவது இடத்ளதப் சபற்றது. 

 

உயர்நீதிமன்றத் தலலலம நீதிபதி 

 ஒரிொ உயர ் நீதிமன்றத் தளலளம நீதிபதி S. முரளிதர ் அவரக்ளள சென்ளன உயர ்

நீதிமன்றத் தளலளம நீதிபதியாக இடம் மாற்றிட உெெ் நீதிமன்றத் ததரவ்ுக் குழுமம் 

பரிந்துளரத்தது. 

 சடல்லி உயரநீ்திமன்றம் மற்றும் உெெ் நீதின்றம் ஆகியவற்றிற்கு மாறுவதற்கு முன்பு 

சென்ளன உயர ்நீதிமன்றத்தில் இவர ்வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றினார.் 

 

காற்றாலல மின் உற்பத்தி இயந்திரம் 

 இந்தியாவின் முதல் 4.20 கமகாொட் காற்றாடல மின் உற்பத்தி இயந்திரம் திருகநல்வெலி 

மாெட்டம் ெள்ளியூர ்அருவக ெடலிவிடளயில் நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

 இது மிகப்கபரிய உற்பதத்ித் திறன் ககாண்ட ஒற்டற அலடகக் ககாண்டது. 

 கன்னியாகுமரி மாெட்டதத்ில் சாதகமான ஆரல்ொய்கமாழிக் கணொய்க்கு அருகில் 

ெடலிவிடள உள்ளது. 

 இதுெடர, ஆரல்ொய்கமாழிக் கணொயில் நிறுெப்பட்டுள்ள 3,000 தனிக் காற்றாடல 

அடமப்புகள் 2 கமகாொட் ெடர மின்சாரம் உற்பதத்ி கசய்யும் திறன் ககாண்டடெ. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசக்தி ஆதாரங்கள் மூலம் 500 ஜிகாொட் 

மின்சாரம் உற்பதத்ி கசய்ய மதத்ிய அரசு இலக்கு நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 இதில் சூரிய சக்தி மற்றும் காற்றாடல ஆகியெற்றின் மூலம் தலா 35 ஜிகாொட் மின்சாரம் 

தயாரிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தது. 
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 குஜராத ்மற்றும் தமிழ்நாடு இந்தப் பணியில் முக்கியப் பங்கு ெகிக்கும். 

 500 ஜிகாொட்டில் சூரிய சக்தி 300 ஜிகாொட் ஆகும். 

 தமிழகத்தில் தனுஷ்வகாடியில் மட்டும் 30 ஜிகாொட் மின்சாரம் உட்பட 35 ஜிகாொட் 

காற்றாடல மின்சாரம் உற்பத்தி கசய்ய ொய்ப்பு உள்ளது. 

 

 

காவிரியில் 450 டி.எம்.சி தண்ணரீ ்

 இந்த ஆண்டு கதன்வமற்குப் பருெமடழ, தமிழகதத்ின் காவிரி நீடரப் கபறுெதில் இருந்த 

முந்டதய அடனத்துச ்சாதடனகடளயும் முறியடித்துள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆண்டின் வம மாததத்ிற்குள் கமாத்தம் கபற்ற நீரின் அளவு 500 டிஎம்சி அடிடயத ்

தாண்டும். 

 மத்திய நீர ்ஆடணயம் (CWC) இதடன அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அளவீட்டுக்கானக் குறிப்புப் புள்ளியான பிலிகுண்டுலு நிடலயம் CWC அடமப்பால் 

பராமரிக்கப் படுெதால் இதன் கணக்கீடுகள் மட்டுவம பரிசீலிக்கப்படுகின்றன.  

 ஏகனனில் 1974-75 ஆம் ஆண்டில் இருந்து கணக்கிடுடகயில், 1975-76 ஆம் ஆண்டில் கபற்ற 

455.4 டிஎம்சி அடி என்ற அளவில் கபற்ற நீவர அதிகபட்ச அளொக இருந்தது. 

 இதுவெ 2016 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றதத்ால் அடமக்கப்பட்ட ஒரு உயரம்ட்டத் 

கதாழில் நுட்பக் குழுொல் கணக்கில் எடுதத்ுக் ககாள்ளப்பட்ட காலம் ஆகும். 

 1978-79 ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த வதாராயமான அளவு 400.6 டிஎம்சி அடி; 1980-81 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கமாத்த வதாராயமான அளவு 442.9 டிஎம்சி அடி; 1981-82 ஆம் ஆண்டிற்கான 

கமாத்த வதாராயமான அளவு 417 டிஎம்சி அடி; மற்றும் 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த 

வதாராயமான அளவு 405.4 டிஎம்சி அடி.  

 நடப்பு ஆண்டில், ஓட்டு கமாதத்மாக கபறப்பட்ட நீரின் அளவு நான்கு மாதங்களில் 450 

டிஎம்சி அடி அளடெ எட்டியுள்ளது. 

 அந்த நான்கு ஆண்டுகளில் கதன்வமற்குப் பருெமடழ முடறவய 291 டிஎம்சி அடி, 342 

டிஎம்சி அடி, 299 டிஎம்சி அடி மற்றும் 345 டிஎம்சி அடி நீடர அளித்தது. 
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இந்தியாவின் முதல் சதவாங்கு ெரணாலயம் 

 அழிந்து ெரும் ஒரு உயிரினமான வதொங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் 

சரணாலயதத்ிடன நிறுெ உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 1972 ஆம் ஆண்டு ெனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் கீழ் கரூர ்மற்றும் திண்டுக்கல் 

மாெட்டங்களில் ‘கடவூர ்வதொங்கு சரணாலயம்’ ஆனது அடமக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்தச ்சரணாலயமானது, இந்த மாெட்டங்களில் உள்ள வெடசந்தூர,் திண்டுக்கல் கிழக்கு 

மற்றும் நத்தம் ஆகிய தாலுகாக்கடள உள்ளடக்கும். 

 வதொங்கு என்பது ஒரு சிறிய மற்றும் இரவு வநர விலங்கினமாகும்.  

 இது கபாதுொக கதன்னிந்தியா மற்றும் இலங்டகயின் கெப்பமண்டலப் புதர ் மற்றும் 

இடலயுதிர ்காடுகளில் காணப்படுகிறது. 

 இடெ தனது ொழ்நாளில் கபரும்பகுதிடய மரங்களில் ொழ்ந்து கசலவிடுெதால் இடெ 

மர ொழ் விலங்குகளாகும். 

 IUCN அடமப்பானது, இெற்டற ‘அழியும் நிடலயில் உள்ள உயிரினங்களாகப்’ பட்டியல் 

இட்டுள்ளது. 

 அவத வெடளயில், 1972 ஆம் ஆண்டு இந்திய ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் முதல் 

அட்டெடணயின் கீழ் அெற்றிற்கு ஒரு மிக உயரந்்த சட்டப் பாதுகாப்பானது ெழங்கப் 

படுகிறது. 

 முன்னதாக, பாக் விரிகுடாவில் இந்தியாவின் முதல் கடல் பசு ெளங்காப்பகம், 

விழுப்புரதத்ில் உள்ள கழுவெலி பறடெகள் சரணாலயம் மற்றும் திருப்பூரில் நஞ்ச ராயன் 

குளம் பறடெகள் சரணாலயம் மற்றும் திருகநல்வெலியில் உள்ள அகஸ்திய மடலயில் 

மாநிலதத்ின் ஐந்தாெது யாடனகள் காப்பகம் ஆகியெற்டறத் தமிழக அரசு அறிவிதத்து. 
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ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் இலக்கு 

 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டு மற்றும் இரண்டாம் காலாண்டிற்கான ஜல் ஜீென் 

திட்ட இலக்டக எட்டிய ஒவர மாநிலமாக தமிழ்நாடு உருகெடுத்துள்ளது. 

 ஜல் ஜீென் என்ற திட்டமானது, 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒெ்கொரு கிராமப்புறக் 

குடும்பதத்ிற்கும் உறுதியான குடிநீர ் குழாய் நீர ் விநிவயாகதட்த ெழங்குெடத 

இலக்காகக் ககாண்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டில் குழாய் இடணப்புகடளக் ககாண்ட குடும்பங்களின் சதவீதம் (55.63%) 

ஆனது 53.96% என்ற வதசிய சராசரிடயவிட அதிகமாக உள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டில் உள்ள 12,525 கிராமங்களில், 2,663 கிராமங்கடள ‘ஹர ் கர ் ஜல்’ ெடக 

கிராமங்களாக மாநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இடெ அடனத்து வீடுகளிலும் குழாய் நீர ்இடணப்புகடளக் ககாண்ட கிராமங்கள் ஆகும். 

 இந்த மாநிலத்தில் உள்ள 85% பள்ளிகளில் குடிநீர ்ெசதி ெழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இங்கு 83 சதவீததத்ிற்கும் அதிகமான அங்கன்ொடிகளில் குடிநீர ் ெசதி ெழங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

அதிக எண்ணிக்லகயிலான இளநிலல மருத்துவக் கல்லூரிகள் 

 இந்தியா 2011-12 முதல் 2021-22 வளரயிலான காலதத்ில் மருதத்ுவக் கல்லூரிகளின் ெராெரி 

வருடாந்திர அதிகரிப்பிடன 5.9% என்ற அளவில் கண்டுள்ளது. 

 இது கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் மிக உயரந்்ததாகும். 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு (11.4%) மற்றும் உத்தரப் பிரததெம் (10.9%) ஆகிய 

மாநிலங்கள் சபாது மற்றும் தனியார ் இளநிளல மருத்துவக் கல்லூரிகளின் 

எண்ணிக்ளகயில் அதிக பங்ளகக் சகாண்டிருந்தன. 

 அவற்ளறத் சதாடரந்்து கரந்ாடகா (10.3%) மற்றும் மகாராஷ்டிரா (10.1%) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 
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 2011-12 மற்றும் 2021-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடப்பட்டக் காலதத்ிற்கான சுகாதார 

அளமெெ்கத்தின் தரவுகளின் படி, அரசு மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இடங்களானது 155% 

உயரந்்து 97% அதிகரித்துள்ள தனியார ்மருத்துவ இடங்களள விட அதிகமாக உள்ளது. 

 அதிக எண்ணிக்ளகயிலான இந்திய வம்ொவளி மருத்துவரக்ளளக் சகாண்ட முதல் ஐந்து 

நாடுகளில் அசமரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திதரலியா, கனடா மற்றும் சஜரம்னி ஆகிய 

நாடுகள் முன்னணி இடத்தில் சதாடரந்்து இடம் சபற்றுள்ளன என்றும் இந்தத் தரவுகள் 

குறிப்பிடுகின்றன. 

 2017-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் தனியார ் மருதத்ுவப் படிப்பிற்கான இடங்கள் 

கூடுதலாக தெரக்்கப்பட்டதால் தமிழ்நாடு (4,110 இடங்கள்), கரந்ாடகா (3,004 இடங்கள்), 

மகாராஷ்டிரா (2,775 இடங்கள்), குஜராத் (2,170 இடங்கள்), சதலுங்கானா (1,900 இடங்கள்) 

மற்றும் பீகார ் (1,525 இடங்கள்) வபான்ற மாநிலங்களில் அதிகபட்ெ அதிகரிப்பு ஏற்பட்டு 

உள்ளது.  

 இந்தியாவின் சமாதத் சுகாதாரப் பணியாளரக்ளில் கிராமப்புறதத்ிடனச ் வசரந்்த நபரக்ள் 

66% ஆக இருக்கும் அவத ெமயதத்ில், கிராமப்புறங்களில் 33% சுகாதாரப் பணியாளரக்ள் 

மட்டுதம தெளவ வழங்கும் வளகயில் தயாராக உள்ளனர.் 

 ஆந்திரப் பிரததெம், கரந்ாடகா, சதலுங்கானா, தகரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியளவ 

இந்தியாவின் மக்கள்சதாளகயில் சுமார ்20 ெதவீதத்திளனக் சகாண்டுள்ளன.  

 ஆனால் அடெ இந்தியாவின் சமாத்த முதுநிளல கல்விக்கான இடங்களில் 37% (2021-22 

ஆம் ஆண்டில் 46,118 இடங்களில் 17,038) சகாண்டுள்ளன. 

 

 

குடியுரிலமெ ்ெட்டம் மற்றும் இலங்லக இந்துத் தமிழரக்ள் 

 2019 ஆம் ஆண்டின் குடியுரிளமெ ் ெட்டத்தின் (CAA) ெமீபதத்ியத் திருத்தத்தின் 

சகாள்ளககள் இலங்ளகயின் இந்துத் தமிழரக்ளுக்கும் ெமமாகப் சபாருந்தும் என்று 

சென்ளன உயரநீ்திமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்காளததெம் தபான்ற அண்ளட நாடுகளில் 

துன்புறுத்தப்பட்ட சிறுபான்ளமயினர ் தற்தபாது இந்தியக் குடியுரிளமளயப் 

சபறுவதற்கான வாய்ப்ளபப் சபற்றுள்ளனர.் 
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 இந்தத் திருத்தத்திற்குள் இலங்ளக குறிப்பிடப்படவில்ளல என்றாலும், இனி அதத 

தகாட்பாடு ெமமாக அந்த நாட்டிற்கும் சபாருந்தும். 

 

 

பாறுக் கழுகுகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

 

 ஆபத்தான நிடலயில் உள்ள பாறுக் கழுகுகடளப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டத்திடன 

தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்தில் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இரண்டு ஆண்டு பதவிக்காலம் ககாண்ட மாநில அளவிலான ஒரு குழு, கழுகுகளின் 

தற்வபாடதய ொழிடங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு மற்றும் பாதுகாப்பான 

மண்டலங்கடள உருொக்குெதற்காக மாநிலம் முழுெதும் உள்ள கழுகுகளின் 

எண்ணிக்டகடயக் கணக்ககடுதத்ு, நடெடிக்டக எடுக்க உள்ளது. 

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


                   
 

23 
 

 கழுகுகளின் இறப்பிற்கான முக்கியக் காரணமான நசச்ுதத்ன்டம ொய்ந்த கால்நடட 

மருந்துகளின் (டடக்வலாஃகபனாக்) பயன்பாட்டிடன அகற்றச ் கசய்ெதற்காக இக்குழு 

பணியாற்றும். 

 பாறுக் கழுகுகளின் முக்கிய உணொன மாடுகளின் சடலங்களில் நசச்ுத்தன்டம 

உண்டாெடதத் தடுப்பதும் புதிதாக அடமக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் கபாறுப்புகளில் 

ஒன்றாகும். 

 இந்தியாவில் 9 ெடகயான பாறுக் கழுகுகள் காணப்படுகின்றன. 

 இந்த ஒன்பது இனங்களில், 4 மிகவும் ஆபத்தான நிடலயில் உள்ள பாறுக் கழுகு 

இனங்களாகவும், ஒன்று ஆபத்தான நிடலயில் உள்ள பாறுக் கழுகு உயிரினம் என்றும் 

IUCN அடமப்பின் சிெப்புநிறப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

 தமிழ் நாட்டில் நான்கு ெடகயான பாறுக் கழுகுகள் காணப்படுகின்றன. அடெ 

o ஓரியண்டல் கெண் முதுகு கழுகு 

o நீண்ட அலகு ககாண்ட கழுகு 

o கசந்தடல கழுகு மற்றும் 

o எகிப்திய கழுகு. 

 இதில் முதல் மூன்று இனங்கள் உள்நாட்டு இனங்கள் ஆகும் என்பவதாடு அெற்டற நீலகிரி 

மற்றும் சத்தியமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் காணலாம். 

 தரம்புரியில் ஒவரகயாரு இடதத்ில் மட்டும் எகிப்தியக் கழுகுகள் இனப்கபருக்கம் கசய்யப் 

பட்டதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. 

 

காசி தமிழ்ெ ்ெங்கமம் 

 ‘காசி தமிழ்ச ்சங்கமம்’ ஆனது கல்வி அடமசச்கத்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட உள்ளது. 

 'காசி தமிழ்ச ் சங்கமம்’ என்பது அடுத்த மாதம் 16ம் வததி முதல் ஒரு மாத கால 

நிகழ்சச்ியாக நடடகபற உள்ளது. 

 இது ொரணாசி மற்றும்  தமிழ்நாட்டிற்கு இடடவய பல நூற்றாண்டுகளாக காணப் படும் 

பழடமயான அறிவு மற்றும் பண்டடய நாகரகீத் கதாடரட்ப மீண்டும் கண்டு பிடிதத்ுப் 

புதுப்பிப்படத வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வின் பங்குதாரர ்அடமப்புகள் கசன்டனயின் இந்திய கதாழில்நுட்பக் கழகம் 

மற்றும் பனாரஸ் இந்து பல்கடலக்கழகம் ஆகியனொகும். 
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சதசியெ ்செய்திகள் 

ஒருங்கிலணந்த உயிரி சுத்திகரிப்பு லமயத் திட்டத்திலனப் புதுப்பிப்பதற்கான 

செயல்திட்டம்  

 இந்திய அரொனது "ஒருங்கிளணந்த உயிரி சுத்திகரிப்பு ளமயத் திட்டத்திளனப் 

புதுப்பிப்பதற்கான செயல்திட்டதத்ிளன" சதாடங்க உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அசமரிக்காவில் உள்ள பிட்ஸ்பரக்் நகரில் உள்ள உலகத ் தூய்ளம ஆற்றல் செயல்திட்ட 

மன்றதத்ில் இந்த அறிவிப்பானது சவளியிடப்பட்டது. 

 தற்தபாளதய உயிரி சுதத்ிகரிப்பு ளமயங்களின் மதிப்புெ ் ெங்கிலிகளில் உள்ள 

இளடசவளிகளளயும் ெவால்களளயும் கண்டறிவதன் மூலம் சவற்றிடத்ளத 

நிரப்புவளதயும், இந்தத் திட்டதத்ிளன ஆதரிப்பதற்காக வெண்டி எட்டு முக்கிய 

நடவடிக்ளககளுக்கு முன்னுரிளம அளித்து அதன் இலக்ளக அளடவதில் திட்டத்தின் ஒட்டு 

சமாத்தப் பாளதளய வழி நடதத்ுவளதயும் இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்திய அரொனது 500-ஜிகாவாட் புளதபடிவமற்ற ஆற்றல் திறன் 

என்ற இலக்ளகப் பூரத்த்ி செய்வதற்காக, நாட்டின் ஆற்றல் ததளவகளில் 50% ஆற்றல் 

ததளவகளளப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாக மாற்றவும் ஒப்புக்சகாண்டது. 

 ஒட்டு சமாதத் காரப்ன் உமிழ்ளவ ஒரு பில்லியன் டன்கள் வளர குளறக்கவும், நாட்டின் 

காரப்ன் செறிவிளன 2005 ஆம் ஆண்டில் இருந்த அளளவ விட 45% குளறக்கவும், 2070 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் நிகரச ் சுழிய உமிழ்வு நிளலளய அளடவளதயும் இது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

அசமொன் நிறுவனத்தின் முதலாவது சூரியெக்தி மின் நிலலயம் 

 அதமொன் நிறுவனமானது தனது முதல் சூரிய ெக்தி மின் உற்பதத்ி நிளலயதத்ிளன 

இந்தியாவில் நிறுவ உள்ளது. 

 420 சமகாவாட் திறன் சகாண்ட மூன்று சூரிய ெக்தி மின் நிளலயங்கள் ராஜஸ்தானில் 

கட்டளமக்கப்பட உள்ளன. 

 அதமொன் நிறுவனமானது, ஆம்ப் எனரஜ்ி நிறுவனதத்ுடன் தெரந்்து, முளறதய 210 

சமகாவாட் மற்றும் 110 சமகாவாட் திறனுள்ள மின் நிளலயங்களள நிறுவுவதற்கு ரநீியூ 

பவர ்மற்றும் ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரினியூவபிள்ஸ் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பந்தம் செய்து உள்ளன. 

 

ஆசராக்கிய மாந்தன் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆதராக்ய மாந்தன் செயலரங்கமானது மதத்ியச ் சுகாதாரத் துடற 

அளமெெ்கத்தினால் அதிகாரப் பூரவ்மாக சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா (AB PM-JAY) திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகள் நிளறவளடந்தளதயும், ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் 

திட்டம் (ABDM) சதாடங்கப்பட்டு ஓர ் ஆண்டு நிளறவளடந்தளதயும் நிளனவு கூரும் 

விதமாக சதாடங்கப் பட்டது. 
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சமக் ெக்ரா நடவடிக்லக 

 மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவானது "தமக் ெக்ரா" சபயரிடப்பட்ட நடவடிக்ளகயிளன 

தமற்சகாண்டுள்ளது. 

 இது நியூசிலாந்தில் உள்ள அதிகாரிகளிடமிருந்துப் சபறப்பட்டத ் தகவல்களின் 

அடிப்பளடயிலும் சிங்கப்பூர ் அரசின் ெரவ்ததெ காவல் துளறயின் சிறப்புப் பிரிவில் 

இருந்துப் சபறப்பட்ட உள்ளடீுகளளயும் பின்பற்றுகிறது. 

 இது சிறார ்பாலியல் வன்சகாடுளம ொரந்்த தகவல்களின் புழக்கத்திற்கும் பகிரவ்ுக்கும் 

எதிரான, இந்தியா முழுவதுமான ஒரு இயக்கமாகும். 

 20 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு ஒன்றியப் பிரததெதத்ில் உள்ள 59 இடங்களில் இதற்கான 

ததடுதல் பணிகள் தமற்சகாள்ளப்பட்டது.  

 சுமார ் 100 நாடுகளளெ ் தெரந்்தவரக்ள் உட்பட 5,000க்கும் தமற்பட்ட குற்றவாளிகளளக் 

சகாண்ட 50க்கும் தமற்பட்ட குழுக்களள அளடயாளம் காண இந்த விொரளண வழி 

வகுதத்து. 

 "காரப்ன் நடவடிக்ளக" என்று சபயரிடப்பட்ட இதத தபான்றப் பயிற்சியிளன 2021 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்மாததத்ில் மதத்ிய புலனாய்வுப் பிரிவு தமற்சகாண்டது. 

 கடந்த 5 ஆண்டுகளின் ெராெரிளய எடுதத்ுக் சகாண்டால், POCSO ெட்டதத்ின் கீழ் 

தண்டளன சபற்ற நபரக்ளின் விகிதம் சுமார ் 32% மட்டுதம உள்ள நிடலடமயில், 

நிலுளவயில் உள்ள வழக்குகளின் ெதவீதம் 90% ஆகும். 

 

ஜல்தூத் செயலி 

 ஊரக வமம்பாட்டுத் துடற அடமசச்கமானது நிலதத்டி நீரம்ட்டத்டதச ்சிறந்த முடறயில் 

ஆய்வு கசய்ெதற்காக வெண்டி “ஜல்தூத் கசயலி" மற்றும் ஜல்தூத் கசயலி இடணயெழிச ்

சிற்வறடு” ஆகியெற்டற அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்தச ் கசயலிடய ஊரக ெளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அடமசச்கம் ஆகியடெ 

இடணந்து உருொக்கியுள்ளன. 

 இந்தச ் கசயலியானது ஒரு கிராமத்தில் வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 2-3 கிணறுகளின் நீர ்

மட்டத்டத ஆய்வு கசய்ெதற்காக நாடு முழுெதும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 இந்தச ் கசயலியானது நாடு முழுெதும் உள்ள நீரந்ிடலகடளக் கண்காணிப்படத 

எளிதாக்குகிறது.  

 இதன் மூலம் கபறப்படும் தரவுகள் கிராமப் பஞ்சாயத்து வமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் 

மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வெடலொய்ப்பு உறுதித் திட்டம் வபான்ற  திட்டங்களுக்குப் 

பயன்படுத்தப் பட உள்ளது. 

 இந்தியாவில் கமாத்த நிலதத்டி நீர ் வீழ்சச்ியானது 122-199 பில்லியன் மீட்டர ் கனசதுர 

ெரம்பில் உள்ளது. 

 89% நிலதத்டி நீரானது பாசனத் துடறயில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

 இதத்ுடறயானது நாட்டிவலவய அதிகளவில் இதன் மூலம் பயன்கபறும் துடறயாக உள்ளது. 
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பாப்புலர ்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அலமப்பு 

 பாப்புலர ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அதன் சங்கங்களுக்கு மத்திய உள்துடற 

அடமசச்கம் தடட விதிதத்ுள்ளது. 

 இந்த அடமப்பானது பயங்கரொதக் குழுக்களுடனான கதாடரப்ு மற்றும் நாசதத்ிடன 

விடளவிக்கும் நடெடிக்டககடள வமற்ககாண்டுள்ளதால் சட்டவிவராத நடெடிக்டக 

(தடுப்பு) சட்டதத்ின் கீழ் இந்த தடடயானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரவதசம், கரந்ாடகா மற்றும் குஜராத் மாநில அரசுகளின் பரிந்துடரகளின் 

அடிப்படடயில் இந்த தடடயானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தற்வபாது, PFI அடமப்பானது LeT, JeM, al Qaida, SIMI மற்றும் பிற தீவிரொதக் குழுக்கள் இடம் 

கபற்றுள்ள  "தடட கசய்யப்பட்ட அடமப்புகளின்" பட்டியலில் இடணந்துள்ளது. 

 PFI அடமப்புடன் இடணந்து கசயல்படும் 8 அடமப்புகளும் தடட கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 வகரளா, கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கடளச ் வசரந்்த மூன்று முஸ்லீம் 

அடமப்புகளின் இடணப்பின் விடளொக 2007 ஆம் ஆண்டில் PFI நிறுெப்பட்டது. 

 

சடல்லி சுவர ்ஓவியம் 

 75 வரலாற்றுச ் சிறப்பு மிக்க இடங்களளச ் சித்தரிக்கும் வளகயில் அளமக்கப்பட்டுள்ள 

'சடல்லி சுவர'் என்ற ஒரு சுவதராவியதத்ிளன மத்திய கலாெெ்ாரதத்ுளற அளமெெ்ர ்

மீனாட்சி தலகி அவரக்ள் திறந்து ளவத்தார.் 

 இந்தச ் சுவதராவியதத்ில் முகலாயர ் காலதத்ுச ் செங்தகாட்ளட முதல் ஆங்கிதலயர ்

காலதத்ு இந்தியா தகட் வளரயிலும், பாராளுமன்றக் கட்டிடம் முதல் ததசியப் தபார ்

நிளனவுெ ் சின்னம் வளரயிலும், அளனத்துப் பிரிவு ஓவியங்களும் காட்சிப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 

ஸ்வெ ்டாய்சகத்தான் சபாட்டி 

 வீட்டுவெதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துடற அளமெெ்கமானது (MoHUA) ஸ்வெ ்

டாய்தகதத்ான் என்ற தபாட்டிளயத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 MyGov என்ற தளத்தின் இன்தனாதவட் இந்தியா என்ற இளணயதளத்தில் இந்தப் 

தபாட்டியானது நடத்தப்பட உள்ளது. 
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 ஸ்வெ ் டாய்தகதத்ான் என்பது சபாம்ளமகளுக்கான ததசிய செயல் திட்டம் (NAPT) 2020 

மற்றும் சுவெ ்பாரத் திட்டம் (SBM) 2.0 ஆகியவற்றினால் ஒருங்கிளணந்து தமற் சகாள்ளப் 

பட்ட முயற்சியாகும். 

 இது சபாம்ளமகளின் தயாரிப்பில் கழிவுகளளப் பயன்படுத்துவதற்கான பல்தவறு 

தீரவ்ுகளள ஆராய முயல்கிறது. 

 உலர ் கழிவுகளளப் பயன்படுத்திப் சபாம்ளம வடிவளமப்புகளில் புதுளமகளளக் 

சகாண்டு வருவதற்காக, தனிநபரக்ள் மற்றும் பல்தவறு குழுக்களுக்கு இந்தப் தபாட்டி 

நடத்தப்பட உள்ளது. 

 இந்த முன்சனடுப்பிற்குப் பளடப்பாற்றல் ொரந்்த கற்றல் ளமயம் (இந்தியத் சதாழில் 

நுட்பக் கல்விக் கழகம்-காந்திநகர)் அறிவுொர ்பங்குதார அளமப்பாக உள்ளது. 

 

நிகழ்சநர இரயில் தகவல் அலமப்பு 

 இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது, இரயில்களின் இயக்கங்களளப் பற்றிய 

(தபாக்குவரத்து) நிகழ்தநரத்தில் தன்னிெள்ெயாகக் கண்காணிப்பதற்காக நிகழ்தநர 

இரயில் தகவல் அளமப்ளப நிறுவி வருகிறது. 

 நிகழ்தநர இரயில் தகவல் அளமப்பானது இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகம் மற்றும் இந்திய 

விண்சவளி ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் ஆகியவற்றினால் இளணந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது தற்தபாது இரயில்தவ தகவல் அளமப்புகளுக்கான ளமயதத்ினால் செயல்படுதத்ப் 

படுகிறது. 

 இரயில்களின் இயக்க தவகம் குறித்தத் தகவலானது ஒவ்சவாரு 30 வினாடிகளுக்கும் 

ஒருமுளற சதாடரந்்து வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

இந்திய லெலக சமாழிக்கான அகராதி 

 இந்திய ளெளக சமாழியின் பயன்பாட்ளட தமலும் பரவலாக்குவதற்காக ளெளக சமாழி 

கற்றல் செயலிளய இந்திய அரொங்கம் சவளியிட்டுள்ளது. 

 இது ளெளக சமாழி தினத்ளத (கசப்டம்பர ்23) முன்னிட்டுத் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது 10,000 சொற்களளக் சகாண்ட ளகதபசி செயலி ொரந்்த இந்திய ளெளக சமாழி 

அகராதியாகும். 

 இது இந்திய ளெளக சமாழி ஆராய்ெச்ி மற்றும் பயிற்சி ளமயதத்ின் இந்திய ளெளக 

சமாழி அகராதியின் அடிப்பளடயில் உருவாக்கப்பட்டது. 

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


                   
 

28 
 

 இந்தச ் செயலியில், அளனதத்ு வாரத்்ளதகளளயும் இந்தி அல்லது ஆங்கில சமாழியில் 

ததட இயலும். 

 

 

உெெ் நீதிமன்றத்தின் வழக்காடல் காட்சிகள் சநரடி ஒளிபரப்பு 

 உெெ் நீதிமன்றமானது தனது வழக்காடல் நடவடிக்ளககளள மக்கள் தங்கள் ளகதபசி 

மற்றும் கணினிகளில் தநரடியாகப் பாரக்்கக் கூடிய வளகயில் அவற்ளற தநரடியாக 

ஒளிபரப்பு செய்யத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 தற்வபாது மூன்று அரசியலளமப்பு ொரந்்த அமரவ்ுகளின் வழக்காடல் நடவடிக்ளககள் 

மட்டுதம ததசியத் தகவல் ளமயத்தினால் யூடியூப் ஊடகத்தில் ஒளிபரப்பு செய்யப் பட்டன 

. 
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நாட்டு நலப்பணித் திட்ட விருதுகள் 2020-21 

 குடியரசுத் தளலவர ்திசரௌபதி முரம்ு அவரக்ள்  2020–21 ஆம் ஆண்டிற்கான நாட்டு நலப் 

பணித் திட்ட (NSS) விருதுகளள வழங்கினார.் 

 இதில் சமாத்தம் 42 விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 இரண்டு நிறுவனங்கள், பதத்ு நாட்டு நலப்பணித் திட்டப் பிரிவுகள், அவற்றின் திட்ட 

அலுவலரக்ள் மற்றும் முப்பது நாட்டு நலப்பணித ்திட்ட தன்னாரவ்லரக்ள் ஆகிதயார ்இந்த 

விருதுகளளப் சபற்றுள்ளனர.் 

 

மருந்து ெந்லதப்படுத்தல் சதாடரப்ான நலடமுலறகலள ஆய்வு செய்வதற்கான 

குழு 

 மத்திய அரொனது இதற்காக ஐந்து தபர ்சகாண்ட குழு ஒன்றிளன நிறுவ உள்ளது. 

 இது மருந்து நிறுவனங்களின் ெந்ளதப்படுதத்ல் நளடமுளறகளள ஒழுங்குபடுதத்ச ்

கசய்வதற்காக வெண்டி "ெட்டப்பூரவ்மாக அமலாக்கக்கூடிய" சநறிமுளறகளள ஆய்வு 

செய்வளத தநாக்கமாகக் சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 நிதி ஆதயாக் அளமப்பின் உறுப்பினர ் (சுகாதாரம்) V.K.பால் என்பவர ் இந்தக் குழுவின் 

தளலவராக ததரவ்ு செய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்தக் குழுவானது 90 நாட்களில் தனது அறிக்ளகளயச ் ெமரப்்பிக்கும் என்று கருதப் 

படுகிறது. 

 

புலிகள் மறு அறிமுகம் 

 

 ததசியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆளணயம் ஆனது (NTCA) மத்தியப் பிரவதசத்தில் உள்ள 

மாதவ் ததசியப் பூங்காவிற்குப் புலிகளள இடம் மாற்ற அனுமதி அளிதத்ுள்ளது. 

 முதல் முயற்சியாக மூன்று புலிகள் மாதவ் ததசியப் பூங்காவிற்குக் சகாண்டு வரப் பட்டு 

அதன் பின் இரண்டு புலிகள் அங்கிருந்து இடம் மாற்றப் படும். 

 இந்தப் புலிகள் பன்னா, பாந்தவ்கர ் மற்றும் ெதப்ுரா ததசியப் பூங்காக்களில் இருந்து 

ஷிவ்புரியின் மாதவ் ததசியப் பூங்காவிற்கு இடம் மாற்றப் படும். 

 1960 ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் இருந்து மாதவ் ததசியப் பூங்கா பகுதிகளில் புலிகள் 

காணப்படவில்ளல. 
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மஹாகாசலஷ்வர் சகாவில் 

 மத்தியப் பிரததெதத்ின் உஜ்ஜயின் நகரில் கட்டளமக்கப்பட்டுள்ள மகாகாதலஷ்வர ்வழித் 

தடதத்ின் முதல் கட்டத்ளதப் பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து ளவதத்ுள்ளார.் 

 மஹாகல் வழித் தடத்திற்கு மகாகல் தலாக் எனப் சபயர ்மாற்றம் செய்யப்பட்டது. 

 இந்தப் பணிகளின் இரண்டாம் கட்டதத்ில், மகாராஜ்வாடாவில் உள்ள கட்டிடங்கள் மறு 

வடிவளமப்பு செய்யப்பட்டு, மகாகல் தகாயில் வளாகதத்ுடன் அது இளணக்கப்படும். 

 பாரம்பரிய மிக்க தரம்ொளல மற்றும் கும்ப அருங்காட்சியகம் ஆகியளவயும் அங்கு 

கட்டளமக்கப் படும். 

 இந்தக் தகாவிலின் தற்தபாளதய வடிவமானது, 1734 ஆம் ஆண்டு மராட்டிய பளடத் தளபதி 

ராதனாஜி ஷிண்தட என்பவரால் கட்டப்பட்டது. 

 

 

பந்தவ்கரில் உள்ள சபௌத்த தலங்கள் 

 மத்தியப் பிரததெத்தில் உள்ள பந்தவ்கர ்புலிகள் காப்பகதத்ில் சபௌத்த குளககள் மற்றும் 

ஸ்தூபிகளள இந்தியத் சதால்லிய ஆய்வுத் துளறயானது கண்டுபிடித்துள்ளது. 

 2ெது மற்றும் 5ெது நூற்றாண்டுகளளெ ் தெரந்்த 26 சபௌதத் குளககள் இங்கு கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டன. 

 இளவ சபௌத்தத்தின் மகாயான பிரிளவெ ்தெரந்்தளவயாகும். 

 குளககள் மற்றும் அவற்றின் சில எஞ்சியப் பாகங்கள் மகாயான சபௌத்தத் தளங்களுடன் 

ஒத்த வடிவிலான 'ளெதய்ா' (வட்டமான) கதவுகள் மற்றும் கல் படுக்ளககளளக் 

சகாண்டிருந்தன. 

 பிராமி உளரயில் எழுதப்பட்டுள்ள 24 கல்சவட்டுகள் அளனதத்ும் 2 முதல் 5 ஆம் 

நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்ளதயக் காலத்ளதெ ்தெரந்்தளவயாகும். 

 இந்தக் கல்சவட்டுகள் மதுரா மற்றும் சகௌொம்பி, பவதா, சவஜபாரதா மற்றும் ெபத 

நாயரிகா தபான்ற தளங்களளப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. 

 அவரக்ள் குறிப்பிடும் அரெரக்ளில் பீமதெனா, தபாத்தசிறி மற்றும் பட்டததவா ஆகிதயார ்

அடங்குவர.் 

 9 முதல் 11 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட காலெச்ூரி காலத்ளதெ ் தெரந்்த 26 

தகாயில்களின் எஞ்சியப் பாகங்களும் இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 இதத காலகட்டத்ளதெ ் தெரந்்த உலகின் மிகப் சபரிய வராஹ சிற்பமும் இங்கு கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 குஜராத,் மகாராஷ்டிரா மற்றும் மத்தியப் பிரததெதத்ின் சில பகுதிகளில் காலெச்ூரி 

வம்ெம் பரவிக் காணப்பட்டது. 

 இது ஆரம்பகால எல்தலாரா குடக மற்றும் எலிசபண்டா குளக தபான்ற நிளனவுெ ்

சின்னங்களுடனும் சதாடரப்ுளடயதாகும். 

 இரண்டு ளெவ மடங்களும் இங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 குப்தர ் காலத்திளனெ ் தெரந்்த கதவு அளடப்புகள் மற்றும் குளககளில் உள்ள சிற்ப 

தவளலப்பாடுகள் தபான்ற சில எஞ்சியப் பாகங்களும் இங்கு கண்டு பிடிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 

 

5G செலவ வழங்கீட்டின் சதாடக்கம் 

 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் ளகதபசி மாநாட்டில், 5G இளணயச ் தெளவயானது நாட்டில் 

அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 2023 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாதத்தில் நாட்டின் பிற நகரங்களுக்கும் படிப்படியாக 5ஜி 

தெளவகள் வழங்கப்படும் என்று ரிளலயன்ஸ் ஜிதயா நிறுவனம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 எட்டு இந்திய நகரங்களில் 5ஜி தெளவகளளத் சதாடங்க உள்ளதாக ஏரச்டல் நிறுவனம் 

அறிவிதத்ுள்ளது. 
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ஸ்வெ ்ெரச்வக்ென் 2022 விருதுகள் 

 இந்தூர ்நகரம் சதாடரந்்து ஆறாவது முளறயாக இந்தியாவின் தூய்ளமயான நகரமாகத் 

ததரந்்சதடுக்கப் பட்டது. 

 சூரத ்மற்றும் நவி மும்ளப ஆகிய நகரங்கள் அடுதத் இரண்டு இடங்களளப் சபற்றன. 

 இதில் சிறப்பாகச ் செயலாற்றிய மாநிலங்களின் பிரிவில், மதத்ியப் பிரததெம் முதல் 

இடத்ளதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 அளதத் சதாடரந்்து ெத்தீஸ்கர ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் இடம் 

சபற்றுள்ளன. 

 100க்கும் குளறவான நகரப்்புற உள்ளாட்சி அளமப்புகளளக் சகாண்ட மாநிலங்களின் 

பிரிவில், திரிபுரா முதல் இடத்ளதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 ஒரு லட்ெதத்ிற்கும் குளறவான மக்கள்சதாளக சகாண்ட நகரங்களின் பிரிவில், 

மகாராஷ்டிர மாநிலதத்ின் பஞ்ெக்னி நகரமானது முதலிடத்ளதப் பிடிதத்து. 

 அதளனத் சதாடரந்்து ெத்தீஸ்கரின் படான் (NP) மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் கரஹ்ாட் 

ஆகிய நகரங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 1 லட்ெத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் சதாளக சகாண்ட நகரங்களின் பிரிவில், ஹரித்வார ்

தூய்ளமயான கங்ளக நகரமாகத் ததரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 

 அளதத் சதாடரந்்து வாரணாசி மற்றும் ரிஷிதகஷ் ஆகியளவ இடம் சபற்றுள்ளன. 

 ஒரு லட்ெதத்ிற்கும் குளறவான மக்கள்சதாளக சகாண்ட கங்ளக நகரங்களில் பிஜ்தனார ்

முதல் இடத்ளதப் பிடிதத்து. 

 அளதத் சதாடரந்்து முளறதய கன்தனாஜ் மற்றும் கரம்ுக்ததஷ்வர ்ஆகிய நகரங்கள் இடம் 

சபற்றுள்ளன. 

 மகாராஷ்டிராவின் திதயாலாலி நகரானது நாட்டின் தூய்ளமயான இராணுவக் குடியிருப்பு 

வாரியமாகத் ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

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


                   
 

33 
 

ெரவ்சதெ லகசபசி ொதன அலடயாளக் குறியீட்டு எண்ணின் பதிவு 

 ளகதபசி உற்பதத்ி நிறுவனங்களினால், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் அளனத்து ளக 

தபசிகளின் ெரவ்ததெ ளகதபசி ொதன அளடயாளக் குறியீட்டு எண்ளண இந்திய 

அரொங்கதத்ிடம் பதிவு செய்வளத சதாளலத் சதாடரப்ுத் துளற (DoT) கட்டாயம் ஆக்கி 

உள்ளது. 

 ெரவ்ததெ ளகதபசி ொதன அளடயாளக் குறியீடு (IMEI) என்பது ஒவ்சவாரு ளகதபசி 

ொதனத்ளதயும் தனித்துவமாக அளடயாளம் காணும் 15 இலக்க எண்கள் ஆகும். 

 இறக்குமதியாளரக்ளும், ஒவ்சவாரு ளகதபசியிளனயும் இறக்குமதி செய்வதற்கு முன் 

அதன் ெரவ்ததெ ளகதபசி ொதன அளடயாளக் குறியீட்டு எண்ளண அரொங்கதத்ிடம் 

பதிவு செய்ய தவண்டும். 

 தகவல் சதாடரப்ுத் துடற அளமெெ்கமானது முன்னதாக ஒரு மதத்ிய ொதன அளடயாளப் 

பதிதவட்டிளன சவளியிட்டது. 

 இந்த அளடயாளப் பதிதவடானது ளகதபசிகளள அவற்றின் ெரவ்ததெ ளகதபசி ொதன 

அளடயாளக் குறியீட்டு எண்ணின் அடிப்பளடயில் சவள்ளள, ொம்பல் மற்றும் கருப்பு என 

மூன்று வளககளாக வளகப்படுத்துகிறது. 

 

இரயில் நிலலயங்களின் மறுசீரலமப்பு 

 

 மத்திய அளமெெ்ரளவயானது, மூன்று முக்கிய இரயில் நிளலயங்களள மறுசீரளமப்பு 

செய்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

 அந்த 3 இரயில் நிளலயங்கள் - புது சடல்லி, அகமதாபாத் மற்றும் ெதர்பதி சிவாஜி இரயில் 

முளனயம் (CSMT) மும்ளப ஆகியனவாகும். 

 இதன் கீழ், இந்த நிளலயங்கள் நவீன உள்கட்டளமப்பு வெதிகளுடனும் தமம்படுதத்ப் பட்ட 

வெதிகளுடனும் மறுசீரளமக்கப்படும். 
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தூய்லம இந்தியா 2.0 திட்டம் 

 

 இளளதயார ் விவகாரங்கள் மற்றும் விளளயாட்டுத் துடற அளமெெ்கதத்ின் கீழ் ெரும் 

இளளதயார ்விவகாரத் துளறயானது நாடு முழுவதும் ஒரு மாத கால தூய்ளம இந்தியா 2.0 

திட்டதத்ிளனத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 ஒருமுளற மட்டுதம பயன்படுத்தப்படும் சநகிழிக் கழிவுகளளச ் தெகரிப்பததாடு, அது 

குறிதத்ு மக்களிளடதய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்தச ் கசய்வதற்காக இந்தத் திட்டம் 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், குடிமக்களின் ஆதரவுடனும், தன்னாரவ்ப் பங்தகற்புடனும் சநகிழி 

மற்றும் மின்னணுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட ஒரு தகாடி கிதலாகிராம் எளடயுள்ள கழிவுப் 

சபாருட்கள் தெகரிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட உள்ளது. 

 

PMGKAY திட்டத்தின் விரிவாக்கம் 

 பிரதான் மந்திரி கரப்ீ கல்யாண் அன்ன தயாஜனா (PMGKAY) திட்டதத்ிளன தமலும் 3 

மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பதற்கு மத்திய அளமெெ்ரளவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த நலத் திட்டதத்ின் கீழ், ஒரு நபருக்கு மாதம் 5 கிதலா உணவு தானியம் இலவெமாக 

வழங்கப் படுகிறது. 

 இதுவளர, PMGKAY திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் 25 மாதங்களாக 

செயல்பாட்டில் உள்ளது. 
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ெம கருக்கலலப்பு உரிலமகள் 

 நாட்டிலுள்ள அளனத்துப் சபண்களும், அவரக்ளின் திருமண நிளலளயப் சபாருட் 

படுதத்ாமல், பாதுகாப்பான மற்றும் ெட்டப்பூரவ் கருக்களலப்புெ ் சிகிெள்ெளயப் 

சபறுவதற்கு அனுமதிக்கும் வளகயில், கரப்்பமாகி 24 வாரங்கள் வளர கருக்களலப்பு 

செய்யலாம் என உெெ் நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது. 

 இது 51 ஆண்டுகள் பழளமயான கருக்களலப்புெ ்ெட்டத்திளன (மருதத்ுவ முளற ொரந்்த 

கருக் களலப்புெ ்ெட்டம், 1971) ரத்து செய்துள்ளது. 

 கருதத்ரித்த திருமணமாகாத சபண்கள், 24 வாரங்கள் ஆன கரப்்பத்ளதக் களலப்பளத 

இந்தெ ்ெட்டம் தடுக்கிறது. 

 மருத்துவ முளற ொரந்்த கருக்களலப்புெ ்ெட்டதத்ின் ெமீபதத்ியத் திருதத்மானது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் தமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 1960 ஆம் ஆண்டுகள் வளர இந்தியாவில் கருக்களலப்பு என்பது ெட்டவிதராதமானது 

என்பவதாடு இந்தியத் தண்டளனெ ் ெட்டதத்ின் (IPC) 312வது பிரிவின் கீழ், இந்தக் 

குற்றதத்ிற்காக ஒரு சபண்ணுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிளறத் தண்டளன மற்றும் / அல்லது 

அபராதம் விதிக்கப் படலாம். 

 ொந்தி லால் ஷா குழுவின் அறிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் 1971 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதத்தில் மருத்துவ முளற ொரந்்த கருக்களலப்பு மதொதாவானது நிளறதவற்றப் பட்டது. 

 1971 ஆம் ஆண்டு மருதத்ுவ முளற ொரந்்த கருக்களலப்புெ ்ெட்டமானது 1972 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரல் 01 ஆம் தததியன்று அமலுக்கு வந்தது. 

 ஜம்மு & காஷ்மீர ்தவிர இந்தியா முழுவதும் இந்தெ ்ெட்டம் சபாருந்தும். 

 

 

சுகலபகா நதி புனரலமப்பு 

 சுகளபகா நதிளய 6 மாதங்களுக்குள் புனரளமப்பதற்கு ஒடிொ மாநில அரசுக்கு ததசியப் 

பசுளம தீரப்்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 இது மகாநதி ஆற்றின் ஒரு கிளள நதியாகும். 

 கட்டாக் மாவட்டதத்ில் உள்ள சுகளபகா நதியின் முகதத்ுவாரமானது 1950 ஆம் 

ஆண்டுகளில் மூடப் பட்டதால் அந்த நதி வறண்டு தபானதாக ததசியப் பசுளம தீரப்்பாயம் 

குற்றம் ொட்டியது. 
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சதாலலத்சதாடர்பு சதாழில்நுட்ப சமம்பாட்டு நிதி திட்டம் 

 சபாதுச ்தெளவ உதவி நிதி (USOF) நிறுவனமானது, ெமீபத்தில் சதாளலதச்தாடரப்ு சதாழில் 

நுட்ப தமம்பாட்டு நிதித் திட்டத்ளத அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இது கிராமப்புறம் ொரந்்த தகவல்சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பப் பயன்பாடுகளில் ஆராய்ெச்ி 

மற்றும் தமம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கும் மற்றும் சதாளலத் சதாடரப்ு 

சுற்றுெச்ூழல் அளமப்ளப உருவாக்கச ் கசய்வதற்கும் தமம்படுத்துவதற்கும் 

கல்வியாளரக்ள், புதச்தாழில் நிறுவனங்கள், ஆராய்ெச்ி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

சதாழில்துளறயினரிளடதய ஒருங்கிளணப்ளப உருவாக்குவளத தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது, உள்நாட்டுத் ததளவகளளப் பூரத்த்ி செய்யும் வளகயில் 

வடிவளமக்கப் பட்ட உள்நாட்டுத் சதாழில்நுட்பங்களள ஊக்குவிக்கவும், உள் தெரக்்கவும் 

இந்திய நிறுவனங்களுக்கு மானியங்களள வழங்குகிறது. 

 

 

உலகின் முதல் CNG முலனயம் 

 குஜராத ் மாநிலதத்ில் நிறுவப்பட உள்ள உலகின் முதல் CNG முளனயதத்ிற்குப் பிரதமர ்

அவரக்ள் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இந்த மாசபரும் முளனயம் ஒவ்தவார ் ஆண்டும் 1.5 மில்லியன் சமட்ரிக் டன்களளக் 

ளகயாள உள்ளது. 

 இது சபாது-தனியார-்கூட்டு அணுகுமுளறளயப் பயன்படுத்தி நிறுவப்படுகிறது. 
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கருடா நடவடிக்லக 

 மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவானது, கருடா நடவடிக்ளக எனப்படும் ஒரு மாசபரும் 

நடவடிக்ளகளய தமற்சகாண்டது. 

 ெரவ்ததெ இளணப்புகளளக் சகாண்ட தபாளதப் சபாருள் கடதத்ல் வளல அளமப்புகளள 

"சீரக்ுளலத்தல், சீரழித்தல் மற்றும் அகற்றுதல்" ஆகியவற்ளற இது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 இது ெரவ்ததெக் காவல்துளற அளமப்பு மற்றும் மாநிலக் காவல்துளறயுடன் இளணந்து 

தபாளதப் சபாருள் விற்பளனயாளரக்ளள சவளிக்சகாணரச ்கசய்கிறது. 

 

 

மகிழுந்துகளில் 6 கவெக் காற்றுப் லபகள் 

 2023 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் மாதம் முதல் பயணிகள் தங்களது வாகனங்களில் 

குளறந்தபட்ெம் ஆறு கவெக் காற்றுப் ளபகளளக் சகாண்டிருக்க தவண்டும் என்பளத 

மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

 இது அளனதத்ு தமாட்டார ் வாகனங்களுக்கும் சபாருந்தும், அவற்றின் விளல மற்றும் 

மாறுபாடுகளளப் சபாருட்படுதத்ாமல், முதன்ளமயாக நிறுவப்பட தவண்டும் என்று 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தபாக்குவரதத்ுத் துடற அளமெெ்கமானது முன்னதாக 2022 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்01 ஆம் 

தததி முதல், எட்டு பயணிகள் வளர பயணிக் கூடிய வாகனங்களில் ஆறு கவெக் காற்றுப் 

ளபகளள நிறுவ தவண்டும் என்று கட்டாயமாக்கியது. 

 அளமெெ்கமானது, 1989 ஆம் ஆண்டு மதத்ிய தமாட்டார ்வாகன விதிகளள (CMVR) திருத்தம் 

செய்து, மகிழுந்துத் தயாரிப்பாளரக்ள் கவெக் காற்றுப் ளபகள் நிறுவ தவண்டும் என்ற 

ஆளணளய அமல்படுதத்ும் வளகயில் ஒரு வளரவு அறிவிப்ளபயும் சவளியிட்டது. 

 

வந்சத பாரத் 2.0 

 குஜராதத்ின் காந்திநகர ் நிளலயத்தில் காந்திநகர ் - மும்ளப வந்தத பாரத் விளரவு 

இரயிலிளனப் பிரதமர ்சதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களின் தளலநகரங்களள இளணக்கும் 

இந்தப் புதிய வந்தத பாரத் விளரவு இரயிலானது, இந்தியாவின் மூன்றாவது வந்தத பாரத் 

விளரவு இரயில் ஆகும். 

 இது முதலில் புது சடல்லி-வாரணாசி வழிதத்டத்தில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 
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 இரண்டாவது இரயிலானது புது சடல்லி-ஸ்ரீ மாதா ளவஷ்தணா ததவி கதர்ா பாளதயில் 

அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 வந்தத பாரத் விளரவு இரயில் 2.0 ஆனது பயணிகளுக்கு விமானச ் தெளவ தபான்ற 

தெளவகள் மற்றும் கவாெ ்சதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்டப் பாதுகாப்பு அம்ெங்களள வழங்கும். 

 இது உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட இரயில் தமாதல் தவிரப்்பு அளமப்பாகும். 

 

 

கார்பன் கணிப்பான் 

 உலகளாவியப் பண வழங்கீட்டு மற்றும் சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மாஸ்டரக்ாரட்ு 

நிறுவனமானது, காரப்ன் கணிப்பான் அம்ெங்களள அறிமுகப்படுதத் உள்ளது. 

 காரப்ன் கணிப்பான் என்பது வங்கிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு தெளவயாகும். 

 இது ஒரு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காரப்ன் தடப் பதிவு கண்காணிப்பு அளமப்பாகும்.  

 இது ஒரு மாததத்ில் தமற்சகாள்ளப்படும் பல்தவறு செலவின வளககளில் காரப்ன் 

தடயத்தின் ஒட்டு சமாதத் விளளளவ நுகரத்வாருக்கு மதிப்பிட்டு வழங்கும். 

 இது ஏற்கனதவ பல நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 தற்தபாது இது இந்தியாவிலும் அறிமுகப்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 

 

ஆயுதப் பலடெ ்சிறப்பு அதிகாரெ ்ெட்டத்தின் அதிகார விரிவாக்கம் 

 மத்திய அரசு அருணாெெ்லப் பிரததெத்தின் மூன்று மாவட்டங்களிலும், நாகாலாந்தின் 

ஒன்பது மாவட்டங்களிலும் ஆயுதப் பளட சிறப்பு அதிகாரெ ்ெட்டதத்ின் அதிகாரதத்ிளன 

(AFSPA) தமலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிதத்ு உதத்ரவிட்டுள்ளது. 
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 ஆயுதப் பளட சிறப்பு அதிகாரெ ் ெட்டம் ஆனது "கலகம் நிளறந்தப் பகுதியில்" ஐந்து 

அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட மக்கள் கூடுவளதத் தளட செய்யும் அதிகாரத்ளத ஆயுதப் 

பளடகளுக்கு வழங்குகிறது. 

 ெட்டம் ஒழுங்ளக மீறும் பட்ெத்தில் உரிய எெெ்ரிக்ளகக்குப் பிறகு பாதுகாப்புப் படட 

தங்கள் அதிகாரதத்ிளனப் பயன்படுதத்வும் துப்பாக்கிெ ் சூடு நடதத்வும் இெெ்ட்டம் 

அனுமதிக்கிறது. 

 

 

6வது இந்தியக் லகசபசி மாநாடு 

 ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சதாளலத் சதாடரப்ு விழாவான 6வது இந்தியக் ளகதபசி 

மாநாடானது சடல்லியில் நளடசபற்றது. 

 இதில் 5G, செயற்ளக நுண்ணறிவு (Al), இளணய உலகம் (loT) தபான்ற முக்கிய கருப் 

சபாருள்களளெ ் சுற்றியுள்ள ெமீபத்தியத ் சதாழில்துளறத் சதாழில்நுட்பப் தபாக்குகள் 

பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. 

 இது இந்தியத் சதாளலத் சதாடரப்ுத் துளற மற்றும் ளகதபசி இளணப்புச ் தெளவ 

வழங்குநர ்ெங்கம் ஆகியவற்றினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது 

 

உலகின் மிகப்சபரியக் கலப்பின மின் உற்பத்தி நிலலயம் 
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 அதானி க்ரன்ீ எனரஜ்ி நிறுவனமானது, 600 சமகாவாட் திறன் சகாண்ட உலகின் மிகப் 

சபரிய காற்றாளல-சூரியெக்தி ஆகிய இரண்ளடயும் சகாண்ட ஒரு கலப்பின மின் 

உற்பத்தி நிளலயத்திளன ராஜஸ்தானின் சஜய்ொல்மர ்நகரில் அளமத்துள்ளது. 

 இது 600 சமகாவாட் திறன் சகாண்ட சூரிய ெக்தி மின் நிளலயம் மற்றும் 150 சமகாவாட் 

திறன் சகாண்ட காற்றாளல ஆளல ஆகியவற்றிளன உள்ளடக்கியது. 

 இந்நிறுவனம் உலகின் மிகப்சபரிய சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி ஆளலகளில் ஒன்றான 

கமுதி சூரிய ெக்தி மின் நிளலயத்திளன இயக்குகிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் சிறிய வலக ஆளில்லா விமானம் 

 இந்தியாவின் முதல் சிறிய ெடக ஆளில்லா விமானம் என்ற சான்றிதடழ அஸ்டீரியா 

ஏவராஸ்வபஸ் லிமிகடட் என்ற நிறுெனம் கபற்றுள்ளது. 

 இது உள்நாட்டிவலவய ெடிெடமக்கப்பட்ட A200 ெடக என்ற ஆளில்லா விமானத்திற்குச ்

சான்றளிக்கப் பட்டது. 

 "புவியியல் தகெல் அடமப்பு, விெசாயம், கட்டுமானம், சுரங்கம் மற்றும் பிற 

கதாழில்களில் ஆய்வு மற்றும் ெடரபடமிடல் வபான்றப் பயன்பாடுகளுக்காக இந்த ெடக 

ஆளில்லா விமானம் உருொக்கப்பட்டுள்ளது." 

 250 கிராம் முதல் அதிகபட்சமாக இரண்டு கிவலா ெடர எடட ககாண்ட ஆளில்லா 

விமானங்கள் சிறிய ெடக ஆளில்லா விமான ெடகயின் கீழ் ெருகின்றன. 

 

 

மதம் மாறியவரக்ளுக்குப் பட்டியலினெ ்ெமூகத்தினர ்அந்தஸ்து 

 முன்னாள் தடலடம நீதிபதி வகஜி பாலகிருஷ்ணன் தடலடமயில் 3 வபர ்ககாண்ட ஒரு 

ஆடணயத்டத மதத்ிய அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 

 இது "ெரலாற்று ரீதியாக அட்டெடணப்படுத்தப்பட்ட சாதிகடளச ் வசரந்்த ஆனால் 

புதிதாக இந்து, கபௌத்தம் மற்றும் சீக்கியம் மதம் தவிர மற்ற மதங்களுக்கு மாறிய 

நபரக்ளுக்கு" பட்டியலினச ் சமூகம் என்ற அந்தஸ்து ெழங்குெதற்கான சாத்தியக் 

கூறுகடள ெழங்கச ்கசய்திடுெடதப் பரிசீலிப்படத வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 அரசியலடமப்பின் 341ெது பிரிவின் கீழ் அெ்ெப்வபாது கெளியிடப்படும் குடியரசுத் 

தடலெர ்உதத்ரவுகளுக்கு இணங்க இந்த ஆடணயம் இந்த விெகாரத்டத ஆராயும். 

 அரசியலடமப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள்) ஆடண, 1950 என்பது இந்து மதம், சீக்கிய 

மதம் அல்லது கபௌத்த மதம் ஆகியெற்றிலிருந்து வெறுபட்ட மதத்டதத் தழுவிய எந்த ஒரு 

நபரும் ஒரு அட்டெடணச ் சாதியின் உறுப்பினராக கருதப் படக்கூடாது என்று 

குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்துக்கள் மட்டுவம ெடகப்படுதத்ப்பட்ட இந்த அசல் ஆடண பின்னர ் சீக்கியரக்ள் 

மற்றும் கபௌதத்ரக்டள உள்ளடக்கியதாக மாற்றப்பட்டது. 
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சூரிய ெக்தியில் இயங்கும் முதல் கிராமம் 

 குஜராதத்ின் கமஹ்சானா மாெட்டத்தில் உள்ள வமாவதரா, இந்தியாவின் முதல் 24×7 சூரிய 

சக்தியில் இயங்கும் கிராமமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 வமாவதரா 24 மணி வநரமும் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் நாட்டின் முதல் கிராமம் ஆகும்.  

 இது நிலத்தில் கபாருதத்ப்பட்ட சூரிய மின் உற்பத்தி நிடலயம் மற்றும் குடியிருப்பு மற்றும் 

அரசுக் கட்டிடங்களில் கபாருதத்ப்பட்ட 1,300க்கும் வமற்பட்ட அளவில் கூடரயில் 

கபாருதத்ப்பட்ட சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தி அடமப்புகடள உள்ளடக்கியது. 

 

 

"மட்டடா ெந்திப்பு" விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ெச்ி 

 தளலளமத் ததரத்ல் ஆளணயர ்ராஜீவ் குமார,் ‘மட்டடா ெந்திப்பு’ எனப்படும் ஓர ்  ஆண்டு 

கால வாக்காளர ்விழிப்புணரவ்ுத் திட்டத்ளதத் சதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 மட்தடட்டா ெந்திப்பு என்பது அகில இந்திய வாசனாலியுடன் இளணந்து இந்தியத் ததரத்ல் 

ஆளணயத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 52 நாட்கள் வளரயில் ஒலிபரப்பாக உள்ள ஒரு 

வாசனாலித் சதாடராகும். 

 வாசனாலியின் உதவியுடன் நாடு முழுவதும் உள்ள வாக்காளரக்ளுடன் சதாடரப்ு 

சகாள்வளத மட்தடட்டா ெந்திப்பு தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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பசுலமத் சதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு லமயம் 

 இந்தியாவின் முதல் பசுளமத் சதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு ளமயமானது ஸ்ரீநகரில் உள்ள 

ததசியத் சதாழில்நுட்பக் கழகதத்ில் (NIT) திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துளறயானது, உள்ளாரந்்த TBI (i-TBI) எனப்படும் மூன்று 

ஆண்டு கால முன்சனடுப்பிற்கு ஆதரவளித்து வருகிறது. 

 ொத் பரத்வஸ் இந்த முதல் பசுளமத் சதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு ளமயதத்ின் தளலளம 

நிரவ்ாக அதிகாரி ஆவார.் 

 

சிவிங்கிப் புலி மறு அறிமுகத் திட்ட கண்காணிப்பு 

 

 மத்தியப் பிரததெதத்ின் குதனா ததசியப் பூங்கா மற்றும் பிற சபாருத்தமான இடங்களில் 

சிவிங்கிப் புலிகளள அறிமுகப்படுதத்ுவளத தமற்பாரள்வயிடுவதற்காக 9 தபர ்சகாண்ட 

அறிமுகப்படுதத்ச ்கசய்வளத தமற்பாரள்வயிட 9 தபர ்சகாண்ட பணிக் குழுளவ மத்திய 

அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 

 ததசியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆளணயம் (NTCA) சிவிங்கிப் புலிகள் அதிரடிப் பளடயின் 

செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கும். 

 இந்தப் பணிக்குழுவானது இரண்டு ஆண்டுகள் பணியில் இருக்கும். 

 இந்தப் பணிக்குழுவின் உறுப்பினரக்ள் சிறுதள்த மிதர்ாக்கள் மற்றும் உள்ளூர ்

ெமூகங்களுடன் குறிப்பாக அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் சபாதுவான ஒரு பகுதியின் 

பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ச ் கசய்வதற்காகத் சதாடரப்ு சகாண்டு 

செயல்படுவர.் 
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ொரத்க் முன்சனடுப்பு 

 'ொரத்க்’ என்பது முதிதயாரின் மன நலனுக்கான ஒரு ெமூகம் அடிப்பளடயிலான ஒரு 

முன்சனடுப்பாகும். 

 இந்த முன்சனடுப்பின் மூலம் செவிலியரக்ள், சுகாதாரப் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ளுக்கு முதிதயார ்மனநலம் குறித்தப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 ததசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பியல் அறிவியல் நிறுவனம் ஆனது சஹல்ப் ஏஜ் இந்தியா 

அளமப்புடன் இளணந்து 10,000 மனநலப் பணியாளரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிதத்ுள்ளது. 

 

கல்வி 4.0 அறிக்லக 

 உலகப் கபாருளாதார மன்றம், யுனிகசப் மற்றும் YuWaah (Generation Unlimited India) 

ஆகியடெ இடணந்து கல்வி 4.0 இந்தியா அறிக்டகடய கெளியிட்டன. 

 இந்தியாவின் கல்வித் துடறயில் கற்றல் பயன்பாடுகடள வமம்படுத்துெதிலும், 

அெற்றிலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகடளக் குடறப்பதிலும் கதாழில்துடறப் புரட்சி 4.0 

கதாழில்நுட்பங்கடளப் பயன்படுதத்ுெதிலும் இது கெனம் கசலுத்துகிறது. 

 இந்த அறிக்டகயின்படி, வெகமாக மாறிெரும் வெடலொய்ப்புச ் சந்டதயில் 

மாணெரக்டள வெடலக்கு அமரத்த்ும் கசயல்முடறவய பள்ளியிலிருந்துப் பணிக்கு 

மாற்றுதல் என்பதாகும். 

 முடறயான ஒருங்கிடணப்பு நடெடிக்டககள் இல்லாததால், இந்தியாவில் பள்ளியில் 

இருந்து பணிக்கு மாற்றுதல் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்கச ் சொல்கடள எதிரக்காண்டு 

ெருகிறது. 

 

உலகப் பட்டினிக் குறியீடு 2022 

 உலகப் பட்டினிக் குறியீட்டில் மதிப்பிடப்பட்ட121 நாடுகளில் இந்தியா 107ெது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 இதில் இந்தியா 29.1 என்ற மதிப்டபப் கபற்று 'தீவிர நிடலப்’ பிரிவில் இடம் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 இந்திய நாடானது இலங்டக (64), வநபாளம் (81), ெங்காளவதசம் (84), பாகிஸ்தான் (99) 

ஆகியெற்றுக்கு அடுத்தபடியாக கீழ் நிடலயில் உள்ளது.  

 கதற்காசியாவிவலவய ஆப்கானிஸ்தான் (109) மட்டுவம இந்தியாடெ விட வமாசமான 

நிடலயில் உள்ள ஒரு நாடாகும். 

 இது கன்கசரன்் வெரல்்டுடெட் மற்றும் கெல்தஹ்ங்கரட்லஃப் ஆகியெற்றால் கூட்டாக 

கெளியிடப்பட்ட ஒரு ெருடாந்திர அறிக்டகயாகும். 

 இது நான்கு கூறு குறிகாட்டிகளின் மதிப்புகடள அடிப்படடயாகக் ககாண்டது – ஊட்டச ்

சதத்ுக் குடறபாடு, குழந்டத ெளரச்ச்ியின்டம, குழந்டத ெளரச்ச்ி குடறபாடு மற்றும் 

குழந்டத இறப்பு ஆகியடெயாகும். 

 உலகப் பட்டினிக் குறியீட்டில், பட்டினி நிடலடமயின் தீவிரத்டதப் பிரதிபலிக்கிற 

நிடலயில் மதிப்கபண் ஆனது 100 புள்ளி அளவில் கணக்கிடப் படுகிறது.  

 அதில் சுழியம் என்பது சிறந்த மதிப்கபண் (பட்டினி நிடல இல்டல) மற்றும் 100 என்பது 

வமாசமான நிடல ஆகும். 
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LEADS 2022 

 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான LEADS (பல்தவறு மாநிலங்கள் முழுவதும் தளவாட வழங்கீடுகளள 

எளிதாக்குதல்) அறிக்ளகயிளன வரத்த்கம் மற்றும் சதாழில்துளற அளமெெ்கமானது 

ெமீபதத்ில் சவளியிட்டது. 

 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள் நான்கு சபரிய வளககளின் கீழ் கடதலார 

மாநிலங்கள், உள்நாடு/நிலதத்ினால் சூழப்பட்ட மாநிலங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்கள் 

மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள் ஆகிய நிடலகளில் வளகப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

 இது மூன்று செயல்திறன் வளகப்பாடுகளள வழங்குகிறது. 

o ொதளனயாளரக்ள் - 90 ெதவீதம் அல்லது அதற்கு தமல் ொதளன அளடயும் 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள் 
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o தவகமாக முன்தனறி வருபளவ - 80 முதல் 90 ெதவிகிதம் ொதளன அளடயும் 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள் மற்றும் 

o இலட்சியமிக்களவ - 80 ெதவீதத்திற்கும் குளறவான மதிப்சபண் சபற்ற மாநிலங்கள் 

மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள். 

 15 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள் ொதளனயாளரக்ளாக வளகப் படுதத்ப் 

பட்டுள்ளன. 

 ஆந்திரப் பிரததெம், அொம், ெண்டிகர,் சடல்லி, குஜராத,் ஹரியானா, இமாெெ்லப் 

பிரததெம், கரந்ாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிொ, பஞ்ொப், தமிழ்நாடு, சதலுங்கானா, உதத்ரப் 

பிரததெம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்கள் தமற்கண்ட குழுவில் இடம் 

சபற்றுள்ளன. 

 ெமீபதத்ிய அறிக்ளகயில் தகரளா, மத்தியப் பிரததெம், ராஜஸ்தான், புதுெத்ெரி, சிக்கிம் 

மற்றும் திரிபுரா ஆகியளவ தவகமாக முன்தனறி வருபளவயாக வளகப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. 

 15 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள் இலட்சியமிக்களவயாக வளகப் படுதத்ப் 

பட்டுள்ளன 

 

இந்தியாவின் 50வது தலலலம நீதிபதி 

 நீதிபதி D.Y.ெந்திரசூட் இந்தியாவின் 50வது தளலளம நீதிபதியாக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 இவர ்1978 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 ஆம் தததி முதல் 1985 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 11 ஆம் தததி 

வளர நீதித் துளறயின் தளலவராக நீண்ட காலம் பணியாற்றியத ் தளலளம நீதிபதி 

Y.V.ெந்திரசூட் அவரக்ளின் மகன் ஆவார.் 

 ஓரினெ ் தெரக்்ளக உறவுகளள குற்றமற்றதாக்குவது குறிதத் இந்தியத் தண்டளனெ ்

ெட்டத்தின் 377வது பிரிவிளனப் பகுதியளவு ரதத்ு செய்தல், ஆதார ் திட்டத்தின் 

செல்லுபடியாகும் தன்ளம மற்றும் ெபரிமளல விவகாரம் குறித்த வரலாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க 

தீரப்்புகளள அவர ்வழங்கினார.் 

 சவறும் 74 நாட்கள் மட்டுதம குறுகிய பதவிக் காலத்தில் பதவி வகித்த, U.U.லலித்துக்குப் 

பிறகு இவர ்சபாறுப்தபற்க உள்ளார.் 
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PM-DevINE 

 வடகிழக்குப் பிராந்தியதத்ிற்கான பிரதமரின் தமம்பாட்டு முன்சனடுப்பு (PM-DevINE) 

திட்டதத்ிற்கு ெமீபத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. 

 வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் அடிப்பளட குளறந்தபட்ெ தெளவகளில் நிலவும் குளற 

பாடுகளள நிவரத்்தி செய்வதற்காக இந்த முன்சனடுப்பானது அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இது வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ள தமம்பாட்டு இளடசவளிகளள அகற்றுவளத 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் பல்தவறு துளறகளில் உள்ள தமம்பாட்டு இளட சவளிகளள 

அகற்ற உதவும் உள்கட்டளமப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் ெமூக தமம்பாட்டுத ்திட்டங்களுக்கு 

இத்திட்டம் நிதி வழங்குகிறது. 

 வடகிழக்குப் பிராந்தியத்தில் குறிப்பாக சபண்கள் மற்றும் இளளஞரக்ளுக்கான 

வாழ்வாதார வாய்ப்புகளள தமம்படுத்துவதத இந்த முன்சனடுப்பின் தநாக்கமாகும். 

 

 

நான்காவது வந்சத பாரத் விலரவு இரயில் 

 உனாவில் இருந்து நான்காவது வந்தத பாரத் விளரவு இரயில் தெளவளயப் பிரதமர ்

அவரக்ள் ெமீபதத்ில் சகாடியளெத்துத் சதாடங்கி ளவத்தார.் 

 இந்த இரயிலானது உனா (இமாெெ்லப் பிரததெம்) மற்றும் புது தில்லி இளடதய இயங்கும். 

 இந்த நான்காவது வந்தத பாரத் இரயில் ஆனது அதன் முந்ளதய வடிவங்களள விட 

தமம்படுத்தப் பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. 

 வந்தத பாரத் விளரவு இரயிலானது, இரயில் 18 என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.  

 இது இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகத்தினால் இயக்கப்படும் ஒரு மித அதிதவக, நகரங்களுக்கு 

இளடதய மின்ொரதத்ில் இயங்கும் ஒரு பல-அலகு இரயில் ஆகும். 

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


                   
 

47 
 

 மற்ற 3 வழித்தடங்கள் 

o புது சடல்லி முதல் ஸ்ரீ மாதா ளவஷ்தணா ததவி கதர்ா வளர 

o புது சடல்லி முதல் வாரணாசி வளர மற்றும் 

o காந்திநகர ்முதல் மும்ளப மத்திய இரயில் நிளலயம் வளர 

 

 

அலுவல் சமாழிக் குழுவின் பரிந்துலரகள் 

 அலுவல் சமாழிக் குழுவின் 11வது சதாகுதியானது குடியரசுத் தளலவரிடம் ெமரப்்பிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்தி சமாழி தபசும் மாநிலங்களில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகங்கள், 

இந்திய தமலாண்ளமக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மத்தியப் பல்களலக் கழகங்களில் 

இந்தி சமாழிளயப் பயிற்றுவிப்பு சமாழியாகப் பயன்படுத்துவதற்கு இக்குழு 

பரிந்துளரத்தது. 

 இந்தி சமாழி தபொத மாநிலங்களில் உள்ள உயர ்நீதிமன்றங்களில் தமற்சகாள்ளப் படும் 

வழக்குகள் ஆங்கிலம் அல்லது பிராந்திய சமாழியில் பதிவு செய்யப் படுகின்றன. 

 தீரப்்புகள் சபரும்பாலும் ஆங்கில சமாழியில் இருப்பதால் அவற்ளற இந்தி சமாழியின் 

மூலமான சமாழி சபயரப்்புகள் கிளடக்கெ ்செய்ய தவண்டும். 

 இந்தி சமாழி தபசும் மாநிலங்களில் இந்தி சமாழிளயப் பயன்படுத்தாத மத்திய அரசுப் 

பணியில் உள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் பிற ஊழியரக்ள் வருடாந்திரச ் செயல்திறன் 

மதிப்பீட்டு அறிக்ளகயில் (APAR) அதற்கான விளளவுகளளெ ்ெந்திக்க தநரிடும். 

 இந்த விதிகளின்படி, A வளக மாநிலங்களில் இந்தி அதிகாரப்பூரவ் சமாழியாகும். 

 B வளக மாநிலங்களில் 65 ெதவீதத்திற்கும் குளறவாக இந்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 C வளக மாநிலங்கள் என்பது 65 ெதவீதத்திற்கும் குளறவாக இந்தி சமாழிப் பயன்பாடு 

உள்ள மாநிலங்கள் ஆகும். 

 A பிரிவு மாநிலங்களில் இந்தி சமாழிளய முழுளமயாகப் பயன்படுதத்ுமாறும்,  மற்ற 

மாநிலங்கள் பிராந்திய சமாழிகளளப் பயன்படுதத்ுமாறும் இந்தக் குழு பரிந்துளர 

கசய்துள்ளது. 
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 அலுவல் முளறயிலான தகவல்சதாடரப்ுகளில் ஆங்கில சமாழியின் பயன்பாட்ளடக் 

குளறப்பதும், இந்தியின் பயன்பாட்ளட அதிகரிப்பதும் இதன் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 அலுவல் முளறயிலான தகவல்சதாடரப்ுகளில் இந்தி சமாழிளயப் பயன்படுத்துவளத மறு 

ஆய்வு செய்வதற்கும் அதளன தமம்படுத்துவதற்கும் மத்திய உள்துளற அளமெெ்ர ்

தளலளமயில் அலுவல் சமாழிக் குழு ஒன்று அளமக்கப்பட்டது. 

 இது இந்திய அரசியலளமப்பின் 351வது பிரிவின் மூலம் கட்டாயப் படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 இது 1976 ஆம் ஆண்டில் 1963 ஆம் ஆண்டு அலுவல் சமாழிகள் ெட்டத்தின் 4வது பிரிவின் 

கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்தக் குழுவின் முதல் அறிக்ளக 1987 ஆம் ஆண்டில் ெமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

 

ஒசர நாடு ஒசர உரம் திட்டம் 

 பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் ஊரவ்ரக் பரிதயாஜனா-ஒதர நாடு ஒதர உரம் திட்டத்ளத 

பிரதமர ்அவரக்ள் சதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், டிஏபி, என்பிதக அல்லது யூரியா ஆகிய அளனதத்ு வளகயான 

உரங்களும், ‘பாரத்’ என்ற தயாரிப்புப் சபயரின் கீழ் விற்பளன செய்யப்படும். 

 பாரத் தயாரிப்புப் சபயரின் கீழ் விவொயிகளுக்கு மலிவான மற்றும் தரமான உரங்களள 

வழங்குவதற்காக இந்தத் திட்டமானது சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஒதர நாடு ஒதர உரம் என்ற இந்தத் திட்டதத்ின் மூலம் விவொயிகள் அளனதத்ு விதமான 

குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு சிறந்த உரத்ளதப் சபறுவாரக்ள். 

 தமலும், இரொயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அளமெெ்கதத்ின் கீழ் நிறுவப்பட்ட 600 பிரதான் 

மந்திரி கிொன் ெம்ருதத்ி தகந்திராக்களளயும் (PMKSK) தமாடி அவரக்ள் திறந்து ளவத்தார.் 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், நாட்டில் உள்ள உரங்களுக்கான சில்லளற விற்பளனக் களடகள் 

படிப்படியாக PMKSK ஆக மாற்றப்படும். 

 

 

இந்தியாவின் முதல் அலுமினிய ெரக்குப் சபட்டி 

 61 BOBRNALHSM1 எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் அலுமினியதத்ாலான ரயில் ெரக்குப் 

சபட்டியிளன புெவனஸ்ெர ் ரயில் நிடலயத்தில் மத்திய ரயில்தவ அளமெெ்ர ் அஷ்வினி 

ளவஷ்ணவ் சதாடங்கி ளவத்தார.் 

 இது HINDALCO, RDSO மற்றும் Besco தவகன் ஆகியவற்றுடன் இளணந்து உள்நாட்டிதலதய 

முழுளமயாக வடிவளமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. 
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 இந்த ஒற்ளற அலுமினியச ் ெரக்குப் சபட்டியானது அதன் பயன்பாட்டு நாட்களில் 14,500 

டன்களுக்கு தமலான காரப்ன் ளட ஆக்ளெளடச ் தெமிப்பவதாடு, இது 85% மறுசுழற்சி 

செய்யக் கூடியதாகவும் 180 டன் கூடுதல் எளடளயச ் சுமந்து செல்லும் திறன் 

சகாண்டதாகவும், குளறந்த எளட சகாண்டதாகவும் குளறந்தப் பராமரிப்பு 

ககாண்டதாகவும் நீண்ட நாட்கள் பயன்படக்கூடியதாகவும் உள்ளது. 

 

 

இந்தி சமாழியில் இளங்கலல மருத்துவப் படிப்பிற்கான பாடப் புத்தகங்கள் 

 இளங்களல மருதத்ுவம் மற்றும் அறிவியல் கல்விப் படிப்பிற்கான இந்தி சமாழிப் பாடப் 

புத்தகங்களள  மதத்ிய உள்துளற அளமெெ்ர ்தபாபால் நகரில் சவளியிட்டார.் 

 இதன் மூலம் இந்தி சமாழியில் இளங்களல மருத்துவம் மற்றும் அறிவியல் கல்விப் 

படிப்ளப சதாடங்கிய முதல் மாநிலமாக மத்தியப் பிரததெம் மாறியுள்ளது. 

 முதற்கட்டமாக இந்தி சமாழியில் பயிற்றுவிக்கப் படுவதற்கு உடற்கூறியல், உடலியல் 

மற்றும் உயிர ்தவதியியல் ஆகிய மூன்று பாடங்கள் ததரவ்ு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

கிருஷ்ணா நதியின் குறுக்சக சதாங்கு பாலம் 

 கிருஷ்ணா ஆற்றின் குறுக்தக முக்கிய கம்பிவடம் தாங்கிய சதாங்குப் பாலதத்ிளனக் 

கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது சதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரததெம் ஆகிய மாநிலங்களள இளணதத்ு 

நல்லமலா வனப்பகுதி வழியாக கடந்து செல்லும். 

 ஆற்றின் குறுக்தக கட்டப்படும் இந்தப் பாலமானது,  நீளமான கண்ணாடியால் ஆன 

பாதொரிகளுக்கான நளடபாளத, தகாபுரம் தபான்ற தூண்கள், ஒளிரும் விளக்குகள் 

மற்றும் ஒரு சபரிய தபாக்குவரதத்ு இளடசவளி தபான்ற பல தனித்துவமான 

அம்ெங்களளக் சகாண்டிருக்கும். 
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மீன் உற்பத்தியில் 3வது இடம் 

 உலகளாவிய மீன் உற்பத்தியில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக உலகில் 3வது சபரிய மீன் உற்பதத்ி மற்றும் 2வது சபரிய மீன் 

வளரப்்பு நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

 இந்திய மீன்வளம் கடல் ொரந்்த மீன்பிடித ்சதாழிளலச ்ொரந்்திருப்பதிலிருந்து உள் நாட்டு 

மீன்பிடித் சதாழிலுக்கு மாறியுள்ளது. 

 மீன் உற்பத்தியில், 1980 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் 36% என்ற அளவில் இருந்த இந்திய 

நாட்டின்  பங்களிப்பானது, ெமீப காலத்தில் 70% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய ெம்பதா தயாஜனா (PMMSY) திட்டமானது, மீன்வளத ் துளறயின் 

நிளலயான மற்றும் சபாறுப்பு மிக்க தமம்பாட்டின் மூலம் நீலப் புரட்சிளயக் சகாண்டு 

வருவளத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 PMMSY திட்டதத்ின் முக்கியக் குறிக்தகாள் மீன்பிடித ்துளறயில் ‘சீரத்ிருதத்ம், செயல் திறன் 

மற்றும் மாற்றம்’ என்பதாகும். 

 

 

இந்தியாவில் கலலவ எரிசபாருள் மின்ொர மகிழுந்து 

 மத்திய ொளலப் தபாக்குவரதத்ு மற்றும் சநடுஞ்ொளலதத்ுளற அளமெெ்ர,் நிதின் கட்காரி 

சடாதயாட்டா கதராலா ஆல்டிஸ் எனும் கலடெ எரிகபாருள் மின்ொர மகிழுந்திளன 

அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

 இந்தியாவில் கலடெ எரிகபாருள் மூலம் இயங்கும் வலுவான கலப்பின மின்ொர வாகனம் 

(FFV-SHEV) கதாடரப்ான முதல் முன்தனாடித் திட்டமாக இது அறிவிக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டம் எத்தனால் மூலம் இயங்கும் கலடெ எரிசபாருள் ரக வாகனங்கள் இந்தியச ்

சூழ்நிளலயில் ொத்தியமானதா என்பளத ஆய்வு செய்ய முயல்கிறது. 

 கலடெ எரிசபாருள் ரக மகிழுந்துகள் எத்தனால், சபட்தரால் அல்லது சபட்தரால் மற்றும் 

எத்தனாலின் கலளவ உள்ளிட்ட சநகிழ்திறன் மிக்க எரிசபாருள்களில் இயங்கும் திறன் 

சகாண்டது. 

 இந்த வாகனங்கள் எந்திரத்தின் எரிசபாருளள சபட்தராலில் இருந்து எத்தனாலுக்கு 

மாற்றுவதற்கான சநகிழ்வுத் தன்ளமளய வழங்குகிறது. 
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 இந்த வாகனங்கள் மின்கலங்கள் மூலம் எந்திரத்திளன இயக்கி, எந்திரதத்ிலிருந்து 

சவளியாகும் காரப்ன் உமிழ்ளவக் குளறக்க உதவும். 

 

Tele-MANAS முன்சனடுப்பு 

 மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அளமெெ்கம் மாநிலங்கள் மத்தியில் சதாளல 

சதாடரப்ு மன நலம் ொரந்்த உதவி வழங்கீட்டு மற்றும் வளலயளமப்பு என்ற திட்டத்திளன 

(Tele-MANAS) சதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த முன்சனடுப்பானது, உலக மனநல தினத்ளத முன்னிட்டுத ்சதாடங்கப் பட்டு உள்ளது. 

 Tele-MANAS முன்சனடுப்பு ஆனது நாடு முழுவதும் இலவெ சதாளல சதாடரப்ு மன நலம் 

ொரந்்த உதவிச ் தெளவகளள இரவு பகலாக முழு தநரமும் வழங்குவளத தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 இது குறிப்பாக சதாளலதூர அல்லது குளறந்த அளவு தெளவ கிளடக்கப் சபறும் 

பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்குச ்தெளவ செய்வளத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 அளழப்பாளரக்ள் இந்த தெளவகளளப் சபறுவதற்கு ஏற்ப தங்களுக்கு விருப்பமான 

சமாழிளயத் ததரந்்சதடுக்க வழிவளக சகாண்ட கட்டணமில்லா எண் ஒன்று நாடு 

முழுவதும் அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ஆயுத அலமப்புப் பிரிவு உருவாக்கம் 

 இந்திய விமானப் படடயின் 90ெது ஆண்டு விழாடெகயாட்டி, இந்திய விமானப்படட 

அதிகாரிகளுக்கான ஆயுத அடமப்புப் பிரிடெ உருொக்க மதத்ிய அரசு ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 
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 சுதந்திரதத்ிற்குப் பிறகுப் புதியச ்கசயல்பாட்டுப் பிரிவு உருொக்கப்படுெது இதுவெ முதல் 

முடறயாகும். 

 இது முக்கியமாக ொன்ெழி பாயும் ஏவுகடணகள், நிலம் விட்டு ொன் பாயும் 

ஏவுகடணகள், கதாடலதூர இயக்க விமானம், இரட்டட மற்றும் பல பணியாளரக்ள் 

ககாண்ட விமானங்களில் ஆயுத அடமப்புச ் கசயல்பாட்டு அடமப்புகள் ஆகிய நான்கு 

சிறப்புப் பிரிவுகளில் பணியாளரக்டள நியமிப்பதற்கு முக்கியமானதாகும். 

 

 

INTERPOL அலமப்பின் 90வது சபாதுெ ்ெலப 

 INTERPOL அளமப்பின் 90வது சபாதுெ ்ெளப புது சடல்லியில் நளடசபற்றது. 

 இது 195 உறுப்பினரக்ளளக் சகாண்ட உலகின் மிகப்சபரிய ஒரு காவல்துளற அளமப்பு 

ஆகும். 

 சபாதுெ ் ெளப என்பது ெரவ்ததெக் காவல்துளற அளமப்பின் உயரம்ட்ட ஆளுளகக் குழு 

மற்றும் முக்கியமான முடிவுகளள எடுப்பதற்கு ஆண்டிற்கு ஒருமுளற கூடுகிறது. 

 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் இந்த சபாதுெ ்ெளப நளடசபறுகிறது. 

 இந்தியாவில் களடசியாக 1997 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் சபாதுெ ்ெளப நளடசபற்றது. 

 

LiFE பிரெெ்ாரம் 

 

 சுற்றுெச்ூழலுக்கான வாழ்க்ளக முளற (LiFE) என்ற பிரெெ்ாரம் ஆனது, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

கிளாஸ்தகா நகரில் நளடசபற்ற COP26 மாநாட்டில் பிரதமர ்அவரக்ளால் சதாடங்கப் பட்டது. 
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 ஐக்கிய நாடுகள் ெளபயின் சபாதுெச்ெயலாளர ் (UNSG) அன்தடானிதயா குட்டசரஸ், இந்தப் 

பிரெெ்ாரத்திற்கான ளகதயடு, சின்னம் மற்றும் முழக்கம் ஆகியவற்றின் சவளியீட்டு 

விழாவில் இந்தியப் பிரதமருடன் இளணந்து பங்தகற்றார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் ெளபயின் சபாதுெச்ெயலாளர ்தனது 

இரண்டாவது பதவிக் காலத்ளத சதாடங்கிய பின்னர,் அவர ் தமற்சகாள்ளும் முதல் 

இந்தியப் பயணம் இதுவாகும். 

 

சதசிய அறிவுொர ்சொத்து மாநாடு 2022 

 இது சதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வரத்த்க தமம்பாட்டுத் துளறயினால் ஏற்பாடு செய்யப் 

பட்டது. 

 இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுரு ‘அறிவுொர ் சபாருளாதாரதத்ின் வளரெ்ச்ிளய ஊக்குவிக்கச ்

கசய்ெதற்காக அறிவுொர ் சொத்து ொரந்்த சுற்றுெச்ூழல் அளமப்ளப வலுப்படுதத்ுதல்’ 

என்பதாகும். 

 2015 ஆம் ஆண்டில் 81வது இடத்தில் இருந்த இந்தியா 2022 ஆம் ஆண்டில் 40வது இடதத்ிற்கு 

முன்தனறியது. 

 இந்தத் தரவரிளெயின் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இந்தியாவிளனக் சகாண்டு வர நமது 

அரொங்கம் முயல்கிறது. 

 அறிவுொர ்சொதத்ு என்பது புதத்ாக்கங்கள் தபான்ற அறிவின் பளடப்பாக்கங்கள்; இலக்கிய 

மற்றும் களலப் பளடப்புகள்; வடிவளமப்புகள்; வரத்்தகதத்ில் பயன்படுதத்ப் படும் 

சின்னங்கள், சபயரக்ள் மற்றும் படங்கள் ஆகியவற்றிளனக் குறிக்கிறது. 

 

சஜயப்பிரகாஷ் நாராயணனின் சிலல 

 பீகார ் மாநிலம் சரண் மாெட்டத்தில் உள்ள சிதாப்டியாராவில் நிறுெப்பட்டுள்ள 14 அடி 

உயர வலாக் நாயக் கஜயப் பிரகாஷ் நாராயண் சிடலடய மதத்ிய உள்துடற அடமசச்ர ்

அமித் ஷா திறந்து டெதத்ார.் 

 கஜயப் பிரகாஷ் நாராயண் JP அல்லது வலாக் நாயக் என்று கெகு பிரபலமாக அறியப் 

படுகிறார.் 

 இெர ்ஒரு சுதந்திரப் வபாராட்ட ஆரெ்லர,் வகாட்பாட்டாளர,் சமூகொதி மற்றும் அரசியல் 

தடலெர ்ஆொர.் 

 இெருக்கு 1999 ஆம் ஆண்டில் (மரணத்திற்குப் பின்) பாரத ரதன்ா விருது ெழங்கப் பட்டது. 

 

எத்தனால் மானியத் திட்டம் 

 எத்தனால் கலப்புத் திட்ட ெட்டி மானியத் திட்டத்தின் கீழ் கடன்கடள ெழங்கச ்

கசய்ெதற்கான காலக்ககடுடெ மாரச் ் 31 ஆம் வததி ெடரயில் மதத்ிய அரசு நீட்டிதத்ு 

உள்ளது. 

 இது முதன் முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அரசாங்கதத்ின் ஆதரவொடு, கதாழில்முடனவொர ் தங்கள் திட்டங்கடள முடிப்பதற்கு 

ஏற்ற ெசதிகடள ெழங்குெவத இதன் வநாக்கமாகும். 
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தளவாடத் திட்டத்தின் அற்புதம் 

 சரெ்வதச நாணய நிதியம் (IMF) இந்தியாவின் வநரடி பயன் பரிமாற்ற (DBT) திட்டத்டத 

'தளொட அற்புதம்' என்று அடழதத்ுள்ளது. 

 குறிப்பாக கபண்கள், முதியெரக்ள் மற்றும் விெசாயிகடள இலக்காக டெத்துள்ளத ்

திட்டங்கடள இந்தியா இந்த ெடகயில் பதிவு கசய்துள்ளது. 

 அதன் தடலடம இயக்குநர ் இந்தியாவின் தனிதத்ுெ அடடயாள முடறடயப் 

பாராட்டியவதாடு, கமாத்தப் பணப் பரிமாற்றத் திட்டத்தின் முதுககலும்பாக விளங்கும் 

ஆதார ்முடறடயயும் பாராட்டினார.் 

 

 

மும்லப விமான நிலலயம் பசுலம எரிெக்திப் பயன்பாட்டிற்கு மாற்றம் 

 

 மும்டபயின் சதர்பதி சிொஜி மகாராஜ் சரெ்வதச விமான நிடலயமானது, அதன் ஆற்றல் 

நுகரவ்ுத் வதடெகளுக்காக முற்றிலும் பசுடம எரிசக்தி ெள ஆதாரங்களுக்கு 

மாறியுள்ளது. 

 இதன் மூலம் இந்தியாவின் 100 சதவீத நிடலயான ெளரச்ச்ி ககாண்ட விமான 

நிடலயங்களில் ஒன்றாக இது மாறியுள்ளது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் பசுடம ஆற்றலில் மட்டுவம முழுெதுமாக இயங்கும் 

கலப்பினத் கதாழில்நுட்பத்டத இந்தியாவில் அறிமுகப் படுதத்ப்படுெது இதுவெ முதல் 

முடறயாகும். 

 இது அந்த விமான நிடலயத்தினால், அதன் காரப்ன் தடத்டதக் குடறதத்ு, 'நிகரச ்சுழியம்' 

என்ற உமிழ்டெ வநாக்கி அதன் பயணத்டத வமலும் ககாண்டுச ்கசல்லச ்கசய்ெதற்கான 

அதன் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

கடசலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சி - ‘பிரஸ்தான்’ 

 பிரஸ்தான் எனப்படும் கடல்சார ் பாதுகாப்புப் பயிற்சியானது, கிழக்கு கடற்படடப் 

பிரிவினால் ஆந்திரப் பிரவதசத்தின் காக்கிநாடா  பகுதியின் கடற்சார ் வமம்பாட்டுப் 

பகுதியில் நடதத்ப்பட்டது. ‘ 

 கடல்சார ் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அடனத்துக் கடல்சார ் பங்குதாரரக்ளின் 

முயற்சிகடளயும் ஒருங்கிடணப்படத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

PowerEX பயிற்சி 2022 

 

 CERT-In மற்றும் பெர-்CERT-In ஆகியடெ இடணந்து சமீபதத்ில் PowerEX எனப்படும் 

இடணய கெளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிடய ஏற்பாடு கசய்துள்ளன. 

 CERT-In அடமப்பானது அதன் தளதத்ில் இடணயகெளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிடய வமற் 

ககாண்டது. 

 சமீபதத்ில் முடிெடடந்த இடணயகெளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியின் வநாக்கம் "தகெல் 

கதாழில்நுட்பம் & கசயல்பாட்டு அடமப்புகளில் இடணயகெளி தாக்குதல் நிகழ்வுகடள 

அடடயாளம் கண்டு, பகுப்பாய்வு கசய்ெது மற்றும் அதற்வகற்ற ெடகயில் 

நடெடிக்டககடள வமற்ககாள்ெது" என்பதாகும். 

 இந்தப் பயிற்சியின் கருதத்ுரு, “தகெல் கதாழில்நுட்பம் & கசயல்பாட்டு அடமப்புகளின் 

உள்கட்டடமப்பில் இடணயகெளி மூலம் வமற்ககாள்ளப்படும் இடடயூறுகடளத ்

தடுதத்ல்” ஆகும். 

 இடணயகெளி அசச்ுறுத்தல்கள் பற்றி கற்கவும், பயிற்சி கசய்யவும் மற்றும் அதற்வகற்ற 

நடெடிக்டககள் வமற்ககாள்ளச ் கசய்யவும் மின் துடறப் பயன்பாட்டு அடமப்புகளில் 

பணி புரியும் அதிகாரிகளுக்கு இது உதவியது. 
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சதாடரப்ு மற்றும் நம்பிக்லகக் கட்டலமப்பு நடவடிக்லககளின் மாநாடு 

 கஜகஸ்தானின் ஆஸ்தானாவில் ஆசியாவில் வமற்ககாள்ளப்படும் கதாடரப்ு மற்றும் 

நம்பிக்டகக் கட்டடமப்பு நடெடிக்டககள் குறித்த 6ெது உசச்ி மாநாடானது (CICA) 

நடடகபற்றது. 

 இந்த மாநாட்டின் நிறுென உறுப்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 கதாடரப்ு மற்றும் நம்பிக்டகக் கட்டடமப்பு நடெடிக்டககளின் மாநாடு என்பது 

ஆசியாவில் பிராந்திய ஒத்துடழப்டப ெலுப்படுத்துதல் மற்றும் அடமதி, பாதுகாப்பு 

மற்றும் உறுதித் தன்டமடய உறுதி கசய்ெடத வநாக்கமாகக் ககாண்ட ஒரு 

அரசுகளுக்கிடடவயயான மன்றமாகும். 

 1992 ஆம் ஆண்டில் கஜகஸ்தானின் முதல் அதிபர ் நரச்ுல்தான் நசரப்வயெ் என்பெரால் 

இந்த அடமப்டப உருொக்குெதற்கான கருத்தானது முதலில் முன்டெக்கப் பட்டது. 

 இதன் முதல் உசச்ி மாநாடானது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நடடகபற்றது. 

 இந்த அடமப்பின் உறுப்பினரக்ளில் 27 ஆசிய நாடுகள், ஒன்பது பாரட்ெயாளர ்நாடுகள் 

மற்றும் ஐந்து சரெ்வதச அடமப்புகளும் அடங்கும். 

 இதன் கசயலகம் 2006 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலிருந்து அல்மாட்டியில் (கஜகஸ்தான்) 

அடமந்துள்ளது. 

 

புதிய காங்கிரஸ் தலலவர ்

 கரந்ாடகாவின் மூதத்த் தடலெர ் மல்லிகாரஜ்ுன் காரவ்க தனது வபாட்டியாளரான 

வகரளாவிடனச ்வசரந்்த சசி தரூடரத் வதாற்கடிதத்ுள்ளார.் 

 24 ஆண்டுகளில் காந்தியக் குடும்பத்டதச ் சாராத முதல் காங்கிரஸ் தடலெர ் இெர ்

ஆொர.் 

 கடந்த 40 ஆண்டுகளில் பழம்கபரும் இந்த அடமப்பின் முதல் பட்டியலினச ் சாதியினர ்

பிரிவிடனச ்வசரந்்த தடலெர ்இெர ்ஆொர.் 

 இது கடந்த 22 ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் தடலெர ் பதவிக்கான முதல் வதரத்ல் மற்றும் 

அக்கட்சியின் 137 ஆண்டுகால ெரலாற்றில் ஆறாெது கபரிய வபாட்டியாகும். 

 1939 ஆம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் தடலெருக்கான முதல் வதரத்ல் நடத்தப் பட்டது. 

 அதில் மகாத்மா காந்தியின் ஆதரவு கபற்ற பட்டாபி சீதாராடமய்யா வநதாஜி சுபாஷ் 

சந்திர வபாஸிடம் வதால்வி அடடந்தார.் 

 இந்த வதரத்லில் 9,500 கட்சி பிரதிநிதிகள் ொக்களிதத்னர.்  

 காரவ்க 7,897 ொக்குகளும், தரூர ்1,072 ொக்குகளும் கபற்றனர.் 

 

பல்துலற கண்காணிப்பு முகலம 

 இந்திய அரசு சமீபதத்ில் பல்துடற கண்காணிப்பு முகடமடயக் கடலதத்து. 

 இது முன்னாள் இந்தியப் பிரதமர ் ராஜீெ் காந்தி அெரக்ளின் படுககாடலடய 

விசாரிப்பதற்காக அடமக்கப் பட்டது. 
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 மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவின் கீழ் இரண்டு ஆண்டு காலப் பணிக் காலத்திற்கு 1998 ஆம் 

ஆண்டில் இந்த பல்துடற கண்காணிப்பு முகடம அடமக்கப்பட்டது. 

 இது MC கஜயின் ஆடணயத்தின் பரிந்துடரகளின் அடிப்படடயில் அடமக்கப்பட்டது. 

 24 ஆண்டுகளுக்கும் வமலான அதன் கசயல்பாட்டிற்குப் பிறகும், இந்த முகடம அந்த சதித ்

திட்டம் பற்றி எந்தத் திடுக்கிடும் புதிய கண்டுபிடிப்புகடளயும் பதிவு கசய்ய வில்டல. 

 

 

இடம்சபயரவ்ு கண்காணிப்பு அலமப்பு 

 இந்தியாவின் முதல் ‘இடம்கபயரவ்ு கண்காணிப்பு அடமப்பானது’ மும்டபயில் 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 மகளிர ் மற்றும் குழந்டதகள் வமம்பாட்டுத் துடறயினால் இந்த அடமப்பானது 

உருொக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது புலம்கபயரந்்த கரப்்பிணிப் கபண்கள், பாலூட்டும் தாய்மாரக்ள் மற்றும் குழந்டதகள் 

பற்றிய புதுப்பிக்கப்பட்டத் தகெல்கடள ஒவர அடமப்பில் உடனடியாக ெழங்குெடத 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இடணயதள அடிப்படடயிலான இந்த இடம்கபயரவ்ு கண்காணிப்பு அடமப்பானது (MTS) 

பாதிக்கப்படக் கூடிய, குறிப்பிட்ட கால, புலம்கபயரந்்த பயனாளிகளின் இடப் 

கபயரவ்ுகடளத் தனிப்பட்ட அடடயாள எண்கள் மூலம் கண்காணிக்கும். 

 

முதல் செமிகான் இந்தியா ஃபியூெெ்ர் டிலென் கண்காட்சி 

 முதல் கசமிகான் இந்தியா ஃபியூசச்ர ் டிடசன் என்ற கண்காட்சியானது குஜராத்தில் 

நடடகபற்றது. 

 குடறகடதத்ி ெடிெடமப்பிற்காக முதலீடு கசய்ெதற்குப் புதக்தாழில் நிறுெனங்கள், 

அடுத்தத் தடலமுடற கண்டுபிடிப்பாளரக்ள் மற்றும் ெணிக முன்னணி நிறுெனங்கள் 

ஆகிவயாடர ஊக்குவிப்படத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வின் வபாது, இஸ்வரா நிறுெனத்தினால் வசாதடன கசய்து அங்கீகரிக்கப் பட்ட 

NavIC அடலமாற்றி சில்லுத் கதாகுதிகளும் கெளியிடப்பட்டன. 

 

சிந்து நதி நீர ்ஒப்பந்த நடுவண் அலமப்பு 

 கிகஷங்கங்கா மற்றும் வரட்டில் நீரம்ின் நிடலயங்கள் கதாடரப்ாக, ஒரு "நடுநிடல 

நிபுணர"் மற்றும் நடுெர ் நீதிமன்றத்தின் தடலெர ் ஆகிவயாடர உலக ெங்கி நியமித்து 

உள்ளது. 
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 1960 ஆம் ஆண்டு சிந்து நதி நீர ் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வமற்ககாள்ளப்பட்ட இரண்டு 

திட்டங்களில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சரச்ட்சயில் சிக்கியுள்ளன. 

 இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்பது ெருடப் வபசச்ுொரத்்டதகளுக்குப் பிறகு, 1960 ஆம் 

ஆண்டில், உலக ெங்கியும் ஒரு டககயழுத்துதாரராக உள்ள இந்த ஒப்பந்ததத்ில் 

டககயழுதத்ிட்டன. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது, இரு நாடுகளுக்கும் இடடவய நதிநீடரப் பயன்படுதத்ுெது 

கதாடரப்ாக ஒதத்ுடழப்பு மற்றும் தகெல் பரிமாற்றதத்ிற்கான ஒரு ெழிமுடறடய 

நிறுவுகிறது. 

 

 

குலறந்தபட்ெ ஆதரவு விலல உயரவ்ு 

 

 2023-24 ஆம் ஆண்டின் சந்டதப்படுதத்ுதல் பருெத்திற்கான அடனதத்ு முக்கிய ராபி 

பருெப் பயிரக்ளுக்கும் குடறந்தபட்ச ஆதரவு விடலடய (MSP) உயரத்்துெதற்கு 

அடமசச்ரடெ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
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 பருப்புகளுக்கான (மசூர)் குடறந்தபட்ச ஆதரவு விடலயானது அதிகபட்சமாக 

குவிண்டாலுக்கு 500 ரூபாய் என்ற அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

 பலாப்பழம் மற்றும் கடுகு ஆகியெற்றிற்கான குடறந்தபட்ச ஆதரவு விடல ரூ.400 

உயரத்த்ப் பட்டுள்ளது. 

 பருப்புக்கான MSP (மசூர)் அதிகபட்சமாக குவிண்டாலுக்கு 500 ரூபாய் உயரந்்துள்ளது.  

 

ஸ்வசதஷ் தரஷ்ன் 2 

 15 மாநிலங்களில் இருந்து வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான ஸ்ெவதஷ் தரஷ்ன் 2 

என்ற திட்டதத்ிடன மதத்ிய அரசு கதாடங்க உள்ளது. 

 மத்தியப் பிரவதசம், கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, உதத்ரப் பிரவதசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

ஆகிய மாநிலங்கள் அடங்கிய பதிடனந்து மாநிலங்கள் இத்திட்டதத்ின் முதல் கட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 ‘ஸ்ெவதஷ் தரஷ்ன் 2’ திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த முன்கனடுப்பு 

வமற்ககாள்ளப் படுகிறது. 

 உத்தரப் பிரவதசதத்ில் ஜான்சி மற்றும் பிரயாக்ராஜ், மத்தியப் பிரவதசத்தில் குொலியர,் 

சிதர்கூட் மற்றும் கஜுராவஹா மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் அஜந்தா மற்றும் எல்வலாரா 

ஆகியடெ இதற்காக வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட சில முக்கிய இடங்களாகும். 

 இது கருப்கபாருள் அடிப்படடயிலான சுற்றுலா மண்டலங்களில் இருந்து விலகி, இடம் 

சாரந்்தச ் சுற்றுலாடெ வமம்படுதத்ுெதில் கெனம் கசலுதத்ுகின்ற இந்தியாவின் புதிய 

உள்நாட்டுச ்சுற்றுலாக் ககாள்டகயின் ஒரு பகுதியாக இது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 ஸ்ெவதஷ் தரஷ்ன் திட்டமானது கருப்கபாருள் அடிப்படடயிலான சுற்றுலா 

மண்டலங்களின் ஒருங்கிடணந்த வமம்பாட்டிற்காக 2014-15 ஆம் ஆண்டில் மத்திய 

அரசினால் கதாடங்கப்பட்டது. 

 ஸ்ெவதஷ் தரஷ்ன் திட்டதத்ிற்கு மத்திய அரசு முழு நிதியுதவிடய ெழங்குகிறது. 

 

 

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


                   
 

60 
 

கர்ப்பப்லப வாய்ப் புற்றுசநாய் தடுப்பூசி 

 கரப்்பப்டப ொய்ப் புற்றுவநாடயத் தடுப்பதற்காக உள்நாட்டிவலவய உருொக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் முதல் தடுப்பூசியின் உற்பத்தியானது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

காலாண்டில் கதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 இதற்கு நாற்கர இடணப்புத் திறன் ககாண்ட மனித பாப்பிவலாமா (HPV)- "கசரெ்ாொக்" 

தடுப்பூசி என கபயரிடப்பட்டு, இது இந்திய சீரம் நிறுெனதத்ினால் உருொக்கப்பட்டது. 

 கரப்்பப்டப ொய்ப் புற்றுவநாடயத் தடுப்பதற்காக இந்த தடுப்பூசி அறிவிக்கப்பட்டது. 

 'கசரெ்ாொக்' என்பது, இந்திய சீரம் நிறுெனத்தின் ஆதரவுடன், பில் அண்ட் மிலிண்டா 

வகட்ஸ் அறக்கட்டடளயுடனான DBT மற்றும் BIRAC ஆகியெற்றின் கூட்டுடழப்பின் 

விடளொக உருொக்கப்பட்டது. 

 'கிராண்ட் வசலஞ்சஸ் இந்தியா' என்ற அதன் கூட்டணி திட்டதத்ின் மூலம் இந்த நாற்கர 

இடணப்புத் திறன் ககாண்ட தடுப்பூசியானது உள்நாட்டில் உருொக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் சவலலவாய்ப்புக் கண்சணாட்டம் 

 வதசியப் புள்ளியியல் அலுெலகம் (NSO) நாட்டின் வெடலொய்ப்புக் கண்வணாட்டம் 

குறித்த கசய்திக் குறிப்டப கெளியிட்டது. 

 பல்வெறு பரிமாணங்களில் பதிொன முன்வனற்றத்டத மதிப்பிடுெதற்காக 2017 ஆம் 

ஆண்டு கசப்டம்பர ்மாதம் முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ெடரயிலான காலப் 

பகுதிக்கு இந்த அறிக்டக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 கதாழிலாளர ் ெருங்கால டெப்பு நிதி நிறுெனம்(EPFO), கதாழிலாளர ் அரசு காப்பீட்டு 

நிறுெனம் (ESIC) மற்றும் வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) ஆகியெற்றின் படி இந்தியாவில் 

முடற சார ்வெடலொய்ப்பு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சரிடெக் கண்டுள்ளது. 

 ஜூடல மாதத்தில் 1.82 மில்லியனாக இருந்த, கதாழிலாளர ் ெருங்கால டெப்பு நிதி 

நிறுெனதத்ில் பதிவு கசய்துள்ள புதிய சந்தாதாரரக்ளின் எண்ணிக்டகயானது, 7.1 

சதவீதம் குடறந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 1.69 மில்லியனாக குடறந்துள்ளது. 
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 ஜூடல மாததத்ில் புதிதாக வசரக்்கப்பட்ட 1.58 மில்லியன் சந்தாதாரரக்ளுடன் ஒப்பிடச ்

கசய்டகயில், ஆகஸ்ட் மாததத்ில் 8 சதவீதம் குடறந்து 1.46 மில்லியன் சந்தா தாரரக்ளாக 

பதிொகியுள்ளதாக கதாழிலாளர ்அரசு காப்பீட்டு நிறுெனம் கதரிவிதத்ு உள்ளது. 

 

 

கிலளசபாசெட் பயன்பாட்டிற்குத் தலட 

 இந்தியா முழுெதும் கிடளவபாவசட் என்ற ஒரு கடளக்ககால்லியிடனப் பயன்படுத்த 

மத்திய அரசு இறுதியாக கட்டுப்பாடுகடள விதிதத்ுள்ளது. 

 மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் ஆவராக்கியதத்ிற்கு ஆபத்தான இது ஒரு கடளக் 

ககால்லியாகும்.  

 இந்தியாவில் வதயிடலத் வதாட்டங்களில் கிடளவபாவசட் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 
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ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

அலனவருக்கும் இலவெ சராட்டி  

 துபாய் தனது நகரத்தில் உள்ள ஏடழ மக்களுக்கு இலெசமாக கராட்டி விநிவயாகம் 

கசய்ெதற்காக விநிவயாக இயந்திரங்கடள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 விநிவயாக இயந்திரங்களில் கணினி கதாடுதிடர உள்ளதால், அது பல்வெறு ெடக 

கராட்டிகடளத் வதரந்்கதடுக்க மக்களுக்கு ெழிெடக கசய்கிறது. 

 இந்த இயந்திரங்களில் உள்ள 'அடனெருக்கும் கராட்டி' என்ற உடரயானது நூற்றுக் 

கணக்கான புலம்கபயரந்்த கதாழிலாளரக்ளுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்படதக் 

குறிக்கிறது. 

 துபாய் வெகமாக உயரந்்து ெரும் நுகரவ்ொர ்விடலகளால் பாதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 துபாய் புள்ளியியல் டமயமானது, உணவு விடலக் குறியீடானது ஜூடல மாததத்ில் 8.75 

சதவீதம் உயரந்்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது இந்தியா, ெங்காளவதசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகடளச ்வசரந்்த சுமார ்8.7 மில்லியன் குடிவயறிய நபரக்டளக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

விமான நிலலயெ ்செலவ தர விருது 2022 

 ெரவ்ததெ விமான நிளலயச ் ெளபயானது, சகாெச்ின் ெரவ்ததெ விமான நிளலய 

நிறுவனதத்ிற்கு 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான விமான நிளலயச ் தெளவ தர விருதிளன 

வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த விருதானது, உலகளாவிய விமானப் தபாக்குவரத்துத் துளறயில் வழங்கப்படும் ஒரு 

உயரிய விருதாகக் கருதப்படுகிறது. 

 சபருந்சதாற்றுக் காலத்திற்குப் பிறகு, தளடயற்றப் தபாக்குவரத்ளத உறுதி செய்து 

பயணிகளின் திருப்திளய தமலும் வலுப்படுதத்ிய ‘பாதுகாப்பு திட்டத்திளன’ திறம் படச ்

செயல்படுதத்ியதற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 

ஸ்வெ ்வாயு ெர்சவக்ென் 

 ததசிய தூய்ளமக் காற்றுத் திட்டதத்ின் கீழ் ‘ஸ்வெ ் வாயு ெரத்வக்சன் - நகரங்களின் தர 

வரிளெ’ குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. 
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 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்குள் காற்று மாசுபாட்ளட 40% வளர குளறப்பதற்காக 

உருவாக்கப்பட்ட ததசிய தூய்ளமக் காற்று திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக தயாரிக்கப்பட்ட 

நகரச ்செயல் திட்டங்களள செயல்படுதத்ுவதன் அடிப்பளடயில் இந்தியாவில் உள்ள 131 

நகரங்களளத் தரவரிளெப் படுத்த இந்த வழிகாட்டுதல்கள் உதவுகிறது. 

 இந்த 131 நகரங்கள் மக்கள் சதாளகயின் அடிப்பளடயில் மூன்று குழுக்களாக வளகப் 

படுதத்ப் பட்டுள்ளன. 

o 10 லட்ெதத்ிற்கும் அதிகமான மக்கள்சதாளக சகாண்ட முதல் குழுவில், 47 நகரங்கள் 

உள்ளன. 

o 3 முதல் 10 லட்ெம் மக்கள்சதாளக சகாண்ட இரண்டாவது குழுவில் 44 நகரங்கள் 

உள்ளன. 

o 3 லட்ெத்திற்கும் குளறவான மக்கள்சதாளக சகாண்ட மூன்றாவது குழுவில் 40 

நகரங்கள் உள்ளன. 

 

 

ெவுதி அசரபியாவின் பிரதமர ்

 ெவுதி அதரபியாவின் அதிகாரம் வாய்ந்த பட்டத்து இளவரெர ்முகமது பின் ெல்மான் அந்த 

நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 MbS என அளழக்கப்படும் இந்தப் பட்டத்து இளவரெர,் பாதுகாப்பு அளமெெ்ராக இருந்து 

பதவி உயரவ்ு சபற்று ெவுதி அதரபியாவின் தற்கால ஆட்சியாளராகப் பணியாற்றி 

வருகிறார.் 
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 ெவூதி அதரபியா உலகிதலதய அதிகளவில் எண்சணய் ஏற்றுமதி செய்யும் மிகப்சபரிய 

நாடாகத் திகழ்ெவதாடு, மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் அசமரிக்காவின் ஒரு முக்கிய நட்பு 

நாடாகவும் இது திகழ்கிறது. 

 

சதன்பகுதி தயாரந்ிலல நடவடிக்லக  

 

 இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் சுனய்னா என்ற கப்பலானது ஒரு வருடாந்திரப் பயிற்சி 

நடவடிக்ளகயான ஒருங்கிளணந்தக் கடல்ொர ்பளடகளின் சதன்பகுதி தயாரந்ிளல என்ற 

நடவடிக்ளகயில் பங்தகற்க உள்ளது. 

 ஒருங்கிளணந்தக் கடல்ொர ் பளடகள் என்பது பன்னாட்டுக் கடற்பளடக் கூட்டாண்ளம 

ஆகும். 

 இந்திய நாடானது ஒருங்கிளணந்தக் கடற்பளடகளின் உறுப்பினர ்நாடு அல்ல. 

 இந்தப் பயிற்சிகளில் இந்தியா ஒரு துளணப் பங்குதாரர ்நாடாக பங்தகற்க உள்ளது. 

 இது ஒருங்கிளணந்தக் கடல்ொர ் பளடகளால் (CMF) நடத்தப்படும் திறன் தமம்பாட்டுப் 

பயிற்சியாகும். 

 இந்தப் பயிற்சி நடவடிக்ளகயில் அசமரிக்கா, இத்தாலி, ஆஸ்திதரலியா, கனடா, 

நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளளெ ்தெரந்்த பிரதிநிதிகளும், இங்கிலாந்து, ஸ்சபயின் மற்றும் 

இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் கப்பல்களும் பங்தகற்கின்றன. 

 

ெரவ்சதெ சூரியெக்தி கூட்டணியில் ெரவ்சதெ வான்வழிப் சபாக்குவரத்து அலமப்பு 

 கனடாவின் மாண்ட்ரயீல் நகரில் நளடசபற்ற ெரவ்ததெ வான்வழிப் தபாக்குவரத்து 

அளமப்பின் 42வது அமரவ்ின் தபாது ெரவ்ததெ வான்வழிப் தபாக்குவரதத்ு அளமப்பு (ICAO) 

ெரவ்ததெ சூரிய ெக்தி கூட்டணியுடன் (ISA) ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

ளகசயழுதத்ிட்டது. 

 உலக வான்வழிப் தபாக்குவரத்துத் துளறயில் சூரிய ஆற்றல் பயன்பாட்டிற்கான புதிய 

சதாடக்கத்ளத இந்நிகழ்வு குறிக்கிறது. 

 இது ெரவ்ததெ சூரியெக்தி கூட்டணியின் அளனதத்ு உறுப்பினர ் நாடுகளின் வான்வழிப் 

தபாக்குவரதத்ுத் துளறயின் சூரியெக்திமயமாக்களல செயல்படுதத்ும் 

 இது வான்வழிப் தபாக்குவரத்துத் துளறயில் இந்தியாவின் நிகரச ் சுழிய உமிழ்வு 

இலக்குகளுக்கு வழி வகுக்கும் CO2 உமிழ்வுகளின் அதிகரிப்பிளனக் கட்டுப்படுதத்ும் 

தநாக்கம் சகாண்டது. 
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8வது உலகப் பசுலமப் சபாருளாதார உெச்ி மாநாடு 

 இது பசுளமப் சபாருளாதாரம் குறிதத் முன்னணி உலக மன்றங்களில் ஒன்றாகும். 

 துபாய் மின்ொரம் மற்றும் நீர ்ஆளணயம், துபாய் உயர ்அதிகார ஆற்றல் ெளப மற்றும் 

உலகப் பசுளமப் சபாருளாதார அளமப்பு ஆகியளவ WETEX அளமப்புடன் இளணந்து இந்த 

உெச்ி மாநாட்டிளன ஏற்பாடு செய்தன. 

 இந்த உெச்ி மாநாடு ‘கூட்டுறவு மூலமானப் பருவநிளல நடவடிக்ளக தளலளமதத்ுவம்: 

நிகரச ்சுழிய உமிழ்விற்கான செயற்திட்டம்' என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் நளடசபற்றது. 

 

உக்லரன் பகுதிகள் இலணப்பு 

 ரஷ்யா நான்கு உக்தரனியப் பகுதிகளள தன்னுடன் இளணதத்ுக் ககாண்டது. 

 சடாசனட்ஸ்க், லுஹான்ஸ்க், ெதபாரிஜியா மற்றும் சகரெ்ன் ஆகியன இளணக்கப் பட்ட 4 

உக்தரனியப் பிரததெங்கள் ஆகும். 

 முன்னதாக, ரஷ்ய அரொனது இந்தப் பிராந்தியங்களில் நிரவ்ாகம் தமற்சகாள்வது குறித்த 

ஒரு சபாது வாக்சகடுப்பிளன ரஷ்யா தமற்சகாண்டது. 

 

 

யுசனஸ்சகா அலமப்பின் MONDIACULT உலக மாநாடு 2022 

 யுசனஸ்தகா அளமப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான MONDIACULT உலக மாநாடு சமக்சிதகா 

நகரில் நளடசபற்றது. 

 இது வளகயிலான மூன்றாவது மாநாடு இதுவாகும். 

 இந்த மாநாட்டில், 100க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் கலாெெ்ார அளமெெ்ரக்ள் பங்தகற்று 

இந்தப் பலதரப்பு மன்றதத்ில் உலகளாவிய கலாெெ்ாரக் சகாள்ளக தபாக்குகள் குறித்து 

முடிவு செய்தனர.் 

 கலாெெ்ாரக் சகாள்ளககள் பற்றிய முதல் MONDIACULT உலக மாநாடானது, 1982 ஆம் 

ஆண்டில் சமக்சிதகா நகரில் (சமக்சிதகா) நளடசபற்றது. 

 அடுத்ததாக தமம்பாட்டிற்கான கலாெெ்ாரக் சகாள்ளககளுக்கான யுசனஸ்தகா உலக 

மாநாடானது, 1998 ஆம் ஆண்டில் ஸ்டாக்தஹாம் நகரில் (சுவீடன்) நளடசபற்றது. 
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ரஷ்யாவின் இலணப்பு நடவடிக்லகக்கு எதிரான தீர்மானம் 

 ரஷ்யாவின் இளணப்பு நடவடிக்ளகக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்ெளபயின் 

(UNSC) தீரம்ானத்திற்கு வாக்களிப்பளத இந்தியா புறக்கணிதத்து. 

 இது மாஸ்தகாவின் "ெட்டவிதராத வாக்சகடுப்பிற்கு" கண்டனம் சதரிவித்தததாடு, நான்கு 

உக்தரனிய நாட்டுப் பிரததெங்களள ரஷ்யா இளணத்த நடவடிக்ளகயானது 

செல்லுபடியாகாது என்று அறிவிதத்து. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் ெளபயின் தீரம்ானத்தின் மீது ரஷ்யா தனது மறுப்பு 

அதிகாரத்திளன (வீட்தடா) பயன்படுத்தி அதடனத் தடுதத்து. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் ெளபயின் நிரந்தர உறுப்பினரான ரஷ்யா தனது மறுப்பு 

அதிகாரத்திளனப் பயன்படுத்தி அத்தீரம்ானத்திளன ரதத்ு செய்ததால் ெளபயினால் 

அந்தத் தீரம்ானத்ளத ஏற்க முடியவில்ளல. 

 ெளபயின் 15 உறுப்பினரக்ளில் 10 உறுப்பினர ் நாடுகள் அத்தீரம்ானதத்ிற்கு ஆதரவாக 

வாக்களித்தன. 

 சீனா, காதபான், இந்தியா மற்றும் பிதரசில் ஆகிய நாடுகள் அதில் வாக்களிப்பளதத் 

தவிரத்்தன. 

 

 

AUKUS கூட்டணிக்கு எதிரான தீர்மானம் 

 அணுெக்தியால் இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களள ஆஸ்திதரலியாவுக்கு வழங்க வழி 

வகுக்கும் AUKUS கூட்டளமப்பிற்கு எதிராக ெரவ்ததெ அணுெக்தி முகளமயில் தமற் 

சகாள்ளப்பட்ட ஒரு வளரவுத் தீரம்ானதத்ிலிருந்து சீனா பின் வாங்கியது. 

 கடந்த செப்டம்பர ் மாதத்தில் AUKUS (ஆஸ்திதரலியா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் 

அசமரிக்கா) பாதுகாப்புக் கூட்டாண்ளம அறிவிக்கப்பட்டது.  

 இது அணுெக்தியால் இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களள உருவாக்குவதற்கான சதாழில் 

நுட்பத்ளதப் சபறுவதற்கு ஆஸ்திதரலியாவிற்கு உதவி வழங்கும். 

 இந்த முயற்சியானது அணு ஆயுதப் பரவல் தளட ஒப்பந்ததத்ின் (NPT) கீழ் தங்கள் 

சபாறுப்புகளள மீறுவதாக சீனா கூறியது. 
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 இது ெம்பந்தமாக ெரவ்ததெ அணுெக்தி முகளம தமற்சகாள்ளும் நடவடிக்ளககளளயும் 

சீனா விமரச்ிதத்து. 

 இந்தியா உட்பட ெரவ்ததெ அணுெக்தி முகளமயில் 35 நாடுகள் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளன. 

 

எண்சணய் உற்பத்தியில் குலறப்பு 

 

 OPEC+ என்ற அளமப்பானது எண்சணய் உற்பதத்ிளய ஒரு நாளளக்கு 2 மில்லியன் 

பீப்பாய்கள் (bpd) என்ற அளவிற்குக் குளறப்பதற்கு முடிவு செய்துள்ளது. 

 தகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று சதாடங்கியதில் இருந்து தமற்சகாள்ளப்படும் மிகப்சபரிய 

குளறப்பு இதுவாகும். 

 சபட்தராலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டளமப்பானது 1960 ஆம் ஆண்டில் ஈரான், ஈராக், 

குளவத,் ெவுதி அதரபியா மற்றும் சவனிசுலா ஆகிய ஸ்தாபன உறுப்பினர ் நாடுகளால் 

நிறுவப்பட்டது. 

 அதன் பிறகு சபட்தராலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டளமப்பு விரிவாக்கப் பட்டு, அது 

தற்தபாது 13 உறுப்பினர ்நாடுகளளக் சகாண்டுள்ளது. 

 ரஷ்யாளவ உள்ளடக்கிய  மற்ற முக்கிய எண்சணய் உற்பத்தி நாடுகளான 11 நட்பு 

நாடுகளின் தெரக்்ளகயுடன் இந்தக் குழுவானது OPEC+ என அளழக்கப்படுகிறது. 

 

புர்கினா பாசொ இராணுவ ஆட்சி 

 வமற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான புரக்ினா பாவசா 8 மாதங்களில் இரண்டாெது இராணுெப் 

புரட்சியால் பாதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 வகப்டன் இப்ராஹிம் டிராவர இப்வபாது புரக்ினா பாவசாவின் அதிபராக உள்ளார.் 

 அெர ் கலப்டினன்ட்-கரன்ல் பால்-கஹன்றி சண்வடாவகா டமிபா என்பெரிடமிருந்து 

அதிகாரத்டதக் டகப்பற்றினார.் 

 புரக்ினா நாடானது ஏழு ெருடமாக  ஜிஹாதி பிரசச்ாரத்துடன் வபாராடி ெருகிறது. 

 

உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்புத் தளம் 

 சரெ்வதச நிதி நிறுெனம் உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்புத் தளத்டத அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 
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 உணவு கநருக்கடிடய எதிரக்காள்ெதற்கும் உணவு உற்பத்திடய அதிகரிப்பதற்கும் 

தனியார ்துடறயின் திறடன ெலுப்படுத்துெடத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 சரெ்வதச நிதி நிறுெனம் என்பது உலக ெங்கியின் தனியார ்துடறப் பிரிொகும். 

 

வரத்்தகம் மற்றும் சமம்பாட்டு அறிக்லக 2022 

 

 ஐக்கிய நாடுகளின் ெரத்த்கம் மற்றும் ெளரச்ச்ிக்கான அடமப்பானது அதன் ெருடாந்திர 

ெரத்்தகம் மற்றும் வமம்பாட்டு அறிக்டகடய கெளியிட்டது.  

 இது 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகப் கபாருளாதாரம் 2.6% அளவிற்கு ெளரச்ச்ி அடடயும் என 

எதிரப்ாரக்்கிறது. 

 இது கடந்த ஆண்டு திட்டமிடப்பட்ட விகிதத்டத விட 0.9 சதவீதப் புள்ளிகள் அளவிற்குக் 

குடறொகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டில் ெளரச்ச்ி 2.2% ஆக வமலும் குடறயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 பிராந்தியதத்ின் மிகப்கபரியப் கபாருளாதாரமான இந்தியப் கபாருளாதாரம் 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 5.7% மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டில் 4.7% ெளரச்ச்ி அடடயும் என அறிக்டக 

எதிரப்ாரக்்கிறது. 

 2022 ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் கமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ி 8.7% ெளரும். 

 

பாதுகாப்பு உற்பத்தியில் தன்னிலறவு 

 பாதுகாப்பு உற்பதத்ியில் தன்னிளறவு மிக்க இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் 12 

நாடுகளில் இந்தியா நான்காவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 ஸ்டாக்தஹாம் ெரவ்ததெ அளமதி ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் (SIPRI) ஆனது இந்த ஆய்விளன 

தமற்சகாண்டது. 

 இது ஆயுத உற்பத்தியில் தன்னிளறவிளன மதிப்பீடு செய்தது. 

 மாசபரும் விதத்ியாெதத்ில் மற்ற நாடுகளளப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தப் பட்டியலில் சீனா 

முன்னணி இடத்திளனப் சபற்றது. 

 சீனா, ஜப்பான் மற்றும் சதன் சகாரியா ஆகியவற்றிற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இதில் 

நான்காவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 ளதவான், ஆஸ்திதரலியா மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகியளவ இதில் முளறதய ஐந்தாவது, 

ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது இடங்களில் உள்ளன. 
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 பாகிஸ்தான் எட்டாவது இடத்திலும், அடுத்தடுதத் இடங்களில் இந்ததாதனசியா (9வது), 

மதலசியா (10வது) மற்றும் தாய்லாந்து (11வது) ஆகியளவயும் உள்ளன. 

 

 

உலகின் அதிசவக இலணய ெங்சகதப் பண ஏற்பு நாடு 

 பிளாக்கசயின் கதாழில்நுட்ப ஆராய்சச்ி நிறுெனமான கசயினலிசிஸ், 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலக இடணய சங்வகதப் பண ஏற்புக் குறியீட்டிடன கெளியிட்டது. 

 மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ெடக்கு ஆப்பிரிக்கா (MENA) பிராந்தியதத்ில் கபறப்பட்ட 

இடணய சங்வகதப் பணதத்ின் அளவு 48 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்று இந்தக் குறியீடு 

கெளிப்படுத்தியது. 

 இது உலகிவலவய மிக உயரந்்த அளொகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூடல முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாததத்ிற்கு இடடயில் 566 

பில்லியன் மதிப்புள்ள இடணய சங்வகதப் பணமானது கபறப்பட்டது. 

 மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ெடக்கு ஆப்பிரிக்கா (MENA) பிராந்திய நாடுகளில் இடணய 

சங்வகதப் பணத்தின் அதிக மதிப்டபப் கபற்றுள்ளதன் மூலம் துருக்கி தற்வபாது 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ெடக்கு ஆப்பிரிக்கா (MENA) பிராந்திய  நாடுகளுக்குப் பிறகு, 

லத்தீன் அகமரிக்க நாடுகள் இரண்டாெது கபரிய இடணய சங்வகதப் பண ெளரச்ச்ிடயக் 

கண்டது 

 இது 40 சதவீத உயரட்ெப் பதிவு கசய்துள்ளது. 

 அடதத் கதாடரந்்து ெடக்கு அகமரிக்கா 36 சதவீத ெளரச்ச்ிடயயும், மத்திய ஆசியா, 

கதற்கு ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா 35 சதவீத ெளரச்ச்ிடயயும் கபற்றுள்ளன. 

 மூன்று மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ெடக்கு ஆப்பிரிக்கா (MENA) பிராந்திய நாடுகள் - துருக்கி, 

எகிப்து மற்றும் கமாராக்வகா ஆகிய நாடுகள் இந்தக் குறியீட்டில் முதல் 30 இடங்களில் 

இடம் கபற்றுள்ளன. 
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உலகின் முதல் ஒற்லற மின்சனற்றி விதிமுலற 

 

 ஐவராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் மின்னணு சாதனங்களுக்கான 

ஒற்டற மின்வனற்றிக் கலத்திடன அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு புதிய விதிக்கு ஐவராப்பிய 

நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 அடனத்துப் புதிய திறன்வபசிகள், ெடரபட்டிடககள் மற்றும் ஒளிப்படக் கருவிகள் ஒவர 

மாதிரியான மின்வனற்றியிடனக் ககாண்டிருக்கும் என்று அந்த விதிகள் கூறுகிறது. 

 இந்தப் புதிய விதிகள் ஆனது, ொடிக்டகயாளரக்ள் ஒரு டகயடக்கச ்சாதனத்டத ொங்கும் 

வபாது USB-C ெடக முடனயத்டதக் ககாண்ட ஒரு மின்வனற்றி மற்றும் அந்த ெடக 

இல்லாத ஒன்று ஆகிய இரண்டு மின்வனற்றிகளில் ஒன்டறத் வதரவ்ு கசய்ய ெழி ெடக 

கசய்கிறது. 

 2026 ஆம் ஆண்டு முதல், மடிக்கணினிகளும் இந்த விதிமுடறக்குள் உள்ளடக்கிய 

ெடகயில் இந்த விதிகள் விரிவுபடுத்தப்படும். 

 இந்தப் புதிய சட்டம் மின்-கழிடெக் குடறப்படத வநாக்கமாகக் ககாண்டவதாடு 

ொடிக்டகயாளரக்ளுக்கு வமலும் சில நிடலயானத் வதரவ்ுகடள ெழங்குெதற்கான  

ொய்ப்பிடனயும் அளிக்கிறது. 
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மாசனெர் பயங்கரவாத எதிரப்்புப் பயிற்சி 2022 

 இந்தியா தற்வபாது ‘மாவனசர ் பயங்கரொத எதிரப்்பு 2022’ என்ற பலதரப்பு பயங்கரொத 

எதிரப்்புப் பயிற்சிடய நடதத்ி ெருகிறது. 

 இது ஷாங்காய் ஒதத்ுடழப்பு அடமப்பின் (SCO) பிராந்திய பயங்கரொத எதிரப்்பு 

அடமப்பின் (RATS) கட்டடமப்பின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. 

 பிராந்திய பயங்கரொத எதிரப்்பு அடமப்பு (RATS) ஆனது ஷாங்காய் ஒதத்ுடழப்பு 

அடமப்பின் நிரந்தர உறுப்புகளில் ஒன்றாகும்.  

 உஸ்கபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்டில் அதன் தடலடமயகம் அடமந்துள்ளது. 

 ஷாங்காய் ஒதத்ுடழப்பு அடமப்பின் (SCO) பிராந்திய பயங்கரொத எதிரப்்பு அடமப்பின் 

வநாக்கம் பயங்கரொதம், தீவிரொதம் மற்றும் பிரிவிடனொததத்ிற்கு எதிராக 

ஒதத்ுடழப்பு மற்றும் ஒருங்கிடணப்டப வமம்படுதத்ுெதாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் மாததத்ில், ஷாங்காய் ஒதத்ுடழப்பு அடமப்பின் (SCO) 

பிராந்திய பயங்கரொத எதிரப்்பு அடமப்பின் தடலடமப் பதவிடய இந்தியா ஏற்றுக் 

ககாண்டது. 

 

ரஷ்ய இலணப்பிற்கு கண்டனம் சதரிவிக்கும் தீர்மானம் 

 

 193 உறுப்பினரக்ளளக் சகாண்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ் ெளபயில், ரஷ்யாவின் ெட்ட 

விதராத இளணப்பிற்குக் கண்டனம் சதரிவிக்கும் வளரவு தீரம்ானத்தின் மீதான 

அல்தபனியாவின் தீரம்ானதத்ிற்கு வாக்களிக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் தீரம்ானதத்ிற்கு இரகசிய வாக்சகடுப்பு மூலம் வாக்களிக்க தவண்டும் என்று 

ரஷ்யா தகாரியிருந்தது. 

 இந்தியா உட்பட 107 ஐக்கிய நாடுகளின் உறுப்பினர ் நாடுகள் நிராகரித்தளத அடுத்து, 

மாஸ்தகாவின் ரகசிய வாக்சகடுப்பு தகாரிக்ளக நிராகரிக்கப்பட்டது. 

 இரகசிய வாக்சகடுப்பிற்கான ரஷ்யாவின் அளழப்பிற்கு ஆதரவாக 13 நாடுகள் மட்டுதம 

வாக்களித்த நிடலயில் 39 நாடுகள் இதில் வாக்களிக்கவில்ளல. 

 ரஷ்யாவும் சீனாவும் வாக்களிக்காத நாடுகளில் அடங்கும். 
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 இதற்கிளடயில், உக்ளரன் மீதான ரஷ்யப் பளடசயடுப்பிளன இந்தியா இதுவளர 

கண்டிக்கவில்ளல என்பவதாடு அரசுமுளற மற்றும் தபெச்ுவாரத்்ளத மூலம் இந்த 

சநருக்கடி தீரக்்கப்பட தவண்டும் என்றும் தகாரியுள்ளது. 

 

சீனப் சபாதுவுடலமக் கட்சியின் 20வது சதசிய மாநாடு 

 

 சீனப் கபாதுவுடடமக் கட்சியின் 20ெது வதசிய மாநாடானது, அதன் அரசியல் 

அடமப்டபத் திருத்தியடமதத்ு,  அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான நாட்டின் ககாள்டக 

ெழிமுடறகடள அங்கீகரிக்கிறது. 

 1921 ஆம் ஆண்டில் கட்சி நிறுெப்பட்டதில் இருந்து, இந்த ஆண்டு நடடகபறும் இந்த 

மாநாடு 20ெது மாநாடாகும். 

 சீன அதிபர ்ஜி ஜின்பிங், அந்தக் கட்சியின் தடலெராக மூன்றாெது முடறயாக பதவி ஏற்று 

தனது அதிகாரத்டத வமலும் உறுதிப்படுதத்ுொர ்என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இதில், அடமப்பின் உயரம்ட்ட முடிகெடுக்கும் அடமப்புகளான, அரசியல் 

விெகாரங்களுக்கான குழு அல்லது கபாலிட்பீவரா மற்றும் உயரடுக்கு கபாலிட்பீவரா 

நிடலக் குழு (PSC) ஆகியெற்றுக்கான நியமனங்களும் அடங்கும். 

 

"ஸ்சடட்ஃபாஸ்ட் நூன்" பயிற்சி 

 ெடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அடமப்பானது (வநட்வடா), "ஸ்கடட்ஃபாஸ்ட் நூன்" என்ற 

குறியீட்டுப் கபயர ் ககாண்ட அதன் ெருடாந்திர அணுசக்தி பயிற்சிடயத் கதாடங்கி 

உள்ளது. 

 ஸ்கடட்ஃபாஸ்ட் நூன் என்பது இரட்டடப் வபார ் திறன் ககாண்ட வபார ் விமானங்கள் 

மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் எரிகபாருள் நிரப்புதல் ஆகியெற்றிற்காகப் பயன்படுதத்ப் 

படும் ெழக்கமான கஜட் விமானங்கள் ஆகியெற்றிற்குப் பயிற்சி அளிப்படத 

உள்ளடக்கியது. 

 இதில் வநரடி ஆயுதங்கள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படவில்டல. 
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 இந்தப் பயிற்சியானது வநட்வடாவின் அணுசக்தித் தடுப்பு அடமப்பானது, 

பாதுகாப்பாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருப்படத உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் உலகப் புவிொர ்ெரவ்சதெ மாநாடு 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் 2ெது உலகப் புவிசார ் சரெ்வதச மாநாடானது 

டஹதராபாத்தில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இது அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துடறயால் (DST) ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு, 

உலகளாவியப் புவிசார ் தகெல் வமலாண்டமக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் நிபுணரக்ள் 

குழுவினால் (UN-GGIM) நடத்தப்படுகிறது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் கபாருளாதார மற்றும் சமூக விெகாரத் துடறயால் ஏற்பாடு 

கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருதத்ுரு, "உலக நாடுகளின் புவிசார ்இயக்கம்: யாரும் விடுபடக் கூடாது" 

என்பதாகும். 

 இதன் முதல் மாநாடானது, 2018 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் கடக்கிங்கின் கஜஜியாங் நகரில் 

நடடகபற்றது. 

 

IBSAMAR VII பயிற்சி 

 7வது இந்தியா-பிதரசில்-சதன்னாப்பிரிக்கா கடல்ொர ் (IBSAMAR) பயிற்சியில் 

பங்தகற்பதற்காக ஐஎன்எஸ் தரக்ாஷ் என்ற கப்பல் சதன்னாப்பிரிக்காவின் எலிெசபத ்

துளறமுகதத்ிளனச ்சென்றளடந்தது. 

 IBSAMAR என்பது இந்தியா - பிதரசில் - சதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் முத்தரப்பு 

பாதுகாப்பு ஒத்துளழப்பின் முக்கிய ஒரு அங்கமாகும். 

 இது இந்தியா, பிதரசில் மற்றும் சதன்னாப்பிரிக்கா நாட்டுக் கடற்பளடகளுக்கு 

இளடயிலான ஒரு கூட்டுப் பன்னாட்டுக் கடல்ொர ்பயிற்சியாகும். 

 முந்ளதய IBSAMAR பயிற்சியானது (IBSAMAR VI) சதன்னாப்பிரிக்காவின் ளெமன்ஸ் டவுனில் 

2018 ஆம் ஆண்டில் நடதத்ப்பட்டது. 

 

பல் பரிமாண வறுலமக் குறியீடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய பல் பரிமாண வறுளமக் குறியீட்டிளன (MPI) ஐக்கிய 

நாடுகளின் தமம்பாட்டுத் திட்ட அளமப்பு (UNDP) மற்றும் ஆக்ஸ்தபாரட்ு வறுளம மற்றும் 

மனித தமம்பாட்டு முன்சனடுப்பு அளமப்பு (OPHI) ஆகியவற்றினால் சவளியிடப் பட்டது. 
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முக்கிய சிறப்பம்ெங்கள் 

 உலகின் 1.2 பில்லியன் மக்கள் பல பரிமாணங்களின் அடிப்பளடயில் ஏழ்ளம நிளலயில் 

உள்ளனர.் 

 அவரக்ளில் கிட்டத்தட்டப் பாதியளவிற்கும் தமலானவரக்ள் கடுளமயான வறுளமயில் 

வாழ்கின்றனர.் 

 ஏழ்ளம நிளலயில் உள்ள பாதியளவிற்கும் தமலானவரக்ள் (593 மில்லியன்) 18 வயதிற்கு 

உட்பட்ட குழந்ளதகள் ஆவர.் 

 ஆப்பிரிக்காவின் துளண ெஹாரா பகுதி (579 மில்லியன்), சதற்காசியா (385 மில்லியன்) 

வபான்றப் பகுதிகளில் உள்ள ஏளழகளின் எண்ணிக்ளக அதிகமாக உள்ளது. 

 இரண்டு பிராந்தியங்களிலும் தெரந்்து 83% ஏளழ மக்கள் வசிக்கின்றனர.் 

 கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 415 மில்லியன் மக்களள வறுளம நிளலயில் இருந்து இந்தியா 

மீட்சடடுதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் இன்னும் 22.8 தகாடி தபர ்பல் பரிமாண ஏழ்ளம நிளலயில் உள்ள நிடலயில், 

அவரக்ளில் 9.7 தகாடி தபர ்குழந்ளதகள் ஆவர.் 

 இந்தியாளவத் சதாடரந்்து 9.6 தகாடி என்ற அளவுடன் ளநஜீரியா இடம் சபற்றுள்ளது. 

 இந்த இந்திய மக்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர,் குளறந்தபட்ெம் ஒருவராவது ஊட்டெ ்

ெதத்ுக் குளறபாடு சகாண்டவர ்உள்ள குடும்பதத்ில் வாழ்கின்றனர.் 

 நாட்டில் 2005/06 ஆம் ஆண்டில் 55.1% ஆக இருந்த வறுளமயின் நிளல 2019/21 ஆம் ஆண்டில் 

16.4% ஆகக் குளறந்துள்ளது. 

 2005-06 மற்றும் 2019-21 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட 15 ஆண்டு காலப்பகுதியில் 

இந்தியாவில் 41.5 தகாடி மக்கள் வறுளமயிலிருந்து சவளிதயறியுள்ளனர.் 

 தற்தபாது சதற்காசியாவில் துளண ெஹாரா ஆப்பிரிக்காளவ விட குளறவான அளவில் 

ஏளழகளின் எண்ணிக்ளக பதிவாகவில்ளல. 

 2005/2006 முதல் 2015/2016 வளரயிலான காலக்கட்டத்தில் பதிவான 8.1% உடன் ஒப்பிடும் 

தபாது, 2015/2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019/21 ஆம் ஆண்டு வளரயிலான ஒப்பீட்டு 

அளவிலான குளறப்பு ஆண்டிற்கு 11.9% அளவிற்கு தவகமான ஒன்றாக பதிவானது. 

 2015-16 ஆம் ஆண்டில் ஏழ்ளமயான மாநிலமாக இருந்த பீகார,் பல் பரிமாண வறுளமக் 

குறியீட்டு மதிப்பில் முழுளமயான அடிப்பளடயில் மிக தவகமான குளறவு ஏற்பட்டது. 

 2015/2016 ஆம் ஆண்டில் பதிவான ஏழ்ளமயான மாநிலங்களாகப் பதிவான 10 

மாநிலங்களுள், 2019-21 ஆம் ஆண்டில் ஒதர ஒரு மாநிலம் (தமற்கு வங்காளம்) இந்தப் 

பட்டியலில் இருந்து சவளிதயறியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்களில், தகாவா மாநிலதத்ில் 

அதிக ெரிவு பதிவாகியுள்ளது.  

 அளதத் சதாடரந்்து ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர,் ஆந்திரப் பிரததெம், ெத்தீஸ்கர ் மற்றும் 

ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 கிராமப்புறங்களில் 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் 36.6% ஆக இருந்த வறுளம நிளல 2019-2021 

ஆம் ஆண்டில் 21.2% ஆகவும், அதுதவ நகரப்்புறங்களில் 9.0 ெதவீதத்திலிருந்து 5.5% ஆகவும் 

குளறந்துள்ளது. 

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


                   
 

75 
 

 

 

நிலலயான மலல சமம்பாட்டு உெச்ி மாநாடு 2022 

 11வது நிளலயான மளல தமம்பாட்டு உெச்ி மாநாடானது (SMDS-XI) லடாக்கின் தல நகரில் 

நளடசபற்று வருகிறது. 

 இது இந்திய இமயமளலப் பகுதி (IHR) முழுவதும் செயலாற்றி வரும் ஒரு குடிளம ொரந்்த 

ெமூக அளமப்பின் தளலளமயிலான மன்றமான ஒருங்கிளணந்த மளல வமம்பாட்டு 

முன்சனடுப்பின் (IMI) ஒரு முதன்ளமயான வருடாந்திர நிகழ்வாகும். 

 இந்திய இமயமளலப் பகுதியானது 10 மளலொர ் மாநிலங்கள், இரண்டு ஒன்றியப் 

பிரததெங்கள் மற்றும் நான்கு மளலொர ்மாவட்டங்களள உள்ளடக்கியது. 

 இந்த உெச்ி மாநாட்டின் கருத்துரு, ‘சுற்றுலாப் பயணத்ளத நிளலயான மளல 

தமம்பாட்டிற்குப் பயன்படுதத்ுதல்’ என்பதாகும். 

 

B20 இந்சதாசனசியா உலகளாவியப் சபெச்ுவாரத்்லத பற்றிய மாநாடு 

 சதாழில்துளற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்த்க ஊக்குவிப்புத் துளறயானது, இந்திய சதாழில் 

துளற கூட்டளமப்புடன் இளணந்து B20 இந்ததாதனசியா உலகளாவியப் தபெச்ு வாரத்்ளத 

மாநாட்டிளன நடதத்ியது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு B20 இந்ததாதனசியா உலகளாவியப் தபெச்ுவாரத்்ளத மாநாடானது 

இந்திய அரசினால் நடதத்ப்பட்டது. 

 இது B20 இந்ததாதனசிய அளமப்பின் சகாள்ளகப் பரிந்துளரகளுடன் இந்தியத ் சதாழில் 

துளறயின் கருத்துகளளச ்சீரளமப்பளத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 வணிகம் 20 (B20) என்ற அளமப்பானது 2010 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது உலகளாவிய வணிகச ் ெமூகதத்ுடனான அதிகாரப்பூரவ் G20 உளரயாடல் மன்றம் 

ஆகும். 

 

மாறுபட்ட மண்டலம் 

 அறிவியலாளரக்ள் சமீபதத்ில், மாலத்தீவில் ஒரு ‘மாறுபட்ட மண்டலதத்ிடன’ 

கண்டுபிடிதத்னர.் 
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 இந்த மாறுபட்ட மண்டலம் என்பது கடலின் வமற்பரப்பிற்கு அடியில் 500 மீட்டர ்

கதாடலவில் அடமந்துள்ளதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ெடகயில் இது ஒரு புதிய 

சுற்றுசச்ூழல் அடமப்பாகும். 

 இது 'கபருங்கடலின் வசாடல' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 ஒவமகா சீமாஸ்டர ்II என கபயரிடப்பட்ட நீரம்ூழ்கிக் கப்பலில் கபாருதத்ப்பட்ட ஒளிப்படக் 

கருவிடயப் பயன்படுத்தி அறிவியலாளரக்ள் இந்த சுற்றுசச்ூழல் அடமப்டபக் 

கண்டறிந்தனர.் 

 டமக்வரா-கநக்டன் வபான்றெற்டற உண்ணும் சுறாக்கள் மற்றும் பிற கபரிய கடல் 

மீன்கள் வபான்ற பல கபரிய அளவிலான வெட்டடயாடி உண்ணும் விலங்குகள் அங்கு 

இருப்படத இந்த ஆய்வு கெளிப்படுத்தியது. 

 மாலத்தீடெச ் சுற்றியுள்ள ஆழ்கடலில் இெ்ெளவு பன்முகதத்ன்டம ககாண்ட சுறா 

இனங்கள் காணப்படுெது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுவெ முதல் நிகழ்வு என்பது 

குறிப்பிடத் தக்கதாகும். 

 

 

ஐக்கியப் சபரரசின் பிரதமர் ராஜினாமா 

 ஐக்கியப் வபரரசின் பிரதமர ் லிஸ் ட்ரஸ், ெரிக் குடறப்பு நிதிநிடல அறிக்டக வதால்வி 

அடடந்தடதத் கதாடரந்்து தனது பதவியிடன ராஜினாமா கசய்தார.் 

 ட்ரஸ் கெறும் 44 நாட்கள் மட்டுவம அப்பதவியில் இருந்த நிடலயில், பிரிட்டிஷ் ெரலாற்றில் 

மிகக் குறுகிய காலம் மட்டுவம பணியாற்றியப் பிரதம மந்திரி என்ற கபருடமடய இெர ்

கபற்றுள்ளார.் 

 முன்னதாக, வபாரிஸ் ஜான்சன் ஜூடல மாதத் கதாடக்கதத்ில் அந்தப் பதவியிடன 

ராஜினாமா கசய்தார.் 

 தற்வபாது நிலவி ெரும் கபாருளாதாரதத்ின் நிசச்யமற்றத் தன்டமயானது, உலகின் 

ஆறாெது கபரியப் கபாருளாதாரத்தின் சந்டதகடள வமலும் அசச்தத்ில் ஆழ்த்தும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 
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உலக சுகாதார உெச்ி மாநாடு 2022 

 உலக சுகாதார உசச்ி மாநாடானது, ஒரு சரெ்வதச சுகாதார மாநாடாக  கஜரம்னியின் 

கபரல்ின் நகரில் நடடகபற்று ெருகிறது. 

 உலக சுகாதார மாநாட்டிடன உலக சுகாதார நிறுெனம் இடணந்து நடதத்ுெது இதுவெ 

முதல் முடறயாகும். 

 இதன் கதாடக்க விழாவின் முக்கியக் கருத்துருொன உலக சுகாதாரத்திடன ஒரு புதிய 

நிடலக்கு எடுதத்ுச ் கசல்ெது என்பது அறிவியல் துடறகளுக்கும் அறிவியல், அரசியல் 

மற்றும் சமூகதத்ிற்கும் இடடவய பரிமாற்றத்தின் அெசியத்டத ெலியுறுதத்ியது. 

 

 

ஒரு சுகாதாரக் கூட்டு செயல் திட்டம் 

 நான்கு அங்க அடமப்பானது புதிய ஒரு சுகாதாரக் கூட்டு கசயல் திட்டத்திடனத ்

கதாடங்கியுள்ளது.  

o ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வெளாண்டம அடமப்பு (FAO) 

o ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அடமப்பு (UNEP) 

o உலக சுகாதார அடமப்பு (WHO) மற்றும் 

o விலங்கு ஆவராக்கியத்திற்கான உலக அடமப்பு (WOAH) 

 இந்தச ்கசயல் திட்டமானது, ஒரு கட்டடமப்டப உருொக்கி, சுகாதார வபரிடரக்ளுக்கான 

வமம்படுத்தப்பட்ட கூட்டுத் தடுப்பு, கணிப்பு, கண்டறிதல் மற்றும் நடெடிக்டககள் 

வமற்ககாள்ெது ஆகியெற்டறச ்கசயல்படுத்துெதற்கான அடமப்புகடளயும் திறடனயும் 

ஒருங்கிடணக்க உள்ளது. 
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 இது மக்கள், விலங்குகள், தாெரங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் ஆவராக்கியத்டத 

வமம்படுதத்ுெவதாடு நிடலயான வமம்பாட்டிடனயும் ஆதரிக்கும். 

 

 

நிசஹான்சுவிற்குப் புவிொர ்குறியீடு 

 கசன்டனயில் உள்ள புவிசார ் குறியீட்டுப் பதிெகத்திடம் ஜப்பாடனச ் வசரந்்த ஒரு 

தயாரிப்பு நிறுெனம் குறியீடு வகாரி விண்ணப்பிப்பது இதுவெ முதல் முடறயாகும். 

 நிவஹான்ஷு ஜப்பானிய வசக் என்றும் அடழக்கப்படும் ஒரு மதுபானமாகும். 

 இது கநாதிதத் அரிசியிலிருந்துத் தயாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு மற்றும் மதிப்பு மிக்க 

பானமாகக் கருதப் படுகிறது. 

 மக்கள் திருவிழாக்கள், திருமணங்கள் அல்லது இறுதிச ் சடங்குகள் வபான்ற சிறப்பு 

நிகழ்வுகளில் பாரம்பரியமாக நிவஹான்ஷு பானத்திடன அருந்துெர ் என்றாலும் இது 

தினசரி அடிப்படடயிலும் உட்ககாள்ளப்படுகிறது. 

 எனவெ, இது ஜப்பானில் ொழ்க்டக முடற மற்றும் கலாசச்ாரதத்ின் ஒருங்கிடணந்தப் 

பகுதியாகும். 
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ெரவ்சதெ சூரியெக்தி கூட்டணியின் தலலலம 

 சரெ்வதச சூரியசக்தி கூட்டணியின் தடலடம மற்றும் இடணத் தடலடமயாக இந்தியா 

மற்றும் பிரான்ஸ் மீண்டும் வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சரெ்வதச சூரியசக்தி கூட்டணியின் தடலெராக மத்திய மின்சாரம் & புதிய மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமசச்ர ்R.K. சிங் மீண்டும் வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இடணத் தடலெராக பிரான்ஸ் அரசின் வமம்பாட்டுத் துடற இடண அடமசச்ரான 

கிறிவசாலா சகாவராவபாலூ மீண்டும் வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

ஐக்கியப் சபரரசின் புதிய பிரதமர ்

 இந்திய ெம்சாெளிடயச ் வசரந்்த ஐக்கியப் வபரரசின் முதல் பிரதமராக கபாறுப்கபற்று 

ரிஷி சுனக் ெரலாறு படடதத்ுள்ளார.் 

 44 நாட்கள் மட்டுவம அந்தப் பணியில் இருந்த ட்ரஸ் ராஜினாமா கசய்தடதயடுதத்ு இெர ்

கபாறுப்வபற்றுள்ளார.் 

 இெர ்ஐக்கியப் வபரரசின் 57ெது பிரதமர ்ஆொர.் 

 இெரது கபற்வறார ்இருெரும் இந்திய ெம்சாெளியினர ்ஆெர.் 

 சுனக் ஐக்கியப் வபரரசின் முதல் கெள்டளயர ் அல்லாதெர ் மற்றும் முதல் இந்துப் 

பிரதமராகவும் இருப்பார.் 

 

 

ஜி ஜின்பிங்கின் மூன்றாவது பதவிக்காலம் 

 சீன அதிபர ் ஜி ஜின்பிங், கபாதுவுடடமக் கட்சியின்  நிறுெனர ் மாவொ வசதுங்கிற்குப் 

பிறகு, சீனாவில் தற்வபாது ஆட்சி கசய்து ெரும் கபாதுவுடடமக் கட்சியின் முதல் தடலெர ்

என்ற ெரலாறு படடத்துள்ளார.் 

 மூன்றாெது முடறயாக ஆட்சி கசய்ய "வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட" ஜி ஜின்பிங், 30 

ஆண்டுகளுக்கும் வமலான பதவி காலதத்ிற்குப் பிறகு ஓய்வு கபற்ற, இெரது 

முன்வனாடியான மாவொ அெரக்டளயடுதத்ு, இெர ்தனது 10 ஆண்டு பதவிக் காலதத்ிடன 

நிடறவு கசய்ய உள்ளார.் 

 ஜி முதன்முதலில் 2012 ஆம் ஆண்டில் வதரந்்கதடுக்கப்பட்டவதாடு இந்த ஆண்டு இெர ்தனது 

10 ஆண்டு பதவிக் காலத்டத நிடறவு கசய்கிறார.் 
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உலகளாவிய இலளசயார் பருவநிலல உெச்ிமாநாடு 

 மூன்று நாட்கள் அளவிலான உலகளாவிய இடளவயார ் பருெநிடல உசச்ி மாநாடானது, 

ெங்க வதசதத்ின் குல்னாவில் உள்ள அொ டமயதத்ில் நடடகபற்றது. 

 இது ெங்காளவதசத்தில் உள்ள பருெநிடலயால் அதிகம் பாதிக்கப்படக் கூடியப் 

பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய பருெநிடல அபாயக் குறியீட்டில் (CRI), 2000 மற்றும் 

2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடடயில் பருெநிடல மாற்றத்தில் ஒட்டு கமாத்தத ்

தாக்கத்டத உருொக்கிய பத்து நாடுகளில் ெங்காளவதசம் ஏழாெது இடத்தில் உள்ளது. 

 ஆனால் இது உலகளாவிய உமிழ்வுகளில் கெறும் 0.56 சதவீதம் மட்டுவம ஆகும். 

 2009 ஆம் ஆண்டில் பருெநிடல மாற்ற உதத்ி மற்றும் கசயல் திட்டம் என்ற 

ஒருங்கிடணந்தச ்கசயல் திட்டத்டத உருொக்கிய முதல் ெளரந்்து ெரும் நாடு ெங்காள 

வதசம் ஆகும். 

 

சஜருெசலமிற்கு ஆஸ்திசரலியா அங்கீகாரம் மாற்றம் 

 இஸ்வரலின் தடலநகராக வமற்கு கஜருசவலம் என்ற நகரிடன அங்கீகரித்த முந்டதய 

அரசாங்கதத்ின் முடிவிடன ஆஸ்திவரலியாவின் தற்வபாடதய அரசு மாற்றியுள்ளது. 

 மத்திய-இடதுசாரித் கதாழிலாளர ் கட்சி அரசின் அடமசச்ரடெயானது, மீண்டும் கடல் 

அவிடெத் தடலநகராக மாற்றுெடத அங்கீகரிப்பதற்கு ஒப்புக் ககாண்டது. 

 இஸ்வரலுக்கும் பாலஸ்தீனியரக்ளுக்கும் இடடயிலான சமாதானப் வபசச்ு ொரத்்டதகளில் 

கஜருசவலமின் அந்தஸ்து மீதான ெழங்கீட்டுப் பிரசச்ிடன தீரக்்கப்பட வெண்டும் 

என்படதயும் அக்கட்சி மீண்டும் உறுதிப்படுதத்ியது. 

 இஸ்வரல் 1967 ஆம் ஆண்டில் நடடகபற்ற ஆறு நாள் வபாடரத் கதாடரந்்து கிழக்கு 

கஜருசவலடம இடணதத்ு, முழு நகரதட்தயும் அதன் "முழு அளவிலான மற்றும் பிரிக்க 

முடியாத தடலநகரமாக" அறிவிதத்து. 

 பாலஸ்தீனியரக்ள் கிழக்குப் பகுதிடய தங்களது எதிரக்ால அரசின் தடலநகராகக் 

கூறுகின்றனர.் 

 

 

ெரவ்சதெ காவல்துலற சமட்டாவரஸ்் 

 புது கடல்லியில் நடடகபற்ற 90ெது கபாதுச ் சடபயில் இண்டரவ்பால் கமட்டாவெரஸ்் 

கதாடங்கப் பட்டது. 
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 சட்ட அமலாக்க அடமப்பிற்காக ெடிெடமக்கப்பட்ட உலகின் முதல் கமட்டாெரஸ்் இது 

ஆகும். 

 இதில் பதிவு கசய்யப்பட்ட பயனரக்ள், பிரான்சின் லிவயானில் உள்ள சரெ்வதசக் காெல் 

துடறயின் தடலடமச ் கசயலகத்தின் தடலடமயகதத்ிற்கு கமய்நிகர ் சுற்றுப் பயணம் 

வமற்ககாண்டு, அெரக்ளின் அெதார ெடிெங்கள் மூலம் மற்ற அதிகாரிகளுடன் கதாடரப்ு 

ககாள்ள இது உதவுகிறது. 

 இது தடயவியல் விசாரடண மற்றும் பிற காெல் திறன்கள் பற்றியப் பயிற்சி 

ெகுப்புகடளயும் ெழங்குகிறது. 

 சரெ்வதசக் காெல் துடறயின் 195 உறுப்பினர ் நாடுகடளச ் வசரந்்த சட்ட அமலாக்க 

அதிகாரிகளின் பயன்பாட்டிற்காக வெண்டி இது தற்வபாது முழுடமயாக கசயல்படும் 

ெடகயில் அடமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

சூரியெக்திக்கான முதலீட்டு வெதிகள் 

 சூரிய சக்தி மின்நிடலய திட்டங்களில் முதலீடுகடள அதிகரிக்க, சரெ்வதச சூரியசக்தி 

கூட்டணியானது (ISA), ‘சூரியசக்திக்கான முதலீட்டு ெசதிகளுக்கு' ஒப்புதல் அளிதத்து. 

 இது இரண்டு நிதிக் கூறுகள் மூலம் சூரியசக்தித் திட்டங்களில் முதலீடுகடள அதிகரிக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படும் ெடகயிலான பண ெழங்கீட்டு உத்தரொத கநறிமுடறயாகும். 

o சூரியசக்தி பண ெழங்கீட்டு உதத்ரொத நிதி மற்றும் 

o சூரியசக்தி காப்பீட்டு நிதி. 

 

இஸ்சரல் மற்றும் சலபனான் ஒப்பந்தம் 

 இஸ்வரலும் கலபனானும் மத்தியத் தடரக் கடல் பகுதியில் தங்கள் கடல் எல்டலகடள 

ெடரயறுப்பதற்கான ஒரு உடன்படிக்டகடய இறுதி கசய்துள்ளன. 

 இது நாடுகளுக்கிடடவயயான நில எல்டல மீதான ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் திட்டதத்ின் 

மூலம் அகமரிக்காவினால் வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

 இந்த ஒப்பந்தமானது, மத்தியத் தடரக் கடலில் உள்ள முக்கிய எண்கணய் மற்றும் 

எரிொயு உற்பதத்ித்  தளங்கடள உள்ளடக்கிய பல ஆண்டுகளாக கடல் எல்டல 

தகராடறத் தீரக்்கிறது. 
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உலக சுகாதார அலமப்பின் பூஞ்லெ முன்னுரிலம சநாய்க்கிருமிகளின் பட்டியல் 

 

 உலக சுகாதார அடமப்பு (WHO) பூஞ்டச கதாற்றுகள் குறித்த "முன்னுரிடம வநாய்க் 

கிருமிகள்" எனப்படும் முதல் பட்டியடல கெளியிட்டது. 

 மனித ஆவராக்கியதத்ிற்கு ஒரு மிகப்கபரிய அசச்ுறுத்தடல விடளவிக்கின்ற பூஞ்டச 

முன்னுரிடம வநாய்க்கிருமிகளின் பட்டியலில் (FPPL) 19 பூஞ்டசகள் அடங்கும்.  

 உலக சுகாதார அடமப்பின் பூஞ்டச முன்னுரிடம வநாய்க்கிருமிகளின் பட்டியலானது 

மூன்று பிரிவுகளாக ‘முக்கியமானது, உயரத்ரம் மற்றும் நடுதத்ர முன்னுரிடம 

ககாண்டடெ’ ஆகிய ெடககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த பூஞ்டச வநாய்க்கிருமிகள் கபாது சுகாதாரம் மற்றும்/அல்லது ெளரந்்து ெரும் 

பூஞ்டச எதிரப்்புத் திறன் சாரந்்த ஆபதத்ின் அடிப்படடயில் ஒெ்கொரு முன்னுரிடம 

பிரிவிலும் தரெரிடசப் படுத்தப் படுகின்றன. 

 முக்கிய முன்னுரிடம வநாய்க் கிருமிகள் குழுவில், அதிக மருந்து-எதிரப்்புத் திறன் 

ககாண்ட பூஞ்டசயான வகண்டிடா ஆரிஸ், கிரிப்வடாகாக்கஸ் நிவயாஃபாரம்ன்ஸ், 

ஆஸ்கபரக்ிலஸ் ஃபுமிவகடஸ், மற்றும் வகண்டிடா ஆல்பிகன்ஸ் ஆகியடெ அடங்கும். 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஆசிய பாமாயில் கூட்டணி 

 இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்ளக, வங்காளததெம் மற்றும் தநபாளம் ஆகிய நாடுகள் 

ஒன்றிளணந்து ஆசிய பாமாயில் கூட்டணிளய (APOA) உருவாக்கியுள்ளன. 

 இந்தக் கூட்டணியின் முதல் சபாதுக்குழுக் கூட்டமானது, இந்தியாவின் ஆக்ராவில் 

நளடசபற்ற உலக எண்சணய் நிறுவன உெச்ி மாநாட்டிளன ஒட்டி நடத்தப் பட்டது. 

 அடுத்தக் கூட்டமானது அடுத்த ஆண்டான 2023 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்கதத்ில் 

இந்ததாதனசியாவில் நளடசபறும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 உலக எண்சணய் நிறுவன உெச்ி மாநாடு என்பது உலகின் முன்னணி ெளமயல் 

எண்சணய்கள் மற்றும் தவளாண் வரத்த்க மாநாடு, கண்காட்சிகள் மற்றும் விருதுகளில் 

ஒன்றாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டானது உலக எண்சணய் நிறுவன உெச்ி மாநாட்டு அளமப்பின் 25வது 

ஆண்டு விழாக் சகாண்டாட்டத்ளதயும் குறிக்கிறது. 

 இந்ததாதனசியா மற்றும் மதலசியா ஆகிய நாடுகள் தெரந்்து உலக பாமாயில் 

உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 90% பங்கு வகிக்கின்றன. 

 இந்தியா, சீனா மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியளவ இந்த எண்சணய் சபாருட்களின் 

சிறந்த நுகரவ்ு நாடுகளாக திகழ்கின்றன. 

 உலக இறக்குமதியில் 15% பங்கு வகிப்பததாடு, ஆசியாவிதலதய அதிக பாமாயிளல 

இறக்குமதி செய்யும் நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. 

 இந்தியாளவத் சதாடரந்்து சீனா (9%), பாகிஸ்தான் (4%) மற்றும் வங்காளததெம் (2%) ஆகிய 

நாடுகள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 

வங்கிெ ்செயல்பாடுகலள 100 ெதவீதம் எண்ணிம மயமாக்குதல் 

 தல மாெட்ட நிரவ்ாகமானது வங்கிெ ்செயல்பாடுகளில் 100 ெதவீத எண்ணிம மயமாக்கல் 

என்ற இலக்கிளன எட்டியுள்ளது. 

 எண்ணிம அடிப்பளடயிலான வங்கிச ்தெளவ என்பது ஒரு வங்கி தனது நிதி, வங்கி மற்றும் 

பிற பரிவரத்்தளனகளுக்காக மின்னணு ொதனங்கள் மூலம் இளணய வழியில் வழங்கும் 

மின்னணு வங்கிெ ்தெளவளயக் குறிக்கிறது. 

 தகரளாவின் திருெச்ூர ் மாவட்டமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாததத்ில் நாட்டின் 

முதலாவது முழுளமயான எண்ணிம வங்கிச ்தெளவ சகாண்ட மாவட்டமாக மாறியது. 

 ஒரு குடும்பதத்ில் குளறந்தபட்ெம் ஒருவராவது வங்கிக் கணக்ளக ளவதத்ிருக்க தவண்டும் 

என்ற நிதி உள்ளடக்க இலக்ளக எட்டிய இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாகவும் தகரளா 

திகழ்கிறது. 

 

நான்காவது காலாண்டில் சவலலவாய்ப்பு விகிதம் 

 காலாண்டு வெடலொய்ப்பு ஆய்வின் (QES) நான்காெது சுற்று (ஜனெரி - மாரச் ் 2022) 

அறிக்டகயானது சமீபத்தில் கெளியிடப்பட்டது. 

 இது நிறுெனம் அடிப்படடயிலான அகில இந்தியக் காலாண்டு வெடலொய்ப்பு ஆய்வின் 

(AQEES) ஒரு பகுதியாகும். 
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 2021 ஆம் ஆண்டின் கடடசி மூன்று மாதங்களில் வமற்ககாள்ளப்பட்ட காலாண்டு வெடல 

ொய்ப்பு ஆய்வின் மூன்றாெது சுற்றுடன் ஒப்பிடும் வபாது சுமார ் நான்கு லட்சம் 

கதாழிலாளரக்ள் அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறுகிறது. 

 உற்பத்தித் துடறயானது 38.5% கதாழிலாளரக்டளப் பணியமரத்த்ி, நாட்டின் மிகப் கபரிய 

நிறுென முதலாளியாகத் கதாடரக்ிறது. 

 இடதத் கதாடரந்்து கல்வித் துடற (21.7%), IT/BPO துடற (12%) மற்றும் சுகாதாரத் துடற 

(10.6%) ஆகியடெ இடம் கபற்றுள்ளன. 

 ஏறக்குடறய 80% நிறுெனங்களில் 10 முதல் 99 கதாழிலாளரக்ள் பணியில் ஈடுபட்டு 

உள்ளனர.் 

 சுமார ்12% நிறுெனங்களில் 10க்கும் குடறொன கதாழிலாளரக்வளப் பணியில் உள்ளனர.் 

 கணக்ககடுக்கப்பட்ட 1.4% நிறுெனங்களில் மட்டுவம குடறந்தது 500 கதாழிலாளரக்ள் 

பணியில் உள்ளனர.் 

 மூன்றாம் காலாண்டில் 31.6% ஆக இருந்த கபண் கதாழிலாளரக்ளின் பங்வகற்பானது 

நான்காெது காலாண்டு அறிக்டகயில் 31.8% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 இருப்பினும், சுகாதாரத ்துடறயில் உள்ள கதாழிலாளரக்ள் எண்ணிக்டகயில் சுமார ்52% 

வபர ்கபண் கதாழிலாளரக்ளாக உள்ளனர.் 

 கல்வி, நிதிச ் வசடெகள் மற்றும் IT/ BPO ஆகிய துடறகள் கதாடரப்ான வெடலொய்ப்பு 

சதவீதங்கள் முடறவய 44%, 41% மற்றும் 36% ஆக இருந்தது. 

 86.4% கதாழிலாளரக்ள் ெழக்கமானப் பணியாளரக்ள் என்றும், 8.7% வபர ் ஒப்பந்த 

ஊழியரக்ள் என்றும், அடதத் கதாடரந்்து சாதாரண ஊழியரக்ள் (2.3%) மற்றும் சுய 

கதாழில் கசய்பெரக்ள் (2%) என்றும் இந்தக் கணக்ககடுப்பு கூறியது. 

 

 

2015-20 ஆம் ஆண்டு அந்நிய வரத்்தகக் சகாள்லகயின் விரிவாக்கம் 

 நாணய மதிப்பு ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் உலகளாவில் நிலவும் நிசச்யமற்றத் தன்டம 

காரணமாக தற்வபாடதய கெளிநாட்டு ெரத்த்கக் ககாள்டகயானது வமலும் ஆறு 

மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தற்வபாது, அகமரிக்கா மற்றும் ஐவராப்பா வபான்ற முக்கியப் கபாருளாதாரங்களில் மந்த 

நிடல ஏற்படும் அசச்மானது நிலவி ெருகிறது. 

 இதன் விடளொக இந்தியாவில் முதலீடுகள் வெகமாக திரும்பப் கபறப்பட்டு அதனால் 

கெளிநாட்டு நிதிகள்  கெளிவயறுகின்றன. 
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 உக்டரன் வபாரினால் ஏற்பட்டுள்ள புவிசார ் அரசியல் கநருக்கடி, பணவீக்கம் மற்றும் 

பணவியல் ககாள்டக கநருக்கடி ஆகியடெ அகமரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் 

மதிப்டபப் பலவீனப்படுதத்ுகின்றன. 

 தற்வபாது அகமரிக்க டாலர ் மதிப்பு 22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாகவும், 

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 81.6 என்ற ெரலாறு காணாத அளவிலும் 

குடறொக உள்ளது. 

 எனவெ, நீண்ட கால கெளியுறவுக் ககாள்டகயிடன (2022-27) ஏற்றுக் ககாள்ெதற்கு 

தற்வபாடதய புவிசார ்அரசியல் சூழ்நிடல சாதகமாக இல்டல. 

 2015-20 ஆம் காலகட்ட கெளிநாட்டு ெரத்த்கக் ககாள்டகயானது, சரக்கு மற்றும் 

வசடெகளின் ஏற்றுமதிடய அதிகரிப்பதற்கான ஒரு கட்டடமப்டப ெழங்குெவதாடு 

இந்தியாவில் எளிதாக ெணிகம் கசய்ெடத வமம்படுதத்ுெதில் கெனம் கசலுத்தவும் 

கசய்கிறது. 

 

 

ரூபாய் வரத்்தகத்திற்கு இந்திய ரிெரவ்் வங்கி ஒப்புதல் 

 இந்திய ரூபாயில் வரத்த்கம் தமற்சகாள்வதற்காக ரஷ்யாவின் காஸ்ப்தராம் வங்கியில் 

சிறப்பு தவாஸ்ட்தரா கணக்ளகத் சதாடங்குவதற்கு இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் ஒப்புதளல 

UCO வங்கி சபற்றுள்ளது. 

 சகால்கத்தாவில் அளமந்துள்ள UCO வங்கியானது, இந்திய வங்கிச ் தெளவ 

கட்டுப்பாட்டாளரின் ஒப்புதளலப் சபற்ற முதல் வங்கியாகும். 

 காஸ்ப்தராம் வங்கியானது, ஒரு ரஷ்ய கடன் வழங்கும் நிறுவனமாெவதாடு, அது  

ரஷ்யாவின் முன்னணியில் உள்ள முதல் மூன்று வங்கிகளில் ஒன்றாகும். 

 உலகின் மிகப்சபரிய எரிவாயு உற்பத்தியாளரும் ஏற்றுமதியாளருமான காஸ்ப்தராம் 

நிறுவனதத்ினால் எரிவாயு சதாழில் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிச ் தெளவகளள வழங்கச ்

கசய்வதற்காக இது அளமக்கப்பட்டது. 

 

ஏஜியஸ் கூட்டாண்லம ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

 சபல்ஜியம் நாட்டில் அளமந்துள்ள ஏஜியஸ் ெரவ்ததெக் காப்பீட்டு நிறுவனம், IDBI 

வங்கியின் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுெனக் கூட்டுத் துணீகர முதலீட்டில் 25% முதலீட்ளட 

சவற்றிகரமாகப் சபற்றுள்ளதாக ஏஜியஸ் கூட்டாண்ளம ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

அறிவித்தது. 
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 ஒரு சவளிநாட்டுப் பங்குதார நிறுவனம் 74% பங்குகளளக் சகாண்ட இந்தியாவின் முதல் 

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமாக இது மாறியுள்ளது. 

 

சரப்சபா விகிதம் அதிகரிப்பு - இந்திய ரிெரவ்் வங்கி 

 இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது, அளளவ மதிப்பீட்டுக் கடன் விகிதத்ளத 50 அடிப்பளடப் 

புள்ளிகள் உயரத்்தி 5.90 ெதவீதமாக உயரத்த்ியது 

 ெமீபதத்ிய சரப்தபா விகித உயரவ்ானது பணவீக்கத்ளதக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு 

முயற்சியில் தமற்சகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 வங்கிகள் மதத்ிய வங்கியிடமிருந்து கடன் சபறுவதற்கான சரப்தபா விகிதம் அல்லது 

குறுகிய காலக் கடன் விகிதம் ஆனது தற்தபாது 6 ெதவீதத்திளன சநருங்கியுள்ளது. 

 

சிறு செமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் 

 முதிதயாரக்ளுக்கான தெமிப்புத் திட்டதத்ிற்கான வட்டி விகிதத்ளத 20 அடிப்பளடப் 

புள்ளிகள் அல்லது 7.4 ெதவீததத்ிலிருந்து 7.6% ஆக அரொங்கம் உயரத்்தியது. 

 மாதாந்திர வருமானக் கணக்குத் திட்டத்திற்கு 10 அடிப்பளடப் புள்ளிகள் அல்லது 6.6 

ெதவீததத்ிலிருந்து 6.7 % ஆக உயரத்த்ப்பட்டுள்ளது. 

 தெமிப்பு ளவப்புத் சதாளகக்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 4 ெதவீதமாக சதாடரந்்து 

வழங்கப் படும். 

 தமலும், பின்வரும் மூன்று திட்டங்களுக்கும் விகிதங்கள் மாற்றப்படாமல் உள்ளன. 

 சபாது வருங்கால ளவப்பு நிதிக்கு 7.1 ெதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. 

 ததசிய தெமிப்புெ ்ொன்றிதழ் திட்டதத்ிற்கு 6.8 ெதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. 

 சபண் குழந்ளதக்கான தெமிப்புத் திட்டமான சுகன்யா ெம்ரிதி தயாஜனாவிற்கான ெட்டி 

விகிதங்கள் 7.6 ெதவீதம் ஆகும். 

 

 

பாரத் ஸ்சடட் வங்கியின் கிராம செலவத் திட்டம் 

 பாரத ஸ்தடட் வங்கியானது, SBI அறக்கட்டளளயின் கிராம தெளவத் திட்டத்ளத 

இந்தியாவின் ஆறு மாநிலங்களில் அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 இது ‘பாரத ்ஸ்தடட் வங்கியின் கிராமச ்தெளவ’ திட்டத்தின் 4வது கட்டதத்ின் கீழ் இந்தியா 

முழுவதும் உள்ள 30 சதாளலதூர கிராமங்களள சகாண்டு வர உள்ளது. 
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 ஹரியானா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா, பஞ்ொப், தமிழ்நாடு மற்றும் தமற்கு வங்கத்தில் உள்ள 

உயர ் இலட்சியமிக்க மாவட்டங்களில் உள்ள சதாளலதூர கிராமங்களள வங்கி தனது 

கட்டுப்பாட்டில் சகாண்டுவர உள்ளது. 

 

 

உலகின் முன்னணி ெரக்்கலர உற்பத்தியாளர ்

 உலகின் முன்னணி உற்பத்தியாளர,் பயனர ் மற்றும் இரண்டாவது சபரிய ெரக்்களர 

ஏற்றுமதியாளர ்நாடாக தற்தபாது இந்தியா மாறியுள்ளது. 

 5,000 லட்ெம் சமட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமான கரும்பு இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப் 

பட்டது. 

 சுமார ் 3,574 லட்ெம் சமட்ரிக் டன் கரும்பு ெரக்்களர ஆளலகளில் செயல்முளறக்கு 

உள்ளாக்கப் பட்டு சுமார ்394 லட்ெம் சமட்ரிக் டன் ெரக்்களர உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. 

 35 லட்ெம் சமட்ரிக் டன் ெரக்்களர எத்தனால் உற்பதத்ிக்கு வழங்கப்பட்டது.  

 ெரக்்களர ஆளலகள் மூலம் 359 லட்ெம் சமட்ரிக் டன் ெரக்்களர உற்பத்தி கசய்யப் பட்டது. 

 இந்தியாவும் எந்த நிதி உதவியும் இல்லாமல் அதன் அதிகபட்ெ ஏற்றுமதியான சுமார ்109.8 

லட்ெம் சமட்ரிக் டன் ஏற்றுமதியிளனப் பதிவு செய்துள்ளது. 

 கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஒரு உயிரி எரிசபாருளாக எத்தனாலின் வருளக ெரக்்களர 

ஆளலகளின் சிறந்த நிதி நிளலகளுக்கு வழி வகுதத்து. 
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சமாத்த சநரடி வரி வசூல் 

 சபருநிறுவன மற்றும் தனிநபர ்வருமான வரி உள்ளிட்ட சமாதத் தநரடி வரி வசூலானது 

நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவளர 24 ெதவீதம் வளர உயரந்்துள்ளது. 

 கடந்த ஆண்டு இதத காலக்கட்டத்தில், தனிநபர ் வருமான வரியில் பதிவான (பத்திரப் 

பரிவரத்த்ளன வரி உட்பட) 32.3 ெதவீத வளரெ்ச்ியும், சபருநிறுவன வரி வருவாயில் 

பதிவான 16.73 ெதவீதம் அதிகரிப்பும் இதில் அடங்கும். 

 இந்த நிதியாண்டில் தநரடி வரி வசூல் ரூ.14.20 லட்ெம் தகாடியாக இருக்கும் என்று நிதி 

நிளல அறிக்ளகயில் மதிப்பிடப் பட்டிருந்தது. 

 

75 புதிய எண்ணிம வங்கி அலகுகள் 

 இந்தியப் பிரதமர ் அவரக்ள் 75 மாவட்டங்களில் 75 எண்ணிம வங்கி அலகுகளளத ்

சதாடங்கி (DBU) ளவத்துள்ளார.் 

 எண்ணிம வங்கி அலகு என்பது ஒரு சிறப்பு நிளலயான வணிக அலகு அல்லது ளமயம் 

ஆகும். 

 இது பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளால் அளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது எண்ணிம வங்கி தயாரிப்புகள் மற்றும் தெளவகளள வழங்குவதற்கும், ஏற்கனதவ 

உள்ள நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் தெளவகளள எந்த தநரதத்ிலும் எண்ணிம முளறயில் சுய 

தெளவ அடிப்பளடயில் வழங்குவதற்குமான சில குளறந்தபட்ெ எண்ணிம 

உள்கட்டளமப்ளபக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

IDBI வங்கியின் முதலீடு விலக்கம் 

 சபாதுதத்ுளற வங்கிகளுக்கான ஏலதாரரக்ளின் பரவலான சதாகுப்பிளனக் சகாண்டு வரக் 

கூடிய விளம்பரதாரர ்அளவுருக்களள மாற்றியளமப்பது குறிதத்ு பரிசீலிக்குமாறு இந்திய 

ரிெரவ்் வங்கியிடம் அரொங்கம் தகட்டுக் சகாண்டுள்ளது. 

 தற்தபாது நாட்டில் 12 சபாதுதத்ுளற வங்கிகள் உள்ளன. 

 தற்தபாதுள்ள எந்த வங்கியும் புதிய வங்கிளய ஊக்குவிக்க முடியாது என்றும், அதத 
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விளம்பரதாரர ்மற்சறாரு வங்கிளய விளம்பரப்படுத்த முடியாது என்றும் ரிெரவ்் வங்கியின் 

விதிமுளறகள் சதளிவாகக் கூறி இருப்பதால், வங்கித் தனியாரம்யமாக்கல் பலனளிக்கக் 

கூடியதாக உள்ளது. 

 2021-22 (ஏப்ரல்-மாரெ்)் ஆம் ஆண்டு நிதிநிளல அறிக்ளகயில் இரண்டு சபாதுதத்ுளற 

வங்கிகளளயும் ஒரு சபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனத்ளதயும் தனியாரம்யமாக்குவதற்காக 

முன்சமாழியப்பட்டது. 

 சபாதுதத்ுளற வங்கிகளளத் தனியாரம்யமாக்குவதற்குச ் ெட்டத் திருதத்ங்கள் ததளவப் 

படும். 

 

 

ஒத்துலழப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு அலமப்பின் இலணய ெங்சகதெ ் சொத்து 

அறிக்லக கட்டலமப்பு 

 ஒதத்ுளழப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பானது, ஒரு புதிய இளணய ெங்தகத-சொத்து 

அறிக்ளகக் கட்டளமப்ளப (CARF) அறிவித்துள்ளது. 

 ஒதத்ுளழப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பின் கட்டளமப்பானது இளணய ெங்தகத-

சொத்துக்கள் சதாடரப்ான தகவல்களளப் புகாரளிப்பதற்கும் பரிமாற்றம் செய்வதற்கும் 

வெதிகளள வழங்குகிறது. 

 G20 அளமெெ்ரக்ள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநரக்ளிடம் இந்தக் கட்டளமப்புகள் வழங்கப் 

படும். 

 இளணய ெங்தகத-சொதத்ுக்கள் G20 அளமப்பின் சபாதுவான அறிக்ளகயிடல் தரத்தினால் 

(CRS) முழுளமயாக உள்ளடக்கப் படவில்ளல என்பவதாடு வரி ஏய்ப்பு அபாயத்ளதயும் இது 

அதிகரிக்கிறது. 

 இளணய ெங்தகத-சொதத்ுக்களள, எந்த ஒரு மதத்ிய நிரவ்ாகியிடமும் அதன் பரிமாற்றம் 

மற்றும் பரிவரத்த்ளனகள்/உடளமகள் பற்றிய முழு விவரத்திடனப் பற்றி சதரியப் 

படுதத்ாமலும் ளவத்திருக்க இயலும். 

 இளணய ெங்தகதப் பணச ் ெந்ளதயானது, இளணய ெங்தகத-சொதத்ுப் பரிமாற்றங்கள் 

மற்றும் பல்தவறு முளறப்படுதத்ப்படாத பணதச்தாகுப்பு வழங்குநரக்ள் ெந்ளதயில் இடம் 

சபறுவதற்கு வழி வகுதத்து. 

 இந்தக் கட்டளமப்பானது உள்நாட்டுச ் ெட்டமாக மாற்றக் கூடிய வளகயிலான மாதிரி 

விதிகளளக் சகாண்டுள்ளது. 
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இந்தியாவின் மூன்றாவது சபரிய ஏற்றுமதிெ ்ெந்லத 

 சீனா மற்றும் ெங்காளவதசம் ஆகிய நாடுகடளப் பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியாவின் 

மூன்றாெது கபரிய ஏற்றுமதிச ்சந்டதயாக கநதரல்ாந்து உருகெடுதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆம் நிதியாண்டு முதல் இந்தியாவின் முதல் பத்து ஏற்றுமதித ்தளங்களாக விளங்கும் 

நாடுகளின் பட்டியலில் கநதரல்ாந்து இரண்டு இடங்கள் முன்வனறியுள்ளது. 

 அகமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியடெ முடறவய மிகப்கபரிய மற்றும் 

இரண்டாெது கபரிய ஏற்றுமதிச ்சந்டதகளாகத ்கதாடரந்்து இடம் கபற்று ெருகின்றன. 

 2022 ஆம் நிதியாண்டில் 21ெது இடத்டதப் பிடித்த பிவரசில் தற்வபாது இந்தியாவின் 8ெது 

கபரிய ஏற்றுமதிச ்சந்டதயாக உள்ளது. 

 

இந்தியாவுடனான சீனாவின் வரத்்தக உபரி 

 2021 ஆம் ஆண்டில், ெருடாந்திர இருெழி ெரத்த்கமானது முதல் முடறயாக 100 பில்லியன் 

டாலர ்மதிப்பிடனத் தாண்டி 125.6 பில்லியன் டாலடர எட்டியது. 

 தற்வபாது, இந்தியாவிற்கு சீனா வமற்ககாள்ளும் ஏற்றுமதி மதிப்பானது 31 சதவீதம் 

அதிகரித்து, 89.66 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ளாக உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியாவின் ெரத்்தகப் பற்றாக்குடற 75 பில்லியன் அகமரிக்க டாலராக உயரந்்து 

உள்ளது. 

 கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி மதிப்பானது, 36.4 சதவீதம் சரிந்து, 

13.97 பில்லியன் அகமரிக்க டாலராகப் பதிொனது. 

 இதன் விடளொக, கமாத்த ெரத்்தகப் பற்றாக்குடற 75.69 பில்லியன் அகமரிக்க டாலராக 

உயரந்்தது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

AVGAS 100 LL 

 இந்திய நாடானது, AVGAS 100 LL எனப்படும் உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு ரக 

விமான எரிசபாருளிளன அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இந்த எரிசபாருளானது உந்துவிளெ எந்திரங்கள் சகாண்ட விமானங்கள் மற்றும் 

ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்களுக்காக இந்தியன் எண்சணய்க் கழக நிறுவனதத்ினால் 

உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது சவடிக்காமல் அழுதத்தத்ிளன எதிரச்காள்ளும் எரிசபாருளின் திறளன அளவிடச ்

கசய்கின்ற அதிக ஆக்தடன் எண் சகாண்ட நீல நிற விமானப் சபட்தரால் ஆகும். 

 இந்தியா தற்தபாது சிறப்பு ரக விமான எரிசபாருளள ஐதராப்பிய நாடுகளில் இருந்து 

இறக்குமதி செய்து வருகிறது. 

 இது குஜராத்தின் வவடாதராவில் உள்ள இந்தியன் எண்சணய்ச ் சுதத்ிகரிப்பு ஆளலயில் 

உற்பத்தி செய்யப்படும். 

 வவடாதரா சுத்திகரிப்பு நிளலயமானது, தற்தபாது உள்நாட்டுத் ததளவகள் மற்றும் 

ஏற்றுமதி ததளவகளளப் பூரத்த்ி செய்யும் அளவிற்குத் திறளன சகாண்டுள்ளது. 

 

 

VSHORADS ஏவுகலண 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பானது, மிகக் குறுகிய தூர வரம்பு 

உளடய வான்வழிப் பாதுகாப்பு அளமப்பு (VSHORADS) ஏவுகளணயின் இரண்டு சவற்றி 

கரமான தொதளனகளள தமற்சகாண்டுள்ளது. 

 இது மனிதனால் எளிதில் சுமந்து செல்லக்கூடிய வான்வழிப் பாதுகாப்பு அளமப்பு 

(MANPAD) ஆகும். 

 இந்த ஏவுகளணயானது, குளறந்த உயரத்தில் உள்ள வான்வழி இலக்குகளள குறுகிய தூர 

வரம்பிதலதய எதிரச்காள்ளும் திறன் சகாண்டது. 

 இது இரட்ளட உந்துதல் திறன் சகாண்ட திட விளெப்சபாறி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 

 MANPADS என்பது குறுகிய தூர, இலகுரக மற்றும் எளிதில் சுமந்து செல்லக்கூடிய 

தளரயிலிருந்து வாளன தநாக்கிப் பாயக்கூடிய ஏவுகளணகள் ஆகும். 
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 விமானம் அல்லது சஹலிகாப்டரக்ளள அழிக்கச ் கசய்ெதற்காக தனிநபரக்ள் அல்லது 

சிறு குழுக்களினால் இதடன இயக்க இயலும். 

 

 

செவ்வாய்க் கிரகத்தில் கரிமப் சபாருள் 

 செவ்வாய்க் கிரகதத்ில் உள்ள ஒரு பழங்கால நதியின் கழிமுகதத்ில் இருந்து பல கரிமப் 

பாளற மாதிரிகளள சபரச்ஸவரன்ஸ் உலாவிக் கலமானது தெகரிதத்ுள்ளது. 

 இந்த மாதிரிகள் தற்ெமயம் எதிரக்ால செவ்வாய்க் கிரகத்திற்கான ஆய்வு கலங்களால் 

தெகரிக்கப்பட்டு பூமிக்குக் சகாண்டு வரப்பட உள்ள சதாகுப்புகதளாடுச ் தெரத்த்ு 

ளவப்பதற்காகச ்தெமிதத்ு ளவக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்த ஆய்வுப் பணி சதாடங்கியதிலிருந்து இதுவளர தெமிக்கப்பட்ட மாதிரிகளில், இந்தப் 

பாளற மாதிரிகள் அதிக கரிமப் சபாருட்களின் செறிளவக் சகாண்டுள்ளன. 

 ெமீபதத்ியச ் தெகரிப்புடன், இந்த உலாவிக் கலம் தற்தபாது சமாத்தம் 12 மாதிரிகளளச ்

தெகரித்துள்ளது. 
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 சபரச்ஸவரன்ஸ் கலம் தெகரித்தப் பாளறகளில் ஒன்றிற்கு ளவல்ட்தகட் ரிட்ஜ் என்று 

சபயரிடப்பட்டது. 

 பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, உப்பு நீர ் ஏரியில் தெறும் மணலும் ஆவியாகிப் 

தபானதால் இந்தப் பாளற உருவாகியிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. 

 

DART ஆய்வுப் பணி – நாொ 

 நாொவின் இரட்ளட குறுங்தகாள் திளெமாற்றச ்தொதளன (DART) என்பது விண்சவளியில் 

ஒரு குறுங்தகாளிளனத் தடம் மாற்றுவதற்கான நாொவின் முதல் முயற்சியாகும். 

 இந்த உலகின் முதல் கிரகப் பாதுகாப்புத் சதாழில்நுட்பச ் செயல்பாட்டு அளமப்பானது 

அதன் குறுங்தகாள் இலக்ளக சவற்றிகரமாகத் தாக்கியது. 

 சவறும் 530 அடி (160 மீட்டர)் விட்டம் சகாண்ட சிறிய விண்சபாருளான டிமாரத்பாஸ் என்ற 

குறுங்தகாளிளன DART கலம் குறி ளவதத்ு தாக்கியது. 

 இது டிடிதமாஸ் எனப்படும் சபரிய, 2,560 அடி (780 மீட்டர)் ககாண்ட குறுங்தகாளிளனெ ்

சுற்றி வருகிறது. 

 ஆனால் எந்த குறுங்தகாளும் பூமிக்கு அெச்ுறுதத்லாக திகழவில்ளல. 

 

 

இலகுரக சபார் சஹலிகாப்டர ்- பிரெந்தா 

 பிரசந்தா எனப்படும் உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட முதல் பல்பயன்பாட்டு இலகு ரக 

தபார ்சஹலிகாப்டரக்ள் இந்திய விமானப் பளடயில் இளணக்கப்பட்டன. 

 பிரசந்தா என்றப் சபயருக்கு "கடுளமயானது" என்று சபாருளாகும். 

 இது அரசுக்குெ ் சொந்தமான பாதுகாப்பு நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் ஏதராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிசடட் நிறுவனத்தினால் வடிவளமத்து உருவாக்கப்பட்டது. 
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மங்கள்யான் ஆய்வுக் கலம் 

 இந்தியாவின் செவ்வாய்க் கிரகச ்சுற்றுக் கலமானது, தகாள்களுக்கிளடதயயான ஆய்வுப் 

பணியில் தமற்சகாண்ட 8 ஆண்டுகள் நீண்ட சநடும் ஆய்வுப் பணிளய நிளறவு 

செய்தளதயடுத்து ஓய்வு சபற்றுள்ளது. 

 இது 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாததத்ில் விண்ணில் ஏவப்பட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டு 

செப்டம்பர ் மாததத்ில் செவ்வாய்க் கிரகதத்ின் சுற்றுப்பாளதயில் சவற்றிகரமாக 

நுளழந்தது. 

 இது சவறும் 6 மாதங்கள் மட்டுதம செயல்படும் வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டது, 

என்றாலும் 8 நீண்ட சநடும் ஆண்டுகள் காலதத்ிற்கு இது செயல்பாட்டில் இருந்தது. 

 இந்தியாவின் மங்கள்யான் கலதத்ிற்கு முன்னதாக, அசமரிக்கா, தொவியத் ஒன்றியம் 

மற்றும் ஐதராப்பா ஆகிய நாடுகளின் விண்சவளி நிறுவனங்கள் மட்டுதம செவ்வாய்க் 

கிரகத்ளத ஆய்வு செய்தன. 

 தமற்பரப்பு புவியியல், புற வடிவவியல், வளிமண்டல நடவடிக்ளககள், தமற்பரப்பு 

சவப்பநிளல மற்றும் வளிமண்டல சவளிதயற்றச ் செயல்முளற தபான்றளவ உட்பட 

செவ்வாய்க் கிரக  நிலப்பரப்புகளள ஆய்வு செய்ய உதவும் ெடகயிலும் மங்கள்யான் ஒரு 

மாசபரும் ளமல்கல் ொதளனயாகும். 

 மங்கள்யான் இந்தப் பணிக்காக பின்ெரும் 5 கருவிகளளப் பயன்படுதத்ியது. 

o செவ்வாய்க் கிரக வண்ண ஒளிப்படக்கருவி (MCC) 

o சவப்ப அகெச்ிவப்பு உருவளரவு நிறமாளலமானி (TIS) 

o செவ்வாய்க் கிரகதத்ிற்கான மீத்ததன் உணரவ்ி (MSM) 

o செவ்வாய்க் கிரக சவளிப்புற நடுநிளல இளயபு மதிப்பீட்டுக் கருவி (MENCA) 

o ளலமன் ஆல்பா ஒளிமானி (LAP). 

 

 

ஆப்டிமஸ் சராசபாவின் மாதிரி வடிவம் 

 எதலான் மஸ்க் தனது சடஸ்லா மின்ொர வாகன நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்ட மனித 

வடிவிலான ஒரு எந்திர மனிதனின் ெமீபத்திய மாதிரி வடிவதத்ிளன அறிமுகப் 

படுதத்ினார.் 
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 சடஸ்லா நிறுவனத்தின் இந்த சவகுஜனச ் ெந்ளத எந்திர மனிதன் ஆனது கார ் சதாழிற் 

ொளலகளில் தமற்சகாள்ளப்படும் தவளலகளில் பணியமரத்்தப்பட்டுச ்தொதிக்கப் படும். 

 

 

நிலவில் மிகுதியான சொடியம் இருப்பு 

 

 ெந்திரயான்-2 உலாவி கலத்தில் உள்ள 'CLASS' எனப்படும் X - கதிர ்நிற மாளல மானி ஆனது 

முதன்முளறயாக நிலவில் ஏராளமான தொடியம் இருப்பளத வளரபடமாக்கி உள்ளது. 

 'CLASS’ என்பது ெந்திரயான்-2 மாசபரும் பரப்பு மிதரக X - கதிர ்நிறமாளலமானி என்பளதக் 

குறிக்கிறது. 

 இந்த தொடியம் அணுக்கள், ெந்திர கனிமங்களின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் சூரியக் 

காற்று அல்லது புற ஊதாக் கதிரவ்ீெச்ு மூலம் மிக எளிதாக தமற்பரப்பில் இருந்து 

சவளிதயற்றப்படும். 

 ெந்திரயான்-1 X கதிர ் ஒளிரவ்ு நிற மாளலமானியானது, (C1XS) X-கதிரக்ளில் அதன் 

சிறப்பியல்புப் சபாருந்திய ஒளிக்கற்ளறயின் ஆய்வின் மூலம் தொடியத்ளதக் கண்டு 

அறிந்தது. 
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செவ்வாய்க் கிரகத்லதத் தாக்கும் விண்சவளிப் பாலறகள் 

 நாொவின் இன்ளெட் என்ற தளரயிறங்கும் கலமானது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக 

செவ்வாய்க் கிரகதத்ின் தமற்பரப்ளபத் தாக்கி வரும் நான்கு விண்சவளிப் பாளறகளின் 

அதிரவ்ுகளள 'பதிவு செய்து' கண்டறிந்துள்ளது. 

 ஒரு விண்கலமானது, நில அதிரவ்ு மற்றும் ஒலி அளலகள் ஆகிய இரண்ளடயும் ஒரு 

தாக்கதத்ின் மூலம் பதிவு செய்வது இதுதவ முதல் முளறயாகும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய்க் கிரகதத்ில் தளரயிறங்கிய பிறகு, இன்ளெட் கலம் 

கண்டறிந்த முதல் தாக்கம் இதுவாகும்.  

 இன்ளெட் கலம் கண்காணிதத் விண்சவளிப் பாளறகள் - ஒன்று 2020 ஆம் ஆண்டில் 

வமாதிய தபாதும் மற்சறான்று 2021 ஆம் ஆண்டில் வமாதிய தபாதும் கண்டறியப்பட்டது. 

 செவ்வாய்க் கிரகமானது, நமது சூரிய மண்டலத்தின் குறுங்தகாள் மண்டலதத்ிற்கு 

அருகாளமயில் உள்ளது.  

 இது பூமிளய விட மிக அதிகமாக விண்சவளிப் பாளறகளால் தாக்கப்பட்டு பாதிக்கப் படக் 

கூடியதாக உள்ளது. 

 

 

செயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிலான மருந்து பரிசொதலன நுட்பம் 

 

 செயற்ளக நுண்ணறிவு அடிப்பளடயிலான புதிய மருந்து பரிதொதளன நுட்பத்ளத 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 இந்த நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி, அவரக்ளது நம்பிக்ளகக்குரிய மருந்துகளள 

அளடயாளம் காண்பதில் 97% வளர துல்லியத் தன்ளமளய அவரக்ள் சபற்றனர.் 

 இந்த நுட்பமானது, ஒவ்சவாரு புரதப் பிளணப்பு தளத்திற்கும் வாரத்்ளதகள் மூலமான 

மருந்து-புரதத் சதாடரப்ுகளள வலுப்படுதத்ுகிறது. 
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 இரண்டிற்கும் இளடயிலான சிக்கலான சதாடரப்ுகளள நிரவ்கிக்கும் அம்ெங்களளப் 

பிரிதச்தடுப்பதற்கு இது ஆழமான கற்றல் முளறகளளப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 

குவாஃபு-1 சதாலலசநாக்கி 

 

 வமம்பட்ட விண்கெளி சாரந்்த சூரிய ஆய்ெகக் கலமானது (ASO-S) சீன நாட்டினால் லாங் 

மாரச்-்2டி வகரியர ்என்ற விண்கலம் மூலம் விண்ணில் ஏெப்பட்டது. 

 சூரியடன உள்ளரீத்்துத் தன்னுள் ஈரக்்க முயன்ற ஒரு புராண இராட்சசனின் கபயரால் 

இதற்கு குொஃபு-1 என்று கபயரிடப்பட்டது. 

 "சூரிய உசச்நிடல" வநரதத்ில் முன்பு கிடடதத்ிராத சூரியனின் படங்கடள எடுதத்ு மற்றும் 

ஆய்வு கசய்ய அறிவியலாளரக்ளுக்கு இது உதவும். 

 சூரிய ஒளியின் உசச் நிடலயானது 2025 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 ASO-S என்பது சூரியடன ஆராய்சச்ி கசய்ெதற்ககனவெ பிரதத்ிவயகமாக ஏெப்பட்ட 

சீனாவின் முதல் முழு அளவிலான கசயற்டகக்வகாள் ஆகும். 

 இது உலகின் முதல் சூரிய கதாடலவநாக்கி ஆகும் என்பவதாடு, இது சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு 

மற்றும் சூரிய கெளிப்புற கெப்ப கெளிவயற்றம் ஆகிய இரண்டு நிகழ்வுகடளயும் ஒவர 

வநரத்தில் கண்காணிக்கும் திறன் ககாண்டதாகும். 

 இந்த ஆய்வுப் பணியானது, நாசாவின் பாரக்்கர ்சூரிய ஆய்வுக் கலம் மற்றும் ஐவராப்பிய 

விண்கெளி நிறுெனத்தின் சூரிய ஆய்வு சுற்றுக்கலம் ஆகியெற்டறப் வபான்றது. 

 சூரிய ெளிமண்டலத்டத ஆய்வு கசய்ெதற்காக 2023 ஆம் ஆண்டில் ஆதிதய்ா-L1 என்ற 

சூரிய ஆய்வுப் பணிடய இந்தியா கதாடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. 
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இஸ்சராவின் அதிக எலட சகாண்ட ஏவுகலம் 

 மாரக்் III - LVM3-M2 என்ற இந்தியாவின் அதிக எடட ககாண்ட ஏவுகலமானது  ஐக்கியப் 

வபரரசிடனச ்  வசரந்்த ொடிக்டகயாளரின் 36 அகலப்பட்டட ெரிடச வசடெக்கான 

கசயற்டகக் வகாள்கடள அதன் துல்லியமான சுற்றுப்பாடதயில் கசலுத்தியது. 

 8,000 கிவலா ெடரயிலான எடடயுள்ள கசயற்டகக்வகாள்கடள சுமந்து கசல்லும் 

திறடனக் ககாண்டதனால் இந்த ொகனம் மிகவும் கனமான ஏவுகலம் என்றும் அடழக்கப் 

படுகிறது. 

 5,796 கிவலா எடட ககாண்ட முதல் இந்திய ஏவுகலம் இதுொகும். 

 LVM3-M2 என்பது மூன்று-நிடல ஏவு ொகனம் என்பவதாடு அதன் பக்கொட்டுப் பகுதிகளில் 

இரண்டு திட உந்துசக்தி S200 வமாட்டாரக்ள் உள்ளன. 

 இது டமய நிடல L110 திரெ நிடல மற்றும் C25 கிடரவயாகஜனிக் நிடல ஆகியெற்டற 

உள்ளடக்கியது. 

 ஆறு டன் விண்கெளி கபாருட்கடள ஏற்றிச ் கசன்ற முதல் இந்திய ராக்ககட் இது 

என்பவதாடு அதன் முதல் ெணிக ஏவுதடல NSIL நிறுெனம் வமற்ககாண்டது. 

 வமலும், இது LVM3 ொகனதத்ின் முதல் தாழ்மட்டச ்சுற்றுப்பாடத ெடரயிலான முதல் பல-

கசயற்டகக் வகாள் ஆய்வுப் பணி மற்றும் NSIL/DoS உடனான முதல் OneWeb ஆய்வுப் 

பணியாகும். 

 

 

மனித மூலள செல்கள் எலிகளின் உடலில் ஒருங்கிலணப்பு 

 அறிவியலாளரக்ள், மனித நியூரான்கடளப் புதிதாகப் பிறந்த எலிகளில் கபாருதத்ி 

அெற்டற கெற்றிகரமாக ஒருங்கிடணதத்ுள்ளனர.் 

 இந்த எலிகள் மனநலக் வகாளாறுகடள ஆராய்சச்ி கசய்யவும், அெற்றிற்கு எதிரான 

சிகிசட்சகள் குறிதத்ு வசாதிக்கவும் உதவுகின்றன. 

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


                   
 

99 
 

 எலிகளின் உடலில் கபாருதத்ப்பட்ட இந்த மனித நியூரான்கள் எலியின் உடலுக்கு மீண்டும் 

சமிக்டஞகடள அனுப்ப முடியும் என்று ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பரிவசாதித்து முடிவு 

கசய்தனர.் 

 மனித மூடள ெளரச்ச்ி மற்றும் நரம்பியல் ெளரச்ச்ிக் வகாளாறுகள் பற்றிய தற்வபாடதயப் 

புரிதடல வமம்படுத்துெதில் இந்த ஆய்வு முக்கியப் பங்கு ெகிக்கும். 

 

 

அக்னி பிலரம் ஏவுகலண 

 பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுெ வமம்பாட்டு அடமப்பானது, உள்நாட்டிவலவய உருொக்கப் 

பட்ட புதிய தடலமுடற கதாழில்நுட்பத்திடனச ் சாரந்்த அணுசக்தி திறன் ககாண்ட, 

நடுத்தர கதாடலவு ெரம்புடடய ஏவுகடணயான அக்னி பிடரம் (அக்னி-பி) 

ஏவுகடணயிடன கெற்றிகரமாக வசாதடன கசய்தது. 

 இது இரண்டு கட்ட  உவலாகக் ககாள்கல ஏவு அடமப்பு ககாண்ட ஏவுகடணயாகும். 

 இது அக்னி ரக ஏவுகடண கதாடரின் சமீபத்திய மற்றும் ஆறாெது ெடகயாகும். 

 இது ஒருங்கிடணந்த மற்றும் ெழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகடண வமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 

கட்டடமக்கப் பட்டது. 

 இந்த ஏவுகடணயானது, 1,000 - 2,000 கிமீ கதாடலவில் உள்ள தனித்தனி இடங்களுக்கு பல 

வபார ்ஆயுதங்கடள  ஏவும் திறன் ககாண்டது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சதசியத் தூய்லமக் காற்று திட்டத்தின் கீழ் புதிய இலக்கு நிரண்யம் 

 வதசியத் தூய்டமக் காற்றுத் திட்டத்தின் கீழ் 2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் நகரங்களில் 

காணப்படும் நுண்துகள்களின் கசறிடெ 40 சதவிகிதமாகக் குடறப்பதற்கு இந்திய அரசு 

ஒரு புதிய இலக்டக நிரண்யித்துள்ளது. 

 இது 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் நுண் துகள்களின் கசறிடெ 20 முதல் 30 சதவீதம் ெடர 

குடறப்பதற்காக நிரண்யிக்கப்பட்ட முந்டதய இலக்கின் ஒரு புதுப்பிப்பாகும். 

 வதசியத் தூய்டமக் காற்று திட்டதத்ின் கீழ் உள்ள குறிப்பிட்ட நகரம் சாரந்்த திட்டங்கள் 

புதிய இலக்குகளுக்கு ஏற்ப வமம்படுத்தப்பட்டு ெருகின்றன. 

 சுற்றுசச்ூழல் அடமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, வதசியத் தூய்டமக் காற்று திட்டத்தின் கீழ் 

உள்ள இலக்குப் பூரத்த்ி கசய்யாத 131 நகரங்களில் 95 நகரங்கடள 2017 ஆம் ஆண்டு 

நிடலகளுடன் ஒப்பிடும் வபாது 2021 ஆம் ஆண்டில் PM10 என்ற நுண்துகள் அளடெ அடெ 

குடறதத்ுள்ளன. 

 இலக்குப் பூரத்்தி கசய்யாத நகரங்கள் என்பது 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு 

ெடர 5 ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக வதசியச ்சுற்றுப்புறக் காற்றின் தர நிடலகளில் இருந்து 

பின்தங்கிய நிடலயில் உள்ள நகரங்களாகும். 

 20 நகரங்களானது, ஒரு கன மீட்டருக்கு 60 டமக்வராகிராம் என்ற அளவில் நிரண்யிக்கப் 

பட்ட ெருடாந்திரச ் சராசரி PM10 கசறிவிற்கான வதசியத் தர நிடலகடளப் பூரத்த்ி 

கசய்துள்ளன. 

 வதசியத் தூய்டமக் காற்று திட்டமானது, 2019 ஆம் ஆண்டில் காலக்ககடுவிற்குட்பட்ட 

இலக்குடன் காற்றின் தர வமலாண்டமக்கான முதல் வதசியக் கட்டடமப்பாக கதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்தியா முழுெதும் PM10 மற்றும் PM2.5 ஆகிய நுண்துகள்களின் கசறிடெக் குடறக்கச ்

கசய்ெடத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 மாசுபடுத்திகளின் கசறிடெ ஒப்பிடுெதற்கான அடிப்படட ஆண்டாக 2017 ஆம் 

ஆண்டானது நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ெதுப்புநிலங்களின் மீது ெந்திரனின் தாக்கம் 

 ெந்திரனின் சுற்றுப்பாளதயின் அளலவு அல்லது ‘ெந்திரன் நிளலமாற்றம்’ ஆனது 

உலகிலுள்ள ெதுப்பு நிலங்களில் உள்ள மரங்களின் பரவல் மீது குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துவதாக அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 ெந்திரனின் ஈரப்்பு விளெயானது சபருங்கடல்கள், கடதலாரப் பகுதிகள் மற்றும் 

பல்லுயிரக்ளின் வளத்திளன தமம்படுதத்ுகின்ற ஓதங்களள உருவாக்குகிறது. 

 ெதுப்புநிலக் காடுகளின் வளரெ்ச்ி தபான்ற அளல ொரந்்த ஈரநில சுற்றுெச்ூழல் 

அளமப்புகளள ஒழுங்குபடுதத்ுவதில், இந்த நீண்ட காலகட்ட ஓதங்களின் சுழற்சி 

அளமப்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதாக புதிய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. 

 ெந்திரனின் நிளலமாற்றம் அதன் குளறந்தபட்ெ நிளலயில் இருக்கும்தபாது, ெதுப்புநில 

சுற்றுெச்ூழல் அளமப்புகள் வறண்டும், சில நாட்களுக்கு அவற்றின் தவரக்ளில் நீர ்

உறிஞ்சும் தன்ளம நிளறவுற்ற நிளலயிலும் மற்றும் அதிக நீரப்் பற்றாக்குளறயுடனும், 

மரங்களின் தமல் விதானங்களின் பரவல் குளறந்தும் காணப்படுகின்ற நிளலக்கு இது 

வழி வகுக்கும் என்று ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்தனர.் 

 ெந்திரனின் நிளலமாற்றம் அதன் அதிகபட்ெ நிளலயில் இருக்கும் தபாது, அது கடல் 

ஓதங்களின் மட்டத்திளன அதிக அளவில் உயரெ ் செய்து, ெதுப்புநிலக் காடுகளின் 

வளரெ்ச்ிளய அதிகரிக்கும். 

 ெதுப்புநிலங்கள் என்பளவ மீன்களுக்கு சிறந்த வாழ்விடம் அளிக்கின்ற, கடதலார மண் 

அரிப்பிலிருந்துப் பாதுகாப்பிளன வழங்குகின்ற கடதலாரத் தாவரங்கள் ஆகும். 

 

 

நீலக்குறிஞ்சிப் பூக்கள் 

 நீலக் குறிஞ்சி மலரக்ள் ஆனது தமற்குத் சதாடரெ்ச்ி மளலயின் (ெந்திர துதராணா 

மளலகள்) பாபா பூதான்கிரி மளலத் சதாடரின் பெள்ெ வண்ண பகுதிகளள ஊதா-நீல 

நிறம் நிளறந்த பகுதியாக மாற்றியுள்ளன. 

 இது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற பூக்கின்ற அகந்ததசிவய குடும்பத்ளதெ ் தெரந்்த ஒரு 

புதர ்வளகெ ்செடியாகும். 

 இது தகரளா, கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் பரவிக் காணப்படும் 

தமற்குத் சதாடரெ்ச்ி மளலகளின் மடலச ்ெரிவுப் பகுதிகளில் காணப் படுகின்றன. 
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பந்சதல்கண்ட் பகுதியின் முதல் புலிகள் காப்பகம் 

 உத்தரப் பிரததெ அரசு அம்மாநிலதத்ின் சிதத்ிரகூட் மாவட்டதத்ில் உள்ள ராணிப்பூர ்

வனவிலங்குச ் ெரணாலயதத்ில் (RWS) நான்காவது புலிகள் காப்பகதத்ிளன நிறுவ 

உள்ளதாக ஒரு அறிவிப்பிளன சவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த வனவிலங்குச ் ெரணாலயதத்ில் அந்தப் பகுதியிளனெ ் தெரந்்தப் புலிகள் வாழ்வது 

இல்ளல. 

 மத்தியப் பிரததெத்தில் உள்ள பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து புலிகள் அடிக்கடி 

இந்தச ்ெரணாலயதத்ிற்கு வந்து செல்கின்றன. 

 இது துதவ்ா, பிலிபிட் மற்றும் அமன்கார ் (காரச்பட் புலிகள் காப்பகதத்ின் தாங்கு 

மண்டலம்) ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு அந்த மாநிலத்தில் உருவாக்கப்படும் நான்காவது 

புலிகள் காப்பகமாகும். 

 உத்தரப் பிரததெம் மற்றும் மத்தியப் பிரததெம் ஆகிய மாநிலங்களில் பரவியுள்ள 

பந்ததல்கண்ட் பகுதியில் உருவாக்கப்படும் முதல் புலிகள் காப்பகம் இதுவாகும். 

 உத்தரப் பிரததெத்தில் 173 புலிகள் உள்ள நிடலயில் துத்வா ததசியப் பூங்காவில் தான் 

அதிக எண்ணிக்ளகயில் புலிகள் காணப்படுகின்றன. 

 இந்தியாவில் தற்தபாது 53 புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. 

 

சுற்றுப் பயணம் சமற்சகாள்ளும் வலகயிலான உலகின் மிகப்சபரியப் பூங்கா 

 குருகிராமில் அளமந்த ஆரவல்லி மளலதச்தாடரில் சுற்றுப் பயணம் தமற்சகாள்ளும் 

வளகயிலான உலகின் மிகப்சபரியப் பூங்காளவ உருவாக்க இரண்டு ெரவ்ததெ 

நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் தமற்சகாள்ள ஹரியானா அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

 தற்தபாது, ஆப்பிரிக்காவிளன அடுத்து, சுற்றுப் பயணம் தமற்சகாள்ளும் வளகயிலான 

மிகப்சபரியப் பூங்கா ஷாரஜ்ாவில் அளமந்துள்ளது. 

 தற்தபாது முன்சமாழியப்பட்டுள்ள இந்த ஆரவல்லி பூங்கா அளத விட ஐந்து மடங்கு 

சபரியதாக இருக்கும். 

 இதில் ஊரவ்ன மற்றும் இருொழ்விட ொழ்விகளுக்கான கண்காட்சித் தளம், பறளவக் 

கூடம்/ பறளவப் பூங்கா, புலிகளுக்கான நான்கு மண்டலங்கள், தாவர வளககளுக்கான 

ஒரு சபரிய பகுதி, சவளிநாட்டுப் பறளவகளுக்கான ஒரு பகுதி, கடல் வாழ் உயிரினங்கள், 

இயற்ளக வழித் தடங்கள், சுற்றுலா மண்டலங்கள், தாவரவியல் பூங்காக்கள் மற்றும் 

உயிரியல் பூங்காக்கள் ஆகியளவ உள்ளடங்கும். 
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ஸ்டாக்சஹாம் மாநாட்டின் 18வது ெந்திப்பு 

 ஸ்டாக்தஹாம் மாநாட்டிற்கான நிரந்தரக் கரிம மாசுபடுத்திகளின் (POP) மறு ஆய்வுக் 

குழுவின் (POPRC-18) 18வது ெந்திப்பானது இத்தாலியின் தராம் நகரில் நளடசபற்றது. 

 இந்த உடன்படிக்ளகயின் கீழ் பட்டியலிடுவதற்காக தமலும் ஐந்து இரொயனங்கள் இந்தச ்

ெந்திப்பில் உட்தெரக்்கப்பட்டன. 

 இதில் பட்டியலிடப்பட்ட அந்த மூன்று இரொயனங்கள் (குதளாரி ளபரிஃதபாஸ், 

குதளாரிதனட்டட் பாரஃபின் (பரிந்துளரக்கப் படுவதற்கு அப்பாற்பட்ட அளவு) மற்றும் 

நீண்ட ெங்கிலித் சதாடர ்அளமப்பு சகாண்ட சபரஃ்ப்ளூதரா காரப்ாக்சிலிக் அமிலங்கள்) 

ஏற்கனதவ POPRC-17 மாநாட்டில் பரிந்துளரக்கப்பட்டன. 

 ஒரு தீ பரவுத் தடுப்பானான சடக்தலாதரன் பிளஸ் மற்றும் சில தனிநபர ் பராமரிப்புப் 

சபாருட்களில் பயன்படுதத்ப்படும் நிளலப் படுத்தியான UV-328 ஆகிய இரண்டு 

இரொயனங்கள் இந்த அமரவ்ில் மதிப்பீடு செய்யப்படும். 

 குதளாரள்பரிஃதபாஸ் என்ற இரொயதத்ிளன ஒரு நிரந்தரக் கரிம மாசுபடுதத்ியாகப் 

பட்டியலிட ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அளமப்பு தமற்சகாண்ட ஒரு முன் 

சமாழிவிற்கு இந்தியா எதிரப்்பு சதரிவிதத்து. 

 இதில் இந்தியா வாதிட்ட கருதத்ுகள் 

o குதளாரள்பரிஃதபாஸ் ஒரு புற்றுதநாய் உண்டாக்கும் காரணி அல்ல, எனவெ அதன் 

செறிவு குளறவாகதவ உள்ளது. 

o POPRC-17 ெந்திப்பில் வழங்கப்பட்ட சில ஆய்வு அறிக்ளககள் கூறுகின்ற, குதளார ்

ளபரிஃதபாஸ் பாதகமான விளளவுகளளக் சகாண்டுள்ளன என்ற கருதத்ானது ெக 

மதிப்பாய்வு செய்யப் படவில்ளல. 

இந்தியாவில் குசளாரல்பரிஃசபாஸ்  

 1977 ஆம் ஆண்டு முதல், 1968 ஆம் ஆண்டு பூெச்ிக்சகால்லிச ் ெட்டதத்ின் கீழ் குதளார ்

ளபரிஃதபாஸ் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

 தமலும், அனுபம் வரம்ா குழுவானது 2015 ஆம் ஆண்டில் இதளனத் சதாடரந்்துப் 

பயன்படுத்தலாம் என்று கூறி தனது மதிப்பாய்வில் பரிந்துளரத்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் குதளாரள்பரிஃதபாஸ் தவளாண்ளமப் பயன்பாட்டிற்கு வெண்டி 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 சகாண்ளடக் கடளல, அரிசி மற்றும் பருதத்ி ஆகியவற்றிளனப் பாதிக்கும் பூெச்ிகளுக்கு 

எதிராக இதளனப் பூெச்ிக் சகால்லியாகப் பயன்படுதத்ுவளதயும் இது உள்ளடக்கியது. 

 இந்தியாவில் 18 பயிரக்ளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்காக இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பஞ்ொப் மற்றும் ஹரியானா அரொங்கங்களால் 

தளட செய்யப்பட்ட பதத்ு பூெச்ிக் சகால்லிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 சீனாவும் இந்தியாவும் குதளாரள்பரிஃதபாஸ் ரொயதத்ிளன அதிகம் உற்பதத்ி செய்யும் 

நாடுகளாகும். 

 

சபனரச்மன் டுராசகா பறலவ 

 வபனரவ்மன் டுராவகா என்ற பறடெ இனத்தின் எண்ணிக்டகயானது வீழ்சச்ியடடந்து 

ெருகிறது. 
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 ெசிப்பிட இழப்பு மற்றும் இந்த பறடெகளின் இறகுகடளப் கபறுெதற்கான பண்டடய 

கால வெட்டடப் பாரம்பரியம் ஆகியடெவய இதற்குக் காரணமாகும். 

 இந்தப் பறடெ இனமானது IUCN அடமப்பின் சிெப்பு நிறப் பட்டியலில் அழிந்து ெரும் 

இனங்கள் ஆக ெடகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 வகமரூனின் ெடவமற்குப் பகுதியில் அடமந்துள்ள கிலம்-இஜிம் மடலக் காடுகளில் 1,500 

பறடெகள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பறடெகளின் சிெப்பு மற்றும் கருஞ்சிெப்பு நிற இறகுகள் ஆனது வகமரூன் 

பகுதியில் குறிப்பிடத் தக்க கலாசச்ார முக்கியத்துெம் ொய்ந்தடெயாகும். 

 

 

உலகின் பாலூட்டிகள் அழிவின் தலலநகரம் 

 ெரவிருக்கும் பத்தாண்டுகளில் ஏற்பட உள்ள எந்தகொரு விலங்கு அல்லது தாெர 

அழிவிடனயும் தடுப்பதற்கு ஆஸ்திவரலியா உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 ஆஸ்திவரலியாவில் கூடுதலாக 50 மில்லியன் கஹக்வடர ் (124 மில்லியன் ஏக்கர)் நிலம், 

அதாெது நாட்டின் 30%க்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பானது, 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

பாதுகாக்கப்படும். 

 இதற்காக, அரசானது புதிய அசச்ுறுத்தல் நிடலயில் உள்ள உயிரினங்கள் கசயல் 

திட்டதட்த உருொக்கியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய ககாள்டகயின் கீழ், அடுதத் 10 ஆண்டுகளில் 110 "முன்னுரிடம இனங்கள்" 

பாதுகாக்கப்படும். 

 இதில் வகாலா, குொக்கா மற்றும் ெடக்கு வஹரி வநாஸ் கொம்பாட் ஆகியடெ அடங்கும். 

 அடுத்தப் பத்து ஆண்டுகளில் புதிய அழிவுகள் எதுவும் ஏற்படாது என்றும் அரசாங்கம் 

உறுதியளிக்கிறது. 

 உலகிவலவய அதிகளவில் உயிரினங்கள் அழியும் விகிதங்கடளக் ககாண்ட நாடுகளில் 

ஆஸ்திவரலியாவும் ஒன்றாகும். 

 இது காட்டு விலங்குகளின் பரெல், பருெநிடல மாற்றம் மற்றும் பரெலான காடழிப்பு 

ஆகியெற்றால் ஏற்படுகிறது. 

 பிப்ரெரி மாததத்ில், வகாலா கரடிகள் முதன்முடறயாக "அழிந்து ெரும்" இனமாக அந்த 

அரசினால் அதிகாரப் பூரெ்மாக பட்டியலிடப்பட்டது. 
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திருப்புமுலன செயல்பாட்டு நிரல் அறிக்லக 2022 

 இது ெரவ்ததெ எரிெக்தி முகளம (IEA), ெரவ்ததெப் புதுப்பிக்கதத்க்க எரிெக்தி முகளம (IRENA) 

மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் பருவநிளல மாற்ற உயரந்ிளல ொம்பியன் ஆகிய 

அளமப்புகளால் சவளியிடப்பட்டது. 

 மின்ொரம், ளஹட்ரஜன், ொளலப் தபாக்குவரதத்ு, எஃகு மற்றும் தவளாண்ளம ஆகிய ஐந்து 

முக்கியத் துளறகளில் உமிழ்ளவக் குளறப்பதில் பதிவான முன்தனற்றத்ளத இது 

மதிப்பிடுகிறது. 

 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாததத்ில் நளடசபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பருவநிளல மாற்ற 

மாநாட்டின் COP26 உெச்ி மாநாட்டில் தகாரப்பட்ட முதல் வளகயான வருடாந்திர 

முன்தனற்ற அறிக்ளகயாகும். 

 இது G7 அளமப்பு, சீனா மற்றும் இந்தியா உட்பட 45 உலக நாடுகளின் தளலவரக்ளின் 

ஒப்புதலுடன், உலகப் சபாருளாதாரதத்ில் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்கும் தமல் 

உள்ளடக்கியது. 

 இந்த அறிக்ளகயில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஐந்து துளறகள் ஒருதெர உலகளாவியப் 

பசுளம இல்ல வாயு (GHG) சவளிதயற்றதத்ில் கிட்டதத்ட்ட 60% ஆகும். 

 

நிகர-சுழியக் கார்பன் உமிழ்வு - 2050 

 அடனத்து 193 சரெ்வதச விமானப் வபாக்குெரதத்ு அடமப்புகளின் (ICAO) உறுப்பினரக்ளும் 

2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழியக் காரப்ன் உமிழ்வு என்ற நீண்ட கால விமானப் 

வபாக்குெரதத்ு இலக்டக (LTAG) ஆதரிப்பதாக உறுதியளித்துள்ளனர.் 
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 2015 ஆம் ஆண்டில் வமற்ககாள்ளப்பட்ட ெரலாற்று முக்கியதத்ுெம் ொய்ந்த பாரஸ்ீ 

ஒப்பந்தத்டதத் கதாடரந்்து பல ெருட திட்டமிடல் மற்றும் தயார ் நிடலககடள அடுதத்ு, 

இந்த அறிவிப்பு ெந்துள்ளது. 

 உலகளாவிய உமிழ்வுகளில் புடதபடிெ எரிகபாருள் பயன்பாட்டின் மூலமான உமிழ்வில் 

2.4% விமானப் வபாக்குெரத்துத் துடற தற்வபாது பங்களிக்கிறது 

 

அசொலா பாட்டி வனவிலங்குெ ்ெரணாலயத்தில் சிறுத்லதகள் 

 

 கடல்லியின் அவசாலா பாட்டி ெனவிலங்குச ்சரணாலயத்தில் 1940 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 

முதன்முடறயாக சிறுத்டதகள் கதன்பட்டன. 

 அவசாலா பாட்டி ெனவிலங்குச ்சரணாலயத்தில் 8 சிறுத்டதகள் கண்டறியப்பட்டன. 

 இந்த சரணாலயதத்ில் 1940 ஆம் ஆண்டு முதல் சிறுத்டதகள் இருந்ததாக பதிவு கசய்யப் 

படவில்டல. 

 அவசாலா பாட்டி ெனவிலங்குச ்சரணாலயம், ஆரெல்லி மடலதக்தாடரின் கதற்கு கடல்லி 

மடலமுகட்டுப் பகுதியில் ஹரியானா மற்றும் கடல்லி மாநில எல்டலயில் 

அடமந்துள்ளது. 

 இது கதற்கு கடல்லி மற்றும் ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் மற்றும் குருகிராம் 

மாெட்டங்களின் ெடக்குப் பகுதிகள் முழுெதும் பரவியுள்ளது. 

 இது ெடக்கு ஆரெல்லி சிறுத்டத ெனவிலங்கு ெழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

ஜுராசிக் காலத்தில் வாழ்ந்த ஊரவ்ன இனம் 
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 டடவனாசரக்ள் ொழ்ந்த காலத்தில் ொழ்ந்து, அழிந்து வபான பல்லி வபான்ற புதிய ஊரெ்ன 

இனத்டத ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 ஒபிஸ்தியமிமஸ் கிரிவகாரி சுமார ் 150 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜுராசிக் 

காலதத்ில் ெட அகமரிக்காவில் உயிர ்ொழ்ந்தது. 

 இது டடவனாசரக்ளான ஸ்கடவகாகசாரஸ் மற்றும் அவலாசரஸ் வபான்ற இனங்களின் 

கால கட்டதத்ில் ொழ்ந்தன. 

 இந்த ஊரெ்ன இனங்கள் நியூசிலாந்தில் காணப்படும் டுொடாராவின் அவத 

ெம்சாெளிடயச ்வசரந்்தடெயாகும். 

 

இந்தியாவில் காரீய நெச்ின் தாக்கம் 

 

 நிதி ஆதயாக் மற்றும் மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துளற ஆராய்ெச்ி அளமப்பு 

ஆகியவற்றினால் இளணந்து சவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்ளகயானது இந்தியாவில் 19 

வயதுக்குட்பட்ட குழந்ளதகளிளடதய காரயீ நெச்ுத்தன்ளமயின் தாக்கம் அதிகரிதத்ு 

வரும் நிளலயிளன எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

 காரீய நெச்ுதத்ன்ளமயினால் ஏற்படும் அதிக சுகாதாரம் மற்றும் சபாருளாதாரெ ் சுளம 

இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் அறிக்ளகயானது, உலகம் முழுவதும் காரீய நெச்ுத்தன்ளமயினால் 

பாதிக்கப்பட்ட சமாத்த 800 மில்லியன் குழந்ளதகளில் 275,561,163 தபர ் இந்தியாவில் 

இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 அதாவது இந்தியாவில் 50 ெதவீத குழந்ளதகள் காரயீ நெச்ுத்தன்ளமயினால் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளனர.் 

 இது நாட்டில் 2.3 லட்ெம் அளவிலான முன்கூட்டிய மரணங்களுக்கும் வழி வகுதத்து. 
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 பீகார,் உத்தரப் பிரததெம், மத்தியப் பிரததெம், ஜாரக்்கண்ட், ெத்தீஸ்கர ்மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரததெம் ஆகியளவ இந்திய மாநிலங்களில் ெராெரியாக இரதத்த்தில் அதிக காரயீக் 

கலப்பு அளளவ (BLL) சகாண்டிருப்பதாக இந்த அறிக்ளக கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது அதிக ெராெரி இரதத்தத்ில் அதிக காரீயக் கலப்பு அளளவக் சகாண்ட சமாதத் இந்திய 

மக்கள்சதாளகயில் 40% ஆகும். 

 

துரக்ாவதி புலிகள் காப்பகம் 

 மத்தியப் பிரததெ வனவிலங்கு வாரியமானது, பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள 

புலிகளுக்காக ஒரு புதிய காப்பகதத்ிளன நிறுவுவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 2,339 ெதுர கிதலாமீட்டரக்ள் பரப்பளவு சகாண்ட இந்தப் புதிய புலிகள் காப்பகம் ஆனது, 

துரக்ாவதி புலிகள் காப்பகம் என்று அளழக்கப்படும். 

 இது நரிசிங்பூர,் தாதமா மற்றும் ொகர ்ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவிக் காணப்படும். 

 புலிகள் அந்தப் புதியக் காப்பகதத்ிற்கு இயற்ளகயாக இடம் சபயரச ் கசய்வதற்காக 

துரக்ாவதியுடன் பன்னா புலிகள் காப்பகத்திளன இளணக்கும் பசுளம வழிெெ்ாளல ஒன்று 

உருவாக்கப் படும். 

 

 

காட்சடருலமகள் மறு அறிமுகம் 

 இலங்ளகயில் காட்சடருளமகளின் எண்ணிக்ளகயிளன மீட்சடடுகச ் கசய்ெதற்காக 

வெண்டி இந்தியக் காட்சடருளமகளள அங்கு இடம் மாற்றுமாறு இலங்ளக அரொங்கம் 

இந்தியாவிடம் தகாரிக்ளக விடுத்துள்ளது. 

 இந்த முன்சமாழிதலுக்கு இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தால், இந்தியாவுக்கும் 

இலங்ளகக்கும் இளடயிலான இந்த வளகயிலான முதல் ஒப்பந்தம் இதுவாகும். 

 இது உலகளவில் நிலவி வரும் வனவிலங்கு அல்லது விலங்கியல் ொரந்்த அரசுமுளற 

தபெச்ுவாரத்்ளதக்கு ஏற்ப உள்ளது. 

 குளறந்தது 6 இந்திய காட்சடருளமகளளயாவது அங்கு இடம் மாற்றுமாறு இலங்ளக 

தகாரிக்ளக விடுதத்ுள்ளது. 

 இந்தியக் காட்சடருளம அல்லது கவுர ் சிங்கள சமாழியில் கவரா என்று அளழக்கப் 

படுகிறது. 
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 ஒரு காலத்தில் இலங்ளகயில் பரவலாக இடெ காணப்பட்டாலும் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் அளவ அழிந்து விட்டன. 

 இந்தியக் காட்சடருளமயானது, உலகிதலதய மிகப்சபரிய காட்டு எருது இனமாகும். 

 IUCN அளமப்பின் சிவப்பு நிறப் பட்டியலில் இந்தியக் காட்சடருளமயானது, "பாதிக்கப் 

படக்கூடிய இனமாக" பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ஒட்டகெச்ிவிங்கி பற்றிய மரபியல் ஆய்வு 

 ககால்கத்தாவில் உள்ள அலிப்பூர ் விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ள ஒட்டகசச்ிவிங்கிகள் 

கபரும்பாலும் நுபியன் ஒட்டகசச்ிவிங்கிகள் அல்லது வராதஸ்்டசல்ட் ரக ஒட்டகச ்

சிவிங்கிகளாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

 இந்தியாவின் ெடக்கதத்ிய ஒட்டகசச்ிவிங்கி இனங்களின் (29 ஒட்டகச ்சிவிங்கிகள்) மிகப் 

கபரியக் கூட்டமானது ககால்கத்தாவில் உள்ள அலிப்பூர ்விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ளது. 

 சுமார ் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பிரிட்டிஷ் காலனிதத்ுெ ொதிகள் ஆப்பிரிக்காவில் 

உள்ள மற்ற காலனித்துெப் பகுதிகளிலிருந்து ெடக்கத்திய ஒட்டகச ் சிவிங்கிகடளக் 

ககாண்டு ெந்தனர.் 

 

 நுபியன் ஒட்டகசச்ிவிங்கியானது, ஒட்டகசச்ிவிங்கிகளின் ஒரு கிடளயினமாகும்.  

 இது ெடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் எல்லா இடங்களிலும் பரெலாகக் காணப்பட்டது. 

 இருப்பினும், நுபியன் ஒட்டகசச்ிவிங்கிகளின் 95% எண்ணிக்டகயானது கடந்த 30 

ஆண்டுகளில் குடறந்துள்ளது. 
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 வராதஸ்்டசல்ட்ஸ் ஒட்டகச ்சிவிங்கியானது, 6 மீ உயரம் ெடர ெளரக்கூடிய மிக உயரமான 

கிடள உயிரினங்களில் ஒன்றாகும். 

 மற்ற ஒட்டகசச்ிவிங்கிகளுடன் ஒப்பிடும்வபாது அதன் நிறம் தனித்துெமானது,  ஏகனனில் 

அெற்றின் உடல் அடடயாளக் குறியீடுகள் அெற்றின் கால்களில் பாதி ெடர மட்டுவம 

காணப்படும். 

 நுபியன் மற்றும் வராத்ஸ்டசல்ட் ஒட்டகசச்ிவிங்கிகள் IUCN அடமப்பினால் 'மிகவும் 

ஆபத்தான நிடலயில் உள்ளடெ' மற்றும் 'ஆபதத்ான நிடலயில் உள்ள உயிரினம்' என 

பட்டியலிடப் பட்டுள்ளன. 

 

பருவநிலல சவளிப்பலடத்தன்லம அறிக்லக – 2022 

 

 8ெது பருெநிடல கெளிப்படடதத்ன்டம அறிக்டகயானது சமீபதத்ில் கெளியிடப் பட்டது. 

 சீனா, இந்வதாவனசியா மற்றும் ஐக்கியப் வபரரசு ஆகியடெ புடதபடிெ எரி 

கபாருட்களுக்கான அதிக கமாத்த மானியங்கடளக் ககாண்ட G20 அடமப்பின் 

உறுப்பினரக்ள் நாடுகள் ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில், மின்சாரம் மற்றும் மடன விற்படனத் துடறயில் மாசு உமிழ்வு கபருந் 

கதாற்றுக் காலத்திற்கு முந்டதய அளடெ விட அதிகமாக இருந்தது. 

 சீனா மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகளில், இந்தத் துடறகளில் பதிொன தனிநபர ்உமிழ்வு 

தற்வபாது 2019 ஆம் ஆண்டின் அளடெ விட அதிகமாக உள்ளது. 

 ஐக்கியப் வபரரசு (67 சதவீதம்), ஜப்பான் (48 சதவீதம்) மற்றும் கமக்சிவகா (40 சதவீதம்) 

ஆகியடெ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திப் பங்கில் அதிக அதிகரிப்பு ககாண்ட நாடுகள் 

ஆகும். 

 ரஷ்யா (16 சதவீதம்) மற்றும் இதத்ாலி ஆகிய நாடுகளில் (14 சதவீதம்) மிகக் குடறந்த 

அதிகரிப்பு ஆனது பதிொனது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிொன கடுடமயான கெப்பம் காரணமாக வசடெ, உற்பதத்ி, 

விெசாயம் மற்றும் கட்டுமானத் துடறகளில் இந்தியா 159 பில்லியன் அகமரிக்க டாலர ்

அளவிற்கு ெருமான இழப்டபச ்சந்திதத்ுள்ளது. 

 இது அதன் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 5.4 சதவீதமாகும். 

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


                   
 

111 
 

 இந்தியாவில் பதிொன அதிக கெப்ப கெளிப்பாடு 1990-1999 ஆகிய ஆண்டுகளில் இருந்து 

39 சதவீதம் அளவிலான அதிகரிப்புடன், 167 பில்லியன் அளவிலான திறன்மிகு உடழப்பு 

வநரத்டத இழக்கச ்கசய்தது. 

 உலக கெப்பநிடல 1.5 டிகிரி கசல்சியஸ் அதிகரிதத்ால், நாட்டில் கதாழிலாளர ்உற்பத்தித் 

திறன் 1986-2006 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்த அளவில் இருந்து 5 சதவீதம் குடறயும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

புதிய வலக ஆழ்கடல் மீன் இனங்கள் 

 அட்டகாமா அகழியில் புதிய ெடக ஆழ்கடல் மீன் இனங்கடள அறிவியலாளரக்ள் 

சமீபதத்ில் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 அெரக்ள் மூன்று ெடகயான ஆழ்கடல் நத்டத மீன்கள் இருப்படதக் கண்டறிந்துள்ள 

நிடலயில் அெற்றுள் ஒரு ெடக இதுெடர அறிவியல் துடறக்வக அறிமுகமாகாத மீன் 

ெடகயாகும். 

 6,000 முதல் 7,000 மீட்டர ் ஆழத்தில் பாராலிபாரிஸ் கசல்டி என கபயரிடப்பட்ட புதிய 

இனமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 கபரிய கண்கள் மற்றும் தனிதத்ுெமான நிறம் ககாண்ட இது ஆழமற்ற நீரில் ொழும் 

நத்டத மீடன ஒதத்ுள்ளது. 

 இது பரலிபாரிஸ் இனத்டதச ்வசரந்்தது.  

 இந்த இனதத்ிடனச ் வசரந்்த மீன் இனங்கள் கபரும்பாலும் அண்டாரட்ிக் கபருங்கடலின் 

கதற்குப் பகுதியில் காணப் படுெவதாடு அது அரிதாகவெ 2,000 மீட்டர ் ஆழதத்ிற்குக் கீழ் 

காணப் படுகின்றன. 

 பாராலிபாரிஸ் இனம் ஆழ்கடல் மண்டலத்தில் பதிொனது இதுவெ முதல் முடறயாகும். 

 அட்டகாமா பாடலெனதத்ில் ொழும் பழங்குடியினரின் குன்சா கமாழியில் பராலிபரிஸ் 

கசல்தி என்ற கபயருக்கு நீலம் என்று கபாருள்படும். 

 இந்தப் புதிய இனமானது கதற்குப் கபருங்கடலின் குளிரந்்த பகுதிக்கு ஏற்ற ெடகயிலான 

இனதத்ிலிருந்து உருொகியுள்ளது. 

 இெற்றின் கண்டுபிடிப்பானது, குளிர ் கெப்பநிடல மற்றும் உயர ் அழுதத் ஏற்பு 

ஆகியெற்றிற்கு இடடவயயான கதாடரப்ு குறித்த புதிய வகள்விகடள முன் டெக்கிறது. 

 அடகாமா அகழி அல்லது கபரு-சிலி அகழி என்பது கிழக்கு பசிபிக் கபருங்கடலில் கபரு 

மற்றும் சிலி கடற்கடரயிலிருந்து 160 கிமீ கதாடலவில் அடமந்துள்ள ஒரு கடல் அகழி 

ஆகும். 

 

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


                   
 

112 
 

உமிழ்வு இலடசவளி அறிக்லக 2022 

 "உமிழ்வு இடடகெளி அறிக்டக 2022-இறுதி அறிக்டக" என்ற தடலப்பிலான அறிக்டக 

என்பது சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அடமப்பினால் (UNEP) 

கெளியிடப் பட்டது. 

 உமிழ்வு இடடகெளி அறிக்டககள், உமிழ்டெக் குடறப்பதற்காக நாடுகள் வமற் ககாண்ட 

உறுதிப்பாடுகளுக்கும், 2100 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலக கெப்பநிடல அதிகரிப்டப 2 டிகிரி 

கசல்சியஸுக்கும் கீவழ குடறப்பதற்குத் வதடெயான நடெடிக்டககளுக்கும் இடடவய 

உள்ள இடடகெளிடய மதிப்பிடுகின்றன. 

 இந்த அறிக்டகயானது, 2030 ஆம் ஆண்டில் பசுடம இல்ல ொயுக்களின் உமிழ்வுகள் எந்த 

அளவில் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கும் பருெநிடல மாற்றதத்ின் 

வபரழிவு மிக்க விடளவுகடளத் தடுக்க அெற்றின் அளவு எெ்ெளவு இருக்க வெண்டும் 

என்பதற்கும் உள்ள விதத்ியாசதத்ிடனப்  பகுப்பாய்வு கசய்கிறது. 

 தற்வபாடதயக் ககாள்டககள் 2100 ஆம் ஆண்டில் 2.8 டிகிரி கசல்சியஸ் கெப்பநிடல 

உயரவ்ுக்கு ெழிெகுக்கும். 

 தற்வபாடதயப் பருெநிடல உறுதிப்பாடுகடள நடடமுடறப்படுதத்ுெதால் இந்த 

நூற்றாண்டின் இறுதியில் 2.4 முதல் 2.6 டிகிரி கசல்சியஸ் ெடரயிலான கெப்பநிடல 

உயரட்ெ மட்டுவம குடறக்கும். 

 பாரஸ்ீ உடன்படிக்டக இலக்குகடள அடடெதற்குப் பசுடம இல்ல ொயுக்களின் 

உமிழ்வுகள் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 45 சதவிகிதம் குடறக்கப்பட வெண்டும். 

 சமீபதத்ிய அறிக்டகயானது மின்சாரம், கதாழில், வபாக்குெரத்து மற்றும் கட்டிடத் 

துடறகள் மற்றும் உணவு மற்றும் நிதி அடமப்புகள் ஆகிய 6 பகுதிகளில் தீரவ்ு 

நடெடிக்டககடள வமற்ககாள்ள வெண்டும் என்று பரிந்துடரத்தது. 

 குடறந்த காரப்ன் கபாருளாதாரத்திடன வநாக்கி உலடகக் ககாண்டு கசல்ெதற்கு 

ஒெ்கொரு ஆண்டும் 4 முதல் 6 டிரில்லியன் அகமரிக்க டாலர ்முதலீடு வதடெப்படும் என்று 

இந்த அறிக்டக மதிப்பிடுகிறது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

காண்டாமிருகங்களுக்கான நிலனவகம் 

 காண்டாமிருகங்களின் சகாம்புகடளக் ககாண்டு தெகரிக்கப்பட்ட ொம்பலால் செய்யப் 

பட்ட நிளனவுெ ்சின்னம் அொமில் உள்ள காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவில் திறக்கப் பட்டது. 

 மூன்று காண்டாமிருகெ ்சிற்பங்களளக் சகாண்ட இந்த நிளனவுெ ்சின்னதத்ிற்கு "ஒற்ளறக் 

சகாம்புளடய விலங்குகளின் உளறவிடம்" என்று சபயரிடப்பட்டது. 

 இதில் ஒரு ஆண் காண்டாமிருகம், ஒரு சபண் காண்டாமிருகம் மற்றும் ஒரு கன்று 

ஆகியவற்றின் உருவமானது இடம் சபற்றுள்ளது. 

 சவவ்தவறு சபாருட்களளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட வனக் காவலரக்ளின் மூன்று 

உருவங்களும் இதில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 தீ டெக்கப்பட்ட சுமார ் 2,500 காண்டாமிருகக் சகாம்புகளிலிருந்து தெகரிக்கப்பட்ட 

ொம்பளலப் பயன்படுதத்ி அொம் மாநில அரொல் இந்தக் காண்டாமிருகெ ் சிளலகள் 

உருவாக்கப் பட்டன. 

 கடந்த ஆண்டு (செப்டம்பர ் 22) உலக காண்டாமிருக தினத்ளதசயாட்டி, காசிரங்கா 

ததசியப் பூங்காவில் காண்டாமிருகதத்ின் சகாம்புகளள ஆளில்லா விமானங்களளப் 

பயன்படுத்தி சதாளலதூரக் கருவி மூலம் அடெ இயக்கப் பட்டு எரிக்கப்பட்டன. 

 அளவ கடந்த 40 ஆண்டுகளாக தெகரிக்கப்பட்டடெ அல்லது ளகப்பற்றப்பட்டடெ. 

 அொமில் உள்ள காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவில் உலகிதலதய அதிகளவில் ஒற்ளறக் 

சகாம்பு காண்டாமிருகங்கள் உள்ளன. 

 

 

முழுலமயான  கன்னட சமாழி சமம்பாட்டு மசொதா 

 இந்த மவசாதா கரந்ாடக அரசு வெடலகளில் கன்னட கமாழியினருக்கு முன்னுரிடம 

அளிப்பவதாடு அம்மாநிலதத்ில் உருொக்கப்படும் தனியார ் வெடலகளில் உள்ளூர ்

மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு ெழங்கவும் கசய்கிறது. 

 கன்னட கமாழியிடனப் படிக்கவும் எழுதவும் கதரிந்த, குடறந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகள் 

கரந்ாடகாவில் ெசிக்கும் கபற்வறாரக்டளக் ககாண்ட தனிநபரக்டள இந்த மவசாதா  

கன்னட கமாழியினர ்என ெடரயறுக்கிறது. 
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 இந்த மவசாதாவின் கீழ், உயரக்தாழில்நுட்பம் மற்றும் கதாழில்முடறக் கல்வி வபான்ற 

படிப்புகளில் கன்னட கமாழியின் நடடமுடற மற்றும் கசயல்பாட்டு அறிவு கற்பிக்கப் 

படும். 

 அங்கு கன்னட கமாழியிடன முதன்டமயாகக் ககாண்டுள்ளப் பள்ளிகளில் படிக்கும் 

மாணெரக்ளுக்கு உயரக்ல்வியில் இடஒதுக்கீடு ெழங்கப்படும். 

 அங்கு குடறந்தபட்ச அளவு கூட கன்னட கமாழியினடரப் பணியமரத்த்ாத தனியார ்

நிறுெனங்களுக்கு நிலசச்லுடக, ெரிசச்லுடக மற்றும் பிற சலுடககள் வபான்றடெ  

மறுக்கப்படும் என இந்த மவசாதா கூறுகிறது. 

 கன்னட கமாழி வதரவ்ில் வதரச்ச்ி கபற்றால் மட்டுவம அம்மாநிலதத்ில் அரசு வெடலகள் 

ெழங்கப் படும். 

 

 

ஒடிொவின் பழங்குடியினர் பற்றிய கலலக் களஞ்சியம் 

 ஒடிொ முதல்வர ் நவீன் பட்நாயக் அவரக்ள் ஒடிொவின் பழங்குடியினர ் பற்றிய களலக் 

களஞ்சியத்ளத சவளியிட்டார.் 

 இது ஐந்து சதாகுதிகளளக் சகாண்டுள்ளது 

 பழங்குடிச ்ெமூகங்கள் பற்றிய களலக்களஞ்சியதள்தத் சதாடங்கி அவரக்ளின் வரலாறு 

மற்றும் தனிதத்ுவமான பாரம்பரியங்களள ஆவணப்படுதத்ிய இந்தியாவின் முதல் 

மாநிலமாக ஒடிொ மாறியுள்ளது. 
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 இந்த களலக்களஞ்சியமானது பட்டியலிடப்பட்டச ் ொதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ்

ஆராய்ெச்ி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (SCSTRTI) மற்றும் ஒடிொ மாநிலப் பழங்குடியினர ்

அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றினால் சவளியிடப்பட்டது. 

 ஓடிஸா மாநிலத்தில் தவகமாக மாறி வரும் பழங்குடிச ் ெமூகங்களின் கலாெெ்ார 

அளடயாளத்ளதப் பாதுகாப்பதத இந்நூலின் தநாக்கமாகும். 

 ஒடிொவின் சமாத்த மக்கள்சதாளகயில் 22.85 ெதவிகிதம் பழங்குடியினர ் என்பவதாடு 

அம்மாநிலதத்ில் 62 வளக பழங்குடியினர ்வசிக்கின்றனர.் 

 இந்த மாநிலமானது, இந்தியாவிதலதய பல்தவறு வளகயான பழங்குடி ெமூகங்களளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

சுரஜ்ாபுரி மற்றும் பஜ்ஜிகா சபெச்ுவழக்கு சமாழிகள் 

 பீகார ் மாநில அரொனது, சுரஜ்ாபுரி மற்றும் பஜ்ஜிகா தபெச்ுவழக்குகளள தமம்படுதத்ச ்

கசய்வதற்காக கல்விக் கூடங்களள நிறுவுமாறு அந்த மாநிலக் கல்வித் துளறயிடம் 

ஆடண ஒன்டறப் வபாட்டுள்ளது. 

 சுரஜ்ாபுரி என்பது இந்தி, உருது மற்றும் வங்காளம் ஆகியவற்றின் கலளவயாகும். 

 இது ‘கிஷாங்கஞ்சியா’ என்ற மற்சறாருப் சபயராலும் அளழக்கப் படுகிறது. 

 ளமதிலி சமாழிளயப் தபாலதவ பஜ்ஜிகாவும் வடதமற்குப் பீகாரில் அதிகம் தபெப் 

படுகின்ற ஒரு சமாழியாகும். 

 பஜ்ஜிகா மற்றும் சுரஜ்ாபுரிக்கான இரண்டு புதிய கல்விக் கூடங்கள் ஏற்கனதவ உள்ள 

எட்டு சமாழிகளுக்கான ளமயங்களின் வரிளெயில் ஒன்றாக நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 பீகாரில் ஏற்கனதவ எட்டு சமாழிக் கல்விக் கூடங்கள் உள்ளன. 

 

 

பதுகம்மா திருவிழா 

 பதுகம்மா எனப்படும் மாநில மலரத்் திருவிழாவானது சதலுங்கானா மாநிலத்தில் 

சதாடங்கியது. 

 'தாய் சதய்வம் உயிர ் சபற்று வந்தாள்' என்று சபாருள்படும் இந்தப் பதுகம்மா 

திருவிழாவானது பருவமளழக் காலத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தத ்திருவிழாவானது மஹாளய அமாவாளெ நாளில் சதாடங்கி, ஒன்பது நாட்கள் வளர 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 
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அொமிய அகராதி சஹம்சகாஷ் 

 தஹம்தகாஷ் எனும் அொமிய அகராதியின் ஒரு பிசரய்லி வடிவப் பிரதிளயப் பிரதமர ்

அவரக்ள் சபற்றுக் சகாண்டார.் 

 சஹம்தகாஷ் அகராதியானது பதச்தான்பதாம் நூற்றாண்டில் சவளியிடப்பட்ட முதல் 

அொமிய அகராதிகளில் ஒன்றாகும். 

 ெமஸ்கிருத எழுதத்ுருக்களள அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட முற்காலதத்ிய அொமிய 

சொற்பிறப்பியல் அகராதியானது அொமிய அகராதி சஹம்தகாஷ் என்று அளழக்கப் 

படுகிறது. 

 

முழுவதும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு சபற்ற இந்தியாவின் முதல் பஞ்ொயத்து 

 தகரளாவின் புல்லம்பாளற என்ற பஞ்சாயத்தானது, அதன் குடியிருப்பாளரக்ள் மத்தியில் 

முழு டிஜிட்டல் கல்வியறிளவப் சபற்ற இந்தியாவின் முதல் கிராமப் பஞ்ொயதத்ு ஆக 

மாறியது. 

 அம்மாநில அரசு 800 அரசு தெளவகளள இளணய வழியில் கிளடக்கெ ்செய்துள்ளது.  

 தமலும், எண்ணிமக் கல்வியறிவு சபற்ற மக்கள் அவற்ளற கெகு அதிகபட்ெமாகப் 

பயன்படுத்திட வழி வளகயும் செய்துள்ளது. 

 

பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ்இட ஒதுக்கீட்டில் உயரவ்ு 

 சதலுங்கானா அரொனது, பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினச ் ெமூகங்களுக்கான இட 

ஒதுக்கீட்ளட 6 ெதவீததத்ில் இருந்து 10 ெதவீதமாக உயரத்த்ியுள்ளது. 

 பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியின மக்களின் இடஒதுக்கீட்ளட 10 ெதவீதமாக உயரத்்தச ்

கசய்வதற்கான ஒரு மதொதாளவ சதலுங்கானா ெட்டெளப 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதத்தில் நிளறதவற்றியது. 

 அதத ஆண்டில் குடியரசுத் தளலவரின் ஒப்புதளலப் சபறுவதற்காக இந்த மதொதா இந்திய 

அரசிடம்  அனுப்பப்பட்டது. 

 ஆனால் ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், இந்த மதொதா இன்னும் குடியரசுத் தளலவரின் 

முன் நிலுளவயில் உள்ளது. 

 

‘புகழ் மன்றம்' விருது 

 விரிவானச ் சுற்றுலா தமம்பாட்டுப் பிரிவில் ததசிய விருளத சவன்றதன் மூலம் தகரளா 

சதாடரந்்து நான்காவது முளறயாக ‘புகழ் மன்ற' விருளத சவன்றுள்ளது. 

 ததசியச ் சுற்றுலா விருளத ஒதர பிரிவில் சதாடரந்்து மூன்று முளற சபற்ற 

மாநிலங்களுக்கு இந்தக் சகௌரவ விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான சுற்றுலா விருதுகளில் நாட்டின் சிறந்த மாவட்டச ் சுற்றுலா 

தமம்பாட்டுச ்ெளபயாக தகாழிக்தகாடு நகரம் ததரவ்ு செய்யப் பட்டுள்ளது. 
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மத்தியப் பிரசதெம் - சதசியெ ்சுற்றுலா விருதுகள் 

 2018-19 ஆம் ஆண்டு 'ததசியச ் சுற்றுலா விருதுகளின்' கீழ் 8 சவவ்தவறு பிரிவுகளில் 

மத்தியப் பிரததெம் விருதுகளள சபற்றது. 

 நாட்டின் தூய்ளமயான நகரமான இந்தூர ் - 'இந்தியாவில் சுற்றுலாத் தலத்தின் 

முளறயான தமலாண்ளம' (வளக A) விருளத சவன்றது. 

 'ஸ்வெ ் சுற்றுலாத் தலம் - தமற்கு மண்டலம்' என்ற பிரிவில் உஜ்ஜயின் மாநகராட்சிக் 

கழகம் விருதிளனப் சபற்றது. 

 தபாஜ்பூரில் உள்ள ஷிவ் மந்திர ் - 'சிறந்த தநாக்கம் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 

ஏற்ற வளகயில் அளமந்த நிளனவுெ ்சின்னம்' என்ற பிரிவில் விருதிளன சவன்றுள்ளது. 

 இந்தூரில் உள்ள ததவி அஹில்யா பாய் விமான நிளலயமானது, ‘இந்தியாவின் மற்றப் 

பகுதிகளள ஒப்பிடச ் கசய்ளகயில் - 'சிறந்த விமான நிளலயம்' சதாடரந்்து மூன்றாவது 

முளறயாக விருதிளன சவன்றுள்ளது. 

 மால்வாவின் சுவதராவியமானது, ' இந்தி சமாழி சவளியீட்டில் சிறந்து விளங்குதல்' என்ற 

பிரிவில் விருதிளன சவன்றுள்ளது. 

 தபாபால் சிற்தறடு - சிறந்தச ் சுற்றுலா தமம்பாட்டு விளம்பரப் சபாருள் என்ற பிரிவில் 

விருதிளன சவன்றுள்ளது. 

 சபன்ெ ் புலிகள் காப்பகத்தின் வழிகாட்டியான சுபாஷ் பாவ்தர - 'சிறந்த வனவிலங்கு 

வழிகாட்டி, தமற்கு - மதத்ிய மண்டலம்' என்ற பிரிவில் விருதிளன சவன்றுள்ளார.் 

 'தகாட்யாரட்் ஹவுஸ்', மாண்ட்லா மாவட்டத்தில் உள்ள கன்ஹா ததசியப் பூங்காவில் உள்ள 

பட்பரா கிராமத்தின் தங்குமிட வெதி - மாநில அரொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியதத்கு 

இந்தியா இரவு தநர விடுதி மற்றும் காளல உணவு நிறுவனங்கள்' என்ற பிரிவில் 

விருதிளன சவன்றுள்ளது. 

 

ெர்சவக்ென் கிராமின் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்வெ ் ெரத்வக்சன் கிராமின் மதிப்பீட்டில் (SSG), சபரிய மாநிலங்கள் 

பிரிவின் கீழ் சதலுங்கானா முதல் பரிளெ சவன்றது. 

 இதில் ஹரியானா இரண்டாவது இடதத்ிலும், தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடதத்ிலும் ததரவ்ு 

செய்யப் பட்டன. 

 பிவானி (ஹரியானா), ஜக்தியால் (சதலுங்கானா) மற்றும் நிஜாமாபாத் (சதலுங்கானா) 

ஆகியன இந்தியாவின் மூன்று முன்னணி மாவட்டங்கள் ஆகும். 

 

பஹல்காமில் பறலவ திருவிழா 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்பஹல்காமில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பறடெத் திருவிழா  என்ற 

விழாவிடனத் கதாடங்கியது. 

 இந்த ஒன்றியப் பிரவதசதத்ில் நடடகபறும் முதல் பறடெத் திருவிழா இதுொகும். 

 சுற்றுலாத் துடற மற்றும் சரணாலய அறக்கட்டடளயின் ஒதத்ுடழப்புடன் இெ்விழா 

நடத்தப் படும். 
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ஜம்மு & காஷ்மீர ்- பஹாரி ெமூகம் 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் ெசிக்கும் பஹாரி என்ற பழங்குடிச ்ெமூகத்திற்குப் பட்டியலிடப் 

பட்ட பழங்குடியினர ்(ST) அந்தஸ்து வழங்கப்பட உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாததத்ில் 370 மற்றும் 35A ஆகிய ெட்டப் பிரிவுகள் ரத்து செய்யப் 

பட்டதனால் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் விளிம்பு நிடலப் பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு 

வழங்க இது வழி வகுதத்து. 

 ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள அரசு தவளலகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் பட்டியலிடப் 

பட்ட பழங்குடியினர ்ஒதுக்கீடானது 7% ஆக உள்ளது. 

 குஜ்ஜார ் மற்றும் தபக்கரவ்ால் ெமூகத்தினர ் 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் பட்டியலிடப்பட்டப் 

பழங்குடியினருக்கான ெலுளககளளப் சபற்று வருகின்றனர.் 

 பஹாரிகளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர ்பிரிவில் 4 ெதவீத ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. 

 மத்திய அரொனது 2020 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் மாததத்ில் நீதிபதி ெரம்ா ஆளணயத்திளன 

நியமிதத்து. 

 

பிலாஸ்பூர் AIIMS 

 இமாெெ்லப் பிரததெத்தின் பிலாஸ்பூரில் அளமக்கப்பட்டுள்ள அகில இந்திய மருத்துவ 

அறிவியல் கழகத்ளத (AIIMS) பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து ளவதத்ார.் 

 இது மத்திய அரசின் திட்டமான பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்சா தயாஜனாவின் கீழ் 

நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 

பாரத ராஷ்டிர ெமிதி 

 சதலுங்கானா ராஷ்டிர ெமிதியானது தனது சபயளரப் பாரத ராஷ்டிர ெமிதி என 

மாற்றுவதற்கான ஒரு தீரம்ானதத்ிளன நிளறதவற்றியது. 

 சதலங்கானாவிற்கு தனி மாநிலம் தகாரி 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த அளமப்பு 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்த அளமப்பு அதன் இலக்ளக அளடந்தது. 

 

ெத்தீஸ்கர ்ஒலிம்பிக் 

 சத்தீஸ்கர ்மாநிலதத்ின் ஒலிம்பிக் வபாட்டிடய அம்மாநில முதல்ெர ்அெரக்ள் கதாடங்கி 

டெத்தார.் 

 இது கிராம அளவிலான விடளயாட்டுகளுக்கு ஒரு டமய அரங்டக ெழங்குெடத 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளதால், இதன் மூலம் கலாசச்ாரத்தின் கபருடமடய இது 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 வமலும், இது பழங்காலப் பாரம்பரிய விடளயாட்டுகளான 'லாங்டி', 'கபௌரா', 'பாடி' 

(கஞ்சா) மற்றும் 'பிதத்ுல்' ஆகியெற்டறப் புதுப்பிக்கிறது. 
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 2022-23 ஆம் ஆண்டு சத்தீஸ்கர ் ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் கமாதத்ம் 14 ெடகயான 

பாரம்பரிய விடளயாட்டுகள் வசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

மிக அதிக எண்ணிக்லகயிலான குழந்லத திருமணம் பதிவு 

 மத்திய உள்துளற அளமெெ்கமானது ெமீபதத்ில் ஒரு மக்கள்சதாளக குறித்த ஒரு 

கணக்சகடுப்பிளன தமற்சகாண்டது. 

 இந்தத ் தரவுகளின்படி, ஜாரக்்கண்ட் மாநிலதத்ில் தான் குறிப்பிட்ட வயதிற்குட்பட்ட 

சிறுமிகளுக்கு அதிக எண்ணிக்ளகயில் திருமணம் செய்து ளவக்கப் படுவதாக 

பதிவாகியுள்ளது. 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநிலதத்ில், 18 வயதிற்குள் திருமணம் செய்து ளவக்கப்படும் சபண் 

குழந்ளதகளின் எண்ணிக்ளகயானது அதிகபட்ெமாக 5.8 ெதவீதமாக உள்ளது. 

 18 வயளத அளடயும் முன் திருமணம் செய்து ளவக்கப்பட்ட சபண்களின் எண்ணிக்ளக 

ததசிய அளவில் 1.9% ஆகவும், தகரளாவில் 0.0 % முதல் ஜாரக்்கண்டில் 5.8 % ெடரயிலும் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தில் பதிவாகும் குழந்ளத திருமணங்கள் கிராமப்புறங்களில் 7.3 

ெதவீதமும், நகரப்்புறங்களில் மூன்று ெதவீதமும் பதிவாகியுள்ளன. 

 ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் தமற்கு வங்காளம் ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில் மட்டுதம 

பாதிக்கும் தமற்பட்ட சபண்கள் 21 வயளத அளடவதற்கு முன்தப திருமணம் செய்து 

ளவக்கப் படுகின்றனர.் 

 தமற்கு வங்காளதத்ில் 54.9 ெதவீதப் சபண்கள் 21 வயளத அளடவதற்கு முன்தப திருமணம் 

செய்து ளவக்கப்படுகின்ற நிடலயில் ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்தில் இது 54.6 ெதவீதமாக 

பதிவாகியுள்ளது. 

 இதன் ததசிய ெராெரி அளவு 29.5 ெதவீதம் ஆகும். 

 

கர்நாடக ஹிஜாப் தலட மீதான தீரப்்பு 

 கரந்ாடகாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தளட 

குறிதத்ு உெெ் நீதிமன்றம் கருதக்தாற்றுடம இல்லாத ஒரு தீரப்்பிளன வழங்கி உள்ளது. 

 நீதிபதி தஹமந்த் குப்தா பிப்ரவரி 05 ஆம் தததியன்று சவளியிடப்பட்ட கரந்ாடக அரசின் 

தளட உதத்ரவிளன உறுதி செய்தார.் 
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 இெர ் அரசு நிதியில் இருந்து பராமரிக்கப்படும் மதெெ்ாரப்ற்றப் பள்ளிகளுக்கு மத 

நம்பிக்ளகயின் சவளிப்பளடயான சின்னங்களளக் சகாண்டிருக்க முடியாது என்று 

கூறியுள்ளார.் 

 நீதிபதி சுதன்ஷு துலியா தனது மாறுபட்ட கருதத்ில், மதெெ்ாரப்ின்ளம என்பது "பன்முகத ்

தன்ளமக்கான" ெகிப்புத் தன்ளமளயக் குறிக்கிறது என்று கூறினார.் 

 பள்ளிக்கு ஹிஜாப் அணிவது அல்லது அணியாதது ஆகிய இரண்டும் "அவரவர ்விருப்பம்" 

ஆகும் என்று அெர ்கூறியுள்ளார.் 

 

 

உலகப் பசுலம நகர விருது 2022 

 கதலுங்கானாவின் டஹதராபாத் நகரமானது, ஒட்டு கமாத்த ‘உலகப் பசுடம நகர விருது 

2022’ மற்றும் ‘கபாருளாதார மீட்சி மற்றும் உள்ளாரந்்த ெளரசச்ிக்கான உயிரப்்புள்ள 

நகரம்' என்ற விருடத கென்றது. 
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 இந்தப் பிரிவிடனச ்சாரந்்த விருடத மட்டுமல்லாமல் ஒட்டு கமாத்த ‘உலகப் பசுடம நகரம் 

2022’ என்ற அதாெது ஆறு பிரிவுகளிலும் சிறந்த நகரம் என்ற விருடதயும் கென்றது.  

 சரெ்வதச வமடடயில் விருதுகடள கென்ற ஒவர இந்திய நகரமாகவும் டஹதராபாத ்

மாறியது. 

 

 

சிறந்த ஆளுலம சகாண்ட மாநிலம் 

 7ெது கபாது விெகாரக் குறியீடானது (2022), கபங்களூருடெச ்வசரந்்த இலாப வநாக்கற்ற 

சிந்தடனக் குழுொன கபாது விெகார டமய அடமப்பினால் தயாரிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியாவில் உள்ள 18 கபரிய மாநிலங்களில் சிறந்த ஆளுடம ககாண்ட மாநிலமாக 

ஹரியானா உருகெடுதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவிவலவய சிறிய மாநிலங்களில் சிறந்த ஆளுடம ககாண்ட மாநிலமாக சிக்கிம் 

தனது இடத்டதத் தக்க டெதத்ுக் ககாண்டுள்ளது 

 சமூக நீதி, கபாருளாதார நீதி மற்றும் அரசியல் நீதி வபான்ற கருத்துருக்களில் ஹரியானா 

முன்னணியில் உள்ளது.  

 வமலும் தமிழ்நாடு, வகரளா, சத்தீஸ்கர,் பஞ்சாப் மற்றும் கரந்ாடகா வபான்ற 

மாநிலங்களின் மத்தியில் ஹரியானா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 கதாழிலாளர ்உற்பத்தித ் திறன், கூலித ் கதாழிலாளரக்ளின் ொழ்க்டகத் தரத்டத உறுதி 

கசய்தல், வமம்பாட்டிற்கான கபாதுச ் கசலவினங்கள், சமூகப் பாதுகாப்பு 

ெடலயடமப்பின் பரெல் மற்றும் வெடல ொய்ப்புகள் வபான்ற குறிகாட்டிகளில் 

கபாருளாதார நீதி மதிப்பிடப்பட்டது. 
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அசயாத்தி தீப உத்ஸவம் 

 உத்தரப் பிரவதசதத்ில் 6ெது 'தீப உதச்ெ' ககாண்டாட்டம் நடடகபற்றது. 

 அவயாதத்ியா நகரம் 15.76 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மண் விளக்குகடள ஏற்றி ‘கபரிய 

அளவில் எண்கணய் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்ட நிகழ்வு’ என்ற கின்னஸ் உலக சாதடனடயப் 

படடதத்து. 

 வசாட்டி தீபாெளிடய முன்னிட்டு, மதிப்பிற்குரிய சரயு நதிக்கடரயில் உள்ள ராம் கி 

டபடியில் இந்தப் பிரம்மாண்டமான ககாண்டாட்டம் நடடகபற்றது. 

 

சநரல்மக் கலடகள் 

 வகரளாவின் எரண்ாகுளம் மாெட்டத்தில் உள்ள 15 பள்ளிகளில் வநரட்மக் கடடகள் 

(ஆளில்லாக் கடடகள்) திறக்கப் பட்டுள்ளன. 

 மாணெரக்ளுக்கு உண்டம மற்றும் ஒருடமப்பாடு குறித்த மதிப்புமிக்க பாடங்கடள 

ெழங்குெடத வநாக்கமாகக் ககாண்ட மாணெர ்காெல் படடப்பிரிவு (SPC) திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக வநரட்மக் கடடகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த வநரட்மயானக் கடடகளில் கட்டணப் பிரிவுகளில் விற்படனயாளர ் நிற்க 

மாட்டாரக்ள் என்பதால் மாணெரக்ள் தாங்கள் எடுக்கும் ஒெ்கொரு கபாருளுக்கும் 

அதற்கானப் பணத்டதக் கடடயில் டெக்கப்பட்டுள்ள கட்டண ெசூல்  கபட்டியில் 

வபாடலாம். 

 

காத்தி பிஹு 

 அசாமிய நாட்காட்டியின் காத்தி மாததத்ின் முதல் நாளில் காத்தி பிஹு அறுெடடத் 

திருவிழா ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 இந்தத் திருவிழா ககாங்கலி பிஹு என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 அசாம் மாநிலம் முழுெதும் காத்தி பிஹு திருவிழா மிகவும் ஆடம்பரமாக ககாண்டாடப் 

பட்டாலும், ஒெ்கொரு பழங்குடியினருக்கும் அெரெரக்ளுக்ககனச ் கசாந்த ெழக்கம் 

மற்றும் சடங்குகள் உள்ளன. 

 

இந்தியாவின் வனப்பகுதிகளுக்கு சவளிசய மரங்கள் வளரப்்பு திட்டம் 

 அசாம் அரசு மற்றும் சரெ்வதச வமம்பாட்டிற்கான அகமரிக்க முகடம (USAID) ஆகியடெ 

இடணந்து இந்தியாவின் ெனப்பகுதிகளுக்கு கெளிவய மரங்கள் ெளரப்்பு திட்டதத்ிடன 

(TOFI) கதாடங்கியுள்ளன. 

 இது ெடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள பாரம்பரிய ெனப்பகுதிகளுக்கு கெளிவய 

மரங்களின் பரெடல விரிவுபடுதத்ுகிறது. 

 சுற்றுசச்ூழல் முன்கனடுப்புகளுடன் உற்பதத்ித்திறன் மற்றும் இலாபத்டத 

ஒருங்கிடணப்பதற்காக நவீன முடறகடளப் பின்பற்றுெதன் மூலம் மாநிலத்தில் 

வெளாண் காடு ெளரப்்பின் பாரம்பரிய நடடமுடறடய வமம்படுத்துெதற்கும் 

மதிப்பிடுெதற்கும் தனியார ் நிறுெனங்களுடன் இடணந்து கசயல்படுெடத இது 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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பலழய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் அறிமுகம் – பஞ்ொப் 

 பஞ்சாப் அரசு தனது ஊழியரக்ளுக்கு படழய ஓய்வூதியத் திட்டத்டத மீண்டும் ககாண்டு 

ெர ஒரு ககாள்டக ரதீியான முடிடெ எடுத்துள்ளது. 

 இதன் கீழ் ஊழியரக்ளுக்கு படழய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் வசர ொய்ப்பு அளிக்கப் படும். 

 முன்னர ்இதத்ிட்டமானது 2004 ஆம் ஆண்டில் நிறுதத்ப்பட்டது. 

 

வாயு அம்ரித்’ திட்டம் 

 இந்தியத் கதாழில்துடறக் கூட்டடமப்பானது இந்தியன் எண்கணய்க் கழகம் என்ற  

நிறுெனத்துடன் இடணந்து பஞ்சாபின் சங்ரூரில் ‘ொயு அம்ரித்’ என்ற திட்டத்டத 

அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

 'ொயு அம்ரித'் திட்டம் என்பது பயிரத்் தாளடி வமலாண்டம முன்கனடுப்பாகும். 

 இந்திய கதாழில்துடற கூட்டடமப்பானது ஏற்கனவெ பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் 

காற்று மாசுபாட்டடக் குடறப்பதற்காக வெண்டி பயிரத்் தாளடிகடள எரிப்படதக் 

குடறப்பதற்காக பயிரத்த்ாளடி வமலாண்டம திட்டத்டத வமற்ககாண்டு ெந்துள்ளது. 

 

சிலறெெ்ாலல சலாக் அதாலத் முன்சனடுப்பு 

 சத்தீஸ்கர ் மாநில சட்ட வசடெகள் ஆடணயம் (CGSLSA) சிடறசச்ாடல வலாக் அதாலத் 

மன்றங்கடள நடதத்ுெதற்கான முன்கனடுப்பிடனத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 ஜாமீன் ெழங்கப்பட்ட வபாதிலும் சிடறயிவலவய ொடும் டகதிகள் அல்லது ககாடூரமான 

குற்றங்கடளச ் சாராத குற்றங்களுக்காக முதல் முடறயாக சிடறயில் அடடக்கப்பட்ட 

குற்றொளிகள் விடுவிக்கப்படுெடத எளிதாக்கச ் கசய்ெடத இது வநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 அக்வடாபர ் 15 ஆம் வததியன்று மாநிலதத்ில் உள்ள 33 சிடறகளிலும் முதல் முடறயாக 

சிடறசச்ாடல வலாக் அதாலத் நடத்தப்பட்டு,  இதில் 448 டகதிகள் விடுவிக்கப் பட்டனர.் 

 

செௌரய்ா திவாஸ் 

 பாதுகாப்பு அடமசச்கமானது, ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில், ‘கசௌரய்ா திொஸ்’ 

ககாண்டாட்டங்கடள ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 இது 1947 ஆம் ஆண்டில் புட்காம் விமான நிடலயத்தில் இந்திய இராணுெதத்ினால் 

வமற்ககாள்ளப்பட்ட விமானம் சாரந்்த நடெடிக்டகயின் 75ெது ஆண்டு நிடறவிடன 

நிடனவு கூருெடத வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 27 ஆம் வததியன்று, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் இருந்து 

பாகிஸ்தான் அரசின் ஆதரவு கபற்ற பழங்குடி படடகயடுப்பாளரக்டள கெளிவயற்றச ்

கசய்ெதற்காக இந்திய இராணுெமானது இந்திய விமானப் படட மூலம் விமானத்தில் 

ஏற்றப்பட்டு, புட்காம் விமான நிடலயதத்ில் தடரயிறக்கப்பட்டது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

52வது தாதாொசகப் பால்சக விருது 

 புகழ்சபற்ற பழம்சபரும் இந்தி சினிமா நடிளக ஆஷா பதரக் அவரக்ளுக்கு 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான தாதாொதகப் பால்தக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இளத விருதிளனப் சபறும் 52வது நபர ்இவர ்ஆவார.் 

 இவர ்95க்கும் தமற்பட்ட படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார.்  

 தமலும், 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் 2001 ஆம் ஆண்டு வளரயில் மதத்ியத் திளரப்படச ்

ொன்றிதழ் வழங்கீட்டு வாரியத்தின் தளலவராகவும் பணியுள்ளார.் 

 திளரதத்ுளறயில் அவர ் ஆற்றியச ் தெளவகளுக்காக, இந்திய அரொனது இவருக்கு 1992 

ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருதிளன வழங்கிக் சகௌரவித்தது. 

 

இத்தாலியின் முதல் சபண் பிரதமர ்

 இத்தாலியின் முதல் சபண் பிரதமராக ஜிதயாரஜ்ியா சமதலானி பதவிதயற்க உள்ளார.் 

 21 வயதில், அவர ்தான் பங்கு சபற்ற முதல் உள்ளாட்சித் ததரத்லில் சவற்றி சபற்றார.் 

 31 வயதில் இத்தாலியின் இளம் அளமெெ்ராகவும் இவர ்விளங்கினார.் 

 

 

ெரவ்சதெ விண்சவளி நிலலயத்தின் தலலலம  

 ெமந்தா கிறிஸ்தடாஃதபாசரட்டி என்பவர ் ெரவ்ததெ விண்சவளி நிளலயதத்ின் புதிய 

தடலடம விண்சவளி வீராங்களனயாகப் சபாறுப்தபற்ற முதல் ஐதராப்பியப் சபண் என்ற 

சபருளமயிளனப் சபற்றுள்ளார.் 

 விண்சவளி நிளலயத்தின் குழு உறுப்பினரக்ளால் தமற்சகாள்ளப்படும் பல்தவறு 

பணிகளள தமற்பாரள்வயிடுவது இவருளடயப் சபாறுப்பாகும். 

 இவர ்இத்தாலிய விமானப் பளடயின் முன்னாள் தபார ்விமானி ஆவார.் 

 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் சபாறுப்பு உருவாக்கப்பட்டது முதல் இந்தப் சபாறுப்பிளன 

வகிக்க உள்ள முதலாவது அசமரிக்கர ் அல்லாத சபண் மற்றும் ஐந்தாவது சபண்மணி 

ெமந்தா ஆவார.் 
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 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் 199 நாட்கள் சுற்றுப்பாளதயில் பயணித்தப் பிறகு, 

அதிக தநரம் விண்சவளியில் தங்கியப் சபண்மணி என்ற சபருளமயிளனயும் இவர ்

சபற்றுள்ளார.் 

 

  

இந்திய அரசின் புதிய தலலலம வழக்கறிஞர ்

 இந்திய அரசின் புதிய தளலளம வழக்கறிஞராக மூதத் வழக்கறிஞர ் R.சவங்கடரமணி 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இவர ் அக்தடாபர ் 01 ஆம் தததி முதல் மூன்று வருடக் காலத்திற்கு இந்தப் பதவியில் 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்திய அரசின் புதிய தளலளம வழக்கறிஞர ் இந்திய அரொங்கதத்ின் தளலளம ெட்ட 

ஆதலாெகர ்மற்றும் நீதிமன்றங்களில் அரசின் தளலளம வழக்கறிஞர ்ஆவார.் 

 அரசியலளமப்பின் 76வது ெட்டப் பிரிவின் கீழ் மத்திய அளமெெ்ரளவயின் 

ஆதலாெளனயின் படி இந்திய குடியரசுத் தளலவரால் இவர ்நியமிக்கப்படுகிறார.் 

 குடியரசுத் தளலவரின் விருப்பத்தின் தபரில் இவர ்இப்பதவியிளன வகிக்கிறார.் 

 

எட்வரட்் ஸ்சனாடனுக்கு ரஷ்யக் குடியுரிலம 

 ரஷ்ய அதிபர ் விளாடிமிர ் புடின் அவரக்ள், முன்னாள் அசமரிக்க உளவுதத்ுளற ஒப்பந்த 

தாரர ்எட்வரட்் ஸ்தனாடனுக்கு ரஷ்யக் குடியுரிளமளய வழங்கியுள்ளார.் 

 ததசியப் பாதுகாப்பு முகளமயின் (NSA) இரகசியக் கண்காணிப்பு நடவடிக்ளககளின் 

மதிப்பீட்டிளன அவர ்சவளிப்படுத்தினார.் 

 உளவு பாரத்்த குற்றெெ்ாட்டின் தபரில் குற்றவியல் விொரளணளய எதிரச்காள்ள அவர ்

அசமரிக்காவிற்குத் திரும்ப தவண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக அெடர அசமரிக்க 

அதிகாரிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர.் 
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ஆயுஷ்மான் உத்கிரிஷ்தா விருது 2022 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி - ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா (AB PM-JAY) 

திட்டதத்ிளனச ் செயல்படுதத்ுவதில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலங்களுக்கு இந்த விருது 

வழங்கப் பட்டது. 

 சுகாதாரச ் தெளவப் பதிதவட்டில் பல சுகாதார வெதிகளளெ ் தெரத்்ததற்காக உத்தரப் 

பிரததெ மாநிலத்திற்கு 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆயுஷ்மான் உத்கிரிஷ்தா விருதானது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

மற்ற விருதுகள் 

 சிறப்பாகெ ்செயலாற்றும் மாநிலம்/ஒன்றியப் பிரததெம்: ஆந்திரப் பிரததெம் 

 சிறப்பாகெ ்செயலாற்றும் மாவட்டம்: ஆந்திரப் பிரததெத்தின் பாரவ்திபுரம் மான்யம் 

 சிறப்பாகச ்செயலாற்றும் அரசு சுகாதார ளமயம்: கரந்ாடகாவில் உள்ள தாரவ்ாட் மாவட்ட 

மருத்துவமளன 

 சிறப்பாகச ் செயலாற்றும் மாநிலங்கள்: தகரளா, தமகாலயா, குஜராத், மணிப்பூர,் 

ஜாரக்்கண்ட், உதத்ரகாண்ட், ெத்தீஸ்கர ்மற்றும் மதத்ியப் பிரததெம் 

 சிறப்பாகச ்செயலாற்றும் ஒன்றியப் பிரததெங்கள்: ெண்டிகர ்மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ்

 ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதாரக் கணக்குடன் இளணக்கப்பட்ட அதிக எண்ணிக்ளகயில் 

சுகாதார ஆவணங்களளக் சகாண்ட சிறந்த அரொங்க ஒருங்கிளணப்பாளர:் ததசியத் 

தகவல் ளமயம் 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதாரக் கணக்குடன் இளணக்கப்பட்ட அதிக எண்ணிக்ளகயில் 

சுகாதார ஆவணங்களளக் சகாண்ட சிறந்த தனியார ்ஒருங்கிளணப்பாளர:் ஈகா தகர ்

 AB PMJAY திட்டமானது 018 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்23 ஆம் தததியன்று சதாடங்கப் பட்டது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதாரக் கணக்கு (ABHA) என்பது ததசிய சுகாதார ஆளணயதத்ால் 

(NHA) சதாடங்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட சுகாதார அளடயாளக் குறியீடு ஆகும். 

 இது ஆதார ் அட்ளட அல்லது ளகதபசி எண்ளணப் பயன்படுதத்ி உருவாக்கப்பட்ட 14 

இலக்க அளடயாள எண்ளணப் பயன்படுத்துகிறது. 

 இது மருதத்ுவமளனகள், தனி மருத்துவமளனகள், காப்பீட்டு வழங்குநரக்ள் மற்றும் பிற 

ெம்பந்தப்பட்டப் பங்குதாரரக்ளுடன் பயனரக்ள் தங்கள் உடல்நலம் ொரந்்தப் பதிவுகளள 

எண்ணிம முளறயில் பகிரந்்து சகாள்ள வழிவளக செய்கிறது. 
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‘செஞ்ெச்மக்கர்’ விருது 

 இந்தியாளவெ ் தெரந்்த சபண்கள் உரிளம ஆரவ்லரான சிருஷ்டி பக்சி ‘தெஞ்ெத்மக்கர’் 

(புதுளமயான ெமூக நடவடிக்ளகயாளர)் விருளதப் சபற்றுள்ளார.் 

 பாலின அடிப்பளடயிலான வன்முளற மற்றும் ெமத்துவமின்ளம பற்றிய விழிப்பு 

உணரள்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக சிருஷ்டி பக்சி தமற்சகாண்ட முயற்சிகளள 

அங்கீகரிப்பதற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 இவர ்கிராஸ்தபா ளமல்ஸ் இயக்கத்தின் நிறுவனர ்ஆவார.் 

 

சுதந்திரத்தின் தங்க எழுதுசகால் விருது 

 தகெட்டா விதபாரக்்ஸ்ொ எனப்படும் தபாலந்து செய்தித்தாள் நிறுவனத்திற்கு உலகச ்

செய்தி சவளியீட்டாளர ்சங்கம் என்ற ெங்கத்தினால் வழங்கப்படும் சுதந்திரத்தின் தங்க 

எழுதுதகால் விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 தற்தபாது ஸ்சபயினின் ெராதகாொ நகரில் நளடசபற்று வரும் 2022 ஆம் ஆண்டு உலக 

செய்தி ஊடக மாநாட்டின் தபாது இந்த விருதானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 சுதந்திரதத்ின் தங்க எழுதுதகால் விருது என்பது WAN-IFRA அளமப்பின் வருடாந்திர 

விருதாகும். 

 பத்திரிக்ளகச ்சுதந்திரத்ளதப் பாதுகாப்பதற்கும் தமம்படுதத்ுவதற்கும் பங்களிக்கும் தனி 

நபரக்ள் அல்லது நிறுவனங்களள இது அங்கீகரிக்கிறது. 

 

சஜயந்தி பட்நாயக் 

 நான்கு முளற பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும், மளறந்த ஒடிொ முதல்வர ் J.B.பட்நாயக் 

அவரக்ளின் மளனவியுமான சஜயந்தி பட்நாயக் ெமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவர ்1992 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 03 ஆம் தததி முதல் 1995 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 ஆம் தததி 

வளர ததசிய மகளிர ்ஆளணயத்தின் முதல் தளலவராகப் பணியாற்றினார.் 
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32வது பிஹாரி புரஸ்கார ்

 எழுத்தாளர ்மாதவ் ஹடாவிற்கு 32வது பிஹாரி புரஸ்கார ்விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் அவர ்எழுதிய இலக்கிய விமரெ்ன நூலான ‘பெர்ாங் தொலா பஹார ்

ொகி ரி’ என்ற நூலிற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்நூல் இளடக்காலப் பக்தி இயக்க கவிஞர ் மீராவின் வாழ்க்ளகளய ளமயமாகக் 

சகாண்டது. 

 இவர ் ொகித்ய அகாடமி சபாதுக்குழு உறுப்பினராகவும் மற்றும் இந்தி ஆதலாெளனக் 

குழுவின் சபாதுக்குழு உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார.்  

 

ொஸ்த்ரா ராமானுஜன் பரிசு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ொஸ்தர்ா ராமானுஜன் பரிசு யுன்கிங் டாங்க் என்பவருக்கு 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

 யுன்கிங் டாங் அசமரிக்காவின் சபரக்்லி என்னுமிடத்தில் அளமந்த கலிதபாரன்ியா 

பல்களலக் கழகதத்ில் உதவிப் தபராசிரியராக பணியாற்றுகிறார.் 

 இந்த விருதானது 2005 ஆம் ஆண்டில் ெண்முகா களல, அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

ஆராய்ெச்ி அகாடமியினால் (ொஸ்தர்ா) நிறுவப்பட்டது. 

 கணிதத் துளறயில் சிறந்தப் பங்களிப்பிளன ஆற்றிய 32 வயது மற்றும் அதற்குக் 

குளறவான வயதுளடய நபரக்ளுக்கு ஆண்டுததாறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 

மருத்துவத்துக்கான சநாபல் பரிசு 

 

 ஸ்வான்தட பாதபா என்பவருக்கு 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான, மருதத்ுவதத்ிற்கான தநாபல் 

பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

 நவீன கால மனிதரக்ள், அழிந்து தபான அதன் மூதாளதயரான நியாண்டரத்ால்கள் 

மற்றும் சடனிதொவன்களுடன் டிஎன்ஏ சதாடரள்பக் சகாண்டுள்ளனர ்என்பளத நிரூபித்த 

அவரது மகத்தானக் கண்டுபிடிப்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 
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 சுவீடன் நாட்ளடெ ் தெரந்்த இந்த அறிவியலாளர ் நமது தநாசயதிரப்்பு அளமப்பு மற்றும் 

அழிந்து தபான நமது மூதாளதயரக்ளுடன் ஒப்பிடும் தபாது நவீன கால மனித 

அளமப்பிளன எந்த அளமப்பு தனித்துவமாக்குகிறது என்பது பற்றிய முக்கியத ்

தகவல்களள வழங்கினார.் 

 ஸ்வான்தட பாதபா 1982 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவதத்ிற்கான தநாபல் பரிளெ சவன்ற சுதன 

சபரக்்ஸ்ட்தராமின் மகன் ஆவார.் 

 

இயற்பியலுக்கான சநாபல் பரிசு 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான தநாபல் பரிசு அளலன் ஆஸ்சபக்ட், ஜான் F 

கிளாெர ்மற்றும் அன்டன் ஜீலிங்கர ்ஆகிதயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இது "சிக்கலான ஃதபாட்டான்களில் தமற்சகாள்ளப்பட்ட தொதளனகள், சபல் ததற்றத்தின் 

ஏற்றத்தாழ்வு விதிமுளறகள் மீறப்படுவளத நிரூபித்தல் மற்றும் குவாண்டம் தகவல் 

அறிவியலின் முன்தனாடியாக திகழ்தல்" ஆகியவற்றிற்காக வெண்டி வழங்கப் படுகிறது. 

 இரண்டு துகள்கள் பிரிக்கப்பட்டாலும் அளவ ஒற்ளற அலகு தபால செயல்படுகின்ற, 

சிக்கலான குவாண்டம் நிளலகளளப் பயன்படுதத்ிச ் தொதளனகளள அவரக்ள் தமற் 

சகாண்டுள்ளனர.் 

 

 

சவதியியலுக்கான சநாபல் பரிசு 

 தவதியியலுக்கான தநாபல் பரிசு கதராலின் சபரத்டாஸி, மாரட்ன் சமல்டல் மற்றும் தபரி 

ஷாரப்்சலஸ் ஆகிதயாருக்குக் கூட்டாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது க்ளிக் சகமிஸ்ட்ரி எனப்படுகின்ற மூலக்கூறுகளள ஒன்றாக இளணக்கும் செயல் 

முளறக்காக வழங்கப்படுகிறது. 

 "கிளிக் சகமிஸ்ட்ரி" என்பது நமது உயிரணுக்களில் உள்ள மூலக்கூறுகளள ஒன்றாக 

இளணப்பதாகும். 
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 இவரக்ளின் இந்த ஆய்வுப் பணியானது, செல்களள ஆராய்வதற்கும் உயிரியல் செயல் 

முளறகளளக் கண்காணிப்பதற்கும் பயன்படுதத்ப்படுகிறது மற்றும் புற்றுதநாய்ச ்

சிகிெள்ெ மருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். 

 இதற்கு முன்பு 2001 ஆம் ஆண்டில் தநாபல் பரிசு சபற்ற ஷாரப்்சலஸ் தற்தபாது இரு முளற 

விருளதப் சபறும் ஐந்தாவது நபர ்ஆவார.் 

 

 

இலக்கியத்திற்கான சநாபல் பரிசு 

 பிசரஞ்சு எழுத்தாளர ் அன்னி எரன்ாக்ஸ் இலக்கியதத்ிற்கான தநாபல் பரிளெ சவன்று 

உள்ளார.் 

 இலக்கியப் பரிளெ சவன்ற முதல் பிசரஞ்சுப் சபண்மணி எரன்ாக்ஸ் ஆவார.் 

 "பாலினம், சமாழி மற்றும் வரக்்கம் சதாடரப்ான வலுவான தவறுபாடுகளால் நிளறந்த 

வாழ்க்ளகயிளன ஆய்வு செய்யும்" எரன்ாக்ஸ் தனது சுயெரிளத ொரந்்த உளரநளடப் 

பளடப்புகளுக்குப் புகழ் சபற்றவர ்ஆவார.் 
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அலமதிக்கான சநாபல் பரிசு 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான அடமதிக்கான வநாபல் பரிசு பின்ெரும் தனிநபர ் மற்றும் 

நிறுெனங்களுக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ளது.  

o கபலாரடஸச ்வசரந்்த மனித உரிடம ெழக்கறிஞர ்அகலஸ் பியாலியாட்ஸ்கி 

o ரஷ்ய மனித உரிடமகள் அடமப்பு – கமவமாரியல் மற்றும் 

o உக்வரனிய மனித உரிடமகள் அடமப்பு சிவில் உரிடமகளுக்கான டமயம் 

 

 

நான்சென் விருது 

 கஜரம்னியின் முன்னாள் அதிபர ் ஏஞ்சலா கமரக்்கல் சமீபதத்ில் நான்கசன் அகதி 

விருடதப் கபற்றார.் 

 2015 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் கமரக்்கல் அதிபராக இருந்த வபாது, கஜரம்னி 1.2 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான அகதிகடளயும் புகலிடக் வகாரிக்டகயாளரக்டளயும் 

குறிப்பாக சிரியாவிலிருந்து ெரவெற்றது. 

 நான்கசன் விருதுக் குழு நான்குப் பிராந்திய கெற்றியாளரக்டளயும் ககௌரவிதத்து. 

 இதன் இதர கெற்றியாளரக்ள் 

o அகமரிக்காவின் வகாஸ்டாரிகாவில் உள்ள அகதிகள் ஆதரவு வகாக்வகா கூட்டுறவு 

அடமப்பு 

o வமற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கமாரஷீியாவில் தன்னாரெ் அகதிகள் தீயடணப்பு 

குழு  

o ஆசியா மற்றும் பசிபிக் மற்றும் உள்நாட்டில் இடம் கபயரந்்த மக்களுக்கு உதவும் 

மனிதாபிமான அடமப்பான கமய்க்ஸி மியான்மர.்  

o ெட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மதத்ியக் கிழக்கில் உள்ள யாசிடி கபண்கள் மற்றும் 

கபண்களுக்கு மருதத்ுெ மற்றும் உளவியல் உதவிகடள ெழங்கும் ஈராக்கிய 

மகப்வபறு மருதத்ுெர.் 

 அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர ்ஆடணயரால் ஒெ்கொரு ெருடமும் நான்கசன் 

விருது ெழங்கப்படுகிறது. 
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சநாபல் பரிசு – சபாருளாதாரம் 

 சபன் S. சபரன்ான்தக, டக்ளஸ் W. டயமண்ட் மற்றும் பிலிப் H. டிப்விக் ஆகிதயார ்வங்கிகள் 

மற்றும் நிதி சநருக்கடிகள் குறிதத் ஆராய்ெச்ிக்காக 2022 ஆம் ஆண்டின் 

சபாருளாதாரத்திற்கான தநாபல் பரிளெ சவன்றுள்ளனர.் 

 இவரக்ளின் இந்த நவீன வங்கியியல் ஆராய்ெச்ி என்பது, வங்கிகள் ஏன் உள்ளன, 

சநருக்கடிகளில் அவற்ளற எவ்வாறு குளறவான தாக்கதத்ுடன் மீளெ ் செய்வது மற்றும் 

வங்கியின் வீழ்ெச்ிகள் எவ்வாறு நிதி சநருக்கடிகளள அதிகப்படுத்தச ் கசய்கின்றன 

என்பளதத் சதளிவுபடுதத்ுகிறது. 

 1980 ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியில் சபன் சபரன்ான்தக, டக்ளஸ் டயமண்ட் மற்றும் 

பிலிப் ளடப்விக் ஆகிதயாரால் இந்த ஆராய்ெச்ியின் சதாடக்கமானது நிறுவப்பட்டது. 

 நிதிெ ் ெந்ளதகளள ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் நிதி சநருக்கடிகளளக் ளகயாள்வதிலும் 

அவரக்ளின் பகுப்பாய்வுகள் மிகப்சபரிய அளவில் நளடமுளற ொரந்்த முக்கியதத்ுவம் 

வாய்ந்தளவ. 

 

 

சுப்பு ஆறுமுகம் 

 சதன் மாவட்டங்களின் நாட்டுப்புறக் களலயான வில்லுப்பாட்ளட தமிழகம் முழுவதும் 

பிரபலப்படுதத்ிய கவிஞர ்சுப்பு ஆறுமுகம் ெமீபதத்ில் காலமானார.் 

 சுடளல மாடன், எெக்கி அம்மன், முதத்ாரம்மன் தபான்ற நாட்டுப்புறத் சதய்வங்களின் 

தகாவில்களில் தகாளடக் காலத்தில் நளடசபறும் திருவிழாவின் தபாது வில்லுப்பாட்டு 

நடத்தப் படுகிறது. 

 சுப்பு ஆறுமுகம் பாடும் முளறகள், நூல்கள் மற்றும் ெமூகக் கருப்சபாருள்களுடன் கூடிய 

களதகளள இதில் அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 முக்குடப்பள்ளு, விறலிவிடு தூது தபான்ற சிறு இலக்கியப் பளடப்புகளில் வில்லுப் பாட்டு 

பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. 
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 முலாயம் சிங் யாதவ் 

 ெமாஜ்வாதி கட்சியின் நிறுவனர ்முலாயம் சிங் யாதவ் ெமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவர ்10 முளற ெட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், ஏழு முளற பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் 

ததரந்்சதடுக்கப்பட்டவர ்ஆவார.் 

 இவர ் பாதுகாப்பு அளமெெ்ராகவும், மூன்று முளற உதத்ரப் பிரததெ மாநிலத்தின் 

முதல்வராகவும் பணியாற்றினார.் 

 

விண்சவளிக்கு சென்ற முதல் அசமரிக்கப் பூரவ்ீக சபண்மணி 

 ஸ்வபஸ்எக்ஸ் நிறுெனமானது அதன் குழுவினர ் அடங்கிய விண்கலதத்ிடன சரெ்வதச 

விண்கெளி நிடலயதத்ிற்கு அனுப்பியது. 

 இந்தக் குழுவில் ஒரு ரஷ்ய விண்கெளி வீரர,் இரண்டு அகமரிக்கரக்ள் மற்றும் ஒரு 

ஜப்பானிய விண்கெளி வீரர ்ஆகிவயார ்இடம்கபற்றுள்ளனர.் 

 கடந்த இருபதாண்டுகளில் அகமரிக்க மண்ணில் இருந்து ஒரு ரஷ்ய நபருடன் விண்ணில் 

ஏெப்பட்ட முதல் விண்கலம் இதுொகும். 

 இந்த பயணக் குழுவின் தடலெர ்நிக்வகால் மான் ஆொர.்  

 இெர ்விண்கெளிக்குச ்கசல்லும் முதல் அகமரிக்கப் பூரவ்ீகப் கபண்மணி ஆொர.் 

 

பாராளுமன்ற அலமப்புகளுக்கு இலடயிலான ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர ்

 145வது பாராளுமன்ற அளமப்புகளுக்கு இடடயிலான ஒன்றியத்தின் தபரளவ தற்தபாது 

ருவாண்டாவின் கிகாலி நகரில் நளடசபற்று வருகிறது. 

 ஒடிொவின் மக்களளவ உறுப்பினர ் அபராஜிதா ொரங்கி, இந்தப் பாராளுமன்ற 

அளமப்புகளுக்கு இடடயிலான ஒன்றியதத்ின் செயற்குழு உறுப்பினராகத் 

ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஒரு ெரவ்ததெக் குழுவில் இந்தியா தனது பிரதிநிதிளயக் 

சகாண்டிருப்பது இதுதவ முதல் முளறயாகும். 

 1887 ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்ற அளமப்புகளுக்கு இளடப்பட்ட ஒன்றியமானது நிறுவப் 

பட்டது. 

 ததசியப் பாராளுமன்றங்களின் இந்த உலகளாவிய அளமப்பு சமாதத்ம் 178 வதசிய 

உறுப்பினரக்ளளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

மாற்று மருத்துவத்திற்கான ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் விருது 

 அலிகார ் முஸ்லிம் பல்கடலக்கழகத்டதச ் வசரந்்த வபராசிரியர ் ெஜாஹத் ஹுடசன் 

பாரம்பரியம், பங்களிப்பு மற்றும் மாற்று மருதத்ுெத்துக்கான சரெ்வதச விருதிடன 

கென்றுள்ளார.் 

 சயீத் கதாண்டு மற்றும் மனிதவநய அறக்கட்டடளயின் இரண்டாெது வஷக் சயீத் சரெ்வதச 

விருதிடன அெர ்கபற்றுள்ளார.் 
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 ஏற்கனவெ ஹுடசனுக்கு இரண்டு முடற ொழ்நாள் சாதடனயாளர ் விருதுகள் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 ஒருமுடற பல்கடலக்கழக மானியக் குழு மற்றும் ஆயுஷ் அடமசச்கம் ஆகியடெ 

இடணந்தும் மற்றும் பின்னர ் இந்திய ெனவிலங்கு நிறுெனம் மற்றும் ெனவிலங்கு 

அறிவியல் துடற ஆகியடெ இடணந்தும் அதடன ெழங்கின. 

 

ெர் லெயத் தனிெச்ிறப்பு விருது 

 தபராசிரியர ் பாரப்ரா சமட்கால்ஃப் அவரக்ளுக்கு அலிகார ் முஸ்லிம் பல்களலக் 

கழகதத்ின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ெர ்ளெயத் தனிெச்ிறப்பு விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 இந்த விருதானது அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர ் ெர ் ளெயத் அகமது கான் அவரக்ளின் 

205வது பிறந்த நாளன்று வழங்கப்படுகிறது. 

 தபராசிரியர ் சமட்கால்ஃப் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் முஸ்லீம் மக்களின் 

வரலாற்ளறப் பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார.் 

 

புக்கர் பரிசு 

 இலங்ளக எழுத்தாளர ்சஷஹான் கருணாதிலகா "The Seven Moons of Maali Almeida" என்ற 

அவரது புதினத்திற்காக புக்கர ்பரிளெ சவன்றுள்ளார.் 

 ளமக்தகல் ஒண்டாட்தஜவுக்குப் பிறகு, இந்த விருதிளனப் சபற்ற இலங்ளக நாட்டிளனெ ்

தெரந்்த இரண்டாவது எழுத்தாளர ்என்ற சபருளமளய இவர ்சபற்று உள்ளார.் 

 

டாக்டர ்திலீப் மஹலசனாபிஸ் 

 டாக்டர ்திலீப் மஹலவனாபிஸ் சமீபத்தில் காலமானார.் 

 1971 ஆம் ஆண்டு ெங்காளவதச விடுதடலப் வபாரின் வபாது, நிரம்பி ெழியும் அகதிகள் 

முகாம்களில் அெர ் ORS என்ற குடிநீடர அறிமுகம் கசய்து பலருக்குத் தனது வசடெடய 

ெழங்கி ெந்தார.் 

 அந்த காலக் கட்டத்தில் அங்குப் பரெலாக பரவி ெந்த காலரா மற்றும் ெயிற்றுப் வபாக்கு 

வபான்ற வநாய்கள் அெடர ORS என்ற குடிநீடரக் கண்டுபிடிப்பதற்கு ெழி ெகுத்தது. 
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 அெரது இந்தச ் சிறப்பு மருந்தானது "20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான மருதத்ுெக் 

கண்டுபிடிப்பு" என்று தி லான்கசட் அடமப்பினால் அடழக்கப்படுகிறது. 

 2002 ஆம் ஆண்டில், டாக்டர ் திலீப் மஹாலனாபிஸ் மற்றும் டாக்டர ் நதானிவயல் எஃப் 

பியரஸ்் ஆகிவயார ் ொய்ெழி நீரச்ச்தத்ு இழப்பீட்டிடன ஈடு கசய்தல் சிகிசட்சடயக் 

கண்டுபிடிதத்ுச ்கசயல்படுத்தியதற்காக ககாலம்பியா பல்கடலக்கழகதத்ினால் ெழங்கப் 

பட்ட கபாலின் பரிசிடனப் கபற்றனர.் 

 

பசலான் டி'ஓர ்அல்லது ஃசபமினின் விருது 

 

 பிரஞ்சு நாட்டடச ் வசரந்்த கதாழில்முடறக் கால்பந்து வீரரான ரியல் மாட்ரிட் அணியின் 

கரீம் கபன்சிமா, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆடெருக்கான பவலான் டி'ஓர ்(தங்கப் பந்து விருது) 

விருதிடன கென்றுள்ளார.் 

 இெர ்இந்தப் பரிடச கென்ற 5ெது பிகரஞ்சுக்காரர ்ஆொர.் 

 ஸ்கபயின் நாட்டிடனச ் வசரந்்த ஒரு கதாழில்முடறக் கால்பந்து வீராங்கடனயான 

பாரச்ிவலானா கால்பந்து அணியின் அகலக்ஸியா புட்கடல்லாஸ், 2ெது முடறயாக 

கபண்களுக்கான பவலான் டி'ஓர ் விருது அல்லது பவலான் டி'ஓர ் ஃகபமினின் விருடத 

கென்றுள்ளார.் 

 

 

Award  Winner 

Ballon d’Or (Men) Real Madrid’s Karim Benzema 

Ballon d’Or (Women) Alexia Putellas (Barcelona) 

Kopa Award Gavi (Barcelona) 

Gerd Muller Award Robert Lewandowski (Barcelona) 

Yashin Trophy Thibaut Courtois (Real Madrid) 

Club of the Year Award Manchester City 

Socrates Award Sadio Mane (Liverpool) 
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‘101 ஊஞ்ெல்’ உலக ொதலனப் புத்தகம் 

 சவுத் இந்தியன் ெங்கியானது, 101 ஊஞ்சல்கடள நிறுவி அெற்டற இயக்கச ்கசய்ததற்காக 

உலக சாதடனப் புதத்கத்தில் இடம் கபற்றது. 

 

 அந்த ெங்கியானது ‘ஒன்னிசச்ிருக்கம் ஊஞ்சலாடம்’ என்ற நிகழ்டெ ஏற்பாடு கசய்து 

உள்ளது. 

 வமலும் அது 101 ஊஞ்சல்கடள நிறுவி ஊஞ்சலாடியதற்காக உலக சாதடனப் புத்தகத்தில் 

இடம் கபற்றுள்ளது. 

 ‘ஒன்னிசச்ிருக்கம் ஊஞ்சலாடம்’ என்ற நிகழ்வில் தற்வபாது நடடகபற்று ெரும் திருவிழா  

காலங்களில் ஒற்றுடம மற்றும் கசழிப்டபக் ககாண்டாடுெதற்காக மக்கள் கபரும் அளவில் 

கூடினர.் 

 இதற்காகப் பாரம்பரிய முடறயில் மரம் மற்றும் கயிறு ஆகியடெ பயன்படுத்தி ஊஞ்சல் 

கசய்யப்பட்டது. 

 

ெரவ்சதெ விண்சவளி நிலலயத்தில் திலரப்படம் 

 ஹாலிவுட் நடிகர ் டாம் குரூஸ் விண்கெளியில் படம் எடுத்த முதல் நடிகர ் என்ற 

கபருடமடயப் கபற்றுள்ளார.் 

 பிரம்மாண்ட கசலவில் உருொகி ெரும் இப்படதத்ின் காட்சிகள் சரெ்வதச விண்கெளி 

நிடலயத்தில் படமாக்கப்படவுள்ளது. 

 இந்தக் குழு தற்வபாது நாசா மற்றும் எவலான் மஸ்க்கின் ஸ்வபஸ்எக்ஸ் நிறுெனதத்ுடன் 

இடணந்து சுமூகமான படத் தயாரிப்பிடன வமற்ககாள்ெதடன உறுதி கசய்ெதற்காக 

பணியாற்றி ெருகிறது. 

 விண்கெளியில் திடரப்படம் எடுக்கும் முதல் ஹாலிவுட் ஸ்டுடிவயா நிறுெனம் இதுொகும். 

 

சிசயால் ொரங் திருவிழா 

 சிவயாலில் உள்ள இந்தியத் தூதரகதத்ின் ெருடாந்திர முதன்டமயானக் கலாசச்ார 

நிகழ்சச்ியான 8ெது ‘சாரங்-ககாரியக் குடியரசில் இந்தியாவின் திருவிழா’ ஆனது 

சமீபதத்ில் நிடறெடடந்தது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட சாரங் ஒரு முக்கிய இந்தியக் கலாசச்ார விழாொக 

உருகெடுத்துள்ளது. 

 சாரங் என்ற கசால் ககாரியரக்ள் மற்றும் இந்தியரக்ள் இருெருக்கும் கபாருந்தும் 

ெடகயில் மிகவும் அரத்த்முள்ள விளக்கத்டதக் ககாண்டுள்ளது. 

 ககாரிய கமாழியில் சாரங் என்றால் ‘அன்பு’ என்றும் இந்தியாவிடனப் கபாருத்தெடர 

இந்த கசால் ‘இந்தியாவின் கெெ்வெறு நிறங்கடளக் குறிக்கும் பன்முகத் தன்டம’ என்றும் 

கபாருள்படும். 
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14வது உலக நறுமணப் சபாருட்கள் மாநாடு 

 14ெது உலக நறுமணப் கபாருட்கள் மாநாடானது அடுத்த ஆண்டு மகாராஷ்டிராவின் 

மும்டப நகரில் நடடகபற உள்ளது. 

 இது நறுமணப் கபாருட்கள் துடறயின் நிடல மற்றும் சொல்கள் பற்றிய புரிதடல 

வமம்படுதத்ுெதற்கான ஒரு தளத்டத உருொக்கும் ெடகயிலான உலகளாவிய நறுமணப் 

கபாருட்கள் துடறயின் சந்திப்பாகும். 

 இது முதன்முடறயாக 1990 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது.  

 அதன் பின்னர,் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 13 மாநாடுகள் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த 14ெது மாநாட்டிடன இந்திய நறுமணப் கபாருட்கள் ொரியம் ஏற்பாடு கசய்ய 

உள்ளது. 

 இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுரு, "குறிக்வகாள் 2030: SPICES (நிடலத்தன்டம – உற்பத்தித் திறன் - 

புதுடம - ஒதத்ுடழப்பு - சிறப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு)" என்பதாகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டு உலக நறுமணப் கபாருட்கள் மாநாடானது, G20 நிகழ்ொக ஏற்பாடு 

கசய்யப் பட உள்ளது. 

 

 

K.P. அஸ்வினி 
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 ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிடமகள் ஆடணயதத்ின் (UNHRC) ஒரு சிறப்பு 

அறிக்டகயாளராக K.P. அஸ்வினி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய மற்றும் ஆசியப் கபண் இெர ்ஆொர.் 

 கஜனீொ நகரில் அடமந்துள்ள, 47 உறுப்பினரக்டளக் ககாண்ட ஐக்கிய நாடுகள் 

சடபயின் மனித உரிடமகள் ஆடணயமானது ஆறு ெருடக் காலதத்ிற்கான டாக்டர ்

அஷ்வினியின் பதவி நியமனத்டத அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 

அசமரிக்க இந்திய உத்திொர ்கூட்டாண்லம மன்றத்தின் வாழ்நாள் ொதலனயாளர் 

விருது 

 அகமரிக்க இந்திய உத்திசார ் கூட்டாண்டம மன்றதத்ின் (USISPF) ொழ்நாள் 

சாதடனயாளர ் விருதானது HCL நிறுெனத்தின் நிறுெனர ்ஷிெ் நாடாரக்்கு ெழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது கதாழில்நுட்பத் துடறயில் அெரது பங்களிப்பு மற்றும் கல்வித் துடறயில் அெர ்

வமற்ககாண்ட முன்கனடுப்புகளுக்காக ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இெர ் தனது ஷிெ் நாடார ் அறக்கட்டடள மூலம் 1.1 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்டள 

சமுதாய நலத் திட்டங்களில், குறிப்பாக கல்வித் துடறயில் முதலீடு கசய்துள்ளார.் 

 அெரது அறக்கட்டடள நிறுெனங்களின் தாக்கமானது, தாழ்டமயான, புவியியல் ரதீியாக, 

கதாடலதூரப் பகுதிகள் வபான்ற பகுதிகளில் இருந்து தங்கள் பயணத்டத கதாடங்கிய 

திறன்மிக்க மாணெரக்ளின் விருப்பங்கடள நிடறவெற்றுகிறது. 

 

ஆல்பர் சடாட்ஜர ்அறிவியல் குறியீடு 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஆல்பர ் வடாட்ஜர ் (AD) அறிவியல் குறியீட்டில் ஐம்பதத்ிரண்டு இந்திய 

விஞ்ஞானிகள் உலகின் முன்னணி இரண்டு சதவீத அறிவியலாளரக்ள் பட்டியலில் இடம் 

கபற்றுள்ளனர.் 

 உலகின் முன்னணி 2 சதவீத அறிவியலாளரக்ள் பட்டியலில் இந்தியா 21ெது இடதத்ில் 

உள்ள நிடலயில் உலகின் தடலசிறந்த அறிவியலாளரக்ள் பட்டியலில் 4,935 நபரக்ளுடன் 

அகமரிக்கா இடம் கபற்றுள்ளது. 

 50,245 இந்திய அறிவியலாளரக்ளுடன் 216 நாடுகளின் அறிவியலாளரக்ள் "கபாதுத் தர 

ெரிடசயில்" பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர.் 

 இது தனிநபர ் அறிவியலாளரக்ளின் அறிவியல் கசயல்திறன் மற்றும் அறிவியல் 

உற்பத்தித் திறன் மதிப்பு கூட்டலின் அடிப்படடயிலான தரெரிடச மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அடமப்பு ஆகும். 

 உலகின் முன்னணி 2 சதவீத அறிவியலாளரக்ள் பட்டியலில் ஹாரெ்ரட்ு பல்கடலக் கழகம் 

அதிக எண்ணிக்டகயிலான அறிவியலாளரக்டளக் ககாண்டுள்ளது. 

 அடதத் கதாடரந்்து ஸ்டான்வபாரட்் பல்கடலக்கழகம் மற்றும் ஆக்ஸ்வபாரட்ு பல்கடலக் 

கழகம் ஆகியடெ உள்ளன. 
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விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

இந்திய அணியின் வரலாற்றுெ ்ொதலன 

 2022-25 ஆம் ஆண்டு ICC மகளிர ் கிரிக்ககட் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் பங்தகற்ற ஆறு 

தபாட்டிகளிலும் இந்திய அணி சவற்றி சபற்று புதிய வரலாறு ஒன்டறப் பளடத்து உள்ளது. 

 இங்கிலாந்து நாட்டில் நளடசபற்ற தபாட்டியில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரு 

தரப்புத் சதாடரில் 23 ஆண்டுகளில் இந்திய அணி சபற்ற முதல் சவற்றி இதுவாகும். 

 1999 ஆம் ஆண்டில் நளடசபற்ற இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான சவளிநாட்டு ஒருநாள் 

சதாடளர சவன்ற இந்திய மகளிர ் அணியின் தளலவராக ெந்தரக்ாந்தா அஹீர ்

விளங்கினார.் 

 

 

ஜூலன் சகாஸ்வாமி 

 மகளிர ் கிரிக்சகட் வீராங்களனயான வமற்கு ெங்காளதத்ின் ஜூலன் தகாஸ்வாமி 

அளனத்து வளகயானப் வபாட்டிகளிலிருந்தும் ஓய்வு சபறுவதாக அறிவிதத்ுளார.் 

 அவர ் 204 ஆட்டங்களில் 255 விக்சகட்டுகளுடன் அெர ் தனது விளளயாட்டுத் துளற 

வாழ்க்ளகளய நிளறவு செய்தார.்  

 இது ஒருநாள் மகளிர ்தபாட்டியில் இவர ்தமற்சகாண்ட ொதளனயாகும். 

 இருபது ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக அவரது விளளயாட்டுத் துளற வாழ்க்ளக நீள்கிறது.  

 சபண்கள் ெரவ்ததெ கிரிக்சகட் துளறயில் மிக நீண்ட காலம் பங்தகற்ற இரண்டாவது 

சபண்மணி இவர ்ஆவார.் 

 அவர ் 12 சடஸ்ட் தபாட்டிகள், 204 ஒருநாள் தபாட்டிகள் மற்றும் 68 டி20 தபாட்டிகளில் 

இந்தியா ொரப்ாக பங்தகற்று அளனத்து வடிவப் தபாட்டிகளிலும் வசரத்த்ு கமாதத்ம் 355 

விக்சகட்டுகளள வீழ்தத்ியுள்ளார.் 

 அவர ் 2005, 2009, 2013, 2017 மற்றும் 2022 ஆகிய ஐந்து ஒருநாள் உலகக் தகாப்ளபப் 

தபாட்டிகளில் பங்தகற்றுள்ளார.்   
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 மகளிர ் உலகக் தகாப்ளபப் தபாட்டியின் வரலாற்றில் அதிக விக்சகட்களள வீழ்தத்ிய 

முன்னணி வீராங்கடனயாக இவர ்திகழ்கிறார.் 

 மகளிர ் கிரிக்சகட் தபாட்டியின் ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 250க்கும் அதிகமான 

விக்சகட்டுகளள வீழ்த்திய ஒதர தவகப்பந்து வீெெ்ாளர ் என்ற சபருளமளயயும் அவர ்

சபற்றுள்ளார.் 

 

 

36வது சதசிய விலளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 

 குஜராத ்மாநிலத்தின் அகமதாபாத் நகரில் நளடசபற உள்ள 36வது ததசிய விளளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளளப் பிரதமர ்அவரக்ள் ெமீபதத்ில் சதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 இந்தப் தபாட்டியில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 ஒன்றியப் பிரததெங்களளெ ் தெரந்்த 

அணிகள் பங்தகற்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 லடாக் மற்றும் தாத்ரா மற்றும் நகர ்ஹதவலி மற்றும் டாமன் மற்றும் ளடயூ ஆகிய இரண்டு 

புதிய ஒன்றியப் பிரததெங்கள் இந்த ஆண்டு ததசிய விளளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் முதல் 

முளறயாகப் பங்தகற்க உள்ளது. 

 இந்த விளளயாட்டு தபாட்டிகளின் முந்ளதயப் பதிப்பானது 2015 ஆம் ஆண்டில் 

தகரளாவில் நளடசபற்றது. 

 

சபரல்ின் மாரத்தான் 2022 

 எலியுட் கிப்தொஜ் சபரல்ின் மாரத்தான் தபாட்டியில் 2:01:09 என்ற தநரத்தில் கடந்து தனது 

சொந்த உலகச ்ொதளனளய முறியடித்தார.் 

 சஜரம்னியின் தளலநகரில் நளடசபற்ற இந்தப் பந்தயத்தில் சகன்யாவின் ஓட்டப் பந்தய 

வீரர,் ஆண்களுக்கான தபாட்டியில் உலகச ்ொதளனளயப் பளடத்தது இது இரண்டாவது 

முளறயாகும். 

 42.2 கிமீ பந்தயத்தில் கிப்தொஜின் முந்ளதய சிறந்தச ் ொதளனப் பதிவானது 2018 ஆம் 

ஆண்டில் அளமக்கப்பட்ட 2:01:39 என்ற ொதளனயாகும். 
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 எத்திதயாப்பியாவின் டிஜிஸ்ட் அசெபா, 2:15:37 என்ற ொதளனயில் சபண்களுக்கான 

தபாட்டியில் சவற்றி சபற்றுள்ளார.்  

 இது வரலாற்றில் மூன்றாவது தவகமான ஓட்டப் பதிவாகும். 

 

 

டி20 சபாட்டியில் அதிகப் சபாட்டிகளில் பங்சகற்ற வீரர ்

 

 டி20 தபாட்டிகளின் வரலாற்றில் 400 தபாட்டிகளில் விளளயாடிய முதல் இந்தியர ்என்றப் 

சபருளமளய தராஹித் ெரம்ா சபற்றார.் 

 அவளரத் சதாடரந்்து 368 டி20 தபாட்டிகளில் விளளயாடியப் சபருளமயிளன திதனஷ் 

காரத்த்ிக் சபற்றுள்ளார.் 

 ததானி 361 தபாட்டிகளில் விளளயாடியதன் மூலம் 3வது இடதத்ில் உள்ளார.் 

 விராட் தகாலி தனது 354வது டி20 தபாட்டியில் பங்தகற்று வருகிறார.் 

 614 தபாட்டிகளில் பங்தகற்றதன் மூலம்  கீரன் சபால்லாரட்் பட்டியலில் முதலிடதத்ில் 

உள்ளார.் 

 இவளரத் சதாடரந்்து ட்ளவன் பிராதவா (556), தஷாயப் மாலிக் (481), கிறிஸ் சகய்ல் (463), 

சுனில் நளரன் (435), ரவி தபாபாரா (429), ஆண்ட்தர ரெல் (428), தடவிட் மில்லர ் (403) 

ஆகிதயார ்தராஹித்துக்கு முன்னதாக இடம் சபற்றுள்ளனர.் 
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FIH மகளிர ்சபாட்டியின் இந்த ஆண்டிற்கான எழுெச்ி நாயகி 

 2021-22 ஆம் ஆண்டு FIH ஸ்டார ்விருது விழாவில் இந்திய ஹாக்கி அணியின் மும்தாஜ் கான் 

FIH மகளிர ்தபாட்டியின் இந்த ஆண்டிற்கான எழுெச்ி நாயகியாக அறிவிக்கப் பட்டார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டு FIH மகளிர ் ஹாக்கி தபாட்டிகளில் இந்தியாவிதலதய அதிகளவு தகால் 

அடிதத் வீராங்களனயாக மும்தாஜ் உருசவடுதத்ார.் 

 பிரான்சின் திதமாதி கிசளசமன்ட் FIH ஆண்களுக்கான ஆண்டின் சிறந்த எழுெச்ி 

நாயகராகத் ததரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

 

 

மல்லாகம்ப் சபாட்டி 

 மல்லாகம்ப் என்பது 36ெது வதசிய விடளயாட்டுப் வபாட்டியின் ஒரு பகுதியாக உள்ள 

இந்திய உள்நாட்டு விடளயாட்டு ஆகும். 

 இந்த ஆண்டு 36ெது வதசிய விடளயாட்டுப் வபாட்டிகளில் வசரக்்கப்பட்ட ஐந்து புதிய 

விடளயாட்டுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 வகவலா இந்தியா பல்கடலக் கழக விடளயாட்டுப் வபாட்டியில் இந்த விடளயாட்டு 

அறிமுகமானது. 
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இரானி டிராபி 2022 

 2019-2020 ஆண்டின் ரஞ்சிக் வகாப்டபச ் சாம்பியனான சவுராஷ்டிரா அணிடய வீழ்த்தி 

இரானிக் வகாப்டபப் பட்டத்டத கரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணி கென்றது. 

 இரானி டிராபி மாஸ்டரக்ாரட்ு இரானி டிராபி என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியாவில் நடடகபறும் கடஸ்ட் வபாட்டி ெடிெ கிரிக்ககட் வபாட்டியாகும். 

 இது தற்வபாடதய ரஞ்சி டிராபி கெற்றியாளருக்கும் எஞ்சிய மற்ற இந்தியக் கிரிக்ககட் 

அணிக்கும் இடடவய ஆண்டுவதாறும் விடளயாடப் படுகிறது. 

 இது இந்தியக் கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு ொரியதத்ால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

FIH ஆண்டின் சிறந்த சகால்கீப்பரக்ள் 

 இந்திய மகளிர ் ஹாக்கி அணியின் தளலவரான ெவிதா புனியா, மகளிர ் பிரிவில் FIH 

ஆண்டின் சிறந்த தகால்கீப்பர ்பட்டத்ளதப் சபற்றார.் 

 ஆடவர ்பிரிவில் மூத்த தகால்கீப்பர ்P.R. ஸ்ரீதஜஷ் ஆண்டின் ஆண்டின் சிறந்த தகால் கீப்பர ்

பட்டத்ளதப் சபற்றார.் 

 FIH ஆண்டின் சிறந்த தகால்கீப்பர ் பட்டத்ளத இரண்டு முளற சபற்ற மூன்றாவது நபர ்

ஸ்ரீதஜஷ் ஆவார.் 

 இந்தப் தபாட்டித் சதாடரின் தபாது ஸ்ரீதஜஷ் 250 ெரவ்ததெப் தபாட்டிகளில் பங்தகற்றார.் 

 இவர ்இந்த ொதளனளயப் பளடத்த எட்டாவது இந்தியர ்மற்றும் தகால் கீப்பர ்ஆவார.் 

 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்த விருது அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டதில் இருந்து, இந்தப் பட்டதத்ிளன 

சவன்ற மூன்றாவது தடகள வீராங்களன ெவிதா ஆவார.் 

 

36வது சதசிய விலளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 2022 

 

 2022 ஆம் ஆண்டில் 36வது ததசிய விளளயாட்டுப் தபாட்டிகளள குஜராத் மாநிலம் முதல் 

முளறயாக ஏற்பாடு செய்து நடதத்ியது. 

 இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கதத்ின் சிறந்த மாநிலப் பட்டத்திளன மகாராஷ்டிரா சபற்றது. 

 ெஜன் பிரகாஷ் சிறந்த ஆண் தடகள வீரராக (5 தங்கம், 2 சவள்ளி, 1 சவண்கலம்) ததரவ்ு 

செய்யப் பட்டார.் 

 கரந்ாடகாளவெ ்தெரந்்த சவறும் 14 வயதத ஆன ஹஷிகா ராம்ெந்திரா, 6 தங்கம் மற்றும் 1 

சவண்கலத்துடன் சிறந்தப் சபண் தடகள வீராங்களனக்கானப் பட்டதள்த சவன்றார.் 

Rank Team Gold Silver Bronze Total 

1 Services 61 35 32 128 

2 Maharashtra 39 38 63 140 

3 Haryana 38 38 40 116 

4 Karnataka 27 23 38 88 

5 Tamil Nadu 25 22 27 74 
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 குஜராதத்ின் 10 வயது செௌரய்ஜித் ளகதர (மல்லகாம்ப்) விளளயாட்டுப் தபாட்டிகளின் 

‘அதிகம் புகழப்படும்’ நாயகராக உருசவடுதத்ு, பதக்கம் சவன்ற இளம் நபர ் என்ற 

சபருளமளயப் சபற்றார.் 

 அடுத்த ஆண்டு அக்தடாபர ்மாதத்தில் 37வது ததசிய விளளயாட்டுப் தபாட்டிகளள தகாவா 

நடத்த உள்ளதாக இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் உறுதி செய்துள்ளது. 

 

700வது கிளப் சகால் 

 கிறிஸ்டியாவனா கரானால்வடா தனது ொழ்க்டகயில் 700ெது கிளப் வகாடல அடிதத்தன் 

மூலம் மற்கறாருச ்சாதடனடய முறியடித்தார.் 

 இந்தத் தற்வபாடதயத் தடலமுடறயில் கால்பந்து ெரலாற்றில் ஏழு முடற நூறு 

வகால்கடள அடித்த முதல் மற்றும் ஒவர வீரர ்என்ற கபருடமடய இெர ்கபற்றுள்ளார.் 

 அெரது 700ெது கிளப் வகால், 691 வகால்கடள அடிதத் அரக்ஜன்டினாவிடனச ் வசரந்்த 

முன்னணி வீரர ்லிவயானல் கமஸ்ஸிடய விட இெடர முன்வனறச ்கசய்தது. 

 

 

சஜாதி யார்ராஜி 

 தஜாதி யரர்ாஜி 2022 ததசிய விளளயாட்டுப் தபாட்டியில் 13 வினாடிகளுக்கு குளறவான 

தநரத்தில் ஓடி, மகளிருக்கான 100 மீட்டர ்தளட ஓட்டத்தில் சவற்றி சபற்று தங்கப் பதக்கம் 

சவன்ற முதல் இந்தியப் சபண்மணி என்ற சபருளமளயப் சபற்று வரலாறு 

பளடதத்ுள்ளார.் 

 ஆந்திரப் பிரததெ மாநிலதத்ின் ொரப்ாக பங்தகற்று, இறுதிப் தபாட்டியில் 12.79 

வினாடிகளில் கடந்து தனது சொந்த ததசியச ்ொதளனளய முறியடிதத்ார.் 

 முன்னதாக, தஜாதி யரர்ாஜி மகளிருக்கான 100 மீட்டர ் தபாட்டியில் ஸ்ப்ரிண்டர ்

வீரரக்ளான  ளலம் டூட்டி ெந்த் மற்றும் ஹிமா தாஸ் ஆகிதயாளரப் பின்னுக்குத் தள்ளி, 

தங்கம் சவன்றார.் 
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சதாம்மராஜு குசகஷ் 

 இந்திய இளம்சபண் தடானாரும்மா குதகஷ் தற்தபாது நளடசபற்று வரும் எயிம்செஸ் 

தரபிட் ஆன்ளலன் தபாட்டியில் தமக்னஸ் காரல்்ெளனத் ததாற்கடித்து வரலாறு 

பளடதத்ார.் 

 உலக ொம்பியனான அவளரத ் ததாற்கடிதத் இளம் வீரர ் என்ற சபருளமளய இவர ்

சபற்றுள்ளார.் 

 முன்னதாக 19 வயதான ெக தபாட்டியாளரான அரஜ்ுன் எரிளகசி உலக ொம்பியளன 

வீழ்த்தி தனது முதல் சவற்றிளயப் பதிவு செய்தார.் 

 16 வயதுளடய மற்சறாரு இந்திய இளளஞரான R. பிரக்ஞானந்தா, ஏற்கனதவ இந்த 

ஆண்டில் இரண்டு முளற காரல்்ெளன வீழ்தத்ியுள்ளார.் 

 

சகரம் உலக ொம்பியன் 

 மவலசியாவின் லங்காவியில் நடடகபற்ற 8ெது உலக வகரம் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் 

பீகாரின் ராஷ்மி குமாரி அவமாக கெற்றியிடனப் கபற்றுள்ளார.் 

 சந்தீப் டடெ் ஆடெரக்ளுக்கான இரட்டடயர ் பிரிவில் அப்துல் ரஹ்மாடன வீழ்த்திப் 

பட்டத்டத கென்றார.் 

 இந்தியா இதற்கு முன்பு இலங்டக மற்றும் அகமரிக்கா அணிகடள வீழ்த்தி முடறவய 

ஆண்கள் மற்றும் கபண்கள் அணி பட்டங்கடள கென்றிருந்தது. 

 கடந்த முடற இலங்டக அணியிடம் இந்திய அணி பட்டத்டதத் தெற விட்டது. 

 

செப்டம்பர ்மாதத்தின் சிறந்த ICC வீரர ்

 சரெ்வதச கிரிக்ககட் சடபயானது, 2022 ஆம் ஆண்டின் கசப்டம்பர ்மாதத்திற்கான சிறந்த 

வீரரக்ளுக்கான விருதுகளின் கெற்றியாளரக்டள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்திய மகளிர ்அணியின் தடலெர ்ஹரம்ன்ப்ரதீ் கவுர ் ICCயின் இந்த மாததத்ின் சிறந்த 

வீராங்கடனக்கான விருடதப் கபற்றுள்ளார.் 

 பாகிஸ்தான் வீரர ்முகமது ரிஸ்ொன் ICCயின் இந்த மாதத்தின் சிறந்த வீரரக்்கான விருடத 

கென்றுள்ளார.் 

 ஹரம்ன்ப்ரதீ் கவுர ் இந்த விருதிடன கென்ற இந்தியாவின் முதல் கபண் கிரிக்ககட் 

வீராங்கடன என்ற கபருடமடயப் கபற்றார.் 

 

2023 ஆம் ஆண்டு FIFA மகளிர் உலகக் சகாப்லப சபாட்டியின் உருவெ ்சின்னம் 

 2023 ஆம் ஆண்டு FIFA மகளிர ் உலகக் வகாப்டப ஆஸ்திவரலியா & நியூசிலாந்து 

வபாட்டியின் அதிகாரப்பூரெ் உருெச ்சின்னமாக தசுனி எனப்படும் ஒரு வெடிக்டகயான 

விலங்கினமான, கால்பந்துப் வபாட்டிடய  விரும்புகின்ற ெடகயில் அடமந்த கபன்குயின் 

கெளியிடப் பட்டது. 

 2023 ஆம் ஆண்டு FIFA மகளிர ் உலகக் வகாப்டபப் வபாட்டியானது 9ெது வபாட்டித ்

கதாடராகும். 

 2 நாடுகள் இடணந்து இந்தப் வபாட்டிடய நடதத்ுெது இதுவெ முதல் முடறயாகும். 
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 இந்தப் வபாட்டியானது ஆஸ்திவரலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இடடவய 

பிரிதத்ு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உணவு வீணடித்தல் மற்றும் கழிவுகள் பற்றிய ெரவ்சதெ விழிப்புணரவ்ு தினம் – 

செப்டம்பர ்29 

 இந்த தினம் அனுெரிக்கப்படுவதால் உணவு வீணடிதத்ல் மற்றும் உணவுக் கழிவுகளள 

குளறதத்ல் பற்றிய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவதில் குறிப்பிடதத்க்கப் பங்களிப்ளப 

அளிக்கும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் ெளப இந்தத் தினதத்ிளன அங்கீகரித்து 

உள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெளபயின் உணவு மற்றும் ஊட்டெெ்தத்ு அளமப்பு (FAO) மற்றும் ஐக்கிய 

நாடுகள் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அளமப்பு (UNEP) ஆகியளவ இந்தத் தினத்ளத 

அனுெரிப்பதற்காக ஒன்றிளணந்துள்ளன. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருதத்ுரு, 'மக்கள் மற்றும் கிரகத்திற்காக 

உணவுகளள வீணடிதத்ல் மற்றும் கழிவுகளள நிறுத்துங்கள்’ என்பதாகும். 

 உலகின் 14 ெதவீத உணவானது அறுவளடக்கும் சில்லளற விற்பளனக்கும் இளடப் பட்ட 

செயல்முளறகளில் இழக்கப் படுகிறது. 
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 சில்லளற விற்பளனயிலும் நுகரவ்ு அளவிலும் 17 ெதவீத உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த உணவு வீணடித்தல் மற்றும் கழிவுகள் ஆனது சமாத்த உலகளாவியப் பசுளம இல்ல 

வாயு சவளிதயற்றதத்ில் 8-10 ெதவீதப் பங்கிளனக் சகாண்டுள்ளது. 

 

ெரவ்சதெ முதிசயார ்தினம் - அக்சடாபர் 01 

 1990 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 14 ஆம் தததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ் ெளபயானது 

அக்தடாபர ்01 ஆம் தததியிளன ெரவ்ததெ முதிதயார ்தினமாக அறிவித்தது. 

 1982 ஆம் ஆண்டு முதுளம பற்றிய உலகச ் ெளபயால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட, முதுளம 

குறித்த வியன்னா ெரவ்ததெ செயல் திட்டம் தபான்ற முன்சனடுப்புகள் இதற்கு முன்னதாக 

தமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

 இந்தத் தினதத்ிற்கான முதன்ளம கருதத்ுரு, "மாறி வரும் உலகில் முதிதயாரக்ளின் 

சநகிழ்திறன்" என்பதாகும். 

 

சதசியத் தன்னாரவ் இரத்த தான தினம் - அக்சடாபர் 01 

 இரத்தத் தானம் செய்வதன் முக்கியத்துவம் பற்றியும், இந்த உன்னத தநாக்கத்துடன் 

சதாடரப்ுளடய நன்ளமகள் பற்றியும் விழிப்புணரள்வப் பரப்புவளத இந்தத் தினம் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தினமானது டாக்டர ் சஜய் தகாபால் ஜாலி அவரக்ள் ஆற்றிய மகதத்ானப் 

பங்களிப்ளப அங்கீகரிதத்ு அவருளடயப் பிறந்தநாளிளன நிளனவு கூரும் விதமாக 

அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 இவர ் இந்தியாவில் தன்னாரவ் இரத்தத் தான இயக்கதத்ிற்கு ஒரு முன்தனாடியாக 

திகழ்ந்தார.்  

 தமலும், இவர ் இரத்த மாற்றத ் துளறயில் ெரவ்ததெ அளவில் பிரபலமாக அறியப்பட்ட 

நிபுணர ்ஆவார.் 

 இவர ்"இந்தியாவில் இரத்தமாற்ற மருதத்ுவத்தின் தந்ளத" என்று கருதப்படுகிறார.் 

 இந்திய இரதத்மாற்று மற்றும் தநாய் தடுப்பூக்கி ஆய்வியல் ெங்கமானது 1975 ஆம் ஆண்டு 

அக்தடாபர ்01 ஆம் தததியன்று இந்தத் தினதத்ிளன முதன்முளறயாக அனுெரிதத்து. 

 

உலக லெவ தினம் - அக்சடாபர ்01 

 ளெவ வாழ்க்ளக முளறயின் சநறிமுளற, சுற்றுெச்ூழல், சுகாதாரம் மற்றும் மனிதம் 

ொரந்்த நன்ளமகள் பற்றிய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ச ் கசய்வளத இந்தத் தினம் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 அக்தடாபர ்மாதமானது ளெவ விழிப்புணரவ்ு மாதமாகவும் அனுெரிக்கப்படுகிறது 

 உலக ளெவ தினமானது 1977 ஆம் ஆண்டில் வட அசமரிக்க ளெவ ெங்கத்தினால் (NAVS) 

நிறுவப் பட்டது. 

 1978 ஆம் ஆண்டில் ெரவ்ததெ ளெவ உணவு முளற பின்பற்றுதவார ்ெங்கதத்ினால் இந்தத் 

தினம் அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 
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உலக கடல்ொர ்தினம் - செப்டம்பர் 29 

 இந்தத் தினமானது செப்டம்பர ்மாதத்தின் களடசி வியாழக்கிழளமயன்று ெரவ்ததெ கடல் 

ொர ்அளமப்பினால் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 கடல் பாதுகாப்பு மற்றும் கடல் சூழல் குறிதத்ு சபாதுமக்களின் கவனத்ளத ஈரப்்பதில் இந்த 

தினம் கவனம் செலுத்துகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத ் தினதத்ின் கருத்துரு, ‘பசுளமயான கப்பல் 

தபாக்குவரதத்ுக்கான புதிய சதாழில்நுட்பங்கள்’ என்பதாகும். 

 

சதசிய ஓய்வூதிய அலமப்பிற்கான தினம் - அக்சடாபர ்01 

 ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற மற்றும் தமம்பாட்டு ஆளணயமானது அக்தடாபர ் 01 ஆம் 

தததிளயத் ததசிய ஓய்வூதிய அளமப்பு தினமாக (NPS திவாஸ்) அனுெரிக்கிறது. 

 இந்தியக் குடிமக்கள் மதத்ியில், அவரக்ளின் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதிச ் சுதந்திரதத்ுடன் 

வாழ்வது குறிதத்ு சதரியப்படுதத்ி, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்ளத அதிகம் 

பரவெ ்செய்வது அதளன ஊக்குவிப்பளத இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

ெரவ்சதெ அகிம்லெ தினம் - அக்சடாபர் 02 

 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவார ் ஆண்டும் காந்தி அவரக்ளின் பிறந்த நாளான 

அக்தடாபர ்02 ஆம் தததியன்று இதத்ினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இது "கல்வி மற்றும் சபாது விழிப்புணரவ்ு உள்ளிட்டளவ மூலமாக அகிம்ளெ குறித்துப் 

பரப்புவளத" தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 தநாபல் பரிசு சபற்ற ஈரானியக் குடிமகனான ஷிரின் எபாடி, 2004 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாதத்தில், உலகம் முழுவதும் அகிம்ளெக்சகன்று ஒரு நாளிளனப் பிரத்திதயகமாக 

அனுெரிக்க தவண்டும் என்றக் கருத்திளன முதன் முதலில் முன்ளவதத்ார.் 

 

உலகப் பண்லண விலங்குகள் தினம் - அக்சடாபர ்02 

 உணவுக்காக வளரக்்கப்படும் விலங்குகளள நிளனவு கூரும் வளகயிலும், இந்த 

விலங்குகளள மனிதாபிமானதத்ுடன் நடதத்ுவது குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்தச ்

கசய்யவும் வெண்டி இந்தத் தினமானது சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது விலங்குகள் நல நிறுவனம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு நிளறளவக் 

குறிக்கிறது. 

 

68வது சதசிய வனவிலங்கு வாரம் - அக்சடாபர ்02 முதல் 08 வலர 

 68வது ததசிய வனவிலங்கு வாரமானது 2022 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்02 முதல் 08 ஆம் தததி 

வளர இந்தியா முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தப் பிரெெ்ாரதத்ின் முக்கிய தநாக்கம் என்பது விலங்குகளின் வளங்காப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்ளப தமம்படுதத்ுவதாகும். 

 இந்திய வனவிலங்கு வாரியமானது 1952 ஆம் ஆண்டில் வனவிலங்கு வாரத்ளத நிறுவியது. 
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 வனவிலங்குத் தினமானது முதன்முதலில் 1955 ஆம் ஆண்டில் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 பின்னர ்1957 ஆம் ஆண்டில் இது வனவிலங்கு வாரம் எனப் சபயர ்மாற்றப்பட்டது. 

 

உலக விண்சவளி வாரம் - அக்சடாபர ்04 முதல் 10 வலர 

 இந்தத் தினமானது அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் மனித நிளலளய 

தமம்படுதத்ுவதில் அவற்றின் பங்களிப்ளபக் சகாண்டாடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருதத்ுரு, விண்சவளி மற்றும் நிளலத்தன்ளம 

என்பதாகும். 

 அக்தடாபர ் 04 ஆம் தததி, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பூமியின் முதல் செயற்ளகக் 

தகாளான ஸ்புட்னிக் 1 1957 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட தினதத்ிளனக் 

குறிக்கிறது. 

 பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1967 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் 10 ஆம் தததியன்று, 

விண்சவளியின் ஆய்வு மற்றும் பயன்பாடு குறித்த ஒப்பந்தம் ளகசயழுதத்ானது. 

 இது முதன்முதலில் 2000 ஆம் ஆண்டில் சகாண்டாடப்பட்டது. 

 

மாரப்கப் புற்றுசநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதம் 

 அக்வடாபர ்மாதம் மாரப்கப் புற்றுவநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதமாகும். 

 இது அகமரிக்கப் புற்றுவநாய் சங்கத்தால் 1985 ஆம் ஆண்டில் உருொக்கப்பட்டது. 

 இது மாரப்கப் புற்றுவநாடயப் பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கான ஒரு ெருடாந்திரப் 

பிரசச்ாரமாகும். 

 மாரப்கப் புற்றுவநாயானது புற்றுவநாயின் மிகவும் கபாதுொன ெடிெமாகும். 

 இந்த வநாய் இந்தியா உட்பட உலகம் முழுெதும் கபரும் பிரசச்டனயாக மாறியுள்ளது. 

 

ஸ்வெ ்பாரத் திவாஸ் - அக்சடாபர் 02 

 

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


                   
 

150 
 

 சுதந்திர திருநாள் அமுதப் கபருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக ஸ்ெச ்பாரத் மிஷன் கிராமின் 2 

ஆம் கட்டத்தின் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 2 ஆம் வததி நாடு முழுெதும் இது 

ககாண்டாடப்பட்டது. 

 ஜல் சக்தித் துடற அடமசச்கதத்ின் குடிநீர ்மற்றும் சுகாதாரத் துடற (DDWS), ஸ்ெச ்பாரத ்

மிஷன் கிராமின் (SBMG) கட்டம் 2 என்பதின் கீழ் முக்கியமான நடெடிக்டககள் / 

பிரசச்ாரங்கடள ஏற்பாடு கசய்தது. 

 இது ODF பிளஸ் நிடலடய அடடயும் வெகத்டத விடரவுபடுதத்ுெது மற்றும் 

கிராமங்களில் திறந்தகெளி மலம் கழித்தல் இல்லாத நிடல (ODF) சாதடனகடள நிடல 

நிறுதத்ுெது ஆகியெற்டற வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

உலக வாழ்விடத் தினம் - அக்சடாபர ்03 

 இது ஒெ்வொர ்ஆண்டும் அக்வடாபர ்முதல் திங்கட்கிழடம குறிக்கப்படுகிறது. 

 இது முதன்முதலில் 1986 ஆம் ஆண்டில் ககன்யாவின் டநவராபியில் ககாண்டாடப் 

பட்டவதாடு,  இது ஐக்கிய நாடுகள் சடபயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 இது நமது நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களின் எதிரக்ாலத்டத ெடிெடமக்கும் சக்தியும் 

கபாறுப்பும் நம் அடனெருக்கும் உள்ளது என்படத உலகுக்கு நிடனவூட்டும் வநாக்கம் 

ககாண்டது. 

 இந்த ஆண்டுக்கான கருத்துரு  ‘இடடகெளிடய மனதில் ககாள்ளுங்கள். எந்தகொரு தனி 

நபடரயும் இடத்டதயும் விட்டு விடாதீர’் என்பதாகும். 

 இந்த ஆண்டு வகாவிட்-19, காலநிடல மற்றும் வமாதல் எனும் மூன்று ‘சி’ கநருக்கடிகளால் 

அதிகரித்து ெரும் ஏற்றதத்ாழ்வுகள் மற்றும் பாதிப்புகள் குறித்து கெனத்டத ஈரக்்க 

முயல்கிறது. 

 

உலக ஆசிரியர் தினம் - அக்சடாபர ்05 

 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் இது உலககங்கிலும் உள்ள அடனதத்ு ஆசிரியரக்டளயும் 

ககாண்டாட ஆண்டுவதாறும் நடதத்ப்படுகிறது. 

 இது சரெ்வதசத் கதாழிலாளர ் அடமப்பு (ILO), UNICEF மற்றும் Education International (EI) 

ஆகியெற்றுடன் இடணந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு கல்வியின் மாற்றம் ஆசிரியரக்ளிடம் 

இருந்து கதாடங்குகிறது என்பதாகும். 

 

உலகப் சபருமூலள வாதம் தினம் – அக்சடாபர ்06 

 கபருமூடள ொதம் என்பது ொழ்நாள் முழுதும் குணப்படுத்த முடியாத வநாய் ஆகும். 

 2012 ஆம் ஆண்டில், கசரிப்ரல் பால்சி கூட்டணி இந்த நாடள உருொக்கியது. 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு  "மில்லியன் கணக்கான காரணங்கள்" ஆகும். 

 இது பன்முகத் தன்டமடயத் தழுவி, அடனெருக்கும் அணுகக் கூடிய எதிரக்ாலத்டத 

உருொக்க உதவுெதாகும். 
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உலக விலங்குகள் தினம் - அக்சடாபர ்07 

 இது விலங்குகளுக்கும் மனிதரக்ளுக்கும் இடடவய அடமதியான சகொழ்டெ 

வமம்படுதத்ுெடதயும், இந்த உலகத்டத விலங்குகளுக்குப் பாதுகாப்பான இடமாக 

மாற்றுெடதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 விலங்குகளுக்கு ஆதரவுக் குரல் எதுவும் இல்லாததால் அது கெகுொக சுரண்டப் படுகிறது. 

 இந்த நாள் ெளரப்்பு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகள், அழிந்து ெரும் உயிரினங்கள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வபரழிொல் அசச்ுறுத்தப்பட்டடெ என அடனத்திற்குமானது ஆகும்.  

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு  ‘பகிரப்பட்ட வகாள்’ என்பதாகும். 

 இது 1925 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்டவதாடு அதன் முதல் நிகழ்டெ கபரல்ினில் கஹன்ரிச ்

சிம்மரவ்மன் என்பெர ்ஏற்பாடு கசய்தார.் 

 கஜரம்னிய விலங்குப் பிரியரக்ளின் இதழான “மனிதனும் நாயும்” என்ற ஒரு 

பத்திரிடகயின் கெளியீட்டாளராக ஜிம்மரவ்மன் இருந்தார.் 

 அக்வடாபர ்4, விலங்குகளின் புரெலரான அசிசியின் புனித பிரான்சிஸின் பண்டிடக நாள் 

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 புனித பிரான்சிஸ் விலங்குகள் மற்றும் அடனத்து உயிரினங்களுக்காகவும் அெரது 

அணுகுமுடறக்காகப் பிரபலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டார.் 

 

உலகப் பருத்தி தினம் - அக்சடாபர் 07 

 2022 ஆம் ஆண்டு சரெ்வதச நிகழ்வின் மூன்றாம் ஆண்டு ககாண்டாட்டத்டதக் குறிக்கிறது. 

 உலகில் அதிக அளவில் பருதத்ி உற்பதத்ி கசய்யும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு  "பருத்திக்கு சிறந்த எதிரக்ாலத்டத கநசவு கசய்தல்" 

என்பதாகும். 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வெளாண்டம அடமப்பால் (FAO) கெளியிடப் 

பட்டது. 

 முதல் உலகப் பருத்தி தினம் அக்வடாபர ்7, 2019 அன்று உலக ெரத்த்க அடமப்பால் முன் 

கமாழியப் பட்டது. 

 நான்கு துடண-சஹாரா ஆப்பிரிக்க பருத்தி உற்பத்தியாளரக்ளான கபனின், புரக்ினா 

பாவசா, சாட் மற்றும் மாலி ஆகியடெ கூட்டாக காட்டன் ஃவபார ் (Cotton Four) என்று 

அடழக்கப் படுகின்றன. 

 

உலக இடம்சபயரும் பறலவகள் தினம் - அக்சடாபர் 08 

 2006 ஆம் ஆண்டில் இது உருொக்கப்பட்டதிலிருந்து, இந்த நாள் ஆண்டுக்கு இருமுடற 

நிடனவு கூறப்படுகிறது. 

 இது வம மாதத்தின் இரண்டாெது சனிக்கிழடம மற்றும் அக்வடாபர ்இரண்டாெது சனிக் 

கிழடமகளில் ககாண்டாடப்பட வெண்டும். 

 இது இந்த ஆண்டில், முன்பு வம 14 அன்று ககாண்டாடப்பட்டவதாடு இது இரண்டாெது 

முடறயாக, அக்வடாபர ்8 அன்று மீண்டும் இந்த நாடளக் குறிக்கிறது. 
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 புலம்கபயரந்்த பறடெகள் சந்திக்கும் பிரசச்ிடனகள், அெற்றின் சுற்றுசச்ூழல் 

முக்கியதத்ுெம் மற்றும் அெற்டறப் பாதுகாப்பதற்கு உலகளாவிய ஒதத்ுடழப்பின் 

அெசியம் குறித்துப் கபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணரட்ெ அதிகரிப்பதாகும். 

 ெனவிலங்குகளில் புலம்கபயரந்்த இனங்கள் (சிஎம்எஸ்) பாதுகாப்பு கதாடரப்ான 

ஒப்பந்ததத்ின் கசயலகதத்ுடன் இடணந்து ஆப்பிரிக்க-யூவரசிய புலம்கபயரந்்த நீரப்் 

பறடெகடளப் பாதுகாப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒப்பந்தத்தின் விடளொக இது 

நிறுெப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு "ஒளி மாசுபாடு" என்பதாகும். 

 

 

இந்திய விமானப்பலடத் தினம் - அக்சடாபர் 08 

 இந்திய விமானப்படட 1932 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 8 ஆம் வததி கதாடங்கப்பட்டு 90 

ஆண்டுகள் நிடறெடடகிறது. 

 இந்திய குடியரசுத் தடலெர ்இந்திய விமானப்படடயின் தடலடம தளபதி ஆொர.் 

 இந்த முடற சண்டிகரில் உள்ள சுக்னா ஏரியின் மீது விமானப்படடத் தின சாகச 

நிகழ்சச்ிகள் நடடகபற்றது. 

 முதன்முதலாக ெரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க இந்த விமானப்படட தினதத்ின் அணிெகுப்பு 

மற்றும் சாகச நிகழ்சச்ி இந்திய விமானப்படடயால் வதசிய தடலநகரப் பகுதிக்கு 

கெளிவய நடத்தப்பட்டது. 

 இந்திய விமானப்படட அதிகாரப்பூரெ்மாக 8 அக்வடாபர ் 1932 அன்று இங்கிலாந்துப் 

வபரரசால் ராயல் இந்திய விமானப் படடயாக நிறுெப்பட்டது. 

 1950 ஆம் ஆண்டில் இந்திய விமானப்படட எனப் கபயர ்மாற்றப்பட்டது. 
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உலக நல்வாழ்வு மற்றும் சநாய்த் தடுப்புப் பராமரிப்பு தினம் - அக்சடாபர ்08 

 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, இதயங்கடளயும் சமூகங்கடளயும் 

குணப்படுதத்ுதல் என்பதாகும். 

 உலக நல்ொழ்வு மற்றும் வநாய்த் தடுப்புப் பராமரிப்பு நலக் கூட்டடமப்பினால் (WHPCA) 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 வநாய்த் தடுப்புச ் சிகிசட்ச என்பது ொழ்க்டகத் தரத்டத வமம்படுத்தச ் கசய்ெடத 

வநாக்கமாகக் ககாண்ட ஒரு முழுடமயான அணுகுமுடறயாகும். 

 

தலரப் பலட இராணுவத்தின் 73வது எழுெச்ி தினம் - அக்சடாபர் 09 

 1949 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாளில் முதல் தடலடம ஆளுநர ் ராஜவகாபாலாசச்ாரி 

அெரக்ளால் இந்த படட எழுப்பப்பட்டதன் நிடனொக இதத்ினமானது ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 தடரப் படட இராணுெமானது நம் நாட்டில் சுற்றுசச்ூழடல மீட்கடடுப்பதற்காக பத்து 

சுற்றுச ்சூழல் படடப்பிரிவுகடளக் ககாண்டுள்ளது. 

 

உலக அஞ்ெல் தினம் - அக்சடாபர ்09 
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 இது 1874 ஆம் ஆண்டில், சுவிட்ஸரல்ாந்து தடலநகரான கபரன்ில் உலகளாவிய தபால் 

ஒன்றியம் (UPU) நிறுெப்பட்டதன் ஆண்டு நிடறடெக் குறிக்கிறது. 

 இது 1969 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானின் வடாக்கிவயா நகரில் நடடகபற்ற உலகளாவிய தபால் 

ஒன்றிய மாநாட்டில் உலக அஞ்சல் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, 'புவிக்கான தபால்' என்பதாகும். 

 அக்வடாபர ்09 முதல் 13 ெடர வதசிய அஞ்சல் ொரமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

இந்திய சவளியுறவுப் பணி (IFS) தினம் - அக்சடாபர் 09 

 1946 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் மாதத்தில், இந்திய அரசாங்கம் இந்திய கெளியுறவுப் 

பணிடய நிறுவியது. 

 இது ஆங்கிவலயர ்ஆட்சியின் வபாது வதாற்றுவிக்கப் பட்டதாகும். 

 பின்னர ் "கெளிநாட்டு ஐவராப்பிய நாடுகளுடன்" ெணிகத்டத வமற்ககாள்ெதற்காக 

கெளியுறவுத் துடறயானது உருொக்கப்பட்டது. 

 

 

மரண தண்டலனக்கு எதிரான உலக தினம் - அக்சடாபர ்10 

 2022 ஆம் ஆண்டானது, இத்தினத்தின் 20 ஆம் ஆண்டு நிடறவு விழாடெக் குறிக்கிறது. 

 இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 2003 ஆம் ஆண்டில் மரண தண்டடனக்கு எதிரான 

உலகக் கூட்டணியால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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உலக வீடற்சறார் தினம் - அக்சடாபர ்10 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 உலககங்கிலும் உள்ள வீடற்ற மக்களின் அெல நிடலடய கெனத்தில் ககாள்ெதற்காக 

இந்தத் தினமானது உருொக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு, கடல்லி அரசானது தனது முதல் குடிடச விழாடெ ஏற்பாடு கசய்தது. 

 

உலக மனநல தினம் - அக்சடாபர் 10 

 லான்கசட் அடமப்பானது, “மனநலம் குறித்த பல்வெறு தெறான கருதத்ுக்கள் மற்றும் 

பாகுபாடுகடள முடிவுக்குக் ககாண்டு ெருதல்” என்ற தடலப்பில் ஒரு அறிக்டகடய 

கெளியிட்டது. 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 1992 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, 'அடனெருக்குமான மனநலத்டத 

உலகளாவிய முன்னுரிடமயாக மாற்றுதல்' என்பதாகும். 

 

ெரவ்சதெ சபண் குழந்லதகள் தினம் - அக்சடாபர் 11 

 இந்த ஆண்டானது இதத்ினதத்ின் 10ெது ஆண்டு நிடறடெக் குறிக்கிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சடபயானது 2011 ஆம் ஆண்டில், இது கதாடரப்ான ஒரு 

தீரம்ானத்டத நிடறவெற்றியது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "இது நமது வநரம் -நமது உரிடமகள், 

நமது எதிரக்ாலம்" என்பதாகும். 

 ெரலாற்றில் முதல் முடறயாக, 1995 ஆம் ஆண்டில் கபய்ஜிங் பிரகடனம் மற்றும் 

நடெடிக்டகக்கான தளம் என்ற அடமப்பானது, கபண் குழந்டதகளின் உரிடமகடள 

வமம்படுதத்ுெதற்கான கசயல் திட்டத்டத முன்கமாழிந்தது. 

 

உலக முடக்குவாத தினம் - அக்சடாபர் 12 
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 இது முடக்கு ொதம் மற்றும் தடசக்கூட்டு வநாய்கள் பற்றி விழிப்புணரட்ெ ஏற்படுத்த 

உதவுகின்ற ஒரு உலகளாவிய சுகாதார விழிப்புணரவ்ுத ்தினமாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத ் தினதத்ின் கருதத்ுரு, "யாவும் உங்கள் டகயில் உள்ளது, 

நடெடிக்டக எடு" என்பதாகும். 

 இது முடக்கு ொதம் மற்றும் ருமாடிசம் இன்டரவ்நஷனல் (ARI) அடமப்பு மூலம் நிறுெப் 

பட்டது. 

 முதலாெது உலக முடக்குொதத் தினமானது 1996 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டது. 

 

உலக சதன் உண்ணும் கரடி தினம் - அக்சடாபர ்13 

 

 முதல் உலக வதன் உண்ணும் கரடி தினமானது 2022 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப் பட்டது. 

 இருபதாண்டுகளுக்கும் வமலாக வதனுண்ணும் கரடியின் ெளங்காப்பு மற்றும் அதன் 

பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ெனவிலங்கு SOS இந்தியா நிறுெனத்தால் இது முன் கமாழியப் 

பட்டது. 

 IUCN (சரெ்வதச இயற்டக பாதுகாப்பு ஒன்றியம்) – உயிர ் இனங்கள் உய்தத்ல் என்ற 

ஆடணயத்தின் (SSC) வதனுண்ணும் கரடி நிபுணர ் குழுொனது இத்தினதத்ிடன ஏற்று 

உலகம் முழுெதும் ககாண்டாடப்படுகின்ற நாளாக இதடன அறிவித்தது. 

 வதனுண்ணும் கரடி என்பது உலகம் முழுெதும் காணப்படும் 8 கரடி இனங்களில் ஒன்று 

ஆகும்.  
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 வதன்னுண்ணும் கரடிகள் குளிரக்ாலதத்ில் நீண்ட நாட்கள் ெடர உறங்குெதில்டல. 

 அதன் மற்கறாரு கபயர ்"வதன் கரடி" என்பதாகும். 

 தற்வபாது வதனுண்ணும் கரடிகள் இந்திய துடணக் கண்டம், வநபாளம் ஆகிய 

நாடுகளிலும், இலங்டகயில் அதன் ஒரு துடண இனமும் மட்டுவம காணப்படுகின்றன. 

 உலக வதனுண்ணும் கரடிகளின் எண்ணிக்டகயில் சுமார ் 90% இந்தியாவில் காணப் 

படுகின்றன. 

 

உலக கண் பாரல்வ தினம் - அக்சடாபர் 13 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, "உங்கள் கண்கடள வநசியுங்கள்" 

என்பதாகும். 

 ஒெ்வொர ் ஆண்டின் அக்வடாபர ் மாததத்ின் இரண்டாெது வியாழன் அன்று இந்தத ்

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சர ் ஜான் வில்சன் மற்றும் பலர ் உலகளவில் நிலவும் கண்பாரட்ெயின்டம பிரசச்ிடன 

குறிதத்ு சரெ்வதசச ்சமூகதத்ின் கெனத்டத ஈரத்்தனர.் 

 

சபரிடர் அபாயத்லதக் குலறப்பதற்கான ெரவ்சதெ தினம் - அக்சடாபர ்13 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு- ‘முன்கனசச்ரிக்டக’ என்பதாகும். 

 இது "2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் மக்களுக்கு பல்ெடக ஆபத்துகளுக்கான முன்கூட்டிய 

எசச்ரிக்டக அடமப்புகள் மற்றும் வபரிடர ் ஆபத்து தகெல் மற்றும் மதிப்பீட்டு ெசதிகள் 

கிடடப்படதயும் அதற்கான அணுகல் ொய்ப்புககள் கிடடப்படதயும் கணிசமாக 

அதிகரிதத்ல்" என்ற கசன்டாய் கட்டடமப்பின் இலக்கில் கெனம் கசலுதத்ுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ் சடபயின் அடழப்பின் வபரில் 1989 ஆம் ஆண்டில் இது 

கதாடங்கப் பட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில், ஜப்பானின் கசன்டாய் நகரில் நடடகபற்ற வபரிடர ் அபாயத்டதக் 

குடறப்பதற்கான மூன்றாெது ஐக்கிய நாடுகள் உலக மாநாட்டில் கசன்டாய் 

கட்டடமப்பானது கெளியிடப்பட்டது. 

 

ெரவ்சதெ மின் கழிவு தினம் - அக்சடாபர் 14 

 சரெ்வதச மின் கழிவு தினமானது, 2018 ஆம் ஆண்டில் மின் மற்றும் மின்னணு உபகரண 

கழிவு மறுசுழற்சி (WEEE) மன்றத்தினால் உருொக்கப்பட்டது. 

 இது மின்சார மற்றும் மின்னணு உபகரணக் கழிவுகடள மறுசுழற்சி கசய்ெதன் கபாது சுய 

விெரத்டத வமம்படுதத்ுெடதயும், மறுசுழற்சி கசய்ய நுகரவ்ொடர ஊக்குவிக்கச ்

கசய்ெடதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டானது, 5ெது சரெ்வதச மின் கழிவு தினமாகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுருவுடன், “எெ்ெளவு சிறியதாக இருந்தாலும், 

அடனத்டதயும் மறுசுழற்சி கசய்யுங்கள்” என்ற முழக்கதத்ின் கீழ், சிறிய மின்னணு 

கழிவுகளின் மீது கெனம் கசலுத்தப்படுகிறது. 
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உலகத் தரநிலல தினம் - அக்சடாபர் 14 

 இந்தத் தினமானது நுகரவ்ொர,் ககாள்டக ெகுப்பாளரக்ள் மற்றும் ெணிகரக்ளுக்கு தர 

நிடலப்படுத்தலின் மதிப்டபப் பற்றி கற்பிக்க முயற்சிக்கிறது. 

 இந்த நாள் 1956 ஆம் ஆண்டில் லண்டனில் நடடகபற்ற 25 நாடுகடளச ் வசரந்்த 

பிரதிநிதிகளின் முதல் கூட்டத்டத நிடனவு கூறுகிறது. 

 தரநிடலப்படுத்தடல வமற்ககாள்ளச ் கசய்ெதற்காக வெண்டி ஒரு சரெ்வதச அடமப்பு 

கதாடங்கப் பட்டடத இந்தத் தினம் குறிக்கிறது. 

 தரநிடலப்படுத்தலுக்கான சரெ்வதச அடமப்பானது (ISO) 1947 ஆம் ஆண்டில் 67 கதாழில் 

நுட்பக் குழுக்களுடன் நிறுெப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, ‘ஒரு சிறந்த உலகதத்ிற்கான பகிரப் பட்ட 

பாரட்ெ " என்பதாகும். 

 

உலக முட்லட தினம் - அக்சடாபர் 14 

 உலக முட்டட தினமானது வியன்னாவில் 1996 ஆம் ஆண்டில் சரெ்வதச முட்டட 

ஆடணயத்தினால் நிறுெப்பட்டது. 

 இந்தத் தினமானது, மனித ஊட்டசச்த்திற்கு முட்டடகளின் முக்கியத்துெம் குறிதத்ு 

கதரியப் படுதத்ி ஊக்குவிப்படத வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக முட்டட தினத்தின் கருதத்ுரு, 'சிறந்த ொழ்க்டகக்கான முட்டட 

சாரந்்த உணவுகள்' என்பதாகும்.  

 

உலக மாணவர் தினம் - அக்சடாபர ்15 

 இந்தத் தினமானது முன்னாள் இந்திய குடியரசுத் தடலெர ்APJ அப்துல் கலாம் அெரக்ளின் 

பிறந்த நாடள நிடனவு கூருகிறது. 

 பல மாணெரக்ளுக்குச ் சாதிக்கவும், குறிப்பிடத்தக்க ஒரு இலக்டக அடடயவும் அெர ்

உதவ்ெகமாகத் திகழ்ந்தார.் 
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 இந்தியக் குடியரசுத் தடலெராக அெரது பதவிக் காலம் முடிந்ததும், இந்திய 

வமலாண்டமக் கல்வி நிறுெனம் - ஷில்லாங், இந்திய வமலாண்டமக் கல்வி நிறுெனம்-

இந்தூர ் மற்றும் இந்திய வமலாண்டமக் கல்வி நிறுெனம்- அகமதாபாத் ஆகியெற்றில் 

அெர ்ெருடகப் வபராசிரியராக திகழ்ந்தார.் 

 

ெரவ்சதெ கிராமப்புறப் சபண்கள் தினம் - அக்சடாபர ்15 

 இது கிராமப்புறங்களில் பாலினச ் சமதத்ுெம் மற்றும் கபண்களுக்கு அதிகாரமளிதத்ல் 

ஆகியெற்டற வமம்படுத்துெடத வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 நம் கதாடலதூரக் கிராமப்புறங்களில் ொழும் கபண்களின் சாதடனகள் மற்றும் 

பங்களிப்புகடள இதத்ினம் ககாண்டாடுகிறது. 

 கபய்ஜிங் நகரில் 1995 ஆம் ஆண்டில் நடடகபற்ற நான்காெது உலகப் கபண்கள் 

மாநாட்டின் வபாது, கிராமப்புறப் கபண்களுக்கான சரெ்வதச தினத்டத உருொக்கச ்

கசய்ெதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் பரிந்துடர கசய்தது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அடமப்பானது 2007 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 18 ஆம் வததியன்று இந்த 

நாடள அறிவித்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, "கிராமப்புறப் கபண்கள், பசி மற்றும் 

ெறுடம இல்லாத உலகிற்கான திறவுவகால்" என்பதாகும். 

 

உலக லக கழுவுதல் தினம் - அக்சடாபர் 15 

 தநாய்களளத் தடுப்பதற்கும் உயிரக்ளளக் காப்பாற்றுவதற்கும் பயனுள்ள மற்றும் 

மலிவான வழியாக கருதப்படும் தொப்பிளனக் சகாண்டு ளக கழுவுவதன் முக்கியதத்ுவம் 

பற்றிய விழிப்புணரள்வயும் புரிதளலயும் அதிகரிப்பளத இது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "உலகளாவிய ளக சுகாதாரத்திற்காக 

ஒன்றுபடுங்கள்" என்பதாகும். 

 இந்தத் தினமானது உலக ளக கழுவுதல் கூட்டாண்ளம அளமப்பு மூலம் நிறுவப்பட்டது. 

 

உலக உணவு தினம் - அக்சடாபர் 16 

 1945 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் ெளபயின் உணவு மற்றும் தவளாண்ளம அளமப்பு 

(FAO) நிறுவப்பட்ட ஆண்டு நிளறளவக் குறிக்கும் வளகயில் இந்த நாள் சகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 உலகளவில் நிலவும் பசி நிளலடமயிடன எதிரத்்துப் தபாராடுவதும், அளத ஒழிக்கெ ்

செய்வதும் இத்தினத்தின் முக்கிய தநாக்கங்களாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக உணவு தினதத்ின் கருதத்ுரு, “ஒருவரும் விடுபடக் கூடாது" 

என்பதாகும். 

 இந்தத் தினமானது முதலில் 1979 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் நிறுவப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகப் பசிக் குறியீட்டில், இடம் சபற்ற 121 நாடுகளில் இந்தியா 107வது 

இடத்ளதப் சபற்றது. 
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ெரவ்சதெ வறுலம ஒழிப்பு தினம் - அக்சடாபர ்17 

 இது உலகளாவியப் பிரெச்ிளனயான வறுளம பற்றியும், அது மனித உரிளமகள் மற்றும் 

மனித மாண்புகளள எவ்வாறு மீறுகிறது என்பது பற்றிய விழிப்புணரள்வயும் 

ஏற்படுதத்ுவதற்கான தினமாகும். 

 பாரீஸ் நகரில் நளடசபற்ற, கடும் வறுளம, வன்முளற மற்றும் பட்டினியால் பாதிக்கப் 

பட்டவரக்ளின் நிளனதவந்தல் நிகழ்வானது இத்தினத்தின் முதல் ெம்பவமும் வரலாற்றுப் 

பின்னணியும் ஆகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான ெரவ்ததெ வறுளம ஒழிப்பு தினதத்ின் கருதத்ுரு, "நளடமுளறயில் 

அளனவருக்கும் மரியாளத" என்பதாகும். 

 இந்த ஆண்டு ெரவ்ததெ வறுளம ஒழிப்பு தினத்தின் 30வது ஆண்டு விழாவாகும். 

 

உலக அதிரெ்ச்ி தினம் - அக்சடாபர் 17 

 உலகம் முழுெதும் அதிகரித்து ெரும் விபத்துகள் மற்றும் இறப்பு மற்றும் இயலாடமக்குக் 

காரணமான காயங்களின் விகிதத்டதத் தடுக்கும் வநாக்கில் இந்தத் தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது 2011 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் புது கடல்லியில் உருொக்கப் பட்டது. 

 நாட்டில் ஒெ்கொரு நாளும் 400க்கும் வமற்பட்வடார ்உயிரிழப்பதாக மதிப்பிடப் பட்டு உள்ள 

நிடலடமயில் நாட்டில் சாடல விபதத்ுக்களால் ஏற்படும் அதிக எண்ணிக்டகயிலான 

இறப்புகளின் விடளொக இது உருொக்கப்பட்டதாகும். 

 சாடலப் வபாக்குெரத்து விபதத்ு தான் உலகம் முழுெதும் நிலவும் வபரதிரச்ச்ிக்கான ஒரு 

முக்கியக் காரணமாகும். 

 

உலகப் புள்ளியியல் தினம் - அக்சடாபர ்20 

 உலகப் புள்ளியியல் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் புள்ளியியல் 

ஆடணயத்தால் நிறுெப்பட்டது. 

 புள்ளி விெரங்களின் முக்கியதத்ுெம் மற்றும் குடிடமச ் சமூகம் மற்றும் ெணிகத்தின் 

வமம்பாட்டில் கல்வி சாரந்்த ஆராய்சச்ியின் முக்கியத்துெத்டத முன்னிடலப் படுதத்ச ்

கசய்ெடத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் புள்ளியியல் தினத்தின் கருத்துரு, "நிடலயான வமம்பாட்டிற்கான 

தரவு" என்பதாகும். 
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உலக எலும்புப் புலர சநாய் தினம் - அக்சடாபர ்20 

 

 எலும்புப் புடர வநாய் மற்றும் ெளரச்ிடத மாற்றம் சாரந்்த எலும்பு வநாய்க்கான தடுப்பு, 

கண்டறிதல் மற்றும் சிகிசட்ச பற்றிய உலகளாவிய விழிப்புணரட்ெ ஏற்படுதத்ும் 

வநாக்கதத்ுடன் இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 எலும்புப் புடர வநாயினால் ஏற்ப    டும் எலும்பு முறிவுகள் ஆண்கள் மற்றும் கபண்கள் என 

ஒெ்கொரு ஆண்டும் சுமார ்10 மில்லியன் இந்தியரக்டளப் பாதிக்கின்றன. 

 எலும்பு ஆவராக்கியம் குறிதத் விழிப்புணரட்ெ ஏற்படுதத்ச ் கசய்ெதற்காக ஐக்கியப் 

வபரரசின் வதசிய எலும்புப் புடர வநாய் சமூக அடமப்பானது 1996 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்

20 ஆம் வததியன்று இந்தத் தினதத்ிடன அறிமுகப்படுத்தியது. 

 எலும்புப் புடர வநாயானது மனித உடலில் உள்ள எலும்புகடளப் பலவீனமாகவும், மிக 

எளிதாக உடடயக் கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது.  

 இதனால் அடெ  திடீர ் அடசவு, சிறிய வீழ்சச்ி, தும்மல் அல்லது கட்டி வபான்ற 

காரணிகளினால் கூட எளிதில் உடடந்து வபாகும் தன்டமயுள்ளதாக மாறும். 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக எலும்புப் புடர வநாய் தினதத்ின் கருத்துரு, 'எலும்பு 

ஆவராக்கியத்திடன வமம்படுத்துெதற்காக நடெடிக்டக வமற்ககாள்ளுதல்' என்பது 

ஆகும். 

 

ெரவ்சதெ ெலமயல் கலலஞரக்ள் தினம் - அக்சடாபர் 20 

 சரெ்வதச சடமயல் கடலஞரக்ள் தினம் 2004 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இது புகழ்கபற்ற சடமயல் கடலஞரும் கதாழிலதிபருமான மடறந்த டாக்டர ் பில்லி 

கல்லாகரால் உருொக்கப்பட்டது. 

 இெர ் கதன்னாப்பிரிக்க சடமயல் கடலஞரக்ள் சங்கதத்ின் தடலெராக 21 ஆண்டுகள் 

பணியாற்றினார.் 

 இெர ் 1996 ஆம் ஆண்டில் உலக சடமயல் கடலஞரக்ள் சங்கங்களின் (WACS) 

தடலெராகவும் கபாறுப்வபற்றார.் 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு ‘ஒரு ஆவராக்கியமான எதிரக்ாலத்திடன வநாக்கி 

முன்வனறுெது’ என்பது ஆகும்.  
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உலகளாவிய கண்ணியம் தினம் - அக்சடாபர ்19 

 இது ஒெ்கொரு ஆண்டும் அக்வடாபர ் மாதத்தின் மூன்றாெது புதன்கிழடமயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு அக்வடாபர ் 19ஆம் வததி உலகளாவிய கண்ணியம் தினம் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்த நாள் இடளஞரக்ள் தங்கள் சுய மதிப்பு மற்றும் குறிக்வகாள்கள் பற்றி கற்பிப்பதற்கும் 

ஊக்கமளிப்பதற்கும் அடெ பற்றியப் புரிதடல ஏற்படுதத்ுெதற்கும் அெரக்ளுக்கு உதவும் 

ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்டவதாடு கதாடரந்்து இதன் பிரபலம் அதிகரித்து 

ெருகிறது. 

 

சதசிய ஒற்றுலம தினம் - அக்சடாபர ்20 

 ஆயுதப் படடகடளக் ககௌரவிக்கும் ெடகயில் இந்தத ் தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இது 1962 ஆம் ஆண்டில் சீனா இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்திய நாள் ஆகும். 

 இந்தியத் வதசத்டதப் பாதுகாப்பதற்காக வெண்டி வமற்ககாள்ளப்பட்டப் வபாரக்ளின் 

வபாது நாட்டு மக்களின் ஒற்றுடம மற்றும் ஒருடமப்பாட்டின் மகதத்ுெதத்ிடனக் 

ககாண்டாடுெவத இந்த நாளின் வநாக்கமாகும். 

 

காவல்துலற நிலனவு தினம் - அக்சடாபர் 21 

 1959 ஆம் ஆண்டு இந்தியா-சீனா எல்டலகளுக்கு இடடவய கபரும் பதற்ற நிடல 

ஏற்பட்டது. 

 அக்வடாபர ்21 ஆம் வததியன்று லடாக்கில் 20 இராணுெ வீரரக்ள் மீது சீனா துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடத்தியததில் 10 இந்திய வீரரக்ள் உயிரிழந்தனர.் 

 அன்று முதல் அக்வடாபர ் 21ஆம் வததியன்று காெல்துடற நிடனவு தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

உலக அசயாடின் குலறபாட்டுத் தினம் - அக்சடாபர் 21 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக அவயாடின் குடறபாட்டுத ் தினதத்ின் கருத்துரு, ‘டதராய்டு 

மற்றும் கதாடரப்ு’ என்பதாகும். 

 அவயாடின் என்பது ெளரச்ிடத மாற்றத்டதக் கட்டுப்படுதத்ுெதற்காக உடலால் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கனிமமாகும். 

 இது டதராய்டு ஹாரவ்மான் உற்பத்திக்குத் வதடெயான ஒரு உறுப்பாகும். 

 உடலில் தானாக அவயாடின் சுரக்காது. 

 உலகளவில், 2 பில்லியன் மக்கள் அவயாடின் குடறபாட்டு வநாய்களால் பாதிக்கப் 

படுகின்றனர.் 

 1992 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் மனித நுகரவ்ுக்கு அவயாடின் கலந்த உப்பு பயன்படுத்த 

வெண்டும் என்று கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 
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ெரவ்சதெ சபெச்ுத் திணறல் விழிப்புணரவ்ு தினம் - அக்சடாபர் 22 

 வபசச்ுத் திணறல் அல்லது திக்குதல் எனப்படும் வபசச்ுக் வகாளாறு பற்றிய விழிப்புணரட்ெ 

உருொக்குெவத இந்தத் தினதத்ின் வநாக்கமாகும்.  

 திணறல் என்பது வபசச்ின் சரளத்தில் ஏற்படும் இடடயூறுகடளக் குறிக்கிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு, "பாரக்்கப்படுதல், வகட்கப்படுதல்: 

முக்கியப் வபசச்ுொரத்்டதயில் ஏற்படும் தடுமாற்றத்டதக் குறிப்பிடுதல் மற்றும் அதடன 

இயல்பாக்குதல்" என்பதாகும். 

 

சதசிய ஆயுர்சவத தினம் - அக்சடாபர் 23 

 இந்த தினமானது 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒெ்வொர ் ஆண்டும் தன்ெந்திரி கஜயந்தி 

(தந்வதராஸ்) அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 தன்ெந்தரி என்பெவர ஆயுரவ்ெதத்தின் புனித ஆரம்பமாகக் கருதப் படுகின்றார.்  

 இந்த ஆண்டு 7ெது வதசிய ஆயுரவ்ெத தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு ஆயுரவ்ெத தினமானது "ஹர ்தின் ஹர ்கர ்ஆயுரவ்ெதம்" என்ற 

கருதத்ுருவின் கீழ் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 ஆயுரவ்ெதமானது நீண்ட காலமாக மிகவும் பழடமயான மற்றும் நன்கு ஆெணப் படுதத்ப் 

பட்ட மருத்துெ முடறகளில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ெரவ்சதெ பனிெச்ிறுத்லத தினம் - அக்சடாபர் 23 

 

 பனிசச்ிறுத்டதகடளப் பாதுகாப்பது கதாடரப்ாக வமற்ககாள்ளப்பட்ட பிஷ்ககக் 

பிரகடனத்டத 12 நாடுகள் ஏற்றுக் ககாண்டதன் மூலம் இந்த தினமானது உருொக்கப் 

பட்டது. 

 2013 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 23 ஆம் வததியன்று 12 நாடுகள் ஒன்றிடணந்து பனிச ்

சிறுத்டதகடளப் பாதுகாப்பதற்கான பிஷ்ககக் பிரகடனத்திற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ன. 

 பனிச ்சிறுத்டத 12 நாடுகளில் காணப்படுகிறது.  

 அடெ இந்தியா, வநபாளம், பூடான், சீனா, மங்வகாலியா, ரஷ்யா, பாகிஸ்தான், 

ஆப்கானிஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தான் 

ஆகியனொகும். 
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ெரவ்சதெ கிப்பன் குரங்கு தினம் - அக்சடாபர் 24 

 

 2015 ஆம் ஆண்டில் IUCN விலங்கினச ் சிறப்பு குழுொனது கிப்பன் குரங்கு ெடககடளப் 

பாதுகாப்பது குறித்து கபாதுமக்களின் கெனதட்த ஈரப்்பதற்காக இந்தத் தினத்டத 

நிறுவியது முதல் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டு ெருகிறது. 

 கமாத்தம் 20 கெெ்வெறு ெடகயான கிப்பன் இனங்கள் உள்ள நிடலயில், அடெ சிறிய 

மனிதக் குரங்குகள் (குரங்குகள் அல்ல) என்றும் அடழக்கப்படுகின்றன. 

 அடெ ெங்காளவதசம், இந்தியா, சீனா மற்றும் இந்வதாவனசியா ஆகிய நாடுகளின் 

மடழக் காடுகளில் காணப்படுகின்றன. 

 

உலக சமம்பாட்டுத் தகவல் தினம் - அக்சடாபர ்24   

 பல்வெறு நாடுகளின் முன்வனற்றதத்ிடனச ் சுற்றியுள்ளப் பிரசச்டனகள் குறிதத்ும், 

அெற்டற எெ்ொறு சமாளிப்பது என்பது குறித்தும் விழிப்புணரட்ெ ஏற்படுதத்ச ்

கசய்ெதற்காக இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 வமம்பாட்டுப் பிரசச்டனகடள வநாக்கி உலகின் கெனத்டத ஈரப்்பதும் அதற்கான 

சரெ்வதச ஒதத்ுடழப்டப ெலுப்படுதத்ுெதும் இதன் வநாக்கமாகும். 

 குறிப்பிடத்தக்க ெடகயில், இந்த வததியானது அக்வடாபர ்24 ஆம் வததியன்று அனுசரிக்கப் 

படும் ஐக்கிய நாடுகள் சடப தினதத்ுடன் ஒத்துப் வபாகிறது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப தினம் - அக்சடாபர் 24 

 இந்தத் தினமானது 1945 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சாசனம் நடடமுடறக்கு ெந்த 

ஆண்டு நிடறடெக் குறிக்கிறது. 

 பாதுகாப்பு சடபயின் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினரக்ள் உட்பட அதன் டககயாப்பதார 

கபரும்பான்டம உறுப்பினரால் இந்த ஸ்தாபன ஆெணத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்டது. 

 இந்த சாசனமானது 1945  ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் வததியன்று 50 நாடுகளின் 

பிரதிநிதிகளால் டககயழுத்திடப் பட்டது. 

 

ெரவ்சதெ அரசுமுலற அதிகாரிகள் தினம் - அக்சடாபர ்24 

 பண்டடய காலதத்ிலிருந்வத உலடக ெடிெடமப்பதிலும், நமது புவிடய ொழ்ெதற்குச ்

சிறந்த இடமாக மாற்றுெதிலும் அரசுமுடற அதிகாரிகள் ஆற்றியப் பங்களிப்டப நிடனவு 

கூரும் ெடகயில் இந்தத் தினமானது ககாண்டாடப்படுகிறது. 
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 கபாது மக்களிடடவய அரசுமுடற அதிகாரிகளின் ொழ்க்டகயின் கண்வணாட்டம் 

மற்றும் சகொழ்வு ஆகியெற்றுக்கு இடடவய உள்ள இடடகெளிடயக் குடறக்கச ்

கசய்ெடதயும் இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 முதல் சரெ்வதச அரசுமுடற அதிகாரிகள் தினமானது 2017 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்24 ஆம் 

வததியன்று பிவரசிலியாவில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்தத் தினமானது இந்தியக் கவிஞர-்அரசுமுடற அதிகாரி K.அபய் அெரக்ளால் முன் 

கமாழியப் பட்டது. 

 

உலக சபாலிசயா தினம் - அக்சடாபர ்24 

 உலக வபாலிவயா தினமானது, 1985 ஆம் ஆண்டு வஜானாஸ் சால்க் என்பெரின் பிறந்த 

நாடள நிடனவு கூரும் ெடகயில் வராட்டரி இன்டரவ்நஷனல் நிறுெனதத்ால் நிறுெப் 

பட்டது. 

 இெர ் வபாலிவயாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசிடய உருொக்கிய குழுவின் ஒரு முன்னணி 

மருத்துெ ஆராய்சச்ியாளராக இருந்தார.் 

 முதன்முதலில் 1955 ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு ெந்த இந்த கசயலிழந்த வபாலிவயா 

டெரஸ் ககாண்ட தடுப்பூசிடய அெர ்உருொக்கினார.் 

 இது ஆல்பரட்் சபின் என்பெரால் ொய்ெழி வபாலிவயா தடுப்பூசியாக உருமாற்றப்பட்டு 

1961 ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு ெந்தது. 

 இந்த ஆண்டு உலக வபாலிவயா தினதத்ின் கருதத்ுரு, "உலக வபாலிவயா தினம் 2022 மற்றும் 

அதற்கு அப்பால்: தாய்மாரக்ளுக்கும் குழந்டதகளுக்கும் ஆவராக்கியமான எதிரக்ாலம்" 

என்பதாகும். 

 

இந்தியத் திசபத்திய எல்லலக் காவல் பலட எழுெச்ி தினம் - அக்சடாபர் 24 

 

 இந்தியா-சீனா வபாரின் வபாது, 1962 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்24 ஆம் வததியன்று இந்திய 

திகபத்திய எல்டல காெல் படட நிறுெப்பட்டது. 

 உயரமான பகுதியில் வமற்ககாள்ளப்படும் நடெடிக்டககளில் நிபுணத்துெம் கபற்ற 

ெடகயில் இது ஒரு எல்டலக் காெல் படடயாகும். 

 தற்வபாது, லடாக்கின் காரவகாரம் கணொய் முதல் அருணாசச்லப் பிரவதசத்தில் உள்ள 

ஜகசப் லா ெடரயிலான 3488 கிமீ நீள இந்திய-சீனா எல்டலடய உள்ளடக்கிய எல்டலப் 

பாதுகாப்புப் பணிகளில் இந்திய திகபத்திய எல்டலக் காெல் படட நிடல நிறுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 
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 இந்திய திகபத்திய எல்டலக் காெல் படடயானது, ஆரம்பதத்ில் 1949 ஆம் ஆண்டு மத்திய 

வசமக் காெல் படட (CRPF) சட்டத்தின் கீழ் உருொக்கப்பட்டது. 

 இருப்பினும், 1992 ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்றம் மத்திய வசமக் காெல் படட சட்டத்டத 

இயற்றியவதாடு, அதற்கான விதிகடள 1994 ஆம் ஆண்டில் உருொக்கியது. 

 

உலக ஒலிகட்புலப் பாரம்பரியத் தினம் - அக்சடாபர் 27 

 

 இது ஒலிகட்புலப் கபாருட்கடளப் பாதுகாப்பதன் முக்கியதத்ுெம் மற்றும் அதற்கான 

நடெடிக்டக எடுக்க வெண்டியதன் அெசியதட்தப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரட்ெ 

ஏற்படுதத்வும், உறுதி கசய்ெதற்குமான ஒரு முயற்சியாகும். 

 உலக ஒலிகட்புலப் பாரம்பரியத் தினம் (WDAH) என்பது 1980 ஆம் ஆண்டில் நகரும் 

படங்கடளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ெளங்காப்பதற்கான 21ெது கபாது மாநாட்டின் மூலம் 

ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டதன் நிடனொக வமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

 "உள்ளாரந்்த, நீதி நிடறந்த மற்றும் அடமதியானச ் சமூகங்கடள உருொக்குெதில் 

ஆெணப் படப் பாரம்பரியத்டதக் குறிப்பிடுதல்" என்பது இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் 

தினதத்ின் கருத்துரு ஆகும். 

 

காலாட்பலட தினம் - அக்சடாபர் 27 

 நாட்டிற்காகப் வபாராடி, தங்கள் இன்னுயிடர ஈந்த வீரரக்ளுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் 

ெடகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 முதல் இந்திய காலாட்படட வீரரக்ள் நாட்டின் எல்டலடய கெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பில் 

இருந்து பாதுகாதத்தன் நிடனொக அக்வடாபர ்27 ஆம் வததியானது இதற்கான தினமாகத் 

வதரந்்கதடுக்கப்பட்டது. 

 ஜம்மு காஷ்மீர ் மகாராஜா ஹரி சிங், 1947 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 26 ஆம் வததியன்று 

இடணப்பு ஒப்பந்ததத்ில் டககயழுதத்ிட்டடதயடுத்து, இப்பகுதி இந்திய ஆட்சியின் ஒரு 

பகுதியாக மாறியது. 

 விடரவிவலவய, சீக்கியப் படடப்பிரிவின் முதல் படடப்பிரிொனது பாகிஸ்தான் 

படடகயடுப்பாளரக்ளுக்கு எதிராக வபாரிட ஸ்ரீநகர ்விமானப்படடத் தளத்டத அடடந்தது. 
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ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் ஆயுதக் குலறப்பு வாரம் 2022 - அக்சடாபர் 24/30 

 இது ஆயுதக் குடறப்பின் முக்கியத்துெம் மற்றும் அதிலுள்ள சொல்கள் பற்றிய 

விழிப்புணரட்ெ ஏற்படுதத்ுெடதயும், அது குறித்தப் புரிதடல வமம்படுத்துெடதயும் 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயானது நிறுெப்பட்ட ஆண்டு நிடறடெக் குறிக்கும் விதமாக இந்த 

ொரமானது அக்வடாபர ்24 ஆம் வததியன்று கதாடங்கப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடப நிறுெப்பட்டதிலிருந்து, ஆயுதக் குடறப்பு மற்றும் ஆயுதக் 

கட்டுப்பாடு ஆகியடெ அதன் முக்கிய கெனம் கசலுத்தும் பகுதிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. 

 ஆயுத வமாதல்கடள ஆதரிக்கும் அடனதத்ுப் கபாருட்கடளயும் நீக்குெதற்கு அசச்டப 

அடழப்பு விடுக்கிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் ஆயுதக் குடறப்பு ஆடணயம் (UNDC) 1952 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுெப் பட்டது. 

 ஆயுதக் குடறப்பு ொரமானது முதல் முடறயாக 1995 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், ஆயுதக் குடறப்பு ொரம் முதல் முடறயாக கபண்கள் தடலடமயில் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

ெரவ்சதெ இயக்கப் படங்கள் தினம் - அக்சடாபர ்28 

 இயக்கப் படங்கள் முதல் முடறயாக மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமான தினத்டத இது 

நிடனவு கூருகிறது. 

 இது 1892 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 28 ஆம் வததியன்று, பாரஸீில் உள்ள கிகரவின் அருங் 

காட்சியகதத்ில், சாரல்ஸ்-எடமல் கரய்னாட், அெரது திவயட்வர ஆப்டிக் மூலம் தனது 

முதல் தயாரிப்பான "பாண்வடாமிம்ஸ் லுமினியஸ்" என்ற படத்திடன கெளியிட்டார.் 

 இது இயக்கப்படக் கடலடயக் ககாண்டாடுெடதயும், அெற்றின் உருொக்கதத்ின் 

பின்னணியில் உள்ள கடலஞரக்ள், அறிவியலாளரக்ள் மற்றும் கதாழில்நுட்ப ெல்லுநரக்ள் 

ஆகிவயாடர அங்கீகரிப்படதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு 20ெது சரெ்வதச இயக்கப்படங்கள் தினத்டதக் குறிக்கிறது. 

 சரெ்வதச இயக்கப்படங்கள் திடரப்படச ் சங்கமானது (ASIFA) 2002 ஆம் ஆண்டில் இந்தத ்

தினதத்ிடன உருொக்கியது. 
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உலக ஊடகம் மற்றும் தகவல் கல்வியறிவு வாரம் - அக்சடாபர் 24 முதல் 30 வலர 

 மக்கள், ஊடகங்கள், எண்ணிம தளங்கள், அரசுகள், தனியார ் துடற மற்றும் அரசு சாரா 

நிறுெனங்களுடன் கதாடரப்ுடடய நம்பிக்டக மற்றும் ஒற்றுடம ஆகியெற்றின் மீது இது 

கெனம் கசலுத்துகிறது. 

 இந்த ஆண்டு உலக ஊடகம் மற்றும் தகெல் கல்வியறிவு ொரதத்ிற்கான கருத்துரு, 

"நம்பிக்டகடய உருொக்குதல்: ஒரு ஊடகம் மற்றும் தகெல் கல்வியறிவின் அெசியம்" 

என்பதாகும். 

 11ெது உலக ஊடகம் மற்றும் தகெல் கல்வியறிவு (MIL) ொரம் டநஜீரியா நாட்டினால் 

ஏற்பாடு கசய்யப்படுெவதாடு அபுஜா நகரில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 முதல் உலகளாவிய ஊடகம் மற்றும் தகெல் கல்வியறிவு ொரம் ஆனது 2011 ஆம் ஆண்டில் 

கமாராக்வகாவின் ஃகபஸ் நகரில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 

உலக பக்கவாதம் தினம் - அக்சடாபர் 29 

 இந்தத் தினமானது பக்கொததத்ின் தீவிர இயல்பு மற்றும் உயர ் பாதிப்பு விகிதங்கள் 

குறிதத்ு ெலியுறுத்துகிறது. 

 பக்கொதத்டதத் தடுப்பது மற்றும் அதற்கான சிகிசட்சகள் குறிதத் விழிப்புணரட்ெ 

ஏற்படுதத்ுெது வபான்றெற்றிற்காக இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உலக பக்கொதம் தினமானது 2004 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்29 ஆம் வததியன்று கனடாவின் 

ொன்கூெரில் நடடகபற்ற பக்கொதம் குறித்த உலக மாநாட்டில் நிறுெப் பட்டது. 

 பின்னர ் 2006 ஆம் ஆண்டில், கபாது விழிப்புணரவ்ுக்காக வெண்டி இந்தத் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, "#விடலமதிப்பற்ற வநரம்" என்பதாகும். 
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உலக சிக்கன தினம் / உலக செமிப்புத் தினம் - அக்சடாபர் 30 

 

 இது வசமிப்புப் பழக்கத்டத ஊக்குவிப்பதடன வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 1924 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 30 ஆம் வததியன்று நடடகபற்ற முதல் சரெ்வதச வசமிப்பு 

ெங்கி மாநாட்டின் வபாது உலக வசமிப்பு தினம் நிறுெப்பட்டது. 

 இத்தாலியப் வபராசிரியர ் ஃபிலிவபா ரவிசா என்பெர ் இந்தத் தினத்திடன அனுசரிக்கச ்

கசய்ெதற்கான முன்கமாழிதடல முன் டெத்தார.் 

 சிக்கனதத்ின் மூலம் பணத்டதச ் வசமிக்கும் பழக்கத்டத ஊக்குவிப்பவத இந்த நாளின் 

பின்னணியில் உள்ள கருத்தாக்கமாகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருதத்ுரு: "வசமிப்புப் பழக்கம் உங்கடள எதிர ்

காலதத்ிற்கு தயாரப்டுதத்ுகிறது" என்பதாகும். 

 

ஜம்மு காஷ்மீர ்இலணப்பு தினம் - அக்சடாபர ்26 

 

 1947 ஆம் ஆண்டில் மகாராஜா ஹரி சிங், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீடர இந்தியாவின் 

ஒருங்கிடணந்த பகுதியாக மாற்றுெதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் டககயழுதத்ிட்ட 

தினத்டத இது நிடனவு கூருகிறது. 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் இடணப்புத் தினமானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு மற்றும் 

காஷ்மீரில் ஒெ்கொரு ஆண்டும் ககாண்டாடப்படும் கபாது விடுமுடற நாளாக மாற்றப் 

பட்டது. 
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 முதலில், மகாராஜா ஹரி சிங் தனது மாநிலத்தின் சுதந்திரத்டதத் தக்க டெத்துக் ககாள்ள 

முடிவு கசய்து, இரு அண்டட நாடுகளுடனும் நிடலத்தன்டம ஒப்பந்தங்களில் 

டககயழுதத்ிட்டார.் 

 இருப்பினும், பதான் பழங்குடியினர ் மற்றும் பாகிஸ்தாடனச ் வசரந்்த இராணுெ 

வீரரக்ளின் தாக்குதல்கடள எதிர ்ககாண்ட அெர,் இந்தியாவின் உதவிடய நாடினார.் 

 இெ்ொறு, மகாராஜா 1947 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்26 ஆம் வததியன்று, இந்த ஒப்பந்ததத்ில் 

டககயழுதத்ிட்டார.் 

 

சதசிய ஒற்றுலம தினம் - அக்சடாபர ்31 

 ராஷ்டிரிய ஏக்தா திொஸ் அல்லது வதசிய ஒற்றுடம தினமானது, 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஒெ்வொர ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர ்சரத்ார ்ெல்லபாய் பவடல் அெரக்ளின் பிறந்த நாடளக் 

ககாண்டாடும் ெடகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இெர ்சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் உள்துடற அடமசச்ராகவும், துடணப் பிரதமராகவும் 

விளங்கினார.் 

 பரவ்தாலி பகுதிடயச ்வசரந்்த கபண்கள் ெல்லபாய் பவடல் அெரக்ளுக்கு 'தடலெர'் என்று 

கபாருள்படும் ெடகயில் 'சரத்ார'் என்ற பட்டத்டத ெழங்கினர.் 

 

உலக நகரங்கள் தினம் - அக்சடாபர் 31 

 உலகின் நகரப்்புறச ் சொல்கடள ெலியுறுத்தச ் கசய்ெடதயும், புதிய நகரப்்புறச ்

கசயல்பாட்டு நிரடல வநாக்கி சரெ்வதசச ் சமூகதட்த ஈடுபடுதத்ுெடதயும் இந்த நாள் 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, "உலகில் முன்வனறிச ் கசல்ல உள்ளூர ்

சாரந்்த வமம்பாட்டு நடெடிக்டக" என்பதாகும். 
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இதரெ ்செய்திகள் 

ஹுருன் இந்தியா பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 2022 

 சகௌதம் அதானி மற்றும் குடும்பத்தினர ் 2022 ஆம் ஆண்டு IIFL ஹுருன் இந்தியா 

பணக்காரரக்ள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இந்தியாவின் 2வது பணக்காரரக்ளாக முதகஷ் அம்பானி மற்றும் அெரது குடும்பதத்ினர ்

இடம் சபற்றுள்ளனர.் 

 டநக்கா நிறுவனதத்ின் நிறுவனர ்மற்றும் தளலளம நிரவ்ாக அதிகாரி, ஃபல்குனி நாயர ்

இந்தியாவின் சுயமாக முன்தனறிய பணக்காரப் சபண்மணி மற்றும் இந்தியாவின் 

பணக்காரப் சபண்மணி ஆனார.் 

 நிகர மதிப்பில் பதயாகான் நிறுவனத்தின் தளலவர ் கிரண் மசூம்தார ் ஷாளவ இவர ்

முந்தினார.் 

 ஃபல்குனிளய அடுத்து, தரகா ஜுன்ஜுன்வாலா இடம் சபற்றுள்ளார.் 

 இந்தியாவில் 221 தகாடீஸ்வரரக்ள் உள்ளனர.்  

 அதில் 283 நபரக்ளுடன் இந்தியப் பணக்காரரக்ள் பட்டியலில் மும்ளப முதலிடதத்ில் 

உள்ளது.  

 அதளனத் சதாடரந்்து புது சடல்லி (185) மற்றும் சபங்களூரு (89) ஆகியளவ இடம் 

சபற்றுள்ளன. 

 

 

சவளிநாட்டுெ ்சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருலக 

 தகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று மற்றும் அதன் விளளவாக கடுடமயாக விதிக்கப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வருளக தரும் 

சவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ளகயானது 44.5% குளறந்துள்ளது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் 2.74 மில்லியன் ஆக இருந்த சவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகளின் 

வருளக எண்ணிக்ளகயானது,  2021 ஆம் ஆண்டில் 1.52 மில்லியனாக குளறந்தது. 

 சவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளின் வருளகயானது 2020 ஆம் ஆண்டிளன விட 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 52.6% அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் சவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருளக 10.93 மில்லியன் ஆக 

இருந்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவிற்கு வருளக தந்துள்ள சவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயணிகள் 

பட்டியலில் முதல் 15 இடங்களில் இடம் சபற்ற நாடுகளுள் அசமரிக்கா, இங்கிலாந்து, 

வங்காளததெம், கனடா, தநபாளம், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகியளவ 

அடங்கும். 

 கடந்த ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வருளக வந்த சவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகளில் 

கிட்டதத்ட்ட 81% தபர ்இந்த நாடுகளில் இருந்து வருளக தந்துள்ளனர.் 

 87.5% சவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு விமானப் பயணம் ஆனது மிகவும் 

விருப்பமிக்க பயண வெதியாக இருந்தது. 

 இந்திய நாட்டிலிருந்து சவளிநாடுகளுக்குெ ் செல்லும் இந்திய மக்களின் எண்ணிக்ளக 

என்பது 2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்தபாது 2021 ஆம் ஆண்டில் அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 7.29 மில்லியனாக இருந்த சவளிநாடுகளுக்குெ ் செல்லும் இந்திய 

மக்களின் எண்ணிக்ளகயானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 7.3% அதிகரித்து, 8.55 மில்லியன் ஆக 

இருந்தது. 

 

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியரக்ள் அதிகம் பயணிக்கும் நாடுகளில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

முதலிடத்தில் உள்ள நிடலயில், அளதத் சதாடரந்்து அசமரிக்கா, கதத்ார,் ஓமன் மற்றும் 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 இந்தியாவில் உள்நாட்டுச ் சுற்றுலா 11.05% என்ற நிடலயில் அதிகரிதத்துடன் சிறிய 

முன்தனற்றதத்ிளனயும் இதத்ுளற கண்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 610.22 மில்லியனாக இருந்த  உள்நாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகளின் 

எண்ணிக்ளகயானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 677.33 மில்லியனாக இருந்தது. 
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 இந்தியாவின் துடணக் குடியரசுத் தடலெர ்ஜக்தீப் தன்கர ் 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வதசியச ்சுற்றுலா விருதுகளில் முதலிடம் பிடிதத்டமக்காக உதத்ரகாண்ட், மகாராஷ்டிரா 

மற்றும் கதலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அந்த விருதுகடள ெழங்கினார.் 

 

32வது உலக நிதி லமயக் குறியீடு                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 உலகின் முதல் மூன்று நிதி ளமயங்களாக நியூயாரக்், இலண்டன் மற்றும் சிங்கப்பூர ்

ஆகியளவ திகழ்கின்றன. 

 இலண்டனில் உள்ள Z/சயன் குழுமமும், சஷன்செனில் உள்ள சீன தமம்பாட்டு 

நிறுவனமும் கூட்டாக இளணந்து இதளன சவளியிட்டுள்ளன. 

 இது ஆண்டிற்கு இருமுளற சவளியிடப் படுகிறது. 

 இதில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நியூயாரக்் தனது முதலிடத்ளதத் தக்க ளவதத்ுக் 

சகாண்டுள்ளது.  

 இதில் ஹாங்காங்ளகப் பின்னுக்குத் தள்ளி சிங்கப்பூர ் மூன்றாவது இடத்ளதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 அதத ெமயம் இதில் ஹாங்காங் நான்காவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தத் தரவரிளெயில் ொன் பிரான்சிஸ்தகா ஐந்தாவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இதில் தடாக்கிதயா நகளரப் பின்னுக்குத் தள்ளி பாரீஸ் நகரம் முதல் 10 இடங்களுக்குள் 

மீண்டும் இடம் சபற்றுள்ளது. 

 இதில் மாஸ்தகா 22 இடங்கள் ெரிந்து 73வது இடதத்ிளனப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்தியாவில், புது சடல்லி மற்றும் மும்ளப ஆகியளவ முளறதய 68ெது மற்றும் 70வது 

இடதத்ில் உள்ளன. 
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உலகப் சபருங்கடல் கண்காணிப்பு அலமப்பு (GOOS) அறிக்லக 

 இது நமது உலகப் சபருங்கடல் கண்காணிப்பு அளமப்பின் (GOOS) நிளல, திறன் மற்றும் 

மதிப்பு பற்றிய ஒரு ஆழ்ந்த ஆய்வறிக்ளகயிளன வழங்குகிறது. 

 உலகப் சபருங்கடல் கண்காணிப்பு அளமப்பு என்பது சபருங்கடல் கண்காணிப்புத் 

ததளவகளள வளரயறுக்கச ் கசய்யவும், கண்காணிப்பு வளலயளமப்புகளள 

ஒருங்கிளணக்கவும், தரவு மற்றும் முன்னறிவிப்புகளின் பரிமாற்றங்களள உறுதிப் 

படுதத்வும் உதவும் ஆறு முக்கியக் கூறுகளளக் சகாண்ட ஒரு கூட்டுத் தளமாகும். 

 உலகப் சபருங்கடல் கண்காணிப்பு அளமப்பு என்பது அரசுகளுக்கிளடதயயான கடல்ொர ்

ஆளணயத்தின் (IOC) தளலளமயிலான ஒரு திட்டமாகும். 

 அரசுகளுக்கிளடதயயான கடல்ொர ் ஆளணயமானது யுசனஸ்தகா அளமப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 இந்த அறிக்ளகயின்படி, உலகப் சபருங்கடல்களில் உள்ள காரப்ன் செறிளவக் 

கண்காணிப்பதற்கான அளமப்பானது, கடல்ொர ் காரப்ன் பற்றிய தகவல்களுக்கான 

வளரந்்து வரும் மற்றும் அவெரத் ததளவளயப் பூரத்த்ி செய்ய மிகவும் தபாதுமானதாக 

இல்ளல. 

 மனித நடவடிக்ளககளால் ஆண்டுததாறும் வளிமண்டலத்தில் சவளிதயற்றப்படும் 40 

ஜிகா டன் காரப்னில் 26 ெதவீதம் சபருங்கடல்களால் உறிஞ்ெப்படுகிறது. 

 

TIME100 Next அறிக்லக 

 ஆகாஷ் அம்பானி, ளடம் பதத்ிரிக்ளகயின் உலகளாவிய வளரந்்து வரும் 100 முன்னணி 

நட்ெத்திர நாயகரக்ள் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ளார.் 

 TIME இதழ் ஆனது ஒவ்தவார ்ஆண்டும் TIME100 Next அறிக்ளகயிளன சவளியிடுகிறது. 

 இது இதன் முதன்ளம சவளியீடான, உலகளாவில் வளரந்்து வரும் 100 முன்னணி நட்ெத்திர 

நாயகரக்ள் அங்கீகரிக்கின்ற TIME100 அறிக்ளகயிளன அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்தப் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ள ஒதர இந்தியர ் ஆகாஷ் அம்பானி தான் என்று 

கூறப்படுகிறது. 

 

உலகப் புத்தாக்கக் குறியீடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகப் புதத்ாக்கக் குறியீட்டில் (GII) இடம் சபற்றுள்ள 132 நாடுகளில் 

இந்தியா 40வது இடத்ளதப் பிடிதத்து. 

 இது உலக அறிவுொர ்சொதத்ுரிளம அளமப்பினால் சவளியிடப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, "புதுளம ொரந்்த தமம்பாட்டின் எதிர ்

காலம் என்ன?" என்பதாகும். 

 சுவிட்ெரல்ாந்து நாடானது, 2022 ஆம் ஆண்டில் சதாடரெ்ச்ியாக 12வது ஆண்டாக உலகில் 

மிகவும் புதுளம மிக்க சபாருளாதாரமாக உள்ளது. 

 அளதத் சதாடரந்்து அசமரிக்கா, சுவீடன், இங்கிலாந்து மற்றும் சநதரல்ாந்து ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 
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 சீனா முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்சபறும் வாய்ப்பிளன சநருங்கி உள்ளது. 

 துருக்கி மற்றும் இந்தியா ஆகியன முதல் முளறயாக முதல் 40 இடங்களுக்குள் இடம் 

சபறுகின்றன. 

 

 

ஹுருன் இந்தியா 40 மற்றும் அதற்குட்பட்ட வயதிலனெ ் செரந்்தெ ் சுயமாக 

முன்சனறியப் பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 2022 

 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான IIFL சொத்து ஹுருன் இந்தியா பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 

ெமீபதத்ில் சவளியிடப்பட்டது. 

 கஸதராதா நிறுவனத்தின் இளண நிறுவனர ் நிகில் கமத், இந்தப் பட்டியலில் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளார.் 

 ஓலா நிறுவனத்தின் நிறுவனர ் பவிஷ் அகரவ்ால் இரண்டாம் இடத்திளனப் பிடிதத்ு 

உள்ளார.் 

 மீடியா.சநட் நிறுவனதத்ின் தளலவர ் திவ்யாங்க் துராக்கியா மூன்றாவது இடத்தில் 

சபற்றுள்ளார.் 
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இந்தியாவின் 50 முக்கியமான ஜவுளி வலககள் 

 ெமீபதத்ில், யுசனஸ்தகா அளமப்பானது நாட்டின் 50 பிரத்திதயக மற்றும் முக்கியமான 

பாரம்பரிய ஜவுளி வளககளின் பட்டியளல சவளியிட்டது. 

 சதற்காசியாவின் மகதத்ான கலாெெ்ாரப் பாரம்பரியத்ளதப் பாதுகாப்பதில் உள்ள 

முக்கிய ெவால்களில் ஒன்று, அளவ குறிதத்த் தகவல்களின் முளறயான காப்பகம் மற்றும் 

ஆவணங்கள் இல்லாததத ஆகும். 

 இந்த இளடசவளிளயக் குளறப்பளத தநாக்கமாகக் சகாண்ட இந்த சவளியீடானது, 

ததரந்்சதடுக்கப் பட்ட 50 ஜவுளிகள் பற்றிய பல வருட ஆராய்ெச்ிகளள ஒன்றிளணக்கச ்

கசய்கிறது. 

 பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில ஜவுளி வளககள் 

o தமிழ்நாட்ளடெ ்தெரந்்த சிக்கல்நாயக்கன்தபட்ளட கலம்காரி 

o தமிழ்நாட்ளடெ ்தெரந்்த ததாடா பூதவளலப்பாடுகள் மற்றும் சுங்குடி 

o ளஹதராபாத்திளனெ ்தெரந்்த ஹிம்ரூ சநெவு வளககள் 

o ஒடிொவின் ெம்பல்பூர ் நகளரெ ் தெரந்்த பந்தா கழுதத்ுப் பட்டி மற்றும் ொயமிட்டு 

தமற்சகாள்ளப்படும் சநெவு வளககள் 

o தகாவாவிளனெ ்தெரந்்த குன்பி சநெவு வளக 

o குஜராத்ளதெ ்தெரந்்த மஷ்ரு சநெவு மற்றும் பதடாலா 

o மகாராஷ்டிராளவெ ்தெரந்்த ஹிம்ரூ 

o தமற்கு வங்காளத்ளதெ ்தெரந்்த கரட்-தகாரியல் 

o கரந்ாடகாவிளனெ ் தெரந்்த இல்கல் மற்றும் லம்பாடி அல்லது பஞ்ொரா பூ தவளலப் 

பாடுகள். 

 

ICIMOD அலமப்பின் அறிக்லக 

 

 சதற்காசியா மற்றும் இந்து குஷ் இமயமளல (HKH) பிராந்தியதத்ில் பாலினச ் ெமதத்ுவ 

நிளல மற்றும் பருவநிளல மாற்றம்" என்ற அறிக்ளகயிளன ஒருங்கிடணந்த மடலப் 

பிரவதச ெளரச்ச்ிக்கான சரெ்வதச டமயம் (ICIMOD) அளமப்பானது சவளியிட்டது. 
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 இது தவளாண்ளம, நீர ் மற்றும் எரிெக்தி தபான்ற பருவநிளலயினால் பாதிக்கப்பட்ட 

துளறகளில் பாலின ெமதத்ுவம் மற்றும் பருவநிளல மாற்றதத்ின் நிளலளய மதிப்பீடு 

செய்தது. 

 ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளததெம், பூட்டான், சீனா, இந்தியா, மாலத்தீவு, மியான்மர,் 

தநபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்ளக ஆகிய 10 நாடுகளில் இந்த அறிக்ளக 

மதிப்பீட்டிளன தமற்சகாண்டது. 

 பருவநிளல மாற்றதத்ால் சபண்கதள அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர ் என்பளத இந்த 

நாடுகளின் ததசியக் சகாள்ளக சவளிப்படுதத்ுகின்றன. 

 சீனா, இந்தியா, தநபாளம் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் பருவநிளல 

மாற்றத்தால் தூண்டப்பட்ட ஆண்களின் இடப் சபயரவ்ுகள் அதிகம் பதிவாகியுள்ளன. 

 சபண் விவொயத் சதாழிலாளரக்ளளப் பாதுகாப்பதற்காக வெண்டி பிராந்திய மற்றும் 

ததசியக் சகாள்ளககள் எதுவும் இல்ளல. 

 சதற்காசியா மற்றும் இந்துகுஷ் இமயமளலப் பிராந்தியங்களில் உள்ள 

அரொங்கங்களின் சகாள்ளக ஆவணங்கள் பாலின அடிப்பளடயிலான ஊதிய 

இளடசவளியிளனச ்ெரி செய்வதில் எந்தவித கவனமும் செலுதத்ுவதில்ளல. 

 பருவநிளல மாற்றத்ளத தமலாண்ளம செய்வதற்கான இந்தியாவின் ததசிய அளவில் 

நிரண்யிக்கப் பட்ட பங்களிப்புகள் (NDC) ஆனது பாலினச ் ெமதத்ுவம் மற்றும் 

சபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்ளத அங்கீகரிதத்தாக இந்த 

அறிக்ளக எடுதத்ுளரதத்து. 

 பாலின உள்ளடக்கம் மிக்க சகாள்ளககளள உருவாக்க தவளாண்ளம, எரிெக்தி மற்றும் நீர ்

வளத் துளறயில் தமற்சகாள்ளப்படும் நடவடிக்ளககளளக் கண்காணித்து மதிப்பீடு 

செய்யப் பரிந்துளரக்கிறது. 

 

வறுலம மற்றும் பகிரப்பட்ட வளம் 2022 - ெரிசெய்யும் நலடமுலற 

 

 உலக ெங்கியானது “ெறுடம மற்றும் பகிரப்பட்ட ெளம் 2022 - சரிகசய்யும் நடடமுடற” 

என்ற தடலப்பில் ஒரு அறிக்டகடய கெளியிட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலகளாவிய ெறுடமக் குடறப்பு நடடமுடறயின் வெகம் 

குடறந்து ெருகிறது. 

 2015 ஆம் ஆண்டு ொக்கில், உலகளாவிய தீவிர-ெறுடம விகிதம் பாதிக்கு வமல் குடறக்கப் 

பட்டது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் மட்டும், தீவிர ெறுடமக் வகாட்டின் கீழ் ொழும் மக்களின் 

எண்ணிக்டக 70 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக உயரந்்துள்ளது. 

 1990 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய ெறுடமக் கண்காணிப்பு கதாடங்கியதில் இருந்து இது 

ஒரு ெருடத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்கபரிய அதிகரிப்பாகும். 

 தற்வபாடதயப் வபாக்குகளின் அடிப்படடயில், 574 மில்லியன் மக்கள் (உலக மக்கள் 

கதாடகயில் கிட்டதத்ட்ட 7%) 2030 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாடளக்கு 2.15 டாலருக்கும் 

குடறொன ெருமானதத்ில் ொழ்கின்ற நிடலயில், இதில் கபரும்பாலானெரக்ள் 

ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளனர.் 

 2011 ஆம் ஆண்டட விட 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தீவிர ெறுடம 12.3% புள்ளிகள் 

குடறொக இருந்தது. 

 2011 ஆம் ஆண்டில் 22.5% ஆக இருந்த ெறுடமயின் உள்ளெரக்ளின் எண்ணிக்டக 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 10.2% ஆகக் குடறந்துள்ளது. 

 2011 ஆம் ஆண்டில் 26.3% ஆக இருந்த கிராமப்புற ெறுடம 2019 ஆம் ஆண்டில் 11.6% ஆகக் 

குடறந்ததால், நகரப்்புற இந்தியாவுடன் ஒப்பிடும் வபாது கிராமப்புறங்களில் ெறுடமக் 

குடறப்பு அதிகமாக இருந்தது. 

 இவத காலக் கட்டதத்ில் நகரப்்புறங்களில் ெறுடமயின் சரிவு 14.2% என்ற அளவிலிருந்து 

6.3% ஆக இருந்தது. 

 

துரக்ா பூலஜ பந்தல் 

 லக்வனாவின் ஜானகிபுரதத்ில் அடமக்கப் பட்ட  136 அடி உயரமுள்ள துரக்ா பூடஜ என்ற 

பந்தல், உலகிவலவய மிக உயரமானதாக கின்னஸ் புத்தகதத்ில் இடம் பிடிக்க உள்ளது. 

 இந்தப் பந்தல் பிருந்தாெனத்தின் சந்திவராதயா வகாவிலின் பிரதியாக , 14 மாடி கட்டிட 

உயரதத்ில் உள்ளது. 

 இதற்கு முன், உலகின் மிக உயரமானப் பந்தல் என்ற பட்டத்டத 125 அடி உயரம் ககாண்ட 

ககால்கத்தாவின் பந்தல் கபற்றிருந்தது. 

 

 

உலக வனத்துலற கண்சணாட்ட அறிக்லக 2050 

 "உலகளாவிய ெனதத்ுடற கண்வணாட்டம் 2050: ஒரு நிடலயான கபாருளாதாரத்திற்கான 

எதிரக்ாலத் வதடெ மற்றும் மரங்களின் ெளங்கடள மதிப்பீடு கசய்தல்" என்ற 

தடலப்பிலான ஒரு அறிக்டகயானது சமீபத்தில் கெளியிடப் பட்டது. 
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 இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வெளாண்டம அடமப்பினால் சமீபதத்ில் 

கெளியிடப் பட்டது. 

 முதன்டமயான பதப்படுத்தப்பட்ட மரப் கபாருட்களின் நுகரெ்ானது 2050 ஆம் ஆண்டில் 3.1 

பில்லியன் கன மீட்டராக அதிகரிக்கும் என்று இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் அெற்றின் வதடெ 272 மில்லியன் கன மீட்டரக்ள் ெடர உயரக் 

கூடும். 

 இது ெளரந்்து ெரும் நாடுகளில் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வெடலொய்ப்புகடள 

உருொக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 பருெநிடல மாற்றத்தால் ஏற்படும் நிசச்யமற்ற தன்டமகளால் கதாழில்துடறப் 

பயன்பாடு சாரந்்த மரங்களின் உற்பத்தி (IRW) பாதிக்கப்படும் என்றும் இந்த அறிக்டக 

கணிதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், கதாழில்துடற பயன்பாடு சாரந்்த மரங்களின் உற்பத்தியில் சுமார ்44 

சதவீதம் மித கெப்ப மற்றும் வபாரியல் ெடக காடுகளால் உருொக்கப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், எரிகபாருள் பயன்பாடு சாரந்்த மரத்தின் உலகளாவிய நுகரவ்ு 1.9 

பில்லியன் கன மீட்டராக இருந்தது. 

 2050 ஆம் ஆண்டில், இந்த எண்ணிக்டக 2.1 முதல் 2.7 பில்லியன் கன மீட்டடர எட்டுெதன் 

மூலம் 11 முதல் 42 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

'வனத்துலறயில் பல்லுயிர்ப் சபருக்கத்லத முதன்லமப்படுத்துதல்' பற்றிய 

அறிக்லக 

 காடுகள், மரங்கள் மற்றும் வெளாண் ெனவியல் கதாடரப்ான சரெ்வதச வெளாண் 

ஆராய்சச்ி மீதான ஆவலாசடனக் குழுமத்தின் (CGIAR) ஆராய்சச்ித் திட்டத்தின் முதன்டம 

டமயமான லாப வநாக்கற்ற சரெ்வதச ெனவியல் ஆராய்சச்ி டமயம் (CIFOR) மற்றும் 

உணவு மற்றும் வெளாண் அடமப்பு ஆகியெற்றுக்கு இடடவயயான ஒரு கூட்டாண்டம 

மூலம் இந்த அறிக்டகயானது தயாரிக்கப்பட்டது. 
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 2019 ஆம் ஆண்டில், உணவு மற்றும் வெளாண் அடமப்பானது, வெளாண் துடறகளில் 

பல்லுயிரப்் கபருக்கத்டத வமம்படுதத்ுெதற்கான உத்திடய ஏற்றுக்ககாண்டது. 

 பல்லுயிரப்் கபருக்கத்டத முதன்டமப்படுத்துதல் என்பது இயற்டக ெளங்களின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நிடலயான பயன்பாட்டட ஊக்குவிப்பதற்காக முக்கியப் கபாது 

மற்றும் தனியார ் நிறுெனங்களின் ககாள்டககள், உதத்ிகள் மற்றும் நடடமுடறகளில் 

பல்லுயிரப்் கபருக்கம் பற்றிய கருத்துகடள உட்வசரப்்பதாகும். 

 சரெ்வதச வெளாண் ஆராய்சச்ி மீதான ஆவலாசடன குழுமம் என்பது உணவுப் பாதுகாப்பு 

குறித்த ஆராய்சச்ியில் ஈடுபட்டுள்ள சரெ்வதச நிறுெனங்கடள ஒன்றிடணக்கும் ஒரு 

உலகளாவியக் கூட்டாண்டம ஆகும். 

 காடுகள் உலகின் நிலப்பரப்பில் 31 சதவீதத்டத உள்ளடக்கியவதாடு, 296 ஜிகா டன்கள் 

காரப்டனச ்வசமிக்கின்றன. 

 உலகிலுள்ள காடுகள் 80 சதவீத இருொழிட உயிரினங்கள், 75 சதவீத பறடெ இனங்கள் 

மற்றும் 68 சதவீதப் பாலூட்டி இனங்களுக்கு ொழ்விடங்கடள ெழங்குகின்றன. 

 கூடுதலாக, அடனதத்ு ெடக காற்றுச ் சுெர ் ககாண்ட தாெரங்களில் (ொஸ்குலர ்

தாெரங்கள்) 60 சதவீதம் கெப்ப மண்டலக் காடுகளில் காணப் படுகின்றன. 

 

 

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆளில்லா விமானம் 

 இந்தியக் கிரிக்ககட் வீரர ் மவகந்திர சிங் வதானி, 'துவராணி' என்ற கபயரிலான 

குொட்காப்டர ் நுகரவ்ொர ் ஒளிப்படக் கருவி ஆளில்லா விமானத்டத அறிமுகப் படுதத்ி 

உள்ளார.் 

 இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒளிப்படக் கருவி கபாருந்திய ஆளில்லா விமானம் ஆனது 

வமம்பட்ட அம்சங்களுடன் கருடா ஏவராஸ்வபஸ் நிறுெனதத்ால் தயாரிக்கப் பட்டதாகும். 
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 இது விெசாயதத்ிற்குப் பூசச்ிக் ககால்லி கதளிதத்ல், சூரிய சக்தி ஒளித் தகடுகடளச ்

சுத்தம் கசய்தல், கதாழிற்சாடலகளில் உள்ள குழாய் ஆய்வுகள், ெடரபடமிடல், 

கணக்ககடுப்பு, கபாது அறிவிப்புகள் மற்றும் விநிவயாகச ்வசடெகளுக்கு இந்த ஆளில்லா 

விமானம் தனது வசடெகடள ெழங்குகிறது. 

 

 

எத்தீரியம் இலணய ெங்சகதப் பணத்தின் "தி சமரஜ்்" 

 

 எத்தீரியம் உலகின் இரண்டாெது மதிப்பு மிக்க இடணய சங்வகதப் பணம் ஆகும். 

 எத்தீரியம் அதன் நிடலமாற்றத்டத முதன்டம அடமப்பில் ப்ரூஃப்-ஆஃப்-கொரக்் 

(வபாட்டித் திறன் மிக்க சரிபாரப்்பு முடற) என்பதிலிருந்து ப்ரூஃப்-ஆஃப்-ஸ்வடஜிற்கு 

(வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட சரிபாரப்்புக் காரணி முடற) நிடறவு கசய்தது. 

 இது கமரஜ்் என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 இடணய சங்வகதப் பணங்களின் காரப்ன் தடயத்டதக் குடறப்பதாகக் கூறி அதன் 

பாதுகாப்டப அதிகரிக்க உறுதியளிக்கிறது. 

 கமரஜ்் எத்தீரியம் ெடலயடமப்பில் பரிெரத்த்டனகடள மிகவும் பாதுகாப்பானதாக 

ஆக்கும். 

 எத்தீரியம் என்பது ஒரு பரெலாக்கப்பட்ட இடணய சங்வகதப் பணமாகும். 

 அதன் ெடலயடமப்பில் நடடகபறும் பரிெரத்த்டனகடள அங்கீகரிக்கும் ெங்கிகள் 

வபான்ற நிறுெனங்கள் இதில் இல்டல. 

 

என்செலடஸ் சபருங்கடல் 

 என்கசலடஸ் சனிக் வகாளின் ஆறாெது கபரிய துடணக்வகாள் ஆகும். 

 சமீபதத்ில், அறிவியலாளர ் குழு ஒன்று சனிக் வகாளின் துடணக் வகாளான 

என்கசலடஸின் வமற்பரப்பு கடலில் பாஸ்பரஸ் கடரந்துள்ளடதக் கண்டுபிடித்தது. 
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 இது விண்கெளியில் கெளிப்படுகின்ற ஒரு பனி மூடிய நீர ் கடலான என்கசலடஸ் 

கபருங்கடலின் ஒரு முக்கியக் கட்டுமானத் கதாகுதிக்கான புதிய ஆதாரங்கடள 

ெழங்குகிறது. 

 காசினி விண்கலம் வமற்ககாண்ட கண்காணிப்புகளின் படி, இது நிலப்பரப்பு சாரந்்த 

ொழ்வியலின் அடிப்படடத் வதடெகள் அடனத்டதயும் உள்ளடக்கிய ஒரு கதாகுதிடய 

உருொக்குகிறது. 

 பாஸ்பரஸ் என்பது உயிரினங்கடள உருொக்கும் டிஎன்ஏ, உயிரி இடழகள் மற்றும் 

எலும்புகளுக்கு இன்றியடமயாத ஒரு உறுப்பு ஆகும். 

 பாஸ்பரஸ் தண்ணீரில் கடரந்திருந்தால் மட்டுவம உயிரினங்களால் அதடனப் 

பயன்படுத்த முடியும். 

 என்கசலடஸில் உள்ள நீடரப் பூமியில் உள்ள நீருடன் ஒப்பிடும் வபாது அதிக காரத் தன்டம 

உடடயது மற்றும் ஆக்ஸிஜன் இல்லாததாகும். 

 

 

லடம்ஸ் உயரக்ல்வி இதழின் உலகப் பல்கலலக்கழக தரவரிலெ 2023 

 ளடம்ஸ் உயர ்கல்வி (THE) இதழின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான தரவரிளெயானது ெமீபத்தில் 

சவளியிடப் பட்டது. 

 கல்வி (30%), ஆராய்ெச்ி (30%), பாராட்டுகள் (30%), ெரவ்ததெக் கண்தணாட்டம் (7.5%) மற்றும் 

சதாழில்துளற விளளவு (2.5%) ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் நிறுவனங்கள் தர வரிளெப் 

படுதத்ப் படுகின்றன.  

 கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ெச்ியில், ஒரு நன்மதிப்புக் கணக்சகடுப்பின் அடிப்பளடயில் 

ஒவ்சவான்றிற்கும் 15% மதிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தரவரிளெயில் இடம் சபற்ற 75 பல்களலக்கழகங்களுடன் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான தர 

வரிளெயில் இந்தியா ஆறாவது அதிகப் பிரதிநிதிதத்ுவம் சபற்ற நாடாக திகழ்கிறது. 

 இந்தியக் கல்வி நிறுவனங்களில் இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 உலகளவில், இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) 251-300 என்ற குழுவில் இடம் சபற்றுள்ளது. 

 இந்திய நிறுவனங்களில் இரண்டாவது இடத்ளத இமாெெ்லப் பிரததெத்ளதெ ் தெரந்்த 

ஷூலினி உயிரித் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் தமலாண்ளம அறிவியல் பல்களலக்கழகம் 

(சமாத்தம் 351-400) சபற்றுள்ளது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான தரவரிளெயில் இரண்டாவது முன்னணி இந்திய நிறுவனமாக 

இருந்த தராபார ்இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகமானது 6வது இடதத்ிற்குச ்ெரிந்தது. 

 இதில் தமிழ்நாட்டின் அழகப்பா பல்களலக்கழகம் மூன்றாவது இடத்ளதப் சபற்றது. 

 

 

லிவிங் பிளானட் அறிக்லக 2022 

 

 லிவிங் பிளானட் அறிக்ளக (2022) என்பது உலக வனவிலங்கு நிதியம் மற்றும் லண்டனின் 

விலங்கியல் ெங்கம் ஆகியெற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 1970 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் உலக வனவிலங்குகளின் 

எண்ணிக்ளகயில் 69 ெதவீதம் ெரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 இது உலசகங்கிலும் உள்ள தனிதத்ு வாழும் விலங்குகளில் 69 ெதவீதம் குளறந்து விட்டது  

என கபாருள்படாது. 

 இந்த அறிக்ளக 5,230 இனங்களளெ ்தெரந்்த 32,000 உயிரினங்களள ஆய்வு செய்தது. 

 அதமொன் மளழக்காடுகள் அளமந்துள்ள இலதத்ீன் அசமரிக்கா மற்றும் கரீபியன் 

பகுதியில், 1970 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் 94 ெதவீத வன 

விலங்குகளின் எண்ணிக்ளகயில் மிக அதிகமான ெரிவானது பதிவாகியுள்ளது. 

 இதத காலக் கட்டதத்ில் ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டாவது அதிகபட்ெ ெரிவாக 66 

ெதவிகிதமும், அளதத் சதாடரந்்து பசிபிக் பகுதியில் 55 ெதவிகிதமும் பதிவாகியுள்ளன. 

 வட அசமரிக்கா மற்றும் ஐதராப்பா ஆகிய பகுதிகளில் முளறதய 20 ெதவீதம் மற்றும் 18 

ெதவீதம் என்ற அளவில் ெரிவு பதிவாகி குளறவான இயற்ளக வீழ்ெச்ி என்ற அளவில் 

பதிவாகி உள்ளது. 

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


                   
 

184 
 

 நன்னீர ்வாழ் இனங்களின் எண்ணிக்ளக 83 ெதவீதம் குளறந்துள்ளது. 

 ெதுப்பு நிலங்களில் மீன்வளரப்்பு, தவளாண்ளம மற்றும் கடதலார வளரெ்ச்ி ஆகியவற்றில் 

ஆண்டிற்கு 0.13% வீதம் சதாடரந்்து இழப்பு ஏற்படுகின்றன. 

 இந்தியா மற்றும் வங்காளததெதத்ில் உள்ள சுந்தரவன ெதுப்புநிலக் காடுகளில் சுமார ்137 

ெதுர கிதலாமீட்டரக்ள் 1985 ஆம் ஆண்டு முதல் கடல் அரிப்பிற்கு உள்ளாக்கப் பட்டன. 

 

நட்புறவு இருக்லககள் 

 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் தகாப்ளப கத்தார ் தபாட்டியில் பங்தகற்கும் நாடுகளளப் 

பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்தும் வளகயில், தபாட்டியாளரக்ளின் மனநலத்ளத தமம்படுத்தச ்

கசய்வதற்காக வெண்டி 32 'நட்புறவு இருக்டககள், கத்தாளரெ ் சுற்றியுள்ள சில முக்கிய 

இடங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 உலக மனநலத் தினதத்ிளன முன்னிட்டு, ததாஹா நகரில் உள்ள 974 அரங்கில் முதல் 

இருக்டககளின் ததரவ்ு குறிதத்ு அறிவிக்கப்பட்டது. 

 முன்னதாக, கத்தார ்அறக்கட்டளளயின் உலகளாவிய சுகாதார மாநாட்டில் இங்கிலாந்து 

அமரவ்ின் முன்தனாட்டத்துடன் இந்த இருக்டக நிறுவல் முன்சனடுப்பு என்பது சதாடங்கப் 

பட்டது. 

 

 

பல வலகயான ஆபத்துகளுக்கான முன்சனெெ்ரிக்லக அலமப்புகளின் 

உலகளாவிய நிலல — இலக்கு G 

 ஐக்கிய நாடுகளின் வபரிடர ் அபாயக் குடறப்பு அலுெலகம் மற்றும் உலக ொனிடல 

அடமப்பு ஆகியடெ இடணந்து இந்த அறிக்டகயிடன கெளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்டகயின் சில தகெல்களானது,  கசண்டாய் கட்டடமப்புக் கண்காணிப்பு 

அடமப்பின் தரவு மதிப்பீட்டின் அடிப்படடயில் அடமந்துள்ளது. 

 கசண்டாய் கட்டடமப்பு அடமப்பின் இலக்கு G ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் பல 

ெடகயான ஆபதத்ுகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்டக அடமப்புகள் (MHEWS) மற்றும் வபரிடர ்

ஆபதத்ு தகெல் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியெற்றின் கிடடக்கும் தன்டம மற்றும் அணுகல் 

ஆகியெற்டற அதிகரிக்க முயல்கிறது. 

 உலகில் உள்ள 50 சதவீத நாடுகளில் இயற்டகப் வபரிடரக்ளுக்கு எதிரான 

முன்கனசச்ரிக்டக அடமப்புகள் இல்டல. 

 ஆப்பிரிக்கா, கதன் அகமரிக்கா மற்றும் அரபு மற்றும் கரீபியன் பிராந்தியதத்ில் உள்ள பல 

நாடுகளில் பல ெடகயான ஆபதத்ுகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்டக அடமப்புகள் மிகக் 

குடறந்த அளவு பரப்பளவில் மட்டுவம பயன்பாட்டில் உள்ளன. 
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 சராசரியாக, ஒெ்கொரு பிராந்தியத்திலும் குடறந்தபட்சம் 40% நாடுகள் பல ெடகயான 

ஆபதத்ுகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்டக அடமப்புகடளப் பயன்படுத்தச ் கசய்ெதாகப் 

பதிவு கசய்துள்ளன. 

 குடறந்த அளவு ெளரந்்த நாடுகளில் (LDC) பாதிக்கும் குடறொனடெ மற்றும் சிறிய 

ெளரந்்து ெரும் தீவு நாடுகளில் 33 சதவீதம் மட்டுவம பல ெடகயான ஆபதத்ுகளுக்கான 

முன்கனசச்ரிக்டக அடமப்புகடளக் ககாண்டுள்ளன. 

 முன்கனசச்ரிக்டக ெழங்கீட்டு அடமப்புகளின் குடறந்த அளவுப் பயன்பாடு உள்ள 

நாடுகளில் பதிொன இறப்பு எண்ணிக்டகயானது, அெற்றின் கணிசமான மற்றும் 

விரிொனப் பாதுகாப்பு ககாண்ட நாடுகளில் பதிொன அளடெ விட எட்டு மடங்கு 

அதிகமாகும். 

 

ெமத்துவமின்லமயிலனக் குலறப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டுக் குறியீடு – 2022 

 இது 161 நாடுகள் தனது மக்கள் மத்தியில் சமதத்ுெமின்டமடயக் குடறப்பதில் வமற் 

ககாள்ளும் கசயல்திறடன மதிப்பிடுகிறது. 

 இந்தக் குறியீடானது கபாதுச ் வசடெகள் (சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு), 

ெரிவிதிப்பு மற்றும் கதாழிலாளரக்ளின் உரிடமகள் ஆகிய துடறகளில் நாடுகளின் 

ககாள்டககள் மற்றும் கசயல்களின் அடிப்படடயில் தரெரிடசப்படுதத்ுகிறது. 

 இது ஆக்ஸ்பாம் இன்டரவ்நஷனல் மற்றும் கடெலப்கமண்ட் ஃடபனான்ஸ் இன்டர ்வநஷனல் 

ஆகியெற்றின் ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தக் குறியீடு, கபருந்கதாற்றுக் காலத்தின் வபாது 

சமதத்ுெமின்டமடய எதிரத்த்ுப் வபாராடும் நாடுகளின் ககாள்டககள் மற்றும் 

கசயல்களின் முதலாெது விரிொன மதிப்பீடாகும். 

 குடறந்த ெருமானம் மற்றும் குடறந்த நடுத்தர ெருமானம் ககாண்ட நாடுகள் தனது ெரவு 

கசலவுத் திட்டதத்ில் சுகாதாரச ் கசலவினங்களில் 50% ெடர தனது பங்டகக் 

குடறதத்ுள்ளன. 

 50% நாடுகள் சமூகப் பாதுகாப்புச ்கசலவினங்களின் பங்டகக் குடறதத்ுள்ளன என்பவதாடு 

வமலும் 70% நாடுகள் கல்விச ்கசலவினத்தின் பங்டகக் குடறத்துள்ளன. 

 143 நாடுகள் பணக்காரக் குடிமக்கள் மீதான ெரி விகிதத்டத அதிகரிப்படதத் தவிரத்த்ு 

விட்டன. 

 11 நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் உண்டமயில் பணக்காரரக்ளுக்கான ெரி விகிதங்கடளக் 

குடறதத்ுள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் குறியீட்டில் நாரவ்ெ முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 அடதத் கதாடரந்்து கஜரம்னி, ஆஸ்திவரலியா, கபல்ஜியம், கனடா, ஜப்பான், கடன்மாரக்், 

நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தியா 123ெது இடதத்ில் உள்ளது என்றாலும் இது 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 6 இடங்கள் 

முன்வனறியுள்ளது (129 ெது இடதத்ில் இருந்தது). 

 இருப்பினும், சுகாதாரச ் கசலவினங்கடளப் கபாறுத்தெடர இந்தியா 2 இடங்கள் சரிந்து 

உள்ளது. 
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உலகளாவிய ஓய்வூதியக் குறியீட்டுக் கணக்சகடுப்பு 

 கமரச்ர ் CFA என்ற நிறுெனமானது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய ஓய்வூதியக் 

குறியீட்டுக் கணக்ககடுப்பிடனச ்சமீபத்தில் கெளியிட்டது. 

 உலககங்கிலும் உள்ள பல்வெறு நாடுகளில் உள்ள ஓய்வூதிய முடறகடள இந்தக் குறியீடு 

மதிப்பிடுகிறது. 

 ஐஸ்லாந்து முதலிடதத்ிலும், இரண்டாெது மற்றும் மூன்றாெது இடங்களில் முடறவய 

கநதரல்ாந்து மற்றும் கடன்மாரக்் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தக் குறியீட்டில் தாய்லாந்து மிக வமாசமான கசயல்திறன் ககாண்ட நாடாக இடம் 

கபற்றுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் இடம் கபற்ற 44 நாடுகளில் இந்தியா 41ெது இடத்தில் உள்ளது. 

 முந்டதய ஆண்டின் குறியீட்டில், இடம் கபற்ற 43 நாடுகளில் இந்தியா 40ெது இடத்டதப் 

பிடித்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 43.3 ஆக இருந்த ஒட்டு கமாதத்க் குறியீட்டு மதிப்பானது, 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 44.4 ஆக  அதிகரிதத்துடன் இந்தியா ஒரு சிறிய முன்வனற்றத்டதக் கண்டது. 

 இருப்பினும், இந்த மதிப்கபண் 2020 ஆம் ஆண்டில் 45.7 என்ற மதிப்டப விட குடறொக 

உள்ளது. 

 நிடறவு, நிடலத்தன்டம மற்றும் ஒருடமப்பாடு ஆகிய மூன்று துடணக் குறியீடுகளில் 

இந்தியாவின் மதிப்கபண்கள் முடறவய 33.5, 41.8 மற்றும் 61.0 ஆகும். 

 இருப்பினும், "நிடலத்தன்டம" மற்றும் "ஒருடமப்பாடு" ஆகியெற்றில் இந்தியாவின் 

மதிப்கபண்கள் குடறந்துள்ளன. 

 நிடறவு மற்றும் நிடலத்தன்டம ஆகிய துடணக் குறியீடுகடள அதிகரிக்க தனியார ்

ஓய்வூதிய திட்டங்களின் கீழ் பரெடல விரிவுபடுத்தச ் கசய்ெதற்கு இந்த அறிக்டக 

பரிந்துடரத்தது. 

 

 

உலகின் முன்னணி பாசுமதி அரிசி தயாரிப்பு நிறுவனம் 

 இந்தியா வகட் என்ற நிறுெனமானது உலகின் முன்னணி பாசுமதி அரிசித் தயாரிப்பு 

நிறுெனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 90 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டு, ஆண்டுவதாறும் 8 வகாடிக்கும் வமலான 

அளவில் அதன் சரக்குப் கபாதிகள் விற்படன கசய்யப்படுகின்றன. 

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


                   
 

187 
 

 பாசுமதி அரிசியின் தானியங்கள் பல நாட்களுக்குப் பிறகு முதிரச்ச்ியடடகின்றன.  

 இது அெற்டற நீளமான கநல் மணிகளாகவும், பஞ்சு வபான்றதாகவும், ஒட்டாததாகவும் 

மிகுந்த நறுமணம் நிடறந்ததாகவும் மாற்றுகிறது.  

 இதுவெ மற்ற அரிசி ெடககளிலிருந்து அெற்டற வெறுபடுத்துகிறது. 

 

இந்தியாவின் இலணய சுதந்திரம் 

 அகமரிக்காடெச ் வசரந்்த தன்னாரெ்த் கதாண்டு நிறுெனமான ஃப்ரீடம் ஹவுஸ், 

இந்தியாவின் இடணய சுதந்திரதத்ிற்கான மதிப்கபண் இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரிதத்ு 

உள்ளதாகக் கூறியுள்ளது. 

 தற்வபாது இந்தியா உலகளாவியத் தரெரிடசயில் 51ெது இடத்டத எட்டியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மதிப்கபண் 49 ஆக இருந்தது. 

 நாட்டில் இடணய வசடெ ‘பகுதியளவு தடடகளின்றி’ ெழங்கப்படுெதாக இந்த அறிக்டக 

கூறியது. 

 இடணய சுதந்திரம் ெழங்குெதில் சீனா மிகவும் வமாசமான நாடாகவும், ஐஸ்லாந்து 

முதலிடத்திலும் உள்ளது. 

 இடணய சுதந்திரத்தின் அடிப்படடயிலான குறியீட்டில் பசட்ச நிற மதிப்பு கபற்ற முதல் 

15 நாடுகளில் அகமரிக்காவும் ஒன்றாகும். 

 இது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் முதல் முடறயாக அதன் தரத்டத வமம்படுதத்ுகிறது. 

 உக்டரன் மீதான ரஷ்யப் வபாருக்குப் பிறகு இந்த குறியீட்டில் ரஷ்யா கடுடமயான 

சரிடெக் கண்டது. 

 

 

உலகின் 10வது பரபரப்பான விமான நிலலயம் 

 உலகின் முதல் 10 பரபரப்பான விமான நிடலயங்களின் பட்டியல் ஆனது, உள்நாட்டு 

மற்றும் கெளிநாட்டு கமாதத்ப் வபாக்குெரதத்ு எண்ணிக்டகடயப் பயன்படுத்தி 

தயாரிக்கப் பட்டது. 

 அக்வடாபர ் மாததத்ில் வதசியத் தடலநகரில் உள்ள இந்திரா காந்தி சரெ்வதச விமான 

நிடலயமானது, உலகின் 10ெது பரபரப்பான விமான நிடலயமாக உருகெடுதத்ுள்ளது. 
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 2019 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்மாததத்ில் 14ெது இடத்திலிருந்த கடல்லி விமான நிடலயம் 

தற்வபாது 10ெது இடத்திற்கு முன்வனறியுள்ளதாக விமானப் பகுப்பாய்வு நிறுெனமான 

OAG தனது அறிக்டகயில் கதரிவிதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்மாததத்ில், ஹாரட்்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜாக்சன் அட்லாண்டா சரெ்வதச 

விமான நிடலயம் உலகிவலவய மிகவும் பரபரப்பான விமான நிடலயமாக விளங்குகிறது. 

 அட்லாண்டாவிற்கு அடுதத்படியாக துபாய் மற்றும் வடாக்கிவயா ஹவனடா விமான 

நிடலயங்கள் ஆகியடெ முடறவய 2ெது மற்றும் 3ெது இடங்களில் உள்ளன. 

 இந்த அறிக்டகயின்படி, துபாய் மிகவும் பரபரப்பான சரெ்வதச விமான நிடலயமாக 

விளங்குகிறது. 

 அடதத் கதாடரந்்து லண்டன் ஹீத்வரா விமான நிடலயம் மற்றும் ஆம்ஸ்டரட்ாம் விமான 

நிடலயம் ஆகியடெ முடறவய 2ெது மற்றும் 3ெது இடங்களில் உள்ளன. 

 முதல் 10 பரபரப்பான சரெ்வதச விமான நிடலயங்களின் பட்டியலில் இந்திய விமான 

நிடலயம் எதுவும் இடம் கபறவில்டல. 

 முதல் 10 பரபரப்பான சரெ்வதச ெழித்தடங்களில் மும்டப முதல் துபாய் மற்றும் கடல்லி 

முதல் துபாய் ஆகிய ெழித் தடங்கள் அடங்கும். 

 மும்டப மற்றும் நியூயாரக்்கிற்கு இடடவயயான பாடத, இதுெடர விமானச ் வசடெ 

வமற்ககாள்ளப் படாத மிகப்கபரிய ெழித்தடங்களில் ஒன்றாகும். 

 

 

சென்டி மில்லியனரக்ளின் பட்டியல் 

 கசன்டி மில்லியனரக்ளின் அதிகரிப்பு குறிதத் உலகின் முதல் உலகளாவிய ஆய்வில் 

இந்தியா மூன்றாெது இடதத்ில் உள்ளது. 

 கசன்டி மில்லியனரக்ள் என்பது ரூ. 830 வகாடிக்கு வமல் (100 மில்லியன் டாலர)் 

கசாத்துக்கடளக் ககாண்ட நபரக்ள் ஆெர.் 

 உலகிலுள்ள கமாத்த 25,490 கசன்டி மில்லியனரக்ளில், ஐக்கியப் வபரரசு, ரஷ்யா மற்றும் 

சுவிட்சரல்ாந்து வபான்ற நாடுகடளப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியா 1132 வபடரக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 2032 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா சீனாடெ (2ெது இடதத்ில்) முந்திக் ககாண்டு, கசன்டி 

மில்லியனரக்ளுக்கான மிக வெகமாக ெளரந்்து ெரும் சந்டதயாக விளங்கும். 
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 38 சதவிகித (9,730) அளவில் உலக மில்லியனரக்டளக் ககாண்டு அகமரிக்கா 1ெது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 2,021 கசன்டி மில்லியனரக்ளுடன் சீனா, அகமரிக்காவிற்கு அடுதத் இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

புவிொர ்குறியீடு சபற்ற மிகவும் பிரபலமான தயாரிப்பு விருது 

 டஹதராபாத் ஹலீம் மற்றும் அதன் பிற புவிசார ் குறியீடு கபற்றத் தயாரிப்புகளுக்கு 

‘புவிசார ்குறியீடு கபற்ற மிகவும் பிரபலமான தயாரிப்பு' விருதானது ெழங்கப்பட்டது. 

 இது உணவு ெடக மற்றும் வெளாண்டமப் பிரிவின் கீழ் ெழங்கப்படுகிறது. 

 கதலுங்கானாவில் உணவுப் கபாருட்கள் ெடகயின் கீழ் புவிசார ் குறியீட்டிடனப் கபற்ற 

ஒவர தயாரிப்பு இதுொகும். 

 டகவிடனப் கபாருள்கள் பிரிவில் தமிழகத்டதச ்வசரந்்த தஞ்சாவூரின் கடலநயம் மிக்க 

தட்டு ெடகயானது விருது கபற்றது. 

 கராந்தகாடெச ் வசரந்்த டமசூர ் சாண்டல் வசாப் ஆனது தயாரிப்புப் பிரிவின் கீழ் 

விருடதப் கபற்றது. 

 இயற்டகப் பிரிவில் உத்தரப் பிரவதசத்தின் சுனா பலுொ பட்டார ் விருதிடனப் கபற்று 

உள்ளது. 
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	ஐக்கியப் பேரரசின் பிரதமர் ராஜினாமா
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	நான்காவது காலாண்டில் வேலைவாய்ப்பு விகிதம்
	2015-20 ஆம் ஆண்டு அந்நிய வர்த்தகக் கொள்கையின் விரிவாக்கம்
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	இஸ்ரோவின் அதிக எடை கொண்ட ஏவுகலம்
	மனித மூளை செல்கள் எலிகளின் உடலில் ஒருங்கிணைப்பு
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	முழுமையான  கன்னட மொழி மேம்பாட்டு மசோதா
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	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
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	‘101 ஊஞ்சல்’ உலக சாதனைப் புத்தகம்
	சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் திரைப்படம்
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	தொம்மராஜு குகேஷ்
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	செப்டம்பர் மாதத்தின் சிறந்த ICC வீரர்
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