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செப்டம்பர் – 2022 

1. தமிழ்நாடு 

1) முதலமமச்ெரின் காமல உணவு திட்டம்: 

 செப்டம்பர் 15, 2022 அன்று மதுமை ெிம்மக்கல்லில் கீழ ஆதிமூலம் 

மாநகைாட்ெி சதாடக்கப்பள்ளியில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

திறந்து வவத்தார். 

 முதலமமச்ெரின் காமல உணவுத் திட்டம் (CMBFS) ஆப்: நிகழ்நநர 

கண்காணிப்பிற்காக தமிழ்நாடு மின் ஆளுவம முகவம ( TNeGA ) மூலம் 

இந்த செயலி உருவாக்கப்பட்டது . 

 புத்தகம்: 'நூற்றண்டு கண்ட கல்வி புைட்ெி சவளியிடப்பட்டது. 
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2) புதுமமப் சபண் திட்டம்: 

 மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்வமயார் உயர்கல்வி உதவித் திட்டம் கீழ் 
இத்திட்டம் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 புதுவம சபன் திட்டத்தின் கீழ், மாநில அரசுப் பள்ளிகளில் ஐந்தாம் வகுப்பு 

முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வவர படித்த மாணவிகளுக்கு, பட்டப்படிப்பு 

அல்லது டிப்ளநமா முடிக்கும் வவர மாதந்நதாறும் ₹ 1,000 உதவித் சதாவக 

வழங்கப்படும். 

 துவக்கி மவத்தவர்: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

 சகளைவ விருந்தினர் : அரவிந்த் சகஜ்ரிவால் (புது சடல்லி முதல்வர்) 

 26 ெிறப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் 15 மாதிரிப் பள்ளிகள் சதாடங்கப்படும் 

 சதாடங்கப்பட்ட நாள்: செப்டம்பர் 5, 2022 
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3) பசுமம தமிழகம் பணி:  

 தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் “பசுவம” தமிழகம் (பசுமம தமிழ்நாடு 

மிஷன்)வய வண்டலூர் விலங்கியல் பூங்காவில் திறந்து வவத்தார். 

 அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் மாநிலத்தில் பசுவமப் பரப்வப 23.69% லிருந்து 

33% ஆக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இறுதிக்குள் 2.50 நகாடி மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

4) தமிழ்ப் பைப்புமை கழகம் :  

 சென்னன அண்ணா பல்கனலகழகத்தில் “தமிழ்ப் பைப்புமைமய 

கழகத்மத”  தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வவத்தார். 

 Tagline: "நதமதுரத் தமிநழாவெ உலகசமலாம் பரவும்வவக செய்தல் நவண்டும்" 

(மகாகவி பாரதியாரின் நமற்நகாள்) 

 உலகம் முழுவதும் தமிழ் சமாழிவயக் கற்பிக்கவும் பரப்பவும் மற்றும் 24 

சவவ்நவறு சமாழிகளில் தமிழ் கற்பிக்க முதல் நிவல பாடப்புத்தகங்கவள 

சவளியிட்டது. 

 Payil App: தமிழ் சமாழிவயக் கற்றுக் சகாள்ளவும் படிக்கவும் 

அவமக்கப்பட்டது. 

5) சதன்மண்டல MSME கூட்டம்- மதுமை (ததாழ் சகாடுப்தபாம் சதாழிலுக்கு): 

 மதுமை மாட்டுத்தாவணி டவுன்டவுனில் இரண்டு கட்டங்களாக பூங்கா 

அவமக்கப்படும் 

 600 நகாடி செலவில் தமிழக அரசு மற்றும் மதுவர மாநகராட்ெியால் 

இவணந்து நடத்தப்படும் வடடல் ஐடி பார்க் ஆகும் 

6) கல்யாணி:  

 இது சென்வனயின் முதல் ொமல கம்தபாஸ்டர் ஆகும் 

 சபென்ட் நகரில் உள்ள கலாநேத்ரா காலனியில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, 
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 இது அந்த பகுதியில் உருவாகும் சுமார் 600 கிநலா ஈரக் கழிவுகவள 300 

கிநலா உரமாக மாற்றியது. 

7) நரிசகாைவன் மற்றும் குருவிக்காைன்: பிைதமர் நநரந்திர தவலவமயிலான 

மத்திய அவமச்ெரவவ தமிழ்நாட்டில் உள்ள நரிக்குறவன் மற்றும் குருவிக்காரன் 

ெமூகத்தினருக்கு பட்டியலின பழங்குடி (ST) அந்தஸ்து வழங்கும் திட்டத்திற்கு 

நமாடி ஒப்புதல் அளித்தார் . 

8) Students in Responsible Police Initiatives (SIRPI): காவல்துவறக்கும் 

சபாதுமக்களுக்கும் இவடயிலான உறவவ நமம்படுத்துவதற்கும் மாணவர்கவள 

சபாறுப்புள்ள குடிமக்களாக உருவாக்குவதற்கும் அவமக்கப்பட்ட ஒரு முயற்ச்ெி 
ஆகும். 

9) ஆடுகளம்: தமிழகத்தில் உள்ள விமளயாட்டு வைீர்களின் நலனுக்காக, 

'ஆடுகளம்' என்ற தகவல் வமயத்வத தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

சதாடங்கி வவத்து, 1,130 விவளயாட்டு வரீர்களுக்கு ரூ.16.3 நகாடி மதிப்பிலான 

நலத்திட்ட உதவிகவள வழங்கினார். 

10) நாமளய திறன் திட்டம்: சபாறியியல் கல்லூரி மாணவர்கவள புதுவமயான 

முயற்ச்ெிகவள கற்று திறவமவய சவளிப்படுத்துவவத நநாக்கமாகக் சகாண்ட 

ஒரு முயற்ெி, இத்திட்டம் இப்நபாது 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் கீழ் 

சகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

11) 30வது சதற்கு மண்டல கவுன்ெில் கூட்டம்: 

 மத்திய உள்துவற அவமச்ெர் அமித்ஷா திருவனந்தபுரத்தில் இம்மாநாட்வட 

சதாடங்கி வவத்தார் . 

 தமிழ்நாடு, நகரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, சதலுங்கானா ஆகிய சதன் 

மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் மற்றும் அவமச்ெர்கள் மற்றும் புதுச்நெரி , 

லட்ெத்தீவு மற்றும் அந்தமான் நிக்நகாபார் தீவுகள் யூனியன் பிரநதெங்களின் 

துவண நிவல ஆளுநர்கள் பங்நகற்கின்றனர். 

12) நாட்டின் சபரிய உயிரியல் பூங்காக்கள் பிரிவில் வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர் 
அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இந்தியாவிநலநய முதல் இடம் சபற்றுள்ளது. 
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13) சென்வன உயர் நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதியான எம்.துமைொமி, செப்டம்பர் 

13 -ம் நததி முதல் தற்காலிக தமலமம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

14) கடல்வாழ் உயிரினங்கவளப் பாதுகாப்பதற்காக இந்தியாவின் முதல் “கடல் பசு 
பாதுகாப்புக் காப்பகத்மத” தமிழ்நாடு அவமக்க உள்ளது 

15) செப்டம்பர் 30, 2022 அன்று செங்கல்பட்டில் சபகாட்ைான் ஸ்மார்ட்தபான் 
தயாரிப்பு ஆமலமய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வவத்தார். வதவான் 

நிறுவனம் ரூ. 1,100 நகாடி முதலீடு செய்துள்ளது, நமலும் இந்த ஆவல 

மாநிலத்தில் 14,000 நபர்களுக்கு நவவலவாய்ப்வப வழங்கும். 

16) MANAM திட்டம்: 

 MANAM - Thoothuvar stands for Mind Health Support Forum - 

Mananala Nallaatharavu Mandram 

 மனநல விழிப்புணர்வவ ஊக்குவிக்க 

 நமலும், மருத்துவத் நதர்வுகவள நமற்சகாள்ளும் தமிழக மாணவர்களுக்கு 

17) TamiraSES திட்டம்: தாமிைபைணி ஆற்மற மீட்சடடுக்க செயல்படுத்தப்பட்டது  

18) காஞ்ெிபுைம் மாவட்டத்தில் உள்ள வல்லம் வடகலில் 10 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 
ஒருங்கிவணந்த நொதவன வளாகத்வத அவமக்க தமிழ்நாடு சதாழில் 
வளர்ச்ெிக் கழகம் (டிட்நகா) பாதுகாப்பு வழித்தடத்திற்கான நநாடல் 
ஏசென்ெியாக இருப்பதால், சென்வன மின்னணு மற்றும் ஆளில்லா 
விமானங்களின் வமயமாக மாறும். 

19) நதனிவயச் நெர்ந்த 14 வயது ெிறுவன் என் ஏ ெிதனகன் அயர்லாந்து மற்றும் 
ஸ்காட்லாந்து இவடநய நீந்தி உலக ொதவன பவடத்துள்ளார். 
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2. மாநிலங்கள் குறித்த விவைங்கள் 

(i) ததெியம் 

1) ெமீபத்தில் நவடசபற்ற SCO உச்ெி மாநாட்டின் நபாது நகாவில் நகரமான 

வாரணாெி முதல் SCO சுற்றுலா மற்றும் கலாச்ொர தவலநகரமாக அவமக்க 
பரிந்துவரக்கப்பட்டது. 

2) உலகின் முதல் அழுத்தப்பட்ட இயற்மக எரிவாயு (ெிஎன்ஜி) முமனயம் 

குெராத்தின் பாவ்நகர் துவறமுகத்தில் அவமக்கப்பட உள்ளது . 

3) ஹரியானாவின் ைாக்கிகர்ஹியில் ஹைப்பா கலாச்ொைம் குறித்த உலகின் 

மிகப்சபரிய அருங்காட்ெியகம் அமமக்கப்படுகிறது. ராக்கிகர்ஹியில் உள்ள 

ஹரப்பன் கலாச்ொரம் குறித்த அருங்காட்ெியகத்தில் ெிந்து ெமசவளி 
நாகரிகத்வதச் நெர்ந்த சுமார் 5,000 ஆண்டுகள் பழவமயான கவலப்சபாருட்கள் 

காட்ெிப்படுத்தப்படும். 

4) கயாஜி அமண: பகீாரில் உள்ள விஷ்ணுபாத் நகாயிலுக்கு அருநக ஃபல்கு 

ஆற்றின் மீது நாட்டின் மிகப்சபரிய ரப்பரால் அவமக்கப்பட்ட அவண மற்றும் 

இரும்பு பாலத்வத பகீார் அரசு திறந்து வவத்தது. 

5) குெராத்தி திவரப்படமான "செல்தலா தஷா" 95வது ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான 

இந்தியா ொர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக நதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

6) பயிர் நமம்பாட்டிற்காக "நவகப் சபருக்கத்வத" ஊக்குவிக்க ICAR ஆல் 

KRITAGYA 3.0 சதாடங்கப்பட்டது . 

7) முதன்முதலில் நாகா மிர்ச்ொ (கிங் ெில்லி) திருவிழா 2022 நாகாலாந்தின் 

நகாஹிமா மாவட்டத்தில் உள்ள செய்ஹாமா கிராமத்தில் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டது. 

8) வாைணாெி (யு.பி.) மற்றும் தபாகிபீல் (அஸ்ஸாம்) இவடநய இந்தியாவின் 

"நீண்ட நதி கப்பல் தெமவ" (4,000 கி.மீ) 2023 இல் சதாடங்கப்படும். 

9) எஸ்டி பிரிவில் உள்ள பழங்குடியினர்: ெத்தீஸ்கர், இமாச்ெலப் பிரநதெம், 

தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் உத்தரப் பிரநதெத்வதச் நெர்ந்த பழங்குடியினவர 

எஸ்டி பிரிவில் நெர்க்க மத்திய அவமச்ெரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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10) ஜார்கண்ட் மாநில அைசு நவவலகளில் பட்டியலிடப்பட்ட ொதிகள், 

பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்நடார், ஓபிெி மற்றும் பிற சபாருளாதாரத்தில் 

பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு 77 ெதவதீ இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான 

முன்சமாழிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது . 

11) ெீனாவுடனான கட்டுப்பாட்டுக் நகாட்டில் (எல்ஏெி) நலாஹித் பள்ளத்தாக்கு 
அருநக உள்ள இராணுவ நிவலயம் மற்றும் அங்குள்ள முக்கிய ொவலக்கு 
ெமீபத்தில் நாட்டின் முதல் ெிடிஎஸ் செனரல் பிபின் ராவத் அவர்களின் சபயர் 
சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

12) கர்தவ்ய பாமத: ராஷ்டிரபதி பவன் முதல் இந்தியா நகட் வவரயிலான 
'கர்தவ்யா பாவத' ொவலவய பிரதமர் நநரந்திர நமாடி சதாடங்கி வவத்தார். 

13) ஆபதைஷன் தமக ெக்ைா: ஆன்வலனில் குழந்வத பாலியல் வன்சகாடுவம 

சபாருட்கள் பரவுவவத தடுக்க ெிபிஐ ஆபநரஷன் நமக ெக்ராவவ 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

14) வந்தத பாைத் 2.0: காந்திநகர் மற்றும் மும்வப இவடநய வந்நத பாரத் 

எக்ஸ்பிரஸின் புதிய மற்றும் நமம்படுத்தப்பட்ட இரயிவல பிரதமர் நமாடி 

சதாடங்கி வவத்தார். 
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3. அண்மம நிகழ்வுகளின் சதாகுப்பு 

(i) முக்கிய தினங்கள் 

நாள் நிகழ்வுகள் கருத்துரு / முக்கியத்துவம் 

SEP 2 உலக நதங்காய் தினம் THEME: "Growing Coconut for a Better Future and Life" 

SEP 5 ெர்வநதெ சதாண்டுகள் நாள் நாடுகளுக்குள்ளும், நாடுகளுக்கிவடநயயும் மனித 

துன்பங்கவளப் நபாக்குவதில் சதாண்டுகளின் பங்வக 

அங்கீகரிப்பவத நநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது . 

நதெிய ஆெிரியர் தினம் நாட்டின் முதல் துவணக் குடியரசுத் தவலவரும், 

இரண்டாவது குடியரசுத் தவலவருமான டாக்டர் 

ெர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்தநாவள 

நிவனவுகூரும் வவகயில். 

SEP 7 நீல வானத்துக்கான ெர்வநதெ 

தூய்வமயான காற்று தினம் 

THEME: “The Air We Share” 

SEP 8 ெர்வநதெ எழுத்தறிவு தினம் THEME: “Transforming Literacy Learning Spaces” 

உலக பிெிநயாசதரபி தினம் THEME: “Prevention and Management of Osteoarthritis” 

SEP 9 உலக மின்ொர வாகனங்கள் (EV) 

தினம் 

இ-சமாபிலிட்டி- வய சகாண்டாட்டத்வதக் குறிக்கும் 
நாள் 

இமயமவல தினம் THEME: “Himalayas will be safe only when the interests of 
its residents are protected” 

SEP 10 உலக தற்சகாவல தடுப்பு தினம் THEME: “Creating hope Through Action” 

SEP 15 ெர்வநதெ ெனநாயக தினம் THEME: “Protecting Press Freedom for Democracy” 

நதெிய சபாறியாளர் தினம் நமாேகுண்டம் விஸ்நவஸ்வரய்யாவின் 
ொதவனகவள நிவனவுகூறும் நாள் 

SEP 16 ஓநொன் அடுக்வகப் 

பாதுகாப்பதற்கான ெர்வநதெ 

தினம் 

THEME: “Global Cooperation Protecting Life on Earth” 
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SEP 17 உலக நநாயாளி பாதுகாப்பு தினம் THEME: “Medication Safety’, with the slogan being 
‘Medication Without Harm” 

SEP 21 ெர்வநதெ அவமதி தினம் THEME: “End racism. Build peace” 

உலக அல்வெமர் தினம்  

SEP 26 அணு ஆயுதங்கவள சமாத்தமாக 

ஒழிப்பதற்கான ெர்வநதெ தினம் 

அணு ஆயுதங்களின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் அவற்வற 

சமாத்தமாக ஒழிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து 

சபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துதல். 

SEP 27 உலக சுற்றுலா தினம் THEME: “Rethinking Tourism: From Crisis to 
Transformation” 

SEP 28 தகவல் உலகளாவிய 

அணுகலுக்கான ெர்வநதெ தினம் 

THEME: “Artificial Intelligence, e-Governance and Access to 
Information” 

SEP 29 உலக இதய தினம் THEME: “Use Heart for Every Heart” 
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(ii) மாநாடுகள் & கருத்தைங்கள் 

மாநாடுகள் / 

கருத்தைங்கள் 

தநாக்கம் / கரு / சவளிப்பாடு இடம் 

ஷாங்காய் 

ஒத்துவழப்பு 

அவமப்பு (SCO) 2022 

உச்ெிமாநாடு 

2022 SCO உச்ெிமாநாடு 

உஸ்சபகிஸ்தானில் உள்ள ெமர்கண்டில் 

நவடசபறும் - பண்வடய வர்த்தகப் 

பாவதயான பட்டுப்பாவதயில் ெீனாவவ 

மத்தியதவரக் கடலுடன் இவணக்கிறது. 

உஸ்சபகிஸ்தான் 

 
(iii) குறியீடுகள் 

குறியீடுகள் இடம் 

மனித மேே்பாடட்ு வளர்ச்ெி குறியீடு 1வது இடம்: சுவிட்ெர்லாந்து 
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சவளியீடு: ஐக்கிய நாடுகளின் 

வளர்ச்ெித் திட்டம் 

132வது இடம்: இந்தியா 

குதளாபல் இன்தனாதவஷன் 

இன்சடக்ஸ் 2022 

சவளியீடு: World Intellectual Property 

Organization 

1வது இடம்: சுவிட்ெர்லாந்து 

40வது இடம்: இந்தியா 

 

(iv) நியமனங்கள் மற்றும் செய்திகளில் வந்த நபர்கள் 

நபர்கள் சபாறுப்பு / பதவி 

ஆர். சவங்கடைமணி இந்தியாவுக்கான புதிய அட்டர்னி செனரல் 

சலப்டினன்ட் சஜனைல் அனில் ெவுகான் புதிய பாதுகாப்புப் பவடத் தவலவர் (CDS) 

மூன்றாம் ொர்லஸ் மன்னர் பிரிட்டனின் புதிய மன்னர் 

 

 

(v) செய்திகளில் வந்த சபண்கள் 

சபண்கள் சபாறுப்பு / பதவி 

எச்எம் (எலிெசபத் 

அசலக்ஸாண்ட்ைா தமரி) 

ைாணி இைண்டாம் 

எலிெசபத் காலமானார்: 

8 செப்டம்பர் 2022 

 பிரிட்டனில் நீண்ட காலம் ஆட்ெி செய்த ராணி 
70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது 96வது வயதில் 

காலமானார். 

 அவர் பிப்ரவரி 6, 1952 அன்று 25 வயதில் தனது 

தந்வத ொர்ஜ் VI இன் மரணத்திற்குப் பிறகு 

அரியவணக்கு வந்தார். 

லிஸ் டிைஸ் பிரிட்டனின் புதிய பிரதமர் 

தகைள முன்னாள் 

சுகாதாைத்துமற 

அமமச்ெர் தக. தக.  
மஷலஜா 

சகாநரானா வவரஸ் மற்றும் நிபா வவரவஸத் 

தடுப்பதில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு 

வழங்கப்பட்ட ைாமன் மகதெதெ விருமத 

நிைாகரித்தார், இது ஒரு கூட்டு முயற்ெி என்று கூறி 
நிராகரித்தார். 
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ஜார்ஜியா சமதலானி இத்தாலியின் முதல் சபண் பிரதமர் ஆனார். 

 

(vi) செயலிகள் மற்றும் இமணயவாயில்கள் 

செயலிகள் மற்றும் இமணயவாயில்கள் 

NCPCR ஆல் மறுெீரவமக்கப்பட்ட குழந்வத உரிவமகள் மீறலுக்கு எதிரான 
குவறகவள நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஆன்வலன் நபார்டல் “e-Bal Nidan” 

யுெிெி ெமீபத்தில் e-Samadhan என்ற ஆன்வலன் நபார்ட்டவல 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நபார்டல் மூலம், ஏநதனும் ஒரு 
பல்கவலக்கழகத்தில் நெரும் மாணவர்கள் அல்லது நெர்க்வகக்குப் பிறகு 
ஏநதனும் பிரச்ெவனகவள எதிர்சகாள்பவர்கள் தங்கள் பிரச்ெிவனகளுக்குத் 
தீர்வு காண முடியும். 

 

4. விமளயாட்டு 

1) FIFA 17 வயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் உலகக் தகாப்மப 2022: இந்தியாவில் FIFA 

17 வயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் உலகக் நகாப்வப 2022 நடத்துவதற்கு மத்திய 

அவமச்ெரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அக்நடாபர் 11 முதல் 30, 2022 வவர 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

2) நடாக்கிநயா ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் சவன்ற நீரஜ் நொப்ரா, 2022 

சுவிட்ெர்லாந்தில் நடந்த மதிப்புமிக்க சூரிச் டயமண்ட் லீக் இறுதிப் நபாட்டியில் 

சவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற சபருவமவயப் சபற்றார். 

3) 36வது ததெிய விமளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 2022: 

 நமடசபற்ற இடம்: குெராத் 

 செப்டம்பர் 27, 2022 முதல் அக்நடாபர் 10, 2022 வவர நமடசபற்றது 

 Tagline: “Sports for Unity” 

 ெின்னம்: ெவாஜ்  

 THEME: “Ek Bharat Shreshtha Bharat” 
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4) WTA சென்மன ஓபன் 2022: லிண்டா ஃப்ருஹ்விர்தடாவா (செக் குடியைசு) 

(சவற்றி) Vs. மக்தா லிசனட் (நபாலந்து) 

5) ஆெிய தகாப்மப டி-20 கிரிக்சகட்: இறுதிப் நபாட்டியில் பாகிஸ்தாவன வழீ்த்தி 
இலங்மக அணி சவற்றி சபற்றது 

6) US ஓபன் 2022: 

ஆண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவு கார்நலாஸ் அல்காசரஸ் 

சபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவு இகா ஸ்வியாசடக் 

ஆண்கள் இைட்மடயர் பிரிவு ராெவீ் ராம் மற்றும் நொ ொலிஸ்பரி 

சபண்கள் இைட்மடயர் பிரிவு பார்நபாரா கிசரஜ்ெிநகாவா மற்றும் 

நகடரினா ெினியாநகாவா 

 

7)   

தைாஜர் சபடைர் 

 செப்டம்பர் 15, 2022 அன்று, நராெர் சபடரர் ெர்வநதெ சடன்னிஸில் இருந்து 

ஓய்வு சபறுவதாக அறிவித்தார். 

 20 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கவள சவன்ற உலகின் முதல் நபர் இவர்தான். 

இவவ 8 விம்பிள்டன், 6 ஆஸ்திநரலிய, 5 அசமரிக்க ஓபன் மற்றும் ஒரு 

பிசரஞ்சு பட்டம். 

 இவர் இந்த ஆண்டின் ஏடிபி ெிறந்த வரீர் மற்றும் ஐடிஎஃப் உலக 

ொம்பியனாக 5 முவற நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

 இவர் தனது 36 வயதில் உலகின் மிக வயதான உலக நம்பர் 1 ஆகவும் 

அறியப்படுகிறார். 

 இவர் ஆகஸ்ட் 8, 1981 இல் சுவிட்ெர்லாந்தின் பாசெல் நகரில் பிறந்தார். 

 செப்டம்பர் 23 ஆம் நததி நடக்கும் நலவர் நகாப்வப நராெர் சபடரரின் 

இறுதிப் நபாட்டியாகும். 
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5. சபாருளாதாைம் 

1) ெூவல 2022 இல் அறிவிக்கப்பட்ட ெமூக பங்குச் ெந்வதக்கான (SSE) 

கட்டவமப்வப SEBI சவளியிட்டுள்ளது. 

2) பாரத ஸ்நடட் வங்கி (எஸ்பிஐ) சவளியிட்டுள்ள ஆய்வு அறிக்வகயின்படி, 

2029ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது சபரிய சபாருளாதாரமாக 

மாறும் என்று கூறுகிறது. 

3) இந்தியாவின் மிகப்சபரிய தனியார் துவற வங்கியான HDFC வங்கி, எலக்ட்ரானிக் 

வங்கி உத்தரவாதத்வத வழங்கிய நாட்டின் முதல் வங்கியாகும். 

 

 

6. திட்டங்கள் / தயாஜனங்கள் 

திட்டங்கள் / 

தயாஜனங்கள் 

தநாக்கம் அமமச்ெகம் / 

அமமச்ெைமவ / 

மாநிலம் 

கிைாமப்புற 

சகால்மலப்புற 

பன்றி வளர்ப்பு 

திட்டம் 

பல்நவறு கால்நவட வளர்ப்பு நடவடிக்வககள் 

மூலம் விவொயிகள் நிவலயான 

வாழ்வாதாரத்வத ஈட்டுவவத உறுதி செய்வநத 

இத்திட்டத்தின் நநாக்கமாகும். 

நமகாலயா 

முக்யமந்திரி 

உத்தயாக் கிலாடி 

உன்னயன் 

தயாஜனா 

மாநிலத்தில் உள்ள குழந்வத வரீர்களின் 

விவளயாட்டுத் திறவமவய ஊக்குவித்தல் 

உத்தரகாண்ட் 
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7. அறிவியல் & சதாழில்நுட்பம் 

 

புதிய 

கண்டுபிடிப்புகள் 

தநாக்கம் இடம் / மூலம் 

உலகின் முதல் 

குதளான் 

செய்யப்பட்ட 

ஆர்க்டிக் ஓநாய் 

 சபய்ெிங்வகச் நெர்ந்த ஒரு மரபணு 

நிறுவனம் ஆர்க்டிக் ஓநாய்கவள 

குநளானிங் செய்வதில் அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கவளத் தடுப்பதில் சவற்றி 
சபற்றுள்ளது. 

ெீனா 

SOVA மவைஸ்  தற்நபாது இந்திய 

வாடிக்வகயாளர்கவள குறிவவக்கும் 

ஒரு புதுவமயான சமாவபல் நபங்கிங் 

"ட்நராென்" வவரஸ். 

 

Ethereum  உலகின் இரண்டாவது சபரிய 

பிளாக்செயின 

 

ெிசனர்ஜி: CERT-

இன் மெபர் 

பாதுகாப்பு பயிற்ெி 

THEME: “Building a Strong Network to Combat 
Ransomware Attacks” 

மின்னணு மற்றும் 

தகவல் சதாழில்நுட்ப 

அவமச்ெகம் 

 

(i) பாதுகாப்பு & விண்சவளி 

பாதுகாப்பு & 

விண்சவளி 
தநாக்கம் நாடு / அமமப்பு 

இந்திய 

கடற்பமடயின் 

புதிய சகாடி 

இந்தியப் நபரரெர் ெத்ரபதி ெிவாெி மகாராொவின் 
முத்திவரயிலிருந்து உத்நவகம் சபற்ற இந்தியக் 
கடற்பவடயின் புதிய சகாடிவய பிரதமர் நநரந்திர 
நமாடி ெமீபத்தில் சவளியிட்டார். 

இந்திய கடற்பவட 

1வது லூனார் 

நராவர் 

ஐக்கிய அரபு எமிநரட்ஸ் தனது முதல் ெந்திர 

நராவவர "RASHID" என்ற சபயரில் புநளாரிடாவில் 

உள்ள சகன்னடி விண்சவளி வமயத்தில் இருந்து 

நவம்பர் 2022 இல் ஏவவுள்ளது. 

ஐக்கிய அரபு 

எமிநரட்ஸ் 
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HTS 

பிராட்நபண்ட் 

நெவவ 

 இந்தியாவின் முதல் உயர்-செயற்வகக்நகாள் 

(HTS) பிராட்நபண்ட் நெவவ. 

 புதிதாக சதாடங்கப்பட்ட HTS பிராட்நபண்ட் 

நெவவயானது நிலப்பரப்பு 

சநட்சவார்க்குகளுக்கு அணுக முடியாத 

பகுதிகளில் அதிநவக பிராட்நபண்வட 

வழங்குவவத நநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

ஹியூஸ் 

கம்யூனிநகஷன்ஸ் 

இந்தியா (HCI) 

மற்றும் ISRO 

ஆகியவவ 

இவணந்து 

சதாடங்கியுள்ளன 

ப்ராசெக்ட் 17A ப்ராசெக்ட் 17A இன் மூன்றாவது நபார்க்கப்பலான 

'தாராகிரி' ெமீபத்தில் மொகன் டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் 

லிமிசடட் (MDL) மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது . 

மும்வப 

சூப்பர் 

வியாழன் 

 நெம்ஸ் சவப் ஸ்நபஸ் சடலஸ்நகாப் (JWST) 

சூரியக் குடும்பத்திற்கு சவளிநய உள்ள ஒரு 

புறக்நகாள் அல்லது கிரகத்தின் முதல் 

படத்வதப் பிடித்தது. 

 வகப்பற்றப்பட்ட எக்நஸாப்ளாசனட் HIP 65426 

b என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது 

வியாழனின் நிவற 6 முதல் 12 மடங்கு 

அதிகம். 

நெம்ஸ் சவப் 

விண்சவளி 
சதாவலநநாக்கி 

Changesite-(Y) நிலவின் அருகில் இருந்து ஒரு புதிய வவக படிகம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

ெீனா 

VSHORADS 

ஏவுகவண 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி மற்றும் நமம்பாட்டு 

அவமப்பு (DRDO) ெமீபத்தில் ஒடிொவில் மிகக் 

குறுகிய தூர வான் பாதுகாப்பு அவமப்பு 

(VSHORADS) ஏவுகவணயின் இரண்டு 

சவற்றிகரமான நொதவனகவள நடத்தியது. 

டிஆர்டிஓ 

AVGAS 100 LL AVGAS 100 LL ஆனது பிஸ்டன் இயந்திர 

விமானங்கள் மற்றும் ஆளில்லா வான்வழி 
வாகனங்களுக்காக உள்நாட்டிநலநய 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

இந்தியன் ஆயில் 

கார்ப்பநரஷனால் 

உருவாக்கப்பட்டது 
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(ii) இைாணுவ பயிற்ெிகள் 

பயிற்ெிகள் இமடயில் 

Kakadu 2022 (KA22) பயிற்ெி  நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு நபார் பயிற்ெிகள், கப்பல் 

எதிர்ப்பு நபார் பயிற்ெிகள், 

 இந்திய கடற்பவட மற்றும் ஆஸ்திநரலிய 

கடற்பவட 

JIMEX 2022  இந்திய கடற்பவட மற்றும் ெப்பான் கடற்பவட 

 

(iii) தநாய்கள் & தகாவிட் - 19 செய்திகள் 

மநஜரீியாவில் 

லஸ்ஸா காய்ச்ெல் 

வநெரீியாவில் லாொ காய்ச்ெலுக்கு 171 நபர் உயிரிழந்துள்ளனர் 

iNCOVACC பாரத் பநயாசடக் மூலம் இந்தியாவின் முதல் நாெி சகாநரானா தடுப்பூெி 
ெமீபத்தில் 18 வயதுக்கு நமற்பட்டவர்களுக்கு சதாற்றுக்கு எதிரான 

முதன்வம நநாய்த்தடுப்புக்கான DCGI அங்கீகாரத்வதப் சபற்றுள்ளது. 

Ad5-nCoV நகாவிட்-19 தடுப்பூெியின் ஊெி இல்லாத, உள்ளிழுக்கும் பதிப்பிற்கு 

ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடாக ெீனா மாறியுள்ளது. 

தகாஸ்டா-2 நொச்ெி நதெிய பூங்காவில் உள்ள ரஷ்ய சவளவால்களில் நகாஸ்டா-2 

வவக சகாநரானா வவரஸ் கண்டறியப்பட்டது. 

 

 

 

8. விருதுகள் 

விருதுகள் / பரிசுகள் நபர் / அமமப்பு 

ைாமன் மகதெதெ விருது 2022 நொதியாரா ெிம், மனநல மருத்துவர் 

(கம்நபாடியா) 

தடாஷி ஹட்நடாரி, கண் மருத்துவர் (ெப்பான்) 
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சபர்னாசடட் மாட்ரிட், குழந்வத நல மருத்துவர் 

(பிலிப்வபன்ஸ்) 

நகரி சபஞ்செகிப், ஆர்வலர் மற்றும் திவரப்பட 

தயாரிப்பாளர் (இந்நதாநனெியா) 

 
 

 

 

 

9. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் 

இனங்கள் / 

சுற்றுச்சூழல் 

வமக / தநாக்கம் இடம் 

ெடீ்டாக்களின் 

மறு அறிமுகம் 

 மத்தியப் பிரநதெத்தில் உள்ள குநனா 

நதெியப் பூங்காவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்காக 

நமீபியாவில் இருந்து ெில ெிறுத்வதகள் 

தற்நபாது சகாண்டு வரப்படுகின்றன. 

மத்திய பிரநதெத்தில் 

உள்ள குநனா நதெிய 

பூங்கா 

லடாக் இைவு 

வான 

ெைணாலயம் 

 லடாக்கின் ஹான்நலயில் உள்ள 

ொங்தாங் வனவிலங்கு ெரணாலயத்தின் 

ஒரு பகுதியாக டார்க் ஸ்வக ரிெர்வ் 

அவமந்திருக்கும் . 

அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பத் துவற 

காடியானா 

த்விவர்ணா 

 கர்நாடகாவின் நமற்குத் சதாடர்ச்ெி 
மவலயிலிருந்து கண்டறியப்பட்ட புதிய 

வகை நண்டு இனங்கள். 

 

மைதனா 

நிமனவகம் 

மூன்று காண்டாமிருக ெிற்பங்கள் சகாண்ட 

இந்த நிவனவுச்ெின்னம் "யூனிகார்ன்களின் 

உவறவிடம்" என்று சபயரிடப்பட்டது. 

காெிரங்கா நதெிய 

பூங்கா 

பங்காெியஸ் 

இனம் 

 ஒரு புதிய வவக சகளுத்தி மீன் இனம் 

 நெலம் மாவட்டத்தில் உள்ள நமட்டூர் 

அவணயில் காணப்படுகிறது 

ஐெிஏஆர்-நநஷனல் 

பநீரா ஆஃப் ஃபிஷ் 

செனடிக் ரிநொர்ெஸ் 

(ஐெிஏஆர்-

என்பிஎஃப்ெிஆர்) 
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10. ெர்வததெம் 

1) இந்தியா, இங்கிலாந்வத பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் ஐந்தாவது சபரிய 

சபாருளாதார நாடாக உருசவடுத்துள்ளது. சபாருளாதாரத்தில் அசமரிக்கா, ெீனா, 

ெப்பான் மற்றும் செர்மனிவய விட இந்தியா இப்நபாது பின்தங்கியுள்ளது. 

2) மங்நகாலிய அதிபர் உக்னாகின் பாதுகாப்பு அவமச்ெர் ராஜ்நாத் ெிங்குக்கு ' 

நதொஸ் ' குதிவரவய பரிொக அளித்த குநரல்சுக் 

3) பாதுகாப்பு அவமச்ெர் ராஜ்நாத் ெிங்குக்கு மங்நகாலிய அதிபர் உக்னாகின் 
குநரல்சுக் குதிமை ‘ததஜாஸ்’ ஐ பரிெளித்தார். 

4) ரஷ்யாவில் உள்ள பிலாவா ெலெந்திவய நம்பாமல் பால்டிக் கடல் மற்றும் 

க்டான்ஸ்க் விரிகுடாவில் இருந்து விஸ்டுலா தடாகத்தின் துவறமுகங்களுக்கு 

கப்பல்கள் செல்ல, உதவும் வவகயில் நபாலந்து புதிய கடல் நீர்வழிப்பாவதவய 

திறந்துள்ளது. 

5) பாகிஸ்தான் சவள்ளம்: ெிந்து மாகாணத்தில் ெிந்து நதிக்கு அருகில் உள்ள 

சமாஹஞ்ெதாநராவின் 5000 ஆண்டுகள் பழவமயான இடிபாடுகள் மவழயால் 
நெதமவடந்துள்ளது. 
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இதை செய்திகள் 
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