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ஆகஸ்ட் - 2022 

1. தமிழ்நாடு 

1)  

விருதுகள் பெறுெவர்கள் 

தகைசால் தமிழர் விருது 2022: சிபிஐ மூத்த தகைவர் ஆர் நல்ைைண்ணு 

2021: என் சங்ைரய்யா 

பாை சாஹித்யா புரஸ்ைார் 2022 ஜி.மீனாட்சி - மல்ைிைாவின் வடீு 

யுவ புரஸ்ைார் 2022 பா. ைாளிமுத்து - தனித்திருக்கும் அரளிைளின் மதியம்     

 

2) கிரீன்ஃெலீ்ட் வசதியுடன் பசன்னையின் இரண்டாவது விமாை நினையம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் 

அருகக உள்ள ெரந்தூரில் அனமக்கப்ெட உள்ளது. 

3) தமிழ்நாட்டில் புதிய யானைகள் காப்ெகம்: திருபநல்கவைி மாவட்டத்தில் உள்ள 
அகஸ்தியமனை, தமிழ்நாட்டின் 5வது யானைகள் காப்ெகமாக கதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

4) தமிழக அரசு கமலும் சிை சதுப்பு நிைங்கனள ராம்சார் தளங்களாக அறிவித்துள்ளது: 

எண். புதிய ராம்சர் தளங்கள் இடம் 

1.  கூந்தன்குளம் ெறனவகள் சரணாையம் திருபநல்கவைி 

2.  மன்ைார் வனளகுடா கடல் உயிர்க்ககாள காப்ெகம் தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் 

3.  கவம்ென்னூர் சதுப்பு நிை வளாகம் கன்ைியாகுமரி 

4.  பவள்களாடு ெறனவகள் சரணாையம் ஈகராடு 

5.  கவடந்தாங்கல் ெறனவகள் சரணாையம் பசங்கல்ெட்டு 

6.  உதயமார்த்தாண்டபுரம் ெறனவகள் சரணாையம் திருவாரூர் 

7.  வடுவூர் ெறனவகள் சரணாையம் திருவாரூர் 

8.  காஞ்சியாங்குளம் மற்றும் சித்திரங்குடி 

சரணாையங்கள் 

ராமநாதபுரம் 

9.  சுசீந்திரம் கதரூர் சரணாையம் கன்ைியாகுமரி 

 

 இப்கொது, தமிழ்நாட்டில் அதிகெட்சமாக ராம்சர் தளங்கள் (14), அனதத் பதாடர்ந்து 

உத்தரப் ெிரகதசம் (10) உள்ளை. 
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5) கொனதப்பொருள் எதிராை கொருக்கு 2 கொைீஸ் ெிரிவுகள் இனணக்கப்ெட்டை:  

 "கொனதயில்ைா தமிழ்நாடு திட்டம்" 

 "அமைாக்கப் ெணியக குற்றப் புைைாய்வுத் துனற" என்ற பெயரில் புதிய காவல் 

துனறனய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் பதாடங்கி னவத்தார். 

 கொனதப்பொருள் நுண்ணறிவுப் ெிரினவயும், மதுவிைக்கு அமைாக்கப் ெிரினவயும் 

இனணத்து, "கொனதயில்ைா தமிழ்நாடு” என்ற இைக்னக அனடய கவண்டும். 

6) தமிழக காவல்துனறக்கு பகாடியின் சின்ைம் :  

 குடியரசுத் தனைவரின் பகாடி வழங்கும் விழாவில், மாண்புமிகு இந்திய 
குடியரசுத் துனணத்தனைவர் பவங்னகய நாயுடு. அவர்கள் தமிழ்நாடு 
காவல்துனறக்கு பகாடியின் சின்ைத்னத மாண்புமிகு முதைனமச்சர் ஸ்டாைின் 
அவர்களிடம் வழங்கிைார். 

7) இந்திய பதால்ைியல் துனற தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் தங்க பநற்றிப் 

ெட்டயத்னத மீட்டுள்ளது. ெிரிட்டிஷ் பதால்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் அபைக்சாண்டர் 1902 

இல் இகதகொன்ற ஒரு ஆெரணத்னத மீட்படடுத்தார் 

8) சிவகங்னக மாவட்டம் பகாந்தனகயில் 74 மணிகள் பகாண்ட கார்கநைியன் நனக 
கண்படடுக்கப்ெட்டது  

9) பநய்தல் உப்பு : கிரிஸ்டல் அகயானடஸ்டு உப்பு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்ெட்ட ஃப்ரீ ஃப்களா 

அகயானடஸ்டு உப்பு எை இரண்டு வனககளில் “பநய்தல்” என்ற ஒரு புதிய ெிராண்ட் 

உப்னெ முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் துவக்கி னவத்தார். 

10) தமிழ்நாடு முதைனமச்சரின் புத்தாய்வுத் திட்டம்: 

 தமிழகத்தில் ெல்கவறு திட்டங்கள் மற்றும் பகாள்னககளின் கசனவ வழங்கனை 

கமம்ெடுத்தவும், நிர்வாக பசயல்முனறகனள கமம்ெடுத்தவும் இளம் பதாழில் 

வல்லுநர்களின் ஆற்றனையும் திறனமனயயும் ெயன்ெடுத்துதல் கொன்றனவக்காக 
இத்திட்டம் பகாண்டுவரப்ெட்டது. 

11) தமிழ்நாடு திறன் கமம்ொட்டுத் திட்டம்:   

 தமிழ்நாடு அரசு நான் முதல்வன் திட்டம் 2022க்காை இனணயதளத்னத 
naanmudhalvan.tn.gov.in இல் பதாடங்கியுள்ளது. 

 மாநிைம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்களுக்காக இந்த ைட்சிய திறன் கமம்ொட்டுத் 
திட்டத்னத முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் பதாடங்கி னவத்தார். 
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12) ெள்ளி புதுனம திட்டம்:  

 தமிழ்நாடு பதாழில் முனைகவார் கமம்ொடு மற்றும் புத்தாக்கக் கழகமும், ெள்ளிக் 

கல்வித் துனறயும் இனணந்து 'ெள்ளிப் புத்தாக்கத் திட்டம்' என்ற புதிய முயற்சினயத் 

பதாடங்கவுள்ளது. 

 அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் ெள்ளிகளில் 

9 முதல் ெிளஸ்-2 வனர ெடிக்கும் மாணவர்களுக்காை திட்டம். 

13) முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் தமிழ்நாடு காைணி மற்றும் கதால் பொருட்கள் பகாள்னக 2022 

ஐ பவளியிட்டார். இது இத்துனறயில் முதைீடுகள் மற்றும் கவனைகனள அதிகவகமாக 

அதிகரிக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

14) ராணிப்கெட்னட ெணப்ொக்கத்தில் பமகா காைணி உற்ெத்தி பூங்கா அனமக்கப்ெடும் என்று 
அரசு அறிவித்தது 

15) திருப்பூரில் மண்டை எம்எஸ்எம்இ மாநாடு நடந்தது: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் பதாடங்கி 
னவத்தார் 

 தமிழ்நாடு கயிறு வணிக கமம்ொட்டு நிறுவைம் (TANCOIR), ககாயம்புத்தூர் 

 தமிழ்நாடு கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் (TNCGS) 

 தமிழ்நாடு வர்த்தக வரவுகள் தள்ளுெடி தளம் ( TNTREDS – ERP) 

 ெின்ைைானடக் குழுமத்திற்காை பொது வசதி னமயம், நாரணபுரம், திருப்பூர் 

 திருப்பூர் மாவட்டத்தில் குண்டடம் மற்றும் உடுமனைப்கெட்னடயிலும், ககானவ 

மாவட்டம் பொள்ளாச்சியிலும், கரூர் மாவட்டம் க.ெரமத்தியிலும் புதிய கயிறு 
வணிக னமயங்கள் அனமக்கப்ெடவுள்ளது. 
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2. மாநிைங்கள் குறித்த விவரங்கள் 

(i) கதசியம் 

1) ெஞ் ெிரான் : 

 சுதந்திர திை விழாவில் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு ‘ெஞ்ச் ெிரான்’ என்ற இைக்னக ெிரதமர் 
கமாடி அறிவித்தார். 

 25 ஆண்டுகளில் 100வது சுதந்திர திைத்னத பகாண்டாடும் கநரத்தில் இந்தியானவ வளர்ந்த 
நாடாக மாற்ற 'ெஞ்ச் ெிரான்' இைக்கு னவத்துள்ளது. 

2) பசைாப் ரயில்கவ ொைத்தின் 'ககால்டன் ஜாயிண்ட்': 

 இது உைகின் மிக உயரமாை ரயில் ொைமாகும். இது ஜம்மு காஷ்மீரின் ரியாசி 
மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது 

3) திரங்கா உத்சவ் : 

 இந்திய கைாச்சார அனமச்சகம் ஆகஸ்ட் 2, 2022 அன்று "திரங்கா உத்சவ்"-விற்கு  (ெிங்கைி 
பவங்கய்யாவின் 146வது ெிறந்தநாள்) ஏற்ொடு பசய்தது. 

 ெிங்கைி பவங்னகயா நாட்டுக்கு ஆற்றிய ெங்களிப்னெக் பகாண்டாடுவது 

 திரங்கா கீதமும் பவளியிடப்ெட்டது 

 மத்திய உள்துனற அனமச்சர் அமித் ஷா ெிங்கைி பவங்கய்யாவின் நினைவாக தொல் 
தனைனய பவளியிட்டார். 

 ‘அமர் சித்ர கதா’ அவரது நினைவாக பவளியிடப்ெட்டது. 

4) மத்திய ெிரகதசத்தில் ெழங்குடியிைர் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் மண்டைா மாவட்டம் 

இந்தியாவின் முதல் முழுனமயாை "பசயல்ொட்டு கல்வியறிவு" மாவட்டமாக 

மாறியுள்ளது. 

5) அனைத்து கிராமப்புற வடீுகளுக்கும் குழாய் இனணப்பு மூைம் ொதுகாப்ொை குடிநீனர 
அணுகுவதற்காை முதல் ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்றிதழ் பெற்ற மாநிைமாக ககாவா 
திகழ்கிறது. 

6) அடல் ொைம்: குஜராத் மாநிைம் அகமதாொத் நகரில் செர்மதி ஆற்றின் மீது 
கட்டப்ெட்டுள்ள ‘அடல் ொைத்னத’ ெிரதமர் நகரந்திர கமாடி திறந்து னவத்தார். 

7) உத்தரகாண்ட் சுற்றுைாத் துனற கார்பெட் ரிசர்வ் ெகுதியில் கமாடி சர்க்யூட்னட 

உருவாக்கியுள்ளது 
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8) ஆறு ஆண்டுகளுக்கு கமல் தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றங்களில் தடயவியல் 

ஆதாரங்கனள கசகரிப்ெனத கட்டாயமாக்கிய நாட்டிகைகய முதல் கொைீஸ் என்ற 

பெருனமனய படல்ைி கொைீஸ் பெற்றுள்ளது. 

9) இந்தியாவின் முதல் வணிக விண்பவளி ஆய்வகம் உத்தரகண்ட் மாநிைம் கர்வாைில் 
அனமக்கப்ெடும். 

10) இந்தியானவ நம்ெர் 1 ஆக்கும்' திட்டம்: படல்ைி முதல்வர் அரவிந்த் பகஜ்ரிவால் கல்வி, 
சுகாதாரம் ஆகியவற்றில் கவைம் பசலுத்துவதற்காக 'கமக் இந்தியா நம்ெர் 1' 
திட்டத்னத பதாடங்கிைார் 

11) உள்நாட்டிகைகய தயாரிக்கப்ெட்ட இந்தியாவின் முதல் னஹட்ரஜன் எரிபொருள் பசல் 

கெருந்து புகைவில் பதாடங்கப்ெட்டது 

12) இந்தியாவின் முதல் மின்சார இரட்னட அடுக்கு கெருந்து 'ஸ்விட்ச் EiV 22' மும்னெயில் 

உள்ள அகசாக் கைைண்ட் நிறுவைத்தால் உருவாக்கப்ெட்டது. 

13) ஆர்த் கங்கா: ஜல் சக்தி அனமச்சகம் நமாமி கங்னக திட்டத்தின் கீழ் கங்னக 
நதிக்கனரயில் பொருளாதார நடவடிக்னககனள கமம்ெடுத்தும் கநாக்கத்துடன் ‘ஆர்த் 
கங்கா’ என்ற புதிய முயற்சினய பவளியிட்டது. 

14) முசாெர்பூரில் உள்ள ைங்காத் சிங் கல்லூரியில் உள்ள 106 ஆண்டுகள் ெழனமயாை 

வாைியல் ஆய்வகம் ெகீாரில் உள்ள யுபைஸ்ககா உைக ொரம்ெரிய கண்காணிப்பு 

ெட்டியைில் கசர்க்கப்ெட்டுள்ளது . 

15) சண்டிகர் விமாை நினையத்திற்கு ஷாஹீத் ெகத் சிங் பெயர் சூட்டப்ெடும் 

16) அரசாங்க தரவுகளின்ெடி, இந்தியா முழுவதும் உள்ள 500 நகரங்கள் தங்கனள ‘சஃனெ 
மித்ரா சுரக்ஷித் பஷஹர்’ என்று அறிவித்துள்ளை. 

17) 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் புதுப்ெிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவப்ெட்ட திறனை 
500 ஜிகாவாட்டாக விரிவுெடுத்துவதற்கு இந்திய அரசாங்கம் இைக்னக 
நிர்ணயித்துள்ளது. 

18) மிஷன் பூமிபுத்ரா : 

 இந்த திட்டத்தின் கீழ், டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட சாதிச் சான்றிதழ்கள் 

எளினமப்ெடுத்தப்ெட்ட மற்றும் டிஜிட்டல் முனறயில் மாணவர்களுக்கு 

வழங்கப்ெடும் என்று அசாம் அரசு பவளியிட்டது. 
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19) உைகின் மிகப்பெரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நினையம்: 

 மிதக்கும் சூரிய மின் நினையம் மத்தியப் ெிரகதசத்தில் உள்ள கந்த்வாவில் 

கட்டப்ெடும். இந்த திட்டம் ரூ. 3000 ககாடி . 

 அைல் மின் நினையம், நீர் மின் நினையம் மற்றும் சூரிய மின் நினையம் 

ஆகியவற்னறக் பகாண்ட மாநிைத்தின் ஒகர மாவட்டமாக கந்த்வா மாவட்டம் 

மாறும் 

 ஓம்காகரஷ்வர் அனணக்கு அருகில் நர்மதா ஆற்றில் சூரிய மின் நினையம் 

அனமக்கப்ெடும் . 

20) ஒகர நாடு ஒகர உரத் திட்டம் 2022 ஆம் ஆண்டு அக்கடாெர் 2ஆம் கததி முதல் நாட்டில் 

பசயல்ெடுத்தப்ெட உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து வனகயாை உரங்களும் 

இந்தியாவில் 'ொரத்' என்ற பெயரிகைகய விற்ெனை பசய்யப்ெடும் . 

21) “இந்தியா கி உதான் ” முயற்சி: 

 மத்திய கைாச்சார அனமச்சகம் கூகுளுடன் இனணந்து “இந்தியா கி உடான்” 

முயற்சினயத் பதாடங்கியுள்ளது.. 

 THEME: “Unwavering and undying spirit of India over the past 75 years”. 

22) சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் கொஷன் 2.0: 
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3. அண்கம நிைழ்வுைளின் ததாகுப்பு 

(i) முக்ைிய தினங்ைள் 

நாள் நிகழ்வுகள் கருத்துரு /முக்கியத்துவம் 

ஆகஸ்ட் 7 கதசிய னகத்தறி திைம் னகத்தறி பதாழில் குறித்து மக்களினடகய விழிப்புணர்வு 

ஏற்ெடுத்த கவண்டும். 

ஆகஸ்ட் 9 உைக ெழங்குடியிை மக்களின் 

சர்வகதச திைம் 

THEME: “The Role of Indigenous Women in the 
Preservation and Transmission of Traditional Knowledge” 

ஆகஸ்ட் 10 உைக சிங்க திைம் சிங்கங்கள் ெற்றிய விழிப்புணர்னவ ெரப்ெ கவண்டும் 

உைக உயிரி எரிபொருள் திைம் THEME: “Biofuels for Sustainability and Rural Income” 

ஆகஸ்ட் 12 சர்வகதச இனளஞர் திைம் THEME: “Intergenerational solidarity: creating a world for 
all ages.” 

உைக யானை திைம் யானைகள் ொதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்த 

கவண்டும் 

ஆகஸ்ட் 13 உைக உறுப்பு தாை திைம் உடல் உறுப்பு தாைம் குறித்த விழிப்புணர்னவ ஏற்ெடுத்தும் 

கநாக்கில் இது பகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

ஆகஸ்ட் 19 உைக புனகப்ெட திைம் THEME: “Pandemic Lockdown through the lens.” 

உைக மைிதாெிமாை திைம் THEME: “to show the importance, effectiveness, and 
positive impact of humanitarian work”. 

ஆகஸ்ட் 22 பமட்ராஸ் திைம்  இந்த ஆண்டு இந்நகரம் நிறுவப்ெட்ட 383வது ஆண்டு 

நினறனவக் குறிக்கிறது 

 பமட்ராஸ் நகரம் 1639 இல் நிறுவப்ெட்டது 

ஆகஸ்ட் 29 அணுசக்தி கசாதனைகளுக்கு 

எதிராை சர்வகதச திைம் 

அணு ஆயுத கசாதனை பவடிப்புகள் அல்ைது கவறு ஏகதனும் 

அணு பவடிப்புகளின் வினளவுகள் ெற்றிய விழிப்புணர்னவ 

ஏற்ெடுத்த. 

கதசிய வினளயாட்டு திைம் புகழ்பெற்ற ஹாக்கி வரீர் கமஜர் தியான் சந்தின் 
ெிறந்தநானளக் குறிக்கும் வனகயில் 

 

 உைக தாய்ப்ொல் வாரம்: ஆகஸ்ட் 1 முதல் ஆகஸ்ட் 7 வனர 

 உைக நீர் வாரம் 2022: ஆகஸ்ட் 23 முதல் பசப்டம்ெர் 1 வனர 

 THEME: “Seeing the unseen: The value of water”. 
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(ii) மாநாடுைள் மற்றும் ைருத்தரங்குைள் 

மாநாடுைள்  /
ைருத்தரங்குைள் 

நநாக்ைம்  /ைரு   / தவளிப்பாடு இடம்  

12வது ொதுகாப்பு 

ெனட கண்காட்சி 
THEME ‘Path to Pride’ காந்திநகர் , குஜராத் 

ASEAN 55வது 

ஆண்டு நினறவு 

 ஆைஸ்ட் 2022 ஆசியானின் 55வது 
ஆண்டு விழாவின் ஒரு முக்ைிய 
நிைழ்கவக் குறிக்ைிறது. 

 ஆசியான் என்பது ததன்ைிழக்கு ஆசிய 
நாடுைளின் கூட்டகமப்கபக் குறிக்ைிறது. 

 THEME: “ASEAN Day is “Stronger 
Together”. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியான்-இந்தியா 
உகரயாடல் உறவுைளின் 30வது ஆண்டு 
நிகறகவயும் குறிக்ைிறது. 

 

 

 

 

(iii) நியமனங்ைள் மற்றும் தசய்திைளில் வந்த நபர்ைள் 

நபர்ைள் தபாறுப்பு / பதவி 

ஜகதீப் தங்கா 14வது துனண குடியரசுத்தனைவர் 

நீதியரசர் உதய் உகமஷ் ைைித் 49வது இந்தியத் தனைனம நீதிெதி 

வில்ைியம் சகமாய் அராப் ருகடா பகன்யாவின் புதிய குடியரசுத்தனைவர் 

சுகரஷ் என் ெகடல் மத்திய விஜிபைன்ஸ் கமிஷைின் புதிய தனைவர் 

கக. சுப்ரமணியம் IMF இன் நிர்வாக இயக்குைர் (இந்தியா). 

சமீர் வி காமத் புதிய DRDO தனைவர் 
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(iv) தசய்திைளில் வந்த தபண்ைள் 

தபண்ைள் தபாறுப்பு / பதவி 

நல்ைதம்ெி கனைபசல்வி CSIR இன் முதல் பெண் இயக்குைர் பஜைரல் 

 

 

 

(v) தசயைிைள் மற்றும் இகையவாயில்ைள் 
 

தசயைிைள் மற்றும் இகையவாயில்ைள் 
NIDAAN இகையவாயில்: 

 National Integrated Database on Arrested Narco-offenders 

 கொனதப்பொருள் கட்டுப்ொட்டு ெணியகத்தால் (NCB) உருவாக்கப்ெட்டது 

 Narco குற்றவாளிகள் ெற்றிய இந்தியாவின் முதல் கொர்டல் 

 

(vi) புத்தைங்ைள் & ஆசிரியர்ைள் 

புத்தகம் ஆசிரியர் 

The book will be titled “Madam President: A Biography of Draupadi சந்தீப் சாஹு 

 

4. விகளயாட்டு 

1) காமன்பவல்த் வினளயாட்டு 2022: ெர்மிங்காம், இங்கிைாந்து  

 ஜூனை 28 முதல் ஆகஸ்ட் 8, 2022 வனர நனடபெற்றது 

 இந்தியா 4வது இடத்தில் உள்ளது 

 இந்தியா 22 தங்கம், 16 பவள்ளி, 23 பவண்கைம் எை பமாத்தம் 61 ெதக்கங்கனள 

பவன்றது. 

 ஆஸ்திகரைியா 178 ெதக்கங்களுடன் முதைிடத்தில் உள்ளது. 
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2) தாஹி ஹண்டி: 'தாஹி - ஹண்டி' இப்கொது மகாராஷ்டிராவின் அதிகாரப்பூர்வ 

வினளயாட்டு ஆைது. 

3) மைிஷா கல்யாண் UEFA மகளிர் சாம்ெியன்ஸ் ைீக்கில் வினளயாடும் முதல் இந்திய 

கால்ெந்து வரீாங்கனை ஆவார். 

4) ஐகாைிக் படன்ைிஸ் நட்சத்திரம், பசரீைா வில்ைியம்ஸ் ஆகஸ்ட் 9, 2022 அன்று தைது 

ஓய்னவ அறிவித்தார். 1999 ஆம் ஆண்டு US ஓென் பதாடங்கி 23 கிராண்ட்ஸ்ைாம் 

ெட்டங்கனள பவன்றார். 

5) ஒைிம்ெிக்கில் தங்கப் ெதக்கம் பவன்ற நீரஜ் கசாப்ரா 89.08 மீட்டர் தூரம் எறிந்து ைாகசன் 

டயமண்ட் ைீக்கில் பவன்றார். 

 

5. திட்டங்கள் / கயாஜைாக்கள்  

திட்டங்கள் / 
கயாஜைாக்கள் 

கநாக்கம் அனமச்சகம் / 

அனமச்சரனவ / 

மாநிைம் 

நமஸ்கத திட்டம்  இந்தியா முழுவதும் துப்புரவுப் ெணிகளில் 

உயிரிழப்னெக் குனறக்க. 

 திறனமயாை ெணியாளர்களால் துப்புரவுப் 

ெணிகள் கமற்பகாள்ளப்ெடுவனத உறுதி 
பசய்ய கவண்டும். 

 மைம் அல்ை துப்புரவுத் பதாழிைாளர்கள் 

கநரடியாக அணுகுவதில்னை  என்ெனத 

உறுதிப்ெடுத்த கவண்டும் . 

 துப்புரவுத் பதாழிைாளர்களுக்கு துப்புரவு 

நிறுவைங்கனள நடத்த அதிகாரம் 

அளிக்கப்ெடுவனத உறுதி பசய்ய. 

 அனைத்து கழிவுநீர் மற்றும் பசப்டிக் கடங்க் 

துப்புரவு ெணியாளர்களுக்கும் (SSWs) மாற்று 

வாழ்வாதாரத்திற்காை அணுகனை திறக்க 

Ministry of Social 

Justice and 

Empowerment” 
and Ministry of 

Housing & Urban 

Affairs 

UDAN (உகத கதஷ் 

கா ஆம் நாக்ரிக் ) 

 பவற்றிகரமாக 5 ஆண்டுகள் நினறவனடந்தது 

 இந்த திட்டம் 2016 இல் பதாடங்கப்ெட்டது 

 உடாைின் முதல் விமாைம் ஏப்ரல் 27, 2017 

Ministry of Civil 

Aviation 
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அன்று ஏவப்ெட்டது. 

 சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்கனள விமாை 

கசனவ மூைம் பெரிய நகரங்களுடன் 

இனணப்ெனத இந்த திட்டம் கநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது 

கநதன்ைா ெமீா 

திட்டம் 

பநசவாளர்களின் நைனுக்காக இத்திட்டம் 

பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. 

பதலுங்காைா 

முதல்வர் துவக்கி 
னவத்தார் 

ெர்வாஸ் சந்னத 

இனணப்பு திட்டம் 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் இருந்து விவசாயம் 

மற்றும் கதாட்டக்கனையில் உெரி பொருட்கனள 

ஏற்றுமதி பசய்வதற்காை சந்னத இனணப்ெனெ 
உருவாக்குவகத கநாக்கம். 

ஜம்மு & காஷ்மீர் 

சீராக் (Cheerag) 
திட்டம் 

அரசுப் ெள்ளிகளில் பொருளாதாரத்தில் ெின்தங்கிய 

(EWS) மாணவர்களுக்கு தைியார் ெள்ளியில் இைவசக் 

கல்வி வழங்க கவண்டும் 

ஹரியாைா 

ெிரதான் மந்திரி 

ஜன்தன்  கயாஜைா 

சமீெத்தில், மத்திய அரசின் ைட்சிய திட்டமாை 

ெிரதான் மந்திரி ஜன்தன் கயாஜைா திட்டம் எட்டு 

ஆண்டுகனள நினறவுபசய்துள்ளது. 

மத்திய அரசு 

 

 

6. அறிவியல் & ததாழில்நுட்பம் 

புதிய கண்டுெிடிப்புகள் கநாக்கம் இடம் / மூைம் 

சூப்ெர் வாசுகி  இந்தியாவின் மிக நீளமாை மற்றும் அதிக 

எனட பகாண்ட சரக்கு ரயில் 

 இது 6 என்ஜின்கள், 295 பெட்டிகள் 
மற்றும் 25,962 டன் பமாத்த எனடயுடன் 
3.5 கிமீ நீளம் பகாண்டது. 

 இந்திய ரயில்கவ நிைக்கரினய ஏற்றிச் 

பசல்ை இந்த இரயினை இயக்குகிறது 

 பதன்கிழக்கு மத்திய ரயில்கவயால் 

இயக்கப்ெடும் ரயில் இது. 

இந்திய ரயில்கவ 
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பசயற்னக கார்ைியா  பசயற்னக கார்ைியா பவற்றிகரமாக 

முயல் கண்ணில் இடமாற்றம் 

பசய்யப்ெட்டது. 

ஐஐடி - எச் யின் 

ஆராய்ச்சியாளர்கள்  

உைகின் முதல் 
னஹட்ரஜைால் 
இயங்கும் ெயணிகள் 
ரயில்கள் 

 புதிய ரயில்களில் னஹட்ரஜன் கடங்க் 

மற்றும் கூனரயில் எரிபொருள் பசல்கள் 

பொருத்தப்ெட்டு தண்ணரீ் மற்றும் 

னஹட்ரஜனை இனணத்து மின்சாரம் 

தயாரிக்கப்ெடும். 

 உற்ெத்தி பசய்யப்ெடும் அதிகப்ெடியாை 

ஆற்றல் அயன்-ைித்தியம் கெட்டரிகளில் 

கசமிக்கப்ெடும். 

பஜர்மைி 

னசைிட்டால் அல்ட்ராசவுண்ட்-உதவியுடன் பநாதித்தல் 
முனறயாைது ொகாஸிைிருந்து "னசைிட்டால்" 
எைப்ெடும் ொதுகாப்ொை சர்க்கனர 
உருவாக்குகிறது. 

ஐஐடி கவுகாத்தி 

கராஷிைி இந்தியாவின் முதல் உப்பு நீர் விளக்கு இது சாகர் 
அன்கவஷிகாவில் 
பொருத்தப்ெட்டது 

 

 

 

 

 

 

(i) பாதுைாப்பு & விண்தவளி 

ொதுகாப்பு & விண்பவளி கநாக்கம் நாடு / அனமப்பு 

இந்தியாவின் முதல் 

உள்நாட்டு விமாைம் 

தாங்கி கப்ெைாை 

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் 

பகாச்சி ஷிப்யார்ட் ைிமிபடட்டில் இந்தியாவின் முதல் 

உள்நாட்டு விமாைம் தாங்கி கப்ெைாை ஐஎன்எஸ் 

விக்ராந்த் இயக்கப்ெடுவனதபயாட்டி, பகாச்சியில் 

இந்திய கடற்ெனடக்காை புதிய கடற்ெனடக் 

பகாடினய (பகாடி) ெிரதமர் பவளியிடுகிறார். 

இந்திய கடற்ெனட 

F-INSAS 
 F-INSAS என்ெது “Future-Infantry Soldier as A 

System” weapon 

 இந்திய இராணுவத்திற்காை எதிர்காை ஆயுத 

அனமப்புகள். 

ொதுகாப்புத்துனற 
அனமச்சர் ராஜ்நாத் 

சிங் பதாடங்கி 
னவத்தார் 
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 இந்திய ராணுவ நவைீமயமாக்கல் திட்டத்தின் 

கீழ் இந்த ஆயுதங்கள் ஏவப்ெட்டை. 

நிபுன் உள்நாட்டிகைகய வடிவனமக்கப்ெட்ட மற்றும் 

உருவாக்கப்ெட்ட anti-personnel and anti-tank 

சுரங்கங்கள் 

ொதுகாப்புத்துனற 

அனமச்சர் ராஜ்நாத் 

சிங் பதாடங்கி 
னவத்தார் 

AzaadiSAT  நாட்டின் சிறிய பசயற்னகக்ககாள் ஏவுதல் 

வாகைம் (SSLV) 

 AzaadiSAT என்ெது சுமார் 8 கிகைா எனடயுள்ள 

ஒரு கியூப்சாட் ஆகும். இது 'ஸ்கெஸ் கிட்ஸ் 

இந்தியா' என்ற மாணவர் குழுவால் 

உருவாக்கப்ெட்டது . 

 110 டன் எனட பகாண்டது 

 AzaadiSAT ஆைது 50 கிராம் எனடயுள்ள 75 

பவவ்கவறு கெகைாடுகனள ஃபெம்கடா 

ெரிகசாதனைகனள நடத்துவதற்காக எடுத்துச் 

பசன்றது . 

 நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் ெள்ளிகனளச் 

கசர்ந்த சுமார் 750 மாணவிகள் சுதந்திரத்தின் 

75வது ஆண்னடக் குறிக்கும் வனகயில் 

பசயற்னகக்ககானள வடிவனமத்துள்ளைர். 

இஸ்கரா 

ைாங் மார்ச் 2எஃப் 

ராக்பகட் 

சீைா மீண்டும் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய கசாதனை 

விண்கைத்னத சுற்றுப்ொனதயில் பசலுத்தியது. 

சீைா 

பதன் பகாரியாவின் 
முதல் சந்திரன் மிஷன்- 

" தனூரி " 

பதன் பகாரியா முதல் நிைவு ெயணத்னத 

பதாடங்கியது 

 

ஸ்கெஸ்எக்ஸ் 

ொல்கன்-9 

ெட்டாம்பூச்சி 
சுரங்கங்கள் 

 ெிஎஃப்எம்-1 மற்றும் ெிஎஃப்எம்-1எஸ் ஆண்டி-

ெர்சைல் கண்ணிபவடிகள் பொதுவாக 

'ெட்டர்ஃெினள னமன்ஸ்' அல்ைது 'கிரீன் 

கிளிகள்' என்று அனழக்கப்ெடுகின்றை. 

 நிறம் காரணமாக அனவ அனழக்கப்ெடுகின்றை 

 உக்னரைில் நடந்து வரும் கொரில் ரஷ்ய 

இராணுவம் ெயன்ெடுத்தியது. 
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(ii) இராணுவ ெயிற்சிகள் 

ெயிற்சிகள் இனடயில் 

Vostok-2022 Military Exercises  ரஷ்யா, சீைா, இந்தியா, தஜிகிஸ்தான், 

மங்ககாைியா மற்றும் பெைாரஸ் ஆகிய நாடுகளின் 

கூட்டு இராணுவப் ெயிற்சிகள் 

Pitch Black 2022 Exercise  இந்தியா & ஆஸ்திகரைியா 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நடத்தப்ெடும் 
விமாைப் ெயிற்சி 

 19 ஆகஸ்ட் 22 முதல் 08 பசப்டம்ெர் 22 வனர 
நனடபெற்றது 

Udarashakti 2022  இந்தியா & மகைசியா 

 இருதரப்பு வான் ெயிற்சி 

Ex Vajra Prahar 2022  இந்தியா & அபமரிக்கா 

 சிறப்புப் ெனடகளுக்கு இனடகய இயங்கும் திறனை 

கமம்ெடுத்துதல் 

Skylight Mega-Exercise இந்திய ராணுவம் தைது விண்பவளிக் களத் திறனை 

கமம்ெடுத்துவதற்காக, சமீெத்தில் “ஸ்னகனைட் பமகா-

எக்சர்னசஸ்” நடத்தியது. 

Ex VINBAX 2022  இந்தியா & வியட்நாம் 

 இருதரப்பு இராணுவ ெயிற்சி 

Exercise Al NAJAH  இந்தியா & ஓமன் 

 இருதரப்பு இராணுவ ெயிற்சி 
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(iii) நநாய்ைள் & நைாவிட் - 19 தசய்திைள் 

குரங்கு ைாய்ச்சல் 
பரிநசாதகன ைருவி 

 இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டில் தயாரிக்ைப்பட்ட குரங்கு 
ைாய்ச்சல் பரிநசாதகன ைருவி 

 ஆந்திரப் பிரநதச தமட்தடக் மண்டைம் சமீபத்தில் 
ததாடங்ைப்பட்டது 

BBV154 பாரத் பநயாதடக் இன் இன்ட்ராநநசல் நைாவிட் தடுப்பூசி 

ஓமிக்ரான் தடுப்பூசி ஓமிக்ரான் மாறுபாட்டிற்ைான முதல் நைாவிட்-19 தடுப்பூசிகய ஐக்ைிய 
இராச்சியம் அங்ைீைரித்துள்ளது. 

Monkeypox மாறுபாடு குரங்கு ைாய்ச்சல் "ைிளாட்ஸ் I, IIa மற்றும் IIb" என மறுதபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

ைாங்யா கவரஸ்  ைாங்யா, சமீபத்தில் சீனாவில் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது 

 இது ஒரு வகை தஹனிபாகவரஸ், நமலும் இது ைாங்யா 
தஹனிபாகவரஸ் என்றும் அல்ைது நைவி அகழக்ைப்படுைிறது. 

Lumpi-ProVac தடுப்பூசி விவசாயம் மற்றும் விவசாயிைள் நைத்துகற அகமச்சர் நநரந்திர சிங் நதாமர் , 
ைம்பி நதால் நநாயிைிருந்து ைால்நகடைகளப் பாதுைாக்ை உள்நாட்டு ைம்பி-
புநராவாக் தடுப்பூசிகய அறிமுைப்படுத்தினார் 

ைைா- அசார் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் ைைாசகர நாட்கட விட்டு ஒழிக்ை மத்திய அரசு இைக்கு 
நிர்ையித்துள்ளது 

ஆப்பிரிக்ை பன்றிக் 
ைாய்ச்சல் 

நைரளாவில் உள்ள தனியார் பன்றி பண்கையில் முதல் முகறயாை ஆப்பிரிக்ை 
பன்றிக்ைாய்ச்சல் உறுதி தசய்யப்பட்டுள்ளது 

ைார்தபவாக்ஸ் நைாவிட்-19க்ைான முதல் அல்ைது இரண்டாவது நடாஸாை நைாவிஷீல்ட் 
அல்ைது நைாவாக்சின் தபற்றவர்ைள் மூன்றாவது பூஸ்டர் ஷாட்டாை Corbevax ஐ 
எடுத்துக்தைாள்ளைாம் என்று இந்திய அரசாங்ைம் அறிவித்தது. 

 

7. விருதுகள் 

விருதுகள்  நெர் 

புைிட்சர் ெரிசு 2022 ஃெஹ்மிதா அசிம் 

2022 யுபைஸ்ககா அனமதி ெரிசு ஏஞ்சைா கமர்க்கல் 
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8. சர்வகதசம் 

1) பவப்ெமண்டை புயல் மா-ஆன்: சமீெத்தில், வடக்கு ெிைிப்னென்னஸ பவப்ெமண்டை புயல் 

தாக்கியது 

2) Pen-plus உத்தி:  

 கடாககாவின் கைாகம நகரில் நனடபெற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் உைக சுகாதார 

அனமப்ெின் (WHO) ெிராந்தியக் குழுவின் 72வது அமர்வில் ஆப்ெிரிக்கா Pen-plus 

உத்தினய ஏற்றுக்பகாண்டது . 

 Pen-plus என்ெது முதல் நினை ெரிந்துனர, சுகாதார வசதிகளில் தீவிரமாை 

பதாற்று அல்ைாத கநாய்களுக்கு தீர்வு காண்ெதற்காை ஒரு ெிராந்திய உத்தி ஆகும். 
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இதர பசய்திகள் 
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