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1. உலக டுனா நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஏப்ரல்.30 

ஆ. மே.02  

இ. ஜூன்.03 

ஈ. மே.13 

✓ ஆண்டுத ோறும் தே.2 அன்று உலக டுனா நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. கடந்ே 2016 டிசம்பரில் ஐநா கபாதுச் 

சபபயால் இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது; இது, அழிந்துவரும் இவ்வபக மீனினத்பேப் பாதுகாப்பேற்கும் நீடித்ே மீன்பிடி 

நபடமுபறகளின் முக்கியத்துவத்பே வலியுறுத்துவேற்குோக கடந்  2017 தே 2 அன்று, முேல் முபறயாக 

அனுசரிக்கப்பட்டது. ஐநா சபபயின் கூற்றுப்படி, ஒவ்தவார் ஆண்டும் சுோர் 7 மில்லியன் கேட்ரிக் டன் சூபை மீன் 

இனங்கள் பிடிக்கப்படுகின்றன. “Our Tuna, Our Heritage” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) ககாண்டாடப்பட்ட உலக 

சூபை மீன்கள் (டுனா) நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

2. ஆண்டுதோறும், ‘உலக கால்நபட நாள்’ கபடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஏப்ரல் மாதத்தில் வரும் கடைசி சனிக்கிழடே  

ஆ. மே ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

இ. ஜூன் ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

ஈ. டிசே்பா் ோதத்தில் வருே் கடைசி சனிக்கிழடே 

✓ ‘உலக கால்நபட நாளானது’ ஆண்டுதோறும் ஏப்ைல் ோேத்தில் வரும் கபடசி சனியன்று கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்ே ஆண்டு (2022), ஏப்ைல்.30 அன்று இந்ே நாள் கபடப்பிடிக்கப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்நபட 

ேருத்துவர்களால் தேற்ககாள்ளப்படும் பணிகபள முன்னிபலப்படுத்ேவும் தேம்படுத்ேவும் இந்ே நாள் தநாக்கோகக் 

ககாண்டுள்ளது. கடந்ே 1959ஆம் ஆண்டில், உலக கால்நபட சங்கம் ஸ்கபயினின் ோட்ரிட்டில் நிறுவப்பட்டது. 

“Strengthening Veterinary Resilience” என்பது நடப்பாண்டில் (2022) கபடப்பிடிக்கப்பட்ட உலக கால்நபட 

நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 

3. இந்திய ஆய்வறிஞர் ஒருவைால் உருவாக்கப்பட்ட கியூப்சாட் லக்ஷ்யாSAT என்ற நாதனா கசயற்பகக்தகாள், 

கீழ்காணும் எந்ே நாட்டிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது? 
அ. அமோிக்கா 

ஆ. ஐக்கிய இராச்சியே் (UK)  

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. ஆஸ்திமரலியா 

✓ ஆந்திை பிைதேசத்பேச்தசர்ந்ே செயற்ககக்தகோள் ச ோகைத்ச ோடர்பு ஆய்வறிஞர் சாய் திவ்யா, கியூப்சாட் லக்ஷ்யாசாட் 

என்ற ஆைாய்ச்சி நாதனா கசயற்பகக்தகாபள உருவாக்கியுள்ளார். அவர் ேனது கியூப்சாட்டின் முன்ோதிரிபய 

ஐக்கிய இைாச்சியத்திற்கு (UK) அனுப்பியக  அடுத்து, B2ஸ்தபஸ் நிறுவனம் அச்கசயற்பகக்தகாபள ஏவியது. 

ஸ்தபஸ் பாக்ஸ் பிளாட்ஃபார்மிற்குள் பவக்கப்பட்ட, ‘கியூப்சாட்’ ோதிரியானது, உயைோன பலூபனப் பயன்படுத்தி 

அடுக்கு ேண்டலத்தின் பல்தவறு அளவுருக்கபள தசகரிக்கும் தநாக்தகாடு அடுக்கு ேண்டலத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

4. ‘Zhongxing 6D’ என்ற ேகவல் கோடர்பு கசயற்பகக்தகாபள ஏவிய நாடு எது? 
அ. இஸ்மரல் ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் ஈ. மதன் மகாாியா 
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✓ சீனத்தின் தேசிய விண்கவளி நிர்வாகம் ேனது நீண்ட விண்கவளிப் பயணத்பே கவற்றிகைோக ேபையிறக்கிய 

அதே நாளில், இைண்டு திட்டங்கபளத் கோடங்கியுள்ளது. வாகனாலி ேற்றும் கோபலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கான 

சிறப்பு ேகவல் கோடர்பு கசயற்பகக்தகாளான, ‘Zhongxing 6D’ஐ சுேந்துககாண்டு லாங் ோர்ச் 3B ஏவுகபண 

புறப்பட்டது. இந் ச் கசயற்பகக்தகாள் கேன்சீனக்கடல், கேன்கிழக்காசியா ேற்றும் பசிபிக் தீவு நாடுகளில் வாகனாலி 

ேற்றும் கோபலக்காட்சி ஒளிபைப்பு தசபவகள் ேற்றும் உயர் துல்லிய காகணாளிகபள வழங்கும். 

5. அண்பேயில் ஏவப்பட்ட, ‘NROL-85’ என்பது கீழ்காணும் எந்ே நாட்டின் உளவுத்துபற கசயற்பகக்தகாளாகும்? 

அ. அமோிக்கா  

ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ ஸ்தபஸ்X ஆனது அகேரிக்க தேசிய உளவு அலுவலகத்திற்காக (NRO) உளவு கசயற்பகக்தகாபள ஏவியது. NROL-

85 விண்கலத்பே ஏற்றிச்கசல்வ ற்கு இைண்டு-நிபல பால்கன்-9 ஏவுகபண பயன்படுத்ேப்பட்டது. 

6. ெமீப கசய்திகளில் இடம்கபற்ற ஹர்ஷோ ஷைத் கருட் என்பவருடன் கோடர்புபடய விபளயாட்டு எது? 
அ. குத்துச்சண்டை 

ஆ. பளு துூக்குதல்  

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. ஹாக்கி 

✓ ஹர்ஷோ ஷைத் கருட், கிதைக்கத்தில் கஹைாக்லிதயானில் நடந்ே IWF ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 

பளு தூக்குேலில் ேங்கப்பேக்கம் கவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற சாேபனபயப் பபடத்ோர். அவர் 45-கிதலாகிைாம் 

எபடப்பிரிவில் 153-கிதலாகிைாம் தூக்கி முேலிடம் பிடித்ோர். 18 வய ோன ஹர்ஷோவுக்கு முன், IWF ஜூனியர் உலக 

சாம்பியன்ஷிப்பில், இைண்டு இந்தியர்கள் பேக்கம் கவன்றுள்ளனர். 2013-இல் மீைாபாய் சானு கவண்கலமும், கடந்ே 

ஆண்டு 2021-இல் அச்சிந்ோ ஷூலி கவள்ளிப்பேக்கமும் கவன்றிருந்ேனர். 

7. அண்பேச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற சஜன் பிைகாஷ் ேற்றும் தவோந்த் ோேவன் ஆகிதயாருடன் கோடர்புபடய 

விபளயாட்டு எது? 
அ. நீச்சல்  

ஆ. ேை்டைப்பந்து 

இ. குத்துச்சண்டை 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ கடன்ோர்க்கின் தகாபன்தககனில் நபடகபற்ற தடனிஷ் ஓப்பன் நீச்சல் தபாட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி நீச்சல் 

வீைர் சஜன் பிைகாஷ் ஆடவருக்கான 200 மீட்டர் பட்டர்பிபள ேங்கப்பேக்கத்பேயும், ஆண்களுக்கான 1500 மீட்டர் 

பிரீஸ்படல் தபாட்டியில் தவோந்த் ோேவன் கவள்ளிப்பேக்கத்பேயும் கவன்றனர். தகைளாபவச் தசர்ந்ே 28 வயது 

நீச்சல் வீைைான சஜன் பிைகாஷ், பிரீஸ்படல், பட்டர்பிபள ேற்றும் கேட்லி தபாட்டிகளில் நிபுணத்துவம் கபற்றவர். 16 

வயோன தவோந்த் ோேவன், 2021 ோர்ச்சில் லாட்வியா ஓப்பனில் கவண்கலப்பேக்கம் கவன்றிருந்ோர். கடந்ே 

ஆண்டு ஜூனியர் தேசிய நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஏழு பேக்கங்கபள கவன்றார். 
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8. தபரிடர் ோங்கும் உட்கட்டபேப்புக்கான சர்வதேச ோநாட்பட நடத்திய நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ஐக்கிய இராச்சியே் (UK) 

இ. இந்தியா  

ஈ. நியூசிலாந்து 

✓ தபரிடர் ோங்கும் உட்கட்டபேப்புக்கான கூட்டணியோனது (CDRI) புது தில்லியில் தபரிடர் ோங்கும் உட்கட்டபேப்பு 

(ICDRI) பற்றிய சர்வதேச ோநாட்பட தநைடி ேற்றும் இபணயவழி முபறபேகளில் நடத்தியது. இது அகேரிக்க 

அைசாங்கத்துடன் இபணந்து நடத்ேப்பட்டது. இந்ே ோநாட்டில் இந்தியா, ஆஸ்திதைலியா ேற்றும் ஜப்பான் பிைேேர்கள் 

ேற்றும் கானா ேற்றும் ேடகாஸ்கர் அதிபர்கள் கலந்துககாண்டனர். இந்தியா, COP26 2021-இல், ‘கநகிழ்திறன்மிக்க 

தீவு நாடுகளுக்கான உட்கட்டபேப்பு’ என்ற முன்கனடுப்பபத் கோடங்கியது. 

9. 2022-இல் நபடகபற்ற இைண்டாவது ‘இந்தியா-நார்டிக் உச்சிோநாட்பட’ நடத்திய நாடு எது? 
அ. பின்லாந்து 

ஆ. மநதா்லாந்து 

இ. மைன்ோா்க்  

ஈ. மபல்ஜியே் 

✓ கடன்ோர்க் ேபலநகைம் தகாபன்தககனில் நபடகபற்ற இைண்டாவது இந்தியா-நார்டிக் உச்சிோநாட்டில் பிைேேர் 

தோடி கலந்துககாண்டார். இந்ே ோநாட்டின்தபாது கடன்ோர்க், சுவீடன், பின்லாந்து, நார்தவ ேற்றும் ஐஸ்லாந்து 

பிைேேர்களுடன் உக்பைன் நிலவைங்கள் குறித்து அவர் விவாதித்ோர். இந்தியாவும் கடன்ோர்க்கும் சுோர் ஒன்பது 

ஒப்பந்ேங்களில் அப்தபாது பககயழுத்திட்டன. அவற்றுள் பசுபே உத்திகள், இடம்கபயர்வு ேற்றும் நகர்வு, கலாச்சாை 

பரிோற்றத்திட்டம் தபான்றபவ அடங்கும். 

10. 2022-இல் FIFA U-17 ேகளிர் உலகக்தகாப்பபபய நடத்தும் நாடு எது? 
அ. பிமரசில் 

ஆ. இந்தியா  

இ. கனைா 

ஈ. கிமரக்கே் 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில், FIFA U-17 ேகளிர் உலகக்தகாப்பபபய இந்தியா நடத்துகிறது. இந்ே நிகழ்வானது 

புவதனசுவைம், தகாவா ேற்றும் நவி மும்பப ஆகிய மூன்று இடங்களில் நபடகபறும். தபாட்டிக்கான டிைா, ஜூன்.24 

அன்று சூரிச்சில் நபடகபறும். இப்தபாட்டிபய நடத்தும் இந்தியா ேற்றும் பிதைசில், சிலி, சீனா PR, ககாலம்பியா, 

ஜப்பான் ேற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய ஆறு நாடுகள் இப்தபோட்டியில் கைந்துசகோள்வக  உறுதி செய்துள்ளன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆ இைா தவங்கடாசலபதிக்கு இயல் விருது 

கனடா ேமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அபேப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான, ‘இயல் விருது’ ேமிழ் இலக்கியம் ேற்றும் 

பண்பாட்டு ஆய்வாளைான ஆ இைா தவங்கடாசலபதிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபேப்தபால கட்டுபை பிரிவில் 

நீதிபதி சந்துருவுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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கனடாவின் ேமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அபேப்பின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் ேமிழ் இலக்கியத்துக்குப் பங்களிப்பபச் 

கசலுத்தியவர்களுக்கு ‘இயல் விருது’ என்ற கபயரில் வாழ்நாள் ேமிழ் இலக்கியச் சாேபன விருது வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இது ேமிழின் மிக முக்கியோன விருோகப் பார்க்கப்படுகிறது. அந்ே வபகயில், ஆ இைா 

தவங்கடாசலபதிக்கு 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘இயல் விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  புபனவு இலக்கியப் பிரிவில் 

பா அ ஜயகைன், கவிபேப்பிரிவில் ஆழியாள், கட்டுபைப்பிரிவில் நீதிபதி சந்துரு, கோழிகபயர்ப்புப்பிரிவில் ோர்த்ோ 

ஆன் கசல்பி ஆகிதயாருக்கும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

‘இயல் விருபே’ ஏற்ககனதவ, சுந்ேைைாேசாமி, அம்பப, ஐைாவேம் ேகாதேவன், நாஞ்சில் நாடன், கஜயதோகன், 

சுகுோைன், எஸ் இைாேகிருஷ்ணன், இபேயம், வண்ணோசன், சு கவங்கதடசன் உள்ளிட்தடார் கபற்றுள்ளனர். 

 

2. இந்தியாவின் கபாருளாோை வளர்ச்சி 6.4%: ஐநா கணிப்பு 

உக்பைன்-ைஷியா இபடதயயான தபார்ச்சூழல் காைணோக நடப்பாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாோை வளர்ச்சி 

6.4 சேவீேம் அளவுக்தக இருக்கும் என ஐநா அறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ஐநாவின் கபாருளாோை ேற்றும் சமூக விவகாைங்கள் துபற கவளியிட்ட கபாருளாோைம் குறித்ே 

ஆய்வறிக்பகயில் தேலும் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளோவது: 

கபருந்கோற்றின் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுவரும் உலக கபாருளாோைத்பே உக்பைன்-ைஷியா இபடதய நீடித்து 

வரும் தபார் நிபலகுபலயச் கசய்துள்ளது. உணவு ேற்றும் இேை கபாருள்களின் விபல அதிகரிப்புக்கு 

காைணோகியுள்ளதுடன் பணவீக்கத்பேத் தூண்டி உலக நாடுகபள அழுத்ேத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. தேலும், 

ஐதைாப்பாவில் கநருக்கடிகபள தூண்டிவிட்டுள்ளது. 

2022 ஜனவரியில் கவளியிடப்பட்ட ேதிப்பீட்டில் சர்வதேச கபாருளாோைம் 4.0 சேவீேம் அளவுக்கு வளர்ச்சிகாணும் 

எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்ேது. ஆனால், ேற்தபாது சர்வதேச நிலவைங்கள் முற்றிலும் ோறியுள்ளோல் உலகப் 

கபாருளாேைம் 3.1 சேவீே வளர்ச்சிபய ேட்டுதே எட்டும் என ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாபவப் கபாருத்ேவபையில், 

அதிக பணவீக்கம், தவபலவாய்ப்பு சந்பேயில் காணப்படும் சேச்சீைற்ற மீட்சி நிபலயால் ேனியார் நுகர்வு ேற்றும் 

முேலீட்டு நடவடிக்பககளில் பாதிப்பு ஆகியவற்றுக்கிபடயிலும் தவகோக வளர்ச்சி கண்டு வரும் மிக முக்கிய 

கபாருளாோை நாடாக இன்னும் உள்ளது. 

கடந்ே ஆண்டில் இந்தியா 8.8 சேவீே கபாருளாோை வளர்ச்சிபயப் பதிவு கசய்ே நிபலயில், நடப்பாண்டில் 6.4 சேவீே 

வளர்ச்சிபய ேட்டுதே எட்டும் என ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேலும், 2023 நிதியாண்டில் கபாருளாோை வளர்ச்சி தேலும் 

சரிந்து 6 சேவீேோகும். உணவு ேற்றும் எரிகபாருள்களின் விபல அதிகரிப்பால், உலக பணவீக்கம் 2022-இல் 6.7 

சேவீேோக அதிகரிக்கும். இது, 2010-2020 ஆண்டுகளுக்கிபடயில் காணப்பட்ட சர்வதேச பணவீக்கோன 2.9 

சேவீேத்பேக் காட்டிலும் இருேடங்கு அதிகம் என ஐநா ஆய்வறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. உலக சாம்பியன் நிகாத் ஜரீன் 

இஸ்ோன்புல்லில் நபடகபற்ற உலக ேகளிர் குத்துச்சண்பட சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் நிகாத் ஜரீன் வாபக 

சூடினார். இப்தபாட்டியில் சாம்பியன் ஆன 5-ஆவது இந்திய வீைாங்கபன என்ற கபருபேபய அவர் கபற்றுள்ளார். 

52 கிதலா எபடப்பிரிவில் பங்தகற்ற அவர், இறுதிச்சுற்றில் 5-0 என்ற கணக்கில் ோய்லாந்தின் ஜித்தபாங் 

ஜுடாேûஸ தோற்கடித்து ேங்கப்பேக்கம் கவன்றார். நிகாத் ஜரீனுக்கு முன், தேரி தகாம் (2002, 2005, 2006, 2008, 

2010, 2018), சரிோ தேவி (2006), கஜனி R L (2006), தலகா K C (2006) ஆகிதயார் ேட்டுதே உலக சாம்பியன் 

பட்டம் கவன்ற இந்திய வீைாங்கபனகளாவர். இந்ே ஆண்டு தபாட்டியில் நிகாத் ஜரின் ேவிர்த்து, ேனீஷா கேளன் 

(57 கிதலா), பர்வீன் ஹூடா (63 கிதலா) ஆகிதயார் கவண்கலம் கவன்றிருந்ேனர். 
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4. துப்பாக்கி சுடுேல்: இந்தியா முேலிடம் 

சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுேல் சம்தேளனம் (ISSF) நடத்திய ஜூனியர் உலகக்தகாப்பப தபாட்டியில் இந்தியா 33 

பேக்கங்கள் கவன்று முேலிடம் பிடித்து நிபறவுகசய்துள்ளது. கஜர்ேனியில் நபடகபற்ற இப்தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

பேக்க வரிபசயில் 13 ேங்கம், 15 கவள்ளி, 5 கவண்கலம் அடங்கும். 

 

5. காற்று ோசு உயிரிழப்பு: முேலிடத்தில் இந்தியா 

அபனத்து விேோன ோசுபாடு காைணோக உலகிதலதய அதிகபட்சோக இந்தியாவில் 23.5 இலட்சம் தபர் உயிர் 

இழந்திருப்பது கேரியவந்துள்ளது. உலக அளவில் இந்ே எண்ணிக்பக 90 இலட்சோக உள்ளது. இதில் காற்று ோசு 

முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. அகேரிக்காபவச் தசர்ந்ே “தி லான்கசட்” ேருத்துவ இேழ் உலகம் முழுவதும் ோசுபாடுகள் 

காைணோக ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி, அது கோடர்பான அறிக்பகபய கவளியிட்டுள்ளது.  

உலகம் முழுவதும் வாகனப்தபாக்குவைத்து ேற்றும் கோழில் நிறுவனங்கள் அதிகரித்துள்ள நிபலயில், அவற்றால் 

ஏற்படும் காற்று ோசுவும் அதிகரித்து வருவோக ஆய்வறிக்பகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முேலிடத்தில் இந்தியா: உலக அளவில் 2019ஆம் ஆண்டில் அபனத்து வபகயான ோசுபாட்டுக்கு 90 இலட்சம் தபர் 

உயிரிழந்துள்ளனர். அதில் வீடுகளிலிருந்து ஏற்படும் காற்று ோசு ேற்றும் சுற்றுப்புற காற்று ோசு காைணோக ேட்டும் 

66.7 இலட்சம் தபர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் இந்தியா 23.5 இலட்சம் உயிரிழப்புகளுடன் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

அதில் சுற்றுப்புறச்சூழல் ோசுபாடு காைணோக 9.8 இலட்சம் உயிரிழப்புகளும், வீடுகளினால் ஏற்படும் காற்று ோசு 

காைணோக 6.1 இலட்சம் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. 

இந்தியாவில் காைணம் என்ன? இந்தியாபவப் கபாருத்ேவபை வீடுகளில் விறகுகள் உள்ளிட்ட உயிரிக்கழிவுகள் 

எரிக்கப்படுவதே காற்று ோசுவுக்கு மிக முக்கியக் காைணோக உள்ளது. அேற்கு அடுத்ேபடியாக, நிலக்கரி எரிப்பது, 

பயிர்க்கழிவுகபள எரிப்பது உள்ளிட்ட காைணங்களால் காற்று ோசு ஏற்படுகிறது. 

காற்று ோசு அதிகரிப்பபேக் கட்டுப்படுத்துவேற்கு தேசிய தூய்பே காற்று திட்டம் அறிமுகம், தேசிய ேபலநகை 

பிைாந்திய பகுதியில் காற்று ேை தேலாண்பே ஆபணயம் அபேத்ேது, ோநில ோசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் 

மூலோன நடவடிக்பககள் எனப் பல்தவறு நடவடிக்பககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இருந்ேதபாதும், காற்று 

ோசுபவக் கட்டுப்படுத்ே வலுவான பேயப்படுத்ேப்பட்ட நடவடிக்பககள் எடுக்கப்படவில்பல. அேன் காைணோக, 

ஒட்டுகோத்ே காற்றின் ேைத்தின் தேம்பாடு குபறவாகவும், சீைற்றோகவும் உள்ளது. 

`357 லட்சம் தகாடி இழப்பு 

ோசுபாட்டால் ஏற்பட்டிருக்கும் கூடுேல் உயிரிழப்புகள் காைணோக உலக அளவில் 2019ஆம் ஆண்டில் `357 லட்சம் 

தகாடி (4.6 டிரில்லியன் டாலர்) ேதிப்பில் கபாருளாோை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது கோத்ே உலகப் கபாருளாோைத்தில் 

6.2 சேவீேோகும். இந்தியாவில் காற்று ோசு, ஓதசான் ோசு, கோழில்சார் புற்றுதநாய்கள் உள்ளிட்ட நவீன வடிவ 

ோசுபாடு காைணோக ஏற்படும் கபாருளாோை இழப்பு 2000-2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இபடப்பட்ட காலங்களில் 

அதிகரித்துள்ளது. இது ஒட்டுகோத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு சேவீேம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

நீர்நிபல ோசுபாடு 

காற்று ோசுவுக்கு அடுத்ேபடியாக நீர்நிபல ோசுபாடு காைணோக உலக அளவில் 13.6 இலட்சம் உயிரிழப்புகள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. 
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