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என்.எஸ்.எஸ் 

அமெரிக்கா சமீபதத்ில் தனது ததசிய பாதுகாப்பு வியூகதத்த (என்எஸ்எஸ்) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதனத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளுெ் 'தகால்ட்வாட்டர-்

நிக்தகால்ஸ் டிபாரட்்மெண்ட் ஆஃப் டிஃமபன்ஸ் ரஆீரக்தனதசஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1986' மூலெ் 

தங்கள் NSS-ஐ மவளிக்மகாண்டு வருவதற்கு கட்டாயப்படுதத்ப்பட்டுள்ளனர.் இந்த 

மூதலாபாயெ் ததசிய பாதுகாப்பு குறிதத் நிரவ்ாகத்தின் பாரத்வதய சட்டென்றத்திற்கு 

மதரிவிப்பதத தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. தஜா பிடனின் நிரவ்ாகெ் ததசிய பாதுகாப்பு 

வியூகெ், அணு நிதல ஆய்வு ெற்றுெ் ஏவுகதண பாதுகாப்பு ஆய்வு ஆகியவற்தறயுெ் 

மவளியிட்டது. 

தொரப்ி பாலெ் 

தொரப்ியில் உள்ள ெசச்ு ஆற்றில் 135 ஆண்டுகள் பழதெயான மதாங்கு பாலெ் இடிந்து 

விழுந்ததில் 40 மபண்கள் ெற்றுெ் 34 குழந்ததகள் உட்பட 140 தபர ்உயிரிழந்தனர.் ெசச்ு 

ஆற்றில் 754-அடி பாலெ் 19 ஆெ் நூற்றாண்டில் ஆங்கிதலயர ்ஆட்சியின் தபாது 

கட்டப்பட்டது. பழுதுபாரப்்பு ெற்றுெ் சீரதெப்புப் பணிகளுக்காக ஏழு ொதங்களுக்குெ் 

தெலாக மூடப்பட்டு, மீண்டுெ் திறக்கப்பட்ட நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு அது சரிந்தது. இது 

ஜுல்தடா புல் (ஸ்விங்கிங் பாலெ்) எனப்படுெ் பிரபலொன சுற்றுலாதத்லொகுெ். 

'டிஆரட்ிஓ 

இந்திய அரசின் பாதுகாப்பு அதெசச்கெ், இந்திய மதாழில்நுட்ப நிறுவனொன ரூரக்்கியில் 

(ஐஐடி ரூரக்்கி) 'டிஆரட்ிஓ இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா-மசன்டர ்ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்' (DIA-CoE) 

அதெக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த வசதி DRDO, இந்திய அரசாங்கத்திடெ் இருந்து நிதி 

உதவி மபறுெ். முக்கிய ஆராய்சச்ி பகுதிகள், பாதுகாப்பு பயன்பாடுகளுக்கான ஸ்ொரட்் 

உள்கட்டதெப்பு ெற்றுெ் கடினப்படுதத்ப்பட்ட கட்டதெப்புகள், ஆற்றல் தசமிப்பு 

சாதனங்கள், நிலசச்ரிவு, பனி ெற்றுெ் பனிசச்ரிவு ஆய்வுகள், பல்ஸ்டு தலசர ்ெற்றுெ் 

ஸ்மபஷாலிட்டி ஃதபபர ்தபான்றதவ. 

விஜிமலன்ஸ் விழிப்புணரவ்ு வாரெ் 2022 

ெதறந்த சரத்ார ்வல்லபாய் பதடலின் பிறந்தநாள் (அக்தடாபர ்31) வருெ் வாரத்தில் ெத்திய 

விஜிமலன்ஸ் கமிஷன் (சிவிசி) விஜிமலன்ஸ் விழிப்புணரவ்ு வாரத்ததக் கதடப்பிடிக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு, 2022 ஆெ் ஆண்டு அக்தடாபர ்31 ஆெ் தததி முதல் நவெ்பர ்6 ஆெ் தததி வதர, 

'ஊழலற்ற இந்தியா வளரந்்த ததசத்திற்கு' என்ற கருப்மபாருளில் விழிப்புணரவ்ு வாரெ் 

கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. முன்னதாக, CVC மூன்று ொத பிரசச்ாரதத்த முன்மனடுதத்து. 

RBI சட்டெ் 

RBI சட்டத்தின் 45ZN பிரிவின் கீழ், ெத்திய வங்கியானது, மதாடரந்்து மூன்று 

காலாண்டுகளுக்கு பணவீக்க இலக்தக பராெரிக்கத் தவறினால், அது எடுக்குெ் 

காரணங்கள் ெற்றுெ் தீரவ்ு நடவடிக்தககதள விளக்கி ஒரு அறிக்தகதய அரசாங்கத்திடெ் 

செரப்்பிக்க தவண்டுெ். 2016 இல் பணவியல் மகாள்தக கட்டதெப்தப 

நதடமுதறப்படுத்திய பின்னர ்முதல் முதறயாக, ெத்திய வங்கி நாணயக் மகாள்தகக் 

குழுவின் (MPC) சிறப்புக் கூட்டத்திற்கு அதழப்பு விடுத்துள்ளது. ஜனவரி 2022 முதல் 

மதாடரச்ச்ியாக மூன்று காலாண்டுகளுக்கு சில்லதற பணவீக்க விகிதெ் ஆறு சதவீத 

இலக்தக விட அதிகொக இருப்பதால், அது அரசாங்கத்திடெ் அறிக்தக செரப்்பிக்குெ். 

ெருத்துவ சாதன பூங்கா 
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இொசச்லப் பிரததசெ் (எசப்ி) நலாகரில் ெருத்துவ சாதன பூங்காவிற்கு பிரதெர ்(பிரதெர)் 

நதரந்திர தொடி அடிக்கல் நாட்டினார ்(எசப்ி) பூங்கா சுொர ்350 தகாடி ரூபாய் மசலவில் 

கட்டப்பட உள்ளது. மொத்த ெருந்து பூங்காவிற்கு ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூன்று 

ொநிலங்களில் ஹிொசச்ல பிரததசமுெ் ஒன்று. ெருத்துவ சாதனங்கள் பூங்காவிற்கு 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட நான்கு ொநிலங்களில் ஹிொசச்லப் பிரததசமுெ் ஒன்று ெற்றுெ் 

நலகர ்ெருத்துவ சாதனப் பூங்கா இதன் ஒரு பகுதியாகுெ். 

விடா V1' 

நாட்டின் மிகப்மபரிய இரு சக்கர வாகன தயாரிப்பு நிறுவனொன Hero MotoCorp தனது 

முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான VIDA V1 ஐ அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலெ் மின்சார வாகனப் 

பிரிவில் நுதழந்துள்ளது. VIDA V1 ஆனது Bajaj Chetak, TVS iQube, Ather Energy, Hero Electric, Ola 

Electric தபான்றவற்றுடன் தபாட்டியிடுெ். Hero Motocorp அமெரிக்காதவ தளொகக் மகாண்ட 

ஜீதரா தொட்டாரத்சக்கிள்களில் 60 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரக்தள முதலீடு மசய்வதாக 

அறிவித்தது. ஏற்கனதவ ஏதர ்எனரஜ்ியில் பங்கு உள்ளது. 

சிவில் உரிதெகளுக்கான தெயெ் 

சரவ்ததச தசாலார ்கூட்டணியின் ஐந்தாவது சட்டசதப இந்தியாவால் அக்தடாபர ்17–20, 

2022 அன்று புது தில்லியில் நடத்தப்பட உள்ளது. ெத்திய மின்சாரெ் ெற்றுெ் புதிய ெற்றுெ் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதெசச்ர ்ஆர.்தக.சிங் ISA இன் ஐந்தாவது சட்டசதபக்கான 

திதரசச்ீதலதய மவளியிட்டார.் ஐஎஸ்ஏ தபரதவயின் ததலவர ்பதவிதய இந்தியா 

மகாண்டுள்ளது. ஐந்தாவது சட்டென்றெ் மூன்று முக்கியொன பிரசச்ிதனகளில் ISA இன் 

முக்கிய முயற்சிகள் பற்றி விவாதிக்குெ்: ஆற்றல் அணுகல், ஆற்றல் பாதுகாப்பு ெற்றுெ் 

ஆற்றல் ொற்றெ். 

உலக பருத்தி தினெ் 2022' 

'உலக பருத்தி தினெ்' அக்தடாபர ்7 அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு சரவ்ததச 

நிகழ்வின் மூன்றாெ் ஆண்டு மகாண்டாட்டத்ததக் குறிக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு 

ெற்றுெ் தவளாண்தெ அதெப்பின் (FAO) படி, 'உலக பருத்தி தினெ் 2022' இன் கருப்மபாருள் 

'பருத்திக்கு சிறந்த எதிரக்ாலதத்த மநசவு மசய்தல்' என்பதாகுெ். UNCTAD ெற்றுெ் சரவ்ததச 

வரத்்தக தெயெ் (ITC) 'பருத்தி-4' நாடுகளுக்கு உதவி வழங்க முன்முயற்சிதயத் 

மதாடங்கியது: மபனின், புரக்ினா பாதசா, சாட் ெற்றுெ் ொலி. 

மதாழில்துதற ொநாடு 4.0' 

ெத்திய கனரக மதாழில்துதற அதெசச்ர ்டாக்டர ்ெதகந்திர நாத் பாண்தட, தகவாடியா 

குஜராத்தில், 'மதாழில் 4.0: சவால்கள் ெற்றுெ் முன்தனாக்கி மசல்லுெ் ொநாடு' என்ற 

ொநாட்தட துவக்கி தவத்தார.் டிஜிட்டல் உற்பத்தி மசயல்முதறகதள பின்பற்றுவதற்குெ், 

மதாழில்துதறயில் ஆட்தடாதெஷன் ெற்றுெ் புதுதெகதள தெெ்படுத்துவதற்குெ் நாட்டில் 

மதாழில்துதற துதறகளுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துவதத தநாக்கொகக் மகாண்டது 

இந்த ொநாடு. இந்த நிகழ்சச்ியில் 'ொடல் ஸ்ொரட்் ஃதபக்டரி ெற்றுெ் அமசஸ்மென்ட் 

டூல்ஸ்' திறந்து தவக்கப்பட்டது 

'இந்தியா மகெ் 2022' 

'விஷன் 2030: ரசாயனங்கள் ெற்றுெ் மபட்தரா மகமிக்கல்கள் இந்தியாதவக் கட்டதெக்குெ்' 

என்ற கருப்மபாருளுடன், புதுதில்லியில் உள்ள பிரகதி தெதானத்தில் இந்திய மகெ் 2022ஐ 

ெத்திய ரசாயனெ் ெற்றுெ் உரங்கள் அதெசச்ர ்டாக்டர ்ென்சுக் ொண்டவியா மதாடங்கி 

தவத்தார.் இந்திய வரத்த்க ெற்றுெ் மதாழில்துதற கூட்டதெப்புடன் (FICCI) இதணந்து 
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INDIA CHEM இன் 12வது பதிப்பு ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 2021-22 ஆெ் ஆண்டிற்கான 

இந்தியாவின் ரசாயனங்கள் ஏற்றுெதி 29,296 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக சாததன 

பதடத்துள்ளது. 

EMC 

மின்னணுவியல் ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அதெசச்கெ், ெகாராஷ்டிராவில் புதனவுக்கு 

அருகில் உள்ள ரஞ்சன்கான் மூன்றாெ் கட்டத்தில் அதெக்கப்படவுள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெனுஃதபக்சச்ரிங் கிளஸ்டருக்கு (EMC) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

மதாகுப்பின் திட்டச ்மசலவு 492.85 தகாடி ரூபாய். மநாய்டா, திருப்பதி, கரந்ாடகா ெற்றுெ் 

தமிழ்நாட்டில் EMCகள் உள்ளன, அங்கு பல ததசிய நிறுவனங்கள் ெற்றுெ் இந்திய ஸ்டாரட்்-

அப்கள் தங்கள் அலகுகதள நிறுவியுள்ளன. 

'ததசிய ஒற்றுதெ தினெ் 

சரத்ார ்வல்லபாய் பதடலின் பிறந்தநாதள நிதனவுகூருெ் வதகயில் 'ததசிய ஒற்றுதெ 

தினெ் அல்லது ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ்' அனுசரிக்கப்படுகிறது. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 

இந்தியாவின் முதல் உள்துதற அதெசச்ராகப் பணியாற்றிய பதடல், 550க்குெ் தெற்பட்ட 

செஸ்தானங்கதள ஒன்றிதணப்பதற்கான தனது முயற்சிகளுக்காக 'இந்தியாவின் 

இருெ்பு ெனிதர'் என்றுெ் அதழக்கப்படுகிறார.் இந்த ஆண்டு சரத்ார ்வல்லபாய் பதடலின் 

147வது ஆண்டு நிதனவு தினெ் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஆரப்ிஐ 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (ஆரப்ிஐ) மொத்த விற்பதனப் பிரிவுக்கான ெத்திய-வங்கி-ஆதரவு 

டிஜிட்டல் ரூபாய்க்கான தபலட்தட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ெத்திய வங்கியின் டிஜிட்டல் 

கரன்சியின் மசயல்பாடு-மொத்த விற்பதன (e ₹–W) தபலட்' என்ற ததலப்பில் ரிசரவ்் 

வங்கி இததன அறிவித்துள்ளது. ஸ்தடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, தபங்க் ஆஃப் பதராடா, 

யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா, மெசட்ிஎஃப்சி வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி, தகாடக் 

ெஹிந்திரா வங்கி, மயஸ் வங்கி, ஐடிஎஃப்சி ஃபரஸ்்ட் தபங்க் ெற்றுெ் எசஎ்ஸ்பிசி ஆகிய 

ஒன்பது வங்கிகள் தபலட்டாக ததரவ்ு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

'மெங்டியன்' 

சீனா தற்தபாது கட்டப்பட்டு வருெ் விண்மவளி நிதலயத்தின் ஒரு பகுதியாக மெங்டியன் 

என்ற ஆய்வக மதாகுதிதய சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. இரண்டாவது ஆய்வகக் கூறு 

லாங் ொரச்-்5B Y4 ஆல் மதாடங்கப்பட்டது, தெலுெ் இது தெக்தரா கிராவிட்டிதயப் 

படிக்கவுெ் திரவ இயற்பியல், மபாருள் அறிவியல், எரிப்பு அறிவியல் ெற்றுெ் அடிப்பதட 

இயற்பியல் ஆகியவற்றில் தசாததனகதள தெற்மகாள்ளவுெ் பயன்படுதத்ப்படுெ். 

உயிரியல் ெற்றுெ் விண்மவளி வாழ்க்தக அறிவியலில் கவனெ் மசலுத்திய மவன்டியன் 

ஆய்வகெ் முன்பு அனுப்பப்பட்டது. 

உலக ெனநல தினெ் 2022' 

உலகெ் முழுவதுெ் ெனநலெ் குறித்த விழிப்புணரத்வ ஏற்படுதத் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் 

அக்தடாபர ்10ஆெ் தததி 'உலக ெனநல தினெ்' மகாண்டாடப்படுகிறது. 2013 முதல் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ், உலக சுகாதார அதெப்பு (WHO) உலக ெனநல தினத்திற்கான 

உலகளாவிய பிரசச்ாரதத்த ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. 2022ஆெ் ஆண்டு உலக ெனநல 

தினத்தின் கருப்மபாருள் 'அதனவருக்குெ் ெனநலதத்த உலகளாவிய முன்னுரிதெயாக 

ஆக்குங்கள்' என்பதாகுெ். 
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தெற்குவங்கெ் 

ெத்திய உள்துதற அதெசச்கத்தின் சமீபத்திய ெக்கள்மதாதக ொதிரி 

கணக்மகடுப்பின்படி, 54.9% மபண்கள் உள்ளனர ்

21 வயதத அதடவதற்கு முன்தப தெற்கு வங்கத்தில் திருெணெ் மசய்து மகாண்டார.் 

ஜாரக்ண்டில் இது 54.6% ஆக உள்ளது 

ததசிய சராசரி 29.5%க்கு எதிராக. ொதிரி பதிவு அதெப்பு (SRS) புள்ளி விவரப்படி 

அறிக்தக, மபருெ்பான்தெதய அதடவதற்கு முன்தப திருெணெ் மசய்து மகாள்ளுெ் 

மபண்களின் சதவீதெ் 5.8 அங்குலொக உள்ளது 

ஜாரக்ண்ட். ததசிய அளவில் 1.9 சதவீதொகவுெ், தகரளாவில் 0.0 ஆகவுெ் உள்ளது. 

நாசா 

ொரவ்ரட்் பல்கதலக்கழக வானியற்பியல் வல்லுநரக்ளின் புதிய ஆராய்சச்ியின்படி, 

முதல் ெற்றுெ் இரண்டாவது விண்மீன் விண்கற்கள், IM1 ெற்றுெ் IM2 ஆகிய இரண்டுெ் 

மபாருள் வலிதெயில் மவளிப்புறொக உள்ளன ெற்றுெ் சூப்பரத்நாவா மவடிப்புகளில் 

ததான்றியிருக்கலாெ். IM1 ஆனது 2014 ஆெ் ஆண்டில் அமெரிக்க அரசாங்க உணரிகளால் 

கண்டறியப்பட்டது, 2019 ஆெ் ஆண்டில் விண்மீன்களுக்கு இதடதயயான மபாருள் 

தவட்பாளராக அதடயாளெ் காணப்பட்டது ெற்றுெ் 2022 இல் உறுதிப்படுதத்ப்பட்டது. 

இரண்டாவது விண்மீன் விண்கற்கள், IM2 ஆனது நாசாவின் NEO ஆய்வுகளுக்கான 

தெயத்தின் (CNEOS) ஃபயரப்ால் அட்டவதணயில் இருந்து தரவுகளில் அதடயாளெ் 

காணப்பட்டது. 

சரவ்ததச மபண் குழந்தத தினெ் 

மபண் குழந்ததகளுக்கான சரவ்ததச தினெ் 2012 ஆெ் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் 

அக்தடாபர ்11 ஆெ் தததி உலகெ் முழுவதுெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது ஐக்கிய நாடுகள் 

சதபயால் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு சரவ்ததச மபண் தினத்தின் 10 வது ஆண்டு 

நிதனவு தினெ். இந்த ஆண்டு மபண் குழந்ததகளுக்கான சரவ்ததச தினத்தின் 

கருப்மபாருள் 'நெது தநரெ் இப்தபாது-நெது உரிதெகள், நெது எதிரக்ாலெ்' என்பதாகுெ். 

123 

செத்துவமின்தெ குறியீட்தடக் குதறப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டில் இந்தியா ஆறு 

இடங்கள் முன்தனறியுள்ளது (CRII) 2022. இந்தியா 

செத்துவமின்தெ குறியீட்தடக் குதறப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டில் (CRII) 161 நாடுகளில் 123 

வது இடதத்தப் பிடித்துள்ளது. 

2022. இது ஆக்ஸ்பாெ் இன்டரத்நஷனல் ெற்றுெ் மடவலப்மெண்ட் ஃதபனான்ஸ் 

இன்டரத்நஷனல் ஆகியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்டது. அது 

மூன்று பகுதிகளில் அரசாங்க மகாள்தககள் ெற்றுெ் நடவடிக்தககள்: மபாது தசதவகள் 

(சுகாதாரெ், கல்வி ெற்றுெ் 

சமூக பாதுகாப்பு), வரிவிதிப்பு ெற்றுெ் மதாழிலாளர ்உரிதெகள். 

 

நவெ்பர ்1 
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சத்தீஸ்கர,் பஞ்சாப், ெரியானா, ெத்தியப் பிரததசெ், கரந்ாடகா, தகரளா ெற்றுெ் ஆந்திரப் 

பிரததசெ் உள்ளிட்ட ஏழு ொநிலங்களுெ், சண்டிகர,் லட்சத்தீவு ெற்றுெ் புதுசத்சரி யூனியன் 

பிரததசங்களுெ் நவெ்பர ்1ஆெ் தததி தங்கள் ஆண்டு விழாதவக் மகாண்டாடுகின்றன. 

ெத்தியப் பிரததசத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட சத்தீஸ்கரில் ததசிய பழங்குடியினர ்

நடனெ் நதடமபற்றது. விழா அதன் 22வது ொநில ஆண்டு விழாதவ மகாண்டாடுகிறது. 

'ெங்கர ்தாெ் கி மகௌரவ் கதா' 

ராஜஸ்தானில் உள்ள ென்கர ்தாமில் நதடமபற்ற 'ென்கர ்தாெ் கி மகௌரவ் கதா' 

நிகழ்சச்ியில் பிரதெர ்நதரந்திர தொடி உதரயாற்றினார.் பாடப்படாத பழங்குடியின 

ொவீரரக்ள் ெற்றுெ் சுதந்திரப் தபாராட்ட தியாகிகளின் தியாகங்களுக்கு அவர ்அஞ்சலி 

மசலுத்தினார.் ராஜஸ்தான், ெொராஷ்டிரா, ெத்தியப் பிரததசெ் ெற்றுெ் குஜராத் 

ெக்களின் மபாதுவான பாரெ்பரியொக ெங்கர ்கருதப்படுகிறது. பிரச்ா முண்டாவின் 

பிறந்தநாளான நவெ்பர ்15ஆெ் தததி நாடு முழுவதுெ் ஜன்ஜாதிய கவுரவ் திவாஸ் 

மகாண்டாடப்பட உள்ளது. 

CAA 

ஆப்கானிஸ்தான், வங்கததசெ் ெற்றுெ் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்து தற்தபாது 

குஜராத்தின் இரண்டு ொவட்டங்களில் வசிக்குெ் இந்துக்கள், சீக்கியரக்ள், மபௌதத்ரக்ள், 

தஜனரக்ள், பாரச்ிகள் ெற்றுெ் கிறிஸ்தவரக்ளுக்கு குடியுரிதெச ்சட்டெ், 1955ன் கீழ் இந்திய 

குடியுரிதெ வழங்க இந்திய அரசு முடிவு மசய்துள்ளது. குடியுரிதெச ்சட்டெ், 1955 ெற்றுெ் 

சரச்த்சக்குரிய குடியுரிதெ திருத்தச ்சட்டெ், 2019 (CAA) அல்ல. 

மபாருளாதார ஒத்துதழப்பு ெற்றுெ் வரத்த்க ஒப்பந்தெ் 

ெத்திய வரத்்தகெ் ெற்றுெ் மதாழில்துதற அதெசச்ர ்பியூஷ் தகாயல் தனது ஆஸ்திதரலிய 

அதெசச்ருடன் விரச்ச்ுவல் சந்திப்பு நடதத்ினார.் ஏப்ரல் 2022 இல் தகமயாப்பமிடப்பட்ட 

IndAus ECTA (இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா மபாருளாதார ஒத்துதழப்பு ெற்றுெ் வரத்்தக 

ஒப்பந்தெ்) அங்கீகாரத்தின் நிதலதய விவாதிக்க கூட்டெ் நதடமபற்றது. ஒப்பந்ததத்த 

முன்கூட்டிதய மசயல்படுத்துவது குறித்துெ் விவாதிக்கப்பட்டது. 

ஓ மபதரஷன் விஜிலன்ட் புயல் 

'ஆபதரஷன் விஜிலன்ட் ஸ்தடாரெ்்' என்பது அமெரிக்கா ெற்றுெ் மகாரியா குடியரசு (மதன் 

மகாரியா) இதடதய நடத்தப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு பயிற்சி ஆகுெ். நான்கு நாள் 

பயிற்சியானது நூற்றுக்கணக்கான விொனங்கதள உள்ளடக்கியது ெற்றுெ் தபார ்

தயாரந்ிதல ெற்றுெ் இயங்குதளத்தத தெெ்படுத்த வடிவதெக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

பயிற்சிக்கு வடமகாரியா மவளியுறவு அதெசச்கெ் எதிரப்்பு மதரிவித்துள்ளது 

ஸ்னூக்கர ்

இந்தியாவின் எஸ் ஸ்ரீகிருஷ்ணா, இறுதிப் தபாட்டியில் பெ்தரனின் ெபீப் சபாதவ 

ததாற்கடித்ததன் மூலெ் புதிய உலக 6-மரட் ஸ்னூக்கர ்சாெ்பியனானார.் 22 வயதான 

ஸ்ரீகிருஷ்ணா ததசிய 6-மரடஸ்் ஸ்னூக்கர ்சாெ்பியன் ஆவார,் தெலுெ் அவர ்2019 இல் 

ததசிய பில்லியரட்்ஸ் சாெ்பியன்ஷிப்தப மவன்றுள்ளார.் 

'இப்செர ்

IBSAMAR இன் ஏழாவது பதிப்பு, மதன்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்திய, பிதரசில் ெற்றுெ் 

மதன்னாப்பிரிக்க கடற்பதடகளுக்கு இதடதய ஒரு கூட்டு பன்னாட்டு கடல்சார ்பயிற்சி 

நடத்தப்பட உள்ளது. இந்திய கடற்பதடயின் பிரதிநிதியாக மடக் கிளாஸ் ஏவுகதண தபார ்
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விொனெ், ஐஎன்எஸ் தரக்ாஷ், தசடக் மெலிகாப்டர ்ெற்றுெ் ெதரன் கொண்தடா 

பதடயின் (ொரத்காஸ்) பணியாளரக்ள் உள்ளனர.் IBSAMAR இன் முந்ததய பதிப்பு (IBSAMAR 

VI) மதன்னாப்பிரிக்காவின் தசென்ஸ் டவுனில் 2018 இல் நடத்தப்பட்டது. 

CERT IN 

இந்திய கணினி அவசரநிதலப் பதிலளிப்புக் குழு (CERT–In) பவர–்சிஎஸ்ஐஆரட்ிகளுடன் 

(பவர ்துதறயில் உள்ள கணினி பாதுகாப்பு நிகழ்வுப் பதிலளிப்புக் குழுக்கள்) இதணந்து, 

பவர ்மசக்டார ்யூட்டிலிட்டிகளுக்காக ‘பவரஎ்க்ஸ்’ என்ற தசபர ்பாதுகாப்புப் பயிற்சிதய 

நடத்தியது. பயிற்சியின் தநாக்கொனது 'ஐடி ெற்றுெ் ஓடி அதெப்புகளில் தசபர ்

செ்பவத்தத அங்கீகரிப்பது, பகுப்பாய்வு மசய்வது ெற்றுெ் பதிலளிப்பது' ஆகுெ், அதத 

தநரத்தில் பயிற்சியின் கருப்மபாருள் 'ஐடி ெற்றுெ் ஓடி உள்கட்டதெப்பில் தசபர ்

தூண்டப்பட்ட இதடயூறுகதளப் பாதுகாப்பது'. 

பில்ட் தபக் மபட்டர ்

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் அக்தடாபர ்14-ெ் தததி உலக தர நிரண்ய தினெ் 

கதடபிடிக்கப்படுகிறது. சரவ்ததச தரநிதலகள் தினெ் என்றுெ் அதழக்கப்படுெ் இந்த 

நாள், தரப்படுதத்லின் ெதிப்தபப் பற்றி நுகரத்வார,் மகாள்தக வகுப்பாளரக்ள் ெற்றுெ் 

வணிகங்களுக்குக் கற்பிப்பதத தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு உலக தர 

நிரண்ய தினெ் 'பில்ட் தபக் மபட்டர'் என்ற கருத்தத தெயொகக் மகாண்டது. 1956 இல் 

லண்டனில் பிரதிநிதிகளின் முதல் கூட்டத்தத நிதனவுகூருெ் வதகயில் அக்தடாபர ்14 

ஆெ் தததி உலக தரநிதலகள் தினொக தீரெ்ானிக்கப்பட்டது, இது தரநிதலப்படுதத்தல 

எளிதாக்குெ் ஒரு சரவ்ததச அதெப்பு மதாடங்கப்பட்டது. 

ஐஐஎஸ்சி 

தடெ்ஸ் உயர ்கல்வி (THE) உலக பல்கதலக்கழக தரவரிதச 2023 சமீபத்தில் 

மவளியிடப்பட்டது. தரவரிதசப் பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்தபாரட்ு 

பல்கதலக்கழகெ் மதாடரந்்து 7வது முதறயாக முதலிடத்ததப் பிடித்துள்ளது. அததத் 

மதாடரந்்து ொரவ்ரட்் பல்கதலக்கழகெ் (யுஎஸ்) ெற்றுெ் தகெ்பிரிட்ஜ் பல்கதலக்கழகெ் 

(யுதக) இரண்டு ெற்றுெ் மூன்றாவது இடங்களில் உள்ளன. இந்திய அறிவியல் கழகெ் (IISc) 

இந்திய கல்வி நிறுவனங்களில் முதலிடதத்தத் தக்கதவத்துக்மகாண்டது ெற்றுெ் 251-300 

குழுவில் இடெ் மபற்றுள்ளது. 

ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டதனயின்தெதய முடிவுக்குக் 

மகாண்டுவருவதற்கான சரவ்ததச தினெ் 

ஐக்கிய நாடுகளின் மபாதுச ்சதப 2013 ஆெ் ஆண்டு முதல் 'பத்திரிதகயாளரக்ளுக்கு 

எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டதனயின்தெக்கான சரவ்ததச தினொக' (IDEI) நவெ்பர ்

2 ஐக் கதடப்பிடிக்கிறது. நவெ்பர ்2, 2013 அன்று ொலியில் இரண்டு பத்திரிதகயாளரக்ள் 

படுமகாதல மசய்யப்பட்டதத நிதனவுகூருெ் வதகயில் IDEI இன் தததி 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்டது. குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படாெல், ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு 

எதிரான குற்றங்களுக்கு தண்டதனயின்தெக்கு நாள் கவனதத்த ஈரக்்கிறது 

PGI 

2020–21க்கான ொநிலங்கள் ெற்றுெ் யூனியன் பிரததசங்களுக்கான மசயல்திறன் 

தரவரிதச குறியீட்தட (PGI) கல்வி அதெசச்கெ் மவளியிட்டுள்ளது. ொநிலங்கள் ெற்றுெ் 

யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள பள்ளிக் கல்வி முதறகளின் ஆதார அடிப்பதடயிலான 

விரிவான பகுப்பாய்வு குறியீட்டில் உள்ளது. தகரளா, பஞ்சாப், சண்டிகர,் ெகாராஷ்டிரா, 
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குஜராத,் ராஜஸ்தான் ெற்றுெ் ஆந்திரப் பிரததசெ் என மொதத்ெ் ஏழு ொநிலங்கள் ெற்றுெ் 

யூனியன் பிரததசங்கள் 2020-21 ஆெ் ஆண்டில் மலவல் -2 தரத்தத எட்டியுள்ளன. PGI 2020–21 

ொநிலங்கள் ெற்றுெ் யூனியன் பிரததசங்கதள பத்து கிதரடுகளாக வதகப்படுத்தியது, 

அதில் அதிகபட்சொக அதடயக்கூடிய தரெ் நிதல 1 ஆகுெ். 

ஊட்டசச்த்து அடிப்பதடயிலான ொனியத் திட்டெ் 

மபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அதெசச்ரதவக் குழு (CCEA) 2022-23 ராபி 

பருவத்திற்கான P&K உரங்களுக்கான ஊட்டசச்த்து அடிப்பதடயிலான ொனியெ் (NBS) 

விகிதங்கதள அங்கீகரித்துள்ளது. 2022-23 இரண்டாெ் பாதியில் பாஸ்தபடிக் ெற்றுெ் 

மபாட்டாசிக் (P&K) உரங்களுக்கு 51,875 தகாடி ரூபாய் ொனியெ் வழங்க அரசாங்கெ் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இரசாயனங்கள் ெற்றுெ் உரங்கள் அதெசச்கதத்ால் இதத்ிட்டெ் 

மசயல்படுத்தப்படுகிறது. உர உற்பத்தியாளரக்ள்/இறக்குெதியாளரக்ள் மூலெ் ொனிய 

விதலயில் விவசாயிகளுக்கு உரங்கதள அரசாங்கெ் கிதடக்கச ்மசய்கிறது. 

ெத்திய விஜிமலன்ஸ் கமிஷன் 

ெத்திய விஜிமலன்ஸ் கமிஷன் (சிவிசி) ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் விஜிமலன்ஸ் விழிப்புணரவ்ு 

வாரத்ததக் கதடப்பிடித்து வாழ்வின் அதனத்துத் துதறகளிலுெ் ஒருதெப்பாடு என்ற 

மசய்திதயப் பரப்புகிறது. ெத்திய விஜிமலன்ஸ் கமிஷனின் (சிவிசி) புதிய புகார ்

தெலாண்தெ அதெப்பு தபாரட்்டதல பிரதெர ்நதரந்திர தொடி சமீபத்தில் மதாடங்கி 

தவத்தார.் அவர ்'மநறிமுதறகள் ெற்றுெ் நல்ல நதடமுதறகள்' பற்றிய சிறு 

புத்தகங்கதளயுெ் மவளியிட்டார;் 'தடுப்பு விழிப்புணரவ்ு' பற்றிய சிறந்த 

நதடமுதறகளின் மதாகுப்பு ெற்றுெ் மபாது மகாள்முதல் குறிதத் சிறப்பு மவளியீடு 'VIGEYE-

VANI'. 

டிஆரட்ிஓ 

பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ெற்றுெ் தெெ்பாட்டு அதெப்பு (டிஆரட்ிஓ) AD-1 ஏவுகதண 

இதடெறிக்குெ் இரண்டாெ் கட்டெ்-II பாலிஸ்டிக் ஏவுகதண பாதுகாப்பு (BMD) 

தசாததனதய மவற்றிகரொக நடத்தியது. இந்த ஏவுகதண ஒடிசா கடற்கதரயில் உள்ள 

ஏபிதஜ அப்துல் கலாெ் தீவில் இருந்து மபரிய மகாதல உயர அதடப்புக்குறியுடன் 

தசாதிக்கப்பட்டது. AD-1 என்பது ஒரு நீண்ட தூர இதடெறிக்குெ் ஏவுகதண ஆகுெ், இது 

குதறந்த மவளி-வளிெண்டல ெற்றுெ் எண்தடா-வளிெண்டல இதடெறிப்புக்காக நீண்ட 

தூர பாலிஸ்டிக் ஏவுகதணகள் ெற்றுெ் விொனங்களுக்கு வடிவதெக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹிெ்காட் 

இொசச்லப் பிரததச ொநில அரசு HIMCAD என்ற புதிய திட்டத்ததத் மதாடங்கியுள்ளது, இது 

உருவாக்கப்பட்ட நீரப்்பாசனத் திறனுக்குெ் பயன்படுத்தப்பட தவண்டிய நீரப்்பாசனத் 

திறனுக்குெ் இதடயிலான இதடமவளிதயக் குதறக்கிறது. இது சிறந்த நீர ்தசமிப்பு, பயிர ்

பல்வதகப்படுதத்ல் ெற்றுெ் ஒருங்கிதணந்த விவசாயெ் ஆகியவற்றிற்காக 

விவசாயிகளின் வயல்கதள இறுதி முதல் இறுதி வதர இதணப்பு வழங்குெ். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், 15,242 மெக்தடர ்பரப்பளவு கட்டதளப் பகுதி தெெ்பாட்டு (சிஏடி) 

நடவடிக்தககளின் கீழ் மகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

உத்திதயாகபூரவ் மொழிகளுக்கான பாராளுென்றக் குழு 

உள்துதற அதெசச்ர ்அமித் ஷா ததலதெயிலான அலுவல் மொழிக் குழுவின் அறிக்தக 

சமீபத்தில் ஜனாதிபதி திமரௌபதி முரம்ுவிடெ் செரப்்பிக்கப்பட்டது. மபாது அலுவலகங்கள், 

ஐஐடி ெற்றுெ் ஐஐஎெ் தபான்ற உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் ெற்றுெ் உள்ளூர ்
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நீதிென்றங்களில் இந்தி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் அட்டவதண மொழிகளுக்கு முன்னுரிதெ 

அளிக்குொறு அறிக்தக பரிந்துதரத்துள்ளது. இந்தி தபசாத ொநிலங்களில் இந்திதயத் 

திணிக்குெ் ெத்திய அரசின் முயற்சியாக மதன் ொநிலங்களால் இது மகாடிகட்டிப் 

பறக்கிறது. 

தபரிடர ்அபாயக் குதறப்பு 

தபரிடர ்அபாயக் குதறப்புக்கான சரவ்ததச தினெ் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் அக்தடாபர ்13 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. பல்தவறு தபரிடரக்ளின் தபாது உயிரக்ள், வாழ்வாதாரங்கள் 

ெற்றுெ் உள்கட்டதெப்பு இழப்புகதளத் தடுப்பதில் ஏற்படுெ் முன்தனற்றெ் குறித்து 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்தவுெ், அங்கீகரிப்பதற்காகவுெ் இந்த நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2022 தபரிடர ்அபாயக் குதறப்புக்கான சரவ்ததச தினத்தின் தீெ் 

'அதனவருக்குெ் ஆரெ்ப எசச்ரிக்தக', இது மசண்டாய் கட்டதெப்பின் இலக்கு ஜி. தபரிடர ்

அபாயத்ததக் குதறப்பதற்கான மசண்டாய் கட்டதெப்பு 2015–2030' என்பது தபரழிவின் 

அபாயத்திலிருந்து வளரச்ச்ி ஆதாயங்கதளப் பாதுகாப்பதற்கான உறுதியான 

நடவடிக்தககதள உள்ளடக்கியது. 

அெ்தபத்கர:் ஒரு வாழ்க்தக' 

'அெ்தபத்கர:் எ தலஃப்' என்பது சசி தரூர ்எழுதிய பீெ் ராவ் ராெ்ஜி அெ்தபத்கரின் 

வாழ்க்தக வரலாறு. அெ்தபத்கரின் வாழ்க்தகப் பயணெ், தலித்துகதள இழிவுபடுத்திய 

சமூகத்தில் அவர ்கடக்க தவண்டிய ததடகள், தீண்டாதெதய 

சட்டவிதராதொக்குவதற்கான அவரது தபாராட்டெ் ஆகியவற்றின் நுண்ணறிவுகதள 

புத்தகெ் வழங்குகிறது. அப்படிச ்மசய்வதன் மூலெ், அவர ்இன்னுெ் பிறக்காத மில்லியன் 

கணக்கான ெக்களின் வாழ்க்தகதய ொற்றினார,் ஒரு பண்தடய நாகரிகதத்த நவீன 

யுகொக தனது அறிவுத்திறன் ெற்றுெ் அவரது தபனாவின் சக்தி மூலெ் ொற்றினார.் 

விதளயாட்டு 

தகரளாதவச ்தசரந்்த இந்திய நீசச்ல் வீரர ்சஜன் பிரகாஷ், 36வது ததசிய விதளயாட்டுப் 

தபாட்டியில் 5 தங்கெ், 2 மவள்ளி, 1 மவண்கலெ் உட்பட 8 பதக்கங்கதள மவன்றார.் 

ராஜ்தகாட்டில் உள்ள சரத்ார ்பதடல் நீரவ்ாழ் வளாகத்தில் குஜராத் முதல்வர ்பூதபந்திர 

பதடலிடெ் 'சிறந்த ஆண் தடகள வீரர'் விருததயுெ் மபற்றார.் 

'மபரெ்ாக்ரிசிஸ்' 

'மபரெ்ாக்ரிசிஸ்', 'உறுதியற்ற தன்தெ ெற்றுெ் பாதுகாப்பின்தெயின் நீடித்த காலத்தத' 

விவரிக்குெ் ஒரு மசால், காலின்ஸ் அகராதியால் 2022 ஆெ் ஆண்டின் சிறந்த வாரத்்ததயாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலநிதல ொற்றெ், ஐதராப்பாவில் தபார,் வாழ்க்தகச ்மசலவு 

மநருக்கடி ெற்றுெ் அரசியல் குழப்பெ் ஆகியவற்றால் ஏற்படுெ் சவால்களுடன் இந்த 

வாரத்்தத மதாடரப்ுதடயது. இது முதன்முதலில் 1970 களில் கல்விச ்சூழல்களில் 

பயன்படுதத்ப்பட்டது. 2020 ஆெ் ஆண்டில், காலின்ஸ் "லாக்டவுன்" என்பதத அதன் 

ஆண்டின் வாரத்்ததயாகத் ததரந்்மதடுதத்ார ்ெற்றுெ் கடந்த ஆண்டு, அது "NFT- 

பூஞ்தசயற்ற தடாக்கதன" ததரவ்ு மசய்தது. 

'பீதடா' 

சீனா தனது உள்நாட்டில் வளரக்்கப்பட்ட மபய்தடா மசயற்தகக்தகாள் வழிமசலுதத்ல் 

அதெப்பின் உலகளாவிய வரெ்தப தெலுெ் விரிவுபடுத்துவதற்கான திட்டங்கதள 

மவளியிடட்ுள்ளது. அமெரிக்காவின் குதளாபல் மபாசிஷனிங் சிஸ்டத்திற்கு (ஜிபிஎஸ்) 

நாட்டின் ொற்றாக இது மபயரிடப்பட்டுள்ளது. Beidou 2013 ஆெ் ஆண்டில் தாய்லாந்தில் 
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அதன் மநட்மவாரக்்கிற்காக மதாடரந்்து மசயல்படுெ் மூன்று குறிப்பு நிதலயங்களில் 

(CORS) முதல் ஒன்தற அதெத்தது. 

மிக நீளொன பயணிகள் ரயில் 

100 மபட்டிகள், 4,550 இருக்தககள், 1910 மீட்டரக்ள் மகாண்ட உலகின் மிக நீளொன 

பயணிகள் ரயிதல சுவிட்சரல்ாந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சுவிட்சரல்ாந்தின் முதல் 

ரயில் பாததயின் 175வது ஆண்டு நிதறதவக் மகாண்டாடுெ் வதகயில், சுவிட்சரல்ாந்தின் 

தபாக்குவரத்து நிறுவனொன Rhaetian ரயில்தவ, மிக நீளொன பயணிகள் ரயிலுக்கான 

உலக சாததனதயப் பதடத்துள்ளது. சுவிட்சரல்ாந்தின் ஆல்ப்ஸ் ெதலப்பகுதி வழியாக 25 

புதிய 'ெகர' மின்சார ரயில்கள் உருவாக்கப்பட்டு சாததன பதடத்தது. 

ஸ்தபஸ் எக்ஸ் 

SpaceX அதன் Falcon Heavy ராக்மகட்தட ஏவியது, பல அமெரிக்க இராணுவ 

மசயற்தகக்தகாள்கதள சுற்றுப்பாததயில் அனுப்பியது. பூமியில் இருந்து இதுவதர 

ஏவப்பட்ட மிக சக்தி வாய்ந்தது இதுவாகுெ். ஸ்தபஸ்எக்ஸின் 2022 ஆெ் ஆண்டில் 

ஸ்தபஸ்எக்ஸின் 50வது ஏவுதல் இதுவாகுெ், ஏமனனில் ஸ்தபஸ்எக்ஸின் ஒரக்்ொரஸ்் 

ஃபால்கன் 9 ராக்மகட் இந்த ஆண்டு இதுவதர 49 பயணங்கதள ஏவியுள்ளது. விண்மவளி 

நிறுவனத்தின் தற்தபாததய தவகெ் 6.10 நாட்களுக்கு ஒருமுதற ஏவப்படுெ். 

சுெரின் 

இந்தியாவின் அணுசக்தியால் இயங்குெ் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் அரிெந்த் 2022 

ஆெ் ஆண்டு அக்தடாபர ்14 ஆெ் தததி வங்காள விரிகுடாவில் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலில் 

ஏவப்பட்ட பாலிஸ்டிக் ஏவுகதணதய (SLBM) "மிக அதிக துல்லியத்துடன்" மவற்றிகரொக 

ஏவியது. அரிெந்த-்வகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் தெெ்பட்ட மதாழில்நுட்பக் கப்பல் 

(ஏடிவி) திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட அணுசக்தியால் இயங்குெ் பாலிஸ்டிக் ஏவுகதண 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகுெ். இந்தியாவினால் வடிவதெக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட முதல் 

அணுசக்தி நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் இதவ. 

SCO எலிகள் 

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதெப்பின் (SCO) பிராந்திய பயங்கரவாத எதிரப்்பு 

கட்டதெப்பின் (RATS) மசயற்குழு உஸ்மபகிஸ்தானின் ததலநகரான தாஷ்கண்டில் உள்ள 

SCO RATS இன் நிரந்தர அதெப்பாகுெ். ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதெப்பின் (RATS SCO) 

பிராந்திய பயங்கரவாத எதிரப்்புக் கட்டதெப்பின் கவுன்சிலின் கூட்டெ் அக்தடாபர ்14, 2022 

அன்று புது தில்லியில் நதடமபற்றதால் இது மசய்தியாக இருந்தது. 

அப்துல் லத்தீப் ரஷீத ்

ஈராக் சட்டமியற்றுபவரக்ள் அப்துல் லத்தீப் ரஷீதத்த ஈராக்கின் புதிய அதிபராகத் 

ததரந்்மதடுத்துள்ளனர,் இது நாட்டிற்கான புதிய அரசாங்கதத்த அதெப்பதற்கான ஒரு 

முக்கியொன படியாகுெ். இரண்டாவது சுற்று வாக்மகடுப்பில் ரஷீத் 162 வாக்குகதளப் 

மபற்றார,் 99 வாக்குகதளப் மபற்ற பரெ்ாெ் சாலிெ்தவ ததாற்கடித்தார,் அதத தநரத்தில் 

எடட்ு வாக்குகள் மசல்லாததவயாகக் கருதப்பட்டன. புதிதாக ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட ரஷீத் 

பின்னர ்ஈராக்கின் ஜனாதிபதியாக பதவிதயற்றார,் 2003 முதல் நாட்டின் ஐந்தாவது 

ஜனாதிபதியாக பதவிதயற்றார.் 

குழந்தத மதாழிலாளர ்ஒழிப்பு 
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தஜாசப் மரசின்ஸ்கி ஒரு பிமரஞ்சு பாதிரியார ்ெற்றுெ் ெனிதாபிொன ஆரவ்லர ்ஆவார.் 

1987 இல், Fr. மரசின்ஸ்கி வறுதெ ஒழிப்புக்கான சரவ்ததச தினத்தத (அக்தடாபர ்17) 

மதாடங்கினார,் பின்னர ்ஐக்கிய நாடுகள் மபாதுச ்சதபயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இந்த 

ஆண்டு - 2022 தீெ் "நதடமுதறயில் அதனவருக்குெ் கண்ணியெ்". 

மபாது விவகாரக் குறியீடு–2022 

மபாது விவகாரக் குறியீடு-2022 இல் மபரிய ொநிலங்களின் பிரிவில் ெரியானா 

முதலிடத்தில் உள்ளது. சமூக, மபாருளாதார ெற்றுெ் அரசியல் நீதிக் கருப்மபாருள்களில் 

ொநிலெ் முன்னணியில் உள்ளது. இது 0.6948 ெதிப்மபண்களுடன் முக்கிய ொநிலங்களில் 

முதலிடதத்தப் பிடித்துள்ளது, தமிழ்நாடு, தகரளா, சதத்ீஸ்கர,் பஞ்சாப் ெற்றுெ் கரந்ாடகா 

தபான்ற பல ொநிலங்களில் இது உள்ளது. ெறுபுறெ், சிக்கிெ் இந்தியாவின் சிறந்த-

ஆளப்படுெ் சிறிய ொநிலொக தனது நிதலதயத் தக்க தவத்துக் மகாண்டுள்ளது. 

மபங்களூதரச ்தசரந்்த இலாப தநாக்கற்ற சிந்ததனக் குழுவான மபாது விவகார தெயெ் 

(பிஏசி) இந்த குறியீட்தட மவளியிட்டுள்ளது. 

யுஎன்இபி 

ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்டெ் (UNEP) 'தழுவல் இதடமவளி அறிக்தக 2022: 

மிகவுெ் சிறியது, மிக மெதுவாக - காலநிதல தழுவல் ததால்வி உலகதத்த ஆபதத்ில் 

ஆழ்த்துகிறது' என்ற ததலப்பில் ஒரு அறிக்தகதய மவளியிடட்து. பருவநிதல 

ொற்றத்தின் இந்த தாக்கங்களுக்கு ஏற்ப உலகெ் அவசரொக முயற்சிகதள அதிகரிக்க 

தவண்டுெ் என்று அறிக்தக கண்டறிந்துள்ளது. திட்டமிடல், நிதியளித்தல் ெற்றுெ் தழுவல் 

மசயல்கதளச ்மசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் உள்ள முன்தனற்றதத்தயுெ் அறிக்தக 

பட்டியலிடுகிறது. 

கழுவுதல் 

குடிநீர ்ெற்றுெ் சுகாதாரத் துதற (DDWS), ஜல் சக்தி அதெசச்கெ் மதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

நதடமபற்றது 

7வது இந்தியா வாட்டரின் இரண்டாவது நாளில் 'கிராெப்புற வாஷ் கூட்டாண்தெ - 

முன்தனாக்கி மசல்லுெ் வழி' குறிதத் அெரவ்ு 

வாரெ். 'வாஷ்' என்பது தண்ணீர,் சுகாதாரெ் ெற்றுெ் சுகாதாரெ் (வாஷ்) என்பததக் 

குறிக்கிறது. ெத்திய ஜல் சக்தி அதெசச்ருெ் கூட 

ஸ்வச ்சரத்வக்ஷன் கிராமீன் (எஸ்எஸ்ஜி) 2023க்கான கருவிதம்தாகுப்தபயுெ், அதற்கான 

இதணயதள தபாரட்்டதலயுெ் அறிமுகப்படுத்தியது. 

'ட்வின்பிட் முதல் மரட்தராஃபிட் அபியான்' 

பயணச ்சந்தத 

இந்தியாவின் ெத்திய சுற்றுலா அதெசச்கெ் உலகப் பயணச ்சந்தத (WTM) 2022 இல் 

பங்தகற்க உள்ளது. 

லண்டனில் நதடமபற்றது. WTM மிகப்மபரிய சரவ்ததச பயண கண்காட்சிகளில் 

ஒன்றாகுெ். இந்த ஆண்டின் தீெ் 

பயணத்தின் எதிரக்ாலெ் இப்தபாது மதாடங்குகிறது என்ற கண்காட்சி. 2019 ஆெ் ஆண்டில், 

பயணெ் ெற்றுெ் சுற்றுலாவின் பங்களிப்பு 
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இந்தியாவின் மொதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் 5.19% ெற்றுெ் அது 79.86 மில்லியன் தநரடி 

ெற்றுெ் ெதறமுக தவதலகள் ஆகுெ். 

UNGA 

இயற்தக தபரிடர ்குறிதத் விழிப்புணரத்வ ஏற்படுதத் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்5ஆெ் 

தததி உலக சுனாமி விழிப்புணரவ்ு தினெ் கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலக சுனாமி 

விழிப்புணரவ்ு தினெ் முதலில் ஜப்பானால் பரிந்துதரக்கப்பட்டது ெற்றுெ் டிசெ்பர ்2015 

இல், UN மபாதுச ்சதப (UNGA) நவெ்பர ்5 ஐ உலக சுனாமி விழிப்புணரவ்ு தினொக 

அறிவித்தது. 2004 இல் இந்தியப் மபருங்கடலில் ஏற்பட்ட சுனாமிக்கு மூன்று 

வாரங்களுக்குப் பிறகு, சரவ்ததச சமூகெ் ஜப்பானின் தகாபியில் ஒன்றுகூடி, 10-வருட 

ஹிதயாதகா மசயல்திட்டத்தத ஏற்றுக்மகாண்டது. கடந்த 100 ஆண்டுகளில், சுொர ்58 

சுனாமிகள் 260,000 உயிரக்தளக் மகான்றுள்ளன. 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் 

சமீபத்தில், சரவ்ததச தபாட்டியில் இந்தியா ஒரு தங்கெ், ஒரு மவள்ளி ெற்றுெ் இரண்டு 

மவண்கலப் பதக்கங்களுடன் ஐந்தாவது இடத்ததப் பிடித்தது 

குதராஷியாவின் ஓசிமஜக் நகரில் ஷூட்டிங் ஸ்தபாரட்் ஃமபடதரஷன் (ISSF) உலக 

சாெ்பியன்ஷிப் ஷாட்கன். 

டிஎஸ்டி 

சமீபத்தில், ஜனாதிபதி திமரௌபதி முரம்ு இந்தியாவின் சமீபதத்ிய சூப்பர ்கெ்ப்யூட்டர ்

பரெ்–கெ்ரூபாதவ அறிமுகப்படுத்தினார,் இது அசாமின் வரலாற்று இராசச்ியொன 

கெ்ருபாவின் மபயரிடப்பட்ட உயர ்மசயல்திறன் மகாண்ட கெ்ப்யூட்டிங் கிளஸ்டதர 

அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த சூப்பர ்கெ்ப்யூட்டர ்வசதி வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் 

தவகொன ெற்றுெ் சக்திவாய்ந்த சூப்பர ்கெ்ப்யூட்டராக பரெ்-இஷாதன ொற்றியுள்ளது. 

2016 ஆெ் ஆண்டு குவொத்தி ஐஐடியில் பரெ்-இஷான் மதாடங்கப்பட்டது.✓பரெ்–ததசிய 

சூப்பர ்கெ்ப்யூட்டிங் மிஷனின் (என்எஸ்எெ்) கீழ் ஐஐடி கவுகாதத்ியில் கெ்ரூபா 

நிறுவப்பட்டது.–மின்னணுவியல் ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அதெசச்கெ் (MeitY) ெற்றுெ் 

அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்பத் துதற (DST) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சி. நாடு 

முழுவதுெ் இதுதபான்ற 15 சூப்பர ்கெ்ப்யூட்டரக்ள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

கிழக்கு ஆசிய உசச்ி ொநாடு கல்வி அதெசச்ர ்கூட்டெ் i 

வியட்நாமின் ெதனாய் நகரில் நதடமபற்ற 6வது கிழக்கு ஆசிய உசச்ி ொநாட்டின் கல்வி 

அதெசச்ர ்கூட்டத்தில் இந்தியா பங்தகற்றது. கல்வி அதெசச்ின் இதணச ்மசயலாளர ்

(சரவ்ததச ஒத்துதழப்பு) திருெதி நீதா பிரசாத் கூட்டத்தில் உதரயாற்றினார.் ததசிய 

கல்விக் மகாள்தக 2020 இன் முக்கிய முயற்சிகள் ெற்றுெ் கல்வி ெற்றுெ் ஆராய்சச்ித் 

துதறயில் இந்தியா ெற்றுெ் கிழக்கு ஆசிய உசச்ி ொநாடு நாடுகளின் முயற்சிகள் 

பற்றியுெ் அவர ்மதரிவித்தார.் 

முன்னணி 

வரத்்தகெ் ெற்றுெ் மதாழில்துதற அதெசச்கெ் நான்காவது லீட்ஸ் (மவவ்தவறு 

ொநிலங்கள் முழுவதுெ் தளவாடங்கள் எளிதாக்குதல்) 2022 அறிக்தகதய 

மவளியிட்டுள்ளது. ஆந்திரப் பிரததசெ், அசாெ் ெற்றுெ் குஜராத் ஆகியதவ லாஜிஸ்டிக்ஸ் 

இன்மடக்ஸ் அட்டவதண 2022 இன் 'சாததனயாளரக்ள்' பிரிவில் தவக்கப்பட்டுள்ளன. 

உலக குசச்ிப்புடி நாட்டியத்சவெ் 
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3வது உலக குசச்ிப்புடி நாட்டியத் திருவிழா கடந்த அக்தடாபர ்14ெ் தததி விஜயவாடாவில் 

மதாடங்கியது. புகழ்மபற்ற குசச்ிப்புடி நடனக் கதலஞரான தவெ்படி சின்ன சத்யத்தின் 

93வது பிறந்தநாதள நிதனவுகூருெ் வதகயில் மூன்று நாள் நடன விழா ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

டாக்டர ்தசாபா நாயுடு வாழ்நாள் சாததனயாளர ்விருது 

3வது உலக குசச்ிப்புடி நாட்டியத் திருவிழாவின் தபாது, டாக்டர ்தவெ்படி சீனா சத்தியெ் 

வாழ்நாள் சாததனயாளர ்விருது பால மகாண்டலா ராவுக்குெ், வாழ்நாள் சாததனயாளர ்

விருது வனஜா உதய்க்கு குெரி லங்கா அன்னபூொ ததவிக்குெ் வழங்கப்படுெ். பத்ெஜா 

மரட்டிக்கு டாக்டர ்தசாபா நாயுடு வாழ்நாள் சாததனயாளர ்விருததயுெ், தவெ்படி 

மவங்கட் தசவா புரஸ்கார ்ஸ்ரீகாந்த் ரகுபத்ருனிக்கு வழங்கப்படுெ். 

EWS 

103வது அரசியலதெப்புத் திருத்தச ்சட்டெ், 2019 மூலெ் தசரக்்தக ெற்றுெ் மபாதுச ்

தசதவகளில் EWS இடஒதுக்கீட்டிற்கான விதிதய ெத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. 

திருத்தத்தின் மசல்லுபடிதய எதிரத்்து மதாடரப்பட்ட ஒரு மதாகுதி ெனுக்கள் மீதான 

தீரப்்தப உசச் நீதிென்றெ் அறிவித்தது. ததலதெ நீதிபதி உதய் உதெஷ் லலித் 

ததலதெயிலான ஐந்து நீதிபதிகள் மகாண்ட அரசியல் சாசன அெரவ்ு, 3:2 என்ற பிரிவின் 

தீரப்்பில் EWSக்கான 10 சதவீத ஒதுக்கீட்தட உறுதி மசய்தது. ததலதெ நீதிபதி 

திருத்தத்தத ரத்து மசய்தாலுெ், மபருெ்பான்தெ மபஞ்ச ்சட்டத்தத உறுதி மசய்தது. 

ஐ.நா 

காலநிதல ொற்றெ் மதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டதெப்பு ொநாட்டிற்கான 

கட்சிகளின் 27வது ொநாடு, நவெ்பர ்2022 இல் எகிப்தின் ஷரெ்் எல்-தஷக்கில் 

நதடமபறுகிறது. பல வருட விவாதத்திற்குப் பிறகு, 'இழப்பு ெற்றுெ் தசதெ் பற்றிய 

பிரசச்ிதன' முதறயான பிரதான விவாதத்தில் தசரக்்கப்பட்டது. முதல் முதறயாக 

காலநிதல ொநாட்டின் நிகழ்சச்ி நிரல். பருவநிதல தபரிடரக்ளால் பாதிக்கப்படுெ் ஏதழ 

நாடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான சரவ்ததச மபாறிமுதறதய உருவாக்குவது 

குறித்து விவாதிக்க இது வழி வகுக்குெ். 

ஜன்ஜாதிய மகௌரவ் திவாஸ் 

2021 ஆெ் ஆண்டில், ெத்திய அரசு நவெ்பர ்15 ஆெ் தததிதய, துணிசச்லான பழங்குடியின 

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரக்ளின் நிதனவாக ஜன்ஜாதிய மகௌரவ் திவாஸ் என்று 

அறிவித்தது. நவெ்பர ்15, நாட்டின் புகழ்மபற்ற சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரர,் சமூக 

சீரத்ிருதத்வாதி ெற்றுெ் பழங்குடியினரின் ெதிப்பிற்குரிய ததலவரான பிரச்ா 

முண்டாவின் பிறந்தநாள் ஆகுெ். நாடு முழுவதுெ் உள்ள பள்ளிகள் ெற்றுெ் உயரக்ல்வி 

நிறுவனங்களில் ஜன்ஜாதிய கவுரவ் திவாஸ் மகாண்டாடப்படுெ் 

WMO 

உலக வானிதல அதெப்பு 2022 இல் உலகளாவிய காலநிதலயின் தற்காலிக நிதலதய 

மவளியிட்டது. அறிக்தகயின்படி, கடந்த எடட்ு ஆண்டுகள் பதிவு மசய்யப்பட்ட எட்டு 

மவப்பொனதாக இருக்குெ், இது பசுதெ இல்ல வாயு மசறிவு ெற்றுெ் திரட்டப்பட்ட 

மவப்பதத்ால் தூண்டப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு கடுதெயான மவப்ப அதலகள், வறட்சி 

ெற்றுெ் தபரழிவு தருெ் மவள்ளெ் மில்லியன் கணக்கானவரக்தள பாதித்துள்ளது ெற்றுெ் 

பில்லியன்கதள மசலவழித்துள்ளது என்றுெ் அது தெற்தகாளிட்டுள்ளது. 

AFC 
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2023 AFC ஆசிய தகாப்தப AFC ஆசிய தகாப்தபயின் 18வது பதிப்பாகுெ், இது ஆசிய 

கால்பந்து கூட்டதெப்பு (AFC) ஏற்பாடு மசய்துள்ள ஆசியாவின் நான்காண்டு சரவ்ததச 

ஆண்கள் கால்பந்து சாெ்பியன்ஷிப் ஆகுெ். இது கத்தாரில் ஜூன் 16 முதல் ஜூதல 16, 2023 

வதர நதடமபறுெ். 2019 ஆெ் ஆண்டு விரிவாக்கத்திற்குப் பிறகு இந்தப் தபாட்டி 24 ததசிய 

அணிகதள உள்ளடக்குெ். தபாட்டிதய நடத்துெ் கத்தார ்நடப்பு சாெ்பியன் ஆகுெ். 

ததசிய நிலக்கரி ொநாடு & கண்காட்சி 

ெத்திய நிலக்கரி, சுரங்கெ் ெற்றுெ் நாடாளுென்ற விவகாரங்கள் துதற அதெசச்ர ்ஸ்ரீ 

பிரகலாத் தஜாஷி மபாதுெக்கதள வலியுறுத்தினார ்

நிலக்கரி சுரங்க ஏலத்தில் தனியார ்துதறயுடன் தபாட்டியிட துதற நிறுவனங்கள் (PSUs). 

உற்பத்தி. ததசிய நிலக்கரி ொநாடு ெற்றுெ் கண்காட்சி-2022 இல் உதரயாற்றிய அதெசச்ர ்

சுட்டிக்காட்டினார ்

சரவ்ததச விதலகள் முன்மனப்தபாதுெ் இல்லாத வதகயில் அதிகரித்த தபாதிலுெ், தகால் 

இந்தியா லிமிமடட் (சிஐஎல்) அதிகரிக்கவில்தல 

உள்நாட்டு நிலக்கரி விதல ெற்றுெ் சமீப காலங்களில் நிலக்கரி உற்பத்திதய கணிசொக 

உயரத்்தியது ெற்றுெ் நிரவ்கிக்கப்பட்டது 

அனல் மின் நிதலயங்கள் எதிரம்காள்ளுெ் நிலக்கரி பற்றாக்குதறதய சொளிக்க. 

பூசா டிகெ்தபாசர ்

இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில், மநல் தவக்தகாதல விதரவாக சிததப்பதற்காக 

பூசா வதககளின் நுண்ணுயிர ்கூட்டதெப்பான பூசா டிகெ்தபாசதர உருவாக்கியுள்ளது. 

இந்தக் கூட்டதெப்தபப் பயன்படுத்துவதால் வயலில் மநல் தவக்தகால் சிததவு 

மசயல்முதற துரிதப்படுத்தப்படுகிறது. 2021 ஆெ் ஆண்டில், பஞ்சாப், ெரியானா, உத்தரப் 

பிரததசெ் ெற்றுெ் மடல்லியின் என்சிடி ஆகிய ொநிலங்கள் சுொர ்5.7 லட்செ் மெக்தடர ்

பரப்பளவில் டிகெ்தபாசதரப் பயன்படுதத்ியது ெற்றுெ் மசயற்தகக்தகாள் இதெஜிங் 

ெற்றுெ் கண்காணிப்பு மூலெ், டிகெ்தபாசரின் 92% பரப்பளவு ப்ளாட்கள் பரவியிருப்பது 

கவனிக்கப்பட்டது. எரிக்கப்படவில்தல. 

உலகளாவிய தக கழுவுதல் தினெ் 

உலகெ் முழுவதுெ் அக்தடாபர ்15 உலகளாவிய தக கழுவுெ் தினொகக் குறிக்கப்படுகிறது. 

தநாய்கதளத் தடுப்பதற்கு பயனுள்ள ெற்றுெ் ெலிவான வழியாக தசாப்புடன் தக 

கழுவுவதன் முக்கியத்துவெ் பற்றிய விழிப்புணரத்வயுெ் புரிததலயுெ் அதிகரிப்பதத இது 

தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கான கருப்மபாருள் 'உலகளாவிய தக 

சுகாதாரத்திற்காக ஒன்றுபடுங்கள்' என்பதாகுெ். தசாப்புடன் தக கழுவுவதத 

ஊக்குவிப்பதற்காக உதழக்குெ் சரவ்ததச பங்குதாரரக்ளின் கூட்டணியான குதளாபல் 

தெண்ட் வாஷிங் பாரட்்னரஷ்ிப் மூலெ் இந்த நாள் நிறுவப்பட்டது. 

அக்ரி ஸ்டாரட்்அப் ொநாடு 

புதுதில்லியில் நதடமபற்ற அக்ரி ஸ்டாரட்்அப் ொநாட்டில் ெதத்ிய அதெசச்ர ்நதரந்திர சிங் 

ததாெர ்பல முயற்சிகதள அறிவிதத்ார.் விவசாயத் துதறயில் பணிபுரியுெ் 

ஸ்டாரட்அ்ப்களுக்கு, வணிகெயொக்கல் ெற்றுெ் புதுதெகதள 

ஜனநாயகப்படுத்துவதற்காக, 500 தகாடி ரூபாய் நிதிதய உருவாக்குவதாக அறிவித்தார.் 

தவளாண் ஸ்டாரட்்அப்களுக்கு ஆதரவளிக்க தவளாண் அதெசச்கத்தின் கீழ் ஒரு 
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வதலயதெப்பு அதெக்கப்படுெ் என்றுெ், ஒட்டுமொதத் திட்டமிடலுக்காக தவளாண் 

அதெசச்ர ்ததலதெயில் ஒரு வழிகாட்டுதல் குழு அதெக்கப்படுெ் என்றுெ் அவர ்

அறிவித்தார.் 

MHA 

உள்துதற அதெசச்கெ் (எெ்மெசஏ்) 576 மொழிகளின் புலெ் வீடிதயாகிராபியுடன் இந்திய 

தாய்மொழி ஆய்தவ (எெ்டிஎஸ்ஐ) நிதறவு மசய்துள்ளது. 576 மொழிகளில் MHA 

தாய்மொழி ஆய்வு, ஒவ்மவாரு தாய்மொழியின் அசல் சுதவதயயுெ் பாதுகாக்க ததசிய 

தகவல் தெயத்தில் (NIC) ஒரு இதணயக் காப்பகெ். 2018 இல் 2011 மொழிவாரி 

ெக்கள்மதாதகக் கணக்மகடுப்புத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வின்படி, இந்தியாவில் 19,500 

மொழிகள் அல்லது கிதளமொழிகள் தாய்மொழிகளாகப் தபசப்படுகின்றன. 

G20 

இந்திய ஜி–20 பிரசிமடன்சிக்கான தலாதகா, தீெ் ெற்றுெ் இதணயதளதத்த இந்தியப் 

பிரதெர ்மதாடங்கி தவத்தார.் G20 தலாதகா இந்தியாவின் ததசியக் மகாடியின் நிறங்களில் 

இருந்து உத்தவகெ் மபறுகிறது. பூமியானது வாழ்க்தகக்கான இந்தியாவின் தகாள் சாரப்ு 

அணுகுமுதறதய பிரதிபலிக்கிறது ெற்றுெ் G20 தலாதகாவிற்கு கீதழ 'பாரத்' உள்ளது. 

தலாதகாவில் myGov தபாரட்ல் மூலெ் நடதத்ப்படுெ் திறந்த தபாட்டியின் பல்தவறு கூறுகள் 

உள்ளன. இந்தியாவின் G20 பிரசிமடன்சியின் தீெ் "வசுததவ குடுெ்பகெ்" அல்லது "ஒரு பூமி 

ஒரு குடுெ்பெ் ஒரு எதிரக்ாலெ்". இது ெகா உபநிஷத்தின் பண்தடய செஸ்கிருத 

நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

'ததசிய புதளாரன்ஸ் தநட்டிங்தகல் விருதுகள்' 

2021 ஆெ் ஆண்டிற்கான ததசிய புதளாரன்ஸ் தநட்டிங்தகல் விருதுகதள நரச்ிங் 

நிபுணரக்ளுக்கு இந்திய ஜனாதிபதி திமரௌபதி முரம்ு வழங்கினார.் ததசிய புதளாரன்ஸ் 

தநட்டிங்தகல் விருதுகள் 1973 ஆெ் ஆண்டு சுகாதாரெ் ெற்றுெ் குடுெ்ப நல 

அதெசச்கத்தால் நிறுவப்பட்டது, இது மசவிலியரக்ள் ெற்றுெ் நரச்ிங் வல்லுநரக்ள் 

சமூகத்திற்கு ஆற்றிய சிறந்த தசதவகளுக்கான அங்கீகாரதத்ின் அதடயாளொக 

இருந்தது. 

இளெ் ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் வாரெ் 2022' 

இளெ் ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் இந்ததா-மஜரெ்ன் வாரெ் 2022, அறிவியல் ெற்றுெ் 

மபாறியியல் ஆராய்சச்ி வாரியெ் (SERB) இந்தியா ெற்றுெ் மஜரெ்ன் ஆராய்சச்ி 

அறக்கட்டதள (DFG) ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. இந்தியா ெற்றுெ் 

மஜரெ்னிதயச ்தசரந்்த 30 நெ்பிக்தகக்குரிய இளெ் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இரசாயன 

அறிவியலில் செகால விஷயங்கதளப் பற்றி விவாதிப்பாரக்ள். இந்த ொநாட்டின் முக்கிய 

குறிக்தகாள், ஆரெ்ப ெற்றுெ் இதட-மதாழில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ெற்றுெ் 

விஞ்ஞானிகளிதடதய ஒத்துதழப்தப ஊக்குவிப்பதாகுெ். 

MNRE 

இந்திய அரசின் புதிய ெற்றுெ் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதெசச்கெ் (MNRE) ததசிய 

உயிர ்ஆற்றல் திட்டத்தத அறிவித்துள்ளது. 2021-22 நிதியாண்டு முதல் 2025-26 வதரயிலான 

காலப்பகுதியில் ததசிய உயிரி ஆற்றல் திட்டத்தத அதெசச்கெ் மதாடரந்்துள்ளது. 

இத்திட்டெ் இரண்டு கட்டங்களாக மசயல்படுத்த பரிந்துதரக்கப்பட்டது ெற்றுெ் 

திட்டத்தின் முதல் கட்டெ் ரூ. பட்மஜட் ஒதுக்கீட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 858 தகாடி. 
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இது மூன்று துதணத ்திட்டங்கதளக் மகாண்டுள்ளது: கழிவு முதல் ஆற்றல் திட்டெ், 

பதயாொஸ் திட்டெ் ெற்றுெ் உயிரவ்ாயு திட்டெ். 

உணவு பாதுகாப்பு தினெ் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் ஜூன் 7ஆெ் தததி உலக உணவுப் பாதுகாப்பு தினொக உலகெ் 

முழுவதுெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உணவினால் ஏற்படுெ் அபாயங்கதளத் தடுப்பது, 

கண்டறிவது ெற்றுெ் நிரவ்கிப்பதற்கான விழிப்புணரத்வ ஊக்குவிப்பதத இந்த நாளின் 

தநாக்கொகுெ். உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 2018 

ஆெ் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சதபயால் இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, 

உலக உணவு பாதுகாப்பு தினத்தின் கருப்மபாருள், "பாதுகாப்பான உணவு, சிறந்த 

ஆதராக்கியெ்" என்பதாகுெ். WHO இன் அறிக்தகயின்படி, உலகெ் ஆண்டுததாறுெ் 600 

மில்லியனுக்குெ் அதிகொன உணவுப் மபாருடக்ளால் பரவுெ் தநாய்கதளப் பதிவு 

மசய்கிறது. 

உணவு நாள் 

சத்தான உணவுகதள முதறயாகப் மபறுவதன் அவசியத்தத எடுத்துதரப்பதற்காக 

ஆண்டுததாறுெ் அக்தடாபர ்16ஆெ் தததி உலக உணவு தினெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உணவு ெற்றுெ் தவளாண்தெ அதெப்பு (FAO) ததலதெயில் இந்த நாள் நடத்தப்படுகிறது 

ெற்றுெ் 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கான தீெ், யாதரயுெ் விட்டுவிடாதீரக்ள். 

உலக ெசாலா காங்கிரஸ் ஐ 

14வது உலக ெசாலா ொநாடு பிப்ரவரி 2023 இல் ெகாராஷ்டிராவின் நவி முெ்தபயில் 

நதடமபறவுள்ளது. ஸ்தபசஸ் தபாரட்ு இந்தியாவால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட உலக ெசாலா 

காங்கிரஸ், இந்தியாவின் ஜி20 ததலவர ்பதவிதய ஒட்டி நடத்தப்படுெ். WSC இன் 

தற்தபாததய பதிப்பிற்காக ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட தீெ் 'விஷன் 2030: SPICES' 

(நிதலத்தன்தெ- உற்பத்தித்திறன் - புதுதெ - ஒத்துதழப்பு- சிறப்பானது ெற்றுெ் 

பாதுகாப்பு)." இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற நதடமபறுெ் இந்த நிகழ்வு ெசாலா 

துதறக்கான மிகப்மபரிய பிரத்தயக வணிக தளொகுெ். 

சிஐஐ - ஐஓசிஎல் 

இந்திய மதாழில்துதற கூட்டதெப்பு இந்தியன் ஆயில் காரப்்பதரஷனுடன் இதணந்து 

பஞ்சாபின் சங்ரூரில் பயிர ்எசச் தெலாண்தெ முயற்சியான 'வாயு அெ்ரித்' 

மதாடங்கப்பட்டது. CII ஏற்கனதவ பஞ்சாப் ெற்றுெ் ெரியானாவில் காற்று ொசுபாட்தடக் 

குதறப்பதற்காக ெரக்கன்றுகதள எரிப்பததத் தணிக்க பயிர ்எசச் தெலாண்தெ 

திட்டத்தத நடத்தி வருகிறது. 

மிகவுெ் பிரபலொன ஜி.ஐ. 

புகழ்மபற்ற தெதராபாத் ெலீெ், புவியியல் குறியீடு (ஜிஐ) அந்தஸ்துடன் நாடு முழுவதுெ் 

15 க்குெ் தெற்பட்ட உணவுப் மபாருடக்தளக் மகாண்ட தபாட்டியில், 'மிகவுெ் பிரபலொன 

ஜிஐ' விருததப் மபற்றுள்ளார.் வரத்்தகெ் ெற்றுெ் மதாழில்துதற அதெசச்கத்தால் 

வழங்கப்படுெ், மவற்றியாளர ்மபாதுெக்களின் கருத்தின் அடிப்பதடயில் 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்டார.் தெதராபாத் ெலீெ் என்பது ரெலான் ொதத்தில் மசய்யப்படுெ் 

ஒரு பாரெ்பரிய உணவாகுெ்; இது 2010 இல் GI அந்தஸ்து மபற்றது 

தபாக்குவரத்து 4 அதனத்து சவால் 
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ெத்திய வீட்டுவசதி ெற்றுெ் நகரப்்புற விவகார அதெசச்ர ்ெரத்ீப் சிங் பூரி, தபாக்குவரத்து 

4 அதனத்து சவால் நிதல–2 ெற்றுெ் குடிெக்கள் கருத்து ஆய்வு 2022 ஐ கிட்டத்தட்ட 

மதாடங்கினார.் தபாக்குவரத்து 4 ஆல் தசலஞ்ச ்என்பது மபாது தபாக்குவரதத்த 

தெெ்படுதத் டிஜிட்டல் தீரவ்ுகதள உருவாக்குவதத தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 46 

நகரங்களில் தபாக்குவரத்து பிரசச்தனகளுக்கான தீரவ்ுகதள உருவாக்குவதற்காக, 

ஸ்டாரட்அ்ப்களுக்கு ஸ்தடஜ்–2 திறக்கப்பட்டுள்ளது.✓குடிெக்கள் உணரத்ல் கணக்மகடுப்பு 

எளிதாக வாழுெ் குறியீட்டின் கீழ் மதாடங்கப்பட்டது–குடிெக்கதளப் பிடிக்க 264 

நகரங்களுக்கு 2022'அவரக்ளின் நகரெ் பற்றிய கருத்து 

தநாக்கெ் 

NITI ஆதயாக்கின் கீழ் அடல் இன்தனாதவஷன் மிஷன் (AIM), மபண்கதள தெயொகக் 

மகாண்ட சவால்கதள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அடல் நியூ இந்தியா தசலஞ்சின் (ANIC) இரண்டாெ் பதிப்பின் இரண்டாெ் கட்டெ். ANIC 

என்பது ஒரு முயற்சி 

துதற சாரந்்த சவால்கதளத் தீரக்்குெ் மதாழில்நுட்ப அடிப்பதடயிலான 

கண்டுபிடிப்புகதளத் ததரந்்மதடுத்து ஆதரிக்க மதாடங்கப்பட்டது 

₹1 தகாடி வதரயிலான ொனிய அடிப்பதடயிலான வழிமுதறயின் மூலெ் ததசிய 

முக்கியத்துவெ் ெற்றுெ் சமூகப் மபாருதத்ெ். 

 

WMO 

காலநிதல ொற்றெ் மதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டதெப்பு ொநாட்டின் 27வது 

கட்சிகளின் ொநாட்டில் (COP27) வட்டதெதச கூட்டத்தில், உலக வானிதல அதெப்பு (WMO) 

'அதனவருக்குெ் முன்கூட்டிய எசச்ரிக்தககளின் நிரவ்ாக மசயல் திட்டத்தத' 

மவளியிட்டது. WMO இன் கூற்றுப்படி, 2027 க்குள் அதனவருக்குெ் முன்கூட்டிதய 

எசச்ரிக்தக அதெப்புகதள வழங்குவதற்கான ஆரெ்ப முதலீடு கிட்டதத்ட்ட 3.1 பில்லியன் 

அமெரிக்க டாலரக்ளாக இருக்குெ். 

ெல்லிகாரஜ்ுன் காரத்க 

24 ஆண்டுகளில் இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் (INC) கட்சியின் காந்தி அல்லாத முதல் 

ததலவராக ெல்லிகாரஜ்ுன் காரத்க ததரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் காங்கிரஸ் ததலவர ்

ததரத்லில் அவர ்9,385 வாக்குகளில் 7,897 வாக்குகள் மபற்று ெற்மறாரு தவட்பாளரான சசி 

தரூதர ததாற்கடிதத்ார.் 

வருவாய்த்துதற மசயலாளர ்

நிதிச ்தசதவகள் துதறயின் மசயலர ்சஞ்சய் ெல்தொத்ரா புதிய வருவாய் மசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் ெத்திய அரசு உயரெ்ட்ட அதிகாரத்துவ ெறுசீரதெப்பின் ஒரு 

பகுதியாக புதிய பாதுகாப்பு மசயலாளராக சாதல தபாக்குவரத்து ெற்றுெ் 

மநடுஞ்சாதலகள் மசயலாளர ்அரெதன கிரிதர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

கிதரட் இந்தியன் பஸ்டரட்்' 

ராஜஸ்தானின் ொநிலப் பறதவயான 'கிதரட் இந்தியன் பஸ்டரட்்' (ஜிஐபி) இந்தியாவின் 

மிகவுெ் ஆபதத்ான பறதவயாகவுெ் கருதப்படுகிறது. GIB வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ராஜஸ்தானில் சுொர ்150 ெக்கள்மதாதக அதன் 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY NOV TNPSC CA 

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

மொதத் உலக ெக்கள்மதாதகயில் 95% ஆகுெ். சமீபத்தில், பாகிஸ்தானில் சில பறதவகள் 

காணப்படுகின்றன, தெலுெ் பறதவகள் இடெ்மபயரவ்தாக சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ள் 

சந்ததகிக்கின்றனர.் வனவிலங்குகளின் புலெ்மபயரந்்த உயிரினங்கதளப் 

பாதுகாப்பதற்கான ொநாட்டின் பாதுகாக்கப்பட்ட உயிரினங்களின் உலகப் பட்டியலில் 

தசரக்்கப்பட்டது. 

கழுகுகள் 

கழுகுகதள திறெ்பட பாதுகாப்பதற்காக ஒரு நிறுவன கட்டதெப்தப அதெக்க தமிழ்நாடு 

அரசு ொநில அளவிலான குழுதவ அதெத்துள்ளது. 21 ஆெ் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் 

நாட்டில் கழுகுகள் கிட்டத்தட்ட அழிந்துவிட்டன. 1993 ெற்றுெ் 2003 க்கு இதடயில் 

இந்தியாவின் கழுகுகளின் எண்ணிக்தகயில் 96% சரிவு பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. ததசிய 

அளவில் இனங்கதளப் பாதுகாக்க ெத்திய அரசு இரண்டு மசயல் திட்டங்கதள 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

CDRI 

தபரிடர ்தாங்குெ் உள்கட்டதெப்புக்கான கூட்டணி (சிடிஆரஐ்) சிடிஆரஐ் ெல்டி-பாரட்்னர ்

டிரஸ்ட் ஃபண்டான உள்கட்டதெப்பு பின்னதடவு முடுக்கி நிதிதய (ஐஆரஏ்எஃப்) 

அறிவித்தது. இது எகிப்தின் ஷரெ்் எல் தஷக், இந்தியா மபவிலியன், கான்ஃமபரன்ஸ் ஆஃப் 

பாரட்்டிஸ் COP–27 இல் மதாடங்கப்பட்டது. ஐஆரஏ்எஃப் நிறுவனத்திற்கு சுொர ்50 மில்லியன் 

அமெரிக்க டாலரக்ள் நிதிப் மபாறுப்புகள் ஏற்கனதவ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன, ஆரெ்ப கால 

ஐந்து ஆண்டுகளில். 

ெக்கள் மதாதக 

உலக அளவில் திதன உற்பத்தியில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது, உலக உற்பத்தியில் 

41 சதவீத பங்தக இந்தியா மகாண்டுள்ளது. திதன ஏற்றுெதிதய ஊக்குவிக்க 

மவளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் ெற்றுெ் உலகளாவிய சில்லதற விற்பதன 

பல்மபாருள் அங்காடிகதள ஈடுபடுத்த இந்திய அரசாங்கெ் ஒரு உத்திதய வகுத்துள்ளது. 

லுலு குழுெெ் ெற்றுெ் வால்ொரட்் தபான்ற முக்கிய சரவ்ததச சில்லதற விற்பதன 

பல்மபாருள் அங்காடிகள், திதனகதள வரத்்தகெ் மசய்வதற்குெ் 

விளெ்பரப்படுத்துவதற்குெ் திதன மூதலதய நிறுவுவதற்கு இதணக்கப்படுெ். 

WBC 

2023 ஐபிஏ ெகளிர ்உலக குத்துசச்ண்தட சாெ்பியன்ஷிப்தப நடத்துெ் நாடாக இந்தியா 

மபயரிடப்பட்டுள்ளது. சரவ்ததச குத்துசச்ண்தட சங்கெ் (ஐபிஏ) ெற்றுெ் இந்திய 

குத்துசச்ண்தட கூட்டதெப்பு (பிஎஃப்ஐ) இதடதய இந்த நிகழ்வு மதாடரப்ான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தெ் (எெ்ஓயு) தகமயழுத்தானது. இது இந்தியாவில் நடத்தப்படுெ் மூன்றாவது 

ெகளிர ்உலக சாெ்பியன்ஷிப் ெற்றுெ் ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் இரண்டாவது தபாட்டியாகுெ். 

'ெத்திய கிழக்கு பசுதெ முயற்சி' 

சவூதி அதரபியாவின் பட்டத்து இளவரசர ்முகெது பின் சல்ொன், அடுத்த பத்து 

ஆண்டுகளில் 'ெத்திய கிழக்கு பசுதெ முன்முயற்சிக்கு' 2.5 பில்லியன் அமெரிக்க 

டாலரக்தள வழங்குவதாகவுெ், அதன் ததலதெயகத்தத நடத்துவதாகவுெ் கூறினார.் 

பிராந்திய காரப்ன் உமிழ்தவக் குதறக்குெ் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, ெத்திய 

கிழக்குப் பசுதெ முயற்சி 2021 இல் பட்டத்து இளவரசரால் மதாடங்கப்பட்டது. பிராந்திய 

தெட்தராகாரப்ன் உற்பத்தியில் இருந்து 60% க்குெ் அதிகொன காரப்ன் உமிழ்தவக் 

குதறப்பதத இந்த முயற்சி தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 
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பிரதான் ெந்திரி கிராெ் சதக் தயாஜனா (PMGSY) 

பிரதான் ெந்திரி கிராெ் சதக் தயாஜனா (PMGSY)-III ஐ ஹிொசச்ல பிரததசத்தின் செ்பாவில் 

பிரதெர ்நதரந்திர தொடி மதாடங்கி தவத்தார.் இது ொநிலதத்ில் சுொர ்3125 கிதலாமீட்டர ்

சாதலகள் தெெ்படுத்தப்பட உள்ளது. ொநிலத்தின் 15 எல்தலகள் ெற்றுெ் மதாதலதூரத் 

மதாகுதிகளில் உள்ள 440 கிதலாமீட்டர ்சாதலகதள தெெ்படுத்துவதற்காக இந்த 

கட்டத்தின் கீழ் 420 தகாடி ரூபாய்க்கு தெல் ெத்திய அரசால் அனுெதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(PMAY–U) விருதுகள் 2021 

'பிரதான் ெந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனா- நகரப்்புற (PMAY-U) விருதுகள் 2021 இல் 

உத்தரப்பிரததசெ் முதல் இடதத்தப் பிடிதத்து. அததத் மதாடரந்்து ெத்தியப் பிரததசெ் 

ெற்றுெ் தமிழ்நாடு முதறதய இரண்டாவது ெற்றுெ் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளன. குஜராத் 

ஐந்து சிறப்புப் பிரிவு விருதுகதளப் மபற்றது, ஜெ்மு-காஷ்மீர ்தாத்ரா ெற்றுெ் நகர ்ெதவலி 

ெற்றுெ் டாென் & தடயூவுடன் இதணந்து 'சிறந்த மசயல்திறன் மகாண்ட யூடி' எனத் 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்டது. 1.23 தகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் அனுெதிக்கப்பட்டன, இதில் 

64 லட்செ் ஏற்கனதவ முடிக்கப்பட்டு விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ளன, மீதமுள்ளதவ முடிவின் 

பல்தவறு கட்டங்களில். 

எல்விஎெ் 3 

இந்திய விண்மவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ின் ஏவுகதண வாகனெ் ொரக்் 3 (LVM3) 

பணியானது ஸ்ரீெரிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்மவளி தெயத்தில் இருந்து 36 

OneWeb Gen–1 மசயற்தகக்தகாள்கதள விண்ணில் மசலுத்துெ். LVM3 என்பது விண்மவளித் 

துதறயின் கீழ் உள்ள ெத்திய மபாதுத்துதற நிறுவனொன நியூ ஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிமடட் 

(NISL) இன் பிரத்தயக வணிக மசயற்தகக்தகாள் பணியாகுெ். NSIL மூலெ் தததவக்தகற்ப 

முதல் LVM3 பிரத்தயக வணிக மவளியீடு இதுவாகுெ். 

WEF 

அதானி குழுெத்துடன் இதணந்து இந்தியாவின் நான்காவது மதாழில் புரட்சிக்கான 

உலகப் மபாருளாதார ென்றத்தின் தெயத்தால் எழுதப்பட்ட 'மதாழில்நுட்பத்ததப் 

பயன்படுத்தி ஒரு பில்லியன் வாழ்வாதாரதத்த தெெ்படுத்துதல்' என்ற புதிய அறிக்தக 

குஜராத்தின் காந்திநகரில் மவளியிடப்பட்டது. அறிக்தகயின்படி, இந்திய விவசாயத்தின் 

மதாழில்நுட்பெ்-ததலதெயிலான ொற்றத்தின் தெயத்தில் ட்தரான்கதள தவப்பதன் 

மூலெ் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திதய 1-1.5 சதவீதெ் உயரத்்த முடியுெ். இது 

இந்தியாவில் வருெ் ஆண்டுகளில் குதறந்தது ஐந்து லட்செ் தவதலகதள உருவாக்குெ். 

புவியியல் குறியீடு (GI) குறிசம்சால் 

புது தில்லியில் உள்ள ஜப்பான் தூதரகெ், ெதுபானொன நிதொன்ஷு/ஜப்பானியரக்ளுக்கு 

புவிசார ்குறியீடு (ஜிஐ) தகாரி விண்ணப்பத்தத தாக்கல் மசய்துள்ளது. ஜப்பானில் இருந்து 

ஒரு தயாரிப்பு புவியியல் அதடயாளப் பதிதவட்டில் குறிசம்சால்லுக்காக தாக்கல் மசய்வது 

இதுதவ முதல் முதற. ஜப்பானில், நிதொன்ஷு, புளிக்கதவக்குெ் அரிசியிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுெ் ஒரு சிறப்பு பானொக கருதப்படுகிறது. அரிசி, தகாஜி-கின் (ஒரு வதக 

பூஞ்தச வித்து) ெற்றுெ் நீர ்ஆகிய மூன்று முக்கிய மூலப்மபாருடக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. 

IBDC 
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ெத்திய அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்பத்துதற இதண அதெசச்ர ்ஜிததந்திர சிங், 

ெரியானா ொநிலெ் ஃபரிதாபாத்தில் வாழ்க்தக அறிவியல் தரவுகளுக்கான 

இந்தியாவின் முதல் ததசிய களஞ்சியொன 'இந்திய உயிரியல் தரவு தெயத்தத' (IBDC) 

திறந்து தவத்தார.் IBDC ஆனது ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள பதயாமடக்னாலஜியின் பிராந்திய 

தெயத்தில் (RCB), புவதனஷ்வரில் உள்ள ததசிய தகவல் தெயத்தில் (NIC) தரவு 'தபரிடர ்

மீட்பு' தளத்தில் நிறுவப்பட்டது. இது சுொர ்4 மபட்டாதபட் தரவு தசமிப்பு திறன் ெற்றுெ் 

'பிரெ்' உயர ்மசயல்திறன் கெ்ப்யூட்டிங் (HPC) வசதிதயக் மகாண்டுள்ளது. 

ஆதார ்

மின்னணுவியல் ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அதெசச்கத்தின் சமீபத்திய 

அறிவிப்பின்படி, பதிவு மசய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 10 ஆண்டுகள் நிதறவதடந்தவுடன் 

ஆதார ்தவத்திருப்பவரக்ள் குதறந்தபட்செ் ஒரு முதறயாவது துதண ஆவணங்கதள 

புதுப்பிக்க தவண்டுெ். அரசாங்கெ் ஆதார ்விதிமுதறகதள திருத்தியுள்ளது ெற்றுெ் 

புதுப்பிதத்ல் ெத்திய அதடயாள தரவு களஞ்சியத்தில் (CIDR) ஆதார ்மதாடரப்ான 

தகவல்களின் துல்லியத்தத உறுதி மசய்யுெ். 

பிொரி புரஸ்கார ்

பிொரி புரஸ்கார ்ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் ஒரு ராஜஸ்தானி எழுதத்ாளர ்இந்தி அல்லது 

ராஜஸ்தானியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மவளியிடப்பட்ட ஒரு சிறந்த பதடப்புக்காக 

வழங்கப்படுகிறது. மூத்த எழுத்தாளரக்ள் ெது கன்காரியா ெற்றுெ் டாக்டர ்ொதவ் ெடா 

ஆகிதயாருக்கு 31வது ெற்றுெ் 32வது பிொரி புரஸ்கார ்விருது வழங்கப்பட்டது. இது 1991 

இல் தக.தக.பிரல்ா அறக்கட்டதளயால் நிறுவப்பட்ட மூன்று இலக்கிய விருதுகளில் 

ஒன்றாகுெ், தெலுெ் இது பிரபல கவிஞர ்பிொரியின் மபயரால் அதழக்கப்படுகிறது. 

மபாது தசதவ ஒளிபரப்பு நாள் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்12 ஆெ் தததி மபாது தசதவ ஒளிபரப்பு தினெ் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1947 ஆெ் ஆண்டு மடல்லியில் உள்ள அகில இந்திய வாமனாலியின் 

ஸ்டுடிதயாவிற்கு ெகாத்ொ காந்தியின் ஒதர வருதகயின் நிதனவாக இந்த நாள் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. பிரிவிதனக்குப் பிறகு ெரியானாவில் உள்ள குருதஷத்திரத்தில் 

தற்காலிகொக குடிதயறிய இடெ்மபயரந்்த ெக்களுக்கு ெகாத்ொ காந்தி உதரயாற்றினார.் 

திதன நாள்' 

ஒடிசா அரசு இந்த ஆண்டு நவெ்பர ்10 ஆெ் தததிதய ொநிலத்தில் 'திதன தினொக' 

அனுசரித்தது. திதனக் மகாண்டாடுவதன் முதன்தெ தநாக்கெ், திதனதய அதிக 

ஊட்டசச்த்து ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் நட்பு உணவுப் மபாருளாக ஊக்குவிப்பதாகுெ். ஒடிசா 

அரசாங்கெ் 2017 இல் ஒடிசா மில்லட் மிஷதன (OMM) அறிமுகப்படுத்தியது ெற்றுெ் 

ஒடிசாவின் முதலதெசச்ர ்நவீன் பட்நாயக் 2019-20 ஆெ் ஆண்டில் OMM இன் கீழ் ரூ.100 

தகாடி அரசாங்க ஆதரதவ அறிவித்தார.் 

நலெல காடு 

மதலுங்கானா ெற்றுெ் ஆந்திராதவ இதணக்குெ் கிருஷ்ணா ஆற்றின் குறுக்தக ஐகானிக் 

தகபிள் ஸ்தடட்-கெ்-சஸ்மபன்ஷன் பாலெ் கட்ட ெத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ஆந்திரப் பிரததசத்தின் கிழக்குத் மதாடரச்ச்ி ெதலயில் உள்ள அழகிய நல்லெலா வனத் 

மதாடரின் வழியாக இந்தப் பாலெ் அதெக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று கிமீ நீளமுள்ள பாலெ் 

தெதராபாத் ெற்றுெ் திருப்பதி இதடதயயான தூரதத்த 80 கிமீ குதறக்குெ். 
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காவல்துதற நிதனவு தினெ் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் அக்தடாபர ்21 ஆெ் தததி 'காவல்துதற நிதனவு தினெ்' 

அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது கடதெயின் தபாது உயிரிழந்த பத்து சிஆரப்ிஎஃப் வீரரக்ளின் 

தியாகதத்த நிதனவுகூருெ். அக்தடாபர ்21, 1959 அன்று, லடாக்கிற்கு அருகில் உள்ள ொட் 

ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் சீனப் பதடகள் நடத்திய தாக்குதலில் பத்து இந்திய தபாலீஸார ்

மகால்லப்பட்டனர.் 

FATF 

நிதி நடவடிக்தக பணிக்குழு (FATF) சமீபத்தில் பாகிஸ்தாதன சாெ்பல் பட்டியலில் இருந்து 

நீக்குெ் முடிதவ அறிவித்தது. பணதொசடி எதிரப்்பு ெற்றுெ் நிதி பயங்கரவாதத்தத 

(AML/CFT) எதிரத்்துப் தபாராடுவதில் பாகிஸ்தானின் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றதத்த 

FATF வரதவற்றது. 

ஜி ஜின்பிங் 

சீன அதிபர ்ஜி ஜின்பிங், கெ்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ததலவராக வரலாற்று சிறப்புமிக்க 

மூன்றாவது முதறயாக பதவிதயற்றுள்ளார,் ொதவா தசதுங்கிற்குப் பிறகு நாட்டின் மிகவுெ் 

மசல்வாக்கு மிக்க ஆட்சியாளராக தனது இடத்தத உருவாக்கியுள்ளார.் சீன கெ்யூனிஸ்ட் 

புரட்சியாளருெ் சீன ெக்கள் குடியரசின் நிறுவனருொன ொதவா தசதுங் 1949 முதல் 1959 

வதர இரண்டு முதற நாட்தட ஆட்சி மசய்தார.் முன்னாள் அதிபர ்ெு ஜின்டாதவாவுெ் 

2003 முதல் 2013 வதர இரண்டு முதற ஆட்சி மசய்தார.் 2012 முதல் சீனாவின் முதன்தெத் 

ததலவராக ஜி. 

விதளயாட்டு 

ஸ்மபயினின் மபான்மடதவத்ராவில் நதடமபற்ற U-23 உலக ெல்யுதத் சாெ்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் தங்கப் பதக்கெ் மவன்ற முதல் இந்திய ெல்யுதத் வீரர ்என்ற சாததனதய 

பதின்வயதினர ்அென் மசெ்ராவத் பதடத்தார.் U-23 உலக ெல்யுதத் சாெ்பியன்ஷிப் 2022 

இல் இந்தியா ஆறு பதக்கங்களுடன் - ஒரு தங்கெ், ஒரு மவள்ளி ெற்றுெ் நான்கு 

மவண்கலத்துடன் முடித்தது. 

மபாறியாளரக்ள் கான்க்தளவ்–2022 (EC–2022 

இந்திய ததசிய மபாறியியல் அகாடமியின் மபாறியாளரக்ள் கான்க்தளவ்–2022 (EC–2022) 

இந்திய விண்மவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்துடன் (ISRO) இதணந்து திருவனந்தபுரதத்ில் 

உள்ள திரவ உந்து அதெப்பு தெயத்தில் (LPSC-ISRO) ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. இந்திய 

விண்மவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனெ் (இஸ்தரா) நாட்டின் விவசாயத் துதறதய 

ஆதரிப்பதற்காக பிரத்தயக மசயற்தகக்தகாள்கதள முன்மொழிந்துள்ளது. உத்ததச 'பாரத் 

கிரிஷி மசயற்தகக்தகாள்' திட்டெ் குறித்து இஸ்தரா தவளாண் துதறயுடன் விவாதித்து 

வருகிறது. 

பருந்து 

ரஷ்யாவின் ஆளில்லா விொனெ் ெற்றுெ் கப்பல் ஏவுகதணகளின் கடுதெயான 

தாக்குததல எதிரம்காண்டுள்ள உக்தரனுக்கு அனுப்ப அமெரிக்கா தனது பதழய HAWK 

வான் பாதுகாப்பு உபகரணங்கதள மீட்மடடுக்க உள்ளது. HAWK, 'Homing All the Way Killer' 

என்பதன் சுருக்கெ், 1959 இல் வியட்நாெ் தபாரின் தபாது அமெரிக்க இராணுவத்தில் 

தசரந்்தது. HAWK இதடெறிக்குெ் ஏவுகதணகள் ஸ்டிங்கர ்ஏவுகதண அதெப்புக்கு 
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தெெ்படுதத்ப்படுெ். தபாரின் ஆரெ்பத்தில் அமெரிக்கா ததாள்பட்தட சுடப்பட்ட விொன 

எதிரப்்பு ஸ்டிங்கரக்தள உக்தரனுக்கு அனுப்பியது. 

UNSC 

UNSC-ன் பயங்கரவாத எதிரப்்பு கூட்டெ் அக்தடாபர ்ொதெ் முெ்தப ெற்றுெ் மடல்லியில் 

நடத்தப்படுெ். கூட்டத்தின் முக்கிய கருப்மபாருள் 'பயங்கரவாத தநாக்கங்களுக்காக புதிய 

ெற்றுெ் வளரந்்து வருெ் மதாழில்நுட்பங்கதளப் பயன்படுத்துவதத எதிரத்த்ல்' 

என்பதாகுெ். 1) சமூக ஊடகங்கள் உட்பட இதணயெ், 2) புதிய கட்டண மதாழில்நுட்பங்கள் 

ெற்றுெ் நிதி திரட்டுெ் முதறகள், 3) ட்தரான்கள் உட்பட ஆளில்லா வான்வழி அதெப்புகள் - 

3 மதாழில்நுட்பங்களின் விதரவான வளரச்ச்ி ெற்றுெ் அதிகரித்து வருெ் அசச்ுறுத்தல் 

ஆகியவற்றில் கவனெ் மசலுதத்ப்படுகிறது. 

75 

மிஷன் தலஃப் (சுற்றுசச்ூழலுக்கான வாழ்க்தக முதற) கீழ் காலநிதலக்கு ஏற்ற 

நடத்ததயாக எடுத்துக் மகாள்ளக்கூடிய 75 வாழ்க்தக முதற நதடமுதறகளின் 

பட்டியதல ெத்திய அரசு மவளியிட்டது. ஆற்றல், நீர ்தசமிப்பு, ஒருமுதற பயன்படுத்துெ் 

பிளாஸ்டிக், நிதலயான உணவு முதறகள், கழிவு குதறப்பு, ஆதராக்கியொன வாழ்க்தக 

முதற ெற்றுெ் மின்-கழிவு ஆகிய ஏழு வதககளின் கீழ் 75 மசயல்களின் பட்டியல் உள்ளது. 

பிரதெர ்நதரந்திர தொடி ெற்றுெ் ஐநா மபாதுசம்சயலாளர ்அன்தடானிதயா குட்மடமரஸ் 

ஆகிதயார ்மிஷன் தலஃப் (சுற்றுசச்ூழலுக்கான வாழ்க்தக முதற) ஐ மதாடங்கி 

தவத்தனர.் 

கிதளதபாதசட் 

ெனிதரக்ள் ெற்றுெ் விலங்குகளின் ஆதராக்கியத்திற்கு ஆபத்து என்ற அசச்த்தில், 

பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுெ் கதளக்மகால்லியான கிதளதபாதசட்டின் பயன்பாட்தட 

இந்திய அரசு அதிகாரப்பூரவ்ொக கட்டுப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு, 

பூசச்ிக் கட்டுப்பாட்டு ஆபதரட்டரக்ள் (PCOs) மூலெ் ெட்டுதெ கிதளதபாதசட் 

பயன்படுதத்ப்படுெ். இந்தியாவில் ததயிதலத் ததாட்டங்களில் கிதளதபாதசட் அதிகொகப் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. மகாறித்துண்ணிகள் தபான்ற பூசச்ிகளுக்கு சிகிசத்சயளிக்க 

மகாடிய இரசாயனங்கதளப் பயன்படுத்துவதற்குெ் அவரக்ள் உரிெெ் மபற்றுள்ளனர.் 

என்எெ்எஃப்டி 

இன்டரத்பால் ெற்றுெ் ஐநா கூட்டத்திற்குப் பிறகு, "பயங்கரவாதத்திற்கு பணெ் இல்தல" 

என்ற ொநாட்தட இந்தியா நடத்த உள்ளது 

பயங்கரவாத எதிரப்்பு குழு. இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள உள்துதற அதெசச்கெ் 

'பயங்கரவாதத்திற்கு பணெ் இல்தல' என்ற ததலப்பில் மூன்றாவது ெந்திரி ொநாட்தட 

புது தில்லியில் ஏற்பாடு மசய்துள்ளார.் தநாக்கெ் 

பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மசய்வதத எதிரத்்துப் தபாராடுவது மதாடரப்ான 

விவாதங்கதள முன்மனடுத்துச ்மசல்வதற்காக இந்த ொநாடு நதடமபறுகிறது 

முந்ததய இரண்டு ொநாடுகள். 

எெ்.எெ்.எல்.பி 

ரிதலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிமடட் (ஆரஐ்எல்) தமிழ்நாட்டின் மசன்தனக்கு அருகில் 

உள்ள ெப்தபடுவில் முதல் ெல்டி ொடல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பூங்காதவ (எெ்எெ்எல்பி) 
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உருவாக்குவதற்கான பணிதய வழங்கியுள்ளது. 'பிஎெ் கதிசக்தி ததசிய ொஸ்டர ்பிளான் 

(என்எெ்பி)' கீழ், சாதலப் தபாக்குவரத்து அதெசச்கெ் 35 பல்வதக தளவாட பூங்காக்கதள 

உருவாக்கி வருகிறது. எெ்எெ்எல்பி மசன்தன 184.27 ஏக்கர ்பரப்பளவில் உருவாகி 

வருகிறது. 

விக்ரெ் எஸ் 

இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட ராக்மகட், விக்ரெ்-எஸ் என்று 

மபயரிடப்பட்டது, மூன்று தபதலாடுகளுடன் துதண சுற்றுப்பாததயில் ஏவப்பட உள்ளது. 

தெதராபாதத்த தளொகக் மகாண்ட விண்மவளி ஸ்டாரட்அ்ப் ஸ்தகரூட் ஏதராஸ்தபஸ், 

இந்தியாவில் ராக்மகட்தட விண்ணில் மசலுத்துெ் முதல் தனியார ்விண்மவளி 

நிறுவனொக ொறுெ். 'பிரரெ்ப்' என மபயரிடப்பட்ட இந்த பணியானது இரண்டு இந்திய 

ெற்றுெ் ஒரு மவளிநாட்டு வாடிக்தகயாளரின் தபதலாடுகதள சுெந்து மசல்லுெ் ெற்றுெ் 

ஸ்ரீெரிதகாட்டாவில் உள்ள இஸ்தராவின் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஏவப்பட உள்ளது. 

ஓ.என்.ஜி.சி 

ஆந்திரப் பிரததசத்தின் பி.ஆர.்அெ்தபத்கர ்தகானசீொ ொவட்டத்தில் எண்மணய் ெற்றுெ் 

இயற்தக எரிவாயு காரப்்பதரஷன் லிமிமடட் நிறுவனத்தின் யூ-ஃபீல்ட் ஆன்தஷார ்

வசதிகதள பிரதெர ்நதரந்திர தொடி திறந்து தவதத்ார.் வங்காள விரிகுடாவில் கிருஷ்ணா 

தகாதாவரி படுதகயில் U-field அதெந்துள்ளது. வயலில் இருந்து இயற்தக எரிவாயு 

பயனரக்ளுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன் கடலுக்கடியில் குழாய்கள் மூலெ் கதரதயார 

வசதிக்கு மகாண்டு வரப்படுெ். 

தாஷிகாங் 

இொசச்லப் பிரததசத்தில் உள்ள தாஷிகாங்கில் உள்ள உலகின் மிக உயரந்்த வாக்குச ்

சாவடியில் சுொர ்98.08 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. நிதலயத்தின் பதிவு 

மசய்யப்பட்ட 52 வாக்காளரக்ளில், 51 தபர ்புதிய ொநில அரசாங்கத்ததத் 

ததரந்்மதடுப்பதற்காக மவளிதயறினர.் தாஷிகாங் 15,256 அடி உயரத்தில் அதெந்துள்ளது 

ெற்றுெ் மூதத் குடிெக்கள் ெற்றுெ் ஊனமுற்ற வாக்காளரக்ளுக்கு எளிதாக வாக்களிக்குெ் 

வதகயில் ஒரு ொதிரி வாக்குசச்ாவடியாக ொற்றப்பட்டது. 

ஆசியான் 

ஆசியான்-இந்திய அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ப நிதிக்கு 5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர ்

கூடுதல் பங்களிப்தப இந்தியா அறிவிதத்து. மபாது சுகாதாரெ், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

ெற்றுெ் ஸ்ொரட்் விவசாயெ் ஆகிய துதறகளில் ஒத்துதழப்தப தெெ்படுத்துவதத இந்த 

பங்களிப்பு தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. ASEAN-இந்தியா அறிவியல் ெற்றுெ் 

மதாழில்நுட்ப ஒத்துதழப்பு 1996 இல் ASEAN India S&T பணிக்குழு (AIWGST) நிறுவப்பட்டது. 

'ததசிய தெட்ரஜன் மிஷன் 

இந்தியா சமீபத்தில் COP 27 இல் காலநிதல ொற்றெ் மதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் 

கட்டதெப்பு ொநாட்டிற்கு (UNFCCC) நீண்ட கால குதறந்த உமிழ்வு தெெ்பாட்டு உதத்ிதய 

செரப்்பித்தது. 2021 இல் மதாடங்கப்பட்ட ததசிய தெட்ரஜன் மிஷன், இந்தியாதவ 

பசுதெயான தெட்ரஜன் தெயொக ொற்றுவதத தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 2025 

ஆெ் ஆண்டுக்குள் எத்தனால் கலப்படெ், மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்தட 20% ஆக 

அதிகரிக்க இந்தியா விருெ்புகிறது. 

ஆெ் ஆத்மி 
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பஞ்சாபின் ஆெ் ஆதம்ி கட்சி (ஏஏபி) அரசு, வன்முதறதயப் தபாற்றுெ் வதகயில் 

ஆயுதங்கள் ெற்றுெ் பாடல்கதள மபாதுவில் காட்சிப்படுத்துவதற்கு முற்றிலுெ் ததட 

விதித்து உத்தரவிட்டது. மபாதுக்கூட்டங்கள், ெத வழிபாட்டுத் தலங்கள், விழாக்கள் அல்லது 

பிற நிகழ்சச்ிகளில் ஆயுதங்கதள எடுத்துச ்மசல்லதவா அல்லது காட்டதவா முழுதெயான 

ததட விதிக்கப்படுெ் என்றுெ் உத்தரவில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

IFF 

'இந்திய சரவ்ததச திதரப்பட விழாவின் 53வது பதிப்பு' நவெ்பர ்2022ல் தகாவா ொநிலத்தில் 

நதடமபறவுள்ளது. சத்யஜித் தர வாழ்நாள் சாததனயாளர ்விருது ஸ்பானிஷ் திதரப்பட 

இயக்குனர ்காரத்லாஸ் மசௌராவுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த நிகழ்வின் 'ஸ்பாட்தலட்' 

நாடு பிரான்ஸ். ஒலிபரப்பு ெற்றுெ் தகவல் அதெசச்கத்தின் முன்முயற்சியான '75 

கிரிதயட்டிவ் தெண்ட்ஸ் ஆஃப் டுொதரா'வின் இரண்டாவது பதிப்புெ் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுெ். 

சிெ்மபக்ஸ் 

விசாகப்பட்டினத்தில் சிங்கப்பூர-்இந்தியா கடல்சார ்இருதரப்பு பயிற்சியில் (SIMBEX) 

இந்தியா ெற்றுெ் சிங்கப்பூர ்கடற்பதடகள் பங்தகற்கின்றன. இந்திய கடற்பதட SIMBEX-

2022 இன் 29வது பதிப்தப இரண்டு கட்டங்களாக நடத்துகிறது - விசாகப்பட்டினதத்ில் 

துதறமுகெ் கட்டெ் ெற்றுெ் வங்காள விரிகுடாவில் கடல் கட்டெ். SIMBEX மதாடர ்பயிற்சிகள் 

1994 இல் மதாடங்கியது ெற்றுெ் ஆரெ்பத்தில் உடற்பயிற்சி லயன் கிங் என்று 

அதழக்கப்பட்டது. 

ஜல் ஜீவன் மிஷன் 

ஜல் ஜீவன் மிஷனின் கீழ் கிராெப்புறங்களில் 100% குழாய் நீர ்இதணப்புகதள குஜராத் 

அரசு எடட்ியுள்ளது. 2019 ஆெ் ஆண்டில் பிரதெர ்தொடியால் மதாடங்கப்பட்ட இந்த திட்டெ், 

2024 ஆெ் ஆண்டுக்குள் ஒவ்மவாரு கிராெப்புற வீட்டிற்குெ் வீட்டுக் குழாய் இதணப்புகள் 

மூலெ் ஒவ்மவாரு நபருக்குெ் 55 லிட்டர ்தண்ணீர ்கிதடக்க இலக்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. ெரியானா, தகாவா, மதலுங்கானா, தாத்ரா ெற்றுெ் நாகர ்

ெதவலி, டாென் ெற்றுெ் தடயூ , புதுசத்சரி, அந்தொன் ெற்றுெ் நிக்தகாபார ்தீவுகள் 

ஏற்கனதவ வீடுகளில் 100 சதவீத குழாய் நீதர எட்டியுள்ளன. 

மசௌரய்ா திவாஸ் 

ஜெ்மு காஷ்மீர ்ொநிலெ் ஸ்ரீநகரில் 'மசௌரய் திவாஸ்' அக்தடாபர ்27 அன்று 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 1947ஆெ் ஆண்டு இந்திய ராணுவெ் புட்காெ் விொன நிதலயத்தில் 

75வது ஆண்டு விொனெ் ததரயிறங்கியதத நிதனவுகூருெ் வதகயில் இந்த தினெ் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திய ராணுவமுெ் அக்தடாபர ்27ஆெ் தததி காலாட்பதட 

தினத்தத மகாண்டாடுகிறது. அக்தடாபர ்27, 1947 இல், ஜெ்மு ெற்றுெ் கெ்மீரில் இருந்து 

பாகிஸ்தானின் பதடகதள மவளிதயற்றுவதற்காக இந்திய விொனப்பதட புட்காெ் 

விொன நிதலயத்தில் இந்திய இராணுவத்தால் தசரக்்கப்பட்டது. 

'லக்்ஷமிர ்பந்தர ்திட்டெ் 

தெற்கு வங்க அரசின் லக்்ஷமிர ்பந்தர ்திட்டெ், மபண்கள் ெற்றுெ் குழந்ததகள் 

தெெ்பாட்டுப் பிரிவில் ஸ்தகாச ்விருததப் மபற்றுள்ளது. தெற்கு வங்க அரசு 25-60 

வயதுக்குட்பட்ட குடுெ்பத் ததலவருக்கு நிதியுதவி அளிக்குெ் திட்டத்தத ஆகஸ்ட் 2021 இல் 

மதாடங்கியது. இத்திட்டத்தின் கீழ், மபாதுச ்சாதிப் மபண்களுக்கு ொதந்ததாறுெ் 500 
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ரூபாயுெ், SC ெற்றுெ் ST பிரிவினருக்கு ொதந்ததாறுெ் சுொர ்1,000 ரூபாயுெ் 

வழங்கப்படுகிறது. 

புதுதெ நாள் 2022 

9வது ஆண்டு இந்தியா-ஸ்வீடன் புத்தாக்க தினெ் 2022 மவற்றிகரொக நிதறவதடந்தது. 

ஸ்வீடன் ெற்றுெ் லாட்வியாவிற்கான இந்திய தூதரகெ், ஸ்வீடன்-இந்திய வணிக கவுன்சில் 

(SIBC), ெற்றுெ் இந்திய மதாழில் கூட்டதெப்பு (CII) ஆகியவற்றுடன் இதணந்து இந்த நிகழ்வு 

ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வானது 'இந்தியா ஸ்வீடனின் பசுதெ ொற்றதத்த 

துரிதப்படுத்துதல்' என்ற கருப்மபாருளில் நதடமபற்றது, இதில் உலகெ் முழுவதிலுமிருந்து 

1,000 பங்தகற்பாளரக்ள் கலந்து மகாண்டனர.் இந்தியா ஸ்வீடன் கண்டுபிடிப்பு தினெ் 2022 

இந்தியா அன்லிமிமடட் மூலெ் நடத்தப்பட்டது. 

உலக ெக்கள்மதாதக வாய்ப்புகள் 2022 

'உலக ெக்கள்மதாதக வாய்ப்புகள் 2022' அறிக்தகயின்படி, நவெ்பர ்15, 2022 அன்று உலக 

ெக்கள் மதாதக 8 பில்லியதன எட்டுெ். 1950க்குப் பிறகு முதல்முதறயாக 2020 ஆெ் 

ஆண்டில் உலக ெக்கள்மதாதக வளரச்ச்ி 1 சதவீதத்திற்குெ் குதறவாகக் குதறந்துள்ளது 

என்றுெ் ஐ.நா. 2030 இல் 8.5 பில்லியனாகவுெ், 2050 இல் 9.7 பில்லியனாகவுெ், 2080களில் 10.4 

பில்லியனாகவுெ் உயரந்்தது. தற்தபாததய ெக்கள் மதாதக 1.412 பில்லியன் மகாண்ட 

இந்தியா, அடுத்த ஆண்டு 1.426 பில்லியன் ெக்கள்மதாதகயுடன் சீனாதவ விஞ்சுெ். 

JETP 

பாலியில் நடந்த ஜி-20 உசச்ிொநாட்டின் ஓரொக சரவ்ததச கடன் வழங்குநரக்ள் ெற்றுெ் 

முக்கிய நாடுகளுடன் இந்ததாதனசியா ஜஸ்ட் எனரஜ்ி டிரான்சிஷன் பாரட்்னரஷ்ிப் அல்லது 

JETP உடன் தகமயழுத்திட்டது. 20 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர ்ஒப்பந்தெ், நாட்டின் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பயன்பாட்தட அதிகரிக்கவுெ், நிலக்கரிதய நெ்பியிருப்பதத 

குதறக்கவுெ் நிதியுதவி அளிக்குெ். 

உலகளாவிய கவசெ் 

எகிப்தில் நடந்த COP27 காலநிதல உசச்ி ொநாட்டில், G7 ெற்றுெ் 58 காலநிதல 

பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளின் V20 குழுவால் 'குதளாபல் ஷீல்ட்' இன்சூரன்ஸ் முயற்சி 

அதிகாரப்பூரவ்ொக மதாடங்கப்பட்டது. காலநிதல தபரழிவுகள் ஏற்பட்டால் குதறந்த 

வருொனெ் ெற்றுெ் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளுக்கு உதவ மஜரெ்னி 172 மில்லியன் 

அமெரிக்க டாலரக்தள வழங்குெ். கனடா, அயரல்ாந்து ெற்றுெ் மடன்ொரக்் தபான்ற 

நாடுகள் இதுவதர தெலுெ் 40 மில்லியன் யூதராக்கதள இந்த முயற்சிக்கு 

உறுதியளித்துள்ளன. அமெரிக்க ஜனாதிபதியுெ் இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்பதாக 

அறிவித்தார.் 

CCPI 

காலநிதல ொற்ற மசயல்திறன் குறியீட்டின் (CCPI) படி, காலநிதல தணிப்பில் 

தற்தபாததய முன்னணியில் மடன்ொரக்் மதாடரக்ிறது. 'உயரந்்த' ததசிய ெற்றுெ் 'மிக 

உயரந்்த' ெதிப்பிடப்பட்ட சரவ்ததச காலநிதலக் மகாள்தகதயக் மகாண்ட ஒதர நாடு 

மடன்ொரக்். மடன்ொரக்் நான்காவது இடத்ததயுெ் ஸ்வீடதனத் மதாடரந்்து எந்த நாடுெ் 

முதல் மூன்றாெ் இடத்ததப் மபறவில்தல. இந்தியா எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

'பிரஸ்தான்' 
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எண்மணய் ெற்றுெ் இயற்தக எரிவாயு காரப்்பதரஷன் (ONGC) தளத்தில் முெ்தபக்கு 

அப்பால் உள்ள கடல்சார ்மசாத்துக்கதளப் பாதுகாப்பதில் நிறுவன மசயல்திறதன 

ெதிப்பிடுவதற்காக இந்திய கடற்பதட 'பிரஸ்தான்' என்ற கட்டதெக்கப்பட்ட பயிற்சிதய 

நடத்தியது. தெற்கு கடற்பதட கட்டதளயின் கீழ் ஆண்டுக்கு இரண்டு முதற 'பிரஸ்தான்' 

நடத்தப்படுகிறது. இந்திய கடற்பதட முன்னணி நிறுவனொகுெ், தெலுெ் இந்தியாவின் 

கடற்கதரதயாரங்களில் உள்ள எண்மணய் உற்பத்தி தளங்கதளப் பாதுகாக்குெ் 

மபாறுப்புெ் ஒப்பதடக்கப்பட்டுள்ளது. 

தான்சானியா 

இந்தியா–மொசாெ்பிக்–தான்சானியா முத்தரப்பு பயிற்சியின் முதல் பதிப்பு சமீபத்தில் 

தான்சானியாவில் உள்ள டார ்எஸ் சலாமில் மதாடங்கியது. இந்திய கடற்பதடதய 

வழிநடத்துெ் ஏவுகதண தபாரக்்கப்பல், INS தரக்ாஷ், ஒரு தசடக் மெலிகாப்டர ்ெற்றுெ் 

ொரத்காஸ் (சிறப்புப் பதடகள்) பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. இப்பயிற்சி மூன்று 

தநாக்கங்கதளக் மகாண்டுள்ளது: பயிற்சி ெற்றுெ் சிறந்த நதடமுதறகதளப் 

பகிரந்்துமகாள்வதன் மூலெ் மபாதுவான அசச்ுறுத்தல்கதள எதிரம்காள்ளுெ் திறன் 

தெெ்பாடு, இயங்குதன்தெதய தெெ்படுத்துதல் ெற்றுெ் கடல்சார ்ஒத்துதழப்தப 

வலுப்படுத்துதல். 

'சரஸ் 

ெத்திய ஊரக வளரச்ச்ி அதெசச்கெ், 'சரஸ் உணவுத் திருவிழா'தவ நடத்துகிறது. 

சமீபத்தில், ஊரக வளரச்ச்ி அதெசச்ர,் புதுதில்லியில் 'சரஸ் உணவுத் திருவிழா, 2022'ஐத் 

மதாடங்கி தவத்தார.் சுயஉதவி குழுக்களின் மபண்களால் தயாரிக்கப்பட்ட சரஸ் 

தயாரிப்புகதள சிறந்த சந்ததப்படுத்துவதற்காக www.esaras.in என்ற இதணயவழி 

இதணயதளதத்தயுெ் அதெசச்ர ்மதாடங்கி தவத்தார.் ஊரக வளரச்ச்ி அதெசச்கெ் 

அதனத்து ொநில ததலநகரங்கள், முக்கிய நகரங்கள் ெற்றுெ் மபருநகரங்கள், விொன 

நிதலயங்கள் ெற்றுெ் ரயில் நிதலயங்களில் மபண்கள் சுய உதவிக்குழுக்களால் சரஸ் 

ஸ்டால்கதள நிறுவுகிறது. 

பிரதெ ததாட்டெ் ெற்றுெ் மியாவாக்கி காடு' 

பிரதெர ்நதரந்திர தொடி சமீபத்தில் குஜராத்தின் ஏக்தா நகரில் பிரதெ ததாட்டெ் ெற்றுெ் 

மியாவாக்கி வனத்தத அரப்்பணித்தார.் ஜப்பானிய தாவரவியலாளருெ் சூழலியல் 

நிபுணருொன டாக்டர ்அகிரா மியாவாகி, பல்தவறு இனங்களின் ெரக்கன்றுகதள 

ஒன்தறாமடான்று மநருக்கொக நடுவதற்கு, அடரந்்த நகரப்்புறக் காடாக வளருெ் 

நுட்பத்தின் மூலெ் மியாவாக்கி காடு என்று மபயரிடப்பட்டது. 

ராட்டில் நீர-்மின்சார திட்டெ் 

ஜெ்மு ெற்றுெ் காஷ்மீர ்யூனியன் பிரததசத்தில் உள்ள கிஸ்தவ்ார ்ொவட்டத்தில் மசனாப் 

ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டு வருெ் திட்டதெ ரட்தல தெட்தரா-எலக்ட்ரிக் திட்டெ் ஆகுெ். 

நீரம்ின் நிதலயத்தில் நிலசச்ரிவு ஏற்பட்டதில், 4 தபர ்இறந்தனர ்ெற்றுெ் 15 தபர ்

காயெதடந்தனர.் 2021 ஆெ் ஆண்டில், 850 மெகாவாட் தரட்டில் தெட்தரா எலக்ட்ரிக் 

திட்டத்திற்கு ரூ.5281.94 தகாடி முதலீட்டிற்கு ெத்திய அதெசச்ரதவ ஒப்புதல் அளிதத்து. 

'நான்காவது பங்களாததஷ் திதரப்பட விழா' 

பங்களாததஷ் திதரப்பட விழாவின் நான்காவது பதிப்பு மகால்கத்தாவில் நதடமபற்று 

வருகிறது. பங்களாததஷில் இருந்து 37 திதரப்படங்கள் ெற்றுெ் ஆவணப்படங்கள் ஐந்து 

நாள் நிகழ்வில் திதரயிடப்படுெ். நான்காவது ஆண்டாக மகால்கத்தாவில் பங்களாததஷ் 
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திதரப்பட விழா நடத்தப்படுகிறது. புத்தகக் கண்காட்சிகள் ெற்றுெ் திதரப்பட விழாக்கள் 

தபான்ற கலாசச்ார நிகழ்வுகள் இந்தியா ெற்றுெ் பங்களாததஷ் ெற்றுெ் தெற்கு வங்காளெ் 

ெற்றுெ் வங்காளததசெ் இதடதயயான பிதணப்தப வலுப்படுத்துகின்றன. 

அதத வழிநடத்துங்கள் 

இந்தியாவுெ் ஸ்வீடனுெ் COP27 இன் பக்கவாட்டில், LeadIT உசச்ி ொநாட்தட நடத்தியது. LeadIT 

(மதாழில் ொற்றத்திற்கான ததலதெ) முன்முயற்சி ஸ்வீடன் ெற்றுெ் இந்திய 

அரசாங்கங்களால் மசப்டெ்பர ்2019 இல் ஐநா காலநிதல நடவடிக்தக உசச்ி ொநாட்டில் 

மதாடங்கப்பட்டது ெற்றுெ் உலகப் மபாருளாதார ென்றதத்ால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. இது 

கடினொன மதாழில்துதற துதறயின் குதறந்த காரப்ன் ொற்றத்தில் கவனெ் 

மசலுத்துகிறது. உசச்ிொநாட்தடத் மதாடரந்்து COP27 இல் இந்தியா மபவிலியனில் LeadIT 

உசச்ிொநாட்டு அறிக்தக 2022 மபாது மவளியீட்டு விழா நதடமபற்றது. 

நாசா 

அமெரிக்க விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனொன நாசா, அதன் சக்தி வாய்ந்த ராக்மகட் 

'ஆரம்டமிஸ்' சந்திரதன தநாக்கி மசலுதத்ியுள்ளது. 100 மீ உயரமுள்ள ஆரட்்மடமிஸ் 

வாகனெ், சந்திரனின் திதசயில் விண்மவளி வீரர ்காப்ஸ்யூதல அனுப்புெ் தநாக்கத்ததக் 

மகாண்டுள்ளது. விண்கலெ், விண்மவளி ஏவுதல் அதெப்பு (SLS) ராக்மகட் ெற்றுெ் ஓரியன் 

தகப்சூல் ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியது. 

G20 

டிசெ்பர ்1, 2022 முதல் இந்ததாதனஷியாவில் இருந்து மபாறுப்தபற்றுக் மகாண்டு ஒரு 

வருடத்திற்கு ஜி20 ததலவர ்பதவிதய இந்தியா ஏற்குெ். ஜி–20 பிரசிமடன்சியின் 

இந்தியாவின் கருப்மபாருளாக 'ஒதர பூமி, ஒரு குடுெ்பெ், ஒரு எதிரக்ாலெ்' 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'வளரச்ச்ிக்கான தரவு' என்ற மகாள்தக நெது ஜனாதிபதியின் 

ஒட்டுமொத்த கருப்மபாருளின் ஒருங்கிதணந்த பகுதியாக இருக்குெ் என்று இந்தியப் 

பிரதெர ்அறிவிதத்ார.் 

CITES 

CITES-க்கான கட்சிகளின் 19வது ொநாடு ெதத்ிய அமெரிக்க நாடான பனாொவில் 

நதடமபற்று வருகிறது. CITES என்பது சில காட்டு விலங்குகள் ெற்றுெ் தாவர இனங்களின் 

சரவ்ததச எல்தலகள் வழியாக இயக்கத்தத ஒழுங்குபடுத்துெ் ஒப்பந்தொகுெ். 

அழிந்துவருெ் உயிரினங்களில் சரவ்ததச வரத்்தகெ் மதாடரப்ான ொநாட்டின் (CITES) கீழ் 

சிவப்பு-கிரீடெ் மகாண்ட கூதர ஆதெ எனப்படுெ் நன்னீர ்ஊரவ்ன இனதத்த பாதுகாக்க 

இந்தியா முன்மொழிந்துள்ளது. இந்தியா ெற்றுெ் வங்கததசதத்த பூரவ்ீகொகக் மகாண்ட 

ஆதெ, அழியுெ் அபாயத்தில் உள்ளது. 

உலக சிக்கன நாள்' 

உலக சிக்கன தினதத்ின் 98 வது ஆண்டு மகாண்டாட்டெ் இந்தியாவில் அக்தடாபர ்30 

அன்று குறிக்கப்படுகிறது. 1924 ஆெ் ஆண்டு இத்தாலியின் மிலன் நகரில் நதடமபற்ற 

முதல் சரவ்ததச சிக்கன ொநாட்டில் அக்தடாபர ்31 ஆெ் தததிதய உலக சிக்கன தினொக 

அறிவித்தது. இந்த நாதளக் மகாண்டாடுவதன் தநாக்கெ், தசமிப்தப தநாக்கிய நெது 

நடத்தததய ொற்றுவதுெ், மசல்வத்தின் முக்கியத்துவத்தத மதாடரந்்து நெக்கு 

நிதனவூட்டுவதுெ் ஆகுெ். இந்த ஆண்டு தீெ் 'தசமிப்பு உங்கதள எதிரக்ாலத்திற்கு 

தயாரப்டுத்துகிறது.' 
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லுலா டா சில்வா 

பிதரசில் அதிபர ்ததரத்லில் லூயிஸ் இனாசிதயா லுலா டா சில்வா 2 மில்லியன் வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் மவற்றி மபற்று, தற்தபாததய ஜனாதிபதி மஜய்ர ்தபால்சனாதராதவ 

ததாற்கடித்துள்ளார.் இடதுசாரி முன்னாள் ததலவர ்லூலா ஜனாதிபதியாக மவற்றி 

மபற்றாலுெ், தற்தபாததய தீவிர வலதுசாரி தபாட்டியாளரான மஜய்ர ்தபால்சனாதரா 

தனது ததால்விதய இன்னுெ் ஒப்புக்மகாள்ளவில்தல. பதவியில் இருக்குெ் ஜனாதிபதி 

மீண்டுெ் ததரத்லில் மவற்றிமபறத் தவறிய முதல் முதறயாக இந்தத் ததரத்ல் அதெந்தது. 

விதளயாட்டு 

இந்தியாவில் 'Football4Schools' முயற்சிதய மசயல்படுத்துவதற்காக ெத்திய கல்வி 

அதெசச்கெ் சமீபதத்ில் FIFA ெற்றுெ் AIFF உடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட்டுள்ளது. 'Football4Schools' திட்டெ் குழந்ததகதள ஊக்குவிக்குெ் ெற்றுெ் 

அவரக்ளின் முழுதெயான வளரச்ச்ிதய உறுதிமசய்யுெ் ஒரு தநரெ்தறயான கருவியாக 

இருக்குெ் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

காசதநாய் 

உலக சுகாதார அதெப்பு (WHO) உலகளாவிய காசதநாய் அறிக்தக 2022 ஐ மவளியிட்டது, 

இது காசதநாய்க்கான தநாதயக் கண்டறிதல், சிகிசத்ச ெற்றுெ் சுதெ ஆகியவற்றில் 

COVID-19 மதாற்றுதநாயின் தாக்கத்ததக் குறிப்பிடுகிறது. 2021 ஆெ் ஆண்டுக்கான 

இந்தியாவின் காசதநாய் பாதிப்பு 100,000 ெக்கள்மதாதகக்கு 210 ஆகுெ், இது 2015 ஆெ் 

ஆண்டின் அடிப்பதட ஆண்தட ஒப்பிடுெ் தபாது 18% சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது, இது உலக 

சராசரியான 11% ஐ விட 7 சதவீத புள்ளிகள் அதிகெ். காசதநாய் பாதிப்பு விகிதெ் 

அடிப்பதடயில் இந்தியா 36வது இடத்தில் உள்ளது. 

அரிசி 

இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ி நிறுவனெ் இரண்டு புதிய குள்ள வதககதள மவற்றிகரொக 

பரிதசாதித்துள்ளது: பூசா நதரந்திர காலனாெக் 1638 ெற்றுெ் பூசா நதரந்திர கலனாெக் 

1652, உத்தரபிரததசத்தில். காலனாெக், கருப்பு உமி ெற்றுெ் வலுவான வாசதனயுடன் ஒரு 

பாரெ்பரிய மநல் வதக. இது ஸ்ரவஸ்தி ெக்களுக்கு புத்தர ்அளித்த பரிசாக 

கருதப்படுகிறது. இது உத்தரபிரததசத்தின் மதராய் பகுதியின் 11 ொவட்டங்களிலுெ் 

தநபாளத்திலுெ் விதளகிறது. புதிய குள்ள ரகெ் இரட்டிப்பு ெகசூதலத் தர முற்படுெ் தபாது, 

'லாட்ஜிங்' நிதலயால் பயிர ்பாதிக்கப்பட்டது. 

ராணிப்பூர ்புலிகள் காப்பகெ் 

உத்தரபிரததசத்தின் ராணிப்பூர ்புலிகள் காப்பகெ் இந்தியாவின் 53வது புலிகள் 

காப்பகொக ொறியுள்ளது. புலிகள் காப்பகெ் 529.36 சதுர கிதலாமீட்டர ்பரப்பளவில் 

பரவியுள்ளது. இது உத்தரபிரததசத்தில் நான்காவது புலிகள் காப்பகொகவுெ், துதவ்ா, 

பிலிபித் ெற்றுெ் அெங்கர ்ஆகிய மூன்று புலிகள் காப்பகொகவுெ் உள்ளது. ராணிப்பூர ்

புலிகள் காப்பகெ் வடக்கு மவப்பெண்டல உலர ்இதலயுதிர ்காடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது 

ெற்றுெ் புலி, சிறுதத்த, கரடி, புள்ளிொன், சாெ்பார,் சின்காரா தபான்ற பாலூட்டிகளின் 

தாயகொக உள்ளது. 

'டிஜிட்டல் சக்தி பிரசச்ாரெ் 4.0' பிரசச்ாரெ் 

மபண்களுக்கான ததசிய ஆதணயெ் (NCW) நான்காவது கட்ட டிஜிட்டல் சக்தி 

பிரசச்ாரத்ததத் மதாடங்கியுள்ளது, இது எந்தமவாரு சட்டவிதராத அல்லது மபாருத்தெற்ற 
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ஆன்தலன் நடவடிக்தககளுக்குெ் எதிராக மபண்களுக்கு விழிப்புணரத்வ 

ஏற்படுத்துகிறது. இது தசபரஸ்்தபஸில் மபண்கதள டிஜிட்டல் முதறயில் தெெ்படுத்துதல் 

ெற்றுெ் திறதெயாக்குவது பற்றிய ஒரு இந்திய திட்டொகுெ். தசபரப்ீஸ் அறக்கட்டதள 

ெற்றுெ் மெட்டாவுடன் இதணந்து டிஜிடட்ல் சக்தி பிரசச்ாரெ் 2018 இல் மதாடங்கப்பட்டது. 

திட்டத்தின் மூன்றாெ் கட்டெ் ொரச் ்2021 இல் மதாடங்கியது. 

சூரஜ் பன் 

ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுதற ெற்றுெ் தெெ்பாட்டு ஆதணயெ், ததசிய ஓய்வூதிய அதெப்பு 

அறக்கட்டதளயின் (NPS அறக்கட்டதள) ததலவராக சூரஜ் பாதன நியமித்துள்ளது. ததசிய 

ஓய்வூதிய அதெப்பின் (NPS) கீழ் நிதிகதள நிரவ்கிப்பதற்கு அறக்கட்டதள மபாறுப்பாகுெ். 

1983 இல் இந்தியப் மபாருளாதாரச ்தசதவயில் தசரந்்த அவர ்சண்டிகரில் உள்ள 

மதாழிலாளர ்பணியகத்தின் ததலதெ இயக்குநராகப் பணியாற்றி ஓய்வு மபற்றார.் 

எஸ்எஸ்டிபிஐ 

மபங்களூரு மதாழில்நுட்பத்தின் மவள்ளி விழா பதிப்தப பிரதெர ்நதரந்திர தொடி 

மதாடங்கி தவத்தார ்

உசச்ிொநாடு (BTS 22). மவள்ளி விழா மகாண்டாட்டத்தத முன்னிட்டு கரந்ாடக முதல்வர ்

பசவராஜா 

மபாெ்தெதய மவளியிட்டார.் பதவிதயற்பு விழாவில் பிரான்ஸ் அதிபர ்கலந்து 

மகாண்டார ்

இெ்ொனுதவல் ெக்தரான் ெற்றுெ் ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ், ஆஸ்திதரலியா ெற்றுெ் 

பின்லாந்து அதெசச்ரக்ள். இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு மசய்திருந்தது 

மென்மபாருளுடன் இதணந்து ொநில தகவல் மதாழில்நுட்பெ், உயிரி மதாழில்நுட்பெ் 

ெற்றுெ் அறிவியல் & மதாழில்நுட்பத் துதற 

இந்தியாவின் மதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள் (STPI). 

நிதி ஆதயாக் 

நிதி ஆதயாக்கின் முழுதநர உறுப்பினராக மூத்த மபாருளாதார நிபுணர ்டாக்டர ்அரவிந்த் 

விரெ்ானிதய அரசாங்கெ் நியமித்துள்ளது. அவர ்'மபாருளாதார வளரச்ச்ி ெற்றுெ் 

நலனுக்கான அறக்கட்டதள' என்ற இலாப தநாக்கற்ற மபாதுக் மகாள்தக அதெப்பின் 

நிறுவனர-்ததலவராக இருந்தார.் 2007-09 வதர நிதி அதெசச்கத்தில் ததலதெப் 

மபாருளாதார ஆதலாசகராகவுெ் பணியாற்றியுள்ளார.் தற்தபாது, NITI ஆதயாக்கில் மூன்று 

உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர ்- டாக்டர ்விதக சரஸ்வத், தபராசிரியர ்ரதெஷ் சந்த் ெற்றுெ் 

டாக்டர ்விதக பால். 

தகாவிட் 

சமீபத்திய உள்துதற அதெசச்கத்தின் தரவுகளின்படி, நாடு கடந்த ஆண்டு தகாவிட் 

கட்டுப்பாடுகள் ெற்றுெ் விசா விதிமுதறகளின் நீட்டிக்கப்பட்ட காலத்தில் 15 

லட்சத்திற்குெ் அதிகொன மவளிநாட்டினர ்இந்தியாவிற்கு வருதக தந்துள்ளனர.் இந்த 

காலகட்டத்தில் அதிகபட்சொக இந்தியாவுக்கு வருதக தந்த மவளிநாட்டவரக்ள் 

அமெரிக்கா (4.29 லட்செ்), அததத் மதாடரந்்து வங்கததசெ் (2.4 லட்செ்). 2021 ஆெ் ஆண்டில் 

மொதத் மவளிநாட்டினரின் வருதகயில் 74.39 சதவிகிதெ் பத்து நாடுகள் 

தயாட்டா டி 1 
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உத்தரபிரததச முதல்வர ்தயாகி ஆதித்யநாத் வட இந்தியாவின் முதல் தெப்பர-்ஸ்தகல் 

தடட்டா மசன்டரான 'தயாட்டா டி1'ஐ திறந்து தவத்தார.் 5,000 தகாடி மசலவில் 3,00,000 சதுர 

அடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்டது. 39,000 தகாடி ெதிப்பிலான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களுெ் 

ொநில அரசுக்குெ் ஹிரானந்தானி குழுெத்துக்குெ் இதடதய திட்டங்களுக்குச ்

மசலவிடப்பட்டன. இந்த தடட்டா மசன்டர ்பூங்காவில் மொத்தெ் 6 தடட்டா மசன்டரக்ள் 

இருக்குெ். 

ராஜ்தயாத்சவா விருது 

கரந்ாடகா இந்த ஆண்டு 67வது கன்னட ராஜ்தயாத்சவாதவ மகாண்டாடுெ் நிதலயில், 

'ராஜ்தயாத்சவா விருது' மபறுபவரக்ளின் மபயரக்தள கரந்ாடக அரசு அறிவித்துள்ளது. இது 

பல்தவறு துதறகளில் குறிப்பிடத்தக்க தசதவயாற்றிய சிறந்த நபரக்ளுக்கு 

ஆண்டுததாறுெ் வழங்கப்படுெ் விருது ஆகுெ். இஸ்தராவின் முன்னாள் ததலவர ்தக.சிவன், 

கூட்டுறவு சங்கங்கதள பிரபலப்படுத்திய தசாலிகர ெடெ்ொ, யக்ஷகானா கதலஞர ்

டாக்டர ்எெ்.பிரபாகர ்தஜாஷி உள்ளிட்ட 67 தபர ்விருது மபற்றுள்ளனர.் 

'உலக நகரங்கள் தினெ் 2022 

உலகளாவிய நகரெயொக்கதல ஊக்குவிக்க சரவ்ததச ஒத்துதழப்பின் அவசியத்தத 

எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் அக்தடாபர ்31 அன்று உலக நகரங்கள் 

தினெ் மகாண்டாடப்படுகிறது. ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் மவவ்தவறு நகரெ் இந்த நிகழ்தவ 

நடத்துகிறது ெற்றுெ் சீனாவின் ஷாங்காய் இந்த ஆண்டு நிகழ்தவ நடத்துகிறது. 'சிறந்த 

நகரெ், சிறந்த வாழ்க்தக' என்பது உலக நகரங்கள் தினத்தின் மபாதுக் கருப்மபாருளாக 

அதன் மதாடக்கத்திலிருந்தத இருந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு துதண கருப்மபாருள் 

'உலகில் மசல்ல உள்ளூர.்' 

'மீன் அருங்காட்சியகெ் 

வடகிழக்கு இந்தியாவில் இதுதபான்ற முதல் 'மீன் அருங்காட்சியகெ்' அருணாசச்ல 

பிரததசத்தில் கட்டப்படுெ். ொநிலத்தில் தற்தபாதுள்ள டாரின் மீன் பண்தண (டிஎஃப்எஃப்) 

ஒருங்கிதணந்த அக்வா பூங்காவாக (ஐஏபி) தெெ்படுதத்ப்படுெ், அங்கு அருங்காட்சியகெ் 

அதெக்கப்படுெ். பிரதான் ெந்திரி ெதஸ்்ய செ்பத் தயாஜனாவின் (PMMSY) கீழ் ஒவ்மவாரு 

ொநிலத்திற்குெ் யூனியன் பிரததசத்திற்குெ் ஒரு IAP அனுெதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் எஃகு ெனிதன்' 

இந்தியாவின் எஃகு ெனிதர ்என்று அதழக்கப்படுெ் ஜெ்மஷட் தஜ இரானி, சமீபத்தில் 

ஜாெ்மஷட்பூரில் தனது 86வது வயதில் காலொனார.் டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் நிரவ்ாக 

இயக்குநராக 1992ல் பணியாற்றினார.் 2001ல் ஓய்வு மபற்றார.் டாடா ஸ்டீல் குழுவிலிருந்து 

இரானி ஜூன் ொதெ் ஓய்வு மபற்றார.் 2011, 43 வருட பாரெ்பரியத்தத விட்டுச ்மசன்றது. 

மதாழில்துதறயில் அவர ்ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக 2007 இல் பத்ெ பூஷன் விருது 

வழங்கப்பட்டது. டாக்டர ்இரானி 2008 இல் உதலாகவியலில் தனது தசதவகளுக்காக 

இந்திய அரசாங்கதத்ால் வாழ்நாள் சாததனயாளர ்விருததப் மபற்றவர.் 

யுதக 

இந்தியாவுெ் இங்கிலாந்துெ் ஒரு புதிய பரஸ்பர விசா ஏற்பாட்தட மவளியிட உள்ளன, 

இதன் மூலெ் 18 முதல் 30 வயது வதரயிலான 3,000 பட்டெ் மபற்ற இந்திய குடிெக்கள் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் பிரிட்டனுக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் வதர வாழவுெ் தவதல 

மசய்யவுெ் அனுெதிக்கப்படுெ். யுதக-இந்தியா இளெ் மதாழில் வல்லுநரக்ள் திட்டெ் 2023 

ஆெ் ஆண்டின் மதாடக்கத்தில் பரஸ்பரெ் திறக்கப்படுெ். பாலியில் நதடமபறுெ் ஜி20 
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உசச்ிொநாட்டின் விளிெ்பில் பிரதெர ்நதரந்திர தொடி ெற்றுெ் அவரது பிரிட்டிஷ் பிரதிநிதி 

ரிஷி சுனக் இதடதயயான முதல் இருதரப்பு சந்திப்பின் தபாது இது மதாடங்கப்பட உள்ளது. 

இத்ததகய திட்டத்தால் பயன்மபறுெ் முதல் நாடு இந்தியா. 

திருெணத்திற்கு ெரியாதத 

அமெரிக்க மசனட், ஒதர பாலின ெற்றுெ் இனங்களுக்கிதடதயயான திருெணங்களுக்கு 

கூட்டாட்சி பாதுகாப்தப வழங்குெ் திருெணத்திற்கான ெரியாததச ்சட்டத்தத 

முன்தவத்தது. திருெணத்திற்கான ெரியாததச ்சட்டெ் முந்ததய திருெண பாதுகாப்புச ்

சட்டத்தத ரத்து மசய்கிறது ெற்றுெ் பாலினெ், இனெ், இனெ் அல்லது ததசிய 

வெ்சாவளிதயப் மபாருட்படுதத்ாெல் மசல்லுபடியாகுெ் திருெணங்கதள 

அங்கீகரிப்பதன் மூலெ் ஒதர பாலின ெற்றுெ் இனங்களுக்கு இதடயிலான திருெணதத்தப் 

பாதுகாக்கிறது. 

தடானி தபாதலா விொன நிதலயெ் 

அருணாசச்ல பிரததசத்தில் முதல் கிரீன்ஃபீல்ட் விொன நிதலயத்தத பிரதெர ்நதரந்திர 

தொடி திறந்து தவதத்ார ்- இட்டாநகரில் உள்ள தொலாங்கியில் தடானி தபாதலா விொன 

நிதலயெ். விொன நிதலயத்திற்கான அடிக்கல்தல 2019 பிப்ரவரியில் பிரதெரால் 

நாட்டினார.் தடானி தபாதலா விொன நிதலயெ் அருணாசச்ல பிரததசத்தில் மூன்றாவது 

மசயல்பாட்டு விொன நிதலயொக இருக்குெ், இது வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள 

மொதத் விொன நிதலயங்களின் எண்ணிக்தகதய 16 ஆக உயரத்்துெ். 

சிவி ஆனந்த தபாஸ் 

தெற்கு வங்கத்தின் புதிய ஆளுநராக டாக்டர ்சிவி ஆனந்த தபாஸ் நியமிக்கப்பட்டார.் 

ராஷ்டிரபதி பவனின் அறிவிப்பு மூலெ் இந்த நியெனெ் அறிவிக்கப்பட்டது. ததசிய 

ஜனநாயகக் கூட்டணியின் துதணக் குடியரசுத் ததலவர ்தவட்பாளராக 

முன்னிறுத்தப்பட்ட பின்னர,் அவருக்கு முன் இருந்த ஜக்தீப் தன்கர ்ராஜினாொ மசய்ததத 

அடுத்து, ெணிப்பூர ்ஆளுநர ்லா.கதணசன், ஜூதல முதல் தெற்கு வங்கத்தின் கூடுதல் 

மபாறுப்தப வகித்து வருகிறார.் 

விதளயாட்டு 

வடகிழக்கு ஒலிெ்பிக் தபாட்டிகளின் 2வது பதிப்பு தெகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் 2022 இல் 

நடத்தப்பட்டது. ெணிப்பூர ்மொதத்ெ் 240 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுமொத்த அணி 

சாெ்பியனாக உருமவடுத்தது. மொதத்ெ் 203 பதக்கங்களுடன் அசாெ் இரண்டாவது 

இடத்ததயுெ், அருணாசச்ல பிரததசதத்த மதாடரந்்து இரண்டாவது இடதத்தயுெ் பிடித்தது. 

ஒரு வார கால நிகழ்வில், வடகிழக்கு ொநிலங்களில் இருந்து சுொர ்3000 பங்தகற்பாளரக்ள் 

18 பிரிவுகளில் தபாட்டியிட்டனர.் வடகிழக்கு ஒலிெ்பிக் தபாட்டிகளின் அடுதத் பதிப்தப 

நாகாலாந்து நடதத்வுள்ளது. 

கரந்ாடகா 2022 உசச்ி ொநாட்டில் முதலீடு மசய்யுங்கள்' 

'இன்மவஸ்ட் கரந்ாடகா 2022' உசச்ிொநாட்டின் மதாடக்க விழாவில் பிரதெர ்நதரந்திர 

தொடி உதரயாற்றினார.் கரந்ாடகாவின் உலகளாவிய முதலீட்டாளரக்ள் சந்திப்பின் இந்த 

ஆண்டு பதிப்பு, 'உலதகக் கட்டிமயழுப்ப' என்ற கருப்மபாருளின் கீழ் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

மூன்று நாள் நிகழ்சச்ியில் 80க்குெ் தெற்பட்ட தபசச்ாளரக்ள் அெரவ்ுகள் இருக்குெ். 

கூட்டாளர ்நாடுகளான பிரான்ஸ், மஜரெ்னி, மநதரல்ாந்து, மதன் மகாரியா, ஜப்பான் 

ெற்றுெ் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளால் அெரவ்ுகள் நடத்தப்படுகின்றன. 
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மடன்ொரக்் 

நீரவ்ள தெெ்பாடு ெற்றுெ் தெலாண்தெத் துதறயில் இந்தியா ெற்றுெ் மடன்ொரக்் 

இதடதயயான ஒத்துதழப்பு மதாடரப்ான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு (MoU) ெத்திய 

அதெசச்ரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பசுதெ மூதலாபாய கூட்டாண்தெதய நிறுவுவது 

குறித்து இரு நாடுகளுெ் ஒரு கூட்டு அறிக்தகதய மவளியிடட்ன. வாரணாசியில் ஸ்ொரட்் 

நீர ்வள தெலாண்தெக்கான சிறப்பு தெயெ் ெற்றுெ் சுத்தொன நதி நீர ்குறிதத் ஸ்ொரட்் 

ஆய்வகமுெ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

IVRI 

இந்திய கால்நதட ஆராய்சச்ி நிறுவனெ் (ஐவிஆரஐ்) கால்நதடகளில் அசிக்தளாஃமபனாக் 

பயன்படுத்துவததத ்ததட மசய்யக் தகாரியுள்ளது. இந்த ெருந்து நீர ்எருதெகள் ெற்றுெ் 

பசுக்களில் டிக்தளாஃமபனாக் ஆக வளரச்ிதத ொற்றெதடகிறது என்று புதிய ஆராய்சச்ி 

கண்டறிந்த பின்னர ்இது அறிவிக்கப்பட்டது. இதத்தகய வளரச்ிதத ொற்றங்கள் நாட்டில் 

உள்ள கழுகு ெக்களுக்கு அசச்ுறுதத்லாக உள்ளன. 2006 ஆெ் ஆண்டில் கழுகுகளின் 

எண்ணிக்தக குதறந்தததயடுத்து, டிக்தளாஃமபனாக், அழற்சி எதிரப்்பு ெருந்து, கால்நதட 

ெருத்துவப் பயன்பாட்டிற்கு இந்திய அரசால் ததட மசய்யப்பட்டது. 

நீல திமிங்கிலெ் 

ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, நீல திமிங்கலங்கள் தினமுெ் சுொர ்10 மில்லியன் தெக்தரா 

பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் அல்லது சுொர ்95 பவுண்டுகள் (43.5 கிதலா) பிளாஸ்டிக்தக 

விழுங்கக்கூடுெ். கிரில்-பிடிக்குெ் ெெ்ப்தபக்குகள் தினசரி சுொர ்4 மில்லியன் 

தெக்தராபிளாஸ்டிக் துண்டுகதள (38 பவுண்டுகள் பிளாஸ்டிக் வதர) உடம்காள்ளலாெ், 

அதத செயெ் மீன் பிடிக்குெ் மீன்கள் சுொர ்200,000 துண்டுகதள (இரண்டு பவுண்டுகள் 

பிளாஸ்டிக் வதர) எடுத்துக்மகாள்ளலாெ். 

'ஆரட்ிமிசினின்' 

உலக ஆண்டிதெக்தராபியல் விழிப்புணரவ்ு வாரத்தின் தபாது, ஆப்பிரிக்காவில் ெதலரியா 

எதிரப்்பு ெருந்து எதிரப்்தப எதிரத்்து உலக சுகாதார நிறுவனெ் ஒரு புதிய உத்திதய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஆண்டிபயாடிக் எதிரப்்பின் அதிகரித்து வருெ் அசச்ுறுதத்தலப் 

பற்றிய விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதற்காக இது வருடாந்திர உலகளாவிய 

பிரசச்ாரொகுெ். சில ஒட்டுண்ணிகள் ெதலரியா ெருந்துகளின் முக்கிய அங்கொன 

ஆரட்்மடமிசினினுடன் இதணந்த ெருந்துகதள எதிரக்்குெ் அறிகுறிகள் இருப்பதாக WHO 

எசச்ரித்தது. 

'ெ்வாசாங்–17' 

வடமகாரியா கண்டெ் விட்டு கண்டெ் பாயுெ் ஏவுகதணயான 'ெ்வாசாங்-17' ஏவியது. இது 

ொன்ஸ்டர ்ஏவுகதண என்றுெ் அதழக்கப்படுகிறது. Hwasong–17 வடமகாரியாவின் 

மிகப்மபரிய ஏவுகதணயாகுெ். இது உலகின் மிகப்மபரிய சாதல-மொதபல், திரவ 

எரிமபாருள் மூலெ் கண்டெ் விட்டு கண்டெ் பாயுெ் ஏவுகதணயாகுெ். 

'உலக குழந்ததகள் தினெ் 2022' 

சரவ்ததச ஒற்றுதெ, உலமகங்கிலுெ் உள்ள குழந்ததகளிதடதய விழிப்புணரத்வ 

தெெ்படுத்துதல் ெற்றுெ் குழந்ததகளின் நலதன தெெ்படுத்துதல் ஆகியவற்தற 

தெெ்படுத்துவதற்காக 'உலக குழந்ததகள் தினெ்' நவெ்பர ்20 அன்று 

மகாண்டாடப்படுகிறது. இது முதன்முதலில் 1954 இல் உலகளாவிய குழந்ததகள் தினொக 
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நிறுவப்பட்டது. ஐநா மபாதுச ்சதப குழந்ததகள் உரிதெகள் பற்றிய பிரகடனெ் ெற்றுெ் 

ொநாடு இரண்தடயுெ் ஏற்றுக்மகாண்ட தததியின் ஆண்டு நிதறதவயுெ் இது குறிக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு, கருப்மபாருள் 'ஒவ்மவாரு குழந்ததக்குெ் தசரத்்தல். 

நாட்கிரிட் 

அருணாசச்ல பிரததசத்தில் 600 மெகாவாட் திறன் மகாண்ட கமெங் நீர ்மின் நிதலயத்தத 

பிரதெர ்நதரந்திர தொடி திறந்து தவத்தார.் இது மின்சார அதெசச்கத்தின் கீழ் உள்ள மினி 

ரத்னா பவர ்மபாதுத்துதற நிறுவனொன NEEPCO லிமிமடட் மூலெ் மசயல்படுத்தப்படுெ் 

மிகப்மபரிய நீர ்மின் திட்டொகுெ். இது வடகிழக்கில் ஆறாவது நீர ்மின் நிதலயொகுெ். 

இத்திட்டத்தின் மூலெ் ஆண்டுததாறுெ் 3353 மில்லியன் யூனிட்கதள உற்பத்தி மசய்வது 

அருணாசச்லப் பிரததசதத்த மின் உபரி ொநிலொக ொற்றுெ், தெலுெ் ததசிய கட்டத்திற்கு 

பங்களிக்குெ். 

ஆரப்ிஐ 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி தனது புள்ளிவிவர மவளியீட்டின் ஏழாவது பதிப்தப 'இந்திய 

ொநிலங்கள் குறிதத் தகதயடு 2021–22' என்ற ததலப்பில் மவளியிடட்ுள்ளது. 

அறிக்தகயின்படி, இந்தியாவின் மொதத் உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) 2022-23ல் சுொர ்7% 

ெற்றுெ் இந்த நிதியாண்டின் ஜூன்-மசப்டெ்பர ்காலாண்டில் 6.1% முதல் 6.3% வதர 

வளரச்ச்ி விகிதத்தத பதிவு மசய்யுெ் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. தகதயட்டின் 

தற்தபாததய பதிப்பில், சுகாதாரெ் ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் என்ற இரண்டு புதிய பிரிவுகள் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

PGI 

2020–21க்கான ொநிலங்கள் ெற்றுெ் யூனியன் பிரததசங்களுக்கான மசயல்திறன் 

தரவரிதச குறியீட்தட (PGI) கல்வி அதெசச்கெ் மவளியிட்டுள்ளது. ொநிலங்கள் ெற்றுெ் 

யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள பள்ளிக் கல்வி முதறகளின் ஆதார அடிப்பதடயிலான 

விரிவான பகுப்பாய்வு குறியீட்டில் உள்ளது. தகரளா, பஞ்சாப், சண்டிகர,் ெகாராஷ்டிரா, 

குஜராத,் ராஜஸ்தான் ெற்றுெ் ஆந்திரப் பிரததசெ் என மொதத்ெ் ஏழு ொநிலங்கள் ெற்றுெ் 

யூனியன் பிரததசங்கள் 2020-21 ஆெ் ஆண்டில் மலவல் -2 தரத்தத எட்டியுள்ளன. PGI 2020–21 

ொநிலங்கள் ெற்றுெ் யூனியன் பிரததசங்கதள பத்து கிதரடுகளாக வதகப்படுத்தியது, 

அதில் அதிகபட்சொக அதடயக்கூடிய தரெ் நிதல 1 ஆகுெ். 

என்.பி.எஸ் 

மபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அதெசச்ரதவக் குழு (CCEA) 2022-23 ராபி 

பருவத்திற்கான P&K உரங்களுக்கான ஊட்டசச்த்து அடிப்பதடயிலான ொனியெ் (NBS) 

விகிதங்கதள அங்கீகரித்துள்ளது. 2022-23 இரண்டாெ் பாதியில் பாஸ்தபடிக் ெற்றுெ் 

மபாட்டாசிக் (P&K) உரங்களுக்கு 51,875 தகாடி ரூபாய் ொனியெ் வழங்க அரசாங்கெ் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இரசாயனங்கள் ெற்றுெ் உரங்கள் அதெசச்கதத்ால் இதத்ிட்டெ் 

மசயல்படுத்தப்படுகிறது. உர உற்பத்தியாளரக்ள்/இறக்குெதியாளரக்ள் மூலெ் ொனிய 

விதலயில் விவசாயிகளுக்கு உரங்கதள அரசாங்கெ் கிதடக்கச ்மசய்கிறது. 

UMI 

வீடட்ுவசதி ெற்றுெ் நகரப்்புற விவகார அதெசச்கெ், தகரள ொநில அரசுடன் இதணந்து 

மகாசச்ியில் 15வது நகரப்்புற நகரவ்ு இந்தியா (UMI) ொநாடு ெற்றுெ் எக்ஸ்தபா 2022 

ஆகியவற்தற ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. ொநாட்டின் முதன்தெ தநாக்கெ், நகரங்களுக்கு 

தகவல்கதளப் பரப்புவதுெ், உலகளவில் சமீபத்திய ெற்றுெ் சிறந்த நகரப்்புற 
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தபாக்குவரத்து நதடமுதறகளுடன் புதுப்பித்த நிதலயில் இருக்க அவரக்ளுக்கு 

உதவுவதுெ் ஆகுெ். இந்நிகழ்சச்ியில் ெத்திய, ொநில அரசுகளின் மகாள்தக 

வகுப்பாளரக்ள், மெட்தரா ரயில் நிறுவனங்களின் நிரவ்ாக இயக்குநரக்ள், தபாக்குவரத்து 

நிறுவனங்களின் ததலதெ நிரவ்ாகிகள் மூத்த அதிகாரிகள் பங்தகற்கின்றனர.் 

உற்பத்தி மசலவு 

அமெரிக்க மசய்திகள் ெற்றுெ் உலக அறிக்தகயின்படி, 85 நாடுகளில், சீனா ெற்றுெ் 

வியட்நாதெ விட ெலிவான உற்பத்தி மசலதவக் மகாண்ட நாடாக இந்தியா 

தரவரிதசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த சிறந்த நாடுகளின் தரவரிதசயில் இந்தியா 

31 வது இடத்ததப் பிடித்துள்ளது, அதத தநரத்தில் 'வணிகத்திற்கான திறந்த' பிரிவில் 37 வது 

இடத்ததப் பிடித்தது. ஒட்டுமொதத் சிறந்த நாடுகளின் தரவரிதசயில், சுவிட்சரல்ாந்து 

முதலிடத்திலுெ், மஜரெ்னி, கனடா, அமெரிக்கா ெற்றுெ் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் 

அடுத்தடுதத் இடங்களிலுெ் உள்ளன. 

'கங்கா உத்சவ் இந்தியாவின் 53வது சரவ்ததச திதரப்பட விழாவின் (IFFI) மதாடக்க 

விழாவில், மதலுங்கு சூப்பர ்ஸ்டார ்சிரஞ்சீவிக்கு 2022 ஆெ் ஆண்டின் இந்திய திதரப்பட 

ஆளுதெ விருது வழங்கப்பட்டது. ெத்திய தகவல் ெற்றுெ் ஒளிபரப்புத்துதற அதெசச்ர ்

அனுராக் தாக்கூர,் தகாவா கவரன்ர ்PS ஸ்ரீதரன் பிள்தள, முதல்வர ்பிரதொத் சாவந்த் 

ஆகிதயார ்கலந்து மகாண்ட மதாடக்க விழாவுடன் IFFI தகாவா மதாடங்கியது. 

இந்திய அரசு இந்த ஆண்டு நவெ்பர ்1 முதல் நவெ்பர ்3 வதர கங்கா உத்சவ் மகாண்டாட 

உள்ளது. கங்தக நதிக்கு புத்துயிர ்அளிப்பதில் பங்குதாரரக்ளின் ஈடுபாடு ெற்றுெ் 

மபாதுெக்கள் பங்தகற்தப ஊக்குவிப்பதில் இது கவனெ் மசலுத்துகிறது. தூய்தெயான 

கங்தகக்கான ததசிய இயக்கத்தின்படி, ெத்திய ெற்றுெ் ொநில அளவில் 

வடிவதெக்கப்பட்ட பல மசயல்பாடுகள், உடல் ெற்றுெ் மெய்நிகர ்முதறயில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுெ். 

ஜி.ஐ.டி.ஆர ்

அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர,் ஸ்வீடன், மநதரல்ாந்து ெற்றுெ் சுவிஸ் ஆகியதவ மநட்மவாரக்் 

தயாரந்ிதலக் குறியீடு 2022 இன் படி மிகவுெ் மநட்மவாரக்் தயாராக உள்ள நாடுகளாகுெ். 

உலகளாவிய தகவல் மதாழில்நுட்ப அறிக்தகயின் (GITR) ஒரு பகுதியாக உலகப் 

மபாருளாதார ென்றத்தால் 2002 இல் இந்த குறியீடு மதாடங்கப்பட்டது. தெெ்பாடு ெற்றுெ் 

தபாட்டித்தன்தெக்கு தகவல் ெற்றுெ் மதாடரப்ு மதாழில்நுட்பதத்த (ICT) 

பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய அளவீடு ஆகுெ். இந்த ஆண்டுக்கான கருப்மபாருள், 'புதிய 

டிஜிட்டல் யுகத்தில் அடிமயடுத்து தவப்பது: எப்படி, ஏன் டிஜிட்டல் தநட்டிவ்ஸ் உலதக 

வடிவதெக்குெ்' என்பதாகுெ். 

IFFI 

53வது இந்திய சரவ்ததச திதரப்பட விழாவின் (IFFI) மதாடக்க விழாவில், மதலுங்கு சூப்பர ்

ஸ்டார ்சிரஞ்சீவிக்கு 2022 ஆெ் ஆண்டின் இந்திய திதரப்பட ஆளுதெ விருது 

வழங்கப்பட்டது. ெதத்ிய தகவல் ெற்றுெ் ஒளிபரப்புத்துதற அதெசச்ர ்அனுராக் தாக்கூர,் 

தகாவா கவரன்ர ்PS ஸ்ரீதரன் பிள்தள, முதல்வர ்பிரதொத் சாவந்த் ஆகிதயார ்கலந்து 

மகாண்ட மதாடக்க விழாவுடன் IFFI தகாவா மதாடங்கியது. 

. ெனிகா பத்ரா 

தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நதடமபற்ற ITTF-ATTU ஆசிய தகாப்தப தடபிள் மடன்னிஸ் 

தபாட்டியில் பதக்கெ் மவன்ற முதல் இந்திய தடபிள் மடன்னிஸ் வீராங்கதன ெனிகா பத்ரா 
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ஆவார.் உலகின் 6ெ் நிதல வீராங்கதனயான ஜப்பானின் ஹினா ெயாடாதவ வீழ்த்தி 

மவண்கலப் பதக்கெ் மவன்றுள்ளார.் 1997ல் மவள்ளி ெற்றுெ் 2000ல் மவண்கலெ் மவன்ற 

தசதத்ன் பாபூர,் இதற்கு முன் ஆசிய தகாப்தபயில் பதக்கெ் மவன்ற ஒதர இந்திய தடபிள் 

மடன்னிஸ் வீரர ்ஆவார.் 

GPAI 

மசயற்தக நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய கூட்டாண்தெக்கான (ஜிபிஏஐ) ததலதெப் 

மபாறுப்தப பிரான்சில் இருந்து இந்தியா ஏற்றுக்மகாண்டது. GPAI என்பது அமெரிக்கா, 

இங்கிலாந்து, ஐதராப்பிய ஒன்றியெ், ஆஸ்திதரலியா, கனடா, பிரான்ஸ், மஜரெ்னி, இத்தாலி, 

ஜப்பான், மெக்சிதகா, நியூசிலாந்து, மகாரியா குடியரசு ெற்றுெ் சிங்கப்பூர ்உட்பட 25 

உறுப்பு நாடுகளின் சங்கொகுெ். இந்தியா 2020 இல் GPAI இன் நிறுவன உறுப்பினராக 

இதணந்தது. 

UN-FAO 

உணவு ெற்றுெ் தவளாண்தெ அதெப்பு (FAO) மவளியிட்ட சமீபத்திய அறிக்தகயின்படி, UN 

குழந்ததகள் நிதியெ் UNICEF ெற்றுெ் உலக உணவுத் திட்டெ், மதற்கு சூடானில் கிடட்த்தட்ட 

எடட்ு மில்லியன் ெக்கள் அல்லது ஆழொன பிரசச்தனயில் உள்ள நாட்டில் மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு ெக்கள் ஆபத்தில் உள்ளனர.் பசி. அறிக்தகயின்படி, அதிக அளவிலான 

உணவுப் பாதுகாப்பின்தெ ெற்றுெ் ஊட்டச ்சத்து குதறபாட்தட எதிரம்காள்ளுெ் 

ெக்களின் விகிதெ், 2013 ெற்றுெ் 2016ல் நடந்த தொதலின் தபாது கூட காணப்பட்ட அளதவ 

விட மிக உயரந்்த அளவில் உள்ளது. 

காற்று விதசயாழி 

அதானி நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவின் மிகப்மபரிய காற்றாதல மஜனதரட்டதர (WTG) 

குஜராத்தில் உள்ள முந்த்ராவில் நிறுவியுள்ளது. இந்த விதசயாழி ஒற்றுதெ சிதலதய (182 

மீட்டர)் விட உயரொனது என்று கூறப்படுகிறது. அதானி எண்டரப்ிதரசஸ் லிமிமடட் 

(ஏஇஎல்) நிறுவனதத்ால் முழுதெயாகச ்மசாந்தொன துதண நிறுவனொன முந்தர்ா 

விண்ட்மடக் லிமிமடட் (எெ்டபிள்யூஎல்) மூலெ் விதசயாழி நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

விதளயாட்டு 

ஆசிய கான்டிமனன்டல் மசஸ் சாெ்பியன்ஷிப்பில் முதல்நிதல இந்திய கிராண்ட்ொஸ்டர ்

ஆர.்பிரக்ஞானந்தா ெற்றுெ் ததாழதெ வீரரான பி.வி.நந்திதா ஆகிதயார ்முதறதய ஓபன் 

ெற்றுெ் மபண்கள் பிரிவில் பட்டங்கதள மவன்றனர.் பிரக்ஞானந்தா ஒன்பதாவது ெற்றுெ் 

கதடசி சுற்றில் சகநாட்டவரான பி அதிபனுடன் டிரா மசய்து ஏழு புள்ளிகளுடன் பட்டத்தத 

மவன்றார.் இந்த மவற்றி பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அடுதத் FIDE உலகக் தகாப்தபக்கான 

டிக்மகட்தடயுெ் மபற்றுத் தந்தது. மபண்களுக்கான தபாட்டியில் நந்திதா 

ஆட்டமிழக்காெல் 7.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடெ் பிடித்தார.் 

தசவா 

SEWA (Self Employed Women's Association) இன் நிறுவனருெ், புகழ்மபற்ற மபண் உரிதெ 

ஆரவ்லருொன எலா பட் சமீபத்தில் காலொனார.் SEWA அதெப்புசாரா துதறயில் 

பணிபுரியுெ் மபண்களின் மதாழிற்சங்கொக உருவாக்கப்பட்டது, இது இப்தபாது இரண்டு 

மில்லியன் உறுப்பினரக்தளக் மகாண்டுள்ளது. 89 வயதான, பத்ெ பூஷன் விருது மபற்றவர,் 

மபண்கள் அதிகாரெளிக்குெ் துதறயில் முன்தனாடியாக இருந்தார ்ெற்றுெ் சரவ்ததச 

அங்கீகாரத்ததப் மபற்றார.் 
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பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் 

17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் ொநாட்டில் கயானா அதிபர ்டாக்டர ்முகெது இரஃ்பான் 

அலி பிரதெ அதிதியாக கலந்து மகாள்கிறார.் இது 2023 ஜனவரியில் ெத்தியப் பிரததசத்தின் 

இந்தூரில் நதடமபறுெ். இதளஞர ்பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் விழாவில் சிறப்பு 

விருந்தினராக ஆஸ்திதரலிய நாடாளுென்ற உறுப்பினர ்சமனட்டா ெஸ்கமரன்ொஸ் 

கலந்து மகாள்வார ்என்றுெ் மவளியுறவு அதெசச்கெ் மதரிவித்துள்ளது. 17வது பிரவாசி 

பாரதிய திவாஸின் கருப்மபாருள் - புலெ்மபயரந்்ததார:் அமிரத் காலில் இந்தியாவின் 

முன்தனற்றத்திற்கான நெ்பகொன பங்காளிகள். 

'கரெ்தயாகி பிரரெ்ப்' 

பிரதெர ்நதரந்திர தொடி, அரசு ஊழியரக்ளுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆன்தலன் 

தநாக்குநிதல பாடொன கரெ்தயாகி பிரரெ்ப் மதாகுதிதய மதாடங்கி தவத்தார.் பிரதான் 

ெந்திரி தராஸ்கர ்தெளாவின் கீழ் 71,000 இதளஞரக்ளுக்கு நியெனக் கடிதங்கள் வழங்குெ் 

திட்டத்ததயுெ் அவர ்மதாடங்கி தவத்தார.் 

'சங்தக திருவிழா 

சங்காய் இனப் பூங்காவில் 'ெணிப்பூர ்சங்காய் திருவிழா 2022' ஐ ெத்திய சுற்றுலாத்துதற 

அதெசச்ர ்ஜி கிஷன் மரட்டி மதாடங்கி தவத்தார.் நவெ்பர ்30 ஆெ் தததி வதர வடகிழக்கு 

ொநிலெ் முழுவதுெ் 13 இடங்களில் 10 நாள் திருவிழா நதடமபறுெ். ொநிலத்தின் அதனத்து 

பழங்குடியின சமூகத்தினருெ் பங்தகற்பதன் மூலெ் ஒற்றுதெதய அதடவதற்கான 

திருவிழாவாக இந்த விழா மகாண்டாடப்படுகிறது. 

IPRD 

இந்ததா-பசிபிக் பிராந்திய உதரயாடலின் (IPRD) 4வது பதிப்பு புது தில்லியில் "இந்ததா-

பசிபிக் மபருங்கடல்களின் முன்முயற்சிதய மசயல்படுத்துதல்" என்ற ததலப்பில் 

மதாடங்கப்பட்டது. IPRD என்பது இந்திய கடற்பதடயின் உசச் நிதல சரவ்ததச வருடாந்திர 

ொநாடு. ததசிய கடல்சார ்அறக்கட்டதள இந்த நிகழ்வின் அறிவு பங்குதாரராகவுெ் 

ததலதெ அதெப்பாளராகவுெ் உள்ளது 

யுஎன்இபி 

அஸ்ஸாதெச ்தசரந்்த வனவிலங்கு உயிரியலாளர ்பூரண்ிொ ததவி பரெ்னுக்கு இந்த 

ஆண்டு 'சாெ்பியன்ஸ் ஆஃப் தி எரத்்' விருது வழங்கப்பட்டது. இது ஐக்கிய நாடுகளின் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்டதத்ால் (UNEP) வழங்கப்படுகிறது. அசாமிய மொழியில் 'ெரக்ிலா' என்று 

அதழக்கப்படுெ் 'கிதரட்டர ்அட்ஜுடண்ட் ஸ்தடாரக்்தக' பாதுகாப்பதில் அவர ்மசய்த 

பணிக்காக, 'மதாழில் முதனதவார ்பாரத்வ' பிரிவில் பாரெ்ன் விருதத மவன்றார.் 

உலக சுனாமி விழிப்புணரவ்ு தினெ்' 

2015 ஆெ் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சதப ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்5 ஆெ் தததி உலக 

சுனாமி விழிப்புணரவ்ு தினொக அனுசரிக்கப்படுெ் என்று அறிவித்தது. சுனாமி தாக்குெ் 

தபாது, அதனவருெ் உயரொன இடத்திற்குச ்மசல்ல தயாராக இருக்க தவண்டுெ் என்பதத 

நிதனவூட்டுகிறது. தபரிடர ்இடர ்குதறப்புக்கான ஐ.நா அலுவலகத்தின்படி, முன் 

எசச்ரிக்தக ெற்றுெ் முன்கூட்டிய நடவடிக்தக ஆகியதவ ெக்கதளப் பாதுகாப்பதற்குெ், 

ஆபதத்த தபரழிவு ஆவததத் தடுப்பதற்குெ் பயனுள்ள கருவிகளாகுெ். 

'அக்தரா மடக் இந்தியா 
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இந்திய மதாழில் கூட்டதெப்பு (CII) ஏற்பாடு மசய்துள்ள அக்தரா மடக் இந்தியாவின் 15வது 

பதிப்பு நவெ்பர ்4 முதல் 7 வதர சண்டிகரில் நதடமபற உள்ளது. தவளாண்தெ ெற்றுெ் 

விவசாயிகள் நல அதெசச்கெ், உணவு பதப்படுத்துெ் மதாழில்துதற அதெசச்கெ் ெற்றுெ் 

தவளாண் ெற்றுெ் பதப்படுதத்ப்பட்ட உணவு தயாரிப்புகள் ஏற்றுெதி தெெ்பாட்டு 

ஆதணயெ் (APEDA) CII அக்தரா மடக் இந்தியா - விவசாயெ் ெற்றுெ் உணவு மதாழில்நுட்ப 

கண்காட்சிக்கான பங்காளிகள். இந்த ஆண்டுக்கான கருப்மபாருள் 'நிதலயான 

விவசாயெ் ெற்றுெ் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கான டிஜிட்டல் ொற்றெ்' என்பதாகுெ். 

ததசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணரவ்ு தினெ் 

புற்றுதநாயின் அபாயங்கதள எடுத்துதரக்க, இந்தியாவில் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்

7ஆெ் தததி ததசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணரவ்ு தினெ் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ததசிய 

புற்றுதநாய் விழிப்புணரவ்ு தினெ் மசப்டெ்பர ்2014 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. இது தநாபல் 

பரிசு மபற்ற தெரி கியூரியின் பிறந்தநாளுடன் ஒத்துப்தபாகிறது, அவருதடய 

பங்களிப்புகள் புற்றுதநாய் சிகிசத்சக்கான கதிரியக்க சிகிசத்சயின் வளரச்ச்ிக்கு 

வழிவகுத்தது. 

'உங்களுக்கான புதுதெகள்' 

நிதி ஆதயாக்கின் அடல் இன்தனாதவஷன் மிஷன் (ஏஐஎெ்) நான்காவது பதிப்பான 

'உங்களுக்கான புதுதெகள்' காபி தடபிள் புத்தகத்தத அறிமுகப்படுத்தியது. இது AIM, NITI 

ஆதயாக்கின் அடல் இன்குதபஷன் மசன்டரக்ளால் (AICs) ஆதரிக்கப்படுெ் இந்தியாவின் 75 

மவற்றிகரொன மபண் மதாழில்முதனதவாதரக் மகாண்டுள்ளது. 'உங்களுக்கான 

புதுதெகள்' மதாடர,் நிதலயான எதிரக்ாலதத்த உருவாக்க, ஸ்டாரட்்-அப்கள் எவ்வாறு 

புதுதெகதள உருவாக்குகின்றன என்பததக் காட்டுகிறது. 

'அரிட்டாபட்டி' 

ெதுதர ொவட்டத்தில் உள்ள அரிட்டாபட்டி கிராெெ் தமிழகதத்ின் முதல் பல்லுயிர ்

பாரெ்பரிய தளொக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 3 ராப்டார ்இனங்கள் - லக்கர ்பால்கன், 

ஷாஹீன் பால்கன், தபாமனல்லியின் கழுகு உட்பட சுொர ்250 பறதவ இனங்கள் 

இருப்பதால், உயிரியல் ெற்றுெ் வரலாற்று முக்கியத்துவெ் வாய்ந்தது. இது பாங்தகாலின், 

தபதான் ெற்றுெ் ஸ்மலண்டர ்தலாரிஸ் தபான்ற வனவிலங்குகதளயுெ் மகாண்டுள்ளது. 

இந்த அறிவிப்பு உயிரியல் பன்முகதத்ன்தெ சட்டெ், 2002 இன் கீழ் வருகிறது 

பிரிவு 324 

ததரத்ல் கமிஷனரக்ள் ெற்றுெ் ததலதெ ததரத்ல் கமிஷனரக்ள் நியெனங்கதள 

கட்டுப்படுத்துெ் சட்டெ் இல்லாதது கவதலயளிக்குெ் தபாக்கு என சுப்ரீெ் தகாரட்் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. ததரத்ல் ஆதணயரக்ள் நியெனெ் பற்றி தபசுெ் அரசியலதெப்பின் 324 

வது பிரிதவக் மகாடியிட்ட நீதிென்றெ், அத்ததகய நியெனங்களுக்கான நதடமுதறதய 

வழங்கவில்தல என்று கூறியது. 2004 முதல், எந்த ததலதெ ததரத்ல் ஆதணயருெ் 6 

ஆண்டு பதவிக்காலத்தத நிதறவு மசய்யவில்தல. 

OECD 

மபாருளாதார ஒத்துதழப்பு ெற்றுெ் தெெ்பாட்டுக்கான அதெப்பு (OECD) FY23க்கான 

இந்தியாவின் மொதத் உள்நாட்டு வளரச்ச்ி கணிப்தப 6.9 சதவீதத்தில் இருந்து 6.6 

சதவீதொகக் குதறத்துள்ளது. அதிக நடுத்தர கால உலகளாவிய நிசச்யெற்ற தன்தெ 

ெற்றுெ் உள்நாட்டுப் மபாருளாதார நடவடிக்தககதள மெதுவாக்குவது ஆகியதவ 

காரணங்கள். உலகளாவிய தததவ குதறந்து, பணவியல் மகாள்தக கடுதெயாக 
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இருந்தாலுெ், 2023 நிதியாண்டில் G-20 இல் இந்தியா இரண்டாவது தவகொக வளருெ் 

மபாருளாதாரொக இருக்குெ். 

EAC PM 

பிரதெருக்கான மபாருளாதார ஆதலாசதனக் குழு, EAC-PM, 'உலகளாவிய கருத்துக் 

குறியீடுகளில் இந்தியா ஏன் தொசொக மசயல்படுகிறது: மூன்று கருத்து 

அடிப்பதடயிலான குறியீடுகளின் வழக்கு ஆய்வு' என்ற ததலப்பில் ஒரு பணிக் 

கட்டுதரதய மவளியிடட்ுள்ளது. பல உலகளாவிய குறியீடுகளில் இந்தியாவின் 

தரவரிதசயில் சரிவு இந்த கருத்து அடிப்பதடயிலான குறியீடுகளில் பயன்படுதத்ப்படுெ் 

முதறயின் சிக்கல்களின் காரணொக உள்ளது என்று அது கூறுகிறது. காகிதெ் பகுப்பாய்வு 

மசய்துள்ளது - உலக குறியீட்டில் சுதந்திரெ், V-DEM குறியீடுகள் ெற்றுெ் EIU ஜனநாயகக் 

குறியீடு. 

பாெ்பு கடி 

2019 ஆெ் ஆண்டில் பாெ்புக்கடியால் உலகெ் முழுவதுெ் 63,000 க்குெ் அதிகொதனார ்

இறந்துள்ளனர ்என்று ஒரு புதிய உலகளாவிய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது, தெலுெ் இதில் 

இறப்பு எண்ணிக்தக இந்தியாவில் 51,000 க்குெ் அதிகொக உள்ளது. 'குதளாபல் பரட்ன் 

ஆஃப் டிசீஸ் (GBD) ஆல் எழுதப்பட்ட ஆய்வில், பாெ்புக்கடி விஷெ் என்பது மிகவுெ் 

ஆபத்தான புறக்கணிக்கப்பட்ட மவப்பெண்டல தநாய் (NTD) 

ததசிய பழங்குடியினர ்நடன விழா' 

சத்தீஸ்கரின் ராய்ப்பூரில் 'ததசிய பழங்குடியினர ்நடன விழா' சமீபத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

திருவிழாவில் சுொர ்1 லட்செ் தபர ்கலந்து மகாள்கின்றனர.் இந்தியா முழுவதிலுெ் 

இருந்துெ் மொசாெ்பிக், ெங்தகாலியா, தடாங்கா, ரஷ்யா, இந்ததாதனசியா, ொலதத்ீவுகள், 

மசரப்ியா, நியூசிலாந்து ெற்றுெ் எகிப்து தபான்ற நாடுகளிலிருந்துெ் 1,500 நடனக் 

கதலஞரக்ள் இவ்விழாவில் பங்தகற்றனர.் 

தசாஃபா 

உணவு ெற்றுெ் விவசாய ொநிலெ் (SOFA) என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ெற்றுெ் 

தவளாண்தெ அதெப்பு (FAO) மூலெ் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் தயாரிக்கப்படுெ் முதன்தெ 

அறிக்தககளில் ஒன்றாகுெ். 2022 ஆெ் ஆண்டு அறிக்தகயின் பதிப்பு, நிதலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகதள அதடவதற்கு நெது தவளாண் உணவு முதறகளில் ஆட்தடாதெஷன் எவ்வாறு 

பங்களிக்குெ் என்பததப் பாரக்்கிறது. நன்தெகதள அதிகப்படுத்துவது ெற்றுெ் 

அபாயங்கதளக் குதறப்பது எப்படி என்பது குறிதத் மகாள்தக வகுப்பாளரக்ளுக்கு இது 

பரிந்துதரகதளயுெ் வழங்குகிறது. 

'புஷ்கர ்தெளா 

'புஷ்கர ்தெளா' ராஜஸ்தான் ொநிலத்தின் மிகப்மபரிய சுற்றுலாத்தலங்களில் ஒன்றாகுெ். 

இதில் கலாசச்ார நிகழ்சச்ிகள், இயற்தக நதடகள், ெணல் கதல திருவிழா, காதத்ாடி 

திருவிழா, ஆண்டுததாறுெ் ஐந்து நாள் ஒட்டகெ் ெற்றுெ் கால்நதட கண்காட்சி புஷ்கர ்

நகரில் அக்தடாபர ்ெற்றுெ் நவெ்பர ்ொதங்களுக்கு இதடயில் நதடமபறுெ். ராஜஸ்தான் 

முதல்வர ்அதசாக் மகலாட் மஜய்ப்பூரில் 'புஷ்கர ்தெளா' கண்காட்சிதய மதாடங்கி 

தவத்தார.் இந்த ஆண்டு, கட்டி ததால் தநாய் பரவி வருவதால், எடட்ு நாட்கள் நதடமபறுெ் 

இந்த நிகழ்வில் புகழ்மபற்ற கால்நதட கண்காட்சி இடெ்மபறாது. 

ஆதார ்மிதர்ா 
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நிரவ்ாக சீரத்ிருதத்ங்கள் ெற்றுெ் மபாது குதறகள் துதற (DARPG) மவளியிட்டுள்ள 'குதற 

நிவரத்்தி குறியீட்டில்' இந்திய தனித்துவ அதடயாள ஆதணயெ் (UIDAI) முதலிடெ் 

பிடித்துள்ளது. UIDAI தரவரிதசயில் மதாடரந்்து மூன்றாவது ொதொக முதலிடத்ததப் 

பிடித்துள்ளது. UIDAI ஆனது 'ஆதார ்மித்ரா' என்ற புதிய AI/ML அடிப்பதடயிலான 

சாட்தபாட்தடயுெ் அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய சாட்தபாட் தெெ்படுத்தப்பட்ட 

அெ்சங்களுடன் வருகிறது - ஆதார ்பதிவு நிதலதய சரிபாரத்த்ல், பதிவு தெயத்தின் 

இருப்பிடெ் பற்றிய தகவல்கள் தபான்றதவ. 

தணிக்தக மபாது இயக்குனர ்

இந்தியாவிதலதய தணிக்தகத் ததலதெ இயக்குநரின் பணிதய உருவாக்கிய முதல் 

ொநிலெ் தமிழ்நாடு. இந்த பணிக்காக இந்திய தணிக்தக ெற்றுெ் கணக்கு தசதவயில் 

இருந்து ஒரு அதிகாரிதய பிரதிநிதித்துவத்தில் அரசு நியமித்துள்ளது. ொநிலத்தில் உள்ளக 

தணிக்தக துதறகளின் மசயல்பாட்தட வலுப்படுத்துவதுெ், மநறிப்படுத்துவதுெ் 

அதிகாரியின் மபாறுப்பாக இருக்குெ் 

'சின்-குகி-மிதசா இன சமூகெ் 

பங்களாததஷ் பாதுகாப்புப் பதடகளுக்குெ், குகி-சின் ததசிய இராணுவத்திற்குெ் (KNA) 

இதடதய நடந்த சண்தடதயத் மதாடரந்்து, சின்-குகி இனதத்தச ்தசரந்்த பழங்குடியினர ்

வங்கததசதத்த விட்டு மவளிதயறி வருகின்றனர.் வங்கததசதத்ில் இருந்து மவளிதயறிய 

274 வங்கததச பழங்குடியினருக்கு தற்காலிக தங்குமிடெ், உணவு ெற்றுெ் நிவாரணெ் 

வழங்குவதாக மிதசாரெ் அரசு அறிவித்துள்ளது. 

ஆபதரஷன் Turtshield 

அழிந்துவருெ் காட்டு விலங்குகள் ெற்றுெ் தாவரங்களின் (CITES) சரவ்ததச வரத்த்கெ் 

மதாடரப்ான ொநாட்டிற்கான கட்சிகளின் ொநாட்டின் (CoP 19) 19வது கூட்டெ் பனாொ 

நகரில் நதடமபறுகிறது. நன்னீர ்ஆதெ 'படாகூர ்கசச்ுகா'தவ அறிமுகப்படுத்துவதற்கான 

இந்தியாவின் முன்மொழிவு CITES இன் CoP 19 இல் உள்ள கட்சிகளின் ஆதரதவப் மபற்றது. 

நன்னீர ்ஆதெகளின் தவட்தடயாடுதல் ெற்றுெ் சட்டவிதராத வரத்த்கத்தத ஒழிக்க, 

ஆபதரஷன் டரட்்ஷீல்ட் என்ற வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்தால் 

மதாடங்கப்பட்ட நடவடிக்தககளில் நாடு அதடந்த முடிதவ CITES பாராட்டியது. 

ஓரியன் விண்கலெ் 

நாசாவின் ஓரியன் விண்கலெ் தனது முதல் சந்திரதனப் பறக்கவிடாத ஆரட்்மடமிஸ் I 

பணியின் ஒரு பகுதியாக மவற்றிகரொகச ்மசய்துள்ளது. இது சந்திர தெற்பரப்பில் இருந்து 

130 கிதலாமீட்டர ்மதாதலவில் கடந்துள்ளது. ஓரியன் சந்திரனுக்கு அப்பால் 57,287 தெல்கள் 

மதாதலவில் சந்திரனில் இருந்து அதன் மதாதலதூரப் புள்ளியில் பயணித்து அப்பல்தலா 

13 அதெத்த சாததனதய கடந்து மசல்லுெ். ஓரியன் சந்திரனுக்கு அப்பால் உள்ள 

மதாதலதூர பிற்தபாக்கு சுற்றுப்பாததயில் நுதழயுெ் 

ரஷ்யா 

ஐதராப்பிய பாராளுென்றெ் ரஷ்யாதவ பயங்கரவாதத்தின் அரச ஆதரவாளராக 

நியமித்துள்ளது. எரிசக்தி உள்கட்டதெப்பு, ெருத்துவெதனகள், பள்ளிகள் ெற்றுெ் 

தங்குமிடங்கள் தபான்ற உக்தரனிய சிவிலியன் இலக்குகள் மீதான அதன் இராணுவத் 

தாக்குதல்கள் சரவ்ததச சட்டத்தத மீறுவதாக வாதிடுகிறது. ஐதராப்பிய ஒன்றியெ் அதத 

ஆதரிக்குெ் இடத்தில் சட்டப்பூரவ் கட்டதெப்தபக் மகாண்டிருக்கவில்தல என்றாலுெ், 
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உக்தரன் மீதான அதன் ஆக்கிரமிப்பு மதாடரப்ாக ரஷ்யா மீது முன்மனப்தபாதுெ் இல்லாத 

மபாருளாதாரத் ததடகதள ஏற்கனதவ விதித்துள்ளது. 

முதல் தவத கடிகாரெ் 

ெத்தியப் பிரததச ொநிலெ் உஜ்தஜன் நகரில் உலகின் முதல் தவத கடிகாரத்தின் 

கட்டுொனப் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. ஜந்தர ்ெந்தர ்அரசு ஜிவாஜி 

ஆய்வகத்தில் 1.62 தகாடி ரூபாய் மசலவில் 'தவதிக் கடிகாரெ்' கட்டப்படுெ். இந்த கடிகாரெ் 

தவத கால கணக்கீடு மகாள்தககளின் அடிப்பதடயில் நிரண்யிக்கப்படுெ். தவத 

கடிகாரத்தின் பயன்பாடு சந்திரனின் நிதல, பண்டிதக, ெங்கள தநரெ், பிறந்த நாள், 

விரதெ், பண்டிதக முக்கிய விடுமுதற நாட்களில் பயன்படுத்தப்படுெ். 

தரசிங் சன் வாட்டர ்ஃமபஸ்ட்–2022' 

தரசிங் சன் வாட்டர ்ஃமபஸ்ட்–2022 தெகாலயா ொநிலத்தில் உமியாெ் ஏரியில் 

நதடமபற்றது. மூன்று நாள் நீர ்விதளயாட்டு ெற்றுெ் கலாசச்ார கண்காட்சி வடக்கு 

கிழக்கில் முதல் முதறயாகுெ். வடகிழக்கு இதளஞரக்ள் படதகாட்டெ் ெற்றுெ் படதகாட்டெ் 

தபான்ற நீர ்விதளயாட்டுகளில் ஈடுபட ஊக்குவிப்பதத இதன் தநாக்கொகுெ். இது வடக்கு 

கிழக்கில் சுற்றுலாதவ தெெ்படுத்துவததயுெ் தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. இது அசாெ் 

ெற்றுெ் தெகாலயா அரசாங்கங்களுடன் இந்திய இராணுவதத்ின் கிழக்குக் கட்டதளயின் 

முன்முயற்சியாகுெ். 

ஷியாெ் சரண் தநகி 

நாட்டின் முதல் வாக்காளர ்106 வயதான ொஸ்டர ்ஷியாெ் சரண் தநகி நீண்டகால 

தநாயினால் காலொனார.் அவர ்ஹிொசச்ல பிரததசத்தின் கின்னவுர ்ொவட்டத்தில் 

வசிப்பவர.் அவரது இறுதி சடங்குகதள ொவட்ட நிரவ்ாகெ் முழு ெரியாததயுடன் மசய்தது. 

திரு. தநகி இொசச்லப் பிரததச சட்டென்றத் ததரத்லுக்கு தபால் வாக்கு மூலெ் மூன்று 

நாட்களுக்கு முன்பு தபால் வாக்கு மூலெ் வாக்களிதத்ார.் 

உலக கதிரியக்க தினெ் 

உலக தரடிதயாகிராஃபி தினெ் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்8 அன்று, எக்ஸ்-கதிரக்ள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்குெ். கடினொக உதழக்குெ் 

தரடிதயாகிராபரக்ள் ெற்றுெ் கதிரியக்க வல்லுநரக்தளயுெ் இந்த நாள் மகாண்டாடுகிறது. 

X- கதிரக்ள் தற்மசயலாக 1895 இல் மஜரெ்னியின் தபராசிரியர ்வில்மெல்ெ் ரான்ட்மஜன் 

என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

UNGA 

குழந்ததகளின் பாலியல் சுரண்டல், துஷ்பிரதயாகெ் ெற்றுெ் வன்முதறகதளத் 

தடுப்பதற்குெ் குணப்படுத்துவதற்குெ் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்18 ஆெ் தததிதய 

உலக தினொக அறிவிக்க ஐ.நா மபாதுச ்சதப தீரெ்ானெ் நிதறதவற்றியுள்ளது. குழந்தத 

பாலியல் துஷ்பிரதயாகத்தால் பாதிக்கப்படுபவரக்ள் ெற்றுெ் குழந்ததகளின் பாலியல் 

சுரண்டல், துஷ்பிரதயாகெ் ெற்றுெ் வன்முதறதயத் தடுப்பதன் அவசியத்ததப் பற்றிய 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதற்கான அரப்்பணிப்புகதள இது ஊக்குவிக்கிறது. 

'தசான்சல்–2022 

ஜெ்மு காஷ்மீர ்மலப்டினன்ட் கவரன்ர ்ெதனாஜ் சின்ொ, காஷ்மீர ்பல்கதலக்கழகத்தில் 

ஆண்டுததாறுெ் நதடமபறுெ் இதளஞர ்திருவிழாவான ‘தசான்சல்–2022’ஐ மதாடங்கி 

தவத்தார.் இந்த விழா இளெ் கதலஞரக்ள் தங்கள் திறதெகதள மவளிக்மகாணர ஒரு 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY NOV TNPSC CA 

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

வாய்ப்பாக உள்ளது தெலுெ் 'ஏக் பாரத,் ஷ்தரஷ்டா பாரத்' என்ற கனதவ அதடய 

அவரக்ளுக்கு ஒரு தளதத்த 'தசான்சல்' வழங்குகிறது. 

ததசிய பால் தினெ் 

'இந்தியாவின் பால்காரர'் என்று அதழக்கப்படுெ் 'இந்தியாவின் மவண்தெப் புரட்சியின் 

தந்தத' டாக்டர ்வரக்ீஸ் குரியன் அவரக்ளின் 101வது பிறந்தநாதள நிதனவுகூருெ் 

வதகயில் 'ததசிய பால் தினெ்' அனுசரிக்கப்படுகிறது. ெதிப்புமிக்க ததசிய தகாபால் 

ரத்னா விருதுகள் 2022 அன்தறய தினெ் வழங்கப்படுெ். கரந்ாடக ொநிலத்தில் 

நதடமபறுெ் ததசிய நிகழ்வில், வரக்ீஸ் குரியன் வாழ்க்தக குறிதத் புதத்கெ் ெற்றுெ் பால் 

கலப்படெ் குறிதத் சிறு புதத்கெ் மவளியிடப்பட உள்ளது. 

அரசியலதெப்பு தினெ்' 

2015 ஆெ் ஆண்டு முதல், 1949 ஆெ் ஆண்டு இந்திய அரசியலதெப்புச ்சட்டத்தத 

அரசியலதெப்பு சதப ஏற்றுக்மகாண்டதன் நிதனவாக நவெ்பர ்26 ஆெ் தததி 

அரசியலதெப்பு தினொக அனுசரிக்கப்படுகிறது. நிகழ்சச்ியின் தபாது, 'விரச்ச்ுவல் 

ஜஸ்டிஸ் கடிகாரெ்', 'JustIS' மொதபல் ஆப் 2.0, டிஜிட்டல் தகாரட்் ெற்றுெ் 'S3WaaS' 

இதணயதளங்கள் உள்ளிட்ட இ-தகாரட்் திட்டத்தின் கீழ் புதிய முயற்சிகதள பிரதெர ்

மதாடங்குவார.் 

ெலபார ்

ஜப்பானின் தயாதகாசுகாவில் மதாடங்குெ் 26வது சரவ்ததச ெலபார ்கடற்பதட 

பயிற்சியில் இந்தியா பங்தகற்கிறது. ெலபார ்கடற்பதட பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலியா, 

ஜப்பான் ெற்றுெ் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுெ் பங்தகற்கின்றன. ெலபார ்பயிற்சி 1992 

ஆெ் ஆண்டு இந்தியா ெற்றுெ் அமெரிக்க கடற்பதடகளுக்கு இதடதய மதாடங்கப்பட்டது. 

இந்திய கடற்பதடக் கப்பல்களான (ஐஎன்எஸ்) ஷிவாலிக் ெற்றுெ் கதொரட்ாவுடன் 

இந்தியா இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

'நங்கனா சாஹிப்' 

குருபுரப் பண்டிதகதயமயாட்டி பாகிஸ்தானில் உள்ள நன்கனா சாஹிப்பிற்கு இந்திய 

சீக்கிய யாதர்கீரக்ள் வருதக தருவதற்கு ெத்திய உள்துதற அதெசச்கெ் வசதி 

மசய்துள்ளது. மொதத்ெ் 2420 இந்திய சீக்கிய யாத்ரகீரக்ள் பத்து நாள் பாகிஸ்தான் 

யாத்திதர விசாவுடன் குருநானக் மஜயந்தி விழாவில் பங்தகற்பதற்காக பாகிஸ்தானுக்குப் 

புறப்பட்டனர.் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஸ்ரீ கரத்ாரப்ூர ்சாஹிப் குருத்வாராவிற்கு குருபுரப் 

பண்டிதகதயமயாட்டி இந்தியாவில் இருந்து மொதத்ெ் 433 யாதர்கீரக்ள் வருதக 

தந்துள்ளனர.் 

ஆதனெதல புலிகள் காப்பகெ் 

ஆதனெதல புலிகள் காப்பகெ் யாதனகதள ததம்தடுக்குெ் திட்டத்தத 

மதாடங்கியுள்ளது, இதன் கீழ் அரசு சாரா நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டதளகள் 

அல்லது தனிநபரக்ள் வனத்துதறயின் முகாெ் யாதனகளின் மசலவுகளுக்கு நிதியுதவி 

மசய்யலாெ். ஊட்டங்கள், ெருந்துகள், சுகாதாரப் மபாருடக்ள் ெற்றுெ் பிற தற்மசயலான 

மசலவுகளின் மசலவுகதள ஸ்பான்சர ்ஏற்றுக்மகாள்வார.் யாதனகதள ததம்தடுக்க 

விருெ்புெ் நன்மகாதடயாளர ்எவருக்குெ் வருொன வரிச ்சட்டெ் 1961 இன் பிரிவு 80 ஜி கீழ் 

விலக்கு அளிக்கப்படுெ். 

ெதுரா-பிருந்தாவனெ் 
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இந்தியாவின் முக்கிய புனித யாத்திதர தெயங்களில் ஒன்றான ெதுரா-பிருந்தாவன், 

2041ஆெ் ஆண்டுக்குள் 'நிகர பூஜ்ஜிய காரப்ன் உமிழ்வு' சுற்றுலாத் தலொக ொறுவதத 

தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. உத்திரப் பிரததச அரசாங்கதத்ின்படி, வதரவு 

ெறுவடிவதெப்புத் திட்டெ் சுற்றுலா வாகனங்கதளத் ததடமசய்து மபாதுெக்களுக்கு 

மின்சார வாகனங்களுக்கு ொற தவண்டுெ். தபாக்குவரத்து. ெதுரா-பிருந்தாவனுக்கு 

ஆண்டுததாறுெ் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருதக 2041ஆெ் ஆண்டுக்குள் 6 தகாடியாக 

உயருெ் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

'முக்யெந்திரி ததவதரஷ்ன் யாத்ரா தயாஜனா 

தகாவா அரசாங்கெ், 'முக்யெந்திரி ததவதரஷ்ன் யாத்ரா தயாஜனா' என்ற மபயருதடய 

ெக்களுக்காக அரசால் வழங்கப்படுெ் புனித யாத்திதரத் திட்டத்தத முதறயாகத் 

மதாடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 50 வயதுக்கு தெற்பட்டவரக்ள் விண்ணப்பிக்க 

தகுதியுதடயவரக்ள் ெற்றுெ் சுற்றுலாவின் தபாது யாத்ரகீரக்ளின் உணவு ெற்றுெ் 

ஏறுவதற்கு ொநில அரசு நிதியளிக்கிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் திருப்பதிக்கு பயணிகதள 

ஏற்றிச ்மசல்லுெ் தபருந்தத முதல்வர ்பிரதொத் சாவந்த் மகாடியதசத்து மதாடங்கி 

தவத்தார.் 

WIPO 

மஜனிவாதவ தளொகக் மகாண்ட உலக அறிவுசார ்மசாத்து அதெப்பு (WIPO) உலக 

அறிவுசார ்மசாத்து குறிகாட்டிகள் (WIPI) அறிக்தகதய மவளியிட்டது. அறிக்தகயின்படி, 

காப்புரிதெகள், வரத்்தக முத்திதரகள் ெற்றுெ் வடிவதெப்புகளின் உலகளாவிய 

அறிவுசார ்மசாத்துக் தகாப்புகள் - 2021 இல் சாததன அளதவ எட்டியது, இந்தியா, சீனா 

ெற்றுெ் மதன் மகாரியாவின் ஆசிய நாடுகளின் அதிகரிப்பால் மபருெ்பாலுெ் 

இயக்கப்படுகிறது. 

திதனகள் 

ெத்திய மவளியுறவுத்துதற அதெசச்ர ்டாக்டர ்எஸ் மஜய்சங்கர ்சரவ்ததச திதன ஆண்டு 

(IYM) 2023 இன் முன் மவளியீட்டு மகாண்டாட்டத்தில் கலந்து மகாண்டார.் 2018 ஆெ் 

ஆண்டில், 2023 ஐ சரவ்ததச திதன ஆண்டாக அறிவிக்க ஐக்கிய நாடுகளுக்கு இந்தியா 

முன்மொழிந்தது. இது 2018 இல் உணவு ெற்றுெ் தவளாண்தெ அதெப்பால் (FAO) 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

ஜிஎஸ்டி 

ஜூதல 1, 2017 முதல் நாட்டில் சரக்கு ெற்றுெ் தசதவ வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

ஜிஎஸ்டி (ொநிலங்களுக்கு இழப்பீடு) சட்டெ், 2017 இன் விதிகளின்படி, ஜிஎஸ்டிதய 

அெல்படுத்துவதால் ஏற்படுெ் வருவாய் இழப்புக்கு ொநிலங்களுக்கு இழப்பீடு 

வழங்கப்படுெ். ஐந்து வருட காலத்திற்கு. ஏப்ரல்-ஜூன் 2022 காலப்பகுதியில் சரக்கு ெற்றுெ் 

தசதவ வரிக்கான (ஜிஎஸ்டி) இருப்பு இழப்பீடாக ொநிலங்கள் ெற்றுெ் யூனியன் 

பிரததசங்களுக்கு ெத்திய அரசு சமீபத்தில் ரூ.17,000 தகாடிதய வழங்கியுள்ளது. 

இஸ்தரா 

இந்திய விண்மவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனெ் (ISRO) மவற்றிகரொக PSLV-C54 ஐ ஏவியது, இது 

பூமி கண்காணிப்பு மசயற்தகக்தகாள்-6 என்றுெ் அதழக்கப்படுெ் Oceansat-3 ெற்றுெ் 8 

நாதனா-மசயற்தகக்தகாள்கதள சுெந்து மசன்றது. ஆந்திர ொநிலெ் ஸ்ரீெரிதகாட்டாவில் 

உள்ள சதீஷ் தவான் விண்மவளி தெயதத்ில் இருந்து இந்த மசயற்தகக்தகாள் ஏவப்பட்டது. 

எடட்ு நாதனா மசயற்தகக்தகாள்களில் பூட்டானுக்கான ISRO நாதனா மசயற்தகக்தகாள்-2 
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(INS-2B), ஆனந்த், ஆஸ்ட்தராகாஸ்ட் (நான்கு மசயற்தகக்தகாள்கள்) ெற்றுெ் இரண்டு 

தததபால்ட் மசயற்தகக்தகாள்கள் அடங்குெ். 

விதளயாட்டு 

பத்ெஸ்ரீ தகல் ரத்னா ெற்றுெ் அரஜ்ுனா விருது மபற்ற தீபா ொலிக் நி-க்ஷய் மித்ரா ெற்றுெ் 

காசதநாய் முக்த் பாரத் பிரசச்ாரத்தின் ததசிய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் தீபா 

ொலிக் இந்தியாவின் முதல் மபண் பாராலிெ்பிக் பதக்கெ் மவன்றவர ்ெற்றுெ் இந்தியாவின் 

பாராலிெ்பிக் கமிட்டியின் ததலவர ்ஆவார.் நி-க்ஷய் மித்ரா என்பது இந்திய ஜனாதிபதி 

திமரௌபதி முரம்ுவால் மதாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகுெ், இது காசதநாயால் 

பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு ஊட்டசச்த்து, கூடுதல் தநாயறிதல் ெற்றுெ் மதாழில்சார ்

ஆதரவின் மூன்று நிதலகளில் உதவி வழங்க முற்படுகிறது. 

CJI 

இந்தியாவின் 50வது ததலதெ நீதிபதியாக டிஒய் சந்திரசூட் மபாறுப்தபற்றார.் சமீபத்தில் 

முன்னாள் ததலதெ நீதிபதி யு.யு.லலித் அவரக்ளால் உயர ்பதவிக்கு 

பரிந்துதரக்கப்பட்டார.் உசச் நீதிென்றதத்ின் மூத்த-மிகவுெ் மூத்த நீதிபதி- நீதிபதி 

சந்திரசூட், 74 நாட்கள் குறுகிய கால பதவியில் இருந்த உதய் உதெஷ் லலித்துக்குப் பிறகு, 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ததலதெ நீதிபதியாக பணியாற்ற உள்ளார.் நீதிபதி சந்திரசூட் 

நவெ்பர ்2024 வதர ததலதெ நீதிபதியாக இருப்பார.் 

NALSA 

'ததசிய சட்ட தசதவகள் தினெ்' ஆண்டுததாறுெ் நவெ்பர ்9 அன்று நாடு முழுவதுெ் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சட்ட தசதவகள் அதிகாரசதப சட்டெ் இயற்றப்பட்டதத 

நிதனவுகூருவதுெ், சட்டெ் மதாடரப்ான விதிகள் குறித்த விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதுெ் 

இதன் தநாக்கொகுெ். இந்தியாவில் ஒதர ொதிரியான முதறயில் "சட்ட உதவி 

திட்டங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் அடிப்பதடதய" வழங்குவதற்காக 1987 ஆெ் ஆண்டு சட்ட 

தசதவகள் அதிகாரசதப சட்டெ் இயற்றப்பட்டது. இந்தச ்சட்டெ் 9 நவெ்பர ்1995 இல் 

நதடமுதறக்கு வந்தது. இந்தச ்சட்டத்தின் தநாக்கெ் நாட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட சமூக-

மபாருளாதார சமூகங்கதளச ்தசரந்்த ெக்களுக்கு திறதெயான ெற்றுெ் இலவச சட்ட 

உதவிகதள வழங்குவதாகுெ். 

IBA 

2023 ஐபிஏ ெகளிர ்உலக குத்துசச்ண்தட சாெ்பியன்ஷிப்தப நடத்துெ் நாடாக இந்தியா 

மபயரிடப்பட்டுள்ளது. சரவ்ததச குத்துசச்ண்தட சங்கெ் (ஐபிஏ) ெற்றுெ் இந்திய 

குத்துசச்ண்தட கூட்டதெப்பு (பிஎஃப்ஐ) இதடதய இந்த நிகழ்வு மதாடரப்ான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தெ் தகமயழுத்தானது. இது இந்தியாவில் நடதத்ப்படுெ் மூன்றாவது ெகளிர ்உலக 

சாெ்பியன்ஷிப் ெற்றுெ் ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் இரண்டாவது தபாட்டியாகுெ். 

MAC 

எகிப்தில் ஷரெ்் எல்-தஷக்கில் நதடமபற்ற கட்சிகளின் ொநாட்டின் (COP27) 27வது 

அெரவ்ில், MAC இல் இதணந்த முதல் ஐந்து நாடுகளில் இந்தியாவுெ் உள்ளது. ெற்ற நாடுகள் 

ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான், ஸ்மபயின் ெற்றுெ் இலங்தக. 2.5-3 பில்லியன் டன் காரப்ன் தட 

ஆக்தசடு (CO2) செொன கூடுதல் காரப்ன் சிங்க்தக உருவாக்க இந்தியாவின் ததசிய 

அளவில் தீரெ்ானிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளுக்கு (NDCs) இந்த நடவடிக்தக உள்ளது. 

CITES COP19 
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CITES COP19 சமீபத்தில் மதற்கு மவள்தள காண்டாமிருகங்களின் நிதலதய பின் 

இதணப்பு I இலிருந்து பின் இதணப்பு II க்கு தரமிறக்குெ் திட்டத்தத ஏற்றுக்மகாண்டது. 

COP–19 தபாட்ஸ்வானா ெற்றுெ் நமீபியாவின் அந்தஸ்ததக் குதறக்குெ் திட்டத்தத 

ஏற்றுக்மகாண்டது. பின் இதணப்பு I இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள காட்டு விலங்கு இனங்கள் 

அழிந்துதபாகுெ் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளானதவ. 

ஸ்பானிஷ் 

இந்திய சரவ்ததச திதரப்பட விழாவின் (IFFI) 53வது பதிப்பு சமீபத்தில் நிதறவதடந்தது. 

வாலண்டினா ொரல் இயக்கிய ஸ்பானிஷ் திதரப்படொன 'ஐ தெவ் எலக்ட்ரிக் ட்ரீெ்ஸ்' 

தகால்டன் பீகாக் விருதத மவன்றது. தநா எண்ட் படத்தின் முன்னணி நடிகரான வஹித ்

மொபதசரி சிறந்த நடிகருக்கான (ஆண்) மவள்ளி ெயில் விருதுெ், ஐ தெவ் எலக்ட்ரிக் 

ட்ரீெ்ஸ் திதரப்படதத்ின் முன்னணி நடிகரான தடனிலா ெரின் நவதரா சிறந்த 

நடிகருக்கான (மபண்) மவள்ளி ெயில் விருதுெ் மபற்றார.் ஈரானிய எழுதத்ாளருெ் 

இயக்குனருொன நாடர ்தசவர ்சிறந்த இயக்குனருக்கான மவள்ளி ெயில் விருதத தநா 

எண்ட் படத்திற்காக மபற்றார.் பிரான்ஸ் இந்த ஆண்டு 'ஸ்பாட்தலட்' நாடாக இருந்தது. 

லித்தியெ் தவப்பு 

அரம்ஜன்டினாவில் சாத்தியொன லித்தியெ் படிவுகள் ெற்றுெ் சாத்தியொன 

தகயகப்படுதத்ல் வாய்ப்புகதள ெதிப்பிடுவதற்காக இந்தியா மூன்று புவியியலாளரக்ள் 

குழுதவ அரம்ஜன்டினாவிற்கு அனுப்பியுள்ளது. மினரல் எக்ஸ்ப்தளாதரஷன் 

காரப்்பதரஷன் லிமிமடட் (எெ்இசிஎல்), தகபில் (கனிஜ் பிததஷ் இந்தியா லிமிமடட்) ெற்றுெ் 

இந்திய புவியியல் ஆய்வு (ஜிஎஸ்ஐ) ஆகியவற்றிலிருந்து தலா ஒரு புவியியலாளர ்குழுவில் 

உள்ளனர.் இந்தியாவில் எந்த லித்தியெ் வளமுெ் இல்தல ெற்றுெ் கனிெ முதன்தெயாக 

இறக்குெதி மசய்யப்படுகிறது. EV களில் பயன்படுதத்ப்படுெ் ரிசச்ாரஜ்பிள் தபட்டரிகளில் 

லித்தியெ் முக்கிய அங்கொகுெ் 

குடியரசு தினெ் 2023 

2023 குடியரசு தினதத்ில் ததலதெ விருந்தினராக எகிப்து அதிபர ்அப்மதல் ஃபதத்ா அல் 

சிசிதய இந்தியா அதழத்துள்ளதாக மவளியுறவு அதெசச்கெ் மதரிவித்துள்ளது. இந்திய 

குடியரசு தின விழாவில் எகிப்து அதிபர ்ஒருவர ்சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து மகாள்வது 

இதுதவ முதல் முதற. இந்தியாவின் ததலவரான G20 உசச்ிொநாட்டிற்கு வருதக தருெ் 

ஒன்பது நாடுகளில் எகிப்துெ் ஒன்றாகுெ். இரு நாடுகளுெ் இந்த ஆண்டு தூதரக 

உறவுகளின் 75வது ஆண்டு விழாதவ மகாண்டாடுகின்றன. 

யுமனஸ்தகா 

முெ்தபதயச ்தசரந்்த சத்ரபதி சிவாஜி ெகாராஜ் வாஸ்து சங்க்ரொலயா (CSMVS) ஐ.நாவின் 

கல்வி, அறிவியல் ெற்றுெ் கலாசச்ார அதெப்பின் (UNESCO) ஆசியா-பசிபிக் கலாசச்ார 

பாரெ்பரியப் பாதுகாப்புக்கான விருதுகள்-2022 இல் 'சிறந்த விருது' வழங்கப்பட்டது. 

தெதராபாத்தில் உள்ள தகால்மகாண்டாதவச ்தசரந்்த ஸ்மடப்மவல்ஸுக்கு தனிசச்ிறப்பு 

விருதுெ், மெரிட் விருது - தடாெமகாண்டா தகாட்தட, மதலுங்கானா ெற்றுெ் தபகுல்லா 

ஸ்தடஷன், முெ்தப. 

'சுவாமித்வா' 

பஞ்சாயத்து ராஜ் அதெசச்கெ் 'ஸ்வமிதவ்ா' என்ற மசாத்து கணக்மகடுப்பு திட்டதத்த 

மசயல்படுத்துகிறது. ெத்திய பிரததச ொநிலெ் தபாபாலில் நதடமபற்ற SVAMITVA திட்டெ் 

ெற்றுெ் கிராெப்புற திட்டமிடல் குறிதத் ததசிய ொநாட்டின் தபாது SVAMITVA திட்டெ் குறிதத் 
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நிபுணர ்குழுவின் அறிக்தக மவளியிடப்பட்டது. SVAMITVA திட்டத்தின் தநாக்கங்கதள 

முழுதெயாய் உணர ொநிலங்கள் பின்பற்றக்கூடிய வழிகாட்டுெ் மகாள்தககதள இது 

வழங்குகிறது. இந்திய அரசின் முன்னாள் மசயலாளர ்பி.தக.அகரவ்ால் ததலதெயில் 2022 

பிப்ரவரியில் நிபுணர ்குழு உருவாக்கப்பட்டது. 

தட்டெ்தெ 

முெ்தபயில் நிலவுெ் தட்டெ்தெ பரவதலக் கட்டுப்படுத்தவுெ், நிதலதெதய ெதிப்பிடவுெ் 

ெத்திய அரசு உயரெ்ட்ட பல்துதறக் குழுதவ முெ்தபக்கு அனுப்பியுள்ளது. முெ்தபயின் 

குடிதெ அதெப்பு- பிரென்முெ்தப முனிசிபல் காரப்்பதரஷன் தகாவண்டியில் 15 

சந்ததகத்திற்கிடொன தட்டெ்தெ வழக்குகதள கண்டறிந்துள்ளது. தட்டெ்தெ என்பது 

தவரஸால் ஏற்படுெ் ஒரு மதாற்று தநாயாகுெ், இது சுவாசக் குழாதயப் பாதித்து பின்னர ்

உடல் முழுவதுெ் பரவுகிறது. 

உலக அறிவியல் தினெ் 

அதெதி ெற்றுெ் தெெ்பாட்டிற்கான உலக அறிவியல் தினெ் ஆண்டுததாறுெ் நவெ்பர ்10 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. சமூகத்திற்குெ் நெது அன்றாட வாழ்விலுெ் அறிவியல் 

எவ்வளவு முக்கியொனது என்பததப் பற்றிய விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதத இதன் 

தநாக்கொகுெ். 'நிதலயான வளரச்ச்ிக்கான அடிப்பதட அறிவியல்' இந்த ஆண்டு அதெதி 

ெற்றுெ் வளரச்ச்ிக்கான உலக அறிவியல் தினத்தின் தெயொகுெ். 

தகதலா இந்தியா 

உத்தரபிரததசெ் 2023-24ல் தகதலா இந்தியா ததசிய பல்கதலக்கழக விதளயாட்டுகதள 

லக்தனா, தகாரக்பூர,் வாரணாசி ெற்றுெ் மநாய்டா ஆகிய நான்கு நகரங்களில் 

நடத்தவுள்ளது. ஒடிசா ெற்றுெ் கரந்ாடகாவுக்குப் பிறகு, உதத்ரப் பிரததசெ் முதல் 

முதறயாக ததசிய பல்கதலக்கழக விதளயாட்டுப் தபாட்டிகதள நடத்துகிறது. ததசிய 

பல்கதலக்கழக விதளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் 26 வயதுக்குட்பட்ட விதளயாட்டு வீரரக்ள் 

பங்தகற்பாரக்ள். 12 முன்னாள் விதளயாட்டு வீரரக்தள பல்தவறு துதறகளில் 

பயிற்சியாளரக்ளாக அரசு நியமித்தது. 

பிெ்ஸ்மடக் 

ெத்திய விவசாய அதெசச்ர ்நதரந்திர சிங் ததாெர ்ததலதெயில், புதுதில்லியில் 2வது 

பிெ்ஸ்மடக் விவசாய அதெசச்ரக்ள் கூட்டத்தத இந்தியா நடதத்ியது. பூடான், வங்கததசெ், 

தநபாளெ், மியான்ெர,் இலங்தக, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் விவசாய அதெசச்ரக்ள் 

கூட்டத்தில் பங்தகற்றனர.் BIMSTEC என்பது வங்காள விரிகுடா முன்முயற்சி பல துதற 

மதாழில்நுட்ப ெற்றுெ் மபாருளாதார ஒத்துதழப்புக்கான சுருக்கொகுெ். 

சென்தவ 2022 

இந்திய விொனப்பதட ஆக்ரா விொனப்பதட நிதலயத்தில் வருடாந்திர கூட்டு 

ெனிதாபிொன உதவி ெற்றுெ் தபரிடர ்நிவாரண (HADR) பயிற்சி 'சென்தவ 2022' நடத்தியது. 

இந்த பயிற்சியின் மூலெ், இந்திய விொனப்பதட நிறுவன தபரிடர ்தெலாண்தெ 

கட்டதெப்புகள் ெற்றுெ் தற்மசயல் நடவடிக்தககளின் மசயல்திறதன ெதிப்பிடுவதத 

தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. இந்த பயிற்சியில் ஆசியான் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் 

கலந்து மகாண்டனர.் 

'தந தசத்னா' 
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ெத்திய ஊரக வளரச்ச்ி அதெசச்கெ், 'தந தசத்னா' என்ற மபயரில் ஒரு ொத கால 

பிரசச்ாரத்தத ெக்கள் இயக்கொகத் மதாடங்கியது. குறிப்பாக கிராெப்புறங்களில் உள்ள 

மபண்களுக்கு அவரக்ளின் உரிதெகள் ெற்றுெ் அவரக்ளின் குதறகதள நிவரத்்தி மசய்ய 

உதவுெ் வழிமுதறகள் குறித்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுதத் ஊரக வளரச்ச்ி அதெசச்கத்தால் 

இந்த பிரசச்ாரெ் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 2022 நவெ்பர ்25 அன்று மபண்களுக்கு எதிரான 

வன்முதறகதள ஒழிப்பதற்கான சரவ்ததச தினத்தில் இது மதாடங்கப்பட்டது. 

MNREGA 

ெகாத்ொ காந்தி ததசிய ஊரக தவதல உறுதிச ்சட்டத்தின் (MNREGA) கீழ் தததவப்படுெ் 

கட்டதெப்பு ெற்றுெ் பிற சீரத்ிருதத்ங்கதள பரிந்துதரக்க முன்னாள் ஊரக வளரச்ச்ி 

மசயலாளர ்அெரஜ்ித் சின்ொ ததலதெயில் ஒரு குழு அதெக்கப்பட்டுள்ளது. மிகவுெ் 

தகுதியான ொநிலங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகதள வழங்குவதன் மூலெ் பிராந்திய 

ஏற்றத்தாழ்தவக் குதறப்பதற்கான நடவடிக்தககதள குழு பரிந்துதரக்க உள்ளது. 

'ெனநலெ் ெற்றுெ் சமூகப் பாதுகாப்புக் மகாள்தக 

தெகாலயா வடகிழக்கில் முதல் ொநிலொகவுெ், இந்தியாவின் மூன்றாவது ொநிலொகவுெ் 

'ெனநலெ் ெற்றுெ் சமூகப் பாதுகாப்புக் மகாள்தக'தயப் மபற்றுள்ளது. மகாள்தகயின் 

பாரத்வ ஒட்டுமொதத் ென ஆதராக்கியெ் ெற்றுெ் நல்வாழ்தவ தெெ்படுத்துதல் ெற்றுெ் 

மபாருதத்ொன அணுகல் ெற்றுெ் பராெரிப்பு பாததகதள எளிதாக்குவதாகுெ். இந்த 

மகாள்தகயானது ெனநலெ், குறிப்பாக குழந்ததகள், இளெ் பருவத்தினர ்ெற்றுெ் 

இதளஞரக்ளுக்கு சரியான கவனெ் மசலுத்துவதத உறுதி மசய்யுெ் என்று முதல்வர ்

கான்ராட் தக சங்ொ மதரிவித்தார.் 

சரவ்ததச லூதசாதபான் திருவிழா 

இந்திய கலாசச்ார உறவுகள் கவுன்சில் ெற்றுெ் தகாவா அரசாங்கத்துடன் இதணந்து 

மவளியுறவு அதெசச்கெ் 'சரவ்ததச லூதசாதபான் திருவிழா' நடத்துகிறது. 

லூதசாஃதபான்கள் என்பது தபாரத்்துகீசிய மொழிதய பூரவ்ீகொகதவா அல்லது 

மபாதுவான இரண்டாெ் மொழியாகதவா தபசுெ் ெக்கள். விழாவின் ஒரு பகுதியாக, 

லூதசாதபான் இதச குறிதத் பட்டதறகள், தகாவா கட்டிடக்கதல கண்காட்சிகள், தகாவா 

தகவிதனப்மபாருடக்ள் ெற்றுெ் தகாவா ெரசச்ாொன்கள், உணவு ெற்றுெ் ஆவிகள் 

திருவிழா ஆகியதவ ஏற்பாடு மசய்யப்படுகின்றன. 

சூதடாமெலிஸ் அண்ணாெதல', 

தமிழ்நாட்டின் மவள்ளாற்றின் முகத்துவாரெ் அருதக உள்ள சதுப்புநிலத்தில் புதிய வதக 

கழிமுக நண்டு இனத்தத ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் அண்ணாெதலப் 

பல்கதலக்கழகத்தின் கல்வி ெற்றுெ் ஆராய்சச்ியில் 100 ஆண்டுகால தசதவதயப் 

பாராட்டி இந்த இனதத்ிற்கு சூதடாமெலிஸ் அண்ணாெதல என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

சூதடாமெலிஸ் என்ற இந்த இனத்தின் முதல் பதிவு இதுதவ, அதிக அதலகள் உள்ள 

பகுதிகளில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டது. சூதடாமெலிஸ் அண்ணாெதல அடர ்ஊதா 

நிறத்தில் இருந்து அடர ்சாெ்பல் நிறத்தில் தவறுபடுகிறது. 

'உலக பயன்பாட்டு தினெ்' 2022 

ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்ொதத்தின் இரண்டாவது வியாழன் அன்று, உலகெ் உலக 

பயன்பாட்டு தினொக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதுவுெ் 
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'தெக் திங்ஸ் ஈஸியர'் தினெ் என்று அதழக்கப்படுகிறது. 'பயன்பாடு' என்பது எவ்வளவு 

திறதெயாகவுெ் ெற்றுெ் திறதெயாகவுெ் ெதிப்பிடுகிறது 

ஒரு நபர ்ஒரு மபாருதள திறெ்பட பயன்படுத்த முடியுெ். 2022 ஆெ் ஆண்டின் உலக 

பயன்பாட்டு தினத்தின் கருப்மபாருள் "எங்கள் ஆதராக்கியெ்". 

'ததசிய கல்வி தினெ் 2022' 

முதல் கல்வி அதெசச்ர ்மெௌலானா அபுல் கலாெ் ஆசாத்தின் பிறந்தநாதள 

நிதனவுகூருெ் வதகயில் 2008 ஆெ் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் நவெ்பர ்11 ஆெ் 

தததி ததசிய கல்வி தினெ் மகாண்டாடப்படுகிறது. ஆசாத் நாட்டின் கல்வி முதறதய 

வடிவதெப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்தகக் மகாண்டிருந்தார ்ெற்றுெ் பல கல்வி 

நிறுவனங்கதள UGC, AICTE ெற்றுெ் பிற அதெப்புகதள அதெப்பதில் பங்களித்தார.் இந்த 

ஆண்டு 'பாடதத்த ொற்றுதல், கல்விதய ொற்றுதல்' என்பதாகுெ். 
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