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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப்1, TNPSC 

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

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

உலகின் காடுகளின் நிலல 2022 பசுலை மீட்சிலை 

அலைவதற்கும் சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடிகலைத் 

தீர்ப்பதற்கும் மூன்று வனப் பாலதகளின் 

முக்கிைத்துவத்லத ஆராய்கிறது. 

 காடுகள் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு குறித்ே 

கிளாஸ்தகா ேலலவர்களின் பிரகடனம் 

மற்றும் 140 நாடுகளின் உறுதிசமாழியின் 

பின்னணியில், பசுலம மீட்சிலய 

அலடவேற்கும், பருவநிலல மாற்றம் மற்றும் 

பல்லுயிர் இழப்பு தபான்ற சுற்றுச்சூழல் 

சநருக்கடிகலள நிவர்த்தி செய்வேற்கும் 

மூன்று வனப் பாலேகளின் 

முக்கியத்துவத்லே உலக காடுகளின் நிலல 

2022 ஆராய்கிறது. 

 2030க்குள் வன இழப்லப முடிவுக்குக் 

சகாண்டு வந்து, மறுசீரலமப்பு மற்றும் 

நிலலயான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வுக்கு 

ஆேரவு. 

 காடுகலள அழிப்பலே நிறுத்துேல் மற்றும் 

காடுகலள நிலலநிறுத்துேல், பாழலடந்ே 

நிலங்கலள ெரிசெய்ேல் மற்றும் தவளாண் 

காடுகலள அதிகரிப்பது மற்றும் காடுகலள 

சபாறுப்புடன் நிர்வகித்ேல் மற்றும் பசுலம 

மதிப்பு ெங்கிலிகலள நிறுவுேல் ஆகிய 

மூன்றும் ஒன்தறாசடான்று இலைக்கப்பட்ட 

பாலேகள் ஆகும். 

 இந்ே பாலேகளின் ெமநிலலயான, ஒதர 

தநரத்தில் சோடர்வது, நாடுகளுக்கும் 

அவற்றின் கிராமப்புற மக்களுக்கும் 

நீண்டகால சபாருளாோர மற்றும் ெமூக 

நலன்கலள வழங்குவதோடு, சபாருட்கள் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிலனகலள 

நிர்வகிப்பேற்கும் உலகளாவிய தேலவலய 

பூர்த்தி செய்வதில் உேவுகிறது. 

 உலகின் காடுகளின் நிலல 2022, பாலேகளின் 

ொத்தியக்கூறு மற்றும் மதிப்பு மற்றும் 

அவற்லற தமலும் சோடர செய்யக்கூடிய 

முேல் படிகள் பற்றிய ொன்றுகலள 

உள்ளடக்கியது. 

 அலனவருக்கும் உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஊட்டச்ெத்லே உறுதி செய்ேல், வறுலமலய 

ஒழித்ேல், கிரகத்தின் பல்லுயிர் 

சபருக்கத்லேப் பாதுகாத்ேல் மற்றும் 

இலளஞர்களுக்கு சிறந்ே உலகம் மற்றும் 

சிறந்ே எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்லகலய 

வழங்குேல். 

உைவுப் பாதுகாப்லப மதிப்பிடும் 

ஆய்வகங்கலளப் பதிவு செய்ய புது தில்லி 

அதிகாரிகள் ேவறியலேக் காரைம் காட்டி, 

இந்தியாவில் இருந்து விவொயப் சபாருட்களின் 

இறக்குமதிலய இந்தோதனஷியா 

நிறுத்தியுள்ளது. 

 லாஜிஸ்டிக் ொேகம் இருந்ோலும், இந்திய 

செலவுகள் தபாட்டித்ேன்லமயுடன் 

இருப்போல், இந்ே ஆண்டும் இந்ே தபாக்கு 

சோடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 ஏப்ரல் முேல் ஜனவரி வலரயிலான 2021-22 

நிதியாண்டில் அலனத்து நிலக்கடலல 

ஏற்றுமதியில் ஏறத்ோழ பாதி 

இந்தோதனசியாவாகும். 

 ஏப்ரல்-ஜனவரி 2021-22 நிதியாண்டில், 

இந்தியாவின் நிலக்கடலல ஏற்றுமதியில் 

பாதிக்கு தமல் இந்தோதனஷியா 

பங்களித்ேது. 
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ஹாங்காங்கின் அடுத்ே ேலலலம நிர்வாகியாக 

ஜான் லீ கா-சியு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளார். 

அவர் தகரி லாமுக்கு பதிலாக வருவார். 

 அவரது தேர்ேல் முேல் முலறயாக 

ஹாங்காங்கின் உயர் பேவியில் ஒரு 

பாதுகாப்பு அதிகாரிலய நியமிக்கிறது. 

ஹாங்காங்கின் முன்னாள் பாதுகாப்புச் 

செயலர், "ஹாங்காங்கிற்கு ஒரு புதிய 

அத்தியாயத்லேத் சோடங்குேல்" என்ற 

முழக்கத்தின் கீழ் இயங்கி, தேர்ேலில் ஒதர 

தவட்பாளராக இருந்ோர். 

இலங்லக ஜனாதிபதி ஒரு மாேத்தில் 

இரண்டாவது ேடலவயாக அவெரகால 

நிலலலய பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார். தமலும் 

விவரங்கலள அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 அசமரிக்கத் தூதுவர் ஜூலி ட்விட்டரில் 

பதிவிட்டு, இலங்லக மீோன ேனது 

கவலலலய சவளிப்படுத்திய அவர், 

"அலமதியான குடிமக்களின் குரல்கள் 

தகட்கப்பட தவண்டும்" என்று கூறினார்.  

 இலங்லகயின் ெட்டத்ேரணிகள் ெங்கத்தின் 

கூற்றுப்படி, அரெ அவெரகாலச் ெட்டம் 

மக்களின் அடிப்பலட உரிலமகளுக்கு 

எதிரானது மற்றும் மக்களின் உரிலமகள் 

மீறப்படும். 

யூன் சுக்-தயால் சேன் சகாரிய அதிபராக 

சிதயாலின் தநஷனல் அசெம்பிளியில் நடந்ே 

மாசபரும் விழாவில் பேவிதயற்றார், அணு 

ஆயுேம் ஏந்திய வட சகாரியாவுடன் அதிக 

பேட்டங்கள் நிலவும் தநரத்தில் பேவிதயற்றார். 

 இந்ே விழாவில் அசமரிக்கா மற்றும் 

சீனாலவ தெர்ந்ே அதிகாரிகள் உட்பட 

40,000க்கும் தமற்பட்தடார் கலந்து 

சகாண்டனர். 

உலகின் மிகப்நபரிை கண்ணாடி கீழ்ப்பாலம் 

விைட்ொமில் திறக்கப்பட்ைது. இது விைட்ொமின் 

பாக் லாங் பாதசாரி பாலம் என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

 உலகின் மிகப்சபரிய கண்ைாடி கீழ்ப்பாலம் 

வியட்நாமில் திறக்கப்பட்டது. இது 

வியட்நாமின் பாக் லாங் பாேொரி பாலம் 

என்று அலழக்கப்படுகிறது, இது 632 மீ (2,073 

அடி) நீளம் மற்றும் 150 மீ (492 அடி) உயரத்தில் 

ஒரு சபரிய காட்டில் அலமந்துள்ளது. 

அறிக்லககளின்படி, ஆசிய நாடு பசுலமயான 

காடுகளுக்கு தமதல கண்ைாடி அடிவார 

பாலத்லே திறந்துள்ளது. 

 இது சீனாவின் குவாங்டாங்கில் உள்ள 526 

மீட்டர் கண்ைாடி கீழ் பாலத்லே மிஞ்சும். 

குரங்கு பாக்ஸ் லவரஸ் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 

தோன்றியுள்ளது. தநாயாளிக்கு லநஜீரியாவில் 

இருந்து ெமீபத்திய பயை வரலாறு உள்ளது, 

அங்கு அவர்கள் சுருங்கியோக 

ெந்தேகிக்கப்படுகிறது. 

 குரங்கு பாக்ஸ் லவரஸின் காங்தகா தபசின் 

மற்றும் தமற்கு ஆபிரிக்க கிதளடுகள் இந்ே 

தநாய்க்கு காரைம். கிதளட்ஸ் என்பது 

சபாதுவான மூோலேயலரக் சகாண்ட 

உயிரினங்களின் சோகுப்பு.  

 உோரைமாக, சகாதரானா லவரஸ், 

சகாதரானா லவரஸ் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு 

கிதளட் ஆகும். 

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்திக்கான 

மத்திய இலை அலமச்ெர் ஸ்ரீ பக்வந்த் குபா, 

இன்டர்தொலார் ஐதராப்பா 2022 க்காக 

சஜர்மனியின் முனிச் நகருக்கு வந்துள்ளார். 

 பல நாடுகலளச் தெர்ந்ே அலமச்ெர்கள் 

மற்றும் செயலாளர்கள் உட்பட 20,000க்கும் 

அதிகமான நபர்கள் பங்தகற்பார்கள் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 ABB, சீசமன்ஸ், எர்கான், 3S சுவிஸ் தொலார் 

சொல்யூஷன்ஸ், தமயர் பர்கர் சடக்னாலஜிஸ் 

AG, BayWa r.e தபான்ற முக்கிய 

புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் ெர்வதேெ 

நிறுவனங்கள். GmbH, Engie, Enel மற்றும் 

Wacker ஆகிதயார் ேங்கள் CEO க்கள் மூலம் 

நிகழ்வில் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்ேப்படுவார்கள் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பிலிப்லபன்ஸின் மலறந்ே ெர்வாதிகாரி 

ஃசபர்டினாண்ட் மார்தகாஸின் மகன் 

ஃசபர்டினாண்ட் "பாங்பாங்" மார்தகாஸ் 

ஜூனியர் 2022 பிலிப்லபன்ஸின் ஜனாதிபதித் 

தேர்ேலில் சவற்றி சபற்றோகக் கூறுகிறார். 

 இரண்டு முக்கிய தவட்பாளர்களுடன், 

முன்னாள் குத்துச்ெண்லட நட்ெத்திரம் தமனி 

பாக்கிதயா, மணிலா தமயர் இஸ்தகா 

தமாதரதனா மற்றும் முன்னாள் தேசிய 

காவல்துலறத் ேலலவர் சென். பன்ஃபிதலா 

லக்ென் உட்பட எட்டு தவட்பாளர்கள் 

வாக்காளர் விருப்பத்தேர்வு கைக்சகடுப்பில் 

மிகவும் பின்ேங்கியுள்ளனர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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உலகின் மிகப்சபரிய கண்ைாடி கீழ்ப்பாலம் 

வியட்நாமில் திறக்கப்பட்டது. இது வியட்நாமின் 

பாக் லாங் பாேொரி பாலம் என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

 அறிக்லககளின்படி, ஆசிய நாடு பசுலமயான 

காடுகளுக்கு தமதல கண்ைாடி அடிவார 

பாலத்லே திறந்துள்ளது. இது சீனாவின் 

குவாங்டாங்கில் உள்ள 526 மீட்டர் கண்ைாடி 

கீழ் பாலத்லே மிஞ்சும். 

 பாக் லாங் பாேொரி பாலம் என்றால் 

வியட்நாமிய சமாழியில் 'சவள்லள டிராகன்' 

என்று சபாருள். மலழக்காடுகளுக்கு தமதல 

பாலம் இலடநிறுத்ேப்பட்டுள்ளது பாலம் 

ஒதர தநரத்தில் 450 தபர் வலர பயணிக்க 

முடியும் மற்றும் பாலத்தின் ேளம் 

சமன்லமயான கண்ைாடியால் ஆனது. 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸின் அதிபராக 

அபுோபியின் ஆட்சியாளரான தஷக் முகமது பின் 

ெயீத் அல் நஹ்யாலன யூனியனின் உச்ெ கவுன்சில் 

தேர்ந்சேடுத்ேது. 

 73 வைதில் இறந்த ஷேக் கலீஃபா பின் சயீத் 

அல் ெஹ்ைானுக்கு பதிலாக அவர் 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 அவரது குலறந்த முக்கிை திலசயில், ஐக்கிை 

அரபு எமிஷரட்ஸ் ஒரு ைனிதலன 

விண்நவளியில் நிறுத்தி, நசவ்வாய் 

கிரகத்திற்கு ஒரு ஆய்லவ அனுப்பி, அதன் 

முதல் அணு உலலலைத் திறந்துள்ைது. 

 தொமாலியாவின் சகாம்பு நாடான 

ஆபிரிக்காவில் நீண்ட காலமாக நலடசபற்ற 

தேர்ேலலத் சோடர்ந்து தொமாலிய 

ெட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் 

ேலலவர் ஹென் தஷக் முகமதுலவ நாட்டின் 

அடுத்ே அதிபராகத் தேர்ந்சேடுத்துள்ளனர். 

 2012 மற்றும் 2017 க்கு இலடயில் 

தொமாலியாவின் அதிபராக பணியாற்றிய 

ஹாென் தஷக் முகமது, ேலலநகர் 

சமாகடிஷுவில் நடந்ே தபாட்டியில், 

சகாடிய கிளர்ச்சியாளர்களின் 

ோக்குேல்கலளத் ேடுக்க அதிகாரிகளால் 

விதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு பூட்டுேலுக்கு 

மத்தியில் சவற்றி சபற்றார். 

 பிரான்சின் புதிய பிரேமராக எலிெசபத் 

தபார்ன் நியமிக்கப்பட்டார். 

 கைந்த ைாதம் ஜனாதிபதி இம்ைானுஷவல் 

ைக்ஷரானின் ைறுஷதர்தலுக்குப் பிறகு அவரது 

ராஜினாைா எதிர்பார்க்கப்பட்ை ஜீன் 

காஸ்நைக்ஸின் நவற்றிக்குப் பின் ஷபார்ன் 

பதவிஷைற்றார். 

உலகின் மிகப்சபரிய சோங்கு பாலம் செக் 

குடியரசில் பயணிகளுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளாக பாலம் 

கட்டப்பட்டு வந்ேது. 

 ஸ்லக பிரிட்ஜ் 721 என்று இேற்குப் சபயர். 

தமகம் சூழ்ந்ே சஜசென்கி மலலகளின் 

அழகிய காட்சிகள் மற்றும் உற்ொகமான, 

ஆனால் ெற்று ஆபத்ோன அனுபவத்லே இந்ே 

உலாவும் உறுதியளிக்கிறது. 

 செக் குடியரசு ஸ்லக பாலம் தநபாளத்தின் 

பாக்லுங் பர்பத் கால் பாலத்லே விட 154 

மீட்டர் நீளமானது, இது உலகின் மிக 

நீளமான சோங்கு பாலமாகும். செக் நாட்டின் 

ேலலநகரான ப்ராக், ஸ்லக பிரிட்ஜ் 721ல் 

இருந்து சுமார் 2.5 மணி தநரப் பயைம். 

முன்னாள் சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரரும் 

அலமதிக்கான தநாபல் பரிசு சபற்றவருமான 

தஜாஸ் ராதமாஸ்-தஹார்டா கிழக்கு திதமாரின் 

(திதமார்-சலஸ்தட) அதிபராக 

பேவிதயற்றுள்ளார். 

 அவர் ேனது ெக சுேந்திரப் தபாராளியான 

ேற்தபாலேய பிரான்சிஸ்தகா "லு ஓதலா" 

குட்சடசரலை தேர்ேலில் தோற்கடித்ோர்.  

 ராதமாஸ்-தஹார்டா 2006 முேல் 2007 வலர 

பிரேமராகவும், 2007 முேல் 2012 வலர 

ஜனாதிபதியாகவும் இருந்ோர். 

சஜனிவாவில் நலடசபற்ற 75வது உலக சுகாோர 

மாநாட்டில் தபசிய சுகாோர அலமச்ெர் மன்சுக் 

மாண்டவியா, WHO இன் ேடுப்பூசி மற்றும் 

சிகிச்லெ ஒப்புேல் நலடமுலறகலள எளிோக்க 

தவண்டும் என்று வாதிட்டார். 

 ேடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகளுக்கு 

நியாயமான அணுகலல வழங்குவேற்கு 

வலுவான உலகளாவிய விநிதயாகச் 

ெங்கிலிலய உருவாக்க தவண்டியேன் 

அவசியத்லே சுகாோர அலமச்ெர் மன்சுக் 

மாண்டவியா வலியுறுத்தினார். 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | May 2022 

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

குரங்கு காய்ச்ெலால் பாதிக்கப்பட்ட நான்கு 

தநாயாளிகள் 21 நாள் ேனிலமப்படுத்ேலலக் 

கட்டாயமாக்கிய முேல் நாடாக சபல்ஜியம் 

மாறியுள்ளது. 

 சபல்ஜியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ட்ராபிகல் 

சமடிசின், நாட்டில் சபரிய அளவில் பரவும் 

அபாயம் குலறவு என்று கூறியுள்ளது. 

தகாதுலம ஏற்றுமதி மீோன அேன் 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு விமர்ெனங்கலளப் சபற்ற 

பிறகு, தகாவிட்-19 எதிர்ப்பு ேடுப்பூசிகள் 

விஷயத்தில் தமற்கு நாடுகள் சகாள்லககலள 

புறக்கணிப்போக இந்தியா குற்றம் ொட்டியது. 

 ஐ.நா ேலலலமயகத்தில் நலடசபற்ற இந்ே 

ெந்திப்பில் ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் சபாதுச் 

செயலாளர் அன்தடானிதயா குட்டசரஸ் 

கலந்து சகாண்டார். 

 தநஷனல் ஜிதயாகிராஃபிக் சொலெட்டி 8,830 

மீட்டர் உயரத்தில் எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் 

"உலகின் மிக உயர்ந்ே வானிலல 

நிலலயத்லே" நிறுவியுள்ளது. 

 சூரிய ெக்தியால் இயங்கும் வானிலல 

கண்காணிப்பு அலமப்பு, காற்றின் 

சவப்பநிலல, காற்றின் தவகம் மற்றும் திலெ, 

காற்றழுத்ேம், பனியின் தமற்பரப்பு 

உயரத்தில் மாற்றம் மற்றும் உள்வரும் மற்றும் 

சவளிச்செல்லும் குறுகிய மற்றும் நீண்ட 

அலல கதிர்வீச்சு தபான்ற பல்தவறு 

வானிலல நிகழ்வுகலள அளவிட தவண்டும். 

அவுஸ்திதரலியாவின் புதிய பிரேமராக 

சோழிலாளர் கட்சியின் ேலலவர் அந்தோணி 

அல்பானீஸ் பேவிதயற்றார். 

 அல்பனீஸ் தேர்ேலில் சவற்றி சபற்றோகக் 

கூறி, ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

அதிகாரத்திற்கான அவரது காத்திருப்புக்கு 

முற்றுப்புள்ளி லவத்ோர், இேன் மூலம் 

அந்தோனி அல்பானீஸ் நாட்டின் 31வது 

பிரேமரானார். 

WEF இன் வருடாந்திர கூட்டம் சுவிட்ெர்லாந்தின் 

டாதவாஸ் நகரில் சோடங்குகிறது. கூட்டம் 

முழுவதும் வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயல் ேலலலமயில் இந்திய 

பிரதிநிதிகள் கலந்து சகாள்கின்றனர். 

 குறிப்பாக அடுத்ே ஆண்டு ஜி-20 ேலலலமப் 

பேவிலய ஏற்கத் ேயாராகும் நிலலயில், 

உலகளாவிய விவரலைலய 

உருவாக்குவதில் இந்தியாவின் முக்கியமான 

மற்றும் சபாருத்ேமான வீரராக இந்ே நிகழ்வு 

உேவும். 

முன்னாள் சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரரும் 

அலமதிக்கான தநாபல் பரிசு சபற்றவருமான 

தஜாஸ் ராதமாஸ்-தஹார்டா கிழக்கு திதமாரின் 

(திதமார்-சலஸ்தட) அதிபராக 

பேவிதயற்றுள்ளார். 

 அவர் ேனது ெக சுேந்திரப் தபாராளியான 

ேற்தபாலேய பிரான்சிஸ்தகா "லு ஓதலா" 

குட்சடசரலை தேர்ேலில் தோற்கடித்ோர்.  

 ராதமாஸ்-தஹார்டா 2006 முேல் 2007 வலர 

பிரேமராகவும், 2007 முேல் 2012 வலர 

ஜனாதிபதியாகவும் இருந்ோர். 

சஜனிவாவில் நலடசபற்ற 75வது உலக சுகாோர 

மாநாட்டில் தபசிய சுகாோர அலமச்ெர் மன்சுக் 

மாண்டவியா, WHO இன் ேடுப்பூசி மற்றும் 

சிகிச்லெ ஒப்புேல் நலடமுலறகலள எளிோக்க 

தவண்டும் என்று வாதிட்டார். 

  ேடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகளுக்கு 

நியாயமான அணுகலல வழங்குவேற்கு 

வலுவான உலகளாவிய விநிதயாகச் 

ெங்கிலிலய உருவாக்க தவண்டியேன் 

அவசியத்லே சுகாோர அலமச்ெர் மன்சுக் 

மாண்டவியா வலியுறுத்தினார். 

குரங்கு காய்ச்ெலால் பாதிக்கப்பட்ட முேல் 

வலளகுடா நாடு ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ். செக் 

குடியரசு மற்றும் ஸ்தலாதவனியா ஆகியலவ 

ஆப்பிரிக்காவிற்கு சவளிதய வழக்குகலள 

சவளிப்படுத்திய முேல் நாடுகளாகும். 

 ெமீபத்தில் தமற்கு ஆபிரிக்காவிற்குச் சென்ற 

ஒரு பார்லவயாளருக்கு ஒரு வழக்கு 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இப்தபாது ஐக்கிய 

அரபு எமிதரட்ஸில் மருத்துவ சிகிச்லெயில் 

உள்ளது என்று சுகாோர அதிகாரிகள் 

சேரிவித்ேனர். 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி இலங்லகயுடனான வர்த்ேக 

பரிவர்த்ேலனகலள இந்திய ரூபாயில் (INR), 

ஆசிய கிளியரிங் யூனியன் சபாறிமுலறக்கு 

சவளிதய லகயாள அனுமதித்துள்ளது. 

 உைவு, மருந்துகள், சபட்தரால் மற்றும் 

சோழில்துலற மூலப்சபாருட்கள் தபான்ற 

முக்கிய சபாருட்கள் மற்றும் தெலவகலள 

லகயகப்படுத்துவேற்கு நிதியளிப்பேற்காக, 

பாரே ஸ்தடட் வங்கியால் இலங்லகக்கு 

வழங்கப்பட்ட $1 பில்லியன் கால கடனுக்கு 

இந்திய அரொங்கம் உத்ேரவாேம் அளித்ேது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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உலக சுகாோர அலமப்பு (WHO) மற்றும் ஐக்கிய 

நாடுகளின் குழந்லேகள் நிதியம் (UNICEF) 

ஆகியலவ உேவி சோழில்நுட்பம் (GREAT) 

பற்றிய முேல் உலகளாவிய அறிக்லகலய 

சவளியிட்டுள்ளன. 

 UNICEF இன் ஆராய்ச்சி அலுவலகம் - Innocenti 

உடன் இலைந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்ே 

கட்டுலர, அலனத்து குழந்லேகளுக்கும் 

உேவி சோழில்நுட்பத்திற்கான அணுகலல 

தமம்படுத்துவேற்கான 10 முக்கியமான 

செயல் பரிந்துலரகலளயும், அத்துடன் 

ொன்றுகள் அடிப்பலடயிலான சிறந்ே 

நலடமுலற எடுத்துக்காட்டுகலளயும் 

உள்ளடக்கியது. 

 

National News 
 

உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ஷாவின் கூற்றுப்படி, 

நதரந்திர தமாடி அரசு சோடக்கத்தில் இருந்தே 

பயங்கரவாேத்லே ெகிப்புத்ேன்லமயற்ற 

அணுகுமுலறலயக் சகாண்டுள்ளது. 

 சபங்களூருவில் தேசிய புலனாய்வு கிரிட் 

(NATGRID) வளாகத்லே உள்துலற அலமச்ெர் 

அமித் ஷா திறந்து லவத்ோர். உள்துலற 

அலமச்ெர் அமித் ஷாவின் கூற்றுப்படி, 

நதரந்திர தமாடி அரசு சோடக்கத்தில் 

இருந்தே பயங்கரவாேத்லே 

ெகிப்புத்ேன்லமயற்ற அணுகுமுலறலயக் 

சகாண்டுள்ளது. 

பிரான்சில், தகன்ஸ் திலரப்பட விழாவின் 75வது 

பதிப்தபாடு இலைந்து ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ள மார்ச்தெ'டு திலரப்படத்தில் 

இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக கவுரவ தேெமாக 

இருக்கும். 

 பிரான்ஸில் நலடசபறும் தகன்ஸ் திலரப்பட 

விழாவின் 75வது பதிப்தபாடு இலைந்து 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மார்ச்தெ'டு 

திலரப்படத்தில் இந்தியாலவ கவுரவத்தின் 

அதிகாரப்பூர்வ நாடாக அறிவிக்கும் என 

மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துலற 

அலமச்ெர் அனுராக் ோக்கூர் அறிவித்துள்ளார். 

உலகின் மிகப்சபரிய திலரப்பட மறுசீரலமப்பு 

திட்டத்திற்கு 363 தகாடி ரூபாய் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளோக ேகவல் மற்றும் 

ஒளிபரப்புத்துலற அலமச்ெர் அனுராக் ோக்கூர் 

சேரிவித்ோர். 

 தேசிய திலரப்பட பாரம்பரிய இயக்கத்தின் 

கீழ் உலகின் மிகப்சபரிய திலரப்பட 

மறுசீரலமப்பு திட்டத்திற்கு 363 தகாடி ரூபாய் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளோக ேகவல் மற்றும் 

ஒளிபரப்புத்துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

ோக்கூர் சேரிவித்ோர்.  

 597 தகாடி ரூபாய் செலவில் 2016 ஆம் ஆண்டு 

சோடங்கப்பட்டது. இது சினிமா 

பாரம்பரியத்லே பாதுகாத்ேல், மீட்சடடுப்பது 

மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்குவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 5900 க்கும் தமற்பட்ட குறும்படங்கள், 

ஆவைப்படங்கள் மற்றும் அம்ெங்கலள 

மீட்சடடுக்கும் பணி நலடசபற்று வருவோக 

அலமச்ெர் சேரிவித்ோர்.  

 இந்தியாவின் தேசிய திலரப்படக் 

காப்பகத்ோல் தமற்சகாள்ளப்பட்ட இந்ேப் 

பயிற்சியானது உலகின் மிகப்சபரிய 

மறுசீரலமப்பு, பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு 

மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் 

செயல்முலறகளில் ஒன்றாகும் என்று அவர் 

கூறினார். 

 இந்திய திலரப்படம் மற்றும் 

சோலலக்காட்சி நிறுவனமான 

எஃப்டிஐஐயின் செயல்பாட்லட மதிப்பாய்வு 

செய்வேற்கான கூட்டத்லே அலமச்ெர் 

நடத்தினார் மற்றும் எஃப்டிஐஐலய ெர்வதேெ 

ேரத்திற்கு சகாண்டு செல்வேற்கான 

சோலலதநாக்குப் பார்லவ குறித்து 

ஆதலாசித்ோர்.  

 FTII சோழில் முலனதவார் திறன்கலள 

வளர்த்து, திலரப்படம் மற்றும் 

சோலலக்காட்சி ேயாரிப்புகளில் 

ஸ்டார்ட்அப்கலள சோடங்க மாைவர்கலள 

ேயார்படுத்ே தவண்டும் என்று திரு ோக்கூர் 

கூறினார். 
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இந்ே கட்டுலரயில், இந்திய அரசியலலமப்பின் 

அலனத்து முக்கிய விதிகலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். இந்ேக் கட்டுலரகலளப் பற்றி 

விரிவாகத் சேரிந்துசகாள்ள முழுக் 

கட்டுலரலயப் பார்க்கவும். 

 இந்திய அரசியலலமப்பு அேன் அடிப்பலட 

மதிப்புகளின் சுருக்கமான அறிக்லகயுடன் 

சோடங்குகிறது. அதில் நமது 

அரசியலலமப்பு உருவாக்கப்பட்ட ேத்துவம் 

அடங்கியுள்ளது.  

 இது ஒரு ேரநிலலத் தேர்லவ வழங்குகிறது 

மற்றும் அரொங்கத்தின் எந்ேசவாரு 

ெட்டத்லேயும் செயலலயும் அது நல்லது 

அல்லது சகட்டோ என்பலேக் கண்டறிய 

மதிப்பீடு செய்கிறது, முன்னுலர இந்திய 

அரசியலலமப்பின் ஆன்மா என்று கூறலாம்.  

 இந்தியா உலகின் மிகப்சபரிய ஜனநாயகம் 

மற்றும் இந்திய அரசியலலமப்பு 26 ஜனவரி 

1950 இல் நலடமுலறக்கு வந்ேது. 

அரசியலலமப்பு என்பது ஒரு நாடு 

ஆளப்படும் விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறகளின் சோகுப்பாகும்.  

 இந்திய அரசியலலமப்பில், 448 கட்டுலரகள், 

25 பகுதிகள், 12 அட்டவலைகள் மற்றும் 104 

திருத்ேங்கள் உள்ளன. 

புதுதில்லியில் உள்ள மத்திய ெமஸ்கிருே 

பல்கலலக்கழகத்ோல் மூன்று நாள் உத்கர்ஷ் 

மதஹாத்ெவ் நடத்ேப்படுகிறது. 

 இந்ே மதஹாத்ெவின் முக்கிய கருப்சபாருள் 

‘புதிய கல்வி யுகத்தில் ெமஸ்கிருே 

ஆய்வுகளின் உலகளாவிய தநாக்குநிலல’ 

என்பது 17 ெமஸ்கிருே 

பல்கலலக்கழகங்களின் துலைதவந்ேர்கள், 

அறிஞர்கள் மற்றும் ஏராளமான மாைவர்கள் 

நிகழ்வில் கலந்து சகாண்டனர். 
 

 

2022-2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய தேர்ேல் 

அதிகாரிகளின் ெங்கத்தின் (AAEA) புதிய 

ேலலவராக இந்தியா ஒருமனோக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய தேர்ேல் ஆலையத்தின் துலைத் 

தேர்ேல் ஆலையர் ஸ்ரீ நித்தேஷ் வியாஸ் 

ேலலலமயிலான 3 தபர் சகாண்ட 

பிரதிநிதிகள் குழு, மணிப்பூர் ஸ்ரீ ராதஜஷ் 

அகர்வால் மற்றும் ராஜஸ்ோன் ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீ பிரவீன் குப்ோ 

ஆகிதயாருடன் மணிலாவில் நலடசபற்ற 

நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டு 

2022-23க்கான தவலலத் திட்டத்லேயும் 

ெமர்ப்பித்ேனர். 2023-24க்கான எதிர்காலச் 

செயல்பாடுகள் நிர்வாகக் குழுவிற்கு. 

லைக்ஷரா ரத்னா நபாதுத்துலற நிறுவனைான 

RailTel, திங்கைன்று PM-WANI திட்ைத்லத 

அறிமுகப்படுத்திைது, 22 ைாநிலங்களில் உள்ை 

100 ரயில் நிலலைங்களில் அதன் நபாது 

லவஃலப ஷசலவகளுக்கான அணுகலல 

வழங்குகிறது. 

 PM-WANI-அடிப்பலடயிலான அணுகல் WANI-

அடிப்பலடயிலான சபாது லவஃலபலயப் 

பயன்படுத்துவலே எளிோக்கும், ஒரு முலற 

கடவுச்சொல் (OTP) அடிப்பலடயிலான 

அங்கீகாரத்லேத் ேவிர்க்க, உங்கள் 

வாடிக்லகயாளலர ஒரு முலற 

சேரிந்துசகாள்ள (KYC) அனுமதிக்கிறது.  

 RailTel லவஃலப சநட்சவார்க் இப்தபாது 

நாடு முழுவதும் உள்ள 6,102 ரயில் 

நிலலயங்கலள உள்ளடக்கியது மற்றும் 17, 

792 லவஃலப ஹாட்ஸ்பாட்கலளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

5000 ஆண்டுகள் பழலைைான ெலககள் 

தைாரிக்கும் நதாழிற்சாலலயின் 

அகழ்வாராய்ச்சியுைன், ஹரிைானா ைாநிலம் 

ராக்கி கர்ஹியில் பணிைாற்றி வரும் இந்திை 

நதால்லிைல் துலற (ASI). 

 ராக்கி கர்ஹி ஹரியானாவின் ஹிொர் 

மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம் மற்றும் 

பழலமயான சிந்து ெமசவளி நாகரிக 

சோல்சபாருள் ேளங்களில் ஒன்றாகும். 

 ஆயிரக்கைக்கான ஆண்டுகளாக மலறத்து 

லவக்கப்பட்டிருந்ே செம்பு மற்றும் ேங்க 

நலககளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14121/tnpsc-group-4-vao-tnpsc-group-1-prelims-maths-online-live-classes-vetri-tamil-batch-by-adda247
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 இந்தி சமாழியில் அலமப்பின் சபாது 

சவளிப்பாட்லட தமம்படுத்துவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்ட முன்முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக, இந்திய அரொங்கம் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபக்கு (UN) USD 800,000 

பங்களித்துள்ளது. 

  ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் துலை நிரந்ேரப் 

பிரதிநிதியான ஆர் ரவீந்திரன், 'இந்தி @ ஐநா' 

திட்டத்திற்கான காதொலலலய ஐநா 

உலகளாவிய சோடர்புத் துலறயின் (டிஜிசி) 

துலை இயக்குநர் மற்றும் அதிகாரி (செய்தி 

மற்றும் ஊடகப் பிரிவு) மிோ தஹாொலியிடம் 

வழங்கினார். ) 

 லஹதராபாத்தில் உள்ை ைத்திை தைை 

அறிவிைல் ஆய்வக வைாகத்தில் ஷதசிை 

லசபர் தைைவிைல் ஆய்வகத்லத உள்துலற 

அலைச்சர் அமித் ோ நதாைங்கி லவத்தார். 

 ொட்டில் லசபர் கிலரம் வழக்குகலைத் 

தீர்ப்பலத விலரவுபடுத்த என்.சி.எஃப்.எல் 

திட்ைமிட்டுள்ைது. 

 உள்துலற அலைச்சகம் (எம்.எச்.ஏ) டிசம்பர் 

2021 இல் லஹதராபாத்தில் உள்ை 

சி.எஃப்.எஸ்.எல் இல் நவளிப்பலைைான 

ஷொக்கங்களுக்காக என்.சி.எஃப்.எல் ஐ நிறுவ 

ஒப்புதல் அளித்தது. 

 இலவச நபாது பைன்பாட்டிற்காக நிதி 

ஆஷைாக் என்.டி.ஏ.பி.லை 

அறிமுகப்படுத்திைது. அலனத்து 

தரவுத்நதாகுப்புகளும் ஒஷர ஸ்கீைாவிற்கு 

தரப்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்லற 

இலணப்பதற்கும் குறுக்கு-துலற பகுப்பாய்வு 

நசய்வதற்கும் எளிதாக்குகிறது. 

 ஷைலையில் வழங்கப்படும் 

தரவுத்நதாகுப்புகள் அரசாங்கம், கல்வி, 

பத்திரிலக, சிவில் சமூகம் ைற்றும் 

கார்ப்பஷரட் துலறயிலிருந்து தரவு 

பைனர்களின் ஷதலவகளுக்கு ஏற்ப 

ைாற்றிைலைக்கப்படுவலத உறுதி நசய்ை, 

என்.டி.ஏ.பி ஒரு பைன்பாட்டு-வழக்கு 

முலறலைப் பைன்படுத்துகிறது. 

 சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலல 

மாற்றம் துலற அலமச்ெர் பூதபந்ேர் யாேவ் 

ராஜஸ்ோனில் உள்ள ராம்கர் விஷ்ோரி 

புலிகள் காப்பகத்லே அறிவித்துள்ளார். 

 தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆலையம் (NTCA) 

கடந்ே ஆண்டு ஜூலல 5 ஆம் தேதி ராம்கர் 

விஷ்ோரி வனவிலங்கு ெரைாலயம் மற்றும் 

அலே ஒட்டிய பகுதிகலள புலிகள் 

காப்பகமாக மாற்ற சகாள்லக ரீதியிலான 

ஒப்புேல் அளித்ேது. 

 2019 இல் சவளியிடப்பட்ட “இந்தியாவில் 

புலிகளின் நிலல” அறிக்லகயின்படி, நாடு 

முழுவதும் 20 மாநிலங்களில் 2,967 புலிகள் 

உள்ளன. 

 முன்னாள் பிரேமர் ராஜீவ் காந்தி சகாலலக் 

குற்றவாளி ஏ.ஜி.தபரறிவாளனுக்கு உச்ெ 

நீதிமன்றம் அரசியலலமப்புச் ெட்டத்தின் 

142வது பிரிலவப் பயன்படுத்தி ேண்டலன 

வழங்கியுள்ளது. 

 எல்.என் ேலலலமயிலான நீதிபதிகள் அமர்வு 

தபரறிவாளலன விடுேலல செய்ேது. ராவ் 

மற்றும் பி.ஆர். ேனது நீண்ட சிலறவாெத்லே 

கைக்கில் சகாண்ட கவாய். 

 தபரறிவாளன் ேனது 32 வருடங்களில் 29 

வருடங்கலள 2022 மார்ச் மாேம் உச்ெ 

நீதிமன்றத்ோல் ஜாமீன் சபறும் வலர 

ேனிலமச் சிலறயில் கழித்ோர். 

 EAC-PM, நகரங்களில் 

தவலலயில்லாேவர்களுக்கு உத்ேரவாேமான 

தவலலவாய்ப்புத் திட்டத்லேச் 

செயல்படுத்ேவும், வருமான 

இலடசவளிகலளக் கலளவேற்கு UBI 

திட்டத்லேச் செயல்படுத்ேவும் அரசுக்குப் 

பரிந்துலரத்துள்ளது. 

 பல பரிமாை சூழலில் வறுலமலய 

அளவிடுவதில் வறுலமக்கு உள்தளயும் 

சவளிதயயும் இயக்கத்லே பட்டியலிடுவது 

மிகவும் குறிப்பிடத்ேக்க பகுதியாகும் என்று 

EAC-PM கூறியது. 

மத்திய மின்னணு மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்பம், ேகவல் சோடர்பு மற்றும் 

ரயில்தவ துலற அலமச்ெர் அஷ்வினி லவஷ்ைவ் 

NIELITஐ திறந்து லவத்ோர். 

 மத்திய அலமச்ெர், எஸ். அஸ்வினி 

லவஷ்ைவ், தல, கார்கில் மற்றும் தலவில் 

உள்ள இன்குதபஷன் சென்டரில் NIELIT 

லமயங்கலளத் திறந்துலவத்ேதபாது,  

 லடாக்கின் யூடியின் வளர்ச்சிக்கான 

மாண்புமிகு பிரேமரின் உறுதிப்பாட்லட 

மீண்டும் வலியுறுத்தினார். 

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

தகாடக் ேலலலமயில் இந்திய பருத்தி கவுன்சில் 

அலமக்கப்படும் என மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது 

 இந்திய பருத்தி கழகம் மற்றும் பருத்தி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் ஜவுளி, 

விவொயம், வர்த்ேகம் மற்றும் நிதி 

அலமச்ெகங்களின் பிரதிநிதித்துவத்லே 

கவுன்சில் சகாண்டிருக்கும். 

 கவுன்சில் விவாதித்து, ஆதலாசித்து, இந்ேத் 

துலறயில் உறுதியான முன்தனற்றத்லேக் 

சகாண்டு வருவேற்கான வலுவான செயல் 

திட்டத்லேத் ேயாரிக்கும். 

இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்பட்ட லஹப்பர்லூப் 

அலமப்லப தமம்படுத்துவேற்காக ஐஐடி 

சமட்ராைுடன் இலைந்து செயல்படப் 

தபாவோக ரயில்தவ அலமச்ெகம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு முேல் அப்தபாலேய 

ரயில்தவ அலமச்ெர் சுதரஷ் பிரபுவால் 

லஹப்பர்லூப் சோழில்நுட்பத்தில் இந்தியா 

ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. 

 உண்லமயில், அலமச்ெகம் அசமரிக்காலவத் 

ேளமாகக் சகாண்ட லஹப்பர்லூப் ஒன் 

நிறுவனத்துடனும் தபச்சுவார்த்லே 

நடத்தியது, ஆனால் எதுவும் ெரியாகவில்லல. 

செழுலமக்கான இந்தோ-பசிபிக் சபாருளாோரக் 

கட்டலமப்லப (ஐபிஇஎஃப்) சோடங்க இந்தியா 

ஒரு டஜன் நாடுகளுடன் இலைந்ேது. 

 இந்ே முயற்சிலய ஆேரிக்கும் 13 நாடுகளில் 

ஆஸ்திதரலியா, புருதன, இந்தோதனசியா, 

ஜப்பான், மதலசியா, நியூசிலாந்து, 

பிலிப்லபன்ஸ், சிங்கப்பூர், சேன் சகாரியா, 

ோய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகியலவ 

அடங்கும் 

 தமலும் உறுப்பினர்கள் கூட்டாக 

உலகளாவிய சமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 40% பங்களிக்கின்றனர். 

ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அர்பன் 2.0 இன் கீழ் ஸ்வச் 

ெர்தவக்ஷன் - எஸ்எஸ்-2023 இன் எட்டாவது 

பதிப்லப இந்திய மத்திய அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 தவஸ்ட் டு சவல்த்’ என்ற கருப்சபாருலள 

அேன் உந்து ேத்துவமாக சகாண்டு 

வடிவலமக்கப்பட்ட ஸ்வச் ெர்தவக்ஷன்- 2023 

கழிவு தமலாண்லமயில் சுற்றறிக்லகலய 

அலடவேற்காக வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 கைக்சகடுப்பு 3 ரூ குலறத்ேல், மறுசுழற்சி 

மற்றும் மறுபயன்பாடு என்ற சகாள்லகக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்கும். 

 ெட்டப் தபரலவ வளாகத்தில், குடியரசுத் 

ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் இரண்டு நாள் 

தேசிய மகளிர் ெட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 

மாநாடு-2022ஐத் சோடங்கி லவக்கிறார். 

 இந்தியாவின் 75வது சுேந்திர தினத்லே 

முன்னிட்டு நடத்ேப்படும் ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெவ்' இன் கீழ் திட்டமிடப்பட்ட நாடு 

ேழுவிய சகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாக, மாநில ெட்டமன்றத்ோல் 

நடத்ேப்பட்ட முேல் நிகழ்வு. 

அமிர்ே ெதராவரின் கீழ் கட்டப்படும் 

நீர்நிலலகளுடன் ேங்களுலடய திட்டங்கலள 

வலரபடமாக்க உள்கட்டலமப்பு 

நிறுவனங்கலள பிரேமர் திரு நதரந்திர தமாடி 

வலியுறுத்தியுள்ளார். 

 பிரகதியின் 40வது பதிப்பிற்கு பிரேமர் 

ேலலலம ோங்கினார். 

 இது மத்திய மற்றும் மாநில அரொங்கங்கலள 

ஒன்றிலைக்கும் செயலில் ஆளுலம மற்றும் 

ெரியான தநரத்தில் செயல்படுத்துவேற்கான 

ICT அடிப்பலடயிலான பல மாதிரி 

ேளமாகும். 

டாக்டர் அவுல் பகீர் லஜனுலாப்தீன் அப்துல் 

கலாம் - இந்தியாவின் ஏவுகலை நாயகன் 

இந்தியாவின் ஏவுகலைத் சோழில்நுட்பத்தில் 

அற்புேமாகப் பணியாற்றிய ஒரு சிறந்ே இந்திய 

விஞ்ஞானி ஆவார். 

 ஏபிதஜ அப்துல் கலாம், முழுப் சபயர் - 

டாக்டர் அவுல் பகீர் லஜனுலாப்தீன் அப்துல் 

கலாம் - இந்தியாவின் ஏவுகலை மனிேர், 

(பிறப்பு அக்தடாபர் 15, 1931, ராதமஸ்வரம், 

இந்தியா - ஜூலல 27, 2015, ஷில்லாங்கில் 

இறந்ோர்). 

 2002 முேல் 2007 வலர இந்தியாவின் 

ஜனாதிபதியாக பணியாற்றினார். 

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

"இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்பட்ட" காெதநாய் 

சோற்று தோல் பரிதொேலனலய 'c-TB' என்று 

அறிமுகப்படுத்தும் என்று சுகாோர அலமச்ெர் 

மன்சுக் மாண்டவியா கூறினார். 

 "காெதநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கலளத் 

ேத்சேடுக்கவும்" என்ற புதிய முயற்சி இந்ே 

ஆண்டு சோடங்கப்படும், இது இந்திய 

கூட்டுவாேத்தின் அடிப்பலடயில், 

கார்ப்பதரட்டுகள், சோழில்கள், 

அலமப்புகள், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் 

ேனிநபர்கள் முன் வந்து காெதநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் 

குடும்பங்கலள ேத்சேடுத்து அவர்களுக்கு 

வழங்க அலழப்பு விடுக்கும். அவர்களுக்கு 

ஊட்டச்ெத்து மற்றும் ெமூக ஆேரவுடன். 

ASI மற்றும் சோல்சபாருள் ஆராய்ச்சித் 

துலறயில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு 

இலடதயயான உறவுகலள 

தமம்படுத்துவேற்காக ஏழு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு உருவாக்கப்பட்ட CABA, மீண்டும் 

நிறுவப்பட்டது. 

 ASI குழுலவ மறுசீரலமத்ேது, கலாச்ொர 

அலமச்ெர் ேலலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 

உட்பட கலாச்ொர அலமச்ெகத்தின் 

அதிகாரிகள் மற்றும் ASI, MPக்கள், மாநில 

அரசு பரிந்துலரகள், பல்கலலக்கழக 

பிரதிநிதிகள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சிந்து 

ெமசவளி ஸ்கிரிப்ட் நிபுைர்கள். 

 முன்னாள் ASI லடரக்டர் சஜனரல்களும் 

குழுவில் இருப்பார்கள், அத்துடன் இந்திய 

அரொங்கத்ோல் அவர்களின் ேனிப்பட்ட 

திறனில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ஐந்து 

நபர்களும் இருப்பார்கள். 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் ேலலவராகவும், 

அலனத்து மாநில முேல்வர்கள் மற்றும் ஆறு 

மத்திய அலமச்ெர்கள் உறுப்பினர்களாகவும் 

உள்ள மாநிலங்களுக்கு இலடதயயான கவுன்சில் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மாநிலங்களுக்கு இலடதயயான 

கவுன்சிலுக்கு பத்து மத்திய அலமச்ெர்கள் 

நிரந்ேர அலழப்பாளர்களாக இருப்பார்கள்.  

 மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ஷா 

ேலலவராக உள்ள மாநிலங்களுக்கு 

இலடதயயான கவுன்சிலின் 

நிலலக்குழுலவயும் அரொங்கம் மீண்டும் 

அலமத்துள்ளது. 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய ட்தரான் 

திருவிழாலவ பிரேமர் நதரந்திர தமாடி இங்கு 

சோடங்கி லவப்பார் மற்றும் கிொன் ட்தரான் 

லபலட்டுகளுடன் உலரயாடுவார் மற்றும் 

திறந்ேசவளி ட்தரான் ஆர்ப்பாட்டங்கலளக் 

காண்பார். 

 பாரத் ட்தரான் மதஹாத்ெவ் 2022' தம 27 

மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு நாள் 

நிகழ்ச்சியாக நலடசபற உள்ளது.  

 பிரேமர் கிொன் ட்தரான் விமானிகளுடன் 

உலரயாடுவார், திறந்ேசவளி ட்தரான் 

ஆர்ப்பாட்டங்கலளக் காண்பார் மற்றும் 

ட்தரான் கண்காட்சி லமயத்தில் உள்ள 

ஸ்டார்ட்அப்களுடன் உலரயாடுவார். 

மத்திய பாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் 

உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு பிரத்தயகமாக புதிய 

பாதுகாப்பு தோட்ட வட்டத்லே 

உருவாக்குவேற்கான முன்சமாழிவுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளார். 

 மாநிலத்தில் சபரிய அளவிலான பாதுகாப்பு 

நிலங்கலள நிர்வகிப்பதில் உள்ள சிரமங்கள் 

மற்றும் உத்ேரகண்டில் உள்ள 

கன்தடான்சமன்ட் குடியிருப்பாளர்களின் 

தகாரிக்லகலய கருத்தில் சகாண்டு, MoD 

சடஹ்ராடூனில் ஒரு சுயாதீனமான 

டிஃசபன்ஸ் எஸ்தடட் அலுவலகத்லேயும் 

ராணிதகட்டில் ஒரு துலை 

அலுவலகத்லேயும் நிறுவும்.  
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14059/tnpsc-group-2-2a-and-primary-exam-paper-1-2-online-live-classes-in-telugu-by-adda247
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 உத்ேரகாண்டிற்கான புதிய டிஃசபன்ஸ் 

எஸ்தடட்ஸ் வட்டத்லே நிறுவுவது, 'எளிோக 

வாழ்வது மற்றும் 'எளிோக வணிகம் 

செய்வது' என்ற குறிக்தகாளுக்கு ஏற்ப 

அரொங்கத்லே மக்களுடன் சநருக்கமாகக் 

சகாண்டுவருவதில் ஒரு சபரிய படியாகும். 

ஜம்முவின் பதேர்வாவில் நாட்டின் முேல் 

‘லாசவண்டர் திருவிழா’லவ மத்திய அலமச்ெர் 

டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் சோடங்கி லவத்ோர். 

 இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நறுமை 

எண்சைய்களிலிருந்து உள்நாட்டு 

ரகங்களுக்குச் செல்வேன் மூலம் உள்நாட்டு 

நறுமைப் பயிர் ொர்ந்ே தவளாண் 

சபாருளாோரத்லே ஆேரிப்பதே இந்ே 

பணியின் தநாக்கமாகும். ஜம்மு மற்றும் 

காஷ்மீரின் கிட்டத்ேட்ட அலனத்து 20 

மாவட்டங்களிலும் லாசவண்டர் ொகுபடி 

நலடமுலறயில் உள்ளது 

 

State News 
 

பீகார் மாநிலம் பூர்னியாவில் நாட்டின் முேல் 

எத்ேனால் ஆலலலய முேல்வர் நிதிஷ்குமார் 

திறந்து லவத்ோர். 

 இந்தியாவின் முேல் எத்ேனால் ஆலலலய 

பீகார் மாநிலம் பூர்னியா மாவட்டத்தில் 

முேல்வர் நிதிஷ்குமார் திறந்து லவத்ோர். 

இந்ே ஆலலலய ஈஸ்டர்ன் இந்தியா பதயா 

ஃபியூவல்ஸ் பிலரதவட் லிமிசடட் 

நிறுவனம் 105 தகாடி ரூபாய் செலவில் 

அலமத்துள்ளது.  

 பீகார் 2021 முேல் பாதியில் எத்ேனால் 

உற்பத்தி ஊக்குவிப்பு சகாள்லகலய 

சகாண்டு வந்ேது. இது நாட்டின் முேல் 

ோனிய அடிப்பலடயிலான எத்ேனால் ஆலல 

ஆகும். 

 பீகாரில், கரும்பு, சவல்லப்பாகு, 

மக்காச்தொளம் மற்றும் உலடந்ே அரிசிலயப் 

பயன்படுத்தி ஆண்டுக்கு 35 தகாடி லிட்டர் 

எரிசபாருலள உற்பத்தி செய்யக்கூடிய 17 

எத்ேனால் உற்பத்தி ஆலலகள் 

அலமக்கப்படுகின்றன.  

 உற்பத்தி செய்யப்படும் எத்ேனால், 

சபட்தரால் மற்றும் டீெலில் கலப்பேற்காக 

எண்சைய் ெந்லேப்படுத்தும் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும். 

பூர்ணியாலவத் ேவிர முொபர்பூர், தபாஜ்பூர், 

நாளந்ோ, பக்ெர், மதுபானி, சபகுெராய், 

தகாபால்கஞ்ச், கிழக்கு ெம்பாரண், பாகல்பூர் 

ஆகிய இடங்களில் எத்ேனால் ஆலலகள் 

அலமக்கப்படுகின்றன. 

ைாக்ைர். நரட்டிஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

லலஃப் சயின்ஸில், பல-நதாழில்-ஆதரவு 

ஃப்ஷைா நகமிஸ்ட்ரி நைக்னாலஜி ஹப் 

(எஃப்சிடி ஹப்) நதாைங்கப்பட்டுள்ைது 

(டிஆர்ஐஎல்எஸ்). 

 டாக்டர். சரட்டிஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

லலஃப் ெயின்ெஸில் (டிஆர்ஐஎல்எஸ்), பல-

சோழில்-ஆேரவு ஃப்தளா சகமிஸ்ட்ரி 

சடக்னாலஜி ஹப் (எஃப்சிடி ஹப்) 

சோடங்கப்பட்டது. 

முக்கிய புள்ளிகள்: 

 இந்ே லமயம் மருந்துத் துலறயில் ஒரு 

முன்னுோரை மாற்றத்லே ஏற்படுத்தும், 

இதில் R&D இலிருந்து உற்பத்தி மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே மற்றும் நிலலயான 

நலடமுலறகளுக்கு இடம்சபயர்ேல் மூலம் 

ேற்தபாலேய வழிமுலறகள் அடங்கும். 

 இந்ே லமயம் சேலுங்கானா அரசு, டாக்டர். 

சரட்டிஸ் தலபரட்டரீஸ் மற்றும் லாரஸ் 

தலப்ைுடன் இலைந்து, மருந்துத் துலறயில் 

திறலமயான மற்றும் நிலலயான 

சோழில்நுட்பத்லே ஒருங்கிலைத்து 

ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாகும். 

 FCT Hub ஆனது நலடமுலறப் பயிற்சிலய 

வழங்குவேற்கும் அறிவியல் திறலன 

வளர்ப்பேற்கும் பல்தவறு அதிநவீன ஓட்ட 

தவதியியல் உபகரைங்கலளக் 

சகாண்டுள்ளது, இது மருந்து R&D 

முழுவதிலும் ஓட்ட தவதியியல் 

நுட்பங்கலள அதிக அளவில் தெர்ப்பலே 

உறுதிசெய்கிறது மற்றும் செயலில் உள்ள 

மருந்துப் சபாருட்களுக்கான நிலலயான 

சோகுப்புகலள அதிக அளவில் 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது. APIகள்) உற்பத்தி. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
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 கடந்ே ஆண்டு, மாநில நிர்வாகம் ெமீபத்திய 

ஓட்ட தவதியியல் சோழில்நுட்பங்கலள 

செயல்படுத்ே மாநிலத்திற்கு உேவ 

ஏராளமான ஒத்துலழப்பாளர்கலள 

ஒன்றிலைப்பதில் முன்னிலல வகித்ேது.. 

மகாராஷ்டிரா முழுவதும் உள்ள பல்தவறு 

சிலறகளில் ேண்டலன அனுபவித்து வரும் 

லகதிகளுக்காக மகாராஷ்டிரா சிலறத்துலறயால் 

ஜிவ்ஹாலா என்ற கடன் திட்டம் 

சோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிரா முழுவதும் உள்ள பல்தவறு 

சிலறகளில் ேண்டலன அனுபவித்து வரும் 

லகதிகளுக்காக மகாராஷ்டிரா 

சிலறத்துலறயால் ஜிவ்ஹாலா என்ற கடன் 

திட்டம் சோடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 சிலறத் துலற மற்றும் மகாராஷ்டிர மாநில 

கூட்டுறவு வங்கியால் செயல்படுத்ேப்படும் 

இந்ேத் திட்டம் புதனயின் எரவாடா மத்திய 

சிலறயில் சோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மராத்தியில் பாெம் என்று சபாருள்படும் 

ஜிவ்ஹாலா என்று சபயரிடப்பட்ட கடன் 

திட்டம், முேன்லமயாக மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக சிலறத்ேண்டலன 

அனுபவிக்கும் லகதிகளுக்கானது. 

இத்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டமாக ரூ.50,000 

கடன் வழங்கப்படும்.  

 சபாருந்தும் வட்டி விகிேம் 7% ஆகும். 

வங்கிக்கு கிலடக்கும் வட்டியில் 1 ெேவீேம் 

லகதிகள் நல நிதிக்கு வங்கி அளிக்கும்.  

 இந்ே கடலன வழங்குவேற்கு உத்ேரவாேம் 

அல்லது அடமானம் தேலவயில்லல. 

ஒடிசா இந்திைாவின் "ஒஷர" கண்காணிப்பு 

லைைத்லத உருவாக்க திட்ைமிட்டுள்ைது, இது 

ைாநிலத்தின் பழங்குடி ைக்களின் ஆஷராக்கிைம் 

குறித்த தரவுகலைக் நகாண்டிருக்கும். 

 ஒடிொ மாநிலத்தின் பழங்குடி மக்களின் 

ஆதராக்கியம் குறித்ே ேரவுகலளக் 

சகாண்டிருக்கும் இந்தியாவின் ஒதர 

கண்காணிப்பு நிலலயத்லே உருவாக்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 ST மற்றும் SC தமம்பாட்டுத் துலற மற்றும் 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் 

பிராந்திய நிறுவனமான RMRC ஆகியலவ 

இது சோடர்பான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

(MoU) லகசயழுத்திட்டன. 

முக்கிய புள்ளிகள்: 

1. தகவல் திலணக்கைத்தின் கூற்றுப்படி, 

பழங்குடியினர் சுகாதார கண்காணிப்பகம் 

(TriHOb) "ொட்டிஷலஷை முதன்லைைானது", 

ஷைலும் இது ஒரு பைனுள்ை, ஆதாரம் சார்ந்த 

ைற்றும் நகாள்லக சார்ந்த லைைைாக இருக்க 

ஷவண்டும் என்பஷத ஷொக்கைாகும். 

2. இது ஷொய் சுலை, ஆஷராக்கிைம் ஷதடும் 

ெைத்லத ைற்றும் ைாநிலத்தில் உள்ை 

பழங்குடியினரின் ஆஷராக்கிைம் நதாைர்பான 

சுகாதார விநிஷைாக முலற ஆகிைவற்லற 

முலறைாகவும் நதாைர்ந்தும் கண்காணிக்கும். 

3. புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் லகசயழுத்ோன 

நிகழ்வின் தபாது, பழங்குடியினக் 

குழுக்களிலடதய பழங்குடியினர் குடும்ப 

நலக் கைக்சகடுப்லப ‘தமா ஸ்கூல்’ 

அபியான் ேலலவர் சுஷ்மிோ பாக்சி 

சோடங்கி லவத்ோர். 

4. இந்த கணக்நகடுப்பு எதிர்கால நீைைான 

கூட்டு ஆய்வுகள் ைற்றும் நகாள்லக 

ஆராய்ச்சிக்கு ஊக்கைளிக்கும். 

5. ‘ஷைா ஸ்கூல்’ (எனது பள்ளி) திட்ைம் 

ஒடிசாவில் உள்ை அரசு ைற்றும் அரசு உதவி 

நபறும் பள்ளிகலை இலணப்பது, 

ஒத்துலழப்பது ைற்றும் புதுப்பிப்பதில் 

பங்களிப்பலத ஷொக்கைாகக் நகாண்டுள்ைது. 

ஹரியானா முேல்வர் மதனாகர் லால் கட்டார், 

வாகன இயக்கம் கண்காணிப்பு அலமப்பு (VMTS) 

சமாலபல் செயலிலய அறிமுகப்படுத்தினார். 

 ஹரியானா முேல்வர் மதனாகர் லால் கட்டார், 

மைல் மற்றும் பிற சுரங்கப் சபாருட்கலள 

ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கலளக் 

கண்காணிக்க வாகன இயக்கம் கண்காணிப்பு 

அலமப்பு (VMTS) சமாலபல் செயலிலய 

அறிமுகப்படுத்தினார். ஹரியானாவின் 

அலனத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள 

சவவ்தவறு தொேலனச் ொவடிகளில் இந்ே 

ஆப் பயன்படுத்ேப்படும். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
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 வாகனத்தின் வலக, வாகனத்தின் எண், 

நகரும் இடம், நகரும் இடம், ஓட்டுநர் 

விவரங்கள் உள்ளிட்ட அலனத்து வாகன 

விவரங்களும் அதில் தெமிக்கப்படும். பதிவு 

செய்யாே நபர் மைல் அகழ்வு 

மண்டலத்திற்குள் நுலழய அனுமதிக்கப்பட 

மாட்டார். இந்ே ஆப் ஹரியானாவின் தேசிய 

ேகவல் லமயத்ோல் வடிவலமக்கப்பட்டு 

உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

பயன்பாட்லடப் பற்றி: 

 ஹரியானாவின் அலனத்து 

மாவட்டங்களிலும் உள்ள சவவ்தவறு 

தொேலனச் ொவடிகளில் இந்ே ஆப் 

பயன்படுத்ேப்படும் மற்றும் வாகன 

விவரங்கள் - வாகன எண், வாகன வலக, 

நகரும், நகரும் - சபயர், ஓட்டுநர் சமாலபல் 

எண் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிம எண் தபான்ற 

ஓட்டுனர் விவரங்களுடன் இலைக்கப்படும்.  

 அது வாகனம் மூல மற்றும் தெருமிடச் 

தொேலனச் ொவடிகளுக்கு இலடயில் செல்ல 

தவண்டும் என்றால், அதிகாரிகள் வாகனம் 

சோடங்கும் தொேலனச் ொவடியில் இருந்து 

சவளிதயறும் இடத்லே இலடக்கால 

சவளிதயற்றமாகக் குறிக்கலாம் மற்றும் 

இலக்கு தொேலனச் ொவடியில் அது இறுதி 

சவளிதயறும் இடமாகக் குறிக்கப்படும். 

 உத்ேரபிரதேெ அரசு மாநிலத்தின் 

கிராமங்களில் 58 ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட 

இடங்களில் இலவெ லவஃலப வெதிகலள 

வழங்கவுள்ளது. 

 உத்ேரபிரதேெ அரசு மாநிலத்தின் 

கிராமங்களில் 58 ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட 

இடங்களில் இலவெ லவஃலப வெதிகலள 

வழங்கவுள்ளது.  

 மாநிலத்தின் ஒவ்சவாரு கிராம 

பஞ்ொயத்துகளிலும் கட்டப்பட்டு வரும் 

கிராம ெசிவலயா (கிராம செயலகம்) 

கட்டிடத்தின் 50 மீட்டர் சோலலவில் உள்ள 

மக்களுக்கு இந்ே இலைய வெதி கிலடக்கும். 

 ஒவ்சவாரு கிராமத்லேயும் ஸ்மார்ட் 

கிராமமாக மாற்றும் வலகயில், கிராமச் 

செயலகங்களுக்கு அதிதவக இலைய 

இலைப்பும், கிராமச் செயலகக் கட்டிடத்தின் 

50 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள கிராம 

மக்களுக்கு இலவெ அதிதவக லவ-லப 

இலையேள வெதியும் வழங்கப்படும். . 

மாநிலத்தில் உள்ள 58,189-கிராம 

பஞ்ொயத்துகளில் கிராமச் செயலகங்கள் 

அலமக்கும் பணி சோடர்ந்து நலடசபற்று 

வருகிறது. 

தகரள மாநிலத்தில் உள்ள மக்களிலடதய 

வாழ்க்லக முலற தநாய்கலளக் கண்டறிந்து 

கட்டுப்படுத்தும் தநாக்கில், ‘லஷலி’ என்ற 

ஆண்ட்ராய்டு செயலிலய தகரள அரசு 

அறிமுகப்படுத்ே உள்ளது. 

 நவ தகரள கர்மா திட்டத்தின் கீழ் சுகாோரத் 

துலறயால் சோடங்கப்பட்ட மக்கள் சோலக 

அடிப்பலடயிலான திலரயிடல் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இந்ே செயலி 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைணிப்பூரில், Poumai பழங்குடியினர், Poumai 

ைக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் ஷபாலதப்நபாருள் 

இல்லாத ைண்ைலைாக இருக்கும் என்று 

அறிவித்துள்ைனர், இது ைாநில அரசாங்கத்தின் 

ஷபாலதப்நபாருள் பிரச்சாரத்லத ஆதரிக்கிறது. 

 பூலம நாகா பழங்குடியினரின் தீர்மானத்லே 

வரதவற்று, மணிப்பூரில் உள்ள மலல 

மாவட்டங்களில் காடழிப்பு மற்றும் கெகொ 

தோட்டத்லே மாநில அரசு 

சபாறுத்துக்சகாள்ளாது என்று 

உறுதியளித்ோர். 

ஹரியானா மாநில அரசு 'இ-அதிகம்' திட்டத்லேத் 

சோடங்கியுள்ளது, இேன் கீழ் சுமார் 3 லட்ெம் 

மாைவர்கள் தடப்சலட் கணினிகலளப் 

சபறுவார்கள். 

 முேல்வர் மதனாகர் லால் கட்டார் 

ஹரியானாவின் தராஹ்டக்கில் உள்ள மகரிஷி 

ேயானந்த் பல்கலலக்கழகத்தில் அட்வான்ஸ் 

டிஜிட்டல் ஹரியானா முன்முயற்சியுடன் 

கூடிய அடாப்டிவ் மாட்யூல்ஸ் (அதிகம்) 

திட்டத்லேத் சோடங்கினார். 

 இந்ேச் ொேனங்கள் ேனிப்பயனாக்கப்பட்ட 

மற்றும் ேகவலமப்பு கற்றல் சமன்சபாருள் 

மற்றும் 2ஜிபி இலவெ ேரவுகளுடன் முன்தப 

ஏற்றப்பட்ட உள்ளடக்கத்துடன் வருகின்றன.  

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

மறுவடிவலமக்கும் மூன்று தபர் சகாண்ட 

எல்லல நிர்ைய ஆலையம், காஷ்மீர் பிரிவிற்கு 

47 ெட்டமன்ற இடங்கலளயும், ஜம்முவிற்கு 43 

இடங்கலளயும் ஒதுக்கியது. 

 ஓய்வுசபற்ற உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்ெனா 

பிரகாஷ் தேொய் ேலலலமயிலான குழு, 

இறுதித் தீர்ப்புக்கு ஒப்புேல் அளித்ே பிறகு, 

ஜம்முவுக்கு 6 கூடுேல் இடங்களும், 

காஷ்மீருக்கு தமலும் ஒரு இடமும் அளித்து, 

அரசிேழ் அறிவிப்பு சவளியிடப்பட்டது. 

ைத்திைப் பிரஷதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், 

லட்லி லக்ஷ்மி திட்ைத்தின் இரண்ைாம் 

கட்ைத்லத (லாட்லி லக்ஷ்மி திட்ைம்-2.0) 

நதாைங்கி லவத்தார். 

 சபண் குழந்லேகளின் சபாருளாோர மற்றும் 

கல்வி நிலலலய தமம்படுத்துவேற்காக 2007 

ஆம் ஆண்டு முேல் மத்தியப் பிரதேெ அரொல் 

இத்திட்டம் செயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. 

இந்திைாவில் தக்காளி காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. 

தக்காளி காய்ச்சலின் அறிகுறிகள், காரணங்கள் 

ைற்றும் தடுப்பு பற்றி அறிை ஷைலும் படிக்கவும். 

 உடலில் ேக்காளி வடிவ சகாப்புளங்கலள 

ஏற்படுத்துவோல் இது ேக்காளி காய்ச்ெல் என 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ேக்காளி 

காய்ச்ெலால் கண்டறியப்பட்ட 

குழந்லேகளுக்கு காய்ச்ெல், ேடிப்புகள் 

மற்றும் தோல் எரிச்ெல் ஏற்படுகிறது. சில 

குழந்லேகள் நீரிழப்பால் 

அவதிப்படுகின்றனர். 

ஹரிைானா விவசாை அலைச்சர் நஜய் பிரகாஷ் 

தலால் ‘சார – பீஷஜ ஷைாஜனா’ திட்ைத்லத 

நதாைங்கி லவத்தார். 

 மாநிலத்தின் தீவனப்பற்றாக்குலற மற்றும் 

அதிகரித்து வரும் சேருமாடுகலள நிவர்த்தி 

செய்வதே திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள 

காரைம். தநரடி பயன் பரிமாற்றத்தின் 

(டிபிடி) கீழ் மானியம் தநரடியாக 

விவொயிகளின் கைக்கில் வரவு 

லவக்கப்படும். 

 தமலும், மாட்டுச் ொைத்தில் இருந்து 

ேயாரிக்கப்படும் பாஸ்தபட் நிலறந்ே கரிம 

உரத்லே (PROM) செயற்லக உரங்களுக்கு 

மாற்றாகப் பயன்படுத்ேலாம்.  

 ெத்தீஸ்கர் முேல்வர், அரசு ஊழியர்களுக்கான 

பலழய ஓய்வூதியத் திட்டத்லே 

மாற்றியலமத்து, மாோந்திர எம்எல்ஏ உள்ளூர் 

பகுதி தமம்பாட்டுத் சோலகலய நான்கு 

மடங்காக உயர்த்துவேற்கான அரொங்கத்தின் 

திட்டத்லே அறிவித்ோர். 

 ஜனவரி 1, 2004க்குப் பிறகு தவலலலயத் 

சோடங்கிய மூன்று லட்ெத்துக்கும் 

அதிகமான ேனிநபர்கள் இந்ே மாற்றத்ோல் 

லாபம் அலடவார்கள். எவ்வாறாயினும், 

இந்திய நிர்வாக தெலவ மற்றும் இந்திய 

காவல் தெலவ தபான்ற அகில இந்திய 

தெலவகளின் உறுப்பினர்களுக்கு இது 

சபாருந்ோது. 

திரிபுராவின் புதிய முேல்வராக ராஜ்யெபா 

எம்.பி.யும், பா.ஜ., மாநில ேலலவருமான 

மாணிக் ொஹா பேவிதயற்க உள்ளார்.  

 பாஜக மாநிலத் ேலலவரும், திரிபுராவின் 

ஒதர ராஜ்யெபா எம்பியுமான மாணிக் ொஹா, 

முேலலமச்ெரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் 

நலடசபற்ற கூட்டத்தில் ெட்டப்தபரலவக் 

கட்சித் ேலலவராகத் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார். 

 முேல்வர் பிப்லப் குமார் தேப் ராஜினாமா 

செய்ேலேத் சோடர்ந்து நலடசபற்ற 

ெட்டப்தபரலவக் கூட்டத்தில் இந்ே முடிவு 

எடுக்கப்பட்டது. 

தகரள அரசு நவம்பர் 1-ஆம் தேதி அரசுக்குச் 

சொந்ேமான ஓவர்-தி-டாப் (OTT) ேளத்லேத் 

சோடங்கவுள்ளது, இது திலரப்பட 

ஆர்வலர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் 

திலரப்படங்கள், குறும்படங்கள் மற்றும் 

ஆவைப்படங்களின் வரிலெலய வழங்குகிறது. 

 இந்தியாவில் அரசுக்கு சொந்ேமான OTT 

இயங்குேளத்லேக் சகாண்ட முேல் 

மாநிலமாக தகரளா மாறும்.  

 தகரள கலாச்ொர விவகாரங்களுக்கான 

அலமச்ெர் ெஜி செரியன் OTT ேளத்தின் 

சபயலர CSPACE என சவளிப்படுத்தினார். 

பஞ்ொப் முேல்வர் பகவந்த் மான், மாநில 

மக்களின் குலறகலளக் தகட்டறிந்து, ‘தலாக் 

மிலினி’யில் தீர்வுக்கான வழிகாட்டுேல்கலள 

வழங்கினார். 

 இந்ே ஊடாடும் திட்டம், மாநில மக்கள் 

ேங்களுக்கு உள்ள புகார்களுக்கு தீர்வு காை 

ஒற்லறச் ொளர ேளத்லே வழங்கும் 

தநாக்கத்துடன் சோடங்கப்பட்டது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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பஞ்ொப் அலமச்ெரலவ, ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 1,500 

ஊக்கத் சோலகயாக, சநல் பயிரிடும் 

விவொயிகளுக்கு, தநரடி சநல் 

சோழில்நுட்பத்லே ரூ. ஏக்கருக்கு 1500. 

 குலறந்ே நீலரப் பயன்படுத்தும், அதிக 

செலவு பிடிக்கும் டி.எஸ்.ஆர் (சநல் தநரடி 

விலேப்பு) நுட்பத்லே ஊக்குவிக்கும் 

விவொயிகளுக்கு ஊக்கத்சோலக வழங்க 

சமாத்ேம் ரூ.450 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குஜராத்தில் மாற்றப்பட்ட சுகாோர 

ொேலனக்கான சிஸ்டம்ஸ் சீர்திருத்ே 

முயற்சிகளுக்கு (SRESTHA-G) நிதி உேவியாக 350 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கலள உலக வங்கி 

அங்கீகரித்துள்ளது.  

 SRESTHA-G திட்டம் USD 500 மில்லியன் 

மதிப்புலடயோக இருக்கும், உலக வங்கியின் 

பங்களிப்பு USD 350 மில்லியன் ஆகும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், இந்தியாவின் புதிய 

அரசியல் வலரபடத்லே நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். புதிய யூனியன் 

பிரதேெங்கலள உருவாக்க வழிவகுத்ே 2019 ஆம் 

ஆண்டின் ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரலமப்புச் 

ெட்டத்லேயும் தெர்த்துள்தளாம். 

 இந்தியாவின் கிழக்கு, தமற்கு, வடக்கு, 

சேற்கு, வடகிழக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியா 

ஆகிய ஆறு முக்கிய மண்டலங்கள் உள்ளன.  

 31 அக்தடாபர் 2019 அன்று ஜம்மு காஷ்மீர் 

மற்றும் லடாக் இரண்டு சவவ்தவறு யூனியன் 

பிரதேெங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு 

இந்தியாவின் அரசியல் வலரபடம் 

மாற்றப்பட்டது. 

மத்திய கல்வி மற்றும் திறன் தமம்பாட்டு 

அலமச்ெர் ஸ்ரீ ேர்தமந்திர பிரோன் ஐஐடி 

கவுகாத்தியில் வடகிழக்கு ஆராய்ச்சி மாநாட்லட 

(NERC) 2022 சோடங்கி லவத்ோர். 

 ஸ்ரீ பிரோன் ேனது கருத்துக்களில், இந்ே 

மாநாடு சோழில்துலற, கல்வியாளர்கள் 

மற்றும் சகாள்லக வகுப்பாளர்களுக்கு 

இலடதயயான உறவுகலள 

தமம்படுத்துவதோடு, வளங்கள் நிலறந்ே 

வடகிழக்கு பிராந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் 

நாட்டிலுள்ள ஆராய்ச்சி, சோடக்க மற்றும் 

சோழில் முலனதவார் சுற்றுச்சூழல் 

அலமப்புகலள மீண்டும் ஊக்குவிக்கும் 

என்று கூறினார். 

எரிெக்தி மற்றும் நகர்ப்புற தமம்பாட்டு 

அலமச்ெர் அரவிந்த் ெர்மா, SAMBHAV (மகிழ்ச்சி 

மற்றும் மதிப்லபக் சகாண்டுவருவேற்கான 

அலமப்பு நிர்வாக இயந்திரம்) தபார்ட்டலலத் 

சோடங்கினார். 

 www.sambav.up.gov.in என்ற தபார்டல், 

உள்நுலழவு அலடயாள அட்லட 

வழங்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு 

சபாதுமக்களிடமிருந்து சபறப்படும் 

குலறகலள சகாடியிடுவேற்கான ேளமாக 

செயல்படும். 

ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் (IOC) ஒலிம்பிக் 

மதிப்புகள் கல்வித் திட்டத்லே (OVEP) முேல்வர் 

நவீன் பட்நாயக் ஒடிொவில் சோடங்கி லவத்ோர். 

 OVEP என்பது ஒலிம்பிக் மதிப்புகளான 

சிறந்து, மரியாலே மற்றும் நட்லப 

இலளஞர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்ட ஒரு நலடமுலற 

வளமாகும். 

இந்திரா காந்தி ஷஹாரி தராஸ்கர் தயாஜனா 

திட்டத்லே செயல்படுத்துவேற்கான புதிய 

விதிகலள ராஜஸ்ோன் முேல்வர் ஸ்ரீ அதொக் 

சகலாட் ஏற்றுக்சகாண்டார். 

 மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக தவலல உறுதிச் 

ெட்டத்தின் (MGNREGA) மாதிரியான இந்ேத் 

திட்டம், சபருநகரப் பகுதிகளில் 

தவலலவாய்ப்லப உருவாக்குவேற்காக 2022-

23 பட்சஜட்டில் சகஹ்லாட்டால் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது 

 

Banking News 
 

ஐசிஐசிஐ வங்கி MSMEகளுக்காக இந்தியாவின் 

‘அலனவருக்கும் திறந்திருக்கும்’ டிஜிட்டல் 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்லப அறிமுகப்படுத்தியது 

 ஐசிஐசிஐ வங்கி, நாட்டிலுள்ள அலனத்து 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

நிறுவனங்களுக்கும் (எம்எஸ்எம்இ) 

இந்தியாவின் முேல் ‘அலனவருக்கும் 

திறந்திருக்கும்’ விரிவான டிஜிட்டல் 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்லப 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இலே மற்ற 

வங்கிகளின் வாடிக்லகயாளர்களும் 

பயன்படுத்ேலாம். 

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

பலன்கலள எவரும் பயன்படுத்ேலாம். மற்ற 

வங்கிகளின் MSMEs வாடிக்லகயாளர்கள், 

செயலியில் ‘விருந்தினராக’ உள்நுலழவேன் 

மூலம் பல தெலவகலளப் சபறலாம். 

 இது ‘InstaOD Plus’ மூலம் 25 லட்ெம் ரூபாய் 

வலர உடனடி மற்றும் காகிேமில்லா ஓவர் 

டிராஃப்ட் வெதிக்கான அனுமதிகலள 

வழங்குகிறது. புதிய டிஜிட்டல் 

சுற்றுச்சூழலின் பலன்கலள, 

வணிகங்களுக்கான சூப்பர் செயலியான 

InstaBIZ செயலியின் ெமீபத்திய பதிப்லபப் 

பதிவிறக்குவேன் மூலம் சபறலாம்.  

 இந்ே பயன்பாடு Google Play, Apple App Store 

மற்றும் வங்கியின் கார்ப்பதரட் இன்டர்சநட் 

தபங்கிங் (CIB) ேளங்களில் கிலடக்கிறது. 

வீடிதயா KYC மூலம் டிஜிட்டல் மற்றும் 

உடனடி நடப்புக் கைக்கு திறக்கும் வெதிலய 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு வழங்குகிறது. 

ப்ராசஜக்ட் WAVE இன் கீழ், இந்தியன் வங்கி முன் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேனிநபர் கடலன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

 சபாதுத்துலற வங்கியான தி இந்தியன் வங்கி 

ப்ராசஜக்ட் WAVE இன் கீழ் முன் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேனிநபர் கடன் 

ேயாரிப்லப வழங்கியுள்ளது. சென்லனலய 

ேளமாகக் சகாண்ட வங்கி ேனது முேல் 

டிஜிட்டல் ேயாரிப்பான முன்-

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேனிநபர் கடலன (PAPL) 

அறிமுகப்படுத்ே ஜனவரி 2022 இல் World of 

Advance Virtual Experience, WAVE டிஜிட்டல் 

டிரான்ஸ்ஃபர்தமஷன் திட்டத்லே 

அறிவித்ேது. 

 

 

 வழக்கமான வருமானம் மற்றும் ஓய்வூதியக் 

கைக்குகள் மற்றும் PAPL கடன் ேயாரிப்புகள் 

உள்ள வாடிக்லகயாளர்களுக்கு இந்ே தெலவ 

வழங்கப்படுகிறது, தமலும் சமாலபல் 

பயன்பாடு, வங்கியின் இலையேளம் மற்றும் 

இலைய வங்கி மூலம் அணுகலாம்.  

 கடனுக்கான வருடாந்திர வட்டி விகிேம் 

பத்து ெேவிகிேம் மற்றும் முன்கூட்டிதய 

கட்டைம் எதுவும் இல்லல. 24 முேல் 48 

மாேங்கள் வலரயிலான கடன் காலத்லேத் 

தேர்வுசெய்யும் விருப்பம் மற்றும் அபராேம் 

இல்லாமல் கடலன தநரத்திற்கு முன்தப 

முடிக்கும் திறன் ஆகியவற்றுடன், உள்நாட்டு 

ெந்லேயில் கிலடக்கும் மிகச்சிறந்ே 

நிபந்ேலனகளில் இந்தியன் வங்கி கடலன 

வழங்குகிறது. 

ஷை 2-4, 2022 க்கு இலையில் ெலைநபற்ற இந்திை 

ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அதன் நிதிக் நகாள்லகக் 

குழு (எம்பிசி) கூட்ைத்தில் பாலிசி நரப்ஷபா 

விகிதத்லத அதிகரிக்க முடிவு நசய்துள்ைது. 

 எவ்வாறாயினும், நிதிக் சகாள்லகக் குழுவின் 

திட்டமிடப்படாே கூட்டத்தில், மத்திய 

வங்கி, இைக்கமான பைவியல் 

சகாள்லகலயத் ேக்க லவத்துக் சகாண்டது. 

RBI திடீர் நடவடிக்லக - ஆகஸ்ட் 2018 க்குப் 

பிறகு முேல் உயர்வு - வங்கி அலமப்பில் 

வட்டி விகிேங்கலள அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 வீடு, வாகனம் ைற்றும் பிற தனிெபர் ைற்றும் 

கார்ப்பஷரட் கைன்களுக்கான சைைான 

ைாதாந்திர தவலணகள் (EMIs) அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ைது. லவப்பு விகிதங்கள், 

முக்கிைைாக நிலலைான கால விகிதங்களும் 

உைரும். 

 அதிகரித்து வரும் பைவீக்கம், புவிொர் 

அரசியல் பேட்டங்கள், அதிக கச்ொ 

எண்சைய் விலல மற்றும் உலகளவில் 

சபாருட்களின் பற்றாக்குலற ஆகியலவ 

இந்திய சபாருளாோரத்லே பாதித்துள்ளலே 

கருத்தில் சகாண்டு இந்ே முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளோக ரிெர்வ் வங்கியின் 

கவர்னர் ெக்திகாந்ே ோஸ் சேரிவித்ோர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14041/english-for-all-competitive-exams-in-tamil-online-live-coaching-by-adda247


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | May 2022 

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

 ரிெர்வ் வங்கி (RBI) தம 2-4, 2022 க்கு இலடயில் 

நலடசபற்ற அேன் நிதிக் சகாள்லகக் குழு 

(MPC) கூட்டத்தில் பைப்புழக்கம் ெரிசெய்ேல் 

வெதியின் (LAF) கீழ் பாலிசி சரப்தபா 

விகிேத்லே 40 அடிப்பலட புள்ளிகள் (bps) 4.40 

ஆக அதிகரிக்க முடிவு செய்துள்ளது. 

முந்லேய 4.00% இலிருந்து உடனடியாக 

அமலுக்கு வரும் ெேவீேம். ரிெர்வ் வங்கி 

சராக்க லகயிருப்பு விகிேத்லே (CRR) 50 

அடிப்பலட புள்ளிகள் உயர்த்தி 4.50 

ெேவீேமாக தம 21, 2022 முேல் 

நலடமுலறப்படுத்தியுள்ளது. 

இேன் விலளவாக, பல்தவறு விகிேங்கள் 

பின்வருமாறு: 

 பாலிசி சரப்தபா விகிேம்: 4.40%  

 நிலலயான லவப்பு வெதி (SDF)= 4.15%  

 விளிம்பு நிலல வெதி விகிேம்: 4.65%  

 வங்கி விகிேம்: 4.65%  

 CRR: 4.50% (தம 21, 2022 முேல் அமலுக்கு 

வரும்.)  

 SLR: 18.00% 

இந்தக் கட்டுலரயில் உலநகங்கிலும் உள்ை 

அலனத்து ொடுகளிலும் பைன்படுத்தப்படும் 

ொணைங்களின் பட்டிைலலச் ஷசர்த்துள்ஷைாம். 

ஷைலும் அறிை முழு கட்டுலரலைப் படியுங்கள். 

 ஏழு கண்டங்கள் உள்ளன மற்றும் ஒவ்சவாரு 

கண்டத்திலும் 100 க்கும் தமற்பட்ட நாடுகள் 

உள்ளன. இந்ே நாடுகள் அலனத்தும் 

சவவ்தவறு நாையங்கலளக் 

சகாண்டுள்ளன. 

 உோரைமாக, இந்தியாவில், நாங்கள் இந்திய 

ரூபாலயப் பயன்படுத்துகிதறாம், 

ஆப்கானிஸ்ோனில், நாங்கள் ஆப்கானி 

நாையத்லேப் பயன்படுத்துகிதறாம்.  

 கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் நாடுகள் 

மற்றும் அவற்றில் பயன்படுத்ேப்படும் 

நாையங்கலள முன்னிலலப்படுத்தும். ஒரு 

நாட்டிலிருந்து மற்சறாரு நாட்டிற்கு பயைம் 

செய்பவர்கள் விமான நிலலயங்களிதலதய 

ேங்கள் பைத்லே மாற்றிக் சகாள்ள 

தவண்டும். 

 சபாருட்கள் மற்றும் தெலவகலள 

பரிமாறிக்சகாள்ள நாையம் ஒரு ஊடகமாக 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது. எந்ே நாையத்தின் 

மதிப்பும் மற்ற நாையங்களிலிருந்து 

சோடர்ந்து மாறுபடும்.  

 அசமரிக்க டாலர் ஒன்றின் மதிப்பு 76.26 

இந்திய ரூபாய். உலகம் முழுவதும் 

சவவ்தவறு நாையங்களின் சவவ்தவறு 

மதிப்புகள் உள்ளன. 

ரிெர்வ் வங்கி சரப்தபா விகிேத்லே 40 பிபிஎஸ் 

அதிகரித்து 4.40 ெேவீேமாக அறிவித்துள்ளது. 

சரப்தபாக்கள் மற்றும் ரிவர்ஸ் சரப்தபாக்கள் 

அடிப்பலடயில் ஒதர நாையத்தின் இரு 

பக்கங்களாகும் - அல்லது மாறாக, பரிவர்த்ேலன 

- இது ஒவ்சவாரு பங்குோரரின் பங்லகயும் 

சித்ேரிக்கிறது. 

சரப்தபா தரட் என்றால் என்ன 

 பைவீக்கத்தின் தபாது, மத்திய வங்கிகளில் 

இருந்து வங்கிகள் கடன் வாங்குவலேத் 

ேடுக்க மத்திய வங்கிகள் சரப்தபா 

விகிேத்லே அதிகரிக்கின்றன. இேன் 

காரைமாக, சபாருளாோரத்தில் பை 

விநிதயாகம் குலறகிறது, இது 

பைவீக்கத்லேக் கட்டுப்படுத்ே உேவுகிறது. 

இந்தியாவில் ேற்தபாலேய சரப்தபா விகிேம் 

 தம 2022 இல், இந்திய ரிெர்வ் வங்கி நீண்ட 

காலத்திற்குப் பிறகு சரப்தபா விகிேத்லே 

4.40% ஆக மாற்றியது, அலே 40 அடிப்பலட 

புள்ளிகள் அதிகரித்ேது. தம 2020 முேல், ரிெர்வ் 

வங்கியின் சரப்தபா விகிேம் 4% என்ற 

விகிேத்தில் அப்படிதய உள்ளது. 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி இந்திய வங்கிகளுக்கு 

குறுகிய கால பைத்லே வழங்கும் வட்டி 

விகிேம் இதுவாகும். அதிக உைவுச் 

செலவுகள் இந்தியாவில் சில்லலற 

பைவீக்கத்லே பிப்ரவரியில் 6.07 

ெேவீேத்திலிருந்து மார்ச் மாேத்தில் 17 

மாேங்களில் இல்லாே அளவுக்கு 6.95 

ெேவீேமாக உயர்த்தியது.  

 பைவீக்க கவலலகள் நீடித்ோல் மற்றும் 

வளர்ச்சி அதிர்ச்சிகள் ஏதும் இல்லல என்றால் 

இந்ே ஆண்டின் பிற்பகுதியில் வட்டி 

விகிேங்கள் அதிகரிக்கப்படும். 
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சரப்தபா பரிவர்த்ேலன: 

 சபாருளாோரத்தில் "அழுத்ேங்கலள" 

ேடுக்கும் - மத்திய வங்கி பைவீக்கத்திற்கு 

பதில் சரப்தபா விகிேத்லே ெரிசெய்கிறது. 

இேன் விலளவாக, பைவீக்கத்லே 

கட்டுப்படுத்துவேன் மூலம் 

சபாருளாோரத்லே நிர்வகிக்க முயல்கிறது. 

 வங்கிகளிடமிருந்து சொத்துக்கள் மற்றும் 

பத்திரங்கலளப் சபறுவேன் மூலமும், 

இடுலகயிடப்பட்ட பிலையத்திற்குப் 

பதிலாக பைத்லே அளிப்பேன் மூலமும், 

பாதுகாப்பு மற்றும் அந்நியச் செலாவணிலய 

ஆர்பிஐ தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 குறுகிய கால கடன் வாங்குேல் - ரிெர்வ் வங்கி 

குறுகிய காலத்திற்கு கடன் பைத்லே 

வழங்குகிறது, ஒதர இரவில் வலர, அேன் 

பிறகு வங்கிகள் ேங்கள் சடபாசிட் 

செய்யப்பட்ட பத்திரங்கலள முன்னதர 

தீர்மானிக்கப்பட்ட விலலயில் திரும்பப் 

சபறுகின்றன. 

 இலை மற்றும் பத்திரங்கள் - RBI ேங்கம், 

பத்திரங்கள் மற்றும் பிற வலகயான 

பாதுகாப்லப பிலையமாக 

எடுத்துக்சகாள்கிறது. 

கனரா வங்கி, தகரளாவின் கூடுேல் திறன் 

லகயகப்படுத்தும் திட்டத்துடன் (ASAP) 

இலைந்து ‘திறன் கடன்கலள’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 உயர் கல்வித் துலறயின் கீழ் உள்ள அரசு 

நிறுவனமான தகரளாவின் கூடுேல் திறன் 

லகயகப்படுத்தும் திட்டத்துடன் (ASAP) 

இலைந்து கனரா வங்கி ‘திறன் கடன்கலள’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ே வெதியின் 

கீழ், 5,000 ரூபாய் முேல் 1.5 லட்ெம் ரூபாய் 

வலர கடன் வழங்கப்படுகிறது. 

 பிலைய இலவெ கடன்கள் மாைவர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் மற்றும் மூன்று முேல் ஏழு 

ஆண்டுகள் வலர திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் 

இருக்கும். மாைவர்கள் பாடசநறியின் 

காலம் மற்றும் கூடுேல் 6 மாேங்களுக்கு 

திருப்பிச் செலுத்துவேற்கான ேலடலயயும் 

சபறலாம். 

சபாதுத்துலற வங்கியான இந்தியன் வங்கி, 

அேன் வாடிக்லகயாளர் ேயாரிப்புகளின் 

விரிவான டிஜிட்டல் மயமாக்கலல தநாக்கிய 

ஒரு மூதலாபாய நடவடிக்லகயாக, அேன் 

டிஜிட்டல் ேரகு தீர்வு - ‘இ-ப்தராக்கிங்’-ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 சபாதுத்துலற வங்கியான இந்தியன் வங்கி, 

அேன் வாடிக்லகயாளர் ேயாரிப்புகளின் 

விரிவான டிஜிட்டல் மயமாக்கலல தநாக்கிய 

ஒரு மூதலாபாய நடவடிக்லகயாக, அேன் 

டிஜிட்டல் ேரகு தீர்வு - ‘இ-ப்தராக்கிங்’-ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 E-Broking, உடனடி மற்றும் காகிேமில்லா 

டிதமட் & டிதரடிங் கைக்கு திறக்கும் தெலவ, 

இப்தபாது வங்கியின் சமாலபல் தபங்கிங் 

செயலியான IndOASIS மூலம் கிலடக்கிறது. 

ஐசிஐசிஐ வங்கி ஐக்கிய இராச்சியத்தில் உள்ள 

ொன்டாண்டர் வங்கியுடன் ஒரு 

கூட்டாண்லமலய நிறுவியது, இரு நாடுகளிலும் 

செயல்படும் வணிகங்களுக்கு வங்கிச் 

தெலவலய எளிோக்குவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டது. 

 ICICI வங்கி இந்தியாவில் செயல்படும் UK 

கார்ப்பதரட்டுகளுக்கு வர்த்ேகம், எல்லல 

ோண்டிய சகாடுப்பனவுகள், விநிதயாகச் 

ெங்கிலி, கருவூல தீர்வுகள் மற்றும் சில்லலற 

வங்கியியல் ஆகியவற்றில் வங்கி தீர்வுகலள 

வழங்குவோகக் கூறியது, அதே தநரத்தில் 

Santander UK இந்திய கார்ப்பதரட்கள் மற்றும் 

புதிய வயது நிறுவனங்களுக்கு இங்கிலாந்தில் 

வங்கித் தேலவகளுக்கு ஆேரவளிக்கும். 

 யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா (யுபிஐ) 

கார்ப்பதரட் மற்றும் எம்எஸ்எம்இகலள 

செயல்படுத்தும் ‘டிதரட் என்எக்ஸ்டி’ என்ற 

ஆன்லலன் ேளத்லே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 அோவது நிறுவனங்கள் வங்கிக் கிலளக்குச் 

செல்ல தவண்டிய தேலவலய நீக்குகிறது. 

இது ேலடயற்ற நுலழவு மற்றும் கடன் 

கடிேங்கள் (LC), வங்கி உத்ேரவாேங்கள், 

ஏற்றுமதி/இறக்குமதி பில்கள், ஏற்றுமதி 

கடன் வழங்கல், சவளிப்புற மற்றும் 

உள்தநாக்கி பைம் அனுப்புேல், டீலர் நிதி 

தபான்றவற்லற வழங்குகிறது. 
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சகாரிய வங்கியான தகஇபி ஹனா வங்கிக்கு 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ரூ.59 லட்ெம் அபராேம் 

விதித்துள்ளது. 

 KEB ஹனா வங்கியின் தமற்பார்லவ 

மதிப்பீட்டிற்கான ெட்டப்பூர்வ ஆய்வு மார்ச் 

31, 2020 இல் அேன் நிதி நிலலலயக் குறிக்கும் 

வலகயில் RBI ஆல் நடத்ேப்பட்டது.  

 இருப்பினும், RBI, ஒழுங்குமுலற 

இைக்கத்தில் உள்ள குலறபாடுகளின் 

அடிப்பலடயில் அபராேம் 

விதிக்கப்பட்டோகக் கூறியது. எந்ேசவாரு 

பரிவர்த்ேலனயின் செல்லுபடியாகும் 

அல்லது வங்கி ேனது 

வாடிக்லகயாளர்களுடன் செய்துசகாண்ட 

ஒப்பந்ேம். 

 ெவீன சகாப்தத்தில், 1770 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ை இந்துஸ்தான் வங்கிலை 

நிறுவிைதன் மூலம் காலனித்துவ காலத்தில் 

வங்கியிைல் நதாைங்கிைது. 

 சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, வங்கித் துலற ைத்திை 

அதிகார அலைப்பான இந்திை ரிசர்வ் 

வங்கிைால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வந்தது. 

 இந்திைப் நபாருைாதாரத்தின் ஷதலவலைப் 

பூர்த்தி நசய்வதற்காக, வங்கிகள் 1969 ைற்றும் 

1980 ஆம் ஆண்டுகளில் 

ஷதசிைைைைாக்கப்பட்ைன. 

 இந்ேக் கட்டுலரயில் உலசகங்கிலும் உள்ள 

அலனத்து நாடுகளிலும் பயன்படுத்ேப்படும் 

நாையங்களின் பட்டியலலச் 

தெர்த்துள்தளாம். தமலும் அறிய முழு 

கட்டுலரலயப் படியுங்கள். 
 

 

 ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்சறாரு நாட்டிற்கு 

பயைம் செய்பவர்கள் விமான 

நிலலயங்களிதலதய ேங்கள் பைத்லே 

மாற்றிக் சகாள்ள தவண்டும்.  

 சபாருட்கள் மற்றும் தெலவகலள 

பரிமாறிக்சகாள்ள நாையம் ஒரு ஊடகமாக 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது 

PNB MetLife India Insurance Company இந்தியாவின் 

முேல் பல் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்லே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்ே அறிமுகமானது சோழில்துலறயில் PNB 

MetLife இன் ேலலலமத்துவத்லே 

வலுவூட்டுகிறது, இது ஒரு வலகயான, 

ேனித்ே, பல் மருத்துவ காப்பீட்டுத் 

திட்டத்துடன், மருத்துவமலனயில் தெர்க்கும் 

சோந்ேரவுகள் இல்லாமல் முக்கிய பல் 

மருத்துவ நலடமுலறகலள உள்ளடக்கியது. 

40,295.25 தகாடி தமாெடியில் ஈடுபட்ட 

சபாதுத்துலற வங்கிகளின் சோலக 51 ெேவீேம் 

குலறந்துவிட்டோக இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

சேரிவித்துள்ளது. 

 ேனியார் துலற ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான 

ஏஜியாஸ் ஃசபடரல் லலஃப் இன்சூரன்ஸில் 

மீேமுள்ள 25% பங்குகலள ரூ.580 தகாடிக்கு 

விற்க ஐடிபிஐ வங்கி ஒரு பங்கு சகாள்முேல் 

ஒப்பந்ேத்தில் இறங்கியுள்ளது. ஐதராப்பியக் 

காப்பீட்டு நிறுவனமான ஏஜியாஸ், 2020 

டிெம்பரில் இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் 

ேனது பங்குகலள 26% இலிருந்து 49% ஆக 

ஏற்கனதவ விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

 நிறுவனத்தில் சபடரல் வங்கியின் பங்கு 26% 

ஆக இருந்ேது. இேன் விலளவாக, 

காப்பீட்டாளரின் சபயர் ஐடிபிஐ ஃசபடரல் 

லலஃப் இன்சூரன்ஸ் என்பதில் இருந்து 

ஏஜஸ் ஃசபடரல் லலஃப் இன்சூரன்ஸ் என 

மாற்றப்பட்டது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 2021-22 நிதியாண்டில் 30,307 

தகாடி ரூபாலய உபரியாக மாற்றுவேற்கு அேன் 

மத்திய இயக்குநர்கள் குழு 596வது கூட்டத்தில் 

அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் மத்திய 

இயக்குநர்கள் குழு 596வது முலறயாக 

மும்லபயில் ஆளுநர் ெக்திகாந்ே ோஸ் 

ேலலலமயில் கூடி, ரிெர்வ் வங்கியின் 

ஆண்டறிக்லக மற்றும் ஆண்டுக்கான 

கைக்குகலள ஏற்றுக்சகாண்டது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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ஸ்தடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ) அேன் 

தயாதனா ேளத்தில் ரியல்-லடம் எக்ஸ்பிரஸ் 

கிசரடிட்லட அறிமுகம் செய்வோக 

அறிவித்துள்ளது, இது ேகுதியான 

வாடிக்லகயாளர்கள் ரூ.35 லட்ெம் வலர ேனிநபர் 

கடலனப் சபற அனுமதிக்கிறது. 

 ெம்பளம் வாங்கும் 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கான அேன் 

முேன்லமயான ேனிநபர் கடன் ேயாரிப்பு 

“எக்ஸ்பிரஸ் கிசரடிட்” இப்தபாது டிஜிட்டல் 

அவோரத்லேக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் 

வாடிக்லகயாளர்கள் இப்தபாது தயாதனா 

மூலம் அலேப் சபற முடியும் என்று வங்கி 

கூறியது. 

வாடிக்லகயாளர்களின் நலன்கலளப் 

பாதுகாக்கும் குறிக்தகாளுடன் 

ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட நிறுவனங்களில் 

வாடிக்லகயாளர் தெலவகலள 

மதிப்பிடுவேற்கும் மறுபரிசீலலன 

செய்வேற்கும் ஆறு தபர் சகாண்ட குழுலவ 

ஆர்பிஐ நிறுவியது. 

 ஆறு தபர் சகாண்ட குழு வாடிக்லகயாளர் 

தெலவ விதிமுலறகளின் செயல்திறலன 

மதிப்பீடு செய்து தமம்படுத்துவேற்கான 

பரிந்துலரகலள வழங்கும். 

இந்தியாவின் மிகப் சபரிய ேனியார் துலற 

வங்கியான HDFC வங்கி, மருந்துக் கலடகலள 

இலக்காகக் சகாண்டு, Retailio உடன் இலைந்து 

புதிய வரம்பில் இலை முத்திலர கிசரடிட் 

கார்டுகலள அறிமுகப்படுத்துவோக அறிவித்ேது. 

 இது ஒரு பயனுள்ள பயன்பாடாகும், இது 

இந்தியாவில் மருந்து விநிதயாக ெங்கிலி 

நிர்வாகத்தில் குறிப்பிடத்ேக்க டிஜிட்டல் 

ோக்கத்லே ஏற்படுத்துகிறது. 

 தவதியியலாளர்கள், சில்லலற 

விற்பலனயாளர்கள், விநிதயாகஸ்ேர்கள், 

மருந்ோளுனர்கள் மற்றும் மருத்துவமலனகள் 

ேங்கள் விநிதயாகஸ்ேர்களிடம் ஆர்டர் செய்ய 

Retailio சமாலபல் பயன்பாடு மற்றும் 

இலைய இலடமுகத்லேப் பயன்படுத்ேலாம் 

நவீன ெகாப்ேத்தில், 1770 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட இந்துஸ்ோன் வங்கிலய 

நிறுவியேன் மூலம் காலனித்துவ காலத்தில் 

வங்கியியல் சோடங்கியது. 

 சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு, இந்திய அரொங்கம் 

நாட்டின் சபாருளாோர வளர்ச்சிலய 

தமம்படுத்ே பல நடவடிக்லககலள எடுத்ேது, 

தமலும் அவர்கள் எடுத்ே முக்கிய 

நடவடிக்லககளில் ஒன்று ஏப்ரல் 1935 இல் 

RBI ஐ நிறுவியது.  

 பின்னர் 1948 இல், RBI ெட்டத்தின் 

விதிமுலறகளின் கீழ், அவர்கள் 

தேசியமயமாக்கலுக்கு தநாட்டீஸ் 

சகாடுத்ேனர். வங்கிகள் மற்றும் பின்னர் 1949 

இல். 

அலனத்து வங்கிகளும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் 

(ஆர்பிஐ) வாடிக்லகயாளர்களுக்கு ேங்கள் 

ஏடிஎம்களில் இலடயிலடதய கார்டு இல்லாே 

பைத்லே திரும்பப் சபறுவேற்கான 

(ஐசிசிடபிள்யூ) விருப்பத்லே வழங்குமாறு 

வலியுறுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 அலனத்து வங்கிகள் மற்றும் ஏடிஎம் 

சநட்சவார்க்குகளுடன் ஒருங்கிலைந்ே 

தபசமண்ட்ஸ் இன்டர்ஃதபஸ் (UPI) 

ஒருங்கிலைப்லப முடிந்ேவலர 

எளிலமயாக்க இந்திய தேசிய சகாடுப்பனவு 

கழகம் (NPCI) அறிவுறுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 வாடிக்லகயாளர் அங்கீகாரம் UPI ஐப் 

பயன்படுத்தி செய்யப்படும், ஆனால் தீர்வு 

தேசிய நிதி ஸ்விட்ச் (NFS) / ATM 

சநட்சவார்க்குகள் மூலம் செய்யப்படும். 

கிராமப்புற NEO வங்கி மஹாகிராம், நாட்டின் 

கட்டைச் சூழலல டிஜிட்டல் மயமாக்கவும், 

கிராமப்புற இந்தியாவில் உள்ள 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கு பரிவர்த்ேலன 

செய்வேற்கான பரந்ே வாய்ப்லப வழங்கவும் 

IndusInd வங்கியுடன் இலைந்துள்ளது. 

 இருவருக்குமிலடயிலான கூட்டாண்லம நிதி 

உள்ளடக்கத்லே அதிகரிப்பது, ெமூக-

சபாருளாோர வளர்ச்சிலய ஊக்குவிப்பது, 

நிழல் சபாருளாோரத்தின் அபாயங்கலளக் 

குலறப்பது மற்றும் பைமில்லா ெமூகத்தின் 

வளர்ச்சிலய விலரவுபடுத்துவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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அஞ்ெல் துலற மற்றும் இந்திய அஞ்ெல் கட்டை 

வங்கி (IPPB), AAROHAN 4.0 ஆகியவற்றின் மூத்ே 

அதிகாரிகளின் இரண்டு நாள் கூட்டம் 

ஹிமாச்ெலப் பிரதேெத்தின் சிம்லாவில் 

சோடங்கியது. 

 IPPB உடன் அஞ்ெல் துலறயும், பிரேமரின் 

டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சியின் 

பார்லவயில் டிஜிட்டல் பைம் 

செலுத்துவலே ஊக்குவிக்கவும், டிஜிட்டல் 

வங்கி தெலவகலள நாட்டின் ஒவ்சவாரு 

மூலல முடுக்கிலும் வாடிக்லகயாளர்களுக்கு 

ஏற்ற வலகயில் சகாண்டு வரவும் 

செயல்பட்டு வருகிறது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) வங்கி அல்லாே 

நிறுவனங்களுக்கு பாரத் பில் தபசமண்ட் இயக்க 

அலகுகலள அலமப்பேற்கான விதிமுலறகலள 

ேளர்த்தியுள்ளது, இேன் மூலம் நிகர மதிப்பு ரூ.25 

தகாடியாக குலறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாது, வங்கி அல்லாே BBPOU (Bharat Bill 

Payment Operating Units)க்கான அங்கீகாரம் 

சபற ரூ.100 தகாடி நிகர மதிப்பு 

தேலவப்படுகிறது.  

 நிகர மதிப்புத் தேலவகள் குலறப்பு ஏப்ரல் 

மாேத்தில் மத்திய வங்கியால் 

அறிவிக்கப்பட்டலேத் சோடர்ந்து. 

ஜப்பானிய கடன் வழங்குநரான MUFG வங்கி, 

சவளிநாட்டு நாையக் கடன் வழங்குவேற்காக 

அகமோபாத்தின் குஜராத் இன்டர்தநஷனல் 

ஃலபனான்சியல் சடக் சிட்டியில் (GIFT City) ஒரு 

கிலளலயத் திறக்கும். 

 இது இந்தியாவில் நிறுவனத்தின் ஆறாவது 

இடமாக இருக்கும். பரந்ே அளவிலான நிதிச் 

தெலவகளுடன், MUFG அேன் உள்நாட்டு 

மற்றும் ெர்வதேெ வாடிக்லகயாளர்களுக்கு 

சிறப்பாகச் தெலவ செய்ய முடியும். ேற்தபாது 

மும்லப, சடல்லி, சபங்களூரு, சென்லன 

மற்றும் நீம்ரானா ஆகிய இடங்களில் அேன் 

அலுவலகங்கள் உள்ளன. 

Economic News 
 

ஏப்ரல் 2022 ஜிஎஸ்டி வருவாய்: இதுவலர 

இல்லாே அளவு ரூ.1.68 லட்ெம் தகாடி. 

 ஏப்ரல் மாேத்தில் ெரக்கு மற்றும் தெலவ வரி 

(ஜிஎஸ்டி) வசூல் இதுவலர இல்லாே 

அளவுக்கு ரூ. 1.68 லட்ெம் தகாடிலய 

எட்டியது, இது பல சநருக்கடிகள் மற்றும் 

சிறந்ே வரி இைக்கம் இருந்ேதபாதிலும் 

வலுவான சபாருளாோர செயல்பாட்லடக் 

குறிக்கிறது. 

 செஸ் வசூல் ரூ.10,649 தகாடி, இதில் ெரக்கு 

இறக்குமதி ரூ.857 தகாடி. ஒருங்கிலைந்ே 

ஜிஎஸ்டியில் இருந்து மத்திய ஜிஎஸ்டியில் 

ரூ.33,423 தகாடியும், மாநில ஜிஎஸ்டியில் 

ரூ.26,962 தகாடியும் அரசு செலுத்தியுள்ளது. 

முந்லேய மாேங்களின் ஜிஎஸ்டி வசூல் 

பட்டியல்  

 மார்ச் 2022: ரூ. 1.42 லட்ெம் தகாடி  

 பிப்ரவரி 2022: ரூ. 1.33 லட்ெம் தகாடி 

 ஜனவரி 2022: ரூ. 1.38 லட்ெம் தகாடி  

 டிெம்பர் 2021: ரூ. 1.29 லட்ெம் தகாடி  

 நவம்பர் 2021: ரூ. 1.31 லட்ெம் தகாடி. 

14 ைாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குலற 

ைானிைைாக ரூ.7,183.42 ஷகாடிலை ைத்திை அரசு 

நவளியிட்டுள்ைது. 

 செலவினத் துலற (நிதி அலமச்ெகம்) 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு 12 

ெமமான மாோந்திர ேவலைகளில் (EMIs) 

மானியத்லே சவளியிடும். ெமீபத்திய 

சவளியீட்டின் மூலம், 2022-23ல் 

மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சமாத்ே 

வருவாய் பற்றாக்குலற மானியத்தின் அளவு 

ரூ.14,366.84 தகாடியாக உயர்ந்துள்ளது. 

இந்தியாவின் சில்லலற பைவீக்கம் ஏப்ரல் 

மாேத்தில் 7.79 ெேவீேமாக உயர்ந்துள்ளது, இது 

சபரும்பாலும் எரிசபாருள் மற்றும் உைவுப் 

சபாருட்களின் விலலதயற்றத்ோல் 

உந்ேப்பட்டோக அரொங்கத் ேகவல்கள் 

சேரிவிக்கின்றன. 

 ஏப்ரல் மாேத்தில், CPI பைவீக்கம் எட்டு 

ஆண்டுகளில் மிக அதிக தவகத்தில் 

விரிவலடந்ேது. இேற்கு முந்லேய 

அதிகபட்ெம் தம 2014 இல் 8.33 ெேவீேமாக 

இருந்ேது.  
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 ஏப்ரல் மாே அச்சு மார்ச் மாேத்தில் 6.95 

ெேவீேத்லே விட அதிகமாகவும், ஒரு 

வருடத்திற்கு முன்பு 4.23 ெேவீேமாகவும் 

இருந்ேது. 

 தமார்கன் ஸ்டான்லி இந்தியாவின் வளர்ச்சிக் 

கணிப்லப FY2023க்கான 7.9% இலிருந்து 7.6% 

ஆகக் குலறத்துள்ளது. 

 உலகளாவிய முன்னணியில், இது 2021 இல் 

6.2% வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்தபாது 2022 

காலண்டர் ஆண்டில் 2.9% வளர்ச்சிலயக் 

கணித்துள்ளது. 

 CPI (நுகர்தவார் விலலக் குறியீடு) பைவீக்கம் 

FY23க்கு 6.5% ஆக இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் 2021 இல் 10.74% ஆக இருந்ே பைவீக்க 

விகிேம் ஏப்ரல் 2022 (Y-o-Y) மாேத்தில் 15.08% 

(ேற்காலிகமானது) இருந்ேது. 

 WPI உைவுக் குறியீட்டின் அடிப்பலடயிலான 

பைவீக்க விகிேம் மார்ச் 2022 இல் 8.71% ஆக 

இருந்து ஏப்ரல் 2022 இல் 8.88% ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 

 UN-DESA அேன் ‘உலகப் சபாருளாோர நிலல 

மற்றும் வாய்ப்புகள் (WESP) மத்திய ஆண்டு 

புதுப்பிப்பு 2022’ அறிக்லகயில் இந்தியாவின் 

GDP (சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி) வளர்ச்சி 

கணிப்புகலள 6.7% லிருந்து 6.4% ஆக 

குலறத்துள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சபாருளாோரம் மற்றும் 

ெமூக விவகாரங்கள் துலற (UN-DESA) அேன் 

'உலகப் சபாருளாோர நிலலலம மற்றும் 

வாய்ப்புகள் (WESP) மத்திய ஆண்டு 

புதுப்பிப்பு 2022' அறிக்லகயில் இந்தியாவின் 

சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி (சமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்பத்தி) வளர்ச்சி கணிப்புகலள 

6.7% லிருந்து 6.4% ஆக குலறத்துள்ளது. 2022-

23. 2023-24 க்கு, 6% GDP வளர்ச்சி 

இந்தியாவிற்கு 6.1% ஆக இருக்கும் என 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டில், 

இந்தியாவின் சபாருளாோரம் 8.8% ஆக 

இருந்ேது. 

மூடிஸ் இன்சவஸ்டர்ஸ் ெர்வீஸ், இந்தியாவின் 

சபாருளாோர வளர்ச்சிலய 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 9.1 ெேவீேத்திலிருந்து 8.8 

ெேவீேமாகக் குலறத்துள்ளது. 

 குதளாபல் தமக்தரா அவுட்லுக் 2022-23க்கான 

அேன் புதுப்பிப்பில், மூடிஸ் கூறியுள்ள உயர் 

அதிர்சவண் ேரவு 2021 டிெம்பர் காலாண்டில் 

இருந்து வளர்ச்சி தவகம் இந்ே ஆண்டின் 

முேல் நான்கு மாேங்களில் சென்றது. 

 ஆற்றல் மற்றும் உைவுப் பைவீக்கம் மிகவும் 

சபாதுவானோக மாறுவலேத் ேடுக்க விகிே 

உயர்வுகள் தேலவ மீட்சியின் தவகத்லேக் 

குலறக்கும். 

இந்திய இன்டர்தநஷனல் புல்லியன் 

எக்ஸ்தெஞ்ச் IFSC லிமிசடட் அல்லது தவறு 

ஏதேனும் பரிமாற்றம் மூலம் ேங்கத்லே 

இறக்குமதி செய்ய ேகுதியுள்ள நலகக்கலடகலள 

அனுமதிக்கும் புதிய வழிகாட்டுேல்கலள RBI 

அறிவித்துள்ளது. 

 IFSCA மற்றும் DGFT, இந்திய அரசு, மற்ற 

பரிமாற்றங்கலள அனுமதிக்க தவண்டும். 

 ஐ.ஐ.பி.எக்ஸ் மூலம் ேங்கம் இறக்குமதி 

செய்வேற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நலகக்கலடக்காரர்கள் செலுத்தும் அலனத்து 

கட்டைங்களும் ஐ.எஃப்.எஸ்.சி ெட்டம் 

மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின்படி, 

ஐ.எஃப்.எஸ்.சி.யால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பரிமாற்ற சபாறிமுலறலயப் பயன்படுத்தி 

செய்யப்பட தவண்டும். 

 

Defence News 
 

இந்திய ராணுவ சிவப்புக் கவெப் பிரிவு 

‘மணிப்பூர் சூப்பர் 50’க்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது. 

 ஸ்பியர் கார்ப்ஸின் கீழ் இந்திய ராணுவத்தின் 

சரட் ஷீல்டு பிரிவு, ஸ்தடட் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா பவுண்தடஷன் (SBIF) மற்றும் 

தேசிய ஒருலமப்பாடு மற்றும் கல்வி 

தமம்பாட்டு அலமப்பு (NIEDO) 

ஆகியவற்றுடன் முத்ேரப்பு ஒப்பந்ேம் செய்து 

'சிறப்பு மற்றும் ஆதராக்கியத்திற்கான 

சிவப்புக் கவெ லமயத்லே' நிறுவியது. 
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 மணிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர் மாவட்டத்தில்.  

 ‘மணிப்பூர் சூப்பர் 50’ திட்டம் 50 

மாைவர்கலளக் சகாண்ட முேல் குழு 

ஜூலல 2022 முேல் வாரத்தில் முழுலமயாகச் 

செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இம்முயற்சியானது ேரமான கல்விலய 

வழங்குவேன் மூலம் சபற்தறார்கள் மற்றும் 

அவர்களது பிள்லளகள் மத்தியில் மன 

மற்றும் ெமூக நல்வாழ்வின் உைர்லவ 

உருவாக்க முடியும், இேனால் சிறந்ே 

வாழ்க்லக மற்றும் நமது நாட்டிற்கு 

சபாறுப்பான குடிமக்கலள உருவாக்க 

முடியும். 

இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டு விமானம் ோங்கி 

கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இந்திய 

கடற்பலடயிடம் ஒப்பலடக்கப்படும் 

 ஆகஸ்டில், இந்தியாவின் மிகப்சபரிய 

மற்றும் அதிநவீன தபார்க்கப்பலான 40,000 

டன் எலடயுள்ள விமானம் ோங்கி கப்பல் 

ஐந்து நாள் கடல் பயைத்லே சவற்றிகரமாக 

நடத்தியது. 

 இந்தியக் கடற்பலட இந்தியப் 

சபருங்கடலல அேன் சகால்லலப்புறமாகக் 

கருதுகிறது, தமலும் அது நாட்டின் 

மூதலாபாய நலன்களுக்கு 

இன்றியலமயாேது. 

இந்திய கடற்பலட அேன் நவீனமயமாக்கலின் 

ஒரு பகுதியாக இந்ே நிதியாண்டில் சிறப்பு புவி 

இதமஜிங் செயற்லகக்தகாள் ஜிதயா இதமஜிங் 

ொட்டிலலட்-2 (ஜிொட்-2) வாங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 பாதுகாப்பு அலமச்ெகத்தின் ேகவல்களின்படி, 

GISAT-2 என்பது 21 திட்டமிடப்பட்ட 

சகாள்முேல்களில் ஒன்றாகும், இதில் பல 

நீண்ட கால சகாள்முேல்களும் அடங்கும். 

கூடுேலாக, கடற்பலடயின் திறன் 

தமம்பாடு/நவீனமயமாக்கல் அடுத்ே 

ேொப்ேத்தில் நீண்ட கால தநாக்கங்களுக்கு 

ஏற்ப தமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

சகாச்சியில் உள்ள சநடும்பாச்தெரியில் உள்ள 

கடதலார காவல்பலட ஏர் என்கிதளவில், 

கடதலார காவல்பலட இயக்குனர் சஜனரல் வி 

எஸ் போனியா அேன் இரண்டாவது 

விமானப்பலடயான 845 பலடப்பிரிலவ 

நியமித்ோர். 

 தேடல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் மற்றும் 

நீண்ட தூர கடல்ொர் கண்காணிப்பு 

ஆகியவற்றில் ேன்னம்பிக்லகயின் 

அடிப்பலடயில் இந்ே ஆலையிடுேல் ஒரு 

சபரிய படிலய பிரதிபலிக்கிறது. கர்நாடகா, 

தகரளா மற்றும் லட்ெத்தீவு கடற்கலரலய 

கடக்க 4 சஹலிகாப்டர்கள் சகாச்சியில் 

நிறுத்ேப்பட்டுள்ளன. கமாண்டன்ட் குைால் 

நாயக் ஒன்பது அதிகாரிகள் மற்றும் 35 

வீரர்கலளக் சகாண்ட ஒரு பலடப்பிரிலவ 

வழிநடத்துகிறார். 

 பாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், 

இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு 

தபார்க்கப்பல்களான ஐஎன்எஸ் 'சூரத்' 

மற்றும் 'உேயகிரி' ஆகிய இரண்டு 

தபார்க்கப்பல்கலள மும்லபயில் உள்ள 

மெகான் கப்பல்துலறயில் 

அறிமுகப்படுத்தினார். 

 இரண்டு தபார்க்கப்பல்களும் கடற்பலட 

வடிவலமப்பு இயக்குநரகத்ோல் (DND) 

உள்நாட்டில் வடிவலமக்கப்பட்டு மும்லப 

எம்.டி.எல். 

ஹன்ொ-என்ஜி 2 இருக்லககள் சகாண்ட பறக்கும் 

பயிற்சி விமானம், சிஎஸ்ஐஆர்-என்ஏஎல் 

வடிவலமத்து உருவாக்கியது, ொல்லசகதரயில் 

உள்ள டிஆர்டிஓவின் ஏடிஆர் வெதியில் 

விமானத்தில் உள்ள இன்ஜின் ரிலலட் 

தொேலனயில் தேர்ச்சி சபற்றது. 

 இந்திய விமானப்பலடயின் ஏர்கிராப்ட் 

அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் சடஸ்டிங் 

எஸ்டாப்லிஷ்சமன்ட்டின் (ASTE) சடஸ்ட் 

லபலட்டுகளான Wg Cdr KV பிரகாஷ் மற்றும் 

Wg Cdr NDS சரட்டி ஆகிதயார் 7000-8000 அடி 

உயரத்தில் 60 முேல் 70 நாட்கள் (IAF) 

தவகத்தில் பறக்கும் தொேலனலய 

நடத்தினர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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இந்ே கட்டுலரயில், இந்திய விமானப்பலட 

மற்றும் நவீன இராணுவ விமானங்களின் உலக 

அலடவு பற்றி விவாதித்தோம். 

 இந்ே அறிக்லகயில், இந்திய விமானப்பலட 

சீன விமானப்பலட அல்லது மக்கள் சுேந்திர 

இராணுவ விமானப்பலட (PLAAF), பிசரஞ்சு 

வான் மற்றும் விண்சவளி ெக்தி மற்றும் 

இஸ்தரலிய விமானப்பலட 

அடிப்பலடயிலான ஆயுேப்பலடகளுக்கு 

தமதல மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

இந்திய கடற்பலடயின் மூன்றாவது பதிப்பு (IN) - 

பங்களாதேஷ் கடற்பலட (BN) இருேரப்பு 

பயிற்சியான ‘தபாங்தகாொகர்’ 24 தம 2022 அன்று 

பங்களாதேஷின் தபார்ட் தமாங்லாவில் 

சோடங்கியது. 

 பயிற்சியின் துலறமுக கட்டம் தம 24-25 

முேல் சோடங்குகிறது, அலேத் சோடர்ந்து 

தம 26-27 வலர வடக்கு வங்காள 

விரிகுடாவில் கடல் கட்டம் இருக்கும். 

 தபாங்தகாொகர் பயிற்சியானது இரு 

கடற்பலடகளுக்கு இலடதய பரந்ே 

அளவிலான கடல்ொர் பயிற்சிகள் மற்றும் 

செயல்பாடுகலள நடத்துவேன் மூலம் அதிக 

அளவிலான இயங்கு திறன் மற்றும் கூட்டு 

செயல்பாட்டு திறன்கலள வளர்ப்பலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

ஹரியானாவின் தகப்டன் அபிலாஷா பராக், 

ேனது பயிற்சிலய சவற்றிகரமாக முடித்ே பின்னர் 

ராணுவ விமானப் பலடயில் தபார் விமானியாக 

தெர்ந்ே முேல் சபண் அதிகாரி என்ற 

சபருலமலயப் சபற்றுள்ளார். 

 நாசிக்கில் உள்ள இராணுவ விமானப் 

தபாக்குவரத்துக்கான DG மற்றும் கர்னல் 

கமாண்டன்ட் ஆகிதயாரால் 36 மற்ற 

இராணுவ விமானிகளுடன் அவருக்குப் 

பிறநாட்டுச் சிறகுகள் வழங்கப்பட்டன.  

 2072 இராணுவ விமானப் பலடயின் 

இரண்டாவது விமானத்திற்கு அவர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் 

இன்ஜினியர்ஸ் (GRSE) மூலம் கட்டப்படும் 

நான்கு ெர்தவ சவெல்ஸ் (சபரிய) (SVL) 

திட்டங்களில் இரண்டாவது நிர்தேஷாக். 

 இந்திய கடற்பலட ஆய்வுக் கப்பலாக இருந்ே 

நிர்தேஷாக் என்ற சபயரிலிருந்து இந்ே 

கப்பல் அேன் சபயலரப் சபற்றது மற்றும் 32 

வருட புகழ்சபற்ற தெலவக்குப் பிறகு 

டிெம்பர் 2014 இல் நிறுத்ேப்பட்டது. 

 GRSE மற்றும் L&T கப்பல் கட்டுமானத்தின் 

ஒரு கூட்டு அணுகுமுலறயின் ஒரு பகுதியாக 

SVL இன் நான்கு கப்பல்களில் மூன்றின் பகுதி 

கட்டுமானம் L&T, காட்டுப்பள்ளியில் 

தமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

 

Appointments News 
 

இந்தியாவின் புதிய சவளியுறவு செயலாளராக 

வினய் தமாகன் குவாத்ரா சபாறுப்தபற்றுக் 

சகாண்டார். 

 இந்தியாவின் புதிய சவளியுறவு 

செயலாளராக வினய் தமாகன் குவாத்ரா 

சபாறுப்தபற்றார். 1988-தபட்ச் இந்திய 

சவளியுறவு தெலவ (IFS) அதிகாரியான திரு 

குவாத்ரா, பணியில் இருந்து ஓய்வு சபற்ற 

ஹர்ஷ் வர்ேன் ஷ்ரிங்லாவுக்குப் பிறகு 

பேவிதயற்றார். திரு குவாத்ரா, சவளியுறவுச் 

செயலராகப் சபாறுப்தபற்பேற்கு முன்பு, 

தநபாளத்திற்கான இந்தியத் தூேராகப் 

பணியாற்றி வந்ோர்.  

 உக்லரன் தமாேல், இலங்லகயின் 

கடுலமயான சபாருளாோர சநருக்கடி, 

ஆப்கானிஸ்ோனில் நிலவும் சூழல் மற்றும் 

இந்தோ-பசிபிக் முன்தனற்றங்கள் உள்ளிட்ட 

பல்தவறு புவிொர் அரசியல் 

முன்தனற்றங்கலள இந்தியா லகயாளும் 

தநரத்தில் அவர் சவளியுறவு செயலாளராக 

சபாறுப்தபற்றுள்ளார். 
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இந்திய ராணுவத்தின் துலைத் ேளபதியாக 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் பிஎஸ் ராஜு நியமனம். 

 அவர் சவஸ்டர்ன் திதயட்டர் மற்றும் 

தஜ&தக ஆபதரஷன் பராக்ரம் தபாது ஒரு 

பட்டாலியனுக்கு கட்டலளயிட்டார். 

அவருக்கு உத்ேம் யுத் தெவா பேக்கம், அதி 

விசிஷ்ட் தெவா பேக்கம், யுத் தெவா பேக்கம் 

ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 புதிய சபாறுப்லப ஏற்கும் முன், 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் பிஎஸ் ராஜு, 

இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இலடயிலான 

நலடமுலற எல்லலயான எல்ஏசியில் 

ஏற்பட்ட தமாேலின் தபாது ராணுவ 

நடவடிக்லககளின் இயக்குநர் சஜனரலாக 

பணியாற்றினார்.  

ஐபிஎம் ேலலவரும், ேலலலமச் செயல் 

அதிகாரியுமான அரவிந்த் கிருஷ்ைா, நியூயார்க் 

சபடரல் ரிெர்வ் வங்கியின் இயக்குநர்கள் 

குழுவுக்குத் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ஐபிஎம் ேலலவரும், ேலலலமச் செயல் 

அதிகாரியுமான அரவிந்த் கிருஷ்ைா, 

நியூயார்க் சபடரல் ரிெர்வ் வங்கியின் 

இயக்குநர்கள் குழுவுக்குத் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளார். டிெம்பர் 31, 2023 

இல் முடிவலடயும் மூன்றாண்டு காலத்தின் 

மீேமுள்ள பகுதிக்கான அலுவலகத்தில் 

காலியாக உள்ள பணியிடத்லே அவர் 

நிரப்புவார். 

டிவிஎஸ் ஷைாட்ைார் நிறுவனத்தின் நிர்வாக 

இைக்குெராக சுதர்சன் ஷவணு 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ைார். டி.வி.எஸ் ஷைாட்ைார் 

நிறுவனம் இரு சக்கர வாகனங்கள் ைற்றும் 

மூன்று சக்கர வாகனங்கலை தைாரிப்பதில் உலக 

அைவில் பிரபலைானது. 

 இந்தியாவின் முக்கிய இரு ெக்கர வாகன 

உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவரின் 

ேலலவிதிலய சுேர்ென் வடிவலமத்துள்ளார், 

இது மிகவும் விருது சபற்ற இரு ெக்கர வாகன 

நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவிலும், 

ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, மற்றும் மிக ெமீபத்தில் 

ஐதராப்பா தபான்ற மற்ற குறிப்பிடத்ேக்க 

சவளிநாட்டுப் பகுதிகளிலும் நிறுவனத்தின் 

விரிவாக்கத்தில் அவர் முக்கியப் 

பங்காற்றினார். 

 TVS தமாட்டார் நிறுவனத்தின் ேலலவரான 

தபராசிரியர் ெர் ரால்ஃப் டீட்டர் ஸ்சபத் 

கருத்துப்படி, சுேர்ென் சேளிவான 

பார்லவலயக் சகாண்டுள்ளார், தமலும் அவர் 

நவீன சோழில்நுட்பம் மற்றும் மதிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில் நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கான 

குறிப்பிடத்ேக்க ஆர்வத்லே ேன்னுடன் 

சகாண்டு வருகிறார். அவர் வலளவுக்கு 

முன்னால் சிந்திக்கிறார், வளர்ந்து வரும் 

தபாக்குகலள எதிர்பார்க்கிறார். 

 பஜாஜ் ஃபின்ெர்வ் லிமிசடட்டின் 

ேலலவரான ெஞ்சீவ் பஜாஜ் 2022-23 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இந்திய சோழில் கூட்டலமப்பு 

(CII) ேலலவர் பேவிலய ஏற்றுக்சகாண்டார். 

 AIMA's Managing India Award's Entrepreneur of the 

year (2019), ET's Business Leader of the year (2018), 

Financial Express's Best Banker of the Year (2017-

18), Ernst & Young's Entrepreneur of the year 

உட்பட பல விருதுகலள அவர் சபற்றுள்ளார். 

ஆண்டு (2017) மற்றும் 5வது ஆசிய வணிகப் 

சபாறுப்பு உச்சி மாநாட்டில் (2017) 

டிரான்ஸ்ஃபார்தமஷனல் லீடர் விருது. 2015 

மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 

வணிக உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரிகலளப் 

சபற்றவர். 

மத்திய இலடநிலலக் கல்வி வாரியத்தின் 

(சிபிஎஸ்இ) ேலலவராக மூத்ே ஐஏஎஸ் அதிகாரி 

நிதி சிப்பர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இந்திய அரசின் கூடுேல் செயலாளர் பேவி 

மற்றும் ஊதியத்தில் சிபிஎஸ்இ ேலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டு, பணியாளர் அலமச்ெகம் 

பிறப்பித்ே உத்ேரவு. 

 மத்திய இலடநிலலக் கல்வி வாரியம் (CBSE) 

என்பது இந்தியாவில் உள்ள சபாது மற்றும் 

ேனியார் பள்ளிகளுக்கான தேசிய அளவிலான 

கல்வி வாரியமாகும், இது இந்திய 

அரொங்கத்ோல் கட்டுப்படுத்ேப்பட்டு 

நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

 ராஜீவ் ரஞ்சன் ைற்றும் சித்திகாந்தா பட்ொைக் 

ஆகிஷைார் ரிசர்வ் வங்கிைால் நிர்வாக 

இைக்குனர்கைாக நிைமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

ராஜீவ் ரஞ்சன் எம்.பி.டி.லை 

ஷைற்பார்லவயிடுவார், பட்ொைக் 

டி.இ.பி.ஆலர ஷைற்பார்லவயிடுவார். 
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 ராஜீவ் ரஞ்சன் நிதிக் நகாள்லகத் துலறலை 

நிர்வாக இைக்குெராகவும், பட்ொைக் 

நபாருைாதார ைற்றும் நகாள்லக ஆராய்ச்சித் 

துலறலை (டி.இ.பி.ஆர்) 

ஷைற்பார்லவயிடுவார். 

 முன்னாள் ேலலலம தேர்ேல் ஆலையரான 

சுனில் அதராரா, கிராம் உன்னதி வாரியத்தின் 

புதிய நிர்வாகமற்ற ேலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ஓய்வு சபற்ற 

அரசு ஊழியர். 

 ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அலமச்ெகம் 

மற்றும் திறன் தமம்பாடு மற்றும் 

சோழில்முலனவு அலமச்ெகம் ஆகிய 

இரண்டு முக்கிய அலமச்ெகங்களின் 

செயலாளராக பணியாற்றியுள்ளார் 

 அவர் உலக ஷதர்தல் அலைப்புகளின் 

சங்கத்தின் (A-WEB) தலலவராகவும் 

பணிைாற்றுகிறார். 

 முன்னணி பங்குச் ெந்லேயான பிஎஸ்இ 

லிமிசடட், நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் 

குழுவின் ேலலவராக சபாது நல இயக்குநர் 

எஸ்எஸ் முந்த்ராலவ நியமிக்க ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளோக அறிவித்ேது. 

 முந்த்ரா ஜனவரி 2018 இல் BSE இல் சபாது 

நல இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். 

 அவர் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் துலை 

ஆளுநராக 30 ஜூலல 2017 அன்று ஓய்வு 

சபற்றார். 

பார்தி ஏர்சடல் வாரியம் 2028 ஜனவரி 31 ஆம் 

தேதி முடிவலடயும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

தமலான நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் CEO ஆக 

தகாபால் விட்டலல மீண்டும் நியமித்துள்ளது. 

 மார்ச் காலாண்டில் சோலலத்சோடர்பு 

நிறுவனம் ஒருங்கிலைந்ே நிகர லாபத்லே ரூ. 

2,007.8 தகாடியாகப் பதிவு செய்ே ஒரு நாளில் 

மறு நியமனம் செய்யப்பட்டது, இது 

சோடர்ச்சியாக 141% மற்றும் வருடத்தில் 

164% அதிகரித்துள்ளது. 

சடல்லியின் புதிய சலப்டினன்ட் கவர்னராக 

விலன குமார் ெக்தெனா நியமிக்கப்படுவார் என 

குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது. 

 சடல்லி தேசிய ேலலநகர் பிரதேெத்தின் 

சலப்டினன்ட் கவர்னர் பேவியில் இருந்து 

அனில் லபஜால் ராஜினாமா செய்ேலே 

இந்திய ஜனாதிபதி ஏற்றுக்சகாண்டார். 

உலக சுகாோர நிறுவனம் சடட்தராஸ் 

அோதனாம் சகப்தரயலை WHO இன் 

லடரக்டர் சஜனரலாக மீண்டும் நியமித்துள்ளது. 

 டாக்டர் சடட்தராஸ் முேன்முேலில் 2017 இல் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்.  

 WHO இல் தெருவேற்கு முன்பு, டாக்டர் 

சடட்தராஸ் எத்திதயாப்பியாவில் 

சவளியுறவு அலமச்ெராகவும் சுகாோர 

அலமச்ெராகவும் பணியாற்றினார் 

 

Summits and Conferences News 
 

சபங்களூருவில், பிரேமர் தமாடி செமிகான் 

இந்தியா மாநாடு 2022 ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். 

 செமிகான் இந்தியா மாநாடு-2022 ஐ பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி சோடங்கி லவக்கிறார். இந்ே 

மூன்று நாள் மாநாட்லட சபங்களூரு 

நடத்துகிறது. மின்னணுவியல் மற்றும் 

ேகவல் சோழில்நுட்ப அலமச்ெகத்தின் (MeitY) 

அறிக்லகயின்படி, மின்னணு சபாருட்கள் 

உற்பத்தி, குலறக்கடத்தி வடிவலமப்பு, 

உற்பத்தி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

ஆகியவற்றில் இந்தியாலவ முன்தனாடியாக 

மாற்றும் பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் 

தநாக்கத்லே முன்தனற்றுவேற்காக இந்ே 

மூன்று நாள் மாநாடு நடத்ேப்படுகிறது. 

கவுகாத்தி உைர் நீதிைன்றத்தின் தலலலை நீதிபதி 

சுதன்ேு துலிைா ைற்றும் குஜராத் உைர் நீதிைன்ற 

நீதிபதி ஜாம்நேட் பர்ஷஜார் பர்திவாலா 

ஆகிஷைாலர நிைமித்து இந்திை ைத்திை அரசு 

அறிவித்துள்ைது. 

 சகௌஹாத்தி உயர் நீதிமன்றத்தின் ேலலலம 

நீதிபதி சுேன்ஷு துலியா மற்றும் குஜராத் 

உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜம்சஷட் பர்தஜார் 

பர்திவாலா ஆகிதயாலர உச்ெ நீதிமன்ற 

நீதிபதிகளாக நியமித்து இந்திய மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 
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மூத்ே ஐஏஎஸ் அதிகாரியான அல்தகஷ் குமார் 

ெர்மா, முன்பு அலமச்ெரலவ செயலகத்தின் 

செயலாளராக (ஒருங்கிலைப்பு) இருந்ே MeitY 

இன் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

  அவர் முன்பு அலமச்ெரலவ செயலகத்தின் 

செயலாளராக (ஒருங்கிலைப்பு) இருந்ோர். 

அல்தகஷ் குமார் ெர்மா இேற்கு முன்பு தம 

2020 முேல் ஏப்ரல் 2021 வலர தகரளாவின் 

சோழில்துலறக்கான கூடுேல் ேலலலமச் 

செயலாளராக பணியாற்றினார். 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஃதபார்ப்ஸ் 

பத்திரிலகயின் அதிக ெம்பளம் வாங்கும் 

விலளயாட்டு வீரர்கள் பட்டியலில் 

லிதயானல் சமஸ்ஸி 130 மில்லியன் டாலர் 

வருமானத்துடன் முேலிடத்தில் உள்ளார். 

 ஆகஸ்ட் 2021 இல் சமஸ்ஸி 

பார்சிதலானாவில் இருந்து பாரிஸ் செயின்ட்-

சஜர்லமனுக்கு மாறினார், அதே மாேத்தில் 

கிறிஸ்டியாதனா சரானால்தடா 

ஜுசவன்டஸில் இருந்து மான்செஸ்டர் 

யுலனசடட்டில் மீண்டும் இலைந்ோர்.  

 பரிசுத் சோலக, ெம்பளம் மற்றும் தபானஸ் 

மற்றும் ஸ்பான்ெர்ஷிப் ஒப்பந்ேங்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் ஃதபார்ப்ஸ் 

மதிப்பீடுகலளக் கைக்கிடுகிறது. 

 WHO இன் எண்கலள அரொங்கம் ெவால் 

செய்ே ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, ஐநா சுகாோர 

ஆலையத்தில் சீர்திருத்ேம் மற்றும் அேன் 

ேடுப்பூசி ஒப்புேல் செயல்முலறகலள 

மறுபரிசீலலன செய்ய பிரேமர் தமாடி 

அலழப்பு விடுத்ோர். 

 அசமரிக்க ஜனாதிபதி தஜாெப் பிடன் மற்றும் 

ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம், ஐதராப்பிய ஒன்றியம், 

கனடா, சஜர்மனி, சேன்னாப்பிரிக்கா, 

ஜப்பான் மற்றும் சேன் சகாரியா உட்பட பல 

ேலலவர்களால். 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

பருவநிலல மாற்றத்துக்கான அலமச்ெர் ஸ்ரீ 

பூதபந்ேர் யாேவ் ேலலலமயிலான இந்தியக் 

குழு, UNCCD COP15 க்காக, Cote D Ivoire, 

Abidjan ஐ வந்ேலடந்ேது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் 

பாலலவனமாக்கலல எதிர்த்துப் 

தபாராடுவேற்கான மாநாட்டின் 

பதினான்காவது அமர்வு புது சடல்லியில் 

நலடசபற்றது, தமலும் இந்ே அலமப்பின் 

ேற்தபாலேய ேலலவராக இந்தியா உள்ளது. 

 வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற, நுகர்தவார் 

விவகாரங்கள், உைவு மற்றும் சபாது 

விநிதயாகம் மற்றும் ஜவுளித்துலற அலமச்ெர் 

ஸ்ரீ பியூஷ் தகாயல், புதுதில்லியில் NSAC 4வது 

கூட்டத்திற்கு ேலலலம ோங்கினார். 

 NSAC உறுப்பினர்களின் முயற்சிகலளப் 

பாராட்டிய அவர், VC நிதியுேவி குலறவாக 

உள்ள அடுக்கு 2 மற்றும் அடுக்கு 3 

இடங்களில் கவனம் செலுத்ே அவர்கலள 

ஊக்குவித்ோர். 

குவாட் உச்சி மாநாடு 24 தம 2022 அன்று 

தடாக்கிதயாவில் நலடசபறுகிறது. குவாட் 

குழுவில் இந்தியா, அசமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நான்கு நாடுகள் 

அடங்கும். 

 இது ஒரு மூதலாபாய மன்றமாகும், இது 

அலர-வழக்கமான உச்சிமாநாடுகள், ேகவல் 

பரிமாற்றம் மற்றும் இராணுவ பயிற்சிகலளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 உச்சிமாநாட்டின் முக்கிய கவனம் இந்தோ-

பசிபிக் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி, 

பயங்கரவாேம், ேவறான ேகவல் மற்றும் 

பிராந்திய தமாேல்கள் தபான்ற 

அச்சுறுத்ேல்கலள எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

ஸ்ரீமதி. கலாொரம் மற்றும் சவளியுறவுத்துலற 

இலை அலமச்ெர் மீனாட்சி தலகி, 7வது பிரிக்ஸ் 

கலாச்ொர அலமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் வீடிதயா 

கான்பரன்ஸ் மூலம் கலந்து சகாண்டார். 

 பிரிக்ஸ் நாடுகளிலடதய உள்ளடங்கிய 

ேன்லம மற்றும் பரஸ்பர கற்றல் அம்ெம் 

சகாண்ட ஒரு கலாச்ொர கூட்டாண்லமலய 

நிறுவுேல் என்ற ேலலப்பின் கீழ், பிரிக்ஸ் 

நாடுகளிலடதய கலாச்ொர நடவடிக்லககலள 

தமம்படுத்ேவும் விரிவுபடுத்ேவும் ஒரு 

கலந்துலரயாடல் நடத்ேப்பட்டது. 
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Agreements News 
 

இந்திய சிப்செட் ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு உேவ 

Qualcomm India MeiTY இன் C-DAC உடன் 

இலைந்துள்ளது. 

 Qualcomm Inc. இன் துலை நிறுவனமான 

Qualcomm India Private Limited, இந்தியாவில் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட குலறக்கடத்தி 

ஸ்டார்ட்அப்களுக்காக குவால்காம் 

செமிகண்டக்டர் சமன்டர்ஷிப் திட்டம் 2022 

ஐ அறிமுகப்படுத்தி இயக்க 

முன்சமாழிகிறது.  

 Qualcomm India ஆனது C-DAC உடன் ஒரு 

கூட்டாண்லமலய நிறுவியுள்ளது, இது 

இந்திய அரொங்கத்தின் மின்னணுவியல் 

மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெகத்தில் உள்ள ஒரு ேன்னாட்சி 

அறிவியல் ெமூகமாகும், இது திட்டத்திற்கான 

ஒரு அவுட்ரீச் பங்காளியாக செயல்படும் 

மற்றும் பங்குசபறும் சோழில்முலனதவார் 

சவளிப்பாட்லடப் சபற உேவும். 

ரயில்தவ சோலலத்சோடர்புகலள தமம்படுத்ே, 

ரயில்தவ அலமச்ெகம் C-DOT உடன் ஒப்பந்ேம் 

செய்துள்ளது. 

 இரயில்தவ அலமச்ெகம் மற்றும் 

சடலிதமடிக்ஸ் தமம்பாட்டு லமயம் (சி-

டாட்) சோலலத்சோடர்பு வெதிகலள 

வழங்குவதில் ஒருங்கிலைப்பு மற்றும் வளப் 

பகிர்வுக்கான வலுவான கூட்டுப் பணி 

கூட்டுறலவ உருவாக்க ஒரு புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் (எம்ஓயு) லகசயழுத்திட்டன. 

  புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திடும் 

விழாவில், சி-டாட் வாரியத்தின் செயல் 

இயக்குநரும் ேலலவருமான ராஜ்குமார் 

உபாத்யாய், சோலலத்சோடர்பு மற்றும் 

ரயில்தவ வாரியத்தின் கூடுேல் உறுப்பினர் 

அருைா சிங் மற்றும் பிற உயர்மட்ட 

ரயில்தவ மற்றும் சி-டாட் பணியாளர்கள் 

கலந்து சகாண்டனர். 

இஸ்ஷராவின் விண்நவளித் துலறயில் 

நதாழில்நுட்ப பணிைாைர்கலை ஷைம்படுத்தும் 

குறிக்ஷகாளுைன் MSDE இந்திை விண்நவளி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துைன் ஒரு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் லகநைழுத்திட்ைது. 

 திறன் தமம்பாடு மற்றும் 

சோழில்முலனதவார் அலமச்ெகம் (MSDE) 

இஸ்தராவின் விண்சவளித் துலறயில் 

சோழில்நுட்ப பணியாளர்கலள 

தமம்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் இந்திய 

விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது.  

 ஸ்ரீ ராதஜஷ் அகர்வால், செயலாளர் MSDE 

மற்றும் ஸ்ரீ எஸ். தொமநாத், விண்சவளி துலற 

செயலாளர்/ இஸ்தரா ேலலவர், புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டனர். 

ஏர் ஒர்க்ஸ், ஒரு இந்திய எம்ஆர்ஓ நிறுவனம், 

தபாயிங் நிறுவனத்துடன் இலைந்து மூன்று 

இந்திய கடற்பலட P-8i கடல்ொர் தராந்து 

விமானங்களில் கடுலமயான பராமரிப்பு 

தொேலனகலள நடத்துகிறது. 

 இது இந்தியாவில் MRO இன் தநாக்கத்லேயும் 

அளலவயும் கணிெமாக விரிவுபடுத்துகிறது, 

விண்சவளி மற்றும் பாதுகாப்பில் 

இந்தியாவிற்கு ஆத்மநிர்பர் அந்ேஸ்லே 

அலடய உேவுவதில் இரு நிறுவனங்களின் 

அர்ப்பணிப்லப நிரூபிக்கிறது. 

பத்திரிலக, புத்ேகங்கள், நாடகம் மற்றும் இலெ 

ஆகியவற்றில் 106வது வகுப்பு புலிட்ெர் பரிசு 2022 

சவற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். 

 இது 1917 ஆம் ஆண்டு தஜாெப் புலிட்ெரின் 

விருப்பப்படி நிறுவப்பட்டது, அவர் 

செய்தித்ோள் சவளியீட்டாளராக ேனது 

செல்வத்லே ஈட்டினார், தமலும் இது 

சகாலம்பியா பல்கலலக்கழகத்ோல் 

நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

டாக்டர். மன்சுக் மாண்டவியா ேலலலமயிலான 

உயர்மட்டக் குழு தஜார்டானுக்கு குறுகிய 

மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு உரங்கலளப் 

பாதுகாக்கும் தநாக்கத்துடன் முேல்-வலக 

முயற்சியில் விஜயம் செய்ேது.. 

 ேற்தபாலேய உலகளாவிய உர சநருக்கடியின் 

பின்னணியில் இந்ே விஜயம் 

இடம்சபற்றுள்ளது.  

 இந்தியாவின் பாஸ்தபாரிக் மற்றும் 

சபாட்டாசியம் உரங்கலள வழங்குவலே 

உறுதி செய்யும் வலகயில் தஜார்டான் 

பயைம் வரலாற்று சிறப்புமிக்கது என்று 

டாக்டர் மாண்டவியா குறிப்பிட்டார். 
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புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி துலறலய 

தமம்படுத்துவேற்காக உத்ேரகாண்ட் அரசுக்கும் 

பாரத் சபட்தராலியம் கார்ப்பதரஷன் லிமிசடட் 

(பிபிசிஎல்) இலடதய ஒரு புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேம் லகசயழுத்ோனது. 

 உத்ேரகாண்ட் அரசும் பாரத் சபட்தராலியம் 

கார்ப்பதரஷன் லிமிசடட் நிறுவனமும் 

மாநிலத்தில் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க 

எரிெக்தி திட்டங்கலள தமம்படுத்துவேற்கான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டன. 

 

Sports News 
 

நீரஜ் தொப்ராவின் சொந்ே ஊரில் ஹரியானா 

அரசு லமோனம் கட்ட உள்ளது. 

 ஒலிம்பிக்கில் ேங்கம் சவன்ற நீரஜ் 

தொப்ராவின் சொந்ே கிராமமான 

பானிபட்டில் லமோனம் கட்டப்படும் என்று 

ஹரியானா முேல்வர் மதனாகர் லால் கட்டார் 

அறிவித்துள்ளார். நீரஜ் தொப்ராவின் 

கிராமத்தில் ரூ.10 தகாடியில் லமோனம் 

கட்டப்படும். கடந்ே ஆண்டு, தொப்ரா 

ஒலிம்பிக் ேடகளத்தில் ேங்கப் பேக்கம் 

சவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற 

சபருலமலயப் சபற்றார். 

தகரளா, தமற்கு வங்காளத்லே வீழ்த்தி ஏழாவது 

ெந்தோஷ் தகாப்லபலய சவன்றது. 

 தகரளாவின் மலப்புரத்தில் உள்ள மஞ்தெரி 

ஸ்தடடியத்தில் நடந்ே 75வது ெந்தோஷ் 

டிராபி 2022ல் சபனால்டி ஷூட் அவுட்டில் 

தமற்கு வங்கத்லே 5-4 என்ற தகால் கைக்கில் 

வீழ்த்தி தகரளா சவன்றது. துடிதுடிக்கும் 

என்கவுண்டரில் கூடுேல் தநரத்திற்குப் பிறகு 

அணிகள் 1-1 என ெமநிலலயில் இருந்ேன, 

இதில் இரு முலனகளிலும் ஏராளமான 

வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.  

ஒலிம்பிக் வட்டு எறிேல் வீராங்கலன கமல்ப்ரீத் 

கவுலர ேடகள ஒருலமப்பாடு பிரிவு (AIU) 

ேற்காலிக இலடநீக்கம் செய்துள்ளது. 

 ஒலிம்பிக் வட்டு எறிேல் வீராங்கலன 

கமல்ப்ரீத் கவுர் ேலட செய்யப்பட்ட 

தபாலேப்சபாருலள தொேலன 

செய்ேேற்காக ேடகள ஒருலமப்பாட்டு பிரிவு 

(AIU) ேற்காலிகமாக இலடநீக்கம் 

செய்யப்பட்டுள்ளார். 

 கடந்ே ஆண்டு, கமல்ப்ரீத் வட்டு எறிேலில் 65 

மீட்டர் தூரத்லே கடந்ே முேல் இந்தியர் 

ஆனார். இந்தியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸில் 66.59 மீ 

தூரம் எறிந்து ேனது சபயருக்கு எதிராக 

தேசிய ொேலன பலடத்துள்ளார். 

24-வது காது ஷகைாஷதார் ஒலிம்பிக் ஷபாட்டியில் 

ஆண்களுக்கான 10 மீட்ைர் ஏர் லரபிள் 

ஷபாட்டியில் துப்பாக்கி சுடும் வீரர் தனுஷ் 

ஸ்ரீகாந்த் தங்கமும், நசௌர்ைா லசனி 

நவண்கலமும் நவன்றுள்ைனர். 

 உக்லரன் 19 ேங்கம், 6 சவள்ளி மற்றும் 13 

சவண்கலப் பேக்கங்களுடன் முேலிடத்தில் 

உள்ளது.  

 இந்தியா இரண்டு ேங்கம் மற்றும் ஒரு 

சவண்கலப் பேக்கத்துடன் பேக்கப் 

பட்டியலில் எட்டாவது இடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது. 

இந்திை கிரிக்நகட் கட்டுப்பாட்டு வாரிைம் 

(பிசிசிஐ) பத்திரிலகைாைர் ஷபாரிைா 

ைஜும்தாலர "அச்சுறுத்தல் ைற்றும் மிரட்ைல்" 

முைற்சியில் ஈடுபட்ைதாக உள்ைக 

விசாரலணயில் கண்ைறிந்தலத அடுத்து 

அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தலை 

விதித்துள்ைது. 

 இந்தியாவில் எந்ே கிரிக்சகட் 

தபாட்டிகளிலும் (உள்நாட்டு மற்றும் 

ெர்வதேெ) பத்திரிலக உறுப்பினராக எந்ே 

அங்கீகாரத்லேயும் சபறுவேற்கு 2 (இரண்டு) 

ேலட; 
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 இந்தியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்ே 

வீரர்களுடனும் தநர்காைல் சபறுவேற்கு 2 

(இரண்டு) ஆண்டு ேலட; மற்றும் 3.2 

(இரண்டு) பிசிசிஐ மற்றும் உறுப்பினர்கள் 

ெங்கங்களுக்கு சொந்ேமான கிரிக்சகட் 

வெதிகலள அணுகுவேற்கு ேலட 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உடற்ேகுதியின் முக்கியத்துவத்லேப் பற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்ேவும், 

விலளயாட்டுகலள குறிப்பாக ேடகளத்லே 

விலளயாட ஊக்குவிக்கவும் உலக ேடகள தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 7 ஆம் தேதி 

உலகளவில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 உலக ேடகள தினம் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் 

மற்றும் பல்தவறு நிறுவனங்களுக்கு ஓட்டம் 

முேல் ஷாட் புட் வலர மற்றும் 

ெகிப்புத்ேன்லம தேலவப்படும் பல்தவறு 

விலளயாட்டுகளில் ேங்கள் குழந்லேகளின் 

ஆர்வத்லே தமம்படுத்துவேற்கான 

வாய்ப்லப வழங்கியது. 

 உலக ேடகள கூட்டலமப்பு மற்றும் ேடகளத் 

துலறக்கான ெர்வதேெ ஆளும் குழுவான IAAF, 

உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆதராக்கியத்லே 

லமயமாக லவத்து ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

இந்ே நாலள ஏற்பாடு செய்து நிதியுேவி 

செய்கிறது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், காது தகளாதோர் ஒலிம்பிக் 

தபாட்டியின் வரலாற்லறச் தெர்த்துள்தளாம். 

காது தகளாதோர் ஒலிம்பிக் 2022 இன் 

ேற்தபாலேய சிறப்பம்ெங்கள் மற்றும் பிதரசிலில் 

இந்தியாவின் நிலலலம. Deaflympics பற்றி 

அலனத்லேயும் அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 1924 முேல் 1965 வலர இந்ே விலளயாட்டு 

காது தகளாதோருக்கான ெர்வதேெ 

விலளயாட்டு என்று அலழக்கப்பட்டது, 

ஆனால் 1966 முேல் 1999 வலர இந்ே 

விலளயாட்டு காது தகளாதோருக்கான உலக 

விலளயாட்டுகளாக அறியப்பட்டது, இது 

உலக அலமதியான விலளயாட்டுகள் 

என்றும் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 காது தகளாேவர்களுக்கான உலக 

விலளயாட்டின் ேற்தபாலேய சபயர் 2001 

முேல் காது தகளாதோர் விலளயாட்டு ஆகும். 

 ெர்வதேெ துப்பாக்கி சுடுேல் விலளயாட்டு 

ெம்தமளனம் (ISSF) ஜூனியர் உலகக் 

தகாப்லபயில் இந்திய பிஸ்டல் தஜாடிகளான 

இஷா சிங் மற்றும் ெவுரப் ெவுத்ரி கலப்பு 

அணி பிஸ்டல் ேங்கம் சவன்றனர். 

  இதே தபாட்டியில் பாலக் மற்றும் ெரப்தஜாத் 

சிங் அணி சவள்ளிப் பேக்கத்துடன் திருப்தி 

அலடந்துள்ளது. 10 மீட்டர் ஏர் லரபிள் கலப்பு 

குழு தபாட்டியில் ரமிோ மற்றும் பார்த் 

மகிஜா ஆகிதயார் சவள்ளி சவன்றனர். 

இந்தியா இதுவலர 4 ேங்கம் உட்பட 10 

பேக்கங்கலள சவன்றுள்ளது. 

 தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் உள்ை இம்பாக்ட் 

அரினாவில் ெைந்த பரபரப்பான இறுதிப் 

ஷபாட்டிக்குப் பிறகு, நகாரிைா ெைப்பு 

சாம்பிைனான சீனாலவ வீழ்த்தி இரண்ைாவது 

ஊபர் ஷகாப்லப பட்ைத்லத லகப்பற்றிைது. 

 90 நிமிைங்கள் நீடித்த இந்த ஷபாட்டியில் சீனா 

16-வது பட்ைத்லத நவன்று சாதலன 

பலைத்தலத ைறுத்த நகாரிைா, இரண்டு 

முலற பின்னால் இருந்து ஷபாராடிைது. 

 பாங்காக்கில் ஒரு ஆச்சரிைைான 

ஓட்ைத்திற்குப் பிறகு, நகாரிைா 12 

ஆண்டுகளில் முதல் முலறைாக ஊபர் 

ஷகாப்லபலை நவன்றது. 

 2022 இல் இந்தியா முேல் ோமஸ் உசபர் 

தகாப்லபலய சவன்றது. இந்ேக் 

கட்டுலரயில், ோமஸ் உசபர் தகாப்லப 2022 

பற்றிய அலனத்து முக்கிய விவரங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 உநபர் ஷகாப்லபயும் தாைஸ் ஷகாப்லபயும் 

ஒன்றிலணந்ததால், இந்த ஆண்டு தாைஸ் 

உநபர் ஷகாப்லப 8 ஷை 2022 முதல் 15 ஷை 2022 

வலர தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் 

ெலைநபற்றது. 
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தராமில் நடந்ே இத்ோலிய ஓபன் 

(இன்டர்தநஷனலி பிஎன்எல் டி’இட்டாலியா) 

79வது பதிப்பில் உலகின் நம்பர்-1 செர்பியாவின் 

தநாவக் தஜாதகாவிச் ஸ்சடபதனாஸ் 

சிட்சிபாலை வீழ்த்தி சவற்றி சபற்றார். 

 அலரயிறுதியில் காஸ்பர் ரூட்லடத் 

தோற்கடித்ேேன் மூலம், ஓபன் எராவில் 1,000 

சவற்றிகலளப் சபற்ற ஐந்ோவது வீரர் 

தநாவக் தஜாதகாவிச் ஆனார். சபண்கள் 

ஒற்லறயர் பிரிவில், இகா ஸ்வியாசடக் 

இத்ோலி ஓபன் பட்டத்லே ஓன்ஸ் ஜபியூலர 

வீழ்த்தி சவன்றார். 

2021 தகாலடகால டிஃப்லிம்பிக்ஸின் 24வது 

பதிப்பு, அோவது காக்சியாஸ் 2021, 

அதிகாரப்பூர்வமாக XXIV தகாலடகால 

டிஃப்லிம்பிக் விலளயாட்டுகள் என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

 நியூசிலாந்தில் உள்ள கிறிஸ்ட்ெர்ச்சில் 1989 

மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவின் சமல்தபார்னில் 

2005 ஆம் ஆண்டு நலடசபற்ற 

ஆட்டங்களுக்குப் பிறகுோன் அலரக்தகாளம். 

இந்நிகழ்ச்சிலய பிதரசில் நாட்டின் முேல் 

சபண்மணி மிச்செல் தபால்ெனாதரா திறந்து 

லவத்ோர். 

 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் லக்தனா 

சூப்பர் சஜயன்ட் அணியின் குயின்டன் டி 

காக் மற்றும் தக.எல். ராகுல் ஆகிதயார் முேல் 

விக்சகட்டுக்கு சிறந்ே பந்லேப் பதிவு 

செய்ேனர். 

 சகால்கத்ோ லநட் லரடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 

குயின்டன் டி காக் 70 பந்துகளில் 

ஆட்டமிழக்காமல் 140 ரன்கள் எடுத்ோர், 

அதே தநரத்தில் தகஎல் ராகுல் 68 ரன்கள் 

எடுத்து 20 ஓவர்களில் 210 ரன்கள் எடுத்து 

புதிய ஐபிஎல் ொேலனலய பலடத்ோர். 

இந்ே கட்டுலரயில் ஐபிஎல் 2022 

பிதளஆஃப்களின் வடிவம் மற்றும் தநர 

அட்டவலைலயப் பற்றி விவாதித்தோம். 

 IPL 2022க்காக மக்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர், 

தமலும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

பிதளஆஃப்கள் 24 தம 2022 அன்று 

நலடசபறும் மற்றும் இறுதிப் தபாட்டி 29 

தம 2022 அன்று நலடசபறும். 

தஜர்மன் கிளப் ஐன்ட்ராக்ட் ஃபிராங்க்ஃபர்ட் 42 

ஆண்டுகளில் தரஞ்ெர்லை தோற்கடித்து முேல் 

ஐதராப்பிய தகாப்லபலய சவன்றது. 

 தகால்கீப்பர், சகவின் ட்ராப் கூடுேல் 

தநரத்தின் முடிவில் காப்பாற்றினார் மற்றும் 

மற்சறாரு ஷூட்அவுட்டில் பிராங்தபர்ட்லட 

5-4 என சபனால்டியில் சவற்றி சபற 

உேவினார். 

 இந்ே சவற்றியானது அடுத்ே சீெனில் 

ொம்பியன்ஸ் லீக்கில் பிராங்தபர்ட்டுக்கு 

முேல்முலறயாக தோற்றமளிக்கிறது. 

12வது ஹாக்கி இந்தியா சீனியர் மகளிர் தேசிய 

ொம்பியன்ஷிப் இறுதிப் தபாட்டியில் 

கர்நாடகாலவ 2-0 என்ற தகால் கைக்கில் 

தோற்கடித்ே ஒடிொ மகளிர் அணி சீனியர் 

தநஷனல்ஸில் ேனது முேல் ேங்கத்லே 

சவன்றுள்ளது. 

 முன்னோக, மூன்றாவது நான்காவது 

இடத்திற்கான ஆட்டத்தில் ஹாக்கி 

ஜார்கண்ட் 3-2 என்ற தகால் கைக்கில் ஹாக்கி 

ஹரியானாலவ வீழ்த்தியது.  

 12வது ஹாக்கி இந்தியா சீனியர் மகளிர் 

தேசிய ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டி மத்திய 

பிரதேெ மாநிலம் தபாபாலில் நலடசபற்றது. 

மான்செஸ்டர் சிட்டி 2021/22 பிரீமியர் லீக் 

ொம்பியன்கலள நான்காவது பட்டத்லே 

சவன்றுள்ளது. 

 இந்ே சீெனில் மான்செஸ்டர் சிட்டியின் 38 லீக் 

ஆட்டங்களில், அவர்கள் 29 சவற்றி, ஆறு 

டிரா, மூன்று தோல்வி, 99 தகால்கலள 

அடித்துள்ளனர். 

இந்தியா 2022ல் முேல் ோமஸ் உசபர் 

தகாப்லபலய சவன்றது. இந்ேக் கட்டுலரயில், 

ோமஸ் உசபர் தகாப்லப 2022 பற்றிய அலனத்து 

முக்கிய விவரங்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். 

 இது சபண்கள் தேசிய பூப்பந்து அணிகள் 

விலளயாடும் ெர்வதேெ பூப்பந்து 

தபாட்டியாகும். 

 Uber தகாப்லபக்கு முன்னாள் பிரிட்டிஷ் 

சபண்கள் தபட்மிண்டன் வீராங்கலன 

சபட்டி உசபர் சபயரிடப்பட்டது 
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இந்திய ஆடவர் தபட்மிண்டன் அணி, இறுதிப் 

தபாட்டியில் இந்தோதனசியாலவ 3-0 என்ற 

தகால் கைக்கில் அபாரமாக சவன்று, ோமஸ் 

தகாப்லபலய முேன்முலறயாக சவன்றது. 

 ோய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நடந்ே ோமஸ் 

தகாப்லப இறுதிப் தபாட்டியில் இந்தியா 14 

முலற சவற்றி சபற்ற இந்தோதனசியாலவ 

எதிர்சகாண்டது மற்றும் நடப்பு ொம்பியலன 

3-0 என்ற கைக்கில் தோற்கடித்து பட்டத்லே 

சவன்றது. 

 விறுவிறுப்பான லடயில் லக்ஷ்யா சென் 8-21, 

21-17, 21-16 என்ற செட் கைக்கில் ஆண்டனி 

ஜின்டிங்லக தோற்கடித்ேோல் இந்தியா 

ெரியான சோடக்கத்லேப் சபற்றது. 

இம்பாலில் நலடசபற்ற ஹாக்கி இந்தியா ெப்-

ஜூனியர் சபண்கள் தேசிய ொம்பியன்ஷிப் 2022 

தபாட்டியில் ஹரியானாவின் ஹாக்கி அணி, 

இறுதிப் தபாட்டியில் ஜார்கண்ட் ஹாக்கி 

அணிலய 2-0 என்ற தகால் கைக்கில் 

தோற்கடித்ேது. 

 இம்பாலில் நலடசபற்ற ஹாக்கி இந்தியா 

ெப்-ஜூனியர் சபண்கள் தேசிய 

ொம்பியன்ஷிப் 2022ல் உத்ேரப் பிரதேெ 

ஹாக்கி அணி 3-0 என்ற தகால் கைக்கில் 

மத்தியப் பிரதேெ ஹாக்கி அணிலயத் 

தோற்கடித்து மூன்றாவது இடத்லேப் 

பிடித்ேது. 

புதிய சநறிமுலறகலள ஏற்றுக்சகாள்வதில் 

மந்ேமாக இருப்போகப் புகழ் சபற்ற இந்திய 

கிரிக்சகட் வாரியம், இப்தபாது பூஞ்லெயற்ற 

தடாக்கன்கலள (NFT) பயன்படுத்தி ஆய்வு 

செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. 

 ெர்வதேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ICC) மற்றும் 

அேன் பிற கூறு நிறுவனங்கள் NFT 

குழுக்கலள முலறயான கூட்டாண்லம 

மூலம் இலையுமாறு தகட்டுக் சகாள்ளத் 

சோடங்கிய தநரத்தில் இது நடந்ேது. 

 பிசிசிஐ சபண்களுக்கான இந்தியன் பிரீமியர் 

லீக்லக ஒழுங்கலமக்கும் சபாறுப்லபயும் 

சகாண்டுள்ளது, தமலும் தநரம் மிகவும் 

சபாருத்ேமானது. 

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) வரலாற்றில் 700 

பவுண்டரிகள் அடித்ே முேல் வீரர் என்ற 

சபருலமலய பஞ்ொப் கிங்ஸ் அணியின் 

சோடக்க வீரர் ஷிகர் ேவான் பலடத்துள்ளார். 

 இந்ே தபட்டர் இப்தபாது சமாத்ேம் 701 

ஐபிஎல் பவுண்டரிகலள ேனது சபயரில் 

லவத்துள்ளார். அவலரத் சோடர்ந்து தடவிட் 

வார்னர் மற்றும் விராட் தகாலி முலறதய 577 

மற்றும் 576 பவுண்டரிகளுடன் உள்ளனர். 

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் இந்தியாவில் 

ஆண்டுதோறும் நடத்ேப்படும் மிகப்சபரிய 

கிரிக்சகட் விலளயாட்டு நிகழ்வுகளில் 

ஒன்றாகும். ஐபிஎல் (இந்தியன் பிரீமியர் லீக்) 2007 

இல் BCCI குழுவால் நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் ேலலவராக லலித் 

தமாடி இருந்ோர்.  

 2007-2008 இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் 

சோடக்கப் பருவமாகும். 

இந்ே கட்டுலரயில் ஐபிஎல் 2022 

பிதளஆஃப்களின் வடிவம் மற்றும் தநர 

அட்டவலைலயப் பற்றி விவாதித்தோம். 

 குஜராத் லடட்டன்ஸ் 13 தபாட்டிகளில் 

விலளயாடி 13ல் 10ல் சவற்றி சபற்று 20 

புள்ளிகள் சபற்றது. 

 இன்னும் பல தபாட்டிகள் எஞ்சியுள்ளன, 

பிதளஆஃப்களுக்கான அணிகள் இன்னும் 

உறுதி செய்யப்படவில்லல. 

அகில இந்திய கால்பந்து ெம்தமளனத்தின் (AIFF) 

விவகாரங்கலள தமற்பார்லவயிட மூன்று தபர் 

சகாண்ட நிர்வாகிகள் குழுலவ (CoA) உச்ெ 

நீதிமன்றம் (SC) இன்று நியமித்துள்ளது. 

 AIFF இன் ேற்தபாலேய நிலல, 

கூட்டலமப்பின் ெட்டபூர்வமான 

நிர்வாகத்திற்கு உகந்ேோக இல்லல என்று 

உச்ெ நீதிமன்றம் கூறியது.  

 AIFF இன் கட்டுப்பாட்லட உடனடியாக 

ஏற்கவும் மற்றும் AIFF இன் 

அரசியலலமப்பின் ஒப்புேலல 

தமற்பார்லவயிடவும் CoA க்கு 

அறிவுறுத்தியது 
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2022 ெர்வதேெ குத்துச்ெண்லட ெங்கத்தின் (IBA) 

சபண்கள் உலக குத்துச்ெண்லட ொம்பியன்ஷிப் 

(WWBC) 12வது பதிப்பு. 

 இந்ே நிகழ்வில் 73 நாடுகலளச் தெர்ந்ே 310 

குத்துச்ெண்லட வீரர்கள் பங்தகற்றனர். 

 உக்லரன் மீோன ரஷ்ய பலடசயடுப்பின் 

விலளவாக ேலட விதிக்கப்பட்ட பின்னர் 

சபலாரஷ்யன் மற்றும் ரஷ்ய குத்துச்ெண்லட 

வீரர்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்க 

அனுமதிக்கப்படவில்லல. 

2022 ஆசியக் தகாப்லபயின் பரபரப்பான பூல் ஏ 

ஆட்டத்தில் இந்தோதனசியாலவ 16-0 என்ற 

கைக்கில் இந்திய ஆண்கள் அணி இறுதிக் 

காலிறுதியில் 6 தகால்கள் அடித்து சவற்றி 

சபற்றது. 

 ஆசிய தகாப்லப சூப்பர் 4 சுற்றில் ஜப்பான், 

மதலசியா மற்றும் சேன் சகாரியாவுடன் 

இந்தியா இலைந்ேது.  

 இந்தியா ேகுதி சபற குலறந்ேபட்ெம் 15-0 

வித்தியாெத்தில் தபாட்டியில் சவற்றி சபற 

தவண்டும் மற்றும் இளம் அணி அழுத்ேத்தின் 

கீழ் செழித்ேது. 

அகில இந்திய கால்பந்து ெம்தமளனத்தின் (AIFF) 

விவகாரங்கலள தமற்பார்லவயிட மூன்று தபர் 

சகாண்ட நிர்வாகிகள் குழுலவ (CoA) உச்ெ 

நீதிமன்றம் (SC) இன்று நியமித்துள்ளது. 

 முன்னாள் உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதி ஏஆர் தடவ் 

ேலலலமயிலான தேசிய விலளயாட்டுக் 

குறியீடு மற்றும் மாதிரி 

வழிகாட்டுேல்களின்படி அேன் 

அரசியலலமப்லப ஏற்றுக்சகாண்டது. 

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் இந்தியாவில் 

ஆண்டுதோறும் நடத்ேப்படும் மிகப்சபரிய 

கிரிக்சகட் விலளயாட்டு நிகழ்வுகளில் 

ஒன்றாகும். ஐபிஎல் (இந்தியன் பிரீமியர் லீக்) 2007 

இல் BCCI குழுவால் நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் ேலலவராக லலித் 

தமாடி இருந்ோர்.  

 2007-2008 இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் 

சோடக்கப் பருவமாகும். 

 இந்ே ஆண்டு ஐபிஎல் 2022க்கான 

பிதளஆஃப்களுக்கான அணிகள் குஜராத் 

லடட்டன்ஸ், லக்தனா சூப்பர் சஜயண்ட்ஸ், 

ராஜஸ்ோன் ராயல்ஸ் மற்றும் ராயல் 

தெலஞ்ெர்ஸ் சபங்களூர். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், ஐபிஎல் 2022 இல் ஆரஞ்சு 

சோப்பிலயப் பற்றி விவாதித்தோம். தமலும் 

அறிய முழுக் கட்டுலரலயப் படியுங்கள். 

 ஆரஞ்சு சோப்பி 2008 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் 

முேல் சீெனில் சோடங்கப்பட்டது. 

 ஐபிஎல்லில் அதிக ரன் எடுத்ேவர்கள் அல்லது 

அதிக ரன்கள் எடுத்ேவர்களுக்கு ஆரஞ்சு 

சோப்பி வழங்கப்படுகிறது. 

 நிகழ்வில் ஒரு லடபிதரக்கர் இருந்ோல் 

மற்றும் இரண்டு தபட்ஸ்தமன்கள் ஒதர 

ஸ்தகார் செய்ோல், அதிக ஸ்ட்லரக் தரட் 

சகாண்ட தபட்ஸ்தமனுக்கு ஆரஞ்சு சோப்பி 

வழங்கப்படும். 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் ேலலவர் பேவியில் 

இருந்து நரிந்ேர் பத்ரா ராஜினாமா செய்துள்ளார். 

ஐஓஏ ேலலவர் பேவிக்கு மீண்டும் தபாட்டியிடப் 

தபாவதில்லல என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 ஐஓஏவின் ேலலவர் பேவிக்கு மீண்டும் 

தபாட்டியிடப் தபாவதில்லல என்றும் திரு 

பத்ரா குறிப்பிட்டார்.  

 அவர் ெர்வதேெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பின் 

ேலலவர் (FIH) 

ெர்வதேெ துப்பாக்கி சுடுேல் விலளயாட்டு 

கூட்டலமப்பு (ISSF) ஜூனியர் உலகக் தகாப்லப 

2022 சஜர்மனியில் உள்ள சுஹ்லில் 

நலடசபற்றது. 

 ISSF ஜூனியர் உலகக் தகாப்லப 2022 இல், 

இந்திய ஜூனியர் துப்பாக்கி சுடும் அணி 

ஒட்டுசமாத்ேமாக முேலிடத்லேப் பிடித்ேது. 

13 ேங்கம், 15 சவள்ளி, 5 சவண்கலம் என 

சமாத்ேம் 33 பேக்கங்கலள சவன்றனர். 

நான்கு ேங்கப் பேக்கங்களுடன் இத்ோலி 

இரண்டாவது இடத்லேப் பிடித்ேது. 

 ெர்வதேெ துப்பாக்கி சுடுேல் விலளயாட்டு 

கூட்டலமப்பு (ISSF) ஜூனியர் உலகக் 

தகாப்லப 2022 சஜர்மனியில் உள்ள சுஹ்லில் 

நலடசபற்றது. இந்திய அணிக்கு துப்பாக்கி 

சுடும் வீரர்களான மனு பாக்கர் மற்றும் ெவுரப் 

ெவுத்ரி ஆகிதயார் ேலலலம ோங்கினர். 
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தடாக்கிதயா சவண்கலப் பேக்கம் சவன்ற 

தலாவ்லினா தபார்தகாலஹன் ஐபிஏவின் 

ேடகளக் குழுத் ேலலவராகத் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார். 

 2022 மகளிர் உலக ொம்பியன்ஷிப் தேர்ேலில் 

இந்திய குத்துச்ெண்லட வீராங்கலனயும் 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் சவண்கலப் 

பேக்கம் சவன்றவருமான தலாவ்லினா 

தபார்தகாலஹன் அதிக வாக்குகலளப் 

சபற்றுள்ளோகவும், இேன் மூலம் குழுவின் 

ேலலவராகவும் வாக்களிக்கும் 

உறுப்பினராகவும் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டோக 

ெர்வதேெ குத்துச்ெண்லட ெங்கம் (ஐபிஏ) 

அறிவித்துள்ளது. IBA இன் விலளயாட்டு 

வீரர்கள் குழுவின் இயக்குநர்கள். 

 

Books and Authors News 
 

ரஷீத் கித்வாய் “லீடர்ஸ் , சபாலிட்டீசியன்ஸ், 

சிட்டிசென்ஸ் ” என்ற புத்ேகத்லே எழுதியுள்ளார். 

 இந்ே புத்ேகத்லே ஹாசெட் இந்தியா 

நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ளது. இந்ேப் 

புத்ேகத்தின் முன்னுலரலய நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினர் (தலாக்ெபா) ெசி ேரூர் 

எழுதியுள்ளார்.  

 தேஜி பச்ென், பூலன் தேவி, இந்திரா காந்தி, 

ராஜீவ் காந்தி, சஜயலலிோ, ஏபிதஜ அப்துல் 

கலாம் மற்றும் கருைாநிதி உள்ளிட்ட 50 

ஆளுலமகள் புத்ேகத்தில் 

இடம்சபற்றுள்ளனர்.  

இந்ேக் கட்டுலரயில், ஆசிய விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகள் 2022 பற்றி நீங்கள் சேரிந்துசகாள்ள 

அலனத்லேயும் தெர்த்துள்தளாம். 19வது ஆசிய 

விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

ஒத்திலவக்கப்படுவது பற்றி முழுக் 

கட்டுலரலயப் படிக்கவும். 

 ஆசிய விலளயாட்டுப் தபாட்டி 4 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நடத்ேப்படும் பல 

விலளயாட்டுப் தபாட்டியாகும். இது 

செப்டம்பர் 10 முேல் 25, 2022 வலர 

சகாண்டாடப்பட தவண்டும், ஆனால் 

உலகளாவிய சோற்றுதநாய் காரைமாக 

நிகழ்வு ஒத்திலவக்கப்பட்டது. 

 இந்ே ஆண்டு 19வது ஆசிய விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளில் ESports நிகழ்வுகளும் 

தெர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 இந்ேக் கட்டுலரயில், ஐபிஎல் அட்டவலை 

2022 தபாட்டித் தேதிகள் மற்றும் தபாட்டிகள், 

அணிகள் பற்றிய விரிவான ேகவல்கலளப் 

பகிர்ந்துள்தளாம். 

 ஐபிஎல் 2022 அல்லது ஐபிஎல் (இந்தியன் 

பிரீமியர் லீக்) 15 மார்ச் 26, 2022 முேல் 

சோடங்கி 29 தம 2022 வலர நீடிக்கும். கடந்ே 

இரண்டு ஆண்டுகளாக ஐபிஎல் அோவது 

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தகாவிட்-19 

காரைமாக ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸில் 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸில் விலளயாடியது. 

பிஷரசிலின் காக்சிைாஸ் ஷைா சுல் ெகரில் 

ெலைநபற்று வரும் 24வது காது ஷகைாஷதார் 

ஒலிம்பிக் ஷபாட்டியில் அபினவ் ஷதஷ்வால் 

துப்பாக்கிச் சுடுதல் ஷபாட்டியில் இந்திைாவுக்கு 

இரண்ைாவது தங்கப் பதக்கத்லத நவன்று 

நகாடுத்துள்ைார். 

 அபினவ் 60-ஷாட் ேகுதிச் சுற்றில் 600-க்கு 575 

மதிப்சபண்களுடன் இரண்டாவது 

இடத்லேப் பிடித்ே பிறகு முேல் எட்டு 

இறுதிச் சுற்றில் நுலழந்ோர். 

 கிம் கிஹிதயானுடன் அவர் புள்ளிகளிலும் 

ெமமாக இருந்ோர், ஆனால் சகாரியர் 10 இன் 

இன்னர்ஸ் கைக்கில் முேலிடம் பிடித்ோர்.  

இந்ே கட்டுலரயில், மியாமி சடன்னிஸ் தபாட்டி 

2022 பற்றிய அலனத்து ேகவல்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 மியாமி சடன்னிஸ் தபாட்டியானது 1960 

களில் சிறந்ே சடன்னிஸ் வீரர்களான ஜாக் 

கிராமர், ஃபிராங்க் செட்க்தமன், பாஞ்தொ 

தகான்ொலஸ், பாஞ்தொ செகுரா மற்றும் புட்ச் 

புச்தொல்ஸ் ஆகிதயார் தவகன் 

நிலலயங்களில் நாடு முழுவதும் 

சுற்றுப்பயைம் செய்து, அரங்கங்கள் மற்றும் 

கண்காட்சி லமோனங்களில் சடன்னிஸ் 

விலளயாடும் ஆரம்ப தயாெலனயாக 

இருந்ேது. 
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IBA ைகளிர் உலக குத்துச்சண்லை 

சாம்பிைன்ஷிப்பின் 12வது பதிப்பு துருக்கியின் 

இஸ்தான்புல்லில் நதாைங்கிைது. 

 இந்ே நிகழ்வில், இந்ே ஆண்டு நிகழ்வில் 93 

நாடுகலளச் தெர்ந்ே 400 க்கும் தமற்பட்ட 

குத்துச்ெண்லட வீரர்கள் பங்தகற்க உள்ளனர், 

இது மதிப்புமிக்க நிகழ்வின் 20 வது ஆண்டு 

நிலறலவக் குறிக்கிறது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், ஐபிஎல் அட்டவலை 2022 

தபாட்டித் தேதிகள் மற்றும் தபாட்டிகள், 

அணிகள் பற்றிய விரிவான ேகவல்கலளப் 

பகிர்ந்துள்தளாம். 

 ஆனால் ஐபிஎல் 2022 இந்தியாவில் 

விலளயாட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் 

15 இல், ஐபிஎல் அல்லது இந்தியன் பிரீமியர் 

லீக் ரசிகர்களுக்கு சபருங்களிப்புலடயோக 

இருக்கும் 10 அணிகள் இருக்கும்.  

 முேல் ஐபிஎல் 15வது தபாட்டி சென்லன 

சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சகால்கத்ோ லநட் 

லரடர்ஸ் அணிகளுக்கு இலடதய 

சென்லனயில் உள்ள எம்.ஏ.சிேம்பரம் 

லமோனத்தில் நலடசபற்றது. 

இந்திய வில்வித்லே வீரர்கள் ஈராக்கின் 

சுலலமானியாவில் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 

ஆசியக் தகாப்லப 2 ஆம் கட்டப் பிரச்ொரத்லே 

சவற்றிகரமாக முடித்ேனர். 

 பிரேதமஷ் ஃபுதக, ரிஷப் யாேவ், ஜாவ்கர் 

ெமாோனன் அடங்கிய ஆண்கள் அணி 

இந்தியாவுக்கு இரண்டாவது ேங்கம் 

சவன்றுள்ளது. ஆசியா வில்வித்லே 

தகாப்லபயில் பிரத்தமஷ் ஃபுதக மற்றும் 

பர்னீத் கவுரின் கலலவயான தஜாடி 

மூன்றாவது ேங்கப் பேக்கத்லே சவன்றது. 
 

 

 அதிகம் விற்பலனயாகும் எழுத்ோளர் ப்ரீத்தி 

சஷனாய், கர்நாடகாவின் ெக்தலஷ்பூரில் 

உள்ள ஒரு காபி எஸ்தடட்டில் நடக்கும் 

கலேயான “எ பிதளஸ் கால்டு தஹாம்” என்ற 

புதிய நாவலல சவளியிட உள்ளார். 

 புதிய நாவல் ரகசியங்கள், குடும்பம் மற்றும் 

உங்கலளக் கண்டுபிடிப்பது பற்றியது 

 இவரது பலடப்புகள் பல இந்திய 

சமாழிகளிலும் துருக்கியிலும் 

சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

ரஸ்கின் பாண்ட் எழுதிய "லிென் டு யுவர் ஹார்ட்: 

தி லண்டன் அட்சவன்ச்ெர்" என்ற புதிய புத்ேகம் 

சபன்குயின் தரண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா (PRHI) 

ஆல் சவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் புகழ்சபற்ற குழந்லேகள் 

புத்ேக ஆசிரியரான ரஸ்கின் பாண்ட், 

கசெௌலியில் (இமாச்ெலப் பிரதேெம்) பிறந்து 

ஜாம்நகர் (குஜராத்), தடராடூன் 

(உத்ேரகாண்ட்), புது தில்லி மற்றும் 

சிம்லாவில் (ஹிமாச்ெலப் பிரதேெம்) 

வளர்ந்ோர். 

 

Ranks and Reports News 
 

நகர்ப்புறங்களில் 15 வயதுக்கு 

தமற்பட்டவர்களுக்கான தவலலயின்லம 

விகிேம் 10.3% லிருந்து 8.7% ஆக 

குலறந்துள்ளோக தேசிய புள்ளியியல் 

அலுவலகம் (NSO) ேரவுகள் 

சவளிப்படுத்தியுள்ளன. 

 நகர்ப்புறங்களில் 15 வயது மற்றும் அேற்கு 

தமற்பட்ட வயதுலடயவர்களுக்கான 

தவலல மக்கள்சோலக விகிேம் 2021 

அக்தடாபர்-டிெம்பர் மாேங்களில் 43.2% ஆக 

இருந்ேது, இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 

இதே காலகட்டத்தில் 42.4% ஆக இருந்ேது. 

2021 ஜூலல-செப்டம்பரில் இது 42.3% ஆக 

இருந்ேது. 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஃதபார்ப்ஸ் 

பத்திரிலகயின் அதிக ெம்பளம் வாங்கும் 

விலளயாட்டு வீரர்கள் பட்டியலில் 

லிதயானல் சமஸ்ஸி 130 மில்லியன் டாலர் 

வருமானத்துடன் முேலிடத்தில் உள்ளார். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/13725/tnpsc-group-4-and-vao-online-live-classes-in-tamil-by-adda247
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 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஃதபார்ப்ஸ் 

பத்திரிலகயின் அதிக ெம்பளம் வாங்கும் 

விலளயாட்டு வீரர்கள் பட்டியலில் 

லிதயானல் சமஸ்ஸி 130 மில்லியன் டாலர் 

வருமானத்துடன் முேலிடத்தில் உள்ளார். 

 ஆகஸ்ட் 2021 இல் சமஸ்ஸி 

பார்சிதலானாவில் இருந்து பாரிஸ் செயின்ட்-

சஜர்லமனுக்கு மாறினார், அதே மாேத்தில் 

கிறிஸ்டியாதனா சரானால்தடா 

ஜுசவன்டஸில் இருந்து மான்செஸ்டர் 

யுலனசடட்டில் மீண்டும் இலைந்ோர்.  

 பரிசுத் சோலக, ெம்பளம் மற்றும் தபானஸ் 

மற்றும் ஸ்பான்ெர்ஷிப் ஒப்பந்ேங்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் ஃதபார்ப்ஸ் 

மதிப்பீடுகலளக் கைக்கிடுகிறது. 

பிரேமரின் EAC ேலலவர் டாக்டர் பிதபக் 

சடப்ராய், இந்தியாவில் ெமத்துவமின்லம நிலல 

அறிக்லகலயத் சோடங்கினார். சுகாோரம், கல்வி, 

குடும்பம் மற்றும் சோழிலாளர் ெந்லே ஆகிய 

துலறகளில் ெமத்துவமின்லம. 

 தபாட்டித்ேன்லமக்கான நிறுவனம் இந்ே 

ஆராய்ச்சிலய எழுதியது, இது இந்தியாவில் 

ெமத்துவமின்லமயின் நிலல மற்றும் வலக 

பற்றிய விரிவான ஆய்லவ வழங்குகிறது. 

 இந்ே ஆய்வு சுகாோரம், கல்வி, வீட்டுப் 

பண்புகள் மற்றும் சோழிலாளர் ெந்லேத் 

துலறகளில் உள்ள ெமத்துவமின்லம பற்றிய 

ேரவுகலள ஒருங்கிலைக்கிறது. 

உச்ெ நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கருைா நண்டி, 

சோழில் அதிபர் சகளேம் அோனி மற்றும் 

பிரபல காஷ்மீரி மனிே உரிலம ஆர்வலர் குர்ரம் 

பர்தவஸ் ஆகிதயார் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 

உலகின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க 100 

நபர்களின் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ளனர். 

 பட்டியல் ஆறு வலககளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: சின்னங்கள், 

முன்தனாடிகள், லடட்டன்ஸ், கலலஞர்கள், 

ேலலவர்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்கள். 

 அோனி லடட்டன்ஸ் பிரிவின் கீழ் 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது 

இந்திய விமானப்பலட (IAF) சமாத்ே தபார் 

வலிலமயின் அடிப்பலடயில் உலக விமான 

ெக்தி குறியீட்டில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்ே அறிக்லக இந்திய விமானப்பலடலய 

(IAF) சீன விமானப்பலட அடிப்பலடயிலான 

ஆயுேப் பலடகள் (PLAAF), ஜப்பான் வான் 

சுய-பாதுகாப்பு ெக்தி (JASDF), இஸ்தரலிய 

விமானப்பலட அடிப்பலடயிலான ஆயுேப் 

பலடகள் மற்றும் பிசரஞ்சு வான் மற்றும் 

விண்சவளி ெக்தி ஆகியவற்றிற்கு தமலாக 

லவத்துள்ளது. 

 இந்திய விமானப்பலட (IAF) ேற்தபாது 1,645 

சமாத்ே விமானங்கலள அேன் செயலில் 

உள்ள விமானப் பட்டியலில் சகாண்டுள்ளது 

என்று அறிக்லக கூறுகிறது 

2021 பதிப்பிற்கான தேசிய ொேலன ஆய்வு (NAS) 

அறிக்லக சவளியிடப்பட்டுள்ளது 

 AS2021: உலகின் மிகப்சபரிய ஆய்வுகளில் 

ஒன்று,ஷதசிை சாதலன ஆய்வு (NAS) 2021 

12.11.2021 அன்று ொடு முழுவதும் 

ெைத்தப்பட்ைது,கற்றல் இலைநவளிகலைக் 

கண்ைறிந்து சரிநசய்தல் ெைவடிக்லககலை 

எடுக்க ஷவண்டும். 

 தேசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான 

NAS 2021 அறிக்லக அட்லடகள் 

அதிகாரப்பூர்வ இலையேளமான “nas.gov.in” 

இல் கிலடக்கப்சபற்றுள்ளன. 

உலகப் சபாருளாோர மன்றத்தின் (WEF) அேன் 

பயைம் மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் குறியீடு 2021 

இல் 4.1 மதிப்சபண்ணுடன் இந்தியாலவ 54 வது 

இடத்லேப் பிடித்ேது (2019 இல் 46 வது இடத்தில் 

இருந்து கீதழ). 

 உலக ேரவரிலெயில் ஜப்பான் 

முேலிடத்லேயும் (1) கலடசி இடத்லேயும் 

(117) ொட் நாடு ஆக்கிரமித்துள்ளது. 

பல்லுயிர் சபருக்கத்தின் விரிவான 

பதிதவட்லடத் ேயாரித்ே நாட்டிதலதய முேல் 

சமட்தரா நகரமாக சகால்கத்ோ உள்ளது. 

சகால்கத்ோ மாநகராட்சி மக்கள் பல்லுயிர் 

பதிதவட்லட சவளியிட்டது. 

 மாநில பல்லுயிர் வாரியத்தின் 

தமற்பார்லவயின் கீழ் மற்றும் ேன்னார்வ 

சோண்டு நிறுவனங்களின் உேவியுடன் 

குடிலம அலமப்பின் பல்லுயிர் 

தமலாண்லமக் குழுவால் (பிஎம்சி) ஆவைம் 

ேயாரிக்கப்படுகிறது.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
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 ெண்டிகர் மற்றும் இந்தூர் ஆகியலவ 

ஆவைத்லேத் ேயாரித்ே மற்ற முக்கிய 

நகரங்கள். 

அவர் ஐக்கிய நாடுகளின் ஐபிசிசி வரவிருக்கும் 

சநருக்கடி பற்றி ஒரு எச்ெரிக்லகலய 

சவளியிட்டுள்ளார்: காலநிலல மாற்றம் 

மனிேகுலத்திற்கு சிவப்பு குறியீட்லடத் 

தூண்டியுள்ளது, உடனடியாக நடவடிக்லக 

தேலவப்படுகிறது. 

 இந்ே இக்கட்டான நிலல உைவு 

அலமப்புகளுடன் பிரிக்கமுடியாே வலகயில் 

இலைக்கப்பட்டுள்ளது. பருவநிலல 

மாற்றம் ஏற்கனதவ விவொய உற்பத்திலயக் 

குலறக்கத் சோடங்கியுள்ளது மற்றும் பல 

நாடுகளில், குறிப்பாக ஏலழ உலகில் 

விநிதயாகச் ெங்கிலிகலள சீர்குலலக்கத் 

சோடங்கியுள்ளது. 

 வாழ்வாோரங்களில் அழுத்ேத்லே 

ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் பசி மற்றும் 

ஊட்டச்ெத்து குலறபாட்லட கணிெமாக 

அதிகரிக்கும் அச்சுறுத்ேலல ஏற்படுத்துகிறது, 

ேழுவல் முயற்சிகள் முக்கியமானலவ. 

 

Awards News 
 

இந்ேக் கட்டுலரயில் பாரே ரத்னா விருது 

சபற்றவர்களின் பட்டியலல வழங்கியுள்தளாம். 

பாரே ரத்னா விருது பற்றிய முக்கியமான 

உண்லமகலளயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். தமலும் அறிய 

முழு கட்டுலரலயப் படியுங்கள். 

 ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்ெமாக 3 தபருக்கு 

பாரே ரத்னா விருது வழங்கப்படுகிறது. பாரே 

ரத்னா விருது இந்திய ஜனாதிபதியால் 

வழங்கப்படுகிறது.  

 முேல் பாரே ரத்னா விருது அரசியல்வாதி 

சி.ராஜதகாபாலாச்ொரி, ேத்துவஞானி 

ெர்வபள்ளி ராோகிருஷ்ைன் மற்றும் 

விஞ்ஞானி சி.வி. ராமன் ஆகிதயாருக்கு 1954 

ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. இந்ே விருது 

மரைத்திற்குப் பிந்லேயது. இது வலர 16 

தபருக்கு மரைத்திற்குப் பின் பாரே ரத்னா 

வழங்கப்படுகிறது. 

தூர்ேர்ஷன் ேனது செல்லப்பிராணி பராமரிப்பு 

‘சபஸ்ட் ஃபிரண்ட் ஃபார் எவர்’ 

அடிப்பலடயிலான டிவி சோடருக்கான சிறந்ே 

ஆழமான இந்தி சோடருக்கான ENBA விருலே 

2021 சவன்றுள்ளது. 

  இந்நிகழ்ச்சியில் ஒருவர் ேனது 

செல்லப்பிராணிகளுடன் 

வளர்த்துக்சகாள்ளும் ேனித்துவமான 

உறலவயும், செல்லப்பிராணிகள் நவீன கால 

மன அழுத்ேத்லே எப்படி எடுத்துக்சகாள்வது 

மட்டுமின்றி உயிலரக் காப்பாற்றுகின்றன 

என்பலேயும் விளக்கும் கலேகலளயும் 

சகாண்டுள்ளது. 

தமற்கு வங்க முேல்வர் மம்ோ பானர்ஜி ேனது 

"ஓயாே இலக்கிய ஆர்வத்திற்காக" பங்களா 

அகாடமி விருலேப் சபற்றார். 

 ரவீந்திரநாத் ோகூரின் பிறந்ேநாலளசயாட்டி 

அரசின் ேகவல் மற்றும் கலாச்ொரத் துலற 

ஏற்பாடு செய்திருந்ே “ரவி பிராைம்” 

விழாவில் பானர்ஜிக்கு விருது 

வழங்கப்பட்டது. பங்களா அகாடமி 

இலக்கியம் மற்றும் ெமூகத்தின் பிற 

துலறகளின் முன்தனற்றத்திற்காக அயராது 

பாடுபடுபவர்களுக்கு சவகுமதி அளிக்க 

முடிவு செய்துள்ளது. 

பத்திரிலக, புத்ேகங்கள், நாடகம் மற்றும் இலெ 

ஆகியவற்றில் 106வது வகுப்பு புலிட்ெர் பரிசு 2022 

சவற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். 

 இது 1917 ஆம் ஆண்டு தஜாெப் புலிட்ெரின் 

விருப்பப்படி நிறுவப்பட்டது, அவர் 

செய்தித்ோள் சவளியீட்டாளராக ேனது 

செல்வத்லே ஈட்டினார், தமலும் இது 

சகாலம்பியா பல்கலலக்கழகத்ோல் 

நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

எழுத்ோளரும் பத்திரிலகயாளருமான சவஸ்லி 

தமார்கன் ேனது இராணுவ மற்றும் உளவுத்துலற 

எழுத்துக்காக வில்லியம் இ. தகால்பி விருலே 

2022 சவன்றுள்ளார். 

 தகால்பி விருது, முன்னாள் தூதுவர் மற்றும் 

சிஐஏ இயக்குனரான வில்லியம் ஈ. 

தகால்பிக்கு சபயரிடப்பட்ட $5,000 பரிசு, 

"இராணுவ வரலாறு, உளவுத்துலற 

நடவடிக்லககள் அல்லது ெர்வதேெ 

விவகாரங்கலளப் புரிந்துசகாள்வதில் சபரும் 

பங்களிப்பிற்காக வழங்கப்படுகிறது. 
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இக்கட்டுலரயில் காந்தி அலமதிப் பரிசு பற்றி 

எடுத்துக்காட்டியுள்தளாம். 

 காந்தி அலமதிப் பரிசு என்பது அகிம்லெ 

மற்றும் காந்திய முலறகள் மூலம் 

சபாருளாோர வளர்ச்சி, ெமூக வளர்ச்சி 

மற்றும் அரசியல் மாற்றம் ஆகியவற்றில் 

ெமூகத்திற்கு அவர்களின் பங்களிப்புக்காக 

குழுக்கள், அலமப்புகள், நிறுவனங்கள் 

அல்லது ேனிநபர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

இந்ே வார்த்லேயில் 1 தகாடி ரூபாய் சராக்கம் 

உள்ளது, இது உலகின் எந்ே நாையத்திலும் 

மாற்றக்கூடியது, ஒரு ேகடு மற்றும் 

தமற்தகாள். 

கம்மின்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் என்ஜின்கள் 

மற்றும் கூறுகள் வணிகப் பிரிவுத் ேலலவர் 

அஞ்ெலி பாண்தட சபங்களூரில் நடந்ே CII 

EXCON 2022 இல் உறுதியான ேலலவர் விருது 

சபற்றுள்ளார். 

 கம்மின்ஸ் பன்முகத்ேன்லம, ெமபங்கு 

மற்றும் உள்ளடக்கத்லே (DE&I) ஒரு தபாட்டி 

நன்லமயாகக் கருதுகிறார், எனதவ இது ஒரு 

வணிக இன்றியலமயாேது. 

இந்தியாவின் ஒரு மில்லியன் சபண்கள் 

அங்கீகாரம் சபற்ற ெமூக நல ஆர்வலர்கள் (ASHA) 

பணியாளர்கள், உலக சுகாோர அலமப்பின் 

(WHO) இயக்குநர் சஜனரலின் உலகளாவிய 

சுகாோரத் ேலலவர்கள் விருது 2022 உடன் 

சகௌரவிக்கப்பட்டனர். 

 WHO லடரக்டர் சஜனரலின் குதளாபல் 

சஹல்த் லீடர்ஸ் விருதுகளின் 6 விருது 

சபற்றவர்கலள WHO இயக்குநர் சஜனரல் 

டாக்டர் சடட்தராஸ் அோதனாம் 

சகப்தரயஸ் அறிவித்ோர். 

 WHO லடரக்டர் சஜனரலின் குதளாபல் 

சஹல்த் லீடர்ஸ் விருதுகளுக்கான விருது 

சபற்றவர்கள் லடரக்டர் சஜனரலால் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டனர். 

மியூசிக் அகாடமி 2020, 2021 மற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கான ெங்கீே கலாநிதி விருது 

சவன்றவர்கலள அறிவித்துள்ளது. 

 தகாவிட்-19 சோற்றுதநாய் காரைமாக கடந்ே 

இரண்டு ஆண்டுகளாக உடல் விழாலவ 

நடத்ே முடியவில்லல.  

 டிெம்பர் 15, 2022 அன்று 96-வது ஆண்டு 

மாநாடு மற்றும் கச்தெரிகலளத் சோடங்கி 

லவக்கும் தபாது, முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், 

மியூசிக் அகாடமியின் ேலலவர் என்.முரளி 

விருதுகலள வழங்குகிறார். 

ICAR-மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் இயக்குனர் ஏ 

தகாபாலகிருஷ்ைன் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வாஸ்விக் (விவித்லக்சி ஆடிதயாகிக் ெம்தஷாேன் 

விகாஸ் தகந்திரா) சோழில்துலற ஆராய்ச்சி 

விருலே சவன்றுள்ளார். 

 1.51 லட்ெம் சராக்கப் பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் 

ொன்றிேலழக் சகாண்ட இந்ே விருது, மீன் 

மரபியல் சோடர்பான ஆராய்ச்சிப் 

பணிகளுக்கு அவர் ஆற்றிய குறிப்பிடத்ேக்க 

பங்களிப்லப அங்கீகரிக்கும் வலகயில் 

அலமந்துள்ளது.  

 மீன் மரபியல் சோடர்பான ஆராய்ச்சி 

பணிகள் வணிக ரீதியாக முக்கியமான 

மற்றும் அழிந்து வரும் பல உயிரினங்கலளப் 

பாதுகாப்பேற்குப் சபாருத்ேமானலவ. 

இந்திய எழுத்ோளர் கீோஞ்ெலி ஸ்ரீ மற்றும் 

அசமரிக்க சமாழிசபயர்ப்பாளர் சடய்சி 

ராக்சவல் ஆகிதயார் "தடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்" 

க்கான ெர்வதேெ புக்கர் பரிலெ சவன்றனர். 

 முேலில் இந்தியில் எழுேப்பட்டது, இது 

உலசகங்கிலும் இருந்து ஆங்கிலத்தில் 

சமாழிசபயர்க்கப்பட்ட புலனகலேகலள 

அங்கீகரிக்கும் உயர்மட்ட விருலே சவன்ற 

எந்ே இந்திய சமாழியிலும் முேல் 

புத்ேகமாகும்.  

 50,000 பவுண்டுகள் ($63,000) பரிசுத் சோலக 

புது தில்லிலயச் தெர்ந்ே ஸ்ரீ மற்றும் 

சவர்மாண்டில் வசிக்கும் ராக்சவல் 

இலடதய பிரிக்கப்படும். 

 

Important Days News 
 

உலக சிரிப்பு தினம் 2022 தம 1 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 தயாகா இயக்கத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் மேன் 

கட்டாரியா, அந்ே இயக்கத்தின் மூலம் ஒரு 

தகாட்பாட்லட முன்னிலலப்படுத்தியதபாது, 

உலக சிரிப்பு தினம் முேன்முேலில் 

மும்லபயில் 1998 இல் சகாண்டாடப்பட்டது. 

முக அலெவுகள் ஒரு நபரின் மன நிலலலய 

பிரதிபலிக்கும் என்று அவர் அனுமானித்ோர்.  
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 அேனால், சமதுவாகவும், படிப்படியாகவும், 

காலலயில் பூங்காக்களும் வயல்களும் 

சிரிப்பின் கர்ஜலனயால் நிரம்பத் 

சோடங்கின. சிரிப்பு தயாகாவின் 

வருலகயுடன், உலக சிரிப்பு தினம் 

இப்படித்ோன் பிறந்ேது. 

உலக டுனா தினம் 2022 தம 2 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 கடந்ே சில ஆண்டுகளில், அதிகப்படியான 

மீன்பிடித்ேல் மற்றும் ெட்டவிதராே 

மீன்பிடித்ேல் காரைமாக டுனா மீன்களின் 

எண்ணிக்லக 97 ெேவீேத்திற்கும் அதிகமாக 

குலறந்துள்ளது. எனதவ, டுனாலவ 

அழிந்துவிடாமல் காப்பாற்ற, ஐநா சிறப்பு 

தினத்லே அறிவித்து, டுனாலவப் பாதுகாக்க 

மக்களுக்கு தவண்டுதகாள் விடுத்துள்ளது. 

உலக ஆஸ்துமா தினம் தம 3 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 ஆஸ்துமா, சுவாெக் குழாயின் நாள்பட்ட 

அழற்சி தநாயானது. 

 உலகளவில் 300 மில்லியன் மக்கலள 

பாதிக்கிறது மற்றும் இந்தியாவில் மட்டும் 15 

மில்லியன் ஆஸ்துமா தநாயாளிகள் உள்ளனர். 

உலக பத்திரிலக சுேந்திர தினம் 2022 தம 3 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 1993 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச் 

ெலப தம 3 ஆம் தேதிலய உலக சுேந்திர 

பத்திரிலக தினமாக அறிவித்ேது. 

யுசனஸ்தகாவின் இருபத்தி ஆறாவது சபாது 

மாநாட்டு அமர்வில் 1991 இல் செய்யப்பட்ட 

பரிந்துலரயின் பின்னர் இந்ே அறிவிப்பு 

வந்ேது. 
 

 இந்ே பிரகடனம் 1991 விண்ட்தஹாக் 

பிரகடனத்தின் விலளவாக வந்ேது, இது தம 3 

ஆம் தேதி முடிவலடந்ே யுசனஸ்தகா 

நடத்திய கருத்ேரங்கில் பத்திரிலக சுேந்திரம் 

பற்றி ஆப்பிரிக்க பத்திரிலகயாளர்களால் 

ேயாரிக்கப்பட்டது. 

பணியின் தபாது உயிரிழந்ே தீயலைப்பு 

வீரர்களுக்கு மரியாலே செலுத்தும் வலகயில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 4 ஆம் தேதி ெர்வதேெ 

தீயலைப்பு வீரர்கள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 பணியின் தபாது உயிரிழந்ே தீயலைப்பு 

வீரர்களுக்கு மரியாலே செலுத்தும் வலகயில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 4 ஆம் தேதி 

ெர்வதேெ தீயலைப்பு வீரர்கள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே நாளின் சின்னம் சிவப்பு மற்றும் நீலம். 

வண்ைங்கள் சநருப்புக்கு சிவப்பு மற்றும் 

ேண்ணீருக்கு நீலம் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கிறது, இது சபரும்பாலும் அவெரகால 

தெலவகளுக்குப் பயன்படுத்ேப்படுகிறது. 

தம 5 தேதியானது 2009 ஆம் ஆண்டு 

தபார்த்துகீசியம் தபசும் நாடுகளின் ெமூகத்ோல் 

(CPLP) அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டது - இது 

யுசனஸ்தகாவுடன் உத்திதயாகபூர்வ 

கூட்டாண்லமயில் உள்ள ஒரு 

அரசுகளுக்கிலடதயயான அலமப்பாகும். 

 தபார்த்துகீசிய சமாழி உலகின் மிகவும் 

பரவலான சமாழிகளில் ஒன்றாகும், 265 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான தபச்ொளர்கள் 

அலனத்து கண்டங்களிலும் பரவியுள்ளனர். 

 ஆனால் இது சேற்கு அலரக்தகாளத்தில் 

மிகவும் பரவலாக தபெப்படும் 

சமாழியாகும். தபார்த்துகீசியம் இன்றும், 

ெர்வதேெ ேகவல்சோடர்புக்கான முக்கிய 

சமாழியாகவும், வலுவான புவியியல் 

திட்டத்துடன் கூடிய சமாழியாகவும் உள்ளது. 

நிலக்கரி சுரங்கத் சோழிலாளர்கலள 

கவுரவிக்கும் வலகயில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 

4ஆம் தேதி நிலக்கரி சுரங்கத் சோழிலாளர்கள் 

தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ேச் ெட்டம் சுரங்கத் சோழிலாளர்களுக்கு 

குலறந்ேபட்ெ ஊதியம், கூடுேல் 

தநரத்திற்கான கூடுேல் ஊதியம், தவலல 

தநரம், சபண்களுக்கான தவலல, விடுப்பு, 

இழப்பீடுகள் மற்றும் ெட்டங்கலள மீறும் 

உரிலமயாளர்களுக்கு ேண்டலனகலள 

வழங்குகிறது. 

 விதிமீறல்கலள முன்னிலலப்படுத்ே நிலக்கரி 

சுரங்கங்களில் பாதுகாப்புக்கான 

நிலலக்குழுவால் வருடத்திற்கு பலமுலற 

கூட்டங்கள் நடத்ேப்படுகின்றன. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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உலக லக சுகாோர தினம் (WHHD) 

ஆண்டுதோறும் தம 5 ஆம் தேதி உலகம் 

முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு, WHO இந்ே நாலளக் குறிக்கும் 

கருப்சபாருளுடன் - பாதுகாப்பிற்காக 

ஒன்றுபடுங்கள்: உங்கள் லககலள சுத்ேம் 

செய்யுங்கள். 

 எல்லா இடங்களிலும் உயர்ேர பாதுகாப்பான 

பராமரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் ெரியான 

ேயாரிப்புகளுடன் ெரியான தநரத்தில் ேங்கள் 

லககலள சுத்ேம் செய்ய மக்கலள 

ஊக்குவிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.  

'இன்டர்தநஷனல் தநா டயட் தட 2022' தம 6 

அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 உடல் பருமன், உடல் எலட அதிகரிப்பு, 

பலவீனம், சோப்லப சகாழுப்பு தபான்ற 

பிரச்ெலனகலள மறந்து, மக்கள் இந்ே நாளில் 

ேங்கள் அன்லப சவளிப்படுத்துகிறார்கள். 

 1992 ஆம் ஆண்டில், இங்கிலாந்தில் முேல் 

முலறயாக பிரிட்டிஷ் சபண்மணி தமரி 

எவன்ைால் ெர்வதேெ உைவுக் கட்டுப்பாடு 

தினம் சகாண்டாடப்பட்டது. தமரியின் 

தநாக்கம், அவர்கள் தோற்றமளித்ேபடி 

ேங்கலள ஏற்றுக்சகாள்ள தவண்டும் என்று 

மக்கலள நம்ப லவப்போகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 10 தம 2022 அன்று 

அர்கானியாவின் இரண்டாவது ெர்வதேெ 

தினத்லே அனுெரித்ேது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 10 தம 2022 அன்று 

அர்கானியாவின் இரண்டாவது ெர்வதேெ 

தினத்லே அனுெரித்ேது. இந்ே 

சகாண்டாட்டம் சமாராக்தகா 

இராச்சியத்தின் முயற்சிகளுக்கு மகுடம் 

சூட்டுகிறது, ஆர்கன் மரத்லே மனிேகுலத்தின் 

அருவமான கலாச்ொர பாரம்பரியமாகவும், 

சநகிழக்கூடிய மற்றும் நிலலயான 

வளர்ச்சியின் மூோலேயர் மூலமாகவும் 

தமம்படுத்துகிறது. 

உலக ேலசீமியா தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 

8 அன்று ேலசீமியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கலள 

நிலனவுகூரும் வலகயிலும், தநாயுடன் வாழ 

தபாராடுபவர்கலள ஊக்குவிக்கும் வலகயிலும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு உலக ேலசீமியா தினத்தின் 

கருப்சபாருள், ‘அறிதவாடு 

இருங்கள்.பகிர்ந்து சகாள்ளுங்கள்.கவனிப்பு: 

ேலசீமியா அறிலவ தமம்படுத்ே உலகளாவிய 

ெமூகத்துடன் இலைந்து பணியாற்றுேல்.’ 

அன்லனயர் தினம் 2022, இந்ே ஆண்டு தம 8 ஆம் 

தேதி சகாண்டாடப்படும். இந்ே கட்டுலரயில், 

அன்லனயர் தினத்தின் வரலாறு மற்றும் 

சகாண்டாட்டத்லே நாங்கள் தெர்த்துள்தளாம். 

 1914 ஆம் ஆண்டு உட்தரா வில்ென் பத்திரிலக 

அன்லனயர் தினத்லே தேசிய விடுமுலறயாக 

அறிவித்ோர்.  

 இது பல ஆண்டுகளாக சோடர்ந்ேது, சில 

காலத்திற்குப் பிறகு, அம்மாவாக நடித்ே 

பாட்டி மற்றும் அத்லே தபான்ற 

மற்றவர்கலள மக்கள் தெர்க்கத் சோடங்கினர். 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 10 தம 2022 அன்று 

அர்கானியாவின் இரண்டாவது ெர்வதேெ 

தினத்லே அனுெரித்ேது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 10 தம 2022 அன்று 

அர்கானியாவின் இரண்டாவது ெர்வதேெ 

தினத்லே அனுெரித்ேது. இந்ே 

சகாண்டாட்டம் சமாராக்தகா 

இராச்சியத்தின் முயற்சிகளுக்கு மகுடம் 

சூட்டுகிறது, ஆர்கன் மரத்லே மனிேகுலத்தின் 

அருவமான கலாச்ொர பாரம்பரியமாகவும், 

சநகிழக்கூடிய மற்றும் நிலலயான 

வளர்ச்சியின் மூோலேயர் மூலமாகவும் 

தமம்படுத்துகிறது. 

 ரஷ்யாவின் சவற்றி நாள் என்பது 1945 ஆம் 

ஆண்டு நாஜி சஜர்மனிக்கு எதிரான 

சவற்றியின் நிலனவாக உள்ளது. 

 ரஷ்யாவின் சவற்றி நாள் என்பது 1945 ஆம் 

ஆண்டு நாஜி சஜர்மனிக்கு எதிரான 

சவற்றியின் நிலனவாக உள்ளது. தம 8, 1945 

அன்று மாலல ோமேமாக 

ெரைலடவேற்கான சஜர்மன் கருவியில் 

லகசயழுத்திட்டலேத் சோடர்ந்து. 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | May 2022 

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

 ெர்வதேெ நவ்ரூஸ் தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் மார்ச் 21 அன்று உலகளவில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 ஆப்கானிஸ்ோன், அஜர்லபஜான், 

அல்தபனியா, மாசிதடானியாவின் முன்னாள் 

யூதகாஸ்லாவிய குடியரசு, ஈரான் 

(இஸ்லாமிய குடியரசு), இந்தியா, 

கஜகஸ்ோன், கிர்கிஸ்ோன், ேஜிகிஸ்ோன், 

துருக்கி மற்றும் துர்க்சமனிஸ்ோன் ஆகிய 

உறுப்பு நாடுகள் "நவ்ருஸ் ெர்வதேெ தினம்" 

என்ற ேலலப்பில் ஒரு வலரவு தீர்மானத்லே 

ேயாரித்து அறிமுகப்படுத்தின.  

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் சபாதுச் ெலபயின் 

64 வது அமர்வு அேன் பரிசீலலன மற்றும் 

ஏற்றுக்சகாள்ளல். 

தேசிய சோழில்நுட்ப தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் தம 11 அன்று நாடு முழுவதும் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. தேசிய சோழில்நுட்ப 

தினம் இந்தியாவில் குறிப்பிடத்ேக்க வரலாற்று 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ேது. 

 தேசிய சோழில்நுட்ப தினம் 2022 இன் தீம் 

"நிலலயான எதிர்காலத்திற்கான அறிவியல் 

மற்றும் சோழில்நுட்பத்தில் ஒருங்கிலைந்ே 

அணுகுமுலற" என்போகும். இந்ே 

கருப்சபாருலள மத்திய அலமச்ெர் ஜிதேந்திர 

சிங் சோடங்கி லவத்ோர். 

உலகளாவிய விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்ே ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலப தம 12 ஐ ெர்வதேெ ோவர 

ஆதராக்கிய தினமாக (IDPH) நியமித்ேது. 

 நமது ஆதராக்கியம் மற்றும் நமது கிரகத்தின் 

ஆதராக்கியம் இரண்டும் ோவரங்கலளப் 

சபாறுத்ேது. நாம் உண்ணும் உைவில் 80% 

மற்றும் நாம் சுவாசிக்கும் ஆக்ஸிஜனில் 98% 

ோவரங்கள் ஆபத்தில் உள்ளன. ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ோவர பூச்சிகள் மற்றும் 

தநாய்களால் 40% உைவுப் பயிர்கள் 

இழக்கப்படுகின்றன. 

செவிலியர்களின் தெலவலயப் தபாற்றும் 

வலகயில் தம 12ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் 

ெர்வதேெ செவிலியர் தினமாக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

  முன்னணிக்கு ஒரு குரல் - செவிலியர்களில் 

முேலீடு செய்யுங்கள் மற்றும் உலகளாவிய 

ஆதராக்கியத்லேப் பாதுகாக்க உரிலமகலள 

மதிக்கவும்". உலசகங்கிலும் உள்ள பல 

மருத்துவமலனகள் தம 6 முேல் 12 வலர 

ெர்வதேெ செவிலியர் வாரத்லேக் 

கலடப்பிடிக்கின்றன. 

 ெர்வதேெ புலம்சபயர்ந்ே பறலவகள் தினம் 14 

தம மற்றும் 8 அக்தடாபர் 2022 அன்று 

சகாண்டாடப்படும். 

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக இடம்சபயர்ந்ே 

பறலவகள் தினத்தின் கருப்சபாருள் ஒளி 

மாசுபாடு ஆகும். செயற்லக விளக்குகள் 

உலகளவில் ஆண்டுக்கு குலறந்ேது 2 ெேவீேம் 

அதிகரித்து வருவோல், இது பல 

பறலவகளுக்கு பாேகமான ோக்கத்லே 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்ே நிகழ்வில் 118 நாடுகள் பங்தகற்று 

ஏற்பாடு செய்ேன. ஆப்பிரிக்க-யூதரசிய 

புலம்சபயர்ந்ே நீர்ப்பறலவகலளப் 

பாதுகாப்பேற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் (UN) 

உடன்படிக்லக  

 உலக இடம்சபயர்ந்ே பறலவ தினத்லேக் 

கற்பலன செய்ேது. 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 16 அன்று 

அலமதியுடன் வாழும் ெர்வதேெ தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச் ெலப 2017 

டிெம்பர் 8 ஆம் தேதி தம 16 ஆம் தேதிலய 

அலமதியுடன் ஒன்றாக வாழும் ெர்வதேெ 

தினமாக அறிவிப்பேற்கான தீர்மானத்லே 

ஏற்றுக்சகாண்ட பிறகு இந்ே நாள் 

முேன்முேலில் உருவாக்கப்பட்டது. 
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இயற்பியலாளரும் சபாறியாளருமான திதயாடர் 

லமமன் 1960 ஆம் ஆண்டில் தலெரின் முேல் 

சவற்றிகரமான செயல்பாட்டின் ஆண்டு 

நிலறலவசயாட்டி, ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 16 

அன்று ெர்வதேெ ஒளி தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

  ெர்வதேெ ஒளி தினம் அறிவியல், கலாச்ொரம் 

மற்றும் கலல, கல்வி மற்றும் நிலலயான 

வளர்ச்சி மற்றும் மருத்துவம், ேகவல் 

சோடர்பு மற்றும் ஆற்றல் தபான்ற பல்தவறு 

துலறகளில் ஒளி வகிக்கும் பங்லகக் 

சகாண்டாடுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு சவொக் தினம் அல்லது புத்ே 

பூர்ணிமா 16 தம 2022 அன்று 

சகாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்தியா, தநபாளம், பூட்டான், பர்மா, 

ோய்லாந்து, திசபத், சீனா, சகாரியா, 

லாதவாஸ், வியட்நாம், மங்தகாலியா, 

கம்தபாடியா, சிங்கப்பூர் தபான்ற நாடுகளில் 

சகௌேம புத்ேரின் பிறந்ே நாலள புத்ே 

பூர்ணிமாவின் முக்கிய பண்டிலகயாக 

உலசகங்கிலும் உள்ள சபௌத்ேர்கள் மற்றும் 

இந்துக்கள் நிலனவுகூருகின்றனர். , 

இந்தோதனசியா மற்றும் இலங்லக 

ஷதசிை நைங்கு தினம் 2022:ஷை 16. 

 ஏடிஸ் ஏஜிப்டி, நைங்கு பரவுவதற்கு முக்கிை 

காரணம். இது நைங்குலவக் கடித்து 

ைனிதர்களுக்குப் பரப்பும் ஒரு நபண் 

நகாசுவாகும். 

 நைங்குவின் அறிகுறிகள் கடுலைைான தலச 

வலி குைட்ைல் ஆகும், ஷைலும் இது சரிைாக 

குணப்படுத்தப்பைாவிட்ைால் ைரணத்திற்கும் 

வழிவகுக்கும். 

 உலக நதாலலத்நதாைர்பு ைற்றும் தகவல் 

சமூக தினம் (WTISD) ஒவ்நவாரு ஆண்டும் 

இலணைத்தின் ென்லைகள் ைற்றும் 

வாய்ப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்லவ 

அதிகரிப்பதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐ.ொ. நபாதுச் சலப ைார்ச் 2006 இல் WISD 

ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஷை 17 அன்று 

ெலைநபறும் என்று முடிவு நசய்தது. 

 2006 ஆம் ஆண்டில், ஐ.டி.யூ இரண்டு 

விடுமுலற ொட்கலையும் இலணத்து, 

துருக்கியின் அன்ைால்ைாவில் ெைந்த ஒரு 

பிநைனிஷபாநைன்ஷிைரி ைாொட்டில் உலக 

நதாலலத்நதாைர்பு ைற்றும் தகவல் சமூக 

தினம் என்று நபைரிை முடிவு நசய்தது. 

ெர்வதேெ அருங்காட்சியக தினம் (IMD) 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 18 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. எந்ேசவாரு 

கலாச்ொரத்திலும் அருங்காட்சியகங்களின் 

முக்கியத்துவத்லே எடுத்துக்காட்டுவேற்காக 

இந்ே நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு, ெர்வதேெ அருங்காட்சியக 

தினத்தின் கருப்சபாருள் 

'அருங்காட்சியகங்களின் ெக்தி'.  

 ICOM இன் வலலத்ேளத்தின்படி, 

கருப்சபாருள் நிலலத்ேன்லமலய 

அலடவேற்கு அருங்காட்சியகங்களின் 

ஆற்றலல ஆராய்வதில் கவனம் 

செலுத்துகிறது, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் 

மற்றும் அணுகல்ேன்லமயில் புதுலமகலள 

உருவாக்குேல் மற்றும் கல்வியின் மூலம் 

ெமூகத்லே கட்டிசயழுப்புவேற்கான ெக்தி. 

 உலக எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி தினம், எச்ஐவி 

ேடுப்பூசி விழிப்புைர்வு தினம் (HVAD) 

என்றும் அலழக்கப்படுகிறது, 

ஆண்டுதோறும் தம 18 ஆம் தேதி உலகம் 

முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 1997 ஆம் ஆண்டு தம 18 ஆம் தேதி, 

அசமரிக்காவின் தமரிலாந்தில் உள்ள 

தமார்கன் ஸ்தடட் பல்கலலக்கழகத்தில், 

முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதிபதி பில் 

கிளிண்டன் ஆற்றிய உலரயின் மூலம் உலக 

எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி தினம் உருவாக்கப்பட்டது. 

தம 17 அன்று, எல்ஜிபிடி உரிலம மீறல்கள் 

பற்றிய விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்தும் 

தநாக்கத்துடன், ஓரினச்தெர்க்லக, லபதபாபியா 

மற்றும் டிரான்ஸ்ஃதபாபியாவுக்கு எதிரான 

ெர்வதேெ தினம் நிலனவுகூரப்படுகிறது. 

 ஒவ்சவாரு மூன்று நாடுகளில் ஒன்று 

மட்டுதம பாலியல் தநாக்குநிலலயின் 

அடிப்பலடயில் மக்கலளப் 

பாகுபாட்டிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. 
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 ஒவ்சவாரு பத்தில் ஒன்று பாலின 

அலடயாளத்தின் அடிப்பலடயில் மக்கலளப் 

பாதுகாக்கிறது, தமலும் சிறுபான்லமயினர் 

பாலின பண்புகளின் அடிப்பலடயில் 

மக்கலளப் பாதுகாக்கிறார்கள். 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம மாேத்தின் மூன்றாவது 

சவள்ளியன்று, உலசகங்கிலும் உள்ள மக்கள் 

தேசிய அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் தினத்லேக் 

கலடப்பிடிக்கின்றனர் 

 இந்ே ஆண்டு, இது 16வது தேசிய அழிந்து 

வரும் உயிரினங்கள் தினத்லேக் குறிக்கிறது. 

 தேசிய அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் தினம் 

நமது பூமியின் ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலளப் பாதுகாப்பதில் முக்கிய 

முக்கியத்துவத்துடன் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

உலக தேனீ தினம் தம 20 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. உலக தேனீ 

தினம் என்பது சுற்றுச்சூழல் அலமப்பில் 

தேனீக்கள் மற்றும் பிற மகரந்ேச் தெர்க்லககளின் 

பங்லக அங்கீகரிப்போகும். 

 நமது சுற்றுச்சூழலில் மகரந்ேச் 

தெர்க்லககளின் முக்கியத்துவம், அலவ 

எதிர்சகாள்ளும் அச்சுறுத்ேல்கள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலில் நிலலத்திருப்பதில் அவற்றின் 

முக்கிய பங்கு பற்றிய விழிப்புைர்லவ 

ஏற்படுத்துவது இந்ே நாளின் முக்கிய 

தநாக்கமாகும். 

ெர்வதேெ தேயிலல தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

தம 21 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. தேயிலல 

சோழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான தவலல 

நிலலலமகள், நியாயமான வர்த்ேகம் மற்றும் 

தமம்படுத்துவேற்கான நிலலயான சூழல் பற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்ே இந்ே நாள் 

அறியப்படுகிறது. 

 தேநீர் என்பது தகமிலியா சிசனன்சிஸ் 

ோவரத்திலிருந்து ேயாரிக்கப்படும் ஒரு 

பானமாகும். ேண்ணீருக்கு அடுத்ேபடியாக 

உலகில் அதிகமாக உட்சகாள்ளும் பானம் 

தேநீர். 

 தேயிலல வடகிழக்கு இந்தியா, வடக்கு 

மியான்மர் மற்றும் சேன்தமற்கு சீனாவில் 

தோன்றியோக நம்பப்படுகிறது, ஆனால் 

ஆலல முேலில் வளர்ந்ே ெரியான இடம் 

சேரியவில்லல. 

ஐநா சபாதுச் ெலப, அேன் தீர்மானத்தில், தம 

21ஆம் தேதிலய, உலரயாடல் மற்றும் 

வளர்ச்சிக்கான கலாச்ொர பன்முகத்ேன்லமக்கான 

உலக தினமாக அறிவித்ேது. 

 பன்முகத்ேன்லம தினம், அதிகாரப்பூர்வமாக 

"உலரயாடல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான 

கலாச்ொர பன்முகத்ேன்லமக்கான உலக 

தினம்" என்று அலழக்கப்படுகிறது, இது 

ெமூகங்கள் கலாச்ொர பன்முகத்ேன்லமயின் 

மதிப்லபப் புரிந்துசகாள்வேற்கும் 

இைக்கமாக எவ்வாறு ஒன்றாக வாழ்வது 

என்பலேக் கற்றுக்சகாள்வேற்கும் ஒரு 

வாய்ப்பாகும். 

உயிரியல் பன்முகத்ேன்லமக்கான ெர்வதேெ 

தினம் அல்லது உலக பல்லுயிர் தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் தம 22 அன்று பல்லுயிர் சபருக்கத்தின் 

பிரச்சிலனகள் பற்றிய விழிப்புைர்லவயும் 

புரிேலலயும் அதிகரிக்க அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 கிரகத்தின் ெமநிலலலய நிலலநிறுத்துவேற்கு 

பல்லுயிர் சபருக்கம் அவசியம். இது 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு தெலவகளின் 

மூலக்கல்லாகும், இது முற்றிலும் மனிே 

நல்வாழ்வுடன் பிலைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மகப்தபறியல் ஃபிஸ்துலாவுக்கு 

சிகிச்லெயளிப்பேற்கும் ேடுப்பேற்கும் 

நடவடிக்லகலய ஊக்குவிப்பேற்காக 2013 ஆம் 

ஆண்டு முேல் தம 23 ஆம் தேதி மகப்தபறியல் 

ஃபிஸ்துலாலவ முடிவுக்குக் 

சகாண்டுவருவேற்கான ெர்வதேெ தினம் (UN) 

குறிக்கப்படுகிறது. 

 2003 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் 

மக்கள் சோலக நிதியம் (UNFPA) மற்றும் 

அேன் பங்காளிகள் ஃபிஸ்துலாலவ 

முடிவுக்குக் சகாண்டுவருவேற்கான 

உலகளாவிய பிரச்ொரத்லேத் சோடங்கினர், 

இது ஃபிஸ்துலாலவத் ேடுப்பேற்கும் இந்ே 

நிலலயில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 

ஆதராக்கியத்லே மீட்சடடுப்பேற்கும் ஒரு 

கூட்டு முயற்சியாகும். இந்ே நாள் 

அதிகாரப்பூர்வமாக 2012 இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
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காமன்சவல்த் தினம் பாரம்பரியமாக மார்ச் 

இரண்டாவது திங்கட்கிழலம 

நிலனவுகூரப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்தியா 

மற்றும் சில நாடுகள் தம 24 அன்று 

சகாண்டாடுகின்றன. 

 இருப்பினும், இந்தியா மற்றும் சில நாடுகள் 

தம 24 அன்று சகாண்டாடுகின்றன. 

 காமன்சவல்த் தினம் முன்பு தபரரசு தினம் 

என்று அலழக்கப்பட்டது. 

லேராய்டு தநாய்கள், அவற்றின் அறிகுறிகள், 

ேடுப்பு மற்றும் சிகிச்லெகள் பற்றிய 

விழிப்புைர்வு மற்றும் புரிேலல தமம்படுத்ே தம 

25 அன்று உலக லேராய்டு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐதராப்பிய லேராய்டு ெங்கத்தின் (ETA) 

முன்சமாழிவின் தபரில் 2008 இல் இந்ே நாள் 

நலடமுலறக்கு வந்ேது.  

 பப்ளிக் சஹல்த் அப்தடட்டின் 

அறிக்லகயின்படி, உலகளவில், 200 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

லேராய்டு தகாளாறுகலளக் லகயாள்வோக 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, தமலும் இந்ே 

வழக்குகளில் 50 ெேவீேம் 

கண்டறியப்படாமல் உள்ளன. 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப தம 25 முேல் 31 வலர “சுய 

ஆட்சி அல்லாே பிரதேெ மக்களுடன் ெர்வதேெ 

ஒற்றுலம வாரம்” அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 டிெம்பர் 06, 1999 அன்று, ஐ.நா. சபாதுச் ெலப, 

சுய-ஆட்சி அல்லாே பிரதேெங்களில் உள்ள 

மக்களுடன் ஒற்றுலம வாரத்லே 

ஆண்டுதோறும் கலடப்பிடிக்க அலழப்பு 

விடுத்ேது.  

 ஐ.நா. ொெனத்தில், சுய-அரசு அல்லாே 

பிரதேெம் என்பது "இன்னும் முழு 

அளவிலான சுயராஜ்யத்லே அலடயாே 

மக்கள்" என வலரயறுக்கப்படுகிறது. 

ெர்வதேெ காைாமல் தபான குழந்லேகள் தினம் 

என்பது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தம 25 அன்று 

கலடபிடிக்கப்படும் ஒரு விழிப்புைர்வு 

நிகழ்வாகும். 

 இந்ே விழிப்புைர்வு நிகழ்வு குதளாபல் 

மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்ஸ் சநட்சவார்க்குடன் 

இலைந்து நடத்ேப்படுகிறது.  

 1998 இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்ே 

சநட்சவார்க்கில் 23 உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன, 

அலவ காைாமல் தபான குழந்லேகளின் 

விொரலைகளின் செயல்திறன் மற்றும் 

சவற்றி விகிேத்லே தமம்படுத்துவதில் 

செயல்படுகின்றன. 

 

Obituaries News 
 

பிரபல ஒடியா இலக்கியவாதி ரஜத் குமார் கர் 

இேயம் சோடர்பான தநாய்களால் காலமானார். 

இலக்கியம் மற்றும் கல்விக்காக 2021 இல் 

பத்மஸ்ரீ சபற்றார். 

 சோலலக்காட்சி மற்றும் வாசனாலியில் 

வருடாந்திர ரே ஜாத்ராவின் (ஜகந்நாத் 

கலாச்ொரம்) வர்ைலனக்காக அவர் 

அறியப்பட்டார். அவரது எழுத்தில் 

உதபந்திரா பஞ்ொ இலக்கியம் அடங்கும் 

மற்றும் ஏழு புலனகலே அல்லாேலவ 

அவரது வரவுக்கு உண்டு.  

 ஒடிொவின் பாலாவின் அழிந்து வரும் 

கலலயின் மறுமலர்ச்சிக்கும் அவர் 

பங்களித்ோர். 

லிதயானிட் க்ராவ்சுக், தொவியத் யூனியனின் 

மரை உத்ேரவில் லகசயழுத்திட உேவிய 

முன்னாள் கம்யூனிஸ்ட், பின்னர் சுேந்திர 

உக்லரனின் முேல் ஜனாதிபதியாக 

பணியாற்றினார். 

 அவர் ரஷ்ய ஜனாதிபதி தபாரிஸ் சயல்ட்சின் 

மற்றும் சபலாரஸ் ேலலவர் ஸ்டானிஸ்லாவ் 

ஷுஷ்தகவிச் ஆகிதயாருடன் டிெம்பர் 1991 

இல் சபதலாதவஷா ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டார். தொவியத் ஒன்றியத்தின் 

வீழ்ச்சிலயத் தூண்டியது. 

ஆஸ்திதரலிய அணியின் முன்னாள் 

ஆல்ரவுண்டர் ஆண்ட்ரூ லெமண்ட்ஸ் கார் 

விபத்தில் பலியானார். 

 உள்நாட்டில், அவர் குயின்ஸ்லாந்திற்காக 17 

சீென்களில் விலளயாடினார், அதே தநரத்தில் 

ஆங்கில கவுண்டி ொம்பியன்ஷிப்பில் 

க்சளௌசெஸ்டர்லஷர், சகன்ட், லங்காஷயர் 

மற்றும் ெர்தர மற்றும் இந்தியன் பிரீமியர் 

லீக்கில் சடக்கான் ொர்ஜர்ஸ் மற்றும் மும்லப 

இந்தியன்ஸ் ஆகியவற்றிற்காக தோன்றினார். 
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மூத்ே கம்யூனிஸ்ட் ேலலவரும், மூன்று முலற 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சிவாஜி 

பட்நாயக் ேனது 93வது வயதில் காலமானார். 

 சிவாஜி பட்நாயக் ஒடிொவில் சிபிஐ 

(மார்க்சிஸ்ட்) நிறுவனர் என்று 

தபாற்றப்படுகிறார். 

 கட்சியின் மத்திய குழுவிற்கும் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார். 

 

Miscellaneous News 
 

உலகின் மிக உயரமான சிகரமான எவசரஸ்ட் 

சிகரத்லே 26வது முலறயாக ஏறி ொேலன 

பலடத்ே தநபாளத்லேச் தெர்ந்ே காமி ரீட்டா 

சஷர்பா.  

 தநபாளத்தின் புகழ்சபற்ற மலலதயற்ற 

வீராங்கலன கமி ரீட்டா சஷர்பா, உலகின் 

மிக உயரமான சிகரமான எவசரஸ்ட் 

சிகரத்லே 26வது முலறயாக ஏறி புதிய உலக 

ொேலன பலடத்துள்ளார். 

  11 தபர் சகாண்ட கயிறு நிர்ையம் செய்யும் 

குழுலவ வழிநடத்தி, கமி ரீட்டா மற்றும் 

அவரது குழு உச்சிமாநாட்லட அலடந்ேது, 

அவரது முந்லேய உலக ொேலனலய 

முறியடித்ேது. 

மகாராஷ்டிராவின் ெோரா மாவட்டத்லேச் தெர்ந்ே 

பிரியங்கா தமாஹிதே 8000 மீட்டருக்கு தமல் 

ஐந்து சிகரங்கலள ஏறிய முேல் இந்தியப் சபண் 

என்ற சபருலமலயப் சபற்றுள்ளார். 

 2013 க்குப் பிறகு, 2014 இல் பனிப்புயல் 

மற்றும் 2015 இல் நிலநடுக்கம் தநபாளத்லே 

அழித்ேோல், 2018 இல் இரண்டாவது 

மலலயில் ஏறினார். 
 

 

 குறிப்பிடத்ேக்க வலகயில், பிரியங்கா 2020 

இல் கஞ்ென்ஜங்கா மலலலய ஏற 

விரும்பினார், ஆனால் COVID-19 

சோற்றுதநாய் சவடித்ேோல் அவ்வாறு 

செய்ய முடியவில்லல. இளம் வயதிதலதய 

மகாராஷ்டிராவின் ஷயாத்ரி மலலகளில் ஏறத் 

சோடங்கினார். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் அலனத்து மாநில 

முேல்வர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம், யூனியன் பிரதேெங்களின் 

ஆளுநர்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். இந்தியாவில் 

அதிகாரங்கள் மற்றும் தேர்வு செயல்முலறகள் 

பற்றி அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 இந்திய அரசியலலமப்புச் ெட்டத்தின்படி ஒரு 

மாநிலத்தின் முேலலமச்ெலரத் 

தேர்ந்சேடுப்பேற்கும் நியமனம் 

செய்வேற்கும் குறிப்பிட்ட நலடமுலற 

எதுவும் இல்லல. 

 ெட்டப்பிரிவு 164ன் படி, ஒரு மாநில அரசு 

முேல்வலர நியமிக்கிறது. 

இந்தியாவின் தேசிய சமாழி எது? இந்தி அல்லது 

ஆங்கிலம். இந்ே கட்டுலரயில், இந்தியாவின் 

தேசிய சமாழிலய நாங்கள் 

உள்ளடக்கியுள்தளாம். இந்தியாவில் தபெப்படும் 

சமாழிகலளப் பற்றி அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 2017ல், துலை ஜனாதிபதி சவங்லகயா 

நாயுடு, ஒரு சபாது நிகழ்ச்சியில் ேனது 

உலரயில், இந்தி தேசிய சமாழி என்று 

தபசினார். 

 தேசிய சமாழி மற்றும் அலுவல் சமாழி 

குறித்து மக்கள் இன்னும் குழப்பத்தில் 

உள்ளனர்.  

ோஜ்மஹால் என்பது இந்தியாவின் உத்ேரபிரதேெ 

மாநிலம் ஆக்ராவில் அலமந்துள்ள ஒரு கல்லலற 

வளாகமாகும். ோஜ்மஹால் முகலாய தபரரெர் 

ஷாஜானால் அவரது மலனவி மும்ோஜ் 

மஹாலின் நிலனவாக கட்டப்பட்டது. 

 ோஜ்மஹாலின் கல்லலற முழு 

கட்டலமப்பின் லமயப் புள்ளியாகும். இது 

ஒரு ெமச்சீர் கட்டிடமாகும், இது ஒரு சபரிய 

குவிமாடத்தின் தமல் ஒரு இவான் (ஒரு 

வலளவு வடிவ நுலழவாயில்) மற்றும் ஒரு 

ெதுர அடித்ேளத்தில் அலமந்துள்ளது. 

சபரும்பாலான முகலாய கல்லலறகள் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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தபான்ற முக்கிய கூறுகள் இந்தோ-

இஸ்லாமிய இயல்புலடயலவ. 

ரஷ்ய செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர், யூரி அசவர்பாக், 

ஒரு ேொப்ே காலமாக உலகின் சிறந்ே வீரர்களில் 

ஒருவராக இருந்ோர், உலக ொம்பியன்களுக்கு 

பயிற்சி அளித்ோர் மற்றும் வரலாற்றின் 

மிகப்சபரிய தபாட்டிகளில் ஒன்றில் 

எஞ்சியிருக்கும் கலடசி பங்தகற்பாளர் ஆவார். 

 அவர் 1949 இல் மாஸ்தகா ொம்பியன்ஷிப்லப 

சவன்றார் மற்றும் 1952 இல் 

கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டத்லேப் சபற்றார். 

1954 இல், அவர் தொவியத் ஒன்றியத்தின் 

ொம்பியனானார். அவர் 1972 முேல் 1977 வலர 

தொவியத் ஒன்றியத்தின் செஸ் 

கூட்டலமப்புக்கு ேலலலம ோங்கினார். 

இமாச்ெல பிரதேெ காங்கிரஸ் மூத்ே ேலலவரும், 

முன்னாள் மத்திய அலமச்ெருமான பண்டிட் 

சுக் ராம் (94) காலமானார். 

 அவர் 1993 முேல் 1996 வலர மத்திய 

அலமச்ெர், ேகவல் சோடர்பு (சுதயச்லெ 

சபாறுப்பு) மற்றும் மண்டி சோகுதியில் 

(இமாச்ெல பிரதேெம்) மக்களலவ 

உறுப்பினராக இருந்ோர். தலாக்ெபா 

தேர்ேலில் மூன்று முலறயும், விோனெபா 

தேர்ேலில் ஐந்து முலறயும் சவற்றி சபற்றார். 

பார்தி எண்டர்பிலரெஸ் மற்றும் ஏஎக்ஸ்ஏ 

ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியான பார்தி 

ஆக்ைா லலஃப் இன்சூரன்ஸ், அேன் நிதி 

கல்வியறிவு பிரச்ொரமான 'இன்ஸ்பிசஹ ₹' 

சோடங்குவோக அறிவித்ேது. 

 'ெர்வதேெ அன்லனயர் தினம்' மற்றும் 

வரவிருக்கும் 'குடும்பங்களின் ெர்வதேெ 

தினம்' ஆகியவற்லறக் சகாண்டாடும் 

வலகயில், இந்ே அலமப்பு சபண்களுக்கு, 

குறிப்பாக அம்மாக்களுக்கு அவர்களின் 

எதிர்காலத்லே உறுதி செய்வேற்காக நிதி 

திட்டமிடல் மற்றும் தெமிப்பின் 

அடிப்பலடகலள கற்பிப்பேன் மூலம் 

அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் 

முயற்சிலயத் சோடங்கியுள்ளது. 

 இந்ேக் கட்டுலரயில், இந்தியாவில் 

காைப்படும் முக்கிய மண் வலககலள 

நாங்கள் தெர்த்துள்தளாம். தமலும் அறிய 

கீதழ படிக்கவும். 

 இந்தியாவில் காைப்படும் முக்கிய வலக 

மண் வண்டல் மண், சிவப்பு மண், கருப்பு 

மண், மலல மண், பாலலவன மண், உப்பு 

மற்றும் கார மண், தலட்டலரட் மண் மற்றும் 

கரி மண். 

 மண் வளமானோகதவா அல்லது 

வளமற்றோகதவா இருந்ே மண் வளத்தின் 

அடிப்பலடயில் வலகப்படுத்ேப்பட்டது. 

நவீன காலத்தில், அலமப்பு, ஈரப்பேம், 

உள்ளடக்கம், நிறம், நீர்ப்பிடிப்பு திறன் 

தபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் 

வலககலள வலகப்படுத்ே பல்தவறு 

பண்புகள் உள்ளன. 

 சபாருளாோர ரீதியாக பின்ேங்கிய மற்றும் 

வடகிழக்கு பகுதிகலளச் தெர்ந்ே 

குழந்லேகலள தபாட்டித் தேர்வுகளுக்கு 

ேயார்படுத்துவேற்காக இந்திய ராணுவம் 

அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கத் 

சோடங்கியுள்ளது. 

 இந்ே லமயம் மணிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர் 

மாவட்டத்தில் இருக்கும். சலப்டினன்ட் 

கர்னல் லவஷ்ைவாவின் கூற்றுப்படி, 

ஜூலல முேல் வாரத்தில் 50 மாைவர்கலளக் 

சகாண்ட முேல் குழுவிற்கு இந்ே திட்டம் 

முழுலமயாக செயல்படும். 

 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் லகசயழுத்து 

விழாவில் மணிப்பூர் கவர்னர் லா கதைென், 

ஜிஓசி சரட் ஷீல்டு பிரிவு தமஜர் சஜனரல் 

நவின் ெச்தேவா மற்றும் பலர் கலந்து 

சகாண்டனர். 

 இக்கட்டுலரயில் இந்திைாவின் பல்ஷவறு 

நசவ்விைல் வடிவங்கலைச் ஷசர்த்துள்ஷைாம், 

ொட்டின் பல்ஷவறு பகுதிகளிலிருந்து 

ஷதான்றிை ெைன வடிவங்கலைப் பற்றிை 

கூடுதல் விவரங்களுக்கு முழு 

கட்டுலரலையும் படியுங்கள். 

 ஒவ்நவாரு ெைனமும் பாைல்கள், 

இலசக்கருவிகள், உலைகள், ஒப்பலன, 

முட்டுகள் ைற்றும் படிகள் ஆகிைவற்றின் 

அடிப்பலையில் ஷவறுபட்ைது. 

 இந்திை கலாச்சார அலைச்சகத்தின் 

கூற்றுப்படி, சாவ் ெைனம் இந்திைாவின் 9 வது 
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ெைன வடிவைாகும், எனஷவ இந்திைாவில் 9 

ெைன வடிவங்கள் உள்ைன. 

 இந்த கட்டுலரயில் ொங்கள் கும்பல் லிஞ்சிங் 

பற்றி விவாதித்ஷதாம், அதன் காரணங்கள், 

சமூகத்தில் தாக்கம் ைற்றும் தடுப்புகள். 

 கும்பல் நகாலல என்பது ைனித உைல் 

ைற்றும் நசாத்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு 

குற்றைாகும், இது ஒரு சமூகைாகவும் ஒரு 

தனிெபராகவும் ைக்கலைப் பாதிக்கிறது. 

 சட்ைத்லத தங்கள் லககளில் எடுத்துக் 

நகாள்ை ைக்கள் மிகவும் பழகியிருப்பதால், 

கும்பல் நகாலல இந்திைாவில் ஒரு 

நபாதுவான பிரச்சிலனைாக ைாறியுள்ைது. 

 இந்ேக் கட்டுலரயில் அலனத்து மாநில 

முேல்வர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம், யூனியன் பிரதேெங்களின் 

ஆளுநர்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். 

இந்தியாவில் அதிகாரங்கள் மற்றும் தேர்வு 

செயல்முலறகள் பற்றி அறிய தமலும் 

படிக்கவும். 

 ஆளுநர் இரண்டு ேகுதிகலள மட்டுதம பூர்த்தி 

செய்ய தவண்டும், ஒன்று அவர் இந்திய 

குடிமகனாக இருக்க தவண்டும், மற்சறான்று 

அவர் 35 அல்லது அேற்கு தமற்பட்டவராக 

இருக்க தவண்டும். 

 ஆளுநராக நியமிக்கப்படுபவர் மாநிலத்லேச் 

தெர்ந்ேவராக இருக்கக்கூடாது, அவர் 

மாநிலத்துடன் எந்ே சோடர்பும் இல்லாே 

சவளிநாட்டவராக இருக்க தவண்டும் என்று 

ஆளுநலர நியமிக்க அரொங்கம் பின்பற்றும் 

இரண்டு மரபுகள் உள்ளன. 

 இந்த கட்டுலரயில், இந்திைாவில் ைாநில 

வாரிைான ொட்டுப்புற ெைனங்களின் 

பட்டிைலல ொங்கள் ஷசர்த்துள்ஷைாம். 

ஷைலும் அறிை முழு கட்டுலரலைப் 

படியுங்கள். 

 ெைனம் என்பது அலனவருக்கும் ஷவறுபட்ை 

ஒரு கலல வடிவைாகும். இது தருணங்கலைப் 

பற்றிைது ைட்டுைல்ல, அது ெைனத்தின் மூலம் 

ொம் நவளிப்படுத்தும் உணர்வுகள் ைற்றும் 

உணர்ச்சிகலைப் பற்றிைது 

 இந்திை கலாச்சார அலைச்சகத்தால் 

ஏற்றுக்நகாள்ைப்பட்ை இந்திைாவின் 9 

முக்கிை ெைன வடிவங்கள் இங்ஷக உள்ைன, 

ஷைலும் சங்கீத ொைக அகாைமியின் 

கூற்றுப்படி, இந்திைாவில் 8 ெைன வடிவங்கள் 

உள்ைன. 

 பிரித்ோனிய ஏறுபவர் சகன்டன் கூல் 16வது 

முலறயாக உலகின் மிக உயரமான மலலலய 

ஏறி, அதிக எவசரஸ்ட் சிகரத்லே எட்டிய 

முேல் சவளிநாட்டு ஏறுபவர் என்ற 

சபருலமலயப் சபற்றார். 

 2013 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பருவத்தில் நப்ட்தெ, 

எவசரஸ்ட் சிகரம் மற்றும் தலாட்தெ 

சிகரங்களில் ஏறிய முேல் பிரிட்டிஷ் 

மலலதயறுபவர் என்ற ொேலனலயயும் 

சகன்டன் சபற்றுள்ளார். 

 இேற்கு முன், அசமரிக்க மலலதயற்ற வீரர் 

தடவ் ஹான், எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் 15 முலற 

ஏறியுள்ளார். 

 பிரேமர் திரு நதரந்திர தமாடி, லவஷாக புத்ே 

பூர்ணிமாவின் மங்கள நிகழ்லவ ஒட்டி, 

தநபாளத்தின் லும்பினிக்கு அதிகாரப்பூர்வ 

விஜயம் தமற்சகாண்டார். 

 பிரேமராக தநபாளத்திற்கு ஸ்ரீ நதரந்திர 

தமாடி தமற்சகாண்ட ஐந்ோவது விஜயம் 

இதுவாகும், தமலும் லும்பினிக்கு அவர் 

தமற்சகாண்ட முேல் பயைமாகும். 

தமடம் டுொட்ஸ் சமழுகு அருங்காட்சியகம் 

இந்தியா திரும்புகிறது. இந்ே அருங்காட்சியகம் 

சநாய்டா மாலில் அலமக்கப்படும். 50 இந்திய 

மற்றும் ெர்வதேெ வலககள் புதிய இடத்தில் 

இடம்சபறும். 

 தமடம் டுொட்ஸ் இந்தியா, 

பார்லவயாளர்கலள எழுந்து நின்று 

பிரபலங்கள் மற்றும் அவர்களின் சில சின்னச் 

சின்ன ேருைங்கலள ெந்திக்க அனுமதிக்கும். 

இந்திய அரசியலலமப்பின் அடிப்பலட 

உரிலமகள் பற்றிய அலனத்து விவரங்களும். 

 பிறந்ே இடம், மேம் அல்லது பாலினம் 

ஆகியவற்லறப் சபாருட்படுத்ோமல் 

ஒவ்சவாரு குடிமகனுக்கும் வழங்கப்படும் 

அத்தியாவசிய மனிே, சிவில் மற்றும் 

அரசியல் உரிலமகள் அடிப்பலட உரிலமகள் 

என்று அலழக்கப்படுகின்றன. 
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 அடிப்பலட என்பது அவசியமான 

அடிப்பலட அல்லது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே 

லமயம். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் இந்திய ேண்டலனச் 

ெட்டத்லேப் பற்றி விரிவாகப் தபசிதனாம். 

தமலும் அறிய முழு கட்டுலரலயப் படியுங்கள். 

 ோமஸ் பாபிங்டன் சமக்காதலயின் 

ேலலலமயில் 1833 ஆம் ஆண்டு பட்டயச் 

ெட்டத்தின் கீழ் 1834 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட இந்தியாவின் முேல் ெட்ட 

ஆலையத்தின் பரிந்துலரயின்படி, 

குற்றவியல் ெட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. 

 1837 ஆம் ஆண்டில், குறியீட்டின் முேல் 

வலரவு கவர்னர் சஜனரலின் முன் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

இந்தியாவில் சகாண்டாடப்பட்ட ராஜா ராம் 

தமாகன் ராயின் 250 வது பிறந்ேநாள், 

சகால்கத்ோவில் ஐகானிக் சிலல 

திறக்கப்பட்டது. 

 சகால்கத்ோவின் ொல்ட் தலக்கில் உள்ள 

ராஜா ராம் தமாகன் ராய் நூலக அறக்கட்டலள 

மற்றும் சகால்கத்ோவின் ெயின்ஸ் சிட்டி 

ஆடிட்தடாரியத்தில் அவர் சோடக்க விழா 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ேது. 

 இன்று மாசபரும் சீர்திருத்ேவாதியின் 250வது 

பிறந்ேநாள் என்பதும், ராஜா ராம் தமாகன் 

ராய் நூலக அறக்கட்டலளயின் 50வது 

வரலாற்றுச் சிறப்பும் நிலறவு சபறுவதும் 

அற்புேமான நம்பிக்லகயாகும். 

உலகின் மிகப் சபரிய சிலல குஜராத்தில் 

அலமந்துள்ள ஒற்றுலமயின் சிலல ஆகும். 

உலகின் மிகப்சபரிய சிலல பற்றிய அலனத்து 

முக்கிய விஷயங்கலளயும் இந்ேக் கட்டுலரயில் 

தெர்த்துள்தளாம். தமலும் கீதழ படிக்கவும். 

 ஒற்றுலமயின் சிலல 182 மீ உயரம் 

சகாண்டது மற்றும் இது இந்திய 

அரசியல்வாதியும் சுேந்திர ஆர்வலருமான 

வல்லபாய் பதடலல பாதிக்கிறது 

 வல்லபாய் பதடலின் 143வது பிறந்ேநாளான 

அக்தடாபர் 31, 2018 அன்று இந்ே சிலல 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடியால் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. 

இந்ே கட்டுலரயில், NRCயின் முழு 

வடிவத்லேயும் NRC பற்றிய சில 

விவரங்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். 

 இந்தியாவில் உள்ள குடிமக்கள், அவர்களது 

வீடுகள் மற்றும் அவர்களின் சொத்துக்கலள 

பதிவு செய்வேற்காக 1951 ஆம் ஆண்டு 

குடிமக்களின் தேசிய பதிதவடு 

சவளியிடப்பட்டது. 

 தேசிய குடிமக்கள் பதிதவடு என்பது 

இந்தியாவின் பல்தவறு மாநிலங்களில் 

வாழும் அலனத்து ெட்டவிதராே 

குடிதயறிகலளயும் கண்டறிய 

பயன்படுத்ேப்படும் முேன்லம முலறயாகும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் இந்திய ேண்டலனச் 

ெட்டத்லேப் பற்றி விரிவாகப் தபசிதனாம். 

தமலும் அறிய முழு கட்டுலரலயப் படியுங்கள். 

 இந்திய ேண்டலனச் ெட்டம் இந்தியாவின் 

அதிகாரப்பூர்வ குற்றவியல் தகாட் ஆகும். 

இது குற்றவியல் ெட்டத்தின் அலனத்து 

அம்ெங்கலளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு 

குறியீடாகும். 

 1837 ஆம் ஆண்டில், குறியீட்டின் முேல் 

வலரவு கவர்னர் சஜனரலின் முன் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

இந்ே கட்டுலரயில், எதிர்ப்பு உரிலம மற்றும் 

எதிர்ப்பிற்கான உரிலமயின் கட்டுப்பாடுகலள 

நாங்கள் முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 அலவ அரசியலலமப்பின் இன்றியலமயாே 

பகுதியாகும், யாராவது மீறினால் அவர்கள் 

நீதிமன்றத்ோல் ேண்டிக்கப்படலாம். 

 19 (1) (a), 19 (1) (b) மற்றும் 19 (1) (c) 

ஆகியவற்றின் கீழ் எதிர்ப்பு சேரிவிக்கும் 

அடிப்பலட உரிலம பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

லமசூரு நகரில் 8வது ெர்வதேெ தயாகா தினம் 

(ஐடிஒய்) கலடப்பிடிக்கப்படுவலே மத்திய 

ஆயுஷ் அலமச்ெகம் உறுதி செய்துள்ளது. 

 இந்ே விவகாரம் சோடர்பாக ஆயுஷ் 

அலமச்ெகம் கர்நாடக ேலலலமச் செயலாளர் 

பி. ரவிக்குமாருக்கு கடிேம் எழுதியுள்ளதுடன், 

IDY-2022 இன் முக்கிய நிகழ்லவ 

சவற்றிகரமாக நடத்துவேற்கான 

ஏற்பாடுகலளச் செய்ய ெம்பந்ேப்பட்ட 

அலனவருக்கும் தேலவயான 

வழிகாட்டுேல்கலள வழங்குமாறு அவருக்கு 

உத்ேரவிட்டுள்ளது. 
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இந்ேக் கட்டுலரயில் அலனத்து மாநில 

முேல்வர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம், யூனியன் பிரதேெங்களின் 

ஆளுநர்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். இந்தியாவில் 

அதிகாரங்கள் மற்றும் தேர்வு செயல்முலறகள் 

பற்றி அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 ெட்டப்பிரிவு 164ன் படி, ஒரு மாநில அரசு 

முேல்வலர நியமிக்கிறது. 

 இந்திைாவில் ஆளுெர் ஜனாதிபதிைால் 

நிைமிக்கப்படுகிறார். 

 ஒவ்சவாரு மாநிலத்திற்கும் அரலெ 

நியமிக்கும் சபாறுப்பு மத்திய அரசிடம் 

உள்ளது. 

இந்ே கட்டுலரயில், NRCயின் முழு 

வடிவத்லேயும் NRC பற்றிய சில 

விவரங்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். 

 தேசிய குடிமக்கள் பதிதவடு என்பது 

இந்தியாவின் பல்தவறு மாநிலங்களில் 

வாழும் அலனத்து ெட்டவிதராே 

குடிதயறிகலளயும் கண்டறிய 

பயன்படுத்ேப்படும் முேன்லம முலறயாகும். 

 அந்ே நபர் ேங்கலள NRC இன் கீழ் பதிவு 

செய்து சகாண்டால், அவர்கள் 

ெட்டவிதராேமாக குடிதயறியவர்களாக 

கருேப்பட மாட்டார்கள் மற்றும் அவர்கள் 

துன்புறுத்ேலில் இருந்து 

பாதுகாக்கப்படுவார்கள். 

இந்ே கட்டுலரயில், இந்தியாவில் உள்ள தேசிய 

பூங்காக்கலள நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 தேசியப் பூங்காக்களின் எல்லலகள் நன்கு 

பாதுகாக்கப்பட்டு, எல்லலக்கு 

அருகாலமயில் அல்லது எல்லலக்குக் கீதழ 

சவளிநாட்டுச் செயல்பாடுகள் எதுவும் 

செய்ய முடியாது.  

 தேசிய பூங்காக்கள் வனவிலங்குகலளப் 

பாதுகாப்பலேயும் பாதுகாப்பலேயும் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளன. 

சடல்லி சுங்க மண்டலத்தின் ேலலலம 

ஆலையர் சுர்ஜித் புஜபால், குருகிராமில் உள்ள 

ஐசிடி கார்ஹி ஹர்ெருவில் ‘நிகாஹ்’ திட்டத்லேத் 

சோடங்கி லவத்ோர். 

 ICTM (ICD கன்சடய்னர் டிராக்கிங் மாட்யூல்) 

Custodian M/s உடன் இலைந்து 

உருவாக்கப்பட்டது. GRFL. பங்தகற்பாளர்கள் 

அலனவருக்கும் திட்டத்தின் தநரடி சடதமா 

வழங்கப்பட்டது. 

 விழாவில் சுங்கத்துலற ஆலையர், ஐசிடி 

பட்பர்கஞ்ச் மற்றும் பிற ஐசிடிகள் எஸ். 

மணீஷ் ெக்தெனா; சுங்கத்துலற கூடுேல் 

ஆலையர் எஸ். சஜயந்த் ெஹாய்; துலறமுக 

துலை ஆலையர் சுனில் ஸ்ரீவஸ்ேவா 

மற்றும் திருமதி சஜய குமாரி, துலைத் 

ேலலவர் எம். GRFL Sh ராஜகுரு ேனது 

குழுவுடன்; ICD தொதனபட் மற்றும் ICD 

பாட்லி மற்றும் Sh. புனீத் சஜயின், சடல்லி 

சுங்கத் ேரகர்கள் ெங்கத்தின் ேலலவர் மற்றும் 

பிற அலுவலகப் பணியாளர்கள். 

இந்தியா உலகின் 7வது சபரிய நாடு மற்றும் 

உலகின் 2வது அதிக மக்கள் சோலக சகாண்ட 

நாடு 

 இந்தியாவில் ேற்தபாது சமாத்ேம் 28 

மாநிலங்கள் மற்றும் 8 யூனியன் பிரதேெங்கள் 

உள்ளன. இந்தியாவின் ஒவ்சவாரு 

மாநிலத்திற்கும் ஒரு நிர்வாக, ெட்டமன்ற 

மற்றும் நீதித்துலற மூலேனம் உள்ளது, சில 

மாநிலங்கள் மூன்று செயல்பாடுகளும் ஒரு 

ேலலநகரில் நடத்ேப்படுகின்றன. ஒவ்சவாரு 

மாநிலமும் முேலலமச்ெரால் ஆளப்படுகிறது. 
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 இந்தியாவில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 

யூனியன் பிரதேெங்கள் உள்ளன. யூனியன் 

பிரதேெங்கள் இந்திய ஜனாதிபதியால் 

ஆளப்படுகின்றன. ஜனாதிபதி நாட்டின் 

நிர்வாகத் ேலலவர் மற்றும் ஆளுநர்கள் 

மாநிலங்களின் நிர்வாகத் ேலலவர்கள். 

 

Important Takeaways (முக்கிைைான குறிப்புகள்) 
 

 ஐசிஐசிஐ வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

வதோேரா;  

 ICICI வங்கியின் MD & CEO: ெந்தீப் பக்ஷி;  

 ஐசிஐசிஐ வங்கியின் ேலலவர்: கிரிஷ் ெந்திர 

ெதுர்தவதி; 

 ஐசிஐசிஐ தபங்க் தடக்லலன்: ஹம் லஹ நா, 

காயல் அப்கா. 

 மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்பத் துலற அலமச்ெர்: ராஜீவ் 

ெந்திரதெகர் 

 ரயில்தவ அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அஸ்வினி 

லவஷ்ைவ்  

 சி-டாட் வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் 

மற்றும் ேலலவர்: ராஜ்குமார் உபாத்யாய் 

 கூடுேல் உறுப்பினர், சோலலத்சோடர்பு 

மற்றும் ரயில்தவ வாரியம்: அருைா சிங் 

 பீகார் ேலலநகரம்: பாட்னா;  

 பீகார் கவர்னர்: பாகு ெவுகான்; 

 பீகார் முேல்வர்: நிதிஷ் குமார். 

 இந்தியன் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனர் 

மற்றும் ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: எஸ் எல் 

சஜயின் 

 ஆர்பிஐ 25வது கவர்னர்: ெக்திகாந்ே ோஸ்; 

ேலலலமயகம்: மும்லப; நிறுவப்பட்டது: 1 

ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்ோ. 

 ேலலவர், டிவிஎஸ் தமாட்டார் கம்சபனி: 

தபராசிரியர் ெர் ரால்ஃப் லடட்டர் ஸ்சபத் 

 ேலலவர் எமரிட்டஸ், TVS தமாட்டார் 

நிறுவனம்: திரு தவணு சீனிவாென் 

 1.தகரள ேலலநகரம்: திருவனந்ேபுரம்; 

 2.தகரள ஆளுநர்: ஆரிப் முகமது கான்; 

 3.தகரள முேல்வர்: பினராயி விஜயன் 

 1.மணிப்பூர் முேல்வர்: என் பிதரன் சிங்;  

 2.மணிப்பூரின் ேலலநகரம்: இம்பால்;  

 3.மணிப்பூர் ஆளுநர்: லா.கதைென் 

 இந்தியன் வங்கியின் MD & CEO: ொந்தி லால் 

சஜயின்; 

 2.இந்தியன் வங்கி ஸ்ோபனம்: ஆகஸ்ட் 15, 

1907; 

 3.இந்தியன் வங்கி ேலலலமயகம்: சென்லன, 

ேமிழ்நாடு; 

 4.இந்தியன் தபங்க் தடக்லலன்: வங்கித் 

சோழில்நுட்பத்லே ொமானியரிடம் எடுத்துச் 

செல்வது. 

 பாதுகாப்பு அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங் 

2.இந்திய கடற்பலட ேளபதி: அட்மிரல் ஆர். 

ஹரி குமார் 

  1.கடதலார காவல்பலட இயக்குனர் 

சஜனரல்: வி எஸ் போனியா  

 2.இந்திய விமானப்பலடத் ேலலவர்: 

மார்ஷல் விதவக் ராம் ெவுோரி 

 ரயில்தவ, ேகவல் சோடர்பு, மின்னணுவியல் 

மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்பத்துலற 

அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அஷ்வினி லவஷ்ைவ் 

 1.ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

CEO: முதகஷ் அம்பானி (31 ஜூலல 2002–); 

 2.ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

நிறுவனர்: திருபாய் அம்பானி; 

 3.ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 8 தம 1973, மகாராஷ்டிரா; 

 4.ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: மும்லப. 

 1.வியட்நாம் ேலலநகர்: ஹதனாய்; 

 2.வியட்நாம் நாையம்: வியட்நாம் டாங்; 

 3.வியட்நாம் பிரேமர்: Phạm Minh Chính. 

 ெத்தீஸ்கர் முேல்வர்: பூதபஷ் பாதகல் 

 யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா நிர்வாக 

இயக்குனர் & CEO: ராஜ்கிரண் ராய் ஜி;  

 யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

இலைக்கப்பட்ட வங்கிகள்: ஆந்திரா வங்கி 

மற்றும் கார்ப்பதரஷன் வங்கி;  

 யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

ேலலலமயகம்: மும்லப, மகாராஷ்டிரா. 

 இந்திய சோழில் கூட்டலமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1895;  

 இந்திய சோழில்துலறயின் கூட்டலமப்பு 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி,  
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 இந்தியா; இந்திய சோழில் கூட்டலமப்பு 

இயக்குநர் சஜனரல்: ெந்திரஜித் பானர்ஜி;  

 இந்திய சோழில் கூட்டலமப்பு 

சபான்சமாழி: தமம்பாட்லட 

செயல்படுத்தும் மாற்றத்லே 

அட்டவலைப்படுத்துேல். 

 ISSF நிறுவப்பட்டது: 1907;  

 ISSF ேலலலமயகம்: முனிச், சஜர்மனி;  

 ISSF ேலலவர்: விளாடிமிர் லிசின். 

 மணிப்பூர் ஆளுநர்: லா கதைென்  

 GOC சரட் ஷீல்டு பிரிவு தமஜர் சஜனரல் 

நவின் ெச்தேவா 

 மத்திய பர்தேஷ் முேல்வர்: சிவராஜ் சிங் 

ெவுகான் 

 ஐக்கிை அரபு எமிஷரட்ஸ் தலலெகரம்: 

அபுதாபி; 

 ஐக்கிை அரபு எமிஷரட்ஸ் ொணைம்: ஐக்கிை 

அரபு எமிஷரட்ஸ் திர்ஹாம்; 

 ஐக்கிை அரபு எமிஷரட்ஸ் பிரதைர்: முகைது 

பின் ரஷீத் அல் ைக்தூம். 

 1.திரிபுரா ேலலநகரம்: அகர்ேலா;  

 2.திரிபுரா முேல்வர்: பிப்லப் குமார் தேப்;  

 3.திரிபுரா கவர்னர்: ெத்யதேவ் நதரன் ஆர்யா. 

 1.WHO லடரக்டர் சஜனரல்: சடட்தராஸ் 

சகப்தரயஸ்  

 2.அசமரிக்க அதிபர்: தஜா பிடன் 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

பருவநிலல மாற்றம் அலமச்ெர்: ஸ்ரீ பூதபந்ேர் 

யாேவ். 

 உள்துலற அலைச்சர்: அமித் ோ 

 உள்துலற இலணைலைச்சர் அஜய் குைார் 

மிஸ்ரா 

 பிரான்ஸ் ேலலநகரம்: பாரிஸ்;  

 பிரான்ஸ் அதிபர்: இம்மானுதவல் மக்தரான். 

 சடல்லி முேல்வர்: அரவிந்த் சகஜ்ரிவால். 

 பார்தி ஏர்சடல் நிறுவனர்: சுனில் பார்தி 

மிட்டல்;  

 பார்தி ஏர்சடல் நிறுவப்பட்டது: 7 ஜூலல 

1995, இந்தியா. 

 வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற, நுகர்தவார் 

விவகாரங்கள், உைவு மற்றும் சபாது 

விநிதயாகம் மற்றும் ஜவுளி அலமச்ெர்: ஸ்ரீ 

பியூஷ் தகாயல் 

 பஞ்ொப் ேலலநகர்: ெண்டிகர்;  

 பஞ்ொப் ஆளுநர்: பன்வாரிலால் புதராகித்;  

 பஞ்ொப் முேல்வர்: பகவந்த் மான். 

 பஞ்ொப் முேல்வர்: ஷ. பகவந்த் மான் 

 உலக வங்கி ேலலலமயகம்: வாஷிங்டன், 

டி.சி., அசமரிக்கா.  

 உலக வங்கி உருவாக்கம்: ஜூலல 1944.  

 உலக வங்கியின் ேலலவர்: தடவிட் மல்பாஸ் 

 ஆர்பிஐ நிறுவப்பட்டது: ஏப்ரல் 1, 1935; 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ேலலலமயகம்: மும்லப, 

மகாராஷ்டிரா;  

 ரிெர்வ் வங்கி ஆளுநர்: ெக்திகாந்ே ோஸ்;  

 ரிெர்வ் வங்கியின் துலை ஆளுநர்கள்: மதகஷ் 

குமார் சஜயின், லமக்தகல் தேபப்ரோ பத்ரா, 

எம் ராதஜஷ்வர் ராவ், டி ரபி ெங்கர். 

 .அோனி குழும நிறுவனர்: சகௌேம் அோனி 

 ெர்வதேெ ெட்ட அளவியல் ேலலலமயகம்: 

பாரிஸ், பிரான்ஸ். 2.ெர்வதேெ ெட்ட அளவியல் 

அலமப்பு நிறுவப்பட்டது: 1955. 

 மத்திய கல்வி மற்றும் திறன் தமம்பாட்டு 

அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ேர்தமந்திர பிரோன் 

 அொம் முேல்வர்: டாக்டர் ஹிமந்ோ பிஸ்வா 

ெர்மா  

 மாநில கல்வி அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ராஜ்குமார் 

ரஞ்ென் சிங். 

 இன்ஃதபாசிஸ் நிறுவப்பட்டது: 2 ஜூலல 

1981, புதன;  

 இன்ஃதபாசிஸ் ேலலலமயகம்: சபங்களூரு;  

 இன்ஃதபாசிஸ் நிறுவனர்கள்: என்.ஆர். 

நாராயை மூர்த்தி மற்றும் நந்ேன் நிதலகனி. 

 Paytm நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 2010; P 

 paytm ேலலலமயகம்: சநாய்டா, உத்ேரப் 

பிரதேெம், இந்தியா. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் சோலக 

நிதியத்தின் ேலலலமயகம்: நியூயார்க், 

அசமரிக்கா; 

 ஐக்கிை ொடுகளின் ைக்கள் நதாலக 

நிதிைத்தின் தலலவர்: ெைாலிைா கநனம்; 

 ஐக்கிை ொடுகளின் ைக்கள் நதாலக நிதிைம் 

நிறுவப்பட்ைது: 1969. 

 சபல்ஜியம் ேலலநகரம்: பிரஸ்ைல்ஸ்; 

சபல்ஜியம் நாையம்: யூதரா; சபல்ஜியத்தின் 

பிரேமர்: அசலக்ொண்டர் டி குரூ. 

 உத்ேரபிரதேெ ேலலநகரம்: லக்தனா; 

உத்ேரபிரதேெ முேல்வர்: தயாகி ஆதித்யநாத்; 

உத்ேரபிரதேெ ஆளுநர்: ஆனந்திசபன் பதடல். 
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 மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலம் 

மற்றும் ரொயனம் மற்றும் உரங்கள் 

அலமச்ெர்: டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா. 

 தஜார்டான் மன்னர்: அப்துல்லா II பின் அல்-

ஹுலென் 

 இலளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விலளயாட்டுத்துலற அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அனுராக் 

ோக்கூர் 

 சஜட் ஏர்தவஸ் CEO: ெஞ்சீவ் கபூர் (4 ஏப்ரல் 

2022–);  

 சஜட் ஏர்தவஸ் நிறுவனர்: நதரஷ் தகாயல்;  

 சஜட் ஏர்தவஸ் நிறுவப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 

1992, மும்லப;  

 சஜட் ஏர்தவஸ் ேலலலமயகம்: மும்லப. 

 பாரே ஸ்தடட் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1 

ஜூலல 1955;  

 பாரே ஸ்தடட் வங்கி ேலலலமயகம்: 

மும்லப;  

 பாரே ஸ்தடட் வங்கி ேலலவர்: திதனஷ் 

குமார் காரா 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி கவர்னர்: ெக்திகாந்ே 

ோஸ் 

 கலாொரம் மற்றும் சவளிவிவகார அலமச்ெர்: 

ஸ்ரீமதி. மீனாட்சி தலகி. 

 உத்ேரகாண்ட் முேல்வர்: புஷ்கர் சிங் ோமி . 

 எரிெக்தி துலற மாநில செயலாளர்: ஆர் 

மீனாட்சி சுந்ேரம் . 

 BPCL இன் ேலலலம சபாது தமலாளர்: 

சஷல்லி ஆபிரகாம். 

 நாடாளுமன்ற விவகாரத்துலற அலமச்ெர்: தக 

ராோகிருஷ்ைன் . 

 மக்களலவ ெபாநாயகர்: ஓம் பிர்லா . 

 உத்ேரகாண்ட் ெட்டெலப ெபாநாயகர்: ரிது 

கந்தூரி. 

 குஜராத் ெட்டெலப ெபாநாயகர்: நிமாசபன் 

ஆச்ொர்யா . 

 இந்திய தேசிய மகளிர் கூட்டலமப்பு சபாதுச் 

செயலாளர்: அன்னி ராஜா 

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி ேலலலமயகம்: 

சலாதென், சுவிட்ெர்லாந்து;  

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி இயக்குநர் 

சஜனரல்: கிறிஸ்தடாஃப் டி சகப்பர்;  

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி நிறுவப்பட்டது: 

23 ஜூன் 1894, பாரிஸ், பிரான்ஸ் 

 உலக சுகாோர அலமப்பின் ேலலலமயகம்: 

சஜனீவா, சுவிட்ெர்லாந்து; 

 உலக சுகாோர நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது: 7 

ஏப்ரல் 1948 

 IndusInd வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1994;  

 IndusInd வங்கியின் ேலலலமயகம்: மும்லப, 

மகாராஷ்டிரா;  

 IndusInd Bank MD & CEO: சுமந்த் கத்பாலியா;  

 IndusInd Bank தடக்லலன்: நாங்கள் உங்கலள 

பைக்காரர்களாக உைர்கிதறாம். 

 இனிடா ேலலலம நீதிபதி: என்.வி. ரமைா 

 ராஜஸ்ோன் முேல்வர்: ஸ்ரீ அதொக் சகலாட். 

 இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் 

கூட்டலமப்பு நிறுவப்பட்டது: 1965;  

 2.இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் 

கூட்டலமப்பு ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 .இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் 

கூட்டலமப்பு ேலலவர்: டாக்டர் ஏ 

ெக்திதவல்;  

 4.இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் 

கூட்டலமப்பு இயக்குநர் சஜனரல் & CEO: 

டாக்டர். அஜய் ெஹாய். 

 ஹிந்துஸ்ோன் ஜிங்க் லிமிசடட் ேலலவர்: 

கிரண் அகர்வால்;  

 ஹிந்துஸ்ோன் ஜிங்க் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: உேய்பூர், ராஜஸ்ோன் 
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