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நடப்பு விவகாரங்கள்TNPSC குரூப்1, TNPSC 

குரூப்2/2A, TNPSC குரூப்4, TNUSRB, TNFUSRC, 

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 

 

ஃசெர்டினாண்ட் மார்தகாஸ் ஜூனியர் தம 9ஆம் 

தேதி நடந்ே தேர்ேலில் 31.6 மில்லியன் வாக்குகள் 

செற்று சவற்றி செற்று பிலிப்லென்ஸின் 17வது 

அதிெராக ெேவிதயற்றார். 

 முன்னாள் ஜனாதிெதியின் மகளும், அவரது 

துலை ஜனாதிெதியுமான ொரா டுசடர்தட 

கார்பிதயா ஜூன் 19 அன்று துலை 

ஜனாதிெதியாக ெேவிதயற்றார்.  

 இருவரும் 2028 வலர நாட்டுக்கு தெலவ 

செய்வார்கள். 

உச்ெ நீதிமன்றத்தில் ெணியாற்றும் முேல் 

கறுப்பினப் செண் என்ற செருலமலய 

தகடான்ஜி பிரவுன் ஜாக்ென் ஏற்று அசமரிக்கா 

வரலாறு ெலடத்ோர். 

 ஜனநாயகக் கட்சியின் ஜனாதிெதி தஜா 

பிடனால் 51 வயோன அவலர நியமித்ேேன் 

அர்த்ேம், 233 ஆண்டுகளில் முேல் முலறயாக 

நாட்டின் உச்ெ நீதிமன்றத்தில் 

சவள்லையர்கள் செரும்ொன்லமயாக 

இல்லல.  
 

 

 ஒன்ெது தெர் சகாண்ட நீதிமன்றத்தில் நான்கு 

நீதிெதிகள் இப்தொது செண்கள், இது 

வரலாற்றில் மிகவும் மாறுெட்ட செஞ்ச் 

ஆகும் - அவர்கள் அலனவரும் ஹார்வர்ட் 

அல்லது தயலின் உயரடுக்கு ெட்டப் 

ெள்ளிகளில் ெயின்றவர்கள் என்றாலும். 

Yesh Atid கட்சியின் ேலலவரான Yair Lapid, Naftali 

Benettக்குப் ெதிலாக இஸ்தரலின் 14வது 

பிரேமராக அதிகாரப்பூர்வமாக 

ெேவிதயற்றுள்ைார். 

 அவர் 1 ஜூலல 2022 முேல் இஸ்தரலின் 

பிரேமராக ெணியாற்றும் ஒரு முன்னாள் 

ெத்திரிலகயாைர் ஆவார்.  

 நவம்ெர் 1 ஆம் தேதி நலடசெறவிருந்ே 

இஸ்தரலின் தேர்ேலுக்கு முன்னோக காெந்து 

அரொங்கத்லே அவர் 

சொறுப்தெற்றுக்சகாள்வோல் Yair Lapid இன் 

ெேவிக் காலம் குறுகியோக இருக்கலாம். 

ஸ்வீடன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகியலவ 

தெர்க்லக சநறிமுலறகளில் லகசயழுத்திட்டன. 

பின்லாந்தின் செக்கா ஹாவிஸ்தடா மற்றும் 

ஸ்வீடனின் ஆன் லிண்தட ஆகிய இரு 

சவளியுறவு அலமச்ெர்களும் 

லகசயழுத்திட்டனர். 

 குர்திஷ் கிைர்ச்சியாைர்களுக்கு அலடக்கலம் 

சகாடுப்ெோகக் கூறி, அந்ே அலமப்பில் 

தநார்டிக் நாடுகளின் தெர்க்லகலய துருக்கி 

ஆரம்ெத்தில் எதிர்த்ேது.  

 மாட்ரிட்டில் நடந்ே கலடசி முத்ேரப்பு 

மாநாட்டில், குறிப்பிட்ட சூழ்நிலலயில் 

துருக்கி ேனது ஆட்தெெலனகலை லகவிட 

ஒப்புக்சகாண்டது. 

இங்கிலாந்து பிரேமர் தொரிஸ் ஜான்ென் 

கன்ெர்தவடிவ் கட்சியில் இருந்து விலகுவோக 

அறிவித்துள்ைார். 

 புதிய ேலலவலரத் தேர்ந்சேடுக்கும் 

செயல்முலற முடியும் வலர ஜான்ென் 10 

டவுனிங் சேருவில் சொறுப்பில் இருப்ொர் - 

அக்தடாெரில் திட்டமிடப்ெட்ட 

கன்ெர்தவடிவ் கட்சி மாநாட்டின் தொது 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
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 ஜான்ெனின் ராஜினாமா, அவர் அதிகாரத்தில் 

ஒரு சகாந்ேளிப்ொன மூன்று ஆண்டுகளின் 

தொது ெல ஊழல்கலை எதிர்சகாண்ட பிறகு 

வருகிறது, அதில் அவர் சவட்கமின்றி 

வலைந்து சில ெமயங்களில் பிரிட்டிஷ் 

அரசியலின் விதிகலை மீறினார். 

அலனத்துக் கட்சி ஆட்சிலயப் சொறுப்தெற்க 

வழிவலக செய்யும் வலகயில் இலங்லக பிரேமர் 

ரணில் விக்ரமசிங்தக ேனது ெேவிலய 

இராஜினாமா செய்துள்ைார். 

 அலனத்துக் கட்சி ஆட்சி அலமக்கப்ெட்டு, 

நாடாளுமன்றத்தில் செரும்ொன்லம ெலம் 

கிலடத்ே பிறகு அவர் ெேவி விலகுவார்.  

 அதுவலர விக்ரமசிங்தக பிரேமராக நீடிப்ொர். 

ஜப்ொனில் நடந்ே நாடாளுமன்றத் தேர்ேலில், 

ஆளும் கட்சியான லிெரல் சடமாக்ரடிக் கட்சி 

(எல்டிபி) மற்றும் அேன் கூட்டணிக் கட்சியான 

சகாசமய்தடா குறிப்பிடத்ேக்க சவற்றிலயப் 

செற்றன 

 ஜப்ொன் பிரேமர் கிஷிடா ஃபுமிதயா இந்ே 

முடிவுக்கு நன்றி சேரிவித்ோர்.  

 சோற்றுதநாய், ரஷ்யாவிற்கும் உக்லரனுக்கும் 

இலடயிலான தமாேல்கள் மற்றும் அதிகரித்து 

வரும் வாழ்க்லகச் செலவுகள் தொன்ற 

நாட்டின் மிக முக்கியமான பிரச்சிலனகலைக் 

லகயாள்வோக அவர் உறுதியளித்ோர். 

Deutsche Bahn (DB) ஸ்டார் அலலயன்ஸின் 

உலகின் முேல் இன்டர்மாடல் ொர்ட்னராக 

இருக்கும். இேன் மூலம், DB மற்றும் விமானப் 

தொக்குவரத்துத் துலற ஆகியலவ 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே ெரிைாம வைர்ச்சிக்கான 

மற்சறாரு வலுவான ெமிக்லைலய 

அனுப்புகின்றன. 

 புதிய ஒத்துலழப்பின் கீழ், ஸ்டார் 

அலலயன்ஸ் உறுப்பினர் விமான 

நிறுவனங்களின் DB வாடிக்லகயாைர்கள் 

மற்றும் ெயணிகள் காலநிலலக்கு ஏற்ற 

ரயிலில் ேங்கள் நீண்ட தூர ெயைத்லே 

வெதியாக சோடங்கலாம் அல்லது முடிக்க 

முடியும்.  

 புதிய ஸ்டார் அலலயன்ஸ் முயற்சியில் 

சஜர்மனி முேல் ெந்லே மற்றும் DB உலகின் 

முேல் ெங்குோரர் ஆகும். 

இலங்லக அதிெர் தகாத்ேெய ராஜெக்ெ 

ராஜினாமா கடிேத்தில் லகசயாப்ெமிட்ட 

பின்னர், அவரது ெேவி விலகலல நாடாளுமன்ற 

ெொநாயகர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்ொர். 

 ராஜினாமா கடிேம் எழுதி சிதரஷ்ட அரெ 

அதிகாரி ஒருவரிடம் 

சகாடுக்கப்ெட்டோகவும், அவர் அேலன 

ெொநாயகர் மகிந்ே யாப்ொ 

அதெவர்ேனவிடம் சகாடுப்ொர் என்றும் 

இலங்லக ெத்திரிலககளில் செய்திகள் 

சவளியாகியுள்ைன.  

 ெல்லாயிரக்கைக்கான ஆர்ப்ொட்டக்காரர்கள் 

ஜனாதிெதி மாளிலகலய 

முற்றுலகயிடுவேற்கு ெற்று முன்னர், 

தகாட்டாெய ராஜெக்ஷ ேப்பிதயாடினார். 

உலக ஆயர்கலைத் தேர்ந்சேடுப்ெதில் அவருக்கு 

உேவியாக இருந்ே அலனத்து ஆண்களும் 

அடங்கிய குழுவில் மூன்று செண் 

கன்னியாஸ்திரிகள் மற்றும் ஒரு ொோரை 

செண்லை தொப் பிரான்சிஸ் நியமித்துள்ைோக 

வத்திக்கான் அறிவித்துள்ைது. 

 இந்ே மாே சோடக்கத்தில் ராய்ட்டர்ஸுக்கு 

அளித்ே பிரத்தயக தநர்காைலில், தொப் 

இந்ே அறிவிப்லெ சவளியிட்டார், புனிே 

சீயில் செண்களுக்கு அதிக உயர் மற்றும் 

ெக்திவாய்ந்ே ெேவிகலை வழங்க 

விரும்புவோக வலியுறுத்தினார். 

 ஒரு நாட்டில் உள்ை வாடிகன் தூதுவர், 

ெட்டியலலப் செற்று, வாடிகனுக்கு 

ெரிந்துலரகலை வழங்குவேற்கு முன் 

ஒவ்சவாரு தவட்ொைலரயும் கவனமாக 

ஆய்வு செய்கிறார். 

பிரிட்டிஷ் அரொங்கம் ெயணிகள் ேங்கள் 

உரிலமகலை அறிய உேவும் "விமானப் 

ெயணிகள் ொெனம்" ஒன்லறத் சோடங்கியுள்ைது. 

 புதிய ொெனம், ெயணிகள் ரத்து செய்ேல், 

ோமேங்கள் அல்லது ொமான்கள் காைாமல் 

தொனால் என்ன செய்ய தவண்டும் என்ெலே 

அறிய உேவும்.  

 இது பிரிட்டிஷ் அரொங்கத்ோல் விமானத் 

துலற மற்றும் ெயைத் துலறயுடன் 

இலைந்து உருவாக்கப்ெட்டது. 
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இலங்லகயின் மூத்ே அரசியல்வாதியும், ஆறு 

முலற பிரேமராக ெேவி வகித்ேவருமான ரணில் 

விக்கிரமசிங்க, தீவு நாட்டின் 9வது 

ஜனாதிெதியாக ொராளுமன்றத்ோல் சேரிவு 

செய்யப்ெட்டுள்ைார். 

 225 உறுப்பினர்கலைக் சகாண்ட 

ொராளுமன்றத்தில் ஜனாதிெதித் தேர்ேலில் 

134 வாக்குகலைப் செற்றார்.  

 73 வயோன விக்ரமசிங்க, 2024 இல் 

முடிவலடயும் முன்னாள் ஜனாதிெதி 

தகாட்டாெய ராஜெக்ஷவின் எஞ்சிய ெேவிக் 

காலத்லே வகிக்கிறார். 

இத்ோலி பிரேமர் மரிதயா ட்ராகி ேனது 

ெேவிலய ராஜினாமா செய்துள்ைார். 

 இத்ோலியின் பிரேமர் மரிதயா ட்ராகி ேனது 

அரொங்கத்திற்கு அளித்து வந்ே ஆேரலவ 

முக்கிய கூட்டணி கட்சிகள் வாெஸ் 

செற்றலேயடுத்து ேனது ெேவிலய 

ராஜினாமா செய்துள்ைார். 

 அவர் பிப்ரவரி 2021 இல் இத்ோலியின் 

பிரேமராக தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார். 

புதிய பிரேமராக தேக் முகமது ெொ அல் 

ெதலலம நியமிப்ெேற்கான உத்ேரலவ 

குலவத்தின் எமிர் தேக் நவாஃப் அல்-அஹ்மத் 

அல்-ஜாெர் அல்-ெொஹ் சவளியிட்டுள்ைார். 

 முன்னாள் பிரேமர் தேக் ெொ அல்-கலீத் 

ஹமாத் அல்-ெொ ேனது ராஜினாமாலவச் 

ெமர்ப்பித்ே மூன்று மாேங்களுக்குப் பிறகு 

புதிய பிரேமரின் நியமனம் கடந்ே 

இரண்டலர ஆண்டுகளில் நான்காவது 

முலறயாகும். 

இலங்லகயின் புதிய மற்றும் 15வது பிரேமராக 

மூத்ே அரசியல்வாதியான திதனஷ் குைவர்ேன 

ஜனாதிெதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

 நாட்டின் 9வது ஜனாதிெதியாக 

ெேவிதயற்றுள்ை முன்னாள் பிரேமர் ரணில் 

விக்கிரமசிங்கவிற்கு பின் அவர் 

ெேவிதயற்றுள்ைார்.  

 ஸ்ரீலங்கா சொதுஜன செரமுன (SLPP) 

கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 

குைவர்ேன, மற்ற மூத்ே ெட்டமன்ற 

உறுப்பினர்கள் முன்னிலலயில் ேலலநகர் 

சகாழும்பில் ெேவிப் பிரமாைம் 

செய்துசகாண்டார். 

கமல்ஹாெனுக்கு ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸின் 

மதிப்புமிக்க தகால்டன் விொ 

வழங்கப்ெட்டுள்ைது. நடிகர் கமல்ஹாென் ேவிர 

மற்றவர்களுக்கு தகால்டன் விொ 

வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

 நடிகர்கள் நாெர், மம்முட்டி, தமாகன்லால், 

தடாவிதனா ோமஸ், ொர்த்தீென், அமலா 

ொல், ோருக்கான் ஆகிதயார் 

கமல்ஹாெனுக்கு முன்னோகதவ 

செற்றுள்ைனர். 

 ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் தகால்டன் விொ 

என்ெது ஐந்து முேல் ெத்து ஆண்டுகள் வலர 

நீடிக்கும் ஒரு நீட்டிக்கப்ெட்ட குடியுரிலம 

விொ திட்டமாகும். 

சீனா ேனது புதிய விண்சவளி நிலலயத்லே 

முடிக்க தேலவயான மூன்று சோகுதிகளில் 

இரண்டாவோக ஏவியது. இது செய்ஜிங்கின் 

லட்சிய விண்சவளி திட்டத்தில் மிக ெமீெத்திய 

வைர்ச்சியாகும் 

 சீனாவின் சவப்ெமண்டல தீவான 

லஹனானில் உள்ை சவன்ொங் ஏவுேைத்தில் 

இருந்து லாங் மார்ச் 5 பி ராக்சகட் ஆளில்லா 

விண்கலத்லே சவன்டியன் என்ற அலழப்பு 

அலடயாைத்துடன் ஏவியது.  

 சீனாவின் மனிே விண்சவளி ஏசஜன்சியின் 

(சிஎம்எஸ்ஏ) பிரதிநிதி ஏவுேலின் 

"சவற்றிலய" உறுதிப்ெடுத்தினார். 

மலலதயறுெவர் வசிஃொ நஸ்ரீன் 

வங்காைதேெத்லேச் தெர்ந்ே ொகிஸ்ோனின் 

நிர்வகிக்கப்ெடும் இரண்டாவது மிக உயரமான 

மலல சிகரமான K2 ஐ ஏறிய முேல் நெர் ஆனார். 

 ஒரு ஏறுெவர் மலலயிலிருந்து இறங்கி 

அடிவார முகாமுக்குத் திரும்பும்தொது, 

உச்சிலய அலடந்ேோகக் கூறப்ெடுகிறது. 

அல்தெனியாவின் ஒன்ெோவது ஜனாதிெதியான 

ெஜ்ராம் செகாஜ், ஓய்வுசெற்ற இராணுவத் 

ேைெதியும் அரசியல்வாதியுமான, 

ொராளுமன்றத்தில் ெேவிப் பிரமாைம் 

செய்துசகாண்டார் 

 55 வயோன ஜனாதிெதி ொராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் முன் ேனது முேல் உலரயில், 

அரொங்க மற்றும் எதிர்க்கட்சி ஆகிய 

இரண்டின் ெணிகலையும் ஆேரிப்ெோகவும், 

மதிப்ெோகவும், தமாேலல விட அரசியல் 

கட்சிகளுக்கு இலடயிலான ஒத்துலழப்லெ 

வாதிடுவோகவும் கூறினார். 
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2024 க்குப் பிறகு ெர்வதேெ விண்சவளி 

நிலலயத்லே விட்டு சவளிதயற ரஷ்யா 

முடிசவடுத்துள்ைோக மாஸ்தகாவின் 

விண்சவளி ஏசஜன்சியின் புதிோக 

நியமிக்கப்ெட்ட ேலலவர் ஜனாதிெதி விைாடிமிர் 

புடினுக்குத் சேரிவித்ோர் 

 உக்தரனில் மாஸ்தகாவின் இராணுவ 

நடவடிக்லக மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக 

முன்னர் தகள்விப்ெடாே சொருைாோரத் 

ேலடகள் ெல சுற்றுகள் சோடர்ொக 

மாஸ்தகாவிற்கும் தமற்கிற்கும் இலடதய 

அதிகரித்ே ெலகலமகளுக்கு மத்தியில் இந்ே 

அறிவிப்பு வந்துள்ைது. 

 

National News 
 

Hurun India Future Unicorn Index 2022 என்ற 

ேலலப்பில் Hurun ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

சவளியிட்டுள்ை அறிக்லகயின்ெடி, அடுத்ே 2-4 

ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 122 புதிய 

யூனிகார்ன்கள் இருக்கும் என்று 

கணிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 இந்ே ொத்தியமான யூனிகார்ன்களின் சமாத்ே 

மதிப்பு ேற்தொது 49 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர்கள். ஒரு ஸ்டார்ட்அப் $1 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர் மதிப்பில் இருந்ோல், அது 

யூனிகார்ன் என்று கருேப்ெடுகிறது. 

 இந்ே வருங்கால யூனிகார்ன்களில் 

செரும்ொலானலவ 2015 இல் 

நிறுவப்ெட்டன. 

செங்களூரில் சோழில்நுட்ெம் மற்றும் 

தெலவகலை வழங்குவதில் முன்னணி 

நிறுவனமான தொஷ் இந்தியாவின் புதிய 

"ஸ்மார்ட்" வைாகத்லே பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

சோடக்கி லவத்ோர். 

 ஒரு வணிக அறிக்லகயின்ெடி, தமாடி ேனது 

ெேவிதயற்பு உலரயில் இந்ே ஆண்டு 

இந்தியாவிற்கும் தொஷ் இந்தியாவிற்கும் 

ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்கது என்று 

குறிப்பிட்டார். 

 இரு நாடுகளும் ேங்கள் 75 வது சுேந்திர 

தினத்லே சகாண்டாடுகின்றன. 

NTPC Ltd சேலுங்கானாவில் 100 MW ராமகுண்டம் 

மிேக்கும் தொலார் PV திட்டத்தில் 20 MW கலடசி 

ெகுதி திறனின் வணிக செயல்ொட்டு தேதிலய 

(COD) அறிவித்துள்ைது. 

 இப்தொது சேன் பிராந்தியத்தில் மிேக்கும் 

சூரிய ெக்தியின் சமாத்ே வணிகச் செயல்ொடு 

217 சமகாவாட்லட எட்டியுள்ைது.  

 இேற்கு முன், என்டிபிசி, காயங்குைத்தில் 

(தகரைா) 92 சமகாவாட் மிேக்கும் தொலார் 

மற்றும் சிம்ஹாத்ரியில் (ஆந்திரப் பிரதேெம்) 

25 சமகாவாட் மிேக்கும் தொலார் வணிகச் 

செயல்ொட்லட அறிவித்ேது. 

டிஜிட்டல் வர்த்ேகத்திற்கான ஓென் சநட்சவார்க் 

(ONDC) நொர்டு நிறுவனத்துடன் இலைந்து 

நடத்தும் மூன்று நாள் கிராண்ட் தஹக்கத்ோலன 

பியூஷ் தகாயல் சோடங்கி லவத்ோர். 

 இந்ே நிகழ்வின் இயற்பியல் ெகுதி மும்லெ 

ெங்குச் ெந்லேயின் தகாட்லடயில் 

நலடசெற்றது. கிராண்ட் தஹக்கத்ோன் 

இரண்டு வலககைாகப் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது:  

 அக்ரி கிராண்ட் ெவால் மற்றும் அக்ரி 

இன்தனாதவேன் தஹக்கத்ோன், இலவ 

இரண்டும் விவொயத் துலற இலையவழி 

வணிகத்லே ஏற்றுக்சகாள்ை உேவும் 

புதுலமகலை முன்னிலலப்ெடுத்தும். 

எஃகு அலமச்ெகம் பிஎம் கதி ெக்தி தொர்ட்டலில் 

இலைந்துள்ைோகவும், இலைப்பு 

இலடசவளிகலை நிவர்த்தி செய்யும் 

முயற்சியில் முக்கியமான திட்டங்களின் புவிொர் 

ஒருங்கிலைப்புகலை ெதிதவற்றியோகவும் 

சேரிவித்துள்ைது. 

 ஒரு செய்திக்குறிப்பின்ெடி, அலமச்ெகமானது 

தேசிய மாஸ்டர் பிைான் தொர்ட்டலில் 

ொஸ்கராச்ொர்யா தநேனல் இன்ஸ்டிடியூட் 

ஃொர் ஸ்தெஸ் அப்ளிதகேன்ஸ் மற்றும் 

ஜிதயா-இன்ஃெர்தமடிக்ஸ் (BiSAG-N) 

செயலியின் உேவியுடன் ேன்லனப் 

ெதிவுசெய்துள்ைது. 
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பிரேமர் நதரந்திர தமாடி, குஜராத்தின் 

காந்திநகரில் உள்ை மகாத்மா மந்திரில் டிஜிட்டல் 

இந்தியா வாரத்லே 2022 சோடக்கி லவத்ோர். 

 இந்ே டிஜிட்டல் இந்தியா வாரத்தின் 

கருப்சொருள், ‘புதிய இந்தியாவின் 

சோழில்நுட்ெத்லே ஊக்குவிப்ெது’ என்ெது 

தேெத்லே டிஜிட்டல் முலறயில் அதிகாரம் 

செற்ற ெமூகமாகவும் அறிவுப் 

சொருைாோரமாகவும் மாற்றும்.  

 டிஜிட்டல் இந்தியா வீக் 2022ல், ஜூலல 7 

முேல், ‘இந்தியா ஸ்தடக் நாசலட்ஜ் 

எக்ஸ்தெஞ்ச்- தோதகசிங் இந்தியா ஸ்தடக் 

மற்றும் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் 

ேயாரிப்புகள் மற்றும் தெலவ’ என்ற மூன்று 

நாள் நீண்ட தநாக்குநிலல திட்டமும் 

இருக்கும். 

சிபிஎஸ்இ வாரியம் தொர்டு தேர்வு முடிவுகள், 

மாதிரி ோள்கள் மற்றும் பிற விவரங்கலை ஒதர 

ொைரத்தில் ஒழுங்கலமக்க 'ெரிக்ஷா ெங்கம்' என்ற 

தொர்ட்டலல அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 cbsedigitaleducation.com ெடி, புதிோக 

சோடங்கப்ெட்ட ெரிக்ஷா ெங்கம் தொர்டல் 

"ெள்ளியின் பிராந்திய அலுவலகங்கள் 

மற்றும் CBSE வாரியத்தின் ேலலலமயகம் 

மூலம் நடத்ேப்ெடும் ெல்தவறு தேர்வு 

சோடர்ொன செயல்முலறகலை 

ஒருங்கிலைக்கும்". 

ஆந்திராவின் கிழக்கு தகாோவரி மாவட்டத்தில் 

உள்ை பீமாவரத்தில் 30 அடி உயரமுள்ை அல்லூரி 

சீோராம ராஜுவின் சவண்கலச் சிலலலய 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து லவத்ோர். 

 அல்லூரி சீோராம ராஜுவின் 125வது 

பிறந்ேநாள், 100 ஆண்டுகால ‘ரம்ொ 

கிராந்தி’யுடன் தெர்த்து ஆண்டு முழுவதும் 

சுேந்திரம் அலடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. 

மத்திய அலமச்ெர்கள் ஸ்மிருதி இரானி மற்றும் 

தஜாதிராதித்ய சிந்தியா ஆகிதயாருக்கு 

சிறுொன்லம விவகாரங்கள் மற்றும் எஃகு 

அலமச்ெகம் கூடுேல் சொறுப்புகள் 

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ைன. 

 அவர்கள் ராஜினாமா செய்ேலே அடுத்து, 

பிரேமர் தமாடியின் ஆதலாெலனயின்ெடி, 

இந்திய ஜனாதிெதி ராம்நாத் தகாவிந்த், 

மத்திய மந்திரி ெலெயில் இருந்து முக்ோர் 

அப்ொஸ் நக்வி மற்றும் ராம் ெந்திர பிரொத் 

சிங் ஆகிதயாரின் ராஜினாமாலவ 

ஏற்றுக்சகாண்டார். 

 நாடாளுமன்றத்தின் இரு அலவகளில் 

இருந்து இரு அலமச்ெர்கள் சவளிதயறுவது 

இதுதவ முேல் முலற. 

ஆளும் ொரதிய ஜனோ கட்சி (BJP) சேன் 

மாநிலங்கலைச் தெர்ந்ே நான்கு முக்கிய 

பிரமுகர்கலை ராஜ்யெொவிற்கு ெரிந்துலர 

செய்துள்ைது. 

 இந்ே நடவடிக்லக சேன்னிந்தியாவில் கால் 

ெதிக்க ொஜகவின் முயற்சியாக 

ொர்க்கப்ெடுகிறது - கட்சியின் இறுதி 

எல்லலயான அது இன்னும் சவற்றிசெற 

தவண்டும். 

 விலையாட்டு ஐகான் பி.டி.உோ, இலெ 

தமஸ்திரி இலையராஜா, ஆன்மீக ேலலவர் 

வீதரந்திர சஹக்கதட, திலரக்கலே 

எழுத்ோைர் தக.வி.விஜதயந்திர பிரொத் ஆகிய 

4 தெர் ொஜக ொர்பில் ராஜ்யெொவுக்கு தேர்வு 

செய்யப்ெட்டுள்ைனர். 
 

 

2003 இல் ஏற்றுக்சகாள்ைப்ெட்ட அருவமான 

கலாச்ொர ொரம்ெரியத்லேப் ொதுகாப்ெேற்கான 
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யுசனஸ்தகா மாநாட்டின் 2022-2026 சுழற்சியில் 

ெங்தகற்க இந்தியா தேர்வு செய்யப்ெட்டுள்ைது 

 ொரிஸில் உள்ை யுசனஸ்தகா 

ேலலலமயகத்தில், 2003 மாநாட்டின் 9வது 

சொதுச் ெலெயின் தொது, 

அரசுகளுக்கிலடதயயான குழு தேர்ேல்கள் 

நடத்ேப்ெட்டன. 

 கலந்து சகாண்டு வாக்களித்ே 155 மாநிலக் 

கட்சிகளில் 110 தெர் இந்தியாவுக்குச் 

சென்றனர் 

பிரேமர் அலுவலகத்தின் செய்திக்குறிப்பில், 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி வாரைாசியில் NEP இல் 

அகில் ொரதிய சிக்ஷா ெமகத்லே சோடங்கி 

லவத்ோர். 

 “அமிர்ே காலின்” ெெேங்கலை 

நிலறதவற்றுவதில் நமது கல்வி முலறயும் 

இைம் ேலலமுலறயும் செரும் ெங்கு 

வகிக்கின்றன என்று பிரேமர் 

ொர்லவயாைர்களிடம் கூறினார்.  

 எல்டி கல்லூரியில் அக்ேய் ெத்ரா மதிய 

உைவு ெலமயலலறலய பிரேமர் தநற்று 

காலல திறந்து லவத்ோர். 

வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

துலற அலமச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, ஜூலல 9 

முேல் 31 வலர சகாண்டாடப்ெடும் ‘ஸ்வாநிதி 

மதஹாத்ெவ்’ நிகழ்ச்சிலய சோடங்கி லவத்ோர். 

 இந்ே விழா அலனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரதேெங்களில் உள்ை 75 

நகரங்களில் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டு, 

ெல்தவறு கலாச்ொர நடவடிக்லககள், 

டிஜிட்டல் ெயிற்சி நடவடிக்லககள் மற்றும் 

கடன் தமைாக்கள் ஆகியவற்லறக் 

காண்பிக்கும்.  

 புகழ்செற்ற சேருதவார வியாொரிகலைப் 

ொராட்டுவேற்கான செயல்ொடுகளும் இதில் 

இருக்கும். 

ஸ்ரீநகரில் உள்ை தொன்வார் ெகுதியில் உள்ை 

தகாவிலில் அலமந்துள்ை சுவாமி 

ராமானுஜாச்ொரியாரின் ‘அலமதியின் சிலல’லய 

மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ோ திறந்து 

லவத்ோர். 

 ராமானுஜா என்றும் அலழக்கப்ெடும் புனிே 

ராமானுஜாச்ொரியார், ேமிழ்நாட்டின் 

ஸ்ரீசெரும்புதூரில் பிறந்ே ஒரு சேன்னிந்திய 

பிராமைர், சிறந்ே சிந்ேலனயாைர், 

ேத்துவவாதி மற்றும் ெமூக சீர்திருத்ேவாதி 

என்று கருேப்ெடுகிறார். 

 தீண்டாலமப் ொகுொட்டிற்கு எதிராகக் 

கிைர்ச்சி செய்ே ராமானுஜர், ெமூகத்தில் 

செரிய மாற்றத்லேக் சகாண்டு வருவதில் 

ெங்காற்றியோக அறியப்ெடுகிறது. 

இந்திய அரசின் மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்ெம், திறன் தமம்ொடு மற்றும் 

சோழில்முலனவு துலற அலமச்ெர் ராஜீவ் 

ெந்திரதெகர், இரண்டு புதிய இலைய ெரிமாற்ற 

புள்ளிகலை திறந்து லவத்ோர். 

 ெர்ோமான்-துர்காபூர் மக்கைலவயின் 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடியின் டிஜிட்டல் இந்தியா ொர்லவக்கு 

ஏற்ெ, ஒவ்சவாரு இந்தியலரயும் இலைக்க 

தவண்டும்.  

 இது மின்னணு மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்ெ அலமச்ெகத்தின் (MeitY) 1000 

நாள் திட்டத்தின் கீழ் உள்ைது. 

31.08.2021 அன்று வாரியத்தின் 40வது கூட்டத்தில் 

ஸ்ரீ ஹர்தீப் சிங் புரி அவர்கைால் ‘ெரிமன்’ 

எனப்ெடும் என்சிஆர்க்கான ஜிதயா-தொர்ட்டல் 

சோடங்கப்ெட்டது. 

 ரிதமாட் சென்சிங் மற்றும் ஜிஐஎஸ் 

சோழில்நுட்ெத்லே திறம்ெட 

ெயன்ெடுத்துவேற்காக, தேசிய ேகவல் 

லமயத்ோல் (என்ஐசி) ஒரு வலல புவி-

தொர்டல் உருவாக்கப்ெட்டது. 

 முேலில் தேசிய ேலலநகர் மண்டலம் 

(என்சிஆர்) ெங்தகற்கும் மாநிலங்கள் மற்றும் 

தேசிய ேலலநகர் பிராந்தியத்தின் அலுவலகம் 

ஆகியவற்றால் ெயன்ெடுத்ேப்ெட்டது. திட்ட 

வாரியம் (NCRPB). 

புதுதில்லியில் "லம தஹாம் இந்தியா" நடத்திய 

யுவ ெம்தமைனத்தில் இந்திய குடியரசுத் ேலலவர் 

ராம்நாத் தகாவிந்த் கலந்து சகாண்டார். 
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 குடியரசுத் ேலலவரின் கூற்றுப்ெடி, உலகில் 

தவறு எங்கும் இல்லாே அைவுக்கு 

இந்தியாவில் அதிக இைம் ெருவத்தினர் 

மற்றும் இலைைர்கள் உள்ைனர்.  

 "மக்கள்சோலக ஈவுத்சோலக" என்று 

அலழக்கப்ெடும் இந்ே நிகழ்வு நமது 

தேெத்திற்கு ஒரு வாய்ப்லெ அளிக்கிறது. 

ொதுகாப்ொன மற்றும் நிலலயான விண்சவளி 

இயக்கம் மற்றும் தமலாண்லமக்கான ISRO 

அலமப்பின் (IS4OM) உேவியுடன், இந்தியா ேனது 

விண்சவளி சொத்துக்கலை ொதுகாக்கும் 

திறலன அதிகரித்துள்ைது. 

 விண்சவளித் துலறயின் செயலாைரும், 

இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி அலமப்பின் 

ேலலவருமான திரு. எஸ் தொமநாத், புவி 

அறிவியல், அறிவியல் மற்றும் 

சோழில்நுட்ெத் துலற அலமச்ெர் டாக்டர் 

ஜிதேந்திர சிங் முன்னிலலயில், IS4OM ஐ 

அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்ெடுத்ே 

உள்ைார். 

உலக மக்கள் சோலக தினத்ேன்று ஐ.நா 

சவளியிட்டுள்ை அறிக்லகயின்ெடி, அடுத்ே 

ஆண்டுக்குள் உலகின் அதிக மக்கள் சோலக 

சகாண்ட நாடாக சீனாலவ இந்தியா பின்னுக்குத் 

ேள்ளும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 நவம்ெர் 15, 2022 இல் உலக மக்கள்சோலக 

எட்டு பில்லியன் மக்கலைத் ோண்டும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது, ஐக்கிய நாடுகளின் 

சொருைாோர மற்றும் ெமூக விவகாரங்கள் 

துலற, மக்கள்சோலகப் பிரிவின் 

ஆய்வின்ெடி.  

 ஐக்கிய நாடுகளின் ெமீெத்திய 

மதிப்பீடுகளின்ெடி, உலக மக்கள்சோலக 

2030 இல் 8.5 பில்லியலனயும், 2050 இல் 9.7 

பில்லியலனயும், 2100 இல் 10.4 

பில்லியலனயும் எட்டக்கூடும். 

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் 

தமற்கூலரயில் வார்க்கப்ெட்ட தேசிய 

சின்னத்லே பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து 

லவத்ோர். 

 புதிய நாடாளுமன்றத்தின் கட்டுமானப் 

ெணிகளில் ஈடுெட்டுள்ை ஷ்ரம்ஜீவிகளுடன் 

அவர் கலந்துலரயாடினார்.  

 புதிய ொர்லிசமன்ட் கட்டிடத்தின் சென்ட்ரல் 

ஃதொயரின் உச்சியில் இது 

தொடப்ெட்டுள்ைது 

இன்டர்தொலின் ெர்வதேெ சிறுவர் ொலியல் 

சுரண்டல் (ICSE) ேரவுத்ேைத்தில் இந்தியா 

இலைந்துள்ைது, இது ஆடிதயா-விேுவல் 

ேரலவப் ெயன்ெடுத்தி ொதிக்கப்ெட்டவர்கள், 

துஷ்பிரதயாகம் செய்ெவர்கள் மற்றும் குற்றக் 

காட்சிகளுக்கு இலடதய சோடர்புகலை 

உருவாக்க அனுமதிக்கும். 

 இன்டர்தொல் விவகாரங்களுக்கான 

இந்தியாவின் தநாடல் ஏசஜன்சியான சிபிஐ, 

ேரவுத்ேைத்தில் இலைந்ேது, இந்தியாலவ 

அேனுடன் இலைக்கும் 68வது நாடாக 

மாற்றுகிறது என்று இன்டர்தொலின் 

அறிக்லக கூறுகிறது. 

இந்தியாவின் முேல் உயர்த்ேப்ெட்ட நகர்ப்புற 

விலரவுச்ொலலயாக உருவாக்கப்ெட்டு வரும் 

துவாரகா விலரவுச்ொலல 2023-ல் 

செயல்ொட்டுக்கு வரும். 

 துவாரகா விலரவுச்ொலலயானது தில்லி-

குர்கான் விலரவுச்ொலல (ேங்க நாற்கர 

ொலலயின் சடல்லி-சஜய்ப்பூர்-அகமோொத்-

மும்லெ ெகுதியின் ஒரு ெகுதி) மற்றும் 

கடுலமயான தொக்குவரத்து சநரிெலல 

அனுெவிக்கும் ேமனி ொலலகள், 

முேன்லமயாக தமற்கு தில்லியின் 

ெயணிகளிடமிருந்து அழுத்ேத்லேக் 

குலறக்கும். 

 இது 16-வழி அணுகல்-கட்டுப்ெடுத்ேப்ெட்ட 

சநடுஞ்ொலலயாக இருபுறமும் 

குலறந்ேெட்ெம் மூன்று-வழிச் தெலவச் 

ொலலலய வழங்கும். 

திதயாகரில் சமாத்ேம் 16,800 தகாடி ரூொய் 

மதிப்பிலான ெல கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அதிகாரப்பூர்வமாகத் 

சோடங்கி லவத்ோர். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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 திதயாகர் கல்லூரி லமோனத்தில் நலடசெற்ற 

சொது நிகழ்ச்சியில், நமது கலாச்ொரம் 

மற்றும் நம்பிக்லகலய வருங்கால 

ெந்ேதியினருக்கு ொதுகாக்கும் வலகயில் மே 

நிறுவனங்களுக்கு அரசு நிதியுேவி அளித்து 

வருவோக பிரேமர் அறிவித்ோர். 

 பிரேமர் தமாடியின் கூற்றுப்ெடி, நவீன 

வெதிகளுடன் கட்டப்ெட்ட அலனத்து மேத் 

ேலங்களுக்கும் ொர்லவயாைர்கள் மற்றும் 

பின்ெற்றுெவர்களின் எண்ணிக்லக 

அதிகரித்துள்ைது. 

நாட்டின் 75வது சுேந்திர தினத்லே முன்னிட்டு, 

குடிமக்கள் ேங்கள் வீடுகளில் தேசியக் சகாடிலய 

ஏற்றுவலே ஊக்குவிக்கும் வலகயில், மத்திய 

அரசு ஹர்கர் திரங்கா பிரச்ொரத்லே 

சோடங்கவுள்ைது. 

 கலாச்ொர அலமச்ெகத்தின் முக்கிய 

அலமச்ெகமான ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெவின் அனுெரலையில் இந்ே 

முயற்சி சோடங்கப்ெட்டது. 

 ஆொதி கா அம்ரித் மதஹாத்ெவின் கீழ் 

அலனத்து முயற்சிகளுக்கும் சொறுப்ொன 

மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ோவால் 

ஹர் கர் திரங்கா எனப்ெடும் திட்டத்திற்கு 

ஒப்புேல் அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

ெஞ்ச்குலாவில் உள்ை தநேனல் இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ஃதெேன் சடக்னாலஜியின் 17வது 

வைாகத்லே ஹரியானா முேல்வர் மதனாகர் லால் 

கட்டார் மற்றும் மத்திய அலமச்ெர் பியூஷ் 

தகாயல் ஆகிதயார் அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து 

லவத்ேனர். 

 கட்டாரின் கூற்றுப்ெடி, இந்ே நிறுவனத்தில் 

20% இடங்கள் NIFT விதிகளின்ெடி 

ஹரியானாலவச் தெர்ந்ேவர்களுக்கு 

ஒதுக்கப்ெடும்.  

 இந்ே வைாகத்தின் அடிக்கல் 2016 டிெம்ெர் 29 

அன்று, அப்தொது மத்திய ஜவுளித்துலற 

அலமச்ெராக இருந்ே ஸ்மிருதி இரானியால் 

அலமக்கப்ெட்டோக அவர் கூறினார். 

இந்தியாவின் சொது ஒளிெரப்பு நிறுவனமான 

பிரொர் ொரதி அேன் சவள்ளி விழா ஆண்டில் 

ஜூலல 11, 2022 அன்று ேனது புதிய 

தலாதகாலவ சவளியிட்டது. 

 புதிய தலாதகாலவ ேகவல் மற்றும் 

ஒலிெரப்பு அலமச்ெகத்தின் (I&B) செயலாைர் 

அபூர்வ ெந்திரா, பிரொர் ொரதியின் ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரி மயங்க் குமார் அகர்வால், 

பிரொர் ொரதியின் உறுப்பினர் (நிதி) டிபிஎஸ் 

தநகி மற்றும் அதிகாரிகள் முன்னிலலயில் 

சவளியிட்டார். I&B மற்றும் பிரொர் ொரதி 

அலமச்ெகம் 

தில்லி அரசு யுனிசெஃப் உடன் அறிவித்ே புதிய 

முன்தனாடித் திட்டத்ோல், தில்லி திறன் மற்றும் 

சோழில்முலனதவார் ெல்கலலக்கழகத்தின் 

(டிஎஸ்இயு) மாைவர்கள் இப்தொது தவலல 

வாய்ப்புகலைப் செறுவார்கள். 

 DSEU மற்றும் UNICEF ஆகியலவ 

மாைவர்களுக்காக ‘சோழில் விழிப்புைர்வு 

அமர்வுகலை’ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைன.  

 தில்லியின் திறன் வர்சிட்டி யுனிசெப்பில் 

உள்ை யுவா (சஜனதரேன் அன்லிமிசடட் 

இந்தியா) உடன் லகதகார்த்து, தவலல 

வாய்ப்புகலை அணுகவும், மாைவர்கள் 

தவலலக்குத் ேயாராகவும் உேவவும், 

இலைைர்களின் குரல்கலைக் தகட்கவும், 

செருக்கவும். 

தேசிய இரயில் மற்றும் தொக்குவரத்து 

நிறுவனம் கதி ெக்தி விஸ்வவித்யாலயாவாக ேரம் 

உயர்த்ேப்ெட்டு, ெல்கலலக்கழகமாக 

கருேப்ெடும் மத்திய ெல்கலலக்கழகமாக ேரம் 

உயர்த்ேப்ெடும். ெல்கலலக்கழகம் கதி ெக்தி என 

செயர் மாற்றம் செய்யப்ெட்டுள்ைது 

 கதி ெக்தி விஸ்வவித்யாலயா (ஜிஎஸ்வி) 

அலமப்ெேற்காக மத்திய 

ெல்கலலக்கழகங்கள் ெட்டம், 2009 ஐ 

திருத்துவேற்கான மத்திய 

ெல்கலலக்கழகங்கள் (திருத்ேம்) மதொோ, 

2022 என்ற மதொோலவ நாடாளுமன்றத்தில் 

அறிமுகப்ெடுத்ே மத்திய அலமச்ெரலவ 

ஒப்புேல் அளித்ேது. 

 தேசிய ரயில் மற்றும் தொக்குவரத்து 

நிறுவனத்லே (NRTI) மத்திய 

ெல்கலலக்கழகமாக கதி ெக்தி 

விஸ்வவித்யாலயாவாக மாற்ற இந்ே 

திருத்ேம் உேவும் 

இந்திய ேனித்துவ அலடயாை ஆலையம் 

(UIDAI) "AadhaarFaceRd" என்ற புதிய சமாலெல் 

செயலி மூலம் முக அங்கீகார அம்ெத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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 அங்கீகாரத்திற்காக, ஆோர் அட்லட 

லவத்திருப்ெவர்கள் இனி கருவிழி மற்றும் 

லகதரலக ஸ்தகன்களுக்கான ெதிவு 

லமயத்திற்கு உடல் ரீதியாக செல்ல 

தவண்டியதில்லல.  

 ஆோர் லவத்திருப்ெவரின் அலடயாைத்லே 

உறுதிப்ெடுத்தும் முலறயாக UIDAI முக 

அங்கீகாரத்லேப் ெயன்ெடுத்ேத் 

சோடங்கியுள்ைது. உங்கள் முக அங்கீகாரம் 

சவற்றிகரமாக முடிந்ேதும், அது உங்கள் 

அலடயாைத்லேச் ெரிொர்க்கிறது. 

சடல்லி சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெர் தகாொல் ராய், 

சுற்றுச்சூழல் துலற மற்றும் சடல்லி மாசுக் 

கட்டுப்ொட்டுக் குழுவின் பிரதிநிதிகளுடன் 

கூட்டு ஆய்வுக் கூட்டத்லேக் கூட்டினார். 

 சுமார் 21 ஏக்கர் இந்தியாவின் முேல் மின்-

கழிவு சுற்றுச்சூழல் பூங்காலவ சடல்லியின் 

சுற்றுப்புறமான தஹாலம்பி கலனில் 

உருவாக்க ெயன்ெடுத்ேப்ெடும் என்று ராய் 

கூறுகிறார். 

12 வது தேசிய பிைாஸ்டிக் அறுலவ சிகிச்லெ 

தினம் ஜூலல 15 ஆம் தேதி அனுெரிக்கப்ெடும் 

மற்றும் சடல்லியில் உள்ை AIIMS இன் தீக்காய 

மற்றும் பிைாஸ்டிக் அறுலவ சிகிச்லெ துலற APSI 

சுஷ்ருோ திலரப்ெட விழா 2022 ஐ நடத்துகிறது 

 தீக்காயம் மற்றும் பிைாஸ்டிக் அறுலவ 

சிகிச்லெ துலறத் ேலலவர் டாக்டர். 

தெராசிரியர் மணீஷ் சிங்கால் கூறுலகயில், 

பிைாஸ்டிக் மற்றும் மறுசீரலமப்பு அறுலவ 

சிகிச்லெ மூலம் வாழ்க்லகலய மாற்றுவது 

என்ெது இந்ேத் திலரப்ெட விழாவின் 

கருப்சொருள் 

இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்ெடும் ெைல் 

சொருட்களுக்கான நம்ெகத்ேன்லம ொன்றிேலழ 

இந்திய அரசு அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

 மத்திய ஜவுளித்துலற செயலர் “ெைல் மார்க் 

இந்தியா” தலாதகாலவ சவளியிட்டார்.  

 இந்ே திட்டம் இந்திய ெைல் சொருட்கலை 

ொதுகாக்க மற்றும் தமம்ெடுத்துவேற்கான 

ஒரு முயற்சியாகும். 

ேரங்கா ஹில்-அம்ொஜி-அபு ொலல புதிய ரயில் 

ொலே அலமக்க சொருைாோர 

விவகாரங்களுக்கான அலமச்ெரலவக் குழு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 புதிய ரயில் ொலேயின் சமாத்ே நீைம் 116.65 

கி.மீ., 2026-27ல் நிலறவலடயும் என 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.  

 இத்திட்டம் கட்டுமானத்தின் தொது சுமார் 40 

லட்ெம் மனிே நாட்களுக்கு தநரடி 

தவலலவாய்ப்லெ உருவாக்கும். 

மத்திய தவைாண்லம மற்றும் விவொயிகள் 

நலத்துலற அலமச்ெர் திரு நதரந்திர சிங் தோமர், 

தேசிய தவைாண் ெந்லேயின் (e-NAM) ேைத்தின் 

ேைத்லே சவளியிட்டார். 

 சமாத்ேம் 1,018 உழவர் உற்ெத்தியாைர் 

அலமப்புகள் (FPOக்கள்) 37 தகாடி 

ரூொய்க்கும் அதிகமான ெங்கு 

மானியங்கலைப் செற்றுள்ைன, இது 3.5 

லட்ெம் விவொயிகளுக்கு உேவும் 

காலங்காலமாக இந்தியாவின் கலாச்ொரம் 

மற்றும் ொரம்ெரியங்கலை சவளிப்ெடுத்தும் 

புனிே நகரமான வாரைாசி, ோங்காய் 

ஒத்துலழப்பு அலமப்பின் முேல் "கலாச்ொர 

மற்றும் சுற்றுலா ேலலநகரமாக" 

அறிவிக்கப்ெடும். 

 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான SCO வின் 

"கலாச்ொர மற்றும் சுற்றுலாத் ேலலநகரமாக" 

வாரைாசி மாறும்,. 

 எட்டு உறுப்பினர்கலைக் சகாண்ட 

அலமப்பின் ஒரு புதிய சுழற்சி முயற்சியின் 

கீழ், உறுப்பு நாடுகளிலடதய மக்கள்-மக்கள் 

சோடர்புகள் மற்றும் சுற்றுலாலவ 

தமம்ெடுத்துவேற்காக 
 

 
ஜாக்ரிதி என்ெது வாடிக்லகயாைர்களுக்கு 

அதிகாரம் அளிப்ெது மற்றும் அவர்களின் 

உரிலமகள் ெற்றிய விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்தும் 
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தநாக்கத்துடன் நுகர்தவார் விவகாரங்கள் 

துலறயால் (DoCA) உருவாக்கப்ெட்ட 

சின்னமாகும் 

 2019 நுகர்தவார் ொதுகாப்புச் ெட்டத்தின் 

விதிகள், ஹால்மார்க்கிங், தேசிய நுகர்தவார் 

சஹல்ப்லலன் கட்டைமில்லா எண் 1915, 

எலடகள் மற்றும் அைவீடுகள் ெட்டத்தின் 

விதிகள், முடிவுகள் உள்ளிட்ட ெல்தவறு 

துலற ொர்ந்ே ேலலப்புகளில் நுகர்தவார் 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்ே ஜாக்ரிதி சின்னம் 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடும்.  

 மத்திய நுகர்தவார் ொதுகாப்பு ஆலையம், 

மற்றும் குலறகலை நிவர்த்தி செய்வது 

சோடர்ொன நுகர்தவார் ொட்சியங்கள் 

இந்தியா ேனது ஒட்டுசமாத்ே COVID19 ேடுப்பூசி 

பிரச்ொரத்தில் 200 தகாடி லமல்கல்லல 

கடந்துள்ைது. நாடு முழுவதும் 2,00,00,15,631 

தடாஸ்கள் வழங்கப்ெட்டோக முேற்கட்ட 

அறிக்லககள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 மத்திய சுகாோரத்துலற அலமச்ெர் டாக்டர் 

மன்சுக் மாண்டவியா, 18 மாேங்களில் தேெம் 

இந்ே லமல்கல்லல எட்டியேற்காக இந்ே 

மகத்ோன ொேலன வரலாற்றில் 

சொறிக்கப்ெடும் என்று ொராட்டினார். 

துலை முேல்வர் மணீஷ் சிதொடியாவின் 

கூற்றுப்ெடி, சடல்லி அரசு ெள்ளிகளுக்கான 

மகிழ்ச்சி ொடத்திட்டத்தின் நான்காவது ஆண்டு 

நிலறலவக் சகாண்டாடும் வலகயில் மகிழ்ச்சி 

உத்ெவ் சகாண்டாடப்ெட்டது 

 சிராக் என்கிதைவில் உள்ை சகௌடில்ய 

ெர்தவாேயா ொல் வித்யாலயாவில் 

மாைவர்களுக்காக நலடசெற்ற சிறப்பு 

அமர்வில், வாழ்க்லக ெயிற்சியாைர் கவுர் 

தகாொல் ோஸ் மகிழ்ச்சியின் 

நுணுக்கங்கலைப் ெற்றி விவாதித்ோர். 

 கவுர் தகாொல் ோஸ் உடன், மாைவர்கள் 

மகிழ்ச்சி ொடம் ெற்றிய ேங்கள் 

கருத்துக்கலை விவாதித்ேனர். 

மும்லெயில் நடந்ே Fueling India 2022 நிகழ்வில், 

மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேர சோழில்துலற 

அலமச்ெர் நாராயண் ராதன, சமாலெல் 

எலக்ட்ரிக் ொர்ஜிங்கிற்கான ேைமான Repos Payஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

 Repos Pay இயங்குேைத்தில், ெயனர்கள் 

சமாலெல் எலக்ட்ரிக் ொர்ஜிங் வாகனங்கலை 

ஆர்டர் செய்து, ேங்கள் கார்கலை ொர்ஜ் செய்ய 

அவற்லறப் ெயன்ெடுத்ேலாம்.  

 Phy-gital எனப்ெடும் Fintech 

இயங்குேைமானது, எரிசொருள் 

வாங்குவேற்கு நுகர்தவார் கடன்கலைப் 

ெயன்ெடுத்துவேற்கு சோழில்நுட்ெத்லேப் 

ெயன்ெடுத்தும் (இப்தொது வாங்கவும் 

பின்னர் செலுத்ேவும்). 

ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அலமச்ெகம் 

2020 ஆகஸ்டில் 272 மாவட்டங்களில் நோ முக்த் 

ொரத் அபியாலன செயல்ெடுத்ேத் சோடங்கியது. 

 2004 ஆம் ஆண்டு நடத்ேப்ெட்ட தேசிய 

அைவிலான, சொருள் ெயன்ொட்டின் 

தொக்குகள் ெற்றிய ஆய்வு மற்றும் 2018 ஆம் 

ஆண்டில் நடத்ேப்ெட்ட இந்தியாவில் 

தொலேப்சொருள் ெயன்ொட்டின் அைவு 

மற்றும் முலற ெற்றிய விரிவான தேசிய 

கைக்சகடுப்பு இரண்டும் தொலேப்சொருள் 

துஷ்பிரதயாகத்தின் வடிவத்தில் மாற்றத்லேக் 

காட்டுகின்றன என்று ெமூக அலமச்ெரின் 

கருத்து நீதி மற்றும் அதிகாரம் ஏ. 

நாராயைசுவாமி. 

1999 ஆம் ஆண்டு கார்கில் தொரில் 

ொகிஸ்ோனுக்கு எதிரான 23 ஆண்டுகால 

சவற்றிலய நிலனவுகூரும் வலகயில், 

புதுதில்லியில் இருந்து கார்கில் தொர் 

நிலனவிடத்திற்கு ராணுவ தமாட்டார் லெக் 

ெயைம் ெோன்தகாட்டில் இருந்து 

சோடங்கப்ெட்டது. 

 Zojila Pass Axis Rally அணியானது கதுவா, 

ெம்ொ, ஜம்மு மற்றும் நக்தராடா வழியாகப் 

ெயணித்து பிற்ெகல் உேம்பூருக்கு வந்து 

தெர்ந்ேது. 

 இம்மாேம் 18ஆம் தேதி, ராணுவ துலைத் 

ேைெதி சலப்டினன்ட் சஜனரல் பி.எஸ்.ராஜு, 

புதுதில்லியில் உள்ை தேசிய தொர் நிலனவுச் 

சின்னத்தில் இருந்து ஆர்ொட்டத்லேத் 

சோடங்கி லவத்ோர். 

இந்தியாவில் ஜூலல 23 அன்று தேசிய 

ஒலிெரப்பு தினம் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. நம் 

வாழ்வில் வாசனாலியின் ோக்கத்லே இந்திய 
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குடிமக்களுக்கு நிலனவூட்டுவதே இந்ே நாளின் 

தநாக்கமாகும் 

 ஆகாஷ்வாணி அல்லது ஆல் இந்தியா 

தரடிதயா (AIR) என்ெது இந்தியாவின் 

உள்நாட்டு தேசிய வாசனாலி ஒலிெரப்பு 

தெலவயாகும், இது நாடு முழுவதும் 

மில்லியன் கைக்கான வீடுகலை 

சென்றலடகிறது.  

 ஏஐஆர் என்ெது பிரொர் ொரதியின் ஒரு 

பிரிவாகும், இது முன்னர் அரொங்கத்தின் 

கட்டுப்ொட்டில் இருந்ேது, ஆனால் 

இப்தொது ஒரு ேன்னாட்சி அலமப்ொக 

உள்ைது, இது ொராளுமன்ற ெட்டத்ோல் 

அலமக்கப்ெட்டது. 

இந்தியாவின் முேல் ெயணிகள் ஆளில்லா 

விமானமான வருைாலவ பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடி அறிமுகப்ெடுத்தினார். ஆளில்லா 

விமானத்தின் ஆர்ப்ொட்டத்லே பிரேமர் தமாடி 

ொர்க்கிறார் 

 ேற்தொலேய அரொங்கம் ஆளில்லா 

விமானங்கள் உள்ளிட்ட சோழில்நுட்ெத்தின் 

உேவியுடன் கலடசி லமல் தெலவகலை 

வழங்குவலே உறுதி செய்துள்ைது என்று 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி வலியுறுத்தினார்.  

 புதுதில்லியில் உள்ை டாக்டர் அம்தெத்கர் 

ெர்வதேெ லமயத்தில் நலடசெற்ற கடற்ெலட 

கண்டுபிடிப்பு மற்றும் உள்நாட்டுமயமாக்கல் 

அலமப்பின் (என்ஐஐஓ) கருத்ேரங்கான 

‘ஸ்வாவ்லம்ென்’ நிகழ்ச்சியில் 

உலரயாற்றுவேற்காக பிரேமர் அங்கு 

வந்திருந்ோர். 

மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) 162வது 

வருமான வரி தினத்லே (ஆய்கர் திவாஸ் என்றும் 

அலழக்கப்ெடுகிறது) 24 ஜூலல 2022 அன்று 

அனுெரித்ேது. 

 இந்ே வரி விதிப்பின் தநாக்கம் 1857 இல் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான முேல் சுேந்திரப் 

தொரின் தொது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் 

ஏற்ெட்ட இழப்புகலை ஈடுசெய்வோகும்.  

 இந்ே தினம் முேன்முேலில் 2010 இல் 

சகாண்டாடப்ெட்டது 

உலக நீரில் மூழ்கும் ேடுப்பு தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஜூலல 25 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது மற்றும் ஏப்ரல் 2021 முேல் 

ஐ.நா சொதுச் ெலெயின் தீர்மானமான 

"உலகைாவிய நீரில் மூழ்கும் ேடுப்பு" மூலம் 

நிறுவப்ெட்டது. 

 இந்ே ெர்வதேெ வக்காலத்து நிகழ்வு 

குடும்ெங்கள் மற்றும் ெமூகங்களில் 

மூழ்கடிக்கும் தெரழிவு மற்றும் ஆழமான 

விலைவுகலை கவனத்லே ஈர்க்க ஒரு 

ேைத்லே வழங்குகிறது. 

 அதே தநரத்தில் அலே நிறுத்துவேற்கான 

உயிர் காக்கும் உத்திகலையும் தகாடிட்டுக் 

காட்டுகிறது. 

இந்தியாவின் 15வது குடியரசுத் ேலலவராக 

திசரௌெதி முர்மு, பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

மற்றும் பிற மூத்ே அரசியல்வாதிகள் 

முன்னிலலயில் நாடாளுமன்ற லமய 

மண்டெத்தில் ெேவிதயற்றுக் சகாண்டார். 

 அவர் இப்தொது இந்தியாவின் 

ஜனாதிெதியான முேல் ெழங்குடியினரும் 

இரண்டாவது செண்மணியும் ஆவார். 

 திசரௌெதி முர்மு தேசிய ஜனநாயகக் 

கூட்டணியால் ெரிந்துலரக்கப்ெட்டார். 

கார்கில் விஜய் திவாஸ் என்ெது ஜூலல 26, 1999 

அன்று ொகிஸ்ோனுக்கு எதிரான இந்தியாவின் 

வரலாற்று சவற்றியின் சகாண்டாட்டமாகும் 

 லடாக்கின் கார்கில் எல்லலக் கட்டுப்ொட்டுக் 

தகாட்டின் (எல்ஓசி) இந்தியப் ெகுதியில் 

உள்ை மலல உச்சியில் ெட்டவிதராேமாக 

ஆக்கிரமித்திருந்ே ொகிஸ்ோன் ெலடகலை 

இந்திய ராணுவம் சவற்றிகரமாக அகற்றியது.  

 இந்ே சவற்றிலய நிலனவுகூரும் 

வலகயிலும், இந்ே நாட்டிற்காக உயிர் 

தியாகம் செய்ேவர்கலை நிலனவு கூறும் 

வலகயிலும், கார்கில் விஜய் திவாஸ் 

ஆண்டுதோறும் ஜூலல 26 அன்று 

இந்தியாவில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

தொொலில், அமர் ேஹீத் ெந்திரதெகர் ஆொத் 

நிலனவாக செரிய சிலல அலமக்கப்ெடும். 

இலைைர்களுக்கு உத்தவகம் அளிக்கும் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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வலகயில் சிலல அலமக்கும் இடம் 

உருவாக்கப்ெடும் 

 அமர் ேஹீத் ெந்திரதெகர் ஆொத்தின் 116-வது 

பிறந்ேநாலைசயாட்டி, தொொலில் 

நலடசெற்ற முேல் மாநில அைவிலான 

இலைைர் மகாெஞ்ொயத்தின் சோடக்க 

விழாவில் முேல்வர் சிவராஜ் சிங் ெவுகான் 

தெசினார். 

மத்தியப் பிரதேெத்தின் ெர்ஹான்பூர் மாவட்டம், 

‘ோக்கின் ேர்வாொ’ என்று பிரெலமாக 

அறியப்ெடுகிறது, இது நாட்டின் முேல் ொன்றிேழ் 

செற்ற ‘ஹர் கர் ஜல்’ மாவட்டமாக மாறியது. 

 நாட்டிதலதய ஒதர மாவட்டத்தில், 

புர்ஹான்பூரில் உள்ை 254 கிராமங்களில் 

உள்ை ஒவ்சவாரு கிராமத்லேச் தெர்ந்ே 

மக்கள் ேங்கள் கிராமங்கலை 'ஹர் கர் ஜல்' 

என்று கிராம ெலெகள் மூலம் நிலறதவற்றிய 

தீர்மானத்தின் மூலம் அறிவித்துள்ைனர். 

 அேன்ெடி, கிராமங்களில் உள்ை அலனத்து 

மக்களுக்கும் குழாய்கள் மூலம் 

ொதுகாப்ொன குடிநீர் கிலடத்து, ‘யாரும் 

சவளிதயறவில்லல’ என்ெலே உறுதி 

செய்கிறது. 

இேன் மூலம், நாட்டில் உள்ை சமாத்ே ராம்ெர் 

ேைங்களின் எண்ணிக்லக 49ல் இருந்து 54 ராம்ொர் 

ேைங்கைாக உயர்த்ேப்ெட்டுள்ைது 

 ெர்வதேெ முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே ஐந்து புதிய 

ஈரநிலங்கள் இந்தியாவில் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைன 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

ெருவநிலல மாற்றம் துலற அலமச்ெர் 

பூதெந்ேர் யாேவ் கூறுலகயில், தமலும் 5 

இந்திய ெதுப்பு நிலங்கள் ெர்வதேெ 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே ஈரநிலங்கைாக 

ராம்ொர் அங்கீகாரம் செற்றுள்ைது என்ெலே 

சேரிவித்துக் சகாள்வதில் மகிழ்ச்சி 

அலடகிதறன். 

மத்திய ரயில்தவ, ேகவல் சோடர்பு, 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ெத் 

துலற அலமச்ெர் அஸ்வினி லவஷ்ைவ் 

கூறுலகயில், மத்திய அலமச்ெரலவ ரூ. 

பிஎஸ்என்எல்லுக்கு 1.64 லட்ெம் தகாடி 

மறுமலர்ச்சி சோகுப்பு. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் அரொங்கத்ோல் 

அறிவிக்கப்ெட்ட சோகுப்பு BSNL இன் நிதி 

நிலலலமலய உறுதிப்ெடுத்ே ெங்களித்ேது.  

 வாடிக்லகயாைர்களின் இழப்பு முடிவுக்கு 

வந்துள்ைது. 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி, குஜராத்தின் காந்திநகர் 

அருதக உள்ை குஜராத் ெர்வதேெ நிதி சடக்-

சிட்டியில் (GIFT City) ‘இந்திய ெர்வதேெ 

புல்லியன் எக்ஸ்தெஞ்லெ (IIBX) சோடங்கி 

லவத்ோர். 

 IIBX இந்தியாவின் முேல் ெர்வதேெ சொன் 

ெரிமாற்றம் ஆகும். 2020 ெட்சஜட்டில் 

அறிவிக்கப்ெட்ட ெரிமாற்றம், ேங்கம் மற்றும் 

சவள்ளிலய விற்கும்.  

 25 தகாடி மற்றும் அேற்கு தமற்ெட்ட நிகர 

மதிப்புள்ை நலகக்கலடக்காரர்கள் ெங்குசெற 

இந்ே எக்ஸ்தெஞ்ச் திறந்திருக்கும் 

 

State News 
 

கர்நாடக அரசு ‘காசி யாத்திலர’ திட்டத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. காசி யாத்திலர 

திட்டம், 30,000 யாத்ரீகர்களுக்கு ேலா 5,000 ரூொய் 

சராக்க உேவிலய வழங்குகிறது. 

 இந்ே திட்டத்திற்காக, முேலலமச்ெரின் 

நிதியாண்டின் ெட்சஜட் உலரயில் 

அறிவிக்கப்ெட்ட ‘மானெ ெதராவர 

யாத்ரீகர்களுக்கான உேவி’ என்ற கைக்குத் 

ேலலவரிடமிருந்து 7 தகாடி ரூொய் வலர 

நிதிலய அரொங்கம் ெயன்ெடுத்துகிறது. 

 அரசு நடத்தும் ‘காசி யாத்திலர’லய எந்ே ஒரு 

யாத்ரீகர்களும் வாழ்நாளில் ஒருமுலற 

மட்டுதம தமற்சகாள்வார்கள் என்று ெமய 

அறநிலலயத்துலற, ஹஜ் மற்றும் வக்ஃப் 

துலற அலமச்ெர் ெசிகலா சஜால்தல 

சேரிவித்ோர். 

மும்லெ வழக்கறிைரும், முேல் முலற 

ெட்டமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் நர்தவகர் 

மகாராஷ்டிரா ெட்டப் தெரலவயின் இலைய 

ெொநாயகராகத் தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 
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 நர்தவகர் 16வது ெொநாயகராக (1960 முேல்) 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட இலைய ெட்டமன்ற 

உறுப்பினராக வரலாற்லற எழுதினார், 

தமலும் இப்தொது நாட்டின் உயர்மட்ட 

ெட்டமன்றப் ெேவிலய வகிக்கும் இலைய 

ெட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆவார். 

இமாச்ெலப் பிரதேெத்தின் முேலலமச்ெர் சஜய் 

ராம் ோக்கூர், இமாச்ெலப் பிரதேெ ொலலப் 

தொக்குவரத்துக் கழகம் (HRTC) தெருந்துகளில் 

செண் ெயணிகளுக்கு 50% கட்டைச் ெலுலக 

வழங்கும் ‘நாரி தகா நமன்’ திட்டத்லேத் 

சோடங்கினார். 

 மாநிலத்தின் முேல் செண் தெருந்து 

ஓட்டுநரான சீமா ோக்கூர், அவலர அரசுப் 

தொக்குவரத்துப் தெருந்தில் நிகழ்ச்சி 

நலடசெறும் இடத்திற்கு அலழத்துச் 

சென்றார். 

 இமாச்ெல தினமான ஏப்ரல் 15 அன்று 

செண்களுக்கு தெருந்து கட்டைத்தில் 50 

ெேவீே ெலுலகலய முேல்வர் அறிவித்ோர். 

தமற்கு ரயில்தவயின் (WR) மிக நீைமான 

ஸ்லகவாக், கார் தராடு ரயில் நிலலயத்திலிருந்து 

அருகிலுள்ை ொந்த்ரா சடர்மினஸ் வலர 

ெயணிகள் ரயில்களில் எளிோக ஏறுவேற்கு 

நலடதமலடகலை அலடயும் வலகயில் 

திறக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 ஸ்லகவாக் 314 மீட்டர் நீைமும் 4.4 மீட்டர் 

அகலமும் சகாண்டது.  

 இந்ே ஸ்லகவாக், கார் நிலலயத்தில் 

இறங்குவேன் மூலமும், சேற்கு கால் தமல் 

ொலத்தில் செல்வேன் மூலமும் ெயணிகள் 

தநரடியாக ொந்த்ராலவ (டி) அலடய 

அனுமதிக்கும் என்று தமற்கு ரயில்தவ 

குறிப்பிட்டுள்ைது. 

ராஜஸ்ோன் அரொங்கம் விலரவில் 

ெட்டமன்றத்தில் சுகாோர உரிலம மதொோலவ 

அறிமுகப்ெடுத்ே உள்ைது, இது "இந்தியாவில் 

முேல் முலறயாக", இது ேரமான மற்றும் மலிவு 

சுகாோர தெலவகலை உறுதி செய்வலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

 ஜனவரி மாேம், தநாயாளிகள், அவர்களின் 

உேவியாைர்கள் மற்றும் சுகாோர ெராமரிப்பு 

வழங்குநர்களின் உரிலமகள் மற்றும் 

ெங்குோரர்களின் குலறகலை நிவர்த்தி 

செய்வேற்கான ஒரு அலமப்லெ 

வலரயறுக்கும் வலரவு மதொோலவ 

அரொங்கம் ேயாரித்துள்ைது. 

14 கடவுள்கள் மற்றும் சேய்வங்களுக்கு 

பிரார்த்ேலன செய்யும் ஒரு வார கால ொரம்ெரிய 

கர்ச்சி திருவிழா, திரிபுராவின் கிழக்கு புறநகரில் 

உள்ை கதயர்பூரில் ஆயிரக்கைக்கான ெக்ேர்கள் 

குவிந்ேோல் சோடங்கியது. 

 கர்ச்சி பூலஜ முக்கியமாக ெழங்குடியினரின் 

ெண்டிலகயாகும், ஆனால் அேன் தோற்றம் 

இந்து மேத்திற்கு கடன்ெட்டுள்ைது.  

 இந்தியா மற்றும் அண்லட நாடான 

ெங்கைாதேஷில் இருந்தும் ெக்ேர்கள் மற்றும் 

ொதுக்கள் திருவிழாவில் ெங்தகற்றுள்ைனர். 

உத்ேரபிரதேெத்தின் மிகப்செரிய எக்ஸ்பிரஸ்தவ 

சநட்சவார்க் இப்தொது முேல்வர் தயாகி 

ஆதித்யநாத்தின் மூலம் அடித்ேைமாக உள்ைது. 

இது விலரவில் ெல நாடுகளிலிருந்து சிறந்ே 

சநடுஞ்ொலல இலைப்லெப் செறும். 

 மாநிலம் இப்தொது 13 அதிதவக 

சநடுஞ்ொலலகலைக் சகாண்டுள்ைது, இது 

நாட்டிதலதய முேல் மாநிலமாக உள்ைது.  

 சமாத்ேம் 3200 கிமீ நீைமுள்ை 13 அதிதவக 

சநடுஞ்ொலலகளில் ஆறு ெயன்ொட்டில் 

உள்ைன, மற்ற ஏழு கட்டுமானப் ெணிகளில் 

உள்ைன. 

யுவஜன ஸ்ராமிகா விவொயி காங்கிரஸ் (YSRC) 

ஆந்திரப் பிரதேெத்தின் முேலலமச்ெரான ஒய் 

எஸ் சஜகன் தமாகன் சரட்டிலய அேன் 

"வாழ்நாள் ேலலவராக" தேர்ந்சேடுத்துள்ைது 

 கட்சியின் அரசியலலமப்பு மாற்றத்லேத் 

சோடர்ந்து, ஒய்எஸ்ஆர்சியின் இரண்டு நாள் 

நிலறலவத் சோடர்ந்து பின்வரும் முடிவு 

எடுக்கப்ெட்டது.  

 சஜகன் தமாகன் சரட்டிக்கு 

ஒய்எஸ்ஆர்சிபியின் வாழ்நாள் ேலலலம 

வழங்கப்ெடும் என்று ஒய்எஸ்ஆர்சியின் 

நாடாளுமன்றக் கட்சியின் ேலலவர் 

விஜயொய் சரட்டி சேரிவித்துள்ைார். 
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300 தகாடிலய அரசு ஒதுக்கியுள்ைோக தமகாலயா 

முேல்வர் கான்ராட் தக ெங்மா அறிவித்துள்ைார். 

 டிஇஆர்டி கட்டுமானப் ெணிக்கு ரூ.8.33 

தகாடி மதிப்பீட்டில் செலவிடப்ெட்டுள்ைது.  

 குழந்லே ெருவ கல்வித் திட்டங்களில் 

முேலீடு செய்ய மாநிலம் ஒரு ொலல 

வலரெடத்லேக் சகாண்டு வந்துள்ைது. 

இ-எஃப்ஐஆர் தெலவ மற்றும் உத்ேரகாண்ட் 

தொலீஸ் செயலிலய முேல்வர் புஷ்கர் சிங் ோமி 

அறிமுகப்ெடுத்தினார். மாநில காவல்துலறயின் 

ஐந்து ஆன்லலன் தெலவகள் அலனத்தும் 

காவல்துலற செயலியில் 

ஒருங்கிலைக்கப்ெட்டுள்ைன. 

 எளிலமப்ெடுத்ேல், தீர்வு மற்றும் தீர்மானம் 

என்ற அரசின் சகாள்லகயின் ொர்பில், இது 

ொராட்டத்ேக்க முயற்சி என்று குறிப்பிட்டார்.  

 பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் ஸ்மார்ட் 

தொலிஸ் என்ற கருத்லே 

நலடமுலறப்ெடுத்துவேற்கான 

ொராட்டுக்குரிய முயற்சி இது. 

UNDP உடன் இலைந்து, டிஜிட்டல் சொதுப் 

சொருட்கள் ெதிதவட்டில் புதிய நுலழவு, 

காலநிலல ோங்கும் விவொயம் ெற்றிய ேரவு, 

மாநில அரொங்கத்ோல் அறிவிக்கப்ெட்டது. 

 செயற்லக நுண்ைறிலவச் செயல்ெடுத்தும் 

ேைம், உைவுப் ொதுகாப்பு மற்றும் உைவு 

முலறகலை தமம்ெடுத்துவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது.  
 

 
 DiCRA ஆனது டிஜிட்டல் சொதுப் சொருைாக 

மாறுவது, ேகவல் சோழில்நுட்ெத் துலற 

அலமச்ெர் தக.டி.ராமராவ் கருத்துப்ெடி, 

திறந்ே ேரவுக் சகாள்லக, விவொயிகளுக்கு 

தெலவ வழங்குேல் மற்றும் உைவுப் 

ொதுகாப்பின் உலகப் பிரச்ெலனலயத் 

தீர்ப்ெேற்கான முன்தனாக்கு 

நிர்வாகத்திற்கான எங்கள் உறுதிப்ொட்டின் 

குறிப்பிடத்ேக்க ெடியாகும். 

இரு மாநில முேல்வர்களின் கூற்றுப்ெடி, அொம் 

மற்றும் அருைாச்ெல பிரதேெம், நம்ொய் 

பிரகடனத்தில் லகசயழுத்திட்டேன் மூலம், ஏழு 

ேொப்ே கால எல்லலப் பிரச்ெலனலய தீர்க்கும் 

தநாக்கில் ஒரு ெடி எடுத்துள்ைன 

 இந்ே விேயத்தில் அவர்களின் மூன்றாவது 

சுற்று விவாேங்கலைத் சோடர்ந்து, 

அருைாச்ெலப் பிரதேெ முேல்வர் செமா 

காண்டு மற்றும் அவரது அஸ்ஸாம் ெகா 

ஹிமந்ோ பிஸ்வா ெர்மா ஆகிதயார் நாம்ொய் 

பிரகடனத்தில் லகசயழுத்திட்டனர் 

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் துலைக் 

குடியரசுத் ேலலவர் தவட்ொைராகத் தேர்வு 

செய்யப்ெட்ட ஜக்தீப் ேன்கர் ராஜினாமா 

செய்ேலேத் சோடர்ந்து, தமற்கு வங்க 

மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக லா.கதைென் 

ெேவிதயற்றுக் சகாண்டார். 

 ெொநாயகர் மம்ோ ொனர்ஜி, ெல்தவறு மாநில 

அலமச்ெர்கள், கல்கத்ோ உயர் நீதிமன்ற 

ேலலலம நீதிெதி பிரகாஷ் ஸ்ரீவஸ்ேவா 

ஆகிதயார் முன்னிலலயில் ெேவிதயற்றார். 

அொம் முேல்வர் ஹிமந்ே பிஸ்வா ெர்மா, 

அொமின் குவஹாத்தியில் உள்ை ெழங்குடி 

சநெவாைர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் 

திட்டமான ‘ஸ்வநிர்ொர் நாரி’லயத் 

சோடங்கினார். 

 மாநில அரசு இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு 

இலைய தொர்டல் மூலம் உள்நாட்டு 

சநெவாைர்களிடமிருந்து தநரடியாக லகத்ேறி 

சொருட்கலை சகாள்முேல் செய்யும். 

 இத்திட்டம் மாநிலத்தில் லகத்ேறி மற்றும் 

ஜவுளிகளின் ொரம்ெரியத்லே ொதுகாக்க 

உேவும். 

வாகன இருப்பிட கண்காணிப்பு ொேனம் (VLTD) 

சொருத்ேப்ெட்ட அலனத்து ெதிவு செய்யப்ெட்ட 

வணிக வாகனங்கலையும் இலைக்கும் நாட்டின் 

முேல் மாநிலமாக ஹிமாச்ெலப் பிரதேெம் 

மாறியுள்ைது 
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 இப்தொது, இந்ே வாகனங்கலை VLTD மூலம் 

நாட்டில் எங்கும் கண்காணிக்க முடியும். 

9,423க்கும் தமற்ெட்ட வாகனங்கள் ெதிவு 

செய்யப்ெட்டு ERSS உடன் 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைன. 

 இனி, தொலீஸ் மற்றும் தொக்குவரத்து 

துலறயினர் இருவரும் கண்காணிக்கும். 

குஜராத்தின் ஐஎஃப்எஸ்சிஏ (ெர்வதேெ நிதிச் 

தெலவ லமயங்கள் ஆலையம்) ேலலலமயகக் 

கட்டிடம் பிரேமர் நதரந்திர தமாடிக்கு நன்றி 

சேரிவிக்கும் வலகயில் அதிகாரப்பூர்வமாக 

ேலரயிறக்கப்ெடும். 

 IFSCA என்ெது இந்தியாவின் ெர்வதேெ நிதிச் 

தெலவ லமயங்களில் நிதி ேயாரிப்புகள், நிதிச் 

தெலவகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் 

உருவாக்கம் மற்றும் தமற்ொர்லவக்கான 

லமயப்ெடுத்ேப்ெட்ட ஒழுங்குமுலற 

அலமப்ொகும். 

 இந்தியாவில் ேங்கத்தின் நிதியாக்கத்லே 

விலரவுெடுத்ே, இது சநறிமுலற ஆோரம் 

மற்றும் ேரத்தின் உறுதியுடன் ெயனுள்ை 

விலலலயக் கண்டறிய உேவும். 

திருவனந்ேபுரத்தில் நடந்ே ெள்ளி நிகழ்ச்சியில் 

முேல்வர் பினராயி விஜயன் தெசுலகயில், 

ஆன்லலனில் ஆெத்துகள் மற்றும் சொறிகள் 

குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற்ெடுத்தும் 

பிரச்ொரத்தின் தநாக்கத்லே விைக்கினார். 

 மாநிலத்தில் முழு டிஜிட்டல் கல்வியறிலவ 

ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகலைத் சோடங்க 

தகரை அரசு முடிவு செய்துள்ைது. 

ஹரியானா முேல்வர் மதனாகர் லால் கட்டார், 

குருகிராமில் காவலர்களின் வருலக மற்றும் 

தராந்துப் ெணிலய நிகழ்தநர கண்காணிப்பு 

ஆகியவற்றிற்காக செயலி அடிப்ெலடயிலான 

‘ஸ்மார்ட் இ-பீட்’ அலமப்லெத் சோடங்கினார். 

 காவல்துலற ஆலையர் அலுவலகத்தில் 

நலடசெற்ற நிகழ்ச்சியில் முேல்வர் கட்டார் 

இந்ே அலமப்லெத் சோடங்கிலவத்து, 

அேனுடன் சோடர்புலடய 119 தமாட்டார் 

லெக்கிள் காவலர்கலை சகாடியலெத்து 

சோடங்கி லவத்ோர். 

 ஸ்மார்ட் தொலிசிங் முன்முயற்சியின் (SPI) 

கீழ் குருகிராமில் ஆப்-அடிப்ெலடயிலான 

அலமப்பு அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ைது, 

தமலும் இது இந்ே காவலர்களின் 

வருலகலயக் குறிக்கவும் அவர்களின் 

ெவாரிகலைக் கண்காணிக்கவும் உேவும். 

முேல் கட்டமாக 1,545 அரசு சோடக்கப் 

ெள்ளிகளில் முேலலமச்ெரின் காலல உைவுத் 

திட்டத்லே அமல்ெடுத்ே ேமிழக அரசு 

அரொலை சவளியிட்டுள்ைது 

 செலவு ரூ. 33.56 தகாடி. தவலல செய்யும் 

அலனத்து ெள்ளிகளிலும் குழந்லேகளுக்கு 

ொம்ொர் மற்றும் காய்கறிகளுடன் கூடிய 

காலல உைவு வழங்கப்ெடும். 

பிரெலமான கார்ப்ெதரட் ஆன்லலன் தகப் 

தெலவக்கு மாற்றாக தகரை அரசு அடுத்ே மாேம் 

ேனது சொந்ே இ-டாக்ஸி தெலவலய 

அறிமுகப்ெடுத்ே உள்ைது, இது முேல் 

முயற்சியாக கருேப்ெடுகிறது. 

 ‘தகரை ெவாரி’ என்ற செயரில் ஆன்லலன் 

டாக்ஸி வாடலக தெலவலய மாநிலம் 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது.  

 நாட்டிதலதய ஒரு மாநில அரசு ஆன்லலன் 

டாக்ஸி தெலவலய சோடங்குவது இதுதவ 

முேல் முலற. 

மாநில செண்களுக்கு அவர்களின் 

அரசியலலமப்பு உரிலமகள் மற்றும் ெட்டங்கள் 

குறித்து கல்வி கற்ெேற்காக, ெத்தீஸ்கர் மகளிர் 

ஆலையம் முக்யமந்திரி மஹ்ோரி நியாய ரே 

யாத்திலரலய நடத்துகிறது. 

 ஹதரலி திஹார் திருவிழாலவசயாட்டி, 

முேல்வர் பூதெஷ் ொதகல் “முக்யமந்திரி 

மஹ்ோரி நியாய ராத்” நிகழ்ச்சிலயத் 

சோடங்குவார்.  

 குறும்ெடங்கள், செய்திகள் மற்றும் சிறு 

புத்ேகங்கள் மூலம், ரேங்கள் அலனத்து 

மாவட்டங்களுக்கும் சென்று 

செண்களுக்கான ெட்டப் ொதுகாப்பு மற்றும் 

அவர்களின் அரசியலலமப்பு உரிலமகள் 

குறித்து மக்களுக்கு எடுத்துலரக்கும். 

ெஞ்ொப் விலையாட்டுத் துலற ெஞ்ொப் தகத் 

தமைாலவ நடத்துகிறது, இதில் 14 வயது முேல் 

60 வயது வலரயிலான தொட்டியாைர்களுக்கு 

ஆறு வயதுப் பிரிவுகளில் 30 விலையாட்டு 

நடவடிக்லககள் இடம்செறும். 
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 திறலமலயக் கண்டறிேல், 

விலையாட்டுக்கான வரதவற்புச் சூழலல 

உருவாக்குேல் மற்றும் சுகாோரம் குறித்ே 

சொது விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்துேல் 

ஆகியலவ நிகழ்வின் இலக்குகைாகும்.  

 25 முேல் 40, 40 முேல் 50, 50 முேல் 60 வயது 

வலரயிலான வயது வரம்புகளுக்கு 

தமலதிகமாக, 14 வயதுக்குட்ெட்ட, 17 

வயதுக்குட்ெட்ட, 17 முேல் 25 

வயதுக்குட்ெட்ட பிரிவுகளில் தொட்டிகள் 

நடத்ேப்ெடும். 

 

Banking News 
 

கிசரடிட் கார்டு செலவினம் இதுவலர இல்லாே 

அைவுக்கு $1.14 டிரில்லியலன எட்டியது, 

சில்லலற வணிகம் நன்றாகச் செயல்ெடுவலேக் 

குறிக்கிறது. கிசரடிட் கார்டு செலவு 

ஆண்டுதோறும் 118 ெேவீேம் அதிகரித்துள்ைது. 

 கடந்ே ஆண்டு ஆகஸ்டில் புதிய கிசரடிட் 

கார்டு வழங்குவேற்கான ேலடலய ரிெர்வ் 

வங்கி ேைர்த்திய பிறகு, HDFC வங்கி 1 

மில்லியன் புதிய கிசரடிட் கார்டுகலை 

அறிமுகப்ெடுத்தியது மற்றும் மூன்று 

கிசரடிட் கார்டுகலை மீண்டும் 

அறிமுகப்ெடுத்தியது,இது அவர்களின் ெந்லே 

ெங்கு அதிகரிப்புக்கு ெங்களித்ேது.  
 

 
 மறுபுறம், தம மாேத்தில் நிலறய 

கார்டுகலைச் தெர்த்திருந்ோலும், ஆக்சிஸ் 

வங்கி செலவினங்களில் ெந்லேப் ெங்கில் 

ெரிலவக் கண்டது. 

மார்ச் 2022 இல், வங்கிகளின் சமாத்ே 

செயல்ெடாே சொத்து விகிேம் (ஜிஎன்பிஏ) மார்ச் 

2021 இல் அதிகெட்ெமாக 7.4 ெேவீேத்திலிருந்து 

ஆறு ஆண்டுகளில் குலறந்ேெட்ெமாக 5.9 

ெேவீேமாகக் குலறந்துள்ைது என்று ஆர்பிஐ 

சேரிவித்துள்ைது. 

 அழுத்ே தொேலனயின்ெடி, வணிக 

வங்கிகளின் ஜிஎன்பிஏ விகிேம் மார்ச் 2022 

இல் 5.9% இல் இருந்து மார்ச் 2023 க்குள் 5.3% 

ஆக இருக்கலாம், மற்றவற்றுடன், 

எதிர்ொர்க்கப்ெட்டலே விட அதிகமான 

வங்கிக் கடன் வைர்ச்சி மற்றும் 

ஜிஎன்பிஏக்களின் ெங்குகளின் கீழ்தநாக்கிய 

தொக்கு, ஆய்வின் ெடி. 

நாட்டின் மிகப் ெழலமயான வணிக வங்கியான 

ஸ்தடட் தெங்க் ஆஃப் இந்தியா ஜூலல 1ஆம் 

தேதி ேனது 67வது ஆண்லடக் சகாண்டாடுகிறது. 

 தெங்க் ஆஃப் சமட்ராஸ் மற்ற இரண்டு 

பிரசிசடன்சி வங்கிகைான கல்கத்ோ வங்கி 

மற்றும் ொம்தெ வங்கியுடன் இலைந்து 

இம்பீரியல் தெங்க் ஆஃப் இந்தியாலவ 

உருவாக்கியது, இது 1955 இல் எஸ்பிஐ 

ஆனது. 

ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) வங்கிகள் ேங்கள் நாைய 

வரிலெப்ெடுத்தும் கருவிகலை வருடத்தில் 

மூன்று மாேங்களுக்கு ஒருமுலற தொேலன 

செய்யுமாறு வழிகாட்டுேல்கலை சவளியிட்டது. 

 புதிய சோடர் ரூொய் தநாட்டுகள் 

சவளியானலேத் சோடர்ந்து, மத்திய வங்கி 

அங்கீகாரம் மற்றும் வரிலெப்ெடுத்துவேற்கு 

முன்தெ இருக்கும் ேரநிலலகலை 

தமம்ெடுத்தியது. 

 வரிலெயாக்கத்தின் தொது முரண்ொடுகள் 

ஏற்ெட்டால் விற்ெலனயாைர்கள் 

உெகரைங்கலை மீண்டும் அைவீடு செய்ய 

தவண்டும் என்று ரிெர்வ் வங்கி கூறியது. 

ேனியார் கடன் வழங்கும் நிறுவனமான ஆக்சிஸ் 

வங்கி, உைவகங்களுக்கான சிறந்ே ேைமான 

EazyDiner உடன் இலைந்து வங்கி 

வாடிக்லகயாைர்களுக்காக Dining Delights ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்துவோக அறிவித்துள்ைது. 
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 இந்தியா மற்றும் துொயில் உள்ை 10,000 க்கும் 

தமற்ெட்ட உயர்ேர உைவகங்களில் இருந்து 

தேர்ந்சேடுக்கும் திறன், தடபிள் 

முன்ெதிவுகலை விலரவாக 

உறுதிப்ெடுத்துேல் மற்றும் EazyDiner செயலி 

மூலம் செய்யப்ெடும் முன்ெதிவுகளுக்கான 

சிறப்பு ேள்ளுெடிகள் உட்ெட ெல நன்லமகள் 

இந்ே தெலவயால் வழங்கப்ெடும். 

ொசிம் ெங்கா கிராமின் வங்கி மற்றும் எஸ்பிஐ 

லலஃப் இன்சூரன்ஸ் இலடதய வங்கி 

காப்பீட்டு ஒப்ெந்ேம் எட்டப்ெட்டுள்ைது, இது 

பிராந்தியத்தின் ஆயுள் காப்பீட்டு தீர்வுகளுக்கான 

அணுகலல தமம்ெடுத்துகிறது. 

 இந்ே ஒத்துலழப்பின் மூலம், SBI Life இன் 

ொதுகாப்பு, செல்வ தமம்ொடு, கடன் 

வாழ்க்லக, வருடாந்திரம் மற்றும் தெமிப்புப் 

சொருட்கள் ஆகியலவ தமற்கு வங்கம் 

முழுவதும் உள்ை அலனத்து Paschim Banga 

Gramin Bank கிலைகளிலும் கிலடக்கும், 

எனதவ ஆயுள் காப்பீட்டு தீர்வுகளுக்கான 

பிராந்தியத்தின் அணுகலல 

தமம்ெடுத்துகிறது. 

ஆதித்யா பிர்லா தகபிட்டலின் கடன் வழங்கும் 

துலை நிறுவனமான ஆதித்யா பிர்லா 

ஃலெனான்ஸுடன் (ABFL) ஒரு மூதலாொய 

கூட்டாண்லமயில் நுலழந்துள்ைோக SBI 

கார்டுகள் மற்றும் கட்டைச் தெலவகள் 

அறிவித்ேன. 

 சடலிகாம், ஃதெேன், ெயைம், உைவு, 

சொழுதுதொக்கு மற்றும் தஹாட்டல் 

தொன்றவற்றில் வாடிக்லகயாைர்களுக்கு 

அவர்கள் செலவழிக்கும் வலகயில் 

குறிப்பிடத்ேக்க சவகுமதி புள்ளிகலை 

வழங்குவேற்காக இந்ே அட்லட 

வடிவலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) தகாடக் 

மஹிந்திரா வங்கி மற்றும் இண்டஸ்இண்ட் 

வங்கிக்கு ரூ.1.05 தகாடி மற்றும் ரூ.1 தகாடி 

அெராேம் விதித்துள்ைது. 

 ரிெர்வ் வங்கியின் இந்ே அெராேங்கள் 

ஒழுங்குமுலற இைங்குவதில் உள்ை 

குலறொடுகலை அடிப்ெலடயாகக் 

சகாண்டலவ மற்றும் வங்கி ேனது 

வாடிக்லகயாைர்களுடன் செய்துள்ை 

எந்ேசவாரு ெரிவர்த்ேலன அல்லது 

ஒப்ெந்ேத்தின் செல்லுெடியாகும் ேன்லமலய 

உச்ெரிக்க விரும்ெவில்லல. 

சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா லமயங்கள், வனஸ்ரீ 

கலடகள், சமாலெல் வனஸ்ரீ யூனிட்கள் மற்றும் 

இசி ஆகியவற்றில் டிஜிட்டல் முலறயில் ெைம் 

வசூலிக்கும் வலகயில் ெவுத் இந்தியன் வங்கி 

தகரைாவின் வனம் மற்றும் வனவிலங்கு 

துலறயுடன் ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

 வனப் சொருட்கலை ெந்லேப்ெடுத்துேல், 

ெல்லுயிர்கலைப் ொதுகாத்ேல் மற்றும் 

நிர்வகித்ேல், வைமான மற்றும் உைர்திறன் 

வாய்ந்ே சுற்றுச்சூழல் அலமப்லெப் 

ொதுகாத்ேல் மற்றும் இப்ெகுதியில் 

ெணிபுரியும் ெழங்குடியினரின் வாழ்க்லகத் 

ேரத்லே உயர்த்துேல் ஆகிய தநாக்கங்களுடன் 

வனஸ்ரீ கலடகள் மற்றும் அலகுகலை 

வனத்துலற அலமத்துள்ைது. 

ஸ்தடட் தெங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் இந்திய 

விமானப்ெலட இலடதய ொதுகாப்பு ெம்ெை 

சோகுப்பு திட்டத்திற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்ேம் நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ைோக எஸ்பிஐ 

சேரிவித்துள்ைது. 

 விமானப்ெலடயின் அலனத்து செயலில்-

கடலம மற்றும் முன்னாள் உறுப்பினர்களும், 

அவர்கைது குடும்ெங்களும், நாட்டின் 

மிகப்செரிய கடன் வழங்குநரிடமிருந்து 

இந்ேத் திட்டத்தின் கீழ் ெல நன்லமகள் 

மற்றும் அம்ெங்களுக்கு 

ேகுதியுலடயவர்கைாக இருப்ொர்கள். 

ெைவீக்க எதிர்ொர்ப்பு ஆய்வுகளின் கை 

ஆய்வுகலை தமற்சகாள்வேற்காக, மும்லெலய 

ேைமாகக் சகாண்ட ஹன்ொ ரிெர்ச் குழுமத்துடன் 

கூட்டாைராகத் தேர்வு செய்யப்ெட்டுள்ைோக 

ரிெர்வ் வங்கி அறிவித்ேது. 
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 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ொர்ொக ஜூலல 

2022 சுற்றுக்கான இரண்டு 

கைக்சகடுப்புகளுக்கான கைப்ெணிகலை 

நடத்துவேற்காக M/s ஹன்ொ ரிெர்ச் குரூப் 

பிலரதவட் லிமிசடட், மும்லெ 

ெணியமர்த்ேப்ெட்டிருப்ெது இப்தொது 

அறியப்ெடுகிறது என்று ரிெர்வ் வங்கி ஒரு 

அறிக்லகயில் சேரிவித்துள்ைது.  

 இது ஜூன் 30, 2022 தேதியிட்ட நுகர்தவார் 

நம்பிக்லகக் கைக்சகடுப்பு (CCS) மற்றும் 

குடும்ெங்களின் ெைவீக்க எதிர்ொர்ப்பு 

கைக்சகடுப்பு (IESH) ஆகியவற்றின் 

சோடக்கத்லே அறிவிக்கும் செய்தி 

சவளியீடுகலைத் சோடர்ந்து வருகிறது. 

எஸ்பிஐ சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் லெெர் 

வால்ட்எட்ஜ் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது, இது 

ேனிநெர்களுக்கான விரிவான இலைய 

காப்பீட்டுத் திட்டமாகும், இது இலைய 

அொயங்கைால் ஏற்ெடும் நிதி இழப்புகளுக்கு 

எதிராக ொதுகாப்லெ வழங்குகிறது. 

 எந்ேசவாரு லெெர் அொயங்களுக்கும் 

ஆைான நெர்கள் ேங்களுக்கும் ேங்கள் 

குடும்ெத்தினருக்கும் இந்ேக் சகாள்லகலய 

வாங்கலாம்.  

 குடும்ெத்தில் சுய, மலனவி மற்றும் 2 ொர்ந்ே 

குழந்லேகள் (18 வயது வலர) அடங்குவர். 

சொதுத்துலற வங்கியான ெஞ்ொப் தநேனல் 

வங்கி (PNB) அேன் முேன்லமத் திட்டமான PNB 

ரக்ஷக் திட்டத்தின் கீழ் இந்திய விமானப் 

ெலடயுடன் (IAF) புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

(MoU) லகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

 இந்ே புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம், ேனிப்ெட்ட 

காப்பீட்டுத் சோலக உட்ெட, IAF 

ெணியாைர்களுக்காக சிறப்ொக 

வடிவலமக்கப்ெட்ட ேயாரிப்புகளுடன், 

நன்லமகளின் பூங்சகாத்லே வழங்குவதில் 

கவனம் செலுத்துகிறது. 

 இந்ேத் திட்டத்தில் ேனிப்ெட்ட விெத்துக் 

காப்பீடு மற்றும் ொதுகாப்புப் ெலடகளில் 

ெணியாற்றும், ஓய்வு செற்ற மற்றும் ெயிற்சி 

செற்றவர்களுக்கு விமான விெத்துக் காப்பீடு 

ஆகியலவ அடங்கும். 

சிட்டி யூனியன் வங்கி (CUB) மற்றும் ஸ்ரீராம் 

சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ஆகியலவ ஸ்ரீராம் 

சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் இன் இன்சூரன்ஸ் 

ேயாரிப்புகலை வழங்குவேற்காக ஒரு 

கார்ப்ெதரட் அலமப்பில் ஒப்ெந்ேம் செய்து 

சகாண்டன. 

 இந்ே ஏற்ொட்டின்ெடி, ஸ்ரீராம் சஜனரல் 

இன்சூரன்ஸ் வங்கி வாடிக்லகயாைர்களுக்கு 

வாகனம், ேனிப்ெட்ட காயம், வீடு மற்றும் 

ெயைக் காப்பீடு உள்ளிட்ட ேனிப்ெட்ட 

காப்பீட்டுத் ேயாரிப்புகலையும், சொத்து, 

கடல் மற்றும் சொறியியல் காப்பீடு தொன்ற 

காப்பீட்டு சொருட்களின் வணிக 

வரிகலையும் வழங்கும். 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) (வங்கிகைால் 

வழங்கப்ெடும் நிதி தெலவகள்) திலெகள், 2016 

மீறல்களுக்கு கடுலமயான அெராேங்கள் 

உள்ைன. 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) (வங்கிகைால் 

வழங்கப்ெடும் நிதி தெலவகள்) திலெகள், 

2016 மீறல்களுக்கு கடுலமயான அெராேங்கள் 

உள்ைன.  

 கார்ப்ெதரட் ஏசஜன்சி அல்லது இன்சூரன்ஸ் 

புதராக்கிங் தெலவகலை வழங்கும் அேன் 

ெணியாைர்கள் எவருக்கும் காப்பீட்டு 

நிறுவனம் ஊக்கத்சோலகயுடன் (ெைம் 

அல்லது ெைமல்லாே) இழப்பீடு 

வழங்கவில்லல என்ெலே ஃசெடரல் வங்கி 

உறுதி செய்யவில்லல. 

யூனியன் தெங்க் ஆஃப் இந்தியா (UBI) சடக் 

மஹிந்திராவுடன் இலைந்து Metaverse Virtual 

Lounge - Uni-verse, & Open Banking Sandbox சூழலல 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 சோடக்கத்தில், வங்கியின் சடொசிட்கள், 

கடன்கள், அரசு உேவித் திட்டங்கள், 

டிஜிட்டல் முயற்சிகள் தொன்றவற்லறப் 

ெற்றிய திலரப்ெடங்கள் மற்றும் ேகவல்கள் 

யூனி-சவர்ொல் வழங்கப்ெடும்.  

 வாடிக்லகயாைர்கள் சிறப்பு வங்கி 

அனுெவத்லேப் செறுவார்கள். 

சவளியுறவு அலமச்ெகம் மற்றும் ஸ்தடட் ொங்க் 

ஆஃப் இந்தியா (SBI) துலை நிறுவனமான 

SBICAP சவன்ச்ெர்ஸ் லிமிசடட் (SVL) 

ஆகியவற்றால் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் (MoU) 

லகசயழுத்ோனது. 
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 இந்தியா-இங்கிலாந்து குதைாெல் 

இன்தனாதவேன் ொர்ட்னர்ஷிப்பின் கீழ் 

சவளிநாட்டு, காமன்சவல்த் மற்றும் 

தமம்ொட்டு அலுவலகம் (எஃப்சிடிஓ) உடன் 

இலைந்து நிறுவ திட்டமிடப்ெட்டுள்ை 

உலகைாவிய கண்டுபிடிப்பு தமம்ொட்டு நிதி 

(ஜிஐபி ஃெண்ட்), இந்தியாவின் உறுதியான 

சுமார் ரூ. TDC நிதி மூலம் 175 தகாடி (£17.5 

மில்லியன்). 

ஓலா லெனான்சியல் ெர்வீெஸ் பிலரதவட் 

லிமிசடட் நிறுவனத்திற்கு இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

(ஆர்பிஐ) ரூ.1.67 தகாடி அெராேம் விதித்துள்ைது.

  

 ெைம் செலுத்துேல் மற்றும் செட்டில்சமன்ட் 

சிஸ்டம்ஸ் ெட்டம், 2007ன் பிரிவு 30ன் கீழ் 

ரிெர்வ் வங்கிக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ை 

அதிகாரங்கலைப் ெயன்ெடுத்துவேன் மூலம் 

இந்ே அெராேம் விதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 வழிகாட்டுேல்களுக்கு இைங்காேேற்காக 

ஏன் அெராேம் விதிக்கக்கூடாது என்ெேற்கான 

காரைத்லேக் காட்ட அறிவுறுத்தும் 

நிறுவனத்திற்கு ஒரு தநாட்டீஸ் 

அனுப்ெப்ெட்டது. 

புதிய தொர்ட்டலுடன் முழுலமயாக 

இலைக்கப்ெட்ட முேல் ேனியார் வங்கிகளில் 

ஒன்றாக, தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி அேன் 

சோழில்நுட்ெ ஒருங்கிலைப்லெ நிலறவு 

செய்வோக அறிவித்துள்ைது. 

 கடன் வழங்குெவரின் அறிக்லகயின்ெடி, 

தகாடக் மஹிந்திரா வங்கியின் 

வாடிக்லகயாைர்கள் இப்தொது தகாடக் சநட் 

தெங்கிங்லகப் ெயன்ெடுத்தி அல்லது ஒரு 

கிலையில் தநரிலடயாக தொர்ட்டலின் இ-

தெ வரிப் ெக்கத்தின் மூலம் ஆன்லலனில் 

ேங்கள் தநரடி வரிகலை செலுத்ேலாம்.  

 அேன் வாடிக்லகயாைர்களுக்கு, இது வரி 

செலுத்தும் நலடமுலறலய விலரவாகவும் 

எளிோகவும் வெதியாகவும் செய்யும். 

கடனளிப்ெவரின் தமாெமான நிதி நிலலலம 

காரைமாக, ரிெர்வ் வங்கி மும்லெலய ேைமாகக் 

சகாண்ட ராய்காட் ெககாரி வங்கிக்கு ெல 

வரம்புகலை விதித்ேது, இதில் ஒரு 

வாடிக்லகயாைருக்கு ரூ. 15,000 ெைம் எடுக்க 

தவண்டும். 

 கூட்டுறவு வங்கியானது ரிெர்வ் வங்கியின் 

முன் அனுமதியின்றி கடன்கலை 

வழங்கதவா, முேலீடு செய்யதவா அல்லது 

புதிய லவப்புகலை எடுக்கதவா இயலாலம 

உட்ெட ெல கட்டுப்ொடுகளுக்கு உட்ெட்டது. 

 அலனத்து தெமிப்பு வங்கி, நடப்பு அல்லது 

பிற கைக்குகளில் ஒரு சடொசிட்டருக்கு 

ரூ.15,000 வலர சமாத்ே இருப்புத் சோலகலய 

எடுக்க அனுமதிக்கப்ெடலாம் என்று ரிெர்வ் 

வங்கி கூறியது. 

எஸ்பிஐ ேனது வாடிக்லகயாைர்களுக்கு 

வாட்ஸ்அப் அடிப்ெலடயிலான வங்கி 

தெலவலய விலரவில் வழங்க உள்ைோக 

சேரிவித்துள்ைது. SBI இன் ேலலவர் திதனஷ் 

காரா சில சில்லலற முயற்சிகலை அறிவிக்கும் 

தொது இலே அறிவித்ோர். 

 கூடுேலாக, கார்ப்ெதரட் வாடிக்லகயாைர்கள் 

மற்றும் ஒருங்கிலைப்ொைர்களுக்கு API 

(அப்ளிதகேன் புதராகிராமிங் 

இன்டர்ஃதெஸ்) வங்கிலய விலரவில் 

அறிமுகப்ெடுத்ே உள்ைோக காரா கூறினார்.  

 ஏபிஐ தெங்கிங் என்ெது இரண்டு அல்லது 

அேற்கு தமற்ெட்ட கணினி நிரல்கள் 

ஒன்லறசயான்று சோடர்புசகாள்வேற்கான 

ஒரு வழியான ஏபிஐகள், வங்கி மற்றும் 

கிலையன்ட் ெர்வர்களுக்கிலடதயயான 

சோடர்புக்கு ெயன்ெடுத்ேப்ெடும் ஒரு 

அலமப்ொகும். 
 

 
IndusInd வங்கியின் வாரியம், நிறுவனத்தின் 

விரிவாக்கத்திற்காக 20,000 தகாடி ரூொய் 

கடலனத் திரட்டும் திட்டத்லே 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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அங்கீகரித்துள்ைது. ஒரு கூட்டத்தில், வங்கியின் 

இயக்குநர்கள் குழு இந்ே முன்சமாழிவுக்கு 

ஒப்புேல் அளித்ேது. 

 திரட்டப்ெட்ட சமாத்ேத் சோலக ரூ. 20,000 

தகாடிக்கு மிகாமல் இருக்க தவண்டும் என்ற 

நிெந்ேலனயின் தெரில், எந்ேசவாரு 

அனுமதிக்கப்ெட்ட முலறயிலும் கடன் 

ெத்திரங்கலை ேனியார் தவலல வாய்ப்பு 

மூலம் வழங்க வாரியம் அங்கீகரித்ேது. 

 மும்லெலய (மகாராஷ்டிரா) 

ேலலலமயிடமாகக் சகாண்ட ஒரு நவீன 

இந்திய வங்கியானது IndusInd Bank Limited 

என்று அலழக்கப்ெடுகிறது 

முந்லேய எட்டு நிதியாண்டுகளில் ரூ. 8.6 லட்ெம் 

தகாடிக்கும் அதிகமான வாராக் கடன்கலை 

வசூலிப்ெதில் ரிெர்வ் வங்கி மற்றும் அரசு 

வங்கிகள் எடுத்ே உறுதியான நடவடிக்லககள். 

 செயல்ெடாே சொத்துக்கள் (NPAs) என்ெது 

வங்கித் துலறயின் இயற்லகயான, 

ொேகமற்றோக இருந்ோலும், 

சோடர்புலடயது என்று நிதித்துலற இலை 

அலமச்ெர் ெகவத் காரத் மக்கைலவயில் 

எழுத்துப்பூர்வமாக ெதிலளித்துள்ைார். 

ஃசெடரல் வங்கியும் மத்திய தநரடி வரிகள் 

வாரியமும் இலைந்து வரி செலுத்துதவார் இ-

ஃலெலிங் தொர்ட்டலின் மின்-ெை வரிச் 

செயல்ொட்லடப் ெயன்ெடுத்ே 

அனுமதிக்கின்றன. வரிகலை யார் 

தவண்டுமானாலும் உடனடியாகச் செலுத்ேலாம். 

 வங்கியின் கிலைகள் மூலம், என்ஆர்ஐக்கள், 

உள்நாட்டு வாடிக்லகயாைர்கள், மற்றும் வரி 

செலுத்தும் குடிமக்கள் எவரும் வரி 

செலுத்தும் வரிகலை உருவாக்கி ெைம் 

செலுத்ேலாம். 

நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் (யுசிபி) நிதி 

உறுதிலய தமம்ெடுத்ே, ரிெர்வ் வங்கி தநரடியான 

நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுலற கட்டலமப்லெ 

உருவாக்க முடிவு செய்துள்ைது. 

 ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துலை கவர்னர் 

என்எஸ் விஸ்வநாேன் ேலலலமயிலான 

நிபுைர்கள் குழு, யுசிபிகலை தமம்ெடுத்ே 

ெல ஆதலாெலனகலை வழங்கியது.  

 மற்ற ெரிந்துலரகளுக்கு தமலதிகமாக, 

வங்கிகளின் லவப்புத்சோலகயின் அைவு 

மற்றும் அலவ செயல்ெடும் ெகுதிகலைப் 

சொறுத்து நான்கு அடுக்கு ஒழுங்குமுலற 

கட்டலமப்லெ குழு ெரிந்துலரத்துள்ைது. 

3 கூட்டுறவு வங்கிகள் ரிெர்வ் வங்கியிடமிருந்து 

கடுலமயான வரம்புகலைப் செற்றுள்ைன. 

ரிெர்வ் வங்கி 3 வங்கிகளின் ெைப்புழக்கச் 

சூழ்நிலலயின் காரைமாக எந்ே வங்கி 

நடவடிக்லகயிலும் ஈடுெடக் கூடாது என்று 

ேலட விதித்துள்ைது. 

 கர்நாடகாவில் அலமந்துள்ை ஸ்ரீ 

மல்லிகார்ஜுன ெட்டான ெககாரி 

வங்கியுடன், இந்ே வங்கிகளில் 

மகாராஷ்டிராலவச் தெர்ந்ே இரண்டு 

வங்கிகளும் அடங்கும்: நாசிக் ஜில்லா கிர்னா 

ெககாரி வங்கி லிமிசடட் மற்றும் ராய்காட் 

ெககாரி வங்கி. 

 ரிெர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்ெடி, இந்ே 

உத்ேரவுகள் மதிப்ொய்வுக்கு உட்ெட்டலவ 

மற்றும் ஆறு மாே காலத்திற்கு 

நலடமுலறயில் இருக்கும். 

ரிெர்வ் வங்கி அேன் எல்லல ோண்டிய கட்டை 

ெலுலகக்காக, திறந்ே, ெைமில்லா 

சகாடுப்ெனவுகள், PayNearby & Fairexpay, 

சகாடுப்ெனவுகலை வழங்குெவர்கள் மற்றும் API 

வங்கி தீர்வுகளுக்கு அனுமதி வழங்கியது. 

 சரகுதலட்டரி ொண்ட்ொக்ஸில் இருந்து 

இரண்டாவது தகாஹார்ட் சவளியீடு குறித்ே 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் (ஆர்பிஐ) 

அறிவிப்பில் எல்லல ோண்டிய 

சகாடுப்ெனவுகள் கவனம் செலுத்துகின்றன.  

 ரிெர்வ் வங்கி தேர்வு கட்டத்தின் ஒரு 

ெகுதியாக இருந்ே எட்டு நிறுவனங்களில் 

நான்லகத் தேர்ந்சேடுத்ேது. 

கனரா வங்கி ேனது சமாலெல் தெங்கிங் 

செயலியான "கனரா ஏஐ1" ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. தெங்கிங் ஆப் அேன் 

வாடிக்லகயாைர்களின் வங்கித் தேலவகலைப் 
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பூர்த்தி செய்ய 250 க்கும் தமற்ெட்ட 

அம்ெங்கலைக் சகாண்ட ஒதர ஒரு தீர்வாக 

இருக்கும். 

 சவவ்தவறு குறிப்பிட்ட தெலவகலைப் 

செறுவேற்கு ெல சமாலெல் ெயன்ொடுகள் 

சிதலாஸில் தவலல செய்யும் தேலவலய 

நீக்குவலே தநாக்கமாகக் சகாண்டது.  

 ெமூகத்தின் ெல பிரிவுகளுக்கு அவர்களின் 

விருப்ெமான சமாழியில் வழங்குவேற்காக 11 

சமாழிகளில் இந்ே ஆப் கிலடக்கிறது 

பிரமல் எண்டர்பிலரெஸ் நிறுவனத்திற்கு 

என்பிஎப்சியாக வணிகத்லே நடத்துவேற்கு 

ரிெர்வ் வங்கி அனுமதி வழங்கியுள்ைது. சொது 

லவப்புத்சோலகலய ஏற்காே என்பிஎஃப்சிலயத் 

சோடங்க உரிமம் தேலவ. 

 சொது மக்களிடம் இருந்து சடொசிட்கலை 

எடுக்காமல் வங்கி ொரா நிதி நிறுவனமாக 

செயல்ெட அனுமதிக்கும் ெதிவு ொன்றிேலழ 

ரிெர்வ் வங்கி நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ைது. 

லடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அறிக்லகயின்ெடி, 

சஹச்டிஎஃப்சி வங்கி, அேன் ோய், அடமானக் 

கடன் வழங்கும் ஹவுசிங் சடவலப்சமண்ட் 

ஃலெனான்ஸ் கார்ப்ெதரேன் (HDFC) உடன் 

இலைந்ே பிறகு, உலகின் முேல் 10 மதிப்புமிக்க 

வங்கிகளில் ஒன்றாக இருக்கும். 

 சஹச்டிஎஃப்சி வங்கி மற்றும் எச்டிஎஃப்சி 

ஆகியவற்றின் ெந்லே மூலேனம் சுமார் 160 

பில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கைாக இருக்கும். 

 HDFC வங்கியானது SBI மற்றும் ICICI 

வங்கியுடன் இலைந்து இந்தியாவில் ஒரு 

அலமப்பு ரீதியாக முக்கியமான வங்கியாகும் 

ஐடிபிஐ வங்கியில் 40 ெேவீேத்திற்கும் அதிகமான 

ெங்குகலை லவத்திருக்க நிதி அல்லாே 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒழுங்குெடுத்ேப்ெடாே 

நிறுவனங்கலை அனுமதிக்கும் லமயத்தின் 

தகாரிக்லகலய இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

ஏற்றுக்சகாண்டோக கூறப்ெடுகிறது. 

 ஒரு ேந்திதராொய விலகல் மூலம், 

அரொங்கமும் எல்ஐசியும் கடனளிப்ெவரின் 

51-74 ெேவீேத்லே விற்க உத்தேசித்துள்ைன.  

 அந்ே நெரின் கூற்றுப்ெடி, லமயத்தின் 

தவண்டுதகாளின் தெரில், ஐடிபிஐ வங்கியின் 

40% க்கும் அதிகமான ெங்குகலை 

செறுவேற்கு, ஒழுங்குெடுத்ேப்ெடாே 

நிறுவனங்கலை அனுமதிக்கும் என்று வங்கி 

கட்டுப்ொட்டாைர் அறிவித்துள்ைார். 

ொட்னாவின் தீேர்கஞ்சில் ெந்ேன் வங்கி ேனது 

முேல் நாைய செட்டிலயத் திறந்ேது. 

வங்கியின்ெடி, இந்ே நாைய செட்டி 

ேனிநெர்கள், MSMEகள் மற்றும் சிறு வணிக 

உரிலமயாைர்களுக்கு உேவும். 

 நாைய செட்டி வங்கி கிலைகளுக்கு 

தெமிப்லெ வழங்கும், இது ொட்னாவின் 

அடிக்கடி ெை ெரிவர்த்ேலனகளிலிருந்தும் 

ெயனலடயும். 

UBI இன் MD & CEO A. மணிதமகலல, யூனியன் 

தெங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்ற சொதுத்துலற 

வங்கிகலை விஞ்சி, சில ஆண்டுகளில் 

மூன்றாவது செரிய சொதுத்துலற வங்கி 

நிலலலய எடுக்க தவண்டும் என்று 

விரும்புகிறார். 

 யூனியன் தெங்க் ஆஃப் இந்தியா வழியில் ஒரு 

வங்கிலய வாங்குவலேக் கருத்தில் 

சகாள்ைலாம்.  

 ஜூன் 7 ஆம் தேதி UBI இன் முேல் செண் 

ேலலவராக ஆன மணிதமகலல, வங்கி இந்ே 

ஆண்டிற்கான ேனது தநாக்கமாக "தரஸ்" 

அலமத்துள்ைோக வலியுறுத்தினார். 

 

Economic News 
 

2015 ஆம் ஆண்டு 'டார்க் ஃலெெர்' வழக்கில், சில 

ேரகர்கள் தேசிய ெங்குச் ெந்லேலய 

சுரண்டுவலேக் கண்ட இந்தியப் ெத்திரங்கள் 

மற்றும் ெரிவர்த்ேலன வாரியம் (செபி) 

கடுலமயான அெராேங்கலை விதித்துள்ைது. 

 ெந்லே கட்டுப்ொட்டாைர் NSE மீது 7 தகாடி 

ரூொயும், முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநரும் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியுமான (CEO) 

சித்ரா ராமகிருஷ்ைாவுக்கு 5 தகாடி ரூொய் 

அெராேம் விதித்துள்ைார். 

நிதி ஆதயாக் மற்றும் TIFAC ஆகியலவ 2026-27 

நிதியாண்டில், மின்ொர இரு ெக்கர வாகனங்கள் 

இந்திய ெந்லேயில் முழுலமயாக 

இலைக்கப்ெடும் என்று ஒரு உற்ொகமான 

கணிப்லெச் செய்ேன. 
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 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெத் 

துலறயானது, 1988 ஆம் ஆண்டில், 

சோழில்நுட்ெ வைர்ச்சிகலை 

முன்னறிவித்ேல், சோழில்நுட்ெப் 

ொலேகலை மதிப்பீடு செய்ேல் மற்றும் 

புதுலமகலை தமம்ெடுத்துேல் ஆகியவற்றின் 

தநாக்கத்துடன் சுயாதீன TIFACஐ நிறுவியது. 

 இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் டூ-வீலர் 

ஊடுருவலல முன்னறிவித்ேல் என்ெது 

அறிக்லகயின் ேலலப்பு. 

BRAP-2020 நிதி அலமச்ெரால் வழங்கப்ெட்டது. 

வணிகச் சீர்திருத்ே செயல்திட்டத்தின் 

செயல்ொட்டின் அறிக்லகயின் 

ெகுப்ொய்வின்ெடி, 7 மாநிலங்கள் சிறந்ே 

ொேலனயாைர்கைாக செயரிடப்ெட்டுள்ைன. 

 ஆந்திரப் பிரதேெம், குஜராத், ஹரியானா, 

கர்நாடகா, ெஞ்ொப், சேலுங்கானா மற்றும் 

ேமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் தகள்விக்குரிய 

மாநிலங்கள் 

உள்நாட்டு மதிப்பீட்டு நிறுவனமான கிரிசில் 

இந்தியாவின் உண்லமயான GDP வைர்ச்சிலய 

FY23ல் (FY 2022-2023) 7.3 ெேவீேமாகக் 

குலறத்துள்ைது. 

 முன்னோக இது 7.8 ெேவீேமாக 

மதிப்பிடப்ெட்டது.  

 எண்சைய் விலல உயர்வு, ஏற்றுமதி தேலவ 

குலறேல் மற்றும் அதிக ெைவீக்கம் 

ஆகியலவ கீழ்தநாக்கிய திருத்ேத்திற்குக் 

காரைம். 

ஏப்ரல் 2022 வசூலான ஜிஎஸ்டி வசூல் ரூ. 1.40 

லட்ெம் தகாடிலயத் ோண்டியேற்கு 

அடுத்ேெடியாக, ஜூன் 2022 இல் சமாத்ே 

ஜிஎஸ்டி வசூல், இரண்டாவது மிக உயர்ந்ே 

வசூலாகும். 

 ஏப்ரல் 2022 ஜிஎஸ்டி வசூலான ரூ. 1,67,540 

தகாடிலயத் சோடர்ந்து ஜூன் 2022 இல் 

சமாத்ே ஜிஎஸ்டி வசூல் 2வது அதிகெட்ெ 

வசூலாகும். 

 ஜூன் 2022 இல் மத்திய மற்றும் 

மாநிலங்களின் சமாத்ே வருவாய் CGSTக்கு 

ரூ.68,394 தகாடியாகவும், எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு 

ரூ.70,141 தகாடியாகவும் இருக்கும். 

காகிே இறக்குமதி கண்காணிப்பு அலமப்பு 

(PIMS) முக்கிய காகிே ேயாரிப்புகளுக்கான 

இறக்குமதி சகாள்லகலய மாற்றுவேன் மூலம் 

சவளிநாட்டு வர்த்ேக இயக்குநரகத்ோல் 

நிறுவப்ெட்டது. 

 ”வணிகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெகத்தின் கூற்றுப்ெடி, புதிய விதி 

அக்தடாெர் 1, 2022 முேல் நலடமுலறக்கு 

வரும்.  

 இருப்பினும், ஆன்லலன் ெதிவு விருப்ெம் 

ஜூலல 15, 2022 முேல் கிலடக்கும் என்று 

அலமச்ெகம் ஒரு அறிக்லகயில் 

அறிவித்துள்ைது. 

தநாமுரா கீழ்தநாக்கி திருத்தியுள்ைது, 2023 இல் 

இந்தியாவின் GDP வைர்ச்சி கணிப்பு 4.7% ஆக 

இருக்கும். முன்னோக இந்ே விகிேம் 5.4% ஆக 

இருந்ேது. 

 ஏற்றுமதிகள் தொராடத் சோடங்கியுள்ைன, 

அதே தநரத்தில் உயர்த்ேப்ெட்ட 

இறக்குமதிகள் மாோந்திர வர்த்ேக 

ெற்றாக்குலறலய ொேலன உச்ெத்திற்கு 

உயர்த்துகின்றன.  

 அதிக ெைவீக்கம், ெைவியல் சகாள்லக 

இறுக்கம், செயலற்ற ேனியார் CAPEX 

வைர்ச்சி, ெக்தி சநருக்கடி மற்றும் 

உலகைாவிய வைர்ச்சி மந்ேநிலல ஆகியலவ 

நடுத்ேர கால ேலலகீழாக உள்ைது. 

ஜூன் மாேத்தில் அகில இந்திய சமாத்ே விலலக் 

குறியீட்டின் (WPI) அடிப்ெலடயில் ஆண்டு 

ெைவீக்க விகிேம் 15.18 ெேவீேமாக உள்ைது. 

 ெமீெத்திய எண்ணிக்லக மூன்று மாே உயரும் 

தொக்லக உயர்த்தியுள்ைது, ஆனால் 

சோடர்ந்து 15 வது மாேமாக இரட்லட 

இலக்கத்தில் உள்ைது.  

 கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் முேல் இந்ே 

எண்ணிக்லக இரட்லட இலக்கத்தில் உள்ைது 

இந்தியாவின் ெரக்கு வர்த்ேக ெற்றாக்குலற ஜூன் 

மாேத்தில் 26.18 பில்லியன் டாலராக 

அதிகரித்துள்ைது. 
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 முந்லேய ொேலன மாோந்திர வர்த்ேகப் 

ெற்றாக்குலற தம மாேத்தில் $24.3 

பில்லியனாக இருந்ேது.  

 கடந்ே மாே வர்த்ேகப் ெற்றாக்குலற ஜூன் 

2021 இல் ெதிவு செய்யப்ெட்ட $9.6 பில்லியன் 

ெற்றாக்குலறலய விட கிட்டத்ேட்ட மூன்று 

மடங்கு அதிகமாக இருந்ேது.  

மாநில மற்றும் மத்திய வரிகள் மற்றும் வரிகள் 

(RoSCTL) ேள்ளுெடிக்கான திட்டத்லே அதே 

விகிேங்களுடன் சோடர அரொங்கம் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

 RoSCTL என்ெது ஒரு நிலலயான மற்றும் 

யூகிக்கக்கூடிய சகாள்லக சூழலல 

நிறுவுவேன் மூலம் ஏற்றுமதிகள் மற்றும் 

தவலலகலை அதிகரிக்க உேவிய வைர்ச்சி 

ொர்ந்ே, முன்தனாக்கி தநாக்கும் திட்டமாகும். 

Morgan Stanley ேனது FY23 உண்லமயான GDP 

விரிவாக்க மதிப்பீட்லட இந்தியாவிற்கான 0.40% 

முேல் 7.2% வலர குலறத்துள்ைது 

 செரும்ொலான ொர்லவயாைர்கள் FY23 GDP 

வைர்ச்சி 7 ெேவீேத்திற்கு தமல் வரும் என்று 

எதிர்ொர்க்கின்றனர்.  

 ரிெர்வ் வங்கியின் மதிப்பீடும் 7.2 ெேவீேமாக 

உள்ைது. 

 உலகைாவிய வைர்ச்சி, 2021 டிெம்ெரில் 

முடிவலடந்ே காலாண்டில் 4.7 

ெேவீேத்திலிருந்து 2022 டிெம்ெரில் 

முடிவலடயும் காலாண்டில் 1.5 ெேவீேமாக 

குலறயும் என்று தமார்கன் ஸ்டான்லி 

கூறினார். 

ெமூகப் ெங்குச் ெந்லேலய உருவாக்குவேற்கான 

ேயாரிப்பில் அரொங்கம் "பூஜ்ஜிய கூப்ென் 

பூஜ்ஜிய முேன்லம கருவிகலை" ெத்திரங்கைாக 

நியமித்துள்ைது. 

 அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ெங்குச் ெந்லேயின் ெமூகப் 

ெங்குச் ெந்லேப் பிரிவில் ெதிவுசெய்யப்ெடும் 

இலாெ தநாக்கற்ற அலமப்பு (NPO) பூஜ்ஜியக் 

கூப்ெலன, பூஜ்ஜிய முேன்லமக் கருவிலய 

வழங்கும்.  

 சவள்ளியன்று சவளியிடப்ெட்ட முலறயான 

அறிவிப்பின்ெடி, இந்திய ெங்குகள் மற்றும் 

ெரிவர்த்ேலன வாரியம் (செபி) இந்ே 

கருவிகளுக்கு சொருந்தும் ெட்டங்கலை 

நிறுவும். 

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி (ADB), இந்தியாவின் GDP 

வைர்ச்சிலய FY23க்கான 7.2 ெேவீேமாகக் 

குலறத்துள்ைது. 

 முன்னோக இது 7.5 ெேவீேமாக 

மதிப்பிடப்ெட்டது.  

 இேற்கிலடயில், மணிலாலவ ேைமாகக் 

சகாண்ட ெலேரப்பு தமம்ொட்டு வங்கி FY24 

வைர்ச்சி முன்னறிவிப்லெ 8 

ெேவீேத்திலிருந்து 7.8 ெேவீேமாகக் 

குலறத்துள்ைது. 

இந்திய வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

கூட்டலமப்பு (FICCI) இந்ே நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாவின் சொருைாோர உற்ெத்தி 

மதிப்பீட்லட 40 அடிப்ெலட புள்ளிகைால் 2022-

23க்கான 7% ஆகக் குலறத்துள்ைது. 

 ஏப்ரல் மாேத்தில், 2022-23 க்கு இந்தியாவின் 

வைர்ச்சி 7.4% என FICCI மதிப்பிட்டிருந்ேது. 

 புவிொர் அரசியல் நிச்ெயமற்ற ேன்லம 

மற்றும் ஆசியாவின் மூன்றாவது செரிய 

சொருைாோரத்தில் அவற்றின் ோக்கம் 

காரைமாக. 

2025 மற்றும் 2030 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் 

உயிரியல் சொருைாோரம் முலறதய $150 

பில்லியன் மற்றும் $300 பில்லியன்கலை எட்டும் 

என்று கணிக்கப்ெட்டுள்ைது. BIRAC இந்திய உயிர் 

சொருைாோர அறிக்லக 2022 ஐ சவளியிட்டது. 

 ெகுப்ொய்வின்ெடி, நாட்டின் உயிரியல் 

சொருைாோரம் 2021 இல் 80 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்கலை எட்டியது, இது 2020 

இல் 70.2 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கலை 

விட 14.1% அதிகரிப்லெக் குறிக்கிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 80.12 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்கலை உயிரியல் 

சொருைாோரத்தில் தெர்க்கும், இது தினெரி 

219 மில்லியன் டாலர்கலை உற்ெத்தி செய்யும் 

என்று கூறியது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) ெமீெத்திய ேரவுகள், 

ஜூலல 15 இறுதி வாரத்தில், இந்தியாவின் 

அந்நியச் செலாவணி லகயிருப்பு $7.5 பில்லியன் 

குலறந்துள்ைது என்ெலேக் காட்டுகிறது. 
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 20 மாேங்களில் அல்லது நவம்ெர் 6, 2020 இல் 

இருந்து லகயிருப்பு 568 பில்லியன் டாலராக 

இருந்ேதில் இருந்து மிகக் குலறந்ே 

அைவிற்குக் குலறந்துள்ைது.  

 வாரத்தில் 6.5 பில்லியன் டாலர்கள் குலறந்ே 

சவளிநாட்டு நாையச் சொத்துக்கதை இந்ே 

குலறப்புக்கு முக்கிய காரைம் என்று 

அறிக்லக காட்டுகிறது. அந்நிய செலாவணி 

லகயிருப்பு. 

கிழக்கு சஜருெதலமில் உள்ை UNRWA 

ேலலலமயகத்தில் லகசயாப்ெமிடும் 

நிகழ்ச்சியில், ஐக்கிய நாடுகளின் ொலஸ்தீன 

அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் நிவாரை 

மற்றும் ெணி முகலமக்கு இந்தியா 2.5 மில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்கலை வழங்கியது. 

 ொலஸ்தீன அகதிகள் ொர்ொக இந்தியா 

தமற்சகாண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு கரீம் 

அமீர் ொராட்டு சேரிவித்ோர்.  

 இந்ே விழாவில் சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின் 

தமற்கு ஆசியா மற்றும் வட 

ஆப்பிரிக்காவுக்கான துலைச் செயலாைர் 

ஹரிஷ் குமாரும் கலந்து சகாண்டார். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் மணிப்பூரின் சுருக்கமான 

நவீன வரலாற்லறயும் சில முக்கியமான 

உண்லமகலையும் தெர்த்துள்தைாம். 

 மணிப்பூர் வடகிழக்கு இந்தியாவின் ஒரு 

மாநிலம் மற்றும் ஏழு ெதகாேரிகளில் 

ஒன்றாகும் 
 

 
 மாநில மக்கள் சோலகயில் 41% 

ெழங்குடியினரால் அலமக்கப்ெட்டுள்ைது.  

 மணிப்பூரில் வாழும் மக்கள் கிறிஸ்துவம், 

இஸ்லாம், செௌத்ேம், தஜ, மற்றும் செரும் 

ெகுதியினர் இந்து மேத்லேப் 

பின்ெற்றுகின்றனர். 

21-22 நிதியாண்டில் இந்தியா அதிகெட்ெமாக 

ஆண்டுக்கு 85 பில்லியன் டாலர் FDI ஐப் 

செற்றது. உற்ெத்தித் துலறயில் அன்னிய தநரடி 

முேலீட்டுக்கு விருப்ெமான நாடாக இந்தியா 

தவகமாக வைர்ந்து வருகிறது 

 முந்லேய நிதியாண்டு 2020-21 உடன் 

ஒப்பிடும்தொது, உற்ெத்தித் துலறகளில் 

அன்னிய தநரடி முேலீடு 2021-22 

நிதியாண்டில் ($ 21.34 பில்லியன்) 76% 

அதிகரித்துள்ைது. 

 FDI என்ெது சொருைாோர வைர்ச்சிக்கு ஒரு 

முக்கிய உந்துேலாக உள்ைது 

 

Defence News 
 

இந்திய ராணுவம் மற்றும் டிஏடி இலடதயயான 

4வது சிசனர்ஜி மாநாடு புதுதில்லியில் 

நலடசெற்றது. இந்திய ராணுவத்தின் மூத்ே 

ேைெதிகள் மற்றும் டிஏடி ஒரு நாள் கூட்டத்தில் 

கலந்து சகாண்டனர். 

 அக்னிொத் திட்டம் மற்றும் 

அக்னிவீரர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் 

சகாடுப்ெனவுகளுக்கான முலறலய 

உடனடியாக செயல்ெடுத்துவேற்கான 

காலக்சகடு ெற்றிய விவாேங்கள் மாநாட்டின் 

முக்கிய நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்ேன. 

ஆஸ்திதரலிய மற்றும் இந்தியப் ெலடகளுக்கு 

இலடயிலான ஒன்ெோவது ராணுவம் முேல் 

ராணுவப் ெணியாைர் வலரயிலான 

தெச்சுவார்த்லே, தமம்ெட்ட ொதுகாப்பு 

ஒத்துலழப்பு மற்றும் கூட்டு ராணுவப் 

ெயிற்சிக்கான ொலல வலரெடத்லே 

உருவாக்குவலே லமயமாகக் சகாண்டது. 

 இந்திய ராணுவ அகாடமி (ஐஎம்ஏ) என்ெது 

விவாேங்களின் இடமாகும், அங்கு இரு 

ேரப்பினரும் ொதுகாப்பு ஒத்துலழப்லெ 

தமம்ெடுத்துவேற்கான 

முன்முயற்சிகளுக்கான ொலல வலரெடத்லே 

ஆய்வு செய்ேனர் என்று இராணுவம் 

சேரிவித்துள்ைது. 

 ஆஸ்திதரலியாவின் இந்தோ-ெசிபிக் 

எண்சடவர் ெயிற்சி மற்றும் பிட்ச் பிைாக் 

உடற்ெயிற்சி ஆகியவற்றிலும் இந்தியா 

ெங்தகற்கும். 
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ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்டு 

அலமப்பின் அபியாஸ் அதிதவக 

செலவழிக்கக்கூடிய வான்வழி இலக்கு (HEAT), 

இது ஏவுகலை அலமப்புகளின் தொேலனக்கான 

இலக்காக உருவாக்கப்ெட்டது. 

 ஏதராநாட்டிக்கல் சடவலப்சமன்ட் 

எஸ்டாப்லிஷ்சமன்ட் (ஏடிஇ), 

செங்களூருவில் உள்ை டிஆர்டிஓ பிரிவு, 

அெயாலஸ உருவாக்கியது. 

இந்திய ராணுவத்தின் ொலலவனப் ெலட 

தஜாத்பூரில் (ராஜஸ்ோன்) எல்லல மற்றும் 

கடதலாரப் ொதுகாப்பின் அம்ெங்களில் “சுரக்ஷா 

மந்ேன் 2022” ஐ ஏற்ொடு செய்ேது. 

 கலந்துலரயாடல்களின் தொது, ெர்வதேெ 

எல்லல (IB) மற்றும் கடதலாரத் துலறகளில் 

ஒட்டுசமாத்ே ொதுகாப்லெ தமம்ெடுத்தும் 

வலகயில் இயங்குேன்லம, செயல்ொட்டு 

ஒருங்கிலைப்பு மற்றும் ேைவாடங்கள் 

ஆகியவற்றின் அம்ெங்கள் ெலலவ 

செய்யப்ெட்டன. 

 ொதுகாப்புப் ெலடகளுக்கிலடதய அதிக 

அைவில் இயங்கக்கூடிய ேன்லம மற்றும் 

கூட்டுத்ேன்லமலய அலடவேற்காக ஒரு 

கூட்டுப் ெயிற்சி காலண்டர் 

உருவாக்கப்ெட்டது. 

ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்டு 

அலமப்பு (டிஆர்டிஓ) கர்நாடகாவில் உள்ை 

ஏதராநாட்டிகல் சடஸ்ட் தரஞ்சில் இருந்து 

ேன்னாட்சி ெறக்கும் விங் சோழில்நுட்ெ 

சடமான்ஸ்ட்தரட்டரின் முேல் விமானத்லே 

சவற்றிகரமாக நடத்தியது 

 விமானம் முழு ேன்னாட்சி முலறயில் 

இயக்கப்ெட்டது.  

 விமானம் புறப்ெடுேல், வழிப் புள்ளி 

வழிசெலுத்ேல் மற்றும் சமன்லமயான டச் 

டவுன் உட்ெட ெரியான விமானத்லே 

சவளிப்ெடுத்தியது. 

IAF ேந்லே மற்றும் மகள் தஜாடி, ெறக்கும் 

அதிகாரி அனன்யா ேர்மா மற்றும் ஏர் கமதடார் 

ெஞ்ெய் ெர்மா ஆகிதயார் ஒதர சஜட் அலமப்பில் 

ெறந்து விமான வரலாற்லற உருவாக்கினர். 

 விமானப்ெலட நிலலயத்தில், பிோர், ஹாக்-

132 அட்வான்ஸ்டு சஜட் டிசரய்னர்ஸ் 

(ஏதஜடி) அலமப்பில் அவர்கள் ெறந்ேனர். 

 IAF இன் முேல் செண் தொர் விமானிகள் 2016 

இல் ெணியில் தெர்ந்ேதொது, ேனது 

நீண்டகால இலக்கு இறுதியாக ெறக்கக்கூடும் 

என்ெலே அனன்யா உைர்ந்ோர், என்றார். 

DGDE ஆனது செயற்லக நுண்ைறிவு 

அடிப்ெலடயிலான மாற்றம் கண்டறிேல் 

சமன்சொருலை உருவாக்கியுள்ைது, இது 

அங்கீகரிக்கப்ெடாே கட்டுமானங்கள் மற்றும் 

ஆக்கிரமிப்புகலை ோனாகதவ கண்டறிய 

முடியும் 

 திறலமயான நில தமலாண்லம மற்றும் 

நகர்ப்புற திட்டமிடல் ஆகியவற்றிற்காக, 

செயற்லகக்தகாள் புலகப்ெடம் எடுத்ேல், 

ட்தரான் இதமஜிங் மற்றும் புவியியல் 

கருவிகள் உள்ளிட்ட மிக ெமீெத்திய 

கைக்சகடுப்பு சோழில்நுட்ெத்லே 

நிறுவனம் ெயன்ெடுத்துகிறது. 

 ேற்தொது, சமன்சொருைானது தேசிய 

சோலலநிலல உைர்திறன் லமயத்திலிருந்து 

(NRSC) ெயிற்சியளிக்கப்ெட்ட சமன்சொருள் 

மற்றும் கார்தடாொட்-3 ெடங்கலைப் 

ெயன்ெடுத்துகிறது. 

கிழக்கு கடற்ெலட கட்டலை லவஸ் அட்மிரல் 

பிஸ்வஜித் ோஸ்குப்ோ முன்னிலலயில், இந்திய 

கடற்ெலட விமானப்ெலட 324 

விொகப்ெட்டினத்தில் உள்ை ஐஎன்எஸ் 

சடகாவில் இந்திய கடற்ெலடயில் 

இலைக்கப்ெட்டது. 

 ஸ்க்வாட்ரான் என்ெது கிழக்குக் கடற்ெரப்பில் 

உள்ை முேல் கடற்ெலடப் ெலடப்பிரிவு 

ஆகும், அலவ உள்நாட்டில் 

வடிவலமக்கப்ெட்ட மற்றும் 

கட்டலமக்கப்ெட்ட சஹலிகாப்டர்கலைப் 

ெயன்ெடுத்துகின்றன, தமம்ெட்ட இலகுரக 

சஹலிகாப்டர் (ALH) MK III (MR). 

ொதுகாப்பு அலமச்ெகம், GoI, சவளிநாடுகளில் 

ராணுவ ேைவாடங்கலை வாங்குவேற்கு நிதி 

உேவி வழங்க மூன்று ேனியார் துலற 

வங்கிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியது. 
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 இந்ே வங்கிகளில் ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஆக்சிஸ் 

வங்கி மற்றும் சஹச்டிஎஃப்சி வங்கி 

லிமிசடட் ஆகியலவ அடங்கும்.  

 கடனுக்கான கடிேங்கலை வழங்குேல் 

மற்றும் சவளிநாடுகளில் வாங்குவேற்கு 

அலமச்ெகத்திற்கு தநரடி வங்கி 

ெரிமாற்றங்கள் தொன்ற தெலவகளுக்கு, 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சொதுத்துலற வங்கிகள் 

மட்டுதம இதுவலர ெயன்ெடுத்ேப்ெட்டு 

வருகின்றன. 

ொதுகாப்பு அலமச்ெகத்தின் ொதுகாப்பு 

உற்ெத்தித் துலற, புதுதில்லியில் முேன்முேலில் 

ொதுகாப்பு கருத்ேரங்கம் மற்றும் கண்காட்சிலய 

நடத்ேவுள்ைது. 

 இந்ே நிகழ்வில் தெலவகள், ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்கள், சோழில்துலற, ஸ்டார்ட்-

அப்கள் மற்றும் சோழில்முலனதவார் 

ஆகிதயாரால் உருவாக்கப்ெட்ட மிகவும் 

புதுலமயான AI-செயல்ெடுத்ேப்ெட்ட 

ேயாரிப்புகளின் ஆர்ப்ொட்டம் அடங்கும். 

ொதுகாப்பு அலமச்ெகம் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் 

35,000 தகாடி ரூொய் ஏற்றுமதிலய உள்ைடக்கிய 

ொதுகாப்பு உற்ெத்தியில் ரூ.1.75 லட்ெம் 

தகாடிக்கு இலக்கு நிர்ையித்துள்ைது என்று 

ராஜ்நாத் சிங் அறிவித்ோர். 

 70 முேல் 80 ெேவீேம் வலரயிலான 

ெங்களிப்லெக் சகாண்ட ொதுகாப்பு 

சொதுத்துலற நிறுவனங்கள் இந்ே இலக்லக 

அலடவதில் குறிப்பிடத்ேக்க ெங்லக 

வகிக்கும் என்று அவர் உறுதியளித்ோர்.  

 "ொதுகாப்பில் ஆத்மநிர்ெர்ோ" 

அலடவேற்கான அரொங்கத்தின் 

நடவடிக்லககள் சுமூகமாக 

தமற்சகாள்ைப்ெடுவலேப் ொர்க்குமாறு 

DPSU-களின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற 

இயக்குநர்கலை (NODs) அலமச்ெர் 

வலியுறுத்தினார். 

மத்திய ொதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் 

நான்காவது P17A திருட்டு தொர் கப்ெலான 

‘துனகிரி’லய சகால்கத்ோவில் உள்ை ஹூக்ளி 

ஆற்றில் செலுத்தினார். 

 ப்ராசஜக்ட் 17A தொர்க்கப்ெல் கார்டன் ரீச் 

ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிசடட் மூலம் 

கட்டப்ெட்டது.  

 P-17A கிைாஸ் என்ெது P-17 ஷிவாலிக் 

கிைாலஸத் சோடர்ந்து தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட 

திருட்டுத்ேனமான அம்ெங்கள் மற்றும் 

தமம்ெட்ட ஆயுேங்கலைக் சகாண்டது. 

52வது பிஜிபி-பிஎஸ்எஃப் லடரக்டர் சஜனரல் 

நிலல எல்லல மாநாட்டின் முேல் நாைன்று, டிஜி, 

BSF ெங்கஜ் சிங் ேலலலமயிலான இந்திய 

பிரதிநிதிகள் டாக்காலவ வந்ேலடந்ேனர் 

 முேல் நாளில், எல்லல தமலாண்லம, 

தொலேப்சொருள் கடத்ேல், ஆயுேங்கள் 

மற்றும் சவடிமருந்துகள் கடத்ேல், செண்கள் 

மற்றும் குழந்லேகள் கடத்ேல், ெர்வதேெ 

எல்லலயில் இருந்து 150 சகஜங்களுக்குள் 

உள்ை பிற தமம்ொட்டு முயற்சிகள் 

உள்ளிட்ட ெல்தவறு ேலலப்புகளில் 

விவாதிக்கப்ெட்டது. 

 இரு நாடுகளும் BGB மற்றும் BSF இலடதய 

நம்பிக்லகலய அதிகரிப்ெேற்கும் ஏற்கனதவ 

இருக்கும் இருேரப்பு உறவுகலை தமலும் 

வலுப்ெடுத்துவேற்கும் வழிகள் ெற்றி 

தெசினர். 

உயரமான தொர் மற்றும் உயிர்வாழும் 

நுட்ெங்களில் ேனது துருப்புக்கலைப் 

ெயிற்றுவிக்கும் ெணியின் ஒரு ெகுதியாக, ITBP 

வடகிழக்கில் ேனது முேல் மலலப் தொர் ெயிற்சி 

வெதிலய நிறுவியுள்ைது. 

 1973-74 இல் தஜாஷிமத்திற்கு அருகிலுள்ை 

அவுலியில் திறக்கப்ெட்ட மலலதயறுேல் 

மற்றும் ெனிச்ெறுக்கு நிறுவனம் (எம்&எஸ்ஐ) 

நிறுவப்ெட்ட அேன் வலகயான முேல் 

நிறுவனமான 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்ே 

வெதி கட்டப்ெட்டது. 

ஐஎன்எஸ் சிந்துத்வாஜ் தேெத்திற்கு 35 வருட 

புகழ்செற்ற தெலவக்குப் பிறகு ெணிநீக்கம் 

செய்யப்ெட்டுள்ைது 
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 விழாவிற்கு பிரேம விருந்தினராக கிழக்கு 

கடற்ெலட ேைெதியின் துலை ஏடிஎம் 

பிஸ்வஜித் ோஸ்குப்ோ சகாடி அதிகாரி 

கலந்து சகாண்டார்.  

 நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் முகடு ஒரு ொம்ெல் நிற 

செவிலியர் சுறாலவ சித்ேரிக்கிறது மற்றும் 

செயரின் அர்த்ேம் கடலில் சகாடிலய 

ோங்குெவர். 

அந்ேமான் கடலில் ஜப்ொன் கடல்ொர் 

ேற்காப்புப் ெலடக்கும் இந்திய கடற்ெலடக்கும் 

இலடதய கடல்ொர் கூட்டாண்லம ெயிற்சி (MPX) 

நடத்ேப்ெட்டது. 

 என்.எஸ்.சுகன்யா, ஒரு கடல் தராந்துக் 

கப்ெலும், தஜ.எஸ். ொமிோதர, முரெதம 

கிைாஸ் அழிப்ொைரும், செயல்ொட்டுத் 

சோடர்புகளின் ஒரு ெகுதியாக கடல்ொர் 

நடவடிக்லககள், விமானச் செயல்ொடுகள் 

மற்றும் ேந்திதராொய சூழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட 

ெல்தவறு ெயிற்சிகலை தமற்சகாண்டனர். 

 இரு நாடுகளும் இந்தியப் செருங்கடல் 

ெகுதியில் (IOR) கடல்ொர் கூட்டலமப்லெ 

வலுப்ெடுத்தும் தநாக்கில் வழக்கமான 

ெயிற்சிகலை தமற்சகாண்டு வருகின்றன. 

ராணுவத்தினரிலடதய ஒருங்கிலைப்லெ 

தமம்ெடுத்துவேற்காக, மூன்று ெலடகளின் 

ஒருங்கிலைந்ே திதயட்டர் கட்டலைகலை 

உருவாக்குவோக ொதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் 

சிங் அறிவித்ோர். 

 ொதுகாப்பு உெகரைங்கலை ஏற்றுமதி 

செய்யும் உலகின் முேன்லமயான 

இறக்குமதியாைராக இந்தியா தவகமாக மாறி 

வருகிறது.  

 இந்ே நகரில் ஜம்மு & காஷ்மீர் மக்கள் மன்றம் 

நடத்திய இந்திய ஆயுேப்ெலட 

தியாகிகளுக்கு மரியாலே செலுத்தும் 

விழாவில் ொதுகாப்பு அலமச்ெர் 

உலரயாற்றினார். 

டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் உள்நாட்டில் 

உருவாக்கப்ெட்ட QRFVலய இந்திய 

ராணுவத்திற்கு சவற்றிகரமாக வழங்கியது. 

இந்திய ராணுவத்திற்கு QRFV-Med வாகனங்கலை 

வழங்குவேற்கான ஒப்ெந்ேம் சவற்றிகரமாக 

முடிக்கப்ெட்டது. 

 இந்ே கவெ வாகனங்கள் அலனத்து வானிலல 

மற்றும் நிலப்ெரப்பு சூழ்நிலலகளிலும் 

தொராடும் நாட்டின் ொதுகாப்ொைரின் 

திறலன அதிகரிக்கும் மற்றும் நகரும் தொது 

ொதுகாப்லெ வழங்கும். 

மத்திய ரிெர்வ் தொலீஸ் ெலட (CRPF), ஜூலல 27, 

2022 அன்று ேனது 84வது எழுச்சி நாள் 

சகாண்டாடப்ெட்டது 

 தேெத்தின் ஒற்றுலம, ஒருலமப்ொடு மற்றும் 

இலறயாண்லமலய நிலலநிறுத்துவதில் 

ெலடயின் மகத்ோன மற்றும் இலையற்ற 

ெங்களிப்லெ இந்ே நாள் சகாண்டாடுகிறது.  

 CRPF என்ெது இந்தியாவின் மிகப்செரிய 

மத்திய ஆயுேக் காவல் ெலடயாகும், இது 

உள்துலற அலமச்ெகத்தின் (MHA) 

அதிகாரத்தின் கீழ் செயல்ெடுகிறது. 

சோழில்நுட்ெ கண்டுபிடிப்புகளுக்கான 

ொதுகாப்பு அலமச்ெகத்தின் லமயமாக 

விவரிக்கப்ெடும் iDEX எனப்ெடும் ஒரு முயற்சி, 

ஏப்ரல் 2018 இல் பிரேமர் நதரந்திர தமாடியால் 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்டது. 

 iDEX இன் தநாக்கம் ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு 

ொதுகாப்பு மற்றும் விண்சவளி 

சோழில்நுட்ெத் துலறகளில் இலை 

உருவாக்கம் மற்றும் இலை வைர்ச்சிக்கான 

இடத்லே வழங்குவேன் மூலம் அவர்களுக்கு 

ஆேரவளிப்ெோகும். 
 

 
 ொதுகாப்புத் துலறயில் இரண்டு செரிய 

DPSUகள், ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிசடட் (HAL) மற்றும் ொரத் 
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எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் (BEL), அேன் 

நிறுவன உறுப்பினர்கள். 

சூயஸ் கால்வாய் சொருைாோர மண்டலத்தில் 

ெசுலம லஹட்ரஜன் சோழிற்ொலல அலமக்க 

எகிப்தும் இந்திய நிறுவனமும் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

 இந்திய ரீநியூ ெவர் பிலரதவட் லிமிசடட் 

(RENE.BO) ஆண்டுக்கு 20,000 டன் ெச்லெ 

லஹட்ரஜலன உருவாக்கும் வெதிலய 

உருவாக்க $8 பில்லியன் முேலீடு செய்யும் 

என்று புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் கூறுகிறது. 

கடற்ெலடயின் சொந்ே கடற்ெலட 

வடிவலமப்பு இயக்குநரகத்ோல் 

உருவாக்கப்ெட்ட உள்நாட்டு விமானம் ோங்கி 

கப்ெலான விக்ராந்த், சகாச்சி கப்ெல் கட்டும் 

ேைத்ோல் கடற்ெலடக்கு வழங்கப்ெட்டது 

 இது 1971 தொரில் முக்கியமான 

ெங்தகற்ொைராக இருந்ே இந்தியாவின் முேல் 

விமானம் ோங்கி கப்ெலான இந்திய 

கடற்ெலடக் கப்ெல் (INS) விக்ராந்த் என்ற 

செயலரக் சகாண்டுள்ைது.  

 262 மீட்டர் நீைமுள்ை தகரியர் அேன் 

முன்தனாடிலயக் காட்டிலும் கணிெமாக 

செரியது மற்றும் நவீனமானது. சுமார் 45,000 

டன்கள் இடமாற்றம். 

சகாச்சி ெர்வதேெ விமான நிலலயத்தில், 

அசமரிக்க கடற்ெலட இரண்டு MH-60 R 

ெல்தநாக்கு சஹலிகாப்டர்கலை இந்திய 

கடற்ெலடக்கு வழங்கியது. அலனத்து 24 MH 60R 

சஹலிகாப்டர்களும் 2025 இறுதிக்குள் 

வழங்கப்ெடும். 

 அேன் சவளிநாட்டு இராணுவ விற்ெலன 

(FMS) திட்டத்தின் கீழ், அசமரிக்க 

சவளியுறவுத்துலற 24 MH-60R மல்டி-மிேன் 

சஹலிகாப்டர்கலை இந்தியாவிற்கு 

விற்ெலன செய்ய அங்கீகாரம் அளித்துள்ைது. 

ொத்தியம் சுமார் 2.6 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர்கள். 

 2021 ஆம் ஆண்டில், முேல் மூன்று MH 60 

‘தராமிதயா’ சஹலிகாப்டர்கலை அசமரிக்கா 

செற்றது, அலவ இப்தொது இந்திய 

கடற்ெலடயின் ெணியாைர்களுக்கு கல்வி 

கற்ெேற்குப் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகின்றன. 

 

Appointments News 
 

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்ெதரேனின் நிதித்துலற 

இயக்குனர் ெந்தீப் குமார் குப்ோ, இந்தியாவின் 

மிகப்செரிய எரிவாயு ெயன்ொட்டு நிறுவனமான 

சகயில் (இந்தியா) லிமிசடட் ேலலவராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 அவர் ஆகஸ்ட் 31 அன்று ஓய்வு செறவுள்ை 

மதனாஜ் சஜயினுக்குப் ெதிலாக 

நியமிக்கப்ெடுவார்.  

 PESB ெரிந்துலரலய பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

ேலலலமயிலான அலமச்ெரலவயின் 

நியமனக் குழு (ACC) ெரிசீலிக்கும். சிவிசி 

மற்றும் சிபிஐ. 

அட்டர்னி சஜனரல் (ஏ-ஜி), தக.தக. 

தவணுதகாொல் நாட்டின் உயர்மட்ட ெட்ட 

அதிகாரியாக மூன்று மாே காலத்திற்கு மீண்டும் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 திரு. தவணுதகாொல் அவர்களின் 

ேற்தொலேய ஓராண்டு ெேவிக்காலம் ஜூன் 

30 ஆம் தேதியுடன் முடிவலடகிறது, 

அரொங்கத்தின் தகாரிக்லகலயத் சோடர்ந்து 

ஒரு குறுகிய ெேவிக்காலத்திற்கு 

ஒப்புக்சகாண்டார்.  

 "ேனிப்ெட்ட காரைங்களுக்காக" அவர் 

முேலில் அரசியலலமப்பு ெேவியில் சோடர 

விரும்ெவில்லல என்று தமதல 

குறிப்பிடப்ெட்ட ஆோரங்கள் சேரிவித்ேன. 

நிதி நடவடிக்லக ெணிக்குழுவின் (FATF) 

ேலலவராக சிங்கப்பூலரச் தெர்ந்ே டி.ராஜா குமார் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 இதுவலர அப்ெேவியில் இருந்ே மார்கஸ் 

பிதையருக்குப் ெதிலாக குமார் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார், தமலும் அடுத்ே 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அவரது தெலவயில் 

இருந்து விடுெடுவார். 

இந்திய அணியின் முன்னாள் ெயிற்சியாைரும் 

கிரிக்சகட் வீரருமான ரவி ொஸ்திரி 

ஃதென்தகாட், தநரடி உள்ைடக்கம், 
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விலையாட்டு புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் இ-

காமர்ஸ் ெந்லேக்கான புதிய பிராண்ட் தூேராக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 இந்தியாவின் தமற்கிந்தியத் தீவுகள் 

சுற்றுப்ெயைம் மற்றும் ECB இன் தி 

ஹன்ட்ரட் ஆகியவற்றுக்கான பிரத்தயக 

உரிலமகளுடன் FanCode சில சிறந்ே 

கிரிக்சகட் நடவடிக்லககலை நடத்ே உள்ைது;  

 மற்றும் ொஸ்திரி இந்ே சொத்துக்களுக்கான 

வரவிருக்கும் பிரச்ொரங்கலை முன்னின்று 

நடத்துவேன் மூலம் ஃதென்தகாடின் 'ரசிகர்-

முேல்' முன்சமாழிலவ சவளிப்ெடுத்துவார். 

அவிவா இந்தியா ேலலலமச் செயல் அதிகாரி 

மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக அசித் ராத்லே 

நியமித்துள்ைது. 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

சோழிலல விட்டு சவளிதயறும் அமித் 

மாலிக்கிற்குப் பிறகு ராத் ெேவிதயற்ொர். 

 இந்ே நியமனம் ஜூலல 11 முேல் அமலுக்கு 

வரும்.  

 ேற்தொது ப்ருசடன்ஷியல் மியான்மர் 

லலஃப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியான ராத், 

இந்தியா மற்றும் மியான்மரில் 22 வருட 

வங்கி மற்றும் காப்பீட்டு அனுெவத்துடன் 

வருகிறார். 

இந்தியாவின் சலப்டினன்ட் சஜனரல் தமாகன் 

சுப்ரமணியன், சேற்கு சூடானில் உள்ை ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலெயின் (UNMISS) ெலடத் ேைெதியாக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 அவர் இந்தியாவின் சலப்டினன்ட் சஜனரல் 

லேதலஷ் திலனகருக்குப் பிறகு 

ெேவிதயற்றார். ஐக்கிய நாடுகள் ெலெயின் 

சொதுச்செயலாைர் அன்தடானிதயா 

குட்டசரஸ் ஜூலல 5 அன்று நியமனத்லே 

அறிவித்ோர். 

 73 நாடுகலைச் தெர்ந்ே சொதுமக்கள், 

சொலிஸ் மற்றும் இராணுவ வீரர்கள் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலெயின் ொதுகாப்புச் ெலெயின் 

கட்டலையின் கீழ் ெல கடலமகலைச் 

செய்கிறார்கள். 

ஜாேவ்பூர் ெல்கலலக்கழக துலைதவந்ேரான 

சுரஞ்ென் ோஸ் இந்தியப் ெல்கலலக்கழகங்களின் 

ெங்கத்தின் (AIU) ேலலவராக நியமிக்கப்ெட்டார். 

 அவரது ெேவிக்காலம் ஜூலல 1-ம் தேதி 

முேல் ஓராண்டுக்கு இருக்கும் 

 புகழ்செற்ற வரலாற்றாசிரியரான ோஸ், ஒரு 

வருடத்திற்கு முன்பு AIU இன் துலைத் 

ேலலவராக நியமிக்கப்ெட்டார். 

TVS ெப்லை செயின் சொல்யூேன்ஸின் செயல் 

துலைத் ேலலவர் ஆர்.திதனஷ், 2022-23 

ஆண்டுகளுக்கான இந்திய சோழில்துலறயின் 

ேலலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 அவர் முன்பு லாஜிஸ்டிக்ஸ் தேசிய குழுக்கள், 

CII குடும்ெ வணிக சநட்சவார்க் இந்திய 

அத்தியாய கவுன்சில், CII ேமிழ்நாடு மாநில 

கவுன்சில் மற்றும் CII இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆதலாெலனக் குழுவின் 

ேலலவராக ெணியாற்றினார். 

மூத்ே அதிகாரி ஆர்.தக.குப்ோ, துலைத் தேர்ேல் 

ஆலையராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைோக, 

ெணியாைர் அலமச்ெகம் பிறப்பித்ே உத்ேரவில் 

சேரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 டி ஸ்ரீகாந்துக்கு ெதிலாக அவர் வருகிறார்.  

 மத்திய செயலகப் ெணி (சிஎஸ்எஸ்) 

அதிகாரியான குப்ோ, அடுத்ே ஆண்டு 

பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி வலர, துலைத் தேர்ேல் 

ஆலையராக (இலைச் செயலாைர் நிலல) 

ெணியாற்றுவார். 

ஸ்செயினின் அல்வாதரா லாரிதயா புதிய 

ேலலவராக விவொய தமம்ொட்டுக்கான 

ெர்வதேெ நிதியத்தின் (IFAD) ஆளும் குழு 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 லாரிதயா 1 அக்தடாெர் 2022 அன்று 

ெேவிதயற்ொர் மற்றும் நான்கு ஆண்டுகள் 

ெேவியில் இருப்ொர்.  

 அவர் 2017 முேல் அலமப்லெ வழிநடத்தி 

வரும் கில்ெர்ட் ஹூங்தொவுக்குப் பின் 

வருவார். 

தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிசடட்டின் ேலலவர் 

மற்றும் நிர்வாக இயக்குனராக (சிஎம்டி) 

பிரதஜஷ் குமார் உொத்யாலய நியமிக்க 

அலமச்ெரலவயின் நியமனக் குழு (ஏசிசி) 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 
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 உொத்யாய் ெேவிக்கு சொறுப்தெற்ற 

நாளிலிருந்து ஐந்ோண்டு காலத்திற்கு அல்லது 

மறு உத்ேரவு வரும் வலர, எது 

முன்னோகதவா அந்ே ெேவிக்கு 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

தேசிய அதிதவக ரயில் கார்ப்ெதரேன் லிமிசடட் 

(NHSRCL) நிர்வாக இயக்குநராக ராதஜந்திர 

பிரொத் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 அவர் நவம்ெர் 2017 முேல் NHSRCL உடன் 

திட்ட இயக்குனராக ெணிபுரிகிறார் மற்றும் 

புல்லட் ரயில் திட்டம் என்று பிரெலமாக 

அறியப்ெடும் மும்லெ அகமோொத் 

அதிதவக ரயில் திட்டத்தின் சிவில் 

இன்ஜினியரிங் ெணிகளுக்கு ஒட்டுசமாத்ே 

சொறுப்ொைராக உள்ைார். 

அரசு நடத்தும் காபி வாரியம் மாறிவரும் 

ேட்ெசவப்ெ நிலலகலை எதிர்க்கும் புதிய 

ரகங்கலை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்ே 

திட்டமிட்டுள்ைது. 

 காபி வாரியம் மற்றும் இந்திய விண்சவளி 

ஆராய்ச்சி அலமப்பு (இஸ்தரா) இலடதய 

ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் (எம்ஓயு) 

காலநிலல-எதிர்ப்பு வலககலை 

இனப்செருக்கம் செய்வது மற்றும் காபியில் 

உள்ை கார்ென் சுரப்பு திறலன மதிப்பிடுவது 

சோடர்ொக லகசயழுத்ோனது. 

சரயில்சடல் கார்ப்ெதரேன் ஆஃப் இந்தியா 

லிமிசடட் (ஆர்சிஐஎல்) ேலலவர் மற்றும் 

நிர்வாக இயக்குநர் ெேவிக்கு ெஞ்ெய் குமாலர 

சொது நிறுவன தேர்வு வாரியம் (பிஇஎஸ்பி) 

தேர்வு செய்துள்ைது. 

 ேற்தொது, அவர் சரயில்சடல்லில் 

இயக்குனராக (சநட்சவார்க் பிைானிங் & 

மார்க்சகட்டிங்) மற்றும் (திட்டம், 

செயல்ொடுகள் மற்றும் ெராமரிப்பு - கூடுேல் 

கட்டைம்) ெணியாற்றுகிறார். 

 எங்கள் நிறுவனத்தில் திட்டங்கள் மற்றும் 

ெந்லேப்ெடுத்ேல் துலறகலை நிர்வகிப்ெதில் 

18 ஆண்டுகளுக்கும் தமலான அனுெவம் 

உட்ெட IRSSE இன் அதிகாரியாக 27 

ஆண்டுகளுக்கும் தமலான அனுெவம் 

சகாண்டவர். 

அேன் தொர்ட்ஃதொலிதயா நிறுவனங்களில் 

ஒன்றான யுதரகா ஃதொர்ப்லஸ நடத்துவேற்கு 

PE நிறுவனமான அட்சவன்ட் இன்டர்தநேனல் 

மூலம் பிரதிக் தொட்டா நியமிக்கப்ெட்டார். 

பிரதிக் யுதரகா ஃதொர்ப்ஸ் நிறுவனத்தின் MD & 

CEO ஆக இலைவார். 

 நிறுவனத்லே சோடர்ந்து வைர்ப்ெேற்கும் 

அதிநவீன சொருட்கலை உற்ெத்தி 

செய்வேற்கும் நிர்வாக குழுவிற்கு பிரதிக் 

வழிகாட்டுவார்.  

 ஆகஸ்ட் 16 அன்று யுதரகா ஃதொர்ப்ஸில் 

பிரதிக் சோடங்கும். 

கரூர் லவஸ்யா வங்கியின் ேற்காலிக ேலலவராக 

மீனா தஹமச்ெந்திராலவ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்க இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அங்கீகாரம் 

அளித்துள்ைோக வங்கி சேரிவித்துள்ைது. 

 வங்கியின் நிர்வாகமற்ற சுயாதீன (ெகுதிதநர) 

ேலலவர் ெேவிக்கான தஹமச்ெந்திராவின் 

விண்ைப்ெம் தம மாேம் ரிெர்வ் வங்கிக்கு 

வங்கியால் ெரிந்துலரக்கப்ெட்டது. 

 தஹமச்ெந்திராவின் (64) ெேவிக்காலம் அவர் 

ெேவிதயற்ற நாளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு 

அங்கீகரிக்கப்ெடுகிறது. 

யூனியன் தெங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் முன்னாள் 

நிர்வாக இயக்குநரான ராஜ்கிரண் ராய் ஜி, 

புதிோக நிறுவப்ெட்ட NaBFID-க்கு ேலலலம 

ோங்க நிதிச் தெலவகள் நிறுவனப் ெணியகத்ோல் 

ெரிந்துலரக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 ஐந்து இறுதிப் தொட்டியாைர்களுடன் 

தநர்காைல்கலை நடத்திய பிறகு, அரசுக்குச் 

சொந்ேமான வங்கிகள் மற்றும் நிதி 

நிறுவனங்களுக்கான ேலலலமத் ேலலவர், 

நிதியலமப்பு உள்கட்டலமப்பு மற்றும் 

தமம்ொட்டுக்கான தேசிய வங்கியின் 

(NaBFID) நிர்வாக இயக்குனலரத் 

தேர்ந்சேடுத்ோர். 

 இந்ே ஆண்டு தம மாேத்தில், அரசுக்குச் 

சொந்ேமான யூனியன் தெங்க் ஆஃப் 

இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குனராக ராய் 

ேனது நீட்டிக்கப்ெட்ட ெணிலய முடித்ோர். 

இந்தியாவுக்கான வங்காைதேெத்தின் அடுத்ே 

உயர் ஆலையராக முஸ்ோபிசுர் ரஹ்மாலன 

வங்கதேெ அரசு நியமித்துள்ைது. 
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 அவர் ேற்தொது சஜனீவாவில் உள்ை ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலெயின் வங்காைதேெத்தின் 

நிரந்ேரப் பிரதிநிதியாகவும், 

சுவிட்ெர்லாந்திற்கான தூேராகவும் 

ெணியாற்றி வருகிறார். 

 முஹம்மது இம்ரானுக்குப் பிறகு அவர் புதிய 

உயர் ஆலையராக ெேவிதயற்கவுள்ைார் 

தவால் ஸ்ட்ரீட் மூத்ே வீரர் மார்டி ொதவஸ், 

கூகுள் தெரன்ட் ஆல்ொசெட் இன்க் குழுவில் 

இலைகிறார், இது சோழில்நுட்ெ 

நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிடத்ேக்க நிதித் ேலெலயச் 

தெர்க்கிறது. 

 2020ல் முன்னாள் கூகுள் ேலலலமச் செயல் 

அதிகாரி எரிக் ஷ்மிட் சவளிதயறிய பிறகு, 

அவரது நியமனம் ஆல்ெசெட் குழுவில் 

முேல் மாற்றத்லேக் குறிக்கிறது. 

வி.தக. சிங் REC லிமிசடட் நிறுவனத்தின் 

இயக்குநராக (சோழில்நுட்ெம்) 

சொறுப்தெற்றுள்ைார். 

 இந்ே உயர்வுக்கு முன்னர், ேனியார் துலற 

திட்ட தமலாண்லம, நிறுவன மதிப்பீடு 

மற்றும் சகாள்முேல் உள்ளிட்ட முக்கிய 

வணிகப் ெகுதிகளின் 

தொர்ட்ஃதொலிதயாலவ லவத்திருக்கும் 

REC இன் நிர்வாக இயக்குநராக சிங் 

இருந்ோர். 

 தமலும் REC ெவர் சடவலப்சமண்ட் மற்றும் 

கன்ெல்டன்சி லிமிசடட் வாரியத்தின் 

இயக்குநராகவும் உள்ைார். 

தேசிய ெங்குச் ெந்லே (என்எஸ்இ) அேன் புதிய 

நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரியாக ஆஷிஷ் குமார் ெவுஹாலன 

நியமித்துள்ைது. 

 விக்ரம் லிமாதயவின் 5 ஆண்டு ெேவிக்காலம் 

16 ஜூலல 2022 அன்று முடிவலடந்ேது.  

 அவர் 1992 முேல் 2000 வலர ெணியாற்றிய 

NSE நிறுவனர்களில் ஒருவராக இருந்ோர். 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA), ெர்வதேெ 

ஹாக்கி கூட்டலமப்பின் (FIH) ேலலவர் 

ெேவியில் இருந்து மூத்ே விலையாட்டு நிர்வாகி 

நரிந்ேர் ெத்ரா ராஜினாமா செய்துள்ைார். 

 ஐஓஏ தேர்ேலில் தொட்டியிட்டு மீண்டும் 

சவற்றி செற்ற ஹாக்கி இந்தியாவில் 

'வாழ்நாள் உறுப்பினர்' ெேவிலய சடல்லி 

உயர்நீதிமன்றம் தம 25 அன்று ரத்து 

செய்ேோல், இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் 

(ஐஓஏ) ேலலவராக திரு ெத்ரா ெேவி 

விலகினார். 2017. 

 65 வயோன திரு ெத்ரா 2017 ஆம் ஆண்டு 

முேல் முலறயாக IOA-க்கு சொறுப்தெற்றார் 

மற்றும் மீண்டும் தேர்ேலில் தொட்டியிட 

ேகுதி செற்றார். 

இந்திய அரசின் ெட்டப்பூர்வ அலமப்பின் 

ேலலவராக மதனாஜ் குமார் ெேவி உயர்வு 

செற்றுள்ைார். 

 KVIC இன் முன்னாள் ேலலவர் வினய் குமார் 

ெக்தெனா சடல்லியின் சலப்டினன்ட் 

கவர்னராக சொறுப்தெற்றுள்ைார்.  

 மதனாஜ் குமார் முன்பு KVIC இன் ஒரு 

அங்கமாக நிபுைர் உறுப்பினராக 

(மார்க்சகட்டிங்) இருந்ோர் மற்றும் 

ெந்லேப்ெடுத்ேல் மற்றும் கிராமப்புற 

தமம்ொடு ஆகிய துலறகளில் சோழில்முலற 

அனுெவம் செற்றவர். 

உச்ெ நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிெதி வினீத் ெரண் 

பிசிசிஐயின் சநறிமுலறகள் அதிகாரியாகவும், 

குலறதீர்ப்ொைராகவும் சொறுப்தெற்றுள்ைார். 

 கடந்ே ஆண்டு ஜூன் மாேம் முடிவலடந்ே 

நீதிெதி (ஓய்வு) டி.தக.சஜயின் ெேவிக்கு அவர் 

ெேவிதயற்றுள்ைார்.  

 65 வயோன ெரண், ஒடிொ உயர் நீதிமன்றத்தின் 

முன்னாள் ேலலலம நீதிெதி ஆவார், தமலும் 

கர்நாடகா மற்றும் அலகாொத் 

உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிெதியாகவும் 

ெணியாற்றியுள்ைார் 

ஓய்வுசெற்ற ராணுவ அதிகாரி ராஜ் சுக்லா 

யூனியன் ெப்ளிக் ெர்வீஸ் கமிேனின் (யுபிஎஸ்சி) 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 இந்திய நிர்வாகப் ெணி (IAS), இந்திய 

சவளியுறவுப் ெணி (IFS), இந்தியக் காவல் 

தெலவ (IPS) மற்றும் மத்தியப் ெணிகள் - 

குரூப் A மற்றும் குரூப் B ஆகியவற்றுக்கான 
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நியமனத்திற்காக UPSC 

விண்ைப்ெோரர்கலை அரொங்கத்திற்கு 

ெரிந்துலரக்கிறது. 

ரத்ேன்இந்தியா ெவர் அேன் புதிய நிர்வாக 

இயக்குநராக பிரிதஜஷ் குப்ோலவ 

ெணியமர்த்துவோக அறிவித்ேது. இந்தியாவிலும் 

சவளிநாட்டிலும் புதுப்பிக்கத்ேக்க, எஃகு, 

சுரங்கம் மற்றும் சொருட்கள் துலறயில் 

ெணியாற்றிய அனுெவம் அவருக்கு உள்ைது. 

 பிரிதஜஷ் குப்ோ அோனி எண்டர்பிலரெஸ், 

எஸ்ஸார் குரூப், சவல்ஸ்ென் மற்றும் அத்ோ 

குழுமங்களில் ேலலலமப் ெேவிகலை 

வகித்துள்ைார்.  

 இது ேவிர, அசமரிக்கா, மத்திய கிழக்கு, 

ஈரான் மற்றும் இந்திய துலைக்கண்டம் 

ஆகிய நாடுகளில் உள்ை புவியியல் 

முழுவதும் ெணியாற்றி உலகைாவிய 

அனுெவமும் செற்றவர். 

இந்திய திவால் மற்றும் திவால் வாரியத்தின் 

(ஐபிபிஐ) முழு தநர உறுப்பினராக சஜயந்தி 

பிரொத்லே ஐந்ோண்டுகளுக்கு மத்திய அரசு 

நியமித்துள்ைது. 

 கார்ப்ெதரட் விவகார அலமச்ெகத்ோல் 

சவளியிடப்ெட்ட நிர்வாக உத்ேரவின்ெடி, 

இந்ே ஐந்து ஆண்டு காலப்ெகுதியானது, 

ெேவிலய சொறுப்தெற்ற தேதியிலிருந்து 

அோவது ஜூலல 5, 2022 அல்லது 65 வயது 

வலர, எது ஆரம்ெமானதோ அது 

கைக்கிடப்ெடும். (எம்சிஏ). 

ஓஎன்ஜிசி விதேஷின் நிர்வாக இயக்குநராக 

ராஜர்ஷி குப்ோ நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 சொது நிறுவனத் தேர்வு வாரியம் 

(பிஇஎஸ்பி) அவர் ெேவிக்கு 

ெரிந்துலரக்கப்ெட்டார்.  

 ONGC மற்றும் ONGC விதேஷ் ஆகியவற்றின் 

உள்நாட்டு மற்றும் ெர்வதேெ 

செயல்ொடுகளில் தமற்ொர்லவ, நிர்வாக 

மற்றும் மூதலாொய திட்டமிடல் திறன்களில் 

33 ஆண்டுகளுக்கும் தமலான ெரந்ே 

அனுெவத்லே அவர் செற்றுள்ைார். 

ெர்வதேெ ஹாக்கி ெம்தமைனம் (FIH) அேன் 

செயல் ேலலவராக எகிப்தின் சீஃப் அகமதுலவ 

நியமித்துள்ைது. 

 ெத்ரா FIH ேலலவர் ெேவிலய ராஜினாமா 

செய்ோர் மற்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் 

ெங்கத்தின் (IOA) ேலலவர் ெேவிலயயும் 

ராஜினாமா செய்ோர்.  

 அவர் ேனது ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி (IOC) 

உறுப்பினர் ெேவிலயயும் துறந்ோர், இது 

அவரது IOA ெேவியுடன் தநரடியாக 

இலைக்கப்ெட்டது 

இந்தியாவின் IAPH உத்திதயாகபூர்வ 

பிரதிநிதியாக என்னரசு கருதைென் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். IAPH என்ெது உலகத் 

துலறமுகத் துலறயின் ஒத்துலழப்பு மற்றும் 

சிறப்பிற்கான மன்றமாகும். 

 கருதைென் கடல் மற்றும் துலறமுகத் 

சோழில்களில் 33 ஆண்டுகளுக்கும் தமலான 

ேலலலமத்துவ அனுெவம் செற்றவர்.  

 அவர் மும்லெ துலறமுகத்துடன் துலறமுகத் 

துலறயில் ேனது வாழ்க்லகலயத் 

சோடங்கினார், பின்னர் 2001 முேல் 2004 வலர 

மதலசியாவின் தொர்ட் கிைாங்கில் உள்ை 

சவஸ்ட்தொர்ட் சகாள்கலன் முலனயத்தின் 

செயல்ொடுகளின் சொது தமலாைராகவும் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாகவும் 

ெணியாற்றினார் 

TATA திட்டங்களின் நிர்வாக இயக்குநராக 

விநாயக் ொய் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைோக 

நிறுவனம் அறிவித்துள்ைது. ஒரு அறிக்லகயில், 

விநாயக் தேஷ்ொண்தடவுக்கு ெதிலாக ொய் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைோக வணிகம் 

சேரிவித்துள்ைது. 

 சொறியியல் வடிவலமப்பு, சோழில்நுட்ெ 

உரிமம், திட்ட தமலாண்லம, வணிக 

தமம்ொடு மற்றும் செயல்ொடுகள் 

ஆகியவற்றில் ெணிபுரிந்ே குழுக்களில் 

குறிப்பிடத்ேக்க ெேவிகலை வகித்து, மூன்று 

ேொப்ேங்களுக்கும் தமலாக சிறந்ே 

சொறியியல் மற்றும் EPC நிறுவனங்களுடன் 

லெ ெணியாற்றியுள்ைார் 

 இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் 

தவகமாக விரிவலடந்து வரும் 

சோழில்துலற உள்கட்டலமப்பு 

நிறுவனங்களில் ஒன்று டாடா ப்ராசஜக்ட்ஸ். 

சோலலத்சோடர்பு நிறுவனமான தவாடதொன் 

ஐடியா, ேற்தொது ேலலலம நிதி அதிகாரியாக 

ெணியாற்றி வரும் அக்ஷய் மூந்த்ரா ஆகஸ்ட் 19-ம் 
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தேதி முேல் ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக 

ெேவி உயர்வு செற்றுள்ைோக சேரிவித்துள்ைது. 

 ோக்கல் செய்ே ேகவலின்ெடி, வணிகத்தின் 

ேற்தொலேய நிர்வாக இயக்குநரும் ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரியுமான ரவீந்ேர் ேக்கர், 

அவரது ெேவிக்காலம் நிர்வாகமற்ற மற்றும் 

சுயாதீனமற்ற இயக்குநராக இருக்கும் தொது, 

நிறுவனத்தின் குழுவில் நீடிப்ொர். 

Paytm இன் ோய் நிறுவனமான One97 

Communications நகுல் சஜயிலன Paytm Payments 

Services Ltd (PPSL) இன் CEO ஆக நியமித்துள்ைது. 

 இப்தொது PPSL இன் செயல் ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரியாக ெணியாற்றி வரும் 

பிரவீன் ேர்மா, ேனது மற்ற கடலமகளுக்கு 

தமலதிகமாக நிறுவனத்தின் வர்த்ேக 

செங்குத்ோனவற்லற தமற்ொர்லவயிட ெேவி 

உயர்வு செற்றுள்ைார். 

ஒலிம்பிக்கில் ேங்கப் ெேக்கம் சவன்ற நீரஜ் 

தொப்ரா லிம்கா ஸ்தொர்ட்ஸ் விைம்ெரத்திற்காக 

தகாதகா தகாலா ஒப்ெந்ேம் செய்துள்ைது. 

 ெமீெத்தில், நீரஜ் தொப்ரா உலக ேடகை 

ொம்பியன்ஷிப்பில் 88.13 மீ எறிந்து சவள்ளிப் 

ெேக்கம் சவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற 

செருலமலயப் செற்றார். 
 

 
 தமலும், உலக ேடகை ொம்பியன்ஷிப்பில் 

காயம் காரைமாக நீரஜ் தொப்ரா 

இங்கிலாந்தில் ெர்மிங்காம் காமன்சவல்த் 

விலையாட்டு 2022 இல் இருந்து 

சவளிதயற்றப்ெட்டார். 

பிரனய் குமார் வர்மா, அனுெவம் வாய்ந்ே 

இராஜேந்திரி மற்றும் 1994 தெட்லெச் தெர்ந்ே IFS 

அதிகாரி, வங்காைதேெத்திற்கான இந்தியாவின் 

அடுத்ே உயர் ஆலையராக ெணியாற்ற தேர்வு 

செய்யப்ெட்டுள்ைார். 

 ேற்தொது வியட்நாமில் இந்திய தூேராக 

உள்ைார். சடல்லியில் உள்ை சவளியுறவு 

அலமச்ெகம் இந்ே அறிவிப்லெ 

சவளியிட்டுள்ைது. 

 இங்கிலாந்திற்கான ேற்தொலேய இந்திய 

உயர் ஸ்ோனிகராக இருக்கும் விக்ரம் 

துலரொமி, ெேவிதயற்ொர் என்று வேந்தி 

ெரவி வருகிறது. 

 இேனால் அவருக்குப் ெதிலாக அவர் 

விலரவில் தவலலலயத் சோடங்குவார் 

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

Summits and Conferences News 
 

2022 தநட்தடா மாட்ரிட் உச்சிமாநாடு 

ஸ்செயினில் உள்ை மாட்ரிட்டில் ஜூன் 28 முேல் 

30, 2022 வலர நலடசெற்றது. 1957 இல் ொரிஸில் 

நலடசெற்ற முேல் உச்சிமாநாடு கூட்டத்திற்குப் 

பிறகு இது உச்சிமாநாட்டின் 32வது ெதிப்ொகும். 

 உச்சிமாநாட்டிற்கு தநட்தடா 

சொதுச்செயலாைர் சஜன்ஸ் 

ஸ்தடால்டன்செர்க் ேலலலம ோங்கினார்.  

 மூன்று நாள் உச்சி மாநாட்டில் தநட்தடா 

உறுப்பு நாடுகளின் ேலலவர்கள் மற்றும் 

அரொங்கத் ேலலவர்கள் கலந்து சகாண்டனர். 

இந்திய தகப்டன் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 29 ரன்களில் 

ஸ்டூவர்ட் பிராட்லட வீழ்த்தி உலக ொேலன 

ெலடத்ோர். 

 உலக ொேலன 18 ஆண்டுகைாக லாராவிடம் 

இருந்ேது, அவர் 2003-04 இல் ஒரு சடஸ்ட் 

தொட்டியில் சேன்னாப்பிரிக்காவின் இடது 

லக சுழற்ெந்து வீச்ொைர் ராபின் பீட்டர்ெலன 

28 ரன்கள் எடுத்ோர், இதில் 6 ெட்டப்பூர்வ 

ெந்துகளில் நான்கு ெவுண்டரிகள் மற்றும் 

இரண்டு சிக்ஸர்கள் அடங்கும். 

 இந்திய தகப்டன் 16 ெந்துகளில் 4 

ெவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் 31 

ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ோர். 

G20 FMM இந்தோதனசியாவின் ொலியில் 

நலடசெறும், இதில் எஸ். சஜய்ெங்கர் கலந்து 

சகாள்கிறார். கூட்டத்தின் சவளியுறவு 

http://www.adda247.com/ta/
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அலமச்ெர்கள் ேற்தொலேய சோடர்புலடய 

ேலலப்புகள் குறித்து விவாதிப்ொர்கள். 

 சவளிவிவகார அலமச்சின் 

அறிக்லகயின்ெடி, கூட்டத்தின் சவளியுறவு 

அலமச்ெர்கள் ேற்தொலேய சோடர்புலடய 

ேலலப்புகள், அோவது ெலேரப்பு மற்றும் 

ேற்தொலேய உலகைாவிய கவலலகள், 

உைவு மற்றும் எரிெக்தி ொதுகாப்பு 

தொன்றவற்லறப் ெற்றி விவாதிப்ொர்கள். 

பிரேமர் தமாடி ேனது மக்கைலவ மாவட்டமான 

வாரைாசிக்கு ேனது ெயைத்தின் தொது, ரூ.1 

தகாடி மதிப்பிலான வைர்ச்சித் திட்டங்கலைத் 

சோடங்குவார் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

1,774 தகாடி. 

 கடந்ே நான்கு மாேங்களில் இரண்டு முலற 

ஊருக்கு வந்துள்ைார். தேசிய கல்விக் 

சகாள்லக 2020 இல் உயர்கல்விக்காக 

நியமிக்கப்ெட்ட ஒன்ெது ேலலப்புகள் குழு 

விவாேங்களுக்கு உட்ெட்டலவ. 

மத்திய மீன்வைம், கால்நலட ெராமரிப்பு மற்றும் 

ொல்வைத்துலற அலமச்ெர் ெர்தோத்ேம் 

ரூொலா முேல் இந்திய விலங்குகள் சுகாோர 

உச்சி மாநாட்லட 2022 சோடக்கி லவத்ோர். 

 நாட்டின் உைவு மற்றும் ஊட்டச்ெத்து 

ொதுகாப்பு, கிராமப்புற வருமானம் மற்றும் 

செழிப்பு மற்றும் ஒட்டுசமாத்ே சொருைாோர 

தமம்ொடு ஆகியவற்றின் ெரந்ே தநாக்கத்லே 

தநாக்கி விலங்குகளின் ஆதராக்கியத்தின் 

முக்கியத்துவத்லேப் புரிந்துசகாண்டு, முேல் 

இந்திய விலங்கு சுகாோர உச்சி மாநாடு 2022, 

புது தில்லியில் உள்ை NASC வைாகத்தில் 

நலடசெற்றது. 

அமிோப் காந்த், ஜி-20 சேர்ொவாக நடிக்கிறார். 

மத்திய அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயல், ெணிச்சுலம 

காரைமாக ெேவிலய ராஜினாமா செய்வார் 

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுவோல் அவருக்குப் 

ெதிலாக காந்த் நியமிக்கப்ெடுவார். 

 இந்ே ஆண்டின் பிற்ெகுதியில், ஜி-20க்கு 

இந்தியா ேலலலம ோங்கும். தேெத்திற்கு 

முழுதநர ஜி-20 சேர்ொ தேலவ என்ெலே 

முன்னிலலப்ெடுத்ே தவண்டும், தகாயல் 

ஏற்கனதவ ெல அலமச்ெரலவ ெேவிகலை 

வகித்து வருவோல் அலே வழங்க 

வாய்ப்பில்லல. 

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் ெற்றிய 6வது 

தேசிய மாநாடு புதுதில்லியில் ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெவ் புராை வார சகாண்டாட்டங்களின் 

ஒரு ெகுதியாக நடத்ேப்ெட்டது என்று சுரங்க 

அலமச்ெகம் சேரிவித்துள்ைது. 

 சுரங்கம், நிலக்கரி மற்றும் ரயில்தவ துலற 

இலை அலமச்ெர் ஸ்ரீ ராவ்ொதகப் ொட்டீல் 

ேன்தவ, சுரங்கத் துலற செயலர் ஸ்ரீ அதலாக் 

டாண்டன் ஆகிதயார் முன்னிலலயில், 

மத்திய சுரங்கம், நிலக்கரி மற்றும் 

நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துலற அலமச்ெர் 

ஸ்ரீ பிரகலாத் தஜாஷி, ஒரு நாள் மாநாட்லட 

அதிகாரப்பூர்வமாகத் திறந்து லவத்ோர். மற்ற 

மூத்ே அலமச்ெக அதிகாரிகள். 

முேல் சமய்நிகர் I2U2 உச்சி மாநாட்டில் பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி ெங்தகற்றார் 

 I2U2 என்ெது நான்கு நாடுகளின் குழுவாகும், 

இதில் "I" என்ெது இந்தியா மற்றும் 

இஸ்தரலலயும், "U" என்ெது அசமரிக்கா 

மற்றும் UAEஐயும் குறிக்கிறது.  

 பிரேமர் தமாடியுடன் அசமரிக்க அதிெர் தஜா 

பிடன், இஸ்தரல் பிரேமர் யார் லாபிட் 

மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் அதிெர் 

முகமது பின் ெயீத் அல் நஹ்யான் ஆகிதயார் 

கலந்து சகாண்டனர் 

லெெர் ொதுகாப்பு ஒத்துலழப்பு சோடர்ொன 

பிம்ஸ்சடக் நிபுைர் குழுவின் இரண்டு நாள் 

கூட்டம் புதுதில்லியில் இந்திய அரசின் தேசிய 

ொதுகாப்பு கவுன்சில் செயலகத்ோல் ஏற்ொடு 

செய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 மார்ச் 2019 இல் ொங்காக்கில் நலடசெற்ற 

BIMSTEC தேசிய ொதுகாப்புத் ேலலவர்களின் 

மாநாட்டின் தொது ஒப்புக் 

சகாள்ைப்ெட்டெடி, BIMSTEC பிராந்தியத்தில் 

இலையப் ொதுகாப்புக் கவலலகலைத் 

தீர்க்க BIMSTEC நிபுைர் குழு ஒரு செயல் 

திட்டத்லே உருவாக்கும். 

13வது பீட்டர்ஸ்செர்க் காலநிலல உலரயாடல் 

சஜர்மனியின் செர்லினில் சோடங்கியது. 

இரண்டு நாள் முலறொரா அலமச்ெர்கள் 
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கூட்டத்திற்கு சஜர்மனி மற்றும் எகிப்து 

ேலலலம ோங்குகிறது, இந்ே ஆண்டு 

வருடாந்திர காலநிலல ெந்திப்பின் (COP-27) 

 COP-27 இன் முக்கிய இலக்கான காலநிலல 

நடவடிக்லகலய தமம்ெடுத்துவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்ட தவறுொடுகலைத் 

தீர்ப்ெேற்கு ஒருமித்ே கருத்லே 

உருவாக்குவேற்கும் அரசியல் 

வழிகாட்டுேலல வழங்குவேற்கும் 

முலறொரா அலமச்ெர்கள் கூட்டம் 

முன்சமாழிகிறது. 

இந்தியா, பிரான்ஸ் மற்றும் ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கான லமய 

புள்ளிகள் முத்ேரப்பு ொணியில் ெந்தித்ேன. 

மூன்று கட்சிகளும் ொத்தியமான முத்ேரப்பு 

ஒத்துலழப்பு குறித்து விவாதித்ேன. 

 கடல்ொர் ொதுகாப்பு, மனிோபிமான உேவி 

மற்றும் தெரிடர் நிவாரைம், நீலப் 

சொருைாோரம், பிராந்திய இலைப்பு, 

ெலேரப்பு மன்றங்களில் ஒத்துலழப்பு, 

ஆற்றல் மற்றும் உைவுப் ொதுகாப்பு, 

புத்ோக்கம் மற்றும் சோடக்கங்கள், 

விநிதயாகச் ெங்கிலி பின்னலடவ. 

 மற்றும் கலாச்ொரம் மற்றும் மக்கள் 

ஒத்துலழப்பு ஆகியலவ முத்ேரப்புகளின் 

ொத்தியமான ெகுதிகைாகும். மூன்று 

ேரப்பினரும் கலந்துலரயாடிய ஒத்துலழப்பு. 

 

Agreements News 
 

அேன் உடல்நலக் காப்பீட்டு விருப்ெங்கலை 

விநிதயாகிப்ெேற்காக, காப்பீட்டாைரும் IDFC 

FIRST வங்கியும் டிஜிட்டல் மயமாக்கலல 

லமயமாகக் சகாண்டு கார்ப்ெதரட் ஏசஜன்சி 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

 இந்ே மூதலாொய கூட்டாண்லமக்கு 

இைங்க, ஸ்டார் சஹல்த் மற்றும் அேனுடன் 

இலைந்ே காப்பீட்டு நிறுவனம் IDFC FIRST 

வங்கியின் அதிநவீன டிஜிட்டல் 

பிைாட்ஃொர்ம் மற்றும் விரிவான விநிதயாக 

வலலயலமப்லெ வங்கியின் 

வாடிக்லகயாைர்களுக்கு அேன் சிறந்ே-இன்-

கிைாஸ் சஹல்த் இன்சூரன்ஸ் ேயாரிப்புகலை 

வழங்க ெயன்ெடுத்தும். 

ராஷ்ட்ரிய ரக்ஷா ெல்கலலக்கழகம் 

சோலலநிலல விமானி ெயிற்சி லமயத்லே 

அலமப்ெேற்காக ட்தரான்ஆச்ொர்யா ஏரியல் 

இன்தனாதவேன்ஸ் பிலரதவட் லிமிசடட் 

நிறுவனத்துடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

 காந்திநகர் அருதக உள்ை RRU வைாகத்தில் 

காவல்துலற மற்றும் ொதுகாப்புப் ெலட 

வீரர்கள் மற்றும் குடிமக்களுக்கு இந்ேப் 

ெயிற்சி அளிக்கப்ெடும்.  

 உத்திதயாகபூர்வ ஆோரங்களின்ெடி, 

ொதுகாப்பு, சொலிஸ் மற்றும் சிவில் ெமூகம் 

மத்தியில் தேசிய மூதலாொய மற்றும் 

ொதுகாப்பு கலாச்ொரத்தின் அரெலமப்லெக் 

கண்டறிந்து, ேயாரித்து மற்றும் 

நிலலநிறுத்துவேற்கான ெல்கலலக்கழகத்தின் 

தநாக்கத்திற்கு இைங்க இந்ே முயற்சி 

தமற்சகாள்ைப்ெடுகிறது. 

ொதுகாப்பு ெம்ெவங்கலைக் கண்டறிவேற்காக, 

உதலாகம் மற்றும் எண்சைய் மற்றும் எரிவாயு 

நிறுவனமான தவோந்ோ, ஐஐடி சமட்ராஸில் 

நிறுவப்ெட்ட டிசடக்ட் சடக்னாலஜிஸ் என்ற 

சோடக்கத்துடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ைது. 

 ெணியிடங்களில் AI-இயக்கப்ெட்ட 

ொதுகாப்பு கண்காணிப்லெ 

செயல்ெடுத்துவேன் மூலம் பூஜ்ஜிய 

ொதிப்லெ அலடவேற்கான தவோந்ோ 

குழுமத்தின் தநாக்கத்துடன் இந்ே 

கூட்டாண்லம ஒத்துப்தொகிறது. 

 இது டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான அேன் ொலல 

வலரெடத்தில் முக்கிய முன்னுரிலமயாகும். 

ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

(ஆர்ஐஎல்) மற்றும் இந்திய ேடகை கூட்டலமப்பு 

(ஏஎஃப்ஐ) ஆகியலவ இந்தியாவில் ேடகைத்தின் 

முழுலமயான வைர்ச்சிலய செயல்ெடுத்ே நீண்ட 

கால கூட்டாண்லமக்குள் நுலழந்துள்ைன. 

 ஒடிொ ரிலலயன்ஸ் அறக்கட்டலை ேடகை 

உயர் செயல்திறன் லமயம் மற்றும் ெர் 

சஹச்என் உட்ெட ரிலலயன்ஸ் 

அறக்கட்டலையின் சுற்றுச்சூழலல 

தமம்ெடுத்துவேன் மூலம், நாடு முழுவதும் 
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உள்ை இந்திய விலையாட்டு வீரர்கலைக் 

கண்டறிந்து, வைர்ப்ெது மற்றும் 

தமம்ெடுத்துவது  

 மற்றும் அவர்களுக்கு உலகத் ேரம் வாய்ந்ே 

வெதிகள், ெயிற்சி மற்றும் விலையாட்டு 

அறிவியல் மற்றும் மருத்துவ உேவிகலை 

வழங்குவலே இந்ே கூட்டாண்லம 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. ரிலலயன்ஸ் 

அறக்கட்டலை மருத்துவமலன. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கிக்கும் இந்தோதனசியா 

வங்கிக்கும் இலடதய கட்டை முலறகள், 

டிஜிட்டல் நிதி கண்டுபிடிப்பு, AML-CFT 

ஆகியவற்றில் ஒத்துலழப்லெ அதிகரிக்க 

ஒப்ெந்ேம் ஏற்ெட்டது. 

 ொலியில் G20 நிதியலமச்ெர்கள் மற்றும் 

மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் கூட்டத்தின் 

ஒருபுறம், இரு மத்திய வங்கிகளும் ேங்கள் 

ெரஸ்ெர ஒத்துலழப்லெ தமலும் தமம்ெடுத்ே 

ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்திற்கு (MoU) 

ஒப்புக்சகாண்டன. 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் (IOA) 322 தெர் சகாண்ட 

இந்திய அணிலய அறிவித்துள்ைது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 28 ஆம் தேதி முேல் 

ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி வலர பிரித்ோனிய 

நகரத்தில் இந்ே விலையாட்டுப் தொட்டிகள் 

நலடசெற உள்ைன. 

 இந்திய குத்துச்ெண்லட ெம்தமைனத்தின் (BFI) 

துலைத் ேலலவர் ராதஜஷ் ெண்டாரி, 

அணியின் செஃப் டி மிேன் ஆவார். 

சிங்கப்பூர் ஓென் இறுதிப் தொட்டியில், ஆசிய 

ொம்பியன் சீனாவின் வாங் ஜி யிலய 21-9, 11-21, 

21-15 என்ற செட் கைக்கில் தோற்கடித்து ேனது 

சோழில் வாழ்க்லகயின் முேல் சூப்ெர் 500 

ெட்டத்லே சவன்றார் பிவி சிந்து. 

 2019 இல் உலக ொம்பியன்ஷிப் சவற்றிக்குப் 

பிறகு இது அவரது முேல் 500 அல்லது 

சிறந்ேோகும்.  

 இது அவரது முேல் 500 அல்லது 2022 இல் 

சிறந்ே இறுதிப் தொட்டி.  

 ேரவரிலெ இன்னும் உலறந்ே நிலலயில் 

இருக்கும் தொதே, இது உலகின் 7 வது 

இடத்லேப் பிடித்ேது. 

ஸ்செயினில் நலடசெற்று வரும் 41வது வில்லா 

டி செனாஸ்க் ெர்வதேெ செஸ் ஓென் தொட்டியில் 

இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் அரவிந்த் சிேம்ெரம் 

சவற்றி செற்றுள்ைார். 

 சிேம்ெரத்தின் ெயிற்சியாைர் ஆர் பி ரதமஷ் 

அவரது வார்டு ெட்டத்திற்காக ொராட்டினார். 

அவர் இங்கு லட பிதரக் ஸ்தகாரின் 

அடிப்ெலடயில் ஆர்தமனியாவின் ராெர்ட் 

தஹாவன்னிஸ்யான் மற்றும் ெகநாட்டவரான 

ரவுனக் ெத்வானிலய தோற்கடித்ோர். 

 ெத்வானி ஆர்தமனியருக்குப் பின் மூன்றாவது 

இடத்லேப் பிடித்ோர். சிேம்ெரம் முன்னாள் 

தேசிய ொம்பியனும் ஆவார். 

இந்தியாவிற்கும் நமீபியாவிற்கும் இலடயிலான 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் (MoU) ஏறக்குலறய ஏழு 

ேொப்ேங்களுக்குப் பிறகு நாட்டிற்கு 

சிறுத்லேகலை மீண்டும் சகாண்டுவருவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

 முேல் எட்டு சிறுத்லேகள் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் 

தேதிக்குள் மத்தியப் பிரதேெத்தின் குதனா 

தேசிய பூங்காவிற்கு வந்து தெரும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.  

 ஒரு வலரவு ஒப்ெந்ேம் ஏற்கனதவ 

லகசயாப்ெமிடப்ெட்டுள்ைது, தமலும் 

இறுதி ஒப்ெந்ேம் வரவிருக்கிறது என்று 

நிலலலமலய அறிந்ே அதிகாரிகள் 

சேரிவிக்கின்றனர். 

ஃதொர்ப்ஸ் நிகழ்தநர பில்லியனர்கள் 

ெட்டியலின்ெடி, இந்தியாவின் மிகப் செரிய 

ெைக்காரர், சகௌேம் அோனி இப்தொது 

லமக்தராொப்ட் நிறுவனர் பில்தகட்லஸப் 

பின்னுக்குத் ேள்ளி உலகின் நான்காவது 

ெைக்காரராக ஆகியுள்ைார். 

 தகட்ஸ் ேனது இலாெ தநாக்கற்ற 

நிறுவனமான பில் & சமலிண்டா தகட்ஸ் 

அறக்கட்டலைக்கு ேனது செல்வத்தில் $20 

பில்லியன் நன்சகாலடயாக வழங்குவோக 

அறிவித்ேோல் இந்ே அதிகரிப்பு ஏற்ெட்டது. 
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 230 பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்புடன் 

எதலான் மஸ்க் ெைக்காரர் ஆவார், லூயிஸ் 

உய்ட்டனின் செர்னார்ட் அர்னால்ட் 

இரண்டாவது இடத்திலும், அதமொனின் 

சஜஃப் செதொஸ் மூன்றாவது இடத்திலும் 

உள்ைனர். 

அரசின் முேன்லமயான ஸ்மார்ட் சிட்டி 

திட்டத்தின் கீழ் நிதிலயப் ெயன்ெடுத்திய 

மாநிலங்களின் ெட்டியலில் ேமிழ்நாடு 

முேலிடத்தில் உள்ைது. 

 மத்திய அரசு சவளியிட்ட ரூ.4333 தகாடியில் 

ேமிழகம் ரூ.3932 தகாடிக்கு தமல் 

செலவழித்துள்ை நிலலயில், மத்திய அரசின் 

ெங்கு சவளியீட்டான ரூ.3142 தகாடியில் 

ரூ.2699 தகாடிலய ெயன்ெடுத்தி 

உத்ேரபிரதேெம் இரண்டாவது இடத்தில் 

உள்ைது. 

 8 ஜூலல 2022 நிலவரப்ெடி, 100 ஸ்மார்ட் 

சிட்டிகளுக்கு ரூ. 30,751.41 தகாடிலய மத்திய 

அரசு சவளியிட்டுள்ைது, இதில் ரூ.27,610.34 

தகாடி (90%) ெயன்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ைது. 

சஹன்லி & ொர்ட்னர்ஸின் ெமீெத்திய சஹன்லி 

ொஸ்தொர்ட் குறியீட்டின்ெடி, 2022 ஆம் 

ஆண்டில் உலகின் ெக்திவாய்ந்ே 

ொஸ்தொர்ட்களின் ெட்டியலில் இந்தியா 87வது 

இடத்தில் உள்ைது. 

 சஹன்லி ொஸ்தொர்ட் இன்சடக்ஸ் 

ெமீெத்தில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் 

மிகவும் ெக்திவாய்ந்ே ொஸ்தொர்ட்டுகளின் 

ெட்டியலல சவளியிட்டுள்ைது.  

 மூன்று ஆசிய நாடுகைான ஜப்ொன், 

சிங்கப்பூர் மற்றும் சேன் சகாரியா ஆகியலவ 

ெட்டியலில் முேல் மூன்று இடங்கலைப் 

பிடித்ேன. 

 இது ஐதராப்பிய நாடுகளின் ஆதிக்கம் 

செலுத்திய சோற்றுதநாய்க்கு முந்லேய 

ேரவரிலெகலை மாற்றியது. 

கர்நாடகா, மணிப்பூர் மற்றும் ெண்டிகர் 

ஆகியலவ NITI ஆதயாக்கின் இந்திய 

கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டின் மூன்றாவது ெதிப்பில் 

முேலிடம் வகிக்கின்றன, இது மாநிலங்கள் 

மற்றும் யூனியன் பிரதேெங்களின் கண்டுபிடிப்பு 

செயல்திறனில் ேரவரிலெப்ெடுத்துகிறது. 

 NITI ஆதயாக் துலைத் ேலலவர் சுமன் செர்ரி, 

உச்ெ சொதுக் சகாள்லக சிந்ேலனக் குழு 

உறுப்பினர் டாக்டர் வி.தக. ெரஸ்வத், 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி ெரதமஸ்வரன் 

ஐயர் மற்றும் மூத்ே ஆதலாெகர் நீரஜ் சின்ஹா 

ஆகிதயார் முன்னிலலயில் 2021 இன் 

இந்தியா இன்தனாதவேன் இன்சடக்லஸ 

சவளியிட்டார். 

இ-காமர்ஸ் ெந்லே, பிளிப்கார்ட், பீகார் மாநில 

திறன் தமம்ொட்டு இயக்கத்துடன் மாநிலத்தில் 

SCOA திட்டங்கலைத் சோடங்க ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ைோகத் சேரிவித்துள்ைது. 

 ஒரு சவளியீட்டின் ெடி, இந்ேத் திட்டம் 

திறலமயான விநிதயாகச் ெங்கிலி 

செயல்ொட்டுப் ெணியாைர்களின் திறலமக் 

குழுலவ உருவாக்குவலேயும் வணிகத்தின் 

சொருத்ேமான ெயிற்சி மற்றும் 

நிபுைத்துவத்லேப் ெரப்புவலேயும் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 
 

 
 இது திறன் இலடசவளிலய மூடுவேற்கும், 

நாட்டின் வைர்ந்து வரும் விநிதயாகச் 

ெங்கிலித் துலறயில் தவலல வாய்ப்புகலைத் 

திறப்ெேற்கும் ெங்களிக்கும். 

எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா பிலரதவட் 

லிமிசடட் மற்றும் இந்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் 

செக்டர் ஸ்கில்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா 

(ESSCI) ஆகியவற்றுடன் தேசிய சிறுசோழில் 

கழகம் (NSIC) ஒரு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது. 

மாண்புமிகு தகபினட் அலமச்ெர் ஸ்ரீ நாராயண் 

ராதன முன்னிலலயில், மாண்புமிகு மாநில 

அலமச்ெர் ஸ்ரீ ொனு பிரோப் சிங் வர்மா, ஸ்ரீ 
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பி.பி.ஸ்லவன், செயலாைர் MSME, ஸ்ரீ பி. 

உேயகுமார், CMD, NSIC, மற்றும் லேதலஷ் 

குமார் சிங், AS&DC, தேசிய சிறு சோழில்கள் 

கழகம் (NSIC) LG Electronics India Pvt Ltd. மற்றும் 

Electronics Sector Skills Council of India (ESSCI) 

உடன் ஒரு ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

Citibank, N.A. மற்றும் Citicorp Finance (India) Limited 

இன் நுகர்தவார் வங்கிச் செயல்ொடுகலை Axis 

வங்கி லகயகப்ெடுத்துவேற்கு ஒப்புேல் 

அளிக்கப்ெட்டுள்ைது என்று இந்திய தொட்டி 

ஆலையம் சேரிவித்துள்ைது. 

 லகயகப்ெடுத்ேல் நிறுவனங்கைால் 

சவளியிடப்ெட்டது. CCI இன் கூற்றுப்ெடி, 

ெரிவர்த்ேலனயானது சிட்டி தெங்க் மற்றும் 

சிட்டிகார்ப்பின் நுகர்தவார் வங்கிச் 

செயல்ொடுகலை ஆக்சிஸுக்கு விற்ெலன 

செய்வதில் அக்கலற செலுத்துகிறது. 

 Citigroup Inc. மற்றும் Axis Bank Limited 

ஆகியலவ Citiயின் நுகர்தவார் வணிகங்கலை 

இந்தியாவில் விற்ெலன செய்வேற்கான 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

மதலசிய ொமாயில் கவுன்சில் மற்றும் இந்திய 

காய்கறி எண்சைய் உற்ெத்தியாைர்கள் ெங்கம் 

ஆகியலவ ொமாயில் ெயன்ொட்லட 

ஊக்குவிப்ெதில் ேங்கள் ஒத்துலழப்லெ 

விரிவுெடுத்துவேற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

 இந்ே புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம், ெகிரப்ெட்ட 

ஆர்வமுள்ை ெகுதிகளில் ஒத்துலழப்லெ 

அதிகரிக்கவும், MSPO ொன்றிேழுடன் 

மதலசியாவிலிருந்து ொமாயில் மற்றும் 

ொமாயில் உற்ெத்தி மற்றும் நுகர்வுகலை 

தமம்ெடுத்ேவும் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 கூட்டுறவு நடவடிக்லககள் மற்றும் ேயாரிப்பு 

மற்றும் ெந்லே தமம்ொட்டிற்கான உேவி 

மூலம், உற்ெத்தியாைர்கள், செயலிகள், 

ெயனர்கள் மற்றும் நுகர்தவாரின் நலன்கலை 

முன்தனற்றும். 

 

Sports News 
 

அோனி குழுமத்தின் விலையாட்டுப் பிரிவான 

அோனி ஸ்தொர்ட்ஸ்லலன், இந்திய ஒலிம்பிக் 

ெங்கத்துடன் (IOA) நீண்ட கால முேன்லம 

ஸ்ொன்ெர்ஷிப் ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

 இது வரவிருக்கும் ெர்மிங்காம் காமன்சவல்த் 

விலையாட்டுகள் 2022, ஹாங்தொ ஆசிய 

விலையாட்டுகள் 2022 மற்றும் ொரிஸ் 

ஒலிம்பிக் விலையாட்டுகள் 2024 

ஆகியவற்றின் தொது இந்தியக் குழுவின் 

அதிகாரப்பூர்வ ெங்காளியாக இருக்கும்.  

 இந்ேக் குழு இேற்கு முன்பு 2021 இல் 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கின் தொது இந்தியக் 

குழுவுடன் இலைந்திருந்ேது. 

ஃசெராரியின் கார்தலாஸ் லென்ஸ் ேனது முேல் 

ஃொர்முலா ஒன் சவற்றிலய பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2022 இல் ெதிவு செய்ோர். 

 கார்தலாஸ் லென்ஸ் ேனது 150வது 

ெந்ேயத்தில் ேனது முேல் ஃொர்முலா ஒன் 

சவற்றிலயப் செற்றார். 

 செர்னாண்தடா அதலான்தொ, லாண்தடா 

தநாரிஸ், மிக் ேூதமக்கர், செொஸ்டியன் 

சவட்டல் மற்றும் சகவின் மாக்னுசென் 

ஆகிதயார் முேல் 10 இடங்கலைப் பிடித்ேனர், 

ஆறு ஓட்டுநர்கள் சில்வர்ஸ்தடானில் 

ெந்ேயத்லே முடிக்கத் ேவறினர். 

டாடா ெவர் ேமிழ்நாடு அரசுடன் ஒப்ெந்ேம் 

செய்து ரூ. திருசநல்தவலியில் 3000 தகாடியில் 

புதிய சூரிய மின்கலம் மற்றும் சோகுதி உற்ெத்தி 

நிலலயம் கட்டப்ெடும். 

 வெதிக்கான முேலீடு 16 மாேங்களுக்கும் 

தமலாக நலடசெற தவண்டும் மற்றும் 

தவலலகலை உருவாக்க தவண்டும், அதில் 

செரும்ொலானலவ செண்களுக்கானோக 

இருக்கும். 

Avanse நிதிச் தெலவகள் மற்றும் Edelweiss 

சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ஆகியலவ Avanse ஆல் 

ஆேரிக்கப்ெடும் ெர்வதேெ மாைவர்களுக்கு 

மாைவர் ெயைக் காப்பீட்லட வழங்குவேற்காக 

இலைந்துள்ைன. 

 எசடல்வீஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் வழங்கும் 

மாைவர் ெயைக் காப்பீடு மருத்துவச் 

செலவுகள் மற்றும் அவெரநிலலகள் மற்றும் 

நிதி இழப்புகளுக்கு எதிரான காவலர்கலை 

உள்ைடக்கியது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | July 2022 

41 Adda247 tamil website    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube    |    Adda247App 
 

முேல்வர் முன்னிலலயில் மு.க. ஸ்டாலின், 

ேமிழ்நாடு மற்றும் சிங்கப்பூரில் உள்ை எம்.எஸ் 

இலடதய புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் (MoU) 

லகசயழுத்ோனது. IGSS சவன்ச்ெர்ஸ். 

 ேலலலமச் செயலகத்தில் நலடசெற்ற 

விழாவில், சோழில்துலற அலமச்ெர் ேங்கம் 

சேன்னரசு, ேலலலமச் செயலர் தவ.இலற 

அன்பு மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் 

கலந்துசகாண்டனர். 

2022 மதலசிய ஓென் (அதிகாரப்பூர்வமாக 

ஸ்ொன்ெர்ஷிப் காரைங்களுக்காக 

செட்தரானாஸ் மதலசியா ஓென் 2022 என 

அலழக்கப்ெடுகிறது) என்ெது மதலசியாவின் 

தகாலாலம்பூரில் உள்ை ஆக்ஸியாட்டா அரங்கில் 

நடந்ே ஒரு பூப்ெந்து தொட்டியாகும். 

 2022 மதலசிய ஓென் 2022 BWF உலக 

சுற்றுப்ெயைத்தின் ென்னிரண்டாவது 

தொட்டியாகும், இது 1937 முேல் நலடசெற்று 

வந்ே மதலசிய ஓென் ொம்பியன்ஷிப்பின் ஒரு 

ெகுதியாகும். 

 இந்ே தொட்டிலய BWF இன் அனுமதியுடன் 

மதலசியாவின் தெட்மிண்டன் ெங்கம் 

ஏற்ொடு செய்ேது. 

36வது தேசிய விலையாட்டுப் தொட்டிகள் 

முேன்முலறயாக செப்டம்ெர் 27 முேல் 

அக்தடாெர் 10 வலர ேனது மாநிலத்தில் 

நலடசெறும் என்று குஜராத் முேல்வர் பூதெந்திர 

ெதடல் அறிவித்ோர். 

 குஜராத்தில் உலகத்ேரம் வாய்ந்ே ேடகை 

வெதிகள் இருப்ெோகவும், விலையாட்டு 

உலகம் மீண்டும் எழுச்சி செற்று 

வருவோகவும் முேல்வர் மற்சறாரு ெதிவில் 

கூறினார்.  

 தேசிய விலையாட்டுப் தொட்டிகலை சிறந்ே 

ேடகைப் தொட்டியாக மாற்ற அரசு அலனத்து 

முயற்சிகலையும் செய்யும். 

செர்பியா தநாவக் தஜாதகாவிச் நிக் 

கிர்கிதயாலஸ நான்கு செட் சவற்றியுடன் 

ஏழாவது விம்பிள்டன் ஆடவர் ெட்டத்லேயும் 

21வது கிராண்ட்ஸ்லாம் கிரீடத்லேயும் 

சவன்றார். 

 கிர்கிதயாஸ் ேனது முேல் தமஜர் லெனலில் 

அதிக அனுெவம் வாய்ந்ே தொட்டியாைருக்கு 

ெவால் விடுவேற்கு ேனது சிறந்ே ஆட்டத்லே 

சவளிப்ெடுத்தினார். 

 ஆனால் அவரால் ஒதர ஒரு செட்லட 

மட்டுதம எடுக்க முடிந்ேது, தஜாதகாவிச்லெ 

21வது தமஜர் கிரீடத்லே தநாக்கித் ேள்ளினார். 

சேன் சகாரியாவின் ொங்வான், ெர்வதேெ 

துப்ொக்கி சுடுேல் விலையாட்டு கூட்டலமப்பு 

(ISSF) உலகக் தகாப்லெ அரங்கில் இந்தியாவின் 

அர்ஜுன் ொபுோ ேனது முேல் ேங்கப் 

ெேக்கத்லேப் செற்றார். 

 அர்ஜுன் ொபுோ 261.1 க்கு 260.4 

மதிப்செண்களுடன் எட்டு ஆண்கள் 

ேரவரிலெ சுற்றில் லூகாஸ் தகாசெனிஸ்கிலய 

விட சிறப்ொக செயல்ெட்டார்.  

 இஸ்தரலின் செர்ஜி ரிக்டர் 259.9 

புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்லேயும், 

இந்தியாவின் ொர்த் மகிஜா 258.1 

மதிப்செண்களுடன் நான்காவது 

இடத்லேயும் பிடித்ேனர். 

பின்லாந்தில் நலடசெற்ற உலக மாஸ்டர்ஸ் 

ேடகை ொம்பியன்ஷிப் 100 மீட்டர் 

ஓட்டப்ெந்ேயத்தில் 94 வயோன இந்திய 

வீராங்கலன ெக்வானி தேவி ோகர் ேங்கப் 

ெேக்கம் சவன்றார். 

 35 வயது மற்றும் அேற்கு தமற்ெட்ட 

தொட்டியாைர்களுக்கு, உலக மாஸ்டர்ஸ் 

ேடகை ொம்பியன்ஷிப் என்ெது டிராக் அண்ட் 

ஃபீல்ட் விலையாட்டில் ஏற்ொடு 

செய்யப்ெடும் தொட்டியாகும். 

ெர்வதேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ஜூன் 

2022க்கான ஐசிசி மாேத்தின் சிறந்ே வீரர் 

விருதுகலை அறிவித்துள்ைது. 

 இங்கிலாந்தின் இன்-ஃொர்ம் தெட்டர் ஜானி 

தெர்ஸ்தடாவ் மாேத்தின் ஆண்களுக்கான 

ெட்டத்லே சவன்றார், 

சேன்னாப்பிரிக்காவின் ெவர்-ஹிட்டிங் 

தெட்டர் மரிொன் தகப் மாேத்தின் சிறந்ே 

வீராங்கலனக்கான விருலேப் செற்றார். 
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காமன்சவல்த் விலையாட்டுப் 

தொட்டிகளுக்கான இந்திய மகளிர் கிரிக்சகட் 

அணிலய பிசிசிஐ (இந்திய கிரிக்சகட் 

கட்டுப்ொட்டு வாரியம்) அறிவித்துள்ைது. 

 15 தெர் சகாண்ட அணிக்கு ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 

ேலலலம ோங்குவார்.  

 அந்ே அணியில் விக்சகட் கீப்ெராக ஸ்தன 

ராைா, ஹர்லீன் திதயால் மற்றும் ேனியா 

ொட்டியா ஆகிதயார் இடம்செற்றுள்ைனர். 

அணியின் விக்சகட் கீப்ெருக்கான சிறந்ே 

தேர்வாக யாஸ்திகா ொட்டியா இருப்ொர். 

சகன்னிங்டன் ஓவல் லமோனத்தில் நடந்ே 

முேல் இந்தியா-இங்கிலாந்து ஒருநாள் 

தொட்டியில் முகமது ேமி தவகமாக 150 

ஒருநாள் விக்சகட்டுகலை வீழ்த்திய இந்திய 

ெந்துவீச்ொைர் ஆனார். 

 சீமருக்கு 150 ஒருநாள் விக்சகட்டுகளுக்கு 80 

தொட்டிகள் தேலவப்ெட்டன.  

 இந்ே தொட்டியில் ேமி ேனது இரண்டாவது 

விக்சகட்லட வீழ்த்தி இந்ே ொேலனலய 

ெலடத்ோர்.  

 ஒட்டுசமாத்ேமாக, ேமி 150 ஒருநாள் 

விக்சகட்டுகலை எட்டிய மூன்றாவது கூட்டு-

தவகமானவர். 

ெஹ்லரனின் மனாமாவில் நலடசெற்ற U20 

ஆசிய மல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியில் 

இந்திய கிராப்லர்கள் சிறப்ொக விலையாடி 22 

ெேக்கங்கலை சவன்றனர். 

 4 ேங்கப் ெேக்கங்கள், 9 சவள்ளி மற்றும் 9 

சவண்கலப் ெேக்கங்கலை சவன்று, 

திறலமயான கிராப்லர்கள் சிறப்ொன 

ஆட்டத்லே சவளிப்ெடுத்தி, ஈரான் மற்றும் 

கஜகஸ்ோன் ஆகிய நாடுகலைச் தெர்ந்ே 

ேகுதியான தொட்டியாைர்களுக்கு 

கடுலமயான ெண்லடலய அளித்ேனர். 

 ஆண்கள் மற்றும் செண்கள் மல்யுத்ேம் 

இரண்டிலும், இந்திய அணி இரண்டாவது 

இடத்லேயும், ஆண்கள் கிதரக்க-தராமன் 

தொட்டியில் ஐந்ோவது இடத்லேயும் 

பிடித்ேது. 

ஆசிய விலையாட்டுப் தொட்டியில் வில்வித்லே 

ேங்கம் சவன்ற அபிதேக் வர்மாவும், தஜாதி 

சுதரகா சவன்னமும் 2022 ஆம் ஆண்டு 

அசமரிக்காவின் அலொமாவில் உள்ை 

ெர்மிங்காமில் நலடசெற்ற உலக விலையாட்டுப் 

தொட்டியில் சவண்கலம் சவன்றனர். 

 சவண்கலப் ெேக்கத்திற்கான தொட்டியில் 

இந்திய வில்வித்லே அணி 157-156 என்ற 

புள்ளிக்கைக்கில் சமக்சிதகாவின் 

ஆண்ட்ரியா-மிகுதவல் செசெரா தஜாடிலய 

வீழ்த்தியது. 

 ொரிஸில் நலடசெற்ற உலகக் தகாப்லெ 

வில்வித்லே தொட்டியில் அபிதேக் வர்மா 

மற்றும் தஜாதி சுதரகா சவண்ைாம் ேங்கம் 

சவன்றனர் 

இந்திய அணியின் தகப்டன் தராஹித் ெர்மா, 

கிரிக்சகட் வரலாற்றில் 13 டி20 தொட்டிகளில் 

சோடர்ச்சியாக சவற்றி செற்ற முேல் தகப்டன் 

என்ற செருலமலய செற்றார். இந்ே ொேலனலய 

ெவுத்ோம்ப்டனில் தராஹித் செய்ோர் 

 விராட் தகாலியிடம் இருந்து தகப்டனாக 

சொறுப்தெற்ற பிறகு, நியூசிலாந்து, 

தமற்கிந்திய தீவுகள், இலங்லக மற்றும் 

இப்தொது இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 

சவற்றிகளுக்கு தராஹித் ேர்மா சமன் இன் 

ப்ளூலவ வழிநடத்தினார். 

 இங்கிலாந்து ேரப்பில் சமாயீன் அலி மற்றும் 

கிறிஸ் தஜார்டன் இருவரும் 2 

விக்சகட்டுகலையும், டாப்லி, லடமல் 

மில்ஸ் மற்றும் ொர்கின்ென் ஆகிதயார் ேலா 

ஒரு விக்சகட்லடயும் லகப்ெற்றினர். 

இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் ஷிகர் ேவான், Web3 

metaverse ஸ்டார்ட்அப் WIOM மற்றும் நிதி 

நிறுவனமான Bliv.Club உடன் இலைந்து 

சமட்டாதவர்ஸில் முேல் விலையாட்டு 

நகரத்லே உருவாக்குவோக அறிவித்ோர். 

 செப்டம்ெரில் அறிமுகம் செய்ய 

திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது.  

 உலகைாவிய விலையாட்டு ெந்லேயானது 

2021 இல் $354.96 பில்லியனில் இருந்து 2022 

இல் $501.43 பில்லியனாக 41.3 ெேவிகிே கூட்டு 

வருடாந்திர வைர்ச்சி விகிேத்தில் (CAGR) 

விரிவலடயும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

9% CAGR இல், விலையாட்டு ெந்லே 2026 இல் 

$707.84 பில்லியலன எட்டும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது 

ெங்கைாதேஷ் அணியின் தவகப்ெந்து வீச்ொைர் 

தோஹிதுல் இஸ்லாம், ஐசிசி ஊக்கமருந்து 

எதிர்ப்பு ெட்டத்தின் விதி 2.1 ஐ மீறியோக 
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ஒப்புக்சகாண்டலே அடுத்து ெத்து மாே 

இலடநீக்கம் செய்யப்ெட்டார். 

 வங்கதேெத்துக்காக ஒரு டி20 தொட்டியில் 

ெங்தகற்றார்.  

 ொகிஸ்ோன் வீரர் முகமது ரிஸ்வான் 

மட்டுதம ஆட்டமிழக்க முடிந்ேது, ஆனால் 

ெங்கைாதேஷ் ஆட்டத்லேயும் சோடலரயும் 

0-3 என இழந்ேது. 

இந்திய அணியின் முன்னாள் தகப்டனும், 

ேற்தொலேய பிசிசிஐ ேலலவருமான ெவுரவ் 

கங்குலிக்கு பிரிட்டன் நாடாளுமன்றம் ொர்பில் 

ொராட்டு சேரிவிக்கப்ெட்டது. 

 இந்திய கிரிக்சகட் ஜாம்ெவான் 2002 இல் 

இந்தியாலவ நாட்சவஸ்ட் இறுதி சவற்றிக்கு 

வழிநடத்திய அதே தேதியில் ஜூலல 13 

அன்று சகௌரவிக்கப்ெட்டார். 

 ெரியாக 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதே 

நாளில் அவர் அதே நகரத்தில் 

சகௌரவிக்கப்ெட்டார். அவர் 2019 இல் 

பிசிசிஐ ேலலவராக தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார். 

உலக ேடகை கவுன்சில் 2025 உலக ேடகை 

ொம்பியன்ஷிப்லெ நடத்ே தடாக்கிதயாலவ 

(ஜப்ொன்) தேர்வு செய்துள்ைது. 

 அசமரிக்காவின் ஓரிகானில் நடந்ே உலக 

ேடகை கவுன்சில் கூட்டத்தில், 2024 உலக 

ேடகை கிராஸ் கன்ட்ரி ொம்பியன்ஷிப் 

குதராஷியாவின் சமடுலின் மற்றும் 

புலாவிலும், 2026 உலக ேடகை கிராஸ் கன்ட்ரி 

ொம்பியன்ஷிப் புதைாரிடாசி, 

டல்லாஹஸ்ஸியிலும் நலடசெறும் என்றும் 

கவுன்சில் அறிவித்ேது 

ெர்வதேெ நாடுகைால் சவளியிடப்ெட்ட 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான எக்ஸ்ொட் இன்லெடர் 

ேரவரிலெயில் சமக்சிதகா முேலிடம் 

பிடித்துள்ைது 

 ெட்டியலில் உள்ை 52 நாடுகளில் இந்தியா 36 

வது இடத்தில் உள்ைது, அதிக மலிவு 

மதிப்செண்ணுடன்.  

 சவளிநாட்டவர்களுக்கான ேரவரிலெயில் 

குலவத் மிகவும் தமாெமான நாடு 

இந்திய மூத்ே துப்ொக்கி சுடுேல் வீரர் லமராஜ் 

அகமது கான், ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் 

தகாப்லெயில் ஆண்கள் ஸ்கீட் தொட்டியில் 

ேங்கப் ெேக்கம் சவன்ற முேல் நெர் என்ற 

வரலாறு ெலடத்ோர். 

 உத்ேரபிரதேெத்லேச் தெர்ந்ே 46 வயோன 

அவர் 40 ோட்கள் சகாண்ட இறுதிப் 

தொட்டியில் 37 ரன்கலை எட்டி, 

இரண்டாவது இடத்லேப் பிடித்ே 

சகாரியாலவச் தெர்ந்ே மின்சு கிம் (36), 

மூன்றாவது இடத்லேப் பிடித்ே பிரிட்டலனச் 

தெர்ந்ே சென் சலசவல்லின் (26) ஆகிதயாலர 

விட முன்தனறினார். 

 செண்களுக்கான 50 மீட்டர் லரபிள் 3P குழு 

தொட்டியில் அஞ்சும் சமௌட்கில், ஆஷி 

செௌக்தெ மற்றும் சிஃப்ட் கவுர் ொம்ரா 

ஆகிதயார் சவண்கலம் சவன்றனர். 

2028 தகாலடகால ஒலிம்பிக் மற்றும் 

ொராலிம்பிக் தொட்டிகள் அசமரிக்காவின் லாஸ் 

ஏஞ்ெல்ஸில் நடத்ேப்ெடும். 

 2028 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்கிற்கான 

சோடக்க விழா ஜூலல 14, 2028 அன்று 

நலடசெறும் மற்றும் ஜூலல 30 வலர 

சோடரும்.  

 இருப்பினும், லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் இேற்கு முன்பு 

1984 மற்றும் 1932 ஆம் ஆண்டுகளில் 

ஒலிம்பிக்லக நடத்தியது. 

வங்கதேெ ஒருநாள் கிரிக்சகட் அணியின் 

தகப்டன் ேமிம் இக்ொல் டி20 தொட்டிகளில் 

இருந்து ஓய்வு செறுவோக அறிவித்துள்ைார். 

 அவர் ேனது கலடசி டி20 ெர்வதேெப் 

தொட்டியில் மார்ச் 2020 இல் விலையாடினார்.  

 33 வயோன அவர் 78 டி20 ெர்வதேெப் 

தொட்டிகளில் விலையாடி 24.08 ெராெரியில் 

1758 ரன்கள் எடுத்துள்ைார்.  

 ெங்கைாதேஷில் இருந்து சவளிதயறிய சிறந்ே 

சோடக்க வீரர்களில் ஒருவரான ேமிம், 

சடஸ்டில் 5082 ரன்களும், ஒருநாள் 

தொட்டிகளில் 7943 ரன்களும் எடுத்துள்ைார். 

2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 25 ஆம் தேதி 

சோடங்கும் முேல் சகதலா இந்தியா ஃசென்சிங் 

மகளிர் லீக், புதுதில்லியில் உள்ை டல்கதடாரா 

உள்விலையாட்டு அரங்கில் நடத்ேப்ெடும். 

 செண்களுக்கான முேலாவது தேசிய 

வாள்சவட்டுப் தொட்டி இம்மாேம் 29ஆம் 

திகதி வலர நலடசெறவுள்ைோக இலைைர் 
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விவகாரங்கள் மற்றும் விலையாட்டு 

அலமச்சு சேரிவித்துள்ைது.  

 இது மூன்று கட்டங்கைாக நலடசெறும். 

நீரஜ் தொப்ரா முேல்முலறயாக உலக ேடகை 

ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியில் சவள்ளி சவன்று 

வரலாறு ெலடத்ோர். நீரஜ் தொப்ரா நான்காவது 

சுற்றில் ேனது 88.13 மீ எறிந்ே பிறகு சிரித்ோர். 

 அசமரிக்காவின் யூஜினில் நடந்ே ஆடவர் 

ஈட்டி எறிேல் இறுதிப் தொட்டியில் அவரது 

மிகச்சிறந்ே எறிேல், அவலர இரண்டாம் 

இடத்தில் ேற்காலிக தமலடக்கு செல்ல 

அனுமதித்ேது, இது ெேற்றத்லேக் குலறக்க 

உேவியது. 

 88.13 மீட்டர் தூரம் எறிந்து, கடும் 

விருப்ெமான வீரராக கைமிறங்கிய நீரஜ் 

தொப்ரா, 24, ெேக்கம் சவன்றார். 

ொல் ரிக்கார்டில் சரட்புல் அணியின் தமக்ஸ் 

சவர்ஸ்டாப்ென் முேலிடம் பிடித்ோர். 

சமர்சிடிஸ் அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

மற்றும் ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல் ஆகிதயார் முலறதய 

மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது இடத்லேப் 

பிடித்ேனர். 

 ஹாமில்டன் மற்றும் சரட் புல்லின் 

செர்ஜிதயா செசரஸ் ஆகிதயார் 

மறுசோடக்கத்திற்குப் பிறகு 

சவர்ஸ்டாப்ெலனத் துரத்ேத் சோடங்கினர்.  

 சவர்ஸ்டாப்ென் சோடர்ந்து ரன் குவித்து 

முன்னிலல செற்றார். 

இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப்ொட்டு வாரியம் 

(பிசிசிஐ) அேன் நடுவர்களுக்கும் நிதின் 

தமனனுக்கும் புதிய ஏ+ பிரிலவ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 A+ மற்றும் A பிரிவுகளில் உள்ை 

நடுவர்களுக்கு முேல் ேர ஆட்டத்திற்கு ஒரு 

நாலைக்கு ரூ 40,000 ஊதியம், B மற்றும் C 

பிரிவில் ஒரு நாலைக்கு ரூ 30,000 

வழங்கப்ெடுகிறது. 

இந்திய விலையாட்டு ஆலையம் (SAI) டீம் 

இந்தியாலவ உற்ொகப்ெடுத்ே ஒரு புதிய 

முயற்சிலயத் சோடங்கியுள்ைது, அேன் கீழ் SAI 

"Create for India" என்ற பிரச்ொரத்லேத் 

சோடங்கியுள்ைது. 

 ஜூலல 28, 2022 முேல் ஆகஸ்ட் 08, 2022 வலர 

நலடசெற உள்ை இந்ே விலையாட்டு 

நிகழ்வில் 16 பிரிவுகளில் 215 

உறுப்பினர்கலைக் சகாண்ட இந்திய ேடகை 

குழு ெங்தகற்க உள்ைது. CWG 2022 இன் 

குறிக்தகாள் “அலனவருக்கும் 

விலையாட்டுகள்” என்ெோகும். 

சுவிட்ெர்லாந்தின் Gstaad நகரில் நலடசெற்ற 

சுவிஸ் ஓென் சடன்னிஸ் தொட்டி 2022 இல் 

நார்தவயின் Casper Ruud சவற்றி செற்றார். 

 இறுதிப் தொட்டியில் இத்ோலியின் 

தமட்டிதயா செசரட்டினிலய 4-6, 7-6(4), 6-2 

என்ற செட் கைக்கில் தோற்கடித்ோர்.  

 இது ரூட்டின் 9வது சடன்னிஸ் வல்லுநர்கள் 

ெங்கத்தின் (ATP) ெட்டமாகும். சுவிஸ் ஓென் 

2022 இல் ரூட்டின் 3 வது ெட்டமாகும், மற்ற 

இரண்டு ெட்டங்கள் பியூனஸ் அயர்ஸ் 

மற்றும் சஜனிவா ஓென் ஆகும். ரூட் 2021 

சுவிஸ் ஓென் ெட்டத்லேயும் சவன்றார். 

கிராமி மற்றும் ஆஸ்கார் விருது செற்ற 

இலெயலமப்ொைர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், 2022-ஆம் 

ஆண்டு நலடசெறவுள்ை ெர்வதேெ செஸ் 

ஒலிம்பியாட் தொட்டிக்காக 'வைக்கம் 

சென்லன' (வரதவற்பு கீேம்) உடன் வந்துள்ைார். 

 விக்தனஷ் சிவன் இயக்கும் இந்ே இலெ 

வீடிதயாவில் முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், 

கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாேன் ஆனந்த் 

மற்றும் இலெயலமப்ொைர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 

ஆகிதயார் தீம் ொடலல இலெயலமத்து 

ொடியுள்ைனர். 

 ேமிழ்நாட்டின் கலாச்ொரத்லே சுவாரஸ்யமாக 

காட்டியேற்காக இந்ே ெயங்கர இலெ 

வீடிதயாலவ சநட்டிென்கள் 

ொராட்டியுள்ைனர். 

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் தகாப்லெ 2025 ஐ 

இந்தியா நடத்தும் என்று ெர்வதேெ கிரிக்சகட் 

கவுன்சில் (ஐசிசி) உறுதி செய்துள்ைது. 

 அவர் உள்கட்டலமப்பு உள்ைது மற்றும் 

உலகக் தகாப்லெயின் மிக சவற்றிகரமான 

ெதிப்லெக் சகாண்டிருக்கும்.  
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 கிதைர் கானர், ெவுரவ் கங்குலி மற்றும் ரிக்கி 

ஸ்சகரிட் ஆகிதயாருடன் மார்ட்டின் 

ஸ்சனடன் ேலலலமயிலான வாரியத்தின் 

துலைக் குழுவால் தமற்ொர்லவயிடப்ெட்ட 

தொட்டி ஏல செயல்முலற மூலம் 

தஹாஸ்ட்கள் தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டனர். 

தேசிய விலையாட்டுப் தொட்டிகள் 2022ன் 36வது 

ெதிப்பு, இது குஜராத் தகம்ஸ் 2022 என்றும் 

அலழக்கப்ெடுகிறது, இது செப்டம்ெர் 27 முேல் 

அக்தடாெர் 1, 2022 வலர நலடசெறும். தமலும் 

விவரங்கலைப் செற முழுக் கட்டுலரலயப் 

ெடியுங்கள். 

 தேசிய விலையாட்டுப் தொட்டிகளில் ஆறு 

சவவ்தவறு இடங்களில் 34க்கும் தமற்ெட்ட 

விலையாட்டுப் தொட்டிகள் நலடசெறும்.  

 முந்லேய தேசிய விலையாட்டுப் தொட்டிகள் 

தகரைாவில் நலடசெற்ற 35 வது ெதிப்ொகும், 

இதில் 33 விலையாட்டுகள் தெர்க்கப்ெட்டன. 

இந்தியாவின் ஏஸ் தெட்மிண்டன் வீராங்கலன 

பி.வி. காமன்சவல்த் விலையாட்டு 2022 

சோடக்க விழாவிற்கான இந்தியக் குழுவின் 

சகாடி ஏந்தியவராக சிந்து தேர்வு 

செய்யப்ெட்டுள்ைார். 

 சோடக்க விழா ஜூலல 28, 2022 அன்று 

ெர்மிங்காமில் உள்ை அசலக்ொண்டர் 

ஸ்தடடியத்தில் நலடசெறும்.  

 தகால்ட் தகாஸ்டில் நடந்ே 2018 

காமன்சவல்த் விலையாட்டுப் தொட்டியின் 

சோடக்க விழாவில் அவர் சகாடி 

ஏந்தியவராக இருந்ோர், அங்கு அவர் 

செண்கள் ஒற்லறயர் பிரிவில் சவள்ளி 

சவன்றார் 

2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஃபிஃொ 17 

வயதுக்குட்ெட்ட செண்கள் உலகக் 

தகாப்லெலய நடத்துவேற்கான உத்ேரவாேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது, பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

ேலலலமயிலான மத்திய அலமச்ெரலவயால் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்ெட்டது. 

 FIFA U-17 மகளிர் உலகக் தகாப்லெ 2022 

இந்தியாவில் அக்தடாெர் 11 முேல் 

அக்தடாெர் 30 வலர நலடசெற உள்ைது.  

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற 

நலடசெறும் இலைதயார் தொட்டியின் 

ஏழாவது மறுமுலற FIFA செண்கள் 

ொம்பியன்ஷிப்லெ இந்தியாவின் முேல் 

தஹாஸ்டிங் செய்யும் 

ெர்மிங்காமில் நலடசெற்று வரும் ஐசிசி ஆண்டு 

மாநாட்டின் தொது ெர்வதேெ கிரிக்சகட் 

கவுன்சில் மூன்று நாடுகளுக்கு உறுப்பினர் 

அந்ேஸ்லே வழங்கியுள்ைது. 

 ஆசியாவிலிருந்து கம்தொடியா மற்றும் 

உஸ்செகிஸ்ோன், மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் 

இருந்து Cote D'Ivoire ஆகிய அலனவருக்கும் 

அதொசிதயட் உறுப்பினர் அந்ேஸ்து 

வழங்கப்ெட்டது, ICC இன் சமாத்ே 

உறுப்பினர்கலை 96 அதொசிதயட்டுகள் 

உட்ெட 108 நாடுகளுக்கு அலழத்துச் 

சென்றது.  

 இரண்டு ஆசிய அணிகளும் ஆசிய நாடுகளின் 

சமாத்ே எண்ணிக்லகலய 25 ஆகக் சகாண்டு 

செல்கின்றன, அதே ெமயம் Cote D'Ivoire 

ஆப்பிரிக்காவின் 21வது நாடாகும். 

உலக ேடகை ொம்பியன்ஷிப் தொட்டி 

அசமரிக்காவில் முேன்முலறயாக 

நலடசெற்றது. தமலும் ெேக்கங்கலைப் 

சொறுத்ேவலர, கடந்ே 10 நாட்களில் டீம் USA 

ேங்களின் தநரத்லே மிகச் சிறப்ொகப் 

ெயன்ெடுத்தியது. 

 எந்ே நாட்லடயும் விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாகவும், உலக ொம்பியன்ஷிப்பில் 

தவறு எந்ே நாடும் சவன்றலே விடவும், 

அசமரிக்கா சமாத்ேம் 33 ெேக்கங்களுடன் 

தொட்டிலய முடித்ேது.  

 இதில் 13 ேங்கங்கள் அடங்கும், இது எந்ே 

நாட்டிலும் இல்லாேது. 

ஆசிய கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ஏசிசி) அறிவித்ேெடி, 

ஆசிய தகாப்லெ 2022 இப்தொது ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸில் (யுஏஇ) நலடசெறும். 

 தொட்டியானது ஆகஸ்ட் 27 முேல் 

செப்டம்ெர் 11, 2022 வலர T20 வடிவத்தில் 

நலடசெறும். 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் சோடர்ந்து 

இரண்டாவது முலறயாக இந்ேப் தொட்டி 

நலடசெறவுள்ைது. 
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இங்கிலாந்தின் லீசெஸ்டர் கிரிக்சகட் 

லமோனத்திற்கு இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் 

ஜாம்ெவான் சுனில் கவாஸ்கரின் செயர் 

சூட்டப்ெட்டுள்ைது. 

 சலய்செஸ்டர் கிரிக்சகட் லமோனம், ொரத் 

ஸ்தொர்ட்ஸ் மற்றும் கிரிக்சகட் கிைப்பிற்கு 

சொந்ேமானது. 

 இந்திய கிரிக்சகட்லட ஒரு குறிப்பிட்ட 

உயரத்திற்கு உயர்த்ே கவாஸ்கரின் மகத்ோன 

ெங்களிப்லெ அங்கீகரிக்கும் வலகயில் 

லமோனத்திற்கு அவரது செயலர சூட்ட 

முடிவு செய்துள்ைது. 

காமன்சவல்த் தொட்டிகளின் 22வது ெதிப்பு 

இங்கிலாந்தின் ெர்மிங்காமில் உள்ை 

அசலக்ொண்டர் லமோனத்தில் தகாலாகலமான 

சோடக்க விழாவுடன் சோடங்கியது. 

 ெர்மிங்காம் அசலக்ொண்டர் லமோனத்தில் 

நடந்ே அணிவகுப்பில் சமாத்ேம் 72 அணிகள் 

ெங்தகற்றன.  

 CWG சோடக்க விழாவின் அணிவகுப்பில் 

இந்தியாவின் சகாடிலய ஏந்தியவர்கள் பிவி 

சிந்து மற்றும் மன்பிரீத் சிங். 

2022 காமன்சவல்த் விலையாட்டுப் தொட்டியில் 

ெேக்கம் சவன்ற இந்தியாவின் முேல் ேடகை 

வீரர் என்ற ொேலனலயப் ெலடத்துள்ைார் 

இந்தியாவின் ெங்தகத் ெர்கார். 

 ஆண்களுக்கான 55 கிதலா எலடப் பிரிவில் 

சமாத்ேம் 248 கிதலா (ஸ்னாட்ச் 113 கிதலா, 

க்ளீன் அண்ட் சஜர்க்கில் 135) எலட தூக்கி 

சவள்ளிப் ெேக்கம் சவன்ற மதலசியாவின் 

அனிக் முகமதுவுக்குப் பின் ேங்கம் சவன்றார். 

மற்றும் சஜர்க்). 

 

Books and Authors News 
 

இைம் யூடியூெர் பிரார்த்ேனா ெத்ராவின் முேல் 

புத்ேகம் 'சகட்டிங் ே ப்சரட்: தி சஜனரல்-இெட் 

தவ டு ெக்ெஸ்' விலையாட்டு ஐகான் ொக்ஷி 

மாலிக்கால் சோடங்கப்ெட்டது. 

 சராட்டிலயப் செறுவது: சவற்றிக்கான 

சஜனரல்-இெட் வழி, பிரார்த்னா ெத்ரா ேனது 

உலகக் கண்தைாட்டத்லேயும், பிரெல 

ேலலவர்கள், சோழில்முலனதவார் மற்றும் 

ஊடகப் பிரமுகர்கலை ேனது பிரெலமான 

யூடியூப் தெனலுக்காக தநர்காைல் செய்ே 

அனுெவங்கலையும் ெகிர்ந்து சகாள்கிறார். 

‘சுவாதிநாே ெங்க்ராம் நா ெர்விதரா’ என்ற 

புத்ேகம், 75 சுேந்திரப் தொராட்ட வீரர்கலைக் 

சகாண்டாடுவதுடன், அவர்கள் நாட்டுக்காக 

ஆற்றிய தியாகங்களின் கலேகலையும் ெகிர்ந்து 

சகாள்கிறது. 

 மத்திய சவளியுறவு மற்றும் கலாச்ொரத் துலற 

இலையலமச்ெர் மீனாட்சி தலகி, குஜராத்தி 

சமாழியில் சுேந்திரப் தொராட்ட வீரர்களின் 

ெங்களிப்லெ நிலனவுகூரும் புத்ேகத்லே 

சவளியிட்டார். 

 ஏகாதிெத்தியத்லே எதிர்த்துப் தொராடி, மா 

ொரதிக்காகத் ேங்கள் வாழ்லவ அர்ப்ெணித்ே 

நமது சுேந்திரப் தொராட்ட வீரர்களின் 

ெங்களிப்லெ இந்ேப் புத்ேகம் 

நிலனவுகூருகிறது. 

இமாச்ெலப் பிரதேெத்தின் ஆளுநர் ராதஜந்திர 

விஸ்வநாத் அர்தலகர், “The McMahon line: A centre 

of discord” என்ற புத்ேகத்லே ெமீெத்தில் 

சவளியிட்டார். 

 அருைாச்ெலப் பிரதேெத்தின் முன்னாள் 

ஆளுநரும், முன்னாள் ராணுவத் 

ேைெதியுமான சஜனரல் தஜதஜ சிங் (ஓய்வு 

செற்றவர்) இந்ேப் புத்ேகத்லே 

எழுதியுள்ைார்.  

 இந்தியா-சீனா எல்லலப் பிரச்ெலனயில் 

சஜனரல் தஜதஜ சிங்கின் அனுெவங்கள் 

மற்றும் ஆராய்ச்சியின் அடிப்ெலடயில் 

இந்ேப் புத்ேகம் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

மக்மதஹான் வரிலெ சோடர்ொன 

குறும்ெடமும் திலரயிடப்ெட்டது. இது அவர் 

எழுதிய இரண்டாவது புத்ேகம். 

சவளிவிவகார அலமச்ெர் எஸ். சஜய்ெங்கர், 

இந்தியாவின் ெல்தவறு அம்ெங்கள் குறித்ே 

கட்டுலரகளின் சோகுப்ொன ‘கலாச்ொரத்தின் 

மூலம் இலைேல்’ என்ற புத்ேகத்லே 

சவளியிட்டார். 

 அலமச்ெர் இந்ே புத்ேகத்லே ராஜேந்திரத்தில் 

"நல்ல காவலர்" என்று விவரித்ோர், தமலும் 

இந்தியாவுடன் ெணிபுரிய மற்றவர்கலை 

ஊக்குவிக்க இது ெயன்ெடுத்ேப்ெடலாம், 

ஏசனனில் "இது இந்தியாலவப் ெற்றிய ஒரு 

ஆறுேலல உருவாக்குகிறது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | July 2022 

47 Adda247 tamil website    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube    |    Adda247App 
 

 இது இந்தியாவின் ெல்தவறு அம்ெங்கலை 

எடுத்து, ஓரைவிற்கு, இந்தியாவின் ெல்தவறு 

அம்ெங்கலைப் ெற்றிய ெரிச்ெயத்லே 

சவளிப்ெடுத்துகிறது 

இந்திய சினிமாவின் ெழம்செரும் நடிகர், திலீப் 

குமார் என்று அலழக்கப்ெடும் யூசுப் கான் ெற்றிய 

புதிய புத்ேகத்லே எழுத்ோைர் லெெல் ஃெரூக்கி 

சவளியிட்டார். புத்ேகத்தின் செயர் "ஒரு 

புராைக்கலேயின் நிழலில்: திலீப் குமார்". 

 நடிகரான திலீப் குமாலர விட திலீப் 

குமாருக்கு இந்ே புத்ேகம் ஒரு மரியாலே. 

இந்தியாவின் முன்னணி மதிப்ொய்வு மற்றும் 

மதிப்பீடு ேைங்களில் ஒன்றான Mouthshut.com 

இன் நிறுவனர் மற்றும் CEO ஃொரூக்கி 

ஆவார். 

 புத்ேகத்தில், திலீப் குமார்: ஒரு 

புராைக்கலேயின் நிழலில், எழுத்ோைர் 

நடிகரின் சநருக்கமான உருவப்ெடத்லே 

வலரகிறார், அவரது புகழ்செற்ற 

வாழ்க்லகயிலிருந்து அதிகம் அறியப்ெடாே 

சில நிகழ்வுகலை சவளிச்ெம் தொட்டுக் 

காட்டுகிறார். 
 

 
மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒளிெரப்புத்துலற 

அலமச்ெர் அனுராக் ோக்கூர், குடியரசுத் ேலலவர் 

ராம்நாத் தகாவிந்த் மற்றும் அவரது 

முன்தனாடிகளின் சில அரிய புலகப்ெடங்கலைக் 

காண்பிக்கும் மூன்று புத்ேகங்கலை 

சவளியிட்டார். 

 ராஷ்டிரெதி ெவனில் நடந்ே விழாவில் 

புத்ேகங்கள் சவளியிடப்ெட்டன மற்றும் 

அவற்றின் முேல் பிரதிகள் ஜனாதிெதியாக 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட திசரௌெதி முர்மு, 

துலை ஜனாதிெதி எம் சவங்லகயா நாயுடு 

மற்றும் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

முன்னிலலயில் ஜனாதிெதி ராம்நாத் 

தகாவிந்திடம் வழங்கப்ெட்டது. 

 

Ranks and Reports News 
 

ஐநா அறிக்லகயின்ெடி, 2035 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் நகர்ப்புற மக்கள் சோலக 675 

மில்லியலன எட்டும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது, இது சீனாவின் நகர்ப்புற 

மக்கள்சோலக ஒரு பில்லியன் மக்களுக்கு 

அடுத்ேோக உள்ைது.  

 தகாவிட்-19 சோற்றுதநாய்க்குப் பிறகு, 

உலகின் நகர்ப்புற மக்கள்சோலக மீண்டும் 

2050 ஆம் ஆண்டைவில் தமலும் 2.2 

பில்லியன் மக்கைால் அதிகரிக்கும் ொலேயில் 

உள்ைது என்றும் அறிக்லக குறிப்பிட்டது. 

 UN-Habitat இன் உலக நகரங்கள் அறிக்லக 2022 

இன் ெடி, சோற்றுதநாய் நகரமயமாக்கலின் 

தவகமான தவகத்லே சிறிது தநரத்தில் 

குலறத்ேது. 

உலகைாவிய உயர்கல்வி ஆதலாெலன 

நிறுவனமான குவாக்குசரல்லி லெமண்ட்ஸ் (QS) 

சவளியிட்ட QS சிறந்ே மாைவர் நகரங்களின் 

ேரவரிலெ 2023 இன் ெடி, 103 வது இடத்தில் 

உள்ை மும்லெ இந்தியாவின் மிக உயர்ந்ே 

ேரவரிலெ மாைவர் நகரமாக 

உருசவடுத்துள்ைது. 

 ேரவரிலெயில் உள்ை மற்ற இந்திய 

நகரங்களில் செங்களூரு 114வது இடத்திலும், 

சென்லன 125வது இடத்திலும், புதுசடல்லி 

129வது இடத்திலும் உள்ைன. 

 இந்ே ெட்டியலில் லண்டன் (யுதக) 

முேலிடத்திலும், முனிச் (சஜர்மனி) மற்றும் 

சிதயால் (சேன்சகாரியா) 2வது இடத்திலும், 

சூரிச் (சுவிட்ெர்லாந்து) 4வது இடத்திலும் 

உள்ைன. 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநிலங்களின் ஸ்டார்ட்-

அப் ேரவரிலெயின் மூன்றாவது ெதிப்பில் 

குஜராத் மற்றும் கர்நாடகா "சிறந்ே செயல்திறன் 

சகாண்டலவ" என்று சவளிப்ெட்டது, அதே 

தநரத்தில் வடகிழக்கு (NE) மாநிலங்களில் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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தமகாலயா முேன்லமயான சகௌரவத்லேப் 

செற்றது. 

 2020 இல் நடத்ேப்ெட்ட கைக்சகடுப்பின் 

இரண்டாவது ெதிப்பில், குஜராத் சிறந்ே 

செயல்திறன் சகாண்டது. 

 செரிய மாநிலங்களில் தகரைா, மகாராஷ்டிரா, 

ஒடிொ மற்றும் சேலுங்கானா ஆகியலவ 

சிறந்ே செயல்திறன் சகாண்டலவ. 

தேசிய உைவுப் ொதுகாப்புச் ெட்டத்லே (NFSA) 

தரேன் கலடகள் மூலம் செயல்ெடுத்தும் மாநில 

ேரவரிலெயில் ஒடிொ முேலிடத்திலும், உத்ேரப் 

பிரதேெம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேெம் 

அடுத்ேடுத்ே இடங்களிலும் உள்ைன. 

 இந்தியாவில் உைவு மற்றும் ஊட்டச்ெத்து 

ொதுகாப்பு குறித்ே மாநில உைவு 

அலமச்ெர்களின் மாநாட்டின் தொது, மத்திய 

உைவு மற்றும் நுகர்தவார் விவகார 

அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயல், ‘NFSA க்கான 

மாநில ேரவரிலெக் குறியீடு’ 2022ஐ 

சவளியிட்டார். 

 அரொங்கத்தின் ேரவரிலெப்ெடி, ஒடிொ 0.836 

மதிப்செண்களுடன் முேலிடத்திலும், 

உத்ேரப் பிரதேெம் (0.797) மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரதேெம் (0.794) இரண்டாவது இடத்திலும் 

உள்ைன. 

இந்திய-அசமரிக்கரான சஜயஸ்ரீ உல்லால், 

அசமரிக்க கணினி சநட்சவார்க்கிங் 

நிறுவனமான அரிஸ்டா சநட்சவார்க்கின் CEO 

மற்றும் ஸ்தனாஃப்தைக்கின் இயக்குநர்கள் 

குழுவின் உறுப்பினர் 

 ஜூன் 2022 இல் சவளியிடப்ெட்ட 

ெட்டியலில், ெதயா-ராட் ஆய்வகங்களின் 

இலை நிறுவனர் ஆலிஸ் ஸ்வார்ட்ஸுக்குக் 

கீதழ மற்றும் ரியாலிட்டி டிவி நட்ெத்திரம் 

கிம் கர்ோஷியனுக்கு தமல் அவருக்கு #15 

இடம் கிலடத்ேது. 

 உல்லால் லண்டனில் பிறந்து புது 

சடல்லியில் வைர்ந்ோர். அவர் ொன் 

பிரான்சிஸ்தகா மாநில ெல்கலலக்கழகத்தில் 

மின் சொறியியல் மற்றும் ொண்டா கிைாரா 

ெல்கலலக்கழகத்தில் சொறியியல் 

தமலாண்லம ெடித்ோர். 

இந்தியப் சொருைாோரத்லே கண்காணிக்கும் 

லமயம் சவளியிட்டுள்ை அறிக்லகயின்ெடி, 

மார்ச் மாேத்தில் 7.60% ஆக இருந்ே நாட்டின் 

தவலலயின்லம விகிேம் ஏப்ரல் மாேத்தில் 7.83% 

ஆக அதிகரித்துள்ைது. 

 இந்தியாவின் தவலலயின்லம விகிேம் 7.80 

ெேவீேமாக அதிகரித்துள்ைது, 

தவலலயின்லம விகிேத்தில் ஹரியானா 

மற்றும் ராஜஸ்ோன் முேலிடத்தில் உள்ைன. 

இந்தியாவின் மக்கள்சோலக 224.3 மில்லியன் 

ஊட்டச்ெத்து குலறொடுள்ை மக்கள் கடந்ே 15 

ஆண்டுகளில் குலறந்துள்ைனர். இருப்பினும், 

ெருமனான செரியவர்கள் மற்றும் இரத்ே தொலக 

உள்ை செண்களின் எண்ணிக்லக 

அதிகரித்துள்ைது 

 உலக சுகாோர அலமப்பு (WHO), விவொய 

தமம்ொட்டுக்கான ெர்வதேெ நிதியம் (IFAD), 

UNICEF, உலக உைவுத் திட்டம் (WFP) மற்றும் 

உைவு மற்றும் தவைாண்லம அலமப்பு 

ஆகியவற்றால் சவளியிடப்ெட்ட உலக 2022 

அறிக்லகயின்ெடி உைவுப் ொதுகாப்பு 

மற்றும் ஊட்டச்ெத்து நிலல (FAO). 

 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகைவில் 828 

மில்லியன் மக்கள் ெட்டினியால் 

ொதிக்கப்ெட்டுள்ைனர், 2020 இல் இருந்து 

சுமார் 46 மில்லியன் மற்றும் COVID-19 

சோற்றுதநாய் சவடித்ேதில் இருந்து 150 

மில்லியன் மக்கள். 

முலறயான அறிவிப்பின்ெடி, ஜூன் 

மாேத்திற்கான சியாமா பிரொத் முகர்ஜி ரூர்ென் 

மிேனின் சடல்டா ேரவரிலெயில் ஜார்கண்ட் 

76.19 மதிப்செண்களுடன் முேலிடம் பிடித்ேது. 

 இேன் விலைவாக, ெணியின் ஒட்டுசமாத்ே 

ேரவரிலெயில் மாநிலம் எட்டாவது 

இடத்திற்கு முன்தனறியுள்ைது.  

 சடல்டா ேரவரிலெயில் மாநிலத்தின் 

மதிப்செண் முந்லேய மாேத்லே விட 1.93 

புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ைது, இது 34 

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேெங்களில் 

மிக அதிகமாக உள்ைது. 

உலகப் சொருைாோர மன்றத்தின் (WEF) 

உலகைாவிய ொலின இலடசவளிக் குறியீடு 

2022 இல் சமாத்ேம் 146 நாடுகளில் இந்தியா 135 

வது இடத்தில் உள்ைது. 
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 "உடல்நலம் மற்றும் உயிர்வாழும்" துலைக் 

குறியீட்டில் இது உலகின் மிக தமாெமான 

செயல்திறனாக 146 வது இடத்தில் உள்ைது.  

 இந்தியாவும் அேன் அண்லட நாடுகளில் 

தமாெமான ேரவரிலெயில் உள்ைது மற்றும் 

ெங்கைாதேஷ் (71), தநொைம் (96), இலங்லக 

(110) ஆகியவற்றுக்குப் பின்னால் உள்ைது. 

 மாலத்தீவுகள் (117), பூடான் (126) 

சேற்காசியாவில் இந்தியாலவ விட ஈரான் 

(143), ொகிஸ்ோன் (145), ஆப்கானிஸ்ோன் 

(146) மட்டுதம தமாெமாகச் 

செயல்ெடுகின்றன. 

சேன் மாநிலமான தகரைா மற்றும் குஜராத்தின் 

ேலலநகரான அகமோொத் ஆகியலவ 2022 ஆம் 

ஆண்டின் உலகின் மிகப்செரிய இடங்களின் 

ெட்டியலில் இரண்டு இந்திய நுலழவுகைாக 

இருந்ேன. 

 லடம் இேழால் இந்ே ஆண்டு 

"ஆராய்வேற்கான 50 அொோரை இடங்கள்" 

ெட்டியலில் இந்தியாவில் இருந்து இரண்டு 

இடங்கள் செயரிடப்ெட்டுள்ைன. 

 “இந்தியாவின் அழகான மாநிலங்களில் 

தகரைாவும் ஒன்று. கண்கவர் கடற்கலரகள் 

மற்றும் ெசுலமயான உப்ெங்கழிகள், 

தகாயில்கள் மற்றும் அரண்மலனகளுடன், 

இது நல்ல காரைத்திற்காக "கடவுளின் 

சொந்ே நாடு" என்று அலழக்கப்ெடுகிறது," 

என்று லடம் இேழ் கூறியது. 

தேசிய நிறுவன ேரவரிலெ கட்டலமப்பின் 

(என்ஐஆர்எஃப்) ேரவரிலெயின் 7வது ெதிப்லெ 

மத்திய கல்வி அலமச்ெர் ேர்தமந்திர பிரோன் 

சவளியிட்டார். 

 இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னாலஜி (ஐஐடி) 

சமட்ராஸ் இந்தியாவில் உயர்கல்விக்கான 

ஒட்டுசமாத்ே சிறந்ே நிறுவனமாகும். 

 அலேத் சோடர்ந்து இந்திய அறிவியல் கழகம் 

(ஐஐஎஸ்சி) செங்களூர், கல்வி 

அலமச்ெகத்தின் என்ஐஆர்எஃப் ேரவரிலெ 

நிகழ்ச்சியின் ெமீெத்திய ெதிப்ொகும். 

ஃதெஸ்புக் உரிலமயாைர் சமட்டா, இந்தியா 

தொன்ற இடங்களில் நிஜ உலக வன்முலறலயத் 

தூண்டும் ஆன்லலன் துஷ்பிரதயாகங்களுக்கு 

கண்மூடித்ேனமான குற்றச்ொட்டுகலைத் 

சோடர்ந்து, அேன் முேல் ஆண்டு மனிே உரிலம 

அறிக்லகலய சவளியிட்டது. 

 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் 

நிகழ்த்ேப்ெட்ட ெரியான விடாமுயற்சிலய 

உள்ைடக்கிய அறிக்லக, இந்தியாவின் 

ெர்ச்லெக்குரிய மனிே உரிலமகள் ோக்க 

மதிப்பீட்டின் சுருக்கத்லே உள்ைடக்கியது. 

 இது சமட்டா ெட்ட நிறுவனமான 

ஃதொலி தஹாக்லக நடத்துவேற்கு நியமித்ேது. 

Ookla's Speedtest Global Index ெடி, இந்தியாவின் 

ேரவரிலெ ெராெரி சமாலெல் தவகத்தில் மூன்று 

இடங்கள் ெரிந்துள்ைது. 

 இந்ே ஆண்டு தம மாேத்தில் 115வது 

இடத்தில் இருந்ே இந்தியா, ஜூன் மாேத்தில் 

118வது இடத்திற்கு ெரிந்ேது.  

 ஏப்ரல் மற்றும் தம மாேங்களில், 

இந்தியாவின் சமாலெல் பிராட்தெண்ட் 

தவகம் தமம்ெட்டது. 

 Ookla இன் இன்சடக்ஸ் ஒவ்சவாரு மாேமும் 

உலகம் முழுவதிலும் இருந்து தவக 

தொேலன ேரலவ ஒப்பிடுகிறது. 

அரொங்க சிந்ேலனக் குழுவான NITI ஆதயாக் 

மற்றும் தொட்டித்ேன்லமக்கான நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின் அறிக்லகயின்ெடி, உலகைவில் 

மிகக் குலறந்ே R&D செலவினங்களில் ஒன்றாக 

இந்தியா உள்ைது. 

 உண்லமயில், இந்தியாவில் R&D செலவு 

குலறந்துள்ைது, 2008-09ல் சமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்ெத்தியில் 0.8 ெேவீேத்திலிருந்து 2017-18ல் 

0.7 ெேவீேமாகக் குலறந்துள்ைது. 

ேரவுகளின்ெடி, மற்ற BRICS நாடுகலை விட 

இந்தியாவில் GERD குலறவாக உள்ைது.  

 பிதரசில், ரஷ்யா, சீனா மற்றும் 

சேன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கான 

செலவுத் சோலக முலறதய 1.2 ெேவீேம், 1.1 

ெேவீேம், 2 ெேவீேம் மற்றும் 0.8 ெேவீேம். உலக 

ெராெரி 1.8 ெேவீேம். 

NITI ஆதயாக்கின் "டிஜிட்டல் வங்கிகள்" ோள் 

டிஜிட்டல் வங்கிகளுக்கான உரிமம் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலற கட்டலமப்பிற்கான ஒரு 

காரைத்லே முன்லவக்கிறது, அதே தொல் ஒரு 

சடம்ப்தைட் மற்றும் அலே 

செயல்ெடுத்துவேற்கான ொலேலயயும் 

வழங்குகிறது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | July 2022 

50 Adda247 tamil website    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube    |    Adda247App 
 

 இது எந்ேசவாரு ஒழுங்குமுலற அல்லது 

சகாள்லக நடுநிலலலயயும் ேடுப்ெதில் 

கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் ெேவியில் 

இருப்ெவர்கள் மற்றும் ெவால் செய்ெவர்கள் 

இருவருக்கும் ெமமான விலையாட்டு 

லமோனத்லே வழங்குகிறது.  

 மற்ற அதிகாரிகள் முன்னிலலயில், NITI 

ஆதயாக்கின் ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி 

சுமன் செர்ரி, ெரதமஸ்வரன் ஐயர், மூத்ே 

ஆதலாெகர் அன்னா ராய் ஆகிதயார் 

அறிக்லகலய சவளியிட்டனர். 

உலக சுகாோர நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ை 

அறிக்லகயின்ெடி, குலறந்ே மற்றும் நடுத்ேர 

வருமானம் சகாண்ட நாடுகளில், ேற்தொலேய 

அசமரிக்க டாலர்களில், 2021 ஆம் ஆண்டில் 

ெைம் அனுப்புவதில் முேலிடம் செற்ற நாடு 

இந்தியா. 

 அகதிகள் மற்றும் புலம்செயர்ந்தோரின் 

ஆதராக்கியம் குறித்ே முேல் உலக 

அறிக்லகயின்ெடி, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா 87 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கள் 

மதிப்பிலான ெைத்லே அனுப்பியுள்ைது. 

ஏர்தொர்ட்ஸ் கவுன்சில் இன்டர்தநேனல் (ஏசிஐ) 

தவர்ல்ட் 2021 ஆண்டுக்கான உலக விமான 

தொக்குவரத்து ேரவுத்சோகுப்லெ 

சவளியிட்டுள்ைது. 

 உலக விமான நிலலய தொக்குவரத்து 

ேரவுத்சோகுப்பு என்ெது 180 க்கும் தமற்ெட்ட 

நாடுகள் மற்றும் பிரதேெங்களில் உள்ை 2,600 

க்கும் தமற்ெட்ட விமான 

நிலலயங்களுக்கான விமான நிலலய 

தொக்குவரத்லே உள்ைடக்கிய 

சோழில்துலறயின் மிகவும் விரிவான 

விமான நிலலய புள்ளிவிவர 

ேரவுத்சோகுப்ொகும். 

HCL சடக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்தின் ேலலவரான 

தராஷ்னி நாடார் மல்தஹாத்ரா, இந்தியாவின் 

ெைக்கார செண்மணி என்ற இடத்லே 

ேக்கலவத்துக் சகாண்டுள்ைார். 

 தராஷ்னி நாடாரின் சமாத்ே சொத்து மதிப்பு 

ரூ.84,330 தகாடி.  

 தராஷ்னி நாடலரத் சோடர்ந்து லநக்கா 

உரிலமயாைர் ஃொல்குனி நாயர், 

ெதயாகானின் கிரண் மஜும்ோர்-ோலவ 

முந்தி, சமாத்ே சொத்து மதிப்பு ரூ.57,520 

தகாடி.  

 ஃொல்குனி நாயர் உலகின் ெத்ோவது 

ெைக்கார செண்மணி. 

அரொங்க அறிக்லகயின்ெடி, கடந்ே மூன்று 

ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 329 புலிகள் 

தவட்லடயாடுேல், இயற்லக தெரழிவுகள் 

மற்றும் பிற காரைங்கைால் அழிந்துள்ைன. 

 தவட்லடயாடுேல், மின்ொரம் ோக்குேல், 

விேம் மற்றும் ரயில் விெத்துக்கள் ஆகியலவ 

இந்ே தநரத்தில் 307 யாலனகள் வலர 

இறந்ேன.  

 2019ல் 96 புலிகளும், 2020ல் 106 புலிகளும், 

2021ல் 127 புலிகளும் அழிந்துள்ைோக மத்திய 

சுற்றுச்சூழல் துலற இலையலமச்ெர் 

அஸ்வினி குமார் செௌதெ அளித்ே ேரவுகள் 

சேரிவிக்கின்றன. 

பிஸ்கட் பிராண்ட் ொர்தல, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் தவகமாக நகரும் நுகர்தவார் 

சொருட்களில் மிகவும் பிரெலமான 

பிராண்டாகத் சோடர்ந்ேது, சோடர்ச்சியாக 

ெதிசனான்றாவது ஆண்டாக ேரவரிலெயில் 

முேலிடத்லேப் பிடித்ேது. 

 நுகர்தவார் ரீச் ொயிண்ட்ஸ் (CRPs) 

அடிப்ெலடயில், 2021 ஆம் ஆண்டில் 

நுகர்தவார் தேர்ந்சேடுக்கும் FMCG 

பிராண்டுகலை அறிக்லக மதிப்பிட்டுள்ைது.  

 CRP ஆனது வாடிக்லகயாைர்கைால் 

செய்யப்ெடும் உண்லமயான சகாள்முேல் 

மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டு முழுவதும் 

அலவ நிகழும் ஒழுங்குமுலற ஆகியவற்றின் 

அடிப்ெலடயில் மதிப்பிடப்ெடுகிறது. 

 

Awards News 
 

மக்கைலவ ெொநாயகர் ஓம் பிர்லா மற்றும் 

ொலல தொக்குவரத்து மற்றும் 

சநடுஞ்ொலலத்துலற அலமச்ெர் நிதின் கட்கரி 

ஆகிதயார் தேசிய சநடுஞ்ொலலகள் சிறப்பு 

விருதுகள்-2021 வழங்கினர். 
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 புதுதில்லியில் சநடுஞ்ொலல கட்டுமானம் 

மற்றும் ொலல சொத்துக்கலை ெராமரிப்ெதில் 

ஈடுெட்டுள்ை ெங்குோரர்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள் 

வழங்கப்ெட்டன. 

தஹப்பிஸ்ட் லமண்ட்ஸ் சடக்னாலஜிஸ் 

நிறுவனர் மற்றும் செயல் ேலலவர் அதொக் சூோ, 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான சிஐஐ ேர ரத்னா விருது 

செற்றுள்ைார் 

 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்ட வருடாந்திர 

CII ேர ரத்னா விருது, இந்தியாவில் ேர 

இயக்கத்திற்கான சிறந்ே ேலலலம, 

ெங்களிப்பு மற்றும் புகழ்செற்ற தெலவலய 

அங்கீகரிப்ெோகும். 

 ேரமான முன்முயற்சிகள் மூலம் இந்திய 

சோழில்துலறயின் தொட்டித்திறலனக் 

கட்டிசயழுப்புவதில் அவரது குறிப்பிடத்ேக்க 

ெங்களிப்லெக் கருத்தில் சகாண்டு CII 

விருதுகள் குழு திரு. சூோவுக்கு 2021 விருலே 

வழங்க ஒருமனோக ஒப்புக்சகாண்டது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் ொரே ரத்னா விருது 

செற்றவர்களின் ெட்டியலல வழங்கியுள்தைாம். 

ொரே ரத்னா விருது ெற்றிய முக்கியமான 

உண்லமகலையும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்ெடுத்தியுள்தைாம். தமலும் அறிய 

முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 இந்தியாவின் மிக உயரிய விருோன ொரே 

ரத்னா விருது 1954 ஆம் ஆண்டு 

நிறுவப்ெட்டது. 

 ொரே ரத்னா விருது மக்களின் விதிவிலக்கான 

சொது தெலவ மற்றும் இலக்கியம் 

அறிவியல் மற்றும் கலல தொன்ற மனிே 

செயல்ொடுகளில் மிக உயர்ந்ே 

செயல்ொட்டிற்காக வழங்கப்ெடுகிறது. 

லமக்தராொஃப்ட் சோழில்நுட்ெத்தின் 

அடிப்ெலடயில் வாடிக்லகயாைர் தீர்வுகலை 

புதுலம மற்றும் செயல்ெடுத்தியேற்காக, 2022 

ஆம் ஆண்டின் லமக்தராொஃப்ட் ொர்ட்னர் 

விருதுகளில் HCL சடக்னாலஜிஸ் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்டது 

 சஹல்த்தகர் மற்றும் லலஃப் ெயின்ெஸ் 

(உலகைாவிய சவற்றியாைர்) மற்றும் 2022 

ஆம் ஆண்டு UK லமக்தராொப்ட் ொர்ட்னர் 

ஆஃப் தி இயர் விருது (நாட்டின் 

சவற்றியாைர்) ஆகியவற்றுக்கான 

லமக்தராொப்ட் ொர்ட்னர் ஆஃப் தி இயர் 

விருலே HCL சடக் செற்றது. 

 இன்டர்சநட் ஆஃப் திங்ஸிற்கான 

(சடாலமன் ஃலெனலிஸ்ட்) 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான லமக்தராொஃப்ட் ொர்ட்னர் 

ஆஃப் தி இயர் விருதில் ஐடி நிறுவனம் 

இறுதிப் தொட்டியாைராகவும் 

செயரிடப்ெட்டது. 

சினி சேட்டி ஃசெமினா மிஸ் இந்தியா 2022 

ெட்டத்லே சவன்றுள்ைார். அவர் இப்தொது 

71வது உலக அழகி தொட்டியில் இந்தியாலவப் 

பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துவார். 

 மும்லெயில் உள்ை ஜிதயா தவர்ல்ட் 

கன்சவன்ேன் சென்டரில், சேட்டிக்கு 

ஃசெமினா மிஸ் இந்தியா தவர்ல்ட் 2022 

கிரீடம் சூட்டினார்.  

 ஃசெமினா மிஸ் இந்தியா 2022 இன் முேல் 

ரன்னர்-அப் ராஜஸ்ோலனச் தெர்ந்ே ரூொல் 

சேகாவத், இரண்டாவது ரன்னர்-அப் 

உத்ேரபிரதேெத்லேச் தெர்ந்ே ஷினாோ 

ெவுகான். 

ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ஆயுர்தவேத்தின் (AIIA) இயக்குநர் ேனுஜா 

தநொரிக்கு இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்ோல் 

ஆயுர்தவே ரத்னா விருது வழங்கப்ெட்டது. 

 இந்தியாவிலும் சவளிநாட்டிலும் 

ஆயுர்தவேத்தின் வைர்ச்சிலய 

ஊக்குவிப்ெதில் அவர் ஆற்றிய ெங்களிப்லெ 

அங்கீகரித்து இந்திய ொரம்ெரிய 

அறிவியலுக்கான இங்கிலாந்தின் அலனத்துக் 

கட்சி நாடாளுமன்றக் குழு (ITSappg) விருலே 

வழங்கியது. 

உக்தரனிய கணிேப் தெராசிரிலய சமரினா 

வியாதொவ்ஸ்கா, சிறந்ே கணிேப் ெரிொன 

ஃபீல்ட்ஸ் சமடல் 2022 சவன்றார். 

 ஸ்கா மற்றும் மூன்று கணிேவியலாைர்கள் 

ஃபீல்ட்ஸ் சமடலலப் செற்றனர். 
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 இது மாஸ்தகாவின் தொருக்குப் 

ெதிலளிக்கும் விேமாக செயின்ட் 

பீட்டர்ஸ்ெர்க்கில் இருந்து ஃபின்னிஷ் 

ேலலநகருக்கு மாற்றப்ெட்ட பின்னர், 

சஹல்சின்கியில், கணிேத்திற்கான தநாெல் 

ெரிசு என அலழக்கப்ெட்டது. 

இந்தியாவின் முேல் குடியரசுத் ேலலவரின் 

நிலனவாக, சொது நிர்வாகத்தில் டாக்டர் 

ராதஜந்திர பிரொத் நிலனவு விருது 

நிறுவப்ெட்டுள்ைது என்று அறிவியல் மற்றும் 

சோழில்நுட்ெ அலமச்ெர் சேரிவித்துள்ைார். 

 இந்திய சொது நிர்வாகக் கழகத்தின் (IIPA) 

நிர்வாகக் குழுவின் கூட்டத்திற்கு டாக்டர் சிங் 

ேலலலம ோங்கினார்.  

 பிரேமர் நதரந்திர தமாடியால் நிறுவப்ெட்ட 

தநாக்கங்கலை அலடய, நிறுவனம் 

பின்வரும் 25 ஆண்டுகளுக்கு எதிர்கால 

தநாக்குடன் இருக்க தவண்டும். 

இந்தியாவில் பிறந்ே கீோ தகாபிநாத் ெர்வதேெ 

நாைய நிதியத்தின் (IMF) 'முன்னாள் ேலலலமப் 

சொருைாோர நிபுைர்களின் சுவரில்' 

இடம்செற்ற முேல் செண் மற்றும் இரண்டாவது 

இந்தியரானார். 

 2003 மற்றும் 2006 க்கு இலடயில் IMF இன் 

ேலலலமப் சொருைாோர நிபுைராகவும் 

ஆராய்ச்சி இயக்குநராகவும் இருந்ே ரகுராம் 

ராஜன் இந்ே சகௌரவத்லேப் செற்ற முேல் 

இந்தியர் ஆவார்.  
 

 
 தகாபிநாத் 2018 அக்தடாெரில் IMF இன் 

ேலலலமப் சொருைாோர நிபுைராக 

நியமிக்கப்ெட்டார், பின்னர் IMF இன் முேல் 

துலை நிர்வாக இயக்குநராக கடந்ே ஆண்டு 

டிெம்ெரில் ெேவி உயர்வு செற்றார்.  

சேன்சகாரியாவின் தயாசு நகரில் நலடசெற்ற 

இறுதிப்தொட்டியில் இந்தியாவின் ெல்லவி சிங் 

திருமதி யுனிவர்ஸ் டிலவன் ெட்டத்லே 

சவன்றுள்ைார். 

 இந்தியாவின் கான்பூலரச் தெர்ந்ே இவர், 110 

நாடுகளில் இருந்து ெங்தகற்ற இந்ேப் 

தொட்டியில் ேனது நாட்டிற்கு செருலம 

தெர்த்துள்ைார்.  

 இந்தியாவுக்கு இது செருலமயான ேருைம் 

திருமதி தியா மிர்ொ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

ஆர்வலர் திரு அஃப்தராஸ் ோ ஆகிதயார் ெமூக 

நீதிக்கான மதிப்புமிக்க அன்லன சேரொ நிலனவு 

விருதுகள் 2021 உடன் ொராட்டப்ெட்டனர். 

 இந்ே விருலே மகாராஷ்டிரா கவர்னர் 

வழங்குகிறார். மும்லெ ராஜ்ெவனில் ெகத் 

சிங் தகாஷ்யாரி.  

 சுற்றுச்சூழல் நிலலத்ேன்லமயில் அவர்களின் 

ொராட்டத்ேக்க மற்றும் குறிப்பிடத்ேக்க 

ொேலனகளுக்காக இருவரும் விருது 

செற்றனர். 

முன்னாள் பிரேமர் ஷின்தொ அதெவுக்கு 

மரைத்திற்குப் பின் நாட்டின் உயரிய 

அலங்காரமான "காலர் ஆஃப் தி சுப்ரீம் ஆர்டர் 

ஆஃப் தி கிரிஸான்ேமம்" வழங்கி சகௌரவிக்க 

ஜப்ொன் அரொங்கம் ேனது முடிலவ அறிவித்ேது 

 தொருக்குப் பிந்லேய அரசியலலமப்பின் கீழ் 

இந்ே சகௌரவத்லேப் செறும் நான்காவது 

முன்னாள் பிரேமர் ஷின்தொ அதெ ஆவார்.  

 அவருக்கு முன், முன்னாள் பிரேமர்கள் 

ஷிசகரு தயாஷிடா, ஐொகு ொதடா மற்றும் 

யசுஹிதரா நகதொன் ஆகிதயாருக்கு இதே 

கவுரவம் வழங்கப்ெட்டது. 

இரண்டு முலற கிராண்ட்ஸ்லாம் ொம்பியனும், 

உலகின் முன்னாள் முேல்நிலல வீரருமான 

லீடன் சஹவிட் ெர்வதேெ சடன்னிஸ் ஹால் 

ஆஃப் ஃதெமில் தெர்க்கப்ெட்டார். 

 தராஜர் ஃசெடரர், ரஃதெல் நடால் மற்றும் 

தநாவக் தஜாதகாவிச் ஆகிதயார் 
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விலையாட்டில் முேலிடம் செறுவேற்கு 

முன்பு, சஹவிட் 80 வாரங்கள் 

முேலிடத்லேப் பிடித்ோர், இது வரலாற்றில் 

10 வது இடத்லேப் பிடித்ேது.  

 அந்ே நட்ெத்திரங்கள் முத்திலர ெதித்ே 

தொதும். 

தநேனல் அகாடமி ஆஃப் அக்ரிகல்சுரல் ரிெர்ச் 

தமதனஜ்சமன்ட் (NAARM) ெர்ோர் ெதடல் சிறந்ே 

ICAR இன்ஸ்டிடியூட் விருது 2021ஐப் 

செற்றுள்ைது. 

 NAARM இன் இயக்குநர் சி. சீனிவாெ ராவ், 

புதுதில்லியில் மத்திய விவொயம் மற்றும் 

விவொயிகள் நலத்துலற அலமச்ெர் நதரந்திர 

சிங் தோமரிடம் இருந்து விருலேப் செற்றார். 

 ICAR இன் 94வது நிறுவன தினத்லே 

முன்னிட்டு நடந்ே விழாவில் விருதுகள் 

வழங்கப்ெட்டன 

DBS வங்கியானது யூதராமனியால் ‘உலகின் 

சிறந்ே SME வங்கியாக’ இரண்டாவது முலறயாக 

(2018 இல் முேல் முலறயாக) 

அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 வைர்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்லட 

தமம்ெடுத்துவேற்காக சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

நிறுவனங்களுடன் (SMEs) இலைந்து 

உலகைாவிய சோழில்துலறயில் முன்னணி 

நிறுவனமாக வங்கி ேனது நிலலலய 

நிறுவியுள்ைது. 

மலலயாை திலரப்ெட ேயாரிப்ொைர் 

தக.பி.குமரனுக்கு தகரைாவின் உயரிய 

திலரப்ெட விருோன தஜ.சி.தடனியல் விருது 

வழங்கப்ெட்டது. 

 இந்ே விருது ரூ.5 லட்ெம் சராக்கப் ெரிசு, 

ொராட்டுப் ெத்திரம் மற்றும் ெலலக 

ஆகியவற்லற உள்ைடக்கியது. 

 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான நடுவர் குழுவில் 

ொடகர் பி சஜயச்ெந்திரன், இயக்குனர் சிபி 

மலலயில், திலரப்ெட அகாடமி ேலலவர் 

ரஞ்சித் மற்றும் கலாச்ொர விவகாரங்கள் 

துலறயின் முேன்லம செயலாைர் ராணி 

ஜார்ஜ் ஆகிதயார் இடம்செற்றுள்ைனர் 

மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒளிெரப்புத்துலற 

அலமச்ெர் அனுராக் ோக்கூர் விருது 

செற்றவர்கலை அறிவித்ோர். 

 68-வது தேசிய திலரப்ெட விருதுகளின் 

சவற்றியாைர்கள் சடல்லியில் 

அறிவிக்கப்ெட்டனர். 

 தகாவிட்-19 சோடர்ொன ோமேங்கள் 

காரைமாக, 2020 ஆம் ஆண்டு முேல் 

திலரப்ெடங்களுக்கு இந்ே ஆண்டு விருது 

வழங்கும் விழா வழங்கப்ெட்டது. 

 சூரலரப் தொற்று இரவுக்கான நான்கு செரிய 

விருதுகளில் மூன்லற சவன்றது, அதே 

தநரத்தில் ேன்ஹாஜி தி அன்ெங் வாரியர் 

முக்கிய தகாப்லெகலையும் சவன்றார். 

இந்தியாவிற்கும் அசமரிக்காவிற்கும் 

இலடயிலான உறவுகலை வைர்ப்ெதில் 

ெங்களிப்ெேற்காக முன்னாள் இந்திய 

இராணுவத் ேைெதி சஜனரல் மதனாஜ் முகுந்த் 

நரவதனலவ அசமரிக்க-இந்திய வியூகக் 

கூட்டாண்லம மன்றம் அங்கீகரித்துள்ைது. 

 சொது தெலவக்கான விருது நரவதனலவத் 

ேவிர அசமரிக்க முன்னாள் ொதுகாப்புச் 

செயலாைர் சஜனரல் ஜிம் தமட்டிஸுக்கும் 

வழங்கப்ெட்டுள்ைது.  

 அசமரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் 

இலடயிலான சோடர்புகலை 

தமம்ெடுத்துவதில் குறிப்பிடத்ேக்க 

ோக்கத்லே ஏற்ெடுத்தியவர்களுக்கு USISPF 

சொது தெலவ மற்றும் உலகைாவிய 

ேலலலமக்கான ெரிசுகலை வழங்கியது. 

இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே ஹூஸ்டன் 

ெல்கலலக்கழகத்தின் சொறியியல் தெராசிரியர் 

சகௌசிக் ராஜதெகர் மதிப்புமிக்க உலகைாவிய 

ஆற்றல் ெரிலெ சவன்றுள்ைார். 

 மின் உற்ெத்தி உமிழ்லவக் குலறக்கும் தொது 

தொக்குவரத்து மின்மயமாக்கல் மற்றும் 

ஆற்றல் திறன் சோழில்நுட்ெங்களில் அவர் 

ஆற்றிய ெங்களிப்புகளுக்காக ஆற்றல் 

ெயன்ொடுகளின் புதிய வழிகள் பிரிவில் 

ராஜதெகராவுக்கு விருது வழங்கப்ெட்டது.  

 அக்தடாெர் 12-14 தேதிகளில் மாஸ்தகாவில் 

ரஷ்ய எரிெக்தி வாரத்தின் தொது விருது 

வழங்கும் விழா நலடசெறும். 

இங்கிலாந்து பிரேமர் தொரிஸ் ஜான்ென், 

உக்லரன் அதிெர் தவாதலாடிமிர் 

சஜசலன்ஸ்கிக்கு ெர் வின்ஸ்டன் ெர்ச்சில் 

ேலலலமத்துவ விருலே வழங்கினார் 

 ஜான்ெனின் லண்டன் அலுவலகத்தில் நடந்ே 

விழாவில் ெர்ச்சில் குடும்ெ உறுப்பினர்கள், 
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உக்லரன் தூேர் வாடிம் பிலரஸ்லடதகா 

மற்றும் பிரிட்டிஷ் வீரர்களிடம் ெயிற்சி 

செற்ற உக்லரனியர்கள் கலந்து சகாண்ட 

விழாவில் வீடிதயா இலைப்பு மூலம் 

சஜசலன்ஸ்கி விருலே ஏற்றுக்சகாண்டார் 

திதனஷ் ோஹ்ரா அறக்கட்டலை (DSF) ஆன்மா 

நிலறந்ே இந்திய இலெலய மக்களிலடதய 

ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில் செரும் முன்தனற்றம் 

கண்டுள்ைது. 

 இந்ே அறக்கட்டலையானது, இலெயில் 

சிறந்து விைங்கியேற்காக, அேன் முேல் 

வலகயான ‘திதனஷ் ேஹ்ரா வாழ்நாள் 

விருலே’ நிறுவியுள்ைது.  

 இந்ே முயற்சிலய இந்திய கலல மற்றும் 

கலாச்ொர ெங்கம் ஆேரிக்கிறது. 

 

Important Days News 
 

சிறந்ே மருத்துவர், கல்வியாைர், சுேந்திரப் 

தொராட்ட வீரர் மற்றும் அரசியல்வாதியான 

டாக்டர் பிோன் ெந்திர ராயின் பிறந்ே நாைான 

ஜூலல 1ஆம் தேதிலய இந்தியா தேசிய 

மருத்துவர் தினமாகக் சகாண்டாடுகிறது. 

 டாக்டர் தினம் உலகைவில் சவவ்தவறு 

தேதிகளில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 நாட்டிற்கு நாடு தேதி மாறுகிறது. 

தநாயாளிகள் நல்ல ஆதராக்கியத்துடன் 

இருப்ெலே உறுதிசெய்ய அயராது 

உலழக்கும் மருத்துவர்களின் ெங்லக தேசிய 

மருத்துவர் தினம் குறிக்கிறது.  

 இந்ே நாள் சுகாோர ஊழியர்கள் ேங்கள் கடின 

உலழப்பு மற்றும் அர்ப்ெணிப்புக்காக 

எடுக்கும் முயற்சிகலை சகாண்டாடுகிறது. 

இந்தியாவில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 01 

அன்று ெட்டய கைக்காைர் தினம் அல்லது CA 

தினம் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது ஐசிஏஐ 

நிறுவன தினம் என்றும் அலழக்கப்ெடுகிறது. 

 ஜூலல 1, 1949 அன்று இந்திய ெட்டயக் 

கைக்காைர்கள் நிறுவனம் (ICAI) 

நிறுவப்ெட்டலே நிலனவுகூரும் வலகயில் 

இந்ே நாள் குறிக்கப்ெடுகிறது. 

உலக யுஎஃப்ஒ தினம் (WUD) உலகைவில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 2 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. உலக யுஎஃப்ஒ தின 

அலமப்பினால் (WUFODO) அலடயாைம் 

காைப்ெடாே ெறக்கும் சொருள்களின் (UFO) 

ெந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட 

நாள் இது. 

 யுஎஃப்ஒக்கள் இருப்ெலேப் ெற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்துவலேயும், 

பிரெஞ்ெத்தில் நாம் ேனியாக இல்லாமல் 

இருப்ெேற்கான ொத்தியக்கூறுகலைப் ெற்றி 

சிந்திக்க மக்கலை ஊக்குவிப்ெலேயும் WUD 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது.  

 உலக யுஎஃப்ஒ தினம், இந்ே ஆய்வாைர்கள் 

மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு யுஎஃப்ஒக்கள் 

சோடர்ொன ெல தகாட்ொடுகலை 

விவாதிக்க, டிதகாட் செய்யவும் மற்றும் 

குலறக்கவும் ஒரு வாய்ப்லெ வழங்குகிறது. 

விலையாட்லட ஊக்குவிப்ெேற்காக 

விலையாட்டுப் ெத்திரிலகயாைர்களின் 

தெலவகலைக் சகாண்டாடும் வலகயில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 2ஆம் தேதி உலக 

விலையாட்டுப் ெத்திரிலகயாைர்கள் தினம் 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 ஸ்தொர்ட்ஸ் ஜர்னலிெம் என்ெது ஒரு 

வலகயான அறிக்லகயிடல் ஆகும், இது 

விலையாட்டு சோடர்ொன எந்ேசவாரு 

சொருள் அல்லது ேலலப்பு சோடர்ொன 

விேயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.  

 இது ஒவ்சவாரு ஊடக நிறுவனத்திற்கும் 

இன்றியலமயாே அங்கமாகும். விலையாட்டு 

ெத்திரிலகயாைர்கள் அச்சு, ஒளிெரப்பு மற்றும் 

இலையம் உள்ளிட்ட ெல்தவறு ஊடக 

ேைங்களில் ெணிபுரிகின்றனர். 

ெர்வதேெ கூட்டுறவு தினம் ஆண்டுதோறும் 

ஜூலல முேல் ெனிக்கிழலமயன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்ே ஆண்டு ஜூலல 

2ம் தேதி இந்ே தினம் கலடபிடிக்கப்ெடுகிறது. 

 இந்ே சகாண்டாட்டத்தின் தநாக்கம், ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலெயானது ெர்வதேெ கூட்டுறவு 

இயக்கம் தொன்ற இலக்குகள் மற்றும் 
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தநாக்கங்கலை எவ்வாறு ெகிர்ந்து 

சகாள்கிறது என்ெலே எடுத்துக்காட்டுவேன் 

மூலம் கூட்டுறவு ெற்றிய விழிப்புைர்லவ 

அதிகரிப்ெோகும். 

பிைாஸ்டிக் லெ இல்லாே உலகம் என்ற 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்தும் வலகயில், 

ஜூலல 3ஆம் தேதி ெர்வதேெ பிைாஸ்டிக் லெ 

இல்லாே தினம் உலகம் முழுவதும் 

கலடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. 

 2022 சகாண்டாட்டங்களின் 13வது ெதிப்பு.  

 உலசகங்கிலும் உள்ை பிைாஸ்டிக் லெகலை 

ஒருமுலற மட்டுதம ெயன்ெடுத்துவலே 

அகற்றி, சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்லெ 

ஊக்குவிக்கும் தநாக்கத்திற்காக, பிைாஸ்டிக் 

லெகலை ெயன்ெடுத்துவலேத் ேவிர்க்கவும், 

அேற்குப் ெதிலாக அதிக சுற்றுச்சூழலலத் 

தேடவும் ஊக்குவிப்ெேன் மூலம், தெக் ஃப்ரீ 

தவர்ல்ட் இந்ே நாள் ஒரு முன்முயற்சியாக 

உள்ைது. நட்பு மாற்றுகள். 

இன்ஃப்ளூயன்ஸா, எதொலா மற்றும் சவஸ்ட் 

லநல் லவரஸ் தொன்ற ஜூதனாடிக் தநாய்க்கு 

எதிராக வழங்கப்ெட்ட முேல் ேடுப்பூசியின் 

நிலனவாக ஆண்டுதோறும் ஜூலல 6 ஆம் தேதி 

உலக ஜூதனாஸ் தினம் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 ஜூதனாடிக் தநாய்கள் லவரஸ்கள், 

ஒட்டுண்ணிகள், ொக்டீரியாக்கள் மற்றும் 

பூஞ்லெகைால் ஏற்ெடுகின்றன.  

 இந்ே கிருமிகள் மனிேர்கள் மற்றும் 

விலங்குகளில் தீவிரத்ேன்லமயில் ெல்தவறு 

வலகயான தநாய்களுக்கு வழிவகுக்கும். 

ொக்தலட் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டலே 

நிலனவுகூரும் வலகயில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூலல 7ஆம் தேதி உலக ொக்தலட் தினம் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 இந்ே சிறப்பு நாள் உலசகங்கிலும் உள்ை 

மக்கள் எந்ே குற்ற உைர்வும் இல்லாமல் 

ேங்களுக்கு பிடித்ே விருந்தில் ஈடுெட 

அனுமதிக்கிறது.  

 ொக்தலட் ொல், ஹாட் ொக்தலட், ொக்தலட் 

மிட்டாய் ொர், ொக்தலட் தகக், பிரவுனிகள் 

அல்லது ொக்தலட்டில் மூடப்ெட்ட 

அலனத்தும் உட்ெட ொக்தலட்டிலிருந்து 

ேயாரிக்கப்ெட்ட அலனத்து வலகயான 

இன்னபிற சொருட்கலையும் இந்ே நாள் 

சகாண்டாடுகிறது. 

யுசனஸ்தகா உறுப்பு நாடுகளின் பிரகடனத்லேத் 

சோடர்ந்து ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 7 ஆம் 

தேதி உலக கிஸ்வாஹிலி தினம் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

 கிஸ்வாஹிலி ஆப்பிரிக்காவில் அதிகம் 

தெெப்ெடும் சமாழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் 

துலை-ெஹாரா ஆப்பிரிக்காவில் அதிகம் 

தெெப்ெடுகிறது.  

 ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ 

சமாழியாக இருக்கும் ஒதர ஆப்பிரிக்க 

சமாழி கிஸ்வாஹிலி 

நாடு முழுவதும் உள்ை அலனத்து மீனவர்கள், 

மீன் விவொயிகள் மற்றும் அக்கலறயுள்ை 

ெங்குோரர்களுடன் ஒற்றுலமலய 

சவளிப்ெடுத்தும் வலகயில் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஜூலல 10 ஆம் தேதி தேசிய மீன் 

விவொயிகள் தினம் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 நாடு முழுவதும் இன்று 65வது தேசிய மீன் 

விவொயிகள் தினம் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 தேசிய மீன்வை தமம்ொட்டு வாரியம், 

மீன்வைம், கால்நலட வைர்ப்பு மற்றும் 

ொல்வைத்துலற அலமச்ெகம், இந்திய 

அரசின் தேசிய மீன் விவொயிகள் தினத்லே 

தேசிய மீன்வை தமம்ொட்டு வாரியம் (NFDB) 

லஹேராொத்தில் கிட்டத்ேட்ட 

சகாண்டாடியது. 
 

 
உலக மக்கள்சோலக தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஜூலல 11 அன்று உலக 

மக்கள்சோலக பிரச்ெலனகள் ெற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்ே 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 இந்ே நாளின் முக்கிய தநாக்கம், மக்கள் 

சோலக செருக்கம் இயற்லகயின் நிலலயான 
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வைர்ச்சியில் ஏற்ெடுத்திய அலனத்து 

எதிர்மலற ோக்கங்கள் ெற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்துவோகும்.  

 உலகைவில், கருத்ேரங்குகள், 

கலந்துலரயாடல்கள், கல்வி அமர்வுகள், 

சொதுப் தொட்டிகள், முழக்கங்கள், 

ெட்டலறகள், விவாேங்கள், ொடல்கள் 

தொன்றவற்லற ஏற்ொடு செய்வேன் மூலம் 

இந்ே நாள் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

ெர்வதேெ மலாலா தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூலல 12 அன்று இைம் ஆர்வலர் மலாலா 

யூசுப்ொயின் பிறந்ேநாளில் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 செண் கல்விக்காக ொடுெடும் இைம் 

செண்லை கவுரவிக்கும் வலகயில் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலெ இந்ே தேதிலய மலாலா 

தினமாக சகாண்டாடியது.  

 ஒவ்சவாரு குழந்லேக்கும் கட்டாய மற்றும் 

இலவெக் கல்விலய உறுதி செய்ய உலகத் 

ேலலவர்களிடம் தவண்டுதகாள் விடுக்கும் 

வாய்ப்ொக இந்ே நாள் 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

பிைாஸ்டிக் லெகளுக்குப் ெதிலாக காகிேப் 

லெகலைப் ெயன்ெடுத்துவேன் முக்கியத்துவம் 

குறித்ே விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்தும் வலகயில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 12ஆம் தேதி உலக 

காகிேப் லெ தினம் கலடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. 

 பிைாஸ்டிக்கினால் ஏற்ெடும் தீலமகள் 

மற்றும் அலவ நமது சுற்றுச்சூழலுக்கு 

எவ்வைவு தகடு விலைவிக்கின்றன என்ெது 

குறித்ே விழிப்புைர்லவ ெரப்புவேற்காக 

இந்ே நாள் அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ைது.  

 மக்கும் ேன்லமயற்ற பிைாஸ்டிக் லெகலை 

மாற்றுவேற்கு காகிேப் லெகலை எளிோகப் 

ெயன்ெடுத்ேலாம் அல்லது தவறுவிேமாகக் 

கூறினால், குப்லெத் சோட்டிகளில் 

சிலேவேற்கு நூற்றுக்கைக்கான ஆண்டுகள் 

ஆகும். 

உலக இலைைர் திறன்கள் தினம் 2022 

ஆண்டுதோறும் ஜூலல 15 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. இது இலைைர்கலை 

தவலலவாய்ப்பு, ஒழுக்கமான தவலல மற்றும் 

சோழில்முலனவு ஆகியவற்றுக்கான 

திறன்களுடன் சித்ேப்ெடுத்துவேன் மூதலாொய 

முக்கியத்துவத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ை இலைைர்கலை 

தவலலவாய்ப்பு, தவலல மற்றும் 

சோழில்முலனவு ஆகியவற்றிற்கான 

அத்தியாவசிய திறன்களுடன் 

சித்ேப்ெடுத்துவதே இந்ே நாள்.  

 இந்ே நாள் இலைைர்கலை தவலலவாய்ப்பு 

மற்றும் சோழில்முலனதவார் திறன்களுடன் 

சித்ேப்ெடுத்துவேன் முக்கியத்துவத்லே 

நிலனவுகூரவும், அங்கீகரிக்கவும் மற்றும் 

சகாண்டாடவும் உள்ைது. 

ெர்வதேெ நீதிக்கான உலக தினம் ஜூலல 17 

அன்று ெர்வதேெ குற்றச் செயல்கைால் 

ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு நீதிலய நிலலநாட்ட 

ொடுெடும் அலமப்புகலை நிலனவுகூரும் 

வலகயில் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 இது உலகில் நவீன நீதிமன்ற அலமப்புகலை 

நிறுவியலே நிலனவுகூருகிறது.  

 இந்ே நாள் அடிப்ெலட மனிே உரிலமகள் 

மற்றும் ெர்வதேெ குற்றவியல் நீதிலய 

ஊக்குவிப்ெதில் கவனம் செலுத்துகிறது. 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 18 அன்று சநல்ென் 

மண்தடலா ெர்வதேெ தினத்லே உலகம் 

சகாண்டாடுகிறது. சேன்னாப்பிரிக்காவின் முேல் 

ஜனநாயக முலறப்ெடி தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட 

ஜனாதிெதியின் நிலனவு நாள். 

 மனிே உரிலமகள் வழக்கறிைராக, அரசியல் 

லகதியாக, உலகைாவிய மத்தியஸ்ேராக, 

சுேந்திர சேன்னாப்பிரிக்காவின் ஜனநாயக 

ரீதியில் தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட முேல் 

ேலலவராக அவர் ேனது வாழ்க்லகலய மனிே 

குலத்திற்கு அர்ப்ெணித்ேவர். 

 2022 ஆம் ஆண்டு சநல்ென் மண்தடலா 

ெர்வதேெ தினத்தின் கருப்சொருள் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலெயின் கூற்றுப்ெடி, "உங்கைால் 

முடிந்ேலேச் செய்யுங்கள், உங்களிடம் 

உள்ைலேக் சகாண்டு, நீங்கள் எங்தக 

இருக்கிறீர்கள்" என்ெோகும் 

உலக ெதுரங்க தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூலல 20 

அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. ெர்வதேெ செஸ் 

கூட்டலமப்பு (FIDE) நிறுவப்ெட்ட தேதிலய 

நாள் குறிக்கிறது. 

 இந்ே நாளில், ஒருவருக்கு கற்பிப்ெேன் 

மூலதமா அல்லது விலையாட்லட எவ்வாறு 

விலையாடுவது என்ெலேக் 
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கற்றுக்சகாள்வேன் மூலதமா நாம் நாலைக் 

கலடப்பிடிக்கலாம். 

 தமலும், 24 மணி தநர மராத்ோலன நாங்கள் 

ெரிசீலிக்கலாம் அல்லது உங்கள் சொந்ே 

ெதுரங்க வியூகம் ெற்றிய உங்கள் கலேலயப் 

ெகிர்ந்து சகாள்ைலாம். 

சொதுச் ெலெ ெர்வதேெ நிலவு தினத்லே 

அறிவித்ேது, ஐக்கிய நாடுகள் ெலெயால் 

நியமிக்கப்ெட்ட ெர்வதேெ தினமாக 

ஆண்டுதோறும் ஜூலல 20 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெடும். 

 ெர்வதேெ நிலவு தினம் 2022 மனிேகுலத்தின் 

நிலல மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்ே 

விழிப்புைர்லவக் கற்பிப்ெேற்கும் 

தமம்ெடுத்துவேற்கும் நாைாகத் 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் விண்சவளி 

விவகாரங்களுக்கான அலுவலகத்தின் 

(UNOOSA) ஒத்துலழப்புடன், ெர்வதேெ நிலவு 

தினம் 2022 ஆண்டு நிகழ்வாக 

அனுெரிக்கப்ெடும் மற்றும் உலகம் 

முழுவதும் சொது மக்கள் 

சகாண்டாட்டங்கள் நடத்ேப்ெடும். 

உலக நரம்பியல் கூட்டலமப்பு (WFN) ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் சவவ்தவறு கருப்சொருளில் கவனம் 

செலுத்தி, ஒவ்சவாரு ஜூலல 22 அன்று உலக 

மூலை தினத்லே சகாண்டாடுகிறது. 

 WHO இன் கூற்றுப்ெடி, நல்ல மூலை 

ஆதராக்கியம் என்ெது ஒவ்சவாரு நெரும் 

ேங்கள் சொந்ே திறன்கலை உைர்ந்து, 

வாழ்க்லக சூழ்நிலலகலை ெமாளிக்க 

அவர்களின் அறிவாற்றல், உைர்ச்சி, 

உைவியல் மற்றும் நடத்லே செயல்ொட்லட 

தமம்ெடுத்தும் நிலல. 

உலக உலடயக்கூடிய X விழிப்புைர்வு தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 22 அன்று, Fragile X 

ஆல் ொதிக்கப்ெட்ட குடும்ெங்கலைக் 

சகாண்டாடவும், சிகிச்லெலய 

கண்டுபிடிப்ெேற்கான ஆராய்ச்சியின் 

முன்தனற்றத்லே முன்னிலலப்ெடுத்ேவும் 

குறிக்கப்ெடுகிறது. 

 இந்ே நாளில், உலசகங்கிலும் உள்ை 

ெமூகங்கள் ஒன்றிலைந்து, உலகைவில் 

நிலனவுச்சின்னங்கள் மற்றும் 

அலடயாைங்கலை ஒளிரச் செய்வேன் மூலம், 

Fragile X இல் ஒளிலயப் பிரகாசிக்கின்றன.  

 உலடயக்கூடிய X தினம், Fragile X ஆல் 

ொதிக்கப்ெட்ட குடும்ெங்கலைக் 

சகாண்டாடுகிறது மற்றும் ெயனுள்ை 

சிகிச்லெகள் மற்றும் இறுதியில் ஒரு 

சிகிச்லெலயக் கண்டறிய ஆராய்ச்சியின் 

முன்தனற்றங்கலை எடுத்துக்காட்டுகிறது 

ெதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புக்கான 

ெர்வதேெ தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 26 

அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 ெதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளின் 

முக்கியத்துவத்லே "ேனித்துவமான, சிறப்பு 

வாய்ந்ே மற்றும் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு" என்ற 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்ேவும், அவற்றின் 

நிலலயான தமலாண்லம, ொதுகாப்பு மற்றும் 

ெயன்ொடுகளுக்கான தீர்வுகலை 

தமம்ெடுத்ேவும் இந்ே நாள் 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 UN கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்ொர 

அலமப்பின் (UNESCO) சொது மாநாடு 2015 

இல் தினத்லே நிறுவியது. 

கடுலமயான தநாய் மற்றும் கல்லீரல் 

புற்றுதநாய்க்கு வழிவகுக்கும் கல்லீரல் 

வீக்கத்லே ஏற்ெடுத்தும் லவரஸ் சஹெலடடிஸ் 

ெற்றிய விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்ே ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஜூலல 28 அன்று உலக 

சஹெலடடிஸ் தினம் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 இந்ே நாள் சஹெலடடிஸ் சோடர்ொன 

தேசிய மற்றும் ெர்வதேெ முயற்சிகலை 

முடுக்கிவிடவும், ேனிநெர்கள், கூட்டாைர்கள் 

மற்றும் சொதுமக்களின் நடவடிக்லககள் 

மற்றும் ஈடுொட்லட ஊக்குவிப்ெேற்கும், 

உலக சுகாோர அலமப்பின் 2017 இன் 

உலகைாவிய சஹெலடடிஸ் அறிக்லகயில் 

தகாடிட்டுக் காட்டப்ெட்டுள்ைெடி அதிக 

உலகைாவிய ெதிலின் அவசியத்லே 

எடுத்துக்காட்டுவேற்கும் ஒரு வாய்ப்ொகும். 

ஆதராக்கியமான சூழதல நிலலயான மற்றும் 

ஆதராக்கியமான ெமுோயத்திற்கான அடித்ேைம் 
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என்ெலே உலக இயற்லக ொதுகாப்பு தினம் 

ஒப்புக்சகாள்கிறது. 

 ெருவநிலல மாற்றம் குறித்து தநர்மலறயான 

கருத்துக்கலை உருவாக்கும் நாைாகவும் இது 

குறிக்கப்ெடுகிறது.  

 ஆதராக்கியமான சூழதல நிலலயான மற்றும் 

ஆதராக்கியமான ெமுோயத்திற்கான 

அடித்ேைம் என்ெலே உலக இயற்லக 

ொதுகாப்பு தினம் ஒப்புக்சகாள்கிறது 

ெர்வதேெ புலிகள் தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூலல 29 அன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. காட்டுப் பூலனகலைக் 

காப்ொற்ற உரிய நடவடிக்லக எடுக்க 

அலனவலரயும் ஊக்குவிப்ெதே இந்ே நாளின் 

தநாக்கமாகும் 

 புலிகள் ொதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

ேனிநெர்கள், அலமப்புகள் மற்றும் 

அரசுகளுக்கு விழிப்புைர்வு 

ஏற்ெடுத்துவேற்காக இந்ே தினம் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 உலக வனவிலங்கு நிதியத்தின்ெடி, கடந்ே 150 

ஆண்டுகளில் சுமார் 95 ெேவீே புலிகளின் 

எண்ணிக்லக குலறந்துள்ைது. 

இயற்லகலயப் ொதுகாப்ெதில் பூங்கா 

தரஞ்ெர்களின் ெங்களிப்லெக் சகௌரவிக்கும் 

வலகயில் ெர்வதேெ தரஞ்ெர் கூட்டலமப்பு இந்ே 

நாலை நிறுவியது. 

 உலக தரஞ்ெர் தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூலல 31 அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 கடலமயின் தொது உயிரிழந்ே 

வனக்காவலர்களுக்கு அஞ்ெலி செலுத்தும் 

ஒரு ெந்ேர்ப்ெமாகவும் இந்நாள் 

அலமந்துள்ைது. 

ஆட்கடத்ேலுக்கு ஆைானவர்கள் யார் என்ெலே 

மக்களுக்கு உைர்த்துவேற்காக ஆண்டுதோறும் 

ஜூலல 30ஆம் தேதி ஆட்கடத்ேலுக்கு எதிரான 

உலக தினம் கலடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. 

 கட்டாய உலழப்பு மற்றும் ொலுறவு தொன்ற 

துன்ெகரமான தவலலகளுக்காக செண்கள் 

மற்றும் குழந்லேகலை சுரண்டுவது உட்ெட, 

ஆள் கடத்ேல் ஒரு குற்றமாக கருேப்ெடுகிறது 

என்ெலே மக்களுக்கு உைர்த்துவலே இந்ே 

நாள் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

ெர்வதேெ நட்பு தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூலல 30 

அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது, இது 

முேன்முேலில் 1958 ஆம் ஆண்டில் உலக நட்பு 

சிலுலவப் தொரால் முன்சமாழியப்ெட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலெயின் கூற்றுப்ெடி, 

ெர்வதேெ நட்பு தினம் மக்களிலடதய அலமதி 

மற்றும் ெமூக நல்லிைக்கத்லே தமம்ெடுத்ே 

உேவும். 

 இந்தியா மற்றும் ெல நாடுகளில் ஆகஸ்ட் 

முேல் ைாயிற்றுக்கிழலம நண்ெர்கள் தினம் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்ே ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 7, 2022 அன்று வருகிறது. 

  

Obituaries News 
 

மலலயாை நடிகரும், உேவி இயக்குனருமான 

அம்பிகா ராவ் ேனது 58வது வயதில் காலமானார். 

 ொலச்ெந்திர தமனன் இயக்கத்தில் 2002 ஆம் 

ஆண்டு சவளியான ‘கிருஷ்ை 

தகாொலகிருஷ்ைா’ ெடத்தின் மூலம் உேவி 

இயக்குநராக திலரயுலகில் நுலழந்ோர்.  

 2000 ஆம் ஆண்டின் சோடக்கத்தில் உேவி 

இயக்குநராக திலரப்ெடத்துலறயில் 

நுலழந்ோர். 

1970 களில் இந்திய அணியின் தகால்கீப்ெராக 

விலையாடிய முன்னாள் இந்திய ெர்வதேெ வீரர் 

EN சுதிர் காலமானார். 

 1972 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் ேகுதிச் சுற்றில் 

ரங்கூனில் (ேற்தொது யாங்கூன்) 

இந்தோதனசியாவுக்கு எதிராக ெர்வதேெ 

அைவில் அறிமுகமான சுதிர், 9 தொட்டிகளில் 

இந்தியாலவப் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தினார்.  

 அவர் 1973 சமர்தடகா தகாப்லெயில் தேசிய 

அணியிலும், 1974 இல் ஆசிய விலையாட்டு 

அணியிலும் இருந்ோர். 

விதனாேமான இடங்களில் ெக்திவாய்ந்ே 

நாடகங்கலை அரங்தகற்றும் கலலலய 

கச்சிேமாக உருவாக்கிய உலகின் மிகவும் 

புதுலமயான நாடக இயக்குனர்களில் ஒருவரான 

பீட்டர் புரூக் ேனது 97 வது வயதில் காலமானார். 

 பிரிட்டிஷ் இயக்குனர் தேக்ஸ்பியரின் 

ெவாலான ெதிப்புகள் முேல் ெர்வதேெ ஓெரா 
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மூலம் இந்து காவியக் கவிலேகள் 

வலரயிலான ேயாரிப்புகலை ஏற்றினார்.  

 அவர் 1987 இல் பிரான்சில் இருந்து 

நியூயார்க்கிற்கு ெமஸ்கிருே காவியமான 

"மகாொரேம்" க்கு ஒன்ெது மணிதநர ேழுவல் 

சகாண்டு வந்ோர். 

ெழம்செரும் செங்காலி திலரப்ெட இயக்குனர் 

ேருண் மஜும்ோர் ேனது 92வது வயதில் 

காலமானார். 

 ேருண் மஜும்ோர் ேனது வாழ்நாளில் 

ஸ்மிருதி துக்கு ேக், ஸ்ரீமான் பிருத்விராஜ், 

குதஹலி, ொலிகா ொது, ோேர் கீர்த்தி, ெந்ேர் 

ொரி தொன்ற பிரெலமான செங்காலி 

திலரப்ெடங்கலை இயக்கியேற்காக 

அறியப்ெட்டார்.  

 60கள், 70கள் மற்றும் 80களில் செங்காலி 

திலரப்ெடத்துலறலய தமம்ெடுத்துவதில் 

குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கத்லே ஏற்ெடுத்தினார். 

சுேந்திரப் தொராட்ட வீரர் பி.தகாபிநாேன் நாயர் 

ேனது 100வது வயதில் காலமானார். காந்திய 

சித்ோந்ேத்லே ேனது வாழ்வில் 

பின்ெற்றியேற்காக அறியப்ெட்ட இவர், ெத்ம 

விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்ெட்டார். 

 அவர் 1942 ஆம் ஆண்டு சவள்லையதன 

சவளிதயறு இயக்கத்தில் ெங்தகற்றார் 

மற்றும் விதனாொ ொதவவுடன் இலைந்து 

பூடான் மற்றும் கிராம்ோன் இயக்கங்கலை 

ஊக்குவித்ோர்.  

 ெமூகத்திற்கு அவர் ஆற்றிய 

ெங்களிப்புகளுக்காக இந்திய அரசு 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ெத்மஸ்ரீ விருோன நான்காவது 

உயரிய சிவிலியன் விருலே அவருக்கு 

வழங்கியது. 

தமற்கு ஜப்ொனின் நாரா நகரில் தேர்ேல் 

பிரச்ொரத்தின் தொது துப்ொக்கிச் சூடு 

நடத்ேப்ெட்ட ஜப்ொனின் முன்னாள் பிரேமர் 

ஷின்தொ அதெ காலமானார். 

 67 வயோன அதெ மருத்துவமலனக்கு 

சகாண்டு செல்லப்ெடுவேற்கு முன்பு இருேய 

நுலரயீரல் செயலிழப்பில் இருந்ேோக நாரா 

தீயலைப்புத் துலற முன்பு கூறியது.  

 கழுத்தின் வலது ெக்கம் மற்றும் இடது 

இடுப்பு ெகுதியில் காயம் ஏற்ெட்டுள்ைோக 

அவர்கள் சேரிவித்ேனர். 

அங்தகாலா நாட்டின் முன்னாள் அதிெர் தஜாஸ் 

எடுவார்தடா டாஸ் ொண்தடாஸ் ேனது 79வது 

வயதில் காலமானார் 

 அங்தகாலாவின் ஜனாதிெதியாக ஏறக்குலறய 

நான்கு ேொப்ேங்கைாக ஆட்சி செய்ே 

ஆப்பிரிக்காவின் நீண்டகால அரெ 

ேலலவர்களில் ஒருவராக இருந்ோர்.  

 அவர் 2017 இல் ஜனாதிெதி ெேவியில் இருந்து 

விலகினார். 

பிரெல சோல்சொருள் ஆய்வாைர், 

வரலாற்றாசிரியர், கலல நிபுைரும், 

ெங்கைாதேஷ் தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் 

முன்னாள் இயக்குநர் சஜனரலுமான தெராசிரியர் 

டாக்டர் இனாமுல் ஹக் இப்தொது உயிருடன் 

இல்லல. 

 அவர் செப்டம்ெர் 28, 1983 முேல் பிப்ரவரி 6, 

1991 வலர தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் 

இயக்குநர் சஜனரலாகப் ெணியாற்றினார்.  

 அவர் 2016 இல் எகுதே ெேக், 2020 இல் 

ஸ்வாதிநாே ெேக் மற்றும் அவரது 

ெங்களிப்புகலை சகௌரவிக்கும் வலகயில் 

இந்திய ெத்மஸ்ரீ விருது ஆகியவற்லறப் 

செற்றார். 

தஜம்ஸ்ொண்ட் ெடங்களுக்கு தீம் ட்யூலன 

எழுதிய பிரிட்டிஷ் இலெயலமப்ொைர் மான்டி 

நார்மன் ேனது 94வது வயதில் காலமானார். 

 முேல் தஜம்ஸ் ொண்ட் ெடமான “டாக்டர். 

இல்லல,” 1962 இல் சவளியிடப்ெட்டது. 

 1928 இல் லண்டனின் கிழக்கு முலனயில் யூே 

செற்தறாருக்கு மான்டி தநாசெதராவிச் 

பிறந்ோர், நார்மன் ேனது 16 வயதில் ேனது 

முேல் கிோலரப் செற்றார். 

அவரது மகன் செனிட்தடா எச்செசவரியா 

கூறியது தொல், 1970 முேல் 1976 வலர 

சமக்சிதகாலவத் ேலலலம ோங்கிய லூயிஸ் 

எச்செசவரியா அல்வாசரஸ், ேனது 100வது 

வயதில் குர்னவாகாவில் காலமானார். 

 சேற்கு மத்திய சமக்சிதகாவில் உள்ை 

தமாதரதலாஸ் மாநிலத் ேலலநகரான 

குர்னவாகாவில் உள்ை அவரது வீட்டில் 

எச்செவர்ரியா காலமானார்.  

 முன்னாள் ேலலவரின் குடும்ெத்தினர் மற்றும் 

நண்ெர்கள் சமக்சிதகா ஜனாதிெதி 

ஆண்ட்சரஸ் மானுவல் தலாெஸ் 
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ஒப்ராடரிடம் இருந்து ட்வீட் ஒன்லறப் 

செற்றனர். 

ெத்மஸ்ரீ விருது செற்ற பிரெல ெமூக தெவகர் 

அவ்ோஷ் சகௌேல் நீண்டகால தநாயால் 

ொதிக்கப்ெட்டு ெமீெத்தில் காலமானார். 

 அவர் கிராமப்புற வழக்குகள் மற்றும் 

உரிலமக் தகந்திரா என்ற ேன்னார்வ சோண்டு 

நிறுவனத்லே (உத்ேரகாண்ட், தடராடூலன 

ேைமாகக் சகாண்டவர்) நிறுவினார்.  

 அவர் மனிே உரிலமகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

ொதுகாப்புக்கு எதிரான தொராட்டத்திற்காக 

அறியப்ெட்டார். 

ெஞ்ொப் முன்னாள் ெொநாயகரும், சிதராமணி 

அகாலி ேைம் (எஸ்ஏடி) ேலலவருமான நிர்மல் 

சிங் கஹ்தலான் ேனது 79வது வயதில் 

காலமானார் 

 1997 முேல் 2002 வலர ஊரக வைர்ச்சி மற்றும் 

ெஞ்ொயத்து அலமச்ெராகவும், 2007 முேல் 2012 

வலர ெட்டப்தெரலவத் ேலலவராகவும் 

இருந்ோர். 

 கஹ்தலான் 1997 மற்றும் 2007 இல் ஃெதேகர் 

சூரியன் சோகுதியில் இருந்து எம்எல்ஏவாக 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார். 
 

 
ெழம்செரும் கஜல் ொடகர் பூபிந்ேர் சிங், 

செருங்குடல் புற்றுதநாய் மற்றும் தகாவிட்-19 

சோடர்ொன சிக்கல்கைால் காலமானார். 

 அவருக்கு வயது 82.  

 மலறந்ே புகழ்செற்ற ொடகி லோ 

மங்தகஷ்கருடன் அவர் ொடிய 'துனியா சூதட 

யார் நா சூதட' ("ேரம் காந்ோ"), 'தோடி சி 

ஜமீன் தோடா ஆஸ்மான்' ("சிோரா") தொன்ற 

ொடல்களுக்காக சிங் மிகவும் பிரெலமானார். 

'தில் தூண்டா லஹ' ("சமௌெம்"), 'நாம் கம் 

ஜாதயகா' ("கினாரா"). 

பிரெல கலலைர் அச்சுேன் கூடலூர் ேனது 77வது 

வயதில் ெமீெத்தில் காலமானார். 

 ெயிற்சியின் மூலம் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர், 

அச்சுேன் கூடலூர் ஒரு சுய-கற்பிக்கப்ெட்ட 

சுருக்கக் கலலைர் மற்றும் 

சேன்னிந்தியாவின் ெமகால கலல 

வட்டங்களில் மிகவும் மதிக்கப்ெடும் செயர்.  

 சென்லனயிலுள்ை அரசு கலலக் கல்லூரியில் 

இயங்கி வந்ே சமட்ராஸ் ஆர்ட் கிைப்பின் 

ஒரு ெகுதியாக இருந்ோர், பின்னர் ஓவியம் 

வலரவேற்கு மாறினார். 

புகழ்செற்ற விஞ்ைானியும், இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

லலஃப் ெயின்ெஸ் (ஐஎல்எஸ்) இயக்குநருமான 

டாக்டர் அஜய் குமார் ெரிோ 58 வயதில் 

காலமானார். 

 அறிவியல் மற்றும் சொறியியல் துலறயில் 

அவரது சிறந்ே ெங்களிப்பிற்காக 2014 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியக் குடியரசுத் ேலலவரால் 

அவருக்கு ெத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்ெட்டது.  

 அவர் எம்.எஸ்.சுவாமிநாேன் ஆராய்ச்சி 

அறக்கட்டலையின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் 

ெணியாற்றினார். 

நந்ோ கதர என்று அலழக்கப்ெடும் மராத்தி 

எழுத்ோைர் அனந்த் யஷ்வந்த் கதர, நீண்டகால 

உடல்நலக்குலறவு காரைமாக காலமானார். 

 அவர் அறிவியல், ெமூகவியல் மற்றும் 

புவியியல் தொன்ற ெல்தவறு ேலலப்புகளில் 

19 புத்ேகங்கலை எழுதினார், அவருலடய சில 

குறிப்பிடத்ேக்க ெலடப்புகள் 'அன்டாஜிச்சி 

ெக்கர்', 'ெக்கர் அந்ேகலாச்சி' மற்றும் 'உத்யா'.  

 ஏறக்குலறய ெதிசனாரு ஆண்டுகள் ‘ஆஜ்ொ 

சுோரக்’ நாளிேழின் ஆசிரியர் குழுவில் 

ெணியாற்றிய அவர், மராத்தி அறிவியல் 

கவுன்சில் உறுப்பினராகவும் இருந்ோர். 

மூத்ே அொமிய இலக்கியவாதியும், ொகித்ய 

அகாடமி விருது செற்றவருமான அதுலானந்ே 

தகாஸ்வாமி காலமானார். 

 அவருக்கு வயது 87. தகாஸ்வாமி ஒரு 

சிறுகலே எழுத்ோைர், இலக்கியவாதி மற்றும் 

ஒரு சிறந்ே நாவலாசிரியர் என 

அறியப்ெட்டார்.  
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 2006 ஆம் ஆண்டில் அவர் எழுதிய ‘செதன 

தஜாரிர் காந்தி’ நாவலுக்காக 2006 இல் 

ொகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்ெட்டது. 

‘தி மங்கீஸ்’ ெடத்தின் இலை ெலடப்ொைரும், 

‘ஃலெவ் ஈஸி பீெஸ்’ ெடத்தின் இயக்குநருமான 

ொப் ரஃசெல்ென் காலமானார். 

 அவர் Monkees மற்றும் அதே செயரில் 

சோலலக்காட்சி சோடர்கலை இலைந்து 

உருவாக்கினார், 1967 இல் செர்ட் 

ஷ்லனடருடன் இலைந்து சிறந்ே 

நலகச்சுலவத் சோடருக்கான எம்மி விருலே 

சவன்றார்.  

 ரஃசெல்ென் ெல அத்தியாயங்கலை இயக்கி 

ேயாரிப்ொைராகவும் EP ஆகவும் 

ெணியாற்றினார். 

ெழம்செரும் ெஞ்ொபி ொடகர் ெல்விந்ேர் ெஃப்ரி 

காலமானார். அவருக்கு வயது 63. 

 ெர்மிங்காமில் இருந்ே ெஞ்ொபில் பிறந்ே 

ெஃப்ரி, 1980 முேல் UK ொங்க்ரா காட்சியின் 

ஒரு ெகுதியாக இருந்ோர். 

 தமலும் 1990 இல் ெஃப்ரி ொய்ஸ் 

இலெக்குழுலவ உருவாக்கினார். 

வங்காைத்தின் ‘ஒரு ரூொய் மருத்துவர்’ என்று 

புகழ் செற்ற ெத்மஸ்ரீ சுதோவன் ொனர்ஜி 

காலமானார். 

 பிர்பூம் மாவட்டத்தில் உள்ை தொல்பூரில் 

உள்ை ொனர்ஜி, ஒரு வருலகக்கு 1 ரூொய் 

என்ற அடிப்ெலடயில் 60 ஆண்டுகைாக 

தநாயாளிகளுக்கு சிகிச்லெ அளிப்ெதில் 

செயர் செற்றவர்.  

 2020 ஆம் ஆண்டில், மருத்துவத் துலறயில் 

அவர் ஆற்றிய ெங்களிப்பிற்காக அவருக்கு 

ெத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்ெட்டது. 

 

Schemes and Committees 
 

தொலந்தில் 11வது உலக நகர்ப்புற மன்றம், 

தேசிய நகர்ப்புற விவகார நிறுவனம்' (NIUA's) 

நகரங்களுக்கான காலநிலல லமயம் (C-Cube), 

உலக வை நிறுவனம் இந்தியா. 

 சவப்ெ அலலகள், நகர்ப்புற சவள்ைம், 

காற்று மற்றும் நீர் மாசுொடு மற்றும் புயல் 

அலலகள் தொன்ற காலநிலல மாற்றம் 

சோடர்ொன பிரச்ெலனகலைச் 

ெமாளிப்ெேற்கான சுற்றுச்சூழல் 

அடிப்ெலடயிலான தெலவகள் மற்றும் 

இயற்லக அடிப்ெலடயிலான தீர்வுகள் 

விலரவில் ொத்தியமான, மலிவு 

விருப்ெங்கைாக மாறி வருகின்றன. 

 விநிதயாக முலறகலை தமம்ெடுத்துேல் 

மற்றும் ெல ெங்குோரர்களின் ஒத்துலழப்பு 

மூலம்  

ெழுதுொர்க்கும் உரிலமக்கான ஒட்டுசமாத்ே 

கட்டலமப்லெ வழங்கும் முயற்சியில், கூடுேல் 

செயலாைர் நிதி காத்ரியின் ேலலலமயில் ஒரு 

குழுலவ DoCA அலமத்துள்ைது 

 அனுெம் மிஸ்ரா, இலைச் செயலாைர் DoCA, 

நீதிெதி ெரம்ஜீத் சிங் ேலிவால், G.S. ொஜ்ொய், 

அதிெர், ராஜீவ் காந்தி தேசிய ெட்டப் 

ெல்கலலக்கழகம், ொட்டியாலா, அதொக் 

ொட்டீல், நுகர்தவார் ெட்டம் மற்றும் 

நலடமுலறத் ேலலவர் மற்றும் ICEA, SIAM, 

நுகர்தவார் ஆர்வலர்கள் மற்றும் நுகர்தவார் 

தொன்ற ெங்குோரர்களின் உறுப்பினர்கள்.  

 குழுக்கள் குழுலவ உருவாக்குகின்றன. 

மூன்று பிைவுெடுத்தும் விவொயக் 

சகாள்லககலை நீக்குவேற்கு ஈடாக 

இதேதொன்ற உறுதிசமாழிலய அளித்ே எட்டு 

மாேங்களுக்குப் பிறகு, MSP மீோன ஒரு குழு 

அரொங்கத்ோல் நிறுவப்ெட்டது. 

 இந்ே குழுவிற்கு முன்னாள் விவொய 

செயலாைர் ெஞ்ெய் அகர்வால் ேலலலம 

ோங்குவார். 

 ென்யுக்ோ கிொன் தமார்ச்ொ (SKM) குழுவில் 

மூன்று பிரதிநிதிகள் இருக்க தவண்டும் என்று 

அரொங்கம் ஏற்ொடு செய்துள்ைது, ஆனால் 

ெண்லை அலமப்பு இன்னும் குழுவிற்கு 

எந்ே தவட்ொைர்கலையும் வழங்கவில்லல. 

இந்தியாவின் முேன்லமயான PM-ABHIM-க்கு 

நிதியளிக்க உலக வங்கி 1 பில்லியன் டாலர் 

கடலன வழங்கியுள்ைோக மத்திய சுகாோர 

அலமச்ெர் மன்சுக் மாண்டவியா ராஜ்யெொவில் 

சேரிவித்ோர். 

 இந்தியாவின் தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட சுகாோர 

தெலவ விநிதயாகத் திட்டம் மற்றும் 

சோற்றுதநாய்க்கான ேயாரிப்புத் 

திட்டத்திற்கான இந்தியாவின் சொது சுகாோர 

அலமப்புகலை மாற்றுேல் (PHSPP) 
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ஆகியவற்றிற்காக ேலா 500 மில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்கள் இரண்டு கூடுேல் 

கடன்கலைக் சகாண்டுள்ைது. 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பிரோன் மந்திரி 

வய வந்ேனா தயாஜனா இப்தொது 

நிலறவலடந்துள்ைது. 21 ஜூலல, 2017 

திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சோடக்கத்லேக் 

குறித்ேது. 

 இந்ேத் திட்டம் முதிதயார்களுக்கான ெமூகப் 

ொதுகாப்புத் திட்டமாகும், இது வாங்கும் 

விலல அல்லது ெந்ோக் கட்டைத்தின் 

அடிப்ெலடயில் உத்ேரவாேமான 

குலறந்ேெட்ெ ஓய்வூதியத்லே அவர்களுக்கு 

வழங்குவலே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு வலர நலடமுலறயில் 

இருந்ே இத்திட்டம், 2023 மார்ச் 31 வலர 

கூடுேலாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ைது 

 

Miscellaneous News 
 

உலசகங்கிலும் உள்ை அலனத்து நாடுகளிலும் 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடும் நாையங்களின் ெட்டியலல 

இந்ேக் கட்டுலரயில் தெர்த்துள்தைாம். தமலும் 

அறிய முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 சொருட்கள் மற்றும் தெலவகலை 

ெரிமாறிக்சகாள்ை நாையம் ஒரு ஊடகமாக 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது.  

 எந்ே நாையத்தின் மதிப்பும் மற்ற 

நாையங்களிலிருந்து சோடர்ந்து மாறுெடும்.  

 அசமரிக்க டாலர் ஒன்றின் மதிப்பு 76.26 

இந்திய ரூொய். 

இந்தியாவில் 40 யுசனஸ்தகா உலக ொரம்ெரிய 

ேைங்கள் உள்ைன. தோலாவிரா மற்றும் ராமப்ொ 

தகாவில் ஆகியலவ 'கலாச்ொர' பிரிவின் கீழ் 

ெட்டியலில் ெமீெத்திய தெர்க்லக ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில் யுசனஸ்தகா உலக 

ொரம்ெரிய ேைங்களின் ெட்டியலில் 

இடம்செற்றுள்ை சேலுங்கானாவின் 

‘ராமப்ொ தகாயில்’ மற்றும் ‘தோலாவிரா’, 

குஜராத் ஆகியலவ சீனாவில் நலடசெற்ற 

யுசனஸ்தகா உலக ொரம்ெரியக் குழுவின் 

44வது அமர்வில் இந்ே முடிவு 

எடுக்கப்ெட்டது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில், உலக ொரம்ெரிய 

ேைங்களின் சமாத்ே எண்ணிக்லக 38 இல் 

இருந்து 40 ஆக அதிகரித்துள்ைது. 

இந்ே கட்டுலரயில் உலகின் மிகப்செரிய மற்றும் 

முேல் திட்டமிடப்ெட்ட நாகரீகமான சிந்து 

ெமசவளி நாகரிகம் ெற்றி எடுத்துலரத்துள்தைாம். 

 சிந்து ெமசவளி நாகரிகம் அல்லது ஹரப்ொ 

நாகரிகம் இந்திய வரலாற்றின் நான்கு முக்கிய 

காலகட்டங்களில் ஒன்றாகும்.  

 இது சேற்காசியாவின் வடக்குப் ெகுதிகளில் 

சவண்கலக் கால நாகரீகம்.  

 இந்தியாவின் ெண்லடய வரலாற்றில் இது 

ஒரு முக்கிய காலகட்டம். 

ஆொதி கா அம்ரித் மதஹாத்ெவின் ஒரு ெகுதியாக 

75 மரங்கலை நிறுவியேன் மூலம், தூய்லமயான 

கங்லகக்கான தேசிய மிேன் (NMCG) கலிந்தி 

குஞ்ச் காட்டில் நமாமி கங்தக அம்ரித் 

வாடிகாலவ நிறுவியது. 

 யமுனா காட் ொர் விருக்ஷதராென் திட்டம் 

தோட்ட தவலலகளுக்கான குலட 

அலமப்ொக செயல்ெட்டது.  

 ஒருங்கிலைக்கப்ெட்ட ொதுகாப்பு ெணியான 

நமாமி கங்லக திட்டத்லே இந்திய மத்திய 

அரசு ஜூன் 2014 இல் "முேன்லமத் 

திட்டமாக" அங்கீகரித்துள்ைது. 20,000 தகாடி. 

இந்தியாவின் விலங்கினங்களின் ேரவுத்ேைம் 540 

புதிய உயிரினங்கலைப் செற்றுள்ைது, 

ஒட்டுசமாத்ே விலங்கு இனங்களின் 

எண்ணிக்லக 1,03,258 ஆக உள்ைது. கூடுேலாக, 

2021 இல், 315 டாக்ஸாக்கள் இந்திய 

ோவரங்களில் தெர்க்கப்ெட்டன. 

 540 வலகயான விலங்கினங்களில், 134 

இந்தியாவிற்கான புதிய ெதிவுகள், 406 புதிய 

கண்டுபிடிப்புகள். 2021 இல், ெதின்மூன்று 

புதிய இனங்கள் கண்டறியப்ெட்டன.  

 ஒரு ொலூட்டி இனம், 35 ஊர்வன இனங்கள் 

மற்றும் 19 வலகயான மீன்கள் புதிோக 

அலடயாைம் காைப்ெட்ட இனங்களில் 

அடங்கும். 
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சடல்லியில் முேல்முலறயாக அரசு ஆேரவுடன் 

கூடிய ோப்பிங் திருவிழா அடுத்ே ஆண்டு 

ஜனவரி 28 முேல் பிப்ரவரி 26 வலர நலடசெறும் 

என்று முேல்வர் அரவிந்த் சகஜ்ரிவால் 

அறிவித்துள்ைார். 

 இவ்விழாவில் சொழுதுதொக்கிற்காக 200 

இலெ நிகழ்ச்சிகள், உைவு நலடப்ெயிற்சிகள் 

மற்றும் ேயாரிப்புகளுக்கு செரும் 

ேள்ளுெடியும் வழங்கப்ெடும்.  

 இதுதவ இந்தியாவிதலதய மிகப்செரிய 

ோப்பிங் திருவிழாவாக இருக்கும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் நீங்கள் இந்தியாவில் உள்ை 

அலைகலைப் ெற்றி அறிந்து சகாள்வீர்கள். 

சேஹ்ரி அலை இந்தியாவின் மிகப்செரிய 

அலையாகும். இது தொன்ற ெல உண்லமகலை 

அறிய, முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 அலைகள் நீரின் ஓட்டத்லே ேடுக்கும் 

ேலடகள் தொன்றது, நீர் ேலடப்ெடுவோல் 

நீர்த்தேக்கங்கள் உருவாகின்றன. 

 நீர்த்தேக்கத்தின் மற்ற செயல்ொடுகள் 

நீர்ப்ொெனம், மனிே நுகர்வு மற்றும் 

மீன்வைர்ப்பு. 

 அலைகள் உருவாவதும் சவள்ை 

அொயத்லே அடக்குகிறது. 

தேசிய நிலனவுச் சின்னங்கள் ஆலையத்தின் 

ேலலவர் ஸ்ரீ ேருண் விஜய் ேலலலமயிலான 

தேசிய நிலனவுச் சின்னங்கள் ஆலையத்தின் 

குழு, ராஜஸ்ோனில் உள்ை மங்கர் மலலலய 

அறிவிப்ெது குறித்ே அறிக்லகலய ெமர்ப்பித்ேது. 

 இந்ே அறிக்லக மங்கர் மலலலயப் ெற்றிய 

சோடர்புலடய விவரங்கலையும், தேசிய 

நிலனவுச்சின்னங்கள் ஆலையத்தின் 

ெரிந்துலரகலையும் சகாண்டுள்ைது. 

 கலாொரத் துலற இலையலமச்ெர் ஸ்ரீ 

அர்ஜுன் ராம் தமக்வால் கூறுலகயில், 

ொடப்ெடாே ஹீதராக்களும், மங்கர் 

மலலப்ெகுதியும் அவர்கள் செற தவண்டிய 

முக்கியத்துவத்லே வரலாற்றில் 

செறவில்லல. 

தில்லியின் துலை முேல்வர் மணீஷ் சிதொடியா, 

கட்டுமானத் சோழிலாைர்களின் திறன்கலை 

தமம்ெடுத்துவேற்காக மிேன் குோல் கர்மிலயத் 

சோடங்கினார் என்று முலறயான 

செய்திக்குறிப்பில் சேரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 முலறயான செய்திக்குறிப்பின்ெடி, தில்லி 

திறன் மற்றும் சோழில்முலனதவார் 

ெல்கலலக்கழகம் (DSEU) மற்றும் சடல்லி 

கட்டிடம் மற்றும் பிற கட்டுமானத் 

சோழிலாைர்கள் நல வாரியத்தின் 

உேவியுடன் தில்லி அரொங்கம் இந்ே 

திட்டத்லே உருவாக்கியது. 

ராஷ்டிரெதி ெவன் அருங்காட்சியகத்தில், 

ராஷ்டிரெதி ெவன் NIDM உடன் இலைந்து 

"அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் ொரம்ெரிய 

கட்டிடங்களின் தெரிடர் தமலாண்லம" ெற்றிய 

ஒரு ெட்டலறலய ஏற்ொடு செய்துள்ைது. 

 ொரம்ெரிய கட்டிடங்கள், 

அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் கலாச்ொர 

ொரம்ெரியம் ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் 

செலுத்தி, ராஷ்டிரெதி ெவன் ஊழியர்கள் 

மற்றும் பிற ெங்குோரர்களிலடதய தெரிடர் 

தமலாண்லம ெற்றிய அறிலவ வைர்ப்ெதே 

இந்ே ெயிற்சியின் குறிக்தகாள் என்று 

ஜனாதிெதி செயலகம் இன்று அறிவித்ேது. 

 தேசிய தெரிடர் தமலாண்லம நிறுவனம் 

(NIDM) என்ெது தேசிய மற்றும் பிராந்திய 

அைவில் இயற்லக தெரழிவுகலை 

லகயாள்வேற்கான இந்தியாவின் சிறந்ே 

ெயிற்சி மற்றும் திறன்-வைர்ப்பு 

அலமப்ொகும். 

பில்லியனர் முேலீட்டாைர் ராதகஷ் 

ஜுஹுன்ஜுன்வாலாவுக்குச் சொந்ேமான 

ஆகாொ ஏர் விமானம் புறப்ெட அனுமதி 

வழங்கப்ெட்டுள்ைது. தநா-ஃபிரில்ஸ் விமான 

நிறுவனம் அேன் ஏர் ஆெதரட்டர் ொன்றிேலழ 

(ஏஓசி) செற்றது. 

 AOC இன் மானியம் என்ெது DGCA ஆல் 

வகுக்கப்ெட்ட ஒரு விரிவான 

செயல்முலறயின் இறுதிப் ெடியாகும்.  

 விமான நிறுவனம் ேனது முேல் தொயிங் 737 

தமக்ஸ் விமானத்லே ஜூன் 21 அன்று 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

இந்திய தேசிய சநடுஞ்ொலல ஆலையம் (NHAI) 

மற்றும் மகாராஷ்டிரா சமட்தரா ஆகியலவ 
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நாக்பூரில் 3.14 கிமீ நீைம் சகாண்ட மிக நீைமான 

இரட்லட அடுக்கு நலடொலேலய உருவாக்கி 

உலக ொேலன ெலடத்ேன. 

 டபுள் சடக்கர் வயடக்டில் கட்டப்ெட்ட 

அதிகெட்ெ சமட்தரா நிலலயங்கள் ஆசியா 

புக் ஆஃப் சரக்கார்ட்ஸ் & இந்தியா புக் ஆஃப் 

சரக்கார்ட்ஸால் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைன.  

 புதிய இந்தியாவில் உலகத்ேரம் வாய்ந்ே 

உள்கட்டலமப்லெ உருவாக்குவது குறித்து 

பிரேமர் திரு நதரந்திர தமாடியின் 

அரொங்கத்தின் வாக்குறுதிலய 

நிலறதவற்றுவதே வைர்ச்சியாகும் 

இந்திய விமான நிலலய ஆலையம், தல 

விமான நிலலயம் இந்தியாவில் முேல் கார்ென் 

நியூட்ரல் விமான நிலலயமாக கட்டப்ெடுகிறது. 

 புதிய விமான நிலலய முலனயக் 

கட்டிடத்தில் சவப்ெம் மற்றும் குளிரூட்டும் 

தநாக்கங்களுக்காக தொலார் PV ஆலலயுடன் 

கலப்பினத்தில் "புவிசவப்ெ அலமப்பு" 

வழங்கப்ெடும்.  

 இந்ே அலமப்பு காற்று மற்றும் ேலரக்கு 

இலடயில் சவப்ெத்லே 

ெரிமாறிக்சகாள்வேன் மூலம் 

செயல்ெடுகிறது, ஏசனனில் அேன் சவப்ெ 

விலெயியக்கக் குழாய்கள் விண்சவளிலய 

சூடாக்குவேற்கும் குளிரூட்டுவேற்கும், அதே 

தொல் ேண்ணீலர சூடாக்குவேற்கும் 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகின்றன. 

காமன்சவல்த் விலையாட்டுகள் 2022 ஜூலல 28 

முேல் ஆகஸ்ட் 8 வலர சோடங்கும் மற்றும் 

இந்தியா அேன் 37 தெர் சகாண்ட ேடகை 

அணியுடன் ேயாராக உள்ைது. 

 2022 காமன்சவல்த் விலையாட்டுகள் 

அதிகாரப்பூர்வமாக XXII காமன்சவல்த் 

விலையாட்டுகள் என்று 

அலழக்கப்ெடுகின்றன மற்றும் சொதுவாக 

ெர்மிங்காம் 2022 என்று 

அலழக்கப்ெடுகின்றன. 

 21 டிெம்ெர் 2017 அன்று, ெர்மிங்காம் 

காமன்சவல்த் விலையாட்டுகலை 

மூன்றாவது முலறயாக இங்கிலாந்லே 

நடத்துவோக அறிவிக்கப்ெட்டது. 

சலப்டினன்ட் கவர்னர் (எல்-ஜி) வி.தக.ெக்தெனா 

தில்லி மாநகராட்சியின் (எம்சிடி) ஒருங்கிலைந்ே 

பிறகு சொத்து வரிக் சகாள்லகயில் 

குறிப்பிடத்ேக்க மாற்றங்கலை அறிவித்துள்ைார். 

 L-G SAH-BHAGITA திட்டத்லேயும் 

அறிமுகப்ெடுத்தியது, இது உகந்ே வரி வசூல் 

மற்றும் கழிவு தமலாண்லம அலமப்புகளில் 

குடியிருப்பு நலச் ெங்கத்தின் (RWAs) 

ஈடுொட்லட அதிகரிக்கச் செய்ேது. 

 RWAக்கள், செயல்திறன் மற்றும் வரி வசூலில் 

இைக்கத்லே தமம்ெடுத்துவேற்கான 

அவர்களின் முயற்சிகளுக்கு 

ஊக்கமளிக்கப்ெடும் 

ஸ்வராஜ்: ொரத் தக சுேந்திரோ ெங்க்ராம் கி ெமக்ர 

கோ என்ற புதிய சோலலக்காட்சி சோடரின் 

டிசரய்லலர புதுதில்லியில் ேகவல் மற்றும் 

ஒளிெரப்புத்துலற அலமச்ெர் அறிமுகம் செய்ோர். 

 தூர்ேர்ேன் இந்ேத் சோடலர ஆகஸ்ட் 14, 2022 

அன்று ஒளிெரப்ெத் சோடங்குகிறது.  

 75 அத்தியாயங்கள் சகாண்ட இந்ே 

நாடகத்தில் விடுேலலப் தொராளிகள் மற்றும் 

சுேந்திர இயக்கத்தின் ொடுெடாே 

ஹீதராக்களின் ெங்களிப்பு சிறப்பிக்கப்ெடும்.  

 அகில இந்திய வாசனாலியும் இந்ே 

நிகழ்ச்சிலய ஒளிெரப்பும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், அருைாச்ெலப் 

பிரதேெத்லேப் ெற்றிய சுருக்கமான வரலாறு, 

புவியியல் உண்லமகள், சொருைாோர வைர்ச்சி 

மற்றும் சுவாரஸ்யமான உண்லமகள் 

ஆகியவற்லறச் தெர்த்துள்தைாம். தமலும் அறிய 

முழு கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

 அருைாச்ெல பிரதேெம் இந்தியாவின் தீவிர 

வடகிழக்கு ெகுதியாகும், தமலும் இது 

பூடான், சீனா, மியான்மர் மற்றும் தேசிய 

எல்லலகலை நாகாலாந்து மற்றும் 

அஸ்ஸாமுடன் ெகிர்ந்து சகாள்கிறது. 

 அருைாச்ெல பிரதேெத்தின் ேலலநகரம் 

இட்டாநகர்.  

 இது முந்லேய வட-கிழக்கு எல்லலப்புற 

முகலம (NEFA) ெகுதியில் இருந்து 

உருவாக்கப்ெட்டது மற்றும் 20 பிப்ரவரி 1987 

அன்று மாநிலமாக அறிவிக்கப்ெட்டது. 
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ஸ்ரீ அர்ஜுன் ராம் தமக்வால், ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெலவக் சகாண்டாடுவேற்காக 22வது 

ொரத் ரங் மதஹாத்ெவ் 2022 ஐத் திறக்கிறார். 

தமலும் விவரங்களுக்கு முழு கட்டுலரலயயும் 

ெடிக்கவும். 

 இந்தியா சுேந்திரத்தின் 75வது ஆண்லட 

ஆொதி கா அம்ரித் மதஹாத்ஸவ் என்று 

சகாண்டாடுகிறது. 

 இந்நிகழ்ச்சிலய இந்திய அரசின் 

நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் மற்றும் 

கலாச்ொரத் துலற இலை அலமச்ெர் திரு. 

அர்ஜுன் ராம் தமக்வால், திருமதி மாலினி 

அவஸ்தி, ெத்மஸ்ரீ விருது செற்ற, புகழ்செற்ற 

இந்திய நாட்டுப்புற ொடகர், மற்றும் திரு. 

அரவிந்த் குமார் மற்றும் இயக்குனர், 

கலாச்ொர அலமச்ெகம். 

மனிேதநயம் மற்றும் ெமூக அறிவியல் துலறயின் 

சொருைாோர ஆய்வகத்தில் இந்திய 

சோழில்நுட்ெ நிறுவனம் (ஐஐடி) சடல்லியால் 

புதிய மக்கள்சோலக கைக்சகடுப்பு 

ெணிநிலலயம் சவளியிடப்ெட்டது. 

 டாக்டர் தஜாஷியின் கூற்றுப்ெடி, புதிய 

ெணிநிலலயம் கல்வியாைர்கள் மற்றும் 

ஆராய்ச்சியாைர்கள் மக்கள்சோலக 

கைக்சகடுப்பு லமக்தராதடட்டாலவ 

அணுகுவலே எளிோக்குவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது.  

 கூடுேலாக, மக்கள் சோலக கைக்சகடுப்பு 

நடவடிக்லககளின் தொது தெகரிக்கப்ெட்ட 

மகத்ோன ேரவு ெற்றிய விழிப்புைர்லவ 

ஏற்ெடுத்ே இது ெங்களிக்கும். 

எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டு தவட்ொைராக 

மார்கசரட் ஆல்வா துலை ஜனாதிெதி தேர்ேலில் 

தொட்டியிடுகிறார். தமற்கு வங்க ஆளுநரான 

ஜக்தீப் ேங்கர், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியால் 

முன்சமாழியப்ெட்டுள்ைார். 

 என்சிபி தமலிட ேலலவர் ெரத் ெவாரின் 

வீட்டில் 17 எதிர்க்கட்சித் ேலலவர்கள் 

ெங்தகற்ற கூட்டத்தில், அல்வாலவ இயக்க 

முடிவு செய்யப்ெட்டது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் ஆந்திரப் பிரதேெத்லேப் 

ெற்றி விரிவாகப் தெசிதனாம். ஆந்திரப் 

பிரதேெத்லேப் ெற்றி தமலும் அறிய முழு 

கட்டுலரலயப் ெடியுங்கள். 

 ஆந்திரப் பிரதேெம் இந்தியாவின் 28 

மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். 

 தமலும் இது இந்தியாவின் சேன் ெகுதியில் 

அலமந்துள்ைது. ஆந்திராவின் அண்லட 

மாநிலங்கள் ேமிழ்நாடு, கர்நாடகா, 

சேலுங்கானா மற்றும் ஒடிொ.  

 சேலுங்கானாவும் ஆந்திராவும் ஒதர 

பிராந்தியத்தில் இருந்ேன, 2014 இல் 

சேலுங்கானா ேனி மாநிலமாக 

மாற்றப்ெட்டது மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரதேெத்தின் ேலலநகர் அமராவதி. 

இந்ே கட்டுலரயில், ெத்தீஸ்கலர 

முன்னிலலப்ெடுத்தியுள்தைாம். ெத்தீஸ்கர் 

ெற்றிய வரலாறு, புவியியல் உண்லமகள் மற்றும் 

சுவாரஸ்யமான உண்லமகள் ெற்றி நீங்கள் 

அறிந்து சகாள்வீர்கள். 

 ெத்தீஸ்கர் கிழக்கு-மத்திய இந்தியாவில் 

அலமந்துள்ைது.  

 இது ேனது எல்லலகலை ஏழு 

மாநிலங்களுடன் ெகிர்ந்து சகாள்கிறது 

 ெத்தீஸ்கரின் ேலலநகரம் ராய்பூர்.  

 இந்ே மாநிலம் இந்தியாவில் தவகமாக 

வைரும் மாநிலமாக அறியப்ெடுகிறது 

இந்ே கட்டுலரயில், தகாவா ெற்றி 

விவாதித்தோம். தகாவா ெற்றிய வரலாறு, 

புவியியல் மற்றும் சுவாரஸ்யமான 

உண்லமகலைப் ெற்றி நீங்கள் அறிந்து 

சகாள்வீர்கள். தமலும் அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 தகாவா இந்தியாவின் சேன்தமற்கு 

கடற்கலரயில் அலமந்துள்ைது.  

 இது சகாங்கன் பிராந்தியத்தின் கீழ் வருகிறது, 

புவியியல் ரீதியாக சடக்கான் 

மலலப்ெகுதியிலிருந்து தமற்கு சோடர்ச்சி 

மலலகைால் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 அலனத்து இந்திய மாநிலங்களிலும், தகாவா 

ேனிநெர் சமாத்ே உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் 

முேலிடத்தில் உள்ைது மற்றும் நாட்டின் 

ேனிநெர் சமாத்ே உள்நாட்டு உற்ெத்திலய 

விட இரண்டலர மடங்கு அதிகமாக உள்ைது. 
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இந்ே கட்டுலரயில், ஹரியானாவின் 

வரலாற்லறயும், சில சுவாரஸ்யமான 

உண்லமகலையும் விவாதித்தோம். தமலும் 

அறிய முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 ஹரியானா ஒரு வட இந்திய மாநிலமாகும், 

இது புது தில்லிலய மூன்று 

ெக்கங்களிலிருந்தும் சூழ்ந்துள்ைது. 

 1 நவம்ெர் 1966 அன்று, ெஞ்ொபிலிருந்து 

ஹரியானா பிரிக்கப்ெட்டு புதிய மாநிலமாக 

உருவானது. 

 ஹரியானாவின் சொருைாோரம் இந்தியாவில் 

13வது இடத்தில் உள்ைது 

ஜவஹர்லால் தநரு துலறமுகம் இந்தியாவின் 

முேல் 100 ெேவீே நில உரிலமயாைர் செரிய 

துலறமுகமாக மாறியுள்ைது, அலனத்து 

செர்த்துகளும் PPP மாதிரியில் 

இயக்கப்ெடுகின்றன 

 ஜவஹர்லால் தநரு துலறமுகத்திலிருந்து 

சோடங்கி, கடந்ே 25 ஆண்டுகளில் இந்திய 

துலறமுகங்களில் PPP மாதிரியான முேலீடு 

குறிப்பிடத்ேக்க முன்தனற்றம் 

அலடந்துள்ைது.  

 JNP நாட்டின் முன்னணி சகாள்கலன் 

துலறமுகங்களில் ஒன்றாகும், தமலும் இது 

சிறந்ே 100 உலகைாவிய துலறமுகங்களில் 

26வது இடத்லேப் பிடித்துள்ைது (Lloyds 

ெட்டியல் சிறந்ே 100 துலறமுகங்கள் 2021 

அறிக்லகயின்ெடி). 

.லடாக் திருவிழா கார்கில் 2022 லடாக்கில் CEC 

LAHDC கார்கில் செதராஸ் அஹ்மத் கான் 

அவர்கைால் செமாோங் கார்கிலில் உள்ை க்ரீ 

சுல்ோன் செௌ ஸ்தடடியத்தில் 

சோடங்கப்ெட்டது. 

 ேலலலம விருந்தினர், UT லடாக்கிற்கான 

சுற்றுலா செயலாைர் மற்றும் LAHDC 

கார்கிலுக்கான சுற்றுலா நிர்வாக கவுன்சிலர் 

ஆகிதயார் ேன்னார்வலர்கள், என்ஜிஐக்கள் 

மற்றும் சுய உேவிக்குழுக்கள் மற்றும் பிற 

குழுக்கைால் அலமக்கப்ெட்ட ெல 

ஸ்டால்கலை ொர்லவயிட்டு ஆய்வு 

செய்ேனர், தமலும் அவர்கள் ெணியால் 

மகிழ்ச்சியலடந்ேனர். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், சில சுவாரஸ்யமான 

உண்லமகளுடன் கர்நாடகாவின் சுருக்கமான 

வரலாற்லறயும் தெர்த்துள்தைாம். தமலும் அறிய 

முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 கர்நாடகா இந்தியாவின் சேன்தமற்கு 

ெகுதியில் அலமந்துள்ைது.  

 1956 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் 1 ஆம் தேதி மாநில 

மறுசீரலமப்புச் ெட்டத்தின் மூலம் மாநிலம் 

உருவாக்கப்ெட்டது. 

 இது கர்நாடகாவில் 31 மாவட்டங்கலைக் 

சகாண்டுள்ைது மற்றும் இந்தியாவின் 

செம்சமாழிகளில் ஒன்று கன்னடம், இது 

மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமாழியாகும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியக் 

கம்செனியின் ஆட்சிக் காலத்திலும், 

சுேந்திரத்திற்குப் பிந்லேய காலத்திலும் 

தகரைாவின் சுருக்கமான வரலாற்லறச் 

தெர்த்துள்தைாம். தமலும் விவரங்களுக்கு முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

 தகரைா இந்தியாவின் மலொர் கடற்கலரயில் 

அலமந்துள்ை ஒரு மாநிலமாகும். 

 இந்தியாவின் ெரப்ெைவில் 21வது செரிய 

மாநிலம் தகரைா 

 ஜிஎஸ்டிபியில் ₹ 8.5 டிரில்லியனுடன் 

தகரைாவின் சொருைாோரம் இந்தியாவில் 

8வது இடத்தில் உள்ைது.  

 இந்தியாவிதலதய தகரைாவில் மிகக் 

குலறந்ே தநர்மலற மக்கள்சோலக வைர்ச்சி 

விகிேம் உள்ைது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், மத்தியப் பிரதேெத்தின் 

சுருக்கமான வரலாற்லறயும் சில முக்கிய 

உண்லமகலையும் தெர்த்துள்தைாம். தமலும் 

விவரங்கலைப் செற முழு கட்டுலரலயயும் 

ெடிக்கவும். 

 மத்தியப் பிரதேெம் இந்தியாவின் லமயத்தில் 

அலமந்துள்ைோல் இந்தியாவின் இேயம் 

என்றும் அலழக்கப்ெடுகிறது. 

 மத்தியப் பிரதேெத்தின் சொருைாோரம் ₹9.11 

டிரில்லியன் ஜிஎஸ்டிபியுடன் இந்தியாவில் 

10வது இடத்தில் உள்ைது, தமலும் இது 

நாட்டின் 26வது அதிக ேனிநெர் 

வருமானத்லேக் சகாண்டுள்ைது.  
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 இந்தியாவில், மத்தியப் பிரதேெம் லவரம் 

மற்றும் ோமிரத்தின் செரிய 

இருப்புக்களுக்காக அறியப்ெடுகிறது. 

இந்ே கட்டுலரயில், மகாராஷ்டிராவின் 

சுருக்கமான வரலாற்லறயும் சில முக்கியமான 

உண்லமகலையும் தெர்த்துள்தைாம். 

மகாராஷ்டிராலவப் ெற்றிய கூடுேல் 

விவரங்கலைப் செற முழுக் கட்டுலரலயப் 

ெடியுங்கள். 

 மகாராஷ்டிரா இந்தியாவின் தமற்கு தீெகற்ெ 

ெகுதியில் அலமந்துள்ைது.  

 இந்தியாவின் இரண்டாவது அதிக மக்கள் 

சோலக சகாண்ட மாநிலம் மகாராஷ்டிரா 

 31.97 டிரில்லியன் ஜிடிஎஸ்பியுடன் 

மகாராஷ்டிரா இந்தியாவின் மிகப்செரிய 

சொருைாோரத்லேக் சகாண்டுள்ைது. 

ஜம்மு திலரப்ெட விழாவின் இரண்டாவது 

ெதிப்பு செப்டம்ெர் 3 ஆம் தேதி முேல் 54 

நாடுகளின் திலரப்ெடங்கள் நிகழ்வின் இரண்டு 

நாட்களில் திலரயிடப்ெட உள்ைது. 

 இங்கு முேல் முலறயாக ெர்வதேெ திலரப்ெட 

விழா 2019 செப்டம்ெரில் யூனியன் 

பிரதேெத்தின் குளிர்கால ேலலநகரான 

ஜம்முவில் நலடசெற்றது.  

 தகாவிட் சோற்றுதநாய் காரைமாக கடந்ே 

இரண்டு ஆண்டுகைாக இந்ே நிகழ்வு குளிர் 

அலமாரியில் இருந்ேது. 

இந்தியாவில் ேற்தொது 5ஜி அலலக்கற்லற ஏலம் 

நலடசெற்று வருகிறது. இந்திய 

சோலலத்சோடர்பு ஒழுங்குமுலற ஆலையம் 

(TRAI) 5G சநட்சவார்க்லக தொேலன செய்யும் 

ெணிலய சோடங்கியுள்ைோக சேரிவித்துள்ைது. 

 TRAI நாடு முழுவதும் நான்கு சவவ்தவறு 

ேைங்களில் 5G சநட்சவார்க்லக தொதித்து 

வருகிறது.  

 செங்களூருவில் உள்ை நம்ம சமட்தரா, 

குஜராத்தின் கட்ச் அருதக உள்ை நம்ம தொர்ட் 

காண்ட்லா, தொொல் ஸ்மார்ட் சிட்டி, 

புதுதில்லியில் உள்ை ஜிஎம்ஆர் ெர்வதேெ 

விமான நிலலயம் மற்றும் தொொல் ஸ்மார்ட் 

சிட்டி ஆகியலவ இந்ே இடங்கள். 

காமன்சவல்த் விலையாட்டு 2022 ஜூலல 28 

முேல் ஆகஸ்ட் 8 வலர சோடங்கும் மற்றும் 

இந்தியா அேன் 37 தெர் சகாண்ட ேடகை 

அணியுடன் ேயாராக உள்ைது. 

 2022 காமன்சவல்த் விலையாட்டுகள் 

அதிகாரப்பூர்வமாக XXII காமன்சவல்த் 

விலையாட்டுகள் என்று 

அலழக்கப்ெடுகின்றன மற்றும் சொதுவாக 

ெர்மிங்காம் 2022 என்று 

அலழக்கப்ெடுகின்றன. 

 21 டிெம்ெர் 2017 அன்று, ெர்மிங்காம் 

காமன்சவல்த் விலையாட்டுகலை 

மூன்றாவது முலறயாக இங்கிலாந்லே 

நடத்துவோக அறிவிக்கப்ெட்டது. 
 

 
இந்ே கட்டுலரயில், 1975 இல் நடந்ே ராம்ெர் 

மாநாட்லட நாங்கள் 

முன்னிலலப்ெடுத்தியுள்தைாம். 

 இது உலசகங்கிலும் உள்ை 

ஈரநிலங்களுக்கான ஒரு மாநாடு, இது 1971 

இல் ஈரானிய நகரமான ராம்ெரில் 

நிறுவப்ெட்டது. 

 இறுதி மாநாடு 1975 இல் லகசயழுத்ோனது.  

 2022 இல் இந்தியாவில் 49 ராம்ெர் ேைங்கள் 

உள்ைன, இது ராம்ொர் மாநாட்டின் கீழ் 

ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ைது. 

மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை அங்தகாலா 

நாட்டில் 300 ஆண்டுகளில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட 
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மிகப்செரிய இைஞ்சிவப்பு லவரம் 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 லுதலா தராஸ் ஒரு வலக 2a லவரமாகும், 

அோவது அதில் சில அசுத்ேங்கள் இல்லல 

அல்லது இல்லல.  

 இது லுதலா சுரங்கத்தில் இருந்து 

மீட்கப்ெட்ட ஐந்ோவது செரிய லவரமாகும் - 

இது ஆஸ்திதரலியாவின் லுகாொ டயமண்ட் 

கம்செனி மற்றும் அங்தகாலா அரொங்கத்தின் 

கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

Sci-Tech News 
 

நியூ ஸ்தெஸ் இந்தியா லிமிசடட்டின் வணிகப் 

ெணியின் ஒரு ெகுதியாக இந்திய விண்சவளி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ோல் மூன்று சிங்கப்பூர் 

செயற்லகக்தகாள்கள் சவற்றிகரமாக 

ஏவப்ெட்டன. 

 இது விண்சவளி ஏசஜன்சியின் இந்ே 

ஆண்டின் இரண்டாவது ஏவுேலாகும்; அேன் 

முேல், இந்திய புவி கண்காணிப்பு 

செயற்லகக்தகாலை சுற்றுப்ொலேயில் 

நிலலநிறுத்தியது. 

 விண்சவளி நிறுவனம் வணிக 

செயற்லகக்தகாள்களுக்கு தமலதிகமாக 

ேற்தொலேய ெயைத்தில் ராக்சகட்டின் 

நான்காவது கட்டத்தில் சொருத்ேப்ெட்ட 

ஆறு சுற்றுப்ொலே தொேலனகலையும் 

தமற்சகாண்டது. 

நிலலயான இலக்குகலை தநாக்கி மாைவர்கள் 

ெயிற்சியளிக்கும் ெள்ளிலய நிறுவுவேற்காக, 

புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி நிறுவனமான 

கிரீன்தகா ஐஐடி-லஹேராொத் உடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ைது. 

 கிரீன்தகா ஸ்கூல் ஆஃப் ெஸ்லடனபிள் 

ெயின்ஸ் அண்ட் சடக்னாலஜி 

(ஜிஎஸ்எஸ்எஸ்டி) இந்ே ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் திறக்கப்ெடும் என்று 

நிறுவனத்தின் அறிக்லக சேரிவிக்கிறது. 

 நிலலயான அறிவியல் மற்றும் 

சோழில்நுட்ெத் திட்டங்கள், அலேத் 

சோடர்ந்து BTech திட்டம் 

தநோஜி சுொஷ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

சடக்னாலஜியில் (NSUT), செயற்லக நுண்ைறிவு 

லமயம் சடல்லி அரசின் துலை முேல்வரால் 

திறந்து லவக்கப்ெட்டது. மணீஷ் சிதொடியா. 

 மனிஷ் சிதொடியாவின் கூற்றுப்ெடி, இன்று 

ெல்கலலக்கழகங்கள் செயற்லக 

நுண்ைறிவுக்கான சிறந்ே லமயத்லேக் 

சகாண்டிருப்ெதில் செருலம சகாள்கின்றன. 

 ெல்கலலக்கழகத்லே வழிநடத்திச் செல்லும் 

இலைைர்களின் உயர்ந்ே சிந்ேலனலயயும், 

சுறுசுறுப்ொகச் செயல்ெடுவலேயும் இது 

சவளிப்ெடுத்துகிறது. 

இந்தியாவின் முேல் ேன்னாட்சி தநவிதகேன் 

வெதி, TiHAN ஐ ஐஐடி லஹேராொத் வைாகத்தில் 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெத் துலற 

அலமச்ெர் ஜிதேந்திர சிங் திறந்து லவத்ோர். 

 ரூொய் ெட்சஜட்டில் உருவாக்கப்ெட்டது. 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெ 

அலமச்ெகத்தின் 130 தகாடி ரூொய், TiHAN 

(ேன்னியக்க வழிசெலுத்ேலில் சோழில்நுட்ெ 

கண்டுபிடிப்பு லமயம்) என்ெது ஒரு ெல்துலற 

முயற்சியாகும். 

 இது எதிர்கால மற்றும் அடுத்ே ேலலமுலற 

'ஸ்மார்ட் சமாபிலிட்டி' சோழில்நுட்ெத்தில் 

இந்தியாலவ உலகைாவிய வீரராக மாற்றும். 

IISc செங்களூருவில் சநட்சவார்க்கிங் 

தராதொட்டிக்ஸில் Nokia சென்டர் ஆஃப் 

எக்ஸலன்ஸ் அலமப்ெேற்கு தநாக்கியா இந்திய 

அறிவியல் கழகத்துடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ைது. 

 செண்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் (CoE) ஆனது 5G 

மற்றும் செயற்லக நுண்ைறிவில் (AI) 

தராொட்டிக்ஸ் மற்றும் தமம்ெட்ட ேகவல் 

சோடர்பு சோழில்நுட்ெங்கலை 

உள்ைடக்கிய இலட-ஒழுங்கு ஆராய்ச்சிலய 

ஊக்குவிக்கும்.  

 இது சோழில்துலற ஆட்தடாதமேன், 

விவொயம் மற்றும் தெரிடர் தமலாண்லம 

முழுவதும் ெயன்ொட்டு நிகழ்வுகலை 

உருவாக்கும். 
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வாஷிங்டனில் உள்ை சவள்லை மாளிலகயில் 

நடந்ே முன்தனாட்ட நிகழ்வில் தஜம்ஸ் சவப் 

விண்சவளி சோலலதநாக்கியின் முேல் 

புலகப்ெடம் ஒன்லற அசமரிக்க அதிெர் தஜா 

பிடன் சவளியிட்டார் 

 நாொவின் தஜம்ஸ் சவப் விண்சவளி 

சோலலதநாக்கியின் இந்ே முேல் ெடம் 

இன்றுவலர சோலலதூர பிரெஞ்ெத்தின் 

ஆழமான மற்றும் கூர்லமயான அகச்சிவப்பு 

ெடமாகும். 

 Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) ஆல் 

எடுக்கப்ெட்ட இந்ே ஆழமான புலம், 

சவவ்தவறு அலலநீைங்களில் உள்ை 

ெடங்களின் கலலவயாகும். 

கர்ப்ெப்லெ வாய்ப் புற்றுதநாய்க்கு எதிரான 

இந்தியாவின் முேல் quadrivalent Human 

Papillomavirus ேடுப்பூசியின் ெந்லே 

அங்கீகாரத்திற்கு இந்திய மருந்துக் 

கட்டுப்ொட்டாைர் சஜனரல் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைார். 

இந்ே ஆண்டின் பிற்ெகுதியில், SII அலேத் 

சோடங்க நம்புகிறது, தமலும் DCGI, MoHFW 

INDIA அவர்களின் ஒப்புேலுக்கு நாங்கள் 

நன்றியுள்ைவர்கைாக இருக்கிதறாம். 

ஜாஹ்னவி டாங்தகடி, அனலாக் விண்சவளி வீரர் 

ெயிற்சி லமயத்தில் இருந்து அனலாக் 

ஆஸ்ட்தரானாட் திட்டத்லே முடித்ே இலையவர் 

என்ற வரலாற்லற எழுதியுள்ைார். 

 விண்சவளிப் ெயை அறிவியல் ஆய்வுகலை 

தமற்சகாள்வேற்காக ஐதராப்பிய விண்சவளி 

நிபுைர்கைால் அலமக்கப்ெட்ட AATC என்ற 

ேனியார் நிறுவனத்தில் இரண்டு வார 

ெயிற்சித் திட்டத்லே (ஜூன் 14 முேல் 25 

வலர) முடித்துள்ைார். 

சீன அறிவியல் அகாடமி (CAS) நாட்டின் புதிய 

சூரிய ஆய்வகத்திற்கான உலகைாவிய ேலலப்பு 

வலகப்ெடுத்ேலலத் சோடங்கியுள்ைது, இது 

அக்தடாெரில் சூரிய ஒத்திலெவான 

சுற்றுப்ொலேயில் சோடங்கப்ெடும். 

 888-கிதலாகிராம் எலடயுள்ை இந்ே 

ஆய்வகத்தில் அலர-டன் முன்தனாடியான 

"Xihe" உள்ைது, ஒரு சீன H-alpha Solar Explorer 

(CHASE). 

 வரலாற்று சீன புராைங்களில் சூரிய 

சேய்வத்தின் செயரால் செயரிடப்ெட்டது 

மற்றும் சூரியனுக்குப் பின்னால் உள்ை 

வன்முலற மற்றும் திடீர் உடல் 

செயல்முலறகலை மறுெரிசீலலன செய்ய 

அக்தடாெர் மாேம் சோடங்கப்ெட்டது. 

எரிப்பு. 

விண்சவளி சோழில்நுட்ெ ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனமான அக்னிகுல் காஸ்தமாஸ் 

சென்லனயில் முப்ெரிமாை ராக்சகட் 

என்ஜின்கலை ேயாரிக்கும் இந்தியாவின் முேல் 

சோழிற்ொலலலய திறந்து லவத்துள்ைது. 

 இந்ே வெதி 3D அச்சிடப்ெட்ட ராக்சகட் 

என்ஜின்கலை உருவாக்க கூடுேல் உற்ெத்தி 

சோழில்நுட்ெத்லேப் ெயன்ெடுத்தும் மற்றும் 

அேன் சொந்ே உள் ராக்சகட்டுகளுக்கான 

இயந்திரங்கலைத் ேயாரிக்கப் ெயன்ெடும். 

 இலே டாடா ென்ஸ் ேலலவர் என் 

ெந்திரதெகரன் மற்றும் இஸ்தரா ேலலவர் எஸ் 

தொமநாத் ஆகிதயார் IN-SPACe (இந்திய 

தேசிய விண்சவளி ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

அங்கீகார லமயம்) ேலலவர் ெவன் 

தகாயங்கா முன்னிலலயில் சவளியிட்டனர். 

உற்ெத்தியாைரின் கூற்றுப்ெடி, அதிகரித்ே தவகம் 

மற்றும் ஆற்றல் திறன் சகாண்ட புதிய கிராபிக்ஸ் 

லடனமிக் தரண்டம்-அணுகல் நிலனவகம் 

(டிராம்) சிப்லெ உருவாக்குவோக ொம்ெங் 

அறிவித்ேது. 

 உற்ெத்தியாைரின் அறிக்லகயின்ெடி, 24-

ஜிகாபிட் கிராபிக்ஸ் டபுள் தடட்டா தரட் 6 

(GDDR6) மூன்றாம் ேலலமுலற, 10-

நாதனாமீட்டர் சோழில்நுட்ெத்லேப் 

ெயன்ெடுத்துகிறது மற்றும் தொட்டியிடும் 

ேயாரிப்புகலை விட 30% தவகமான ேரவு 

செயலாக்க தவகத்லேக் சகாண்டுள்ைது. 

புதிய செயற்லக செப்லடடுகள் SARS-CoV-2 

லவரலஸ உயிரணுக்களுக்குள் நுலழவலேத் 

ேடுக்கும் மற்றும் லவரஸ் துகள்கலை ஒன்றாகக் 
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கட்டி உயிரணுக்கலைப் ொதிக்கும் திறலனக் 

குலறக்கும். 

 இந்ே புதுலமயான நுட்ெத்தின் உேவியுடன், 

SARS-CoV-2 தொன்ற லவரஸ்கள் செயலற்ற 

நிலலயில் இருக்கும், இது செப்லடட் 

ஆன்டிலவரல்களின் புதிய குடும்ெத்திற்கான 

கேலவத் திறக்கும். 

 கிலரதயா-எலக்ட்ரான் நுண்தைாக்கி 

(கிலரதயா-இஎம்) மற்றும் பிற உயிர் 

இயற்பியல் நுட்ெங்கலைப் 

ெயன்ெடுத்துவேன் மூலம், இந்ே பிலைப்பு 

தமலும் முழுலமயாக 

வலகப்ெடுத்ேப்ெட்டது. 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸில் இருந்து தகரைா 

திரும்பிய ஒருவருக்கு குரங்கு காய்ச்ெலின் 

அறிகுறிகள் சேன்ெட்டலே அடுத்து, 

இந்தியாவில் முேல் குரங்கு காய்ச்ெலானது உறுதி 

செய்யப்ெட்டது. 

 அவரது மாதிரிகள் புதனவில் உள்ை தேசிய 

லவராலஜி நிறுவனத்திற்கு அனுப்ெப்ெட்டு 

தநாய் உறுதி செய்யப்ெட்டது.  

 இது முேன்முேலில் 1958 இல் குரங்குகளில் 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. 

ஸ்தெஸ்எக்ஸ் ெரக்கு டிராகன் விண்கலத்தில் 

லஹட்ராலென் கசிவு ஏற்ெட்டோல், 

விண்கலத்தின் ஏவுேல் ஒரு மாேத்திற்கும் 

தமலாக ோமேமானது. விண்கலம் இப்தொது 

ஐ.எஸ்.எஸ். 

 இந்ே நிலல டர்க்ொட் 5 பி ேகவல் சோடர்பு 

செயற்லகக்தகாலையும், நாொவின் க்ரூ-3, 

க்ரூ-4 மற்றும் சிஆர்எஸ்-22 ெயைங்கலையும் 

சவற்றிகரமாக ஏவியது.  

 இது தமலடயின் ஒட்டுசமாத்ே ஐந்ோவது 

விமானமாகும்.  

 SpaceX 2021 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் 31 

ஏவுேல்களுடன் ஒப்பிடுலகயில் இந்ே ஆண்டு 

இதுவலர 30 ஏவுேல்கலை நடத்தியுள்ைது 

டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங்கின் கூற்றுப்ெடி, இந்திய 

துருவ செயற்லகக்தகாள் ஏவுகலை வாகனம் 

(பிஎஸ்எல்வி) வணிக அடிப்ெலடயில் 1999 

முேல் 34 நாடுகளில் இருந்து 342 சவளிநாட்டு 

செயற்லகக்தகாள்கலை சவற்றிகரமாக 

விண்ணில் செலுத்தியுள்ைது. 

 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெம், புவி 

அறிவியல், ெணியாைர்கள், சொதுமக்கள் 

குலறகள், ஓய்வூதியம், அணுெக்தி மற்றும் 

விண்சவளி துலறக்கான மத்திய இலை 

அலமச்ெர் டாக்டர். ஜிதேந்திர சிங். 

 நான்கு நாடுகளுடன் இஸ்தரா சவளிநாட்டு 

விமானங்கலை சோடங்குவேற்கு ஆறு 

ஒப்ெந்ேங்களில் லகசயழுத்திட்டுள்ைோக 

அறிவித்ோர். 2021 மற்றும் 2023 க்கு 

இலடப்ெட்ட செயற்லகக்தகாள்கள். 

தஜாக்கர் மால்தவரின் ோக்குேலால் கூகுள் பிதை 

ஸ்தடாரில் இருந்து 50 ஆப்ஸ் நீக்கப்ெட்டுள்ைது. 

தஜாக்கர் மால்தவர் மற்றும் நீக்கப்ெட்ட 

ெயன்ொடுகளின் ெட்டியல் ெற்றி தமலும் அறிய 

தமலும் ெடிக்கவும். 

 Zscaler Threatlabz இன் கூற்றுப்ெடி, Google Play 

Store இல் உள்ை 50 ெயன்ொடுகள் தஜாக்கர் 

மால்தவரால் ொதிக்கப்ெட்டுள்ைன.  

 இருப்பினும், தஜாக்கர் மால்தவரால் 

ொதிக்கப்ெட்ட ெல ெயன்ொடுகலை Google 

Play Store ேலடசெய்து நீக்கியுள்ைது. 

ஐஐடி கான்பூரில் உள்ை ஸ்டார்ட்அப் 

இன்குதெேன் மற்றும் இன்தனாதவேன் 

சென்டர் (எஸ்ஐஐசி) "நிர்மான்" முடுக்கி 

திட்டத்லே அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 இந்ேத் திட்டம், அவர்களின் முன்மாதிரி-

ெந்லே ெயைத்திலிருந்து ெவால்கலை 

ெமாளிக்க உேவும் வலகயில், சுகாோரம் 

மற்றும் விவொயத் துலறகளில் ஈடுெட்டுள்ை 

உற்ெத்தித் சோடக்கங்களில் கவனம் 

செலுத்தும். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் சமாத்ேம் 15 

ஸ்டார்ட்அப்கள் தேர்ந்சேடுக்கப்ெடும். 

ஆய்வகத்திலிருந்து ெந்லேக்கு ேங்கள் 

ேயாரிப்பு ெயைத்லே துரிேப்ெடுத்ே 

அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்ெடும். 

இஸ்தரா சவளிநாட்டு செயற்லகக்தகாள்கலை 

விண்ணில் செலுத்தியேன் மூலம் 279 மில்லியன் 
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டாலர் அந்நிய செலாவணி கிலடத்ேோக டாக்டர் 

ஜிதேந்திர சிங் நாடாளுமன்றத்தில் சேரிவித்ோர். 

 இஸ்தராவின் வர்த்ேகப் பிரிவான 

ஆன்ட்ரிக்ஸ், 34 சவவ்தவறு நாடுகலைச் 

தெர்ந்ே 345 சவளிநாட்டு 

செயற்லகக்தகாள்கலை விண்ணில் செலுத்தி 

இந்ேப் ெைத்லே ஈட்டியுள்ைது.  

 இந்ே ஆோயங்களில் 56 மில்லியன் 

டாலர்களில் செலுத்ேப்ெட்டது, 223 

மில்லியன் யூதராக்களில் (220 மில்லியன் 

யூதராக்கள்) செலுத்ேப்ெட்டது. சமாத்ேம் 

2,226 தகாடி ரூொய் உள்ைது. 
 

 
 

Business News 
 

கூகுள் மற்றும் ஏர்சடல் லகசயாப்ெமிட்ட 

ஒப்ெந்ேத்தில், வாங்குெவர் 1.28 ெேவீே 

சிறுொன்லம மற்றும் நிறுவனத்தின் ெங்கு 

மூலேனத்தில் கட்டுப்ெடுத்ோே ெகுதிலய வாங்க 

முன்வருகிறார். 

 ொர்தி ஏர்சடல் நிறுவனத்தில் 1.28 ெேவீே 

முேலீட்டிற்கான தோராயமாக $1 பில்லியன் 

கூகுள் இந்திய தொட்டி ஆலையத்ோல் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்டது.  

 முன்சமாழியப்ெட்ட இலைப்பு CCI ஆல் 

அக்குலவரரின் திருத்ேங்களின் (Google 

International LLC) அடிப்ெலடயில் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்ெட்டது. 

தமக்ஸ் லலஃப் இன்சூரன்ஸ் மற்சறாரு 

டிஜிட்டல் தீர்லவ இன்ஸ்டன்ட் இன்சூரன்ஸ் 

கன்ஃெர்தமேன் (Insta-COI)+ ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. ொட்ொட் மற்றும் 

வாட்ஸ்அப் தெலவ தொன்ற ெமீெத்திய 

டிஜிட்டல் ேலலயீடுகள் மூலம் 

 தமக்ஸ் லலஃப் புதுலமயான தெலவ 

அனுெவங்கலை வழங்கியுள்ைது. 

 நிறுவனம் ேனது இலையேைத்தில் நிதிச் 

செலுத்தும் தெலவச் செயல்ொட்லடச் 

தெர்த்ேது, இது வாடிக்லகயாைர்களுக்கு 

விலரவாகவும் சோந்ேரவும் 

இல்லாேோகவும், முழு டிஜிட்டல் 

அனுெவத்லேயும் தமம்ெடுத்தி, அேன் 

வாடிக்லகயாைர்களுக்கு எங்கும் இருக்க 

தவண்டும் என்ற தநாக்கத்லே ஆேரிக்கிறது. 

Irdai மற்றும் தேசிய சுகாோர ஆலையம் (NHA) 

சுகாோர உரிலமதகாரல்கலைத் தீர்ப்ெேற்கு 

டிஜிட்டல் ேைமாக தேசிய சுகாோர 

உரிலமதகாரல் ெரிமாற்றத்லே உருவாக்கும். 

 தேசிய சுகாோர உரிலமதகாரல் ெரிமாற்றம், 

சுகாோர உரிலமதகாரல்கலைத் தீர்ப்ெேற்காக 

டிஜிட்டல் ேைமாக உருவாக்கப்ெடும்.  

 IRDAI இன் ேலலவர் தேொசிஷ் ொண்டா, 

சோழில்துலறயினரின் பிரதிநிதித்துவத்துடன் 

ெணிக்குழுலவ உருவாக்க 

முன்சமாழிந்துள்ைார். 

சடக் சஜயண்ட், கூகுள் ஸ்டார்ட்அப் ஸ்கூல் 

இந்தியா முயற்சிலய அறிமுகப்ெடுத்தியது, இது 

10,000 ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு உேவும் வலகயில் 

ஒரு முலறயான ொடத்திட்டத்தில் ஸ்டார்ட்அப் 

கட்டலமப்லெப் ெற்றிய சோடர்புலடய 

ேகவல்கலை தெகரிப்ெலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. 

 ஒன்ெது வார விர்ச்சுவல் திட்டமானது, 

ஸ்டார்ட்அப் சுற்றுச்சூழலில் உள்ை கூகுள் 

ேலலவர்கள் மற்றும் 

கூட்டுப்ெணியாைர்களுக்கு இலடதய 

ஃெயர்லெட் அரட்லடகலை உள்ைடக்கும். 

இன்ஃதொசிஸ் சுமார் 110 மில்லியன் 

யூதராக்களுக்கு (ரூ. 875 தகாடி) BASE Life Science ஐ 

வாங்கியது. இந்ே லகயகப்ெடுத்ேல் 

இன்ஃதொசிஸின் வாழ்க்லக அறிவியல் 

துலறயில் அறிலவ விரிவுெடுத்தும். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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 இந்ே வாங்குேல் இன்ஃதொசிஸின் ெரந்ே 

வாழ்க்லக அறிவியல் நிபுைத்துவத்லே 

வலுப்ெடுத்துகிறது, தநார்டிக் மற்றும் 

ஐதராப்ொ முழுவதும் எங்களின் காலடிலய 

அதிகரிக்கிறது மற்றும் எங்கள் சோழில்துலற 

ொர்ந்ே கிைவுட் அடிப்ெலடயிலான 

டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃெர்தமேன் தீர்வுகலை 

அைவிடுகிறது 

நாஸ்காம் அறக்கட்டலை மற்றும் கூகுள் 

ஆகியலவ லாெ தநாக்கற்ற அலமப்ொன 

இந்தியன் சொலெட்டி ஆஃப் அக்ரிபிசினஸ் 

ப்சராெேனல்ஸ் (ISAP) உடன் இலைந்து கால் 

சென்டலர அலமப்ெோக அறிவித்துள்ைன. 

 "டிஜிவானி கால் சென்டர்" திட்டம் ஒரு 

முன்தனாடி அடிப்ெலடயில் 

இயக்கப்ெடுகிறது மற்றும் ஆரம்ெத்தில் 

சுமார் 20,000 கிராமப்புற செண் 

சோழில்முலனதவார் ஆறு மாநிலங்கைான, 

ஹிமாச்ெல பிரதேெம், உத்ேரகண்ட், 

உத்திரபிரதேெம், பீகார், ஹரியானா மற்றும் 

ராஜஸ்ோன் ஆகியவற்றில் 

உள்ைடக்கப்ெடுவார்கள். 

ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் உள்நாட்டிதலதய 

உருவாக்கப்ெட்ட முேல் லித்தியம்-அயன் 

கலத்லே சவளியிட்டுள்ைது. 

 செங்களூலரச் தெர்ந்ே இரு ெக்கர வாகன 

உற்ெத்தியாைர், 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

சென்லனலய ேைமாகக் சகாண்ட 

ஜிகாஃொக்டரியில் இருந்து செல்-என்எம்சி 

2170-ன் சவகுஜன உற்ெத்திலயத் 

சோடங்கும். 

 குறிப்பிட்ட இரொயனங்கள் மற்றும் 

சொருட்களின் ெயன்ொடு, குறிப்பிட்ட 

இடத்தில் அதிக ஆற்றலலப் தெக் செய்ய 

செல்லல செயல்ெடுத்துகிறது மற்றும் 

தமம்ெடுத்துகிறது. செல்லின் ஒட்டுசமாத்ே 

வாழ்க்லகச் சுழற்சி. 

சமாலெலின் முேல் கிசரடிட் கார்டு 

நிறுவனமான OneCard, சடமாசெக்கின் 

ஆேரவுடன் D சுற்று நிதியில் $100 மில்லியலன 

திரட்டியது, இது இந்தியாவின் 104வது 

யூனிகார்ன் ஆகும் 

 OneCard, Open, Oxyzo மற்றும் Yubi (முன்னர் 

CredAvenue) உட்ெட 2022 இல் இதுவலர 20 

க்கும் தமற்ெட்ட நிதி யுனிகார்ன்கலை 

இந்தியா உருவாக்கியுள்ைது.  

 QED, Sequoia Capital மற்றும் Hummigbird 

சவன்ச்ெர்ஸ் உள்ளிட்ட ேற்தொலேய 

முேலீட்டாைர்கள், புதனவின் FPL 

சடக்னாலஜிஸுக்குச் சொந்ேமான OneCard 

இன் மிகச் ெமீெத்திய சுற்றிலும் முேலீடு 

செய்ேனர். 

நாட்டின் முேல் 5G ேனியார் சநட்சவார்க்லக 

ொரதி ஏர்சடல் செங்களூருவில் உள்ை Bosch 

ஆட்தடாதமாட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆலலயில் 

சவற்றிகரமாக தொேலன செய்ேது. 5ஜி 

அலலக்கற்லற ஏலத்திற்கு முன்னோகதவ இந்ே 

தொேலன நலடசெறுகிறது. 

 அரொங்கத்ோல் ஒதுக்கப்ெட்ட தொேலன 

அலலக்கற்லறலயப் ெயன்ெடுத்தி, ஏர்சடல் 

இரண்டு சோழில்துலற ேர ெயன்ொட்டு 

வழக்குகலை Bosch இன் வெதியில் ேர 

தமம்ொடு மற்றும் செயல்ொட்டுத் 

திறனுக்காக ெயன்ெடுத்தியது 

நிகர-பூஜ்ஜிய கார்ென் உமிழ்ப்ொன் என்ற 

ொலேயில் JSW ஸ்டீலுக்கு உேவ, BCG அேன் 

ேனித்துவமான CO2 AI இயங்குேைத்லேயும் 

அேன் உயர்மட்ட டிஜிட்டல் மற்றும் 

ெகுப்ொய்வு திறன்கலையும் ெயன்ெடுத்தும். 

 ொஸ்டன் கன்ெல்டிங் குரூப் (பிசிஜி) மற்றும் 

தஜஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஆகியலவ 

டிகார்ெலனதெேன் மற்றும் 

நிலலப்புத்ேன்லம உத்தியில் இலைந்து 

ெணியாற்றின. 

 இந்ே தநரத்தில், BCG ஊழியர்களின் ெயிற்சி 

மற்றும் எங்கள் உற்ெத்தி நடவடிக்லககள் 

முழுவதும் நிலலயான கலாச்ொரத்லே 

தமம்ெடுத்துவேற்கும் முக்கியத்துவம் 

சகாடுக்கும். 

பிரத்தயக 5G சநட்சவார்க்குகளுக்கான 

ஸ்செக்ட்ரம் அரொங்கத்தின் தநரடி 

விநிதயாகத்தில் ெகிரங்கமாக ஆர்வத்லே 

http://www.adda247.com/ta/
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சவளிப்ெடுத்திய முேல் ேகவல் சோழில்நுட்ெ 

நிறுவனம் L&T சடக்னாலஜி ெர்வீெஸ் ஆகும். 

 ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி அமித் ொோவின் 

கூற்றுப்ெடி, இது 5G ேனியார் 

சநட்சவார்க்லக அலமக்க ஸ்செக்ட்ரத்லே 

வாங்கும் மற்றும் சோழில்நுட்ெத்திற்கான 

ெயன்ொட்டு நிகழ்வுகலை உருவாக்கும்.  

 கூடுேலாக, சொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம்ொட்டு தெலவகள் நிறுவனம் 

உலகைவில் ோய் நிறுவனமான லார்ென் & 

டூப்தராவிற்கு 5G தீர்வுகலை சவளியிடும். 

சமட்டா ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி மார்க் 

ஜுக்கர்செர்க் நிறுவனம் இன்ஸ்டாகிராமில் 

புதிய “தெசமண்ட்ஸ் இன் அரட்லட” 

அம்ெத்லே அறிமுகப்ெடுத்துவோக அறிவித்ோர். 

 இந்ே புதிய அம்ெத்தின் மூலம், ெயனர்கள் 

சிறு வணிகங்களிலிருந்து சொருட்கலை 

வாங்கலாம் மற்றும் Instagram இல் தநரடி 

செய்திகள் மூலம் ஆர்டர்கலைக் 

கண்காணிக்கலாம். 

 சமட்டாவின் கூற்றுப்ெடி, ஒவ்சவாரு 

வாரமும் இன்ஸ்டாகிராம், தெஸ்புக் மற்றும் 

வாட்ஸ்அப் முழுவதும் ஒரு பில்லியன் 

மக்கள் வணிகங்களுக்கு செய்தி 

அனுப்புகிறார்கள். 

தகா டிஜிட் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ், தமாட்டார் 

இன்ேூரன்ஸ் சொந்ே தடதமஜ் (OD) 

ொலிசிகளுக்கு ‘நீங்கள் ஓட்டும்தொது ெைம் 

செலுத்துங்கள்’ (PAYD) ஆட்-ஆன் அம்ெத்லே 

வழங்கும் முேல் காப்பீட்டு நிறுவனமாகும். 

 இன்சூரன்ஸ் தமாட்டார் இன்சூரன்ஸ் ஓன் 

தடதமஜ் ொலிசிகளுக்கான ஆட்-ஆன் 

அம்ெத்லே அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

 அேற்கு ‘நீங்கள் ஓட்டும்தொது ெைம் 

செலுத்துங்கள்’. வாகன உரிலமயாைர்கள், 

தமாட்டார் சொந்ே தெேம் (OD) 

சகாள்லககளுடன், விரிவான கவதரஜின் ஒரு 

ெகுதியாக இந்ே நன்லமலய வாங்கலாம். 

இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப்ொட்டு வாரியம் 

(பிசிசிஐ) ஏற்ொடு செய்துள்ை அலனத்து 

ெர்வதேெ மற்றும் உள்நாட்டு கிரிக்சகட் 

தொட்டிகளுக்கும் Paytm க்கு ெதிலாக 

மாஸ்டர்கார்டு ேலலப்பு ஸ்ொன்ெராக ேயாராக 

உள்ைது. 

 Paytm மறுஒதுக்கீட்லடக் தகாருவேற்கான 

ஜூலல காலக்சகடுலவத் ேவறவிட்டோகக் 

கூறப்ெடுகிறது.  

 இருப்பினும், அவர்களின் நீண்ட கால உறவு 

காரைமாக பிசிசிஐ அேன் ோமேமான 

தகாரிக்லகலய ெரிசீலிக்க ேயாராக உள்ைது. 

செங்களூருலவ ேலலலமயிடமாகக் சகாண்ட 

விப்தரா லிமிசடட், ஃபின்லாந்தின் 

தநாக்கியாவுடன் டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான 

புதிய, ஐந்ோண்டு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திடுவோக அறிவித்ேது. 

 விப்தரா தநாக்கியாவின் தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட 

இயக்க மாதிரிக்கு ஆேரவாக வணிகச் 

தெலவகலை வழங்கும், செயல்முலற 

தமம்ெடுத்ேல், சோடுேல் இல்லாே 

செயலாக்கம் மற்றும் ஆர்டர் தமலாண்லம, 

விநிதயாகச் ெங்கிலி, நிதி மற்றும் கைக்கியல் 

செயல்ொடுகளில் தமம்ெட்ட ெயனர் மற்றும் 

வாடிக்லகயாைர் அனுெவத்திற்கு சிறப்பு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

HDFC மியூச்சுவல் ஃெண்ட், HDFC நிஃப்டி 

சநக்ஸ்ட் 50 ETF மற்றும் HDFC NIFTY 100 ETFஐ 

அறிமுகப்ெடுத்துவோக அறிவித்துள்ைது. இந்ே 

நிதிகள் இந்தியாவில் செரிய சோப்பி ெந்லேலய 

சவளிப்ெடுத்துகின்றன. 

 HDFC நிஃப்டி சநக்ஸ்ட் 50 ETF இன் 

செஞ்ச்மார்க், Nifty Next 50 Total Returns Index 

(TRI), ெங்கு மற்றும் துலற 

ெல்வலகப்ெடுத்துேலுக்கான நன்லமகள் 

மற்றும் நிஃப்டியுடன் ஒப்பிடும்தொது நீண்ட 

கால அதிக ரிஸ்க்-ெரிசெய்யப்ெட்ட 

வருமானத்திற்கான வாய்ப்லெ வழங்குகிறது 

என்று சொத்து தமலாண்லம நிறுவனம் 

கூறுகிறது.  

 50. கூடுேலாக, இந்ே குறியீட்டு வைர்ச்சிக்கு 

அதிக வாய்ப்பு உள்ைது, ஏசனனில் இது 

NIFTY 50 இன் வரவிருக்கும் லீக்கின் 

உறுப்பினர்கலையும் உள்ைடக்கும். 

 

General Studies News 
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இந்ேக் கட்டுலரயில், ஜகந்நாத் ரே யாத்திலர 

2022ஐத் ேனிப்ெடுத்தியுள்தைாம், தமலும் ரே 

யாத்திலரயில் நிகழ்த்ேப்ெடும் ொரம்ெரிய 

ெடங்குகள் ெற்றிய அலனத்து விவரங்கலையும் 

அளித்துள்தைாம். 

 பூரி ரே யாத்திலர 2022, ஒடிொ முழுவதும் 

ெக்தி மற்றும் மரபுகளுடன் சோடங்கியது. 

தேர் திருவிழா ெகவான் சஜகநாேர், அவரது 

ெதகாேரர் ொல்ெத்ரா மற்றும் அவரது ெதகாேரி 

சுெத்ரா ஆகிதயாருக்கு 

அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டது. 

 சேய்வங்களின் ெயைம் சின்னமான பூரி 

தகாயிலில் இருந்து சோடங்கி, 

ென்னிரண்டிற்குப் பிறகு குண்டிச்ொ 

தகாயிலல அலடகிறது 

இந்ேக் கட்டுலரயில், இந்தியாவின் முேல் 10 

உயரமான மலலச் சிகரங்கலைப் ெற்றிக் 

கூறியுள்தைாம். 

 இந்தியாவின் மலலத்சோடர்கள் 

இமயமலலத் சோடர்கள், காரதகாரம் 

மலலத்சோடர், கிழக்கு மலலத்சோடர், 

ெத்புரா மற்றும் விந்தியாச்ெலத் சோடர், 

ஆரவல்லித் சோடர், தமற்குத் சோடர்ச்சி 

மலலகள் மற்றும் கிழக்குத் சோடர்ச்சி 

மலலத் சோடர்கள்.  

 இந்தியா உலகின் மிக உயரமான மலலச் 

சிகரங்களுக்குப் செயர் செற்றது.  

 காரதகாரம் மலலத்சோடர், கர்வால் 

இமயமலல மற்றும் காஞ்ென்ஜங்கா 

ஆகியலவ இமயமலலச் சிகரங்களின் 

செரும்ெகுதிலயக் சகாண்டுள்ைன. 

இக்கட்டுலரயில், இந்திய சுேந்திரப் 

தொராட்டத்தில் வரலாறு ெலடத்ே 10 செண் 

விடுேலலப் தொராட்ட வீரர்கலை 

இலைத்துள்தைாம். 

 செண்கள் எப்தொதும் ெக்தியின் 

ஆோரமாகவும், ெமுோயத்திற்கு லேரியத்தின் 

இலட்சியமாகவும் உள்ைனர்.  

 இந்திய சுேந்திரப் தொராட்டத்தில் ெல 

முக்கிய முகங்கள் இருந்ேன, தமலும் 

செண்களின் ெங்கு குறிப்பிடத்ேக்க 

மாற்றத்லேக் சகாண்டு வந்ேது. 

அஸ்ஸாம் மாநிலம் திப்ருகர் முேல் 

கன்னியாகுமரி வலர ேமிழ்நாட்லட 

இலைக்கும் விதவக் எக்ஸ்பிரஸ் இந்திய 

இரயில்தவயின் மிக நீைமான ரயில் 

ொலேயாகும், தமலும் இது உலக அைவில் 

24வது இடத்தில் உள்ைது. தமலும் விவரங்கலை 

அறிய முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 இந்ே சநட்சவார்க் சோலலதூர மற்றும் 

அருகிலுள்ை மாநிலங்கலை ஒன்றாக 

இலைக்கிறது. 

 சோலலதூர இந்திய ரயில்தவ சநட்சவார்க் 

4247 கிமீ நீைம் சகாண்டது, இது தூரம் மற்றும் 

தநரத்தின் அடிப்ெலடயில் நாட்டிதலதய மிக 

நீைமான ரயில் ொலேயாகும். 

இந்ே கட்டுலரயில், இந்தியா மற்றும் உலகின் 

ெல்தவறு துலறகளின் ேந்லே ெற்றி நீங்கள் 

அறிந்து சகாள்வீர்கள். தமலும் அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 கடந்ே ஆண்டுகளில் மனிேனின் அன்றாட 

வாழ்க்லகலய எளிோக்கும் ெல 

கண்டுபிடிப்புகள் உள்ைன.  

 இன்று நமது ெமூகம் ஒளிர்வேற்கு ஒரு 

ஆோரமாக இருப்ெேனால் அவர்கலை அந்ே 

புதுலமகளின் ேந்லே என்று அலழக்கிதறாம்.  

 ெல்தவறு துலறகளின் ேந்லே என்ெது 

ெல்தவறு தொட்டித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி 

செறுவேற்குத் தேலவயான சொது 

விழிப்புைர்வின் முக்கிய ெகுதியாகும். 

அஸ்ஸாம் மாநிலம் திப்ருகர் முேல் 

கன்னியாகுமரி வலர ேமிழ்நாட்லட 

இலைக்கும் விதவக் எக்ஸ்பிரஸ் இந்திய 

இரயில்தவயின் மிக நீைமான ரயில் 

ொலேயாகும், தமலும் இது உலக அைவில் 

24வது இடத்தில் உள்ைது. தமலும் விவரங்கலை 

அறிய முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 இது 4247 கிமீ தூரத்லேயும் ஒன்ெது 

மாநிலங்கலையும் உள்ைடக்கியது.  

 ெத்ோயிரம் கிதலாமீட்டருக்கும் அதிகமான 

ரயில் ொலேகளின் சநட்சவார்க் உள்ைது. 

 இந்ே சநட்சவார்க் சோலலதூர மற்றும் 

அருகிலுள்ை மாநிலங்கலை ஒன்றாக 

இலைக்கிறது. 

1,800 மதிப்பிலான ெல வைர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு 

அடிக்கல் நாட்டி சோடங்கி லவப்ெேற்காக 

பிரேமர் தமாடி ஜூலல மாேம் வாரைாசிக்கு 

வருகிறார். 
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 இந்ே முயற்சிகள் உள்கட்டலமப்லெ 

தமம்ெடுத்துவதிலும் மக்களின் 

வாழ்க்லகலய எளிோக்குவதிலும் கவனம் 

செலுத்தும்.  

 வாரைாசியில் உள்ை எல்டி கல்லூரியில் 

‘அக்ஷய் ெத்ரா மதிய உைவு 

ெலமயலலற’லய பிரேமர் திறந்து 

லவக்கிறார். 

 ஒரு லட்ெம் மாைவர்கள் வலர மதிய உைவு 

ெலமக்கும் திறன் இந்ே கல்லூரியில் உள்ைது 

ெண்தடல்கண்ட் விலரவுச் ொலல அடுத்ே வாரம் 

பிரேமர் தமாடியால் திறந்து லவக்கப்ெடும். இந்ே 

அதிதவக சநடுஞ்ொலல தயாகி அரசின் 

இரண்டாவது சமகா திட்டமாகும். 

 அரொங்கத்ோல் அறிவிக்கப்ெட்ட தேதிகள் 

ஜூலல 6 அல்லது 7 ஆகும்.  

 புந்தேல்கண்ட் விலரவுச்ொலல 296.07 கி.மீ. 

மற்றும் ஆக்ராவின் ெந்ேல்கண்ட் ெகுதிலய 

தேசிய ேலலநகர் மண்டலம் மற்றும் 

சடல்லியுடன் இலைக்கிறது. 

இந்ே கட்டுலரயில், உலகின் முக்கிய 

ொலலவனங்களின் முழுலமயான ெட்டியலல 

நாங்கள் வழங்கியுள்தைாம். தமலும் அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 ொலலவனங்கள் மிகவும் குலறந்ே 

ோவரங்கலைக் சகாண்ட நிலத்தின் வறண்ட 

ெகுதிகள் மற்றும் இலவ பூமியின் 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்பின் மிக முக்கியமான 

ெகுதியாகும். 

 இப்ெகுதிகள் மிகக் குலறந்ே 

மலழப்சொழிலவக் சகாண்டிருக்கின்றன 

மற்றும் ோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

வாழ்க்லக நிலலலமகளுக்கு விதராேமாக 

உள்ைன. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், பிரோன் மந்திரி கிராம் ெேக் 

தயாஜனா (பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய்) ெற்றி 

எடுத்துக்காட்டியுள்தைாம். PMGSY 

கிராமப்புறங்களுக்கு சிறந்ே இலைப்பு மற்றும் 

தொக்குவரத்லே வழங்குவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. 

 இந்ே தயாஜனா டிெம்ெர் 2000 இல் 

சோடங்கப்ெட்டது, இந்தியாவின் 

இலைக்கப்ெடாே கிராமங்களுக்கு 

ேலடயற்ற அலனத்து வானிலல ொலல 

இலைப்லெ வழங்குவேற்காக. 

 இந்ே திட்டம் மத்திய நிதியுேவி மற்றும் இது 

அரொங்கத்தின் வறுலமக் குலறப்பு 

உத்திகளின் ஒரு ெகுதியாகும். இது ஊரக 

வைர்ச்சி அலமச்ெகத்தின் கீழ் 

செயல்ெடுகிறது. 

ஆந்திர மாநிலம் பீமாவரத்தில் உள்ை அல்லூரி 

சீோராம ராஜுவின் 125வது பிறந்ேநாள் விழாலவ 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி இன்று சோடங்கி 

லவத்ோர். தமலும் விவரங்களுக்கு முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

 அதில் ஆொதி கா அம்ரித் மதஹாத்ெவ், 

அல்லூரி சீோராம ராஜுவின் 125வது 

பிறந்ேநாள் மற்றும் ரம்ொ கிைர்ச்சியின் 100 

ஆண்டுகள் தொன்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைன.  

 “மான்யம் வீற்று” அல்லூரி சீோராம 

ராஜுவுக்கு பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

ேலலவைங்கி மரியாலே செலுத்தினார். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், இந்தியாவின் ேலலசிறந்ே 

ஆன்மீகத் ேலலவரான சுவாமி 

விதவகானந்ேலரப் ெற்றிக் குறிப்பிட்டுள்தைாம். 

சுவாமி விதவகானந்ேரின் நிலனவு தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலல 4 ஆம் தேதி 

அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

 சுவாமி விதவகானந்ேர் 1902 ஆம் ஆண்டு 

ஜூலல 4 ஆம் தேதி இறந்ோர்.  

 அவர் இந்தியாவின் ேலலசிறந்ே ஆன்மீகத் 

ேலலவராகவும், இந்தியாவின் மிகச்சிறந்ே 

அறிவாளிகளில் ஒருவராகவும் இருந்ோர். 

 விதவகானந்ேர் 1893 இல் சிகாதகாவில் நடந்ே 

உலக மேங்களின் ொராளுமன்றத்தில் ேனது 

சின்னமான உலரக்காக மிகவும் 

பிரெலமானவர். 

இந்ே கட்டுலரயில், உலகின் முக்கிய 

ொலலவனங்களின் முழுலமயான ெட்டியலல 

நாங்கள் வழங்கியுள்தைாம். தமலும் அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 ொலலவனங்கள் மிகவும் குலறந்ே 

ோவரங்கலைக் சகாண்ட நிலத்தின் வறண்ட 

ெகுதிகள் மற்றும் இலவ பூமியின் 
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சுற்றுச்சூழல் அலமப்பின் மிக முக்கியமான 

ெகுதியாகும். 

 இப்ெகுதிகள் மிகக் குலறந்ே 

மலழப்சொழிலவக் சகாண்டிருக்கின்றன 

மற்றும் வாழ்க்லக நிலலலமகள் ோவரங்கள் 

மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்லகக்கு 

விதராேமானலவ. 

இந்ே கட்டுலரயில், இலங்லகயில் 

நலடசெறவிருக்கும் ஆசிய தகாப்லெ 2022 ெற்றி 

நாங்கள் சிறப்பித்துள்தைாம். தமலும் 

விவரங்களுக்கு முழு கட்டுலரலயயும் 

ெடிக்கவும். 

 இந்ேப் தொட்டியில் விலையாடும் 

தொட்டிகள் இருெதுக்கு 20 ெர்வதேெப் 

தொட்டிகள் (டி20 ஐ). 

 முேலில், ஆசிய தகாப்லெ செப்டம்ெர் 2022 

இல் நடத்ே திட்டமிடப்ெட்டது.  

 தகாவிட்-19 சோற்றுதநாய் காரைமாக 

தொட்டி ஜூலல 2020 இல் 

ஒத்திலவக்கப்ெட்டது. 

தேசிய உைவுப் ொதுகாப்புச் ெட்டத்லே 

அமல்ெடுத்துவதில் ஒடிொ முேலிடத்லேப் 

பிடித்துள்ைது. மாநில ேரவரிலெக் குறியீடு 2022ஐ 

மத்திய உைவு மற்றும் நுகர்தவார் அலமச்ெர் 

பியூஷ் தகாயல் சவளியிட்டார். அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள் 

 மத்திய அரசு செவ்வாய்கிழலம அறிவித்ேெடி 

உத்ேரபிரதேெம் இரண்டாவது இடத்லேயும், 

ஆந்திரா மூன்றாவது இடத்லேயும் 

பிடித்துள்ைன.  

 இந்தியாவின் உைவு மற்றும் ஊட்டச்ெத்து 

ொதுகாப்பு குறித்ே மாநில உைவு 

அலமச்ெர்களின் மாநாட்டின் தொது NFSA 

2022 க்கான மாநில ேரவரிலெ குறியீட்லட 

மத்திய உைவு மற்றும் நுகர்தவார் விவகார 

அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயல் சவளியிட்டார். 

ேலாய் லாமா நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

இந்ே ஆண்டு தல நகருக்குச் செல்கிறார். ேலாய் 

லாமாவின் வருலக இரு ெலடகளுக்கும் 

இலடதய தமாேல்கலை அதிகரிக்கச் செய்யும். 

 ேலாய் லாமா தகாவிட்-19 உட்ெட தலவுக்குச் 

சென்று நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிறது. 

 சோற்றுதநாய் தல மற்றும் லடாக்கின் 

ெயைம் மற்றும் சுற்றுலாலவ நிறுத்தியது. 

 ேலாய் லாமா ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தல 

நகருக்குச் சென்று, குளிர்ந்ே ொலலவனத்தில் 

செரிய மேச் ெடங்குகலை நடத்துவார். 

அஸ்ஸாம் மாநிலம் திப்ருகர் முேல் 

கன்னியாகுமரி வலர ேமிழ்நாட்லட 

இலைக்கும் விதவக் எக்ஸ்பிரஸ் இந்திய 

இரயில்தவயின் மிக நீைமான ரயில் 

ொலேயாகும், தமலும் இது உலக அைவில் 

24வது இடத்தில் உள்ைது. தமலும் விவரங்கலை 

அறிய முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 இது 4247 கிமீ தூரத்லேயும் ஒன்ெது 

மாநிலங்கலையும் உள்ைடக்கியது.  

 ெத்ோயிரம் கிதலாமீட்டருக்கும் அதிகமான 

ரயில் ொலேகளின் சநட்சவார்க் உள்ைது.  

 இந்ே சநட்சவார்க் சோலலதூர மற்றும் 

அருகிலுள்ை மாநிலங்கலை ஒன்றாக 

இலைக்கிறது. 

இந்ே கட்டுலரயில், இந்தியாவில் காைப்ெடும் 

டாப் 10 மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சிகலை நாங்கள் 

விவாதித்து ெட்டியலிட்டுள்தைாம். தமலும் 

விவரங்களுக்கு முழு கட்டுலரலயயும் 

ெடிக்கவும். 

இலங்லகயில் சொருைாோர சநருக்கடி 

ஏற்ெட்டுள்ை நிலலயில், ஜனாதிெதி 

தகாட்டாெயவின் உத்திதயாகபூர்வ இல்லத்லே 

அரொங்கத்தின் எதிர்ப்ொைர்கள் ெனிக்கிழலம 

முற்றுலகயிட்டனர். 

 ஆர்ப்ொட்டக்காரர்கள் சகாழும்பில் உள்ை 

இல்லத்திற்குள் நுலழந்ேவுடன் சிறிலங்கா 

அதிெர் ேனது இல்லத்லே விட்டு சவளிதயற 

தவண்டியோயிற்று.  

 ஜனாதிெதிக்கு எதிராக ஆர்ப்ொட்டம் 

நடத்துவேற்காக நாடு முழுவதிலும் இருந்து 

தெரூந்துகள், புலகயிரேங்கள் மற்றும் 

ொரவூர்திகள் மூலம் சகாழும்புக்கு 

ஆர்ப்ொட்டக்காரர்கள் வருலக ேந்துள்ைனர். 

இந்ே கட்டுலரயில், இந்தியாவின் மிக நீைமான 

கால்வாய் ெற்றி நீங்கள் அறிந்து சகாள்வீர்கள். 

இந்தியாவின் மிக நீைமான கால்வாயின் 

தயாெலன, கட்டுமானம் மற்றும் வடிவலமப்பு 
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ெற்றி தமலும் அறிய முழு கட்டுலரலயப் 

ெடியுங்கள். 

 இந்திரா காந்தி கால்வாய் முன்பு ராஜஸ்ோன் 

கால்வாய் என்று அலழக்கப்ெட்டது.  

 1984ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் 2ஆம் தேதி பிரேமர் 

இந்திரா காந்தி ெடுசகாலல 

செய்யப்ெட்டலேத் சோடர்ந்து இந்ே 

கால்வாயின் செயர் மாற்றப்ெட்டது. இந்ே 

கால்வாய் ராஜஸ்ோன் ஊட்டி கால்வாய்கலை 

சகாண்டுள்ைது. 

 

 
இந்ே கட்டுலரயில், இந்தியாவின் தேசிய 

சின்னமான அதொக தூணின் சிங்க ேலலநகரம் 

ெற்றி தெர்த்துள்தைாம். தமலும் விவரங்கலை 

அறிய முழு கட்டுலரலயயும் ெடியுங்கள். 

 இது ஜனவரி 26, 1950 இல் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்ெட்டது மற்றும் ெத்தியதமவ 

சஜயதே என்ெது ெத்தியம் மட்டுதம சவற்றி 

செறும் என்ற முழக்கமாகும்.  

 இந்தியாவில் அலனத்து அதிகாரப்பூர்வ 

தநாக்கங்களுக்காகவும் தேசிய சின்னம் 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

லடம்ஸ் இேழ் 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் 

மிகப்செரிய இடங்களின் ெட்டியலல 

சவளியிடுகிறது, தகரைா மற்றும் அகமோொத் 

முேல் 50 இடங்களில் உள்ைன. தமலும் 

விவரங்களுக்கு முழு கட்டுலரலயப் ெடியுங்கள். 

 இந்ேப் ெட்டியலில் உலசகங்கிலும் உள்ை 50 

மிகவும் அொோரைமான மற்றும் மயக்கும் 

இடங்கள் உள்ைன. 

 இந்ே அரண்மலனகள் இந்தியாவின் முக்கிய 

சுற்றுலா ேலமாக கருேப்ெடுகிறது.  

 ெட்டியலில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை மற்ற 

இடங்கள் சிதயால், ொலியில் உள்ை புஹான் 

மற்றும் கத்ோரின் தோஹா 

இந்ேக் கட்டுலரயில், தேசிய ஜனநாயகக் 

கூட்டணியின் முன்னணி ஜனாதிெதி 

தவட்ொைராக இருக்கும் திசரௌெதி முர்முலவப் 

ெற்றி விவாதித்தோம். தமலும் விவரங்களுக்கு 

முழு கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

 திசரௌெதி முர்மு ஒரு இந்திய அரசியல்வாதி 

மற்றும் ொரதிய ஜனோ கட்சியின் உறுப்பினர் 

ஆவார்.  

 ஜனாதிெதி தேர்ேலில் NDA ஜனாதிெதி 

தவட்ொைர் இவர்ோன்.  

 ஜனாதிெதி தேர்ேலில் எதிர்க்கட்சியாக 

யஷ்வந்த் சின்ஹா உள்ைார். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், 1950 முேல் 2022 

வலரயிலான இந்திய குடியரசுத் ேலலவர்களின் 

ெட்டியலலச் தெர்த்துள்தைாம். திசரௌெதி முர்மு 

இந்தியாவின் புதிய குடியரசுத் ேலலவர், தமலும் 

இது தொன்ற விவரங்கலை முழுக் 

கட்டுலரலயப் ெடிக்கவும். 

 இந்தியாவின் முேல் குடிமகன் இந்தியாவின் 

ஜனாதிெதி ஆவார்.  

 ொராளுமன்றம், மக்கைலவ, ராஜ்யெொ 

மற்றும் விோன் ெொ ஆகியவற்றின் 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட உறுப்பினர்கலைக் 

சகாண்ட தேர்ேல் குழுவால் இந்திய 

ஜனாதிெதி தேர்ந்சேடுக்கப்ெடுகிறார். 

 1950ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியலலமப்புச் 

ெட்டத்லேத் ேழுவியதில் இருந்து 2021ஆம் 

ஆண்டு வலர 14 இந்திய குடியரசுத் 

ேலலவர்கள் குடியரசுத் ேலலவராகப் 

ெணியாற்றியுள்ைனர். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், தேசிய ஜனநாயகக் 

கூட்டணியின் முன்னணி ஜனாதிெதி 

தவட்ொைராக இருக்கும் திசரௌெதி முர்முலவப் 

ெற்றி விவாதித்தோம். தமலும் விவரங்களுக்கு 

முழு கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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 திசரௌெதி முர்மு ஒரு இந்திய அரசியல்வாதி 

மற்றும் ொரதிய ஜனோ கட்சியின் உறுப்பினர் 

ஆவார்.  

 ஜனாதிெதி தேர்ேலில் NDA ஜனாதிெதி 

தவட்ொைராக முன்னணியில் உள்ைார்.  

 ஜனாதிெதி தேர்ேலில் எதிர்க்கட்சியாக 

யஷ்வந்த் சின்ஹா உள்ைார். 

நீரஜ் தொப்ரா உலக ேடகை ொம்பியன்ஷிப் 2022 

இல் சவள்ளிப் ெேக்கம் சவன்றுள்ைார், இந்ே 

கட்டுலரயில் அவரது செயல்திறன் மற்றும் பிற 

விவரங்கலை சுருக்கமாக விவாதித்தோம் 

 நீரஜ் தொப்ராவுக்கு செருலம தெர்த்ே 

முன்னாள் குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் 

தகாவிந்த், பிரேமர் நதரந்திர தமாடி மற்றும் 

விலையாட்டுத் துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

சிங் ோக்கூர் ஆகிதயாரும் அவருக்கு வாழ்த்து 

சேரிவித்துள்ைனர். 

 அனுராக் சிங் ோக்கூர் ேனது ட்வீட்டில் நீரஜ் 

தொப்ரா ெங்தகற்ற ஒவ்சவாரு உலகைாவிய 

நிகழ்விலும் ெேக்கம் சவன்றுள்ைார் என்று 

குறிப்பிட்டுள்ைார். 

ஹர் கர் திரங்கா பிரச்ொரம் என்ெது ஆொதி கா 

அம்ரித் மதஹாத்ெவின் கீழ் தேசியக் சகாடிலய 

வீட்டிற்கு சகாண்டு வந்து ஏற்றி 75வது சுேந்திர 

தினத்லே சகாண்டாடும் பிரச்ொரமாகும். 

 குடிமக்களுக்கும் திரங்காவுக்கும் 

இலடயிலான உறவு எப்தொதும் மிகவும் 

ொோரைமானது. 

 இந்ே பிரச்ொரம் சுேந்திரத்தின் 75 வது ஆண்டு 

விழாவில் தேசியக் சகாடிலய வீட்டிற்கு 

சகாண்டு வர அனுமதிக்கிறது 

நீரஜ் தொப்ரா உலக ேடகை ொம்பியன்ஷிப் 2022 

இல் சவள்ளிப் ெேக்கம் சவன்றுள்ைார், இந்ே 

கட்டுலரயில் அவரது செயல்திறன் மற்றும் பிற 

விவரங்கலை சுருக்கமாக விவாதித்தோம். 

 முன்னாள் குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் 

தகாவிந்த், நீரஜ் தொப்ராலவ நாட்டிற்கு 

செருலம தெர்த்ேேற்காக வாழ்த்தினார், 

இேனுடன் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி மற்றும் 

விலையாட்டுத் துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

சிங் ோக்கூர் ஆகிதயாரும் அவருக்கு வாழ்த்து 

சேரிவித்ேனர். 

 அனுராக் சிங் ோக்கூர் ேனது ட்வீட்டில் நீரஜ் 

தொப்ரா ெங்தகற்ற ஒவ்சவாரு உலகைாவிய 

நிகழ்விலும் ெேக்கம் சவன்றுள்ைார் என்று 

குறிப்பிட்டுள்ைார். 

இந்தியா சுேந்திரம் அலடந்ே பிறகு இந்திய-சீன 

உறவுகள் நிறுவப்ெட்டது மற்றும் இந்திய-சீனா 

உறவு முரண்ெட்டோகவும் முரண்ொடாகவும் 

உள்ைது. தமலும் விவரங்கள் அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

 பிஆர்சியில் தூேரகத்லே நிறுவிய முேல் 

கம்யூனிஸ்ட் அல்லாே நாடு இந்தியா.  

 சீனாவின் மக்கள் குடியரசு 1949 ஆம் ஆண்டு 

அக்தடாெர் 1 ஆம் தேதி நிறுவப்ெட்டது 

மற்றும் 1 ஏப்ரல் 1950 இல் இந்தியாவும் 

சீனாவும் தூேரக உறவுகலை ஏற்ெடுத்தியது. 

 ஏப்ரல் 1, 2020, 1950 இல் சோடங்கி 

இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இலடயிலான 

இராஜேந்திர உறவுகலை நிறுவிய 70 வது 

ஆண்டு நிலறவாகக் குறிக்கப்ெட்டது. 

68வது தேசிய திலரப்ெட விருது சவன்றவர்கள் 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைனர். தேசிய திலரப்ெட 

விருது 2022 சவற்றியாைர்கலைப் ெற்றி தமலும் 

அறிய முழுலமயான ெட்டியலலப் ொர்க்கவும். 

 68வது தேசிய திலரப்ெட விருதுகளின் 

சவற்றியாைர்கள் சவள்ளிக்கிழலம 

புதுதில்லியில் அறிவிக்கப்ெட்டனர்.  

 தேசிய திலரப்ெட விருது 1954 இல் 

நிறுவப்ெட்டது மற்றும் இது இந்திய அரசின் 

திலரப்ெட விழாக்களின் இயக்குநரகத்ோல் 

நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. 

இந்திய-சீன உறவுகள் முரண்ெட்டோகவும் 

ெமகாலத்ேோகவும் அறியப்ெடுகிறது. இந்திய-

சீனா உறவுகலைப் ெற்றி அறிய, முழு 

கட்டுலரலயப் ெடியுங்கள். 

 சீன மக்கள் குடியரசில் (PRC) தூேரகத்லே 

நிறுவிய முேல் கம்யூனிஸ்ட் அல்லாே நாடு 

இந்தியா.  

 சீன மக்கள் குடியரசு 1 அக்தடாெர் 1949 இல் 

நிறுவப்ெட்டது மற்றும் 1 ஏப்ரல் 1950 அன்று 

இந்தியாவும் சீனாவும் இராஜேந்திர 

உறவுகலை ஏற்ெடுத்தியது 

நீரஜ் தொப்ரா உலக ேடகை ொம்பியன்ஷிப் 2022 

இல் சவள்ளிப் ெேக்கம் சவன்றுள்ைார், இந்ே 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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கட்டுலரயில் அவரது செயல்திறன் மற்றும் பிற 

விவரங்கலை சுருக்கமாக விவாதித்தோம் 

 தகாவிந்த், நீரஜ் தொப்ராலவ நாட்டிற்கு 

செருலம தெர்த்ேேற்காக வாழ்த்தினார், 

இேனுடன் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி மற்றும் 

விலையாட்டுத் துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

சிங் ோக்கூர் ஆகிதயாரும் அவருக்கு வாழ்த்து 

சேரிவித்ேனர்.  

 அனுராக் சிங் ோக்கூர் ேனது ட்வீட்டில் நீரஜ் 

தொப்ரா ெங்தகற்ற ஒவ்சவாரு உலகைாவிய 

நிகழ்விலும் ெேக்கம் சவன்றுள்ைார் என்று 

குறிப்பிட்டுள்ைார். 

இக்கட்டுலரயில், இந்திய சுேந்திரப் 

தொராட்டத்தில் வரலாறு ெலடத்ே 10 செண் 

விடுேலலப் தொராட்ட வீரர்கலை 

இலைத்துள்தைாம். 

 இப்தொது இருந்ோலும் ெரி, இந்திய 

சுேந்திரப் தொராட்டக் காலத்திலும் ெரி, 

இந்தியாவில் செண்கள் எப்தொதும் 

ஊக்கமளித்து வருகின்றனர்.  

 செண்கள் எப்தொதும் ெக்தியின் 

ஆோரமாகவும், ெமுோயத்திற்கு லேரியத்தின் 

இலட்சியமாகவும் உள்ைனர். 

இக்கட்டுலரயில், இந்தியா சுேந்திரம் 

அலடவேற்கு முந்லேய இந்திய தேசிய 

அமர்வுகள் ெற்றி விவாதித்துள்தைாம். இந்திய 

தேசிய அமர்வுகளின் ெட்டியல் இதோ. 

 இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் நிறுவனர்கள் 

ஆலன் ஆக்தடவியன் ஹியூம், ோோொய் 

சநௌதராஜி மற்றும் டின்ோ எடுல்ஜி வாச்ொ.  

 ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் பிரிட்டிஷ் 

தெரரசில் தோன்றிய முேல் நவீன தேசியவாே 

இயக்கம் இதுவாகும் 

காமன்சவல்த் விலையாட்டுப் தொட்டிகள் 28 

ஜூலல 2022 அன்று இங்கிலாந்தின் 

ெர்மிங்காமில் சோடங்குகின்றன. காமன்சவல்த் 

விலையாட்டு 2022 ெற்றி அறிய முழு 

கட்டுலரலயயும் ெடிக்கவும். 

 முேல் காமன்சவல்த் விலையாட்டு 1930 இல் 

விலையாடப்ெட்டது. இது 19 

விலையாட்டுகலை உள்ைடக்கிய 11 நாட்கள் 

நீண்ட விலையாட்டு நிகழ்வாகும், தமலும் 72 

நாடுகலைச் தெர்ந்ே ெங்தகற்ொைர்கள் 

காமன்சவல்த் விலையாட்டு 2022 இல் 

தொட்டியிடுகின்றனர்.  

 இது அதிகாரப்பூர்வமாக XXII காமன்சவல்த் 

விலையாட்டுகள் என அறியப்ெடுகிறது 

மற்றும் ஜூலல 28 மற்றும் ஜூலல 28 க்கு 

இலடயில் நலடசெறும். 8 ஆகஸ்ட் 2022 

இங்கிலாந்தின் ெர்மிங்காமில். 

ராஷ்டிரிய கனிஜ் புரஸ்கார், உலகம் முழுவதும் 

சுரங்கத்லே ஊக்குவிக்க சுரங்க அலமச்ெகத்ோல் 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்ட தேசிய விருது. தமலும் 

விவரங்களுக்கு முழு கட்டுலரலயயும் 

ெடிக்கவும் 

 ராஷ்டிரிய கனிஜ் புரஸ்கார் 2022, கனிமத் 

சோகுதிகலை ஆய்வு செய்ேல், ஏலம் விடுேல் 

மற்றும் செயல்ெடுத்துேல் ஆகியவற்றில் 

முன்முயற்சி எடுக்கும் மாநிலங்கலை 

ஊக்குவிக்கும் வலகயில் 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்டது. 

அனாஹத் சிங் ெர்மிங்காமில் 2022 காமன்சவல்த் 

விலையாட்டுப் தொட்டியில் இந்தியக் குழுவின் 

இலைய வீரர் ஆவார். இந்ே கட்டுலரயில் 

அனாஹத் சிங் ெற்றி தமலும் ெடிக்கவும் 

 இவர் ேனது ெதகாேரி அலமராவுடன் 6 

வயதில் இருந்து பூப்ெந்து விலையாடி 

வருகிறார். பின்னர், அனாஹட் ஸ்குவாஷில் 

ஆர்வத்லே வைர்த்துக் சகாண்டார். 

 அவர் பூப்ெந்து மற்றும் ஸ்குவாஷ் 

விலையாட விரும்பினார், ஆனால் 

ஸ்குவாஷின் மீோன அவரது ொெம் தமலும் 

அதிகரித்ேோல், அவர் ஸ்குவாஷில் 

குறிப்பிடத்ேக்க சவற்றிலயக் காட்டினார். 

 

Important Takeaways (முக்கியமான 

குறிப்புகள்) 
 

 SEBI நிறுவப்ெட்டது: 1988;  

 செபி ெட்டம்: 1992;  

 SEBI ேலலலமயகம்: மும்லெ, மகாராஷ்டிரா;  

 SEBI முேல் செண் ேலலவர்: மாேபி பூரி புச் 

(ேற்தொது); 1 
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 992 இல் நரசிம்மம் கமிட்டியின் 

ெரிந்துலரயின் தெரில் செபிக்கு ெட்டப்பூர்வ 

அங்கீகாரம் வழங்கப்ெட்டது. 

 இந்திய நிதியலமச்ெர்: நிர்மலா சீோர்மன்  

 இந்திய வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெர்: பியூஷ் தகாயல் 

 ராணுவ துலைத் ேலலவர் (VCOAS): 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் பிஎஸ் ராஜு  

 ொதுகாப்பு கைக்குகளின் கட்டுப்ொட்டாைர் 

சஜனரல் (CGDA): ஸ்ரீ ரஜ்னிஷ் குமார் 

 இந்திய ொதுகாப்பு அலமச்ெர்: ராஜ்நாத் சிங்  

 டிஆர்டிஓ ேலலவர்: ஜி. ெதீஷ் சரட்டி 

 இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ொர்ட்டர்ட் 

அக்கவுன்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ேலலவர்: 

என்.டி. குப்ோ; 

 இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ொர்ட்டர்ட் 

அக்கவுண்டண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி. 

 GNPA: சமாத்ேச் செயல்ெடாே சொத்து  

 NPA: செயல்ெடாே சொத்து  

 நிதி நிறுவனங்கள் கடன்கள் மற்றும் 

முன்ெைங்கலைச் செலுத்ே தவண்டிய 

சகாள்லகலய கடந்தும் மற்றும் சிறிது 

காலத்திற்கு வட்டி செலுத்ோே சொத்துக்கள் 

(NPAs) என வலகப்ெடுத்துகின்றன. 

 எஸ்பிஐ ேலலவர்: திதனஷ் குமார் காரா.  

 எஸ்பிஐ ேலலலமயகம்: மும்லெ.  

 எஸ்பிஐ நிறுவப்ெட்டது: 1 ஜூலல 1955. 

 தநட்தடா உருவாக்கம்: 4 ஏப்ரல் 1949;  

 தநட்தடா ேலலலமயகம்: பிரஸ்ஸல்ஸ், 

செல்ஜியம்;  

 தநட்தடா சொதுச் செயலாைர்: சஜன்ஸ் 

ஸ்தடால்டன்செர்க்;  

 தநட்தடாவின் சமாத்ே உறுப்பினர்: 30;  

 தநட்தடா தநட்தடாவின் கலடசி உறுப்பினர்: 

வடக்கு மாசிதடானியா. 

 Alphabet Inc. மற்றும் அேன் துலை 

நிறுவனமான Google இன் ேலலலம செயல் 

அதிகாரி: சுந்ேர் பிச்லெ . 

 ொர்தி ஏர்சடல் நிறுவனத்தின் ேலலலம 

செயல் அதிகாரி: தகாொல் விட்டல். 

 இஸ்தரல் ேலலநகரம்: சஜருெதலம்;  

 இஸ்தரல் நாையம்: புதிய சேக்கல்;  

 இஸ்தரல் அதிெர்: ஐெக் சஹர்ொக் 

 நிறுவனர், ஈஸி லடனர்: கபில் தொப்ரா  

 ேலலவர் மற்றும் ேலலவர்- அட்லடகள் 

மற்றும் சகாடுப்ெனவுகள், ஆக்சிஸ் வங்கி: 

ெஞ்சீவ் தமாதக 

 FATF ேலலலமயகம்: ொரிஸ், பிரான்ஸ்;  

 FATF தநாக்கம்: ெைதமாெடி மற்றும் 

ெயங்கரவாேத்திற்கு நிதியளிப்ெலே 

எதிர்த்துப் தொராடுேல்;  

 FATF நிறுவப்ெட்டது: 1989. 

 IDFC FIRST வங்கியின் MD மற்றும் CEO: V. 

லவத்தியநாேன்  

 ஸ்டார் சஹல்த் எம்டி: பிரகாஷ் சுப்ெராயன் 

 HCL சடக்னாலஜிஸ் CEO: சி விஜயகுமார் 

(அக் 2016–);  

 HCL சடக்னாலஜிஸ் நிறுவப்ெட்டது: 12 

நவம்ெர் 1991;  

 HCL சடக்னாலஜிஸ் ேலலலமயகம்: 

சநாய்டா. 

 இயக்குனர், விலங்கியல் ஆய்வு ஆஃப் 

இந்தியா ((ZSI): த்ரிதி ொனர்ஜி 

 மத்திய எஃகு அலமச்ெர்: எஸ். ராம் ெந்திர 

பிரொத் சிங் 

 மகாராஷ்டிரா ஆளுநர்: ெகத் சிங் தகாஷ்யாரி;  

 மகாராஷ்டிர முேல்வர்: ஏக்நாத் ஷிண்தட;  

 மகாராஷ்டிரா ேலலநகரம்: மும்லெ 

 இமாச்ெலப் பிரதேெ ேலலநகரம்: சிம்லா 

(தகாலட) , ேர்மோலா (குளிர்காலம்);  

 இமாச்ெலப் பிரதேெ முேல்வர்: சஜய் ராம் 

ோக்கூர்;  

 இமாச்ெல பிரதேெ ஆளுநர்: ராதஜந்திர 

விஸ்வநாத் அர்தலகர் 

 ொஸ்சிம் ெங்கா கிராமின் வங்கியின் சொது 

தமலாைர்: அருண் குமார் ெத்ரா  

 எஸ்பிஐ லலஃப், தமற்கு வங்கத்தின் 

பிராந்திய இயக்குனர்: சஜயந்த் ொண்தட 

 எஸ்பிஐ கார்டு ேலலலமயகம்: குருகிராம், 

ஹரியானா;  

 எஸ்பிஐ கார்டு நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: ராம தமாகன் 

ராவ் அமரா. 

 DRDO நிறுவப்ெட்டது: 1 ஜனவரி 1958;  

 DRDO ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  
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 டிஆர்டிஓ ேலலவர்: ஜி. ெதீஷ் சரட்டி;  

 DRDO குறிக்தகாள்: வலிலமயின் தோற்றம் 

அறிவில் உள்ைது 

 சவளியுறவு அலமச்ெர்: ஸ்ரீ எஸ். சஜய்ெங்கர்  

 G20 நாடுகளின் உறுப்பினர்கள்: 

அர்சஜன்டினா, ஆஸ்திதரலியா, பிதரசில், 

கனடா, சீனா, சீனா, சஜர்மனி, பிரான்ஸ், 

இத்ோலி, ஜப்ொன், சமக்சிதகா, ரஷ்யா, ெவுதி 

அதரபியா, சேன்னாப்பிரிக்கா, சேன் 

சகாரியா, துருக்கி, அசமரிக்கா மற்றும் 

ஐக்கிய இராச்சியம் 

 டாடா ெவர் CEO & MD: ஸ்ரீ பிரவீர் சின்ஹா 

 MD & CEO, Avanse நிதி தெலவகள்: அமித் 

லகண்டா  

 நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் CEO, Edelweiss 

General Insurance: ேனாய் தகாஷ் 

 ேமிழக முேல்வர்: திரு.மு.க.ஸ்டாலின்  

 ேமிழக சோழில் துலற அலமச்ெர்: ேங்கம் 

சேன்னரசு  

 ேமிழக ேலலலமச் செயலாைர்: சவ.இலற 

அன்பு 

 மத்திய கல்வி அலமச்ெர், தகாஐ: ஸ்ரீ 

ேர்தமந்திர பிரோன் 

 ெவுத் இந்தியன் வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

திருச்சூர்;  

 ெவுத் இந்தியன் வங்கியின் CEO: முரளி 

ராமகிருஷ்ைன் (1 அக்தடாெர் 2020–);  

 சேன்னிந்திய வங்கி நிறுவப்ெட்டது: 29 

ஜனவரி 1929. 

 ொரே ஸ்தடட் வங்கி (எஸ்பிஐ) ேலலவர்: 

திதனஷ் குமார் காரா  

 விமானப்ெலடத் ேலலவர்: ஏர் சீஃப் மார்ேல் 

விதவக் ராம் ெவுோரி 

 விமானப்ெலடத் ேலலவர்: ஏர் சீஃப் மார்ேல் 

விதவக் ராம் ெவுோரி  

 கடற்ெலடத் ேலலவர்: அட்மிரல் ஆர். ஹரி 

குமார் 

 உத்ேரபிரதேெ முேல்வர்: தயாகி ஆதித்யநாத்  

 மத்திய கல்வி அலமச்ெர் ேர்தமந்திர பிரோன்  

 NEP இன் ேலலவர்: டாக்டர் தக. 

கஸ்தூரிரங்கன் 

 ெல்கலலக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி) 

ேலலவர்: எம் சஜகதேஷ் குமார் 

 CMIE இன் நிர்வாக இயக்குனர்: மதகஷ் 

வியாஸ்  

 வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற அலமச்ெர்: 

பியூஷ் தகாயல் 

 ொதுகாப்பு அலமச்ெர்: ராஜ்நாத் சிங்  

 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெ அலமச்ெர்: 

ஜிதேந்திர சிங் 

 சடல்லி துலை முேல்வர்: மணீஷ் சிதொடியா 

 மத்திய கலாச்ொரம், சுற்றுலா மற்றும் 

உேவியாைர்: ஸ்ரீ ஜி.தக. சரட்டி 

 எஸ்பிஐ சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

ேலலலமயகம் இடம்: மும்லெ;  

 SBI சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் MD & CEO: 

ெரிதோஷ் திரிொதி;  

 எஸ்பிஐ சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவப்ெட்டது: 24 பிப்ரவரி 2009. 

 ொதுகாப்பு அலமச்ெர், தகாஐ: ஸ்ரீ ராஜ்நாத் 

சிங் 

 இந்தியப் ெல்கலலக்கழகங்களின் ெங்கத்தின் 

சொதுச் செயலாைர்: டாக்டர் (திருமதி) 

ெங்கஜ் மிட்டல்;  

 இந்தியப் ெல்கலலக்கழகங்களின் ெங்கம் 

உருவாக்கம்: 1925 இல் 

ெல்கலலக்கழகங்களுக்கு இலடதயயான 

வாரியமாக. 

 ITC இன் ேலலவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குனர்: ெஞ்சீவ் பூரி 

 ெஜாஜ் ஃபின்ெர்வ் லிமிசடட் ேலலவர் 

மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்: ெஞ்சீவ் ெஜாஜ் 

 நிதி ஆதயாக் ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: 

ெரதமஸ்வரன் ஐயர்  

 ஜவுளி அலமச்ெர், வர்த்ேகம் மற்றும் 

சோழில்துலற அலமச்ெர் மற்றும் நுகர்தவா 

 கூகுள் CEO: சுந்ேர் பிச்லெ;  

 கூகுள் நிறுவப்ெட்டது: 4 செப்டம்ெர் 1998;  

 கூகுள் ேலலலமயகம்: மவுண்டன் வியூ, 

கலிதொர்னியா, அசமரிக்கா. 

 ராஜஸ்ோன் ஆளுநர்: கல்ராஜ் மிஸ்ரா;  

 ராஜஸ்ோன் ேலலநகர்: சஜய்ப்பூர்;  

 ராஜஸ்ோன் முேல்வர்: அதொக் சகலாட் 

 திரிபுரா ேலலநகர்: அகர்ேலா;  

 திரிபுரா முேல்வர்: டாக்டர் மாணிக் ொஹா;  
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 திரிபுரா கவர்னர்: ெத்யதேவ் நதரன் ஆர்யா 

 உத்ேரபிரதேெ முேல்வர்: தயாகி ஆதித்யநாத் 

 குஜராத் முேல்வர்: ஸ்ரீ பூதெந்திர ெதடல்  

 குஜராத் இலைைர், விலையாட்டு மற்றும் 

கலாச்ொர அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ஹர்ஷ் ெங்கவி 

 சடல்லி துலை முேல்வர்: ஸ்ரீ மணீஷ் 

சிதொடியா 
 

 
 சடல்லி முேல்வர்: ஸ்ரீ அரவிந்த் சகஜ்ரிவால் 

 இஸ்தரா ேலலவர்: ஸ்ரீ எஸ். தொமநாத்  

 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெம், புவி 

அறிவியல் அலமச்ெர்: டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் 

 ஸ்ரீராம் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் MD மற்றும் 

CEO: அனில் குமார் அகர்வால்  

 சிட்டி யூனியன் வங்கியின் MD மற்றும் CEO: 

என் காமதகாடி. 

 விவொய தமம்ொட்டுக்கான ெர்வதேெ 

நிதியம் நிறுவப்ெட்டது: டிெம்ெர் 1977, தராம், 

இத்ோலி. 

 தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிசடட் 

நிறுவப்ெட்டது: 1957;  

 தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: தகாவா 

 தநேனல் லஹ-ஸ்பீட் சரயில் கார்ப்ெதரேன் 

லிமிசடட் நிறுவப்ெட்டது: 12 பிப்ரவரி 2016; 

 தேசிய அதிதவக ரயில் கார்ப்ெதரேன் 

லிமிசடட் ேலலலமயகம்: புது தில்லி. 

 இஸ்தரா நிறுவப்ெட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 1969;  

 இஸ்தரா ேலலலமயகம்: செங்களூரு; 

 இஸ்தரா ேலலவர்: எஸ் தொமநாத். 

 தநாக்கியா ேலலவர்: செக்கா லண்ட்மார்க்;  

 Nokia CEO: Pekka Lundmark;  

 தநாக்கியா நிறுவப்ெட்டது: 12 தம 1865;  

 தநாக்கியா ேலலலமயகம்: எஸ்பூ, 

பின்லாந்து. 

 ஜப்ொன் பிரேமர்: கிஷிடா ஃபுமிதயா  

 ஜப்ொனின் ேலலநகரம்: தடாக்கிதயா  

 ஜப்ொனின் நாையம்: ஜப்ொனிய சயன் 

 Deutsche Bahn CEO: Richard Lutz;  

 Deutsche Bahn ேலலலமயகம்: செர்லின், 

சஜர்மனி;  

 Deutsche Bahn நிறுவப்ெட்டது: ஜனவரி 1994. 

 இன்டர்தொல் ேலலலமயகம்: லிதயான், 

பிரான்ஸ்;  

 இன்டர்தொல் ேலலவர்: அகமது நாெர் அல்-

லரசி;  

 இன்டர்தொல் நிறுவப்ெட்டது: 7 செப்டம்ெர் 

1923, வியன்னா, ஆஸ்திரியா. 

 தமகாலயா ேலலநகர்: ஷில்லாங்;  

 தமகாலயா முேல்வர்: கான்ராட் சகாங்கல் 

ெங்மா;  

 தமகாலயா கவர்னர்: ெத்ய ொல் மாலிக் 

 மத்திய ொதுகாப்பு அலமச்ெர், தகாஐ: ஸ்ரீ 

ராஜ்நாத் சிங்  

 ொதுகாப்பு செயலாைர்: டாக்டர் அஜய் குமார்  

 கூடுேல் செயலாைர்: ஸ்ரீ ெஞ்ெய் ஜாஜு 

 மத்திய வீட்டு வெதி அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அமித் ோ  

 மத்திய சுரங்கம், நிலக்கரி மற்றும் 

நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துலற 

அலமச்ெர்: ஸ்ரீ பிரகலாத் தஜாஷி  

 சுரங்கம், நிலக்கரி மற்றும் ரயில்தவ துலற 

இலை அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ராவ்ொதகப் ொட்டீல் 

ேன்தவ  

 சுரங்க அலமச்ெகத்தின் செயலாைர்: ஸ்ரீ 

அதலாக் டாண்டன் 

 மத்திய செட்தராலியம் மற்றும் இயற்லக 

எரிவாயு அலமச்ெர் மற்றும் வீட்டுவெதி 

மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்ெர்: 

ஸ்ரீ ஹர்தீப் சிங் பூரி  

 மத்திய வர்த்ேக அலமச்ெர்: பியூஷ் தகாயல்  

 ஹரியானா முேல்வர்: ஸ்ரீ மதனாகர் லால் 

கட்டார்  

 ஹரியானா ஆளுநர்: ஸ்ரீ ெண்டாரு 

ேத்ோத்தரயா  

 சடல்லி முேல்வர்: அரவிந்த் சகஜ்ரிவால் 
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 மாநில ஊரக வைர்ச்சித் துலற செயலாைர்: 

டாக்டர் மணீஷ் ரஞ்ென்  

 MGNREGA கமிேனர்: ராதஜஸ்வரி பி 

 அங்தகாலா ேலலநகர்: லுவாண்டா;  

 அங்தகாலா நாையம்: குவான்ொ. 

 ஆகாொ ஏர் நிறுவப்ெட்டது: டிெம்ெர் 2021;  

 ஆகாொ விமானத் ேலலலமயகம்: மும்லெ 

 ஜவுளி அலமச்ெர், வர்த்ேகம் மற்றும் 

சோழில்துலற அலமச்ெர் மற்றும் நுகர்தவார் 

விவகாரங்கள், உைவு மற்றும் சொது 

விநிதயாக அலமச்ெர்: ஸ்ரீ பியூஷ் தகாயல்  

 ஹரியானா முேல்வர்: ஸ்ரீ மதனாகர் லால் 

கட்டார் 

 ெந்தீப் ெக்ரவர்த்தி, இலைச் செயலாைர் 

(ஐதராப்ொ தமற்கு) MEA  

 சுதரஷ் தகாழிதகாட், MD & CEO, SVL  

 அக்ஷய் ெந்த், ேலலலம முேலீட்டு அதிகாரி, 

SVL 

 அட்சவன்ட்டின் நிர்வாக இயக்குனர்: ொஹில் 

ேலால் 

 ஐசிசி நிறுவப்ெட்டது: 15 ஜூன் 1909;  

 ஐசிசி ேலலவர்: கிசரக் ொர்க்தல;  

 ICC CEO: Geoff Allardice;  

 ஐசிசி ேலலலமயகம்: துொய், ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸ் 

 இந்திய விமான நிலலயங்கள் ஆலையத்தின் 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 இந்திய விமான நிலலய ஆலையம் 

நிறுவப்ெட்டது: 1 ஏப்ரல் 1995;  

 இந்திய விமான நிலலய ஆலையத்தின் 

ேலலவர்: ெஞ்சீவ் குமார். 

 பிரொர் ொரதி ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: 

ெஷி தெகர் தவம்ெடி (2017–);  

 பிரொர் ொரதி நிறுவப்ெட்டது: 23 நவம்ெர் 

1997;  

 பிரொர் ொரதி ேலலலமயகம்: புது தில்லி. 

 UNICEF நிறுவப்ெட்டது: 1946;  

 UNICEF ேலலலமயகம்: நியூயார்க் நகரம், 

அசமரிக்கா;  

 யுனிசெஃப் லடரக்டர் சஜனரல்: தகத்ேரின் 

எம். ரஸ்ஸல்;  

 UNICEF உறுப்பினர்: 192. 

 சமக்சிகன் ஜனாதிெதி: ஆண்ட்சரஸ் 

மானுவல் தலாெஸ் ஒப்ராதடார். 

 சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: ஆோர் 

பூனாவல்லா 

 நாொ நிர்வாகி: பில் சநல்ென்;  

 நாொவின் ேலலலமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி., 

அசமரிக்கா;  

 நாொ நிறுவப்ெட்டது: 1 அக்தடாெர் 1958. 

 UIDAI CEO: Saurab Garg;  

 UIDAI நிறுவப்ெட்டது: 28 ஜனவரி 2009;  

 UIDAI ேலலலமயகம்: புது தில்லி. 

 சடல்லி முேல்வர்: அரவிந்த் சகஜ்ரிவால்  

 சடல்லி சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெர்: தகாொல் 

ராய்  

 சடல்லி கல்வி அலமச்ெர்: மணீஷ் சிதொடியா 

 அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 

கழகத்தின் இயக்குனர், புது தில்லி: டாக்டர் 

ரந்தீப் குதலரியா  

 மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ெ நலத்துலற 

அலமச்ெர்: டாக்டர் ொரதி பிரவின் ெவார் 

 இலைய ொதுகாப்புக்கான தேசிய 

ஒருங்கிலைப்ொைர்: சலப்டினன்ட் சஜனரல் 

ராதஜஷ் ெந்த் 

 Samsung நிறுவனர்: Lee Byung-chul  

 ொம்ெங் ேலலவர்: லீ குன்-ஹீ 

 இன்ஃதொசிஸ் நிறுவனர்: நாராயை மூர்த்தி  

 இன்ஃதொசிஸ் CEO: ெலில் ெதரக் 

 கூகுள் CEO: சுந்ேர் பிச்லெ;  

 கூகுள் நிறுவப்ெட்டது: 4 செப்டம்ெர் 1998;  

 கூகுள் ேலலலமயகம்: மவுண்டன் வியூ, 

கலிதொர்னியா, அசமரிக்கா;  

 நாஸ்காம் ேலலவர்: கிருஷ்ைன் ராமானுஜம்;  

 நாஸ்காம் ேலலலமயகம் இடம்: புது தில்லி;  

 நாஸ்காம் நிறுவப்ெட்டது: 1 மார்ச் 1988. 

 ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனர்: ெவிஷ் அகர்வால்;  

 ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவப்ெட்டது: 2017 

 மத்திய விவொயம் மற்றும் விவொயிகள் 

நலத்துலற அலமச்ெர்: ஸ்ரீ நதரந்திர சிங் 

தோமர் 

 கர்நாடக முேல்வர்: ஸ்ரீ ெெவராஜ் சொம்லம  

 மத்திய ரொயனம் மற்றும் உரங்கள் 

அலமச்ெர்: டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா  
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 மத்திய விவொயம் மற்றும் விவொயிகள் 

நலத்துலற அலமச்ெர்கள்: திருமதி தோொ 

கரந்த்லாதஜ மற்றும் ஸ்ரீ லகலாஷ் ெவுத்ரி. 

 உத்ேரகாண்ட் முேல்வர்: ஸ்ரீ புஷ்கர் சிங் ோமி 

 ேலலவர் AEPC (ஆலட ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு 

கவுன்சில்): ஸ்ரீ நதரன் தகாயங்கா 

 Alphabet Inc. CEO: சுந்ேர் பிச்லெ;  

 ஆல்ெசெட் இன்க். ேலலவர்: ஜான் எல். 

சஹன்சனஸி;  

 Alphabet Inc. நிறுவப்ெட்டது: 2 அக்தடாெர் 

2015, கலிதொர்னியா, அசமரிக்கா;  

 ஆல்ொசெட் இன்க். ேலலலமயகம்: 

மவுண்டன் வியூ, கலிதொர்னியா, 

அசமரிக்கா; 

 ஆல்ொசெட் இன்க். நிறுவனர்கள்: லாரி 

தெஜ், செர்ஜி பிரின். 

 தவோந்ோ குழுமத்தின் CEO: ஸ்ரீ சுனில் 

துக்கல் 

 ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

நிறுவப்ெட்டது: 8 தம 1973;  

 ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: மும்லெ, மகாராஷ்டிரா;  

 ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

நிறுவனர்: திருொய் அம்ொனி;  

 ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

உரிலமயாைர்: முதகஷ் அம்ொனி (50.49%) 

 SpaceX இல் மனிே விண்சவளிப் ெயைத் 

திட்டங்களின் மூத்ே இயக்குனர்: சென்ஜி ரீட்  

 சஜட் ப்ராெல்ேன் ஆய்வகத்தில் EMITக்கான 

கிரின்சிெல் இன்சவஸ்டிதகட்டர்: ராெர்ட் 

கிரீன் 

 தகாடக் மஹிந்திரா வங்கியின் இலை 

நிர்வாக இயக்குனர்: தீெக் குப்ோ 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி கவர்னர்: ெக்திகாந்ே 

ோஸ்  

 இந்தோதனசியா வங்கி ஆளுநர்: செர்ரி 

வார்ஜிதயா 

 கூடுேல் செயலாைர், நுகர்தவார் 

விவகாரங்கள் துலற: நிதி காத்ரி  

 இலைச் செயலாைர், நுகர்தவார் 

விவகாரங்கள் துலற: அனுெம் மிஸ்ரா 

 இந்திய ெதிவாைர் சஜனரல் மற்றும் மக்கள் 

சோலக கைக்சகடுப்பு ஆலையர்: டாக்டர் 

விதவக் தஜாஷி  

 துலை இயக்குனர் (வியூகம் மற்றும் 

திட்டமிடல்), ஐஐடி சடல்லி: தெராசிரியர் 

அதொக் கங்குலி 

 சடமாசெக், OneCard இன் நிர்வாக 

இயக்குனர், முேலீடு (இந்தியா): தமாஹித் 

ெண்டாரி 

 மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ெ நலத்துலற 

இலை அலமச்ெர்: டாக்டர் ொரதி பிரவின் 

ெவார்  

 மத்திய சுகாோர அலமச்ெர்: டாக்டர் மன்சுக் 

மாண்டவியா 

 ராணுவ ேலலலம ேைெதி: சஜனரல் 

மதனாஜ் ொண்தட 

 தேசிய ெங்குச் ெந்லே இடம்: மும்லெ, 

மகாராஷ்டிரா;  

 தேசிய ெங்குச் ெந்லே நிறுவப்ெட்டது: 1992;  

 தேசிய ெங்குச் ெந்லேயின் ேலலவர்: கிரிஷ் 

ெந்திர ெதுர்தவதி. 

 KVIC நிறுவப்ெட்டது: 1956;  

 KVIC ேலலலமயகம்: மும்லெ. 

 தெஸ்புக் நிறுவப்ெட்டது: பிப்ரவரி 2004;  

 Facebook CEO: Mark Zuckerberg;  

 தெஸ்புக் ேலலலமயகம்: கலிதொர்னியா, 

அசமரிக்கா 

 சிபிஎம் ேலலவர்: சீோராம் சயச்சூரி  

 என்சிபி ேலலவர் ெரத் ெவார் 

 ஏர்சடல் வணிகத்தின் இயக்குனர் மற்றும் 

CEO: அஜய் சிட்காரா  

 Bosch Automotive Electronics India சோழில்நுட்ெ 

செயல்ொடுகளின் ேலலவர்: சுொஷ் பி 

 தேசிய சிறுசோழில் கழகத்தின் ேலலவர்: ஸ்ரீ 

பி. உேய்குமார்  

 மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

சோழில்துலற அலமச்ெர் (MSME): நாராயண் 

ராதன 

 அொம் முேல்வர்: டாக்டர் ஹிமந்ோ பிஸ்வா 

ெர்மா  

 அருைாச்ெல பிரதேெ முேல்வர்: செமா 

காண்டு 
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 கல்கத்ோ உயர் நீதிமன்ற ேலலலம நீதிெதி: 

பிரகாஷ் ஸ்ரீவஸ்ேவா  

 தமற்கு வங்க முேல்வர்: மம்ோ ொனர்ஜி 

 பிசிசிஐ ேலலவர்: ெவுரவ் கங்குலி;  

 பிசிசிஐ செயலாைர்: சஜய் ோ;  

 பிசிசிஐ ேலலலமயகம்: மும்லெ;  

 BCCI நிறுவப்ெட்டது: டிெம்ெர் 1928. 

 UPSC ேலலவர்: மதனாஜ் தொனி; 

 UPSC நிறுவப்ெட்டது: 1 அக்தடாெர் 1926. 

 DBS வங்கியின் ேலலலமயகம்: சிங்கப்பூர்;  

 DBS வங்கியின் CEO: பியூஷ் குப்ோ. 

 ெர்வதேெ செஸ் கூட்டலமப்பு ேலலவர்: 

ஆர்கடி டிதவார்தகாவிச்;  

 ெர்வதேெ செஸ் கூட்டலமப்பு 

நிறுவப்ெட்டது: 20 ஜூலல 1924, ொரிஸ், 

பிரான்ஸ்;  

 ெர்வதேெ செஸ் கூட்டலமப்பு 

ேலலலமயகம்: சலாதென், சுவிட்ெர்லாந்து. 

 CEO, ொஸ்டன் ஆதலாெலன குழு: 

கிறிஸ்தடாஃப் ஸ்வீெர்  

 தஜஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் மற்றும் குழுமத்தின் 

இலை நிர்வாக இயக்குனர்: தெேகிரி ராவ் 

 Instagram சோடங்கப்ெட்டது: 6 அக்தடாெர் 

2010;  

 Instagram உரிலமயாைர்: சமட்டா;  

 இன்ஸ்டாகிராம் நிறுவனர் சகவின் 

சிஸ்ட்தராம். 

 இலங்லக ேலலநகரங்கள்: சகாழும்பு, ஸ்ரீ 

சஜயவர்ேனபுர தகாட்தட;  

 இலங்லக நாையம்: இலங்லக ரூொய் 

 ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 

அலமச்ெகம், இந்திய அரசு: டாக்டர் வீதரந்திர 

குமார் 

 ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் துலற 

இலை அலமச்ெர்: ஏ.நாராயைொமி 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ேலலவர்: ஸ்ரீ ெக்திகாந்ே 

ோஸ் 

 IBBI நிறுவப்ெட்டது: 1 அக்தடாெர் 2016;  

 IBBI ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 IBBI செற்தறார் துலற: கார்ப்ெதரட் விவகார 

அலமச்ெகம்; 

 IBBI ேலலவர்: ரவி மிட்டல். 

 மத்திய சுகாோர அலமச்ெர்: மன்சுக் 

மாண்டவியா 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெத் 

துலற இலை அலமச்ெர்: டாக்டர் ஜிதேந்திர 

சிங் 

 இத்ோலியின் ேலலநகரம்: தராம்;  

 இத்ோலி நாையம்: யூதரா 

 குலவத் ேலலநகரம்: குலவத் நகரம்;  

 குலவத் நாையம்: குலவத் தினார் 

 அொம் ேலலநகரம்: திஸ்பூர்;  

 அொம் முேல்வர்: ஹிமந்ோ பிஸ்வா ெர்மா;  

 அொம் கவர்னர்: தெராசிரியர் ஜகதீஷ் முகி. 

 குழுவின் ேலலவர் மற்றும் நாட்டின் 

ேலலவர் - சமாத்ே வங்கி, செடரல் வங்கி: 

ஹர்ஷ் துகர் 

 நிதியலமச்ெர், இந்திய அரசு: நிர்மலா 

சீோராமன் 

 ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

மாண்டலுதயாங், பிலிப்லென்ஸ்;  

 ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியின் ேலலவர்: மெட்சுகு 

அெகாவா;  

 ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி நிறுவப்ெட்டது: 19 

டிெம்ெர் 1966. 

 FICCI நிறுவப்ெட்டது: 1927; 

 FICCI ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 FICCI சொதுச் செயலாைர்: திலீப் செனாய்;  

 FICCI ேலலவர்கள்: ெஞ்சீவ் தமத்ோ, உேய் 

ெங்கர். 

 ெர்வதேெ ஹாக்கி ெம்தமைன ேலலலமயகம்: 

சலாதென், சுவிட்ெர்லாந்து;  

 ெர்வதேெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பு ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரி: தியரி சவயில்;  

 ெர்வதேெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பு 

நிறுவப்ெட்டது: 7 ஜனவரி 1924, ொரிஸ், 

பிரான்ஸ் 

 உலக நரம்பியல் கூட்டலமப்பு 

ேலலலமயகம் இடம்: லண்டன், யுலனசடட் 

கிங்டம்;  

 உலக நரம்பியல் கூட்டலமப்பு ேலலவர்: 

தெராசிரியர் சவால்ப்காங் கிரிதொல்ட். 

 தேசிய ஒலிெரப்பு நாள் நிறுவப்ெட்டது: 1936, 

சடல்லி;  
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 தேசிய ஒலிெரப்பு தின ேலலலமயகம்: 

ென்ொத் மார்க், புது தில்லி;  

 தேசிய ஒலிெரப்பு தின உரிலமயாைர்: பிரொர் 

ொரதி. 

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியத்தின் ேலலவர்: 

நிதின் குப்ோ;  

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியம் 

நிறுவப்ெட்டது: 1924;  

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியத்தின் 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி 

 இமாச்ெலப் பிரதேெ ேலலநகரம்: சிம்லா 

(தகாலட), ேர்மோலா (குளிர்காலம்);  

 இமாச்ெலப் பிரதேெ முேல்வர்: சஜய் ராம் 

ோக்கூர்;  

 இமாச்ெல பிரதேெ ஆளுநர்: ராதஜந்திர 

விஸ்வநாத் அர்தலகர். 

 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெத் துலற 

இலை அலமச்ெர்: ஜிதேந்திர சிங்  

 செயலாைர், DBT: ராதஜஷ் தகாகதல 

 IAPH இன் நிர்வாக இயக்குனர்: தெட்ரிக் 

சவர்தஹாவன் 

 இன்ஃதொசிஸ் இலை நிறுவனர்: கிரிஸ் 

தகாொலகிருஷ்ைன்  

 பிரிக்ஸ் நாடுகள்: பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, 

சீனா மற்றும் சேன்னாப்பிரிக்கா 

 நிதி ஆதயாக் துலைத் ேலலவர்: சுமன் செர்ரி 

 NITI ஆதயாக் CEO: ெரதமஸ்வரன் ஐயர் 

 WHO லடரக்டர் சஜனரல்: டாக்டர் 

சடட்தராஸ் அோதனாம் சகப்தரயஸ்;  

 WHO ேலலலமயகம்: சஜனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து;  

 WHO நிறுவப்ெட்டது: 7 ஏப்ரல் 1948. 

 தவாடதொன் நிறுவனர்: சஜர்ரி சவன்ட் 

மற்றும் எர்னஸ்ட் ஹாரிென்  

 தவாடதொன் CEO: ரவீந்திர டக்கர் (அக்ஷயா 

மூந்த்ரா விலரவில் 

சொறுப்தெற்கிறார்அல்தெனியாவின் 

ஜனாதிெதி: ெஜ்ராம் செகாஜ்  

 அல்தெனியாவின் ேலலநகரம்: டிரானா 

 மத்திய ேகவல், ஒளிெரப்பு, விலையாட்டு 

மற்றும் இலைைர் விவகார அலமச்ெர்: 

அனுராக் ோக்கூர்  

 மத்திய பிரதேெ முேல்வர்: சிவராஜ் சிங் 

ெவுகான் 

 மத்தியப் பிரதேெ முேல்வர்: சிவராஜ் சிங் 

ெவுகான்;  

 மத்திய பிரதேெ ஆளுநர்: மங்குொய் 

சி.ெதடல். 

 கனரா வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

செங்களூரு;  

 கனரா வங்கியின் CEO: லிங்கம் சவங்கட் 

பிரொகர்;  
 

 
 கனரா வங்கி நிறுவனர்: அம்தமம்ொள் சுப்ொ 

ராவ் ொய்;  

 கனரா வங்கி நிறுவப்ெட்டது: ஜூலல 1, 1906. 

 சவளிவிவகார அலமச்சின் தமற்கு ஆசியா 

மற்றும் வட ஆபிரிக்காவிற்கான துலைச் 

செயலாைர்: ஹரிஷ் குமார்  

 இந்திய சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின் தமற்கு 

ஆசியா மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா பிரிவின் 

இயக்குனர்: சுனில் குமார்  

 சவளியுறவுத் துலறக்கான கூட்டாண்லம 

இயக்குநர்: கரீம் அமர் 

 இந்திய ொதுகாப்பு அலமச்ெர்: ராஜ்நாத் சிங்  

 ராணுவ ேலலலம ேைெதி: சஜனரல் 

மதனாஜ் ொண்தட 

 Paytm இன் MD மற்றும் CEO: விஜய் தெகர் 

ெர்மா;  

 Paytm நிறுவப்ெட்டது: ஆகஸ்ட் 2010; 

 Paytm ேலலலமயகம்: சநாய்டா, உத்ேரப் 

பிரதேெம், இந்தியா. 

 பிசிசிஐ ேலலவர்: ெவுரவ் கங்குலி;  

 பிசிசிஐ செயலாைர்: சஜய் ோ;  
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 பிசிசிஐ ேலலலமயகம்: மும்லெ;  

 BCCI நிறுவப்ெட்டது: டிெம்ெர் 1928. 

 USISPF இன் ேலலவர் மற்றும் CEO: முதகஷ் 

அகி 

 CEC LAHDC கார்கில்: செதராஸ் அகமது கான்  

 UT லடாக்கிற்கான சுற்றுலா செயலாைர்: ஸ்ரீ 

தக.சமஹ்பூப் அலி கான் 

 தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் ேலலலம: யூரி 

தொரிதொவ்  

 ரஷ்ய அதிெர்: விைாடிமிர் புடின்  

 உக்லரன் ஜனாதிெதி: Volodymyr Zelenskyy 

 தகரை முேல்வர்: பினராயி விஜயன்  

 தகரை எழுத்ேறிவு விகிேம் 2022: 96.2 %  

 தகரைா ேலலநகர்: திருவனந்ேபுரம் 

 ரிெர்வ் வங்கி கவர்னர்: ெக்திகாந்ே ோஸ்  

 பிரமல் எண்டர்பிலரெஸ் நிறுவனர்: அஜய் 

பிரமல்  

 பிரமல் எண்டர்பிலரெஸ் ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரி: பீட்டர் டியூங் 

 HDFC வங்கி லிமிசடட் MD & CEO: ெஷிேர் 

ஜகதீேன்;  

 HDFC வங்கி லிமிசடட் நிறுவுேல்: 1994;  

 HDFC வங்கி லிமிசடட் ேலலலமயகம்: 

மும்லெ, மகாராஷ்டிரா;  

 HDFC வங்கி லிமிசடட் தடக்லலன்: உங்கள் 

உலகத்லே நாங்கள் புரிந்துசகாள்கிதறாம். 

 ராணுவ ேலலலம ேைெதி: சஜனரல் 

மதனாஜ் ொண்தட  

 இந்திய ொதுகாப்பு அலமச்ெர்: ராஜ்நாத் சிங் 

 விமான நிலலய கவுன்சில் ெர்வதேெ 

ேலலலமயகம் இடம்: மாண்ட்ரீல், கனடா; 

 ெர்வதேெ விமான நிலலய கவுன்சில் 

நிறுவப்ெட்டது: 1991. 

 மாஸ்டர்கார்டு நிறுவப்ெட்டது: 16 டிெம்ெர் 

1966, அசமரிக்கா;  

 மாஸ்டர்கார்டு ேலலலமயகம்: நியூயார்க், 

அசமரிக்கா;  

 மாஸ்டர்கார்டு CEO: Michael Miebach;  

 மாஸ்டர்கார்டு செயல் ேலலவர்: அஜய் 

ெங்கா 

 விப்தரா நிறுவனர்: சஹச். ஹோம் பிதரம்ஜி  

 விப்தரா ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: தியரி 

சடலாதொர்ட்  

 விப்தரா ேலலவர்: அசிம் பிதரம்ஜி  

 Nokia நிறுவனர்: Fredrik Idestam, Eduard Polón 

மற்றும் Leo Mechelin  

 தநாக்கியா ேலலவர்: ொரி ெல்டாஃப்  

 தநாக்கியா ேலலலமயகம்: எஸ்பூ, பின்லாந்து 

 மத்திய ரயில்தவ, ேகவல் சோடர்பு, 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்ெ அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அஸ்வினி 

லவஷ்ைவ் 

 ஹரியானா ஆளுநர்: ெண்டாரு ேத்ோத்தரயா;  

 ஹரியானா ேலலநகர்: ெண்டிகர்;  

 ஹரியானா முேல்வர்: மதனாகர் லால் 

கட்டார். 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர்: ெக்திகாந்ே 

ோஸ் 

 ஐடிபிஐ வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனர் 

மற்றும் ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: ராதகஷ் 

ெர்மா 

 சிஆர்பிஎஃப் லடரக்டர் சஜனரல்: ஐபிஎஸ் 

குல்தீப் சிங். 

 நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரி, HDFC அசெட் 

தமதனஜ்சமன்ட் தகா. லிமிசடட்: நவ்நீத் 

முதனாட் 

 ேமிழ்நாட்டின் ேலலநகரம்: சென்லன;  

 ேமிழக முேல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்;  

 ேமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி 

 ெந்ேன் வங்கியின் MD மற்றும் CEO: சி எஸ் 

தகாஷ்  

 ரிெர்வ் வங்கி கவர்னர்: ெக்திகாந்ே ோஸ்  

 பீகாரின் ேலலநகரம்: ொட்னா 

 ReNew Power Private Limited இன் ேலலவர்: 

சுமந்த் சின்ஹா 

 கடற்ெலடத் ேலலவர்: அட்மிரல் ஆர். ஹரி 

குமார் 

 பிஎஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ெர் லிமிசடட் 

இயக்குநர்கள்: ெந்தீப் கபூர், தீப்தி ராஜீவ் 

பூரணிக் மற்றும் சவங்கட கிருஷ்ை 

சமாகலெள்ளி  
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 டால்தகா இந்தியா பிலரதவட் 

லிமிசடட்டின் இயக்குநர்கள்: சுப்ரத் குமார் 

நாத் மற்றும் தஜாஸ் மரியா ஓரிதயால் 

ஃெப்ரா 

 உலக வனவிலங்கு நிதியத்தின் 

ேலலலமயகம்: சுரப்பி, சுவிட்ெர்லாந்து;  

 உலக வனவிலங்கு நிதியம் நிறுவப்ெட்டது: 

29 ஏப்ரல் 1961; 

 உலக வனவிலங்கு நிதியத்தின் இயக்குனர்: 

மார்தகா லம்செர்டினி (இயக்குனர் 

சஜனரல்);  

 உலக வனவிலங்கு நிதியத்லே 

நிறுவியவர்கள்: இைவரெர் பிலிப், எடின்ெர்க் 

டியூக் 

 இஸ்தரா ேலலவர்: டாக்டர் தக சிவன்  

 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ெத் துலற 

இலை அலமச்ெர்: டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங்  

 இஸ்தரா நிறுவப்ெட்ட நாள்: ஆகஸ்ட் 15, 1969  

 இஸ்தராவின் நிறுவனர்: டாக்டர் விக்ரம் 

ொராொய் 

 ெத்தீஸ்கர் முேல்வர்: பூதெஷ் ொதகல்  

 மாநில மகளிர் ஆலையத்தின் ேலலவர்: 

டாக்டர் கிரண்மயி நாயக் 

 ெஞ்ொப் விலையாட்டு அலமச்ெர்: குர்மீத் சிங் 

தஹயலர ெந்தித்ோர்  

 ெஞ்ொப் முேல்வர்: ெகவந்த் மான் 

 இந்திய அரசின் சவளியுறவுத் துலற 

அலமச்ெர்: சுப்ரமணியம் சஜய்ெங்கர்

 

      
 

 

 
 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15586/ssc-cgl-chsl-mts-gd-steno-online-live-classes-by-adda247?utm_source=tamiladda&utm_medium=article
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/12930/railway-ntpc-cbt-2-group-d-batch-2022-tamil-pre-recorded-classes-by-adda247?utm_source=tamiladda&utm_medium=article
https://www.adda247.com/product-testseries/15619/1200-bank-po-clerk-mock-tests-online-test-series-for-sbi-ibps-rbi-ibps-rrb-others-2022-23-complete-bilingual-test-series-by-adda247?utm_source=tamiladda&utm_medium=article
https://www.adda247.com/ta/jobs/list-of-satellites-launched-by-india/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tamil-books-and-authors/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnusrb-si-exam-result-2022/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-psychologist-exam-date/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-notification-for-voc-and-co-posts/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tamil-books-and-authors/


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | July 2022 

89 Adda247 tamil website    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube    |    Adda247App 
 

 
 

 
 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/ta/jobs/daily-current-affairs-in-tamil-1st-august-2022/
https://www.adda247.com/ta/jobs/daily-current-affairs-in-tamil-1st-august-2022/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-group-4-answer-key/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnpsc-psychologist-exam-date/

