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WIPO 

உலக அறிவுசார ்சசாத்து அமைப்பு (WIPO) செளியிட்டுள்ள தரெரிமசயின்படி, 2022 ஆை் 

ஆண்டுக்கான உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில் 132 நாடுகளில் இந்தியா 40 ெது 

இடத்திற்கு உயரந்்துள்ளது. ஒரு ெருடத்திற்கு முன்பு இருந்தமத விட ஆறு இடங்கள் 

முன்னனறியது, முக்கியைாக தகெல் ைற்றுை் தகெல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பங்களில் 

முன்னனற்றை் காரணைாக இருந்தது. ICT) னசமெகள், ஏற்றுைதிகள், துணிகர மூலதனை் 

சபறுபெரக்ளின் ைதிப்பு ைற்றுை் ஸ்டாரட்்-அப்களுக்கான நிதி. சுவிட்சரல்ாந்து, 

அசைரிக்கா, சுவீடன், இங்கிலாந்து ைற்றுை் சநதரல்ாந்து ஆகியமெ உலகின் மிகவுை் 

புதுமையான சபாருளாதாரங்கள். 

இந்தியாவின் அட்டரன்ி செனரல் 

இந்தியாவின் புதிய அட்டரன்ி செனரலாக மூத்த ெழக்கறிஞர ்ஆர.்செங்கடரைணி மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் தற்னபாமதய அட்டரன்ி செனரல் 

னக.னக.னெணுனகாபாலின் பதவிக்காலை் சசப்டை்பர ்30 ஆை் னததி முடிெமடகிறது. 91 

ெயதான மூதத் ெழக்கறிஞர ்ெூமல 2017 இல் அந்தப் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டார,் னைலுை் 

அெர ்மூன்று ைாதங்களுக்கு நாட்டின் உயர ்சட்ட அதிகாரியாக மீண்டுை் 

நியமிக்கப்பட்டார.் ெூன் 2022. 

யுசனஸ்னகா 

உலகளாவிய தகெல் அணுகலுக்கான சரெ்னதச தினை் யுசனஸ்னகாொல் ஆண்டுனதாறுை் 

சசப்டை்பர ்28 அன்று அனுசரிக்கப்படுை் என அறிவிக்கப்பட்டது. தகெமலத் னதட, சபற 

ைற்றுை் விநினயாகிக்க அமனெருக்குை் உரிமை உண்டு என்ற கருத்மத ஆதரிப்பனத இந்த 

நாள் னநாக்கைாகுை். 2022 ஆை் ஆண்டு உலகளாவிய ைாநாட்டின் கருப்சபாருள் 'சசயற்மக 

நுண்ணறிவு, மின்-ஆளுமை ைற்றுை் தகெல் அணுகல்'. உஸ்சபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் 

நகரில் இந்த ைாநாடு நமடசபற உள்ளது. 

FCI 

குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர சதாழில்கள் அமைசச்கை் குெராத்தில் னதசிய எஸ்சி-எஸ்டி 

மைய ைாநாட்மட ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. NTPC லிமிசடட் ஃபுட் காரப்்பனரஷன் ஆஃப் 

இந்தியா (FCI), எண்சணய் ைற்றுை் இயற்மக எரிொயு காரப்்பனரஷன் ைற்றுை் இந்தியன் 

ஆயில் காரப்்பனரஷன் லிமிசடட், ஸ்னடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ைற்றுை் சயஸ் ெங்கி 

னபான்ற நிதி நிறுெனங்களின் பங்னகற்பு இந்த திட்டத்தில் அடங்குை். 

சி.பி.ஐ 

சட்டவினராத னபாமதப்சபாருள் கடதத்ல் ெமலயமைப்பிற்கு எதிராக ைத்திய புலனாய்வுப் 

பிரிவு பல கட்ட 'ஆபனரஷன் கருடா'மெத ்சதாடங்கியுள்ளது. இந்தியப் சபருங்கடல் 

பகுதிமய மையைாகக் சகாண்டு, சட்டவினராத னபாமதப்சபாருள் ைற்றுை் ைனனாவியல் 

சபாருள் கடத்தமல எதிரத்்து, இன்டரன்பால் ைற்றுை் னபாமதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டுப் 

பணியகத்துடன் ஒருங்கிமணந்து இந்த உலகளாவிய நடெடிக்மக சதாடங்கப்பட்டது. 

இந்த சிறப்பு நடெடிக்மகயின் னபாது 127 புதிய ெழக்குகமள பதிவு சசய்த சிபிஐ, 175 

னபமர மகது சசய்தது ைற்றுை் ஏராளைான னபாமதப் சபாருடக்மள மகப்பற்றியது. 

SDF 

ரிசரெ்் ெங்கியின் சமீபத்திய நிதிக் சகாள்மகக் குழுக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, ைதத்ிய ெங்கி 

2022-23 ெளரச்ச்ிக் கணிப்பிமன அதன் முந்மதய ைதிப்பீட்டான 7.2 சதவீதத்திலிருந்து 7 

சதவீதைாகக் குமறத்தது. இந்த நிதியாண்டில் ரிசரெ்் ெங்கி நான்காெது-விகித உயரம்ெச ்
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சசய்தது, சரப்னபா விகிதை் 50 பிபிஎஸ் உயரத்்தப்பட்டு 5.9% ஆக இருந்தது. நிமலயான 

மெப்பு ெசதி (SDF) விகிதை் 5.65 சதவீதைாகவுை், விளிை்பு நிமல ெசதி (MSF) விகிதை் ைற்றுை் 

ெங்கி விகிதை் 6.15 சதவீதைாகவுை் ைாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

யுசனஸ்னகா 

யுசனஸ்னகா, இந்தியாவின் 50 பிரத்தினயக ைற்றுை் சின்னைான பாரை்பரிய ெவுளி 

மகவிமனப் பட்டியமல செளியிட்டது, '21 ஆை் நூற்றாண்டிற்கான மகயால் 

தயாரிக்கப்பட்டது: பாரை்பரிய இந்திய ெவுளிமயப் பாதுகாதத்ல்'. இது அெற்றின் 

தயாரிப்பின் பின்னணியில் உள்ள சசயல்முமறகமள விெரிக்கிறது, அெற்றின் புகழ் 

குமறந்து ெருெதற்கான காரணங்கமளக் குறிப்பிடுகிறது ைற்றுை் அெற்மறப் 

பாதுகாப்பதற்கான உத்திகமள ெழங்குகிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து னதாடா எை்பிராய்டரி 

ைற்றுை் சுங்கடி, மைதராபாத்தில் இருந்து ஹிை்ரூ சநசவுகள் ைற்றுை் ஒடிசாவில் இருந்து 

பந்தா மட ைற்றுை் சாயை் சநசவு ஆகியமெ அடங்குை். 

அசைரிக்கா 

யுமனசடட் ஸ்னடட்ஸ் ஒரு ெரலாற்று உசச்ிைாநாட்மட நடதத்ியது ைற்றுை் பிஜி, ைாரஷ்ல் 

தீவுகள், பப்புொ நியூ கினியா, னடாங்கா உள்ளிட்ட பத்துக்குை் னைற்பட்ட பசிபிக் தீவு 

நாடுகளுடன் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது. சீனாவின் ெளரந்்து ெருை் இராணுெ 

ைற்றுை் சபாருளாதார சசல்ொக்கு குறித்து ெளரந்்து ெருை் கெமலகளுக்கு ைத்தியில், 

பிராந்தியத்தில் தனது இருப்மப அதிகரிக்க நாடு உறுதிபூண்டுள்ளதாக அசைரிக்க 

ெனாதிபதி னொ பிடன் அறிவித்துள்ளார.் ஆஸ்தினரலியா ைற்றுை் நியூசிலாந்து ஆகிய 

நாடுகளுை் உசச்ி ைாநாட்டில் பாரம்ெயாளரக்ளாக பங்னகற்றன. 

பூமன மீன் 

னைட்டூர ்அமண அருனக காவிரி ஆற்றில் பங்னகசியஸ் இகாரியா (P. icaria) என்ற சபயரில் 

புதிய உண்ணக்கூடிய சகளுத்தி மீன் இனை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய னெளாண் 

ஆராய்சச்ி கவுன்சில், இந்த இனத்மத கண்டுபிடித்தது, இது பங்காசியஸ் இனதம்தச ்

னசரந்்தது. ஏறக்குமறய இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக பங்காசியஸ் இந்தியாவிலுை் 

சதற்காசியாவிலுை் ஒரு இனதத்ால் பிரதிநிதித்துெப்படுதத்ப்படுகிறது ைற்றுை் இது 

பங்காசியஸ் பங்காசியஸ் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

யுனிசசஃப் 

சமீபத்தில் செளியிடப்பட்ட யுனிசசஃப் அறிக்மகயின்படி, அமனத்து சிறுமிகளுக்குை் 

உயரக்ல்வி ெழங்கினால் 80 சதவீத குழந்மத திருைணங்கள் குமறயுை். ஆரை்பப் பள்ளிக் 

கல்விமய விட இமடநிமலக் கல்வி என்பது குழந்மதத் திருைணத்திற்கு எதிரான மிகவுை் 

ெலுொன ைற்றுை் நிமலயான பாதுகாப்பு என்றுை் அது குறிப்பிட்டது. கடந்த தசாப்தத்தில் 

சதற்காசியாவில் மிகவுை் முன்னனற்றை் காணப்பட்டது, அங்கு ஒரு சபண்ணின் குழந்மதப் 

பருெத்தில் திருைணை் சசய்து சகாள்ளுை் ஆபத்து மூன்றில் ஒரு பங்காக இருந்து 30 

சதவீதத்திற்குை் கீனழ குமறந்துள்ளது. 

ஸ்ெச ்சரன்ெக்ஷன் 

'ஸ்ெச ்சரன்ெக்ஷன் விருதுகள் 2022' இல் சிறப்பாகச ்சசயல்படுை் நகரங்களின் பிரிவில், 

சதாடரச்ச்ியாக ஆறாெது முமறயாக இந்தூர ்தூய்மையான நகரைாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

அமதத் சதாடரந்்து சூரத் ைற்றுை் நவி முை்மப.✓ைாநிலப் பிரிவில், ைத்தியப் பிரனதசை் 

முதலிடதம்தயுை், சத்தீஸ்கர ்ைற்றுை் ைகாராஷ்டிரா அடுத்தடுத்த இடங்கமளயுை் 

சபற்றன. ஸ்ெச ்சரன்ெக்ஷனின் 7ெது பதிப்பு, ஸ்ெச ்பாரத் இயக்கத்தின் (நகரப்்புறை்) 
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முன்னனற்றை் ைற்றுை் பல்னெறு தூய்மை ைற்றுை் சுகாதார அளவுருக்களின் அடிப்பமடயில் 

நகரப்்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகமள (யுஎல்பி) தரெரிமசப்படுத்துெதற்காக 

நடத்தப்பட்டது. 

ெந்னத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் 

ெந்னத பாரத் சதாடரின் மூன்றாெது காந்திநகர-்முை்மப ெந்னத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிமல 

முை்மப ைற்றுை் அகைதாபாத் பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி சதாடங்கி மெத்தார.் ைற்ற 

இரண்டு ெந்னத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் 2019 பிப்ரெரி ைற்றுை் அக்னடாபர ்ைாதங்களில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன, அமெ முமறனய புது தில்லியிலிருந்து ொரணாசி ைற்றுை் 

கத்ராவிற்கு இயக்கப்பட்டன. 'ெந்னத பாரத் 2.0' காந்திநகர-்முை்மப எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் 

சுைார ்540 கினலாமீட்டர ்தூரத்மத 6 ைணி 30 நிமிடங்களில் கடக்கிறது. 

TTDF 

யுனிெரச்ல் சரவ்ீஸ் ஒப்லினகஷன் ஃபண்ட் (USOF), சதாமலதச்தாடரப்ுத் துமறயின் கீழ் 

உள்ள ஒரு அமைப்பானது, (சதாடரப்ு அமைசச்கை்) சதாமலதச்தாடரப்ு சதாழில்நுட்ப 

னைை்பாட்டு நிதி (TTDF) திட்டத்மத அதிகாரப்பூரெ்ைாக அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் 

திட்டை் உள்நாட்டு உற்பத்தி ைற்றுை் துமறயில் புதுமைகமள னைை்படுத்துெமத 

னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. கிராைப்புற-குறிப்பிட்ட தகெல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்ப 

பயன்பாடுகளில் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் னைை்பாட்டுக்கு நிதியளிப்பமத TTDF னநாக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

WAD 

ஒெ்சொரு ஆண்டுை், சசப்டை்பர ்21 ஆை் னததி உலக அல்மசைர ்தினைாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் அல்மசைர ்னநாய், அதன் காரணங்கள், அறிகுறிகள் 

ைற்றுை் அமத மகயாளுை் ெழிகள் பற்றிய விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுத்துெமத 

னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. அல்மசைர ்னநாய் என்பது ஒரு மூமள நிமல, இது 

பாதிக்கப்பட்ட நபரின் நிமனொற்றல் ைற்றுை் அறிொற்றல் திறன்கமளக் குமறக்கிறது. 

ெயதானெரக்ளுக்கு டிசைன்ஷியா ஏற்படுெதற்கு இது மிகவுை் சபாதுொன காரணைாகுை், 

இது மூமள சசல்கள் பலவீனைமடந்து இறக்கக்கூடுை். 

IMO 

சரெ்னதச கடல்சார ்அமைப்பு என்பது கப்பல் னபாக்குெரதம்த ஒழுங்குபடுத்துை் சபாறுப்பு 

ொய்ந்த ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் ஒரு சிறப்பு நிறுெனைாகுை். இதன் தமலமையகை் 

லண்டனில் உள்ளது. உலக கடல்சார ்தினை் 2021 ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்30 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. COVID-19 சதாற்றுனநாயால் கஷ்டங்கமள எதிரச்காள்ளுை் 

கடற்பமடயினருக்கு 2021 ஆை் ஆண்மட IMO நடெடிக்மக ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 2022 

ஆை் ஆண்டிற்கான உலக கடல்சார ்தீை் "பசுமையான கப்பல் னபாக்குெரத்துக்கான புதிய 

சதாழில்நுட்பங்கள்" ஆகுை். 

உணவு இழப்பு 

சசப்டை்பர ்29, 2022 அன்று உணவு இழப்பு ைற்றுை் கழிவுகள் குறிதத் 3 ெது சரெ்னதச 

விழிப்புணரவ்ு தினதம்த உலகை் குறிக்கிறது. இந்த ஆண்டு தினத்தின் தீை் "உணவு இழப்பு 

ைற்றுை் கழிவுகமள நிறுத்து! ைக்கள் ைற்றுை் கிரகத்திற்காக." உற்பத்தி சசய்யப்படுை் 

உணவில் சுைார ்14 சதவிகிதை் அறுெமடக்குை் சில்லமற விற்பமனக்குை் இமடயில் 

இழக்கப்படுகிறது, அனத னநரத்தில் சைாத்த உலகளாவிய உணவு உற்பத்தியில் 17 

சதவிகிதை் பல்னெறு நிமலகளில் உலகை் முழுெதுை் வீணடிக்கப்படுகிறது. உலக இதய 
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தினமுை் சசப்டை்பர ்29 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டின் (2022) 

கருப்சபாருள் “ஒெ்சொரு இதயத்திற்குை் இதயதம்தப் பயன்படுத்து” என்பதாகுை். 

சரெ்னதச சைாழிசபயரப்்பு தினை் 

ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்30ஆை் னததி சரெ்னதச சைாழிசபயரப்்பு தினைாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. சைாழிசபயரப்்பாளரக்ளின் தந்மதயாகக் கருதப்படுை் மபபிள் 

சைாழிசபயரப்்பாளர ்சசயின்ட் செனராமை நிமனவுகூர இந்த நாள் 

னதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. நாடுகமள இமணப்பதிலுை் அமைதிமய னைை்படுத்துெதிலுை் 

சைாழி ெல்லுநரக்ளின் பங்மக அங்கீகரிப்பதற்காக, 2017ஆை் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் 

சபாதுச ்சமபயில் இது சதாடரப்ான தீரை்ானை் நிமறனெற்றப்பட்டது. இந்த ஆண்டு (2022) 

சரெ்னதச சைாழிசபயரப்்பு தினத்தின் கருப்சபாருள் "தமடகள் இல்லாத உலகை்" 

என்பதாகுை். 

'னதசிய தன்னாரெ் இரதத் தான தினை்' 

னதசிய தன்னாரெ் இரதத் தான தினை் ஒெ்சொரு ஆண்டுை் அக்னடாபர ்1 ஆை் னததி நாடு 

முழுெதுை் சகாண்டாடப்படுகிறது. இது இரத்த தானை் பற்றிய விழிப்புணரம்ெ 

ஏற்படுத்துெமதயுை், நாட்டில் தன்னாரெ் இரத்த தானதம்த ஊக்குவிப்பமதயுை் 

னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. நை் நாட்டுக்கு ஆண்டுக்கு 1.45 னகாடி யூனிட் ரத்தை் 

னதமெப்படுகிறது. நாடு முழுெதுை் உரிைை் சபற்ற 3500 ரத்த ெங்கிகள் மூலை் ரதத்ை் 

னசகரிக்கப்படுகிறது. 

உலக ொழ்விட தினை் 

ஒெ்சொரு ஆண்டுை், அக்னடாபர ்முதல் திங்கட்கிழமை ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால் "உலக 

ொழ்விட தினைாக" அனுசரிக்கப்படுகிறது, அமனெருக்குை் னபாதுைான 

தங்குமிடத்திற்கான அடிப்பமட உரிமைமய ெலியுறுதத்வுை், நைது ொழ்விடங்களின் 

நிமலமய முன்னிமலப்படுதத்வுை். இந்த ஆண்டு, இது அக்னடாபர ்4 ஆை் னததி 

அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு உலக ொழ்விட தினத்தின் கருப்சபாருள் 

“இமடசெளிமய ைனதில் சகாள்ளுங்கள். யாமரயுை் விட்டுவிடாதீரக்ள், பின்னால் 

இருங்கள். 

சரெ்னதச அகிை்மச தினை்' 

இந்தியாவின் 'னதசதத்ந்மத' 'ைகாத்ைா' காந்தியின் பிறந்தநாள், ஒெ்சொரு ஆண்டுை், 

அக்.2ல், 'சரெ்னதச அகிை்மச தினைாக' அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்

சமப (UNGA), 2007 இல் நிமறனெற்றப்பட்ட தீரை்ானத்தில், கல்வி ைற்றுை் சபாது 

விழிப்புணரவ்ு மூலை் அகிை்மச சசய்திமய பரப்புெதற்கான ஒரு சந்தரப்்பைாக இந்த 

நாமள நிறுவியது. 2004 இல், ஈரானிய னநாபல் பரிசு சபற்ற ஷிரின் எபாடி 

நிமனனெந்தலின் னயாசமனமய முன்சைாழிந்தார.் 

LCH 

இந்திய விைானப்பமட உள்நாட்டினலனய உருொக்கப்பட்ட இலகுரக னபார ்

சைலிகாப்டரக்ளின் முதல் சதாகுதிமய அறிமுகப்படுத்தியது, அமெ பிரசாந்த் என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளன, அமெ ஏவுகமணகள் ைற்றுை் பிற ஆயுதங்கமளச ்சுடுை் திறன் 

சகாண்டமெ. மலட் காை்பாட் சைலிகாப்டரக்ள் (எல்சிஎச)் அரசு நடத்துை் ஏனராஸ்னபஸ் 

நிறுெனைான ஹிந்துஸ்தான் ஏனராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் (எசஏ்எல்) மூலை் 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது. இது முதன்மையாக உயரைான பகுதிகளில் 
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பயன்படுத்துெதற்காக ெடிெமைக்கப்பட்டுள்ளது. னொத்பூரில் நடந்த விழாவில் இந்திய 

விைானப்பமடயில் னசரக்்கப்பட்டது. 

யுொ2.0 

கல்வி அமைசச்ின் உயரக்ல்வித் துமற, அக்னடாபர ்2 அன்று YUVA 2.0 (இளை், ெரவிருக்குை் 

ைற்றுை் பல்துமற ஆசிரியரக்ள்) ஐத் துெக்கியது. இது இளை் ஆசிரியரக்ளுக்கு ெழிகாட்டுை் 

பிரதைரின் திட்டைாகுை். யுொ 2.0 என்பது இந்திய இலக்கியதம்த சரெ்னதச அளவில் 

ெளரப்்பதற்காக 30 ெயதுக்குட்பட்ட இளை் ைற்றுை் ஆரெ்முள்ள எழுத்தாளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிப்பதற்கான ஒரு ஆசிரியர ்ெழிகாட்டல் திட்டைாகுை். 

DDWS 

அக்னடாபர ்2 இந்தியா முழுெதுை் ஸ்ெச ்பாரத் திொஸ் சகாண்டாடப்படுகிறது. ஸ்ெச ்

பாரத் திொஸ்-2022 ஐ ஏற்பாடு சசய்யுை் குடிநீர ்ைற்றுை் சுகாதாரத் துமற (DDWS), ஸ்ெச ்

பாரத் மிஷன் கிராமீன் (SBM-G) ைற்றுை் ெல் ஜீென் மிஷன் (JJM) ஆகிய இரண்டு 

திட்டங்கமள சசயல்படுத்துகிறது. ஸ்ெச ்சரன்ெக்ஷன் கிராமீன் (எஸ்எஸ்ஜி) 2022, ஸ்ெசத்ா 

ஹி னசொ 2022, சுெ்லை் 1.0 ைற்றுை் 2.0, ெல் ஜீென் மிஷன் (னெனெஎை்) சசயல்பாடு ைதிப்பீடு, 

ைர ்கர ்ெல் சான்றிதழ் ைற்றுை் கிராண்ட் னசல்னலங்-அப் ஆகியெற்றுக்கான விருதுகமள 

இந்திய ெனாதிபதி திசரௌபதி முரம்ு ெழங்குகிறார.் 

RRB 

நிதியமைசச்கத்தால் செளியிடப்பட்ட ெமரவு ெழிகாட்டுதல்களின்படி, பிராந்திய 

கிராைப்புற ெங்கிகள் (RRBs) பங்குச ்சந்மதகளில் பட்டியலிடவுை், முந்மதய மூன்று 

ஆண்டுகளில் குமறந்தபட்சை் 300 னகாடி ரூபாய் நிகர ைதிப்பு இருந்தால் நிதி திரட்டவுை் 

தகுதி சபறுை். அத்தமகய ெங்கிகள் முந்மதய மூன்று ஆண்டுகளில் ஒெ்சொன்றிலுை் 9 

சதவிகிதை் மூலதனப் னபாதுைானதாக இருக்க னெண்டுை் ைற்றுை் முந்மதய ஐந்து 

ஆண்டுகளில் குமறந்தபட்சை் மூன்றில் குமறந்தபட்சை் ரூ. 15 னகாடி சசயல்பாட்டு 

லாபத்மத பதிவு சசய்திருக்க னெண்டுை். 

எஸ்.எஸ்.ஜி 

ஸ்ெச ்சரன்ெக்ஷன் கிராமின் (SSG) 2022 இன் கீழ் சபரிய ைாநிலங்கள் பிரிவின் கீழ் 

சதலுங்கானா முதல் பரிமச சென்றது. இந்திய ெனாதிபதி திசரௌபதி முரம்ு 

கிராைப்புறங்களின் சுகாதார நிமலமய ஆய்வு சசய்த விருதுகமள ெழங்கினார.் SSG 

விருதுகள் 2022 இல் ைரியானா இரண்டாெது ைற்றுை் தமிழ்நாடு மூன்றாெது சிறந்த 

ைாநிலைாகப் சபயரிடப்பட்டது. ஸ்ெச ்பாரத் மிஷன் கிராமின் இரண்டாை் கட்டத்தில், 

இந்தியாவில் உள்ள அமனத்து ஆறு லட்சை் கிராைங்கமளயுை் திறந்தசெளி ைலை் 

கழித்தல் இல்லாததாக ைாற்றுெனத னநாக்கைாகுை். 

னநாபல் விமல 

ஸ்வீடிஷ் ைரபியலாளர ்ஸ்ொண்னட பானபா, அழிந்துனபான னைாமினின்களின் 

ைரபணுக்கள் ைற்றுை் ைனித பரிணாைை் சதாடரப்ான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக உடலியல் 

அல்லது ைருத்துெதத்ிற்கான 2022 னநாபல் பரிமச சென்றார.் Pääbo தற்கால ைனிதரக்ளின் 

அழிந்துனபான உறவினரான நியாண்டரத்ால்களின் ைரபணுமெ ெரிமசப்படுத்தினார.் 

சடனினசாொ என்ற முன்பின் அறியப்படாத னைாமினின் கண்டுபிடிப்மபயுை் அெர ்

சசய்தார.் ைதிப்புமிக்க விருது தங்கப் பதக்கை் ைற்றுை் 10 மில்லியன் ஸ்வீடிஷ் குனரானர ்

(1.14 மில்லியன் அசைரிக்க டாலரக்ளுக்கு னைல்) உடன் ெருகிறது. 

UNCTAD 
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ெரத்்தகை் ைற்றுை் னைை்பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ைாநாடு (UNCTAD) இந்தியாவின் 

சபாருளாதாரை் 2022 இல் 5.7% ைற்றுை் 2023 இல் 4.7% ெளரச்ச்ியமடயுை் என்று 

ைதிப்பிடுகிறது. அதன் ெருடாந்திர ெரத்த்க ைற்றுை் னைை்பாட்டு அறிக்மக 2022 இல், 

உலகப் சபாருளாதாரை் 2022 இல் 2.6% ெளரச்ச்ியமடயுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

அறிக்மகயின்படி, னைை்பட்ட சபாருளாதாரங்களில் பணவியல் ைற்றுை் நிதி இறுக்கத்தின் 

தற்னபாமதய சகாள்மகப் னபாக்மக விமரொக ைாற்றாத ெமர உலகை் உலகளாவிய 

ைந்தநிமல ைற்றுை் னதக்கநிமலமய னநாக்கிச ்சசல்லுை். 

ைாநில தகெல் சதாழில்நுட்ப அமைசச்ரக்ளின் டிஜிட்டல் இந்தியா ைாநாடு 

டில்லியில், 'ைாநில ஐடி அமைசச்ரக்ளின் டிஜிட்டல் இந்தியா ைாநாடு' சமீபத்தில் நடந்தது. 

தகெல் சதாடரப்ு, மின்னணுவியல் ைற்றுை் தகெல் சதாழில்நுட்பத் துமற அமைசச்ர ்

அஸ்வினி மெஷ்ணெ் தமலமையில் நமடசபற்றது. அடுத்த 500 நாட்களில் புதிய 25,000 

னகாபுரங்கள் அமைக்க ரூ.26,000 னகாடி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்திய 

அமைசச்ர ்அறிவிதத்ார.் 

ககன் ஸ்டிமரக் 

இந்திய ராணுெத்தின் கரக்ா காரப்்ஸ் ைற்றுை் இந்திய விைானப்பமட பஞ்சாபின் பல 

பகுதிகளில் நான்கு நாட்களாக 'ககன் ஸ்ட்மரக்' என்ற கூட்டுப் பயிற்சிமய நடத்தியது. 

இந்த நடெடிக்மகயானது Apache 64E ைற்றுை் னைை்பட்ட இலகுரக சைலிகாப்டர ்WSI 

ஆகியமெ சக்திொய்ந்த ஆயுத விநினயாக தளங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக 

இராணுெை் அறிவிதத்து. பயிற்சியின் னபாது தமரப்பமடகளுக்கு ஆதரொக தாக்குதல் 

சைலிகாப்டரக்ள் சூழ்சச்ியின் ொன்ெழிப் பமடயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

விமளயாட்டு 

ஆஸ்தினரலிய னகப்டன் ஆனரான் ஃபின்ச ்சரெ்னதச ஒருநாள் கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுெதாக அறிவிதத்ார.் ஃபின்ச ்145 ஒருநாள் னபாட்டிகளில் ஆஸ்தினரலியாமெ 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தியுள்ளார.் இந்த ஆண்டு ஐசிசி டி20 உலகக் னகாப்மபயில் 

ஆஸ்தினரலிய அணிக்கு ஃபின்ச ்சதாடரந்்து னகப்டனாக இருப்பார.் அெரது ொழ்க்மகயில் 

17 சதங்களுடன் 5400 ரன்களுக்கு னைல் அடங்குை். அெர ்2013 இல் இலங்மகக்கு எதிராக 

அறிமுகைானார ்ைற்றுை் ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக தனது முதல் சததம்த விளாசினார.் 

னநாபல் விமல 

2022 ஆை் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான னநாபல் பரிசு, குொண்டை் இயக்கவியலில் 

பணியாற்றியதற்காக, அமலன் ஆஸ்சபக்ட், ொன் எஃப் கிளாசர ்ைற்றுை் அன்டன் 

செயிலிங்கர ்ஆகிய மூன்று விஞ்ஞானிகளால் பகிரந்்து சகாள்ளப்படுகிறது. மூன்று 

விஞ்ஞானிகள் சிக்கிய குொண்டை் நிமலகளில் சதாடரச்ச்ியான னசாதமனகமள 

நடத்தினர,் அங்கு இரண்டு தனித்தனி துகள்கள் ஒரு அலகு னபால சசயல்படுகின்றன. 

அெற்றின் முடிவுகள் குொண்டை் கணினிகள், குொண்டை் சநட்சொரக்்குகள் ைற்றுை் 

பாதுகாப்பான குொண்டை் ைமறகுறியாக்கப்பட்ட தகெல்சதாடரப்ு ஆகிய துமறகளில் 

தாக்கங்கமள ஏற்படுத்துை். 

அெளுமடய ஆரை்பை் 

ெனாதிபதி திசரௌபதி முரம்ு குெராத் பல்கமலக்கழகத்தால் உருொக்கப்பட்ட சபண் 

சதாழில்முமனனொருக்கான சதாடக்க தளைான 'herSTART' ஐ அகைதாபாத்தில் 

சதாடங்கினார.் சபண் சதாழில்முமனனொருக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்ட தளை், சபண் 

சதாழில்முமனனொரின் புதுமை ைற்றுை் சதாடக்க முயற்சிகமள ஊக்குவிக்குை் ைற்றுை் 
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பல்னெறு அரசு ைற்றுை் தனியார ்நிறுெனங்களுடன் சபண் சதாழில்முமனனொமர 

இமணக்குை். 

நான்சசன் விருது 

அகதிகளுக்கான ஐநா உயர ்ஸ்தானிகராலயத்தினால் ெழங்கப்பட்ட நான்சசன் விருமதப் 

சபறுபெராக முன்னாள் னெரை்ன் சான்சலர ்ஏஞ்சலா சைரக்்கல் சபயரிடப்பட்டுள்ளார.் 16 

ஆண்டுகளாக தனது நாட்மட ெழிநடத்திய முன்னாள் விஞ்ஞானி, 1.2 மில்லியனுக்குை் 

அதிகைான அகதிகள் ைற்றுை் சிரிய னைாதலின் னபாது ென்முமறயில் இருந்து தப்பி ஓடிய 

புகலிடக் னகாரிக்மகயாளரக்ளுக்கு புகலிடை் ெழங்கியதற்காக விருது சபற்றார,் ைற்ற 

நாடுகள் அெரக்மளத் திருை்பிப் பாரக்்கவில்மல. 

பி.எை்.னக.வி.வி 

பரத்ர்ுைரி ைை்தாப் தமலமையிலான சதாழிலாளர,் ெவுளி ைற்றுை் திறன் 

னைை்பாட்டுக்கான நிமலக்குழு, 'பிரதான் ைந்திரி சகௌஷல் விகாஸ் னயாெனா 

(பிஎை்னகவிஒய்) அைலாக்கை்' குறித்த தனது அறிக்மகமய சைரப்்பித்தது. இது திறன் 

னைை்பாடு ைற்றுை் சதாழில்முமனனொர ்அமைசச்கத்தால் சசயல்படுதத்ப்படுகிறது. 

அறிக்மகயின்படி, PMKVY 3.0 இன் கீழ், 2021-22 இல், 72% ைட்டுனை பயன்படுத்தப்பட்டது. 

PMKVY 3.0 இன் கீழ், சுைார ்நான்கு லட்சை் விண்ணப்பதாரரக்ளில், 8% னபர ்ைட்டுனை இடை் 

சபற்றுள்ளனர.் PMKVY 1.0, 2.0 ைற்றுை் 3.0 இன் னபாது, சைாதத் பதிவு சசய்தெரக்ளில் சுைார ்

20% னபர ்பயிற்சித் திட்டத்திலிருந்து செளினயறினர.் 

ஐ.எை்.ஆர ்

ைாதிரி பதிவு முமற புள்ளிவிெர அறிக்மக 2020 இன் படி, சத்தீஸ்கர ்2020 இல் அதிக 

இமடசெளிமயக் சகாண்டிருந்தது, சபண் குழந்மத இறப்பு விகிதை் 41 உடன் 

ஒப்பிடுை்னபாது ஆண் குழந்மத இறப்பு விகிதை் 35 ஆகுை். இந்தியாவில் ஆண் ைற்றுை் 

சபண் குழந்மத இறப்பு விகிதை் (IMR) 2020 இல் சைைாக உள்ளது. குழந்மத இறப்பு விகிதை் 

என்பது ஒெ்சொரு 1,000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்குை் குழந்மத இறப்புகளின் 

எண்ணிக்மகயாகுை். கிராைப்புற இந்தியாவில், இமடசெளி குமறந்திருந்தாலுை், ஆண் 

ஐஎை்ஆமர விட சபண் ஐஎை்ஆர ்சற்று அதிகைாகனெ இருந்தது. நகரப்்புற இந்தியாவில், 

2020 ஆை் ஆண்டளவில் சபண்களின் ஐஎை்ஆர ்ஆண்கமள விட குமறொக உள்ளது. 

CSC 

சபாது னசமெ மையங்களின் (சிஎஸ்சி) சிறப்பு னநாக்க ொகனத்தின் தமலமை நிரெ்ாக 

அதிகாரி சஞ்சய் குைார ்ரானகஷ், நிறுெனத்தின் நிரெ்ாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் மின்னணு ைற்றுை் தகெல் சதாழில்நுட்ப அமைசச்கத்தில் 

நமடசபற்ற CSC இன் ொரியக் கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. சஞ்சய் குைார ்

ரானகஷ் IAS இலிருந்து விருப்ப ஓய்வு சபற்ற பிறகு 2020 இல் CSC SPV இன் CEO ஆக 

சபாறுப்னபற்றார.் திரிபுராவின் கூடுதல் தமலமைச ்சசயலாளராகவுை், மின்னணுவியல் 

ைற்றுை் தகெல் சதாழில்நுட்ப அமைசச்கத்தின் இமணச ்சசயலாளராகவுை் 

பணியாற்றினார.் 

கிபித்து இராணுெ காரிஸன் 

அருணாசச்ல பிரனதசத்தின் னலாஹித் பள்ளத்தாக்கின் கமரயில் உள்ள மூனலாபாய 

முக்கியத்துெை் ொய்ந்த கிபித்து இராணுெப் பமடக்கு இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்புப் 

பமடத் தளபதி செனரல் பிபின் ராெத்தின் சபயரிடப்பட்டது. இது உண்மையான 

கட்டுப்பாட்டுக் னகாட்டில் அமைந்துள்ளது. செனரல் ராெத் 1999-2000 ெமர கிபித்துவில் 
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தனது பட்டாலியன் னகாரக்்கா மரபிள்களுக்கு தமலமை தாங்கினார ்ைற்றுை் 

அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு கட்டமைப்மப ெலுப்படுத்துெதில் பங்களித்தார.் 

PCOS 

சசப்டை்பர ்ைாதை் சரெ்னதச PCOS விழிப்புணரவ்ு ைாதைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பாலிசிஸ்டிக் ஓெரி சிண்ட்னராை் (பிசிஓஎஸ்) என்பது சபண்களுக்கு ஏற்படுை் சபாதுொன 

ைாரன்ைான் னகாளாறு ஆகுை், இது சபண் ைலட்டுத்தன்மைக்குை் ஒரு காரணைாகுை். 

பிசிஓஎஸ் ைரபணு ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் காரணிகளின் கலமெயால் ஏற்படுகிறது. 

உலகளவில், 10 சபண்களில் மூன்று முதல் நான்கு சபண்கள் இந்த னநாயால் 

பாதிக்கப்படுகின்றனர.் 

உலக முதலுதவி தினை் 2022 

'உலக முதலுதவி தினை் 2022' ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்இரண்டாெது சனிக்கிழமை 

சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, உலக முதலுதவி தினை் 2022 சசப்டை்பர ்10, 2022 

அன்று ெருகிறது, இது 'ொழ்நாள் முதலுதவி' என்ற கருப்சபாருளின் கீழ் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. முதலுதவியின் முக்கியத்துெத்மத ஊக்குவிப்பதற்குை், 

விமலைதிப்பற்ற உயிரக்மளக் காப்பாற்றுெது குறித்து உலக அளவில் விழிப்புணரம்ெ 

ஏற்படுத்துெதற்குை் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

மிரச்ச்ி திருவிழா 

நாகாலாந்து 'நாகா மிரச்ச்ா' என்றுை் அமழக்கப்படுை் மிளகாய் ைன்னனுக்குப் புகழ் 

சபற்றது. இது உலகின் செப்பைான மிளகாய் ெமககளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. 

னதாட்டக்கமலத் துமறயின் நிதியுதவியுடன் சசய்யாைா கிராை சமபயால் முதன்முதலில் 

நாக மிரச்ச்ா திருவிழா அண்மையில் நடத்தப்பட்டது. நாகா கிங் மிளகாய் உட்பட பல்னெறு 

ெமகயான பயிரக்மளக் சகாண்டு, சசய்ைாைா கிராைை் ஆதிக்கை் சசலுத்துகிறது. 

மசபர ்தாக்குதல் 

சமீபத்திய மசபர ்தாக்குதலில் 1.2 மில்லியன் ொடிக்மகயாளரக்ளின் தனிப்பட்ட 

தகெல்கள் ைற்றுை் அமடயாள ெடிெங்கள் சைரசை் சசய்யப்பட்டதாக ஆஸ்தினரலிய 

சதாமலதச்தாடரப்ு நிறுெனைான ஆப்டஸ் சதரிவித்துள்ளது. நாடு சந்திதத் மிகப்சபரிய 

இமணய மீறல்களில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது. இந்த மீறல் 10 மில்லியன் 

ொடிக்மகயாளரக்மள பாதித்தது, இது ஆஸ்தினரலியாவின் ைக்கள் சதாமகயில் 40%க்கு 

சைை். மீறலுக்குப் பிறகு, சதாமலதச்தாடரப்ு சட்டங்களில் ைாற்றங்கமள ைத்திய அரசு 

செளியிடட்ுள்ளது. 

NPCI 

ரூபாய் 2,000 ெமரயிலான பரிெரத்்தமனகளுக்கு யூனிஃமபட் னபசைண்ட்ஸ் 

இன்டரஃ்னபஸில் (யுபிஐ) ரூனப கிசரடிட் காரட்ு பயன்படுத்துெதற்கு கட்டணை் ஏதுை் 

இல்மல என்று இந்திய னதசிய சகாடுப்பனவு கழகை் (என்பிசிஐ) சதளிவுபடுத்தியுள்ளது. Nil 

Merchant Discount Rate (MDR) இந்த ெமகக்கு ₹2,000க்குை் குமறொன பணப் பரிைாற்றத் 

சதாமக ெமர சபாருந்துை். சசப்டை்பரில், RBI கெரன்ர ்UPI சநடச்ொரக்்கில் ரூனப கிசரடிட் 

காரம்ட அறிமுகப்படுத்தினார.் 

UNCTAD 

நடப்பு நிதியாண்டில் (2022-'23) இந்தியாவின் சபாருளாதார ெளரச்ச்ி கணிப்மப 6.5% ஆக 

உலக ெங்கி ெூன் ைாதை் அறிவிதத் 7.5% என்று குமறத்துள்ளது. இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியுை் 
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பணவீக்கதம்த எதிரத்்துப் னபாராடுெதற்காக சரப்னபா விகிதத்மத 50 அடிப்பமடப் 

புள்ளிகளால் 5.9% ஆக உயரத்்திய பிறகு, முந்மதய ைதிப்பீட்டில் 7.2% இல் இருந்து 7% ஆகக் 

குமறத்தது. UNCTAD னைலுை் இந்தியாவின் சபாருளாதார ெளரச்ச்ி 2021ல் 8.2% ஆக இருந்து 

இந்த ஆண்டு 5.7% ஆக குமறயுை் என்று கணித்துள்ளது. 

னநாபல் விமல 

பிசரஞ்சு எழுதத்ாளர ்அன்னி எரன்ாக்ஸ் 2022 இலக்கியத்துக்கான னநாபல் பரிசு 

சென்றெராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார.் 82 ெயதான எழுத்தாளர ்ெரக்்கை் ைற்றுை் 

பாலினத்தின் தனிப்பட்ட அனுபெத்மத ெமரந்த நாெல்களுக்காக அறியப்படுகிறார.் 

அன்னி எரன்ாக்ஸ் எழுதிய 20 க்குை் னைற்பட்ட புத்தகங்கள் பல தசாப்தங்களாக பிரான்சில் 

பள்ளி நூல்களாக உள்ளன. இந்த ஆண்டு இலக்கியப் பரிசுக்கான னபாட்டியாளரக்ளில் 

ஒருெர ்இந்தியாவில் பிறந்த எழுதத்ாளருை் சுதந்திரைான னபசச்ு ெழக்கறிஞருைான 

சல்ைான் ருஷ்டி ஆொர.் 

விமளயாட்டு 

2022 இல் இஸ்னரலில் நமடசபற்ற சடல் அவிெ் ஓபன் பட்டதம்த ஏஸ் சடன்னிஸ் வீரர ்

னநாெக் னொனகாவிச ்சென்றார.் இது சடன்னிஸில் மிகப்சபரிய பரிசாகக் 

கருதப்படுகிறது. 35 ெயதான சசரப்ிய வீரர,் இறுதிப் னபாட்டியில் குனராஷியாவின் ைரின் 

சிலிக்மக 6–3, 6–4 என்ற சசட் கணக்கில் வீழ்த்தி ெூமல ைாதை் விை்பிள்டனுக்குப் பிறகு 

தனது முதல் பட்டதம்த சென்றார.் மூன்று அடி உயரமுள்ள சபரிய னகாப்மப அெருக்கு 

ெழங்கப்பட்டது. 

துபாயில் நமடசபற்ற ஆசியக் னகாப்மப இறுதிப் னபாட்டியில் பாகிஸ்தாமன 23 ரன்கள் 

வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இலங்மக அணி தனது ஆறாெது னகாப்மபமய மகப்பற்றியது. 

இலங்மக 20 ஓெரக்ளில் 170-6 ரன்கள் எடுத்தது, பானுகா ராெபக்னச 45 பந்துகளில் 

ஆட்டமிழக்காைல் 71 ரன்கள் எடுதத்ார.் இலங்மக கிரிக்சகட் அணிக்கு முன்னாள் 

இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர ்கிறிஸ் சில்ெரவ்ுட ்பயிற்சியாளராக உள்ளார.் 

ஐபிஎை் 

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சடக்னாலஜி சைட்ராஸ் (ஐஐடி-சைட்ராஸ்) நியூயாரக்்மக 

தளைாகக் சகாண்ட ஐபிஎை் குொண்டை் சநட்சொரக்்கில் இமணந்த முதல் இந்திய கல்வி 

நிறுெனைாக ைாறியுள்ளது. ஐஐடி-எை் ைற்றுை் ஐபிஎை் இமடனயயான இந்த ஒத்துமழப்பு, 

ஐபிஎை் ரிசரச் ்இந்தியாவின் சதாழில்துமற ஆதரவுடன் பயன்பாட்டு குொண்டை் 

கை்ப்யூட்டிங் துமறயில் ஆராய்சச்ியில் ஐஐடி சைட்ராஸின் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு 

பயனளிக்குை். 

ஆரப்ா எச ்

அசைரிக்காவில் புற்றுனநாய் இறப்புகமள குமறக்குை் லட்சிய திட்டத்மத அசைரிக்க 

அதிபர ்னொ பிடன் அறிவித்துள்ளார.் இந்தத் திட்டத்மதப் பற்றி 'ARPA-H, 

ஆனராக்கியத்திற்கான னைை்பட்ட ஆராய்சச்ித் திட்ட முகமைகள்' என்ற புதிய நிறுெனை். 

நாட்டில் இதய னநாய்க்கு அடுதத்படியாக அதிக இறப்புகளுக்கு காரணை் புற்றுனநாய். 

புற்றுனநாய், அல்மசைர,் நீரிழிவு ைற்றுை் பிற னநாய்கள் உள்ளிட்ட னநாய்கமளத் தடுப்பது, 

கண்டறிதல் ைற்றுை் சிகிசம்சயளிப்பமத ARPA-H னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

இந்தி திொஸ் 
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'இந்தி திொஸ் அல்லது னதசிய இந்தி தினை்' ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்14 அன்று 

(னதெநாகரி எழுத்தில் எழுதப்பட்டது) அரசியல் நிரண்ய சமபயால் அதிகாரப்பூரெ் 

சைாழியாக ைாற்றப்பட்டமதக் குறிக்குை் ெமகயில் சசப்டை்பர ்14 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. உலக இந்தி தினை் 2020 ெனெரி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. .10. 

இந்த நாள் ெனெரி 10, 1975 அன்று நாக்பூரில் நமடசபற்ற முதல் உலக இந்தி ைாநாட்டின் 

ஆண்டு நிமறமெ நிமனவுபடுத்துகிறது. 

முல்ஃபா 

ெப்பான் ொனிமல ஆய்வு மையத்தின்படி, மதொன் அருனக உள்ள இஷிகாகி தீமெ 

சூறாெளி முய்ஃபா தாக்கியது. சூறாெளி ெப்பானின் சதற்கு தீவுகமள சநருங்கியது. 

முய்ஃபா சூறாெளி ெப்பானின் ஒகினாொவில் உள்ள தீவுகளில் பலத்த ைமழமயயுை் 

காற்மறயுை் சகாண்டு ெந்துள்ளது. சூறாெளி சநருங்கி ெருை் நிமலயில் சீனாவுை் அெசர 

நடெடிக்மகமய னைற்சகாண்டுள்ளது. 

ஆரப்ிஐ 

இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி (ஆரப்ிஐ) கெரன்ர ்சக்திகாந்த தாஸ், 'டாக்்ஷ' என்ற புதிய சப்சடக் 

முயற்சிமய சதாடங்கினார.் ரிசரெ்் ெங்கியின் னைை்பட்ட னைற்பாரம்ெ கண்காணிப்பு 

அமைப்பு, னைற்பாரம்ெ சசயல்முமறகமள னைலுை் ெலிமையானதாக ைாற்றுெமத 

னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. DAKSH என்பது இமணய அடிப்பமடயிலான இறுதி முதல் 

இறுதி ெமரயிலான பணிப்பாய்வு பயன்பாடாகுை், இதன் மூலை் ெங்கிகள், NBFCகள் 

னபான்ற னைற்பாரம்ெயிடப்பட்ட நிறுெனங்களில் (SEs) இணக்க கலாசச்ாரத்மத 

னைை்படுத்துெதற்கு இணக்கத் னதமெகமள RBI கண்காணிக்குை். 

என்.டி.சி.ஏ 

ைத்திய பிரனதசத்தில் உள்ள குனனா னதசிய பூங்கா ைற்றுை் பிற நியமிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் சீட்டா அறிமுகத்மத கண்காணிக்க 9 னபர ்சகாண்ட பணிக்குழுமெ மையை் 

அமைத்துள்ளது. னதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயை் (NTCA) சீட்டா அதிரடிப் பமடயின் 

பணிமய எளிதாக்குை். இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அைலில் இருக்குை், னைலுை் சீட்டாவின் 

சுகாதார நிமல, தனிமைப்படுத்தல் ைற்றுை் சைன்மையான செளியீடு அமடப்பு, 

அப்பகுதியின் பாதுகாப்பு நிமல ைற்றுை் குனனா னதசிய பூங்காவின் ொழ்விடத்திற்கு 

சீட்டாக்களின் தழுெல் ஆகியெற்மற கண்காணிக்குை். 

ஆன்மலன் சூதாட்டை் 

தமிழகத்தில் ஆன்மலன் சூதாட்டத்மத தமட சசய்யவுை், ஆன்மலன் னகமிங்மக 

கட்டுப்படுதத்வுை் தமிழக ஆளுநர ்ஆர.்என்.ரவி அெசரச ்சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளார.் இதன் மூலை், தமிழ்நாடு ஆன்மலன் சூதாட்டத் தமட ைற்றுை் ஆன்மலன் 

னகை்கமள ஒழுங்குபடுத்துெதற்கான சட்டை், 2022 அைலுக்கு ெந்தது. விதிமுமறகளின் கீழ், 

உள்ளூர ்ஆன்மலன் னகை் ெழங்குநரக்ள் பதிவு சசய்த பின்னனர னசமெமய ெழங்க 

முடியுை், இது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சசல்லுபடியாகுை். அெரக்ள் எந்த ஆன்மலன் னகமிங் 

னசமெமயயுை் ெழங்க ைாட்டாரக்ள் அல்லது அட்டெமணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்த 

ஆன்மலன் னகமையுை் பணை் அல்லது பிற பங்குகளுடன் விமளயாட அனுைதிக்க 

ைாட்டாரக்ள். 

ரக்தன் அை்ரித் ைனைாதஸ்ெ் 

சசப்டை்பர ்17 முதல் அக்னடாபர ்1 ெமர நாடு முழுெதுை் திட்டமிடப்பட்டுள்ள சைகா 

தன்னாரெ் இரத்த தான இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆனராக்யா னசது சசயலி ைற்றுை் இ-
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ரக்ட்னகாஷ் னபாரட்்டலில் 'ரக்தன் அை்ரித் ைனைாதச்ெ்' பதிவுகள் சதாடங்கப்பட்டுள்ளன. 

அக்னடாபர ்1 ஆை் னததி னதசிய தன்னாரெ் இரத்த தானைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. நாள் 

(NVBDD). இயக்கத்தின் முக்கிய னநாக்கை் தன்னாரெ் இரத்த தானை் சசய்பெரக்ளின் 

களஞ்சியதம்த உருொக்குெதாகுை். 

GEF 

'உலகளாவிய சுற்றுசச்ூழல் ெசதி (GEF) சிறு ைானியத் திட்டை்' என்பது சுற்றுசச்ூழல், ெனை் 

ைற்றுை் காலநிமல ைாற்றை் அமைசச்கை், ஐக்கிய நாடுகளின் னைை்பாட்டுத் திட்டை் 

ைற்றுை் எரிசக்தி ைற்றுை் ெளங்கள் நிறுெனை் (TERI) ஆகியெற்றால் கூட்டாக 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. இது உள்ளூர ்சமூகங்களின் ொழ்க்மகமய னைை்படுத்துை் அனத 

னெமளயில் சுற்றுசச்ூழமல மீட்சடடுக்குை் திட்டங்களுக்கு நிதி ைற்றுை் சதாழில்நுட்ப 

ஆதரமெ ெழங்குகிறது. தன்னாரெ் சதாண்டு நிறுெனங்களின் நிதியுதவி மூலை் பல்லுயிர ்

சபருக்கை், காலநிமல ைாற்றை் ைற்றுை் நிலச ்சீரழிவு ஆகியெற்றில் னெமல சசய்ெமத 

இந்த திட்டை் னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

காக்காடு 22 

ககாடு 2022 பயிற்சியானது ஆஸ்தினரலியாவின் டாரவ்ினில் ராயல் ஆஸ்தினரலிய 

கடற்பமடயால் அதிகாரப்பூரெ்ைாக நடதத்ப்படுகிறது. இந்திய கடற்பமட 14 

கடற்பமடகளுடன் பயிற்சியில் இமணந்தது. பன்னாட்டுப் பயிற்சியில் பங்னகற்க இந்திய 

கடற்பமடயின் ஐஎன்எஸ் சத்புரா ைற்றுை் கடல்சார ்னராந்து விைானை் டாரவ்ின் 

சசன்றமடந்தது. இரண்டு ொர கால பயிற்சி, துமறமுகை் ைற்றுை் கடலில், கப்பல்கள் 

ைற்றுை் கடல் விைானங்களின் பங்னகற்மப உள்ளடக்கியது. 

FICCI 

காசனநாய் முக்த் பாரத் அபியானின் கீழ் 100,000 காசனநாய் னநாயாளிகமள 

ததச்தடுப்பதற்கு இந்திய ெரத்்தக ைற்றுை் சதாழில்துமற கூட்டமைப்பு (ஃபிக்கி) 

சமீபத்தில் உறுதியளித்துள்ளது. இந்திய ெனாதிபதி திசரௌபதி முரம்ு பிரதான் ைந்திரி 

காசனநாய் முக்த் பாரத் அபியாமன சசப்டை்பர ்9 அன்று சதாடங்கினார.் காசனநாமய 

ஒழிப்பதில் நாட்டின் முன்னனற்றத்மத விமரவுபடுத்த அமனத்து சமூக 

பங்குதாரரக்மளயுை் ஒன்றிமணப்பமத இந்த திட்டை் னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

KCIE 

இந்தியாவின் தமலசிறந்த சபாறியாளரக்ளில் ஒருெரான எை் விஸ்னெஸ்ெரய்யாவின் 

சாதமனகமள அங்கீகரித்து கவுரவிப்பதற்காக ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்15 ஆை் 

னததிமய இந்தியா 'னதசிய சபாறியாளரக்ள் தினைாக' சகாண்டாடுகிறது. இந்தியாவுடன், 

இலங்மக ைற்றுை் தான்சானியாவுை் சபாறியாளரக்ள் தினத்மத சகாண்டாடுகின்றன. 

விஸ்னெஸ்ெரய்யா மைசூரில் உள்ள கிருஷ்ண ராெ சாகர அமணயின் கட்டுைானத்தின் 

தமலமைப் சபாறியாளராகவுை், மைதராபாத் செள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் 

முதன்மை ெடிெமைப்பாளராகவுை் இருந்தார.் 1955ல் அெருக்கு பாரத ரத்னா விருது 

ெழங்கப்பட்டது. அெர ்பிரிட்டிஷ் இந்தியப் னபரரசின் (KCIE) மநட் கைாண்டர ்என்ற 

பட்டமுை் சபற்றார.் 

'சரெ்னதச ெனநாயக தினை்' 

சரெ்னதச ெனநாயக தினை் ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்15 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, "ெனநாயகத்திற்கு ஊடக சுதந்திரத்தின் 

முக்கியத்துெை், அமைதி ைற்றுை் நிமலயான ெளரச்ச்ி இலக்குகமள ெழங்குதல்" என்பது 
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கருப்சபாருள். ெனநாயகை், அமைதி ைற்றுை் நிமலயான ெளரச்ச்ி இலக்குகமள 

ெழங்குெதற்கு ஊடக சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துெத்மத இந்த நாள் கெனை் 

சசலுத்துகிறது. இது உலகின் ெனநாயகத்தின் நிமலமய ைறுபரிசீலமன சசய்ெதற்கான 

ொய்ப்மபயுை் ெழங்குகிறது. 

SAFF 

சகாழுை்பில் நடந்த இறுதிப் னபாட்டியில் னநபாளத்மத வீழ்தத்ி SAFF 17 

ெயதுக்குட்பட்னடாருக்கான சாை்பியன்ஷிப் பட்டதம்த இந்தியா மகப்பற்றியது. இந்த 

செற்றியின் மூலை் இந்திய அணி நான்காெது முமறயாக சாை்பியன் பட்டத்மத 

தக்கமெத்துக்சகாண்டது. இந்திய அணித்தமலெர ்ென்லால்சபகா மகட் னபாட்டியின் 

மிகவுை் ைதிப்புமிக்க வீரராகவுை், 16 ெயதுமடய சாஹில் பூனியா சிறந்த 

னகால்கீப்பருக்கான விருமதயுை் சென்றார.் 

உலக ெங்கி 

உலக ெங்கி சமீபதத்ில் "ெறுமை ைற்றுை் பகிரப்பட்ட சசழிப்பு 2022: திருத்துை் படிப்பு" 

என்ற புதிய அறிக்மகமய செளியிட்டது. அறிக்மகயின்படி, அதிக உணவு ைற்றுை் 

எரிசக்தி விமலகள் னகாவிட்-19 க்குப் பிறகு விமரொன மீட்சிமயத் தடுக்கின்றன, இது பல 

தசாப்தங்களில் உலகளாவிய ெறுமை ஒழிப்புக்கு மிகப்சபரிய பின்னமடொக உள்ளது. 

தீவிர ெறுமை துமண-சைாரா ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் குவிந்துள்ளது, இது சுைார ்35% 

ெறுமை விகிததம்தக் சகாண்டுள்ளது ைற்றுை் தீவிர ெறுமையில் உள்ள அமனத்து 

ைக்களில் 60% னபமரயுை் சகாண்டுள்ளது. 

எஸ்சி 

ஹிந்து, சபௌத்தை் ைற்றுை் சீக்கியை் அல்லாத பிற ைதங்களுக்கு ைாறிய ெரலாற்று ரீதியாக 

பட்டியல் சாதியினருக்கு எஸ்சி அந்தஸ்து ெழங்குெதற்கான சாத்தியக்கூறுகமள 

பரிசீலிக்க ைத்திய அரசு ஒரு கமிஷமன நியமித்துள்ளது. இந்திய முன்னாள் தமலமை 

நீதிபதி னக.ஜி.பாலகிருஷ்ணன் தமலமையில் 3 னபர ்சகாண்ட ஆமணயை் 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளில் அறிக்மக தாக்கல் சசய்ய கமிஷன் 

னகட்டுக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

யுனிசசஃப் 

மியான்ைரில் கடந்த ஆண்டு இடை்சபற்ற இராணுெப் புரட்சிக்குப் பின்னர ்ஒரு 

மில்லியனுக்குை் அதிகைான ைக்கள் இடை்சபயரந்்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் 

சிறுெரக்ளுக்கான நிறுெனை் (UNICEF) தனது சமீபத்திய அறிக்மகயில் அறிவித்துள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு ஆங் சான் சூகியின் அரமச ராணுெை் அகற்றியதில் இருந்து 

சதன்கிழக்காசிய நானட சகாந்தளித்து ெருகிறது. செளினயற 

நிரப்்பந்திக்கப்பட்டெரக்ளில் பாதிக்குை் னைற்பட்டெரக்ள் நாட்டின் ெடனைற்கு சகாயிங் 

பிராந்தியத்தில் இருப்பதாக அந்த அறிக்மக னைலுை் கூறியுள்ளது. 

AIFS 

சதாழில் ைற்றுை் உள்நாட்டு ெரத்த்கத்மத னைை்படுத்துெதற்கான துமற (டிபிஐஐடி), 

ெரத்்தகை் ைற்றுை் சதாழில் அமைசச்கை், ஸ்டாரட்அ்ப்களுக்கான கடன் உத்தரொதத் 

திட்டத்மத (சிஜிஎஸ்எஸ்) நிறுவுெது குறித்து அறிவித்துள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட ெணிக 

ெங்கிகள், ெங்கி அல்லாத நிதி நிறுெனங்கள் ைற்றுை் சசக்யூரிட்டிகள் ைற்றுை் எக்ஸ்னசஞ்ச ்

னபாரட்ு ஆஃப் இந்தியா (SEBI) பதிவுசசய்யப்பட்ட ைாற்று முதலீட்டு நிதிகள் (AIFகள்) 
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ஆகியெற்றால் ெழங்கப்படுை் கடன்களுக்கு கடன் உத்தரொதங்கமள ெழங்குெமத 

இந்தத் திட்டை் னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

IAF 

இந்திய விைானப்பமடயின் (IAF) ெரலாற்றுச ்சிறப்புமிக்க நடெடிக்மகயாக, ஆயுத 

அமைப்புகள் (WS) கிமள என்று அமழக்கப்படுை் புதிய கிமளமய உருொக்க அரசாங்கை் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. WS கிமளமய உருொக்குெது அமனத்து ஆயுத அமைப்பு 

ஆபனரட்டரக்மளயுை் ஒரு அமைப்பின் கீழ் ஒன்றிமணக்க னெண்டுை், இது அமனத்து தமர 

அடிப்பமடயிலான ைற்றுை் சிறப்பு ொன்ெழி ஆயுத அமைப்புகளின் சசயல்பாட்டு 

னெமலொய்ப்பிற்காக அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.✓னைற்பரப்பிலிருந்து தமரயிறங்குை் 

ஏவுகமணகள், னைற்பரப்பிலிருந்து ொன்ெழி ஏவுகமணகள், சதாமலதூரத்தில் 

இயக்கப்படுை் விைானை் ைற்றுை் ஆயுத அமைப்பு இயக்குபெரக்ள் ஆகிய நான்கு சிறப்பு 

நீனராட்டங்களில் ஆபனரட்டரக்மள இந்தக் கிமள உள்ளடக்குை். இந்திய விைானப் 

பமடயின் னபாரத்் திறமன னைை்படுத்துெதன் மூலை் இந்தக் கிமள ைகத்தான 

பங்களிப்மபச ்சசய்யுை். 

சபாதுத்துமற நிறுெனை் 

விமளயாட்டுத் துமறயின் னதசிய விமளயாட்டு னைை்பாட்டு நிதியை் (NSDF) மின் 

அமைசச்கத்தின் கீழ் உள்ள இரண்டு சபரிய சபாதுத்துமற நிறுெனங்களான NTPC ைற்றுை் 

REC Ltd உடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது. NTPC வில்விதம்தக்காக 115 

னகாடி ரூபாய்க்கு உறுதியளித்தது, REC லிமிசடட் சபண்கள் ைாக்கி, குத்துசச்ண்மட 

ைற்றுை் தடகளப் னபாட்டிகளில் 3 ஆண்டுகளுக்கு 100 னகாடி ரூபாய்க்கு உறுதியளித்தது. 

எதிரி விருதுகள் 

எை்மி விருதுகள் 2022 விருது ெழங்குை் விழா சமீபத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நமடசபற்றது. 

ஒரு நாடகத் சதாடரின் முன்னணி நடிகராக லீ ெங்-னெ, ஸ்க்விட் னகை் சென்றார,் அனத 

பிரிவில் முன்னணி நடிமகயான செண்டயா யுனபாரியாவுக்காக சென்றார.் ஸ்க்விட் னகை் 

என்ற டிஸ்னடாபியன் சகாரிய த்ரில்லருக்கு ை்ொங் னடாங்-ை்யுக் இயக்கிய எை்மிமய 

சென்றார.் ஆப்பிளின் சடட் லாஸ்னஸா நிகழ்சச்ிக்காக நமகசச்ுமெத் சதாடரில் சிறந்த 

நடிகருக்கான விருமத னெசன் சுனடகிஸ் சபற்றார.் 

FICCI 

FICCI ஆனது இந்தியாவின் சிந்தமனத் தமலமைத்துெ முன்முயற்சி, LEADS (தமலமை, 

சிறப்பு, சபாருந்தக்கூடிய தன்மை, பன்முகத்தன்மை, நிமலத்தன்மை) புது சடல்லியில் 

ஏற்பாடு சசய்கிறது. இதில் சுைார ்50 நாடுகளில் இருந்து 250க்குை் னைற்பட்னடார ்

பங்னகற்பாரக்ள். 3ெது பதிப்பில் 36 உலகளாவிய சிந்தமனத் தமலெரக்ளின் விொதங்கள் 

அடங்குை், இதில் உற்பத்தி உட்பட 11 கருப்சபாருள்கள் பற்றிய கருத்துகள் பரிைாறப்படுை்; 

அமனெருக்குை் உணவு; புதுமை; நடைாட்டை் னபான்றமெ. இந்திய ைத்திய அமைசச்ரக்ள் 

ைற்றுை் செரை்னி ைற்றுை் நியூசிலாந்தில் இருந்து அெரக்ளின் பிரதிநிதிகள் பல்னெறு 

கருப்சபாருள் அைரவ்ுகளில் உமரயாற்றுொரக்ள். 

பசம்ச ஃபின்ஸ் 

கிரீன் ஃபின்ஸ் ைப்' என்பது முதல் உலகளாவிய கடல் சுற்றுலாத் துமற தளைாகுை். UN 

சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) இமணந்து The Reef-World Foundation மூலை் இந்த கருவி 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் பாதுகாப்பு சுற்றுலாத் துமறயில் நிமலத்தன்மை 

சொல்கமள சைாளிக்க இந்த கருவி உதவுகிறது. ஆபனரட்டரக்ள் தங்கள் அன்றாட 
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நமடமுமறகளில் எளிய ைாற்றங்கமளச ்சசய்யவுை், அெரக்ளின் ெருடாந்திர 

னைை்பாடுகமளக் கண்காணிக்கவுை், அெரக்ளின் சமூகங்கள் ைற்றுை் 

ொடிக்மகயாளரக்ளுடன் சதாடரப்ு சகாள்ளவுை் இது உதவுகிறது. 

பீப் 

சரெ்னதச ைாநாட்டின் இரண்டாெது பதிப்பு, 'ANGAN - 2022' (Green Affordable New-habitat மூலை் 

இயற்மகமய னைை்படுத்துதல்) சமீபத்தில் "கட்டிடங்களில் பூெ்ஜிய-காரப்ன் ைாற்றத்மத 

உருொக்குதல்" என்ற தமலப்பில் நமடசபற்றது. ANGAN 2.0 ஆனது Indo-Swiss Building Energy 

Efficiency Project (BEEP) இன் கீழ், Swiss Agency for Development & Cooperation (SDC) உடன் 

இமணந்து, சக்தி அமைசச்கத்தின் ஆற்றல் திறன் (BEE) ஆல் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ைாநாட்டில் எரிசக்தித் திறமனக் கட்டிசயழுப்புெது ைற்றுை் கட்டிடங்களில் இருந்து 

காரப்ன் செளினயற்றத்மதக் குமறப்பது சதாடரப்ான விொதங்கள் நமடசபற்றன. 

சூரிய மின் சக்தி கிராைை் 

குெராத்தின் சைை்சானா ைாெட்டத்தில் உள்ள சைானதரா கிராைத்மத இந்தியாவின் 

முதல் சூரிய சக்தி கிராைைாக பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி அறிவித்தார.் னைானதரா, சூரியன் 

னகாயிலுடன் சதாடரப்ுமடயது. குெராத் அரசின் கூற்றுப்படி, கிராைத்து வீடுகளில் 

1000க்குை் னைற்பட்ட னசாலார ்னபனல்கள் நிறுெப்பட்டு, கிராை ைக்களுக்கு மின்சாரை் 

உற்பத்தி சசய்யப்பட்டுள்ளது. அெரக்ளுக்கு பூெ்ஜிய விமலயில் சூரிய ஒளி மின்சாரை் 

ெழங்கப்படுை் 

WEF 

அதன் கல்வி 4.0 இந்தியா முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, உலகப் சபாருளாதார ைன்றை் 

ஒரு புதிய 'கல்வி 4.0 இந்திய அறிக்மக'மய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டிஜிட்டல் ைற்றுை் பிற 

சதாழில்நுட்பங்கள் கற்றல் இமடசெளிகமள எெ்ொறு நிெரத்த்ி சசய்யலாை் ைற்றுை் 

அமனெருக்குை் கல்விமய அணுகக்கூடியதாக ைாற்றுெது குறித்து அறிக்மக 

விொதிக்கிறது. உலகப் சபாருளாதார ைன்றை், UNICEF ைற்றுை் YuWaah ஆகியெற்றின் 

ஒத்துமழப்பின் விமளவு இந்த அறிக்மக. 

சடலி ைனிதரக்ள் 

ைத்திய சுகாதாரை் ைற்றுை் குடுை்ப நல அமைசச்கை் சடலி சைன்டல் சைல்த் அசிஸ்டன்ஸ் 

அண்ட் சநட்சொரக்்கிங் அகிராஸ் ஸ்னடட்ஸ் (சடலி-ைனாஸ்) என்ற ைனநலச ்னசமெமய 

அறிமுகப்படுத்தியது. னதசிய ைனநலத் திட்டத்தின் டிஜிட்டல் பிரிொக சடலி ைனாஸ் 

இருக்குை். இந்தத் திட்டத்திற்கான மைய மையைாக னதசிய ைனநலை் ைற்றுை் நரை்பியல் 

நிறுெனை் (நிை்ைான்ஸ்) ஐஐடி-பாை்னபயின் சதாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் இருக்குை். 

அனசாலா பட்டி ெனவிலங்கு சரணாலயை் 

ஓராண்டு கால ஆய்வின்படி, அனசாலா பட்டி ெனவிலங்கு சரணாலயத்தில் எட்டு 

சிறுதம்தகள் இருப்பது உறுதி சசய்யப்பட்டுள்ளது. இது அதன் சசழிப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

அமைப்பின் குறிகாட்டியாகக் கருதப்படுகிறது. 1940க்குப் பிறகு பல தசாப்தங்களாக இந்த 

சரணாலயை் சிறுதம்தமயப் பாரத்்ததாக பதிவு சசய்யவில்மல.✓2019 ஆை் ஆண்டில், 

தில்லி ெனத் துமறயானது, சரணாலயத்தில் சிறுதம்தப்புலியின் அமடயாளங்கள் ைற்றுை் 

சிராய்ப்புகமளப் புதிதாகக் கண்டதாக அறிவித்தது. னகாடிட்ட மைனா, காட்டில் பூமன, 

தங்க நரி, இந்திய முயல், இந்தியப் பன்றி, கருை்புலி ைற்றுை் பன்றி ைான் னபான்ற 

பாலூட்டிகளின் இருப்பு குறித்துை் ஆய்வு செளிசச்ை் னபாட்டுள்ளது. 
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னநாபல் விமல 

சபாருளாதார அறிவியலுக்கான னநாபல் நிமனவு பரிசு அசைரிக்க சபடரல் ரிசரவ்ின் 

முன்னாள் தமலெர ்சபன் எஸ் சபரன்ான்னக, டக்ளஸ் டபிள்யூ டயைண்ட் ைற்றுை் 

அசைரிக்காவின் பிலிப் எச ்மடப்விக் ஆகினயாருக்கு ெங்கிகள் ைற்றுை் நிதி சநருக்கடிகள் 

குறிதத் ஆராய்சச்ிக்காக ெழங்கப்பட்டது. குழுவின் கூற்றுப்படி, 'ெங்கிகள் ஏன் 

னதமெப்படுகின்றன, அமெ ஏன் பாதிக்கப்படக்கூடியமெ, அமதப் பற்றி என்ன சசய்ய 

னெண்டுை் என்பதற்கான நைது நவீன புரிதலுக்கு பரிசு சபற்றெரக்ள் ஒரு அடித்தளத்மத 

ெழங்கியுள்ளனர'் 

'ஓனசான் படலதம்தப் பாதுகாப்பதற்கான சரெ்னதச தினை் 

உலக ஓனசான் தினை் அல்லது ஓனசான் அடுக்மகப் பாதுகாப்பதற்கான சரெ்னதச தினை் 

ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்16 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. ஓனசான் படலதத்ில் 

ஏற்படுை் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுதத் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு, 2022 ஆை் ஆண்டின் உலக ஓனசான் தினத்தின் கருப்சபாருள் 'பூமியில் 

உயிரக்மளப் பாதுகாப்பதற்கான உலகளாவிய ஒத்துமழப்பு' என்பதாகுை். முதல்-ஓனசான் 

தினை் 16 சசப்டை்பர ்1995 அன்று சகாண்டாடப்பட்டது. 

எஸ்சிஓ 

இந்தியாவின் முதல் நகரைான ொரணாசி சமீபத்தில் SCO சுற்றுலா ைற்றுை் கலாசச்ார 

தமலநகரைாக பரிந்துமரக்கப்பட்டது. உஸ்சபகிஸ்தானின் சைரக்ண்டில் நமடசபற்ற 

ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பின் (SCO) ைாநிலத் தமலெரக்ள் கவுன்சிலின் 22ெது 

கூட்டத்தில் 2022-2023 காலகட்டத்திற்கு இது பரிந்துமரக்கப்பட்டது. 

விமளயாட்டு 

சபங்களூமரச ்னசரந்்த 15 ெயதுமடய சசஸ் வீரர ்பிரணெ் ஆனந்த் சமீபத்தில் 

இந்தியாவின் 76ெது கிராண்ட்ைாஸ்டர ்ஆனார.் ருனைனியாவின் ைாமியாவில் நடந்து ெருை் 

உலக இமளஞர ்சசஸ் சாை்பியன்ஷிப்பில் அெர ்2,500 எனலா ரன்கமள கடந்தார.் ஒரு 

கிராண்ட்ைாஸ்டர ்ஆக, ஒரு வீரர ்மூன்று GM விதிமுமறகமளப் சபற னெண்டுை் ைற்றுை் 

2,500 Elo புள்ளிகளின் னநரடி ைதிப்பீட்மடக் கடக்க னெண்டுை். ெூமல 2022 இல் 

சுவிட்சரல்ாந்தில் நடந்த 55ெது பீல் சசஸ் விழாவில் பிரணெ் ஆனந்த் மூன்றாெது ைற்றுை் 

இறுதி GM சநறிமுமறமயப் சபற்றார.் 

லித்தியை் சசல் உற்பத்தி 

சசன்மனமயச ்னசரந்்த முனனாத் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுெனை் ரூ. 165 னகாடி சசலவில், 

இந்தியாவின் முதல் லித்தியை் சசல் உற்பத்தி நிமலயதம்த ஆந்திர ைாநிலை் 

திருப்பதியில் சதாடங்கி மெக்கிறார ்மின்னணு ைற்றுை் தகெல் சதாழில்நுட்பத் துமற 

இமண அமைசச்ர ்(MeitY), ராஜீெ் சந்திரனசகர.் . தற்னபாது, இந்தியா தனது லித்தியை்-அயன் 

னபட்டரிகளில் 100 சதவீதத்மத முதன்மையாக சீனா, சதன் சகாரியா, வியட்நாை் ைற்றுை் 

ைாங்காங்கில் இருந்து இறக்குைதி சசய்கிறது. 

உலக னநாயாளி பாதுகாப்பு தினை் 

உலக னநாயாளி பாதுகாப்பு தினை் சசப்டை்பர ்17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2019 ஆை் 

ஆண்டில், உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) சசப்டை்பர ்17 ஐ உலக னநாயாளி பாதுகாப்பு 

தினைாக அறிவித்தது. இந்த ஆண்டு, உலக னநாயாளி பாதுகாப்பு தினை் 2022 இன் 
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கருப்சபாருள் "ைருந்து பாதுகாப்பு" ைற்றுை் "தீங்கு இல்லாைல் ைருந்து" என்ற 

முழக்கத்துடன் உள்ளது. 

IMF 

சரெ்னதச நாணய நிதியை், அதன் சமீபதத்ிய உலகப் சபாருளாதாரக் கண்னணாட்ட 

அறிக்மகயில், 2022-23 நிதியாண்டில் (FY23) இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

(GDP) ெளரச்ச்ிக்கான முன்னறிவிப்மப 6.8 சதவீதைாகக் குமறத்துள்ளது. IMF உலகளாவிய 

பணவீக்க சநருக்கடிமயக் சகாடியிட்டது ைற்றுை் நீண்ட ைற்றுை் கடினைான சபாருளாதார 

குளிரக்ாலை் பற்றிய எசச்ரிக்மகமய ெழங்கியது. IMF இந்தியாவின் ெளரச்ச்ிக் கணிப்மப 

7.4 சதவீதைாகக் குமறத்த ெூமல ைாதக் கணிப்பில் இருந்து இது 0.6 சதவீதக் குமறவு 

ஆகுை். 

UNWGIC 

பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி ஐதராபாத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக புவிசார ்காங்கிரஸ் 

(UNWGIC) 2022 ஐ சதாடங்கி மெத்தார.் UNWGIC 2022 இன் கருப்சபாருள் 'Geo-Enabling the Global 

Village: யாருை் பின்ொங்கக்கூடாது', இது ைனித தரவு ைற்றுை் புவியியலுக்கான சமூகத்மத 

உருொக்குெதில் கெனை் சசலுத்துகிறது. 

CJI 

நீதிபதி தனஞ்சய யஷ்ெந்த் சந்திரசூட் இந்தியாவின் 50 ெது தமலமை நீதிபதியாக (CJI) 

பதவினயற்க உள்ளார,் தற்னபாமதய தமலமை நீதிபதி யு.யு.லலித் அெமர தனது ொரிசாக 

முமறயாக பரிந்துமரதத்மத அடுத்து. நமடமுமறயின்படி, மூத்த நீதிபதியான உசச் 

நீதிைன்ற நீதிபதி இந்தியாவின் தமலமை நீதிபதியாக பணியாற்றுகிறார,் னைலுை் 

அெரக்ளின் ொரிமசப் சபயரிட சி.னெ.ஐ-யிடை் இருந்து பரிந்துமரமய அரசாங்கை் 

னகாருகிறது. நீதிபதி டி.ஒய்.சந்திரசூட், ஓரினசன்சரக்்மகமய குற்றைற்றெர,் விபசச்ாரதம்த 

குற்றைற்றெர,் சபரிைமல சன்னதியில் சபண்கமள அனுைதிக்குை் அைரவ்ுகளின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்தார.் 

OECD 

சபாருளாதார ஒத்துமழப்பு ைற்றுை் னைை்பாட்டுக்கான அமைப்பு (OECD) நாடுகளுக்கு 

இமடனய கிரிப்னடா சசாத்துக்கள் சதாடரப்ான தகெல்கமள தானாக பரிைாற்றை் 

சசய்ெதற்கான புதிய உலகளாவிய ெரி செளிப்பமடத்தன்மை கட்டமைப்மப 

உருொக்கியுள்ளது. Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) என சபயரிடப்பட்ட 

கட்டமைப்பானது, கிரிப்னடா சசாத்துகளின் எல்மலக்குட்பட்ட பரிைாற்றதம்தக் 

கண்காணிக்க நாடுகளால் பயன்படுதத்ப்படுை். இந்த ொரை் ொஷிங்டன் DC-யில் G20 நிதி 

அமைசச்ரக்ளுக்கு CARF ெழங்கப்படுை். 

ைகாகல் னலாக் திட்டை் 

பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி, ைத்தியப் பிரனதச ைாநிலை் உெ்ெயினியில் உள்ள ஸ்ரீ ைைாகல் 

னலாக்கில் ைகாகல் னலாக் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்மத நாட்டுக்கு அரப்்பணிதத்ார.் 

சைாதத் திட்டத்திற்கான சைாத்த சசலவு சுைார ்₹850 னகாடி. ைகாகல் பாமதயில் 108 

ஸ்தை்பங்கள் (தூண்கள்) உள்ளன, அமெ சிெசபருைானின் ஆனந்த தாண்டெ் ஸ்ெரூப்மப 

(நடன ெடிெை்) சித்தரிக்கின்றன. 

நன்ைனடால் புயல்' 
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'நன்ைனடால்' புயல் ெப்பானில் கமரமய கடக்குை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

சக்திொய்ந்த புயல் குறித்து அந்நாட்டு ொனிமல மையை் அரிய எசச்ரிக்மகமய 

விடுத்துள்ளது. நான்ைனடால் சூறாெளிக்கு முன் ெப்பானில் சுைார ்இரண்டு மில்லியன் 

ைக்கள் தஞ்சை் அமடயுைாறு னகட்டுக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளனர.் தற்னபாமதய அமைப்பு 2013 

இல் சதாடங்கியதிலிருந்து ஒகினாொ பிராந்தியத்திற்கு செளினய செளியிடப்பட்ட முதல் 

சூறாெளி-இமணக்கப்பட்ட சிறப்பு எசச்ரிக்மக இதுொகுை். 

ITPGRFA 

'உணவு ைற்றுை் விெசாயத்திற்கான தாெர ைரபணு ெளங்களுக்கான சரெ்னதச 

ஒப்பந்தத்தின்' (ITPGRFA) ஆளுை் குழு அைரம்ெ இந்தியா நடத்த உள்ளது.✓2004 இல் 

நமடமுமறக்கு ெந்த இந்த ஒப்பந்தத்மத 149 நாடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன. 

ஐடிபிஜிஆரஎ்ஃப்ஏவின் புது சடல்லி உசச்ிைாநாட்டில் உறுப்பு நாடுகள் பலன் குறித்து 

ஒருமித்த கருதம்த எட்டக்கூடுை்–சிறந்த தரைான விமதகளுக்கு அணுகமல ெழங்குை் 

கிருமி பிளாஸ்மின் பகிரவ்ு. 

எஸ்சிஓ 

ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பில் (SCO) நிரந்தர உறுப்பினராக 2023 இல் ஈரான் ஒரு 

முமறயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது. SCO உசச்ிைாநாட்டில் 

கலந்துசகாள்ெதன் மூலை் 20 ஆண்டுகளில் உஸ்சபகிஸ்தானுக்கு விெயை் சசய்த முதல் 

ஈரானிய ெனாதிபதியாக ஈரான் ெனாதிபதி இப்ராஹிை் மரசி ஆனார.் ஈரான் ெூன் 2005 

இல் அமைப்பில் பாரம்ெயாளர ்அந்தஸ்மதப் சபற்றது. 15 ெருட காத்திருப்புக்குப் பிறகு 

சசப்டை்பர ்2021 இல் அதன் முழு உறுப்பினருக்கான முயற்சி அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

'சுற்றுசச்ூழல் நிமலத்தன்மை குறிதத் ஆண்டு அறிக்மக 

ரயில்னெ அமைசச்ர ்அஸ்வினி மெஷ்ணெ், ஸ்ெசத்ா பக்ொரா 2022ஐத் சதாடங்கி, 

சுற்றுசச்ூழல் நிமலத்தன்மை 2020-21 ஆண்டு அறிக்மகமய செளியிட்டார.் பசுமை 

ைற்றுை் தூய்மையான எரிசக்திமய னைை்படுத்த ரயில்னெ எடுத்துள்ள நடெடிக்மககமள 

எடுத்துமரக்குை் விரிொன ஆெணைாக இந்த அறிக்மக உள்ளது. இந்த அறிக்மக, நிகர 

பூெ்ஜிய ைாசு செளினயற்றதம்த னநாக்கிய ரயில்னெ அமைசச்கத்தின் முயற்சிகமள 

செளிப்படுத்துகிறது. 

யுனிசசஃப் 

25 ெயதான உகாண்டாவின் காலநிமல ஆரெ்லர ்ெனனசா நனகட் யுனிசசஃப் நல்சலண்ண 

தூதராக நியமிக்கப்பட்டார,் அெர ்ஆப்பிரிக்க காலநிமல ஆரெ்லரக்ளுக்கு ஆதரொக 

எழுசச்ி இயக்கை் என்ற தளத்மத உருொக்கினார.் ஆப்பிரிக்க ைமழக்காடுகளின் 

காடுகமள அழிப்பமதத் தடுக்குை் முயற்சிக்கு அெர ்தமலமை தாங்கினார ்ைற்றுை் தனது 

சசாந்த நாடான உகாண்டாவின் சதாமலதூரப் பகுதிகளில் னசாலார ்னபனல்கமள 

நிறுவுெமத னநாக்கைாகக் சகாண்ட 'ொஷ் கிரீன்ஸ் பள்ளிகள் திட்டத்மத' சதாடங்கினார.் 

என்.டி.எல் 

ைத்திய அரசு, 'னபட்டி பசச்ானொ னபட்டி படானொ' என்ற அதன் முதன்மைத் திட்டதத்ில், 

பாரை்பரியைற்ற ொழ்ொதாரத்தில் (NTL) சபண் குழந்மதகளின் திறன் னசரக்்மகமய 

அறிவித்தது. சபண்கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் னைை்பாட்டுத் துமற அமைசச்ர ்ஸ்மிருதி 

இரானி, சபண்களுக்கு அதிகாரை் அளிக்குை் ெமகயில் தரைான கல்விமய ெழங்க 

பல்னெறு துமறகளுக்கு இமடனய ஒருங்கிமணப்பின் முக்கியத்துெதம்த 

ெலியுறுத்தினார.் 
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என்.எல்.டி.சி 

புமதபடிெ எரிசபாருள் அல்லாத எரிசக்தி ஆதாரங்கமள னதசிய கட்டத்துடன் 

ஒருங்கிமணக்க, நடப்பு ஆண்டுக்குள் 66.5 GW திறன் சகாண்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

ைண்டலங்களுக்கான (REZ) பரிைாற்ற அமைப்புகமள அமைக்குை் சசயல்முமறமய 

ைத்திய மின் அமைசச்கை் சதாடங்கியுள்ளது. இது தமலமுமறயின் ைாறுபாட்மட நிெரத்்தி 

சசய்ய 13 RE னைலாண்மை மையங்கமளயுை் (REMC) நிறுவுை். 2026-27க்குள் 52 GW திறன் 

சகாண்ட REZ ஐ ஒருங்கிமணக்க ஒரு பரிைாற்ற அமைப்புை் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு 

னதசை், ஒரு கட்டை், ஒரு அதிரச்ெண் ைற்றுை் ஒரு னதசிய சுமை அனுப்புை் மையை் (NLDC) 

உருொக்குெதற்கான நடெடிக்மககள் குறித்து மின்துமற அமைசச்ர ்விளக்கினார.் 

சசய்பெர ்

ைத்திய அமைசச்ரமெ ₹13,000 னகாடி ைதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது, 

இதில் ரூ.6,600 னகாடி-ெடக்கு-கிழக்கில் சபௌதீக ைற்றுை் சமூக உள்கட்டமைப்மப 

னைை்படுத்துெதற்கான திட்டை் அடங்குை். 2022–23 முதல் 2025–26 ெமரயிலான 15ெது 

நிதிக்குழுவின் மீதமுள்ள நான்கு ஆண்டுகளில் ெடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான 

‘பிரதைரின் னைை்பாட்டு முயற்சி (PM–DevINE)’ சசயல்படுத்தப்படுை். இது ஒரு ைத்திய துமற 

திட்டைாகுை், னைலுை் இது ெடகிழக்கு பிராந்திய னைை்பாட்டு அமைசச்கதத்ால் (DoNER) 

நிரெ்கிக்கப்படுை். 

சிபிஐ 

னதசிய புள்ளியியல் அலுெலகை் (என்எஸ்ஓ) செளியிட்ட அதிகாரப்பூரெ் தரவு, நுகரன்ொர ்

விமல குறியீட்டு எண் (சிபிஐ) அடிப்பமடயிலான சில்லமற பணவீக்கை் சசப்டை்பர ்

ைாதத்தில் 7.41 சதவீதைாக இருந்தது. ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் இந்த எண்ணிக்மக 7 சதவீதைாக 

இருந்தது. விமலயுயரந்்த உணவுப் சபாருட்களால் சில்லமற பணவீக்கை் ஐந்து 

ைாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு சசப்டை்பர ்ைாதத்தில் 7.41 சதவீதைாக உயரந்்துள்ளது. 

சதாடரந்்து ஒன்பதாெது ைாதைாக சில்லமற பணவீக்கை் இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியின் 6 

சதவீததம்த விட அதிகைாக உள்ளது. 

GCA இன்சடக்ஸ் 

Chainalysis 2022 Global Crypto Adoption அறிக்மகயின்படி, Global Crypto Adoption Index 2022 இல் 

இந்தியா நான்காெது இடத்தில் உள்ளது. சதாடரந்்து இரண்டாெது ஆண்டாக, Cryptocurrency 

ததச்தடுப்பில் வியட்நாை் முதலிடத்தில் உள்ளது ைற்றுை் 0.663 குறியீட்டு ைதிப்சபண்ணுடன் 

இந்தியா 4ெது இடதத்ில் உள்ளது. அமனத்து கிரிப்னடா கரன்சி ெரத்்தகத்திற்குை் தமட 

விதிக்கப்பட்டிருந்தாலுை், அசைரிக்கா (யுஎஸ்) ஐந்தாெது இடதத்ிற்கு முன்னனறியுள்ளது. 

ஆக்ஸ்ஃபாை் 

ஆக்ஸ்பாை் இந்தியா, 'இந்திய பாகுபாடு அறிக்மக 2022' என்ற தமலப்பில் புதிய 

அறிக்மகமய செளியிடட்ுள்ளது. அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவில் ஆண்களுக்குை் 

சபண்களுக்குை் இமடயிலான 98 சதவீத னெமலொய்ப்பு இமடசெளிக்கு பாலின 

பாகுபாடுதான் காரணை். சதாழிலாளர ்சந்மதயில் கிராைப்புறங்களில் சபண்கள் 

எதிரச்காள்ளுை் 100 சதவீத னெமலொய்ப்பு சைத்துெமின்மைமயயுை் நகரப்்புறங்களில் 98 

சதவீததம்தயுை் பாகுபாடு ஏற்படுத்துகிறது என்பமதயுை் இது காட்டுகிறது. சுயசதாழில் 

சசய்யுை் ஆண்கள் சபண்கமள விட 2.5 ைடங்கு அதிகைாக சை்பாதிக்கின்றனர,் இதில் 83 

சதவீதை் பாலின அடிப்பமடயிலான பாகுபாடுகளுக்குக் காரணை். 

SOVA 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY TNPSC OCT NEWS 

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

SOVA மெரஸ் என்பது புதிய சைாமபல் னபங்கிங் ட்னராென் மெரஸ் ஆகுை், இது 

ஆண்ட்ராய்டு னபாமன மீட்குை் சபாருட்டு குறியாக்கை் சசய்யலாை். இந்தியாவில் ெூமல 

ைாதை் முதன்முதலில் மெரஸ் கண்டறியப்பட்ட பின்னர ்அதன் ஐந்தாெது பதிப்பிற்கு 

னைை்படுதத்ப்பட்டுள்ளதாக இந்தியாவின் ைத்திய இமணய பாதுகாப்பு நிறுெனை் ஒரு 

ஆனலாசமனமய செளியிட்டது. ெூமல 2022 இல், இந்தியா உட்பட பல நாடுகமள அதன் 

இலக்கு பட்டியலில் னசரத்்தது. கீ லாக்கிங், குக்கீகமளத் திருடுதல் ைற்றுை் பல 

பயன்பாடுகளில் தெறான னைலடுக்குகமளச ்னசரப்்பதன் மூலை் பயனர ்சபயரக்ள் ைற்றுை் 

கடவுசச்சாற்கமள அறுெமட சசய்யுை் திறமன இது சகாண்டுள்ளது. 

'ஐ.நா. சரெ்னதச சை ஊதிய தினை்' 

பாலின ஊதிய இமடசெளிமய முன்னிமலப்படுதத் ஆண்டுனதாறுை் சரெ்னதச சை ஊதிய 

தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிகழ்ொகுை், இது சசப்டை்பர ்18 அன்று ெருகிறது. சரெ்னதச சை ஊதிய தினை் 

முதன்முதலில் 1996 இல் ஊதிய சைபங்கு குறிதத் னதசியக் குழுொல் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

உலசகங்கிலுை் சபண்கள் எதிரச்காள்ளுை் பாலின பாகுபாட்டின் ெரலாற்மற முடிவுக்கு 

சகாண்டுெருெனத இந்த நிகழ்வின் முக்கிய னநாக்கைாகுை். 

விமளயாட்டு 

 

னடவிஸ் னகாப்மப உலக குரூப்-I மடயில், நாரன்ெயின் லில்லிைாைரில் நடந்த ஆட்டத்தில் 

இந்தியா 0-3 என்ற னகால் கணக்கில் நாரன்ெயிடை் னதாற்கடிக்கப்பட்டது. இந்திய 

சடன்னிஸ் வீரர ்ராை்குைார ்ராைநாதன், அெரது கீழ் தரெரிமசயில் உள்ள 

துரானசாவிசச்ிடை் னதாற்கடிக்கப்பட்டார.் ைற்சறாரு ஒற்மறயர ்பிரிவில், பிரெ்னனஷ் 

குனணஸ்ெரன், உலகின் நை்பர ்1 ஆெது இடத்துக்குச ்சசன்றார.் 2 காஸ்பர ்ரூட். இரட்மடயர ்

பிரிவு ஆட்டத்தில், உலகின் நை்பர-்2 னகஸ்பர ்ரூட் ைற்றுை் விக்டர ்துரானசாவிக் அடங்கிய 

நாரன்ெ னொடி, இந்திய னொடியான யூகி பாை்ப்ரி - சானகத் மைனனனிமய னதாற்கடித்தது. 

ஃனபபல்னைன்ஸ் 

ஸ்டீென் ஸ்பீல்சபரக்்கின் தி ஃனபபல்னைன்ஸ் திமரப்படை் சடாராண்னடா சரெ்னதச 

திமரப்பட விழாவில் (TIFF) 2022 இல் ைதிப்புமிக்க ைக்கள் னதரவ்ு விருமத சென்றது. இது 

மிகவுை் பிரபலைான ைற்றுை் அமர சுயசரிமதத் திமரப்படைாகுை். TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் 

ஆெணப்பட விருமத ைூபரட்் னடவிஸ் இயக்கிய 'பிளாக் ஐஸ்' சென்றது. TIFF பீப்பிள்ஸ் 

சாய்ஸ் மிட்மநட ்னைட்னஸ் விருமத எரிக் அப்பல் இயக்கிய 'வியரட்்: தி அல் யான்னகாவிக் 

ஸ்னடாரி' சென்றது. 

முன்னணி 

ைத்திய ெரத்்தகை் ைற்றுை் சதாழில்துமற அமைசச்கை் லீட்ஸ் (செெ்னெறு ைாநிலங்கள் 

முழுெதுை் தளொடங்கள் எளிதாக்குதல்) 2022 அறிக்மகமய செளியிட்டது. 2022 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் குறியீட்டு அட்டெமணயில் சாதமனயாளரக்ளாக ெமகப்படுத்தப்பட்ட 15 

ைாநிலங்கள் ைற்றுை் யூனியன் பிரனதசங்களில் ஆந்திரப் பிரனதசை், அசாை் ைற்றுை் 

குெராத் ஆகியமெ அடங்குை். இந்தக் குறியீடு ஏற்றுைதி ைற்றுை் சபாருளாதார 

ெளரச்ச்ிமய னைை்படுத்துெதற்குத் னதமெயான தளொட னசமெகளின் சசயல்திறமனக் 

குறிக்கிறது. 

லிவிங் பிளானட் அறிக்மக 2022 
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இயற்மகக்கான உலகளாவிய நிதியத்தின் (WWF) சமீபத்திய லிவிங் பிளானட் 

அறிக்மகயின்படி, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் உலகை் முழுெதுை் பாலூட்டிகள், பறமெகள், 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரெ்ன ைற்றுை் மீன்களின் ெனவிலங்குகளின் எண்ணிக்மகயில் 69 

சதவீதை் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.✓அதிகபட்ச சரிவு (94 சதவீதை்) லத்தீன் அசைரிக்கா ைற்றுை் 

கரீபியன் பகுதியில் உள்ளது. பல்லுயிர ்இழப்பு ைற்றுை் காலநிமல சநருக்கடி ஆகியமெ 

ஒன்னறாசடான்று பின்னிப் பிமணந்துள்ளன என்பமதயுை் அறிக்மக ெலியுறுத்துகிறது. 

ஆப்பிரிக்கா 1970-2018 ெமர அதன் ெனவிலங்கு ைக்கள்சதாமகயில் 66 சதவீத 

வீழ்சச்ிமயயுை், ஆசியா பசிபிக் 55 சதவீதத்மதயுை் பதிவு சசய்துள்ளது. 

பிட ்தீவு 

நியூசிலாந்தின் பசிபிக் சபருங்கடலில் உள்ள பிட ்தீவில் சிக்கித் தவித்த 240 மபலட் 

திமிங்கலங்கள் உயிரிழந்துள்ளன. சாதை் தீவுகள் தீவுக்கூட்டதத்ில் திமிங்கலங்களின் 

சநற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் பிட ்தீவு ைற்றுை் சாதை் தீவு ஆகியமெ குமறந்த 

ைனித இருப்புடன் உள்ளன. முன்னதாக, நாட்டில் ைரை்ைான முமறயில் கடற்கமரயில் 

நடந்த நிகழ்மெத் சதாடரந்்து 215 திமிங்கலங்கள் இறந்தன. 

சைல்லிய னலாரிஸ் 

அழிந்து ெருை் ஸ்சலண்டர ்னலாரிஸ் பறமெகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் சரணாலயை் 

தமிழகத்தில் அமைக்கப்படுை். கரூர ்ைற்றுை் திண்டுக்கல் ைாெட்ட ெனப்பகுதிகளில் 11,806 

சைக்னடர ்பரப்மப இமணத்து கடவூர ்ஸ்சலண்டர ்னலாரிஸ் சரணாலயை் 

உருொக்கப்படுை்.✓இயற்மக பாதுகாப்புக்கான சரெ்னதச ஒன்றியத்தின் (IUCN) படி, 

சைல்லிய னலாரிஸ் அழிந்துெருை் உயிரினைாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு சிறிய 

இரவு னநர பாலூட்டியாகுை், இது தனது ொழ்நாளின் சபருை்பகுதிமய ைரங்களில் 

சசலவிடுகிறது. விெசாய பயிரக்ளுக்கு தீங்கு விமளவிக்குை் பூசச்ிகளின் உயிரியல் 

னெட்மடயாடுபெரக்ளாக சசயல்படுெதன் மூலை் அமெ விெசாயிகளுக்கு உதவுகின்றன. 

சி.எஸ்.ஐ.ஆர ்

நிதி ஆனயாக் ைற்றுை் அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்துமற ஆராய்சச்ி கவுன்சில் (சிஎஸ்ஐஆர)் 

இமணந்து தயாரிதத் அறிக்மகயின்படி, ஈய நசச்ுத்தன்மையால் உலகினலனய அதிக 

சுகாதார ைற்றுை் சபாருளாதாரச ்சுமைமய இந்தியா சுைக்கிறது. பீகார,் உத்தரப் 

பிரனதசை், ைத்தியப் பிரனதசை், ொரக்ண்ட், சத்தீஸ்கர ்ைற்றுை் ஆந்திரப் பிரனதசை் 

ஆகியமெ அதிக சராசரி இரத்த ஈய அளமெ (BLL) சகாண்டிருந்தன. UNICEF ைற்றுை் இலாப 

னநாக்கற்ற தூய பூமியின் 2020 அறிக்மக, உலகளவில் ஈயத்தால் விஷை் கலந்த 800 

மில்லியன் குழந்மதகளில் இந்தியாவில் சபருை் எண்ணிக்மகயிலான குழந்மதகள் 

இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளது. அதாெது இந்தியாவின் குழந்மதகளில் பாதி னபர ்

ஈயதத்ால் விஷை் கலந்துள்ளனர.் 

விமளயாட்டு 

சபங்களூரு எஃப்சி ைற்றுை் அதன் னகப்டன் சுனில் னசதர்ி இறுதி னைாதலில் முை்மப சிட்டி 

எஃப்சிமய வீழ்த்தி தங்கள் முதல் டுராண்ட் னகாப்மப கால்பந்து னபாட்டி பட்டத்மத 

சென்றனர.் 38 ெயதான சுனில் னசத்ரி தனது முதல் டுராண்ட் னகாப்மபமய சென்றார.் 

சபங்களூரு எஃப்சி 2013 ஆை் ஆண்டு முதல் டுராண்ட் னகாப்மப செற்றிமயப் 

சபற்றுள்ளது. 

எை்.பி.எல்.ஏ 
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னொனனா லூசரன்னசா' அங்னகாலான் ெனாதிபதியாக இரண்டாெது முமறயாக ைதத்ிய 

ஆப்பிரிக்க நாட்டின் தமலநகரான லுொண்டாவில் பதவினயற்றார.் னதரத்ல் முடிவுகள் 

எதிரக்்கட்சிகளால் கடுமையாக சரச்ம்சக்குள்ளானது. 1975 இல் னபாரச்ச்ுகலில் இருந்து 

சுதந்திரை் சபற்றதில் இருந்து ஆட்சியில் இருந்த அங்னகாலா விடுதமலக்கான ைக்கள் 

இயக்கை் (MPLA) னதரத்லில் செற்றி சபற்றது. 

ஐஎன்எஸ் அெய் 

இந்தியக் கடற்பமடக் கப்பல் அெய் (P34) நாட்டிற்கு 32 ஆண்டுகால சிறப்பான 

னசமெக்குப் பிறகு சமீபத்தில் பணிநீக்கை் சசய்யப்பட்டது. பணி நீக்கை் விழா முை்மப 

கடற்பமட கப்பல் தளத்தில் நமடசபற்றது. ஐஎன்எஸ் அெய் என்பது னைற்கு கடற்பமடக் 

கட்டமளயின் அபய் ெகுப்பு எதிரப்்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் னபாரக்்கப்பல் ஆகுை். இந்த கப்பல் 

ெனெரி 24, 1990 இல் இயக்கப்பட்டது. இது 1999 ஆை் ஆண்டு காரக்ில் னபாரின் னபாது 

ஆபனரஷன் தல்ொர ்ைற்றுை் 2001 இல் ஆபனரஷன் பராக்ரை் உடப்ட பல்னெறு 

ெரிமசப்படுதத்ல்களில் அனுப்பப்பட்டது. 

UNGA 

ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சமபயின் 77ெது அைரவ்ு (UNGA–77) சமீபத்தில் நியூயாரக்்கில் 

சதாடங்கப்பட்டது, அமதத் சதாடரந்்து உயரை்ட்ட ொரை். ஐநா சபாதுச ்சமப (UNGA) 

என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் முக்கிய சகாள்மக உருொக்குை் அமைப்பாகுை். 

னகாவிட்-19, காலநிமல ைாற்றை் ைற்றுை் னைாதல்கள் ைற்றுை் உலகளாவிய நிமலத்தன்மை 

ைற்றுை் பின்னமடமெ உருொக்குெதற்கான தீரவ்ுகளின் னதமெ னபான்ற சநருக்கடிகமள 

மையைாகக் சகாண்ட 'ஒரு நீரந்ிமல தருணை்: ஒன்னறாசடான்று சொல்களுக்கு 

உருைாறுை் தீரவ்ுகள்' என்பது இந்த ஆண்டின் தீை். 

பிபிஎன்எல் 

இந்திய ராணுெை், பாரத் பிராட்னபண்ட் சநடச்ொரக்் லிமிசடட் (BBNL) உடன் இமணந்து, 

சியாசச்ின் பனிப்பாமறயில் சசயற்மகக்னகாள் பிராட்னபண்ட் அடிப்பமடயிலான 

இமணய னசமெமய சசயல்படுத்தியுள்ளது. இையைமலயின் கிழக்கு காரனகாரை் 

ைமலதச்தாடரில் 19,061 அடி உயரத்தில் பனிப்பாமற அமைந்துள்ளது. BBNL என்பது 

முற்றிலுை் அரசாங்கத்திற்குச ்சசாந்தைான பிராட்னபண்ட் உள்கட்டமைப்பு ெழங்குை் 

நிறுெனைாகுை். சதாமலதூர கிராைங்களுக்கு சசயற்மகக்னகாள்கள் மூலை் இமணய 

இமணப்பு ெழங்க பாரத் சநட் திட்டத்தின் கீழ் சசயல்படுகிறது. 

இஸ்னரா 

NGLV (Next-Gen Launch Vehicle) எதிரக்ாலத்தில் தற்னபாமதய PSLV (Polar Satellite Launch 

Vehicle)க்கு பதிலாக ைாற்றப்பட உள்ளது. NGLV என்பது மூன்று-நிமல கனரக லிப்ட் மீண்டுை் 

பயன்படுதத்க்கூடிய ொகனைாகுை், இது 10,000 கினலா புவிநிமல பரிைாற்ற 

சுற்றுப்பாமதக்கு (GTO) ைற்றுை் 20,000 கினலா குமறந்த பூமி சுற்றுப்பாமதக்கு (LEO) 

சசலுத்துை் திறன் சகாண்டது. இது சசமி-கிமரனயாசெனிக் உந்துவிமசமயக் 

சகாண்டிருக்குை், இது பூஸ்டர ்நிமலகளுக்குச ்சசலொகுை். 

லூசியானனா செரன்ிக்னக 

'மிகவுை் நை்பமுடியாத உலகக் னகாப்மபக் கமதகள் - கால்பந்தாட்ட உலகக் 

னகாப்மபயிலிருந்து நிகழ்வுகள், 1930 இல் உருகுனெயில் இருந்து இன்று ெமர' என்பது 

அரச்ென்டினாமெச ்னசரந்்த லூசியானனா செரன்ிக்னக எழுதிய புத்தகை் ைற்றுை் நினயாகி 

புத்தகங்களால் செளியிடப்பட்டது. இந்த புத்தகை் கால்பந்தின் மிகப் சபரிய காட்சியின் 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY TNPSC OCT NEWS 

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

னெடிக்மகயான, கெரச்ச்ிகரைான ைற்றுை் சரச்ம்சக்குரிய நிகழ்வுகமள உள்ளடக்கியது. 

FIFA உலகக் னகாப்மபயின் 22ெது பதிப்பு, 2022 இந்த ஆண்டு கத்தார ்நடத்துை். 

இஸ்னரா 

பாரத் கிருஷி சசயற்மகக்னகாள் திட்டை்' என்பது விெசாயத் துமறயில் இஸ்னராவின் 

அரப்்பணிப்புத் திட்டைாகுை். இது விெசாயை் சதாடரப்ான நடெடிக்மககள், 

பூசச்ிக்சகால்லிகள், நீரப்்பாசனை், பயிர ்தரவு, ெறடச்ி புள்ளிவிெரங்கள் னபான்றெற்மற 

உள்ளடக்குை். நாட்டின் முழு விெசாயப் பகுதிமயயுை் உள்ளடக்குெதற்கு குமறந்தபட்சை் 2 

சசயற்மகக்னகாள்கள் னதமெப்படுை். 

WWF 

WWF ஆல் செளியிடப்பட்ட 'லிவிங் பிளானட் ரிப்னபாரட்்' ெனவிலங்குகளின் 

எண்ணிக்மகமய கண்காணிக்கிறது என்று கூறியது 

(பாலூட்டிகள், நீரவ்ீழ்சச்ிகள், மீன், ஊரெ்ன உட்பட) கடந்த ஐந்து தசாப்தங்களில் 69% 

குமறந்துள்ளது. 

1970-2018 க்கு இமடயில். இத்தமகய சரிவுக்கான காரணை் கடுமையான ைற்றுை் 

அழிவுகரைான காலநிமல காரணைாக இருக்கலாை் 

ைாற்றை், ைாசுபாடு, நிலை் ைற்றுை் ொழ்விட சீரழிவு, னநாய்கள், ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் 

ைற்றுை் பல. 

இன்டரன்பால் 

சரெ்னதச குற்றவியல் காெல் அமைப்பு (INTERPOL) என்பது பிரான்சின் லினயாமன 

தமலமையிடைாகக் சகாண்ட ஒரு சரெ்னதச அமைப்பாகுை். இது 1923 ஆை் ஆண்டு 

நிறுெப்பட்டது. இது னபான்ற ைாநாட்மட இந்தியா நடத்துெது 1997 ஆை் ஆண்டிலிருந்து இது 

இரண்டாெது முமறயாகுை். INTERPOL இன் சபாதுச ்சமப ெனாதிபதியின் தமலமையில் 4 

ஆண்டுகள் பதவியில் உள்ளது, தற்னபாது ஐக்கிய அரபு எமினரட்ஸின் அகைது நசீர ்அல்-

மரசி ஆொர.் 

IWD 

சசப்டை்பர ்கமடசி ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிெமடயுை் முழு ொரமுை் ஒெ்சொரு ஆண்டுை் 

சரெ்னதச காது னகளானதார ்ொரைாக (IWD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2022 இல், IWD 

சசப்டை்பர ்19 முதல் 25 சசப்டை்பர ்2022 ெமர அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2022 சரெ்னதச காது 

னகளானதார ்ொரத்தின் கருப்சபாருள் "அமனெருக்குை் உள்ளடக்கிய சமூகங்கமள 

உருொக்குதல்" என்பதாகுை். IWD என்பது காது னகளானதார ்உலக கூட்டமைப்பின் (WFD) 

ஒரு முன்முயற்சியாகுை், இது முதலில் 1958 இல் னராமில் சதாடங்கப்பட்டது. 

NHRC 

னதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின் (NHRC) தமலெருை், ஓய்வு சபற்ற நீதிபதியுைான 

அருண் குைார ்மிஸ்ரா, ஆசிய பசிபிக் ைன்றத்தின் (APF) நிரெ்ாகக் குழுவின் 

உறுப்பினராகத் னதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் அெர ்னதசிய ைனித உரிமைகள் 

நிறுெனங்களின் உலகளாவிய கூட்டணியின் (GANHRI) பணியகத்தின் உறுப்பினராகவுை் 

னதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் GANHRI என்பது உலகின் மிகப்சபரிய ைனித உரிமை 

ெமலயமைப்புகளில் ஒன்றாகுை். 

சிறுதம்த ைறுொழ்வு திட்டை் 
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நமீபியாவில் இருந்து 8 சிறுதம்தகள் சகாண்டுெரப்பட்டு, திட்ட சீட்டாவின் கீழ் 

இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. இது உலகின் முதல் கண்டங்களுக்கு 

இமடனயயான சபரிய காட்டு ைாமிச உணவு இடைாற்றத் திட்டை் ைற்றுை் ைறுொழ்வுத் 

திட்டைாகுை். சீட்டா மித்ராஸ் ைற்றுை் சீட்டா புனரெ்ாழ்வு னைலாண்மை குழுவின் படி, எடட்ு 

சிறுதம்தகளில் ஐந்து சபண்களுை் மூன்று ஆண்களுை் உள்ளன. 

ஸ்ெச ்சுெல் பிரனதசை் 

அந்தைான் நிக்னகாபார ்தீவுகமள இந்தியாவின் முதல் ஸ்ெச ்சுெல் பிரனதசைாக ைதத்ிய 

ெல் சக்தி அமைசச்ர ்கனெந்திர சிங் சஷகாெத் அறிவித்தார.் யூடிமய இந்தியாவின் முதல் 

"சுத்தைான ைற்றுை் சுெல் பிரனதசை்" என்று அறிவித்ததற்கான சான்றிதமழ சலப்டினன்ட் 

கெரன்ர ்அட்மிரல் டி.னக.னொஷியிடை் அமைசச்ர ்ெழங்கினார.் யூனியன் பிரனதசத்தின் 

அமனத்து கிராைங்களுை் ைர ்கர ்ெல் ைற்றுை் ODF (திறந்தசெளி ைலை் கழித்தல் இலெசை்) 

பிளஸ் என சான்றிதழ் சபற்றுள்ளன. 

சரெ்னதச அமைதி தினை் 

'சரெ்னதச அமைதி தினை்' சசப்டை்பர ்21 அன்று உலகை் முழுெதுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சமப 24 ைணி னநரமுை் அகிை்மச ைற்றுை் னபாரந்ிறுத்தத்மத 

கமடபிடிக்கிறது. 2022 ஆை் ஆண்டுக்கான சரெ்னதச அமைதி தினத்தின் கருப்சபாருள் 

'இனசெறிக்கு முற்றுப்புள்ளி' என்பதாகுை். அமைதிமயக் கட்டிசயழுப்புங்கள்'. இனசெறி 

ைற்றுை் இன பாகுபாடு இல்லாத உலகதம்த உருொக்குை் னநாக்கத்திற்காக இந்த நாள் 

அரப்்பணிக்கப்படுை். 

வின்னகாெ்–19 

VINCOV–19, இந்தியாவின் முதல் ைாற்று ைருந்து ைற்றுை் SARS–CoV–2 மெரஸுக்கு எதிரான 

ஒரு திட்டமிடப்பட்ட சிகிசம்ச இப்னபாது சந்மத அங்கீகாரை் ைற்றுை் ஒனர னநரத்தில் 

கட்டை்–3 ைருத்துெ பரினசாதமனகளுக்கு தயாராக உள்ளது. மைதராபாத் 

பல்கமலக்கழகை் (UoH), சசல்லுலார ்ைற்றுை் மூலக்கூறு உயிரியல் மையை் (CCMB) ைற்றுை் 

னநாசயதிரப்்பு நிறுெனைான VINS பனயாப்ராடக்ட்ஸ் லிமிசடட் ஆகியெற்றின் கூட்டு 

முயற்சியான இந்த ைருந்து சமீபத்தில் கட்டை்-2 னசாதமனகமள நிமறனெற்றியது. 

இந்தியாவில் பல மையங்களில் 200க்குை் னைற்பட்ட பங்னகற்பாளரக்ளில் இது 

நடத்தப்பட்டது. 

சநய்பியு ரினயா 

முதல்ெர ்சநய்பியு ரினயா அக்னடாபர ்14, 2022 அன்று ைாநில ைக்களுக்கான உலகளாவிய 

ைருத்துெக் காப்பீட்டுத் திட்டதம்தத் சதாடங்கினார.் ைத்திய அரசின் ஆயுஷ்ைான் பாரத் 

திட்டத்துடன் இமணந்து முதலமைசச்ரின் உடல்நலக் காப்பீட்டுத் திட்டை் (சிஐஎஸ்) 

சசயல்படுத்தப்படுை். இத்திட்டத்தின் னநாக்கை், ைருத்துெைமனயில் னசரக்்குை் சசலவுகள் 

காரணைாக ஏற்படுை் நிதிக் கஷ்டங்கமளத் தணிப்பதுை், அமதச ்சசலெழிக்க 

இயலாமையின் காரணைாக ைருத்துெச ்னசமெமய அணுகுெமதத் தடுப்பதுை் ஆகுை். 

இந்த திட்டை் CMHIS ஊழியரக்ள் ைற்றுை் ஓய்வூதியை் சபறுனொர ்(EP), ைற்றுை் CMHIS (சபாது) 

என ெமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

கிழக்கு ஆசிய உசச்ி ைாநாடு கல்வி அமைசச்ர ்கூட்டை் 

அக்னடாபர ்14, 2022 அன்று வியட்நாமின் ைனனாயில் நமடசபற்ற 6ெது கிழக்கு ஆசிய 

உசச்ிைாநாட்டின் கல்வி அமைசச்ர ்கூட்டத்தில் இந்தியா பங்னகற்கிறது. நீதா பிரசாத், 

கல்வி அமைசச்கத்தின் இமணச ்சசயலாளர ்(சரெ்னதச ஒத்துமழப்பு) கூட்டத்தில் 
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கிட்டத்தட்ட உமரயாற்றினார ்ைற்றுை் னதசிய கல்விக் சகாள்மக 2020 இன் முக்கிய 

முயற்சிகள் ைற்றுை் கூட்டாளர ்EAS நாடுகளுடன் கல்வி ைற்றுை் ஆராய்சச்ியில் 

இந்தியாவின் கூட்டு முயற்சிகள் பற்றி சதரிவித்தார.் 

பிரதைர ்இந்தியா 

அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்துமற ஆராய்சச்ி கவுன்சில் சசப்டை்பர ்1942 இல் இந்திய 

அரசாங்கதத்ால் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாக நிறுெப்பட்டது, இது இந்தியாவின் 

மிகப்சபரிய ஆராய்சச்ி ைற்றுை் னைை்பாட்டு அமைப்பாக உருசெடுத்துள்ளது. இந்தியப் 

பிரதைர ்அதன் தமலெராகப் பணியாற்றுகிறார.் சமீபத்தில், பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி, 

அக்னடாபர ்15, 2022 அன்று புது தில்லியில் அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்துமற ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில் (CSIR) சங்கத்தின் கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்கினார.் 

ஆசிய கடனலார காெல்பமட ஏசென்சிகள் கூட்டை் 

அக்னடாபர ்15, 2022 அன்று புதுதில்லியில் நடந்த ஆசிய கடனலார காெல்பமட 

முகெரக்ளின் 18ெது தமலெரக்ள் கூட்டதத்ில் (HACGAM) பாதுகாப்பு அமைசச்ர ்சதாடக்க 

உமரமய நிகழ்த்தினார.் இந்திய கடனலார காெல்பமட (ICG) HACGAM சசயலகத்துடன் 

இமணந்து அக்னடாபர ்14 முதல் 1202222 ெமர 18ெது HACGAM ஐ நடத்துகிறது. 18 நாடுகள் 

ைற்றுை் இரண்டு சரெ்னதச அமைப்புகமளச ்னசரந்்த 55 பிரதிநிதிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் 

பங்னகற்கின்றனர.் 

னபாகிபீல் 

ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் னபாக்குெரத்து ைற்றுை் நீரெ்ழிகள் அமைசச்ர ்சரப்ானந்தா 

னசானனாொல், 4,000 கி.மீ.க்கு னைல் இந்தியாவின் மிக நீளைான நதி கப்பல் னசமெ 2023 இல் 

சதாடங்குை் என்று சமீபத்தில் அறிவித்தார.் உத்தரபிரனதசத்தின் ொரணாசி ைற்றுை் 

அசாமில் உள்ள னபாகிபீல் இமடனய நதி கப்பல் னசமெ இயக்கப்படுை். இந்த பாமத 

கங்மக ைற்றுை் பிரை்ைபுத்திரா நதிகமள இந்னதா-ெங்காளனதச சநறிமுமற பாமத (IBRP) 

ெழியாக இமணக்குை். ெடகிழக்கு எல்மல ரயில்னெயால் (NFR) கட்டப்பட்ட னபாகிபீல் 

ரிெரஃ்பிரண்ட் பயணிகள் செட்டிமயயுை் ைத்திய அமைசச்ர ்திறந்து மெத்தார.் 

நாசா 

கலிலியன் நிலவுகள் அல்லது கலிலியன் சசயற்மகக்னகாள்கள் வியாழனின் நான்கு 

சபரிய நிலவுகளான அனயா, யூனராபா, னகனிமீட் ைற்றுை் காலிஸ்னடா ஆகுை். அெரக்ள் 

முதலில் 1609-1610 இல் கலிலினயா கலிலியால் அமடயாளை் காணப்பட்டனர.் நாசாவின் 

கூற்றுப்படி, சசப்டை்பர ்26 ஆை் னததி, வியாழன் கடந்த 59 ஆண்டுகளில் பூமிக்கு மிக 

அருகில் ெர உள்ளது. மபனாகுலர ்மூலை் பாரக்்குை் னபாது கிரகத்தின் கட்டு ைற்றுை் மூன்று 

அல்லது நான்கு கலிலியன் நிலவுகள் சதரியுை். 

GFCI 

உலகளாவிய நிதி மையங்களின் குறியீட்டின் (GFCI) சமீபத்திய தரெரிமசயில் நியூயாரக்் 

முதலிடதம்தப் பிடிதத்து ைற்றுை் நான்காெது ஆண்டாக உலகின் மிகவுை் விருை்பப்படுை் 

நிதி மையைாக இருந்தது. லண்டன் இரண்டாெது இடதம்தத் தக்க மெத்துக் சகாண்டது, 

சிங்கப்பூர ்ைாங்காங்மகப் பின்னுக்குத் தள்ளி மூன்றாெது இடத்மதப் பிடித்தது. 

னடாக்கினயாவிற்கு பதிலாக பாரிஸ் முதல் 10 இடங்களுக்கு திருை்பியது. இருப்பினுை், 

உக்மரன் மீதான பமடசயடுப்பு ைற்றுை் னைற்கத்திய நாடுகளின் உறவுகமள 

துண்டித்ததன் விமளொக ைாஸ்னகா 22 இடங்கள் கீனழ தள்ளப்பட்டு 73 ெது இடதத்ிற்கு 
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தள்ளப்பட்டது. GFCI ஆனது லண்டமன தளைாகக் சகாண்ட சிந்தமனக் குழு ைற்றுை் சீனா 

னைை்பாட்டு நிறுெனை் Z/Yen ஆல் சதாகுக்கப்பட்டது. 

'உலக காண்டாமிருகை் தினை் 2022 

அந்தைான் நிக்னகாபார ்தீவுகமள இந்தியாவின் முதல் ஸ்ெச ்சுெல் பிரனதசைாக ைதத்ிய 

ெல் சக்தி அமைசச்ர ்கனெந்திர சிங் சஷகாெத் அறிவித்தார.் யூடிமய இந்தியாவின் முதல் 

"சுத்தைான ைற்றுை் சுெல் பிரனதசை்" என்று அறிவித்ததற்கான சான்றிதமழ சலப்டினன்ட் 

கெரன்ர ்அட்மிரல் டி.னக.னொஷியிடை் அமைசச்ர ்ெழங்கினார.் யூனியன் பிரனதசத்தின் 

அமனத்து கிராைங்களுை் ைர ்கர ்ெல் ைற்றுை் ODF (திறந்தசெளி ைலை் கழித்தல் இலெசை்) 

பிளஸ் என சான்றிதழ் சபற்றுள்ளன. 

REC 

ைத்திய சபாதுத்துமற நிறுெனைான REC லிமிசடட், முன்பு கிராைப்புற மின்ையைாக்கல் 

கழகை் என்று அமழக்கப்பட்டது, 'ைைாரத்னா' அந்தஸ்து ெழங்கப்பட்டுள்ளது.✓இதற்கான 

உத்தரமெ, நிதி அமைசச்கத்தின் கீழ் உள்ள, சபாது நிறுெனங்கள் துமற 

செளியிடட்ுள்ளது. REC என்பது ஒரு ெங்கி அல்லாத நிதி நிறுெனைாகுை், இது இந்தியா 

முழுெதுை் மின் துமற நிதி ைற்றுை் னைை்பாட்டில் கெனை் சசலுத்துகிறது. 'ைைாரதன்ா' 

அந்தஸ்மத ெழங்குெதன் மூலை், REC சதாழில்நுட்ப கூட்டு முயற்சிகள் அல்லது பிற 

மூனலாபாய கூட்டணிகளிலுை் நுமழய முடியுை். 

NPCI 

னநஷனல் னபசைண்ட்ஸ் காரப்்பனரஷன் ஆஃப் இந்தியா (NPCI) திலீப் அஸ்னபமெ 

ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு நிறுெனத்தின் நிரெ்ாக இயக்குநராகவுை், தமலமை நிரெ்ாக 

அதிகாரியாகவுை் (MD & CEO) மீண்டுை் நியமித்துள்ளது. திலீப் அஸ்னப ெனெரி 2018 இல் NPCI 

இன் MD&CEO ஆக சபாறுப்னபற்றார.் NPCI என்பது இந்தியாவில் சில்லமற கட்டணங்கள் 

ைற்றுை் தீரவ்ு அமைப்புகமள இயக்குெதற்கான ஒரு குமட அமைப்பாகுை். 

உயிர ்சுத்திகரிப்பு நிமலயங்கள் 

அசைரிக்காவின் பிடஸ்்பரக்்கில் குனளாபல் க்ளன்ீ எனரஜ்ி ஆக்ஷன் ஃனபாரை்-2022-ன் 

ஓரத்தில், 'மிஷன் ஒருங்கிமணந்த பனயா-ரிஃமபனரிகளின் புதுமை சாமல ெமரபடத்மத' 

இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. யுனக சபாது-தனியார ்முதலீடட்ின் மூலை் அடுதத் ஐந்து 

ஆண்டுகளில் ஆற்றல் ஆராய்சச்ி, னைை்பாடு ைற்றுை் சசயல்விளக்கத்திற்கான (RD&D) 

அதிக ஒத்துமழப்பு ைற்றுை் அதிக நிதி னதமெப்படுெமத னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

மடவிங் ஆதரவு கப்பல்கள் 

இந்திய கடற்பமட, விசாகப்பட்டினத்தில் நிஸ்டார ்ைற்றுை் நிபுன் ஆகிய இரண்டு 

உள்நாட்டினலனய ெடிெமைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட மடவிங் சப்னபாரட்் செசல்கமள (DSVs) 

அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தக் கப்பல்கள் இந்துஸ்தான் ஷிப்யாரட்் லிமிசடட் நிறுெனத்தால் 

கட்டப்பட்டது. இந்தக் கப்பல்கள் சிக்கலான மடவிங் சப்னபாரட்் சிஸ்டை் ைற்றுை் டீப் 

சப்ைரச்ென்ஸ் சரஸ்க்யூ செசல் (DSRV) ஆகியெற்மறக் சகாண்டுள்ளன, இமெ ஆழ்கடல் 

மடவிங் ைற்றுை் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் மீட்பு நடெடிக்மககளுக்காக பயன்படுதத்ப்படுை். 

APOA 

இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்மக, பங்களானதஷ் ைற்றுை் னநபாளை் ஆகிய நாடுகமளச ்

னசரந்்த சமையல் எண்சணய் ெரத்்தக சங்கங்கள் ஆசிய பாைாயில் கூட்டணிமய (APOA) 

அமைப்பதாக அறிவித்தன. சதற்காசியாவில் பாைாயில் இறக்குைதி சசய்யுை் ஐந்து 
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முக்கிய நாடுகள் இமெ. APOA இன் முதல் தமலெராக இந்திய கமரப்பான் 

எக்ஸ்ட்ராக்டரக்ள் சங்கத்தின் (SEA) தமலெர ்அதுல் சதுரன்ெதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

னபரை் னபசுை் சக்திமயப் சபறுெதுை், இறக்குைதிமய நிமலயானதாக ைாற்றுெதுை் 

சங்கத்தின் னநாக்கைாகுை். 

உலக நுமரயீரல் தினை் 

உலக நுமரயீரல் தினை் சசப்டை்பர ்25 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது, இது நுமரயீரல் 

ஆனராக்கியத்தில் சமீபத்திய சாதமனகமள அங்கீகரிப்பமத னநாக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ளது. அமனத்து புற்றுனநாய்களிலுை், நுமரயீரல் புற்றுனநாயானது 12.8% ஆகுை். 

புற்றுனநாயால் ஏற்படுை் இறப்புகளில், நுமரயீரல் புற்றுனநாயானது 17.8% ஆகுை். 

நுமரயீரல் புற்றுனநாமய 94% உருொக்க புமகபிடித்தல் காரணைாகுை். நுமரயீரல் 

புற்றுனநாயின் ஆபத்து புமகபிடிக்காதெரக்மள விட புமகப்பிடிப்பெரக்ளுக்கு 24 முதல் 36 

ைடங்கு அதிகை். அன்மறய தீை், "அமனெருக்குை் நுமரயீரல் ஆனராக்கியை்". 

சுசயல்லா பினரெரன்ைன் 

இந்திய ெை்சாெளிமயச ்னசரந்்த உள்துமறச ்சசயலர ்சுசயல்லா பினரெரன்ைன், முதல் 

முமறயாக ராணி எலிசசபத் II ஆண்டின் சிறந்த சபண் விருமத சென்றார.் 42 ெயதான 

பாரிஸ்டர ்இந்த ைாத சதாடக்கத்தில் பிரிட்டிஷ் பிரதைர ்லிஸ் ட்ரஸால் அமைசச்ரமெக்கு 

நியமிக்கப்பட்டார.் இந்த விருதுகள் பிரிட்டனின் சதற்காசிய சமூகை் முழுெதுை் உள்ள 

தனிநபரக்ளின் சாதமனகமள சபாது பரிந்துமரகள் மூலை் அங்கீகரிக்கின்றன. 

ஐஓஏ 

இந்திய ஒலிை்பிக் சங்கத்தின் அரசியலமைப்மப திருத்துெதற்குை், னதரத்ல் கல்லூரிமயத் 

தயாரிப்பதற்குை் முன்னாள் உசச் நீதிைன்ற நீதிபதி எல் நானகஸ்ெர ராமெ உசச் 

நீதிைன்றை் நியமித்தது. சரெ்னதச ஒலிை்பிக் கமிட்டி (IOC) IOA நிரெ்ாகப் பிரசச்ிமனகமளத் 

தீரத்்து டிசை்பருக்குள் னதரத்மல நடதத் னெண்டுை் என்று எசச்ரிக்மக விடுத்துள்ளது, 

இல்மலசயனில் உலக விமளயாட்டு அமைப்பு இந்தியாமெத் தமட சசய்யுை். 

PEN 

இந்திய எழுத்தாளருை், கவிஞருைான மீனா கந்தசாமி இந்த ஆண்டுக்கான சைரை்ன் 

சகஸ்டன் பரிசு சபறுெதாக செரை்னியில் உள்ள PEN மையை் அறிவித்துள்ளது. 

துன்புறுத்தப்பட்ட எழுத்தாளரக்ள் ைற்றுை் பத்திரிமகயாளரக்ளின் உரிமைகளுக்காக 

நிற்குை் ஆளுமைகமள சைரை்ன் சகஸ்டன் பரிசு சகளரவிக்கிறது. தி ஜிப்சி காடஸ், 

சென் ஐ ஹிட ்யூ: அல்லது, ஒரு இளை் ைமனவியாக எழுத்தாளரின் உருெப்படை், 

அயன்காளி, தமிழ்ப்புலிகள் ைற்றுை் டச ்ைற்றுை் எை்.எஸ் மிலிட்டன்சி னபான்ற கவிமதகள் 

அெரது குறிப்பிடதத்க்க பமடப்புகள். 

விமளயாட்டு 

னைற்கு ைண்டலை் ைற்றுை் சதன் ைண்டலை் இமடனயயான துலீப் டிராபி இறுதிப் னபாட்டி 

சமீபத்தில் தமிழகதத்ின் னகாமெ நகரில் நமடசபற்றது. இது இந்தியாவில் நமடசபறுை் 

உள்நாட்டு முதல்தர கிரிக்சகட் னபாட்டியாகுை். இந்த ஆண்டு நமடசபற்ற னபாட்டியில் 

னைற்கு ைண்டலை் 294 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சதன் ைண்டலத்மத வீழ்த்தி பட்டதம்த 

சென்றது. னைற்கு ைண்டல கிரிக்சகட் அணியின் னகப்டனாக அஜிங்க்யா ரைானன 

இருந்தார.் 

னதசிய சுற்றுலா தினை்' 2022 
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சுற்றுலாவின் முக்கியத்துெை் ைற்றுை் சபாருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கை் குறித்து 

விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுத்துெதற்காக ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்25 அன்று நாடு 

முழுெதுை் உலக சுற்றுலா தினை் சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுலா 

தினத்தின் கருப்சபாருள் “சுற்றுலாமெ ைறுபரிசீலமன சசய்தல்” என்பதாகுை். 1980 ஆை் 

ஆண்டு முதல், ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா அமைப்பு சசப்டை்பர ்27 அன்று உலக 

சுற்றுலா தினத்மத சரெ்னதச அனுசரிப்பாகக் சகாண்டாடுகிறது. 

GHI 

உலகளாவிய பசி குறியீட்டு ைதிப்சபண்கள் நான்கு குறிகாட்டிகமள அடிப்பமடயாகக் 

சகாண்டமெ - ஊட்டசச்த்து குமறபாடு, குழந்மத ெளரச்ச்ி குன்றிய நிமல, குழந்மத 

வீணாதல் ைற்றுை் குழந்மத இறப்பு. சீனாவுை் குமெத்துை் ஆசிய நாடுகள் பட்டியலில் 

முதலிடதம்தப் பிடித்துள்ளன. சதற்காசியப் பிராந்தியை் உலகினலனய அதிக பசி நிமல, 

அதிக குழந்மத ெளரச்ச்ி குன்றிய விகிதை் ைற்றுை் அதிக குழந்மத வீணாக்குை் விகிதை் 

ஆகியெற்மறக் சகாண்டுள்ளது. 5க்குை் குமறொன ைதிப்சபண்களுடன் 17 நாடுகள் 

கூட்டாக 1 ைற்றுை் 17 க்கு இமடயில் தரெரிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. னயைன் உலகளாவிய 

பசி குறியீட்டு 2022 இல் உலகின் கமடசி இடத்தில் உள்ளது. 

இஸ்னரா 

ISRO (இந்திய விண்செளி ஆராய்சச்ி நிறுெனை்) 1980 களில் உருொக்கப்பட்ட துருெ 

சசயற்மகக்னகாள் ஏவுகமணக்கு (PSLV) பதிலாக அடுதத் தமலமுமற ஏவுகமண 

ொகனத்மத (NGLV) உருொக்கி ெருகிறது. 

இஸ்னரா தமலெர ்ஸ்ரீதர பணிக்கர ்னசாைநாத,் ெலியைமலயில் உள்ள லிக்விட் 

ப்ராபல்ஷன் சிஸ்டை்ஸ் சசன்டரில் (எல்பிஎஸ்சி) 'சபாறியாளரக்ள் கான்க்னளெ் 2022' 

நிகழ்சச்ியின் னபாது, புதிய என்ஜிஎல்வி ஏவுதல் குறித்த அறிவிப்மப செளியிட்டார.் NGLV 

என்பது, புவிநிமலப் பரிைாற்ற சுற்றுப்பாமதக்கு (GTO) பத்து டன்கள் தாங்குை் திறன் 

சகாண்ட, சசலவு குமறந்த மூன்று-நிமல மீண்டுை் பயன்படுத்தக்கூடிய கனரக-தூக்கு 

ொகனைாக இருக்குை். NGLV சசமி-கிமரனயாசெனிக் சதாழில்நுட்பத்மதப் 

பயன்படுத்துகிறது, இது திறமையான ைற்றுை் சசலவு குமறந்ததாக இருக்குை். 

எஸ்சிஜி 

னகால் இந்தியா லிமிசடட் BHEL, IOCL ைற்றுை் GAIL (இந்தியா) லிமிசடட் ஆகியெற்றுடன் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களில் மகசயழுத்திட்ட பிறகு - னைற்கு ெங்காளை், ஒடிசா, 

சத்தீஸ்கர,் ைகாராஷ்டிரா ைற்றுை் தமிழ்நாடு ஆகியெற்றில் முன்சைாழியப்பட்ட 

னைற்பரப்பு நிலக்கரி ொயுொக்க (SCG) திட்டங்கமள நிறுெ அரசாங்கை் திட்டமிட்டுள்ளது. 

முன்சைாழியப்பட்ட SCG திட்டங்கள், சைாத்த ைதிப்பீட்டில் ரூ. 35,000 னகாடி. 

MPI 

ஐக்கிய நாடுகளின் ெளரச்ச்ித் திட்டை் (UNDP) ைற்றுை் OPHI ஆகியெற்றால் செளியிடப்பட்ட 

பல பரிைாண ெறுமைக் குறியீடு (MPI). அறிக்மகயின்படி, 2005-06 ைற்றுை் 2019-21 க்கு 

இமடயில் இந்தியாவில் ஏமழகளின் எண்ணிக்மக சுைார ்415 மில்லியன் குமறந்துள்ளது. 

உலகளவில் இந்தியாவில் அதிக ஏமழகள் உள்ளனர ்(228.9 மில்லியன்), அமதத் சதாடரந்்து 

மநஜீரியா (96.7 மில்லியன்). 

பிரதான் ைந்திரி பாரதிய ென் ஊரெ்ரக் பரினயாெனா 
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பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி இரண்டு நாள் பிரதைர ்கிசான் சை்ைான் சை்னைளன் 2022 ஐ னதசிய 

தமலநகரில் உள்ள இந்திய னெளாண் ஆராய்சச்ி நிறுெனத்தில் சதாடங்கி மெத்தார.் 

இரசாயனங்கள் ைற்றுை் உரங்கள் அமைசச்கத்தின் கீழ் பிரதான் ைந்திரி பாரதிய ென் 

ஊரெ்ரக் பரினயாெனா - ஒரு நாடு ஒனர உரத் திட்டத்மதயுை் அெர ்சதாடங்கினார.் 

இத்திட்டத்தின் கீழ், நிறுெனங்கள் அமனத்து ைானிய உரங்கமளயுை் 'பாரத்' என்ற ஒனர 

பிராண்டின் கீழ் சந்மதப்படுத்த னெண்டுை். 

என்.ஜி.ஓ 

அசைரிக்க அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் சசயல்படுை் ஃப்ரீடை் ைவுஸ் என்ற தன்னாரெ் 

சதாண்டு நிறுெனதத்ின்படி, நாட்டில் டிஜிட்டல் பிளமெக் குமறக்குை் முயற்சிகளுக்குப் 

பிறகு இந்தியாவின் இமணய சுதந்திர ைதிப்சபண் இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து 51 ஆக 

உயரந்்துள்ளது. 2021 ஆை் ஆண்டில் இமணய சுதந்திரத்தில் இந்தியாவின் ைதிப்சபண் 49 

ஆக இருந்தது. ஸ்னகாரின் முன்னனற்றை், நாட்டில் இமணயத் தமடகளின் குமறந்த 

அதிரச்ெண் ைற்றுை் தீவிரத்தின் அடிப்பமடயிலுை் உள்ளது. 

நமடமுமறயில் அமனெருக்குை் கண்ணியை் 

ெறுமையின் உலகளாவிய பிரசச்ிமன பற்றிய விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுத்துெதற்காக 

அக்னடாபர ்17 ஆை் னததி சரெ்னதச ெறுமை ஒழிப்பு தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

ஆண்டுக்கான கருப்சபாருள் 'நமடமுமறயில் அமனெருக்குை் கண்ணியை்' என்பதாகுை். 

1992 ஆை் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்சமப அக்னடாபர ்17 ஆை் னததிமய ெறுமை 

ஒழிப்புக்கான சரெ்னதச தினைாகக் குறிக்குை் தீரை்ானதம்த நிமறனெற்றியது. ஐநாவின் 

கூற்றுப்படி, 'கண்ணியை்' என்பது ஒரு அடிப்பமட உரிமை ைற்றுை் பிற அடிப்பமட 

உரிமைகளின் அடிப்பமடயாகுை், னைலுை் ஒெ்சொரு ைனிதனுை் கண்ணியத்திற்கு 

தகுதியானெர.் 

புக்கர ்பரிசு 

'தி சசென் மூன்ஸ் ஆஃப் ைாலி அல்னைடா' நாெலுக்காக இலங்மக எழுத்தாளர ்சஷைான் 

கருணாதிலகவுக்கு 2022 புக்கர ்பரிசு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாெல் ஒரு 

சைட்டாபிசிக்கல் த்ரில்லர ்ஆகுை், இது அதன் தமலப்பின் புமகப்படக்காரரின் கமதமயச ்

சசால்கிறது. 1992 இல் செற்றி சபற்ற மைக்னகல் ஒண்டாட்னெமெத் சதாடரந்்து 

கருணாதிலகா இலங்மகயில் பிறந்த இரண்டாெது எழுத்தாளர ்ஆொர.் 

NROL 

NROL–91 என்ற உளவு சசயற்மகக்னகாமள அசைரிக்கா ஏவியது. யுமனசடட் லாஞ்ச ்

அமலயன்ஸ் (யுஎல்ஏ) சடல்டா IV சைவி ராக்சகட் கலினபாரன்ியாவில் இருந்து 

அசைரிக்காவுக்கான சசயற்மகக்னகாமள ஏவியது. னதசிய உளவு அலுெலகை் (NRO) 

என்பது அசைரிக்காவின் பாதுகாப்புத் துமறயின் ஒரு நிறுெனைாகுை், இது நாட்டின் உளவு 

சசயற்மகக்னகாள்கமள ெடிெமைத்து, உருொக்குகிறது, ஏவுகிறது ைற்றுை் இயக்குகிறது. 

துரக்ாெதி புலிகள் காப்பகை் 

ைத்தியப் பிரனதச ெனவிலங்கு ொரியை் துரக்ாெதி புலிகள் காப்பகை் என அமழக்கப்படுை் 

பன்னா புலிகள் காப்பகத்தின் (PTR) புலிகளுக்கான புதிய காப்பகத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. சகன்-சபட்ொ நதிகமள இமணப்பதால் 2,339 சதுர கினலாமீட்டர ்புதிய 

புலிகள் காப்பகத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதி நீரில் மூழ்குை். துரக்ாெதியுடன் பி.டி.ஆமர 

இமணக்குை் பசுமை ெழிசச்ாமல, புலிகள் புதிய காப்பகத்திற்கு இயற்மகயாக 

நகரத்்துெதற்காக உருொக்கப்படுை். 
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இந்திய நகரப்்புற வீட்டு ைாநாடு 

குெராத்தின் ராெ்னகாட்டில் வீடட்ுெசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விெகார அமைசச்கை் (MoHUA) 

ஏற்பாடு சசய்துள்ள 'இந்திய நகரப்்புற வீட்டுெசதி ைாநாடு-2022' என்ற மூன்று நாள் 

நிகழ்மெ பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி சதாடங்கி மெத்தார.் கான்கினளெ் 

சதாழில்நுட்பங்கமள நிரூபிக்க ஒரு தளத்மத ெழங்குை், அத்துடன் நாட்டின் பல்னெறு புவி-

காலநிமல பகுதிகளுக்கு ஏற்ற வீடட்ு கட்டுைானத்திற்கான பல்னெறு சபாருடக்ள் ைற்றுை் 

சசயல்முமறகமள விொதிக்குை். மலட் ைவுஸ் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட 1100 

வீடுகமளயுை் பிரதைர ்அரப்்பணித்தார.் 

காலநிமல செளிப்பமடத்தன்மை அறிக்மக 

'காலநிமல செளிப்பமடத்தன்மை அறிக்மக 2022' G20 நாடுகளில் உள்ள காலநிமல 

பகுப்பாய்வு அமைப்புகளின் கூட்டாண்மை மூலை் செளியிடப்பட்டது. அறிக்மகயின்படி, 

இந்தத் துமறகளில் ெருைான இழப்பால் அதிகை் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் இந்தியா 

(ஜிடிபியில் 5.4%), இந்னதானனசியா (ஜிடிபியில் 1.6%), ைற்றுை் சவுதி அனரபியா (ஜிடிபியில் 

1%). செப்பை் சதாடரப்ான சதாழிலாளர ்திறன் குமறப்பினால் ஏற்படுை் ெருொய் 

இழப்புகள், னசமெகள், உற்பத்தி, விெசாயை் ைற்றுை் கட்டுைானை் ஆகியெற்றில் மிக 

அதிகைாக இருந்தது. 

மிஷன் ைாநாட்டின் தமலெரக்ள் 

னகொடியாவில் நடந்த 10ெது தூதரக தமலெரக்ள் ைாநாட்டில் பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி 

பங்னகற்றார.் செளிவிெகார அமைசச்ினால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. ஐநா 

சபாதுசச்சயலாளர ்அன்னடானினயா குட்டசரஸ் முன்னிமலயில் சகொடியாவில் மிஷன் 

மலஃப் (சுற்றுசச்ூழலுக்கான ொழ்க்மக முமற) திட்டதம்த பிரதைர ்சதாடங்கி மெத்தார.் 

குெராத்தின் அதாலாெ், திரிைந்திரில் மிஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஆகியெற்மறயுை் 

பிரதைர ்சதாடங்கி மெத்தார ்

HTT 40 

ஹிந்துஸ்தான் ஏனராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் (எசஏ்எல்) ெடிெமைத்து உருொக்கப்பட்ட 

உள்நாட்டு பயிற்சி விைானைான எசட்ிடி–40மய பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி திறந்து 

மெத்தார.் இது குெராத்தின் காந்திநகரில் நடந்த 12ெது DefExpoவின் னபாது இந்தியா 

சபவிலியனில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. இது தனியார ்சதாழில்துமறயின் 

ஒத்துமழப்புடன் 60 சதவீதத்திற்குை் னைலான உள் பகுதிகமள உள்ளடக்கியது. 

ஷியான்–14 ைற்றுை் ஷியான்–15 

சீனா ஷியான்-14 ைற்றுை் ஷியான்-15 என்ற இரண்டு னசாதமன சசயற்மகக்னகாள்கமள 

ஏவியது. னொடி சசயற்மகக்னகாள்கள் முன்னமைக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாமதயில் 

நுமழந்தன. ஷியான்–14 ஆனது விஞ்ஞான பரினசாதமனகள் ைற்றுை் புதிய 

சதாழில்நுட்பங்கமள சரிபாரக்்க பயன்படுத்தப்படுை், அனத சையை் ஷியான்–15 நில 

அளவீடு, நகரப்்புற திட்டமிடல் ைற்றுை் னபரிடர ்தடுப்பு ைற்றுை் தணிப்பு ஆகிய துமறகளில் 

தரவுகமள ெழங்குை். 

விமளயாட்டு 

லாரட்்ஸ் மைதானதத்ில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தனது கமடசி சரெ்னதச னபாட்டியில் 

விமளயாடிய இந்திய கிரிக்சகட் வீராங்கமன ெூலன் னகாஸ்ொமி சமீபத்தில் தனது 

ஓய்மெ அறிவித்தார.் ெூலன் இந்திய சபண்கள் அணிக்காக 12 சடஸ்ட், 204 ஒருநாள் 
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ைற்றுை் 68 டி20 னபாட்டிகளில் விமளயாடியுள்ளார.் அெர ்255 ODI விக்சகட்டுகமள 

மகப்பற்றியுள்ளார.் 2007 ஆை் ஆண்டில், ெூலன் னகாஸ்ொமி, ஐசிசியின் இந்த ஆண்டின் 

சிறந்த ைகளிர ்கிரிக்சகட் வீரராகத ்னதரந்்சதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்திய சபண் கிரிக்சகட் 

வீராங்கமன ஆனார.் அெர ்2010 இல் ைதிப்புமிக்க அரெ்ுனா விருமதப் சபற்றார.் 

NIC 

செளிப்பமடத்தன்மைமய னைை்படுத்துெதற்காக என்ஐசி தளத்தில் இருந்து மூன்று 

தனித்தனி அரசியல் சாசன அைரவ்ுகமள னநரமலயில் ஒளிபரப்பத் சதாடங்க 

உசச்நீதிைன்றை் உள்ளது. எதிரக்ாலத்தில் ைத்தியப் பிரனதச உயர ்நீதிைன்றதம்தப் 

னபாலனெ உசச் நீதிைன்றமுை் தனி OTT ஐப் சபறுெதற்கான சசயல்பாட்டில் இருப்பதாகக் 

கூறப்படுகிறது. சபாருளாதார ரீதியாக நலிெமடந்த பிரிவு (EWS) ஒதுக்கீடு ெழக்கு, 

சிெனசனா ெழக்கில் விரிசல் ைற்றுை் அகில இந்திய பார ்னதரவ்ின் சசல்லுபடியாகுை் 

ெழக்கு உள்ளிட்ட மூன்று அரசியலமைப்பு சபஞ்ச ்ெழக்குகள். 

FTP 

செளிநாட்டு ெரத்த்கக் சகாள்மக (2015–20) அெ்ெப்னபாது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுைதி 

ஊக்குவிப்பு கவுன்சில்கள் ைற்றுை் முன்னணி ஏற்றுைதியாளரக்ள் தற்னபாமதய 

செளிநாட்டு ெரத்த்கக் சகாள்மகமய சதாடர னெண்டுை் என்று னகாரிக்மக விடுத்து 

ெருகின்றனர.் அக்னடாபர ்1, 2022 முதல் அைலுக்கு ெருை் ெமகயில், 2015-20 செளிநாட்டு 

ெரத்்தகக் சகாள்மகமய, சசப்டை்பர ்30, 2022 ெமர னைலுை் ஆறு ைாதங்களுக்கு நீட்டிக்க 

ைத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

உலக நதிகள் தினை் 2022 

நீரந்ிமலகள் குறித்த விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுத்தவுை், அெற்றின் பாதுகாப்மப 

னைை்படுதத்வுை் உலக நதிகள் தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது ஒெ்சொரு ஆண்டுை் 

சசப்டை்பர ்நான்காெது ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுசரிக்கப்படுகிறது, இந்த ஆண்டு 

சசப்டை்பர ்25 அன்று ெருகிறது. இந்த ஆண்டு உலக நதிகள் தினத்தின் கருப்சபாருள் 

'பல்லுயிர ்சபருக்கதத்ிற்கு நதிகளின் முக்கியத்துெை்'. 

PMGSY 

பிரதான் ைந்திரி கிராை் சதக் னயாெனா (PMGSY)-III ஐ ஹிைாசச்ல பிரனதசத்தின் சை்பாவில் 

பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி சதாடங்கி மெத்தார.் பிரதான் ைந்திரி கிராை் சதக் னயாெனா 

(PMGSY) - III இைாசச்லப் பிரனதசத்தில் ைாநிலத்தில் சுைார ்3125 கினலாமீட்டர ்சாமலகமள 

னைை்படுத்துெதற்காக பிரதைர ்சதாடங்கினார.் ைாநிலத்தின் 15 எல்மலகள் ைற்றுை் 

சதாமலதூரத் சதாகுதிகளில் உள்ள 440 கினலாமீட்டர ்சாமலகமள னைை்படுத்துெதற்காக 

இந்த கட்டத்தின் கீழ் 420 னகாடி ரூபாய்க்கு னைல் ைத்திய அரசால் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விமளயாட்டு 

அடுத்த ஆண்டு ஆஸ்தினரலியா ைற்றுை் நியூசிலாந்தில் நமடசபறவுள்ள FIFA ைகளிர ்

உலகக் னகாப்மபயின் அதிகாரப்பூரெ் சின்னைாக சபன்குயின் தாசுனி 

செளியிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு புரெலர ்நாடுகளிலுை் காணப்படுை் Eudyptula சிறு 

இனங்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட ெடிெமைப்பு, டாஸ்ைான் கடல் ைற்றுை் 'யூனிட்டி' 

என்ற ொரத்்மதமய ஒருங்கிமணக்கிறது. Tazuni ஒரு 15 ெயது மிட்ஃபீல்டர ்ஆொர,் அெரது 

கமத கடற்கமரயில் குழந்மதகளுடன் விமளயாடிய பிறகு கால்பந்தின் மீது காதல் 

சகாண்டது. 

CBG 
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ைத்திய சபட்னராலியை் ைற்றுை் இயற்மக எரிொயு அமைசச்ர ்ைரத்ீப் சிங் பூரி, பஞ்சாப் 

ைாநிலை் சங்ரூரில் உள்ள சலை்ராககாவில் ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சுருக்கப்பட்ட உயிர ்

ொயு (CBG) ஆமலமய திறந்து மெத்தார.் சங்ரூரில் உள்ள CBG ஆமலயானது செரை்னியின் 

சிறந்த பனயாஎசனரஜ்ி நிறுெனங்களில் ஒன்றான Verbio AG ஆல் 220 னகாடி ரூபாய் FDI 

முதலீட்டில் திறக்கப்பட்டது. இது சுைார ்20 ஏக்கர ்பரப்பளவில் பரந்து விரிந்து தற்னபாது 

நாசளான்றுக்கு 6 டன்கள் (TPD) CBG உற்பத்தி சசய்கிறது. 

பிரதான் ைந்திரி ஆொஸ் னயாெனா - நகரப்்புற (PMAY-U) 

'பிரதான் ைந்திரி ஆொஸ் னயாெனா- நகரப்்புற (PMAY-U) விருதுகள் 2021 இல் 

உத்தரப்பிரனதசை் முதல் இடதம்தப் பிடிதத்து. அமதத் சதாடரந்்து ைத்தியப் பிரனதசை் 

ைற்றுை் தமிழ்நாடு முமறனய இரண்டாெது ைற்றுை் மூன்றாெது இடத்தில் உள்ளன. குெராத் 

ஐந்து சிறப்புப் பிரிவு விருதுகமளப் சபற்றது, ெை்மு-காஷ்மீர ்தாத்ரா ைற்றுை் நகர ்ைனெலி 

ைற்றுை் டாைன் & மடயூவுடன் இமணந்து 'சிறந்த சசயல்திறன் சகாண்ட யூடி' எனத் 

னதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 1.23 னகாடி வீடுகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் அனுைதிக்கப்பட்டன, இதில் 

64 லட்சை் ஏற்கனனெ முடிக்கப்பட்டு விநினயாகிக்கப்பட்டுள்ளன, மீதமுள்ளமெ முடிவின் 

பல்னெறு கட்டங்களில் 

'உலக ெளரச்ச்ி தகெல் தினை் 

ஒெ்சொரு ஆண்டுை் ஐக்கிய நாடுகள் சமப அக்னடாபர ்24 ஆை் னததிமய உலக ெளரச்ச்ித் 

தகெல் தினைாக உலகை் முழுெதுை் சகாண்டாடுகிறது. பல்னெறு நாடுகளில் உள்ள 

ெளரச்ச்ிமயச ்சுற்றியுள்ள பிரசச்மனகள் ைற்றுை் அெற்மற சைாளிப்பதற்கான தீரவ்ுகள் 

குறிதத் விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுதத் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1972 இல், ஐநா 

சபாதுச ்சமப உலக ெளரச்ச்ித் தகெல் தினத்மத நிறுவியது. 

முை்மப 

இந்தியாவின் முதல் 'மிக்னரஷன் ைானிட்டரிங் சிஸ்டை்' முை்மபயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைகளிர ்ைற்றுை் குழந்மதகள் னைை்பாட்டுத் துமறயால் இந்த அமைப்பு 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது. இது புலை்சபயரந்்த கரப்்பிணிப் சபண்கள், பாலூட்டுை் 

தாய்ைாரக்ள் ைற்றுை் குழந்மதகள் பற்றிய புதுப்பிக்கப்பட்ட தகெல்கமள ஒனர 

அமைப்பில் உடனடியாக ெழங்குெமத னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இமணயதள 

அடிப்பமடயிலான இடை்சபயரவ்ு கண்காணிப்பு அமைப்பு (MTS) பாதிக்கப்படக்கூடிய 

பருெகால புலை்சபயரந்்த பயனாளிகளின் இயக்கங்கமள தனிப்பட்ட அமடயாள எண்கள் 

மூலை் கண்காணிக்குை். 

அக்னி பி 

இந்தியா உள்நாட்டினலனய உருொக்கப்பட்ட புதிய தமலமுமற நடுதத்ர தூர ஏவுகமண 

'அக்னி பிமரை்' (அக்னி-பி) ஒடிசா கடற்கமரயில் இருந்து னசாதமன சசய்தது. பாதுகாப்பு 

ஆராய்சச்ி ைற்றுை் னைை்பாட்டு அமைப்பின் கூற்றுப்படி, அக்னி ப்மரை் என்பது 1,000 முதல் 

2,000 கிமீ ெமர சசன்று தாக்குை் திறன் சகாண்ட அக்னி ெமக ஏவுகமணகளின் புதிய 

தமலமுமற னைை்பட்ட ெமகயாகுை். 

ஐ.ஐ.டி 

இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகை் சைட்ராஸ் (ஐஐடி சைட்ராஸ்) 'னதசிய அறிவுசார ்சசாத்து 

விருதுகள் 2021 ைற்றுை் 2022' சென்றுள்ளது. காப்புரிமை தாக்கல், ைானியங்கள் ைற்றுை் 

ெணிகையைாக்கலுக்கான சிறந்த இந்திய கல்வி நிறுெனைாக இந்த நிறுெனை் 

அமடயாளை் காணப்பட்டுள்ளது. இந்த விருது ெரத்த்கை் ைற்றுை் சதாழில்துமற 

http://www.pmias.in/


PM IAS ACADEMY TNPSC OCT NEWS 

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

அமைசச்கத்தின் சதாழில் ைற்றுை் உள்நாட்டு ெரத்்தகதம்த னைை்படுத்துெதற்கான 

துமறயால் ெழங்கப்படுகிறது. 

தாதாசானகப் பால்னக AWWARD 

2020 ஆை் ஆண்டிற்கான தாதாசானகப் பால்னக விருதுக்கு மூதத் நடிமக ஆஷா பனரக் னதரவ்ு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார,் னைலுை் அெருக்கு புதுதில்லியில் நமடசபறுை் னதசிய திமரப்பட 

விருது ெழங்குை் விழாவில் விருது ெழங்கப்படவுள்ளது. தமிழ்த் திமரயுலகின் சூப்பர ்

ஸ்டார ்ரஜினிகாந்த் கமடசியாக தாதாசானகப் பால்னக விருமதப் சபற்றெர.் 52ெது விருது 

சபற்ற ஆஷா பனரக், 95க்குை் னைற்பட்ட படங்களில் பணியாற்றியனதாடு, 1998-2001 ெமர 

ைத்திய திமரப்பட சான்றிதழ் ொரியத்தின் தமலெராகவுை் இருந்தார.் 1954 ஆை் ஆண்டு 

நிறுெப்பட்ட இந்த விருதுகமள னதசிய திமரப்பட னைை்பாட்டுக் கழகை் (NFDC) ஏற்பாடு 

சசய்துள்ளது. 

CWC 

னகரளாவில் குழந்மதகளுக்கு எதிரான மசபர ்குற்றங்கமள தடுக்குை் ெமகயில் குஞ்சாப் 

என்ற சைாமபல் சசயலிமய னகரள முதல்ெர ்பினராயி விெயன் சதாடங்கி மெத்தார.் 

குழந்மத சுரண்டல் குறித்து 'குஞ்சாப்' சசயலி மூலை் புகார ்அளிக்கலாை். புதிதாக 

நியமிக்கப்பட்ட குழந்மதகள் நலக் குழு (CWC) ைற்றுை் சிறார ்நீதி ொரியை் (JJB) 

உறுப்பினரக்ளுக்கான பயிற்சிமயயுை் முதல்ெர ்சதாடங்கி மெத்தார.் 

ஐ.நா 

ஐக்கிய நாடுகள் சமப (UN) ஒெ்சொரு ஆண்டுை் அக்னடாபர ்24 முதல் அக்னடாபர ்30 ெமர 

ஆயுதக் குமறப்பு ொரைாகக் சகாண்டாடுகிறது. அக்னடாபர ்24 அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் 

சமப (UN) 1945 இல் நிறுெப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சமப 1978 இல் ஆயுதக் 

கமளவு பற்றிய சிறப்புக் கூட்டத்மத நடத்தியது ைற்றுை் ஆயுதக் குமறப்பு ொரை் முதலில் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் நிராயுதபாணி ஆமணயை் (UNDC) 1952 இல் 

நிறுெப்பட்டது. இது நாடுகளின் ஆயுதப் பமடகள் ைற்றுை் ஆயுதங்களின் 

எண்ணிக்மகமய ஒழுங்குபடுத்துெதற்கான ஒப்பந்தங்களுக்கான ஆெணங்கமள 

உருொக்குை் பணிமய னைற்சகாண்டது. 

ஆமண 

கரந்ாடகாவில் பட்டியல் சாதியினருக்கான இடஒதுக்கீட்மட 15 சதவீதத்தில் இருந்து 17 

சதவீதைாகவுை், பழங்குடியினருக்கு 3 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதைாகவுை் 

உயரத்்துெதற்கான அெசரச ்சட்டத்துக்கு கரந்ாடக ஆளுநர ்தாெரச்ந்த் சகலாட் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளார.் பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் ைற்றுை் பழங்குடியின சமூகங்களுக்கான 

இடஒதுக்கீட்மட அதிகரிப்பதற்கான அெசரச ்சட்டத்திற்கு கரந்ாடக அமைசச்ரமெ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

பிராசிகா ெுன்சியா 

ஆஸ்தினரலியாவில் உள்ள ஒழுங்குமுமற ஆமணயை் ைரபணு ைாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு 

இனைான 'பிராசிகா ெுன்சியா'மெ ெணிக ரீதியாக பயிரிட ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ைரபணு ைாற்றப்பட்ட இந்திய கடுகு உலகில் எங்குை் ெணிக ரீதியாக அனுைதி சபறுெது 

இதுனெ முதல் முமற. ைரபணு ைாற்றப்பட்ட கடுகுக்கான அனுைதிக்காக இந்தியாவுை் 

காத்திருக்கிறது. கனனாலா (பிராசிகா நாபஸ்) ெணிக பயன்பாட்டிற்காக அழிக்கப்பட்ட 

ஒனர GM கடுகு ெமகயாகுை். 
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உலக னபாலினயா தினை் 2022 

னபாலினயா சசாட்டு ைருந்து ைற்றுை் னபாலினயா ஒழிப்பு குறிதத் விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுதத் 

ஒெ்சொரு ஆண்டுை் அக்னடாபர ்24ஆை் னததி உலக னபாலினயா தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. னபாலினயாொல் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் தடுப்பூசிகமள 

ெழங்குெதில் முன்னணி ஊழியரக்ளின் முயற்சிகமள இந்த நாள் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது.✓இந்த ஆண்டு, உலக னபாலினயா தினத்தின் முக்கிய 

கருப்சபாருள்'தாய்ைாரக்ளுக்குை் குழந்மதகளுக்குை் ஆனராக்கியைான எதிரக்ாலை்'. முதல் 

னபாலினயா தடுப்பூசிமய உருொக்கிய குழுவின் முன்னணி ஆராய்சச்ியாளராக இருந்த 

னொனாஸ் சால்க் பிறந்தமத நிமனவுகூருை் ெமகயில் 1985 ஆை் ஆண்டு உலக னபாலினயா 

தினை் நிறுெப்பட்டது. 

பாதுகாப்புப் பமடத் தமலெர ்

சலப்டினன்ட் செனரல் அனில் சசௌைாமன (ஓய்வு சபற்றெர)் அடுத்த பாதுகாப்புப் 

பமடத் தளபதியாக (சிடிஎஸ்) நியமிக்க அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. அெர ்இந்திய அரசின் 

ராணுெ விெகாரத் துமறயின் சசயலாளராகவுை் சசயல்படுொர.் ஏறக்குமறய 40 

ஆண்டுகளுக்குை் னைலான ொழ்க்மகயில், அெர ்பல்னெறு பதவிகளில் பணியாற்றினார.் 

சலப்டினன்ட் செனரல், அெர ்2021 இல் ஓய்வு சபறுை் ெமர 2019 இல் கிழக்குக் 

கட்டமளயின் தமலமைத ்தளபதியாக ஆனார.் 

ஏ.எஸ்.ஐ 

இந்திய சதால்சபாருள் ஆய்வு மையை் (ASI) ைத்தியப் பிரனதசதத்ில் உள்ள பாந்தெ்கர ்

புலிகள் காப்பகத்தில் 9 ஆை் நூற்றாண்டு முதல் 15 ஆை் நூற்றாண்டு ெமரயிலான 

மிகப்சபரிய ெரை்ா சிற்பை் உட்பட 100 க்குை் னைற்பட்ட எசச்ங்கமளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

கிபி 2 ஆை் நூற்றாண்டு முதல் கிபி 5 ஆை் நூற்றாண்டு ெமரயிலான இருபத்தாறு குமககள், 

மசத்திய ெடிெ கதவுகள் ைற்றுை் கல் படுக்மககள் சகாண்ட கலங்கள் னபான்ற புத்த 

ைதத்தின் ைகாயான பிரிவின் எசச்ங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ைற்ற கண்டுபிடிப்புகள் 

கல் விமளயாட்டுகள், நீர ்ெடிகட்டி அமைப்பு, நாணயங்கள் ைற்றுை் பிராமி 

கல்செட்டுகள்.சி 

உலக இதய தினை் 2022 

உலக இதய தினை் 2022 ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்29 அன்று இதய ஆனராக்கியை் 

ைற்றுை் இருதய னநாய்கள் குறிதத் விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுத்துெதற்காக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 2022 ஆை் ஆண்டின் உலக இதய தினத்தின் கருப்சபாருள் 

'ஒெ்சொரு இதயத்திற்குை் இதயத்மதப் பயன்படுத்து' என்பதாகுை். ஒெ்சொரு ஆண்டுை் 

18.6 மில்லியன் உயிரக்மளக் சகால்லுை் இதய னநாய் ைற்றுை் பக்கொதை் ஆகியமெ 

உலகில் இறப்புக்கான முக்கிய காரணங்களாகுை். 

24 

அமனத்துப் சபண்களுக்குை் பாதுகாப்பான ைற்றுை் சட்டப்பூரெ்ைான கருக்கமலப்பு 

சசய்ய உரிமை உண்டு என்றுை், இந்த விஷயத்தில் திருைணைான ைற்றுை் திருைணைாகாத 

சபண்களுக்கு இமடனயயான னெறுபாடு அரசியலமைப்பிற்கு எதிரானது என்றுை் உசச் 

நீதிைன்றை் தீரப்்பளித்தது. திருைணைாகாத சபண்களுை் ஒருமித்த உறவின் விமளொக 20-

24 ொரங்களுக்குள் கருக்கமலப்பு சசய்ய உரிமை உண்டு என்றுை் உசச் நீதிைன்றை் 

கூறியது. நீதிபதி டி.ஒய்.சந்திரசூட் தமலமையிலான 3 நீதிபதிகள் சகாண்ட அைரவ்ு, 
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ைருத்துெக் கருவுறுதல் சட்டத்தின் கீழ், பலாத்காரத்தின் ெமரயமறயில் திருைணைான 

பலாத்காரை் இருக்க னெண்டுை் என்று தீரப்்பளித்தது. 

சிஎன்ஜி 

உலகின் முதல் சிஎன்ஜி சடரம்ினல் ைற்றுை் பிரவுன்ஃபீல்ட் துமறமுகத்திற்கான 

அடிக்கல்மல குெராத் ைாநிலை் பாெ்நகரில் பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி நாட்டினார.் 20 ஏக்கர ்

பரப்பளவில் சுைார ்100 னகாடி ரூபாய் சசலவில் கட்டப்பட்டுள்ள ைண்டல அறிவியல் 

மையத்மதயுை் பிரதைர ்திறந்து மெத்தார.் 

னதசிய கடல்சார ்தினை்' 2022 

இந்தியா சமீபத்தில் ஒெ்சொரு ஆண்டுை் ஏப்ரல் 5 அன்று 59 ெது னதசிய கடல்சார ்

தினத்மத சகாண்டாடியது. இந்த ஆண்டு தீை் 'னகாவிட்–19க்கு அப்பால் நிமலயான கப்பல் 

னபாக்குெரத்து'. சரெ்னதச ெரத்்தகை் ைற்றுை் சபாருளாதாரை் பற்றிய விழிப்புணரம்ெ 

ஏற்படுதத் 1964 ஆை் ஆண்டு முதல் ஆண்டு விழா நடதத்ப்பட்டது. இந்திய கடல்சார ்

சதாழிலுக்கு முக்கியப் பங்காற்றியெரக்மளக் சகௌரவிக்குை் ெமகயில் விருது ெழங்குை் 

விழா நடத்தப்படுகிறது. 

Gazeta Wyborcza 

னபாலந்து சசய்தித்தாள் Gazeta Wyborcza ஆனது உலக சசய்தி செளியீட்டாளரக்ள் 

சங்கத்தால் னகால்டன் சபன் ஆஃப் ஃப்ரீடை் ெழங்கப்பட்டது. இந்த விருது தற்னபாது 

ஸ்சபயினின் சரானகாசாவில் நமடசபற்று ெருை் 2022 உலக சசய்தி ஊடக காங்கிரஸின் 

னபாது அறிவிக்கப்பட்டது. சுதந்திரத்தின் னகால்டன் சபன் என்பது WAN-IFRA இன் 

ெருடாந்திர விருது ஆகுை், இது பத்திரிமக சுதந்திரத்மதப் பாதுகாப்பதற்குை் 

னைை்படுத்துெதற்குை் பங்களிக்குை் தனிநபரக்ள் அல்லது நிறுெனங்கமள 

அங்கீகரிக்கிறது. 

சுற்றுலா புள்ளிவிெரங்கள் 2022 

ைத்திய சுற்றுலா அமைசச்கை் 'இந்திய சுற்றுலா புள்ளிவிெரங்கள் 2022' என்ற தமலப்பில் 

ஒரு அறிக்மகமய செளியிட்டது. அது செளியிடப்பட்டது 

உலக சுற்றுலா தினத்தில் துமணத் தமலெர ்ெக்தீப் தன்கர.் நிமனவுசச்ின்னங்களின் குழு 

தமிழ்நாட்டின் ைாைல்லபுரைானது, ைத்திய-பாதுகாக்கப்பட்ட டிக்சகட்டு 

நிமனவுசச்ின்னைாக அதிகை் பாரம்ெயிடப்பட்டது 

செளிநாட்டு பாரம்ெயாளரக்ள். 2021-22 இல். தாெ்ைைால் மிகவுை் பிரபலைான ைத்திய-

பாதுகாக்கப்பட்ட டிக்சகட்டு 

உள்நாட்டு பாரம்ெயாளரக்ளுக்கான நிமனவுசச்ின்னை். சசங்னகாட்மட ைற்றுை் 

குதுப்மினார ்ஆகியமெ இரண்டாெது ைற்றுை் மூன்றாெது இடை் 

பாரம்ெயிட்ட தளங்கள். 

இரயில்னெஸ் 

பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி தமலமையிலான ைத்திய அமைசச்ரமெ, புது தில்லி, 

அகைதாபாத் ைற்றுை் சிஎஸ்எை்டி முை்மப ஆகிய மூன்று முக்கிய ரயில் நிமலயங்கமள 

ைறுெடிெமைப்பு சசய்ெதற்கான முன்சைாழிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஏறக்குமறய 

ரூ. 10,000 னகாடி முதலீட்டில், சூரிய ஆற்றல், நீர ்பாதுகாப்பு ைற்றுை் ைறுசுழற்சி ைற்றுை் 
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னைை்படுதத்ப்பட்ட ைரக் கெசங்களுடன் பசுமை கட்டிட நுட்பங்கமளப் பயன்படுதத்ி 

நிமலயங்கள் ைறுெடிெமைக்கப்படுை். அமெ சைட்னரா ைற்றுை் னபருந்து னபான்ற பிற 

னபாக்குெரத்து முமறகளுடன் ஒருங்கிமணக்கப்படுை். இந்த மூன்று முக்கிய 

நிமலயங்கமளயுை் னசரத்்து 199 ரயில் நிமலயங்களின் ைறுசீரமைப்புக்கான சைாத்த 

சசலவு 60,000 னகாடி ரூபாய். 

கூகிள் 

உலக கிளவுட ்கை்ப்யூட்டிங் மையைாக ைாறுெதற்கான முயற்சிகமள னைற்சகாண்டு ெருை் 

நிமலயில், ஆல்பாசபட் இன்க் இன் கூகுள் தனது முதல் கிளவுட் பகுதிமய கிரீஸில் 

அமைப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தை் கிரீஸின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

சுைார ்2.13 பில்லியன் அசைரிக்க டாலரக்மள பங்களிக்குை் என்றுை் 2030க்குள் சுைார ்20,000 

னெமலகமள உருொக்குை் என்றுை் ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிளவுட ்பிராந்தியைானது 

தரவு மையங்களின் சதாகுப்மபச ்சுற்றி அமைந்துள்ளது. மைக்னராசாப்ட் நாட்டில் தரவு 

மைய மையத்மத உருொக்கவுை் முடிவு சசய்துள்ளது 

சரெ்னதச சைாழிசபயரப்்பு தினை் 2022 

உலசகங்கிலுை் உள்ள சைாழிசபயரப்்பாளரக்ள் ைற்றுை் சைாழி ெல்லுநரக்ளின் 

பணிமயப் னபாற்றுை் ெமகயில் ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்30 அன்று சரெ்னதச 

சைாழிசபயரப்்பு தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு சரெ்னதச சைாழிசபயரப்்பு 

தினத்தின் கருப்சபாருள் "தமடகள் இல்லாத உலகை்" என்பதாகுை். சசப்டை்பர ்30 மபபிள் 

சைாழிசபயரப்்பாளர ்புனித செனராமின் பண்டிமகயுடன் ஒத்துப்னபாகிறது. 

சுற்றுலா தினை் 

சுற்றுலா அமைசச்கத்தின் சிறந்த சாகச சுற்றுலா தலைாகவுை், சுற்றுலாவின் முழு 

ெளரச்ச்ிக்காகவுை் உத்தரகாண்ட் இரண்டு பிரிவுகளில் முதல் பரிமசப் சபற்றது. உலக 

சுற்றுலா தினத்மதசயாட்டி, துமணத் தமலெர ்ெக்தீப் தங்கர ்2018–19க்கான னதசிய 

சுற்றுலா விருதுகமள ெழங்கினார.் நிகழ்வின் னபாது புமகப்படை் ைற்றுை் வீடினயா 

னபாட்டிமயயுை் அெர ்சதாடங்கி மெத்தார ்

உலக னரபிஸ் தினை் 

னரபிஸ் தடுப்பு குறிதத் விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுதத்வுை், இந்த னநாமய முறியடிப்பதில் 

முன்னனற்றை் காணவுை், 'உலக னரபிஸ் தினை்' ஒெ்சொரு ஆண்டுை் சசப்டை்பர ்28 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது முதல் னரபிஸ் தடுப்பூசிமய உருொக்கிய பிசரஞ்சு 

னெதியியலாளருை் நுண்ணுயிரியலாளருைான லூயிஸ் பாஸ்டரின் நிமனவு நாமளக் 

குறிக்கிறது. 

சுகமபகா நதி 

னதசிய பசுமை தீரப்்பாயை் (NGT) ஒடிசா ைாநில அரசுக்கு ைாரச் ்2023 க்குள் சுகமபகா 

ெடிகால் கால்ொய் திட்டத்மத புத்துயிர ்சபற 4967 லட்சை் ரூபாய் பட்செட் ஒதுக்கீட்டிற்கு 

அனுைதியளித்துள்ளது. குமறந்தபட்சை் குடிநீர ்சநருக்கடிமய குமறக்க, இறந்த நதிமய 

புதுப்பிக்க NGT உதத்ரவிட்டது. கட்டாக் ைாெட்டத்தின் மூன்று சதாகுதிகள் 

நீலக் சகாடி 

லட்சத்தீவு மினிகாய் துண்டி கடற்கமர ைற்றுை் கத்ைட் கடற்கமர ஆகிய இரண்டு 

கடற்கமரகளுை் 'நீலக்சகாடி கடற்கமரகள்' பட்டியலில் னசரக்்கப்பட்டன. இது 

சுற்றுசச்ூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டமள (FEE) மூலை் உலகின் தூய்மையான 
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கடற்கமரகளுக்கு ெழங்கப்படுை் சுற்றுசச்ூழல்-னலபிள் ஆகுை். இதன் மூலை், இந்தியாவில் 

இப்னபாது 12 கடற்கமரகள் நீலக் சகாடி சான்றிதழின் கீழ் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளன. 729 

தளங்கமளக் சகாண்ட ஸ்சபயின் நீலக் சகாடி ெழங்கப்பட்ட தளங்கமளக் சகாண்ட 

நாடுகளின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

'சை்ரித்தி 

சடல்லி சலப்டினன்ட்-கெரன்ர ்வினய் குைார ்சக்னசனா சமீபதத்ில் ஒரு முமற சசாத்து ெரி 

ைன்னிப்பு திட்டத்மத அறிவித்தார.் தில்லியில் உள்கட்டமைப்பு னைை்பாட்டிற்கான 

நகராட்சி ெருொமய ெலுப்படுத்துதல் ைற்றுை் சபருக்குதல் (சை்ரித்தி) 2022–23 திட்டத்தின் 

கீழ், என்சிஆர ்ைக்கள் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் தற்னபாமதய ைற்றுை் நிலுமெயில் உள்ள 

ெரியின் அசல் சதாமகமய குடியிருப்பு சசாத்துக்களுக்குச ்சசலுதத் முடியுை். 

சிஓபி 27 

காலநிமல குறித்த 27ெது ெருடாந்திர ஐநா கூட்டை், COP27 (கட்சிகளின் ைாநாடு) எகிப்தின் 

ஷரை்்-எல்-னஷக்கில் நெை்பர ்6 முதல் 18 ெமர நமடசபறுகிறது. ஆப்பிரிக்காவில் 

பருெநிமல ைாநாடு நடத்தப்படுெது இது ஐந்தாெது முமறயாகுை். COP27 மூன்று முக்கிய 

பகுதிகளில் கெனை் சசலுத்துை், உமிழ்மெக் குமறத்தல், காலநிமல ைாற்றதம்தத் 

தயாரிக்கவுை் சைாளிக்கவுை் நாடுகளுக்கு உதவுதல் ைற்றுை் பருெநிமல 

நடெடிக்மககளுக்கு ெளருை் நாடுகளுக்கு சதாழில்நுட்ப ஆதரவு ைற்றுை் நிதிமயப் 

சபறுதல். 

GEAC 

ைரபியல் சபாறியியல் ைதிப்பீட்டுக் குழு (GEAC) ெணிகரீதியான சாகுபடிக்கு ைரபணு 

ைாற்றப்பட்ட (GM) கடுக்காய்க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சதாழில்நுட்ப ரீதியாக தாரா 

கடுகு மைப்ரிட்-11 (DMH–11) என அமழக்கப்படுை், இது தில்லி பல்கமலக்கழகத்தின் பயிர ்

தாெரங்களின் ைரபணு மகயாளுதல் மையை் ைற்றுை் னதசிய பால்ெள னைை்பாட்டு 

ொரியதத்ால் உருொக்கப்பட்டது ைற்றுை் உயிரி சதாழில்நுட்பத் துமறயால் ஓரளவு 

நிதியளிக்கப்பட்டது. 

UNFCCC 

'2022 NDC சதாகுப்பு அறிக்மக' ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிமல ைாற்றை் சதாடரப்ான 

ைாநாட்டின் (UNFCCC) உலக பசுமை இல்ல ொயு செளினயற்றதத்ின் ெமளமெ நாடுகள் 

கீழ்னநாக்கி ெமளத்து ெருகின்றன என்பமதக் காட்டுகிறது. நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் 

உலக செப்பநிமல உயரம்ெ 1.5 டிகிரி சசல்சியஸாகக் கட்டுப்படுத்த இந்த முயற்சிகள் 

னபாதுைானதாக இல்மல என்றுை் அது எசச்ரிக்கிறது. 

IMC 

2022 ஆை் ஆண்டு புது தில்லியில் நமடசபற்ற 'இந்திய சைாமபல் காங்கிரஸ்' நிகழ்சச்ியில், 

னதரந்்சதடுக்கப்பட்ட நகரங்களில் 5ஜி அறிமுகை் குறித்து பிரதைர ்நனரந்திர னைாடி 

அதிகாரப்பூரெ்ைாக அறிவித்தார.் பாரத்ி ஏரச்டல் ைற்றுை் ஜினயா னபான்ற முன்னணி 

சடலிகாை் நிறுெனங்கள் னதரந்்சதடுக்கப்பட்ட நகரங்களில் 5ஜி னசமெகமள 

செளியிடுெதாக உறுதி சசய்துள்ளன. 

IOB 

இந்தியன் ஓெரச்ீஸ் ெங்கியின் (IOB) தற்னபாமதய நிரெ்ாக இயக்குனரான அெய் குைார ்

ஸ்ரீெஸ்தொமெ ெங்கியின் நிரெ்ாக இயக்குநராகவுை், தமலமை நிரெ்ாக 
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அதிகாரியாகவுை் ைத்திய அரசு உயரத்்தியுள்ளது. அெர ்ெனெரி 1, 2023 முதல் மூன்று 

ஆண்டுகள் பதவியில் இருப்பார.் இந்தியன் ஓெரச்ீஸ் ெங்கி சசன்மனமயத் 

தமலமையிடைாகக் சகாண்ட ஒரு சபாதுத்துமற ெங்கியாகுை். 

சரெ்னதச முதினயார ்தினை் 

ஒெ்னொர ்ஆண்டுை் அக்னடாபர ்1ஆை் னததி உலக முதினயார ்தினைாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. முதியெரக்ளின் பங்களிப்மப சகௌரவிக்குை் னநாக்கத்துடன் 

அெரக்ள் எதிரச்காள்ளுை் பிரசச்மனகளில் கெனை் சசலுத்துை் னநாக்கத்துடன் ஐக்கிய 

நாடுகளின் சபாதுச ்சமபயால் இது அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, சரெ்னதச 

முதினயார ்தினத்தின் கருப்சபாருள் 'ைாறுை் உலகில் முதினயாரக்ளின் பின்னமடவு' 

என்பதாகுை். 

பாசுைதி அரிசி 

3,948,161 சைட்ரிக் டன் பாசுைதி அரிசிமய ஏற்றுைதி சசய்ததன் மூலை், உலக சந்மதக்கு 

பாசுைதி அரிசிமய ஏற்றுைதி சசய்ெதில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது. 2021-22ல் 26,416 

னகாடிகள். இந்திய னெளாண் ஆராய்சச்ி நிறுெனை் (IARI) சமீபத்தில் ைரியானா ைற்றுை் 

பஞ்சாபில் புதிதாக செளியிடப்பட்ட மூன்று IARI பாஸ்ைதி ெமககமளப் பற்றிய 

கருத்துக்கமளப் சபறுெதற்காக 'கிசான் சை்பரக்் யாதர்ா'மெ ஏற்பாடு சசய்தது. பூசா 

பாஸ்ைதி 1847, பூசா பாஸ்ைதி 1885 ைற்றுை் பூசா பாஸ்ைதி 1886 ஆகியமெ ICAR-IARI ஆல் 

பாக்டீரியல் ப்மளட் ைற்றுை் பிளாஸ்ட் னநாய்களுக்கு உள்ளமைந்த எதிரப்்மபக் 

சகாண்டுள்ளன. 

அனனாபிலிஸ் ஸ்டீபன்சி 

உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) ஆப்பிரிக்காவில் ைனலரியா பரவுெமதத் தடுக்க புதிய 

முயற்சிகமளத் சதாடங்கியுள்ளது. அனனாபிலிஸ் ஸ்சடசபன்சி என்பது முதன்மை சகாசு 

திமசயன் ஆகுை், இது நகரப்்புற சூழல்களில் ைனலரியாமெ ஏற்படுத்துெதற்கு 

காரணைாகுை். இந்த முயற்சியானது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள அனனாபிலஸ் 

ஸ்டீபன்சிக்கு ஒரு பிராந்திய பதிமல ஆதரிப்பமத னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. WHO 

உலகளாவிய திமசயன் கட்டுப்பாட்டு பதில் 2017-2030 ஐயுை் செளியிட்டது. 

WHO 

ஆக்கிரமிப்பு பூஞ்மச னநாயின் அதிகரித்து ெருை் அசச்ுறுத்தலுக்கு பதிலளிக்குை் விதைாக, 

உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) சமீபத்தில் முன்னுரிமை பூஞ்மச னநாய்க்கிருமிகளின் 

பட்டியமல செளியிட்டது. முன்னுரிமை பட்டியல் 19 சபாதுொன பூஞ்மச 

னநாய்க்கிருமிகமள மூன்று முன்னுரிமை அடுக்குகளாக ெமகப்படுத்துகிறது. 

கிரிப்னடாகாக்கஸ் நினயாஃபாரை்ன்ஸ், அஸ்சபரக்ிலஸ் ஃபுமினகடஸ், னகண்டிடா 

அல்பிகான்ஸ் ைற்றுை் னகண்டிடா ஆரிஸ் ஆகிய நான்கு பூஞ்மச னநாய்க்கிருமிகமளக் 

சகாண்ட 'முக்கியைான குழு' மிகவுை் ஆபத்தானது. 

னகாவிட் 

உள்ளிழுக்கக்கூடிய COVID-19 தடுப்பூசிமய சீனா தனது ைக்களுக்கு ெழங்கத் 

சதாடங்கியுள்ளது. ஷாங்காய் நகர நிரெ்ாகத்தின் கூற்றுப்படி, ஏற்கனனெ தடுப்பூசி 

னபாட்டெரக்ளுக்கு தடுப்பூசியின் இலெச பூஸ்டர ்னடாஸ் கிமடக்கிறது. இது உதடுகள் 

ெழியாக சுொசிக்கப்படுை் ஒரு மூடுபனிமயக் சகாண்டுள்ளது. 'ஊசி இல்லாத' 

தடுப்பூசிகள் பலவீனைான சுகாதார அமைப்புகமளக் சகாண்ட நாடுகளில் தடுப்பூசி 

விகிதங்கமள அதிகரிக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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ஆசியான் 

விெசாயை் ைற்றுை் ெனத்துமற சதாடரப்ான 7ெது ஆசியான்-இந்தியா அமைசச்ரக்ள் 

கூட்டை் ைத்திய விெசாய அமைசச்ர ்நனரந்திர சிங் னதாைர ்தமலமையில் நமடசபற்றது. 

ஆசியான்-இந்தியா உறவுகளின் 30ெது ஆண்டு விழாமெயுை் கூட்டத்தில் ெரனெற்றது. 

ஆசியான்-இந்தியா ஒத்துமழப்பின் (ஆண்டு 2021–2025) இமடக்கால சசயல் திட்டத்தின் 

கீழ் சசயல்பாடுகளின் முன்னனற்றை் ைதிப்பாய்வு சசய்யப்பட்டது. புருனன தாருஸ்ஸலாை், 

கை்னபாடியா, இந்னதானனசியா, லானொ பிடிஆர,் ைனலசியா, மியான்ைர,் பிலிப்மபன்ஸ், 

சிங்கப்பூர,் தாய்லாந்து ைற்றுை் வியட்நாை் ஆகிய நாடுகளின் விெசாய அமைசச்ரக்ளுை் 

கூட்டத்தில் பங்னகற்றனர.் 

ஐசிஏஓ 

சரெ்னதச சிவில் விைானப் னபாக்குெரத்து அமைப்பின் (ICAO) விைானப் னபாக்குெரத்துக் 

குழுவின் (ATC) தமலெராக டாக்டர ்சஷஃபாலி ெுனனொ நியமிக்கப்பட்டார.் 28 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா குழுவின் தமலெராக உள்ளது ைற்றுை் இந்தியா 

இதுெமர இரண்டு முமற ைட்டுனை ATC க்கு தமலமை தாங்கியுள்ளது. ஏடிசி என்பது ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயின் ஒரு சிறப்பு நிறுெனை் ைற்றுை் விைானப் னபாக்குெரத்து விஷயங்களில் 

கவுன்சிலின் ஆனலாசமன அமைப்பாகுை். 

IAF 

இஸ்னராவின் மூத்த விஞ்ஞானி டாக்டர.் ஏ.னக. அனில் குைார,் பாரிஸில் நமடசபற்ற அதன் 

ெருடாந்திர ைாநாட்டின் னபாது, சரெ்னதச விண்செளி சை்னைளனத்தின் (IAF) துமணத் 

தமலெராகத் னதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் சரெ்னதச விண்செளி கூட்டமைப்பு (IAF) 72 

நாடுகளில் 433 உறுப்பினரக்மளக் சகாண்ட உலகின் முன்னணி விண்செளி ஆனலாசமன 

அமைப்பாகுை். IAF அமைதியான னநாக்கங்களுக்காக விண்செளி ெளரச்ச்ிமய 

ஊக்குவிக்கிறது ைற்றுை் அறிவியல் தகெல்கமள பரப்புெமத ஆதரிக்கிறது. 

எனது அரசு 

ைத்தியப் பிரனதச னகடரின் 1998 னபட்ச ்ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ஆகாஷ் திரிபாதி, மின்னணு 

ைற்றுை் தகெல் சதாழில்நுட்ப அமைசச்கத்தின் MyGov, தமலமை நிரெ்ாக அதிகாரியாக 

(CEO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் துமண னதரத்ல் ஆமணயராக மூத்த அதிகாரி அெய் பாது 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் பல்னெறு னசமெகமள னசரந்்த 35 அரசு ஊழியரக்ள் பல்னெறு 

யூனியன் அரசு துமறகளில் இமண சசயலாளரக்ளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

உலக ொழ்விட தினை் 

உலக ொழ்விட தினை் அக்னடாபர ்முதல் திங்கள் அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது 

நகரப்்புற அக்னடாபர ்சதாடக்கத்மதக் குறிக்கிறது. இந்த ஆண்டு இது அக்னடாபர ்3 ஆை் 

னததி ெருகிறது ைற்றுை் 2022 ஆை் ஆண்டு உலக ொழ்விட தினை் 'இமடசெளிமய ைனதில் 

சகாள்ளுங்கள்' என்ற கருப்சபாருளின் கீழ் அனுசரிக்கப்படுகிறது. யாமரயுை் 

விட்டுவிடாதீரக்ள், பின்னால் எந்த இடதம்தயுை் விட்டுவிடாதீரக்ள். உலக ொழ்விட தினை் 

1986 ஆை் ஆண்டு சகன்யாவின் மநனராபியில் முதன்முதலில் 'தங்குமிடை் எனது உரிமை' 

என்ற கருப்சபாருளுடன் சகாண்டாடப்பட்டது. 

சடஸ்லா 

சடஸ்லா தமலமை நிரெ்ாக அதிகாரி எனலான் ைஸ்க், 'ஆப்டிைஸ்' என்ற சபயருமடய ஒரு 

முன்ைாதிரி ைனித உருெ னரானபாமெ ெழங்கினார,் இது சசயற்மக நுண்ணறிவு 
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சைன்சபாருள் ைற்றுை் சசன்சாரக்மள அதன் காரக்ளின் தன்னியக்க இயக்கி உதவி 

அை்சங்களுடன் பகிரந்்து சகாள்கிறது. ஆப்டிைஸ் னரானபா மில்லியன் கணக்கான 

அலகுகளில் செகுென உற்பத்திக்காக ெடிெமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2.3kWh னபட்டரி 

னபக்மகக் சகாண்டுள்ளது, சடஸ்லா SoC இல் இயங்குகிறது ைற்றுை் Wi-Fi ைற்றுை் LTE 

இமணப்மபக் சகாண்டுள்ளது. 

MSDE 

பயிற்சி இயக்குனரகை் (டிஜிடி) பாரதஸ்்கில்ஸ் ஃனபாரதம்த அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, 

புதிய அை்சை் திறன் கற்றெரக்ளுக்கான புத்தகங்கள், குறிப்புகள், வீடினயாக்கள், னகள்வி 

ெங்கி ஆகியெற்மறப் பகிர அனுைதிக்கிறது. இது DGT ஆல் உருொக்கப்பட்ட 

பாரதஸ்்கில்ஸ் கற்றல் தளத்தில் னசரக்்கப்பட்டுள்ளது. இது திறன் னைை்பாடு ைற்றுை் 

சதாழில் முமனனொர ்அமைசச்கத்தின் (MSDE) கீழ் உள்ள ஒரு உசச் அமைப்பாகுை். இது 

னதசிய அளவில் சதாழிற்பயிற்சி திட்டங்களுக்கு ஒருங்கிமணப்பதற்காக உள்ளது 

NSO 

னதசிய புள்ளியியல் அலுெலகை் (NSO), புள்ளியியல் ைற்றுை் திட்ட அைலாக்க அமைசச்கை், 

இந்தியாவின் னெமலொய்ப்புக் கண்னணாட்டை் குறிதத் சசய்திக்குறிப்மப 

செளியிடட்ுள்ளது. இந்த அறிக்மக சசப்டை்பர ்2017 முதல் ஆகஸ்ட் 2022 ெமரயிலான 

காலகட்டதம்த உள்ளடக்கியது. இது ஊழியரக்ளின் ெருங்கால மெப்பு நிதி (EPF) திட்டை், 

ஊழியரக்ளின் ைாநில காப்பீட்டுத் திட்டை் (ESI) ைற்றுை் னதசிய ஓய்வூதியத் திட்டை் (NPS) 

ஆகியெற்றின் சந்தாதாரரக்ளின் எண்ணிக்மக பற்றிய தகெல்கமளப் 

பயன்படுத்துகிறது. அறிக்மகயின்படி, 5,81,56,630 புதிய சந்தாதாரரக்ள் இபிஎஃப் 

திட்டத்தில் னசரந்்துள்ளனர.் 

'தட்டான்' 

நாசாவின் டிராகன்ஃபிமள னராட்னடாகிராஃப்ட் 2034 ஆை் ஆண்டில் சனியின் நிலவு 

மடட்டனில் உள்ள சசல்க் க்னரட்டர ்பகுதிமய அமடய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. காசினி 

விண்கலை் அதன் 13 ஆண்டுகளாக சனி அமைப்மப ஆய்வு சசய்த னபாது அப்பகுதியின் 

சில னரடார ்படங்கமள அனுப்பியுள்ளது. டிராகன்ஃபிமள செளிப்புற சூரிய குடுை்பத்தில் 

ஒரு உலகத்திற்கான முதல் பறக்குை் இயந்திரை் ஆகுை். 

சிை்சபக்ஸ் 

விசாகப்பட்டினத்தில் சிங்கப்பூர-்இந்தியா கடல்சார ்இருதரப்பு பயிற்சியில் (SIMBEX) 

இந்தியா ைற்றுை் சிங்கப்பூர ்கடற்பமடகள் பங்னகற்கின்றன. இந்திய கடற்பமட SIMBEX-

2022 இன் 29ெது பதிப்மப இரண்டு கட்டங்களாக நடத்துகிறது - விசாகப்பட்டினதத்ில் 

துமறமுகை் கட்டை் ைற்றுை் ெங்காள விரிகுடாவில் கடல் கட்டை். SIMBEX சதாடர ்பயிற்சிகள் 

1994 இல் சதாடங்கப்பட்டன, ஆரை்பத்தில் உடற்பயிற்சி லயன் கிங் என்று 

அமழக்கப்பட்டது. 

ெனதாதரா 

ெனதாதராவில் இந்திய விைானப்பமடக்கு னபாக்குெரத்து விைானங்கள் தயாரிக்குை் ெசதி 

ஏற்படுதத்ப்படுை் என அரசு அறிவித்துள்ளது. ஏரப்ஸ் டிஃசபன்ஸ் ைற்றுை் ஸ்னபஸ் எஸ்ஏ 

நிறுெனத்திடை் இருந்து ொங்கப்படுை் 56 சி–295 சைகாொட் னபாக்குெரத்து 

விைானங்களில் 40 விைானங்கள் ெனதாதராவில் உள்ள புதிய ெசதியில் தயாரிக்கப்படுை். 

OAG 
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ஏவினயஷன் அனலிட்டிக்ஸ் நிறுெனைான அதிகாரப்பூரெ் ஏரம்லன் மகடு (OAG) 

அறிக்மகயின்படி, இந்திரா காந்தி சரெ்னதச விைான நிமலயை், இருக்மக திறன் ைற்றுை் 

உள்நாட்டு ைற்றுை் சரெ்னதச விைானங்களின் அதிரச்ெண் ஆகியெற்றின் அடிப்பமடயில், 

தில்லி 10ெது பரபரப்பான விைான நிமலயைாகுை். அக்னடாபர ்2019 இல் அதன் 14ெது 

இடத்தில் இருந்து. அக்னடாபர ்2022 நிலெரப்படி உலகின் மிகவுை் பரபரப்பான விைான 

நிமலயை் ைாரட்்ஸ்ஃபீல்ட்-ொக்சன் அட்லாண்டா சரெ்னதச விைான நிமலயை் ஆகுை், இது 

47,47,367 இருக்மககளுக்கு னசமெ சசய்தது. துபாய் இன்டரன்நஷனல் இரண்டாெது 

இடத்மதயுை், னடாக்கினயா சரெ்னதச விைான நிமலயை் இரண்டாெது இடத்மதயுை் 

பிடித்துள்ளது. 

எஸ்.பி.ஐ 

காந்தி செயந்திமய முன்னிட்டு பாரத ஸ்னடட் ெங்கி 4ெது கட்ட ‘எஸ்பிஐ கிராை னசமெ’ 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. ைரியானா, குெராத், ைகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், தமிழ்நாடு 

ைற்றுை் னைற்கு ெங்கை் ஆகிய ைாநிலங்களில் உள்ள ஆரெ்முள்ள ைாெட்டங்களில் உள்ள 30 

சதாமலதூர கிராைங்கமள ததச்தடுப்பதாக ெங்கி அறிவித்துள்ளது. கல்வி, சுகாதாரை், 

ொழ்ொதாரை் ைற்றுை் உள்கட்டமைப்பு னபான்ற துமறகளில் ெங்கி தீவிரைாக 

தமலயிடுை். 

சத்ய நிஷ்தா 

இைாசச்லப் பிரனதச முதல்ெர ்செய் ராை் தாக்கூர,் ைாநில காெல்துமறக்கான 'சதய் 

நிஷ்தா' சசயலிமய துெக்கி மெதத்ார.் இந்த விண்ணப்பைானது, குற்றொளிகளின் 

தரவுதத்ளத்மத தயார ்சசய்யவுை், ைாெடட்த்தில் உள்ள பல்னெறு காெல் நிமலயங்களின் 

கீழ் நடக்குை் பல்னெறு குற்றங்கமள ஆய்வு சசய்யவுை் காெல்துமறக்கு உதவுை். இது 

புலை்சபயரந்்த சதாழிலாளரக்ள், செளிநாட்டெரக்ள் ைற்றுை் சந்னதகத்திற்குரிய நபர ்

பற்றிய தகெல்களின் தரவுத்தளைாகுை் 

காைன்செல்த் விமளயாட்டு 

காைன்செல்த் விமளயாட்டுக் கூட்டமைப்பு (CGF) ைற்றுை் காைன்செல்த் விமளயாட்டு 

ஆஸ்தினரலியா ஆகியமெ விக்னடாரியா 2026 CWGக்கான விமளயாட்டுத் திட்டதம்த 

செளியிட்டன. இது 20 விமளயாட்டுகமளயுை் 26 துமறகமளயுை் சகாண்டுள்ளது, இதில் 

ஒன்பது முழுமையாக ஒருங்கிமணந்த பாரா விமளயாட்டுகள் அடங்குை். பரம்ிங்காை் 

CWGயில் இருந்து சரச்ம்சக்குரிய ெமகயில் மகவிடப்பட்ட படப்பிடிப்பு, 

ஆஸ்தினரலியாவின் விக்னடாரியாவில் 2026 பதிப்பில் னசரக்்கப்பட்டுள்ளது. சமீபகாலைாக 

இந்தியாவின் ெலிமையான விமளயாட்டாக துப்பாக்கி சுடுதல் உள்ளது 

சரக்்கமர 

2021-22 ஆை் ஆண்டில், இந்தியா உலகின் மிகப்சபரிய சரக்்கமர உற்பத்தி ைற்றுை் 

நுகரன்ொர ்ைற்றுை் உலகின் இரண்டாெது சபரிய சரக்்கமர ஏற்றுைதியாளராக உள்ளது. 

சசப்டை்பர ்ைாதத்துடன் முடிெமடந்த 2021-22 சந்மதப்படுதத்ல் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

சரக்்கமர ஏற்றுைதி 57 சதவீதை் உயரந்்து 109.8 லட்சை் டன்னாக இருந்தது. இதன் மூலை் 

நாட்டிற்கு சுைார ்ரூ.40,000 னகாடி ைதிப்பிலான அந்நிய சசலாெணி ெரத்து ஏற்பட்டது. 

யுஎன்இபி 

"உமிழ்வு இமடசெளி அறிக்மக 2022: தி க்னளாசிங் விண்னடா" ஐக்கிய நாடுகளின் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்டதத்ால் (UNEP) செளியிடப்பட்டது. இந்தியாவின் தனிநபர ்கிரீன்ைவுஸ் 

ொயு செளினயற்றை் 2.4 tCO2e (டன் காரப்ன் மட ஆக்மசடு சைை்) இல் இருந்தது, இது 2020 
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இல் உலக சராசரியான 6.3 tCO2e ஐ விட மிகக் குமறொக உள்ளது. அசைரிக்கா அதிக அளவு 

14 tCO2e உமிழ்மெ அளித்தது, அமதத் சதாடரந்்து ரஷ்யாவில் 13 tCO2e ைற்றுை் CO297 இல். 

சீனா. 

உலக ெங்கி 

உலக ெங்கி, 'அக்னடாபர ்2022க்கான கைாடிட்டி ைாரக்்சகட் அவுட்லுக் அறிக்மக'மய 

சமீபத்தில் செளியிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின்படி, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 

உலகளாவிய எரிசக்தி விமலகள் குமறயுை், ஆனால் ெரலாற்று சராசரிமய விட 

அதிகைாக இருக்குை். 2023ல் எரிசக்தி விமல 11 சதவீதமுை், 2024ல் 12 சதவீதமுை் குமறயுை் 

என எதிரப்ாரக்்கப்படுெதாகவுை் அறிக்மக குறிப்பிட்டுள்ளது. 

கருடா 

இந்திய விைானப்பமட (IAF) ைற்றுை் பிசரஞ்சு ொன் ைற்றுை் விண்செளிப் பமட (FASF) 

ஆகியமெ னொதப்ூரில் உள்ள விைானப்பமட நிமலயத்தில் 'கருடா வில்' என்ற இருதரப்பு 

பயிற்சியில் பங்னகற்கின்றன. இந்தப் பயிற்சியில், IAF ஆனது Su–30 MKI, Rafale, LCA னதொஸ் 

ைற்றுை் ொகுொர ்னபார ்விைானங்கள் ைற்றுை் இலகுரக னபார ்சைலிகாப்டர ்(LCH) ைற்றுை் 

Mi-17 சைலிகாப்டரக்ளுடன் பங்னகற்கிறது. இது இருதரப்பு பயிற்சியின் ஏழாெது 

பதிப்பாகுை். 

இஸ்னரா 

சாட்காை் இண்டஸ்ட்ரி அனசாசினயஷன் (எஸ்ஐஏஐ இந்தியா) புது தில்லியில் மூன்று நாள் 

இந்திய விண்செளி காங்கிரஸ், ஐஎஸ்சி 2022 ஐ ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. ISC 2022 இன் 

கருப்சபாருள், 'அடுதத் தமலமுமற தகெல் சதாடரப்ு ைற்றுை் ெணிகங்களுக்கு இடத்மத 

னைை்படுத்துதல்' என்பதாகுை். இந்திய விண்செளி ஆராய்சச்ி நிறுெனை் (இஸ்னரா), 

பாதுகாப்பு அமைசச்கை், நிதி ஆனயாக், இன்-ஸ்னபஸ், நியூ ஸ்னபஸ் இந்தியா லிமிசடட் 

(என்எஸ்ஐஎல்) ைற்றுை் சதாமலதச்தாடரப்ுத் துமற ஆகியெற்றின் ஆதரவுடன் 30 

நாடுகமளச ்னசரந்்த னபசச்ாளரக்ள் பங்னகற்றனர.் 

எச.்எல்.டி.எை்.எை் 

பிரஸ்ஸல்ஸில் இடை்சபயரவ்ு ைற்றுை் இயக்கை் (HLDMM) பற்றிய 6ெது உயரந்ிமல 

உமரயாடலுக்கு இந்தியாவுை் ஐனராப்பிய ஒன்றியமுை் இமணந்து தமலமை தாங்கின. 

பாதுகாப்பான, ஒழுங்கான ைற்றுை் ெழக்கைான குடினயற்றதம்த னைை்படுத்துெது 

சதாடரப்ான பிரசச்ிமனகள் குறித்து னபசச்ு ொரத்்மத நடத்தப்பட்டது. 

பாரம்ெயாளரக்ளாக அமழக்கப்பட்ட பிரஸ்ஸல்ஸில் உள்ள EU உறுப்பு நாடுகளின் 

தூதரகப் பிரதிநிதிகள் HLDMM இல் கலந்து சகாண்டனர.் இந்தியாவுை் ஐனராப்பிய 

ஒன்றியமுை் தூதரக உறவுகளின் 60 ஆண்டுகமளக் சகாண்டாடுகின்றன. 

IFSCA 

சரெ்னதச நிதிச ்னசமெ மையங்கள் ஆமணயை் (IFSCA) 'நிமலயான நிதி சதாடரப்ான 

நிபுணரக்ளின் குழு'மெ அமைத்தது. சி.னக.மிஸ்ரா தமலமையில், இந்திய அரசின் 

முன்னாள் சசயலர,் அதன் இறுதி அறிக்மகமய ஐஎஃப்எஸ்சிஏ தமலெரிடை் 

சைரப்்பித்தார.் சில முக்கியைான பரிந்துமரகளில் தன்னாரெ் காரப்ன் சந்மதமய 

உருொக்குதல், ைாறுதல் பிமணப்புகளுக்கான கட்டமைப்பு, ஆபத்து நீக்குை் 

ெழிமுமறகமள சசயல்படுத்துதல் ைற்றுை் பசம்ச ஃபின்சடக்கிற்கான ஒழுங்குமுமற 

சாண்ட்பாக்மஸ னைை்படுத்துதல் ஆகியமெ அடங்குை். நிமலயான கடன் 

ெழங்குெதற்காக பிரத்னயக MSME தளதம்த அமைக்கவுை் குழு முன்சைாழிகிறது. 
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ECI 

இந்திய னதரத்ல் ஆமணயத்தின் னதசிய அமடயாளைாக நடிகர ்பங்கெ் திரிபாதி 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார ்

ECI உடன் இமணந்து ொக்காளரக்ளிமடனய விழிப்புணரம்ெ ஏற்படுத்துெதற்காக (ECI). 

2017 ஆை் ஆண்டு நியூட்டன் திமரப்படதத்ில், அதற்காக அெர ்

னதசிய விருமத சென்றார,் அெர ்CRPF அதிகாரியாக நடிதத்ார ்

சத்தீஸ்கர ்காடுகளில் னதரத்ல், னைாதல்கமள எதிரச்காண்டது 

ஐஎஸ்ஏ 

சரெ்னதச னசாலார ்கூட்டணியின் ஐந்தாெது சட்டசமப இந்தியாொல் அக்னடாபர ்17–20, 

2022 அன்று புது தில்லியில் நடத்தப்பட உள்ளது. ைத்திய மின்சாரை் ைற்றுை் புதிய ைற்றுை் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைசச்ர ்ஆர.்னக.சிங் ISA இன் ஐந்தாெது சட்டசமபக்கான 

திமரசச்ீமலமய செளியிட்டார.் ஐஎஸ்ஏ னபரமெயின் தமலெர ்பதவிமய இந்தியா 

சகாண்டுள்ளது. ஐந்தாெது சட்டைன்றை் மூன்று முக்கியைான பிரசச்ிமனகளில் ISA இன் 

முக்கிய முயற்சிகள் பற்றி விொதிக்குை்: ஆற்றல் அணுகல், ஆற்றல் பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

ஆற்றல் ைாற்றை். 

சாஸ்த்ரா ராைானுென் பரிசு 

2022 ஆை் ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா ராைானுென் பரிசு, அசைரிக்காவின் சபரக்்லியில் உள்ள 

கலினபாரன்ியா பல்கமலக்கழகத்தின் உதவிப் னபராசிரியரான யுன்கிங் டாங்கிற்கு 

ெழங்கப்படுை். பரிசுக் குழுவின் கூற்றுப்படி, விருது சபற்றெரின் பமடப்புகள் அதிநவீன 

நுட்பங்களின் குறிப்பிடத்தக்க கலமெமயக் காட்டுகின்றன. USD 10,000 -விருது சண்முகா 

கமல, அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்நுட்பை் ைற்றுை் ஆராய்சச்ி அகாடமி (SASTRA) 2005 இல் 

நிறுெப்பட்டது. இது ஆண்டுனதாறுை் 32 ெயது ைற்றுை் அதற்குக் குமறொன 

ெயதுமடயெரக்ளுக்கு ெழங்கப்படுகிறது, இது கணிதத் துமறயில் பங்களிக்கிறது. 

'SFURTI' 

SFURTI (பாரை்பரிய சதாழில்களின் ைறுசீரமைப்புக்கான நிதித ்திட்டை்) 2005 ஆை் ஆண்டில் 

ைத்திய MSME அமைசச்கதத்ால் சதாடங்கப்பட்டது. இது நாடு முழுெதுை் கிளஸ்டர ்

னைை்பாட்மட னைை்படுத்துெமத னநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. காதி ைற்றுை் கிராைத ்

சதாழில்கள் ஆமணயை் (KVIC) காதி ைற்றுை் கிராைத் சதாழில் தயாரிப்புகளுக்கான 

கிளஸ்டர ்னைை்பாட்மட னைை்படுத்துெதற்கான னநாடல் ஏசென்சி ஆகுை். ஆசாதி கா 

அை்ரித் ைனைாதச்மெ நிமனவுகூருை் ெமகயில், முதன்முமறயாக, டில்லி ைாட்டில் 

சமீபத்தில் SFURTI னைளா சகாண்டாடப்பட்டது. 
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