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1. எந்த நிறுவனத்தின் MD & CEOஆக திலிப் அஸ்பே மீண்டும் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார்? 
அ. ஏர் இந்தியர 

ஆ. இந்திய ததசிய க ரடுப்பனவு  ழ ம்  

இ. பரரத வங் ி 

ஈ. ஹிந்துஸ்தரன் ஏதரரநரட்டி ்ஸ் லிட் 

✓ இந்திய பதசிய ககாடுப்ேனவு கழகமானது (NPCI) திலீப் அஸ்பேவவ ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அந்நிறுவனத்தின் 

நிர்வாக இயக்குநராகவும், தவலவமச் கெயல் அதிகாரியாகவும் (MD & CEO) மீண்டும் நியமித்துள்ளது. திலீப் அஸ்பே 

கடந்த 2018 ஜனவரியில் NPCIஇன் MD மற்றும் CEOஆக கோறுப்பேற்றார். NPCI என்ேது இந்தியாவில் சில்லவற 

ககாடுப்ேனவுகள் மற்றும் தீர்வு அவமப்புகவள இயக்குவதற்கான ஓர் அவமப்ோகும். 

2. ‘ஒருங்கிவைந்த உயிரி சுத்திகரிப்பு ஆவல இயக்கத்தின் புத்தாக்க கெயல்திட்டத்வத’ அறிமுகப்ேடுத்திய நாடு 

எது? 
அ. அகமரி ் ர 

ஆ. இந்தியர  

இ. வங் ரளததசம் 

ஈ. ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 

✓ அகமரிக்காவின் கேன்சில்பவனியாவில் உள்ள பிட்ஸ்ேர்கில் நவடகேற்ற உலகளாவிய தூய்வம எரிெக்தி கெயல் 

மன்றத்தில், பிபரசில், கனடா மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகள் இவைந்து தயாரித்த ஒருங்கிவைந்த உயிரி 

சுத்திகரிப்பு ஆவல இயக்கத்தின் புத்தாக்க கெயல்திட்டத்வத இந்தியா அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

✓ உலக நாடுகளின் ஒத்துவழப்வே இந்தத்திட்டம் இலட்சியமாக ககாண்டிருப்ேதாகவும், இதவன அவடவதற்கும், அரசு 

மற்றும் தனியார் முதலீடுகவள ஈர்ப்ேதற்கும், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எரிெக்தி ஆராய்ச்சி, பமம்ோடு மற்றும் 

கெயல்திறனிற்கு நிதி உதவிவய அதிகரிப்ேது அவசியம் என்றும் இந்தியா அப்போது கதரிவித்தது. 

3. அண்வமயில் இந்திய கடற்ேவடயால் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ட, ‘நிஸ்தார் மற்றும் நிபுன்’ என்றால் என்ன? 
அ. நீர்மூழ் ி ் ப்பல் ள் 

ஆ. நீர்மூழ்குதலு ்கு உதவும்  ப்பல் ள்  

இ. தரரந்து ் ப்பல் ள் 

ஈ. மரசு ்  ட்டுப்பரட்டு ்  ப்பல் ள் 

✓ இந்திய கடற்ேவடயானது உள்நாட்டிபலபய வடிவவமக்கப்ேட்டு கட்டப்ேட்ட நீர்மூழ்குதலுக்குதவும் கப்ேல்கவள 

(Diving Support Vessels) விொகப்ேட்டினத்தில் வவத்து அறிமுகப்ேடுத்தியது. ‘Nistar’ & ‘Nipun’ என்று அவழக்கப்கேறும் 

இக்கப்ேல்கவள ஹிந்துஸ்தான் கப்ேல்கட்டும் நிறுவனம் கட்டியுள்ளது. இந்தக் கப்ேல்கள் சிக்கலான நீர்மூழ்குதலுக்கு 

உதவும் அவமப்பு மற்றும் ஆழ்கடல் மீட்பு அவமப்பு ஆகியவற்வறக் ககாண்டுள்ளன. இவவ ஆழ்கடல் நீர்மூழ்குதல் 

மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்ேல் மீட்பு நடவடிக்வககளுக்காகப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். 

4. இந்தியா மற்றும் இன்னும் பிற நான்கு ஆசிய நாடுகளால் நிறுவப்ேட்ட APOA ஆனது கீழ்க்காணும் எந்தப் 

கோருளின் வர்த்தகத்துடன் கதாடர்புவடயது? 
அ. பருப்பு வக  ள் ஆ. பகனகயண்கணய்  

இ. இரப்பர்  ஈ. பருத்தி 
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✓ இந்தியா, ோகிஸ்தான், இலங்வக, வங்காளபதெம் மற்றும் பநோளம் ஆகிய நாடுகவளச்ொர்ந்த ெவமயல் எண்கைய் 

வர்த்தக ெங்கங்கள் ஆசிய ேவனகயண்கைய் கூட்டணிவய (APOA) அவமப்ேதாக அறிவித்தன. கதற்காசியாவில் 

ேவனகயண்கைவய இறக்குமதி கெய்யும் ஐந்து முக்கிய நாடுகள் இவவ. 

✓ ொல்கவன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர்ஸ் அபொசிபயஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் தவலவர் அதுல் ெதுர்பவதி, APOAஇன் முதல் 

தவலவராக நியமனம் கெய்யப்ேட்டுள்ளார். பேரம் பேசும் ஆற்றவலப் கேறுவதும், இறக்குமதிவய நிவலயானதாக 

மாற்றுவதும் இந்தச் ெங்கத்தின் முதன்வம பநாக்கமாகும். 

5. ஒவ்பவார் ஆண்டும், ‘உலக நுவரயீரல் நாள்’ அனுெரிக்கப்ேடுகிற பததி எது? 

அ. கசப்டம்பர்.25  

ஆ. அ ்தடரபர்.05 

இ. அ ்தடரபர்.10 

ஈ. அ ்தடரபர்.15 

✓ நுவரயீரல் நலம் குறித்த அண்வமய ொதவனகவள அங்கீகரிப்ேவத பநாக்கமாகக்ககாண்டு ஒவ்பவார் ஆண்டும் 

கெப்டம்ேர்.25 அன்று உலக நுவரயீரல் நாள் ககாண்டாடப்ேடுகிறது. அவனத்து வவகயான புற்றுபநாய்களிலும், 

நுவரயீரல் புற்றுபநாயின் ெதவீதம் 12.8 ெதவீதமாக உள்ளது. புற்றுபநாயால் ஏற்ேடும் இறப்புகளில், நுவரயீரல் புற்று 

பநாயின் ேங்கு 17.8% ஆகும். நுவரயீரல் புற்றுபநாய் வருவதற்கு 94% அளவுக்குப் புவகபிடித்தல் காரைமாக 

அவமகிறது. நுவரயீரல் புற்றுபநாயின் ஆேத்து புவகபிடிக்காதவர்கவளவிட புவகப்பிடிப்ேவர்களுக்கு 24 முதல் 36 

மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. “Lung Health for All” என்ேது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப் 

கோருளாகும். 

6. முதன்முவறயாக, ‘இராணி எலிெகேத் II ஆண்டின் சிறந்த கேண்மணி’ விருவத கவன்றவர் யார்? 
அ. சுகயல்லர பிதரவர்தமன்  

ஆ.  ரஞ்சீத் க ௌர் 

இ. நர  மூஞ்கசட்டி 

ஈ. ஹர்பிரீத் சண்டி 

✓ இந்திய வம்ொவளிவயச் பெர்ந்த உள்துவறச் கெயலர் சுகயல்லா பிபரவர்பமன், முதன்முவறயாக வழங்கப்ேடும் 

‘இராணி எலிெகேத் II ஆண்டின் சிறந்த கேண்மணி’ விருவத கவன்றார். 42 வயதான அவர் இம்மாத கதாடக்கத்தில் 

பிரிட்டிஷ் பிரதமர் லிஸ் டிரஸால் இங்கிலாந்து அவமச்ெரவவக்கு நியமிக்கப்ேட்டார். இந்த விருதுகள் பிரிட்டனின் 

கதற்காசிய ெமூகம் முழுவதுமுள்ள தனிநேர்களின் ொதவனகவள ேரிந்துவரகள்மூலம் அங்கீகரிக்கின்றன. 

7. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் ெட்டங்கவளத் திருத்துவதற்காக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. நீதியரசர் L நரத ஸ்வர இரரவ்  

ஆ. நீதியரசர் A K சி ்ரி 

இ. நீதியரசர் இரஞ்சன் த ர ரய் 

ஈ. நீதியரசர் சதரசிவன் 

✓ இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் ெட்டங்கவளத் திருத்துவதற்கும் பதர்தல் குழுமத்வத உருவாக்குதற்குமாக முன்னாள் 

உச்ெநீதிமன்ற நீதியரெர் L நாபகஸ்வர இராவவ உச்ெநீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது. இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் அதன் 

நிர்வாகச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்ேதற்காக, வரும் டிெம்ேர் மாதத்திற்குள் பதர்தவல நடத்த பவண்டும் எனவும், 

அவ்வாறு நடத்த தவறினால், இந்தியா, ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமத்திலிருந்து விலக்கி வவக்கப்ேடும் என 

ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்திற்கு எச்ெரிக்வக விடுத்துள்ளது. 
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8. கஜர்மனிவயச் சார்ந்த PEN வமயத்தின், “கெர்மன் ககஸ்டன் ேரிசு” கேற்ற இந்திய எழுத்தாளர் மற்றும் கவிஞர் 

யார்? 
அ. அருந்ததி இரரய் 

ஆ. மீனர  ந்தசரமி  

இ. ஓம் பிர ரஷ் வரல்மீ ி 

ஈ. இரரஜ் க ௌதமன் 

✓ இந்திய எழுத்தாளரும், கவியுமான மீனா கந்தொமி இந்த ஆண்டுக்கான, ‘கெர்மன் ககஸ்டன் ேரிவெப்’ கேறுவார் 

என கஜர்மனியில் உள்ள PEN வமயம் அறிவித்துள்ளது. துன்புறுத்தப்ேட்ட எழுத்தாளர்கள் மற்றும் இதழாளர்களின் 

உரிவமகளுக்காக நிற்கும் ஆளுவமகவள, ‘கெர்மன் ககஸ்டன் ேரிசு’ ககௌரவிக்கிறது. தி ஜிப்சி காடஸ், கவன் ஐ 

ஹிட் யூ: ஆர், எ போர்ட்வரட் ஆஃப் தி வரட்டர் ஆஸ் எ யங் வவஃப், ஐயன்காளி, தமிழ்ப்புலிகள் மற்றும் டச் மற்றும் 

Ms மிலிட்டன்சி போன்ற கவிவதகள் அவரது குறிப்பிடத்தக்க ேவடப்புகளாம். 

9. அண்வமயில் நவடகேற்ற துலீப் பகாப்வேயுடன் கதாடர்புவடய விவளயாட்டு எது? 
அ. ஹர ் ி 

ஆ.  ிரி ்க ட்  

இ. கடன்னிஸ் 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ பமற்கு மண்டலம் மற்றும் கதற்கு மண்டலம் இவடபயயான துலீப் பகாப்வேக்கான இறுதிப்போட்டி அண்வமயில் 

தமிழ்நாட்டின் பகாயம்புத்தூர் மாநகரத்தில் நவடகேற்றது. இது இந்தியாவில் நவடகேறும் உள்நாட்டளவிலான 

முதல்தர கிரிக்ககட் போட்டியாகும். இந்த ஆண்டு நடந்த போட்டியில் பமற்கு மண்டலம் 294 ரன்கள் வித்தியாெத்தில் 

கதற்கு மண்டலத்வத வீழ்த்தி ேட்டத்வத கவன்றது. பமற்கு மண்டல கிரிக்ககட் அணியின் பகப்டனாக அஜிங்க்யா 

இரொபன விளங்கினார். 

10. 2022 – பதசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்கோருள் என்ன? 
அ. Rethinking Tourism  

ஆ. Rural and Community Centric Tourism 

இ. Accessible Tourism 

ஈ. Anti–Racism Tourism 

✓ சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கோருளாதாரத்தில் அதன் விவளவுகுறித்து விழிப்புைர்வவ ஏற்ேடுத்துதற்காக 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் கெப்.27 அன்று நாடு முழுவதும் உலக சுற்றுலா நாள் ககாண்டாடப்ேடுகிறது. “Rethinking 

Tourism” என்ேது இந்த ஆண்டு (2022) உலக சுற்றுலா நாளுக்கானக் கருப்கோருளாகும். கடந்த 1980ஆம் ஆண்டு 

முதல், ஐநா உலக சுற்றுலா அவமப்பு கெப்.27ஆம் பததிவய உலக சுற்றுலா நாளாக அனுெரித்து வருகிறது. 

 

செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்ெநீதிமன்ற தவலவம நீதிேதியாக ெந்திரசூட் நியமனம் 

உச்ெநீதிமன்றத்தின் அடுத்த தவலவம நீதிேதியாக DY ெந்திரசூட் நியமனம் கெய்யப்ேட்டுள்ளார். ெந்திரசூட்வட 

தவலவம நீதிேதியாக குடியரசுத்தவலவர் திகரளேதி முர்மு நியமித்துள்ளதாக நடுவண் ெட்டத்துவற அவமச்ெர் 
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கிரண் ரிஜிஜு கதரிவித்துள்ளார். உச்ெநீதிமன்றத்தின் ஐம்ேதாவது தவலவம நீதிேதியாக நவ.9 அன்று DY ெந்திரசூட் 

ேதவிபயற்ோர் எனவும் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. அவர் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உச்ெநீதிமன்ற தவலவம 

நீதிேதி கோறுப்பில் இருப்ோர். 

 

2. விவடகேற்றது மங்கள்யான்: மங்கள்யானின் ேயை நிவறவு குறித்த தவலயங்கம் 

பதெம் எதிர்ககாள்ளும் ேல்பவறு ெவால்களுக்கிவடயில் உலகளவில் இந்தியாவவத் தவலநிமிர்ந்து கேருவமப்ேட 

வவக்கும் ொதவனகளும் நிகழ்ந்துககாண்டுதான் இருக்கின்றன. கெவ்வாய் கிரகத்துக்கான தனது எட்டாண்டு 

ேயைத்வத கவற்றிகரமாக முடித்துக்ககாண்டு வரலாறாகி இருக்கிறது மங்கள்யான். இஸ்பராவின் (இந்திய 

விண்கவளி ஆய்வு வமயம்) மற்கறாரு ொதவனயாக நிவலகேறுகிறது ‘மங்கள்யானின்’ ேயை நிவறவு. 

2013 நவ.5 அன்று ஸ்ரீெரிபகாட்டாவில் இருந்து PSLV ஏவுகவையின்மூலம் விண்கவளியில் கெலுத்தப்ேட்டது 

‘மங்கள்யான்’ விண்கலம். அடுத்த ஓர் ஆண்டுக்குள் கெவ்வாயின் புவியீர்ப்பு எல்வலவயச் கென்றவடந்தது. `450 

பகாடி கெலவில் விண்கவளியில் இஸ்பராவால் கெலுத்தப்ேட்ட ‘மங்கள்யான்’, கெவ்வாய் கிரகத்வத கென்றவடந்தபத 

கூட வல்லரசு நாடுகவள வியந்து பநாக்க வவத்தது. 

மனித இன விண்கவளி ஆய்வின் முதல்ேடியாக கருதப்ேடுகிறது கெவ்வாய் கிரகத்துக்கான ேயைம். கெவ்வாயில் 

நிலவும் சூழல், அந்தக்கிரகத்தின் நீராதாரம், அதன் பூபகாள அவமப்பு உள்ளிட்டவவ குறித்து கதரிந்துககாள்வதுதான் 

‘மங்கள்யானின்’ பநாக்கம். 

கெவ்வாயில் மனிதன் வாழ்வதற்கான தட்ேகவப்ே நிவல, பதவவயான நீராதாரம் போன்றவவ காைப்ேடுகிா 

என்ேவதத் கதரிந்துககாள்வதற்கான முயற்சியில் ேல்பவறு நாடுகள் முவனப்பு காட்டி வந்த நிவலயில், இந்தியாவும் 

தனது ேங்குக்கு, எந்தகவாரு அந்நிய ெக்தியின் உதவியும் இல்லாமல் கெலுத்திய விண்கலம்தான் அது. ேல 

முயற்சிகள் பதால்வியவடந்த பின்தான் அகமரிக்கா, ரஷ்யா கதாடங்கிய வல்லரசு நாடுகளால் கெவ்வாய் கிரகத்துக்கு 

விண்கலம் அனுப்ே முடிந்தது. ஆனால், முதல் முயற்சியிபலபய இந்தியாவால் இலக்வக எட்ட முடிந்தது என்ேது மிகப் 

கேரிய கவற்றி. அதன் பிறகுதான் உலக நாடுகள் இந்தியாவின் விண்கவளி ஆராய்ச்சிவய வியந்து ோராட்டத் 

தவலப்ேட்டன. 

‘சிவப்புக்பகாள்’ என்றவழக்கப்ேடும் கெவ்வாவய ஒருமுவற சுற்றிவர ‘மங்கள்யானுக்கு’ 76.72 மபநரம் பிடித்தது. 

ஆறு மாதங்கள்தான் ‘மங்கள்யான்’ தாக்குப்பிடிக்கும் என்றுதான் ஆரம்ேத்தில் இஸ்பரா விஞ்ஞானிகள் கணித்தனர். 

ஆனால், ஏறத்தாழ எட்டு ஆண்டுகள் ெற்றும் ெவளக்காமலும், எந்தவிதப் பின்னவடவவயும் ெந்திக்காமலும் கெவ்வாய் 

கிரகத்தில், ‘மங்கள்யான்’ தன்னுவடய ேணிவயத் கதாடர்ந்தவத மிகப்கேரிய கவற்றி என்று ககாண்டாடுவதில் 

நியாயம் உள்ளது. அவ்வப்போது ஏற்ேட்ட கிரகைங்களால் ‘மங்கள்யானின்’ மின்கலன்களின் வீரியம் குவறயாமல் 

இருந்திருந்தால், பமலும் சில ஆண்டுகள்கூட தனது ஆய்வவ அந்த விண்கலம் பமற்ககாண்டிருக்கக்கூடும். 

எட்டு ஆண்டுகளில், ‘மங்கள்யான்’ எத்தவனபயா புதிய தகவல்கவள கெவ்வாய் கிரகம் குறித்து உலகுக்கு வழங்கி 

இருக்கிறது. 2015 ஜூவல.14-ஆம் பததி கெவ்வாய் குறித்த முதல் நிழற்ேடம், ‘மங்கள்யான்’மூலம் கேறப்ேட்டது. 

அதற்குப் பிறகு கதாடர்ந்து 1,100-க்கும் அதிகமான ேடங்கவள, ‘மங்கள்யான்’ அனுப்பித்தந்தது. 

அந்தப்ேடங்களின் அடிப்ேவடயில் கெவ்வாய் குறித்த புரிதல் மட்டுமல்லாமல், அந்தக் கிரகத்தின் உருவம் குறித்தும் 

இஸ்பரா ேல கணிப்புகவளயும், உண்வமகவளயும் அறிந்துககாள்ள முடிந்தது. கெவ்வாயின் துவைக் கிரகமான 

‘டிபமாஸ்’ கிரகத்தின் நிழற்ேடத்வத முதன்முதலாக எடுத்ததும், உலகுக்களித்ததும் நமது விஞ்ஞானிகள் அனுப்பிய 

‘மங்கள்யான்’ என்னும்போது நாம் கேருமிதம் அவடயலாம். 

2023இல் ெந்திரவன இலக்காக்கி ‘ெந்திரயான்’ மூன்று விண்கலத்வத ஏவத்திட்டமிடப்ேட்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் 

முதலாவது ‘ெந்திரயான்’ 2008இல் விண்ணில் கெலுத்தப்ேட்டது. ெந்திரனில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்ேவதக் 

கண்டுபிடித்தது அந்த முயற்சி. 2019இல், ‘ெந்திரயான்-2’ கெலுத்தப்ேட்டது. ஆனால், ெந்திரனில் இறங்கும்போது சில 

பகாளாறுகள் ஏற்ேட்டு அம்முயற்சி பதால்வி அவடந்தது. 

அந்தத்தவறுகவள எல்லாம் திருத்தி மீண்டும் ஒருமுவற விண்கலத்வத ெந்திரனுக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் 

இஸ்பரா விஞ்ஞானிகள் முழுமூச்சில் கெயல்ேடுகின்றனர். ‘ெந்திரயான்-3’ கவற்றி அவடந்தால், அவதத் கதாடர்ந்து 

மனிதவனச் ெந்திரனுக்கு அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ முயற்சிக்கு இப்போபத திட்டமிடப்ேட்டிருக்கிறது. 
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இந்தியாவின் விண்கவளிக் கனவுகளுக்கு நம்பிக்வகவயயும், புத்துைர்ச்சிவயயும் வழங்கியுள்ளது ‘மங்கள்யான்’ 

கவற்றி. ‘ெந்திரயான்-3’, ‘ககன்யான்’ என்று விண்வை வெப்ேடுத்தக் காத்திருக்கும் இஸ்பரா விஞ்ஞானிகளுக்கு 

நன்றி கெலுத்த பதெம் கடவமப்ேட்டிருக்கிறது! 

 

3. இந்தியாவில் 41.5 பகாடி பேர் ஏழ்வம நிவலயிலிருந்து விடுேட்டனர் 

இந்தியாவில் கடந்த 2005-06 முதல் 2019-21 வவரயிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 41.5 பகாடி பேர் ஏழ்வம 

நிவலயிலிருந்து விடுேட்டுள்ளதாக ஐநா அறிக்வகயில் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

ேன்முக ஏழ்வம குறியீட்வட ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) ஆக்ஸ்போர்டு ேல்கவலக்கழகத்துடன் இவைந்து 

கவளியிட்டது. இந்தியாவில் கடந்த 2005-06 முதல் 2019-21 வவரயிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 41.5 பகாடி பேர் 

ஏழ்வம நிவலயிலிருந்து விடுேட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 2005-06 முதல் 2015-16 

வவரயிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 27.5 பகாடி பேரும், 2015-16 முதல் 2019-2021 வவரயிலான காலகட்டத்தில் 

சுமார் 14 பகாடி பேரும் ஏழ்வம நிவலயிலிருந்து விடுேட்டனர். 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகில் உள்ள ஏவழ மக்களின் எண்ணிக்வகவயக் குவறந்தேட்ெம் ோதியளவு குவறக்க 

பவண்டும் என்ற நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்வக எளிதில் எட்டிவிட முடியும் என ஐநா நம்பிக்வக கதரிவித்துள்ளது. 

ேன்னாட்டளவில் 111 நாடுகளில் சுமார் 120 பகாடி பேர் ஏழ்வம நிவலயிலுள்ளதாக அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ள 

-து. அவர்களில் சுமார் 59.3 பகாடி பேர் 18 வயதுக்குக் குவறவான சிறார்கள் எனத் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

2020ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாவக எண்ணிக்வகயின் அடிப்ேவடயில் இந்த அறிக்வக தயாரிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

உலகிபலபய இந்தியாவில்தான் அதிக எண்ணிக்வகயிலான ஏவழகள் (22.89 பகாடி) உள்ளதாக அறிக்வகயில் 

குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. அவர்களில் 9.7 பகாடி பேர் சிறார்கள் எனத்கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. அதற்கடுத்து வநசீரியாவில் 

9.67 பகாடி ஏவழகள் உள்ளனர். இந்தியாவில் பிகார், ஜார்க்கண்ட், உத்தர பிரபதெம் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏழ்வம 

நிவலயில் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்வக பவகமாகக் குவறந்து வருவதாக அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 

 

4. பிரேல மருத்துவர் மொலபனாபிஸ் காலமானார் 

“ORS” எனப்ேரவலாக அறியப்ேடும் உப்பு-ெர்க்கவர கவரெவலக் கண்டறிந்ததில் முக்கியப் ேங்கு வகித்த மருத்துவர் 

திலீப் மொலபனாபிஸ் (88) உடல்நலக்குவறவால் ககால்கத்தாவில் காலமானார். காலரா உள்ளிட்ட பநாய்களால் 

வயிற்றுப்போக்கு அதிகரிக்கும்போது உடலில் அதிகப்ேடியான நீரிழப்பு ஏற்ேடும். அதன்காரைமாக பநாயாளிகள் 

உயிரிழப்ேதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. காலரா ேரவலின்போது அதிக அளவிலான பநாயாளிகளின் உயிரிழப்புக்கும் 

இதுபவ காரைமாக அவமந்தது. 

அவதத் தடுப்ேதற்கான ஆராய்ச்சியில் ஈடுேட்டார் திலீப் மொலபனாபிஸ். ஜான்ஸ் ொப்கின்ஸ் மருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்துடன் இவைந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுேட்ட அவர், உப்பு-ெர்க்கவர கவரெவலக் கண்டறிந்தார்.  

அதன்மூலமாக உடலின் ஆற்றலுக்குத் பதவவயான ஊட்டச்ெத்துகவள விவரவில் வழங்க முடியும் என அவர் 

ஆராய்ச்சியின்மூலமாக உறுதிகெய்தார். ‘உப்பு-ெர்க்கவர கவரெலின் தந்வத’ என இவர் அறியப்ேடுகிறார். 

 

5. BCCI தவலவராக பராஜர் பின்னி நியமனம் 

BCCI அவமப்பின் தவலவராக முன்னாள் வீரர் பராஜர் பின்னி நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 2019 அக்படாேரில் BCCI 

தவலவராக முன்னாள் பகப்டன் கெௌரவ் கங்குலியும் கெயலாளராக கஜய் ஷாவும் பதர்வானார்கள். ெமீேத்தில் BCCI 

விதிமுவறகளில் திருத்தம் பமற்ககாள்ள BCCI-க்கு உச்ெநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. அதன்ேடி கங்குலி, கஜய் 

ஷா ஆகிய இருவரும் தங்களுவடய ேதவிகளில் பமலும் மூன்று ஆண்டு காலம் ேணியாற்ற ெந்தர்ப்ேம் ஏற்ேட்டது. 

எனினும் BCCIஇன் தவலவமப்கோறுப்புகளில் ேல மாற்றங்கள் ஏற்ேட்டுள்ளன. 
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கடந்த 1983இல் உலகக்பகாப்வே கவன்ற இந்திய அணிவயச் பெர்ந்த பராஜர் பின்னி (67), BCCI தவலவர் 

ேதவிக்காக பவட்புமனு தாக்கல்கெய்தார். இந்த நிவலயில் மும்வேயில் நவடகேற்ற BCCI ஆண்டுப் கோதுக் 

கூட்டத்தில் BCCI தவலவராக போட்டியின்றித் பதர்வு கெய்யப்ேட்டுள்ளார். 

 

6. கேன்ஸிமா, புகடலாஸுக்கு ‘பேபலான் பதார்’ விருது 

கால்ேந்து விவளயாட்டு உலகில் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும் ‘பேபலான் பதார்’ விருவத 2022ஆம் ஆண்டில் ஆடவர் 

பிரிவில் பிரான்ஸின் கரிம் கேன்ஸிமாவும், மகளிர் பிரிவில் ஸ்கேயினின் அகலக்ஸியா புகடலாஸும் கவன்றனர். 

இதில் கேன்ஸிமா முதல் முவறயாக இந்த விருவத கவன்றிருக்கும் நிவலயில், புகடலாஸ் கதாடர்ந்து 2ஆவது 

முவறயாக அவத வகப்ேற்றியிருக்கிறார். மகளிர் பிரிவில் இருமுவற இந்த விருவத கவன்ற முதல் வீராங்கவன 

புகடலாஸ் என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ொம்பியன்ஸ் லீக் கால்ேந்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக சிறப்ோக விவளயாடி 44 பகால்கள் அடித்ததன் 

அடிப்ேவடயில் கேன்ஸிமாவும், ோர்சிபலானா FC அணியில் அட்டகாெமான ஆட்டத்வத கவளிப்ேடுத்தி 42 பகால்கள் 

ஸ்பகார் கெய்ததன் பேரில் புகடலாஸும் இந்த விருதுக்குத் பதர்வாகியுள்ளனர். கடந்த 1956-க்குப் பிறகு இந்த 

விருவதப்கேறும் மூத்த வீரர் (34) வீரர் என்ற கேருவமவய கேன்ஸிமா கேற்றுள்ளார். பமலும், இந்த விருவதப் 

கேறும் 5ஆவது பிரான்ஸ் வீரர் அவர். 

இந்த விருதானது, ‘பிரான்ஸ் புட்ோல்’ என்ற பிரான்ஸ் கெய்தி நிறுவனத்தால் கடந்த 1956 முதல் ஆண்டுபதாறும் 

வழங்கப்ேட்டு வருகிறது. கால்ேந்து கெய்தியாளர்கள், ேயிற்சியாளர்கள், பதசிய அணிகளின் பகப்டன்கள் ஆகிபயார் 

அளிக்கும் வாக்குகளின் அடிப்ேவடயில் கவற்றியாளர்கள் பதர்வுகெய்யப்ேடுகின்றனர். 
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