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GDP 

தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) வவளியிட்ட ேற்காலிக மதிப்பீடுகளின்படி, 2022-23 

நிதியாண்டின் ஜூலல-வெப்டம்பர ்காலாண்டில் (Q2) இந்தியாவின் வமாேே் உள்நாட்டு 

உற்பே்தி (GDP) 6.3 ெேவீேமாகக் குலறந்துள்ளது. 2022-23க்கு முந்லேய ஏப்ரல்-ஜூன் 

காலாண்டில் GDP 13.5 ெேவீே வளரெ்ச்ிலயக் கண்டது. இது முக்கியமாக உற்பே்தி மற்றும் 

சுரங்கே் துலறகளின் தமாெமான வெயல்பாட்டால் குலறக்கப்பட்டது. 

LAC 

இந்தியா-அவமரிக்க கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியின் 18வது பதிப்பு 'யுே் அப்யாஸ்' 

உே்ேரகாண்டில் நலடவபற்று வருகிறது. இந்தியா மற்றும் அவமரிக்கா இலடதய 

ஆண்டுதோறும் ராணுவ பயிற்சி நடேே்ப்படுகிறது. லலன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கன்ட்தராலில் 

(எல்ஏசி) இருந்து சுமார ்100 கிமீ வோலலவில் இந்ேப் பயிற்சி நலடவபறுவோல், ராணுவப் 

பயிற்சிக்கு சீனா எதிரப்்பு வேரிவிே்ேது. 

எம்.எம்.ஆர ்

இந்தியப் பதிவாளர ்வஜனரல் வவளியிட்ட சிறப்புப் புல்லட்டின்படி, 2018-20 ஆம் ஆண்டில், 

ோய்வழி இறப்பு விகிேம் (எம்எம்ஆர)் ஒரு லட்ெே்துக்கு 97 ஆகக் குலறந்துள்ளது. இந்ே 

எண்ணிக்லக 2014-16ல் ஒரு லட்ெம் பிறப்புகளுக்கு 130 ஆக இருந்ேது. இேன் மூலம், ஒரு 

லட்ெம் உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு 100க்கும் குலறவான MMRக்கான தேசிய சுகாோரக் 

வகாள்லக இலக்லக இந்தியா நிலறதவற்றியது. 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு லட்ெே்துக்கு 

70 குழந்லே பிறப்புகள் என்பது SDG இலக்கு. 

உலக வங்கி 

உலக வங்கி ெமீபேத்ில் 'இடம்வபயரவ்ு மற்றும் வளரெ்ச்ி சுருக்கம்' என்ற ேலலப்பில் ேனது 

முேன்லம அறிக்லகலய வவளியிட்டது. அறிக்லகயின்படி, இந்ே ஆண்டு இந்தியாவிற்கு 

அனுப்பப்படும் பணம் 12% அதிகரிே்து 100 பில்லியன் டாலரக்லள எடட்ும். 2022 இல் 

குலறந்ே மற்றும் நடுே்ேர-வருமான நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பணம் 5% அதிகரிே்து 

$626 பில்லியன்களாக இருந்ேது. 

ECTA 

இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா வபாருளாோர ஒே்துலழப்பு மற்றும் வரே்்ேக ஒப்பந்ேம் (ECTA) 

டிெம்பர ்29, 2022 முேல் நலடமுலறக்கு வரும். இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா ECTA ஆனது ெரக்கு 

மற்றும் தெலவகளில் இருேரப்பு வரே்்ேகே்லே தமம்படுே்தி புதிய தவலல வாய்ப்புகலள 

உருவாக்கும். ஒப்பந்ேே்தின் கீழ், 100 ெேவீே வரி வரிகள் ஆஸ்திதரலியாவால் நீக்கப்படும். 

E WASTE 

சுற்றுெச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமெெ்கம் ெமீபே்தில் மின்-கழிவு 

(தமலாண்லம) விதிகள் 2022 அறிவிே்ேது. விதிகள் அடுேே் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முேல் 

நலடமுலறக்கு வரும் மற்றும் ஒவ்வவாரு உற்பே்தியாளர,் உற்பே்தியாளர ்புதுப்பிப்பவர ்

மற்றும் மறுசுழற்சி வெய்பவரக்ளுக்கு வபாருந்தும். எலக்ட்ரானிக் கருவிகள் ேயாரிப்பில் 

ஈயம், பாேரெம், காட்மியம் தபான்றவற்லறப் பயன்படுே்துவலேக் குலறக்க விதிகள் 

கட்டலளயிடுகின்றன. 

WHO 

உலக சுகாோர நிறுவனம் (WHO) ெமீபேத்ில் 'உலகளாவிய ேடுப்பூசி ெந்லே அறிக்லக 2022' 

ஐ வவளியிட்டது. அறிக்லகயின்படி, 2021ல் USD 141 பில்லியன் மதிப்புள்ள சுமார ்16 
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பில்லியன் ேடுப்பூசி தடாஸ்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்ே அதிகரிப்பு முேன்லமயாக COVID–19 

ேடுப்பூசிகளால் இயக்கப்பட்டது. வலரயறுக்கப்பட்ட ேடுப்பூசி வழங்கல் மற்றும் ெமமற்ற 

விநிதயாகம் உலகளாவிய ஏற்றே்ோழ்வுகலள உந்துகிறது என்பலேயும் இது 

வவளிப்படுே்தியது. 

வந்தே பாரே ்

லமசூரு மற்றும் வென்லனலய வபங்களூரு வழியாக இலணக்கும் வேன்னிந்தியாவின் 

முேல் வந்தே பாரே் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலல பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி வகாடியலெே்து 

வோடங்கி லவே்ோர.் இது நாட்டின் ஐந்ோவது வந்தே பாரே் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலாகும், தமலும் 

இது வென்லன, வபங்களூரு மற்றும் லமசூரு இலடதய இலணப்லப தமம்படுே்தும். 

கரந்ாடகாவில் இருந்து காசிக்கு யாேர்கீரக்லள அனுப்பும் தநாக்கே்தில் உள்ள ‘பாரே் 

கவுரவ் காசி ேரஷ்ன்’ ரயிலலயும் பிரேமர ்வகாடியலெே்து வோடங்கி லவே்ோர.் 

ஆசியான் 

இந்தோதனசியா, மதலசியா, பிலிப்லபன்ஸ், சிங்கப்பூர,் ோய்லாந்து, புருதன ேருஸ்ஸலாம், 

வியட்நாம், லாதவாஸ், மியான்மர ்மற்றும் கம்தபாடியா ஆகிய 10 உறுப்பு நாடுகளான 

கிழக்கு திதமாலர ஆசியான் குழுவின் 11 வது உறுப்பினராக ஒப்புக்வகாள்ள 

வகாள்லகயளவில் ஒப்புக்வகாண்டோக ASEAN கூட்டலமப்பு அறிவிே்துள்ளது. திதமார ்

வலஸ்தட என்று அதிகாரப்பூரவ்மாக அலழக்கப்படும் அலர-தீவு நாடு, 2002 இல் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயால் அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இது ஆசியாவின் இலளய 

ஜனநாயகமாக மாறியது. 

உலக நிதமானியா தினம் 

நிதமானியா எனப்படும் நிதமானியா தநாய் குறிே்ே விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்துவேற்காக 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்12ஆம் தேதி 'உலக நிதமானியா தினம்' 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. நிதமானியா என்பது பாக்டீரியா, லவரஸ்கள் மற்றும் 

பூஞ்லெகளால் ஏற்படும் நுலரயீரல் ொரந்்ே வோற்று ஆகும். இந்ே ஆண்டு உலக 

நிதமானியா தினே்தின் கருப்வபாருள் 'நிதமானியாலவ நிறுே்துவேற்கான 

தபாராட்டே்தில் வவற்றி வபறுேல்' என்போகும். இந்ே நாள் முேன்முேலில் நவம்பர ்12, 2009 

அன்று 'ஸ்டாப் நிதமானியா' என்ற முன்முயற்சியின் கீழ் நலடமுலறக்கு வந்ேது. 

வமக்கின்சி 

அடுே்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் வமாே்ே மாநில உள்நாட்டு உற்பே்திலய (ஜிஎஸ்டிபி) 

இரட்டிப்பாக்கும் இலக்லக அலடய உேவுவேற்காக, உலகளாவிய தமலாண்லம 

ஆதலாெலன நிறுவனமான வமக்கின்சிலய உே்ேரகாண்ட் நியமிே்துள்ளது. அடுேே் 

ஐந்ோண்டுகளில் 15% சிஏஜிஆலர எடட்ுவேன் மூலம் ஜிஎஸ்டிபிலய ₹2.73 லட்ெம் 

தகாடியிலிருந்து ₹5.5 லட்ெம் தகாடியாக இரட்டிப்பாக்க மாநிலம் இலக்கு லவே்துள்ளது. 

ஷஷக்ே் உே்ேரகாண்ட் மிஷனின் கீழ் வமக்கின்சி மாநில அரொங்கே்துடன் இரண்டு வருட 

ஒப்பந்ேே்தில் லகவயழுே்திட்டுள்ளார.் 

ஜாக்ஸா 

நாொவின் ஓரியன் விண்கலே்தில் தபதலாடுகளில் ஒன்றாக ஏவப்பட்ட ேனது 

விண்கலே்லே வெலுே்துவேற்கு நீராவிலய வவற்றிகரமாகப் பயன்படுே்தியோக 

ஜப்பானின் விண்வவளி நிறுவனமான ஜாக்ஸா அறிவிே்துள்ளது. JAXA இன் படி, இது நீர ்

உந்து உந்துவிலெ அலமப்லபப் பயன்படுே்தி குலறந்ே-பூமி சுற்றுப்பாலேலயே் 

ோண்டிய உலகின் முேல் வவற்றிகரமான சுற்றுப்பாலேக் கட்டுப்பாடு ஆகும். 
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ஹாரன்்பில் திருவிழா 

நாகாலாந்தின் ஹாரன்்பில் திருவிழா, 'பண்டிலககளின் திருவிழா' என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது, இது நாகாலாந்தின் வளமான கலாெெ்ாரே்லே வவளிப்படுே்துகிறது. 

2022 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்1 ஆம் தேதி G20 ேலலவர ்பேவிலய இந்தியா ஏற்றுக்வகாண்டது 

மற்றும் 23 வது ஹாரன்்பில் திருவிழா 2022 அதே நாளில் நாகாலாந்தில் வோடங்கியது. இது 

நாகாலாந்து அரொங்கே்ோல், பழங்குடியினருக்கு இலடதயயான வோடரப்ுகலள 

ஊக்குவிக்கவும், நாகாலாந்தின் கலாெெ்ார பாரம்பரியே்லே தமம்படுே்ேவும் ஏற்பாடு 

வெய்யப்பட்டுள்ளது. நாகாலாந்தின் கலாெெ்ார சின்னமான ஹாரன்்பில், இந்திய 

துலணக்கண்டம் மற்றும் வேன்கிழக்கு ஆசியாவில் காணப்படுகிறது. 

அக்னி வீரன் 

சிங்கப்பூர ்மற்றும் இந்திய ராணுவம் இலடதயயான இருேரப்பு பயிற்சியான அக்னி 

வாரியர ்பயிற்சியின் 12வது பதிப்பு தேவ்லாலியில் (மகாராஷ்டிரா) நிலறவலடந்ேது. 

அக்னி வாரியர ்பயிற்சி, கூட்டு ஃபயரப்வர ்திட்டமிடல், வெயல்படுே்துேல் மற்றும் புதிய 

ேலலமுலற பீரங்கி உபகரணங்கலளப் பயன்படுே்துேல். இறுதிக்கட்டப் பயிற்சியில் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கிே் துப்பாக்கிகள் மற்றும் தஹாவிட்ெரக்ளும் 

பங்தகற்றன. 

IMO 

ெரவ்தேெ கடல்ொர ்அலமப்பின் (IMO) அடுே்ே மூதலாபாயே் திட்டே்தில் டிஜிட்டல் 

மயமாக்கல் கூறுகலள தெரக்்க ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் முன்வமாழிலவ இந்தியா 

ஆேரிே்ேது. கடல்ொர ்வோழில்துலறயில் எதிரவ்காள்ளும் ஒழுங்குமுலற 

இலடயூறுகலளே் தீரப்்பதில் உேவுவேற்காக டிஜிட்டல் மயமாக்கல் முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக கடல்ொர ்ஒற்லறெ ்ொளர அலமப்லப ஏற்றுக்வகாள்ளவும் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் முன்வமாழிந்ேது. துலறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரே்து மற்றும் நீரவ்ழிகள் 

அலமெெ்கம் (MoPSW) இேலன அறிவிே்துள்ளது. 

ஏ.ஐ.சி.டி.இ 

ஜனாதிபதி திவரௌபதி முரம்ு e-KUMBH (பல பாரதிய வமாழிகளில் வவளிப்படும் அறிவு) 

தபாரட்்டலலே் வோடங்கினார.் தபாரட்்டலில், வபாறியியல் படிப்புகள் மற்றும் புேே்கங்கள் 

12 திட்டமிடப்பட்ட இந்திய வமாழிகளில் கிலடக்கும். அகில இந்திய வோழில்நுட்பக் கல்வி 

கவுன்சிலின் (ஏஐசிடிஇ) ஒடியா வமாழியில் வபாறியியல் புேே்கங்கலளயும், ஒடியா 

வமாழியில் வோழில்நுட்ப வொற்களின் வொற்களஞ்சியேல்ேயும் குடியரசுே் ேலலவர ்

வவளியிட்டார.் 

ஆசியான் 

2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியான்-இந்தியா நடப்ு ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, ஏவனனில் 

ஆசியான் மற்றும் இந்தியா கூட்டுறவின் 30 ஆண்டுகலள நிலனவுகூரும். இந்ேே் 

திட்டே்தின் ஒரு பகுதியாக, ஆசியான்-இந்தியா ஊடகப் பரிமாற்றே் திட்டே்தின் கீழ் 

இந்திய ஊடகக் குழு சிங்கப்பூர ்மற்றும் கம்தபாடியாவுக்குெ ்வென்றுள்ளது. 

நடாொ பிரக்் முொர ்

ோராளவாே உரிலமகள் வழக்கறிஞர ்நடாொ பிரக்் முொர ்ஸ்தலாதவனியாவின் முேல் 

வபண் அரெ ேலலவராக தேரந்்வேடுக்கப்பட்டுள்ளார ்- ஜனாதிபதி. 1991 இல் 
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யூதகாஸ்லாவியாவின் உலடவுக்கு மே்தியில் ஸ்தலாதவனியா சுேந்திரமலடந்ே பிறகு 54 

வயோன பிரக்் முொர ்ஜனாதிபதியாக பணியாற்றும் முேல் வபண்மணி ஆவார.் 

WHO 

உலக ெரக்்கலர தநாய் தினம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்14 அன்று உலக சுகாோர 

அலமப்பால் அனுெரிக்கப்படுகிறது. இது உலகளாவிய வபாது சுகாோரப் பிரெச்ிலனயாக 

நீரிழிவு பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்துவலேயும், ேடுப்பு, கண்டறிேல் மற்றும் 

நிலலலமலய நிரவ்கிப்பேற்கான தீரவ்ுகலளயும் தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்ே 

ஆண்டுக்கான கருப்வபாருள் “நீரிழிவுக் கல்விக்கான அணுகல்”, “பராமரிப்புக்கான 

அணுகல்” என்ற பல்லாண்டுக் கருப்வபாருலளப் பின்பற்றுகிறது. உலக சுகாோர 

அலமப்பின் கூற்றுப்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் சுமார ்8.4 மில்லியன் நபரக்ள் 

லடப்-1 நீரிழிவு தநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

ஜூலா வபய்லி வோங்கு பாலம் 

ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலம் ரம்பனில் புதிோக கட்டப்பட்ட ஜூலா வபய்லி வோங்கு பாலம் 

தபாக்குவரே்துக்காக வெயல்பட்டது. இது பாதுகாப்பற்றோக அறிவிக்கப்பட்ட முந்லேய 

பாலேல்ே மாற்றியது. வெனாப் ஆற்றின் மீது உள்ள வபய்லி வோங்கு பாலம் பலழய 

நகரமான ரம்பலன மாவட்ட நிரவ்ாக வளாகே்துடன் இலணக்கிறது. 

HAL 

இந்திய கடதலாரக் காவல்பலடயின் தமம்பட்ட இலகுரக வஹலிகாப்டர ்(ALH) Mk–III 

பலடப்பிரிவு– 840 Sqn (CG), வென்லன ஐசிஜி விமான நிலலயேத்ில் டிஜி விஎஸ் 

போனியாவால் இயக்கப்பட்டது. ALH Mk–III வஹலிகாப்டரக்ள் இந்துஸ்ோன் 

ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிவடட் (HAL) நிறுவனேே்ால் உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்படுகின்றன. 

அலவ தமம்பட்ட தரடார,் ெக்தி என்ஜின்கள், தமம்பட்ட ேகவல் வோடரப்ு அலமப்புகள், 

தேடுேல் மற்றும் மீட்பு தஹாமர ்தபான்ற உளவு ொேனங்கலளக் வகாண்டுள்ளன. 

வமாேே்ம் 16 ALH Mk–III விமானங்கள் இந்திய கடதலார காவல்பலடயில் ஒரு கட்டமாக 

தெரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

'வபாருளாோர தமம்பாட்டு ஒே்துலழப்பு நிதி கடன் 

245 பில்லியனுக்கும் தமலான வகாரியன் தவான் வபாருளாோர தமம்பாட்டு ஒே்துலழப்பு 

நிதிய கடன் வோடரப்ான ஏற்பாட்டில் இந்தியாவும் வேன் வகாரியாவும் லகவயழுேத்ிட்டன. 

வடல்லியில் நாக்பூர-்மும்லப சூப்பர ்கம்யூனிதகஷன் எக்ஸ்பிரஸ்தவ திட்டே்தில் 

நுண்ணறிவு தபாக்குவரே்து அலமப்லப நிறுவுவேற்கான ஒப்பந்ேம். வேன் வகாரியா 2016 

இல் வளரெ்ச்ி ஒே்துலழப்புக்காக இந்தியாவின் அதிகாரப்பூரவ் தமம்பாட்டு உேவி 

பங்காளியாக நியமிக்கப்பட்டது. 

ஜிஎஸ்டி 

நவம்பர ்2022 இல் வமாே்ே ஜிஎஸ்டி வருவாய் ₹1,45,867 தகாடி. நவம்பர ்மாேே்திற்கான 

வருவாய் கடந்ே ஆண்டு இதே மாேே்தில் ஜிஎஸ்டி வருவாலய விட 11% அதிகம். வமாே்ே 

வருவாயில், சிஜிஎஸ்டி ₹25,681 தகாடி, எஸ்ஜிஎஸ்டி ₹32,651 தகாடி, ஐஜிஎஸ்டி ₹77,103 தகாடி, 

வெஸ் ₹10,433 தகாடி. 

WA 

ஜனவரி 1, 2023 அன்று ஒரு வருடே்திற்கான வாவெனார ்ஏற்பாட்டின் முழுக்குழுவின் 

ேலலலமப் வபாறுப்லப இந்தியா ஏற்கும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியா 42 
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உறுப்பினரக்லளக் வகாண்ட ேன்னாரவ் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு ஆட்சியில் இலணந்ேது, 

இது வழக்கமான ஆயுேங்கள் மற்றும் இரட்லட உபதயாகப் வபாருடக்ளின் 

பரிமாற்றங்கலளக் கண்காணிக்கிறது. 

WMO 

உலக வானிலல அலமப்பு (WMO) 'உலகளாவிய நீர ்வளங்களின் நிலல 2021' என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு அறிக்லகலய வவளியிடட்து. அறிக்லகயின்படி, 2002 மற்றும் 2021 க்கு 

இலடயில் கங்லகயில் கிலடக்கும் நீரின் அளவு மற்றும் நதி-படுலகயில் உள்ள நிலே்ேடி 

நீர ்கணிெமாகக் குலறந்துள்ளது. இதே தபாக்லகக் காட்டும் பல உலகளாவிய ஹாட் 

ஸ்பாட்கலளயும் அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது. 

CCPI 

காலநிலல மாற்ற வெயல்திறன் குறியீட்டின் (CCPI) படி, காலநிலல ேணிப்பில் 

ேற்தபாலேய முன்னணியில் வடன்மாரக்் வோடரக்ிறது. 'உயரந்்ே' தேசிய மற்றும் 'மிக 

உயரந்்ே' மதிப்பிடப்பட்ட ெரவ்தேெ காலநிலலக் வகாள்லகலயக் வகாண்ட ஒதர நாடு 

வடன்மாரக்். வடன்மாரக்் நான்காவது இடே்லேயும் ஸ்வீடலனே் வோடரந்்து எந்ே நாடும் 

முேல் மூன்றாம் இடே்லேப் வபறவில்லல. இந்தியா எட்டாவது இடே்தில் உள்ளது. 

'கடல் விழிப்பு-22 

ஒடிொவின் பாரதீப் துலறமுகே்தில் இருந்து இந்திய கடற்பலட மிகப்வபரிய நாடு ேழுவிய 

கடதலார பாதுகாப்பு பயிற்சி கடல் விழிப்பு-22 வோடங்கியது. இது 'பான்-இந்தியா' 

கடதலார பாதுகாப்புப் பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு 'கடல் விழிப்பு-22' மற்றும் இரண்டு 

நாட்களில் நடே்ேப்படும். இந்ே தேசிய அளவிலான கடதலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியானது 

கடல்ொர ்பாதுகாப்லப தமம்படுே்தும் தநாக்கில் 2018 இல் கருே்ோக்கப்பட்டது. கடதலார 

காவல்பலட மற்றும் பிற அலமெெ்கங்களின் ஒருங்கிலணப்புடன் இந்திய கடற்பலடயால் 

இந்ே பயிற்சி நடே்ேப்படுகிறது. 

யுே் அபியாஸ் 22 

இந்தியா-அவமரிக்க கூட்டுப் பயிற்சியின் 18வது பதிப்பு “யுே் அபியாஸ் 22” இம்மாேம் 

உே்ேரகாண்டில் நடே்ேப்பட உள்ளது. பயிற்சியின் முந்லேய பதிப்பு அக்தடாபர ்2021 இல் 

அலாஸ்காவில் நடேே்ப்பட்டது. ஆண்டுப் பயிற்சியானது சிறந்ே நலடமுலறகள் மற்றும் 

ேந்திதராபாயங்கலளப் பரிமாறிக் வகாள்வலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இரு 

நாடுகளின் ராணுவே்தினருக்கும் இலடதய இந்ே கூட்டுப் பயிற்சி மனிோபிமான உேவி 

மற்றும் தபரிடர ்நிவாரண (எெஏ்டிஆர)் நடவடிக்லககளிலும் கவனம் வெலுே்தும். 

தேசிய பே்திரிலக தினம் 

பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நவம்பர ்16 அன்று தேசிய பே்திரிலக தினேல்ே 'தேெேல்ே 

கட்டிவயழுப்புவதில் ஊடகங்களின் பங்கு' என்ற ேலலப்பில் வகாண்டாடியது. மே்திய 

ேகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புே் துலற அலமெெ்ர ்'பே்திரிலக நடே்லே விதிமுலறகள், 2022' ஐ 

வவளியிட்டார.் இந்ே நாளில்ோன் பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ோரம்ீக 

கண்காணிப்பாளராக வெயல்படே் வோடங்கிய நாள். 

'தேசிய பிறந்ே வாரம் 

தேசிய சுகாோர இயக்கம் (NHM) ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்15 முேல் 21 வலர தேசிய 

பிறந்ே வாரம், 2022 அனுெரிக்கிறது. குழந்லேகளின் உயிரவ்ாழ்வு மற்றும் 

ஆதராக்கியமான தேெே்திற்காக புதிோகப் பிறந்ே குழந்லேலயப் பராமரிப்பது பற்றிய 
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விழிப்புணரல்வ பரப்புவலே தநாக்கமாகக் வகாண்டு இது அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்ே 

ஆண்டு, 'ஒவ்வவாரு பிறந்ே குழந்லேக்கும் ேரமான சுகாோரே்லே உறுதி வெய்ேல்' என்ற 

ேலலப்பில் வாரம் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

ெரவ்தேெ மாற்றுே்திறனாளிகள் தினம் 

'ெரவ்தேெ மாற்றுே்திறனாளிகள் தினம்' ஒவ்வவாரு ஆண்டும் டிெம்பர ்3 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. ெரவ்தேெ மாற்றுே்திறனாளிகள் தினம் 1992 இல் ஐக்கிய 

நாடுகளின் வபாதுெ ்ெலபயால் ஆண்டுதோறும் கலடப்பிடிக்கப்பட்டது. ஒரு 

பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள், அல்லது உலக மக்கள்வோலகயில் தோராயமாக 15 

ெேவீேம் தபர,் ஏோவது ஒரு வலகயான ஊனே்துடன் வாழ்கின்றனர.் வமாே்ே 

ஊனமுற்றவரக்ளில் 80 ெேவீேம் தபர ்வளரும் நாடுகளில் வாழ்கின்றனர.் 

இந்திய அறிவியல் கழகம் 

நாதனா அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் லமயே்தின் (CeNSE), IISc ஆராய்ெச்ியாளரக்ள், 

அடுே்ே ேலலமுலற மின்னணு ொேனங்கலள உருவாக்குவதில் உறுதியளிக்கும் அதிக 

ஆற்றல் திறன் வகாண்ட கணினி ேளேல்ே உருவாக்கியுள்ளனர.் நிரப்பு உதலாக-

ஆக்லெடு குலறக்கடே்திகலளப் (CMOS) பயன்படுே்துவேற்குப் பதிலாக, குழுவானது 

'Memristors' எனப்படும் கூறுகலளப் பயன்படுே்தியது, அலவ ேரவுகலளெ ்தெமிே்து 

கணக்கீடு வெய்ய முடியும். 

NACO 

ெமீபே்திய ேரவுகளின்படி, தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு (NACO) 2010 மற்றும் 2021 

க்கு இலடயில் நாட்டின் வருடாந்திர எெஐ்வி வோற்று விகிேம் 46 ெேவீேம் குலறந்துள்ளது 

என்று அறிவிே்ேது. இந்ே ெரிவு உலகளாவிய ெராெரியான 32 ெேவீேே்திற்கு எதிராக 

உள்ளது. NACO இன் கூற்றுப்படி, எய்ட்ஸ் வோடரப்ான இறப்புகளும் இந்ே காலகட்டே்தில் 

உலகளாவிய ெராெரியான 52 ெேவீேே்திற்கு எதிராக 76 ெேவீேம் குலறந்துள்ளது. 

எம்சிஏ 

காரப்்பதரட் விவகார அலமெெ்கே்தின் ேரவுகளின்படி, தகாவிட்-19 வவடிேே்தில் இருந்து 

அதிக எண்ணிக்லகயிலான புதிய நிறுவனங்கலள மகாராஷ்டிரா தெரே்்துள்ளது, அலேே் 

வோடரந்்து உேே்ரபிரதேெம் உள்ளது. உேே்ரப்பிரதேெம் கடந்ே மூன்று ஆண்டுகளில் 

சுமார ்30,000 புதிய நிறுவனங்கலளெ ்தெரே்்ேது மற்றும் மஹாராஷ்டிரா மற்றும் 

வடல்லிக்கு அடுே்ேபடியாக வெயல்படும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லகயில் மூன்றாவது 

இடே்தில் உள்ளது. 

'ெகிப்புே்ேன்லமக்கான ெரவ்தேெ தினம் 

1996 ஆம் ஆண்டில், ஐநா வபாதுெ ்ெலப ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்16 அன்று 

ெகிப்புேே்ன்லமக்கான ெரவ்தேெ தினமாக அறிவிே்ேது. கலாெெ்ாரங்களின் 

இணக்கே்திற்கான ெரவ்தேெ ேொப்ேம் (2013-2022) யுவனஸ்தகாவால் உலகம் முழுவதும் 

முன்வனடுக்கப்படுகிறது. யுவனஸ்தகா-மேன்ஜீே் சிங் பரிசு எனப்படும் ெகிப்புேே்ன்லம 

மற்றும் அகிம்லெலய ஊக்குவிப்பேற்காக யுவனஸ்தகா ஒரு பரிலெ உருவாக்கியது. 

PSMA ஒப்பந்ேம் 

உணவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பின் (FAO) துலறமுக மாநில நடவடிக்லககளுக்கான 

ஒப்பந்ேம் (PSMA) ெட்டவிதராேமான, புகாரளிக்கப்படாே மற்றும் ஒழுங்குபடுே்ேப்படாே 

(IUU) மீன்பிடிே்ேலலே் ேடுக்க, ேடுக்க மற்றும் அகற்ற வடிவலமக்கப்பட்ட முேல் ெரவ்தேெ 
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பிலணப்பு கருவியாகும். அங்தகாலா, எரிே்திரியா, வமாராக்தகா மற்றும் லநஜீரியா 

ெமீபே்தில் ஒப்பந்ேேத்ில் லகவயழுே்திட்டன, இந்ே ஒப்பந்ேே்தில் 

லகவயழுே்திட்டவரக்ளின் எண்ணிக்லகலய 100 நாடுகளுக்கு வகாண்டு வென்றது. 

ஐஓஏ 

ஆறு முலற உலக மகளிர ்குே்துெெ்ண்லட ொம்பியன் மற்றும் ஒலிம்பிக் பேக்கம் வவன்ற 

தமரி தகாம் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கே்தின் (IOA) ேடகள ஆலணயே்தின் ேலலவராக 

தேரந்்வேடுக்கப்பட்டார.் துலணே் ேலலவர ்பேவி, தடபிள் வடன்னிஸ் வீரர ்ெரே் கமலுக்கு 

கிலடே்ேது. ஒலிம்பிக்கில் பேக்கம் வவன்ற பி.வி.சிந்து, ககன் நரங், தமரி தகாம் மற்றும் 

மீராபாய் ொனு உட்பட 10 ஒலிம்பியன்கள் இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கே்தின் (IOA) ேடகள 

ஆலணய உறுப்பினரக்ளாக தபாட்டியின்றி தேரந்்வேடுக்கப்பட்டனர.் 

NIIF 

மே்திய நிதியலமெெ்ர ்நிரம்லா சீோராமன் தேசிய முேலீடு மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 

நிதியே்தின் (NIIF) ஆளும் குழுவின் 5வது கூட்டே்திற்கு ேலலலம ோங்கினார.் NIIF இன் 

முேல் இருேரப்பு நிதி - இந்திய அரொங்கேத்ின் பங்களிப்புடன் ஒரு 'இந்தியா ஜப்பான் நிதி' 

தேசிய முேலீடு மற்றும் உள்கட்டலமப்பு நிதி லிமிவடட் (NIIFL) மற்றும் ெரவ்தேெ 

தமம்பாட்டுக்கான ஜப்பான் வங்கி (JBIC) ஆகியவற்றுக்கு இலடதயயான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ேே்தின் மூலம் முன்வமாழியப்பட்டது. 

பிஎன்பிபி 

இந்தோதனசியாவின் ஜாவா தீவில் வெதமரு எரிமலல வவடிக்கே் வோடங்கியது. இந்ே 

வவடிப்பு வபரும் எரிமலல ொம்பலல ஏற்படுே்தியது மற்றும் கிழக்கு ஜாவா மாகாணே்தில் 

2,000 க்கும் தமற்பட்ட குடியிருப்பாளரக்ள் வவளிதயற்றப்பட்டனர.் இந்தோதனசியாவின் 

தபரிடர ்தமலாண்லம நிறுவனம் (BNPB) படி, இதுவலர காயங்கள் அல்லது இறப்புகள் 

எதுவும் பதிவாகவில்லல. ேலலநகர ்ஜகாரே்ே்ாவில் இருந்து வேன்கிழக்தக 640 

கிதலாமீட்டர ்வோலலவில் வெதமரு மலல அலமந்துள்ளது 

G20 

இந்தியாவின் ஜி20 ேலலவர ்பேவிக்கான வஷரப்ா கூட்டம் ராஜஸ்ோன் மாநிலம் உேய்பூர ்

நகரில் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ெரவ்தேெ வஷரப்ாக்கள், அவரக்ளின் 

பிரதிநிதிகள் மற்றும் G20 உறுப்பினரக்ள், 9 விருந்தினர ்நாடுகள் உட்பட அலழக்கப்பட்ட 

ெரவ்தேெ அலமப்புகளின் (IOs) ேலலவரக்ள் கலந்து வகாள்கின்றனர.் 1வது வஷரப்ா 

கூட்டே்தின் கலந்துலரயாடல்கலள இந்தியாவின் G20 வஷரப்ா, அமிோப் காந்ே் துவக்கி 

லவே்ோர.் 

என்.எஸ்.சி 

இந்திய தேசிய புள்ளியியல் ஆலணயே்தின் (NSCI) பகுதி தநர ேலலவராக வென்லன 

கணிே நிறுவனே்தில் (CMI) எமரிட்டஸ் தபராசிரியர ்ராஜீவ லக்்ஷமன் கரண்டிகர ்மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் ரங்கராஜன் கமிஷன் பரிந்துலரயின் கீழ் ஜூன் 

2005 இல் உருவாக்கப்பட்டது இந்திய தேசிய புள்ளியியல் ஆலணயம் ஒரு ேன்னாட்சி 

அலமப்பு. 

B21 

அவமரிக்க விமானப்பலட ேனது ெமீபே்திய அணுெக்தி திருடட்ு குண்டுவீெச்ு 'B–21' ஐ 

வவளியிட்டது, இது பனிப்தபாரில் முேலில் பறந்ே விமானங்கலள படிப்படியாக மாற்றும். 
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30 ஆண்டுகளில் நாட்டின் முேல் புதிய குண்டுவீெச்ு, ஒவ்வவான்றும் சுமார ்USD 700m 

வெலவாகும் மற்றும் அணு மற்றும் வழக்கமான ஆயுேங்கலள சுமந்து வெல்லும். 

எஸ்.பி.ஐ 

நாடு முழுவதும் உள்ள பாரே ஸ்தடட் வங்கியின் (SBI) 29 கிலளகள் மூலம் தேரே்ல் 

பே்திரங்கலள விற்பலன வெய்வேற்கும் பணமாக்குவேற்கும் அரொங்கம் அங்கீகாரம் 

அளிே்துள்ளது. தேரே்ல் பே்திரங்கலள இந்திய குடிமகன் அல்லது இந்தியாவில் 

இலணக்கப்பட்ட அல்லது நிறுவப்பட்ட ஒரு நபர ்வாங்கலாம். ஒரு நபர ்(ேனி நபர)் தேரே்ல் 

பே்திரங்கலள ேனிே்ேனியாகதவா அல்லது கூட்டாகதவா மற்ற நபரக்ளுடன் வாங்கலாம். 

இ யுவனஸ்தகாவின் 'உலக ேே்துவ தினம்' 

'உலக ேே்துவ தினம்' 2022 நவம்பர ்மூன்றாவது வியாழன் அன்று உலகம் முழுவதும் 

வநஸ்தகாவால் வகாண்டாடப்படுகிறது. ஒவ்வவாரு கலாெெ்ாரே்திற்கும், ஒவ்வவாரு 

ேனிமனிேனுக்கும் மனிே சிந்ேலனயின் வளரெ்ச்ிக்கான ேே்துவே்தின் மதிப்லப இது 

எடுே்துக்காட்டுகிறது. உலக ேே்துவ தினம் 2022 ஐக் வகாண்டாட, யுவனஸ்தகா மற்றும் Le 

Fresnoy – தநஷனல் ஸ்டுடிதயா ஆஃப் கன்வடம்பரரி ஆரட்்ஸ் பாரிஸில் உள்ள யுவனஸ்தகா 

ேலலலமயகே்தில் 'எதிரக்ாலே்தின் மனிேன்' என்ற கருப்வபாருளில் ஒரு சிம்தபாசியம் 

மற்றும் கண்காட்சிலய ஏற்பாடு வெய்ேன. 

காங்க்ரா மினிதயெெ்ர ்ஓவியம் 

இந்தோதனசியாவின் பாலியில் நலடவபற்ற 17வது ஜி20 மாநாட்டின் நிலறவு நாளில், 

இமாெெ்லப் பிரதேெே்தில் இருந்து வலரந்ே காங்க்ரா ஓவியேல்ே அவமரிக்க அதிபர ்தஜா 

பிடனுக்கு பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி வழங்கினார.் பிரேமர ்ஸ்வபயின் பிரேமர ்வபட்தரா 

ொன்வெஸுக்கு ஹிமாெெ்லின் மண்டி மற்றும் குலு மாவட்டங்களில் இருந்து ஒரு கனல் 

பிே்ேலள வெட்லடயும், இே்ோலியின் பிரேமர ்ஜிதயாரஜ்ியா வமதலானி- வடக்கு 

குஜராே்தில் இருந்து லகயால் வநய்யப்பட்ட படன் பதடாலா துப்பட்டாலவயும் 

வழங்கினார.் 'டபுள் இகாட்' என்ற வோழில் நுட்பே்தில் ோவணி வெய்யப்பட்டது 

உலக கழிப்பலற தினம்' 

கழிப்பலறகளின் கண்டுபிடிப்லபக் குறிக்கவும், சுகாோர வநருக்கடி குறிேே் 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்ேவும் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்19 அன்று உலக கழிப்பலற 

தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. உலக கழிப்பலற தினம் ஐ.நா.- நீர ்மற்றும் உலவகங்கிலும் 

உள்ள அரொங்கங்களின் கூட்டுறவில் வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு உலக 

கழிப்பலற தினே்தின் கருப்வபாருள் 'கண்ணுக்கு வேரியாேலே காணக்கூடியோக 

மாற்றுேல்' 

'உலக குழந்லேகள் தினம் 2022' 

ெரவ்தேெ ஒற்றுலம, உலவகங்கிலும் உள்ள குழந்லேகளிலடதய விழிப்புணரல்வ 

தமம்படுே்துேல் மற்றும் குழந்லேகளின் நலலன தமம்படுே்துேல் ஆகியவற்லற 

தமம்படுே்துவேற்காக 'உலக குழந்லேகள் தினம்' நவம்பர ்20 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. இது முேன்முேலில் 1954 இல் உலகளாவிய குழந்லேகள் தினமாக 

நிறுவப்பட்டது. ஐநா வபாதுெ ்ெலப குழந்லேகள் உரிலமகள் பற்றிய பிரகடனம் மற்றும் 

மாநாடு இரண்லடயும் ஏற்றுக்வகாண்ட தேதியின் ஆண்டு நிலறலவயும் இது குறிக்கிறது. 

இந்ே ஆண்டு, கருப்வபாருள் 'ஒவ்வவாரு குழந்லேக்கும் தெரே்்ேல்.' 

எஸ்சிஓ 
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ஷாங்காய் ஒே்துலழப்பு அலமப்பின் (SCO) அதிகாரப்பூரவ் வலலேே்ளே்லே இந்தியா 

வோடங்கியுள்ளது, ஏவனனில் 2023 இல் அலமப்பின் ேலலவராக அடுேே் SCO 

உெச்ிமாநாட்லட நடே்தும். SCO உெச்ிமாநாடு 2023 இன் தீம் 'SecURE SCO' ஆகும். 

உஸ்வபகிஸ்ோனின் ெமரக்ண்டில் எஸ்சிஓ சுழலும் ஜனாதிபதி பேவிலய இந்தியா 

வபற்றது. உஸ்வபகிஸ்ோனின் ெமரக்ண்ட் நகரில் நலடவபற்ற மாநிலே் ேலலவரக்ள் 

கவுன்சில் கூட்டே்தில் SCO உறுப்பு நாடுகளின் ேலலவரக்ள் ெமரக்ண்ட் பிரகடனேத்ில் 

லகவயழுே்திட்டனர.் 

உலக வங்கி 

வங்காளதேெம் சுற்றுெச்ூழல் நிரவ்ாகேல்ே வலுப்படுே்ேவும், பசுலம முேலீட்டில் ேனியார ்

துலற பங்தகற்லப ஊக்குவிக்கவும் 250 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்நிதியுேவிக்கு உலக 

வங்கி ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. பங்களாதேஷ் சுற்றுெச்ூழல் நிலலேே்ன்லம மற்றும் 

மாற்றம் (BEST) திட்டம் நாட்டின் முக்கிய மாசு பிரெச்ிலனகலள ெமாளிக்க உேவும். 

ஆண்டுக்கு 3,500 வமட்ரிக் டன் இ-கழிவுகலள வெயலாக்க மின்-கழிவு தமலாண்லம வெதி 

அலமக்கப்படும். 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

இந்தியா-யுஏஇ வரே்ே்கம் 2021-22 இல் 72.8 பில்லியன் அவமரிக்க டாலரக்ளாக 

மதிப்பிடப்படுகிறது, இது சீனா மற்றும் அவமரிக்காவிற்கு அடுே்ேபடியாக UAE 

இந்தியாவின் மூன்றாவது வபரிய வரே்ே்க பங்காளியாக உள்ளது. ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸின் ேலலநகரான அபுோபி இந்தியாவில் இருந்து அதிக முேலீடுகலள 

நாடுகிறது. அபுோபி, இந்திய நிறுவனங்கள் முேலீடு வெய்யக்கூடிய தவளாண் 

வோழில்நுட்பம், சுற்றுலா, சுகாோரம், மருந்து மற்றும் நிதிெ ்தெலவகள் உள்ளிட்ட 

முன்னுரிலமே் துலறகலள அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 

வழிகாட்டல் தபட்தரா 

காஷ்ட்-இ எரஷ்ாே் அல்லது 'வழிகாட்டல் தராந்து' எனப்படும் 'ஒழுக்கக் காவலல' ஈரான் 

ரே்து வெய்துள்ளது. இந்ே பிரிவு 2006 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் அவரக்ளின் தராந்து 

வபண்கள் மே்தியில் அெெ்ே்லே ஏற்படுேத்ியது. வேஹ்ரானில் துலணப் பலடயினரால் 

லகது வெய்யப்பட்டு இறந்துவிட்டோக அறிவிக்கப்பட்ட 22 வயதுலடய மஹ்ொ 

அமினியின் காவலில் லவக்கப்பட்ட மரணம் வபாதுமக்களின் எதிரப்்லப உருவாக்கி 

எதிரப்்பாளரக்ளுக்கு வழிவகுே்ேது. 

FIFA 

FIFA உலகக் தகாப்லப 2022 இல், பிரான்ஸ் தபாலந்லே தோற்கடிே்து, தபாட்டியின் 

காலிறுதிக்கு ேகுதி வபற்றது. ஆலிவியர ்ஜிரூட் 52 தகால்களுடன் பிரான்ஸ் அணிக்காக 

அதிக தகால் அடிே்ேவர ்ஆனார.் 24 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒன்பது உலகக் தகாப்லப 

தகால்கலள அடிே்ே முேல் வீரர ்லகலியன் எம்பாப்தப. 

.ILO 

ெரவ்தேெ வோழிலாளர ்அலமப்பின் (ILO) 17வது ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பிராந்திய கூட்டம் 

(APRM) சிங்கப்பூரில் வோடங்கியது. "உள்ளடக்கிய, நிலலயான மற்றும் மீள்ேன்லம 

வகாண்ட மனிேலன லமயமாகக் வகாண்ட மீட்புக்கான ஒருங்கிலணந்ே வகாள்லக 

நிகழ்ெச்ி நிரல்" என்பது கூட்டே்தின் கருப்வபாருளாகும். 

ஆசியான் 
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ஆசியான் இந்தியா இலெ விழாவின் இரண்டாவது பதிப்பு வவளியுறவு அலமெெ்கம் 

மற்றும் வெஹர ்இந்தியா ஆகியவற்றின் ஒே்துலழப்புடன் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. இது 

தில்லியில் உள்ள புரானா கிலாவில் நலடவபறும் மூன்று நாள் திருவிழாவாகும். இது 

வேன்கிழக்கு ஆசியாவின் இலெ பன்முகே்ேன்லமலயக் வகாண்டாடுவலே தநாக்கமாகக் 

வகாண்டது. ஆசியான் நாடுகலளெ ்தெரந்்ே 10 இலெக்குழுக்களும், இந்தியாவில் இருந்து 

ஐந்து நிகழ்ெச்ிகளும் இவ்விழாவில் பங்தகற்கின்றன. 

வபண்கள் வோழில்முலனதவார ்தினம் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்19 ஆம் தேதி 'வபண்கள் வோழில்முலனதவார ்தினம்' மகளிர ்

வோழில்முலனதவார ்தின அலமப்பால் அனுெரிக்கப்படுகிறது. முேன்முேலில் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் சுமார ்144 நாடுகளில் வபண்கள் வோழில்முலனதவார ்தினம் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. இது காலாவதியான ஒதர மாதிரியான வகாள்லககலள உலடப்பதில் 

ேங்கள் பங்களிப்லபெ ்வெய்யும் முன் வரிலெயில் உள்ள வபண்கலள 

நிலனவுபடுே்துகிறது. 

யாலன இறப்பு ேணிக்லக கட்டலமப்பு 

யாலனகள் இறப்புக்கான காரணங்கலள ஆவணப்படுே்ே ேமிழ்நாடு யாலன இறப்பு 

ேணிக்லக கட்டலமப்லப சிறப்பாகப் வபாறுப்தபற்கே் வோடங்கியுள்ளது. ஊடக 

அறிக்லககளின்படி, ஜனவரி 2021 மற்றும் மாரெ் ்2022 க்கு இலடயில் ேமிழ்நாட்டின் வனப் 

பிரிவுகளில் பதிவு வெய்யப்பட்ட 131 யாலன இறப்புகளில், 13 மட்டுதம மனிேனால் 

தூண்டப்பட்டலவ. கட்டலமப்பானது வவளிப்பலடே்ேன்லமலய தமம்படுே்துவதோடு, 

இறப்புக்கான காரணேல்ே மிகவும் நம்பகமான ஒப்பீடுகலள எளிோக்கும் 

உலக மீன்பிடி தினம் 

அலனே்து மீனவரக்ள், மீன் விவொயிகள் மற்றும் பங்குோரரக்ளுடன் ஒற்றுலமலய 

வவளிப்படுே்தும் வலகயில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்21 அன்று 'உலக மீனவர ்தினம்' 

வகாண்டாடப்படுகிறது. இது 1997 இல் வோடங்கியது, அங்கு 'உலக மீன் அறுவலட 

வெய்பவரக்ள் மற்றும் மீன் வோழிலாளரக்ளின் மன்றம்' புது தில்லியில் கூடியது, 18 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் 'உலக மீன்பிடி மன்றம்' உருவானது. 

FIFA 

2022 FIFA உலகக் தகாப்லபலய கே்ோர ்நடே்துகிறது. உலகக் தகாப்லபயின் வோடக்க 

விழா கே்ோரின் அல் தபட் ஸ்தடடியே்தில் வோடங்கியது. முன்னோக, பிரான்ஸ் 

ஜாம்பவான் மாரவ்ெல் டிொய்லி, வோடக்க விழாவுக்கு முன்னோக உலகக் தகாப்லப 

தகாப்லபலய ரசிகரக்ள் முன்னிலலயில் வழங்கினார.் ஐந்து பிராந்தியங்களில் இருந்து 

முப்பே்திரண்டு முன்னணி நாடுகள் ொம்பியன்ஷிப் பட்டே்திற்காக தபாட்டியிடும். 

உலக வங்கி 

உலக வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில் (FY23) இந்தியாவின் வமாேே் உள்நாட்டு உற்பேத்ி (GDP) 

வளரெ்ச்ிலய 6.5 ெேவீேே்தில் இருந்து 6.9 ெேவீேமாக உயரே்்தியுள்ளது. 24 நிதியாண்டில் 

வபாருளாோரம் ெற்றுக் குலறந்ே விகிேே்தில் 6.6 ெேவீேமாக இருக்கும் என்று அறிக்லக 

கணிே்துள்ளது. 

எம்.பி.பி.சி 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் (ஆரப்ிஐ) நிதிக் வகாள்லகக் குழு (எம்பிசி) வரப்தபா விகிேே்லே 

35 அடிப்பலட புள்ளிகள் (பிபிஎஸ்) உயரே்த்ி 6.25 ெேவீேமாக உடனடியாக அமலுக்கு 
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வந்ேது. பாலிசி விகிேம் இப்தபாது ஆகஸ்ட் 2018 க்குப் பிறகு மிக உயரந்்ே மட்டே்தில் 

உள்ளது, இது இந்ே நிதியாண்டில் மே்திய வங்கியின் ஐந்ோவது-விகிே உயரவ்ு ஆகும். 

இணக்க நிலலப்பாட்லட திரும்பப் வபறுவதில் வோடரந்்து கவனம் வெலுே்ே MPC முடிவு 

வெய்ேது. 

SDF 

வென்லனக்கு வேன்கிழக்தக 620 கிமீ வோலலவில் வேன்தமற்கு வங்கக் கடலில் மாண்டூஸ் 

புயல் அலமந்துள்ளது. இந்ே புயல் புதுெத்ெரி மற்றும் ஸ்ரீஹரிதகாட்டா இலடதய வட 

ேமிழகம், புதுெத்ெரி மற்றும் ஆந்திரா கலரலய கடக்க வாய்ப்புள்ளது. இேன் ோக்கே்ோல், 

ேமிழகம், புதுெத்ெரி மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேெே்தின் கடதலாரப் பகுதிகளில் இரண்டு 

நாட்களுக்கு மலழ வபய்யும். கடதலார ஆந்திரா, ேமிழ்நாடு மற்றும் புதுெத்ெரிக்கு 

ஏற்கனதவ வரட ்அலரட்் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒய்.தக.அலாக், 

மூே்ே வபாருளாோர நிபுணரும், முன்னாள் மே்திய அலமெெ்ருமான தயாகிந்ேர ்தக அலக், 

ெமீபே்தில் ேனது 83வது வயதில் காலமானார.் அவர ்1996-98ல் திட்டமிடல் மற்றும் திட்ட 

அமலாக்கம், அறிவியல் மற்றும் வோழில்நுட்பம் மற்றும் மின்ெக்திக்கான மே்திய 

அலமெெ்ராக இருந்ோர.் வடல்லி ஜவஹரல்ால் தநரு பல்கலலக்கழகே்தில் 

துலணதவந்ேராகவும் பணியாற்றினார.் 

உலக ஹிந்தி மாநாடு 

ஃபிஜியில் பிப்ரவரி 2023 இல் பிஜி அரொங்கே்துடன் இலணந்து வவளியுறவு 

அலமெெ்கே்ோல் '12வது உலக இந்தி மாநாடு' ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. வவளியுறவு 

அலமெெ்கே்தின் கூற்றுப்படி, மாநாட்டின் முக்கிய கருப்வபாருள் “இந்தி: பாரம்பரிய 

அறிவிலிருந்து வெயற்லக நுண்ணறிவு வலர”. இதுவலர பதிவனாரு உலக ஹிந்தி 

மாநாடுகள் பல்தவறு நாடுகளில் நடே்ேப்பட்டுள்ளன 

NCeG 

நிரவ்ாகெ ்சீரத்ிருே்ேங்கள் மற்றும் வபாதுக் குலறகள் துலற (DARPG) மற்றும் 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் வோழில்நுட்ப அலமெெ்கம் (MeitY), ஜம்மு & காஷ்மீரின் 

கே்ராவில் 25வது தேசிய மின் ஆளுலம மாநாட்லட (NCeG) ஏற்பாடு வெய்ய உள்ளன. இந்ே 

மாநாட்டின் கருப்வபாருள் 'குடிமக்கள், வோழில்துலற மற்றும் அரொங்கே்லே 

வநருக்கமாகக் வகாண்டுவருேல்' என்போகும். மின்-ஆளுலமக்கான தேசிய விருதுகள் 

(NAeG) NAeG திட்டம் - 2022 இன் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்படும். 

தலாதபாவபட்டலும் ேனகாம்புட் 

Lophopetalum tanahgambut என்பது காஸ்தமாபாலிட்டன் குடும்பமான Celastraceae இல் உள்ள 

Lophopetalum இனே்லேெ ்தெரந்்ே புதிோக அலடயாளம் காணப்பட்ட மர இனமாகும். இது 

ஒரு வபரிய தமல் விோன மரமாகும், இது 40 மீ உயரம் வலர வளரும், ேண்டு விட்டம் 

மாரப்க உயரம் 1.05 மீ வலர இருக்கும். இந்தோதனசியாவின் சுமே்ரா தீவின் கரி ெதுப்பு 

நிலக் காடுகளிலிருந்து மட்டுதம புதிய இனங்கள் அறியப்படுகின்றன. 

காசிம்-தஜாமாரட்் தடாகாதயவ் 

கஜகஸ்ோன் ஜனாதிபதிே் தேரே்லில் 81.3 ெேவீே வாக்குகலளப் வபற்று Kassym–Jomart 

Tokayev இரண்டாவது முலறயாக பேவிதயற்றுள்ளார.் தடாகாதயவ் 2019 இல் ேனது முேல் 

தேரே்லில் ேனது முன்தனாடி நரச்ுல்ோன் நெரப்தயவின் ஆேரவுடன் வவற்றி வபற்றார.் 
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நாெரப்தயவ் கொக் வமாழியில் 'எல்பாஸி' (தேெே்தின் ேலலவர)் என்ற பட்டே்லேே் ேக்க 

லவே்துக் வகாண்டார.் 

தேசிய ஸ்வெ ்விேய்ாலயா புரஸ்கார ்

2021-22 கல்வியாண்டுக்கான ஸ்வெ ்விேய்ாலயா புரஸ்கார ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து 39 

பள்ளிகள் வபற்றுள்ளோக கல்வி அலமெெ்கம் அறிவிே்துள்ளது. 8.23 லட்ெம் பதிவுகளில், 28 

அரசு மற்றும் உேவி வபறும் நிறுவனங்கள் மற்றும் 11 ேனியார ்பள்ளிகள் தேரவ்ு 

வெய்யப்பட்டன. ஆறு பரந்ே அளவுதகால்களின் அடிப்பலடயில் விருதுக்கு பள்ளிகள் 

மதிப்பீடு வெய்யப்படுகின்றன- தகாவிட்-19 (ேயாரிப்பு மற்றும் பதில்), தொப்பால் லக 

கழுவுேல், கழிவலறகள், வெயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு, நடேல்ே மாற்றம் மற்றும் 

ேண்ணீர.் 

தஜ.என்.பி.ஏ 

ஜவஹரல்ால் தநரு துலறமுக ஆலணயம் (JNPA), மும்லப, ஐஐடி வமட்ராஸ் உடன் 

இலணந்து, வோடரெ்ச்ியான கடல் நீர ்ேர கண்காணிப்பு நிலலயே்லே (CMWQMS) 

உருவாக்கியது. வோடரெ்ச்ியான நீர ்ேர அலமப்பு மற்றும் மின்ொர கண்காணிப்பு 

வாகனம் துலறமுக பகுதியில் கடல் நீர ்மற்றும் காற்றின் ேரேல்ே நிரவ்கிக்க உேவும். ஒரு 

மின்ொர சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு வாகனமும் (EV) துலறமுகே்தில் வோடங்கப்பட்டது. 

உலக வங்கி 

'இந்தியாவின் குளிரூட்டும் துலறயில் காலநிலல முேலீட்டு வாய்ப்புகள்' என்ற ேலலப்பில் 

உலக வங்கி ெமீபேத்ில் ஒரு அறிக்லகலய வவளியிட்டது. தகரள அரசுடன் இலணந்து 

உலக வங்கி ஏற்பாடு வெய்துள்ள இரண்டு நாள் 'இந்திய காலநிலல மற்றும் தமம்பாட்டு 

பங்காளிகள்' கூட்டேத்ின் தபாது இந்ே அறிக்லக வவளியிடப்பட்டது. அறிக்லகயின்படி, 

நாடு அதிக வவப்பநிலலலய அனுபவிே்து வருகிறது, இது முன்னோக வந்து நீண்ட தநரம் 

இருக்கும். மனிேரக்ள் உயிரவ்ாழும் வரம்லப மீறும் வவப்ப அலலகலள அனுபவிக்கும் 

உலகின் முேல் இடங்களில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

ஸ்ட்வரப் ஏ 

யுலனவடட் கிங்டமில் ஸ்ட்வரப் ஏ என்ற வபாதுவான பாக்டீரியா வோற்று காரணமாக 

குலறந்ேது ஆறு குழந்லேகள் இறந்துள்ளனர.் பாக்டீரியா இரே்ே ஓட்டே்தில் நுலழயும் 

தபாது, வோற்று தீவிரமலடயும் மற்றும் அது ஊடுருவும் குழு A ஸ்ட்வரப் (iGAS) என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. ஸ்ட்வரப் ஏ இன் அறிகுறிகளில் காய்ெெ்ல், தோல் வவடிப்பு மற்றும் 

நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பிகளால் எளிதில் சிகிெல்ெயளிக்கப்படும் புண் ஆகியலவ அடங்கும். 

நவம்பர ்ஒரு வாரே்தில் 851 ஸ்ட்வரப் ஏ வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, முந்லேய 

ஆண்டுகளில் இதே தநரே்தில் ெராெரியாக 186 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 

WHO 

உலக சுகாோர அலமப்பு (WHO) 'காயங்கள் மற்றும் வன்முலறலயே் ேடுப்பது: ஒரு 

கண்தணாட்டம்' என்ற ேலலப்பில் ஒரு புதிய அறிக்லகலய வவளியிட்டது. ஒவ்வவாரு 

நாளும் உலகம் முழுவதும் காயங்கள் மற்றும் வன்முலறகளால் சுமார ்12,000 இறப்புகள் 

ஏற்படுவோக அறிக்லக கூறுகிறது. காயம் வோடரப்ான இறப்புகலளே் ேடுப்பேற்கான 

முயற்சிகலள அதிகரிக்க தவண்டியேன் அவசியே்லேயும் இது எடுே்துக்காட்டுகிறது, இது 

உலகளவில் 12 இறப்புகளில் 1 ஆகும். 5-29 வயதுக்குட்பட்டவரக்ளிலடதய மரணே்திற்கான 

முேல் 5 காரணங்களில் ொலல தபாக்குவரே்து காயங்கள், வகாலல மற்றும் ேற்வகாலல 

ஆகியலவ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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துங்கதரஷ்வர ்வனவிலங்கு ெரணாலயம் 

மகாராஷ்டிராவின் துங்கதரஷ்வர ்வனவிலங்கு ெரணாலயே்திற்கு (TWS) உெெ் நீதிமன்றம் 

விதிவிலக்கு அளிே்ேது. இந்தியாவில் உள்ள அலனே்துப் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகலளெ ்

சுற்றியும் 1 கிமீ சுற்றுெச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலங்கலள (ESZ) உருவாக்குவலே 

கட்டாயமாக்கியது. ESZ கலள உருவாக்குவேற்கான ஒதர மாதிரியான ஒழுங்குமுலறலய 

உருவாக்குவேற்கு முன் நலடமுலற சிக்கல்கள் மற்றும் அடிப்பலட உண்லமகலள 

கணக்கில் எடுே்துக்வகாள்ள தவண்டும் என்றும் அது கூறியது. இந்ே ெரணாலயம் 

மும்லபயின் புறநகர ்பகுதியில் அலமந்துள்ளது 

ஆரட்ன் தகபிடல் பாஸ்தபாரட்் இன்வடக்ஸ் 2 

ஆரட்ன் தகபிட்டல் வவளியிட்ட பாஸ்தபாரட்் இன்வடக்ஸ் 2022, உலகின் வலிலமயான 

மற்றும் பலவீனமான பாஸ்தபாரட்்களின் ேரவரிலெயாகும். உலகின் வலிலமயான 

கடவுெச்ீட்டு பட்டியலில் இந்தியா 87வது இடே்லேயும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

முேலிடேல்ேயும், வஜரம்னி, சுவீடன், பின்லாந்து, லக்ெம்பரக்், ஸ்வபயின் பிரான்ஸ் ஆகிய 

நாடுகள் அடுேே்டுேே் இடங்கலளயும் பிடிே்துள்ளன. ஆப்கானிஸ்ோன் கலடசி 

இடே்திலும், பாகிஸ்ோன் 94வது இடே்திலும் உள்ளது. 

கராகஸ் 

இந்தியாவும் வவனிசுலாவும் நான்காவது சுற்று வவளியுறவு அலுவலக ஆதலாெலனகலள 

வவனிசுலாவின் ேலலநகரான கராகஸில் நடே்தியது. வவளியுறவு அலமெெ்கே்தின்படி, 

அரசியல், வரே்ே்கம், எரிெக்தி, சுகாோரம் மற்றும் மருந்துகள், ஆயுரத்வேம் மற்றும் 

தயாகா, விவொயம், கலாெெ்ாரம் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் வோழில்நுட்பம் தபான்ற 

துலறகலள உள்ளடக்கிய இருேரப்பு உறவுகலள இரு ேரப்பினரும் மதிப்பாய்வு 

வெய்ேனர.் 

MAARG 

வோழில் மற்றும் உள்நாட்டு வரே்ே்கே்லே தமம்படுே்துவேற்கான திலணக்களம் (DPIIT)–

(வரே்்ேகம் மற்றும் வோழில்துலற அலமெெ்கம்) MAARG தபாரட்்டலில் பதிவு வெய்வேற்கு 

ஸ்டாரட்்-அப் நிறுவனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கலள அலழே்துள்ளது. MAARG 

தபாரட்்டல் - வழிகாட்டுேல், ஆதலாெலன, உேவி, பின்னலடவு மற்றும் வளரெ்ச்ி, பல்தவறு 

துலறகள், வெயல்பாடுகள் மற்றும் நிலலகளில் உள்ள ஸ்டாரட்்அப்களுக்கான 

வழிகாட்டுேலல எளிோக்குவேற்கான ஒதர ேளமாகும். 

சி-டாட் 

வடலிதமடிக்ஸ் தமம்பாட்டு லமயம் (C-DOT) என்பது இந்திய அரசுக்கு வொந்ேமான 

வோலலேவ்ோடரப்ு வோழில்நுட்ப தமம்பாட்டு லமயமாகும். இேன் ேலலலமயகம் புது 

தில்லியில் உள்ளது. மே்திய அலமெெ்ர ்அஷ்வினி லவஷ்ணவ், சி–டாட் வடலிதமட்டிக்ஸ் 

தமம்பாட்டு லமயேத்ின் வடல்லி வளாகே்தில் வோழில்முலனதவார ்பிரிவு மற்றும் புதுலம 

லமயே்லே திறந்து லவே்ோர.் 

ஆசியான் 

இந்தியா-ஆசியான் உறவுகளின் 30வது ஆண்டு நிலறலவ நிலனவுகூரும் வலகயில், 

இந்தியா-ஆசியான் பாதுகாப்பு அலமெெ்ரக்ள் கூட்டம் கம்தபாடியாவில் உள்ள சீம் ரீப்பில் 

நலடவபறுகிறது. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அலமெெ்ர ்ராஜ்நாே் சிங், ஐக்கிய நாடுகள் 

ெலபயின் அலமதி காக்கும் (UNPK) நடவடிக்லககளில் வபண்களுக்கான முன்முயற்சி 
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மற்றும் கடல் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு குறிே்ே முன்முயற்சி உடப்ட இரண்டு திட்டங்கலள 

முன்லவே்ோர.் 

MMA 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கி, ொரக்் நாணய மாற்று கட்டலமப்பின் கீழ் மாலே்தீவு நாணய 

ஆலணயே்துடன் (எம்எம்ஏ) நாணய பரிமாற்ற ஒப்பந்ேே்தில் லகவயழுே்திட்டுள்ளது. 

இந்ே ஒப்பந்ேம் MMA ஐ ரிெரவ்் வங்கியிடமிருந்து அதிகபட்ெம் 200 மில்லியன் அவமரிக்க 

டாலரக்ள் வலர பல ேவலணகளில் திரும்பப் வபற உேவும். 

PPERU 

அவரது முன்தனாடியும் முன்னாள் அதிபருமான வபட்தரா காஸ்டிதலா பேவி நீக்கம் 

வெய்யப்பட்டதபாது அரசியல் வநருக்கடிக்கு மே்தியில் வபருவின் முேல் வபண் அதிபராக 

டினா வபாலுவாரத்ட நியமிக்கப்பட்டார.் வபருவின் இடதுொரி ஜனாதிபதி வபட்தரா 

காஸ்டிதலா, ெட்ட விதராேமாக காங்கிரலஸ மூட முயன்றோல், ெட்டமியற்றுபவரக்ளால் 

பேவி நீக்கம் வெய்யப்பட்டு, காவல்துலறயினரால் லகது வெய்யப்பட்டார.் 

MORTH 

மேத்ிய அலமெெ்ர ்நிதின் கட்கரியின் கூற்றுப்படி, உள்கட்டலமப்புே் துலறயில் 

பணப்புழக்கே்லே அதிகரிக்க இந்தியாவின் முேல் உேே்ரவாேப் பே்திர காப்பீட்டுே் 

ேயாரிப்லப ொலலப் தபாக்குவரே்து மற்றும் வநடுஞ்ொலலகள் அலமெெ்கம் (MoRTH) 

அறிமுகப்படுே்தும். வங்கி உே்ேரவாேங்களில் சிக்கியுள்ள ஒப்பந்ேக்காரரக்ளின் 

வெயல்பாட்டு மூலேனே்திற்கு நிவாரணம் அளிப்பேன் மூலம் உள்கட்டலமப்புே் துலறயில் 

பணப்புழக்கே்லே அதிகரிக்க உே்ேரவாேப் பே்திரங்கள் உேவும். 

ஏடிபி 

ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கி (ADB) வென்லனயின் வமட்தரா ரயிலுக்கான புதிய பாலேகலள 

உருவாக்க மற்றும் தபருந்து மற்றும் ஃபீடர ்தெலவகளுடன் வநட்வவாரக்்கின் இலணப்லப 

தமம்படுேே் 780 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்நிதியுேவிக்கு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

இே்திட்டே்தின் மூலம் 10.1 கி.மீ நீளே்திற்கு உயரே்்ேப்பட்ட பிரிவு, ஒன்பது வமட்தரா ரயில் 

நிலலயங்கள், 10 கி.மீட்டர ்நிலேே்டிப் பிரிவு ஆகியலவ அலமக்கப்படும். இந்ே 

நிலலயங்கள் தபரிடர ்மற்றும் காலநிலல-எதிரப்்பு மற்றும் முதியவரக்ள், வபண்கள், 

குழந்லேகள் மற்றும் மாற்றுே்திறனாளிகளின் தேலவகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடியோக 

இருக்கும். 

உலக ஆயுரத்வே காங்கிரஸ் 

9வது உலக ஆயுரத்வே காங்கிரஸ் (WAC) மற்றும் ஆதராக்யா எக்ஸ்தபா 2022 இன்று 

தகாவாவின் பனாஜியில் வோடங்கப்பட்டது. இது உலக அளவில் ஆயுஷ் மருே்துவ 

முலறகளின் வெயல்திறலன வவளிப்படுே்துவலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

இந்நிகழ்ெச்ியில் 'ஆயுஷ்மான்' காமிக் புே்ேகே் வோடரின் மூன்றாவது பதிப்பும் 

வவளியிடப்பட்டது. ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆயுரத்வோ (AIIA) மற்றும் 

தராென்வபரக்்கின் ஐதராப்பிய ஆயுரத்வே அகாடமி, வஜரம்னி ஆகியவற்றுக்கு இலடதய 

பாரம்பரிய இந்திய மருே்துவ முலறகளில் தமம்பட்ட ஆய்வுகளுக்காக ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ேம் லகவயழுே்ோனது. 

ஏ.ஐ.சி.டி.இ 
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ஐஐடி கவுகாே்தி இயக்குநர ்தபராசிரியர ்டிஜி சீேே்ாராம், அகில இந்திய வோழில்நுட்பக் 

கல்வி கவுன்சிலின் (ஏஐசிடிஇ) புதிய ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் அவர ்யுஜிசி 

ேலலவர ்எம் வஜகதேஷ் குமாரிடம் இருந்து வபாறுப்லப ஏற்று மூன்றாண்டு காலம் 

பேவியில் இருப்பார.் தபராசிரியர ்டிஜி சீேே்ாராம், அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் 

ஆராய்ெச்ி வாரியேத்ின் (SERB) உறுப்பினராகவும், IISc வபங்களூர ்சிவில் இன்ஜினியரிங் 

பிரிவில் மூே்ே தபராசிரியராகவும் உள்ளார.் 

CITES 

அழிந்துவரும் காட்டு விலங்குகள் மற்றும் ோவரங்களின் (CITES) ெரவ்தேெ வரே்ே்கம் 

வோடரப்ான மாநாட்டின் பின்னிலணப்பு II இலிருந்து பின் இலணப்பு I க்கு Leith's Softshell 

Turtle (Nilssonia leithi) மாற்றுவேற்கு இந்தியா முன்வமாழிந்துள்ளது. பனாமாவில் நடந்ே 

அேன் 19வது கூட்டேத்ில் CITES க்கு கட்சிகளின் மாநாடு (CoP) இந்ே முன்வமாழிலவ 

ஏற்றுக்வகாண்டது. Leith's Softshell Turtle என்பது ஒரு வபரிய நன்னீர ்வமன்லமயான-ஓடு 

வகாண்ட ஆலம ஆகும், இது தீபகற்ப இந்தியாவில் மட்டுதம உள்ளது. 

இஸ்தரா 

இந்திய விண்வவளி ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் (ISRO) வோடரந்்து 200வது முலறயாக 'RH–200' 

ெவுண்டிங் ராக்வகட்லட ஏவியது. வானிலல, வானியல் மற்றும் விண்வவளி இயற்பியலின் 

ஒே்ே பிரிவுகளில் தொேலனகலள தமற்வகாள்வேற்காக இந்திய ஒலிக்கும் ராக்வகட்டுகள் 

விஞ்ஞான ெமூகே்திற்கான கருவிகளாகப் பயன்படுே்ேப்படுகின்றன. 

சுக்விந்ேர ்சிங் சுகு 

இமாெெ்ல பிரதேெேத்ின் அடுேே் முேல்வராக சுக்விந்ேர ்சிங் சுகு ெமீபே்தில் 

பேவிதயற்றார.் அவர ்நான்கு முலற எம்எல்ஏவாகவும், காங்கிரஸின் மாநில தேரே்ல் 

பிரொரக் குழுவின் ேலலவராகவும் இருந்ோர.் துலண முேல்வராக முதகஷ் 

அக்னிதஹாே்ரி தேரவ்ு வெய்யப்பட்டுள்ளார.் இமாெெ்ல பிரதேெ மாநில ெட்டெலப 

தேரே்லில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி வவற்றி வபற்றது. 

மீதொட்தராபிஸ் வபல்லிடா (பட்வா), 

இமயமலலயில் காணப்படும் மூன்று மருே்துவே் ோவர இனங்கள் IUCN சிவப்பு பட்டியலில் 

அெச்ுறுே்ேப்பட்ட உயிரினங்களின் பட்டியலில் தெரக்்கப்பட்டுள்ளன. Meizotropis pellita, 

வபாதுவாக பட்வா என்றும், உேே்ரகாண்டிற்குெ ்வொந்ேமானது என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது, இது 'முக்கியமாக ஆபே்ோனது' என்றும், Fritilloria cirrhosa 

'பாதிக்கப்படக்கூடியது' என்றும், Dactylorhiza hatagirea 'ஆபே்திலுள்ளது' என்றும் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

உலக மண் தினம் 2022' 

ஆதராக்கியமான மண்ணின் முக்கியே்துவேல்ே லமயப்படுே்ேவும், மண் வளங்கலள 

நிலலயான தமலாண்லமக்கு பரிந்துலரக்கவும் ஆண்டுதோறும் டிெம்பர ்5 ஆம் தேதி 

உலக மண் தினம் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு உலக மண் தினே்தின் 

கருப்வபாருள் 'மண்: உணவு எங்தக வோடங்குகிறது' என்போகும். 2002 ஆம் ஆண்டு 

ெரவ்தேெ மண் அறிவியல் ெங்கே்ோல் மண்லணக் வகாண்டாட ஒரு ெரவ்தேெ தினம் 

பரிந்துலரக்கப்பட்டது. உணவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பு FAO மாநாடு ஜூன் 2013 இல் 

உலக மண் தினேல்ே அங்கீகரிே்ேது. 

காரப்ன் நடுநிலல பண்லண 
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தகரளாவின் ஆலுவாவில் அலமந்துள்ள விலேப்பண்லணலய நாட்டின் முேல் காரப்ன் 

நியூட்ரல் பண்லணயாக தகரள முேல்வர ்பினராயி விஜயன் அறிவிே்ோர.் கரியமில வாயு 

வவளிதயற்றேல்ேக் குலறே்ேோல், தவளாண் துலறயின் கீழ் உள்ள விலேப் பண்லண 

காரப்ன் நடுநிலல நிலலலய அலடய உேவியுள்ளது. கடந்ே ஓராண்டில் பண்லணயில் 

இருந்து வவளிதயற்றப்பட்ட வமாேே் காரப்ன் அளவு 43 டன். 

FSSAI 

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ேர நிரண்ய ஆலணயம் (FSSAI) மரபணு மாற்றப்பட்ட 

(GM) உணவு விதிமுலறகளின் புதிய வலரலவ வபாது ஆதலாெலனக்காக 

வவளியிடட்ுள்ளது. 1 ெேவிகிேம் அல்லது அேற்கு தமற்பட்ட GM வபாருடக்லளக் வகாண்ட 

வோகுக்கப்பட்ட உணவுப் வபாருடக்ளுக்கான தபக் தலபிளிங்லக இது முன்வமாழிகிறது. 

உணவு ஆலணயே்தின் முன் அனுமதியின்றி, GMO களில் இருந்து ேயாரிக்கப்படும் உணவு 

அல்லது உணவுப் வபாருடக்லள யாரும் ேயாரிக்கதவா, தபக் வெய்யதவா, தெமிக்கதவா, 

விற்கதவா, ெந்லேப்படுே்ேதவா அல்லது விநிதயாகிக்கதவா அல்லது இறக்குமதி 

வெய்யதவா கூடாது. 

புே்ே பாரம்பரிய தீம் பாரக்் 

புே்ேவனம், அேன் முேல் வலகயான புே்ே பாரம்பரிய தீம் பாரக்் திட்டமானது 

வேலுங்கானாவில் திறக்கப்பட்டது. இது நாகாரஜ்ுனாொகரில் வேலுங்கானா மாநில 

சுற்றுலா வளரெ்ச்ிக் கழகே்ோல் உருவாக்கப்பட்டது. நாகாரஜ்ுனாொகர ்அருதக பல்தவறு 

நாடுகளின் வபௌேே் மடங்கள் மற்றும் புேே் பல்கலலக்கழகம் அலமக்கவும் மாநகராட்சி 

ஆய்வு வெய்து வருகிறது. 

விலங்குகள் வலே (திருே்ேம்) மதொோ 

மீன்பிடி, கால்நலட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளே்துலற அலமெெ்கேே்ால் ேயாரிக்கப்பட்ட 

விலங்குகள் வலே ேடுப்பு (திருேே்ம்) மதொோ, 2022, வபாதுமக்களின் கருே்துகளுக்காக 

வவளியிடப்பட்டுள்ளது. 'வகாடூரமான வகாடுலம' என்ற புதிய பிரிவின் கீழ் "மிருகே்ேனம்" 

உட்பட 61 ெட்டே் திருே்ேங்கலள அது ஒரு குற்றமாக அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது. இது 

ரூ.50,000 முேல் ரூ.75,000 வலர அபராேம் அல்லது மிருகே்தின் விலல எது அதிகமாக 

இருந்ோலும் அல்லது ஒரு வருடம் முேல் மூன்று ஆண்டுகள் வலர சிலறேே்ண்டலன 

அல்லது இரண்டுதம வகாடூரமான வகாடுலமயின் குற்றே்திற்காக பரிந்துலரக்கிறது. 

விலங்லகக் வகால்வேற்காக, அதிகபட்ெமாக ஐந்ோண்டுகள் சிலறே் ேண்டலனலய 

வலரவு மதொோ முன்வமாழிகிறது. 

யாகுடியா 

ரஷ்யா ெமீபே்தில் வடதமற்கு ரஷ்யாவில் உள்ள வெயின்ட் பீட்டரஸ்்பரக்்கில் உள்ள பால்டிக் 

கப்பல் கட்டும் ேளேத்ில் அணுெக்தியால் இயங்கும் யாகுடியா ஐஸ் பிதரக்கலர 

அறிமுகப்படுே்தியது. இந்ே விழாவில் ரஷ்ய அதிபர ்விளாடிமிர ்புடின் காவணாளி மூலம் 

கலந்து வகாண்டார.் யாகுடியா ரஷ்யாவின் தராொட்டம் ஸ்தடட் அணுெக்தி கழகேத்ிற்காக 

கட்டப்பட்டு வரும் 'புராவஜக்ட் 22220 அணுெக்தியால் இயங்கும் ஐஸ் பிதரக்கரஸ்்' 

வோடருக்கு வொந்ேமானது. அலவ உலகின் மிகப்வபரிய மற்றும் ெக்திவாய்ந்ேலவ. 

யுவனஸ்தகா–இந்தியா–ஆப்பிரிக்கா (யுஐஏ) 

கிதரட்டர ்வநாய்டாவில் நலடவபற்ற UNESCO–INDIA-AFRICA (UIA) தஹக்கே்ோன் நிகழ்ெச்ியில் 

இந்திய துலணே் ேலலவர ்ஜக்தீப் ேன்கர ்உலரயாற்றினார.் இந்தியா மற்றும் 22 

ஆப்பிரிக்க நாடுகலளெ ்தெரந்்ே இளம் வோழில்முலனதவார ்பங்தகற்கும் தஹக்கே்ோன் 
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கல்வி அலமெெ்கே்தின் இன்தனாதவஷன் வெல், AICTE மற்றும் UNESCO ஆகியவற்றால் 

ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

யுனிவெஃப் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் UNICEF தினம் டிெம்பர ்11 அன்று வகாண்டாடப்படுகிறது. யுனிவெஃப் 

முேலில் ஐக்கிய நாடுகளின் ெரவ்தேெ குழந்லேகள் அவெர நிதியம் என்று 

அலழக்கப்பட்டது, இப்தபாது அதிகாரப்பூரவ்மாக ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்லேகள் 

நிதியம் என்று அலழக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் உலகப் தபாருக்குப் பிறகு, எதிரக்ாலம் 

ஆபே்தில் இருக்கும் குழந்லேகளின் நல்வாழ்வுக்காக மனிோபிமான உேவிகலள 

வழங்குவேற்காக ஐக்கிய நாடுகள் ெலப ெரவ்தேெ குழந்லேகள் அவெர நிதியே்லே 

உருவாக்கியது. இது குழந்லேகளின் உரிலமகலள பாதுகாக்கிறது மற்றும் அவரக்ளின் 

திறலன நிலறதவற்ற உேவுகிறது. 

காலநிலல மாற்றம் பணி 

ேமிழகே்தில் உள்ள இயற்லக வளங்கலள பாதுகாக்கவும், அவற்லற மீட்வடடுக்கவும் 

ேமிழ்நாடு பருவநிலல மாற்ற இயக்கே்லே ேமிழக முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் வோடங்கி 

லவே்ோர.் மாநிலேத்ின் காலநிலல வெயல் திட்டம் ேமிழ்நாடு பசுலம காலநிலல 

நிறுவனேே்ால் (TNGCC) வெயல்படுே்ேப்படும். 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் புதுப்பிக்கேே்க்க 

ஆோரங்கள் மூலம் பாதி மின்ொரேல்ே உற்பே்தி வெய்ய திட்டமிட்டுள்ளோல், 

ேற்தபாதுள்ள நிலக்கரி மின் உற்பே்திே ்திறனுடன் கூடுேலாக எலேயும் நிறுே்ே ேமிழ்நாடு 

முடிவு வெய்துள்ளது. 

ெரவ்தேெ மலல தினம் 2022' 

UN வபாதுெ ்ெலப 2002 ஐ UN ெரவ்தேெ மலலகள் ஆண்டாக அறிவிே்ேது மற்றும் 2003 முேல் 

டிெம்பர ்11 ஆம் தேதிலய "ெரவ்தேெ மலலகள் தினமாக" அறிவிே்ேது. ஐக்கிய நாடுகள் 

ெலபயின் உணவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பு (FAO) இந்ே வகாண்டாட்டே்திற்கான 

(IMD) ஒருங்கிலணப்பு நிறுவனமாகும். 'Women Move Mountains' என்பது இந்ே ஆண்டு 

ெரவ்தேெ மலல தினே்தின் கருப்வபாருள். ெரவ்தேெ மலலகள் தினம் 2022 மலலயகப் 

வபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பேன் அவசியம் குறிேே் விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்துகிறது. 

யுனிவரெ்ல் வஹல்ே் கவதரஜ் 

யுனிவரெ்ல் வஹல்ே் கவதரஜின் இரண்டு நாள் தேசிய மாநாடு வாரணாசியில் மேத்ிய 

சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நல அலமெெ்கே்ோல் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. மே்திய 

சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலே்துலற அலமெெ்ர,் டாக்டர.் மன்சுக் மாண்டவியா, AB-HWCs, 

Tele-MANAS ஆகியவற்றிற்கான வெயல்பாட்டு வழிகாட்டுேல்களுடன், CHOகளுக்கான 

பயிற்சி வோகுதிகள் மற்றும் SASHAKT தபாரட்ல் ஆகியவற்லற வோடக்க விழாவில் 

அறிமுகப்படுே்தினார.் சிறப்பாகெ ்வெயல்படும் மாநிலங்கள்/யூனியன் 

பிரதேெங்கலளயும் அவர ்பாராட்டினார.் 

FCBD 

டிெம்பர ்13 முேல் 15 வலர நலடவபறும் முேல் G20 நிதி மற்றும் மே்திய வங்கி பிரதிநிதிகள் 

(FCBD) கூட்டே்லே வபங்களூரு நடே்துகிறது. G20 நிதி மற்றும் மே்திய வங்கி பிரதிநிதிகள் 

(FCBD) கூட்டே்லே நிதி அலமெெ்கம் மற்றும் இந்திய ரிெரவ்் வங்கி (RBI) இலணந்து 

நடே்துகிறது. . இந்திய ஜி 20 ேலலலமயின் கீழ் நிதிப் பாலே நிகழ்ெச்ி நிரல் குறிேே் 

விவாேங்களின் வோடக்கே்லே இந்ே ெந்திப்பு குறிக்கும். 2023 பிப்ரவரி 23-25 தேதிகளில் 
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நிதி அலமெெ்ரக்ள் மற்றும் மே்திய வங்கி ஆளுநரக்ள் கூட்டம் வபங்களூருவில் 

நலடவபறும். 

FIRSTAP 

IDFC First Bank FIRSTAP ஐ அறிமுகப்படுே்தியது, இது நாட்டின் முேல் ஸ்டிக்கர ்

அடிப்பலடயிலான வடபிட ்காரல்ட தநஷனல் தபவமண்ட்ஸ் காரப்்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

(NPCI) உடன் இலணந்து அறிமுகப்படுேத்ியது. ஸ்டிக்கர ்அடிப்பலடயிலான வடபிட் காரட்ு 

வழக்கமான வடபிட ்காரல்ட விட மூன்றில் ஒரு பங்காக இருந்ேது. அருகிலுள்ள புலே ்

வோடரப்ு (NFC)-வெயல்படுேே்ப்பட்ட புள்ளி-விற்பலன முலனயே்தில் ஸ்டிக்கலரே ்

ேடட்ுவேன் மூலம் இலேப் பயன்படுே்ேலாம். 

UNODC 

தபாலேப்வபாருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான ஐ.நா அலுவலகம் (UNODC) 'ெட்டவிதராே 

வனவிலங்கு வரே்்ேகம் மற்றும் காலநிலல மாற்றம்: புள்ளிகளுடன் இலணேல்' என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு அறிக்லகலய வவளியிடட்து. ெட்டவிதராே வனவிலங்கு வரே்ே்கேல்ே 

(IWT) குலறப்பேற்கான முயற்சிகள் இயற்லக பாதுகாப்பு பிரெச்ிலன மட்டுமல்ல, 

காலநிலல மாற்றேல்ேே் ேணிப்பது மற்றும் மிகவும் நிலலயான மற்றும் வநகிழ்வான 

எதிரக்ால காலநிலலலய உறுதி வெய்வது ஆகிய இரண்டின் முக்கிய பகுதியாகும் என்று 

அறிக்லக கூறுகிறது. 

eGramSwaraj மற்றும் ஆன்லலன் ேணிக்லக 

பஞ்ொயே்து ராஜ் அலமெெ்கே்தின் eGramSwaraj மற்றும் ேணிக்லக ஆன்லலன் முயற்சிகள் 

மின்-ஆளுலமக்கான தேசிய விருதுகளின் கீழ் ேங்க விருலே வவன்றுள்ளது. e-Panchayat 

Mission Mode திட்டம், மின் ஆளுலமக்கான தேசிய விருதுகளின் "டிஜிட்டல் மாற்றே்திற்கான 

அரசு வெயல்முலற மறு-வபாறியியலில் சிறப்பானது" என்ற பிரிவின் கீழ் வவன்றுள்ளது. 

எக்குவதடாரியல் கினியா 

எக்குவதடாரியல் கினியாவின் ஜனாதிபதி திதயாதடாதரா ஒபியாங் நுகுமா 

எம்பாதொதகா மே்திய ஆபிரிக்க நாட்டில் நடந்ே மறுதேரே்ல் முயற்சியில் வவற்றிவபற்று 

அவரது ஆறாவது முலறயாக பேவிதயற்றுள்ளார.் நான்கு ேொப்ேங்களுக்கும் தமலாக 

உலகின் மிக நீண்ட ஜனாதிபதியாக பேவி வகிேே்வர.் ஒபியாங் ேனது 43 ஆண்டுகால 

ஆட்சிலய நீட்டிே்து தமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அதிபராக இருப்பார.் 

பாரா ஸ்தபாரட்்ஸ் வபரெ்ன் ஆஃப் இயர ்விருது 

பாராலிம்பிக் பேக்கம் வவன்ற அவனி வலகாரா FICCI இன் டரஃ்ப் 2022 மற்றும் இந்திய 

விலளயாட்டு விருதுகளில் 'பாரா ஸ்தபாரட்்ஸ் வபரெ்ன் ஆஃப் இயர'் விருலேப் வபற்றார.் 

முன்னாள் ரஞ்சி கிரிக்வகட் வீரர ்ெரக்ார ்ேல்வாருக்கு இந்ே ஆண்டின் வாழ்நாள் 

ொேலனயாளர ்விருது வழங்கப்பட்டது. இந்ே ஆண்டின் சிறப்பு விலளயாட்டு வீரராக ஷ்தர 

காே்யன் அங்கீகரிக்கப்பட்டார.் விலளயாட்லட ஊக்குவிப்பதில் சிறந்ே மாநிலமாக 

ஒடிொ அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அகில இந்திய வெஸ் கூட்டலமப்பு இந்ே ஆண்டின் தேசிய 

விலளயாட்டு கூட்டலமப்பு விருலே வவன்றது. 

சிபிஐ 

நுகரத்வார ்விலலக் குறியீட்டால் (CPI) அளவிடப்படும் இந்தியாவின் சில்லலற பணவீக்கம், 

நவம்பர ்மாேே்தில் ஆண்டு அடிப்பலடயில் 11-மாேங்களில் குலறந்ேபட்ெமாக 5.88% ஆக 

குலறந்துள்ளது. 2022 அக்தடாபரில் பணவீக்கம் 6.77% ஆக இருந்ேது. உலகளாவிய 
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பண்டங்களின் விலல வீழ்ெச்ி மற்றும் அதிக கடன் வெலவுகள் காரணமாக இந்ே 

கூரல்மயான உயரவ்ு ஏற்பட்டுள்ளது. பணவீக்க எண்ணிக்லக இந்ே ஆண்டு முேல் 

முலறயாக இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் (RBI) ெகிப்புேே்ன்லம 2-6% வரம்பிற்குள் வந்ேது. 

வோழிற்ொலல உற்பே்தி, வோழில்துலற உற்பே்தி குறியீட்டின் (IIP) அடிப்பலடயில் 

அளவிடப்படுகிறது, அக்தடாபரில் 4% சுருங்கியது. 

HURN IND 

2022 ஹுருன் குதளாபல் பட்டியலின்படி, உலகின் மிக மதிப்புமிக்க 500 நிறுவனங்களில் 20 

இந்திய நிறுவனங்கள் இடம்வபற்றுள்ளோல், இந்தியா 5வது இடே்தில் உள்ளது. பட்டியலில் 

20 நிறுவனங்கள் இடம்வபற்றுள்ள நிலலயில், இந்தியா 9வது இடே்தில் இருந்து 5வது 

இடே்திற்கு முன்தனறியுள்ளது. 202 பில்லியன் அவமரிக்க டாலரக்ளுடன், ரிலலயன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ், டாடா கன்ெல்டன்சி ெரவ்ீெஸ் மற்றும் வஹெட்ிஎஃப்சி வங்கிலயே் 

வோடரந்்து ேரவரிலெயில் உள்ள மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாகும். ரிலலயன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் (34) மற்றும் டாடா கன்ெல்டன்சி ெரவ்ீெஸ் (65) ஆகிய இரண்டு இந்திய 

நிறுவனங்கள் மட்டுதம முேல் 100 பட்டியலில் இடம்வபற்றுள்ளன. 260 நிறுவனங்களுடன் 

அவமரிக்கா முேலிடே்தில் உள்ளது. 

உலக வங்கி 

உலக வங்கியின் ெரவ்தேெ கடன் அறிக்லக 2022 இன் படி, ெப்-ெஹாரா ஆப்பிரிக்காவில் 

(SSA) குலறந்ே மற்றும் நடுேே்ர வருமானம் வகாண்ட நாடுகளின் கடன் 2021 இல் 789 

பில்லியன் அவமரிக்க டாலரக்ளாக உயரந்்ேது. இது 2010 க்குப் பிறகு பிராந்தியே்தின் அதிக 

கடன் சுலமயாகும் பிராந்தியே்தின் ேற்தபாலேய கடன் சுலம அேன் திருப்பிெ ்வெலுே்தும் 

திறனுக்கு அப்பாற்பட்டது 

GWSS 

பீகார ்முேல்வர ்நிதிஷ் குமார ்பீகாரில் ஒரு திட்டே்லே வோடங்கி லவே்ோர,் இேன் கீழ் 

மாநிலே்தின் வேற்கு பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்குவேற்காக வவள்ள நீர ்

சுே்திகரிக்கப்படும். கங்லக நீர ்வழங்கல் திட்டே்தின் (GWSS) கீழ், திட்டே்தின் மூலம் ஒரு 

நபருக்கு வமாே்ேம் 135 லிட்டர ்வழங்கப்படும். திட்ட மதிப்பீடு ₹4500 தகாடி. 

ஹரிவமௌ ெக்தி–2022 

இந்தியா-மதலசியா கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி ஹரிவமௌ ெக்தி-2022 ெமீபே்தில் 

மதலசியாவில் உள்ள புலாய் கிளாங்கில் வோடங்கியது. இந்ே பயிற்சியில் இந்திய 

ராணுவே்தின் கரவ்ால் லரபிள்ஸ் வரஜிவமன்ட் மற்றும் மதலசிய ராணுவே்தின் ராயல் 

மலாய் வரஜிவமன்ட் தபார ்வீரரக்ள் கலந்து வகாள்கின்றனர.் HARIMAU SHAKTI என்பது 2012 

ஆம் ஆண்டு முேல் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ள இந்திய மற்றும் மதலசிய 

இராணுவங்களுக்கு இலடயிலான வருடாந்திர பயிற்சி நிகழ்வாகும். 

பிஎஸ்இ 

மும்லப பங்குெ ்ெந்லேயின் (பிஎஸ்இ) நிரவ்ாக இயக்குநர ்மற்றும் ேலலலமெ ்வெயல் 

அதிகாரியாக சுந்ேரராமன் ராமமூரே்்திலய நியமிக்க இந்திய பங்குெ ்ெந்லே வாரியம் 

(வெபி) ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. ராமமூரே்த்ி ேற்தபாது பாங்க் ஆஃப் அவமரிக்காவில் 

இந்தியாவின் ேலலலம இயக்க அதிகாரியாக உள்ளார.் அவர ்2014 வலர பல்தவறு 

வபாறுப்புகளில் இந்தியாவின் தேசிய பங்குெ ்ெந்லேயுடன் (NSE) வோடரப்ுலடயவர.் 

கடற்பலட 
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இந்தியக் கடற்பலட, GRSE/L&T ஆல் கட்டப்பட்ட நான்கு ஆய்வுக் கப்பல்களில் (வபரிய) 

திட்டங்களில் மூன்றாவோக 'இக்ஷாக்' வோடங்கப்பட்டது, வென்லன காட்டுப்பள்ளியில் 

வோடங்கப்பட்டது. நான்கு SVL கப்பல்கலள உருவாக்குவேற்கான ஒப்பந்ேம் 2018 ஆம் 

ஆண்டில் வகால்கேே்ாவின் பாதுகாப்பு அலமெெ்கம் மற்றும் காரட்ன் ரெீ ்ஷிப் பில்டரஸ்் 

மற்றும் இன்ஜினியரஸ்் (GRSE) இலடதய வமாே்ேம் ரூ. 2435 தகாடிக்கு லகவயழுேே்ானது. 

உலக சுகாோர நிறுவனம் 

உலக சுகாோர நிறுவனம் குரங்கு காய்ெெ்லுக்கு mpox என வபயர ்மாற்றம் வெய்துள்ளது. 

விலங்கு தநாயின் அெல் வபயர ்பாகுபாடு மற்றும் இனவவறி என்று கருேப்படலாம் என்ற 

கவலலலய அது தமற்தகாள் காட்டியது. குரங்கு காய்ெெ்லுக்கான புதிய விருப்பமான 

வபயர ்mpox என்று ஐநா சுகாோர நிறுவனம் ஒரு அறிக்லகயில் வேரிவிே்துள்ளது. குரங்கு 

பாக்ஸ் மற்றும் mpox இரண்டும் அடுேே் ஆண்டு பயன்படுே்ேப்படும், அதே தநரே்தில் 

பலழய வபயர ்படிப்படியாக நீக்கப்படும். 

அணு இலணவு திருப்புமுலன 

அணுக்கரு இலணவு ஆற்றலலப் பயன்படுே்துவேற்கான ஆராய்ெச்ியில் ஒரு வபரிய 

அறிவியல் முன்தனற்றே்லே அவமரிக்க விஞ்ஞானிகள் அறிவிே்துள்ளனர.் 

கலிதபாரன்ியாவில் உள்ள லாரன்ஸ் லிவரத்மார ்தேசிய ஆய்வகே்தின் 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 1 வது முலறயாக ஒரு இலணவு எதிரவ்ிலனயில் அதிக ஆற்றலல 

உருவாக்கினர,் இது அலே பற்றலவக்க பயன்படுேே்ப்பட்டது, இது நிகர ஆற்றல் ஆோயம் 

என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. இந்ே ொேலன பாதுகாப்பு மற்றும் எதிரக்ாலே்தில் 

தூய்லமயான ெக்தியின் வளரெ்ச்ிக்கு வழி வகுக்கும். 

# 

ஜம்மு & காஷ்மீர ்வலப்டினன்ட்-கவரன்ர ்மதனாஜ் சின்ஹா, யூனியன் பிரதேெே்தில் உள்ள 

குடும்பங்களுக்கு நிரவ்ாகம் எடட்ு இலக்க ேனிே்துவமான ஆல்பா-எண் அலடயாள 

எண்லண அறிமுகப்படுே்தும் என்றார.் ெமூகப் பாதுகாப்புே் திட்டங்கலள விலரவாகவும் 

வவளிப்பலடயாகவும் வெயல்படுே்துவலே தநாக்கமாகக் வகாண்டது ேனிே்ே குடும்ப ஐடி. 

பல்தவறு ெமூக நலே் திட்டங்களின் பயனாளிகளின் ேகுதிலயே் தீரம்ானிக்க JK குடும்ப 

ஐடி பயன்படுே்ேப்படும். 

G7 

புவி வவப்பமலடேலுக்கு எதிரான தபாராட்டே்தில் நாடுகள் ஒே்துலழக்க, ஏழு 

வபாருளாோரங்களின் குழு திறந்ே, ெரவ்தேெ காலநிலல கிளப்லப உருவாக்கியுள்ளது. 

இந்ே ஆண்டு இறுதி வலர G–7 ேலலவர ்பேவியில் இருக்கும் வஜரம்ன் அதிபர ்ஓலாஃப் 

ஸ்தகால்ஸ், இந்ே முடிலவ அறிவிேே்ார.் தஜரம்னி ஜனாதிபதி பேவிலய ஜப்பானுக்கு 

வழங்கும். தூய்லமயான ஆற்றல் வடிவங்களுக்கு வோழில்துலற மாற்றேல்ே 

துரிேப்படுே்ேவும் உமிழ்வு-குலறப்பு நடவடிக்லககலள தமலும் தமம்படுேே்வும் கிளப் 

வெயல்படும். 

சிபிஐ, எம் 

தகரளாவில் உள்ள 14 பல்கலலக்கழகங்களின் முன்னாள் தவந்ேர ்பேவியில் இருந்து 

கவரன்லர நீக்கும் மதொோலவ தகரள ெட்டெலப ெமீபே்தில் நிலறதவற்றியது. இந்ேப் 

பல்கலலக் கழகங்களில் நிரவ்ாகம் மற்றும் நியமனங்கள் குறிே்து ஆளுநர ்ஆரிப் முகமது 

கானிடம் பலமுலற பிரெல்னகள் எழுப்பியலேயடுே்து, சிபிஐ(எம்) அரசு, பல்கலலக்கழக 
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ெட்டங்கள் (திருே்ேங்கள்) மதொோலவ ெட்டெலபயில் அறிமுகப்படுே்தியது. மதொோ 

ெட்டமாகும் முன் ஆளுநரின் ஒப்புேலுக்கு அனுப்பப்படும். 

தடவிஸ் தகாப்லப பட்டம் 

இறுதிப் தபாட்டியில் ஆஸ்திதரலியாலவ 2-0 என்ற தகால் கணக்கில் வீழ்ே்தி தடவிஸ் 

தகாப்லபலய கனடா வவன்றது. அவலக்ஸ் டி மினாலர 6–3, 6–4 என்ற கணக்கில் 

தோற்கடிே்து ஆஸ்திதரலியாவுக்கு எதிராக ஃவபலிக்ஸ் ஆகர–்அலியாசிம் கனடா 2–0 என 

முன்னிலல வபற்றார.் உலகின் 6ம் நிலல வீரரான இவர ்ஒற்லறயர ்மற்றும் இரட்லடயர ்

ஆட்டங்களில் வவற்றி வபற்றார.் 2019 இல் தடவிஸ் தகாப்லப லடட்டில் ஆட்டே்தில் கனடா 

ேனது முேல் அறிமுகே்லே வெய்ேது. 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கே்தின் (IOA) முேல் வபண் ேலலவராக பழம்வபரும் ேடகள 

வீராங்கலன PT உஷா தேரந்்வேடுக்கப்பட்டார.் அவர ்பலமுலற ஆசிய விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளில் ேங்கப் பேக்கம் வவன்றவர ்மற்றும் 1984 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 

மீட்டர ்ேலட ஓட்டம் இறுதிப் தபாட்டியில் நான்காவது இடே்லேப் பிடிே்ேவர.் 58 வயோன 

ேடகள வீரர ்வாக்வகடுப்பில் உயர ்பேவிக்கு தபாட்டியின்றி தேரந்்வேடுக்கப்பட்டோக 

அறிவிக்கப்பட்டார.் உெெ்நீதிமன்றே்ோல் நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுவபற்ற நீதிபதி எல் 

நாதகஸ்வர ராவ் தமற்பாரல்வயில் தேரே்ல் நலடவபற்றது. 95 ஆண்டுகால வரலாற்றில் IOA 

க்கு ேலலலம ோங்கிய முேல் ஒலிம்பியன் மற்றும் முேல் ெரவ்தேெ பேக்கம் வவன்றவர ்

ஆவார.் 

ஜாகுவார ்தினம் 

ெரவ்தேெ ஜாகுவார ்தினம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்29 அன்று வகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஜாகுவார ்உலகின் மூன்றாவது வபரிய பூலன தவட்லடயாடும் மற்றும் அதமொன் 

மலழக்காடுகளின் முக்கியமான இனமாகும். ெரவ்தேெ ஜாகுவார ்தினம் ஜாகுவார ்

எதிரவ்காள்ளும் அதிகரிே்து வரும் அெச்ுறுே்ேல்கள் மற்றும் அேன் உயிரவ்ாழ்விற்கான 

முக்கியமான பாதுகாப்பு முயற்சிகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்ே 

உருவாக்கப்பட்டது. 

ஐநா பலகம் 

ஆஸ்திதரலியாவின் கிதரட் தபரியர ்ரீஃப் 'ஆபே்தில் உள்ள உலக பாரம்பரிய ேளமாக' 

பட்டியலிடப்பட தவண்டும் என்று ஐநா குழு பரிந்துலரே்ேது. காலநிலல மாற்றம் மற்றும் 

கடல்களின் வவப்பமயமாேல் ஆகியவற்றால் உலகின் மிகப்வபரிய பவளப்பாலற 

சுற்றுெச்ூழல் குறிப்பிடே்ேக்க அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோக ஐநா குழு வேரிவிே்துள்ளது. 

கடந்ே ஏழு ஆண்டுகளில் நான்கு மற்றும் லா நினா நிகழ்வின் தபாது நடந்ே முேல் நிகழ்வு 

உட்பட, அடிக்கடி ப்ளெீச்ிங் நிகழ்வுகள் பாலறகலள அெச்ுறுே்துகின்றன. 

ஸ்டீபனி ஃப்ராபாரட்் 

தஜரம்னி மற்றும் தகாஸ்டாரிகா அணிகளுக்கு இலடயிலான குரூப் ஈ தபாட்டிக்கு ஃபிஃபா 

வபாறுப்தபற்போக அறிவிே்ேலேயடுே்து, ஆடவர ்உலகக் தகாப்லப தபாட்டியில் 

நடுவராகப் வபாறுப்தபற்ற முேல் வபண்மணி என்ற வபருலமலய ஸ்வடபானி ஃப்ராபாரட்் 

வபற்றுள்ளார.் ருவாண்டா அதிகாரி ெலிமா முகன்ெங்கா மற்றும் ஜப்பானின் தயாஷிமி 

யமாஷிோ ஆகிதயாருடன் கே்ோரில் நலடவபறும் தபாட்டிக்கு தேரந்்வேடுக்கப்பட்ட 36 

தபரில் 38 வயதுலடய வபண் நடுவரக்ளில் ஒருவர.் 
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IWIS 

ஜல் ெக்திக்கான மே்திய அலமெெ்ர ்கதஜந்திர சிங் வஷகாவே், புதுதில்லியில் இந்திய நீர ்

ோக்க உெச்ி மாநாட்டின் (IWIS) 7வது பதிப்லப வோடங்கி லவே்ோர.் இந்ே ஆண்டு 

உெச்ிமாநாட்டின் கருப்வபாருள் 'வபரிய படுலகயில் சிறிய நதிகலள மீட்வடடுே்ேல் 

மற்றும் பாதுகாே்ேல்' என்பது '5Ps இன் தமப்பிங் மற்றும் கன்வவரவ்ஜன்ஸ்' - மக்கள், 

வகாள்லக, திட்டம், திட்டம் மற்றும் திட்டம் ஆகியவற்றின் தேரந்்வேடுக்கப்பட்ட 

அம்ெங்களில் கவனம் வெலுே்துகிறது. 

(கிருஷி–டிஎஸ்எஸ் 

தவளாண் அலமெெ்கம் மற்றும் விண்வவளிே் துலற, வெயற்லகக்தகாள் ேரவுகலளப் 

பயன்படுே்தி க்ரிஷி-முடிவு ஆேரவு அலமப்லப (கிருஷி-டிஎஸ்எஸ்) உருவாக்க ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்தில் (எம்ஓயு) லகவயழுே்திட்டது. இது விண்வவளிே் துலறயின் 

RISAT–1A மற்றும் VEDAS ஆகியவற்லறப் பயன்படுே்தி ஒரு முடிவு ஆேரவு அலமப்பாகும். 

இது புவிொர ்வோழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வோடரப்ுலடய ேரவுே்ேளங்கலளப் 

பயன்படுே்தி, விவொயே் துலறயில் உள்ள அலனே்து பங்குோரரக்ளின் ஆோர 

அடிப்பலடயிலான முடிவவடுப்பலே தமம்படுே்துகிறது. 

DCDH 

இந்திய ேலலலம நீதிபதி DY ெந்திரசூட் ஒடிொவில் 10 மாவடட் நீதிமன்ற டிஜிட்டல் 

லமயங்கலள (DCDH) கிட்டே்ேட்ட திறந்து லவே்ோர.் இேன் மூலம், மாநிலே்தில் 30 மாவட்ட 

நீதிமன்றங்கலளயும் உள்ளடக்கிய வமாே்ேம் 15 DCDHகள் இப்தபாது வெயல்படே் 

வோடங்கியுள்ளன. ஆரம்பே்தில், கட்டாக், கஞ்ெம், ெம்பல்பூர ்மற்றும் பாலதொர ்ஆகிய 

இடங்களில் 4 மாவடட் நீதிமன்ற டிஜிட்டல் லமயங்கள் (டிசிடிசி) தொேலன அடிப்பலடயில் 

அலமக்கப்பட்டன. 

Airbnb 

Airbnb ெமீபே்தில் தகாவா சுற்றுலாே் துலறயுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்தில் (MoU) 

லகவயழுே்திட்டது, உள்ளடக்கிய சுற்றுலாலவ தமம்படுே்துவேற்காக. தகாவாவின் பரந்ே 

கலாெெ்ார பன்முகேே்ன்லமயின் ஒரு வார கால வகாண்டாட்டமான 'ரிடிஸ்கவர ்தகாவா' 

அதிகாரப்பூரவ் வவளியீட்டின் ஓரே்தில் இந்ே புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் லகவயழுேே்ானது. 

இந்ே புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் தகாவாலவ உள்ளூர ்மற்றும் வவளிநாட்டு சுற்றுலாப் 

பயணிகளிலடதய மிகவும் விரும்பப்படும் சுற்றுலாே் ேலமாக மாற்ற முயல்கிறது. 

தபப்பூர ்உரு 

தகரளாவின் தகாழிக்தகாடு மாவட்ட சுற்றுலா தமம்பாட்டு கவுன்சில் புகழ்வபற்ற தபப்பூர ்

உரு (படகு) க்கு புவியியல் குறியீடாக (ஜிஐ) விண்ணப்பிே்துள்ளது. இது தகரளாவின் 

தபப்பூரில் உள்ள திறலமயான லகவிலனஞரக்ள் மற்றும் ேெெ்ரக்ளால் லகயால் 

வெய்யப்பட்ட ஒரு மரக் கப்பல் அல்லது பாய்மரக் கப்பல். தபப்பூர ்படகுகள் தகரளாவின் 

வரே்்ேக உறவுகள் மற்றும் வலளகுடா நாடுகளுடனான நட்புறவின் சின்னமாக 

விளங்குகின்றன. 

வெபி 

இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவரே்்ேலன வாரியம் (SEBI) முன்னாள் நிதிெ ்வெயலாளர ்

ஹஸ்முக் அதியா ேலலலமயில் 16 தபர ்வகாண்ட FPI ஆதலாெலனக் குழுலவ (FAC) 

அலமே்துள்ளது. இதில் ரிெரவ்் வங்கியின் முன்னாள் துலண கவரன்ர ்எெ.்ஆர.்கான் மற்றும் 

ஆர.்பி.ஐ.யின் வெயல் இயக்குநர ்ஆர.்சுப்ரமணியன் ஆகிதயாரும் அடங்குவர.் 
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லகயகப்படுே்துேல் விதிமுலறகலள மறுஆய்வு வெய்வேற்கான 20 தபர ்வகாண்ட குழு 

ஓய்வுவபற்ற நீதிபதி ஷியாவக்ஸ் ஜல் வஜிப்ோர ்ேலலலமயில் வெயல்படும். ெமூக பங்குெ ்

ெந்லே (SSEs) ஆதலாெலனக் குழு, R பாலசுப்ரமணியம், ேலலவர,் கிராஸ்ரூட்ஸ் ஆராய்ெச்ி 

மற்றும் வழக்கறிஞர ்இயக்கம் (கிராம்) ேலலலமயில் இருக்கும். 

ரீ-ஹாப் 

ரீ-ஹாப் (தேன் தேனீக்கலளப் பயன்படுேத்ி மனிேே் ோக்குேல்கலளக் குலறே்ேல்) 

என்பது காதி மற்றும் கிராமே் வோழில்கள் ஆலணயே்தின் (நுண்ணிய, சிறு மற்றும் 

நடுேே்ர நிறுவனங்களின் அலமெெ்கம்) ஒரு லட்சியே் திட்டமாகும். லநனிடால் 

மாவட்டே்தில் உள்ள வெௌஸ்லா கிராமேத்ில் KVIC ேலலவர ்மதனாஜ் குமார ்இந்ே 

திட்டே்லே வோடங்கி லவேே்ார.் 

காதி & கிராமே் வோழில்கள் ஆலணயம் (KVIC) நாட்டின் 7 மாநிலங்களில் அோவது 

கரந்ாடகா, மகாராஷ்டிரா, தமற்கு வங்காளம், அொம் மற்றும் ஒரிொவில் Re-Hab என்று 

அலழக்கப்படும் இந்ேே் திட்டே்லே நடேத்ி வருகிறது. இே்திட்டே்தின் கீழ், யாலனகள் 

மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகலள தநாக்கிெ ்வெல்லும் பகுதிகளில் தேனீ வபட்டிகளுக்கு தவலி 

அலமக்கப்படுகிறது. 

'உலக மருந்ோளுனர ்தினம் 

மருந்ோளுனரக்ளின் பங்லக எடுே்துலரே்து, அவரக்ளுக்குப் பாராட்டு வேரிவிக்கும் 

வலகயில், ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வெப்டம்பர ்25ஆம் தேதி 'உலக மருந்ோளுநர ்தினம்' 

கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டுக்கான கருப்வபாருள், 'ஆதராக்கியமான 

உலகே்திற்கான வெயலில் ஒன்றுபட்ட மருந்ேகம்' என்போகும். இஸ்ோன்புல்லில் உள்ள 

ெரவ்தேெ மருந்துக் கூட்டலமப்பு (எஃப்ஐபி) கவுன்சிலால் 2009 இல் தினம் 

அறிமுகப்படுே்ேப்பட்டது. 1912 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில், ெரவ்தேெ மருந்துக் கூட்டலமப்பு 

நிறுவப்பட்டது. 

10000 

அஸ்ஸாம் மாநில அரசு, மாநிலே்தின் கல்வி நிறுவனங்களில் முதுகலல படிப்லபே் 

வோடரும் வபண் மாணவரக்ளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 உேவிேவ்ோலக வழங்கும் 

திட்டே்லேே் வோடங்கியுள்ளது. இந்ே உேவிேவ்ோலக மாணவரக்ளின் மாற்று மற்றும் பிற 

வோடரப்ுலடய வெலவுகலள ஈடுகட்ட உேவியாக இருக்கும். 

யுவனஸ்தகா 

பிவரஞ்சு பாகுட் ெமீபே்தில் யுவனஸ்தகாவின் "அொோரண கலாெெ்ார பாரம்பரிய 

அந்ேஸ்து" வழங்கப்பட்டது. பிவரஞ்சு தபக்கரிகளின் தேசிய கூட்டலமப்பின்படி, 

பிரான்சில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஆறு பில்லியனுக்கும் அதிகமான பக்தகாடாக்கள் 

சுடப்படுகின்றன. இது மிருதுவான வவளிப்புறம் மற்றும் வமன்லமயான நடுே்ேரே்துடன் 

கூடிய வராட்டி மற்றும் பிவரஞ்சு வாழ்க்லகயின் இன்றியலமயாே பகுதியாகும் 

இலளஞர ்இலண: ஆய்வகம் 

Youth Co: Lab இன் 5வது பதிப்பு, ஆசிய பசிபிக்கின் மிகப்வபரிய இலளஞர ்கண்டுபிடிப்பு 

இயக்கம் ெமீபே்தில் Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog மற்றும் UNDP இந்தியா 

ஆகியவற்றால் வோடங்கப்பட்டது. இது அடல் இன்தனாதவஷன் மிஷன், NITI ஆதயாக் 

உடன் இலணந்து UNDP இந்தியாவால் 2019 இல் வோடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும். 

ேலலலமே்துவம், ெமூகப் புேே்ாக்கம் மற்றும் வோழில்முலனவு ஆகியவற்றின் மூலம் 
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நிலலயான வளரெ்ச்ி இலக்குகலள வெயல்படுே்துவலே துரிேப்படுே்ே இலளஞரக்ளுக்கு 

அதிகாரம் அளிப்பேற்காக ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளுக்கான வபாதுவான நிகழ்ெச்ி நிரலல 

நிறுவுவலே இது தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

நமாமி கங்தக 

நமாமி கங்தக முன்முயற்சியானது, உலக மறுசீரலமப்பு தினே்ேன்று கனடாவின் 

மாண்ட்ரீலில் நடந்ே பல்லுயிர ்வபருக்கேத்ிற்கான மாநாட்டின் (CBD) 15வது கட்சிகளின் 

(COP15) மாநாட்டின் தபாது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. கங்லக நதிலய புே்துயிர ்

வபறுவேற்கான நமாமி கங்தக முன்முயற்சியானது, இயற்லக உலகிற்கு புே்துயிர ்

அளிக்கும் தநாக்கில் சிறந்ே 10 உலக மறுசீரலமப்பு ஃபிளாக்ஷிப்களில் ஒன்றாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. சுற்றுெச்ூழல் அலமப்பு மறுசீரலமப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 

ேொப்ேே்தின் கீழ் இந்ே முயற்சிகள் தேரந்்வேடுக்கப்பட்டன. 

பி.எம்.தக.தக 

பிரோன் மந்திரி வகௌஷல் தகா காம் காரியக்ரம் (பிஎம்தகதகதக) இப்தபாது பிரோன் 

மந்திரி விராெே் கா ெம்வரே்ன் (பிஎம் விகாஸ்) திட்டம் என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளோக 

சிறுபான்லம விவகார அலமெெ்ர ்ஸ்மிருதி ஜூபின் இரானி வேரிவிே்ோர.் 

ஒருங்கிலணந்ே திட்டம் அலமெெ்கே்தின் ஐந்து பலழய திட்டங்கலள ஒன்றிலணக்கிறது: 

சீதகா அவுர ்கமாதவா, யுஎஸ்டிடிஏடி, ஹமாரி ேதராஹர,் லந தராஷ்னி மற்றும் லந 

மன்சில். 15வது நிதிக் குழுவின் காலே்திற்கு இந்ே திட்டே்திற்கு அலமெெ்ரலவ ஒப்புேல் 

அளிே்துள்ளது. 

டாடா ஸ்டீல் 

டாடா ஸ்டீல் லிமிவடட் FIH ஒடிொ ஆண்கள் உலகக் தகாப்லப 2023 இன் அதிகாரப்பூரவ் 

பங்காளியாக ஆவேற்கு ஹாக்கி இந்தியாவுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்தில் 

லகவயழுே்திட்டது. FIH ஆண்கள் உலகக் தகாப்லப ஆண்களுக்கான சிறந்ே தபாட்டியின் 

15வது பதிப்பாகும், இது புவதனஸ்வர ்மற்றும் ரூரத்கலாவில் நலடவபறும். 2023 இன் தபாது 

சூரய் கிரண் 

இந்தியா மற்றும் தநபாளம் இலடதயயான இந்தோ-தநபாள கூட்டுப் பயிற்சியின் 16வது 

பதிப்பு 'சூரய் கிரண்-XVI' தநபாள ராணுவப் தபாரப்் பள்ளியில் ெல்ஜாண்டியில் 

வோடங்கியது. இந்தியா மற்றும் தநபாளம் இலடதய ஆண்டுதோறும் சூரய் கிரண் பயிற்சி 

நடே்ேப்படுகிறது. கடந்ே ஆண்டு, 15வது இந்தியா-தநபாளம் இலணந்ே 'சூரய் கிரண்' 

ராணுவப் பயிற்சி, உே்ேரகாண்ட் மாநிலம் பிே்தோராகரில் நடந்ேது. 

நிதி ஆதயாக் 

NITI ஆதயாக், 'காரப்ன் பிடிப்பு, பயன்பாடு மற்றும் தெமிப்பகக் வகாள்லக கட்டலமப்பு 

மற்றும் இந்தியாவில் அேன் வரிலெப்படுே்ேல் வழிமுலற' என்ற ேலலப்பில் ஒரு ஆய்வு 

அறிக்லகலய வவளியிட்டது. காரப்ன் பிடிப்பு, பயன்பாடு மற்றும் தெமிப்பகே்தின் 

முக்கியே்துவே்லே இந்ே அறிக்லக ஆழமான டிகாரப்லனதெஷலன அலடய உமிழ்வு 

குலறப்பு உே்தியாக ஆராய்கிறது. அேன் பயன்பாட்டிற்கு பல்தவறு துலறகளில் 

தேலவப்படும் பரந்ே அளவிலான வகாள்லக ேலலயீடுகலள அறிக்லக தகாடிட்டுக் 

காட்டுகிறது 

CEPA 
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பாட்னாலவ ேளமாகக் வகாண்ட ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் வகாள்லக பகுப்பாய்வு லமயம் 

(CPA) இந்தியாலவ 'உலகளாவிய சிறுபான்லம குறியீட்டில்' முேலிடே்தில் லவே்துள்ளது. 

அலேே் வோடரந்்து வேன் வகாரியா, ஜப்பான், பனாமா மற்றும் அவமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகள் 110 நாடுகலள பட்டியலிட்டுள்ள உலகளாவிய சிறுபான்லமயினர ்அறிக்லகயில் 

உள்ளன. மாலே்தீவு, ஆப்கானிஸ்ோன் மற்றும் தொமாலியா ஆகியலவ பட்டியலில் கலடசி 

இடே்தில் உள்ளன. இந்ே அறிக்லகலய முன்னாள் துலண ஜனாதிபதி வவங்லகயா நாயுடு 

வவளியிட்டார.் 

UPSC 

யூனியன் பப்ளிக் ெரவ்ீஸ் கமிஷன் (யுபிஎஸ்சி) ஒரு ேலலவரின் ேலலலமயில் 

அதிகபட்ெமாக 10 உறுப்பினரக்லளக் வகாண்டிருக்கலாம். யூனியன் பப்ளிக் ெரவ்ீஸ் 

கமிஷனின் (யுபிஎஸ்சி) உறுப்பினராக முன்னாள் சுகாோர வெயலாளர ்ப்ரேீ்தி சுேன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் ஜூலல 2020 இல் அவர ்சுகாோரெ ்வெயலாளராக பேவிதயற்றார.் 

இந்ே நியமனே்துடன், ஆலணயே்தில் நான்கு உறுப்பினரக்ளின் பேவி காலியாக உள்ளது. 

அக்னி வீரன் 

சிங்கப்பூர ்மற்றும் இந்திய ராணுவம் இலடதயயான இருேரப்பு பயிற்சியான அக்னி 

வாரியர ்பயிற்சியின் 12வது பதிப்பு தேவ்லாலியில் (மகாராஷ்டிரா) நிலறவலடந்ேது. 

அக்னி வாரியர ்பயிற்சி, கூட்டு ஃபயரப்வர ்திட்டமிடல், வெயல்படுே்துேல் மற்றும் புதிய 

ேலலமுலற பீரங்கி உபகரணங்கலளப் பயன்படுே்துேல். இறுதிக்கட்டப் பயிற்சியில் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கிே் துப்பாக்கிகள் மற்றும் தஹாவிட்ெரக்ளும் 

பங்தகற்றன. 

ஆற்றல் லமயம்” 

இந்திய வோழில்நுட்ப நிறுவனம் (ஐஐடி), வமட்ராஸ் ஆஸ்திதரலிய 

பல்கலலக்கழகங்களுடன் இலணந்து 'ஆஸ்திதரலியா-இந்தியா எரிெக்தி லமயே்லே 

(AICE) வோடங்க உள்ளது. ஐ.ஐ.டி வமட்ராஸ் மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவில் உள்ள டீக்கின் 

பல்கலலக்கழகம் இந்ே லமயேல்ே வழிநடே்துகின்றன, இது ஐ.நா. எரிெக்தி துலறயில் 

இரு நாடுகலளெ ்தெரந்்ே பல்கலலக்கழகங்கள், ஆராய்ெச்ி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

வோழில்துலறயினரிலடதய ஒே்துலழப்லப தமம்படுே்துவலேயும் இது தநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

SWOT 

அவமரிக்காவின் தேசிய வானூரத்ி மற்றும் விண்வவளி நிரவ்ாகம் (நாொ) பூமியின் 

தமற்பரப்பில் உள்ள அலனே்து நீலரயும் கண்காணிக்க புவி அறிவியல் 

வெயற்லகக்தகாலள ஏவியது. தமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் வபருங்கடல் நிலப்பரப்பு (SWOT) 

விண்கலம் மூன்று வருட பணியுடன் SpaceX ராக்வகட்டில் ஏவப்பட்டது. புவியின் 

தமற்பரப்பில் 90 ெேவீேே்திற்கும் அதிகமான நன்னீர ்மற்றும் கடலில் உள்ள நீரின் 

உயரே்லே இந்ே வெயற்லகக்தகாள் அளவிடும். இந்ே ேகவல் கடல் காலநிலல மாற்றே்லே 

எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பலேப் பற்றிய நுண்ணறிலவ வழங்கும். 

ICMR NARFBR 

லஹேராபாே்தில் உள்ள ஜீதனாம் பள்ளேே்ாக்கில் மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப 

நலே்துலற அலமெெ்ர ்டாக்டர ்மன்சுக் மாண்டவியா ICMR– NARFBR (பதயாவமடிக்கல் 

ஆராய்ெச்ிக்கான தேசிய விலங்கு வள வெதி)லயே் திறந்து லவே்ோர.் NARFBR என்பது 

ஆய்வக விலங்குகளின் ஆராய்ெச்ியின் தபாது வநறிமுலற பராமரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு 
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மற்றும் நலன்கலள வழங்கும் ஒரு உெெ் வெதி ஆகும். புதிய மருந்துகள், ேடுப்பூசிகள் 

மற்றும் தநாயறிேல்கள் ஆகியவற்றின் முன் மருே்துவ பரிதொேலனக்கான 

வெயல்முலறகலள இந்ே லமயம் உருவாக்கும். 

'ெரவ்தேெ புலம்வபயரந்்தோர ்தினம்' 

உலவகங்கிலும் உள்ள புலம்வபயரந்்தோரின் ெமூக மற்றும் வபாருளாோர நிலலலமகளில் 

கவனம் வெலுே்துவேற்காக ெரவ்தேெ புலம்வபயரந்்தோர ்தினம் டிெம்பர ்18 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டில் 281 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

ெரவ்தேெ புலம்வபயரந்்ேவரக்ளாக இருந்ேனர,் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 59 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் உள்நாட்டில் இடம்வபயரந்்துள்ளனர.் கடந்ே ஐந்து 

ேொப்ேங்களாக ெரவ்தேெ புலம்வபயரந்்தோரின் மதிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்லக 

அதிகரிே்துள்ளது. 

'உலக எய்ட்ஸ் தினம்' 2022 

மனிே தநாவயதிரப்்பு குலறபாடு லவரஸ் (எெஐ்வி), அேன் பரவுேல், தநாயறிேல் தொேலன, 

ேடுப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் சிகிெல்ெ விருப்பங்கள் குறிே்து மக்களிலடதய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்துவேற்காக ஆண்டுதோறும் டிெம்பர ்1 ஆம் தேதி உலக எய்ட்ஸ் 

தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக எய்ட்ஸ் தினே்தின் கருப்வபாருள் 

"ெமமாக்குேல்" ஆகும், இது ெமே்துவமின்லமலயக் குலறப்பேற்கும் உயிருக்கு ஆபே்ோன 

தநாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி லவப்பேற்கும் நலடமுலற தீரவ்ுகளில் கவனம் வெலுே்துவலே 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

டிஜி யாே்ரா 

டிஜி யாே்ரா காகிேம் இல்லாே விமான நிலலய நுலழவு வெதி இப்தபாது வடல்லியின் 

இந்திரா காந்தி ெரவ்தேெம், வபங்களூரு மற்றும் வாரணாசி விமான நிலலயங்கள் உட்பட 

நாட்டின் மூன்று விமான நிலலயங்களில் வெயல்படுகிறது. முக அங்கீகார 

வோழில்நுட்பே்தின் (FRT) அடிப்பலடயில், டிஜி யாே்ரா விமான நிலலயங்களில் 

பயணிகளின் ேலடயற்ற மற்றும் வோடரப்ு இல்லாே வெயலாக்கே்லே அலடவலே 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. மாரெ் ்2023க்குள், தமலும் நான்கு நகரங்கள் தெரக்்கப்படும்: 

லஹேராபாே், வகால்கே்ோ, புதன மற்றும் விஜயவாடா. 

WMO 

உலக வானிலல அலமப்பு (WMO) 'உலகளாவிய நீர ்வளங்களின் நிலல 2021' என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு அறிக்லகலய வவளியிடட்து. அறிக்லகயின்படி, 2002 மற்றும் 2021 க்கு 

இலடயில் கங்லகயில் கிலடக்கும் நீரின் அளவு மற்றும் நதி-படுலகயில் உள்ள நிலே்ேடி 

நீர ்கணிெமாகக் குலறந்துள்ளது. இதே தபாக்லகக் காட்டும் பல உலகளாவிய ஹாட் 

ஸ்பாட்கலளயும் அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது. 

'ெரவ்தேெ கீோ மதஹாேஸ்வ் 

இந்திய ஜனாதிபதி திவரௌபதி முரம்ு ெரவ்தேெ கீோ மதஹாே்ெவ் (IGM)–2022 ஐ 

ஹரியானாவில் உள்ள குருதக்ஷே்ராவில் வோடங்கி லவே்ோர.் இந்ே ஆண்டு, தநபாளம் 

கூட்டாளி நாடாகவும், மே்தியப் பிரதேெம் நிகழ்வின் கூட்டாளி மாநிலமாகவும் உள்ளது. 

குடியரசுே் ேலலவர ்'நிதராகி ஹரியானா', சுகாோரப் பரிதொேலனே் திட்டம் மற்றும் 

வபாது ொலலப் தபாக்குவரே்து வெதிகளின் இ-டிக்வகட் அலமப்பு ஆகியவற்லறயும் 

வோடங்கி லவே்ோர.் 
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வமரியம்–வவப்ஸ்டரின் வாரே்ல்ே 2022 

'Gaslighting' என்பது Merriam–Webster's word of the year 2022 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. merriam–

webster.com இல் இந்ே வாரே்்லேக்கான தேடல்கள் முந்லேய ஆண்லட விட 2022 இல் 1000 

ெேவீேே்திற்கு தமல் அதிகரிே்துள்ளது. தகஸ்லலட்டிங்கிற்கான வலரயலற என்பது ஒரு 

நபரின் உளவியல் லகயாளுேல் ஆகும், இது பாதிக்கப்பட்டவரின் வொந்ே எண்ணங்கள், 

யோரே்்ேேல்ே உணரே்ல் அல்லது நிலனவுகளின் வெல்லுபடிலய 

தகள்விக்குள்ளாக்குகிறது மற்றும் வபாதுவாக குழப்பம், நம்பிக்லக இழப்பு மற்றும் 

சுயமரியாலேக்கு வழிவகுக்கிறது. 

COP15' 

ஐக்கிய நாடுகளின் பல்லுயிர ்மாநாடு அல்லது COP15 கனடாவின் மாண்ட்ரீலில் ஏற்பாடு 

வெய்யப்பட்டது. உலவகங்கிலும் உள்ள அரொங்கங்கள் அடுேே் ேொப்ேே்தில் 

இயற்லகக்கான புதிய இலக்குகலள ஏற்றுக்வகாள்வேற்கு கூட்டப்படுகின்றன. ஐ.நா. 

பல்லுயிர ்மாநாட்டில் தபெச்ுவாரே்்லே நடே்தியவரக்ள், 2030க்குள் பல்லுயிர ்வபருக்கே்லே 

ஆேரிப்பேற்காக USD 200 பில்லியன் வெலவழிக்க ஒரு உடன்பாட்லட எட்டினர.் 

FIFA 

நடப்பு ொம்பியனான பிரான்லஸ வபனால்டியில் 4-2 என்ற தகால் கணக்கில் வீழ்ே்தி 

அரவ்ஜன்டினா FIFA உலகக் தகாப்லப ொம்பியன் ஆனது. ஃபிஃபா உலகக் தகாப்லபலய 

மூன்றாவது முலறயாக அரவ்ஜன்டினா லகப்பற்றியது. பிரான்ஸ் அணிக்காக லகலியன் 

எம்பாப்தப ஹாட்ரிக் தகால் அடிக்க, அரவ்ஜன்டினா அணியின் தகப்டன் லிதயானல் 

வமஸ்சி ஒரு தகால் அடிக்க, ஏஞ்ெல் டி மரியா ஒரு தகால் அடிேே்னர.் 

. தெலா பாஸ் சுரங்கப்பாலே 

அருணாெெ்லப் பிரதேெே்தில் உள்ள சீன எல்லலக்கு அலனே்து வானிலல 

இலணப்புகலளயும் வழங்குவேற்காக எல்லலெ ்ொலலகள் அலமப்பால் (BRO) தெலா 

பாஸ் சுரங்கப்பாலே கட்டப்படுகிறது. 13,000 அடி உயரே்தில் கட்டப்படும் சுரங்கப்பாலே, 

ேவாங் அருதக உள்ள உண்லமயான கட்டுப்பாட்டுக் தகாட்டுக்கு (எல்ஏசி) இந்திய 

ராணுவே்திற்கு அணுகலல வழங்கும். 

'ரிது பந்து 

வேலுங்கானா மாநிலே்தில் 'ரிது பந்து' திட்டம் வெயல்படுேே்ப்பட்டு வருகிறது. காரீஃப் 

மற்றும் ராபி பருவங்களுக்கு ஏக்கருக்கு ₹10,000 வீேம் இந்ே திட்டே்தின் மூலம் 

விவொயிகளுக்கு பயிர ்முேலீடுகலள அரொங்கம் வழங்குகிறது. இந்ே ஆண்டு ஜனவரி 

மாேே்திற்குள் ெங்கராந்தி பண்டிலகக்கு முன்னோக விவொயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் 

₹7,600 தகாடிலய மாநில அரசு வடபாசிட் வெய்யும். 

ஊரவ்சி சிங் 

இந்திய குே்துெெ்ண்லட வீராங்கலன ஊரவ்சி சிங், ோய்லாந்தின் தேசிய ொம்பியனான 

ேன்ெதனாக் பானலன வீழ்ே்தி WBC இன்டரத்நஷனல் சூப்பர ்பாண்டம்வவயிட் பட்டே்லே 

வவன்றார.் வகாழும்பில் நடந்ே குே்துெெ்ண்லட வீராங்கலன WBC ஆசிய வவள்ளி 

கிரீடே்லேயும் வவன்றார.் அவர ்இப்தபாது உலக குே்துெெ்ண்லட கவுன்சில் ஆசியா 

கான்டிவனன்டல் மற்றும் ெரவ்தேெ ொம்பியன். 

ILO 
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புதிய ெரவ்தேெ வோழிலாளர ்அலமப்பின் (ILO) அறிக்லகயின்படி, 'உலகளாவிய ஊதிய 

அறிக்லக 2022-2023' என்ற ேலலப்பில், கடுலமயான பணவீக்க வநருக்கடி மற்றும் 

வபாருளாோர வளரெ்ச்ியில் உலகளாவிய மந்ேநிலல ஆகியலவ பல நாடுகளில் 

உண்லமயான மாே ஊதியே்தில் குறிப்பிடே்ேக்க வீழ்ெச்ிலய ஏற்படுே்துகின்றன. 

மந்ேநிலல உக்லரனில் நடந்ே தபார ்மற்றும் உலகளாவிய எரிெக்தி வநருக்கடியால் ஒரு 

பகுதியாக இயக்கப்படுகிறது. அறிக்லகயின்படி, வநருக்கடி நடுேே்ர வரக்்கே்தினரின் 

வாங்கும் திறலனக் குலறே்து, குலறந்ே வருமானம் வகாண்ட குடும்பங்கலளே் 

ோக்குகிறது. 

'பராக் எம்எக்ஸ்' 

தமம்பட்ட கப்பல் ஏவுகலணக்கு எதிராக நீண்ட தூர இலடமறிக்கும் ஏவுகலணலய 

இஸ்தரலிய கடற்பலட வவற்றிகரமாக தொேலன வெய்ேது. LRAD ஏவுகலண, பராக் MX 

பாதுகாப்பு அலமப்பின் ஒரு பகுதி, இஸ்தரலிய விண்வவளிே் வோழில்துலற மற்றும் 

பாதுகாப்பு அலமெெ்கே்தின் ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுப் பிரிவு ஆகியவற்றால் 

உருவாக்கப்பட்டது. இது இந்தியாவின் பராக் 8 தபான்றது. 

2013 

2013 ஆம் ஆண்டு, உெெ்நீதிமன்றே்தில் முேன்முலறயாக அலனே்து வபண்களும் அடங்கிய 

வபஞ்ெ ்இருந்ேது, அப்தபாது நீதிபதிகள் கியான் சுோ மிஸ்ரா மற்றும் ரஞ்ெனா பிரகாஷ் 

தேொய் ஆகிதயார ்ஒன்றாக அமரந்்ேனர.் இரண்டாவது ெந்ேரப்்பம் 2018 இல் வந்ேது. 

ெமீபே்தில், இந்தியே் ேலலலம நீதிபதி DY ெந்திரசூட், திருமண ேகராறுகள் மற்றும் ஜாமீன் 

விவகாரங்கள் வோடரப்ான இடமாற்ற மனுக்கலள விொரிக்க நீதிபதிகள் ஹிமா தகாஹ்லி 

மற்றும் தபலா எம். திரிதவதி ஆகிதயார ்அடங்கிய அலனே்து மகளிர ்வபஞ்லெ 

அலமே்ோர.் உெெ் நீதிமன்ற வரலாற்றில் அலனே்து வபண்களும் அடங்கிய அமரவ்ு இது 

மூன்றாவது முலறயாகும். 

தொமாலியா 

தொமாலியாவில் விழுந்ே ஒரு வபரிய விண்கல்லில் இரண்டு முற்றிலும் புதிய கனிமங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய கனிமங்களின் அதிகாரப்பூரவ் வபயரக்ள் எலாலலட் 

மற்றும் எல்கிஸ்டன்தடாலனட். தொமாலியாவின் எல் அலி மாவட்டே்தில் இந்ே விண்கல் 

தோண்டிவயடுக்கப்பட்டலே 'எலாலலட்' என்ற வபயர ்குறிக்கிறது, தமலும் 

'எல்கின்ஸ்டன்தடாலனட்' நாொ நிபுணரான லிண்டி எல்கின்ஸ்–டாண்டனின் வபயரால் 

அலழக்கப்படுகிறது. மூன்றாவது அலடயாளம் வேரியாே கனிமே்லே ஆல்பரட்்டா 

பல்கலலக்கழக ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் ஆய்வு வெய்து வருகின்றனர.் 

விஜய் ஹொதர' தகாப்லப 

அகமோபாே்தில் நடந்ே இறுதிப் தபாட்டியில் வெௌராஷ்டிரா அணி 5 விக்வகட் 

விே்தியாெே்தில் மகாராஷ்டிராலவ வீழ்ேத்ி விஜய் ஹொதர தகாப்லபலய வவன்றது. 

ெவுராஷ்டிரா அணிக்கு இது இரண்டாவது விஜய் ஹொதர டிராபி வவற்றியாகும். 

மகாராஷ்டிரா அணி 50 ஓவரக்ளில் 9 விக்வகட் இழப்புக்கு 248 ரன்கள் எடுேே் நிலலயில், 

ெவுராஷ்டிரா அணி 21 பந்துகளில் 5 விக்வகட்டுகலள இழந்து வவற்றி இலக்லக எடட்ியது. 

GBF 

உயிரியல் பன்முகேே்ன்லமக்கான UN மாநாட்டிற்கு COP15 குன்மிங்-மாண்ட்ரீல் 

உலகளாவிய பல்லுயிர ்கட்டலமப்லப ஏற்றுக்வகாண்டது. 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகம் 

அலடய தவண்டிய 23 இலக்குகலள இந்ே கட்டலமப்பில் வகாண்டுள்ளது. 2020 ஆம் 
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ஆண்டில், கலடசி இலக்கான ஐெச்ி இலக்குகலள அலடய உலகம் ேவறிவிட்டது. COP15 

ேளே்தில் 188 அரொங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் இருந்ேனர ்மற்றும் கட்டலமப்லப 

ஒப்புக்வகாண்டனர.் 

IEA 

ெரவ்தேெ எரிெக்தி நிறுவனம் (IEA) 'நிலக்கரி 2022: பகுப்பாய்வு மற்றும் 2025க்கான 

முன்னறிவிப்பு' என்ற ேலலப்பில் ஒரு அறிக்லகலய வவளியிடட்து. அறிக்லகயின்படி, 

உலகளாவிய நிலக்கரி தேலவ 2022 இல் எப்தபாதும் இல்லாே அளவுக்கு அதிகரிக்கும், 

முக்கியமாக இந்தியா, ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (EU) மற்றும் சீனாவின் சிறிய அளவிலான 

நிலக்கரி ஆற்றல் வளரெ்ச்ியால் இயக்கப்படுகிறது. நிலக்கரி எரிப்பில் மிகப்வபரிய 

அதிகரிப்பு சீனா, இந்தியா மற்றும் வேன்கிழக்கு ஆசியாவில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகளாவிய நிலக்கரி பயன்பாடு 2022 இல் 1.2% உயரும், முேல் முலறயாக ஒதர ஆண்டில் 

8 பில்லியன் டன்கலளே் ோண்டிவிடும். 

நண்பரக்ள் குழு 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ேற்தபாலேய ேலலவராக இருக்கும் தபாது, அலமதி காக்கும் 

பலடயினருக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு வபாறுப்புக்கூறலல தமம்படுே்துவேற்காக 

இந்தியா ெமீபே்தில் 'நண்பரக்ள் குழுலவ' வோடங்கியுள்ளது. அலமதி காக்கும் 

பலடயினருக்கு எதிரான அலனே்து குற்றங்கலளயும் பதிவு வெய்யும் ேரவுே்ேளம் 

விலரவில் புதுதில்லியில் இருக்கும் என்று வவளியுறவுே்துலற அலமெெ்ர ்வஜய்ெங்கர ்

அறிவிே்ோர.் இந்தியா, வங்கதேெம், எகிப்து, பிரான்ஸ், வமாராக்தகா மற்றும் தநபாளம் 

ஆகிய நாடுகள் குழுவின் இலணே் ேலலவரக்ள். ஐ.நா. அலமதி காக்கும் பணியில் 

மிகப்வபரிய துருப்பு-பங்களிப்லப வழங்கும் நாடுகளில் இந்தியா, ேனது 177 அலமதி 

காக்கும் வீரரக்லள கடலமயின் தபாது இழந்துள்ளது. 

PTC IND 

பூடான், ட்ரூக் கிரீன் பவர ்காரப்்பதரஷன் மூலம், வறண்ட குளிரக்ாலே்தில் அேன் மின் 

தேலவலய பூரே்்தி வெய்ய, இந்திய மின் ெந்லேயில் இருந்து மின்ொரம் வாங்குவேற்காக, 

PTC இந்தியாவுடன் ஒப்பந்ேம் வெய்துள்ளது. அலனே்து ஒப்புேல்களுடன், பூடான் இப்தபாது 

இந்திய மின் ெந்லேயில் இருந்து PTC மூலம் 600 வமகாவாட் வலர மின்ொரம் வாங்கே் 

வோடங்கும். 

மாோந்திர உேவி 

ேமிழக அரசு மாற்றுே்திறனாளிகளுக்கான மாோந்திர ஓய்வூதியே் வோலகலய ரூ. 1000 

முேல் ரூ. ஜனவரி 2023 முேல் 1500. மாற்றுே்திறனாளிகள் பணியமரே்ே்ப்படக்கூடிய 

அலனே்து துலறகளிலும் உள்ள காலியிடங்கலளக் கண்டறிய ஒரு நிபுணர ்குழு 

மாநிலே்ோல் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

எஸ்தடானியா 

எஸ்தடானியா வடக்கு ஐதராப்பாவில் பால்டிக் கடல் மற்றும் பின்லாந்து வலளகுடாவின் 

எல்லலயில் உள்ள ஒரு நாடு. மூன்று புதிய பயணங்கலள திறப்பேற்கான வவளியுறவு 

அலமெெ்கே்தின் முன்வமாழிவுக்கு இந்திய மே்திய அலமெெ்ரலவ ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

2021 ஆம் ஆண்டில், எஸ்தடானியா (ஐதராப்பா), பராகுதவ (வேன் அவமரிக்கா) மற்றும் 

வடாமினிகன் குடியரசு (வட அவமரிக்கா) ஆகிய நாடுகளில் இந்தியாவின் மூன்று புதிய 

பயணங்கள் திறக்கப்பட்டன. இந்ே நடவடிக்லக அரசியல் உறவுகலள வலுப்படுே்தும் 

மற்றும் இருேரப்பு வரே்ே்கம் மற்றும் முேலீட்டின் வளரெ்ச்ிலய ஊக்குவிக்கும். 
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விலளயாட்டு 

ஆசிய ஜூனியர ்தபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப்பில் U-17 வபண்கள் ஒற்லறயர ்பிரிவு 

இறுதிப் தபாட்டியில் நுலழந்ே முேல் இந்திய வீராங்கலன உன்னதி ஹூடா ஆவார.் 

ோய்லாந்தின் வநாந்ேபுரியில் நலடவபற்ற ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் வவள்ளிப் பேக்கம் 

வவன்றார.் ஆடவர ்இரட்லடயர ்பிரிவில் அரஷ்் முகமது மற்றும் ென்ஸ்கர ்ெரஸ்வே் 

தஜாடியும், 15 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கள் ஒற்லறயர ்பிரிவில் அனிஷ் தோப்பானியும் 

வவள்ளிப் பேக்கங்கலள வவன்றனர.் 

'ஒரு மாவட்டம் ஒரு விலளயாட்டு 

உே்ேரப் பிரதேெ முேல்வர ்தயாகி ஆதிே்யநாே,் அரொங்கே்தின் ஒரு மாவட்டம் ஒரு 

ேயாரிப்பு (ODOP) திட்டே்தின் வரிலெயில் ஒரு மாவட்டம் ஒரு விலளயாட்லட (ODOS) 

வோடங்கியுள்ளார.் இே்திட்டே்தின் தநாக்கம் விலளயாட்டு கலாெெ்ாரேல்ே 

தமம்படுே்துேல், இலளய ேலலமுலறயினலர ஆதராக்கியமாக லவே்திருப்பது மற்றும் 

விலளயாட்டு வீரரக்ளுக்கு அவரக்ளின் திறலமகலள வளரப்்பேற்கு ஒரு ேளேல்ே 

வழங்குேல் ஆகியலவ அடங்கும். ODOSன் கீழ், உே்ேரபிரதேெேத்ின் 75 மாவட்டங்களில் 

ஒவ்வவான்றிலும் ஒரு விலளயாட்டு அலடயாளம் காணப்படும். 

GDP 

நிதி அலமெெ்கே்தின் ெமீபே்திய ேரவுகளின்படி, 2022-23 முேல் பாதியில் இந்தியாவின் 

வமாேே் உள்நாட்டு உற்பே்தி வளரெ்ச்ி ெராெரியாக 9.7% ஆக உள்ளது. அலமெெ்கே்தின் 

மே்திய ஆண்டு வெலவு மற்றும் வருவாய் அறிக்லகயில் இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகளாவிய தமக்தரா-வபாருளாோர நிலலலம அரொங்கேத்ின் கணிப்புகலள 

சீரக்ுலலப்போல், நிதிப் வபாறுப்பு மற்றும் வரவு வெலவுே் திட்ட தமலாண்லமெ ்ெட்டே்ோல் 

கட்டலளயிடப்பட்ட நடுேே்ர கால வெலவின கட்டலமப்லப (MTEF) முன்லவக்க முடியாது 

என்று அலமெெ்கம் கூறியது. 

IPEF 

பிப்ரவரி 2023 அன்று, அவமரிக்காவின் நான்கு தூண்களில் மூன்றில் மூன்று தூண்களில் 

இந்தியா சிறப்பு தபெச்ுவாரே்ல்ேலய நடே்ேவுள்ளது. சுே்ேமான ெக்தி. வெப்டம்பர ்2022 இல் 

நடந்ே முேல்-நபர-்மந்திரியின் தபாது, இந்தியா மூன்று தூண்கலள மட்டுதம இலணக்க 

முடிவு வெய்து, வரே்்ேக தூணிலிருந்து விலகியது. 

PSE 

2014-ம் ஆண்டு முேல் வபாதுே்துலற நிறுவனங்களின் பங்கு விலக்கல் மற்றும் மூதலாபாய 

விற்பலன மூலம் ரூ.4.04 லட்ெம் தகாடிலய அரொங்கம் திரட்டியுள்ளது என்று நிதி 

அலமெெ்கம் வேரிவிே்துள்ளது. 59 வழக்குகளில் ஆஃபர ்ஃபார ்தெல் மூலம் மிகப்வபரிய 

வோலகயான ரூ.1.07 லட்ெம் தகாடி திரட்டப்பட்டது. இலேே் வோடரந்்து எக்ஸ்தெஞ்ெ ்

டிதரடட் ஃபண்ட் (இடிஎஃப்) மூலம் 10 ேவலணகளாக ரூ.98,949 தகாடிக்கு பங்கு விற்பலன 

வெய்யப்பட்டது. ஏர ்இந்தியா உட்பட 10 நிறுவனங்களின் மூதலாபாய விற்பலன மூலம் 

ரூ.69,412 தகாடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 2014-15 முேல் 17 CPSEகள் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, இேன் மூலம் ரூ. 50,386 தகாடி வருவாய் கிலடே்ேது. 

PMEGP 

நடப்பு நிதியாண்டில் பிரேம மந்திரியின் தவலலவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டே்தின் (PMEGP) 

கீழ் அலனே்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேெங்களில் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தவலலகலள ஜம்மு & காஷ்மீர ்உருவாக்கியுள்ளது. குறு, சிறு மற்றும் 
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நடுேே்ர வோழில்கள் அலமெெ்கே்தின் (MSME) திட்டம் காதி மற்றும் கிராமே் வோழில்கள் 

ஆலணயேே்ால் (KVIC) வெயல்படுே்ேப்படுகிறது. 2008 முேல், ஜம்மு & காஷ்மீரில் 7,851 

உேவிே் திட்டங்களால் 62,808 தவலலகள் உருவாக்கப்பட்டன. 

உலக வங்கி 

உலக வங்கி '2022 இன் ஒன்பது அட்டவலணகள்' என்ற ேலலப்பில் ஒரு அறிக்லகலய 

வவளியிட்டது, அதில் 1970 க்குப் பிறகு உலகம் அேன் வெங்குேே்ான மந்ேநிலலயில் 

இருப்போகவும், 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 685 மில்லியன் மக்கள் கடுலமயான 

வறுலமயில் வாழக்கூடும் என்றும் கூறியது. இது 2022 ஐ இரண்டாவது இடமாக மாற்றும். -

கடந்ே இரண்டு ேொப்ேங்களில் வறுலமக் குலறப்புக்கான தமாெமான ஆண்டு, 2020க்குப் 

பிறகு 

ஸ்வர ்ேதராஹர ்விழா 

இந்திய அரசின் கலாெெ்ார அலமெெ்கம், ஸ்வர ்ேதராஹர ்அறக்கட்டலளயுடன் இலணந்து 

கலாஞ்ெலியின் கீழ் “ஸ்வர ்ேதராஹர ்திருவிழா” வோடங்கப்பட்டது. இது ஒரு இலெ, கலல 

மற்றும் இலக்கிய விழாவாகும், இது இந்தியாவின் சின்னமான கலல மற்றும் கலாெெ்ாரம் 

மற்றும் இந்திய மாநிலங்களின் வளமான இலக்கிய கலல மற்றும் பாரம்பரியேல்ே 

வவளிப்படுேே் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

லெே்யபூமி 

பாரே ரே்னா டாக்டர ்பி.ஆர.் அம்தபே்கரின் 67வது மகாபரிநிரவ்ான் திவாஸ் டிெம்பர ்6 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதிலும் இருந்து லட்ெக்கணக்கான 

ஆேரவாளரக்ள் மும்லபயில் உள்ள ோேரில் உள்ள லெேய்பூமியில் கூடி அவருக்கு அஞ்ெலி 

வெலுே்தினர.் லெே்ய பூமி ஒரு வபௌே்ே லெே்யம் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இந்திய 

அறிவுஜீவி மற்றும் இந்திய அரசியலலமப்பின் ேலலலம சிற்பியான பி.ஆர.்அம்தபே்கரின் 

ேகனம் வெய்யப்பட்ட இடமாகும். 

ேங்க ஏடிஎம் 

இந்தியாவின் முேல் ேங்க ஏடிஎம் மற்றும் உலகின் முேல் நிகழ்தநர ேங்க ஏடிஎம் 

லஹேராபாே்தில் வோடங்கப்பட்டுள்ளது. ேங்க ஏடிஎம் மூலம் வாடிக்லகயாளரக்ள் ேங்க 

நலகக் கலடக்குெ ்வெல்லாமல் ேங்கம் வாங்க முடியும். ேங்கம் வாங்குேல் மற்றும் 

விற்பதில் நிபுணே்துவம் வபற்ற தகால்ட்சிக்கா நிறுவனம், லஹேராபாேல்ே ேளமாகக் 

வகாண்ட ஓபன் கியூப் நிறுவனே்தின் வோழில்நுட்ப ஆேரவுடன் ஏடிஎம்லம 

அறிமுகப்படுே்தியது. ஏடிஎம்மில், வாங்குபவர ்விலலலயே் தேரந்்வேடுே்து, அந்ேே் 

வோலகக்கு மதிப்புள்ள ேங்கம் வாங்குபவருக்கு விடுவிக்கப்படும். 

(AI உலரயாடல் 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் வோழில்நுட்ப அலமெெ்கே்தின் (MeitY) கீழ் உள்ள தேசிய 

மின்-ஆளுலமப் பிரிவு (NeGD) AI Pe Charcha (AI உலரயாடல்) ஒன்லற ஏற்பாடு வெய்ேது. 

AIக்கான ேரமான ேரவுேவ்ோகுப்புகலள அணுகுவேற்கான முக்கியே்துவம் மற்றும் 

அணுகுமுலறகள் குறிே்து குழு உறுப்பினரக்ள் விவாதிேே்னர.் AI Pe Charcha வோடர,் 

Responsible AI for Social Empowerment (RAISE), இந்தியாவின் முேல் உலகளாவிய AI உெச்ிமாநாடு 

2020 இல் MeitY ஆல் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

GEM 
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வரே்்ேகம் மற்றும் வோழில்துலற அலமெெ்ர ்பியூஷ் தகாயல், வபாது தெலவ லமயங்கள் 

(CSC) மற்றும் இந்திய அஞ்ெல் துலற, அஞ்ெல் துலற மூலம் அரொங்க இ-மாரக்்வகட்பிதளஸ் 

தெலவகலள (GeM) அறிமுகப்படுே்தினார.் ஜிஇஎம் தபாரட்்டலில் ேங்களின் அனுபவே்தின் 

அடிப்பலடயில் விற்பலனயாளரக்ள் மற்றும் தெலவ வழங்குநரக்ளின் ொன்றுகளின் 

வோகுப்பான அரசு இ-மாரக்்வகட்ப்தளஸ் விற்பலனயாளர ்ெம்வாே் லகதயட்லடயும் 

அலமெெ்ர ்வோடங்கி லவேே்ார.் 

யுவனஸ்தகாவின் 

குஜராே்தில் இருந்து இரண்டு பாரம்பரிய ேளங்கள் - தமாதேராவில் உள்ள சூரியன் 

தகாவில் மற்றும் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடியின் வொந்ே ஊரான வாட்நகர,் ஒரு வரலாற்று 

நகரம் ஆகியலவ யுவனஸ்தகா உலக பாரம்பரிய ேளங்களின் ேற்காலிக பட்டியலில் 

தெரக்்கப்பட்டுள்ளன. உனதகாட்டி, திரிபுராவின் பாலற வவட்டப்பட்ட சிற்பங்கள் மற்றும் 

நிவாரணங்களும் ேற்காலிக பட்டியலில் தெரக்்கப்பட்டன. 

அஸ்ஸாம் 

அஸ்ஸாம் மாநிலேத்ில் சுற்றுலாே் துலறக்கு வோழில் அந்ேஸ்து வழங்கவும், 

முேலீடுகலள அதிகரிக்கவும், தவலலவாய்ப்லப உருவாக்கவும் அஸ்ஸாம் அலமெெ்ரலவ 

ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. இந்ே மானியேத்ின் மூலம், மாநிலேத்ில் உள்ள உணவகங்கள், 

சிற்றுண்டிெெ்ாலலகள், சுகாோர கிளப்புகள், ஸ்பாக்கள் மற்றும் ஆதராக்கிய லமயங்கள் 

தபான்றலவ வோழில்துலற வகாள்லகயின் கீழ் ஊக்கேவ்ோலகக்கு ேகுதியுலடயலவ. 

தஹமந்ே் குப்ோ 

உெெ் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி தஹமந்ே் குப்ோ, புது தில்லி ெரவ்தேெ நடுவர ்

மன்றே்தின் (NDIAC) ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் ஓய்வுவபற்ற நீதிபதி தஹமந்ே் 

குப்ோலவ NDIAC ேலலவராகவும், கதணஷ் ெந்துரு மற்றும் அனந்ே் விஜய் பாலிலய அேன் 

பகுதிதநர உறுப்பினரக்ளாகவும் நியமிக்க அலமெெ்ரலவயின் நியமனக் குழு ஒப்புேல் 

அளிே்துள்ளது. 

. பூேம் முலற 

ஆக்ஸ்தபாரட்ு ஆங்கில அகராதி ெமீபேத்ில் 2022 ஆம் ஆண்டின் வாரே்ல்ேலய 'தகாப்ளின் 

தமாட்' என்று வவளியிட்டது, இது வபாது வாக்குகளால் தேரந்்வேடுக்கப்பட்டது. 

ஆக்ஸ்தபாரட்ு யுனிவரச்ிட்டி பிரஸ் (OUP) படி, இது 'வபாதுவாக ெமூக வநறிகள் அல்லது 

எதிரப்ாரப்்புகலள நிராகரிக்கும் விேே்தில் மன்னிக்கப்படாே சுய-இன்பம், தொம்தபறி, 

தொம்தபறிேே்னம் அல்லது தபராலெ வகாண்ட ஒரு வலகயான நடே்லே' என்று வபாருள். 

இந்ே வாரே்்லே முேன்முேலில் 2009 இல் பயன்படுேே்ப்பட்டது, ஆனால் இந்ே ஆண்டின் 

வோடக்கே்தில் ெமூக ஊடகங்களில் லவரலானது. 

ஐசிஏஓ 

ெரவ்தேெ சிவில் ஏவிதயஷன் அலமப்பின் (ஐசிஏஓ) உலகளாவிய விமானப் பாதுகாப்பு 

ேரவரிலெயில் இந்தியா 48வது இடே்திற்கு முன்தனறியுள்ளது. இந்திய விமானப் 

பாதுகாப்புே்துலற இதுவலர இல்லாே அளவுக்கு 85.49 ெேவீே மதிப்வபண்கலளப் 

வபற்றுள்ளது. 2018ல் இந்தியா 102வது இடே்தில் இருந்ேது. ேரவரிலெயில் சிங்கப்பூர ்

முேலிடே்திலும், ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மற்றும் வேன் வகாரியா இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளன. 

மனிஷா ராமோஸ் 
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இந்திய ஷட்லர ்மனிஷா ராமோஸ், தபட்மிண்டன் உலக ெம்தமளனே்தின் (BWF) ஆண்டின் 

சிறந்ே வபண் பாரா-தபட்மிண்டன் வீராங்கலனயாக தேரவ்ு வெய்யப்பட்டுள்ளார.் SU5 

பிரிவில் உலக ொம்பியனான மனிஷா ராமோஸ், 2022ல் ஒட்டுவமாே்ேமாக 11 ேங்கம் 

மற்றும் ஐந்து வவண்கலப் பேக்கங்கலள வவன்றார.் BWF ஆண் பாரா–தபட்மிண்டன் 

ஆண்டின் சிறந்ே வீரர ்WH2 உலக ொம்பியனும், ேற்தபாலேய பாராலிம்பிக் 

ொம்பியனுமான வடய்கி கஜிவாராவுக்குெ ்வென்றார.் விக்டர ்ஆக்வெல்வென் மற்றும் வஜங் 

சி வவய் / ஹுவாங் யா கிதயாங் ஆகிதயார ்BWF ஆண்டின் சிறந்ே வீரர ்விருதுகலள 

வவன்றனர.் 

வீர ்காரட்ியன்–2023 

இந்திய விமானப்பலட (IAF) மற்றும் ஜப்பானிய வான் ேற்காப்புப் பலட (JASDF) ஆகியலவ 

ேங்களது முேல் இருேரப்பு விமானப் பயிற்சியான வீர ்காரட்ியன் 23 ஐ நடேே் உள்ளன. 

இந்ேப் பயிற்சி ஜப்பானில் ஜனவரி 2023 இல் லஹகுரி விமானே் ேளம் மற்றும் இருமா 

விமானே் ேளே்தில் நலடவபறும். பரஸ்பர புரிேலல தமம்படுே்துேல் மற்றும் 

விமானப்பலடகளுக்கு இலடதய பாதுகாப்பு ஒே்துலழப்லப வலுப்படுே்துேல். 

HPV 

வபரும்பாலான கரப்்பப்லப வாய்ப் புற்றுதநாய்கள் மனிே பாப்பிதலாமா லவரஸுடன் 

(HPV) வோடரப்ுலடயலவ. வபண்கள் அல்லது வபண்கள் லவரஸுக்கு ஆளாகும் முன் 

ேடுப்பூசி தபாடப்பட்டால் HPV ேடுப்பூசி வபரும்பாலான நிகழ்வுகலளே் ேடுக்கலாம். 

தநாய்ேே்டுப்புக்கான தேசிய வோழில்நுட்ப ஆதலாெலனக் குழு (என்.டி.ஏ.ஜி.ஐ) 9–14 

வயதுலடய இளம்வபண்களுக்கு உலகளாவிய தநாய்ே்ேடுப்புே் திட்டே்தில் (யுஐபி) HPV 

ேடுப்பூசிலய அறிமுகப்படுே்ே பரிந்துலரே்துள்ளது. கரப்்பப்லப வாய்ப் புற்றுதநாலயே் 

ேடுப்பது மற்றும் HPV ேடுப்பூசியின் முக்கியே்துவம் குறிே்து விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுே்துமாறு அலனே்து மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேெங்களுக்கும் லமயம் 

கடிேம் எழுதியுள்ளது. 

தேசிய விவொயிகள் தினம் 

இந்தியாவின் ஐந்ோவது பிரேமர ்ெவுே்ரி ெரண் சிங்கின் பிறந்ேநாலளயும், நாட்டின் 

விவொயிகளின் முன்தனற்றே்திற்காக அவர ்ஆற்றிய பங்களிப்லபயும் நிலனவுகூரும் 

வலகயில் டிெம்பர ்23ஆம் தேதி தேசிய விவொயிகள் தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

விவொயிகளின் பங்கு மற்றும் வபாருளாோரே்தில் அவரக்ளின் பங்களிப்பு குறிே்து 

மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுே்துவேற்காக நாடு முழுவதும் பல்தவறு விழிப்புணரவ்ு 

பிரெெ்ாரங்கள் மற்றும் இயக்கங்கள் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளன. 

என்எஸ்இ 

இந்திய தேசிய பங்குெ ்ெந்லே (என்எஸ்இ) ெமூகப் பங்குெ ்ெந்லேலய (எஸ்எஸ்இ) 

என்எஸ்இயின் ேனிப் பிரிவாக அலமக்க இந்தியப் பங்குெ ்ெந்லே வாரியே்தின் (வெபி) 

வகாள்லக ரீதியான ஒப்புேலலப் வபற்றுள்ளது. மே்திய நிதியலமெெ்ர ்நிரம்லா 

சீோராமன், 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான ேனது மே்திய பட்வஜட் உலரயில், ெமூக 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ேன்னாரவ் நிறுவனங்கலள பட்டியலிட, வெபியின் ஒழுங்குமுலற 

வரம்பின் கீழ், ெமூக பங்குெ ்ெந்லேலய உருவாக்க முன்வமாழிந்ோர.் 

ஜன் விஸ்வாஸ் மதொோ 

வரே்்ேகம் மற்றும் வோழில்துலற அலமெெ்ர ்பியூஷ் தகாயல் மக்களலவயில் ஜன் 

விஸ்வாஸ் மதொோலவ அறிமுகப்படுேத்ினார,் இது வணிகே்லே எளிோக்குவலே 
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ஊக்குவிக்கிறது. 42 ெட்டங்களில் 183 விதிகலள திருே்துவேன் மூலம் சிறிய குற்றங்கலள 

குற்றமற்றோக்க இந்ே மதொோ முயல்கிறது. இந்ே மதொோ பின்னர ்31 தபர ்வகாண்ட 

நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது. நீதிே்துலறயின் சுலமலய 

குலறக்கவும் இந்ே மதொோ உேவும். 

ஆதிே்யா மிட்டல் 

பதினாறு வயோன ஆதிே்யா மிட்டல் ெமீபே்தில் இந்தியாவின் 77வது வெஸ் 

கிராண்ட்மாஸ்டர ்ஆனார.் ஸ்வபயினில் நடந்து வரும் எல்தலாபிதரகாட் ஓபன் தபாட்டியின் 

ஆறாவது சுற்றில் மும்லபலய ேளமாகக் வகாண்ட வீரர ்2,500 ELO புள்ளிகலளக் கடந்ோர.் 

பரே் சுப்ரமணியம், ராகுல் ஸ்ரீவேெ்வ், வி பிரணவ் மற்றும் பிரணவ் ஆனந்ே் ஆகிதயாருக்குப் 

பிறகு 2022 இல் GM பட்டே்லே அலடயும் ஐந்ோவது இந்தியரும் மிட்டல் ஆவார.் 

FAO 

உணவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பு (FAO) டிெம்பர ்5, 2022 அன்று உலக மண் தினே்லே 

முன்னிட்டு 'கருப்பு மண்ணின் உலகளாவிய நிலல' அறிக்லகலய வவளியிட்டது. 

அறிக்லகயின்படி, உலக மக்களுக்கு உணவளிக்கும் கருப்பு மண் அெச்ுறுே்ேலுக்கு 

உள்ளாகியுள்ளது. வபரும்பாலானலவ மண்ணின் கரிம காரப்ன் (SOC) பங்குகளில் 

பாதிலயயாவது இழக்கின்றன. FAO இன் கருே்துப்படி, நில பயன்பாட்டு மாற்றம், நீடிக்க 

முடியாே தமலாண்லம நலடமுலறகள் மற்றும் தவளாண் இரொயனங்களின் 

அதிகப்படியான பயன்பாடு ஆகியலவ காரணங்கள். 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் உணவு மற்றும் விவொய அலமப்பு (FAO) இே்ோலியின் தராமில் 

ெரவ்தேெ திலன ஆண்டு 2023 (IYM2023) வோடக்க விழாலவ ஏற்பாடு வெய்ேது. வோடக்க 

விழாவில் மாநில, தவளாண்லம மற்றும் விவொயிகள் நலே்துலற அலமெெ்ர ்சுஸ்ரீ தஷாபா 

கரந்ே்லாதஜ ேலலலமயிலான இந்தியக் குழு மற்றும் பிற மூே்ே அதிகாரிகள் கலந்து 

வகாண்டனர.் 'திலன லமண்ட்ஃபுல்னஸ்' உருவாக்க விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்துவது இந்ே 

இயக்கே்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். 

சிஐஐ 

டாடா குழுமே்தின் ேலலவரான என் ெந்திரதெகரன் பி20 இந்தியாவின் ேலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார,் இந்தியாவின் ஜி20 ேலலவர ்பேவியில் இருந்ேதபாது வணிக நிகழ்ெச்ி 

நிரலல வழிநடே்தினார.் இந்திய வோழில் கூட்டலமப்பு (CII) B20 இந்தியா வெயல்முலறக்கு 

ேலலலம ோங்க லமயே்ோல் B20 இந்திய வெயலகமாக நியமிக்கப்பட்டது. 

ஓ.என்.ஜி.சி 

எண்வணய் சுே்திகரிப்பு மற்றும் ெந்லேப்படுே்ேல் நிறுவனமான BPCL இன் முன்னாள் 

ேலலவர ்அருண் குமார ்சிங், ONGC இன் ேலலவர ்மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் அவர ்வபாறுப்தபற்ற தேதியிலிருந்து நலடமுலறக்கு வரும் 

வலகயில் மூன்றாண்டு பேவிக்காலேத்ிற்கு நிறுவனே்தின் ேலலவராக இருப்பார.் அவர ்

பிபிசிஎல் ேலலவராக இருந்து 13 மாேங்களுக்குப் பிறகு அக்தடாபர ்2022 இல் ஓய்வு 

வபற்றார.் 

இன்தகாவாக் 

18 வயதுக்கு தமற்பட்டவரக்ளுக்கு பூஸ்டர ்தடாஸாக பாரே் பதயாவடக் இன் இன்ட்ராதநெல் 

தகாவிட் ேடுப்பூசிலய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நல அலமெெ்கம் அங்கீகரிே்துள்ளது. 

இந்தியாவின் முேல் இன்ட்ராதநெல் தகாவிட் ேடுப்பூசி iNCOVACC CoWin பயன்பாட்டில் 
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தெரக்்கப்படும், இது நாட்டில் ேடுப்பூசி பதிவு வெய்வேற்கான இலணய ேளமாகும். 

ேற்தபாது, Bharat Biotech இன் Covaxin, Serum Institute இன் Covishield மற்றும் Covovax, Russian Sputink 

V மற்றும் Biological E Ltd இன் Corbevax ஆகியலவ CoWin தபாரட்்டலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

DSCI AISS 

இந்திய ேனிே்துவ அலடயாள ஆலணயம் (UIDAI) அரசுே் துலறயில் சிறந்ே 

நலடமுலறகளுக்கான சிறந்ே ேரவுப் பாதுகாப்பு விருலேப் வபற்றுள்ளது. தடட்டா 

வெக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா (டிஎஸ்சிஐ) என்பது நாஸ்காம் அலமப்பால் 

இந்தியாவில் ேரவுப் பாதுகாப்பிற்கான இலாப தநாக்கற்ற வோழில் அலமப்பாகும். 

குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு டிஜிட்டல் அலடயாள அடிப்பலடயிலான நலன்புரி தெலவகலள 

வழங்கும் 'ஆோர'் உள்கட்டலமப்லபப் பாதுகாப்பதில் குறிப்பிடே்ேக்க பங்களிப்பிற்காக 

DSCI UIDAI க்கு விருது வழங்கியது. 

HDFC 

ெரவ்தேெ நிதிக் கழகம் (IFC) பசுலம மலிவு விலல வீடுகளுக்கு நிதியளிப்பேற்காக 

அடமான நிறுவனமான HDFC க்கு USD 400-மில்லியன் கடலன நீட்டிே்துள்ளது. இந்ே கடன் 

நகரப்்புற வீடட்ு இலடவவளிலய மூடவும், பசுலமயான வீடுகலள தமம்படுே்துேல், 

தவலலகலள உருவாக்குேல் மற்றும் நீண்ட கால வணிக வளரெ்ச்ிலய உறுதி வெய்வேன் 

மூலம் காலநிலல-புே்திொலிே்ேனமான மலிவு வீடுகளுக்கான அணுகலல தமம்படுே்ேவும் 

உேவும். 

விலளயாட்டு 

எஃப்ஐஎெ ்ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் தகாப்லபக்கான 18 தபர ்வகாண்ட இந்திய அணியின் 

தகப்டனாக ஹரம்ன்ப்ரேீ் சிங் நியமிக்கப்பட்டார.் ஒடிொவின் புவதனஸ்வர-்ரூரத்கலாவில் 

2023 ஜனவரி 13 முேல் 29 வலர திட்டமிடப்பட்ட FIH ஆண்கள் உலகக் தகாப்லபக்கான 

அணிலய ஹாக்கி இந்தியா அறிவிே்ேது. இந்ே நிகழ்ெச்ிக்கு அமிே் தராஹிோஸ் 

துலணதவந்ேராக இருப்பார.் ரூரத்கலாவில் புதிோக கட்டப்பட்ட பிரெ்ா முண்டா 

ஸ்தடடியே்தில் வமன் இன் ப்ளூ ேனது வோடக்க ஆட்டே்லே ஸ்வபயினுக்கு எதிராக 

விலளயாடுகிறது. 

எஸ்–400 

அடுே்ே ஆண்டு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரியில் எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு ஏவுகலண 

அலமப்பின் மூன்றாவது பலடப்பிரிலவ ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு வழங்கே் வோடங்கும். 

இந்தியா ஏற்கனதவ ேனது முேல் இரண்டு ஏவுகலண அலமப்பு பலடகலள லடாக் 

வெக்டார,் தமற்கு வங்கே்தின் தகாழி கழுே்து நலடபாலே மற்றும் முழு வடகிழக்கு 

பகுதியிலும் தராந்துப் பணியில் ஈடுபடுேத்ியுள்ளது. S-400 வான் பாதுகாப்பு 

ஏவுகலணகளின் ஐந்து பலடப்பிரிவுகலள வாங்குவேற்கான மூன்று வருட ₹35,000 தகாடி 

ஒப்பந்ேே்திற்கு இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்புக் வகாண்டுள்ளன. 

அனிஷ் தோப்பானி, 

ோய்லாந்தின் தநான்ேபுரியில் நலடவபற்ற ஆசிய ஜூனியர ்தபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் இந்திய வீரர ்அனிஷ் தோப்பானி 15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான பிரிவில் 

வவள்ளிப் பேக்கம் வவன்றார.் அனிஷ் ஆடவர ்ஒற்லறயர ்பிரிவு இறுதிப் தபாட்டியில் சீன 

லேதபயின் சுங்-ஹ்சியாங் யீக்கு எதிராக தோல்வியலடந்து வவள்ளிப் பேக்கேல்ேே் 

தீரே்ே்ார.் இந்தியாவின் 17 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கள் இரட்லடயரக்ளான அரஷ்் முகமது 

மற்றும் ென்ஸ்கர ்ஸ்ரஸ்வே் ஆகிதயார ்வவள்ளிப் பேக்கம் வவன்றனர.் 
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ஆரப்ிஐ 

இன்சூரன்ஸ் துலறயில் இந்திய வம்ொவளிலயெ ்தெரந்்ே மூேே் வீரரான சுஷ்மிோ சுக்லா, 

நியூயாரக்்கின் வபடரல் ரிெரவ்் வங்கியின் முேல் துலணே் ேலலவர ்மற்றும் ேலலலம 

இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் இந்ே நியமனேத்ிற்கு நியூயாரக்்கின் 

வபடரல் ரிெரவ்் அலமப்பின் ஆளுநரக்ள் குழு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. அவர ்மாரெ் ்2023 

முேல் துலணே் ேலலவர ்மற்றும் ேலலலம இயக்க அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார ்

உலக வங்கி 

கிதரட்டர ்வென்லன காரப்்பதரஷன் மூலம் 'பாலினம் ொரந்்து வெயல்படும் நகரப்்புற 

இயக்கம் மற்றும் வபாது இடங்கலள இயக்குேல்' அடிப்பலடயிலான பாலின 

கருவிேவ்ோகுப்பு வோடங்கப்பட்டது. உலக வங்கி மற்றும் வென்லன மாநகரப் 

தபாக்குவரே்துக் கழகம் இலணந்து நடேத்ிய அமரவ்ில் இந்ே கருவிேவ்ோகுப்பு 

வவளியிடப்பட்டது. இது இயக்கம் மற்றும் நகர வடிவலமப்லபெ ்சுற்றியுள்ள பாலின 

சிக்கல்கலள முன்னிலலப்படுே்துவலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

'ெரவ்தேெ ஊழல் எதிரப்்பு தினம் 

'ஊழலுக்கு எதிராக உலலக ஒன்றிலணே்ேல்' என்ற கருப்வபாருளில், ெரவ்தேெ ஊழல் 

எதிரப்்பு தினம் டிெம்பர ்9 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2022 ெரவ்தேெ ஊழல் எதிரப்்பு 

தினம் (IACD) ஊழல் எதிரப்்பு மற்றும் அலமதி, பாதுகாப்பு மற்றும் வளரெ்ச்ி ஆகியவற்றுக்கு 

இலடதயயான முக்கியமான வோடரல்ப முன்னிலலப்படுேே் முயல்கிறது. ஊழலுக்கு 

எதிரான ஐநா மாநாட்டின் (UNCAC) இருபோம் ஆண்டு வோடக்கே்லேயும் இது குறிக்கிறது. 

CPN 

தநபாள ஜனாதிபதி பிே்யா தேவி பண்டாரி, தநபாளே்தின் புதிய பிரேமராக சிபிஎன்-

மாதவாயிஸ்ட் லமயே்தின் ேலலவர ்புஷ்ப கமல் ேஹால் 'பிரெந்ோ'லவ நியமிேே்ார.் 

அரசியலலமப்பின் 76வது பிரிவு 2ன் படி தநபாளே்தின் பிரேமராக பிரெண்டா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் சுழற்சி முலறயில் அரொங்கேல்ே வழிநடே்ே பிரெண்டாவுக்கும் 

ஒலிக்கும் இலடதய புரிந்துணரவ்ு ஏற்பட்டுள்ளது. 

அண்டாரட்ிகா 

புதிய ஆராய்ெச்ியின்படி, தபரரெர ்வபன்குயின்கள் உட்பட அண்டாரட்ிகாவின் பூரவ்ீக 

இனங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அழிந்துதபாகும் அல்லது 2100 வாக்கில் வபரிய 

மக்கள்வோலக குலறயும் அபாயே்தில் உள்ளது. இது ேற்தபாலேய புவி 

வவப்பமயமாேலின் பாலேகள் காரணமாகும். 12 நாடுகலளெ ்தெரந்்ே விஞ்ஞானிகள், 

பாதுகாவலரக்ள் மற்றும் வகாள்லக வகுப்பாளரக்ளால் இந்ே ஆய்வு நடேே்ப்பட்டது. 

தபரரெர ்வபங்குவின்கலள அழிந்துதபாகும் அபாயே்தில் உள்ள அண்டாரட்ிக் இனங்களாக 

அலடயாளம் கண்டுள்ளது, அலேே் வோடரந்்து மற்ற கடல் பறலவகள் மற்றும் உலரந்்ே 

மண் நூற்புழுக்கள் உள்ளன. 

CEPA 

இந்தியாவும் வங்காளதேெமும் சுேந்திர வரே்்ேக உடன்படிக்லகக்கான (FTA) 

தபெச்ுவாரே்ல்ேலய முன்கூட்டிதய வோடங்க ஒப்புக்வகாண்டன. வரே்்ேகம் மற்றும் 

வோழில்துலற அலமெெ்ர ்பியூஷ் தகாயல் மற்றும் வங்காளதேெ அலமெெ்ர ்திப்பு முன்ஷி 

இலடதய நடந்ே ெந்திப்பில் இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இரு நாடுகளும் வரே்ே்க 

உடன்படிக்லகயின் ொே்தியக்கூறுகலள ஆராய ஒப்புக்வகாண்டலேயடுே்து, விரிவான 
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வபாருளாோர கூட்டு ஒப்பந்ேம் (CEPA) பற்றிய ஒரு கூட்டு ொேத்ியக்கூறு ஆய்வு 

தமற்வகாள்ளப்பட்டது. இந்தியாவுக்கும் வங்காளதேெே்துக்கும் இலடயிலான இருேரப்பு 

வரே்்ேகம் 2021-22ல் 18.2 பில்லியன் அவமரிக்க டாலரக்ளாக அதிகரிே்துள்ளது. 

சிபிஐசி 

மே்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம் (CBIC) சுங்கம், மே்திய கலால் மற்றும் 

தெலவ வரி தீரவ்ு ஆலணயேல்ே அலமே்துள்ளது. இது சுங்கெ ்ெட்டம், மே்திய கலால் 

ெட்டம் மற்றும் தெலவ வரி விதிகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட தஷா-காஸ் தநாட்டீஸ்கலள 

தீரே்்து லவப்பலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்ே நடவடிக்லக பலழய மலறமுக 

வரி முலறயின் கீழ் வழக்குகலள விலரவாக தீரப்்பலே உறுதி வெய்யும். 

ேமிழக முேல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின், மாநிலம் முழுவதும் துப்புரவு பணியாளரக்ள் 

தமம்பாட்டுே் திட்டேல்ே வோடங்கி லவே்து, பாதுகாப்பு உபகரணங்கலள வழங்கினார.் 

துப்புரவு பணியாளரக்லள கண்டறிய கணக்வகடுப்பு நடேே்ப்பட்டு, வமாலபல் 

வெயலியில் விவரங்கள் பதிதவற்றம் வெய்யப்படும். முேற்கட்டமாக, ஐந்து நகரப்்புற 

உள்ளாட்சி அலமப்புகளில் இே்திட்டம் வெயல்படுேே்ப்பட்டு, மற்ற அலனே்து உள்ளாட்சி 

அலமப்புகளுக்கும் விரிவுபடுே்ேப்படும். 

2026 

மேத்ிய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிெக்தி அலமெெ்கம் தமற்கூலர தொலார ்

திட்டே்லே மாரெ் ்31, 2026 வலர நீட்டிே்துள்ளது. இேன் மூலம், திட்டே்திற்கான இலக்லக 

அலடயும் வலர திட்டே்தின் கீழ் மானியம் கிலடக்கும். தநஷனல் தபாரட்்டலில் 

விண்ணப்பிப்பேற்கான கட்டணம் அல்லது வநட்-மீட்டரிங் அல்லது தொேலனக்கான 

கூடுேல் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் எந்ேவவாரு விற்பலனயாளருக்கும் 

கூடுேல் கட்டணங்கலளெ ்வெலுே்ே தவண்டாம் என்று அலனே்து குடியிருப்பு 

நுகரத்வாரக்ளுக்கு அறிவுறுேே்ப்படுகிறாரக்ள். 

எம்.எல்.ஏ 

இமாெெ்ல பிரதேெேத்ின் அடுேே் முேல்வராக சுக்விந்ேர ்சிங் சுகு ெமீபே்தில் 

பேவிதயற்றார.் அவர ்நான்கு முலற எம்எல்ஏவாகவும், காங்கிரஸின் மாநில தேரே்ல் 

பிரொரக் குழுவின் ேலலவராகவும் இருந்ோர.் துலண முேல்வராக முதகஷ் 

அக்னிதஹாே்ரி தேரவ்ு வெய்யப்பட்டுள்ளார.் இமாெெ்ல பிரதேெ மாநில ெட்டெலப 

தேரே்லில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி வவற்றி வபற்றது 

30 

மே்திய ஜல் ெக்தி அலமெெ்ர ்கதஜந்திர சிங் வஷகாவே் மக்களலவயில் கூறியோவது: 

நதிகலள இலணக்கும் 30 கூறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. ஜல் ெக்தி அலமெெ்கேத்ின் கீழ் 

உள்ள தேசிய நீர ்தமம்பாட்டு நிறுவனம் (NWDA) தீபகற்ப நதிகளின் கூறுகளின் கீழ் 16 

இலணப்புகலளயும், தேசிய முன்தனாக்கு திட்டே்தின் (NPP) இமாலய கூறுகளின் கீழ் 14 

இலணப்புகலளயும் இலடப்பட்ட பகுதி பரிமாற்றே்திற்காக அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 

வகன்-வபட்வா நதி இலணப்பு திட்டே்திற்கு ₹44,605 தகாடி மதிப்பீட்டில் ₹39,317 தகாடி 

மே்திய ஆேரவுடன் ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அம்ரிே் பாரே் ஸ்தடஷன் திட்டம் 

வரும் ஆண்டுகளில் 1,000 சிறிய ரயில் நிலலயங்கலள நவீனமயமாக்க ரயில்தவ 

அலமெெ்கம் புதிய திட்டே்லே வகுே்துள்ளது. அம்ரிே் பாரே் ஸ்தடஷன் திட்டம் அேன் 
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நிலலய மறுதமம்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். முன்வமாழியப்பட்ட நிலலயங்களின் 

முக்கிய அம்ெங்களில் கூலர தமல் பிளாொக்கள், நீளமான இயங்குேளங்கள், தபலஸ்ட்-

வலஸ் டிராக்குகள் மற்றும் 5G இலணப்பு ஆகியலவ அடங்கும். 

ZUF 

மே்திய அரசும் மணிப்பூர ்அரொங்கமும் Zeliangrong United Front (ZUF) உடன் வெயல்பாடு 

நிறுேே் ஒப்பந்ேே்தில் லகவயழுே்திட்டுள்ளன. ZUF என்பது மணிப்பூலர ேளமாகக் 

வகாண்ட நாகா ஆயுேக் குழு ஆகும், இது Zeliangron நாகா பழங்குடியினருக்கு ேனி மாநிலம் 

தகாரி வருகிறது. இந்ே ஒப்பந்ேம் ஆயுேதமந்திய தபாராளிகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் மறு 

குடிதயற்றேல்ே நாடுகிறது. 

பூட்டான் 

இந்தியா-உேவியுடன் 720 வமகாவாட் மங்தடெச்ு நீரம்ின்ொரே் திட்டம் ெமீபே்தில் 

பூட்டானில் உள்ள Druk Green Power Corporation (DGPC) க்கு ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 

இே்திட்டே்தின் மூலம் இந்தியாவும் பூடானும் நான்கு வமகா நீர ்மின் திட்டங்கலள 

வவற்றிகரமாக முடிே்துள்ளன. இே்திட்டே்தின் துவக்கமானது பூட்டானின் மின் ஆற்றல் 

உற்பே்திே் திறலன 44 ெேவீேம் அதிகரிே்துள்ளது. 

நகர நிதி ேரவரிலெ 2022' 

மே்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அலமெெ்ர ்ெமீபே்தில் 

நகரங்களின் நிதி வெயல்திறன் மற்றும் அழகுபடுேே்லின் அடிப்பலடயில் புதிய ேரவரிலெ 

முலறக்கான வலரவு வழிகாட்டுேல்கலள வவளியிட்டார.் 'சிட்டி ஃலபனான்ஸ் ேரவரிலெ 

2022' நகரப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் வலிலமயின் அடிப்பலடயில் வளங்கலளே் 

திரட்டுேல், வெலவினெ ்வெயல்பாடுகள் மற்றும் நிதி நிரவ்ாக அலமப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் மதிப்பீடு வெய்து வவகுமதி அளிப்பலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

'சிட்டி பியூட்டி தபாட்டி' முன்முயற்சியானது, அழகான, புதுலமயான மற்றும் உள்ளடக்கிய 

வபாது இடங்கலள உருவாக்குவேற்கு நகரங்கள் மற்றும் வாரட்ுகளின் முயற்சிகலள 

அங்கீகரிப்பலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

என்எம்எம்எஸ் 

தேசிய வமாலபல் கண்காணிப்பு வமன்வபாருள் (NMMS) வெயலி 2021 இல் ஊரக வளரெ்ச்ி 

அலமெெ்கே்ோல் வோடங்கப்பட்டது. மகாே்மா காந்தி தேசிய ஊரக தவலல உறுதிே் 

திட்டே்தின் (MGREGS) கீழ் பணிபுரியும் வோழிலாளரக்ளின் வருலகலய டிஜிட்டல் 

முலறயில் பதிவு வெய்வது ஜனவரி 1, 2023 முேல் உலகளாவியோக மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

வருலகப்பதிவு தேசிய வமாலபல் கண்காணிப்பு வமன்வபாருள் (NMMS) வமாலபல் 

பயன்பாடு மூலம் லகப்பற்றப்பட்டது. 

ஐ.ஐ.டி 

இந்திய வோழில்நுட்பக் கழகம் வமட்ராஸ் (ஐஐடி வமட்ராஸ்) ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கடல் 

அலலகளில் இருந்து மின்ொரம் ேயாரிக்கக்கூடிய 'ஓஷன் தவவ் எனரஜ்ி கன்வவரட்்டலர' 

உருவாக்கியுள்ளனர.் ேமிழகே்தின் தூே்துக்குடி கடற்கலரயிலிருந்து 6 கிமீ வோலலவில் 

உள்ள இடே்தில் இந்ே ொேனம் நிறுேே்ப்பட்டது. அடுே்ே மூன்று ஆண்டுகளில் கடல் 

அலலகளில் இருந்து 1 வமகாவாட் மின்ொரேல்ே உற்பே்தி வெய்வலே இந்ே ொேனம் 

இலக்காகக் வகாண்டுள்ளது. 

ஜப்பான் 
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ஜப்பானிய ஸ்டாரட்்-அப் ஐஸ்தபஸ் இன்க், ஸ்தபஸ்எக்ஸின் உேவியுடன் நாட்டின் முேல் 

மூன் மிஷலன அறிமுகப்படுே்தியது. ஸ்தபஸ்எக்ஸ் ஃபால்கன் 9 ராக்வகட் மூலம் இரண்டு 

தராவரக்ள் மற்றும் தபதலாலட ஏற்றிெ ்வென்ற ஜப்பானிய லூனார ்தலண்டர.் நிலவில் 

ேலரயிறங்கிய முேல் வணிக விண்கலமாகவும் இது அலமந்ேது. ஹகுதடா-ஆர ்

தலண்டரின் ஏவுேல் முேலில் நவம்பர ்2022 இன் இறுதியில் திட்டமிடப்பட்டது 

1363 

சுற்றுலா அலமெெ்கமானது 1800111363 என்ற இலவெ எண்ணில் அல்லது 1363 என்ற 

சுருக்கக் குறியீட்டில் 24x7 பல வமாழி சுற்றுலாே் ேகவல்-உேவி எண்லண அலமே்துள்ளது. 

10 ெரவ்தேெ வமாழிகள் (வஜரம்ன், பிரஞ்சு, ஸ்பானிஷ், இே்ோலியன் உள்ளிட்ட 12 

வமாழிகளில் வஹல்ப்லலன் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. , தபாரே்்துகீசியம், ரஷ்யன், சீனம், 

ஜப்பானியம், வகாரியன் மற்றும் அரபு), இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகியலவ உள்நாட்டு 

மற்றும் வவளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இந்தியாவில் பயணம் வெய்வது மற்றும் 

இந்தியாவில் பயணம் வெய்யும் தபாது துன்பே்தில் இருக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு 

வழிகாட்டுேல் வோடரப்ான ேகவல்கலள வழங்குகின்றன. 

அரவிந்ேர ்

பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி டிெம்பர ்13 அன்று ஸ்ரீ அரவிந்ேரின் 150வது பிறந்ேநாலள 

நிலனவுகூரும் நிகழ்ெச்ியில் கிட்டேே்ட்ட பங்தகற்றார.் புதுெத்ெரி கம்பன் கலல ெங்கே்தில் 

ஆொதி கா அமிரே் மதஹாேஸ்வ் என்ற வபயரில் நிகழ்ெச்ி நடக்கிறது. ஸ்ரீ அரவிந்ேரின் 

நிலனவாக ஒரு நிலனவு நாணயம் மற்றும் ேபால் ேலலலயயும் பிரேமர ்வவளியிடட்ார.் 

அவர ்ஒரு இந்திய தேசியவாதி மற்றும் வந்தே மாேரம் தபான்ற வெய்திே்ோள்களின் 

ஆசிரியராக இருந்ோர.் பின்னர ்ஆன்மீக சீரத்ிருேே்வாதியாக மாறி புதுெத்ெரியில் 

அரவிந்ேர ்ஆசிரமேல்ே நிறுவினார.் 

ஐ.நா. ஐ.ஜி.எஃப் 

800 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிராட்தபண்ட் பயனரக்லளக் வகாண்ட உலகின் 

மிகப்வபரிய இலணக்கப்பட்ட நாடு இந்தியா என்று மின்னணு மற்றும் ேகவல் 

வோழில்நுட்பே் துலற இலண அலமெெ்ர ்ராஜீவ் ெந்திரதெகர ்அறிவிே்ோர.் 'இந்திய 

இன்டரவ்நட் கவரன்ன்ஸ் ஃதபாரம் 2022' இன் தபாது, 'பாரேேல்ே தமம்படுே்துவேற்கான 

வோழில்நுட்பே்லே தமம்படுே்துேல்' என்ற கருப்வபாருளில் இந்ே அறிவிப்பு 

வவளியிடப்பட்டது. இது UN இலணய ஆளுலக மன்றே்துடன் (UN-IGF) வோடரப்ுலடய ஒரு 

முயற்சியாகும். 

ஐஐஎஸ்சி 

இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) அறிவியல் 20 (S20)க்கான வெயலகமாக 

வபயரிடப்பட்டுள்ளது, இது G20 இன் குழுக்களில் ஒன்றாகும். G20 இந்தியாவால் ேலலலம 

வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் 2023 இல் S20 இன் கருப்வபாருள் 'புதுலமயான மற்றும் 

நிலலயான வளரெ்ச்ிக்கான சீரக்ுலலக்கும் அறிவியல்'. இந்தியாவின் பல்தவறு பகுதிகளில் 

ஆண்டு முழுவதும் விவாேங்கள் நலடவபறும். 

ஏடிபி 

இந்திய அரசும் ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கியும் (ADB) ேமிழ்நாட்டில் நகரப்்புற தெலவகலள 

தமம்படுேே் 125 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்கடனில் லகவயழுே்திட்டன. ேமிழ்நாடு 

நகரப்்புற முேன்லம முேலீட்டுே் திட்டம், மாநிலே்தில் மூன்று நகரங்களில் காலநிலல-

ோக்கக்கூடிய கழிவுநீர ்தெகரிப்பு மற்றும் சுே்திகரிப்பு மற்றும் வடிகால் மற்றும் நீர ்
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வழங்கல் அலமப்புகலள உருவாக்க முயல்கிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில் ADB ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டே்திற்கான USD 500 மில்லியன் மல்டி-டிராஞ்ெ ்நிதி வெதியின் (MFF) 

மூன்றாவது மற்றும் கலடசி ேவலண இதுவாகும். 

MYAS 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் வோழில்நுட்ப அலமெெ்கம் (MeitY) பண அபாயங்களுடன் 

ஆன்லலன் தகமிங் வோடரப்ான விஷயங்களுக்கான தநாடல் அலமெெ்கமாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இலளஞர ்விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயாட்டு அலமெெ்கம் (MYAS) 

ஸ்தபாரட்்லஸ ஒழுங்குபடுே்தும் பணிலய தமற்வகாண்டுள்ளது (வீடிதயா தகம்கள் பணம் 

ெம்பந்ேப்பட்டேல்ல). இந்தியாவின் தகமிங் ெந்லே ேற்தபாது 2.6 பில்லியன் அவமரிக்க 

டாலரக்ளாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் 2027 ஆம் ஆண்டுக்குள் 8.6 பில்லியன் டாலர ்

மதிப்புலடயோக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

ஐஐஎஸ்சி 

இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), ARTPARK (AI மற்றும் தராதபாட்டிக்ஸ் வோழில்நுட்ப பூங்கா) 

மற்றும் கூகுள் ஆகியலவ 'திட்ட வாணி' முன்முயற்சிக்காக ஒன்றாக இலணந்துள்ளன. 

டிஜிட்டல் திட்டம் 773 மாவட்டங்களில் சுமார ்ஒரு மில்லியன் மக்களின் தபெச்ுே் 

வோகுப்புகலள தெகரிே்து இந்தியாவின் வமாழிப் பன்முகேே்ன்லமலய 

வலரபடமாக்குவலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்ேே் திட்டமானது 150,000 மணிதநர 

தபெல்ெ பதிவு வெய்வலே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது, இதில் ஒரு பகுதி உள்ளூர ்

ஸ்கிரிப்ட்களில் படிவயடுக்கப்படும். ோனியங்கி தபெச்ு அங்கீகாரம், தபெச்ு முேல் தபெச்ு 

வமாழிவபயரப்்பு மற்றும் இயல்பான வமாழி புரிேல் ஆகியவற்றின் வளரெ்ச்ிலய 

அதிகரிப்பதே குறிக்தகாள். 

ஆரப்ிஐ 

ேக்்ஷ என்பது இந்திய ரிெரவ்் வங்கியால் (ஆரப்ிஐ) பராமரிக்கப்படும் தமம்பட்ட 

தமற்பாரல்வ தமலாண்லம அலமப்பாகும். ரிெரவ்் வங்கி ெமீபே்தில் ஜனவரி 1, 2023 அன்று 

பணம் வெலுே்தும் தமாெடி அறிக்லக வோகுதிலய ேக்ஷுக்கு மாற்றுவோக அறிவிே்ேது. 

இந்ே நடவடிக்லக அறிக்லகயிடலல ஒழுங்குபடுே்துேல், வெயல்திறலன தமம்படுே்துேல் 

மற்றும் கட்டண தமாெடி தமலாண்லம வெயல்முலறலய ோனியங்குபடுே்துேல் 

ஆகியவற்லற தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

ஐஓஏ 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கே்தின் (IOA) முேல் வபண் ேலலவராக பழம்வபரும் ேடகள 

வீராங்கலன PT உஷா தேரந்்வேடுக்கப்பட்டார.் அவர ்பலமுலற ஆசிய விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளில் ேங்கப் பேக்கம் வவன்றவர ்மற்றும் 1984 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 400 

மீட்டர ்ேலட ஓட்டம் இறுதிப் தபாட்டியில் நான்காவது இடே்லேப் பிடிே்ேவர.் 58 வயோன 

ேடகள வீரர ்வாக்வகடுப்பில் உயர ்பேவிக்கு தபாட்டியின்றி தேரந்்வேடுக்கப்பட்டோக 

அறிவிக்கப்பட்டார.் உெெ்நீதிமன்றே்ோல் நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுவபற்ற நீதிபதி எல் 

நாதகஸ்வர ராவ் தமற்பாரல்வயில் தேரே்ல் நலடவபற்றது. 95 ஆண்டுகால வரலாற்றில் IOA 

க்கு ேலலலம ோங்கிய முேல் ஒலிம்பியன் மற்றும் முேல் ெரவ்தேெ பேக்கம் வவன்றவர ்

ஆவார.் 

முசிரிஸ் லபனாதல' 

வகாெச்ி முசிரிஸ் லபனாதலயின் ஐந்ோவது பதிப்லப தகரள முேல்வர ்பினராயி விஜயன் 

வோடங்கி லவே்ோர.் 'எங்கள் பாரல்வயில் லம மற்றும் வநருப்பு ஓட்டம்' என்ற 
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கருப்வபாருளில் லபனாதல நடே்ேப்படும். நான்கு மாேங்கள் நீடிக்கும் கலலக் 

வகாண்டாட்டம் பல விவாேங்கள், நிகழ்ெச்ிகள் மற்றும் திலரப்படே் திலரயிடல்கலளக் 

காண திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுமார ்40 வவவ்தவறு நாடுகலளெ ்தெரந்்ே 90 கலலஞரக்ளின் 

200 க்கும் தமற்பட்ட முக்கிய கலலப் பலடப்புகலள இந்ே லபனாதல காட்சிப்படுே்துகிறது. 

என்.டி.சி 

ராஜ்யெபா, எரிெக்தி பாதுகாப்பு (திருேே்ம்) மதொோலவ நிலறதவற்றியது, இது 

புலேபடிவமற்ற ஆற்றல் மூலங்கலள கட்டாயப்படுே்ேவும் மற்றும் இந்தியாவில் 

உள்நாட்டு காரப்ன் ெந்லேலய நிறுவவும். இது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் 

காரப்ன் அடரே்்திலய 45 ெேவிகிேம் குலறக்கும் இலக்லக இந்தியா அலடய உேவும். இந்ே 

இலக்கு இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தேசிய அளவில் தீரம்ானிக்கப்பட்ட 

பங்களிப்புகளின் (NDC) ஒரு பகுதியாகும். 

SIES 

முன்னாள் துலண ஜனாதிபதி வவங்லகயா நாயுடுவுக்கு 25வது ஸ்ரீ ெந்திரதெகதரந்திர 

ெரஸ்வதி தேசிய விருது (SIES) வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பிரிவுகளில் விருது 

வபற்றவரக்ளில் தகரள ஆளுநர ்ஆரிப் முகமது கான், வோழிலதிபர ்ரே்ேன் டாடா, 

இருேயதநாய் நிபுணர ்மற்றும் பே்ம விபூஷன் விருது வபற்ற டாக்டர ்மாரே்ே்ாண்ட வரம்ா 

ெங்கரன் வலியநாேன், இந்திய அரசின் அறிவியல் ஆதலாெகர ்அஜய் சூே் மற்றும் பிரபல 

ஹரிகோ கலலஞர ்விொகா ஹரி ஆகிதயார ்அடங்குவர.் 

டிஎஸ்பிஎம் - நிவாஸ் 

பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி தமற்கு வங்கேத்ில் கிட்டே்ேட்ட ₹7,800 தகாடி மதிப்பிலான 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் அவர ்டாக்டர ்சியாமா பிரொே் முகரஜ்ி - தேசிய நீர ்

மற்றும் சுகாோர நிறுவனம் (DSPM - NIWAS) ஐயும் கிட்டே்ேட்ட திறந்து லவே்ோர.் இது 

நாட்டில் ேண்ணீர,் சுகாோரம் மற்றும் சுகாோரம் (WASH) ஆகியவற்றில் நாட்டின் உெெ் 

அலமப்பாக வெயல்படும், மே்திய, மாநில மற்றும் உள்ளூர ்அரொங்கங்களுக்கு ேகவல் 

மற்றும் அறிவின் லமயமாக வெயல்படும். 

ஆர.்வி.எம் 

இந்திய தேரே்ல் ஆலணயம், வீடட்ு புலம்வபயரந்்ே வோழிலாளரக்ளுக்காக வோலல 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரே்தின் (ஆரவ்ிஎம்) முன்மாதிரிலய உருவாக்கியுள்ளது. 

அரசியல் கட்சிகலள ஆரப்்பாட்டே்திற்கு அலழே்துள்ளது. வெயல்படுேே்ப்பட்டால், 

புலம்வபயரந்்ே வாக்காளரக்ள் ேங்கள் வாக்குரிலமலயப் பயன்படுே்ே ேங்கள் வொந்ே 

மாவட்டே்திற்குெ ்வெல்ல தவண்டிய அவசியமில்லல, தமலும் இது வாக்காளர ்பங்தகற்லப 

அதிகரிக்க ஒரு முக்கிய நடவடிக்லகயாக இருக்கும். 

நீலகிரி ோஹர ்

25.14 தகாடி வெலவில் மாநில விலங்கான நீலகிரி ோலரப் பாதுகாக்க ேமிழக அரசு 

உே்ேரவு பிறப்பிே்துள்ளது. இது நாட்டிதலதய முேல் நீலகிரி ேஹ்ர ்பாதுகாப்பு திட்டமாக 

கருேப்படுகிறது. இந்ே திட்டம் 2022-2027 வலரயிலான 5 வருட காலப்பகுதியில் 

வெயல்படுே்ேப்படும், தமலும் ேஹ்ரக்ளின் எண்ணிக்லகலய மதிப்பிடுவேற்கு 

ஒே்திலெக்கப்பட்ட ஆய்வுகள் உட்பட ஒரு உே்திலயப் பின்பற்றவும். ேஹ்ர ்ஒரு அழிந்து 

வரும் இனமாகும், இது இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1972 இன் அட்டவலண-I 

இன் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY TNPSC DEC NEWS 

43 PM IAS ACADEMY 
PM IAS – ERODE | COIMBATORE – 7373799495| www.pmias.in            CRERATIVE THOUGHT AND ACTION 

பிரம்தமாஸ் 

இந்திய விமானப்பலட (IAF) பிரம்தமாஸ் ஏர-்ஏவுகலணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட பதிப்லப 

வவற்றிகரமாக பரிதொதிே்ேது. இது ஒரு முன்னணி SU–30MKI விமானே்தில் இருந்து கப்பல் 

இலக்குக்கு எதிராக தொேலன வெய்யப்பட்டது. பிரம்தமாஸ் ஏர ்ஏவுகலணயின் 

நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பின் முேல் தொேலன தம 12 அன்று நடேே்ப்பட்டது. பிரம்தமாஸ் 

ஏவுகலணகள் இந்தியாவின் டிஆரட்ிஓ மற்றும் ரஷ்யாவின் 

மஷிதனாஸ்ட்தராவயனியாவால் நிறுவப்பட்ட கூட்டு நிறுவனமான பிரம்தமாஸ் 

ஏதராஸ்தபஸ் மூலம் வடிவலமக்கப்பட்டு, உருவாக்கப்பட்டு, ேயாரிக்கப்படுகின்றன.\ 

எம்.இ.எஸ் 

இந்திய ராணுவம் அகமோபாே் கான்ட் பகுதியில் ராணுவ வீரரக்ளுக்கு முேல் 3டி 

அெச்ிடப்பட்ட வீடுகலள வழங்கியுள்ளது. MiCoB பிலரதவட ்லிமிவடட் உடன் இலணந்து 

மிலிட்டரி இன்ஜினியரிங் ெரவ்ீெஸ் (MES) மூலம் அலவ கட்டப்பட்டுள்ளன. ேலரே்ேளம் 

மற்றும் ஒரு கட்டலமப்பு வகாண்ட குடியிருப்பு அலகு மலிவானது மட்டுமல்ல, குலறந்ே 

தநரே்தில் கட்டலமக்கப்படும். தகதரஜ் இடம் மற்றும் முேல் ேளே்துடன் கூடிய குடியிருப்புப் 

பிரிவின் கட்டுமானப் பணிகள் 12 வாரங்களில் முடிக்கப்பட்டன. 

ொரக்் 

பிராந்திய ஒே்துலழப்புக்கான வேற்காசிய ெங்கே்தின் (ொரக்்) பட்டய தினம் ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் டிெம்பர ்8 ஆம் தேதி அனுெரிக்கப்படுகிறது. 1985 இல் இந்ே நாளில், குழுவின் 

முேல் உெச்ிமாநாட்டின் தபாது, டாக்காவில் ொரக்் ொெனம் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. இந்ே 

ஆண்டு பிராந்திய குழுவின் 38 வது ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கிறது. ொரக்் 1985 முேல் 18 

உெச்ி மாநாடுகலள ஏற்பாடு வெய்துள்ளது. 

அரபு நாள் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் ஆறாவது அதிகாரப்பூரவ் வமாழியாக அரபு ஐ.நா. இந்ே 

ஆண்டு, உலக அரபு வமாழி தினே்தின் கருப்வபாருள் "மனிே நாகரிகம் மற்றும் 

கலாெெ்ாரே்திற்கு அரபு வமாழியின் பங்களிப்பு" என்போகும். 

'தேசிய நுகரத்வார ்உரிலமகள் தினம் 

இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுதோறும் டிெம்பர ்24ஆம் தேதி தேசிய நுகரத்வார ்உரிலமகள் 

தினமாக வகாண்டாடப்படுகிறது. இது தேசிய நுகரத்வார ்தினம் என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது. நுகரத்வார ்பாதுகாப்புெ ்ெட்டம் இந்தியக் குடியரசுே் ேலலவரின் 

ஒப்புேலலப் வபற்ற தேதியான டிெம்பர ்24, 1986 அன்று நிலனவுகூரப்படுகிறது. நுகரத்வார ்

ேங்கள் உரிலமகள் மற்றும் வபாறுப்புகள் குறிே்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுே்துவதே இந்ே 

நாளின் தநாக்கம். உலக நுகரத்வார ்உரிலம தினம் ஆண்டுதோறும் மாரெ் ்15 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

என்டிபிசி 

என்டிபிசி 150 வமகாவாட் மற்றும் 90 வமகாவாட் திறன் வகாண்ட தேவிதகாட் தொலார ்பிவி 

திட்டங்கலள ராஜஸ்ோனில் உள்ள வஜய்ொல்மரில் வெயல்படுே்தியுள்ளது. அலவ வணிகெ ்

வெயல்பாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இேன் மூலம், என்டிபிசியின் ேனி நிறுவப்பட்ட 

மற்றும் வணிகே் திறன் 58041 வமகாவாட்டாகவும், என்டிபிசியின் குழு நிறுவப்பட்ட மற்றும் 

வணிகே் திறன் 70656 வமகாவாட்லட எடட்ியுள்ளது. 
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