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G20 

20 நாடுகளின் குழுவைச ்சசரந்்த சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரிகள் இந்சதாசனசியாவின் பாலி 

தீவில் காலநிவல நடைடிக்வக மற்றும் உக்வரனில் சபாரின் உலகளாவிய தாக்கம் குறித்து 

சபசச்ுைாரத்வ்த நடத்தினர.் பருைநிவல மாற்றதவ்த எதிரத்்துப் சபாராடுைதற்கும், 

ைளரும் மற்றும் ைளரந்்த நாடுகளிவடசய இலக்குகவள ஒதத்ிவசப்பதற்கும் ஒை்வைாரு G20 

நாடுகளின் பங்களிப்வபச ்வசயல்படுத்துைது குறித்தும் அைரக்ள் விைாதிதத்னர.் 

ஐ.சி.எம்.ஆர ்

இந்திய மருத்துை ஆராய்சச்ி கவுன்சில் (ICMR) நாட்டில் பாம்பு கடித்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு, 

இறப்பு, சநாயுற்ற தன்வம மற்றும் சமூக வபாருளாதார சுவம குறிதத் ஆய்ைறிக்வகவய 

வைளியிடட்ுள்ளது. ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் ஒை்வைாரு ஆண்டும் பாம்புகள் 45,000 க்கும் 

அதிகமான மக்கவளக் வகால்கின்றன, பாதிக்கப்பட்டைரக்ளில் 30% சபர ்மட்டுசம 

மருத்துை சிகிசவ்ச வபற மருத்துைமவனகவள அவடகின்றனர.் இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 

46,900 சபர ்விஷப் பாம்புக்கடியால் உயிரிழக்கின்றனர.் 

வசபி 

இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிைரத்்தவன ைாரியம் (வசபி) இந்தியாவில் சமூக பங்குச ்

சந்வதவய (SSE) அறிமுகப்படுத்தும் கட்டவமப்வப அறிவித்துள்ளது. புதிய ைவக 

பரிமாற்றம் சமூக நிறுைனங்களுக்கு நிதி திரட்ட கூடுதல் ைழிவய ைழங்கும். பங்குச ்

சந்வதகளில் இலாப சநாக்கற்ற நிறுைனங்கவள SSE பட்டியலிடுகிறது மற்றும் 

அைரக்ளுக்கு மாற்று நிதி திரட்டும் ைழிவய ைழங்குகிறது. 

ைரி 

சதசிய புள்ளியியல் அலுைலகம் (NSO) வைளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தரவுகளின்படி, 

இந்தியப் வபாருளாதாரம் ஒரு ைருடத்தில் மிக விவரைான சைகத்தில் விரிைவடந்தது. இந்த 

நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் (ஏப்ரல்-ஜூன்) வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) 

13.5% அதிகரித்துள்ளது. இது ரிசரை்் ைங்கியின் 16.2% வபாருளாதார ைளரச்ச்ிவயக் 

காட்டிலும் குவறவு. FY23 முதல் காலாண்டில் (ஏப்ரல்-ஜூன்) GVA 12.7% ஆக உள்ளது. 

உறுப்பு தான தினம் 

உடல் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுதத் ஒை்வைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 

13ஆம் சததி உலக உறுப்பு தான தினமாக வகாண்டாடப்படுகிறது. உலவகங்கிலும் உள்ள 

மக்கள் எதிரவ்காள்ளும் முக்கிய பிரசச்ிவனகளில் உறுப்பு வசயலிழப்பும் ஒன்றாகும் 

என்பதால் இந்த நாள் உறுப்புகவள தானம் வசய்ய மக்கவள ஊக்குவிக்கிறது. ஒருைர ்18 

ையவத அவடந்த பிறகு உறுப்பு தானம் வசய்ய பதிவு வசய்யலாம்.\ 

சூப்பர ்கருடா கைசம் பாதுகாப்பு பயிற்சி 

அவமரிக்கா, இந்சதாசனசியா, ஆஸ்திசரலியா, ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய 

நாடுகவளச ்சசரந்்த 5000-க்கும் சமற்பட்ட வீரரக்ள் இந்சதாசனசியாவின் சுமத்ரா தீவில் 

நடந்த கூட்டுப் சபாரப்் பயிற்சியில் பங்சகற்றனர.் இந்சதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

ைளரந்்து ைரும் சீன கடல் நடைடிக்வககளுக்கு இவடசய இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. 2009 

ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்பட்ட இந்த பயிற்சியின் மிகப்வபரிய பதிப்பு இதுைாகும். 

இந்தியாவின் முதல் உப்பு நீர ்விளக்கு 
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மத்திய அவமசச்ர ்டாக்டர ்ஜிசதந்திர சிங், கடசலார ஆராய்சச்ிக் கப்பலான சாகர ்

அன்சைஷிகாவுக்கு விஜயம் வசய்த சபாது, இந்தியாவின் முதல் உப்பு நீர ்விளக்கு 

'சராஷ்னி'வய அறிமுகப்படுத்தினார.் எல்.ஈ.டி விளக்குகளுக்கு மின்சாரம் 

ைழங்குைதற்காக பிரத்சயகமாக ைடிைவமக்கப்பட்ட மின்முவனகளுக்கு இவடசயயான 

எலக்ட்சராவலட்டாக கடல்நீவரப் பயன்படுத்துகிறது. 

WHO 

உலக சுகாதார அவமப்பு (WHO) குரங்கு பாக்ஸ் வைரஸின் மாறுபாடுகளுக்கு புதிய 

வபயரக்வள அறிவித்துள்ளது, இது கலாசச்ார அல்லது சமூக குற்றங்கவள 

ஏற்படுத்துைவதத் தவிரக்்கிறது. நிபுணரக்ள் மத்திய ஆபிரிக்காவில் முன்னாள் காங்சகா 

சபசின் கிசளட் (மாறுபாடுகளின் குழு) கிசளட் I என்றும், முன்னாள் சமற்கு ஆப்பிரிக்க 

கிசளட் கிசளட் II என்றும் குறிப்பிடுைாரக்ள். இது இரண்டு துவணப்பிரிவுகவளக் 

வகாண்டுள்ளது, கிசளட் IIa மற்றும் கிசளட் IIb. 1958 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டசபாது குரங்கு பாக்ஸ் வைரஸ் என்று வபயரிடப்பட்டது. 

ராம்சீர ்தளங்கள் 

ராம்சார ்தளங்களின் பட்டியலில் இந்தியா சமலும் 11 சதுப்பு நிலங்கவள சசரத்்துள்ளதாக 

மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்ர ்பூசபந்தர ்யாதை் அறிவித்தார,் இது நாட்டின் வமாதத் 

எண்ணிக்வகவய 75 ஆகக் வகாண்டு ைந்துள்ளது. புதிய 11 தளங்களில் நான்கு 

தமிழ்நாட்டிலும், மூன்று ஒடிசாவிலும், இரண்டு ஜம்மு காஷ்மீரிலும், மற்றும் மத்திய 

பிரசதசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் தலா ஒன்று. 75 ராம்சர ்தளங்கள் நாட்டில் 1,326,677 

வெக்சடர ்பரப்பளவைக் வகாண்டுள்ளன. 

டிஎம்விஎஸ் 

தில்லி முதல்ைர ்அரவிந்த் சகஜ்ரிைால், 'வடல்லி மாடல் விரச்ச்ுைல் ஸ்கூல்' என்று 

அவழக்கப்படும் 'நாட்டின் முதல் வமய்நிகர ்பள்ளி'வயத் வதாடங்கினார,் இதில் இந்தியா 

முழுைதும் உள்ள மாணைரக்ள் 9 முதல் 12 ைகுப்புகளில் சசரக்்வகக்கு தகுதி வபறுைாரக்ள். 

டிஎம்விஎஸ் டில்லி பள்ளிக் கல்வி ைாரியத்துடன் இவணக்கப்படும். (DBSE) மற்றும் 

மாணைரக்ளிடமிருந்து கட்டணம் ைசூலிக்கப்படாது. ஸ்கூல்வநட் மற்றும் கூகுள் 

உருைாக்கிய பிரத்சயக தளத்தின் மூலம் ைகுப்புகள் நடதத்ப்படும் 

CERT IN 

மின்னணு மற்றும் தகைல் வதாழில்நுட்ப அவமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய கணினி 

அைசரநிவலப் பதிலளிப்புக் குழு (CERT–In), சிங்கப்பூரின் வசபர ்வசக்யூரிட்டி ஏவஜன்சி 

(CSA) உடன் இவணந்து, 13 நாடுகளுக்கான வசபர ்பாதுகாப்பு பயிற்சிவய வைற்றிகரமாக 

ைடிைவமத்து நடத்தியது. சதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் வசயலகத்தின் (NSCS) 

தவலவமயின் கீழ் இந்தியா தவலவமயிலான சரை்சதச எதிர ்ரான்சம்சைர ்முன்முயற்சி - 

பின்னவடவு பணிக்குழுவின் ஒரு பகுதியாக இது நடத்தப்பட்டது. இந்தப் பயிற்சியின் 

கருப்வபாருள் 'ரான்சம்சைர ்தாக்குதல்கவள எதிரவ்காள்ைதற்கான பிவணய 

பின்னவடவை உருைாக்குதல்' என்பதாகும். 

யுஏபிஏ 

என்சிஆரப்ி (சதசிய குற்ற ஆைணக் காப்பகம்) சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி, ஆந்திரப் 

பிரசதசத்தில் (29) அதிக சதசத்துசராக ைழக்குகள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. IPC பிரிவு 

124A இன் கீழ் நாட்டில் 2021 ஆம் ஆண்டில் சதசத்துசராகத்திற்காக 76 ைழக்குகள் பதிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளன. 2020 ஆம் ஆண்டில், ஆந்திரப் பிரசதச மாநிலத்தில் சதசத்துசராக 

http://www.pmias.in/


PM IAS SEP CA 2022 

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

ைழக்கு எதுவும் பதிவு வசய்யப்படவில்வல. சட்டவிசராத நடைடிக்வககள் (தடுப்பு) 

சட்டத்தின் (யுஏபிஏ) கீழ் 1,604 சபர ்வகது வசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

மிவகல் சகாரப்சச்சை் 

1985 முதல் 1991 ைவர முன்னாள் சசாவியத் யூனியனின் கவடசித் தவலைரான வமக்சகல் 

சகாரப்சச்சை், தனது 91ைது ையதில் காலமானார.் 1986ல், அவமரிக்கா மற்றும் சசாவியத் 

யூனியனிடம் உள்ள அவனத்து நீண்ட தூர ஏவுகவணகவளயும் அகற்ற சகாரப்சச்சை் ஒரு 

ைரலாற்று முன்வமாழிவை வசய்தார.் அது பனிப்சபாரின் முடிவின் ஆரம்பம். அைருக்கு 

1990 இல் அவமதிக்கான சநாபல் பரிசும் ைழங்கப்பட்டது. 

ஐ.சி.சஜ.எஸ் 

ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் சமலான தண்டவனயுடன் கூடிய குற்றங்களில் தடயவியல் 

ஆதாரங்கவள சசகரிப்பவத கட்டாயமாக்கிய நாட்டிசலசய முதல் சபாலீஸ் பவட என்ற 

வபருவமவய வடல்லி காைல்துவற வபற்றுள்ளது.✓இது தண்டவன விகிததவ்த 

அதிகரிக்கவும், குற்றவியல் நீதி அவமப்வப தடய அறிவியல் விசாரவணயுடன் 

ஒருங்கிவணக்கவும் வசய்யப்பட்டுள்ளது. தில்லி காைல்துவற குற்றவியல் நீதி அவமப்வப 

(ICJS) தடய அறிவியல் விசாரவணயுடன் ஒருங்கிவணத்துள்ளது மற்றும் அதன் 

அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க காந்திநகர ்சதசிய தடய அறிவியல் 

பல்கவலக்கழகத்துடன் (NFSU) ஒத்துவழத்தது. 

விருதுகள் 

2022 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினதவ்தவயாட்டி வமாதத்ம் 1,082 காைலரக்ளுக்கு காைல்துவற 

பதக்கங்கள் ைழங்கப்பட்டன. 347 காைலரக்ளுக்கு வீரத்திற்கான காைல் பதக்கம் 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீர ்காைல்துவறக்கு 108 பதக்கங்கள் ைழங்கப்பட்டன, 

இது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதசங்களில் அதிகம். மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

சத்தீஸ்கர ்ஆகிய மாநிலங்களும் 2022 ஆம் ஆண்டில் அதிக எண்ணிக்வகயிலான காைலர ்

பதக்கங்கவளப் வபற்றுள்ளன. 

ஐஎஸ்ஏ 

கியூபாவில் 1150 வமகாைாட் சசாலார ்திட்டத்வத அவமப்பதற்கான வடண்டவர கியூபா 

அரசாங்கத்துடன் இவணந்து சரை்சதச சசாலார ்கூட்டணி (ISA) முன்வைத்துள்ளது. 

திட்டத்வத அவமப்பதற்கான ஐஎஸ்ஏவின் திட்ட சமலாண்வம ஆசலாசகர ்அரசுக்கு 

வசாந்தமான என்டிபிசி. கியூபாவின் 2100 வமகாைாட் சசாலார ்திட்டங்கவள 

வசயல்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த திட்டம் உள்ளது. ISA இன் பரந்த சூரிய 

பூங்கா திட்டத்தில் இது முதன்வமயானது 

வில்லியம் சசமாய் அராப் ரூசடா 

கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் வகன்யாவின் துவண அதிபராக இருந்த வில்லியம் சசமாய் 

அராப் ரூசடா, அதிபர ்சதரத்லில் வைற்றி வபற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார.் ருசடா 50.49 

சதவீத ைாக்குகவளப் வபற்றதால் குவறந்த ைாக்கு வித்தியாசத்தில் வைற்றி வபற்றார.் 

கடும் சபாட்டி நிலவி ைருைதால், சட்டப் சபாராட்டம் நடக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

2017ல், முவறசகடுகள் நடந்ததாகக் கூறி, உசச் நீதிமன்றதத்ால், ஜனாதிபதி சதரத்ல் ரத்து 

வசய்யப்பட்டது. 

கீரன் வபால்லாரட்் 
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டி20 கிரிக்வகட்டில் 600 சபாட்டிகவள கடந்த முதல் வீரர ்என்ற வபருவமவய சமற்கிந்திய 

தீவுகள் அணியின் சகப்டன் கீரன் வபால்லாரட்் வபற்றார.் அைர ்ஏப்ரல் 2022 இல் சரை்சதச 

கிரிக்வகட்டில் இருந்து ஓய்வு வபறுைதாக அறிவித்தார.் சமீபதத்ில், ஆல்-ரவுண்டர ்டுவைன் 

பிராசைா டி20 கிரிக்வகட்டில் 600 விக்வகட்டுகவள வீழ்த்திய முதல் கிரிக்வகட் வீரர ்என்ற 

ைரலாற்வற எழுதினார.் 

கால்பந்து 

ஆசியாவின் பழவமயான கால்பந்து சபாட்டியான டுராண்ட் சகாப்வப ஆகஸ்ட் 16, 2022 

முதல் வதாடங்க உள்ளது. வதாடக்க ஆட்டம் வகால்கதத்ாவில் FC சகாைா மற்றும் முகமதின் 

SC அணிகளுக்கு இவடசய நவடவபறும். அதன் ைரலாற்றில் முதன்முவறயாக, சமற்கு 

ைங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் மணிப்பூர ்2022 துராண்ட் சகாப்வபவய நடத்துைதால், சபாட்டி 

பல நகரங்களில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியன் ஆயில் சபாட்டியின் தவலப்பு ஸ்பான்சராக 

உள்ளது மற்றும் டுராண்ட் சகாப்வப 2021 இன் முந்வதய பதிப்வப வைன்றது எஃப்சி 

சகாைா. 

நீல எண்சகாணம் 

வகாசச்ியில் உள்ள வகாசச்ி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் புதிய கடற்பவடக் வகாடிவய (வகாடி) 

பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி வைளியிட்டார.் இந்தியக் வகாடி வகாடியின் சமல் இடதுபுறத்தில் 

வைக்கப்பட்டுள்ளது, அசத சநரத்தில் சதசிய சின்னதவ்த உள்ளடக்கிய நீல எண்சகாண 

ைடிைம் ைலதுபுறத்தில் ஒரு நங்கூரத்தின் சமல் அமரந்்திருக்கிறது, இது உறுதிவய 

சித்தரிக்கிறது. எண்சகாண ைடிைம் எட்டு திவசகவள குறிக்கும் ைவகயில் 

ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ளது, இது இந்திய கடற்பவட மற்றும் பல திவசகவள அவடயும் 

தன்வமவய சித்தரிக்கிறது. அவதச ்சுற்றியுள்ள இரட்வட தங்க எல்வலகள் சத்ரபதி 

சிைாஜியால் ஈரக்்கப்பட்டவை. 

IMF கடன் 

சரை்சதச நாணய நிதியம் (IMF) இலங்வகக்கு 2.9 பில்லியன் அவமரிக்க வடாலர ்கடனுதவி 

ைழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 1948 இல் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர ்நாடு அதன் 

சமாசமான வபாருளாதார வநருக்கடிவய எதிரவ்காள்கிறது. நாட்டின் நிதி 

அவமசச்ராகவும் இருக்கும் இலங்வக ஜனாதிபதி விக்கிரமசிங்க தனது முதல் ைரவு 

வசலவுத் திட்டதவ்த சமரப்்பித்தார,் இது ைருைாவய அதிகரிப்பவதயும் பணவீக்கத்வத 

எதிரத்்துப் சபாராடுைவதயும் சநாக்கமாகக் வகாண்டது. 

ஸ்மாரட்் தீரவ்ுகள் சைால் மற்றும் உள்ளடக்கிய நகரங்கள் விருதுகள் 

வீடட்ுைசதி மற்றும் நகரப்்புற விைகாரங்களுக்கான அவமசச்ர ்ெரத்ீப் சிங் பூரி ஸ்மாரட்் 

வசால்யூஷன்ஸ் சசலஞ்ச ்& இன்க்ளூசிை் சிட்டிஸ் விருதுகள் 2022 ைழங்கினார.் அவை 

ஏப்ரல் 2022 இல் வதாடங்கப்பட்டன. இந்த விருதுகள் சதசிய நகரப்்புற விைகார நிறுைனம் 

(NIUA) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் (UN) முயற்சியாகும். மாற்றுத்திறனாளிகள் 

(PwD), வபண்கள், வபண்கள் மற்றும் முதியைரக்ள் எதிரவ்காள்ளும் நகர அளவிலான 

அணுகல் மற்றும் சசரக்்கும் சைால்கவள எதிரவ்காள்ள இந்தியா. 

HAL 

பாதுகாப்புக்கான அவமசச்ரவைக் குழு (CCS) சதஜாஸ் மாரக்்–2 திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. சதஜாஸ் மாரக்்–2 சபார ்விமானதவ்த ைடிைவமத்து சமம்படுதத் 6,500 சகாடி 

ரூபாய் ஒதுக்கீடு வசய்துள்ளது. இது ஹிந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் லிமிவடட் (HAL) 

நிறுைனதத்ால் தயாரிக்கப்பட்டது. உள்நாட்டு சதஜாஸ் இலகுரக சபார ்விமானத்தின் 
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(எல்சிஏ) சமம்பட்ட பதிப்பு, அதன் விமானம் மற்றும் சண்வட திறன்களில் வதாடரச்ச்ியான 

சசரத்த்ல்கவளக் வகாண்டிருக்கும். சதஜாஸ் 2.0 அதிக சக்தி ைாய்ந்த என்ஜின்கள் மற்றும் 

உள்நாட்டிசலசய உருைாக்கப்பட்ட ஆக்டிை் எலக்ட்ரானிக் ஸ்சகன்டு அசர (ஏஇஎஸ்ஏ) 

சரடார ்வபாருதத்ப்பட்டிருக்கும். 

EV சபட்டரி 

சாவல சபாக்குைரத்து மற்றும் வநடுஞ்சாவல அவமசச்கம் டாடா நரசிங்க ராை் 

தவலவமயில் ஒரு நிபுணர ்குழுவை அவமத்தது. அைர ்வெதராபாத்தில் உள்ள தூள் 

உசலாகம் மற்றும் புதிய வபாருடக்ளுக்கான சரை்சதச சமம்பட்ட ஆராய்சச்ி வமயத்தின் 

(ARCI) இயக்குநராக உள்ளார.் நிபுணர ்குழு அறிக்வகயின் பரிந்துவரகளின் 

அடிப்பவடயில், மின்கலங்கள் வதாடரப்ான கூடுதல் பாதுகாப்புத் சதவைகள், ஆன்-

சபாரட்ு சாரஜ்ர,் சபட்டரி சபக்கின் ைடிைவமப்பு, தீக்கு ைழிைகுக்கும் உள் வசல் ஷாரட்் 

சரக்்யூட் காரணமாக வைப்பப் பரைல் உள்ளிட்ட திருத்தங்கவள அவமசச்கம் 

வைளியிடட்ுள்ளது. 

SSIDBI 

இந்திய சிறு வதாழில்கள் சமம்பாட்டு ைங்கி (SIDBI) 6 மாநிலங்களின் 10 மாைட்டங்களில் 

300 ஸ்ைாைலம்பன் சிவல பள்ளிகவள அவமப்பதற்கான ஐந்தாம் கட்டத்வத 

வதாடங்கியுள்ளது. இது அதன் முதன்வம முயற்சியான ஸ்ைாைலம்பன் திட்டத்தின் கீழ் 

வதாடங்கப்பட்டது. இது சத்தீஸ்கர,் ெரியானா, சகாைா, புதுசச்சரி, ஜம்மு & காஷ்மீர ்

மற்றும் லடாக் ஆகிய மாநிலங்கவள உள்ளடக்கும், வதாழில் முவனசைார ்கலாசச்ாரத்வத 

(உத்யம் சச ஆசாதி) வதாடரும் சபாது வபண்கவள சுதந்திரமாக மாற்றும். 

IRDAI 

இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஒழுங்குமுவற மற்றும் சமம்பாட்டு ஆவணயம் (IRDAI) தனிநபரக்ள் 

மற்றும் நிறுைனங்கவள தன்னியக்க இறப்பு சகாரிக்வக தீரவ்ு, குவறப்பு மிஸ்-விற்பவன 

மற்றும் காப்பீடு வதாடரப்ான பிற துவறகளுக்கு வதாழில்நுட்பம் சாரந்்த புதுவமயான 

தீரவ்ுகவள உருைாக்க அவழப்பு விடுத்துள்ளது. இது 'பிமா மந்தன் 2022' என்ற அதன் முதல் 

செக்கத்தானின் ஒரு பகுதியாக 'காப்பீட்டில் புதுவம' என்ற கருப்வபாருளுடன் 

வதாடங்கப்பட்டது. 

NABFID 

ராஜ்கிரண் ராய் ஜி, சதசிய நிதியுதவி உள்கட்டவமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டிற்கான (NaBFID) 

நிரை்ாக இயக்குநராக (MD) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார,் ராஜ்கிரண் ராய் ஜிவய அதன் நிரை்ாக 

இயக்குநராக (MD) கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளாக நியமித்துள்ளார.் 2021 ஆம் ஆண்டில், 

இந்திய அரசு சக.வி.காமத்வத சமம்பாட்டு நிதி நிறுைனத்தின் (டிஎஃப்ஐ) தவலைராக 

நியமித்தது. உள்கட்டவமப்புத ்துவறயில் முதலீடுகவளத் திரட்டுைதற்கான 

நடைடிக்வககவளத் வதாடங்குைதற்கு அரசாங்கம் ரூ.20,000 சகாடிவய NaBFID-க்கு 

வசலுத்தியுள்ளது. 

UDAN 

சிவில் விமானப் சபாக்குைரத்து அவமசச்கத்தின் முதன்வமத் திட்டமான பிராந்திய 

இவணப்புத் திட்டமான UDAN (உசத சதஷ்கா ஆம் நாக்ரிக்) 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27 ஆம் 

சததி பிரதமரால் முதல் விமானதவ்த அறிமுகப்படுத்தியதில் இருந்து 5 ஆண்டுகவள 

வைற்றிகரமாக நிவறவு வசய்துள்ளது. இத்திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்21 ஆம் 

சததி வதாடங்கப்பட்டது. இது சமம்பட்ட விமானப் சபாக்குைரத்வத ைழங்குகிறது. அடுக்கு 
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II மற்றும் மூன்றாம் அடுக்கு நகரங்களில் உள்கட்டவமப்பு மற்றும் விமான இவணப்பு. 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், UDAN ஆனது நாட்டில் பிராந்திய விமான-இவணப்வப 

கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. 2014ல் 74 விமான நிவலயங்கள் வசயல்பட்டன. UDAN 

திட்டத்தின் காரணமாக இந்த எண்ணிக்வக தற்சபாது 141 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

NE ஒலிம்பிக்ஸ் 

சமகாலயாவில் 2ைது ைடகிழக்கு ஒலிம்பிக் சபாட்டிகள் அக்.30 முதல் நைம்பர ்6 ைவர 

ஷில்லாங்கில் நவடவபற உள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டு மணிப்பூரில் 12 பிரிவுகளுடன் முதல் 

விவளயாட்டுப் சபாட்டி நவடவபற்றது. சமகாலயா மாநிலத்தின் 50ைது ஆண்வடக் 

வகாண்டாடும் சபாது விவளயாட்டுப் சபாட்டிகள் நவடவபறுகின்றன. இந்த பதிப்பில், 

எடட்ு ைடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருந்து 4,000 பங்சகற்பாளரக்ள் 18 பிரிவுகளில் 

சபாட்டியிடுைாரக்ள். 

IMF 

✓சரை்சதச நாணய நிதியத்தின் (IMF) புள்ளிவிபரங்களின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டின் கவடசி 

காலாண்டில் ஐக்கிய இராசச்ியத்வத (யுசக) இந்தியா கடந்து ஐந்தாைது-வபரிய 

வபாருளாதாரமாக மாறியது. அவமரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் வஜரம்னி மட்டுசம 

இந்தியாவை விட முன்னணி நாடுகள். இருப்பினும், தனிநபர ்ைருமானத்தின் 

அடிப்பவடயில், ஒரு நாட்டில் ஒரு நபர ்எை்ைளவு பணம் சம்பாதிக்கிறார ்என்பவத 

அளவிடும் அளவீடாக, இந்தியா 190 நாடுகளில் 122 ைது இடதத்ில் உள்ளது. 

இரவு ைானம் சரணாலயம் 

அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துவற (டிஎஸ்டி) லடாக்கில் இந்தியாவின் முதல் 'இரவு 

ைான சரணாலயம்' அவமக்க நடைடிக்வக எடுத்துள்ளது, இது அடுத்த மூன்று 

மாதங்களுக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும். சாங்தாங் ைனவிலங்கு சரணாலயத்தின் ஒரு 

பகுதியாக லடாக்கின் ொன்சலயில் டாரக்் ஸ்வக ரிசரை்் அவமந்துள்ளது. இது 

இந்தியாவில் ஆஸ்ட்சரா சுற்றுலாவை சமம்படுத்தும். யூடி நிரை்ாகம், லடாக் தன்னாட்சி 

மவல சமம்பாட்டு கவுன்சில் (LAHDC) சல மற்றும் இந்திய ைானியற்பியல் நிறுைனம் (IIA) 

ஆகியைற்றுக்கு இவடசய ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் வகவயழுத்தானது. 

என்ஜிடி 

திடக்கழிவு மற்றும் திரைக் கழிவு சமலாண்வம விதிமுவறகவள மீறியதற்காக சமற்கு 

ைங்க அரசு ரூ.3,500 சகாடி இழப்பீடு ைழங்க சைண்டும் என சதசிய பசுவமத் தீரப்்பாயம் 

(என்ஜிடி) கூறியுள்ளது. ைங்காள அரசுக்கு தீரப்்பாயத்தின் மறுஆய்வு அல்லது உசச் 

நீதிமன்றத்வத நாடுைதற்கு விருப்பம் உள்ளது. மாநிலத்தில் திடக்கழிவு சமலாண்வமக்கு 

அரப்்பணிக்கப்பட்ட வதாவகவய இரண்டு மாதங்களுக்குள் வடபாசிட் வசய்யுமாறும், 

தவலவமச ்வசயலாளரின் அறிவுறுதத்ல்களின்படி அது வசயல்படும் என்றும் வபஞ்ச ்

அரவச சகட்டுக் வகாண்டுள்ளது. 

வதற்கு மண்டல கூட்டம் 

மத்திய உள்துவற அவமசச்ர ்அமித்ஷா தவலவமயில் 30ைது வதற்கு மண்டல கவுன்சில் 

கூட்டம் திருைனந்தபுரத்தில் நடந்தது. கூட்டத்தில், 26 பிரசவ்னகள் விைாதிக்கப்பட்டு, 9 

பிரசவ்னகளுக்கு தீரவ்ு காணப்பட்டு, 17 பிரசவ்னகள் சமலும் பரிசீலவனக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டன. மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தின் முக்கிய சநாக்கங்கள் மத்திய-மாநில 

தகராறுகள் மற்றும் பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூலம் மாநிலங்களுக்கு இவடசயயான 
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சமாதல்கள், மாநிலங்களுக்கு இவடசய பிராந்திய ஒத்துவழப்வப சமம்படுத்துதல் 

சபான்றவை. 

NALSA 

உசச் நீதிமன்றத்தின் இரண்டாைது மூத்த நீதிபதியான டி.ஒய்.சந்திரசூட், சதசிய சட்ட 

சசவைகள் ஆவணயத்தின் வசயல் தவலைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் ஜனாதிபதி 

திவரௌபதி முரம்ு, 1987 சட்டச ்சசவைகள் அதிகாரச ்சட்டம், 1987ன் கீழ் NALSA இன் நிரை்ாகத் 

தவலைராக நீதிபதி சந்திரசூட்வட நியமித்தார.் இந்தியத் தவலவம நீதிபதி NALSA இன் 

புரைலர.் 

நபாரட்ு 

சைளாண்வம மற்றும் கிராமப்புற சமம்பாட்டுக்கான சதசிய ைங்கியின் (நபாரட்ு) 

தவலைராக முகமது முஸ்தபாவை நிதிச ்சசவை நிறுைனங்கள் பணியகம் (FSIB) 

பரிந்துவரத்தது. இந்தப் பரிந்துவரயின் மீதான இறுதி முடிவு பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி 

தவலவமயிலான அவமசச்ரவையின் நியமனக் குழுைால் எடுக்கப்படும். நபாரட்ு என்பது 

இந்தியாவில் உள்ள பிராந்திய கிராமப்புற ைங்கிகள் மற்றும் உசச் கூட்டுறவு ைங்கிகளின் 

ஒட்டுவமாத்த ஒழுங்குமுவறக்கான உசச் ஒழுங்குமுவற அவமப்பாகும். 

ஸ்காட்லாந்து 

ஸ்காட்லாந்து, மாதவிடாய் கால வபாருடக்வள அவனைருக்கும் இலைசமாக ைழங்கும் 

உலகின் முதல் நாடாக மாறியுள்ளது. கால தயாரிப்புகள் சட்டதத்ின்படி, கவுன்சில்கள் 

மற்றும் கல்வி ைழங்குநரக்ள் மூலம் தயாரிப்புகள் விநிசயாகிக்கப்படும். 

சதவைப்படுபைரக்ளுக்கு டம்சபான்கள் மற்றும் சானிட்டரி சபட்கள் சபான்ற இலைச 

வபாருடக்வள ைழங்க சைண்டிய சட்டப்பூரை் கடவம இப்சபாது உள்ளூர ்அதிகாரிகளுக்கு 

உள்ளது. 

நமஸ்சத 

'நமஸ்சத' என்பது சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமசச்கத்தின் (MoSJE) மத்தியத் 

துவறத் திட்டமாகும், இது வீட்டுைசதி மற்றும் நகரப்்புற விைகார அவமசச்கத்தின் (MoHUA) 

கூட்டு முயற்சியாகும். இது நகரப்்புற இந்தியாவில் உள்ள துப்புரவுத் வதாழிலாளரக்ளின் 

பாதுகாப்வபயும் கண்ணியத்வதயும் உறுதிப்படுதத் முயல்கிறது, திறன் சமம்பாடு 

மற்றும் பாதுகாப்பு கியர ்மற்றும் இயந்திரங்கவள அணுகுைதன் மூலம் அைரக்ளின் 

வதாழில் பாதுகாப்வப சமம்படுத்துகிறது. 

வசயல்பாட்டு கல்வியறிவு 

மத்தியப் பிரசதசத்தின் பழங்குடியினர ்ஆதிக்கம் வசலுத்தும் மண்டலா பகுதி 

நாட்டிசலசய முதல் முழுவமயான 'வசயல்பாட்டு கல்வியறிவு' மாைட்டமாக மாறியுள்ளது. 

ஒரு நபர ்தனது வசாந்த வபயவர எழுதவும், இந்தியில் எண்ணவும் படிக்கவும் எழுதவும் 

முடியும் சபாது அைர ்வசயல்பாட்டு கல்வியறிவு என்று அவழக்கப்படுகிறார.் 2020 ஆம் 

ஆண்டில் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு கல்வி கற்பதற்காக இப்பகுதி ஒரு வபரிய 

பிரசச்ாரத்வத சமற்வகாண்டது 

'சிப் 4' 

'சிப் 4' சந்திப்பு என்பது அவமரிக்கா, வதைான், வதன் வகாரியா மற்றும் ஜப்பான் உள்ளிட்ட 

நான்கு சிப் உற்பத்தி நாடுகளின் கூட்டமாகும். இருப்பினும், 'சிப் 4' சந்திப்பு குறித்து தமக்கு 

அறிவிக்கப்படவில்வல என்று வதைான் அறிவித்தது. வதைான் ஒரு வபரிய குவறக்கடத்தி 
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உற்பத்தியாளர ்மற்றும் உலகின் மிகப்வபரிய ஒப்பந்த சிப் தயாரிப்பாளரின் 

தாயகமாகும். இந்தக் குழுைானது அவமரிக்க தவலவமயிலான முக்கிய வமக்சராசிப் 

உற்பத்தியாளரக்ளின் குழுைாகக் கூடியதாக விைரிக்கப்படுகிறது 

லிஸ் டிரஸ் 

ஐக்கிய இராசச்ியதத்ின் புதிய பிரதமராக கன்சரச்ைடிை் கட்சியின் தவலைர ்லிஸ் ட்ரஸ் 

நியமிக்கப்பட்டார.் 47 ையதான தவலைர,் ஜூவல மாதம் சபாரிஸ் ஜான்சன் ராஜினாமா 

வசய்த பின்னர,் ஆளும் கன்சரச்ைடிை் கட்சியின் உள் தவலவமப் சபாட்டியில் தனது 

சபாட்டியாளரான முன்னாள் நிதி மந்திரி ரிஷி சுனக்வக சதாற்கடித்தார.் வதரசா சம 

மற்றும் மாரக்வரட் தாட்சவரத் வதாடரந்்து இங்கிலாந்தின் மூன்றாைது வபண் பிரதமர ்

லிஸ் ட்ரஸ் ஆைார.் 

சதசிய விவளயாட்டுகள் 

அகமதாபாத்தில் நவடவபற்ற 36ைது சதசிய விவளயாட்டுப் சபாட்டிக்கான சின்னம் 

மற்றும் கீதத்வத மதத்ிய உள்துவற அவமசச்ர ்அமித் ஷா வதாடங்கி வைத்தார.் இந்த 

சின்னத்திற்கு குஜராத்தியில் குட்டி என்று வபாருள்படும் 'சைாஜ்' என்று 

வபயரிடப்பட்டுள்ளது. கீதத்தின் கருப்வபாருள் 'ஏக் பாரத் ஷ்சரஷ்ட பாரத்'. சதசிய 

விவளயாட்டுப் சபாட்டிகள் மாநிலத்தில் உள்ள ஆறு நகரங்களில் வசப்டம்பர ்29 முதல் 

அக்சடாபர ்12 ைவர நடத்தப்படும். 

மாநில அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப மாநாடு 

மாநில அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப (எஸ்&டி) அவமசச்ரக்ளின் குஜராத் அறிவியல் 

மாநாட்வட பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி அகமதாபாத்தில் உள்ள அறிவியல் நகரில் வதாடங்கி 

வைக்க உள்ளார.் இந்த மாநாட்டில், '2030க்குள் ஆர ்& டியில் தனியார ்துவற முதலீட்வட 

இரட்டிப்பாக்குதல்' என்ற கருப்வபாருளில் விைாதங்கள் இடம்வபறும். அவனத்து 

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதசங்கள் சதசிய STI வகாள்வகயின்படி தனிப்பட்ட STI 

வகாள்வகவய வைதத்ிருக்கும்படி சகட்கப்படும். 

சகன்சிசனா பசயா 

தியான்ஜிவன தளமாகக் வகாண்ட CanSino Biologics தயாரித்த சகாவிட்-19 தடுப்பூசியின் 

ஊசி இல்லாத, உள்ளிழுக்கும் பதிப்வப அங்கீகரித்த முதல் நாடு சீனா. பூஸ்டர ்

தடுப்பூசியாக அைசரகால பயன்பாட்டிற்காக CanSino இன் Ad5–nCoV ஐ சீனா 

அங்கீகரித்துள்ளது. உள்ளிழுக்கும் பதிப்பு வசல்லுலார ்சநாய் எதிரப்்பு சக்திவயத் 

தூண்டுகிறது மற்றும் தவசநார ்ஊசி இல்லாமல் பாதுகாப்வப அதிகரிக்க மியூசகாசல் 

சநாய் எதிரப்்பு சக்திவயத் தூண்டும். 

UNSC 

ஐநா வபாதுசவ்சயலாளர ்அன்சடானிசயா குட்டவரஸ், கிரக்ிஸ்தானின் முன்னாள் 

ஜனாதிபதிவய ஆப்கானிஸ்தானுக்கான தனது புதிய சிறப்புத ்தூதராக நியமித்தார.் 

கிரக்ிஸ்தானின் வைளியுறவு அவமசச்ராகவும் பணியாற்றிய சராசா ஒடுன்பசயைா, இந்த 

ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதவி விலகிய வடசபாரா லிசயான்ஸுக்குப் பதிலாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

தாஹி ெண்டி 

மகாராஷ்டிர முதல்ைர ்ஏக்நாத் ஷிண்சட, 'தாஹி-ெண்டி' ஆக அங்கீகரிக்கப்படும் என்று 

அறிவித்தார ்
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மாநிலத்தில் அதிகாரப்பூரை் விவளயாட்டு. இதில் பங்சகற்கும் 'சகாவிந்தா'களுக்கு 

விவளயாட்டு பிரிவின் கீழ் சைவல கிவடக்கும் 

சமலும் பங்சகற்பாளரக்ள் அவனைருக்கும் ₹10 லட்சம் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் ₹5 

காப்பீட்வட அரசு ைழங்கும் 

அைரக்ள் பகுதி ஊனமுற்றைரக்ளாக இருந்தால் லட்சங்கள். 'சகாபாலகலா' என்றும் 

அவழக்கப்படும் 'தாஹி-ெண்டி' என்பது ஏ 

வஜன்மாஷ்டமி பண்டிவகயின் சபாது நவடவபறும் சடங்கு. 

மாஸ்டரக்ாரட்ு 

மாஸ்டரக்ாரட்ு இந்திய சபட்மிண்டன் நடச்த்திரங்களான லக்்ஷயா வசன், கிடாம்பி 

ஸ்ரீகாந்த,் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிவரட்டி மற்றும் சிராக் வஷட்டி ஆகிசயாருடன் 

கூட்டுசசரந்்து அைரக்வள இந்தியாவில் பிராண்ட் தூதுைரக்ளாக நியமித்துள்ளது. தாமஸ் 

சகாப்வப 2022 மற்றும் பரம்ிங்காம் 2022 காமன்வைல்த் விவளயாட்டுகளில் வைற்றி 

வபறுபைரக்ள் இந்தியாவில் டிஜிட்டல் சபவமண்ட்டுகளின் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் 

ைசதி குறித்து விழிப்புணரவ்ை பரப்புைாரக்ள். 

சமடம் ஐயா 

'சமடம் சார'் என்பது இந்தியாவின் முதல் ஐந்து வபண் சபாலீஸ் அதிகாரிகளில் ஒருைரான 

மஞ்சரி ஜருெரின் சுயசரிவத. சிறந்த சசவைக்காக இந்திய அரசின் காைல்துவற 

பதக்கத்வதப் வபற்றைர.் 1976 இல் ஐபிஎஸ்ஸுக்குத் சதரந்்வதடுக்கப்பட்ட பீகார ்

மாநிலத்தின் முதல் வபண் சபாலீஸ் அதிகாரியும் ஆைார.் அைர ்CISF இன் சிறப்பு இயக்குநர ்

வஜனரலாக ஓய்வு வபற்றார,் சமலும் தற்சபாது டாடா கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் (TCS) 

ஆசலாசகராக உள்ளார.் 

பிரைாசி பாரதிய திைாஸ் 

17ைது பிரைாசி பாரதிய திைாஸ் 2023 அடுத்த ஆண்டு ஜனைரி மாதம் இந்தூரில் 

நவடவபறும் என்று இந்திய வைளியுறவு அவமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் 

ைளரச்ச்ியில் வைளிநாடு ைாழ் இந்தியரக்ளின் பங்களிப்வபக் குறிக்கும் ைவகயில் 

ஒை்வைாரு ஆண்டும் ஜனைரி 9ஆம் சததி பிரைாசி பாரதிய திைாஸ் 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 1915 ஆம் ஆண்டு இசத நாளில் மகாத்மா காந்தி 

வதன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்பியவதயும் இது 

நிவனவுபடுத்துகிறது. 

அக்ஷய் உரஜ்ா திைாஸ் 

ஒை்வைாரு ஆண்டும், ைளரச்ச்ி குறிதத் விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுத்த ஆகஸ்ட் 20 ஆம் சததி 

அக்ஷய் உரஜ்ா திைாஸாக அனுசரிக்கப்படுகிறது 

மற்றும் இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் திறவமயான பயன்பாடு. இந்த நாள் 

பிறந்த நாவளயும் நிவனவுகூருகிறது 

முன்னாள் பிரதமர ்ராஜீை் காந்தியின். இந்த தினதவ்த முதலில் முன்னாள் பிரதமர ்ஏற்பாடு 

வசய்தார ்

மன்சமாகன் சிங் 2004 இல் 

யுவனஸ்சகா ஜிஎன்எல்சி 
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வதலுங்கானாவிலிருந்து ைாரங்கல் மற்றும் சகரளாவில் இருந்து திருசச்ூர ்மற்றும் நிலம்பூர ்

ஆகியவை யுவனஸ்சகா உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் (ஜிஎன்எல்சி) சசரந்்துள்ளன. 44 

நாடுகவளச ்சசரந்்த 77 நகரங்கள் சமீபதத்ில் இந்த பட்டியலில் இவணந்துள்ளன, இதில் 

உலகம் முழுைதிலுமிருந்து 294 நகரங்கள் அடங்கும். உள்ளூர ்மட்டத்தில் தங்கள் 

சமூகங்கள் முழுைதும் ைாழ்நாள் முழுைதும் கற்றவல சமம்படுத்துைதற்கான அைரக்ளின் 

சிறந்த முயற்சிகவள அங்கீகரிப்பதற்காக நகரங்கள் சசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

EMC 

புசனயில் ரூ.500 சகாடி வசலவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சமனுஃசபக்சச்ரிங் கிளஸ்டருக்கு 

(இஎம்சி) அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மின்னணு மற்றும் தகைல் வதாழில்நுட்ப 

அவமசச்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் ரூ.2,000 சகாடி ைவர முதலீடுகவள 

ஈரக்்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இந்த வதாகுப்பு 297 ஏக்கர ்பரப்பளவில் 

அவமக்கப்படும். 

இந்திரா காந்தி வஷொரி சராஜ்கர ்உதத்ரைாத சயாஜனா 

இந்திரா காந்தி வஷொரி சராஜ்கர ்உதத்ிரைாத சயாஜனா என்ற வபயரிடப்பட்ட நகரப்்புற 

ஏவழகளுக்கான நாட்டின் முதல் சைவலைாய்ப்பு உத்தரைாதத் திட்டத்வத ராஜஸ்தான் 

வதாடங்க உள்ளது. 800 சகாடி பட்வஜட்டில் வசப்டம்பர ்9ஆம் சததி வதாடங்கவுள்ளது. இந்தத் 

திட்டம் நகரப்்புற ஏவழகளுக்கு, குறிப்பாக CO VID–19 வதாற்றுசநாய்களின் சபாது சைவல 

இழந்தைரக்ளுக்கு 100 நாட்களுக்கு உத்தரைாதமான சைவலைாய்ப்வப ைழங்குைவத 

சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

ISRO -ASA 

வபங்களூரு ஸ்சபஸ் எக்ஸ்சபாவில் இந்திய மற்றும் ஆஸ்திசரலிய விண்வைளி ஸ்டாரட்்-

அப்களுக்கு இவடசய ஆறு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்கள் வகவயழுத்தானது. இந்திய 

விண்வைளி ஆராய்சச்ி நிறுைனம் (ISRO) மற்றும் ஆஸ்திசரலிய விண்வைளி நிறுைனம் 

(ASA), இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் விண்வைளி 

வதாழில்நுட்ப சந்வதகவள உருைாக்க கூட்டாளியாக முடிவு வசய்துள்ளன. ASA என்பது 

ஆஸ்திசரலியாவின் ைணிக விண்வைளித ்துவறயின் ைளரச்ச்ிக்கு வபாறுப்பான ஒரு 

நிறுைனமாகும். 

PM ஸ்ரீ 

வரசிங் இந்தியா (PM-SHRI) சயாஜனாவுக்கான பிரதான் மந்திரி பள்ளிகவள பிரதமர ்

நசரந்திர சமாடி அறிவித்தார.் இத்திட்டதத்ின் கீழ், நாடு முழுைதும் உள்ள 14,500 பள்ளிகள் 

PM-SHRI பள்ளிகளாக தரம் உயரத்த்ப்படும். அைரக்ள் கல்விவய ைழங்குைதற்கான நவீன 

மற்றும் மாற்றும் முவறவயக் வகாண்டுள்ளனர.் PM SHRI பள்ளிகள் சதசிய கல்விக் 

வகாள்வக 2020 இன் அவனத்து கூறுகவளயும் காண்பிக்கும் 

குக்வரல் காடு 

லக்சனா மாைட்டம் குக்வரல் ைனப்பகுதியில் இரவு சநர சஃபாரி பூங்கா அவமக்க 

உத்தரபிரசதச அவமசச்ரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ைனப்பகுதியில் 

உள்ள 2,027 வெக்சடர ்காடுகளில் விலங்கியல் பூங்கா மற்றும் இரவு சபாரிவய 

அரசாங்கம் நிறுவும். சுற்றுசச்ூழல் சுற்றுலாவை சமம்படுத்தவும், சைவல ைாய்ப்புகவள 

அதிகரிக்கவும் உத்தரப்பிரசதச அரசு மாநிலத்தின் 56 மாைடட்ங்களில் 56 சுற்றுசச்ூழல் 

சுற்றுலா தளங்கவள அதன் ஒரு மாைட்டம், ஒசர இலக்கு திட்டத்தின் கீழ் அவடயாளம் 

கண்டுள்ளது. 
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BRO 

பாரட்ர ்சராடு ஆரக்வனசசஷன் (பிஆரஓ்) அருணாசச்ல பிரசதசத்தில் எஃகு கசடு 

சாவலவய முன்சனாடி திட்ட அடிப்பவடயில் அவமக்க திட்டமிட்டுள்ளது. கனமவழ 

மற்றும் கடினமான ைானிவல நிவலகவளத் தாங்கும் ஸ்டீல் ஸ்லாக் சாவல, BRO-வின் 

முதல் திட்டமாகும். இந்த சாவல திட்டம் ைடகிழக்கு இந்தியாவில் உள்ள மூசலாபாய 

இடங்கவள இவணக்க உதவும். 

எல்&டி 

இன்ஜினியரிங் நிறுைனமான லாரச்ன் & டூப்சரா (எல்&டி) குஜராத்தில் ெசிராவில் ஒரு 

புதிய பசுவம வெட்ரஜன் ஆவலவய இயக்கியது. நிறுைனம் பசவ்ச வெட்ரஜன் 

உற்பத்திக்காக இந்தியன் ஆயில் காரப்்பசரஷன் (IOC) மற்றும் ReNew Power உடன் கூட்டு 

முயற்சியில் வகவயழுத்திட்டது. இந்த ஆவல தினசரி 45 கிசலா பசவ்ச வெட்ரஜவன 

உற்பத்தி வசய்யும், இது நிறுைனத்தின் ெசிரா உற்பத்தி ைளாகத்தில் நுகரவ்ுக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

வசய்திகள் 

இந்தியாவின் மத்திய வைளியுறவுத்துவற அவமசச்ர ்வஜய்சங்கர,் பராகுசையில் மகாத்மா 

காந்தியின் மாரப்ளவு சிவலவய திறந்து வைத்தார.் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர ்

வதன் அவமரிக்க நாட்டின் சுதந்திர இயக்கம் வதாடங்கிய 'காசா டி லா 

இன்டிவபன்வடன்சியா' என்ற இடதவ்தயும் அைர ்பாரவ்ையிட்டார.் 

r ஷஹீத் பகத் சிங் 

பஞ்சாப் மற்றும் ெரியானா மாநிலங்கள் சண்டிகர ்சரை்சதச விமான நிவலயத்திற்கு 

ஷாஹீத-்இ- ஆசம் பகத் சிங்கின் வபயவர ைழங்க ஒப்புக்வகாண்டுள்ளன. சரை்சதச 

விமான நிவலயத்தின் வபயவர மாற்றுைதற்கு இரு மாநிலங்களும் பல தசாப்தங்களாகப் 

சபாராடி ைருகின்றன. முன்னதாக பஞ்சாப் விதான் சபா விமான நிவலயத்திற்கு 'ஷாஹீத-்

இ- ஆசம் சரத்ார ்பகத் சிங் சரை்சதச விமான நிவலயம், வமாொலி' என வபயரிட 

தீரம்ானம் நிவறசைற்றியது. ெரியானா விதான் சபாவில் 'சண்டிகர'் என்ற வபயவரப் 

பயன்படுத்தி முவனயத்தின் வபயவர மாற்றுைதற்கான தீரம்ானம் நிவறசைற்றப்பட்டது. 

CRZ 

ைனம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் காலநிவல மாற்றம் அவமசச்கம் சமீபத்தில் 

கரந்ாடகாவுக்கான புதிய கடசலார மண்டல சமலாண்வம திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. கரந்ாடகாவில் உள்ள சகால்ட்ஃபிஞ்ச ்நகரில் ரூ.3,800 சகாடி மதிப்பிலான 

பல்சைறு பணிகளுக்கு பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி அடிக்கல் நாட்டினார.் புதிய கடசலார 

ஒழுங்குமுவற மண்டலம் (CRZ) அறிவிப்பின்படி திட்டத்வத தயாரித்து ஒப்புதல் வபற்ற 

வதன்னிந்தியாவின் முதல் மாநிலம் மற்றும் நாட்டிசலசய இரண்டாைது மாநிலமாக 

கரந்ாடகா உள்ளது. 

வைளி கடன் 

நிதி அவமசச்கத்தின் வபாருளாதார விைகாரங்கள் துவறயில் உள்ள வைளிநாட்டுக் கடன் 

சமலாண்வமப் பிரிவு (EDMU) இந்தியாவின் வைளிநாட்டுக் கடன் 2021–22க்கான நிவல 

அறிக்வகயின் 28ைது பதிப்வப வைளியிட்டுள்ளது. 2022 மாரச் ்இறுதியில் 620.7 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலரக்ளாக இருந்த இந்தியாவின் வைளிநாட்டுக் கடன், 2021 மாரச் ்இறுதியில் 

573.7 பில்லியன் அவமரிக்க டாலரக்வள விட 8.2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதில் 53.2 
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சதவீதம் அவமரிக்க டாலரில் இருந்தசபாதும், இந்திய ரூபாயின் மதிப்புக் கடன், 31.2 

சதவீதம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது இரண்டாைது வபரியது. வமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் விகிதத்தில் வைளிநாட்டுக் கடன் ஒரு ைருடத்திற்கு முன்பு 21.2 சதவீதத்தில் 

இருந்து 2022 மாரச் ்இறுதியில் 19.9 சதவீதமாக குவறந்துள்ளது.✓வைளிநாட்டுக் 

கடனுக்கான விகிததத்ில் அந்நிய வசலாைணி வகயிருப்பு சற்று குவறந்து 97.8 சதவீதமாக 

உள்ளது.–மாரச் ்2022 ஒரு ைருடத்திற்கு முந்வதய 100.6 சதவீதத்வத விட. 499.1 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலரக்ள் என மதிப்பிடப்பட்ட நீண்ட காலக் கடன், 80.4 சதவீதத்தின் 

மிகப்வபரிய பகுதியாகும், அசத சமயம் குறுகிய காலக் கடன், 121.7 பில்லியன் அவமரிக்க 

டாலரக்ள், வமாத்ததத்ில் 19.6 சதவீதமாக இருந்தது. 

இந்தியாவின் சலுவக நிதி திட்டம் 

பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி மற்றும் பங்களாசதஷ் பிரதமர ்சஷக் ெசீனா ஆகிசயார ்

கூட்டாக வமத்ர ீசூப்பர ்அனல் மின் திட்டத்தின் அலகு-I ஐ வைளியிட்டனர,் இந்த திட்டம் 

இந்தியாவின் சலுவக நிதி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படுகிறது. இது பங்களாசதஷின் சதசிய 

கட்டத்திற்கு 1320 வமகாைாட்கவள சசரக்்கும். நீரை்ளம், ரயில்சை, அறிவியல் மற்றும் 

வதாழில்நுட்பம், விண்வைளி வதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட 7 ஒப்பந்தங்கள் 

பிரதமரக்ளிவடசய பரிமாறிக் வகாள்ளப்பட்டன 

DCGI 

18 ையதுக்கு சமற்பட்டைரக்ளுக்கு தவடவசய்யப்பட்ட அைசரகால பயன்பாட்டிற்கான 

நாட்டின் முதல் உள்-நாசல் சகாவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு இந்தியாவின் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு 

வஜனரல் (DCGI) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 'iNCOVACC' என்று வபயரிடப்பட்ட தடுப்பூசி பாரத் 

பசயாவடக் நிறுைனத்தால் உருைாக்கப்பட்டது, இது சீனாவில் CanSino Biologics 

தடுப்பூசிக்குப் பிறகு, ஒழுங்குமுவற அனுமதிவயப் வபற்ற உலகின் இரண்டாைது 

தடுப்பூசி ஆகும். iNCOVACC என்பது சிம்பன்சி அடிசனாவைரஸ் வைக்டாரட்ு மறுசீரவமப்பு 

நாசி தடுப்பூசி ஆகும். 

NCSC 

இந்தியாவின் சதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் வசயலகம் (NSCS) மற்றும் இங்கிலாந்து அரசு 

BAE அவமப்புகளுடன் இவணந்து 26 நாடுகளுக்கு வசபர ்பாதுகாப்பு பயிற்சிவய 

வைற்றிகரமாக நடதத்ின. சதசிய வசபர ்பாதுகாப்பு ஒருங்கிவணப்பாளர ்(NCSC) 

தவலவமயில் இந்தியாைால் நடத்தப்படும் சரை்சதச எதிர ்ரான்சம்சைர ்முன்முயற்சி- 

பின்னவடவு பணிக்குழுவின் ஒரு பகுதியாக இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

'வபண்கள் காைல்துவறயின் சதசிய மாநாடு 

ஹிமாசச்ல் காைல்துவறயுடன் இவணந்து சிம்லாவில் உள்துவற அவமசச்கம் (MHA) 

மற்றும் சபாலீஸ் ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாட்டு பணியகம் (BPRD) இரண்டு நாள் 

'வபண்கள் காைல்துவறயின் சதசிய மாநாடு' ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. இந்த மாநாட்டில் 

வபண் காைலரக்ளின் சாதவனகள் மற்றும் அைரக்ள் எதிரவ்காள்ளும் சைால்கள் குறித்து 

விைாதிக்கப்படும். ைளரந்்து ைரும் வதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் குற்றங்களின் 

அடிப்பவடயில் வபண்களின் புதிய பாதத்ிரங்கள் மற்றும் வபாறுப்புகள் குறித்தும் இது 

விைாதிக்கப்படும். 

MPX 

இந்திய கடற்பவடக்கும் ராயல் ஆஸ்திசரலிய கடற்பவடக்கும் இவடயிலான ைலுைான 

கடற்பவட-கப்பற்பவட இவணப்புகள் மற்றும் இயங்குநிவலவய மீண்டும் 
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உறுதிப்படுத்தும் பயிற்சியில் HMAS அன்சாக்குடன் INS சுசமதா பங்சகற்றார.் ஐஎன்எஸ் 

சுசமதா என்பது உள்நாட்டிசலசய தயாரிக்கப்பட்ட கடற்பவட கடல் சராந்துக் கப்பல் 

ஆகும். ஆசாதி கா அம்ரித் மசொத்சை் வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக அவனத்து 

கண்டங்களிலும் 'திரங்கா'வை ஏற்றுைதற்கான இந்திய கடற்பவடயின் முன்முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

ைறட்சி 

ஒரு மாத கால வைப்ப அவல மற்றும் குவறந்த மவழப்வபாழிவு ஆகியவை சீனாவின் மிக 

நீண்ட ைறடச்ிவய விவளவித்துள்ளது, நாட்டின் மிக நீளமான நதியான யாங்சியில். 

சடாங்டிங் ஏரி மற்றும் துவண நதிகள் சபான்ற ஏரிகள் ைறட்சியின் விவளைாக குவறந்து, 

ஆற்றுப்படுவககவள வைளிப்படுத்துகின்றன. குவறந்த ஆற்றின் நீரம்ட்டம் அப்பகுதியில் 

உள்ள நீர-்மின்சார நிவலயங்களின் ஆற்றவல உற்பத்தி வசய்யும் திறவனக் 

குவறத்துள்ளது. 

Ulchi சுதந்திரக் சகடயம் 

வதன் வகாரியாவும் அவமரிக்காவும் வதன் வகாரியாவில் 'உல்சச்ி ஃப்ரீடம் ஷீல்ட்' என்ற 

களப் பயிற்சிவய மீண்டும் வதாடங்குைதன் மூலம் பல ஆண்டுகளில் தங்கள் மிகப்வபரிய 

கூட்டு இராணுைப் பயிற்சிவயத் வதாடங்கின. இந்த ஆண்டு சகாவடக்கால பயிற்சியானது 

வதன் வகாரிய ஜனாதிபதி யூன் சுக்-சயால் அைரக்ளால் இந்த ஆண்டு Ulchi Freedom Shield 

என மறுவபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த களப் பயிற்சியின் சநாக்கம் ஒருங்கிவணந்த 

பயிற்சிகவள இயல்பாக்குைதாகும். 

சில்க் மாரக்் 

மத்திய ஜவுளித்துவற இவண அவமசச்ர ்தரஷ்னா ஜரச்தாஷ் புதுதில்லியில் சில்க் மாரக்் 

எக்ஸ்சபாவை வதாடங்கி வைத்தார.் ஜவுளி அவமசச்கத்தின் மத்திய பட்டு ைாரியத்தின் 

கீழ் உள்ள இந்திய சில்க் மாரக்் அவமப்பு இந்த கண்காட்சிவய ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. 

சில்க் மாரக்் என்பது தரம் உறுதி வசய்யும் சலபிள் ஆகும், இது தயாரிப்பு தூய்வமயான 

இயற்வக பட்டால் ஆனது என்பவத தீரம்ானிக்க அரசாங்கத்தால் வதாடங்கப்பட்டது. 

காசசநாய் 

இந்திய ஜனாதிபதி திவரௌபதி முரம்ு பிரதான் மந்திரி டிபி முக்த் பாரத் அபியான் 'நி–சக்ஷ 

2.0' சபாரட்்டவல வதாடங்க உள்ளார.் மதத்ிய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமசச்கம் 

2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் காசசநாவய ஒழிக்க இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது. நிக்ஷய் 2.0 என்பது 

காசசநாயால் பாதிக்கப்பட்டைரக்ளுக்கு சமூக ஆதரவை ைழங்கும் டிஜிட்டல் தளமாகும். 

இது காசசநாயாளிகளின் சிகிசவ்ச விவளவுகவள சமம்படுதத் கூடுதல் சநாயாளி 

ஆதரவை ைழங்குகிறது. 

புதுவம சபனா 

தமிழக அரசு, 'புதுவம வபன் திட்டம்' எனப்படும், மூைலூர ்ராமாமிரத்ம் அம்வமயார ்

உயரக்ல்வி உறுதி திட்டத்வத துைக்கியது. இளங்கவலப் பட்டம், டிப்ளசமா, ஐடிஐ அல்லது 

சைறு ஏசதனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட படிப்வபத் வதாடர, வபண் மாணைரக்ளுக்கு 

மாதந்சதாறும் ரூ.1,000 உதவிதவ்தாவக ைழங்குகிறது. அரசுப் பள்ளிகளில் 6-ஆம் ைகுப்பு 

முதல் 12-ஆம் ைகுப்பு ைவர படித்தைரக்ள் இந்த நிதியுதவி வபறத் தகுதியுவடயைரக்ள் 

கதி சக்தி 
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பிரதமர ்கதி சக்தி திட்டத்திற்காக ரயில்சை நிலத்வத நீண்ட கால குத்தவகக்கு 

ைழங்குைதற்கான வகாள்வகக்கு மத்திய அவமசச்ரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்சபாது 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு நிலம் குத்தவகவய 35 ஆண்டுகள் ைவர ைழங்க புதிய வகாள்வக 

ைழிைவக வசய்யும். புதிய வகாள்வகயானது உள்கட்டவமப்பு மற்றும் அதிக சரக்கு 

வடரம்ினல்கவள சமம்படுத்த உதவும். சமலும் நில குத்தவக கட்டணதவ்த 6 சதவீதத்தில் 

இருந்து 1.5 சதவீதமாக குவறத்துள்ளது. 

ஹிமாலயா திை்ைாஸ் 

இமயமவல சுற்றுசச்ூழவலயும் பிராந்தியத்வதயும் பாதுகாக்கும் சநாக்கத்துடன் 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இமயமவல திைாஸ் ஒை்வைாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்9 ஆம் 

சததி வகாண்டாடப்படுகிறது. இது 2015 ஆம் ஆண்டில் மாநிலதத்ின் அப்சபாவதய 

முதல்ைரால் அதிகாரப்பூரை்மாக இமயமவல தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 2014 ஆம் 

ஆண்டில், அப்சபாவதய முதல்ைர ்ெரிஷ் ராைத், இமயமவல சுற்றுசச்ூழல் 

அவமப்புகவளப் பாதுகாப்பதற்கான வசய்திவயப் பரப்புைதற்காக வசப்டம்பர ்9 ஆம் 

சததிவய 'ஹிமாலய திைாஸ்' என்று அதிகாரப்பூரை்மாக அறிவித்தார.் 

FTX 

17-ையது-ையது இந்திய சதுரங்கப் பிரமாண்டமான ஆர.் பிரக்னாநந்தா தனது 

ைாழ்க்வகயில் நாரச்ை ஜாம்பைான் சமக்னஸ் காரல்்சனுக்கு எதிராக மூன்றாைது 

வதாடரச்ச்ியான வைற்றிவயப் பதிவு வசய்தார.் FTX கிரிப்சடா சகாப்வபயில் தனது இறுதிப் 

சபாட்டியில் 5- முவற உலக வசஸ் சாம்பியவன சதாற்கடித்தார ்பிரக்ஞானந்தா. காரல்்சன் 

FTX கிரிப்சடா சகாப்வபவய வைன்றார,் அசத சநரத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர ்

இரண்டாைது இடதவ்தப் பிடித்தார.் 

'மிதிலா மகானா 

விைசாயிகள் தங்கள் விவளவபாருடக்ளுக்கு அதிகபட்ச விவலவயப் வபற உதவும் 

ைவகயில், 'மிதிலா மக்கானா' என்ற நிறுைனத்திற்கு அரசாங்கம் சமீபத்தில் புவிசார ்

குறியீடு (ஜிஐ) ைழங்கியுள்ளது. இதன் தாைரவியல் வபயர ்'Euryale Ferox Salisb' மற்றும் இது 

ஒரு சிறப்பு ைவக நீரை்ாழ் நரி நட்டு ஆகும். மிதிலா மக்கானா பீகாரின் மிதிலா 

பகுதியிலும் சநபாளத்தின் சில பகுதிகளிலும் பயிரிடப்படுகிறது. பாகல்பூரின் ஜரத்ாலு 

மாம்பழம், கதரன்ி தான் (அரிசி), நைாடாவின் மாகாய் பான் மற்றும் முசாபரப்ூரின் ஷாஹி 

லிசச்ிக்குப் பிறகு பீகாரில் இருந்து ைரும் ஐந்தாைது தயாரிப்பு இதுைாகும். 

யுஎன்எஸ்ஜி 

ஐநா வபாதுசவ்சயலாளர ்அன்சடானிசயா குட்வடவரஸ், இந்திய மூத்த அதிகாரி அல்சகஷ் 

குமார ்சரம்ாவை இவணய ஆளுவம மன்றத்தின் (IGF) தவலவமத்துை குழுவின் 

வதாடக்கத்தில் நியமித்துள்ளார.் உலவகங்கிலும் இருந்து சதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 10 

புகழ்வபற்ற டிஜிட்டல் ஆளுவம நிபுணரக்ளில் அைரும் ஒருைர.் அைர ்ராஜஸ்தாவன 

சசரந்்த 1990 சபட்ச ்ஐஏஎஸ் அதிகாரி மற்றும் அவமசச்ரவை வசயலகத்தில் முன்னாள் 

வசயலாளராக உள்ளார.் அைர ்இதற்கு முன்னர ்UNDP யில் நகரப்்புற சமம்பாடு மற்றும் 

ைறுவம ஒழிப்புக்கான சதசிய திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றியுள்ளார.் 

சதசிய குடும்ப சுகாதார ஆய்வு 2019 

ப்யூ ஆராய்சச்ி வமயத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் பிறக்கும் சபாது பாலின 

விகிதம், ஒை்வைாரு 100 ஆண் குழந்வதகளுக்குப் பிறக்கும் வபண் குழந்வதகளின் 

எண்ணிக்வக, சற்று சீராக உள்ளது. 2015-'16ல் 100 சிறுமிகளுக்கு 109 ஆண் குழந்வதகளாக 
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இருந்த பாலின விகிதம், 2019-'21ல் 100 சிறுமிகளுக்கு 108 ஆண்களாக குவறந்துள்ளது என்று 

சதசிய குடும்ப சுகாதார கணக்வகடுப்பு 2019-'21-ன் தரவு காட்டுகிறது. இந்தியாவில் 

'காணாமல் சபாகும்' வபண் குழந்வதகளின் சராசரி ஆண்டு எண்ணிக்வக 2010 இல் சுமார ்

4.8 லட்சத்திலிருந்து 2019 இல் 4.1 லட்சமாகக் குவறந்துள்ளது. 

CBGG 

பஞ்சாபின் சங்ரூர ்மாைட்டத்தில் ஆசியாவின் மிகப்வபரிய சுருக்கப்பட்ட உயிரை்ாயு (CBG) 

ஆவல சமீபத்தில் ைணிக உற்பத்திவயத ்வதாடங்கியது. இந்தியன் ஆயில் காரப்்பசரஷன் 

லிமிவடட் (ஐஓசிஎல்) விற்பவன நிவலயதத்ிற்கு பசயா-சகஸ் ைழங்கப்படுகிறது. பஞ்சாப் 

எரிசக்தி சமம்பாட்டு நிறுைனம், வநல் வைக்சகால் மற்றும் மற்ற விைசாய எசச்ங்கவள 

அடிப்பவடயாகக் வகாண்டு 42 கூடுதல் CBG திட்டங்கவள ஒதுக்கியுள்ளது. 

AI உசச்ிமாநாடு 

சவூதி அசரபியா இந்த ஆண்டு வசப்டம்பரில் உலகளாவிய AI உசச்ிமாநாட்டின் 

இரண்டாைது பதிப்வப, 'மனிதகுலத்தின் நன்வமக்கான வசயற்வக நுண்ணறிவு' என்ற 

கருப்வபாருளின் கீழ் ஏற்பாடு வசய்ய உள்ளது. ைரவிருக்கும் நிகழ்வில் உலவகங்கிலும் 

உள்ள அரசு நிறுைனங்கள் மற்றும் முக்கிய வதாழில்நுட்ப நிறுைனங்களின் ைல்லுநரக்ள் 

பங்சகற்பாரக்ள். தற்சபாவதய சைால்களுக்கு தீரவ்ு காண்பது மற்றும் AI 

வதாழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்வட அதிகப்படுத்துைது சபான்ற பல தவலப்புகவள இது 

விைாதிக்கும். 

UNDP தரைரிவச 

2021 மனித ைளரச்ச்ிக் குறியீட்டில் (HDI) 191 நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் இந்தியா 

132ைது இடதவ்தப் பிடித்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் ைளரச்ச்ித் திட்டத்தின் (UNDP) 

அறிக்வகயின்படி, ஆயுட்காலம் வீழ்சச்ியவடைதால் நாட்டின் வசயல்திறன் அதன் 

முந்வதய நிவலயில் இருந்து சரிந்துள்ளது. 2020 அறிக்வகயில், 189 நாடுகள் மற்றும் 

பிரசதசங்களில் இந்தியா 131ைது இடத்தில் இருந்தது. 

டயமண்ட் லீக் சாம்பியன் 

நீரஜ் சசாப்ரா 88.44 மீட்டர ்தூரம் எறிந்து, இந்தியாவிலிருந்து முதல் டயமண்ட் டிராபி 

வைன்றதன் மூலம் ைரலாறு பவடதத்ார.் சசாப்ரா இதற்கு முன்பு 89.08-மீட்டர ்தூரம் எறிந்து 

வலாசசன் டயமண்ட் லீக்வக வைன்றிருந்தார.் ஜூவல மாதம் நடந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டியில் அைர ்பாசைா நூரம்ி விவளயாட்டுப் சபாட்டியில் 89.30 மீட்டர ்தூரம் எறிந்து 

ைரலாற்றுச ்சிறப்புமிக்க வைள்ளிப் பதக்கத்வத வைன்றார.் 

பணக்கார இந்தியர ்

பாரச்ச்ூன் இந்தியாவின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 'இந்தியாவின் பணக்காரரக்ள்' 

பட்டியலின் படி, வகௌதம் அதானி 10.29 டிரில்லியன் வசாத்துக்களுடன் முதலிடத்தில் 

உள்ளார.் இந்தியாவில் உள்ள 142 பில்லியனரக்ளின் வசாத்து மதிப்பு 832 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலரக்ள் (ரூ. 66.36 டிரில்லியன்) ஆகும். ஃசபாரப்்ஸ் நிகழ்சநர பில்லியனரக்ள் 

பட்டியலின்படி, ஆசியாவின் மிகப் வபரிய பணக்காரரான வகௌதம் அதானி சமீபத்தில் 

அசமசான் நிறுைனர ்வஜஃப் வபசசாவஸ முந்தி உலகின் மூன்றாைது பணக்காரர ்ஆனார.் 

MRSSA 

சமகாலயா அரசு, 'சமகாலயா குடியிருப்பாளரக்ள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச ்சட்டம் 

(MRSSA)' என்ற பல்சநாக்கு ஆன்வலன் சபாரட்்டவல அறிமுகப்படுத்தியது. டிஜிட்டல் 
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மயமாக்கல் வசயல்முவற சமகாலயா முழுைதும் 6,000 க்கும் சமற்பட்ட கிராமங்கள் 

மற்றும் உள்ளாட்சிகவள ஆன்வலன் அவமப்புடன் இவணக்கும். இது 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்வப உறுதி வசய்ைவத சநாக்கமாகக் 

வகாண்டது, பல அரசாங்க சசவைகவள சிறப்பாக ைழங்குைதற்காக உளவுத்துவற 

உள்ளடீுகவள சசகரிக்கிறது. 

கல்வி நகரம் 

உத்தரபிரசதச மாநிலத்தில் கல்வி நகரதவ்த உருைாக்க உள்ளதாக அம்மாநில அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இந்த நடைடிக்வக இவளஞரக்ளுக்கு உயரத்ர கல்விவய ைழங்குைசதாடு, 

ஒசர இடத்தில் பலவிதமான வதாழில்முவற திறன்களுடன் அைரக்வள 

சித்தப்படுத்துகிறது. மாணைரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கு தங்குமிடம் மற்றும் இதர 

ைசதிகவளயும் இது ைழங்கும். 

ஆசியாவின் மிகப்வபரிய தனியார ்மருத்துைமவன 

ெரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத்தில் அமிரத்ா மருத்துைமவனவய பிரதமர ்நசரந்திர 

சமாடி திறந்து வைதத்ார.் இது மாதா அமிரத்ானந்தமயி மடதத்ின் நிதியுதவியுடன் ஆறு 

ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டது. 81 சிறப்புகவளக் வகாண்ட இந்த மருத்துைமவன கட்டி 

முடிக்கப்படும்சபாது, நாடு மற்றும் ஆசியாவிசலசய மிகப் வபரிய தனியார ்

மருத்துைமவனயாகக் கூறப்பட்டது. இது ஒரு பிரத்சயக ஏழு-அடுக்கு ஆராய்சச்ி வதாகுதி 

மற்றும் எடட்ு சிறந்த வமயங்கவளக் வகாண்டுள்ளது 

'வசலிட்டால்' 

ஐஐடி குைொத்தி ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அல்ட்ராசவுண்ட் உதவியுடனான வநாதிதத்ல் 

முவறவய உருைாக்கி, 'வசலிட்டால்' என்ற சரக்்கவர மாற்றீட்வட உருைாக்கியுள்ளனர.் 

கரும்புகவள நசுக்கிய பின் எஞ்சியிருக்கும் கரும்பு பாக்கிலிருந்து இது உருைாக்கப்பட்டது. 

தயாரிப்பு இரசாயன வதாகுப்பு முவறகளின் ைரம்புகள் மற்றும் பாரம்பரிய வநாதித்தல் 

முவறயுடன் வதாடரப்ுவடய சநர தாமதங்கவளயும் சமாளிக்கிறது. இது நீரிழிவு எதிரப்்பு 

மற்றும் ஒவபசசாவஜனிக் எதிரப்்பு விவளவுகவளயும் வகாண்டுள்ளது. 

'காலணி மற்றும் சதால் வபாருடக்ள் வகாள்வக 2022' 

தமிழ்நாடு தனது பாதணிகள் மற்றும் சதால் தயாரிப்புக் வகாள்வக 2022ஐ காலணி மற்றும் 

சதால் துவற மாநாட்டில் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. சதசிய சதால் உற்பத்தியில் 26 

சதவீதமும், ஏற்றுமதியில் 48 சதவீதமும் மாநிலம் ைகிக்கிறது. இந்தக் வகாள்வகயானது 

காலணி மற்றும் சதால் வபாருடக்ள் (FLP) உற்பத்திக்கான சிறப்புப் வபாதிவயயும் FLP 

ைடிைவமப்பு ஸ்டுடிசயாக்களுக்கான ஊக்கதவ்தாவகவயயும் ைழங்கும். 

ராணிப்சபட்வடயில் 400 சகாடி மதிப்பிலான வமகா காலணி உற்பத்தி பூங்காவிற்கு 

முதல்ைர ்மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

புதிய இந்தியா 

✓முன்னாள் துவண ஜனாதிபதி வைங்வகயா நாயுடு 'புதிய இந்தியா: சதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 

எழுத்துகள் 2014-19 என்ற புதத்கதவ்த வைளியிட்டார.் 2014 முதல் 2019 ைவர இந்திய 

அரசின் நிதி மற்றும் காரப்்பசரட் விைகார அவமசச்ராக பணியாற்றிய அருண் வஜட்லி 

எழுதிய கட்டுவரகள் இதில் உள்ளன. பாஜக தவலைரின் மூன்றாைது நிவனவு நாளில் 

வதாடங்கப்பட்டது. 

யுவனஸ்சகா அவமதி விவல 
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சஜரம்ன் சான்சிலர ்ஏஞ்சலா சமரக்்வகல், அகதிகவள ைரசைற்கும் முயற்சிகவள பாராட்டி 

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான யுவனஸ்சகா அவமதிப் பரிவசப் வபற்றார.் 2015 ஆம் ஆண்டில் 1.2 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான புலம்வபயரந்்சதாவர, குறிப்பாக சிரியா, ஈராக், 

ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் எரித்திரியாவைச ்சசரந்்தைரக்வள ைரசைற்கும் 'வதரியமான' 

முடிவிற்காக ஃவபலிக்ஸ் ெூப்ெவுட்–பாய்க்னி–யுவனஸ்சகா அவமதிப் பரிவசப் 

வபற்றார.் 

MNRE 

முதல் EU-இந்தியா பசுவம வெட்ரஜன் மன்றம் ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் 

மற்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அவமசச்கத்தால் கூட்டாக ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டது. இது இந்திய வதாழில் கூட்டவமப்பு (CII) மற்றும் வெட்ரஜன் 

ஐசராப்பாவின் ஒத்துவழப்புடன் வதாடங்கப்பட்டது. வெட்ரஜன் மற்றும் சரை்சதச 

வெட்ரஜன் ைரத்்தகம் வதாடரப்ான கூட்டுத் திட்டங்கவளப் பற்றி விைாதிக்க இந்த 

நிகழ்வு ஐசராப்பிய ஒன்றிய-இந்திய ைணிகங்கவள ஒன்றிவணத்தது. 

UCC 

ஒசர மாதிரியான சிவில் சட்ட ைவரவைத் தயாரிக்க, ஓய்வுவபற்ற உசச் நீதிமன்ற நீதிபதி 

ரஞ்சனா பிரகாஷ் சதசாய் தவலவமயில் ஒரு குழுவை உத்தரகாண்ட் அரசு அவமத்தது. 

இந்த குழு சமீபத்தில் மக்களிடம் இருந்து கருத்துக்கவளயும் ஆசலாசவனகவளயும் வபற 

ஒரு இவணய தளதவ்த அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. மாநில மக்கள் சபாரட்்டலில் 

உள்நுவழந்து தங்கள் ஆசலாசவனகள், குவறகள் மற்றும் புகாரக்வளப் பகிரந்்து 

வகாள்ளலாம். 

UAV 

சீனா தனது முதல் முழு சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ஆளில்லா ைான்ைழி ைாகனத்வத (UAV) 

வைற்றிகரமாக சசாதவன வசய்துள்ளது. 'Qimingxing–50' என்று வபயரிடப்பட்ட இந்த UAV பல 

மாதங்கள் பறக்கக்கூடியது மற்றும் சதவைப்பட்டால் வசயற்வகக்சகாளாக கூட 

வசயல்படும். இது சூரிய சக்தியால் மட்டுசம இயக்கப்படும் முதல் வபரிய அளவிலான UAV 

ஆகும். இந்தத் வதாழில்நுட்பம் சீனாவின் தற்காப்புத் திறவன சமம்படுத்தும். 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் ைானூரத்ி வபாறியியல் துவறயிலும் இவதப் 

பயன்படுதத்லாம். 

கடசலார சமலாண்வம 

மத்திய சுற்றுசச்ூழல், ைனம் மற்றும் காலநிவல மாற்றம் துவற அவமசச்ர ்பூசபந்தர ்

யாதை், ஒடிசாவின் புைசனஸ்ைரில் இந்தியாவில் நிவலயான கடசலார சமலாண்வம 

குறிதத் முதல் சதசிய மாநாட்வட வதாடங்கி வைதத்ார.் இந்த மாநாடு இந்தியாவின் 

கடசலார சமூகங்களின் தட்பவைப்ப நிவலவய சமம்படுத்துைதில் கைனம் வசலுதத்ியது. 

கடசலார மற்றும் கடல் பல்லுயிர,் காலநிவல தணிப்பு மற்றும் தழுைல் மற்றும் கடசலார 

மாசுபாடு ஆகிய மூன்று ஒன்சறாவடான்று வதாடரப்ுவடய கருப்வபாருள்கவள 

வமயமாகக் வகாண்டு இந்தியாவின் 13 கடசலார மாநிலங்களின் அதிகாரிகள் இதில் 

கலந்து வகாண்டனர.் 

கயாஜி அவண 

ஃபல்கு நதியில் இந்தியாவின் மிக நீளமான ரப்பர ்அவணயான ‘கயாஜி அவண’வய பீகார ்

முதல்ைர ்நிதிஷ்குமார ்திறந்து வைத்தார.் இது ஒரு பரந்த மணல் திட்டு. பித்ரிபக்ஷ 

சமளாவின் சபாது ைருவக தரும் பாரவ்ையாளரக்ளின் ைசதிக்காக ஸ்டீல் ஃபுட் ஓைர ்
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பிரிட்வஜயும் அைர ்திறந்து வைத்தார.் ஐஐடியின் (ரூரக்்கி) ைழிகாட்டுதலுடன் 324 சகாடி 

ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அவண கட்டப்பட்டுள்ளது. 

வெட்ரஜன் ரயில் 

சஜரம்னி உலகின் முதல் வெட்ரஜன்-இயங்கும் பயணிகள் ரயில்கவள 

அறிமுகப்படுத்தியது, முன்பு மின்மயமாக்கப்படாத தடங்களில் இயக்கப்பட்ட 15 டீசல் 

ரயில்களுக்குப் பதிலாக. 92 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்திட்டத்தின் கீழ் 14 ரயில்கள் 

வெட்ரஜன் எரிவபாருள் வசல்கவளப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கின்றன. பிவரஞ்சு 

நிறுைனமான அல்ஸ்டாம் தயாரித்த ரயில்கள் பிராந்திய ரயில் நிறுைனதத்ால் 

இயக்கப்படுகின்றன. 

ஐஐடி குைொத்தி ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அல்ட்ராசவுண்ட் உதவியுடனான வநாதிதத்ல் 

முவறவய உருைாக்கி, 'வசலிட்டால்' என்ற சரக்்கவர மாற்றீட்வட உருைாக்கியுள்ளனர.் 

கரும்புகவள நசுக்கிய பின் எஞ்சியிருக்கும் கரும்பு பாக்கிலிருந்து இது உருைாக்கப்பட்டது. 

தயாரிப்பு இரசாயன வதாகுப்பு முவறகளின் ைரம்புகள் மற்றும் பாரம்பரிய வநாதித்தல் 

முவறயுடன் வதாடரப்ுவடய சநர தாமதங்கவளயும் சமாளிக்கிறது. இது நீரிழிவு எதிரப்்பு 

மற்றும் ஒவபசசாவஜனிக் எதிரப்்பு விவளவுகவளயும் வகாண்டுள்ளது. 

ICASS 

இந்தியா தூய்வமயான காற்று உசச்ி மாநாட்டின் (ICAS) நான்காைது பதிப்பு 

வபங்களூருவில் வதாடங்கியது. உசச்ிமாநாட்வட காற்று மாசுபாடு ஆய்வுகளுக்கான 

சிந்தவன-வதாட்டி வமயம் (CAPS) மற்றும் அறிவியல், வதாழில்நுட்பம் மற்றும் வகாள்வக 

ஆய்வு வமயம் (CSTEP) ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. உலகின் பல்சைறு பகுதிகவளச ்சசரந்்த பல 

ைல்லுநரக்ள் காற்று மாசுபாடு மற்றும் காலநிவல மாற்றத்வதத் தீரப்்பதற்கான 

ஒருங்கிவணந்த அணுகுமுவறவயப் பற்றி விைாதிக்க உள்ளனர.் 

BGRL 

பாரத் வபட்சராலியம் காரப்்பசரஷன் லிமிவடட்டின் (பிபிசிஎல்) 100 சதவீத துவண 

நிறுைனமான பாரத் சகஸ் ரிசசாரச்ஸ் லிமிவடட் (பிஜிஆரஎ்ல்) வபற்சறாருடன் 

இவணக்கப்பட்டுள்ளது. காரப்்பசரட் விைகார அவமசச்கம் இந்த இவணப்புக்கு ஒப்புதல் 

அளித்து உதத்ரவு பிறப்பித்துள்ளது. இவணப்பு திட்டம் ஆகஸ்ட் 16 முதல் அமலுக்கு 

ைந்துள்ளது. 

விவளயாட்டு 

இந்தியாவின் கிராண்ட் மாஸ்டர ்அரஜ்ுன் எரிவகசி அபுதாபி மாஸ்டரஸ்் வசஸ் பட்டத்வத 

இரண்டு பின்ைரிவச வைற்றிகவள அடித்து வைன்றார.் சநரடி தரைரிவசயின்படி, அரஜ்ுன் 

வதாழில் ைாழ்க்வகயில் சிறந்த 24ைது இடத்வதயும், இந்தியரக்ளில் விஸ்ைநாதன் ஆனந்த் 

(12ைது) மற்றும் டி குசகஷ் (20ைது) ஆகிசயாருக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாைது 

இடத்வதயும் பிடித்துள்ளார.் 

MSME கான்க்சளை் 

இரண்டு நாள் சதசிய பாதுகாப்பு MSME மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி சமீபத்தில் 

ராஜஸ்தானின் சகாட்டாவில் வதாடங்கப்பட்டது. மாநிலத்தில் முதல் முவறயாக மாநாடு 

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. T-90 மற்றும் BMP-2 டாங்கிகள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள், 

துப்பாக்கி சுடும் மற்றும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் மற்றும் இராணுை பாலங்கள் உடப்ட பல 
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பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பல ஸ்டாரட்்-

அப்கள் மற்றும் MSMEகள் தங்கள் தயாரிப்புகவள காட்சிப்படுத்துகின்றன 

விவளயாட்டு 

ஸ்வபயின் வடன்னிஸ் வீரர ்காரச்லாஸ் அல்கராஸ் அவமரிக்க ஓபன் இறுதிப் சபாட்டியில் 

நாரச்ையின் காஸ்பர ்ரூட்வட வீழ்த்தி தனது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்வத வைன்றார.் 

முக்கிய இறுதிப் சபாட்டியில் அைர ்முதன்முதலில் சதான்றிய பிறகு, இளம் வீரர ்உலக 

தரைரிவசயில் முதலிடத்திற்கு உயரந்்தார.் 19 ையதான வீரர ்ஆறு ஏடிபி டூர ்ஒற்வறயர ்

பட்டங்கவளயும் இரண்டு மாஸ்டரஸ்் 1000 பட்டங்கவளயும் வைன்றுள்ளார.் 

LAC 

இந்திய ராணுைம் பரை்த் பிரொர ்என்ற வபயரில் 20 நாள் பயிற்சிவய நடத்தி ைருகிறது. 

இது இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இவடசயயான துண்டிப்பு வசயல்முவறயின் மத்தியில் 

சகாக்ரா-ொட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் உண்வமயான கட்டுப்பாட்டுக் சகாட்டில் (எல்ஏசி) 

நடத்தப்படுகிறது. இந்திய ராணுை தளபதி மசனாஜ் பாண்சட பரை்த் பிரொர ்பயிற்சிவய 

ஆய்வு வசய்தார.் இந்தியா மற்றும் சீனாவின் காரப்்ஸ் கமாண்டரக்ளுக்கு இவடசயயான 

சபசச்ுைாரத்வ்தவயத் வதாடரந்்து இந்த விலகல் வசயல்முவற நவடவபறுகிறது. 

IDF WDS 

பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி கிசரட்டர ்வநாய்டாவில் சரை்சதச பால் கூட்டவமப்பு உலக பால் 

உசச்ி மாநாடு (IDF WDS) 2022 ஐ வதாடங்கி வைத்தார.் உலகப் பாலில் 23% இந்தியப் பால் 

உற்பத்தித் துவறயில் உள்ளது, ஆண்டுசதாறும் சுமார ்210 மில்லியன் டன்கள் உற்பத்தி 

வசய்கிறது. பல்சைறு திட்டங்களால் கடந்த எடட்ு ஆண்டுகளில் பால் உற்பத்தி 44%க்கும் 

அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது. 

IPEF 

✓அவமரிக்கா தவலவமயிலான இந்சதா-பசிபிக் வபாருளாதாரக் கட்டவமப்பின் 

(ஐபிஇஎஃப்) ைரத்த்கம் வதாடரப்ான சபசச்ுைாரத்வ்தகளில் இருந்து இந்தியா 

வைளிசயறியது. மதத்ிய ைரத்்தகம் மற்றும் வதாழில்துவற அவமசச்ர ்பியூஷ் சகாயல், IPEF 

இன் ைரத்்தக தூணில் சசராத இந்தியாவின் முடிவை உறுதிப்படுத்தினார.் ஐபிஇஎஃப் 

அவமசச்ரக்ள் சந்திப்பு சமீபத்தில் அவமரிக்காைால் நடத்தப்பட்டது. 

உணவு தானிய உற்பத்தி 

சமீபத்திய தரவுகளின்படி, உணவு தானிய உற்பத்தி மற்றும் விவளசச்லில் பஞ்சாப் 

மற்றும் ெரியானா முதலிடத்தில் உள்ளன. உத்தரப் பிரசதசம் மற்றும் சில சமற்கு மற்றும் 

வதன் மாநிலங்கள் உணவு அல்லாத தானியங்கவள அதிக அளவில் உற்பத்தி 

வசய்கின்றன. உணவு தானியத்தில் அரிசி, சகாதுவம, பருப்பு ைவககள் மற்றும் 

கரடுமுரடான தானியங்கள் அடங்கும் அசத சமயம் உணவு தானியங்கள் அல்லாத 

எண்வணய் வித்துக்கள், பருத்தி, கரும்பு மற்றும் சணல் ஆகியவை அடங்கும். ஒடிசா, 

மகாராஷ்டிரா, பீகார ்ஆகிய மாநிலங்களில் நிகர விவதப்புப் பகுதி குவறந்துள்ள 

நிவலயில், ராஜஸ்தான், குஜராத,் உத்தரப் பிரசதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அது 

அதிகரித்துள்ளது. 

ENFIELD 

ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அவமப்பு (யுவனஸ்சகா) மற்றும் 

இந்தியாவின் முன்னணி சமாட்டார ்வசக்கிள் பிராண்டான ராயல் என்ஃபீல்டு ஆகியவை 
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இமயமவலயில் வதாடங்கி இந்தியாவின் அருைமான கலாசச்ார பாரம்பரியத்வத 

சமம்படுத்துைதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் கூட்டு சசரந்்துள்ளன. 2003 யுவனஸ்சகாவின் 

அருைமான கலாசச்ார பாரம்பரியத்வதப் பாதுகாப்பதற்கான மாநாட்வட 

ஏற்றுக்வகாண்ட 178 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

சொமி பாபா வமயம் 

பஞ்சாபின் வமாொலி மாைட்டத்தில் 'சொமி பாபா புற்றுசநாய் மருத்துைமவன மற்றும் 

ஆராய்சச்ி வமயதவ்த' பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி திறந்து வைதத்ார.் சொமி பாபா 

புற்றுசநாய் மருத்துைமவன மற்றும் ஆராய்சச்ி வமயம் அவனத்து ைவகயான 

புற்றுசநாய்களுக்கும் சிகிசவ்ச அளிக்க அதிநவீன ைசதிகவளக் வகாண்டுள்ளது. டாடா 

வமசமாரியல் வசன்டரால் 660 சகாடி ரூபாய் வசலவில் இந்த மருத்துைமவன 

கட்டப்பட்டுள்ளது 

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த ்

இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானம் தாங்கி சபாரக்்கப்பல் (IAC–1) வசப்டம்பர ்2 ஆம் 

சததி வதாடங்கப்படும் என்று இந்திய கடற்பவட அறிவித்துள்ளது. கடற்பவடயின் 

கூற்றுப்படி, சபாரக்்கப்பலுக்கு 'விக்ராந்த்' என்று வபயரிடப்படும், சமலும் இது சதசதத்ின் 

சுய உறுதிப்பாட்டின் வமல்கல்வலக் குறிக்கும். நம்பிக்வக. கப்பல் முதன்முதலில் ஆகஸ்ட் 

2013 இல் ஏைப்பட்டது, அசத சநரத்தில் கடல் சசாதவனகள் ஆகஸ்ட் 2021 இல் வதாடங்கியது. 

காசசநாய் 

பழங்குடியினர ்விைகார அவமசச்கம் மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல 

அவமசச்கத்தின் மதத்ிய காசசநாய் பிரிவு ஆகியவை, காசசநாவய ஒழிப்பதற்கான 

கைனம் வசலுத்தும் தவலயீடுகளுக்காக, 75 பழங்குடியின மாைட்டங்கவளத் 

சதரந்்வதடுத்துள்ளன. கடந்த ஆறு மாதங்களாக நவடவபற்ற பழங்குடியின 

மாைட்டங்களில் உள்ள 68,000க்கும் சமற்பட்ட கிராமங்களில் வீடு வீடாகச ்வசன்று 

காசசநாய் பரிசசாதவன வசய்யப்பட்ட பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சில்லவற தகைல் 

இந்தியாவின் சில்லவற பணவீக்கம் ஜூவல மாதத்தில் 6.71% ஆக இருந்த உணவுப் 

வபாருடக்ளின் விவல உயரவ்ு காரணமாக ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 7% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

நுகரச்ைார ்விவலக் குறியீட்டு அடிப்பவடயிலான பணவீக்கம் வதாடரச்ச்ியாக எட்டாைது 

மாதமாக ரிசரை்் ைங்கியின் இலக்கு அளைான 6% ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. சதசிய 

புள்ளியியல் அலுைலகம் (NSO) வைளியிட்ட வதாழில்துவற உற்பத்தி குறியீட்டு (IIP) 

தரவுகளின்படி, ஜூவல 2021 இல் இந்தியாவின் வதாழில்துவற உற்பத்தி 2.4% 

உயரந்்துள்ளது, அசத சநரத்தில் IIP ஜூவல 2021 இல் 11.5% ைளரந்்தது. உணவுப் பணவீக்கம் 

சபான்ற அத்தியாைசியப் பயிரக்ளின் விவலகள் உயரந்்தன. சகாதுவம, அரிசி மற்றும் 

பருப்பு ைவககள் அதிகமாக இயக்கப்பட்டன. 

FAO 

உணவு மற்றும் விைசாய அவமப்பு (FAO) மற்றும் உலக உணவுத் திட்டம் (WFP) புதிய 

அறிக்வகயில் இலங்வகயில் சுமார ்6.3 மில்லியன் மக்கள் மிதமான மற்றும் கடுவமயான 

உணவுப் பாதுகாப்பின்வமவய எதிரவ்காள்ைதாக எசச்ரித்துள்ளனர.் பயிர ்மற்றும் உணவு 

பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு பணி (CFSAM) அறிக்வக, சபாதுமான உயிரக்ாக்கும் உதவி மற்றும் 

ைாழ்ைாதார ஆதரவு ைழங்கப்படாவிட்டால், அைரக்ளின் நிவலவம சமாசமாகிவிடும் 

என்று எசச்ரித்துள்ளது. 
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குசனா 

வதன்னாப்பிரிக்காவின் நமீபியாவில் உள்ள சிறுத்வதகவள மத்தியப் பிரசதசத்தின் 

குசனா பால்பூர ்சதசிய பூங்காவில் இந்தியா மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

சிறுதவ்தகள் சதசியப் பூங்காவிற்கு ைந்த பிறகு, அவை தனிவமப்படுத்தப்பட்ட கட்டத்தில் 

சிறிய அவடப்புகளில் தங்கி, வபரியவைகளுக்கு மாற்றப்படும். 1952 இல் இந்தியாவில் 

சிறுதவ்தகள் அழிந்துவிட்டன, சமலும் 2009 இல் 'இந்தியாவில் ஆப்பிரிக்க சிறுதவ்த 

அறிமுகம் திட்டம்' வதாடங்கப்பட்டது. 

ILO 

ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் சரை்சதச வதாழிலாளர ்அவமப்பு (ILO) ஒரு அறிக்வகவய 

வைளியிட்டது, அதில் உலகம் முழுைதும் 50 மில்லியன் மக்கள் 'நவீன அடிவமத்தனதத்ில்' 

சிக்கித் தவிக்கின்றனர.் கட்டாய உவழப்பு அல்லது கட்டாய திருமணம் மற்றும் பிற 

வநருக்கடிகளில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்வக சமீபத்திய ஆண்டுகளில் 

ஐந்தில் ஒரு பங்காக உயரந்்து ஒசர நாளில் சுமார ்50 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. ைாக் 

ஃப்ர ீஅறக்கட்டவளயுடன் இவணந்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது 

ஜிடிபி 

2018–19க்கான இந்தியாவிற்கான சதசிய சுகாதார கணக்குகளின் (NHA) 

மதிப்பீடுகளின்படி, நாட்டின் வமாத்த GDP-யில் அரசாங்க சுகாதார வசலவினங்களின் 

பங்கில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2013–14ல் 1.15% ஆக இருந்த பங்கு 2018–19ல் 1.28% ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 2017-18ல் இது 1.35% ஆக இருந்தது. 2018–19ல் வமாதத் சுகாதார 

வசலவினத்தில் அரசின் சுகாதார வசலவினத்தின் பங்கு 40.6% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

குஷியாரா நதி 

இந்தியாவும் ைங்காளசதசமும் புது தில்லியில் கூட்டு நதிகள் ஆவணயத்தின் (சஜஆரச்ி) 

கூட்டத்வத நடத்தியது, அங்கு குஷியாரா நதியின் இவடக்கால நீர ்வதாடரப்ான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்வத நாடுகள் இறுதி வசய்தன. ஜல் சக்தி அவமசச்கம் 

வைளியிடட்ுள்ள அறிக்வகயில், 12 ைருட நீண்ட இவடவைளிக்குப் பிறகு இந்த சந்திப்பு 

நவடவபற்றது. திரிபுராவின் சப்ரூம் நகரின் குடிநீர ்சதவைவய பூரத்்தி வசய்ைதற்காக 

ஃவபனி ஆற்றில் நீர ்உடவ்காள்ளும் இடதத்ின் ைடிைவமப்பு மற்றும் இருப்பிடம் இறுதி 

வசய்யப்பட்டவத இரு தரப்பினரும் ைரசைற்றனர.் 

EXO பிளாவனட் 

சஜம்ஸ் வைப் விண்வைளி வதாவலசநாக்கி மற்வறாரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு 

கிரகத்தின் ைளிமண்டலத்தில் காரப்ன் வட ஆக்வசவடக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்த 

கண்டுபிடிப்பு புதிய வதாவலசநாக்கியில் இருந்து வைளியிடப்பட்ட முதல் விரிைான 

அறிவியல் முடிவை குறிக்கிறது. பூமிவயப் சபான்ற சிறிய, பாவறக் சகாள்களின் 

ைளிமண்டலத்தில் அசத கிரீன்ெவுஸ் ைாயுவைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான புதிய 

சாத்தியக்கூறுகவளயும் இது காட்டுகிறது. 

விவளயாட்டு 

சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வைன்ற நீரஜ் சசாப்ரா, வலாசசன் டயமண்ட் 

லீக்கில் ஈட்டி எறிதல் சபாட்டியில் வைற்றி வபற்றார.் 89.08 மீட்டர ்தூரம் எறிந்து, 

மதிப்புமிக்க டயமண்ட் லீக் மீட் பட்டதவ்த வைன்ற முதல் இந்தியர ்என்ற வபருவமவயப் 

வபற்றார ்நீரஜ். லீக் என்பது உயரடுக்கு டிராக் மற்றும் ஃபீல்ட் தடகளப் சபாட்டிகளின் 
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ைருடாந்திர வதாடர ்ஆகும். நீரஜ் சுவிட்சரல்ாந்தில் நடக்கும் டயமண்ட் லீக் இறுதிப் 

சபாட்டிக்கு தகுதி வபற்றசதாடு, 2023 உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்கும் தகுதி வபற்றுள்ளார.் 

வியாஸ் விருது 

31ைது வியாஸ் சம்மான் விருது இந்தி எழுத்தாளர ்டாக்டர ்அஸ்கர ்ைஜாெத்துக்கு 

புதுதில்லியில் ைழங்கப்பட்டது. முகலாயப் சபரரசர ்அக்பர ்மற்றும் கவிஞர ்துளசிதாஸ் 

ஆகிசயாவர வமயமாகக் வகாண்ட மகாபலி நாடகத்திற்காக அைர ்மதிப்புமிக்க 

விருதுக்கு சதரந்்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வைளியிடப்பட்ட இந்தியக் 

குடிமகன் எழுதிய இந்தியில் சிறந்த இலக்கியப் பணிகளுக்காக வியாஸ் சம்மான் 

சக.சக.பிரல்ா அறக்கட்டவளயால் ைழங்கப்படுகிறது. 

ைஜ்ரா பிரொர ்2022 

இந்தியா-அவமரிக்க கூட்டு சிறப்புப் பவடகள் பயிற்சி ைஜ்ர பிரொர ்2022 இன் 13ைது 

பதிப்பு இமாசச்லப் பிரசதசத்தில் உள்ள பக்சலாவில் நடதத்ப்பட்டது. இந்த பயிற்சியில் 

ைான்ைழி வசயல்பாடுகள், சிறப்பு நடைடிக்வககள் மற்றும் பயங்கரைாத எதிரப்்பு 

நடைடிக்வககள் பற்றிய பயிற்சி அடங்கும். இந்த ஆண்டு பயிற்சி இந்தியா மற்றும் 

அவமரிக்கா இவடசய மாற்றாக நடத்தப்படுகிறது. 12ைது பதிப்பு 2021 இல் ைாஷிங்டனில் 

(அவமரிக்கா) நடத்தப்பட்டது. 

வைன்சச்ர ்சகபிடல் 

வைன்சச்ர ்சகபிடல் (விசி) மற்றும் பிவரசைட ்ஈக்விட்டி (பிஇ) மூலம் முதலீடுகவள 

அதிகரிக்க ஒழுங்குமுவற சிக்கல்கவளத் தீரப்்பதற்கான நடைடிக்வககவள ஆய்வு வசய்து 

பரிந்துவரப்பதற்காக முன்னாள் வசபி தவலைர ்எம். தாசமாதரன் தவலவமயில் ஒரு 

நிபுணர ்குழுவை நிதி அவமசச்கம் அவமத்தது. குழுவின் மற்ற உறுப்பினரக்ளில் ஜி 

மகாலிங்கம், வசபியின் முன்னாள் முழுசநர உறுப்பினர ்மற்றும் ரிசரை்் ைங்கியின் நிரை்ாக 

இயக்குனர;் CBIC இன் பிரதிநிதிகள்; ைருமான ைரித்துவற; மற்றைற்றுடன் NCAER. FY23 

பட்வஜட் அத்தவகய குழுவை அவமக்க முன்வமாழியப்பட்டது. 

NLEM 

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துவற அவமசச்ர ்டாக்டர ்மன்சுக் மாண்டவியா, 

அத்தியாைசிய மருந்துகளின் சதசிய பட்டியல்கள் (NLEM) 2022 ஐ அறிமுகப்படுத்தினார.் 

NLEM மலிவு விவலயில் தரமான மருந்துகவள அணுகுைவத உறுதி வசய்கிறது மற்றும் 

குடிமக்களுக்கான சுகாதார வசலவினங்கவளக் குவறக்க உதவுகிறது. இந்த பட்டியலில் 34 

மருந்துகளுடன் கூடுதலாக 384 மருந்துகள் சசரக்்கப்பட்டுள்ளன, முந்வதய பட்டியலில் 

இருந்து 26 வகவிடப்பட்டுள்ளன. 

அகில இந்திய அதிகாரப்பூரை் வமாழி மாநாடு 

குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் நவடவபற்ற அகில இந்திய அலுைல் வமாழி மாநாட்டில் மத்திய 

உள்துவற அவமசச்ர ்அமித் ஷா பங்சகற்றார.் நாடு முழுைதும் ஆண்டுசதாறும் வசப்டம்பர ்

14-ம் சததி வகாண்டாடப்படும் இந்தி தினத்வத முன்னிட்டு இந்த மாநாடு 

நடத்தப்படுகிறது. 

சந்திர மவறவு 

சூரியனில் இருந்து ஆறாைது சகாளான யுசரனஸ் பூமியின் சந்திரனுக்குப் பின்னால் 

சநரடியாகச ்வசல்ைதாகத் சதான்றியது, மூன்றவர மணி சநரம் பாரவ்ைக்கு வைளிசய 

வசன்றது. மவறந்து சபாகும் வசயல் யுசரனஸின் சந்திர மவறவு என்றும் 
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அவழக்கப்படுகிறது. ஐசராப்பா, ைட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் சமற்கு ஆசியாவில் உள்ள 

பாரவ்ையாளரக்ள் மட்டுசம இந்த நிகழ்வைப் பாரக்்க சரியான சகாணத்தில் இருந்தனர.் 

ஸ்ைச ்சாகர ்

மத்திய புவி அறிவியல் அவமசச்ர ்டாக்டர.் ஜிசதந்திர சிங், தற்சபாது நடந்து ைரும் 

கடற்கவரவய சுத்தம் வசய்யும் பிரசச்ாரத்திற்கு சமலும் ஊக்கமளிக்கும் ைவகயில் 

பிரத்சயக இவணயதளதவ்த வைளியிடட்ார.் 'ஸ்ைச ்சாகர,் சுரக்ஷித் சாகர'் விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரம் 'சரை்சதச கடசலார சுத்தப்படுத்தும் தினத்தில்' முடிைவடயும். தற்சபாவதய 

பான்-இந்தியா கடசலார சுத்தப்படுத்தும் பிரசச்ாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, சலாசகா-ைாசுகி 

என்ற பிரசச்ாரத்வதயும் டாக்டர ்சிங் வதாடங்கினார.் 

ஐ.சி.ஜி 

இந்திய கடசலார காைல்பவட (ICG) வசன்வனயில் 10ைது சதசிய கடல்சார ்சதடல் மற்றும் 

மீட்புப் பயிற்சியான SAREX –22ஐ நடத்தியது. ஐசிஜி சடாரன்ியர ்விமானங்கள், அைசர 

காலங்களில் கப்பல்கள் மற்றும் விமானங்களில் இருந்து பயணிகவள மீட்பதற்கான 

ைழிகவளக் காட்டின. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற நவடவபறும் பயிற்சியின் இந்த 

பதிப்பின் கருப்வபாருள் “கடல் பயணிகளின் பாதுகாப்வப சநாக்கி திறன் சமம்பாடு” 

என்பதாகும். 

நரம்தா கால்ைாய் 

வதற்கு குஜராத்தில் உள்ள நரம்தா சசராைர ்அவணயில் இருந்து கட்ச ்பகுதிக்கு தண்ணீர ்

வகாண்டு ைரும் நரம்தா கால்ைாவய பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி திறந்து வைத்தார.் 357.18-

கிமீ நீளமுள்ள கட்ச ்கிவள கால்ைாய் (சகபிசி) நரம்தா மாைட்டத்தில் சரத்ார ்சசராைர ்

நரம்தா அவணயிலிருந்து குஜராத்தின் மாண்ட்வி தாலுகாவின் கவடசி கிராமங்கள் ைவர 

நீண்டுள்ளது. 6493 சகாடி வசலவில் கட்டப்பட்ட சகபிசி, உலகின் மிக நீளமான கிவளக் 

கால்ைாய் என்ற வபருவமவயப் வபற்றுள்ளது. 

என்.சி.ஜி 

சநஷனல் சகன்சர ்கிரிட் (NCG) என்பது இந்திய அரசின் அணுசக்தித் துவற மற்றும் அதன் 

மானிய-உதவி நிறுைனமான டாடா வமசமாரியல் வசன்டர ்மூலம் இந்திய அரசாங்கத்தின் 

முன்முயற்சியாகும். சநஷனல் சகன்சர ்கிரிட் (NCG) சமீபத்தில் இந்தியா முழுைதும் 

புற்றுசநாய் சிகிசவ்சவய சமம்படுத்த டிஜிட்டல் வதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கருவிகவளப் 

பயன்படுத்துைவத ஊக்குவிப்பதற்காக டிஜிட்டல் ஆன்காலஜிக்கான வகாய்டா 

வமயத்வத (KCDO) நிறுவியுள்ளது. NCG தற்சபாது இந்தியா முழுைதும் அதன் 

வநட்வைாரக்்கில் 270 மருத்துைமவனகவளக் வகாண்டுள்ளது. 

இந்திய இராணுைம் 

இந்திய இராணுைம் சுக்தாைா ஆற்றின் மீது 150 ஆண்டுகள் பழவமயான வபய்லி 

பாலதவ்த புனரவமக்கத் வதாடங்கியது, இது ஏப்ரல் மாதத்தில் இடிந்து விழுந்தது. இது 

சபாபால் - நாக்பூர ்வநடுஞ்சாவலயில் உள்ளது. மவலப்பாங்கான பகுதிகளில் பாலம் 

கட்டும் வதாழில்நுட்பத்வத ராணுைம் பயன்படுத்துகிறது. இந்தப் பாலம் 93 அடி நீளமும், 

10.50 அடி அகலமும் வகாண்டதாக அவமக்கப்படும். இது மிகவும் ைலிவமயானது மற்றும் 

40 டன் எவடவய கூட தாங்கும். 

சமகாலயாவின் சமற்கு கசரா மவலயில் உள்ள பாபாதாமில் துவண மருத்துை 

ஊழியரக்ளுக்கான மருத்துைத் திறன் வமயம்' அவமக்கப்பட உள்ளது. 152 சகாடி வசலவில் 
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கட்டப்படும் வமயதவ்த கட்ட சமகாலயா அவமசச்ரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

மருத்துைத் திறன் ெுனார ்வமயத்தில் 2500 மாணைரக்ள் தங்கும் விடுதி, மருந்துக் 

கல்லூரி, பாராவமடிக்கல் கல்லூரி மற்றும் திறன் சமம்பாட்டு வமயம் உள்ளிட்ட பல 

ைசதிகள் உள்ளன. 

எஸ்சிஓ 

ஷாங்காய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் (எஸ்சிஓ) உசச்ி மாநாடு உஸ்வபகிஸ்தானின் 

சமரக்ண்டில் நவடவபற்று ைருகிறது. 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு SCO இன் முதல் நபர ்உசச்ிமாநாடு இதுைாகும். 

ஆகிசயாரின் பங்சகற்வபயும் உசச்ிமாநாடு காணும் 

ரஷ்ய அதிபர ்விளாடிமிர ்புடின், சீன அதிபர ்ஜி ஜின்பிங் மற்றும் இந்திய பிரதமர ்

நசரந்திர சமாடி. கூட்டமானது பிராந்திய பாதுகாப்பு சைால்கள், ைரத்்தகதவ்த 

சமம்படுத்துதல் சபான்றைற்வற ஆசலாசிப்பவத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது 

மற்றும் ஆற்றல் அளிப்புகள் மற்ற சிக்கல்களுடன். 

ஜீசரா வமாபிலிட்டி 

ஷூன்யா என்பது சைாரி மற்றும் வடலிைரிகளுக்கு மின்சார ைாகனங்கவள (EV) 

பயன்படுத்துைவத ஊக்குவிப்பதன் மூலம் காற்று மாசுபாட்வடக் குவறப்பதற்கான 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரமாகும். இந்தியாவின் பூஜ்ஜிய மாசுபாடு மின்-வமாபிலிட்டி 

பிரசச்ாரமான ஷூன்யாவின் ஓராண்டு நிவறவைக் வகாண்டாட NITI ஆசயாக் ஒரு 

மன்றத்வத நடத்தியது. இந்த நிகழ்வின் சபாது, சமம்பட்ட சைதியியல் வசல் (ACC) எரிசக்தி 

சசமிப்பு அறிக்வக பற்றிய சதசிய திட்டம் வைளியிடப்பட்டது. 

மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆவணயம் 

சமலாண்வம மற்றும் வசயல்திறன் அடிப்பவடயில் மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆவணயம் 

வைளியிட்ட பட்டியலின்படி, டாரஜ்ிலிங்கில் உள்ள பத்மஜா நாயுடு இமயமவல விலங்கியல் 

பூங்காவிற்கு அதிகபட்சமாக 83 சதவீதம் ைழங்கப்பட்டது. இமயமவல கருப்பு கரடி தவிர, 

மிருகக்காட்சிசாவலயின் முதன்வம ஈரப்்புகளில் சிைப்பு பாண்டாவும் ஒன்றாகும். 

பனிசச்ிறுதவ்த, சகாரல் மற்றும் இமயமவல தார.் வசன்வனயில் உள்ள அறிஞர ்அண்ணா 

உயிரியல் பூங்கா இரண்டாைது இடதவ்தயும், வமசூரில் உள்ள ஸ்ரீ சாமராசஜந்திரா 

உயிரியல் பூங்கா இரண்டாைது இடதவ்தயும் வபற்றுள்ளது. 

விவளயாட்டு 

17 ையதுக்குட்பட்ட வபண்கள் உலகக் சகாப்வப 2022 இந்தியாவில் நடத்துைதற்கான 

ஃவபடசரஷன் இன்டரச்நஷனல் டி ஃபுட்பால் அசசாசிசயஷன் (ஃபிஃபா) உதத்ரைாதங்களில் 

வகவயழுத்திடுைதற்கு இந்திய மத்திய அவமசச்ரவை ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.✓மதிப்புமிக்க FIFA கீழ்–17 வபண்கள்'உலகக் சகாப்வப 2022 அக்சடாபர ்11 

முதல் 30 ைவர இந்தியாவில் முதன்முவறயாக நவடவபறவுள்ளது. இதற்கு முன்பு இந்தியா 

ஃபிஃபா அண்டர–்17 ஆண்கள்'உலகக் சகாப்வப 2017. சபாட்டிகள் நவி மும்வப, சகாைா 

மற்றும் புைசனஸ்ைரில் நவடவபறும் அசத சைவளயில் 16 நாடுகவளச ்சசரந்்த அணிகள் 

இதில் பங்சகற்கும். 

IWA 
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சரை்சதச நீர ்சங்கம் (IWA) உலக நீர ்காங்கிரஸ் மற்றும் கண்காட்சி 2022 வடன்மாரக்்கின் 

சகாபன்செகனில் நடத்தப்படுகிறது. சரை்சதச கண்காட்சியில், 'இந்தியாவில் நகரப்்புற 

கழிவு நீர ்சூழ்நிவல' என்ற தவலப்பில் இந்திய பிரதிநிதிகள் ஒரு வைள்வள அறிக்வகவய 

வைளியிட்டனர.் அடல் இன்சனாசைஷன் மிஷன் (AIM), NITI ஆசயாக், ஜல் சக்தி அவமசச்கம் 

மற்றும் தூய்வமயான கங்வகக்கான சதசிய மிஷன் (NMCG), சரை்சதச ஏவஜன்சி புத்தாக்க 

வமயம் வடன்மாரக்் (ICDK) மற்றும் அகாடமியா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

வடக்னாலஜி பாம்சப (IITB) ஆகியவை வைள்வள காகிததவ்த தயாரித்தன. 

மஹிலா நிதி 

ராஜஸ்தான் முதல்ைர ்அசசாக் வகலாட், வபண்களின் சமூக மற்றும் வபாருளாதார 

ைளரச்ச்ிக்கான கடன் திட்டமான 'மஹிளா நிதி'வய வதாடங்கி வைத்தார.் வபண்கள் 

சமத்துை தினதவ்த முன்னிட்டு இந்தத் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 

புதிய வதாழில் வதாடங்குைதற்கும், வதாழிவல விரிவுபடுத்துைதற்கும் வபண்களுக்கு 

எளிதாக கடன் கிவடக்கும். 2022-23 மாநில பட்வஜட்டில், ராஜஸ்தான் கிராமப்புற 

ைாழ்ைாதார சமம்பாட்டு கவுன்சில் மூலம் 'மகிளா நிதி' அவமக்க அரசு அறிவித்தது. 

சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இந்தியா 

இந்தியாவின் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவுடன் இவணந்து உயிரித் வதாழில்நுட்பத் 

துவற, கரப்்பப்வப ைாய்ப் புற்றுசநாய்க்கு எதிராக இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிசலசய 

உருைாக்கப்பட்ட குைாட்ரிைலன்ட் மனித பாப்பிசலாமா வைரஸ் தடுப்பூசிவய (qHPV) 

அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. உலக சுகாதார அவமப்பின் (WHO) கூற்றுப்படி, கரப்்பப்வப 

ைாய்ப் புற்றுசநாய்க்கான உலகளாவிய சுவமகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்வக இந்தியா 

வகாண்டுள்ளது, ஒை்வைாரு ஆண்டும் 1.23 லட்சம் ைழக்குகள் மற்றும் சுமார ்67,000 

இறப்புகள். 

ராஸ்திரிய சபாஷன் எம்.ஏ 

✓இந்தியா ஒை்வைாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்1 முதல் வசப்டம்பர ்7 ைவர சதசிய 

ஊட்டசச்த்து ைாரமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது சத்தான உணவை உடவ்காள்ைதன் 

முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுத்துகிறது.✓வபண்கள் மற்றும் 

குழந்வதகள் சமம்பாட்டு அவமசச்கம் 5ைது ராஷ்ட்ரிய சபாஷன் மா 2022 ஐ நாடு 

முழுைதும் வசப்டம்பர ்1 முதல் 30 ைவர வகாண்டாடுகிறது. இந்த ஆண்டு, 'சபாஷன் மா' 

நிகழ்சச்ியின் சநாக்கம், 'மஹிளா அவுர ்ஸ்ைஸ்த்யா' மற்றும் 'பசச்ா அவுர ்ஷிக்ஷா' 

ஆகியைற்றில் முக்கிய கைனம் வசலுத்தி, கிராம பஞ்சாயத்துகள் மூலம் 'சபாஷன் மா' 

விழாவை சபாஷன் பஞ்சாயத்துகளாக வகாண்டாடுைதாகும். 

DEPR 

ரிசரை்் ைங்கியின் DEPR இன் இயக்குனர ்டாக்டர ்அசுசதாஷ் ராரவிகர,் “இந்தியன் சபங்கிங் 

இன் வரட்சராஸ்வபக்ட் - 75 இயரஸ்் ஆஃப் இன்டிவபன்டன்ஸ்” என்ற புதத்கதவ்த 

எழுதியுள்ளார.் கடந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்திய ைங்கித் துவறயில் ஏற்பட்டுள்ள 

முன்சனற்றங்கவளப் படம்பிடிக்க புத்தகங்கள் முயற்சி வசய்கின்றன. 90களின் 

பிற்பகுதியில் ஏற்பட்ட வதன்-கிழக்கு ஆசிய வநருக்கடி, 2008 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய 

சரிவு, 2013-14 இன் பிற வநருக்கடிகளின் சபாது ஏற்பட்ட தடுமாற்றம் ஆகியைற்றின் சபாது 

ைங்கித் துவற எை்ைாறு சிறந்த பின்னவடவைக் காட்டியது என்பவத இது விைரிக்கிறது. 

பராக் 
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பராக் (முழுவமயான ைளரச்ச்ிக்கான அறிவின் வசயல்திறன் மதிப்பீடு, மதிப்பாய்வு 

மற்றும் பகுப்பாய்வு) சதசிய கல்விக் வகாள்வகயில் (NEP) அறிவிக்கப்பட்டது. சதசிய கல்வி 

ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆரட்ி) மற்றும் மாநில கல்வி ைாரியங்கள் 

இவணந்து மாநில மற்றும் மத்திய ைாரியங்களில் ஒசர சீரான தன்வமவய வகாண்டு ைர 

'வபஞ்சம்ாரக்் கட்டவமப்வப' உருைாக்குகின்றன. PARAKH அவனத்து மதிப்பீடு 

வதாடரப்ான தகைல்களுக்கும் சதசிய ஒற்வறச ்சாளர ஆதாரமாக இருக்கும். இது சதசிய 

சாதவன ஆய்வு (NAS) மற்றும் மாநில சாதவன ஆய்வு சபான்ற காலமுவற 

சசாதவனகவள சமற்பாரவ்ையிடும். 

யுஎன்இபி 

கிரீன் ஃபின்ஸ் ெப் முதல் உலகளாவிய கடல் சுற்றுலாத் துவற தளமாகும். UN சுற்றுசச்ூழல் 

திட்டத்துடன் (UNEP) இவணந்து The Reef-World Foundation மூலம் இந்த கருவி 

உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் பாதுகாப்பு சுற்றுலாத் துவறயில் நிவலத்தன்வம 

சைால்கவள சமாளிக்க இந்த கருவி உதவுகிறது. ஆபசரட்டரக்ள் தங்கள் அன்றாட 

நவடமுவறகளில் எளிய மாற்றங்கவளச ்வசய்யவும், அைரக்ளின் ைருடாந்திர 

சமம்பாடுகவளக் கண்காணிக்கவும், அைரக்ளின் சமூகங்கள் மற்றும் 

ைாடிக்வகயாளரக்ளுடன் வதாடரப்ு வகாள்ளவும் இது உதவுகிறது. 

விவளயாட்டு 

உலகின் தவலசிறந்த வடன்னிஸ் வீரரக்ளில் ஒருைராகக் கருதப்படும் சராஜர ்வபடரர,் 

தனது 41ைது ையதில் வதாழில்முவற வடன்னிஸில் இருந்து ஓய்வு வபறுைதாக அறிவித்தார.் 

சுவிட்சரல்ாந்வதச ்சசரந்்த முன்னாள் உலக நம்பர ்1 வீரர,் ைரவிருக்கும் சலைர ்சகாப்வப 

தனது இறுதி ஏடிபி சபாட்டியாக இருக்கும் என்று அறிவித்தார.் . ஃவபடரர ்24 ஆண்டுகளில் 

1500-க்கும் சமற்பட்ட சபாட்டிகளில் விவளயாடி 20 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கவள 

வைன்றுள்ளார.் அைர ்2018 இல் 36 ையதில் உலகின் மிக ையதான நம்பர ்1 ஆனார.் 

காவல உணவு திட்டம் 

மதுவரயில் 1 முதல் 5ம் ைகுப்பு ைவரயிலான அரசுப் பள்ளி மாணைரக்ளுக்கான காவல 

உணவு திட்டத்வத தமிழக முதல்ைர ்மு.க.ஸ்டாலின் வதாடங்கி வைத்தார.் காவல உணவு 

திட்டங்கள் கற்றல் திறன் மற்றும் பள்ளி ைருவகவய சமம்படுதத் ைழிைகுத்ததாக பல 

ஆய்வுகள் முடிவு வசய்துள்ளதாக முதல்ைர ்அறிவித்தார.் திராவிட இயக்கத்தின் 

முன்சனாடியான நீதிக்கட்சியால் 1922 ஆம் ஆண்டு வசன்வனயில் முதல் மதிய உணவு 

திட்டம் வதாடங்கப்பட்டது. 

அங்கன் 2022 

சரை்சதச மாநாட்டின் இரண்டாைது பதிப்பு ANGAN 2022 (Green Affordable New-habitat by 

Augmenting Nature) சமீபத்தில் "கட்டிடங்களில் பூஜ்ஜிய-காரப்ன் மாற்றதவ்த உருைாக்குதல்" 

என்ற தவலப்பில் நவடவபற்றது. ANGAN 2.0 ஆனது Indo-Swiss Building Energy Efficiency Project 

(BEEP) இன் கீழ், Swiss Agency for Development & Cooperation (SDC) உடன் இவணந்து, சக்தி 

அவமசச்கத்தின் ஆற்றல் திறன் (BEE) ஆல் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டில் 

எரிசக்தித் திறவனக் கட்டிவயழுப்புைது மற்றும் கட்டிடங்களில் இருந்து காரப்ன் 

வைளிசயற்றதவ்தக் குவறப்பது வதாடரப்ான விைாதங்கள் நவடவபற்றன 

PMBJP 

பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜவனௌஷதி பரிசயாஜனா திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுைதும் 

8,700க்கும் சமற்பட்ட பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜவனௌஷதி சகந்திராக்கள் 
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திறக்கப்பட்டுள்ளன. தரமான வஜனரிக் மருந்துகள், அறுவை சிகிசவ்ச உபகரணங்கவள 

மலிவு விவலயில் விற்பவன வசய்கின்றனர.் இது இரசாயன மற்றும் உர அவமசச்கத்தால் 

வசயல்படுத்தப்படுகிறது என்று ஒரு அறிக்வகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சரக்்கவர 

சநாய்க்கான மருந்தான சிட்டாக்ளிப்டின் மற்றும் அதன் கலவைகவள ஜனவுஷதி 

சகந்திராக்களில் பத்து சபக் ஒன்றுக்கு ரூ.60 என்ற விவலயில் அரசாங்கம் சமீபத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

முதல்ைர ்உதிமான் கிலாடி உன்னயன் சயாஜனா 

உத்தரகாண்ட் முதல்ைர ்புஷ்கர ்சிங் தாமி, சதசிய விவளயாட்டு தினதவ்தவயாட்டி, 

'முதல்ைர ்உதிமான் கிலாடி உன்னயன் சயாஜனா'வைத் வதாடங்கினார.் இத்திட்டத்தின் 

கீழ் 1950 சிறுைரக்ள் மற்றும் 1950 சிறுமிகளுக்கு விவளயாட்டு உதவிதவ்தாவக 

ைழங்கப்படும். மல்சாங் விவளயாட்டும் விவளயாட்டுக் வகாள்வகயில் சசரக்்கப்படும் 

அசத சைவளயில் நிதிப் பலன்கவள ைழங்க முதலவமசச்ர ்விவளயாட்டு சமம்பாட்டு நிதி 

நிறுைப்படும். 

இண்டிசகா 

இந்தியாவின் விமானப் சபாக்குைரத்து நிறுைனமான IndiGo உலகப் வபாருளாதார மன்றம் 

(WEF) தவலவமயிலான ஒரு நிவலயான முயற்சியில் இவணந்துள்ளது. இந்த விமான 

நிறுைனம், 'நாவளக்கான வதளிைான ைானம்', இந்திய கூட்டணி பிரசச்ாரத்தில் 

வகவயழுத்திட்டுள்ளது. 2019 இல் வதாடங்கப்பட்ட 'க்ளன்ீ ஸ்வகஸ் ஃபார ்டுமாசரா', உயர ்

அதிகாரிகள் மற்றும் வபாதுத் தவலைரக்ளுக்கு நிவலயான விமான எரிவபாருளுக்கு 

மாறுைதற்கான ைழிமுவறவய ைழங்குகிறது. 

NHPC 

அரசுக்கு வசாந்தமான வெட்சரா பைர ்நிறுைனமான NHPC இமாசச்ல பிரசதச 

அரசாங்கத்துடன் 500 வமகாைாட் துகர ்நீரம்ின் திட்டத்வத வசயல்படுத்துைதற்கான 

ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது. முன்னதாக, 449 வமகாைாட் துகர ்நீர ்மின் 

திட்டத்திற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் NHPC மற்றும் ஹிமாசச்ல பிரசதச அரசு இவடசய 

வகவயழுத்தானது. துகர ்நீரம்ின் திட்டம் ஒரு ைருடத்தில் 1,759.85 மில்லியன் யூனிட்கவள 

உற்பத்தி வசய்யும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

சதசிய சிறுவதாழில் தினம் 

ஒை்வைாரு ஆண்டும், இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் 30 அன்று சதசிய சிறுவதாழில் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சிறு-வதாழில் அவமசச்கம் 2001 இல் இந்த நாவள சதசிய 

சிறுவதாழில் தினமாக அறிவித்தது. நாட்டின் வபாருளாதார ைளரச்ச்ிக்காக சிறு-

வதாழில்களின் ைளரச்ச்ிவய ஊக்குவிக்கும் ைவகயில் இந்த நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

இது இந்திய அரசாங்கத்தின் முன்முயற்சியாகும், இது நாட்டில் சிறு-வதாழில்துவறயின் 

ைளரச்ச்ிவய ஏற்படுத்தியது. 

ஜிடிபி 

பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி சதசிய தளைாடக் வகாள்வகவய (என்எல்பி) வதாடங்கினார,் இது 

நாடு முழுைதும் சரக்குகளின் தவடயற்ற நகரவ்ை ஊக்குவிக்கும் சநாக்கத்துடன், தளைாட 

வசலவைக் குவறப்பதன் மூலம். உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய சந்வதகளில் இந்தியப் 

வபாருடக்ளின் சபாட்டித்தன்வமவய சமம்படுத்துைவதயும் இது சநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (ஜிடிபி) விகிதத்தில் இந்தியாவின் 

தளைாடச ்வசலவு சுமார ்13-14 சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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எஸ்சிஓ 

✓உஸ்வபகிஸ்தான் எடட்ு உறுப்பினரக்வளக் வகாண்ட ஷாங்காய் ஒத்துவழப்பு 

அவமப்பின் (SCO) சுழலும் தவலைர ்பதவிவய சமரக்ண்டில் இந்தியாவிடம் ஒப்பவடத்தது. 

SCO அதன் ஆறு நிறுைன உறுப்பினரக்ளான சீனா, கஜகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், ரஷ்யா, 

தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்வபகிஸ்தான் உட்பட எடட்ு முழு உறுப்பினரக்வளக் 

வகாண்டுள்ளது. இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் 2017ல் முழு உறுப்பினரக்ளாக இவணந்தன. 

சி.எஸ்.ஐ.ஆர ்

விக்யான் பிரகதி என்பது அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துவற ஆராய்சச்ி கவுன்சில் (CSIR) 

வைளியிட்ட பிரபலமான அறிவியல் இதழ். உள்துவற அவமசச்கத்தின் அலுைல் வமாழித் 

துவறயிலிருந்து சூரத்தில் நவடவபற்ற இரண்டாைது அகில இந்திய ராஜ்பாஷா 

சம்சமளனத்தில் இந்த இதழ் சதசிய ராஜ்பாஷா கீரத்்தி விருவதப் வபற்றுள்ளது. 

விஞ்ஞானம் மற்றும் வதாழில்நுட்பத்வத எளிய வமாழியில் மக்களுக்கு எடுத்துவரப்பசத 

'விக்யான் பிரகதி' இதழின் சநாக்கமாகும். 

சமூக நீதி தினம் 

சீரத்ிருதத் தவலைர ்ஈ.வி.ராமசாமி (வபரியார)் பிறந்தநாவள தமிழக அரசு சமூக நீதி 

தினமாக வகாண்டாடி ைருகிறது. அன்வறய தினம் ஒை்வைாரு ஆண்டும், மாநிலச ்

வசயலகம் உட்பட அவனத்து அரசு அலுைலகங்களிலும் உள்ள ஊழியரக்ள், 

சசகாதரத்துைம், சமத்துைம், சுயமரியாவத, பகுத்தறிவு சபான்ற தவலைரின் 

இலட்சியங்களின் அடிப்பவடயில் விழுமியங்கவளப் பின்பற்ற உறுதிவமாழி 

எடுப்பாரக்ள். 

ஐ.சி.ஜி 

சரை்சதச கடசலார சுத்தப்படுத்தும் தினம் (ICC) வசப்டம்பர ்மூன்றாைது 

சனிக்கிழவமயன்று உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்திய கடசலார 

காைல்பவட (ICG) 2006 முதல் இந்தியாவில் இந்த பிரசச்ாரத்வத முன்வனடுத்து ைருகிறது. 

இந்த ஆண்டு, கடசலார காைல்பவடயானது சரை்சதச கடசலார சுத்தப்படுத்தும் தினம் 

மற்றும் 'ஸ்ைச ்சாகர ்அபியான்' ஆகியைற்றின் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுைதும் 75 

இடங்களில் கடற்கவரகவள சுத்தம் வசய்தது. ICGயின் முயற்சிகள் புவி அறிவியல் 

அவமசச்கத்தின் திட்டமான 'ஸ்ைச ்சாகர-்சுரக்ஷித் சாகர'் உடன் ஒத்துப்சபாகின்றன. 

GRSE 

காரட்ன் ரசீ ்ஷிப்பில்டரஸ்் அண்ட் இன்ஜினியரஸ்் லிமிவடட் (GRSE), பாதுகாப்பு 

அவமசச்கத்தால் விரும்பப்படும் பசுவம சசனல் சான்றிதவழ ைழங்கியுள்ளது. இது 

முன்னணி வபாதுத்துவற நிறுைனங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் மினி-ரத்னா ைவக 1 கப்பல் 

கட்டும் தளமாகும். இந்திய ராணுைத்திற்கு பல்சைறு கட்டவமப்புகளின் சபாரட்்டபிள் 

ஸ்டீல் பிரிட்ஜ்கவள (வபய்லி ைவக) ைழங்குைதற்காக இந்த சான்றிதழ் ைழங்கப்பட்டது. 

ரிவலயன்ஸ் 

ரிவலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தவலைர ்முசகஷ் அம்பானி இந்தியாவின் முதல் மற்றும் 

உலகின் மிகப்வபரிய காரப்ன் ஃவபபர ்ஆவலகளில் ஒன்றான குஜராத்தின் ெசிராவில் 

கட்டுைதாக அறிவிதத்ார.் இந்த ஆவல அக்ரிசலானிட்வரல் மூலப்வபாருடக்ளின் 

அடிப்பவடயில் 20,000 MTPA திறன் வகாண்டதாக இருக்கும். பாலியஸ்டர ்மதிப்பு சங்கிலி, 

விவனல் சங்கிலி மற்றும் புதிய வபாருடக்ள் உள்ளிட்ட தற்சபாவதய மற்றும் புதிய 
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மதிப்புச ்சங்கிலிகளில் திறன்கவள விரிவுபடுத்த அடுதத் ஐந்து ஆண்டுகளில் ₹75,000 

சகாடி முதலீடவ்ட அம்பானி அறிவித்தார.் 

வசபர ்

சதசிய குற்ற ஆைணக் காப்பகம் வைளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

2021ஆம் ஆண்டில் வசபர ்கிவரம் சம்பைங்களின் எண்ணிக்வக 18.4 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. வபண்களுக்கு எதிரான இதுசபான்ற ைழக்குகளின் எண்ணிக்வக 28 

சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் பதிைான 52,974 சம்பைங்களில் 20.2 சதவீதம் 

வபண்களுக்கு எதிரான குற்ற ைழக்குகளாக பதிைாகியுள்ளன. அதிகபட்சமாக 2,243 

ைழக்குகளுடன் கரந்ாடகாவும், அவதத் வதாடரந்்து மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

உத்தரபிரசதசமும் உள்ளன 

வஜனிசிஸ் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தகைல் வதாழில்நுட்ப அவமசச்கம் (MeitY) 750 சகாடி ரூபாய்க்கும் 

அதிகமான வசலவில், புதுவமயான வதாடக்கங்களுக்கான (GENESIS) முயற்சிக்கான 

வஜனரல்-அடுதத் ஆதரவை ஜூவல 2022 இல் வதாடங்கியது. இத்திட்டத்தின் கீழ், அடுத்த 

ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுகளில் 10,000 ஸ்டாரட்்அப்கவள மதத்ிய அரசு ஊக்குவிக்கும். 

GENESIS என்பது இந்தியாவின் அடுக்கு-II மற்றும் Tier-III நகரங்களில் வைற்றிகரமான 

வதாடக்கங்கவள ஆதரிப்பதற்கும் உருைாக்குைதற்கும் ஒரு சதசிய ஆழமான-

வதாழில்நுட்ப வதாடக்கத் தளமாகும். 

வகவிவனப்வபாருடக்ள் 

ராஜஸ்தான் மாநில அவமசச்ரவை முதல்ைர ்அசசாக் வகலாட் தவலவமயில் 

வகவிவனப்வபாருடக்ள் வகாள்வக-2022 க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ராஜஸ்தான் வகவிவனக் 

வகாள்வக 2022 இன் சநாக்கம் மாநிலம் முழுைதும் உள்ள 6 லட்சம் வகவிவனஞரக்ள் 

மற்றும் வகவிவனஞரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதாகும். புதிய வகாள்வகயின் கீழ் 

ஒை்வைாரு ஆண்டும் டிசம்பரில் சதசிய அளவிலான வகவிவனப் வபாருடக்ள் ைாரம் 

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டு வகவிவனஞரக்ளுக்கு விருது ைழங்கப்படும். 

DDRC 

மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிதத்ல் அவமசச்ர ்டாக்டர ்வீசரந்திர குமார,் 9 மாதிரி 

மாைட்ட ஊனமுற்சறார ்மறுைாழ்வு வமயங்கவள (DDRC) வதாடங்கி வைத்தார,் அவை 

மாதிரி DDRC களாக சமம்படுத்தப்பட்டன. கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு (PwDs) பயனுள்ள மறுைாழ்வு சசவைகவள ைழங்குைதற்காக 

DDRCகள் நிறுைப்பட்டன. 

சுத்தமான ஆற்றல் மன்றம் 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப அவமசச்ர ்ஜிசதந்திர சிங், அவமரிக்காவில் 

உள்ள பிடஸ்்பரக்்கில் நவடவபறும் குசளாபல் கிளன்ீ எனரஜ்ி ஆக்ஷன் ஃசபாரத்தில் 

இந்தியக் குழுவை ைழிநடத்த உள்ளார.் தூய்வமயான எரிசக்தி கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

ைரிவசப்படுதத்ல் ஆகியைற்வற விவரவுபடுத்துைதற்கான ைழிகவளப் பற்றி விைாதிக்க 

30 நாடுகவளச ்சசரந்்த அவமசச்ரக்ள் இந்த நிகழ்சச்ியில் பங்சகற்பாரக்ள். 

நிதி ஆசயாக் 

மகாராஷ்டிரா அரசு நிதி ஆசயாக் முவறயில் ஒரு நிறுைனதவ்த அவமக்க 

திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. மாநிலத்தின் பல்சைறு துவறகளில் விரிைான தரவு 
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பகுப்பாய்வு மற்றும் முடிவுகவள எடுப்பதற்கு இந்த நிறுைனம் வபாறுப்பாகும். NITI 

ஆசயாக் இசத சபான்ற சிக்கல்களில் ஒரு விரிைான ஆய்வை சமற்வகாண்டது மற்றும் ஒரு 

கருவிவய உருைாக்கியுள்ளது, அங்கு பல்சைறு துவறகளின் ஒன்சறாவடான்று 

வதாடரப்ுவடய தரவு சிறந்த முடிவைடுக்கும் வசயல்முவறக்காக பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்படுகிறது. 

ஏடிபி 

2022 ஆம் ஆண்டின் நான்கு மாதங்களில் வமாத்தமாக 968 மில்லியன் அவமரிக்க 

வடாலரக்வள கடனாக ைழங்கியதன் மூலம், சீனாவை விஞ்சி இலங்வகக்கு மிகப்வபரிய 

இருதரப்பு கடன் ைழங்கும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 2017 முதல் 2021 ைவரயிலான 

ஐந்து ஆண்டுகளில் இலங்வகக்கு மிகப்வபரிய இருதரப்பு கடன் ைழங்குபைராக சீனா 

தனது நிவலவயத் தக்க வைத்துக் வகாண்டுள்ளது. ஆசிய அபிவிருத்தி ைங்கி (ADB) கடந்த 

ஐந்து ஆண்டுகளில் 2021 இல் 610 மில்லியன் அவமரிக்க வடாலரக்வள ைழங்கியதன் மூலம் 

மிகப்வபரிய பலதரப்பு கடன் ைழங்குநராக உள்ளது. . 

விவளயாட்டு 

சமீபத்தில் வபல்கிசரடில் நடந்த உலக மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் 

ஆடைருக்கான 65 கிசலா எவடப்பிரிவில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா வைண்கலம் 

வைன்றார.் இந்த பதக்கத்தின் மூலம், உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு 

பதக்கங்கவள வைன்ற முதல் இந்தியர ்என்ற வபருவமவய பஜ்ரங் புனியா வபற்றார.் அைர ்

2013 இல் வைண்கலம், 2018 இல் வைள்ளி மற்றும் 2019 இல் வைண்கலம் வைன்றார.் மற்வறாரு 

இந்திய மல்யுதத் வீரரான விசனஷ் சபாகட் வபண்களுக்கான 53 கிசலா பிரிவில் 

வைண்கலப் பதக்கதவ்த வகப்பற்றினார.் 

உலக சதங்காய் தினம் 

உலகம் முழுைதும் வசப்டம்பர ்2ஆம் சததி உலக சதங்காய் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு உலக வதன்வன தினத்தின் கருப்வபாருள் 'சிறந்த 

எதிரக்ாலம் மற்றும் ைாழ்க்வகக்காக சதங்காய் ைளரப்்பது. சதங்காய் உலகில் மிகவும் 

பிரபலமான மற்றும் பல்துவற உணவு தயாரிப்பு ஆகும். இந்த நாள் நம் அன்றாட ைாழ்வில் 

சதங்காய்களின் முக்கியத்துைத்வதயும் ஆசராக்கியத்திற்கான அதன் நன்வமகவளயும் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

ராமன் மகசசசச விருது 

ராமன் மகசசசச விருது ஆசியாவின் சநாபல் பரிசாகவும் கருதப்படுகிறது. மவறந்த 

பிலிப்வபன்ஸ் ஜனாதிபதியின் வபயரால் வபயரிடப்பட்டது, இது தன்னலமற்ற சசவை 

மற்றும் மாற்றும் நடைடிக்வககவள சமற்வகாள்ளும் ஆசியாவில் உள்ள தனிநபரக்ள் 

அல்லது நிறுைனங்களுக்கு ஆண்டுசதாறும் ைழங்கப்படுகிறது. ஆசிய மக்களுக்கான 

தன்னலமற்ற சசவைக்காக உலகம் முழுைதும் உள்ள நான்கு சபருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான 

விருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

டிஜிட்டல் சபங்கின் மாைட்டம் 

சகரள மாநிலத்தின் ஐந்தாைது முழு டிஜிட்டல் ைங்கி மாைட்டமாக ஆலப்புழா மாறியுள்ளது. 

இவத ரிசரை்் ைங்கி (ஆரப்ிஐ) அறிவித்துள்ளது. இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, 

மாைட்டத்தில் உள்ள 29 ைங்கிகளில் 26 லட்சம் ைங்கிக் கணக்குகளில் வடபிட-்கிவரடிட் 

காரட்ு, இன்டரவ்நட ்சபங்கிங், வமாவபல் சபங்கிங், யுபிஐ சபான்ற குவறந்தபட்சம் ஒரு 

டிஜிட்டல் பரிைரத்த்வன ைசதி வசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திருசச்ூர,் சகாட்டயம், 
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பாலக்காடு மற்றும் காசரச்காடு ஆகிய இடங்களில் ைங்கிச ்சசவைகள் ஏற்கனசை 

டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளன. 

வசபி 

வசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சசஞ்ச ்சபாரட்ு ஆஃப் இந்தியா (வசபி) வசபர ்பாதுகாப்பு 

குறிதத் உயரம்ட்டக் குழுவை மறுசீரவமத்துள்ளது, இப்சபாது ஆறு உறுப்பினரக்வளக் 

வகாண்ட இந்தக் குழுவிற்கு சதசிய முக்கியமான தகைல் உள்கட்டவமப்பு பாதுகாப்பு 

வமயத்தின் (என்சிஐஐபிசி) டிஜி நவீன் குமார ்சிங் தவலவம தாங்குைார.் SEBI மற்றும் 

மூலதனச ்சந்வதக்கான இவணயப் பாதுகாப்பு முன்முயற்சிகவள சமற்பாரவ்ையிடுதல் 

மற்றும் ைழிகாட்டுதல் ஆகியைற்வற ைழிநடத்துதல் குழுவிற்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹின்னம்சனார'் 

✓2022 ஆம் ஆண்டின் ைலிவமயான வைப்பமண்டல புயல், சூப்பர ்வடபூன் 

'ஹின்னம்சனார'் என்று வபயரிடப்பட்டது, சமற்கு பசிபிக் வபருங்கடலில் மணிக்கு 241 

கிசலாமீட்டர ்சைகதத்ில் காற்று வீசுகிறது. இது ைவக 5 சூறாைளியாக 

ைவகப்படுத்தப்பட்டது, இது அளவில் மிக உயரந்்த ைவகப்பாடு ஆகும். இந்த சூறாைளி 

ஜப்பான் தீவுகவள சநாக்கி நகரை்தால் சமலும் உருைாகும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

வைள்ளம், கனமவழ, நிலசச்ரிவு மற்றும் இடியுடன் கூடிய மவழ வபய்யும் என ஜப்பான் 

ைானிவல ஆய்வு வமயம் எசச்ரிக்வக விடுத்துள்ளது. 

மாயா 

வபய்ஜிங்வக தளமாகக் வகாண்ட ஒரு மரபணு நிறுைனம், உலகில் முதன்முவறயாக ஒரு 

காட்டு ஆரக்்டிக் ஓநாவய வைற்றிகரமாக குசளானிங் வசய்தது. காட்டு ஆரக்்டிக் ஓநாய் 

வைள்வள ஓநாய் அல்லது துருை ஓநாய் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. இந்த விலங்கு 

கனடாவின் ராணி எலிசவபத் தீவுகளின் உயர ்ஆரக்்டிக் டன்ட்ராவை பூரவ்ீகமாகக் 

வகாண்டது.✓அரிதான மற்றும் அழிந்து ைரும் உயிரினங்கவள பாதுகாப்பதில் குசளானிங் 

ஒரு வமல்கல் சாதவனயாக கருதப்படுகிறது. மாயா'நன்வகாவட வசல் காட்டு வபண் 

ஆரக்்டிக் ஓநாய் சதால் மாதிரி இருந்து ைந்தது, அதன் ஓவசட் ஒரு வபண் நாய் இருந்து 

ைந்தது. மாயா'ைாடவகத் தாய் ஒரு பீகிள் நாய் 

மணிப்பூர ்

மணிப்பூர ்முதலவமசச்ர ்என். பிசரன் சிங் சமீபத்தில் 'CM Da Haisi' (முதலவமசச்ருக்குத் 

தகைல்) என்ற ைவலப் சபாரட்்டவலத் வதாடங்கினார.் வபாதுமக்களிடம் இருந்து புகாரக்ள் 

மற்றும் குவறகவள வபற முயல்கிறது. புகாரத்ாரரக்ள் தங்கள் புகாரக்ளின் நிவலவய 

சரிபாரக்்கலாம். முதல்ைர ்வசயலகத்தில் உள்ள வபாதுக் குவறகள் நிைரத்்தி மற்றும் ஊழல் 

தடுப்புப் பிரிவும் சம்பந்தப்பட்ட துவறகளுடன் ஒத்துவழக்க இந்த சபாரட்்டவலப் 

பயன்படுத்தும். 

அஸ்தானா 

கஜகஸ்தானின் ஜனாதிபதி காசிம் சஜாமாரட்் சடாகாசயை், ஜனாதிபதி பதவிக் காலதவ்த 

கட்டுப்படுத்தும் சட்டத்தில் வகவயழுதத்ிட்டார ்மற்றும் நாட்டின் தவலநகரின் பவழய 

வபயவர அஸ்தானா என்று மாற்றினார.் இந்த மசசாதா ஜனாதிபதியின் ஆவணகவள 

ஐந்தில் இருந்து ஏழு ஆண்டுகள் ைவர நீட்டிக்கிறது. எந்தவைாரு ஜனாதிபதியும் 

இரண்டாைது முவறயாக பதவிக்கு சபாட்டியிடுைவதயும் இது தடுக்கிறது. இந்த மசசாதா 

தவலநகரின் வபயவர அஸ்தானா என்று மீண்டும் நிறுவியது, அதன் வபயர ்2019 இல் நூர-்
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சுல்தான் என மாற்றப்பட்டது, வைளிசயறும் ஜனாதிபதி நரச்ுல்தான் நசரப்சயவின் 

நிவனைாக. 

UNGA 

இந்தியா, ஐக்கிய அரபு எமிசரட்ஸ் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் தங்களது முதல் 

முத்தரப்பு வைளியுறவு அவமசச்ரக்ள் கூட்டத்வத நியூயாரக்்கில் ஐநா வபாதுச ்சவப (UNGA) 

கூட்டத் வதாடரில் நடத்தியது. மூசலாபாய பங்காளிகள் மற்றும் UNSC உறுப்பினரக்ளுக்கு 

இவடசய வசயலில் கருத்து பரிமாற்றத்வத வமயமாகக் வகாண்டு, இராஜதந்திரம் 

வசய்ைதற்கான சமகால ைழிகள் குறித்து அவமசச்ரக்ள் விைாதித்தனர.் இந்திய 

வைளியுறவுத் துவற அவமசச்ர ்வஜய்சங்கரும் ஐ.நா வபாதுச ்சவபத் தவலைவரச ்

சந்தித்து, உலகம் முழுைதும் உள்ள வைளியுறவுத் துவற அவமசச்ரக்ளுடன் இருதரப்புச ்

சந்திப்புகவள நடதத்ினார.் 

GLOBAL FINTECH 

சநஷனல் சபவமன்ட்ஸ் காரப்்பசரஷன் ஆஃப் இந்தியா (என்பிசிஐ), சபவமன்ட்ஸ் கவுன்சில் 

ஆஃப் இந்தியா (பிசிஐ) மற்றும் ஃபின்வடக் கன்ைரவ்ஜன்ஸ் கவுன்சில் (எஃப்சிசி) 

ஆகியைற்றால் குசளாபல் ஃபின்வடக் ஃவபஸ்ட் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய 

நிதியவமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன், ரிசரை்் ைங்கி கைரன்ர ்சக்திகாந்த தாஸ் ஆகிசயார ்

கலந்து வகாண்டனர.் நிவலயான நிதிச ்சூழவலக் கட்டிவயழுப்புைதற்கு பசுவம நிதியில் 

உள்ள ைாய்ப்புகவளப் பயன்படுத்திக் வகாள்ளுமாறு நிதியவமசச்ர ்ஃபின்வடக் 

வதாழிற்துவறக்கு அவழப்பு விடுதத்ார.் 

தாய் ைரத்த்க கண்காட்சி 

✓வதலுங்கானா மற்றும் தாய்லாந்து இவடசய ைலுைான உறவுகவள உருைாக்கும் 

சநாக்கத்துடன், வசன்வனயில் உள்ள தாய்லாந்து ைரத்த்க வமயம் வெதராபாதத்ில் 

தனது முதல் ைரத்த்க கண்காட்சிவய வதாடங்கியது. ைரத்த்க கண்காட்சி தாய்லாந்து 

நிறுைனங்களுக்கும் வெதராபாத் ைணிக சமூகத்திற்கும் இவடசய ைணிக உறவுகவள 

ைளரப்்பதில் கைனம் வசலுத்தும். இருதரப்பு ைரத்த்கதவ்த அதிகரிக்க வதலுங்கானா 

அரசுக்கும் தாய்லாந்தின் ைரத்த்க அவமசச்கத்துக்கும் இவடசய முன்பு வகவயழுத்தான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

பிடரக்னிகா சதசிய பூங்கா 

பிடரக்னிகா சதசிய பூங்கா ஒரிசா மாநிலத்தில் அவமந்துள்ளது. இது பல அரிய மற்றும் 

அழிந்து ைரும் ைனவிலங்கு ைவககவள வகாண்டுள்ளது. சமீபத்தில் பிடரக்னிகா சதசிய 

பூங்காவில் 122 கூடுகளில் இருந்து 3,700 உப்பு நீர ்முதவலகள் பிறந்தன. அறிக்வகயின்படி, 

கடந்த ஆண்டு, 84 கூடுகளில் இருந்து சுமார ்2,500 முதவலகள் பிறந்தன. 

சைாஸ்டாக் 22 

பலதரப்பு மூசலாபாய மற்றும் கட்டவள பயிற்சி சைாஸ்டாக் - 2022 ரஷ்யாவில் 

வதாடங்கியுள்ளது. இப்பயிற்சியானது மற்ற பங்சகற்பு இராணுைக் குழுக்கள் மற்றும் 

பாரவ்ையாளரக்வள ஒருங்கிவணப்பவத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 7/8 சகாரக்்கா 

வரபிள்ஸ் துருப்புகவள உள்ளடக்கிய இந்திய இராணுைக் குழு, கூட்டு களப் பயிற்சிகள், 

சபார ்விைாதங்கள் மற்றும் ஃபயரப்ைர ்பயிற்சிகள் உள்ளிட்ட கூட்டுப் பயிற்சிகவள 

சமற்வகாள்கிறது. 

திவபத்திய ஜனநாயக தினம் 
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திவபத்திய ஜனநாயக தினம் வசப்டம்பர ்2 அன்று தரம்சாலாவில் நாடுகடத்தப்பட்ட 

திவபத்திய அரசாங்கத்தின் வதாடக்கதவ்தக் குறிக்கும் ைவகயில் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

மத்திய திவபத்திய நிரை்ாகம் (CTA), திவபத்திய அரசாங்கம்-தரம்ஷாலாவில் உள்ள 

நாடுகடத்தப்பட்டது, உலகம் முழுைதும் 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான அகதிகவள 

நிரை்கிக்கிறது. இது தலாய் லாமா மற்றும் நாடுகடத்தப்பட்ட அவனத்து திவபத்தியரக்ளின் 

இல்லமாகும். இந்த ஆண்டு, திவபத்திய ஜனநாயக தினத்தின் 62ைது ஆண்டு விழா 

வகாண்டாடப்பட்டது 

பிங்க் வெட்ரஜன் 

காரப்ன் இல்லாத அணுசக்தியிலிருந்து உற்பத்தி வசய்யப்படும் காரப்ன் இல்லாத 

வெட்ரஜன் பிங்க் வெட்ரஜன் என்று அவழக்கப்படுகிறது. பிங்க் வெட்ரஜவன 

மின்னாற்பகுப்பு மூலமாகவும் தயாரிக்கலாம், அங்கு அணுமின் நிவலயங்கள் மூலம் 

மின்சாரம் ைழங்கப்படுகிறது. பசவ்ச வெட்ரஜவன உற்பதத்ி வசய்ய, அங்கு 

எலக்ட்சராவலசரக்ள் ைழங்கப்பட்டு, காற்றாவல அல்லது சூரியப் பண்வண மூலம் 

மின்சாரம் ைழங்கப்படுகிறது. 

IHCI 

'இந்திய உயர ்இரதத் அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முன்முயற்சி (IHCI)' என்பது இந்தியாவின் 

சதசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் உயர ்இரத்த அழுத்தத் தவலயீடு ஆகும். இது மத்திய 

சுகாதார அவமசச்கம், இந்திய மருத்துை ஆராய்சச்ி கவுன்சில் (ICMR), மாநில அரசுகள் 

மற்றும் உலக சுகாதார நிறுைனம்-இந்தியா ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

ஐ.எச.்சி.ஐ., '2022 ஐ.நா இன்டசரவஜன்சி டாஸ்க் ஃசபாரஸ்் மற்றும் WHO ஸ்வபஷல் 

புசராகிராம் ஆன் பிவரமரி வெல்த் சகர ்விருது' ஐ.நா வபாதுச ்சவபயின் பக்க நிகழ்வில் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

குற்றவியல் நவடமுவற (அவடயாளம்) மசசாதா 

குற்றவியல் நவடமுவற (அவடயாளம்) மசசாதா, 2022 ஐ மதத்ிய அரசு அறிவித்தது, இது 

விசாரவணக் காைலரக்ளுக்கு வகதிகளின் பசயாவமட்ரிக் விைரங்கவள சசகரிக்க 

உதவும். சட்டம் ஏப்ரல் 2022 இல் பாராளுமன்றத்தால் நிவறசைற்றப்பட்டது. ஒரு குற்றத்தின் 

விசாரவணயின் சபாது ஒரு நபரின் அளவீடுகள் அல்லது புவகப்படங்கவள 

ஆைணப்படுத்த உதத்ரவிடவும் சட்டம் ஒரு மாஜிஸ்திசரட்டுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

வசபி 

இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிைரத்்தவன ைாரியம் (SEBI) சமூக பங்குச ்சந்வதக்கான (SSE) 

விரிைான கட்டவமப்வப வைளியிடட்ுள்ளது. இது ஒரு இலாப சநாக்கற்ற 

நிறுைனத்திற்கான (NPO) பதிவு மற்றும் வைளிப்படுத்தல் சதவைகளுக்கான 

குவறந்தபட்சத் சதவைகவளக் குறிப்பிடுகிறது. மூலதனச ்சந்வத ஒழுங்குமுவற 

அவமப்பான SEBI சமூகப் பங்குச ்சந்வதக்கான (SSE) விதிகவள சமூக நிறுைனங்களுக்கு 

நிதி திரட்ட கூடுதல் ைழிவய ைழங்குைதற்கு முன்பு அறிவித்தது. 

ADO 

ஆசிய ைளரச்ச்ி ைங்கி (ஏடிபி) சமீபத்தில் அதன் ஆசிய ைளரச்ச்ிக் கண்சணாட்டதத்ிற்கு 

(ஏடிஓ) ஒரு துவணவய வைளியிடட்ுள்ளது. அறிக்வகயின்படி, இந்தியாவின் 

வபாருளாதாரத்திற்கான 2022-23 ைளரச்ச்ி கணிப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட 7.5% 

இலிருந்து 7% ஆக குவறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் பணவீக்கம் எதிரப்ாரத்த்வத விட 

நிவலயானதாக மாறியுள்ளது, சமலும் பணவியல் வகாள்வகயில் கூரவ்மயான 
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இறுக்கத்திற்கு ைழிைகுத்தது, நுகரச்ைாரின் ைாங்கும் சக்திவய குவறத்தது என்று 

அறிக்வக கூறுகிறது. 

மனித உரிவமகள் 

சீனா தனது ைடசமற்கு சின்ஜியாங் பிராந்தியத்தில் உய்குர ்மற்றும் இதர முக்கியமாக 

முஸ்லிம் இன சிறுபான்வமயினவர குறிவைத்து மனித உரிவம மீறல்கள் குறித்து ஐக்கிய 

நாடுகள் சவபயின் அறிக்வகக்கு பதிலளித்துள்ளது. இந்த அறிக்வக பல ஆண்டுகளாக 

வசயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் சமீபத்தில் வைளியிடப்பட்டது. 1 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான சிறுபான்வம இன உறுப்பினரக்ள் மறுகல்வி வமயங்களுக்கு 

ைலுக்கட்டாயமாக அனுப்பப்பட்டதாக அறிக்வக கூறுகிறது. 

ஜிக்யாசா 

ஜிக்யாசா 2.0 திட்டதத்ின் கீழ் 'ஜிக்யாசா ஃபார ்புதுப்பிக்கத்தக்க எரிவபாருளுக்கான 

திட்டம்' குைாலியரில் உள்ள சிந்தியா கன்யா வித்யாலயா பள்ளி மாணைரக்ளுக்காக 

வடெ்ராடூனில் உள்ள CSIR–Indian Institute of Petroleum இல் வைற்றிகரமாக ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டது. உண்ணாத தாைர எண்வணய்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட சவமயல் 

எண்வணய் மற்றும் கழிவு பிளாஸ்டிக் சபான்ற பல்சைறு ைவகயான எரிவபாருடக்வளப் 

பயன்படுத்துைதற்காக உருைாக்கப்பட்ட பல்சைறு வதாழில்நுட்பங்கவள 

வைளிப்படுத்துைசத திட்டத்தின் முக்கிய சநாக்கமாகும். 

மது 

மிசசாரம் அவமசச்ரவை உள்நாட்டில் விவளயும் திராட்வசவய ஒயினாக பதப்படுத்தி 

சந்வதயில் சுதந்திரமாக விற்க அனுமதித்தது. இயற்வக திராட்வச முக்கியமாக கிழக்கு 

மிசசாரமில் உள்ள சாம்வப மற்றும் ெ்னாெ்லான் பகுதிகளில் ைளரக்்கப்படுகிறது. 

மிசசாரம் மது (தவட) ைவரவு விதிகள், 2022, மாநிலத்தில் கண்டிப்பாக அமல்படுதத்ப்பட 

சைண்டும் என்று முதல்ைர ்அறிவிதத்ார.் 

ஆரப்ிஐ 

கிசான் கிவரடிட் காரட்ு (சகசிசி) கடன்கவள டிஜிட்டல் மயமாக்குைதற்கான முன்சனாடித் 

திட்டங்கவள இந்திய ரிசரை்் ைங்கி இம்மாதம் முதல் மத்தியப் பிரசதசம் மற்றும் 

தமிழ்நாட்டின் சதரந்்வதடுக்கப்பட்ட மாைட்டங்களில் வசயல்படுத்தும். இந்தத் திட்டத்வத 

ரிசரை்் ைங்கி கண்டுபிடிப்பு வமயம் (RBIH) உருைாக்குகிறது. இது KCC அடிப்பவடயிலான 

கடவன மிகவும் திறவமயானதாக்குைவத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது, வசலவுகவளக் 

குவறப்பதன் மூலமும், கடன் ைாங்குபைரக்ளுக்கான சநரதவ்தச ்சரிவசய்ைதன் மூலமும், 

கிராமப்புற மக்களுக்கான கடன் ஓட்டத்வத சமம்படுத்துகிறது. 

ஆசிரியர ்தினம் 

இந்தியா முழுைதும் ஒை்வைாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர ்5ஆம் சததி ஆசிரியர ்தினம் 

வகாண்டாடப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் முதல் துவணக் குடியரசுத் தவலைரும், 

இந்தியாவின் இரண்டாைது குடியரசுத் தவலைருமான டாக்டர ்சரை்பள்ளி 

ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாவளக் வகாண்டாடுகிறது. அைர ்1888 ஆம் ஆண்டு 

வசப்டம்பர ்5 ஆம் சததி பிறந்தார.் ஆசிரியர ்தினம் முதன்முதலில் 1962 ஆம் ஆண்டில் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. உலக ஆசிரியர ்தினம், சரை்சதச ஆசிரியர ்தினம் என்றும் 

அவழக்கப்படுகிறது, இது ஆண்டுசதாறும் அக்சடாபர ்5 ஆம் சததி வகாண்டாடப்படும் ஒரு 

சரை்சதச தினமாகும். 
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ஆரப்ிஐ 

இந்திய ரிசரை்் ைங்கி (ஆரப்ிஐ) கைரன்ர,் சக்திகாந்த தாஸ் சமீபத்தில் குசளாபல் 

ஃபின்வடக் ஃவபஸ்ட் 2022 இல் மூன்று முக்கிய டிஜிட்டல் சபவமண்ட் முயற்சிகவள 

வதாடங்கினார.் இந்த முயற்சிகளில் UPI, UPI LITE, Bharat BillPay Cross-Border Bill Payments 

ஆகியவை அடங்கும். BHIM பயன்பாட்டில் UPI வலட் மூலம், பயனரக்ள் சிறிய-மதிப்பு 

பரிைரத்்தவனகவள அருகிலுள்ள-ஆஃப்வலன் பயன்முவறயில் வசய்ய முடியும். UPI வலட் 

கட்டணப் பரிைரத்்தவனயின் அதிகபட்ச ைரம்பு ₹200 

சரை்சதச வசவக வமாழி தினம் 

காது சகளாத மக்களின் மனித உரிவமகவள உணரந்்து வகாள்ைதில் வசவக வமாழியின் 

முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுத்துைதற்காக ஐநா வபாதுச ்சவப 

வசப்டம்பர ்23 ஐ வசவக வமாழிகளின் சரை்சதச தினமாக அறிவித்தது. இது 1951 ஆம் 

ஆண்டு சராமில் உலக காது சகளாசதார ்கூட்டவமப்பு நிறுைப்பட்ட தினத்வத 

நிவனவுகூருகிறது. சரை்சதச காது சகளாசதார ்ைாரத்தின் ஒரு பகுதியாக 2018 ஆம் 

ஆண்டில் வசவக வமாழிகளின் சரை்சதச தினம் முதன்முதலில் வகாண்டாடப்பட்டது. 

கிகாலி ஒப்பந்தம் 

அவமரிக்க வசனட் சமீபத்தில் ஓசசான் மாசுபாடு வதாடரப்ான 1987 மாண்ட்ரீல் 

வநறிமுவறக்கு கிகாலி திருதத்தவ்த ஒப்புதல் அளித்தது, குளிரப்தனப் வபாருடக்வளப் 

பயன்படுத்துைவதக் கட்டுப்படுத்துகிறது.✓அடுத்த 14 ஆண்டுகளில் HFCகள் எனப்படும் 

வெட்சராபுசளாசராகாரப்ன்களின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்வட 85% குவறக்க 

சரை்சதச ஒப்பந்தம் சதவைப்படுகிறது. சீனா, இந்தியா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட 130க்கும் 

சமற்பட்ட நாடுகள் இந்த ஒப்பந்ததவ்த முவறயாக அங்கீகரித்துள்ளன. 

நிலவைாளி 

இந்திய ஐடி நிறுைனமான விப்சரா தனது சபாட்டியாளரக்ளுக்காக ஒசர சநரத்தில் 

பணிபுரிைதாகக் கண்டறியப்பட்ட 300 ஊழியரக்ளின் சசவைவய நிறுத்தியுள்ளது. இந்தச ்

வசயவல 'மூன்வலட்டிங்' என்றும் அவழப்பர.் இந்த நவடமுவறயானது நலன்களின் 

முரண்பாடு, தரவு மீறல்கள் மற்றும் நிறுைனத்தின் அறிவுசார ்வசாத்து (IP) மற்றும் 

வசாத்துக்களின் தைறான பயன்பாடு ஆகியைற்வற உருைாக்கலாம் என்று நிறுைனங்கள் 

கைவலப்படுகின்றன. 

ஸ்ைசதஷ் தரஷ்ன் 

சுற்றுலா அவமசச்கம் ராமாயண சரக்்யூட், புத்த சரக்்யூட், கவரசயார சரக்்யூட் மற்றும் 

வடசரட்் சரக்்யூட் உள்ளிட்ட 15 சுற்றுலா சுற்றுகவள அதன் ஸ்ைசதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்தின் 

கீழ் அவடயாளம் கண்டுள்ளது. மத்திய சுற்றுலா மற்றும் கலாசச்ாரத்துவற அவமசச்ர ்ஜி 

கிஷன் வரடட்ி, 'அம்சபத்கர ்சரக்்யூட்' பகுதிக்கு சிறப்பு சுற்றுலா ரயிவல 

அறிவித்தார.்✓இந்த ரயில் டாக்டர ்பி.ஆர.் அம்சபத்கருடன் வதாடரப்ுவடய முக்கிய 

இடங்களான சமாை் (அைர ்பிறந்த இடம் இந்தூரில் உள்ள டாக்டர.் அம்சபத்கர ்நகர)், 

லண்டன் (அைர ்தங்கியிருந்து படிதத் இடம்), நாக்பூர ்(இங்கும் படித்தார)், வடல்லி (அைர ்

காலமானார)் மற்றும் இறுதியாக மும்வப (அைர ்தகனம் வசய்யப்பட்ட இடத்தில்.) 

APAC 

✓குஷ்சமன் மற்றும் சைக்ஃபீல்டின் அறிக்வகயின்படி, சிறந்த வதாழில்நுட்ப வமயங்களின் 

பட்டியலில் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் வபங்களூரு இரண்டாைது இடத்வதப் 
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பிடித்துள்ளது மற்றும் சீனாவின் வபய்ஜிங்கிற்குப் பின்னால் மட்டுசம உள்ளது. 'வடக் 

சிட்டிஸ்: தி குசளாபல் இன்டரவ்சக்ஷன் ஆஃப் சடலண்ட் அண்ட் ரியல் எஸ்சடட்' என்ற 

தவலப்பில் அறிக்வக, உலகம் முழுைதும் உள்ள 115 வைை்சைறு 'வடக் நகரங்கவள' ஆய்வு 

வசய்தது. மற்ற மூன்று இந்திய நகரங்களான வசன்வன, வடல்லி மற்றும் வெதராபாத் 

அடுத்த மூன்று இடங்களில் உள்ளன. APAC இன் 14 நகரங்களின் பட்டியலில் மும்வப மற்றும் 

புசன எடட்ு மற்றும் ஒன்பதாைது இடங்களில் உள்ளன. 

லிஸ் டிரஸ் 

ஐக்கிய இராசச்ியதத்ின் புதிய பிரதமராக கன்சரச்ைடிை் கட்சியின் தவலைர ்லிஸ் ட்ரஸ் 

நியமிக்கப்பட்டார.் 47 ையதான தவலைர,் ஜூவல மாதம் சபாரிஸ் ஜான்சன் ராஜினாமா 

வசய்த பின்னர,் ஆளும் கன்சரச்ைடிை் கட்சியின் உள் தவலவமப் சபாட்டியில் தனது 

சபாட்டியாளரான முன்னாள் நிதி மந்திரி ரிஷி சுனக்வக சதாற்கடித்தார.் வதரசா சம 

மற்றும் மாரக்வரட் தாட்சவரத் வதாடரந்்து இங்கிலாந்தின் மூன்றாைது வபண் பிரதமர ்

லிஸ் ட்ரஸ் ஆைார.் 

சைாஜ் 

அகமதாபாத்தில் நவடவபற்ற 36ைது சதசிய விவளயாட்டுப் சபாட்டிக்கான சின்னம் 

மற்றும் கீதத்வத மதத்ிய உள்துவற அவமசச்ர ்அமித் ஷா வதாடங்கி வைத்தார.் இந்த 

சின்னத்திற்கு குஜராத்தியில் குட்டி என்று வபாருள்படும் 'சைாஜ்' என்று 

வபயரிடப்பட்டுள்ளது. கீதத்தின் கருப்வபாருள் 'ஏக் பாரத் ஷ்சரஷ்ட பாரத்'. சதசிய 

விவளயாட்டுப் சபாட்டிகள் மாநிலத்தில் உள்ள ஆறு நகரங்களில் வசப்டம்பர ்29 முதல் 

அக்சடாபர ்12 ைவர நடத்தப்படும். 

சிறந்த பள்ளிகள் மற்றும் மாதிரி பள்ளிகள் திட்டம் 

தமிழ்நாடு அரசு தில்லியின் பள்ளிகவள அடிப்பவடயாகக் வகாண்டு, சிறந்த பள்ளிகள் 

மற்றும் மாதிரிப் பள்ளிகள் திட்டத்வதத் துைக்கியது. வடல்லி முதல்ைர ்அரவிந்த் 

வகஜ்ரிைால், தமிழக முதல்ைர ்மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிவலயில் இத்திட்டதவ்த வதாடங்கி 

வைத்தார.் ஆரம்ப கட்டத்தில், 26 சிறந்த பள்ளிகள் மற்றும் 15 மாதிரிப் பள்ளிகள் 

திட்டத்தின் கீழ் உள்ளன. 'தவகசல் பள்ளிகள்' மற்றும் 'மாத்திரி பள்ளிகள்' ஆகியவை SoE 

மற்றும் மாதிரி பள்ளிகளுக்கான அதிகாரப்பூரை் தமிழ் வபயரக்ள். 

எங்கள் வபரிய சதசிய பூங்காக்கள் 

அவமரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா தனது வநட்ஃபிக்ஸ் ஆைணப்படத் 

வதாடரான 'அைர ்கிசரட் சநஷனல் பாரக்்ஸ்'க்காக சிறந்த ைசனகரத்த்ா எம்மி விருவத 

வைன்றார.் பராக் ஒபாமாவின் தயாரிப்பு நிறுைனமான வெயர ்கிரவுண்ட், 

உலவகங்கிலும் உள்ள சதசிய பூங்காக்களில் வதாடரின் பின்னால் உள்ளது. முன்னாள் 

ஜனாதிபதி ஏற்கனசை இரண்டு கிராமி விருதுகவள வபற்றுள்ளார.் ைரலாற்றில் எம்மிவய 

வைன்ற இரண்டாைது அவமரிக்க அதிபர ்என்ற வபருவமவய வபற்றார.் 

அசமசான் 

அசமசான் தனது முதல் சூரிய சக்தி திட்டத்வத இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் மூன்று புதிய 

சசாலார ்பண்வணகளுடன் அறிவித்தது, ஒருங்கிவணந்த ஆற்றல் திறன் 420 வமகாைாட் 

(MW). அசமசான் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் தனது ைணிகத்தில் 100% புதுப்பிக்கதத்க்க 

ஆற்றவலப் பயன்படுத்துைவத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்தியத் திட்டதத்ில் ReNew 

Power மூலம் உருைாக்கப்படும் 210-MW திட்டம், ஆம்ப் எனரஜ்ி இந்தியாைால் 
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உருைாக்கப்படும் 100-MW திட்டம் மற்றும் 110-MW திட்டம் ஆகியவை அடங்கும். புரூக்ஃபீல்ட் 

புதுப்பிக்கத்தக்க பங்குதாரரக்ளால் உருைாக்கப்படும். 

BABPL 

பாதுகாப்பு அவமசச்கம், BAPL (BrahMos Aerospace Pvt. Ltd) உடன் இரட்வட சைடத்தில் 

சமற்பரப்பில் இருந்து சமற்பரப்பு ைவரயிலான பிரம்சமாஸ் ஏவுகவணக்கான 

ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டது. கூடுதல் இரட்வட சைடம் (நிலம் மற்றும் கப்பல் எதிரப்்பு) 

திறன் வகாண்ட பிரம்சமாஸ் ஏவுகவணகள் 'ைாங்க-இந்தியன்' பிரிவின் கீழ் ரூ.1,700 

சகாடிக்கு ைாங்கப்படும். பிரம்சமாஸ் ஏசராஸ்சபஸ் (பிஏபிஎல்) என்பது இந்தியா மற்றும் 

ரஷ்யாவின் கூட்டு முயற்சியாகும் 

ைாழ்க்வக 

குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்ரக்ளின் சதசிய மாநாட்வட பிரதமர ்

நசரந்திர சமாடி வதாடங்கி வைத்தார.் இரண்டு நாள் மாநாட்டில் ைாழ்க்வக, காலநிவல 

மாற்றதவ்த எதிரத்்துப் சபாராடுதல் ஆகிய தவலப்புகளில் ஆறு கருப்வபாருள் அமரவ்ுகள் 

இருக்கும்; பரிசைஷ் - ஒருங்கிவணந்த பசுவம அனுமதிகளுக்கான ஒற்வற சாளர 

அவமப்பு; ைன சமலாண்வம; மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு; ைனவிலங்கு 

சமலாண்வம; பிளாஸ்டிக் மற்றும் கழிவு சமலாண்வம. 

யூசகா ைங்கி 

இந்தியாவின் வபாதுத்துவற கடனாளியான UCO ைங்கி, ரூபாய் ைரத்்தகத்திற்கான இந்திய 

ரிசரை்் ைங்கியின் (RBI) ஒப்புதவலப் வபற்ற முதல் ைங்கியாகும். வகால்கத்தாவை 

தளமாகக் வகாண்ட ைங்கி, இந்திய ரூபாயில் ைரத்த்க தீரவ்ுக்காக ரஷ்யாவின் 

காஸ்ப்சராம்சபங்கில் சிறப்பு சைாஸ்ட்சரா கணக்வகத் திறக்கும். ஜூவல மாதம், இந்திய 

ைங்கிகள் இந்திய நாணயத்தில் ைரத்்தகம் வசய்ய அனுமதிக்கும் முடிவை ரிசரை்் ைங்கி 

அறிவித்தது. ரிசரை்் ைங்கி இந்தியாவிற்கும் இலங்வக மற்றும் ரஷ்யா உள்ளிட்ட பிற 

நாடுகளுக்கும் இவடசய ைரத்்தக தீரவ்ுகவள அனுமதித்தது. 

இந்திய ைழி 

வைளிவிைகார அவமசச்ர ்எஸ் வஜய்சங்கர ்சமீபத்தில் குஜராத்தில் தனது புதத்கமான "தி 

இந்தியா சை: ஸ்ட்ராடஜீஸ் ஃபார ்அன்சரட்்டன் சைரல்்ட்" என்ற புத்தகத்தின் குஜராத்தி 

வமாழிவபயரப்்வப வைளியிட்டார.் ஆங்கிலத்தில் புத்தகத்தின் அசல் பதிப்பு 2020 ஆம் 

ஆண்டில் வைளியிடப்பட்டது. இந்தியாவின் வைளியுறவு அவமசச்ர ்எஸ். வஜய்சங்கர,் 

'உலகளாவிய ஒழுங்கு மாறும்சபாது இந்தியாவின் வைளியுறவுக் வகாள்வகயின் திவச 

என்னைாக இருக்க சைண்டும்?' என்ற சகள்விக்கு பதிலளிக்க முற்படுகிறார.் புதத்கத்தில். 

எம்.ஆர.்பி.எல் 

3,800 சகாடி மதிப்பிலான இயந்திரமயமாக்கல் மற்றும் வதாழில்மயமாக்கல் 

திட்டங்களுக்கு பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி மங்களூருவில் அடிக்கல் நாட்டினார.் புதிய 

மங்களூர ்துவறமுக ஆவணயதத்ால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட கன்வடய்னரக்ள் மற்றும் பிற 

சரக்குகவள இயந்திரமயமாக்கும் திட்டதவ்த அைர ்வதாடங்கி வைத்தார,் சமலும் 

துவறமுகத்தால் சமற்வகாள்ளப்பட்ட சுமார ்₹1,000 சகாடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு 

அடிக்கல் நாட்டினார.் மங்களூர ்சுத்திகரிப்பு மற்றும் வபட்சரா வகமிக்கல்ஸ் லிமிவடட் 

(எம்ஆரப்ிஎல்) மூலம் சமற்வகாள்ளப்பட்ட இரண்டு திட்டங்கவளயும் அைர ்வதாடங்கி 

வைத்தார.் 
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சுகாதார உசச்ி மாநாடு 

'சொமிசயாபதியின் வபருவமக்கான உலக சுகாதார உசச்ி மாநாடு' முதல் பதிப்பு 

துபாயில் "காலநிவல மாற்றம் மற்றும் புவி வைப்பமவடதலால் ஏற்படும் சநாய்கள்" என்ற 

தவலப்பில் நவடவபற்றது. இந்த உசச்ிமாநாடு சொமிசயாபதி மருத்துை முவற, 

மருந்துகள் மற்றும் நவடமுவறகவள சமம்படுத்துைவத சநாக்கமாகக் வகாண்டது. 

உசச்ிமாநாட்டில், சுற்றுசச்ூழல் ைனம் மற்றும் காலநிவல மாற்றத் துவற இவண 

அவமசச்ர ்அஸ்வினி குமார ்வசௌசப உவரயாற்றினார.் 

பசயா கிராமம் 

திரிபுரா அரசு, நிவலயான ைளரச்ச்ி, காலநிவல மாற்றம் தணிப்பு மற்றும் காலநிவல 

மாற்றதவ்த சமம்படுத்த ஐந்து 'உயிர-்கிராமங்கவள' வைற்றிகரமாக அவமத்துள்ளது. 

இந்திய மாநிலங்களின் காலநிவல நடைடிக்வக குறிதத் சிறந்த நவடமுவறயின் 

வதாகுப்பின்படி, திரிபுராவில், ஐந்து 'உயிர-்கிராமங்களில்' வைற்றிகரமாக 

வசயல்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் 500 குடும்பங்கள் பயனவடந்துள்ளன. இயற்வக 

விைசாயதவ்த ஊக்குவிப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் திரிபுராவின் உயிரி வதாழில்நுட்ப 

இயக்குநரகத்தால் 'பசயா-வில்சலஜ்' என்ற கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

விவளயாட்டு 

கிராண்ட்மாஸ்டர ்அரவிந்த் சிதம்பரம் சமீபத்தில் 22ைது துபாய் ஓபன் வசஸ் சபாட்டியில் 

சாம்பியன் ஆனார.் ஏழு இந்தியரக்ள் முதல் 10 இடங்கவளப் பிடித்தனர,் சமலும் ஆர ்

பிரக்ஞானந்தா இரண்டாைது இடதவ்த அபிஜீத் குப்தா, வஜய்குமார ்சம்சமட் சஷட் மற்றும் 

எஸ்பி சசதுராமன் உள்ளிட்ட ஐந்து சபருடன் பகிரந்்து வகாண்டனர.் 

சபாஷன் அபியான் 

'இந்தியாவில் ஊட்டசச்த்து முன்சனற்றதவ்தப் பாதுகாதத்ல்: வதாற்றுசநாய் காலங்களில் 

சபாஷன் அபியான்' என்ற தவலப்பில் நிதி ஆசயாக் அறிக்வகவய வைளியிட்டது. 

அறிக்வகயின்படி, சபாஷன் அபியான் திட்டத்வத வசயல்படுத்துைதில் மகாராஷ்டிரா 

மாநிலங்களில் முதல் இடத்வதப் பிடித்தது. ஆந்திரப் பிரசதசம் இரண்டாைது இடதத்ிலும், 

குஜராத் மூன்றாைது இடத்திலும் உள்ளன. சகாவிட் காலத்தில் சபாஷவன வசயல்படுத்த 

சதவையான 100 சதவீத மனிதைள ஆட்சசரப்்பில் ஆந்திர பிரசதசம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அங்கன்ைாடி பணியாளரக்ளுக்கு வமாவபல் சபான்கள் விநிசயாகம் வசய்ைதிலும் 

முதலிடம் ைகிக்கிறது. 

ஐ.எம்.ஆர ்

வசப்டம்பர ்22, 2022 அன்று இந்தியப் பதிைாளர ்வஜனரல் (RGI) வைளியிட்ட மாதிரி பதிவு 

அவமப்பு (SRS) புள்ளியியல் அறிக்வக 2020 இன் படி, இந்தியா IMR, U5MR மற்றும் NMR இல் 

முன்சனற்றகரமான குவறப்வபக் கண்டு ைருகிறது. ஐந்து ையதுக்குட்பட்ட 

குழந்வதகளின் இறப்பு விகிதம் 2020 இல் 1000 பிறப்புகளுக்கு 32 ஆகப் பதிவு 

வசய்யப்பட்டது 2019 இல் பிறப்புகள். 

APEDA 

குஜராத்தின் வகடா மாைட்டத்தில் இருந்து அவமரிக்காவின் கலிசபாரன்ியாவிற்கு தாைர 

அடிப்பவடயிலான இவறசச்ி வபாருடக்ளின் முதல் சரக்குகவள ndia ஏற்றுமதி 

வசய்துள்ளது. சைளாண்வம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருடக்ள் ஏற்றுமதி 

ஆவணயம் (APEDA) வசை உணவு ைவகயின் கீழ் தாைர அடிப்பவடயிலான இவறசச்ிப் 
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வபாருடக்ளின் முதல் சரக்கு ஏற்றுமதிவய எளிதாக்கியது. APEDA ஆனது ஆஸ்திசரலியா, 

இஸ்சரல், நியூசிலாந்து மற்றும் பிற நாடுகளில் வசை உணவு ைவககவள 

விளம்பரப்படுதத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

கற்றல் பயன்பாட்வட வகவயாப்பமிடுங்கள் 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமசச்கம் இந்திய வசவக வமாழி (ISL) அகராதி 

வமாவபல் வசயலிவய 'வசன் சலரன்்' என்று அறிமுகப்படுத்தியது. இது 10,000 

வசாற்கவளக் வகாண்ட இந்திய வசவக வமாழி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி வமயத்தின் 

(ISLRTC) இந்திய வசவக வமாழி அகராதிவய அடிப்பவடயாகக் வகாண்டது. வசவித்திறன் 

குவறபாடுள்ள குழந்வதகளுக்கு பாடப்புத்தகங்கவள அணுகும் ைவகயில் 1 முதல் 12 ஆம் 

ைகுப்பு ைவரயிலான NCERT பாடப்புத்தகங்கவள இந்திய வசவக வமாழியாக 

மாற்றுைதற்கு NCERT உடன் ISLRTC புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டது. 

 

சாங் ஈ 

நிலவின் அருகில் உள்ள எரிமவலக் குப்வபகளில் புதிய ைவக படிகத்வத சீனாவில் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் பூமியில் சுத்தமான மற்றும் திறவமயான 

ஆற்றவல உற்பத்தி வசய்ைதற்கான சாதத்ியமான எரிவபாருள் மூலத்வதயும் அைரக்ள் 

கண்டுபிடித்தனர.் சிறிய, வைளிப்பவடயான படிகத்திற்கு சீன நிலவு வதய்ைமான 

சாங்'இன் நிவனைாக சசஞ்சவ்சட்-(Y) என்று வபயரிடப்பட்டது. 

ஸ்ைச ்ைாயு ஷரச்ைக்ஷன் 

சுற்றுசச்ூழல், ைனம் மற்றும் காலநிவல மாற்றம் அவமசச்கம் (MoEFCC) சதசிய சுத்தமான 

காற்று திட்டம் 2019 (NCAP) கீழ் 'ஸ்ைச ்ைாயு சரச்ைக்ஷன்' திட்டத்வத வதாடங்கும். 2025–

26க்குள் காற்று மாசுபாட்வட 40 சதவீதம் ைவர குவறக்க NCAP இன் ஒரு பகுதியாக 

தயாரிக்கப்பட்ட நகர வசயல் திட்டங்கவள வசயல்படுத்துைதற்காக ஸ்ைச ்ைாயு 

சரச்ைக்ஷன் நாட்டின் 131 நகரங்கவள தரைரிவசப்படுத்தும். 

இராணுை விருதுகள் 

இந்திய ராணுை தவலவம தளபதி மசனாஜ் பாண்சடவுக்கு, சநபாள அதிபர ்பித்யா சதவி 

பண்டாரி, சநபாள ராணுை வஜனரல் பதவிவய ைழங்கினார.் இை்விழா இரு நாட்டு 

ராணுைங்களுக்கிவடசயயான தனித்துைமான பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

வஜனரல் பாண்சட நான்கு நாள் உத்திசயாகபூரை் விஜயமாக சநபாளத்திற்கு 

வசன்றுள்ளார.் பீரங்கி உபகரணங்கள், சுரங்கப் பாதுகாப்பு ைாகனங்கள், மருத்துைக் 

கவடகள் மற்றும் குதிவரகள் உள்ளிட்ட உயிரிழக்காத ராணுை உதவிகவளயும் அைர ்

சநபாள ராணுைத்துக்கு ைழங்கினார.் 

யுவனஸ்சகா 

கல்வியறிவின் முக்கியத்துைத்வத எடுத்துவரக்கவும், நம்வமச ்சுற்றியுள்ள உள்ளூர ்

சமூகங்கவள பாதிக்கும் பிரசச்ிவனகளில் கைனம் வசலுத்தவும் ஒை்வைாரு ஆண்டும் 

வசப்டம்பர ்8 ஆம் சததி சரை்சதச எழுத்தறிவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1966 ஆம் 

ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அவமப்பினால் (UNESCO) 

வசப்டம்பர ்8 சரை்சதச எழுத்தறிவு தினமாக (ILD) அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 

சரை்சதச எழுத்தறிவு தினத்தின் கருப்வபாருள் 'எழுதத்றிவு கற்றல் இடங்கவள மாற்றுதல்' 

என்பதாகும். 
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கிருத் பரித ்

வபட்சராலியம் மற்றும் இயற்வக எரிைாயு அவமசச்கம், தற்சபாவதய எரிைாயு விவல 

சூத்திரத்வத மறுபரிசீலவன வசய்ய, புகழ்வபற்ற எரிசக்தி நிபுணர ்கிரிட் பரிக் 

தவலவமயில் ஒரு குழுவை அவமத்துள்ளது. உலகளாவிய இயற்வக எரிைாயு விவலகள் 

அதிகரித்து ைருைதால் எரிசக்தி மற்றும் வதாழில்துவற வசலவுகள் அதிகரிப்பது குறித்து 

கைவலகள் உள்ளன. இம்மாத இறுதிக்குள் அறிக்வகவய சமரப்்பிக்குமாறு குழுவிடம் 

சகாரப்பட்டுள்ளது. 

யுவனஸ்சகா 

வதலுங்கானா யுவனஸ்சகாவின் உலக பாரம்பரியக் குறிப்பிற்காக கட்டடக்கவல 

சிறப்புடன் இரண்டு நிவனவுசச்ின்னங்கவள முன்வமாழிந்துள்ளது. நீலவூரல்லு 

வபருங்கற்கால புவதகுழி மற்றும் சாயா சசாசமஸ்ைராலயம் ஆகியவை 

அங்கீகாரத்திற்காக முன்வமாழியப்பட்டது. காகடியா ருதச்ரஸ்ைரா சகாவிலுக்கு 

(ராமப்பா சகாவில்) உலக பாரம்பரிய சின்னதவ்த மாநிலம் ஏற்கனசை அவடந்துள்ளது. 

எஸ்.ஆர.்எஸ் 

இந்தியப் பதிைாளர ்வஜனரல் (RGI) வைளியிட்ட மாதிரிப் பதிவு அவமப்பு (SRS) புள்ளிவிைர 

அறிக்வக 2020 இன் படி, உத்தரகாண்டின் பிறப்பு பாலின விகிதம் நாட்டிசலசய மிக 

சமாசமாக 844 ஆகக் கண்டறியப்பட்டது. பாலின விகிதம் என்பது 1,000 வபண்களின் 

எண்ணிக்வக. ஆண்கள். சகரளாவின் விகிதம் 974 இல் சிறப்பாக இருந்தது. இந்தியாவின் 

ஒட்டுவமாத்த பிறப்பு பாலின விகிதம் 2017-19 இல் 904 ஆக இருந்து 2018-20 இல் 3 புள்ளிகள் 

அதிகரித்து 907 ஆக உள்ளது என்று அறிக்வக கூறியது. இது கிராமப்புறங்களில் 907 

ஆகவும், நகரப்்புறங்களில் 910 ஆகவும் இருந்தது. 

NAPT 

வீடட்ுைசதி மற்றும் நகரப்்புற விைகாரங்கள் அவமசச்கம் (MoHUA) சமீபத்தில் ஸ்ைச ்

அம்ரித் மசொதச்வின் கீழ் ஸ்ைச ்டாய்சகத்தாவன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

சபாட்டியானது வபாம்வமகளுக்கான சதசிய வசயல் திட்டம் (NAPT) மற்றும் ஸ்ைச ்பாரத் 

மிஷன் இரண்டாம் கட்டம் (SBM 2.0) ஆகியைற்றுக்கு இவடசயயான ஒரு 

ஒருங்கிவணப்பாகும். வபாம்வமகவள தயாரிப்பதில் கழிவுகவளப் 

பயன்படுத்துைதற்கான தீரவ்ுகவள ஆராய்ைவத இது சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

கிரிசயட்டிை் சலரன்ிங் வமயம், ஐஐடி காந்திநகர ்இந்தத் திட்டத்திற்கான அறிவுப் 

பங்காளியாக உள்ளது. 

சி.பி.ஐ 

'சமகா சக்ரா' நடைடிக்வகயின் ஒரு பகுதியாக, மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) 19 

மாநிலங்களில் உள்ள 56 இடங்களிலும், ஒரு யூனியன் பிரசதசத்திலும் சிறுைர ்பாலியல் 

துஷ்பிரசயாகப் வபாருடக்வள (CSAM) ஆன்வலனில் புழக்கதத்ில் வைத்த இரண்டு 

ைழக்குகள் வதாடரப்ாக சசாதவன நடத்தியது. சிங்கப்பூர ்இன்டரச்பாலின் உள்ளடீுகள் 

மற்றும் இவணயத்தில் சிஎஸ்ஏஎம் கடதத்ல்காரரக்ளுக்கு எதிராக கடந்த ஆண்டு 

நடத்தப்பட்ட ஆபசரஷன் காரப்னின் சபாது வபறப்பட்ட உளவுத்துவறயின் 

அடிப்பவடயிலான சமீபத்திய சதடல்கள் 

யுனிகாரன்்ஸின் அசடாப் 
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அஸ்ஸாம் மாநிலதத்ில் உள்ள காசிரங்கா சதசிய பூங்காவில் அஸ்ஸாம் அரசால் 

எரிக்கப்பட்ட காண்டாமிருக வகாம்புகளிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்ட சாம்பவலப் 

பயன்படுத்தி உருைாக்கப்பட்ட மூன்று காண்டாமிருகங்களின் சிவலகள் 

வதாடங்கப்பட்டன. ஓராண்டுக்கு முன்பு, உலக காண்டாமிருக தினத்தன்று, 

சைட்வடக்காரரக்ள் மற்றும் சட்டவிசராத வியாபாரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு 

அதிகாரிகளால் சசகரிக்கப்பட்ட சுமார ்2500 காண்டாமிருக வகாம்புகவள அஸ்ஸாம் அரசு 

எரித்தது. மூன்று காண்டாமிருக சிற்பங்கவளக் வகாண்ட இந்த நிவனவுசச்ின்னம் - ஒரு 

ையது ைந்த ஆண், ஒரு ையது வபண் மற்றும் ஒரு கன்று, 'யூனிகாரன்்களின் உவறவிடம்' 

என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

ANTSS 

சமீபத்திய ஆய்வின்படி, உலகம் முழுைதும் உள்ள எறும்புகள் வமாதத்மாக சுமார ்12 

மில்லியன் டன் உலர ்காரப்வனக் வகாண்டிருக்கின்றன. உலகம் முழுைதும் உள்ள 

எறும்புகளின் எண்ணிக்வக சுமார ்20 குைாட்ரில்லியன் அல்லது 20 ஆயிரம் மில்லியன் 

மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவை கூட்டாக காட்டு பறவைகள் மற்றும் 

பாலூட்டிகவள விட அதிக எவட வகாண்டவை. 

விவளயாட்டு 

சுப்சராசடா சகாப்வப சரை்சதச கால்பந்து சபாட்டியின் 61ைது பதிப்பு இரண்டு ைருட 

இவடவைளிக்குப் பிறகு வதாடங்கியது. நாடு முழுைதும் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இது மிகவும் 

மதிப்புமிக்க கால்பந்து சபாட்டியாக கருதப்படுகிறது. இந்த சபாட்டிவய இந்திய 

விமானப்பவடயுடன் இவணந்து சுப்சராசடா முகரஜ்ி விவளயாட்டு கல்வி சங்கம் ஏற்பாடு 

வசய்துள்ளது. இந்தியாவின் 25 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதசங்கவள 

பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும் வமாத்தம் 92 பள்ளிகள் மற்றும் பங்களாசதஷின் விமானப்பவட 

பள்ளி ஆகியவை சபாட்டியில் சபாட்டியிடுகின்றன. 

தீ பட்டாசுகள் 

அவனத்து ைவகயான பட்டாசுகளின் உற்பத்தி, விற்பவன மற்றும் பயன்பாட்டுக்கான 

தவட 2023 ஜனைரி 1 ைவர நீட்டிக்கப்படும் என்று வடல்லி சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்ர ்சகாபால் 

ராய் அறிவிதத்ார.் பண்டிவக காலங்களில் மாசுபாட்வடக் கட்டுப்படுத்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்வலன் பட்டாசு விற்பவனக்கும் தவட நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தவடவய கடுவமயாக அமல்படுத்துைவத உறுதி வசய்ைதற்கான வசயல் திட்டம் 

ைவரயப்பட உள்ளது. ஆம் ஆதம்ி கட்சி பட்டாசு வைடிப்பதற்கு எதிரான விழிப்புணரவ்ை 

ஏற்படுதத் 'படசக நஹி திசய ஜலாசைா' பிரசச்ாரத்வதயும் வதாடங்கியது. 

யுவனஸ்சகா 

UN உலக சுற்றுலா அவமப்பின் துவண அவமப்பான பசிபிக் ஏரியா டிராைல் வரட்டரஸ்் 

அசசாசிசயஷன், சமற்கு ைங்காளத்திற்கு 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சரை்சதச பயண 

விருவத 'கலாசச்ாரத்திற்கான சிறந்த இடமாக' ைழங்கவுள்ளது. வபரல்ினில் நவடவபறும் 

உலக சுற்றுலா மற்றும் விமானப் சபாக்குைரத்துத் தவலைரக்ள் உசச்ி மாநாட்டில் 

இை்விருது ைழங்கப்படும். யுவனஸ்சகா பாரம்பரிய அந்தஸ்து சமற்கு ைங்காளதத்ின் 

துரக்ா பூவஜக்கு முன்னர ்ைழங்கப்பட்டது. 

ESAF 

ESAF ஸ்மால் ஃவபனான்ஸ் ைங்கி திருநங்வககளுக்காக பிரதச்யகமாக 'வரயின்சபா 

சசமிப்புக் கணக்வக' அறிமுகப்படுத்தியது. அதிக சசமிப்பு விகிதம் மற்றும் சமம்பட்ட 
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வடபிட ்காரட்ு ைசதிகள் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கவள இந்தக் கணக்கு ைழங்குகிறது. 

சகரளாவை தளமாகக் வகாண்ட நிறுைனம் 2017 இல் ஒரு சிறிய நிதி ைங்கியாக 

நிறுைப்பட்டது. 

யுவனஸ்சகா 

யுவனஸ்சகாவின் உலக பாரம்பரிய தளமான வமாெஞ்சதாசராவின் இடிபாடுகள் 

பாகிஸ்தானின் வதற்கு சிந்து மாகாணத்தில் சிந்து நதிக்கு அருகில் அவமந்துள்ளது. 

முன்வனப்சபாதும் இல்லாத பருைமவழக் காலம் பாகிஸ்தானில் நூற்றுக்கணக்கான 

மக்கவளக் வகான்றது, இந்த நிவல 1922 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 4,500 ஆண்டுகளுக்கு 

முந்வதய வமாவென்சஜா தாசராவின் வதால்வபாருள் தளத்திற்கு அசச்ுறுத்தவல 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

NCAP 

2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் சதசிய தூய்வமயான காற்றுத் திட்டதத்ின் (NCAP) கீழ் உள்ள 

நகரங்களில் துகள்களின் வசறிவை 40 சதவிகிதம் குவறக்க மத்திய சுற்றுசச்ூழல் 

அவமசச்கம் புதிய இலக்வக நிரண்யித்துள்ளது. முந்வதய இலக்கு 2024 க்குள் 20 முதல் 30 

சதவிகிதம் குவறக்கப்பட்டது. இருபது நகரங்கள் ஆண்டு சராசரி PM10 வசறிவு (ஒரு கன 

மீட்டருக்கு 60 வமக்சராகிராம்) சதசிய தரநிவலகவள சந்தித்துள்ளன. NCAP இன் கீழ், 

நகரம் சாரந்்த வசயல் திட்டங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

ஐ.ஐ.டி 

இருபத்தி-மூன்று இந்திய வதாழில்நுட்பக் கழகங்கள் (IITs) "IInvenTiv" என்ற ஒரு வமகா 

ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாட்டு கண்காட்சிவய ஏற்பாடு வசய்யும். இந்நிகழ்சச்ியானது 

நிறுைனத்தில் சமற்வகாள்ளப்படும் ஆராய்சச்ி மற்றும் புதுவமத ்திட்டங்கவளப் பற்றிய 

முழுவமயான விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுத்துைவத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

புதுவமகளின் சிறந்த சமம்பாட்டிற்காக பல்கவலக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுைனங்கள், 

வதாழில்துவற மற்றும் ஐஐடிகளுடன் ஒத்துவழப்வப நாடும். 

NACC 

ஆஸ்திசரலியாவின் அட்டரன்ி வஜனரல் சமீபத்தில் சதசிய ஊழல் எதிரப்்பு ஆவணய 

மசசாதாவை அறிமுகப்படுத்தினார.் சதசிய ஊழல் எதிரப்்பு ஆவணயம் என்பது வபாதுத் 

துவறயில் தீவிரமான அல்லது முவறயான ஊழவல விசாரித்து அறிக்வக அளிக்கும் 

அவமப்பாகும். இது ஒரு கமிஷனரால் ைழிநடத்தப்படும், அைர ்ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

நிவலயான பதவிக்காலம் பணியாற்றுைார.் காமன்வைல்த் அவமசச்ரக்ள், நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள், ஊழியரக்ள், வபாதுநலைாய நிறுைனங்களின் தவலைரக்ள் மற்றும் 

ஊழியரக்ள், அரசாங்க ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் அைரக்ளது ஊழியரக்ள், பாதுகாப்புப் 

பவட உறுப்பினரக்ள், சட்டப்பூரை் அலுைலகம் வைத்திருப்பைரக்ள் உள்ளிட்சடாவர 

விசாரிப்பதற்கான பரந்த அதிகார ைரம்பு NACCக்கு உள்ளது. 

தாமிரபரணி 

தாமிரபரணி ஆறு தமிழ்நாட்டின் திருவநல்சைலி மாைட்டத்தில் உள்ள சமற்கு வதாடரச்ச்ி 

மவலயில் வபாதிவக மவலயில் இருந்து உருைாகிறது. வபங்களூருவை தளமாகக் 

வகாண்ட அசசாகா டிரஸ்ட் ஃபார ்ரிசரச் ்அண்ட் சுற்றுசச்ூழல் (ATREE) ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

தாமிரபரணி நதிவய 'தாமிரவசஸ்' திட்டத்தின் கீழ் சீரவமக்கும் பணிவயத் வதாடங்கினர.் 

பூரவ்ீக பல்லுயிர ்வபருக்கம் மற்றும் பல சுற்றுசச்ூழல் சசவைகவள சமம்படுத்துைதற்கான 

நிவலவமகவள வசயல்படுத்துைவத இது சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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ஜல்தூட ்

JALDOOT வசயலிவய ஊரக ைளரச்ச்ி அவமசச்கம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அவமசச்கம் 

இவணந்து உருைாக்கியுள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் சதரந்்வதடுக்கப்பட்ட கிணறுகளின் 

நீரம்ட்டத்வதப் பிடிக்க இந்த ஆப் நாடு முழுைதும் பயன்படுதத்ப்படும். திறந்த 

கிணறுகளில் உள்ள நீரம்ட்டத்வத வகமுவறயாக கண்காணித்தல் ஜல்தூடஸ்் மூலம் 

இருமுவற அளவிடப்படும், (நீரம்ட்டதவ்த அளவிட அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர)். 

அைரக்ள் புவி-குறியிடப்பட்ட புவகப்படங்கவள பயன்பாட்டின் மூலம் பதிசைற்றுைாரக்ள். 

என்சிஎல்டி 

✓இந்தியாவின் மிகப்வபரிய ஒருங்கிவணந்த மின் உற்பத்தி நிறுைனமான NTPC, 

காரப்்பசரட் இன்சல்வைன்சி வரசல்யூஷன் வசயல்முவற மூலம் ஜபுைா பைர ்லிமிவடட் (JPL) 

நிறுைனதவ்த ரூ.925 சகாடிக்கு வைற்றிகரமாக வகயகப்படுதத்ியுள்ளது. சதசிய நிறுைன 

சட்ட தீரப்்பாயம், வகால்கதத்ா, (NCLT) மூலம் வதாடங்கப்பட்ட வசயல்முவற. இது 

என்சிஎல்டி ைழி மூலம் என்டிபிசியின் முதல் அதிகாரச ்வசாதவ்த வகயகப்படுத்தியது. 

சஜபிஎல் மத்திய பிரசதசத்தில் 600 வமகாைாட் வசயல்பாட்டு அனல் மின் திறன் 

வகாண்டது. 

ஷிக்ஷா பரை்் 

ஷிக்ஷக் பரை்் என்பது ஆசிரியரக்வளப் பாராட்டி சதசியக் கல்விக் வகாள்வக 2020ஐ 

முன்சனாக்கி எடுத்துச ்வசல்ைது. கல்வி அவமசச்கம், சிபிஎஸ்இ, ஏஐசிடிஇ மற்றும் திறன் 

சமம்பாடு மற்றும் வதாழில்முவனசைார ்அவமசச்கம் ஆகியவை புதுதில்லியில் ஏற்பாடு 

வசய்திருந்த வதாடக்க மாநாட்டுடன் ஷிக்ஷக் பரவ்ின் ஆரம்பம் குறிக்கப்பட்டது. 

நிகழ்சச்ியில், 'சதசிய மனநல ஆய்வு அறிக்வக', 'சதசிய அறக்கட்டவள எழுத்தறிவு மற்றும் 

எண்ணியல் ஆய்வு அறிக்வக' மற்றும் 'குறிப்பிட்ட கற்றல் குவறபாடுகளுக்கான 

ஸ்கிரீனிங் டூல்ஸ் வமாவபல் ஆப் - பிரஷாஸ்ட்' ஆகியவை அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டன. 

ராணி எலிசவபத் 2 

சமீபத்தில் தனது 96ைது ையதில் காலமான இரண்டாம் எலிசவபத் மகாராணி, 1952ஆம் 

ஆண்டு பிரிட்டன் அரச அரியவணயில் ஏறினார.் தற்சபாவதய நிலைரப்படி, 70 ஆண்டுகள் 

ஆட்சி வசய்த மிக நீண்ட காலம் மன்னராக இருந்தைர.் 1837 முதல் 1901 ைவர ஆடச்ி வசய்த 

விக்சடாரியா மகாராணியின் சாதவனவய முறியடித்ததன் மூலம், 2015 ஆம் ஆண்டில் 

இங்கிலாந்தின் மிக நீண்ட காலம் மன்னராக ராணி ஆனார.் அைரது மூதத் மகன் சாரல்ஸ், 

அைருக்குப் பிறகு மூன்றாம் சாரல்ஸ் மன்னராக அரியவண ஏறுகிறார.் 

HAL 

வபங்களூருவில் ஹிந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் லிமிவடட்டின் (HAL) ஒருங்கிவணந்த 

கிவரசயாவஜனிக் என்ஜின் உற்பத்தி ைசதிவய இந்திய ஜனாதிபதி திவரௌபதி முரம்ு 

திறந்து வைத்தார.் இந்திய ராக்வகட்டுகளின் கிவரசயாவஜனிக் (CE20) மற்றும் வசமி-

கிவரசயாவஜனிக் (SE2000) என்ஜின்கவள தயாரிப்பதற்கான 70க்கும் சமற்பட்ட வெவடக் 

உபகரணங்கள் மற்றும் சசாதவன ைசதிகள் இந்த ைசதியில் உள்ளன. 2013 ஆம் ஆண்டில், 

HAL இல் கிவரசயாவஜனிக் என்ஜின் வதாகுதிகவள உற்பத்தி வசய்ைதற்கான ைசதிவய 

அவமப்பதற்காக ISRO உடன் HAL ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் வகவயழுத்திட்டது. 

பழங்குடியினரின் கவலக்களஞ்சியம் 
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ஒடிசாவில் பழங்குடியினரின் கவலக்களஞ்சியதவ்த ஒடிசா முதல்ைர ்நவீன் பட்நாயக் 

வைளியிட்டார.் என்வசக்சளாபீடியாவின் ஐந்து வதாகுதிகள் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் 

பழங்குடியினர ்ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி நிறுைனம் (SCSTRTI) மற்றும் ஒடிசா மாநில 

பழங்குடி அருங்காட்சியகம் ஆகியைற்றால் வைளியிடப்பட்டது. திருத்தப்பட்ட 

வதாகுதிகளில் 3800 பக்கங்கள் மற்றும் 418 ஆய்வுக் கட்டுவரகள் அவனத்து 62 பழங்குடி 

சமூகங்கள் மற்றும் 13 குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடி குழுக்கவள 

உள்ளடக்கியது. இந்த புதத்கம் கல்வியாளரக்ள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் வகாள்வக 

ைகுப்பாளரக்ளுக்கு ஒரு களஞ்சியமாக இருக்கும். 

பிபிஎல் 

ைறுவமக் சகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளைரக்ளுக்கு (பிபிஎல்) இலைச உணவு-தானியத் திட்டத்வத 

டிசம்பர ்31, 2022 ைவர சமலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க மத்திய அரசு முடிவு 

வசய்துள்ளது. இது பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன சயாஜனாவின் (PMGKAY) 

ஏழாைது கட்டமாக இருக்கும். இதனால் மத்திய அரசுக்கு கூடுதலாக ரூ.44,762 சகாடி 

வசலைாகும். 

SHG 

திருைனந்தபுரத்தில் உள்ள புள்ளம்பாவற சகரளாவின் முதல் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு வபற்ற 

கிராம பஞ்சாயத்து ஆனது. புள்ளம்பாவற அதன் குடியிருப்பாளரக்ளிவடசய முழு 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவைப் வபற்ற நாட்டிசலசய முதல் பஞ்சாயத்து ஆனது. பஞ்சாயத்தில் 

உள்ள சமூகத்தின் மிகவும் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு டிஜிட்டல் கல்விவய 

ைழங்குைதற்காக 'டிஜி புள்ளம்பாவற' திட்டம் ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று வதாடங்கப்பட்டது. 

கல்லூரிகள், குடும்பஸ்ரீ பிரிவுகள் மற்றும் பிற சுயஉதவி குழுக்களின் தன்னாரை்லரக்ளின் 

உதவியுடன் இது நடத்தப்பட்டது. 

உலக தற்வகாவல தடுப்பு தினம் 

உலக தற்வகாவல தடுப்பு தினம் வசப்டம்பர ்10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக 

சுகாதார அவமப்பின் கூற்றுப்படி, ஒரு ைருடத்திற்கு 703,000 சபர ்உலகம் முழுைதும் தங்கள் 

உயிவர எடுப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2021 முதல் 2023 ைவரயிலான உலக 

தற்வகாவல தடுப்பு தினத்திற்கான முப்வபரும் கருப்வபாருளாக 'வசயல் மூலம் 

நம்பிக்வகவய உருைாக்குதல்' உள்ளது. இது நிறுைனங்கள், அரசு மற்றும் வபாதுமக்கள் 

மத்தியில் தற்வகாவலகவளத் தடுப்பது குறிதத் விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுத்துைவத 

சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

சடாக்கிசயா 

இரண்டாைது இந்தியா-ஜப்பான் 2+2 உவரயாடல் சமீபத்தில் சடாக்கிசயாவில் 

நவடவபற்றது. இதில் பாதுகாப்புத்துவற அவமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங், வைளியுறவுத்துவற 

அவமசச்ர ்டாக்டர ்வஜய்சங்கர ்உள்ளிட்சடார ்கலந்து வகாண்டனர.் நாடுகளின் 

இவறயாண்வம மற்றும் பிராந்திய ஒருவமப்பாட்வட மதிக்கும் அசத சைவளயில், 

இந்தியா-ஜப்பான் உறவுகவள மிகவும் ைலுைானதாகவும், நிரப்புபைராகவும் ஆக்குைதற்கு 

இரு தரப்பினரும் தங்கள் உறுதிவய மீண்டும் உறுதிப்படுதத்ினர.் 

WPD 

1996 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்8 ஆம் சததி உலக பிசிசயாவதரபி தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1951 ஆம் ஆண்டு இந்த நாளில் உலக பிசிசயாவதரபி 

நிறுைப்பட்டது. இந்த நாள் பிசிசயாவதரபி சமூகங்களின் ஒற்றுவம மற்றும் ஒற்றுவமவய 
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மதிக்கிறது. கீல்ைாதம் தடுப்பு மற்றும் சமலாண்வம' என்ற வதானிப்வபாருளில் இது 

வகாண்டாடப்பட்டது. 

UNGA 

ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் மனித உரிவமகளுக்கான புதிய உயரஸ்்தானிகராக 

ஆஸ்திரிய இராஜதந்திரி சைால்கர ்டரக்் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் அைர ்முன்னாள் 

கமிஷனர ்வமக்சகல் பசவ்லடவ்ட மாற்றுகிறார.் சைால்கர ்துரக்், மசலசியா, காங்சகா 

ஜனநாயகக் குடியரசு, குவைத் உள்ளிட்ட பல்சைறு நாடுகளில் ஐநா அகதிகள் அவமப்பில் 

முன்பு பணியாற்றியைர.் 
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