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ைருத்துைெ ்ொதனங்களுக்கான ஏற்றுைதி ஜைை்பாட்டுெ ்ெமப ................................................................................ 71 

5 ையதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளின் இறப்பு விகிதை் ....................................................................................................... 72 

இந்தியாவின் முதல் முழு மக ைாற்று அறுமைெ ்சிகிெம்ெ....................................................................................... 73 

ஜலாக் ைாந்தன் திட்டை் ............................................................................................................................................................... 73 

நிஸ்டார் & நிபுண் கப்பல்கள் ................................................................................................................................................. 73 

ஜதசியெ ்சுற்றுெச்ூழல் அமைெெ்ரக்ள் ைாநாடு ................................................................................................................. 73 

ைாதிரிப் பதிவு முமற (SRS) புள்ளியியல் அறிக்மக 2020 ............................................................................................. 74 

பாதுகாப்புப் பமடகளின் புதியத் தமலைர் ..................................................................................................................... 75 

SRESTHA-கு ராத் திட்டை்............................................................................................................................................................. 76 

ெரை்ஜதெெ ்செய்திகள்................................................................................................................................................................... 76 

பாராளுைன்றெ ்ெங்க ைாநாடு ................................................................................................................................................ 76 

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


                   
 

4 
 

10ைது சபரிய ஆயுள் காப்பீடட்ு நிறுைனை் ....................................................................................................................... 76 

குஷியாரா நதி............................................................................................................................................................................... 77 

ஜைாஸ்டாக் இராணுைப் பயிற்சி 2022 .................................................................................................................................. 77 

சீனாவின் சின்ஜியாங் பிராந்தியை் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் ைனித உரிமைகள் 

ஆமணயத்தின் அறிக்மக ....................................................................................................................................................... 77 

ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் ஆழ்கடல் ஒப்பந்தை் ............................................................................................................ 78 

சுகாதார நல ைெதிகளில் WASH ஜெமையின் முன்ஜனற்றை் 2000-2021 ................................................................... 79 

ரஜைான் ைகஜெஜெ விருது 2022 ................................................................................................................................................. 80 

இந்தியாவில் ஜகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று கால சகாள்முதல்: ெைால்கள், புத்தாக்கங்கள் ைற்றுை் அதன் 

மூலை் கற்ற பாடங்கள் ............................................................................................................................................................... 81 

உலக ெமூகப் பாதுகாப்பு அறிக்மக 2020-22 ..................................................................................................................... 82 

ஐக்கிய இரா ்ஜியத்தின் புதிய பிரதைர் ............................................................................................................................ 82 

உலகப் சபாருளாதார ைற்றுை் காப்பீடட்ுக் கண்ஜணாட்ட அறிக்மக .................................................................... 83 

யுசனஸ்ஜகா அமைப்பின் உலகளாவியக் கற்றல் நகரங்களின் ைமலயமைப்பு 2022 ................................... 83 

மைத்ரீ திறன்மிகு அனல் மின் நிமலயத் திட்டை் ........................................................................................................... 84 

7ைது கிழக்குப் சபாருளாதார ைன்றை் ................................................................................................................................ 84 

ெரை்ஜதெ சுற்றுலா விருது 2023 ............................................................................................................................................... 84 

உலகப் பால்ைள உெ்சி ைாநாடு 2022 .................................................................................................................................... 85 

இராணி இரண்டாை் எலிெசபத் .............................................................................................................................................. 85 

இந்தியா-ைங்காளஜதெை் விரிைான சபாருளாதாரக் கூடட்ு ஒப்பந்தை் ................................................................ 86 

ஜகாக்ரா-சைந்நீர் ஊற்றுப் பகுதி ........................................................................................................................................... 86 

IRENA அறிக்மக ............................................................................................................................................................................. 87 

இலண்டன் பிரிட் ் நடைடிக்மக ............................................................................................................................................. 88 

ஐக்கியப் ஜபரரசின் அரியமண ............................................................................................................................................ 88 

பயிர் ைற்றுை் உணவுப் பாதுகாப்பு ைதிப்பீடட்ுத் திட்ட அறிக்மக ........................................................................... 89 

"நவீன கால அடிமைத்தனத்தின் உலகளாவிய ைதிப்பீடுகள்" அறிக்மக ........................................................... 90 

JIMEX 2022 .......................................................................................................................................................................................... 91 

ககாடு பயிற்சி – 2022 ................................................................................................................................................................... 91 

22ைது ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பு நாடுகளின் அரெத் தமலைரக்ளின் உெச்ி ைாநாடு .................. 92 

கிரன்ீ ஃபின்ஸ் மையை் ............................................................................................................................................................... 93 

இந்திய பசிபிக் முத்தரப்பு ஜைை்பாடட்ு கூடட்ுறவு நிதி ................................................................................................ 93 

ஜைை்படுத்தப் பட்ட ஜைதி செல் ஆற்றல் ஜெமிப்புக்கான ஜதசியத் திட்டை் ........................................................... 93 

உலக ஆற்றல் ஜைமலைாய்ப்பு அறிக்மக ......................................................................................................................... 94 

முதலாைது முத்தரப்பு அமைெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு ................................................................................................................ 95 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெமபயின் 77ைது அைரவ்ு ...................................................................................................... 96 

கிழக்காசிய உெச்ி ைாநாடு ...................................................................................................................................................... 96 

இந்திய-பசிபிக் இராணுை ஜைலாண்மை கருத்தரங்கை் ............................................................................................. 96 

உலக தூய்மை ஆற்றல் நடைடிக்மக ைன்றை் ................................................................................................................... 96 
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TNPSC துளிகள் 

 சரவ்தேசத் திமிங்கல வகை சுறா தினமானது ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o உலகில் இவ்வகை உயிரினங்ைளில் 400 மட்டுதம உள்ளேனால், அவவ மிகவும் 

ஆபே்ோன நிவலயில் உள்ள உயிரினங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 

 சரவ்தேச ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்கள் தினமானது ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதியன்று உலக 

அவில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

o இந்ேே் தினமானது முேன்முேலில், சரவ்தேச ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்களுக்கான 

ேசாப்ேே்தின் மேத்ியில் (2015-2024), 2021 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

 ராஜஸ்ோன் முேல்வர ் அதசாக் ககலாட், தஜாே்பூரில் நவடகபற உள்ள ஒரு மாே கால 

ராஜீவ் காந்தி கிராமப்புற ஒலிம்பிக் தபாட்டிகவளே ்கோடங்கி வவே்ோர.் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிகனச ்சசரந்்த டாக்டர ்அசுதோஷ் ரவிகர,் "Indian Banking in Retrospect 

– 75 years of Independence" என்ற புதியப் புே்ேகே்வே எழுதியுள்ளார.் 

 புகழ்கபற்ற பாரம்பரிய நடனக் கவலஞரும் சமூை ஆரவ்லருமான மல்லிகா சாராபாய் 

ேனது நிவனவுக் குறிப்பான ‘Free Fall: My Experiments with Living’ என்ற புே்ேகே்வே 

கவளியிட்டார.் 

o புகழ்கபற்ற இந்தியப் பாரம்பரிய நடனக் கவலஞர ்மிருணாளினி சாராபாய் மற்றும் 

புகழ்கபற்ற விண்கவளி அறிவியலாளர ் விக்ரம் சாராபாய் ஆகிதயாருக்குப் பிறந்ே 

மல்லிகா, ஒரு சிறந்ே குசச்ிப்புடி மற்றும் பரேநாட்டிய நடனக் கவலஞர ்ஆவார.் 

 டாக்டர ் ஜிதேந்திர சிங், கடற்கவரயிவனச ் சுே்ேப்படுேத்ும் பிரசச்ாரத்திற்கு ஒரு 

முத்திகரயாை வாசுகி என்ற முத்திகரவயே் கோடங்கி வவேே்ார.் 

o இது நாட்டின் கடதலாரே்திவனச ்சுே்ேப்படுே்தும் பிரசச்ாரே்தில் இவளஞரக்ள் மிகுந்ே 

ஆரவ்ம் காட்டி வருவோல் அவரக்ளுக்காக என்று பிரேத்ிதயகமாக அரப்்பணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 மா-ஆன் என்ற கவப்பமண்டலப் புயலானது வடக்குப் பிலிப்வபன்வஸே் ோக்கியது. 

o அட்லாண்டிக் கபருங்கடல் மற்றும் வடகிழக்கு பசிபிக் கபருங்கடலில் ஏற்படும் 

கவப்பமண்டலப் புயல் என்பது சூறாவளி எனப்படும் அதே சமயம், கடும் புயல் 

அல்லது வடபூன் என்பது வடதமற்கு பசிபிக் கபருங்கடலில் ஏற்படுகிறது. 

 டாட்டா தமாட்டாரஸ்் மாரத்காதபாதலா என்பது டாட்டா தமாட்டாரஸ்் (இந்தியா) மற்றும் 

அேன் பிதரசிலியப் பங்குோர நிறுவனமான மாரத்காதபாதலா ஆகிய நிறுவனங்ைளுை்கு 

இவடதயயான ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 ோேர,் ோதன மற்றும் மும்வபை் தகாட்டே்தின் பிற நிவலயங்களில் இந்திய ரயில்தவ 

‘தமக்தூே’் என்ற இயந்திரங்கவள நிறுவியுள்ளது. 

o ேனிேத்ுவமிக்க ‘சமக்தூே்’ இயந்திரங்கள் காற்றில் உள்ள நீராவிவயை் குடிநீராக 

மாற்ற ஒரு புதுவமயான கோழில்நுட்பே்வேப் பயன்படுேத்ுகின்றன. 

 புது தில்லியில் நவடகபற உள்ள 8வது இந்திய சரவ்தேச குறு, சிறு  மற்றும் நடுே்ேர 

புேக்ோழில் நிறுவனை் கண்காட்சி & உசச்ி மாநாட்டிவன (2022) துவண நிவல ஆளுநர ்

மதனாஜ் சின்ஹா அவரக்ள் அதிகாரப் பூரவ்மாகத் திறந்து வவே்ோர.் 
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 டாடா எஃகு நிறுவனம் மற்றும் பஞ்சாப் அரசாங்கம் ஆகியவவ இவணந்து ஆண்டிற்கு 0.75 

மில்லியன் டன் என்ற அளவிற்கு எஃகு உற்பே்திவய தமற்ககாள்ளும் ஒரு ேயாரிப்பு 

ஆவலவய நிறுவ ஒப்புக் ககாண்டுள்ளன. 

o டாடா எஃகு நிறுவனம் லூதியானாவின் வஹகடக் பள்ளேே்ாக்குப் பகுதியில் உள்ள 

கடியானா குரே்் என்ற இடே்தில் பசுவம உற்பேத்ி வமயேத்ிவன நிறுவ உள்ளது. 

 இந்தியத் சதசியப் பணை் கைாடுப்பனவுை் ைழைதத்ின் ஒரு அறிை்கையின் படி 

ஒருங்கிவணந்ேப் பண வழங்கீட்டு இவடமுகத ் ேளே்தில், ஆகஸ்ட் மாேேத்ில் கமாேே் 

மதிப்பு சுமார ் 10.73 லட்சம் தகாடி ரூபாய் என்ற மதிப்பிற்கு 657 பில்லியன் அளவிலான 

பரிவரே்ே்வனகள் தமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 நுவாகாய் என்பது ஒடிசாவில் ஆண்டுதோறும் நவடகபற்று வரும் ஒரு அறுவவடே் 

திருவிழாவாகும். 

o புதியப் பருவே்வே வரதவற்பேற்காகவும், பருவேத்ின் புதிய அரிசிவய வரதவற்ைச ்

கசய்வேற்காகவும் நுவாகாய் திருவிழா ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 நீரஜ் தசாப்ரா ேனக்குே் ேங்கப் பேக்கம் கபற்று ேந்ே ஈட்டிவய சுவிட்சரல்ாந்தின் 

கலாசானில் உள்ள ஒலிம்பிக் அருங்காட்சியகே்திற்குப் பரிசாக அளிேத்ுள்ளார.் 

 கனடாவின் மாரக்்கம் நகரமானது  அங்குள்ள ஒரு கேருவிற்கு இவசயவமப்பாளர ்

ஏ.ஆர.்ரஹ்மானின் கபயவரச ்சூட்டியுள்ளது. 

o இவர ்'மதராஸின் கமாஸாரட்்' என்று அவழக்கப்படுகிறார.் 

 அகில இந்தியத் கோழில்நுட்பக் கல்வி சவபயானது நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் 

பவடப்பாற்றல் திறன்கவள தமம்படுேே்வேற்காக, அதடாப் நிறுவனேத்ுடன் ஒரு கூட்டு 

ஒப்பந்ேேத்ிவன தமற்ககாண்டுள்ளது. 

 ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் தமலான சிவறே் ேண்டவனயுடன் கூடியை் குற்றங்களில் 

ேடயவியல் ஆோரங்கவளச ்தசகரிப்பவேை் கட்டாயமாக்கிய இந்தியாவின் முேல் காவல் 

துகற என்றப் கபருவமவய கடல்லிை் காவல்துவற கபற்றுள்ளது. 

o கடல்லி ஒரு ஒன்றியப் பிரதேசம் என்போல், கடல்லி காவல்துவறயானது உள்துவற 

அவமசச்கே்தின் நிரவ்ாகை் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 

 புலப்தர பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய 'India’s Economy from Nehru to Modi: A Brief History' என்ற புதிய 

புே்ேகமானது விவரவில் கவளியிடப்பட உள்ளது. 

o ஜவஹரல்ால் தநரு அவரக்ளுவடய ஆட்சிக் காலே்திலிருந்து ேற்தபாவேய பிரேமர ்

நதரந்திர தமாடி அவரக்ளின் ஆட்சி வவரயிலான இந்தியாவின் கபாருளாோர 

முன்தனற்றம் பற்றி இப்புேே்கே்தில் எழுேப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் நான்காவது தூயக் காற்று உசச்ி மாநாடானது கபங்களூரூ நகரில் 

நவடகபற்றது. 

o காற்று மாசுபாடு ஆய்வு வமயம் (CAPS) மற்றும் அறிவியல், கோழில்நுட்பம் மற்றும் 

ககாள்வக ஆய்வு வமயம் (CSTEP), மற்றும் பல சிந்ேவனக் குழுக்கள் ஆகியவவ 

இவணந்து இந்ே உசச்ி மாநாட்வட ஏற்பாடு கசய்துள்ளன. 

 தமலாண்வமக்கான ஒருங்கிவணந்ே கற்றல் பல்கவலக்கழக நிறுவனமானது, 

இந்தியாவின் முேல் 2020 ஆம் ஆண்டு தேசியக் கல்விக் ககாள்வக நிகறசவற்றப் படும் 

சட்டப் பள்ளிவயே் கோடங்கியுள்ளது. 
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o இது இந்தியாவில் ஹரியானா மாநிலே்தின் குரக்ான் பகுதியில் அவமந்துள்ள ஒரு 

ேனியார ்பல்கவலக் கழகமாகும். 

 புதனவில் உள்ள சக்ைான் எனுமிடே்தில் ப்ளூ எனரஜ்ி தமாட்டாரஸ்் எனும் நிறுவனே்தின் 

ஆேரவுடன் ஒரு புேக்ோழில் நிறுவனமானது இந்தியாவின் முேல் திரவமாக்கப்பட்ட 

இயற்வக எரிவாயுவினால் இயங்கும் ஒரு பசுவமச ் சரக்கு வாகனேத்ிவன உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 அகமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர ் பராக் ஒபாமா, கநட்ஃபிலிக்ஸ் ஊடகே்தின் ஒரு 

ஆவணப் படமான “Our Great National Parks” என்ற படே்தில் மிக தநரே்்தியான ஒரு விரிவுவர 

கசய்ேேற்காக எம்மி விருவே கவன்றார.் 

 முேலாவது சரவ்தேச தஹாமிதயாபதி சுகாோர உசச்ி மாநாடானது ஐக்கிய அரபு 

அமீரகே்தின் துபாய் நாட்டில் நடேே்ப்பட்டது. 

 வரலாற்றில் முேன்முவறயாக இந்தியாவின் சாரப்ில் மேத்ியப் பாதுகாப்பு அவமசச்ர ்

ராஜ்நாே் சிங் மங்தகாலியா கசல்ல உள்ளார.் 

o இந்திய பாதுகாப்புத் துகற அவமசச்ர ் ஒருவர ் மங்தகாலியாவுக்குப் பயணம் தமற் 

ககாள்வது இதுதவ முேல் முவறயாகும். 

 இந்திய இராணுவே் ேவலவர ் கஜனரல் மதனாஜ் பாண்தடவுக்கு தநபாள அதிபர ் பிேய்ா 

தேவி பண்டாரி காே்மாண்டுவில் தநபாள இராணுவேத்ின் ககளரவ கஜனரல் என்ற 

பட்டே்வே வழங்கினார.் 

o ேவலவம பவடே ் ேளபதி கஜனரல் K.M.கரியப்பா, 1950 ஆம் ஆண்டில் இந்ேப் 

பட்டே்வேப் கபற்ற முேல் இந்திய இராணுவே் ேளபதி ஆவார.் 

 முற்றிலுமாக காகிேம் இல்லாே முேல் மாவட்டமாக பீகாரின் சஹரச்ா மாறியுள்ளது. 

o புதிய முவற தற்சபாது அமலில் இருப்போல், விவசாயிகளுக்கு டீசல் மற்றும் உர 

மானியங்கள் வழங்குவவே இதன் மூலம் விவரவுபடுே்ே முடியும். 

 குடியரசுே் ேவலவர ் திகரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், நாடு முழுவதிலும் இருந்து 

தேரந்்கேடுக்கப்பட்ட 45 ஆசிரியரக்ளுக்குப் புது தில்லி விக்யான் பவனில் நவடகபற்ற 

விழாவில் தேசிய விருதுகள் வழங்கி ககௌரவிேே்ார.் 

o இந்தியாவில் 50வது தேசிய ஆசிரியர ்தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 முன்னாள் இந்தியப் தபட்ஸ்தமன் சுதரஷ் கரய்னா இந்தியன் பிரமீியர ் லீக்கில் (ஐபிஎல்) 

தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு கபறுவோக அறிவிேே்ார.் 

o அவர ்கசன்வன சூப்பர ்கிங்ஸ் அணியில் ேக்க வவக்கப்படவில்வல அல்லது ஐபிஎல் 

2022 ஆம் ஆண்டு தபாட்டியின் எந்ே அணியாலும் அவர ்தேரந்்கேடுக்கப் படவில்வல. 

 ேமிழ்நாடு கமரை்்ைண்கைல் வங்கியானது (TMB) அேன் நிரவ்ாக இயக்குநர ் மற்றும் 

ேவலவம நிரவ்ாக அதிகாரியாக கிருஷ்ணன் சங்கர சுப்ரமணியம் என்பவவர நியமிேத்ு 

உள்ளோக அறிவிேத்ுள்ளது. 

 தேசிய ஒேத்ுவழப்புக் ககாள்வகவய உருவாக்குவேற்காை ஒரு தேசிய அளவிலான 

குழுவிவன நிறுவ உள்ளோக இந்திய அரசு அறிவிேத்ுள்ளது. 

o முன்னாள் மே்திய அவமசச்ர ்சுதரஷ் பிரபு ேவலவமயிலான இந்ேக் குழுவில் நாட்டின் 

அவனே்துப் பகுதிகவளயும் தசரந்்ே 47 தபர ்உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் 
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 ஈரானின் கேஹ்ரான் நகரில் நவடகபற்ற 14வது ஆசிய 18 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ககாரியாவவ வீழ்ேத்ி இந்திய ஆண்கள் வகப்பந்து அணி 

கவண்கலப் பேக்கம் கவன்றுள்ளது. 

o இறுதிப் தபாட்டியில் ஈராவன வீழ்ேத்ி ஜப்பான் அணி ேங்கம் கவன்றது. 

 ஜப்பானின் தடாக்கிதயா நகரில் நவடகபற்ற உலக தபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியின் ஆடவர ்இரட்வடயர ்பிரிவில் பேக்கம் கவன்ற முேல் இந்திய இவண சாேவ்ிக் 

சாய்ராஜ் ராங்கி கரட்டி மற்றும் சிராக் கஷட்டி ஆகிதயார ்ஆவர.் 

o இது எந்ேகவாரு இரட்வடயர ்தபாட்டியிலும் இந்திய அணி கவன்ற இரண்டாவது உலக 

சாம்பியன்ஷிப் பேக்கமாகும்; இதற்கு முன் உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

இந்தியா கவன்ற முேல் பேக்கம் 2011 ஆம் ஆண்டு மகளிர ் இரட்வடயர ் பிரிவில் 

ஜுவாலா குட்டா மற்றும் அஷ்வினி கபான்னப்பா ஆகிதயார ் கபற்ற கவண்கலப் 

பேக்கம் ஆகும். 

 சமீபேத்ில், சிலியில் நடந்ே ஒரு கபாது வாக்ககடுப்பானது, அதன் பவழய அரசியல் 

சாசனே்திற்குப் பதிலாக ஒரு புதிய முற்தபாக்கான அரசியலவமப்வபக் ககாண்டு 

வருவேற்கான ஒரு முன்கமாழிவவ நிராகரிேே்து. 

o கஜனரல் அகஸ்தடா பிதனாதசயின் சரவ்ாதிகாரே்தின் கீழ் எழுேப்பட்ட 1980 ஆம் 

ஆண்டு சாசனே்திற்குப் பதிலாக ஒரு புதிய வவரவுே் தீரம்ானம் வவரவு கசய்யப் 

பட்டது. 

 தேசிய வனவிலங்கு வாரியே்தின் நிவலக்குழுவானது, லடாக்கில் ஒரு புதிய விமானப் 

பவடத் ேளே்வே நிறுவுவேற்காக இந்திய விமானப்பவடக்கு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

o இந்திய விமானப் பவடயின் புதிய விமானே் ேளமானது கமய்க் கட்டுப்பாட்டுக் 

தகாட்டுப் பகுதிக்கு கவளிதய அவமந்ே சாங்ோங் சரணாலயப் பகுதியில் நிறுவப் 

படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 சுகயல்லா பிராவரத்மன் ஐக்கிய இராஜ்ஜியேத்ின் புதிய உள்துவறச ் கசயலராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o இந்திய வம்சாவளிவயச ்தசரந்்ே ப்ரேீ்தி பதடலுக்குப் பதிலாக சுகயல்லா பிதரவரத்மன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 புது கடல்லியில் ராஷ்டிரபதி பவனில் இருந்து இந்தியா தகட் வவரயில் அவமக்கப் 

பட்டுள்ள கசன்ட்ரல் விஸ்டாவின் (மத்திய எழில்முற்றம்) முழு நீள ‘கரே்வ்யப் பாவேவய' 

பிரேமர ்அவரக்ள் திறந்து வவேே்ார.் 

o புது கடல்லியில் உள்ள இந்தியா தகட்டில் அவமக்கப்பட்டுள்ள தநோஜி சுபாஷ் 

சந்திரதபாஸ் அவரக்ளின் 28 அடி உயர கிராவனட் சிவலவயப் பிரேமர ் அவரக்ள் 

திறந்து வவே்ோர.் 

 ேனியார ் துவற கடன் வழங்கும் ஒரு வங்கி நிறுவனமான HDFC வங்கி ேனது 

வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கு புதிய குறுஞ்கசய்தி அடிப்பவடயிலான வங்கி வசதிவய 

அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் மனிே உரிவமகள் சவபயானது, சமீபே்திய தமாேலின் தபாது 

நடந்ேோகக் கூறப்படும் துஷ்பிரதயாகங்கள் மற்றும் பிற தமாசமான மனிே உரிவம 

மீறல்கள் குறிேத்ு சரவ்தேச விசாரவணக்கான தகாரிக்வகவயப் புறக்கணிேே்ோல் 

இலங்வக மீது ஒரு குவறபாட்டுே் தீரம்ானே்வே நிவறதவற்றியது. 
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 இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இவடயிலான 2+2 அவமசச்ரக்ள் தபசச்ுவாரே்்வேயில், 

சரவ்தேசச ் சட்டேத்ின்படி, நாட்டின் பலே்வேப் பயன்படுே்ோமல் அல்லது ஒருேவலப் 

பட்சமாக நிவலவமவய மாற்ற முயற்சி கசய்யாமல், அவனவரும் அவமதியான 

முவறயில் சரச்வ்சகளுக்குத் தீரவ்ு காண தவண்டியேன் அவசியம் குறிேத்ு வலியுறுே்ேப் 

பட்டது. 

 ஆஸ்திரியாவின் தவால்கர ் டரக்் மனிே உரிவமகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர ்

ஆவணயராக ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ் கசயலாளரான அன்சைானிசயா குை்ைரஸ் 

என்பவரால் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 இந்தியாவில் உள்ள அகமரிக்கத் தூேரகேத்ின் படி, அகமரிக்கா 2022 ஆம் ஆண்டில் மற்ற 

எந்ே நாட்வடயும் விட அதிகமாக இந்தியரக்ளுக்கு 82,000 மாணவர ் நுவழவு இவசவுச ்

சீட்டுகவள வழங்கியுள்ளது. 

 இந்திய இராணுவம் மற்றும் இந்திய விமானப்பவட ஆகியவவ இவணந்து பஞ்சாபில் 

‘ககன் ஸ்டிவரக்’ என்ற கூட்டுப் பயிற்சிவய தமற்ககாண்டன. 

 இலங்வக கிரிக்ககட் அணியானது பாகிஸ்ோன் அணிவயே் தோற்கடிே்து 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஆசியை் தகாப்வபவய கவன்றது. 

 இரண்டாவது இந்திய-ஜப்பான் 2+2 கவளியுறவுத ் துகற மற்றும் பாதுகாப்புத் துகற 

அவமசச்ரக்ள் கூட்டமானது தடாக்கிதயா நகரில் நவடகபற்றது. 

 துணீகர முேலீடு மற்றும் ேனியாரப்் பங்கு முேலீடுகவள அதிகரிப்பேற்கான வழி 

முவறகவளப் பரிந்துவரப்பேற்காக சவண்டி இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிமாற்ற 

வாரியே்தின் முன்னாள் ேவலவர ் M. ோதமாேரன் ேவலவமயில் ஒரு நிபுணர ் குழுவவ 

அரசாங்கம் அவமேத்ுள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆண்டில் ஷாங்காய் ஒே்துவழப்பு அவமப்பில் இவணவேற்கான ஒரு உறுதி 

கமாழி ஒப்பந்ேேத்ில் ஈரான் வககயழுே்திட்டுள்ளது. 

 கரந்ாடக மாநிலே்தின் கபங்களூரு நகவரச ்தசரந்்ே பிரணவ் ஆனந்ே் இந்தியாவின் 76வது 

கசஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆனார.் 

 சமீபேத்ில் அோனி குழுமமானது, அம்புஜா சிகமண்ட்ஸ் & ACC லிமிகடட் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின் வகயகப்படுேத்ுேல் கசயல்முவறயிவன நிவறவு கசய்து நம் நாட்டின் 

இரண்டாவது கபரிய சிகமண்ட் உற்பேத்ி நிறுவனமாக மாறியது. 

 இலங்கையில் நகைகபற்ற 17 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான SAFF கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

இறுதிப் தபாட்டியில் இந்திய அணியானது தநபாள அணியிவன வீழ்ேத்ி சாம்பியன் 

பட்டே்வே கவன்றது. 

 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய கடன் வழங்கும் நிறுவனமான பாரே ஸ்தடட் வங்கி முேல் 

முவறயாகச ்சந்வே மூலேனேத்ில் ரூ.5 டிரில்லியன் மதிப்பிவனே் கோட்டது. 

 கசன்வன உயர ்நீதிமன்றேத்ின் மூேே் நீதிபதியான T. ராஜாவவ கசப்டம்பர ்22 ஆம் தேதி 

முேல் அந்த நீதிமன்றேத்ின் ேற்காலிகத் ேவலவம நீதிபதியாக மேத்ிய அரசு நியமிேே்து. 

 குடியரசுே் ேவலவர ்திகரௌபதி முரம்ு லண்டன் கவஸ்ட்மினிஸ்டர ்மன்றே்திற்குச ்கசன்று, 

ேனது சாரப்ாகவும் இந்திய மக்களின் சாரப்ாகவும் மவறந்ே இராணிக்கு அஞ்சலி 

கசலுேத்ினார.்  

o அங்கு இரங்கல் புே்ேகேத்ிலும் அவர ்வககயழுேத்ிட்டார.் 
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 கைால்ைத்தாவில் நகைகபற்ற துராந்த் தகாப்வபை் கால்பந்துப் தபாட்டியின் இறுதிப் 

தபாட்டியில் கபங்களூரு FC அணியானது முேலாவது முகறயாை மும்வப சிட்டி FC 

அணியிவன வீழ்ேத்ி சாம்பியன் பட்டே்வே கவன்றது. 

 உலக இவளதயார ்சதுரங்கச ்சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், இந்தியாவின் பிரணவ் ஆனந்ே் 

மற்றும் A.R. இளம்பரிதி, முவறதய 16 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான மற்றும் 14 

வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஓபன் பிரிவுகளில் பட்டங்கவள கவன்றனர.் 

 கேலுங்கானா அரசானது ேனது புதியச ் கசயலகே்திற்கு டாக்டர ் பீம்ராவ் ராம்ஜி 

அம்தபேக்ரின் கபயவரச ்சூட்ட முடிவு கசய்துள்ளது. 

 நிதி நிவலே்ேன்வம மற்றும் தமம்பாட்டுச ்சவபயின் (FSDC) 26வது கூட்டமானது மேத்ிய 

நிதி மற்றும் கபருநிறுவன விவகாரத் துகற அவமசச்ர ்ேவலவமயில் நவடகபற்றது. 

 லிண்டா ஃப்ருஹ்விரத்டாவா கசன்வன ஓபன் தபாட்டியில் ேனது முேல் தஹாலாஜிக் WTA 

தபாட்டியின் ஒற்வறயர ் பிரிவுப் தபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுப் பட்டே்வேை் 

வகப்பற்றினார.் 

 ஸ்ரீநகரில் நிறுவப்பட்டுள்ள காஷ்மீரின் முேலாவது பல திவரைள் ககாண்ட ஒற்வற 

திவரயரங்கே்திவன முப்பது ஆண்டுகால இவடகவளிக்குப் பிறகு ஜம்மு & காஷ்மீர ்

துவண நிவல ஆளுநர ்மதனாஜ் சின்ஹா அவரக்ள் திறந்து வவே்ோர.் 

o இதில் விை்ரம் சவதா மற்றும் கபான்னியின் கசல்வன் ஆகிய திகரப்பைங்ைள் முதலில் 

கவளியிைப் படும் 

 இந்திய தேசிய மனிே உரிவமகள் ஆவணயேத்ின் ேவலவர ்நீதிபதி (ஓய்வு) அருண் குமார ்

மிஸ்ரா ஆசியா-பசிபிக் மன்றேத்ின் நிரவ்ாகக் குழுவின் உறுப்பினராகே் தேரந்்கேடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 கஜகஸ்ோன் அரசானது அேன் ேவலநகரின் பவழய கபயரான ஆஸ்ோனாவவ மீண்டும் 

ககாண்டு வருவேற்காை ஒரு மதசாோவவ நிவறதவற்றியது.  

o அேன் கபயரானது 2019 ஆம் ஆண்டில் நூர-்சுல்ோன் என மாற்றப்பட்டது. 

 மகாராஷ்டிராவின் மும்வப நகரில் 2022 ஆம் ஆண்டு உலக நிதித் கோழில்நுட்பத் திரு 

விழாவானது நவடகபற்றது. 

 முன்னாள் குடியரசுே் ேவலவர ்ராம்நாே் தகாவிந்ே் அவரக்ள், ‘Ambedkar and Modi: Reformer’s 

Ideas Performer’s Implementation’ என்றப் புே்ேகேத்ிவன கவளியிட்டார.் 

 புற்றுதநாயாளிகளின் நலனுக்கானத ் தினம் என்றும் அவழக்கப்படும் உலக தராஜா 

தினமானது கசப்டம்பர ்12 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 கமாராக்தகாவில் நவடகபற்ற மாற்றுே் திறனாளிகளுக்கான உலகத்  ேடகள கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் தபாட்டியில் இந்திய ஈட்டி எறிேல் வீரரான தேதவந்திர ஜஜாரியா கவள்ளிப் 

பேக்கே்திவன கவன்றுள்ளார.் 

 மூன்றாவது LEADS சந்திப்பானது, "எதிரக்ாலே்திற்கானத் ேவலவம" என்ற ேவலப்பில் புது 

கடல்லியில் நடத்தப் பை்ைது. 

 ஆசிய-பசிபிக் ஒலிபரப்பு தமம்பாட்டு நிறுவனேத்ிற்கான  இந்தியாவின் ேவலவமப்  

பேவியாமானது தமலும் ஓர ்ஆண்டிற்கு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 SAFF மகளிர ் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் வங்காளதேச மகளிர ் ைால்பந்து அணி ேனது 

முேல் பட்டே்வே கவன்றது. 
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o சநபாளத்தின் ைாத்மாண்டுவில் நகைகபற்ற இறுதிப் சபாை்டியில் அந்த அணி சநபாள 

அணியிகன கவன்றது. 

 குஜராேத்ிய கமாழிே் திவரப்படமான "கசல்தலா தஷா" 95வது அகாடமி விருதுகள் அல்லது 

ஆஸ்கார ்விருதுகளுக்காக இந்தியா சாரப்ாக பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஐஎன்எஸ் ேரக்ாஷ் கப்பல் கடற்ககாள்வளயரக்ளுக்கு எதிரான நடவடிக்வககளுக்காக 

கினியா வவளகுடாப் பகுதியில் தராந்துப் பணிக்காக அனுப்பப் பட்டுள்ளது. 

 25 வயோன பருவநிவல ஆரவ்லரான வதனசா நதகட் என்பவர ் யுனிகசஃப் அவமப்பின் 

நல்கலண்ணத் தூேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 பயங்கரவாேேே்ால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் குறிே்ே ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் 

உலகளாவிய மாநாட்டின் முேலாவது அமரவ்ான உயரம்ட்ட அவமசச்ரக்ள் கூட்டமானது 

சமீபேத்ில் நியூயாரை்் நைரில் நவடகபற்றது. 

 தேசிய சுகாோர இயக்கே்தின் கீழான ஒரு மாகபரும் அளவிலான உயர ் இரே்ே அழுேே் 

இவடயீட்டு நடவடிக்வகயான ‘இந்திய உயர ்இரேே் அழுே்ேக் கட்டுப்பாட்டு முன்கனடுப்பு 

(IHCI)’ என்பதற்ைாை இந்தியாவிற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் விருது என்பது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 2023 ஆம் ஆண்டில், உத்தரப் பிரசதசதத்ின் கிதரட்டர ்கநாய்டாவில் உள்ள புே்ே சரவ்தேசச ்

சுற்றுப்பாவே வழித்ேட வமோனேத்ில் ேனது முேல் MotoGP உலக சாம்பியன்ஷிப் 

பந்ேயே்திவன இந்தியா நடேே் உள்ளது. 

 கோழிலதிபர ்ரே்ேன் டாடா, உசச் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி K.T.ோமஸ், மக்களவவயின் 

முன்னாள் துவண சபாநாயகர ் கரியா முண்டா ஆகிதயார ் PM CARES நிதியின் 

அறங்காவலரக்ளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் கடதலாரை் காவல்பவடயினர,் 

கசன்வனை் கடற்கவரயில் நவடகபற்ற மாகபரும் அபியாஸ் பயிற்சி அல்லது அபயாஸ் 

கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்தகற்றனர.் 

 இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கே்தின் அரசியலவமப்வபத ் திருேத்ுவேற்கும், அந்தச ் சங்கே்தின் 

தேரே்ல் குழுவிவனே் ேயாரிை்ைச ் கசய்வதற்கும் சவண்டி ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி L. 

நாதகஸ்வர ராவிவன இந்திய உசச் நீதிமன்றம் நியமிேத்ுள்ளது. 

 உலக சுகாோர அவமப்பின் அதிகாரியான டாக்டர ் ராஜீவ் பால், இந்திய மருே்துவ 

ஆராய்சச்ிச ் சவபயின் ேவலவம இயக்குநராகவும் (ICMR), சுகாோர ஆராய்சச்ிே ்

துவறயின் கசயலாளராகவும் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிகடட் (HAL) நிறுவனமானது ஒருங்கிவணந்ே 

கிவரதயாகஜனிக் எந்திரே்திற்ைான உற்பேத்ி நிவலயே்திவனப் கபங்களூரு நகரில் 

கோடங்கியுள்ளது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

புதுமைப் சபண் திட்டை் 

 கசப்டம்பர ் 05 ஆம் தேதியன்று கசன்வனயில் நவடகபற்ற விழாவில் கடல்லி முேல்வர ்

அரவிந்ே் ககஜ்ரிவால் அவரக்ளின் முன்னிவலயில் ேமிழக முேல்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள்,  'புதுவமப் கபண்' என்ற ேவலப்பிலான மூவலூர ் இராமாமிரே்ம் அம்வமயார ்

உயர ்கல்வி உறுதி திட்டே்திவனே் துவக்கி வவேே்ார.் 

 புதுவமப் கபண் திட்டே்தின் கீழ், மாநில அரசுப் பள்ளிகளில் ஐந்ோம் வகுப்பு முேல் 

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வவர படிே்ே கபண் மாணவிகளுக்கு, அவரக்ள் பட்டப்படிப்பு 

அல்லது பட்டயப் படிப்பு அல்லது கோழில் துவறப் பயிற்சிப் படிப்புகவள முடிக்கும் வவர 

மாேந்தோறும் 1,000 ரூபாய் உேவிே் கோவகயாக வழங்கப்படும். 

 கடல்லி முேல்வர ்அரவிந்ே் ககஜ்ரிவால் அவரக்ள் ேமிழக அரசினால் அவமக்கப்பட்ட 26 

சிறப்புப் பள்ளிகவளயும், 15 மாதிரிப் பள்ளிகவளயும் திறந்து வவே்ோர.் 

 இந்ேப் பள்ளிகள் கடல்லியில் ஆம் ஆேம்ி அரசாங்கேத்ினால் நிறுவப்பட்ட பள்ளிகளின் 

மாதிரிவயப் பின்பற்றுகின்றன. 

 

தமகொல் பள்ளிகள் திட்டை் 

 ேமிழக மாநிலே்தில் சிறப்புப் பள்ளித் திை்ைம் மற்றும் மாதிரிப் பள்ளிே் திட்டம் 

ஆகியவற்வற, கடல்லி முேல்வர ் அரவிந்ே் ககஜ்ரிவால் அவரக்ளின் முன்னிவலயில் 

ேமிழக முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் கோடங்கி வவேே்ார.் 

 இந்ேே் திட்டமானது கடல்லி மாதிரிப் பள்ளித் திட்டே்தின் அடிப்பவடயிலானோகும். 

 இந்ேப் பள்ளிகளுக்குே் ேவகசால் பள்ளிகள் என்றும், மாதிரிப் பள்ளிகள் என்றும் ேமிழ் 

கமாழியில் கபயரிடப்படும். 

 

சபரிய உயிரியல் பூங்காக்களில் சிறந்தப் பூங்கா 

 

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


                   
 

18 
 

 கபரிய உயிரியல் பூங்காக்களில் வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர ் அண்ணா உயிரியல் 

பூங்காவானது நாட்டிதலதய சிறந்ேப் பூங்ைா என்ற இடே்வேப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 இயற்வகயான வாழ்விடே்திற்கு கவளிதய உயிரினங்கவளப் பாதுகாப்பேற்கு என்று  

சிறந்ே நவடமுவறகவளப் பின்பற்றும் திறன் மற்றும் கசயல்திறன் குறிேே் ஒரு 

தசாேவனயில் இந்ேப் பூங்கா 82% மதிப்கபண்கவளப் கபற்றது. 

 கமாே்ே ஆறு அளவுருக்களில், வண்டலூர ்உயிரியல் பூங்கா மூன்றில் 85 சேவீேே்திற்கும் 

அதிைமான மதிப்கபண்கவளயும் மீேமுள்ள மூன்றில் 75 சேவீேே்திற்கும் அதிகமான 

மதிப்கபண்கவளயும் கபற்றது. 

 

தமிழ்நாட்டின் புதிய பறமைகள் ெரணாலயை் 

 

 திருப்பூர ் மாவட்டே்தில் உள்ள நஞ்சராயன் ஏரிப் பகுதியில் ஒரு புதியப் பறவவகள் 

சரணாலயேத்ிவன அவமக்க ேமிழக அரசு உே்ேரவு ஒன்கறப் பிறப்பிே்ேது. 

 இது ேமிழ்நாட்டின் 17வது பறவவகள் சரணாலயமாகும். 

 இப்பகுதிக்கு புலம்கபயரந்்ே பறவவகள் உட்பட 130க்கும் தமற்பட்ட பறவவ இனங்கள் 

வந்து தசரக்ின்றன. 

 இது பாசனேத்ிற்கான நீர ்ஆோரமாக நஞ்சராயன் என்ற அரசனால் கட்டவமக்கப் பட்டது. 

 இது சரக்்கார ்கபரியபாவளயம் நீரே்்தேக்கம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 

 

நரிக் குறைரக்ளுக்கு பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் அந்தஸ்து 

 நரிை் குறவரக்வள பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் பிரிவின் கீழ் தசரப்்பேற்கான 

பழங்குடியின அவமசச்கேத்ின் முன்கமாழிேலுக்கு ஒன்றிய அவமசச்ரவவ ஒப்புேல் 

அளிேே்து. 

 ேமிழ்நாட்டின் குருவிக் காரன் சமூகமும் இந்ேப் பிரிவில் தசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 1950 ஆம் ஆண்டு அரசியலவமப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர)் ஆவணயிவனே் 

திருேத்ுவேற்கான ஒரு மதசாோவவப் பாராளுமன்றே்தில் அறிமுகப்படுே்துவேன் மூலம் 

இது தமற்ககாள்ளப் பட உள்ளது. 

 ேமிழ்நாட்டின் மவலப்பகுதியில் வாழும் மிகவும் ோழ்ேே்ப்பட்ட மற்றும் எளிதில் 

பாதிப்பிற்குள்ளாகும் சமூகங்களில் நரிக் குறவர ்சமூகேத்ினரும் உள்ளிடங்குவர.் 
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 சே்தீஸ்கர,் இமாசச்லப் பிரதேசம், கரந்ாடகா மற்றும் உேே்ரப் பிரதேசம் ஆகிய 

மாநிலங்கவளச ் தசரந்்ே சில பழங்குடியினச ் சமூகங்கவள பட்டியலிடப்பட்ட 

பழங்குடியினர ் (ST) பிரிவின் கீழ் அறிவிப்பேற்கான ஒரு முன்கமாழிேலுக்கும் மே்திய 

அவமசச்ரவவ ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 இமாசச்லப் பிரதேசே்தின் எல்வலவயக் கடந்ே பகுதியில் சிரம்வுரின் கிரி என்ற பகுதியில் 

உள்ள ஹட்டி சமூகமும் அறிவிக்கப்பட்ட பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் பட்டியலில் 

தசரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

 

இலைெ காமல உணவுத் திட்டை் 

 1 முேல் 5 ஆம் வகுப்பு வவரயிலான அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கான காவல உணவுே ்

திட்டமானது கசப்டம்பர ்15 ஆம் தேதியன்று மதுவரயில் கோடங்கப்பட்டது. 

 இே்திட்டேத்ிற்கு "முேலவமசச்ரின் காவல உணவுத ் திட்டம்" என்று கபயரிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இே்திட்டம் ஏவழ மக்களின் வாழ்வில் நன்வமமிக்க மாற்றே்வேை் ககாண்டு வரும். 

 முேன்முேலாக, 1920 ஆம் ஆண்டு கசன்வன மாநகராட்சிப் பள்ளியில் தமயர ் பிட்டி 

தியாகராயர ்அவரக்ளால் மதிய உணவுே் திட்டம் கோடங்கப்பட்டது. 

 1956 ஆம் ஆண்டில் முன்னாள் முேல்வர ் K.காமராஜ் அவரக்ள் மதிய உணவு திட்டே்வேே ்

துவக்கி வவேே்ார.் 

 

ஜ ாயைாலா ைழக்கு 

 

 தஜாயமாலா என்ற யாகனகயப் பாதுகாப்புை் காவலில் வவக்கக் தகாரி, அசாம் அரசு 

ககௌகாேத்ி உயர ்நீதிமன்றேத்ில் மனுத் ோக்கல் கசய்துள்ளது. 

 தஜாயமாலா என்பது ேமிழக அரசிற்கு குேே்வகக்கு வழங்கிய தகாயில் யாவன ஆகும். 

 அசாமில் இருந்து ககாண்டு வந்ே யாவனகவளத் ேமிழக அரசு திருப்பி அனுப்ப மறுேே்து. 

 தஜாயமாலா யாவனயானது ேமிழகே்தில் உள்ள ஒரு தகாவிலில் ககாடுவமப் படுே்ேப் 

படுவோக விலங்குகள் உரிவம கோடரப்ான ஒரு குழுவான PETA கேரிவிேே்வேே் 

கோடரந்்து இந்ேச ்சரச்வ்சயானது கோடங்கியது. 

 தஜாயமாலா உட்பட ஒன்பது யாவனகவளத் ேமிழகேத்ிற்குை் குேே்வகக்கு விட்டோக 

அசாம் அரசு கூறுகிறது. 

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


                   
 

20 
 

இந்தியாவின் முதல் கடல் பசு காப்பகை் 

 இந்தியாவின் முேலாவது ‘கடல்பசு காப்பகமானது’ ேமிழகேத்ில் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்ே உயிரினமானது கடல் விலங்கினங்கவளப் பாதுகாக்கவும் தமம்படுே்ேவும் உேவும் 

என்போல், இந்ே அழிந்து வரும் உயிரினங்கவளப் பாதுகாை்ைச ்கசய்வவே தநாக்கமாகக் 

ககாண்டு இந்ே நடவடிக்வகயானது தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 பாக் விரிகுடாவில் இந்ேை் காப்பகம் நிறுவப்பட உள்ளது. 

 கடல் பசுவானது முேன்வமயாக கடல்பகுதியில் வளரக்ின்ற புல் படுக்வகககள நம்பி 

வாழ்கின்ற மிகப்கபரிய ோவர உண்ணி  வகையிலான கடல் வாழ் பாலூட்டிகளாகும். 

 இந்தியாவில் சுமார ்240 கடல் பசுக்கள் மட்டுதம இருப்போக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

 அவற்றில் கபரும்பாலானவவ பாக் விரிகுடா பகுதியில் மை்டுசம காணப்படுகின்றன. 

 

 

4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டப் பழமையான தங்கை் 

 வடக்குப்பட்டு ஊராட்சியில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு கோல்லியல் துவற அகழாய்வில் 

பழங்காலே்தில் பயன்படுே்ேப்பட்ட ேங்கம் கிவடேத்ுள்ளது. 

 காஞ்சிபுரம் மாவட்டே்வே அடுே்ே ஒரகடம் கிராமே்தில் அகழாய்வுக்கான இடம் தேரவ்ு 

கசய்யப் பட்டது. 

 

 கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள், வரண்ம் பூசப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் மற்றும் 

சின்னங்கள் கபாறிக்கப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் மற்றும் தராமானிய மட்பாண்டங்களும் 

இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 
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 தமலும் 1.5 கிராம் எவடயுள்ள 2 ேங்க ஆபரணங்களும் இங்கு கிவடேத்ுள்ளன. 

 சிறு சிறு காேணிகள், ேங்க ஆபரணங்கள், சிறு சிறு வட்ட வடிவச ் சில்லுகள், இரும்புப் 

கபாருட்கள் மற்றும் வவளயல் துண்டுகள் ஆகியவவயும் இங்கு கண்டுபிடிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 இவவ 4000 ஆண்டுகள் முேல் 10000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்ே மக்கள் பயன்படுேத்ிய 

கபாருட்களாக இருக்கலாம். 

 

இமணயைழி சூதாட்டத்மத ஒழுங்குபடுத்துைதற்கான அைெரெ ்ெட்டை் 

 இவணயவழி சூோட்டேவ்ே ஒழுங்குப்படுே்துவேற்கான ஒரு அவசரச ் சை்ைத்கத 

கவளியிட ேமிழக அவமசச்ரவவ ஒப்புேல் அளிே்ேது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு விவளயாட்டு மற்றும் காவல்துவற திருே்ேச ் சட்டேத்ிவன 

கசன்வன உயரநீ்திமன்றம் ரேத்ு கசய்ேவேயடுே்து ஒரு வருடேத்ிற்குப் பிறகு இந்ே 

நடவடிக்வகயானது தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 இந்ேச ் சட்டமானது இவணயகவளியில் பணயம் அல்லது பந்ேயம் கட்டுவேற்காை ஒரு  

ேவடவய விதிேே்து. 

 முன்பு கசன்வன உயரநீ்திமன்றே்தின் ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி K.சந்துரு அவரக்ளின் 

ேவலவமயின் கீழ் மாநில அரசு ஒரு குழுவவ அவமே்ேது. 

 இந்ேக் குழுவானது மாநிலே்தில் இவணயவழி சூோட்டே்வே ஒழுங்குபடுேே்ச ்

கசய்வேற்கான அவசரச ்சை்ைத்கத கவளியிடுவேற்குப் பரிந்துவர கசய்ேது. 

 அகமரிக்காவில் 60-70% இவணயவழி சூோட்டப் பயனரக்வள ஒப்பிடுவகயில், இந்திய 

மக்கள் கோவகயில் 20% தபர ்இவணயவழி சூோட்டங்கவள விவளயாடுகிறாரக்ள். 

 

TamiraSES திட்டை் 

 ோமிரபரணி நதிவய மறுசீரவமப்பேற்காக சவண்டி TamiraSES திட்டமானது கசயல் 

படுேே்ப் படுகிறது. 

 இந்தே் திட்டமானது திருகநல்தவலி மாவட்ட நிரவ்ாகம் மற்றும் கபங்களூரு நகரில் 

அவமந்துள்ள ேன்னாரவ் கோண்டு நிறுவனமான அதசாகா சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச ்

சூழல் அறக்கட்டவளச ் சங்கம் (ATREE) ஆகியவற்றினால் இவணந்து கசயல் படுே்ேப் 

படுகிறது. 

 ோமிரபரணி நதிவயப் புணரவமப்பேற்கு சவண்டி "கலப்பு முவற உள்நாட்டு 

அணுகுமுவற” என்ற முகறவயப் பயன்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இே்திட்டமானது ோமிரபரணி மற்றும் அேன் ஆற்றுப்படுவககளில் உள்ள அவனேத்ு 

நீரந்ிவலகவளயும் மீட்கடடுக்க உள்ளது. 

 இே்திட்டேத்ினுவடய முேல் கட்டேத்ின் கீழ் ஐந்து சமூகச ் சூழலியல் கண்காணிப்பு 

நிவலயங்கள் அவமக்கப்பட உள்ளது. 

 இே்திட்டே்வே தமலும் விரிவுபடுேத்ுவேற்காக உேவும் முேன்வம திட்டங்களாக இவவ 

கசயல்படும். 

 திட்டேத்ின் இந்ேக் கட்டமானது திருகநல்தவலி மாவட்ட எல்வலகளுக்குள் மட்டுதம 

கசயல்படுேே்ப்பட உள்ளது. 
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தாமிரபரணி ஆறு 

 ோமிரபரணி நதியானது தமற்கு கோடரச்ச்ி மவலயில் அவமந்ே கபாதிவக மவலயில் 

உள்ள அகஸ்தியர ்கூடம் என்ற சிகரேத்ில் இருந்து உருவாகிறது. 

 ேமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒதர வற்றாே ஆறு இதுவாகும். 

 இந்ே நதியின் மூலாோரம் தகாவேயாற்றின் துவண நதிகளான தகாவே மற்றும் 

மதுமவல ஆகியவற்றின் சங்கம இடமாகும். 

 இந்ே நதியானது திருகநல்தவலி மற்றும் தூே்துக்குடி மாவட்டங்களில் பாய்கிறது. 

 

 

 

ஜதசியெ ்செய்திகள் 

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் 

 ககாசச்ினிலுள்ள ககாசச்ின் கப்பல் கட்டும் ேளே்தில் உள்நாட்டிதலதய கட்டவமக்கப் பட்ட 

இந்தியாவின் முேல் விமானம் ோங்கிை் கப்பவல இந்தியா ேனது பவடயில் இவணக்க 

உள்ளது. 

 இது துவறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரேத்ு மற்றும் நீரவ்ழிகள் அவமசச்கே்தின் கீழ் 

கசயல்படும் கபாதுேத்ுவற கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான ககாசச்ின் கப்பல் கட்டும் 

நிறுவனம் மூலம் கட்டவமக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் கடற்பவட வரலாற்றிதலதய இதுவவர கட்டவமக்கப்பட்ட மிகப்கபரிய 

கப்பல் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் ஆகும். 

 இேன் மதிப்பிற்குரிய முன்தனாடியாக திகழ்ந்ே, 1971 ஆம் ஆண்டு தபாரில் முக்கியப் 

பங்கு வகிே்ே இந்தியாவின் முேல் விமானம் ோங்கி கப்பலின் கபயவர, உள் நாட்டிதலதய 

ேயாரிக்கப்பட்ட இந்ே விமானம் ோங்கி கப்பல் ககாண்டுள்ளது. 

 எனினும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் கப்பல் அதன் கசாந்தத் ேளேத்ில் ேன் கசாந்ேப் தபார ்

விமானங்ககள கைாண்டு இருை்ைாது. 

 இது இந்தியாவின் ஒதர விமானம் ோங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதிே்யா 

கப்பலிடமிருந்துப் கபறப்பட்ட ரஷ்ய நாட்டினால் வடிவவமக்கப்பட்ட சில சபார ்

விமானங்கவள இயக்கும். 
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புதிய கடற்பமடக் சகாடி 

 இந்தியை் கடற்பவடயின் புதிய ககாடிவய (புதிய கடற்பவடக் ககாடி) ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் 

எனும் விமானம் ோங்கி கப்பலில் பிரேமர ் நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் அறிமுகப் படுேே் 

உள்ளார.் 

 சுேந்திரேத்ிற்கு முந்வேய காலேத்ில் ஆங்கிதலயரக்ள் இந்ே அவடயாளே்திவன அறிமுகப் 

படுேத்ியதில் இருந்து, முேல் முவறயாக இந்தியக் கடற்பவடயின் ககாடியில் இருந்ே 

கசயின்ட் ஜாரஜ்் சிலுவவ இல்லாமல், இந்தியை் கடற்பவட ேனது புதிய கடற்பவடக் 

ககாடிவய கசப்டம்பர ்2 ஆம் தேதியன்று கபற உள்ளது. 

 2001 மற்றும் 2004 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இவடயில் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பேவியில் 

இருந்ே தபாது ககாடியிலிருந்து சிலுவவ அவடயாளம் அகற்றப்பட்டது. 

 ஆனால் மன்தமாகன் சிங் ேவலவமயிலான ஐக்கிய முற்தபாக்குக் கூட்டணி மீண்டும் 

ஆட்சிவயப் பிடிே்ேவுடன் அது மீண்டும் ககாடியில் தசரக்்கப்பட்டது. 

 

 

SAREX-2022 

 கசன்வனயில் உள்ள இந்தியை் கடதலாரை் காவல்பவடயினரால் இந்ேப் பயிற்சி தமற் 

ககாள்ளப் பட்டது. 

 இது 10வது தேசிய கடல்சார ்தேடல் மற்றும் மீட்புப் பயிற்சியாகும். 

 இது தேசியை் கடல்சார ் தேடல் மற்றும் மீட்பு வாரியேத்ின் (NMSARB) கீழ் தமற் ககாள்ளப் 

படுகிறது. 

 மற்ற கவளிநாட்டுப் பங்தகற்பாளரக்ளுடன், இந்தியை் கடதலாரை் காவல்பவடயின் 

ேவலவர ்V.S.போனியா, "SAREX-2022" என்ற இந்தப் பயிற்சிவய ஆய்வு கசய்ோர.் 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற நவடகபறும் இந்ேப் பயிற்சியின் குறிக்தகாள் கடல் 

பயணிகளின் பாதுகாப்வப தநாக்கிய திறன் தமம்பாடு என்போகும். 
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Clear Skies for Tomorrow 

 இது உலகப் கபாருளாோர மன்றம் (WEF) ேவலவமயிலான ஒரு சுற்றுசச்ூழல் நிவலே் 

ேன்வம முயற்சியாகும். 

 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய விமான நிறுவனமான இண்டிதகா இந்ே முன்முயற்சியில் 

வககயழுேத்ிட்டு இவணந்துள்ளது. 

 இது 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் விமானப் தபாக்குவரே்து வழிே ் ேடே்திவன ஒட்டு கமாே்ே 

நிகர-சுழிய உமிழ்வு ககாண்ட பாவேயாக உருவாக்கும் குறிக்தகாவள ஆேரிப்பவே 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

ை ்ர பிரஹார ்2022 

 இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா இவடயிலான கூட்டு சிறப்புப் பவடப் பயிற்சியான 13வது 

வஜ்ர பிரஹார ் 2022 என்ற பயிற்சியானது இமாசச்லப் பிரதேசேத்ின் பக்தலாவில் 

நிவறவவடந்ேது. 

 இந்ே வருடாந்திரப் பயிற்சியானது இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா இவடதய மாறி மாறி 

நடே்ேப் படுகிறது. 

 12வது பயிற்சியானது அகமரிக்காவின் வாஷிங்டனில் 2021 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்

மாேே்தில் நடேே்ப்பட்டது. 

 

 

ஸ்ைாரட்் இந்தியா ஜஹக்கத்தான் 2022 

 இது சில கநருக்கடி மிக்கப் பிரசச்வனகவளே் தீரப்்பேற்கான ஒரு ேளே்வே 

மாணவரக்ளுக்கு வழங்குவேற்கான நாடு ேழுவிய ஒரு முயற்சியாகும். 

 இந்ே ஆண்டு, ஸ்மாரட்் இந்தியா தஹக்கே்ோன் - இவளதயார ்முன்கனடுப்பானது பள்ளி 

மாணவரக்ளுக்கான முன்தனாடித் திட்டமாகவும் அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டுள்ளது. 

 ஸ்மாரட்் இந்தியா தஹக்கேே்ான் (SIH) 2017 ஆம் ஆண்டில் கோடங்கப் பட்டது. 

 இது கல்வி அவமசச்கம், அகில இந்திய கோழில்நுட்பக் கல்வி சவப, கபரச்ிஸ்டண்ட் 

சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கிவடயிலான உள்ளடக்கப் புேே்ாக்க வமயம் (i4C) 

ஆகியவற்றின் முன்கனடுப்பாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்மாரட்் இந்தியா தஹக்கேே்ான் தபாட்டியின் இறுதிப் தபாட்டியில் 

IGNOU மாணவரக்ளின் குழு முேல் பரிவச கவன்றது. 
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இந்தியாவின் முதல் சைய்நிகரப்் பள்ளி 

 கடல்லி அரசானது கமய்நிகரப்் பள்ளிவயே் கோடங்கியுள்ளது. 

 நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவரக்ள் இந்ேப் பள்ளியில் தசரவ்ேற்குே் ேகுதி கபறுவர ்என்று 

அது அறிவிே்ேது. 

 இது இந்தியாவின் முேல் கமய்நிகரப்் பள்ளி என்றும் கூறப்படுகிறது. 

 இருப்பினும், தேசிய திறந்ேநிவலப் பள்ளிக்கல்வி நிறுவனம் (NIOS) ஆனது நாட்டின் முேல் 

கமய்நிகரப்் பள்ளியானது கடந்ே ஆண்டு மே்திய அரசினால் கோடங்கப்பட்டது என்றும் 

அது கடல்லி அரசால் அல்ல என்றும் கூறியுள்ளது. 

 

இந்திய இராணுைை் – QKD 

 

 இந்திய ராணுவம் குவாண்டம் ேகவல் கோடரப்ு கோழில்நுட்பேத்ுடன் கூடிய ஆயுேம் 

ஏந்தியப் பவடகள் மற்றும் உயரே்ர பாதுகாப்பு அவமப்பிவனக் ககாண்டிருப்போல் 

இந்தியா உலைளவில் ஒரு உயரே்ரை் குழுவில் இவணகிறது. 

 சிறந்ேப் பாதுகாப்பு அவமப்பிற்கான புே்ோக்கம் (iDEX), பாதுகாப்புப் புேே்ாக்க அவமப்பு 

ஆகியவற்றின் ஆேரவுடன், கபங்களூவரச ்தசரந்்ே ஆழ்ந்ேத் கோழில்நுட்பப் புதக்தாழில் 

நிறுவனமான QNu Labs, குவாண்டம் விவச வழங்கீடு (QKD) மூலம் தமம்படுதத்ப் பட்ட 

பாதுகாப்புத் கோடரப்ு அவமப்பிவன உருவாக்கியுள்ளது. 

 QKD அவமப்புகளில் முன்னணியில் உள்ள நாடுகள் சீனா, அகமரிக்கா, கனடா மற்றும் பிற 

ஐதராப்பிய நாடுகள் ஆகியனவாகும். 

 இது பல குவாண்டம் இயந்திரக் கூறுகவள உள்ளடக்கிய மவற குறியீட்டியல் என்ற ஒரு 

கநறிமுவறவயப் பயன்படுே்தி பாதுகாப்பான ேகவல்கோடரப்ுகவள தமற்ககாள்ளச ்

கசய்வோகும். 
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 ஒரு QKD அவமப்பானது, நிலப்பரப்பு ஒளியிவழ உள்கட்டவமப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

தூரேே்ால் பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இவடயில் ஒரு குவாண்டம் பாதுகாப்பு 

மிக்க இரகசிய இவண சமசச்ீர ்விவசகவள உருவாக்க வழி வவக கசய்கிறது. 

 முக்கியமான ேரவவை் குறியாக்கப் பயன்படும் முடக்க முடியாே மவற குறியாக்க 

விவசகவள உருவாக்கச ் கசய்வேற்கு முடக்க முடியாே குவாண்டம் அவமப்பிவன 

உருவாக்க QKD உேவுகிறது. 

 

திமண ைாநாடு 2022 

 கரந்ாடக மாநிலம் ராய்சச்ூரில் இந்ே மாநாடானது நவடகபற்றது. 

 தேசிய தவளாண் மற்றும் கிராமப்புற தமம்பாட்டு வங்கியின் ேவலவமயின் கீழ் 

கரந்ாடகாவின் ராய்சச்ூரில் உள்ள தவளாண் அறிவியல் பல்கவலக்கழகேே்ால் இந்ே 

மாநாடானது ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 

 இந்ே மாநாட்டின் கருேத்ுரு, " திகண உற்பே்தியில் பல ஈரப்்புப் பகுதிகவள உருவாக்குேல் 

- திகண உற்பத்தியில் பல கோழில்முவனதவாவர உருவாக்குேல்" என்போகும். 

 இது 2023 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட உள்ள சரவ்தேச திகண ஆண்டிற்கான ஒரு 

கோடக்க விழா தபான்றோகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் கபங்களூருவில் சரவ்தேச திகணை் கண்காட்சி 

நவடகபறும் என்று கரந்ாடக முேல்வர ்பசவராஜ் கபாம்வம அவரக்ள் கேரிவிேே்ார.் 

 திகண ஏற்றுமதியில் உலக அளவில் 5வது கபரிய நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

 

‘இந்தியாவில் குற்றங்கள்’ அறிக்மக - ஜதசிய குற்ற ஆைணக் காப்பகை் 

 இது தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகே்தினால் (NCRB) கவளியிடப்படும் ஒரு வருடாந்திர 

அறிக்வகயாகும். 

 ஒட்டு கமாேே்மாக, 2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிைப் படும் தபாது, 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிவு 

கசய்யப்பட்ட குற்றங்களின் எண்ணிக்வக 7.6 சேவீேமாகை் குவறந்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் மக்கள்கோவகக்கு 487.8 என்ற அளவாை இருந்ே குற்ற 

விகிேமானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 445.9 என்ற அளவாைை் குவறந்துள்ளது. 

 உே்ேரப் பிரதேச மாநிலே்தில், சாவலப் தபாக்குவரே்து விபேத்ுக்களில் அதிக அளவில் 

உயிரிழப்புகள் (24,711) பதிவாகியுள்ளது. 

 ேமிழகே்தில் சாவல விபேத்ு வழக்குகள் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளன. 

 ேற்ககாவல விகிேமானது ஒரு மில்லியன் மக்கள் கோவகக்கு 20 உயிரிழப்புகள் ஆக 

பதிவாகியுள்ளது (எப்தபாதும் பதிவு கசய்யப்படாே மிக உயரந்்ே அளவு). 

 2021 ஆம் ஆண்டில் ேற்ககாவலக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவரக்ளில், தினசரி ஊதியம் 

கபறுபவரக்ள் கோழில் வாரியாக மிகப்கபரிய குழுவாகப் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிவு கசய்யப்பட்ட கமாே்ேத் ேற்ககாவலகளில் "தவளாண் துவறயில் 

ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளின்" ஒட்டு கமாேே்ப் பங்கு 6.6 சேவீேமாக இருந்ேது. 

 மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சத் ேற்ககாவலகள் (22207) பதிவாகியுள்ளன. 
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 ேமிழ்நாடு (18,925), மே்தியப் பிரதேசம் (14,965) மற்றும் தமற்கு வங்காளம் (13,500) ஆகியவவ 

ேற்ககாவலப் பதிவுப் பட்டியலில் அடுே்ேடுேே் இடங்களில் உள்ளன. 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் சட்ட விதராே நடவடிக்வககள் (ேடுப்பு) சட்டதத்ின் கீழ் (UAPA) 

வழக்குகள் அதிகமாகப் பதிவு கசய்யப் பட்டுள்ளன. 

 ஜாரை்்கண்ட் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் கடந்ே ஆண்டு அதிக அளவில் 

வகுப்புவாேை் கலவர வழக்குகள் பதிவு கசய்யப்பட்டன. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 56.5 சேவீேமாக இருந்ே கபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் 

விகிேமானது (1 லட்சம் மக்கள் கோவகயில் நடக்கும் சம்பவங்களின் எண்ணிக்வக) 2021 

ஆம் ஆண்டில் 64.5 சேவீேமாக அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 கபண்களுக்கு எதிரான கபரும்பாலான குற்றங்களில், 31.8 சேவீே வழக்குகள் 'கணவன் 

அல்லது அவரது உறவினரக்ளால் தமற்ககாள்ளப்படும் ககாடுவம' என்ற பிரிவின் கீழும், 

20.8 சேவீே வழக்குகள் 'கபண்களின் கண்ணியே்வேச ் சீரக்ுவலக்கும் தநாக்கே்துடன் 

தமற்ககாள்ளப்பட்டவவ' என்ற வகையின் கீழும், கடே்ேல் வழக்குகள் 17.6 சேவீேம் 

என்றும், மற்றும் 7.4 சேவீேம் கற்பழிப்பு வழக்குகள் என்றும் பதிவு கசய்யப்பட்ட 

வழக்குகள் ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிவு கசய்யப்பட்ட வழக்குகளின் உண்வமயான ஒரு 

எண்ணிக்வகயின் அடிப்பவடயில் உே்ேரப் பிரதேசம் (56,083) இந்ே அறிக்வகயில் 

முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 அவேே் கோடரந்்து ராஜஸ்ோன் (40,738) மற்றும் மகாராஷ்டிரா (39,526) ஆகிய மாநிலங்கள் 

உள்ளன. 

 கடந்ே மூன்று ஆண்டுகளில் பதிவு கசய்யப்பட்ட கபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் 

மிகக் குவறந்ே எண்ணிக்வகயுடன் நாகாலாந்து மாநிலம் ஒரு ேனிே்ே இடேத்ிவனப் 

கபற்றுள்ளது. 

 கடல்லி நகரானது மிகவும் பாதுகாப்பற்ற ஒரு கபருநகரமாகும். 

 அவேே் கோடரந்்து மும்வப (12.76 சேவீேம்) மற்றும் கபங்களூரு (7.2 சேவீேம்) ஆகிய 

நகரங்கள் உள்ளன. 

 ராஜஸ்ோனில் அதிகை் கற்பழிப்பு வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன 

 2021 ஆம் ஆண்டில், குடும்ப வன்முவறச ் சட்டேத்ின் கீழ் இந்தியாவில் 507 வழக்குகள் 

மட்டுதம பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது என்பது இவ்வகையில் குவறவான வழக்குப் பதிவு 

தமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளவே இந்ே அறிக்வக எடுதத்ுை் காட்டுகிறது. 

ஜதசியக் குற்ற ஆைணக் காப்பகை் 

 தேசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது மத்திய உள்துவற அவமசச்கே்தின் கீழ் 

கசயல்படுகிறது. 

 தேசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது, குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் கண்காணிப்பு 

வவலயவமப்பு மற்றும் அவமப்புகள் மற்றும் மே்தியை் வகதரவக ஆய்வு வாரியம் 

ஆகியவற்றிவன இயக்குகிறது. 

 இேனால் கவளியிடப்படும் அறிக்வககளாவன; இந்தியாவில் குற்றங்கள், இந்தியாவில் 

சிவறசச்ாவலப் புள்ளிவிவரங்கள், இந்தியாவில் விபேத்ு மரணங்கள் மற்றும் 

ேற்ககாவலகள் ஆகியனவாகும். 
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ஒரு மூலிமக, ஒரு தரை் 

 ஆயுஷ் அவமசச்கமானது, “ஒரு மூலிவக, ஒரு ேரம்” என்ற ஒரு முன்கனடுப்பிவன 

ஊக்குவிேத்ு அதகன தமம்படுே்ேச ் கசய்வேற்காக சவண்டி அவமசச்கங்களுக்கு 

இவடதயயான ஒேத்ுவழப்பிவன ககாண்டு வரச ் கசய்வேற்காக ஒரு குறிப்பிடே்ேக்க 

நடவடிக்வகவய எடுேத்ுள்ளது. 

 இந்திய மருே்துவம் மற்றும் தஹாமிதயாபதிக்கான மருந்தியல் ஆவணயம் (ஆயுஷ் 

அவமசச்கம்) மற்றும் இந்திய மருந்தியல் ஆவணயம் (சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நல 

அவமசச்கம்) ஆகியவற்றுக்கு இவடதய இேற்காக ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் (MoU) 

வககயழுே்ோனது. 

 இணக்கமான மூலிவக மருந்துத் ேரங்கவள தமம்படுேே்ச ் கசய்வேன் மூலம் கபாது 

சுகாோரே்வே தமம்படுேத்ுவவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது இந்தியாவில் எளிோக வணிகம் கசய்வவே தமம்படுே்துவவேயும், இந்தியத் 

ோவரவியல் துவறயின் ஒட்டு கமாேே் வரே்்ேகேவ்ேயும் தமம்படுேே்ச ் கசய்வவேயும் 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய காரப்ன் இமழ உற்பத்தி ஆமல 

 ரிவலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனமானது குஜராேத்ின் ஹசிரா நகரில், இந்தியாவின் 

முேலாவது மற்றும் உலகின் மிகப்கபரிய காரப்ன் இவழ உற்பே்தி ஆவலவயை் 

கட்டவமக்கே் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 அந்நிறுவனேத்ின் 45வது ஆண்டு கபாதுக் கூட்டேத்ில் அேன் ேவலவர ்முதகஷ் அம்பானி 

இது குறிேத்ு அறிவிேே்ார.் 

 இந்ே ஆவல என்பது எண்கணயிலிருந்து இரசாயனேத்ிவனப் பிரிேக்ேடுக்கும் அந்த 

நிறுவனேத்ின் (O2C) ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்படும். 

 காரப்ன் இவழ என்பது கோழில்துவற மற்றும் வாகனே் துவறயில் பல பயன்பாடுகவளக் 

ககாண்டுள்ள ஒரு நவீன காலப் கபாருளாகும். 

 இது அதிக கடே்துே்திறன் ககாண்ட ஓர ்இலகுரக ஆனால் வலுவான கபாருளாகும்.  

 தமலும், ஆட்தடாகமாவபல், கட்டுமானம் மற்றும் இராணுவே் துவறகளில் எஃகுக்கு ஒரு 

மாற்றாக இேன் தேவவ அதிகரிே்து வருகிறது. 

 

கர்ப்பப்மப ைாய்ப் புற்றுஜநாய்க்கு எதிராக உள்நாட்டிஜலஜய தயாரிக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் முதல் தடுப்பூசி – செராைாக் 

 இந்திய சீரம் நிறுவனம் (SII) மற்றும் உயிரிே் கோழில்நுட்பே் துவற (DBT) ஆகியவவ 

இகணந்து கரப்்பப்வப வாய்ப் புற்றுதநாய்க்கு எதிராக உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப் பட்ட 

இந்தியாவின் முேல் ேடுப்பூசிவய அறிமுகப் படுேத்ியது. 

 இந்ேே் ேடுப்பூசிவய மே்திய அறிவியல் மற்றும் கோழில்நுட்பே் துவற இவண அவமசச்ர ்

(சுயாதீனப் கபாறுப்பு) ஜிதேந்திர சிங் அறிமுகப்படுே்தினார.் 

 இந்ேத் ேடுப்பூசிக்கு நான்கு மாற்றுருக்களுக்கு எதிராகச ் கசயல்படும் மனிே 

பாப்பிதலாமா வவரஸ் ேடுப்பூசி (qHPV) என்று அதிகாரப் பூரவ்மாகப் கபயரிடப் பட்டு 

உள்ளது. 
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 இது இந்திய சீரம் நிறுவனேத்ினால் உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்டு அதற்கு ஜூவல 

மாேே்தில் இந்தியாவின் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு வாரியதத்ால் அனுமதி வழங்கப் பை்ைது. 

 உலக சுகாோர அவமப்பின் (WHO) ேரவுகளின்படி, உலகளவில் பதிவாகியுள்ள கரப்்பப் 

வப வாய்ப் புற்றுதநாய் பாதிப்புகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமான பாதிப்புகள் 

இந்தியாவிதலதய பதிவாகியுள்ளது. 

 

 

5ைது ராஷ்ட்ரிய ஜபாஷான் ைாஹ் (ஜதசிய ஊட்டெெ்த்து ைாதை்) 

 

 மகளிர ்மற்றும் குழந்வேகள் தமம்பாட்டுத் துகற அவமசச்கமானது தபாஷான் அபியான் 

திட்டேத்ின் ஒரு பகுதியாக 2022 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்01 முேல் 30 வவர 5வது ராஷ்ட்ரிய 

தபாஷான் மாஹ் எனப்படும் தேசிய ஊட்டசச்ேத்ு மாேே்திவனை் ககாண்டாட உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு தபாஷான் மாஹ் ககாண்டாட்டேத்ின் வமயக் கருே்துரு, “மஹிலா அவுர ்

ஸ்வஸ்ேய்ா” மற்றும் “பசச்ா அவுர ்ஷிை்சா” என்பதாகும். 
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 தபாஷான் அபியான் என்ற திட்டமானது 6 வயதிற்குட்பட்டை் குழந்வேகள், கரப்்பிணிப் 

கபண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் ோய்மாரக்ளுக்கு ஊட்டசச்ே்து நலே் திட்ட வழங்கீடுகவள 

தமம்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டு சரவ்தேச மகளிர ் தினமான மாரச் ் 08 ஆம் தேதியன்றுப் பிரேமர ்

அவரக்ளால் கோடக்கி வவக்கப்பட்டது. 

 தபாஷான் என்பேன் விரிவாக்கம் "முழுவமயான ஊட்டசச்ே்து வழங்கீட்டிற்கான பிரேம 

மந்திரியின் உயரத்நாக்குே் திட்டம்  அல்லது அபியான்” என்போகும். 

 ஊட்டசச்ே்து உள்ளடக்கம், விநிதயாகம், பரவல் மற்றும் உடல்நலம், ஆதராக்கியம் 

ஆகியவற்வற தமம்படுேத்ும் திட்டப் பலன்கள், தநாய் மற்றும் ஊட்டசச்ே்துை் 

குவறபாட்டிற்கான தநாய் எதிரப்்புச ் சக்திவய தமம்படுேத்ும் திட்டப் பலன்கவள 

வலுப்படுே்துவேற்கான ஒரு ஆேரவு முயற்சியாக மிஷன் தபாஷான் 2.0 திட்டே்திவன 

அரசாங்கம் கோடங்கியுள்ளது. 

 

அரத்் கங்கா 

 ஜல் சக்தி அவமசச்கமானது நமாமி கங்கை திட்டே்தின் கீழ் ‘அரே்் கங்கா’ என்ற புதிய 

முன்கனடுப்பிவனச ்சமீபே்தில் கோடங்கியது. 

 இது கங்வக நதிக்கவரயில் அவமந்ேப் பகுதிகளில் கபாருளாோர நடவடிக்வககவள 

தமம்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 சுழிய அளவு கசலவினம் இன்றி தமற்ககாள்ளப்படும் இயற்வக தவளாண்வம அேன் முேல் 

நிவலயாகும். 

 ஆற்றின் இரு கவரகளிலும் 10 கி.மீ கோவலவிற்கு இரசாயனமற்ற தவளாண்வம மற்றும் 

தகாவரே்ன் தயாஜனா மூலம் பசுவின் சாணே்வே உரமாக மாற்றுேல் ஆகியவவ இதில் 

அடங்கும். 

 இது விவசாயிகளுக்கு ‘ஒவ்கவாரு கசாட்டிலும், அதிக வருமானம்’ மற்றும் ‘தகாபர ் ேன்’ 

ஆகியவற்றின் பலன்கவளப் கபற வழி வவக கசய்யும். 

 நமாமி கங்கை திட்டம் ஜல் சக்தித் துகற அவமசச்கேத்ின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது. 

 இது தேசியத் தூயை் கங்வக திட்டேத்ினால் கசயல்படுேே்ப்படுகிறது. 
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பாை்புக்கடி குறித்த இந்திய ைருத்துை ஆராய்ெச்ி ெமபயின் ஆய்வு அறிக்மக 

 இந்திய மருே்துவ ஆராய்சச்ிச ் சவபயானது (ICMR) நாட்டின் அவனே்துப் புவியியல் 

பகுதிகவளயும் உள்ளடக்கும் வவகயில் அவமந்ே 14 மாநிலங்களில் பாம்புக்கடியால் 

ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறிேே் முேல் ஆய்வவ நடேத்ி வருகிறது. 

 இமாசச்ல பிரதேசம், ஆந்திரப் பிரதேசம், அருணாசச்லப் பிரதேசம், ராஜஸ்ோன், 

மகாராஷ்டிரா, தகரளா, ேமிழ்நாடு, ஒடிசா, தமற்கு வங்காளம், உேே்ரகாண்ட், தமகாலயா, 

மிதசாரம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்கள் இந்ே ஆய்வில் தசரக்்கப் பட்டுள்ளன. 

 புவியியல் ரீதியாக, பாம்பு கடிேே்ால் ஏற்படும் பாதிப்புகளானது, இந்தியாவில் அதிகமாக 

காணப்படும், கவப்பமண்டல மற்றும் துவண கவப்பமண்டலப் பகுதிகளில் அதிகளவில் 

ோக்கேத்ிவன விவளவிக்கின்றன. 

 உலககங்கிலும் உள்ள மிகப் பழவமயான மற்றும் மிகப்கபரிய மருே்துவ ஆராய்சச்ி 

அவமப்புகளில் இந்திய மருே்துவ ஆராய்சச்ிச ்சவபயும் ஒன்றாகும். 

 உயிரி மருேத்ுவ ஆராய்சச்ிவய உருவாக்குேல், ஒருங்கிவணேே்ல் மற்றும் ஊக்குவிே்ேல் 

ஆகியவற்றுக்கான உயரந்ிவல அதிகாரம் ககாண்ட ஒரு அவமப்பு இது ஆகும். 

 

 

ைத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமணயத்தின் அறிக்மக 

 ஊழல் கசய்யும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியரக்ளுக்கு எதிராக மே்திய ஊழல் ேடுப்பு 

ஆவணயம் வழங்கியப் பரிந்துவரகவளப் புறக்கணிேே் சில அரசு நிறுவனங்களின் 

பட்டியலில் இரயில்தவ அவமசச்கம் முேலிடேத்ில் உள்ளது. 

 இரயில்தவ நிரவ்ாகேத்ுடன், இந்திய சிறு கோழில்கள் தமம்பாட்டு வங்கி (SIDBI), பாங்க் 

ஆஃப் இந்தியா மற்றும் கடல்லி ஜல் வாரியம் ஆகியவற்றில் ேலா நான்கு வழக்குகள் 

பதிவாகியுள்ளன. 

 மகாநதி நிலை்ைரிச ் சுரங்க நிறுவனம் அேன் மூன்று அதிைாரிகவள வழக்கிலிருந்துப் 

பாதுகாே்துள்ளது. 

 

25 ைருட இந்திய-நாகா அமைதிப் ஜபெச்ுைாரத்்மத 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 01 ஆம் தேதியன்று NSCN (I-M) அவமப்பானது “இந்திய-நாகா” 

தபார ்நிறுேே்ேத்ின் 25வது ஆண்டு நிவறவவக் ககாண்டாடியது. 

 1997 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 25 ஆம் தேதியன்று இந்திய அரசுடன் NSCN-IM அவமப்பு ஒரு 

தபார ்நிறுேே் ஒப்பந்ேேத்ில் வககயழுேத்ிட்டது. 
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 இந்தியாவிற்கும் மியான்மருக்கும் இவடப்பட்டப் பகுதியில் நாகா பழங்குடி இனேே்வர ்

வசிை்கின்றனர.் 

 

 

இந்தியாவில் ைாருதி நிறுைனை் 

 மாருதி சுசுகி நிறுவனம் இந்தியாவில் 40 ஆண்டுகவள நிவறவு கசய்துள்ளது. 

 மாருதி உேத்யாக் லிமிகடட் நிறுவனமானது இந்தியாவில் 1981 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் 

பட்டது. 

 இது ஒரு கபாதுே்துவற நிறுவனமாக இருந்ேது. 

 1982 ஆம் ஆண்டில், ஜப்பானிய வாகனே் ேயாரிப்பு நிறுவனமான சுசுகி, மாருதி 

நிறுவனே்துடன் ஒரு கூட்டு முயற்சிவயே் கோடங்கியது. 

 இது நாட்டின் மிகப்கபரிய கார ்ேயாரிப்பு நிறுவனமாகும். 

 இந்ே சமயேத்ில், குஜராே்தில் உள்ள ஹன்சல்பூரில் அவமக்கப்பட்டுள்ள இந்ே 

நிறுவனேத்ின் மின்சார வாகன மின்கல அடுக்குகள் ேயாரிப்பு ஆவலவயயும், 

ஹரியானாவின் காரத்காடாவில் அவமக்கப்பட்டுள்ள பயணிகள் வாகனத் ேயாரிப்பு 

ஆவலவயயும் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் திறந்து வவே்ோர.் 

 

சபண்களுக்கு எதிரான இமணயசைளி குற்றங்கள் 

 கபண்களுக்கு எதிரான இவணயகவளி குற்றங்களின் எண்ணிக்வகயானது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 18.4 சேவீேமாக உயரந்்துள்ளது. 

 கபண்களுக்கு எதிரான இவணயகவளி குற்றங்களில் 61 சேவீே பங்வகக் ககாண்டு உள்ள 

முேல் ஐந்து மாநிலங்களில் 2021 ஆம் ஆண்டில் 2,243 வழக்குகளுடன் கரந்ாடகா 

முேலிடே்திலும், 1,687 வழக்குகளுடன் மகாராஷ்டிரா இரண்டாம் இடேத்ிலும், 958 

வழக்குகளுடன் உே்ேரப் பிரதேசம் மூன்றாம் இடேத்ிலும் உள்ளன. 

 கபண்களுக்கு எதிரான இவணயகவளி குற்றங்கள் உட்பட அவனே்து இவணயகவளி 

குற்றங்களிலும் கேலுங்கானா மாநிலம் ோன் அதிக பங்வகக் ககாண்டுள்ளது. 

 கேலுங்கானாவுக்கு அடுேே் படியாக உேே்ரப் பிரதேசம் (8,829), கரந்ாடகம் (8,136), 

மகாராஷ்டிரம் (5,562), மற்றும் அஸ்ஸாம் (4,846) ஆகியவவ இடம் கபற்றுள்ளன. 
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 இது தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் கவளியிட்ட ஒரு அறிக்வகயாகும். 

 கபண்களுக்கு எதிரான இவணயகவளி குற்றங்களில் இவணய கவளி சாரந்்ே 

அசச்ுறுேே்ல் மற்றும் மிரட்டல், இவணய கவளி ஆபாசப் படங்கள், ஆபாசமான 

விஷயங்கவள உள் இடுவகயிடுேல், பின்கோடரே்ல், அவதூறு கசய்ேல், உருமாற்றம் 

கசய்ேல் தபான்றவவ அடங்கும். 

 

இமணயசைளி பாதுகாப்புப் பயிற்சி "சிசனரஜ்ி" 

 மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் கோழில்நுட்பத் துகற அவமசச்கேத்ின் கீழ் கசயல்படும் 

இந்தியை் கணினி அவசரநிவலச ் கசயல்பாட்டுக் குழுவானது (CERT-In), சிங்கப்பூரின் 

இவணயகவளிப் பாதுகாப்பு முகாவமயுடன் இவணந்து, 13 நாடுகளுக்கான “சிகனரஜ்ி” 

என்ற ஒரு இவணயகவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியிவன கவற்றிகரமாகத் திட்டமிட்டு 

நடே்தியது. 

 தேசியப் பாதுகாப்புச ் சவபச ் கசயலகேத்ின் ேவலவமயில் இந்ேை் குழு இந்தியா 

ேவலவமயில் வழி நடே்ேப் படுகிறது. 

 இப்பயிற்சியின் கருே்துரு, "பிவணேக்ோவக கோடரப்ான ோக்குேல்கவள எதிரை்்ைச ்

கசய்வேற்கான இவணய கநகிழ்திறன் வவலயவமப்பிவன உருவாக்குேல்" என்பது 

ஆகும். 

 

 

குமற தீரப்்புக் குறியீடு 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேேத்ிற்கான குவற தீரப்்புக் குறியீடானது நிரவ்ாகச ்

சீரத்ிருேே்ங்கள் மற்றும் கபாது மக்கள் குவற தீரப்்புே் துவறயால் (DARPG) கவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்ே அறிக்வகயின் படி, இந்தியத் ேனிே்துவ அவடயாள ஆவணயமானது அவனேத்ு 

அவமசச்கங்கள்/ துவறகளில் கபாதுமக்கள் குவறகவளே் தீரப்்பதில் முேலிடேத்ில் 

உள்ளது. 

 இந்தியத் ேனிே்துவ அவடயாள ஆவணயம் என்பது 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 12 ஆம் 

தேதியன்று நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூரவ் ஆவணயமாகும். 
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 இது மின்னணு மற்றும் ேகவல் கோழில்நுட்பத் துகற அவமசச்கேத்ின் அதிகார 

வரம்பிற்குை் கீழ் கசயல்படுகிறது. 

 இந்தியாவில் வசிப்பவரக்ள் அவனவருக்கும் 12 இலக்க ஒரு ேனிப்பட்ட அவடயாள 

எண்வண (ஆோர)் வழங்க இந்திய ேனிே்துவ அவடயாள ஆவணயத்திற்குை் கட்டகள 

இைப் பட்டுள்ளது. 

 

சதற்கு ைண்டல ெமபக் கூட்டை் 

 30வது  சவபக் கூட்டமானது தகரளாவின் ேவலவமயில் நடதத்ப் பை்ைது. 

 மே்திய உள்துவற அவமசச்ர ்இந்ேச ்சவபயின் ேவலவர ்ஆவார.் 

 மே்திய-மாநில உறவுகள் மற்றும் உறுப்பினர ் மாநிலங்களுக்கிவடதயயான உறவுகள் 

குறிே்ே விவாேங்களுக்கான ஒரு ேளேத்ிவன இந்ேக் கூட்டம் வழங்குகிறது. 

 இது ஆந்திரப் பிரதேசம், கேலுங்கானா, கரந்ாடகா, தகரளா, ேமிழ்நாடு மற்றும் புதுசத்சரி 

ஒன்றியப் பிரதேசம் ஆகியப் பகுதிகவள உள்ளடக்கியது. 

 

ஜதசிய ெட்ட ஜெமைகள் ஆமணயை் 

 குடியரசுே் ேவலவர ் திகரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், நீதிபதி சந்திரசூட் அவரக்வளத் தேசிய 

சட்ட தசவவகள் ஆவணயேத்ின் (NALSA) கசயல் ேவலவராக நியமிேத்ுள்ளார.் 

 நீதிபதி U.U.லலிே் இந்தியாவின் 49வது ேவலவம நீதிபதியாக (CJI) பேவி உயரே்ே்ப் 

பட்டவேயடுே்து, காலியான அப்பேவிவய இவர ்ஏற்கிறார.் 

 தேசிய சட்ட தசவவகள் ஆவணயமானது 1987 ஆம் ஆண்டு சட்ட தசவவகள் அதிகாரச ்

சவபச ்சட்டேத்ின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

 சமூகே்தின் நலிந்ேப் பிரிவினருக்கு இலவச சட்ட தசவவகவள வழங்குவவே இது 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தியே் ேவலவம நீதிபதி அவரக்ள் தேசிய சட்ட தசவவகள் ஆவணயே்தின் ேவலவமப் 

புரவலராகவும் இந்திய உசச் நீதிமன்றேத்ின் இரண்டாவது மூே்ே நீதிபதி இந்ே 

ஆவணயே்தின் நிரவ்ாகே் ேவலவராகவும் உள்ளார.் 

 

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் சதாடக்க விழா 

 ககாசச்ி ேளே்தில், ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் கப்பல் இந்தியை் கடற்பவடயில் இவணக்கப் 

பட்டவேக் குறிக்கும் வவகயில் அங்கு அவமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நிவனவுப் பலவகவய 

பிரேமர ்தமாடி அவரக்ள் திறந்து வவே்ோர.் 

 இந்தக் கப்பலானது, இந்தியை் கடற்பவடயின் உள்நாட்டுப் தபாரக்்கப்பல் வடிவவமப்பு 

வாரியே்தினால் (WDB) வடிவவமக்கப்பட்டு, துவறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரே்து 

மற்றும் நீரவ்ழித் துகற அவமசச்கேத்ின் கீழ் உள்ள கபாதுேத்ுவற கப்பல் கட்டும் 

நிறுவனமான ககாசச்ின் ஷிப்யாரட்் லிமிகடட் மூலம் கட்டவமக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் கடற்பவட வரலாற்றில் இதுவவர கட்டவமக்கப்பட்ட, இரண்டு கால்பந்து 

வமோனங்களின் அளவிலான மிகப்கபரிய கப்பல் இதுவாகும். 
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 இது 7,500 கடல் வமல்கள் கோவலவு வவர பயணிக்கும் திறனுடன், அதிகபட்சமாக 28 நாட் 

தவகம் இயங்கக் கூடிய வவகயில் (ஒரு மணி தநரே்திற்கு 52 கி.மீ.) வடிவவமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது 20,000 தகாடி ரூபாய் கசலவில் கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 262 மீட்டர ்நீளமுவடயக் கப்பலாகும். 

 45,000 டன் எவட ககாண்ட இந்ேப் தபாரக்்கப்பலானது ரூ. 20,000 தகாடி கசலவில் 

கட்டவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது 18 மாடிகவளக் ககாண்ட ஒரு மிேக்கும் நகரம் என்று அவழக்கப்படுகிறது. 

 அகமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சீனா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் தபான்ற நாடுகள் 

இே்ேவகயப் கபரிய தபாரக்் கப்பல்கவள உருவாக்கும் திறன் கபற்றுள்ளன. 

 

 

கிராைப் பாதுகாப்புக் காைலரக்ள் திட்டை் 2022 

 இது பாதுகாப்புக் கூறுகவளக் ககாண்ட ஒரு திட்டமாகும். 

 இது சுேந்திரே் திருநாள் அமுேப் கபருவிழாவுடன் இவணந்து கோடங்கப்பட்டது. 

 இது ஜம்மு & காஷ்மீர ்பகுதியில் ோன் சமீபேத்ில் அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டது. 

 இது ஜம்முவின் எல்வலப் பகுதிகளில் பாதுகாப்வப தமம்படுே்தும் ஒரு முயற்சியாகும். 

 உள்ளூரச் ் சமூகங்கவளச ் தசரந்்ே ேன்னாரவ்லரக்ளுக்குப் பயிற்சியளிப்பேற்காக                 

இந்திய இராணுவம் மற்றும் காவல்துவற ஆகிய இரண்டும் இந்தே் திட்டேத்ில் ஈடுபட்டு 

உள்ளன. 
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மஹதராபாத் விடுதமல நாள் 

 இந்திய அரசு 2022 ஆம் ஆண்டு முேல் 2023 ஆம் ஆண்டு வவரயில் ஆண்டு முழுவதும் 

"வஹேராபாே் விடுேவல நாளிவன" நிவனவு கூருவேற்கு ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 கலாசச்ார அவமசச்கமானது இந்ேே் கோடக்க நிகழ்வவ ஏற்பாடு கசய்யும். 

 மகாராஷ்டிரா மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் இந்தே் தினே்திவன முவறதய 

மராே்வாடா விடுேவல நாளாகவும், வஹேராபாே்-கரந்ாடைா விடுேவல நாளாகவும் 

ஏற்கனதவ அங்கீகரிே்திருந்ோலும், இந்ே நாவள அந்த மூன்று மாநிலங்களிலும் 

கவடப்பிடிக்க மேத்ிய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 1948 ஆம் ஆண்டு தபாதலா என்ற நடவடிக்வக மூலம் வஹேராபாே்வே இந்தியா 

வகப்பற்றியவே இேத்ினம் ககௌரவப் படுே்துகிறது. 

 வஹேராபாே் சமஸ்ோனேத்ின் கவடசி நிஜாம் ஆன ஒஸ்மான் அலி கான் அசஃப் ஜா VII, 

1947 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஒன்றியே்தில் தசர முன்வந்ோலும், பின்னர ் அவசர அவே 

நிராகரிேே்ார.் 

 சரே்ார ்பதடலின் வழிகாட்டுேலின் கீழ் இந்ே நடவடிக்வகயானது தமற்ககாள்ளப் பட்டது. 

 

 

60 நாள் சிறப்பு ைகப்ஜபறு விடுப்பு 

 மே்திய அரசில் பணிபுரியும் கபண் ஊழியரக்ளுக்கு 60 நாட்கள் சிறப்பு மகப்தபறு விடுப்பு 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

 பிரசவே்திற்கு முன் அல்லது பிரசவேத்ின் தபாது குழந்வே இறந்ோல் அல்லது பிறந்ே 

சிறிது தநரேத்ிதலதய குழந்வே இறந்துவிட்டால் விடுப்பு வழங்கப்படும். 

 இரண்டுக்கும் குவறவான குழந்வேகவளக் ககாண்ட மே்திய அரசின் கபண் 

ஊழியரக்ளுக்கு மட்டுதம இந்ே விடுப்பானது வழங்கப்படும். 
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 பணியாளர,் கபாதுக் குவறகள் மற்றும் ஓய்வூதியே் துவற அவமசச்கேத்ிற்கு இணங்க, 

பணியாளர ் மற்றும் பயிற்சிே் துவறயால் இது கோடரப்ான உே்ேரவானது கவளியிடப் 

பட்டது. 

 

 

சைாத்த ைருந்து உற்பத்தி சதாழில்துமறப் பூங்காக்கமள ஜைை்படுத்துதல் 

 இமாசச்லப் பிரதேசம், குஜராே் மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் 

கமாே்ே மருந்து உற்பேத்ி கோழில்துவறப் பூங்காக்கவள அவமப்பேற்கான சில 

முன்கமாழிேல்களுக்கு மருந்துே் துவற சமீபேத்ில் ‘ககாள்வக சாரந்்ே’ ஒப்புேவல 

அளிேத்ுள்ளது. 

 இந்தே் திட்டே்தின் கீழ், 13 மாநிலங்களில் இருந்து கமாே்ே மருந்து உற்பே்தி கோழில் 

துவறப் பூங்காக்கவள அவமப்பேற்கான முன்கமாழிவுகள் கபறப்பட்டன. 

 இந்ேே் திட்டம் அதிகளவு மருந்து உற்பேத்ியின் உள்நாட்டு உற்பேத்ிவய ஊக்குவிை்ைச ்

கசய்வதோடு, இறக்குமதியிவனச ் சாரந்்திருக்கும் ஒரு நிவலவய மாற்றுவேற்காக ஒரு 

ேரமான தசாேவன மற்றும் உள்கட்டவமப்வப எளிோக அணுகுவேற்கான வழி 

வவகயிவனச ்கசய்கிறது. 
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கரத்ை்ய பாமத 

 ராஜ்பாே் மற்றும் மே்திய எழில்முற்ற வளாகப் பாவேகளின் கபயவர கரே்வ்ய பாவே 

என்று உள்ளோக மாற்ற இந்திய அரசு அறிவிேத்ுள்ளது. 

 முன்னோக, தரஸ்தகாரஸ்் சாவல என்று இருந்ே, பிரேமர ் இல்லம் அவமந்துள்ள 

சாவலயின் கபயவர தலாக் கல்யாண் மாரக்் என்று தமாடி அவரக்ளின் அரசு மாற்றியது. 

 கரே்வ்யா பாவேயில், தநோஜி சிவல முேல் இராஷ்டிரபதி பவன் வவரயிலான முழு 

நிழற்சாவல மற்றும் இதரப் பகுதிகளும் அடங்கும். 

 இந்ேப் பாவேயானது, வரசினா மவலயில் உள்ள இராஷ்டிரபதி பவனில் இருந்து விஜய் 

கசௌக் மற்றும் இந்தியா தகட் வழியாக கடல்லியில் உள்ள தேசிய வமோனே்திவனச ்

கசன்றவடகிறது. 

 

 

உலகின் 3ைது சபரிய சபாருளாதாரை் 

 இந்திய நாடானது 2029 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகின் மூன்றாவதுப் கபரியப் 

கபாருளாோரமாக மாற உள்ளது. 

 ேற்தபாவேய வளரச்ச்ி விகிேேத்ில், இந்தியா 2027 ஆம் ஆண்டில் கஜரம்னிவயயும், 2029 

ஆம் ஆண்டில் ஜப்பாவனயும் மிஞ்சும் என்று பாரே ஸ்தடட் வங்கி அறிக்வக கூறியுள்ளது. 

 உலக அளவில் இந்தியாவின் கமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தியின் பங்கு ேற்தபாது 3.5 

சேவீேமாக உள்ளது. 

 2027 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பங்கு, உலக கமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தியில் 

கஜரம்னியின் ேற்தபாவேயப் பங்கான 4 சேவீேேவ்ே விஞ்ச வாய்ப்புள்ளது. 

 இருப்பினும், ேனிநபர ் கமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தியின் அடிப்பவடயில், இந்தியா 

இன்னும் உலகின் கபரும்பாலான கபாருளாோரங்கவள விட பின்ேங்கிதய உள்ளது. 

 உலக வங்கியின் ேரவுகளின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் ேனிநபர ் கமாேே் 

உள்நாட்டு உற்பேத்ியானது 2,277 டாலராக இருந்ே அதே சமயம் ஐக்கிய ராஜ்ஜியேத்ின் 

ேனிநபர ்வருமானம் 47,334 டாலராக இருந்ேது. 

 சீனாவின் ேனிநபர ்வருமானம் ஆனது, 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 12,556 டாலர ்என்ற 

மதிப்வப விட கிட்டேே்ட்ட ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருந்ேது. 
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PM SHRI ஜயா னா 

 ஆசிரியர ்தினே்வேகயாட்டி, எழுசச்ி கபறும் இந்தியாவிற்கான பிரோன் மந்திரி பள்ளிகள் 

(PM-SHRI) தயாஜனா திட்டேத்ின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் 14,500 பள்ளிகள் தமம்படுேே்ப் 

படும் என்றும், அவற்றின் ேரம் உயரே்்ேப்படும் என்றும் பிரேமர ் அவரக்ள் 

அறிவிேத்ுள்ளார.் 

 PM-SHRI பள்ளிகள் கல்விவய வழங்குவேற்கான நவீன முகறயில், பல மாற்றங்கள் 

நிவறந்ே மற்றும் ஒரு முழுவமயான முவறவயக் ககாண்டிருக்கும். 

 சமீபேத்ியத் கோழில்நுட்பம், திறன்மிகு வகுப்பவறகள், விவளயாட்டு மற்றும் பலவற்வற 

உள்ளடக்கிய நவீன உள்கட்டவமப்புகளிலும் சசரத்்து இந்தே் திட்டேத்ின் கீழ் கவனம் 

கசலுேே்ப்படும். 

 

 

பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் பட்டியல் 

 உே்ேரப் பிரதேசேத்ில் 17 இேரப் பிற்படுே்ேப்பட்ட வகுப்பினவரப் பட்டியலிடப்பட்ட 

சாதியினராக அறிவிக்கும் உே்ேரப் பிரதேச அரசின் ஒரு உே்ேரவவச ் சமீபே்தில், 

அலகாபாே் உயர ்நீதிமன்றம் ரேத்ு கசய்ேது. 

 அரசியலவமப்பின் 341வது சட்டப்பிரிவின் விதிகளின்படி, பாராளுமன்றே்ோல் 

உருவாக்கப் பட்ட சட்டே்வேே் ேவிர, எந்ேகவாரு சாதிவயயும் அல்லது குழுவவயும் ஒரு 

மாநிலேத்ின் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் பட்டியலில் தசரக்்க முடியாது என்று 

அந்தநீதிமன்றம் கூறியது. 

 குடியரசுே் ேவலவரின் உே்ேரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு மாற்றேத்ிவனச ் சட்டப் படி 

பாராளுமன்றே்ோல் மட்டுதம மாற்றச ் கசய்ய முடியும் என்று 341வது சட்டப்பிரிவு 

கூறுகிறது. 
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2021 ஆை் ஆண்டில் முதிஜயார் சகாமல நிலைரை் 

 சமீபேத்ில் தேசியை் குற்ற ஆவணக் காப்பகம் கவளியிட்ட இந்தியக் குற்ற அறிக்வகயின் 

படி இேே்கவலானது கூறப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் நாட்டிதலதய அதிக முதிதயார ் ககாவலகள் நடந்ே மாநிலமாக 

ேமிழ்நாடு உள்ளது. 

 முதியவரக்ள் சம்பந்ேப்பட்ட ககாவலகளில் இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்வகயிலான 

ககாவலகள் மகாராஷ்டிராவில் பதிவாகியுள்ளன. 

 சமீப ஆண்டுகளில் முேல் முவறயாக 2021 ஆம் ஆண்டில், முதிதயார ் ககாவலகளில் 

ேமிழ்நாடு முேலிடே்வேப் கபற்றுள்ளது. 

 

 முதிதயாரக்ளின் ககாவலகவளப் கபாறுேே் வவரயில் ேமிழகம்ோன் குற்ற விகிேே்திலும் 

முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 ஒரு இலட்சம் மக்கள்கோவகயில் எே்ேவன குற்றங்கள் நிகழ்கின்றன என்பவே 

மதிப்பிட்டுை் குற்ற விகிேம் கணக்கிடப்படுகிறது. 

 ேமிழ்நாட்டில் கணிக்கப்பட்ட முதிதயாரக்ளின் சேவீேமானது இந்திய நாட்டிதலதய 

இரண்டாவது அதிகபட்ச அளவாக 13.6 % ஆக இருந்ேது. 

 தகரளாவில் 60 வயதுக்கு தமற்பட்தடார ் அம்மாநிலே்தின் கமாே்ே மக்கள் கோவகயில் 

16.5% ஆக அதிக அளவில் உள்ளனர.் 

 இே்ேகவலானது, மேத்ியப் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அவமசச்கேத்ினால் 

கவளியிடப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவில் முதிதயார ் என்ற அறிக்வகயின் 

படி கூறப்பட்டுள்ளது. 
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ஜபாஷன் அபியான் திட்டை் குறித்த 4ைது முன்ஜனற்ற அறிக்மக 

 'இந்தியாவில் ஊட்டசச்ேத்ு முன்தனற்றே்வேப் பாதுகாே்ேல்: கோற்றுதநாய்ை் 

காலங்களில் தபாஷன் அபியான் திட்டம்' என்ற ேவலப்பில் நிதி ஆதயாக் ஓர ்

அறிக்வகயிவன கவளியிடப்பட்டது. 

 17 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் மட்டுதம 12-23 மாே வயதுவடய 

குழந்வேகளில் 75 சேவீேே்திற்கும் அதிகமாதனார ் முழு தநாய்ே் ேடுப்பு மருந்து கபற்று 

உள்ளனர.்  

 அதே சமயம் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் 25 சேவீேே்திற்கும் 

குவறவாகதவ அது உள்ளது என்று இந்ே அறிக்வக கூறியுள்ளது. 

 மே்திய அரசின் தபாஷன் அபியான் திட்டே்வேச ் கசயல்படுேத்ுவதில் மகாராஷ்டிரா 

அவனே்து மாநிலங்களிலும் முேல் இடே்வேப் கபற்றது. 

 இதில் ஆந்திரப் பிரதேசம் இரண்டாவது இடே்வேயும், குஜராே ்மூன்றாவது இடே்வேயும் 

கபற்றுள்ளன. 

 இதில் ேமிழ்நாடு 4வது இடே்திவனப் கபற்றது. 

 தகாவிட் கபருந்கோற்று காலேத்ில் தபாஷன் அபியான் திட்டே்திவன கசயல் 

படுேத்ுவேற்குே் தேவவயான மனிே வளங்கவள 100 சேவீேம் முழுவமயாக ஆட் தசரப்்பு 

கசய்ே மாநிலங்களில் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 அங்கன்வாடி பணியாளரக்ளுக்கு அவலதபசி வழங்குேலிலும் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் 

முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 சமூக சுகாோர வமயங்களிலும், குழந்வேகள் மற்றும் பசச்ிளம் குழந்வேகளுக்கான 

தசவவகள் மற்றும் துவண கசவிலியர ் மருேத்ுவசச்ிகள் ஆட்தசரப்்பு ஆகியவற்றிலும் 

ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் அதிக மதிப்கபண் கபற்றுள்ளது. 

 

சென்மன உயரநீ்திைன்றத் தமலமை நீதிபதி 

 இந்தியக் குடியரசுே் ேவலவர ் அவரக்ள், நீதிபதி M.துவரசாமி அவரக்ள் ேற்காலிகமாக 

ேற்காலிகத் ேவலவம நீதிபதி பேவிவய வகிப்பார ்என்று அறிவிேே்ார.் 

 முனீஸ்வர ் நாே் பண்டாரி அவரக்ள் ஓய்வு கபறும் தேதியான கசப்டம்பர ் 13 ஆம் தேதி 

முேல் இந்ே நியமனம் அமலுக்கு வரும். 

 

2021 ஆை் ஆண்டில் தடுப்புக் காைல் நிலைரை் 

 1.1 லட்சேத்ுக்கும் அதிகமாதனார ் ேடுப்புக் காவலில் வவக்கப்பட்டிருப்பேன் மூலம், 

முந்வேய ஆண்வட விட இந்ே ஆண்டு இேன் அளவு 23.7% உயரந்்துள்ளது. 

 தேசியை் குற்ற ஆவணக் காப்பகேே்ால் கவளியிடப்பட்ட சமீபேத்ிய குற்றப் புள்ளி 

விவரங்களின் படி இே்ேகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ேடுப்புக் காவலில் வவக்கப்பட்டுள்ள கமாே்ேம் 24,500 தபர ் கடந்ே ஆண்டு இறுதி வவர 

காவலில் வவக்கப்பட்டுள்ளனர ்அல்லது இன்னும் அதிைமாை ேடுப்புக் காவலில் வவக்கப் 

பட்டுள்ள நிகலயில் இது 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து மிக அதிகமாக உள்ளது. 
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 குண்டர ்சட்டம் (மாநிலம் மற்றும் மேத்ிய அளவில்) (29,306) மற்றும் தபாவேப் கபாருட்கள் 

மற்றும் உளவியல் சாரந்்ே தபாவேப் கபாருள்கள் ஆகியவற்றில் சட்ட விதராேமாக 

கடேத்ுேவலே் ேடுேே்ல் சட்டம், 1988 (1,331) ஆகியவற்றின் கீழ் ேடுப்புக் காவலில் வவப்பது 

குறிே்ேத் ேரவுகவள தேசியை் குற்ற ஆவணக் காப்பகம் பதிவு கசய்துள்ளது. 

 

 

ெைாஜிக் அதிகாரி ஷிவிர ்

 இது ALIMCO, நாக்பூர ் மாநகராட்சிக் கழகம் (NMC) மற்றும் நாக்பூர ் மாவட்ட நிரவ்ாகம் 

ஆகியவற்றுடன் இவணந்து சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிேே்ல் துவறயால் ஏற்பாடு 

கசய்யப் பட்டது. 

 இது 'ராஷ்ட்ரிய வதயாஸ்ரீ தயாஜனா' (RVY திட்டம்) மற்றும் 'திவ்யங்ஜன்' ஆகியவற்றின் கீழ் 

முதிதயாரக்ளுக்கு உேவிகர மற்றும் துவண உபகரணங்கவள விநிதயாகம் 

கசய்வேற்காக ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 

 

WEST முன்சனடுப்பு 

 முேன்வம அறிவியல் ஆதலாசகர ் பிரவீந்ேர ் வமனி, அறிவியலில் கபண்களின் 

பங்களிப்வப தமம்படுே்துவேற்காக சவண்டி மகளிர ் கபாறியியல், அறிவியல் மற்றும் 

கோழில்நுட்ப முன்கனடுப்பிவன (WEST) கோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் 

 WEST என்பது ஆராய்சச்ிப் பகிரவ்ு மற்றும் ஆராய்சச்ி & தமம்பாட்டில் ஒேத்ுவழப்வப 

ஊக்குவிப்பேற்காக ஒரு வவலயவமப்பிவனப் பயன்படுேத்ுகின்ற ஒரு புதிய I-STEM 

(இந்திய அறிவியல் கோழில்நுட்பம் மற்றும் கபாறியியலின் ஆய்விடல்)  ஆகும். 

 I-STEM அவமப்பானது PM-STIAC திட்டேத்ின் கீழ் வருகிறது (அறிவியல் பூரவ்மாை பல 

பிரிவுகளுக்கிவடயிலான ஒே்துவழப்பு மற்றும் தமம்பாட்வட அனுமதிக்கிறது). 

 மற்ற திட்டங்கள்: KIRAN (கபண் அறிவியலாளரக்வள ஊக்குவிேே்ல்); CURIE (மகளிர ்

பல்கவலக் கழகங்களில் உள்கட்டவமப்வப தமம்படுேத்ுேல்); விக்யான் தஜாதி (உயர ்

நிவலப் பள்ளியில் படிக்கும் கபண்கள் அறிவியல், கோழில்நுட்பம், கபாறியியல் மற்றும் 

கணிே அறிவவப் கபற முயற்சிேே்ல்) ஆகியனவாகும். 
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பமணய தீநிரல் எனப்படுை் சைன்நிரலுக்கு எதிரான பயிற்சி 

 தேசியப் பாதுகாப்புச ்சவபச ்கசயலகம் (NSCS) மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜிய அரசு ஆகியவவ 

இவணந்து 26 நாடுகளுக்கான காகணாளி வாயிலான இவணயகவளிப்  பாதுகாப்புப் 

பயிற்சிவய நடேத்ின. 

 இந்தப் பயிற்சியானது, பிரிட்டிஷ் வான்கவளி (BAE) அவமப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட, 

இந்தியா ேவலவமயிலான சரவ்தேசப் பவணய தீநிரல் எனப்படும் கமன்நிரலுக்கு 

எதிரான முன்கனடுப்பு கநகிழ்திறன் கசயற்குழுவின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

7ைது சபங்களூரு விண்சைளி ொர்ந்த கண்காட்சி 2022 

 இது இஸ்தரா, இந்திய தேசிய விண்கவளி தமம்பாட்டு மற்றும் அங்கீகார வமயம் (IN-SPACE) 

மற்றும் நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிகடட் ஆகியவற்றுடன் இவணந்து ஏற்பாடு கசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்ே நிகழ்வின் தபாது ஒரு சரவ்தேச மாநாடும் நடே்ேப்படும். 

 இந்ே மாநாட்டின் கருே்துரு, ‘இந்தியாவில் புதிய விண்கவளி நடவடிக்வககவள 

தமம்படுேத்ுேல்’ என்போகும். 

 பங்குோரர ்நாடு - ஆஸ்திதரலியா; முக்கிய நாடு - ஐக்கிய இராஜ்ஜியம்; விருந்தினர ்நாடு – 

கநேரல்ாந்து. 

 

 

TB முக்த் பாரத் அபியான் 

 குடியரசுே் ேவலவர ்திகரௌபதி முரம்ு அவரக்ள் பிரோன் மந்திரி TB முக்ே் பாரே் அபியான் 

திட்டேத்ிவனே் கோடங்கி வவே்ோர.் 

 பிரோன் மந்திரி TB  முக்ே் பாரே் அபியான் திட்டமானது 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

இந்தியாவில் இருந்து காசதநாவய அகற்றுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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 நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்கில் (SDG) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2030 ஆம் ஆண்டிற்கு பல 

ஆண்டுகள் முன்னோகதவ இந்தியாவில் காசதநாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி வவக்க தவண்டும் 

என்று பிரேமர ் நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் ஒரு ேனிேத்ுவமான அவழப்பிவன 

விடுே்துள்ளார.் 

 முரம்ு அவரக்ள் நி-ை்சய் மிே்ரா முன்கனடுப்பிவனயும் கோடங்கி வவேே்ார.் 

 நி-ை்சய் மிே்ரா முன்கனடுப்பானது, சிகிசவ்சயில் இருக்கும் காசதநாயாளிகளுக்கு உேவ 

முன்வரும் நன்ககாவடயாளரக்ளுக்கு ஒரு ேளே்வே வழங்கும். 

 நன்ககாவடயாளரக்ள் நி-ை்சய் மிேர்ாக்கள் என்று அவழக்கப்படுவாரக்ள்.  

 தமலும் இந்ே நன்ககாவடயில் ஊட்டசச்ேத்ு சாரந்்ே, கூடுேல் தநாய் கண்டறிேல் மற்றும் 

முழு அளவிலான ஆேரவு ஆகியவவ அடங்கும். 

 

 

மிரட்டிப் பணை் பறித்தல் சதாடர்பான ைழக்குகள் 

 2014 ஆம் ஆண்டு முேல், அதிக தேசே்துதராக வழக்குகள் பதிவில் அசாம் முேல் 

இடேத்ிலும், மிரட்டிப் பணம் பறிேே்ல் மற்றும் அசச்ுறுே்திப் பணம் பறிே்ேல் தபான்ற 

குற்றங்களின் விகிேே்தில் நாகாலாந்து முேலிடேத்ில் உள்ளது. 

 இதில் அசாம் மாநிலேத்ிவனே் கோடரந்்து ஹரியானா, ஜாரக்்கண்ட், கரந்ாடகா ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 தேசியை் குற்ற ஆவணக் காப்பகம் கவளியிட்ட ஒரு அறிக்வகயின்படி இே்ேகவலானது 

கேரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ைனித ஜைை்பாட்டுக் குறியீடு 2021 

 ஐக்கிய நாடுகளின் தமம்பாட்டுே் திட்ட அவமப்பானது சமீபே்தில், மனிே தமம்பாட்டுக் 

குறியீட்டிவன கவளியிட்டது. 

 முேன்முவறயாக, உலக மனிே தமம்பாட்டுக் குறியீடு (HDI) ஆனது கோடரந்்து இரண்டு 

ஆண்டுகளாக வீழ்சச்ியவடந்துள்ளது. 

 நிவலயான தமம்பாட்டிற்கான 2030 ஆம் ஆண்டுச ் கசயல்பாட்டு நிரல் மற்றும் பாரீஸ் 

உடன்படிக்வகவய ஏற்றுக் ககாண்ட பிறகான தபாக்கில் உலவக மீண்டும் இது ககாண்டு 

கசன்றது. 
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 2020 அல்லது 2021 ஆம் ஆண்டில் சுமார ் 90 சேவீே நாடுகள் ேங்கள் மனிே தமம்பாட்டுக் 

குறியீட்டின் மதிப்பில் சரிவு பதிவாகியுள்ளோக இந்ே அறிக்வக கூறுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மனிே தமம்பாட்டுக் குறியீட்டில் சுவிட்சரல்ாந்து, நாரத்வ மற்றும் 

ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகள் முேலிடே்தில் உள்ளன. 

 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் 191 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இந்தியா 132வது இடேத்ில் 

உள்ளது. 

 கடந்ே ஆண்டு இந்தியா 131வது இடேத்ில் இருந்ேது. 

 இந்தியாவின் சமீபேத்ிய மனிே தமம்பாட்டுக் குறியீட்டு மதிப்பானது (0.633) 2020 ஆம் 

ஆண்டு அறிக்வகயின் 0.645 என்ற மதிப்வப விடக் குவறவாக, இந்திய நாட்டிவன நடுேே்ர 

மனிே வளரச்ச்ிப் பிரிவில் வவேத்ுள்ளது. 

 இது உலகச ்சராசரியான 0.732 என்ற மதிப்வப விடக் குவறவாகும். 

 1990 ஆம் ஆண்டில், பாகிஸ்ோனியப் கபாருளாோர நிபுணர ் மஹ்பூப்-உல்-ஹக் மனிே 

தமம்பாட்டுை் குறியீட்வட (HDI) உருவாக்கினார.் 

 இது மனிே தமம்பாட்டின் மூன்று அடிப்பவடப் பரிமாணங்களில் சராசரிச ்சாேவனகவள 

அளவிடுகிறது. 

o நீளமான மற்றும் ஆதராக்கியமான வாழ்க்வக 

o கல்விக்கான அணுகல் மற்றும் 

o முவறயான வாழ்க்வகே் ேரம். 

 இது பின்வரும் நான்கு குறிகாட்டிகவளப் பயன்படுே்திை் கணக்கிடப்படுகிறது 

o பிறப்பு நிவலயில் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் 

o சராசரி பள்ளிக்கல்வி ஆண்டுகள் 

o எதிரப்ாரக்்கப்படும் பள்ளிக் கல்வி ஆண்டுகள், மற்றும் 

o கமாே்ேத் ேனிநபர ்தேசிய வருமானம். 
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உறுப்பு தானை் செய்ைதற்கான முன்ைாதிரி ஆளில்லா விைானை் 

 மனிே உறுப்புகவள தவறு இடங்களுக்குக் ககாண்டுச ் கசல்வேற்கான இந்தியாவின் 

முேல் முன்மாதிரி ஆளில்லா விமானம் சமீபே்தில் அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டது. 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அதிகபட்சமாக 17,000-18,000 என்ற அளவில் உறுப்பு மாற்று அறுவவச ்

சிகிசவ்சைகள இந்தியா சமற்கைாள்வதுடன், அகமரிை்ைா மற்றும் சீனா ஆகியவற்றிற்கு 

அடுத்த இைத்தில் மூன்றாவது இடே்தில் இந்தியா உள்ளது. 

 மனிே உறுப்பு மாற்று அறுவவச ் சிகிசவ்சக்கு உேவும் ஆளில்லா வான்வழி 

வாகனங்களின் முன்மாதிரியானது MGM கஹல்ே்தகர ் நிறுவனேத்ினால் இவணந்து 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 மனிே உறுப்புகவள ககாண்டுச ்கசல்லும் இந்ே ஆளில்லா விமானங்கள் அதிக பட்சமாக 

20 கிதலாமீட்டர ்தூரம் வவர பயணிக்கும் திறன் ககாண்டது. 

 

 

ைாந்தன் கண்காட்சி 

 மே்திய சாவலப் தபாக்குவரேத்ு மற்றும் கநடுஞ்சாவலேத்ுவற அவமசச்ர ்நிதின் ைை்ைாரி 

கபங்களூருவில் நவடகபறுகின்ற ‘மாந்ேன்’ கண்காட்சியிவனே் கோடங்கி வவே்ோர.் 

 இது மூன்று நாட்கள் அளவிலான மாநாடு மற்றும் கபாதுை் கண்காட்சி ஆகும். 

 சாவலகள், தபாக்குவரேத்ு மற்றும் ேளவாடே ் துவறயில் பல சிக்கல்கள் மற்றும் 

வாய்ப்புகவளப் பற்றி விவாதிே்து மாநிலே்துடன் கசயலில் ஈடுபடுவவே மாந்ேன் 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 மாந்ேன் கண்காட்சியின் கருேத்ுரு, ‘நடவடிக்வகக்கான கருேத்ுகள்: திறன்மிகு, 

நிவலயான, சாவல உள்கட்டவமப்பு, தபாக்குவரே்து மற்றும் ேளவாடச ் சுற்றுசச்ூழல் 

அவமப்பிவன தநாக்கி' என்போகும். 
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டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டை் 

 இவணய வழிை் குற்ற வழக்கு ேளம் மூலம் வழக்குகவள தீரப்்பதிலும், வழக்குப் பதிவு 

கசய்வதிலும் உே்ேரப் பிரதேச மாநிலம் முேலிடேத்ில் உள்ளது. 

 இது மேத்ிய அரசின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டே்தின் கீழ் நிரவ்கிக்கப் படுகிறது. 

 உே்ேரப் பிரதேச மாநிலமானது இந்ேத் ேளம் மூலம் 9.12 மில்லியன் வழக்குகவளை் 

வகயாண்டது. 

 இவேே் கோடரந்்து மே்தியப் பிரதேசம், பீகார,் குஜராே் மற்றும் சே்தீஸ்கர ் ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 இந்ேே் ேளே்தில் இவணயவழி வழக்குகவளே் தீரப்்பதில் உேத்ிரப் பிரதேச மாநிலம் 

முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 இவேே் கோடரந்்து மே்தியப் பிரதேசம் மற்றும் குஜராே் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 

ைாணைர் ஆசிரியர ்விகிதை் 

 

 2010-11 ஆம் ஆண்டில் கோடக்கப் பள்ளிகளில், மாணவர ் ஆசிரியர ் விகிேம் 43 ஆக 

இருந்ேது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இது 26.3 ஆகக் குவறந்துள்ளது. 

 2010-11 ஆம் ஆண்டில் தமல்நிவலப் பள்ளிகளில் 33 ஆக இருந்ே மாணவர-்ஆசிரியர ்

விகிேம் ஆனது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 18.9 ஆகக் குவறந்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் 1.1 இலட்சம் பள்ளிகள் ஒற்வற ஆசிரியர ்நிறுவனங்களாகும். 

 நாட்டில் இன்னும் 11.16 லட்சம் ஆசிரியர ்பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. 
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 கல்வியின் பல்தவறு நிவலகளில் உள்ள மாணவர ்ஆசிரியர ்விகிேம் கவவ்தவறு வகுப்பில் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளை் குழந்வேகளுக்கு சவண்டி கற்பிக்கப் தபாதுமான எண்ணிக்வகயில் 

ஆசிரியரக்ள் பணியிைம் இருப்பவே இது காட்டுகிறது. 

 பள்ளிகளில் ஆசிரியரக்ளின் எண்ணிக்வக அதிகரிப்பானது அதிக கவனம் கசலுே்ேப் 

பட்ட முவறயிலான கல்விவய வழங்குவேற்குப் பங்களிக்கிறது. 

 

ஜதசிய மின்ொரெ ்ெரக்குத் தளை் 

 நிதி ஆதயாக் மற்றும் உலக வளங்கள் நிறுவனம் (WRI) ஆகிய இரண்டும் இகணந்து, E-FAST 

இந்தியா எனப்படும் இந்தியாவின் முேல் தேசிய மின்சாரச ்சரக்குத் ேளேத்ிவன அறிமுகப் 

படுேத்ியது. 

 E-FAST இந்தியா என்பது நிவலயானப் தபாக்குவரே்து வசதி ககாண்ட இந்தியாவிற்கான 

மின்சாரச ்சரக்கு விவரவாக்கி என்பேவனக் குறிக்கிறது. 

 இந்ேே் ேளமானது, ேவரவழி விளக்க முன்தனாட்டம் மற்றும் ஆோரம் அடிப்பவடயிலான 

ஆராய்சச்ி மூலம் தமம்படுேே்ப்பட்ட சரக்கு மின்மயமாக்கல் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ 

ஏற்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 உலகப் கபாருளாோர மன்றம், CALSTART மற்றும் RMI இந்தியாஅகமப்பு  ஆகியவற்றின் 

ஆேரவுடன் இந்ேத் ேளம் பல்தவறு பங்குோரரக்வள ஒன்றிவணக்கிறது. 

 

 

இந்தியாவில் நிமலயான கடற்கமர ஜைலாண்மைக்கான ஜதசிய ைாநாடு 

 இந்தியாவில், ஒடிசாவின் புவதனஸ்வர ் நகரில் நிவலயான கடற்கவர தமலாண்வம 

குறிே்ே முேல் தேசிய மாநாடானது கோடங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் கடதலாரச ் சமூகங்களின் பருவநிவல சாரந்்ே கநகிழ்திறவன 

தமம்படுே்துவதில் இந்ே மாநாடு கவனம் கசலுே்தியது. 

 இதில் இந்தியாவின் 13 கடதலார மாநிலங்கவளச ் தசரந்்ே அதிகாரிகள் கலந்து 

ககாண்டனர.் 

 இது கடதலார மற்றும் கடல்சார ் பல்லுயிர,் பருவநிவல ேணிப்பு மற்றும் ஏற்பு மற்றும் 

கடதலார மாசுபாடு ஆகிய மூன்றும் ஒன்தறாகடான்று கோடரப்ுவடய கருேத்ுருக்களில் 

கவனம் கசலுே்துகிறது. 
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ைத்திய-ைாநில அறிவியல் ைாநாடு 

 இந்தியப் பிரேமர ் அவரக்ள் அகமோபாேத்ில் நவடகபற்ற ‘மேத்ிய-மாநில அறிவியல் 

மாநாட்டிவன’ கோடங்கி வவே்ோர.் 

 இது இந்தியாவின் ஒரு கபரிய சாேவனயாவசதாடு, இது இந்திய அறிவியலாளரக்ளின் 

சாேவனகவளை் ககாண்டாட இந்தியை் குடிமக்கவள அரசாங்கம் வலியுறுேத்ுகிறது. 

 மே்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இவடதய ஒருங்கிவணப்வப வலுப்படுே்ேவும், 

புே்ோக்கம் மற்றும் கோழில்முவனவுகவள ஊக்குவிப்பதில் ஒே்துவழப்பு வழி 

முவறகவள வலுப்படுேே்வும் இந்ே மாநாடானது ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3 ைரத்்தக அளவுருக்கள் 

 அகமரிக்கா ேவலவமயிலான இந்திய-பசிபிக் கபாருளாோரக் கட்டவமப்பின் 

அவமசச்ரக்ள் கூட்டமானது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் சமீபே்தில் நிவறவவடந்ேது. 

 இந்திய நாடானது இந்திய-பசிபிக் கபாருளாோரக் கட்டவமப்பின் மற்ற மூன்று 

அளவுருக்களுடன் இவசந்ே நிகலயில், வரே்ே்கப் தபசச்ுவாரே்்வேகளில் இருந்து மை்டும் 

விலகி இருக்க இந்தியா முடிவு கசய்ேதுள்ளது. 

 இந்திய-பசிபிக் கபாருளாோரக் கட்டவமப்பானது வரே்ே்கம், விநிதயாகச ் சங்கிலிகள், 

தூய ஆற்றல் மற்றும் நியாயமானப் கபாருளாோரம் ஆகிய நான்கு அளவுருக்கவள 

அடிப்பவடயாகக் ககாண்டது. 

 வரே்்ேகம் கோடரப்ான கூட்டுப் பிரகடனே்திற்கு இந்தியா ேற்தபாது உடன்படவில்வல. 

 சுற்றுசச்ூழல், கோழிலாளர,் டிஜிட்டல் வரே்்ேகம் மற்றும் கபாதுை் ககாள்முேல் 

ஆகியவற்றில் தேவவப்படும் உறுதிப்பாடுகள் மீோன கவவலகள் இேற்குக் காரணம் 

ஆகும். 

 இந்திய-பசிபிக் கபாருளாோரக் கட்டவமப்பில் உலக நாடுகளின் 40 சேவீேே்திற்கும் 

தமலான கபாருளாோரங்கள் பிரதிநிதிேத்ுவம் ககாண்டுள்ளன. 

 இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியமானது உலக மக்கள்கோவகயில் பாதியளவு மற்றும் 

உலகளாவிய கமாேே் உள்நாட்டு உற்பேத்ியில் 60 சேவீேே்திற்கும் அதிகமான அளவிவன 

உள்ளடக்கியது. 
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பரை்த் பிரஹார ்

 இந்திய இராணுவே்தின் முேல் நடவடிக்வக தமற்ககாள்ளும் பவடப் பிரிவினரால் லைாை் 

பகுதியில் பரவ்ே் பிரஹார ்பயிற்சியானது தமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

 நடவடிக்வக தமற்ககாள்ளும் பவடப்பிரிவினர ் என்றால் சீனா அல்லது பாகிஸ்ோன் 

எங்ைாவது ோக்குேலில் ஈடுபட்டால் முேலில் உள்தள நுவழந்து தபாரிட்டு அவரக்வள 

எதிரக்காள்ளும் பவடயினர ்ஆவர.் 

 பரவ்ே் பிரஹார ் என்பது இந்திய இராணுவேத்ின் 20 நாட்கள் அளவிலான நீண்ட காலப் 

பயிற்சியாகும். 

 

 

சபாருளாதார ரதீியாக பின்தங்கியைரக்ளுக்கான 10 ெதவிகித இட ஒதுக்கீட்டின் 

செல்லுபடித் தன்மை 

 இந்தியத் ேவலவம நீதிபதி ேவலவமயிலான ஐந்து நீதிபதிகள் ககாண்ட அரசியலவமப்பு 

அமரவ்ானது, 103வது திருே்ேே்தின் கசல்லுபடியாகும் ேன்வமயிவன உறுதி கசய்ய மூன்று 

முக்கிய விடயங்கவள ஆய்வு கசய்ய முடிவு கசய்ேது. 

 கபாருளாோர ரதீியாக பின்ேங்கியவரக்ளுக்கான இட ஒதுக்கீட்டிவன எதிரே்த்ு கதாைரப் 

பட்ட வழக்கானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் ஐந்து நீதிபதிகள் ககாண்ட 

அமரவ்ுக்கு பரிந்துவரக்கப்பட்டது. 

 103வது திருேே்ம் ஆனது 15(6) மற்றும் 16(6) ஆகிய பிரிவுகவள அரசியலவமப்பில் தசரே்ே்து. 

 உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு தவவலவாய்ப்பு சபான்றவற்றில் ஆரம்பகட்ட 

ஆட்தசரப்்பு ஆகியவற்றில் பிற்படுே்ேப்பட்தடார,் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர,் மற்றும் 

பட்டியலிடப் பட்ட பழங்குடியினர ் ேவிர மற்றப் கபாருளாோர ரதீியாக பின் ேங்கிய 

நபரக்ளுக்கு 10 சேவீேம் இடஒதுக்கீடு வழங்குவவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

 கபாருளாோர ரதீியாக பின்ேங்கிய நிவலயின் அடிப்பவடயில் இடஒதுக்கீடு வழங்க 

மாநில அரசுகளுக்கு இந்ேே் திருே்ேம் அதிகாரம் அளிேே்து. 

 தமஜர ் கஜனரல் (ஓய்வு) S.R. சின்தஹா என்பவர ் ேவலவமயிலான ஆவணயேத்ின் 

பரிந்துவரகளின் அடிப்பவடயில் கபாருளாோர ரதீியாக பின்ேங்கியவரக்ளுக்கான இட 

ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. 
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இமணயசைளிக் குற்ற விொரமண ைற்றுை் புலனாய்வு உெச்ி ைாநாடு 2022 

 4வது இவணயகவளிக் குற்ற விசாரவண மற்றும் புலனாய்வு உசச்ி மாநாடு (2022) ஆனது 

மே்தியப் பிரதேசை் காவல்துவறயால் ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இது இவணயகவளிக் குற்றங்கவளத் திறம்பட ேடுக்கும் வவகயில் காவல் துவண 

ஆய்வாளரக்ள் மற்றும் மூேே் விசாரவண அதிகாரிகளின் அறிவு மற்றும் திறன்கவள 

தமம்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

ஜதசிய அத்தியாைசிய ைருந்துகளின் பட்டியல் 2022 

 இந்ேப் பட்டியலில் 34 மருந்துகள் கூடுேலாக தசரக்்கப்பட்டதுடன் கமாத்தமாை 384 

மருந்துகள் தசரக்்கப் பட்டுள்ளன.  

 முந்வேயப் பட்டியலில் இருந்து 26 மருந்துகள் விலக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்ே மருந்துகள் 27 சிகிசவ்ச வவககளாகப் பிரிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இேன் மூலம், பல நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பிகள், ேடுப்பூசிகள் மற்றும் புற்றுதநாய் எதிரப்்பு 

மருந்துகள் இந்ேப் பட்டியலில் தசரக்்கப்படுவேன் மூலம் மிகவும் மலிவு விவலயில் 

கிவடக்கும். 

 தேசிய அே்தியாவசிய மருந்துகளின் பட்டியல் ஆனது அவனே்து நிவல சுகாோரப் 

பாதுகாப்புகளிலும் மலிவு விவலயில் ேரமான மருந்துகவள அணுகுவவே உறுதி 

கசய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 

 இந்தப் பை்டியல் சதசிய மருந்தியல் விகல நிரண்ய ஆகணயத்தால் கவளியிைப்படும் ஒரு 

பை்டியல் ஆகும். 

 சுைாதார மற்றும் குடும்பநலத் துகற அகமசச்ைம் முதன்முதலில் 19996 ஆம் ஆண்டில் 279 

மருந்துைளின் பை்டியகலத் தயாரித்து கவளியிை்ைது. 

 இந்தப் பை்டியல் அடுதத்ு 2003, 2011, 2015 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுைளில் திருத்தப் பை்ைது. 
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ஜதசிய கடல்ொர ்பாரை்பரிய ைளாகை் 

 

 துவறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரே்து மற்றும் நீரவ்ழித் துகற அவமசச்கம் தேசிய 

கடல்சார ்பாரம்பரிய வளாகே்வேை் கட்டவமே்து வருகிறது. 

 குஜராேத்ில் உள்ள தலாதே்ல் என்ற வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க சிந்து சமகவளி நாகரிகப் 

பகுதியில் இது நிறுவப்பட உள்ளது. 

 இந்தியாவிதலதய முேல்-வவகயான இந்ே வளாகமானது இந்தியாவின் வளமான மற்றும் 

பன்முகே் ேன்வம வாய்ந்ே கடல்சார ்பாரம்பரியேவ்ே கவளிப்படுேத்ும். 

 

ைந்ஜத பாரத் இரயிலின் புதிய ைடிைை் 

 இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது புதிய வந்தே பாரே் விவரவு இரயிலிவன அறிமுகப் 

படுேே் உள்ளது. 

 பயணிகளுக்குச ் சிறப்பான வசதிகவள வழங்குவேற்கான அேன் கோடர ் முயற்சியில் 

இரயில்தவ நிரவ்ாகம் அதிதவக இரயிலாக இேவன மாற்ற உள்ளது. 

 முேல் வந்தே பாரே் விவரவு இரயில் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி அன்று 

அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டது. 
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 ேற்தபாது, இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது இரயில் 18 என்றும் அவழக்கப்படும் வந்தே 

பாரே் விவரவு இரயிலிவன இரண்டு குறிப்பிடேே்க்க வழிேே்டங்களில் மட்டுதம இயக்க 

உள்ளது. 

 ஒன்று புது கடல்லியிலிருந்து ஸ்ரீ மாோ வவஷ்தணா தேவி கேர்ாவிற்கும் மற்கறான்று புது 

கடல்லியிலிருந்து வாரணாசி வவரயிலும் இயக்கப்படுகிறது. 

 

 

தனிநபர ்சுகாதார நலன் மீதான அரசின் செலவினை் 

 2013-14 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அரசின் ேனிநபர ் மருே்துவச ் கசலவினமானது 74 சேவீேம் 

அதிகரிே்துள்ளது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசியச ்சுகாோரக் கணக்கு மதிப்பீடுகளின் படி 2013-14 ஆம் 

ஆண்டில் அரசின் ேனிநபர ்கசலவினம் 1042 ரூபாய் ஆகும். 

 இது ஆயிரேத்ு எண்ணூற்றுப் பதிவனந்து ரூபாயாக அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 நாட்டில் சுகாோரே்திற்கான ஒட்டு கமாேே்ச ்கசலவினேத்ில் அரசின் பங்கு படிப் படியாக 

அதிகரிே்து வருகிறது. 

 2013-14 ஆம் ஆண்டில் 23.2 சேவீேமாக இருந்ே நடப்பு சுகாோரச ்கசலவினே்தில் அரசின் 

பங்கு 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 34.5 சேவீேமாக அதிகரிே்துள்ளது. 

 இந்ேக் காலகட்டே்தில் ஆரம்பச ்சுகாோர வமயே்திற்கான அரசின் சுகாோரச ்கசலவினம் 

51 சேவீேமாக இருந்ேது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் இது 55 சேவீேே்திற்கும் தமலாக அதிகரிே்துள்ளது. 

 2013-14 ஆம் ஆண்டில் இருந்து நாட்டில் ேனிநபர ் கசலவினம் எட்டு சேவீேம் குவறந்து 

உள்ளது. 
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இந்தியாவில் சிமறெெ்ாமலப் புள்ளி விைரங்கள் அறிக்மக - 2021 

 தேசியை் குற்ற ஆவணங்ைள் காப்பகமானது (NCRB) சமீபே்திய அகில இந்தியச ் சிவறச ்

சாவலப் புள்ளி விவரே்திவன கவளியிட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள கமாேே் சிவறச ் சாவலகளில் 20.2 சேவீேமாக 

இருந்ே முஸ்லிம்களின் பங்கானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 18.7% ஆகக் குவறந்துள்ளது. 

 அதே காலை்கட்டேத்ில் 72.8% ஆக இருந்ே இந்துக்களின் சேவீேம் 73.6% ஆக உயரந்்து 

உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நாட்டின் சிவறசச்ாவலயில் உள்ளவரக்ளில் 3.4% ஆக 

இருந்ே சீக்கியரக்ளின் சேவீேம் 4.2% ஆக அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 அந்ேக் காலக்கட்டேத்ில் 2.6% ஆக இருந்ே கிறிஸ்ேவரக்ளின் எண்ணிக்வகயானது 2.5% 

ஆக குவறந்துள்ளது.  

 36 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் உள்ள 19 சிவறகளில் சிவற 

வாசிகளின் எண்ணிக்வக அதிகமாக இருந்ேது. 

 இந்ே விகிேமானது உேே்ரகாண்டில் அதிகபட்சமாக 185 சேவீேமாகவும், ராஜஸ்ோனில் 

100.2 சேவீேமாகவும் இருந்ேது. 

 கபரும்பாலான வகதிகள் கபாருளாோரேத்ில் பின்ேங்கிய பிரிவிவனச ் தசரந்்ேவரக்ள் 

என்பசதாடு அதில் 25.2 சேவீேம் தபர ்படிப்பறிவில்லாேவரக்ள் ஆவர.் 

 51.7 சேவீே ஒட்டு கமாே்ேை் குற்றவாளிகளில், 21.69 சேவீேம் தபர ் பட்டியலிடப்பட்ட 

சாதியினவரச ்தசரந்்ேவரக்ள், 14.09 சேவீேம் தபர ்பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்மற்றும் 

15.9 சேவீேம் தபர ்முஸ்லிம்கள் ஆவர.் 

 வழக்கு விசாரவணயில் உள்ள 49 சேவீே நபரக்ளில், 21.08 சேவீேம் தபர ்பட்டியலிடப் பட்டச ்

சாதியினர,் 9.88 சேவீேம் பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் மற்றும் 18 சேவீேம் 

முஸ்லிம்கள் ஆவர.் 

 56.4 சேவீேை் வகதிகளில், முஸ்லிம்கள் 27.7 சேவீேம், பட்டியலிடப்பட்டச ் சாதியினர ்

மற்றும் பழங்குடியினர ்ஆகிதயார ்முவறதய 23.05 மற்றும் 5.62 சேவீேம் ஆவர.் 
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பசுமை முமறயிலான கப்பல் ைறுசுழற்சி & ைாகன அழிப்புப் பற்றிய ெரை்ஜதெ 

ைாநாடு 

 மே்தியை் கப்பல் தபாக்குவரேத்ு, துவறமுகங்கள் மற்றும் நீரவ்ழித் துகற அவமசச்கம், 

குஜராே ் கடல்சார ் வாரியம் மற்றும் இந்திய வணிகம் மற்றும் கோழிழ்துவற சங்கக் 

கூட்டவமப்பு ஆகியவவ இவணந்து காந்திநகரில் இந்ே சரவ்தேச மாநாட்வட ஏற்பாடு 

கசய்தன. 

 இது கப்பல் மறுசுழற்சிே் கோழில் துவறயின் நிவலவயக் காட்சிப்படுேத்ுவவேயும், 

கப்பல் மறுசுழற்சிே் கோழில் துவறயுடன் வாகன அழிப்புத் கோழிற்துவறயிவன 

ஒருங்கிவணப்பு கசய்வவே ஆராய்வவேயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவில் சிவிங்கிப் புலிகள் 

 இந்தியாவில் இருந்து முழுவதும் அழிந்து தபான சிவிங்கிப் புலிகள் மீண்டும் இந்திய 

மண்ணில் 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அறிமுகப்படுே்ேப் பட்டுள்ளன. 

 கசப்டம்பர ் 17 ஆம் தேதியன்று மே்தியப் பிரதேசே்தின் குதனா பால்பூர ் தேசியப் 

பூங்காவில் (KPNP) உள்ள இந்திய வனவிலங்குகளுள் எட்டு சிவிங்கிப் புலிகள் பிரேமர ்

அவரக்ளால் தமது 72வது பிறந்த தினத்தின் சபாது விடுவிக்கப்பட்டன. 

 கடந்ே காலே்தில் இந்தியா ஆசிய சிவிங்கிப் புலிகளின் ோயகமாக இருந்தாலும் 1952 ஆம் 

ஆண்டில் இந்ே இனம் இந்தியாவில் அழிந்து விட்டோக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 1947 ஆம் ஆண்டில் சத்தீஸ்ைரின் சைாரியா மாவை்ைதத்ில் ைகைசிச ் சிவிங்கிப் புலி 

கைால்லப் பை்ைது. 

 நமீபியாவிலிருந்து எட்டு சிவிங்கிப் புலிகள் ககாண்டு வரப்பட்டது வரலாற்றில் மிகப் 

கபரிய வனவிலங்கு இடமாற்றே் திட்டமாகும். 

 குதனா தேசியப் பூங்காவானது, இந்ே அழிந்து வரும் விலங்கினமான சிவிங்கிப் 

புலிகளுக்கான இவரைள் நிவறந்ே வாழ்விடேத்ிவனக் ககாண்டுள்ளோல் அவற்வற 

அறிமுகப் படுேத்ுவேற்கு இது உகந்ே இடமாகே் தேரந்்கேடுக்கப்பட்டது. 

 இந்ேப் பூங்காவில் சிவிங்கிப் புலிகள் காடுகளில் தவட்வடயாடி உயிர ் வாழுகின்ற 

இனங்களான இந்தியச ்சிறுமான், புள்ளி மான்கள் மற்றும் புல்வாய்கள் ஆகியவவ அதிக 

எண்ணிக்வகயில் உள்ளன. 
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 சிவிங்கிப் புலிைள் சரவ்தேச இயற்வகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியேத்ின் (IUCN) சிவப்பு நிறப் 

பட்டியலின் கீழ் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனமாகக் கருேப் படுகிறது. 

 முேன்வமயாக ஆப்பிரிக்கச ் சவன்னா பகுதிகளில் மை்டுசம காணப்படுகின்ற இவவ 

உலகம் முழுவதும் 7,000க்கும் குவறவான அளவில் மட்டுதம உள்ளன. 

 இதன் வரம்பு நமீபியா, சபாை்ஸ்வானா, கதன் ஆப்பிரிை்ைா, ஜிம்பாப்சவ, அங்சைாலா, 

ஜாம்பியா, தான்சானியா மற்றும் கைன்யா ஆகிய எை்டு நாடுைகள உள்ளைை்கியது ஆகும்.  

 இந்தியாவில் 'ஆப்பிரிக்கச ் சிவிங்கிப் புலிகள் அறிமுகம் திட்டம்' ஆனது முேன்முேலில் 

2009 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூவல மாேேத்ில், இந்தியாவும் நமீபியை் குடியரசும் சிவிங்கிப் 

புலிகவளப் பாதுகாப்பது கோடரப்ான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேேத்ில் வககயழுேத்ு 

இட்டன. 

 

 

ரக்தன் அை்ரித் ைஜஹாத்ெை் 
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 பிரேமர ் அவரக்ளின் பிறந்ேநாவள முன்னிட்டு தமற்ககாள்ளப்படும் 15 நாட்கள் 

அளவிலான இரே்ேத் ோன இயக்கே்வே மே்திய சுகாோர அவமசச்ர ்கோடங்கி வவே்ோர.் 

 இந்ே இரே்ேத் ோன இயக்கமானது ‘ரக்ேன் அம்ரிே் மதஹாேச்வ்’ என்று அவழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது தேசியத் ேன்னாரவ் இரேே்த் ோன தினமான 2022 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் 01 ஆம் 

தேதி வவர கோடரும். 

 குடிமக்கள், ஆதராக்யா தசது கசயலி அல்லது இ-ரக்த்தகாஷ் இவணய ேளம் மூலம் 

இரே்ேத் ோனம் கசய்வேற்குே் ேங்கவளப் பதிவு கசய்து ககாள்ளலாம். 

 

இந்தியாவின் முதல் ைனப் பல்கமலக்கழகை் 

 2022 ஆம் ஆண்டு வனவியல் பல்கவலக்கழகங்கள் சட்டே்திவனத் கேலுங்கானா மாநிலச ்

சட்டமன்றம் அங்கீகரிே்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் இது தபான்ற முேல் வவக பல்கவலக்கழகம் இதுவாகும். 

 உலகளவில், ரஷ்யா மற்றும் சீனாவுக்குப் பிறகு நிறுவப்பட்ட மூன்றாவது வனவியல் 

பல்கவலக் கழகமாக இது திகழும். 

 கேலுங்கானா மாநில அரசானது வஹேராபாேத்ில் உள்ள வனவியல் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்சச்ி நிறுவனே்வே (FCRI) விரிவுபடுே்ே முடிவு கசய்துள்ளது. 
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ஸ்ைெ ்ொகர் சுரக்சித் ொகர் பிரெெ்ாரை் 

 இது உலகிதலதய முேல்-வவகயான, அதிக எண்ணிக்வகயிலான மக்கள் பங்தகற்ற 

மற்றும் நீண்ட நாை்ைளாை நவடகபற்று வரும் ஒரு கடற்கவரதயாரத் தூய்வமயாக்கல் 

பிரசச்ாரமாகும்.  

 இந்ேப் பிரசச்ாரமானது "சரவ்தேசை் கடற்கவரதயார தூய்வமயாக்கல் தினே்ேன்று" (17 

கசப்டம்பர ்2022) நிவறவவடந்ேது. 

 கபருங்கடல்கள், கடற்கவரதயாரங்கள் மற்றும் அதன் கடற்கவரகளில் குப்வபகள் 

குவிந்து கிடப்பது மற்றும் அேனால் ஏற்படும் எதிரம்வறயான ோக்கங்கள் குறிேத்ு கபாது 

மக்களிடம் விழிப்புணரவ்வ அதிகரிை்ைச ் கசய்வவே இந்ே தினம் தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

'திறன்மிகு முகைரிகளுடன்' கூடிய நகரை் 

 இந்தூர ்நைரம் முழுவதுமாக டிஜிட்டல் முகவரியிடல் முவறவயச ்கசயல்படுே்தி அப்பகுதி 

ஒரு வரலாற்வற உருவாக்க உள்ளது. 

 இேன் மூலம் இது தபான்று நடவடிக்வக தமற்ககாண்ட இந்தியாவின் முேல் நகரமாக இது 

திகழ்கிறது. 

 படா தநவிதகஷன்ஸ் நிறுவனே்துடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் வககயழுேே்ான தபாது 

திறன்மிகு நகரங்கள் குறிப்பிடே்ேக்க அளவில் தமம்படே் கோடங்கின. 

 படா நிறுவனமானது காப்புரிவம கபற்ற ஒரு கோழில்நுட்பே்வே உருவாக்கச ் கசய்து, 

நாட்டிற்கான ஒரு டிஜிட்டல் முகவரியிடல் அவமப்பிவன உருவாக்கச ் கசய்வேற்காக 

சவண்டி இஸ்தராவுடன் இவணந்து கசயல்படுகிறது. 

 

 

ஹரப்பா கலாெெ்ாரத்திமன சைளிக் சகாணரெ ் செய்யுை் உலகின் மிகப்சபரிய 

அருங்காட்சியகை் 

 ஹரப்பா கலாசச்ாரேத்ிவன கவளிக்ககாணரச ் கசய்யும் உலகின் மிகப்கபரிய 

அருங்காட்சியகமானது ஹரியானாவில் உள்ள ராகிைாரஹ்ி என்ற நகரில் நிறுவப்பட 

உள்ளது. 
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 இங்கு சுமார ் 5,000 ஆண்டுகள் பழவமயான, சிந்து சமகவளி நாகரிகே்திவனச ் தசரந்்ே 

கவலப் கபாருட்கள் காட்சிப் படுே்ேப்படும். 

 ராகிைாரஹ்ி கிராமம் ஆனது கி.மு. 2600 முேல் 1900 வவர சிந்து சமகவளி நாகரிகே்தின் 

ஒரு பகுதியாக இருந்ேது. 

 இந்தியே் கோல்லியல் துவறயானது 1963 ஆம் ஆண்டில் முேல் முவறயாக இந்ேக் 

கிராமே்தின் அடிேே்ளே்வே ஆராயே் கோடங்கியது. 

 

 

பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ்பட்டியலில் நான்கு பழங்குடியினர ்ஜெரக்்மக 

 பின்வரும் நான்கு பழங்குடியினவரப் பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் பட்டியலில் 

தசரப்்பேற்கு மேத்ிய அவமசச்ரவவ ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

o இமாசச்லப் பிரதேசேத்ின் சிரக்மௌர ் மாவட்டே்தின் எல்வலகய ஒட்டிய கிரி என்ற 

பகுதியின் ஹட்டீ சமூகம். 

o ேமிழ்நாட்வடச ்தசரந்்ே நரிக்குறவர ்மற்றும் குருவிக்காரர ்சமூகம் 

o சே்தீஸ்கர ்மாநிலே்திவனச ்தசரந்்ே பிஞ்சியா சமூகம் 

o உே்ேரப் பிரதேசேத்ின் 13 மாவட்டங்களில் வசிக்கும் தகாண்ட் சமூகம் 

 சே்தீஸ்கரில் உள்ள 11 பழங்குடியினர ் சமூகே்திவனயும், கரந்ாடகாவில் உள்ள ஒரு 

பழங்குடியினர ் சமூகே்திவனயும் ஒே்ேச ் கசாற்கள் இந்ேப் பட்டியலில் தசரக்்கப் 

பட்டுள்ளன. 

பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர் பட்டியலில் ஜெர்ப்பதற்கான அளவுருக்கள் 

 பழங்குடியினவரப் பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் பட்டியலில் தசரப்்பேற்கான 

கசயல்முவறயானது அந்ேந்ே மாநில அரசுகளின் பரிந்துவரயுடன் கோடங்குகிறது. 

 பழவமயான பண்பு அவடயாளங்கள், ேனிேத்ுவமான கலாசச்ாரம்; புவியியல் சாரந்்து 

ேனிேத்ுக் காணப்படுேல், சமூகேத்ுடன் கோடரப்ு ககாள்ளத் ேயங்குேல் மற்றும் பின் 

ேங்கிய நிவல. 

 எனினும், இந்ே அளவுருக்கள் அரசியலவமப்பில் குறிப்பிடப்படவில்வல. 
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இந்தியாவின் முதல் சநகிழித் திட்டை் 

 காரப்ன் மதிப்பு உருவாக்கம் மற்றும் விற்பவனயாளர ்நிறுவனமான EKI எனரஜ்ி சரவ்ீசஸ் 

உலகளாவிய அங்கீகாரே் ேரே்தின் கீழ் இந்திய கநகிழிே் திட்டே்வேப் பட்டியலிட்ட முேல் 

நிறுவனமாகத் ேன்வன அறிவிே்ேது. 

 எனதவ, இந்ே நிறுவனம் இந்தியாவின் முேல் சரவ்தேச கநகிழி மதிப்புகவள உருவாக்கும் 

குறிக்தகாளுடன் இந்தியா சாரப்ாக ஒரு கநகிழிே் திட்டே்வேப் பட்டியலிட்ட முேல் 

நிறுவனம் என்ற கபருவமயிவனப் கபற்றது. 

 EKI எனரஜ்ி சரவ்ீசஸ் நிறுவனேத்ின் இந்ேே ் திட்டமானது, கநகிழிக் கழிவுகள், 

முேன்வமயாக பாலி எே்திலீன் கடகரப்ோதலட் (PET) கழிவுகள், பாலி எேத்ிலீன் 

கடகரப்ோதலட் படிவுகள் மற்றும் சில்லுகள் ஆகியவவ முவறயாகப் கபறப்பட்டு மறு 

சுழற்சி கசய்யப்பட்டு, மறுசுழற்சி கசய்யப்பட்ட பாலியஸ்டர ்அடிப்பவட இவழயாக (RPSF) 

மாற்றப் படுவவே உறுதி கசய்கிறது. 

 பாலிஎஸ்டர ் அடிப்பவட இவழயானது பின்னர ் ஜவுளிே் கோழிலில் ஆவட மற்றும் நூல் 

இவழகளால் கசய்யப்பட்டப் பிற பயன்பாட்டுப் கபாருட்களுக்குப் பயன்படுேே்ப் படலாம். 

 

இந்தியாவின் முதல் லித்தியை் செல் உற்பத்தி ஆமல 

 இந்தியாவின் முேல் லிேத்ியம் கசல் உற்பேத்ி ஆவலயானது ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் 

திருப்பதியில் உள்ள அதன் கதாழிற்சாகலயில் தனது உற்பத்திை்ைான ஒரு 

முன்சனாை்ைத்கத ஆரம்பித்துள்ளது 

 இது அடுே்ே மாேம் முேல் வணிக ரீதியான மின்கல அடுக்குச ்கசல்களின் உற்பே்திவயே் 

கோடங்க உள்ளது. 

 கசன்வனவயச ் தசரந்்ே முதனாே் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிகடட் நிறுவனம் மூலம் இந்ே அதி 

நவீன ஆவலயானது நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாது நிறுவப்பட்டுள்ள இந்ே ஆவலயின் திறன் 270 Mwh ஆகும். 

 தினசரி 10Ah திறன் ககாண்ட 20,000 கசல்கவள இந்ே ஆவல உற்பே்தி கசய்ய முடியும். 

 

 

உலகெ ்சுற்றுெச்ூழல் மைய சிறு ைானியத் திட்டை் 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிவல மாற்ற அவமசச்கம் (MoEFC), ஐக்கிய நாடுகள் 

தமம்பாட்டுே் திட்ட அவமப்பு மற்றும் எரிசக்தி மற்றும் வள நிறுவனம் (TERI) ஆகியவவ 

இவணந்து உலகச ்சுற்றுசச்ூழல் வமய சிறு மானியே் திட்டே்வேே் கோடங்கியுள்ளன. 
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 சுற்றுசச்ூழவலப் பாதுகாப்பேற்கும் ஒரு நிவலயான தமம்பாட்டிவன அவடயச ்

கசய்வேற்கும் கூட்டு நடவடிக்வக எடுப்பேற்கும் சவண்டி தேவவயான உள்ளூரச் ்

சமூகே்தினரின் திறவன தமம்படுேத்ுவதே இந்ேே் திட்டேத்ின் தநாக்கமாகும். 

 இது உள்ளூரச் ் சமூகங்களின் வாழ்க்வகவய தமம்படுேத்ுவதோடு, சுற்றுசச்ூழவலப் 

பாதுகாே்ேல் மற்றும் மறுசீரவமேே்ல் ஆகியவற்றில் கவனம் கசலுேத்ும் திட்டங்களுக்கு 

நிதி மற்றும் கோழில்நுட்ப உேவிகவள வழங்குகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டானது இந்ேே் திட்டேத்ின் 7வது கசயல்பாட்டுக் கட்டே்வேக் குறிக்கிறது. 

 குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்புகளில் கசயல்படும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற 

நிறுவனங்களுக்கு இேன் மூலம் மானியங்கள் வழங்கப் படுகின்றன. 

 

உலகத் தண்ணீர ்ைள ைாநாடு ைற்றுை் கண்காட்சி 2022 

 இது கசப்டம்பர ்01 முேல் 15 ஆம் தேதி வவர கடன்மாரக்் நகரில் ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டது. 

 நுண்ணறிவுகவளப் பகிரந்்து ககாள்வேற்கும், வவலயவமப்பிவன நிறுவுேல் மற்றும் 

வணிகம் கசய்வேற்காகவும் நிபுணரக்வள ஒன்றிவணப்பேற்காக உலகம் முழுவதும் சில 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற இது ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இது ேற்தபாவேயச ் சிக்கல்கள் மற்றும் தபாக்குகளில் கவனம் கசலுேத்ுவேற்கான 

வாய்ப்வப வழங்கச ் கசய்வசதாடு, இந்ே நிகழ்வு ஏற்பாடு கசய்யப்படும் இடேத்ின் 

வலிவமவயயும் இது பிரதிபலிக்கிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் மாநாடானது தகாபன்தஹகனில் திறன்மிக்க வவகயில் வாழக் கூடிய 

நகரங்களுக்கான ேண்ணீர ் என்ற ஒரு கருே்துருவின் அடிப்பவடயில் ஏற்பாடு கசய்யப் 

பட்டது. 

 இது கடன்மாரக்் மற்றும் பிற நாரட்ிக் நாடுகளிலும் மற்றும் உலகின் பிற பகுதிகளிலும் 

தமற்ககாள்ளப்படும் சிறந்ே நவடமுவறககளை் காட்சிப்படுேத்ியது. 

 இந்நிகழ்சச்ியின் தபாது, இந்தியா மற்றும் கடன்மாரக்் ஆகிய நாடுகள் இவணந்து 

‘இந்தியாவில் நகரப்்புறை் கழிவு நீர ் தமலாண்வம நிகல’ என்ற ேவலப்பில் ஒரு கூட்டு 

கவள்வள அறிக்வகவய கவளியிட்டன. 

 இந்ே கவள்வள அறிக்வகயானது, இந்தியாவில் தமற்ககாள்ளப்பை்டு வரும் கழிவு நீரச் ்

சுே்திகரிப்பு முவறயின் ேற்தபாவேய நிவலகமயிகன விரிவாக எடுேத்ுவரை்ைச ்

கசய்வவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியப் பாகுபாடு அறிக்மக 2022 

 ஆக்ஸ்ஃபாம் இந்தியா என்ற அவமப்பானது, 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பாகுபாடு 

அறிக்வகயிவனச ்சமீபேத்ில் கவளியிட்டது. 

 இந்தியாவில் கபண்களின் கோழிலாளர ் பங்தகற்பு விகிேமானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 

கவறும் 25 சேவீேமாக உள்ளது. 

 இது 2004-05 ஆம் ஆண்டில் இருந்ே 42.7 சேவீேே்வே விடக் குவறவு என்பசதாடு பிரிக்ஸ் 

நாடுகள் மேத்ியில் மிகக் குவறவான அளவாகும். 

 இந்தியாவில் ஆண்களுக்கும் கபண்களுக்கும் இவடயில் நிலவும் 98 சேவீே தவவல 

வாய்ப்பு இவடகவளிக்குப் பாலினப் பாகுபாடு ோன் முக்கியை் காரணமாகும். 
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 ஒரு ஆணின் சராசரி ஊதியம் என்பது ஒரு கபண்ணின் ஊதியே்வே விட 2.5 மடங்கு 

அதிகமாகும். 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 15 மற்றும் அேற்கு தமற்பட்ட வயதுவடய ஆண்களில் 60 சேவீேம் 

தபர ் தினசரி அடிப்பவடயில் ஊதியம் வருகின்ற மற்றும் சுயகோழில் தவவல 

வாய்ப்புகவளக் ககாண்டுள்ளனர.் 

 அதே காலை்கட்டேத்ில், அந்ே வயதினரில் 19 சேவீேப் கபண்களுக்கு மட்டுதம தவவல 

கிவடே்ேது. 

 பாலின அடிப்பவடயிலான ஊதிய இவடகவளிகவளே் ேவிர, சாதி  அடிப்பவடயிலான 

ஊதிய தவறுபாடுகவளயும் இந்ே அறிக்வக கண்டறிந்துள்ளது. 

 நகரப்்புறங்களில் உள்ள பட்டியலிடப்பட்டச ்சாதிகள் அல்லது பழங்குடியினவரச ்தசரந்்ே 

தினசரி தவவலகளில் இருப்பவரக்ளின் சராசரி வருமானம் ரூ.15,312 ஆகும். 

 கபாதுப் பிரிவவச ் தசரந்்ேவரக்ள் கபற்ற ரூ.20,346 என்ற ஊதியேத்ிவன விட இது மிைை் 

குவறவாகும். 

 கபாதுப் பிரிவினரின் வருவாயானது பட்டியலிடப்பட்டச ் சாதிகள் அல்லது பழங்குடிப்  

பிரிவினவரச ்தசரந்்ே சமூகங்கவள விட 33 சேவீேம் அதிகமாகும். 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில், நகரப்்புறங்களில் வாழும் ஊதியம் கபறும் கோழிலாளரக்ளாக 

ஈடுபட்டுள்ள முஸ்லீம் மற்றும் முஸ்லீம் அல்லாே கோழிலாளரக்ள் இவடதய நிலவும் 68% 

தவறுபாட்டிற்குப் பாகுபாடு ோன் முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. 

 

 

உணவு ைற்றுை் ஜைளாண்மைக்கான தாைர ைரபணு ைளங்களுக்கான ெரை்ஜதெ 

ஒப்பந்தத்தின் ஆளுமக அமைப்பு 

 உணவு மற்றும் தவளாண்வமக்கான ோவர மரபணு வளங்களுக்கான சரவ்தேச 

ஒப்பந்ேேத்ின் ஆளுவக அவமப்பின் ஒன்போவது அமரவ்ு தேசிய ேவலநகரில் 

நவடகபற்றது. 

 உணவு மற்றும் தவளாண்வமக்கான ோவர மரபணு வளங்களுக்கான சரவ்தேச 

ஒப்பந்ேேத்ின் (ITPGRFA) 19வது பிரிவின் படி இந்ே ஆளுவகை் குழு கூட்டப்பட்டது. 

 இந்ே அமரவ்ானது, “பயிர ் வவககளின் பன்முகேே்ன்வமயின் பாதுகாவலரக்வளக் 

ககாண்டாடுேல்: 2020 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிந்வேய உள்ளாரந்்ே உலகளாவியப் பல்லுயிரை்் 

கட்டவமப்வப தநாக்கி” என்ற கருேத்ுருவின் கீழ் ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்ேச ் சந்திப்பானது முேலில் 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாேே்தில் நடேே்ப்பட 

திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால், முேலில் தம மாேம் மற்றும் பிறகு கசப்டம்பர ் மாேம் என 

இரண்டு முவற அது ஒே்தி வவக்கப் பட்டது. 
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 ஆளுவகை் குழுவின் எட்டாவது அமரவ்ானது 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாேே்தில் தராம் 

நகரில் நவடகபற்றது. 

 உணவு மற்றும் தவளாண்வமக்கான ோவர மரபணு வளங்களுக்கான சரவ்தேச ஒப்பந்ேம் 

என்பது 2001 ஆம் ஆண்டில் தராம் நகரில் நவடகபற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் 

தவளாண் அவமப்பின் 31வது அமரவ்ின் தபாது வககயழுே்ோன சட்டப் பூரவ்மானப் 

பிவணப்பு விதிமுவறகள் ககாண்ட பலேரப்பு ஒப்பந்ேமாகும். 

 இந்ே ஒப்பந்ேமானது 2004 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29 ஆம் தேதி முேல் அமலுக்கு வந்ேது.  

 ேற்தபாது இந்தியா உட்பட 149 நாடுகள் இந்ே ஒப்பந்ேே்தில் பங்தகற்றுள்ளன. 

 இது உயிரியல் பன்முகே்ேன்வம கோடரப்ான உடன்படிக்வகக்கு இணங்கச ் கசய்யும் 

வவகயில் உருவாக்கப் பட்டது. 

 

 

இந்தியாவின் ைதிப்புமிக்கத் தயாரிப்பு நிறுைனை் 

 

 ேகவல் கோழில்நுட்பச ்தசவவ நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் நிறுவனம் 2022 

ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக மாறியது. 
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 காந்ோர ் எனப்படும் சந்வே ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு நிறுவனமானது இந்ே 

அறிக்வகவய கவளியிட்டது. 

 இந்ே அறிக்வகயில் அந்ே நிறுவனே்திவனே ் கோடரந்்து HDFC வங்கி மற்றும் 

இன்ஃதபாசிஸ் ஆகியவவ இடம் கபற்றுள்ளன. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்ேே் ேரவரிவச கவளியிடப்படே் கோடங்கியதிலிருந்து HDFC வங்கி 

முேலாவது இடே்வேத் ேக்க வவேத்ு வந்ேது. 

 

இந்தியாவின் முதல் ஸ்ைெ ்சு ல் பிரஜதெை் 

 அந்ேமான் நிக்தகாபார ் தீவுகளானது இந்தியாவின் முேல் ஸ்வச ் சுஜல் பிரதேசமாக 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இேன் மூலம், அந்ேமான் மற்றும் நிக்தகாபார ்தீவுகளில் உள்ள அவனேத்ுை் கிராமங்களும் 

ஹரக்ர ்ஜல் சான்றிேவழப் கபற்றுள்ளசதாடு அது திறந்ேகவளி மலம் கழிேே்ல் இல்லாே 

கிராமம் உள்ள பிரசதசம் என்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பாதுகாப்பான மற்றும் சுகாோரமான குடிநீர ் விநிதயாகம் மற்றும் அேன் தமலாண்வம 

என்பது சுஜல் மற்றும் ஸ்வசச்ின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். 

 சமலும் அந்ேமான் மற்றும் நிக்தகாபார ் தீவுகளில் உள்ள அவனே்துை் கிராமப்புற 

குடும்பங்களுக்கும் 100% குடிநீர ் குழாய் இவணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளோக அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 தகாவா மற்றும் கேலுங்கானாவிற்குப் பிறகு கிராமப்புறை் குடும்பங்களுக்கு 100% குடிநீர ்

குழாய் இவணப்பு வழங்கிய நாட்டின் மூன்றாவது மாநிலம்/ஒன்றியப் பிரதேசம் 

இதுவாகும். 

 

 

உயிரியல் பூங்கா ஜைலாண்மை செயல்திறன் ைதிப்பீட்டு அறிக்மக 2022 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிவல மாற்ற அவமசச்கமானது சமீபேத்ில் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உயிரியல் பூங்கா தமலாண்வம கசயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்வகயிவன 

(MEE-ZOO) கவளியிட்டது. 

 இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள உயிரியல் பூங்காக்களில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு  

கணக்ககடுப்பின் அடிப்பவடயில் உருவாக்கப்பட்டது. 
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 இந்தியாவில் ேற்தபாது 147 அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயிரியல் பூங்காக்கள் உள்ளன.  

 அவவ கபரிய (17), நடுே்ேர (23), சிறிய (33), குறு உயிரியல் பூங்காக்கள் (60) மற்றும் மீட்பு 

வமயங்கள் (14) என வவகப்படுே்ேப்பட்டுள்ளன. 

 சமீபேத்ிய உயிரியல் பூங்கா தமலாண்வம கசயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்வகயானது 39 

உயிரியல் பூங்காக்கவளப் கபரிய மற்றும் நடுே்ேர வவககளின் கீழ் மதிப்பீடு கசய்ேது. 

 வண்டலூர ் உயிரியல் பூங்காவானது "மிகச ் சிறந்ேப் பூங்கா" என்று மதிப்பிடப் பட்டு 

உள்ளசதாடு, கபரிய உயிரியல் பூங்கா என்ற பிரிவில் அது மிகச ் சிறந்ே கசயல்திறன் 

ககாண்டோகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமற்கு வங்காளே்தின் பே்மஜா நாயுடு இமயமவல விலங்கியல் பூங்காவானது நடுேே்ர 

உயிரியல் பூங்கா என்ற பிரிவில் சிறந்ே கசயல்திறன் ககாண்டோக அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 அலிப்பூர ் விலங்கியல் பூங்கா, தேசிய விலங்கியல் மற்றும் நவாப் வாஜிே் அலி ஷா 

விலங்கியல் பூங்கா ஆகியவவ சூழல் கூறுகளில் சிறந்ே கசயல்திறன் ககாண்டோக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

o திட்டமிடல் கூறுகளில் சிறந்து விளங்கும் பூங்கா: வண்டலூர ்உயிரியல் பூங்கா. 

o உள்ளீட்டுை் கூறுகளில் சிறந்து விளங்கும் உயிரியல் பூங்கா: வண்டலூர ் உயிரியல் 

பூங்கா, பே்மஜா நாயுடு இமயமவல விலங்கியல் பூங்கா மற்றும் வமசூர ் உயிரியல் 

பூங்கா. 

o கசயல்முவறை் கூறுகளில் சிறந்து விளங்கும் பூங்கா: கான்பூர ் விலங்கியல் பூங்கா 

மற்றும் வமசூர ்உயிரியல் பூங்கா. 

o கவளியீட்டுை் கூறுகளில் சிறந்து விளங்கும் பூங்கா: வண்டலூர ் உயிரியல் பூங்கா 

மற்றும் பே்மஜா நாயுடு இமயமவல விலங்கியல் பூங்கா. 

o விவளவுை் கூறுகளில் சிறந்து விளங்கும் உயிரியல் பூங்கா: பே்மஜா நாயுடு 

இமயமவல விலங்கியல் பூங்கா. 
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கிருதக்யா 3.0 

 

 பயிர ் உற்பே்தி தமம்பாட்டிற்காக "அதிதவக இனப்கபருக்கே்வே" ஊக்குவிப்பேற்காக 

இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிச ் சவபயினால் கிருேக்யா 3.0 என்ற முன்கனடுப்பானது 

கோடங்கப்பட்டது. 

 இந்ே முன்கனடுப்பானது மாணவரக்ள், ஆசிரியரக்ள், கோழில்முவனதவார,் 

கண்டுபிடிப்பாளரக்ள் மற்றும் இேரப் பிரிவினருக்கு பயிர ் தமம்பாட்டிற்கான 

புதுவமயான அணுகுமுவறகள் மற்றும் கோழில்நுட்பத் தீரவ்ுகவள விளக்கிக் 

காட்டுவேற்கான வாய்ப்புகவள வழங்கும். 

 KRITAGYA என்பதில் KRI என்பது தவளாண்வம என கபாருள்படும் கிரிஷி என்பேவனயும்; TA 

என்பது கோழில்நுட்பம் என கபாருள்படும் ேக்னிக் என்பேவனயும்; மற்றும் GYA என்பது 

அறிவு என கபாருள்படும் க்யான் என்பேவனயும் குறிக்கிறது. 

 

ஐஎன்எஸ் அ ய் கப்பல் பமடயிலிருந்து ஓய்வு   

 ஐஎன்எஸ் அஜய் கப்பலானது 1990 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 ஆம் தேதியன்று முன்னாள் 

தசாவியே் ஒன்றியேத்ின் ஜாரஜ்ியாவின் தபாட்டி எனும் நகரில் பவடயில் இவணக்கப் 

பட்டது. 

 32 ஆண்டுகள் நம் நாட்டிற்கு மகே்ோனச ் தசவவ வழங்கிய இந்ேக் கப்பல் பின்னர ்

பவடயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது. 

 காரக்ில் தபாரின் தபாது நவடகபற்ற ேல்வார ் நடவடிக்வக மற்றும் 2001 ஆம் ஆண்டில் 

நவடகபற்ற பராக்கிரம் நடவடிக்வக உட்பட பல கடற்பவட சாரந்்ே நடவடிக்வககளில் 

இந்ேக் கப்பல் பங்தகற்றது. 

 

சபண்களால் இயக்கப்படுை் முதலாைது ஒட்டக பமடப்பிரிவு 

 எல்வலப் பாதுகாப்புப் பவடயின் கபண்களால் இயக்கப்படும் முேலாவது ஒட்டக பவடப் 

பிரிவானது ராஜஸ்ோன் மற்றும் குஜராே ் பகுதிகவள ஒட்டிய இந்தியா-பாகிஸ்ோன் 

எல்வலயில் நிவல நிறுேே்ப்பட உள்ளது. 

 டிசம்பர ் 01 ஆம் தேதி நவடகபற உள்ள எல்வலப் பாதுகாப்புப் பவடயின் எழுசச்ித் தின 

அணி வகுப்பில் இந்ே அணி முேல் முவறயாக பங்தகற்க உள்ளது. 
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 இந்ேப் பவடயானது உலகிதலதய இது தபான்ற முேல் வவக பவடப் பிரிவாகும். 

 

 

இஸ்லாை் ைற்றுை் கிறிஸ்தை ைதத்திற்கு ைாறிய பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர ்நிமல 

 இந்து, கபௌேே்ம் மற்றும் சீக்கியம் அல்லாே பிற மேங்களுக்கு மாறிய பட்டியலிடப் பட்ட 

சாதியினர ்அல்லது ேலிேத்ுகளின் சமூக, கபாருளாோர மற்றும் கல்வி நிவலவய ஆய்வு 

கசய்ய மே்திய அரசு ஒரு தேசிய ஆவணயே்வே அவமக்க உள்ளது. 

 ேற்தபாவேய பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் பட்டியலில் அதிக உறுப்பினரக்வளச ்

தசரப்்போல் ஏற்படும் பாதிப்புகவளயும் இது ஆய்வு கசய்யும். 

 இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்ேவ மேே்திற்கு மாறிய பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் 

இேரப் பிற்படுே்ேப்பட்ட வகுப்பிவனச ் தசரந்்ே உறுப்பினரக்ள் இந்ே ஆய்வில் தசரக்்கப் 

படவில்வல. 
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 341வது விதியின் கீழான 1950 ஆம் ஆண்டு அரசியலவமப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள்) 

ஆவணயானது இந்து மேம், சீக்கியம் அல்லது கபௌேே்ம் ேவிர தவறு எந்ே மேே்வேச ்

தசரந்்ே ேனிநபவரயும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் வகுப்பின் கீழ் ஒரு உறுப்பினராக 

அங்கீகரிக்க முடியாது என்று கூறுகிறது. 

 முேலில் கவளியிடப்பட்ட ஆவணயானது இந்து மேே்வே மட்டுதம தசரந்்ே 

பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் வகுப்பினவர மட்டுதம அவ்வாறான உறுப்பினரக்ளாக  

வவகப்படுேத்ியது. 

 இது பின்னர ்1956 ஆம் ஆண்டில் சீக்கியரக்வளயும், 1990 ஆம் ஆண்டில் கபௌேே்ரக்வளயும் 

தசரப்்பேற்காகத் திருே்தியவமக்கப்பட்டது. 

 

ஜதசியத் சதாழில்நுட்ப  வுளித்துமற திட்டை் 

 

 ஜவுளி அவமசச்கமானது சிறப்பு வவக இவழகள், நிவலயான ஜவுளி வவக, புவிசார ்

ஜவுளிே ்துவற, இயக்கவியல் கோழில்நுட்பம் மற்றும் விவளயாட்டுே் துவற சாரந்்ே ஜவுளி 

ஆகிய துவறகளில் 23 உே்திசார ்ஆராய்சச்ிே் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிேத்ு உள்ளது. 

 இந்ே உேத்ிசார ்ஆராய்சச்ித் திட்டங்கள் முேன்வமே் திட்டமான ‘தேசியத் கோழில் நுட்ப 

ஜவுளிே ்துவற திட்டே்தின்' கீழ் தமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

 இந்ே 23 ஆராய்சச்ித் திட்டங்களில், தவளாண்வம, திறன்மிகு ஜவுளிே் கோழில், சுகாோர 

நலன், உே்திசார ் பயன்பாடு மற்றும் பாதுகாப்புை் கவச உவடகள் ஆகியவற்றில் 

பயன்பாட்டுை் கூறுகவளக் ககாண்ட சிறப்பு வவக இவழகளுக்கான 12 திட்டங்களுக்கு 

அனுமதி அளிக்கப்பட்டன. 

 தவளாண்வம மற்றும் சுகாோரே ் துவறயில் பயன்பாட்டுை் கூறுகவளக் ககாண்ட 

நிவலயான ஜவுளிகளுக்கான 4 திட்டங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 தமலும், புவிசார ்ஜவுளிே் கோழிலில் 5 திட்டங்களும், இயக்கவியல் ஜவுளிே் கோழிலில் 1 

திட்டமும், விவளயாட்டுே் துவற சாரந்்ே ஜவுளிே் கோழிலில் 1 திட்டமும் இதன் மூலம் 

அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளன. 
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ைாைட்ட ைாற்றுத் திறனாளிகள் ைறுைாழ்வு மையங்கள் 

 நாடு முழுவதும் உள்ள ஒன்பது மாவட்ட மாற்றுே் திறனாளிகள் மறுவாழ்வு வமயங்கள் 

தபசச்ு, பாரவ்வ சாரந்்ே சிகிசவ்ச மற்றும் உளவியலாளரக்வள உள்ளடக்கிய வமயமாக 

தமம்படுே்ேப் பட்டுள்ளன. 

 தமம்படுே்ேப்பட்ட மாதிரி மாவட்ட மாற்றுே் திறனாளிகள் மறுவாழ்வு வமயங்கள் படான், 

பிலிபிே், பதரலி, பாலகாட், தகாலாகாட், அகமோபாே், அமராவதி, குலு மற்றும் ராம்பூர ்

ஆகிய இடங்களில் அவமந்துள்ளன. 

 மாவட்ட மாற்றுே் திறனாளிகள் மறுவாழ்வு வமயங்கள் என்பது மே்திய சமூக நீதி மற்றும் 

அதிகாரமளிேே்ல் அவமசச்கே்தின் ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 இந்தியாவின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள மாற்றுே் திறனாளிகளுக்கு (PwDs) விரிவான 

தசவவகவள வழங்குவவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

  

 

சியாெச்ினில் செயற்மகக்ஜகாள் அடிப்பமடயிலான இமணய ஜெமை 

 இந்திய இராணுவமானது சமீபேத்ில் லைாை்கில் சியாசச்ின் பனிப்பாவற பகுதியில் 

கசயற்வகக் தகாள் அடிப்பவடயிலான இவணய தசவவவயச ்கசயல்படுேத்ியது. 

 இது உலகின் மிக உயரமான தபாரக்்களமான 19,061 அடி உயரேத்ில் உள்ள சியாசச்ின் 

பனிப்பாவறப் பகுதியில் கசயல்படுேே்ப்பட்டது. 

 பிராட்தபண்ட் கநட்கவாரக்் லிமிகடட் (BBNL) நிறுவனம் மூலமாக இந்ேச ் தசவவயானது 

வழங்கப் படுகிறது. 
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ெைரத்் ஜராந்துக் கப்பல் 

 கடதலாரப் பாதுகாப்பு அவமப்வப தமம்படுேத்ுவேற்காக, இந்தியை் கடதலாரை் காவல் 

பவடயானது ேனது கடற்பவடயில் சமரே்் எனும் ஒரு தராந்துை் கப்பலிவன இவணேத்ு 

உள்ளது. 

 இந்ேக் கப்பலில் ஒரு அதிநவீனை் கண்காணிப்பு அவமப்பானது கபாருேே்ப் பட்டு 

உள்ளசதாடு, இந்ேக் கப்பல் கடல் எண்கணய்ை் கசிவவ கட்டுப்படுே்தும் திறகனயும் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

 

முக்கிய காரஃீப் பருைப் பயிரக்ளின் உற்பத்தி குறித்த முதலாைது முன்கூட்டிய 

ைதிப்பீடுகள் 

 முக்கிய காரஃீப் பருவப் பயிரக்ளின் உற்பேத்ிக்கான முேல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகவள 

மே்திய அரசு கவளியிட்டுள்ளது. 

 சமீபேத்ில் கவளியிடப்பட்ட மதிப்பீடுகள் நாட்டில் 149.92 மில்லியன் டன் உணவு 

ோனியங்கள் உற்பே்தி கசய்யப்படும் என்று கணிே்துள்ளது. 

 இது 2022-23 காரஃீப் பருவே்திற்கான இலக்கான 163.15 மில்லியன் டன் மற்றும் கடந்ே 

காரஃீப் பருவே்தில் (2021) உற்பே்தியான 156.04 மில்லியன் டன் உற்பே்திவய விட 

குவறவாகும். 

 கடந்ே காரஃீப் பருவேத்ில் பதிவான கமாேே் காரீஃப் உணவு ோனிய உற்பேத்ி 150.58 

மில்லியன் டன்களாக இருந்ேது. 

 அரிசி உற்பே்தியானது 104.99 மில்லியன் டன்களாகப் பதிவாகும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 2016-17 ஆம் ஆண்டு முேல் 2020-21 ஆம் ஆண்டு வவரயிலான கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் 

பதிவான காரஃீப் பருவ அரிசியின் சராசரி உற்பேத்ிவய விட இது 4.40 மில்லியன் டன்கள் 

அதிகமாகும். 

 இருப்பினும், கடந்ேப் பருவேத்ில் 111.76 மில்லியன் டன் ஆக பதிவான உற்பேத்ிவய விட 

இது 6 சேவீேம் குவறவாகும். 

 மக்காசத்சாள உற்பே்தியானது 23.10 மில்லியன் டன்கவள எட்டும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 எண்கணய் விேத்ுக்களின் உற்பே்தியானது 23.57 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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 கமாே்ேப் பருப்பு உற்பே்தியானது 8.37 மில்லியன் டன்கவள எட்டும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 2022-23 ஆம் ஆண்டில் கமாே்ே கரும்பு உற்பேத்ி 465.05 மில்லியன் டன்கவள எட்டும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இது சராசரி கரும்பு உற்பேத்ியான 373.46 மில்லியன் டன்கவள விட 91.59 மில்லியன் 

டன்கள் அதிகமாகும். 

 

 

ைருத்துைெ ்ொதனங்களுக்கான ஏற்றுைதி ஜைை்பாட்டுெ ்ெமப 

 புதிய ஏற்றுமதி தமம்பாட்டுச ்சவபயானது, உத்தரப் பிரசதசதத்ின் கிதரட்டர ்கநாய்டாவில் 

உள்ள யமுனா விவரவுச ்சாவல கோழில்துவற தமம்பாட்டு ஆவணயேத்ில் (YEIDA) ேனது 

ேவலவமயகேத்ிவன நிறுவ உள்ளது. 

 அேன் பிராந்திய அலுவலகங்கள் விசாகப்பட்டினம் மற்றும் வஹேராபாே் ஆகிய 

இடங்களில் அவமய உள்ளன. 

 இது அரசு மற்றும் மருேத்ுவச ் சாேனங்கள் துவறயில் இருந்து நியமனம் கசய்யப்பட்ட 

மற்றும் தேரந்்கேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ள் ஆகிதயார ் இடம் கபற்ற ஒரு நிரவ்ாகக் 

குழுவினால் தமற்பாரவ்வயிடப்படும். 

 ஏற்றுமதி தமம்பாட்டுச ் சவபயானது உலகளாவியச ் சந்வேயில் மருே்துவ சாேனங்கள் 

மீதான ஏற்றுமதிவய தமம்படுே்துவேற்காக பல்தவறு முயற்சிகவள தமற்ககாள்வேன் 

மூலம் அவற்றின் தமம்பாட்டிற்கு உேவும். 

 இது வரே்ே்கம் மற்றும் கோழில்துவற அவமசச்கே்தின் கீழான மருந்துே் துவறயின் கீழ் 

இயங்கும். 

 2022 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.23,766 தகாடி மதிப்புள்ள மருே்துவச ் சாேனங்கவள இந்தியா 

ஏற்றுமதி கசய்துள்ளது. 

 இது முந்வேய ஆண்டில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ரூ.19,736 தகாடி என்ற மதிப்புடன் ஒப்பிடச ்

கசய்வகயில் அதிகமாகும். 
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5 ையதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளின் இறப்பு விகிதை் 

 இந்தியாவில், 2020 ஆம் ஆண்டில் 35 ஆக இருந்ே 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்வேகளின் இறப்பு 

விகிேமானது 32 ஆகக் குவறந்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 35 ஆக இருந்ே 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்வேகளின் 

இறப்பு விகிேமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 32 ஆகக் குவறந்துள்ளது. 

 உே்ேரப் பிரதேசம் மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் இந்ே மதிப்பீட்டில் மிகப் 

கபரியச ்சரிவானது பதிவாகியுள்ளது. 

 இது கிராமப்புறங்களில் 36 ஆகவும், நகரப்்புறங்களில் 21 ஆகவும் மாறுபடுகிறது. 

 தகரளாவில் (6) குவறந்ே அளவு பசச்ிளம் குழந்வே இறப்பு விகிேமும், மேத்ியப் 

பிரதேசே்தில் (43) அதிகமான பசச்ிளம் குழந்வே இறப்பு விகிேமும் பதிவாகியுள்ளது. 

 தகரளா (8), ேமிழ்நாடு (13) மற்றும் பிற ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிரதேசங்கள் ஏற்கனதவ 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்வேகளின் இறப்பு விகிேம் கோடரப்ான 

நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்கிவன (2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 25க்கும் குவறவாகதவா 

அல்லது சமமாகதவா) எட்டியுள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான தோராயமான தேசியப் பிறப்பு விகிேமானது (CBR) 19.5 ஆகும்.  

 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவான அளவவ விட 0.2 சேவீேப் புள்ளிகள் குவறந்துள்ளவே இது 

குறிக்கிறது. 
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இந்தியாவின் முதல் முழு மக ைாற்று அறுமைெ ்சிகிெம்ெ 

 இந்தியாவின் முதல் முழு கை மாற்று அறுகவச ் சிகிசக்சயானது சைரளாவில் உள்ள 

அமிரத்ா மருதத்ுவமகனயில் சமற்கைாள்ளப் பை்ைது. 

 இது உலகின் இது சபான்ற மூன்றாவது வகை அறுகவச ்சிகிசக்சயாகும்.  

 இது சபான்ற மாற்று அறுகவச ் சிகிசக்சயானது இதற்கு முன்பு கமை்சிசைா மற்றும் 

பிரான்சு ஆகிய நாடுைளில் மை்டுசம சமற்கைாள்ளப் பை்ைன. 

 2015 ஆம் ஆண்டில், அமிரத்ா மருதத்ுவமகனயானது 30 வயது நபருை்கு நாை்டின் முதல் கை 

மாற்று அறுகவச ்சிகிசக்சயிகன நைத்தியது. 

 

ஜலாக் ைாந்தன் திட்டை் 

 மூன்றாவது சலாை் மாந்தன் நிைழ்வானது, குவஹாதத்ியில் உள்ள ஸ்ரீமந்த சங்ைரச்தவா 

ைலாசசத்திராவில் கதாைங்கியது. 

 சலாை் மாந்தனுை்ைான இந்த ஆண்டிற்ைான ைருதத்ுரு  சலாை் பரம்பரா (சலாை மரபுைள்) 

என்பதாகும். 

 சலாை் மரபுைள் என்பகவ நமது ைலாசச்ாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்கத உயிரப்்புைனும் 

நிகலயாைவும் கவதத்ுள்ளன என அது வலியுறுதத்ும்.  

 சதசிய சுயாதீனதத்ிகன சநாை்கிய நமது உணரவ்ுைகளயும் இது வலுப்படுத்தியுள்ளது.  

 

நிஸ்டார ்& நிபுண் கப்பல்கள் 

 இரண்டு ஆழ்கடல் ஆய்வு உேவிகரை் கப்பல்களான (DSV),  நிஸ்டார ் மற்றும் 

நிபுண் ஆகியவவ விசாகப் பட்டினேத்ில் இந்தியை் கடற்பவடயில் இவணக்கப்பட்டன. 

 இவவ இந்தியக் கடற்பவடக்காக உள்நாட்டிதலதய வடிவவமக்கப்பட்டு கட்டவமக்கப் 

பட்ட இது தபான்ற முேல் வவக கப்பல்களாகும். 

 

ஜதசியெ ்சுற்றுெச்ூழல் அமைெெ்ரக்ள் ைாநாடு 

 தேசியச ்சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்ரக்ள் மாநாடானது குஜராேத்ில் நவடகபற்றது. 

 இந்ே மாநாட்டின் தநாக்கம் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பருவநிவல மாற்றம் கோடரப்ானப் 

பிரசச்ிவனகளில் மேத்ிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிவணந்ேப் பணிவய 

ஊக்குவிப்பேன் மூலம் கூட்டுறவுை் கூட்டாட்சி முவறவய தமம்படுே்துவோகும். 

 இந்ே மாநாட்டில் சிறப்புை் கவனம் கசலுே்ே தவண்டிய துவறகளுடன் 6 கருேத்ுரு ககாண்ட 

அமரவ்ுகள் தமற்ககாள்ளப் பட்டன. 

o LiFE, பருவநிவல மாற்றே்வே எதிரக்காள்ேல் (உமிழ்வவே் ேணிேே்ல் மற்றும் பருவ 

நிவலத் ோக்கங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றியவமேே்ல் ஆகியவற்றிற்காக, பருவநிவல 

மாற்றம் குறிே்ே அரசு கசயல் திட்டங்கவளப் புதுப்பிே்ேல்); 

o பரிதவஷ் (ஒருங்கிவணந்ேப் பசுவம சாரந்்ேத் திட்ட அனுமதிகளுக்கான ஒற்வறச ்

சாளர அவமப்பு); 

o வன தமலாண்வம; 
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o மாசுபாடு ேடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு; 

o வனவிலங்கு தமலாண்வம; 

o கநகிழி மற்றும் கழிவு தமலாண்வம. 

 

ைாதிரிப் பதிவு முமற (SRS) புள்ளியியல் அறிக்மக 2020 

 இந்ே அறிக்வகயிவன இந்தியே் ேவலவம பதிவாளர ் அலுவலகமானது சமீபேத்ில் 

கவளியிட்டது. 

 பின்வரும் குறிகாட்டிகளில் 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குறிப்பிடேே்க்க சரிவு காணப் 

படுவவேயும், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்குகவள (SDGs) 

அவடவேற்கான பாவேயில் இந்தியா ேற்தபாது உள்ளது என்பவேயும் இந்ே அறிக்வக 

கவளிப்படுே்தியது. 

o குழந்வே இறப்பு விகிேம் (IMR), 

o 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்வேகளின் இறப்பு விகிேம் (U5MR), 

o பசச்ிளம் குழந்வே இறப்பு விகிேம் (NMR). 

 2019 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 30 ஆக இருந்ே குழந்வே இறப்பு விகிேமானது, 2020 

ஆம் ஆண்டில் 2 புள்ளிகள் குவறந்து 1,000 பிறப்புகளுக்கு 28 ஆக குவறந்துள்ளது. 
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 இதன் ஆண்டு சரிவு விகிேமானது 6.7 சேவீேம் ஆகும்.  

 இதில் கிராமப்புற நகரப்்புற தவறுபாடு 12 புள்ளிகளாக குவறந்துள்ளது. 

 5 வயதிற்குட்பட்ட கபண் குழந்வேகளின் இறப்பு விகிேமானது ஆண் குழந்வேகவள விட 

அதிகமாக உள்ளது. 

 5 வயதிற்குட்பட்ட ஆண் குழந்வேகளின் இறப்பு விகிேே்தில் 4 புள்ளிகளும், 5 வயதிற்கு 

உட்பட்ட கபண் குழந்வேகளின் இறப்பு விகிேே்தில் 3 புள்ளிகளும் குவறந்துள்ளன. 

 உே்ேரப் பிரதேசம் மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் 5 வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்வேகளின் இறப்பு விகிேம் அதிகபட்சமாக 5 புள்ளிகள் சரிவிவனக் கண்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 22 ஆக இருந்ே பசச்ிளம் குழந்வேகளின் இறப்பு 

விகிேமானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 20 ஆக குவறந்ேது. 

 இது 9.1 சேவீே வருடாந்திரச ்சரிவாகும். 

 ஆறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் ஏற்கனதவ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 1,000 

பிறப்புகளுக்கு 12 இறப்புகள் என்ற அளவிற்கு குவறவான பசச்ிளம் குழந்வேகள் இறப்பு 

விகிேே்திவன அவடய தவண்டும் என்ற ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் நீடிதத் மற்றும் 

நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்குகவள அவடந்துள்ளன. 

 இதில் தகரளா (4), கடல்லி (9), ேமிழ்நாடு (9), மகாராஷ்டிரா (11), ஜம்மு காஷ்மீர ்(12) மற்றும் 

பஞ்சாப் (12) ஆகியவவ அடங்கும். 

 

பாதுகாப்புப் பமடகளின் புதியத் தமலைர ்

 பாதுகாப்புப் பவடகளின் புதியே் ேவலவராக கலப்டினன்ட் கஜனரல் அனில் கசௌஹான் 

அவரக்வள (ஓய்வு கபற்றவர)் அரசாங்கம் நியமிேத்ுள்ளது. 

 40 ஆண்டுகள் இராணுவே்தில் பணியாற்றிய அனில் சவுகான் அவரக்ள் கடந்ே ஆண்டு 

ஓய்வு கபற்றார.் 

 நாட்டின் முேலாவது பாதுகாப்புப் பவடகளின் முதலாவது ேவலவரான கஜனரல் பிபின் 

ராவே் அவரக்ள் கடந்ே ஆண்டு டிசம்பர ்8 ஆம் தேதியன்று நவடகபற்ற விமான விபே்தில் 

உயிரிழந்ேவே அடுேத்ு அந்ேப் பேவி காலியாக இருந்ேது. 
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SRESTHA-கு ராத் திட்டை் 

 உலக வங்கியானது SRESTHA-G திட்டே்திற்காக 350 மில்லியன் அகமரிக்க டாலர ் நிதி 

உேவியிவன வழங்க ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

 SRESTHA-G என்பது "மாற்றப்பட்ட சுகாோரச ் சாேவனகளுக்கான அவமப்பு சாரந்்ே 

சீரத்ிருேே் முயற்சிகள்"- குஜராே் என்பேன் விரிவாக்கமாகும். 

 இந்ேத் திட்டமானது குஜராேத்ில் உள்ள முக்கியச ் சுகாோர வழங்கீட்டு அவமப்புகவள 

மாற்றி அவமப்பவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தே் திட்டமானது மாநிலே்தில் உள்ள அவனேத்ுப் பருவ வயதுப் கபண்களுக்கான 

ஆரம்பச ் சுகாோரச ் தசவவகளின் சமேத்ுவம், ேரம் மற்றும் உள்ளடக்கே் ேன்வமவய 

தமம்படுேத்ுவேற்கான முக்கியத ்துவறகளிலும் கவனம் கசலுே்ே உள்ளது. 

 இந்தே் திட்டமானது தநாய்ை் கண்காணிப்பு அவமப்புகளின் திறன் தமம்பாட்டிலும் 

கவனம் கசலுேே் உள்ளது. 

 

ெரை்ஜதெெ ்செய்திகள் 

பாராளுைன்றெ ்ெங்க ைாநாடு 

 உே்ேரப் பிரதேசேத்ின் ஜான்சி-லலிே்பூர ் பாராளுமன்றே் கோகுதியின் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர ் அனுராக் சரம்ா, கனடாவின் ஹாலிஃபாக்ஸில் நவடகபற்ற 65வது 

காமன்கவல்ே் பாராளுமன்றச ்சங்க மாநாட்டில், பாராளுமன்றச ்சங்க மாநாட்டின் (CPA) 

சரவ்தேசப் கபாருளாளராகே் தேரந்்கேடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இேன் மூலம் உலகின் மிகப் கபரிய மற்றும் பழவமயான சரவ்தேசப் பாராளுமன்றச ்

சங்கேத்ில் இைம் கபறும் இரண்டாவது இந்திய அதிகாரியாக சரம்ா கபாறுப்பிகன 

ஏற்றுள்ளார.் 

 காமன்கவல்ே் பாராளுமன்றச ்சங்கமானது (CPA) 1911 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இது காமன்கவல்ே் அவமப்பின் 55 உறுப்பினர ் நாடுகவளச ் தசரந்்ே 180க்கும் தமற்பட்ட 

தேசிய, மாநில, மாகாண மற்றும் பிராந்தியப் பாராளுமன்றங்கள் மற்றும் 

சட்டமன்றங்கவளச ் தசரந்்ே பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் மற்றும் பாராளுமன்ற 

ஊழியரக்வள அேன் வவலயவமப்பின் மூலம் ஒன்றிவணக்கிறது. 

 

10ைது சபரிய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுைனை் 

 உலகின் 10வது கபரிய ஆயுள் காப்பீடு வழங்கும் நாடாக உருப்கபற்று இந்தியா, சீனா 

மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகவளப் பின்னுக்குே் ேள்ளியுள்ளது 

 ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது, உலகளவில் மூன்றாவது வலுவான மற்றும் பே்ோவது 

மதிப்பு மிக்க காப்பீட்டு நிறுவனமாக உருகவடுேத்ுள்ளது. 

 இே்ோலியின் Poste Italiane நிறுவனமானது வலுவான காப்பீட்டு நிறுவனமாகும்.  

 அவேே் கோடரந்்து இந்தியாவின் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக நிறுவனம் இடம் கபற்று 

உள்ளது. 

 சீனாவின் பிங் ஆன் காப்பீட்டு நிறுவனம் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக உள்ளது 
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குஷியாரா நதி 

 இந்தியா மற்றும் வங்காளதேசம் ஆகிய நாடுகள் குஷியாரா நதியின் நீவரப் பகிரந்்து 

ககாள்வேற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்தின் வவரவவ இறுதி கசய்ேன. 

 இந்தியா-வங்காளதேச கூட்டு நதிகள் ஆவணயேத்ின் 38வது அவமசச்ரக்ள் கூட்டேத்ின் 

தபாது இது வககயழுே்ோனது. 

 குஷியாரா நதியானது, பராக் நதியின் கிவளயாக இந்திய-வங்காளதேச எல்வலவய 

உருவாக்குகிறது. 

 சுரம்ாவில் இருந்து பிரியும் தபாது, அது பராக் நதியின் கிவளயாக உருகவடுக்கிறது. 

 வங்காள தேசேத்ில் சிறிது தூரம் பாய்ந்ே பிறகு, அது மீண்டும் சுரம்ா நதியுடன் 

இவணகிறது.  

 இந்ே ஒருங்கிவணந்ே நதி இங்கு தமக்னா நதி என்று அவழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியாவில் மணிப்பூர,் மிதசாரம் மற்றும் அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்கள் இந்ே நதியின் 

மூலம் ேண்ணீவரப் கபறுகின்றன. 

 இந்தியாவும் வங்காளதேசமும் ேங்களுக்கு இவடதய 54 நதிகவளப் பகிரந்்து ககாள்ளச ்

கசய்கின்றன. 

 வங்காள தேசேத்ின் அவனேத்ு ஆறுகளும் இந்தியாவில் உற்பேத்ியாகின்றன அல்லது 

அேன் வழியாக பாய்கின்றன. 

 

ஜைாஸ்டாக் இராணுைப் பயிற்சி 2022 

 பலேரப்பு உேத்ிசார ் மற்றும் வழிகாட்டுப் பயிற்சியான 2022 ஆம் ஆண்டு தவாஸ்டாக் 

என்றப் பயிற்சியில் பங்தகற்பேற்காக இந்திய இராணுவே்தின் தகாரக்்கா வரபிள்ஸ் 

பவடப் பிரிவு ரஷ்யா வந்ேவடந்ேது. 

 இந்ேப் பயிற்சியில் இந்தியா, சீனா, லாதவாஸ், மங்தகாலியா, நிகரகுவா, சிரியா மற்றும் 

முன்னாள் தசாவியே் நாடுகவளச ்தசரந்்ே 50 ஆயிரே்துக்கும் தமற்பட்ட வீரரக்ள் பங்தகற்க 

உள்ளனர.் 

 விளாடிதவாஸ்டாக் ரஷ்யாவின் கோவலதூரை் கிழக்குப் பகுதியில் ஜப்பான் கடலில் 

அவமந்துள்ளது. 

 

சீனாவின் சின்ஜியாங் பிராந்தியை் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் ைனித 

உரிமைகள் ஆமணயத்தின் அறிக்மக 

 சின்ஜியாங் மாகாணேத்ில் சீன அரசு நடே்திய முவறதகடுகள் குறிே்து ஐக்கிய நாடுகளின் 

மனிே உரிவமகள் அவமப்பு அறிக்வக ஒன்வற கவளியிட்டுள்ளது. 

 சின்ஜியாங்கில் வாழும் உய்குரக்ள் மற்றும் பிற முஸ்லீம் இனக் குழுக்கள் சிவற வவக்கப் 

பட்டிருப்பேவன "மனிேகுலேத்ிற்கு எதிரான குற்றங்கள்" என்று ஐக்கிய நாடுகள் சவப 

கூறுகிறது. 

 இந்ே அறிக்வக கவளியிடப்பட்ட தபாது மிசக்சல் பசக்லட் ஐக்கிய நாடுகளின் மனிே 

உரிவமகள் அவமப்பின் உயர ்ஆவணயராக இருந்ோர.் 

 ஆனால் இந்ே அறிக்வகயில் தன் மீது சுமேே்ப்பட்ட குற்றசச்ாட்டுகள் அவனே்வேயும் 

சீனா மறுேத்ுள்ளது. 
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ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் ஆழ்கடல் ஒப்பந்தை் 

 இது ‘பாரஸ்ீ கபருங்கடல் ஒப்பந்ேம்’ என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 இது தேசிய அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பல்லுயிரியவலக் வகயாள்வேற்கான ஒரு 

ஒப்பந்ேமாகும். 

 இது கபருங்கடவலப் பாதுகாப்பேற்கான ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் ஒப்பந்ேேத்ிற்கு ஒரு 

அங்கீைாரம் வழங்கும் தநாக்கே்துடன் தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 இது ஐதராப்பிய ஒன்றியம் உட்பட 168 நாடுகவள உள்ளடக்கிய ஒரு தபசச்ுவாரே்்வே 

ஆகும். 

 ஆனால் இது தபசச்ு வாரே்்வேயின் முடிவில் முற்றிலும் தோல்வியவடந்ேது. 

 ைைந்த ஜூன் மாேேத்ில் தபாரச்ச்ுகலின் லிஸ்பன் நகரில் நவடகபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் 

சவபயின் கபருங்கடல் மாநாட்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அகவயின் கபாதுச ் கசயலாளர ்

அன்தடானிதயா குட்கடகரஸ் "கடல்சார ்அவசரநிவலயிவன" அறிவிே்ோர.் 

 இது பிரே்திதயக கபாருளாோர மண்டலங்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் கடல் பகுதிவயப் 

பற்றியது ஆகும். 

 ஒரு நாட்டின் கடற்கவரயிலிருந்து சுமார ்200 நாட்டிகல் வமல் அல்லது கடலுக்குள் 370 கிமீ 

கோவலவு வவரயில், அோவது ஆய்வு கசய்வேற்கான சிறப்பு உரிவமகவளக் 

ககாண்டிருக்கும் வவரயிலான கோவலவில் அந்த மண்ைலம் அவமந்துள்ளது. 

 அேற்கு அப்பால் உள்ள நீர ்ேவடகளற்ற கடல் அல்லது ஆழ்கடல் எனப்படும். 

 1982 ஆம் ஆண்டின் கடல்சார ் சட்டங்கள் மீோன ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் மீதான 

உடன்படிக்வகயின் (UNCLOS) கீழ் இந்ே ஒப்பந்ேம் குறிே்ேப் தபசச்ுவாரே்்வேயானது 

நடே்ேப்பட தவண்டும். 

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


                   
 

79 
 

 கடல் வளங்கள் மீோன நாடுகளின் உரிவமகவள கடல்சார ் சட்டங்கள் மீோன ஐக்கிய 

நாடுகள் சவபயின் உடன்படிக்வக நிரவ்கிக்கிறது. 

 கடல்சார ் சட்டங்கள் மீோன ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் உடன்படிக்வக என்பது கடற் 

ைகரயில் இருந்து 22 கிமீ வகரயிலான கடல் எல்வல வகர, எந்ேகவாரு நாடும் முழு 

இவறயாண்வமயுைன் பிராந்திய உரிவமகவளை் தகாரலாம் என்பவே நிறுவ வழி 

வகுேே்துடன் 200 நாை்டிைல் கடல் வமல்கள் வவரயிலான பிரே்திதயகப் கபாருளாோர 

மண்டலே்தின் வரம்பு ஆகியவற்வறயும் தீரம்ானிக்கிறது. 

 இது சரவ்தேசை் கடற்பகுதி ஆவணயம் மற்றும் பிற தமாேல்-தீரவ்ு வழிமுவறகவளயும் 

உருவாக்கியது. 

 ஆனால், பூமியின் கபருங்கடல் பகுதிகளின் பரந்ே நிலப்பரப்புகளின் வளே்திவனப் 

பாதுகாப்பேற்கான ஒரு ஒப்பந்ேம் இதுவவரயில் இல்வல. 

 மாறாக, ஒவ்கவாரு நாட்டிற்கும் ேவடயற்ற கடல் பகுதியிவன அணுக உரிவம உண்டு 

 இது வணிக தநாக்கங்களுக்காக மீன் மற்றும் பிற கடல்சார ் உயிரினங்கவளப் 

பிடிப்பேற்காக கபரிய அளவிலான மீன்பிடிதத்ல் மற்றும் கபரிய வவலவயப் 

பயன்படுே்தி மீன் பிடிேே்ல் தபான்ற நடவடிக்வககளுக்கு வழி வகுக்கும். 

 இந்தியா, அகமரிக்கா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட 100க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் 

பங்தகற்புடன் உயர ்இலட்சியக் கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது ‘30×30’ இலக்குகளில் கவனம் கசலுேத்ுவதோடு, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 30% கடல் 

பகுதிகவளப் பாதுகாக்கும். 

 

 

சுகாதார நல ைெதிகளில் WASH ஜெமையின் முன்ஜனற்றை் 2000-2021 

 UNICEF மற்றும் உலக சுகாோர அவமப்பு ஆகியவவ இவணந்து WASH தசவவ குறிேே் 

(ேண்ணீர,் துப்புரவு மற்றும் ஆதராக்கியம்) முன்தனற்றே்வேக் காண்பேற்காக இந்ே 

அறிக்வகவய கவளியிட்டன. 

 உலகில் 50 சேவீேேத்ிற்கும் அதிகமான சுகாோர வமயங்களில் அடிப்பவட சுகாோரச ்

தசவவகள் இல்லாேோல் கிட்டேே்ட்ட 4 பில்லியன் மக்கள் ஒரு ஆபே்ோன நிவலயில் 

உள்ளனர.் 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், 46 குவறந்ே வளரச்ச்ியவடந்ே நாடுகளில் கபாதுவான அடிப்பவட 

WASH தசவவகவள 10 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ளுக்கும் குவறவான கசலவில் கபற 

முடியும். 
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 இந்தியாவில் 38 சேவீே மருந்ேகங்கள் மற்றும் மருே்துவமவனகளில் மட்டுதம அடிப்பவட 

சுகாோர வசதிகள் உள்ளன. 

 உலக சராசரிவய விட இந்தியாவில் 12 சேவீேம் குவறவான அடிப்பவட சுகாோர 

வசதிகதள உள்ளன. 

 அரசு சாரா சுகாோர நிறுவனங்கள் இந்ே அம்சேத்ில் கேளிவான கண்காணிப்பிவனக் 

ககாண்டுள்ளன. 

 அரசு நிறுவனங்களில் உள்ள 32 சேவீே வசதிகளுடன் ஒப்பிடுவகயில், 69 சேவீே 

வசதிகளுடன் ேனியார ் அடிப்பவடச ் சுகாோர அவமப்புகள் சிறப்பானச ் தசவவவயக் 

ககாண்டுள்ளன. 

 சுகாோர நிவலயங்களில் பாதுகாப்பான ேண்ணீர ் கிவடப்பதில் கிராமப்புறம்-நகரப்் 

புறம் என்ற தவறுபாடு இருப்பதும் குறிப்பிடே் ேக்கோகும். 

 90 சேவீே நகரப்்புற சுைாதார வமயங்கள் பாதுகாப்பான ேண்ணீவர வழங்குகின்ற அதே 

தநரே்தில் கிராமப்புறங்களில் 10 சேவீே வமயங்கள் மட்டுதம இந்ே வசதிவய வழங்கச ்

கசய்கின்றன. 

 

 

ரஜைான் ைகஜெஜெ விருது 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு ரசமான் மகதசதச விருது கபற்றவரக்ள் கசாதேரா சிம் (கம்தபாடியா), 

கபரன்ாகடட் மாட்ரிட் (பிலிப்வபன்ஸ்), ேடாஷி ஹட்தடாரி (ஜப்பான்) மற்றும் தகரி 

கபஞ்தசகிப் (இந்தோதனசியா) ஆகிதயார ்ஆவர.் 

 கசாதேரா சிம் கம்தபாடியாவவச ்தசரந்்ே மனநல ஆதலாசகர ்ஆவார.் 

 ேடாஷி ஹட்தடாரி ஜப்பாவனச ் தசரந்்ே ஒரு பாரவ்வ நல மற்றும் உைல் நல மருேத்ுவர ்

ஆவார.் 

 கபரன்ாகடட் மாட்ரிட் பிலிப்வபன்வஸச ் தசரந்்ே ஒரு குழந்வேகள் உரிவம ஆரவ்லர ்

ஆவார.் 

 தகரி கபஞ்கசகிப் இந்தோதனசியாவவச ் தசரந்்ே ஒரு கநகிழி மாசுபாை்டு எதிரப்்புப் 

தபாராளி ஆவார.் 

 இது பிலிப்வபன்ஸின் ரசமான் மகதசதச விருதுகள் அறக்கட்டவளயினால் (RMAF) 

அறிவிக்கப் பட்டது. 
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 1957 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்ே விருோனது பிலிப்வபன்ஸின் மூன்றாவது 

அதிபரான ரதமான் மகதசதசயின் கபயரால் அவழக்கப்படுகிறது. 

 இது "ஆசியாவின் அவமதிக்கான தநாபல் பரிசு" என்று பரவலாகக் கருேப்படுகிறது. 

 

 

இந்தியாவில் ஜகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று கால சகாள்முதல்: ெைால்கள், 

புத்தாக்கங்கள் ைற்றுை் அதன் மூலை் கற்ற பாடங்கள் 

 இது உலக வங்கியினால் கவளியிடப்பட்ட ஓர ்அறிக்வகயாகும். 

 இதில், தகாவிட்-19 கபருந்கோற்று காலே்தில் இந்தியா தமற்ககாண்ட பயனுள்ளச ்

கசயல்பாடுகவள உலக வங்கி பாராட்டுகிறது. 

 நாட்டில் கபாது சுகாோர அவசரநிவலயின் தபாது ஏற்றுமதி மீதான ஆரம்பகாலை் 

கட்டுப்பாடுகள் அேற்குச ்சாேகமாக கசயல்பட்டன. 

 வமயப்படுே்ேப்பட்டை் ககாள்முேல், நீண்ட காலச ் சந்வே தமம்பாட்டிற்கான ஆேரவு 

மற்றும் அவசர மருேத்ுவ உபகரணங்களின் (EME) உற்பே்தி தபான்ற இந்திய 

அரசாங்கேத்ின் முடிவவ உலக வங்கி அங்கீகரிேே்து. 

 

 ஒரு வலுவான அவமசச்கங்களுக்கு இவடதயயான அவமப்புகவள உருவாக்கியேன் 

மூலம், மாநிலங்களுக்கு உேவுவேற்காக சவண்டி ஒரு வமயப்படுேே்ப்பட்ட ககாள்முேல் 

முவறவயை் ககாண்டு வருவது குறிேத்ு விவரவாக முடிகவடுக்க அரசாங்கே்திற்கு 

உேவியது. 
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 "தகாவிட்-19 அவசரகாலச ் கசயல்பாடு மற்றும் சுகாோர அவமப்புகவள வலுப்படுே்தும் 

திட்டேத்ிற்கு" உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய உள்கட்டவமப்பு முேலீட்டு வங்கி (AIIB) 

ஆகியவவ இவணந்து 1.5 பில்லியன் டாலர ்கோவகவய நிதியளிே்ேன. 

 

உலக ெமூகப் பாதுகாப்பு அறிக்மக 2020-22 

 சரவ்தேச கோழிலாளர ் அவமப்பு சமீபேத்ில் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுக்கான 

பிரேத்ிதயக அறிக்வகவய கவளியிட்டது. 

 இதன்படி உலக மக்கள் கோவகயில் கிட்டே்ேட்ட 53% தபருக்குச ் சமூகப் பாதுகாப்பு 

கிவடப்பதில்வல. 

 ஆசிய-பசிபிக் பகுதியில் 56% மற்றும் இந்தியாவில் 76%க்கும் அதிகமாதனார ் சமூகப் 

பாதுகாப்பிவன கபறுவதில்வல. 

 இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்புச ் கசலவினமானது ேனிநபர ் கமாே்ே உள்நாட்டு 

உற்பே்தியில் 5%க்கும் குவறவாக உள்ளது. 

 சரவ்தேச கோழிலாளர ் அவமப்பு என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் ஒரு சிறப்பு 

நிறுவனமாகும். 

 187 உறுப்பினர ் நாடுகளின் அரசாங்கங்கள், முேலாளிகள் மற்றும் கோழிலாளரக்வள 

ஒன்றிவணக்கும் ஒதர முே்ேரப்பு ஐ.நா. அவமப்பு இதுவாகும். 

 

ஐக்கிய இரா ்ஜியத்தின் புதிய பிரதைர ்

 லிஸ் டிரஸ் என்பவர ் ஆளும் பழவமவாேக் கட்சியின் ேவலவராகவும், ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியேத்ின் புதியப் பிரேமராகவும் தேரந்்கேடுக்கப்பட்டார.் 

 இவர ்இந்திய வம்சாவளிவயச ்தசரந்்ே ரிஷி சுனக்வகத் தோற்கடிே்ோர.் 

 மாரக்கரட் ோட்சர ் மற்றும் கேரசா தம ஆகிதயாருக்குப் பிறகு ஐக்கிய இராஜ்ஜியேத்ின் 

பிரேமராகே் தேரந்்கேடுக்கப்பட்ட மூன்றாவதுப் கபண்மணி லிஸ் டிரஸ் ஆவார.் 

 இந்ே மூவரும் பழவமவாேக் கட்சிவயச ்தசரந்்ேவரக்ள் ஆவர.் 

 இவர ்தபாரிஸ் ஜான்சனுக்குப் பிறகு பிரிட்டனின் ேவலவராக கபாறுப்தபற்க உள்ளார.் 
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உலகப் சபாருளாதார ைற்றுை் காப்பீட்டுக் கண்ஜணாட்ட அறிக்மக 

 சுவிஸ் ரீ என்ற நிறுவனமானது இந்ே அறிக்வகயிவன கவளியிட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 10வது கபரிய காப்பீட்டுச ் சந்வேயாக உள்ள இந்தியா 2032 ஆம் 

ஆண்டில் 6வது கபரிய காப்பீட்டுச ் சந்வேயாகத் திகழும் என்று இந்ே அறிக்வக 

கூறுகிறது. 

 இந்தியாவில் ஆயுள் காப்பீட்டு ேவவணகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் முேன்முவறயாக 100 

பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்வளக் கடக்க உள்ளது. 

 பணவீக்கம் மற்றும் பணவியல் ககாள்வக கநருக்கீடுகள் ஆகியவவ நீண்ட கால சவரன் 

ேங்கப் பே்திர இலாப வழங்கீடுகவள அதிகப்படுேத்ுகின்றன. 

 இது அதிக உண்வமயான வழங்கீடுகள் மற்றும் பணவீக்கை் கணிப்புகள் ஆகிய 

இரண்டிலும் சந்வே விவல நிரண்யம் கசய்ய உதவுகிறது. 

 காப்பீட்டாளரக்ள் காலப்தபாக்கில் அதிக உரிவமை் தகாரல் கசலவவ ஈடு கசய்ய உேவும் 

வகையில்  அதிக முேலீட்டு வருவாயிலிருந்துப் பயனவடவாரக்ள். 

 

யுசனஸ்ஜகா அமைப்பின் உலகளாவியக் கற்றல் நகரங்களின் ைமலயமைப்பு 2022 

 யுகனஸ்தகாவின் கூற்றுப் படி, இந்ே வவலயவமப்பானது "உேத்வகம், அறிவு மற்றும் 

சிறந்ேப் பயிற்சி" ஆகியவற்றிவன வழங்கும் உலகளாவியை் ககாள்வக சாரந்்ே வவல 

அவமப்பு ஆகும். 

 இந்தியாவின் மூன்று நகரங்கள்: அோவது கேலுங்கானாவின் வாரங்கல், தகரளாவின் 

திருசச்ூர ்மற்றும் நிலாம்பூர ்ஆகியவவ இந்ேப் பட்டியலில் இடம் கபற்றுள்ளன. 

 இவவ யுகனஸ்தகா அவமப்பின் உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களின் வவலயவமப்பில் 

இடம் கபற்ற முேல் இந்திய நகரங்கள் ஆகும். 

 கேலுங்கானாவில் யுகனஸ்தகா அவமப்பின் அங்கீகாரேத்ிவனப் கபற்ற இரண்டாவது 

நகரம் வாரங்கல் ஆகும். 

 முன்னோக, கேலுங்கானா மாநிலேத்ின் முலுகு மாவட்டேத்ில் உள்ள இராமப்பா தகாயில் 

யுகனஸ்தகா அவமப்பின் உலகப் பாரம்பரியச ் சின்னங்களின் பட்டியலில் தசரக்்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 44 நாடுகவளச ்தசரந்்ே 77 நகரங்களில் மூன்று இந்திய நகரங்களும் இடம் கபற்று உள்ளன. 

 கற்றல் நகரம் என்பேவன வவரயறுக்கும் ஆறு அம்சங்கள் உள்ளன: அவவயாவன 

o உள்ளாரந்்ேை் கற்றவல வழங்கச ் கசய்வேற்காக ஒவ்கவாரு துவறயிலும் அேன் 

வளங்கவளத் திறம்பட திரட்டுேல் 

o குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களில் கற்றல் முவறக்குப் புே்துயிர ்அளிக்கிறது 

o பணியிடங்களில் கற்றவல எளிோக்குேல் 

o நவீன கற்றல் கோழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்வட விரிவுபடுேத்ுேல் 

o கற்றலில் ேரமாகவும் சிறந்தும் விளங்குேல் 

o வாழ்க்வக முழுவதும் கற்றல் கலாசச்ாரே்வே தமம்படுேத்ுேல் 
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மைத்ரீ திறன்மிகு அனல் மின் நிமலயத் திட்டை் 

 பிரேமர ் நதரந்திர தமாடி மற்றும் வங்காளதேசப் பிரேமர ் தஷக் ஹசீனா ஆகிதயார ்

இவணந்து வமேர்ீ திறன்மிகு அனல் மின் நிவலயேத்ின் முேல் அலகிவனச ் சமீபே்தில் 

கோடங்கி வவே்ேனர.் 

 இது வங்காளதேசேத்ின் குல்னா பிரிவின் பாகரஹ்ாட் மாவட்டே்தில் ராம்பால் என்ற 

இடேத்ில் அவமந்துள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் சலுவக நிதித் திட்டேத்ின் கீழ் உருவாக்கப் படுகிறது. 

 

7ைது கிழக்குப் சபாருளாதார ைன்றை் 

 இது ரஷ்யாவின் விளாடிதவாஸ்தடாக் நகரில் நவடகபற்றது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான கருேத்ுரு, ‘பல்முவன உலகேத்ிற்கான பாவேயில்’ என்போகும். 

 ரஷ்யாவின் கோவலதூர கிழக்குப் பகுதிகளில் முேலீட்வட ஊக்குவிக்கும் ஒரு 

தநாக்கேத்ிற்காக 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்ே மன்றமானது நிறுவப்பட்டது. 

 ரஷ்யாவின் கோவலதூர கிழக்குப் பகுதிகளில் இந்தியாவிற்குே் தேவவயான பல 

கபட்தராலிய வளங்கள் உள்ளன. 

 இந்நகரில் ேனது தூேரகே்வேே் நிறுவிய முேல் நாடு இந்தியாவாகும். 

 

 

ெரை்ஜதெ சுற்றுலா விருது 2023 

 பசிபிக் பகுதி சுற்றுலா எழுே்ோளர ் சங்கேத்ினால் வழங்கப்படும் (PATWA) 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கலாசச்ாரம் சாரந்்ே சிறந்ே சுற்றுலாத் ேளே்திற்கான சரவ்தேசப் பயண 

விருதிவன தமற்கு வங்காளம் கபற உள்ளது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் உலகச ் சுற்றுலா அவமப்பின் (UNWTO) ஒரு துவண 

உறுப்பினர ்அகமப்பாகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 09 ஆம் தேதியன்று கஜரம்னியின் கபரல்ின் நகரில் நவடகபற 

உள்ள உலகச ் சுற்றுலா மற்றும் விமானப் தபாக்குவரே்துே் ேவலவரக்ளின் உசச்ி 

மாநாட்டில் இந்ே விருோனது வழங்கப்படும். 

 கோடரந்்து இரண்டாவது முவறயாக, உலகப் பயண விருதுகளில், 2022 ஆம் ஆண்டின் 

கரீபியன் பகுதியின் முன்னணிை் கலாசச்ாரச ் சுற்றுலாத் ேளமாக கியூபா குடியரசுே் 

தேரந்்கேடுை்கப் பட்டுள்ளது. 
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உலகப் பால்ைள உெச்ி ைாநாடு 2022 

 சரவ்தேசப் பால் பண்வணை் கூட்டவமப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டு உலகப் பால்வள உசச்ி 

மாநாட்டிவனத் தேசியத் ேவலநகரப் பிராந்தியே்தில் உள்ள கிதரட்டர ் கநாய்டாவில் 

இந்திய அரசு நடே்ேவுள்ளது. 

 1974 ஆம் ஆண்டில் புது கடல்லியில் நவடகபற்ற உலகப் பால்வள உசச்ி மாநாை்டிற்குப் 

பிறகு இந்தியாவில் இந்ே மாநாடு நவடகபற உள்ளது. 

 உலகப் பால் உற்பேத்ியில் இந்தியா 23% பங்களிப்வப வழங்கி, உலகின் மிகப்கபரிய பால் 

உற்பே்தியாளராக உள்ளது. 

 பால் உற்பேத்ியில் முன்னணியில் உள்ள முேல் 3 மாநிலங்கள் உேே்ரப் பிரதேசம், 

ராஜஸ்ோன் மற்றும் மே்தியப் பிரதேசம் ஆகியனவாகும். 

 

இராணி இரண்டாை் எலிெசபத் 

 இராணி இரண்டாம் எலிசகபே் அவரக்ள் ேனது 96 வயதில் ஸ்காட்லாந்தின் பால்தமாரலில் 

காலமானார.் 

 இவர ்1952 ஆம் ஆண்டு முேல் 70 ஆண்டுகள் வவர இங்கிலாந்தில் ஆட்சி கசய்ோர.் 

 இவர ் உலகின் மிக வயோன மன்னர ் மற்றும் பிரிட்டனின் நீண்ட காலம் ஆட்சி கசய்ே 

மன்னர ்ஆவார.் 

 2015 ஆம் ஆண்டில், இராணி எலிசகபே் ேனது முப்பாட்டி இராணி விக்தடாரியா 

அவரக்ளின் ஆட்சிை் காலே்திவன விஞ்சி, நீண்ட காலம் பணியாற்றிய பிரிட்டிஷ் மன்னர ்

என்ற கபருவமவயப் கபற்றார.் 

 இந்ே ஆண்டு, அவர ் உலகிதலதய நீண்ட காலம் ஆட்சி கசய்ே இரண்டாவது மன்னர ்

ஆனார.் 

 இவர ் காமன்கவல்ே் அகமப்பின் ேவலவராகவும், இங்கிலாந்து தேவாலயேத்ின் ஒரு 

உயரந்ிவல ஆளுநராகவும் பணியாற்றினார.் 

 இராணியின் மரணச ் சடங்குகள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் அரியவணயில் சாரல்ஸ் (73) 

அவரக்வள நியமிப்பேற்கானத் திட்டங்கள் முவறதய ஆபதரஷன் இலண்டன் ப்ரிஜ் 

மற்றும் ஆபதரஷன் ஸ்பிரிங் வடட் என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளன. 

 இரண்டாம் எலிசகபே் மகாராணியின் நிவனவாக கசப்டம்பர ் 11 ஆம் தேதியன்று முழு 

நாளும் அரசத் துக்க நாளாக இந்திய அரசு அறிவிேே்து. 
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இந்தியா-ைங்காளஜதெை் விரிைான சபாருளாதாரக் கூட்டு ஒப்பந்தை் 

 இந்தியா மற்றும் வங்காளதேசம் ஆகியவவ விவரவில் இருேரப்பு விரிவான 

கபாருளாோரை் கூட்டு ஒப்பந்ேம் கோடரப்ான தபசச்ுவாரே்்வேகவளே் கோடங்க 

உள்ளன. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில், கேற்காசியாவில் இந்தியாவின் மிகப்கபரிய வரே்ே்கப் 

பங்குோரராகவும், உலகளவில் இந்திய ஏற்றுமதிக்கான நான்காவது கபரிய நாடாகவும் 

வங்காளதேசம் உருகவடுே்துள்ளது. 

 இந்தியா வங்காளதேசேத்ின் இரண்டாவது கபரிய வரே்ே்கப் பங்குோரராகவும், 

ஆசியாவிதலதய அேன் மிகப்கபரிய ஏற்றுமதிச ்சந்வேயாகவும் உள்ளது. 

 விரிவான கபாருளாோரை் கூட்டு ஒப்பந்ேம் ஆனது இரு நாடுகளுக்கும் இவடயிலான 

வரே்்ேக இவடகவளிவயக் குவறப்பகத ஒரு முக்கிய தநாக்கமாை  கைாண்டு அே்துடன் 

சரக்குகள், தசவவகள் மற்றும் முேலீட்டு வரே்்ேகே்தில் கவனம் கசலுே்ேவும் வாய்ப்பு 

உள்ளது. 

 

 

ஜகாக்ரா-சைந்நீர ்ஊற்றுப் பகுதி 

 கிழக்கு லடாக்கின் தகாக்ரா-கவந்நீர ்ஊற்றுப் பகுதியில் உள்ள 15வது தராந்துப் பகுதியில் 

(PP-15) இருந்து இந்திய மற்றும் சீனப் பவடகள் கவளிதயறே் கோடங்கி உள்ளன. 

 உஸ்கபகிஸ்ோனில் நவடகபற்ற ஷாங்காய் ஒேத்ுவழப்பு அவமப்பு (SCO) உசச்ி 

மாநாட்வட முன்னிட்டு இந்ே நடவடிக்வகயானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 PP-15 என்பது லடாக்கில் உள்ள 65 தராந்துப் பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

 கவந்நீர ் ஊற்றுப் பகுதியானது சாங் கசன்தமா ஆற்றின் வடக்தக உள்ளசதாடு அது 

தகாக்ரா பாதுகாப்பு எல்வலப் பகுதியானது தராந்துப் பகுதிக்குக் கிழக்தக உள்ளது. 

 இந்தப் பகுதி பாங்தகாங் ேத்சா ஏரிக்கு வடக்தகயும், கல்வான் பள்ளே்ோக்கின் கேன் 

கிழக்தகயும் அவமந்துள்ள காரதகாரம் மவலேக்ோடருக்கு வடக்தக உள்ளது. 
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IRENA அறிக்மக 

 சரவ்தேசப் புதுப்பிக்கேே்க்க எரிசக்தி நிறுவனம் (IRENA), "ஆற்றல் மாற்றே்திற்கான உயிரி 

ஆற்றல்: நிவலே் ேன்வமவய உறுதி கசய்ேல் மற்றும் ேவடகவளச ் சமாளிேே்ல்" என்ற 

அறிக்வகவய கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது நிவலயான உயிரி ஆற்றல் தமம்பாட்டின் நிவலவய வழங்குவவே தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 உயிரி ஆற்றல் என்பது நாம் உயிரி எரிகபாருவள எரிக்கும் தபாது உருவாகும் புதுப்பிக்கே் 

ேக்க ஆற்றலின் ஒரு வடிவமாகும். 

 ேற்தபாது உலகளவில் புதுப்பிக்கேே்க்க ஆற்றல் நுகரவ்ில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உயிரி 

ஆற்றல் ஆகும். 

 உயிரி ஆற்றல் ஆனது, பல்லுயிர ் இழப்பு, உணவுப் பாதுகாப்பின்வம மற்றும் காடழிப்பு 

தபான்ற எதிரம்வறயான சுற்றுசச்ூழல், சமூகம் மற்றும் கபாருளாோரத் ோக்கங்கவள 

ஏற்படுேே்லாம் என்று இந்ே அறிக்வக கூறுகிறது. 
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இலண்டன் பிரிட் ் நடைடிக்மக 

 பிரிட்டனில் நீண்ட காலம் ஆட்சி கசய்ே அரசியான இரண்டாம் எலிசகபே் கசப்டம்பர ்08 

ஆம் தேதியன்று காலமானார.் 

 திட்டமிட்டச ் சடங்குகள் மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகள் மற்றும் அரச சிம்மாசனேத்ின் 

அடுே்ே உரிவமயாளர ்உள்ளிட்ட கநறிமுவறகள் இலண்டன் பிரிை்ஜ் நடவடிக்வக என்று 

அவழக்கப்படுகிறது. 

 ஆனால் அரசி ஸ்காட்லாந்தில் இருந்ே தபாது இறந்ோல் யூனிகாரன்் நடவடிக்வக 

எனப்படும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் அப்தபாது நவடமுவறயில் இருந்ேன. 

 யூனிகாரன்் நடவடிக்வக என்ற கசால் ஆனது முேன்முேலில் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

கவளியான எடின்பரக்் பாராளுமன்ற இவணய ஆவணங்களில் பயன்படுே்ேப்பட்டது. 

 

 

ஐக்கியப் ஜபரரசின் அரியமண 

 இரண்டாம் எலிசகபே் மகாராணியின் மவறவவே் கோடரந்்து, மூன்றாம் சாரல்ஸ் 

ஐக்கியப் சபரரசின் அரியவணயில் பேவி ஏற்கிறார.் 

 73 ஆம் வயதில், பிரிை்டிஷ் அரியகணயில் ஏற்றப் பை்ை மிை வயதான பிரிை்டிஷ் மன்னராை 

சாரல்ஸ் இருப்பார ்எனை் ைருதப் படுகின்றார.் 

 பிரிை்டிஷ் வரலாற்றில் அரியகண ஏறுவதற்ைாை இவர ் மிை நீண்ை ைாலம் ைாதத்ிருந்து 

உள்ளார.்  
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 ஐக்கியப் சபரரகசத் ேவிர, ஆஸ்திதரலியா, கனடா, ஜவமக்கா, நியூசிலாந்து மற்றும் 

பப்புவா நியூ கினியா உள்ளிட்ட 14 நாடுகளின் அரசுே ் ேவலவராகவும் சாரல்ஸ் பணி 

ஆற்றுகிறார.் 

 சாரல்ஸின் மூே்ே வாரிசான இளவரசர ் வில்லியம், ேற்தபாது அரியவண ஏறுவேற்கான 

வாரிசு வரிவசயில் முேலிடேத்ில் உள்ளார.் 

 இவர ் தவல்சின் இளவரசர,் காரன்்வால் பிரபு, தகம்பிரிட்ஜ் பிரபு ஆகிய பட்டங்கவளப் 

கபற்றுள்ளார.் 

 

 

பயிர ்ைற்றுை் உணவுப் பாதுகாப்பு ைதிப்பீட்டுத் திட்ட அறிக்மக 

 உணவு மற்றும் தவளாண்வம அவமப்பு (FAO) மற்றும் உலக உணவுே ் திட்டம் (WFP) 

ஆகியவவ இவணந்து இந்ே அறிக்வகவய கவளியிட்டுள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில், வருடாந்திர உணவுப் பண வீக்கம் சுமார ் 94 

சேவீேமாக இருந்ேது. 
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 முக்கியப் பிரோன உணவான அரிசியின் உற்பே்தி 2022 ஆம் ஆண்டில் 3 மில்லியன் 

கமட்ரிக் டன்னாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 இது 2017 ஆம் ஆண்டு வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட அறுவவடக்குக் காலேத்ிற்குப் பிறகு 

மிகக் குவறவான அளவாகும். 

 இலங்வகயில் வாழும் சுமார ் 6.3 மில்லியன் மக்கள் மிேமான மற்றும் கடுவமயான 

உணவுப் பாதுகாப்பின்வமவய எதிர ்ககாண்டு வருகின்றனர.் 

 கால்நவடத் தீவனமாகப் பயன்படுே்ேப்படும் மக்காச ் தசாளேத்ின் உற்பேத்ி கடந்ே 5 

ஆண்டுைளின் சராசரிவய விட 40 சேவீேம் குவறவாக உள்ளது. 

 

"நவீன கால அடிமைத்தனத்தின் உலகளாவிய ைதிப்பீடுகள்" அறிக்மக 

 நவீன கால அடிவமே் ேனேத்ிற்கான 2021 ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய மதிப்பீடுகள், 

சரவ்தேசத் கோழிலாளர ்அவமப்பினால் சமீபேத்ில் கவளியிடப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், 50 மில்லியன் மக்கள் நவீன கால அடிவமே்ேனே்தில் வாழச ்

கசய்கின்றனர.்  

 அவரக்ளில் 28 மில்லியன் தபர ் கட்டாய உவழப்பு முவறயிலும், 22 மில்லியன் தபர ்

கட்டாயத் திருமண வாழ்வியல் முகறயிலும் சிக்கியுள்ளனர.் 

 அவனே்து கட்டாயே ் கோழிலாளரக்ளில் 52 சேவீேம் தபர ் தமல்-நடுேே்ர அல்லது உயர ்

வருமானம் உள்ள நாடுகளில் காணப்படுகின்றனர.் 

 86 சேவீே அளவிலான கட்டாய உவழப்பு முவற ேனியார ்துவறயில் காணப்படுகிறது. 

 வணிக ரதீியிலான பாலியல் சுரண்டல் ேவிர மற்ற துவறகளில் காணப்படும் கட்டாய 

உவழப்பு முவறயானது அவனே்து வவகயான கட்டாய உவழப்பு முவறயில் 63 சேவீேம் 

ஆக உள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய மதிப்பீடுகளுடன் ஒப்பிடும் தபாது 2021 ஆம் ஆண்டில் 6.6 

மில்லியன் மக்கள் கட்டாயே் திருமண முவறயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 புலம்கபயரந்்ே கோழிலாளரக்ள் புலம்கபயரந்்தோர ் அல்லாே வயது வந்ே 

கோழிலாளரக்வள விட மூன்று மடங்கு அதிகமாகை் கட்டாய உவழப்பு முவறயில் 

உள்ளனர.் 
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JIMEX 2022 

 இந்தியை் கடற்பவடயால் நடேே்ப்படும் ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றுை்கு 

இவடயிலான ஆறாவது கடல்சாரப்் பயிற்சியானது (JIMEX 22) வங்காள விரிகுடா ைைல் 

பகுதியில் கோடங்கியது. 

 JIMEX 22 விசாகப்பட்டினேத்ில் கடல் பரப்பில் நவடகபறும் பயிற்சிகள் மற்றும் துவறமுகப் 

பகுதியில் நவடகபறும் பயிற்சிகள் என்று இரண்டு கட்டப் பயிற்சிகவள உள்ளடக்கியது. 

 இந்ே ஆண்டிற்ைானப் பயிற்சியானது JIMEX பயிற்சியின் 10வது ஆண்டு நிவறவவக் 

குறிக்கிறது. 

 இந்ேை் கடல்சார ்பயிற்சியானது ஜப்பானில் 2012 ஆம் ஆண்டில் கோடங்கியது. 

 இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இவடயிலான அரசுமுவற உறவுகளின் 70வது ஆண்டு 

விழாவுடன் இந்ேப் பயிற்சியானது ஒன்றிவணந்து நவடகபறுகிறது. 

 

 

ககாடு பயிற்சி – 2022 

 

 இது ஆஸ்திதரலியாவின் வடக்குப் பிரதேசே்தின் ேவலநகரான டாரவ்ினில் 

ஆஸ்திதரலியை் கடற்பவடயால் நடே்ேப் படும் ஒரு பன்னாட்டுப் பயிற்சியாகும். 
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 இந்தியை் கடற்பவட சாரப்ாக ஐஎன்எஸ் சே்புரா கப்பல் மற்றும் P8 I ரக கடல்சார ்தராந்து 

விமானங்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்தகற்கின்றன. 

 இந்ே சரவ்தேசப் பயிற்சியின் கருேத்ுரு, ‘கூட்டாண்வம, ேவலவம மற்றும் நட்பு’ என்பது 

ஆகும். 

 முேலாவது ககாடு பயிற்சியானது 1993 ஆம் ஆண்டில் நவடகபற்றது. 

 

22ைது ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பு நாடுகளின் அரெத் தமலைரக்ளின் உெச்ி 

ைாநாடு 

 22வது ஷாங்காய் ஒேத்ுவழப்பு அவமப்பு நாடுகளின் அரசே் ேவலவரக்ளின் உசச்ி 

மாநாடானது சமரக்ண்டில் நவடகபற்றது. 

 ஷாங்காய் ஒேத்ுவழப்பு அவமப்பானது ேனது முேலாவது தநரடி உசச்ி மாநாட்வட 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உஸ்கபகிஸ்ோன் நாட்டில் நடேத்ியது. 

 உஸ்கபகிஸ்ோன் அரசானது எட்டு உறுப்பினரக்வளக் ககாண்ட ஷாங்காய் ஒேத்ுவழப்பு 

அவமப்பின் சுழற்சி முவறயிலான ேவலவமப் பேவிவய இந்தியாவிடம் ஒப்பவடே்ேது. 

 இந்ே உசச்ி மாநாட்டில் ஷாங்காய் ஒே்துவழப்பு அவமப்பின் 2022-2023 ஆண்டிற்கான 

முேலாவது சுற்றுலா மற்றும் கலாசச்ாரத் ேவலநகரமாக வாரணாசி நகரம் கபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியா மற்றும் ஷாங்காய் ஒேத்ுவழப்பு அவமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு 

இவடதய சுற்றுலா, கலாசச்ாரம் மற்றும் மனிோபிமானம் சாரந்்ேத் ேகவல்கவளப் 

பரிமாறிக் ககாள்வவே ஊக்குவிக்கும். 

 அந்ே அவமப்பின் ேவலவராக இந்தியா 2023 ஆம் ஆண்டில் ஷாங்காய் ஒேத்ுவழப்பு 

அவமப்பின் அடுே்ே உசச்ி மாநாட்வட நடே்ே உள்ளது. 
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கிரன்ீ ஃபின்ஸ் மையை் 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அவமப்பு மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியேத்ிவனச ்

தசரந்்ே கோண்டு நிறுவனமான ரஃீப் தவாரல்்டு அறக்கட்டவள ஆகியவவ இவணந்து 

நிவலயான கடல்சார ்சுற்றுலாவவ தமம்படுேே்ச ்கசய்வேற்காக சவண்டி கிரன்ீ ஃபின்ஸ் 

என்ற வமயேத்ிவனே் கோடங்கியுள்ளன. 

 இதுசவ இம்மாதிரியிலான முேல் வவகயான உலகளாவியை் கடல்சார ்சுற்றுலாே் துவற 

ேளமாகும். 

 உலககங்கிலும் உள்ள கடலில் மூழ்குேல் மற்றும் சுவாசக் குழாய் மூலம் உள்நீசச்ல் 

தமற்ககாள்ளுேல் தபான்ற சாகச வசதிகவள வழங்கும் நிறுவனங்கள், கடல்சார ்

சுற்றுலாவின் நிவலேே்ன்வமவய தமம்படுேத்ும் சரவ்தேச அளவிலான சிறந்ே 

நவடமுவறகவளச ் கசயல்படுேத்ுவேன் மூலம் அவற்றின் அன்றாட நவடமுவறகளில் 

எளிவமயான, கசலவு குவறந்ே மாற்றங்கவள தமற்ககாள்ள இது உேவும். 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அவமப்புடன் இவணந்து ரஃீப் தவாரல்்டு 

அறக்கட்டவள மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

இந்திய பசிபிக் முத்தரப்பு ஜைை்பாட்டு கூட்டுறவு நிதி 

 இந்திய பசிபிக் முே்ேரப்பு தமம்பாட்டுை் கூட்டுறவிவன நிறுவுவேற்கு இந்தியா மற்றும் 

பிரான்சு ஆகிய நாடுகள் ஒப்புக் ககாண்டுள்ளன. 

 இது குறிப்பாக சரவ்தேச சூரியசக்திக் கூட்டணியின் கட்டவமப்பில் தமம்பாட்டுே ்

திட்டங்கவள எளிோக்க வழி வகுக்கும். 

 இது இந்தியப் புேே்ாக்க மற்றும் புேக்ோழில் நிறுவனங்களுக்கு, மற்றச ் சமூகங்களின் 

தேவவகளுடன் அவற்றிற்குள்ள கோடரப்ுகவள விளக்குவேற்காை என்று ஒரு ேளே்வே 

வழங்குகிறது. 

 பூடான், பப்புவா நியூ கினியா மற்றும் கசனகல் ஆகிய நாடுகளில் இந்தியா மற்றும் 

பிரான்சு ஆகியவவ இவணந்து ஏற்படுே்தும் ோக்கே்வே கவளிக்காட்டும் மூன்று 

நாடுகளில் சரவ்தேச சூரியசக்தி கூட்டணி ேற்தபாது திட்டங்கவள உருவாக்கியுள்ளது. 

 

ஜைை்படுத்தப் பட்ட ஜைதி செல் ஆற்றல் ஜெமிப்புக்கான ஜதசியத் திட்டை் 

 தமம்படுத்தப் பட்ட தவதி கசல் மின்கல அடுக்குகள் துவறயில் ேற்தபாவேய நிவல 

மற்றும் எதிரக்ாலப் தபாக்குகள் குறிே்ே ஒரு அறிக்வகவய நிதி ஆதயாக் அவமப்பு 

சமரப்்பிே்ேது. 

 உள்நாட்டுப் கபாருளாோர மதிப்வப உருவாக்குவதில் தமம்படுதத்ப் பட்ட தவதி கசல் 

ஆற்றல் தசமிப்பு மீோன உற்பே்தி ஊக்குவிப்புே் திட்டேத்ின் சாே்தியமானப் பங்கிவன 

இந்ே அறிக்வக வலியுறுேத்ுகிறது. 

 இந்ே அறிக்வகயில் பரிந்துவரக்கப்பட்ட ககாள்வககள் மற்றும் சலுவககள் முன்னணி 

மின்கல அடுக்கு உற்பேத்ியாளரக்ள் இந்தியாவில் முேலீடு கசய்ய வழி வகுக்கும். 

 கனரகத் கோழில் துவற மற்றும் கபாது நிறுவனங்கள் துகற அவமசச்கம் ஆனது 

தமம்படுத்தப் பட்ட தவதியியல் கசல் (ACC) ஆற்றல் தசமிப்பு மீோன தேசியத் 

திட்டேத்ிற்கான முேன்வம அவமசச்கமாகும். 
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 தமம்பட்ட தவதி கசல்களின் உற்பேத்ியானது மின்சார வாகனங்களின் உற்பே்தி மற்றும் 

பயன்பாட்வட எளிோக்கும். 

 

 

உலக ஆற்றல் ஜைமலைாய்ப்பு அறிக்மக 

 சரவ்தேச எரிசக்தி முகவமயானது (IEA) உலக எரிசக்தி ஆற்றல் அறிக்வகவய 

கவளியிட்டது. 

 இந்த முேலாவது உலக ஆற்றல் தவவலவாய்ப்பு அறிக்வகயானது, உலகளாவிய ஆற்றல் 

கசயல்பாட்டு அவமப்பின் முேல் விரிவான அறிக்வகயாகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில், எரிசக்தி துவற மற்றும் அேனுடன் கோடரப்ுவடய பிற துவறகளில் 65 

மில்லியன் மக்கள் தவவலவாய்ப்பு கபற்றுள்ளனர.் 

 உலககங்கிலும் உள்ள முவறசார ்தவவலவாய்ப்புகளில் இது இரண்டு சேவிகிேம் ஆகும். 

 இந்ேே் துவறயில் தநரடியாக 41 மில்லியன் மக்கள் தவவலவாய்ப்புப் கபற்றசதாடு, 24 

மில்லியன் தபர ் வாகன உற்பே்தி தபான்ற ஆற்றலின் இறுதிப் பயனர ் பயன்பாட்டுே் 

துவறகளிலும் தவவலவாய்ப்புைகளப் கபற்றுள்ளனர.் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் ஆற்றல் துவற முழுவதும் பணியமரே்்ேப்பட்ட நபரக்ளின் 

எண்ணிக்வக 1.3 மில்லியன் ஆக அதிகரிே்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் இது 6 சேவீேம் அதிகரிக்கலாம். 

 2019 ஆம் ஆண்டில், 50 சேவீே ஆற்றல் துவற சாரந்்ே பணியாளரக்ள் தூய்வமயான எரி 

சக்தித் கோழில்நுட்பங்கவள உருவாக்குவதில் பணியமரே்்ேப்பட்டனர.் 

 புவேபடிவ எரிகபாருட்களில், 2019 ஆம் ஆண்டில் எண்கணய் விநிதயாகே் துவறயில் 8 

மில்லியன் கோழிலாளரக்ள் பணியமரே்ே்ப்பட்டுள்ளோல் அதிகளவுத் கோழிலாளரப்் 

பங்தகற்பிவன இேத்ுவற ககாண்டுள்ளது. 
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 இது 2021 ஆம் ஆண்டில் 7.1 மில்லியன் ஆக குவறந்துள்ளசதாடு 2022 ஆம் ஆண்டில் இது 

சற்று அதிகரிக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 எரிசக்தி முேலீடு 2022 ஆம் ஆண்டில் எட்டு சேவிகிேம் அதிகரிே்து 2.4 டிரில்லியன் 

டாலரக்வளே் கோடும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

முதலாைது முத்தரப்பு அமைெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

 இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் ேங்களது முேலாவது 

முே்ேரப்பு அவமசச்ரக்ள் சந்திப்பிவன நடே்தின. 

 அவவ உேத்ிசார ் பங்குோர நாடுகள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சவபயின் 

உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு இவடதயயான கருேத்ுகளின் "அவ்வப்தபாது பரிமாறிக் 

ககாள்ளுேல்" மீது கவனம் கசலுேத்ுவேன் மூலம் உே்தி சாரந்்ே சில நடவடிக்வககவள 

தமற்ககாள்வேற்கான புதிய மற்றும் சமகால வழிமுவறகள் பற்றி விவாதிே்ேன. 
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ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெமபயின் 77ைது அைரவ்ு 

 ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ்சவபயின் 77வது அமரவ்ானது கசப்டம்பர ்13 ஆம் தேதி அன்று 

நவடகபற்றது. 

 இந்ே அமரவ்ின் கருே்துரு, "ஒரு முக்கியத ் ேருணம்: ஒன்தறாகடான்று பிவணந்ே 

சவால்களுக்கு ஏற்ப மாறி வரும் தீரவ்ுகள்" என்போகும். 

 இந்ே வருடாந்திரப் கபாது விவாேே்தில் பங்தகற்று முேலில் உவரயாற்றும் உரிவம உள்ள 

ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் உறுப்பினர ்நாடு பிதரசில் ஆகும். 

 1955 ஆம் ஆண்டில் நவடகபற்ற 10வது ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் அமரவ்ிலிருந்து 

கிட்டேே்ட்ட 70 ஆண்டுகளாக இந்ே நாடு முேன்வமப் தபசச்ாளராக உள்ளது. 

 இந்ே அமரவ்ிவன ஏற்பாடு கசய்கின்ற அகமரிக்க நாடானது இந்ே அமரவ்ில் 

இரண்டாவோக உவரயாற்றும் ஒரு நாடாகும். 

 

கிழக்காசிய உெச்ி ைாநாடு 

 கம்தபாடியாவின் சீம் ரீப் நகரில் நவடகபற்ற கிழக்காசிய உசச்ி மாநாட்டின் 

கபாருளாோர அவமசச்ரக்ள் சந்திப்பில் இந்தியாவின் வரே்ே்கம் மற்றும் கோழில் துவற 

அவமசச்ர ்அனுப்ரியா பதடல் பங்தகற்றார.் 

 இந்ேச ்சந்திப்பில் ஆசியான் அவமப்பின் 10 உறுப்பினர ்நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா, சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், நியூசிலாந்து, கேன் ககாரியா, ரஷ்யா மற்றும் 

அகமரிக்கா உள்ளிட்ட எட்டு பங்குோர நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் ஆகிதயார ் கலந்து 

ககாண்டனர.் 

 கிழக்காசிய உசச்ி மாநாடு (EAS) என்பது இந்திய-பசிபிக் பிராந்திய நாடுகளின் உேத்ி சார ்

தபசச்ுவாரே்்வேக்கான முேன்வம மன்றமாகும். 

 

இந்திய-பசிபிக் இராணுை ஜைலாண்மை கருத்தரங்கை் 

 இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியேத்ின் மிகப்கபரிய ேவரப்பவட மாநாடானது வங்காள 

தேசேத்ின் பிரேமர ்தஷக் ஹசீனா ேவலவமயில் நடே்ேப்பட்டது. 

 இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியேத்ில் அவமந்துள்ள 24 நாடுகவளச ் தசரந்்ே இராணுவே் 

ேவலவரக்ள் டாக்கா நகரில் நவடகபற்ற இந்திய-பசிபிக் இராணுவ தமலாண்வமக் 

கருேே்ரங்கில் (IPAMS) பங்தகற்றனர.் 

 47வது இந்திய-பசிபிக் இராணுவ தமலாண்வம கருே்ேரங்கமானது, இந்தியாவில் 

நவடகபற உள்ள நிகலயில், இரண்டு ஆண்டிற்கு ஒரு முவற நவடகபறும் இந்திய-பசிபிக் 

இராணுவே் ேவலவரக்ள் மாநாட்டில் இந்தியா அேன் ேவலவமேத்ுவே்திவனப் பகிரந்்து 

ககாள்ள உள்ளது.  

 

உலக தூய்மை ஆற்றல் நடைடிக்மக ைன்றை் 

 அகமரிக்காவில் உள்ள பிட்ஸ்பரக்் நகரில் நவடகபற்ற உலகத ் தூய்வம ஆற்றல் 

நடவடிக்வக மன்றேத்ில் பங்தகற்க உள்ள இந்தியக் குழுவிற்கு மே்திய அறிவியல் மற்றும் 

கோழில்நுட்ப அவமசச்ர ்ஜிதேந்திர சிங் அவரக்ள் ேவலவம ோங்குகிறார.் 
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 தூய்வமயான எரிசக்தி கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கசயலாக்கேத்ிவன விவரவு படுேே்ச ்

கசய்வேற்கான வழிகவளப் பற்றி விவாதிக்க 30 நாடுகவளச ்தசரந்்ே அவமசச்ரக்ள் இந்ே 

நிகழ்வில் பங்தகற்க உள்ளனர.் 

 

ைட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு ொராத முக்கிய நட்பு நாடு அந்தஸ்து 

 அகமரிை்ை அதிபர ்சஜா பிைன், வை அை்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பு சாராத முை்கிய நை்பு 

நாடு என்ற அந்தஸ்திலிருந்து ஆப்ைானிஸ்தான் நாை்டிகன விலை்கியுள்ளார.் 

 தாலிபான்ைள் அகமப்பானது, ஒரு வருைதத்ிற்கு முன்பு ைாபூல் நைரில் அதிைாரத்கதை் 

கைப்பற்றியது. 

 2012 ஆம் ஆண்டில் அகமரிை்ைா, ஆப்ைானிஸ்தான் நாை்டிகன ஒரு முை்கிய வை 

அை்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பிகனச ்சாராத நை்பு நாைாை அறிவிதத்து. 

 இது இரு நாடுைளும் பாதுைாப்பு மற்றும் கபாருளாதார உறகவப் சபணுவதற்ைான 

வழியிகன வகுதத்து.  

 இந்த அந்தஸ்தானது ஆப்ைானிஸ்தான் நாை்டிற்குப் பாதுைாப்பு மற்றும் பாதுைாப்பு 

கதாைரப்ான உதவி மற்றும் உபைரணங்ைளின் அடிப்பகையில் பல வசதிைள் மற்றும் 

சலுகைைகள வழங்கியது. 

 வை அை்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பு சாராத முை்கிய நை்பு நாடு என்ற அந்தஸ்தானது 

முதன்முதலில் 1987  ஆம் ஆண்டில் உருவாை்ைப்பை்ைது. 

 ஆப்ைானிஸ்தான் நாை்டிற்கு வழங்ைப்பை்ை இந்த அந்தஸ்து திரும்பப் கபறப் பை்ைால், 18 

முை்கிய வை அை்லாண்டிை் ஒப்பந்த அகமப்பு சாராத முை்கிய நை்பு நாடுைகள அகமரிை்ைா 

கைாண்டிருை்கும். 

 

 

லெச்ின் ைழித் தடத்தில் ஜைாதல் 

 சமீபதத்ில் எல்கலயில் நைந்த சமாதலில் அரம்ீனியா மற்றும் அஜரக்பஜான் நாை்டு 

வீரரை்ள் கைால்லப் பை்ைனர.் 
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 இந்த இரண்டு முன்னாள் சசாவியத் குடியரசு நாடுைளும் நாசைாரச்னா-ைராபாை் 

பிராந்தியதத்ின் சரச்க்சை்குரியப் பிரசதசத்தின் மீது நீண்ை ைாலமாை சமாதல்ைளில் 

ஈடுபை்டுள்ளன. 

 இந்தச ் சரச்க்சை்குரியப் பிரசதசமானது சரவ்சதச அளவில் அஜரக்பஜானின் ஒரு 

பகுதியாை அங்கீைரிை்ைப் பை்டுள்ளது.  

 ஆனால் தற்சபாது இந்தப் பகுதியானது அரம்ீனிய நாை்டின் பிரிவிகனவாதிைளின் 

ைை்டுப்பாை்டில் உள்ளது. 

 லசச்ின் வழிதத்ைமானது அஜரக்பஜானின் லசச்ின் மாவை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 ஆனால் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் நாசைாரச்னா-ைராபாை் சபார ்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் படி 

ரஷ்யாவின் அகமதி ைாை்கும் பகையின் ைை்டுப்பாை்டின் கீழ் இது இருந்து வந்தது. 

 லசச்ின் மாவை்ைம் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ை் 26 ஆம் சததியன்று அஜரக்பஜானின் 

ைை்டுப்பாை்டின் கீழ் திரும்பியது. 

 சமீபதத்ிய சமாதலானது, 2020 ஆம் ஆண்டு சமாதல்ைளுை்குப் பிறகு அரம்ீனியா மற்றும் 

அஜரக்பஜான் ஆகியவற்றுை்கு இகைசய பிளவு ஏற்படுவதற்ைான ஒரு கைடுவாை 

இருந்தது. 

 ரஷ்யாவால் ஏற்படுத்தப்பை்ை ஒரு சமாதான ஒப்பந்தமானது இந்த இரு அண்கை 

நாடுைளுை்கு இகைசயயான 2020 ஆம் ஆண்டின் சபாரிகன முடிவுை்குை் கைாண்டு வந்தது.  

 சமலும், இது அஜரக்பஜானில் உள்ள சில ஆை்கிரமிை்ைப்பை்ை பிரசதசங்ைளில் இருந்து 

அரம்ீனியா தனது பகைைகள திரும்பப் கபற வழி வகுதத்து. 

 

 

கிகாலி திருத்தை் 

 அகமரிை்ை சமலகவயானது ைைந்த 30 ஆண்டுைளில் முதல் முகறயாை சரவ்சதசப் பருவ 

நிகல ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 குளிரப்தனப் கபை்டிைள் மற்றும் குளிரூை்டும் சாதனங்ைளில் கபாதுவாைை் ைாணப் படும் 

புவி கவப்பமயமாை்ைலுை்குை் ைாரணமான கதாழில்துகற இரசாயனங்ைகளப் 

பயன்படுதத்ுவகத இந்த ஒப்பந்தம் படிப்படியாை நீை்ை முயல்கிறது. 
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 கிைாலி ஒப்பந்தம் என்பது பூமியின் ஓசசான் பைலதக்தப் பாதுைாப்பதற்ைான ஒரு முை்கிய 

ஒப்பந்தமான மாண்ை்ரல்ீ கநறிமுகறயின் 2016 ஆம் ஆண்டு திருத்தமாகும். 

 தற்சபாது, கஹை்சராபுசளாசரா ைாரப்ன்ைள் அல்லது HFCைளின் உற்பதத்ி மற்றும் 

பயன்பாை்கைை் ைடுகமயாைை் குகறப்பதற்கு ஒப்புை் கைாண்ை 137 பிற நாடுைளுைன் 

சசரந்்து, 2016 கிைாலி திருதத்தத்ில் அகமரிை்ை நாடும் இகணந்துள்ளது. 

 இந்த இரசாயனங்ைள் ஆற்றல்மிை்ை பசுகம இல்ல வாயுை்ைளாை இருப்பதால், ைாரப்ன் கை 

ஆை்கசகை விை 1,000 மைங்கு கவப்பப் பிடிப்புத ்திறகனை் கைாண்டுப் புவிகய அதிைமாை 

கவப்பமாை்குகிறது. 

 கிைாலி ஒப்பந்தம் கவற்றிைரமாைச ் கசயல்படுத்தப் பை்ைால், இந்த நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் 0.5 டிகிரி கசல்சியஸ் அல்லது சதாராயமாை 1 டிகிரி பாரன்ஹீை் கவப்ப 

மயமாதகல அது தடுை்கும் என்று அறிவியலாளரை்ள் மதிப்பிை்டுள்ளனர.் 

 

 

ைனிதாபிைான உதவி ைற்றுை் ஜபரிடர் நிைாரண கூட்டாண்மை ைழிகாட்டுதல்கள் 

 மனிோபிமான உேவி மற்றும் தபரிடர ் நிவாரண (HADR) கூட்டாண்வம வழி 

காட்டுேல்களில் குவாட் அவமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகள் சமீபேத்ில் வககயழுேத்ு 

இட்டுள்ளன. 

 இது குவாட் கூட்டணியின் விரிவாக்கேவ்ே உறுதி கசய்கிறது. 

 2004 ஆம் ஆண்டின் ேற்காலிக சுனாமி வமயக் குழுவிலிருந்து இந்ே வழிகாட்டுேல்கள் 

தோன்றின. 

 2004 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சுனாமிக்குப் பிறகு, அேற்கான சரவ்தேச நடவடிக்வகயிவன 

வலுப்படுே்துவேற்காக இவவ முயல்கின்றன. 

 இந்ே வழிகாட்டுேல்கள் இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியே்தில் ஏற்படும் தபரழிவுகளுக்கு ஏற்ப 

நடவடிக்வகயிவன தமற்ககாள்வவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளன. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய அந்நியெ ்செலாைணி இருப்பு 

 ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதியுடன் முடிவவடந்ே வாரேத்ில் இந்தியாவின் அந்நியச ் கசலாவணி 

இருப்பானது 6.69 பில்லியன் டாலர ்குவறந்து 564 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கவளியிட்டுள்ள ேரவுகளின்படி, கவளிநாட்டு நாணயச ்

கசாே்துக்கள் 5.8 பில்லியன் டாலர ் என்ற அளவிற்கும், ேங்கதத்ின் வகயிருப்பு 704 

மில்லியன் டாலர ் என்ற அளவிற்கும் சரிந்ேேன் காரணமாக இந்ே வீழ்சச்ியானது 

ஏற்பட்டது. 

 ேற்தபாது அந்நியச ்கசலாவணி இருப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்மாேேத்ிற்குப் 

பிறகு மிகக் குவறவான அளவில் உள்ளது. 

 அந்நியச ் கசலாவணி இருப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 03 ஆம் தேதியன்று 

முடிவவடந்ே வாரேத்ில் 642 பில்லியன் டாலரக்வள எட்டிய தபாது எப்தபாதும் இல்லாே 

அளவுக்கு உயரந்்ேது. 

 அது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு என்று கணிக்கப்பட்ட 14 மாேங்களுக்கும் தமலான 

இறக்குமதிகளுக்குச ்சமமானோகும். 

 ேற்தபாவேய வகயிருப்பு நிவலயானது 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கு என்று கணிக்கப்பட்ட 

சுமார ்9 மாே இறக்குமதிவய ஈடு கசய்யும். 

 இந்தியாவின் அந்நியச ் கசலாவணி வகயிருப்பானது சீனா, சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் 

ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுே்ேபடியாக உலகளவில் நான்காவது கபரியது என்ற 

நிவலயில் உள்ளது. 

 

 

பணவீக்க அட்டைமண 

 கேலுங்கானா, தமற்கு வங்காளம் (8.06%) மற்றும் சிக்கிம் (8.01%) ஆகிய மாநிலங்களில், 

நாட்டின் 6.8% என்ற அளவவ விட அதிகப் பணவீக்கம் பதிவாகியுள்ளது. 

 தகரளா (4.8%), ேமிழ்நாடு (5.01%), பஞ்சாப் (5.35%), கடல்லி (5.56%), மற்றும் கரந்ாடகா (5.84%) 

தபான்ற மாநிலங்களில் சில்லவற விற்பவன விவலகள் 6 சேவீேே்திற்கும் குவறவான 

அளவில் உயரந்்து வருகிறது. 
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 மணிப்பூர,் தகாவா மற்றும் தமகாலயா தபான்ற சிறிய மாநிலங்களின் சராசரிப் 

பணவீக்கம் முவறதய 1.07%, 3.66% மற்றும் 3.84% என்ற நிகலயில் 4% என்ற அளவிற்கும் 

குவறவாக உள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் காலாண்டின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி - 2022/2023 

 புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துகற அவமசச்கத்தின் கீழ் கசயல்படும் தேசியப் 

புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பே்தியின் (GDP) மதிப்பீடுகவள 

கவளியிட்டது. 

 இந்தியாவின் முேல் காலாண்டு கமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தியானது ஒரு தமல் தநாக்கிய 

நகரவ்ிவனக் குறிப்பசதாடு அது 13.5% என்ற அளவில் வளரந்்து வருகிறது 

 கபருந்கோற்றிற்குப் பிந்வேயப் பாதிப்பில் இருந்து இந்தியப் கபாருளாோரம் கோடரந்்து 

மீண்டு வருகிறது. 

 எவ்வாறாயினும், இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் கணிே்துள்ள 2023 ஆம் ஆண்டின் முேல் 

காலாண்டிற்கான 16.2% GDP வளரச்ச்ியுைன் ஒப்பிடுவகயில் இந்ே GDP வளரச்ச்ியின் 

எண்ணிக்வக கணிசமான அளவில் குவறவாக உள்ளது. 

 முந்வேய காலாண்டில் அோவது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி-பிப்ரவரி-மாரச் ்காலேத்ுைன்  

இவே ஒப்பிடுவகயில் ஏப்ரல்-தம-ஜூன் காலாண்டின் கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பே்தி 

அளவானது குறிப்பிடே்ேக்க முன்தனற்றம் கண்டுள்ளது. 

 அதில் இந்தியாவின் கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பே்தி 4.1% மட்டுதம வளரச்ச்ியவடந்ேது 

 கடந்ே ஆண்டு இதே காலாண்டில், அோவது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-தம-ஜூன் காலே்தில் 

இந்தியாவின் கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பேத்ியானது 20.1 சேவீே வளரச்ச்ிவயக் கண்டது. 

 இருப்பினும், கபருந்கோற்று ஏற்பட்ட ஆண்டில் உருவான கபாருளாோரச ் சுருக்கம் 

காரணமாக இந்ே எண்ணிக்வக கபரிோக்கப் பட்டது. 

 இந்ேக் காலாண்டில், ேனியார ்நுகரவ்ு கிட்டே்ேட்ட 26 சேவீே வளரச்ச்ிவயக் கண்டது. 

 தேசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது ரங்கராஜன் ஆவணயே்தின் பரிந்துவரயின் 

தபரில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும். 

 புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துகற அவமசச்கே்தின் (MoSPI) கீழ் தேசிய மாதிரி 

ஆய்வு அலுவலகம் (NSSO) மற்றும் மேத்ியப் புள்ளியியல் அலுவலகம் (CSO) ஆகியவற்வற 

இவணேத்ுத் தேசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது உருவாக்கப் பட்டது. 
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ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் ெரக்கு ைற்றுை் ஜெமை ைரி ைசூல் 

 ஆகஸ்ட் மாேேத்ில் கோடரந்்து ஆறாவது மாேமாக சரக்கு மற்றும் தசவவ வரி வசூல் ரூ.1.4 

டிரில்லியனுக்கு தமல் வசூலாகியுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் தசகரிக்கப்பட்ட கமாே்ே சரக்கு மற்றும் தசவவ வரி 

வருவாய் ஆனது ரூ.1.43 டிரில்லியன் ஆகும். 

 இதில், மே்திய சரக்கு மற்றும் தசவவ வரி ரூ.24,710 தகாடி, மாநில சரக்கு மற்றும் தசவவ 

வரி ரூ.30,951 தகாடி, ஒருங்கிவணந்ே சரக்கு மற்றும் தசவவ வரி ரூ.77,782 தகாடி 

(இறக்குமதி கசய்யப்பட்டப் கபாருட்கள் மீது வசூலான ரூ.42,067 தகாடி உட்பட) மற்றும் 

கசஸ் வரி ரூ.10,168 தகாடி (இறக்குமதி கசய்யப்பட்டப் கபாருட்களின் மீோன ரூ.1,018 

உட்பட) ஆகியவவ அடங்கும். 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாே சரக்கு மற்றும் தசவவ வரி வசூல் ஆனது ரூபாய் 1.67 

டிரில்லியனாக உயரந்்ேது. 
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ைதிப்புமிக்க முதல் 10 இந்திய நிறுைனங்கள் 

 ஆயுள் காப்பீட்டுை் கழக நிறுவனமானது சந்வே மூலேனேத்ின் அடிப்பவடயிலான இந்தப் 

பட்டியலின் முேல் 10 நிறுவனங்களில் இடம் கபறவில்வல. 

 இேற்குப் பதிலாக இதில் பஜாஜ் ஃவபனான்ஸ் மற்றும் அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிய 

நிறுவனங்கள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

 இப்பட்டியலில் ஆயுள் காப்பீட்டுை் கழக நிறுவனமானது 11வது இடேத்ிவனயும் பஜாஜ் 

ஃவபனான்ஸ் 10வது இடே்திவனயும், அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் 9வது இடேத்ிவனயும் 

கபற்றுள்ளன. 

 மதிப்பு மிக்க இந்திய நிறுவனங்களின் பட்டியலில் ரிவலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிகடட் 

17.8 லட்சம் தகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான சந்வே மூலேனேத்ுடன் முேலிடேத்ில் உள்ளது.  

 அவேே் கோடரந்்து டாடா கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ், HDFC வங்கி, இன்ஃதபாசிஸ், 

ஹிந்துஸ்ோன் யூனிலீவர,் ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் பாரே ஸ்தடட் வங்கி (SBI) ஆகியவவ 

உள்ளன. 

 

15ைது ைருடாந்திரத் சதாழிலாளர் ைளக் கணக்சகடுப்பு 

 புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துகற அவமசச்கேத்ின் தேசியப் புள்ளியியல் 

அலுவலகமானது இந்ே அறிக்வகயிவன கவளியிட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி-மாரச் ் மாேங்களில் 15 வயது மற்றும் அேற்கு தமற்பட்ட 

நபரக்ளுக்கான தவவலவாய்ப்பின்வம விகிேமானது நகரப்்புறங்களில் 8.2% அளவாக 

இருந்ேது. 

 கடந்ே 4 ஆண்டுகளில் பதிவான குவறந்ே தவவலவாய்ப்பின்வம விகிேம் இதுவாகும். 

 தேசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது, 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேேத்ில் வருடாந்திரத ்

கோழிலாளர ்வளக் கணக்ககடுப்வப (PLFS) கவளியிடே் கோடங்கியது. 

 தவவலயின்வம அல்லது தவவல வாய்ப்பியின்வம விகிேம் என்பது கோழிலாளர ்

வளே்தில் உள்ள தவவலயில்லாே நபரக்ளின் சேவீேம் என வவரயறுக்கப்படுகிறது. 

 நடப்பு வாராந்திர நிவலயில் நகரப்்புறங்களில் மட்டும் மூன்று மாே இவடகவளியில் 

முக்கிய தவவலவாய்ப்பு மற்றும் தவவலவாய்ப்பின்வமை் குறிகாட்டிகவள (அோவது 

கோழிலாளர ்மக்கள் கோவக விகிேம், கோழிலாளர ்பங்தகற்பு விகிேம், மற்றும் தவவல 

வாய்ப்பின்வம விகிேம்) மதிப்பிடுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஆண்டுதோறும் கிராமப்புறம் மற்றும் நகரப்்புறங்களில் வழக்கமான நிவல மற்றும் 

ேற்தபாவேய வாராந்திர நிவல ஆகிய இரண்டிலும் தவவலவாய்ப்பு மற்றும் தவவல 

வாய்ப்பின்வம குறிகாட்டிகவள மதிப்பிடுவவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 நடப்பு வாராந்திர நிவலயின் கீழ், ஒரு நபர ்ஒரு வாரேத்ில் எந்ேகவாரு நாளிலும் ஒரு மணி 

தநரம் கூட தவவல கசய்யாமல், ஆனால் அந்ே காலை் கட்டே்தில் எந்ேகவாரு நாளிலும் 

குவறந்ேபட்சம் ஒரு மணி தநரம் கூை தவவல தேடினால் அல்லது தவவல கசய்யே் 

ேயாராக இருந்ோல் அவர ்தவவலயற்றவராகக் கருேப்படுவார.் 
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இந்தியாவில் அட்மடெ ்ெந்மத 

 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய வங்கியான பாரே ஸ்தடட் வங்கி (SBI), 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 

மாேம் வவர பற்று அட்வடச ் சந்வேயில் அேன் முன்னணி நிவலவயே் ேக்க வவேத்ுக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இதில் தபங்க் ஆஃப் பதராடா இரண்டாவது இடேவ்ேயும், பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, கனரா 

வங்கி யூனியன் வங்கி மற்றும் பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி ஆகியவவ அடுே்ேடுே்ே 

இடங்கவளயும் கபற்றன. 

 கடன் அட்வடச ்சந்வேயில் HDFC வங்கி முேலிடேத்ில் உள்ளது. 

 இவேே் கோடரந்்து பாரே் ஸ்தடட் வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஆக்சிஸ் வங்கி, ஆரப்ிஎல் வங்கி 

மற்றும் தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி ஆகியவவ உள்ளன. 

 பாரே் ஸ்தடட் வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியவவ கடன் அட்வடச ் கசலவினேத்ில் 

சாேவனகயப் பவடேத்ுள்ளன. 

 PGA Labs நிறுவனம் கோகுே்ேத் ேரவுகளின்படி, ேனியார ்வங்கிகவள விட கபாதுே் துவற 

வங்கிகள் பற்று அட்வடச ்சந்வேயில் அதிக சேவீேப் பங்கிவனக் ககாண்டு உள்ளன. 

 இந்ே நிவலவம கடன் அட்வடச ்சந்வேயில் ேவலகீழாக உள்ளது. 
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இந்தியாவின் விைானப் ஜபாக்குைரத்து 

 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவின் விமானப் தபாக்குவரே்து ஆண்டிற்கு ஏறக் குவறய 7 

சேவீேம் அதிகரிக்கும் என்று விமானத் ேயாரிப்பு நிறுவனமான தபாயிங் நிறுவனம் 

கணிேத்ுள்ளது. 

 கேன்கிழக்கு ஆசியச ்சந்வேயின் வளரச்ச்ி 5.5 சேவீேம், சீனா (5.4 சேவீேம்), ஆப்பிரிக்கா 

(5.4 சேவீேம்) மற்றும் லே்தீன் அகமரிக்கா (4.8 சேவீேம்) என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியா தற்சபாது தவகமாக வளரந்்து வரும் சந்வேகளில் ஒன்றாகும். 

 ேற்தபாது, பட்டியலிடப்பட்ட இரண்டு இந்தியச ்சரக்கு விமான நிறுவனங்களான ஸ்வபஸ் 

கஜட் மற்றும் ஏர ் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவவ தபாயிங் சரக்கு விமானங்கவளப் 

பயன்படுேத்ுகின்றன. 

 

உலகின் 5ைது சபரிய சபாருளாதாரை் 

 ப்ளூம்கபரக்் நிறுவன அறிக்வகயின்படி, இந்தியா இங்கிலாந்வே விஞ்சி 5வது கபரிய 

கபாருளாோரமாக மாறியது. 

 இந்ேக் கணக்கீடானது அகமரிக்க டாலரக்வள (ேற்தபாவேய விவலகள்) 

அடிப்பவடயாகக் ககாண்டோகும். 

 மாரச் ் வவரயிலான காலாண்டில் "சாோரண" பண மதிப்பின் அடிப்பவடயில் இந்தியப் 

கபாருளாோரே்தின் மதிப்பு 845.7 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ளாக இருந்ேது. 

 கபாருளாோரே்தில் இந்தியா ேற்தபாது அகமரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் கஜரம்னி 

ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுேே் இடேத்ில் உள்ளது. 

 பே்ோண்டுகளுக்கு முன்பு, உலகின் மிகப்கபரிய கபாருளாோர நாடுகளில் இந்தியா 

11வது இடே்தில் இருந்ேது. 

 

 

அகில இந்திய வீட்டு விமலக் குறியீடு 

 இது 2022-2023 ஆம் ஆண்டின் முேல் காலாண்டில் ஆண்டிற்கு 3.5% அதிகரிே்துள்ளது. 

 இது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியால் கவளியிடப்படுகிறது. 

 அகமோபாே், கபங்களூரு, கசன்வன, கடல்லி, கஜய்ப்பூர,் கான்பூர,் ககாசச்ி, ககால்கேே்ா, 

லக்தனா மற்றும் மும்வப ஆகியவவ மே்திய வங்கி கணக்கிடும் பரிவரே்்ேவன 

அளவிலான ேரவவ வழங்குவேற்கான நகரங்களாகும். 
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இந்தியாவின் சைளிநாட்டுக் கடன் - ைாரெ் ்2022 

 நிதி அவமசச்கேத்ின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவின் கவளிநாட்டுக் கடன் கோவகயானது 

ஆண்டிற்கு 8.2 சேவீேம் அதிகரிே்து 620.7 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ளது. 

 அதில் 53.2 சேவீேம் அகமரிக்க டாலரக்ள் மதிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 31.2 சேவீேம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்திய ரூபாய் மதிப்பிலானை் கடனானது 

இரண்டாவது கபரிய மதிப்பீடாக உள்ளது. 

 கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பே்தியில் கவளிநாட்டுக் கடன் விகிேம் 19.9 சேவீேமாக உள்ள 

நிகலயில் கவளிநாட்டுக் கடன் மற்றும் வகயிருப்பு விகிேம் 97.8 சேவீேமாக இருந்ேது. 

 நீண்ட காலக் கடன் ஆனது கமாேே் அளவில் 80.4% ஆக கமாே்ேம் 499.1 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ளது. 

 குறுகிய கால கடன் ஆனது கமாே்ே அளவில் 19.6% ஆக கமாேே்மாக 121.7 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ளது. 

 சரவ்தேச நாணய நிதியம் (IMF) ஆனது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில், சிறப்பு வவரவு உரிவமகள் 

(SDR) மூலம் கூடுேல் ஒதுக்கீடு கசய்ேேன் காரணமாக, அரசின் இவறயாண்வமக் கடன் 

ஆண்டிற்கு 17.1% அதிகரிேத்ு 130.7 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ளாக இருந்ேது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேே்தின் இறுதிை் கட்ட நிலவரப்படி அரசின் இவறயாண்வம 

சாராேக் கடன் 6.1% அதிகரிே்து 490.0 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ளது. 

 வணிகக் கடன்கள், கவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளின் வவப்புே் கோவககள் மற்றும் 

குறுகிய கால வரே்்ேகக் கடன் ஆகியவவ கமாேே் அளவில் 95.2 சேவீேம் வவர உள்ளது. 

 கவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளின் வவப்புே் கோவககள் 2% குவறந்து 139.0 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ள நிவலயில், வணிகக் கடன்கள் (209.71 பில்லியன் டாலரக்ள்) 

மற்றும் குறுகிய கால வரே்்ேகக் கடன் (117.4 பில்லியன் டாலரக்ள்) ஆகியவவ முவறதய 

5.7% மற்றும் 20.5% அதிகரிே்துள்ளன. 

 முந்வேய ஆண்டில் 8.2 சேவீேமாக இருந்ே கடன் தசவவ விகிேமானது 2021-22 ஆம் 

ஆண்டில் மிேமான நடப்பு வருவாய்கள் மற்றும் கவளிப்புறை் கடன் தசவவ 

வழங்கீடுகவளக் கட்டுப்படுே்துேல் ஆகியவற்வற கவளிப்படுேத்ும் வவகயில் குறிப்பிடே் 

ேக்க அளவில் 5.2 சேவீேமாகக் குவறந்துள்ளது. 
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சநாய்யல் அரிசி ஏற்றுைதிக்கு இந்தியாவில் தமட 

 கநாய்யல் அரிசியின் ஏற்றுமதிக்கு இந்தியா ேவட விதிே்துள்ளது. 

 பாசுமதி அரிசி ேவிர, பல்தவறு ேர அரிசிகளின் ஏற்றுமதிக்கு இந்தியா 20 சேவீே வரி 

விதிேே்து. 

 உலகின் மிகப்கபரிய அரிசி ஏற்றுமதியாளராக இந்தியா உள்ளது. 

 

கிரித் பரிக் குழு 

 மே்திய அரசானது கிரிே் பரிக் ேவலவமயிலான ஒரு குழுவவச ்சமீபே்தில் அவமே்ேது. 

 திரவமாக்கப்பட்டப் கபட்தராலிய எரிவாயு விவல கோடரந்்து அதிகரிே்து வருவவேக் 

கட்டுப்படுே்துவவேயும், அேவனக் குவறப்பவேயும் இது தநாக்கமாக உள்ளது. 

 நகர எரிவாயு விநிதயாகேத்ில் ஈடுபட்டுள்ள ேனியார ் நிறுவனங்கள், கபாது எரிவாயு 

நிறுவனமான GAIL இந்தியா லிமிகடட், இந்தியன் எண்கணய் உற்பே்திை் கழகம் மற்றும் 

உரத் துகற அவமசச்கம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் இந்ேக் குழுவில் இடம் கபற்று 

உள்ளனர.் 

 இந்ேக் குழு வீட்டு உபதயாக எரிவாயு உற்பே்திக்காை சவண்டி சிறந்ே விவலக்கானச ்

சூேத்ிரே்வே முடிவு கசய்ய உள்ளது. 

 ONGC மற்றும் ரிவலயன்ஸ் தபான்ற நிறுவனங்கள் ேயாரிக்கும் எரிவாயு விவலவய 

நிரண்யம் கசய்வேற்கானச ்சூே்திரே்வேயும் இந்ேக் குழு ஆய்வு கசய்ய உள்ளது. 

 

 

ைங்கி இல்லாத பகுதிகளில் 300 ைங்கிக் கிமளகள் 

 கபாதுேத்ுவற வங்கிகளானது 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாேே்திற்குள், பல்தவறு 

மாநிலங்களில் வங்கி இல்லாே பகுதிகளில் ைை்டிைங்ைளுைன் கூடிய சுமார ் 300 வங்கி 

கிவளகவளே் கோடங்க உள்ளது. 

 இந்ேப் புதிய கிவளகள் 3,000க்கும் அதிகமான மக்கள்கோவக ககாண்ட, எஞ்சியுள்ள 

வங்கிகள் இல்லாே அவனேத்ு கிராமங்கவளயும் உள்ளடக்கி அேற்கான தசவவகவள 

வழங்கும். 
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 ராஜஸ்ோனில் அதிகபட்சமான அளவில் 95 கிவளகளும், அவேே் கோடரந்்து மே்தியப் 

பிரதேசே்தில் 54 கிவளகளும் திறக்கப்படும். 

 கபாதுே் துவற வங்கிகள் குஜராே்தில் 38 கிகளைகளயும், மகாராஷ்டிராவில் 33 

கிகளைகளயும், ஜாரை்்கண்டில் 32 கிகளைகளயும் மற்றும் உே்ேரப் பிரதேசே்தில் 31 

கிவளகவளயும் திறக்க உள்ளது. 

 

ைாகனங்களில் ைங்கிெ ்ஜெமை 

 HDFC வங்கியானது குஜராே்தில் ேனது அதிநவீன ‘வாகனங்களில் வங்கிச ்தசவவயிவன’ 

அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது. 

 வாகனங்களில் வங்கிச ் தசவவயானது வங்கிச ் தசவவகவள வங்கி இல்லாேை் 

கிராமங்களுக்கு எடுேத்ுச ்கசல்லும். 

 வாகனங்களில் வங்கிச ் தசவவக்கான வாகனமானது அருகிலுள்ள கிவளயிலிருந்து 10 

முேல் 25 கி.மீ. கோவலவில் உள்ள கோவலதூரை் கிராமங்களுக்குச ்கசன்றவடயும். 

 

நிலக்கரி உற்பத்தி இலக்கு 

 2024-25 ஆம் நிதியாண்டிற்குள் நிலக்கரி உற்பேத்ிவய ஒரு இலட்சிய இலக்கான 1.23 

பில்லியன் டன்னாக (BT) அதிகரிக்கும் பணியில் நிலக்கரி அவமசச்கம் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 இது நாட்டின் ஆற்றல் பாதுகாப்வப உறுதி கசய்வவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்ேத் கோவலதநாக்குே் திட்டேத்ிவன ஆேரிப்பேற்காக, தகால் இந்தியா லிமிகடட் 

நிறுவனம் ஒரு பில்லியன் டன் உற்பேத்ிக்கான கவளிதயற்ற உள்கட்டவமப்வப வலுப் 

படுேத்ுவேன் மூலமும், இறுதிப் பயனரக்ளுக்கு ேவடயற்ற நிலக்கரிவயக் ககாண்டு 

கசல்வேன் மூலமும் ஒருங்கிவணந்ேத் திட்டமிடல் அணுகுமுவறவய தமற் ககாண்டது. 

 

இந்தியாவின் முதல் மின்னணு ைங்கி உறுதிப் பத்திரத் திட்டை் 

 HDFC வங்கியானது, மின்னணு வங்கி உறுதிப் பேத்ிரே்திவன (e-BG) வழங்கிய இந்தியாவின் 

முேல் வங்கி ஆக மாறியது. 

 மின்னணு வங்கி உறுதிப் பே்திரே் திட்டமானது தேசிய மின் ஆளுவமச ் தசவவகள் 

நிறுவனே்துடன் (NeSL) இவணந்து கோடங்கப்பட்டது. 

 இது காகிேம் சாரந்்ே தநர விரயமாகும் கசயல்முவறயின் தேவவவய நீக்குகிறது. 

 வங்கியில் இருந்து தநரடியாகப் கபற்று, பயனாளிக்கு விவரவு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப் 

பட்டு, முே்திவரயிடல் மற்றும் மறு சரிபாரப்்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்ே கசயல் 

முவறக்கு கபரும்பாலும் 3 முேல் 5 நாட்கள் வவர மை்டுசம ஆகிறது. 

 

2022 ஆை் ஆண்டில் அதிகபட்ெ சதாழில்துமற முதலீடு 

 2022 ஆம் ஆண்டின் முேல் ஏழு மாேங்களில் கோழில்துவற முேலீடுகவள ஈரக்்கும் 

மாநிலங்களின் பட்டியலில் ஆந்திரப் பிரதேசம் முேலிடே்தில் உள்ளது. 
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 ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலமானது 40,361 தகாடி ரூபாய் முேலீட்வட ஈட்டியுள்ளது. 

 கரந்ாடக மாநிலமானது 3712 தகாடி ரூபாய் முேலீட்வட ஈட்டியது. 

 குஜராே ்மாநிலம் 2969 தகாடி ரூபாய் முேலீட்வட ஈட்டியது. 

 ஒடிசா மாநிலம் 1493 தகாடி ரூபாய் முேலீட்வட ஈட்டியது. 

 

ஜதசிய தளைாடக் சகாள்மக 2022 

 

 அரசானது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய ேளவாடக் ககாள்வகயிவன (NLP) அறிமுகப் 

படுேத்ியுள்ளது. 

 இது 'விவரவான கோவலதூர விநிதயாகம்', தபாக்குவரே்து கோடரப்ான சவால்கவள 

முடிவுக்கு ககாண்டு வருேல் தபான்றவற்வற தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 "ேளவாடங்கள்" என்ற கசால்லானது, வளங்கவளப் கபறுேல், தசமிே்ேல் மற்றும் அேற்குே ்

கோடரப்ுவடய குறிப்பிட்ட இடேத்ிற்கு ககாண்டு கசல்லுேல் ஆகியவற்வறக் 

கட்டுப்படுே்தும் கமாே்ேச ்கசயல்முவறவய விவரிக்கிறது. 

 கசயல்முவற மறு வடிவவமப்பு, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் பல்முவன சரக்குப் 

தபாக்குவரேத்ு தபான்ற முக்கியப் பிரிவுகளில் இந்ேக் ககாள்வக கவனம் கசலுே்துகிறது. 

 கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பேத்ியில் 14 முேல் 18 சேவீேம் வவர ேளவாடச ் கசலவுகவளக் 

குவறப்பேன் மூலம் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகளாவிய அளவுருக்களுக்கு கநருங்கிய 

மதிப்புகளுக்கு ஒப்ப ேளவாடச ்கசலவினங்கள் பாதியாகக் குவறக்கப்பட தவண்டும். 

 உலகளாவிய சிறந்ே நவடமுவறகள் கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பேத்ியில் 8% ஆகும். 

 அகமரிக்கா, கேன் ககாரியா, சிங்கப்பூர ் மற்றும் சில ஐதராப்பிய நாடுகள் தபான்ற 

நாடுகள் குவறந்ே ேளவாடச ் கசலவினம் மற்றும் கமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தி 

விகிேே்வேக் ககாண்டுள்ளன. 

 ேற்தபாவேயச ்கசலவினம் கமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தியில் 16% ஆகும். 
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 2030ஆம் ஆண்டிற்குள், ேளவாடச ் கசயல்திறன் குறியீட்டின் முேல் 10 இடங்களுக்குள் 

இந்தியா இடம்பிடிக்க தவண்டும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா ேளவாடச ் கசயல்திறன் குறியீட்டில் 44வது இடே்வேப் 

பிடிே்ேது. 

 

நிகர ஜநரடி ைரி ைசூல் 

 மே்திய தநரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) கவளியிட்டுள்ள ஒரு அறிக்வகயில், இந்ே நிதி 

ஆண்டில் இதுவவர வசூலான நிகர தநரடி வரி வசூல் ஆனது ₹700,669 தகாடியாக உள்ளது. 

 முந்வேய நிதியாண்டின் இதே காலகட்டேத்ுடன் ஒப்பிடுவகயில் இது 23% அதிகமாகும். 

 நிகர தநரடி வரி வசூல் (திருப்பிச ் கசலுேத்ுேகல மதிப்பிடுவேற்கு முன்) முந்வேய நிதி 

ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியுைன் ஒப்பிடுகையில், ₹642,287 தகாடியாக இருந்ே நிகலயில், 

இது வவரயில் 30% வளரச்ச்ியுடன் ₹836,225 தகாடியாக உள்ளது. 

 

 

இந்தியாவிற்கு அதிகளவில் கெெ்ா எண்சணய் விநிஜயாகிக்குை் இரண்டாைது நாடு 

 இந்தியாவிற்கு அதிகளவில் ைசச்ா எண்கணய் விநிதயாகிக்கும் இரண்டாவது நாடாக 

சவுதி அதரபியா உருகவடுேத்ுள்ளது. 

 சவுதி அதரபியா ஒரு சிறிய விே்தியாசே்தில் ரஷ்யாவவ முந்தியுள்ள நிகலயில், அதே 

சமயம் ஈராக் ேனது முேலிடே்வேே் ேக்க வவேத்ுக் ககாண்டுள்ளது. 

 இதில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 4வது இடே்தில் உள்ளது. 

 குவவே ் நாட்டிவனப் பின்னுக்குே் ேள்ளி, இந்தியாவிற்கு அதிகளவில் எண்கணய் 

விநிதயாகிக்கும் ஐந்ோவது நாடாக கஜகஸ்ோன் மாறியது.  

 அவேே் கோடரந்்து அகமரிக்கா இடம் கபற்றுள்ளது. 

 இந்தியா உலகிதலதய அதிகளவில் எண்கணய் இறக்குமதி கசய்கின்ற, அதிகளவில் 

எண்கணய்ப் பயன்பாடு உள்ள மூன்றாவது நாடாகும். 
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12ைது ைஹாரத்னா நிறுைனை் 

 REC (ஊரை மின்சார வசதியளிப்புை் ைழைம்) லிமிகடட் நிறுவனே்திற்கு ‘மஹாரேன்ா’ 

மே்திய கபாதுேத்ுவற நிறுவன அந்ேஸ்து ஆனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது அந்ே நிறுவனேத்ிற்கு என்று அதிகச ் கசயல்பாட்டு மற்றும் நிதி சாரந்்ேச ் சுயாட்சி 

அதிகாரே்திவன வழங்குகிறது. 

 'மஹாரேன்ா' அந்ேஸ்து வழங்கப்படுேல் என்பது ஒரு நிறுவனே்தின் வாரியமானது நிதி 

சாரந்்ே முடிவுகவள எடுக்கும் தபாது அதிக தமம்பட்ட அதிகாரங்கள் அேற்கு வழங்கப் 

படுேல் என்போகும். 

 REC லிமிகடட் நிறுவனமானது, மஹாரேன்ா அந்ேஸ்து கபற்ற 12வது நிறுவனமாகும். 

 தேவவயான கூறுகள் 

o கோடரந்்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 5,000 தகாடி நிகர இலாபம் ஈட்டுகின்ற மேத்ிய 

கபாதுத் துவற நிறுவனம் 

o கோடரந்்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு, ரூ.25,000 தகாடி சராசரி ஆண்டு வருவாய் ஈட்டும் 

நிறுவனம் மற்றும் 

o கோடரந்்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சராசரியாக ரூ.15,000 தகாடி நிகர மதிப்வபப் பதிவு 

கசய்யும் நிறுவனம். 

 

தாைர ைமகயிமனெ ்ொரந்்த முதல் இமறெச்ி ைமக 

 ஒரு முன்னணி தாவரப் புரத உணவுத் தயாரிப்பு நிறுவனமான கிரகீனஸ்ை் நிறுவனம்,  

தாவர வகைகயச ் சாரந்்த இகறசச்ி வகைைள் அைங்கிய இந்தியாவின் முதல் சரை்குப் 

கபாதிைகள குஜராதத்ில் இருந்து அகமரிை்ைாவிற்கு ஏற்றுமதி கசய்து உள்ளது. 

 5000 கிசலா எகை கைாண்ை, தாவர அடிப்பகையிலான இந்த சரை்குப் கபாதிைள் ஆனது, 

சிறிய வகை சசமாசாை்ைள், சூைான மற்றும் ைாரமான திண்பண்ைங்ைள் மற்றும் பிற கசவ 

உணவு வகைைகளை் கைாண்டுள்ளது. 

 தாவர வகையிகனச ் சாரந்்த புரதப் கபாருை்ைளின் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் ஒரு 

முன்னணி நிறுவனமாை கிரகீனஸ்ை் நிறுவனம் உள்ளது. 
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அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஜத ாஸ் 2.0 

 பிரேமர ் அவரக்ளின் ேவலவமயிலான பாதுகாப்பு மீோன அவமசச்ரவவக் குழு (CCS) 

தேஜாஸ் மாரக்்-2 திட்டேத்ிற்கு ஒப்புேல் அளிேே்து. 

 தேஜாஸ் 2.0 விமானமானது உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட தேஜாஸ் இலகுரக தபார ்

விமானே்தின் (LCA) அதிக திறன் ககாண்ட வடிவமாக இருக்கும். 

 இந்தப் புதிய கஜட் விமானேத்ில் உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட கசயல்திறன் 

கைாண்ை மின்னணு உரலி நிரல் (AESA) தரடார ்ஆனது கபாருே்ேப்பட்டிருக்கும். 

 தேஜாஸ் விமானமானது இந்திய விமானப்பவடயின் தபாரக்் கப்பற்பவடயில் உள்ள 

மாரக்்-2, மிராஜ்-2000, ஜாகுவாரஸ்் மற்றும் மிக்-29 தபான்ற தபார ் விமானங்களுக்கு ஒரு 

மாற்றாக அவமயும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 GE-404 எந்திரங்கள் கபாருேே்ப்பட்ட தேஜாஸ் மாரக்்-1, மற்றும் வழக்கற்றுப் தபான MiG-21 

சபான்றகவகளுக்கு மாற்றாக வடிவவமக்கப்பட்டது. 

 தேஜாஸ் மாரக்்-1 விமானமானது முேன்வமயாக இந்திய விமானப் பவடயின் வான் 

பாதுகாப்புத் திறன்கவள தமம்படுேத்ுவேற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

 ஆனால் மாரக்்-2 ரகமானது ோக்குேல் நடவடிக்வககளிலும் பயன்படுேே்க்கூடியோக 

இருக்கும். 

 

 

HIP 65426 

 தஜம்ஸ் கவப் கோவலதநாக்கியானது HIP 65426 புறக்தகாளின் முேல் புவகப்படே்வே 

எடுே்துள்ளது. 

 இது நமது சூரியக் குடும்பேத்ின் எல்வலக்கு கவளிதய அவமந்துள்ள ஒரு கிரகம் தபான்ற 

அவமப்பாகும். 

 இது வியாழவன விட 12 மடங்கு கபரியோகும். 
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 பூமியுடன் ஒப்பிடும் தபாது இது இளவமயானது, ஆனால் அளவின் அடிப்பவடயில் அது 

கபரியோகும். 

 இது பால்கவளி அண்டே்தில் உள்ள மிகப்கபரிய தகாளாகும். 

 இது பாவற தபான்ற தமற்பரப்பு இல்லாே ஒரு வாயு நிவறந்ே தகாளாக கருேப் படுவதால் 

இக்தகாள் உயிரக்ள் வாழக் கூடியோக உள்ளது. 

 தஜம்ஸ் கவப் கோவலதநாக்கி ஆனது உலகின் மிக சக்திவாய்ந்ேத ் கோவலதநாக்கி 

ஆகும். 

 

 

இந்தியாவிஜலஜய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் சைடிைருந்து 

 தபாரக்்கப்பல்களில் கபாருே்ேப்பட்ட AK-630 ரக துப்பாக்கிகளுக்கான இந்தியாவிதலதய 

ேயாரிக்கப்பட்ட கவடிமருந்துகளின் முேல் கோகுதிவய இந்தியை் கடற்பவட 

கபற்றுள்ளது. 

 இது கவறும் 12 மாேங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளசதாடு இேன் அவனே்துை் கூறுகளும் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்டவவயாகும். 

 கடற்பவடச ் தசவவகள் அவமப்பானது, முழுவமயாக துப்பாக்கி கவடிமருந்துகவள 

வழங்கச ் கசய்வேற்கான வாய்ப்பிவன முேன்முவறயாக  ஓர ் இந்தியத் ேனியார ்

கோழிற்சாவலக்கு வழங்குவோகை் கடற்பவட கேரிவிே்துள்ளது. 

 இது சூரியசக்தித் கோழில்துவற இந்தியா லிமிகடட் என்ற நிறுவனேத்ின் துவண 

நிறுவனமான மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரிலுள்ள இந்தியப் கபாருளாோர கவடி கபாருள் 

லிமிகடட் நிறுவனம் மூலம் தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 
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இரவு ைான் ெரணாலயை் 

 இந்தியா ேனது முேல் இரவு வான் சரணாலயேத்ிவன ஹன்தல என்னுமிடே்தில் அவமக்க 

உள்ளது. 

 லைாை் ஒன்றியப் பிரதேச நிரவ்ாகம், தல நகரில் உள்ள லடாக் ேன்னாட்சி மவலப்பகுதி 

தமம்பாட்டுச ்சவப (LAHDC) மற்றும் இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனம் (IIA) ஆகியவற்றுக்கு 

இவடதய ஒரு கரும்கபாருள் காப்பகே்திவன நிறுவுவேற்காக ஒரு முே்ேரப்பு புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ேம் சமீபே்தில் வககயழுேே்ானது. 

 இது சாங்ோங் வனவிலங்கு சரணாலயே்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 ஹன்தல லடாக்கின் குளிர ்பாவலவனப் பகுதியில் அவமந்துள்ளோல் இந்ேே் திட்டேத்ிற்கு 

மிகவும் கபாருேே்மானோகும். 

 இது எந்ே விேமான மனிே இவடயூறுகளும் இல்லாத பகுதியில் உள்ளது.  

 தமலும், கேளிவான வான் நிவலகள் மற்றும் வறண்ட வானிவல ஆகியவவ ஆண்டு 

முழுவதும் இங்கு காணப்படுகின்றன. 

 இது இந்தியாவில் வானியல் சாரந்்ேச ்சுற்றுலாவிவன தமம்படுே்தும். 

 இது ஒளியியல், அகசச்ிவப்பு மற்றும் காமா-கதிர ் கோவலதநாக்கிகளுக்கான உலகின் 

மிக உயரமான ேளங்களில் ஒன்றாக இருக்கும். 

 சரஸ்வதி மவலயில் அவமந்ே ஒரு உயரமான நிவலயமாை ஹன்தல பகுதி ஏற்கனதவ ஒரு 

இந்திய வானியல் ஆய்வகத்கதை் கைாண்டுள்ளது.  

 

 

ைளிைை் நிரப்பப்பட்ட காற்றியக்க ஜைக ஒடுக்கி 

 இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (இஸ்தரா) ஆனது திருவனந்ேபுரே்தில் உள்ள 

தும்பா பூமே்திய தரவக ஏவுேளேத்ில் இருந்து தராகிணி-300 (RH300 Mk II) எனப்படும் ஆய்வு 

ஏவுகலே்தில் வளிமம் நிரப்பப்பட்ட ஒரு காற்றியக்க தவக ஒடுக்கி கோழில் நுட்பே்வேப் 

கபாருேத்ி கவற்றிகரமாகச ்தசாதிேத்ுள்ளது. 

 இது வளிமண்டல நுவழவு விண்கவளிப் கபாருள்களுக்காகப் பயன்படுேே்ப்படும் ஒரு 

கோழில்நுட்பமாகும். 

 இது இஸ்தராவின் விக்ரம் சாராபாய் விண்கவளி வமயேே்ால் (VSSC) வடிவவமக்கப் பட்டு 

உருவாக்கப்பட்டது. 
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 வளிமண்டலே்தின் வழியாக கீதழ விழும் ஒரு கபாருளின் தவகே்வே குவறக்க வளிமம் 

நிரப்பப்பட்ட காற்றியக்க தவக ஒடுக்கி உேவுகிறது. 

 இது காற்றியக்க இழுவவ மூலம் ஒரு விண்கவளிப் கபாருளின் தவகே்வேச ் சரியான 

அளவில் குவறேே்து. 

 

 

ஸ்ைாரட்் பாக்ஸர ்

 கசன்வனயின் இந்தியே் கோழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனேத்ிவனச ் தசரந்்ே 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் கரந்ாடகாவில் உள்ள இன்ஸ்பயர ் விவளயாட்டுக் கல்வி 

நிறுவனம் ஆகியவவ இவணந்து “ஸ்மாரட்்பாக்ஸர”் என்ற பகுப்பாய்வுத் ேளே்வே 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 2024 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் இந்திய அணி கபற உள்ள குே்துசச்ண்வட 

தபாட்டிகளுக்கான கமாே்ேப் பேக்கங்களின் எண்ணிக்வகயிவன அதிகரிப்பேன் 

தநாக்குடன், இந்ே தமம்பட்ட குே்துசச்ண்வடப் பகுப்பாய்வு கமன்கபாருள் ஆனது 

உருவாக்கப் படுகிறது. 

 

ஊசியின்றி நாசி ைழி உட்செலுத்தக் கூடிய இந்தியாவின் முதலாைது ஜகாவிட்-19 

தடுப்பூசி 

 பாரே் பதயாகடக் நிறுவனமானது ஊசியின்றி நாசி வழி உட்கசலுே்ேக் கூடிய 

இந்தியாவின் முேலாவது தகாவிட்-19 ேடுப்பூசிக்கான அவசரகாலப் பயன்பாட்டு 

அங்கீகாரே்வேப் கபற்றுள்ளது. 

 இேற்கு ChAd36-SARS-CoV-S தகாவிட்-19 (சிம்பன்சி அடிதனாவவரஸ் கவக்டாரட்ு) இனக் 

கலப்பு நாசிவழித் ேடுப்பூசி என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாவேய நிலவரப்படி, 18 வயதுக்கு தமற்பட்டவரக்ளுக்கு ஊசியின்றி நாசி வழி 

உட்கசலுே்ேக் கூடிய ேடுப்பூசியிவன வழங்குவேற்குை் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய 

அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு இந்தியத் ேவலவம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பானது 

ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 இந்திய சீரம் நிறுவனே்தின் தகாவிஷீல்டு மற்றும் பாரே் பதயாகடக் நிறுவனேத்ின் 

தகாவாை்சின் ஆகியவவ இயல்பில் நரம்பு வழிதய உட்கசலுேே்க்கூடிய ேடுப்பூசிகள் 

ஆகும். 

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


                   
 

116 
 

கிமிங்சிங்-50 

 மாரன்ிங் ஸ்டார-்50 என்றும் கபயரிடப்பட்டுள்ள இந்ே வாகனமானது, முழுவதுமாக சூரிய 

சக்தியில் இயங்கும்  சீனாவின் ஒரு ஆளில்லா வான்வழி வாகனமாகும். 

 அவனே்து உள்கசயல்பாட்டு அவமப்புகளும் சிறப்பாகச ் கசயல்படுவேன் மூலம் அேன் 

முேல் தசாேவனப் பயணே்வே கவற்றிகரமாக நிவறவு கசய்துள்ளது. 

 இந்ே ஆளில்லா விமானமானது 20 கிமீ உயரே்திற்கு தமல் தமகங்கள் இல்லாமல் 

நிவலயான காற்தறாட்டம் உள்ள பகுதியில் இயங்குகிறது. 

 இேனால் இந்ே ஆளில்லா விமானங்கள் நீண்ட காலேத்ிற்குச ் கசயல்பட சூரிய 

சக்தியினால் இயங்கும் கருவிகவள அதிகபட்சமாக பயன்படுேே் உேவுகிறது. 

 இந்ே ஆளில்லா விமானமானது பூமியின் தமற்பரப்பிலிருந்து 20 கிமீ முேல் 100 கிமீ 

கோவலவில் உள்ள விண்கவளிப் பரப்பில் இயங்க முடியும்.  

 இது கசயற்வகக்தகாள் தபான்ற கசயல்பாடுகவள தமற்ககாள்ளும் திறன் ககாண்டவவ. 

 

 

ஐன்ஸ்டீன் ைமளயை் 

 தஜம்ஸ் கவப் விண்கவளி கோவலதநாக்கியின் மே்திய அகசச்ிவப்பு கருவியானது (MIRI) 

"ஐன்ஸ்டீன் வவளயேத்ின்" சரியான படே்வேப் பிடிே்துள்ளது. 

 ஐன்ஸ்டீன் வவளயம் ஆனது சதவால்சன் வவளயம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 

 ஐன்ஸ்டீன் வவளய நிகழ்வானது முேன்முேலில் 1988 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. 

 இது ஒரு விண்மீன், நட்சே்திரம் அல்லது பிற ஒளி உமிழும் அண்ட கபாருட்களிலிருந்து 

வரும் ஒளியானது பூமிவய அவடயும் முன் ஒரு மாகபரும் கபாருளின் அருதக கசல்லும் 

தபாது உருவாக்கப் படுகின்ற ஒரு ஒளி வவளயமாகும். 

 இது நிகழும் தபாது, ஈரப்்புை் குவியமானது ஒளி திவச திருப்பப்படுவேற்குை் காரணம் 

ஆகிறது.  

 தமலும் மூலம், குவிய வில்வல மற்றும் ஆய்வு கசய்யும் கபாருள் ஆகிய அவனேத்ும் 

சரியான சீரவமப்பில் இருந்ோல், இந்ே ஒளி ஒரு வவளயமாகே் தோன்றும். 

 எனதவ, இந்ே வவளயம் என்பது விண்கவளியில் உள்ள உண்வமயான ஒரு அவமப்பு 

அல்ல.  

 ஆனால் ஈரப்்புை் குவிய விவளவின் காரணமாக ஒளி மற்றும் ஈரப்்பு விவசயினால் 

ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வாகும். 
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இந்நூயி சூரியத் சதாமலஜநாக்கி 

 இந்நூயி சூரியத் கோவலதநாக்கியானது 18 கிதலாமீட்டர ் கோவலவிலான ஒளிப்புகு 

சூரியப் புறகவளி மண்டலே்தின் கேளிவான படேத்ிவனப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 இது ஹவாய் தீவான கமௌய்யில் உள்ள ஹதலகலா ஆய்வகே்தில் அவமந்துள்ளது. 

 சூரியனின் வளிமண்டலே்தில் உள்ள மூன்று முக்கிய அடுக்குகளில் ஒளிப்புகு சூரியப் 

புறகவளி மண்டலம் இரண்டாவது அடுக்காகும். 

 இது ஒளி அடுக்கிற்கு தமதலயும், சூரியப் பரிமாற்ற மண்டலம் மற்றும் கதரானா 

அடுக்கிற்குக் கீதழயும் அவமந்துள்ளது. 
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நாொவின் MOXIE பரிஜொதமன 

 மதிய உணவுப் கபட்டியின் அளவுள்ள ஒரு கருவியானது கசவ்வாய்ை் கிரகே்தில் உட் 

சுவாசிக்கக் கூடிய ஆக்ஸிஜவன கவற்றிகரமாக உருவாக்கி வருகிறது. 

 MOXIE என்பது கசவ்வாய்ை் கிரக ஆக்சிஜன் குறித்த ஒரு கள வளப் பயன்பாட்டுப் 

பரிதசாேவனவயை் குறிக்கிறது. 

 இது கசந்நிறை் கிரகே்தில் காரப்ன் வட ஆக்வசடு நிவறந்ே வளிமண்டலே்தில் இருந்து 

ஆக்ஸிஜவன கவற்றிகரமாகத் ேயாரிே்து வருகிறது. 

 இது ஒவ்கவாரு ஓட்டே்திலும் ஒரு மணி தநரேத்ிற்கு 6 கிராம் ஆக்ஸிஜவன உற்பேத்ி 

கசய்யும் இலக்வக எட்டியது. 

 இது பூமியில் உள்ள ஒரு சாோரண மரே்தின் உற்பேத்ி வீேே்வேப் தபான்றது. 

 

 

டரான்டுலா விண்மீன் முகிற்படலை் 

 

 தஜம்ஸ் கவப் கோவலதநாக்கியானது விண்கவளியில் உள்ள டரான்டுலா விண்மீன் 

முகிற்படலேத்ின் (கநபுலாவின்) படே்வேப் பகிரந்்துள்ளது. 

 இேன் நீண்ட மற்றும் இருள் சூழ்ந்ே இவழகளால் இது டரான்டுலா எனப் கபயர ்கபற்றது. 

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


                   
 

119 
 

 இந்ே விண்கவளிப் பகுதியானது ஒரு இவழகள் நிவறந்ே சிலந்தியின் கால்கவள 

ஒே்திருக்கின்ற அேன் தூசி நிவறந்ே இவழகளால் வவகப்படுேே்ப் படுகிறது. 

 இது 161,000 ஒளி ஆண்டுகள் கோவலவில் அவமந்துள்ளது. 

 

திட்டை் 17A - தாராகிரி 

 ோராகிரி என்பது இந்தியை் கடற்பவடயின் திட்டம் 17A என்ற திை்ைத்தின் கீழ் மூன்றாவது 

தரடாருக்குப் புலப்படாே திறன் ககாண்ட தபாரை்் கப்பல் ஆகும். 

 இந்ே நவீன ‘திட்டம் 17A’ ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கே்தினால் மீண்டும் 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 தரடாருக்குப் புலப்படாே திறன் ககாண்ட ஏழு தபார ்கப்பல்கவளக் கட்டவமப்பது இந்தே ்

திட்டேத்ில் அடங்கும். 

 இது, பிரம்தமாஸ் எனப்படும் மீகயாலி சவைம் கைாண்ை கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் 

ஏவுகவணகவளக் ககாண்டுள்ளது. 

 இதில் கட்டவமக்கப்படும் மூன்று தரடாருக்குப் புலப்படாே திறன் ககாண்ட தபார ்

கப்பல்களில் ஹிம்கிரி முேன்வமயானோகும். 

 இே்திட்டேத்ின் கீழ் கட்டவமக்கப்படும் ‘உேயகிரி’ வகுப்பின் இரண்டாவது கப்பலின் 

கட்டுமானப் பணிகள் தம மாேம் கோடங்கப்பட்டது. 

 

 

முதல் ைணிக செயற்மகக் ஜகாள் அகலப் பட்மட அமலக்கற்மறெ ்ஜெமை 

 ஹியூஸ் கம்யூனிதகஷன்ஸ் இந்தியா (HCI) நிறுவனமானது இஸ்தராவுடன் இவணந்து 

அேன் முேல் உயர ் கசயல்திறன் கசயற்வகக்தகாள் (HTS) மூலமான அகலப் பட்வட 

அவலக்கற்வற இவணயச ்தசவவவய அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிமுகப்படுேத்ியது. 

 இது இஸ்தராவின் Ku-கற்வறத ் திறன் ககாண்ட ஜிசாட்-11 மற்றும் ஜிசாட்-29 ஆகிய 

கசயற்வகக் தகாள்கவளப் பயன்படுே்துகிறது. 

 இது வழக்கமான கசயற்வகக்தகாளின் அதே அளவு சுற்றுப்பாவேக்கான அவலக் 

கற்வறயிவனப் பயன்படுேத்ுவோல் ஒரு பிட் என்ற இவணயச ் தசவவக்கு ஆகும் 

கசலவவக் குவறக்கும் அளவுக்கு அேன் திறவன அதிகரிக்கிறது. 

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


                   
 

120 
 

 இது இந்தியாவின் முேல் வணிக ரதீியிலான கசயற்வகக்தகாள் அகலப் பட்வட அவலக் 

கற்வறச ்தசவவயாகும். 

 இது மிகவும் குவறந்ே விவல அவலவரிவச மற்றும் அதிக பயனர ் அனுபவே்வே 

வழங்குகிறது. 

 இது வடகிழக்குப் பகுதி முேல் தல மற்றும் லடாக்கின் கோவலதூரப் பகுதிகள் வவர 

இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோவலதூர இடங்களுக்கு அதிதவக கசயற்வகக்தகாள் 

அகலப் பட்வட அவலக்கற்வறச ்தசவவகவள வழங்குகிறது. 

 

இந்தியாவில் ஜொைா மைரஸ் தாக்குதல் 

 CERT-IN அவமப்பானது தசாவா வவரஸ் குறிே்ே எசச்ரிக்வகவய அளிே்துள்ளது. 

 இது ேற்தபாது இந்திய வாடிக்வகயாளரக்வளை் குறி வவக்கின்ற ஒரு புதுவமயான 

வகதபசி வழியான வங்கிச ்தசவவ கோடரப்ான "ட்தராஜன்" வவரஸ் ஆகும். 

 இது பணம் பறிப்பேற்காக ஆண்ட்ராய்டு ரக வகதபசிகளில், எந்ேப் பாதுகாப்பு 

அவமப்புகளுக்கும் புலப்படாமல் திருட்டுேே்னமாக உள்நுவழந்து அேன் ேகவல்கவள 

கபறும் திறன் ககாண்டது. 

 இந்ேத் ேவட ஏற்படுேத்ும் கமன்கபாருள் ஆனது ஸ்மிஷிங் என்ற கசயல்முவற (குறுஞ் 

கசய்தி வழியாக உள்நுவழயச ்கசய்ேல்) ோக்குேல்கள் மூலம் உடகசலுேே்ப்படுகிறது. 

 இது முக்கியமான வாடிக்வகயாளரக்ளுவடய ேரவுகளின் ேனியுரிவம மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்குப் கபரும் அசச்ுறுேே்லாக உள்ளசதாடு இது கபரிய அளவிலான நிதி 

தமாசடிகள் மற்றும் இவணயகவளித் ோக்குேல்கவளயும் ஏற்படுேே்லாம். 

 

மைரஸ் கண்டறியுை் முகக்கைெை் 

 

 காற்றில் நீரே்த்ுளிகள் அல்லது தூசுப்படலங்களாகக் காணப்படும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா 

மற்றும் தகாவிட்-19 தபான்ற கபாதுவான சுவாசம் சாரந்்ே வவரஸ்கவளை் கண்டறியும் 

முகக் கவசே்திவன அறிவியலாளரக்ள் உருவாக்கியுள்ளனர.் 
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 சில குறிப்பிட்ட வவரஸ்கள் சுற்றுப்புறே்தில் உள்ள காற்றில் இருந்ோல், மிக அதிக 

உணரத்ிறன் ககாண்ட இந்ே முகக்கவசமானது அவே அணிபவரக்ளுக்கு அவரக்ளின் 

வகதபசி சாேனங்கள் மூலம் 10 நிமிடங்களுக்குள் அது குறிே்ேத் ேகவல்கவள 

கேரிவிக்கும். 

 ஒரு முவற தும்மும் தபாது உற்பே்தி கசய்யப்படும் திரவே்தின் அளவவ விட 70 முேல் 560 

மடங்கு குவறவான, வவரஸ் புரேங்கவளக் ககாண்ட 0.3 வமக்தராலிட்டர ் அளவு 

திரவே்திலும் இந்ே உணரவ்ி சிறப்பான முவறயில் வவரஸ்கவளக் கண்டறிந்ேது. 

 

நிலவில் புதிய ைமக கனிைங்கள் 

 நிலவின் அருைாகமப் பகுதிைளில் இருந்து ஒரு புதிய வகைப் படிைத்கதச ் சீன 

ஆராய்சச்ியாளரை்ள் ைண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 புதிதாை ைண்டுபிடிை்ைப்பை்ை இந்தப் படிைதத்ிற்கு சீனாவின் சந்திரத் கதய்வமான சாங்கை 

என்பதன் கபயரால் சாங்சைகசை்-(Y) என்று கபயரிைப்பை்ைது. 

 இந்த சிறிய மற்றும் கவளிப்பகையான படிைமானது நிலவின் அருகில் உள்ள எரிமகலை் 

குப்கபைளுை்கு மத்தியில் ைாணப்பை்ைது. 

 இது ஒரு பில்லியன் ஆண்டுைளுை்கும் சமல் பழகமயானசதாடு அதன் அைலம் கிை்ைத் தை்ை 

மனித முடியுைன் ஒப்பிைதத்ை்ைது ஆகும். 

 இது ஒரு தனிதத்ுவமான ைலகவகயை் கைாண்டுள்ளசதாடு, இது சந்திர சமற்பரப்பில் 

அல்லது விண்ைற்ைளில் மை்டுசம ைாணப்படும் பிற ைனிமங்ைளுைன் கதாைரப்ுகையது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் சாங்சை-5 ஆய்வுை் ைலத்தின் மூலம் பூமிை்குை் கைாண்டு வரப்பை்ை 1.8 

கிமீ சந்திரப் பாகறைளில் இந்தப் படிைம் ைண்டுபிடிை்ைப்பை்ைது. 

 இந்த மாதிரிைள் 1976 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு நிலவில் இருந்து பூமிை்கு அனுப்பப்பை்ை 

முதல் மற்றும் சீனாவால் சசைரிை்ைப்பை்ை முதல் சந்திர மாதிரிைள் ஆகும். 

 சாங்சைகசை்-(Y) என்ற படிைமானது சந்திரனில் ைண்டுபிடிை்ைப்பை்ை ஆறாவது புதிய 

ைனிமம் என்பசதாடு இது சீனாவால் முதலில் அகையாளம் ைாணப்பை்ை படிைமாகும். 

 முந்கதய 5 ைண்டுபிடிப்புைள் என்பகவ அகமரிை்ைா அல்லது ரஷ்யா ஆகியவற்றால் 

சமற்கைாள்ளப் பை்ைகவயாகும். 
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ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முதலாலது ெந்திர உலாவி 

 ஐை்கிய அரபு அமீரைமானது,  ரஷித ்என்று கபயரிைப்பை்ை தனது முதல் சந்திர உலாவிை் 

ைலத்திகன புசளாரிைாவில் உள்ள கைன்னடி விண்கவளி கமயத்தில் இருந்து 2022 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்மாததத்ில் விண்ணில் ஏவ உள்ளது. 

 இந்த உலாவிை் ைலமானது, அடுத்த ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் ஜப்பானின் ispace ஹகுசைா-R 

என்ற தகரயிறங்கும் ைலத்தின் மூலம் சந்திர சமற்பரப்கப அகையும். 

 இந்த சந்திர ஆய்வுப் பணி கவற்றியகைந்தால், ஐை்கிய அரபு அமீரைம் மற்றும் ஜப்பான் 

ஆகியகவ சந்திரனின் சமற்பரப்பில் விண்ைலத்கதத ் தகரயிறை்கிய நாடுைளான 

அகமரிை்ைா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகியகவ அைங்கியப் பை்டியலில் இைம் கபறும். 

 அதன் இலை்கு சந்திரனின் பூமத்திய சரகைை்கு அருகில் அகமந்துள்ள ைனவுைளின் ஏரி 

என்று அகழை்ைப் படும் லாைஸ் சசாம்நிசயாரம் என்ற ஏரியாகும். 

 ரஷித் உலாவிை் ைலமானது சந்திரனின் சமற்பரப்பு, நிலவின் சமற்பரப்பில் உள்ள இயை்ைம் 

மற்றும் நிலவில் உள்ள துைள்ைளுைன் கவவ்சவறு சமற்பரப்புைள் எவ்வாறு கதாைரப்ு 

கைாள்கின்றன என்பகத ஆய்வு கசய்யும். 

 துபாயின் முன்னாள் அரசர ் சஷை் ரஷித் பின் சயீத் அல் மை்தூமின் நிகனவாை இந்தை் 

ைலத்திற்கு இப்கபயரிைப் பை்ைது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காடியானா த்விைரண்ா 

 இது கரந்ாடகாவில் உே்ேர கன்னட மாவை்ைேத்ின் கயல்லாபூர ் என்ற ஒரு ோலுகாவில் 

இருந்து கண்டு பிடிக்கப் பட்டுள்ள ஒரு புதிய நண்டு இனமாகும். 

 ே்விவரண்ா இந்தியாவில் காணப்படும் 75வது நண்டு இனமாகும். 

 காடியனா குடும்பேத்ிவனச ் தசரந்்ே காடியானா ே்விவரண்ா ஒரு நன்னீர ் வாழ் நண்டு 

இனமாகும்.  

 இந்ே நண்டின் மிகவும் குறிப்பிடேே்க்க உடல் அம்சம் அேன் நிறமாகும். 

 இந்ே நண்டு கவள்வள நிற ேவலயும் ஊோ நிற உடலும் ககாண்டது. 

 இது ஒரு விஷே்ேன்வம ககாண்ட நண்டு என்பசதாடு, நிசச்யமாக இது உண்ணே்ேக்க 

நண்டு வவகவயச ்தசரந்்ேதும் அல்ல. 

 ே்விவரண்ா இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டேன் மூலம் உலகில் உள்ள நண்டு இனங்களின் 

கமாே்ே எண்ணிக்வக 125 ஆக உயரந்்துள்ள நிகலயில், அவற்றில் 75 இனங்கள் 

இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன. 

 75 இந்திய நண்டு இனங்களில், 13 இனங்ைள் இந்தியாவில் உள்ள காடியானா இனே்வேச ்

தசரந்்ேவவ ஆகும். 

 ே்விவரண்ா இனமானது காடியானா இனேத்ின் கீழ் காணப்படும் 14வது நன்னீர ் வாழ் 

நண்டு ஆகும். 

 

 

அக்ஜராகாந்ஜதாெரஸ் 

 அகமரிக்காவின் கடக்சாஸ் மாகாணே்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மாகபரும் வறட்சியானது 

அக்தராகாந்தோசரஸின் கால்ேடங்கவள கவளிப்படுே்தியுள்ளது. 

 இது 113 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்ே பழங்கால வடதனாசர ்இனம் ஆகும். 

 வடரதனாகசாரஸ் கரக்வஸப் தபாலதவ, தோராயமாக 4 கமட்ரிக் டன் எவட ககாண்ட 

அக்தராகாந்தோகசாரஸ் ஒரு உசச்நிவலயில்  தவட்வடயாடும் விலங்காகும்.  

 இருப்பினும், அக்தராகாந்தோசரஸ் ஆனது டி.கரக்ஸ் இனம் வாழ்ந்ேேற்கு 50 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஆரம்ப கால கிகரட்தடசியஸ் காலேத்ில் வாழ்ந்ேோகும். 
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பருைநிமல சதாடர்பான உறுதிசைாழிகள் குறித்த ஆய்வு 

 பல்தவறு நாடுகளின் பருவநிவல கோடரப்ான உறுதிகமாழிகள் அல்லது தேசிய அளவில் 

நிரண்யிக்கப்பட்டப் பங்களிப்புகள் (NDC) குறிேே் புதிய ஆய்வறிக்வகயானது சமீபேத்ில் 

கவளியிடப்பட்டது. 

 இந்ே ஆய்வில் இந்தியா, அகமரிக்கா, சீனா, ஆஸ்திதரலியா, சவுதி அதரபியா, ரஷ்யா, 

ஆஸ்திதரலியா மற்றும் பிதரசில் ஆகிய எட்டு நாடுகள் மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆகியவவ அடங்கும். 

 இந்ே ஆய்வு, பாரஸ்ீ ஒப்பந்ேே்திற்கான இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்டப் பருவநிவல 

உறுதிகமாழிகவள இலட்சிய தநாக்கில் 4வது இடே்திலும், அேன் இணக்கே்தில் 5வது 

இடேத்ிலும் ேரவரிவசப் படுே்துகிறது. 

 ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (EU) ஆனது இந்ே அறிக்வகயில் முன்னிவல வகிேே் அசத சமயம், 

அகமரிக்கா இந்ே ஒப்பந்ேே்திற்கான இணக்கேத்ில் கவடசி இடே்திலும், இலட்சிய 

தநாக்கில் கவடசி இடேத்ிற்கு முந்வேய இரண்டாவது இடே்திலும் இருந்ேது. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் உயிரிக் கிராைங்கள் 

 திரிபுரா மாநிலமானது கவற்றிகரமாக ஐந்து உயிரிை் கிராமங்கவள அவமேத்ுள்ளது. 

 இவவ நாட்டிதலதய முேல்முவறயாக நிறுவப்பட்டுள்ளோக கூறப்படுகிறது. 

 புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றவல ஒருங்கிவணேத்ு இவவ அவமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 உயிரி ஏரிவாயு, தமம்படுே்ேப்பட்ட கால்நவட வளரப்்பு, சூரிய சக்தியில் இயங்கும் 

தவளாண் உபகரணங்கள் மற்றும் ஆற்றல் தசமிப்புே் திறன்மிக்க மின் சாேனங்கள் 

தபான்ற கூறுகள் இந்தத் திட்டேத்ின் பரவவல விரிவுபடுேே்ச ் கசய்வேற்காக சவண்டி 

இேனுள் தசரக்்கப் பட்டுள்ளன. 
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 கசபஹிஜாலா மாவட்டேத்ின் சாரிலம் கோகுதியில் உள்ள ோஸ்பராவில் முேல் உயிரிை் 

கிராமம் ஆனது அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 திரிபுரா மாநில அரசானது, மாநிலேத்ில் கமாே்ேம் 100 உயிரிை் கிராமங்கவள அவமக்க 

இலக்கு நிரண்யிே்துள்ளது. 

 

இந்திய நாட்டிமன நிகர சுழிய உமிழ்வு நிமலக்குக் சகாண்டு செல்தல் 

 இந்தியா 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் இலக்வக எட்ட தவண்டுகமன்றால் 13.5 டிரில்லியன் டாலர ்

முேலீடு தேவவப்படும் என்று இந்ே அறிக்வக கூறுகிறது. 

 இந்தியா 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் அேன் நிகர-சுழிய உமிழ்வு இலக்வக அவடய 

தவண்டுகமன்றால், இப்தபாதிலிருந்துப் கபாருளாோரதத்ிற்கு 10.1 டிரில்லியன் டாலர ்

என்ற அளவிலான முேலீடு தேவவப்படும். 

 2070 ஆம் ஆண்டில் நிகர சுழியம் என்ற ஒரு இலக்வக அவடவேன் மூலம், 2036 ஆம் 

ஆண்டில் வருடாந்திர கமாே்ே உள்நாட்டு உற்பேத்ிவய 4.7% வவர உயரே்்தி 2047 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 15 மில்லியன் புதிய தவவலவாய்ப்புகவள உருவாக்கும் என்றும் இந்ே 

அறிக்வக கூறுகிறது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் நிரண்யிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் தேசிய அளவில் நிரண்யிக்கப் பட்டப் 

பங்களிப்பு (NDC) இலக்குகள் ேற்தபாவேயை் ககாள்வககள் மூலம் அடுேே் சில 

ஆண்டுகளுக்குள் முன்கூட்டிதய எட்டப்படும். 

 2030 ஆம் ஆண்டிதலதய இந்தியா உமிழ்வுகளில் உசச்ே்வே எட்டக்கூடும் என்று இந்ே 

அறிக்வக கூறுகிறது. 

 

 

சீனாவில் சைப்பை் மிகுந்த ஆகஸ்ட் ைாதை் 

 கவப்பப் பதிவு முவறகள் கோடங்கியதில் இருந்து, சீன நாட்டில் ஆகஸ்ட் மாேமானது 

கவப்பம் மிகுந்ே மாேமாகப் பதிவாகியுள்ளது. 

 கடந்ே மாேம் கேற்கு சீனாவில் ஏற்பட்ட கவப்ப அவல உலக வரலாற்றில் மிக தமாசமான 

கவப்ப அவலகளில் ஒன்றாக இருப்போக நிபுணரக்ள் கருதுகின்றனர.் 

 சிசச்ுவான் மாகாணம் மற்றும் தசாங்கிங் நகரின் சில பகுதிகளில், சில நாட்களாக 40 

டிகிரி கசல்சியவஸே் ோண்டி கவப்பநிவலயானது பதிவாகியுள்ளது. 
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 ஆகஸ்ட் மாேேத்ில் நாடு முழுவதும் சராசரி கவப்பநிவல 22.4C ஆக இருந்ேது.  

 இது வழக்கே்வே விட 1.2 கசல்ஸியஸ் அதிகமாக உள்ளது. 

 இந்ே மாேமானது, சீனாவின் மூன்றாவது வறண்ட ஆகஸ்ட் மாேம் ஆகும். 

 தற்சபாது பதிவான சராசரி மவழப் கபாழிவானது வழக்கே்வே விட 23.1 சேவீேம் 

குவறவாகும். 

 

 

உலகத் சதாழில்துமற கார்பன் நீக்கக் கூட்டணி - GAID 

 சரவ்தேச புதுப்பிக்கேே்க்க எரிசக்தி நிறுவனமானது சில முக்கிய நிறுவனங்களுடன் 

இவணந்து உலகே் கோழில்துவற காரப்ன் நீக்கை் கூட்டணியிவனத் கோடங்கி உள்ளது. 

 இது நிகர சுழிய அளவில் இலட்சிய இலக்குகவள விவரவுபடுே்ேச ் கசய்வவேயும், 

கோழில்துவற மதிப்புச ் சங்கிலிகளில் காரப்ன் நீக்கம் கசய்வவேயும் தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 காரப்ன் நீக்கம் என்ற கசால்லுக்கு காரப்ன் குவறப்பு என்று கபாருளாகும். 

 இந்ேக் கூட்டணியானது தபசசுவாரே்்வே மற்றும் ஒருங்கிவணந்ே கசயல்பாடுகளுக்கு 

வழி வவக கசய்யும். 

 இதன் முதல் கூட்டமானது எகிப்தில் உள்ள ஷரம்் எல் தஷக்கில் 27வது பங்குோரர ்

மாநாட்டில் நவடகபறும். 

 IRENA என்பது ஒே்துவழப்வப தமம்படுேத்ுவேற்கும், அறிவவ தமம்படுேத்ுவேற்கும், 

புதுப்பிக்கே் ேக்க ஆற்றவல ஏற்றுக் ககாள்வேற்கும் அேன் நிவலயான பயன்பாட்வட 

தமம்படுேத்ுவேற்கும் வலியுறுே்ேப்பட்ட ஒரு அரசுகளுக்கிவடதயயான அவமப்பாகும். 

 

சிவிங்கிப் புலிகள் ைறு அறிமுகை் 

 மே்தியப் பிரதேசே்தில் உள்ள குதனா தேசியப் பூங்காவில் அறிமுகம் கசய்வேற்காக முேல் 

ைை்ை அளவில் சிவிங்கிப் புலிகள் நமீபியாவில் இருந்து ேற்தபாது ககாண்டு வரப் படுகிறது. 

 கசப்டம்பர ்17 ஆம் தேதியன்று பிரேமரால் தேசியப் பூங்காவில் 8 சிவிங்கிப் புலிகள் விடப் 

பை்ைன. 
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 ஆப்பிரிக்கச ்சிவிங்கிப் புலிகள் ஆசிய சிவிங்கிப் புலிகவள விட சற்று கபரியவவ ஆகும். 

 அவவ ஆப்பிரிக்கா முழுவதும் காணப்படுவசதாடு, அகவ IUCN அவமப்பின் சிவப்பு நிறப் 

பட்டியலில் பாதிக்கப் படக்கூடிய இனங்களாக பட்டியலிடப் பட்டுள்ளன. 

 1952 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அழிந்து தபானோக அறிவிக்கப்பட்ட சிவிங்கிப் புலிகவள 

மீண்டும் அறிமுகப்படுே்ே அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாது, உலகிதலதய ஆசிய சிவிங்கிப் புலிகள் வாழும் ஒதர நாடு ஈரான் மட்டுதம ஆகும். 

 மே்தியப் பிரதேசே்தில் உள்ள குதனா தேசியப் பூங்கா 1981 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வன 

விலங்குச ் சரணாலயமாக நிறுவப்பட்டு பின்னர ் 2018 ஆம் ஆண்டில் இேற்கு தேசியப் 

பூங்கா என்ற அந்ேஸ்து வழங்கப்பட்டது. 

 சம்பல் ஆற்றின் முக்கிய கிவள நதிகளில் ஒன்றான குதனா நதியின் கபயரால் இேற்கு 

இப்கபயரிடப்பட்டது. 

 இந்ே நதி அந்தத் தேசியப் பூங்காவவ இரண்டாகப் பிரிேத்ு அேன் முழு நீளப் பகுதிகளில் 

பாய்கிறது. 

 

 

காங்ஜகா ைடிநிலக் காடுகள் – காடுகளின் நிமல குறித்த அறிக்மக 2021 

 இந்ே அறிக்வகயானது மேத்ிய ஆப்பிரிக்க வன ஆவணயே்ோல் சமீபே்தில் கவளியிடப் 

பட்டது. 

 மே்திய காங்தகா நதிப்படுவகயில் உள்ள மட்கரி நிலங்கவளப் பாதுகாப்பேற்கு அதிக 

முேலீடு மற்றும் ஆராய்சச்ி தேவவ என்று இந்ே அறிக்வக குறிப்பிடுகிறது. 

 வஹட்தராகாரப்ன் ஆய்வு, நீர ்உட்புகுேல், பாமாயில் தோட்டம், நீரம்ின் ஆற்றல் நிவலய 

அவணகள் மற்றும் பருவநிவல மாற்றம் ஆகியவற்றால் இந்ேப் பகுதி ேற்தபாது 

அசச்ுறுேே்லுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. 

 ஒரு மட்கரியில் சுமார ் 30 ஜிகா டன் அளவு காரப்வனச ் தசமிேத்ு வவக்கும் திறன் 

இருப்போல், இந்ே மட்கரி நிலங்கவளப் பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியமானோகும். 

 இது முழு காங்தகா வடிநிலக் காடுகளிலும் உள்ள மரங்களின் நிலே்ேடி உயிரிப் 

கபாருளுக்குச ்சமம். 

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


                   
 

128 
 

 இவவ சுமார ் 20 ஆண்டுகள் அகமரிக்கா கவளியிடும் புவேபடிவ எரிகபாருள் 

உமிழ்வுகளுக்கு இவணயான காரப்வனச ்தசமிக்கும் திறன் ககாண்டவவயாகும். 

 

 

சதன்ஜைற்கு பருைக்காற்று மீதான அறிக்மக 

 உள்நாட்டு இடப்கபயரவ்ு கண்காணிப்பு வமயம் (IDMC) மற்றும் ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கி 

ஆகியவவ இவணந்து சமீபேத்ில் ஒரு கூட்டு அறிக்வகவய கவளியிட்டன. 

 கேன்தமற்கு பருவக்காற்று காலமானது அேன் பருவ காலே்வே விட நீண்ட காலம் 

நீடிப்போக இந்ே அறிக்வக கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது வடகிழக்கு பருவை் காற்றுடன் இவணந்து, கேற்காசியாவில் கடுவமயான மவழப் 

கபாழிவு, கவள்ளம் மற்றும் புயல்கவள ஏற்படுே்ேலாம். 

 கேன்தமற்கு பருவக்காற்றானது சரியான தநரேத்ில் இந்தியாவின் தீபகற்பப் பகுதியிவன 

அவடந்ேசதாடு, கசப்டம்பர ் மாேேத்ின் பருவகால எல்வலக்கு அப்பாலும் அது அங்கு 

நிவல ககாண்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், வடகிழக்குப் பருவக்காற்றுடன் இவணந்து இது அக்தடாபர ் வவர 

நீடிேே்து.  

 இந்ே காலகட்டேத்ில் ஏற்பட்ட தபரழிவுகளால் கேற்காசியாவில் சுமார ் 61.4 மில்லியன் 

மக்கள் இடம் கபயரந்்ேோக இந்ே அறிக்வக கண்டறிந்துள்ளது.  

 இதில் 58.6 மில்லியன் மக்கள் வானிவல கோடரப்ான தபரிடரக்ளால் இடம் கபயரந்்து 

உள்ளனர.் 

 கவள்ளம் மற்றும் புயல்கள் காரணமாக 90 சேவீே இடப்கபயரவ்ுகள் ஏற்படுேே்ப் பட்டு 

உள்ளன. 
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 கவள்ளேத்ினால் 37.4 மில்லியன் மக்கள் இடம் கபயரந்்ேசதாடு, கபரிய கவப்ப மண்டலச ்

சூறாவளிகள் உள்ளிட்ட புயல் தபான்ற காரணிகள் 21 மில்லியன் அளவிற்கு உள்நாட்டு 

இடப்கபயரவ்ுகவள ஏற்படுேத்ின. 

 ஒட்டு கமாே்ே ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியேத்ில், 2010-2021 ஆகிய காலகட்டேத்ில் சுமார ்225 

மில்லியன் நபரக்ள் இடம்கபயரந்்துள்ளனர.் 

 ஒவ்தவார ் ஆண்டும், தபரழிவு காரணமாக கிட்டே்ேட்ட 19 மில்லியன் மக்கள் இடம் 

கபயரந்்துள்ளனர.் 

 இது இடப்கபயரவ்ு குறிேே் கமாே்ே உலகளாவிய எண்ணிக்வகயில் 75 சேவீேே்திற்கும் 

அதிகமாகும். 

 ஆசிய பசிபிக் பகுதியில் ஏற்படும் அவனே்து தபரிடர ் சாரந்்ே இடப்கபயரவ்ுகளில் 95 

சேவீேம் பருவ மவழ, கவள்ளம் மற்றும் புயல்கள் ஆகியவற்றினால் ஏற்படுகின்றன. 

 

 

எல்மலக்கு அப்பாற்பட்ட செந்நிறப் பாண்டா பாதுகாப்பு 

 SBI அறக்கட்டவள மற்றும் WWF இந்தியா ஆகியவவ இவணந்து தமற்கு வங்காளேத்ின் 

கலிம்தபாங் மாவட்டம், சிக்கிம் மற்றும் டாரஜ்ிலிங் ஆகிய பகுதிகளில் கசந்நிறப் 

பாண்டாக்கவளப் பாதுகாை்ைச ் கசய்வேற்காக எல்வலக்கு அப்பாற்பட்டப் பாதுகாப்பு 

முயற்சியில் ஒன்றிவணந்து ஈடுபட்டுள்ளன. 

 SBI அறக்கட்டவள என்பது பாரே ஸ்தடட் வங்கியின் கபருநிறுவனச ் சமூகப் கபாறுப்பு 

சாரந்்ே பிரிவாகும். 

 WWF இந்தியா, இந்தியாவின் சுற்றுசச்ூழல் அவமப்புகவளயும் வளமான பல்லுயிரப்் 

கபருக்கே்வேயும் பாதுகாக்க உேவும் நவடமுவற சாரந்்ேத் தீரவ்ுகவள உருவாக்கச ்

கசய்வேற்கும் விளக்கிக் காட்டுவேற்கும் உறுதி பூண்டுள்ளது. 
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ச ர்ைனியில் Fridays for Future பிரெெ்ாரை் 

 Fridays for Future ஆரவ்லரை்ள் கஜரம்னி மற்றும் பிற நாடுைளில் பருவநிகல மாற்றம் 

கதாைரப்ான எதிரப்்புப் பிரசச்ாரங்ைகளத் கதாைங்கியுள்ளனர.் 

 கஜரம்னி முழுவதும் உள்ள 270ை்கும் சமற்பை்ை நைரங்ைள் மற்றும் புறநைரங்ைள் இந்த 

ஆரப்்பாை்ைங்ைளில் பங்சைற்கின்றன. 

 36,000ை்கும் சமற்பை்ை மை்ைள் பருவநிகல சாரந்்தப் சபாராை்ைங்ைகள நைத்தச ்

கசய்வதற்ைாை ஒன்று கூடிய நிகலயில் கபரல்ின் நைரில் மிைப்கபரிய சபரணி ஒன்று 

நைத்தப் பை்ைது. 

 இந்த சபாராை்ைை்ைாரரை்ள் புவி கவப்பமகைதகலத் தடுத்து நிறுதத் சவண்டும் என்றும், 

புதுப்பிை்ைத்தை்ை எரிசை்திப் பயன்பாை்கை விரிவுபடுதத்ச ்கசய்வதற்ைாை 100 பில்லியன் 

யூசரா நிதிகய நிறுவுமாறும் கஜரம்ானிய அரசாங்ைதத்ிைம் சைாரிை்கை ஒன்கற விடுத்து 

உள்ளனர.் 

 வளரந்்து வரும் நாடுைளுை்ைான நிதி மற்றும் பருவநிகலை் ைைன்ைகள ரதத்ு கசய்ய 

சவண்டும் என்றும் அவரை்ள் சைாரிை்கை விடுத்துள்ளனர.் 

 எகிப்தின் ஷரம்் எல்-சஷை் என்னுமிைத்தில் நகைகபறவுள்ள ஐை்கிய நாடுைள் சகபயின் 

பருவநிகல உசச்ி மாநாடு (COP27) கதாைங்குவதற்கு 6 வாரங்ைளுை்கு முன்னர ் இந்தப் 

சபாராை்ைங்ைள் ஏற்பாடு கசய்யப்பை்ைன. 

 இத்தாலி, கதன் கைாரியா, அகமரிை்ைா மற்றும் ைாங்சைா ஜனநாயைை் குடியரசு சபான்ற 

நாடுைளிலும் இசத சபான்ற சபாராை்ைங்ைள் எழுந்துள்ளன. 
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ைாநிலெ ்செய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய ைத நிமனவுெச்ின்னை் 

 உலகின் மிகப்கபரிய மே நிவனவுச ் சின்னம் தமற்கு வங்காளேத்ில் உள்ள தவே 

தகாளரங்கம் ஆகும். 

 இது சரவ்தேச கிருஷ்ணா மே உணரவ்ுச ் சங்கேத்ின் (ISKCON) ேவலவமயகமாகச ்

கசயல்படும். 

 இது கட்டி முடிக்கப்பட்டால், வாடிகன் நகரில் உள்ள கசயின்ட் பால் கதீட்ரல் தேவாலயம் 

மற்றும் ோஜ்மஹால் ஆகியவற்வற விடப் கபரியோக இருக்கும். 

 இது மிகப்கபரிய மே நிவனவுச ் சின்னமாக விளங்கும் கம்தபாடியாவிலுள்ள 400 ஏக்கர ்

பரப்பளவில் அவமந்ே மிகப்கபரிய அங்தகார ் வாட் தகாவில் வளாகேத்ிற்குப் பதிலாக 

இடம் கபறும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

 

ஆலப்புழா - முழுைதுை் டிஜிட்டல்ையைாக்கப்பட்ட ைங்கி முமறமயக் மகயாளுை் 

5ைது ைாைட்டை் 

 தகரள மாநிலே்தில் முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட வங்கி முவறவயை் வகயாளும் 

5வது மாவட்டமாக ஆலப்புழா மாறியுள்ளது. 

 இந்ே முன்கனடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, மாவட்டேத்ில் உள்ள 29 வங்கிகளில் 26 லட்சம் 

தசமிப்பு/நடப்பு வங்கிக் கணக்குகளில் குவறந்ேபட்சம் ஒரு டிஜிட்டல் பரிவரே்ே்வன வசதி 

கசயல்படுேே்ப்பட்டுள்ளது. 

 ஒரு டிஜிட்டல் பரிவரே்்ேவன வசதியில் பணம் கபறும் அட்வட - கடன் அட்வட, இவணய 

வழி வங்கி முவற, வகதபசி வழியான வங்கி வசதி, ஒருங்கிவணந்ேப் பண வழங்கீட்டு 

இவடமுகம் மற்றும் பல உள்ளன. 

 இது கோடரப்ான ஒரு அறிவிப்வப இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கவளியிட்டது. 

 திருசச்ூர,் தகாட்டயம், பாலக்காடு மற்றும் காசரத்காடு ஆகிய இடங்களில் வங்கிச ்

தசவவகள் ஏற்கனதவ டிஜிட்டல் மயமாக்கப் பட்டுள்ளன. 
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68ைது ஜநரு டிராபி படகுப் ஜபாட்டி 

 சமீபேத்ில், தகரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டேத்ில் உள்ள புன்னமடா ஏரியில் நடத்தப் பை்ை 

68வது தநரு டிராபி படகுப் தபாட்டியில் பள்ளேத்ுருேத்ி படகுை் குழுமம் கவற்றி கபற்றது. 

 இந்தியாவின் முேல் பிரேமர ் ஜவஹரல்ால் தநரு அவரக்ள் இந்தப் பகுதிக்கு விஜயம் 

கசய்ேவேயும், ஆலப்புழா ஏரியில் அவர ் படகுச ் சவாரி கசய்ேவேயும் நிவனவு கூரும் 

வவகயில் 1952 ஆம் ஆண்டு தநரு டிராபி படகுப் தபாட்டி நிறுவப் பட்டது. 

 

ைமலப்பகுதி மெக்கிள் பந்தயத்திற்கான முதலாைது உலகக் ஜகாப்மப ஜபாட்டி  

 லடாக்கில் உள்ள தல நகரம் இந்ே விவளயாட்டுப் தபாட்டியிவன நடேே்த் ேயாராக 

உள்ளது. 

 இேற்கு 'UCI MTB எலிமிதனட்டர ்உலகக் தகாப்வப' என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது லடாக் ஒன்றியப் பிரதேச நிரவ்ாகம் மற்றும் இந்திய வசக்கிள் ஓட்டுேல் சங்கே்துடன் 

இவணந்து ஏற்பாடு கசய்யப்பட உள்ளது 

 

 

கிராைப்புற பண்மணமுமற பன்றி ைளர்ப்பு திட்டை் 

 தமகாலயா முேல்வர ்கான்ராட் தக சங்மா இந்ேே் திட்டேவ்ேே் கோடங்கி வவேே்ார.் 

 இது கவவ்தவறு கால்நவட வளரப்்பு நடவடிக்வககள் மூலம் அம்மாநில விவசாயிகள் 

நிவலயான வாழ்வாோரே்வே ஈட்டுவவே உறுதி கசய்வேற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

 பன்றி இவறசச்ி உற்பேத்ியில் அம்மாநிலம் ேன்னிவறவு கபற, அம்மாநில அரசு 

மிகப்கபரிய பன்றி வளரப்்புத் திட்டங்களில் ஒன்றான ‘தமகாலயா பன்றி வளரப்்புத ்

திட்டேத்ிவன' கசயல்படுே்தி வருகிறது. 

 

ஒை்சைாரு வீட்டிலுை் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர ்

 ஒவ்கவாரு வீட்டுக்கும் சுேத்ிகரிக்கப்பட்ட குடிநீர ் (RO) வழங்கிய ஒரு கிராமம் என்றச ்

சிறப்வப எட்டிய உேே்ரப் பிரதேசே்தின் முேல் கிராமமாக பரே்ாவுல் ஆனது. 

 ஆேரஷ்் கிராமப் பஞ்சாயேத்ு முன்கனடுப்பின் கீழ் ஒரு சுே்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர ் (RO) 

வழங்கும் அவமப்பு நிறுவப்பட்டேன் மூலம் அந்ேை் கிராமம் சுே்ேமான குடிநீவரப் கபற 

அது வழிவவக கசய்கிறது. 
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100 நாட்கள் நகர்ப்புற ஜைமலைாய்ப்பு உறுதித் திட்டை் 

 நகரப்்புறங்களில் உள்ள ஏவழக் குடும்பங்களுக்கு 100 நாட்கள் தவவல வாய்ப்பு அளிக்கும் 

ஒரு இலட்சியே் திட்டே்வே ராஜஸ்ோன் அரசு கோடங்கியுள்ளது. 

 இது இந்திரா ைாந்தி தவவலவாய்ப்பு உறுதிே் திட்டம் என்று அகழை்ைப் படுகின்றது. 

 இது கிராமப்புற தவவலவாய்ப்பு உறுதிே் திட்டமான மகாே்மா காந்தி ஊரக தவவல 

வாய்ப்பு உறுதிே் திட்டேத்ின் படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 18 வயது முேல் 60 வயது வவர உள்ளவரக்ள் இந்தே் திட்டே்தின் கீழ் பயன்கபற 

ேகுதியானவரக்ள் ஆவர.் 

 

இந்தியாவின் மிக நீளைான இரப்பர் அமண 

 

 பீகாரில் உள்ள கயாவில் ஃபால்கு ஆற்றின் மீது கட்டவமக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் மிக 

நீளமான இரப்பர ்அவணயான ‘கயாஜி அவணயானது சமீபேத்ில் திறக்கப்பட்டது. 

 ரூரக்்கி இந்தியே் கோழில்நுட்பக் கல்விக் கழகே்தின் நிபுணரக்ள் இந்ேே் திட்டே்தில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

 ஃபால்கு நதியில் மவழக்காலேத்ில் மட்டுதம ேண்ணீர ் இருப்பதால், மீேமுள்ளை் 

காலேத்ிற்கு அது வறண்டு காணப்படும். 

 இந்ே அவணயானது ஆண்டு முழுவதும் ஆற்றில் நீரச் ்தசமிப்வப உறுதி கசய்யும். 

 

நாக மிரெ்ெ்ா திருவிழா 

 நாகாலாந்தில் உள்ள தகாஹிமா மாவட்டே்தில் உள்ள கசய்ஹாமா கிராமேத்ில் நாகா 

மிரச்ச்ா திருவிழா ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டிருந்ேது. 

 இது முேலாவது நாைா மிரச்ச்ா (கிங் மிளகாய் வவக) திருவிழாவாகும். 

 நாைா மிரச்ச்ா ரகமானது ராஜா மிரச்ச்ா (கிங் மிளகாய்) என்று பிரபலமாக அறியப் 

படுகிறது. 

 இது ஸ்தகாவில் ைார அலகுகள் (SHUs) பட்டியலில் இடம் கபற்றுள்ள முேல் ஐந்து 

கவப்பமான மிளகாய் ரகங்களில் ஒன்றாகும். 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டில் நாகாலாந்து மாநிலேவ்ேச ் தசரந்்ே விவள கபாருளுக்கான 

புவிசார ்குறியீட்டிவனப் கபற்றது. 
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 இது பூட் தஜாதலாகியா என்றும் தகாஸ்ட் கபப்பர ்என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 

 இது தசாலதனசி குடும்பே்வேச ்தசரந்்ே தகப்சிகம் இனே்வேச ்தசரந்்ேது. 

 

முதலாைது சினிைா சுற்றுலாக் சகாள்மக 2022-2027 

 குஜராேத்ின் முேலாவது சினிமா சுற்றுலாக் ககாள்வகவய குஜராே் முேல்வர ் அவரக்ள் 

அறிவிேத்ுள்ளார.் 

 இந்ேப் புதிய ககாள்வகயானது, குஜராேத்ில் திவரப்படே் ேயாரிப்புக்கான சாேத்ியமான 

வாய்ப்புகவள உருவாக்குவதோடு உள்ளூர ் மக்களுக்கு தவவல வாய்ப்புகவளயும் 

வழங்கும். 

 குஜராேத்ில் கட்ச ் கவண்ணிறப் பாவலவனம், சிவராஜ்பூர ் கடற்கவர தபான்ற பல 

இடங்கள் படப் பிடிப்பு ேளங்களாக மாறுவேற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

 

ைதச ்சுதந்திர உரிமை ைஜொதா 

 கரந்ாடக மாநிலச ் சட்ட தமலவவயில் 'கரந்ாடக மேச ் சுேந்திர உரிவமப் பாதுகாப்பு 

மதசாோவானது’ சமீபேத்ில் நிவறதவற்றப்பட்டது. 

 கரந்ாடகாவின் மேமாற்ற எதிரப்்பு மதசாோ 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாேே்தில் அதன் 

சை்ைப் சபரகவயில் நிவறதவற்றப் பட்டது. 

 தநரடி அல்லது மவறமுக வழிகள் மூலமாக கட்டாய மே மாற்றங்கள்  தமற்ககாள்ளப் 

படுவவே இந்ே மதசாோ ேவட கசய்கிறது. 

 இது மே மாற்றே்வே தமற்ககாள்வேற்காை சில குறிப்பிட்ட நவடமுவறகவள வழங்கச ்

கசய்கிறது. 

 இந்ேச ்சட்டே்தின் கீழ், எந்ே ஒரு ேனிநபரும் ோங்கள் மேம் மாறுவேற்கு குவறந்ே பட்சம் 

30 நாட்களுக்கு முன்னோக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒரு அறிக்வகயிவனச ் சமரப்்பிக்க 

தவண்டும். 

 

உணவுப் பாதுகாப்பு சதாடர்பான ைமரபடை் 

 பீகார ் மற்றும் ஒடிசாவிற்கு அடுே்ேபடியாக, கிழக்கு இந்தியாவில் ஜாரக்்கண்ட் ேனது 

கிராமப் புறங்களுக்கான உணவுப் பாதுகாப்பு வவரபடே்திவனக் ககாண்ட மூன்றாவது 

மாநிலமாக மாறியுள்ளது. 

 ஒடிசா மற்றும் பீகார ் ஆகியவவ 2018 ஆம் ஆண்டில் ேமது உணவுப் பாதுகாப்பு 

வவரபடேத்ிவன கவளியிட்டன. 

 ஜாரக்்கண்ட் கிராமப்புற உணவுப் பாதுகாப்பு வவரபடமானது 2022 ராஞ்சியில் கோடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்ே வவரபடமானது மாநிலேத்ின் உணவுப் பாதுகாப்பு நிவலவமவய வவரபடம் 

ஆக்குவேற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

 இது கடல்லிவயச ்தசரந்்ே மனிே தமம்பாட்டு நிறுவனே்ோல் ேயாரிக்கப்பட்டது. 
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அை்ரித் ெஜராைர் திட்டை் 

 இந்தியாவில் 8,642 அம்ரிே் சதராவர ் (ஏரிகள்) கட்டிய இந்தியாவின் முேல் மாநிலமாக 

உே்ேரப் பிரதேசம் திகழ்கிறது. 

 அம்ரிே் சதராவர ் என்பது எதிரக்ாலே்திற்காக ேண்ணீவரச ் தசமிப்பவே தநாக்கமாகக் 

ககாண்டு பிரேமர ்அவரக்ளால் கோடங்கப்பட்ட ஒரு இலட்சிய தநாக்கே் திட்டமாகும். 

 இதில் மேத்ியப் பிரதேசம் இரண்டாவது இடேத்ிலும், ஜம்மு காஷ்மீர ் மூன்றாவது 

இடேத்ிலும், ராஜஸ்ோன் நான்காவது இடேத்ிலும், ேமிழ்நாடு ஐந்ோவது இடே்திலும் 

உள்ளன. 

 இதில் 256 அமிரே் சதராவவரக் கட்டியேன் மூலம் உே்ேரப் பிரதேசே்தின் லக்கிம்பூர ்தகரி 

மாநிலேத்ிதலதய முேல் இடே்வேப் பிடிேே்து. 

 இதில் 245 ஏரிகவளக் கட்டியேன் மூலம் தகாரக்பூர ்இரண்டாவது இடே்வேப் பிடிே்ேது. 

 இதில் 231 ஏரிகவளக் கட்டி பிரோப்கர ்மூன்றாவது இடே்வேப் பிடிேே்து. 
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ெரத்ார் ெஜராைர ்அமண 

 குஜராேத்ின் முக்கிய நதியாக விளங்கும் நரம்ோ நதியில் உள்ள சரே்ார ்சதராவர ்அவண 

அேன் அதிகபட்ச ககாள்ளளவு வவர நிரம்பியது. 

 அவணயின் நீரம்ட்டமானது வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க அளவில் 138.68 மீட்டவர எட்டி 

உள்ளது. 

 இது அவணயின் அதிகபட்ச ககாள்ளளவவ விட அதிகமாக உள்ளது. 

 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவண அதிகபட்ச ககாள்ளளவிற்கு 

நிரம்புவது வரலாற்றில் இது மூன்றாவது முவறயாகும். 

 

 

பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் & பழங்குடியினர் ைற்றுை் இதரப் பிரிவினருக்கான இட 

ஒதுக்கீடு 

 தனது மாநில அரசு தவவலகளில் 77 சேவீே இட ஒதுக்கீடு வழங்குவேற்கான முன் 

கமாழிேலுக்கு ஜாரக்்கண்ட் அரசு சமீபேத்ில் ஒப்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 இது பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் & பழங்குடியினர,் பிற்படுேே்ப்பட்தடார,் இேரப் 

பிற்படுேே்ப் பட்ட வகுப்பினர ் மற்றும் கபாருளாோரேத்ில் பின்ேங்கிய இேரப் 

பிரிவினருக்கான இை ஒதுக்கீடாகும். 

 அம்மாநிலம் இேரப் பிற்படுேே்ப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்வட ேற்தபாது 

உள்ள 14 சேவீேே்தில் இருந்து 27 சேவீேமாக உயரே்த்ியுள்ளது. 

 இது உள்மாநிலப் பட்டியலிடப்பட்டச ் சாதியினர ் சமூகங்கவளச ் தசரந்்ேவரக்ளுக்கு 12 

சேவிகிேம் மற்றும் உள்மாநில பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினரச் ் சமூகங்களுக்கு 28 

சேவிகிேம் என்று இை ஒதுக்கீடு வழங்குகிறது. 

 இதில் மிகவும் பிற்படுே்ேப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 15 சேவீே இட ஒதுக்கீடு மற்றும் இேரப் 

பிற்படுேே்ப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 12 சேவீே இடஒதுக்கீடு வழங்கப் படுகிறது. 

 அரசியலவமப்பின் ஒன்போவது அட்டவவணயில் இந்ே மதசாோவவச ் தசரக்்குமாறு 

மே்திய அரசிடம் தகாரிக்வக வவக்க அந்த மாநில அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 
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சதௌலதாபாத் ஜகாட்மடயின் சபயர் ைாற்றை் 

 மகாராஷ்டிர அரசானது ஒளரங்காபாே் கபயவர மாற்றியவேயடுே்து, கேௌலோபாே ்

தகாட்வடயின் கபயரிவனத் ேற்தபாது தேவகிரி எனப் கபயர ் மாற்றம் கசய்ய முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

 முன்னோக ஔரங்காபாே் சம்பாஜி நகர ்என கபயர ்மாற்றம் கசய்யப்பட்டது. 

 இது முன்னர ் யாேவ வம்சே்தின் ேவலநகராகவும், பின்னர ் சிறிது காலம் கடல்லி 

சுல்ோனியே்தின் ேவலநகராகவும் விளங்கியது. 

 14 ஆம் நூற்றாண்டில் முகமது துக்ளக் அவரக்ளால் இக்தகாட்வட கேௌலோபாே் என்று 

கபயர ்மாற்றம் கசய்யப்பட்டது. 

 இக்தகாட்வட பின்னர ் குபே்துல் இஸ்லாம் என்று அவழக்கப்பட்டசதாடு, இந்ேை் 

சைாை்கையின் கபயரில் நாணயங்கள் அசச்ிடப்பட்டன. 

 

 

ைகளிர ்ைட்டுை் ஜபசுை் தினை் 

 உத்தரப் பிரசதச சை்ைப் சபரகவயில் கபண்ைகள கமயமாைை் கைாண்ை 

பிரசச்கனைகளப் பற்றி சபசுவதற்கும், உகரயாற்றுவதற்கும் கபண் சை்ைமன்ற 

உறுப்பினரை்ளுை்கு ஒரு நாள் ஒதுை்ைப்பை்டுள்ளது. 
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 இது அரசின் பிரசச்ிகனைள் & சாதகனைள் மற்றும் பிற முை்கியப் பிரசச்கனைகள அந்தச ்

சகபயில் முன்கவை்ை வழி வகுை்கும். 

 உத்தரப் பிரசதச சை்ைப் சபரகவயில் 403 உறுப்பினரை்ள் உள்ளனர.்  

 அதில் முதல் முகறயாை கவற்றி கபற்ற 22 நபரை்ள் உை்பை 47 கபண் சை்ைமன்ற 

உறுப்பினரை்ள் உள்ளனர.் 

 

பனிெெ்ரிவு கண்காணிப்பு ஜரடார ்கருவி 

 சிை்கிம் மாநிலதத்ின் வைை்குப் பகுதியில், இந்திய இராணுவம் மற்றும் பாதுைாப்புப் 

புவிசார ் தைவலியல் மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகியகவ இகணந்து இந்தியாவின் 

முதல் பனிசச்ரிவு ைண்ைாணிப்பு சரைார ்ைருவியிகன நிறுவியுள்ளன. 

 இந்த சரைார ்ைருவியானது, இந்தியாவிசலசய இது சபான்ற முதல் வகை ைருவியாகும். 

 இந்தை் ைருவியானது பனிசச்ரிவு ஏற்பை்ை மூன்று வினாடிைளுை்குள் அதகனை் ைண்டு 

அறியும் திறன் கைாண்ைது. 

 இது பகை வீரரை்ளின் உயிகரை் ைாப்பாற்றவும், மிை உயரமானப் பகுதிைளில் உள்ள 

ைை்டிைங்ைளுை்கு சசதம் ஏற்படுவகதை் குகறை்ைவும் உதவும். 

 பனிசச்ரிவு சரைார ்ைருவியானது பாதுைாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாை்டு அகமப்பின் 

பாதுைாப்பு புவிசார ் தைவலியல்  மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ினால் கசயலாை்ைப் 

பை்ைது. 

 

உலக சுற்றுலா தின விருது 

 உலக சுற்றுலா தினே்வேகயாட்டி, உே்ேரகாண்ட் மாநிலே்திற்கு இரண்டு பிரிவுகளில் 

முேல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

 சிறந்ே சாகசச ் சுற்றுலாத் ேலேத்ிற்கான விருதுகள் மற்றும் சுற்றுலாவின் முழு 

தமம்பாட்டிற்கான விருதுகவள இந்ே மாநிலம் கவன்றுள்ளது. 

 

 

 

பிரபலைானைரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

அபிஜித் சென் 

 புகழ்கபற்ற கபாருளாோர நிபுணரும் திட்டை்குழு ஆவணயே்தின் முன்னாள் 

உறுப்பினருமான அபிஜிே் கசன் ேனது 72வது வயதில் காலமானார.் 

 இவர ் பிரேமர ் மன்தமாகன் சிங் அவரக்ளின் ஆட்சிக் காலே்தில், 2004 முேல் 2014 ஆம் 

ஆண்டு வவர திட்டை்குழு ஆவணயே்தில் உறுப்பினராக இருந்ோர.் 

 சமூகே்தின் விளிம்பு நிகலயில் உள்ள பிரிவிவனச ் தசரந்்ே நுகரத்வாவரப் 

பாதுகாப்பேற்காக ோனியங்களுக்கான கபாது விநிதயாகே் திட்டேத்ிவன அறிமுகம் 

கசய்வேற்கு இவர ்பரிந்துவரே்ோர.் 
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மைக்ஜகல் ஜகாரப்ெஜ்ெை் 

 பனிப் தபாவர முடிவுக்குக் ககாண்டு வந்ே தசாவியே் ேவலவரான வமக்தகல் 

தகாரப்சத்சவ் ேனது 91வது வயதில் காலமானார.் 

 தசாவியே் ஒன்றியேத்ில் 1985 மற்றும் 1991 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இவடயில் பேவியில் 

இருந்த இவர ்தசாவியே் அரசின் கவடசிே் ேவலவர ்ஆவார.் 

 இவர ் அகமரிக்க-தசாவியே் உறவுகவள ஒரு ஆழ்ந்ே முடக்கே்திலிருந்து கவளிதய 

ககாண்டு வர உேவினார.் 

 இவர ்ோன் கவடசியாக எஞ்சியிருக்கும் பனிப் தபார ்ைாலதத்ியத் ேவலவர ்ஆவார.் 

 இவர ்1990 ஆம் ஆண்டில் அவமதிக்கான தநாபல் பரிவச கவன்றார.் 

 

 

திைா பிரபஞ்ெ அழகி ஜபாட்டி 2022 

 கரந்ாடகாவவச ் தசரந்்ே 23 வயோன திவிோ ராய், 2022 ஆம் ஆண்டின் திவா பிரபஞ்ச 

அழகி என்ற மதிப்புமிக்கப் பட்டே்வே கவன்றார.் 

 கேலுங்கானாவவச ்தசரந்்ே பிரகன்யா அய்யாகரி மிஸ் திவா சூப்பரத்நஷனல் 2022 என்ற 

பட்டேத்ிவன கவன்றார.் 
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ஜ ை்ஸ் ஆண்டரெ்ன் 

 சரவ்தேச கிரிக்ககட் தபாட்டிகளில் 950 விக்ககட்டுகவள கடந்ே முேல் தவகப்பந்து 

வீசச்ாளர ்என்ற கபருவமவய இங்கிலாந்தின் தஜம்ஸ் ஆண்டரச்ன் கபற்றுள்ளார.் 

 ஆஸ்திதரலியாவின் கிகளன் கமக்ராே்தின் (949 விக்ககட்) சாேவனவய இவர ்

முறியடிேே்ார.் 

 சரவ்தேச கிரிக்ககட் தபாட்டிகளில் மிகவும் கவற்றிகரமான பந்துவீசச்ாளரக்ளாகத ்

திகழ்பவரக்ள், இலங்வகயின் சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் முே்வேயா முரளிேரன் (1,347 

விக்ககட்கள்), மவறந்ே ஆஸ்திதரலியச ் சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் தஷன் வாரன்் (1,001 

விக்ககட்கள்) மற்றும் இந்தியச ் சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் அனில் கும்ப்தள (956 விக்ககட்கள்) 

ஆகிதயார ்ஆவர.் 

 

திறன் மிக்க தீரவ்ுகள் ெைால் & உள்ளாரந்்த நகரங்கள் விருது 2022 

 வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துகற மற்றும் கபட்தராலியம் & இயற்வக 

எரிவாயுத் துவற அவமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி இந்ே விருதுகவள வழங்கினார.் 

 இந்ே விருதுகள் மாற்றுே் திறனாளிகள் (PwD), கபண்கள் மற்றும் கபண்கள் மற்றும் 

முதிதயாரக்ள் எதிரக்காள்ளும் நகர அளவிலான அணுகல் மற்றும் உள்ளடக்கச ்

சவால்கவள எதிரக்காள்ள இந்தியாவில் உள்ள தேசிய நகரப்்புற விவகார நிறுவனம் (NIUA) 

மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் (UN) ஆகியவவ தமற்ககாண்ட ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 

மெரஸ் மிஸ்திரி (54) 

 டாடா குழுமே்தின் முன்னாள் ேவலவர ்மகாராஷ்டிராவின் பால்கர ்அருதக நிகழ்ந்ே ஒரு 

விபே்தில் உயிரிழந்ோர.் 

 இவர ்இந்தியாவில் பிறந்ே ஓர ்அயரல்ாந்து கோழிலதிபர ்ஆவார.் 

 இவர ்கட்டுமானத் கோழில் துவற அதிபரான பல்தலான்ஜி மிஸ்திரியின் இவளய மகன் 

ஆவார.் 

 தஜாராஸ்ட்ரிய மேே்வேச ்தசரந்்ே அவரது கபற்தறாரை்ள் இருவரும் இந்தியாவில் தங்ைளது 

பூரவ்ீகேத்ிவனக் ககாண்டுள்ளனர.் 

 ரேே்ன் டாடா ோன் ஓய்வு கபறுவோக அறிவிே்ே பிறகு, 2012 ஆம் ஆண்டு முேல் 2016 ஆம் 

ஆண்டு வவர டாடா குழுமே்தின் ேவலவராக இவர ்பணியாற்றினார.் 
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 இவர ்இக்குழுமே்தின் ஆறாவது ேவலவராகப் பணியாற்றினார.் 

 டாடா என்ற குடும்பப் கபயவரப் கபற்றிராே இரண்டாவது குழுமே் ேவலவர ் (நவ்தராஜி 

சக்லேவ்ாலாவுக்குப் பிறகு) இவதர ஆவார.் 

 மிஸ்திரி ஒரு அயரல்ாந்து நாட்டுக் குடிமகன் மற்றும் இந்தியாவில் நிரந்ேர குடியுரிவமப் 

கபற்றவர ்(இந்தியாவின் கவளிநாட்டு குடியுரிவமவயப் கபற்றவர)் ஆவார.் 

 

31ைது வியாஸ் ெை்ைான் 

 31வது வியாஸ் சம்மான் விருோனது பிரபல இந்தி எழுேே்ாளர ் டாக்டர ் அஸ்கர ்

வஜாஹேத்ுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 மகாபலி நாடகே்திற்காக இந்ே மதிப்புமிக்க விருதிற்கு அவர ் தேரவ்ு கசய்யப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 கடந்ே 10 ஆண்டுகளில் கவளியிடப்பட்ட ஓர ்இந்தியக் குடிமகன் எழுதிய இந்தி கமாழியின் 

சிறந்ே இலக்கியப் பவடப்புகளுக்காக K.K.பிரல்ா அறக்கட்டவளயினால் வியாஸ் சம்மான் 

விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 ராம் விலாஸ் ஷரம்ா ேனது ‘பாரே் தக பிரசச்ீன் பாஷா பரிவார ் அவுர ் ஹிந்தி’ என்றப் 

பவடப்பிற்காக 1991 ஆம் ஆண்டு முேலாவது வியாஸ் சம்மான் விருதிவனப் கபற்றார.் 

 

 

சிறந்த ஜெமைக்கானப் பதக்கை் 

 இந்தியாவின் முன்னாள் கடற்பவடே் ேளபதி அட்மிரல் சுனில் லம்பாவுக்கு சிங்கப்பூரின் 

மதிப்பு மிக்க இராணுவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ே விருோனது பிங்கட் ஜசா கஜமிலாங் (கடன்கடரா) அல்லது சிறந்ேச ்தசவவப் பேக்கம் 

(இராணுவம்) என அறியப்படுகிறது. 

 இந்தியை் கடற்பவடக்கும் சிங்கப்பூர ்கடற்பவடக்கும் இவடதய வலுவான மற்றும் நீண்ட 

கால இருேரப்புப் பாதுகாப்பு உறவவ தமம்படுேத்ுவதில் அவர ் ஆற்றிய சிறந்ேப் 

பங்களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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கைல் நாராயண் சிங் 

 இந்தியாவின் முன்னாள் ேவலவம நீதிபதி கமல் நதரன் சிங் காலமானார.் 

 நீதிபதி நதரன் அவரக்ள் ேவலவம நீதிபதியாக 17 நாட்கள் மட்டுதம பேவி வகிே்ோர.் 

 இது அவவர மிகக் குறுகிய பேவிக் காலம் ககாண்ட ேவலவம நீதிபதி என்று குறிப்பிட 

அவருை்கு வாய்ப்பளிேே்து. 

 இவர ்இந்தியாவின் 22வது இந்தியத் ேவலவம நீதிபதியாகப் பணியாற்றினார.் 

 இவரது பேவிக்காலம் 1991 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 25 ஆம் தேதி முேல் 1991 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்12 ஆம் தேதி வவரயாகும். 

 கங்வக நதி மாசுபாடு வழக்கு, மரண ேண்டவனயின் கசல்லுபடிே் ேன்வமவய எதிரே்த்ு 

தமற்ககாண்ட வழக்கு உள்ளிட்ட பல முக்கிய தீரப்்புகளில் இவர ் ஒரு முக்கிய 

அங்கேத்ிவன வகிே்ோர.் 

 

பணஜைாெடி தடுப்புெ ்ெட்டத்தின் ஜைல்முமறயீட்டுத் தீரப்்பாயத்தின் தமலைர ்

 பணதமாசடி ேடுப்புச ்சட்டேத்ின் கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ள தமல்முவறயீட்டுத ்தீரப்்பாயேத்ின் 

ேவலவராக நீதிபதி முனீஸ்வர ்நாே் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 நீதிபதி பண்டாரி அவரக்ள், கசன்வன உயரநீ்திமன்றேத்ின் ேவலவம நீதிபதி பேவியில் 

இருந்து கசப்டம்பர ்12 ஆம் தேதியன்று ஓய்வு கபற்றார.் 

 SAFEMA (கடே்ேல்காரரக்ள் மற்றும் அந்நியச ் கசலாவணி தமாசடி கசய்பவரக்ள் சட்டம்) 

சட்டே்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட கசாே்துப் பறிமுேல் தீரப்்பாயம் மற்றும் பண தமாசடித ்

ேடுப்புச ் சட்டேத்ின் தமல்முவறயீட்டுத ் தீரப்்பாயம் ஆகியவவ 2016 ஆம் ஆண்டு நிதிச ்

சட்டே்தின் மூலம் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒன்றாை இவணக்கப்பட்டன. 

 

அன்வி வி ய்  ான்ஸாருகியா 

 ‘இரப்பர ் தகரள்்’ என்று அவழக்கப்படும் அன்வி விஜய் சன்ஸாருகியா கடல்லியில் 

சமீபதத்ில் பிரேமர ்அவரக்வளச ்சந்திே்ோர.் 

 75 சேவீே அறிவுே்திறன் குவறபாடுள்ள மன நலிவு தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த 14 வயது 

சிறுமியின் வாழ்க்வகவய தயாகா மாற்றியுள்ளது. 

 இவர ்இந்ே ஆண்டு ஜனவரி 24 ஆம் தேதியன்று பிரோன் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார ்

விருதிவன கவன்றார.் 
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இந்தியத் தமலமை ைழக்கறிஞர ்

 K.K. தவணுதகாபால் பேவி விலகியவே அடுேத்ு, இந்தியாவின் 14வது ேவலவம 

வழக்கறிஞராக மூேே் வழக்கறிஞர ்முகுல் தராஹேக்ி நியமிக்கப்பட உள்ளார.் 

 ேவலவம வழக்கறிஞராகப் பேவி ஆற்ற உள்ள தராஹேக்ிை்கு  இது இரண்டாவது 

முவறயாகும். 

 அவரது முேல் பேவிக் காலம் 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாேம் முேல் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 

மாேம் வவர ஆகும். 

 இந்தியாவின் ேவலவம வழக்கறிஞர ்பேவியானது மே்திய நிரவ்ாகே்தின் ஒரு அங்கமாக 

உள்ளது. 

 ேவலவம வழக்கறிஞர ்நாட்டின் மிக உயரியச ்சட்ட அதிகாரி ஆவார.் 

 அரசியலவமப்பின் 76வது பிரிவானது இந்தியத ் ேவலவம வழக்கறிஞர ் பதவியிகன 

வழங்குகிறது. 

 இந்தியாவின் கசாலிசிை்ைர ் வழக்கறிஞர ் மற்றும் இந்தியாவின் கூடுேல் கசாலிசிை்ைர ்

வழக்கறிஞர ் ஆகிதயார ் அதிகாரப்பூரவ் கபாறுப்புகவள நிவறதவற்றுவதில் ேவலவம 

வழக்கறிஞருக்கு உேவுகிறாரக்ள். 

 

'Water Heroes: Share Your Stories’ ஜபாட்டி 

 ஜல் சக்தித் துகற அவமசச்கமானது “நீர ் வளங்கள், நதி தமம்பாடு மற்றும் கங்வக மறு 

சீரவமப்பு ‘நீரவ்ள நாயகரக்ள்: உங்கள் கவேகவளப் பகிரந்்து ககாள்ளுங்கள்’ (Water Heroes: 

Share Your Stories)” என்ற தபாட்டிவயே் கோடங்கியது. 

 மூன்றாவது 'Water Heroes: Share Your Stories' தபாட்டியானது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்01 ஆம் 

தேதியன்று கோடங்கியது.  

 இது MyGov ேளே்தில் 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்30 ஆம் தேதியன்று முடிவவடயும். 

 முேல் தபாட்டியானது 2019 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்01 ஆம் தேதி முேல் 2020 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி வவர நவடகபற்றது. 

 இரண்டாவது 'Water Heroes: Share Your Stories’ தபாட்டியானது 2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்19 

ஆம் தேதி முேல் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி வவர நவடகபற்றது. 

 

ைஜலசிய அமைெெ்ரமையின் அமைெெ்ர் ொமிஜைலு 

 மதலசிய அவமசச்ரவவயில் நீண்ட காலம் பணியாற்றிய அவமசச்ரக்ளில் ஒருவரான 

S.சாமிதவலு அவரக்ள் சமீபேத்ில் காலமானார.் 

 அவர ்பாரிசான் தநசனலின் முக்கிய அங்கமான மதலசிய இந்திய காங்கிரஸ் அவமப்பின் 

ேவலவராக 2010 ஆம் ஆண்டு வவர 31 ஆண்டுகள் ைாலதத்ிற்குப்  பணியாற்றிச ்சாேவன 

பவடேே்ார.் 

 இவர ் 1959 ஆம் ஆண்டில் கட்சியில் தசரந்்ே பிறகு பல ேசாப்ேங்களாக மதலசியாவின் 

இந்திய அரசியலில் ஆதிக்கம் கசலுே்தினார.்  
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உலகின் இரண்டாைது பணக்காரர ்

 ப்ளூம்கபரக்் பில்லியனரக்ள் குறியீட்டின் படி, அதமசான் நிறுவனே்தின் நிறுவனர ்கஜஃப் 

கபதசாவஸ விஞ்சி, ககளேம் அோனி உலகின் இரண்டாவது பணக்காரர ்ஆனார.் 

 அோனியின் நிகரச ்கசாே்து மதிப்பு 147 பில்லியன் டாலர ்ஆகும். 

 உலகின் மிகப் கபரிய பணக்காரர ்மற்றும் கடஸ்லாவின் நிறுவனர ்எதலான் மஸ்க்கிற்கு 

அடுே்ே இடே்தில் இவர ்இடம் கபற்றுள்ளார.் 

 எதலானின் நிகர கசாேத்ு மதிப்பு 264 பில்லியன் டாலராகும். 

 அம்பானி 88.7 பில்லியன் டாலர ் கசாேத்ு மதிப்புடன் இந்ேப் பட்டியலில் பேே்ாவது 

இடே்வேப் பிடிேத்ுள்ளார.் 

 வமக்தராசாப்ட் நிறுவனே்தின் நிறுவனர ் பில்தகட்ஸ், 112 பில்லியன் டாலர ் கசாேத்ு 

மதிப்புடன் 5வது பணக்காரராக இப்பட்டியலில் இடம் பிடிேத்ுள்ளார.் 

 வாரன் பஃப்கபட் 96 பில்லியன் டாலர ்கசாே்து மதிப்புடன் ஆறாவது இடே்தில் உள்ளார.் 

 

INSPIRE விருதுகள் 

 மே்திய அறிவியல் மற்றும் கோழில்நுட்பத் துகற அவமசச்கமானது சமீபேத்ில் INSPIRE 

திட்டேத்ின் கீழ் சுமார ்53,000 மாணவரக்ளுக்கு நிதி உேவி வழங்கியுள்ளது. 

 INSPIRE என்பது The Innovation in Science Pursuit for Inspired Research என்பேன் கபயர ்சுருக்கம் 

ஆகும். 

 இது இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் கோழில்நுட்பே் துவறயால் கசயல் படுேே்ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது மூன்று கூறுகவளக் ககாண்டுள்ளது. 

o திறவமவய முன்கூட்டிதய ஊக்கப்படுே்துவேற்கானே் திட்டம் (SEATS), 

o உயர ்கல்விக்கான உேவிே் கோவக (SHE) மற்றும் 

o ஆராய்சச்ிப் பணிகளுக்கான உறுதியான வாய்ப்பு (AORC). 

 ஒவ்தவார ்ஆண்டும் SEAT திட்டேத்ின் கீழ் இந்திய அரசு INSPIRE விருது - MANAK விருதுகவள 

வழங்குகிறது. 

 MANAK என்பது தேசிய இலட்சியங்கள் மற்றும் அறிவுகவள மிவகப்படுே்துவேற்கான 

மில்லியன் வமண்ட்ஸ் திட்டம் என்பவேக் குறிக்கிறது. 

 

ைரபணு படிசயடுத்தல் மூலை் பிறந்த உலகின் முதல் ஆரக்்டிக் ஓநாய் 

 சீனா முேன்முவறயாக ஆரக்்டிக் வன ஓநாய் வவகயிவன மரபணு படிகயடுேே்ல் 

(குசளானிங்) மூலம் கவற்றிகரமாக உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்ே உயிரினமானது அழிந்து தபாவவேே் ேடுப்பவே தநாக்கமாகக் ககாண்டு இது 

தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 புதிோக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்ே ஓநாய்க்கு நல்ல ஆதராக்கியம் என்று கபாருள் படும் 

மாயா என்று கபயரிடப்பட்டது. 

 இந்ே ஓநாயின் கசல் ஆனது, ஒரு ஆரக்்டிக் வன கபண் ஓநாயின் தோல் மாதிரியிலிருந்து 

கபறப்பட்டது. 
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 இேன் கருமுட்வடயானது ஒரு கபண் நாயிடமிருந்துப் கபறப்பட்டது. 

 இந்ே ஆரக்்டிக் ஓநாய் ஆனது கவள்வள ஓநாய் அல்லது துருவ ஓநாய் என்றும் அவழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது கனடாவின் குயின் எலிசகபே் தீவுகளின் உயரம்ட்ட ஆரக்்டிக் துந்திரா காடுகவளே் 

ோயகமாகக் ககாண்டோகும். 

 இது சாம்பல் நிற ஓநாயின் ஒரு துவண இனமாகும். 

 

 

ஜொவியத் விண்சைளி வீரர் ைஜலரி பாலியஜகாை் 

 விண்கவளியில் அதிக தநரம் வசிே்ேவர ் என்ற ஒரு சாேவனவயப் பவடேே் வதலரி 

பாலியாதகாவ் சமீபேத்ில் காலமானார.் 

 1994 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 08 ஆம் தேதி முேல் 437 நாட்கள் விண்கவளியில் அவர ்

ேங்கியிருந்ோர.் 

 அவர ் 1995 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 22 ஆம் தேதியன்று பூமிக்குே் திரும்புவேற்கு முன்பு 7,000 

முவறக்கு தமல் பூமிவயச ்சுற்றி வந்ோர.் 

 

 முன்னோக, 1988-89 ஆம் ஆண்டில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு பயணே்தில் பாலியாதகாவ் 288 

நாட்கள் விண்கவளியில் வசிே்திருந்ோர.் 

 இவர ் 1999 ஆம் ஆண்டில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட SFINCSS-99 என்ற (விண்கவளி 

நிவலயே்திற்கான சரவ்தேசக் குழுவினரின் விமானே்தின் மாதிரியிவன உருவாக்குேல்) 

ஒரு பரிதசாேவனயில் பங்தகற்றார.் 

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


                   
 

146 
 

 1999 ஆம் ஆண்டில், கசரஜ்ி அவ்தேதயவ் என்ற விண்கவளி வீரர ் 747 நாட்கள் 

விண்கவளியில் ேங்கியிருந்து, 678 நாட்கள் விண்கவளியில் வசிே்ே பாலியதகாவின் மிக 

நீண்ட காலச ்சாேவனவய முறியடிே்ோர.் 

 

ஸ்மிதா பாட்டீல் நிமனவு விருது 

 மதிப்புமிக்க பிரியேரஷ்ினி அகாடமியின் ஸ்மிோ பாட்டீல் நிவனவு விருது வழங்கும் 

விழாவில் ஆலியா பட் சிறந்ே நடிவகக்கான விருவேப் கபற்றுள்ளார.் 

 இந்தியே் திவரயுலகில் அவர ் ஆற்றியப் பாராட்டுக்குரியப் பங்களிப்பிற்காக இந்ே 

விருோனது வழங்கப்படுகிறது.  

 பிரியேரஷ்ினி அகாடமியானது முேன்வமயான இலாப தநாக்கமற்ற, சமூக-கலாசச்ார 

மற்றும் கல்வி நிறுவனமாகும். 

 

 

சிறந்த பிசரஞ்சு குடிைகன் சகௌரை விருது 

 பிரமல் குழுமேத்ின் துவணே் ேவலவர ்ஸ்வாதி பிரமலுக்கு கசவாலியர ்டி லா கலஜியன் 

டி'ஹானூர ்(வநட் ஆஃப் தி கலஜியன் ஆஃப் ஹானர-்மாவீரர)் பட்டமானது வழங்கப்பட்டது. 

 தேசியம் மற்றும் சரவ்தேச அளவில் வணிகம் மற்றும் கோழில், அறிவியல், மருே்துவம், 

கவல மற்றும் கலாசச்ாரம் ஆகிய துவறகளில் பிரமல் குழுமம் ஆற்றியச ் சிறந்ேச ்

சாேவனகள் மற்றும் பங்களிப்பிற்கான அங்கீகாரமாக இந்ே விருோனது வழங்கப் பட்டது. 

 2006 ஆம் ஆண்டில், பிரான்சின் இரண்டாவது மிக உயரிய குடிமகன் ககௌரவ விருோன 

கசவாலியர ் டி எல்'ஆரட்்தர தநஷனல் டு கமரிட் (வநட் ஆஃப் தி ஆரட்ர ் ஆஃப் கமரிட்) 

விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இவர ்பே்மஸ்ரீ விருதிவனயும் கபற்றவர ்ஆவார.் 
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ஆண்டின் 13ைது ெமூக சதாழில்முமனஜைார் விருது 

 குடிமக்கள் பயன்கபற ேகுதியான அரசு நலேத்ிட்டங்களுடன் அவரை்கள இவணக்கும் 

கோழில்நுட்பத் ேளமான ஹக்ேரஷ்க் ேளே்தின் நிறுவனர ் அனிதகே் தடாகர,் ஆண்டின் 

13வது சமூக கோழில்முவனதவார ்(SEOY) விருவேப் கபற்றுள்ளார.் 

 இந்ே விருதிவன ஜூபிலண்ட் பாரத்ியா அறக்கட்டவள மற்றும் சமூக கோழில் 

முவனதவாருக்கான ஸ்வாப் அறக்கட்டவள ஆகியவவ இவணந்து நிறுவின. 

 ஹக்ேரஷ்க் 24 மாநிலங்களில் 22,800 முகவரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிேத்ுள்ளது. 

 

 

ஆசியாவில் உள்ள சிறந்தப் பணியிடங்கள் 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசியாவில் உள்ள சிறந்ே பணியிடங்கள் பட்டியலில் ஃகபடரல் 

வங்கி 63வது இடே்வேப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 பணியிடை் கலாசச்ாரம் குறிே்ே சரவ்தேச ஆவணயமான சிறந்ேப் பணியிடம் என்ற 

அவமப்பினால் பட்டியலிடப்பட்ட இந்தியாவின் ஒதர வங்கி இதுவாகும். 

 நம்பிக்வக, புதுவம, நிறுவனேத்ின் மதிப்புகள் மற்றும் ேவலவமே்துவம் ஆகிய 

கூறுைளின் அடிப்பவடயில் ஊழியர ்அனுபவங்கவள இந்ே அறிக்வக மதிப்பிடுகிறது.  

 அவனே்து ஊழியரக்வளயும் உள்ளடக்கியப் பணியிட அனுபவே்வே நிறுவனங்கள் 

எவ்வளவு சிறப்பாக உருவாக்குகின்றன என்பவேயும் இந்ே அறிக்வக மதிப்பீடு 

கசய்கின்றது. 

 

‘ரா ்பாஷா கீரத்்தி புரஸ்கார்’ 

 ககால்கே்ோவில் உள்ள காரட்ன் ரசீ ்ஷிப் பில்டரஸ்் அண்ட் இன்ஜினியரிங் லிமிகடட் (GRSE) 

நிறுவனமானது, ‘ராஜ்பாஷா கீரே்த்ி புரஸ்கார’் விருதிவனப் கபற்றுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘C’ பகுதியில், கபாதுே ் துவற நிறுவனங்களின் கீழ் அலுவல் 

கமாழிவயச ்சிறப்பாகச ்கசயல்படுேத்ியேற்காக இந்ே விருோனது வழங்கப்பட்டது. 

 அலுவல் கமாழி அமலாக்கே் துவறயில் இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் உயரிய விருது 

இதுவாகும். 

 GRSE நிறுவனம் ஆனது 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 மற்றும் 2016-2017 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் சிறந்ே அலுவல் கமாழி அமலாக்கேத்ிற்கான ‘ராஜ்பாஷா கீரே்்தி புரஸ்கார’் 

விருதிவனப் கபற்றுள்ளது. 
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ைடக்குக் கால்ைாமயக் கடந்த முதுமையான இந்தியர ்

 இந்திய நீசச்ல் வீரர ் எல்விஸ் அலி ஹசாரிகா, வடக்கு கால்வாவயக் கடந்ே முேல் வட 

கிழக்குப் பிராந்தியேத்ிவனச ்தசரந்்ே நபர ்என்ற கபருவமவயப் கபற்றுள்ளார.் 

 வடக்குை் கால்வாய் என்பது வடக்கு அயரல்ாந்தின் வடகிழக்குப் பகுதிக்கும் கேன் தமற்கு 

ஸ்காட்லாந்திற்கும் இவடதய உள்ள ஒரு ஜலசந்தி ஆகும். 

 இேன் மூலம், வடக்குை் கால்வாவய கடந்ே அதிக வவயோன இந்திய நீசச்ல் வீரர ் என்ற 

கபருவமவய எல்விஸ் கபற்றுள்ளார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேேத்ில், தகடலினா கால்வாவய கவற்றிகரமாகக் கடந்ே 

முேல் அசாமிய நீசச்ல் வீரர ்என்றப் கபருவமவயயும் இவர ்கபற்றார.் 

 

இலக்குக் காைலரக்ளுக்கான உலகளாவிய இலக்கு விருதுகள் 

 பில் மற்றும் கமலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டவளயானது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்குக் 

காவலரக்ளுக்கான உலகளாவிய இலக்கு விருதுகவள வழங்கி அதன் மூலம் 

மாற்றேத்ிவனக் ககாண்டு வந்ே 4 நபரக்வளை் ககௌரவிேே்து. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்குகவள (SDGs) தநாக்கி முன்தனறச ்

கசய்வேற்கான பாவேயில் அவரக்வளச ் சுற்றியுள்ள சமூகங்கள் மற்றும் உலகம் 

முழுவதிலும் அவரக்ள் தமற்ககாண்ட முயற்சிகவள இந்ே விருோனது அங்கீகரிக்கச ்

கசய்கிறது. 

 தகட்ஸ் அறக்கட்டவளயின் "முன்தனற்றே்தின் எதிரக்ாலம்" எனப்படும் ஆறாவது 

வருடாந்திர இலக்குக் காவலர ்அறிக்வகயானது கவளியிடப்பட்டது. 

 

 

முதலாைது இரண்டாை் எலிெசபத் இராணி விருது 

 பிரிை்ைனின் இந்திய வம்சாவளிகயச ் சசரந்்த உள்துகறச ் கசயலர ் சுகயல்லா 

பிசரவரச்மன், ஆண்டின் சிறந்தப் கபண்மணிை்ைான இரண்ைாம் எலிசகபத் இராணி 

விருதிகன கவன்றார.் 

 இந்த விருதுைள், கபாதுப் பரிந்துகரைள் மூலம் பிரிை்ைனின் கதற்ைாசியச ் சமூைம் 

முழுவதும் உள்ள தனிநபரை்ளின் சாதகனைகள அங்கீைரிை்கின்றன. 

 

பிஜரக்த்ரூ பரிசுகள் 2023 

 சைனியல் A. ஸ்பீல்சமன் 2023 ஆம் ஆண்டிற்ைான ைணிததத்ிற்ைான ப்சரை்த்ரூ என்ற 

பரிசிகனப் கபற்றுள்ளார.் 
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 சைாை்பாை்டுை் ைணினி அறிவியல் மற்றும் ைணிதத் துகறயில் அவர ் சமற்கைாண்ை பல 

ைண்டுபிடிப்புைளுை்ைாை இந்த விருதானது வழங்ைப்படுகிறது. 

 இந்த விருதானது "அறிவியல் துகறயின் ஆஸ்ைார"் என்று அகழை்ைப்படுகிறது. 

 அடிப்பகை இயற்பியல், வாழ்ை்கை அறிவியல் மற்றும் ைணிதம் ஆகியவற்றில் 

அறிவியலாளரை்ள் சமற்கைாண்ை மாற்றம் நிகறந்தை் ைண்டுபிடிப்புைளுை்ைாைவும், 

ஆரம்பைாலத் கதாழில்துகற அறிவியலாளரை்ளுைன் சசரந்்து அவரவர ் துகறைளில் 

குறிப்பிைத் தை்ைப் பங்ைளிப்கப வழங்கியுள்ள அறிவியலாளரை்ளுை்ைாைவும் இந்த 

விருதானது வழங்ைப்படுகிறது. 

 இது 2012 ஆம் ஆண்டில் கசரஜ்ி பிரின், பிரிஸில்லா சான் மற்றும் மாரை்் ஜை்ைரக்பரை்் யூரி 

மற்றும் ஜூலியா மில்னர ்மற்றும் அன்னி சவாஜ்சிை்கி ஆகிசயாரால் நிறுவப் பை்ைது. 

 

 

சஹர்ைன் சகஸ்டன் விருது 2022 

 இந்திய ஆரவ்லர,் ஆசிரியர ் மற்றும் கவிஞர ் மீனா கந்ேசாமி அவரக்ளுக்கு  2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கஹரம்ன் ககஸ்டன் விருது வழங்கப்பட உள்ளோக அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

 இது கஜரம்னியின் டாரம்்ஸ்டாட் நகரில் உள்ள PEN வமயேத்ினால் வழங்கப்படுகிறது. 

 பாதிக்கப்பட்ட எழுேே்ாளரக்ளின் உரிவமகளுக்காக அவர ் வழங்கிய ஆேரவவ 

ககௌரவிக்கும் விேமாக அவருக்கு இந்ே விருோனது வழங்கப் படுகிறது. 

 சாதி, இனம் சாரந்்ே ஒடுக்குமுவற மற்றும் பாலினம் பற்றிய அவரது பவடப்புகவளயம் 

இந்ே விருோனது அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்ே விருோனது ஆரம்பேத்ில் 1993 ஆம் ஆண்டு வவரயில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முவற வழங்கப்பட்டது. 

 1994 ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

Award Awardee 

Breakthrough Prizes in Life 

Sciences 

 Clifford P. Brangwynne 

 Anthony A. Hyman 

 Demis Hassabis 

 John Jumper 

 Emmanuel Mignot 

 Masashi Yanagisawa 

Fundamental Physics  Charles H. Bennett,  

 Gilles Brassard,  

 David Deutsch,  

 Peter W. Shor 

New Horizons in Physics Prize  David Simmons-Duffin 

 Anna Grassellino 

 Hannes Bernien 

 Manuel Endres 

 Adam M. Kaufman 

 Kang-Kuen Ni 

 Hannes Pichler 

 Jeff Thompson 

New Horizons in Mathematics Prize  Ana Caraiani 

 Ronen Eldan 

 James Maynard 

Maryam Mirzakhani New Frontiers 

Prize 

 Maggie Miller 

 Jinyoung Park 

 Vera Traub, 
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விமளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

நீர ் ஜொப்ரா 

 ஈட்டி எறிேலில் ஒலிம்பிக் சபாை்டியில் ேங்கப் பேக்கம் கவன்ற நீரஜ் தசாப்ரா, சமீபேத்ில் 

சுவிட்சரல்ாந்தின் கலாதசன் டயமண்ட் லீக் தபாட்டியில் கவன்றார.் 

 டயமண்ட் லீக் தபாட்டியில் கவன்ற முேல் இந்தியர ்என்ற கபருவமவய இவர ்கபற்றார.் 

 தசாப்ராவுக்கு முன், வட்டு எறிேல் வீரர ் விகாஸ் ககௌடா மட்டுதம டயமண்ட் லீக் 

தபாட்டியில் முேல் மூன்று இடங்களுை்குள் இைம் பிடிேே் ஒதர இந்தியர ்ஆவார.் 

 நாரம்ன் பிரிட்சாரட்ுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்குப் பேக்கம் கபற்றுத் ேந்ே இரண்டாவது 

ஒலிம்பிக் ேடகள வீரர ் மற்றும் இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக் ேங்கப் பேக்கம் கபற்றுத் ேந்ே 

முேல் ேடகள வீரர ்என்றப் கபருவமவய நீரஜ் கபற்றுள்ளார.் 

 நாரம்ன் பிரிட்சாரட்் 1900 ஆம் ஆண்டு தகாவடை் கால ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 

இந்தியாவுக்காக இரண்டு கவள்ளிப் பேக்கங்கவள கவன்றார.் 

 

ஒளிப்படக் காட்சிப் பதிவு உதவி நடுைர ்சதாழில்நுட்பை் 

 இந்தியாவில் நவடகபறவிருக்கும் 17 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான 2022 ஆம் ஆண்டின் 

மகளிர ் உலகக் தகாப்வபப் தபாட்டியில் ஒளிப்படக் காட்சிப் பதிவு உேவி நடுவர ் (VAR) 

கோழில்நுட்பமானது பயன்படுே்ேப்பட உள்ளது. 

 17 வயதுக்குட்பட்ட மகளிர ்உலகக் தகாப்வபப் தபாட்டியில் இந்ேத் கோழில்நுட்பம் முேல் 

முவறயாக அறிமுகப் படுேே்ப் பட்டுள்ளது. 

 இது புவதனஸ்வர ்(கலிங்கா வமோனம்), மாரத்கா (JLN வமோனம்) மற்றும் நவி மும்வப (DY 

பாட்டீல் வமோனம்) ஆகிய இடங்களில் 2022 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் 11 முேல் 30 வவர 

நவடகபற உள்ளது. 

 ஒளிப்படக் காட்சிப்பதிவு உேவி நடுவர ் கோழில்நுட்பமானது விவளயாட்டுச ் சூழவல 

மாற்றியவமக்கும் வகையில் ஒரு தகால் அடிதத்ிை வழி வகுை்கும் இலக்குகள் மற்றும் 

குற்றங்கள், கபனால்டி முடிவுகள் மற்றும் ேண்டவனக்கு வழி வகுக்கும் குற்றங்கள், 

தநரடிச ்சிவப்பு அட்வட வழங்கீட்டுச ்சம்பவங்கள் மற்றும் ேவறாக அவடயாளம் காணுேல் 

தபான்ற நான்கு சூழ்நிவலகளில் நடுவரின் முடிகவடுக்கும் கசயல்முவறக்கு உேவுகிறது. 
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அகில இந்தியக் கால்பந்துக் கூட்டமைப்பு 

 இது புதுகடல்லிவயத் ேவலவமயிடமாகக் ககாண்டு 1937 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது. 

 விவளயாட்டுே் துவறயின் உலக நிரவ்ாக அவமப்பான FIFA அவமப்பினுவடய 

கோடரப்ற்ற கவளிப்புறச ்கசல்வாக்கின் விவளவாக அேன் 85 ஆண்டுகால வரலாற்றில் 

முேல் முவறயாக இது இவடநிறுே்ேம் கசய்யப் பட்டது. 

 ஆனால் பின்னர ் அகில இந்தியை் கால்பந்து கூட்டவமப்பின் ேவடயானது உடனடியாக 

அமலுக்கு வரும் வவகயில் FIFA சவப வாரியேத்ினால் நீக்கப்பட்டது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டில் FIFA 17 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான மகளிர ் உலகக் தகாப்வப 

சபாை்டியிகன நடேே் இந்தியாவிற்கு அனுமதியளிக்கும். 

 அகில இந்தியை் கால்பந்துை் கூட்டவமப்பின் புதியத் ேவலவராக முன்னாள் கால்பந்து 

வீரர ்கல்யாண் சவுதப தேரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 இவர ்ககால்கே்ோவில் உள்ள தமாகன் பகான் குழு மற்றும் கிழக்கு வங்காளை் கால்பந்து 

குழு ஆகிய அணிைளில் தகால்கீப்பராக இருந்ோர.் 

 

அஜபக்ொ சபரன்ாண்டஸ் 

 WJS (ஜூனியரக்ளுக்கான உலக இறுதிப் தபாட்டி) சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியின் இறுதிப் 

தபாட்டிவய எட்டிய முேல் இந்தியப் கபண்மணி என்ற கபருவமவய இவர ் கபற்று 

உள்ளார.் 

 ஒட்டு கமாே்ேமாக எட்டாவது இடே்வேப் பிடிே்ேேன் மூலம் ஜூனியர ் உலக இறுதிப் 

தபாட்டிக்கு வந்ே முேல் இந்தியப் கபண்மணி ஆக இவர ்மாறியுள்ளார.் 

 8வது உலக ஜூனியர ்நீசச்ல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியானது கபருவில் உள்ள லிமா நகரில் 

நவடகபற்று வருகிறது. 

 

 

செரனீா வில்லியை்ஸ் 

 இவர ்அகமரிக்க ஓபன் கடன்னிஸ் தபாட்டியில் பங்தகற்ற பிறகு கடன்னிஸ் தபாட்டிகளில் 

இருந்து ஓய்வு கபற்றார.் 

 இவர ்ஒரு அகமரிக்கத் கோழில்முவற கடன்னிஸ் வீராங்கவன ஆவார.் 

 கபண்கள் கடன்னிஸ் சங்கே்தினால் (WTA) ஒற்வறயர ் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டப் 

பட்டியலில் உலகளவில் முேல் இடே்வே 319 வாரங்களுக்குத் ேக்க வவே்திருந்ோர.் 
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 இவர ்ஓபன் தபாட்டிகளின் சகாப்ேேத்ில் எந்ே வீரரும் இதுவவர கவன்றிராே அளவில் 23 

கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்வறயர ்பட்டங்கவள கவன்றுள்ளார.் 

 2012 ஆம் ஆண்டில், இவர ்ஒலிம்பிக் ேங்கப் பேக்கேத்ிவன கவன்றார.் 

 இவ்வகையில் ஒற்வறயர ் மற்றும் இரட்வடயர ் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளிலும் தகரியர ்

தகால்டன் ஸ்லாம் கவன்ற முேல் கடன்னிஸ் வீராங்கவன என்ற ஒரு கபருவமவய இவர ்

கபற்றார.் 

 

 

36ைது ஜதசிய விமளயாட்டுப் ஜபாட்டிகள் 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டு குஜராே் விவளயாட்டுப் தபாட்டிகள் என்றும் அவழக்கப் படுகிறது. 

 அகமோபாே், காந்திநகர,் சூரே,் வதோேரா, ராஜ்தகாட் மற்றும் பாவ்நகர ் ஆகிய ஆறு 

நகரங்களில் இப்தபாட்டியானது நவடகபற உள்ளது. 

 குஜராே ்மாநிலம் ஒரு தேசிய அளவிலான விவளயாட்டுப் தபாட்டிவய நடேத்ுவது இதுதவ 

முேல் முவறயாகும். 

 35வது தேசிய விவளயாட்டுப் தபாட்டிகளானது தகரளாவில் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

நவடகபற்றது. 

 முேலாவது இந்திய ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளானது 1924 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா சுேந்திரம் 

அவடவேற்கு முன்பு லாகூர ்நகரில் நடதத்ப் பை்ைது. 

 இரண்டு புதியப் தபாட்டிகளாக தயாகாசனம் மற்றும் மல்லகம்பா ஆகியவவயும், தகா-

தகா மற்றும் கபடி தபான்ற உள்நாட்டு விவளயாட்டுப் தபாட்டிகளும் இதில் தசரக்்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 கரஜ்வன கசய்வது தபான்ற சிங்க உருவமானது (தரார ்சவாஜ்) இந்ேப் தபாட்டிக்கான ஒரு 

சின்னமாகும். 

 இந்தப் தபாட்டிக்கான கீேமானது ஏக் பாரே் ஷ்தரஸ்ோ பாரே் என்ற கருப்கபாருவள 

அடிப்பவடயாகக் ககாண்டோகும். 

 "ஒற்றுவமக்கான விவளயாட்டு" என்ற முழக்கேத்ுடன் 36வது தேசிய விவளயாட்டுப் 

தபாட்டிகள் நடேே்ப்பட உள்ளன. 
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துபாய் ஓபன் ெதுரங்கப் ஜபாட்டி 

 22வது துபாய் ஓபன் சதுரங்கப் தபாட்டியில் கிராண்ட்மாஸ்டர ்அரவிந்ே் சிேம்பரம் கவற்றி 

கபற்றார.் 

 இதில் R. பிரக்ஞானந்ோ இரண்டாவது இடேத்ிவனப் கபற்றார.் 

 

 

லிந்ஜதாய் ெனை்பை் 

 மணிப்பூவரச ் தசரந்்ே 16 வயது லிந்தோய் இந்தியாவின் முேலாவது உலக ஜூதடா 

பட்டே்வே கவன்றார.் 

 தபாஸ்னியா மற்றும் கஹரச்தகாவினாவின் ேவலநகரான சரதஜதவாவில் நவடகபற்ற 

உலக தகடட் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் சனம்பம், பிதரசில் நாட்டிவனச ்தசரந்்ே கரய்ஸ் 

பியான்காவவத் தோற்கடிே்துத் ேங்கப் பேக்கேத்ிவன கவன்றார.் 

 

UEFA விருதுகள் 

 கரீம் கபன்கஸமா மற்றும் அகலக்ஸியா புகடல்லாஸ் ஆகிசயார ் துருக்கியின் 

இஸ்ோன்புல் நகரில் நவடகபற்ற விழாவில் UEFA ஆடவர ் மற்றும் மகளிரக்ளுக்கான 

ஆண்டின் சிறந்ே வீரருக்கான பரிசுகவள கவன்றேன் மூலம் கோடர ்தபாட்டிகளுக்கான 

சிறந்ே வீரரக்ள் என்ற அங்கீகாரேத்ிவனப் கபற்றனர.் 

 பிரான்ஸ் கால்பந்து வீரர ்கபன்சிமா ரியல் மாட்ரிட் அணியின் ேவலவர ்ஆவார.் 

 ஸ்கபயினின் புட்கடல்லாஸ் மகளிர ் சாம்பியன்ஸ் லீக் தபாட்டியில் அதிக தகால் அடிேே் 

வீராங்கவன ஆவார.் 
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டயைண்ட் லீக் ஜபாட்டி 

 சுவிட்சரல்ாந்தின் சூரிச ் நகரில் நவடகபற்ற டயமண்ட் லீக் இறுதிப் தபாட்டியில் ஈட்டி 

எறிேல் வீரர ்நீரஜ் தசாப்ரா ேங்கப் பேக்கம் கவன்றார.் 

 இந்ேச ்சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் கவன்ற முேல் இந்தியர ்இவர ்ஆவார.் 

 இவரது இந்ே கவற்றியானது, 2023 ஆம் ஆண்டு ஹங்தகரியின் புடாகபஸ்ட் நகரில் 

நவடகபற உள்ள உலகத் ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் வவல்டு காரட்ு நுவழவவப் 

கபற்றுத் தந்தது. 

 டயமண்ட் லீக் இறுதிப் தபாட்டிகள் ஆனது ஒலிம்பிக் மற்றும் உலக சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டிகளுக்கு அப்பால் மிகவும் மதிப்புமிக்கப் தபாட்டியாகை் கருேப்படலாம். 

 

 

நிகழ்ெச்ி நிதியளிப்பு உரிமைகள் 

 மாஸ்டரக்ாரட்ு நிறுவனமானது இந்தியப் பாரவ்வயாளரக்ள் மே்தியில் அேன் மூதலாபாய 

ரீதியிலானப் பரவவல விரிவுபடுே்ேச ் கசய்வேற்காக சவண்டி இந்தியை் கிரிக்ககட் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியேத்ுடன் ஒரு ஒே்துவழப்வப தமற்ககாள்ள உள்ளோக 

அறிவிேத்ுள்ளது. 

 இனி உள்நாட்டு வமோனேத்ில் நவடகபறும் ஆடவர ் மற்றும் மகளிருக்கான அவனேத்ு 

சரவ்தேசப் தபாட்டிகளுக்கும், துலீப் தகாப்வப, ரஞ்சிை் தகாப்வப மற்றும் இரானிை் 

தகாப்வப தபான்ற உள்நாட்டு கிரிக்ககட் தபாட்டிகளுக்கும் மாஸ்டரக்ாரட்ு நிகழ்சச்ி 

நிதியளிப்பு நிறுவனமாக விளங்கும் 

 தமலும், இது இந்தியாவில் நடே்ேப்படுகின்ற அவனேத்ு ஜூனியர ் கிரிக்ககட் 

தபாட்டிகளுக்கும் நிதி வழங்கும். 

 

அசைரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் ஜபாட்டி 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு அகமரிக்க ஓபன் கடன்னிஸ் தபாட்டியானது 142வது அகமரிக்க ஓபன் 

தபாட்டியாகும். 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது மற்றும் கவடசி கிராண்ட்ஸ்லாம் தபாட்டியாகும். 

 இதில் ஆடவர ் ஒற்வறயர ் பட்டே்வே ஸ்கபயின் நாை்டின் காரத்லாஸ் அல்கதரஸ் 

கவன்றுள்ளார.் 
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 ஏடிபி ேரவரிவசயில் முேல் இடே்வேப் பிடிே்ே இளம் வீரர ் என்றப் கபருவமவய இவர ்

கபற்றுள்ளார.் 

 உலகின் முன்னணி வீராங்கவனயான தபாலந்து நாை்டின் இகா ஸ்வியாகடக் மகளிர ்

ஒற்வறயர ்பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் கவன்றுள்ளார.் 

 அகமரிக்க ஓபன் பட்டே்வே கவன்ற முேல் தபாலந்து வீராங்கவன ஸ்வியாகடக் ஆவார.் 

 அவர ் இதுவவர ேனது வாழ்க்வகயில் மூன்று கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கள் உட்பட 10 

பட்டங்கவள கவன்றுள்ளார.் 

 ஆடவர ் இரட்வடயர ் பிரிவில் அகமரிை்ைாவின் ராஜீவ் ராம் மற்றும் இங்கிலாந்தின் தஜா 

சாலிஸ் பரி இவண கவற்றி கபற்றது. 

 மகளிர ்இரட்வடயர ்பிரிவில் கசக் நாட்வடச ்தசரந்்ே பாரத்பாரா கிகரஜ்சிதகாவா மற்றும் 

தகடரினா சினியாதகாவா இவண சாம்பியன் பட்டம் கவன்றது. 

 கலப்பு இரட்வடயர ் பிரிவில் ஆஸ்திதரலிய இவணயான ஸ்தடாரம்் சாண்டரஸ்் மற்றும் 

ஜான் பியரஸ்் தஜாடி சாம்பியன் பட்டம் கவன்றது. 

 

 

3 ரஞ்சிக் ஜகாப்மபப் ஜபாட்டிகள் 

 சிக்கிம் அரசானது முேல் முவறயாக மூன்று ரஞ்சிை் தகாப்வபப் தபாட்டிகவள நடேே் 

உள்ளது. 

 ரஞ்சி டிராபிப் தபாட்டிகளுடன், இரண்டு கூச ் கபஹார ் டிராபி தபாட்டிகவளயும், மூன்று 

கரன்ல் CK நாயுடு டிராபி தபாட்டிகவளயும் சிக்கிம் நடே்ே உள்ளது. 

 

உலக ைல்யுத்த ொை்பியன்ஷிப் ஜபாட்டி 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு உலக மல்யுேே் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஆடவருக்கான 65 கிதலா 

எவடப் பிரிவில் பஜ்ரங் புனியா கவண்கலப் பேக்கே்திவன கவன்றார.் 

 இது உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் பஜ்ரங் புனியா கபறும் நான்காவது பேக்கம் ஆகும். 

 விதனஷ் தபாகட், மகளிருக்கான 53 கிதலா எவடப் பிரிவு தபாட்டியில் கவண்கலப் 

பேக்கே்திவன கவன்றார.் 

 உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இரண்டு பேக்கங்கவள கவன்ற முேல் இந்தியப் கபண் 

மல்யுேே் வீராங்கவன என்ற கபருவமவய விதனஷ் கபற்றுள்ளார.் 
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ஜரா ர் சபடரர் (சுவிட்ெரல்ாந்து) ஓய்வு 

 லண்டனில் அடுே்ே வாரம் நவடகபற உள்ள தலவர ்தகாப்வபவயே் கோடரந்்து ATP சுற்றுப் 

பயணம் மற்றும் கிராண்ட்ஸ்லாம் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு கபறுவோக தராஜர ்

கபடரர ்அறிவிே்துள்ளார.் 

 24 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் தமற்பட்ட தபாட்டிகளில் இவர ்விவளயாடியுள்ளார.் 

 இவர ்20 கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்வறயர ்பட்டங்கவள கவன்றுள்ளார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக ஜதங்காய் தினை் – செப்டை்பர ்02 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இந்தே் தினேத்ின் கருேத்ுரு, "சிறந்ே எதிரக்ாலம் மற்றும் சிறந்த 

வாழ்க்வகக்காக தேங்காய் வளரப்்பது" என்பதாகும். 

 முேல் உலக தேங்காய் தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்02 ஆம் தேதியன்று ஆசிய 

பசிபிக் தேங்காய்ச ்சமூகேத்ினால் (APCC) ககாண்டாடப்பட்டது. 

 கேன்வன மரம் பவன மரக் குடும்பே்வேச ் தசரந்்ேசதாடு அது தகாதகாஸ் இனே்வேச ்

தசரந்்ே ஒதர இனமாகும். 

 தேங்காய் என்பது உள்சளாை்டு குடும்பே்வேச ் தசரந்்ேசதாடு கபரும்பாலும் கவப்ப 

மண்டல நாடுகளில் மை்டுசம அது காணப்படுகிறது 

 இந்தியாவில், தகரளா, ேமிழ்நாடு, கரந்ாடகா, தகாவா, தமற்கு வங்காளம், ஆந்திரப் 

பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா தபான்ற மாநிலங்களில் கேன்வன வளரச்ச்ி வாரியே்தின் 

ஆேரவுடன் இந்ேத் தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 கேன்வன வளரச்ச்ி வாரியம் (CDB) என்பது விவசாய அவமசச்கேத்ின் கீழ் நிறுவப்பட்ட 

ஒரு சட்டப்பூரவ் அவமப்பாகும்.  

 இேன் ேவலவமயகம் தகரளாவின் ககாசச்ியில் அவமந்துள்ளது. 

 உலகளவில் அதிக அளவில் தேங்காய் உற்பேத்ி கசய்யும் மூன்று நாடுகள் இந்தியா, 

இந்தோதனசியா மற்றும் பிலிப்வபன்ஸ் ஆகியனவாகும். 

 தேங்காய் ஏற்றுமதியில் இந்தோதனசியா (1வது), இந்தியா (2வது), பிலிப்வபன்ஸ் (3வது), 

பிதரசில் (4வது) மற்றும் இலங்வக (5வது) ஆகிய நாடுகள் முன்னணியில் உள்ளன. 

 

ஜதசிய ஊட்டெெ்த்து ைாரை் 2022 

 இது கசப்டம்பர ்01 முேல் கசப்டம்பர ்07 வவர ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டின் இந்தே் தினேத்ிற்கான கருேத்ுரு என்பது ‘சுவவகளின் உலவகக் 

ககாண்டாடுங்கள்’ என்போகும். 

 தேசிய ஊட்டசச்ே்து வாரமானது 1975 ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்க உணவுக் கழகேத்ின் (ADA) 

உறுப்பினரக்ளால் நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தியா 1982 ஆம் ஆண்டு முேல் தேசிய ஊட்டசச்ே்து வாரே்வேக் ககாண்டாடே ்

கோடங்கியது. 

 இந்திய அரசாங்கே்தின் உணவு மற்றும் ஊட்டசச்ேத்ு வாரியமானது தேசிய ஊட்டச ்சே்து 

வாரே்தின் வருடாந்திர வார அளவிலான இந்ேக் ககாண்டாட்டே்வே ஏற்பாடு கசய்கிறது. 

 இந்ே வாரியமானது கபண்கள் மற்றும் குழந்வேகள் தமம்பாட்டு அவமசச்கே்தின் கீழ் 

இயங்குகிறது. 

 

ெரை்ஜதெ கழுகு விழிப்புணரவ்ு தினை் - செப்டை்பர ்03 

 இந்தியாவில் கமாே்ேம் ஒன்பது வவகயான கழுகுகள் காணப்படுகின்றன. 
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 இவற்றுள் ஆறு இனங்கள் உள்நாட்டு வவக (கவண்முதுகுக் கழுகு, இந்தியை் கழுகு, 

கமலிந்ே அலகுவடயக் கழுகு, கசந்ேவலை் கழுகு, எலும்புண்ணிக் கழுகு மற்றும் 

எகிப்தியை் கழுகு) மற்றும் மூன்று இனங்கள் புலம்கபயரந்்ேவவ (சாம்பல் நிறக் கழுகு, 

கிரிஃதபான் கழுகு மற்றும் இமயமவல கழுகு) ஆகும். 

 இந்தியாவில் உள்ள ஒன்பது கழுகு இனங்களில் ஏழு இனங்கள் மகாராஷ்டிராவில் காணப் 

படுகின்றன. 

 கால்நவடகளின் வலி நிவாரணே்திற்குப் பயன்படுே்ேப்படும் வடக்தளாஃகபனாக் என்ற 

கால்நவட மருந்ோனது, கழுகுகள் அழிக்கப் படுவேற்கு ஒரு முக்கியை் காரணம் ஆகும். 

 2006 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்ே மருந்ோனது இந்தியாவில் கால்நவட மருேத்ுவப் 

பயன்பாட்டிற்குத் ேவட கசய்யப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் கழுகுப் பாதுகாப்புக்கான கசயல் திட்டம் 2020-2025 ஆனது சுற்றுசச்ூழல், 

வனம் மற்றும் பருவநிவல மாற்ற அவமசச்கே்ோல் கவளியிடப்பட்டது. 

 

ெரை்ஜதெ அறக்கட்டமள தினை் - செப்டை்பர ்05 

 இே்தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ்சவபயால் (UNGA) 2012 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் 

பட்டது. 

 இது அன்வன கேரசா அவரக்ளின் நிவனவு நாள் ஆகும். 

 அன்வன கேரசா அவரக்ள் 1979 ஆம் ஆண்டில் அவமதிக்கான தநாபல் பரிவசப் கபற்றார.் 

 அவர ் ேனது 87வது வயதில் 1997 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 05 ஆம் தேதியன்று 

ககால்கே்ோவில் காலமானார.் 

 1950 ஆம் ஆண்டில் ககால்கே்ோவில் அறக்கட்டவள குழுமம் ஒன்வற அவர ்நிறுவினார.் 

 

ஆசிரியர் தினை் – செப்டை்பர ்05 

 இந்ே ஆண்டு ஆசிரியர ் தினேத்ிற்ைான கருேத்ுரு 'கநருக்கடியில் முன்னணி, எதிர ்

காலே்வே மறுசீரவமப்பு கசய்ேல்' என்போகும். 

 நாட்டின் இரண்டாவது குடியரசுே ் ேவலவர ் சரவ்பள்ளி ராோகிருஷ்ணன் அவரக்ளின் 

பிறந்ே நாள் ஆனது 1962 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்தியாவில் ஆசிரியர ் தினமாகக் 

ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 1888 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 05 ஆம் தேதி பிறந்ே இவர,் இந்தியாவின் முேல் குடியரசு 

துவணே் ேவலவராகவும் (இரண்டு முவற 1952/62) மற்றும் இந்தியாவின் இரண்டாவது 

குடியரசுே் ேவலவராகவும் (1962/67) பணியாற்றினார.் 

 1954 ஆம் ஆண்டில் ராஜாஜி மற்றும் சர.்சி.வி.ராமன் ஆகிதயாருடன் இவணந்து இவருக்கு 

பாரே ரேன்ா விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

நீல ைானத்துக்கான தூயக் காற்றிற்கான ெரை்ஜதெ தினை் – செப்டை்பர் 07 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அவமப்பினால் (UNEP) இந்ேே் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இது முேன்முேலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சவபயின் 74வது 

அமரவ்ில் நிறுவப்பட்டது. 
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 ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அவமப்பு (UNEP) மற்றும் குறுகிய காலப் பருவ 

நிவல மாசுபாட்வடக் குவறப்பேற்கான பருவநிவல மற்றும் தூயக் காற்று கூட்டணி 

(CCAC) ஆகியவவ அன்வறய முன்னணி ஒருங்கிவணப்புப் பங்குோரர ் அவமப்புகள் 

ஆகும். 

 இந்ே ஆண்டிற்கான கருேத்ுரு, 'நாம் பகிரந்்து ககாள்ளும் காற்று' என்போகும். 

 

ெரை்ஜதெ எழுத்தறிவு தினை் – செப்டை்பர் 08 

 இந்ேே் தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார 

அவமப்பினால் (UNESCO) 1966 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 1965 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில், ஈரானின் கேஹ்ரானில் நவடகபற்ற உலகை் கல்வி 

அவமசச்ரக்ள் மாநாட்டில் முேல் முவறயாக சரவ்தேச அளவில் கல்விே் திட்டம் பற்றி 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டு 54வது சரவ்தேச எழுே்ேறிவு தினமாகும். 

 இந்ே ஆண்டின் இே்தினே்திற்கான கருே்துரு, "எழுே்ேறிவிவனை் கற்கும் ேளங்கவள 

மாற்றுேல்" என்போகும். 

 

உலக முடநீக்க ைருத்துை தினை் – செப்டை்பர் 08 

 இந்ேத் தேதியானது 1996 ஆம் ஆண்டில் உலக முடநீக்க மருேத்ுவ தினமாக 

தேரந்்கேடுக்கப் பட்டது. 

 முட நீக்க மருே்துவே்திற்கான உலகை் கூட்டவமப்பானது 1951 ஆம் ஆண்டில் இந்ே நாளில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 1952 ஆம் ஆண்டு பிசிதயாகேரபி இந்தியாவில் முேன்முேலில் கோடங்கப்பட்டது. 

 உலக சுகாோர அவமப்பு (WHO) ஆனது இந்திய அரசாங்கே்துடன் இவணந்து மும்வபயில் 

முேல் முடநீக்க மருே்துவ வமயே்வேே் கோடங்கியது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இேத்ினேத்ின் கருேத்ுரு, ‘முடக்க வாேே்வேே் ேடுே்ேல் மற்றும் 

சிகிசவ்சயளிே்ேல்’ என்போகும். 

 மூட்டுவலி என்பது மூட்டுகள், மூட்வடச ் சுற்றியுள்ள திசுக்கள் மற்றும் பிற இவணப்பு 

திசுக்கவளப் பாதிக்கப்பட்ட நிவலவயக் குறிப்பிடப் பயன்படுே்ேப்படும் கபாதுவான 

கசால்லாகும். 

 

உலக மின்ொர ைாகன (EV) தினை் – செப்டை்பர ்09 

 உலக மின்சார வாகன தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் முேல்முவறயாக அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 இது Greet TV என்ற நிவலயான ஊடக நிறுவனே்தின் ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 மின்சார வாகனப் தபாக்குவரேத்ின் முக்கியே்துவே்வே வலியுறுேத்ுவேற்காக இந்தே ்

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உலகின் மிகப்கபரிய மின்சார வாகனச ்சந்வே சீனாவாகும். 
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 ேற்தபாது, இந்தியாவின் வாகனே ்கோழில்துவறயானது உலகளவில் ஐந்ோவது இடேத்ில் 

உள்ளசதாடு 2030 ஆம் ஆண்டில் அது மூன்றாவது இடே்திற்கு முன்தனற உள்ளது. 

 இந்தியாவில் டாடா நிறுவனமானது மின்சார வாகன உற்பே்தியில் முன்னணி 

நிறுவனமாக உள்ளது. 

 கடஸ்லா நிறுவனமானது, ஏற்கனதவ அேன் துவண நிறுவனமான கடஸ்லா இந்தியா 

தமாட்டாரஸ்் நிறுவனே்திவனப் கபங்களூரு நகரில் நிறுவியுள்ளது. 

 

ஜைாதல் நிமலகளிலிருந்து கல்விமயப் பாதுகாப்பதற்கான ெரை்ஜதெ தினை் - 

செப்டை்பர ்09 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ்சவபயில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு 

மனோன முடிவால் நிறுவப்பட்ட ஒரு சரவ்தேச தினமாகும். 

 யுகனஸ்தகா மற்றும் UNICEF ஆகியவவ, ஐக்கிய நாடுகள் அவமப்பிற்கு அப்பாற்பட்டப் 

பங்குோர அவமப்புகளின் ஒேத்ுவழப்புடன் ஆண்டுதோறும் இந்ேே் தினே்வே அனுசரிக்க 

உேவும். 

 தமாேலால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் வாழும் மில்லியன் கணக்கான குழந்வேகளின் 

அவல நிவலவயப் பற்றிய விழிப்புணரவ்ிவன இேத்ினம் ஏற்படுேத்ுகிறது. 

 

இையைமல தினை் – செப்டை்பர் 09 

 இது இமயமவலயின் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பிராந்தியே்வேப் பாதுகாைாைச ் கசய்வவே 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில், உே்ேரக்காண்ட் மாநிலேத்ின் அப்தபாவேய முேல்வரால் இது 

அதிகாரப் பூரவ்மாக இமயமவல தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 தேசியத் தூய்வம கங்வகே் திட்ட அவமப்பானது இவே ஏற்பாடு கசய்ேது. 

 இமயமவலயில் வசிப்பவரக்ளின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும் தபாதுோன் இமயமவல 

பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு ஆகும். 

 

உலக தற்சகாமலத் தடுப்பு தினை் - செப்டை்பர ்10 
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 இது சரவ்தேச ேற்ககாவல ேடுப்புச ் சங்கேத்ினால் (IASP) ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு உலக 

சுகாோர நிறுவனேத்ினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 உலகளவில் ேற்ககாவல ேடுப்பு பற்றி ஒரு விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவதே இந்தே ்

தினேத்ின் ஒட்டு கமாேே் தநாக்கமாகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இேத்ினேத்ின் கருேத்ுரு, "நடவடிக்வக மூலம் நம்பிக்வகவய 

உருவாக்குேல்" என்போகும். 

 2021 முேல் 2023 ஆம் ஆண்டு வவரயிலான மூன்று ஆண்டுைளின் உலக ேற்ககாவலத ்

ேடுப்பு தினேத்ிற்கான கருப்கபாருளாக இது திகழ்ந்து வருகிறது. 

 

உலக முதலுதவி தினை் - செப்டை்பர ்10 

 உலக முேலுேவி தினம் ஒவ்தவார ்ஆண்டின் கசப்டம்பர ் மாேேத்ின் இரண்டாவது சனிக் 

கிழவமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஒரு முக்கியமான அடிப்பவடே் திறனான முேலுேவியின் முக்கியே்துவே்வே 

தமம்படுேத்ுவேற்கும், அது எவ்வாறு விவல மதிப்பற்ற உயிரக்வளக் காப்பாற்றுவது 

குறிேத்ு உலக அளவில் விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவேற்கும் இந்ே நாள் உலகம் முழுவதும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சரவ்தேச கசஞ்சிலுவவச ் சங்கம் மற்றும் கசம்பிவற சங்கங்களால் இந்ேே் தினமானது 

முேன் முேலில் அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இேத்ினே்தின் கருேத்ுரு, ‘வாழ்நாள் முழுவதுமான முேலுேவி’ 

என்போகும். 

 

 

ெரை்ஜதெ சிமனப்மப நீரக்்கட்டிகள் ஜநாய் விழிப்புணரவ்ு ைாதை் 

 கசப்டம்பர ் மாேமானது சரவ்தேச சிவனப்வப நீரக்்கட்டிகள் தநாய் (PCOS) குறித்த 

விழிப்புணரவ்ு மாேமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சிவனப்வப நீரக்்கட்டிகள் தநாய் என்பது கபண்களுக்கு ஏற்படும் கபாதுவான ஒரு 

ஹாரத்மான் தகாளாறு என்பசதாடு இது கபண்களின் மலட்டுே் ேன்வமக்கு ஒரு முக்கிய 

காரணமாகும். 
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 இது கபண்கவளயும் சிறுமிகவளயும் பாதிக்கும் ஒரு தீவிரமான மரபணு, ஹாரத்மான், 

வளரச்ிவே மாற்றம் மற்றும் இனப்கபருக்கக் தகாளாறு ஆகும். 

 

 

ஜதசிய ைன தியாகிகள் தினை் - செப்டை்பர ்11 

 

 காடுகவளயும் வனவிலங்குகவளயும் பாதுகாக்க ேங்கள் இன்னுயிவரத் தியாகம் 

கசய்ேவரக்ளுக்கு இே்தினம் அஞ்சலி கசலுே்துகிறது. 

 தமாசமான ககஜரல்ி படுககாவல ஆனது 1730 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்11 ஆம் தேதியன்று 

நவடகபற்றது. 

 இந்ேே் தினமானது தேசிய வன தியாகிகள் தினமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 காட்டில் உள்ள ககஜரல்ி மரங்கவள கவட்ட ராஜஸ்ோனின் மகாராஜா அபய் சிங் 

உே்ேரவிட்டார.் 
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 ககஜரல்ி மரங்கவளப் புனிேமானோகை் கருதி பிஷ்தனாய் சமூகே்தினர ் இந்ே 

உே்ேரவிற்கு எதிரப்்பு கேரிவிே்ேனர.் 

 அமிரே்ா தேவி என்ற கபண் ககஜரல்ி மரங்கவள கவட்டுவவேே் ேடுக்க, ேனது எதிரப்்பின் 

அவடயாளமாகே் ேன் ேவலவயப் பலியாகக் ககாடுே்ோர.் 

 

சதற்கு சதற்கு ஒத்துமழப்புக்கான ெரை்ஜதெ தினை் - செப்டை்பர ்12 

 இது உலகளாவிய கேற்கு நாடுகளில் உள்ள மக்கள் மற்றும் நாடுகளிவடதய 

ஒேத்ுவழப்பின் முக்கியேத்ுவே்வே முன்னிவலப்படுேே்ச ் கசய்வவே தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 கேன் பிராந்தியே்தில் ஏற்பட்டுள்ள சமூகம், கபாருளாோரம் மற்றும் அரசியல் 

முன்தனற்றங்கள் குறிேத்ு ஒரு விழிப்புணரவ்வப் பரப்பச ் கசய்வவேயும் இந்ேே் தினம் 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் வளரச்ச்ிே் திட்டே்தில் ஒரு சிறப்புப் பிரிவாக UNOSSC என்ற 

அவமப்பிவன உருவாக்குவது குறிே்ே முன்கமாழிவானது 1974 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய 

நாடுகளின் கபாதுச ்சவபயில் முன்னிவலப்படுே்ேப்பட்டது. 

 

இந்தி சைாழி தினை் - செப்டை்பர் 14 

 இந்நாளில் இந்திய அரசியலவமப்புச ்சவபயானது இந்தி கமாழியிவன மே்திய அரசின் 

அலுவல் கமாழியாக மாற்ற முடிகவடுேே்து. 

 ஆங்கில கமாழியானது 15 ஆண்டுகள் இவண கமாழி அந்ேஸ்வேக் ககாண்டிருக்கும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது முன்ஷி-அய்யங்கார ் சூே்திரம் என்றுப் பிரபலமாக அவழக்கப்படும் ஒரு சமரசம் 

ஆகும்.  

 இது வவரவுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளான K M முன்ஷி மற்றும் N தகாபாலசுவாமி 

அய்யங்கார ்ஆகிதயாரின் கபயரால் அவழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தி கமாழியானது, மேத்ிய அரசின் இரண்டு அதிகாரப்பூரவ் கமாழிகளில் ஒன்று ஆகும்.  

 8வது அட்டவவணயில் உள்ள 22 கமாழிகளில் இது இடம் கபற்றுள்ளது. 

 52.8 தகாடி ேனிநபரக்ள் அல்லது 43.6% மக்கள் ேங்கள் ோய்கமாழியாக கருதும் வகையில் 

இந்தி கமாழி மிகவும் பரவலாகப் தபசப்படுகிறது. 

 அடுே்ே இடேத்ில், 9.7 தகாடி (8%) மக்களுக்குத் ோய்கமாழியாக உள்ள வகையில் அதிக 

பட்சமாகப் தபசப்படும் கமாழி வங்காள கமாழியாகும். 

 கிட்டேே்ட்ட 13.9 தகாடி மை்ைள் (11%க்கும் அதிகமாதனார)் இந்தி கமாழியிவனத் ேங்களது 

இரண்டாவது கமாழியாக அறிவிேத்ுள்ளனர.் 

 

உலக நிணநீரெ் ்சுரப்பிப் புற்றுஜநாய் விழிப்புணரவ்ு தினை் - செப்டை்பர ்15 

 இந்ேத ் தினமானது புற்றுதநாயின் கபாதுவான வடிவமான அதிகளவில் உருவாகும் 

நிணநீரச் ் சுரப்பிப் புற்றுதநாய் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேே்ச ் கசய்வேற்காக 

அரப்்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இது நிணநீரச் ் சுரப்பிப் புற்றுதநாய்ை் கூட்டணியால் தமற்ககாள்ளப்படும் உலகளாவிய 

முன்கனடுப்பாகும். 

 நிணநீரச் ் சுரப்பிப் புற்றுதநாய் மற்றும் பல்தவறு வவகயான நிணநீரச் ் சுரப்பிப் புற்று 

தநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகள் மற்றும் அவரக்ளின் பராமரிப்பாளரக்ள் 

எதிரக்காள்ளும் குறிப்பிட்ட உணரச்ச்ி மற்றும் உளவியல் சாரந்்ே சவால்கள் பற்றிய 

விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவேற்காக சவண்டி இந்ேத ் தினமானது அரப்்பணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 நிணநீரச் ் சுரப்பிப் புற்றுதநாய் என்பது உடலின் கிருமிகவள எதிரே்்துப் தபாராடும் 

வவலயவமப்பின் ஒரு பகுதியான நிணநீர ் மண்டலே்தில் ஏற்படும் ஒருவவக புற்று 

தநாயாகும். 

 

ஜதசியப் சபாறியாளர ்தினை் - செப்டை்பர ்15 

 இந்ேத் தினமானது சிறந்ேப் கபாறியாளர ் தமாை்சகுண்டம் விஸ்தவஸ்வரய்யா 

அவரக்ளின் சாேவனகவள அங்கீகரிே்துை் ககௌரவிக்கிறது. 

 இந்திய நாட்டுடன் தசரே்த்ு, விஸ்தவஸ்வரய்யா அவரக்ளின் மகே்ோனப் 

பவடப்புகளுை்ைாை இலங்வக மற்றும் ோன்சானியா ஆகிய நாடுகளிலும் கசப்டம்பர ் 15 

ஆம் தேதியன்று கபாறியாளர ்தினமாக ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 புதனவுக்கு அருகிலுள்ள நீரே்் தேக்கேத்ில் நீர ் வழங்கல் மற்றும் தசமிப்பு நிவலவய 

உயரே்த்ுவேற்கு காப்புரிவம கபற்று நீரப்் பாசன அவமப்வப அவர ்நிறுவினார.் 

 குவாலியரின் வடக்ரா அவண மற்றும் வமசூருவின் கிருஷ்ணராஜ சாகர ் (KRS) சபான்ற 

அவணைளில் இந்ேப் பாசன அவமப்பு பின்னர ்நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தியத் தேசே்திவனக் கட்டிகயழுப்ப அவர ்ஆற்றிய சிறப்பானப் பங்களிப்பிற்காக 1955 

ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு ‘பாரே ரேன்ா’ விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இவருக்கு பிரிட்டிஷ் வநட்ஹூட் பட்டமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 தமலும் 1912 முேல் 1918 வவர வமசூர ்திவானாகவும் இவர ்பணியாற்றினார.் 
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ெரை்ஜதெ ைக்களாட்சித் தினை் - செப்டை்பர ்15 

 2007 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சவபயில் தீரம்ானம் நிவறதவற்றப்பட்ட 

பின்னர ்இந்ே தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 இே்தினேத்ிற்ைான கருேத்ுரு, "மக்களாட்சி, அவமதி மற்றும் நிவலயான தமம்பாட்டு 

இலக்குகவள அவடவேற்கான ஊடகச ் சுேந்திரேத்ின் முக்கியேத்ுவம்" என்பதின் மீது 

கவனம் கசலுே்துகிறது. 

 சரவ்தேச மக்களாட்சித் தினே்வேக் ககாண்டாடும் கருே்ோனது, மக்களாட்சி குறிேே் 

உலகளாவியப் பிரகடனேத்ிலிருந்து உருவானது. 

 1997 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 16 ஆம் தேதியன்று நவடகபற்ற 161வது அமரவ்ில் 

பாராளுமன்றங்களுக்கு இவடயிலான குழுவால் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டது. 

 

ஓஜொன் அடுக்மகப் பாதுகாப்பதற்கான ெரை்ஜதெ தினை் - செப்டை்பர ்16 

 ஓதசான் படலே்தின் முக்கியேத்ுவம் குறிே்ே விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவேற்காக இந்ேத் 

தினமானது ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 ஓதசான் என்பது பூமியின் வளிமண்டலே்தில் உள்ள ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு ஆகும்.  

 இது சூரியனிலிருந்துப் பூமிவய அவடயும் புற ஊோ கதிரவ்ீசச்ின் கபரும்பகுதிவய 

உறிஞ்சுகிறது. 

 இது சுமார ் 10 கிமீ (6.2 வமல்) உயரே்தில் ஓதசானின் அதிகச ் கசறிவவக் ககாண்டு 

அவமந்துள்ளது. 

 உலக ஓதசான் தினம் முேன்முேலில் 1995 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைான உலக ஓதசான் தினே்தின் கருேத்ுரு, 'பூமியில் உயிரக்வளப் 

பாதுகாப்பேற்கான உலகளாவிய ஒே்துவழப்பு' என்போகும். 

 

உலக ஜநாயாளிப் பாதுகாப்பு தினை் - செப்டை்பர ்17 

 தநாயாளிகளின் பாதுகாப்வப உறுதி கசய்ய தமற்ககாள்ளப்பட தவண்டிய பல்தவறு 

பாதுகாப்பு நடவடிக்வககள் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேே்ச ் கசய்வவே இது 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 தநாயாளிகள் எதிரக்காள்ளும் அபாயங்கள், பிவழகள் மற்றும் தீங்குகவளே் ேடுப்பதிலும் 

குவறப்பதிலும் இந்ேே் தினம் கவனம் கசலுேத்ுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான உலக தநாயாளிப் பாதுகாப்புத ் தினே்தின் கருே்துரு ‘மருேத்ுவப் 

பாதுகாப்பு’ என்போகும். 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் முழக்கம், ‘அறிந்து, சரி பாரே்த்ு & தகள்’ என்ற 

நடவடிக்வகக்கான அவழப்புடன், ‘தீங்கு இல்லாே மருந்து’ என்போகும். 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 72வது உலகச ்சுகாோரச ்சவபயால் நிறுவப் பட்டது. 

 

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


                   
 

166 
 

ைராத்ைாடா விடுதமல நாள் - செப்டை்பர ்17 

 

 இந்திய ஒன்றியேத்ுடன் வஹேராபாே் இவணக்கப் படுவேற்கு வழி வகுேே் தபாதலா 

நடவடிக்வகயின் ஆண்டு நிவனவாக இந்ே நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 இன்வறய மகாராஷ்டிராவின் மராேவ்ாடா பகுதியானது, நிஜாமின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்ே 

அன்வறய வஹேராபாே் சமஸ்ோனே்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ேது. 

 வஹேராபாே் நிஜாம், மிர ் ஒஸ்மான் அலி கான், ஒரு சுயராஜ்ய முடியாட்சியாகதவா 

அல்லது பிரிட்டிஷ் தபரரசின் பாதுகாவலின் கீழ் மை்டுசம ேனது ஆட்சிவயே் கோடர 

விரும்பினார.்  

 தமலும் அவர ்இந்தியாவுைசனா அல்லது பாகிஸ்ோனுடசனா தசர விரும்பவில்வல. 

 மறுபுறம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமானது வஹேராபாேத்ிற்கு எந்ே விேமான 

இவறயாண்வமவயயும் வழங்க மறுேே்து. 

 வஹேராபாே் மக்கள் கபரும்பாலும் இந்துக்கள் என்போல் அவரக்ள் இந்தியாவுடன் 

மீண்டும் இவணய விரும்பினர.் 

 நிஜாம் ஒரு முஸ்லீம் என்போல் அவர ்இந்திய ஒன்றியேத்ில் தசர ேயங்கினார.் 

 அதிகாரே்வேே் ேக்க வவக்க, ரசாகரக்ள் என்று அவழக்கப்படும் ஒரு ேனியார ்தபாராளிக் 

குழுவவ உருவாக்குவேற்கும் அவர ்அனுமதி வழங்கினார.் 

 இறுதியில் இந்தியா மற்றும் வஹேராபாே் இவடதயயான தபசச்ுவாரே்்வே தோல்வி 

அவடந்ேது. 

 இந்தியா வஹேராபாே் மீது ஆபதரஷன் தபாதலா என்ற ஒரு இராணுவ 

நடவடிக்வகயிவனே் கோடங்கியது. 

 1948 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 17 ஆம் தேதியன்று நிஜாமின் இராணுவம் அடிபணிய 

தவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.  

 தமலும் வஹேராபாே் மாநிலம் இந்திய ஒன்றியேத்ின் ஒரு பகுதியாக மாறியது. 
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ெரை்ஜதெக் கடஜலாரத் தூய்மை நாள் - செப்டை்பர ்17 

 இந்ேே் தினமானது பாரம்பரியமாக கசப்டம்பர ்மாேம் மூன்றாவது சனிக்கிழவம அன்று 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 கடதலாரத் தூய்வம தினமானது கடல் பாதுகாப்பு அவமப்பால் நிறுவப்பட்டது. 

 1986 ஆம் ஆண்டில் முேலாவது சரவ்தேசை் கடதலாரத் தூய்வம தினம் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 கபருங்கடல் பகுதிைள், கடற்கவரதயாரங்கள் மற்றும் கடற்கவரகளில் குப்வபகள் 

குவிந்து கிடப்பது மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் எதிரம்வறயான ோக்கங்கள் குறிேத்ு 

கபாது மக்களிடம் விழிப்புணரவ்வ அதிகரிை்ைச ் கசய்வவே இந்ேே் தினம் ஒரு 

தநாக்கமாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

 

 

உலக மூங்கில் தினை் - செப்டை்பர ்18 

 மிகவும் பயனுள்ள இந்ே ோவரே்வேப் பாதுகாப்பது குறிேத்ு ஒரு விழிப்புணரவ்வ 

ஏற்படுேத்ுவவே இேத்ினம் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 உலக மூங்கில் அவமப்பால் இந்ே தினம் குறிே்ே கருேே்ானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்ேத் தினமானது மூங்கில் கோழில் துவறை்கு அதில் உள்ள சிக்கல்கவள எடுே்து 

உவரே்து அேத்ுவறயிவன ஊக்குவிக்கிறது. 

 2009 ஆம் ஆண்டில் பாங்காக்கில் நவடகபற்ற 8வது உலக மூங்கில் மாநாட்டில் இந்தே ்

தினம் அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

ெரை்ஜதெ ெை ஊதிய தினை் - செப்டை்பர ்18 

 இந்ேத் தினமானது முேன்முேலில் 1996 ஆம் ஆண்டில் தேசிய சம ஊதியை் குழுவால் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இது பாலினம் மற்றும் இனம் அடிப்பவடயிலான ஊதிய முவறயிவன அகற்றுவதில் 

பணியாற்றி வருகிற கபண்கள் மற்றும் குடிமக்கள் உரிவமகள் அவமப்புகளின் ஒரு 

கூட்டணியாகும். 

 முேலாவது சரவ்தேச சம ஊதிய தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 18 ஆம் தேதி 

அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

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


                   
 

168 
 

உலக தண்ணீர ்ைளக் கண்காணிப்பு தினை் - செப்டை்பர ்18   

 உலககங்கிலும் நீர ் வளை் கண்காணிப்பு மற்றும் நீர ் ஆோரங்கவளப் பாதுகாப்பதில் 

கபாது விழிப்புணரவ்வயும் ஈடுபாட்வடயும் அதிகரிப்பவே இது தநாக்கமாக ககாண்டு 

உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக ேண்ணீர ் தினேத்ின் கருேத்ுரு, ேண்ணீருக்கு மதிப்பு 

அளிேே்ல் என்போகும். 

 அகமரிக்காவின் தூய நீர ்அறக்கட்டவள (ACWF) அவமப்பு மூலம் 2003 ஆம் ஆண்டில் ஒரு 

உலகளாவியை் கல்வி தமம்பாட்டுே் திட்டமாக இந்ேே் தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 குடிமக்கள் ேங்கள் உள்ளூரக்ளில் உள்ள நீரந்ிவலகளின் மீது ஒரு அடிப்பவடை் 

கண்காணிப்வப தமற்ககாள்ள இது ஊக்குவிக்கிறது. 

 

ெரை்ஜதெ உலக பாை்புக்கடி விழிப்புணரவ்ு தினை் - செப்டை்பர் 19 

 இது உலகின் மிகப்கபரிய மவறக்கப்பட்ட சுகாோர கநருக்கடிகளில் ஒன்றிவனை் குறிேே் 

விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஒவ்தவார ் ஆண்டும் தோராயமாக 5.4 மில்லியன் மக்கள் பாம்புை் கடியினால் பாதிக்கப் 

படுவசதாடு, அவரக்ளில் 2.7 மில்லியன் தபரக்ளுக்கு விஷம் உள்தளறி அதனால்  

அவரை்ளுை்குப் பாதிப்பும் ஏற்படச ்கசய்கிறது. 

 ஆண்டுதோறும், இேனால் 400,000 தபர ் நிரந்ேரமாக ஊனமாக்கப்படுகின்றனர ் அல்லது 

பாதிக்கப்படுகின்றனர ் என்பசதாடு இது 83,000 முேல் 138,000 வவரயிலான இறப்பு 

எண்ணிை்கைக்கும் இட்டுச ்கசல்கிறது. 

 இந்ே விழிப்புணரவ்ு தினமானது உலகப் பாம்புக் கடி முன்கனடுப்பு அவமப்பு, சரவ்தேச 

சுகாோர நடவடிக்வக அவமப்பு மற்றும் லில்லியன் லிங்கன் அறக்கட்டவள மூலமாக 2018 

ஆம் ஆண்டில் கோடங்கப்பட்டது. 

 உலகளவில் பதிவாகும் பாம்புக் கடியால் ஏற்படும் இறப்புகளில் ஏறே்ோழப் பாதியளவு 

இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ளசதாடு, ஒவ்தவார ் ஆண்டும் 2.97 மில்லியன் பாம்புக் கடி 

வழக்குகளும் இங்குப் பதிவாகின்றன. 

 இந்தியாவின் கமாேே் மக்கள்கோவகயில் பாதிக்கும் தமலான மக்கள் கோவக 

எண்ணிை்கையிவனை் கைாண்ை பீகார,் ஜாரக்்கண்ட், மே்தியப் பிரதேசம், ஒடிசா, உே்ேரப் 

பிரதேசம், ஆந்திரப் பிரதேசம் (கேலுங்கானா உட்பட), ராஜஸ்ோன் மற்றும் குஜராே ்

தபான்ற எட்டு மாநிலங்களில் 70 சேவீே இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 

 

இரயில்ஜை பாதுகாப்புப் பமடயின் 38ைது எழுெச்ி தினை் 

 இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பவட (RPF) ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 20 ஆம் தேதி 

அன்று ேனது 38வது எழுசச்ி தினே்வேக் ககாண்டாடியது. 

 இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பவடயின் தேசிய அளவிலான அணிவகுப்பு புது கடல்லிக்கு 

கவளிதய தவறு ஒரு பகுதியில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது இதுதவ முேல் முவறயாகும். 

 இரயில்தவ கசாேத்ுக்களுக்குப் பாதுகாப்வப வழங்குவேற்காக 1957 ஆம் ஆண்டின் 

பாராளுமன்றச ் சட்டே்தின் மூலம் இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பவடயானது உருவாக்கப் 

பட்டது. 
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 பாராளுமன்றமானது 1985 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 20 ஆம் தேதியன்று, இரயில்தவ 

பாதுகாப்புப் பவடச ் சட்டே்வேத ் திருே்தியேன் மூலம் ‘மேத்ிய அரசின் ஆயுேப்பவட’ 

என்ற அந்ேஸ்தானது இப்பவடக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 

ெரை்ஜதெ செந்நிறப் பாண்டா தினை் - செப்டை்பர ்17 

 கசப்டம்பர ் மாேேத்ின் ஒவ்கவாரு மூன்றாவது சனிக்கிழவமயும் சரவ்தேச கசந்நிறப் 

பாண்டா தினமாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 கசந்நிறப் பாண்டாக்கள், கிழக்கு இமயமவலப் பகுதி மற்றும் கேன்தமற்கு சீனாவவப் 

பூரவ்ீகமாகக் ககாண்டவவயாகும். 

 

 இகவ இந்தியா, தநபாளம், பூடான் மற்றும் சீனா தபான்ற நாடுகளில் சட்டப் பூரவ்மாக 

பாதுகாக்கப் படும் ஒரு அழிந்து வரும் உயிரினமாகும். 

 இந்ே அழகான விலங்குகவளப் பாதுகாப்பது கோடரப்ான விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுே்ே 

கசய்வவே இேத்ினம் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்ேே் தினமானது முேன்முேலில் 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  
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 தமலும், இந்த விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காகப் பிரேத்ிதயகமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு 

அவமப்பான கசந்நிறப் பாண்டா வவலயவமப்பினால் இே்தினம் அனுசரிக்கப்படே் 

கோடங்கப் பட்டது. 

 

உலக அல்மெைர் தினை் - செப்டை்பர் 21 

 இந்ேத் தினம் நரம்பியல் தகாளாறு தநாய் பற்றி ஒரு விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுே்ேச ்

கசய்வவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 அல்வசமர ்தநாய் மறதி தநாய்க்கான மிகப் கபாதுவான ஒரு காரணமாகும். 

 தமலும், ஒரு நபரின் நிவனவாற்றல், மன திறன் மற்றும் எளிய பணிகவளச ் கசய்யும் 

திறவன இது பாதிக்கிறது. 

 இந்ேே் தினமானது முேன் முேலில் 1994 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 21 ஆம் தேதியன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலக அமைதி தினை் - செப்டை்பர் 21 

 சரவ்தேச அவமதி தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ் சவபயினால் 1981 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 முேலாவது சரவ்தேச அவமதி தினமானது1982 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது 

 சந்தேகம் மற்றும் கவறுப்பு தபான்ற உணரவ்ுகவள கவல்கின்ற இரக்கமும் பசச்ா ோபமும் 

நிவறந்ே ஓர ் உலகே்வே உருவாக்கச ் கசய்வேவன தநாக்கமாகக் ககாண்டு 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டின் இேத்ினமானது “இனகவறிவய முடிவுக்குக் ககாண்டு வருேல் மற்றும் 

அவமதிவயக் கட்டிகயழுப்புேல்” என்ற கருேத்ுருவுடன் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலக ைகிழுந்துப் பயன்பாடு இல்லா தினை் – செப்டை்பர ்22 

 மகிழுந்து இல்லாமல் வாழ்வோல் ஏற்படும் பல நன்வமகள் குறிேே் விழிப்புணரவ்வ 

ஏற்படுேத்ுவதே இேன் தநாக்கமாகும். 

 இந்ே நன்வமகளுள் மாசுபாட்வடக் குவறே்ேல், சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆதராக்கியமான 

வாழ்க்வக முவறவய தமம்படுே்துேல் மற்றும் சமூகத ் கோடரப்ுகவள தமம்படுேத்ுேல் 

ஆகியவவ அடங்கும். 

 2000 ஆம் ஆண்டில் காரப்்ஸ்டரக்ளால் இந்ேத் தினமானது கோடங்கப்பட்டது. 

 ஐதராப்பியப் தபாக்குவரே்து வாரமானது, கசப்டம்பர ் 16 முேல் 22 வவர ஐதராப்பிய 

ஒன்றியேத்ினால் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

உலக காண்டாமிருக தினை் – செப்டை்பர ்22 

 ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய கண்டங்களில் வாழும் 5 காண்டாமிருக இனங்கள் 

எதிரக்காள்ளும் அசச்ுறுே்ேல்கள் குறிேே் விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவேற்காக இந்ே 

தினமானது ககாண்டாடப்படுகிறது. 
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 முேலாவது உலக காண்டாமிருக தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டில் உலக வனவிலங்கு 

நிதியே்தின் கேன்னாப்பிரிக்கப் பிரிவினால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 IUCN பட்டியலில் ஐந்து காண்டாமிருக இனங்களின் நிவல  

o ஜாவா காண்டாமிருகங்கள்: மிகவும் ஆபே்ோன நிவலயில் உள்ளன 

o சுமே்ரா காண்டாமிருகங்கள்: மிகவும் ஆபே்ோன நிவலயில் உள்ளன 

o கருப்பு காண்டாமிருகங்கள்: மிகவும் ஆபேே்ான நிவலயில் உள்ளன 

o கவள்வள காண்டாமிருகங்கள்:  அசச்ுறுேே்லுக்கு உள்ளாகக் கூடிய நிவலயில் 

உள்ளன 

o கபரிய ஒற்வற ககாம்பு காண்டாமிருகம்: பாதிக்கப்படக்கூடிய நிவலயில் உள்ளன 

 உலகில் உள்ள கபரிய ஒற்வறை் ககாம்பு காண்டாமிருகேத்ின் கமாேே் எண்ணிக்வகயில் 

80 சேவீே காண்டாமிருகங்கள் இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன. 

 

ெரை்ஜதெ மெமக சைாழிகள் தினை் – செப்டை்பர ்23 

 காது தகளாேவரக்ளின் மனிே உரிவமகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசவக கமாழிகள் 

பற்றிய ஒரு விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

 வசவக கமாழிகள் என்பது தினசரி அடிப்பவடயில் தபசப்படும் கமாழியிலிருந்து 

அவமப்பு ரதீியாக தவறுபட்ட நிகலயில் அகவ திறம் மிக்க இயற்வக கமாழிகளாகும். 

 முேலாவது சரவ்தேச வசவக கமாழிகள் தினமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் கருேத்ுரு என்பது, ‘வசவக கமாழி நம்வம 

ஒன்றிவணக்கும்’ என்போகும். 

 

ஜதசிய திமரத்துமற  தினை் – செப்டை்பர ்23 

 பலதிவர ககாண்ட இந்தியத் திவரயரங்கக் கூட்டவமப்பினால் இந்தே் தினமானது 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 திவரப்பைதத்ிற்குச’் கசல்பவரை்ளுை்கு ‘நன்றி கூறுவது’ தபான்றும், தகாவிட்-19 கபருந் 

கோற்றுை் காலே்திற்குப் பிறகு மீண்டும் சினிமாே் துவறயில் நுவழய இயலாமல் 

தபானவரக்ளுக்குமான அவழப்பாகவும் இேத்ினமானது ககாண்டாடப்பட்டது. 

 பலதிவர ககாண்ட இந்தியத் திவரயரங்கக் கூட்டவமப்பு என்பது இந்தியா முழுவதும் 

உள்ள திவரேத்ுவற இயக்குநரக்ளின் குழுவாகும். 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்திய வரே்ே்கம் மற்றும் கோழில்துவற கூட்டவமப்பின் கீழ் 

நிறுவப் பட்டது. 

 

ெரை்ஜதெ காதுஜகளாஜதார ்ைாரை் 2022 – செப்டை்பர் 19 முதல் 25 ைமர 

 ஒவ்தவார ்ஆண்டும், கசப்டம்பர ்மாேேத்ின் கவடசி ஞாயிற்றுக் கிழவமயில் முடிவவடயும் 

முழு வாரமானது சரவ்தேச காது தகளாதோர ்வாரமாக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்தேச காதுதகளாதோர ் வாரேத்ின் கருேத்ுரு, 

"அவனவருக்குமான உள்ளாரந்்ேச ்சமூகங்கவள உருவாக்குேல்" என்போகும். 
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 இது உலக காது தகளாதோர ்கூட்டவமப்பின் (WFD) முன்கனடுப்பாகும்.  

 இது முேன்முேலில் 1958 ஆம் ஆண்டில் இேே்ாலியின் தராம் நகரில் கோடங்கப்பட்டது. 

 உலக காது தகளாதோர ்கூட்டவமப்பின் முேலாவது உலக மாநாடு நவடகபற்ற மாேே்வே 

நிவனவுபடுேத்ுவவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

அந்த்ஜயாதயா திைாஸ் - செப்டை்பர ்25 

 இது இந்தியத் ேவலவர ் பண்டித தீன்ேயாள் உபாே்யாயா அவரக்ளின் பிறந்ே நாவளக் 

குறிக்கிறது. 

 அந்ேத்யாேயா என்றால் ஏவழ எளியவரக்ளின் நிவலவய உயரே்்துவது என்று கபாருள் 

ஆகும். 

 இந்ேே் தினமானது சமூகேத்ின் நலிந்ேப் பிரிவினவரச ் கசன்றவடவவே தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

 

உலக நுமரயீரல் தினை் - செப்டை்பர ்25 

 இந்ேே் தினமானது நுவரயீரல் ஆதராக்கியம் குறிே்து ேகவல் பரப்புேல் மற்றும் அது 

குறிே்ே விழிப்புணரவ்வப் பரப்புகிறது. 

 நுவரயீரலில் எழும் எந்ேகவாருப் பிரசச்வனயும், மற்றும் நுவரயீரல் சரியாக தவவல 

கசய்யாமல் ேடுக்கின்ற எந்ேகவாருப் பிரசச்வனயும் நுவரயீரல் தநாய் எனப்படும். 

 நுவரயீரல் தநாய் காற்றுப்பாவே தநாய்கள், நுவரயீரல் திசு தநாய்கள் மற்றும் நுவரயீரல் 

சுழற்சி தநாய்கள் என்று மூன்று முக்கிய வவககளாகப் பிரிக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 

உலக ைருந்தாளுநரக்ள் தினை் - செப்டை்பர ்25 

 ைருகண மற்றும் புரிதலுைன் தங்ைள் சசகவைகள வழங்கும் அகனதத்ு மருதத்ுவ 

நிபுணரை்களயும் கைௌரவிப்பகத இதத்ினம் சநாை்ைமாைை் கைாண்டுள்ளது. 

 சரவ்சதச மருந்துை் கூை்ைகமப்புச ் சகபயானது, 2009 ஆம் ஆண்டில் துருை்கியின் 

இஸ்தான்புல் நைரில் நகைகபற்ற உலை மருந்தியல் மற்றும் மருந்து அறிவியல் மாநாை்டில் 

உலை மருந்தாளுநர ்தினத்கத முதன்முதலில் அறிவித்தது. 
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 1912 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாளில் தான் சரவ்சதச மருந்துை் கூை்ைகமப்புச ் சகபயானது 

நிறுவப் பை்ைது. 

 

ெரை்ஜதெ ைகள்கள் தினை் - செப்டை்பர ்25 

 இந்தத் தினமானது ஒவ்சவார ் ஆண்டும் கசப்ைம்பர ் மாதத்தின் நான்ைாவது ஞாயிற்றுை் 

கிழகமயன்று அனுசரிை்ைப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டில் இந்தத் தினமானது கசப்ைம்பர ் 25 ஆம் சததியன்று ஞாயிற்றுை் கிழகம 

அன்று கைாண்ைாைப்பை்ைது. 

 நம் வாழ்வில் அன்கபயும் மகிழ்சச்ிகயயும் கைாண்டு வரும் நம் மைள்ைகளப் 

சபாற்றுவதற்ைாை இந்தத் தினமானது கைாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

உலகக் கருத்தமட தினை் - செப்டை்பர ்26 

 இது குடும்பை் ைை்டுப்பாடு மற்றும் ைருத்தகைத ் தைவல் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவகத சநாை்ைமாைை் கைாண்டுள்ளது. 

 இது பிறப்புை் ைை்டுப்பாை்டுை்ைான வாய்ப்புைள் குறித்தத் தைவல்ைகள அளிப்பசதாடு, 

இனப் கபருை்ை ஆசராை்கியதத்ின் மதிப்கப வலியுறுதத்ும் வருைாந்திர உலைளாவியப் 

பிரசச்ாரமாகும். 

 இந்தத் தினம் 2007 ஆம் ஆண்டில் கசப்ைம்பர ் 26 ஆம் சததியன்று முதன்முகறயாை 

அனுசரிை்ைப் பை்ைது. 

 

அணு ஆயுதங்கமள முற்றிலுை் ஒழிப்பதற்கான ெரை்ஜதெ தினை் - செப்டை்பர ்26 

 அணு ஆயுதங்ைளால் மனித குலத்திற்கு ஏற்படும் அசச்ுறுதத்ல் மற்றும் அவற்கற 

முற்றிலுமாை அைற்ற சவண்டியதன் அவசியதக்தப் பற்றிய கபாது விழிப்புணரக்வ 

சமம்படுதத்ுவசத இத்தினத்தின் சநாை்ைமாகும். 

 ஐை்கிய நாடுைள் கபாதுச ்சகபயானது 1959 ஆம் ஆண்டில் கபாது மற்றும் முழுகமயான 

ஆயுதை் குகறப்பு குறிை்சைாளிகன அங்கீைரித்தது. 

 ஆயுதை் குகறப்புை்ைாை அரப்்பணிை்ைப்பை்ை கபாதுச ் சகபயின் முதல் சிறப்பு அமரவ்ு 

என்பது 1978 ஆம் ஆண்டில் நகைகபற்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூகல 07 ஆம் சததியன்று அணு ஆயுதங்ைகளத் தகை கசய்வதற்ைான 

ஒப்பந்தமானது ஏற்றுை் கைாள்ளப் பை்ைது. 

 20 ஆண்டுைளில், இது வகர சபசச்ுவாரத்்கத சமற்கைாள்ளப்பை்ை அணு ஆயுதை் 

குகறப்புை்ைான முதல் பன்னாை்டுச ்சை்ைப்பூரவ்ை் கசயற்ைருவி என்பதால் இந்த ஒப்பந்தம் 

மிைவும் முை்கியமானதாகும். 

 

உலகெ ்சுற்றுலா தினை் - செப்டை்பர் 27 

 உலகின் பல்சவறு பகுதிைளில் சுற்றுலாகவ சமம்படுதத்ுவதில் ைவனம் கசலுத்தும் 

வகையில் இந்தத் தினமானது ஒவ்சவார ்ஆண்டும் கைாண்ைாைப் படுகிறது. 
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 இது ஐை்கிய நாடுைளின் உலைச ்சுற்றுலா அகமப்பினால் (UNWTO) கதாைங்ைப் பை்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு உலைச ் சுற்றுலா தினதத்ின் ைருத்துரு, ‘சுற்றுலாத் துகறயிகன மறு 

பரிசீலகன கசய்தல்’ என்பதாகும். 

 உலைச ்சுற்றுலா அகமப்பானது (UNWTO) 1979 ஆம் ஆண்டில் உலைச ்சுற்றுலா தினத்கதத் 

கதாைங்கியது. 

 இதற்ைானை் கைாண்ைாை்ைங்ைள் அதிைாரப் பூரவ்மாை 1980 ஆம் ஆண்டில் கதாைங்கின. 

 இந்தத் சததியானது ஐை்கிய நாடுைள் சகபயின் உலைச ் சுற்றுலா அகமப்பின் 

சை்ைங்ைகள ஏற்றுை் கைாண்ை ஆண்டு நிகறகவை் குறிை்கிறது. 

 

உலக நதிகள் தினை் - செப்டை்பர் 25 

 நீரந்ிவலகள் கோடரப்ான விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவதும், அவற்றின் பாதுகாப்வப 

தமம்படுேத்ுவதும் இேன் தநாக்கமாகும். 

 இே்தினமானது ஒவ்தவார ் ஆண்டின் கசப்டம்பர ் மாேே்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக் 

கிழவமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு கசப்டம்பர ்25 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான ைருதத்ுரு 'பல்லுயிரப்் கபருக்கேத்ிற்கு நதிகளின் முக்கியேத்ுவம்' 

என்போகும். 

 

உலக சுற்றுெச்ூழல் சுகாதார தினை் - செப்டை்பர ்26 

 இது நமது சுற்றுசச்ூழலின் நலம் குறிே்ே விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேே்ச ் கசய்வவே 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இே்தினமானது சரவ்தேச சுற்றுசச்ூழல் நலை் கூட்டவமப்பினால் (IFEH) 2011 ஆம் ஆண்டு 

கசப்டம்பர ்26ஆம் தேதியன்று இந்ே தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இேத்ினேத்ின் கருேத்ுரு, "நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்குகவள 

கசயல்படுே்துவேற்கான சுற்றுசச்ூழல் நல அவமப்புகவள வலுப்படுேத்ுேல்" என்பது 

ஆகும். 

 

ெரை்ஜதெ சபாதுத் தகைல் அணுகல் தினை் - செப்டை்பர ்28 

 யுகனஸ்தகா அவமப்பானது 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்17 ஆம் தேதியன்று, கசப்டம்பர ்28 

ஆம் தேதியிவன சரவ்தேச கபாதுே் ேகவல் அணுகல் தினமாக அறிவிே்துள்ளது. 

 கபாதுே் ேகவல் அணுகல் என்பது வளமான மற்றும் உள்ளாரந்்ே அறிவுசார ்

சமூகங்களுக்காகத் ேகவல்கவளே் தேட, கபற மற்றும் வழங்குவேற்கு அவனவருக்கும் 

உரிவம உள்ளது என்று கபாருளாகும். 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினேத்ின் கருேத்ுரு, "கசயற்வக நுண்ணறிவு, மின் ஆளுவம 

மற்றும் ேகவல் அணுகல்" என்போகும். 
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உலக சைறிநாய்க்கடி ஜநாய் தினை் - செப்டை்பர ்28 

 இது கவறிநாய்க்கடி தநாய்க்கான உலகின் முேலாவது திறன்மிக்க ேடுப்பூசிவயக் 

கண்டுபிடிேே் லூயிஸ் பாஸ்டர ்அவரக்ளுக்கு அஞ்சலி கசலுே்தும் விேமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 கவறிநாய்க்கடி தநாய்க்கு எதிரான தபாராட்டே்வே தமம்படுே்ேவும், அவேே் ேடுப்பது 

குறிே்ே விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுே்ேவும், இந்ே ககாடிய தநாய்க்கு எதிராக உலகம் தமற் 

ககாண்ட சாேவனகவளக் ககாண்டாடவும் இந்ே தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இேத்ினே்தின் கருே்துரு, ‘கவறிநாய்க்கடி தநாய்: ஒரு சுகாோரம், 

சுழிய அளவு மரணம்' என்போகும். 

 முேலாவது உலக கவறிநாய்க்கடி தநாய் தினப் பிரசச்ாரமானது 2007 ஆம் ஆண்டில் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 கவறிநாய்க்கடி தநாய் என்பது ஒரு ஆபேே்ான ஆனால் ேடுக்கக்கூடிய ஒரு வவரஸ் 

தநாயாகும்.  

 இது பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளின் உமிழ்நீரில் இருந்து மக்களுக்குப் பரவுகிறது. 

 

 

உலக இதய தினை் - செப்டை்பர் 29 

 இது இருேய தநாய்கள் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ அதிகரிப்பவேயும், உலகளவில் அவவ 

ஏற்படுேத்ியத் ோக்கே்வே கட்டுப்படுேத்ுவது பற்றியும், அவற்வற எவ்வாறு கட்டுப் 

படுேத்ுவது என்பவேயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக இேய தினேத்ின் கருேத்ுரு, 'Use heart for every heart' என்பது ஆகும். 

 இந்தே் தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 24 ஆம் தேதியன்று முேன்முேலில் 

ககாண்டாடப் பட்டது. 

 

ெரை்ஜதெ சைாழிசபயரப்்பு தினை் - செப்டை்பர ்30 

 கமாழிகபயரப்்புே் கோழில் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவதும், கமாழிகள் பற்றிய 

விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுேத்ுவதும் இே்தினே்தின் தநாக்கமாகும். 
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 இந்தே் தினமானது கமாழிே் துவற வல்லுனரக்ளின் பணிக்குை் ககௌரமளிப்பவேயும் 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 கமாழிகபயரப்்பாளரக்ளின் புரவலராகக் கருேப்படும் தவோகமேத்ின் கமாழி 

கபயரப்்பாளர ் புனிே கஜதராம் அவரக்ளின் நிவனவாக ஐக்கிய நாடுகள் சவப இந்தே ்

தினேத்ிவனக் ககாண்டாடுகிறது. 

 கி.பி. 420 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்30 ஆம் தேதியன்று கபே்லதகம் அருதக கஜதராம்  நகரில் 

அவர ்உயிரிழந்ோர.் 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, 'ேவடகள் இல்லாே உலகம்' என்போகும். 

 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

நீரை்ாழ்ப் பரிைாற்றெ ்செயல்திட்டை் (2022-2030) 

 உணவு மற்றும் விவசாய அவமப்பானது, சமீபேத்ில் ஒரு நீரவ்ாழ்ப் பரிமாற்றச ் கசயல் 

திட்டேத்ிவன (2022-2030) கவளியிட்டது. 

 தவவலவாய்ப்பு, உள்ளாரந்்ே வளரச்ச்ி, நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்குகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மீட்பு ஆகியவற்றின் இயக்கியாக ஒரு நீரவ்ாழ் உணவு முவறக்கு இது 

முக்கியேத்ுவம் அளிக்கிறது. 

 உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு நீரவ்ாழ் (நன்னீர ் மற்றும் உப்புநீர)் உணவு முவறகளின் 

பங்களிப்வப அதிகரிக்கப் பல்தவறு நாடுகள், சமூகங்கள் மற்றும் முகவமகளின் 

முயற்சிகவள ஒருங்கிவணப்பு கசய்வவே இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 மீன்பிடி கோடரப்ான குழுவின் நிவலயான மீன்பிடி மற்றும் மீன்வளரப்்புக்கான 2021 ஆம் 

ஆண்டு பிரகடனே்வே இது மீண்டும் வலியுறுேத்ுகிறது. 

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


                   
 

177 
 

 

 

பாலினை் குறித்த அறிக்மக 2022 

 "நிவலயான தமம்பாட்டு இலக்குகளின் முன்தனற்றம் (SDG): பாலினம் குறிேே் அறிக்வக 

2022" என்ற ேவலப்பிலான அறிக்வகயானது சமீபேத்ில் கோடங்கப்பட்டது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் (UN) கபண்கள் அவமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 

கபாருளாோரம் மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துவற (UN DESA) ஆகியவற்றால் ேயாரிக்கப் 

பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 368 மில்லியன் ஆண்கள் மற்றும் சிறுவரக்ளுடன் 

ஒப்பிடுவகயில் சுமார ் 383 மில்லியன் கபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் தீவிர வறுவமயில் 

வாழ்வாரக்ள் என்று மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாவேய முன்தனற்ற விகிேேத்ில் முழு பாலினச ் சமேத்ுவே்வே அவடய 300 

ஆண்டுகள் ஆகும். 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் குழந்வேத் திருமணேவ்ே ஒழிக்க, கடந்ே ேசாப்ேே்தின் 

முன்தனற்றே்வே விட 17 மடங்கு தவகமாக முன்தனற தவண்டும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில், தபாரால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும் ஆண்கள் 

ேவலவமயிலானக் குடும்பங்களில் உள்ள 20% அளவவ ஒப்பிடுவகயில், சுமார ்38% கபண் 

ேவலவமேத்ுவக் குடும்பங்கள் மிேமான அல்லது கடுவமயான உணவுப் 

பாதுகாப்பின்வமவய எதிர ்ககாண்டுள்ளன. 

 சில நாடுகளில் 1.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான கபண்கள் மற்றும் இனப்கபருக்க 

வயதுவடயப் கபண்கள் (15-49) பாதுகாப்பான கருக்கவலப்புக்கான அணுகலில் சில 

கட்டுப்பாடுகளுடன் வாழ்கின்றனர.் 
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பாரெ்ச்ூன் இந்தியா நிறுைனங்களின் பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 2022 

 

 இந்தியாவில் உள்ள 142 பில்லியனரக்ளின் கசாேத்ு மதிப்பு 832 பில்லியன் அகமரிக்க 

டாலரக்ள் (ரூ 66.36 டிரில்லியன்) ஆகும். 
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 ஆசியாவின் மிகப் கபரிய பணக்காரரான ககௌேம் அோனி, அதமசான் நிறுவனர ்கஜஃப் 

கபதசாவஸப் பின்னுக்குே் ேள்ளி உலகின் 3வது பணக்காரர ்ஆனார.் 

 இவர ் 129.16 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ள் (ரூ. 10.29 டிரில்லியன்) கசாேத்ு மதிப்புடன் 

இந்தியாவின் மிகப் கபரிய பணக்காரர ்ஆனார.் 

 

உலகப் பாரை்பரியப் பட்டியலுக்கான பரிந்துமர 

 

 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் பாரம்பரியத் ேளங்களாகப் பரிசீலிப்பேற்காக 

இந்தியாவின் பரிந்துவரயாக கரந்ாடகாவில் உள்ள சபலூர,் ஹலசபடு மற்றும் 

தசாமநாேபுரத்தின் கஹாய்சாலா தகாவில்கள் ஆகியவவ இறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த மூன்று கஹாய்சாலா தகாயில்களும் இந்தியத் கோல்லியல் துவறயின் பாதுகாக்கப் 

பட்ட நிவனவுச ்சின்னங்களாகும். 

 கஹாய்சாலா தகாவில்கள் இந்ேத் தகுதிநிகலயிகன அவடந்ோல், இந்ே நிவனவுச ்

சின்னங்கள் மாநிலேத்ின் உலகப் பாரம்பரியத ் ேளங்களின் பட்டியலில் நான்காவது 

இடேத்ில் இருக்கும். 

 இப்பட்டியலில் இடம் கபற்ற மற்ற மூன்று ேளங்கள் 

o விஜயநகரேத்ின் ஹம்பி நிவனவுச ்சின்னங்கள் 

o சாளுக்கியர ்காலே்திவனச ்தசரந்்ே பட்டாடக்கல் தகாயில் வளாகம் மற்றும் 

o தமற்குத் கோடரச்ச்ி மவலகள் 

 உலகப் பாரம்பரியத் ேளம் என்பது சரவ்தேச முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே கட்டவமப்பு மற்றும் 

சிறப்புப் பாதுகாப்பு தேவவப்படுகின்ற, இயற்வகயான அல்லது மனிேனால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி அல்லது இடமாக வவகப்படுேே்ப்பட்டுள்ளது. 

 

முப்பரிைாண முமறயில் அெச்ிடப்பட்ட ஏவுகல எந்திரத்திற்கான காப்புரிமை 

 அக்னிகுல் காஸ்தமாஸ் நிறுவனமானது, முப்பரிமாண முவறயில் அசச்ிடப்பட்ட அேன் 

ஏவுகல எந்திரே்தின் வடிவவமப்பு மற்றும் உற்பே்திக்கான முேல் காப்புரிவமவயப் 

கபற்றுள்ளது. 
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 அேன் அக்னிகலட் ஏவுகல எந்திரேத்ிற்காக சவண்டி அந்ே நிறுவனே்திற்கு காப்புரிவம 

அளிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது இந்ே ஆண்டின் இறுதியில் ஏவப்பட உள்ள அந்நிறுவனேத்ின் அக்னிபான் ஏவுகல 

எந்திரேத்ிவன இயக்கும். 

 அக்னிகுல் காஸ்தமாஸ் இந்தியாவின் ேனியார ் விண்கவளி சாரந்்ே புேக்ோழில் 

நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும் 

 அக்னிகலட் ஒரு ஒற்வறப் கபாருள் இயந்திரம் ஆகும். 

 இது இந்தியாவில் முழுவமயாக வடிவவமக்கப்பட்டுத் ேயாரிக்கப்பட்ட உலகின் முேல் 

ஒற்வறப் கபாருளாலான முப்பரிமாண முவறயில் அசச்ிடப்பட்ட ஏவுகல எந்திரமாகும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டின் கோடக்கே்தில் கவற்றிகரமாகச ்தசாேவன கசய்யப்பட்டது. 

 

 

IBM குைாண்டை் ைமலயமைப்பு 

 கசன்வனயின் இந்தியத் கோழில்நுட்பை் கல்வி நிறுவனமானது (IIT - Madras) IBM 

குவாண்டம் வவலயவமப்பில் இவணந்ே முேல் இந்திய நிறுவனம் ஆகும். 

 இது இந்தியாவில் குவாண்டம் கணினி முவற திறன் தமம்பாடு மற்றும் ஆராய்சச்ிவய 

தமம்படுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 IBM குவாண்டம் வவலயவமப்பின் ஒரு உறுப்பினராக இருப்போல், கசன்வனயின் 

இந்தியத் கோழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் IBM நிறுவனே்தின் மிகவும் தமம்பட்ட குவாண்டம் 

கணினி அவமப்புகளுக்கு தமகக் கணிவம அடிப்பவடயிலான ஒரு அணுகவலப் கபறும். 

 IBM குவாண்டம் வவலயவமப்பு நமது ஆசிரியரக்ளுக்கு அதிநவீன குவாண்டம் வன் 

கபாருள் மற்றும் கமன்கபாருள்கவள தநரடியாக அணுகுவேற்கான ஒரு வாய்ப்பிவன 

வழங்கும். 

 

முதுநிமல ஜைலாண்மைக் கல்வித் தரைரிமெ 2022 

 வபனான்சியல் வடம்ஸ் இேழானது அேன் 2022 ஆம் ஆண்டு வபனான்சியல் வடம்ஸ் 

முதுநிவல தமலாண்வமை் கல்வித் ேரவரிவசயிகன (MiM) கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது உலகின் சிறந்ே வணிகக் கல்வி நிறுவனங்கவள 16 கவவ்தவறு அளவுருக்களின் 

அடிப்பவடயில் ேரவரிவசப்படுேத்ுகிறது. 
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 முதுகவல கல்விப் படிப்பிற்கான உலகின் 100 சிறந்ே வணிகக் கல்வி நிறுவனங்கவள 

இந்ேப் பட்டியல் குறிப்பிடுகிறது. 

 சுவிட்சரல்ாந்தின் கசயின்ட் தகலன் பல்கவலக்கழகம் கோடரந்்து 12வது ஆண்டாக இந்ேப் 

பட்டியலில் முேலிடே்வேத் ேக்க வவேத்ுக் ககாண்டுள்ளது. 

 கநேரல்ாந்தின் எராஸ்மஸ் பல்கவலக்கழகம், HEC பாரஸ்ீ மற்றும் தராட்டரட்ாம் 

தமலாண்வமக் கல்வி நிறுவனம் ஆகியவவ முவறதய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது 

இடங்கவளப் பிடிே்ேன. 

 25 நிறுவனங்கள் இதில் இடம் கபற்றேன் மூலம் இந்தப் பட்டியலில் பிரான்ஸ் அதிக 

பிரதிநிதிேத்ுவம் கபற்ற நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. 

 இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியாவிவனச ்தசரந்்ே 7 நிறுவனங்கள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

 கபங்களூருவில் உள்ள இந்திய தமலாண்வமக் கல்வி நிறுவனம் இந்திய நிறுவனங்களில் 

31வது இடே்வேப் பிடிே்துள்ளது. 

 இந்ே நிறுவனம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 47வது இடேத்ில் இருந்து முன்தனறியுள்ளது. 

 இந்ேப் பட்டியலில் உள்ள பிற இந்தியை் ைல்வி நிறுவனங்களில் SP கஜயின் தமலாண்வம 

மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (SPJIMR) 44வது இடேத்ிலும், லக்தனா இந்திய தமலாண்வமை் 

கல்வி நிறுவனம் (IIM-L) 64வது இடே்திலும், உேய்ப்பூர ் இந்திய தமலாண்வமை் கல்வி 

நிறுவனம் (IIM-U) 81வது இடேத்ிலும், இந்தூர ்இந்திய தமலாண்வமை் கல்வி நிறுவனம் (IIM-

I) 89வது இடேத்ிலும், மும்வப தேசிய தமலாண்வமை் கல்வி நிறுவனம் 96வது இடே்திலும் 

மற்றும் புது தில்லி சரவ்தேச தமலாண்வமை் கல்வி நிறுவனம் 97வது இடேத்ிலும் உள்ளன. 

 

 

உலகளாவிய இமணயெ ்ெங்ஜகதப் பண ஏற்புக் குறியீடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய இவணயச ் சங்தகேப் பண ஏற்புை் குறியீட்டிவன 

கசயின் அனாலிசிஸ் என்ற அவமப்பு கவளியிட்டது. 

 இவணயச ் சங்தகேப் பண ஏற்பில் வியட்நாம் கோடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக 

முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 இதில் கடந்ே ஆண்வட விட இரண்டு இடங்கள் கீழிறங்கி இந்தியா 4வது இடேத்ில் உள்ளது. 

 “ேனது 20 முன்னணி நாடுகளில், 10 நாடுகள் குவறந்ே நடுே்ேர வருமானம் ககாண்ட 

நாடுைள்" என இந்ே அறிக்வக குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு ஜூவல 01 ஆம் தேதி முேல் நவடமுவறக்கு வந்ே 30% அளவிலான இவணயச ்

சங்தகேப் பண வரிவயே் ேவிர, இவணயச ் சங்தகேப் பணம் சாரந்்ேத் கோழிலுக்கான 

சரியான ஒழுங்குமுவறை் கட்டவமப்வப இந்திய அரசாங்கம் இன்னும் அவமக்கவில்வல. 
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நாட்டின் சிறந்த உயிரியல் பூங்கா 

 

 தமற்கு வங்க மாநிலேத்ின் டாரஜ்ிலிங்கில் உள்ள பே்மஜா நாயுடு இமயமவல விலங்கியல் 

பூங்காவானது  நாட்டிதலதய சிறந்ே உயிரியல் பூங்காவாக தேரவ்ு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 
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 நாடு முழுவதும் சுமார ்150 உயிரியல் பூங்காக்கள் உள்ளன. 

 ககால்கே்ோவின் அலிப்பூர ்விலங்கியல் பூங்கா நான்காவது இடே்வேப் கபற்றுள்ளது. 

 இந்ேப் பட்டியலில் கசன்வனயிலுள்ள அறிஞர ் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இரண்டாம் 

இடே்வேப் கபற்றுள்ளது. 

 அவேே் கோடரந்்து கரந்ாடகாவின் வமசூரில் உள்ள ஸ்ரீ சாம்ராதஜந்திரா விலங்கியல் 

பூங்கா இடம் கபற்றுள்ளது. 

 

உலகப் புமதபடிை எரிசபாருள்கள் பதிஜைடு 

 உலகப் புவேபடிவ எரிகபாருள்கள் பதிதவடு என்பது புவேபடிவ எரிகபாருள்களின் 

இருப்பு, உற்பேத்ி மற்றும் உமிழ்வு பற்றிய உலகின் முேல் கபாது ேரவுே் ேளமாகும். 

 உலகப் புவேபடிவ எரிகபாருள்கள் பதிதவடு என்பது உலககங்கிலும் உள்ள புவேபடிவ 

எரிகபாருட்கவளக் கண்காணிக்கும் "முேல் முழுவமயான கவளிப்பவடயான" கபாது 

ேரவுே் ேளமாகும். 

 இது காரப்ன் கண்காணிப்பு மற்றும் உலக ஆற்றல் கண்காணிப்பு அவமப்பு ஆகிய 

அகமப்புைளால் கோடங்கப்பட்டது. 

 கசப்டம்பர ் 13 ஆம் தேதியன்று நியூயாரக்் நகரில் கோடங்கவுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் 

கபாதுச ் சவபயின் மாநாடு மற்றும் COP27 ஆகிய இரண்டு முக்கியமான சரவ்தேச 

பருவநிவலப் தபசச்ுவாரே்்வேகளுடன் ஒேத்ுப் தபாகும் வவகயில் இது கவளியிடப் பட்டது. 

 இது நவம்பர ்மாேம் எகிப்தின் ஷரம்் எல்-தஷக் நகரில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட உள்ளது. 

 89 நாடுகளில் உள்ள 50,000 க்கும் தமற்பட்ட எண்கணய், எரிவாயு மற்றும் நிலக்கரி 

ேளங்களின் ேரவுகள் இந்ே பதிதவடுகளில் இடம் கபற்றுள்ளன. 

 இது உலக உற்பே்தியில் 75 சேவீேம் ஆகும். 

 

 

நி ாமின் ைாள் 

 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஐதராபாதத்ில் ஒரு ஆங்கிசலயத் தளபதியிைம் 

விற்ைப்பை்ை 14 ஆம் நூற்றாண்கைச ்சசரந்்த ஒரு பாரம்பரிய வாளானது இந்தியாவிற்குத் 

திரும்பை் கைாண்டு வரப்பை உள்ளது. 
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 1903 ஆம் ஆண்டில் நகைகபற்ற கைல்லி அல்லது அரசத் தரப்ாரில் கஹதராபாத் நிஜாம் 

ஆன மஹ்பூப் அலி ைான் ஆறாம் ஆசாப் ஜா அவரை்ளால் (1896-1911) இந்த வாள் ைாை்சிப் 

படுதத்ப்பை்ைது. 

 இந்த தல்வார ்(வாள்) ஆனது 1905 ஆம் ஆண்டில் மும்கப பகைப்பிரிவின் பகைத் தளபதி 

(1903-1907) கஜனரல் சர ்ஆரை்்கிபால்ை் ஹண்ைர ்என்பவரால் வாங்ைப்பை்ைது. 

 இந்த வாளானது கஹதராபாத் பிரதமர ்மைாராஜா சர ்கிஷன் கபரஷ்ாத் பைதூர ்யாமின் 

உஸ்-சுல்தானத் என்பவரால் விற்ைப்பை்ைது. 

 

 

சதாற்றாத ஜநாய்கள் பற்றிய உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்மக 

 

 உலை சுைாதார அகமப்பானது  'புலப்பைாத எண்ணிை்கைைள் - கதாற்றாத சநாய்ைளின் 

உண்கமயான மதிப்பீடு' என்ற ஓர ்அறிை்கைகய கவளியிை்ைது. 

 ஒவ்சவார ்இரண்டு வினாடிைளிலும், 70 வயதிற்குை்பை்ை ஒருவர ்கதாற்றாத சநாயால் (NCD) 

உயிரிழை்கிறார.் 
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 அந்த இறப்புைளில் 86 சதவீதம் குகறவான மற்றும் நடுதத்ர வருமானம் கைாண்ை 

நாடுைளில் நிைழ்கின்றன. 

 இந்தியாவில், 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவான கமாதத் இறப்புைளில் 66 சதவீதம் கதாற்றாத 

சநாயால் ஏற்பை்ைகவயாகும். 

 உலை சுைாதார அகமப்பு (WHO) ஆனது இதற்ைாை ஒரு இகணயத ் தளதத்ிகனயும் 

கதாைங்கி உள்ளது. 

 இந்த இகணயதளம் ஆனது 194 நாடுைளுை்ைாை முதன்முகறயாை கதாற்றாத 

சநாய்ைளுைன் கதாைரப்ுகைய அகனதத்ு உலை சுைாதார அகமப்பின் தரவுைகளயும் 

ஒன்றாை இகணை்கிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 60.46 லை்சத்திற்கும் அதிைமாசனார ்கதாற்றாத சநாயால் 

இறந்துள்ளனர.் 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பதிவான 25.66 லை்சதத்ிற்கும் அதிைமான உயிரிழப்புைள் 

இருதய சநாய்ைளால் ஏற்பை்டுள்ளன. 

 11.46 லை்சம் சபர ்நாள்பை்ை சுவாச சநாய்ைளால் இறந்துள்ளனர.் 

 இந்தியாவில் புற்றுசநாயால் 9.20 லை்சம் நபரை்ளும், 3.49 லை்சம் சபர ்நீரிழிவு சநாயினாலும் 

உயிரிழந்துள்ளனர.் 
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