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பக்கின திங்கள் 
 
1. 17.09.2022   

 சபக ீதி ோள் 

 தந்தத பரினர் ிந்த திம் 

 
நோி சசய்திகள்  

 
1. திபேச்சினில் சரினோர் உகம்  

 பரினார் ிந்த தித்தத எட்டி திபேச்சினில் அதநபள் ‘சரினோர் உகம்’ 
கட்டுநா ணிகள் பதாடங்கப்ட உள்.  

 திபேச்சி - பசன்த படுஞ்சாதனில் உள் சிறுகனூரில் பரினார் உகம் 

அதநக்கப்ட உள்து.  
 சுநார் 30 க்கபேக்கும் கூடுதா பப்ில் அதநன உள் இந்த பரினார் 

உகத்தில், 95 அடி உனபச்சில, ஆய்யகம், னிகம் அலத எட்டின 

நூகம் பதின ல்வயறு அம்சங்கள் ற்டுத்தப்ட உள்.  
 இதன் கட்டுநா ணிகத பதல்யர் ப.க.ஸ்டாின் பதாடக்கி தயக்க 

உள்ார்.  
 பரினாரின் ிந்த திம் சபக ீதி ோோக கதடப்ிடிக்கப்டும் ன்று 

தநிமக அபசு அியித்துள்து.  
 
2. நதுலபனில் பைோய் 600 வகோடினில் லைட்டில் பூங்கோ  

 குறு, சிறு நற்றும் டுத்தப பதாமில் ிறுயங்கள் துத சார்ில் ‘வதோள் 

சகோடுப்வோம்’ பதாமில்கலக்கு பதன்நண்ட நாாடு நதுதபனில் 

தடபற்து.  
 புதின சதோமில் குழுநங்கள் சதோைக்கம்:  

 அந்தந்த குதிக்குரின சிறு சதோமில்கல ஊக்குயிக்கும் யலகனில் 

சதோமில் குழுநங்கள் உபேயோக்கப்டுகின்.  
 கோஞ்சிபுபம் ரிக்குயர் ோசிநணி குழுநம்,  
 திபேசல்வயினில் சலநனல் ோத்திபக் குழுநம்  

 திபேப்த்தூரில் ஊதுத்தி குழுநம்  

 வசம் நோயட்ைம் தம்நம்ட்டினில் நபச் சிற்க் குழுநம்  

 கிபேஷ்ணகிரினில் பப்சோபேள்கள் கிைங்கு குழுநம்  

 ஈவபோட்டில் நஞ்சள் தூள் உற்த்தி சசய்பம் குறுந்சதோமில் குழுநம்  

 ஈவபோடு நோயட்ைம் யோினில் ஜநக்கோம் உற்த்தி சசய்பம் 

குறுந்சதோமில் குழுநம்  

      ஆகினயற்றுக்கு பாது யசதி தநனம் அதநக்க டயடிக்தக டுக்கப்ட்டு  
      யபேகிது.  

 சதோமில் யர்ச்சினில் பன்வற்ம்:  
 ாட்டில் ிதநனாக பதாமில் புரிதல் ட்டினில் தநிமகம் 14யது 
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இைத்தில் இபேந்து இப்வாது பன்ோயது இைத்திற்கு பன்வி 
உள்து.  

 பதல் இடத்தத ிடிப்வத தநிமக அபசின் இக்கு.  
 ‘ஸ்ைோர்ட் அப்’ இந்தினா பயினிட்ட தபயரிதச ட்டினில் சிந்த 

புத்பதாமில் பசனல்ாடுக்கா ‘லீைர்’ அங்கீகாபத்தத தற்வாது 

தநிமகம் பற்று இபேக்கிது.  
 கடந்த 2000 - இல் அப்வாதன பதல்யர் ப.கபேணோிதி சசன்லனில் 

திந்து லயத்த லைைல் பூங்கோ தநிமகத்தில் தகயல் பதாமில்தட்பு 

புபட்சிதன ற்டுத்தினது.  

 இததத் பதாடர்ந்து வகாதயனில் தகயல் பதாமில்தட் பூங்கா 
உபேயாக்கப்ட்டது.  

 இப்வாது திபேப்பூர், யிலப்புபம், தூத்துக்குடி, தஞ்சாவூர், வசம், வயலூர் 

நற்றும் உததக ஆகின இடங்கில் புதின தடடல் பூங்காக்கள் 

உபேயாக்கப்ட்டு யபேகின்.  
 இதன் பதாடர்ச்சினாக நதுலப கரின் லநனப்குதினோ 

நோட்டுத்தோயணினில் இபண்டு கட்டங்காக இந்த பூங்கா கட்டப்டும்.  
 பதற்கட்டநாக பைாய் 600 வகாடினில் 5 க்கரில் இது அதநக்கப்டும்.  
 இபண்டாம் கட்டத்தில் வநலும் ந்து க்கரில் யிரியாக்கம் 

பசய்னப்டும்.  
 இந்த பூங்காயாது தகயல் பதாமில்தட்ம் நற்றும் புதின 

பதாமில்தட்ங்கலக்கு தபநா உள் கட்டதநப்பு யசதிகத 

யமங்குயதுடன் நதுதப நண்டத்தின் பாபோதாப யர்ச்சிக்கும் 

யகுக்கும்.  
 பதல் கட்டத்தில் த்தோனிபம் வர் வயலயோய்ப்பு சறுயர் ன்று 

திர்ார்க்கிவாம் ன்ார்.  
 
3. கோல உணவு திட்ைத்திற்கு யியசோனிகிைம் சிறுதோினங்கள்  
   சகோள்பதல்  

 பததநச்சரின் காத உணவு திட்டத்திற்கு யியசானிகிடம் 

சிறுதாினங்கத பகாள்பதல் பசய்ன வயண்டுபந தநிமக அபசின் 

தததநச் பசனர் சய.இலனன்பு அிவுறுத்திபள்ார்.  
 இது பதாடர்ாக பாதுநக்கிதடவன யிமிப்புணர்தய ற்டுத்த ஆவாசத 

கூட்டம் தததநச் பசனகத்தில் தததந பசனர் இதனன்பு 

தததநனில் தடபற்து.  
 பாதுநக்கள் உதடன அரிசி உணவு னன்ாடு அதிகரித்து வசாம், கம்பு, 

வகழ்யபகு, பதன்த, யபகு, சாதந, குதிதபயாி வான் 

சிறுதாினங்கதபம் னன்ாடு பயகுயாக குதந்து யிட்டது.  
 க்கின ாடுகள் சத 2023 ஆம் ஆண்டு சர்யவதச சிறுதோின ஆண்ைோக 

அியித்துள்து.  
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4. ள்ிப் புத்தகம் வநம்ோட்டு திட்ைம்  
 ள்ி பேயத்திவவன நாணயர்கின் சிந்தத உதடனயர்காக 

உபேயாக்கும் ள்ி புத்தாக்க  வநம்ாட்டு திட்டத்தத தநிமக பதல்யர் 

ப.க.ஸ்டாின் பதாடக்கி தயத்தார்.  
 ள்ி புத்தோக்கம் வநம்ோட்டு திட்ைம்:  

 தநிழ்ோடு சதோமில் பலவயோர் வநம்ோடு நற்றும் புத்தோக்க 

ிறுயபம் ள்ி கல்யித்துலபம் பிசசப் ிறுயத்துைன் 

இதணந்து இத்திட்டத்தத பசனல்டுத்த உள்.  
 ிகமாண்டில் பதல் கட்டநாக அபசு நற்றும் அபசு உதயி பறும் 

அதத்து வநல்ிதப் ள்ிகில் என்து பதல் 12 ஆம் யகுப்பு 

யதபனில் னிலும் 1.56 ட்சம் நோணயர்களுக்கும், 1320 

ஆசிரினர்களுக்கும் பதாமில் பததல் ற்ின யிமிப்புணர்வு 

அிக்கப்டும்.  
 நாணயர்கிதடவன புத்தாக்க சிந்தததன ஊக்குயிக்கும் யதகனில் 

சிந்த 40 புத்தாக்க சிந்ததகலக்கு பைோய் 25 ஆனிபம் பதல் எபே 

ட்சம் யலப பபாக்கப் ரிசு யமங்கப்டும்.  
 பதாமில் பதவயாபேக்கு யிபேதுகள் 2021 - 22 ஆம் ஆண்டிற்கா 

நாி அயிா சிந்த பதாமில் பதவயாபேக்கா யிபேதுகத 

பதல்யர் ஸ்டாின் யமங்கிார்.  
 சிந்த சதோமில் பலவயோர் யிபேது (தூத்துக்குடி கல்கோ 

சகநிக்கல்ஸ்)  
 வயோண் சோர்ந்த சதோமில் யிபேது (திபேப்த்தூர் நோயட்ைம் 

ப்சபஸ்போ ிக்கில்ஸ்)  
 தபம் நற்றும் ற்றுநதி யிபேது (தூத்துக்குடி பவநஷ் 

ஃியர்ஸ்)  
 சிந்த நகிர் சதோமில் பலவயோர் யிபேது (சசங்கல்ட்டு 

நோயட்ைம் சி ஸ்சரோிட்டி)  
 சிப்பு ிரியிபேக்கோ யிபேது (புதுக்வகோட்லை நோயட்ைம் 

ிபபு இண்ைஸ்ட்ரினல்) ஆகின யிபேதுகள் யமங்கப்ட்ை.  
 குறு, சிறு நற்றும் டுத்தப பதாமில் ிறுயங்கலக்கு அதிக கடன் 

யமங்கின பதல் பன்று யங்கிகா பததன இந்தினன் யங்கி, 
இந்தினன் ஏயர்சஸீ் யங்கி, வபோைோ யங்கி ஆகின யங்கிகலக்கு 

யிபேதுகள் யமங்கப்ட்ட.  
 
5. கி.போ யிபேது  

 வகோலய யிஜனோ யோசகர் யட்ைம் சார்ில் ஆண்டுவதாறும் சிந்த 

லத்தாபேக்கு பைோய் 5 ட்சம் சபோக்க ரிசுைன் கி.பா யிபேது யமங்கப்ட்டு 

யபேகிது.  
 சக்தி நசோோ ிறுயம் யமங்கும் யிஜனா யாசகர் யட்டத்தில் 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கா கி.பா யிபேதுக்கு கடாயில் யசிக்கும் லத்தார் 
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அ.பத்துிங்கம்  வதர்ந்பதடுக்கப்ட்டார்.  
 

நத்தின சசய்திகள் 
 
1. ஸ்சிஏ நோோடு கூட்ைிக்லக  

 இந்தினா, சீா, பஷ்னா, ாகிஸ்தான், உஸ்பகிஸ்தான், கஜகஸ்தான் 
தஜிகிஸ்தான், கிர்கஸ் குடினபசு ஆகின ட்டு ோடுகலக் பகாண்ட ஸ்சிஏ 

(ராங்காய் எத்துதமப்பு கூட்டதநப்பு) நாாட்டின் படியில் பயினிடப்ட்ட 

கூட்டிக்தக:  
 னங்கபயோதம், ிரியிலயோதத்தின் அலத்து யடியங்கோலும் 

ற்டும் ோதுகோப்பு அச்சுறுத்தல் குித்து ஸ்சிஏ உறுப்பு 

ோடுகின் தலயர்கள் கயல சதரியித்தர்.  
 அந்த ோடுகில் தலை சசய்னப்ட்டுள் னங்கபயோதிகள், 

ிரியிலயோதிகள் யியபம் அைங்கின எவப ட்டினல தனோரிக்க 

ஸ்சிஏ அலநப்பு திட்ைநிட்டுள்து.  
 ஸ்சிஏ உறுப்பு ோடுகள் அலநந்துள் ிபோந்தினத்திற்கு 

னங்கபயோதிகள், ிரியிலயோதிகோல் ற்டும் அச்சுறுத்தல 

திர்சகோள்ளும் வோக்கில் இந்த ட்டினல தனோரிக்க 

தரீ்நோிக்கப்ட்டு இபேப்தோக சதரியிக்கப்ட்டுள்து.  
 
2. சிைோக்ிப்டின் 

 சர்க்கதப வாய் சிகிச்தசக்கா நிகக் குதந்த யிதனிா சிைோக்ிப்டின் 

ோஸ்வட் கூட்டு நபேந்து நக்கள் நபேந்தகங்கில் கிதடக்கும்  நத்தின 

அபசு பதரியித்துள்து.  
 
 
3. ஸ்சிஏ தலலந சோறுப்ல ற்து  

 இந்தினா ராங்காய் எத்துதமப்பு கூட்டதநப்ின் தததந பாறுப்த 

உறுப்ிர்கள் சுமற்சி பதனில் யகுத்து யபேகின்.  
 தடாண்டுக்கா தததந பாறுப்வ உஸ்பகிஸ்தான் யகித்த 

ிதனில் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கா தததந பாறுப்பு இந்தினா ற்து.  
 அதன்டி அடுத்த ஆண்டுக்கா ஸ்சிஏ நோோட்லை இந்தினோ டத்த 

உள்து.  
 கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டில் ஸ்சிஏ கூட்டதநப்ில் ிபந்தப உறுப்ிபாக 

இதணந்த இந்தினா பதல் பதனாக கூட்டதநப்புக்கு தததந ற்க 

உள்து குிப்ிடத்தக்கது.  
 தததந பாறுப்த ற்று இந்தினாவுக்கு சீோ அதிர் ரி ஜின்ிங், பஷ்ன 

அதிர் யிோதிநீர் புதின்  உள்ிட்வடார் யாழ்த்து பதரியித்தர்.  
 இந்தினாதய இனற்தகனாகவய வாட்டி நிக்கதாக நாற்ிபள்து.  
 ிகழ் 2022-23 ிதினாண்டில் இந்தினாயின் பாபோதாபம் 7.5% யர்ச்சிக்கா 
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உள்து.  
 ாட்டில் தற்வாது 70 ஆனிபத்திற்கும் வநற்ட்ட புத்தோக்க ஸ்ைோர்ட் அப் 

ிறுயங்கள் உள்.  
 தறுக்கும் வநற்ட்ட ிறுயங்கள் ‘பெிகோன்’ யிற்று பதல் நதிப்பு சுநார் 

பைாய் 7500 வகாடி அந்தஸ்தத பற்றுள்.  
 உக சுகாதாப அதநப்ின் சர்யவதச ோபம்ரின நபேந்துகள் லநனம் 

குஜபோத்தில் கடந்த ப்பில் பதாடங்கி தயக்கப்ட்டது.  
 உக சுகாதாப அதநப்ின் கீழ் இனங்கும் எவப ாபம்ரின நபேந்துகள் 

நபேந்துகலக்கா தநனம் இதுவய.  
 
4. இந்தினோயில் நீண்டும் சியிங்கிப் புிகள்  

 இந்தினாயில் அமிந்து வா இநா சியிங்கிப்புிகல (சடீ்ைோ) ிபதநர் 

வபந்திப வநாடி நீண்டும் அிபகப்டுத்த உள்ார்.  
 அதன்டி நீினாயில் இபேந்து யிநா பம் பகாண்டுயபப்டும் ந்து 

சண் சியிங்கிப்புிகள் நற்றும் 3 ஆண் சியிங்கிப்புிகள் ிபதநர் 

வநாடினால் நத்தின ிபவதச நோிம் குவோ வதசின பூங்கோயில் யிடப்ட 

உள்.  
 உகிவவன வயகநாக ஏடக்கூடின உனிரிநா சியிங்கிப்புிகள் எபே  

காத்தில் இந்தினாயில் அதிக ண்ணிக்தகனில் காணப்ட்ட.  
 ாட்டில் கதடசினாக காணப்ட்ட சியிங்கிப்புி இன்தன  சத்தஸீ்கர் 

குதினில் கைந்த 1947 இல் கண்டினப்ட்டது.  
 இந்தினாயில் இந்த இம் பற்ிலும் அமிந்து யிட்ைதோக கைந்த 1952ல் 

அியிக்கப்ட்டது.  
 
5. தடுப்பூசிகள்  

 கடந்த இபண்டதப ஆண்டுகாக ஏர் அியினல் புத கதததன 

திர்பகாண்டது வான் சூமத நிதகும் சந்தித்தது.  
 கவபாா பதாற்ால் ற்ட்ட அந்த ாதிப்ின் பம் நிகப்பரின 

அனுயத்ததபம், ாடத்ததபம் கற்றுக் பகாண்வடாம்.  
 ‘சபீம் இன்ஸ்டிட்பெட் ஆஃப் இந்தினோ’ ிறுயநாது துிபம் 

வசார்யதடனாநல் 200 வகாடிக்கும் வநற்ட்ட தடுப்பூசிகத உற்த்தி பசய்தது.  
 இது உக நக்கள் பதாதகனில் பன்ில் எபே குதி நக்கலக்கு தடுப்பூசி 

யமங்கினதற்கு ிகபா ண்ணிக்தக ன்து குிப்ிடத்தக்கது.  
 தடுப்பூசி பசலுத்துயதற்கும் அதத பதப்டுத்துயதற்கும் வகோயிட் 

சசனினில் நிகப்பரின உறுதுதணனாக அதநந்தது.  
 நக்கள் பதாதகனில் உகிவவன இபண்டாயது பரின ாடாக திகலம் 

இந்தினாயில் 96.7 சதயதீ பாதுநக்கலக்கு பதல் தயதண தடுப் தடுப்பூசி 
பசலுத்தப்ட்டிபேக்கிது.  

 89.2 சதயதீம் வர் இபண்டாம் தயதண தடுப்பூசிதன பசலுத்திபள்ர்.  
 இதுயதப 18.7 வகோடி பன்பச்சரிக்தக தயதணகள் யமங்கப்ட்டு 
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இபேக்கின்.  
 உக அயில் கவபாா பதாற்றுக்கு திபா தடுப்பூசி திட்டங்கால் சுநார் 2 

வகாடி நபணங்கள் தடுக்கப்ட்டுள்.  
 
6. ிண்ணோக்கு ற்றுநதி 71% அதிகரிப்பு  

 இந்தினாயின் ிண்ணாக்கு ற்றுநதி ஆகஸ்ட் நாதத்தில் 71% உனர்ந்துள்து.  
 இது குித்து இந்தின சசக்கு உரிலநனோர்கள் சங்கம் ஸ்இ 

பயினிட்டுள் அிக்தகனில் பதரியிக்கப்ட்டுள்தாயது :  
 கடந்த ஆகஸ்ட் நாதத்தில் ாட்டின் ிண்ணாக்கு ற்றுநதி 2,82,498 

டன்ாக உள்து.  
 இது கடந்த ஆண்டின் இவத நாத ற்றுநதினா 1,64,831 டன்னுடன் 

எப்ிடுதகனில் 71% அதிகநாகும்.  
 போப் சடீ் ிண்ணோக்கு ற்றுநதி  

 கைந்த ஆண்டின் ஆகஸ்ட் நோதத்தின் 5,42,630 ைன்களுைன் 

எப்ிடும்வோது இந்த ஆகஸ்டில் 10,80,172 ைன்  

இபட்டிப்ோகிபள்து.  
 வசோனோ ிண்ணோக்கு ற்றுநதி  

 இந்த ிதினோண்டின் பதல் ந்து நோதங்கில் 1,55,757ல் 

இபேந்து 1,08,258 ைன் ஆக குலந்துள்து.  
 ஆநணக்கு ிண்ணோக்கு ற்றுநதி  

 1,27,371 ைன்ிிபேந்து 1,29,350 ைன்ோக உனர்ந்துள்து 

ன்று இந்த அிக்லக குிப்ிைப்ட்டுள்து.  
 
7. அசநரிக்க கைவோப கோயல் லை கப்ல் கூட்டுப் னிற்சி  

 கூட்டு னிற்சினில் ஈடுடுயதற்காக அபநரிக்க ாட்டின் கடவாப காயல்தட 

கப்ா நிட்சஜட் 757 பசன்த துதபகத்திற்கு யந்ததடந்தது.  
 பசன்தக்கு அபேவக டுகடில் கூட்டு னிற்சி தடபறும் ன்றும் 

பதரியிக்கப்ட்டுள்து.  
 அபநரிக்க கடவாப காயல் தடகள் ணினாற்ி நதந்த துதண 

ததினா ஜோன் ஆன் நிட்சஜட்டின் ிதயாக நிட்பஜட் 757  

பனரிடப்ட்ட கப்ல் இந்தின கடவாப காயல் தடனிபேடன் 

கூட்டுப்னிற்சினில் ஈடுடவும் ல்பண்ண னணநாகவும் பசன்த 

துதபகம் யந்ததடந்தது. 
 
 

யிலனோட்டு சசய்திகள் 
 
1. 76 ஆயது கிபோண்ட் நோஸ்ைர்  

 கர்ாடக நாிம் பங்கலதப வசர்ந்த இம் பசஸ் வாட்டினார் ிபணவ் 

ஆந்த்.  
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 இந்தினாயில் 76 யது கிபோண்ட் நோஸ்ைர் ஆார்.  
 பேவநினாயில் தற்வாது தடபற்று யபேம் உக பெத் பசஸ் சாம்ினன்ரிப் 

வாட்டினின் பம் 2500 ஈவோ நோர்க்லக அயர் ட்டினதத அடுத்து கிபாண்ட் 

நாஸ்டர் ஆகும் தகுதிதன பூர்த்தி பசய்தார்.  
 எபே பசஸ்யபீர் கிபாண்ட் நாஸ்டர் ட்டம் பறுயதற்கு 2500 ஈவா 

புள்ிகத ட்டுயதுடன், தா என்து சுற்றுகள் சகோண்ை பன்று 

வோட்டிகில், இபே பல சோதகநோ படிவுகல (ோர்ம்) பற்ிபேக்க 

வயண்டும்.  
 


